ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة:
ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا
التقرير الثالث

�شكر وتقدير
هذا التقرير هو الثالث من �سل�سلة التقارير املعنية بال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة ،وهو بعنوان
“ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا” .وهذا التقرير هو نتاج جهد جماعي ا�شرتك فيه فريق
متكامل بقيادة فريدريكو نيتو ،رئي�س �شعبة التنمية االجتماعية .و�شارك يف ت�صميم التقرير وكتابته،
وتن�سيق خمتلف مراحل الإعداد كل من جيزيال نوك ،رئي�سة ق�سم ال�سيا�سة االجتماعية ،ودميا جمايل،
م�س�ؤول �أول �ش�ؤون اجتماعية ،عاونهما فريق �ضم ديان زوفيكيان ،ولينا ن�صار ،واليا�س عطيه،
و�سلوى حممد� ،ساعد يف التفا�صيل الالزمة لو�ضع التقرير يف �صيغته النهائية.
كما وا�ستفادت ال�صيغة النهائية من �إ�سهامات فريق خمت�ص من اخلرباء الإقليميني والدوليني ،الذين
ا�ستعر�ضوا التقرير يف مراحل خمتلفة ،وهم :كري�ستينا برييندت ،م�ست�شار الأمن االجتماعي الإقليمي
يف منظمة العمل الدولية؛ وزياد عبد ال�صمد ،املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية؛
و�سحر طويلة ،مديرة مركز العقد االجتماعي ،يف مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،القاهرة؛
وزافريي�س تزاناتو�س ،امل�ست�شار يف البنك الدويل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نذكر امل�شاركة القيمة
يف اجتماع النظراء اال�ستعرا�ضي لكل من� :إبراهيم جعفر ال�سوري ،مدير �إدارة التنمية وال�سيا�سات
االجتماعية ،الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب يف جامعة الدول العربية؛
وطارق النابل�سي ،رئي�س ق�سم البحوث االجتماعية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي� ،إدارة التنمية
وال�سيا�سات االجتماعية يف جامعة الدول العربية؛ و�سمري فرح ،ممثل م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت.
وي�ستند التقرير �إىل ت�صور �أويل� ،أعدته رملة اخلالدي ،م�س�ؤول �أول �ش�ؤون اجتماعية يف الإ�سكوا،
و�إىل خمطط �أويل قدمته اال�ست�شارية رنا جواد.
وال�شكر �أي�ض ًا لكل من �أ�سهم يف مراجعة امل�سودات املتعددة وقدم املالحظات والتعليقات والأفكار.
ويف هذا ال�سياق ،نود تقدمي ال�شكر اخلا�ص �إىل مها يحيا ،امل�ست�شار الإقليمي؛ وبتول �شكوري،
رئي�سة ق�سم ال�سكان والتنمية االجتماعية؛ وبيان طبارة ،م�س�ؤول �أول �ش�ؤون اجتماعية؛ ووليد هالل،
رئي�س ق�سم التنمية االجتماعية بامل�شاركة.
لكل فرد من ه�ؤالء جميع ًا جزيل ال�شكر والتقدير.
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ت�صدير
منذ بداية  ،2002تركز الإ�سكوا على مو�ضوع ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة وعلى الأبعاد
املت�شابكة للتنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية .وتهدف �سل�سلة التقارير التي ت�صدرها الإ�سكوا
على هذا ال�صعيد �إىل م�ساعدة البلدان الأع�ضاء على حتديد اخل�صائ�ص والآليات املطلوبة لت�صميم
ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة وتنفيذها وتن�سيقها وتقييمها .وي�ستند “تقرير ال�سيا�سة االجتماعية
املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا” هذا �إىل تقريري الإ�سكوا ال�سابقني ،وهما:
الإ�صدار الأول لتقرير ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة ،الذي حدد ال�صورة االجتماعية ال�شاملة يف
املنطقة؛ والإ�صدار الثاين الذي طور نهج ًا و�إطار عمل لإدماج االهتمامات االجتماعية يف ال�سيا�سات
احلكومية .ويتناول التقرير الثالث الأولويات االجتماعية املدرجة يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية
وبيانات الر�ؤية التي تعتمدها البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،مع الرتكيز على التحديات واملقرتحات
املتعلقة بال�سيا�سة ملواجهة هذه التحديات.
ويف �ضوء ذلك ،يقدم هذا التقرير عر�ض ًا �شام ً
ال لكيفية ت�صور ال�سيا�سة االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا
وكيفية �إدماجها يف ال�سياق الأو�سع للتنمية االقت�صادية واالجتماعية .وينظر التقرير ملي ًا يف م�سائل
هامة تتعلق بامل�سارات الراهنة للتنمية يف منطقة الإ�سكوا ،وهي كيفية معاجلة ا�سرتاتيجيات التنمية
الوطنية لالهتمامات الأ�سا�سية فيما يتعلق بالإن�صاف وامل�ساواة والتنمية املتوازنة؛ وكيفية تعاملها
مع الق�ضايا املتعلقة باحلد من الفقر وتخفيف املخاطر .ويتناول التحليل طبيعة ت�أثري الهياكل
االجتماعية واالقت�صادية على امل�ؤ�س�سات التي ترعى ال�سيا�سة االجتماعية ،ويركز على �أهمية القيم
والتقاليد يف طريقة تنظيم الأدوار وامل�س�ؤوليات بني خمتلف القطاعات يف املجتمع .كما ي�ؤكد
التحليل من جديد على احلاجة �إىل جعل التنمية االجتماعية هدف ًا وا�ضح ًا لل�سيا�سة العامة �إىل جانب
الأهداف التقليدية املتعلقة بالنمو االقت�صادي.
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ملخص تنفيذي
ي�ستند الإ�صدار الثالث من تقرير ال�سيا�سة االجتماعية �إىل
الإ�صدارين ال�سابقني للإ�سكوا حول ال�سيا�سة االجتماعية
املتكاملة .ويركز التقرير على �أولويات ال�سيا�سة العامة
للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،وعلى جمموعة التدابري
املقرتحة ملعاجلة التحديات االجتماعية واالقت�صادية
التي تواجه املنطقة .وهو يقدم ر�ؤى حكومات املنطقة
للتنمية االجتماعية والنهج الذي تعتمده ،ويحلل نقاط
القوة فيها ويبينّ �سبل العمل املمكنة للم�ستقبل.
ويبد�أ التقرير بتقدمي �إطار حتليلي ي�شمل ثالثة عنا�رص
رئي�سية ،هي�( :أ) احلماية االجتماعية (احلد من الفقر
والتخفيف من املخاطر)؛ (ب) اال�ستثمار يف الب�رش
(ال�صحة والتعليم وفر�ص العمل)؛ (ج) نطاق ال�سيا�سة
العامة الأو�سع (مبا يف ذلك ،مث ً
ال� ،سيا�سات االقت�صاد
الكلي والنمو االقت�صادي واحلوكمة).
ويبحث الف�صل الثاين يف التحديات االجتماعية
واالقت�صادية التي تواجه املنطقة .وي�شدد على �أن
البلدان ت�ستطيع �أن تخ�ص�ص موارد �أكرث لتو�سيع نظم
ال�ضمان االجتماعي بحيث ت�شمل جميع ال�سكان وتوفر
فر�ص ًا �أكرث تكاف�ؤ ًا يف جماالت ال�صحة والتعليم والعمل
بغية تو�سيع القاعدة االقت�صادية للتنمية.
ويك�شف اال�ستعرا�ض ال�شامل للقيم االجتماعية التي
تعتمدها ا�سرتاتيجيات البلدان الأع�ضاء عن ت�شدد يف
الرتكيز على �أهمية اال�ستقرار وحقوق الإن�سان والقيم
التقليدية .وي�سلط الف�صل الثالث ال�ضوء على �أهم الأهداف
االجتماعية للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وهو �إذ يحلل
كيف ميكن للبلدان يف منطقة الإ�سكوا التعامل مع الرتابط
الوثيق بني خمتلف جماالت ال�سيا�سة االجتماعية ،يحدد
كيف ميكن للبلدان مواجهة التحديات يف جماالت احلماية
االجتماعية واال�ستثمار يف الب�رش و�إيجاد بيئة م�ؤاتية
للتنمية االجتماعية .والوا�ضح �أن الق�ضايا االجتماعية

ت�ست�أثر باهتمام متزايد من غالبية البلدان� ،إال �أنها،
كما يو�ضح الف�صل الرابع ،ال تدمج دائم ًا بو�ضوح يف
الإطار الأو�سع لل�سيا�سة العامة.
ويتطرق الف�صل اخلام�س �إىل اجلهات املعنية بال�سيا�سة
االجتماعية .ويف هذا ال�سياق ،ت�أتي الإ�شارة �إىل �أن
توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات بني الدولة وال�سوق
لتحوالت جذرية .وتتجه
واملجتمع املدين يخ�ضع
ّ
التوقعات �أكرث ف�أكرث نحو امل�شاركة الفعالة للقطاع
اخلا�ص يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية.
ويعر�ض الف�صل ال�ساد�س مالحظات ختامية،
وي�شدد على التحديات الرئي�سية التي تواجه وا�ضعي
ال�سيا�سات ،ويقرتح �سبل امل�ضي قدم ًا يف �إ�ضفاء املزيد
من الفعالية والإن�صاف على ال�سيا�سة االجتماعية يف
منطقة الإ�سكوا.
وتخل�ص درا�سة اال�سرتاتيجيات والر�ؤى الوطنية
للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �إىل عددٍ من اال�ستنتاجات،
هي�( :أ) ت�شري الأدلة املتوفرة �إىل �أن هناك �أمناط ًا
وا�ضحة الن�شغال البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
مبختلف �أبعاد ال�سيا�سة االجتماعية وجهود ًا جارية
لتحديد الفجوات واملعاجلات على خمتلف امل�ستويات؛
(ب) يتبينّ من التحليل وجود تغيريات خا�صة باملنطقة
فيما يتعلق بتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات عرب
امل�ؤ�س�سات االجتماعية للدولة وال�سوق واملجتمع
املدين؛ (ج) تربز ثالث جمموعات من التحديات على
�أنها حا�سمة بالن�سبة �إىل م�ستقبل التنمية يف املنطقة ،مبا
يف ذلك ال�رشاكات بني القطاعات ،والتوزيع املن�صف
للموارد و�إعادة التوزيع ،والتحدي العام املتمثل
بالنمو ال�شامل للقطاعات االجتماعية املختلفة .ويقدم
هذا التقرير حجة دامغة على �أن تن�سيق عمل �أدوات
التغيري املختلفة �سيكون الأ�سا�س يف حتديد امل�سارات
الإمنائية ملنطقة الإ�سكوا يف امل�ستقبل.

ط

مقدمة

مقدمة
تطمح بلدان منطقة الإ�سكوا جميعها �إىل مزيد من
اال�ستقرار والأمن والرخاء ،وترى يف ال�سيا�سة
االجتماعية عن�رص ًا �رضوري ًا ومن�شود ًا لتحقيق تنمية
ب�رشية واقت�صادية متوازنة .كما �أنها ت�ؤكد على
امل�س�ؤولية العامة عن ال�صالح العام وت�سعى �إىل التوفيق
بني االحتياجات املختلفة واملتنوعة جلميع قطاعات
املجتمع �إزاء قلة املوارد.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ج ّددت البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا جميعها ت�أكيد التزامها بالأمن االجتماعي كحق
من حقوق الإن�سان يف عام  ،2004عندما �صاغت
جامعة الدول العربية وتبنت امليثاق العربي حلقوق
الإن�سان( .)1ومنذ ذلك احلني ،تكرر م�ؤمترات القمة
العربية املختلفة التزامها بحقوق الإن�سان وبالأهداف
االجتماعية ،و�أبرزها القمة العربية االقت�صادية
والتنموية واالجتماعية (الكويت 20–19 ،كانون
الثاين/يناير  ،)2009التي �سلطت ال�ضوء على التخفيف
من ح ّدة الفقر باعتباره م�س�ألة ملحة.
وتواجه بلدان منطقة الإ�سكوا حتديات متنوعة ولديها
يف مواجهة هذه التحديات قدرات و�إمكانات ومقدرات
خمتلفة اختالف ًا جوهري ًا .غري �أن التنوع الذي تت�سم به
املنطقة هو يف حد ذاته �أي�ض ًا ميزة بالنظر �إىل ما يحمله
من �إمكانات التكامل والت�آزر التي ت�سهم �إيجابي ًا يف
تنمية املنطقة وبلدانها.
ويحاول �سكان املنطقة اال�ستفادة من هذا التنوع .ويف

هذا ال�سياق ،تربز الهجرة الإقليمية كم�صدر هام للدخل
وجمال لتبادل �أف�ضل املمار�سات واخلربات .وت�شكل
التحويالت املالية ح�صة كبرية من الناجت املحلي
الإجمايل وغالب ًا ما تكون مبثابة �شبكة �أمان غري ر�سمية
للفئات الفقرية من ال�سكان .ويتيح التكامل االقت�صادي
املزيد من فر�ص حتقيق التنمية� ،إذ ازدادت التجارة
البينية العربية ثالثة �أ�ضعاف من عام � 2000إىل عام
)2(2005؛ و�سجل اال�ستثمار املبا�رش ما بني بلدان
املنطقة زيادة كبرية منذ مطلع العقد(.)3
وي�سعى النا�س با�ستمرار �إىل حت�سني حياة �أ�رسهم
وجمتمعاتهم� .إال �أن خماطر ،مثل املر�ض املفاجئ
�أو الإ�صابة املفاجئة �أو وفاة �أحد �أفراد الأ�رسة
�أو ال�شيخوخة �أو البطالة ،تبقى خارجة عن �سيطرة
الأفراد ،كما �إن اال�ضطرابات الأهلية �أو ال�رصاعات
�أو احلروب هي وقائع م�ؤ�سفة وحمزنة ميكن �أن تغري
م�صري العديد من النا�س وحتول بهم دون عي�ش حياة
طبيعية و�آمنة.
ويبحث هذا التقرير ال�سبل التي تتخذها البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا لتطوير الإمكانات الب�رشية ل�شعوبها ،وتلك
الإمكانات هي من �أهم عوامل التنمية ،على �أ�سا�س
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية(.)4
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يلقي التقرير ال�ضوء على النظم
التي �أن�ش�أتها البلدان الأع�ضاء مل�ساعدة النا�س على
التخفيف من املخاطر واحل ّد من الفقر.

( )1انظر جامعة الدول العربية ،امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ( ،)2004املادة  ،30التي دخلت حيز النفاذ يف عام .2008

(.Hertog, S. 2007. The GCC and Arab economic integration: A new paradigm. Middle East Policy. 14(1): 55 )2

( )3ا�ستثمرت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بني عامي  2002و 2006ما يقارب  60مليار دوالر يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .انظر البنك الدويل“ ،التطورات والآفاق
االقت�صادية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :التكامل الإقليمي لتحقيق املناف�سة العاملية” (.)2008
( )4تفهم هذه �ضمن �سياق الأمم املتحدة بو�صفها حقوق ًا فردية ومكفولة وغري �شخ�صية ومربرة وم�ستقلة بغ�ض النظر عن امليالد والرثوة والنوع االجتماعي واملنزلة واخل�صائ�ص الأخرى
التي تعزى �إىل الفرد.
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ومن هذا املنظور ،ي�ستند التقرير احلايل �إىل تقريري
الإ�سكوا ال�سابقني عن ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة،
وقد حدد الأول ال�صورة االجتماعية ال�شاملة يف
وطور الثاين نهج ًا و�إطار ًا لإدماج
املنطقة()5؛
ّ
االهتمامات االجتماعية يف ال�سيا�سات احلكومية (.)6
ويتناول التقرير الثالث هذا الأولويات االجتماعية،
املدرجة يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية والر�ؤى
للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،بغر�ض حتديد التحديات
واملقرتحات املتعلقة بال�سيا�سة ملعاجلة هذه التحديات.
ويت�ضمن التقرير عر�ض ًا �شام ً
ال لكيفية ت�صور ال�سيا�سة
االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا وكيفية �إدماجها يف
ال�سياق الأو�سع للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
والتقرير منظم على النحو التايل:
(�أ) يت�ضمن الف�صل الأول بحث ًا وا�سع ًا عن ال�سيا�سة
االجتماعية يف �سياق التنمية .وي�ستمد املفاهيم من
الأدبيات عن نظم ال�ضمان االجتماعي ونظم الرعاية
يف جميع �أنحاء العامل ،ويحدد وحدات التحليل التي
ا�ستخدمت يف درا�سة الوثائق ذات ال�صلة؛
(ب) يقدم الف�صل الثاين ملحة عامة عن �أهم التحديات
االجتماعية والإمنائية يف املنطقة ،م�سلط ًا ال�ضوء على
الطبيعة الديناميكية واملرتابطة للمجاالت التي تدخل
يف نطاق ال�سيا�سة االجتماعية؛
(ج) يلخ�ص الف�صل الثالث القيم الرئي�سية التي توجه
عملية �صنع ال�سيا�سات ،وكذلك �أهداف التنمية
املن�صو�ص عليها يف وثائق اال�سرتاتيجيات؛
(د) يركز الف�صل الرابع على ق�ضايا �سيا�سة اجتماعية
خمتارة (مث ً
ال ال�صحة والتعليم) ،ويناق�ش ما �إذا كانت
اال�سرتاتيجيات الوطنية تعالج هذه الق�ضايا وكيفية
معاجلتها؛
(هـ) يبحث الف�صل اخلام�س يف كيفية ت�صور البلدان الأع�ضاء
لتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات على م�ؤ�س�سات اجتماعية
مثل الدولة وال�سوق والأ�رسة واملجتمع املدين؛

(و) يقدم الف�صل ال�ساد�س مالحظات ختامية ،ويركز
على الق�ضايا ال�شاملة.
ويتمحور البحث عموم ًا يف خمتلف الف�صول حول ثالثة
�أبعاد هي�( :أ) �سياق ال�سيا�سة العامة الأو�سع ،مبا يف
ذلك ،على �سبيل املثال� ،سيا�سات االقت�صاد الكلي ونوعية
النمو االقت�صادي وق�ضايا احلوكمة ،التي ُيعتقد �أن لها
ت�أثري ًا كبري ًا على اجتاه ال�سيا�سة االجتماعية وم�ضمونها؛
(ب) جماالت ال�سيا�سة العامة املتعلقة باال�ستثمار يف
الب�رش باملفهوم الوا�سع ،مبا يف ذلك ال�صحة والتعليم
والعمل؛ (ج) جماالت ال�سيا�سة العامة التي �شكلت
تقليدي ًا �صميم ال�سيا�سة االجتماعية باملفهوم ال�ضيق،
مبا يف ذلك التخفيف من املخاطر واحل ّد من الفقر(.)7
واجلدير بالذكر �أن الوثائق التي ا�ستعني بها كمراجع
يف �إعداد هذا التقرير مل تكن متجان�سة ،بل كانت متنوعة
من حيث امل�ضمون والنطاق (انظر الإطار  .)1ويف حني
و�ضع بع�ض �أع�ضاء الإ�سكوا تطلعاتهم يف خطط تنمية
وطنية (مث ً
ال ،م�رص والعراق وفل�سطني واململكة العربية
ال�سعودية) �أو يف خطط ا�سرتاتيجية متعددة ال�سنوات
(مث ً
ال ،ال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية)،
و�ضع البع�ض الآخر ر�ؤى ا�سرتاتيجية وطنية �أو ر�ؤى
اقت�صادية (مث ً
وعمان وقطر واليمن).
ال ،البحرين ُ
وعالوة على ذلك ،كان بع�ض الوثائق مف�ص ً
ال �أكرث من
غريه (مث ً
ال ،م�رص والعراق واململكة العربية ال�سعودية
وال�سودان) .ويف بع�ض احلاالت ،مت احل�صول فقط على
مقتطفات �أو وثائق ُو�ضعت لغر�ض معينّ و�ضمت النقاط
الرئي�سية ال�سرتاتيجية احلكومة ،كما يف حالة الإمارات
العربية املتحدة؛ �أو م�رشوع خطة تنمية ،كما يف حالة
الكويت(� ،)8أو تقرير عن التقدم وخطة عمل اجتماعية،
كما يف حالة لبنان(.)9
تنحى الر�ؤى ،من حيث التعريف ،نحو التغيري .فهي
حتدد خطط ًا طموحة وخطط طريق لإ�صالحات �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية ،ا�ستجابة لتطلعات ال�شعب �إىل
مواكبة روح الع�رص احلديث و�إىل عي�ش حياة �أكرث
رخاء .ويق�صد بالر�ؤى توحيد النا�س حول اجتاهات
ً

( )5الإ�سكوا“ ،نحو �سيا�سات اجتماعية متكاملة� :إطار عمل وحتليل مقارن ” (.)E/ESCWA/SDD/2005/4
( )6الإ�سكوا“ ،ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :من املفهوم �إىل املمار�سة” (.)E/ESCWA/SDD/2008/3
( )7يجري �رشح �أهمية هذه الأبعاد الثالثة يف الف�صل الأول (انظر �أي�ض ًا ال�شكل .)1
( )8حكومة دولة الكويت“ ،م�سودة خطة التنمية اخلم�سية للدولة (.”)2014/2013 – 2010/2009
()9احلكومة اللبنانية“ ،برنامج عمل لتعزيز �شبكات احلماية االجتماعية وزيادة جماالت احل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية” (كانون الثاين/يناير )2007؛ وامل�ؤمتر الدويل لدعم
لبنان (باري�س  “ ,)3التقرير التا�سع عن التقدم املحرز” ( � 31آذار/مار�س .)2009
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ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

النمو التي ين�شدونها بحيث تكون تعبري ًا عن اهتماماتهم
و�إجماع �آرائهم .وت�صاغ الر�ؤى واال�سرتاتيجيات
الطويلة الأجل بحيث تكون ملهمة وتبينّ اخليارات
الأ�سا�سية واالجتاهات امل�ستقبلية.
غري �أن الواقع ميكن يف بع�ض الأحيان �أن ي�سري يف
اجتاهات خمتلفة ويعاك�س �أف�ضل النوايا .وقد ظهر
ذلك بو�ضوح يف التطورات الأخرية يف املنطقة ،التي
مل تنج من الأزمة املالية العاملية �أو يف اندالع غري
متوقع لل�رصاع �أو العنف يف بع�ض البلدان واملناطق،

منها مث ً
ال ،العراق وفل�سطني ولبنان واليمن .ومع
ذلك ،من ال�صعب ت�صور حدوث تقدم ملمو�س يف
املجال االجتماعي ،ما مل تحُ دد �أهداف وم�سارات
واجتاهات وا�ضحة .وبالإ�ضافة �إىل تعيني الثغرات
والقيود املحتملة ،من املهم اال�ستمرار يف الرتكيز على
هذه االلتزامات والتطلعات �إذا �أريد للتقدم �أن ي�ستمر.
ويف هذا ال�صدد ،توا�صل الإ�سكوا العمل الوثيق مع
البلدان الأع�ضاء من �أجل اال�ستمرار يف ت�سليط ال�ضوء
على الأهداف املن�شودة بينما يجري العمل على مواجهة
التحديات ال�شائكة التي تعرت�ض التقدم يف حتقيقها.

عني بها
الإطار  -1الوثائق اال�سرتاتيجية الرئي�سية التي ا�س ُت َ
• حكومة البحرين“ ،من الريادة �إقليمي ًا �إىل املناف�سة عاملي ًا :ر�ؤية مملكة البحرين االقت�صادية حتى عام
”2030؛
• وزارة التنمية االقت�صادية يف جمهورية م�رص العربية“ ،اخلطة اخلم�سية ال�ساد�سة (-2008/2007
”)2012/2011؛
• حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س )2007؛
• حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد”؛
• حكومة الكويت“ ،م�سودة خطة التنمية اخلم�سية للدولة ”2014/2013-2010/2009؛
•احلكومة اللبنانية“ ،برنامج عمل لتعزيز �شبكات احلماية االجتماعية وزيادة جماالت احل�صول
على اخلدمات االجتماعية ا لأ�سا�سية” (كانون الثاين/يناير )2007؛ وامل�ؤمتر الدويل لدعم
لبنان (باري�س  “ ،)3التقرير التا�سع عن التقدم املحرز” ( � 31آذار/مار�س .)2009
• حكومة ُعمان“ ،الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماينُ :عمان ”2020؛
• ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية (”)2010-2008؛
• الأمانة العامة للتخطيط التنموي يف قطر“ ،ر�ؤية قطر الوطنية  12( ”2030حزيران/يونيو )2008؛
• حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ (”)2009-2005؛
• حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (”)2011-2007؛
• حكومة اجلمهورية العربية ال�سورية“ ،اخلطة اخلم�سية العا�رشة (”)2010-2006؛
• حكومة الإمارات العربية املتحدة“ ،مالمح ا�سرتاتيجية حكومة الإمارات العربية املتحدة:
ريادة وتكامل وامتياز”؛
• حكومة اليمن“ ،الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن .”2025
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الف�صل الأول

�أو ًال -
ال�سيا�سة االجتماعية ونظم
ال�ضمان االجتماعي
�ألف  -قيم ال�سيا�سة االجتماعية و�أطرها
على ال�صعيد العاملي ،ت�صمم ال�سيا�سات االجتماعية
ونظم ال�ضمان االجتماعي بطرق خمتلفة جد ًا .فقد �أن�ش�أت
البلدان م�ؤ�س�سات خمتلفة الهدف منها تلبية التط ّلعات
واالحتياجات االجتماعية �آخذة يف االعتبار التحديات
االجتماعية الرئي�سية التي تواجهها ،و�أو�ضاعها
الإمنائية وبنيتها االجتماعية واقت�صادها وثقافتها
الوطنية وقيمها وتقاليدها.
وتلعب القيم والتقاليد دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الطريقة
التي تدير بها املجتمعات نظم الت�ضامن وتوزيع
امل�س�ؤوليات .ففي بع�ض �أنحاء العامل ،ت�ستتبع قيمة
احلرية ال�سائدة فكرة امل�س�ؤولية الفردية عن النجاح
والف�شل على حد �سواء .ويف حني يكون الدعم املتبادل
ب�شكل رئي�سي على �أ�سا�س طوعي عن طريق م�ؤ�س�سات
خريية خا�صة ورعاية ال�رشكات وداخل الأ�رس املمتدة
وداخل الفئات االجتماعية ،تكون امل�س�ؤولية العامة
يف �أدنى احلدود� .أما يف �أنحاء �أخرى ،فيعترب
الت�ضامن وامل�ساواة جزء ًا هام ًا من م�س�ؤولية القطاع
العام ،ويتوقع من الدولة �أن تعيد توزيع املوارد ما
بني املناطق اجلغرافية والفئات االجتماعية .ويف �أي
جمتمع من املجتمعات ،تتعاي�ش جنب ًا �إىل جنب جمموعة
من القيم املتنوعة التي توجه اخليارات ال�سيا�سية
وت�ضفي ال�رشعية على القرارات .غري �أنه قد ي�صعب
التوفيق بني هذه القيم يف املمار�سة العملية.

وباملثل ،تحُ دد بنية املجتمع واالقت�صاد �إطار
امل�ؤ�س�سات التي ترعى ال�سيا�سة االجتماعية وتوفر
ال�ضمان االجتماعي .ويف جميع احلاالت ،تكون
ال�سيا�سة االجتماعية نتيجة للتفاعل بني جهات ثالث،
هي ال�سوق والأ�رسة والدولة ،تنظم على التوايل
جماالت احلياة االجتماعية املختلفة ،حيث تتوىل ال�سوق
تنظيم جمال الإنتاج ،وتتولىّ الأ�رسة تنظيم جمال
التكاثر ،وتتوىل الدولة م�س�ؤولية �إعادة التوزيع(.)10
ويف بع�ض البلدان ،يكون املجتمع املدين جهة رابعة
هامة يف ال�سيا�سة االجتماعية وال�ضمان االجتماعي.
وتوزع امل�س�ؤولية على هذه املجاالت املختلفة وفق ًا
للقيم االجتماعية ال�سائدة والأيديولوجيات ال�سيا�سية
احلاكمة .فعلى �سبيل املثال ،يرى الليرباليون الذين
يعلقون قيمة كبرية على احلرية الفردية �أن ال�سوق هي
الآلية الرئي�سية لتوزيع فر�ص احلياة ،و�أنها الطريق
الأكرث فعالية لتحقيق الإن�صاف وامل�ساواة( .)11على
النقي�ض من ذلك ،الدميقراطيون االجتماعيون يتجهون
لإعطاء الدولة قدر ًا كبري ًا من ال�سلطة واملوارد كي
توازن ال�سوق وحت ّد من الفوارق االجتماعية بني
�رشائح املجتمع املختلفة� .أما بالن�سبة للمحافظني،
فلي�ست ال�سوق ولي�ست الدولة ،بل الأ�رسة ،هي القادرة
على بناء املجتمع وحتمل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن حتقيق
الرخاء وال�ضمان االجتماعي.
وي�ؤدي توزيع امل�س�ؤوليات بني ال�سوق والأ�رسة

(.Esping-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press )10
( )11ويف حني حتدد خلفية الأ�رسة �أي�ض ًا نقطة االنطالق ،ينظر �إىل ال�سوق على �أنها �أهم العوامل يف حتقيق امل�ساواة .انظر
.Smith, A. 1998. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Washington, DC: Regnery Publishing Inc.
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والدولة ،وكذلك القيم ال�سائدة� ،إىل حتديد �أولويات
و�أهداف ال�سيا�سة احلكومية يف بلد معني .وتبع ًا
للتحديات االجتماعية واالقت�صادية ،قد تكون هذه
الأولويات والأهداف هي :النمو االقت�صادي،
والتخفيف من ح ّدة الفقر ،و�شبكات الأمان االجتماعي،
والت�أمني االجتماعي ،واحل ّد من الفوارق االجتماعية،
واال�ستثمار يف القدرات والإمكانات الب�رشية وتنميتها.
باء � -أبعاد ال�سيا�سة االجتماعية
تغري مفهوم ال�سيا�سة االجتماعية على مر ال�سنني .فقد
انتقلت ال�سيا�سة االجتماعية من �أهدافها اجلوهرية،
املتمثلة بحماية ال�سكان من طوارئ احلياة كاملر�ض
وال�شيخوخة والإ�صابة والبطالة� ،إىل قطاعات �أخرى
من ال�سيا�سة العامة ،مبا يف ذلك ال�صحة والتعليم
والعمل .وامتدت لت�شمل قطاعات مثل املياه والبيئة
واحلكم ال�سليم .وتغري هدف ال�سيا�سة االجتماعية من
“التحرر من” املخاطر �إىل “حرية” العي�ش حياة �صحية
هادفة ،فتوزيع الدخل والأمن االجتماعي �إنمّ ا هما
من العوامل التي ت�شكل الفر�ص وحتدد �آفاق امل�ساواة
يف املجتمع� .أما قدرة النا�س على عي�ش احلياة التي
يختارونها فتح ّددها جمموعة �أو�سع من املوارد (انظر
الإطار .)12()2
الإطار  - 2التنمية كحرية
خم�سة �أنواع من احلريات الأ�سا�سية يكمل �أحدها
الآخر ،وحت ّدد قدرة الفرد على العي�ش بحرية �أكرب.
وهي كما يلي:
(�أ) احلرية ال�سيا�سية (احلقوق املدنية)؛
(ب) املرافق االقت�صادية (الإنتاج واال�ستهالك)؛
(ج) الفر�ص االجتماعية (التعليم وال�صحة)؛
(د) �ضمانات ال�شفافية (الثقة واالنفتاح)؛
(هـ) الأمن الوقائي (�شبكة الأمان االجتماعي).
امل�صدر.Sen, A. 1999. Development as Freedom. Oxford University Press :

واجلدير باملالحظة �أن نظرة االقت�صاديني �إىل ال�سيا�سة
االجتماعية قد تغيرّ ت .فعلى النقي�ض من النظرة

التقليدية ،التي تعترب ال�سيا�سة االجتماعية عامل تكلفة،
تعتربها وجهة النظر البديلة ا�ستثمار ًا يف الب�رش.
ومن املتوقع �أن تزداد �أهمية هذا اال�ستثمار �إذ ت�صبح
االقت�صادات احلديثة قائمة على املعرفة ويكت�سب العن�رص
الب�رشي دور ًا حا�سم ًا يف املناف�سة االقت�صادية الدولية.
وتعتمد التنمية االقت�صادية �إىل حد كبري على االبتكار
واال�ستثمار يف الأفكار ،وهي قائمة على اكت�شاف
النا�س للفر�ص واملجازفة يف تعقبها .ولل�سيا�سة
االجتماعية دور يف تي�سري تطوير املعارف والأفكار.
كما تي�رس ال�سيا�سات االجتماعية اال�ستثمارات
االقت�صادية بتوفري احلماية والت�أمني �ضد خماطر مثل
املر�ض �أو الإ�صابة التي ميكن بغري ذلك �أن ت�ستهلك
جميع املوارد املتاحة .و�إذا ما �أديرت احلماية
االجتماعية جيد ًا ،ميكنها �أن تكون عام ً
ال منتج ًا حقيقي ًا
ي�شجع النا�س على اعتماد �أفق تخطيط طويل الأمد
ويزيد من �إنتاجية العمل .يف هذا ال�صدد ،امل�ساعدات
االجتماعية �أداة هامة تهدف �إىل جعل النمو االقت�صادي
�أكرث �إن�صاف ًا ،وبالتايل �أكرث ا�ستدامة.
وقد اعتمد �إعالن الألفية للأمم املتحدة� ،إزاء القلق
املتزايد من عدم امل�ساواة نتيجة للعوملة وبهدف جعل
العوملة �شاملة للبلدان النامية ومفيدة لها ،حجة مماثلة
مبنية على قيم �أ�سا�سية هي احلرية وامل�ساواة والت�ضامن،
وهو يحدد م�ؤ�رشات وا�ضحة متفق عليها للتقدم
االجتماعي متمثلة يف الأهداف الإمنائية للألفية(.)13
ولي�س يف تعزيز تكاف�ؤ فر�ص التعليم ذي اجلودة،
والرعاية ال�صحية اجليدة ،واحل�صول على املياه
والأرا�ضي ،وخدمات النقل واالت�صاالت واملعلومات
واملعارف ،للفئات االجتماعية واملواقع اجلغرافية
ت�أمني للحقوق الإن�سانية فح�سب ،بل �إنه �أي�ض ًا ا�ستثمار
يف �أحد �أهم املوارد الإنتاجية لأي بلد ،وهو اال�ستثمار
يف الإن�سان.
على هذا ،ينظر �إىل ال�سيا�سة االجتماعية يف هذا التقرير
على �أنها عمل عام م�صمم لتو�سيع اخليارات والفر�ص
للنا�س يف جميع مراحل عملية التنمية .كما �أنها يف

(.Sen, A. 1999. Development as Freedom. Oxford University Press )12
()13مزيد من املعلومات عن الأهداف الإمنائية للألفية متاح على املوقع.http://www.un.org/millenniumgoals :
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ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

الوقت نف�سه تتناول جوانب الإنتاج االجتماعي و�إعادة
الإنتاج واحلماية و�إعادة التوزيع وكذلك �أي�ض ًا ق�ضايا
امل�ساواة وال�شمول واحلقوق( .)14ويف �ضوء ذلك،
يبحث التقرير ما يلي�( :أ) جوهر احلماية االجتماعية؛
(ب) ال�صحة والتعليم و�سيا�سات �سوق العمل؛
(ج) ق�ضايا �أو�سع نطاق ًا ،ت�شمل �سيا�سات االقت�صاد
الكلي والتنمية الريفية وتوفري املياه واحلماية البيئية
بقدر ما يتعلق الأمر مب�سائل الإن�صاف وامل�ساواة.
وميكن عر�ض �أبعاد ال�سيا�سة االجتماعية املختلفة هذه
ب�رصي ًا بثالث دوائر متحدة املركز (انظر ال�شكل.)1
تتناول احللقة الداخلية هديف احلماية االجتماعية،
وهما احل ّد من الفقر وتخفيف املخاطر ،اللذين
�شكال تقليدي ًا جوهر ال�سيا�سة االجتماعية مبفهومها
ال�ضيق( .)15و ُتع َتبرَ امل�ساعدات االجتماعية (النقدية
والعينية) ومعونات الدعم الأدوات التقليدية للحد من
الفقر ،يف حني ي�ستخدم الت�أمني االجتماعي على

نطاق وا�سع لتحقيق هدف التخفيف من املخاطر.
ومتثل الدائرة الو�سطى النهج املو�سع لل�سيا�سة
االجتماعية ،وت�شمل توفري ال�صحة والتعليم وفر�ص
العمل .وتلتقط هذه الدائرة ب�شكل �أو�سع فكرة اال�ستثمار
يف الب�رش .وهنا تدور م�سائل ال�سيا�سة حول ق�ضايا
الدمج يف �سوق العمل ،والقدرة على الو�صول �إىل
اخلدمات االجتماعية من خالل تو�سيع البنية الأ�سا�سية
لت�صل �إىل املناطق النائية واملهم�شة ،والقدرة
املت�ساوية على حتمل التكاليف ،ونوعية اخلدمات.
ومتثل الدائرة اخلارجية �سياق ال�سيا�سة الأو�سع وتلفت
االنتباه �إىل حقيقة �أن �سيا�سات االقت�صاد الكلي ونوعية
النمو االقت�صادي واحلوكمة ت�ؤثر ،من بني عوامل
�أخرى ،ت�أثري ًا قوي ًا يف اجتاه وم�ضمون ال�سيا�سة
االجتماعية� .أما املوا�ضيع التي تقطع الأبعاد املختلفة
والتي ت�شكل اهتمامات م�ستمرة لل�سيا�سة االجتماعية
فهي تلك التي تتعلق بالإن�صاف وامل�ساواة.

ال�شكل - 1الأبعاد املختلفة لل�سيا�سة االجتماعية

امل�صدر :الإ�سكوا

( )14الإ�سكوا“ ،حول ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :من املفهوم �إىل املمار�سة”.(E/ESCWA/SDD/2008/3), p. vii
( )15ت�شمل احلماية االجتماعية العنا�رص التالية�( :أ) امل�ساعدة االجتماعية ،ويفهم �أنها التحويالت النقدية �أو العينية املقدمة من احلكومات �أو نيابة عنها �إىل �أ�شخا�ص ال ي�شملهم ،يف كثري
من الأحيان ،الت�أمني االجتماعي ،ويفتقرون �إىل املوارد الالزمة لتغطية احتياجاتهم الأ�سا�سية؛ (ب) برامج الت�أمني االجتماعي ،ويفهم �أنها نظم ت�أمني قائمة على ا�شرتاكات �إلزامية ،غالب ًا
ما تقت�رص على املوظفني ،وتوفر منافع متنوعة يف حاالت كاملر�ض وال�شيخوخة والبطالة( ،ج) الت�ضامن التقليدي يف الأ�رس املمتدة وبوا�سطة اجلمعيات اخلريية الدينية� .إن هذه التعاريف
الواردة هنا تتبع مو�سوعة مفردات منظمة العمل الدولية املتاحة على http://www.ilo.org//thesaurus/defaulten.asp :وقامو�س م�صطلحات الإح�صاء ال�صادر عن منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�صادي املتاح على املوقع.http://stats.oecd.org/glossary/index.htm :
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الف�صل الثاين

ثاني ًا -
التحديات االجتماعية
واالقت�صادية يف منطقة الإ�سكوا
تطور النهج املتكامل للتنمية الب�رشية انطالق ًا من مفهوم
ترابط املجاالت التي تغطيها ال�سيا�سة االجتماعية.
والأدلة على وجود ترابط قوي بني ق�ضايا مثل الو�ضع
الغذائي للأطفال وم�ستوى تعليم �أمهاتهم� ،أو بني وفيات
الأمهات عند الوالدة ومكان الإقامة يف بلد ما ،تلقي
ال�ضوء على الأثر الرتاكمي للمزايا �أو �أوجه احلرمان
املتعددة ،وعلى انتقالها من جيل �إىل جيل .وت�ضعف
مثل هذه الآثار �أ�س�س الإن�صاف ومقومات امل�ساواة
يف قيمة احلياة الب�رشية .ويوكل معظم املجتمعات �إىل
الدولة م�س�ؤولية اتخاذ الإجراءات الالزمة و�إعادة
توزيع املوارد ملعاجلة مثل هذه احلاالت.
يتناول هذا الف�صل التحديات الرئي�سية التي تواجه
منطقة الإ�سكوا ،مع الرتكيز على اجلوانب االجتماعية
الحتياجات التنمية ال�شاملة.
�ألف  -التحديات يف التنمية االقت�صادية
النمو االقت�صادي وتوليد فر�ص العمل من الأولويات
الرئي�سية لغالبية البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .فبعد
فرتة طويلة من الركود ،ا�ست�ؤنف النمو بقوة يف بداية
هذا القرن ،مبتو�سط منو �سنوي قدره  5يف املائة(.)16
ويبدو حتى الآن �أن �أثر الأزمة املالية واالقت�صادية
العاملية على املنطقة معتدل ومن املتوقع �أن ي�ستمر
النمو ،و�إن مبعدل �أقل (انظر ال�شكل .)2
ويف حني ال يزال النمو االقت�صادي �أولوية بالن�سبة �إىل

املنطقة ،يبقى مدى ح�صول الق�ضايا االجتماعية على
االهتمام الكايف مو�ضوع ًا لت�سا�ؤالت عديدة .ويف �صلب
النقا�شات حول ال�سيا�سة العامة ،تثار م�سائل تتعلق مبا
�إذا كانت احلكومات تتوقع اجتاه ًا ت�صاعدي ًا يحقق
نهو�ض ًا �شام ً
ال تلقائي ًا �أو �أن التنمية االجتماعية تتطلب
�إجراءات حمددة يتخذها القطاع العام ،وبالتايل
يتعني �أن تكون هدف ًا �رصيح ًا لل�سيا�سة العامة .ويتابع
التقرير هذا النقا�ش حتى النهاية ،وينظر يف الر�ؤى
واال�سرتاتيجيات التي و�ضعتها احلكومات للم�ستقبل
القريب يف منطقة الإ�سكوا.
و�أما نوعية النمو وا�ستدامته فم�صدر ملخاوف �أخرى.
واالعتماد املبا�رش وغري املبا�رش على �سوق النفط هو
مو�ضوع يتكرر يف النقا�شات حول ال�سيا�سة العامة.
ويف حني �أن فرتة ارتفاع الأ�سعار الأخرية ب�رشت
مبعدالت منو مرتفعة ،ال يزال النمو يف القطاع غري
النفطي عموم ًا بطيئ ًا .وقد �أحيا وقوع الأزمة املالية
العاملية بع�ض املخاوف� ،إذ �إن املكا�سب ميكن �أن
تتبدد �أو تتال�شى دون �أن حتقق نتائج م�ستدامة يف جمال
التقدم االجتماعي .وهذا التطور قد ي�أتي عقب موجات
االزدهار والك�ساد نف�سها التي �شهدتها املنطقة على
مدى العقود املا�ضية والتي ي�سعى وا�ضعو ال�سيا�سات
�إىل تفاديها.
ويبدو �أن اعتماد التنمية االقت�صادية على تقلبات �سوق
النفط الدولية ،مع ما ي�سببه ذلك من �ضعف بنيوي يف

(. ESCWA, The Impacts of the Financial Crisis on ESCWA Member Countries: Challenges and opportunities .(E/ESCWA/EDGD/2009/WP. 3), p. 17 )16
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٠
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٥
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امل�صدر� :صندوق النقد الدويل.World Economic Outlook: Crisis and recovery (April 2009)،

االقت�صادات العربية قد ازداد على مر ال�سنني على
ح�ساب الزراعة والت�صنيع والإنتاج ال�صناعي .ووفق ًا
لأحدث تقرير عن التنمية الب�رشية العربية� ،أ�صبحت
املنطقة �أقل تقدم ًا يف ال�صناعة مما كانت عليه يف عام
 .)17(1970وقد �أنتج قطاع النفط ثروة هائلة يف بع�ض
البلدان و�أك�سب املنطقة مكانة بارزة يف تق�سيم العمل
على ال�صعيد الدويل� ،إال �أن هذا القطاع ي�شكل يف الوقت
ذاته قاعدة اقت�صادية �ضيقة جد ًا ال تكفي لتطوير فر�ص
العمل وحتقيق الرفاه يف منطقة يبلغ عدد �سكانها نحو
 200مليون ن�سمة .فامليزانيات العامة تعتمد اعتماد ًا
كبري ًا على م�صادر �إيرادات حمدودة جد ًا ،وقدرة
الإقت�صادات على توفري فر�ص للقوة العاملة املتنامية
غري كافية ،ال �سيما يف �أوقات الركود.
وتدرك البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا التحدي املتمثل
يف �رضورة تنويع القاعدة االقت�صادية بعيد ًا عن النفط
وبناء �أ�سا�س بديل ي�ضمن النمو والت�شغيل .وزيادة
اال�ستثمارات يف قطاع البناء والعقارات والنقل

واالت�صاالت وتكرير النفط هي جزء من اجلهود
املبذولة لهذه الغاية .وقد �رشع عدد من البلدان
ب�إ�صالحات اقت�صادية ترمي �إىل ت�شجيع اال�ستثمار،
كما �أن منو قطاع اخلدمات وفر غالبية الوظائف التي
ا�ستحدثت يف الآونة الأخرية يف املنطقة .فوفق ًا لتقرير
البنك الدويل “ممار�سة �أن�شطة الأعمال لعام ،”2009
ي�أتي ترتيب منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف و�سط جدول جمموعات الدول� ،أدنى من منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي و�أوروبا
ال�رشقية و�رشق �آ�سيا ،وتقريب ًا على قدم امل�ساواة مع
�أمريكا الالتينية ،و�أعلى بكثري من جنوب �آ�سيا و�أفريقيا
جنوب ال�صحراء(.)18
يف الوقت نف�سه ،تتطلب املخاوف البيئية مزيد ًا من
االهتمام بنوعية النمو .فال�ضغط على املوارد املائية،
وتقل�ص م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة وم�ؤ�رشات
مماثلة ت�ستلزم قدر ًا �أكرب من االهتمام بالقيود التي
تفر�ضها الطبيعة على املمار�سات االقت�صادية التقليدية

( )17مع ا�ستثناء بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،لكن هذا اال�ستثناء ميكن �أن يعزى �إىل �أن القاعدة ال�صناعية كانت �ضيقة يف عام  .1970ولكن ،حتى يف هذه املجموعة ،تكاد م�ساهمة ال�صناعة
التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل ال تتجاوز  10يف املائة .انظر �أي�ضا برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام :2009
حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية� ،ص .103
( )18البنك الدويل ،ممار�سة �أن�شطة الأعمال لعام �( 2009أيلول�/سبتمرب .)2008
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وكذلك اال�سرتاتيجيات الإمنائية .وت�شري تقارير عدة
التنبه �إىل امل�شاكل البيئية ،م�ؤكّ دة �أن
�إىل �رضورة
ّ
املنطقة قد “دخلت طور فقر املياه” الذي يتوقع �أن
ي�ؤثر على غالبية ال�سكان يف امل�ستقبل املنظور(.)19
وال تزال الزراعة ت�ستهلك �أكرب ح�صة من املياه يف املنطقة
العربية على الرغم من تقل�ص ح�صتها من الناجت املحلي
الإجمايل( .)20ومن بني البلدان الأربعة ع�رش الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ،يعاين ما ال يقل عن �سبعة بلدان �إجهاد ًا
مائي ًا حاد ًا �أو خطري ًا (انظر اجلدول  .)21()1فاليمن ،على
�سبيل املثال ،مهدد بالت�صحر� ،إذ ي�ستهلك القطاع الزراعي
نحو  90يف املائة من موارد املياه ،وال تزيد كفاءة الري
عن  40يف املائة( .)22ويف العراق ،يواجه �أكرث من 76
يف املائة من الأ�رس املعي�شية يف املناطق الريفية و 60يف
املائة من ال�سكان يف املناطق احل�رضية م�شاكل يف احل�صول
على املياه ال�صاحلة لل�رشب(.)23
اجلدول  -1م�ستويات �إجهاد املياه يف منطقة الإ�سكوا,
2006

امل�صدر :ي�ستند اجلدول �إىل :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول
العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف
البلدان العربية (.)2009
مالحظات :يكون الإجهاد املائي خطري ًا عندما ي�صل املعدل �إىل �أكرث من 10,000
�شخ�ص لكل مليون مرت مكعب؛ وحاد ًا عندما يرتاوح بني  5,000و � 10,000شخ�ص
لكل مليون مرت مكعب؛ وملحوظ ًا عندما يرتاوح بني  2,500و � 5,000شخ�ص لكل
مليون مرت مكعب؛ وطفيف ًا عندما يكون �أقل من � 2,500شخ�ص لكل مليون مرت مكعب.
مل يكن ال�سودان يف ذلك الوقت ع�ضو ًا يف الإ�سكوا.

واالختالالت التي ت�شهدها املنطقة هي �سمة هيكلية لكثري
من البلدان .فالتو�سع العمراين ال�رسيع ي�سري جنب ًا �إىل
جنب مع تهمي�ش املناطق الريفية والنائية ،ما ي�ؤدي
�إىل �إق�صاء اجتماعي ل�رشائح من �سكان الريف .كما
�أن ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية يف عام � 2008أعاد

ق�ضية التنمية الريفية �إىل الواجهة و�سلط ال�ضوء
على االعتماد الكبري للبلدان العربية على الواردات
الغذائية( .)24وتعتمد املنطقة العربية عموم ًا على
الواردات لتلبية ما يقارب  50يف املائة من
احتياجاتها الغذائية ،وخا�صة احلبوب التي هي
�أهم املواد الغذائية للفقراء .فاليمن ،مث ً
ال ،ي�ستورد
 80يف املائة من احلبوب( .)25و�أكرث من يعاين من
ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية هم الفقراء يف املناطق
احل�رضية و�سكان الأرياف الذين ال ميلكون �أر�ض ًا،
وكذلك �صغار املزارعني.
ويف هذا االعتماد على الواردات ،الذي هو نتيجة لندرة
املياه والأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،ما يدل على عدم
كفاية اال�ستثمارات يف الزراعة واالنخفا�ض املتوا�صل
يف الإنتاجية .وينت�رش فقر الدخل على نطاق وا�سع،
وخا�صة بني �سكان املناطق الريفية ،وي�شكل �إهمال
املناطق الريفية الوجه الآخر للتو�سع العمراين ال�رسيع
وامل�شاكل االجتماعية الناجمة عنه ،وهذه جميعها من
الق�ضايا البارزة يف املنطقة.
وما من حلول �سهلة .فالتحدي يكمن يف توجيه
اال�ستثمارات العامة واخلا�صة �إىل القطاعات التي
ت�شق طرق ًا �إىل امل�ستقبل ،وتفيد يف الوقت ذاته مبا�رشة
املناطق والفئات ال�سكانية الفقرية واملهم�شة .وحتتاج
البلدان �إىل توزيع مواردها ال�شحيحة على اال�ستهالك
املنزيل وال�صناعي والزراعي؛ و�أن تفكر ملي ًا يف
االعتبارات االجتماعية مقابل االعتبارات االقت�صادية؛
و�أن ت�ستك�شف م�صادر دخل �إ�ضافية وبديلة ،ويف
الوقت نف�سه �أن تخفّف الإجهاد الذي تتعر�ض له
مواردها ال�شحيحة من مياه و�أرا�ض وت�ستثمر يف
املهارات والتكنولوجيا.
ت�صف الأق�سام الواردة فيما يلي الطرق التي تود
احلكومات �سلوكها بهدف تعزيز التنمية االقت�صادية
و�ضمان �أن ي�صل النمو �إىل جميع �أجزاء املجتمع
وقطاعاته ،ال �سيما الفقراء.

( )19برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية (� ،)2009ص .39- 38
( )20املرجع ال�سابق� ،ص  .9-138هذه احلالة لي�ست فريدة للمنطقة العربية نظر ًا لأن الزراعة ت�ست�أثر بالن�صيب الأكرب من ا�ستخدام املياه يف كل من البلدان النامية.
(.ESCWA, Water Development Report 2: State of water resources in the ESCWA region (E/ESCWA/SDPD/2007/6) )21
( )22حكومة اليمن “الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن .”2025
( )23حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية .”2010-2007
( )24وفق ًا لبيانات البنك الدويل ،اعتماد منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على الواردات الغذائية هو الأعلى يف العامل .البنك الدويل� ،آخر التطورات والآفاق االقت�صادية امل�ستقبلية
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  :2009اجتياز الركود االقت�صادي العاملي.
( )25البنك الدويل� ،أزمة الغذاء يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (حزيران/يونيو  )2008متاح على املوقع:

.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:21840570~menuPK:2246554~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:256299,00. html
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ال�شكل  -3معدالت �صايف االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف منطقة الإ�سكوا 1991 ،و ( 2005ن�سب مئوية)

٢٠٠٥

امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية.

باء  -اال�ستثمار يف الب�رش :التعليم والعمل وال�صحة
ال تزال منطقة الإ�سكوا من املناطق التي ت�شهد �أ�رسع
منو �سكاين يف العامل� ،إذ يبلغ معدل النمو ال�سكاين فيها
 2يف املائة يف ال�سنة .ويف ظل هذا الواقع ،يتعني عليها
مواجهة التحدي املتمثل يف توفري فر�ص مت�ساوية
جلميع الن�ساء والرجال والأطفال .ويتطلب اال�ستثمار
يف املنطقة البناء على الإجنازات التي حتققت يف
جماالت التعليم وال�صحة ،والذهاب �إىل ما هو �أبعد من
خالل �إعادة توجيه ال�سيا�سة العامة لتمكني النا�س من
تطوير حياتهم .وهذا يعني �أي�ض ًا دعم القوى العاملة
املتزايدة من خالل توليد فر�ص عمل كافية يف �أ�سواق
ت�سودها املناف�سة ال�شديدة.
لقد �أحرزت البلدان يف منطقة الإ�سكوا تقدم ًا يف توفري
فر�ص التعليم ملعظم الأطفال (انظر ال�شكل  .)3كما
�أن فر�ص احل�صول على التعليم يف املناطق النائية
والريفية �آخذة بالتح�سن والفجوة بني اجلن�سني تتقل�ص،
�إذ �أ�صبحت معدالت التحاق الفتيات �أعلى من معدالت
التحاق الفتيان يف جميع البلدان الأع�ضاء تقريب ًا،
وخا�صة يف مرحلة التعليم اجلامعي.

وقد جلب هذا النجاح حتديات جديدة �إىل جدول �أعمال
وا�ضعي ال�سيا�سات .ومعظم هذه التحديات يتع ّلق
بنوعية التعليم والتح�صيل التعليمي وكفاية املهارات
واملعرفة املطلوبة ل�سوق العمل .وت�ستدعي �أهمية
املعرفة للتنويع االقت�صادي واملناف�سة الدولية �إيالء
مزيد من االهتمام لال�ستثمار يف الب�رش على �أو�سع
نطاق ممكن من �أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لالقت�صاد
الوطني .ويف الوقت نف�سه ،التعليم اجليد �رضوري
لدعم النا�س للخروج من قطاع اخلدمات حيث عدم
اال�ستقرار وانخفا�ض الأجر .فال�صناعات التي تتطلب
م�ؤهالت �أف�ضل ب�إمكانها توفري فر�ص عمل �أكرث
ا�ستقرار ًا وب�أجور �أعلى.
والتعليم ،الذي هو �أولوية هامة للحكومات يف املنطقة،
ي� ّؤمن يف معظمه جمان ًا يف جميع مراحله .ولكن على
الرغم من الإجنازات املا�ضية يف حتقيق امل�ساواة
يف الفر�ص التعليمية ،ت�شري االجتاهات احلالية �إىل
تزايد التباين يف التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي،
خا�صة بالن�سبة للفئات الفقرية واملجتمعات ال�سكانية يف
الريف( .)26وميكن �أن يعزى ذلك �إىل جمموعة عوامل
منها ارتفاع م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف التعليم

( )26البنك الدويل ،منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا�“ .2007،إ�صالح التعليم يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا”
.The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa, p. 106
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االبتدائي يف غياب ا�سرتاتيجية وا�ضحة ب�ش�أن �إمكانية
التحاق التالميذ الفقراء باملدار�س اخلا�صة.
ويف حني يبدو �أن الإنفاق العام مييل ل�صالح التعليم
العايل وعلى الرغم من النفقات العالية ن�سبي ًا ،ف�إن
نوعية التح�صيل التعليمي تتطلب اهتمام ًا يف جميع
�أنحاء املنطقة .فمعدالت الإملام بالقراءة والكتابة
م�س�ألة مثرية للقلق على وجه اخل�صو�ص .فهناك ن�سبة
كبرية من ال�سكان البالغني ،وخا�صة الن�ساء ،ال ت�ستطيع
القراءة �أو الكتابة .وهذه الفجوة النوعية يف النتائج
التعليمية ،التي تقا�س ب�سنوات التح�صيل التعليمي
وبالعالمات املنخف�ضة ن�سبي ًا يف االختبارات الدولية،
ت�شكل اختال ًال هام ًا بني نوع املعرفة التي تنتجها النظم
التعليمية يف الوقت الراهن وبني ما حتتاجه املنطقة
لتحقيق �أهداف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
وب�شكل خا�ص ،تعتمد بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
على العمالة الوافدة يف معظم مهن القطاع اخلا�ص؛
ويف خمتلف �أنحاء املنطقة ،ال يعود منو فر�ص العمل
دائم ًا بالفائدة على ال�سكان املواطنني.
ولنتائج التعليم ت�أثري مبا�رش على �سوق العمل .والنجاح
يف مكافحة البطالة على مدى �سنوات طفرة �أ�سعار
النفط املا�ضية ،و�إن كان ملحوظ ًا ،يكاد يخفي حقيقة
�أن معظم الوظائف يف املنطقة هو �إما يف القطاع
العام �أو يف ال�صناعات التي تتطلب مهارات متدنية
وتعطي �أجور ًا متدنية ،مبا يف ذلك الزراعة والبناء
وال�صناعات التحويلية والقطاع غري النظامي.
يف املتو�سط ،انخف�ضت معدالت البطالة يف منطقة ال�رشق
الأو�سط من حوايل  14يف املائة يف عام � 2000إىل
 9.4يف املائة يف عام  2008مقابل متو�سط عاملي
بلغ  6يف املائة( .)27وتوا�صل احلكومات اال�ستجابة
لل�ضغوط الدميغرافية العالية ،كما توا�صل تي�سري
ا�ستحداث �أكرب قدر ممكن من الوظائف .مع ذلك،
ف�إن توفري وظائف ذات نوعية �أف�ضل �أمر حيوي على
املدى الطويل ،ويتطلب االنتباه �إىل �إنتاجية العمل،
وخ�صو�ص ًا تعليم ًا �أف�ضل على النحو املذكور �أعاله.

وي�شري ارتفاع �رسعة خلق فر�ص العمل بالن�سبة لنمو
الناجت املحلي الإجمايل �إىل انخفا�ض �إنتاجية اليد
العاملة ،ويثري القلق ب�ش�أن نوعية الوظائف النا�شئة
ومدى ا�ستدامتها يف �أوقات الأزمات( .)28وي�شري بع�ض
التقارير �إىل مع�ضلة “الكمية مقابل النوعية” يف خلق
فر�ص العمل يف املنطقة ،التي تواجه يف احلقيقة حتدي ًا
مزدوج ًا ي�شمل مع ًا عدد ونوع الوظائف التي يتعني
ا�ستحداثها(.)29
ومن املثري لالهتمام �أن ا�ستحداث العمالة ذات املهارة
العالية والنوعية الأف�ضل يرتبط �أي�ض ًا ارتباط ًا وثيق ًا
مب�س�ألتي حتديات التنويع االقت�صادي وتطوير القطاع
اخلا�ص .ومبا �أن عدد القادرين على العثور على
فر�ص عمل جيدة خارج بلدانهم الأ�صلية يتزايد ،ف�إن
ذلك ي�شري �إىل �أن اهتمام وا�ضعي ال�سيا�سات ينبغي
�أن ين�صب ال على توفري املهارات املنا�سبة فح�سب،
بل �أي�ض ًا على الطلب على هذه املهارات من القطاع
اخلا�ص.
ومن املتوقع �أن يظل �إيجاد فر�ص العمل �أولوية
بالن�سبة للمنطقة على مر ال�سنني .وت�ستك�شف الف�صول
التالية �سيا�سات �سوق العمل التي تهدف البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا �إىل �إدخالها وتطبيقها للت�أثري على
كل من نوعية وكمية فر�ص العمل.
ويف جمال ال�سيا�سة ال�صحية ،حققت منطقة الإ�سكوا
�أبرز الإجنازات يف حت�سني الو�ضع ال�صحي لل�سكان،
مبا يف ذلك العمر املتوقع عند الوالدة (انظر ال�شكل
 .)4فمنطقة اخلليج تتمتع بو�ضع �صحي مياثل الو�ضع
ال�صحي يف معظم البلدان ذات الدخل املرتفع ،يف
حني �أن البلدان املتو�سطة الدخل مثل م�رص والأردن
ولبنان واجلمهورية العربية ال�سورية يف طريقها
�إىل حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية املن�شودة على
هذا ال�صعيد .غري �أن البلدان الأخرى الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،مبا فيها العراق وفل�سطني وال�سودان
واليمن ،ما زالت تعاين من ارتفاع معدالت وفيات
الر�ضع والأمهات (انظر ال�شكل .)5

( )27تت�ألف منطقة ال�رشق الأو�سط يف هذا ال�سياق من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بالإ�ضافة �إىل �إيران.
The Impacts of the Financial Crisis on the ESCWA Member Countries: Challenges and Opportunities (E/ESCWA/EDGD/2009/WP.3), p. 17.
( )28املرجع ال�سابق.
( )29البنك الدويل ،منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.Economic Developments and Prospects: Job Creation in an Era of High growth, p. 66 .2007 ,
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امل�ست�شفيات ،الذي هو يف كثري من الأحيان �سيء وغري
كف�ؤ ،وخا�صة يف املناطق الريفية والنائية(.)30ويدل
ارتفاع الإنفاق املبا�رش للأ�رس املعي�شية على الرعاية
ال�صحية على �أن توفري خدمات الرعاية ال�صحية العامة
غري كاف( .)31كما �أنه ي�شري �إىل عدم كفاية تغطية
�أنظمة الت�أمني ال�صحي ،ما يرتك الأ�رس يف �أو�ضاع
غري �آمنة يف حاالت املر�ض والإ�صابة .وغالب ًا ما
تتحمل الأ�رس ذات الدخل املنخف�ض م�شقات كي ت�ستطيع
دفع تكاليف العالج الطبي ال�رضوري ،كما �أن تنامي
ي�رسع من تطوير
ح�صة االعتماد على القطاع اخلا�ص ِّ
نظم مزدوجة بحيث ي�ستطيع �أي �شخ�ص قادر على حتمل
تكاليف احل�صول على عالج �أف�ضل االنتقال �إىل مقدمي
الرعاية ال�صحية من القطاع اخلا�ص.

امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية
الإن�سانية العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية.

وترتبط االهتمامات الأكرث �إحلاح ًا بنوعية خدمات
الرعاية ال�صحية ،وارتفاع عدم امل�ساواة يف توزيع
مرافق الرعاية ال�صحية وارتفاع ح�صة الإنفاق اخلا�ص
على ال�صحة يف املنطقة ،الذي ي�صل �إىل ما يقارب
 50يف املائة من جمموع الإنفاق .وتوجه انتقادات
�إىل قطاع الرعاية ال�صحية العام ب�سبب تركيزه الكبري
على الرعاية العالجية بد ًال من الرعاية الوقائية� ،إذ
ينفق ن�صف ميزانيات ال�صحة العامة على العالج يف

�أن�ش�أ معظم البلدان يف املنطقة �أنظمة حماية اجتماعية
الهدف منها التخفيف من املخاطر والتخفيف من ح ّدة
الفقر .فخالل الفرتة من �أوائل اخلم�سينات وحتى
�آخر ال�سبعينات� ،أن�ش�أ معظم البلدان خطط ت�أمني قائمة
على اال�شرتاكات تغطي خماطر املر�ض والإ�صابة
وال�شيخوخة� .أما الت�أمني �ضد البطالة فال يزال تطور ًا
حديث ًا جد ًا.ويف هذا ال�سياق ،تناق�ش م�رص القيام
ب�إ�صالحات ،و�أن�ش�أت البحرين خطة ت�أمني �ضد البطالة
يف عام  ،2007وينظر الأردن حالي ًا يف اتخاذ خطوة
مماثلة.
ونقطة ال�ضعف الرئي�سية يف جميع خطط الت�أمني هي
يف اقت�صار معظم هذه اخلطط �إما على موظفي القطاع
العام �أو القطاع اخلا�ص النظامي ،بحيث ال تغطي فئات
ال�سكان التي تعمل يف القطاع الزراعي والقطاعات غري
النظامية .وهناك جمموعة ثانية من الأ�سئلة تتعلق

( )30برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  : 2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية.
( )31املرجع ال�سابق.
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بتجز�ؤ هذه النظم وت�شتتها ،و�ضعف القدرات امل�ؤ�س�سية،
واملخاطر الكبرية الكامنة يف ت�ضخم التكاليف .ف�أنظمة
املعا�شات التقاعدية ،على وجه اخل�صو�ص ,متيل �إىل
�أن تكون جمز�أة �إىل خطط متعددة ،تتباين �رشوطها
والفوائد التي تقدمها .كذلك يراكم معظم النظم ديون
معا�شات تقاعدية عامة �ضمنية �ضخمة قد تهدد ا�ستقرار
االقت�صاد الكلي(.)32
وبالإ�ضافة �إىل �أنظمة الت�أمينات االجتماعية هذه،
التي تكاد تقت�رص على الطبقات الو�سطى يف املدن،
طورت البلدان الأع�ضاء جمموعة متنوعة من التدخالت
للو�صول �إىل الفقراء و�رشائح املجتمع الأقل حظ ًا.
وت�شمل برامج امل�ساعدة االجتماعية �أنواع ًا خمتلفة من
التحويالت النقدية ،ومعونات لدعم الأ�سعار (على
�سبيل املثال� ،أ�سعار الوقود �أو املواد الغذائية)،
وتوزيع الأغذية ،وتخفي�ض الر�سوم املفرو�ضة على
املرافق العامة ،و�أحيان ًا برامج الأ�شغال العامة.
وت�ؤدي معونات دعم الأ�سعار تقليدي ًا دور ًا هام ًا
يف املنطقة .وتدور النقا�شات حول فعالية هذه
وعما �إذا كانت التحويالت
املعونات وكفاءتها
ّ
النقدية املوجهة هي اخليار الأف�ضل .ومرار ًا ،يثري
وا�ضعو ال�سيا�سات ،مع حتديات مثل عدم الكفاءة
الإدارية واالفتقار �إىل التن�سيق ،م�س�ألة امتداد برامج
الدعم املختلفة ،وخا�صة �إىل املناطق احل�رضية
والريفية املهم�شة ،وكذلك م�س�ألة توجيه امل�ساعدة
�إىل الفقراء .ويف بع�ض البلدان ،ت�شكل الإعانات
املختلفة جمتمعة عبئ ًا كبري ًا على املالية العامة .على
�سبيل املثال ،ت�شكل هذه الإعانات يف م�رص  30يف
املائة من الإنفاق العام ،ما يح ّد من املوارد املتاحة
ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة االجتماعية(.)33

�إن عدم كفاية �أو غياب تغطية احلماية االجتماعية هو
يف الواقع العملي مبثابة خ�صخ�صة للخدمات االجتماعية
بالن�سبة لأجزاء وا�سعة من ال�سكان� ،إذ ال يكون مبقدور
الفئات االجتماعية الفقرية حتمل نفقاتها .ويكون الدخل
املت�أتي من التحويالت املالية من اخلارج �شك ً
ال �شائع ًا
ن�سبي ًا من �أ�شكال الت�أمني االجتماعي لهذه ال�رشائح ،يتم
توفريه يف �إطار الأ�رس املمتدة .ويف حني �أن معدالت
الفقر يف املنطقة منخف�ضة باملقارنة مع مناطق �أخرى،
�إال �أن احل�سا�سية جتاه ال�صدمات عالية ب�شكل ملحوظ.
فهناك �أعداد كبرية من النا�س تعي�ش على مداخيل
ال تتجاوز خطوط الفقر �إال بالكاد ،ولي�س لديها القدرة
على بناء احتياطيات وتعتمد اعتماد ًا كبري ًا على نظم
الت�ضامن التقليدية.
وكثري ًا ما يتم تلقي دعم �إ�ضايف من م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املختلفة ومن عدد وا�سع من املنظمات الدينية
التي لها جذور قوية يف القيم الدينية والنظم ال�سيا�سية.
وهناك العديد من املنظمات التي توفر خدمات تعليم
ورعاية �صحية وتوظيف ،بالإ�ضافة �إىل التحويالت
النقدية والعينية ،لأفراد خمتارين وجمموعات خمتارة
من ال�سكان .وهذه الأن�شطة تكمل ن�شاط القطاع العام
يف املجال االجتماعي وت�شكل �أي�ض ًا حتدي ًا له.
هذا ويناق�ش التقرير �أي�ض ًا كيف ت�ؤطر ا�سرتاتيجيات
التنمية التحديات االجتماعية واالقت�صادية ،وال�سبل
التي ُتقرتح لتطوير نظم احلماية االجتماعية .ومن
الناحية املثالية ،ف�إن اتباع نهج �شامل يهدف �إىل
دمج الت�أمني االجتماعي وامل�ساعدة االجتماعية بطريقة
جتعلهما مفتوحني لأو�سع م�شاركة ويدعمان النا�س يف
جميع م�سارات حياتهم.

(.Robalino, D.A. 2005. Pensions in the Middle East and North Africa: Time for change. Orientations in Development Series. World Bank, p. 10 )32

نفذ الأردن واليمن �إ�صالحات وا�سعة يف جمال معا�شات التقاعد يف الأعوام  1995و 2000و .2003انظر �أي�ضاً:

.Loewe, M. 2009. Pension schemes and pension reform in the Middle East and North Africa. United Nations Research Institute for Social Development

( )33البنك الدويل ،منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،آخر التطورات والآفاق االقت�صادية امل�ستقبلية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  :2009اجتياز الركود االقت�صادي العاملي.
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الف�صل الثالث

ثالث ًا -
القيم والأهداف الواردة يف
وثائق ا�سرتاتيجيات
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
يتمحور هذا الف�صل حول �صلب التقرير� ،إذ يتناول
بالتف�صيل القيم والأهداف االجتماعية املعتمدة يف
وثائق الر�ؤية واال�سرتاتيجية الوطنية للبلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا .ويف حني �أن القيم توجه االختيارات
وت�ضفي ال�رشعية عليها ،تعرب الأهداف االجتماعية عن
الأولويات الفعلية واجتاهات العمل .وهذه جمتمعة
ت�ساعد على �ضبط �إيقاع ال�سيا�سة االجتماعية ور�سم
حدودها يف �سياقات وطنية معينة ،وتقدم بالتايل نقطة
البدء املنطقية للتحليل.

�ألف  -القيم
يف جميع �أنحاء املنطقة ،تتمحور القيم الرئي�سية التي
ورد ذكرها يف بيانات الر�ؤى الوطنية حول ثالث
جمموعات من القيم الأ�سا�سية على النحو التايل�( :أ) قيم
تتعلق بتحقيق اال�ستقرار والأمن وال�سالم وال�سالمة؛
(ب) القيم الدينية والأخالقية؛ (ج) القيم التي تتعامل
مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .ويو�ضح ال�شكل  6هذه
املجموعات من القيم املثرية لالهتمام.

ال�شكل  -6جمموعة من القيم يف منطقة الإ�سكوا
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺴﺎﻭﺍﺓ

ﺍﻹﻧ

ﺍﳌ

ﺼﺎﻑ

ﳊﺮﻳﺔ

ﺍ

ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻟﺘ

ﺍﻟ

ﺍ

ﺍﻟ

ﺍ

ﻟﺴ

ﺍ

ﻟﺸﺮﻑ

ﺎﻣﺢ

ﻟﺘﺴ

ﻌﺪﻝ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺍﻷﻣﻦ

ﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻻ ﺒﺎﺩﻝ
ﺍﳌﺘ

ﻀﺎﻣﻦ

ﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺍﻟ

ﺴﻼﻡ

ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ

ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
ﺍ

ﻻﻋﺘﺪﺍﻝ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ

ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ

ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

ﺍﻟﻌﻔﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

ﻼﻣﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ

ﺍﳋﻠﻖ

ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﻻﻋﺘﺰﺍﺯ

ﺍ
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وميكن كذلك �إجراء حتليل �أدق تبع ًا لهذه اخلطوط
العري�ضة .فقد مت الت�أكيد يف معظم الأحيان على
قيم الأمن واال�ستقرار يف البلدان الأع�ضاء التي
عانت م�ؤخر ًا من �رصاعات ،مبا يف ذلك مث ً
ال العراق
وفل�سطني واليمن ،وحتى دول مثل قطر واململكة
العربية ال�سعودية( .)34فعلى �سبيل املثال ،تقرتح
حكومة ال�سودان يف �إطار خطتها اال�سرتاتيجية اخلم�سية
الأخرية ( )2011-2007ر�ؤية لـ “�أمة �سودانية �آمنة
مبنية على التنوع
وموحدة ومتطورة وع�رصية و�سلميةّ ،
الثقايف وال�سيا�سي ،وعلى التحول الدميقراطي ال�سلمي
لل�سلطة ال�سيا�سية ،وانت�شار احلريات الأ�سا�سية وحقوق
الإن�سان” (انظر الإطار .)3
الإطار  - 3ال�سودان :ر�ؤية لل�سالمة والوحدة
واال�ستقرار وال�سالم
“...و�أمة �سودانية �آمنة وموحدة ومتطورة
وع�رصية و�سلمية مبنية على التنوع الثقايف
وال�سيا�سي وعلى التحول الدميقراطي ال�سلمي لل�سلطة
ال�سيا�سية ،وانت�شار احلريات الأ�سا�سية وحقوق
الإن�سان وم�ساواة جميع النا�س �أمام القانون
والتقا�سم العادل لل�سلطة والرثوة؛ �أمة مت�صاحلة مع
نف�سها ومع جريانها والعامل ب�أ�رسه وفق ًا الحرتام
امل�صالح امل�شرتكة يف احلفاظ على ال�سلم والأخالق
الإن�سانية للب�رشية جمعاء”.
امل�صدر :حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (”)2011 -2007
م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .33

ويف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية للعراق (-2007
 ،)2010تقدم احلكومة ر�ؤية متعلقة بو�ضع نهج
�سيا�سة اجتماعية �شاملة يهدف �إىل متهيد الطريق
لتحقيق اال�ستقرار والأمن ،مع �ضمان ح�صول اجلميع
على احلقوق واحلريات الأ�سا�سية .وت�ؤكد خطة
الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية ( )2010-2008على
الأمان والأمن كقيمتني جامعتني ،بالإ�ضافة �إىل احلكم
ال�سليم وحت�سني نوعية احلياة .وتتطرق قطر ب�إيجاز يف
ر�ؤيتها الوطنية � ،2030إىل �ضمان الأمن واال�ستقرار

وتكاف�ؤ الفر�ص ،يف حني ت�ؤكد اململكة العربية
ال�سعودية ،يف �إطار خطة التنمية الثامنة ،على �أهمية
دعم الأمن واال�ستقرار االجتماعي ،جنب ًا �إىل جنب مع
تعميق “الهوية العربية والإ�سالمية يف اململكة”.
تت�صل املجموعة الثانية الهامة من القيم التي ترتكز
عليها بيانات الر�ؤية للتنمية الوطنية يف �أنحاء املنطقة
بالقيم الأخالقية والدينية .فحكومة ال�سودان ت�ؤكد
يف �أحدث خطة ا�سرتاتيجية خم�سية لها (-2007
ُ
واخل ُلق
 )2011على القيم الدينية وال �سيما العفة
والكرامة واالعتدال والت�سامح ،وتدعو �إىل تعزيز
الن�سيج االجتماعي .وت�شدد خطة الإ�صالح والتنمية
الفل�سطينية ( )2010-2008على �أهمية تعزيز التما�سك
االجتماعي من خالل تعزيز القيم االجتماعية والروابط
الأ�رسية القوية وال�رشف والكرامة واحلفاظ على
الرتاث االجتماعي والثقايف ،وال �سيما القيم العربية من
ت�سامح واحرتام متبادل و�أ�رسة وعالقات اجتماعية.
ت�سلط الأجندة الوطنية الأردنية ()2015-2006
ال�ضوء �أي�ض ًا على �أهمية تعزيز الثقافة الوطنية الأردنية
كجزء من الثقافة العربية له جذور قوية يف قيم ال�سالم
والت�سامح .وباملثل ،تدعو �سلطنة عمان �إىل احلفاظ على
الهوية العربية والإ�سالمية وتعزيز الت�سامح .وتتطرق
م�رص يف خطة التنمية ال�ساد�سة ( )2012-2007منذ
البداية �إىل �أهمية “احلفاظ على هويتنا واجلذور العميقة
لنظام قيمنا االجتماعية والثقافية والوطنية وتعظيم
منافع التنمية يف �إطار عربي �إفريقي �إ�سالمي متكامل”.
ويذكر اليمن يف ر�ؤيته اال�سرتاتيجية � 2025أهمية
الإميان بالله والوالء للنبي والت�ضامن والرحمة
وح�سن ال�ضيافة ون�رصة ال�ضعفاء وال�سعي �إىل املعرفة
واالنفتاح الفكري والثقايف ،مع املحافظة على
الهوية اليمنية املميزة (انظر الإطار  .)4وي�ؤكد كل
وعمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية
من الكويت ُ
والإمارات العربية املتحدة �أي�ض ًا على احلاجة �إىل
تعزيز القيم الأخالقية والدينية وتقوية الهوية الوطنية
واحلفاظ على متا�سك الأ�رسة.

( )34ومن املهم مالحظة �أن لبنان ،رغم تاريخ ال�رصاعات الطويلة فيه ،يخفق يف ذكر الأمن واال�ستقرار يف خطته للعمل االجتماعي ويف تقرير االجناز املحرز املتعلق بباري�س .3
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الإطار  - 4اليمن :ميدان ثقايف غني

الإطار  - 5ر�ؤية الدولة الفل�سطينية يف امل�ستقبل

“� ...إن ال�سمات الأكرث و�ضوح ًا للثقافة اليمنية
هي التفاين يف الدين الإ�سالمي والإميان بالله
والوالء للنبي وحمبة الوطن ،والت�ضامن والرحمة
لبع�ضهم البع�ض ،وح�سن ال�ضيافة لل�ضيوف ،ون�رصة
ال�ضعيف ،والرغبة يف العمل والتفوق يف العمل،
وحب التجارة ،والبحث عن املعرفة ،والبحث عن
اجلديد ،وجميعها �أ�صبح يتجلى يف االنفتاح الفكري
والثقايف ،مع احلفاظ على الهوية اليمنية والأ�صالة
والتميز”.

“ ...فل�سطني دولة دميقراطية م�ستقرة حترتم حقوق
الإن�سان وت�ضمن ملواطنيها كاف ًة حقوق ًا وواجبات
مت�ساوية ،ويعي�ش �سكانها يف بيئة �آمنة يف ظل
�سيادة القانون ،وتعمل على �ضمان امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة .وتثمن عالي ًا ثروتها االجتماعية،
ومتا�سك جمتمعها وت�ضامنه وتتميز بالثقافة العربية
الفل�سطينية ،والقيم الإن�سانية والت�سامح الديني”.

امل�صدر :حكومة اليمن« ،الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن  ،»2025م�أخوذ عن
الن�سخة الإنكليزية �ص .16

و�إىل جانب القيم الدينية وقيم الأمن واال�ستقرار ،تعرب
البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف بيانات ر�ؤاها عن قيم
�إن�سانية �أ�سا�سية تتعلق باحلرية والعدالة االجتماعية
والإن�صاف .فعلى �سبيل املثال ،يركز اليمن على �أهمية
بناء ر�أ�س املال الب�رشي ورفع م�ستويات املعي�شة
و�إدماج قيم العدالة االجتماعية واحلرية والإن�صاف.
وباملثل ،ت�ؤكد حكومة ال�سودان على تعزيز احلريات
الأ�سا�سية وحقوق الإن�سان وم�ساواة اجلميع �أمام
القانون والتقا�سم العادل لل�سلطة والرثوة(.)35
وتن�ص اخلطة الفل�سطينية على �أن حترتم دولة فل�سطني
حقوق الإن�سان وتعزز مبادئ العدالة وامل�ساواة
والت�سامح (انظر الإطار  .)5وت�شدد اجلمهورية العربية
ال�سورية على �رضورة احرتام حقوق الإن�سان ،ف�ض ً
ال
عن غريها من القيم ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك الإن�صاف
والعدالة االجتماعية والعدل واحلرية .وتذكر قطر
يف ر�ؤيتها الوطنية �أنها تطمح �إىل جمتمع يعزز العدل
والإح�سان وامل�ساواة( .)36وبالن�سبة للبحرين ،يعني
الإن�صاف يف املجتمع �أن يعامل اجلميع على قدم
امل�ساواة يف ظل القانون ،وفق ًا حلقوق الإن�سان
العاملية� .أما الكويت ،فت�ؤكد خطتها للتنمية على قيم
حقوق الإن�سان املتعلقة باحلرية والدميقراطية.

امل�صدر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية« ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية
(� ،»)2010-2008ص .iv

ويتبني من هذا التحليل �أن هناك مزيج ًا من القيم املثرية
لالهتمام ترتكز عليه ر�ؤى التنمية يف البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ،وعالوة على ذلك ،ف�إن هذه القيم متجان�سة
ن�سبي ًا يف جميع �أنحاء املنطقة ،من حيث الت�أكيد على
القيم الدينية ودور الأ�رسة ،وكذلك القيم الإن�سانية
الأ�سا�سية من حرية وعدالة اجتماعية وم�ساواة
و�إن�صاف .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك قيم لها نكهة
ُ
واخل ُلق والكرامة
عربية متميزة ،مبا يف ذلك العفة
وال�رشف واالعتدال والت�سامح والإح�سان واالحرتام
املتبادل والإميان والرحمة وال�ضيافة .وهناك �أي�ض ًا
بع�ض التكرارات تتعلق بالأمن واال�ستقرار ،معظمها
يف حالة املجتمعات املنكوبة بال�رصاع.
غري �أن ال�س�ؤال الأهم يتعلق بالكيفية التي تعتزم بها
البلدان تعزيز الأمن واال�ستقرار واحلرية والعدالة
االجتماعية وامل�ساواة يف املمار�سة العملية ،والكيفية
التي ميكن بها التوفيق بني التنمية االجتماعية والقيم
الدينية والتقاليد .و�إلقاء نظرة على �أهداف ال�سيا�سة
االجتماعية املبينة يف الوثائق ميكن �أن ي�ساعد على
�إلقاء بع�ض ال�ضوء على هذه امل�سائل الهامة.

( )35يذكر ال�سودان قيم ًا هامة �أخرى ،مبا فيها ال�شورى والوحدة والدميقراطية واحلق يف حياة كرمية وم�رشفة والكرامة وال�رشف .انظر حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية
(.”)2011 -2007
( )36الأمانة العامة للتخطيط التنموي يف قطر“ ،ر�ؤية قطر الوطنية  12( ”2030حزيران/يونيو .)2008

25

باء  -الأهداف االجتماعية
ميكن ت�صنيف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا فيما يتعلق
ب�أهدافها االجتماعية وفق ًا لرتتيب م�ؤ�رشها للتنمية
الب�رشية .وتربز �ضمن ذلك الهيكل املجموعتان التاليتان
من البلدان�( :أ) البلدان ذات امل�ؤ�رش املتو�سط يف
التنمية الب�رشية ،وهي م�رص والأردن ولبنان وفل�سطني
وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية واليمن؛
(ب) البلدان ذات امل�ؤ�رش املرتفع يف التنمية الب�رشية،
وهي البحرين والكويت وعمان وقطر واململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة( .)37وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن العراق لي�ست لديه مرتبة م�ؤ�رش تنمية
ب�رشية ويتم التعامل معه ب�شكل منف�صل ،على النحو
املبني الحق ًا يف هذا الف�صل.
 -1البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ذات امل�ؤ�رش املتو�سط
يف التنمية الب�رشية
(�أ) م�رص
ت�ضع خطة التنمية ال�ساد�سة مل�رص ()2012-2007
�أهداف ًا اجتماعية متعلقة بتح�سني م�ستويات املعي�شة
ونوعية احلياة واحلد من البطالة ومكافحة الأمية .ويف
حني ت�ؤكد اخلطة على حتفيز النمو االقت�صادي وم�شاركة
القطاع اخلا�ص ،واال�ستثمار يف جميع جوانب الن�شاط
االقت�صادي ك�أولوية �أوىل ،ف�إنها ت�ضع �أي�ض ًا �أهداف ًا
اجتماعية طموحة ،مبا يف ذلك تعزيز تكاف�ؤ فر�ص التعليم
للجميع ،و�إ�صالح نظام الت�أمني ال�صحي بهدف الو�صول
�إىل تغطية كاملة يف ت�أمني اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية،
وزيادة م�ستويات التوظيف مبعدل يزيد عن �أكرث من
 750 000فرد �سنوي ًا �أو  3.8مليون فر�صة عمل
جديدة خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س (انظر الإطار .)6
ويف حني يبدو من الوا�ضح �أن احلكومة امل�رصية
حري�صة على حفز زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص
واال�ستثمارات ،ف�إنها ملتزمة �أي�ض ًا بتقدمي خدمات
ومرافق عامة ذات نوعية جيدة ،ال �سيما يف
جماالت ال�صحة والتعليم ومياه ال�رشب وال�رصف

الإطار  - 6م�رص� :أولويات خطة التنمية ال�ساد�سة
“تعرب خطة التنمية ال�ساد�سة عن مرحلة اقت�صادية
جديدة من التغريات العميقة للبنية االجتماعية
واالقت�صادية مل�رص بال�سعي لتح�سني م�ستويات
املعي�شة جلميع امل�رصيني من خالل االرتفاع بالنمو
االقت�صادي �إىل معدل �سنوي يبلغ  8يف املائة.
و�سرتفع مثل هذه الزيادة ال�سنوية بدورها متو�سط
دخل الفرد �إىل � 13ألف جنيه م�رصي يف نهاية
�سنوات اخلطة؛ وتوفر فر�ص عمل حلوايل 3.8
مليون م�شتغل؛ ومتكَّن احلكومة من توفري خدمات
اجتماعية ذات جودة ومرافق عامة ،يف جماالت
ال�صحة والتعليم ومياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي
والبيئة.
�إن حتقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب االلتزام
اجلاد من جانب جميع ال�رشكاء لتحقيق �أهداف التنمية
و�أمناط اال�ستثمار .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه يتطلب
حتديد �أولويات ال�سيا�سات واال�ستثمارات العامة
وتوجيهها �إىل اجتاهني:
 ميثل االجتاه الأول تكثيف اال�ستثماراتيف م�شاريع البنية الأ�سا�سية ،حيث ت�ستحوذ
اال�ستثمارات على مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي
على �أكرث من ربع �إجمايل اال�ستثمارات ،تليها
م�شاريع النقل والتعليم وال�صحة التي خ�ص�ص لكل
منها  15يف املائة من جمموع اال�ستثمارات العامة؛
 يركز االجتاه الثاين على حتقيق التوازن الإقليميعن طريق تخ�صي�ص  42يف املائة من اال�ستثمارات
العامة املحلية لتعزيز التنمية يف حمافظات ال�صعيد
كجزء من امل�رشوع القومي لتنمية املنطقة”.
امل�صدر :وزارة التنمية االقت�صادية يف جمهورية م�رص العربية“ ،اخلطة
اخلم�سية ال�ساد�سة ( ،” )2012/2011-2008/2007م�أخوذ من مقدمة
الن�سخة الإنكليزية.

ال�صحي والبيئة .وتعرب احلكومة �رصاحة عن عزمها
على تقلي�ص الفوارق االجتماعية بني خمتلف الفئات
االجتماعية والق�ضاء على الفقر والبطالة وتعزيز
العدالة االجتماعية(.)38

( )37برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية.
( )38وزارة التنمية االقت�صادية يف م�رص“ ،اخلطة اخلم�سية ال�ساد�سة. ”)2012/2011-2008/2007( ،
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لذا التنمية االقت�صادية املتوازنة مو�ضوع �أ�سا�سي من
مو�ضوعات اخلطة ،فهناك ا�ستثمارات موجهة للزراعة
والري تقدر بنحو  61.6مليار جنيه م�رصي (حوايل
 11.2مليار دوالر) ،منها  8.5مليار جنيه م�رصي
مت تخ�صي�صها لل�سنة الأوىل ( ،)2008/2007ما ي�سهم
يف زيادة فر�ص العمل وحت�سني م�ستويات املعي�شة يف
املناطق الريفية .ويقدر �إجمايل اال�ستثمار يف الربامج
االجتماعية بـ  181مليار جنيه م�رصي على مدى ع�رش
�سنوات ( ،)2015-2005مبتو�سط �سنوي قدره
 18.1مليار جنيه م�رصي للتعليم االبتدائي وال�صحة
والإ�صالح االجتماعي وامل�شاريع ال�صغرية وامليكنة
الزراعية ومياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي والبنية
الأ�سا�سية وخدمات الإ�سكان وتطوير الأحياء الفقرية.
ويربز متكني املر�أة يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية كما تربز التنمية املتوازنة
بو�صفها �أولويات هامة بالن�سبة للحكومة.
(ب) الأردن
يف �إطار الأجندة الوطنية للأردن (،)2015-2006
تتوىل احلكومة زمام القيادة ،ال �سيما يف املجال
االجتماعي .وهي ت�شدد على �أهمية �إ�صالح �أنظمة
التعليم الأ�سا�سية والتعليم العايل ،و�إعادة هيكلة
التدريب املهني ،و�إ�صالح نظام الرعاية ال�صحية
العامة من خالل �إعادة النظر يف ال�سيا�سات ال�صحية،
وتطوير نظام ت�أمني طبي فع ّال من حيث التكلفة يغطي
الأردنيني جميع ًا ،وتطوير ا�سرتاتيجية لإ�صالح نظام
معا�شات التقاعد ،وتعزيز فر�ص العمل للجميع من
 2007وحتى  ،2012يف الوقت الذي تخف�ض فيه
البطالة بني ال�سكان الن�شطني اقت�صادي ًا من 12.5
يف املائة �إىل  6.8يف املائة من خالل ا�ستحداث ما
يقارب � 600ألف فر�صة عمل �سنوي ًا (انظر الإطار .)7
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعتزم احلكومة حتقيق معدل منو
للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي تبلغ  7.3يف املائة
وخف�ض الدين العام ،مدركة يف هذا ال�صدد �أنها ت�سيطر
على �أكرث من  30يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل

الإطار  - 7الأردن :الأهداف الرئي�سية للأجندة
الوطنية
“تهدف الأجندة الوطنية �إىل حت�سني نوعية حياة
املواطن الأردين .وللو�صول �إىل هذا الهدف ،يجب
ا�ستحداث فر�ص حتقيق الدخل وحت�سني م�ستويات
املعي�شة ،وتعزيز الرفاه والأمن االجتماعيني .وقد
حددت الأجندة الوطنية �أهداف ًا طموحة لل�سنوات الع�رش
املقبلة يف حال تطبيق كافة املبادرات والإ�صالحات
التي ت�ضمنتها ،ومن بينها :حتقيق معدل منو �سنوي
حقيقي للناجت املحلي الإجمايل معدله  7.2يف املائة،
وخف�ض الدين العام من ن�سبة  91يف املائة �إىل 36
يف املائة �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،وحتويل عجز
املوازنة العامة (قبل املنح وامل�ساعدات) البالغ
 11.8يف املائة �إىل الناجت املحلي الإجمايل �إىل
فائ�ض بن�سبة  1.8يف املائة ،وزيادة املدخرات
الوطنية من  13يف املائة �إىل  27يف املائة �إىل
الناجت املحلي الإجمايل ،وخف�ض ن�سبة البطالة من
 12.5يف املائة �إىل  6.8يف املائة من ال�سكان
النا�شطني اقت�صادي ًا من خالل ا�ستحداث حوايل 600
�ألف فر�صة عمل جديدة”.
امل�صدر :حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015 - 2006الأردن الذي نريد” �ص .6

الوطني ،و�أنها ال تزال ت�شارك بعمق يف القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية للبلد ،مبا يف ذلك التعليم والنقل
واملرافق والزراعة .وت�شري الأجندة بحق �إىل الفوارق
الوا�سعة القائمة يف توفري ويف نوعية اخلدمات العامة
مثل الرعاية ال�صحية والتعليم والبنية الأ�سا�سية ،التي
حتتاج جميع ًا �إىل معاجلة .وعلى وجه اخل�صو�ص،
يرتكز الإنفاق العام على الرعاية ال�صحية يف املناطق
احل�رضية وال ي�ستهدف ال�سكان الفقراء ب�شكل �صحيح(.)39
وعالوة على ذلك ،تتعهد احلكومة ،يف �أجندتها
الوطنية ،بتح�سني �إدارة النفايات وتلوث الهواء
ومكافحة الت�صحر وحت�سني ا�ستخدام الأرا�ضي .ولذا
ُتوىل اال�ستدامة البيئية اهتمام ًا منتظم ًا وكذلك م�س�ألة
متكني املر�أة والتخفيف من جميع �أ�شكال التمييز �ضدها
وت�شجيع املزيد من م�شاركة الن�ساء يف القوة العاملة.

( )39حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد”.

27

(ج) لبنان
ال توجد ا�سرتاتيجية تنمية وطنية �شاملة للبنان ،لكن
الأهداف االقت�صادية واالجتماعية حمددة يف وثائق
خمتلفة ،وخ�صو�ص ًا يف تقارير التقدم املحرز املتوالية
التي تتعلق بامل�ؤمتر الدويل لدعم لبنان (باري�س .)40()3
وقد متت يف هذه التقارير بلورة مزيج مثري لالهتمام من
�أهداف اقت�صادية واجتماعية تتمحور من ناحية حول
حت�سني كفاءة الإنفاق االجتماعي من خالل �إ�صالح
الإدارة املالية العامة و�إدارة الإيرادات و�إدارة
الديون و�إعادة تنظيم �إدارة ال�رضائب .ومن ناحية
�أخرى ،تتمحور الأهداف االجتماعية �أ�سا�س ًا حول
ال�صحة والتعليم ،من خالل خطط طموحة ال�سرتاتيجية
�إ�صالح للتعليم مدتها ثالث �سنوات وا�سرتاتيجية �إ�صالح
لقطاع ال�صحة مدتها ثالث �سنوات واال�ستمرار يف
�إ�صالح الت�أمني ال�صحي بهدف مناغمة نظام التغطية
الإطار  - 8لبنان� :أولويات خطة العمل االجتماعية
و�سوف تعطي خطة العمل االجتماعية �أولوية للتدابري
الفورية“ ،ال �سيما التدخالت املحددة املطلوبة يف
جماالت التعليم وال�صحة وجماالت التنمية االجتماعية
واملحلية ،بحيث تكون هذه التدخالت متكاملة -
يف مرحلة الحقة  -يف �إطار ا�سرتاتيجية اجتماعية
�شاملة...ا�ستناد ًا �إىل ا�ستعرا�ض دقيق للملفات
االجتماعية ،ف�إن �أهداف هذه اخلطة هي:
�أ.التخفيف من ح ّدة الفقر وحت�سني نوعية التعليم
وامل�ؤ�رشات ال�صحية؛
ب.حت�سني كفاءة الإنفاق االجتماعي مع احلفاظ على
خم�ص�صات امليزانية على م�ستوى مالئم وم�ستدام؛
ج.تقليل التفاوتات بني املناطق وحتقيق توزيع
�أف�ضل للبدالت املخ�ص�صة يف امليزانية الوطنية
للتدخل االجتماعي”.
امل�صدر:حكومة لبنان“ ،برنامج عمل لتعزيز �شبكات احلماية االجتماعية وزيادة
جماالت احل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية”( .كانون الثاين/يناير
 ،)2007م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .3

وحت�سني كفاءته .ومن اجلدير باملالحظة يف هذا ال�صدد
�أن لبنان هو واحد من بلدان قليلة يف املنطقة و�ضعت
خطة عمل اجتماعية منف�صلة ،فقد �صاغ عام 2007
خطة عنوانها« ،برنامج عمل لتعزيز �شبكات احلماية
االجتماعية وزيادة جماالت احل�صول على اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية» .وحتدد هذه اخلطة الكيفية
التي تنوي بها احلكومة حت�سني امل�ؤ�رشات االجتماعية
املختلفة ومعاجلة التخفيف من ح ّدة الفقر (انظر الإطار
 .)8وتتعهد اخلطة على وجه التحديد برزمة �سنوية
تزيد عن  75مليون دوالر تهدف �إىل حت�سني بع�ض
امل�ؤ�رشات االجتماعية من خالل تدخالت حمددة ترمي
�إىل ا�ستهداف الفئات الأكرث حرمان ًا يف املجتمع.
(د) فل�سطني

تتمحور الأهداف الرئي�سية لفل�سطني حول تعزيز
احلماية االجتماعية وا�ستعادة النمو االقت�صادي
وتطوير ر�أ�س املال الب�رشي ،مع احلفاظ على الرتاث
والثقافة االجتماعية (انظر الإطار  .)9وتو�ضح وثيقة
اال�سرتاتيجية �أن التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية
ت�سريان جنب ًا �إىل جنب ،و�أن القطاع اخلا�ص الفل�سطيني
ينبغي �أن يكون حمرك النمو االقت�صادي؛ و�أن احلكومة
عازمة على تهيئة بيئة مواتية ال�ستثمارات القطاع
اخلا�ص وللتجارة وللنمو.
ت�شمل �أبرز م�سائل ال�سيا�سة االجتماعية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية التي �سلطت ال�ضوء عليها خطة الإ�صالح
والتنمية الفل�سطينية ( )2010-2008التعليم ،الذي
خ�ص�ص له �أكرث من  30يف املائة من امليزانية
املقرتحة للإ�صالح بهدف زيادة معدالت االلتحاق
باملدار�س يف املرحلتني االبتدائية والثانوية �إىل 98
يف املائة ،وتوفري الت�أمني ال�صحي وال�سكن ملن هم
دون خط الفقر املدقع .ويرد يف اخلطة� ،ضمن هذا
ال�سياق� ،أن “�إطار املوازنة للأعوام 2010-2008
يتوقع حتو ًال تدريجي ًا للموارد املالية على قطاع التنمية
االجتماعية ل�ضمان توفري م�ستويات عالية من الفر�ص
التعليمية واخلدمات ال�صحية ،وال�سماح ب�ضخ اال�ستثمار
ال�رضوري لتحديث جودة هذه اخلدمات وحت�سينها”(.)41

(� )40أحدثها التقرير التا�سع عن التقدم املحرز � 31آذار/مار�س .2009
( )41ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية (� ”)2010 -2008ص .viii
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وعالوة على ذلك ،ت�ؤكد اخلطة �أهمية �ضمان �أن يح�صل
الأ�شد فقر ًا والأكرث �ضعف ًا يف املجتمع على م�ستوى
�أ�سا�سي من امل�ساعدة؛ كما حتدد جمموعة من اخلدمات
لتوفري ما من �ش�أنه �أن يخفف ب�شكل فوري ومبا�رش من
ح ّدة الفقر ،مبا يف ذلك التحويالت النقدية وامل�ساعدات
الغذائية و�أن�شطة مكملة لت�شجيع االعتماد على الذات .ويف
حني تعرتف اخلطة ب�أن القطاع اخلا�ص م�صدر حا�سم
الأهمية لنمو العمالة ،هناك تركيز مواز على املحافظة
على رفاه الفئات املهم�شة .وتن�ص اخلطة بو�ضوح على
�رضورة «�ضمان رفاه املجموعات املهم�شة �أثناء تبنينا
�أ�سلوب �إمناء اقت�صادي يقوده القطاع اخلا�ص»(.)42
الإطار  - 9فل�سطني� :أهداف القطاع االجتماعي
“وت�ساهم الوزارات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع
التنمية االجتماعية م�ساهمة ذات �أهمية يف حتقيق
هدفني من جممل الأهداف الوطنية التي حتددها خطة
الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية .فهذا القطاع ي�ساند
جمموعة وا�سعة من املجاالت والأن�شطة ،مبا فيها
ال�صحة ،والتعليم ،و�شبكات الأمان االجتماعي،
و�أعمال الإغاثة يف حاالت الطوارئ ،والبطالة،
والنوع االجتماعي ،وال�شباب والأطفال ،والإعاقة
وال�شهداء واملعتقلني.
وتكت�سب الأهداف الرئي�سية التالية �أهمية خا�صة
بالن�سبة للوزارات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع
التنمية:
الهدف( :)1املحافظة على ترابط الن�سيج االجتماعي.
الهدف ( :)2توفري احلماية االجتماعية.
الهدف ( :)3تعزيز النمو.
الهدف ( :)4املحافظة على الرتاث والثقافة.
الهدف ( :)5تنمية املوارد الب�رشية ”.
امل�صدر :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية
(� ،”)2010 - 2008ص  74و .77-76

ويخطط لأن تكون الغلبة للإنفاق يف القطاع االجتماعي،
مبتو�سط ي�صل �إىل  44يف املائة تقريب ًا من جمموع

النفقات ،على الأقل على املدى املتو�سط .وهناك
�أي�ض ًا تركيز مواز على حتفيز النمو يف القطاعات
كثيفة العمالة ،مثل البناء والزراعة .وعالوة على
ذلك ،يجري الت�أكيد يف جميع �أنحاء الوثيقة على متكني
املر�أة .فتن�ص اخلطة ،على �سبيل املثال� ،أن برنامج
متكني املر�أة �سيدعم التمكني االقت�صادي للمر�أة من خالل
توفري تدريب وم�ساعدة خا�صني لزيادة م�شاركة املر�أة
يف �سوق العمل وتعزيز دورها يف القطاع اخلا�ص(.)43
(هـ) ال�سودان
يحدد ال�سودان التنمية االقت�صادية امل�ستدامة �أولوية
رئي�سية بالن�سبة للدولة ،جنب ًا �إىل جنب مع تعزيز ال�سالم
واال�ستقرار واحلد من الفقر .وتبدو خارطة طريق
حتقيق هذه الر�ؤية يف �شكل خم�سة جماالت نتائج رئي�سية
(انظر الإطار  .)10يف اجلوهر ،تدرك احلكومة �أن
من املمكن احلد من الفقر من خالل جمموعة �أو�سع
من تدخالت ال�سيا�سة االجتماعية ،مبا يف ذلك تو�سيع
توفر اخلدمات الأ�سا�سية يف ال�صحة والتعليم واملياه
وال�رصف ال�صحي وال�سكن وزيادة فر�ص العمل.
حتدد اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية �أهداف ًا حمددة جد ًا
لعام  2011هي رفع معدالت االلتحاق يف التعليم
الأ�سا�سي والثانوي �إىل  80يف املائة (ال �سيما بالن�سبة
للفتيات) ،وتخفي�ض معدالت وفيات الأطفال والأمهات
�إىل �أقل من  5يف املائة ،وتخفي�ض الإ�صابات باملالريا
وال�سل بن�سبة  80يف املائة ،واحلد من الفقر ،وذلك
وفق ًا ملعدالت الأهداف الإمنائية للألفية .هناك تركيز
مواز من جانب احلكومة على تو�سيع نطاق �شبكة الأمان
االجتماعي وتوفري احلماية لل�رشائح الأقل حظ ًا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تدعو اخلطة �إىل ا�ستثمار القطاع
اخلا�ص يف الزراعة وال�صناعة والبنية الأ�سا�سية
واخلدمات ،وتوجيه تلك اال�ستثمارات �إىل �أولويات
التنمية يف املناطق الأكرث فقر ًا يف البالد .يف حني �أن هناك
اعرتاف ب�أن ن�شاط القطاع اخلا�ص هام ،هناك �أي�ض ًا
التزام وا�ضح من احلكومة ب�أهداف �سيا�سة اجتماعية.

( )42املرجع ال�سابق �ص .6
( )43املرجع ال�سابق.
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وباملثل جرى ت�سليط ال�ضوء على الأمور التالية بو�صفها
تدخالت ا�سرتاتيجية هامة :رعاية البيئة ،ومراعاة
الفوارق بني اجلن�سني ومتكني املر�أة ،و�إيالء اهتمام
خا�ص لالحتياجات الإمنائية للن�ساء والأطفال والأ�رس.
الإطار  - 10ال�سودان� :شبكات الأمان لتحقيق
التوازن يف النمو
تقدم اخلطة ر�ؤية لـ “�سودان موحد و�آمن و�سلمي
يقوم على مبد�أ التعددية ،ونظام دميقراطي متعدد
الأحزاب ،وتوزيع عادل للرثوة و�سيادة القانون”.
و�سوف حتقق اخلطة هذه الر�ؤية من خالل تنفيذ
�سيا�سات هادفة ومن�سقة ،ت�شمل:
“جمال النتائج الرئي�سية  :1تعزيز التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة من خالل ت�شجيع قطاع خا�ص تناف�سي،
ودعم م�شاريع البنية الأ�سا�سية وامل�شاريع الزراعية،
وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة.
جمال النتائج الرئي�سية � :2إدامة ال�سالم واال�ستقرار
من خالل اال�ستمرار يف تنفيذ اتفاق ال�سالم يف دارفور
واتفاق ال�سالم يف �رشق ال�سودان ،مع احلفاظ على
ال�سيادة الوطنية والأمن ،واال�ستمرار يف بناء
التوافق وامل�صاحلة ،واحلفاظ على عالقات جيدة
مع املجتمع الدويل على �أ�سا�س امل�صالح املتبادلة.
جمال النتائج الرئي�سية  :3احلد من الفقر و�إحراز
تقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية عن طريق
التو�سع يف توفري اخلدمات الأ�سا�سية يف ال�صحة
والتعليم واملياه وال�رصف ال�صحي ،مع الرتكيز ب�شكل
خا�ص على امل�شاريع ذات الأثر ال�رسيع على العائدين
واجلماعات ال�سكانية التي ت�رضرت ب�سبب احلرب.
جمال النتائج الرئي�سية  :4تعزيز امل�ساءلة العامة
واحلكم ال�سليم و�سيادة القانون.
جمال النتائج الرئي�سية  :5بناء قدرات امل�ؤ�س�سات
العامة واملجتمع املدين على م�ستوى الدولة
وامل�ستوى املحلي ،وتعزيز الن�سيج االجتماعي
للأمة”.
امل�صدر :حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (،”)2011 - 2007
م�أخوذ عن الإنكليزية �ص .5- 4
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(و) اجلمهورية العربية ال�سورية
حتدد اخلطة اخلم�سية العا�رشة ()2010-2006
للجمهورية العربية ال�سورية تطلعات ب�ش�أن تطوير
اقت�صاد ال�سوق االجتماعي القائم على مزيد من
امل�شاركة الن�شطة للقطاع اخلا�ص ،وال �سيما يف
جماالت التجارة وال�سياحة والبناء والنقل وتكنولوجيا
املعلومات (انظر الإطار  .)11ويف الوقت نف�سه،
ت�ؤكد اخلطة على احلفاظ على امل�س�ؤولية العامة
لتح�سني فر�ص احل�صول على التعليم وااللتحاق به على
امل�ستويات املختلفة ،وحت�سني ح�صول جميع املواطنني
على الرعاية ال�صحية بغ�ض النظر عن م�ستويات الدخل،
وزيادة فر�ص العمل .ويف هذا ال�صدد ،تعتمد اخلطة
مفهوم التنمية العادلة املتوازنة وحتدد كيفية توزيع
منافع التنمية ب�شكل �أكرث �إن�صاف ًا.
الإطار  - 11اجلمهورية العربية ال�سورية:
الهدفان التو�أمان  -الكفاءة والعدالة
“ومن �أجل حتقيق هديف الكفاءة يف توظيف املوارد
والعدل يف التوزيع ،ف�إن الربط والتن�سيق بني
التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية الذي ي�شكل
�أحد �أعمدة اقت�صاد ال�سوق االجتماعي هو من بني
امل�سلمات الأ�سا�سية التي تتبناها اخلطة .ويتطلب
ذلك جعل املواطن ال�سوري ورفاهه حمور عمليات
التنمية االقت�صادية ،وربط الإ�صالحات املتوقعة
على م�ستوى االقت�صاد الكلي باحلد من الفقر ،وزيادة
معدالت الدخل ،واالرتقاء بامل�ستوى احلياتي يف
كل من املناطق احل�رضية والريفية .وحتقيق التنمية
املتوازنة جلميع املحافظات والأقاليم و�إيالء �أهمية
خا�صة للنهو�ض بالأقل منو ًا من بينها”.
امل�صدر :اجلمهورية العربية ال�سورية" ،اخلطة اخلم�سية العا�رشة (-2006
� ،")2010ص .5

وعالوة على ذلك ،تركز اخلطة على نهج يراعي م�صالح
الفقراء يف جمال التنمية االجتماعية ،مع �إ�شارة حمددة
�إىل زيادة الفر�ص االقت�صادية للفقراء يف املناطق
الأقل منو ًا (وخ�صو�ص ًا يف املحافظات ال�شمالية).

ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

وتذكر بالت�ساوي احلاجة �إىل زيادة احلماية االجتماعية
وتو�سيع تغطية �شبكات الأمان االجتماعي بني ال�رشائح
الفقرية من ال�سكان .وتتطرق اخلطة �أي�ض ًا �إىل �أهمية
الأ�رسة وتتناول ب�إ�سهاب زيادة م�شاركة املر�أة يف قوة
العمل ،وتقرتح تطوير م�سح خلريطة الفقر وا�سرتاتيجية
للتخفيف من حدة الفقر.
(ز) اليمن
الهدف الرئي�سي لل�سيا�سة االجتماعية يف اليمن على
النحو املبني يف الر�ؤية اال�سرتاتيجية  2025هو حت�سني
التنمية الب�رشية ب�أو�سع معانيها ،وحتقيق م�ستويات
معي�شة �أعلى( .)44ويرتجم ذلك ب�شكل عملي يف �أهداف
اجتماعية رئي�سية مثل احلد من ارتفاع معدالت البطالة،
واحلد من النمو ال�سكاين ،ومكافحة الأمية ،ورفع
ن�صيب الفرد من الدخل عموم ًا (انظر الإطار .)12
وهكذا تقرتح الر�ؤية اال�سرتاتيجية ا�ستحداث فر�ص
عمل ،مع الرتكيز على زيادة م�شاركة املر�أة يف القوى
العاملة من  22.7يف املائة �إىل  50يف املائة بحلول
عام  ،2025وزيادة ن�سبة االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي
يف جميع �أنحاء البالد ،وخف�ض معدالت الأمية �إىل �أقل
الإطار  - 12اجتاه ر�ؤية اليمن اال�سرتاتيجية 2025
“ ...تهدف الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن على مدى
ال�سنوات اخلم�س والع�رشين القادمة – ب�إذن الله –
�إىل حت�سني م�ستوى التنمية الب�رشية و�أن ي�صبح البلد
من بني البلدان ذات التنمية الب�رشية املتو�سطة ،بحيث
يحقق للأفراد واملجتمع ككل م�ستويات معي�شة �أعلى
وحياة كرمية» .ويتطلب حتقيق هذا الهدف حت�سني
الظروف ال�صحية والدميوغرافية ،والق�ضاء على
الأمية ،وزيادة معدالت االلتحاق باملدار�س للتعليم
الأ�سا�سي ،وخ�صو�ص ًا بني الإناث ،بالإ�ضافة �إىل
رفع ن�صيب الفرد من الدخل”.
امل�صدر :حكومة اليمن“ ،الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن  ،”2025م�أخوذ عن
الن�سخة الإنكليزية �ص .3

من  10يف املائة من عدد ال�سكان بحلول عام ،2025
كما تقرتح زيادة تغطية اخلدمات ال�صحية �إىل حوايل
 90يف املائة بحلول عام  ،2025مع �إعطاء الأولوية
للرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة الإجنابية والتح�صني
والتوعية ال�صحية.
وعالوة على ذلك ،تو�ضح وثيقة اال�سرتاتيجية �أن
التقدم االقت�صادي واالجتماعي ي�سريان جنب ًا �إىل جنب
يف دفع عجلة التنمية ال�شاملة ،و�أنه يجب �أن يكون
هناك جهد مواز يهدف �إىل حتفيز النمو االقت�صادي،
وزيادة ن�صيب الفرد من الدخل ،وزيادة الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي مبتو�سط �سنوي ال يقل قدره عن  9يف
املائة خالل ربع القرن القادم(.)45
لذا ف�إن الرتكيز هو على التوفيق بني التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة وبني الأهداف الأو�سع لل�سيا�سة االجتماعية
املتعلقة بالبطالة والتعليم وال�صحة .وت�شدد وثيقة
اال�سرتاتيجية كذلك على ما يلي�( :أ) �أهمية دور املر�أة
بو�صفها �رشيك ًا كام ً
ال يف عملية التنمية؛ (ب) �أهمية
حتديد �أولويات م�شاريع التخفيف من حدة الفقر ،وذلك
بهدف احلد من الفقر الغذائي �إىل الن�صف وخف�ض ن�سبة
الفقر الن�سبي �إىل  10يف املائة بحلول عام 2015؛
(ج) احلاجة �إىل �إدارة بيئية �سليمة وحماية البيئة ل�صالح
الأجيال املقبلة.
 -2البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ذات امل�ؤ�رش املرتفع
يف التنمية الب�رشية
(�أ) البحرين
ت�شري الر�ؤية االقت�صادية للبحرين � 2030إىل تطلعات
�إىل حتقيق اقت�صاد عاملي تناف�سي يقوده قطاع خا�ص
مزدهر (انظر الإطار  .)13وت�ؤكد الر�ؤية �أي�ض ًا دور
احلكومة يف �ضمان �أن ت�شمل فوائد النمو االقت�صادي
جميع البحرينيني وترفع املداخيل ونوعية احلياة جلميع
�رشائح املجتمع .ولذا ف�إنها حتدد يف �شكل هيكلي ما
ت�سميه �سيا�سات تطلعية يف جماالت حيوية مثل التعليم
والرعاية ال�صحية والبنية الأ�سا�سية والبيئة.

( )44حكومة اليمن“ ،الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن .”2025
( )45املرجع ال�سابق.
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الإطار  - 13البحرين :م�ستويات معي�شة �أف�ضل

الإطار  - 14الكويت :نهج للتنمية

“تقدم هذه الوثيقة عر�ض ًا للر�ؤية واملبادئ الأ�سا�سية
التي يتعني اال�سرت�شاد بها يف م�سرية اململكة الرامية �إىل
تعزيز مكانتها على ال�ساحة الدولية .ورفع امل�ستوى
املعي�شي للمواطنني من خالل زيادة الإنتاجية و�إيجاد
فر�ص عمل ذات �أجور جمزية يف بيئة معي�شية �آمنة”.

“تهدف اخلطة �إىل حتويل الكويت �إىل مركز مايل
ومركز للأعمال ،جتذب اال�ستثمارات ،وحيث يقود
القطاع اخلا�ص الن�شاط االقت�صادي ،وي�ؤجج روح
املناف�سة ،ويرفع من كفاءة الإنتاج يف �إطار بيئة
م�ؤ�س�سية داعمة حتافظ على القيم والهوية االجتماعية
وت�ساعد يف زيادة التنمية الب�رشية والتنمية
املتوازنة”.

“ويتمثل الهدف الرئي�سي للر�ؤية يف زيادة دخل الأ�رسة
احلقيقي �إىل �أكرث من ال�ضعف بحلول عام ”.2030
امل�صدر :حكومة البحرين“ ،من الريادة �إقليمي ًا �إىل املناف�سة عاملياً :ر�ؤية
مملكة البحرين االقت�صادية حتى عام � ”2030ص .6

مع ذلك ،توىل م�س�ألتا الأمن االجتماعي والعدالة
االجتماعية �أي�ض ًا اهتمام ًا ،مع الرتكيز على تقدمي
دعم مايل للمياه والكهرباء والبنزين واملواد الغذائية
ت�ستهدف ح�رص ًا املحتاجني؛ وتقدمي دعم �سكن لأولئك
الذين هم يف �أم�س احلاجة؛ وم�ستوى عال من امل�ساعدة
االجتماعية يعطي البحرينيني جميع ًا فر�ص ًا مت�ساوية.
ووفق ًا لهذه الر�ؤية االقت�صادية« ،تعني العدالة يف
املجتمع معاملة اجلميع بالت�ساوي مبوجب القانون
وتطبيق املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وتعني �أي�ض ًا
�إعطاء اجلميع فر�ص ًا متكافئة للح�صول على اخلدمات،
ومنها التعليم والرعاية ال�صحية ،وتقدمي الدعم
للمحتاجني من خالل توفري التدريب املنا�سب على
الوظائف وتوفري ال�ضمان االجتماعي»(.)46
(ب) الكويت
�أحد الأهداف اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية خلطة التنمية
اخلم�سية الكويتية ()2014/2013-2010/2009
هو رفع معدالت النمو االقت�صادي وحتويل البالد �إىل
مركز مايل ومركز للأعمال (انظر الإطار  .)14ويف
حني يتوقع من القطاع اخلا�ص �أن ي�سهم بن�شاط يف هذا
النمو ،ينبغي �أال يقت�رص دوره على الأن�شطة االقت�صادية.
وعلى وجه التحديد ،يتوقع منه �أي�ض ًا �أن يلعب دور ًا
حموري ًا يف جماالت اجتماعية مثل التعليم وال�صحة.

امل�صدر :حكومة الكويت“ ،م�سودة خطة التنمية اخلم�سية للدولة - 2010/2009
.” 2014/2013

وعالوة على ذلك ،تتناول اخلطة عدد ًا من الق�ضايا
االجتماعية وتعر�ض �شبكات الأمان االجتماعي
القائمة ،مبا يف ذلك �أنظمة امل�ساعدة االجتماعية
وال�ضمان االجتماعي ،وتبني مكامن ق�صورها
واخلطوات الالزمة لزيادة كفاءتها وا�ستدامتها.
والتعليم وال�صحة هما من بني االهتمامات الرئي�سية
للخطة .ويف هذا ال�سياق ،ت�شدد اخلطة على �رضورة
تكييف النظام التعليمي ح�سب احتياجات �سوق العمل
وتطوير املوارد الب�رشية عن طريق تدريب وحتديث
القوى العاملة الوطنية ،وبالتايل تعزيز االقت�صاد
القائم على املعرفة .وت�شدد الكويت �أي�ض ًا على
�رضورة حماية ومتكني الفئات ال�ضعيفة ،وال �سيما
الن�ساء وال�شباب ،وتعزيز تكاف�ؤ فر�ص احل�صول على
التعليم وال�صحة والتوظيف .ومن املثري لالهتمام �أن
خطة التنمية تثري م�سائل تت�صل باحلوكمة ،مع الت�أكيد
على احلاجة �إىل تعزيز قيم امل�شاركة وتو�ضيح املفهوم
العام للعالقات بني الدولة واملجتمع.
(ج) ُعمان

تتناول حكومة �سلطنة ُعمان يف ر�ؤيتها لالقت�صاد
ال ُعماينُ :عمان  2020جمموعة وا�سعة من الق�ضايا
االقت�صادية واالجتماعية الأ�سا�سية .وت�ؤكد هذه
الر�ؤية ،من منظور تعزيز التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للبالد ،على احلاجة �إىل اعتماد �سيا�سات

( )46حكومة البحرين“ ،من الريادة �إقليمي ًا �إىل املناف�سة عاملياً :ر�ؤية مملكة البحرين االقت�صادية حتى عام � ”2030ص .11
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عملية ومتكاملة و�آليات تهدف �إىل تطوير املوارد
الب�رشية الوطنية .وهي حتدد رفع م�ستوى مهارات
املواطنني العمانيني على �أنه هدف رئي�سي .وذلك
يتطلب ب�شكل عام حت�سين ًا كمي ًا ونوعي ًا ،بالإ�ضافة �إىل
التعليم الفني والتدريب املهني والتعليم العايل (انظر
الإطار .)15
ويف هذا ال�سياق ،ت�شمل التدابري التي يتعني اتخاذها
توفري التعليم الأ�سا�سي جلميع املواطنني ،وحت�سني
جودة التعليم الأ�سا�سي ،وتكييف التعليم اجلامعي
والدرا�سات العليا تبع ًا الحتياجات ال�سوق .كما ت�شدد

احلكومة �أي�ض ًا على امل�سائل املت�صلة بال�صحة .فهي
تهدف �إىل تقدمي رعاية �صحية �أ�سا�سية ذات جودة
عالية جلميع ال�سكان ،و�إىل خف�ض معدالت الوفيات
والإ�صابات بالعدوى �إىل م�ستويات مماثلة لتلك املحققة
يف البلدان املتقدمة.
ومن املتوقع �أن يلعب القطاع اخلا�ص دور ًا هام ًا يف
تنمية املوارد الب�رشية ،وخ�صو�ص ًا من خالل �إن�شاء
م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات
التعليمية والتدريبية .وعالوة على ذلك ،تلحظ الر�ؤية
يف جمال احلماية االجتماعية احلاجة �إىل حت�سني نظام

الإطار ُ - 15عمان :الأهداف الأولية لعام 2020
“الهدف الأ�سا�سي للر�ؤية لالقت�صاد العماين يف ربع القرن القادم هو ،على الأقل ،احلفاظ على امل�ستوى احلايل لن�صيب
الفرد من الدخل بالقيمة احلقيقية ،وال�سعي مل�ضاعفته بحلول عام .”2020
“� ...ستعمل احلكومة جاهدة على ا�ستخدام عائدات النفط والغاز من �أجل التنويع االقت�صادي امل�ستدام ،و�سوف تتحمل
امل�س�ؤولية الكاملة لتعزيز الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والتعليم والتدريب للمواطنني العمانيني ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد
�سيا�سات من �ش�أنها �أن تعزز م�ستوى معي�شتهم”.
“ ...الأبعاد الأ�سا�سية التي �سوف تقوم عليها ال�سيا�سات امل�ستقبلية هي على النحو التايل:
 .1تنمية املوارد الب�رشية ،ورفع م�ستوى املهارات والكفاءات العمانية ملواكبة التقدم التكنولوجي؛ ولإدارة ديناميات
هذا التقدم بطريقة ذات كفاءة عالية؛ ومواجهة الظروف املحلية والعاملية املتغرية با�ستمرار.
� .2إن�شاء �إطار م�ستقر لالقت�صاد الكلي يهدف �إىل تطوير قطاع خا�ص قادر على اال�ستخدام الأمثل للموارد الب�رشية
والطبيعية لل�سلطنة بطريقة فعالة و�سليمة بيئي ًا.
 .3ت�شجيع �إن�شاء قطاع خا�ص فعال وتناف�سي؛ وتعزيز الآليات وامل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها �أن تعزز الر�ؤى
واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات امل�شرتكة بني القطاع اخلا�ص واحلكومة.
 .4توفري الظروف املالئمة لتحقيق التنوع االقت�صادي ،وال�سعي نحو اال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وللموقع
اجلغرايف اال�سرتاتيجي لل�سلطنة.
 .5حت�سني م�ستوى معي�شة ال�شعب العماين؛ واحلد من التفاوت بني املناطق وم�ستويات الدخل بني الفئات املختلفة؛
والت�أكد من �أن يتقا�سم جميع املواطنني ثمار التنمية.
 .6احلفاظ على الإجنازات التي حتققت يف اخلم�سة وع�رشين عام ًا املا�ضية ،وحمايتها وتطويرها� ،إىل جانب �إمتام
بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية وال�رضورية”.
امل�صدر :حكومة �سلطنة عمان“ ،الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين :عمان  ،”2020م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .25-24
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ال�ضمان االجتماعي .وتويل اهتمام ًا خا�ص ًا للفئات
ال�ضعيفة ،م�شددة على �رضورة اال�ستمرار يف توفري
ال�ضمان االجتماعي لها وحمايتها من الآثار ال�سلبية
الناجمة عن تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية التي تنادي
بها الر�ؤية .وت�شكل امل�ساواة بني اجلن�سني �أي�ض ًا جزء ًا
ال يتجز�أ من الر�ؤية التي تدعو �إىل تطوير دور املر�أة
العمانية وتعزيز م�ساهمتها يف االقت�صاد الوطني.
وعالوة على ذلك ،تعالج الر�ؤية ق�ضايا �إعادة توزيع
الرثوة والتنمية املتوازنة ،م�شرية �إىل �أنه ينبغي
�إعطاء �أولوية خا�صة ملناطق البلد الأقل منو ًا من
�أجل الق�ضاء على التفاوتات يف م�ستويات املعي�شة بني
جميع املناطق .ومن بني العنا�رص املثرية لالهتمام
يف النهج الذي تتبعه احلكومة الرتكيز على جمع
البيانات وحتليلها .ويف هذا ال�سياق ،ترى الر�ؤية
�أن البيانات ال�شاملة ،مبا يف ذلك التعداد ال�سكاين
فعالة
والإح�صاءات� ،رضورية لتطوير م�شاريع تنمية ّ
وتقييم عملية التنمية.
(د) قطر
تعرب قطر ،يف ر�ؤيتها الوطنية  ،2030عن التزامها
مب�سارٍ للتنمية االجتماعية يوفر الرخاء ويف الوقت
نف�سه يتجنب االختالالت والإجهادات االقت�صادية.
وكما يبني الإطار  ،16حتاول الر�ؤية  2030حتقيق
توازن بني خم�سة حتديات رئي�سية .وتبدو هذه الر�ؤية
وا�ضحة ب�ش�أن ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
االقت�صاد وتفعيل التنويع االقت�صادي امل�ستدام .غري
�أن ذلك يقابله �شعور باليقظة جتاه املخاطر االجتماعية
التي ميكن �أن تت�أتى عن زيادة الن�شاط االقت�صادي
وانفتاح الأ�سواق .ويف هذا ال�صدد ،تعرب الر�ؤية عن
التطلعات �إىل دولة حديثة ونظام تعليمي ذي م�ستوى
عاملي؛ وتعزيز البحث العلمي والن�شاط الفكري؛
ونظام متكامل للرعاية ال�صحية يدار وفق ًا ملعايري
عاملية؛ واقت�صاد قائم على املعرفة مبني على االبتكار
واملبادرة والتميز يف جمال التعليم وتقدمي خدمات
عامة كف�ؤة .كما جرى الت�أكيد على وجود قطاع
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الإطار  - 16قطر :املوازنة بني خم�سة حتديات
رئي�سية
“�سوف ت�ستمر �إدارة قطر ال�سليمة ملواردها
الهيدروكربونية الوفرية يف ت�أمني التح�سن يف
م�ستويات املعي�شة .ومع ذلك ،ال ميكن �أن يكون
حت�سني م�ستوى املعي�شة الهدف الوحيد للمجتمع.
ولكي تظل قطر وفية لقيمها ،ينبغي �أن توازن
خم�سة حتديات رئي�سية هي:
• التحديث واملحافظة على التقاليد؛
• احتياجات هذا اجليل واحتياجات �أجيال امل�ستقبل؛
• النمو الذي تتم �إدارته والتو�سع غري املن�ضبط؛
• حجم ونوعية العمالة الوافدة وامل�سار املختار
للتنمية؛
• النمو االقت�صادي والتنمية االجتماعية والإدارة
البيئية”.
امل�صدر :الأمانة العامة للتخطيط التنموي يف قطر“ ،ر�ؤية قطر الوطنية ”2030
( 12حزيران/يونيو  ،)2008م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .2-1

خا�ص قادر على املناف�سة ،و�إدارة اقت�صادية �سليمة،
وا�ستغالل م�س�ؤول للنفط والغاز ،وتنويع اقت�صادي
م�ستدام ،وجذب مزيج �صحيح من املهارات (من
قابل
خالل م�شاركة م�ستهدفة للعمالة الوافدة) .و ُي َ
ذلك االهتمام بتوفري فر�ص متكافئة ،وتزويد جميع
املواطنني باالحتياجات الأ�سا�سية ،وتعزيز بنية
اجتماعية �سليمة تلعب فيها الأ�رس القوية املتما�سكة
دور ًا رئي�سي ًا يف احلفاظ على الرعاية واحلماية
االجتماعية .كما مت الت�أكيد �أي�ض ًا على دور املر�أة
كم�شاركة ن�شطة يف جميع املجاالت.
(هـ) اململكة العربية السعودية
حت ّدد اململكة العربية ال�سعودية يف خطة التنمية الثامنة
(� )2009-2005أهداف ًا اجتماعية طموحة ت�شمل
حت�سني م�ستوى املعي�شة ونوعية احلياة ،وتوفري فر�ص
العمل جلميع املواطنني ال�سعوديني ،وتو�سيع نطاق
التعليم والتدريب واخلدمات ال�صحية واالجتماعية

ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

وحت�سني نوعيتها (انظر الإطار  .)17بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،تت�ضمن وثيقة اال�سرتاتيجية �إ�شارة وا�ضحة �إىل
التو�سع يف العلوم التطبيقية والتكنولوجية وحتفيز روح
املبادرة واالبتكار يف جميع املجاالت.
ترى اململكة العربية ال�سعودية م�ستقبلها على �أنه
«اقت�صاد متنوع ومزدهر يكفل توفري فر�ص عمل جمزية
ورفاه اقت�صادي جلميع املواطنني ،ويوفر نوعية جيدة
من التعليم والرعاية ال�صحية لل�سكان ،وي�ساعد القوى
العاملة على اكت�ساب املهارات الالزمة ،مع احلفاظ
على القيم الإ�سالمية والرتاث الثقايف للمملكة»(.)47
وتتعهد اخلطة بتطوير جميع جوانب التعليم والتدريب،
وتو�سيع نطاق حمالت حمو الأمية ،وتنمية املوارد
الب�رشية ب�أو�سع معانيها ،وهي تتلقى مبوجب اخلطة
�أكرب ح�صة من االعتمادات الإجمالية تزيد عن 56.6
يف املائة.
الإطار  - 17اململكة العربية ال�سعودية :حت�سني
م�ستويات املعي�شة
“الأهداف الرئي�سية خلطة التنمية الثامنة يف ما يتعلق
برفع م�ستوى معي�شة ال�سكان هي:
• زيادة دخل الفرد؛
• احلد من الفقر؛
• توفري التعليم للجميع؛
• توفري املياه ال�صاحلة لل�رشب للجميع؛
• توفري اخلدمات الهاتفية وخدمات الإنرتنت للجميع؛
• احلد من الهجرة الداخلية؛
• حتقيق معدل منو �سكاين يتنا�سب مع اجلهود املبذولة
لرفع م�ستوى املعي�شة؛
• خف�ض معدل وفيات الأطفال الذين تقل �أعمارهم
عن خم�س �سنوات؛
• خف�ض معدل وفيات الأمهات؛
• حت�سني ال�صحة والتعليم لل�شباب؛
• حت�سني نوعية احلياة للم�سنني” .
امل�صدر:حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة1430/1429ﻫ
( ”)2009-2005م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .195-194

وتت�ضمن وثيقة اال�سرتاتيجية كذلك �إ�شارة �إىل احلاجة
�إىل توفري الرعاية ال�صحية العامة وخدمات الرعاية
االجتماعية جلميع ال�سكان .وتن�ص على ترتيبات تق�ضي
بزيادة ح�صة القوى العاملة الوطنية يف جمموع القوى
العاملة يف خمتلف القطاعات وزيادة م�شاركة املر�أة يف
القوى العاملة ب�شكل خا�ص .ويرتافق ذلك مع التعهد
بالعمل من �أجل تنويع وتنمية م�صادر الإيرادات ،وذلك
للتعوي�ض عن التقلبات احلادة يف �إيرادات النفط ،مع
تعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة .ويف هذا ال�سياق،
تتمحور �أهداف ال�سيا�سة االجتماعية واالقت�صادية
حول تنويع القاعدة االقت�صادية ،مع تعزيز القدرات
يف جماالت ال�صحة والتعليم واخلدمات االجتماعية.
وتويل اخلطة االنتباه �إىل الفئات املحرومة و�إىل احلد
من الفقر ،من خالل الرتكيز على ال�سيا�سات االقت�صادية
التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع يف النمو االقت�صادي ،مع حتقيق
تنمية �أكرث توازن ًا يف جميع �أنحاء البالد.
(و) الإمارات العربية املتحدة
ت�شدد العناوين الرئي�سية ال�سرتاتيجية احلكومة على
�أهمية حتفيز النمو االقت�صادي وتقوية القدرة التناف�سية
لالقت�صاد الوطني .وت�شدد على �أن هذه الأهداف
االقت�صادية تتطلب �إيالء املزيد من االهتمام للتعليم
العايل والبحث العلمي (انظر الإطار  .)18وب�صورة
�أعم ،حتدد اال�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�رشية
هدف ًا �أولي ًا ،كما ت�ستهدف حت�سني نوعية املدار�س يف
القطاعني العام واخلا�ص.
وت�شمل التدابري الإ�ضافية تطوير التدريب املهني،
وحت�سني م�ستويات العمل ،وكذلك و�ضع �سيا�سات
للتنظيم الأمثل للقوى العاملة واال�ستفادة من اليد العاملة
الوطنية .وتعترب مراجعة و�إعادة �صياغة �سيا�سات
العمل �أي�ض ًا حجر زاوية يف ا�سرتاتيجية البالد.
وعالوة على ذلك ،ت�شري الوثيقة �إىل �رضورة تطوير
قدرات قطاعي ال�صحة اخلا�ص والعام .كما �أن التنمية
الريفية ،مبا يف ذلك حت�سني الظروف املعي�شية يف

( )47حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ ( ”)2009-2005م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .24
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الإطار  - 18الإمارات العربية املتحدة:
الأهداف الرئي�سية ال�سرتاتيجية احلكومة
“ترمي ا�سرتاتيجية حكومة الإمارات العربية
املتحدة �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة واملتوازنة
و�ضمان جودة حياة عالية ملواطني الدولة”.
“تغطي اال�سرتاتيجية �ستة قطاعات رئي�سية هي:
• التنمية االجتماعية؛
• التنمية االقت�صادية؛
• تطوير القطاع احلكومي؛
• العدل وال�سالمة؛
• البنية الأ�سا�سية؛
• تنمية املناطق النائية.
ويف جمال التنمية االجتماعية ،تركز ا�سرتاتيجية
احلكومة على:
• التعليم قبل اجلامعي؛
• التعليم العايل والبحث العلمي؛
• الرعاية ال�صحية؛
• ال�سكان والقوة العاملة؛
• الرعاية االجتماعية؛
• الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع”.
امل�صدر :حكومة الإمارات العربية املتحدة“ ،مالمح ا�سرتاتيجية حكومة دولة
الإماراتالعربيةاملتحدة:ريادةوتكاملوامتياز”.

املناطق الريفية وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية على النطاق
الوطني� ،أهداف اجتماعية ذات �أولوية .كذلك تويل
الوثيقة اهتمام ًا للق�ضايا البيئية .ويف هذا ال�سياق،
تتعهد الإمارات العربية املتحدة بزيادة الوعي البيئي،
وتدعو �إىل احلفاظ على املوارد الطبيعية وتعزيز
مبادرات الطاقة املتجددة.ومن املهم مالحظة �أنه
يتوقع �أن ت�شارك جمموعة من الأطراف الفاعلة يف
التنمية االجتماعية الوطنية ،بينما تظل الدولة املن�سق
الرئي�سي لهذا التطور .ويتوقع من القطاع اخلا�ص �أن
يلعب دور ًا حموري ًا يف جميع املجاالت تقريب ًا ،مبا يف
ذلك ،من بني �أمور �أخرى ،املياه والتعليم وال�صحة.
كما ت�شجع اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا مفهوم املجتمع املحلي،
مع الت�شديد على احلاجة �إىل التحول من الرعاية
االجتماعية �إىل التنمية االجتماعية.

( )3العراق
تتعهد احلكومة العراقية �إيالء اهتمام للنمو االقت�صادي
باعتباره جما ًال ذا �أولوية .وكنقطة انطالق ،تتخذ
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية وجهة نظر هي �أن
االقت�صاد الوطني قد �أدير �إدارة �سيئة طوال  40عام ًا،
وبالتايل ال بد من �أن يتحول �إىل اقت�صاد موجه نحو
ال�سوق .وتتمثل الر�ؤية اجلامعة بتحويل العراق �إىل
“دميقراطية فيدرالية موحدة م�ساملة وقوة اقت�صادية
�إقليمية مزدهرة وموجهة نحو ال�سوق ومندجمة
اندماج ًا كام ً
ال يف االقت�صاد العاملي”( .)48ووفق ًا
لال�سرتاتيجية ،ال ميكن حتقيق هذه الر�ؤية الطموحة �إال
باقت�صاد منفتح على العامل ،ومدفوع ب�إبداع وابتكار
امل�شاريع اخلا�صة ،ويقوم على �سيادة القانون،
وتقوده حكومة فيدرالية دميقراطية �شفافة خا�ضعة
للم�ساءلة.
وبعبارة �أخرى ،يتطلب حتقيق هذه الر�ؤية ا�ستثمارات
من القطاعني العام واخلا�ص ،وهي �رضورية
لالزدهار ،لأنهما مكمالن ا�سرتاتيجيان( .)49وعالوة
على ذلك ،حتدد اال�سرتاتيجية املجاالت ذات الأولوية
الرئي�سية التالية�( :أ) حتقيق النمو االقت�صادي؛
(ب) تنمية املوارد الب�رشية؛ (ج) حت�سني البنية
الأ�سا�سية؛ (د) تو�سيع نطاق تغطية احلماية االجتماعية
(انظر الإطار  .)19وت�شمل �أهم �أهداف ال�سيا�سة
االجتماعية اال�ستثمار يف التعليم ما ي�ؤدي �إىل بناء
ر�أ�س املال الب�رشي للحفاظ على النمو؛ وتخفي�ض
معدل البطالة من  18يف املائة �إىل  9يف املائة؛
وزيادة م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل �إىل  35يف
املائة؛ ومتكني املر�أة؛ وزيادة �إمكانات احل�صول
على اخلدمات ال�صحية؛ وتو�سيع جميع �شبكات النقل
واالت�صاالت؛ وحت�سني فر�ص احل�صول على املياه
وال�رصف ال�صحي؛ وحماية البيئة.
ي�سلط اجلدول  2ال�ضوء على الأهداف ذات الأولوية
ال�سرتاتيجيات التنمية للبلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا.
ويهدف �إىل توليف نتائج الف�صل  3وتقدمي ملحة
موجزة عن الأهداف الوطنية الرئي�سية يف جماالت

( )48حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س  )2007م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .i
( )49املرجع ال�سابق.
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احلماية االجتماعية ،واال�ستثمار يف الب�رش ،وب�شكل
�أعم ،يف جمال ال�سيا�سة العامة.

�إىل ذلك ،تويل هذه البلدان اهتمام ًا كبري ًا للنمو
االقت�صادي ،الذي تعتربه هدف ًا ذا �أولوية و�رشطا
حافز ًا للتنمية االجتماعية .واال�ستدالل من ذلك هو �أن
ك ً
ال من التنمية االقت�صادية والتنمية االجتماعية تكمل
الواحدة منهما الأخرى وت�سريان جنب ًا �إىل جنب.

“تهدف اال�سرتاتيجية �إىل �ضمان ات�ساق الإ�صالحات
االقت�صادية واالجتماعية ،وحتقيق ًا لهذه الغاية،
�سوف تقوم احلكومة العراقية بتوجيه جهودها
نحو املجاالت الرئي�سية التالية )1( :حتقيق النمو
االقت�صادي؛ ( )2تنمية املوارد الب�رشية؛ ( )3حت�سني
البنية الأ�سا�سية؛ ( )4تو�سيع نطاق تغطية احلماية
االجتماعية عن طريق �ضمان ح�صول اجلميع على
احلقوق واحلريات الأ�سا�سية”.

غري �أنه مل يجر الرتكيز على بع�ض الق�ضايا مثلما مت
الرتكيز على التعليم �أو ال�صحة �أو التنمية االقت�صادية،
مثل ق�ضية حماية البيئة �أو احل�صول على املياه .ويف
حني �أن هذه الق�ضايا �أثريت تكرار ًا يف اال�سرتاتيجيات،
�إ ّال �أنها ال تبدو بالن�سبة لكثري من البلدان م�سائل ملحة �أو
ذات �أولوية.

الإطار  - 19العراق :حتقيق التوازن بني
الإ�صالحات االقت�صادية واالجتماعية

“تطوير نهج �شامل ملعاجلة:

الهدف ( :)1تخفيف حدة الفقر واجلوع.
الهدف ( :)2حتقيق التعليم االبتدائي للجميع.
الهدف ( :)3حت�سني امل�ساواة بني اجلن�سني وتعزيز
ق�ضايا املر�أة.
الهدف ( :)4تخفي�ض وفيات الر�ضع والأطفال.
الهدف ( :)5تخفي�ض معدل وفيات الأمهات.
الهدف ( :)6توفري �إمكانية الو�صول الكامل �إىل املياه
واخلدمات ال�صحية.
الهدف ( :)7توفري ال�سكن الالئق للجميع.
الهدف ( :)8مكافحة الف�ساد”.
امل�صدر :حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (”)2010-2007
(�آذار/مار�س  )2007م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .61-60

وي�شري اجلدول �إىل �أن البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
ت�شرتك يف عدد من الأهداف ذات الأولوية .ويك�شف
بو�ضوح ،على �سبيل املثال ،التزام احلكومات بتح�سني
توفري الرعاية ال�صحية ف�ض ً
ال عن توفري وحت�سني
احل�صول على التعليم الأ�سا�سي .وال �شك �أن ال�صحة
والتعليم هدفان �أولويان وركنان �أ�سا�سيان لل�سيا�سة
االجتماعية يف جميع �أنحاء املنطقة.

وعالوة على ذلك ،من املمكن حتديد جمموعات من البلدان
وحتديد بع�ض �أوجه ال�شبه يف هذه املجموعات .ويبدو
�أن اجلدول ي�شري ،على �سبيل املثال� ،إىل �أن لدى البلدان
متو�سطة الدخل م�صلحة م�شرتكة يف تخفيف املخاطر.
كما �أنه ي�شري �أي�ض ًا �إىل �أن التخفيف من حدة الفقر هو
�أولوية لدى البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل.
ويبدو �أن بلدان منطقة اخلليج تت�شارك يف �أهداف
مت�شابهة تتعلق بالتعليم ،وذلك بالرتكيز على احلاجة
�إىل تطوير التعليم العايل والتدريب والبحوث .وهذا
النهج يختلف عن نهج بلدان �أخرى �أع�ضاء يف الإ�سكوا
والتي ت�شدد على احلاجة �إىل حت�سني فر�ص احل�صول
على التعليم الأ�سا�سي ،بينما تركز ب�شكل �أقل على
اجلوانب الأخرى لتنمية املوارد الب�رشية.

كذلك ف�إن احلد من البطالة هو هدف رئي�سي لأكرث من
ن�صف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا .وبالإ�ضافة ً
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هناك عدد من نقاط الق�صور بالن�سبة للمعلومات املبينة يف اجلدول  2يتعلق بالطابع غري املتجان�س للوثائق امل�صدر .وكما ذكر �أعاله يف املقدمة ،مل تتوفر بع�ض
الوثائق �إال جزئي ًا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعر�ض الأهداف ذات الأولوية الوطنية بطرق خمتلفة ،طبق ًا لل�شكل املحدد لكل من وثائق الإ�سرتاتيجيات .وعالوة على
ذلك ،يف حني �أن بع�ض البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا يخو�ض يف تفا�صيل الأهداف ،يعتمد البع�ض الآخر نهج ًا �أكرث عمومية؛ ويف حني �أن بع�ض البلدان يعالج ح�رصي ًا
امل�سائل االجتماعية ،يركز البع�ض الآخر على املجالني االقت�صادي واالجتماعي على حد �سواء .ولكن على الرغم من نقاط الق�صور هذه ،يقدم اجلدول ملحة مرئية
مفيدة ت�ساعد على �إدراك الأولويات يف جميع �أنحاء منطقة الإ�سكوا.

مالحظات :على الرغم من �أن املجاالت التي مل تربز يف اجلدول  2لي�ست اهتمامات رئي�سية ذات �أولوية ،من املمكن �أن تكون قد ظهرت يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.

امل�صدر� :أعدته الإ�سكوا ،ا�ستناد ًا �إىل الوثائق اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية (انظر الإطار .)1

اجلدول  -2الأهداف الرئي�سية ذات الأولوية يف الر�ؤى واخلطط واال�سرتاتيجيات يف خمتلف �أنحاء منطقة الإ�سكوا
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الف�صل الرابع

رابع ًا -
�أبعاد رئي�سية لل�سيا�سة
االجتماعية
يبحث هذا الف�صل يف ثالثة �أبعاد رئي�سية يف توجهات
ال�سيا�سة االجتماعية يف منطقة الإ�سكوا ،وهي بالتحديد:
(�أ) �سياق ال�سيا�سة االو�سع؛ (ب) تنمية املوارد الب�رشية؛
(ج) احلماية االجتماعية .وبالعودة �إىل ال�شكل الأول
للأبعاد املختلفة لل�سيا�سة االجتماعية ،يربز الف�صل
�أدلة من وثائق اال�سرتاتيجيات وميعن النظر يف
الآثار املحتملة .والغر�ض من ذلك هو حماولة حتديد
االجتاهات الهامة والدرو�س و�أف�ضل املمار�سات
املتعلقة بال�سيا�سة االجتماعية يف املنطقة ،ف�ض ً
ال عن
�إبراز التحديات املحتملة والثغرات والتناق�ضات
واملجاالت التي ميكن حت�سينها.
�ألف  -دعم التنمية االجتماعية
النمو االقت�صادي والتنمية االقت�صادية هما هدفان
جامعان موجهان يف جميع البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .ولي�س هذا مب�ستغرب بالنظر �إىل التحديات
املعقدة يف جميع �أنحاء املنطقة العربية و�أمناط ق�صور
الأداء الوا�ضحة يف جماالت اال�ستثمار والإنتاجية
والتجارة( .)50وتدرك احلكومات �أن القدرة على حتقيق
معدالت منو مر�ضية تعتمد �إىل حد كبري على وجود
�إطار اقت�صاد كلي م�ستقر ،ومناخ موات لال�ستثمار،
و�سيا�سة اقت�صادية داعمة لتنمية القطاع اخلا�ص.
و�إذ يرزح بع�ض حكومات املنطقة حتت عبء الديون
املرتفعة ،ووجود بنية نفقات عامة ت�شجع اال�ستهالك،

وبيئة اقت�صادية غري م�ستقرة ،ف�إنها جتهد يف توليد
املوارد الالزمة لال�ستثمار الإنتاجي وتوجيهها �إىل
تلك القطاعات التي تنتج �أعلى عائدات اجتماعية.
وتخ�ص�ص عدة ا�سرتاتيجيات تنمية م�ساحة كبرية
مل�شكلة حتقيق اال�ستقرار املايل على خلفية االحتياجات
االجتماعية امللحة.
ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤكد الأردن احلاجة �إىل �إجراء
�إ�صالحات جذرية من �أجل حت�سني �أداء امليزانية
وزيادة كفاءة احلكومة .وهذه الإ�صالحات هي يف
�صميم مبادرات و�أهداف الإ�صالح املايل ،وال �سيما
نظر ًا �إىل �أهميتها يف ت�أمني التمويل لربامج التنمية
االجتماعية واالقت�صادية(.)51
وتو�ضح خطة الإ�صالح والتنمية يف فل�سطني �أن انعدام
الأمن ال�سيا�سي قد حال دون اال�ستثمار يف القطاع
اخلا�ص و�أجرب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على اللجوء
�إىل تنفيذ �سيا�سة مالية تق�ضي “بزيادة الإنفاق العام يف
املجاالت التي تعزز اال�ستقرار االجتماعي ولي�س يف
املجاالت التي تعزز النمو وذلك من �أجل معاجلة التقلبات
االقت�صادية التي تهدد با�ست�رشاء الفقر وت�صاعد انعدام
الأمن �إىل م�ستويات غري م�سبوقة ” ( .)52وتلحظ بقلق �أن
“تركيز موارد القطاع العام لتغطية تكاليف الرواتب
واملعا�شات التقاعدية و�شبكة الأمان االجتماعي”
ي�ستثني الإنفاق على اال�ستثمار والتنمية(.)53

(.The Economist, “Waking from its sleep: A special report on the Arab world” (23 July 2009) )50
( )51حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد” �ص .23
( )52ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية (� ”)2010 -2008ص .12
( )53املرجع ال�سابق� ،ص .108
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وي�سعى العراق لو�ضع ميزانيات مالية �سليمة ف�ض ً
ال
عن �ضوابط �شفافة لو�ضع امليزانية وتنفيذها .وتريد
احلكومة من خالل حتديث نظام التوزيع العام �أن تتيح
ما يكفي من املوارد لأغرا�ض التنمية وتوفري اخلدمات
العامة الأ�سا�سية للنا�س(.)54
ويف حني تبحث م�رص الإ�صالح املايل يف �سياق دعم
النمو وت�شجيع اال�ستثمار عن طريق احلوافز ال�رضيبية،
ف�إنها حتافظ على نظرة ثابتة ب�ش�أن زيادة خم�ص�صات
الدعم وفوائد الأمان االجتماعي للفئات ذات الدخل
املنخف�ض.
�أما اجلمهورية العربية ال�سورية فهي ت�ؤكد على �أهمية
�ضمان االن�سجام بني �سيا�سات االقت�صاد الكلي ،وذلك
كي يتحقق يف وقت واحد اال�ستقرار و�أهداف النمو
والعمالة ،وتطرح جهود �إ�صالح النظام ال�رضيبي يف
�سياق دعم التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية(.)55
وعالوة على ذلك ،ت�سهب جميع البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا يف احلديث عن �أهمية ت�شجيع م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي ،وحتفيز اال�ستثمارات
اخلا�صة والأجنبية ،وتعزيز �أ�س�س النمو االقت�صادي.
ويف هذا ال�سياق ،يذكر البحرين �رضورة “التحول �إىل
اقت�صاد يحفزه القطاع اخلا�ص املبادر ،وتتواجد
فيه امل�ؤ�س�سات التي تعتمد على معدالت �إنتاجية عالية
لإنتاج ال�سلع وتقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة
العالية مما يوفر فر�ص عمل جمزية للمواطنني
البحرينيني”( .)56وكذلك ،ت�شدد بلدان �أخرى يف منطقة
اخلليج ،وهي الكويت و�سلطنة عمان وقطر والإمارات
العربية املتحدة ،على �أهمية ت�شجيع الن�شاط التناف�سي
للقطاع اخلا�ص لتحقيق الإمكانيات احلقيقية للتو�سع
االقت�صادي ،وعالوة على ذلك ،ا�ستيعاب العمالة
الراكدة .ويف هذا ال�صدد ،يتطرق بع�ض وثائق
اال�سرتاتيجيات �إىل م�شكلة جوهرية تتعلق باحلاجة �إىل
تغيري طبيعة ونطاق ن�شاط القطاع اخلا�ص من �أجل
حتفيز طلب �أكرب على الوظائف التي تتطلب مهارات
عالية يف هذه املنطقة.

وتنظر غالبية اال�سرتاتيجيات �إىل تو�سيع نطاق
القطاعات القائمة على املعرفة والتحول التدريجي
نحو اقت�صاد قائم على املعرفة على �أنها طرق
واعدة للم�ستقبل وو�سيلة لزيادة االندماج يف ال�سوق
العاملي .وتعرب عن ذلك �رصاحة ا�سرتاتيجيات كل
من البحرين وم�رص والعراق والأردن والكويت
وقطر وفل�سطني واململكة العربية ال�سعودية وال�سودان
واجلمهورية العربية ال�سورية والإمارات العربية
املتحدة واليمن ،التي ت�سهب جميعها ب�شكل �أو ب�آخر
يف �رشح �رضورة تنويع م�صادر الإنتاج الوطني من
خالل تو�سيع القطاعات ذات القيمة امل�ضافة العالية،
ورعاية التكنولوجيا وال�صناعات كثيفة ر�أ�س املال،
وتو�سيع البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وتعزيز املعلوماتية والتكنولوجيا
احليوية والإلكرتونيات ،وت�شجيع اال�ستثمارات يف
�صناعات الأجهزة والربجميات ،وت�شجيع البحث العلمي
واملجمعات العلمية ومراكز االمتياز.
وينظر �إىل هذا التحول عموم ًا على �أنه مهم من �أجل
تلبية مطالب واحتياجات القرن احلادي والع�رشين،
على النحو املقرتح يف ا�سرتاتيجية كل من ال�سودان
واجلمهورية العربية ال�سورية؛ وتي�سري االندماج يف
االقت�صاد العاملي اجلديد ،على النحو الذي تقرتحه
كل من اململكة العربية ال�سعودية واليمن .كما مت
الت�أكيد يف عدة ا�سرتاتيجيات ،مبا فيها ،على �سبيل
املثال ،ا�سرتاتيجيات كل من البحرين وم�رص وفل�سطني
واململكة العربية ال�سعودية وال�سودان ،على دور
القطاع اخلا�ص �أو احلاجة �إىل �إقامة �رشاكات بني
القطاعني العام واخلا�ص.
ال �شك �أن ذلك ي�شكل م�سار ًا مثري ًا لالهتمام بالن�سبة لعدد
من البلدان� ،إذ �أنه يلتقط اجتاه ًا واحد ًا ممكن ًا من التنمية
االقت�صادية لقطاع واحد .ومع ذلك ،يف الوقت نف�سه،
تظهر بع�ض اال�سرتاتيجيات �إدراك ًا ب�أن التكنولوجيا
احلديثة كثيفة ر�أ�س املال ال تتفق بال�رضورة مع
احتياجات قطاعات كبرية من ال�سكان ،و�أن تطوير

( )54حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010 -2007آذار/مار�س .)2007
( )55حكومة اجلمهورية العربية ال�سورية“ ،اخلطة اخلم�سية العا�رشة (.”)2010 -2006
( )56حكومة البحرين“ ،من الريادة �إقليمي ًا �إىل املناف�سة عاملياً :ر�ؤية مملكة البحرين االقت�صادية حتى عام � ،”2030ص .7
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الأ�سواق املحلية ميكن �أن يكون م�ساوي ًا يف الأهمية.
ولذلك يعرب بع�ض البلدان بو�ضوح عن �رضورة النمو
الذي يراعي م�صالح الفقراء.
ويظهر ذلك بو�ضوح يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
العراقية ،التي تتعهد �إعطاء الأولوية لقطاعي الزراعة
وال�صناعة التحويلية ،وكل منهما ذو عمالة كثيفة
ميكنه امل�ساعدة يف خلق فر�ص عمل مبا�رشة من خالل
الزراعة وال�صيد و�سل�سلة التوريد املرتبطة بتوفري
ال�سلع الزراعية يف ال�سوق وكذلك من خالل وظائف
يف جمال ال�صناعات الزراعية( .)57وباملثل ،تتعهد
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حتفيز النمو يف القطاعات
التي ت�ستوعب �أعداد ًا كبرية من الأيدي العاملة كالبناء
والزراعة .ويلخ�ص الإطار  20الأ�سئلة التوجيهية
لتحقيق منو يراعي م�صالح الفقراء والأ�سا�س املنطقي
�أو فل�سفة التوجه لهذا النوع من النمو �إىل الفقراء ،كما
تعرب عنه حكومة العراق(.)58
ويالحظ يف معظم الوثائق اال�سرتاتيجية اهتمام بالغ
بالتنميةالريفيةوزيادةاال�ستثماريفالزراعةباعتبارهما
من الركائز الالزمة للتنمية .غري �أن ال�ضوء ي�سلط على
االهتمامات البيئية ،مثل ندرة املياه وتدهور الأرا�ضي،
باعتبارها قيود ًا ينبغي معاجلتها .وعالوة على ذلك،
تثري وثائق اال�سرتاتيجية ق�ضايا اال�ستدامة وحماية
البيئة ،وتتناول �أهمية �إدخال التغيريات ال�رضورية
على الأطر الت�رشيعية والتنظيمية ،كما يف حالة الأردن؛
واحلاجة �إىل م�ؤ�س�سات بيئية �أكرث فعالية وتطور ًا،
كما يف حالة قطر؛ و�أنظمة الإنذار املبكر والر�صد؛
وزيادة الوعي البيئي والعمل اال�ستباقي وحماية البيئة.
وتتناول بلدان جمل�س التعاون اخلليجي حتديد ًا الإدارة
ال�سليمة للموارد الهيدروكربونية واحلفاظ على حقوق
الأجيال املقبلة من خالل جتنب خماطر ن�ضوب موارد
الطاقة غري املتجددة .ويظهر الوعي املتزايد بالق�ضايا
البيئية حتديد ًا يف وثيقة ا�سرتاتيجية قطر ،التي تدعو
�إىل دور دويل كبري يف تقييم وتخفيف الآثار ال�سلبية
لتغري املناخ ،وال �سيما يف هذه املنطقة.

وتتناول وثائق اال�سرتاتيجية ق�ضية احل�صول على
املياه بو�صفها ق�ضية رئي�سية لغالبية بلدان منطقة
الإ�سكوا .ومن املوا�ضيع امل�شرتكة على هذا ال�صعيد،
ندرة املياه ،واحلاجة �إىل تر�شيد ا�ستخدام املوارد
املائية ال�شحيحة يف الزراعة ،وتو�سيع ح�صاد املياه،
وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها .ففي فل�سطني ،على �سبيل
املثال ،يربط برنامج حكومي احل�صول على املياه
بالتنمية الزراعية وتطوير البنية الأ�سا�سية ،وي�شدد
على احلاجة �إىل توفري املياه يف املناطق النائية(.)59
وب�صورة �أعم ،يدرك بو�ضوح كل من م�رص والعراق
ولبنان وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية �أهمية
املياه كمورد اجتماعي ،وت�شدد جميعها على �أهمية
حت�سني فر�ص احل�صول على مياه ال�رشب و�إمدادات
املياه النقية املوثوق بها يف جميع �أنحاء املحافظات
واملدن والقرى(.)60
غري �أن احلاجة �إىل �إعادة هيكلة الأ�سعار وهياكل
التعريفات تذكر بتواتر �أقل .وتتطرق �إىل هذا
املو�ضوع بع�ض البلدان ،ومنها الأردن وفل�سطني
واململكة العربية ال�سعودية .وت�سلط اململكة العربية
ال�سعودية ال�ضوء على �أن الطلب املتزايد على املياه هو
�أحد �أخطر التحديات احلا�سمة التي تواجه خطة التنمية
الثامنة؛ وي�ؤكد اليمن على اعتبار ندرة املياه عائق ًا
هام ًا للتنمية االجتماعية واالقت�صادية .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يقوم عدد من البلدان الأع�ضاء ومنها
فل�سطني وم�رص والإمارات العربية املتحدة ،ب�صياغة
ا�سرتاتيجيات �شاملة لإدارة املياه تهدف �إىل معاجلة
حتدي ندرة املياه املتزايد يف املنطقة.
ويف بع�ض الوثائق ،يلخ�ص الرتابط بني النمو والتنمية
االجتماعية و�أهمية ت�أمني البيئة يف مفهوم �شامل هو
مفهوم التنمية الب�رشية .ويربز ذلك بو�ضوح يف حاالت
العراق وفل�سطني وقطر واململكة العربية ال�سعودية
واجلمهورية العربية ال�سورية واليمن .ويف هذا
ال�سياق ،وعلى �سبيل املثال ،لدى كل من فل�سطني
واجلمهورية العربية ال�سورية واليمن مفهوم للتنمية

( )57حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010 -2007آذار/مار�س .)2007

( )58ملزيد من املعـلوماتOECD, Promoting Pro-Poor Growth: Key policy messages (2006); and the World Bank, Pro-Poor Growth, which is available at: :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPGI/0,,contentMDK:20292383~menuPK:524081~pagePK:148956~piPK:216618~the
 Pro-Poor Growth which is available at: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTوSitePK:342771,00.html and Operationalizing
PGI/0,,contentMDK:20264272~menuPK566333~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:342771,00.html.

( )59ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية (.”)2010-2008
( )60اجلدير بالذكر �أن ال�سودان ي�شري �إىل احل�صول على املياه يف ق�سم الفقر يف خطته اال�سرتاتيجية اخلم�سية.
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الإطار � - 20أ�سئلة توجيهية للنمو املوجه الذي يراعي م�صالح الفقراء :العراق مثا ًال
يهدف مفهوم النمو الذي يراعي م�صالح الفقراء �إىل دمج املناطق والفئات االجتماعية الفقرية واملهم�شة يف عملية التنمية
االقت�صادية .كما ي�شمل ال�سعي �إىل تغيري توزيع املداخيل الن�سبية من خالل عملية النمو .ومع �أن مقايي�س النجاح يف هذا
وتتنوع ،ت�سرت�شد ال�سيا�سات ذات ال�صلة بالأ�سئلة التالية:
املفهوم تختلف
ّ
 -1يف �أي من القطاعات يرتكز وجود الفقراء؟
(�أ) الزراعة :زراعة الكفاف ،و�إنتاج الأغذية ،و�صيد الأ�سماك ،والإنتاج احليواين؛
(ب) القطاع غري النظامي :جتارة التجزئة ،وامل�شاريع ال�صغرى ،وال�صناعة التحويلية على نطاق �صغري؛
(ج) اخلدمات :ال�سياحة ،والنقل ،والتمويل ال�صغري ،وخدمات االت�صاالت؛
(د) الطاقة.
 -2ما هي العقبات التي متنع الفقراء من �أن يكونوا منتجني يف تلك القطاعات؟
(�أ) الإق�صاء واملعايري الثقافية؛
(ب) ال�رصاع والعنف؛
(ج) الك�سب غري امل�رشوع والف�ساد؛
(د) حقوق امللكية غري امل�أمونة؛
(ﻫ) عدم �إمكانية احل�صول على املياه والأرا�ضي والكهرباء واملال واملعلومات/املعارف؛
(و) االفتقار �إىل املهارات.
ميكن �أن تتمحور �سيا�سة التدخالت واال�سرتاتيجيات الرئي�سية حول:
 .1التنمية يف ال�سوق غري النظامية.
 .2احل�صول على التمويل (امل�صارف الريفية ،والقرو�ض ال�صغرية).
�	.3إ�صالح الأرا�ضي ،التطوير الريفي/الزراعي.
 .4تطوير البنية الأ�سا�سية :احل�صول على املياه والكهرباء واملعلومات ،والنفاذ �إىل الأ�سواق.
 .5دعم ال�صناعات كثيفة العمالة.
 .6تو�سيع نطاق احل�صول على التعليم الثانوي ،وخا�صة للفتيات.
�	.7إعادة النظر يف تنظيم �سوق العمل (لزيادة فر�ص العمل يف القطاع النظامي).
 .8حت�سني االت�صال بني املناطق الريفية واحل�رضية.
مثال من العراق
تتطلب معاجلة الفقر �سيا�سات على امل�ستوى الكلي والقطاعي .فالتكييف الهيكلي الذي تنفذه بع�ض البلدان التي تدعم
الفقراء باملوارد واخلدمات الأ�سا�سية مل يحل م�شكلة الفقر ،لأنه مل ي�ساعد الأ�رس الفقرية على زيادة الإنتاجية،
ومل يعالج بالتايل الأ�سباب اجلذرية للفقر .وبالإ�ضافة �إىل و�ضع برنامج �شبكة �أمان اجتماعي تت�ألف من خدمات
توظيف ومنافع نقدية ومنح �صغرية و�سلة مواد غذائية ،هناك حاجة �إىل �سيا�سات قطاعية ميكن من خاللها توجيه
بع�ض املوارد �إىل القطاعات التي ت�ؤمن فر�ص العمل للفقراء ،مثل تطوير امل�شاريع ال�صغرية ،ودعم القطاع غري
النظامي يف املناطق احل�رضية والريفية ،و�إعادة هيكلة القطاع الريفي بدعمه بالتكنولوجيا ،وزيادة الإنتاج وخلق
فر�ص عمل ت�ستوعب قوى العمل يف تلك املناطق ،وربط الأن�شطة غري الزراعية بالأن�شطة االقت�صادية الزراعية .فهذه
ال�سيا�سات ميكن �أن حت ّد من هجرة اليد العاملة من املناطق الريفية �إىل املناطق احل�رضية ومن العمالة الناق�صة.
وتعني العمالة الناق�صة ح�صول العمال على �أقل من احلد الأدنى للأجور ،مما يدفع بهم �إىل �صفوف الفئات الفقرية؛
وهذا النوع من البطالة هو �سبب الفقر يف بع�ض البلدان .كما �أن هذه العمالة ت�شمل �أي�ض ًا النا�س الذين يعملون يف
القطاعات احل�رضية والريفية غري النظامية �ساعات طويلة وال يح�صلون على دخل يكفي �أ�رسهم.
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ،ويعتمد مثال العراق على :حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س .)2007
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الب�رشية ينطوي على بناء ر�أ�س املال الب�رشي
والقدرات الب�رشية املنتجة ،ويف الوقت نف�سه رفع
م�ستويات املعي�شة و�إيالء اهتمام للإجراءات التي تقوم
عليها ال�سيا�سة االجتماعية يف جماالت التعليم وال�صحة
والتوزيع العادل للرثوات واملوارد .ويعترب كل من
قطر واململكة العربية ال�سعودية �أن التنمية الب�رشية
ركيزة هامة يف �أي ا�سرتاتيجية للم�ستقبل .ويو�ضح
الإطار  21بع�ض املقتطفات املوجزة املثرية لالهتمام
املتعلقة مبفاهيم التنمية الب�رشية يف منطقة الإ�سكوا.
وتلقي �إحدى جمموعات القيم امل�شار �إليها يف
الف�صل الثالث �أعاله ال�ضوء على التنمية الب�رشية من
زاوية �أخرى .فالت�أكيد على الأمن واال�ستقرار يف
ا�سرتاتيجيات كل من العراق وفل�سطني وقطر واململكة
العربية ال�سعودية وال�سودان واليمن ي�ؤكد الفكرة
القائلة ب�أن التنمية الب�رشية والأمن الب�رشي متكامالن،
فالتنمية الب�رشية تركز على التطلعات الإيجابية ،بينما
يركز الأمن الب�رشي على اتخاذ �إجراءات وقائية
�رضورية حلماية الأرواح و�سبل العي�ش وتخفيف
دواعي الإحباط لدى الإن�سان(.)61
و ُيعنى املفهوم الوا�سع للتنمية الب�رشية الذي يرد يف
وثائق اال�سرتاتيجيات عموم ًا بتعزيز قدرات الب�رش
وفر�صهم ،يف حني ُيعنى مفهوم الأمن الب�رشي بتمكني
النا�س من احتواء �أو تفادي املخاطر التي تهدد
حياتهم وم�صادر رزقهم �أو كرامتهم الإن�سانية.
فبع�ض الوثائق ،ومنها وثائق كل من العراق وفل�سطني
واليمن ،يركز على احلماية من املخاطر و�أ�شكال
العنف التي ته ّدد ال�سالمة اجل�سدية ،وبالتايل ت�ؤكد
على مفاهيم الأمن الوطني كما يف ال�سلم واال�ستقرار.
وتركز تف�سريات �أخرى على احلماية من اجلوع �أو
ندرة املياه مع ق�ضايا الأمن الغذائي ،كما يف حالة كل
من م�رص والعراق وفل�سطني واململكة العربية ال�سعودية

وال�سودان واليمن؛ �أو الأمن املائي ،كما يف حالة
كل من اململكة العربية ال�سعودية وال�سودان واليمن.
وميكن �أن تتداخل مفاهيم الأمن الب�رشي والتنمية
الب�رشية حول ال�ضمان االجتماعي املذكور يف بع�ض
الوثائق وما يرتتب عليه من حت�سني لنوعية احلياة،
واحل�صول على فر�ص عمل منتجة ودخل الئق وبيئة
�صحية منا�سبة ،كما هو احلال ،مث ً
ال ،يف م�رص
والأردن واململكة العربية ال�سعودية.
ويربط عدد قليل من البلدان جهوده بو�ضوح بجدول
�أعمال الأهداف الإمنائية للألفية .فقد طورت م�رص
برنامج عمل ل�ضمان االلتزام بتحقيق الأهداف الإمنائية
للألفية بحلول عام  ،2015يهدف �إىل الرتكيز على
ق�ضايا الفقر والتعليم االبتدائي وال�صحة والإ�صالح
االجتماعي وخدمات ال�سكن وتنمية املناطق الفقرية.
وي�سعى ال�سودان �إىل حت�سني تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
يف ال�صحة والتعليم واملياه وال�رصف ال�صحي من
خالل ال�سيا�سات الوطنية والقطاعية التي تت�سم بانحياز
�إيجابي ل�صالح الفقراء وذلك بغية حتقيق الأهداف
الإمنائية للألفية(.)62
وكذلك يحر�ص العراق على �إيالء مزيد من االهتمام
للم�ساواة يف دمج الفئات ال�ضعيفة من ال�سكان ب�شكل
مت�ساو يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية(.)63
وتركز خطة العمل االجتماعي يف لبنان بو�ضوح
على الفقر والتعليم االبتدائي والرعاية ال�صحية
الأولية .وو�ضعت اململكة العربية ال�سعودية م�ؤ�رش ًا
مركب ًا لنوعية احلياة ي�شمل م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية
والأهداف الإمنائية للألفية وم�ؤ�رشات �أخرى خا�صة
بالبلد( .)64كما و�ضعت اجلمهورية العربية ال�سورية
�أهداف ًا كمية طويلة الأجل الغاية منها حت�سني نوعية
احلياة و�سبل العي�ش مبا يعك�س التزام البلد بتحقيق
الأهداف الإمنائية للألفية.

( )61يرى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الأمن الب�رشي الركيزة الأ�سا�سية للتنمية الب�رشية .انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تقرير التنمية الإن�سانية
العربية لعام  :2009حتديات �أمن الإن�سان يف البلدان العربية.
( )62حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (.”)2011-2007
( )63حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س .)2007
( )64حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ (.”)2009-2005
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الإطار  - 21مفاهيم التنمية الب�رشية� :أمثلة من منطقة الإ�سكوا
العراق :يهدف العراق �إىل حماية مواطنيه ،وحت�سني رفاهم و�إنتاجيتهم وتعبئة ر�أ�س املال الب�رشي كعن�رص
�أ�سا�سي لتحقيق التنمية امل�ستدامة .ويعترب �أن ك ً
ال من الأمن الب�رشي والتنمية الب�رشية هو عن�رص �أ�سا�سي لتحقيق
ال�سالم االجتماعي ،الذي هو حجر الزاوية للوحدة الوطنية والتنمية االقت�صادية.
فل�سطني :اال�ستثمار يف التنمية الب�رشية على املدى الطويل هو عن�رص بالغ الأهمية لتحقيق االنتعا�ش االجتماعي
واالقت�صادي لل�شعب الفل�سطيني .ولي�ست �إجراءات ال�سيا�سة العامة يف جماالت التعليم وال�صحة والإ�سكان �رضورية
فقط لت�أمني احتياجات املواطنني من اخلدمات يف ظل النمو ال�سكاين ،بل هي �رضورية �أي�ض ًا لتزويد ال�سكان
بالتعليم واملهارات وحتقيق رفاههم ،وكلها عنا�رص الزمة ل�ضمان اال�ستقرار االجتماعي والتنمية امل�ستدامة.
قطر :حتى وقت قريب ،اعتمد تقدم قطر يف املقام الأول على ا�ستغالل مواردها من النفط والغاز .ومع �إدراك
�أن موارد البالد الهيدروكربونية �ستن�ضب حتم ًا ،يعتمد النجاح االقت�صادي يف امل�ستقبل �أكرث ف�أكرث على قدرة
ال�شعب القطري على التعامل مع النظام الدويل اجلديد الذي �أ�سا�سه املعرفة واملناف�سة ال�شديدة  .وملواجهة
هذا التحدي ،تقوم قطر باعتماد نظم تعليمية و�صحية متقدمة ،وكذلك زيادة امل�شاركة الفعالة للمواطنني يف
القوى العاملة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ستوا�صل قطر دعم القوى العاملة فيها من خالل جذب العمال امل�ؤهلني من
اخلارج يف كافة املجاالت.
اململكة العربية ال�سعودية :ال تزال التنمية الب�رشية ،مبا يف ذلك تنمية القوى العاملة ،على ر�أ�س �أولويات خطط
التنمية املتعاقبة .وتعالج اال�سرتاتيجية الطويلة الأجل �أبعاد ًا �أخرى غري اقت�صادية بحتة اعتقاد ًا ب�أن التنمية
الب�رشية ت�شمل كذلك �أبعاد ًا اجتماعية وثقافية .وحت�سني م�ستويات التعليم هو �أ�سا�س يف التنمية الب�رشية و�أحد �أكرث
الو�سائل فعالية لتخفيف حدة الفقر وخف�ض معدالت الوفيات ومعدالت اخل�صوبة.
اجلمهورية العربية ال�سورية :على الرغم من الت�شديد على احلاجة �إىل رفع معدالت النمو االقت�صادي وزيادة حجم
الناجت املحلي الإجمايل ،و�ضعت اجلمهورية العربية ال�سورية مبد�أ «التنمية الب�رشية �أوالً» الذي ال ي�سمح بارتفاع
معدالت النمو لقاء �أي تكلفة اجتماعية �أو بيئية .واعتماد هذا املبد�أ ي�أتي عن طريق �إر�ساء رابط بني التوزيع
العادل واملن�صف للرثوة وتوزيع ال�سلطة من خالل احلكم ال�سليم.
اليمن :تهدف التنمية الب�رشية �إىل بناء ر�أ�س املال الب�رشي ورفع م�ستوى املعي�شة ،اقت�صادي ًا وفكري ًا وثقافي ًا،
وذلك من خالل تكوين القدرات الب�رشية املنتجة وتو�سيع اخليارات املتاحة ،ما ميكن الأفراد واملجتمع ككل من
احل�صول على م�صدر للرزق .وي�ؤدي ذلك �إىل حتقيق حياة الئقة وكرمية ،و�إىل امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف ظل نظام ي�سود فيه الأمن واال�ستقرار والعدالة االجتماعية.
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ،ا�ستناد ًا �إىل وثائق اال�سرتاتيجيات الوطنية ذات ال�صلة.
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ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

باء  -اال�ستثمار يف الب�رش
مقابل املفاهيم الأو�سع للأمن الب�رشي والتنمية
الب�رشية ،يتمحور النهج الأكرث تركيز ًا لل�سيا�سة
االجتماعية حول �سيا�سات التعليم والعمل وال�صحة.
و�إزاء التحديات املذكورة يف الف�صل الثاين ،ت�ؤكد جميع
اال�سرتاتيجيات امل�س�ؤولية العامة يف هذه املجاالت.
فالتعليم على وجه اخل�صو�ص هو ق�ضية ترد يف جميع
وثائق اال�سرتاتيجيات املعتمدة لدى البلدان الأع�ضاء
يف الإ�سكوا ،مع مبادئ توجيهية ون�صو�ص وا�ضحة
جد ًا يف جميع احلاالت .غري �أن جداول الأعمال
والأولويات املحددة يف جمال التعليم تختلف بني
بلد و�آخر ،ما يدلّ على اختالفات يف وجهات النظر
والتوجهات .ففي حني تربز مكافحة الأمية ،مث ً
ال،
على جدول �أعمال ال�سيا�سة يف كل من م�رص والعراق
واليمن ،يربز يف حالة كل من �سلطنة عمان وقطر
واململكة العربية ال�سعودية نهج �أو�سع نطاق ًا يعترب التعليم
�أ�سا�س ًا لال�ستثمار يف الب�رش ولتطوير القدرات الب�رشية.
والقا�سم امل�شرتك الأ�سا�سي بني البلدان املتو�سطة الدخل
و�أقل البلدان منو ًا ،التي ت�شمل يف هذا ال�سياق م�رص
والعراق والأردن وفل�سطني وال�سودان واجلمهورية
العربية ال�سورية واليمن ،هو مكافحة الأمية �أو ،بد ًال
من ذلك ،زيادة معدالت االلتحاق باملدار�س يف التعليم
االبتدائي و�/أو الثانوي� .أما بلدان جمل�س التعاون
اخلليجي فيبدو �أنها مهتمة ببناء القدرات الب�رشية مبعنى
�أو�سع يرتبط بهدف التنويع االقت�صادي وبطموح تعزيز
االقت�صاد القائم على املعرفة امل�شار �إليه �أعاله.
ويربز موقف و�سطي لبع�ض البلدان املنكوبة
بال�رصاعات ،وهو تقدير قيمة اال�ستثمار يف الب�رش من
حيث البعد الإن�ساين ،وتكوين ر�أ�س املال الب�رشي الالزم
للحفاظ على النمو ،كما يف حالة العراق ،ورفع م�ستويات
املعي�شة اقت�صادي ًا وفكري ًا وثقافي ًا ،كما يف حالة اليمن.
�أما بالن�سبة ل�سيا�سات �سوق العمل ،ف�إن غالبية البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا تتناول يف وثائق اال�سرتاتيجيات

�آليات حمددة خللق فر�ص عمل� ،أو بد ًال من ذلك،
التخفيف من حدة البطالة .ويهدف الأردن يف هذا
ال�سياق �إىل �إن�شاء مركز التعليم والتدريب الفني
واملهني للتوظيف ،وت�صميم خطة للت�أمني �ضد البطالة
واحلد من البطالة بني املعوقني .وتذكر فل�سطني مبادرة
توليد العمالة التي تهدف �إىل توفري فر�ص عمل منتجة
وبرامج التمويل ال�صغري للعاطلني عن العمل والفئات
ال�ضعيفة .ويتناول العراق تو�سيع نطاق التدريب
املهني ،وبرامج القرو�ض ال�صغرية ،و�إنفاذ ت�رشيع
جديد و�سيا�سة �شاملة للعمل ،ويف هذه الإجراءات
فعالة ل�سوق
جمتمعة ما ي�شري �إىل االجتاه نحو �سيا�سة ّ
العمل (انظر الإطار .)22
وتتعامل جمموعة بلدان جمل�س التعاون اخلليجي مع
�سيا�سات �سوق العمل من منظور خمتلف ،وذلك بالرتكيز
على تقييد �أو تر�شيد توظيف اليد العاملة الأجنبية وزيادة
فر�ص التوظيف للمواطنني ،كما هو احلال يف مملكة
البحرين واململكة العربية ال�سعودية؛ بينما تخطط بلدان
�أخرى ملعاجلة احتياجات �سوق العمل من خالل جذب
العمال امل�ؤهلني من اخلارج ،كما هو احلال يف قطر.
وتتناول غالبية البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا �أي�ض ًا على
وجه التحديد زيادة فر�ص املر�أة يف �سوق العمل.
ويربز حت�سني توفري الرعاية ال�صحية كق�ضية م�شرتكة
بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا على �صعيد ال�سيا�سة
االجتماعية .ومع ذلك ،هناك اختالفات وا�ضحة يف
الأولويات والنهج .وا�ستنادا �إىل ا�ستعرا�ض �شامل
للوثائق املتوفرة ،تعرب غالبية البلدان يف جمل�س
التعاون اخلليجي عن تطلعات ترمي �إىل اعتماد نظم
للرعاية ال�صحية يجري ت�شغيلها وفقا ملعايري عاملية،
كما يف حالة قطر؛ و�إىل تو�سيع نطاق الرعاية ال�صحية
بحيث ت�شمل جميع ال�سكان ،كما يف حالة اململكة العربية
التحول �إىل مركز رائد للطب احلديث يف
ال�سعودية؛ �أو
ّ
املنطقة بتقدمي رعاية �صحية ت�ستويف معايري اجلودة
واال�ستدامة املالية ،كما يف حالة البحرين.
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الإطار � - 22سيا�سة �سوق العمل الن�شطة
 -1الأهداف:

(�أ) زيادة فر�ص العمل؛
(ب) تعزيز التكامل االجتماعي؛
(ج) ت�أمني ا�ستقالل الدخل.

 -2العنا�رص:

(�أ) تنظيم �سوق العمل من خالل �إن�شاء وتطوير وكاالت التوظيف ،مبا يف ذلك �آليات الر�صد؛
(ب) ا�ستحداث الت�أمني �ضد البطالة وتطويره؛
(ج) �سن ت�رشيع ينظم ظروف العمل و�ساعات العمل واحلماية والعقود ،ورمبا الأجور؛
(د) و�ضع برامج الت�شغيل الوطنية ،مبا يف ذلك الت�شغيل يف القطاع العام ،وبرامج دعم الت�شغيل (وخا�صة تلك
التي ت�ستهدف ال�شباب) ،والأ�شغال العامة ،واال�ستثمار العام ،والتمويل ال�صغري ،ودعم العمل للح�ساب
اخلا�ص؛
(ﻫ) تنمية املوارد الب�رشية ،على �سبيل املثال التدريب و�إعادة التدريب وبرامج مطابقة املهارات؛
(و) تنظيم الهجرة واحلماية؛
(ز) تقدمي دعم خا�ص للفئات االجتماعية املحرومة ( كاملعوقني والأقليات واملهاجرين).

مثال من العراق

 .1ت�شجيع التعليم امل�ستمر ،وتكاف�ؤ الفر�ص يف �سوق العمل ،وال�سالمة يف العمل.
 .2دعم �إدماج ال�شباب والن�ساء لتعزيز التنمية االقت�صادية وخف�ض تكاليف احلماية االجتماعية ال�سلبية.
 .3تطبيق ت�رشيعات العمل لتطوير نظام مرن ،و�سوق عمل قائمة على املناف�سة ،و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للجميع،
بغ�ض النظر عن النوع االجتماعي �أو العرق �أو املعتقدات الدينية �أو االنتماءات ال�سيا�سية �أو املوقع اجلغرايف
(قانون العمل الذي �صيغ مب�ساعدة منظمة العمل الدولية/الوكالة الأمريكية للتنمية واجلاهز للتقدمي).
 .4تو�سيع التدريب املهني وتطوير املهارات لتلبية طلب �سوق العمل اجلديدة (ينبغي �أن تلبي برامج التدريب املهني
احتياجات الأعمال واملقاوالت).
 .5تو�سيع برامج القرو�ض ال�صغرية مب�شاركة الدولة ،وم�صارف التمويل ال�صغري ،واملنظمات غري احلكومية
لدعم ال�رشكات ال�صغرية والأن�شطة املدرة للدخل للحد من الفقر.
 .6الدفع باجتاه �سيا�سة توظيف �شاملة ت�ستوعب الكيانات املفككة ،وبالتايل ا�ستغالل القوى العاملة املتزايدة
لتعزيز اال�ستقرار وال�سالم االجتماعي يف العراق.
 .7ت�شجيع تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املولدة لفر�ص العمل و�إر�ساء التعاون بحيث ت�أتي برامج التدريب يف
الوظيفة مبهارات تتطابق مع املعايري اجلديدة للتكنولوجيا والإدارة.
 .8خف�ض البطالة والعمالة الناق�صة عن طريق تعزيز التعاون مع ال�رشكاء االجتماعيني (�إعطاء �أولوية لتخ�صي�ص
موارد من امليزانية للأن�شطة التي ت�ستوعب �أعداد ًا كبرية من الأيدي العاملة مثل الأ�شغال العامة ذات �أولوية
عالية).
 .9حتفيز خلق فر�ص عمل من خالل ت�شجيع اال�ستثمارات الوطنية والأجنبية التي توفر للموظفني برامج التدريب
والتطوير الوظيفي.
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ،ي�ستند جزئي ًا �إىل :حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س .)2007
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ويف املقابل ،يبدو �أن البلدان املنخف�ضة الدخل
من�شغلة ب�أولويات خمتلفة من حيث تلبية االحتياجات
امللحة وحت�سني اخلدمات وتعبئة املوارد والتدريب
وبناء القدرات ،كما يف حالة العراق؛ وزيادة الوعي
ال�صحي والتغطية ال�صحية ،كما يف حالة اليمن؛ واحلد
من �أمرا�ض متوطنة مثل املالريا وال�سل والطفيليات
املعوية ،كما يف حالة ال�سودان واليمن؛ واحل�صول
على الأدوية واملعدات الطبية ،كما يف حالة فل�سطني؛
وخف�ض وفيات الر�ضع ومعدالت وفيات الأمهات،
كما يف حالة ال�سودان واليمن.
وت�ؤكد البلدان ذات الدخل املتو�سط ،التي ت�شمل الأردن
ولبنان واجلمهورية العربية ال�سورية ،يف وثائقها
م�سائل تتعلق ب�إ�صالح الرعاية ال�صحية وتطوير �أنظمة
للت�أمني الطبي فعالة من حيث الكلفة.
جيم  -الفقر واحلماية االجتماعية
تعترب بلدان كثرية يف املنطقة اال�ستثمار يف الب�رش عن�رص ًا
هام ًا يف ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر .ففي حالة لبنان،
مث ً
ال ،يبدو احل�صول على خدمات ال�صحة والتعليم
�أ�سا�س ًا هام ًا يف خطة العمل االجتماعي .ويف اململكة
العربية ال�سعودية �أي�ض ًا ت�أكيد على بناء القدرات الب�رشية
والتخفيف من العقبات �أمام �أفقر �رشائح املجتمع .كذلك
ف�إن احلد من الفقر هو يف اليمن جزء من جمموعة مرتابطة
من ا�سرتاتيجيات اقت�صادية واجتماعية وا�سرتاتيجيات
�سوق العمل.
واحلد من الفقر كذلك هو هدف هام من �أهداف اخلطة
اخلم�سية العا�رشة ( )2010-2006للجمهورية العربية
ال�سورية ،التي و�ضعت ب�شكل منف�صل خرائط م�سح
للفقر وا�سرتاتيجية للفقر .وعلى نحو �شبيه� ،أعربت
حكومة العراق بو�ضوح عن �أهداف خا�صة تتعلق
باحلد من الفقر ،مبا يف ذلك ما يلي�( :أ) تخفي�ض عدد
ال�سكان الذين يعي�شون دون خط الفقر مبقدار الثلثني؛
(ب) خف�ض عدد الذين يعانون من اجلوع مبقدار الثلثني؛
(ج) خف�ض عدد الأ�رس التي تعي�ش ب�أقل من ن�صف دوالر
للفرد يومي ًا من  15.3يف املائة �إىل  9.2يف املائة.

وي�سلط الإطار  23ال�ضوء على ا�سرتاتيجيات الأردن
ولبنان واململكة العربية ال�سعودية للح ّد من الفقر.
وت�شمل املزيد من الأدوات املحددة ملثل هذه
التوجهات ال�شاملة للحد من الفقر ت�صميم �شبكات
�أمان اجتماعي تعالج حتديد ًا فقر الدخل .وت�شمل
هذه التحويالت النقدية ،كما يف حالة م�رص ولبنان
وفل�سطني؛ وامل�ساعدات الغذائية ودعم الإ�سكان ،كما
يف حالة العراق وفل�سطني؛ وتو�سيع �شبكة ال�ضمان
والت�أمني االجتماعيني ،كما يف حالة لبنان وال�سودان.
وت�ستهدف �أنواع �أخرى من معونات الدعم للمياه
والكهرباء والبنزين واملواد الغذائية على وجه احل�رص
الفئات الأكرث حرمان ًا و�ضعف ًا من ال�سكان ،كما هو
احلال يف البحرين وم�رص والعراق واجلمهورية
العربية ال�سورية .وال يزال بع�ض البلدان يف طور
القيام بعملية �إعادة هيكلة ملعونات الدعم ،كما هو
احلال بالن�سبة مل�رص التي هي يف مرحلة االنتقال
من تقدمي معونات الدعم �إىل برامج حتويالت نقدية
م�رشوطة .وي�شدد كل من العراق والأردن على �رضورة
الإلغاء التدريجي ملعونة دعم الوقود/النفط؛ يف حني
ي�شدد كل من اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية
العربية ال�سورية على �أهمية احلفاظ على معونات
الدعم الزراعية .وهناك مو�ضوع م�شرتك يدور حول
التخفيف من الأعباء املرتتبة على الن�شاط االقت�صادي
على الفقراء و�ضمان �أن يح�صل من هم �أكرث �ضعف ًا يف
املجتمع على احلد الأدنى من امل�ساعدة .وتعالج اململكة
العربية ال�سعودية �رصاحة �رضورة زيادة احلماية
االجتماعية للفقراء من خالل تو�سيع نطاق ال�ضمان
االجتماعي وتقدمي الدعم املايل وامل�ساعدات العينية.
وت�ستتبع احلماية االجتماعية �أي�ض ًا االنتباه �إىل ق�ضايا
احلماية �ضد املخاطر ،مثل الأمرا�ض والإ�صابات.
ويف هذا ال�صدد ،يعالج بع�ض البلدان يف ا�سرتاتيجياته
م�س�ألة �أنظمة الت�أمني ال�صحي مبا�رشة .فم�رص ،على
�سبيل املثال ،تقدم ر�ؤية لإ�صالح نظام الرعاية ال�صحية
ونظام الت�أمني ال�صحي من خالل برنامج الت�أمني
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الإطار  - 23احل ّد من الفقر� :أمثلة من الأردن ولبنان واململكة العربية ال�سعودية
الأردن :على الرغم من التح�سينات الكبرية التي حتققت على م�ؤ�رشات الفقر منذ عام  ،1997ال يزال الفقر
منت�رش ًا يف الأردن� ،إذ يعي�ش  14.2يف املائة من ال�سكان دون خط الفقر ،معظمهم يف املناطق الريفية .وللحد
من الفقر ،ينبغي �أن تنفذ املبادرات التالية:
(�أ) �إن�شاء جمل�س وطني للتنمية واحلد من الفقر؛
(ب) و�ضع �سيا�سة اجتماعية وطنية �شاملة مع الرتكيز على التنمية االجتماعية وحت�سني الإنتاجية؛
(ج) تعزيز قدرات املوارد الب�رشية لتنفيذ برامج احلد من الفقر؛
(د) تطوير فهم وا�ضح للأ�سباب اجلذرية للفقر وخ�صائ�صه؛
(ﻫ) �إعادة هيكلة �صندوق املعونة الوطنية؛
(و) تقدمي امل�ساعدة للفقراء العاطلني عن العمل لدجمهم يف �سوق العمل؛
(ز) رفع درجة مهارات العمل االجتماعي لعمال الرعاية االجتماعية؛
(ح) زيادة تغلغل خدمات التمويل ال�صغري يف املجتمعات الفقرية.
لبنان :يف جهودها للحد من الفقر ،وحت�سني امل�ؤ�رشات االجتماعية ،وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،طورت
حكومة لبنان خطة عمل اجتماعي لها ال�سمات البارزة التالية:
(�أ) رزمة �سنوية تزيد عن  75مليون دوالر تهدف �إىل حت�سني بع�ض امل�ؤ�رشات االجتماعية من خالل تدخالت
حمددة ترمي �إىل ا�ستهداف ال�سكان الأكرث احتياج ًا يف املجتمع؛
(ب) حتويالت نقدية لكبار ال�سن من املواطنني الفقراء من خالل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية؛
(ج) حتويالت نقدية جديدة للأ�رس الفقرية التي تعيلها ن�ساء؛
(د) دعم الأ�رس الفقرية التي تعيل معاقني؛
(ﻫ) الت�صدي مل�شكلة الأطفال العاملني والأطفال املعر�ضني لالنحراف؛
(و) و�ضع نظام موحد للأ�رس الفقرية التي ميكن �إعفا�ؤها �إما جزئي ًا �أو كلي ًا من دفع ر�سوم بع�ض اخلدمات االجتماعية؛
(ز) حت�سني فر�ص احل�صول على التعليم االبتدائي؛
(ح) حت�سني فر�ص احل�صول على الرعاية ال�صحية العامة؛
(ط) �إن�شاء نظام خرائط مل�شاريع التنمية املحلية.
اململكة العربية ال�سعودية� :أحد الأهداف الرئي�سية خلطة التنمية الثامنة هو احتواء الفقر ويف نهاية املطاف
الق�ضاء عليه ،وهو هدف ين�ص عليه �رصاحة الأ�سا�س اال�سرتاتيجي الرابع للخطة .و�سرتكز ا�سرتاتيجية الفقر
على اجلوانب الأ�سا�سية التالية:
(�أ) من خالل توفري الوظائف واالئتمان والتعليم والتدريب واخلدمات ال�صحية� ،إعطاء الفقراء فر�صة تطوير
وتعزيز قدراتهم املادية والب�رشية,وحت�سني قدرتهم على الو�صول �إىل الأ�سواق لبيع منتجاتهم؛
(ب) �إزالة العقبات من �أمام �أفقر �رشائح املجتمع وتعزيز قدراتها املالية والب�رشية ،لتمكينها من امل�ساهمة
بفعالية يف املجتمع؛
(ج) تعزيز احلماية االجتماعية للفقراء من خالل التقليل من تعر�ضهم للمخاطر مثل اعتالل ال�صحة وال�صدمات
االقت�صادية الناجمة عن تقلبات ال�سوق ،والكوارث الطبيعية ،وتزويدهم بامل�ساعدات عندما يواجهون مثل
هذه الكوارث وال�صدمات ،من خالل تو�سيع نطاق ال�ضمان االجتماعي وامل�ساعدات املالية والعينية.
امل�صادر :اعداد الإ�سكوا ,ا�ستناد ًا �إىل حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد”؛ احلكومة اللبنانية ،برنامج عمل لتعزيز �شبكات
احلماية االجتماعية وزيادة جماالت احل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية (كانون الثاين/يناير )2007؛ حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة
1430/1429ﻫ (.”)2009-2005
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ال�صحي لكل مواطن .ووفق ًا خلطة التنمية ال�ساد�سة
مل�رص ( ،)2012-2007يتعني على املجموعات ذات
الدخل املرتفع �أن ت�ساهم يف تكاليف رعايتها ،بينما
يجب حماية املجموعات ذات الدخل املنخف�ض بطريقة
تلبي احتياجاتها من الرعاية.
وكذلك ،يطور الأردن نظام ت�أمني طبي فعال من حيث
التكلفة ي�شمل جميع مواطنيه .وت�شمل مبادرات �أخرى
تطوير �سلطات ت�أمني �صحي ،وتطوير �صندوق ت�أمني
للأ�رسة ،كما يف حالة م�رص .لكن بلدان ًا خمتلفة تتناول
�أي�ض ًا ال�صعوبات املتزايدة يف احلفاظ على �أنظمة
الت�أمني العام وخطط معا�شات التقاعد ،واحلاجة �إىل
و�ضع خطط الت�أمني اخلا�صة ،كما هو احلال يف الأردن
وفل�سطني؛ و�إىل خف�ض عبء نفقات املعا�ش التقاعدي
عن طريق اخل�صخ�صة و�صناديق اال�ستثمار ،كما هو

احلال يف الأردن .كما تتحدث الإمارات العربية
املتحدة �أي�ض ًا �رصاحة عن ت�شجيع القطاع اخلا�ص على
امل�ساهمة وال�رشاكة يف توفري خدمات ال�صحة والت�أمني
الالزمة.
هكذا ت�شري الأدلة من هذا الف�صل بو�ضوح �إىل اهتمام
وم�شاركة البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بالأبعاد
املختلفة لل�سيا�سة االجتماعية واجلهود اجلارية لتحديد
الثغرات و�سبل املعاجلة على خمتلف امل�ستويات .يبحث
الف�صل اخلام�س يف الآثار ال�شاملة لهذه التدخالت
املخطط لها على م�ستويات خمتلفة من حيث توزيع
الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �شتى الفئات املجتمعية
الرئي�سية ،ويتتبع بالتايل هذه املخ�ص�صات ليعيدها �إىل
توجهات قيمية �أ�سا�سية.
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الف�صل اخلام�س

خام�س ًا -
الأدوار وامل�س�ؤوليات
يبحث هذا الف�صل يف كيفية �سعي البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا �إىل �إقامة توازن منا�سب بني الهياكل والقيم
املوروثة واحلاجة �إىل التغيري .ويف هذا ال�سياق ،من
ت�صور البلدان لتوزيع
املهم ت�سليط ال�ضوء على كيفية
ّ
الأدواروامل�س�ؤولياتبنيامل�ؤ�س�ساتاالجتماعيةجميع ًا،
�أي بني الدولة وال�سوق والأ�رسة واملجتمع املدين.
ويخ�ضع دور الدولة املهيمن يف جماالت احلياة
االجتماعية كلها تقريب ًا لتغريات جذرية .فمن الوا�ضح
�أن بع�ض البلدان يف املنطقة يف حالة حتول� ،إذ ينتقل
من �سيا�سة التخطيط املركزي وانخراط الدولة العميق
يف جمال الإنتاج �إىل اقت�صاد ال�سوق الأكرث ليربالية،
الذي يقدر قيمة �إ�رشاك القطاع اخلا�ص ويعتمد نهج
ال�رشاكة يف التنمية.
وتعرب الكويت ب�رصاحة عن هدف جعل القطاع اخلا�ص
يقود احلياة االقت�صادية .والغر�ض من ذلك هو
ا�ستحداث بيئة م�ؤاتية لال�ستثمار والن�شاط التجاري.
ويف العراق ،تتوقع اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
ح�صول ت�آزر مثمر بني اال�ستثمار العام واال�ستثمار
اخلا�ص؛ وكذلك يالحظ الرتكيز يف كل من م�رص
وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية واليمن على
نهج ال�رشاكة يف التنمية .كما �أن ال�رشاكة مع القطاع
اخلا�ص هي يف �صلب جدول �أعمال الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
يف ال�سودان( .)65وت�سعى اخلطة اخلم�سية للجمهورية
العربية ال�سورية �إىل حتديد جديد للأدوار يهدف �إىل

اال�ستفادة من مكامن القوة الن�سبية لكل من القطاعني
العام واخلا�ص ،ما ميكن من ت�سخري موارد كل قطاع
وخرباته يف ال�سعي �إىل حتقيق التنمية ال�شاملة .وينظر
�إىل الدولة �إىل حد كبري على �أنها هي امل�س�ؤولة عن
التوجيه والتنظيم و�إعادة التوزيع يف حني �أن ال�سوق
هي امل�س�ؤولة عن الإنتاج واال�ستثمار وتوزيع املوارد
االقت�صادية ،كما هو مو�ضح يف الإطار .24
وت�شكل م�شاركة القطاع اخلا�ص املتزايدة يف توفري
منحى هام ًا يف جميع �أنحاء املنطقة.
اخلدمات العامة
ً
في�شجع كل من البحرين و�سلطنة عمان م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف توفري الرعاية ال�صحية وي�ؤكدان على �أنه
�سيكون مبقدور النا�س االختيار بني مق ّدمي اخلدمات
اخلا�ص من نوعية
من القطاع العام و�آخرين من القطاع
ّ
متماثلة .وقد �أتاحت اململكة العربية ال�سعودية املجال
لتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إدارة وت�شغيل
امل�ست�شفيات العامة ،يف حني يرى اليمن �أن اال�ستثمار
العام واخلا�ص �رضوري للخدمات ال�صحية الوقائية
والأ�سا�سية والعالجية .وت�سعى م�رص �إىل ح�شد موارد
القطاع اخلا�ص لعملية التعليم؛ ويرى الأردن دور ًا
للقطاع اخلا�ص يف �إدارة �صناديق معا�شات التقاعد
والت�أمني .ويتوقع ال�سودان �أن ي�شارك القطاع اخلا�ص
يف توفري اخلدمات االجتماعية ،بينما تود فل�سطني ت�ضييق
نطاق ن�شاط القطاع العام واال�ستعانة مب�صادر خارجية
للخدمات التي ميتلك القطاع اخلا�ص ميزة ن�سبية فيها(.)66

( )65حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (.”)2011-2007
( )66وعالوة على ذلك ،تهدف فل�سطني �إىل �إ�رشاك القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات االجتماعية �إىل املجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة .انظر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح
والتنمية الفل�سطينية (.”)2010-2008
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الإطار � - 24رشاكات للتنمية� :أمثلة من العراق واجلمهورية العربية ال�سورية
العراق� :سيتطلب حتقيق ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ا�ستثمارات القطاعني العام واخلا�ص .فكل من �شكلي اال�ستثمار
حا�سم لالزدهار لأن �أحدهما يكمل الآخر ا�سرتاتيجي ًا .و�إذ يعمل اال�ستثماران العام واخلا�ص مع ًا ،ف�إنهما
يولدان ت�آزرات قوية ت�شعل �رشارة النمو االقت�صادي وحتفز فر�ص العمل وترفع م�ستويات املعي�شة .ويوفر
اال�ستثمار العام احلكيم يف جماالت املياه وال�صحة والكهرباء والطرق واملدار�س والأمن بيئة مواتية يزدهر
فيها ا�ستثمار القطاع اخلا�ص .وبدوره ،ي�ستحدث اال�ستثمار اخلا�ص وظائف تولد موارد ميكن ا�ستغاللها لبناء
مدار�س �أف�ضل وبنية �أ�سا�سية حديثة و�ضمان ال�سالم والأمن جلميع العراقيني.
اجلمهورية العربية ال�سورية :تتخلى اجلمهورية العربية ال�سورية يف خطتها اخلم�سية احلالية عن �سيا�سة التخطيط
املركزي الإلزامي .وهذا يعني �أن الدولة �ستن�سق �أن�شطة اال�ستثمار وال�سوق بد ًال من �أن تهيمن �أو ت�سيطر عليها.
عو�ض ًا عن ذلك� ،ستوفر الدولة اليقني وم�ساحة وافرة للم�شاريع احلرة وتعزز الفر�ص ذات ال�صلة .و�سيقت�رص
تدخلها يف الأن�شطة االقت�صادية على توجيه م�سار االقت�صاد الوطني ،وتفعيل القوانني واللوائح التنظيمية الالزمة
ملعامالت ال�سوق ،وتنظيم مبادئ املناف�سة ،وتوفري بيئة مواتية لال�ستثمار اخلا�ص املحلي والأجنبي و�أن�شطة
الأعمال.
وبالرغم من االعتماد الكامل على �آليات �سوق العر�ض والطلب لتحديد توزيع �أكرث كفاءة للموارد والأن�شطة
االقت�صادية ،تركز �سيا�سة ال�سوق االجتماعي التي اعتمدتها اخلطة اخلم�سية العا�رشة تركيز ًا كبري ًا على تدخل
احلكومة .ويهدف ذلك يف نهاية املطاف �إىل التعامل مع �إخفاقات ال�سوق �أو القيام ب�أن�شطة ترتبط بتوفري خدمات
امل�صلحة العامة �أو غريها من اخلدمات التي تف�شل ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف تغطيتها .وباملثل� ،ستن�سحب
الدولة من املناف�سة �أينما جتد �أن �آليات ال�سوق جديرة بلعب دور �أ�سا�سي يف اال�ستثمارات القطاعية للموارد.
و�سي�ستلزم اقت�صاد ال�سوق االجتماعي �أن ال تقت�رص م�س�ؤوليات عملية التنمية على احلكومة املركزية ،و�أن ال يو�ضع
اللوم على الدولة فيما يتعلق مبهام تنفيذ اخلطة ،بل ينبغي �أن تكون امل�س�ؤولية متعددة الأطراف ،ت�شمل القطاع اخلا�ص
واحلكومات املحلية واملنظمات غري احلكومية وجماعات املجتمع املدين .ولذا ،حتدد اخلطة احلالية بو�ضوح
الأدوار التي تقوم بها جميع القوى الرئي�سية ،وحتاول توفري بيئة تن�سيقية منا�سبة لتحقيق الأهداف املو�ضوعة.
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ا�ستناد ًا �إىل :حكومة العراق ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( )2010-2007آذار/مار�س )2007؛ وحكومة اجلمهورية العربية ال�سورية“ ،اخلطة
اخلم�سية العا�رشة (.”)2010-2006

ويف بع�ض احلاالت ،يبدو �أن احلما�س لن�شاط القطاع
اخلا�ص يف املجال االجتماعي ناجت عن جتربة
“اخل�صخ�صة ال�سلبية” امل�ستمرة للخدمات التي �أ�شار
�إليها العراق( .)67فقد دفع تدهور نوعية اخلدمة العامة
و�/أو عدم كفاية التغطية يف �أنحاء البالد ملقدمي
اخلدمات من القطاع اخلا�ص �إىل التدخل مللء الفجوة،
وتقر احلكومة بهذا الو�ضع وترغب يف �أن تبني عليه.
ويف املجال املدين ،ال يزال ينظر �إىل الأ�رسة على �أنها
حامية التقاليد والهوية.ويت�شابك ذلك مع منظومات
القيم ال�سائدة التي و�صفت يف الف�صل الثالث ،وال �سيما

القيم املتعلقة بالثقافة والرتاث ،والدور احلا�سم الذي
ت� ّؤديه الأ�رسة يف احلفاظ على متا�سك الن�سيج االجتماعي
واحلماية االجتماعية.
ويف ذلك ال�سياق ،ي�شدد ال�سودان على احلاجة �إىل
دعم الأ�رسة بو�صفها ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان املجتمع
امل�ستقر( .)68وتنظر فل�سطني �إىل الأ�رسة على �أنها نواة
التما�سك االجتماعي ،الذي يتهدده اخلطر يف الوقت
الراهن وي�ستحق مزيد ًا من الدعم .وتويل اململكة العربية
ال�سعودية �أعلى درجات االهتمام للحفاظ على متا�سك
الأ�رسة وعلى قدرتها على تعزيز الن�سيج االجتماعي(.)69

( )67حكومة العراق“ ،خطة التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س .)2007
( )68حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (.”)2011-2007
( )69حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ (.”)2009-2005
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ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

فت�ؤكد خطتها للتنمية ،على وجه التحديد� ،أنه ال تزال
لرعاية الأ�رسة �أهمية خا�صة و�أنه ينبغي �أن يف�سح اتباع
نهج القطاع الواحد ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال،
نهج الرفاه االجتماعي ،املجال لدعم الأ�رسة عرب نهج
�أكرث تكام ً
ال ومتعدد القطاعات .وي�سلط الإطار 25
ال�ضوء على التحديات الرئي�سية املتعلقة باحلفاظ على
�سالمة ومتا�سك الأ�رسة.
و�إىل جانب الأ�رسة ،يعترب كل من الإح�سان اخلا�ص
واملنظمات اخلريية العب ًا هام ًا يف امليدان االجتماعي.
فمن ناحية ،ينجم ذلك ب�شكل وا�ضح عن دور مللء
الفراغات الذي ت�ضطلع به جمموعة وا�سعة من املنظمات
غري احلكومية واملنظمات القائمة على معتقد ديني،
كما هو احلال مع القطاع اخلا�ص .وت�ؤكد فل�سطني
على �أن املنظمات غري احلكومية قد لعبت تاريخي ًا دور ًا
رئي�سي ًا يف توفري خدمات متخ�ص�صة ملن هم يف حاجة
�إىل رعاية .وت�شري اململكة العربية ال�سعودية �إىل �أن
العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذين ا�ستفادوا من خدمات
املنظمات غري احلكومية كان �أكرب بخم�س مرات من العدد
الذي ا�ستفاد من خدمات وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

وتتوقع اجلمهورية العربية ال�سورية �أن تخفف زيادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية من
ال�ضغط على اخلدمات احلكومية؛ يف حني ت�ؤكد م�رص
على الدور البارز للمنظمات غري احلكومية يف جماالت
امل�ساواة بني اجلن�سني والتمويل ال�صغري والتخفيف من
حدة الفقر.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن تقدير املنظمات غري احلكومية
واملنظمات اخلريية هو �أي�ضا تعبري عن احرتام للقيم
الإ�سالمية العميقة اجلذور ،مبا يف ذلك قيم الإح�سان
والوحدة الوطنية والعدالة والو�صاية والواجبات الدينية
جتاه من هم �أقل حظ ًا يف املجتمع( .)70وكما هو مو�ضح
يف الإطار  ،26ي�شري ال�سودان �رصاحة �إىل �أهمية تعزيز
دور منظمات املجتمع التقليدية �أو القطاع التقليدي.
وعالوة على ذلك ،ف�إن غالبية وثائق اال�سرتاتيجيات
متيز بني هدف احلفاظ على القيم التقليدية ومتا�سك
الأ�رسة من ناحية ،واالهتمام املنهجي املتزايد بدور
املر�أة يف املجال االقت�صادي وغريه من املجاالت من
ناحية �أخرى .فعلى �سبيل املثال ،يلفت اليمن االنتباه
يف وثيقته اال�سرتاتيجية �إىل �أهمية “تغيري وجهات النظر

الإطار  - 25احلفاظ على الهوية الإ�سالمية وتكامل الأ�رسة :مثال من اململكة العربية ال�سعودية
ت�ستمد ثقافة اململكة العربية ال�سعودية قوتها وفرادتها من اجلذور العميقة لرتاثها العربي والإ�سالمي وتقاليدها.
فمنذ ن�ش�أته ،ا�سرت�شد البلد مببادئ وتعاليم الدين الإ�سالمي .وهو ي�شدد على االلتزام بهذه القيم يف الهدف
الأول من خطة التنمية الثامنة ،وهو« :احلفاظ على القيم والتعاليم الإ�سالمية ،وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن
واال�ستقرار االجتماعي ،وتر�سيخ الهوية العربية والإ�سالمية للمملكة».
وتويل اخلطة �أي�ض ًا قدر ًا كبري ًا من الأهمية لتقوية الروابط العائلية ،واحلفاظ على القيم العربية والإ�سالمية
للأ�رسة ،ورعاية جميع �أفراد الأ�رسة ،وتوفري الظروف املالئمة لتطوير قدراتهم؛ وكل ذلك وفق ًا للمادة  10من
قانون احلكم الأ�سا�سي .هكذا هناك حاجة بارزة ل�ضمان ا�ستمرار جهود التنمية ،ويف الوقت ذاته الرتكيز على
قطاعات التنمية الب�رشية ،مثل التعليم والرعاية ال�صحية ورعاية الأ�رسة.
وقد ركزت اململكة العربية ال�سعودية االهتمام على الأ�رسة معتربة �إياها نواة املجتمع ،وي�ؤكد القانون الأ�سا�سي
للبالد على «حر�ص الدولة على تعزيزها ،واحلفاظ على قيمها العربية والإ�سالمية ،ورعاية جميع �أفرادها
بتزويدهم بالبيئة املنا�سبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم».
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ،ا�ستناد ًا �إىل :حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ (.”)2009-2005

( )70وي�شار �إىل ذلك يف جميع �أنحاء املنطقة العربية على �أنه الزكاة.
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الإطار  - 26القطاع التقليدي :مثال من ال�سودان
«ن�سعى �إىل حتقيق جمتمع تقليدي منظم وموحد ،قادر على القيام بدوره ب�شكل فعال يف تنمية البلد من �أجل امل�ساعدة يف
احلفاظ على �سيادته و�أمنه وموارده ،ودعم و�ضمان �سيادة العدالة ،ومن �أجل توطيد ال�سالم واالن�سجام االجتماعي ل�صالح
الأمة».

املهمة
(�أ) تعزيز دور منظمات املجتمع التقليدية يف تنفيذ الأهداف اال�سرتاتيجية للأمة؛
(ب) حتقيق التكامل بني منظمات املجتمع التقليدية والهيئات الر�سمية من خالل االتفاق على تق�سيم منظم وحمدد
للأدوار؛
(ج) التو�سع يف الربامج اال�ستباقية للأخوة والتالحم من بني خمتلف هيئات املجتمع من �أجل توطيد الوحدة وال�سالم؛
(د) تعزيزدورالقطاعالتقليدييفزيادةقبولقيمةالتنميةاملعنويةمل�ساعدةالتحولاالجتماعيوالإ�صالحيفاملجتمع.
الأهداف
(�أ) قدر �أكرب من االعرتاف بدور القطاع التقليدي يف �صون وتعزيز وحدة و�سيادة البالد؛
(ب) زيادة دور املجتمع التقليدي يف التنمية االقت�صادية ويف حتقيق التنمية املتوازنة؛
(ج) امل�شاركة يف �إعادة ت�أهيل املناطق التي مزقتها احلروب؛
(د) امل�شاركة يف العمل من �أجل التنمية الب�رشية :روحي ًا وعقلي ًا وج�سدي ًا.
امل�صدر :حكومة ال�سودان“ ،اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية (.”)2011-2007

االجتماعية الدونية للمر�أة ،التي هي جزء من الرتاث
الثقايف اخلاطئ للمجتمع ،...ووفق ًا لذلك ينبغي �أن
ت�صبح املر�أة �رشيك ًا كام ً
ال مع الرجل يف حمل �أعباء
()71
التنمية وح�صاد ثمارها”  .وي�ؤكد كل من ال�سودان
والأردن وم�رص على احلاجة �إىل متكني املر�أة وتعزيز
امل�ساواة والق�ضاء على ال�صور النمطية ال�سلبية للمر�أة
وزيادة م�ساهمتها يف االقت�صاد ومتثيلها يف مواقع
�صنع القرار الر�سمي .وهناك �أي�ض ًا بلدان �أخرى
ت�سلط ال�ضوء على �أهمية زيادة م�شاركة املر�أة يف
قوة العمل ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،العراق
واململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية العربية
ال�سورية .وتعطي اململكة العربية ال�سعودية �أهمية
�رصيحة لالنتباه �إىل حقيقة �أن تغيري الهياكل الأ�رسية
وزيادة م�شاركة املر�أة يف العمل يتطلب تطوير بنية
�أ�سا�سية منا�سبة من الدعم يف �شكل مراكز رعاية ودور
ح�ضانة( .)72ويكمن التحدي للم�ضي قدم ًا بال�ضبط يف
التوفيق بني تغري �أدوار اجلن�سني وزيادة م�شاركة

املر�أة يف املجاالت االقت�صادية وغريها من جماالت
احلياة وبني احلفاظ على تكامل ومتا�سك الرعاية/
احلماية االجتماعية التقليدية التي تقدمها الأ�رسة.
ويف حني ينظر �إىل الدور احليوي للقطاع اخلا�ص على
�أنه تطوير اقت�صاد ال�سوق ودفع التنمية االقت�صادية،
ف�إن الدور املركزي للأ�رسة واملنظمات اخلريية
وا�ضح بالقدر ذاته يف جمال التنمية االجتماعية .غري
�أن دور الدولة يف املجال االجتماعي �أقل و�ضوح ًا.
ويبدو �أن �إحدى املهام البارزة جد ًا للقطاع العام
تكمن يف جمال اال�ستثمار االجتماعي والتو�سع يف
البنية الأ�سا�سية االجتماعية يف املناطق النائية وللفئات
املهم�شة .وهذا يت�ضح ،على �سبيل املثال ،يف وثائق
ا�سرتاتيجيات العراق وفل�سطني وال�سودان واليمن ،حيث
هناك دعوة �رصيحة �إىل توفري تعليم متوازن ومن�صف،
وكذلك احلاجة �إىل معاجلة الفجوة بني اجلن�سني من
حيث احل�صول على التعليم .كما تناولت بلدان خمتلفة

( )71حكومة اليمن“ ،الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن  ”2025م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص  12و .19
( )72حكومة اململكة العربية ال�سعودية“ ،خطة التنمية الثامنة 1430/1429ﻫ (.”)2009-2005
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وعاجلت ب�شكل �رصيح م�سائل امل�ساواة يف �سياق التنمية
املتوازنة ويف �سياق م�شاريع م�صممة لتلبية احتياجات
املناطق الريفية املحرومة ،كما يف حالة كل من
م�رص والأردن وقطر واململكة العربية ال�سعودية
وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية والإمارات
العربية املتحدة واليمن .وتركز م�رص على العدالة
االجتماعية وامل�ساواة بني املناطق املختلفة ،يف حني
ي�ؤكد اليمن على العدالة االجتماعية وامل�ساواة يف
التوزيع يف كافة املحافظات وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
تذكر اجلمهورية العربية ال�سورية العدالة يف تخ�صي�ص
املوارد وتوزيعها.
وتعرب خطة التنمية الثامنة للمملكة العربية ال�سعودية
ب�شكل وا�ضح عن هذا االهتمام بالإن�صاف وذلك بو�ضع
هدف وا�ضح يتعلق بـ “توزيع املوارد واخلدمات بني
مناطق اململكة ل�ضمان احلد من الفوارق التنموية بينها
وحت�سني ميزاتها التناف�سية الن�سبية”( .)73وينظر العراق
�إىل الالمركزية والعالقات املالية ال�سليمة بني الدوائر
احلكومية على �أنها �آليات هامة ل�ضمان توزيع �إقليمي
عادل للموارد العامة(.)74
غري �أنه لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان الدور املتنامي
للقطاع اخلا�ص يف املجال االجتماعي مدجم ًا يف
الإطار ال�شامل لل�سيا�سات .ويثري ذلك ت�سا�ؤالت
حول دور الدولة يف �ضمان احرتام �أهداف العدالة
وامل�ساواة ويف �أن ال ت�ؤدي امل�شاركة املتزايدة
للقطاع اخلا�ص �إىل ا�ستبعاد الفئات املهم�شة والفقرية.
وباملثل ،لي�س من الوا�ضح دائم ًا كيف تنوي البلدان
دمج اهتمامها بتحقيق الإن�صاف يف �إطار اقت�صادها
الكلي .ويف حني ي�سلط ال�ضوء على املالية العامة
ال�سليمة والإ�صالحات ال�رضيبية واال�ستقرار النقدي
على �أنها �رشوط م�سبقة هامة لنمو القطاع اخلا�ص
وتوليد مناخ م�ؤات لال�ستثمار ،ال تربز جوانب
الإن�صاف و�إعادة التوزيع بو�ضوح.على �سبيل املثال،
يذكر العراق ب�شكل موجزعزمه على بناء متويل الرعاية
ال�صحية على �أ�سا�س ال�رضيبة الت�صاعدية( .)75ويف حني

ينوي الأردن �إعادة النظر يف النظام ال�رضيبي لتو�سيع
القاعدة ال�رضيبية وحت�سني حت�صيل الإيرادات ،ف�إنه ال
ي�شري �إىل الأهداف االجتماعية ب�شكل �رصيح( .)76كذلك
ترى اجلمهورية العربية ال�سورية �أن �إعادة توزيع الدخل
هدف هام يف �إطار خططها لإ�صالح املالية العامة(،)77
يف حني تهدف م�رص �إىل الت�أثري على �إعادة توزيع
الدخل من خالل معونات الدعم النقدية والعينية(.)78
وتتوقع فل�سطني �أن ال�سيا�سات املالية املح�سنة �ست�ساعد
على توزيع �أكرث عدالة للموارد ،لكنها ال تخو�ض يف
التفا�صيل .وكما ذكر �أعاله ،تعترب اال�ستعانة اخلارجية
بالقطاع اخلا�ص لتقدمي اخلدمات العامة و�سيلة ممكنة
لإطالق املوارد العامة لال�ستثمار االقت�صادي.
يف هذا ال�صدد ،يذكر بع�ض البلدان حت�سني احلكم بو�صفه
مهمة للقطاع العام هامة تخدم الأهداف االقت�صادية
وكذلك �أي�ض ًا االجتماعية .ويف �أغلب الأحيان يقلل
من �ش�أن الأهمية احلا�سمة للإدارة العامة املهنية
واملن�صفة ،وخا�صة بالن�سبة للفقراء ولأجزاء املجتمع
املهم�شة نوع ًا ما .وي�سلط كل من العراق ولبنان
وفل�سطني وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية،
على وجه اخل�صو�ص ،والكويت والإمارات العربية
املتحدة ،بدرجة �أقل ،ال�ضوء على حت�سني �إدارة احلكم
من بني الأولويات الرئي�سية (انظر اجلدول  .)2وي�ستتبع
حت�سني �أ�ساليب احلكم ،يف غالبية احلاالت� ،ضمان
الف�صل بني ال�سلطات و�سيادة القانون وحت�سني �أداء
القطاع العام وتعزيز امل�ساواة وال�شفافية وامل�ساءلة
يف �إدارة موارد الدولة وتعزيز احرتام حقوق
الإن�سان وت�شجيع احلوار الت�شاركي وتعزيز امل�شاركة
العامة يف �صنع القرار .وي�شدد ال�سودان على العدالة
املن�صفة ،يف حني تتناول م�رص م�س�ألة حت�سني احلوكمة
ب�شكل �شامل لت�شمل دعم املواطنة من خالل الت�أكيد على
مبادئ الدميقراطية وامل�شاركة املجتمعية وال�شفافية
وامل�ساءلة وتكاف�ؤ الفر�ص .ويو�ضح الإطار 27
�رشوط احلكم ال�سليم الواردة يف الأجندات الوطنية لكل
من الأردن وفل�سطني.
ورمبا تكون هذه التحديات املعقدة املتمثلة باحلاجة

( )73املرجع ال�سابق م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .29
( )74حكومة العراق“ ،ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (�( ”)2010-2007آذار/مار�س .)2007
( )75املرجع ال�سابق.
( )76حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد”.
( )77حكومة اجلمهورية العربية ال�سورية“ ،اخلطة اخلم�سية العا�رشة (.”)2010-2006
( )78وزارة التنمية االقت�صادية يف جمهورية م�رص العربية“ ،اخلطة اخلم�سية ال�ساد�سة (.”)2012/2011-2008/2007
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�إىل مزيد من التخ�صي�ص والتوزيع العادل للموارد هي
ما يدعو البلدان املختلفة يف املنطقة �أي�ض ًا �إىل تعزيز
ال�رشاكات و�إىل عقد اجتماعي جديد ،من خالل �أمناط
م�شاركة عامة متنامية .وت�سهب وثائق اال�سرتاتيجيات
املختلفة يف احلديث عن �أهمية حتفيز م�شاركة �أ�صحاب
امل�صلحة .فعلى �سبيل املثال ،تن�ص الر�ؤية االقت�صادية
 2030للبحرين منذ البداية على �أن “النجاح يف هذا
امل�سعى يحتاج �إىل م�شاركة وم�ساهمة فعالة ،وتن�سيق
بني جميع �رشائح املجتمع ،ومع �سعينا �إىل جت�سيد ر�ؤية
مملكة البحرين االقت�صادية ،يجب علينا �أن ن�أخذ يف
االعتبار �أن التحديات امل�ستقبلية حتتاج �إىل جهود
جماعية”( .)79وت�شري بلدان �أخرى �أي�ض ًا �إىل احلاجة
�إىل م�شاركة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة وااللتزام
فيما يتعلق بكل من �صياغة اال�سرتاتيجية وتنفيذها.
ويف غالبية احلاالت ،حددت بو�ضوح عمليات الت�شاور
مع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة يف �إعداد وثائق
اال�سرتاتيجيات الوطنية ،مبن فيهم املجتمع املدين،
والقطاع اخلا�ص ،والأو�ساط الأكادميية ،واملنظمات
الإمنائية ،والوزارات والوكاالت احلكومية واللجان

الوزارية ،وقادة الر�أي ،واملمثلني ال�سيا�سيني وو�سائل
الإعالم .مع ذلك ،يعرتف بع�ض البلدان بدوام التحدي
املتمثل بتحفيز م�شاركة عامة �أو�سع .ويحدد الإطار
� 28أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني الذين متت ا�ست�شارتهم
يف �إعداد عدد من الوثائق اال�سرتاتيجية هذه.
يف الإجمال ،ت�شري وثائق اال�سرتاتيجيات �إىل مزيج
فريد من القيم والتقاليد التي ميكن �أن ت�ساعد يف تف�سري
كيفية قيام البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا بتنظيم �أنظمتها
الت�ضامنية وتوزيع امل�س�ؤوليات الهامة بني اجلهات
الفاعلة املختلفة .ويف حني �أن هناك من الأدلة ما
ي�شري �إىل �أن يف بع�ض بلدان املنطقة نهج ًا لل�سيا�سة
االجتماعية يعتمد على ت�رسب املنافع من �أعلى �إىل
�أ�سفل� ،أو ،بعبارة �أخرى ،يقوم على ا�ستخدام ال�سيا�سة
االجتماعية ك�أداة للتخفيف من م�ساوئ ال�سوق ،يتبنى
البع�ض الآخر من وثائق اال�سرتاتيجيات ب�شكل �رصيح
توجه ًا للنمو يراعي م�صالح الفقراء ،كما يف حالة
العراق واجلمهورية العربية ال�سورية.
ويبدو يف بع�ض احلاالت �أن ال�سيا�سة االجتماعية

الإطار  - 27احلكم ال�سليم� :أمثلة من الأردن وفل�سطني
الأردن“ :انطوت املبادرات التي ت�ضمنتها الأجندة الوطنية على ر�ؤية وا�ضحة لأ�ساليب حتقيق الأهداف التالية:
 .1زيادة امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
 .2ت�أكيد مبد�أ �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء.
 .3تعزيز ال�سالمة الوطنية والأمن الداخلي وفق �أحكام الد�ستور.
 .4بناء الثقة بني امل�ؤ�س�سات واملواطنني واعتماد مبد�أ ال�شفافية واحلاكمية الر�شيدة وامل�ساءلة.
 .5تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص.
 .6تنمية املوارد االقت�صادية والب�رشية وتعزيز قاعدة الإنتاج وتو�سيع مكا�سب التنمية».
فل�سطني« :احلكم ال�سليم� :إيجاد نظام من احلكم الدميقراطي الذي يتميز مب�شاركة املواطنني فيه واحرتامه ل�سيادة
القانون والف�صل بني ال�سلطات والقدرة على �إدارة موارده الطبيعية وتقدمي اخلدمات للمواطنني بفعالية وكفاءة
ومبا يتنا�سب مع احتياجاتهم ،وي�ؤازره يف ذلك �إطار قانوين م�ستقر وعملية ت�رشيعية فعالة وم�ؤ�س�سات تتمتع
بال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة وتعمل على حماية حقوق جميع املواطنني”.
امل�صدر :حكومة الأردن“ ،الأجندة الوطنية ( :)2015-2006الأردن الذي نريد”� ،ص 4؛ وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية“ ،خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية (-2008
� ،”)2010ص .v

( )79حكومة البحرين“ ،من الريادة �إقليمي ًا �إىل املناف�سة عاملياً :ر�ؤية مملكة البحرين االقت�صادية حتى عام .”2030
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ت�ستخدم للتحقق من العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص
يف جماالت ال�سيا�سة العامة الهامة ،مثل جمال التعليم
يف حالة فل�سطني والعراق .ويف حاالت �أخرى ،تعترب
ال�سيا�سة االجتماعية ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان التغيري
االجتماعي التدريجي ،حيث توظف بن�شاط من �أجل

حتقيق جمتمع �أكرث عد ًال و�إن�صاف ًا ،وخا�صة يف حالة
العراق واململكة العربية ال�سعودية واليمن .ومما
ال �شك فيه �أن هذه التوجهات املميزة تعك�س الطابع
الفريد لهذه املنطقة و�أنها ت�ستلهم ،على الأقل جزئي ًا،
القيم والتقاليد الإ�سالمية.

الإطار  - 28ا�سرتاتيجيات التنمية و�أمناط امل�شاركة يف بلدان خمتارة يف الإ�سكوا
البحرين� :شاركت يف �إعداد الر�ؤية االقت�صادية  2030للبحرين جمموعة من قادة الر�أي العام من القطاع اخلا�ص
والأو�ساط الأكادميية واملنظمات الإمنائية والقطاع العام .ويتطلب النجاح م�شاركة من�سقة جلميع �رشائح املجتمع.

العراق :مت �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية من خالل �سل�سلة مكثفة من امل�شاورات بد�أت مع احلكومة العراقية
امل�ؤقتة وا�ستمرت مع احلكومة العراقية االنتقالية .وقد جمعت امل�شاورات مع ًا خرباء قطاعات من وزارات
خمتلفة والقطاع اخلا�ص والأو�ساط الأكادميية .و�أن�ش�أت جلنة وزارية م�شرتكة من بني الوزارات لإعداد امل�سودة
الأوىل .وقدمت م�سودة �أولية �إىل البنك الدويل وجمموعة الأمم املتحدة الإمنائية للتعليق عليها ،ونوق�شت مع
هاتني املنظمتني يف �سل�سلة من االجتماعات عقدت يف الأردن يف �أيلول�/سبتمرب  2004لإدراج تعليقاتهما.

الأردن :ا�ستندت الأجندة الوطنية �إىل بحث وا�سع ومتكامل ومداخالت من جهات فاعلة رئي�سية ومنظمات من
داخل وخارج احلكومة .وقد ت�شكلت اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية مبوجب مر�سوم ملكي يف � 9شباط/فرباير
 2005لو�ضع الأجندة الوطنية .وت�ألفت اللجنة من ممثلني من احلكومة والربملان واملجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص وو�سائل الإعالم والأحزاب ال�سيا�سية.

فل�سطني :قادت وزارتا التخطيط واملالية عملية و�ضع ا�سرتاتيجية للتنمية ،و�أدارها فريق تنفيذي يت�ألف من فريق
�أ�سا�سي من الوزارتني وفرق نظرية تعمل يف الوزارات والوكاالت املختلفة.

قطر :ن�سقت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بتوجيه من ال�سلطات العليا يف قطر �صياغة الر�ؤية ،وذلك بالت�شاور
وبال�رشاكة الكاملة مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة ،وخا�صة املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص والوزارات
والوكاالت احلكومية.
ال�سودان :تقدم اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سودان ،وهي الأوىل منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،إطار ًا
لرتكيز وتن�سيق جهود ال�سالم والتنمية يف البالد على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة .وقد �أعد اخلطة املجل�س
القومي للتخطيط اال�سرتاتيجي مب�شاركة مئات من النا�س من جميع �أنحاء البالد ميثلون كافة فئات املجتمع.

اجلمهورية العربية ال�سورية :خ�ضعت املراحل املبكرة من �صياغة اخلطة ملناق�شات وا�سعة من جميع املنظمات ال�شعبية،
وهيئات الدولة التنفيذية والت�رشيعية ،عالوة على ممثلي الأحزاب ال�سيا�سية والقطاع اخلا�ص واملجتمع الفكري.
الإمارات العربية املتحدة� :شاركت �ست فرق وزارية ت�ضم  16وزير ًا ،وجمموعات عمل خمتلفة ،وعدد من
امل�س�ؤولني احلكوميني يف ر�سم ا�سرتاتيجية البالد.
اليمن :كان عدد من الوكاالت م�س�ؤو ًال عن �صياغة الر�ؤية الوطنية  ،2025وهي وزارة التخطيط والتنمية ووزارة
املالية والبنك املركزي اليمني ومكتب الإح�صاء املركزي.
امل�صدر� :إعداد الإ�سكوا ،ا�ستناد ًا �إىل وثائق اال�سرتاتيجيات الوطنية ذات ال�صلة.
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الف�صل ال�ساد�س

�ساد�س ًا -
مالحظات ختامية وق�ضايا
هامة للم�ضي قدم ًا
التنمية بطبيعتها هي عملية حتول وتغيري اجتماعي .فهي
تغيرّ القيم التقليدية وتنظم املجتمع وتبتكر �أ�ساليب �إنتاج
وتوزيع جديدة .نتيجة لذلك ،ف�إنها ،وفق ًا لتعريف
�آمارتيا �سني لها ،تتيح للأفراد واملجتمعات قدر ًا �أكرب
من التحكم يف م�صائرهم وحريات �أكرث .وينبغي �أن
تهدف ا�سرتاتيجية التنمية �إىل تي�سري حتول املجتمع،
وذلك بتحديد العوائق التي حتول دون التغيري وكذلك
�إمكانيات التغيري(.)80
وال يزال احت�ضان التنمية دون فقدان الرتاث الثقايف
والقيم والتقاليد الإ�سالمية املعتز بها ي�شكل التحدي
الرئي�سي لبلدان املنطقة .ويف حني �أن هناك انفتاح ًا
وا�ضح ًا على التغيري والتنمية على العديد من اجلبهات،
يقابل ذلك مت�سك �رصيح بالقيم الدينية املعتز بها والبنى
االجتماعية والتقاليد الأ�رسية .وال �شك �أن حتقيق
التوازن بني احلداثة وتزايد العوملة من ناحية واحلفاظ
على التقاليد من ناحية �أخرى� ،أو بني زيادة م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل من ناحية واحلفاظ على متا�سك
الأ�رسة من ناحية �أخرى ،ي�ستوجب توجيه ًا ماهر ًا
وموازنة ومناورة من جانب البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا .وميكن التقاط ال�سمات البارزة لهذه التحديات
املعقدة يف الر�ؤية الوطنية لقطر (انظر الإطار .)29
�ألف  -حتديات ال�رشاكة
من الوا�ضح �أن الأدوار املتغرية للم�ؤ�س�سات االجتماعية

الرئي�سية التي نوق�شت يف هذه الدرا�سة ت�سلط ال�ضوء
على تطور الأدوار وامل�س�ؤوليات املختلفة يف املجتمع.
وتك�شف املجموعة الوا�سعة من القيم والأهداف
املعرو�ضة يف الف�صل الثالث جمموعة وا�سعة من
املبادئ الأخالقية ،ترتاوح بني الأفكار التقليدية جد ًا
الإطار  - 29حتقيق التوازن بني التنمية
والتحديث :مثال من قطر
«التحديث واملحافظة على التقاليد حتديان
تو�أمان .وقد �أحدث النمو االقت�صادي ال�رسيع جد ًا
والنمو ال�سكاين �ضغوط مكثفة بني القدمي واجلديد
يف كل جانب من جوانب احلياة تقريب ًا .وت�صطدم
�أحيان ًا �أمناط العمل احلديثة و�ضغوط التناف�سية مع
العالقات التقليدية القائمة على الثقة والعالقات
ال�شخ�صية وحتدث توترات يف احلياة الأ�رسية.
وعالوة على ذلك ،ي�شكل املزيد من احلريات
وتو�سيع نطاق اخليارات امل�صاحبان للتقدم
االقت�صادي واالجتماعي حتدي ًا للقيم االجتماعية
عميقة اجلذور التي يعتز بها املجتمع بدرجة
عالية .ومع ذلك ،من املمكن اجلمع بني احلياة
الع�رصية والقيم والثقافة .وقد جنحت جمتمعات
�أخرى يف قولبة التحديث حول الثقافة والتقاليد
املحلية .وت�ستجيب ر�ؤية قطر الوطنية لهذا التحدي
وت�سعى �إىل حتقيق التوازن بني القدمي واجلديد».
امل�صدر :الأمانة العامة للتخطيط التنموي يف قطر“ ،ر�ؤية قطر الوطنية
 12( ”2030حزيران/يونيو  ،)2008م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .3

(J.E. Stiglitz, 1998. “Towards a new paradigm for development strategies, policies and processes”, Prebisch Lecture at the United Nations Conference )80
on Trade and Development (UNCTAD) Geneva, p. 3.
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واحلرية الفردية والدميقراطية .ويف حني �أن هذه
املبادئ قد ال تتعاي�ش بع�ضها مع بع�ض دون توتر� ،إال
�أنها قد تنتج �إبداع ًا وابتكار ًا.
ولي�ست التنمية م�شكلة تقنية تتمثل بهند�سة منو االقت�صاد
الكلي ،بل هي عملية ت�شمل جميع �رشائح املجتمع .ولذا
ينبغي �أن ي�شكل كل من امل�شاركة والإدماج االجتماعي
حمور بحث وت�صميم وتنفيذ خطط التنمية .وحتقيق ًا لهذه
الغاية� ،رشع عدد من البلدان يف �إتباع نهج ت�شاوري مع
القطاع اخلا�ص ،ويف بع�ض احلاالت �أي�ض ًا مع منظمات
املجتمع املدين ،ويف كثري من الأحيان ي�سلط ال�ضوء على
الأهمية احلا�سمة للم�شاركة العامة (انظر الإطار .)28
وقد ي�ستفيد م�سار العمل هذا من �إتباع نهج �أكرث انتظام ًا
ومن ت�صميم �أكرث �شموال .ففي حني ينظر �إىل امل�شاركة
املثرية للإعجاب للمنظمات غري احلكومية واجلمعيات
اخلريية واملنظمات القائمة على املعتقدات الدينية
بتقدير يف اال�سرتاتيجيات ،لي�س يف �أي مكان ت�صميم
وا�ضح ال�سرتاتيجية ال�رشاكة .وال �شك يف �أن اال�ستفادة
من العمل اخلريي والزكاة �أمر له �أهميته ،لكن التحدي
يف هذا ال�صدد يكمن يف حتديد كيفية تطوير نظم حماية
اجتماعية �أكرث تنظيم ًا وا�ستهداف ًا ،ما ميكن من اقت�سام
منافع امل�ساعدة االجتماعية على نطاق �أو�سع وعلى نحو
�أكرث انتظام ًا و�أي�ض ًا �أكرث �إن�صاف ًا.
�إن العطاء اخلريي منت�رش على نطاق وا�سع يف هذه
املنطقة .غري �أن الأمناط ال�شخ�صية القائمة بحاجة �إىل
�أن ت�صبح نظامية وم�ؤ�س�ساتية و�أن جتري اال�ستفادة
منها على نحو �أكرث فعالية .لذا قد يكون من املهم
االتفاق على �أهداف م�شرتكة ل�ضمان �أن تبذل اجلهود
على �أ�سا�س القيم امل�شرتكة و�أن تخدم الأهداف نف�سها.
والتحدي امل�ستقبلي هو كيف ميكن البناء على التقاليد
والقيم الدينية القائمة التي تركز على العطاء للفقراء من
خالل توجيه هذه الطاقة الإيجابية التي ت�سعى لتحقيق
ال�صالح الأعم ب�شكل �أكرث انتظام ًا .ويزداد هذا التحدي
حيوية �إذ ت�صبح املجتمعات �أكرث تعقيد ًا والفجوات
واالحتياجات االجتماعية �أكرث بروز ًا و�أطول �أمد ًا.
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وثمة مالحظة مماثلة تتعلق بدور القطاع اخلا�ص يف
املجال االجتماعي� ،إذ مل تو�ضع م�شاركة القطاع
اخلا�ص املتنامية بعد يف �إطار الإن�صاف ،وقد ترغب
البلدان يف مناق�شة مدى التقاء �أهدافها الإمنائية
مب�صالح وغايات اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص
التي رمبا تكون خمتلفة مع هذه الأهداف .ويف حني
ت�ؤكد اال�سرتاتيجيات جميعها امل�س�ؤولية العامة يف
جماالت التعليم والعمل وال�صحة ،يبقى يف الإنفاق
اخلا�ص الذي تبلغ ح�صته  50يف املائة من جمموع
االنفاق على الرعاية ال�صحية يف املنطقة دليل على
خ�صخ�صة فعلية للخدمات العامة .ويثري تطوير نظم
مزدوجة يف جمال توفري خدمات التعليم والرعاية
ال�صحية لأجزاء خمتلفة من املجتمع بنوعيات خمتلفة
�أ�سئلة �إ�شكالية تتعلق بامل�ساواة وبخلق فر�ص ًا غري
متكافئة ،خا�صة يف التعليم االبتدائي والرعاية
ال�صحية .وال تك�شف اال�سرتاتيجيات دائم ًا عن الطريقة
التي تنوي البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا اعتمادها
ملعاجلة هذا الو�ضع وما �سيرتتب على ال�رشاكة مع
القطاع اخلا�ص يف املجال االجتماعي.
باء  -حتديات الإن�صاف و�إعادة التوزيع
يف حني توكل جميع البلدان �إىل الدولة م�س�ؤولية تو�سيع
وحت�سني التعليم والبنية الأ�سا�سية وخدمات الرعاية
ال�صحية و�ضمان احل�صول على املياه ،يوىل اهتمام
�أقل لت�صميم النظم املالية والت�شغيلية التي ت�ضمن القدرة
على حتمل التكاليف واال�ستدامة والنوعية اجليدة .فال
ي�ضمن تقدمي «الأدوات املادية» للتنمية يف حد ذاته
حتقيق نتائج جيدة .ويبني متويل اخلدمات االجتماعية
واملرافق العامة بو�ضوح كيف ترغب البلدان يف تنظيم
الت�ضامن بني الغني والفقري وبني القوي وال�ضعيف.
يربط عدد قليل جدا من البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا
ب�شكل وا�ضح النظم املالية وال�رضيبية بتحقيق الأهداف
االجتماعية ومتويل اخلدمات االجتماعية .وعالوة
على ذلك ،يوىل اهتمام حمدود للإن�صاف فيما يتعلق
بتوزيع الدخل وكيف ميكن تعزيز هذا التوزيع من

ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :ر�ؤى وا�سرتاتيجيات يف منطقة الإ�سكوا  -التقرير الثالث

خالل �سيا�سات �رضيبية موثوقة �شفافة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،لي�س هدف �إعادة التوزيع لتحقيق امل�ساواة يف
الدخل والنتائج االجتماعية والفر�ص بارز ًا بو�ضوح.
ويبدو �أن الأداة الرئي�سية للدعم االجتماعي والتكاف�ؤ يف
غالبية البلدان هي معونات الدعم والتحويالت النقدية
املختلفة على �أنواعها� .أما �آليات �إعادة التوزيع
الأخرى ،مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية واملرافق
العامة ،فتناق�ش �أقل بكثري .ويف حني يت�ضمن معظم
وثائق اال�سرتاتيجيات ن�صو�ص ًا وا�ضحة تتعلق باحلد
من الفقر من خالل �إعانات مالية وحتويالت نقدية
و�شبكات �أمان اجتماعي ،ال حتظى باهتمام التحديات
املتعلقة بالتكاليف الإدارية ور�صد امل�ساعدات وتقدمي
اخلدمات .وال �شك يف �أن تخفيف الأعباء التي تواجه
الفقراء و�ضمان �أن يح�صل الأكرث �ضعف ًا يف املجتمع
على احلد الأدنى من امل�ساعدة هام بالت�أكيد ،لكن
الآليات امل�ستدامة التي تهدف �إىل �ضمان احلماية
�ضد املخاطر ت�ستحق اهتمام ًا مماث ً
ال .لذا ينبغي �أن
يحظى هذا املجال يف امل�ستقبل باهتمام يف املنطقة.
ومن الناحية املثالية ،يهدف �إتباع نهج �شامل للحماية
االجتماعية �إىل �إدماج الت�أمني االجتماعي وامل�ساعدة
االجتماعية بطريقة مفتوحة لأو�سع م�شاركة تدعم
النا�س يف كافة م�سارات حياتهم.
جيم  -حتديات النمو ال�شامل للجميع
بالعودة �إىل ال�س�ؤال الأول عما �إذا كانت احلكومات
تويل اهتمام ًا خا�ص ًا لل�سيا�سة االجتماعية �أو تتوقع �أن
يخفف النمو االقت�صادي من امل�شاكل االجتماعية ب�شكل
تلقائي ،ي�شري التحليل �إىل اجتاهات عدة.
فالواقع �أن جميع البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ت�أمل
يف اجتاه ت�صاعدي يحقق نهو�ض ًا �شام ً
ال .غري �أن
الرتكيز على النمو االقت�صادي لي�س مبالغ ًا فيه �إىل
درجة �إغفال االهتمامات االجتماعية متام ًا .ويعرتف
كل من الكويت و�سلطنة عمان �رصاحة ب�أن معدالت
النمو االقت�صادي املرتفعة على مدى ال�سنوات املا�ضية

مل يواكبها نهو�ض مماثل يف اجلانب االجتماعي,
و�أن النمو االقت�صادي يجب �أن يدعمه منو مواز يف
القطاعات االجتماعية( .)81وتتوخى بلدان خمتلفة �أن
تت�ضمن مهمة ال�سيا�سة االجتماعية رعاية الذين �أهملهم
النمو االقت�صادي والتنمية ،بينما يدمج البع�ض الآخر
هذه الرعاية ب�شكل �أو�سع يف ال�سيا�سة العامة ويف
امل�س�ؤولية العامة من �أجل ال�صالح العام .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ويف بع�ض احلاالت ،هناك �أدلة على �أن
ال�سيا�سة االجتماعية وجهت على �أنها نهج �أخالقي
يتحقق منهجي ًا وم�ؤ�س�سي ًا من انعكا�سات ال�سيا�سات
العامة على العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص.
ويف حني �أن امل�ساعدة االجتماعية ومعونات الدعم
ورعاية الأ�رسة هي بالت�أكيد عنا�رص �أ�سا�سية يف
ال�سيا�سة االجتماعية ،يبدو �أن �إدماج جميع قطاعات
املجتمع يف عملية النمو ي�ستحق مزيد ًا من االهتمام
والعمل على نطاق �أو�سع .وي�شدد جميع البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا على �أهمية التعليم وتبني فكرة
اال�ستثمار يف الب�رش.
ومع ذلك ،ف�إن الت�أكيد على �أحدث املعارف و�أرفع
التكنولوجيات التي ت�سهم يف بناء اقت�صاد قائم على
املعرفة ميكن �أن يثري بع�ض الأ�سئلة حول �أولويات
القطاع العام يف منطقة ترتفع فيها معدالت الأمية ن�سبي ًا
وال يتوفر فيها التح�صيل العلمي ذو النوعية اجليدة.
وت�شري الدالئل �إىل �أن النظم التعليمية يف املنطقة تنتج
بالفعل متخ�ص�صني ماهرين ،لكن الكثريين منهم يبحثون
عن العمل يف اخلارج .ولذلك ينبغي على �صانعي
ال�سيا�سات �أن ينظروا يف التحول نحو زيادة اال�ستثمار
يف جمال حت�سني نوعية التعليم الأ�سا�سي على �أو�سع
نطاق ممكن ،ويف توليد فر�ص عمل منا�سبة تهدف �إىل
�إبقاء القوى العاملة املحلية املدربة يف البلد.
وثمة نقطة �أخرى تتعلق بالرغبة يف تطوير االقت�صادات
القائمة على املعرفة .باملعنى املبا�رش ،يعني هذا
�ضمن ًا توليد وتقا�سم املعارف ب�شكل مفتوح وعلى نطاق
وا�سع ي�شمل املجتمع كله يف عملية �إبداع خالقة(.)82

( )81انظر على التوايل ،حكومة الكويت“ ،م�سودة خطة التنمية اخلم�سية للدولة ”2014/2013-2010/2009؛ وحكومة عمان“ ،الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين :عمان .”2020
( )82وفق ًا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي“ ،اقت�صاد املعرفة” هو تعبري �صيغ لو�صف اجتاهات يف االقت�صادات املتقدمة نحو مزيد من االعتماد على املعارف واملعلومات
وعلى م�ستويات مهارة عالية ،ونحو احلاجة املتزايدة للح�صول على هذه جميع ًا من قطاع الأعمال والقطاع العام .انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي“ ،معجم امل�صطلحات
الإح�صائية” ،متاح على.http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864 :
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وال �شك يف �أن هذا هدف ي�صلح جد ًا للمنطقة كلها ،ويرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بفكرة اال�ستثمار الوا�سع النطاق يف
الب�رش .ويف املقابل ،ت�شري اجتاهات ال�سيا�سة التي
جرى الت�أكيد عليها يف ا�سرتاتيجيات التنمية �إىل تف�ضيل
التكنولوجيات الفائقة ذات القيمة امل�ضافة العالية
والكثيفة الر�أ�س املال ،وهذا ال يتطابق بال�رضورة
مع احتياجات العمل يف بلدان املنطقة التي تتوفر فيها
اليد العاملة بكرثة .وي�ؤكد بع�ض البلدان الأع�ضاء يف
الإ�سكوا ،كم�رص والعراق وفل�سطني على �سبيل املثال،
على احلاجة �إىل تكنولوجيات و�صناعات ت�ستوعب
�أعداد ًا كبرية من القوى العاملة ،وتلك بالت�أكيد �أولوية
بالن�سبة لغالبية البلدان ،وتتفق مع احتياجات املجتمع
خارج نطاق النخب املثقفة يف املدن.
ومن الوا�ضح �أن �إيجاد �سبل لدمج املجتمع كله �إىل
عملية النمو هدف يف ا�سرتاتيجيات عدة .ويحدد
العراق ب�شكل خا�ص �أن �شبكات الأمان االجتماعي
�أداة �رضورية لتخفيف حدة الفقر ،لكنها لي�ست كافية
لإخراج النا�س من براثن الفقر (انظر الإطار .)20
وينبغي القيام بالكثري من �أجل تطوير القدرة الإنتاجية
للفقراء يف مناطق غالب ًا ما تكون مهم�شة .ويتوخى
معظم اال�سرتاتيجيات املو�ضوعة التنمية الريفية
واال�ستثمار يف الزراعة باعتبارهما امل�سار الرئي�سي
لل�رشوع يف حتقيق منو يراعي م�صالح الفقراء ،ما يتيح
فر�ص ًا �أو�سع لل�سكان يف املناطق الريفية وي�ضيق فجوة
الدخل .غري �أن عدد ًا قلي ً
ال من البلدان يعالج على وجه
التحديد القطاع غري النظامي ،ويبدو �أن لدى بلدين
اثنني فقط ،هما العراق واجلمهورية العربية ال�سورية،
�سيا�سات تتعلق بهذا املجال .وقد ترغب احلكومات يف

ا�ستك�شاف ال�سيا�سات التي تهدف �إىل التعامل مع القطاع
غري النظامي ،وال �سيما يف املناطق احل�رضية ،بو�صفه
�أحد ال�سبل املمكنة للنمو الذي يراعي م�صالح الفقراء.
�إن وظيفة ال�سيا�سات العامة ،كما �أ�شار الإ�صدار
الأول من تقرير ال�سيا�سات االجتماعية ،هي معاجلة
تلب والقيم امل�شرتكة
االحتياجات الإن�سانية التي مل ّ
التي مل تتحقق( .)83ويوثق الإ�صدار الثالث هذا
الإدراك املتزايد يف جميع �أنحاء منطقة الإ�سكوا للطبيعة
املتكاملة لل�سيا�سة االجتماعية ،وت�شري بلدان خمتلفة
ب�شكل �رصيح يف وثائق ا�سرتاتيجياتها �إىل نطاقات
ال�سيا�سة االجتماعية الهامة املرتابطة واملعقدة ،مبا
فيها التنمية االقت�صادية والتعليم وال�صحة و�سيا�سة
�سوق العمل واحلماية االجتماعية والتخفيف من ح ّدة
الفقر .وقد �أكد الإ�صدار الثاين من تقرير ال�سيا�سة
االجتماعية� ،أن هذه املوا�ضيع جميع ًا متثل عنا�رص
رئي�سية يف �سيا�سة القطاع االجتماعي(.)84
يف اجلوهر� ،إن التنمية هي م�سعى معقد وتطلعي
يركز على حتويل املجتمع وحت�سني �أحوال الب�رش.
ومن املهم جد ًا �أن تتزامن م�ؤثرات التغيري املختلفة.
ويتوقف النجاح على مدى تعبري الر�ؤى عن موقف
موحد للمجتمع كله حول �أهداف �أ�سا�سية ،وميكن خلطط
التنمية �أن حتدد طريقة حتقيق هذه الأهداف .والعامل
احلا�سم هو �ضمان االلتزام ب�أهداف التنمية االجتماعية
الواردة يف وثائق الر�ؤية وخطط التنمية وتنفيذها على
نحو فعال .و�إحراز تقدم منهجي على هذه الأ�صعدة
املختلفة يح ّدد امل�سارات الإمنائية وال�سبل الكفيلة
ب�إحداث تغيري يف هذه املنطقة.

( )83الإ�سكوا“ ،نحو �سيا�سات اجتماعية متكاملة� :إطار عمل وحتليل مقارن” ( )E/ESCWA/SDD/2005/4م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .11
( )84الإ�سكوا“ ،ال�سيا�سة االجتماعية املتكاملة :من املفهوم �إىل املمار�سة” ( )E/ESCWA/SDD/2008/3م�أخوذ عن الن�سخة الإنكليزية �ص .35
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