


السياسة االجتماعية املتكاملة
من املفهوم الى املمارسة

التقرير الثاني

              



تعاون أفراد كثيرون إلصدار ”التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم إلى املمارسة“، 
فساهموا مساهمات خالقة وجوهرية وحتريرية اهتدى بها التقرير من مرحلة الفكرة والتصور األولى وحتى 
مرحلة نشره النهائية.  فقد استمد هذا املشروع وحيه ووجهته من رؤيا فرانسوا فرح ودوره القيادي.  كما 

أضافت إلى هذه الوثيقة وضوحاً وفائدة مشاركة خبراء إقليميني ودوليني في اجتماع النظراء االستعراضي 
ان، األردن،  الذي عقد في بيروت، لبنان، في حزيران/يونيو ٢٠٠٧، وفي اجتماع فريق اخلبراء الذي عقد في عمّ
في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.  وتُذكر في هذا الصدد املشاركة الكرمية من قبل أ.ك. شيفا كومار، وهنية 

ان وما أدليا به من تعليقات مفصلة وبناءة.   شلقامي في املناقشة التي دارت في أثناء اجتماع اخلبراء بعمّ
أما سعاد الدجاني التي شاركت في كتابة املسودة األولى لهذا التقرير، وصونيا نوكس التي وضعته في 

صيغته النهائية، فقد عملتا بكد وجهد في بيان أبرز معالم رؤيا السياسة االجتماعية املتكاملة، وجعلتا 
من مجموعة املواد والتجارب املتنوعة كالً متماسكاً.  فلهم جميعاً صادق شكرنا وتقديرنا.
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٥١السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

االجتماعي واحلقوق االجتماعية واإلنصاف أن توضح ااالت 
التي قد تساهم فيها احلكومة وغيرها في السياسة 

االجتماعية. 

 املساعدة اخلارجية: املساعدة اخلارجية هي مصدر 
هام لإليرادات واالستثمار بالنسبة إلى بلدان منطقة 

اإلسكوا.  ويتطلب متويل السياسة االجتماعية تقييماً 

للمصادر واصصات والشروط املرتبطة باملساعدة 
اخلارجية واالستثمار األجنبي، وحتليالً دقيقاً للنتائج.  ومن 

شأن ذلك مساعدة البلد املعني على حتديد ما إذا كانت 
تلك املساعدة تتفق مع أولوياته اإلمنائية، وكيفية ذلك، 

وعلى توفير معلومات واقعية يرتكز عليها احلوار مع 
املانحني األجانب بشأن خيارات املساهمة في السياسة 

االجتماعية.
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حققت اتمعات تقدماً ملحوظاً على صعيد االعتراف باحلقوق االجتماعية تلف اموعات والفئات وصون 
هذه احلقوق.  فقد أُدرِجت احلقوق واملفاهيم والتطبيقات االجتماعية في األطر التشريعية وأطر السياسات 
العامة في غالبية اتمعات مع وضع نظم الضمان االجتماعي وشبكات األمان، واعتماد احلد األدنى لألجور، 

واالعتراف بدور نقابات العمال واتمع املدني كشركاء في الدفاع عن هذه احلقوق، وازدياد مشاركة املرأة 
ً على تخفيض عدد  وانخراطها في احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  وركز اتمع الدولي مؤخرا
الفقراء واحلد من الفقر ومفهوم ”خط الفقر“، وال سيما في األهداف اإلمنائية لأللفية املتفق عليها دولياً، 

فأكد بذلك حاجة اتمعات، وال سيما مجتمعات البلدان النامية، إلى تضافر اجلهود من أجل التخلص من 
آفة الفقر.

فهل نحن على املسار الصحيح؟ هل يكفي التركيز على الفقر لتعريف اإلنصاف االجتماعي؟ هل يأخذ 
النقاش حول الفقر في االعتبار النواقص االجتماعية الهيكلية في وضع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية 

وتطبيقها ورصدها وتصويب أدائها؟ هل يولي مفهومنا للتنمية االقتصادية االعتبار الالزم لإلنصاف 
االجتماعي؟ هل نحن واثقون بأن مسار النمو االقتصادي ال يعتبر التنمية االجتماعية في أحسن األحوال 

أكثر من نتيجة مستحسنة للتنمية االقتصادية؟

وفي محاولة للرد على األسئلة املطروحة آنفاً، بحثت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
(اإلسكوا) مفهومي اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص من منظور صنع السياسات العامة.  وبعد العمل 

على توثيق املمارسات الدولية الفضلى في مجال السياسة االجتماعية، كانت اخلطوة التالية في الدعوة 
لوضع تعريف للسياسة االجتماعية يتجاوز تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم أو 

تلبية االحتياجات االجتماعية األساسية.

وقد تبنيّ أن هذا النهج يأتي في الوقت والظرف املناسب ألن مسار التنمية االقتصادية وما حققه من إجنازات 
لم يترافق، على ما يبدو، مع تنمية اجتماعية منصفة في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا(١).  وعلى 

الرغم من اإلجنازات التي حتققت في مجالي الصحة والتعليم، ينبغي بذل مزيد من اجلهود لتحقيق فوائد 
اجتماعية هيكلية ومستدامة للجميع وتضييق الفجوات بني الفئات االجتماعية.  وهناك ما يدل على زوال 
شرائح كبيرة من الطبقة املتوسطة وتراجع العديد من الفئات الضعيفة إلى ما دون خط الفقر، وفي ذلك 

ما يقوّض اجلهود املبذولة من أجل تلبية احتياجات األعداد املتزايدة من الفقراء.

أما اجلديد في هذا التقرير فهو اإلطار الثالثي العناصر الديناميكي والتفاعلي الذي تعتمده اإلسكوا حيث: 
(١) تقضي رؤية السياسة االجتماعية بدمج اهتمامات اإلنصاف االجتماعي في كل سياسة من السياسات 

االقتصادية أو العامة؛ (٢) ويكون تنسيق التنفيذ نتيجة لتصميم خدمات اجتماعية تتسم باملساواة 
واجلودة وتنظيمها وتقدميها للجميع على النحو األفضل؛ (٣) ويجمع توافق اآلراء الشركاء االجتماعيني 
ومختلف الفئات في إطار مستمر للحوار حول السياسات العامة والتفاوض في األولويات االجتماعية 

(١) تضم منطقة اإلسكوا كالً من األراضي الفلسطينية احملتلة، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، واجلمهورية العربية السورية، 

مان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واململكة العربية السعودية، واليمن. والسودان، والعراق، وعُ

تصدير
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اعتبارات وضع امليزانية على أساس النتائج

املرفق الرابع

النظام الضريبي: ال بد من تقييم النظام الضريبي بأكمله، 
ً مبصادر اإليرادات  ً بالسياسات واإلجراءات العامة، مرورا بدءا
الضريبية (املصنفة حسب املعايير االجتماعية مثل نوع 

اجلنس والسن والوضع االجتماعي واملهنة وغيرها)؛ ووصوالً 
إلى الضرائب والرسوم األخرى (ضريبة السلع واخلدمات، 

والضريبة على األمالك ورسوم احلصول على رخصة 
ملزاولة املهنة)، وذلك لبناء خيارات التمويل في السياسة 

االجتماعية على أسس سليمة.  والهدف هو دراسة جميع 
مصادر اإليرادات الضريبية، وحتديد ااالت التي قد تتطلب 
إصالحاً، وتقييم الثغرات والتباينات وغيرها من أوجه عدم 

اإلنصاف في عمليات حتصيل اإليرادات/تخصيص امليزانية.  
وتُعنى بعض املسائل احملددة بكيفية حتصيل اإليرادات، 

وحتديد قطاعات اتمع التي تنفق أكثر أو أقل من غيرها، 
وحتديد ما إذا كانت ضريبة الدخل أو الضرائب األخرى تفرض 

ً، وما  عبئاً ال لزوم له على الطبقات الوسطى واألكثر فقرا
إذا كانت الضرائب اخلاصة املفروضة على بعض السلع 

واخلدمات توزع العبء بالتساوي على جميع السكان، وما إذا 
كان الرجال والنساء الذين يجنون دخالً يستفيدون بالتساوي 
من احلسومات واإلعفاءات ألنفسهم ولعائالتهم، وغير ذلك.

تغطية التأمني االجتماعي: ال بد من تقييم تقدميات 
التأمني االجتماعي على املستويات كافة، ومنها السياسات 

واألنظمة السائدة، ومقدمو التأمني، واألهلية، والبيانات 
املصنفة حسب املعايير االجتماعية مثل نوع اجلنس 

والسن واملهنة واملوقع ومستوى الدخل، وذلك لتحديد 
األمناط والثغرات احلالية وتقييم اخليارات املمكنة للسياسة 

االجتماعية.  وتُعنى بعض املسائل اإلضافية مبا إذا كان 
الرجال والنساء يستفيدون بالتساوي من سياسات التأمني 

االجتماعي؛ وما إذا كانت تقدميات التأمني االجتماعي رهناًً 
بالوضع االجتماعي أو مرتبطة بدخل األسرة أو الفرد، 

ومدتها وشروطها (إذا كانت التغطية مثالً تشمل العمال 
األجانب أو املهاجرين أو الالجئني). 

معاشات التقاعد: تساعد السياسات واإلجراءات املتصلة 
مبعاشات وتقدميات التقاعد، كما هو احلال مع التأمني 

االجتماعي، على حتديد فلسفة احلكومة وأولوياتها اإلمنائية.  

وإضافة إلى حتديد إدارة صناديق املعاشات التقاعدية 
(احلكومية و/أو اخلاصة)، ومن ميكنه االستفادة منها 

وإلى متى، تتصل األسئلة املطروحة في هذا اال بجانب 
«اإلنتاجي» للرفاه االجتماعي، مقابل حماية املسنني 
والفقراء والعاطلني عن العمل والضعفاء اقتصادياً أو 

اجتماعياً.  ومن املهم أيضاً تقييم أية فوارق بني اجلنسني، 
وال سيما فيما يتعلق بالوضع االجتماعي والسن واملبالغ 

املقدمة واألهلية.

املوارد املعدنية وريعها: تتميز بلدان منطقة اإلسكوا 
 ً بتنوع كبير في مواردها الطبيعية التي تشكل مصدرا

لإليرادات ميكن استثماره في السياسة االجتماعية.  فبلدان 
مجلس التعاون اخلليجي، مثالً، جتني إيرادات كبيرة من 
ل بلدان أخرى على مصادر  مواردها النفطية، بينما تعوّ

التمويل األخرى (كاالستثمار األجنبي أو حتويالت العمال).  
ويكشف تقييم استثمار البلدان في التنقيب عن املعادن 

واستخدامها عن مجاالت ميكن فيها جني العائدات أو إعادة 
تخصيصها.  ومن املهم أيضاً معرفة من يستفيد حالياً من 
هذه العائدات وكيف ميكن إعادة توزيعها بالتساوي، وهو أمر 

ضروري للنهوض باإلنصاف االجتماعي والتنمية البشرية. 

التحويالت: ال شك في أن التحويالت التي يرسلها العمال 
املغتربون تشكل مصادر هامة لإليرادات بالنسبة إلى عدة 

بلدان في املنطقة العربية.  ويوفر البحث في مصادر الدخل 
واالستثمار معلومات حول وضع اموعات اتلفة للسكان، 

وقد يشير إلى ااالت التي تخفف فيها احلكومات من 
خدماتها ونفقاتها أو تصممها حصرياً للفقراء الضعفاء 

من خالل االتكال على التحويالت الرامية إلى دعم أفراد 
العائلة ليحافظوا على حد أدنى من احلياة الكرمية.  ومبا أن 
التحويالت غير مضمونة واالتكال عليها غير مأمون، يدل 

مصدر الدخل هذا على قدرة األسر واألفراد على اإلنتاج 
وإعادة اإلنتاج، وعلى ظروف االقتصاد العام.  ومن املسائل 

احملددة الهامة أيضاً الفوارق بني اجلنسني (مثل األم العزباء أو 
األرملة التي ال حتصل على التحويالت)، والعامالت األجنبيات 

اللواتي قد ال يجنني ما يكفي لتحويل املال إلى بلدهن، وما 
إلى ذلك.  وميكن لدراسة التحويالت وأثرها على التماسك 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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وإعادة تنظيمها.  هذا هو التعريف الذي ترتأيه اإلسكوا بشأن الشروط األساسية للعقد االجتماعي في 
محاولة إليجاد مدخل إلى ترسيخ نهج السياسة االجتماعية املتكاملة على مستوى املؤسسات في 
املنطقة.  وال شك في أن هذا السيناريو ال يخلو، وال ميكن أن يخلو، من التوتر على الصعد السياسية 
أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية أو غيرها.  غير أن التقرير يوضح أن نهج السياسة االجتماعية 

املتكاملة هو الطريق األسرع نحو إدارة الشأن العام ملا فيه مصلحة اجلميع، وتفادي الفراغ في السياسة 
االجتماعية الذي ميكن أن تستغله فئات معينة على حساب اتمع ككل.  فهذا النهج يساعد على حتقيق 

السلم االجتماعي الالزم لترسيخ فوائد التنمية االجتماعية وصون حقوق اإلنسان األساسية للجميع.

ويبقى التحدي في االنتقال بهذا املفهوم إلى املمارسة.  ففي املنطقة قيود شديدة تفرضها ندرة اخلبرات 
في مجال السياسة االجتماعية.  وقد ارتأينا اقتراح بعض االستراتيجيات البديلة والوسيطة بهدف تزويد 
حكومات املنطقة ببعض األدوات الضرورية لدعم نهج السياسة االجتماعية املتكاملة.  وليس هذا اخليار 
سوى خطوة على طريق طويل نحو وضع اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص في صلب التنمية البشرية.

إن هذا العدد من تقرير السياسة االجتماعية هو خالصة جهد مشترك وعمل دؤوب قامت به مجموعة 
من اخلبراء من املنطقة ومن خارجها.  وإنني على ثقة بأن التقرير سيكون له أثر إيجابي في تكوين مفهوم 

مشترك حول التحديات والفرص املقبلة.

بدر الدفع
األمني التنفيذي

٤٩السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

خصائص البيئة املؤاتية

املرفق الثالث

السياسة االجتماعية هي عملية تدريجية تتطلب الوقت 
وااللتزام واملثابرة واملوارد.  ويستلزم خلق بيئة مؤاتية في 

منطقة اإلسكوا اتخاذ خطوات أساسية في عدد من 
ااالت الرئيسية، منها:

• إنشاء املؤسسات العامة أو إصالحها؛
• ضمان توفر البيانات املوثوقة والوافية؛

• تصميم خطط إمنائية استراتيجية وطنية شاملة؛
• متويل السياسة االجتماعية؛

• تطوير آليات السياسة االجتماعية؛
• ربط األهداف االقتصادية واالجتماعية من منظور حقوق 

اإلنسان.

إنشاء املؤسسات العامة أو إصالحها
فيما يلي بعض النهج احملددة لتعزيز احلكم السليم الذي 

يتميز بالشفافية واملساءلة، ولتعزيز القدرات والكفاءة في 
تصميم السياسة االجتماعية املتكاملة وتنفيذها بحيث 

تكون نظاماً للحقوق االجتماعية والتنظيم االجتماعي 
وإعادة التوزيع االجتماعي في منطقة اإلسكوا:

البرملان: متكني املواطنني وأصحاب املصلحة من املساهمة 
في العملية البرملانية ومناقشة السياسة العامة ومشاريع 

القوانني والتشريعات قيد النظر.  ويساهم ذلك في 
إنشاء نظام من الضوابط التي تكفل إيالء االهتمام الالزم 
للبعد االجتماعي في جميع مراحل عملية صنع القرارات 

االقتصادية والعامة.  وقد اختبرت احلكومات الوطنية آليات 
مختلفة مثل اللجان البرملانية، والهيئات البرملانية والهيئات 
التابعة للمجتمع املدني، واالس االقتصادية واالجتماعية، 

وغيرها. 

النظم االنتخابية: توسيع نطاق النظم االنتخابية لتمكني 
املواطنني من تقدمي مساهماتهم، والسيما اموعات 

املهمشة والضعيفة.  ومثال على ذلك تعزيز حق املرأة 
والفئات املستبعدة في التصويت، ومتكني املرشحات من 

الوصول إلى املناصب العامة على الصعيدين الوطني 
واحمللي.  وتساعد هذه اخلطوات في تصحيح الفوارق 

بني اجلنسني وغيرها، وتقدمي آراء ومنظورات جديدة لهذا 
الشأن.

نظام العدالة وسيادة القانون: تتعزز فعالية السياسة 
االجتماعية عندما تتسم احلكومة بالشفافية واملساءلة 

على كل مستوياتها، وحينما يثق املواطنون بقيادتهم 
السياسية.  فاملواطنون الذين يدركون أنهم يُعاملون 

بالتساوي وبعدل ويرون أن الهيئات احلكومية تلبي 
احتياجاتهم يتلقون البرامج التي تؤثر على حياتهم مبزيد 
من التأييد.  فاملساواة أمام القانون، واستقاللية القضاء 

ووضع نظام الضوابط، كلها خصائص ترتكز عليها سيادة 
القانون.

اإلدارة العامة: ميكن تعزيز السياسة العامة املسؤولة 
اجتماعياً من خالل إصالح اخلدمة العامة عند الضرورة، 

وبناء القدرات، وتعزيز املهارات في جمع البيانات والبحث، 
وتخفيف القيود البيروقراطية، وحتقيق الالمركزية وغيرها.  
ولعل من التغييرات التي ميكن أن تدخل على اإلدارة العامة 
إيالء االهتمام للربط بني حتصيل اإليرادات، وتخصيص املوارد 

من امليزانية، وحتقيق النتائج االجتماعية.  واالعتبار الرئيسي 
هو تصميم اإلصالحات على نحو يسمح باعتماد عناصر 

السياسة االجتماعية املنصفة في صنع السياسات العامة 
وتعزيز نتائجها.

الوزارات القطاعية: ميكن تعزيز السياسة االجتماعية 
املتكاملة من خالل إشراك وزارات الشؤون االجتماعية 

وغيرها من وزارات اخلدمات في العملية املباشرة لصنع 
السياسات، إضافة إلى األدوار التي تضطلع بها هذه الوزارات 

حالياً في التنفيذ.  ويتطلب ذلك تضافر اجلهود جلمع كل 
املعنيني بقطاع اخلدمات، وتنسيق عملهم حتت مظلة 

السياسة االجتماعية الوطنية، وجتنب االزدواجية والتداخل، 
وحتسني جهود االستهداف، ورصد أثر اخلدمات املقدمة. 
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املسؤولني في نهج وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة 
بني اجلنسني، ليساعدوا في دعم وزارات أخرى والتدريب فيها 

في املستقبل.  ونُفذ املشروع في وزارات التربية والصحة 
واملوارد البشرية والتنمية الريفية واإلقليمية.  وشملت 

البرامج واملشاريع احملددة واملدرجة في امليزانية:
• التعليم األساسي - وزارة التربية:

تطوير املدارس الداخلية؛  •
تطوير الكليات التي متنح شهادة جامعية؛  •

تأسيس مدارس ثانوية خاصة بالتعليم املهني.  •
• صحة العائلة - وزارة الصحة:
رفع مستوى املستشفيات؛  •

تطوير املرافق الصحية الريفية؛  •
تطوير املرافق الصحية احلضرية.  •

• تنمية اتمع احمللي، وتنمية الطفل - وزارة التنمية 
الريفية واإلقليمية:

تقدمي مساعدة سكنية للفقراء؛  •
التنمية الذهنية؛  •

حتسني الدخل.   •

 نسق امليزانية
ن نسق امليزانية معلومات عن أهداف البرنامج وحتليالً  تضمّ
لالحتياجات/السياسات والزبائن (املستفيدين) واملهام التي 
تعنيّ إجنازها ومصادر التمويل ونتائج محددة ومؤشرات لألثر 

وخطة للتقييم. 
 إجنازات املشروع الريادي

نفذ املشروع الريادي املعني بوضع امليزانية على أساس يراعي 
املساواة بني اجلنسني في منتصف عام ٢٠٠٣، وكان هدفه 

العام تعزيز دمج قضايا املرأة والرجل في صلب الشؤون 

العامة للحكومة املاليزية.  ومت اختيار امليزانية كمجال 
للتركيز ألنها أداة السياسة العامة األكثر أهمية بالنسبة 
إلى احلكومة.  فمن دون مال، ال ميكن تنفيذ أية سياسة أو 

برنامج أو مشروع بنجاح.  ومن اإلجنازات امللموسة للمشروع 
الريادي:

• متلك ماليزيا اآلن نسقاً لبيانات امليزانية احلالية 
واملستقبلية املوضوعة على أساس يراعي املساواة بني 

اجلنسني ، يتضمن إشارة واضحة إلى قضايا املساواة بني 
اجلنسني، واآلثار، والنتائج؛

• اكتسب املسؤولون في الوزارات الريادية اخلمس مهارات 
في حتليل امليزانيات املوضوعة على أساس يراعي املساواة 

بني اجلنسني، وهم اآلن قادرون على إعداد بيانات هذه 
امليزانيات؛

• اكتسب املسؤولون الرئيسيون في وزارة املرأة والعائلة 
وتنمية اتمع احمللي إملاماً وافياً لنهج وضع امليزانية على 

أساس يراعي املساواة بني اجلنسني؛
• مت نشر دليل عن وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة 

بني اجلنسني مبا يتماشى مع النظام في ماليزيا؛
• مت اختيار فريق من املسؤولني من وزارة املرأة والعائلة 
وتنمية اتمع احمللي واملعهد الوطني لإلدارة العامة 

والوزارات الريادية لتدريب الوزارات األخرى في نهج وضع 
امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني؛

• أصدرت وزارة املالية توجيهاً في عام ٢٠٠٤ يشير إلى أن 
الوزارات الريادية اخلمس تضع امليزانيات على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني للبرامج اتارة في عام٢٠٠٦ ، في 
حني تُشجع الوزارات األخرى على إدراج هذا املوضوع في 

مشاريع ميزانياتها. 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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• هيكل معدالت الضرائب؛
• كفاءة إدارة الضرائب؛

• هيكل الرسوم املفروضة على املستخدم؛
• كفاءة إدارة الرسوم املفروضة على املستخدم؛

• توفر مصادر أخرى للدخل؛
• قيمة املساعدة اخلارجية؛

• االقتراض احلكومي؛
• تسديد الفوائد للدائنني احملليني واخلارجيني؛

• توزيع املوارد في اتمع.
أوجه مراعاة منظور اجلنسني في امليزانية

تساعد هذه امليزانية في:
• تقييم األثر؛

• تعزيز اإلنصاف؛
• التخطيط؛

• إدارة التنفيذ؛
• حتسني مراجعة احلسابات؛

• حتديد األولويات في االحتياجات/تخصيص املوارد؛
• رصد السياسات العامة وتقييمها.

مثل مقارن-  مراعاة املساواة بني اجلنسني في امليزانية
تؤكد جتربة ماليزيا في مجال وضع امليزانية على أساس 

يراعي املساواة بني اجلنسني العوامل الرئيسية واملترابطة 
الواردة في هذا التقرير، ومنها: الرؤية واإلرادة السياسية، 

وااللتزام بالتخطيط والتنفيذ، والتعاون بني جميع الوزارات 
القطاعية بغية حتقيق التكامل بني االهتمامات االجتماعية 

واالقتصادية، وتعميم املساواة بني اجلنسني، وبناء القدرات 
والتعلم، وتوافق اآلراء(٣٠).
 معلومات أساسية

أُدرج دمج قضايا املرأة والرجل في صلب الشؤون العامة على 
جدول األعمال في ماليزيا في عام ٢٠٠٠ في خطاب رئيس 
مجلس الوزراء أمام اللجنة التوجيهية اإلقليمية للمرأة 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ.  وأنشئت وزارة تنمية 

املرأة والعائلة في عام ٢٠٠١ لتعزيز املساواة بني اجلنسني 
وتنمية املرأة.  وبعد أن أعيدت تسمية هذه الوزارة وزارة املرأة 

والعائلة وتنمية اتمع احمللي، كانت في عام ٢٠٠٤ سبّاقة 
في إطالق مشروع ريادي في وضع امليزانية على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني.

 األسباب
١- يرمي العمل مببدأ وضع امليزانية على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني إلى االستفادة الكاملة من املوارد 
البشرية للبلد، وذلك من خالل تعزيز مشاركة املرأة في 

احلياة االقتصادية واالجتماعية ومساهمتها فيها.
٢- يساعد العمل بهذا املبدأ في ترشيد املوارد املالية للبلد 

من خالل وضع امليزانيات على نحو يتطابق مع اخلطط 
والبرامج واملشاريع ذات األولوية.

٣- يساعد العمل بهذا املبدأ احلكومة على حتسني:
حتديد األولويات؛ (أ) 

التخطيط؛ (ب) 
إدارة التنفيذ؛ (ج) 

الرصد والتقييم؛ (د) 
تقييم األثر. (ه) 

وتشهد ماليزيا ظروفاً مؤاتية بل مثالية للعمل مببدأ   -٤
وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني، 

وذلك لألسباب التالية:
تعتمد ماليزيا نظاماً في وضع امليزانية ناضجاً  (أ) 

ويرتكز على النتائج، وميكن تكييفه بحيث يستوعب 
العناصر املتصلة باملساواة بني اجلنسني؛

تتجه وزاراتها املركزية، مثل وزارة املالية ووحدة  (ب) 
التخطيط االقتصادي، نحو اعتماد نهج في 

التخطيط ألجل أطول يرتكز على مزيد من التحليل؛
متارس احلكومة مراقبة قوية نسبياً على امليزانية. (ج) 

 املشروع الريادي
كان الهدف الرئيسي من املشروع الريادي املعني بوضع 

امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني في ماليزيا 
اختبار وتطوير نسق في امليزانية يكون مثبتاً وعملياً وقابالً 

للتطبيق على جميع الدوائر احلكومية.  ومن األهداف األخرى 
تدريب املسؤولني عن امليزانية في مهارات حتليل قضايا 

اجلنسني، بغية متكينهم من إنتاج بيانات وافية للميزانية 
املوضوعة على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني، ووضع 

دليل يتضمن معلومات أساسية ومواد هامة عن الوضع في 
ماليزيا.  ومت التشديد أيضاً على إعداد مجموعة رئيسية من 



لم تكن التنمية االقتصادية كافية لضمان حتقيق الفوائد 
االجتماعية في أنحاء عديدة من منطقة اإلسكوا.  فالفقر 

والبطالة ال يزاالن منتشرين في معظم البلدان، حيث 
اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا فيها الصحة والتعليم، 

إما غير منصفة أو غير كافية أو غير متوفرة.  فقد ورد في 
تقرير اإلسكوا حول األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة 
العربية ٢٠٠٥(٢) أن املنطقة بأسرها لن تنجح على األرجح 

في القضاء على الفقر واجلوع.  وإلى ذلك، لم تتحقق 
معظم توقعات احلكومات بأن يؤدي االندماج في االقتصاد 

العاملي إلى زيادة النمو واالزدهار االقتصاديني، وحتسني 
مستوى املعيشة، وتخفيف حدة التوترات االجتماعية، 

وحتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي العام.

ويصدر التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: 
من املفهوم إلى املمارسة في املرحلة الثانية من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته اإلسكوا 

في عام ٢٠٠٢.  وهذا التقرير يؤسس لدور اإلسكوا في 
التأكيد على أن صنع السياسة االجتماعية يشكل مدخالً 

إلى تلبية مختلف االحتياجات وحتقيق األهداف اإلمنائية 
للمنطقة.  فمن خالل ما يتضمنه هذا التقرير من أمثلة 

ومبادئ توجيهية ومقترحات متعلقة بصنع السياسة 
االجتماعية املتكاملة، يتضح أثر اإلنصاف في توجيه خطة 

التغيير االجتماعي والتنمية االقتصادية.

ويبنيّ هذا التقرير أن السياسة االجتماعية تشمل جميع 
اإلجراءات الهادفة إلى تغيير أمناط الرعاية االجتماعية 

والعالقات واملؤسسات االجتماعية، وذلك من خالل توسيع 
اخليارات والفرص املتاحة للناس عبر جميع مراحل عملية 

التنمية.  وتتناول هذه السياسة جميع أوجه اإلنتاج وإعادة 
اإلنتاج واحلماية وإعادة التوزيع على الصعيد االجتماعي إلى 

جانب قضايا اإلنصاف واالحتواء واحلقوق (٣).

ويبني هذا التقرير كذلك أن السياسة االجتماعية 
عنى مبا يلي: املتكاملة تُ

بناء مجتمعات جلميع املواطنني؛ (أ) 
تلبية احتياجات الفقراء والضعفاء وضمان حصول  (ب) 

ن صحتهم  اجلميع على اخلدمات االجتماعية التي حتسّ
وحتقق رفاههم، وتعزز بالتالي قدرتهم على املساهمة 

في اتمع؛
ضمان تكافؤ الفرص واملساواة في املشاركة في اتمع  (ج) 

واالقتصاد؛
متكني األنظمة واآلليات املؤسسية املعنية من إزالة  (د) 

احلواجز التي تعوق حتقيق االحتواء واملشاركة.

ويهدف هذا التقرير إلى الرد على العديد من األسئلة 
الرئيسية املطروحة حول ماهية السياسة االجتماعية، 

وأهمية وضعها وكيفية صياغتها وتطبيقها، ويقترح 
تطبيقات عملية للسياسة االجتماعية املتكاملة.  فمن 
خالل االستعانة بالدروس واملمارسات الفضلى املستمدة 
من التجارب الدولية أو مما مت تنفيذه حتى اآلن من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة، الذي أطلقته اإلسكوا، 
أُعد هذا التقرير بهدف توضيح وحتديد مفهوم السياسة 

االجتماعية املتكاملة وكيفية تطبيقها.

ويقع هذا التقرير في مقدمة وأربعة فصول.  يتضمن 
الفصل األول حملة عامة عن السياسة االجتماعية، حيث 
تستعرض الدروس املكتسبة واملمارسات الفضلى على 

الصعيدين الدولي واإلقليمي.  كما يتضمن بعض األمثلة 
من منطقتي آسيا واإلسكوا لتصحيح املفاهيم اخلاطئة 
الشائعة حول السياسة االجتماعية، كاالعتقاد بأن ال بد 

من املفاضلة بني النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي، وبأن 
السياسة «االجتماعية» هي مرادف للخدمات االجتماعية 

(كالصحة والرعاية، وما إلى ذلك) وللحد من الفقر.

ويتناول الفصل األول أيضاً اإلجراءات التي تتخذها 
احلكومات أو ال تتخذها بشأن احلقوق واألنظمة االجتماعية 

وإعادة التوزيع االجتماعي، على أن يكون االحترام 
والتمثيل االجتماعي واملسؤولية االجتماعية هي التي 

ز

(٢) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

.United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Financing Social Policy (٣)

 ملخص تنفيذي

٤٦

 Steps and guidelines adapted from Diane Elson, Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, UNIFEM, May 2006, (٢٩)

.pp. 15, 71-72, 144

مراعاة منظور اجلنسني في وضع امليزانية

املرفق الثاني

ميكن األخذ باآلليات واألدوات املستخدمة في مراعاة منظور 
اجلنسني عند التخطيط مليزانيات السياسات العامة 

االجتماعية ومتويلها(٢٩). 

نهج من خمس مراحل لتحليل مراعاة منظور اجلنسني 
في امليزانية

١- وصف حالة النساء والرجال، والفتيات والصبيان، 
واالحتياجات/الزبائن، ومختلف اموعات الفرعية في 

القطاع املعني، مثل اموعات الريفية/احلضرية والفئات 
العمرية، وحتليلها.

٢- تقييم البرامج واملشاريع من حيث سياساتها العامة 
ومراعاتها ملنظور اجلنسني، أي النظر في ما إذا كانت 

تعالج احلاالت املوصوفة في املرحلة ١.
٣- حتديد ما إذا كان ما يكفي من املدخالت واملوارد املالية 
(امليزانية) وغيرها، كاملوظفني مثالً، مخصصاً لتنفيذ 

السياسة املراعية ملنظور اجلنسني واملشار إليها في 
املرحلة ٢ بكفاءة.

٤- رصد ما إذا كانت النفقات اصصة في املرحلة ٣ قد 
رفت كما هو مقرر. صُ

٥- تقييم ما إذا كانت السياسة العامة وما يتصل بها من 
آثار/نفقات قد عززت املساواة بني اجلنسني كما هو مقرر، 

وما إذا كانت النتائج قد أدت إلى تغير احلالة املوصوفة في 
املرحلة ١. 

تقييم مصادر اإليرادات املؤثرة على الرجل واملرأة
قد يختلف تأثر الرجل واملرأة بالضرائب والرسوم املباشرة 

وغير املباشرة.  فمن املرجح، مثالً، أن تتأثر املرأة الفقيرة في 
البلدان النامية بضريبة القيمة املضافة، وأن يكون تأثرها 

املباشر بضريبة الدخل الفردي أقل من ذلك، إذ قد ال يتقاضى 
احلد األدنى للدخل اخلاضع للضريبة. 

وحتقق احلكومات اإليرادات من عدد من املصادر التي ينبغي 
البحث في أثرها كلها على الرجل واملرأة.  ومن هذه املصادر: 

• الضرائب املباشرة على الدخل وأرباح الشركات؛
• الضرائب على األجور والتي يدفعها املوظفون واملوظفات؛

• الضرائب على امللكية؛
• الضرائب غير املباشرة على السلع واخلدمات؛

• الرسوم التي يسددها املستفيدون من اخلدمات العامة؛
• الرسوم على التراخيص؛

• الدخل الوارد من الشركات واألمالك العامة؛
• الفائدة على األصول املالية؛

• بيع أصول القطاع العام؛ 
• املساعدة اخلارجية.

اإلنفاق
تشمل اعتبارات اإلنفاق العام املتصلة باملساواة بني 

اجلنسني:
• توزيع النفقات العامة بني البرامج على نحو يعطي 

األولوية للمساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة؛
• القضاء على التمييز ضد املرأة في توزيع الوظائف العامة، 

وذلك في وضع السياسات العامة وتنفيذها؛
• كفاية اإلنفاق العام لتنفيذ التزام حتقيق املساواة الفعلية 

بني اجلنسني؛
• تقسيم املساواة بني اجلنسني احملققة على أثر اإلنفاق 

العام؛
• املساواة بني اجلنسني وإصالح اإلنفاق العام.

وتتوقف ذريعة «أقصى ما هو متاح من موارد» التي قد 
تستخدمها احلكومة من أجل «اإلعمال التدريجي» حلقوق 

اإلنسان على العوامل التالية:
• حجم االقتصاد وهيكله ومعدل منوه؛

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



توجه احلكومات في معرض تطبيقها احلقوق واألنظمة 
االجتماعية وإعادة التوزيع االجتماعي.  ويوضح الفصل 

األول كذلك باألمثلة والتطبيق أن السياسة االجتماعية 
املتكاملة تُعنى مبا يلي:

التدقيق في اآلثار االجتماعية للسياسات االقتصادية  (أ) 
خالل عملية صياغة السياسة االقتصادية؛

دمج قضايا اإلنصاف االجتماعي وحقوق اإلنسان في  (ب) 
مختلف مراحل السياسات العامة؛

وضع اجلميع في صلب عملية صنع السياسات وتعميم  (ج) 
احتياجاتهم وآرائهم على مختلف القطاعات ودمجها 

في مختلف مراحل عملية التنمية؛
التأكيد على أن حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة  (د) 

ال يتم إال من خالل متكني املواطنني جميعاً، ومنهم 
املهمشون؛

إعادة التأكيد على الدور التنظيمي الرئيسي الذي  (ه) 
تؤديه الدولة وقدرتها على حتويل القيم النظرية 

واأليديولوجية إلى أطر ونهج للسياسات العامة قابلة 
للتطبيق وللقياس؛

التأكيد على أن السياسة االجتماعية املتكاملة أكثر  (و) 
فعالية من النهج التقليدية في القضاء على الفقر 

وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً باإلطار الثالثي العناصر 
الذي وضعته اإلسكوا للسياسة االجتماعية والذي يشمل 
الرؤية وتوافق اآلراء، وتنسيق عملية التنفيذ.  ويبنيّ أن وضع 

أسس متينة للسياسة االجتماعية يستلزم استيفاء جميع 
عناصر هذا اإلطار وتساويها في األهمية.  فقد تبني أن 

السياسة االجتماعية في املنطقة وفي غيرها من املناطق 
تفتقر في الكثير من األحيان، لدى تطبيقها، إلى عنصر من 

هذه العناصر أو أكثر، مما يضعف أثرها.  غير أن التطبيق 
املتوازن لهذا اإلطار الثالثي العناصر ميكن أن يؤسس لعالقة 

تآزر بني الشعب والدولة، في مسيرة ترتبط فيها التنمية 
االقتصادية بعالقة تكامل مع التنمية االجتماعية.

الرؤية الواضحة على صعيد السياسة العامة والقيادة: 
تستوجب الرؤية الواضحة اقتناعاً باإلنصاف االجتماعي 

وإرادة سياسية عازمة على تطبيق السياسة االجتماعية 
املتكاملة.  وضماناً لتحقيق فوائد اجتماعية للجميع، 

ينبغي أن تتوفر قيادات قوية وإدارات عامة تنظيمية صارمة، 
وحكم شفاف على الصعيدين املركزي واحمللي، وأطر 

مؤسسية قابلة للمساءلة وقادرة على فرض الضوابط.

توافق اآلراء: يستوجب توافق اآلراء توفر اال واآلليات 

املؤسسية التي تسمح بالتحاور وفرض الضوابط ضماناً 
ملشاركة املواطنني في تنمية منصفة.  فهذه اآلليات تضم 

املواطنني واتمعات احمللية والهيئات التي ترعى شؤونهم 
في عملية لتكوين تفاهم مشترك حول التنمية البشرية 

للجميع.

تنسيق العمل االجتماعي وعملية التنفيذ: يستلزم 
تقدمي اخلدمات على نحو فعال يلبي االحتياجات ويؤمن 

مشاركة الناس في اخلدمات االجتماعية وحصولهم عليها 
واستفادتهم منها.  فتقدمي اخلدمات في إطار السياسة 

االجتماعية يستند إلى رؤية إمنائية شاملة تركز على 
حتسني اإلنتاجية والرفاه االجتماعي والتماسك االجتماعي 
في األجل الطويل، فيعالج بذلك املشاكل االجتماعية في 

سياق التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية.

ويتضمن الفصل الثالث من هذا التقرير نقاطاً ميكن 
االنطالق منها للمباشرة في إعداد وتنفيذ العمليات 

واآلليات واألدوات الالزمة للسياسة االجتماعية.  ففي إطار 
اقتراح املداخل املناسبة إلى صياغة السياسات، يورد هذا 

الفصل مثاالً من املنطقة هو املؤمتر الوطني للسياسة 
االجتماعية املتكاملة في مصر ومركز العقد االجتماعي.  

وفي سياق الدعوة لتحسني مشاركة املواطنني من خالل 
االس االقتصادية واالجتماعية واملراصد االجتماعية، 
يتضمن هذا الفصل حتليِالً لنموذج الس االقتصادي 
واالجتماعي القدمي العهد في تونس.  وفي إطار حتليل 

تطبيق السياسة االجتماعية بواسطة االستراتيجيات 
اإلمنائية الوطنية، يورد هذا الفصل مناذج توضيحية عن 
السياسة االجتماعية القطاعية في مجاالت العمالة 

والعمل والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية، ويتناول 
أهداف هذه السياسة وأسسها وأدواتها.

ويتناول الفصل الرابع من هذا التقرير اخلطوات التي 
ستقوم بها اإلسكوا من أجل املضي في توسيع نطاق 

صنع السياسة االجتماعية املتكاملة في مختلف أنحاء 
املنطقة.

ويصدر التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: 
من املفهوم إلى املمارسة في إطار املرحلة الثانية من 

مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته 
اإلسكوا في عام ٢٠٠٢.  وهو، إذ يتناول مفهوم السياسة 
االجتماعية، ويتطرق إلى إسهاماتها، ويحدد كيفية وضع 

هذه السياسة وتطبيقها، يقدم دليالً عملياً لواضعي 
السياسات وأصحاب املصلحة في منطقة اإلسكوا. 

٤٥السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسةح

ملخص التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية

املرفق األول

يشير ملخص التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية في املنطقة العربية  إلى االجتاهات التالية(٢٨):

الهدف ١: القضاء على الفقر املدقع واجلوع
في عام ٢٠٠٠، كان ١٦٫٨ في املائة من السكان في عشرة 
بلدان عربية تتوفر عنها بيانات، وهي األردن وتونس واجلزائر 
وجزر القمر واجلمهورية العربية السورية وجيبوتي ومصر 

واملغرب وموريتانيا واليمن يعانون من الفقر، مقابل ١٦٫٤ في 
املائة في عام ١٩٩٠.

الهدف ٢: حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
بني عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٢، ارتفعت املعدالت الصافية لاللتحاق 

باملدارس االبتدائية بنسبة قدرها ٨ في املائة، إال أن ٢٠ في 
املائة من األطفال ممن هم في سن الدراسة االبتدائية لم 

يكونوا ملتحقني باملدارس في عام ٢٠٠٢. 

الهدف ٣: تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
في عام ٢٠٠٢، قُدر عدد النساء غير امللمات بالقراءة 

والكتابة ممن تتجاوز أعمارهن ١٥ سنة بحوالى ٤٤ مليون 
امرأة، أي نحو نصف السكان من اإلناث.  ويُتوقع أن حتقق 

املنطقة العربية، إذا ما استمرت على معدل التقدم احلالي، 
املزيد من املساواة بني اجلنسني على كل مستويات التعليم 
بحلول عام ٢٠١٥.  ومن حيث النشاط االقتصادي، استقرت 

حصة املرأة في القطاع غير الزراعي في عام ٢٠٠٠ عند 
نسبة ٢٩ في املائة، وهي من أدنى النسب في العالم.  وما 
زال متثيل املرأة في عملية صنع القرار الوطني ضعيفاً في 

املنطقة العربية.  ففي عام ٢٠٠٥، كانت تشغل ٨ في املائة 
من املقاعد البرملانية، مقابل ٤ في املائة في عام ١٩٩٧.  وقد 

اتخذت بعض البلدان مثل العراق والكويت تدابير خاصة 
لزيادة متثيل املرأة.

الهدف ٤: تخفيض معدل وفيات األطفال

انخفض معدل وفيات األطفال في املنطقة العربية بني 
عامي  ١٩٩٠و٢٠٠٣ من ٩١ إلى ٧٠ وفاة لكل ١٫٠٠٠ من 

املواليد أحياء.  ويبلغ معدل وفيات األطفال أدنى مستوى له 
في بلدان مجلس التعاون اخلليجي، حيث انخفض من ٣٩ 

حالة وفاة في عام ١٩٩٠ إلى ٢٣ حالة في عام ٢٠٠٣. 

الهدف ٥: حتسني صحة األمهات 
في عام ٢٠٠٢، بلغ معدل وفيات األمهات ٣٧٧ حالة لكل 

 ١٠٠٫٠٠٠ والدة حية، مقابل ٤٦٥ وفاة في عام ١٩٩٠.  وتشير 
معدالت وفيات األمهات بوجه عام والبيانات املتصلة 

بالرعاية عند الوالدة إلى أن املنطقة ما زالت بعيدة من 
حتقيق الغايات املتعلقة بصحة األم.  

الهدف ٦: مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
واملالريا وغيرهما من األمراض

ارتفع عدد حاالت اإلصابة باإليدز املبلّغ عنها بني عامي 
١٩٩٠ و٢٠٠٣ بنسبة قدرها ٤٢ في املائة.  وما زالت معدالت 

اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في تزايد.

الهدف ٧: كفالة االستدامة البيئية
أحرزت عدة بلدان في املنطقة تقدماً واضحاً في معاجلة 
حتديات التنمية املستدامة.  إال أن حماية البيئة وحتقيق 

االستدامة البيئية يتطلبان تضافر اجلهود وتكثيفها، بغية 
معاجلة الشح في املوارد الطبيعية، وال سيما الطاقة واملياه 

والتربة، خصوصاً في ظل سرعة التوسع الصناعي والتنمية 
االقتصادية. 

الهدف ٨: إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية 
يرتبط حتقيق هذا الهدف ارتباطاً وثيقاً بتهيئة بيئة مؤاتية 

للتنمية لصالح الفقراء، وذلك على الصعد الوطنية 
واإلقليمية والعاملية، كما يتطلب التزاماً ومشاركة من 

احلكومات الوطنية والشركاء األجانب. 

(٢٨) اللحصول على بيانات حول غايات فرعية محددة وحول التباينات داخل بلدان املنطقة وفيما بينها، انظر تقرير اإلسكوا املشار إليه أعاله.



١

مقدمـة
تتميز املنطقة العربية بالدينامية والتنوع، وهي تشهد 

ل واسعة النطاق باجتاهات متناقضة  حركة تغير وحتوّ
أحياناً.  وتتنوع البلدان من حيث مواردها الطبيعية 

والبشرية، وأولوياتها االقتصادية واإلمنائية والتحديات 
التي تواجهها على الصعيدين االقتصادي واإلمنائي.  ومتلك 

املنطقة إمكانات تستمدها من وجود شريحة واسعة 
من الشباب، وقوة االقتصادات في بلدان مجلس التعاون 

اخلليجي، وارتفاع مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة، وانخفاض 
معدل وفيات الرضع.  غير أن اتمع في املنطقة العربية 

يشهد، على اختالف طبقاته، حالة خلل عميق؛ فالتنمية 
البشرية واالزدهار االقتصادي غير كافيني وغير موزعني 

بالتساوي.  وكذلك ال تتحقق معظم توقعات احلكومات 
بأن يؤدي االندماج في االقتصاد العاملي إلى زيادة النمو 

واالزدهار االقتصاديني، وحتسني مستوى املعيشة، وتخفيف 
حدة التوترات االجتماعية، وحتقيق االستقرار السياسي 

واالقتصادي العام.

والواقع أن التنمية االقتصادية في أنحاء عديدة من املنطقة 
العربية ال تضمن حتقيق الفوائد االجتماعية.  فالفقر 

والبطالة ال يزاالن ينتشران في معظم البلدان، واخلدمات 
االجتماعية األساسية، مبا فيها الصحة والتعليم، هي 
إما غير منصفة أو غير كافية أو غير متوفرة، والفوارق 

الشاسعة بني املؤشرات االجتماعية (صحة األم، ومستويات 
الفقر، والفجوة بني املدن واألرياف) آخذة في االتساع (٤).  وقد 

ورد في تقرير اإلسكوا حول األهداف اإلمنائية لأللفية في 
املنطقة العربية ٢٠٠٥ (٥):

«من غير املرجح أن تنجح املنطقة العربية بأسرها في 
  ...ً القضاء على الفقر واجلوع، وال سيما بلدانها األقل منوا

وقد بقيت في عام ٢٠٠٢ نسبة حوالي ٢٠ في املائة من 
األطفال الذين هم في سن التعليم االبتدائي خارج 

املدارس...  لم تؤد املكاسب التي حتققت في التعليم 
إلى متكني املرأة على الصعيدين االقتصادي والسياسي 

في املنطقة، وبقيت معدالت مشاركة املرأة االقتصادية 
والسياسية بني أدنى املعدالت في العالم.»

وحتى في البلدان التي تتمتع باالزدهار االقتصادي 
وبارتفاع مستويات املعيشة، تنشغل احلكومات بضبط 
التوترات االجتماعية واالقتصادية اخلامدة وباحتمال منو 

األيديولوجيات األصولية.  ففي بلدان عديدة يعبّر املواطنون 
عن موقفهم بالرحيل، إذ تهاجر النخبة منهم بحثاً عن 

فرص أفضل في اخلارج.  وفي ظل االقتصاد املعولم، تعاني 
احلكومات من تضاؤل قدرتها على حتمل األعباء امللقاة على 

لة شرعاً.  فحيثما  عاتقها بوصفها اجلهة املسؤولة واوّ
تعجز الدولة عن االضطالع بدورها وممارسته في رعاية 

تنظيم عملية تقدمي اخلدمات االجتماعية، تصبح الوالءات 
املتعددة واملتنافسة عائقاً أمام بناء توافق اآلراء وترهق 
النسيج االجتماعي.  ويعبّر املواطنون أكثر فأكثر عن 

فهمهم حلقوقهم وواجباتهم بطرق ضيقة األفق (طائفية 
أو اجتماعية).  وتعي احلكومات العربية أن التوترات اخلامدة 
قد تتفاقم في أي وقت، وسيقضي تفاقمها على أي فوائد 

تكون قد حققتها مناذج النمو االقتصادي التي تتوخى الربح.
وترد هذه القضايا في تقارير التنمية البشرية العربية (٦).  

(٤) اإلسكوا، تقرير ورشة العمل حول املؤشرات االجتماعية مع التأكيد على األهداف واملؤشرات اإلمنائية لأللفية، بيروت، ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٣، 

E/ESCWA/SDD/2003/17، ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣.

(٥) اإلسكوا، األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

(٦) تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٢، خلق فرص لألجيال القادمة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢)؛ تقرير 

التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٣، نحو إقامة مجتمع املعرفة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣)؛ تقرير التنمية 
اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٥، نحو نهوض املرأة في الوطن العربي (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٥).

٤٤

املراجع العربية

مراجع اإلسكوا

مناذج السياسة االجتماعية: التجربة التونسية ودالالتها. سلسلة دراسات السياسة االجتماعية (٢).  األمم املتحدة، نيويورك، 
٢٠٠٢، E/ESCWA/SD/2002/5، بالعربية والفرنسية.

قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة 
 .E/ESCWA/SDD/2004/2 ،اإلسكوا.  سلسلة دراسات السياسة االجتماعية (٩)، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٤

تقرير ورشة عمل حول املؤشرات االجتماعية مع التأكيد على األهداف واملؤشرات اإلمنائية لأللفية، بيروت، 
٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٣، E/ESCWA/SDD/2003/17، ٩١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 

نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وحتليل مقارن، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٥،
.E/ESCWA/SDD/2005/4 

األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥.

مراجعة نقدية لتجارب ناجحة في السياسة االجتماعية املتكاملة، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٧، 
.E/ESCWA/SDD/2007/WP.1

«مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة في البحرين»، إحاطة ومخطط مرحلي، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، اإلسكوا. 

مراجع أخرى

نتائج مسح دخل ونفقات األسرة ٢٠٠٦، بقلم سالمة الدرعاوي، اجتاهات، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧. 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٢، خلق الفرص لألجيال القادمة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢. 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٣، نحو إقامة مجتمع املعرفة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣.

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٥، نحو نهوض املرأة في الوطن العربي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٥.

تقرير التنمية البشرية ملصر ٢٠٠٥، اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد 
التخطيط القومي.  مصر، ٢٠٠٥.

اململكة األردنية الهاشمية، األجندة الوطنية ٢٠٠٦-٢٠١٥: األردن الذي نريد.

األمم املتحدة، مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن، الدامنرك، 
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فتقرير ٢٠٠٢ أشار إلى مجموعة من املشاكل املستمرة 
ومنها: ارتفاع معدالت األمية وتدهور التعليم؛ وبطء 

التطوير التكنولوجي والبحث العلمي؛ وضعف القاعدة 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية؛ وانتشار الفقر؛ وارتفاع 

معدالت البطالة.  كما تطرح تقارير التنمية البشرية 
العربية حلوالً، منها:

االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات اإلنسانية  (أ) 
التي هي أساس للحكم السليم الذي يؤدي إلى حتقيق 

التنمية البشرية؛
متكني املرأة العربية مع االستفادة من الفرص املتاحة  (ب) 

لبناء قدراتها ومتكينها من استعمال هذه القدرات على 
أكمل وجه؛

إثراء ازون املعرفي واستخدامه بفعالية. (ج) 

أما النهج الذي تتبعه اإلسكوا من أجل تنفيذ املقترحات 
الواردة في تقارير التنمية البشرية العربية وضمان استمرار 

النمو االقتصادي فيتمثل في اعتماد سياسة اجتماعية 
متكاملة وترسيخها على الصعيد املؤسسي.

فالسياسة االجتماعية املتكاملة تُعنى مبا يلي:
التدقيق في اآلثار االجتماعية للسياسات االقتصادية  (أ) 

خالل عملية صياغة السياسات االقتصادية؛
دمج قضايا اإلنصاف االجتماعي وحقوق اإلنسان في  (ب) 

السياسات العامة؛
وضع اجلميع في صلب عملية صنع السياسات وتعميم  (ج) 

احتياجاتهم وآرائهم على مختلف القطاعات ودمجها 
في عملية التنمية؛

التأكيد على أن تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة  (د) 
ال يكون إال من خالل متكني املواطنني جميعاً، ومنهم 

املهمشون؛
إعادة التأكيد على الدور التنظيمي الرئيسي الذي  (ه) 

تؤديه الدولة وقدرتها على حتويل القيم النظرية 
واأليديولوجية إلى أطر ونهج للسياسات العامة قابلة 

للتطبيق وللقياس؛
التأكيد على أن السياسة االجتماعية املتكاملة أكثر  (و) 

فعالية من النهج التقليدية في القضاء على الفقر 
وحتقيق سائر األهداف اإلمنائية لأللفية.

وإزاء التحديات املعقدة التي تواجهها احلكومات في منطقة 
اإلسكوا، يقترح هذا التقرير العمل بنهج السياسة 

االجتماعية مدخالً إلى معاجلة االحتياجات وبلوغ األهداف 
اإلمنائية اتلفة في املنطقة.  فالتقرير يقدم أمثلة ومبادئ 

توجيهية واقتراحات حول صنع السياسة االجتماعية 
املتكاملة، ويوضح أثر اإلنصاف في توجيه خطة التغيير 

االجتماعي والتنمية االقتصادية.

ويهدف التقرير إلى الرد على العديد من األسئلة الهامة 
املطروحة حول ماهية السياسة االجتماعية وأهمية 

صياغتها وكيفية وضعها وتطبيقها، ويقترح تطبيقات 
عملية للسياسة االجتماعية املتكاملة.

ألف-  معلومات أساسية

يستمد مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي 
أطلقته اإلسكوا في عام ٢٠٠٢ أسسه من مؤمتر القمة 

العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في 
عام ١٩٩٥ ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية في عام ٢٠٠٠، 
واعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية.  فقد شدد مؤمتر القمة 
العاملي للتنمية االجتماعية على احلاجة إلى اعتماد نهج 

السياسة االجتماعية املتكاملة في مواجهة التحديات 
املعقدة والشائكة أمام التنمية، وذلك في ظل توسع 

ظاهرة العوملة.  وركزت األهداف اإلمنائية لأللفية بدورها على 
مؤشرات وغايات محددة للتغيير، ومنها تخفيف حدة الفقر 

ومعاجلة البطالة.

ويسعى مشروع اإلسكوا بشأن السياسة االجتماعية 
املتكاملة إلى وضع اجلميع في صلب عملية صنع 

السياسات ودمج احتياجاتهم وآرائهم في عملية التنمية.  
فالسياسة االجتماعية املتكاملة ال تنظر إلى القضايا 

ً ثانوياً في العمليات  «االجتماعية» باعتبارها عنصرا
االقتصادية إمنا تأخذ في االعتبار، وفي كل مرحلة من 
مراحلها، االهتمامات املتعلقة باإلنصاف االجتماعي 

وحقوق اإلنسان.  فالسياسة االجتماعية املتكاملة هي 
جزء ال يتجزأ من عملية صياغة السياسة االقتصادية.  
فمثالً ال يكتفي النهج املتكامل بإتاحة مزيد من فرص 

العمل للمرأة لتحسني أحوالها االقتصادية واالجتماعية، 
بل يطرح تساؤالت حول األثر الذي يحدثه تشغيل املرأة 

عموماً في وظائف متدنية األجر وضيقة األفق في املناطق 
الصناعية املنتشرة في بعض أنحاء املنطقة.  فما هو 

مدلول هذا االجتاه فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وغير 
ذلك من املعايير االجتماعية؟ وما هي الوسائل (القانونية، 

واالقتصادية، وغيرها) الالزمة ملعاجلة هذه القضايا إما 
منفصلة أو مجتمعة؟
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وقد جنحت بلداناً كثيرة في الغرب في نهج السياسة 
االجتماعية ومنها آيرلندا وكندا والنرويج.  كما أن بلداناً 
أخرى مثل تونس وكوريا اجلنوبية وماليزيا حققت إجنازات 

هامة على هذا الصعيد (انظر اإلطار ١ عن ماليزيا).  فهذا 
ً ملنطقة اإلسكوا، يتضمن دروساً  التقرير، وإن كان معدا

وممارسات فضلى مستمدة من مختلف أنحاء العالم.

باء-  املنهجية

من خالل االستعانة بالدروس املكتسبة واملمارسات 
الفضلى املستمدة من التجارب الدولية أو مما مت تنفيذه 

حتى اآلن من مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي 
أطلقته اإلسكوا، أُعد هذا التقرير بهدف توضيح وتفصيل 

مفهوم السياسة االجتماعية املتكاملة وكيفية تطبيقها.  
وهو يستند إلى اإلطار الفريد الذي وضعته اإلسكوا على 

ثالث ركائز أساسية مترابطة للسياسة االجتماعية وهي 
التالية:

الرؤية، أي اإلرادة السياسية التي حتظى بدعم قيادات  (أ) 
قوية ملتزمة العمل وفق نهج شامل ومتكامل 

لتحقيق اإلنصاف االجتماعي؛
توافق اآلراء، أي توفر ااالت واآلليات املؤسسية التي  (ب) 

تتيح التحاور بني الشركاء في اتمع، وفرض الضوابط 
املؤسسية، ومشاركة املواطنني واتمع املدني في 

التنمية؛
تقدمي اخلدمات، أي اتباع نهج شامل يُعنى بعالقة الناس  (ج) 

باخلدمات االجتماعية، وحصولهم عليها واستفادتهم 
منها، في إطار رؤية إمنائية شاملة تركز على حتسني 

اإلنتاجية والنمو والرفاه االجتماعي واالستقرار 
والتماسك االجتماعيني على املدى الطويل.

ويهدف هذا التقرير إلى:
حتديد مفهوم السياسة االجتماعية املتكاملة  (أ) 

وتوضيحه: استعراض مضمون السياسة االجتماعية 
ودورها، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة حولها، وحتليل األثر 
احملتمل لهذه السياسة، وإيضاح أهمية هذه السياسة 

في بناء مجتمعات يسودها اإلنصاف واالستقرار 
وتستوفي متطلبات االستدامة أمام التحديات التي 

تواجهها املنطقة العربية؛

باشرت ماليزيا منذ عقود طويلة التخطيط ملسيرتها اإلمنائية اجلديدة.  وقادت احلكومة في البداية، وإلى جانبها القطاع 
اخلاص  القطاع  الحق،  وقت  في  إليهما،  وانضم  الضرورية؛  املؤسسية  الهياكل  وبناء  األموال  توفير  على  العمل  العام، 

واملنظمات غير احلكومية.  ومع حلول عام ١٩٧٠، حصل توافق اآلراء:

«جمعت الفلسفة اإلمنائية اجلديدة مفهوم النمو مع التوزيع املتكافئ.  وقد استندت إلى االقتناع الراسخ بأن 
النمو االقتصادي غير كاف لتوطيد التنمية الوطنية وال ليكون هدفاً بحد ذاته، ال سيما في ظل الوضع اإلثني 
اجلديد للهيمنة االقتصادية وتوزيع الثروات.  وقد متثل الهدف الشامل لهذه الفلسفة في حتقيق الوحدة الوطنية.  
ففي غياب التجانس، يصبح حتقيق النمو االقتصادي ورفع مستويات الدخل، وحتسني مستوى املعيشة أكثر كلفة 

وأقل قيمة.»

لقد أدى ترسيخ جذور السياسة االجتماعية في التنمية االقتصادية إلى تعزيز موقف احلكومة املاليزية ومتكينها من 
اجتياز األزمة االقتصادية في التسعينات.

. ESCWA, Social Policies in Malaysia, E/ESCWA/SDD/2003/1, 6 February 2003, p. 4 :املصدر
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إعطاء أمثلة على احلاالت السابقة املماثلة الناجحة:  (ب) 
أي توضيح كيفية إعداد السياسة االجتماعية   

وتطبيقها وتقدمي أمثلة عملية عن السياسة 
االجتماعية املتكاملة التي حققت جناحاً من املنطقة 

والعالم؛
تطوير آليات وأدوات لصنع السياسة االجتماعية  (ج) 
املتكاملة: تطبيق إطار اإلسكوا الثالثي العناصر 

للسياسة االجتماعية املتكاملة (أي الرؤية، وتوافق 
اآلراء وتقدمي اخلدمات) واقتراح السبل لتفعيل عناصر 

النهج املتكامل في منطقة اإلسكوا.

ويأتي صدور هذا التقرير في إطار املرحلة العملية من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته اإلسكوا.  

وهو يستند إلى نتائج املداوالت والتوصيات التي خلص إليها 
اجتماع استعراض األقران ملراجعة تصميم التقرير الثاني 

للسياسة االجتماعية املتكاملة، الذي عقد في بيروت في 
٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٠٧، وركز على أهمية عمليات التنفيذ 

واآلليات التي تدخل في وضع سياسات عامة مراعية ملنظور 
اجلنسني.  كما يستند إلى املداوالت والتوصيات العملية 

التي صدرت عن اجتماع اخلبراء حول التقرير الثاني للسياسة 
ان  االجتماعية: من املفهوم إلى املمارسة، الذي عقد في عمّ
في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، وركز على أن يكون التقرير 

ذا فائدة لصانعي السياسات.  وسيعرض التقرير النهائي 
على البلدان األعضاء ويستعمل في الدعوة للسياسة 

االجتماعية املتكاملة عقب انعقاد منتدى إقليمي حول 
السياسة االجتماعية.

٤١السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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أوالًاملتكاملة: ملاذا وكيف
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 (أ) أخذ املعلومات والعبر واألدلة األساسية من هذا التقرير 
لوضع مواد إعالمية مصممة خصيصاً الستخدامها 

في احلوار مع النظراء الوطنيني في وزارات التنمية 
االجتماعية، وليستخدمها أصحاب املصلحة اآلخرون 

في أنشطتهم مع احلكومة ومجموعات الناخبني؛

(ب) التعاون مع خبراء االقتصاد للبحث في اجلدوى العملية 
للسياسة االجتماعية املتكاملة في مختلف األوضاع، 

وال سيما:
(١) وضع إسقاطات للسيناريوهات البديلة تكون 

خاصة بالبلدان ومشابهة لتلك املوضوعة في تقرير 
التنمية البشرية ملصر، ٢٠٠٥؛

 (٢) التخفيف من شواغل خبراء االقتصاد التقليديني 
وأصحاب األعمال واملصالح اخلاصة، من خالل توفير 
البيانات واملعلومات املرتكزة على األدلة حول فوائد 

السياسة االجتماعية في تعزيز النمو املنصف 
ومعاجلة عالقات التبعية في التجارة الدولية؛

(٣) البحث في إيجابيات وسلبيات النُهج املعروفة 
األخرى وتقييمها، مثل استراتيجيات احلد من 

الفقر واملسؤولية االجتماعية للشركات في حاالت 
معيّنة؛

جمع معلومات وبيانات دقيقة توضح بالتفصيل   (٤)
الفرق بني تعزيز «إنتاجية اليد العاملة» واحلد من 

الفقر، والتحرك باجتاه اإلنصاف والعدل احلقيقيني، 
ومواجهة التحديات والشواغل ذات الصلة؛ 

(٥) جمع ونشر البيانات املتعلقة ببروز طبقة وسطى 
هي نتيجة لسياسة اجتماعية فعالة، ووسيلة 
تسهم في تعزيز االستقرار االجتماعي واالزدهار 

االقتصادي والتنمية البشرية املنصفة؛
(٦) التعاون مع اإلسكوا والنظراء الوطنيني في مجال 
وضع امليزانية على أساس النتائج وإظهار كفاءة 

هذا النهج؛

تنظيم جوالت دراسية أو مشاورات مع اخلبراء  (ج) 
الدوليني (ال سيما فيما يتعلق بأساليب وضع امليزانية 

واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية والتجارب الدولية 
الناجحة في مجال السياسة االجتماعية)؛

 (د) إجراء البحوث وجمع البيانات واملعلومات:
(١) إعداد التقارير القطرية املتجانسة والقابلة 

للمقارنة (كوضع مجموعة مشتركة من املؤشرات 

وقائمة باملواضيع التي ستتناولها جميع التقارير، 
حسب االقتضاء)؛

(٢) تطوير نظام لتصنيف البلدان، يجمع البلدان التي 
متلك خصائص متشابهة وتواجه حتديات إمنائية 

متماثلة؛
(٣) استخدام ذلك التصنيف لتطبيق مفهوم 

السياسة االجتماعية املتكاملة حيثما أمكن وفي 
مختلف الظروف؛ 

(٤) النظر في تطبيق عناصر أساسية من تقارير 
التنمية البشرية العربية في إطار السياسة 
االجتماعية املتكاملة، مثل دمج قضايا املرأة 

والرجل في صلب الشؤون العامة وإصالح التعليم 
وتعزيز احلرية؛

(٥) سد النواقص في البيانات وتوفير املؤشرات املوثوقة 
والوافية واملتصلة بالتنمية االجتماعية في 

عدة مجاالت، منها التحديات التي تواجه النمو 
املنصف، والتغير الدميغرافي، وبطالة الشباب، 

واالقتصاد غير النظامي، والفوارق بني الرجل واملرأة 
في جميع القطاعات؛

(٦) تقييم السياسة االجتماعية الوطنية احلالية في 
ضوء األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية املنصفة؛

(ه) إجراء مسوح حول املواقف واملفاهيم فيما يتعلق 
مبستلزمات «احلد األدنى من العيش الكرمي» في بلدان 

منطقة اإلسكوا من أجل االسترشاد بها لوضع 
السياسة االجتماعية؛ 

(و) حتديد مفاهيم التضامن االجتماعي واملواطنة وحتديد 
اآلليات والنهج وأفضل املمارسات التي قد تعزّز هذه 

املفاهيم في منطقة اإلسكوا؛

(ز) استقاء الدروس ونشر املعلومات عن املشاريع الريادية 
وأفضل املمارسات، مثل املراصد االجتماعية وغيرها 

من الوحدات املعنية بالسياسة االجتماعية في بلدان 
منطقة اإلسكوا لألخذ بها؛

(ح) احلوار والتعاون مع النظراء الوطنيني واإلقليميني بغية 
وضع اآلليات املؤسسية ذات الصلة، مثل مراكز االمتياز 

للبحوث والشؤون األكادميية، وجمع البيانات ونشرها، 
ونشر ثقافة التضامن االجتماعي وااللتزام بالتنمية 

البشرية املنصفة في بلدان اإلسكوا.
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رابعاً
االستنتاجات

واخلطوات املقبلة

ألف-  االستنتاجات

يبنيّ التقرير مساهمات السياسة االجتماعية املتكاملة في 
 ً سياسات النمو االقتصادي بصفتها جزءا

ال يتجزأ منها، ألنها تُعنى بالتنمية البشرية والتغير 
االقتصادي في آن.  ويشكل هذا التقرير، من خالل 

ما يتضمنه من توضيح ملفهوم السياسة االجتماعية 
وبحث في مساهماتها وفي كيفية صنعها وتنفيذها، دليالً 
عملياً لصانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين في 

منطقة اإلسكوا. 

ز التقرير على الطبيعة املتكاملة والشاملة للسياسة  ويركّ
العامة املسؤولة اجتماعياً في كل عنصر من العناصر 

الثالثة األساسية وفيما بينها: الرؤية والقيادة؛ والتوافق 
العام لآلراء ومشاركة اتمع املدني؛ والتنفيذ وتقدمي 

اخلدمات.  كما يبنيّ البحث املرتكز على األدلة واملعلومات 
املأخوذة من املنطقة وغيرها، أن السياسة االجتماعية تعزز 
النمو املنصف والدور التنظيمي والتمكيني للدولة القوية، 

كما تنتج فوائد اجتماعية حقيقية في عملية حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى. 

ويتبنيّ من هذه الوثيقة أن اآلليات الناجحة لتنفيذ 
السياسة االجتماعية املتكاملة ترتكز على مبادئ أساسية 
تنظم مناذج دمج اإلنصاف االجتماعي في التنمية البشرية 

على املستويات الثالثة التالية: صياغة السياسات، 
وبناء توافق اآلراء، وتقدمي اخلدمات.  وهذه املبادئ هي 

احلقوق االجتماعية والتنظيم االجتماعي وإعادة التوزيع 

االجتماعي(٢٦).  ويُتوقع أن ينطوي هذا النوع من السياسة 
االجتماعية على العمليات والنتائج التالية:

(أ) منو اقتصادي منصف تدعمه دولة قوية بصفتها الهيئة 
التنظيمية الرئيسية املسؤولة عن تهيئة بيئة مؤاتية 

للتغيير؛

(ب) ضمان اجتماعي كامل وشامل للجميع، وال سيما 
للنساء والعاطلني عن العمل والفئات الضعيفة، مثل 

النموذج الكندي للرفاه القائم على حق اجلميع في 
احلصول على اخلدمات؛

(ج) مشاركة جميع اجلهات في صنع القرار مع التركيز على 
الناحية االجتماعية، مثل نهج ماليزيا في االستثمار 

االجتماعي فيما يتعلق بالقضاء على الفقر؛

(د) التخطيط السليم واملتزامن للسياسات االجتماعية 
واالقتصادية، مثل منوذج تونس الذي يركز على احلكم 

السليم واإلصالح في سياق التخطيط االقتصادي 
والتنمية.

باء-  اخلطوات املقبلة

قد في ١٧ كانون الثاني/ أسفر اجتماع فريق اخلبراء الذي عُ
يناير ٢٠٠٨ في عمان، األردن، عن مجموعة من األفكار 

والتوصيات التي يتعنيّ النظر فيها ومتابعتها.  ومن األفكار 
رحت خالل االجتماع(٢٧):  التي طُ

(٢٦) انظر اإلسكوا، قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة اإلسكوا، ٢٠٠٤، ص ٢٨ 

باإلنكليزية.
(٢٧) اإلسكوا، اجتماع خبراء حول التقرير الثاني للسياسة االجتماعية: من املفهوم إلى املمارسة، ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.
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أوالً
السياسة االجتماعية
املتكاملة: ملاذا وكيف

تشمل السياسة االجتماعية املتكاملة مجموع اإلجراءات 
الهادفة إلى توفير الرفاه االجتماعي وتوثيق العالقات 

واملؤسسات االجتماعية عبر توسيع اخليارات والفرص 
املتاحة للجميع في مختلف مراحل عملية التنمية.  وهي 
تعالج في الوقت ذاته، إلى جانب قضايا اإلنصاف واالحتواء 
واحلقوق، جميع أوجه اإلنتاج وإعادة اإلنتاج واحلماية وإعادة 

التوزيع على الصعيد االجتماعي(٧).  وحتقق السياسة 
االجتماعية التكامل والترابط بني األبعاد االقتصادية 

واالجتماعية للتنمية بحيث تكون كالً متماسكاً.

ومن املفاهيم اخلاطئة الشائعة حول السياسة االجتماعية:

١- االعتقاد بأن ال بد من املفاضلة بني النمو االقتصادي 
الرفاه االجتماعي.

٢- االعتقاد بأن السياسة االجتماعية هي مرادف 
للخدمات االجتماعية (كالصحة والرعاية، وما إلى 

ذلك) ويستحسن حصر تطبيقها في وزارات الشؤون 
االجتماعية والصحة والتربية.

٣- االعتقاد بأن السياسة االجتماعية هي مرادف للحد من 
الفقر.

ويستعرض اجلزء التالي باختصار النهج التقليدية في مجال 
السياسة االجتماعية ويتناول االفتراضات الضمنية التي 
تستند إليها، ال سيما النهج التي يضع «النمو أوالً» في 

مجال التنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي.  كما يتناول 
هذا اجلزء قيود التنمية االقتصادية بحسب نهج «النمو أوالً» 

ً إلى أمثلة من آسيا ومنطقة اإلسكوا.  ثم يتطرق  استنادا

اجلزء التالي إلى أهمية وضع اإلنصاف في صلب السياسة 
االجتماعية املتكاملة من أجل تعزيز التنمية البشرية(٨).

ألف-  مشاكل مفهوم «النمو أوالً»

على الرغم من توفر األدلة التي تظهر خطورة االتكال 
احلصري على نهج «النمو أوالً» في حل املشاكل االجتماعية 

من مختلف أنحاء العالم، ما زالت البلدان العربية وبلدان 
ً على التنمية االقتصادية كمحرك  أخرى كثيرة تعتمد حصرا
رئيسي للتغيير يتوقع أن يولد فوائد اجتماعية.  فاحلكومات 
العربية حذرة في الغالب أمام اعتماد النهج التي يبدو أنها 

تخفف من زخمها االقتصادي، وذلك ألنها عملت طوال 
عقود بنصائح خبراء االقتصاد التقليديني، وتأقلمت مع 

شروط سياسات التكييف الهيكلي التي يفرضها البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، وانشغلت مبواجهة حتديات 

املنافسة في االقتصاد العاملي.

وفي إطار نهج «النمو أوالً»، حتل األبعاد االجتماعية في 
مرتبة ثانوية أو تعتبر من نتائج النمو االقتصادي.  ولذلك، 

تُلحق املواضيع االجتماعية بالسياسات االقتصادية 
باعتبارها من النتائج املفترضة وحسب، أو تصمم اخلطط 

االجتماعية (شبكات األمان واخلدمات االجتماعية التي 
تقدمها الوزارات املتخصصة في قطاعات محددة) مبعزل 

عن العمليات االقتصادية واإلمنائية التي تضطلع بها الدولة.  
وهكذا تبقى االفتراضات األساسية حول وضع السياسات 
االقتصادية الليبرالية اجلديدة مبنأى عن التحديات، واألهم 

أن البرامج والسياسة االجتماعية تبقى مقيدة باملنافع 

.UNRISD, Financing Social Policy (٧)

(٨) ملزيد من املعلومات، انظر، اإلسكوا، نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وحتليل مقارن، E/ESCWA/SDD/2005/4، ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.
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.Thandika Mkandawire, Social Policy in a Development Context, UNRISD, Social Policy and Development Programme Paper Number 7, June 2001, p. 17 (٩)

االقتصادية املتوقعة في إطار نهج «النمو أوالً».  وتظهر 
التجارب السلبية من مختلف أنحاء العالم أن هذا النهج 

لم يؤد إلى بناء مجتمعات مستقرة وال إلى توليد فوائد 
إمنائية مراعية لقضايا املساواة بني اجلنسني أو صديقة 

للبيئة.

١-  إندونيسيا وتايلند

ركزت بعض «النمور اآلسيوية» (وأبرزها إندونيسيا وتايلند)، 
أسوة باملنطقة العربية، على السياسات االقتصادية 

القائمة على نهج «النمو أوالً»، فتبنيّ لها أن النمو 
االقتصادي املتسارع أدى إلى تعميق الفوارق االجتماعية، 

وزيادة التهميش، وحصر املنفعة بقلة قليلة.  وبينما كانت 
تنمو اقتصادات هذه البلدان، ركزت سياساتها املتعلقة 

بالرفاه االجتماعي على توليد فرص العمل من غير االهتمام 
الكافي بحماية األعداد الكبيرة من الذين دخلوا في عداد 

العاطلني عن العمل أو الذين يعانون من العمالة الناقصة.  
ً صناعياً قوياً لم يرافقه  فقد شهدت إندونيسيا وتايلند منوا

توليد فرص عمل جيدة.  ومع منو الناجت القومي اإلجمالي في 
هذين البلدين، ساءت ظروف املعيشة للعاملني في وظائف 
دون املعايير املطلوبة ولساعات طويلة، ولقاء دخل محدود 

ً ومن دون حماية اجتماعية.  ولم حتظ خدمات التعليم  جدا
والصحة باالهتمام الكافي، ولم يستحدث سوى القليل من 

فرص العمل البديلة.  وأصبحت شرائح كبيرة من السكان 
تعتمد على مداخيلها الضئيلة في تلبية احتياجاتها 

اليومية.  وقد خلّفت األزمة االقتصادية في التسعينات 
ً كبيرة من العاطلني عن العمل في صفوف أقل  أعدادا

السكان حظاً.

وأبرزت أزمة شرق آسيا األوجه السلبية لهذا النموذج.  فقد 
أظهرت األزمة أن فعالية النموذج توقفت على ارتفاع معدل 
النمو، وأن النظام عجز، في أوقات األزمات، عن تقدمي شبكة 

نها نظم الرعاية.   األمان االجتماعي التي يفترض أن تؤمّ
كما أن الفوارق التي تشوب هذا النموذج على صعيد 

إعادة التوزيع كشفت عن أوجه انعدام املساواة فيه.  ففي 
االعتماد على القطاع غير الرسمي دليل على حتمل املرأة 

اجلزء األكبر من األعباء وتعزيز هيمنة الرجل وتبعية املرأة.  
فهذا النموذج، وباعتماده على جناح االندماج في األسواق 

العاملية، كان شديد التأثر بالظروف اخلارجية.  واجلدير بالذكر 

ً أن هذا النموذج نشأ ومنا في كنف األنظمة السلطوية  أخيرا
ومن غير املرجح أن يستمر وسط التحول إلى الدميقراطية 

التي يرجح أن تعزز االجتاه نحو إرساء أمناط متقدمة من 
سياسات الرعاية(٩).

وهكذا، اضطرت هذه البلدان إلعادة تقييم أولوياتها ووضع 
التخطيط للتنمية االجتماعية في صلب عملية النمو 

االقتصادي.

٢-  منطقة اإلسكوا

يبقى إحالل السالم وحتقيق االستقرار االجتماعي، إلى 
جانب االزدهار االقتصادي في منطقة اإلسكوا، من األهداف 

األساسية التي لم تتحقق معظم األحيان.  وقد أدت 
الفجوة اآلخذة في االتساع بني «الرابحني» و»اخلاسرين» في 
معظم أنحاء املنطقة، إلى تفاقم حدة التوترات االجتماعية 

وضعف الثقة باحلكومات، ونشوء بيئة مؤاتية لالختالل 
والتطرف.  وكان متوقعاً أن يؤدي انضمام بعض البلدان إلى 

منظمة التجارة العاملية أو غيرها من االتفاقات التجارية 
الدولية إلى تخفيف حدة الفقر، غير أن النتائج كانت في 

معظم احلاالت عكس التوقعات.

ففي األردن مثالً، تبنيّ أنه بدالً من جني ثمار العائدات 
االقتصادية املتوقعة من تشغيل األيدي العاملة احمللية من 

النساء في مناطق التجارة احلرة، عمدت تلك الصناعات 
إلى استقدام أيدٍ عاملة أجنبية (انظر اإلطار ٢)؛ وبدالً من 
أن تستفيد اتمعات احمللية، عمدت تلك الصناعات إلى 

تصدير املنتجات إلى اخلارج ولم تخضع أرباحها للضرائب.  
والنتيجة أن األردن لم يحقق سوى عائدات ضئيلة.  إضافة 

 ً ً بيئية تلحق أضرارا إلى ذلك، تخلّف هذه املشاريع آثارا
دائمة بصحة اتمعات احمللية ورفاهها وبالسالمة البيئية 

للمناطق التي تقع فيها تلك املشاريع.  وفي ذلك دليل على 
ضياع فرص حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في 

ظل هذه األنواع من ترتيبات التجارة احلرة.

وتنشغل بلدان منطقة اإلسكوا كلها بالتحدي الذي 
تفرضه املنافسة في االقتصاد العاملي، وقد واجهت 
معظمها هذا التحدي بالتركيز على تنمية قدراتها 

اإلنتاجية من أجل حتقيق النمو االقتصادي وتعزيزه.  فعندما 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

االستنتاجات
رابعاًًواخلطوات املقبلة
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ً حول إيرادات األسر ونفقاتها أن املسار الذي تسلكه التنمية االقتصادية  أظهر املسح الذي أجري في األردن مؤخرا
حالياً لم يحقق النتائج املرجوة، وأن الفجوات االقتصادية اآلخذة في االتساع بني األغنياء والفقراء في البلد تدعو إلى 

القلق.  وبني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، أفادت األسر بأنها تواجه صعوبات متفاقمة في تلبية احتياجاتها األساسية.

وأظهرت نتائج املسح ما يلي:
(أ)   حصول زيادة كبيرة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ في حصة األغنياء من الدخل بينما بقيت حصة الفقراء على حالها؛

(ب)   ارتفاع مستويات الدخل بنسبة ١١٫٣ في املائة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، مقابل ارتفاع كلفة املعيشة بنسبة        
١٩٫٧ في املائة؛

(ج)   حصول األسر األشد ثراء التي تشكل نسبة ١٠ في املائة من السكان على ٣٠٫٢ في املائة من مجموع الدخل       
ً التي تشكل نسبة ٥٠ في املائة من السكان على ٢٤٫٤ في املائة من هذا اموع؛ وحصول األسر األشد فقرا

(د)   انخفاض نسبة استهالك املواد الغذائية لدى األسر األردنية بنسبة ١٤ في املائة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

املصدر: سالمة الدرعاوي، ”نتائج مسح إيرادات األسر ونفقاتها ٢٠٠٦“، إجتاهات، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.

اإلطار ٢-  الفجوة االقتصادية اآلخذة في االتساع في األردن

حاولت مصر مثالً تطبيق سياسات التكييف الهيكلي 
التي دعا إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهدت 

تفككاً في اقتصاداتها التقليدية وال تزال تواجه ارتفاعاً 
مقلقاً في أعداد العاطلني عن العمل والفقراء.

غير أن بلدان اخلليج الغنية بالنفط التي طبقت نهج 
«النمو أوالً» بدرجات متفاوتة وحققت بالتالي نتائج 

متفاوتة.  فقد استعملت اإلمارات العربية املتحدة مواردها 
النفطية الكبيرة لبناء اقتصاداتها فأصبحت دبي اليوم 
ً لألعمال والتجارة احلرة.  واستطاعت من خالل ما  مركزا
حققته من جناح في النمو االقتصادي أن حتقق لشعبها 

رخاءً لم يستفد منه اجلميع على حد سواء.  فهي تعتمد 
بشدة على العمال املهاجرين (عمال البناء واخلدمة املنزلية) 

ً متدنياً ويعيشون على هامش اتمع  الذين يتقاضون أجرا
في ظل حماية ورعاية اجتماعية محدودة.  وتدرك احلكومة 
أن تأمني القدرات اإلنتاجية يستوجب االستثمار في الرفاه 

االجتماعي واملرافق اإلنتاجية، وتعزيز التنمية البشرية 
للحفاظ على زخم حركة التغيير االقتصادي.  فتدريب 

ً على املنافسة في العالم  الشباب اخلليجي لكي يكون قادرا
املعاصر، واحلرص على توفير إمكانات حصول األفراد واألسر 

على الفرص في جميع مجاالت احلياة هما من األولويات 
الناشئة.  وإذا كانت هذه البلدان عازمة على بناء مجتمعات 
سليمة على جميع املستويات وحتقيق اإلنصاف االجتماعي 

الشامل، وليس فقط على بناء اقتصادات قوية، فينبغي لها 
أن تدمج احتياجات العمال األجانب وحقوقهم في اخلطط 

االجتماعية واملبادرات اإلمنائية.

باء-  املساهمة التي يقدمها نهج السياسة االجتماعية

ً مواطن اإلخفاق  تناول خبراء االقتصاد التقليديون مؤخرا
التي تشوب التركيز على النمو االقتصادي وارتأوا إمكانية، ال 

بل ضرورة، حتقيق منو اقتصادي منصف، أي عدم املفاضلة أو 
اختيار بني النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.  ووافقت 

على هذا الرأي مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، وهي تسعى إلى التكيف مع احلاجة إلى إطار إمنائي 

كامل يستمد أسسه من «السياسة االجتماعية»(١٠). 

ً من االهتمام من أجل  (١٠) “يعود تركيز صندوق النقد الدولي املتزايد على مسائل السياسة االجتماعية إلى اعتراف صريح بوجوب إيالء اإلنصاف وتنمية املوارد البشرية مزيدا

حتقيق جناح برامج اإلصالح على املدى الطويل“؛ نقالً عن وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي في عام ١٩٩٨ استشهد بها في ورقة 
  .Thandika Mkandawire, Social Policy in a Development Context, UNRISD, Social Policy and Development Programme Paper No. 7, June 2001, p. 5

٣٦

تطوير األدوات والقدرات املؤسسية للحصول على  (ب) 
التعليقات واملالحظات بانتظام، ورصد التطور 

االقتصادي والتقدم االجتماعي، وبناء الشرعية، وذلك 
من خالل إنشاء االس االقتصادية واالجتماعية 

واملراصد االجتماعية وغيرها من الوحدات املعنية 
بالسياسة االجتماعية. 

٣-  ملخص أهداف تقدمي اخلدمات املتكاملة

تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني من خالل وضع  (أ) 
حدّ للتمييز ضد املرأة والفئات الضعيفة، وتوفير األطر 

القانونية واملؤسسية لتعزيز تكافؤ الفرص؛ 
تأمني خدمات متكاملة بني اإلدارات وضمان اجلودة في  (ب) 

تقدمي اخلدمات وذلك في إطار استراتيجية إمنائية وطنية 
مة لتعزيز التنمية البشرية املنصفة؛  شاملة ومصمَّ

ضمان تصميم اخلدمات الشاملة والفعالة واستهداف  (ج) 
فئات معينة من خالل احلرص على توفير خدمات 

مخصصة لفئات معينة بغية تصحيح التمييز السابق 
أو الالمساواة احلالية (ضد املرأة أو العاطلني عن العمل 
مثالً)، واالستثمار في حق جميع املواطنني في احلصول 

على اخلدمات األساسية؛

وضع سياسة اجتماعية وطنية ذات أهداف وإجراءات  (د) 
وغايات ملموسة حتدد فيها النتائج االجتماعية التي 

تطال الفئات الفقيرة والضعيفة؛

السماح باالستثمار وبناء القدرات في وضع امليزانية  (ه) 
على أساس النتائج بهدف رصد هذه العملية عن كثب 

وتقييمها.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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فالسياسة االجتماعية هي نهج ثابت وشامل يتطلب 
التزاماً أخالقياً، ويعمل ضمن أطر نظامية ومؤسسية على 

التدقيق في آثار أي سياسة من السياسات العامة على 
اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص بني اجلنسني، وذلك 

في ااالت االقتصادية واملالية والبيئية وغيرها من ااالت.  
ويسعى هذا النهج منذ البداية إما إلى حتويل اآلثار 

السلبية التي ميكن أن تلحقها أي سياسة مبجموعات أو 
فئات معينة أو إلى ضبطها.  ونهج السياسة االجتماعية 

يعالج ضرورات النمو االقتصادي بطريقة تساعد األفراد 
واتمعات احمللية على تخطيط حياتها وتنظيمها عن 
طريق وضع سياسات عامة قائمة على اإلنصاف وإعادة 

التوزيع.

وتعزز السياسة االجتماعية النمو االقتصادي من خالل 
معاجلة الهياكل والظروف االجتماعية التي ميكن أن حتول 
دون حصول اجلميع على الفرص ومشاركتهم واحتوائهم 

بالكامل كمواطنني وكبشر.

وتتماشى السياسة االجتماعية مع االلتزام بحقوق 
اإلنسان العاملية.  ومن هذه احلقوق احلق في التنمية حيث 
التنمية البشرية واإلنصاف البشري هما، بحد ذاتهما، من 
حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، وحيث يحق لإلنسان 

املشاركة في ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والسياسية واملساهمة فيها والتمتع بها.  
فمقابل لغة التخفيف من حدة الفقر ورفع املداخيل (مثل 
وضع حد أدنى لألجر)، تركز السياسة االجتماعية على لغة 

اإلنصاف وحقوق اإلنسان ضمن العناصر الالزمة لتحقيق 
«حد أدنى من العيش الالئق».

السياسة االجتماعية حيز التطبيق

قد يكون في منوذج كوريا اجلنوبية ما يوضح منجزات 
السياسة االجتماعية.  ففي أعقاب األزمة املالية اآلسيوية 

التي ضربت جميع النمور اآلسيوية في التسعينات، واجهت 
كوريا اجلنوبية التراجع الناجم عن عمليات التكييف 
الهيكلي واألزمات االقتصادية واجتاه االقتصاد املفرط 

نحو التصدير بزيادة حجم دولة الرعاية وتوسيع نطاق 
حق املواطنني في اخلدمات االجتماعية.  وقد جمعت في 

سياستها االجتماعية اددة النمو االقتصادي «مع مبادرات 
فعالة على صعيد السياسة االجتماعية تهدف إلى توفير 

احلماية االجتماعية للعاطلني عن العمل أو للذين أفقرتهم 
عملية إعادة الهيكلة االقتصادية» (انظر اإلطار ٤)(١١).

بناء مجتمعات جلميع املواطنني؛  •
تلبية احتياجات الفقراء والضعفاء واحلرص على   •
التي  االجتماعية  اخلدمات  على  اجلميع  حصول 
على  قدرتهم  وبالتالي  ورفاههم،  صحتهم  تعزز 

املساهمة في اتمع؛
للجميع  متكافئة  فرص  إتاحة  على  احلرص   •

واملشاركة في اتمع واالقتصاد؛
تفعيل األنظمة واآلليات املؤسسية اتصة إلزالة   •

احلواجز التي تعوق حتقيق االحتواء واملشاركة.

بل  وحسب،  الفقر  من  احلد  يعوق  ال  املساواة  انعدام 
يعوق النمو أيضاً.  فالكفاءة واإلنصاف يرتبطان بعالقة 
تكامل في األجل الطويل.  ومن أسباب بقاء الفقراء 
على فقرهم عدم قدرتهم على االقتراض على أساس 
وتعليم  اإلنتاج،  في  لالستثمار  املستقبلي  دخلهم 
أوضاعهم.   حتسني  أجل  من  األصول  واقتناء  أبنائهم، 
وميكن أن يتسبب عدم األمن في حيازة األراضي وعدم 
التمكن من إحقاق العدالة في خلق مزيد من احلواجز 

أمام االستثمار وحتقيق النمو لصالح الفقراء.

 Kevin Watkins, “Inequality and Human Development”, in املصدر: 
 Poverty in Focus, The Challenge of Inequality, International Poverty
Center, June 2007, p. 13.

إطار ٣ -  النمو املنصف

تُعنى السياسة االجتماعية مبا يلي:

 ESCWA, Transforming the Developmental Welfare State in the Republic of Korea, E/ESCWA/SDD/2003/9, 6 May 2003, p. 1.  Raising questions about the future (١١)

 of social policy in South Korea, President-elect Lee Myung-bak has apparently pledged to bring a business approach to “reinvigorating” the economy; The
.Boston Globe, 24 February 2008
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العمل واليد العاملة

تعزيز العمالة الالئقة للحد من الفقر 
ورفع مستويات املعيشة

العمل الالئق يرفع مستوى اإلنتاجية 
ويساهم في رفاه العاملني، ويحد من 

الفقر، ويزيد الطلب احمللي، ويعزز املساواة، 
ويرسخ التماسك واالستقرار االجتماعي

توافق اجتماعي بشأن السياسات 
واألنشطة املولدة لفرص العمل:

إظهار الروابط بني السياسات   •
االقتصادية واالجتماعية؛

إتاحة فرص احلوار واملشاركة في   •
اتمع (االحتادات، واجلمعيات، والعمل 

اجلماعي)؛
احلصول على دعم قطاع األعمال.  •

معايير العمل والدخل العادل:
معايير عمل تتفق مع القانون الدولي   •

واتفاقيات حقوق اإلنسان، مثل 
القضاء على عمالة األطفال وعدم 

التمييز على أساس نوع اجلنس أو 
السن أو اإلعاقة؛

إجراء إصالحات تشريعية في مجال   •
العمالة وظروف العمل واألجور.

تطوير املهارات لتعزيز اإلنتاجية:
التدريب وتطوير املهارات حسب   •

الطلب في سوق العمل واحتياجات 
اليد العاملة (وضع برامج إعادة 

التدريب).

العمل املنتِج الذي يجري اختياره بحرية:
خلق الفرص من خالل برامج األشغال   •
العامة، واحلوافز الضريبية، واإلعانات. 

التعليم

وضع البرامج الالزمة حلصول اجلميع على 
التعليم  

تعليم املواطن هو أساس للنمو 
االقتصادي الطويل األجل والتماسك 

واالستقرار االجتماعي العام.  وقد ثبت 
أن االستثمار في تعليم الفتيات بهدف 

حتسني الصحة والرفاه يساهم في حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية 

تشجيع التعليم األساسي ااني 
للجميع:

إلغاء الرسوم واحلواجز، وتعزيز اجلهود   •
الرامية إلى تشجيع البقاء في 

املدارس، خصوصاً للفتيات.  وقد 
اتضحت نتائج ذلك في اآلثار اإليجابية 

املتتالية على عائالت ومجتمعات 
محلية برمتها؛  

التعليم في مرحلة احلضانة؛  •
تدريب املدرسني.  •

النهوض بالتعليم الثانوي واملهني/الفني 
وما بعد الثانوي:

االطالع على احتياجات سوق العمل   •
وطلباتها؛

كفالة توفر هذه اخلدمات وتيسرها   •
للجميع؛

تشجيع اكتساب املهارات املهنية   •
والفنية؛

نوعية التعليم ومضمونه؛  •
االستثمار في تدريب املدرسني وبناء   •

قدراتهم؛
مراجعة املناهج الدراسية واالطالع   •

على االحتياجات احمللية؛
تعزيز املعايير التعليمية الوطنية   •

املوحدة.

الصحة

تقدمي خدمات الصحة األساسية 
وصحة األم والطفل للجميع

توفر اخلدمات الصحية وتيسرها أساس 
لتحسني صحة األفراد والعائالت 

واتمعات احمللية ورفاهها؛ ولهذه 
اخلدمات أثر مباشر على إنتاجية اليد 
العاملة واالزدهار والنمو االقتصاديني

تعزيز برامج خدمات الصحة الوقائية:
منط حياة صحي؛  •

التحصني؛  •
صحة العائلة؛   •

الغذاء والتغذية؛  •
الصحة البيئية والصرف الصحي؛  •

الصحة املهنية.  •
توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية:

توفير خدمات صحية بكلفة   •
ميسرة؛

االهتمام بالتكاليف والرسوم   •
والتأمني واملواقع واملعايير واخلدمات 

وغيرها؛
معاجلة االحتياجات اخلاصة   •

للمجتمعات احمللية الفقيرة والنائية 
والفئات املستبعدة األخرى.

الصحة النفاسية واإلجنابية:
تقدمي خدمات صحية روتينية   •

ووقائية؛
تثقيف املرأة ومتكينها فيما يتعلق   •

بصحتها؛
رفع مستوى الوعي بالتغذية   •

والنظافة الصحية.

مكافحة فيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز واملالريا:

وضع حد للصمت والتمييز؛       •
توفير الناموسيات املعاجلة باملبيدات   •

من غير كلفة.

مسائل صحية أخرى:
التثقيف بشأن الوقاية من األمراض   •

املزمنة ومعاجلتها.

احلماية االجتماعية

معاجلة احتياجات الفئات الضعيفة 
والشديدة التعرض للمخاطر 

حماية الفئات الضعيفة والشديدة 
التعرض للمخاطر من نتائج 

العمليات االقتصادية، وتعميم 
اإلنصاف، وتعزيز الرفاه والتماسك 

االجتماعي

توسيع نطاق تغطية املعاش 
التقاعدي والتأمني:

توفير خيارات التأمني في حالة   •
البطالة؛

وضع برامج للضمان االجتماعي؛  •
إصالح التشريعات، ومعايير   •

األهلية للمعاش التقاعدي (مثل 
املرأة)؛

رَضية ولألمومة. تقدمي إجازات مَ  •
معاجلة االحتياجات امللحة 

للمجتمعات احملليّة:
وضع برامج لألمن الغذائي؛  •

ضمان احلصول على اللوازم   •
األساسية (الوقود والكهرباء 

واملاء)؛
تقدمي اإلغاثة في حاالت الكوارث.  •
دعم املرأة واليد العاملة بدون أجر:

تقدمي الفوائد والفرص للمرأة في   •
االقتصاد غير النظامي؛

توسيع نطاق اخلدمات املعقولة   •
الكلفة للعناية بالطفل واملسن.

حماية الطفل
حماية األطفال املشردين، والقضاء   •

على عمالة وبغاء األطفال.
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وعلى الرغم من استمرار التحديات، اتضحت فعالية 
هذه املبادرات في مساعدة حكومة كوريا اجلنوبية على 

حتقيق هدف «االحتواء االجتماعي» في إطار جهودها 
اإلمنائية.  فهذا التركيز على توسيع نطاق احلقوق والفرص 
االجتماعية، إضافة إلى احلماية االجتماعية، في مواجهة 

األزمة االقتصادية، يدل على إدراك كوريا اجلنوبية عبر التاريخ 
للفوائد التي تأتي بها السياسة االجتماعية عندما ترتبط 

بأهداف التنمية االقتصادية.             

جيم-  على مثال سباق املائة متر

السياسة االجتماعية املتكاملة تُعنى بتحقيق اإلنصاف، 
بتهيئة الظروف املناسبة، كتكافؤ الفرص واملسؤوليات، 

لتحقيق العدالة االجتماعية.  السياسة االجتماعية تُعنى 
باستحداث اآلليات التنظيمية التي تضمن دوام اإلنصاف.  
فالسياسة االجتماعية املتكاملة تكفل املساواة في توفير 

الفرص للجميع.

ففي سباق املائة متر مثالً، يكون السباق عادالً عندما 
يصطف جميع املتبارين على خط االنطالق ذاته (انظر 

الشكل ١).  وخالل السباق، يواجهون احلواجز ذاتها، 
ويحظون بإمكانات وفرص متساوية.  وإمنا يعتمد فوزهم 

باختصار فقط على قدرتهم وتفانيهم.

لكن عدالة هذا السباق قلما تتحقق على أرض الواقع.  
فاتمعات كلها ترزح حتت وطأة التباينات، حيث يضطر 

الفقراء واحملرومون في غالب األحيان لبدء السباق قبل خط 
االنطالق بأشواط، ويواجهون حواجز كثيرة، ويحظون بفرص 

قليلة لتحسني نوعية حياتهم.  وفي البلدان التي تكثر 
 ً فيها التباينات االجتماعية واالقتصادية، يبلغ اإلجحاف حدا

حيث تستأثر قلة باالمتيازات بفضل ثرواتها ووصولها إلى 
صانعي القرار، وتبدأ السباق بعد خط االنطالق بأشواط، وال 

تواجه من احلواجز إال القليل بينما حتظى بفرص تفوق بكثير 
حصتها العادلة.

 ،ً وتؤمن السياسة االجتماعية، عندما تصمم وتُنفذ جيدا
اآللية التي تُعنى بتصحيح مواطن اإلجحاف بحيث تضمن 

تكافؤ الفرص أمام اجلميع.  وكذلك تضمن السياسة 
االجتماعية وضع آليات التنظيم وفرض الضوابط من أجل 
معاجلة حاالت اإلخفاق واألخطاء.  فالسياسة االجتماعية 

املتكاملة تضع األسس لتكافؤ الفرص أمام اجلميع.

واحلكومة، باتخاذها أو بعدم اتخاذها اإلجراءات املتعلقة 
باحلقوق االجتماعية واألنظمة االجتماعية وإعادة التوزيع 

االجتماعي، تقرر مدى عدالة السباق وصحة النتيجة التي 
سيؤول إليها.  أما العناصر املتمثلة في االحترام االجتماعي 

واملسؤولية االجتماعية والتمثيل االجتماعي فهي التي 
تُعنى بتوجيه احلكومات لدى تطبيقها احلقوق االجتماعية 

واألنظمة االجتماعية وإعادة التوزيع االجتماعي.

١-  احلقوق االجتماعية

 ً تكافؤ الشروط: يحدث خط االنطالق في السباق تأثيرا
واضحاً على النتيجة.  فهل يؤدي التمييز الراسخ بني 

اجلنسني، مثالً، إلى انعدام تكافؤ ظروف العمل بني الرجل 
واملرأة، بحيث ال تزال املرأة تبدأ من نقطة متأخرة عن الرجل 
بأشواط؟ أال يزال األطفال في املناطق الريفية الفقيرة دون 
أترابهم في املناطق احلضرية من حيث املستوى الصحي، 
وهل سيقضون حياتهم في محاولة للتعويض عن هذا 

التأخير؟

تكافؤ الفرص: تؤثر كيفية إتاحة الفرص بغية معاجلة 

في  اجلنوبية  كوريا  اعتمدتها  مبادرات  ثالث  تظهر 
فعالية  التسعينات  في  االقتصادية  األزمة  أعقاب 
النمو  بني  آن  في  جتمع  التي  االجتماعية  السياسة 
استعيض  فقد  االجتماعي.   واالحتواء  االقتصادي 
بضمان املستوى األدنى للمعيشة عن برنامج املساعدة 
االجتماعية؛ وجرى حتسني البرنامج الوطني للتقاعد، 
للمساءلة،  وإخضاعه  املالية،  استدامته  بتعزيز 
وتوسيع نطاقه، بحيث يشمل معظم السكان؛ وجرى 
إصالح الهيكل التنظيمي للتأمني الصحي الوطني.  
السياسة  بوضوح  تناقض  كلها  اإلصالحات  وهذه 
الرفاه  لنموذج  خضعت  التي  السابقة  االجتماعية 
اإلمنائي الذي يفرط في التركيز على االستدامة املالية 

للسياسات االجتماعية واجلدوى في تطبيقها.

 ESCWA, Transforming the Developmental Welfare State :املصدر
 in the Republic of Korea, E/ESCWA/SDD/2003/9, 6 May 2003, p. 2
(emphasis added).

اإلطار ٤-  السياسة االجتماعية في كوريا اجلنوبية

٣٤

ويساهم بالتالي في زيادة األرباح وتعزيز إمكانيات االستثمار 
والنمو(٢٢).  ويؤدي اإلنفاق االجتماعي على الصحة والتعليم 
والقطاعات األخرى في إطار سياسة اجتماعية شاملة إلى 

نتائج مماثلة. 

وتبنيّ أن التحسينات التي جترى على القطاع الصحي 
تسهم في النمو االقتصادي، من خالل ما حتدثه من أثر على 
اإلنتاجية واحلالة الدميغرافية.  ومن أبرز النتائج التي توصلت 

إليها البحوث أن العمر املتوقع مؤشر قوي على النمو 
االقتصادي في املستقبل.  ويُعتقد أن اآلليات التي يحدث 

عبرها هذا األثر هي: 

(١) حتسن اإلنتاجية بفعل حتسن صحة اليد العاملة وقلة 
التغيب بسبب املرض؛ (٢) زيادة حوافز االستثمار في رأس 

املال املادي والبشري لدى األفراد والشركات؛ (٣) ارتفاع 
ً إلى أن األفراد في سن العمل يدخرون  معدالت االدخار، نظرا
لسني التقاعد.  ويؤدي التحول الدميغرافي الناجت عن حتسن 

الصحة إلى خفض معدالت اإلعالة، األمر الذي يخفض 
املدخرات ويرفع نسبة اليد العاملة الناشطة اقتصادياً(٢٣). 

ويتعني أن يتضمن مخطط االستراتيجية اإلمنائية الوطنية 
املنصفة اإلطار الثالثي العناصر الذي وضعته اإلسكوا 
للسياسة االجتماعية، ونهجاً للنمو املنصف يشتمل 

على وظائف السياسة االجتماعية، أي اإلنتاج وإعادة 
اإلنتاج واحلماية واإلنصاف واالحتواء.  ويبنيّ اإلطار ١١ األبعاد 

الرئيسية للسياسة االجتماعية الوطنية في مجاالت 
العمالة والعمل والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية(٢٤).

وميكن لبلدان منطقة اإلسكوا التدقيق في النفقات 
واصصات والنتائج في قطاعات اخلدمات االجتماعية، 

حسب القائمة الواردة في اطط السابق وحسب األولويات 
الوطنية (حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومعاجلة أوجه 

التقصير احملددة في تقارير التنمية البشرية العربية).  
والهدف هو حتديد أدوار احلكومة وقطاعات اتمع املدني 
ومسؤولياتها، والنظر في أية تباينات قائمة، والبحث في 

ضرورة إنشاء أية آليات مؤسسية أو آليات أخرى، وإجراء 

اإلسقاطات لوضع سيناريوهات بديلة وحتديد اجتاهات 
السياسة العامة في هذه القطاعات على أسس صائبة(٢٥).

دال-  نقاط انطالق السياسة االجتماعية: ملخص

١-  ملخص اخلطوات لصنع السياسة االجتماعية

إفساح اال ملشاركة املواطنني، بحيث ميكنهم  (أ) 
مساءلة حكوماتهم واملساهمة في صنع السياسات 

العامة؛
تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية للنظام القضائي  (ب) 

واإلدارة العامة والهيئات احلكومية األخرى، وإشراك 
جميع الوزارات املعنية بالشأن االقتصادي واالجتماعي 

في نقاش حول العقد االجتماعي اجلديد؛
تعزيز دمج نُهج حقوق اإلنسان في التحليل  (ج) 

االستراتيجي وبناء القدرات فيما يتعلق بترابط 
األهداف االقتصادية واالجتماعية (مثل قدرة اموعات 
االقتصادية واالجتماعية على التحليل االقتصادي على 

مستوى احلكومة)، ودمج النتائج االجتماعية ونتائج 
التنمية االقتصادية مباشرة في التخطيط االقتصادي 

واالجتماعي وفي اخلطط االستراتيجية اإلمنائية 
الوطنية؛

دعم جمع البيانات املوثوقة واملصنفة وحتليلها وتعزيز  (د) 
القدرات في هذا اال، وتعزيز القدرات الالزمة لوضع 

امليزانية على أساس النتائج. 

٢-  ملخص السبل اآليلة إلى تعزيز توافق اآلراء

إشراك مجموعة من اجلهات الفاعلة، وإفساح ااالت  (أ) 
املؤسسية للحوار والتعلم في اتمعات احمللية، 

بهدف تعزيز مشاركة هذه اتمعات واحلصول على 
تأييدها، وذلك من خالل تعزيز دور وسائط اإلعالم ودعوة 

مجموعة من منظمات اتمع املدني إلى املساهمة، 
وأيضاً من خالل إفساح اال أمام املواطنني للتعبير عن 

احتياجاتهم واهتماماتهم؛

.Thandika Mkandawire, Social Policy in a Development Context, UNRISD, Social Policy and Development Programme Paper Number 7, June 2001, p. 8 (٢٢)

.Ibid., p. 8 (٢٣)

.Adapted from Isabel Ortiz, Social Policy, DESA/UNDP, August 2006, pp. 33-57 (٢٤)

(٢٥) انظر مثالً مختلف السيناريوهات املوضوعة ملصر في إسقاطني مختلفني؛ تقرير التنمية البشرية ملصر ٢٠٠٥، اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي ومعهد التخطيط القومي، مصر ٢٠٠٥.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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خط االنطالق
تكافؤ الظروف االجتماعية

احلواجز
 تكافؤ إمكانات احلصول

 على اخلدمات االجتماعية
األساسية

 الفرص
 تكافؤ إمكانات احلصول

على الفرص

اآلليات التنظيمية
 ضوابط تضمن تكافؤ إمكانات

احلصول على الفرص

الشكل ١: سباق املائة متر 

الفوارق وحاالت التمييز املاضية على نتيجة السباق.  
فانطالقاً من املقارنة نفسها، هل تتاح للمرأة، مثالً، فرص 

التدريب املتاحة للرجل؟ هل يحصل سكان املناطق الريفية 
على املوارد اإلضافية التي يحتاجون إليها للحاق بركب 

سكان املناطق احلضرية؟ واألهم هل من سبيل للحصول 
على هذه الفرص؟ وتبدو في الشكل ١ بعض املسارات 

مكتظة باحلواجز والعوائق بينما تبدو مسارات أخرى خالية 
أو شبه خالية منها.

ويشير تفسير هذا الشكل من منظور السياسة 
االجتماعية إلى مسؤولية احلكومات في وضع اآلليات 
التنظيمية حرصاً على احترام حقوق جميع املواطنني 

وصونها من دون أي متييز.

٢-  األنظمة االجتماعية

تتأثر نتائج السباق أيضاً بالطريقة التي متارس فيها 
السلطة املعنية مسؤولياتها في تنظيم السباق.  فهذه 
السلطة مسؤولة عن: (أ) وضع الشروط ورصد تطبيقها 

خالل السباق حرصاً على ضمان أعلى مستوى من اإلنصاف 
والشفافية؛ (ب) وضع وتطبيق معايير متوافق عليها حول 

قواعد السباق بحيث حتظى بقبول جميع املتنافسني 
وامتثالهم لها؛ (ج) وضع وتطبيق اآلليات الضرورية لضبط 

كل مخالفة أو استغالل واملعاقبة عليه.  فما هي النقطة 
التي ينطلق منها اجلميع؟ وهل ميلك سكان املناطق الريفية 
إمكانية احلصول على النوعية نفسها من خدمات التعليم 

والصحة؟ وملاذا يواجه بعض الناس حواجز أقل مما يواجهه 
اآلخرون؟

ومن منظور السياسة االجتماعية، يشير تفسير هذا 
الدور التنظيمي االجتماعي إلى مبدأ املسؤولية املنوطة 

باحلكومة، كونها الهيئة التمثيلية املعنية بضمان اإلنصاف 
والشفافية، في عملية يقبل بها الناس ويثقون بها 

وميكنهم مساءلة احلكومة بشأنها.

٣-  إعادة التوزيع االجتماعي

ينبغي توزيع املوارد من جديد أو إعادة توزيعها حرصاً على 
اإلنصاف في السباق والعدالة في نتائجه.  وميكن اتخاذ 

ترتيبات بديلة لصالح أفراد اتمع الذين ال يزالون مهمشني.  
وقد يستلزم إجراء سباق عادل رصد ميزانيات معينة إلتاحة 

فرص التدريب واملنافسة للنساء والفتيات.  وقد يتطلب 
السباق العادل أيضاً إجراء استثمارات خاصة لصالح سكان 

املناطق الريفية في الرعاية الصحية األساسية، واملشاريع 
الصديقة للبيئة، وخدمات البنية التحتية، وغيرها من 

اخلدمات األساسية.

٣٣السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

في  الرفاه  لدولة  العامة  السياسات  في  حتوالً  بها  املرتبطة  واالقتصادية  التكنولوجية  الهيكلة  وإعادة  العوملة  أحدثت 
الغرب كما في كندا.  وال ميكن بعد اليوم فصل السياسة احمللية عن السياسة الدولية، كما ال ميكن التفكير في مستقبل 
في  متجذرة  تظل  الرفاه  دولة  أن  غير  كبيرة.   الرفاه  دولة  على  والضغوط  العاملي.   السياق  في  إال  االجتماعية  احلماية 
االقتصاد السياسي للدولة الكندية، حيث ال تزال البرامج االجتماعية  تستأثر بجزء كبير، بل متزايد، من املوارد والنفقات 

العامة. 

ويشكل هذا السياق حتدياً لصانعي السياسات.  أما التحدي األكبر، فهو التحول من دولة الرفاه املرتكزة على االقتصاد 
الوطني إلى دولة تتماشى مع ديناميات االقتصاد العاملي.  وينبغي أيضاً حتقيق ذلك بطريقة ال متس بااللتزام التاريخي 
بالعدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي املكرسني في منوذج ما بعد احلرب.  وال شك في أن هذا التحدي الكبير ينطوي 
املالية  والضغوط  للسكان  االجتماعية  االحتياجات  بني  توازن  إيجاد  أهمها:  الثانوية،  التحديات  من   ً جدا كبير  عدد  على 
السياسة  تراعي  أن  على  واحلرص  اجلديد؛  االقتصادي  للنظام  املواطنني  جتهز  وتدريبية  تعليمية  نظم  ووضع  الدولة؛  على 

االجتماعية  تنوع اتمع الكندي واحتياجاته.

عن أليسار سروع، السياسة االجتماعية في كندا: منوذج للتنمية، E/ESCWA/SD/2001/9،  ٢١ كانون الثاني/يناير٢٠٠٢، ص ٨٢-٨٣ باإلنكليزية.

اإلطار ١٠-  كندا تواجه التحديات املالية لدولة الرفاه

من خالل قانون األحوال الشخصية (١٩٥٦) والدستور 
نفسه (١٩٥٩).  وقد أنشئ عدد من املنظمات الهامة على 
املستويني احلكومي وغير احلكومي، منها وزارة شؤون املرأة 

واألسرة والطفولة، والس الوطني للمرأة واألسرة، واللجنة 
الوطنية للمرأة والتنمية، ومركز البحوث والدراسات 

والتوثيق واإلعالم حول املرأة.  وفي جميع هذه التدابير 
تعبير عن التزام احلكومة املستمر في تعزيز مشاركة املرأة 

وإنصافها في قرارات السياسة العامة التي تؤثر على 
حياتها(٢١).

وعلى النحو املبنيّ في اإلطار ١٠، وضعت كندا كذلك 
سياساتها االجتماعية وفقاً ملبدأ اخلدمات الشاملة، 

والتي يتمتع مبوجبها جميع املواطنني باحلق في احلصول 
على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتربية 

ومستحقات التقاعد.

٤-  دمج السياسة االجتماعية في االستراتيجيات اإلمنائية 
الوطنية

ينبغي أن تشتمل االستراتيجية اإلمنائية الوطنية على 
تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني، واجلودة في تقدمي 
اخلدمات، واالستثمار في املوارد البشرية، ووضع السياسات 
الشاملة واستهداف فئات معينة.  وهذه األهداف تتوقف 
على جمع البيانات الوافية وحتليلها، وعلى وضع امليزانيات 

على أساس النتائج وفقاً الستراتيجية محددة، وعلى حتقيق 
التكامل في جميع البرامج احلكومية.

وفي جميع أنحاء العالم ما يدل على أن النمو واإلنصاف 
يأتيان بفوائد مترابطة.  فاإلنفاق االجتماعي القائم على 

إعادة التوزيع في مجال العمل والعمالة، مثالً، يخفض 
كلفة اليد العاملة من خالل رفع مستويات إنتاجيتها، 

(٢١) انظر مثالً اإلسكوا، قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة اإلسكوا.  سلسلة 

دراسات السياسة االجتماعية (٩)، E/ESCWA/SDD/2004/2، ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٤، ص ٢٤.
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ومن منظور السياسة االجتماعية، قد يستلزم تصحيح 
ظروف السكان املهمشني واملستبعدين اجتماعياً 

(الذين تنتج مشاكلهم في غالب األحيان عن سياسات 
التكييف الهيكلي وعمليات النمو االقتصادي) إعادة 
التفكير في الثروات واملنافع االقتصادية وإعادة حتديد 
أوجه استعمالها وإعادة توزيعها، وتضييق الفجوات 

الناجمة عن التركيز املفرط على السياسات االقتصادية 
القائمة على نهج «النمو أوالً».  ويتطلب هذا النهج 
اعتماد نظرة ال تتوقف عند «القضاء على الفقر» بل 
تتجاوز ذلك إلى معاجلة الظروف الهيكلية (والفرص) 

. ق اإلجحاف االجتماعي في مجتمع معنيّ التي تعمّ

إعادة التوزيع االجتماعي لصالح املعوقني

إلى  تقدم  أن  ميكن  التي  االجتماعية  اخلدمات  من 
التحرك  عليه  يسهل  خاص  منزل  توفير  هي  ق  معوّ
داخله.  غير أن السياسة االجتماعية الفعالة التي 
تُعنى مبعاجلة مشاكل اإلعاقة تذهب إلى سن قوانني 
من  املعوقني  متكن  رخص  وإصدار  خدمات  وتقدمي 
وكرمية.  ومن  مستقلة  حياة  وعيش  بحرّية  التحرك 
التدابير التي تشملها هذه السياسة توفير وسائل 
وتخطيط  استعمالها،  املعوقني  على  يسهل  نقل 
املهني،  التدريب  وتقدمي  احلواجز،  من  خالية  مدن 
سوق  في  والدمج  اإلعالمية  واخلدمات  والسكن، 

العمل وغيرها.

تعزيز  بهدف  االجتماعي  والرفاه  االقتصادي  واالزدهار  النمو  بني  بالتوفيق  االجتماعية  السياسة  تُعنى  املفاضلة،  عن  عوضاً   •
التنمية البشرية.

باحلماية  وبالتالي  الفرص،  وتكافؤ  باإلنصاف  االقتصادي  اإلنتاج  يربط  شامالً  نهجاً  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  تعني   •
االجتماعية.

والتنمية  اإلنسان  حقوق  لتجاهل  نتيجة  هو  إمنا  االقتصادية،  التنمية  تخلفها  التي  النتائج  من  نتيجة  مجرد  الفقر  ليس   •
البشرية املتكافئة في السياسات والنظم الهيكلية.

إدماج  نحو  التقدم  لقياس  املناسبة  الضوابط  بفرض  ملتزمة  قوية  دولة  وجود  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  نهج  يعني   •
اإلنصاف في التخطيط للتنمية وحتقيقها.

عبر هامة
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لأللفية، في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  وتعهدت 
احلكومات بتصميم وتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنية 

تكون أكثر طموحاً وحتظى مبزيد من الدعم الدولي.

وتتولى تقدمي اخلدمات االجتماعية في منطقة اإلسكوا 
عموماً الوزارات القطاعية اتصة على الصعيدين الوطني 

واحمللي، تدعمها في حاالت عديدة منظمات اتمع املدني 
واملنظمات غير احلكومية وكيانات خاصة أخرى تُعنى 

هي أيضاً بتقدمي اخلدمات.  وجتمع السياسة االجتماعية 
املتكاملة بني النتائج االجتماعية والتخطيط االقتصادي 

والتنمية، على أساس جمع البيانات وحتليلها بطرق 
سليمة.  وميكن استخدام االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية 

لتحقيق التناسق، من خالل التعاون واحلوار بني الوزارات 
القطاعية، وبني هذه القطاعات وهيئات صنع السياسات، 

وبني مجموعات املواطنني.  وتتضمن اآلليات واألدوات 
االستراتيجية الالزمة لتقدمي اخلدمات املتكاملة ما يلي:

تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني؛ (أ) 
االلتزام مبعايير اجلودة في تقدمي اخلدمات؛ (ب) 

وضع سياسات شاملة واستهداف فئات معينة. (ج) 

١-  تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني

حترص الدولة الفعالة على أال تتكبد شرائح معينة من 
السكان الكلفة االجتماعية لعمليات التنمية، كما 

تتولى إعادة توزيع الثروات واملوارد لتصحيح أية أضرار قد 
ً تنظيمياً  تقع من هذا القبيل.  وتؤدي الدولة القوية دورا
ً هاماً في تأمني السبل الالزمة لتعميم اإلنصاف  ومؤازرا

ورصد نتائجه، وذلك من خالل جمع البيانات املستحدثة 
وحتليلها.

ويتضح من أمثلة مأخوذة من بلدان مثل آيرلندا وكندا 
وماليزيا والنرويج وغيرها أن تعميم اإلنصاف االجتماعي 
هو أداة فعالة لتعزيز النمو االقتصادي، وأنه أكثر فعالية 

من النهج التقليدية لتقدمي اخلدمات.  فمن شأن السياسة 
ن فرص العمل الالئق واألجور  االجتماعية املنصفة أن تؤمّ

العادلة بهدف احلد من الفقر ورفع مستويات املعيشة. 

وتواجه منطقة اإلسكوا حتديات عديدة في تعميم اإلنصاف 
على مستويات شتى، منها معاجلة التركيبة العرقية 

 ً والدينية املتنوعة لسكانها (فبلدان اخلليج مثالً تضم عددا
ً من األيدي العاملة األجنبية؛ ويضم األردن واجلمهورية  كبيرا

ً كبيرة من الالجئني  العربية السورية والعراق أعدادا

واملهجرين).  وتشهد بلدان عديدة في املنطقة مقاومة 
ملساعي حتقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني فيها. 

٢-  اجلودة في تقدمي اخلدمات ونوعيتها

يشكل االستثمار في املوارد البشرية والتنمية البشرية 
ً أساسياً في السياسة االجتماعية املتكاملة التي  عنصرا
تتمثل فوائدها في الرخاء االقتصادي والرفاه االجتماعي.  

فالرفاه املنتِج يؤمن خدمات اجتماعية أساسية، ويحفز في 
الوقت ذاته املواطنني عن طريق التعليم والتدريب، وميكنهم 

من املشاركة في العمليات اإلمنائية باعتبارهم قطاعات 
اجتماعية فاعلة وليس مجرد جهات تتلقى املساعدة. 

وحتدد عوامل عديدة نوعية اخلدمات املقدمة في إطار 
السياسة االجتماعية املتكاملة.  ومن هذه العوامل القدرة 

البشرية واملؤسسية على تقييم االحتياجات من خالل جمع 
ً إلى التحليل  البيانات الوافية، وتخصيص املوارد استنادا
االجتماعي، ورصد النتائج، وإيجاد النموذج املالئم الذي 

يجمع بني نظم اخلدمات املركزية والالمركزية بغية ضمان 
إتاحة هذه اخلدمات ووصولها إلى جميع شرائح اتمع، 

ومشاركة اتمع املدني واملنظمات املدنية األخرى في إيصال 
صوت املواطنني إلى صانعي السياسات. 

٣-  السياسات الشاملة واستهداف فئات معينة

تُخصص اخلدمات املصممة حسب احلاجة لفئات معينة من 
السكان (حسب املنطقة، ونوع اجلنس، والدخل، وغيرها)، 

بينما تكون اخلدمات الشاملة متوفرة ومتيسرة باعتبارها 
حقاً عاماً يحظى به جميع املواطنني.  وتوصي األمم املتحدة 

عموماً بتقدمي خدمات شاملة للجميع، ألن هذا النهج 
يسمح بتقدمي الدعم من حساب إلى آخر، ويؤمن في النهاية 

خدمات أفضل للفئات املنخفضة الدخل.  وال يوصى 
باالستهداف إال لتقدمي خدمات سريعة للفقراء عموماً، وفي 

ً من السكان (مثل املكفوفني).  حالة فئات محدودة جدا

وتوضح مسألة دمج قضايا املرأة والرجل في صلب 
السياسة االجتماعية الفرق بني تقدمي اخلدمات املصممة 

لفئة معينة وتقدمي اخلدمات الشاملة.  وفي املنطقة 
ذت تونس هذين النوعني من السياسات، بغية  العربية، نفّ
حتسني أوضاع املرأة وظروفها (سياسات مصممة حسب 
احلاجة)، ولدمج قضايا املرأة والرجل في عملية التنمية 

االقتصادية.  ومبدأ املساواة مكرس في الدستور التونسي، 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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ويضم الس خمسة فرق عمل، يترأس كالً منها عضو من 
أعضاء الس.  ويعمل كل فريق على مجموعة محددة من 

املسائل القطاعية املتصلة باالقتصاد، والتنمية الريفية، 
 ً والصحة، والتعليم، والتعاون الدولي.  ويؤدي الس دورا
هاماً في تعزيز احلوار بني مختلف الفئات حول املسائل 

االقتصادية واالجتماعية الرئيسية.  ويتخذ الس كذلك 
مواقف بشأن مشاريع القوانني واملراسيم ذات الصلة، ومنها 
اخلطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتقارير 

املرحلية حول تنفيذ اخلطة الوطنية، وامليزانية الوطنية(١٩). 

وتشكل االس االقتصادية واالجتماعية، إذا ما اتسمت 
بالفعالية، إحدى األدوات العديدة التي تتيح متثيل مختلف 

مجموعات املصالح في آلية نظامية للتدقيق في 
السياسات العامة للحكومة.  وتستخدم بعض البلدان 

املنتديات البلدية، في حني تستخدم بلدان أخرى اجللسات 
ل بلدان غيرها على تعزيز دور وسائط  العلنية، بينما تعوّ
اإلعالم وتفعيل مشاركتها في الشأن االجتماعي.  وفي 
النهاية، يعزز التوافق العام لآلراء دور شاغلي الوظائف 

العامة في التشاور مع «أصحاب احلقوق» ويفسح اال 
ملشاركة مختلف الفئات االجتماعية وأصحاب املصالح 

املشتركة في اتمع. 

٣-  املراصد االجتماعية

املراصد االجتماعية هي أداة مؤسسية هامة لوضع 
السياسات العامة على أسس سليمة، ورصد االجتاهات، 

وتقييم آثار البرامج، وتوقع مجاالت التوتر أو التغيير 
احملتملة.  وميكن إنشاء هذه املراصد كمنظمات مستقلة 

أو شبه حكومية أو خاضعة إلشراف احلكومة، وهي تتولى 
رصد املسائل واالجتاهات االجتماعية لالسترشاد بها في 

وضع السياسة االجتماعية وتوجيهها وتقييمها.  وتركز 
املراصد االجتماعية على:

جمع البيانات املتعلقة بالفقر والقضايا االجتماعية  (أ) 
األخرى وحتليلها ونشرها لالسترشاد بها في وضع 

السياسة االجتماعية؛
إجراء املسوح والبحوث وغيرها من أنواع التقييم أو  (ب) 

تكليف جهة أخرى بإجرائها؛  
بناء القدرات على اكتساب املعرفة وبناء النهج املرتكزة  (ج) 

على األدلة فيما يتعلق بالسياسة االجتماعية؛
نشر املعلومات من أجل تشجيع مشاركة املواطنني؛ (د) 

رصد القوانني واألنظمة وإبداء اآلراء بشأنها؛ (ه) 
إقامة روابط مع املنظمات األخرى الفاعلة في البلد  (و) 
املعني، وتشجيع إقامة الشبكات والشراكات، وهذه 

الروابط هي أحد األوجه الهامة للمراصد االجتماعية.

وفي فرنسا، يتألف املرصد الوطني إلقصاء الفقر من ٢٢ 
ً، ميثلون الوزارات ومعاهد البحث اتصة، كما يضم  عضوا

أكادمييني، وباحثني من ذوي اخلبرة في ااالت ذات الصلة.  
ويكلف املرصد خبراء خارجيني إلعداد دراسات عن الفقر 

واإلقصاء االجتماعي، يُسترشد بها في صنع السياسات.  
أما في سري النكا وموزامبيق مثالً، فأنشئ املرصد 

االجتماعي للتركيز على استراتيجيات احلد من الفقر.

وتوجد كذلك مراصد اجتماعية تشمل عدة بلدان، مثل 
املرصد االجتماعي األوروبي واملرصد األوروبي للنظم 

والسياسات الصحية.  ويرعى االحتاد األوروبي مراصد 
اجتماعية عديدة وميولها، منها املركز األوروبي لرصد 
التغيير واملرصد األوروبي لألوضاع الدميغرافية واحلالة 

االجتماعية(٢٠).

ً في منطقة اإلسكوا،  ومع أن املراصد االجتماعية نادرة جدا
ميكنها أن تكون فعالة في تنفيذ السياسة االجتماعية.  

وقد يختلف تصميم الهيكل املالئم للمراصد وواليتها 
حسب الظروف كما ميكن أن يكون على مستوى البلد 
أو املنطقة.  ومن االعتبارات الهامة على هذا الصعيد 
االستقاللية النسبية للمراصد االجتماعية، وموقعها 

ضمن هيئات حكومية محددة، وحصولها على البيانات 
واملعلومات، ومتويلها، وعضوية هذه املراصد، ومسؤولياتها 

العامة فيما يتعلق بالسياسة االجتماعية. 

جيم-  السياسة االجتماعية في االستراتيجيات 
اإلمنائية الوطنية

ً على أولوية  أكد مؤمتر القمة العاملي في عام ٢٠٠٥ مجددا
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومنها األهداف اإلمنائية 

 E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2 and ESCWA/SDD, Models of Social Policy. The Tunisian Experience and its Manifestations. Social Policy Series No. 2. (١٩)

.(United Nations, New York, 2002. (E/ESCWA/SD/2002/5) (Arabic and French

.(E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.1) :(٢٠) للمزيد من املعلومات عن املراصد االجتماعية، انظر
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للحكومة  املشورة  تقدم  مستقلة  استشارية  هيئة  وهو   ،١٩٧٣ عام  في  اآليرلندي  واالجتماعي  االقتصادي  الس  أنشئ 
ً ميثلون اجلهات  بشأن تنمية االقتصاد الوطني وحتقيق العدالة االجتماعية.  والس هو عبارة عن شراكة تضم ٣٢ عضوا

التالية:
• منظمات أصحاب العمل؛

• النقابات؛
• منظمات الفالحة والزراعة؛

ومجلس  اإلعاقات،  وذوي  املسنني  ومجموعات  النسائية،  الهيئات  (وتضم  التطوعي  والقطاع  احمللي  اتمع  منظمات   •
الشباب، وشبكات مكافحة الفقر)؛ 

• موظفان حكوميان (موظف من مكتب رئيس الوزراء وموظف من مكتب وزير املالية)؛
• خبراء مستقلون.

االستراتيجيات  واقتراح  آيرلندا،  في  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  حول  استراتيجية  تقارير  إعداد  الس  ويتولى 
لتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية.  وأسهمت تقارير الس في التوصل إلى اعتماد نهج ناجح ملعاجلة 
على  أيضاً  الس  فيه.  ويعمل  رائدة  إجنازات  بتحقيق  آليرلندا  يُعترف  مجال  وهو  املزمنني،  االجتماعي  واإلقصاء  البطالة 
التي  البرملان.  وللتقارير  إلى  الس  تقارير  اآلخرين.  وتُرفع  االجتماعيني  والشركاء  احلكومة  بني  والتعاون  الشراكة  تعزيز 
رئيس  ملكتب  التابعة  االجتماعية  السياسة  وحدة  على  مباشر  تأثير  بها  يوصي  التي  واالستراتيجيات  الس  يضعها 
الوزراء.  والوحدة بحد ذاتها هي آلية فعالة لتنسيق السياسات وإدارتها فيما بني مختلف اإلدارات احلكومية والهيئات 
املسؤولة عن السياسة االجتماعية واالحتواء االجتماعي (وزارات الصحة والطفل، والشؤون االجتماعية وشؤون األسرة، 

والعدالة واملساواة وإصالح القانون، والتربية والعلم).

اإلسكوا، شعبة التنمية االجتماعية، ورقة حول التجارب املقارنة: جتربة االس االقتصادية واالجتماعية، نسيان/أبريل ٢٠٠٧، ص ٣-٤ باإلنكليزية.

اإلطار ٩-  الس االقتصادي واالجتماعي في آيرلندا

ما هي مصادر متويلها؟ وهل هي ممولة من احلكومة أم  (د) 
من مصادر مستقلة؟

ما هي عالقتها باملراصد االجتماعية ومؤسسات البحث  (ه) 
والرصد األخرى؟

هل توجد آلية إلنفاذ توصياتها؟ وما هو أثر هذه  (و) 
التوصيات؟ وهل هي ملزمة للحكومة؟

٢-  مناذج سباقة من املنطقة

يقدم الس االقتصادي واالجتماعي في تونس مثاالً ناجحاً 
عن االس االقتصادية واالجتماعية.  ويعمل هذا الس 

كهيئة استشارية هامة لدى احلكومة والبرملان.  وقد أنشئ 
الس في عام ١٩٦١، وكان يتألف في البداية من ممثلني عن 

النقابات ومنظمات أصحاب العمل، ثم مت توسيعه فيما 
ً ميثلون مجموعة من املنظمات، منها  بعد ليضم ١١٨ عضوا

منظمات اتمع املدني، والقطاعات املهنية ومؤسسات 
القطاع اخلاص، وممثلني عن اإلدارات احمللية، وممثلني عن 

اإلدارات واملؤسسات العامة، فضالً عن اخلبراء املستقلني.  
ل الس من امليزانية العامة، لكنه يعمل بشكل  وميوّ

مستقل مبوجب القانون.  والس مسؤول أمام رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء ورئيس البرملان.  أما رئيس الس االقتصادي 

واالجتماعي، فيعينه رئيس الوزراء.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



٢٩

معدالت البطالة بني حاملي الشهادات)؛
تقدمي أمثلة ملموسة على النتائج االقتصادية  (ج) 

والسياسية للشقاق االجتماعي (أي عندما تتولى 
جهات أخرى دور الدولة)؛

تقدمي مقترحات حول كيفية متكني السياسات  (د) 
االقتصادية من توليد نتائج اجتماعية أفضل (أي 

الضغط على الهيئات التنظيمية في احلكومة إلدراج 
بنود في عقود االستثمار األجنبي املباشر تكفل جودة 

الوظائف وحتافظ على موقعها)؛
تقدمي أمثلة على العالقة بني األدوات االقتصادية  (ه) 

وأهداف اجتماعية محددة (أي إدراج بند عن سوق 
العمل احمللية، يكفل إعطاء عدد محدد من الوظائف 

للسكان احملليني وتزويدهم بالتدريب الالزم لتحضيرهم 
لهذه الوظائف اجلديدة).

باء-  تعزيز مشاركة املواطنني

تختلف أمناط مشاركة املواطنني في العمل العام بني 
مختلف بلدان منطقة اإلسكوا.  فبعض البلدان، مثل 

فلسطني، تضم منظمات حيوية للمجتمع املدني تشرك 
املواطنني في املعترك العام وفي العمل مع احلكومة.  وقد 

تكون منظمات اتمع املدني أقل نشاطاً في بلدان أخرى، أو 
خاضعة لضوابط صارمة على هيكلها وواليتها. 

ويعزز التوافق العام لآلراء الثقة باحلكومات ويوطد العقد 
االجتماعي بني احلكومة والشعب.  ويؤدي وضع اآلليات 

والبرامج التي تفسح اال ملشاركة املواطنني في صنع 
القرارات التي تؤثر على حياتهم إلى متكني احلكومات من 
مقاومة املصالح والضغوط املتنافسة.  ويشكل إفساح 

 ً اال عبر املؤسسات للحوار ضمن اتمعات احمللية عنصرا
هاماً في تعزيز مشاركة املواطنني.  وقد جنحت بلدان أخرى 

بفضل املراصد االجتماعية واالس االقتصادية واالجتماعية 
التي تعزز الشراكة مع احلكومة وتوفر اآلليات واألدوات 

الفعالة لرصد الشؤون والنتائج االجتماعية وتقييمها. 

١-  االس االقتصادية واالجتماعية

أنشئت أشكال متعددة من االس االقتصادية واالجتماعية 
على الصعيد الدولي، باعتبارها طرقاً تنظيمية لتعزيز 

احلوار بني املواطنني وصانعي السياسات، وحتديد النتائج 
االجتماعية ورصدها، ومساءلة احلكومات (انظر اإلطار ٩ 

لالطالع على وصف للمجلس االقتصادي واالجتماعي في 
آيرلندا).

واالس االقتصادية واالجتماعية هي عادة هيئات 
استشارية متثل مجموعة من املصالح االجتماعية 

(جمعيات األعمال والنقابات واالحتادات العمالية واملنظمات 
غير احلكومية وغيرها من هيئات اتمع املدني)، وهي 

تابعة للهيئات الرئيسية املعنية بالسياسات العامة في 
ً إلى أن هذه االس متثل صوت اتمع املدني،  البلد.  ونظرا
يقضي دورها بتقييم األثر االجتماعي للسياسات العامة 

وتقدمي مقترحات لتحقيق النمو االقتصادي والعدالة 
االجتماعية(١٨). 

ومن األسئلة املطروحة حول دور االس االقتصادية 
واالجتماعية وكفاءتها والتي تهم اإلسكوا:

(أ)  ما هو اإلطار املؤسسي والقانوني للمجالس االقتصادية 
واالجتماعية؟ وما هي القوانني التي ترعى إنشاءها؟ 

وهل هي مستقلة أم استشارية لدى احلكومة؟
(ب) ما هي تركيبة قيادتها؟ وهل هي معينة من احلكومة أم 

منتخبة؟
(ج)  ما هي عضويتها؟ وما هو حجمها، ومدى متثيلها 
موعات الكيانات واملصالح االجتماعية، مبا فيها 

الهيئات العامة واخلاصة، على املستوى الوطني وعلى 
مستوى اتمعات احمللية؟

اخلارجية  املساعدة  (شروط  اخلارجية  السياسة  دور   •
ومتطلبات سياسات التكييف الهيكلي وغيرها)؛

صنع  في  الناخبني  ومجموعات  املواطنني  مشاركة   •
السياسات (عموماً وفي قطاعات معينة، مثل الهيئات 

النسائية)؛
السياسات  لتصميم  املستخدمة  البيانات  جودة   •

وموثوقية هذه البيانات وتوفرها.

 اهتمامات منطقة اإلسكوا فيما يتعلق
بالتخطيط للتنمية

.(E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2) الس االقتصادية واالجتماعية، انظر(١٨) للمزيد من املعلومات عن ا



وضعت اإلسكوا من خالل مشروع السياسة االجتماعية 
ً للسياسة االجتماعية  ً فريدا املتكاملة الذي أطلقته إطارا

يقوم على ثالثة عناصر أساسية مترابطة فيما بينها، 
وهي الرؤية وتوافق اآلراء وتقدمي اخلدمات.  وفي هذا اإلطار، 

 ً يدعم كل عنصر العنصرين اآلخرين، ويؤدي كل عنصر دورا
ال يقل أهمية عن اآلخر في تطبيق سياسة اجتماعية 

فعالة.  وقد رأت اإلسكوا من خالل األبحاث والتحليالت 
التي أجرتها في مجال السياسات الوطنية، أن السياسة 

االجتماعية في املنطقة وفي غيرها من املناطق تفتقر في 
غالب األحيان، لدى تطبيقها، إلى عنصر من هذه العناصر 
الثالثة أو أكثر، مما يضعف أثرها.  غير أن التطبيق املتوازن 

لهذا اإلطار الثالثي العناصر ميكن أن يؤسس لعالقة تآزر بني 
الشعب والدولة ويوطدها في إطار من التكامل بني التنمية 

االقتصادية والتنمية االجتماعية.

١٧

العامة  السياسة  صعيد  على  الواضحة  الرؤية 
باإلنصاف  اقتناعاً  الرؤية  تستوجب  والقيادة: 
تطبيق  على  عازمة  سياسية  وإرادة  االجتماعي 
لتحقيق  وضماناً  املتكاملة.   االجتماعية  السياسة 
قيادات  تتوفر  أن  ينبغي  للجميع،  اجتماعية  فوائد 
شفاف  وحكم  متينة،  تنظيمية  عامة  وإدارات  قوية 
على الصعيدين املركزي واحمللي، وأطر مؤسسية قابلة 

للمساءلة وقادرة على فرض الضوابط.

ااالت  توفر  اآلراء  توافق  يستوجب  اآلراء:  توافق 
وفرض  بالتحاور  تسمح  التي  املؤسسية  واآلليات 
املواطنني  ملشاركة  ضماناً  والتوازنات  الضوابط 
املواطنني  تضم  اآلليات  فهذه  منصفة.   تنمية  في 
شؤونهم  ترعى  التي  والهيئات  احمللية  واتمعات 
التنمية  حول  مشترك  تفاهم  لتكوين  عملية  في 

البشرية للجميع.

تنسيق العمل االجتماعي وعملية التنفيذ: يستلزم 
تقدمي اخلدمات على نحو فعال يلبي االحتياجات اتباع 
نهج شامل بشأن كيفية مشاركة الناس في اخلدمات 
منها.   واستفادتهم  عليها  وحصولهم  االجتماعية 
االجتماعية،  السياسة  إطار  في  اخلدمات  فتقدمي 
حتسني  على  تركز  شاملة  إمنائية  رؤية  إلى  يستند  إذ 
االجتماعي  والتماسك  االجتماعي  والرفاه  اإلنتاجية 
في  االجتماعية  املشاكل  يعالج  الطويل،  املدى  على 

سياق التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية.

اإلطار ٥ -  إطار السياسة االجتماعية الذي وضعته 
اإلسكوا

الشكل ٢: إطار للسياسة االجتماعية

الرؤية

توافق اآلراء تقدمي اخلدمات

العقد االجتماعي
منوذج جديد يعيد حتديد العالقة 

االقتصادية واالجتماعية
بني الدولة

وجهات أخرى

ثانياً
اإلطار الثالثي العناصر 
للسياسة االجتماعية

٢٨

ألف-  صياغة السياسة االجتماعية

تعبّر الطرق املتبعة في صياغة السياسة االجتماعية على 
نها من دمج القضايا االجتماعية في التنمية  نحو ميكّ

عن قيادة الدولة ورؤيتها.  وإذا كانت اآلليات واألدوات 
االستراتيجية الالزمة لصنع السياسات العامة املسؤولة 

اجتماعياً مدعومة بالبيانات والتحليالت الكافية، فيمكنها 
املساعدة في حتديد سبل التدخل.  ومن هذه السبل احلوار 

مع النظراء الوطنيني، واالستعانة بجهود أصحاب املصلحة 
غير احلكوميني، وتشجيع إنشاء مؤسسات قادرة على 

جمع البيانات املوثوقة وتبادلها، وإعداد البحوث والبيانات 
املرتكزة على األدلة، واالستفادة من اجلهود واملمارسات 

الفضلى اإلقليمية، وتوفير خبرات محددة في ااالت 
األساسية (وضع امليزانيات، وتطبيق الرصد والتقييم، ووضع 

سيناريوهات تلف اخليارات اإلمنائية، وغيرها).

مناذج سبّاقة من املنطقة

اتخذت مصر مبادرة هامة في املنطقة خالل املؤمتر الوطني 
للسياسة االجتماعية املتكاملة (شباط/فبراير ٢٠٠٧) 

قد حتت رعاية وزارة التضامن االجتماعي في مصر،  الذي عُ
وبالشراكة مع اإلسكوا.  وأكد املشاركون في املؤمتر من 
ممثلي الهيئات احلكومية واملنظمات غير احلكومية على 

مشاركة الدولة في التخطيط والتنفيذ لتعزيز اإلنصاف 
االجتماعي.  وفي اهتمام احلكومة املصرية بعقد هذا املؤمتر 

ج التخفيف من الفقر  ومتابعته دليل على إدراكها أن نُهُ
القائمة على رد الفعل لن تنجح بعد اليوم ما لم تولِ 

مت،  اإلنصاف والعدالة االجتماعيني االهتمام الالزم.  وقُدّ
خالل املؤمتر، عدة توصيات هامة منها(١٦):

وضع نظام من الضوابط إلجراء حتاليل حول اإلنصاف  (أ) 
مع بطريقة  ً إلى بيانات جتُ االجتماعي، وذلك استنادا
سليمة، ويتم ذلك من خالل إنشاء وحدة أو جلنة أو 

مجلس يضم ممثلني عن أصحاب املصلحة، ويتولى إجراء 
استعراض نقدي للسياسات احلكومية وتقدمي البدائل؛

إنشاء مرصد اجتماعي لتسهيل الوصول إلى املعلومات  (ب) 
والبيانات وحتليلها؛

(ج)  إقامة شراكات مستدامة من أجل التنمية تضم 
منظمات اتمع املدني والقطاع اخلاص في جميع 

مراحل وضع السياسة العامة.  وال بد من تهيئة البيئة 
املؤاتية لتحقيق املشاركة الكاملة؛ 

(د)  تعزيز تطبيق الالمركزية اإلدارية واملالية، وبالتالي متكني 
اتمعات احمللية من التعرف على حتديات التنمية 

وفرصها وتطوير حلول محلية؛
(ه)  بناء القدرات والتوعية على جميع مستويات اإلدارات 

املركزية واحمللية واتمع املدني والقطاع اخلاص. 

ً، بدعم من رئيس الوزراء وتأييد من وزير  وأكدت مصر مجددا
التضامن االجتماعي، التزامها بالعمل مع اإلسكوا على 

صياغة سياسة اجتماعية متكاملة.  وحدد التقرير الذي 
أعدته اللجنة اصصة الوطنية الحقاً خطوات أولى، 

منها: تفعيل دور اتمع املدني في احلكومة، وإنشاء وحدة 
مختصة ضمن وزارة التضامن االجتماعي، وتخصيص 

ميزانية منفصلة لتلبية احتياجات الفقراء وغيرهم 
من الفئات املهمشة، ودعم اموعات املعنية بالتنمية 

االجتماعية (وزارات اخلدمات االجتماعية الشاملة)، 
وتطبيق الالمركزية في تقدمي اخلدمات، وتعبئة موارد اتمع 

املدني(١٧).

وبدأت مصر بالعمل مع الفئات املعنية احلكومية وغير 
احلكومية، ورحبت بآراء اإلسكوا وخبراتها.  ومع أن التقرير 
نه فريق خبراء اإلسكوا تعليقاته ومالحظاته قد  الذي ضمّ
مت صياغته وفق احلالة املصرية، فهو يقدم خطة توجيهية 

هامة ومجموعة من الطرائق التي ميكن أن تعتمدها 
البلدان األخرى امللتزمة بتعزيز السياسات العامة املسؤولة 

اجتماعياً.  ويدعو هذا التقرير إلى:
وضع مؤشرات محددة إلظهار عدم التوازن بني التقدم  (أ) 

االقتصادي والتقدم االجتماعي (أي توفير إحصاءات 
اجتماعية حول احلصول على اخلدمات االجتماعية 

األساسية)؛
وضع أدلة على ترابط السياسة االجتماعية  (ب) 

واالقتصادية (أي كيف أدى عدم إصالح النظام 
التعليمي بحيث يلبي احتياجات السوق إلى ارتفاع 

.ESCWA, “Egypt puts social policy on its agenda”, 7-8 February 2007 (١٦)

(١٧) اللجنة اصصة الوطنية، ”نحو سياسة اجتماعية متكاملة في مصر“، النسخة الثالثة، ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٧.  لقد أدى الزخم الناجت عن هذه املبادرة إلى تنظيم بعثة 

إلى مصر بقيادة اإلسكوا، إلرشاد اللجنة اصصة بشأن اخليارات املتصلة بتنفيذ السياسة االجتماعية املتكاملة.  وقدمت اإلسكوا آراء مفصلة حول تقرير اللجنة 
اصصة، مؤكدة خصوصاً على اآلليات املؤسسية الضرورية إلصالح السياسة االجتماعية (املراحل الثالث) وللتأكد من الترابط الكامل بني النتائج االجتماعية ضمن 

عمليات التنمية االقتصادية.
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١٨

ألف-  الرؤية والقيادة

تعني الرؤية املتعلقة بالسياسة االجتماعية املتكاملة 
إعادة حتديد عملية صنع السياسات العامة بحيث يُعتبر 

اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص أكثر املسارات فعالية 
نحو حتقيق التنمية البشرية.  أما القيادة السياسية 

فقوامها عنصران أساسيان هما الرؤية السياسية الالزمة 
من أجل تقدير اإلسهامات التي تقدمها السياسة العامة 

املسؤولة اجتماعياً في األجلني القصير والطويل، واإلرادة 
وااللتزام بتطبيق هذه السياسة.

تُعنى الرؤية اخلاصة بالسياسة االجتماعية املتكاملة مبا 
يلي:

إجراء التحليل الالزم لتحقيق التوازن بني األولويات  (أ) 
االقتصادية (النمو االقتصادي) والتكاليف والنتائج 

االجتماعية احلالية واملقبلة (احلد من الفقر، وتخفيف 
البطالة، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وما إلى ذلك)؛

رصد اآلثار السلبية احلالية واحملتملة التي تنتج عن  (ب) 
الهيمنة االقتصادية على الصعيدين املؤسسي 

والتنظيمي؛
توفير أدوات تنظيمية ومؤسسية لضبط الفوائض  (ج) 
وتعزيز الفوائد االجتماعية، ال سيما لصالح الفئات 

األكثر ضعفاً؛
توظيف املوارد املالية الالزمة لتعزيز اإلنصاف االجتماعي  (د) 

وتكافؤ الفرص في عملية التنمية؛
ضع آليات حماية قائمة على نظم ودمجها في صلب  (ه) 

عمليات اإلنتاج (لتحقيق ما هو أبعد من االستثمار في 
برامج احلماية االجتماعية البديلة أو التكميلية)؛

إعادة التأكيد على املواطنة املسؤولة من خالل إعادة  (و) 
التوزيع، وتأمني املشاركة بالتساوي في العمليات 
االقتصادية واالجتماعية، مع حشد دعم اجلهات 

االقتصادية الفاعلة عبر إبراز فوائد التنمية البشرية 
املتوازنة؛

تشكيل وحتديد االجتاهات االجتماعية التي تؤول إليها  (ز) 
عمليات التنمية االقتصادية.

اجلهات الفاعلة في السياسة االجتماعية

يستوجب حتديد املدخل إلى إجراء حوار حول الرؤية املتعلقة 
بالسياسة االجتماعية فهم السياق الذي تعمل فيه 

اجلهات الفاعلة الرئيسية على مستوى السياسات العامة 
والهيئات السياسية، وذلك بهدف حتديد كيفية صياغة 

السياسات.  وفي منطقة اإلسـكوا، تطرح األسـئلة 
التالية:

ه الرؤية املتعلقة    ما هي الهيئات احلكومية التي توجّ

بالتنمية االجتماعية واالقتصادية؟
تخضع صياغة السياسات في املنطقة عموماً لقدر كبير 

من املركزية، حيث يرسم رأس الدولة اخلطوط العريضة 
والرؤية العامة للبلد، وتتولى احلكومات والوزارات وغيرها 
من السلطات التنفيذية حتديد التوجهات الرئيسية في 

السياسات العامة.  وميكن أن تتولى االس النيابية 
والتشريعية سن القوانني والتشريعات الضرورية لتحقيق 

الرؤية، وقد تشارك الوزارات القطاعية املعنية بدرجات 
ً إلى املسؤولية التي  متفاوتة في التخطيط والتنفيذ.  ونظرا

تضطلع بها وزارات املالية في السهر على حتقيق االستقرار 
والنمو االقتصاديني، تتمتع عادة بصالحيات أكبر من تلك 

املسندة إلى وزارات القطاعات األخرى.

  من يشارك في وضع اخلطط اإلمنائية االستراتيجية (من 

يساهم في تقدمي املعلومات وإجراء التحليالت وما إلى ذلك)؟
من املهم حتديد من هي الهيئات والبرامج التي تقوم 

بتوجيه اخلطط اإلمنائية االستراتيجية واملدخالت ومصادر 
البيانات التي تستند إليها هذه اخلطط.  ومن األهمية 

كذلك حتديد مدى متثيل هذه  الهيئات احلكومية الوطنية 
واحمللية اتمعات التي تخدمها ونظرة املواطنني وعموم 

الناس إليها.  فهذه العوامل قد توضح املدخل إلى تعزيز 
استقطاب الدعم من الهيئات العامة ومنظمات اتمع 

املدني والقطاع اخلاص وقطاع األعمال والناس عموماً.  
فالتمثيل هو عنصر حيوي في تقدمي اخلدمات، واحلكومة 

تستمد شرعيتها من قدرتها على تنظيم (وإعادة توزيع) 
تقدمي اخلدمات بطريقة تعتبر منصفة ومتكافئة ومتاحة 

للجميع.

وفي هذا الصدد، يبقى دور وزارات الشؤون االجتماعية في 
ً على صعيد وضع السياسات  منطقة اإلسكوا محدودا

العامة والبرامج، وشبه محصور في تقدمي اخلدمات 
االجتماعية إلى فئات ضعيفة ومجموعات محددة.  وميكن 
أن تستفيد وزارات الشؤون االجتماعية من جتارب نظيراتها 
ً بالغ  في آيرلندا وكندا والنرويج مثالً حيث تؤدي الوزارة دورا

األهمية في رصد األثر االجتماعي للسياسات العامة.  وفي 
هذه احلاالت، تنشط الوزارات في رصد سياسة احلكومة عند 

كل مرحلة، وتضع بدائل في السياسات العامة تأخذ في 
االعتبار األثر على الفقراء والفئات املهمشة.

٢٧السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

(١٥) مقتبس من كلمة رئيس وزراء النرويج أمام الس االقتصادي واالجتماعي 

لألمم املتحدة، ٢٠٠٦.

ثالثاً
نقاط انطالق عمليات 
السياسة االجتماعية 

واآلليات واألدوات 
املتصلة بها

يتضمن هذا الفصل نقاطاً عملية النطالق عملية 
صنع السياسة االجتماعية وتنفيذها، وكيفية تطبيق 
العناصر الثالثة إلطار السياسة االجتماعية املتكاملة 

الذي وضعته اإلسكوا.  ففيما يتعلق بالرؤية في القيادة 
والسياسة العامة، يوضح هذا الفصل كيفية دمج القضايا 

االجتماعية في السياسة االجتماعية.  ويتضمن الفصل 
كذلك خطوات أولية مقترحة لبناء توافق لآلراء وتعزيز 
مشاركة املواطنني، ووصفاً لبعض التطبيقات والنُهج 

الشاملة لعملية تقدمي اخلدمات.

وسعت بلدان عدة مثل فنلندا وكندا والنرويج وحتى تونس 
وكوريا اجلنوبية وماليزيا إلى تعزيز فوائد التنمية االجتماعية 

وإقامة نظام للرعاية االجتماعية يتسم باإلنصاف 
 ً واالستدامة.  وقد وضعت جميع هذه البلدان آليات وأطرا
مؤسسية مختلفة لسياستها االجتماعية املتكاملة.  

وعملت على تكييف سياستها االجتماعية وفقاً 
خلصائصها اجلغرافية والتاريخية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية ووفقاً إلطار صنع السياسات فيها، ومتكنت 

بذلك من حتقيق التناسق بني أهدافها االقتصادية وأهدافها 
االجتماعية(١٥).  وتشير هذه التجارب الناجحة إلى إمكانية 
تطبيق إطار اإلسكوا الثالثي العناصر، وتؤكد دور السياسة 

العامة واخلدمات واإلشراف في العملية، وأثر التوافق بني 
احلكومة واتمع املدني والقطاع اخلاص على حتديد حقوق 

كل جهة وواجباتها.  وفي جميع احلاالت، وبصرف النظر عن 
الترتيبات املؤسسية التي تُتّخذ في كل حالة، تعزز هذه 
العوامل إمكانية إبرام عقد اجتماعي مقبول من جميع 

األطراف ومفيد لها. 

أنشأت مصر مركز العقد االجتماعي في مركز املعلومات 
من  بدعم  وذلك  احلكومة،  لرئاسة  التابع  القرار  ودعم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. والهدف من إنشاء هذا املركز 
ل في العالقة بني الدولة واملواطن،  اجلديد هو حتقيق حتوّ
في ترتيب جديد من شأنه أن يولّد الزخم الالزم إلحداث 
تغيير يبدأ من القاعدة إلى األعلى، ويكون هدفه متكني 
اتمع.   شرائح  مختلف  في  التنمية  وحتفيز  املواطنني 
ومهمته  الوزراء،  رئيس  ملكتب  مباشرة  تابع  واملركز 
تقدمي املشورة الفنية فيما يتعلق بالسياسات العامة، 
ورصد التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
والتنسيق مع مختلف أصحاب املصلحة لتكوين رؤية 
بني  العالقة  منط  في  حتوالً  ميثل  جديد  اجتماعي  لعقد 
الدميقراطي  احلكم  مبادئ  من  ينطلق  واملواطن،  الدولة 

نة. واملفاهيم احلديثة للمواطَ

مقتبس بتصرف من املالمح األساسية ملشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومصر.

اإلطار ٨-  مركز العقد االجتماعي في مصر

يرمي هذا العقد االجتماعي إلى:
• كفالة جني األرباح بشكل مسؤول اجتماعياً؛

• دعم الفئات الضعيفة وإشراكها في جميع األنشطة 
الرئيسية؛

• إتاحة فرص متساوية للجميع؛
• تأمني حد أدنى من التضامن والتعاضد االجتماعيني.

منه  بد  ال  أمر  هو  األساسية  األهداف  هذه  وحتقيق 
حتقيق  ثم  ومن  واالستقرار،  االجتماعي  السلم  إلرساء 

فوائد للجميع.

 مركز العقد االجتماعي في مصر
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  إلى ماذا تستند رؤية السـياسة االجتماعية 
االستراتيجية؟

يعوق االفتقار إلى البيانات املوثوقة والوافية وضع سياسة 
اجتماعية فعالة.  ففي منطقة اإلسكوا، تُعزى قلة 

البيانات إلى عدم االتساق في املؤشرات واملقاييس، فضالً 
عن االنتقائية والتسييس في عملية جمع البيانات وجتمع 

معظم البيانات في املنطقة العربية بهدف قياس مؤشرات 
محددة، وال سيما املتعلقة بالفقر.  وقليلة هي املعلومات 

والبيانات التي جتمع ألغراض حتليل السياسة االجتماعية.  
وميكن استعمال مجموعة مختلفة من املؤشرات بهدف 

حتديد الفئات التي قد متعن سياسة معينة في تهميشها، 
والفئات التي ستجد صعوبة في االلتحاق بسوق العمل، 

والفئات التي ستُستبعد من املسار العام للعملية اإلمنائية.

ويتطلب جمع البيانات املوثوقة والوافية للسياسة 
االجتماعية توفر القدرة على تصنيف هذه البيانات حسب 

االقتضاء على أساس نوع اجلنس والسن، والسكن في 
الريف واحلضر وما إلى ذلك.  ففي منطقة اإلسكوا، تتفاوت 

قدرات القطاع العام واملنظمات غير احلكومية على إجراء 
حتليل مفصل للبيانات، وتقييم امليزانيات، ورصد النتائج 

وتقييمها.

باء-  توافق اآلراء

ً فاعالً ودائماً،  ولكي يكون إطار السياسة االجتماعية إطارا
يعود بفوائد التنمية االجتماعية على املواطنني، ال بد من 
أن يرافقه عمل مستمر على بناء توافق اآلراء بني مختلف 

الفئات واموعات التي يتكون منها اتمع الواحد.  
فينبغي لبلدان منطقة اإلسكوا أن تكون أكثر جتاوباً مع 

اإلجماع على مبدأ املواطنة واإلميان مبسؤولية املواطن 
ً إلى أهميتهما البالغة في  وبالتضامن االجتماعي، نظرا

إخماد األيديولوجيات املتطرفة ودرء االضطرابات األهلية.  
فاحلفاظ على قوة الدولة في وجه مختلف التحديات 

الداخلية واخلارجية أصبح يشغل العديد من احلكومات في 
منطقة اإلسكوا.

وتواجه احلكومات في منطقة اإلسكوا حتدياً في حتقيق 
التوازن املالئم بني املركزية في صنع القرار والدعوة إلى 

مشاركة املواطنني، ومحاولة حتقيق النمو واالزدهار 
االقتصادي واالستقرار االجتماعي في بيئة وطنية وإقليمية 

متغيرة.  فقد ترى احلكومات أن حفظ األمن واالستقرار يدفع 
بها إلى اإلبقاء على قدر كبير من املركزية والبيروقراطية 

في اتخاذ القرارات من دون ضمان مشاركة واسعة من 
مختلف الفئات ومن املبادرات الفردية والعامة.  وميكن أن 

تنجح احلكومات في هذا النهج لفترة قصيرة، غير أن اآلثار 
االجتماعية املترتبة على عمليات النمو االقتصادي احلالي 

تتفاقم (ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وما إلى ذلك) 
والتوترات االجتماعية تتصاعد.  ففي لبنان مثالً تسببت 

االنتماءات االجتماعية الضيقة واألزمات االقتصادية املتزايدة 
في تهيئة أرض خصبة لتقويض االستقرار واألمن وإضعاف 

إمكانات التنمية.

حتقق السياسة االجتماعية، لدى رسمها وتطبيقها في 
إطار من املشاركة بني جميع املعنيني، فوائد جمة: فالناس 
الذين يشهدون حتسناً في معيشتهم وإمكاناتهم مييلون 
أكثر إلى الثقة بالدولة والقبول بشرعية التدابير املتخذة 

من أجل إزالة احلواجز أمام احلصول على الفرص (عدالة 
إعادة التوزيع).  واالحتواء االجتماعي يتيح الفرص ملزيد 
من األفراد للمشاركة في التنمية االقتصادية القابلة 

لالستمرار، والنمو واالزدهار االقتصاديان يعززان بدورهما 
الشعور بالتضامن االجتماعي واملواطنة.  والسياسة 

ً ال يتجزأ من التخطيط للتنمية  االجتماعية التي تُعتبر جزءا
االقتصادية، ال تضعف دور الدولة بل تسهم في تعزيزه.

يُعنى توافق اآلراء حول السياسة االجتماعية مبا يلي:
(أ)  تعزيز الفهم املشترك لالستراتيجيات الناجحة 

في ظل العوائق الوطنية واإلقليمية والعاملية التي 
؛ يواجهها مجتمع معنيّ

كسب تأييد املواطنني ومختلف الفئات للتكاليف  (ب) 
احلالية واملستقبلية التي تتحملها احلكومة والدولة 

والقطاع اخلاص ومجموعات محددة؛
الدعوة العتماد نهج تعميم الفوائد االجتماعية مقابل  (ج) 
النهج التي تفرط في التركيز على الربح وتترتب عليها 
تكاليف اجتماعية، مع ضمان مستوى معني من القدرة 

التنافسية واإلنتاجية والفعالية والكفاءة؛
إتاحة الفرص لوضع آليات فعالة لرصد مدخالت صنع  (ه) 

السياسة العامة ونتائجه على مختلف املستويات.

مشاركة املواطنني واتمع املدني

تشكل الشراكة بني القيّمني على القطاع العام ومختلف 
ً أساسياً في حتقيق توافق  هيئات اتمع املدني عنصرا

اآلراء حول السياسة االجتماعية.  ويجب أن حتدد األدوار 
واملسؤوليات التي تضطلع بها كل جهة.  وينبغي وضع 
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األدوات واآلليات لتحديد الدور الذي يضطلع به القيّمون على 
القطاع العام في صياغة السياسات، ورصد أداء السياسات 

والبرامج، وإفساح اال للمشاركة الفعالة من اتمع 
املدني.  ويجب كذلك إعداد فئات اتمع املدني وحتضيرها 

للمشاركة في حوار حول السياسة االجتماعية ولرصد أثر 
السياسات والبرامج العامة وضبطه.

وفي منطقة اإلسكوا، تطرح األسئلة التالية:

  ما هي اجلهات الفاعلة الرئيسية في اتمع املدني وما 
هو دورها؟

تضم منطقة اإلسكوا مجموعة واسعة من اجلهات 
الفاعلة في اتمع املدني منها: منظمات اتمع املدني 

الوطنية، واملنظمات غير احلكومية وشبه احلكومية، 
واجلمعيات اخليرية، ونقابات العمال والرابطات املهنية، 

ووسائل اإلعالم، وما إلى ذلك.  ومن اجلهات الفاعلة في 
اتمع املدني أيضاً املؤسسات األكادميية والبحثية، 

واملنظمات غير احلكومية الدولية.  ومن اجلهات الفاعلة 
في القطاع اخلاص، املشاريع الوطنية واألجنبية واملصارف 
واملؤسسات الوقفية، وشركات االستثمار، وغرف التجارة، 

واملشاريع الصغيرة، ومجموعة من املؤسسات األخرى.

ويوضح استعراض القطاعات واجلهات الفاعلة في اتمع 
املدني في أي بلد املصالح املؤثرة أو املهمشة أو املستبعدة.  

ل اتمع املدني اخلدمات  ففي معظم بلدان اإلسكوا، يكمّ
العامة التي تعجز احلكومات عن تقدميها.

ومن املهم أيضاً حتليل صالحيات منظمات اتمع املدني 
وقدراتها للحصول على املعلومات حول عضوية هذه 
املنظمات واموعات التي متثلها.  فعضوية النقابات 
العمالية واملهنية تقتصر على مجموعات معينة من 
السكان.  وميكن احلصول من هذا التحليل أيضاً على 
معلومات حول كيفية تكوين قيادات هذه املنظمات 

(باالنتخاب أم بالتعيني)؛ واخلدمات التي تقدمها؛ وموقع 
مختلف املنظمات اجلغرافي في بلد ما؛ ونوعية املهارات 

والقدرات التي متلكها؛ ومدى استعدادها لالضطالع بدور 
الشريك مع احلكومة.

  كيف هي العالقة بني اتمع املدني واحلكومة؟
تخضع منظمات اتمع املدني واملواطنني ألنظمة 

متنوعة تضعها احلكومة بشأن صالحيات هذه املنظمات 
وأنشطتها.  فاألحكام املتعلقة بأنشطة جمع التبرعات 

للجمعيات الدينية اخليرية مثالً تؤثر على نطاق اخلدمات 
لهذه اجلمعيات والسكان الذين يستفيدون من تلك 

اخلدمات.  وقد تكون بعض مجموعات املواطنني قادرة على 
الوصول إلى الهيئات احلكومية والتأثير عليها بدرجات 

متفاوتة (كما هو احلال بالنسبة إلى مصالح األعمال)، مما 
يؤثر على إمكانية تعزيز مشاركة املواطنني من مختلف 

شرائح اتمع.

ومن اجلهات الفاعلة في اتمع املدني، وسائط اإلعالم 
ً هاماً في نقل صوت الناس ونشر املعلومات  التي تؤدي دورا

حول األولويات احلكومية.  إال أن وسائط اإلعالم في منطقة 
اإلسكوا، العامة منها واخلاصة، تخضع في الكثير من 

األحيان لضوابط إما بحكم نطاقها وملكيتها، أو مبقتضى 
القوانني احلكومية.  وفي بلدان عديدة في منطقة اإلسكوا 

تعتمد ضوابط مشددة، تُطرح أسئلة أخرى حول إمكانية 
وجود اإلعالم البديل (أي إعالم اإلنترنت) ومدى توفره، 

ومعايير اختيار الصحافيني أو املذيعني وقطاعات اتمع 
التي ميثلونها.  ومن املهم أيضاً حتديد كيفية تشجيع 

اإلعالم على الدعوة إلى اعتماد سياسة اجتماعية قائمة 
على اإلنصاف.

ومن الضروري فهم العالقة بني اتمع املدني واحلكومة 
في تقدمي اخلدمات.  فهو ال يكشف اجلهة املعنية بتقدمي 

اخلدمات وماهية هذه اخلدمات وحسب، بل يوفر معلومات 
حول أمناط احلصول على هذه اخلدمات والتأثير عليها.  وهذه 

املعلومات توضح املداخل إلى آليات إعادة التوزيع وحتسني 
إمكانات احلصول على اخلدمات واملشاركة لصالح الفئات 
املهمشة، وذلك من أجل تعزيز فرص حتقيق تنمية بشرية 

أكثر إنصافاً.

أثر مشاركة املواطنني واجلهات الفاعلة في 
اتمع املدني

هل تسيطر مصالح األعمال اخلاصة، وإن كان احلال كذلك، 
في  احلكومة  تعتمدها  التي  النهج  على  تأثيرها  هو  فما 

تقدمي اخلدمات للمواطنني ومتويلها؟

هل تدعى النساء والفقراء والالجئون والشباب والشيوخ 
صنع  في  املشاركة  إلى  الضعيفة  الفئات  من  وغيرهم 
القرارات التي تؤثر على حياتها أو هل يُسمح لها بذلك؟

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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جيم-  التطبيق

يُعتبر، في الكثير من األحيان، إنشاء هياكل مؤسسية 
وتزويدها بواليات واضحة وفعالة من أبرز الشروط املطلوب 

توفرها لتطبيق السياسة االجتماعية.  وإنشاء املؤسسات 
أو إصالحها ميكن أن يأتي نتيجة لقرار حكومي أو نتيجة 

لتشجيع من هيئات اتمع املدني أو نتيجة لالثنني 
معاً.  ففي ماليزيا مثالً، تولت احلكومة الدور األساسي 
في إعادة حتديد التنمية واستحداث هياكل مؤسسية 

لدعم سياستها االجتماعية.  أما في كندا، فاستمدت 
احلكومة الدعم من توافق آراء واسع النطاق حول السياسة 

االجتماعية لتنفذ التزامها بتوسيع نطاق اخلدمات 
االجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان.

ويؤدي تطبيق السياسة االجتماعية املتكاملة إلى:
إزالة مختلف احلواجز الهيكلية التي تعوق ذوي الوسائل  (أ) 

احملدودة؛
حتسني قدرات األفراد واألسر على حتقيق املشاركة  (ب) 

الكاملة واإلنتاجية والرفاه (استراتيجية تعليم املرء 
صيد السمك بدالً من إعطائه سمكة)؛

متكني القطاعات احلكومية من مساعدة املواطنني على  (ج) 
املشاركة في اتمع واالستفادة من طاقاتهم كاملة 

لكي يحيوا حياة الئقة وكرمية؛
ترسيخ الترابط بني السعي إلى حتقيق االزدهار  (د) 

االقتصادي وحتسني رفاه الفئات املستهدفة بحيث 
يصبح بإمكانها أن تشارك في التنمية وتستفيد 

منها؛
إعادة حتديد إمكانات احلصول على الفرص باعتبارها  (ه) 
تكييفاً لنظام اخلدمات االجتماعية أو تصحيحاً له 

بكامله.

أمناط تقدمي اخلدمات

تختلف أمناط تقدمي اخلدمات االجتماعية املعدة لتعزيز 
اإلنصاف االجتماعي والتنمية من حيث النهج املعتمد.  

فبعض األمناط تقدم حماية كافية للفئات الضعيفة 
والشديدة التعرض للمخاطر من خالل شبكات األمان 

والرفاه، وتركز في الوقت ذاته على تشجيع األنشطة املدرة 
للدخل وإتاحة فرص االستثمار للفقراء (كاملؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة احلجم).

وال تقتصر خدمات السياسة االجتماعية على التخفيف 

من حدة الفقر بل تهدف إلى توفير الضمان االجتماعي 
وغيره من التدابير الرامية إلى حتسني ظروف الفقراء والفئات 

الشديدة التعرض للفقر.  وميكن أن تشمل هذه التدابير 
التعليم والتدريب، ال سيما للفئات املهمشة واملستبعدة، 

واخلدمات التي تراعي دمج قضايا اجلنسني واحلد من التحيز 
والتمييز على أساس اجلنس.

ومن األسئلة التي تُطرح على صعيد تقدمي اخلدمات في 
منطقة اإلسكوا:

  من هي اجلهات أو الهيئات املسؤولة عن تنفيذ اخلدمات 
االجتماعية وتقدميها، ما هي صالحياتها ونطاق عملها؟

االجتاه السائد في املنطقة العربية هو تقدمي اخلدمات 
من خالل الوزارة املعنية، أي وزارة الشؤون االجتماعية 
ق  أو وزارة التربية أو الصحة أو العمل وغيرها.  وتنسّ

الهيئات احلكومية تقدمي اخلدمات بني مختلف قطاعاتها 
على الصعيدين الوطني واحمللي، إلى جانب مجموعة من 

منظمات اتمع املدني ومؤسسات القطاع اخلاص.

وتضطلع وزارات التنمية االجتماعية عموماً مبهمة تنفيذ 
عمليات تقدمي اخلدمات ضمن األطر وامليزانيات احملددة في 

وزارات أخرى (كوزارات املالية مثالً).  وفي أنحاء عديدة 
من منطقة اإلسكوا، وال سيما في البلدان التي تواجه 

حاالت عجز شديد في امليزانية، يدفع هذا الوضع بوزارات 
الشؤون االجتماعية والوزارات املماثلة العاملة في قطاع 
اخلدمات إلى انتهاج سياسة رد الفعل في تقدمي خدمات 

الرعاية للفئات األكثر ضعفاً وحاجة من ضحايا السياسات 
االقتصادية، بدالً من انتهاج سياسة استباقية تقوم على 
التنبه إلى إدماج اآلثار االجتماعية املترتبة على العمليات 

االقتصادية في نظام تقدمي اخلدمات منذ البداية.

  ما هي مخصصات امليزانية للبرامج واخلدمات؟
تعتبر كلفة السياسة االجتماعية من االهتمامات 

املشروعة لبعض بلدان منطقة اإلسكوا، وال سيما البلدان 
التي تواجه تقلبات اقتصادية وحاالت عجز حاد، وتعتمد 

بشدة على املساعدات اخلارجية.  ويجري تخصيص املوارد 
للبرامج واخلدمات وفقاً لألولويات احلالية التي تضعها 

الدولة وهيئاتها، وكذلك املنظمات األخرى املعنية بتقدمي 
اخلدمات االجتماعية.  ويختلف مستوى اإلنفاق العام بني 
بلدان منطقة اإلسكوا اختالفاً ملحوظاً حيث يتراوح بني 

نسبة مرتفعة قدرها ٣٠ في املائة في اململكة العربية 
السعودية، ونسبة قدرها ١٢ في املائة في اجلمهورية 
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مواطن  وتبيان  االجتماعية  للسياسة  حتليل  إجراء   •
السياسات  صعيدي  على  والتحيز  اإلنصاف  انعدام 

واملؤسسات.
للسياسات  العملية  التصحيحية  اإلجراءات  حتديد   •

املعمول بها أو أدوات السياسات اجلديدة.
اقتراح مجموعة من السياسات في األجل القصير   •
على  األمثل  التأثير  لتحقيق  والطويل  واملتوسط 

التنمية.
واألولويات  املالية  االعتبارات  تراعي  خيارات  اعتماد   •

االجتماعية واالقتصادية الوطنية للبلد.
عمل،  وخطة  وطنية  إمنائية  استراتيجية  صياغة   •
مع السياسات ذات األولوية املتفق عليها في األجل 
األهداف  لتحقيق  والطويل  واملتوسط  القصير 
اإلمنائية  األهــداف  ذلك  في  مبا  الوطنية،  اإلمنائية 

لأللفية.
إجراءات  متويل  ذلك  في  مبا  للميزانية  حتليل  إجراء   •

السياسة االجتماعية.
لدعم  امليزانية  من  الكافية  ــوارد  امل تخصيص   •
السياسات ذات األولوية، واألفضل أن يكون ذلك في 
إطار لإلنفاق متوسط األجل يربط البرامج بامليزانية 

لسنوات متعددة.
وضع ترتيبات فعالة للتنفيذ.  •

لقياس  وللتقييم  لــلــرصــد  ــات  ــي آل وضـــع   •
والتحسينات  التكييفات  وإجـــراء  الفعالية 

الوطنية  اإلمنائية  االستراتيجية  مراجعة  لدى  الالزمة 
(عادة كل ٣ إلى ٥ سنوات).

اآلليات واألدوات املستعملة

االقتصادية  التنمية  بني  األمثل  الترابط  حتقيق   •
واالجتماعية، مع التركيز على السياسة االجتماعية 
التي تؤدي إلى حتسني الرفاه وتعزيز النمو، والسياسات 
االقتصادي  النمو  حتقيق  إلى  تؤدي  التي  االقتصادية 

والتقدم االجتماعي.
بقوة  واالستثمار  التكميلي  النهج  عن  التخلي   •
الناس  احتياجات  (دعم  التوزيع/احلماية  إعادة  في 
املال  رأس  (بناء  واإلنتاج  ااطر)  حدة  وتخفيف 

البشري وتعزيز العمالة).
التوفيق بني التحليالت الكمية والنوعية بغية فهم   •

الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
على  القائمة  والعمليات  باملؤسسات  االستعانة   •

املشاركة.
املمولة  (الوكاالت  التنمية  في  الشركاء  إشراك   •
الدولية والثنائية واملنظمات غير احلكومية الدولية) 
االلتزام  على  واحلــرص  خبراتهم  من  لالستفادة 
تدخالت  مختلف  وتنسيق  الوطنية  باألولويات 

املانحني.

اإلطار ٧-  النهج املفصل إلطالق عملية صياغة السياسة االجتماعية في االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

.Adapted from, Isabel Ortiz, Social Policy, DESA/UNDP, August 2006, p. 11

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



٢٢

العربية السورية ومن ثم ١٠ في املائة في مصر(١٢).  أما 
ً على مستوى امليزانية فتميل أكثر  البلدان التي تشهد قيودا

إلى تخصيص املوارد املالية لتلبية احتياجات الشرائح 

الفقيرة والضعيفة والقطاعات املهمة (كالتعليم 
االبتدائي، واخلدمات الصحية األساسية لألم والطفل)، ال 

سيما منها تلك التي تتماشى مع األهداف اإلمنائية لأللفية.

وهناك مخزون متزايد من املعارف واخلبرات في مجال وضع 
امليزانية على أساس النتائج، ميكن االسترشاد بها في 

تصميم عمليات متويل السياسة االجتماعية وال سيما 

في مراعاة قضايا اجلنسني في وضع امليزانية، أي تعميم 
اإلنصاف بني اجلنسني في عملية وضع امليزانية(١٣).

  ما هي االعتبارات األخرى التي تؤثر في وضع امليزانيات 
الوطنية؟

بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، ارتفعت قيمة املساعدات 
اخلارجية املقدمة إلى منطقة اإلسكوا من ٥٫٣٣ إلى ٨٫٣٢ 

مليار دوالر، وال تزال بلدان عديدة تعتمد بشدة على هذه 
املساعدات.  فقد حصل األردن والعراق ومصر على أكثر 

من نصف هذه املساعدات في عام ٢٠٠٣(١٤).  وهذا االعتماد 
يؤثر في الطرق املتبعة حالياً في وضع اخلطط اإلمنائية 

الوطنية.  فاحلكومات التي كانت، في املاضي، تضع خططاً 
استراتيجية خمسية، أصبحت متيل أكثر فأكثر إلى وضع 

مشاريع وبرامج قصيرة األجل (لفترة ثالث سنوات).  ويندرج 
ضمن هذه الفئة مثالً بعض البرامج التي متولها وكالة 

الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية وتنفذها وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي في األردن.  أما املنح واملساعدات 

اخلارجية التي ال ميكن التعويل عليها لتقلب قيمتها 
وتغيرها، فتفقد احلكومات والوزارات بعضاً من القدرة أو 

احلافز للتركيز على استدامة املشاريع والنتائج على املدى 
الطويل، كما يفقدها القدرة على وضع اخلطط الطويلة 
األمد التي تربط البرامج ضمن نهج شامل ومتكامل من 

السياسات العامة.

دال-  املغرب: دراسة حالة

ً يوضح أهمية السياسة  تقدم حالة املغرب مثالً جيدا
االجتماعية املتكاملة في ضمان نتائج التنمية االجتماعية 

املستدامة.

١-  معلومات أساسية

على الرغم من النمو الصناعي، واجه املغرب صعوبة في 
تقدمي خدمات اجتماعية أساسية من النوعية اجليدة إلى 

جميع املواطنني.  نتيجة لذلك، ال تزال بعض الفئات معرضة 
للتهميش واإلقصاء االجتماعي، وتبقى مؤشرات اجتماعية 

كثيرة للفقر وانعدام اإلنصاف، كاألمية وتدني املستوى 

أن  أم  مركزية  االجتماعية  اخلدمات  ميزانيات  هل   •
اتمعات احمللية تشارك في حتديد اصصات؟

املعنية  الوزارات  على  امليزانيات  توزيع  يجري  كيف   •
الوزارات  تنسق  وهل  االجتماعية؟  اخلدمات  بقطاع 
االحتياجات  حتديد  أجل  من  بينها  فيما  وتتعاون 

والنتائج االجتماعية؟
هي  هل  حالياً؟  املمولة  واخلدمات  البرامج  هي  ما   •

مصممة وفقاً الحتياجات معينة أم هي شاملة؟
والفئات  والفقراء  والنساء  الرجال  يشارك  هل   •
التي  اخلدمات  نطاق  حتديد  في  األخرى  الضعيفة 

تلبي احتياجاتها وأنواع هذه اخلدمات؟
هل يستفيد الرجال والنساء بالتساوي من البرامج   •
للحصول  متساوية  فرصاً  ميلكون  وهل  واخلدمات؟ 

عليها؟
ما هي النتائج االجتماعية املترتبة على مخصصات   •

امليزانية احلالية للبرامج واخلدمات؟
ضوء  في  الرئيسية  والنواقص  الفجوات  هي  ما   •

االحتياجات االجتماعية احلالية؟

يتضمن املرفق الثاني معلومات إضافية حول الشروط واملبادئ التوجيهية 
املتعلقة بوضع ميزانيات مراعية لقضايا اجلنسني.

اإلطار ٦ -  وضع امليزانية على أساس النتائج وعلى 
أساس يراعي منظور اجلنسني
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(١٤) اإلسكوا، األهداف اإلمنائية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

٢٣السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

الصحي في املناطق الريفية والنائية، من االهتمامات 
األساسية للدولة.

وفي محاولة للتعويض عن ضعف أداء اإلدارة العامة، 
أطلقت احلكومة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف 

ضخ موارد إضافية في اخلدمات األساسية واإلمنائية في 
مختلف أنحاء البلد.  وقد أدت املبادرة إلى خلق هيكلية 

موازية تدعمها احلكومة والشركاء الدوليون.

واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة جديرة 
بالثناء وتعبير واضح عن نية القيادة املغربية حتسني الرفاه 

االجتماعي.  ولدى التعمق في حتليل تصميم املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذها، ميكن استخالص عدد 

من الدروس واملمارسات اجليدة.  وفي هذا السياق، يقدم 
اإلطار الثالثي العناصر الذي أعدته اإلسكوا نهجاً هيكلياً 

لتحليل مواطن القوة والضعف في مبادرة من هذا القبيل، 
وذلك باستعراض العناصر املتصلة بالرؤية على صعيد 

السياسات، وبناء توافق اآلراء، وتقدمي اخلدمات.

٢-  الرؤية

تؤثر اجلهة التي تتولى وضع اخلطة اإلمنائية أو خطة 
ً قوياً على معالم هذه اخلطة  السياسة االجتماعية تأثيرا

وتفاصيلها.  فهل هذه اخلطة تستند إلى الركائز املناسبة 
وتتوافق مع االستراتيجيات املعتمدة؟ هل دعيت وزارات 

الدولة والسلطات احمللية املعنية بتقدمي اخلدمات العامة 

إلى املشاركة في عملية التخطيط للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية؟ إلى أي مدى شارك املمثلون املنتخبون في 

املغرب على الصعيدين الوطني واحمللي في مسيرة التنمية 
الوطنية؟ من جمع وحلّل البيانات التي استند إليها في 

إعداد املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

٣-  توافق اآلراء

هل أُجريت مشاورات كافية مع مختلف مجموعات 
املواطنني وهيئات اتمع املدني حول تصميم املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذها؟ إلى أي مدى ميكن 
للفئات املعنية بهذه الهيكلية اجلديدة املساءلة بشأنها؟ 

ما هي اآلليات التي تكفل استجابة هذه الهيكلية 
الهتمامات املواطنني واتمع املدني والقتراحاتهم؟

٤-  التنفيذ

كيف يجري متويل اخلدمات االجتماعية األساسية في ظل 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما مدى استدامة هذا 
التمويل؟ ما هي اآلليات واملعايير املستخدمة لتخصيص 

املوارد من امليزانية؟ ما هي اآلليات التي اعتمدت للتنسيق 
بني املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واإلدارة العامة 

واجلهات الفاعلة في اتمع املدني؟ ما هي األحكام التي 
أُدرجت بهدف تفعيل أداء اإلدارة العامة أو حتسينه ومتكني 

الهيئات احلكومية املسؤولة عن تقدمي اخلدمات االجتماعية 
األساسية؟

السياسة  لتنفيذ  وذلك  اخلدمات،  وتقدمي  اآلراء  وتوافق  الرؤية  يشمل  الذي  العناصر  الثالثي  اإلطار  اإلسكوا  أعدت   •
االجتماعية املتكاملة على النحو األمثل.

حتتاج الرؤية السياسية حول السياسة االجتماعية املتكاملة إلى االلتزام واإلرادة السياسية لكي يعاد حتديد مفهوم   •
صنع السياسات العامة بحيث يشمل مبادئ اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص للجميع.

حتقق السياسة االجتماعية القابلة لالستمرار واملستدامة منافع إمنائية حقيقية حيث يستمر توافق اآلراء ومشاركة   •
املواطن في إطار من التشاور الدائم بني مختلف الفئات.

ال تنفصل اخلدمات املصممة واملطبقة ضمن سياسة اجتماعية شاملة عن اعتبارات النمو االقتصادي بل تصمم منذ   •
البداية لتعزيز اإلنصاف االجتماعي واحلقوق والفرص جلميع املواطنني.

يشكل نهج السياسة االجتماعية املتكاملة نقطة انطالق ملزمة ومنطقية للحوار بني الهيئات احلكومية ومنظمات   •
اتمع املدني ومختلف الفئات وجميع املواطنني حول األهداف واالحتياجات اإلمنائية.

العملية  من  تنشأ  التي  واالجتماعية  االقتصادية  التوترات  ملعاجلة  منوذجاً  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  تشكل   •
اإلمنائية وتوفير السبل التي تتيح تلف اموعات والفئات املساهمة واملشاركة.

عبر هامة
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العربية السورية ومن ثم ١٠ في املائة في مصر(١٢).  أما 
ً على مستوى امليزانية فتميل أكثر  البلدان التي تشهد قيودا

إلى تخصيص املوارد املالية لتلبية احتياجات الشرائح 

الفقيرة والضعيفة والقطاعات املهمة (كالتعليم 
االبتدائي، واخلدمات الصحية األساسية لألم والطفل)، ال 

سيما منها تلك التي تتماشى مع األهداف اإلمنائية لأللفية.

وهناك مخزون متزايد من املعارف واخلبرات في مجال وضع 
امليزانية على أساس النتائج، ميكن االسترشاد بها في 

تصميم عمليات متويل السياسة االجتماعية وال سيما 

في مراعاة قضايا اجلنسني في وضع امليزانية، أي تعميم 
اإلنصاف بني اجلنسني في عملية وضع امليزانية(١٣).

  ما هي االعتبارات األخرى التي تؤثر في وضع امليزانيات 
الوطنية؟

بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، ارتفعت قيمة املساعدات 
اخلارجية املقدمة إلى منطقة اإلسكوا من ٥٫٣٣ إلى ٨٫٣٢ 

مليار دوالر، وال تزال بلدان عديدة تعتمد بشدة على هذه 
املساعدات.  فقد حصل األردن والعراق ومصر على أكثر 

من نصف هذه املساعدات في عام ٢٠٠٣(١٤).  وهذا االعتماد 
يؤثر في الطرق املتبعة حالياً في وضع اخلطط اإلمنائية 

الوطنية.  فاحلكومات التي كانت، في املاضي، تضع خططاً 
استراتيجية خمسية، أصبحت متيل أكثر فأكثر إلى وضع 

مشاريع وبرامج قصيرة األجل (لفترة ثالث سنوات).  ويندرج 
ضمن هذه الفئة مثالً بعض البرامج التي متولها وكالة 

الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية وتنفذها وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي في األردن.  أما املنح واملساعدات 

اخلارجية التي ال ميكن التعويل عليها لتقلب قيمتها 
وتغيرها، فتفقد احلكومات والوزارات بعضاً من القدرة أو 

احلافز للتركيز على استدامة املشاريع والنتائج على املدى 
الطويل، كما يفقدها القدرة على وضع اخلطط الطويلة 
األمد التي تربط البرامج ضمن نهج شامل ومتكامل من 

السياسات العامة.

دال-  املغرب: دراسة حالة

ً يوضح أهمية السياسة  تقدم حالة املغرب مثالً جيدا
االجتماعية املتكاملة في ضمان نتائج التنمية االجتماعية 

املستدامة.

١-  معلومات أساسية

على الرغم من النمو الصناعي، واجه املغرب صعوبة في 
تقدمي خدمات اجتماعية أساسية من النوعية اجليدة إلى 

جميع املواطنني.  نتيجة لذلك، ال تزال بعض الفئات معرضة 
للتهميش واإلقصاء االجتماعي، وتبقى مؤشرات اجتماعية 

كثيرة للفقر وانعدام اإلنصاف، كاألمية وتدني املستوى 

أن  أم  مركزية  االجتماعية  اخلدمات  ميزانيات  هل   •
اتمعات احمللية تشارك في حتديد اصصات؟

املعنية  الوزارات  على  امليزانيات  توزيع  يجري  كيف   •
الوزارات  تنسق  وهل  االجتماعية؟  اخلدمات  بقطاع 
االحتياجات  حتديد  أجل  من  بينها  فيما  وتتعاون 

والنتائج االجتماعية؟
هي  هل  حالياً؟  املمولة  واخلدمات  البرامج  هي  ما   •

مصممة وفقاً الحتياجات معينة أم هي شاملة؟
والفئات  والفقراء  والنساء  الرجال  يشارك  هل   •
التي  اخلدمات  نطاق  حتديد  في  األخرى  الضعيفة 

تلبي احتياجاتها وأنواع هذه اخلدمات؟
هل يستفيد الرجال والنساء بالتساوي من البرامج   •
للحصول  متساوية  فرصاً  ميلكون  وهل  واخلدمات؟ 

عليها؟
ما هي النتائج االجتماعية املترتبة على مخصصات   •

امليزانية احلالية للبرامج واخلدمات؟
ضوء  في  الرئيسية  والنواقص  الفجوات  هي  ما   •

االحتياجات االجتماعية احلالية؟

يتضمن املرفق الثاني معلومات إضافية حول الشروط واملبادئ التوجيهية 
املتعلقة بوضع ميزانيات مراعية لقضايا اجلنسني.

اإلطار ٦ -  وضع امليزانية على أساس النتائج وعلى 
أساس يراعي منظور اجلنسني
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(١٤) اإلسكوا، األهداف اإلمنائية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

٢٣السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

الصحي في املناطق الريفية والنائية، من االهتمامات 
األساسية للدولة.

وفي محاولة للتعويض عن ضعف أداء اإلدارة العامة، 
أطلقت احلكومة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف 

ضخ موارد إضافية في اخلدمات األساسية واإلمنائية في 
مختلف أنحاء البلد.  وقد أدت املبادرة إلى خلق هيكلية 

موازية تدعمها احلكومة والشركاء الدوليون.

واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة جديرة 
بالثناء وتعبير واضح عن نية القيادة املغربية حتسني الرفاه 

االجتماعي.  ولدى التعمق في حتليل تصميم املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذها، ميكن استخالص عدد 

من الدروس واملمارسات اجليدة.  وفي هذا السياق، يقدم 
اإلطار الثالثي العناصر الذي أعدته اإلسكوا نهجاً هيكلياً 

لتحليل مواطن القوة والضعف في مبادرة من هذا القبيل، 
وذلك باستعراض العناصر املتصلة بالرؤية على صعيد 

السياسات، وبناء توافق اآلراء، وتقدمي اخلدمات.

٢-  الرؤية

تؤثر اجلهة التي تتولى وضع اخلطة اإلمنائية أو خطة 
ً قوياً على معالم هذه اخلطة  السياسة االجتماعية تأثيرا

وتفاصيلها.  فهل هذه اخلطة تستند إلى الركائز املناسبة 
وتتوافق مع االستراتيجيات املعتمدة؟ هل دعيت وزارات 

الدولة والسلطات احمللية املعنية بتقدمي اخلدمات العامة 

إلى املشاركة في عملية التخطيط للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية؟ إلى أي مدى شارك املمثلون املنتخبون في 

املغرب على الصعيدين الوطني واحمللي في مسيرة التنمية 
الوطنية؟ من جمع وحلّل البيانات التي استند إليها في 

إعداد املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

٣-  توافق اآلراء

هل أُجريت مشاورات كافية مع مختلف مجموعات 
املواطنني وهيئات اتمع املدني حول تصميم املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذها؟ إلى أي مدى ميكن 
للفئات املعنية بهذه الهيكلية اجلديدة املساءلة بشأنها؟ 

ما هي اآلليات التي تكفل استجابة هذه الهيكلية 
الهتمامات املواطنني واتمع املدني والقتراحاتهم؟

٤-  التنفيذ

كيف يجري متويل اخلدمات االجتماعية األساسية في ظل 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما مدى استدامة هذا 
التمويل؟ ما هي اآلليات واملعايير املستخدمة لتخصيص 

املوارد من امليزانية؟ ما هي اآلليات التي اعتمدت للتنسيق 
بني املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واإلدارة العامة 

واجلهات الفاعلة في اتمع املدني؟ ما هي األحكام التي 
أُدرجت بهدف تفعيل أداء اإلدارة العامة أو حتسينه ومتكني 

الهيئات احلكومية املسؤولة عن تقدمي اخلدمات االجتماعية 
األساسية؟

السياسة  لتنفيذ  وذلك  اخلدمات،  وتقدمي  اآلراء  وتوافق  الرؤية  يشمل  الذي  العناصر  الثالثي  اإلطار  اإلسكوا  أعدت   •
االجتماعية املتكاملة على النحو األمثل.

حتتاج الرؤية السياسية حول السياسة االجتماعية املتكاملة إلى االلتزام واإلرادة السياسية لكي يعاد حتديد مفهوم   •
صنع السياسات العامة بحيث يشمل مبادئ اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص للجميع.

حتقق السياسة االجتماعية القابلة لالستمرار واملستدامة منافع إمنائية حقيقية حيث يستمر توافق اآلراء ومشاركة   •
املواطن في إطار من التشاور الدائم بني مختلف الفئات.

ال تنفصل اخلدمات املصممة واملطبقة ضمن سياسة اجتماعية شاملة عن اعتبارات النمو االقتصادي بل تصمم منذ   •
البداية لتعزيز اإلنصاف االجتماعي واحلقوق والفرص جلميع املواطنني.

يشكل نهج السياسة االجتماعية املتكاملة نقطة انطالق ملزمة ومنطقية للحوار بني الهيئات احلكومية ومنظمات   •
اتمع املدني ومختلف الفئات وجميع املواطنني حول األهداف واالحتياجات اإلمنائية.

العملية  من  تنشأ  التي  واالجتماعية  االقتصادية  التوترات  ملعاجلة  منوذجاً  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  تشكل   •
اإلمنائية وتوفير السبل التي تتيح تلف اموعات والفئات املساهمة واملشاركة.
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جيم-  التطبيق

يُعتبر، في الكثير من األحيان، إنشاء هياكل مؤسسية 
وتزويدها بواليات واضحة وفعالة من أبرز الشروط املطلوب 

توفرها لتطبيق السياسة االجتماعية.  وإنشاء املؤسسات 
أو إصالحها ميكن أن يأتي نتيجة لقرار حكومي أو نتيجة 

لتشجيع من هيئات اتمع املدني أو نتيجة لالثنني 
معاً.  ففي ماليزيا مثالً، تولت احلكومة الدور األساسي 
في إعادة حتديد التنمية واستحداث هياكل مؤسسية 

لدعم سياستها االجتماعية.  أما في كندا، فاستمدت 
احلكومة الدعم من توافق آراء واسع النطاق حول السياسة 

االجتماعية لتنفذ التزامها بتوسيع نطاق اخلدمات 
االجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان.

ويؤدي تطبيق السياسة االجتماعية املتكاملة إلى:
إزالة مختلف احلواجز الهيكلية التي تعوق ذوي الوسائل  (أ) 

احملدودة؛
حتسني قدرات األفراد واألسر على حتقيق املشاركة  (ب) 

الكاملة واإلنتاجية والرفاه (استراتيجية تعليم املرء 
صيد السمك بدالً من إعطائه سمكة)؛

متكني القطاعات احلكومية من مساعدة املواطنني على  (ج) 
املشاركة في اتمع واالستفادة من طاقاتهم كاملة 

لكي يحيوا حياة الئقة وكرمية؛
ترسيخ الترابط بني السعي إلى حتقيق االزدهار  (د) 

االقتصادي وحتسني رفاه الفئات املستهدفة بحيث 
يصبح بإمكانها أن تشارك في التنمية وتستفيد 

منها؛
إعادة حتديد إمكانات احلصول على الفرص باعتبارها  (ه) 
تكييفاً لنظام اخلدمات االجتماعية أو تصحيحاً له 

بكامله.

أمناط تقدمي اخلدمات

تختلف أمناط تقدمي اخلدمات االجتماعية املعدة لتعزيز 
اإلنصاف االجتماعي والتنمية من حيث النهج املعتمد.  

فبعض األمناط تقدم حماية كافية للفئات الضعيفة 
والشديدة التعرض للمخاطر من خالل شبكات األمان 

والرفاه، وتركز في الوقت ذاته على تشجيع األنشطة املدرة 
للدخل وإتاحة فرص االستثمار للفقراء (كاملؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة احلجم).

وال تقتصر خدمات السياسة االجتماعية على التخفيف 

من حدة الفقر بل تهدف إلى توفير الضمان االجتماعي 
وغيره من التدابير الرامية إلى حتسني ظروف الفقراء والفئات 

الشديدة التعرض للفقر.  وميكن أن تشمل هذه التدابير 
التعليم والتدريب، ال سيما للفئات املهمشة واملستبعدة، 

واخلدمات التي تراعي دمج قضايا اجلنسني واحلد من التحيز 
والتمييز على أساس اجلنس.

ومن األسئلة التي تُطرح على صعيد تقدمي اخلدمات في 
منطقة اإلسكوا:

  من هي اجلهات أو الهيئات املسؤولة عن تنفيذ اخلدمات 
االجتماعية وتقدميها، ما هي صالحياتها ونطاق عملها؟

االجتاه السائد في املنطقة العربية هو تقدمي اخلدمات 
من خالل الوزارة املعنية، أي وزارة الشؤون االجتماعية 
ق  أو وزارة التربية أو الصحة أو العمل وغيرها.  وتنسّ

الهيئات احلكومية تقدمي اخلدمات بني مختلف قطاعاتها 
على الصعيدين الوطني واحمللي، إلى جانب مجموعة من 

منظمات اتمع املدني ومؤسسات القطاع اخلاص.

وتضطلع وزارات التنمية االجتماعية عموماً مبهمة تنفيذ 
عمليات تقدمي اخلدمات ضمن األطر وامليزانيات احملددة في 

وزارات أخرى (كوزارات املالية مثالً).  وفي أنحاء عديدة 
من منطقة اإلسكوا، وال سيما في البلدان التي تواجه 

حاالت عجز شديد في امليزانية، يدفع هذا الوضع بوزارات 
الشؤون االجتماعية والوزارات املماثلة العاملة في قطاع 
اخلدمات إلى انتهاج سياسة رد الفعل في تقدمي خدمات 

الرعاية للفئات األكثر ضعفاً وحاجة من ضحايا السياسات 
االقتصادية، بدالً من انتهاج سياسة استباقية تقوم على 
التنبه إلى إدماج اآلثار االجتماعية املترتبة على العمليات 

االقتصادية في نظام تقدمي اخلدمات منذ البداية.

  ما هي مخصصات امليزانية للبرامج واخلدمات؟
تعتبر كلفة السياسة االجتماعية من االهتمامات 

املشروعة لبعض بلدان منطقة اإلسكوا، وال سيما البلدان 
التي تواجه تقلبات اقتصادية وحاالت عجز حاد، وتعتمد 

بشدة على املساعدات اخلارجية.  ويجري تخصيص املوارد 
للبرامج واخلدمات وفقاً لألولويات احلالية التي تضعها 

الدولة وهيئاتها، وكذلك املنظمات األخرى املعنية بتقدمي 
اخلدمات االجتماعية.  ويختلف مستوى اإلنفاق العام بني 
بلدان منطقة اإلسكوا اختالفاً ملحوظاً حيث يتراوح بني 

نسبة مرتفعة قدرها ٣٠ في املائة في اململكة العربية 
السعودية، ونسبة قدرها ١٢ في املائة في اجلمهورية 
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مواطن  وتبيان  االجتماعية  للسياسة  حتليل  إجراء   •
السياسات  صعيدي  على  والتحيز  اإلنصاف  انعدام 

واملؤسسات.
للسياسات  العملية  التصحيحية  اإلجراءات  حتديد   •

املعمول بها أو أدوات السياسات اجلديدة.
اقتراح مجموعة من السياسات في األجل القصير   •
على  األمثل  التأثير  لتحقيق  والطويل  واملتوسط 

التنمية.
واألولويات  املالية  االعتبارات  تراعي  خيارات  اعتماد   •

االجتماعية واالقتصادية الوطنية للبلد.
عمل،  وخطة  وطنية  إمنائية  استراتيجية  صياغة   •
مع السياسات ذات األولوية املتفق عليها في األجل 
األهداف  لتحقيق  والطويل  واملتوسط  القصير 
اإلمنائية  األهــداف  ذلك  في  مبا  الوطنية،  اإلمنائية 

لأللفية.
إجراءات  متويل  ذلك  في  مبا  للميزانية  حتليل  إجراء   •

السياسة االجتماعية.
لدعم  امليزانية  من  الكافية  ــوارد  امل تخصيص   •
السياسات ذات األولوية، واألفضل أن يكون ذلك في 
إطار لإلنفاق متوسط األجل يربط البرامج بامليزانية 

لسنوات متعددة.
وضع ترتيبات فعالة للتنفيذ.  •

لقياس  وللتقييم  لــلــرصــد  ــات  ــي آل وضـــع   •
والتحسينات  التكييفات  وإجـــراء  الفعالية 

الوطنية  اإلمنائية  االستراتيجية  مراجعة  لدى  الالزمة 
(عادة كل ٣ إلى ٥ سنوات).

اآلليات واألدوات املستعملة

االقتصادية  التنمية  بني  األمثل  الترابط  حتقيق   •
واالجتماعية، مع التركيز على السياسة االجتماعية 
التي تؤدي إلى حتسني الرفاه وتعزيز النمو، والسياسات 
االقتصادي  النمو  حتقيق  إلى  تؤدي  التي  االقتصادية 

والتقدم االجتماعي.
بقوة  واالستثمار  التكميلي  النهج  عن  التخلي   •
الناس  احتياجات  (دعم  التوزيع/احلماية  إعادة  في 
املال  رأس  (بناء  واإلنتاج  ااطر)  حدة  وتخفيف 

البشري وتعزيز العمالة).
التوفيق بني التحليالت الكمية والنوعية بغية فهم   •

الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
على  القائمة  والعمليات  باملؤسسات  االستعانة   •

املشاركة.
املمولة  (الوكاالت  التنمية  في  الشركاء  إشراك   •
الدولية والثنائية واملنظمات غير احلكومية الدولية) 
االلتزام  على  واحلــرص  خبراتهم  من  لالستفادة 
تدخالت  مختلف  وتنسيق  الوطنية  باألولويات 

املانحني.

اإلطار ٧-  النهج املفصل إلطالق عملية صياغة السياسة االجتماعية في االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

.Adapted from, Isabel Ortiz, Social Policy, DESA/UNDP, August 2006, p. 11
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األدوات واآلليات لتحديد الدور الذي يضطلع به القيّمون على 
القطاع العام في صياغة السياسات، ورصد أداء السياسات 

والبرامج، وإفساح اال للمشاركة الفعالة من اتمع 
املدني.  ويجب كذلك إعداد فئات اتمع املدني وحتضيرها 

للمشاركة في حوار حول السياسة االجتماعية ولرصد أثر 
السياسات والبرامج العامة وضبطه.

وفي منطقة اإلسكوا، تطرح األسئلة التالية:

  ما هي اجلهات الفاعلة الرئيسية في اتمع املدني وما 
هو دورها؟

تضم منطقة اإلسكوا مجموعة واسعة من اجلهات 
الفاعلة في اتمع املدني منها: منظمات اتمع املدني 

الوطنية، واملنظمات غير احلكومية وشبه احلكومية، 
واجلمعيات اخليرية، ونقابات العمال والرابطات املهنية، 

ووسائل اإلعالم، وما إلى ذلك.  ومن اجلهات الفاعلة في 
اتمع املدني أيضاً املؤسسات األكادميية والبحثية، 

واملنظمات غير احلكومية الدولية.  ومن اجلهات الفاعلة 
في القطاع اخلاص، املشاريع الوطنية واألجنبية واملصارف 
واملؤسسات الوقفية، وشركات االستثمار، وغرف التجارة، 

واملشاريع الصغيرة، ومجموعة من املؤسسات األخرى.

ويوضح استعراض القطاعات واجلهات الفاعلة في اتمع 
املدني في أي بلد املصالح املؤثرة أو املهمشة أو املستبعدة.  

ل اتمع املدني اخلدمات  ففي معظم بلدان اإلسكوا، يكمّ
العامة التي تعجز احلكومات عن تقدميها.

ومن املهم أيضاً حتليل صالحيات منظمات اتمع املدني 
وقدراتها للحصول على املعلومات حول عضوية هذه 
املنظمات واموعات التي متثلها.  فعضوية النقابات 
العمالية واملهنية تقتصر على مجموعات معينة من 
السكان.  وميكن احلصول من هذا التحليل أيضاً على 
معلومات حول كيفية تكوين قيادات هذه املنظمات 

(باالنتخاب أم بالتعيني)؛ واخلدمات التي تقدمها؛ وموقع 
مختلف املنظمات اجلغرافي في بلد ما؛ ونوعية املهارات 

والقدرات التي متلكها؛ ومدى استعدادها لالضطالع بدور 
الشريك مع احلكومة.

  كيف هي العالقة بني اتمع املدني واحلكومة؟
تخضع منظمات اتمع املدني واملواطنني ألنظمة 

متنوعة تضعها احلكومة بشأن صالحيات هذه املنظمات 
وأنشطتها.  فاألحكام املتعلقة بأنشطة جمع التبرعات 

للجمعيات الدينية اخليرية مثالً تؤثر على نطاق اخلدمات 
لهذه اجلمعيات والسكان الذين يستفيدون من تلك 

اخلدمات.  وقد تكون بعض مجموعات املواطنني قادرة على 
الوصول إلى الهيئات احلكومية والتأثير عليها بدرجات 

متفاوتة (كما هو احلال بالنسبة إلى مصالح األعمال)، مما 
يؤثر على إمكانية تعزيز مشاركة املواطنني من مختلف 

شرائح اتمع.

ومن اجلهات الفاعلة في اتمع املدني، وسائط اإلعالم 
ً هاماً في نقل صوت الناس ونشر املعلومات  التي تؤدي دورا

حول األولويات احلكومية.  إال أن وسائط اإلعالم في منطقة 
اإلسكوا، العامة منها واخلاصة، تخضع في الكثير من 

األحيان لضوابط إما بحكم نطاقها وملكيتها، أو مبقتضى 
القوانني احلكومية.  وفي بلدان عديدة في منطقة اإلسكوا 

تعتمد ضوابط مشددة، تُطرح أسئلة أخرى حول إمكانية 
وجود اإلعالم البديل (أي إعالم اإلنترنت) ومدى توفره، 

ومعايير اختيار الصحافيني أو املذيعني وقطاعات اتمع 
التي ميثلونها.  ومن املهم أيضاً حتديد كيفية تشجيع 

اإلعالم على الدعوة إلى اعتماد سياسة اجتماعية قائمة 
على اإلنصاف.

ومن الضروري فهم العالقة بني اتمع املدني واحلكومة 
في تقدمي اخلدمات.  فهو ال يكشف اجلهة املعنية بتقدمي 

اخلدمات وماهية هذه اخلدمات وحسب، بل يوفر معلومات 
حول أمناط احلصول على هذه اخلدمات والتأثير عليها.  وهذه 

املعلومات توضح املداخل إلى آليات إعادة التوزيع وحتسني 
إمكانات احلصول على اخلدمات واملشاركة لصالح الفئات 
املهمشة، وذلك من أجل تعزيز فرص حتقيق تنمية بشرية 

أكثر إنصافاً.

أثر مشاركة املواطنني واجلهات الفاعلة في 
اتمع املدني

هل تسيطر مصالح األعمال اخلاصة، وإن كان احلال كذلك، 
في  احلكومة  تعتمدها  التي  النهج  على  تأثيرها  هو  فما 

تقدمي اخلدمات للمواطنني ومتويلها؟

هل تدعى النساء والفقراء والالجئون والشباب والشيوخ 
صنع  في  املشاركة  إلى  الضعيفة  الفئات  من  وغيرهم 
القرارات التي تؤثر على حياتها أو هل يُسمح لها بذلك؟
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  إلى ماذا تستند رؤية السـياسة االجتماعية 
االستراتيجية؟

يعوق االفتقار إلى البيانات املوثوقة والوافية وضع سياسة 
اجتماعية فعالة.  ففي منطقة اإلسكوا، تُعزى قلة 

البيانات إلى عدم االتساق في املؤشرات واملقاييس، فضالً 
عن االنتقائية والتسييس في عملية جمع البيانات وجتمع 

معظم البيانات في املنطقة العربية بهدف قياس مؤشرات 
محددة، وال سيما املتعلقة بالفقر.  وقليلة هي املعلومات 

والبيانات التي جتمع ألغراض حتليل السياسة االجتماعية.  
وميكن استعمال مجموعة مختلفة من املؤشرات بهدف 

حتديد الفئات التي قد متعن سياسة معينة في تهميشها، 
والفئات التي ستجد صعوبة في االلتحاق بسوق العمل، 

والفئات التي ستُستبعد من املسار العام للعملية اإلمنائية.

ويتطلب جمع البيانات املوثوقة والوافية للسياسة 
االجتماعية توفر القدرة على تصنيف هذه البيانات حسب 

االقتضاء على أساس نوع اجلنس والسن، والسكن في 
الريف واحلضر وما إلى ذلك.  ففي منطقة اإلسكوا، تتفاوت 

قدرات القطاع العام واملنظمات غير احلكومية على إجراء 
حتليل مفصل للبيانات، وتقييم امليزانيات، ورصد النتائج 

وتقييمها.

باء-  توافق اآلراء

ً فاعالً ودائماً،  ولكي يكون إطار السياسة االجتماعية إطارا
يعود بفوائد التنمية االجتماعية على املواطنني، ال بد من 
أن يرافقه عمل مستمر على بناء توافق اآلراء بني مختلف 

الفئات واموعات التي يتكون منها اتمع الواحد.  
فينبغي لبلدان منطقة اإلسكوا أن تكون أكثر جتاوباً مع 

اإلجماع على مبدأ املواطنة واإلميان مبسؤولية املواطن 
ً إلى أهميتهما البالغة في  وبالتضامن االجتماعي، نظرا

إخماد األيديولوجيات املتطرفة ودرء االضطرابات األهلية.  
فاحلفاظ على قوة الدولة في وجه مختلف التحديات 

الداخلية واخلارجية أصبح يشغل العديد من احلكومات في 
منطقة اإلسكوا.

وتواجه احلكومات في منطقة اإلسكوا حتدياً في حتقيق 
التوازن املالئم بني املركزية في صنع القرار والدعوة إلى 

مشاركة املواطنني، ومحاولة حتقيق النمو واالزدهار 
االقتصادي واالستقرار االجتماعي في بيئة وطنية وإقليمية 

متغيرة.  فقد ترى احلكومات أن حفظ األمن واالستقرار يدفع 
بها إلى اإلبقاء على قدر كبير من املركزية والبيروقراطية 

في اتخاذ القرارات من دون ضمان مشاركة واسعة من 
مختلف الفئات ومن املبادرات الفردية والعامة.  وميكن أن 

تنجح احلكومات في هذا النهج لفترة قصيرة، غير أن اآلثار 
االجتماعية املترتبة على عمليات النمو االقتصادي احلالي 

تتفاقم (ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وما إلى ذلك) 
والتوترات االجتماعية تتصاعد.  ففي لبنان مثالً تسببت 

االنتماءات االجتماعية الضيقة واألزمات االقتصادية املتزايدة 
في تهيئة أرض خصبة لتقويض االستقرار واألمن وإضعاف 

إمكانات التنمية.

حتقق السياسة االجتماعية، لدى رسمها وتطبيقها في 
إطار من املشاركة بني جميع املعنيني، فوائد جمة: فالناس 
الذين يشهدون حتسناً في معيشتهم وإمكاناتهم مييلون 
أكثر إلى الثقة بالدولة والقبول بشرعية التدابير املتخذة 

من أجل إزالة احلواجز أمام احلصول على الفرص (عدالة 
إعادة التوزيع).  واالحتواء االجتماعي يتيح الفرص ملزيد 
من األفراد للمشاركة في التنمية االقتصادية القابلة 

لالستمرار، والنمو واالزدهار االقتصاديان يعززان بدورهما 
الشعور بالتضامن االجتماعي واملواطنة.  والسياسة 

ً ال يتجزأ من التخطيط للتنمية  االجتماعية التي تُعتبر جزءا
االقتصادية، ال تضعف دور الدولة بل تسهم في تعزيزه.

يُعنى توافق اآلراء حول السياسة االجتماعية مبا يلي:
(أ)  تعزيز الفهم املشترك لالستراتيجيات الناجحة 

في ظل العوائق الوطنية واإلقليمية والعاملية التي 
؛ يواجهها مجتمع معنيّ

كسب تأييد املواطنني ومختلف الفئات للتكاليف  (ب) 
احلالية واملستقبلية التي تتحملها احلكومة والدولة 

والقطاع اخلاص ومجموعات محددة؛
الدعوة العتماد نهج تعميم الفوائد االجتماعية مقابل  (ج) 
النهج التي تفرط في التركيز على الربح وتترتب عليها 
تكاليف اجتماعية، مع ضمان مستوى معني من القدرة 

التنافسية واإلنتاجية والفعالية والكفاءة؛
إتاحة الفرص لوضع آليات فعالة لرصد مدخالت صنع  (ه) 

السياسة العامة ونتائجه على مختلف املستويات.

مشاركة املواطنني واتمع املدني

تشكل الشراكة بني القيّمني على القطاع العام ومختلف 
ً أساسياً في حتقيق توافق  هيئات اتمع املدني عنصرا

اآلراء حول السياسة االجتماعية.  ويجب أن حتدد األدوار 
واملسؤوليات التي تضطلع بها كل جهة.  وينبغي وضع 



١٨

ألف-  الرؤية والقيادة

تعني الرؤية املتعلقة بالسياسة االجتماعية املتكاملة 
إعادة حتديد عملية صنع السياسات العامة بحيث يُعتبر 

اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص أكثر املسارات فعالية 
نحو حتقيق التنمية البشرية.  أما القيادة السياسية 

فقوامها عنصران أساسيان هما الرؤية السياسية الالزمة 
من أجل تقدير اإلسهامات التي تقدمها السياسة العامة 

املسؤولة اجتماعياً في األجلني القصير والطويل، واإلرادة 
وااللتزام بتطبيق هذه السياسة.

تُعنى الرؤية اخلاصة بالسياسة االجتماعية املتكاملة مبا 
يلي:

إجراء التحليل الالزم لتحقيق التوازن بني األولويات  (أ) 
االقتصادية (النمو االقتصادي) والتكاليف والنتائج 

االجتماعية احلالية واملقبلة (احلد من الفقر، وتخفيف 
البطالة، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وما إلى ذلك)؛

رصد اآلثار السلبية احلالية واحملتملة التي تنتج عن  (ب) 
الهيمنة االقتصادية على الصعيدين املؤسسي 

والتنظيمي؛
توفير أدوات تنظيمية ومؤسسية لضبط الفوائض  (ج) 
وتعزيز الفوائد االجتماعية، ال سيما لصالح الفئات 

األكثر ضعفاً؛
توظيف املوارد املالية الالزمة لتعزيز اإلنصاف االجتماعي  (د) 

وتكافؤ الفرص في عملية التنمية؛
ضع آليات حماية قائمة على نظم ودمجها في صلب  (ه) 

عمليات اإلنتاج (لتحقيق ما هو أبعد من االستثمار في 
برامج احلماية االجتماعية البديلة أو التكميلية)؛

إعادة التأكيد على املواطنة املسؤولة من خالل إعادة  (و) 
التوزيع، وتأمني املشاركة بالتساوي في العمليات 
االقتصادية واالجتماعية، مع حشد دعم اجلهات 

االقتصادية الفاعلة عبر إبراز فوائد التنمية البشرية 
املتوازنة؛

تشكيل وحتديد االجتاهات االجتماعية التي تؤول إليها  (ز) 
عمليات التنمية االقتصادية.

اجلهات الفاعلة في السياسة االجتماعية

يستوجب حتديد املدخل إلى إجراء حوار حول الرؤية املتعلقة 
بالسياسة االجتماعية فهم السياق الذي تعمل فيه 

اجلهات الفاعلة الرئيسية على مستوى السياسات العامة 
والهيئات السياسية، وذلك بهدف حتديد كيفية صياغة 

السياسات.  وفي منطقة اإلسـكوا، تطرح األسـئلة 
التالية:

ه الرؤية املتعلقة    ما هي الهيئات احلكومية التي توجّ

بالتنمية االجتماعية واالقتصادية؟
تخضع صياغة السياسات في املنطقة عموماً لقدر كبير 

من املركزية، حيث يرسم رأس الدولة اخلطوط العريضة 
والرؤية العامة للبلد، وتتولى احلكومات والوزارات وغيرها 
من السلطات التنفيذية حتديد التوجهات الرئيسية في 

السياسات العامة.  وميكن أن تتولى االس النيابية 
والتشريعية سن القوانني والتشريعات الضرورية لتحقيق 

الرؤية، وقد تشارك الوزارات القطاعية املعنية بدرجات 
ً إلى املسؤولية التي  متفاوتة في التخطيط والتنفيذ.  ونظرا

تضطلع بها وزارات املالية في السهر على حتقيق االستقرار 
والنمو االقتصاديني، تتمتع عادة بصالحيات أكبر من تلك 

املسندة إلى وزارات القطاعات األخرى.

  من يشارك في وضع اخلطط اإلمنائية االستراتيجية (من 

يساهم في تقدمي املعلومات وإجراء التحليالت وما إلى ذلك)؟
من املهم حتديد من هي الهيئات والبرامج التي تقوم 

بتوجيه اخلطط اإلمنائية االستراتيجية واملدخالت ومصادر 
البيانات التي تستند إليها هذه اخلطط.  ومن األهمية 

كذلك حتديد مدى متثيل هذه  الهيئات احلكومية الوطنية 
واحمللية اتمعات التي تخدمها ونظرة املواطنني وعموم 

الناس إليها.  فهذه العوامل قد توضح املدخل إلى تعزيز 
استقطاب الدعم من الهيئات العامة ومنظمات اتمع 

املدني والقطاع اخلاص وقطاع األعمال والناس عموماً.  
فالتمثيل هو عنصر حيوي في تقدمي اخلدمات، واحلكومة 

تستمد شرعيتها من قدرتها على تنظيم (وإعادة توزيع) 
تقدمي اخلدمات بطريقة تعتبر منصفة ومتكافئة ومتاحة 

للجميع.

وفي هذا الصدد، يبقى دور وزارات الشؤون االجتماعية في 
ً على صعيد وضع السياسات  منطقة اإلسكوا محدودا

العامة والبرامج، وشبه محصور في تقدمي اخلدمات 
االجتماعية إلى فئات ضعيفة ومجموعات محددة.  وميكن 
أن تستفيد وزارات الشؤون االجتماعية من جتارب نظيراتها 
ً بالغ  في آيرلندا وكندا والنرويج مثالً حيث تؤدي الوزارة دورا

األهمية في رصد األثر االجتماعي للسياسات العامة.  وفي 
هذه احلاالت، تنشط الوزارات في رصد سياسة احلكومة عند 

كل مرحلة، وتضع بدائل في السياسات العامة تأخذ في 
االعتبار األثر على الفقراء والفئات املهمشة.

٢٧السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

(١٥) مقتبس من كلمة رئيس وزراء النرويج أمام الس االقتصادي واالجتماعي 

لألمم املتحدة، ٢٠٠٦.

ثالثاً
نقاط انطالق عمليات 
السياسة االجتماعية 

واآلليات واألدوات 
املتصلة بها

يتضمن هذا الفصل نقاطاً عملية النطالق عملية 
صنع السياسة االجتماعية وتنفيذها، وكيفية تطبيق 
العناصر الثالثة إلطار السياسة االجتماعية املتكاملة 

الذي وضعته اإلسكوا.  ففيما يتعلق بالرؤية في القيادة 
والسياسة العامة، يوضح هذا الفصل كيفية دمج القضايا 

االجتماعية في السياسة االجتماعية.  ويتضمن الفصل 
كذلك خطوات أولية مقترحة لبناء توافق لآلراء وتعزيز 
مشاركة املواطنني، ووصفاً لبعض التطبيقات والنُهج 

الشاملة لعملية تقدمي اخلدمات.

وسعت بلدان عدة مثل فنلندا وكندا والنرويج وحتى تونس 
وكوريا اجلنوبية وماليزيا إلى تعزيز فوائد التنمية االجتماعية 

وإقامة نظام للرعاية االجتماعية يتسم باإلنصاف 
 ً واالستدامة.  وقد وضعت جميع هذه البلدان آليات وأطرا
مؤسسية مختلفة لسياستها االجتماعية املتكاملة.  

وعملت على تكييف سياستها االجتماعية وفقاً 
خلصائصها اجلغرافية والتاريخية واالقتصادية والثقافية 
واالجتماعية ووفقاً إلطار صنع السياسات فيها، ومتكنت 

بذلك من حتقيق التناسق بني أهدافها االقتصادية وأهدافها 
االجتماعية(١٥).  وتشير هذه التجارب الناجحة إلى إمكانية 
تطبيق إطار اإلسكوا الثالثي العناصر، وتؤكد دور السياسة 

العامة واخلدمات واإلشراف في العملية، وأثر التوافق بني 
احلكومة واتمع املدني والقطاع اخلاص على حتديد حقوق 

كل جهة وواجباتها.  وفي جميع احلاالت، وبصرف النظر عن 
الترتيبات املؤسسية التي تُتّخذ في كل حالة، تعزز هذه 
العوامل إمكانية إبرام عقد اجتماعي مقبول من جميع 

األطراف ومفيد لها. 

أنشأت مصر مركز العقد االجتماعي في مركز املعلومات 
من  بدعم  وذلك  احلكومة،  لرئاسة  التابع  القرار  ودعم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. والهدف من إنشاء هذا املركز 
ل في العالقة بني الدولة واملواطن،  اجلديد هو حتقيق حتوّ
في ترتيب جديد من شأنه أن يولّد الزخم الالزم إلحداث 
تغيير يبدأ من القاعدة إلى األعلى، ويكون هدفه متكني 
اتمع.   شرائح  مختلف  في  التنمية  وحتفيز  املواطنني 
ومهمته  الوزراء،  رئيس  ملكتب  مباشرة  تابع  واملركز 
تقدمي املشورة الفنية فيما يتعلق بالسياسات العامة، 
ورصد التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
والتنسيق مع مختلف أصحاب املصلحة لتكوين رؤية 
بني  العالقة  منط  في  حتوالً  ميثل  جديد  اجتماعي  لعقد 
الدميقراطي  احلكم  مبادئ  من  ينطلق  واملواطن،  الدولة 

نة. واملفاهيم احلديثة للمواطَ

مقتبس بتصرف من املالمح األساسية ملشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومصر.

اإلطار ٨-  مركز العقد االجتماعي في مصر

يرمي هذا العقد االجتماعي إلى:
• كفالة جني األرباح بشكل مسؤول اجتماعياً؛

• دعم الفئات الضعيفة وإشراكها في جميع األنشطة 
الرئيسية؛

• إتاحة فرص متساوية للجميع؛
• تأمني حد أدنى من التضامن والتعاضد االجتماعيني.

منه  بد  ال  أمر  هو  األساسية  األهداف  هذه  وحتقيق 
حتقيق  ثم  ومن  واالستقرار،  االجتماعي  السلم  إلرساء 

فوائد للجميع.

 مركز العقد االجتماعي في مصر



وضعت اإلسكوا من خالل مشروع السياسة االجتماعية 
ً للسياسة االجتماعية  ً فريدا املتكاملة الذي أطلقته إطارا

يقوم على ثالثة عناصر أساسية مترابطة فيما بينها، 
وهي الرؤية وتوافق اآلراء وتقدمي اخلدمات.  وفي هذا اإلطار، 

 ً يدعم كل عنصر العنصرين اآلخرين، ويؤدي كل عنصر دورا
ال يقل أهمية عن اآلخر في تطبيق سياسة اجتماعية 

فعالة.  وقد رأت اإلسكوا من خالل األبحاث والتحليالت 
التي أجرتها في مجال السياسات الوطنية، أن السياسة 

االجتماعية في املنطقة وفي غيرها من املناطق تفتقر في 
غالب األحيان، لدى تطبيقها، إلى عنصر من هذه العناصر 
الثالثة أو أكثر، مما يضعف أثرها.  غير أن التطبيق املتوازن 

لهذا اإلطار الثالثي العناصر ميكن أن يؤسس لعالقة تآزر بني 
الشعب والدولة ويوطدها في إطار من التكامل بني التنمية 

االقتصادية والتنمية االجتماعية.

١٧

العامة  السياسة  صعيد  على  الواضحة  الرؤية 
باإلنصاف  اقتناعاً  الرؤية  تستوجب  والقيادة: 
تطبيق  على  عازمة  سياسية  وإرادة  االجتماعي 
لتحقيق  وضماناً  املتكاملة.   االجتماعية  السياسة 
قيادات  تتوفر  أن  ينبغي  للجميع،  اجتماعية  فوائد 
شفاف  وحكم  متينة،  تنظيمية  عامة  وإدارات  قوية 
على الصعيدين املركزي واحمللي، وأطر مؤسسية قابلة 

للمساءلة وقادرة على فرض الضوابط.

ااالت  توفر  اآلراء  توافق  يستوجب  اآلراء:  توافق 
وفرض  بالتحاور  تسمح  التي  املؤسسية  واآلليات 
املواطنني  ملشاركة  ضماناً  والتوازنات  الضوابط 
املواطنني  تضم  اآلليات  فهذه  منصفة.   تنمية  في 
شؤونهم  ترعى  التي  والهيئات  احمللية  واتمعات 
التنمية  حول  مشترك  تفاهم  لتكوين  عملية  في 

البشرية للجميع.

تنسيق العمل االجتماعي وعملية التنفيذ: يستلزم 
تقدمي اخلدمات على نحو فعال يلبي االحتياجات اتباع 
نهج شامل بشأن كيفية مشاركة الناس في اخلدمات 
منها.   واستفادتهم  عليها  وحصولهم  االجتماعية 
االجتماعية،  السياسة  إطار  في  اخلدمات  فتقدمي 
حتسني  على  تركز  شاملة  إمنائية  رؤية  إلى  يستند  إذ 
االجتماعي  والتماسك  االجتماعي  والرفاه  اإلنتاجية 
في  االجتماعية  املشاكل  يعالج  الطويل،  املدى  على 

سياق التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية.

اإلطار ٥ -  إطار السياسة االجتماعية الذي وضعته 
اإلسكوا

الشكل ٢: إطار للسياسة االجتماعية

الرؤية

توافق اآلراء تقدمي اخلدمات

العقد االجتماعي
منوذج جديد يعيد حتديد العالقة 

االقتصادية واالجتماعية
بني الدولة

وجهات أخرى

ثانياً
اإلطار الثالثي العناصر 
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ألف-  صياغة السياسة االجتماعية

تعبّر الطرق املتبعة في صياغة السياسة االجتماعية على 
نها من دمج القضايا االجتماعية في التنمية  نحو ميكّ

عن قيادة الدولة ورؤيتها.  وإذا كانت اآلليات واألدوات 
االستراتيجية الالزمة لصنع السياسات العامة املسؤولة 

اجتماعياً مدعومة بالبيانات والتحليالت الكافية، فيمكنها 
املساعدة في حتديد سبل التدخل.  ومن هذه السبل احلوار 

مع النظراء الوطنيني، واالستعانة بجهود أصحاب املصلحة 
غير احلكوميني، وتشجيع إنشاء مؤسسات قادرة على 

جمع البيانات املوثوقة وتبادلها، وإعداد البحوث والبيانات 
املرتكزة على األدلة، واالستفادة من اجلهود واملمارسات 

الفضلى اإلقليمية، وتوفير خبرات محددة في ااالت 
األساسية (وضع امليزانيات، وتطبيق الرصد والتقييم، ووضع 

سيناريوهات تلف اخليارات اإلمنائية، وغيرها).

مناذج سبّاقة من املنطقة

اتخذت مصر مبادرة هامة في املنطقة خالل املؤمتر الوطني 
للسياسة االجتماعية املتكاملة (شباط/فبراير ٢٠٠٧) 

قد حتت رعاية وزارة التضامن االجتماعي في مصر،  الذي عُ
وبالشراكة مع اإلسكوا.  وأكد املشاركون في املؤمتر من 
ممثلي الهيئات احلكومية واملنظمات غير احلكومية على 

مشاركة الدولة في التخطيط والتنفيذ لتعزيز اإلنصاف 
االجتماعي.  وفي اهتمام احلكومة املصرية بعقد هذا املؤمتر 

ج التخفيف من الفقر  ومتابعته دليل على إدراكها أن نُهُ
القائمة على رد الفعل لن تنجح بعد اليوم ما لم تولِ 

مت،  اإلنصاف والعدالة االجتماعيني االهتمام الالزم.  وقُدّ
خالل املؤمتر، عدة توصيات هامة منها(١٦):

وضع نظام من الضوابط إلجراء حتاليل حول اإلنصاف  (أ) 
مع بطريقة  ً إلى بيانات جتُ االجتماعي، وذلك استنادا
سليمة، ويتم ذلك من خالل إنشاء وحدة أو جلنة أو 

مجلس يضم ممثلني عن أصحاب املصلحة، ويتولى إجراء 
استعراض نقدي للسياسات احلكومية وتقدمي البدائل؛

إنشاء مرصد اجتماعي لتسهيل الوصول إلى املعلومات  (ب) 
والبيانات وحتليلها؛

(ج)  إقامة شراكات مستدامة من أجل التنمية تضم 
منظمات اتمع املدني والقطاع اخلاص في جميع 

مراحل وضع السياسة العامة.  وال بد من تهيئة البيئة 
املؤاتية لتحقيق املشاركة الكاملة؛ 

(د)  تعزيز تطبيق الالمركزية اإلدارية واملالية، وبالتالي متكني 
اتمعات احمللية من التعرف على حتديات التنمية 

وفرصها وتطوير حلول محلية؛
(ه)  بناء القدرات والتوعية على جميع مستويات اإلدارات 

املركزية واحمللية واتمع املدني والقطاع اخلاص. 

ً، بدعم من رئيس الوزراء وتأييد من وزير  وأكدت مصر مجددا
التضامن االجتماعي، التزامها بالعمل مع اإلسكوا على 

صياغة سياسة اجتماعية متكاملة.  وحدد التقرير الذي 
أعدته اللجنة اصصة الوطنية الحقاً خطوات أولى، 

منها: تفعيل دور اتمع املدني في احلكومة، وإنشاء وحدة 
مختصة ضمن وزارة التضامن االجتماعي، وتخصيص 

ميزانية منفصلة لتلبية احتياجات الفقراء وغيرهم 
من الفئات املهمشة، ودعم اموعات املعنية بالتنمية 

االجتماعية (وزارات اخلدمات االجتماعية الشاملة)، 
وتطبيق الالمركزية في تقدمي اخلدمات، وتعبئة موارد اتمع 

املدني(١٧).

وبدأت مصر بالعمل مع الفئات املعنية احلكومية وغير 
احلكومية، ورحبت بآراء اإلسكوا وخبراتها.  ومع أن التقرير 
نه فريق خبراء اإلسكوا تعليقاته ومالحظاته قد  الذي ضمّ
مت صياغته وفق احلالة املصرية، فهو يقدم خطة توجيهية 

هامة ومجموعة من الطرائق التي ميكن أن تعتمدها 
البلدان األخرى امللتزمة بتعزيز السياسات العامة املسؤولة 

اجتماعياً.  ويدعو هذا التقرير إلى:
وضع مؤشرات محددة إلظهار عدم التوازن بني التقدم  (أ) 

االقتصادي والتقدم االجتماعي (أي توفير إحصاءات 
اجتماعية حول احلصول على اخلدمات االجتماعية 

األساسية)؛
وضع أدلة على ترابط السياسة االجتماعية  (ب) 

واالقتصادية (أي كيف أدى عدم إصالح النظام 
التعليمي بحيث يلبي احتياجات السوق إلى ارتفاع 

.ESCWA, “Egypt puts social policy on its agenda”, 7-8 February 2007 (١٦)

(١٧) اللجنة اصصة الوطنية، ”نحو سياسة اجتماعية متكاملة في مصر“، النسخة الثالثة، ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٧.  لقد أدى الزخم الناجت عن هذه املبادرة إلى تنظيم بعثة 

إلى مصر بقيادة اإلسكوا، إلرشاد اللجنة اصصة بشأن اخليارات املتصلة بتنفيذ السياسة االجتماعية املتكاملة.  وقدمت اإلسكوا آراء مفصلة حول تقرير اللجنة 
اصصة، مؤكدة خصوصاً على اآلليات املؤسسية الضرورية إلصالح السياسة االجتماعية (املراحل الثالث) وللتأكد من الترابط الكامل بني النتائج االجتماعية ضمن 

عمليات التنمية االقتصادية.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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معدالت البطالة بني حاملي الشهادات)؛
تقدمي أمثلة ملموسة على النتائج االقتصادية  (ج) 

والسياسية للشقاق االجتماعي (أي عندما تتولى 
جهات أخرى دور الدولة)؛

تقدمي مقترحات حول كيفية متكني السياسات  (د) 
االقتصادية من توليد نتائج اجتماعية أفضل (أي 

الضغط على الهيئات التنظيمية في احلكومة إلدراج 
بنود في عقود االستثمار األجنبي املباشر تكفل جودة 

الوظائف وحتافظ على موقعها)؛
تقدمي أمثلة على العالقة بني األدوات االقتصادية  (ه) 

وأهداف اجتماعية محددة (أي إدراج بند عن سوق 
العمل احمللية، يكفل إعطاء عدد محدد من الوظائف 

للسكان احملليني وتزويدهم بالتدريب الالزم لتحضيرهم 
لهذه الوظائف اجلديدة).

باء-  تعزيز مشاركة املواطنني

تختلف أمناط مشاركة املواطنني في العمل العام بني 
مختلف بلدان منطقة اإلسكوا.  فبعض البلدان، مثل 

فلسطني، تضم منظمات حيوية للمجتمع املدني تشرك 
املواطنني في املعترك العام وفي العمل مع احلكومة.  وقد 

تكون منظمات اتمع املدني أقل نشاطاً في بلدان أخرى، أو 
خاضعة لضوابط صارمة على هيكلها وواليتها. 

ويعزز التوافق العام لآلراء الثقة باحلكومات ويوطد العقد 
االجتماعي بني احلكومة والشعب.  ويؤدي وضع اآلليات 

والبرامج التي تفسح اال ملشاركة املواطنني في صنع 
القرارات التي تؤثر على حياتهم إلى متكني احلكومات من 
مقاومة املصالح والضغوط املتنافسة.  ويشكل إفساح 

 ً اال عبر املؤسسات للحوار ضمن اتمعات احمللية عنصرا
هاماً في تعزيز مشاركة املواطنني.  وقد جنحت بلدان أخرى 

بفضل املراصد االجتماعية واالس االقتصادية واالجتماعية 
التي تعزز الشراكة مع احلكومة وتوفر اآلليات واألدوات 

الفعالة لرصد الشؤون والنتائج االجتماعية وتقييمها. 

١-  االس االقتصادية واالجتماعية

أنشئت أشكال متعددة من االس االقتصادية واالجتماعية 
على الصعيد الدولي، باعتبارها طرقاً تنظيمية لتعزيز 

احلوار بني املواطنني وصانعي السياسات، وحتديد النتائج 
االجتماعية ورصدها، ومساءلة احلكومات (انظر اإلطار ٩ 

لالطالع على وصف للمجلس االقتصادي واالجتماعي في 
آيرلندا).

واالس االقتصادية واالجتماعية هي عادة هيئات 
استشارية متثل مجموعة من املصالح االجتماعية 

(جمعيات األعمال والنقابات واالحتادات العمالية واملنظمات 
غير احلكومية وغيرها من هيئات اتمع املدني)، وهي 

تابعة للهيئات الرئيسية املعنية بالسياسات العامة في 
ً إلى أن هذه االس متثل صوت اتمع املدني،  البلد.  ونظرا
يقضي دورها بتقييم األثر االجتماعي للسياسات العامة 

وتقدمي مقترحات لتحقيق النمو االقتصادي والعدالة 
االجتماعية(١٨). 

ومن األسئلة املطروحة حول دور االس االقتصادية 
واالجتماعية وكفاءتها والتي تهم اإلسكوا:

(أ)  ما هو اإلطار املؤسسي والقانوني للمجالس االقتصادية 
واالجتماعية؟ وما هي القوانني التي ترعى إنشاءها؟ 

وهل هي مستقلة أم استشارية لدى احلكومة؟
(ب) ما هي تركيبة قيادتها؟ وهل هي معينة من احلكومة أم 

منتخبة؟
(ج)  ما هي عضويتها؟ وما هو حجمها، ومدى متثيلها 
موعات الكيانات واملصالح االجتماعية، مبا فيها 

الهيئات العامة واخلاصة، على املستوى الوطني وعلى 
مستوى اتمعات احمللية؟

اخلارجية  املساعدة  (شروط  اخلارجية  السياسة  دور   •
ومتطلبات سياسات التكييف الهيكلي وغيرها)؛

صنع  في  الناخبني  ومجموعات  املواطنني  مشاركة   •
السياسات (عموماً وفي قطاعات معينة، مثل الهيئات 

النسائية)؛
السياسات  لتصميم  املستخدمة  البيانات  جودة   •

وموثوقية هذه البيانات وتوفرها.

 اهتمامات منطقة اإلسكوا فيما يتعلق
بالتخطيط للتنمية

.(E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2) الس االقتصادية واالجتماعية، انظر(١٨) للمزيد من املعلومات عن ا
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للحكومة  املشورة  تقدم  مستقلة  استشارية  هيئة  وهو   ،١٩٧٣ عام  في  اآليرلندي  واالجتماعي  االقتصادي  الس  أنشئ 
ً ميثلون اجلهات  بشأن تنمية االقتصاد الوطني وحتقيق العدالة االجتماعية.  والس هو عبارة عن شراكة تضم ٣٢ عضوا

التالية:
• منظمات أصحاب العمل؛

• النقابات؛
• منظمات الفالحة والزراعة؛

ومجلس  اإلعاقات،  وذوي  املسنني  ومجموعات  النسائية،  الهيئات  (وتضم  التطوعي  والقطاع  احمللي  اتمع  منظمات   •
الشباب، وشبكات مكافحة الفقر)؛ 

• موظفان حكوميان (موظف من مكتب رئيس الوزراء وموظف من مكتب وزير املالية)؛
• خبراء مستقلون.

االستراتيجيات  واقتراح  آيرلندا،  في  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  حول  استراتيجية  تقارير  إعداد  الس  ويتولى 
لتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية.  وأسهمت تقارير الس في التوصل إلى اعتماد نهج ناجح ملعاجلة 
على  أيضاً  الس  فيه.  ويعمل  رائدة  إجنازات  بتحقيق  آليرلندا  يُعترف  مجال  وهو  املزمنني،  االجتماعي  واإلقصاء  البطالة 
التي  البرملان.  وللتقارير  إلى  الس  تقارير  اآلخرين.  وتُرفع  االجتماعيني  والشركاء  احلكومة  بني  والتعاون  الشراكة  تعزيز 
رئيس  ملكتب  التابعة  االجتماعية  السياسة  وحدة  على  مباشر  تأثير  بها  يوصي  التي  واالستراتيجيات  الس  يضعها 
الوزراء.  والوحدة بحد ذاتها هي آلية فعالة لتنسيق السياسات وإدارتها فيما بني مختلف اإلدارات احلكومية والهيئات 
املسؤولة عن السياسة االجتماعية واالحتواء االجتماعي (وزارات الصحة والطفل، والشؤون االجتماعية وشؤون األسرة، 

والعدالة واملساواة وإصالح القانون، والتربية والعلم).

اإلسكوا، شعبة التنمية االجتماعية، ورقة حول التجارب املقارنة: جتربة االس االقتصادية واالجتماعية، نسيان/أبريل ٢٠٠٧، ص ٣-٤ باإلنكليزية.

اإلطار ٩-  الس االقتصادي واالجتماعي في آيرلندا

ما هي مصادر متويلها؟ وهل هي ممولة من احلكومة أم  (د) 
من مصادر مستقلة؟

ما هي عالقتها باملراصد االجتماعية ومؤسسات البحث  (ه) 
والرصد األخرى؟

هل توجد آلية إلنفاذ توصياتها؟ وما هو أثر هذه  (و) 
التوصيات؟ وهل هي ملزمة للحكومة؟

٢-  مناذج سباقة من املنطقة

يقدم الس االقتصادي واالجتماعي في تونس مثاالً ناجحاً 
عن االس االقتصادية واالجتماعية.  ويعمل هذا الس 

كهيئة استشارية هامة لدى احلكومة والبرملان.  وقد أنشئ 
الس في عام ١٩٦١، وكان يتألف في البداية من ممثلني عن 

النقابات ومنظمات أصحاب العمل، ثم مت توسيعه فيما 
ً ميثلون مجموعة من املنظمات، منها  بعد ليضم ١١٨ عضوا

منظمات اتمع املدني، والقطاعات املهنية ومؤسسات 
القطاع اخلاص، وممثلني عن اإلدارات احمللية، وممثلني عن 

اإلدارات واملؤسسات العامة، فضالً عن اخلبراء املستقلني.  
ل الس من امليزانية العامة، لكنه يعمل بشكل  وميوّ

مستقل مبوجب القانون.  والس مسؤول أمام رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء ورئيس البرملان.  أما رئيس الس االقتصادي 

واالجتماعي، فيعينه رئيس الوزراء.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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ويضم الس خمسة فرق عمل، يترأس كالً منها عضو من 
أعضاء الس.  ويعمل كل فريق على مجموعة محددة من 

املسائل القطاعية املتصلة باالقتصاد، والتنمية الريفية، 
 ً والصحة، والتعليم، والتعاون الدولي.  ويؤدي الس دورا
هاماً في تعزيز احلوار بني مختلف الفئات حول املسائل 

االقتصادية واالجتماعية الرئيسية.  ويتخذ الس كذلك 
مواقف بشأن مشاريع القوانني واملراسيم ذات الصلة، ومنها 
اخلطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتقارير 

املرحلية حول تنفيذ اخلطة الوطنية، وامليزانية الوطنية(١٩). 

وتشكل االس االقتصادية واالجتماعية، إذا ما اتسمت 
بالفعالية، إحدى األدوات العديدة التي تتيح متثيل مختلف 

مجموعات املصالح في آلية نظامية للتدقيق في 
السياسات العامة للحكومة.  وتستخدم بعض البلدان 

املنتديات البلدية، في حني تستخدم بلدان أخرى اجللسات 
ل بلدان غيرها على تعزيز دور وسائط  العلنية، بينما تعوّ
اإلعالم وتفعيل مشاركتها في الشأن االجتماعي.  وفي 
النهاية، يعزز التوافق العام لآلراء دور شاغلي الوظائف 

العامة في التشاور مع «أصحاب احلقوق» ويفسح اال 
ملشاركة مختلف الفئات االجتماعية وأصحاب املصالح 

املشتركة في اتمع. 

٣-  املراصد االجتماعية

املراصد االجتماعية هي أداة مؤسسية هامة لوضع 
السياسات العامة على أسس سليمة، ورصد االجتاهات، 

وتقييم آثار البرامج، وتوقع مجاالت التوتر أو التغيير 
احملتملة.  وميكن إنشاء هذه املراصد كمنظمات مستقلة 

أو شبه حكومية أو خاضعة إلشراف احلكومة، وهي تتولى 
رصد املسائل واالجتاهات االجتماعية لالسترشاد بها في 

وضع السياسة االجتماعية وتوجيهها وتقييمها.  وتركز 
املراصد االجتماعية على:

جمع البيانات املتعلقة بالفقر والقضايا االجتماعية  (أ) 
األخرى وحتليلها ونشرها لالسترشاد بها في وضع 

السياسة االجتماعية؛
إجراء املسوح والبحوث وغيرها من أنواع التقييم أو  (ب) 

تكليف جهة أخرى بإجرائها؛  
بناء القدرات على اكتساب املعرفة وبناء النهج املرتكزة  (ج) 

على األدلة فيما يتعلق بالسياسة االجتماعية؛
نشر املعلومات من أجل تشجيع مشاركة املواطنني؛ (د) 

رصد القوانني واألنظمة وإبداء اآلراء بشأنها؛ (ه) 
إقامة روابط مع املنظمات األخرى الفاعلة في البلد  (و) 
املعني، وتشجيع إقامة الشبكات والشراكات، وهذه 

الروابط هي أحد األوجه الهامة للمراصد االجتماعية.

وفي فرنسا، يتألف املرصد الوطني إلقصاء الفقر من ٢٢ 
ً، ميثلون الوزارات ومعاهد البحث اتصة، كما يضم  عضوا

أكادمييني، وباحثني من ذوي اخلبرة في ااالت ذات الصلة.  
ويكلف املرصد خبراء خارجيني إلعداد دراسات عن الفقر 

واإلقصاء االجتماعي، يُسترشد بها في صنع السياسات.  
أما في سري النكا وموزامبيق مثالً، فأنشئ املرصد 

االجتماعي للتركيز على استراتيجيات احلد من الفقر.

وتوجد كذلك مراصد اجتماعية تشمل عدة بلدان، مثل 
املرصد االجتماعي األوروبي واملرصد األوروبي للنظم 

والسياسات الصحية.  ويرعى االحتاد األوروبي مراصد 
اجتماعية عديدة وميولها، منها املركز األوروبي لرصد 
التغيير واملرصد األوروبي لألوضاع الدميغرافية واحلالة 

االجتماعية(٢٠).

ً في منطقة اإلسكوا،  ومع أن املراصد االجتماعية نادرة جدا
ميكنها أن تكون فعالة في تنفيذ السياسة االجتماعية.  

وقد يختلف تصميم الهيكل املالئم للمراصد وواليتها 
حسب الظروف كما ميكن أن يكون على مستوى البلد 
أو املنطقة.  ومن االعتبارات الهامة على هذا الصعيد 
االستقاللية النسبية للمراصد االجتماعية، وموقعها 

ضمن هيئات حكومية محددة، وحصولها على البيانات 
واملعلومات، ومتويلها، وعضوية هذه املراصد، ومسؤولياتها 

العامة فيما يتعلق بالسياسة االجتماعية. 

جيم-  السياسة االجتماعية في االستراتيجيات 
اإلمنائية الوطنية

ً على أولوية  أكد مؤمتر القمة العاملي في عام ٢٠٠٥ مجددا
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومنها األهداف اإلمنائية 

 E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2 and ESCWA/SDD, Models of Social Policy. The Tunisian Experience and its Manifestations. Social Policy Series No. 2. (١٩)

.(United Nations, New York, 2002. (E/ESCWA/SD/2002/5) (Arabic and French

.(E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.1) :(٢٠) للمزيد من املعلومات عن املراصد االجتماعية، انظر
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ومن منظور السياسة االجتماعية، قد يستلزم تصحيح 
ظروف السكان املهمشني واملستبعدين اجتماعياً 

(الذين تنتج مشاكلهم في غالب األحيان عن سياسات 
التكييف الهيكلي وعمليات النمو االقتصادي) إعادة 
التفكير في الثروات واملنافع االقتصادية وإعادة حتديد 
أوجه استعمالها وإعادة توزيعها، وتضييق الفجوات 

الناجمة عن التركيز املفرط على السياسات االقتصادية 
القائمة على نهج «النمو أوالً».  ويتطلب هذا النهج 
اعتماد نظرة ال تتوقف عند «القضاء على الفقر» بل 
تتجاوز ذلك إلى معاجلة الظروف الهيكلية (والفرص) 

. ق اإلجحاف االجتماعي في مجتمع معنيّ التي تعمّ

إعادة التوزيع االجتماعي لصالح املعوقني

إلى  تقدم  أن  ميكن  التي  االجتماعية  اخلدمات  من 
التحرك  عليه  يسهل  خاص  منزل  توفير  هي  ق  معوّ
داخله.  غير أن السياسة االجتماعية الفعالة التي 
تُعنى مبعاجلة مشاكل اإلعاقة تذهب إلى سن قوانني 
من  املعوقني  متكن  رخص  وإصدار  خدمات  وتقدمي 
وكرمية.  ومن  مستقلة  حياة  وعيش  بحرّية  التحرك 
التدابير التي تشملها هذه السياسة توفير وسائل 
وتخطيط  استعمالها،  املعوقني  على  يسهل  نقل 
املهني،  التدريب  وتقدمي  احلواجز،  من  خالية  مدن 
سوق  في  والدمج  اإلعالمية  واخلدمات  والسكن، 

العمل وغيرها.

تعزيز  بهدف  االجتماعي  والرفاه  االقتصادي  واالزدهار  النمو  بني  بالتوفيق  االجتماعية  السياسة  تُعنى  املفاضلة،  عن  عوضاً   •
التنمية البشرية.

باحلماية  وبالتالي  الفرص،  وتكافؤ  باإلنصاف  االقتصادي  اإلنتاج  يربط  شامالً  نهجاً  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  تعني   •
االجتماعية.

والتنمية  اإلنسان  حقوق  لتجاهل  نتيجة  هو  إمنا  االقتصادية،  التنمية  تخلفها  التي  النتائج  من  نتيجة  مجرد  الفقر  ليس   •
البشرية املتكافئة في السياسات والنظم الهيكلية.

إدماج  نحو  التقدم  لقياس  املناسبة  الضوابط  بفرض  ملتزمة  قوية  دولة  وجود  املتكاملة  االجتماعية  السياسة  نهج  يعني   •
اإلنصاف في التخطيط للتنمية وحتقيقها.

عبر هامة
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لأللفية، في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  وتعهدت 
احلكومات بتصميم وتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنية 

تكون أكثر طموحاً وحتظى مبزيد من الدعم الدولي.

وتتولى تقدمي اخلدمات االجتماعية في منطقة اإلسكوا 
عموماً الوزارات القطاعية اتصة على الصعيدين الوطني 

واحمللي، تدعمها في حاالت عديدة منظمات اتمع املدني 
واملنظمات غير احلكومية وكيانات خاصة أخرى تُعنى 

هي أيضاً بتقدمي اخلدمات.  وجتمع السياسة االجتماعية 
املتكاملة بني النتائج االجتماعية والتخطيط االقتصادي 

والتنمية، على أساس جمع البيانات وحتليلها بطرق 
سليمة.  وميكن استخدام االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية 

لتحقيق التناسق، من خالل التعاون واحلوار بني الوزارات 
القطاعية، وبني هذه القطاعات وهيئات صنع السياسات، 

وبني مجموعات املواطنني.  وتتضمن اآلليات واألدوات 
االستراتيجية الالزمة لتقدمي اخلدمات املتكاملة ما يلي:

تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني؛ (أ) 
االلتزام مبعايير اجلودة في تقدمي اخلدمات؛ (ب) 

وضع سياسات شاملة واستهداف فئات معينة. (ج) 

١-  تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني

حترص الدولة الفعالة على أال تتكبد شرائح معينة من 
السكان الكلفة االجتماعية لعمليات التنمية، كما 

تتولى إعادة توزيع الثروات واملوارد لتصحيح أية أضرار قد 
ً تنظيمياً  تقع من هذا القبيل.  وتؤدي الدولة القوية دورا
ً هاماً في تأمني السبل الالزمة لتعميم اإلنصاف  ومؤازرا

ورصد نتائجه، وذلك من خالل جمع البيانات املستحدثة 
وحتليلها.

ويتضح من أمثلة مأخوذة من بلدان مثل آيرلندا وكندا 
وماليزيا والنرويج وغيرها أن تعميم اإلنصاف االجتماعي 
هو أداة فعالة لتعزيز النمو االقتصادي، وأنه أكثر فعالية 

من النهج التقليدية لتقدمي اخلدمات.  فمن شأن السياسة 
ن فرص العمل الالئق واألجور  االجتماعية املنصفة أن تؤمّ

العادلة بهدف احلد من الفقر ورفع مستويات املعيشة. 

وتواجه منطقة اإلسكوا حتديات عديدة في تعميم اإلنصاف 
على مستويات شتى، منها معاجلة التركيبة العرقية 

 ً والدينية املتنوعة لسكانها (فبلدان اخلليج مثالً تضم عددا
ً من األيدي العاملة األجنبية؛ ويضم األردن واجلمهورية  كبيرا

ً كبيرة من الالجئني  العربية السورية والعراق أعدادا

واملهجرين).  وتشهد بلدان عديدة في املنطقة مقاومة 
ملساعي حتقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني فيها. 

٢-  اجلودة في تقدمي اخلدمات ونوعيتها

يشكل االستثمار في املوارد البشرية والتنمية البشرية 
ً أساسياً في السياسة االجتماعية املتكاملة التي  عنصرا
تتمثل فوائدها في الرخاء االقتصادي والرفاه االجتماعي.  

فالرفاه املنتِج يؤمن خدمات اجتماعية أساسية، ويحفز في 
الوقت ذاته املواطنني عن طريق التعليم والتدريب، وميكنهم 

من املشاركة في العمليات اإلمنائية باعتبارهم قطاعات 
اجتماعية فاعلة وليس مجرد جهات تتلقى املساعدة. 

وحتدد عوامل عديدة نوعية اخلدمات املقدمة في إطار 
السياسة االجتماعية املتكاملة.  ومن هذه العوامل القدرة 

البشرية واملؤسسية على تقييم االحتياجات من خالل جمع 
ً إلى التحليل  البيانات الوافية، وتخصيص املوارد استنادا
االجتماعي، ورصد النتائج، وإيجاد النموذج املالئم الذي 

يجمع بني نظم اخلدمات املركزية والالمركزية بغية ضمان 
إتاحة هذه اخلدمات ووصولها إلى جميع شرائح اتمع، 

ومشاركة اتمع املدني واملنظمات املدنية األخرى في إيصال 
صوت املواطنني إلى صانعي السياسات. 

٣-  السياسات الشاملة واستهداف فئات معينة

تُخصص اخلدمات املصممة حسب احلاجة لفئات معينة من 
السكان (حسب املنطقة، ونوع اجلنس، والدخل، وغيرها)، 

بينما تكون اخلدمات الشاملة متوفرة ومتيسرة باعتبارها 
حقاً عاماً يحظى به جميع املواطنني.  وتوصي األمم املتحدة 

عموماً بتقدمي خدمات شاملة للجميع، ألن هذا النهج 
يسمح بتقدمي الدعم من حساب إلى آخر، ويؤمن في النهاية 

خدمات أفضل للفئات املنخفضة الدخل.  وال يوصى 
باالستهداف إال لتقدمي خدمات سريعة للفقراء عموماً، وفي 

ً من السكان (مثل املكفوفني).  حالة فئات محدودة جدا

وتوضح مسألة دمج قضايا املرأة والرجل في صلب 
السياسة االجتماعية الفرق بني تقدمي اخلدمات املصممة 

لفئة معينة وتقدمي اخلدمات الشاملة.  وفي املنطقة 
ذت تونس هذين النوعني من السياسات، بغية  العربية، نفّ
حتسني أوضاع املرأة وظروفها (سياسات مصممة حسب 
احلاجة)، ولدمج قضايا املرأة والرجل في عملية التنمية 

االقتصادية.  ومبدأ املساواة مكرس في الدستور التونسي، 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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خط االنطالق
تكافؤ الظروف االجتماعية

احلواجز
 تكافؤ إمكانات احلصول

 على اخلدمات االجتماعية
األساسية

 الفرص
 تكافؤ إمكانات احلصول

على الفرص

اآلليات التنظيمية
 ضوابط تضمن تكافؤ إمكانات

احلصول على الفرص

الشكل ١: سباق املائة متر 

الفوارق وحاالت التمييز املاضية على نتيجة السباق.  
فانطالقاً من املقارنة نفسها، هل تتاح للمرأة، مثالً، فرص 

التدريب املتاحة للرجل؟ هل يحصل سكان املناطق الريفية 
على املوارد اإلضافية التي يحتاجون إليها للحاق بركب 

سكان املناطق احلضرية؟ واألهم هل من سبيل للحصول 
على هذه الفرص؟ وتبدو في الشكل ١ بعض املسارات 

مكتظة باحلواجز والعوائق بينما تبدو مسارات أخرى خالية 
أو شبه خالية منها.

ويشير تفسير هذا الشكل من منظور السياسة 
االجتماعية إلى مسؤولية احلكومات في وضع اآلليات 
التنظيمية حرصاً على احترام حقوق جميع املواطنني 

وصونها من دون أي متييز.

٢-  األنظمة االجتماعية

تتأثر نتائج السباق أيضاً بالطريقة التي متارس فيها 
السلطة املعنية مسؤولياتها في تنظيم السباق.  فهذه 
السلطة مسؤولة عن: (أ) وضع الشروط ورصد تطبيقها 

خالل السباق حرصاً على ضمان أعلى مستوى من اإلنصاف 
والشفافية؛ (ب) وضع وتطبيق معايير متوافق عليها حول 

قواعد السباق بحيث حتظى بقبول جميع املتنافسني 
وامتثالهم لها؛ (ج) وضع وتطبيق اآلليات الضرورية لضبط 

كل مخالفة أو استغالل واملعاقبة عليه.  فما هي النقطة 
التي ينطلق منها اجلميع؟ وهل ميلك سكان املناطق الريفية 
إمكانية احلصول على النوعية نفسها من خدمات التعليم 

والصحة؟ وملاذا يواجه بعض الناس حواجز أقل مما يواجهه 
اآلخرون؟

ومن منظور السياسة االجتماعية، يشير تفسير هذا 
الدور التنظيمي االجتماعي إلى مبدأ املسؤولية املنوطة 

باحلكومة، كونها الهيئة التمثيلية املعنية بضمان اإلنصاف 
والشفافية، في عملية يقبل بها الناس ويثقون بها 

وميكنهم مساءلة احلكومة بشأنها.

٣-  إعادة التوزيع االجتماعي

ينبغي توزيع املوارد من جديد أو إعادة توزيعها حرصاً على 
اإلنصاف في السباق والعدالة في نتائجه.  وميكن اتخاذ 

ترتيبات بديلة لصالح أفراد اتمع الذين ال يزالون مهمشني.  
وقد يستلزم إجراء سباق عادل رصد ميزانيات معينة إلتاحة 

فرص التدريب واملنافسة للنساء والفتيات.  وقد يتطلب 
السباق العادل أيضاً إجراء استثمارات خاصة لصالح سكان 

املناطق الريفية في الرعاية الصحية األساسية، واملشاريع 
الصديقة للبيئة، وخدمات البنية التحتية، وغيرها من 

اخلدمات األساسية.

٣٣السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

في  الرفاه  لدولة  العامة  السياسات  في  حتوالً  بها  املرتبطة  واالقتصادية  التكنولوجية  الهيكلة  وإعادة  العوملة  أحدثت 
الغرب كما في كندا.  وال ميكن بعد اليوم فصل السياسة احمللية عن السياسة الدولية، كما ال ميكن التفكير في مستقبل 
في  متجذرة  تظل  الرفاه  دولة  أن  غير  كبيرة.   الرفاه  دولة  على  والضغوط  العاملي.   السياق  في  إال  االجتماعية  احلماية 
االقتصاد السياسي للدولة الكندية، حيث ال تزال البرامج االجتماعية  تستأثر بجزء كبير، بل متزايد، من املوارد والنفقات 

العامة. 

ويشكل هذا السياق حتدياً لصانعي السياسات.  أما التحدي األكبر، فهو التحول من دولة الرفاه املرتكزة على االقتصاد 
الوطني إلى دولة تتماشى مع ديناميات االقتصاد العاملي.  وينبغي أيضاً حتقيق ذلك بطريقة ال متس بااللتزام التاريخي 
بالعدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي املكرسني في منوذج ما بعد احلرب.  وال شك في أن هذا التحدي الكبير ينطوي 
املالية  والضغوط  للسكان  االجتماعية  االحتياجات  بني  توازن  إيجاد  أهمها:  الثانوية،  التحديات  من   ً جدا كبير  عدد  على 
السياسة  تراعي  أن  على  واحلرص  اجلديد؛  االقتصادي  للنظام  املواطنني  جتهز  وتدريبية  تعليمية  نظم  ووضع  الدولة؛  على 

االجتماعية  تنوع اتمع الكندي واحتياجاته.

عن أليسار سروع، السياسة االجتماعية في كندا: منوذج للتنمية، E/ESCWA/SD/2001/9،  ٢١ كانون الثاني/يناير٢٠٠٢، ص ٨٢-٨٣ باإلنكليزية.

اإلطار ١٠-  كندا تواجه التحديات املالية لدولة الرفاه

من خالل قانون األحوال الشخصية (١٩٥٦) والدستور 
نفسه (١٩٥٩).  وقد أنشئ عدد من املنظمات الهامة على 
املستويني احلكومي وغير احلكومي، منها وزارة شؤون املرأة 

واألسرة والطفولة، والس الوطني للمرأة واألسرة، واللجنة 
الوطنية للمرأة والتنمية، ومركز البحوث والدراسات 

والتوثيق واإلعالم حول املرأة.  وفي جميع هذه التدابير 
تعبير عن التزام احلكومة املستمر في تعزيز مشاركة املرأة 

وإنصافها في قرارات السياسة العامة التي تؤثر على 
حياتها(٢١).

وعلى النحو املبنيّ في اإلطار ١٠، وضعت كندا كذلك 
سياساتها االجتماعية وفقاً ملبدأ اخلدمات الشاملة، 

والتي يتمتع مبوجبها جميع املواطنني باحلق في احلصول 
على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتربية 

ومستحقات التقاعد.

٤-  دمج السياسة االجتماعية في االستراتيجيات اإلمنائية 
الوطنية

ينبغي أن تشتمل االستراتيجية اإلمنائية الوطنية على 
تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني، واجلودة في تقدمي 
اخلدمات، واالستثمار في املوارد البشرية، ووضع السياسات 
الشاملة واستهداف فئات معينة.  وهذه األهداف تتوقف 
على جمع البيانات الوافية وحتليلها، وعلى وضع امليزانيات 

على أساس النتائج وفقاً الستراتيجية محددة، وعلى حتقيق 
التكامل في جميع البرامج احلكومية.

وفي جميع أنحاء العالم ما يدل على أن النمو واإلنصاف 
يأتيان بفوائد مترابطة.  فاإلنفاق االجتماعي القائم على 

إعادة التوزيع في مجال العمل والعمالة، مثالً، يخفض 
كلفة اليد العاملة من خالل رفع مستويات إنتاجيتها، 

(٢١) انظر مثالً اإلسكوا، قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة اإلسكوا.  سلسلة 

دراسات السياسة االجتماعية (٩)، E/ESCWA/SDD/2004/2، ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٤، ص ٢٤.



١١

وعلى الرغم من استمرار التحديات، اتضحت فعالية 
هذه املبادرات في مساعدة حكومة كوريا اجلنوبية على 

حتقيق هدف «االحتواء االجتماعي» في إطار جهودها 
اإلمنائية.  فهذا التركيز على توسيع نطاق احلقوق والفرص 
االجتماعية، إضافة إلى احلماية االجتماعية، في مواجهة 

األزمة االقتصادية، يدل على إدراك كوريا اجلنوبية عبر التاريخ 
للفوائد التي تأتي بها السياسة االجتماعية عندما ترتبط 

بأهداف التنمية االقتصادية.             

جيم-  على مثال سباق املائة متر

السياسة االجتماعية املتكاملة تُعنى بتحقيق اإلنصاف، 
بتهيئة الظروف املناسبة، كتكافؤ الفرص واملسؤوليات، 

لتحقيق العدالة االجتماعية.  السياسة االجتماعية تُعنى 
باستحداث اآلليات التنظيمية التي تضمن دوام اإلنصاف.  
فالسياسة االجتماعية املتكاملة تكفل املساواة في توفير 

الفرص للجميع.

ففي سباق املائة متر مثالً، يكون السباق عادالً عندما 
يصطف جميع املتبارين على خط االنطالق ذاته (انظر 

الشكل ١).  وخالل السباق، يواجهون احلواجز ذاتها، 
ويحظون بإمكانات وفرص متساوية.  وإمنا يعتمد فوزهم 

باختصار فقط على قدرتهم وتفانيهم.

لكن عدالة هذا السباق قلما تتحقق على أرض الواقع.  
فاتمعات كلها ترزح حتت وطأة التباينات، حيث يضطر 

الفقراء واحملرومون في غالب األحيان لبدء السباق قبل خط 
االنطالق بأشواط، ويواجهون حواجز كثيرة، ويحظون بفرص 

قليلة لتحسني نوعية حياتهم.  وفي البلدان التي تكثر 
 ً فيها التباينات االجتماعية واالقتصادية، يبلغ اإلجحاف حدا

حيث تستأثر قلة باالمتيازات بفضل ثرواتها ووصولها إلى 
صانعي القرار، وتبدأ السباق بعد خط االنطالق بأشواط، وال 

تواجه من احلواجز إال القليل بينما حتظى بفرص تفوق بكثير 
حصتها العادلة.

 ،ً وتؤمن السياسة االجتماعية، عندما تصمم وتُنفذ جيدا
اآللية التي تُعنى بتصحيح مواطن اإلجحاف بحيث تضمن 

تكافؤ الفرص أمام اجلميع.  وكذلك تضمن السياسة 
االجتماعية وضع آليات التنظيم وفرض الضوابط من أجل 
معاجلة حاالت اإلخفاق واألخطاء.  فالسياسة االجتماعية 

املتكاملة تضع األسس لتكافؤ الفرص أمام اجلميع.

واحلكومة، باتخاذها أو بعدم اتخاذها اإلجراءات املتعلقة 
باحلقوق االجتماعية واألنظمة االجتماعية وإعادة التوزيع 

االجتماعي، تقرر مدى عدالة السباق وصحة النتيجة التي 
سيؤول إليها.  أما العناصر املتمثلة في االحترام االجتماعي 

واملسؤولية االجتماعية والتمثيل االجتماعي فهي التي 
تُعنى بتوجيه احلكومات لدى تطبيقها احلقوق االجتماعية 

واألنظمة االجتماعية وإعادة التوزيع االجتماعي.

١-  احلقوق االجتماعية

 ً تكافؤ الشروط: يحدث خط االنطالق في السباق تأثيرا
واضحاً على النتيجة.  فهل يؤدي التمييز الراسخ بني 

اجلنسني، مثالً، إلى انعدام تكافؤ ظروف العمل بني الرجل 
واملرأة، بحيث ال تزال املرأة تبدأ من نقطة متأخرة عن الرجل 
بأشواط؟ أال يزال األطفال في املناطق الريفية الفقيرة دون 
أترابهم في املناطق احلضرية من حيث املستوى الصحي، 
وهل سيقضون حياتهم في محاولة للتعويض عن هذا 

التأخير؟

تكافؤ الفرص: تؤثر كيفية إتاحة الفرص بغية معاجلة 

في  اجلنوبية  كوريا  اعتمدتها  مبادرات  ثالث  تظهر 
فعالية  التسعينات  في  االقتصادية  األزمة  أعقاب 
النمو  بني  آن  في  جتمع  التي  االجتماعية  السياسة 
استعيض  فقد  االجتماعي.   واالحتواء  االقتصادي 
بضمان املستوى األدنى للمعيشة عن برنامج املساعدة 
االجتماعية؛ وجرى حتسني البرنامج الوطني للتقاعد، 
للمساءلة،  وإخضاعه  املالية،  استدامته  بتعزيز 
وتوسيع نطاقه، بحيث يشمل معظم السكان؛ وجرى 
إصالح الهيكل التنظيمي للتأمني الصحي الوطني.  
السياسة  بوضوح  تناقض  كلها  اإلصالحات  وهذه 
الرفاه  لنموذج  خضعت  التي  السابقة  االجتماعية 
اإلمنائي الذي يفرط في التركيز على االستدامة املالية 

للسياسات االجتماعية واجلدوى في تطبيقها.

 ESCWA, Transforming the Developmental Welfare State :املصدر
 in the Republic of Korea, E/ESCWA/SDD/2003/9, 6 May 2003, p. 2
(emphasis added).

اإلطار ٤-  السياسة االجتماعية في كوريا اجلنوبية

٣٤

ويساهم بالتالي في زيادة األرباح وتعزيز إمكانيات االستثمار 
والنمو(٢٢).  ويؤدي اإلنفاق االجتماعي على الصحة والتعليم 
والقطاعات األخرى في إطار سياسة اجتماعية شاملة إلى 

نتائج مماثلة. 

وتبنيّ أن التحسينات التي جترى على القطاع الصحي 
تسهم في النمو االقتصادي، من خالل ما حتدثه من أثر على 
اإلنتاجية واحلالة الدميغرافية.  ومن أبرز النتائج التي توصلت 

إليها البحوث أن العمر املتوقع مؤشر قوي على النمو 
االقتصادي في املستقبل.  ويُعتقد أن اآلليات التي يحدث 

عبرها هذا األثر هي: 

(١) حتسن اإلنتاجية بفعل حتسن صحة اليد العاملة وقلة 
التغيب بسبب املرض؛ (٢) زيادة حوافز االستثمار في رأس 

املال املادي والبشري لدى األفراد والشركات؛ (٣) ارتفاع 
ً إلى أن األفراد في سن العمل يدخرون  معدالت االدخار، نظرا
لسني التقاعد.  ويؤدي التحول الدميغرافي الناجت عن حتسن 

الصحة إلى خفض معدالت اإلعالة، األمر الذي يخفض 
املدخرات ويرفع نسبة اليد العاملة الناشطة اقتصادياً(٢٣). 

ويتعني أن يتضمن مخطط االستراتيجية اإلمنائية الوطنية 
املنصفة اإلطار الثالثي العناصر الذي وضعته اإلسكوا 
للسياسة االجتماعية، ونهجاً للنمو املنصف يشتمل 

على وظائف السياسة االجتماعية، أي اإلنتاج وإعادة 
اإلنتاج واحلماية واإلنصاف واالحتواء.  ويبنيّ اإلطار ١١ األبعاد 

الرئيسية للسياسة االجتماعية الوطنية في مجاالت 
العمالة والعمل والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية(٢٤).

وميكن لبلدان منطقة اإلسكوا التدقيق في النفقات 
واصصات والنتائج في قطاعات اخلدمات االجتماعية، 

حسب القائمة الواردة في اطط السابق وحسب األولويات 
الوطنية (حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومعاجلة أوجه 

التقصير احملددة في تقارير التنمية البشرية العربية).  
والهدف هو حتديد أدوار احلكومة وقطاعات اتمع املدني 
ومسؤولياتها، والنظر في أية تباينات قائمة، والبحث في 

ضرورة إنشاء أية آليات مؤسسية أو آليات أخرى، وإجراء 

اإلسقاطات لوضع سيناريوهات بديلة وحتديد اجتاهات 
السياسة العامة في هذه القطاعات على أسس صائبة(٢٥).

دال-  نقاط انطالق السياسة االجتماعية: ملخص

١-  ملخص اخلطوات لصنع السياسة االجتماعية

إفساح اال ملشاركة املواطنني، بحيث ميكنهم  (أ) 
مساءلة حكوماتهم واملساهمة في صنع السياسات 

العامة؛
تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية للنظام القضائي  (ب) 

واإلدارة العامة والهيئات احلكومية األخرى، وإشراك 
جميع الوزارات املعنية بالشأن االقتصادي واالجتماعي 

في نقاش حول العقد االجتماعي اجلديد؛
تعزيز دمج نُهج حقوق اإلنسان في التحليل  (ج) 

االستراتيجي وبناء القدرات فيما يتعلق بترابط 
األهداف االقتصادية واالجتماعية (مثل قدرة اموعات 
االقتصادية واالجتماعية على التحليل االقتصادي على 

مستوى احلكومة)، ودمج النتائج االجتماعية ونتائج 
التنمية االقتصادية مباشرة في التخطيط االقتصادي 

واالجتماعي وفي اخلطط االستراتيجية اإلمنائية 
الوطنية؛

دعم جمع البيانات املوثوقة واملصنفة وحتليلها وتعزيز  (د) 
القدرات في هذا اال، وتعزيز القدرات الالزمة لوضع 

امليزانية على أساس النتائج. 

٢-  ملخص السبل اآليلة إلى تعزيز توافق اآلراء

إشراك مجموعة من اجلهات الفاعلة، وإفساح ااالت  (أ) 
املؤسسية للحوار والتعلم في اتمعات احمللية، 

بهدف تعزيز مشاركة هذه اتمعات واحلصول على 
تأييدها، وذلك من خالل تعزيز دور وسائط اإلعالم ودعوة 

مجموعة من منظمات اتمع املدني إلى املساهمة، 
وأيضاً من خالل إفساح اال أمام املواطنني للتعبير عن 

احتياجاتهم واهتماماتهم؛

.Thandika Mkandawire, Social Policy in a Development Context, UNRISD, Social Policy and Development Programme Paper Number 7, June 2001, p. 8 (٢٢)

.Ibid., p. 8 (٢٣)

.Adapted from Isabel Ortiz, Social Policy, DESA/UNDP, August 2006, pp. 33-57 (٢٤)

(٢٥) انظر مثالً مختلف السيناريوهات املوضوعة ملصر في إسقاطني مختلفني؛ تقرير التنمية البشرية ملصر ٢٠٠٥، اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي ومعهد التخطيط القومي، مصر ٢٠٠٥.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



١٠

فالسياسة االجتماعية هي نهج ثابت وشامل يتطلب 
التزاماً أخالقياً، ويعمل ضمن أطر نظامية ومؤسسية على 

التدقيق في آثار أي سياسة من السياسات العامة على 
اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص بني اجلنسني، وذلك 

في ااالت االقتصادية واملالية والبيئية وغيرها من ااالت.  
ويسعى هذا النهج منذ البداية إما إلى حتويل اآلثار 

السلبية التي ميكن أن تلحقها أي سياسة مبجموعات أو 
فئات معينة أو إلى ضبطها.  ونهج السياسة االجتماعية 

يعالج ضرورات النمو االقتصادي بطريقة تساعد األفراد 
واتمعات احمللية على تخطيط حياتها وتنظيمها عن 
طريق وضع سياسات عامة قائمة على اإلنصاف وإعادة 

التوزيع.

وتعزز السياسة االجتماعية النمو االقتصادي من خالل 
معاجلة الهياكل والظروف االجتماعية التي ميكن أن حتول 
دون حصول اجلميع على الفرص ومشاركتهم واحتوائهم 

بالكامل كمواطنني وكبشر.

وتتماشى السياسة االجتماعية مع االلتزام بحقوق 
اإلنسان العاملية.  ومن هذه احلقوق احلق في التنمية حيث 
التنمية البشرية واإلنصاف البشري هما، بحد ذاتهما، من 
حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف، وحيث يحق لإلنسان 

املشاركة في ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والسياسية واملساهمة فيها والتمتع بها.  
فمقابل لغة التخفيف من حدة الفقر ورفع املداخيل (مثل 
وضع حد أدنى لألجر)، تركز السياسة االجتماعية على لغة 

اإلنصاف وحقوق اإلنسان ضمن العناصر الالزمة لتحقيق 
«حد أدنى من العيش الالئق».

السياسة االجتماعية حيز التطبيق

قد يكون في منوذج كوريا اجلنوبية ما يوضح منجزات 
السياسة االجتماعية.  ففي أعقاب األزمة املالية اآلسيوية 

التي ضربت جميع النمور اآلسيوية في التسعينات، واجهت 
كوريا اجلنوبية التراجع الناجم عن عمليات التكييف 
الهيكلي واألزمات االقتصادية واجتاه االقتصاد املفرط 

نحو التصدير بزيادة حجم دولة الرعاية وتوسيع نطاق 
حق املواطنني في اخلدمات االجتماعية.  وقد جمعت في 

سياستها االجتماعية اددة النمو االقتصادي «مع مبادرات 
فعالة على صعيد السياسة االجتماعية تهدف إلى توفير 

احلماية االجتماعية للعاطلني عن العمل أو للذين أفقرتهم 
عملية إعادة الهيكلة االقتصادية» (انظر اإلطار ٤)(١١).

بناء مجتمعات جلميع املواطنني؛  •
تلبية احتياجات الفقراء والضعفاء واحلرص على   •
التي  االجتماعية  اخلدمات  على  اجلميع  حصول 
على  قدرتهم  وبالتالي  ورفاههم،  صحتهم  تعزز 

املساهمة في اتمع؛
للجميع  متكافئة  فرص  إتاحة  على  احلرص   •

واملشاركة في اتمع واالقتصاد؛
تفعيل األنظمة واآلليات املؤسسية اتصة إلزالة   •

احلواجز التي تعوق حتقيق االحتواء واملشاركة.

بل  وحسب،  الفقر  من  احلد  يعوق  ال  املساواة  انعدام 
يعوق النمو أيضاً.  فالكفاءة واإلنصاف يرتبطان بعالقة 
تكامل في األجل الطويل.  ومن أسباب بقاء الفقراء 
على فقرهم عدم قدرتهم على االقتراض على أساس 
وتعليم  اإلنتاج،  في  لالستثمار  املستقبلي  دخلهم 
أوضاعهم.   حتسني  أجل  من  األصول  واقتناء  أبنائهم، 
وميكن أن يتسبب عدم األمن في حيازة األراضي وعدم 
التمكن من إحقاق العدالة في خلق مزيد من احلواجز 

أمام االستثمار وحتقيق النمو لصالح الفقراء.

 Kevin Watkins, “Inequality and Human Development”, in املصدر: 
 Poverty in Focus, The Challenge of Inequality, International Poverty
Center, June 2007, p. 13.

إطار ٣ -  النمو املنصف

تُعنى السياسة االجتماعية مبا يلي:

 ESCWA, Transforming the Developmental Welfare State in the Republic of Korea, E/ESCWA/SDD/2003/9, 6 May 2003, p. 1.  Raising questions about the future (١١)

 of social policy in South Korea, President-elect Lee Myung-bak has apparently pledged to bring a business approach to “reinvigorating” the economy; The
.Boston Globe, 24 February 2008
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العمل واليد العاملة

تعزيز العمالة الالئقة للحد من الفقر 
ورفع مستويات املعيشة

العمل الالئق يرفع مستوى اإلنتاجية 
ويساهم في رفاه العاملني، ويحد من 

الفقر، ويزيد الطلب احمللي، ويعزز املساواة، 
ويرسخ التماسك واالستقرار االجتماعي

توافق اجتماعي بشأن السياسات 
واألنشطة املولدة لفرص العمل:

إظهار الروابط بني السياسات   •
االقتصادية واالجتماعية؛

إتاحة فرص احلوار واملشاركة في   •
اتمع (االحتادات، واجلمعيات، والعمل 

اجلماعي)؛
احلصول على دعم قطاع األعمال.  •

معايير العمل والدخل العادل:
معايير عمل تتفق مع القانون الدولي   •

واتفاقيات حقوق اإلنسان، مثل 
القضاء على عمالة األطفال وعدم 

التمييز على أساس نوع اجلنس أو 
السن أو اإلعاقة؛

إجراء إصالحات تشريعية في مجال   •
العمالة وظروف العمل واألجور.

تطوير املهارات لتعزيز اإلنتاجية:
التدريب وتطوير املهارات حسب   •

الطلب في سوق العمل واحتياجات 
اليد العاملة (وضع برامج إعادة 

التدريب).

العمل املنتِج الذي يجري اختياره بحرية:
خلق الفرص من خالل برامج األشغال   •
العامة، واحلوافز الضريبية، واإلعانات. 

التعليم

وضع البرامج الالزمة حلصول اجلميع على 
التعليم  

تعليم املواطن هو أساس للنمو 
االقتصادي الطويل األجل والتماسك 

واالستقرار االجتماعي العام.  وقد ثبت 
أن االستثمار في تعليم الفتيات بهدف 

حتسني الصحة والرفاه يساهم في حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية 

تشجيع التعليم األساسي ااني 
للجميع:

إلغاء الرسوم واحلواجز، وتعزيز اجلهود   •
الرامية إلى تشجيع البقاء في 

املدارس، خصوصاً للفتيات.  وقد 
اتضحت نتائج ذلك في اآلثار اإليجابية 

املتتالية على عائالت ومجتمعات 
محلية برمتها؛  

التعليم في مرحلة احلضانة؛  •
تدريب املدرسني.  •

النهوض بالتعليم الثانوي واملهني/الفني 
وما بعد الثانوي:

االطالع على احتياجات سوق العمل   •
وطلباتها؛

كفالة توفر هذه اخلدمات وتيسرها   •
للجميع؛

تشجيع اكتساب املهارات املهنية   •
والفنية؛

نوعية التعليم ومضمونه؛  •
االستثمار في تدريب املدرسني وبناء   •

قدراتهم؛
مراجعة املناهج الدراسية واالطالع   •

على االحتياجات احمللية؛
تعزيز املعايير التعليمية الوطنية   •

املوحدة.

الصحة

تقدمي خدمات الصحة األساسية 
وصحة األم والطفل للجميع

توفر اخلدمات الصحية وتيسرها أساس 
لتحسني صحة األفراد والعائالت 

واتمعات احمللية ورفاهها؛ ولهذه 
اخلدمات أثر مباشر على إنتاجية اليد 
العاملة واالزدهار والنمو االقتصاديني

تعزيز برامج خدمات الصحة الوقائية:
منط حياة صحي؛  •

التحصني؛  •
صحة العائلة؛   •

الغذاء والتغذية؛  •
الصحة البيئية والصرف الصحي؛  •

الصحة املهنية.  •
توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية:

توفير خدمات صحية بكلفة   •
ميسرة؛

االهتمام بالتكاليف والرسوم   •
والتأمني واملواقع واملعايير واخلدمات 

وغيرها؛
معاجلة االحتياجات اخلاصة   •

للمجتمعات احمللية الفقيرة والنائية 
والفئات املستبعدة األخرى.

الصحة النفاسية واإلجنابية:
تقدمي خدمات صحية روتينية   •

ووقائية؛
تثقيف املرأة ومتكينها فيما يتعلق   •

بصحتها؛
رفع مستوى الوعي بالتغذية   •

والنظافة الصحية.

مكافحة فيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز واملالريا:

وضع حد للصمت والتمييز؛       •
توفير الناموسيات املعاجلة باملبيدات   •

من غير كلفة.

مسائل صحية أخرى:
التثقيف بشأن الوقاية من األمراض   •

املزمنة ومعاجلتها.

احلماية االجتماعية

معاجلة احتياجات الفئات الضعيفة 
والشديدة التعرض للمخاطر 

حماية الفئات الضعيفة والشديدة 
التعرض للمخاطر من نتائج 

العمليات االقتصادية، وتعميم 
اإلنصاف، وتعزيز الرفاه والتماسك 

االجتماعي

توسيع نطاق تغطية املعاش 
التقاعدي والتأمني:

توفير خيارات التأمني في حالة   •
البطالة؛

وضع برامج للضمان االجتماعي؛  •
إصالح التشريعات، ومعايير   •

األهلية للمعاش التقاعدي (مثل 
املرأة)؛

رَضية ولألمومة. تقدمي إجازات مَ  •
معاجلة االحتياجات امللحة 

للمجتمعات احملليّة:
وضع برامج لألمن الغذائي؛  •

ضمان احلصول على اللوازم   •
األساسية (الوقود والكهرباء 

واملاء)؛
تقدمي اإلغاثة في حاالت الكوارث.  •
دعم املرأة واليد العاملة بدون أجر:

تقدمي الفوائد والفرص للمرأة في   •
االقتصاد غير النظامي؛

توسيع نطاق اخلدمات املعقولة   •
الكلفة للعناية بالطفل واملسن.

حماية الطفل
حماية األطفال املشردين، والقضاء   •

على عمالة وبغاء األطفال.
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اإلطار ١١-  األبعاد الرئيسية للسياسة االجتماعية القطاعية التي يتعنيّ إدراجها في االستراتيجية اإلمنائية الوطنية
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ً حول إيرادات األسر ونفقاتها أن املسار الذي تسلكه التنمية االقتصادية  أظهر املسح الذي أجري في األردن مؤخرا
حالياً لم يحقق النتائج املرجوة، وأن الفجوات االقتصادية اآلخذة في االتساع بني األغنياء والفقراء في البلد تدعو إلى 

القلق.  وبني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، أفادت األسر بأنها تواجه صعوبات متفاقمة في تلبية احتياجاتها األساسية.

وأظهرت نتائج املسح ما يلي:
(أ)   حصول زيادة كبيرة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ في حصة األغنياء من الدخل بينما بقيت حصة الفقراء على حالها؛

(ب)   ارتفاع مستويات الدخل بنسبة ١١٫٣ في املائة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، مقابل ارتفاع كلفة املعيشة بنسبة        
١٩٫٧ في املائة؛

(ج)   حصول األسر األشد ثراء التي تشكل نسبة ١٠ في املائة من السكان على ٣٠٫٢ في املائة من مجموع الدخل       
ً التي تشكل نسبة ٥٠ في املائة من السكان على ٢٤٫٤ في املائة من هذا اموع؛ وحصول األسر األشد فقرا

(د)   انخفاض نسبة استهالك املواد الغذائية لدى األسر األردنية بنسبة ١٤ في املائة بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

املصدر: سالمة الدرعاوي، ”نتائج مسح إيرادات األسر ونفقاتها ٢٠٠٦“، إجتاهات، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.

اإلطار ٢-  الفجوة االقتصادية اآلخذة في االتساع في األردن

حاولت مصر مثالً تطبيق سياسات التكييف الهيكلي 
التي دعا إليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهدت 

تفككاً في اقتصاداتها التقليدية وال تزال تواجه ارتفاعاً 
مقلقاً في أعداد العاطلني عن العمل والفقراء.

غير أن بلدان اخلليج الغنية بالنفط التي طبقت نهج 
«النمو أوالً» بدرجات متفاوتة وحققت بالتالي نتائج 

متفاوتة.  فقد استعملت اإلمارات العربية املتحدة مواردها 
النفطية الكبيرة لبناء اقتصاداتها فأصبحت دبي اليوم 
ً لألعمال والتجارة احلرة.  واستطاعت من خالل ما  مركزا
حققته من جناح في النمو االقتصادي أن حتقق لشعبها 

رخاءً لم يستفد منه اجلميع على حد سواء.  فهي تعتمد 
بشدة على العمال املهاجرين (عمال البناء واخلدمة املنزلية) 

ً متدنياً ويعيشون على هامش اتمع  الذين يتقاضون أجرا
في ظل حماية ورعاية اجتماعية محدودة.  وتدرك احلكومة 
أن تأمني القدرات اإلنتاجية يستوجب االستثمار في الرفاه 

االجتماعي واملرافق اإلنتاجية، وتعزيز التنمية البشرية 
للحفاظ على زخم حركة التغيير االقتصادي.  فتدريب 

ً على املنافسة في العالم  الشباب اخلليجي لكي يكون قادرا
املعاصر، واحلرص على توفير إمكانات حصول األفراد واألسر 

على الفرص في جميع مجاالت احلياة هما من األولويات 
الناشئة.  وإذا كانت هذه البلدان عازمة على بناء مجتمعات 
سليمة على جميع املستويات وحتقيق اإلنصاف االجتماعي 

الشامل، وليس فقط على بناء اقتصادات قوية، فينبغي لها 
أن تدمج احتياجات العمال األجانب وحقوقهم في اخلطط 

االجتماعية واملبادرات اإلمنائية.

باء-  املساهمة التي يقدمها نهج السياسة االجتماعية

ً مواطن اإلخفاق  تناول خبراء االقتصاد التقليديون مؤخرا
التي تشوب التركيز على النمو االقتصادي وارتأوا إمكانية، ال 

بل ضرورة، حتقيق منو اقتصادي منصف، أي عدم املفاضلة أو 
اختيار بني النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.  ووافقت 

على هذا الرأي مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، وهي تسعى إلى التكيف مع احلاجة إلى إطار إمنائي 

كامل يستمد أسسه من «السياسة االجتماعية»(١٠). 

ً من االهتمام من أجل  (١٠) “يعود تركيز صندوق النقد الدولي املتزايد على مسائل السياسة االجتماعية إلى اعتراف صريح بوجوب إيالء اإلنصاف وتنمية املوارد البشرية مزيدا

حتقيق جناح برامج اإلصالح على املدى الطويل“؛ نقالً عن وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي في عام ١٩٩٨ استشهد بها في ورقة 
  .Thandika Mkandawire, Social Policy in a Development Context, UNRISD, Social Policy and Development Programme Paper No. 7, June 2001, p. 5
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تطوير األدوات والقدرات املؤسسية للحصول على  (ب) 
التعليقات واملالحظات بانتظام، ورصد التطور 

االقتصادي والتقدم االجتماعي، وبناء الشرعية، وذلك 
من خالل إنشاء االس االقتصادية واالجتماعية 

واملراصد االجتماعية وغيرها من الوحدات املعنية 
بالسياسة االجتماعية. 

٣-  ملخص أهداف تقدمي اخلدمات املتكاملة

تعميم اإلنصاف والتماسك االجتماعيني من خالل وضع  (أ) 
حدّ للتمييز ضد املرأة والفئات الضعيفة، وتوفير األطر 

القانونية واملؤسسية لتعزيز تكافؤ الفرص؛ 
تأمني خدمات متكاملة بني اإلدارات وضمان اجلودة في  (ب) 

تقدمي اخلدمات وذلك في إطار استراتيجية إمنائية وطنية 
مة لتعزيز التنمية البشرية املنصفة؛  شاملة ومصمَّ

ضمان تصميم اخلدمات الشاملة والفعالة واستهداف  (ج) 
فئات معينة من خالل احلرص على توفير خدمات 

مخصصة لفئات معينة بغية تصحيح التمييز السابق 
أو الالمساواة احلالية (ضد املرأة أو العاطلني عن العمل 
مثالً)، واالستثمار في حق جميع املواطنني في احلصول 

على اخلدمات األساسية؛

وضع سياسة اجتماعية وطنية ذات أهداف وإجراءات  (د) 
وغايات ملموسة حتدد فيها النتائج االجتماعية التي 

تطال الفئات الفقيرة والضعيفة؛

السماح باالستثمار وبناء القدرات في وضع امليزانية  (ه) 
على أساس النتائج بهدف رصد هذه العملية عن كثب 

وتقييمها.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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االقتصادية املتوقعة في إطار نهج «النمو أوالً».  وتظهر 
التجارب السلبية من مختلف أنحاء العالم أن هذا النهج 

لم يؤد إلى بناء مجتمعات مستقرة وال إلى توليد فوائد 
إمنائية مراعية لقضايا املساواة بني اجلنسني أو صديقة 

للبيئة.

١-  إندونيسيا وتايلند

ركزت بعض «النمور اآلسيوية» (وأبرزها إندونيسيا وتايلند)، 
أسوة باملنطقة العربية، على السياسات االقتصادية 

القائمة على نهج «النمو أوالً»، فتبنيّ لها أن النمو 
االقتصادي املتسارع أدى إلى تعميق الفوارق االجتماعية، 

وزيادة التهميش، وحصر املنفعة بقلة قليلة.  وبينما كانت 
تنمو اقتصادات هذه البلدان، ركزت سياساتها املتعلقة 

بالرفاه االجتماعي على توليد فرص العمل من غير االهتمام 
الكافي بحماية األعداد الكبيرة من الذين دخلوا في عداد 

العاطلني عن العمل أو الذين يعانون من العمالة الناقصة.  
ً صناعياً قوياً لم يرافقه  فقد شهدت إندونيسيا وتايلند منوا

توليد فرص عمل جيدة.  ومع منو الناجت القومي اإلجمالي في 
هذين البلدين، ساءت ظروف املعيشة للعاملني في وظائف 
دون املعايير املطلوبة ولساعات طويلة، ولقاء دخل محدود 

ً ومن دون حماية اجتماعية.  ولم حتظ خدمات التعليم  جدا
والصحة باالهتمام الكافي، ولم يستحدث سوى القليل من 

فرص العمل البديلة.  وأصبحت شرائح كبيرة من السكان 
تعتمد على مداخيلها الضئيلة في تلبية احتياجاتها 

اليومية.  وقد خلّفت األزمة االقتصادية في التسعينات 
ً كبيرة من العاطلني عن العمل في صفوف أقل  أعدادا

السكان حظاً.

وأبرزت أزمة شرق آسيا األوجه السلبية لهذا النموذج.  فقد 
أظهرت األزمة أن فعالية النموذج توقفت على ارتفاع معدل 
النمو، وأن النظام عجز، في أوقات األزمات، عن تقدمي شبكة 

نها نظم الرعاية.   األمان االجتماعي التي يفترض أن تؤمّ
كما أن الفوارق التي تشوب هذا النموذج على صعيد 

إعادة التوزيع كشفت عن أوجه انعدام املساواة فيه.  ففي 
االعتماد على القطاع غير الرسمي دليل على حتمل املرأة 

اجلزء األكبر من األعباء وتعزيز هيمنة الرجل وتبعية املرأة.  
فهذا النموذج، وباعتماده على جناح االندماج في األسواق 

العاملية، كان شديد التأثر بالظروف اخلارجية.  واجلدير بالذكر 

ً أن هذا النموذج نشأ ومنا في كنف األنظمة السلطوية  أخيرا
ومن غير املرجح أن يستمر وسط التحول إلى الدميقراطية 

التي يرجح أن تعزز االجتاه نحو إرساء أمناط متقدمة من 
سياسات الرعاية(٩).

وهكذا، اضطرت هذه البلدان إلعادة تقييم أولوياتها ووضع 
التخطيط للتنمية االجتماعية في صلب عملية النمو 

االقتصادي.

٢-  منطقة اإلسكوا

يبقى إحالل السالم وحتقيق االستقرار االجتماعي، إلى 
جانب االزدهار االقتصادي في منطقة اإلسكوا، من األهداف 

األساسية التي لم تتحقق معظم األحيان.  وقد أدت 
الفجوة اآلخذة في االتساع بني «الرابحني» و»اخلاسرين» في 
معظم أنحاء املنطقة، إلى تفاقم حدة التوترات االجتماعية 

وضعف الثقة باحلكومات، ونشوء بيئة مؤاتية لالختالل 
والتطرف.  وكان متوقعاً أن يؤدي انضمام بعض البلدان إلى 

منظمة التجارة العاملية أو غيرها من االتفاقات التجارية 
الدولية إلى تخفيف حدة الفقر، غير أن النتائج كانت في 

معظم احلاالت عكس التوقعات.

ففي األردن مثالً، تبنيّ أنه بدالً من جني ثمار العائدات 
االقتصادية املتوقعة من تشغيل األيدي العاملة احمللية من 

النساء في مناطق التجارة احلرة، عمدت تلك الصناعات 
إلى استقدام أيدٍ عاملة أجنبية (انظر اإلطار ٢)؛ وبدالً من 
أن تستفيد اتمعات احمللية، عمدت تلك الصناعات إلى 

تصدير املنتجات إلى اخلارج ولم تخضع أرباحها للضرائب.  
والنتيجة أن األردن لم يحقق سوى عائدات ضئيلة.  إضافة 

 ً ً بيئية تلحق أضرارا إلى ذلك، تخلّف هذه املشاريع آثارا
دائمة بصحة اتمعات احمللية ورفاهها وبالسالمة البيئية 

للمناطق التي تقع فيها تلك املشاريع.  وفي ذلك دليل على 
ضياع فرص حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في 

ظل هذه األنواع من ترتيبات التجارة احلرة.

وتنشغل بلدان منطقة اإلسكوا كلها بالتحدي الذي 
تفرضه املنافسة في االقتصاد العاملي، وقد واجهت 
معظمها هذا التحدي بالتركيز على تنمية قدراتها 

اإلنتاجية من أجل حتقيق النمو االقتصادي وتعزيزه.  فعندما 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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أوالً
السياسة االجتماعية
املتكاملة: ملاذا وكيف

تشمل السياسة االجتماعية املتكاملة مجموع اإلجراءات 
الهادفة إلى توفير الرفاه االجتماعي وتوثيق العالقات 

واملؤسسات االجتماعية عبر توسيع اخليارات والفرص 
املتاحة للجميع في مختلف مراحل عملية التنمية.  وهي 
تعالج في الوقت ذاته، إلى جانب قضايا اإلنصاف واالحتواء 
واحلقوق، جميع أوجه اإلنتاج وإعادة اإلنتاج واحلماية وإعادة 

التوزيع على الصعيد االجتماعي(٧).  وحتقق السياسة 
االجتماعية التكامل والترابط بني األبعاد االقتصادية 

واالجتماعية للتنمية بحيث تكون كالً متماسكاً.

ومن املفاهيم اخلاطئة الشائعة حول السياسة االجتماعية:

١- االعتقاد بأن ال بد من املفاضلة بني النمو االقتصادي 
الرفاه االجتماعي.

٢- االعتقاد بأن السياسة االجتماعية هي مرادف 
للخدمات االجتماعية (كالصحة والرعاية، وما إلى 

ذلك) ويستحسن حصر تطبيقها في وزارات الشؤون 
االجتماعية والصحة والتربية.

٣- االعتقاد بأن السياسة االجتماعية هي مرادف للحد من 
الفقر.

ويستعرض اجلزء التالي باختصار النهج التقليدية في مجال 
السياسة االجتماعية ويتناول االفتراضات الضمنية التي 
تستند إليها، ال سيما النهج التي يضع «النمو أوالً» في 

مجال التنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي.  كما يتناول 
هذا اجلزء قيود التنمية االقتصادية بحسب نهج «النمو أوالً» 

ً إلى أمثلة من آسيا ومنطقة اإلسكوا.  ثم يتطرق  استنادا

اجلزء التالي إلى أهمية وضع اإلنصاف في صلب السياسة 
االجتماعية املتكاملة من أجل تعزيز التنمية البشرية(٨).

ألف-  مشاكل مفهوم «النمو أوالً»

على الرغم من توفر األدلة التي تظهر خطورة االتكال 
احلصري على نهج «النمو أوالً» في حل املشاكل االجتماعية 

من مختلف أنحاء العالم، ما زالت البلدان العربية وبلدان 
ً على التنمية االقتصادية كمحرك  أخرى كثيرة تعتمد حصرا
رئيسي للتغيير يتوقع أن يولد فوائد اجتماعية.  فاحلكومات 
العربية حذرة في الغالب أمام اعتماد النهج التي يبدو أنها 

تخفف من زخمها االقتصادي، وذلك ألنها عملت طوال 
عقود بنصائح خبراء االقتصاد التقليديني، وتأقلمت مع 

شروط سياسات التكييف الهيكلي التي يفرضها البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، وانشغلت مبواجهة حتديات 

املنافسة في االقتصاد العاملي.

وفي إطار نهج «النمو أوالً»، حتل األبعاد االجتماعية في 
مرتبة ثانوية أو تعتبر من نتائج النمو االقتصادي.  ولذلك، 

تُلحق املواضيع االجتماعية بالسياسات االقتصادية 
باعتبارها من النتائج املفترضة وحسب، أو تصمم اخلطط 

االجتماعية (شبكات األمان واخلدمات االجتماعية التي 
تقدمها الوزارات املتخصصة في قطاعات محددة) مبعزل 

عن العمليات االقتصادية واإلمنائية التي تضطلع بها الدولة.  
وهكذا تبقى االفتراضات األساسية حول وضع السياسات 
االقتصادية الليبرالية اجلديدة مبنأى عن التحديات، واألهم 

أن البرامج والسياسة االجتماعية تبقى مقيدة باملنافع 

.UNRISD, Financing Social Policy (٧)

(٨) ملزيد من املعلومات، انظر، اإلسكوا، نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وحتليل مقارن، E/ESCWA/SDD/2005/4، ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥.
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رابعاً
االستنتاجات

واخلطوات املقبلة

ألف-  االستنتاجات

يبنيّ التقرير مساهمات السياسة االجتماعية املتكاملة في 
 ً سياسات النمو االقتصادي بصفتها جزءا

ال يتجزأ منها، ألنها تُعنى بالتنمية البشرية والتغير 
االقتصادي في آن.  ويشكل هذا التقرير، من خالل 

ما يتضمنه من توضيح ملفهوم السياسة االجتماعية 
وبحث في مساهماتها وفي كيفية صنعها وتنفيذها، دليالً 
عملياً لصانعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين في 

منطقة اإلسكوا. 

ز التقرير على الطبيعة املتكاملة والشاملة للسياسة  ويركّ
العامة املسؤولة اجتماعياً في كل عنصر من العناصر 

الثالثة األساسية وفيما بينها: الرؤية والقيادة؛ والتوافق 
العام لآلراء ومشاركة اتمع املدني؛ والتنفيذ وتقدمي 

اخلدمات.  كما يبنيّ البحث املرتكز على األدلة واملعلومات 
املأخوذة من املنطقة وغيرها، أن السياسة االجتماعية تعزز 
النمو املنصف والدور التنظيمي والتمكيني للدولة القوية، 

كما تنتج فوائد اجتماعية حقيقية في عملية حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى. 

ويتبنيّ من هذه الوثيقة أن اآلليات الناجحة لتنفيذ 
السياسة االجتماعية املتكاملة ترتكز على مبادئ أساسية 
تنظم مناذج دمج اإلنصاف االجتماعي في التنمية البشرية 

على املستويات الثالثة التالية: صياغة السياسات، 
وبناء توافق اآلراء، وتقدمي اخلدمات.  وهذه املبادئ هي 

احلقوق االجتماعية والتنظيم االجتماعي وإعادة التوزيع 

االجتماعي(٢٦).  ويُتوقع أن ينطوي هذا النوع من السياسة 
االجتماعية على العمليات والنتائج التالية:

(أ) منو اقتصادي منصف تدعمه دولة قوية بصفتها الهيئة 
التنظيمية الرئيسية املسؤولة عن تهيئة بيئة مؤاتية 

للتغيير؛

(ب) ضمان اجتماعي كامل وشامل للجميع، وال سيما 
للنساء والعاطلني عن العمل والفئات الضعيفة، مثل 

النموذج الكندي للرفاه القائم على حق اجلميع في 
احلصول على اخلدمات؛

(ج) مشاركة جميع اجلهات في صنع القرار مع التركيز على 
الناحية االجتماعية، مثل نهج ماليزيا في االستثمار 

االجتماعي فيما يتعلق بالقضاء على الفقر؛

(د) التخطيط السليم واملتزامن للسياسات االجتماعية 
واالقتصادية، مثل منوذج تونس الذي يركز على احلكم 

السليم واإلصالح في سياق التخطيط االقتصادي 
والتنمية.

باء-  اخلطوات املقبلة

قد في ١٧ كانون الثاني/ أسفر اجتماع فريق اخلبراء الذي عُ
يناير ٢٠٠٨ في عمان، األردن، عن مجموعة من األفكار 

والتوصيات التي يتعنيّ النظر فيها ومتابعتها.  ومن األفكار 
رحت خالل االجتماع(٢٧):  التي طُ

(٢٦) انظر اإلسكوا، قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة اإلسكوا، ٢٠٠٤، ص ٢٨ 

باإلنكليزية.
(٢٧) اإلسكوا، اجتماع خبراء حول التقرير الثاني للسياسة االجتماعية: من املفهوم إلى املمارسة، ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.



السياسة االجتماعية
أوالًاملتكاملة: ملاذا وكيف

٤٠

 (أ) أخذ املعلومات والعبر واألدلة األساسية من هذا التقرير 
لوضع مواد إعالمية مصممة خصيصاً الستخدامها 

في احلوار مع النظراء الوطنيني في وزارات التنمية 
االجتماعية، وليستخدمها أصحاب املصلحة اآلخرون 

في أنشطتهم مع احلكومة ومجموعات الناخبني؛

(ب) التعاون مع خبراء االقتصاد للبحث في اجلدوى العملية 
للسياسة االجتماعية املتكاملة في مختلف األوضاع، 

وال سيما:
(١) وضع إسقاطات للسيناريوهات البديلة تكون 

خاصة بالبلدان ومشابهة لتلك املوضوعة في تقرير 
التنمية البشرية ملصر، ٢٠٠٥؛

 (٢) التخفيف من شواغل خبراء االقتصاد التقليديني 
وأصحاب األعمال واملصالح اخلاصة، من خالل توفير 
البيانات واملعلومات املرتكزة على األدلة حول فوائد 

السياسة االجتماعية في تعزيز النمو املنصف 
ومعاجلة عالقات التبعية في التجارة الدولية؛

(٣) البحث في إيجابيات وسلبيات النُهج املعروفة 
األخرى وتقييمها، مثل استراتيجيات احلد من 

الفقر واملسؤولية االجتماعية للشركات في حاالت 
معيّنة؛

جمع معلومات وبيانات دقيقة توضح بالتفصيل   (٤)
الفرق بني تعزيز «إنتاجية اليد العاملة» واحلد من 

الفقر، والتحرك باجتاه اإلنصاف والعدل احلقيقيني، 
ومواجهة التحديات والشواغل ذات الصلة؛ 

(٥) جمع ونشر البيانات املتعلقة ببروز طبقة وسطى 
هي نتيجة لسياسة اجتماعية فعالة، ووسيلة 
تسهم في تعزيز االستقرار االجتماعي واالزدهار 

االقتصادي والتنمية البشرية املنصفة؛
(٦) التعاون مع اإلسكوا والنظراء الوطنيني في مجال 
وضع امليزانية على أساس النتائج وإظهار كفاءة 

هذا النهج؛

تنظيم جوالت دراسية أو مشاورات مع اخلبراء  (ج) 
الدوليني (ال سيما فيما يتعلق بأساليب وضع امليزانية 

واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية والتجارب الدولية 
الناجحة في مجال السياسة االجتماعية)؛

 (د) إجراء البحوث وجمع البيانات واملعلومات:
(١) إعداد التقارير القطرية املتجانسة والقابلة 

للمقارنة (كوضع مجموعة مشتركة من املؤشرات 

وقائمة باملواضيع التي ستتناولها جميع التقارير، 
حسب االقتضاء)؛

(٢) تطوير نظام لتصنيف البلدان، يجمع البلدان التي 
متلك خصائص متشابهة وتواجه حتديات إمنائية 

متماثلة؛
(٣) استخدام ذلك التصنيف لتطبيق مفهوم 

السياسة االجتماعية املتكاملة حيثما أمكن وفي 
مختلف الظروف؛ 

(٤) النظر في تطبيق عناصر أساسية من تقارير 
التنمية البشرية العربية في إطار السياسة 
االجتماعية املتكاملة، مثل دمج قضايا املرأة 

والرجل في صلب الشؤون العامة وإصالح التعليم 
وتعزيز احلرية؛

(٥) سد النواقص في البيانات وتوفير املؤشرات املوثوقة 
والوافية واملتصلة بالتنمية االجتماعية في 

عدة مجاالت، منها التحديات التي تواجه النمو 
املنصف، والتغير الدميغرافي، وبطالة الشباب، 

واالقتصاد غير النظامي، والفوارق بني الرجل واملرأة 
في جميع القطاعات؛

(٦) تقييم السياسة االجتماعية الوطنية احلالية في 
ضوء األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية املنصفة؛

(ه) إجراء مسوح حول املواقف واملفاهيم فيما يتعلق 
مبستلزمات «احلد األدنى من العيش الكرمي» في بلدان 

منطقة اإلسكوا من أجل االسترشاد بها لوضع 
السياسة االجتماعية؛ 

(و) حتديد مفاهيم التضامن االجتماعي واملواطنة وحتديد 
اآلليات والنهج وأفضل املمارسات التي قد تعزّز هذه 

املفاهيم في منطقة اإلسكوا؛

(ز) استقاء الدروس ونشر املعلومات عن املشاريع الريادية 
وأفضل املمارسات، مثل املراصد االجتماعية وغيرها 

من الوحدات املعنية بالسياسة االجتماعية في بلدان 
منطقة اإلسكوا لألخذ بها؛

(ح) احلوار والتعاون مع النظراء الوطنيني واإلقليميني بغية 
وضع اآلليات املؤسسية ذات الصلة، مثل مراكز االمتياز 

للبحوث والشؤون األكادميية، وجمع البيانات ونشرها، 
ونشر ثقافة التضامن االجتماعي وااللتزام بالتنمية 

البشرية املنصفة في بلدان اإلسكوا.

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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إعطاء أمثلة على احلاالت السابقة املماثلة الناجحة:  (ب) 
أي توضيح كيفية إعداد السياسة االجتماعية   

وتطبيقها وتقدمي أمثلة عملية عن السياسة 
االجتماعية املتكاملة التي حققت جناحاً من املنطقة 

والعالم؛
تطوير آليات وأدوات لصنع السياسة االجتماعية  (ج) 
املتكاملة: تطبيق إطار اإلسكوا الثالثي العناصر 

للسياسة االجتماعية املتكاملة (أي الرؤية، وتوافق 
اآلراء وتقدمي اخلدمات) واقتراح السبل لتفعيل عناصر 

النهج املتكامل في منطقة اإلسكوا.

ويأتي صدور هذا التقرير في إطار املرحلة العملية من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته اإلسكوا.  

وهو يستند إلى نتائج املداوالت والتوصيات التي خلص إليها 
اجتماع استعراض األقران ملراجعة تصميم التقرير الثاني 

للسياسة االجتماعية املتكاملة، الذي عقد في بيروت في 
٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٠٧، وركز على أهمية عمليات التنفيذ 

واآلليات التي تدخل في وضع سياسات عامة مراعية ملنظور 
اجلنسني.  كما يستند إلى املداوالت والتوصيات العملية 

التي صدرت عن اجتماع اخلبراء حول التقرير الثاني للسياسة 
ان  االجتماعية: من املفهوم إلى املمارسة، الذي عقد في عمّ
في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، وركز على أن يكون التقرير 

ذا فائدة لصانعي السياسات.  وسيعرض التقرير النهائي 
على البلدان األعضاء ويستعمل في الدعوة للسياسة 

االجتماعية املتكاملة عقب انعقاد منتدى إقليمي حول 
السياسة االجتماعية.

٤١السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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وقد جنحت بلداناً كثيرة في الغرب في نهج السياسة 
االجتماعية ومنها آيرلندا وكندا والنرويج.  كما أن بلداناً 
أخرى مثل تونس وكوريا اجلنوبية وماليزيا حققت إجنازات 

هامة على هذا الصعيد (انظر اإلطار ١ عن ماليزيا).  فهذا 
ً ملنطقة اإلسكوا، يتضمن دروساً  التقرير، وإن كان معدا

وممارسات فضلى مستمدة من مختلف أنحاء العالم.

باء-  املنهجية

من خالل االستعانة بالدروس املكتسبة واملمارسات 
الفضلى املستمدة من التجارب الدولية أو مما مت تنفيذه 

حتى اآلن من مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي 
أطلقته اإلسكوا، أُعد هذا التقرير بهدف توضيح وتفصيل 

مفهوم السياسة االجتماعية املتكاملة وكيفية تطبيقها.  
وهو يستند إلى اإلطار الفريد الذي وضعته اإلسكوا على 

ثالث ركائز أساسية مترابطة للسياسة االجتماعية وهي 
التالية:

الرؤية، أي اإلرادة السياسية التي حتظى بدعم قيادات  (أ) 
قوية ملتزمة العمل وفق نهج شامل ومتكامل 

لتحقيق اإلنصاف االجتماعي؛
توافق اآلراء، أي توفر ااالت واآلليات املؤسسية التي  (ب) 

تتيح التحاور بني الشركاء في اتمع، وفرض الضوابط 
املؤسسية، ومشاركة املواطنني واتمع املدني في 

التنمية؛
تقدمي اخلدمات، أي اتباع نهج شامل يُعنى بعالقة الناس  (ج) 

باخلدمات االجتماعية، وحصولهم عليها واستفادتهم 
منها، في إطار رؤية إمنائية شاملة تركز على حتسني 

اإلنتاجية والنمو والرفاه االجتماعي واالستقرار 
والتماسك االجتماعيني على املدى الطويل.

ويهدف هذا التقرير إلى:
حتديد مفهوم السياسة االجتماعية املتكاملة  (أ) 

وتوضيحه: استعراض مضمون السياسة االجتماعية 
ودورها، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة حولها، وحتليل األثر 
احملتمل لهذه السياسة، وإيضاح أهمية هذه السياسة 

في بناء مجتمعات يسودها اإلنصاف واالستقرار 
وتستوفي متطلبات االستدامة أمام التحديات التي 

تواجهها املنطقة العربية؛

باشرت ماليزيا منذ عقود طويلة التخطيط ملسيرتها اإلمنائية اجلديدة.  وقادت احلكومة في البداية، وإلى جانبها القطاع 
اخلاص  القطاع  الحق،  وقت  في  إليهما،  وانضم  الضرورية؛  املؤسسية  الهياكل  وبناء  األموال  توفير  على  العمل  العام، 

واملنظمات غير احلكومية.  ومع حلول عام ١٩٧٠، حصل توافق اآلراء:

«جمعت الفلسفة اإلمنائية اجلديدة مفهوم النمو مع التوزيع املتكافئ.  وقد استندت إلى االقتناع الراسخ بأن 
النمو االقتصادي غير كاف لتوطيد التنمية الوطنية وال ليكون هدفاً بحد ذاته، ال سيما في ظل الوضع اإلثني 
اجلديد للهيمنة االقتصادية وتوزيع الثروات.  وقد متثل الهدف الشامل لهذه الفلسفة في حتقيق الوحدة الوطنية.  
ففي غياب التجانس، يصبح حتقيق النمو االقتصادي ورفع مستويات الدخل، وحتسني مستوى املعيشة أكثر كلفة 

وأقل قيمة.»

لقد أدى ترسيخ جذور السياسة االجتماعية في التنمية االقتصادية إلى تعزيز موقف احلكومة املاليزية ومتكينها من 
اجتياز األزمة االقتصادية في التسعينات.
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فتقرير ٢٠٠٢ أشار إلى مجموعة من املشاكل املستمرة 
ومنها: ارتفاع معدالت األمية وتدهور التعليم؛ وبطء 

التطوير التكنولوجي والبحث العلمي؛ وضعف القاعدة 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية؛ وانتشار الفقر؛ وارتفاع 

معدالت البطالة.  كما تطرح تقارير التنمية البشرية 
العربية حلوالً، منها:

االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات اإلنسانية  (أ) 
التي هي أساس للحكم السليم الذي يؤدي إلى حتقيق 

التنمية البشرية؛
متكني املرأة العربية مع االستفادة من الفرص املتاحة  (ب) 

لبناء قدراتها ومتكينها من استعمال هذه القدرات على 
أكمل وجه؛

إثراء ازون املعرفي واستخدامه بفعالية. (ج) 

أما النهج الذي تتبعه اإلسكوا من أجل تنفيذ املقترحات 
الواردة في تقارير التنمية البشرية العربية وضمان استمرار 

النمو االقتصادي فيتمثل في اعتماد سياسة اجتماعية 
متكاملة وترسيخها على الصعيد املؤسسي.

فالسياسة االجتماعية املتكاملة تُعنى مبا يلي:
التدقيق في اآلثار االجتماعية للسياسات االقتصادية  (أ) 

خالل عملية صياغة السياسات االقتصادية؛
دمج قضايا اإلنصاف االجتماعي وحقوق اإلنسان في  (ب) 

السياسات العامة؛
وضع اجلميع في صلب عملية صنع السياسات وتعميم  (ج) 

احتياجاتهم وآرائهم على مختلف القطاعات ودمجها 
في عملية التنمية؛

التأكيد على أن تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة  (د) 
ال يكون إال من خالل متكني املواطنني جميعاً، ومنهم 

املهمشون؛
إعادة التأكيد على الدور التنظيمي الرئيسي الذي  (ه) 

تؤديه الدولة وقدرتها على حتويل القيم النظرية 
واأليديولوجية إلى أطر ونهج للسياسات العامة قابلة 

للتطبيق وللقياس؛
التأكيد على أن السياسة االجتماعية املتكاملة أكثر  (و) 

فعالية من النهج التقليدية في القضاء على الفقر 
وحتقيق سائر األهداف اإلمنائية لأللفية.

وإزاء التحديات املعقدة التي تواجهها احلكومات في منطقة 
اإلسكوا، يقترح هذا التقرير العمل بنهج السياسة 

االجتماعية مدخالً إلى معاجلة االحتياجات وبلوغ األهداف 
اإلمنائية اتلفة في املنطقة.  فالتقرير يقدم أمثلة ومبادئ 

توجيهية واقتراحات حول صنع السياسة االجتماعية 
املتكاملة، ويوضح أثر اإلنصاف في توجيه خطة التغيير 

االجتماعي والتنمية االقتصادية.

ويهدف التقرير إلى الرد على العديد من األسئلة الهامة 
املطروحة حول ماهية السياسة االجتماعية وأهمية 

صياغتها وكيفية وضعها وتطبيقها، ويقترح تطبيقات 
عملية للسياسة االجتماعية املتكاملة.

ألف-  معلومات أساسية

يستمد مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي 
أطلقته اإلسكوا في عام ٢٠٠٢ أسسه من مؤمتر القمة 

العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في 
عام ١٩٩٥ ومؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية في عام ٢٠٠٠، 
واعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية.  فقد شدد مؤمتر القمة 
العاملي للتنمية االجتماعية على احلاجة إلى اعتماد نهج 

السياسة االجتماعية املتكاملة في مواجهة التحديات 
املعقدة والشائكة أمام التنمية، وذلك في ظل توسع 

ظاهرة العوملة.  وركزت األهداف اإلمنائية لأللفية بدورها على 
مؤشرات وغايات محددة للتغيير، ومنها تخفيف حدة الفقر 

ومعاجلة البطالة.

ويسعى مشروع اإلسكوا بشأن السياسة االجتماعية 
املتكاملة إلى وضع اجلميع في صلب عملية صنع 

السياسات ودمج احتياجاتهم وآرائهم في عملية التنمية.  
فالسياسة االجتماعية املتكاملة ال تنظر إلى القضايا 

ً ثانوياً في العمليات  «االجتماعية» باعتبارها عنصرا
االقتصادية إمنا تأخذ في االعتبار، وفي كل مرحلة من 
مراحلها، االهتمامات املتعلقة باإلنصاف االجتماعي 

وحقوق اإلنسان.  فالسياسة االجتماعية املتكاملة هي 
جزء ال يتجزأ من عملية صياغة السياسة االقتصادية.  
فمثالً ال يكتفي النهج املتكامل بإتاحة مزيد من فرص 

العمل للمرأة لتحسني أحوالها االقتصادية واالجتماعية، 
بل يطرح تساؤالت حول األثر الذي يحدثه تشغيل املرأة 

عموماً في وظائف متدنية األجر وضيقة األفق في املناطق 
الصناعية املنتشرة في بعض أنحاء املنطقة.  فما هو 

مدلول هذا االجتاه فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وغير 
ذلك من املعايير االجتماعية؟ وما هي الوسائل (القانونية، 

واالقتصادية، وغيرها) الالزمة ملعاجلة هذه القضايا إما 
منفصلة أو مجتمعة؟
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١

مقدمـة
تتميز املنطقة العربية بالدينامية والتنوع، وهي تشهد 

ل واسعة النطاق باجتاهات متناقضة  حركة تغير وحتوّ
أحياناً.  وتتنوع البلدان من حيث مواردها الطبيعية 

والبشرية، وأولوياتها االقتصادية واإلمنائية والتحديات 
التي تواجهها على الصعيدين االقتصادي واإلمنائي.  ومتلك 

املنطقة إمكانات تستمدها من وجود شريحة واسعة 
من الشباب، وقوة االقتصادات في بلدان مجلس التعاون 

اخلليجي، وارتفاع مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة، وانخفاض 
معدل وفيات الرضع.  غير أن اتمع في املنطقة العربية 

يشهد، على اختالف طبقاته، حالة خلل عميق؛ فالتنمية 
البشرية واالزدهار االقتصادي غير كافيني وغير موزعني 

بالتساوي.  وكذلك ال تتحقق معظم توقعات احلكومات 
بأن يؤدي االندماج في االقتصاد العاملي إلى زيادة النمو 

واالزدهار االقتصاديني، وحتسني مستوى املعيشة، وتخفيف 
حدة التوترات االجتماعية، وحتقيق االستقرار السياسي 

واالقتصادي العام.

والواقع أن التنمية االقتصادية في أنحاء عديدة من املنطقة 
العربية ال تضمن حتقيق الفوائد االجتماعية.  فالفقر 

والبطالة ال يزاالن ينتشران في معظم البلدان، واخلدمات 
االجتماعية األساسية، مبا فيها الصحة والتعليم، هي 
إما غير منصفة أو غير كافية أو غير متوفرة، والفوارق 

الشاسعة بني املؤشرات االجتماعية (صحة األم، ومستويات 
الفقر، والفجوة بني املدن واألرياف) آخذة في االتساع (٤).  وقد 

ورد في تقرير اإلسكوا حول األهداف اإلمنائية لأللفية في 
املنطقة العربية ٢٠٠٥ (٥):

«من غير املرجح أن تنجح املنطقة العربية بأسرها في 
  ...ً القضاء على الفقر واجلوع، وال سيما بلدانها األقل منوا

وقد بقيت في عام ٢٠٠٢ نسبة حوالي ٢٠ في املائة من 
األطفال الذين هم في سن التعليم االبتدائي خارج 

املدارس...  لم تؤد املكاسب التي حتققت في التعليم 
إلى متكني املرأة على الصعيدين االقتصادي والسياسي 

في املنطقة، وبقيت معدالت مشاركة املرأة االقتصادية 
والسياسية بني أدنى املعدالت في العالم.»

وحتى في البلدان التي تتمتع باالزدهار االقتصادي 
وبارتفاع مستويات املعيشة، تنشغل احلكومات بضبط 
التوترات االجتماعية واالقتصادية اخلامدة وباحتمال منو 

األيديولوجيات األصولية.  ففي بلدان عديدة يعبّر املواطنون 
عن موقفهم بالرحيل، إذ تهاجر النخبة منهم بحثاً عن 

فرص أفضل في اخلارج.  وفي ظل االقتصاد املعولم، تعاني 
احلكومات من تضاؤل قدرتها على حتمل األعباء امللقاة على 

لة شرعاً.  فحيثما  عاتقها بوصفها اجلهة املسؤولة واوّ
تعجز الدولة عن االضطالع بدورها وممارسته في رعاية 

تنظيم عملية تقدمي اخلدمات االجتماعية، تصبح الوالءات 
املتعددة واملتنافسة عائقاً أمام بناء توافق اآلراء وترهق 
النسيج االجتماعي.  ويعبّر املواطنون أكثر فأكثر عن 

فهمهم حلقوقهم وواجباتهم بطرق ضيقة األفق (طائفية 
أو اجتماعية).  وتعي احلكومات العربية أن التوترات اخلامدة 
قد تتفاقم في أي وقت، وسيقضي تفاقمها على أي فوائد 

تكون قد حققتها مناذج النمو االقتصادي التي تتوخى الربح.
وترد هذه القضايا في تقارير التنمية البشرية العربية (٦).  

(٤) اإلسكوا، تقرير ورشة العمل حول املؤشرات االجتماعية مع التأكيد على األهداف واملؤشرات اإلمنائية لأللفية، بيروت، ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٣، 

E/ESCWA/SDD/2003/17، ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣.

(٥) اإلسكوا، األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

(٦) تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٢، خلق فرص لألجيال القادمة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢)؛ تقرير 

التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٣، نحو إقامة مجتمع املعرفة (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣)؛ تقرير التنمية 
اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٥، نحو نهوض املرأة في الوطن العربي (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٥).

٤٤

املراجع العربية

مراجع اإلسكوا

مناذج السياسة االجتماعية: التجربة التونسية ودالالتها. سلسلة دراسات السياسة االجتماعية (٢).  األمم املتحدة، نيويورك، 
٢٠٠٢، E/ESCWA/SD/2002/5، بالعربية والفرنسية.

قضايا محورية متصلة بالسياسة االجتماعية: دراسة مقارنة ومبادئ توجيهية لصياغة السياسة االجتماعية في منطقة 
 .E/ESCWA/SDD/2004/2 ،اإلسكوا.  سلسلة دراسات السياسة االجتماعية (٩)، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٤

تقرير ورشة عمل حول املؤشرات االجتماعية مع التأكيد على األهداف واملؤشرات اإلمنائية لأللفية، بيروت، 
٢٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٣، E/ESCWA/SDD/2003/17، ٩١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 

نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وحتليل مقارن، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٥،
.E/ESCWA/SDD/2005/4 

األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥.

مراجعة نقدية لتجارب ناجحة في السياسة االجتماعية املتكاملة، األمم املتحدة، نيويورك، ٢٠٠٧، 
.E/ESCWA/SDD/2007/WP.1

«مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة في البحرين»، إحاطة ومخطط مرحلي، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، اإلسكوا. 

مراجع أخرى

نتائج مسح دخل ونفقات األسرة ٢٠٠٦، بقلم سالمة الدرعاوي، اجتاهات، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧. 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٢، خلق الفرص لألجيال القادمة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢. 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٣، نحو إقامة مجتمع املعرفة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣.

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ٢٠٠٥، نحو نهوض املرأة في الوطن العربي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٥.

تقرير التنمية البشرية ملصر ٢٠٠٥، اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد 
التخطيط القومي.  مصر، ٢٠٠٥.

اململكة األردنية الهاشمية، األجندة الوطنية ٢٠٠٦-٢٠١٥: األردن الذي نريد.

األمم املتحدة، مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن، الدامنرك، 
 .A/CONF.166/9 ،٦-١٢ آذار/مارس ١٩٩٥

األمم املتحدة، تقرير جلنة التنمية االجتماعية عن أعمال دورتها الثالثة واألربعني (٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٤ و٩-١٨ شباط/فبراير 
 .E/CN.5/2005/7، E/ESCWA/26 ،(٢٠٠٥
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توجه احلكومات في معرض تطبيقها احلقوق واألنظمة 
االجتماعية وإعادة التوزيع االجتماعي.  ويوضح الفصل 

األول كذلك باألمثلة والتطبيق أن السياسة االجتماعية 
املتكاملة تُعنى مبا يلي:

التدقيق في اآلثار االجتماعية للسياسات االقتصادية  (أ) 
خالل عملية صياغة السياسة االقتصادية؛

دمج قضايا اإلنصاف االجتماعي وحقوق اإلنسان في  (ب) 
مختلف مراحل السياسات العامة؛

وضع اجلميع في صلب عملية صنع السياسات وتعميم  (ج) 
احتياجاتهم وآرائهم على مختلف القطاعات ودمجها 

في مختلف مراحل عملية التنمية؛
التأكيد على أن حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة  (د) 

ال يتم إال من خالل متكني املواطنني جميعاً، ومنهم 
املهمشون؛

إعادة التأكيد على الدور التنظيمي الرئيسي الذي  (ه) 
تؤديه الدولة وقدرتها على حتويل القيم النظرية 

واأليديولوجية إلى أطر ونهج للسياسات العامة قابلة 
للتطبيق وللقياس؛

التأكيد على أن السياسة االجتماعية املتكاملة أكثر  (و) 
فعالية من النهج التقليدية في القضاء على الفقر 

وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويتضمن الفصل الثاني تعريفاً باإلطار الثالثي العناصر 
الذي وضعته اإلسكوا للسياسة االجتماعية والذي يشمل 
الرؤية وتوافق اآلراء، وتنسيق عملية التنفيذ.  ويبنيّ أن وضع 

أسس متينة للسياسة االجتماعية يستلزم استيفاء جميع 
عناصر هذا اإلطار وتساويها في األهمية.  فقد تبني أن 

السياسة االجتماعية في املنطقة وفي غيرها من املناطق 
تفتقر في الكثير من األحيان، لدى تطبيقها، إلى عنصر من 

هذه العناصر أو أكثر، مما يضعف أثرها.  غير أن التطبيق 
املتوازن لهذا اإلطار الثالثي العناصر ميكن أن يؤسس لعالقة 

تآزر بني الشعب والدولة، في مسيرة ترتبط فيها التنمية 
االقتصادية بعالقة تكامل مع التنمية االجتماعية.

الرؤية الواضحة على صعيد السياسة العامة والقيادة: 
تستوجب الرؤية الواضحة اقتناعاً باإلنصاف االجتماعي 

وإرادة سياسية عازمة على تطبيق السياسة االجتماعية 
املتكاملة.  وضماناً لتحقيق فوائد اجتماعية للجميع، 

ينبغي أن تتوفر قيادات قوية وإدارات عامة تنظيمية صارمة، 
وحكم شفاف على الصعيدين املركزي واحمللي، وأطر 

مؤسسية قابلة للمساءلة وقادرة على فرض الضوابط.

توافق اآلراء: يستوجب توافق اآلراء توفر اال واآلليات 

املؤسسية التي تسمح بالتحاور وفرض الضوابط ضماناً 
ملشاركة املواطنني في تنمية منصفة.  فهذه اآلليات تضم 

املواطنني واتمعات احمللية والهيئات التي ترعى شؤونهم 
في عملية لتكوين تفاهم مشترك حول التنمية البشرية 

للجميع.

تنسيق العمل االجتماعي وعملية التنفيذ: يستلزم 
تقدمي اخلدمات على نحو فعال يلبي االحتياجات ويؤمن 

مشاركة الناس في اخلدمات االجتماعية وحصولهم عليها 
واستفادتهم منها.  فتقدمي اخلدمات في إطار السياسة 

االجتماعية يستند إلى رؤية إمنائية شاملة تركز على 
حتسني اإلنتاجية والرفاه االجتماعي والتماسك االجتماعي 
في األجل الطويل، فيعالج بذلك املشاكل االجتماعية في 

سياق التخطيط الشامل للتنمية االقتصادية.

ويتضمن الفصل الثالث من هذا التقرير نقاطاً ميكن 
االنطالق منها للمباشرة في إعداد وتنفيذ العمليات 

واآلليات واألدوات الالزمة للسياسة االجتماعية.  ففي إطار 
اقتراح املداخل املناسبة إلى صياغة السياسات، يورد هذا 

الفصل مثاالً من املنطقة هو املؤمتر الوطني للسياسة 
االجتماعية املتكاملة في مصر ومركز العقد االجتماعي.  

وفي سياق الدعوة لتحسني مشاركة املواطنني من خالل 
االس االقتصادية واالجتماعية واملراصد االجتماعية، 
يتضمن هذا الفصل حتليِالً لنموذج الس االقتصادي 
واالجتماعي القدمي العهد في تونس.  وفي إطار حتليل 

تطبيق السياسة االجتماعية بواسطة االستراتيجيات 
اإلمنائية الوطنية، يورد هذا الفصل مناذج توضيحية عن 
السياسة االجتماعية القطاعية في مجاالت العمالة 

والعمل والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية، ويتناول 
أهداف هذه السياسة وأسسها وأدواتها.

ويتناول الفصل الرابع من هذا التقرير اخلطوات التي 
ستقوم بها اإلسكوا من أجل املضي في توسيع نطاق 

صنع السياسة االجتماعية املتكاملة في مختلف أنحاء 
املنطقة.

ويصدر التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: 
من املفهوم إلى املمارسة في إطار املرحلة الثانية من 

مشروع السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته 
اإلسكوا في عام ٢٠٠٢.  وهو، إذ يتناول مفهوم السياسة 
االجتماعية، ويتطرق إلى إسهاماتها، ويحدد كيفية وضع 

هذه السياسة وتطبيقها، يقدم دليالً عملياً لواضعي 
السياسات وأصحاب املصلحة في منطقة اإلسكوا. 

٤٥السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسةح

ملخص التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية

املرفق األول

يشير ملخص التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية في املنطقة العربية  إلى االجتاهات التالية(٢٨):

الهدف ١: القضاء على الفقر املدقع واجلوع
في عام ٢٠٠٠، كان ١٦٫٨ في املائة من السكان في عشرة 
بلدان عربية تتوفر عنها بيانات، وهي األردن وتونس واجلزائر 
وجزر القمر واجلمهورية العربية السورية وجيبوتي ومصر 

واملغرب وموريتانيا واليمن يعانون من الفقر، مقابل ١٦٫٤ في 
املائة في عام ١٩٩٠.

الهدف ٢: حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
بني عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٢، ارتفعت املعدالت الصافية لاللتحاق 

باملدارس االبتدائية بنسبة قدرها ٨ في املائة، إال أن ٢٠ في 
املائة من األطفال ممن هم في سن الدراسة االبتدائية لم 

يكونوا ملتحقني باملدارس في عام ٢٠٠٢. 

الهدف ٣: تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
في عام ٢٠٠٢، قُدر عدد النساء غير امللمات بالقراءة 

والكتابة ممن تتجاوز أعمارهن ١٥ سنة بحوالى ٤٤ مليون 
امرأة، أي نحو نصف السكان من اإلناث.  ويُتوقع أن حتقق 

املنطقة العربية، إذا ما استمرت على معدل التقدم احلالي، 
املزيد من املساواة بني اجلنسني على كل مستويات التعليم 
بحلول عام ٢٠١٥.  ومن حيث النشاط االقتصادي، استقرت 

حصة املرأة في القطاع غير الزراعي في عام ٢٠٠٠ عند 
نسبة ٢٩ في املائة، وهي من أدنى النسب في العالم.  وما 
زال متثيل املرأة في عملية صنع القرار الوطني ضعيفاً في 

املنطقة العربية.  ففي عام ٢٠٠٥، كانت تشغل ٨ في املائة 
من املقاعد البرملانية، مقابل ٤ في املائة في عام ١٩٩٧.  وقد 

اتخذت بعض البلدان مثل العراق والكويت تدابير خاصة 
لزيادة متثيل املرأة.

الهدف ٤: تخفيض معدل وفيات األطفال

انخفض معدل وفيات األطفال في املنطقة العربية بني 
عامي  ١٩٩٠و٢٠٠٣ من ٩١ إلى ٧٠ وفاة لكل ١٫٠٠٠ من 

املواليد أحياء.  ويبلغ معدل وفيات األطفال أدنى مستوى له 
في بلدان مجلس التعاون اخلليجي، حيث انخفض من ٣٩ 

حالة وفاة في عام ١٩٩٠ إلى ٢٣ حالة في عام ٢٠٠٣. 

الهدف ٥: حتسني صحة األمهات 
في عام ٢٠٠٢، بلغ معدل وفيات األمهات ٣٧٧ حالة لكل 

 ١٠٠٫٠٠٠ والدة حية، مقابل ٤٦٥ وفاة في عام ١٩٩٠.  وتشير 
معدالت وفيات األمهات بوجه عام والبيانات املتصلة 

بالرعاية عند الوالدة إلى أن املنطقة ما زالت بعيدة من 
حتقيق الغايات املتعلقة بصحة األم.  

الهدف ٦: مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
واملالريا وغيرهما من األمراض

ارتفع عدد حاالت اإلصابة باإليدز املبلّغ عنها بني عامي 
١٩٩٠ و٢٠٠٣ بنسبة قدرها ٤٢ في املائة.  وما زالت معدالت 

اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في تزايد.

الهدف ٧: كفالة االستدامة البيئية
أحرزت عدة بلدان في املنطقة تقدماً واضحاً في معاجلة 
حتديات التنمية املستدامة.  إال أن حماية البيئة وحتقيق 

االستدامة البيئية يتطلبان تضافر اجلهود وتكثيفها، بغية 
معاجلة الشح في املوارد الطبيعية، وال سيما الطاقة واملياه 

والتربة، خصوصاً في ظل سرعة التوسع الصناعي والتنمية 
االقتصادية. 

الهدف ٨: إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية 
يرتبط حتقيق هذا الهدف ارتباطاً وثيقاً بتهيئة بيئة مؤاتية 

للتنمية لصالح الفقراء، وذلك على الصعد الوطنية 
واإلقليمية والعاملية، كما يتطلب التزاماً ومشاركة من 

احلكومات الوطنية والشركاء األجانب. 

(٢٨) اللحصول على بيانات حول غايات فرعية محددة وحول التباينات داخل بلدان املنطقة وفيما بينها، انظر تقرير اإلسكوا املشار إليه أعاله.



لم تكن التنمية االقتصادية كافية لضمان حتقيق الفوائد 
االجتماعية في أنحاء عديدة من منطقة اإلسكوا.  فالفقر 

والبطالة ال يزاالن منتشرين في معظم البلدان، حيث 
اخلدمات االجتماعية األساسية، مبا فيها الصحة والتعليم، 

إما غير منصفة أو غير كافية أو غير متوفرة.  فقد ورد في 
تقرير اإلسكوا حول األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة 
العربية ٢٠٠٥(٢) أن املنطقة بأسرها لن تنجح على األرجح 

في القضاء على الفقر واجلوع.  وإلى ذلك، لم تتحقق 
معظم توقعات احلكومات بأن يؤدي االندماج في االقتصاد 

العاملي إلى زيادة النمو واالزدهار االقتصاديني، وحتسني 
مستوى املعيشة، وتخفيف حدة التوترات االجتماعية، 

وحتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي العام.

ويصدر التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: 
من املفهوم إلى املمارسة في املرحلة الثانية من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة الذي أطلقته اإلسكوا 

في عام ٢٠٠٢.  وهذا التقرير يؤسس لدور اإلسكوا في 
التأكيد على أن صنع السياسة االجتماعية يشكل مدخالً 

إلى تلبية مختلف االحتياجات وحتقيق األهداف اإلمنائية 
للمنطقة.  فمن خالل ما يتضمنه هذا التقرير من أمثلة 

ومبادئ توجيهية ومقترحات متعلقة بصنع السياسة 
االجتماعية املتكاملة، يتضح أثر اإلنصاف في توجيه خطة 

التغيير االجتماعي والتنمية االقتصادية.

ويبنيّ هذا التقرير أن السياسة االجتماعية تشمل جميع 
اإلجراءات الهادفة إلى تغيير أمناط الرعاية االجتماعية 

والعالقات واملؤسسات االجتماعية، وذلك من خالل توسيع 
اخليارات والفرص املتاحة للناس عبر جميع مراحل عملية 

التنمية.  وتتناول هذه السياسة جميع أوجه اإلنتاج وإعادة 
اإلنتاج واحلماية وإعادة التوزيع على الصعيد االجتماعي إلى 

جانب قضايا اإلنصاف واالحتواء واحلقوق (٣).

ويبني هذا التقرير كذلك أن السياسة االجتماعية 
عنى مبا يلي: املتكاملة تُ

بناء مجتمعات جلميع املواطنني؛ (أ) 
تلبية احتياجات الفقراء والضعفاء وضمان حصول  (ب) 

ن صحتهم  اجلميع على اخلدمات االجتماعية التي حتسّ
وحتقق رفاههم، وتعزز بالتالي قدرتهم على املساهمة 

في اتمع؛
ضمان تكافؤ الفرص واملساواة في املشاركة في اتمع  (ج) 

واالقتصاد؛
متكني األنظمة واآلليات املؤسسية املعنية من إزالة  (د) 

احلواجز التي تعوق حتقيق االحتواء واملشاركة.

ويهدف هذا التقرير إلى الرد على العديد من األسئلة 
الرئيسية املطروحة حول ماهية السياسة االجتماعية، 

وأهمية وضعها وكيفية صياغتها وتطبيقها، ويقترح 
تطبيقات عملية للسياسة االجتماعية املتكاملة.  فمن 
خالل االستعانة بالدروس واملمارسات الفضلى املستمدة 
من التجارب الدولية أو مما مت تنفيذه حتى اآلن من مشروع 
السياسة االجتماعية املتكاملة، الذي أطلقته اإلسكوا، 
أُعد هذا التقرير بهدف توضيح وحتديد مفهوم السياسة 

االجتماعية املتكاملة وكيفية تطبيقها.

ويقع هذا التقرير في مقدمة وأربعة فصول.  يتضمن 
الفصل األول حملة عامة عن السياسة االجتماعية، حيث 
تستعرض الدروس املكتسبة واملمارسات الفضلى على 

الصعيدين الدولي واإلقليمي.  كما يتضمن بعض األمثلة 
من منطقتي آسيا واإلسكوا لتصحيح املفاهيم اخلاطئة 
الشائعة حول السياسة االجتماعية، كاالعتقاد بأن ال بد 

من املفاضلة بني النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي، وبأن 
السياسة «االجتماعية» هي مرادف للخدمات االجتماعية 

(كالصحة والرعاية، وما إلى ذلك) وللحد من الفقر.

ويتناول الفصل األول أيضاً اإلجراءات التي تتخذها 
احلكومات أو ال تتخذها بشأن احلقوق واألنظمة االجتماعية 

وإعادة التوزيع االجتماعي، على أن يكون االحترام 
والتمثيل االجتماعي واملسؤولية االجتماعية هي التي 

ز

(٢) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية ٢٠٠٥، ص ٢.

.United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Financing Social Policy (٣)
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 Steps and guidelines adapted from Diane Elson, Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, UNIFEM, May 2006, (٢٩)

.pp. 15, 71-72, 144

مراعاة منظور اجلنسني في وضع امليزانية

املرفق الثاني

ميكن األخذ باآلليات واألدوات املستخدمة في مراعاة منظور 
اجلنسني عند التخطيط مليزانيات السياسات العامة 

االجتماعية ومتويلها(٢٩). 

نهج من خمس مراحل لتحليل مراعاة منظور اجلنسني 
في امليزانية

١- وصف حالة النساء والرجال، والفتيات والصبيان، 
واالحتياجات/الزبائن، ومختلف اموعات الفرعية في 

القطاع املعني، مثل اموعات الريفية/احلضرية والفئات 
العمرية، وحتليلها.

٢- تقييم البرامج واملشاريع من حيث سياساتها العامة 
ومراعاتها ملنظور اجلنسني، أي النظر في ما إذا كانت 

تعالج احلاالت املوصوفة في املرحلة ١.
٣- حتديد ما إذا كان ما يكفي من املدخالت واملوارد املالية 
(امليزانية) وغيرها، كاملوظفني مثالً، مخصصاً لتنفيذ 

السياسة املراعية ملنظور اجلنسني واملشار إليها في 
املرحلة ٢ بكفاءة.

٤- رصد ما إذا كانت النفقات اصصة في املرحلة ٣ قد 
رفت كما هو مقرر. صُ

٥- تقييم ما إذا كانت السياسة العامة وما يتصل بها من 
آثار/نفقات قد عززت املساواة بني اجلنسني كما هو مقرر، 

وما إذا كانت النتائج قد أدت إلى تغير احلالة املوصوفة في 
املرحلة ١. 

تقييم مصادر اإليرادات املؤثرة على الرجل واملرأة
قد يختلف تأثر الرجل واملرأة بالضرائب والرسوم املباشرة 

وغير املباشرة.  فمن املرجح، مثالً، أن تتأثر املرأة الفقيرة في 
البلدان النامية بضريبة القيمة املضافة، وأن يكون تأثرها 

املباشر بضريبة الدخل الفردي أقل من ذلك، إذ قد ال يتقاضى 
احلد األدنى للدخل اخلاضع للضريبة. 

وحتقق احلكومات اإليرادات من عدد من املصادر التي ينبغي 
البحث في أثرها كلها على الرجل واملرأة.  ومن هذه املصادر: 

• الضرائب املباشرة على الدخل وأرباح الشركات؛
• الضرائب على األجور والتي يدفعها املوظفون واملوظفات؛

• الضرائب على امللكية؛
• الضرائب غير املباشرة على السلع واخلدمات؛

• الرسوم التي يسددها املستفيدون من اخلدمات العامة؛
• الرسوم على التراخيص؛

• الدخل الوارد من الشركات واألمالك العامة؛
• الفائدة على األصول املالية؛

• بيع أصول القطاع العام؛ 
• املساعدة اخلارجية.

اإلنفاق
تشمل اعتبارات اإلنفاق العام املتصلة باملساواة بني 

اجلنسني:
• توزيع النفقات العامة بني البرامج على نحو يعطي 

األولوية للمساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة؛
• القضاء على التمييز ضد املرأة في توزيع الوظائف العامة، 

وذلك في وضع السياسات العامة وتنفيذها؛
• كفاية اإلنفاق العام لتنفيذ التزام حتقيق املساواة الفعلية 

بني اجلنسني؛
• تقسيم املساواة بني اجلنسني احملققة على أثر اإلنفاق 

العام؛
• املساواة بني اجلنسني وإصالح اإلنفاق العام.

وتتوقف ذريعة «أقصى ما هو متاح من موارد» التي قد 
تستخدمها احلكومة من أجل «اإلعمال التدريجي» حلقوق 

اإلنسان على العوامل التالية:
• حجم االقتصاد وهيكله ومعدل منوه؛

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



و

كندا تواجه التحديات املالية لدولة الرفاه .........................................................................................................................................   - ١٠
 ......................... األبعاد الرئيسية للسياسة االجتماعية القطاعية التي يتعنيّ إدراجها في االستراتيجية اإلمنائية الوطنية   - ١١

املرفقات
 ........................................................................... ملخص التقدم احملرز في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية   - ١
 ......................................................................................................................................... مراعاة منظور اجلنسني في وضع امليزانية   - ٢
خصائص البيئة املؤاتية .......................................................................................................................................................................   - ٣
 ...................................................................................................................................... اعتبارات وضع امليزانية على أساس النتائج   - ٤

٣٣
٣٥ 

٤٥
٤٦
٤٩
٥٠

٤٧السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

 Adapted from, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Gender Budgeting in Malaysia, UNDP/MWFCD, 2005, (٣٠)

.http://www.undp.org.my/uploads/Gender_Budget_Advocacy.pdf. pp. 15, 71-72, 144

• هيكل معدالت الضرائب؛
• كفاءة إدارة الضرائب؛

• هيكل الرسوم املفروضة على املستخدم؛
• كفاءة إدارة الرسوم املفروضة على املستخدم؛

• توفر مصادر أخرى للدخل؛
• قيمة املساعدة اخلارجية؛

• االقتراض احلكومي؛
• تسديد الفوائد للدائنني احملليني واخلارجيني؛

• توزيع املوارد في اتمع.
أوجه مراعاة منظور اجلنسني في امليزانية

تساعد هذه امليزانية في:
• تقييم األثر؛

• تعزيز اإلنصاف؛
• التخطيط؛

• إدارة التنفيذ؛
• حتسني مراجعة احلسابات؛

• حتديد األولويات في االحتياجات/تخصيص املوارد؛
• رصد السياسات العامة وتقييمها.

مثل مقارن-  مراعاة املساواة بني اجلنسني في امليزانية
تؤكد جتربة ماليزيا في مجال وضع امليزانية على أساس 

يراعي املساواة بني اجلنسني العوامل الرئيسية واملترابطة 
الواردة في هذا التقرير، ومنها: الرؤية واإلرادة السياسية، 

وااللتزام بالتخطيط والتنفيذ، والتعاون بني جميع الوزارات 
القطاعية بغية حتقيق التكامل بني االهتمامات االجتماعية 

واالقتصادية، وتعميم املساواة بني اجلنسني، وبناء القدرات 
والتعلم، وتوافق اآلراء(٣٠).
 معلومات أساسية

أُدرج دمج قضايا املرأة والرجل في صلب الشؤون العامة على 
جدول األعمال في ماليزيا في عام ٢٠٠٠ في خطاب رئيس 
مجلس الوزراء أمام اللجنة التوجيهية اإلقليمية للمرأة 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ.  وأنشئت وزارة تنمية 

املرأة والعائلة في عام ٢٠٠١ لتعزيز املساواة بني اجلنسني 
وتنمية املرأة.  وبعد أن أعيدت تسمية هذه الوزارة وزارة املرأة 

والعائلة وتنمية اتمع احمللي، كانت في عام ٢٠٠٤ سبّاقة 
في إطالق مشروع ريادي في وضع امليزانية على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني.

 األسباب
١- يرمي العمل مببدأ وضع امليزانية على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني إلى االستفادة الكاملة من املوارد 
البشرية للبلد، وذلك من خالل تعزيز مشاركة املرأة في 

احلياة االقتصادية واالجتماعية ومساهمتها فيها.
٢- يساعد العمل بهذا املبدأ في ترشيد املوارد املالية للبلد 

من خالل وضع امليزانيات على نحو يتطابق مع اخلطط 
والبرامج واملشاريع ذات األولوية.

٣- يساعد العمل بهذا املبدأ احلكومة على حتسني:
حتديد األولويات؛ (أ) 

التخطيط؛ (ب) 
إدارة التنفيذ؛ (ج) 

الرصد والتقييم؛ (د) 
تقييم األثر. (ه) 

وتشهد ماليزيا ظروفاً مؤاتية بل مثالية للعمل مببدأ   -٤
وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني، 

وذلك لألسباب التالية:
تعتمد ماليزيا نظاماً في وضع امليزانية ناضجاً  (أ) 

ويرتكز على النتائج، وميكن تكييفه بحيث يستوعب 
العناصر املتصلة باملساواة بني اجلنسني؛

تتجه وزاراتها املركزية، مثل وزارة املالية ووحدة  (ب) 
التخطيط االقتصادي، نحو اعتماد نهج في 

التخطيط ألجل أطول يرتكز على مزيد من التحليل؛
متارس احلكومة مراقبة قوية نسبياً على امليزانية. (ج) 

 املشروع الريادي
كان الهدف الرئيسي من املشروع الريادي املعني بوضع 

امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني في ماليزيا 
اختبار وتطوير نسق في امليزانية يكون مثبتاً وعملياً وقابالً 

للتطبيق على جميع الدوائر احلكومية.  ومن األهداف األخرى 
تدريب املسؤولني عن امليزانية في مهارات حتليل قضايا 

اجلنسني، بغية متكينهم من إنتاج بيانات وافية للميزانية 
املوضوعة على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني، ووضع 

دليل يتضمن معلومات أساسية ومواد هامة عن الوضع في 
ماليزيا.  ومت التشديد أيضاً على إعداد مجموعة رئيسية من 
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احملتويـات

٤٨

املسؤولني في نهج وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة 
بني اجلنسني، ليساعدوا في دعم وزارات أخرى والتدريب فيها 

في املستقبل.  ونُفذ املشروع في وزارات التربية والصحة 
واملوارد البشرية والتنمية الريفية واإلقليمية.  وشملت 

البرامج واملشاريع احملددة واملدرجة في امليزانية:
• التعليم األساسي - وزارة التربية:

تطوير املدارس الداخلية؛  •
تطوير الكليات التي متنح شهادة جامعية؛  •

تأسيس مدارس ثانوية خاصة بالتعليم املهني.  •
• صحة العائلة - وزارة الصحة:
رفع مستوى املستشفيات؛  •

تطوير املرافق الصحية الريفية؛  •
تطوير املرافق الصحية احلضرية.  •

• تنمية اتمع احمللي، وتنمية الطفل - وزارة التنمية 
الريفية واإلقليمية:

تقدمي مساعدة سكنية للفقراء؛  •
التنمية الذهنية؛  •

حتسني الدخل.   •

 نسق امليزانية
ن نسق امليزانية معلومات عن أهداف البرنامج وحتليالً  تضمّ
لالحتياجات/السياسات والزبائن (املستفيدين) واملهام التي 
تعنيّ إجنازها ومصادر التمويل ونتائج محددة ومؤشرات لألثر 

وخطة للتقييم. 
 إجنازات املشروع الريادي

نفذ املشروع الريادي املعني بوضع امليزانية على أساس يراعي 
املساواة بني اجلنسني في منتصف عام ٢٠٠٣، وكان هدفه 

العام تعزيز دمج قضايا املرأة والرجل في صلب الشؤون 

العامة للحكومة املاليزية.  ومت اختيار امليزانية كمجال 
للتركيز ألنها أداة السياسة العامة األكثر أهمية بالنسبة 
إلى احلكومة.  فمن دون مال، ال ميكن تنفيذ أية سياسة أو 

برنامج أو مشروع بنجاح.  ومن اإلجنازات امللموسة للمشروع 
الريادي:

• متلك ماليزيا اآلن نسقاً لبيانات امليزانية احلالية 
واملستقبلية املوضوعة على أساس يراعي املساواة بني 

اجلنسني ، يتضمن إشارة واضحة إلى قضايا املساواة بني 
اجلنسني، واآلثار، والنتائج؛

• اكتسب املسؤولون في الوزارات الريادية اخلمس مهارات 
في حتليل امليزانيات املوضوعة على أساس يراعي املساواة 

بني اجلنسني، وهم اآلن قادرون على إعداد بيانات هذه 
امليزانيات؛

• اكتسب املسؤولون الرئيسيون في وزارة املرأة والعائلة 
وتنمية اتمع احمللي إملاماً وافياً لنهج وضع امليزانية على 

أساس يراعي املساواة بني اجلنسني؛
• مت نشر دليل عن وضع امليزانية على أساس يراعي املساواة 

بني اجلنسني مبا يتماشى مع النظام في ماليزيا؛
• مت اختيار فريق من املسؤولني من وزارة املرأة والعائلة 
وتنمية اتمع احمللي واملعهد الوطني لإلدارة العامة 

والوزارات الريادية لتدريب الوزارات األخرى في نهج وضع 
امليزانية على أساس يراعي املساواة بني اجلنسني؛

• أصدرت وزارة املالية توجيهاً في عام ٢٠٠٤ يشير إلى أن 
الوزارات الريادية اخلمس تضع امليزانيات على أساس يراعي 

املساواة بني اجلنسني للبرامج اتارة في عام٢٠٠٦ ، في 
حني تُشجع الوزارات األخرى على إدراج هذا املوضوع في 

مشاريع ميزانياتها. 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة
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وإعادة تنظيمها.  هذا هو التعريف الذي ترتأيه اإلسكوا بشأن الشروط األساسية للعقد االجتماعي في 
محاولة إليجاد مدخل إلى ترسيخ نهج السياسة االجتماعية املتكاملة على مستوى املؤسسات في 
املنطقة.  وال شك في أن هذا السيناريو ال يخلو، وال ميكن أن يخلو، من التوتر على الصعد السياسية 
أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية أو غيرها.  غير أن التقرير يوضح أن نهج السياسة االجتماعية 

املتكاملة هو الطريق األسرع نحو إدارة الشأن العام ملا فيه مصلحة اجلميع، وتفادي الفراغ في السياسة 
االجتماعية الذي ميكن أن تستغله فئات معينة على حساب اتمع ككل.  فهذا النهج يساعد على حتقيق 

السلم االجتماعي الالزم لترسيخ فوائد التنمية االجتماعية وصون حقوق اإلنسان األساسية للجميع.

ويبقى التحدي في االنتقال بهذا املفهوم إلى املمارسة.  ففي املنطقة قيود شديدة تفرضها ندرة اخلبرات 
في مجال السياسة االجتماعية.  وقد ارتأينا اقتراح بعض االستراتيجيات البديلة والوسيطة بهدف تزويد 
حكومات املنطقة ببعض األدوات الضرورية لدعم نهج السياسة االجتماعية املتكاملة.  وليس هذا اخليار 
سوى خطوة على طريق طويل نحو وضع اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص في صلب التنمية البشرية.

إن هذا العدد من تقرير السياسة االجتماعية هو خالصة جهد مشترك وعمل دؤوب قامت به مجموعة 
من اخلبراء من املنطقة ومن خارجها.  وإنني على ثقة بأن التقرير سيكون له أثر إيجابي في تكوين مفهوم 

مشترك حول التحديات والفرص املقبلة.

بدر الدفع
األمني التنفيذي

٤٩السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

خصائص البيئة املؤاتية

املرفق الثالث

السياسة االجتماعية هي عملية تدريجية تتطلب الوقت 
وااللتزام واملثابرة واملوارد.  ويستلزم خلق بيئة مؤاتية في 

منطقة اإلسكوا اتخاذ خطوات أساسية في عدد من 
ااالت الرئيسية، منها:

• إنشاء املؤسسات العامة أو إصالحها؛
• ضمان توفر البيانات املوثوقة والوافية؛

• تصميم خطط إمنائية استراتيجية وطنية شاملة؛
• متويل السياسة االجتماعية؛

• تطوير آليات السياسة االجتماعية؛
• ربط األهداف االقتصادية واالجتماعية من منظور حقوق 

اإلنسان.

إنشاء املؤسسات العامة أو إصالحها
فيما يلي بعض النهج احملددة لتعزيز احلكم السليم الذي 

يتميز بالشفافية واملساءلة، ولتعزيز القدرات والكفاءة في 
تصميم السياسة االجتماعية املتكاملة وتنفيذها بحيث 

تكون نظاماً للحقوق االجتماعية والتنظيم االجتماعي 
وإعادة التوزيع االجتماعي في منطقة اإلسكوا:

البرملان: متكني املواطنني وأصحاب املصلحة من املساهمة 
في العملية البرملانية ومناقشة السياسة العامة ومشاريع 

القوانني والتشريعات قيد النظر.  ويساهم ذلك في 
إنشاء نظام من الضوابط التي تكفل إيالء االهتمام الالزم 
للبعد االجتماعي في جميع مراحل عملية صنع القرارات 

االقتصادية والعامة.  وقد اختبرت احلكومات الوطنية آليات 
مختلفة مثل اللجان البرملانية، والهيئات البرملانية والهيئات 
التابعة للمجتمع املدني، واالس االقتصادية واالجتماعية، 

وغيرها. 

النظم االنتخابية: توسيع نطاق النظم االنتخابية لتمكني 
املواطنني من تقدمي مساهماتهم، والسيما اموعات 

املهمشة والضعيفة.  ومثال على ذلك تعزيز حق املرأة 
والفئات املستبعدة في التصويت، ومتكني املرشحات من 

الوصول إلى املناصب العامة على الصعيدين الوطني 
واحمللي.  وتساعد هذه اخلطوات في تصحيح الفوارق 

بني اجلنسني وغيرها، وتقدمي آراء ومنظورات جديدة لهذا 
الشأن.

نظام العدالة وسيادة القانون: تتعزز فعالية السياسة 
االجتماعية عندما تتسم احلكومة بالشفافية واملساءلة 

على كل مستوياتها، وحينما يثق املواطنون بقيادتهم 
السياسية.  فاملواطنون الذين يدركون أنهم يُعاملون 

بالتساوي وبعدل ويرون أن الهيئات احلكومية تلبي 
احتياجاتهم يتلقون البرامج التي تؤثر على حياتهم مبزيد 
من التأييد.  فاملساواة أمام القانون، واستقاللية القضاء 

ووضع نظام الضوابط، كلها خصائص ترتكز عليها سيادة 
القانون.

اإلدارة العامة: ميكن تعزيز السياسة العامة املسؤولة 
اجتماعياً من خالل إصالح اخلدمة العامة عند الضرورة، 

وبناء القدرات، وتعزيز املهارات في جمع البيانات والبحث، 
وتخفيف القيود البيروقراطية، وحتقيق الالمركزية وغيرها.  
ولعل من التغييرات التي ميكن أن تدخل على اإلدارة العامة 
إيالء االهتمام للربط بني حتصيل اإليرادات، وتخصيص املوارد 

من امليزانية، وحتقيق النتائج االجتماعية.  واالعتبار الرئيسي 
هو تصميم اإلصالحات على نحو يسمح باعتماد عناصر 

السياسة االجتماعية املنصفة في صنع السياسات العامة 
وتعزيز نتائجها.

الوزارات القطاعية: ميكن تعزيز السياسة االجتماعية 
املتكاملة من خالل إشراك وزارات الشؤون االجتماعية 

وغيرها من وزارات اخلدمات في العملية املباشرة لصنع 
السياسات، إضافة إلى األدوار التي تضطلع بها هذه الوزارات 

حالياً في التنفيذ.  ويتطلب ذلك تضافر اجلهود جلمع كل 
املعنيني بقطاع اخلدمات، وتنسيق عملهم حتت مظلة 

السياسة االجتماعية الوطنية، وجتنب االزدواجية والتداخل، 
وحتسني جهود االستهداف، ورصد أثر اخلدمات املقدمة. 
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حققت اتمعات تقدماً ملحوظاً على صعيد االعتراف باحلقوق االجتماعية تلف اموعات والفئات وصون 
هذه احلقوق.  فقد أُدرِجت احلقوق واملفاهيم والتطبيقات االجتماعية في األطر التشريعية وأطر السياسات 
العامة في غالبية اتمعات مع وضع نظم الضمان االجتماعي وشبكات األمان، واعتماد احلد األدنى لألجور، 

واالعتراف بدور نقابات العمال واتمع املدني كشركاء في الدفاع عن هذه احلقوق، وازدياد مشاركة املرأة 
ً على تخفيض عدد  وانخراطها في احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  وركز اتمع الدولي مؤخرا
الفقراء واحلد من الفقر ومفهوم ”خط الفقر“، وال سيما في األهداف اإلمنائية لأللفية املتفق عليها دولياً، 

فأكد بذلك حاجة اتمعات، وال سيما مجتمعات البلدان النامية، إلى تضافر اجلهود من أجل التخلص من 
آفة الفقر.

فهل نحن على املسار الصحيح؟ هل يكفي التركيز على الفقر لتعريف اإلنصاف االجتماعي؟ هل يأخذ 
النقاش حول الفقر في االعتبار النواقص االجتماعية الهيكلية في وضع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية 

وتطبيقها ورصدها وتصويب أدائها؟ هل يولي مفهومنا للتنمية االقتصادية االعتبار الالزم لإلنصاف 
االجتماعي؟ هل نحن واثقون بأن مسار النمو االقتصادي ال يعتبر التنمية االجتماعية في أحسن األحوال 

أكثر من نتيجة مستحسنة للتنمية االقتصادية؟

وفي محاولة للرد على األسئلة املطروحة آنفاً، بحثت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
(اإلسكوا) مفهومي اإلنصاف االجتماعي وتكافؤ الفرص من منظور صنع السياسات العامة.  وبعد العمل 

على توثيق املمارسات الدولية الفضلى في مجال السياسة االجتماعية، كانت اخلطوة التالية في الدعوة 
لوضع تعريف للسياسة االجتماعية يتجاوز تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم أو 

تلبية االحتياجات االجتماعية األساسية.

وقد تبنيّ أن هذا النهج يأتي في الوقت والظرف املناسب ألن مسار التنمية االقتصادية وما حققه من إجنازات 
لم يترافق، على ما يبدو، مع تنمية اجتماعية منصفة في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا(١).  وعلى 

الرغم من اإلجنازات التي حتققت في مجالي الصحة والتعليم، ينبغي بذل مزيد من اجلهود لتحقيق فوائد 
اجتماعية هيكلية ومستدامة للجميع وتضييق الفجوات بني الفئات االجتماعية.  وهناك ما يدل على زوال 
شرائح كبيرة من الطبقة املتوسطة وتراجع العديد من الفئات الضعيفة إلى ما دون خط الفقر، وفي ذلك 

ما يقوّض اجلهود املبذولة من أجل تلبية احتياجات األعداد املتزايدة من الفقراء.

أما اجلديد في هذا التقرير فهو اإلطار الثالثي العناصر الديناميكي والتفاعلي الذي تعتمده اإلسكوا حيث: 
(١) تقضي رؤية السياسة االجتماعية بدمج اهتمامات اإلنصاف االجتماعي في كل سياسة من السياسات 

االقتصادية أو العامة؛ (٢) ويكون تنسيق التنفيذ نتيجة لتصميم خدمات اجتماعية تتسم باملساواة 
واجلودة وتنظيمها وتقدميها للجميع على النحو األفضل؛ (٣) ويجمع توافق اآلراء الشركاء االجتماعيني 
ومختلف الفئات في إطار مستمر للحوار حول السياسات العامة والتفاوض في األولويات االجتماعية 

(١) تضم منطقة اإلسكوا كالً من األراضي الفلسطينية احملتلة، واألردن، واإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، واجلمهورية العربية السورية، 

مان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واململكة العربية السعودية، واليمن. والسودان، والعراق، وعُ

تصدير

٥٠

اعتبارات وضع امليزانية على أساس النتائج

املرفق الرابع

النظام الضريبي: ال بد من تقييم النظام الضريبي بأكمله، 
ً مبصادر اإليرادات  ً بالسياسات واإلجراءات العامة، مرورا بدءا
الضريبية (املصنفة حسب املعايير االجتماعية مثل نوع 

اجلنس والسن والوضع االجتماعي واملهنة وغيرها)؛ ووصوالً 
إلى الضرائب والرسوم األخرى (ضريبة السلع واخلدمات، 

والضريبة على األمالك ورسوم احلصول على رخصة 
ملزاولة املهنة)، وذلك لبناء خيارات التمويل في السياسة 

االجتماعية على أسس سليمة.  والهدف هو دراسة جميع 
مصادر اإليرادات الضريبية، وحتديد ااالت التي قد تتطلب 
إصالحاً، وتقييم الثغرات والتباينات وغيرها من أوجه عدم 

اإلنصاف في عمليات حتصيل اإليرادات/تخصيص امليزانية.  
وتُعنى بعض املسائل احملددة بكيفية حتصيل اإليرادات، 

وحتديد قطاعات اتمع التي تنفق أكثر أو أقل من غيرها، 
وحتديد ما إذا كانت ضريبة الدخل أو الضرائب األخرى تفرض 

ً، وما  عبئاً ال لزوم له على الطبقات الوسطى واألكثر فقرا
إذا كانت الضرائب اخلاصة املفروضة على بعض السلع 

واخلدمات توزع العبء بالتساوي على جميع السكان، وما إذا 
كان الرجال والنساء الذين يجنون دخالً يستفيدون بالتساوي 
من احلسومات واإلعفاءات ألنفسهم ولعائالتهم، وغير ذلك.

تغطية التأمني االجتماعي: ال بد من تقييم تقدميات 
التأمني االجتماعي على املستويات كافة، ومنها السياسات 

واألنظمة السائدة، ومقدمو التأمني، واألهلية، والبيانات 
املصنفة حسب املعايير االجتماعية مثل نوع اجلنس 

والسن واملهنة واملوقع ومستوى الدخل، وذلك لتحديد 
األمناط والثغرات احلالية وتقييم اخليارات املمكنة للسياسة 

االجتماعية.  وتُعنى بعض املسائل اإلضافية مبا إذا كان 
الرجال والنساء يستفيدون بالتساوي من سياسات التأمني 

االجتماعي؛ وما إذا كانت تقدميات التأمني االجتماعي رهناًً 
بالوضع االجتماعي أو مرتبطة بدخل األسرة أو الفرد، 

ومدتها وشروطها (إذا كانت التغطية مثالً تشمل العمال 
األجانب أو املهاجرين أو الالجئني). 

معاشات التقاعد: تساعد السياسات واإلجراءات املتصلة 
مبعاشات وتقدميات التقاعد، كما هو احلال مع التأمني 

االجتماعي، على حتديد فلسفة احلكومة وأولوياتها اإلمنائية.  

وإضافة إلى حتديد إدارة صناديق املعاشات التقاعدية 
(احلكومية و/أو اخلاصة)، ومن ميكنه االستفادة منها 

وإلى متى، تتصل األسئلة املطروحة في هذا اال بجانب 
«اإلنتاجي» للرفاه االجتماعي، مقابل حماية املسنني 
والفقراء والعاطلني عن العمل والضعفاء اقتصادياً أو 

اجتماعياً.  ومن املهم أيضاً تقييم أية فوارق بني اجلنسني، 
وال سيما فيما يتعلق بالوضع االجتماعي والسن واملبالغ 

املقدمة واألهلية.

املوارد املعدنية وريعها: تتميز بلدان منطقة اإلسكوا 
 ً بتنوع كبير في مواردها الطبيعية التي تشكل مصدرا

لإليرادات ميكن استثماره في السياسة االجتماعية.  فبلدان 
مجلس التعاون اخلليجي، مثالً، جتني إيرادات كبيرة من 
ل بلدان أخرى على مصادر  مواردها النفطية، بينما تعوّ

التمويل األخرى (كاالستثمار األجنبي أو حتويالت العمال).  
ويكشف تقييم استثمار البلدان في التنقيب عن املعادن 

واستخدامها عن مجاالت ميكن فيها جني العائدات أو إعادة 
تخصيصها.  ومن املهم أيضاً معرفة من يستفيد حالياً من 
هذه العائدات وكيف ميكن إعادة توزيعها بالتساوي، وهو أمر 

ضروري للنهوض باإلنصاف االجتماعي والتنمية البشرية. 

التحويالت: ال شك في أن التحويالت التي يرسلها العمال 
املغتربون تشكل مصادر هامة لإليرادات بالنسبة إلى عدة 

بلدان في املنطقة العربية.  ويوفر البحث في مصادر الدخل 
واالستثمار معلومات حول وضع اموعات اتلفة للسكان، 

وقد يشير إلى ااالت التي تخفف فيها احلكومات من 
خدماتها ونفقاتها أو تصممها حصرياً للفقراء الضعفاء 

من خالل االتكال على التحويالت الرامية إلى دعم أفراد 
العائلة ليحافظوا على حد أدنى من احلياة الكرمية.  ومبا أن 
التحويالت غير مضمونة واالتكال عليها غير مأمون، يدل 

مصدر الدخل هذا على قدرة األسر واألفراد على اإلنتاج 
وإعادة اإلنتاج، وعلى ظروف االقتصاد العام.  ومن املسائل 

احملددة الهامة أيضاً الفوارق بني اجلنسني (مثل األم العزباء أو 
األرملة التي ال حتصل على التحويالت)، والعامالت األجنبيات 

اللواتي قد ال يجنني ما يكفي لتحويل املال إلى بلدهن، وما 
إلى ذلك.  وميكن لدراسة التحويالت وأثرها على التماسك 

السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة



تعاون أفراد كثيرون إلصدار ”التقرير الثاني حول السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم إلى املمارسة“، 
فساهموا مساهمات خالقة وجوهرية وحتريرية اهتدى بها التقرير من مرحلة الفكرة والتصور األولى وحتى 
مرحلة نشره النهائية.  فقد استمد هذا املشروع وحيه ووجهته من رؤيا فرانسوا فرح ودوره القيادي.  كما 

أضافت إلى هذه الوثيقة وضوحاً وفائدة مشاركة خبراء إقليميني ودوليني في اجتماع النظراء االستعراضي 
ان، األردن،  الذي عقد في بيروت، لبنان، في حزيران/يونيو ٢٠٠٧، وفي اجتماع فريق اخلبراء الذي عقد في عمّ
في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.  وتُذكر في هذا الصدد املشاركة الكرمية من قبل أ.ك. شيفا كومار، وهنية 

ان وما أدليا به من تعليقات مفصلة وبناءة.   شلقامي في املناقشة التي دارت في أثناء اجتماع اخلبراء بعمّ
أما سعاد الدجاني التي شاركت في كتابة املسودة األولى لهذا التقرير، وصونيا نوكس التي وضعته في 

صيغته النهائية، فقد عملتا بكد وجهد في بيان أبرز معالم رؤيا السياسة االجتماعية املتكاملة، وجعلتا 
من مجموعة املواد والتجارب املتنوعة كالً متماسكاً.  فلهم جميعاً صادق شكرنا وتقديرنا.
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٥١السياسة االجتماعية املتكاملة: من املفهوم الى املمارسة

االجتماعي واحلقوق االجتماعية واإلنصاف أن توضح ااالت 
التي قد تساهم فيها احلكومة وغيرها في السياسة 

االجتماعية. 

 املساعدة اخلارجية: املساعدة اخلارجية هي مصدر 
هام لإليرادات واالستثمار بالنسبة إلى بلدان منطقة 

اإلسكوا.  ويتطلب متويل السياسة االجتماعية تقييماً 

للمصادر واصصات والشروط املرتبطة باملساعدة 
اخلارجية واالستثمار األجنبي، وحتليالً دقيقاً للنتائج.  ومن 

شأن ذلك مساعدة البلد املعني على حتديد ما إذا كانت 
تلك املساعدة تتفق مع أولوياته اإلمنائية، وكيفية ذلك، 

وعلى توفير معلومات واقعية يرتكز عليها احلوار مع 
املانحني األجانب بشأن خيارات املساهمة في السياسة 

االجتماعية.






