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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   لثةالدورة الثا

 2021أیلول/سبتمبر  23-22دورة افتراضیة، 

 من جدول األعمال المؤقت  8البند 

 نحو سیاسات اجتماعیة متكاملة في المنطقة العربیة

 ز ـموج

تبیّن ھذه الوثیقة أن السیاسات االجتماعیة في البلدان العربیة مفّككة على المستوى القطاعي، أو عبر  
یؤثر على كفاءة ھذه السیاسات ویقلل من فوائدھا. وتقّدم الوثیقة أمثلة  القطاعات، أو في وسائل التنفیذ، ما  

 ً ً   على ھذا التفّكك على مستویات عّدة، وتعرض نموذجا من ست مراحل لمساعدة واضعي السیاسات    عملیا
 على االنتقال من التفّكك إلى التكامل عند تصمیم السیاسات الوطنیة وتنفیذھا. 

تتناول بعض األدوات التي وضعتھا    E/ESCWA/C.2/2021/8ى رمزھا  تكمل ھذه الوثیقة وثیقة أخر 
اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في تصمیم سیاسات اجتماعیة متكاملة. ولجنة التنمیة االجتماعیة مدعّوة إلى  

 استعراض التحلیل الذي تقّدمھ ھذه الوثیقة والتعلیق علیھ. 
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 مقّدمة 

وصدمات منھا ما یتعلّق    ،تشھد المنطقة العربیة منذ عقود احتالالً وصراعات وأزمات الجئین وتھجیر -1
واالجتماعیة   االقتصادیة  الفجوات  في  واتساعاً  سیاسي  استقرار  وعدم  أخرى،  بقضایا  یتعلّق  ما  ومنھا  بالنفط 
وتحدیات أخرى كبّلت النمو وأعاقت التنمیة المستدامة. وإذ تواجھ جمیع الدول العربیّة أیضاً، أیا كانت حالتھا،  

ھائلة لتحسین خطط التنمیة االجتماعیة، بما یشمل برامج التشغیل،    تبذل جھوداً   ،19-اآلثار غیر المسبوقة لكوفید 
 ً الدول أیضا الفقر. وتعمل  إلى    والحمایة االجتماعیة، والحد من  الجنسین، والوصول  المساواة بین  على تحقیق 

 اقة. ذوي اإلع ص الفئات التي درجت العادة على تھمیشھا، مثل النساء والشباب والمسنّین واألشخا

ومع ذلك، تظھر السیاسات االجتماعیة في البلدان العربیة، عند دراستھا، أنھا ال تزال مفّككة على المستوى   -2
القطاعي، أو عبر القطاعات، أو في وسائل التنفیذ. فاالستراتیجیات الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة على سبیل  

ي تضمن إدماج النساء الناجیات من العنف في القوى  المثال ال ترتبط بالضرورة بخطط سوق العمل الوطنیة ك
. وال ترتبط استراتیجیات التعلیم ھي األخرى باستراتیجیات سوق العمل، ما یترك فجوة  العاملة واستقاللھن مالیاً 

ة  في عملیّة االنتقال من المدرسة إلى العمل. ونتیجة لھذا التفّكك، لم تحقق السیاسات الوطنیة بعد األھداف المرجو
 بعدم إھمال أحد.   2030منھا، ولم تبیّن بالتمام التزام خطة التنمیة المستدامة لعام 

قصد بھذه الوثیقة أن تقّدم تعریفاً للسیاسات االجتماعیة المتكاملة أو نقاشاً مفاھیمیاً لھذه المسألة، بل  وال یُ  -3
ً   ھي تقّدم نھجاً  لوثیقة بتحدید سیاق تفّكك السیاسات على  لكیفیة تنفیذ المفھوم على أرض الواقع. وتستھّل ا  عملیا

ثالثة مستویات: ضمن السیاسة الواحدة أو القطاع الواحد؛ وعبر السیاسات أو القطاعات؛ وعلى مستوى التنفیذ.  
 ً نھجا تعرض  ً   ثم  الوثیقة    عملیا الوثیقة عن  یمكن عزل ھذه  التفّكك. وال  ھذا    E/ESCWA/C.2/2021/8لمعالجة 

من جدول األعمال، التي تتضّمن قائمة ببعض أدوات السیاسة العامة التي وضعتھا    (9)د  المعروضة في إطار البن
 اإلسكوا لدعم الدول األعضاء في تنفیذ ھذا النھج العملي. 

 التفّكك ضمن السیاسة الواحدة أو القطاع الواحد -أوالً 

أولویات اجتماعیة أنّھا مفّككة وتتخللھا    الستھدافالوطنیة المصّممة  یبیّن تقییم االستراتیجیات والسیاسات   -4
ثغرات، فھي تفتقر إلى نھج یشمل المجتمع بأسره، وال تعطي بالضرورة صورة واضحة عن احتیاجات جمیع  

المثال وض سبیل  على  العربیة  البلدان  فمعظم  وتطلعاتھا.  المجتمع  التعلیم  فئات  قضایا  بشأن  استراتیجیات  عت 
والصحة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة، وغیر ذلك. لكّن منظور المساواة بین الجنسین غاب عن معظم ھذه  
 االستراتیجیّات إّما كلیاً أو جزئیّاً. ونادراً ما تأخذ ھذه السیاسات في االعتبار احتیاجات جمیع النساء، كما أنھا  

بمشاركتھنّ   ال ً   توضع  اھتماما تولي  ال  ما  وغالباً  (  كامالً   الكاملة،  معینة  اإلعاقة،  النساء  لمجموعات   ذوات 
عالَج المساواة بین الجنسین في معظم األحیان كقضیّة قائمة بذاتھا ضمن سیاسة  أو الناجیات من العنف، إلخ). وتُ 

ذا النھج المفّكك إلى عدة أسباب،  ھ  یرجع و غیر كاف لضمان المساواة.  ذلك   ثبت أن وقد منفصلة تتعلق بالمرأة، 
 مثل النقص في البیانات أو في القدرة على تعمیم منظور المساواة بین الجنسین في جمیع السیاسات. 

مثاٌل آخر ھو سیاسات واستراتیجیات سوق العمل التي تتجاھل، في بعض البلدان، احتیاجات األشخاص   -5
ال تشّجع بالضرورة على توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة. بل على  م الخدمة المدنیة وقوانینھا ُظ ذوي اإلعاقة. فنُ 



E/ESCWA/C.2/2021/7 
 

-4- 
 

ع األفراد بالصحة العقلیة والبدنیة الجیدة، وخلّوھم  العكس، تحدد، من بین المعاییر الرئیسیة للتشغیل، ضرورة تمتُّ 
 من األمراض. 

الحقوق -6 أي  االجتماعیة،  للعدالة  األربع  الركائز  إزاء  الوطنیة  السیاسات  في  النظر  والمساواة    وعند 
واإلنصاف والمشاركة، یتّضح عدم توفّر آلیة تكامل سلیمة بین مختلف أصحاب المصلحة الوطنیین. ومھما كانت 
السیاسة محكمة، فمن المرّجح أن تفشل في تحقیق ھدفھا إذا كان التنسیق ضعیفاً أو كانت آلیة اتخاذ القرارات  

 والمبادرات في السیاسات مبتورة. 

 ً  عبر السیاسات  التفّكك - ثانیا

البلدان العربیة على قیاس الفقر بالمعاییر المالیّة   -7 من األمثلة على التفكك عبر السیاسات اعتماد معظم 
سبیالً رئیسیّاً لقیاس الفقر ووضع سیاسات للحد منھ. ویساعد ھذا النھج واضعي السیاسات على تحدید عدد األسر  

ذین یعیشون تحت خط الفقر الوطني. فتضع البلدان العربیة برامج  الفقیرة والمواقع التي یتركز فیھا األشخاص ال
للتحویالت النقدیة لدعم الفقراء والفئات الضعیفة المعّرضة للمخاطر (أي التي تعیش فوق خط الفقر مباشرة).  
  وللوصول إلى األسر المخّولة االستفادة من ھذه التحویالت، وضعت مجموعة من مؤشرات الوسائل البدیلة. ھذه 

خدمات مختارة وردت في مسوح    إلى صول  والالمؤّشرات متعددة األبعاد ألنّھا تقیس الظروف المعیشیة وإمكانیة  
میزانیة األسر الرتباطھا بالفقر. وُحّددت عتبات لقیاس الفقر النقدي بھدف معرفة مدى األھلیة للحصول على  

بلدان كثیرة لتسجیل المستفیدین من برامج التحویالت المساعدة الحكومیة. وقد أنشئت قواعد بیانات كبیرة في  
النقدیة أو، في بعض الحاالت، مقدمي الطلبات لالستفادة من ھذه البرامج. وأنشئت بعض السجالت باعتماد نھج  

 التعداد من خالل تقییم جمیع سكان إقلیم معین وتسجیلھم على أساس التقییم. 

م القیاس والدعم)، لكّن النھج المعتمد ال یتناول  ظُ نُ اتساق ت" (وھذا مثال جید على التكامل "عبر السیاسا -8
ً   الفقر شاغالً   ویشّكلسوى جزء محدد من الفقر، یقتصر على الجانب النقدي.   بین األجیال ألن األسر    مشتركا

س  الفقیرة ال تتاح لھا في معظم األحیان فرص الحصول على الخدمات التي قد تساعدھا في تكوین رأس مالھا ورأ
  تقیید فرص الحصول على التعلیم الجید وخدمات الرعایة الصحیة یجعل الفقر قابالً كما وأن  مال أطفالھا البشري.  

ح استدامة حالة الفقر لدى من ینشأ في أسر فقیرة. وعندما ال تصّمم سیاسات التعلیم وسوق العمل   للتوریث، وترجَّ
وشباب األسر المعیشیة الفقیرة أو الذین یعیشون في مناطق    لتقدیم خدمات محددة األھداف وجیدة النوعیة ألطفال

 مھمشة، تظل سیاسات مكافحة الفقر مفّككة وغیر ناجحة إلى حد كبیر. 

وباالنتقال إلى الثورة الصناعیة الرابعة، سیفقد العالم، وضمنھ البلدان العربیة، العدید من خطوط العمل   -9
، وذلك 2030ملیون شخص بحلول عام    65المنطقة العربیة لتطال  الحالیة. ومن المتوقع أن تزداد البطالة في  

تعزیز  عملیة اإلنتاج. وفي الوقت نفسھ، تؤدي حركة ھذه الثورة في    االعتماد على التشغیل اآللي في ألسباب منھا  
غة سیاسات إلى صعوبة التنبؤ بالوظائف الجدیدة في المستقبل باستخدام تقنیات القیاس الحالیة. ولصیا التشغیل اآللي  

تحدید مجموعات المھارات الالزمة لفئات    بھدففعالة، یجدر بالدول العربیة تحدیث قدرتھا على التقییم،  عمل  
ر التكنولوجي  الوظائف الحدیثة المنشأ. وبدون تقنیة رصد حدیثة، ال یمكن تحلیل المعلومات المتعلقة بأثر التغیُّ 

ً  على مجموعات المھارات المتاحة تحلیالً   ، وستظل الفجوة قائمة بین قطاعي تطویر التكنولوجیا والعمل. سلیما
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وستتسبب ھذه الفجوة في مزید من التباعد بین التعلیم والعمل. ولم یترافق التقدم في التحصیل التعلیمي   -10
السكان على االلتحاق الماضیة، مع تقدم في قدرة  الثالثة  العقود  العربیة خالل  المنطقة    االبتدائي والثانوي في 

إذ ال   العمل،  بالضرورة  بسوق  المنشأ. وفي غیاب    المناسبة بالمھارات    شخاص األ  تزوید یتم  الحدیثة  للوظائف 
النظامي)   القطاع  السوق (ال سیما في  الطلب في  بین  التطابق  ینتج عدم  العمل،  سیاسات حدیثة ونشطة لسوق 

 مزیداً من األنشطة في القطاع غیر النظامي في معظم البلدان العربیة.  ،والتعلیم

 ً  التفكك في وسائل التنفیذ  - ثالثا

تمویالً  -11 للسیاسات االجتماعیة  المتكامل  النھج  اإلنمائیة. فضمان    یتطلب  تتطلبھ األھداف  ما  یتناسب مع 
اطق الحضریة والریفیة على حد سواء، العدالة االجتماعیة بإتاحة فرص متكافئة لجمیع فئات السكان، في المن 

یتطلب تخصیصاً عادالً للموارد یتیح تراكم رأس المال البشري. ومن الصعب معرفة ما إذا كان ھذا ھو الحال  
في البلدان العربیة، ألن اإلحصاءات المالیة الحكومیة للنفقات االجتماعیة غیر متطورة بما یكفي، وال تزال فجوات  

 ل توزیع النفقات على المستویات دون الوطنیة. المعلومات كبیرة حو

نُ  -12 العربیة  البلدان  لدى  أكانت  اإلنفاق  ُظ وسواء  تُدرج  ما  غالبا  فھي  مركزیة،  ال  أو  مركزیة  تخطیط  م 
االجتماعي حسب القطاع أو حسب المنطقة/المحافظة. غیر أن قواعد البیانات المتاحة ال توضح بالضرورة اإلنفاق  

التدریب المھني على مستوى القریة أو اإلقلیم، ومقدار  اإلنفاق على  ات الفرعیة، مثل  القطاع   حسب االجتماعي  
اإلنفاق على كل مستفید. وینطبق ذلك على قطاعات أخرى مثل الصحة، ومقدار اإلنفاق الذي یُخصص من میزانیة  

نات ترصد اإلنفاق  قطاع الصحة على المسنین أو األشخاص ذوي اإلعاقة. وعندما یكون لدى بلد ما قاعدة بیا
البیانات عادة بقواعد بیانات أخرى   على فئة معینة من السكان، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، ال ترتبط قاعدة 
لإلنفاق   شامل  فھم  یتوفر  وال  البلد.  من  معینة  منطقة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعلیم  على  اإلنفاق  ترصد 

وري للسیاسات االجتماعیة بشكل عام، ولمبادرات الحمایة  الشمول ضر  االجتماعي على المستوى الجزئي، مع أنّ 
 االجتماعیة والتخفیف من حدة الفقر بشكل خاص. 

السیاسات    دُّ عَ وتُ  -13 لتنفیذ  أساسیة  والریفي  الحضري  والتوزیع  والعمر  الجنس  حسب  المفصلة  البیانات 
الكلي إلى المستوى المفصل، لضمان    االجتماعیة المتكاملة وعدم إھمال أحد، وذلك باالنتقال بالتقییم من المستوى 

المفصلة على توض البیانات  السكان. وتساعد  أشكال  ما ھي  الفئات المستبعدة، ومن ھي  ح  ی التقدم لجمیع فئات 
االستبعاد وأسبابھ، كما تبیّن الفئات التي تعاني من أشكال متعددة من التمییز وعدم المساواة بحیث یمكن تصمیم  

  یةفي المنطقة العربیة غیر كاف  المتوفرة المعلومات اإلحصائیة  ال تزال  مة الستھدافھا. و سیاسات االستجابة الالز
ً   لرصد التقدم وتقییم األثر. فالعنف ضد المرأة، مثالً، الذي یعتبر عامالً  یعوق تحقیق المساواة بین الجنسین،    رئیسیا

عنف بدني  في المائة من النساء المتزوجات في المنطقة العربیة ل  35.4ھو بین األعلى في العالم، حیث تعرضت  
ً   بلداً   22جِر سوى سبعة من أصل  . وعلى الرغم من ھذا االنتشار المرتفع، لم تُ )1( الشریكعلى ید  أو جنسي   ،  عربیا

مستقالً  ا  مسحاً  عام  عن  منذ  المرأة  ضد  مصر  2000لعنف  ھي  البلدان  وھذه  وموریتانیا  (2015).   ،(2011) ،
فلسطین  (2019)والمغرب   ودولة  السعودیة  (2019)،  العربیة  والمملكة  والسودان  (2005)،  وتونس  (2009)،   ،

بلدان وحدة  أدرجت  في حین  .  (2010) غیر    حول ثمانیة  المرأة في مسح صّحي یكون عادةً  شامل  العنف ضد 
)، جزر القمر (دراسة  2006ویرّكز على الصحة. وھذه البلدان ھي الجزائر (مسح عنقودي متعدد المؤشرات،  

 
 . 3، الصفحة  E/ESCWA/ECW/2019/5الوثیقة  (1)

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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)، جیبوتي (مسح عنقودي متعدد  2012، مسح عنقودي متعدد المؤشرات،  2012استقصائیة دیمغرافیة وصحیة،  
لألوضاع  2006المؤشرات   المتكامل  (المسح  العراق  العراقیة    والصحیة   االجتماعیة)،  األردن  2011للمرأة   ،(

)؛ الصومال  2014)، لیبیا (المشروع العربي لصحة األسرة  2018-2017(دراسة استقصائیة دیمغرافیة وصحیة،  
) والیمن (دراسة استقصائیة دیمغرافیة  2018والمسح السكان الصحي    2011(مسح عنقودي متعدد المؤشرات  

 .)2( )2013-2012وصحیة 

وعلى الرغم من توفر مسوح األسر المعیشیة على أساس منتظم في معظم البلدان العربیة، كان استخدامھا   -14
جراء  المتعدد األبعاد. ومن التحدیات الرئیسیة طول الفترة الالزمة إلللفقر  محدوداً نسبیاً في تصمیم األدلّة الوطنیة  

السھل   من  لیس  التي  ستاتا)،  برمجیات  (مثل  التقلیدیة  الحاسوبیة  األدوات  على  باالعتماد  وطنیة  مشاورات 
عندما یجري إدخال دلیل الفقر المتعدد األبعاد على الصعید  خاصة استخدامھا. ویؤدي ذلك إلى ھدر وقت ثمین،  

من قیمة ھذه النتائج    وھذا یقلل كثیراً   .كثر من سنة نتائج عدة أشھر أو أالتحقیق    ، بحیث یستغرق ألول مرة  الوطني 
تحلیل الفقر أن معظم أدلّة الفقر المتوفّرة توضع  واجھ  ت ومالءمتھا لوضع السیاسات. ومن التحدیات األخرى التي  

على مستوى األسر، باستثناء تحلیل أوجھ الحرمان المتداخلة المتعددة الذي تجریھ منظمة األمم المتحدة للطفولة  
الیونیسف)، والذي یھدف إلى رصد فقر األطفال على المستوى الفردي. ویتطلب تجاوز ھذا التحدي تضافر  (

المتعدد   للفقر  أدلة جدیدة  اإلقلیمیة والوطنیة إلدخال  أو    األبعاد الجھود  للشباب  األبعاد  المتعدد  الفقر  دلیل  (مثل 
 للنساء).  

وجود  إوختاماً،   -15 اجتماعیة ن  ً   سیاسات  كافیا في    فعالیة حقیق  لت   لیس  والرفاھیة  المساواة  إلى  تؤدي 
المجتمعات. فتكامل ھذه السیاسات وتضافرھا ھو الذي یخلق أوجھ التآزر والخیارات المناسبة لتولید تأثیر إیجابي  
وإیصالھ إلى الناس. وقد تجلى استیعاب صناع السیاسات في المنطقة لمفھوم السیاسات االجتماعیة المتكاملة في  

، ال سیما في كیفیة توسیع التغطیة الصحیة وزیادة التحویالت النقدیة في أطر منسقة  19-استجاباتھم لجائحة كوفید 
السیاسات  تنفیذ  الفنیة على مسار  التحدیات  التصدي لجمیع  ینبغي  الزخم،  بھذا  المناسب. وللمتابعة  الوقت  وفي 

ویتطلب   المتكاملة.  الساالجتماعیة  أدوات  من  مجموعة  بتصمیم  ذلك  السیاسات  لواضعي  تسمح  العملیة،  یاسة 
 الموارد الوطنیة المحدودة على أفضل وجھ. التي تستخدم السیاسات 

 ً  من التفّكك إلى التكامل  - رابعا

حاجة إلى إطار وطني لتیسیر االنتقال من التفّكك إلى التكامل. ویتطلب ذلك اتباع خطوات عملیة  ال برزت -16
ً  ة العامة. ویقدم الشكل األول إطاراً مختلفة باستخدام أدوات السیاس لتكامل السیاسات، في حین تقدم الوثیقة    بسیطا

E/ESCWA/C.2/2021/8  .قائمة من أدوات السیاسة العامة التي تدعم التنفیذ 

 
 . 139، الصفحة E/ESCWA/SD/2019/4الوثیقة  (2)
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 إطار تكامل السیاسات
 

 

 تحلیل اجتماعي واقتصادي وطني معّمق  -ألف

 تحدید المعدالت الوطنیة للفقر المتعدد األبعاد  

كان النمو االقتصادي یصل إلى جمیع الناس    قیاس الفقر ھو خطوة ھامة، تبیّن لواضعي السیاسات ما إذا -17
ویسھم في الحد من الفقر وأوجھ عدم المساواة في كل من الفرص والنتائج. وعند قیاس الفقر، ینبغي أن ینتقل  
واضعو السیاسات من المقیاس النقدي، الذي یركز على الدخل، إلى تقییم الفقر المتعدد األبعاد الذي یحسب األبعاد  

 بالدخل، مثل الصحة والتعلیم والظروف المعیشیة.   غیر المتعلقة 

على   -18 تركز  التي  الفقر  من  الحد  استراتیجیات  الوطنیة  األبعاد  المتعدد  الفقر  مقاییس  ترشد  أن  وینبغي 
، بما في ذلك سیاسات الحمایة االجتماعیة والسیاسات القطاعیة (التعلیم والصحة  واالقتصادیة  السیاسات االجتماعیة

 ) والسیاسات االقتصادیة (مثل السیاسات الضریبیة وسیاسات التضخم). والتشغیل، إلخ

وینبغي أن یكون قیاس الفقر الوطني المتعدد األبعاد نقطة الدخول إلى تحدید بؤر الفقر في بلد معیّن،   -19
ھمال أحد. وینبغي أن یوجھ قیاس  إ وتحدید األشخاص ذوي االحتیاجات لالستجابة إلى احتیاجاتھم وضمان عدم  

ً ال المتعدد األبعاد أیضا الحمایة االجتماعیة،    فقر  النقدیة أو زیادة تغطیة الضمان  ذلك  بما في  خطط  التحویالت 
 .  نحو النمو الشامل للجمیع ، االجتماعي

20-  ً على اطالع على ما یُتخذ من تدابیر في العالم للحد من الفقر والحمایة    وینبغي للدول العربیة أن تبقى دائما
تبادل التجارب واالّطالع على  االجتماعیة وتقلی ، بنقل الممارسات الناجحة  الخبرات ص عدم المساواة. ویسمح 

 الوطنیة.  سیاقات الوتكییفھا مع 

 تحدید المعدالت الوطنیة للفقر المتعّدد األبعاد•
 للمجتمعإجراء تشخیص اجتماعي واقتصادي •
 إجراء التقدیرات واإلسقاطات•

 الدولیةرسم خرائط لألدلة •
 التصدیق على الصكوك واالتفاقیات الدولیة•

 ضمان اإلرادة السیاسیة والموافقة على القرارات•
 مشاركة أصحاب المصلحة•
 
 اإلصالح الدستوري والقانوني•
 إجراء تحلیل تشخیصي للسیاسات واالستراتیجیات•
 
 العالجیةخطط التقییم المؤسسات ووضع •
 تقییم المؤسسة من منظور المساواة بین الجنسین•
 
 دراسة النفقات الوطنیة•

ملة
تكا

الم
یة 

اع
جتم

اال
ت 

سا
سیا

ال
 

تحلیل اجتماعي 
 واقتصادي وطني معّمق

مواءمة الجھود الوطنیة 
 مع األطر الدولیة

اإلرادة السیاسیة ومشاركة 
 المصلحةأصحاب 

 اإلصالح القانوني

 البنیة األساسیة المؤسسیة

تقییم الجدوى المالیة 
واآلثار المترتبة على 
 السیاسات االجتماعیة
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 إجراء تشخیص اجتماعي واقتصادي للمجتمع  

باستخدام مسوح الدخل واإلنفاق، یمكن لواضعي السیاسات فھم المجتمع وتصنیف األسر ضمن فئة من   -21
ة الفقیرة والطبقة المتوسطة)، والطبقة  قالفقراء المدقعون، والفقراء، والمعرضون للفقر (بین الطبخمس فئات:  

الّ یقتصر إجراء ھذا التحلیل على األسر، بل أن یتطّرق إلى األفراد، باستخدام  أي  المتوسطة، واألغنیاء. وینبغ 
نساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنین.  منھجیات مبتكرة لتكوین صورة وافیة عن الفقر ضمن فئات شتى، مثل ال

ظھر التحلیل التشخیصي المجتمعي الحرمان المطلق والنسبي الذي تواجھھ مجموعات مختلفة خالل مراحل  ویُ 
عن التمییز المتعدد    مختلفة من دورة الحیاة. كما یبین الحرمان المتقاطع الذي تعیشھ مجموعات محددة، فضالً 

تعیشھ مجموعة   الذي  الفوري.  األشكال  الدعم  إلى  ومن حاجتھا  إھمالھا  احتمال  ویزید من  السكان،  من  معیّنة 
ویساعد ذلك على توجیھ االستثمارات الوطنیة والدولیة للحد من التفاوت في الدخل والثروة، وتحدید خطط الحمایة  

على الثروة،   االجتماعیة الالزمة لكل فئة، ووضع سیاسات متجاوبة لسوق العمل، وفرض الضریبة التضامنیة
التي یمكن أن تعالج أوجھ عدم المساواة وتحول دون وقوع الفئات المعرضة في براثن الفقر. ویساعد ھذا التحلیل  

على تحدید ما إذا كانت الطبقة المتوسطة تنكمش، لتنشأ فئة جدیدة معرضة للفقر، أو تتوّسع، وعلى فھم    يمجتمعال
ن واضعي السیاسات من إقامة روابط بین ھذا االتجاه واحتمال نشوء فئة  تأثیر ھذا التغییر على الفقراء. كما یمكّ 

 جدیدة معرضة للوقوع في براثن الفقر بفعل صدمة اقتصادیة أو كارثة طبیعیة. 

بیانات مفصلة في مختلف المجاالت. ومن األھمیة استكمال    توفّر   ویتطلب إجراء تحلیل تشخیصي معّمق -22
مؤ عن  الرسمیة  الوطنیة  ذلك البیانات  في  بما  المصادر،  من  مجموعة  من  ومعلومات  ببیانات  التنمیة  شرات 

المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، مرصد األمم المتحدة وھیئات اإلشراف علیھ، ومنظمات المجتمع المدني ذات 
، والبیئات المصداقیة. ویمكن أن تشمل المعلومات التكمیلیة تقییماً نوعیّاً لمواضیع مثل عدم المساواة، والصراع

السیاسیة، وتحلیل المخاطر، وما إلى ذلك. وإخضاع البیانات الوطنیة ألسلوب التثلیث في إطار عملیة تشاوریة  
ھو خطوة أساسیة تضمن التأسیس لمفھوم مشترك بین الوزارات المعنیة وأصحاب المصلحة الوطنیین. وینبغي  

الستكمال البیانات    لفجوات في البیانات وأن یبذلوا جھوداً ألصحاب المصلحة طوال ھذه العملیة أن یحددوا بانتظام ا
 الموجودة بحیث توضح توزیع السكان على مختلف الفئات واحتیاجات كل منھا. 

 إجراء التقدیرات واإلسقاطات  

وطنیة لتمكین واضعي السیاسات من فھم تكالیف العمل  الالتقدیرات واإلسقاطات    تتكرر عملیات ینبغي أن   -23
وسیوفر ذلك المعلومات المرتكزة على أدلة الالزمة التخاذ قرارات سلیمة واإلحاطة بالخسائر أو    والتقاعس عنھ.

المیزانیة   تقدیرات  توضیح  المھم  من  المثال،  سبیل  فعلى  الوطنیة.  االقتصادیة  اإلمكانات  من  الناتجة  المكاسب 
یناریوھات مختلفة (محاكاة فترات السالم  إلى س   الوطنیة المطلوبة في مجاالت معینة، مثل سد فجوة الفقر، استناداً 

تدخل   أن  یجب  وتخصیصھا،  الموارد  تخطیط  تحسین  وبھدف  الصدمات).  عن  الناجمة  الیقین  عدم   وفترات 
ً   38.6في الحساب الكلفة اإلضافیة لتغطیة فجوة الفقر، التي ارتفعت من    دولة عربیة    13في    ملیار دوالر سنویا

، وذلك نتیجة للتداعیات االجتماعیة واالقتصادیة المترتبة على  2020ملیار دوالر في عام    45.1إلى    2019في عام  
 . )3( 19-جائحة كوفید 

 
(3) E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.9 . 
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التنمیة   -24 الوطني تحدید كلفة بعض االلتزامات، مثل تحقیق أھداف  ومن الضروري ألغراض التخطیط 
منھجیات إقلیمیة ووطنیة تأخذ في    بینھا. ویتطلب ذلك وضع   روابط الالمستدامة وكل ھدف من أھدافھا مع مراعاة  

 الحسبان ما یتوفر وما ینقص من البیانات، وتعُتبر أساسیة لربط مستوى معین من االستثمار بتحقیق ھدف معین. 

25-  ً أیضا بین    وینبغي  المساواة  مثل  أخرى،  مواضیعیة  مجاالت  في  التكالیف  تقدیر  بعملیات  االضطالع 
ي صفوف بعض الفئات في المجتمع. كما أن التقدیرات التطلعیة ضروریة  الجنسین، والعنف ضد المرأة، والبطالة ف

رات المتوقعة في سوق العمل بسبب التقدم التكنولوجي للتمكن من االستفادة من فرص العمل الناشئة  لرصد التغیُّ 
 عن التكنولوجیات الجدیدة. 

 مواءمة الجھود الوطنیة مع األطر الدولیّة  -باء

 ولیة رسم خرائط لألدلّة الد  

26-  ً لمجموعة من المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة ومؤشرات الحوكمة،    تصنّف األدلّة الدولیة البلدان وفقا
مثل مستویات التعلیم، والناتج المحلي اإلجمالي، والمشاركة السیاسیة، والشفافیة، وغیرھا من المؤشرات. ومن  

 ً دلیل التنمیة البشریة، والمؤشر العالمي للفجوة بین الجنسین، والمؤشر العالمي    األمثلة على األدلة األكثر استخداما
للمرأة والسالم واألمن، ومؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال. وھذه المؤشرات مستمدة من االتفاقیات الدولیة  

 واإلقلیمیة، وكّل منھا یكمل اآلخر. 

  ستخدم للمقارنة الدولیة واإلقلیمیة. وكثیراً ما تُ   فكثیراً   وعلى الرغم من النواقص في العدید من ھذه األدلّة، -27
ما تستخدم الجھات المانحة والمنظمات الدولیة األخرى ھذه المؤشرات كنقاط مرجعیة وكعوامل ھامة تؤثر على  

 القرارات المتعلقة باالستثمارات.

بص -28 یجدر  المؤشرات،  ھذه  ترتیبھا حسب  تحسین  من  العربیة  البلدان  تتمكن  أن  ولكي  السیاسات  انعي 
منظمة   بلدان  أو  مماثلة،  اقتصادات  ذات  بلدان  مع  بلدانھم  ویقارنوا وضع  نتائج سیاساتھم  من  بانتظام  یتحققوا 
التعاون االقتصادي والتنمیة، أو بلدان ذات تركیبة مماثلة في السیاسة والحوكمة. ومن الضروري أیضاً محاكاة  

المؤ للتصنیف حسب ھذه  ً سیناریوھات مختلفة  النُ   شرات وفقا أثر  العامة، وتحدید  السیاسة  ج  ھُ لمختلف خیارات 
ھج محدد، وإعادة تخصیص المیزانیات الوطنیة والموارد المحدودة المختلفة؛ ودراسة الفوائد والمخاطر المتعددة لنَ

الموارد   ندرة  أساس  على  معقولة  مفاضالت  إجراء  من  السیاسات  واضعي  سیمكن  وھذا  األولویات.  لمعالجة 
 لالستفادة منھا على نحو أفضل. 

 التصدیق على الصكوك واالتفاقات الدولیة  

للروابط القویة بین التزام بلد معیّن ضمن األطر اإلقلیمیة والدولیة وترتیبھ حسب المؤشرات، من    نظراً  -29
 الضروري أن توائم البلدان جھودھا مع ھذه األطر. 
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، وكذلك االتفاقیات اإلقلیمیة، مثل  )4( وق اإلنسانوالتصدیق على الصكوك الدولیة األساسیة التسعة لحق -30
االتفاقیة العربیة لحقوق اإلنسان والمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ھو نقطة انطالق وتجسید لإلرادة  
السیاسیة لحفز العمل، وتحقیق التغییر، وتولید الزخم لإلصالح الوطني لضمان احترام وصون وإعمال الحقوق  

علیھا في ھذه االتفاقیات. وینبغي تحریر التصدیق على ھذه الصكوك أو االنضمام إلیھا من التحفظات المنصوص  
 ً بآلیة وطنیة تكفل تنفیذ    التي تتعارض في أحیان كثیرة مع أھدافھا. وینبغي أن یقترن التصدیق/االنضمام أیضا

دولیة واإلبالغ الدوري والمشاركة مع آلیات  القوانین والسیاسات والممارسات الوطنیة ومواءمتھا مع االلتزامات ال
 الھیئات المنشأة بموجب المعاھدات، والمكلفة برصد تنفیذ ھذه المعاھدات. 

اتفاقیة   -31 ذلك  في  بما  الدولیة،  العمل  لمنظمة  األساسیة  االتفاقیات  مثل  أخرى،  اتفاقیات  على  والتصدیق 
ا)، واتفاقیة حمایة األمومة، واتفاقیة الحد األدنى للسن،  ساعات العمل، واتفاقیة الضمان االجتماعي (المعاییر الدنی

 ھو أمر أساسي لضمان بیئة شاملة وتمكینیة للتشغیل، وبالتالي النمو الوطني. 

كما أن المصادر األخرى التي تحدد االلتزامات الدولیة مثل قرارات مجلس األمن واإلعالنات المتفق   -32
 ً وأھداف التنمیة    2030التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة، مثل خطة التنمیة المستدامة لعام    علیھا دولیا

 ً للسكان والتنمیة، ھي أیضا الدولیة  معیاري رئیسي    أساسٌ   المستدامة، وإعالن ومنھاج عمل بیجین، واالتفاقیة 
ا التزام على الصعید الوطني، قدرة على دعم تحقیق  لاللتزامات الجماعیة العالمیة. ولھذه االلتزامات، إذا ما قابلھ

 تنمیة منصفة ومستدامة للجمیع. 

 اإلرادة السیاسیة ومشاركة أصحاب المصلحة -جیم

 ضمان اإلرادة السیاسیة والموافقة على القرارات  

تغییر   -33 إحداث  السیاسات على  لدى صانعي  والعزم  اإلرادة  توفّر  المنشود  التقدم  مستدام.  یتطلّب تحقیق 
تظھر اإلرادة السیاسیة في العمل الذي یواكب جمیع مراحل عملیة تحدید األولویات الوطنیة، وترجمة االلتزامات  
لوضع   الكاملة  الدورة  وقیادة  اإلصالح،  واقتراح  العامة،  الخطب  في  التغییر  إلى  والدعوة  أفعال،  إلى  العامة 

، إلى تقییم النتائج على المدى القصیر وأثرھا على المدى  السیاسات، من التصمیم، والتحقق، والتنفیذ، والرصد 
 الطویل. وینبغي أن یتم ذلك مع مراعاة االلتزام الدولي الذي صادق علیھ البلد ووقّعھ. 

ظھر اإلرادة السیاسیة، ومنھا تھیئة بیئة تشجع على التغییر والحوار  وتتعّدد المؤشرات اإلیجابیة التي تُ  -34
لعام المخصص على موضوع أو قطاع قید المناقشة طریقةً أخرى تدّل على توفّر اإلرادة  العام. ویشّكل اإلنفاق ا

 
اتفاقیة   (4) ھي:  اإلنسان  لحقوق  التسعة  األساسیة  الدولیة  (الصكوك  العنصري  التمییز  أشكال  جمیع  على  كانون    21القضاء 
العھد الدولي الخاص بالحقوق  )؛ و 1966كانون األول/دیسمبر    16)؛ والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ( 1965األول/دیسمبر  

والثقافیة  واالجتماعیة  األول/دیسمبر    16(  االقتصادیة  ع1966كانون  القضاء  واتفاقیة  ( )؛  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  جمیع  كانون    18لى 
(1979األول/دیسمبر   المھینة  أو  الالإنسانیة  أو  القاسیة  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغیره  التعذیب  مناھضة  واتفاقیة  كانون   10)؛ 
مایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد  )؛ واالتفاقیة الدولیة لح1989تشرین الثاني/نوفمبر    20)؛ واتفاقیة حقوق الطفل (1984األول/دیسمبر  

)؛  2006كانون األول/دیسمبر    20)؛ واالتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري (1990كانون األول/دیسمبر    18أسرھم (
 ). 2006كانون األول/دیسمبر   13واتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (
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القدرات   لتنمیة  الالزم  والحیز  الوسائل  توفیر  أیضاً  األخرى  الّطرق  ومن  السیاسیة.  النوایا  یبیّن  ألنھ  السیاسیة 
 لتمكین أصحاب المصلحة من إدراج اإلصالح وتحقیق التغییر المنشود. 

 ب المصلحة مشاركة أصحا 

تتجاوز مشاركة أصحاب المصلحة حدود التعاون فیما بین الدول وتنطوي على المجتمع بأسره. وینبغي   -35
واألوساط   العمالیة،  والنقابات  المدني،  المجتمع  االقتضاء،  حسب  لتشمل،  المصلحة  أصحاب  مشاركة  توسیع 

اإلنسان، وفي   لحقوق  الوطنیة  والمؤسسات  الخاص،  وینبغي  األكادیمیة، والقطاع  الناس.  األولى عامة   المرتبة 
 ً على المستوى دون    أال تقتصر مشاركة أصحاب المصلحة على المستوى الوطني، بل ینبغي أن تنسحب أیضا

 الوطني لتشمل الجھات الفاعلة المحلیة والبلدیات، وغیرھا. 

مختارة في  وینبغي أن تكون مشاركة أصحاب المصلحة ھادفة ولیس مجّرد مشاركة شكلیّة لمجموعة   -36
أحداث/مناسبات معینة. ویتعین إشراك أصحاب المصلحة في جمیع مراحل دورة السیاسة العامة، من التصمیم  

 إلى تحدید السیناریوھات المحتملة وتقییم إیجابیات وسلبیات كل سیناریو، إلى تنفیذ السیاسة ورصدھا وتقییمھا. 

ن الوطني ودون الوطني. فعلى سبیل المثال،  وینبغي وضع آلیات إلتاحة ھذه المشاركة على المستویی  -37
دوریة عن   وطنیة  تقاریر  الوزارات إلعداد  بین  لجان وطنیة مشتركة  إنشاء  على  منھجي  بشكل  العمل  ینبغي 
االلتزامات الدولیة، بما في ذلك التقاریر المتعلقة بخطة عمل مدرید الدولیة للشیخوخة، واالتفاق العالمي المعني  

واتفاقیة  الطوعیة،   بالھجرة،  الوطنیة  واالستعراضات  المرأة،  ضد  التمییز  أشكال  جمیع  على  القضاء 
واالستعراضات المحلیة الطوعیة. وینبغي لھذه اللجان المشتركة بین الوزارات أن تكفل التنسیق والتشاور بشكل  

 لضمان إشراكھم في العملیة.  من خارج الحكومات منھجي مع أصحاب المصلحة 

 نوني اإلصالح القا -دال

 اإلصالح الدستوري والقانوني 

ینبغي اعتماد اإلصالح الدستوري والقانوني لمواجھة التحدیات الوطنیة وفي الوقت نفسھ الوفاء بالتزامات   -38
البلدان باالتفاقات والصكوك الدولیة. ویجب أن یساعد اإلصالح الوطني في تحدید الثغرات والتدابیر الرئیسیة  

زیل  تأن  مواءمة اإلصالح القانوني مع االلتزامات الدولیة    ومن شأن   لعنایة الواجبة. الالزمة لالمتثال لمعاییر ا
 التناقضات بین القوانین ویضمن االتساق. 

  عدد من البلدان التي وقّعت على  بعض  وینبغي أن ترافق اإلصالح القانوني إجراءاٌت تفرض تطبیقھ. ف -39
تُ  التي  كتلك  الدولیة،  العمل  بالمساواة في األجور،  اتفاقیات منظمة  تحقیق    ال عنى  متدنیة في  تحتل مرتبة  تزال 

 بسبب عدم تنفیذ القوانین واإلصالحات.   ، وذلكالمساواة في األجور بین الرجل والمرأة مقابل أداء أعمال مماثلة

تي  ومن الطرق العملیة إلجراء إصالح دستوري وقانوني بنّاء تقییم المساواة بانتظام لتحدید القوانین ال  -40
تھمل مجموعات من السكان. وینبغي أن یحّدد ھذا التقییم القوانین التي قد تكون محایدة في ظاھرھا لكنھا تؤثّر  
بشكل متباین على مجموعات معینة. ومن الضروري أیضاً مقارنة الدساتیر والتشریعات الوطنیة مع دول عربیة  



E/ESCWA/C.2/2021/7 
 

-12- 
 

من أفضل الممارسات السائدة في البلدان ذات السیاقات م  أخرى لفھم موقف البلد على الخریطة اإلقلیمیة والتعلُّ 
 الثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة المماثلة. 

 إجراء تحلیل تشخیصي للسیاسات واالستراتیجیات  

مع المعاییر وااللتزامات    ىینبغي أن تتّسق السیاسات واالستراتیجیات مع اإلصالح القانوني وأن تتماش  -41
ولتحقیق شرائح    الدولیة.  جمیع  إلى  وصولھا  وضمان  الوطنیة  واالستراتیجیات  السیاسات  من  قصوى  فوائد 

المجتمع، على الحكومات مراعاة الركائز األربع للعدالة االجتماعیة: الحقوق والمشاركة واإلنصاف والمساواة، 
یف، والرجال والنساء،  وإال تظل السیاسات غیر فعالة وال تسھم في تضییق الفجوة القائمة بین سكان الحضر والر

المعرفة   اكتساب  یجب  االجتماعیة،  للعدالة  األربع  الركائز  على  السیاسات  قیام  ولضمان  والفقراء.  واألغنیاء 
والدرایة الالزمتین إلدماج ھذه الركائز في عملیات تصمیم السیاسات وتنفیذھا وتمویلھا وتقییمھا. ویتطلب ذلك 

 ً  ل اتساق السیاسات وتماسكھا وتنسیقھا داخل الوزارة المعنیة وخارجھا. توفّر بنیة مؤسسیة وآلیّة تكف  أیضا

 البنیة األساسیة المؤسسیة  -ھاء

 العالجیة  خططالتقییم المؤسسات ووضع  

و  -42 والصراع  السیاسي  االنتقال  حاالت  االستقرارفي  غالباً عدم  وتشّح    ،  المؤسسات  قدرات  تضعف  ما 
مواردھا. وفي مثل ھذه الظروف، ال تكون منھجیات التقییم المؤسسي الجاھزة شدیدة الفعالیة، وقد تكون نتائجھا  

ال تأخذ في االعتبار أي حالة من حاالت عدم االستقرار السیاسي أو األزمة أو الصراع. وتحتاج    مضلّلة ألنھا
سسیة یمكن أن تساعدھا على إجراء تقییم ذاتي للقدرات المؤسسیة على أساس األولویات  الدول إلى أدوات تقییم مؤ

الوطنیة والقطاعیة، في ضوء الندرة الكبیرة للموارد. وتدعم نتائج ھذا التقییم واضعي السیاسات في تحقیق استفادةٍ  
ت بما یضمن تحقیق عائد أفضل  قصوى من الموارد الوطنیة، فیضعون على ضوئھا البرامج الالزمة لتنمیة القدرا

  على االستثمار. ویمكن أن یؤدي ذلك في نھایة المطاف إلى عكس االتجاھات السلبیة واستعادة ثقة الناس تدریجیاً 
 في المؤسسات وإعادة بناء قدراتھا ومواردھا. 

 تقییم المؤسسة من منظور المساواة بین الجنسین  

المساواة  اواة بین الجنسین، وإلى دراسة قدرتھا على تعزیز  تحتاج المؤسسات إلى تقییمھا من منظور المس -43
وتعمیم منظورھا في عملھا. وینبغي أن یتناول التقییم مجاالت وظیفیة عدة في المؤسسة ھي المساءلة؛ واإلدارة  

 ت. القائمة على نتائج؛ واإلشراف؛ والموارد البشریة والمالیة؛ والقدرات؛ واالتساق، وإدارة المعرفة والمعلوما

وینبغي أن یكفل واضعو السیاسات مراعاة المؤسسات للفوارق بین الجنسین وشمول عملھا االستراتیجي   -44
للعنصر األساسي للمساواة بین الجنسین، أي: (أ) بناء القدرات في القضایا ذات األولویة، وال سیما فیما یتعلق  

حس مصنفة  بیانات  إتاحة  (ب)  لھا؛  والتخطیط  الجنسین  قضایا  القطاعات؛  بتحلیل  مختلف  في  الجنس  نوع   ب 
(ج) إخضاع الوالیات والمتطلبات المتصلة بقضایا الجنسین للمساءلة المؤسسیة؛ (د) إدماج المفاھیم واألولویات  

) تخصیص موارد مالیة في مختلف البنى التنظیمیة  ھالمتصلة بقضایا الجنسین على جمیع مستویات اإلدارة؛ (
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بق  المتصلة  المفاھیم  المتفق علیھا  إلدماج  لاللتزامات  االمتثال  بشریة برصد  تكلیف موارد  الجنسین؛ (و)  ضایا 
 واإلبالغ عنھا؛ (ز) التنسیق المنھجي وتبادل المعارف بین جمیع أصحاب المصلحة المعنیین. 

ً یشّكل التدقیق في المساواة بین الجنسین مدخالً   -45   إلى تحدید الفجوات السیاسیة والفنیة واإلداریة بین   مھما
الجنسین ووضع خط أساس لألداء یُرصد على أساسھ العمل المتعلق بتعمیم منظور المساواة بین الجنسین. ویمكن  

ً االھتمامات االنطالق من ھذا التدقیق أیضاً لمناقشة  ، ألنّھ یسلط الضوء على  الموضوعیة والتنفیذیة األوسع نطاقا
 م، وآلیات الرصد المتاحة. والبنى القائمة للتبادل والتعلُّ ، مثل ثقافة المنّظمة،  النوع االجتماعيقضایا تتجاوز 

 تقییم الجدوى المالیة واآلثار المترتبة على السیاسات االجتماعیة  - واو

 دراسة النفقات الوطنیة 

القیام   -46 مدى  على  فعالیتھ  وتتوقف  متكاملة.  اجتماعیة  سیاسات  لتنفیذ  أساسي  العام  االجتماعي  اإلنفاق 
لضمان العدالة االجتماعیة    اإلنفاق العام. ویمكن أن یكون اإلنفاق االجتماعي المستنیر مدخالً بخیارات مستنیرة في  

والتنمیة الشاملة للجمیع، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسین التنمیة البشریة. وھو أیضاً أداةٌ لالستثمار في  
یز النمو االقتصادي المستدام. وعلى الدول  رأس المال البشري واالبتكار، وتعمیم المساواة بین الجنسین وتعز 

السیاسات   وإصالح  المیزنة  عملیات  بھا  تسترشد  العام  االجتماعي  لإلنفاق  مفّصلة  خارطة  رسم  األعضاء 
االجتماعیة. ومن شأن ھذا الجھد أن یمّكن واضعي السیاسات من إنشاء آلیات شاملة لرصد اإلنفاق العام وربطھا  

 سیاسات االقتصاد الكلي.  بعملیّة تحقیق االتساق في 

 ً  خالصة   -خامسا

لتحقیق التكامل في السیاسات، من الضروري أن تنظر الدول العربیة في التدابیر المذكورة آنفاً التي تسمح   -47
لجمیع شرائح المجتمع بجني ثمار اإلصالح. ویتطلب ذلك مجموعة من أدوات السیاسة العامة لتمكین واضعي  

قائمة باألدوات التي    E/ESCWA/C.2/2021/8السیاسات من اتخاذ قرارات ترتكز على أدلة. وتتضمن الوثیقة  
 طورتھا اإلسكوا لمساعدة الدول األعضاء في اتخاذ كل من ھذه التدابیر في الوقت المناسب. 

 ----- 
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