
 مذآرة توضيحية 
 اجتماع خبراء بعنوان

 
 "تأثير العولمة على الوضع االجتماعي في المنطقة العربية"

 
 

تقوم إدارة التنمية االجتماعية في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
ذا االجتماع، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، بتنظيم ه) االسكوا(

 . برنامج عمل االسكوا الحالي حول السياسات االجتماعية المتكاملةضمن
 

  الخلفية-ألف
 

دولي لتفادي وتدخل حاجة إلى تنسيق حول المنذ بداية التسعينات أخذ الوعي يتنامى  
ة إن إعالن آوبنهاجن للتنمية االجتماعي. التأثيرات السلبية للعولمة على القطاعات االجتماعية

قرارات التي صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، قد الوأهداف األلفية للتنمية باإلضافة إلى 
آما بدأ برنامج األمم المتحدة . سلطت الضوء على اإلنسان آمحرك ومستفيد من عملية التنمية

ات ضع اهتمامات اإلنسان وحقوقه في أولويياإلنمائي بالترويج لبرنامج عمل حول العولمة، 
 .١(Global Governance)الحاآمية العالمية 

اللجنة العالمية المعنية "نان في آلمته أمام أوحذر األمين العام لألمم المتحدة، السيد آوفي 
وفي  .، من أن المجتمع الدولي قد أصبح على مفترق طرق٢٠٠٤ عام "بالبعد االجتماعي للعولمة

العولمة "من منظار الناس واحتياجاتهم، ودعت إلى تقريرها نظرت اللجنة العالمية إلى العولمة 
وإذ .  التقرير إلى التحول من االهتمام الضيق باألسواق إلى االهتمام باإلنسانىآما دع". العادلة

أشار التقرير إلى أن العولمة قد لعبت دورا  رئيسيا  في حث المجتمعات واالقتصاديات على 
فمنافعها بعيدة .  الحالية للعولمةت المتزايد حول االتجاهااالنفتاح، فإنه لفت األنظار الى القلق

 .المنال بالنسبة للكثيرين بينما المخاطر الناتجة عنها حقيقية وآنية
 

ما تم التأآيد عليه على المستوى الدولي آان ضرورة أن يكون اإلنسان محور النشاطات  
االقتصادية المادية، معترفا  ومن الواضح أن المجتمع الدولي ذهب الى أبعد من . العالمية

 وتعزز مستوى ،بضرورة تحقيق عولمة ذات أبعاد اجتماعية، عولمة تدعم وتصون القيم البشرية
 حاجاتهم األساسية من غذاء، إشباععمل الئق للنساء والرجال وتوفير الرفاه للشعوب بهدف 

بعاد االجتماعية سيستمر بدون هذه األ. وماء، وصحة، وتعليم ومأوى وبيئة مالئمة للعيش الكريم
 .٢العديد من الناس بالنظر إلى العولمة على أنها شكل جديد من أشكال الهيمنة والتسلط واالستغالل

 حتمية ال يمكن وقفها، وهي تؤثر بشكل متزايد ةوفي هذا اإلطار، فإن العولمة هي عملية دينامكي
وينسب الكثيرون الى . امية على حد سواءعلى البنية االقتصادية واالجتماعية للدول المتطورة والن

فهي تو لد عدم مساواة ضمن . العولمة ازدياد تفشي الفقر وتفاقم التباين االجتماعي واالقتصادي
 .٣الدولة الواحدة وبين الدول
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  العولمة والمنطقة العربية–باء 

 
ات جد         ات جد       بالنسبة للمنطقة العربية، فإن قضية العولمة يجب أن تأتي ضمن أولوي ال  بالنسبة للمنطقة العربية، فإن قضية العولمة يجب أن تأتي ضمن أولوي ال  ول األعم ول األعم

اعي اعياالجتم دّ    ..االجتم ي تول روات الت ن الث الرغم م د      وب ي تول روات الت ن الث الرغم م دول        وب ن ال د م إن العدي ة، ف ة العربي ي المنطق دول       ت ف ن ال د م إن العدي ة، ف ة العربي ي المنطق ت ف
والمجتمعات ال يشارآون في الثروة وال يستفيدون من الفرص المتاحة، وليس لديهم أي دور يذآر               والمجتمعات ال يشارآون في الثروة وال يستفيدون من الفرص المتاحة، وليس لديهم أي دور يذآر               

ة  ذه العملي ى مجرى ه أثير عل ي الت ة ف ذه العملي ى مجرى ه أثير عل ي الت ا،  . . ف راد مجتمعاتن ن أف د م ار العدي ن منظ ا،  وم راد مجتمعاتن ن أف د م ار العدي ن منظ إن العوم إن العف ة ف ة ولم م ولم م ل ل
اتهم    اتهم   تستجب إلحتياج م تلبي   تستجب إلحتياج م تلبي   ول اتهم المشروعة ف   ول اتهم المشروعة ف   طموح ى عمل مناسب ومستوى     ي الي الطموح ى عمل مناسب ومستوى     حصول عل حصول عل

الهم م وألطف الهممعيشي أفضل له م وألطف تويات  . . معيشي أفضل له دني األجور ومس ة، ت اد البطال ن خالل ازدي ر م ذا يظه تويات  وه دني األجور ومس ة، ت اد البطال ن خالل ازدي ر م ذا يظه وه
دمات   ة الخ توى ونوعي اض مس ة، وانخف دمات  المعيش ة الخ توى ونوعي اض مس ة، وانخف ادة   . . المعيش ى زي ة إل ورة االتصاالت العالمي د أدت ث ادة   وق ى زي ة إل ورة االتصاالت العالمي د أدت ث وق

 ..التفاوت االجتماعيالتفاوت االجتماعيالوعي حول الوعي حول 
   

إن إن . . إن العولمة تشكل تحديا للسياسات االجتماعية والتنمية االجتماعية في المنطقة العربية          إن العولمة تشكل تحديا للسياسات االجتماعية والتنمية االجتماعية في المنطقة العربية          
ا             ة وتوازناته ى القائم ديًا للبن ديًا ج كل تح ة وتش ر جذري ة تغيي ر بمرحل ة تم ات العربي ا            المجتمع ة وتوازناته ى القائم ديا  للبن ديا  ج كل تح ة وتش ر جذري ة تغيي ر بمرحل ة تم ات العربي المجتمع

 أخذ   أخذ  ةة واالقتصادي  واالقتصادي ةةالجتماعيالجتماعيإن االستقطاب االجتماعي إضافة الى تفاقم عدم المساواة ا        إن االستقطاب االجتماعي إضافة الى تفاقم عدم المساواة ا        . . االجتماعيةاالجتماعية
تقرار واإلقصاء                     ة من عدم االس ى حال ؤدي ال تقرار واإلقصاء                    يؤثر على نسيج المجتمعات العربية، وبالتالي أخذ ي ة من عدم االس ى حال ؤدي ال يؤثر على نسيج المجتمعات العربية، وبالتالي أخذ ي

ة           . . االجتماعياالجتماعي ة           وبموازاة هذا الوضع فأن انتشار العنف في المنطق   ،، خاصة في العراق وفلسطين         خاصة في العراق وفلسطين        ،،وبموازاة هذا الوضع فأن انتشار العنف في المنطق
ة            ة في المنطق اقم المشاآل االجتماعي ة           أدى إلى تف ة في المنطق اقم المشاآل االجتماعي ذه الحال       . . أدى إلى تف ذه الحال       وفي ظل ه ة من األزم     ة ال ة ال وفي ظل ه ة من األزم     مزمن في  في    اتاتمزمن

إن السياسات  ة، ف إن السياسات المنطق ة، ف ة  والخدماتوالخدماتالمنطق ةاالجتماعي ا زالت   االجتماعي ا زالت م ر إلم ر إلتفتق الي  التماسك التماسكىىتفتق ز وبالت الي ، والترآي ز وبالت ، والترآي
 .. ومالئمة ومالئمةمتكاملةمتكاملةفهنالك حاجة ماسة الى وضع سياسات فهنالك حاجة ماسة الى وضع سياسات 

 
دة      ارًا جدي ة وأفك ب رؤي ة تتطل ى أن العولم اع عل ك إجم ار، هنال ذا اإلط دة     ضمن ه ارا  جدي ة وأفك ب رؤي ة تتطل ى أن العولم اع عل ك إجم ار، هنال ذا اإلط ول ضمن ه ول ح ح

 ..جاوب مع معطيات المرحلة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالميجاوب مع معطيات المرحلة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالميتتتتالسياسات االجتماعية السياسات االجتماعية 
 
 

  االسكوا والعولمة–جيم 
 

لقد قامت االسكوا بإصدار عدد من المطبوعات التي عالجت جوانب مختلفة للعولمة، منها على 
ي، سياسات تطوير  اإلقليمةشبكات سوق األسهم الماليالعمالة، نوعية التعليم، : سبيل المثال

المهارات وتقليص البطالة، نتائج العولمة على األسواق المالية، آثار االستثمارات األجنبية 
سنوية للتطورات المتعلقة بالعولمة والتكامل راجعة باإلضافة، تجري االسكوا م. (FDI)المباشرة 

ت وقامت االسكوا بعقد عدد من االجتماعا. ٢٠٠٢ منذ العام ٤اإلقليمي في دول منطقة االسكوا
التي تناولت تحرير التجارة والتكامل االقتصادي في سياق العولمة، والتي أآدت ضرورة التنسيق 

وستوفر هذه النشاطات خلفية مهمة لفهم فرص وتحديات . والتعاون فيما بين الدول األعضاء
 .العولمة وآذلك لدراسة محاور هذا االجتماع وتحقيق أهدافه المرجوة

 
 

 لية والعولمة منظمة العمل الدو-دال
 

ة                   اد االجتماعي ة حول األبع ة                 إنطالقًا من نتائج التقرير األخير الذي صدر عن اللجنة العالمي اد االجتماعي ة حول األبع إنطالقا  من نتائج التقرير األخير الذي صدر عن اللجنة العالمي
ار          ""توفير فرص للجميع  توفير فرص للجميع  : : عولمة عادلة عولمة عادلة ""للعولمة بعنوان   للعولمة بعنوان    ة في أي ار          ، عقدت منظمة العمل الدولي ة في أي ايو  //، عقدت منظمة العمل الدولي ايو  م م

روت، حول ٢٠٠٣٢٠٠٣ ي بي ل ف ة عم روت، حول  ورش ي بي ل ف ة عم ة العر"" ورش ي المنطق ة ف ة للعولم اد االجتماعي ة العراألبع ي المنطق ة ف ة للعولم اد االجتماعي ةاألبع ةبي ا ". ". بي ا آم آم
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ان،         ي عم ة ف ة العربي ي المنطق راء ف ًا للخب ًا إقليمي ًا اجتماع دت أيض ان،        عق ي عم ة ف ة العربي ي المنطق راء ف ا  للخب ا  إقليمي ا  اجتماع دت أيض ول٢٥٢٥-٢٤٢٤عق ول أيل بتمبر // أيل بتمبر س س
وان ٢٠٠٥٢٠٠٥ وان ، بعن ة  ""، بعن ة عادل و عولم ة  نح ة عادل و عولم ة : : نح اد اإلقليمي ة األبع اد اإلقليمي ى بعض    ". ". األبع ي عل اع اإلقليم ز االجتم ى بعض    رآ ي عل اع اإلقليم ز االجتم رآ

ة                    اد االجتماعي ة حول األبع ة العالمي ر اللجن ديما لتقري ة                   األهداف المترابطة والتي شملت تق اد االجتماعي ة حول األبع ة العالمي ر اللجن ديما لتقري ة   األهداف المترابطة والتي شملت تق ة    للعولم  للعولم
دى   ر وم ذا التقري ائج وتوصيات ه ة نت دى  ومناقش ر وم ذا التقري ائج وتوصيات ه ة نت ا لومناقش ا لمالءمته ةمالءمته ة العربي ةلمنطق ة العربي اع . . لمنطق ا تضمن االجتم اع آم ا تضمن االجتم آم

ا      . . تحديد المواضيع المتعلقة بالعولمة ذات األولوية للمنطقة العربية     تحديد المواضيع المتعلقة بالعولمة ذات األولوية للمنطقة العربية      اع في إطاره الج االجتم د ع ا      وق اع في إطاره الج االجتم د ع وق
ار     ذ باالعتب ة تأخ ل مالئم رص عم ق ف ية وخل ادل واإلصالحات السياس م الع ايا الحك ار    قض ذ باالعتب ة تأخ ل مالئم رص عم ق ف ية وخل ادل واإلصالحات السياس م الع ايا الحك  وضع  وضع قض
 ..الشباب والنوع االجتماعي واالقتصاد الهامشي والعمالة المهاجرة والتكنولوجيا والمنافسةالشباب والنوع االجتماعي واالقتصاد الهامشي والعمالة المهاجرة والتكنولوجيا والمنافسة

 
 أهداف االجتماع-هاء

 
ى                      ذلك سيرآز عل ة ول ة والدولي ؤتمرات العالمي ائج الم ى نت ى                    ينطلق هذا االجتماع ويبني عل ذلك سيرآز عل ة ول ة والدولي ؤتمرات العالمي ائج الم ى نت ينطلق هذا االجتماع ويبني عل

ة االجتما       ى التنمي ؤدي ال اعي ي وى اجتم ة ذات فح جع عولم راءات تش اذ إج ة االجتما      اتخ ى التنمي ؤدي ال اعي ي وى اجتم ة ذات فح جع عولم راءات تش اذ إج ةاتخ ةعي ذا  . . عي ي ه ذا  وف ي ه وف
ة            ة           المضمار سيعرض االجتماع األوجه المتعددة لتأثيرات العولمة على المجتمعات العربي وضمن  وضمن  . . المضمار سيعرض االجتماع األوجه المتعددة لتأثيرات العولمة على المجتمعات العربي

 ::هذا اإلطار يهدف االجتماع الىهذا اإلطار يهدف االجتماع الى
توفير منبر للخبراء لتبادل المعلومات واآلراء حول تأثير العولمة على األوضاع  -١

 االجتماعية في المنطقة العربية؛
تأثيرات العولمة على األوضاع االجتماعية في المنطقة تحديد العوامل الرئيسية ل -٢

 العربية وآذلك القضايا والتحديات األساسية الناتجة عنها؛
اإلجابة على األسئلة حول آيفية مساعدة الدول العربية لالستفادة من العولمة وتقليص  -٣

 ة عنها؛جالخسائر النات
مكن الدول يماعي وؤدي إلى تعزيز المساواة واالندماج االجتي نهجاقتراح  -٤

 .والمجتمعات العربية من التعامل مع العولمة واالستفادة من الفرص التي توفرها
 

  المسار والقضايا-زاي
 

لتحقيق هذه األهداف، سيرآز االجتماع على تأثيرات العولمة على المنطقة العربية،  
 متعددة الجوانب عن وفي هذا اإلطار سيتم عرض نظرة. وعلى القضايا والتحديات التي تواجهها

. آما سيقترح االجتماع تحديد سياسة تستجيب لهذه التحديات. األبعاد والنتائج االجتماعية للعولمة
 :ولذلك تتمحور األوراق المقدمة والنقاشات حول القضايا التالية

 
 العولمة والمجتمع العربي  -١

 الفرص والتحديات؛:  تأثير العولمة على المجتمع العربي-أ
 السياق االقتصادي للعولمة في الدول العربية؛ -ب
 

 التأثير االجتماعي  للعولمة   -٢
  العولمة، الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية؛-أ

  العولمة، األقليات المهمشة واإلقصاء االجتماعي في المنطقة العربية؛   -ب
 . العولمة والثقافة العربية-ج
 

  عيةالعولمة والقضايا االجتما -٣
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 والتنمية االجتماعية في المنطقة  (ICT)  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات-أ
 العربية؛

  والدور المتغير للدولة  السليم(Global Governance) العولمة، الحاآمية العالمية -ب
 أبعاد جديدة؛   :      في المنطقة العربية

 . العولمة والحماية االجتماعية في المنطقة العربية-ج
 

  نحو رؤيا جديدة:االستنتاجات والتوصيات -٤
 
 

  المشارآة-حاء
 

خبراء من الحكومات والمنظمات والمجتمع ه أمام الالمشارآة في هذا االجتماع مفتوح 
 خبير متعددي االختصاصات ٤٠ الى ٣٠االجتماع ما بين ومن المتوقع أن يحضر . المدني

 .هنية في هذا المجالواالتجاهات حيث يعكسون معرفتهم وخبرتهم الم
 

 
  تاريخ، مكان ولغة االجتماع-طاء

 
ديسمبر / آانون األول٢١-١٩سي عقد االجتماع في بيروت، الجمهورية اللبنانية، من  
 .، في بيت األمم المتحدة، وسوف تكون مداوالت االجتماع باللغة العربية٢٠٠٥


