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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 
 
 

 تقريـر
 

 اجتماع فريق الخبراء
 بشأن مناقشة تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة

 ٢٠٠٥فبراير / شباط٢ - يناير/ آانون الثاني٣١بيروت، 
 

 موجـز
 

ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اهتمامها بالسياسات االجتماعية من الصكوك تستمد اللجن 
 وقد تجسد هذا االهتمام في مجموعة من األنشطة يندرج ضمنها.  الدولية العديدة التي آرست هذا االتجاه

بيروت، تحدة، في بيت األمم الم  الذي ع قد السياسات االجتماعية،تقريرمناقشة بشأن  الخبراء  فريقاجتماع
 .٢٠٠٥فبراير / شباط٢ إلىيناير / آانون الثاني٣١  من الفترةفي
 

وآان الهدف من تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة هو تقديم تحليل للسياسات االجتماعية،  
ل وهذا التحليل هو تحلي.  والتعرف على السبل الكفيلة برفع مستوى تكاملها وفعاليتها في البلدان العربية

آما يشمل بلدانا  أخرى بلغت مراحل مختلفة من ) مثل آندا والنرويج(مقارن يشمل بعض البلدان المتقدمة 
 ).مثل ماليزيا وآوريا الجنوبية(ة التنمي

 
) أ: (استهدف هذا االجتماع مناقشة مسودة تقرير السياسات االجتماعية وفق أبوابه الرئيسية التاليةو 

فحوى السياسات االجتماعية من حيث القيم واإليديولوجيات ) ب(تماعية؛ تحديد مفهوم السياسات االج
وظائف السياسات االجتماعية في إطار المشاآل االجتماعية والتطور المجتمعي؛ ) ج(والهيكليات؛ 

مالمح السياسات االجتماعية ) ه( عمليات السياسات االجتماعية بما تشمله من نماذج وحقائق وشروط؛) د(
 .لعربيةن افي البلدا

 
ويتضمن هذا التقرير عرضا  موجزا  ألبرز النقاط التي أثارها المشارآون في االجتماع وأبرز  

 .االستنتاجات والتوصيات التي خلصوا إليها
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 المحتويات
 

 الصفحة    الفقرات
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 الفصل
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 مقدمة
 
تقرير مناقشة ، نبشأ الخبراء  فريقاجتماع) اإلسكوا( لغربي آسيا ةنظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعي -١

 إلى يناير / آانون الثاني٣١  منبيروت، خالل الفترةالسياسات االجتماعية المتكاملة، الذي عقد في 
تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة بجميع فروعه وآان الهدف من االجتماع مناقشة .  ٢٠٠٥براير ف/ شباط٢

ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألبرز .  وإصدار تقارير دورية حول السياسات االجتماعية في المرحلة المقبلة
ل الموضوع  في المناقشة حوالتوصيات واالستنتاجات التي خلص إليها المشارآون وأهم النقاط التي أثيرت

 .الرئيسي ومختلف فروعه
 

 توصيات الصادرة عن االجتماعال  -أوال 
 

   التوصيات-ألف
 
فيما يتعلق بتقرير السياسات االجتماعية المتكاملة الذي آان موضوع أبرز اقتراحات المشارآين  ترآزت -٢

 :االجتماع على ما يلي
 

 اآلخر وحذف ما ورد بعضها جداول التقرير وتحديث  البيانات الناقصة في بعضاستكمال )أ( 
 ؛(Freedom House) " فرديدوم هاوسمؤشر"بخصوص 

 
 ؛ملحقصيغة ب العربية وإدراجه في البلدان القسم الخاص بمالمح السياسات االجتماعية حذف )ب( 

 
تويات التنمية  وتأثيرها على مس،والعولمة إلى تحديد النتائج السلبية لعملية التحديث الحاجة )ج( 

 ؛ االجتماعية بالتنميةالمعنية السياسات رسماالجتماعية آافة ، وبالتالي تأثيرها على 
 

دماج نتائج اقتراح إ التقرير، من حيث مجاالت السياسات االجتماعية الواردة في الفصل الثالث من )د( 
ليم، والعمالة والبطالة، والفقر  الصحة، وقطاع التعقطاعوآثار عملية العولمة على آل قطاع على حدة مثل 

 .القطاعات وغيرها من ،واألمن االجتماعي
 

 االستنتاجات  -باء
 
 :استخلصت من المناقشات النقاط التالية -٣
 

 نمطو،  من جهة معهبالتعامل  ال خيار إال، باعتبارها واقعا العولمة التمييز بين وجود يجدر )أ( 
 االنصياع واالستجابة  النامية ال تملك إال فغالبية البلدان. ثيرة من جهة أخرىالتي تثير تساؤالت آ القائمة العولمة

 بريادة شرآاتها عبر المتقدمة إلمكانات وقرارات البلدان بحكم آون مصادرها تخضع ،العولمةلمتطلبات 
القتصادية  لمصالحها امحدود تحصين تحقيق من تمكنت قدحتى اآلن  ولذلك يالحظ أن بلدانا  قليلة  .الوطنية
 ؛ العولمةاآلثار السلبية لظاهرة مجتمعاتها وتجنيب

 
عندما ال  بعد الحرب العالمية الثانية إ والتنمية التمييز بين النمو لم يبرز الصعيد المفاهيمي، على )ب( 

  واضحا  فيمسارا  الصناعية البلدانتطور اتخذ وهكذا  .  طويلة من االستعمارقرونبعد استقلت معظم الدول 
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 استكمال بناء القاعدة بعد تأتي الحقا  االجتماعيةالقضايا  وال ، ومن ثمأ على قضية النمو االقتصادي الترآيز
 البلدانمهمة السياسات العامة في تأتي وعلى نقيض ذلك،  .  والتطبيق معا النظرية ياالقتصادية على صعيد

 بيئة ظل وفي معا  آن فيقتصادية واالجتماعية تحقيق التنمية االإلى  في سعيها شديدة بضغوط مطوقةالنامية 
 ؛معاناةالبطالة والفقر وبال وأثقلها مواردهادولية غير مالئمة وإرث استعماري استنزف 

 
حسب، ألن مفهوم البيئة ف المادية الموارد يمكن حصر البحث في موضوع البيئة ضمن نطاق ال )ج( 

 . قضاياها الحيويةوحراجة متدادها اتنمية البشرية في استدامة  يتضمن أبعادا  للفهو.   من ذلكبكثير أوسع هو
 .  وتلويثها العوامل المسببة لتدمير البيئةصعيدالنامية على البلدان  المتقدمة والبلدان بين ساطعا التباين برز وهنا ي

الترف والتبذير يهيمن  بينماالنامية، البلدان ممارسات ب الفقر يتحكم  مثال ،الناضبة،على صعيد استخدام الطاقة ف
 ؛ المتقدمةالبلدانعلى سلوآيات 

 
 نأ الوقائع تؤآد صعيد التنمية، على  وتعاظم دورها الحكوميةغير المنظمات أهمية رغم )د( 

 مشاريع تقوم صورةعلى  بما تقدمه لها من دعم من المنظمات غير الحكومية العديد المنظمات المانحة احتوت
 ؛مكاناتهاإبدعوى تعزيز بتجريد هذه المنظمات من خصوصيتها مر الذي بات يهدد األ إعدادها،بهذه المنظمات 

 
 التي  وإعادة الهيكلة االقتصادياإلصالح بوضوح أن برامج الماضيين العقدين تجربة تظهر )ه( 

قيقة فالح . دور الدولة وحيويته قد عادت لتؤآد أهمية ، دور السوقلمصلحة بشر ت بضرورة تقليص دور الدولة
 في العدالةتحقيق عاجزة عن  تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد، تقف على آانت قادرة إنو األسواق،هي أن 

 ؛نسانيجوهر التنمية من منظورها اإلتكون  التيهذه العدالة  ،توزيع حصاد النمو والتنمية
 

 أن زخم العولمة على ،ة في إطار استراتيجيتها الدولية الموجه، للتنميةالمعاصرةالتجربة تؤآد  )و( 
 االقتصادي قد أفرز نتائج سلبية على واقع التماسك االجتماعي في اإلصالحالذي تعاظم بممارسات برامج 

السياسات  مناقشة مسائل  يمكن إغفاله فيالما  العربية، وهذا البلدان فيها بما النامية البلدان الساحقة من الغالبية
 .االجتماعية

 
 لبحث والمناقشةمواضيع ا  -ثانيا 

 
ترآزت المناقشات على محورين رئيسيين، أولهما تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة الذي هو  -٤

 االجتماعية في المرحلة موضوع االجتماع، وثانيهما األنشطة الخاصة بإصدار تقارير دورية حول السياسات
 .المقبلة

 
 تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة  -ألف

 
 :تناولت المناقشة تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة وفق فصوله الرئيسية التالية -٥
 

السياسات  إلى هياآل تطرق، ويتحديد مفهوم السياسات االجتماعيةيتضمن : الفصل األول )أ( 
 على اإلطار وقد ترآز هذا ، المختلفة بهدف توفير إطار متكامل للسياسات االجتماعيةوعملياتهااالجتماعية 

 مثل ، المكونة لهذه السياساتالعناصرمعنى السياسات االجتماعية دون التطرق إلى بعض ل  عام وشاملتحديد
 األمان االجتماعي والحماية شبكات والخدمات االجتماعية وبرامج  والرعاية االجتماعيةالرفاه االجتماعي

 االجتماعية؛
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 يديولوجياتواأللسياسات االجتماعية من حيث القيم فحوى ايتضمن تحديدا  ل: الفصل الثاني )ب( 

الدولة، األعمال،  (بانتماءاتها المختلفةتغطية شاملة لمساهمة المؤسسات االجتماعية آما يتضمن  ،والهيكليات
 أيضا  في الخدمات االجتماعية والمفاهيم الداعمة للحماية المختلفةوبمستوياتها ) المهنيون، المجتمع المدني

 عية؛االجتما
 

 والتطور االجتماعيةالسياسات االجتماعية في إطار المشاآل  ظائفيتناول و: الفصل الثالث )ج( 
 صانعي السياسات االجتماعية بالمضمون بإعالم بمثابة إطار مفاهيمي ي عنى الفصل هذا اعتبر، وقد المجتمعي

 ه السياسات؛ثل هذ الواجب اتخاذها لرسم مواإلجراءاتالمنطقي للسياسات االجتماعية 
 

،  وشروطوحقائقعمليات السياسات االجتماعية بما تشمله من نماذج يتناول : الفصل الرابع )د( 
والصفات المميزة للنماذج األساسية، ويعنى ببناء نموذج شامل يجمع بين المراحل المهمة في رسم السياسات 

مؤثرة التمكينية أو المانعة في آل مرحلة وتنفيذها، ويتضمن هذا الفصل أيضا  محاولة للتعرف على الظروف ال
من المراحل ومناقشتها، وأخيرا  يتناول الممارسات الموجودة في البلدان العربية وغيرها من البلدان المشمولة 

 بالتحليل في هذا السياق؛
 

، وتوصيات لدول  العربيةالبلدانمالمح عن السياسات االجتماعية في يتضمن : الفصل الخامس )ه( 
نطقة، بعضها يتصل بقضايا السياسات عموما  والبعض اآلخر يتطرق لقضايا أآثر ترآيزا  على قطاعات أو الم

مشاآل معينة، وآذلك مقترحات بشأن التقارير الدورية حول السياسات االجتماعية ودورها اإليجابي في تقديم 
 .المساعدة

 
 المقبلةمرحلة في ال إصدار تقارير دورية حول السياسات االجتماعية  -باء

 
 :النقاط التاليةعلى رآزت المناقشات التي أثيرت حول هذا الموضوع  -٦
 

 تعزيز إلىفهي تسعى  . المجتمع في األفراد السياسة االجتماعية على تحقيق رفاه هدفترآز ي )أ( 
 طبيعة  منتحقيق هذا الهدف تكتنفه صعوبات آبيرة تنبع و .سلبياته مواجهة سبليجابيات المسار، وتطوير إ

 تداخلها الكثيف مع بحكم ا ،تشابكي ا موضوع ال تشكل آيانا  مستقال  بل آونها موضوع السياسة االجتماعية ومن
 ؛ والتاريخية والثقافية وغيرهاوالقانونيةفروع المعرفة االقتصادية والسياسية 

 
 واآلليات ،والتحليلظرية  قاعدتي التنمية االقتصادية واالجتماعية على صعيد الفكر والنمقارنة )ب( 

 المتقدمة والتنمية االجتماعية المحدودة االقتصاديةوالسياسات والمؤشرات تظهر وجود فجوة واسعة بين التنمية 
 لردم مضاعف جهد بحد   ذاته دافعا  نحو بذل  أن يشكلهذا الوضع ينبغي و. طار والمضمون في هذا المجالإلا

 ؛ القائمة في البناء التنمويالفجوة
 أعضاء على وقد يقتصر األمر في البداية ، العربيةالبلدان التغطية لمراجعة تجارب شمول )ج( 

 ؛ نجاحها بهدف المقارنةأثبتت هذه التجارب بحاالت مختارة غير عربية تعززسكوا، ثم اإل
 

وطبيعة  اليتهاعف وتصنيفها بحسب األولوية ذات التحليل على اختيار القضايا االجتماعية عتمادا )د( 
 . مناسبة الستخدامها البشرية، ثم إيجاد فرص القدراتبناء : بشقيه التنمية البشرية معيارآثارها باستخدام 

تضمن التعليم واآتساب المهارات والرعاية الصحية واالندماج تخلق القدرات على فالقضايا ذات التأثير اإليجابي 
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 مثل سوق العمل البشري السلبي على الصعيد االجتماعي  المشاآل الحيوية ذات التأثيراقابلهت االجتماعي،
 ؛والبطالة والفقر وموقع المرأة وغيرها

 
 الترآيز على موقف مع آنفا  الواردة على صعيد هذه القضايا الحيوية عربية آل حالة تجربة تحديد )ه( 

 ؛ا من هذه التجاربجه يمكن استنتاالتي األنماط استخالص ثمالسياسات االجتماعية في التعامل معها، 
 

 في إطار متكاملة لبناء سياسة اجتماعية عربية التطبيقيةون القاعدة كتبحيث  هذه األنماط تصنيف )و( 
 .بينهافيما تفعيل التنسيق والتناغم  يتيح تحليلي نموذجمحاولة بناء 

 
 الحضور وتنظيم االجتماع  -ثالثا 

 
   مكان االجتماع وتاريخ عقده-ألف

 
،  المتحدة في بيت األممماع فريق الخبراء بشأن مناقشة تقرير السياسات االجتماعية المتكاملة اجتع قد -٧

 .٢٠٠٥فبراير / شباط٢ إلىيناير / آانون الثاني٣١  من الفترةبيروت، في
 

 الحضور  -باء
 
راآز  من الباحثين والخبراء الذين يمثلون جهات أآاديمية ومنظمات أهلية ومعدد االجتماع فيشارك  -٨

 وترد قائمة . سكوا بالسياسات االجتماعية اإلالمختصين منباإلضافة إلى   مختلفة في المنطقةبلدان من أبحاث
 .المشارآين في مرفق هذا التقرير
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 المرفق
 

 قائمة المشارآين
 

 السيدة صفاء الباز
 مساعد معالي وزير الصحة والسكان

 لشؤون المجلس القومي للسكان
 مصر
 ٢٠٢-٥٢٤٠٢٨٨: هاتف
 ٢٠٢-٦٨٢٥٨٢٥: فاآس

 
 السيدة حنين السيد

 البنك الدولي
 بيت األمم المتحدة

 لبنانبيروت، 
 ٩٦١-١-٩٨٧٨٠٠: هاتف
 ٩٦١-١-٩٨٦٨٠٠: فاآس

 
 السيد طاهر آنعان

 األمين العام للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 األردنعمان، 

 
 لسيدة فهمية شرف الدينا

 أمين عام
  االجتماعالجمعية العربية لعلم

 بيروت، لبنان
 ٠٣-٨١٥٨٢٠: هاتف
 ٩٦١-٠٥-٩٥٠٢٠٩: فاآس

 
  محمد صالحالسيد

 معهد الدراسات االجتماعيةأستاذ 
 هولندا
 +٣١-٧٠-٤٢٦٠٥٧٣: هاتف
 +٣١-٧١-٥٢٧٣٩٠٢: فاآس

 
 السيد نادر عزت سعيد

 مدير برنامج تطوير الدراسات
 رام اهللا، فلسطين

 ٩٧٠-٢-٢٩٥٩٢٥٠: هاتف
 ٩٧٠-٢-٢٩٨٦٤٠٢: فاآس

 
 السيدة فريدة البناني
 أستاذة في الحقوق

 جامعة محمد الخامس
 المغرب
 ٢١٢-٦١٢٤٩٩٦٨: هاتف
 ٢١٢-٤٤٣٠٦٤٦٧: فاآس

 السيد دارم البصام

 أستاذ في علم االجتماع
 جامعة تونس

 تونس
 ٢١٦-٧١٧٤٠٠٧٨: هاتف

 
 السيد مصطفى أديب

 مدير عام
 مرآز الدراسات واألبحاث االستراتيجية

 نلبنابيروت، 
 ٠٣-٢٤٧٤١٧: هاتف

 
 السيد آمال حمدان

 رئيس القسم االقتصادي
 مؤسسة البحوث واالستشارات

 بيروت، لبنان
 ٩٦١-١-٨٦٧٦٠٥: هاتف
 ٩٦١-١-٧٩٢٠٥٨: فاآس

 
 السيدة هدى رزق

 أستاذة في معهد الدراسات االجتماعية
 الجامعة اللبنانية
 بيروت، لبنان

 ٠٣-٥١٥٤٦٣: هاتف
 

 السيد نجيب عيسى
 أستاذ
 ية العلوم االجتماعيةآل

 الجامعة اللبنانية
 بيروت، لبنان

 ٠٣-٥١٥٤٦٣: هاتف
 

 السيد ميشال عبس
 أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف

 لبنانبيروت، 
 ٠٣-٢٦٩١٤٥: هاتف
 ٠١-٧٤٢١٩٨: فاآس

 
 السيد حسن حمود

 أستاذ
 الجامعة اللبنانية األميرآية

 بيروت، لبنان
 ٩٦١-١-٨٦٧٦١٨: هاتف
 ٩٦١-١-٨٦٧٠٩٨: فاآس



 -٨-

 السيد أنطوان قسطنطين
 مدير عام

 مؤسسة الصفدي
 لبنانبيروت، 
 ٩٦١-١-٣٣٠٤٤٠: هاتف
 ٩٦١-١-٣٣٧٦٢٨: فاآس

 
 السيد نبيل مرزوق
 مستشار اقتصادي

 ، الجمهورية العربية السوريةدمشق
 ٩٦٣-١١-٦٣٢٢٦٤٣ :هاتف
 ٩٦٣-١١-٦٣٢٢٦٤٣: فاآس

 
  سهير حبيبالسيدة

 دوليين في مصررئيسة جمعية قدامى الموظفين ال
 مصرالقاهرة، 
 ٢٠٢-٣٣٨٣٨٧٧: هاتف
 ٢٠٢-٧٦٠١٠٨١: فاآس

 السيد باسل البستاني
 مستشار اقتصادي

 ، األردنعمان
 ٠٧٩٥٧٩٢٥٤٥: هاتف
 ٩٦٢-٦-٥٥١٧٣١٠: فاآس

 
 نطوان حدادأالسيد 

في اإلسكوا ط البرامج والتعاون الفني رئيس شعبة تخطي
 سابقا 
 ، لبنانبيروت
 ٩٦١-١-٧٥٢٣٧٦: هاتف

 
 السيد جورج القصيفي

 رئيس قسم التنمية المحلية في اإلسكوا سابقا 
 بيروت، لبنان

 ٩٦١-١-٧٥٢٣٧٦: هاتف
 

 


