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لقد تم . االستراتيجيات اإلنمائية الوطنيةتهدف مذآرة السياسات هذه إلى تعزيز التفكير في خيارات السياسة ومناقشتها عند إعداد 

وال تمثل . راجعينالعديد من المقبل يمات والبيانات من قبل الكاتب وتمت مراجعتها آتعليقات من ي والتقليالتر التحتحضي
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 تمهيد

 
 في االعتبار واضعة ، اإلنمائية الوطنيةستراتيجّياتاالّد أن تعب بلدانال 2005 لقّمة األمم المتحدة العالمّية سنة نهائيةوثيقة الطالبت ال

لكي تساعد و. العقدين الماضيينالتي انعقدت في مؤتمرات التلفة وأهداف التطوير الّدولّية المّتفق عليها في قمم األمم المتحدة المخ
لمذآرات لصانعي وصائغي سلسلًة من ا) DESA( دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةإقد منحت  في هذه المهّمة، لدانالب

االستراتيجيات  بصياغة مترابطة المتعلقةالوالرئيسية  جوانب الما يخصالحكومّي، في المجتمع المدنّي وت في آٍل منالسياسا
 الّسياسات المالّية، وقنيةالّتاالستثمار وسياسات  واالستثمارة وّسياسة الّتجارو،  واالقتصاد الكليسياسات الّنمّو: اإلنمائية الوطنية

جزئيا  وقد تلقى إعداد المذآرات تمويًال سخيًا .)مؤسسات القطاع العام(المؤسسات المملوآة للدولة صالح إوالّسياسة االجتماعّية و
 االقتراحات )UNDP(اإلنمائي الّزمالء من برنامج األمم المتحدة وآذلك قدم . )UNDP(اإلنمائي من برنامج األمم المتحدة 

 .للمذآرات المفيدة والتعليقات
 

 نواحيحوارات األمم المتحدة في الخبرة و، مشتقة من  من قبل الخبراء في هذه المجاالتذآرات السياساتوقد تم تأليف م
 للمؤّلفين  هي تلكات الّسياس مذآراتعّبر عنها في المراء اآل هذهلكّن،و.  وتم استكمالها بالمعرفة الخارجيةاالجتماعّية واالقتصادّية

 المّتفق عليها نمائيةهداف اإلاألالوسائل لتحقيق ب  االقتراحات الملموسةذآرات المتقدم. ةألمم المتحدا  آراءبالّضرورة ال تعكسو
والمقصود من مذآرات السياسات هو .   اإلنمائيألمم المتحدةابرنامج  في جدول أعمال درجةالمو  - المستوى القومّي على-ادولي

  التيممكنة إلى حلول السياسة العادّيةالبدائل ال جموعة منبلد بممستوى العلى  تزويد هؤالء المعنيين بتشكيل ووضع السياسات
ع يوست ومنهالإلفادة  دانبلال مساعدة ذآرات فيتخدم المو. منفردة  طريقة تنفيذ أّي وصفلعقدين الماضيين، بدًال من ات أثناءساد
 . واالقتصادية واالجتماعية الوطنيةإدماج الّسياسات البيئّية للمناورة في صياغة وفعالمكانهم الفهي  – م سياستهأفق

 
نمية التي  تحّديات التفيما يخصمستوى البلد ي عل الّنقاش تكميلية فيمدخالت على أنها  ذآراته الم هذعلى النظر إلى القّراء حثأو

ستراتيجّيات اال منتتضفسيفساء الّسياسة اّلتي   منالقضايا المختارة هي قطع حيوّيةف . المطلوبة لمواجهتهاالّسياساتوتواجهها 
الحماية وجتماعي اال التضامنستدام مع الّنمّو االقتصادّي الم لتحقيق تداخل في النهاية مع بعضها البعض اّلتي تاإلنمائية الوطنية

 .البيئّية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جو أنتونيو أوآامبو
 األمين العاّم للّشئون االقتصادّية و االجتماعّيةوآيل 

 األمم المتحدة
 2007نيو يورك، يونيو 
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 *    مذآرة السياسة االجتماعية
  لدىالمقبولةواجبات الحقوق والاالتفاق على فيه  والذي يتم عقد اجتماعي بين المواطنين والدولة،أساس تقوم الحكومة الحديثة على 

يقوم المواطنون بتقديم دعمهم للحكومة من خالل الضرائب وبذل الجهود لصالح بلدهم، .  المصالح المشترآةتعزيز لالجميع
 ، ذلكمعو.  تفيد الجميع السياسات العامة التيمن خالل وشعب حماية حقوق العن طريق ةشرعيالوبالمقابل تحصل الحكومات على 
ذات نفوذ، مما يجعل سياسيات الحكومات متحيزة وغير مسئولة تجاه نخبة مجموعات وعن طريق  تمفإن وضع السياسات غالبًا ما ي

السياسات يمكن أن تكون يعيشون تحت خط الفقر بدخل يومي يقدر بدوالرين، الذين  وجود نصف سكان العالم مع. المواطنين
 – والحرمان قصاء واال العامة الفرص والحكم االستبدادي والالمساواة نقصإن.  الفّعالة الشرارة النهيار الدولةالحكومية غير

 . التفكك االجتماعي والنزاع والعنف إلى  مما يؤدي، من احتمال فقدان الدولة لشرعيتها وسحب دعم المواطنين لهاوا جميعًايزيد

 وغالبًا ما يتم تعريف السياسة . االجتماعيةهياآل مؤسسات السوق والإآمالالحكومات لتنظيم و أداة تعتمدها  هيالسياسة االجتماعية
 السياسة االجتماعية أيضًا تعني، ولكن.  واألمن االجتماعيوظيفةجتماعية مثل التعليم والصحة والاالخدمات ال  بأنهااالجتماعية
 جلب الشعب في مرآز صنع السياسات، وليست عن  حولياسات االجتماعيةالستكون  .ع والحماية والعدالة االجتماعيةإعادة التوزي

 .جتماعياالتماسك والستقرار اال  تولد قطاعاتعبرتهم  اصوأتوجيه حاجاتهم وطريق تقديم الرفاهية المتبقية، ولكن عن طريق 
يجابية اإلقتصادية االنتائج ال ترقيةولمواطنين،  لدعم السياسي اللتأمين عمليًاداة تستعملها الحكومات أ  أيضًا هيالسياسة االجتماعيةو
دائرة فعالة تربط النمو تكون  أن  االجتماعيةتستطيع السياساتآذلك و. والوظيفة المنتجة بشريمال ال الرأس تعزيز ن طريقع
ق مجتمعات وخلبحماس  الطلب المحلي ن طريق تشجيع ع سوف يفيد آل فرد–  على المدى البعيد-واالقتصادي والذي بشري ال

 . متماسكة ومستقرة

ز يترآال الضوء على الفرص من أجل تعزيز العدالة وبإلقاء. شاملةالجتماعية االسياسات ال إلى تعزيز السياسات هذهمذآرة  سعىوت
رة تاريخية  األول نظجزء القدموي. شاملةالوطنية الية ائنماإلستراتيجيات اإلعلى السياسات االجتماعية المختارة والهامة في إعداد 

إعداد التالية على آيفية وترآز األجزاء . شاملةالجتماعية االتنمية الحول تطبيق السياسة االجتماعية والجدال حول االستثمار في 
، وظيفةل أولويات السياسات االجتماعية المختارة حول ااألخير الجزء اقشوين. ية االجتماعية الوطنيةائنمإلستراتيجيات اإلا

المراجع بنهاية  قسم مساندة فيالويتم توفير المراجع والوثائق . جتماعية، والثقافة، ومنع النزاعالصحة، والحماية االوالتعليم، و
  .المذآرة

 السياسة االجتماعية   .1

 غير -ة  والرفاهية المحدودخدماتال قديمت على مرآز ال-  نطاق السياسة االجتماعيةبقيخالل فترة الثمانينات والتسعينات،  خلفية
 بالنسبة للترآيز على وثانويةتعتبر من الفضالة،  آانت السياسة االجتماعية إذ.  لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنةآاٍف

  أهمية السياسة االجتماعيةمنحتقد  ،ولهذا ).1 إطار" (النمو االقتصادي أوًال" على  نظرية التنمية السائدةرآزتحين النمو في 
 حوالي  سائدا المنهج الثانويبقيوقد  .لتغير االقتصاديلمرجوة  على التعامل مع النتائج غير الكزةت، وغالبًا ما آانت مرأقل وتمويال

 .عقدين وأدى إلى زيادة التوتر واالستياء االجتماعي

:

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 7



. وجيهيةبإعداد هذه المذآرة الت) UNDESA(قتصادية واالجتماعية التابع لألمم المتحدة قامت ايزابيل اورتيز، آبير المنسقين اإلقليمين، في قسم الشئون اال *
 Horg.un@Eesa : إلىيمكن إرسال التعليقات 

 1إطار 

  النمو وحده ال يكفي
 النمو االقتصادي األولوية عطى يجب أن يبل.  الناميةنبلدايجادل البعض بأن السياسات االجتماعية يجب أال تكون هدف السياسة األول لل

 : القرائن التالية ويكمن األساس المنطقي في. إلى الفقراءفي النهاية  لتصل "ابعتتت"سوف ، حيث أن فوائد النمو القصوى
 

 . في النهاية فوائد النمو لتصل إلى باقي فئات المجتمعتتابعتوف س.  من الفقرضرورة للحدالنمو  إن  
 .  واالستثمار والنمو المستقبليوفوراتعني معدالت أآبر من العدم المساواة العالية ت فإنالغني يوفر أآثر،   إن 
 . وبالتالي يشجع االستثمار  القوى العاملة على رخصالفقر يحافظ 
 .  الحد من السياسات والقوانين االجتماعية يبقي سوق العمل مرنًا وبالتالي العمالة أيضًا  
 .  المخصص لالستثمارتعزيز الدخلرض الضرائب يجب أن يكون مقتصراًَ على الفئات ذات الدخل المرتفع من أجل ف  إن 
 . االستثمار في التنمية االجتماعيةتهاعلى حكوم، يجب الحقًا  عندما تصبح الدولة أآثر ثراًءيجادل المدافعون عن هذا الرأي بأنه  

أي  :"التتابع التنازلي " طريقواضح الذي يطلق عليهالي األغلب على شكل المنهج غير ل التنمية، وفالزالت هذه اآلراء مؤثرة في النقاش حو
ويؤدي هذا الجدال إلى تأخير . ، باإلضافة إلى التعليم األساسي والصحة وتدخالت التنمية االجتماعية المحدودة األخرى أولىالنمو آأولوية

 .خرىالتنمية االجتماعية وسياسات العدالة األ
 

 وبالرغم من ذلك، تظهر مجموعة ملحوظة من األبحاث الحديثة بأنه يجب تطبيق سياسات النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية بالتزامن 
 :وليس بالتتالي، حيث أن

 

ي تتميز النامية الت بلدان التجه االقتصادية الوطنية، وت يمنعان النمو ويخفضان الطلب المحلي ويعوقان التنميةعدم المساواةالفقر و 
 .  أبطأدرجة النمو بنحوبنسبة المساواة عالية 

ملة الرخيصة،  على التنافس على أساس القوى العابلدانتأثيرات سلبية على اإلنتاجية، مما يشجع اللها سياسة األجور المنخفضة  
 ). ، مما يخفض أآثر من مستويات األجور الفعلية"قاعفي سباق نحو ال("

قد تؤدي إلى التقليل من تأثيره على  الالمساواة المتزايدةإال أن م قد ينقل المواطنين من حالة الفقر، انمو السريع المستدفي حين أن ال 
 النامية، فإن النمو بلدانأما بالنسبة لألغلبية الساحقة من ال. ، آما هو الحال في الصين في الوقت الحالي ما بين الفئاتالحد من الفقر
 . على اإلطالقثرأ  ربما ال، أوعلى الحد من الفقر  مساواة المتزايدة لها أثر محدودالمتواضع والال

 ".التتابع التنازلي"لالمساواة، قّل تأثير افكلما ازدادت  
 . ملى النصف األفقر من عدد سكان العافقط من نمو العالم إل% 4.2ويصل  
 . يؤديان إلى نزاعات اجتماعية وعدم استقرار سياسيويعد الفقر والالمساواة عائقًا أمام التقدم االجتماعي وقد  
 األخرى، بلدان أوروبا وفي البلدانففي معظم .  مع التصنيع والنمو االقتصاديبلدانتاريخيًا، ترافقت التنمية االجتماعية في معظم ال 

رق آسيا، شكل االستثمار االجتماعي جزءًا شدول ب  الحديثينلمصنعينلأما بالنسبة . قامت المقاومة الشعبية بقيادة التنمية االجتماعية
 . أساسيًا من عمليات التطور وبناء األمة والتنمية اإلنتاجية

 ةمتكاملمعززة وبطريقة وقوية بشكل متواٍز، السياسية الجتماعية واالسياسات لوفي الوقت الحالي، هناك إجماع قوي على ضرورة الترويج ل
لمشارآة في على امة في التنمية االجتماعية، وتزيد التنمية البشرية من قدرات المواطنين اتثمارات مستدويسمح النمو االقتصادي باس. ةومتبادل
 .م والحد من الفقر إستراتيجيات التنمية الوطنية الشاملةاويتطلب النمو المستد. النمو

 - االجتماعي والديمقراطيةماسك السوق والت):2006( أوآامبو -  العولمةعالم الالمساواة في سبب أهمية ما ):2005(بيردسال : المصادر
ألمم المتحدة ا  ،ن االقتصادية واالجتماعية قسم الشئو-الروابط الديناميكية بين االقتصاد والتنمية البشرية): 2005(رانيس وستيوارت 

)UNDESA() 2005 :( برنامج األمم المتحدة للتنمية -لالمساواةامأزق )UNRISD) (2005 :(؛ الجتماعية في سياق التنميةالسياسة ا
 . 2006تقرير التنمية العالمية ): 2005(؛ البنك الدولي النمو يخذل الفقراء): 2006(وودوارد سيمس 

يتم استثمار االقتصاديات الحالية ذات ف أما اليوم . للتنمية االجتماعية شائعًا في أوائل القرن العشرينتوازن لم يكن هذا التصور الم
 ازدهاراًَ غير مسبوق ةميرآا الشمالية ونيو زيلندفع بقوة في التنمية االجتماعية وتشهد الشعوب في أوروبا واليابان وأالدخل المرت
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وتعد .  النامية أيضًا الحاجة إلى تطبيق السياسات االجتماعية آأداة لبناء الدولةبلدان عدد من الرأى، على هذا النموذخ و. في التاريخ
وقد رأت .  أمريكا الالتينية مثاًال لهذه المبادراتبلدانألمن االجتماعي الشامل في بعض في شرق آسيا أو نظم االسياسة االجتماعية 

تماسك ال، بل أيضًا من أجل تحقيق وتنمية الدولةهذه الحكومات أن االستثمارات االجتماعية ضرورية، ليس فقط من أجل تطوير 
 . سياسيالستقرار االجتماعي واال

 من قبل اإلصالحات الموجهة توزيعال سياسات إعادة استبعادفترة الثمانينات حيث تم في دد من هذه المبادرات السابقة ف عوقد ضع
عام زمة الدين في  بعد أ التي تم انطالقهابرامج التسوية الهيكليةاختصرت و. حكومة الموجهة ضد تدخل الللسوق واالنتقادات

 قلصت إلىوبعد أن ت. TP1PT"تسوية ذات وجه إنساني" بـ طالبتلى درجة أن اليونيسف  النفقات االجتماعية بشكل آبير إ1982
.  للسياسات االجتماعية الخاصة بالحد من الفقرةجددت مرعايةفي التسعينات بالحد األدنى، تم إعادة النظر في السياسات االجتماعية 

 أمان شبكاتمجرد على أنها   شأنهاويتم التقليل من، ستبعدةم على أنها السياسات االجتماعية  يتم التعامل معحتى ذلك الوقت، آانو
 لبرامج ترآ ما توغالبًاساسي في مناطق أخرى،  وامتداد التعليم األاآلسيويةي األزمة المالية ف االقتصادية آما ةاألزم عند تفاقم

غير مناسبة آانت محترفين ملتزمين، ولكنها  مبادرات حسنة النية من قبل  هناكوآان. االستثمار االجتماعي الممولة من المتبرعين
مستدامة، و تنمية عادلة تأمين مؤسسات لنشيءم تهذه التدخالت األسباب الهيكلية للتوتر االجتماعي ولعالج ولم ت. آحلول دائمة

 .  وتماسك اجتماعي الئقوعمل

السياسة هذه ء من الوظيفة األولية للدولة، وأن  إجماع على أن السياسة االجتماعية هي جزظهر ،في أوائل القرن الحادي والعشرين
الجتماعية لسياسات اا تستطيعو.  السوقلتغطية قصوروالخدمات االمان االجتماعية هي أآثر من مجموعة محدودة من شبكات 

 وهي .عاصرلاالتغلب على  وستبعاد والتنمية والقضاء على االوظيفةال ورعاية بلدانلتوفير قوة لالمصممة والمنفذة بشكل جيد 
 . عادلةالجتماعية االنتائج التحقيق النمو وبهدف وطنية ية ائمإن استراتيجيةألي تشكل جزءًا أساسًا 

قلل بشدة من ي التوزيع العالمي للدخل واألصول  في الحادتفاوت إن الإذ.العولمةوضع وتعد السياسة االجتماعية ضرورية أيضًا في 
البالغين وحدهم  في المائة من أغنى 1  امتلك،2000  عامفي:  التوزيع آبير في التفاوتإن حجم. رفعالية النمو العالمي للحد من الفق

من إجمالي األصول العالمية؛  في المائة 85 نحو البالغين  أغنىمن في المائة %10 يمثل من األصول العالمية، و في المائة40
وقد . TP2PTمن الثروة العالمية في المائة 1 أآثر من  مقتدرينل وغير االبالغيننصف سكان العالم متلك لم ي، وعلى النقيض

 . السياسة االجتماعية في مقدمة جدول أعمال التنميةموضوع  والنزاع ستبعاد الملحة للحد من الفقر واالالحاجة وضعت

غير وم السياسات االجتماعية وتق. تلقائيًالجميع إلى امو االقتصادي ال تصل  السياسات االجتماعية ضرورية ألن فوائد النإن: تبرير
ويتم تبرير السياسات االجتماعية ليس فقط من وجهة النظر اإلنسانية، بل أيضًا .  النمو على األمد المتوسط والطويلبحصرالمناسبة 

.  األقل على على دعم المواطنين لحكوماتهملحفاظل،  المستقبليحاجة اقتصادية وسياسية من أجل النمو واالستقرار السياسيألنها 
 :  آما يليية العادلة هيائنمسياسات اإللل الحجج المؤيدة  فإن،حديدبالتو

 .نموال  يتحسن مناخ االستثمار وبالتالييتحسن ، وهكذاإنتاجية القوى العاملةجودة وإن االستثمار في الشعوب يزيد من  
بين الفئات ذات  االستهالك األآبر بنسهم  النمو؛ وتساعززيبدوره،  الطلب المحلي وتزيد من  الفقراءإيراداتإن زيادة  

 .  في توسيع السوق المحليقلالدخل األ
 .  بمعدالت نمو منخفضةة آبيردرجة ب تقتربمتساويةإن المجتمعات غير ال 
في تدمير الصحة ويقلالن من وزن الجسم ومن نسبة الذآاء مما يؤدي إلى بين األطفال،  يتسبب الفقر وسوء التغذية 

 . ة التي تدفعها الدولةي الضريب التبعاتفي سن البلوغ وزيادةإنتاجية أقل 
 . يجابية على التنمية االجتماعية واالقتصاديةاإل ثارله العديد من اآل نساء والفتياتالستثمار في الإن ا 
لمدى  فقط ولكنها ال يمكن أن تضمن االستقرار االجتماعي والسياسي على اليست ظالمةالمجتمعات غير المتساوية إن  

 . ، مما يشكل عائقًا في النمو االقتصادي آذلكالطويل
 إلى عدم  بالتأآيد يؤدي،ع عنيفصرا إلى المصاحبةالتوترات االجتماعية و الضخمة التفاوتاتؤدي تمن المحتمل جدًا أن  

 .  واألعمال اإلرهابيةدعوات ال أآثر عرضة إلىشعبال يجعل وقداستقرار الحكومات والمناطق، 

 ن، بموجبهم، الالمساواة مع شريعة األمم المتحدة وإعالن األلفية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذيتتعارض أخيرًا،  
، المسكن، التعليم، العناية الطبية، ملبسالطعام، ال (ة من مستوى المعيشدنىاألحد  الحصول على السان لكل إنحقي

 ). وغيرهمالضمان االجتماعي، 

                                                 
TP1PT.  1987تحليل انتقادي عن تأثيرات برامج التعديل الهيكلي، جيوفاني أندريا آورنيا، ريتشارد جولي و فرانسيس ستيوارت. 
TP2PT. المؤسسة العالمية لبحوث التنمية االقتصادية – أنظر جامعة األمم المتحدة )UNU-WIDER( ،2006،2007 ؛ جومو وبودومت. 
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 2إطار 

 النمواستدامة لحد من الفقر وهامة ل توزيعالإعادة 

 ولكنعلى الحد من الفقر ،   من النموأسرع إلعادة التوزيع آثارو . التغييرات في توزيع الدخلبمعدل النمو وبمستدام الالحد من الفقر يرتبط 
  الشعوبتارآًاوالرآود،  إلى التضخم فهو يؤديالترآيز الحصري على التوزيع أما . زمن العملية بمرور الستدامةالنمو االقتصادي ضروري ال

 بلدانمساواة آبيرة، آما شهد العديد من ال اليؤدي الترآيز الحصري على النمو إلى  بينما ".الشعبية" وهذا قدر بعض الحكومات -أسوأ بحالة
.  النمو بحد ذاتهاستدامةتاجية وهامة في  اإلن من بل تحفز االستهالك وتزيد،مناهضة للنموليست  إعادة التوزيع إن. في الثمانينات والتسعينات

 ).  2000، جآانبور ولوستي( النمو والعدالة معًا توفروما يلزم هو إيجاد مجموعات من األدوات والسياسات التي 

  إعادة التوزيعنإ.بورجيجنيون على مدى أهمية توزيع الدخل بما يعادل أهمية النمو للحد من الفقر.  االقتصادي األول في البنك الدولي فؤآدي
يمكن تحقيق إعادة التوزيع من خالل الضرائب المحلية و. المواردلترآيز  هدف شرعي للسياسة االجتماعية من أجل موازنة اتجاه السوق هي

 تجارة وزيادة المساعدة اإلنمائية والمصادر الدولية الجديدة المقترحة مثل فرض الضرائب على المضاربات المالية القصيرة المدى، وعلى
فقط من % 1ويشير جيفري ساآس، مدير برنامج األلفية التابع لألمم المتحدة إلى إمكانية القضاء على الفقر بواسطة . األسلحة، والتلوث، الخ
 . ، وبدون السياسات العادلة، لن يتم القضاء على الفقر)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدانإجمالي الناتج المحلي ل

النمو للحد من : أهمية إعادة التوزيع) 2001(؛ دادفيرن، فان دير هوفين وويكس الالمساواةالنمومثلث الفقر): 2004(بورجيجنون : مصدرال --
االستثمار ): 2005(برنامج األلفية التابع لألمم المتحدة / ساآسلماذا عادت الالمساواة إلى جدول األعمال؟، )1999(، آانبور و لوستيغ الفقر
( )MDGsخطة عملية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية :  التنميةفي

لتنمية، ا مرحلةبداية ، في متبادلة عزيز، بطريقة تتوازيم قتصادية واالجتماعية إلى تشجيعلهذه األسباب، تحتاج السياسات اال
 .المواطنينالعقد االجتماعي بين الحكومة ومن لدولة ولية الوطنية ائنمستراتيجية اإلاالآجزء من 

، آيف أدت المناهج اإلقليمية للسياسات )1995(في القمة العالمية للتنمية االجتماعية  ناقش قادة العالم :أهمية االلتزام السياسي
االجتماعية إلى نتائج معاآسة باإلضافة إلى إلقاء الضوء على الحاجة إلى السياسات االجتماعية العالمية الشاملة من أجل تأمين 

وقد اندمجت مخاوفهم وتوصياتهم في إعالن األلفية .  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل متبادليتم فيه"  للجميعمجتمع"
 من 2000عام  في  هذه القيموباعتماد. لتضامن والسالم على االلتزام الدولي بالقيم األساسية للحرية والمساواة واأآيدأعاد التالذي 
تشكل باتت و) MDGs( لألهداف اإلنمائية لأللفية اأساسأصبحت ات الدول األعضاء في األمم المتحدة،  صوتًا من أصو189قبل 

مجموعة من األهداف القابلة للقياس والملزمة بالوقت لقياس التقدم في تحقيق المصالح العامة الضرورية لتعزيز مصلحة وتماسك 
 عندما طالبت الدول بإستراتيجيات أآثر طموحًا وذلك بدعم دولي 2005 المؤتمر العالمي وقد تم تأآيد هذا األمر في. المجتمع
 . متزايد

حة مساال " هامشعندما يضيقااللتزام السياسي ضروريًا خصوصًا صبح ، ي)MDGs(هداف اإلنمائية لأللفية األولتحقيق 
 يصبح التدخل ، و)مفتوح االقتصادي الالنظام لقدرة وضع السياسة المحلية في تقليص(  على الصعيد الوطنيللحكومات" سياسيةال

  أميريةقدرة  أقل إستقاللية وأقلالقطاع العام في 

 وتحتاج إلى أن يتم تصميمها مع  مستدامة آي تكونمساندةخلق تحالفات سياسية وتتطلب السياسات االجتماعية أيضًا  
 . الممنوحةمصالح ال أو  الصفوة من قبلالسياسة االستحواذ على مقاومةأثناء ،  هذه التحالفاتتأسيس مراعاة

 تقوم  بحيث، لإلدارات الوطنية  المتضائلةخيارات السياسة وقتفي  اإلنمائيةيتطلب وجود ابتكار لتحسين القدرة و 
ية بإعادة التفكير في العالقات التسويقية للدولة، واالنصراف عن مناهج الحكومات المعتدلة، ائنموآاالت اإلالالحكومات و
 . ق لتوسيع مساحة سياسة الدولة من خالل سياسات االقتصاد الكلي والقطاعيواقتراح طر

 المشروطيات التي يوجهها وال يمكن فرضها من قبل ،تتطلب السياسات االجتماعية الناجحة االلتزام السياسي لقيادة الدولة 
ى سياق الدولة والحاجات المحلية ، وفي النهاية تعتمد الخيارات عل"ال توجد سياسة واحدة مناسبة للجميع ".المانحون

 غير المعلنة للسياسة ة دوافع الدولشملقد تو.  والحافز الحكوميميريلسياسية الداخلية والمجال األالتحالفات ا/واالتفاقيات
 . وتعزيز التنمية المحلية والتماسك االجتماعي واالستقرار السياسيمة بناء األ،االجتماعية

 :روابط

لسياسة االجتماعية في سياق التنمية ا:           )     (   االجتماعية   UNRISD    لبحوث التنميةمعهد األمم المتحدة •
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HU http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProgrammeAreasForResearchHome)/61EF570799AA5A

C780256B480035B31C?OpenDocument 

 UNDESA:(                                 H/esa/org.un.www://http(إدارة الشئون االجتماعية واالقتصادية التابعة لألمم المتحدة  •

 البنك الدولي •
• http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:20273940~menuPK:477175~pag

ePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html  

 UNDP MDGs :(: /mdg/org.undp.www://http(األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •

 

 ة الوطنية يائنمستراتيجيات اإلاإلالسياسة االجتماعية في  . 2

 قتصاداالقوية ت وعملفرص بهدف إيجاد و ،ية الوطنية من أجل بناء دول متماسكة اجتماعيًاائنم اإلستراتيجياتاإلتطلق الحكومات 
ية ائنمستراتيجيات اإلاإل إن. األقسام الالحقةالتفاصيل في تقع  الرسم البياني لمراحل العملية، و1شكل اليمثل . سياسًيواالستقرار ال

 تكونكي ول.  مناهج القطاعات التكنوقراطية وحدها غير آافيةإن. فرصة إلعادة التفكير في العقد االجتماعي للدولة هي طنيةالو
 فعالة، يجب أن تصاغ بطريقة متكاملة وأن تدعمها تحالفات من القوى السياسية واالجتماعية أو  الوطنية اإلنمائيةاإلستراتيجيات
عامل هي هذه الرؤية المشترآة ). 16إطار ( وقطاع األعمال والمجتمع المدني المنظم حكومة فيها الاعية تشاركالمواثيق االجتم

 . نجاحالبللتنمية  تسمح عامةالمصلحة ال تتبعاالجتماعية المختلفة لفئات  ال استعدادوفي النهاية، فإن. يةائنمعمليات اإلال ستدامةال مهم

 : ة ما يليية الوطنيائنمستراتيجيات اإلاإل تستلزم

 والنمو  لتأمين العدالةتحديد األهداف االقتصادية االجتماعية الوطنيةو االجتماعية واالقتصادية، قضاياالتشخيص  .1
 . واالستقرار االقتصادي

 . عالجتهامراجعة فعالية السياسات الحالية لم .2
 . ثار اإلنمائيةاآلمجموعة من السياسات القصيرة والمتوسطة والطويلة األمد من أجل تفعيل إقتراح  .3
 .  واألولويات االجتماعية االقتصادية الوطنيةميريانتقاء الخيارات بالنظر إلى مجال الدولة األ .4
 على المدى القصير والمتوسط  المتفق عليهاسياسات األولوية مع انتوافقت وخطة عمل ية وطنيةائنمإ إستراتيجية إعداد .5

 . )MDGs(طنية، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية والطويل من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية الو
 اإلنفاق متوسط األجل األولوية، ومن األفضل أن تكون في إطار دعم سياساتل يزانيةالم منتخصيص اعتمادات مناسبة  .6

 . ة متعددة السنواتينايزتربط البرامج بم
   الفعال،للتنفيذإيجاد أليات  .7
ستراتيجيات االتقدير الفعالية والسماح بالقيام بالتعديالت والتحسينات عند مراجعة  من أجل ،آليات مراقبة وتقييم إيجاد .8

 ).  سنوات5 - 3عادة آل (ية الوطنية ائنماإل

  -: ما يليية الوطنيةائنمستراتيجيات اإلإليتضمن المنهج الموصى به ل

ن العيش الرغد وتعزز  التي تحسالجتماعيةاتحسين التفاعل بين التنمية االقتصادية والسياسية، والترآيز على السياسات  
مثل مجموعة سياسات االقتصاد آ .في الوقت ذاته  والتقدم االجتماعيالنمولى النمو والسياسات االقتصادية التي تؤدي إ

 .لألمم المتحدةسياسات النمو مذآرة  و الكلي االقتصادياتالواردة في مذآرة سياسو ،لتي تتأثر بالتوزيعالكلي ا
تعلق بالسياسة االجتماعية، التخلي عن المناهج المتخلفة واالستثمار بقوة في الوجهين األساسيين للسياسة ما يفيو 

 وتعزيز بشريبناء رأسمال (واإلنتاج ) دعم احتياجات المواطنين وتخفيف المخاطر(الحماية /توزيعالاالجتماعية، إعادة 
 . )الفرص الوظيفية

 . االجتماعية واالقتصادية والسياسية)الديناميكيات(  اآللياتية لفهمالدمج بين التحاليل الكمية والنوع 
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 ية الوطنيةائنمستراتيجيات اإلاإل :1شكل

المواثيق االجتماعية ذات نظرة إنمائية / التحالفات السياسية
 وطنية للعدالة والنمو واالستقرار السياسي

 12

 التشخيص

االقتصاد : تشخيص التنمية االقتصادية
 ... النمو، االستثمار، التمويلالكلي، 

 

 قيم فعالية السياسات الحالية

 التنفيذ

المحاجات : اعيةتشخيص التنمية االجتم
االجتماعية، المخاطر، العقبات، مصادر 

 الصراع، آليات سوق العمل

 :راجع السياسات أو انتقي خيارات جديدة
 أولويات سياسة القطاعات االجتماعية واالقتصادية

 لتعزيز المساواة، والوظيفة، والنمو، واالستقرار السياسي

 إعادة التفكير في األولويات بالنظر إلى المجال األميري /خصص ميزانيات، الموافقة
 واألهداف االجتماعية االقتصادية ذات األولوية القصوى

 )محلية ودولية(يد مصادر جديدة للتمويل حد
 إطار عمل للنفقات المتوسطة الجل/ الموزانات المتعددة السنوات

 اإلستراتيجية اإلنمائية الوطنية
 )MDGs( قابلة للقياس بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية جلأهداف متوسطة وطويلة األ

 المراقبة والتقويم
هل تحقق السياسات أهداف العدالة والنمو واالستقرار السياسي؟ هل تفيد معظم سكان البلد؟ ما هي الحاجات 

 تصحيحها؟التي يجب 

راجع صياغة  

إستراتيجيات التنمية 

رة الوطنية في هذه المذآ

 التوجيهية للسياسة

 راجع المذآرات 
األ ة ال

 األهداف

راجع إرساء العدالة بين  

 القطاعات

راجع المبادرات الطويلة  

 والقصيرة األمد

ع السياسات الشاملة راج 

والسياسة ذات الهدف 

 المحدد 

راجع األدوات المختارة  

 لتعزيز التنمية الشاملة 

راجع صياغة  

اإلستراتيجيات اإلنمائية 

الوطنية في هذه مذآرة 

 السياسات هذه

 راجع التشخيص 

راجع مذآرات السياسات  

ال لأل األ



 

 )راجع  قسم تأمين المشارآة واالستدامة السياسية(استخدام المؤسسات والعمليات المشارآة  

من أجل االعتماد على ) غير الحكومية الدوليةوآاالت التمويل الدولية والثنائية والمنظمات (إشراك الشرآاء اإلنمائيين  
 .خبرتهم وضمان التوافق مع األولويات الوطنية والتجانس بين تدخالت المانحين

 

 3إطار 

 ية الوطنيةائنمستراتيجيات اإلاإلالمشاآل السائدة في 

 : لمعلومات ا فينقص

الفشل في وضع  أو ،"بالفقراء" على سبيل المثال، التعميم في ما يتعلق ،دون معلومات وتحليل إحصائي دقيقبيتم التشخيص  
 .بلد ما، أو تجاهل مصدر الصراع الحسبان فيمجموعة ما في 

 :  بين التشخيص واألولويات والميزانياترابط الت فينقص

 . على التشخيصال تعتمد األولويات الوطنية ف، فيهاإلستراتيجيات وخطط العمل  متابعة تمت، ولكن ال االتشخيص صحيحيكون  
 . إلنجازهانهائية  أهداف أو مواعيد  ليس لديهاتحدد اإلستراتيجيات وخطط العمل األمور الصحيحة ولكن 
 ا يعني تخليد أنماطة مميانيزناسبة من المالتشخيص واإلستراتيجيات وخطط العمل جيدة، ولكن ال يتم دعم األولويات باعتمادات مإن  
ولكن ال يتم ترجمة العديد من اإلستراتيجيات والخطط، بما في ذلك بعض المذآرات اإلستراتيجية للحد من الفقر إلى . سابقةنفاق إ

 . شبكات استثمار عامة

 :  المشارآةفي نقص  
تصميم  إلى تؤدي،  إستشارةباستشارة عامة محدودة أو بدونالتي تمت أو الميزانيات / التشخيص واإلستراتيجيات والخطط وإن 

 .فيما بعدرفض الضعيف للسياسة أو 
 عمل وطنية مشارآة للسكان ط؛ فمن الضروري تنمية خطشعب ولكن تفتقد النظرة الواقعية لحياة التعد الخطط القطاعية جيدة فنيًا 

 . من قبل آافة القطاعاتناسبةبطريقة م مشارآتهممن الشباب والبالغين والمواطنين، لضمان 

  : نقص في إدراك التفاعل بين السياسات االقتصادية واالجتماعية 
 ال يؤدي التعليم بالضرورة إلى التوظيف، مثًال،، ين بالنسبة للكثيرةبط بين السياسات االقتصادية واالجتماعية غير واضحواإن الر 

 . ن سياسات االقتصاد الكلي الفعالة عة ناتجالوظيفةفالتعليم يرفع من اإلنتاجية، ولكن 
الفقر فقط نتيجة التدخالت الصغيرة الموجهة على المستوى المحلي، ولكن بشكل رئيسي نتيجة السياسة من حد الال تتحقق عملية  

 . العادلة على المستوى الوطني والقطاعي

 التشخيص االجتماعي 

أهداف السياسة االجتماعية فإن .  مختلفة من وجهات نظربلدالجيدة فهمًا الحتياجات سكان الجتماعية االسياسات ال تصميميتطلب 
 يجب لذلك، . وتعزيز التماسك االجتماعيوظيفةال ودعم بشريالمال  الرأس وبناء ،جميع المواطنينل الحياة الكريمةيز تعزهي 

 سوق العمل ومصادر النزاع من أجل تحديد األهداف ذات )ديناميكيات(آليات  السكان، باإلضافة إلى خاطراحتياجات ومتحديد 
 . األولوية للتنمية االجتماعية

بموجب العقد االجتماعي بين بموجب ما هو متفق عليه في اإلعالنات واالتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية و: حتياجاتتحديد اال
الطعام، اللباس، التعليم، الخدمات الصحية، ومعايير ( التمتع بحياة آريمة بلدال والمواطنين، يحق لكافة السكان في حكومةال
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حاجتهم إلى حياة رغدة  المواطنين وواقع يجب سد الفجوات بين لذلك ).، الخصول على مسكنالحالتوظيف، والضمان االجتماعي، 
  .  من خالل االتجاه نحو إيجاد حلول وذلكسواء من منطلق حقوق السكان أو من منهج االحتياجات األساسية البسيط محتملة

 ولماذا؟ ما هي الفئات االجتماعية التي يجب ،سية من الحياة الكريمة واالحتياجات األساهو المستبعدما هي الفجوات؟ من  
 ؟ ما هي السياسات االجتماعية الالزمة؟  قصوىأولويةبفها اداسته

 :بلدالتوفير بيانات نوعية وآمية مع أخذ االحتياجات ذات األولوية في االعتبار لمختلف فئات المجتمع في  
  الجنسنوعو بين دورة الحياة التفاوتات 

 ) وفتياتفتيان  (طفالاأل 
 ) ذآور وإناث(الشباب  
 ن من الذآور واإلناث الذين يبلغون السن القانونية للعمل والبالغ 
 ن من الرجال والنساء والمسن 

 فئات الدخل  
  لفقرل) خطوط ( القوميخطالفئات المواطنين فوق وتحت  
) خط الفقر الدولي(، دوالرين أمريكيين في اليوم قومي دائمًاخط الفقر الم ستخدي: عدد األشخاصنسب  

 ).مدقعخط الفقر ال(باإلضافة إلى دوالر أمريكي واحد في اليوم 
ويجب )  ذات الدخل المنخفضبلدانالعادة ما تكون مجموعة صغيرة في ( مهمة للنمو متوسطة الاتالطبق 

 تمييزها
 .  األقلياتحالةو  الجنسنوعو النتائج بحسب المنطقة، والعمر، والعرق، توزيع، إن أمكن 

 غير الرسمي/ في القطاع الرسمينولمواطنا 
 . غير الرسميةملون في القطاعات الرسمية والنساء والرجال الذين يع 
الحضريين  بين السكان اتلى الفروق باإلضافة إشعبمعيشة ال يجب مراعاة مستويات / األساسية للوظيفةفئاتال 

 .والريفيين
  الخاصة سكانفئات ال 

 ) ييز الطائفي والجنسي والعرقي، الخبسبب التم (ستبعدةالفئات الم 
 الرجال والنساء ذوي اإلعاقات من  
 الشعوب األهلية 
 ن من الرجال والنساء والمهاجر 
  )IDPs(ن ون والنازحوالالجئ 

قص  لبناء إستراتيجية جيدة، يجب تحديد العوائق واألسباب الهيكلية التي تعيق التنمية االجتماعية، ما هي أسباب ن: تحديد العوائق
 ؟  الحصول عليهاآيف يمكن الفرص و

 ال توجد. حظوتهم ب المصرين على التمسككتسبةالمالمصالح أصحاب  وصفوةالعوائق األآثر شيوعًا عادة بالترتبط : سياسيًا 
تمع  في سياق السياسات العامة التي تعزز المعلومات العامة، والشفافية، واشراك المجتناولها ويجب. حلول سهلة لهذه المشكلة

ويمكن .  أدوات مفيدة للمناقشة العامةذهه ووتفسيرات اإلنفاق العامة  ألخرى التي تقوي العقد االجتماعيالمدني والنشاطات ا
 . ةفي حل األزمالسياسات الشاملة التي تم تصميمها بشكل جديد أن تساعد 

كافية من أجل توظيف آافة العمالة وتمويل الدية قتصااالنشطة األستثمارات واال النامية إلى بلدانتفتقر معظم ال: ااقتصاديإ 
) مثل األرض، الماء (موجودة، وأحيانًا تكون الموارد ال)وظيفةولويات السياسية في قسم الاأل يمكن إيجاد(التنمية االجتماعية 

 . غير آافية، حتى وإن آانت موزعة بالتساوي
عن على سبيل المثال، ، ستبعدينالمساواة والتمييز ضد المتمرار القد تؤدي العادات والتقاليد االجتماعية إلى اس: ااجتماعي 

  عنصري أو طائفي أواستبعادوقد يكون هناك .  منعهم من دخول بعض الوظائف أو استخدام الخدمات العامة، الخطريق
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وظائف، ى بعض اللعالحصول  اختيار المحافظة على التقاليد العرقية؛ أو إبقاء النساء في المنزل ومنعهن من ، أوديني
 هذه األمور في نطاق تناولويجب .  في حاالت التمييز واالستغاللصالحاإل ومساعدة قانونية ووسائل ذاتية،ومصادر دخل 

 .السياسات القطاعية
من السهل تصحيح العوائق التي تحد من : ن االستفادة من الخدماتع بعدينالم  تعيق واإلجراءات التيشروطال: اقانوني 

 . ليهاالحصول ع
  أن، آمااتاإلعاق في وجه األشخاص ذوي هو عقبة الممكن الوصول إليها هياآل األساسيةنقص الإن : البيئية والجغرافية 

لعديد من المجتمعات تمنعها من االستفادة من عمليات ل هي عقبات)  الصحراءمثل ( مادية وبعض البيئات الة الجغرافيةالعزل
 . التنمية

ويمكن تغيير الضرر . شاملةل االرتياب والالمباالة ضد التنمية اسببي. قف السلبية تجاه بعض الفئات والموارالضر: انفسي 
 والقيم والسلوك بواسطة السياسات االجتماعية المناسبة، آما هو مفصل في فصل التعامل مع الضرر

ن، واألسر واألفراد في حالة جيدة في مرحلة ما، فمن الممكن أن يكون السكا. ال يعد الفقر والحرمان ظروفًا مستقرة: رخطاتحديد األ
على المجتمعات أن تتخذ خطوات من أجل .  مختلفة يمكنها أن تؤدي بهم إلى الفقر مع مرور الوقتأخطارًا يواجهون قد ملكنهو

النشط ا المنهج تشكل سرعة التأثر وجوانب الخطر أدوات جيدة لهذ. التخفيف من سرعة تأثرها والتأقلم مع الصدمات عند حدوثها
 . )الديناميكي(

مستويات أدنى تشير سرعة التأثر إلى التعّرض للمخاطر وإلى احتمال تراجع الحالة المعيشية العامة للفرد أو األسرة إلى  
 . الستهالكا
 .    المخاطر الكوارث الطبيعية واألزمات المالية وعدم نمو المحصول والحرب والمرض الخطير، الخشمل ت قد 
وبالرغم من . المجتمعات آليات تقليدية للتأقلم مع المخاطر التي يجب أال تتغير إال في حال استبدالها بخيارات أآثر فعاليةتملك  

 السياسات االجتماعية، ألنها تفشل في توفير واحدة من أهم  هي مرآزذلك، يجب أال تكون الترتيبات االجتماعية واألسرية
 . قوميعلى المستوى ال التوزيع العادل لفوائد التنمية تأمين: وظائف السياسة االجتماعية

 وتعتبر . الفقراءوخاصًة لدخل أغلبية المواطنين ساسياأل مصدرهو ال العمل إن:  سوق العمل ديناميكيات ( آلياتتحديد
صري وتعزيز المصلحة  التمييز العنعالجةوماستراتيجية سوق العمل أساسية للحد من الفقر وتنمية رأسمال من الموارد البشرية 

لصالت التي تربط السياسات لويتطلب تقدير سوق العمل جهودًا منسقة بين مختلف الوزارات واستيعاب جيد . العامة واإلنتاجية
ويستند تقدير نموذج التنمية الذي يمتص القوى العاملة في الدولة على تحليل ترآيبة النمو االقتصادي . االقتصادية واالجتماعية

والقوى العاملة المتعلقة بها والقطاعات القيادية والقطاعات الثانوية في ) ت الزراعة، والصناعة، والتجارة والخدماتقطاعا(
. االقتصاد وحجم القطاع الخاص واحتماالت االستثمار المحلي والخارجي وتصور النمو والسكان على المدى المتوسط والطويل

 بين التناسق م عدالتغلب على األساس لتقييم الخيارات من أجل يوفر ذلك.   ضروريةوتعد الروابط مع سياسات االقتصاد الكلي
 ظروف مع وظيفةالالعرض والطلب على العمل وتحديد أي سياسات نمو واستثمار وسوق العمل قد تكون األفضل من أجل تعزيز 

 . عمل جيدة

(

تتابع بنفس سرعة معدل النمو؟ هل آان النمو مساندًا للفقر أو  والفقر؟ هل تّم الحّد من معدل الفقر وظيفةوال النمو صفاتما هي  
 ؟ ة ومربحة آافيوظائفبتوليد ؟ هل قام النمو تنازليًا

مثل ( في االقتصاد؟ هل يوجد فيها آثافة عمالية؟ ما هي مساهمتهم في اإليرادات العامة نشاطًاما هي القطاعات األآثر  
 ز وتحقيق المزيد من اإليرادات التي يمكن أن توجه إلى التنمية االجتماعية؟؟ ما الذي يمكن القيام به لتعزي)الضرائب

 الداخلين الجدد في سوق العمل؟ ما هي جميع ستيعابسيكون االقتصاد قادرًا على ا؟ هل  سنة18 سن تحتما هي نسبة السكان  
ت التي يمكن أن توفر فرص متساوية ها األولوية من أجل تأمين توظيف الشباب؟ ما هي السياساؤلسياسات التي يجب إعطاا

 ؟ ستبعدةواطنين من الفئات العرقية المللنساء أو الم
ما الذي يمكن فعله من أجل إسراع التوظيف الذي يولد النمو؟ ما هي سياسات االقتصاد الكلي والتدخالت القطاعية التي يجب  

ر لكل المواطنين؟ ما هي التدخالت الفعالة وغير المتوسط من أجل تأمين التوظيف واالزدها/تشجيعها على المدى القصير
ة؟  تقدم الخيارات ها األولوية من أجل تعزيز الطلب على العمل وشروط العمل الجيدؤعالة في سوق العمل التي يجب إعطاالف

 .وظيفةفي قسم ال
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 عندما ال توجدالكبرى شأ المشاآل ولكن تن بين مختلف الفئات مالزًم للمجتمعات، لحةالنزاع على المص إن: تحديد مصادر النزاع
المصغر سواء على المستوى  - العنف مشهودة التي تؤدي إلىال النزاعات غير إن.  أو عندما تكون غير فعالةمآليات للتعامل معه

  التنمية إلى وضع استراتيجيةوالمتخصصون فياالقتصاديون يعتزم .  تكاليف بشرية واقتصادية آبرىتحمل -) حرب(أو الكلي 
 ،)ةمثل العرقي (ة الداخليات تجاهل التوتر.  في الحسبان النزاع القائم أو المحتملوضعدون ب السالم واالستقرارتفترض وطنية 
 . النزاعات حدة يزيد من غالبًا ما

ل للموارد التوزيع غير العاد(تنطلق معظم النزاعات نتيجة الظلم المتعلق بالفروق االقتصادية : ًا أساسي يكون المبكرريالتح 
 تظلمات االستماع إلى  إن.حقوق اإلنسانب االستخفافري وأو قيام حكم عسك) الدينيةو العرقية(واالختالفات الثقافية ) والبطالة

ويمكن أن تكون . ضروري لمنع النزاعأمر  آليات التعامل مع المخالفات، هاالمواطنين وتحديد الحلول الفعالة، بما في
 . ة الوطنية آليات للبدء بالحوار وبناء الثقة وتحقيق التماسك االجتماعييائنمستراتيجيات اإلاال

ذ

م

ويتم تفسيرها الحقًا في مذآرة .  أداة فعالة لتحديد مصادر النزاع واألولويات من أجل التعامل معهاهو: تحليل الوقاية من النزاع 
 ).أنظر قسم ما بعد السياسة االجتماعية التقليدية (سياسات هذهال
تشكل النساء أآثر . أن السياسات تفيد النساء والرجال بشكل متساوتمامًا فتراض االيجب عدم : انية الجنسعدم المساواة قضايا 

مهاجرات غير أو  في المجتمع خصوصًا عندما يكن فقيرات، استبعادًاوهن من بين الفئات األآثر من السكان % 50من 
تمييز عنصري، انتهاك حقوق المساواة، ( نسبي باستبعادتنبؤ الجنس هي وع نحالة . ، الخاألهالي أو من أو معاقاتشرعيات، 

 ذلك، نجد النساء موجودات بأعداد متساوية في ومع). عدم التمكن من الحصول على تعليم، التوظيف المدفوع ونقص الوآاالت
السن والطائفة والعرق والدين واللغة  مع  الجنسانيةبياناتقدم ربط الوي.  فقراءو ، أغنياء أ واحدة من إحصائيات الدخلآٍل

وباإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون األدوار األساسية التي تلعبها . شدة تأثر المرأةعن قويًا جدًا  ًاوالموقع الجغرافي مؤشر
 ورداتن م ويعتبرمدفوعة األجرال غير بالقيام بالرعايةإنهن مرتبطات : المرأة في الحماية االقتصادية غير مرئية ومجانية

 . للعناية في أوقات األزمات االقتصادية

يتم   و.ذوي اإلعاقاتهو شعار أساسي للمنظمات المتخصصة باألشخاص » دونناب ما من شيء يخصنا، يتم «:شعباالستماع إلى ال
 إن. البهم الشعوب ومطبرؤى اهتمام خاص وي ذن ومختصيني اقتصادي من قبلية الوطنية عادةائنمستراتيجيات اإلاال تصميم

 .  النزاعمنعو ولكن أيضًا من أجل فهم مظالم المواطنين ،أساسيًا فقط للحكم الجيدليس االستماع إلى صوت المواطنين 
 

 4إطار 
  الفقراء حولاتيمم تجنب التع

 النامية، حيث يشكل بلدان فروق آبيرة بين الفقراء، خصوصًا في التوجد
يان الفروق من أجل تأمين ويجب تب. الفقراء نسبة آبيرة من السكان

 :خيارات سياسية مناسبة
المخاطر واحتياجات السكان /تشكل األسباب المختلفة للضعف 

قد : نقاط انطالق أساسيةهي  خط الفقر تحتالذين يعيشون 
يكون بعضهم بدو رحل وقد يكون اآلخرون عمال مزارع، 
وبعضهم اآلخر قد يعيش في مناطق عرضة للكوارث الطبيعية 

 في حين يعاني آخرون من ،ض اآلخر قد يكون الجئًاوالبع
 . وتتطلب هذه الفئات المختلفة سياسات مختلفة. إعاقة

ن استراتيجيات و الفقر والمعوزشديدو الفقر ووويتطلب معتدل 
 من عدم األالتغلب علىمختلفة، تبدأ بعمل طارئ من أجل 

 . الغذائي
 على ،تلفان مفهومان مخ هما االجتماعياالستبعادالفقر وإن  

 في آيرجزستان، إن أغلبية السكان فقراء ولكنهم ،سبيل المثال
ف األغلبية على أنها فقيرة ؛ وفي بوليفيا، قد تصنمستبعدينغير 
 . ستبعدةوم

تحديد بل إن  ،ال تهدف السياسة االجتماعية فقط إلى الحّد من الفقر •
، ، العرق، الدين الجنسالسن، نوع( المختلفة االستبغادعوامل 

 .مفيدة للترآيز على التشخيص االجتماعي) الموقع الجغرافي

 
من المهم تحديد :  أمر ضروريفصلة األرقام القياس

 والنتائج لمختلف فئات حاالتالمؤشرات التي تميز ال
حسب  أآبر قدر ممكن من التجزئة  ذلكويتضمن. شعبال

مثل (الدخل والنوع والسن وفئات المجتمع األخرى 
األصل وين يعانون من إعاقات والالجئين، األشخاص الذ

، الرسميغير /الرسمي، والقطاع )الطائفي والعرقي
قد . ، والمناطق الجغرافية والحضريةوالمناطق الريفية

 لألسف،يبدو تحديد فئات المجتمع المختلفة واضحًا، ولكن 
 بين فئات ات عدد من سياسات التنمية االختالفيتجاهل

ستراتيجيات االمهما آانت . آلهمعمق مشا/ أو حدةسكانال
ية الوطنية تبدو قوية من الناحية الفنية، غالبًا ما ائنماإل

تكون أولويات التنمية االجتماعية غير مناسبة أو موجهة 
 قائمة على معلومات غير آافية أو ألنهاتوجيهًا خاطئًا 

 تحديد المؤشرات يجب) 4إطار  (درجة مبالغ فيها بشاملة
تحسن ال مما يسمح بمراقبة سكانئة من الاألساسية لكل ف

 . قابل للقياسال
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 5 إطار

 سياسة المعلومات:  مواضيع البيانات

 بدرجة ييضفي عليهما الطابع السياسفتعريف وقياس الفقر والالمساواة أما . هناك نزعة لفهم الفقر على أنه فشل للسياسة العامة  
 .  أميرآا الجنوبية أآثر دقةبلدانوفي ) OECD(لتعاون االقتصادي والتنمية  منظمة ابلدانقياسات الفقر في  إن..  آبيرة

نصيب الفرد من اإلنفاق وتكون عادة قائمة على .  وغالبًا ما تكون غير قابلة للمقارنةاهج عدة منقوميةتستخدم خطوط الفقر ال 
الستهالك ا  من إلى مخصصات صغيرةفي اليوم، باإلضافة) سعر حراري( وحدة حرارية 2500-2000 للحصول على المطلوب

الحصول على التعليم و اإلسكانو مياه الشربو، ملبس ال-  وغالبًا ما تكون غير آافية لتغطية االحتياجات األساسية،غذائيالير غ
دد سوف يزداد ع إذا لم يتم وضع هذه االحتياجات األساسية في الحسبان بشكل متكامل،. األساسي والصحة، من بين أمور أخرى

 .األفراد الذين يعيشون في الفقر
وهنالك . لهذا السبب بدأت المنظمات الدولية في استخدام خطوط فقر من دوالر ودوالرين في اليوم، ولكن لهذا أيضًا بعض العيوب 

وى الشرائية  تعادل القتالمعنى المحدود لمتساوياانتقادات حول آيفية تطور خطوط الفقر التي تقاس بالمال وخصوصًا فيما يتعلق ب
 . لدى الفقراء

فقليل . إلى أن تكون دقيقة جدًا)  عدد األشخاصنسب( التي يشكل فيها الفقراء نسبة آبيرة من السكان، تميل خطوط الفقر بلدانفي ال 
في المثل  ماليين من الناس الذين يعتبرون فقراء، آما هو ظاهر لدىمن السنتات بالزائد أو بالناقص في اليوم يشكل فرقًا آبيرًا 

  -:التالي
 دقة خط الفقر: 1996إندونيسيا 

 خط الفقر

 خط فراد تحتماليين األ
 الفقر

 فرادحسب عدد األالفقر 
 خط تحتالسكان (% 

 )الفقر
ما يعادله بالروبية لكل 

 الشهر/فرد

 تعادل القوى ساويما ي
الشرائية بالدوالر 

 الشهر/ للفرداألمريكي 

/ فرددوالر أمريكي لكل 
 اليوم

تعادل معدل القوى 
 الشرائية 

19.2 9.75 28.516 16.91 0.56 
23.7 12.01 29.942 17.76 0.59 
28.3 14.39 31.358 18.60 0.62 
33.4 16.93 32.793 19.45 0.65 
43.5 22.06 35.645 21.14 0.70 

. 1996 عام SUSENAS  سوسيناسيات اإلندونيسيةالمستندة إلى بيانات من اإلحصائ) 2000( الدولي والبنك SMERU سميروتقارير :  المصدر
بواسطة عوامل تحويل لتعادل القوى الشرائية )  روبية للدوالر الواحد2.342( الدوالر، لتعديل سعر الصرف الرسمي ساويما ي إضافة ت، تمللعلم

 ). للدوالر الواحد0.3889(
 

 أداة شائعة إلظهار توزيع  هوو تحليل مؤشر الفائدة. شر آخر توزيع الدخل أو االستهالك أو أي مؤعدم المساواة تقديرات بينت 
وال يتم . المنطقة الجغرافية) 3(جتماعية، اال اتفئال) 2(مجموعات دخل من األغنى إلى األفقر، ) 1(الفوائد من خالل / النفقات

 . لبلدان في آافة ات بانتظامتطوير هذه التحليال
 مصدر جيد للبيانات، حيث أنهم غالبًا ما يقدمون فهي. بلدانلمعيشة في العديد من الويقوم البنك الدولي بمسح لقياس مستوى ا 

 ذلك، ال يتم تضمين الفئات األآثر تضررًا، مثل المشردين أو األشخاص معو. معلومات مجزأة حول التغييرات االجتماعية
 . تالفات داخل األسرة أيضاوقد ال توضح االخموجودين في المنازل، ال غير ات الرعاية مؤسس فينالموجودي

مؤشرات اجتماعية مختلفة على المستوى الوطني واإلقليمي وخلق مؤشر بتعزيز ) UNDP(قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 . التنمية البشرية والذي قد يكون مفيدًا آتفويض للفقر

 من  تشمل مجاالت مثل الدخل والصحة والتعليم والتمكينوالتي" بالقدرات" فيما يتعلق للعيش الرغد بديلة مقاييسيستكشف الباحثون  
 من أسباب ن، مثل بينيت في نيبال، بتطوير مؤشرات أخرى لقياس التمكينيوويقوم العلماء االجتماعي.  وحقوق اإلنسانأسباب القوة

 . قصاءاال والقوة
ويجب تحديد المواضيع التي ال .  المعرفة والتفسيرراتثغ بالدراسات لسدها واستكمالها فهم حدود البيانات مهم جدًا؛ ويجب تقييمإن  

 . ألبحاث المستقبليةمن أجل المزيد من اتتوافر لها الوثائق 
 . هناك حاجة ملحة لتقوية وتعزيز اإلحصائيات في المناطق االجتماعية حول العالم 

 
؛ رافايون  الفقراءاعتبارآيفية عدم ): 2005( وريدي ؛ بوجي" االجتماعيستبعادنيبال، تقدير نوع الجنس واال): "2005(بينيت : المصدر

مليًا): 2003( ريًا و ع .تقارير حول التنمية البشرية: )UNDP(؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطوط الفقر ن ظ
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  ية وخطط العملائنمستراتيجيات اإلاإل إعداد

مصحوبة الية الوطنية والقطاعية ائنمستراتيجيات اإلاإلمن أجل ضمان مجتمعات أآثر عدالة وأآثر شمولية، تطور الحكومات 
 وخطط  اإلستراتيجياتبدأت. لى خمس سنواتأهداف معينة ومواعيد إنجاز محددة، وعادة خالل مدة زمنية من ثالث إبخطط عمل ب

في سياق النطاق قييم تتم مناقشة عملية خيارات التو. قوميةولويات الؤدي إلى تحديد األيي ذال  عادل للمشاآل، العمل من تشخيص
في وتناقش باقي األقسام التالية .  والمشارآةسوف يتم تقديم مواضيع التمويل والتطبيق والمراقبةفي أقسام الحقة، . اح المتميرياأل

مبادرات و  عبر القطاعات،عدالةالتوزيع وال قضاياو مقابل سياسات مستهدفة، شاملةسياسات  (منتقاة ًا مواضيعالسياساتمذآرة 
 ).، والتعليم، والصحة، والحماية والتماسك االجتماعيوظيفيةفرص الالتوليد أولويات ، وقصيرة األجل

 الفئات السكانية،  احتياجاتفيما يخص  الرئيسيةاألولويات االجتماعية  أن يؤسس التشخيص يجب:تحديد األهداف الوطنية
  أن تكون الالئحة طويلةرجحومن الم. افة إلى مصادر النزاع التنمية االجتماعية باإلضعقبات وواألخطار التي يواجهونها،

هذه  خاطبة لم األهداف مقاصديجب أن تلخصو.  الوطنيةةئيماناإلستراتيجية االوضع عند  مراعاتها  ومن المهمومفصلة،
على سبيل المثال، الهدف . ةالعالقذات  السياسات القطاعية مهم ألنه يوضح أولوية هدافتحديد األ إن. األولويات االجتماعية الملحة

 .بلدال المعيشة في ياتللحد من الفقر ورفع مستو األآثر فعالية الوسيلة الوظيفية نظرًا ألنها هيفرص الاألول هو خلق النموذجي 
 

 6إطار 

 ية الوطنيةائنمإلستراتيجيات اإللاالجتماعية النموذجية  األهداف 
 الهدف  الرئيسيةاتالسياس القسم

 ورفع من الفقر للجميع للحد ة الالئقالفرص الوظيفيةتوليد -1  مناسبترتيب أهداف سياسات االقتصاد الكلي ومزيج من 6
 مستويات المعيشة

  االحتياجات االجتماعية الملحةتلبية -2  ومؤثرةمبادرات متعددة القطاعات قصيرة األجل  5
ة عبر سياسات الحماية االجتماعية المناسبة، تعزيز العدال  6 و 3

 القطاعات
  الحد من الضعف وتعزيز العدالة-3

  تحسين الوضع الصحي للسكان-4 توسيع التغطية الصحية والبرامج 6
  رفع مستوي التعليم للسكان-5  واالستثمار في جميع مستويات التعليمبقاءزيادة التداخل واإل 6
 ي الداخلنزاعالتقليل  -6  مصادر النزاع التي تستهدفالتدخالت 6
6 
6 
 
3 

الضرر ضد تعزيز المجتمعات المتعددة الثقافات ومعالجة 
 قصاة المفئاتال
 من خالل التدخالت حصول عليها نقص الفرص والعالجةم

 القطاعية 
 خطط العمل الوطنية للكبار والشباب، الخ

  االجتماعي بين فئات المجتمعماسكت تعزيز ال-7

 
 :من  الخطوة التاليةكونتتو. ترتيب األهداف الوطنية توجيهًا حول األولويات الوطنية يجب أن يوفر :موجودة الالسياساتمراجعة 

 .بلدال في موجودة الالبرامج االجتماعيةحصر  
المناطق /الفئات ما هين؟ والمستفيدهم  السياسات االجتماعية األولويات المحددة في التشخيص؟ من عالجهل ت: تقييم الثغرات 

 التي ال يتم تغطيتها؟
 بفعالية ما هو مدى مساهمتهاهل هي البرامج الصحيحة؟ ؟  المشاآل االجتماعيةتعالج، هل اذا آان حجم البرامج القائمة مرتفعإ 

 ية الوطنية؟ائنمهداف اإلاألفي األهداف اإلنمائية لأللفية و
  االحتياجات االجتماعية المحددة في التشخيص؟واجهة لم فعالية توجد خيارات أآثرهل 

لبرامج إن فعالية اساسي،  ذلك، ربما باستثناء التعليم األمعو. جتماعيةاال اتسياس ما من النوع لديها بلدانال جميع،  عاموجهب
  -:بسببتكون محدودة  ما غالبًاالموجودة 

 نم بدالًً ، األجزاء األآثر غنى في المجتمع وهي من القطاع الرسمي،محددة اجزءأ معظم البرامجتخدم : التغطية المحدودة 
 . الخدمات االجتماعيةاي ال تغطيهت في المناطق الريفية والرسميالغير بقى في القطاع ت تي الاألآثر حرمانا الفئات

تتطلب تحسينات هامة في العدالة والكفاءة و فترة طويلةمنذ   مصممةالبرامج آثيرا ما تكون: مناسبغير  تصميم السياس  الة
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 من السياسات القطاعية التي إن العديد). فورات التكلفةووداخل مع البرامج األخرى، ، والتمتراجعةال، تجنب اآلثار مثُال(
 التعاون زيادة والعدالة والتماسك االجتماعي وة الالئقفرص الوظيفية لتوليد المناسبة لم تعدفي الثمانينات والتسعينات صممت 

 يهف، )عمل، ورسوم الخدماتالسوق تطويع  و المتبقيةةمثل السياسات االجتماعي(إلى الحد األقصى في التنمية االقتصادية 
 .ات هذهفي قسم الحق من مذآرة السياسيوتعرض مناقشة حول القطاعات والخيارات . نظر إعادة التطلبت
ات  الثمانينخالل فترة وخصوصًا ة االجتماعياتالقليل في القطاعتقليديًا  النامية بلدانالاستثمرت حكومات : التمويل غير الكافي 

 . والتسعينات
االجتماعية يزانية  تستوعب معظم الم مثل األجورالدوريةالنفقات على الرغم من أن :  ناقصة التمويلدوريةالنفقات ال 

التنمية ذلك أن أولوية، ذات  أجور الموظفين المؤهلين يجب أن تكون. تظل ناقصة التمويل النامية، إال أنها بلدانفي ال
بلدان في نشر طاقم ال عدد من وقد بدأ، ) ال يحتاج إلى مدرسة ليعلمالمعلم (بشريةال عايةر بسبب التحدثاالجتماعية

 تمت زيادة إذا). "األطباء الحفاة " مثل المسعفين الذي يعملون آأطباء في الصين(عمل طبي منخفض التكاليف، 
 في احيث أنه، أفضلعلى شكل ، بلكت الطبية، امداداتمثل اإل تغطية النفقات المتكررة، ى إلتزداد الحاجةالموارد، 

 . غاية األهمية بالنسبة لنجاح البرنامج
،  الناميةبلدانالفي ) نفقات إعادة تأهيل المرافق الموجودةوحتى (مال  الرأسنفقات : دةومال المحد رأس استثمارات 

في المناطق الريفية؛ ولكن  وخصوصًا ،مال ضرورية ال إن استثمارات رأس.مانحينالتم تمويلها من قبل ي  ماغالبًا
  الهياآل األساسيةألن، الكاملةة ينازيالمكلفة االجتماعية، في سياق تيجب تقييم األبنية الجديدة بعناية لتقدير فائدة ال

 . جديدة دورية باهظة الثمن وتخلق مصاريف

ال

ال

قلة لفة عالية وتأثير منخفض والتي تفيد كتغالبًا ما تذهب األموال إلى برامج ذات : األموال الموزعة بشكل خاطئ بين البرامج 
صة جدًا الموجودة في العاصمة، بدًال من أن تكون مستثمرة في برامج ذات تأثير مرتفع صخت، مثل المستشفيات الممن الناس

 .   مثل الكثير من البرامج الصحية الريفية التي يتم تمويلها جيدًا وتزويدها بفريق طبي جيداألغلبية،والتي تفيد 
 متحرآة لألشخاص الذين يحتاجون مقاعدعلى سبيل المثال، تأمين . ، تضييع قدرات التنميةات داخل القطاعروابطقص ن 

تطيع األشخاص الذين نقل في المدن، ال يسال ووسائل الهياآل األساسية ن لم توجدولكن إإليها قد يساعد على تعزيز الحرآة، 
 آلي دون وجود سياسات اقتصادبيم  التعلاإلنفاق بسخاء على آذلك و. اة مستقلة متحرآة الحصول على حيمقاعديتنقلون على 

 . موازية التي تولد الفرص الوظيفية

 مالي  حيزبلدانللغالبًا ما يكون . إن االحتياجات االجتماعية آثيرة، ولكن الموارد محدودة:  الترتيب حسب األولويةخيارات
الموارد لكي يتم توجيه ،  هو الترتيب حسب األولوية إستراتيجيةوأساس أي. ات المطلوبة االستثمارجميع غير آاف لتغطية ،دمحدو

 . كلفتها فعالةت األآبر والتي تكون اتالمحدودة إلى التدخالت ذات التأثير

 ت برامج رؤية واضحة إلسهاماهول وعبر القطاعات، داخليتطلب تقييمًا للمقايضات فهو .  تحديد خيارات السياسات أمًر صعًبإن
 ).7إطار  (فعالية تكلفتها، واإلدارة، واالستدامةو ،التنميةمختلفة في 

. ان مهمان أمرهمالسياسات مراحل لتحديد و تيوقت، فإن الين محدودتنفيذيةقدرة و مالي حيز لديها  الناميةبلدانال معظم نظرًا ألن
في ، ) وخيارات التوسع في التغطيةشاملةال قسم السياسات انظر( برامج التغطية االجتماعية بلدان في توسيعالوقد قامت معظم 

 . العادلةوطنيةالية ائنماإلإلستراتيجية ل أساسًيهو   االلتزام بتوقيت طموحفإنالضرورة الملحة للحد من الفقر، ضوء 

 أنهانمية االجتماعية من ، تعاني سياسة الت)بلدانالوبعض معاشات التقاعد في بعض (باستثناء التعليم : حصص من الميزانيةتأمين 
ومن .  وخاصة لوزارات الصحة والعمل والثقافة والشئون االجتماعيةأموال قليلةخصص لها إال ي وال " الثانيةدرجةال " منسمة

وتقديم  من الميزانيةالضروري عادة التفاوض مع وزارة المالية ووآاالت التخطيط والسلطات المعنية للحصول على حصة أآبر 
داخل (تحديد االستثمارات ذات التأثير المنخفض والتكلفة المرتفعة لوهناك إستراتيجية إضافية . ةيقتصادية والسياسلحجج االا

مع مقارنة بالذه االستثمارات ه مناقشة تكاليف فرصو)  العسكرية، الخمشترياتالسدود والالقطاعات االجتماعية وخارجها، مثل 
والمانحين منظمات المجتمع المدني  إشراك  إن.ة ذات التأثير المرتفع والتكلفة المنخفضةالمقترح ىاألخرالمبادرات االجتماعية 

 . مفيدًا غالبا ما يكونللمصروفات االجتماعيةتوزيع حصص  عامة حول ة في مناقشواإلعالم

فيها الوزارات أو الفئات د هعادة، ال تعارض اإلدارات الوطنية التنمية االجتماعية لمواطنيها، ولكنها تجد نفسها في مواقف تج
ن المنظمات م الضغط أتييوقد .  النفقات المخصصة للتنمية االجتماعيةردهي مما يزانيةللحصول على حصة آبيرة من المالقوية 
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  منوفي آٍل. حصول على مناهج قطاعية، متجاهلين االحتياجات االجتماعية األآثر شموليةعمل للالخبراء فيها بال الدولية التي يقوم
 على تجادلالتالعب بهذا النقاش، والتي خلف أو المواقف األيدلوجية / المصالح المستثمرة وكونًا ما تب النامية والمتقدمة، غالبلدانال

دون ذآر النفقات العسكرية والنفقات غير المنتجة التي تعد ب، سبيل المثال بأن النفقات االجتماعية تسبب خسائر ال يمكن إدارتها
الموازنات التي تظهر اآلثار الموزعة (، إن وجدت،  النظاميةاجعات النفقات العامة والموازنات وفي هذه الحالة، تعد مر.أآبر بكثير
 .لتحقيق الشفافية والعقالنية لصنع القرارأدوات مفيدة ) أو على فئات المجتمع األخرى/ وانيةعلى الجنس

 تمويل وتطبيق السياسات االجتماعية 

 . نامج اجتماعي مباشرة بتحليل آيفية تمويله وتنفيذهيتصل تصميم أي بر

  -: من خاللتنوعةسياسات االجتماعية الم يمكن تمويل ال:التمويل

، يمكن زيادة أحيانًا.  الضريبة العامةتم عادة من خالل إيراداتي وً، أآثر طرق التمويل شيوعاو وه: العامةةيناميز مندعم  
 .  للخدمات الطبيةأمواٍلضريبة الصحة على الكحول والتبغ، وتأمين : ل اجتماعية مثغراضضريبة معينة أل

ال

                                                

 ذلك، فإن معظم البرامج وخصوصًا ومع.  والتي تم توسيعها في الثمانينيات والتسعيناتالرسوم والمساهمات المتعلقة بالدخل 
ما لم تكن رمزية، . مرتفع والمنخفض ذات الدخل الفئات تتطلب إما مساندة عامة أو إعانات من ال، الفقراءالتي تستهدفتلك 

وال يوصى  الخدمات بين المجموعات ذات الدخل المنخفض مستوىفإن رسوم المستخدم غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض حاد في 
 .  للخدمات األساسيةبها

يسمح . جتماعيةاالبرامج ال استدامةقطعًا وبالتالي ال يسمح ب غالبًا ما يكون التمويل الناتج عن التبرعات مت:التبرعات الخيرية 
 .فقط  بشكل مؤقتثغراتال بسد تمويلال مثل هذا

وقد فشلت عدة برامج اجتماعية . لوفاء بهاا، للتأآد من  خصومه العارضة، بما في ذلكبرنامج أي  ظليجب تقييم االلتزامات في
؛ تدريجيةالجتماعية الناجحة من أنظمة ضريبية وتأتي النتائج ا. مسئولتمويل أميري دون  بابادرت بهشاملة سابقًا ألن الحكومة 

دخل ال إذا آان.  تخفيض الضرائب المفروضة على األغنياءن طريققدرة التنمية االجتماعية عوغالبًا ما تسيء الحكومات تقييم 
، بما في لزيادة الدخلطرق في يجب التفكير تم الحكم على السياسة بأهميتها بالقدر الكافي، عندئذ  واللتزاماتآاٍف للوفاء باغير 

 . مثل النفقات العسكريةاجتماعية  في المجاالت األقل أهمية استقطاعات أو إجراء  تدريجيًا، جديدةذلك فرض ضرائب

 األآثر فقرًا، تعتبر بلدانوبالنسبة لل. شرط أال يشكل الدين خطرًا على استقرار االقتصاد الكلي، بخيار آخرهو التمويل الخارجي 
ومناهج ) GBS( وخصوصًا إذا أتت آدعم للموازنة العامة ، الدين من الخيارات المفضلةتخفيفوساعدات االمتيازية المنح والم

الخارجي تأثيرات التمويل تم مناقشة تو. ات هذهلسياسا مذآرة من  في الجزء األخيرمعروضةال) SWAps(على امتداد القطاع 
 . نموال وكليلالقتصاد اا سياسة مذآرةعلى معدل سعر الصرف في 

الخسارة في ) 1( النامية بسبب بلدانالفي االجتماعية ال يمكن تحمل السياسات  ه بأنجادل الكثيروني: التكاليفالقدرة على تحمل 
 االحتياجات  من المرجح أن)2 ( مفترضة،فعالة/ عادلةإجمالي الدخل المحلي المحتمل نتيجة تسوية/االستثمارات المحتملة

 -: هذهسياسة ال في مذآرةتم مناقشته سابقًاآما قد ولكن . تخلق خسائر ضريبية ال يمكن إدارتهاوف مة ساالجتماعية الضخ

أنظمة االقتصاد  إن النمو،من من إنتاجيتهم وبالتالي ويعزز االستثمار في البشر .  أيضًااستثمار هام هي  التنمية االجتماعيةإن 
 في دول منظمة التعاون ه في حين أن، األولىةتنميال في مراحل ت باإلنفاق االجتماعياألآثر إنتاجًا في العالم قد التزمالعالمية 

  TP3PT.نفقات اجتماعية أعلى للفرد بلدان مع في هذه الا اإلنتاجية آثيرزيد، ت)OECD(االقتصادي والتنمية 
 .النموزيادة  المحلي، وبالتالي  االقتصادي الطلب الفقراءشجع زيادة دخلت 
، أو األنشطة ذات العائد عسكريةالاالنشطة ، مثل آبيرة من الميزانيات الوطنية على أنشطة غير منتجة حصةيتم إنفاق  

 . االقتصادية ذات اإلنتاجية العاليةت االستثمارا نبذ وال تحتاج االستثمارات االجتماعية إلى جدًا،المنخفض
عن طريق زيادة الناتج المحلي   يتم توفيرهال ماليمجعلى السياسات االجتماعية أن تنمو مع يجب  النامية، بلدانالفي و 

 .أو المساعداتاإلجمالي 

 
 )OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، طبقًا لبيانات )2006. (إت آل.  سيكون، م3
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. ساهماتوالم المجتمع لتمويل السياسات االجتماعية من خالل الضرائب استعداد تحمل التكاليف على  القدرة علىعتمدفي النهاية، ت
إلعادة استعداد المجتمع يكون مدى إلى أي : والمواطنين العقد االجتماعي بين الحكومات مرآزفي تحمل التكاليف القدرة على كمن تو
دول منظمة التعاون االقتصادي فإن – على نفس المستوى من التنمية االقتصادية في نفقاتهم  هيوتختلف البلدان التي وآيف؟ ،توزيعال

 . المحليناتجهممن إجمالي  في المائة 30 و10 بين تنفق )OECD(والتنمية 

 7إطار 

 اسات والبرامج االجتماعية تقييم السي
 : اآلثار االجتماعية

 . بلٍد ما في  المختلفة، بما في ذلك آثار التوزيع على فئات السكان ماةسياسأو  / الذين تتم تغطيتهم من برنامجالسكانحجم  

 .شعب المحددةلاومخاطر / لخدمة احتياجاتمنافعلآفاية ا 
 -:نصائح، بوجه عام، ينصح بـ 

 ).شاملةالخدمات الو فرص الوظيفيةمثل توليد ال(ي تخدم االحتياجات الملحة ألغلبية المواطنين اختيار البرامج الت 
 .اعنز التنمية، بما في ذلك منع المعوقاتو) مثل، المجاعة(حدة وعمق المشاآل العاجلة عالج اختيار البرامج التي ت 
 -:لما يلي عادال ادير يتطلب تق ماسياسةأو /برنامج  تقييم فعالية تكلفة:فعالية التكلفة

 )المستفيدين والفوائد(تغطية البرنامج  
ضمانات لآنتيجة لالعارضة،  بما فيها الخصوم)  النفقات العامةإجماليآنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي و(السياسة / البرنامجلفةتك 

 .ىالبرامج األخرمع مقارنة بال، ) التقاعدمعاشاتمثل ( للبرامج مكنةالحكومية الم
 التي تميل االستهداف اختبار  وسيلةمثل(التكاليف اإلدارية، آنسبة مئوية من إجمالي التكاليف، وآيفية مقارنة التكاليف بالبرامج األخرى  

 ).الغلوإلى 
 لتنميةل اإليجابية نطاقات الخارجية والجلالفوائد االجتماعية طويلة األ 
 امج وبدائلهانالبر/ة للسياس المناسبةتكلفةال 
مثل برامج  (التأثير البليغمنخفضة والتكلفة التختلف النتائج حسب تصميم وتنفيذ البرنامج، ولكن تقدم بعض التدخالت العامة ذات : ائحنص 

 . السياسات هذهفي أقسام الحقة من مذآرة) التغذية
 : حكم القضايا
 ).قدرة الحكومة المحلية منخفضةعندما تكون دة البرامج المستهدفة المعقيجب تجنب ، مثال( البرامج التنفيذية لتقديمالقدرة  

 . يتم سحبهاأن الموارد قددليل على معدل غياب الموظفين، : ة اإلدارهتماماتا 
 لمواطنينل  واالستجابةمشارآةال 

مثل شرآات المياه وشرآات التأمين والوزارات التي تريد ( لتقديم الخدمات منوحةمقاومة الضغوط من المصالح الم: نصائح 
 ). فقطصفوةمثل خدمة ال( مع انخفاض العائدات االجتماعية  حسب األولوية البرامجرتيبط لتوأو ضغ) صة أآبر من الميزانيةح
 وأحيانًا قد تكون -لهؤالء أصحاب األصوات القوية  البداية، وتوفير االهتمام لجميع الفئات، وليس فقط ذأن يكون هناك شمولية من 
 السياسة إلى اتخاذ قرارات عادلة تستند إلى حجم المشاآل المحددة ناعمناقشة اإلنمائية؛ ويحتاج ص منظمة وطاغية على الة مافئ

 . فرص قليلةوذويولئك الذين قد ال يكون لهم صوت ألخاصة برامج دعم آذلك في التشخيص، و
 
 

 -:؟ ويتطلب هذاالزمن البرنامج عبر لبقاء مساحة مالية آافية توجد هل :تحمل التكاليفالقدرة على االستدامة و
 ؛ البلد وإيرادات وقعةتقدير التكاليف المت 
جود إطار عمل وويعد . ولويات التنميةألنتيجة آ  تخصيص الحصصللحكومة والتغيرات المتوقعة في الخطط القطاعية المتوسطة األجل 

 .مفيدًا جدًا هنا) MTEF (جلإستراتيجية متوسطة األ
 تأو النفقا) ما شابه مثل الجيش و(استخدام النفقات غير المنتجة ب، بدءًا ةتقييم مصادر التمويل الداخليتم ي آان هناك فجوة في التمويل، اإذ 

 ). فقطمرتفعفادة الفئات ذات الدخل الإمثل (ذات العائدات االجتماعية المنخفضة 
اع هو أآثر أهمية لتمويل التنمية االجتماعية ويتم والمناهج على امتداد القط  من خالل منظمة دعم الموازنة العامةة الدوليتحويالتدور ال 

  .ات هذهمناقشته في القسم األخير من مذآرة السياسي

 21



  والصحة التعليم على ةالعام اتالنفق :1 جدول

 )إجمالي الناتج المحلي من ٪( المنطقة حسب
 المنطقة التعليم الصحة

6.7 5.6 
دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 

)OECD( 
 شرق آسيا والمحيط الهادئ 3.2 1.9
 شرق أوروبا وآسيا الوسطي 4.1 4.5
 أمريكا الالتينية 4.3 3.3

الشرق األوسط وشمال  متوفرةغير  2.7
 أفريقيا

 جنوب آسيا 2.4 1.1
 أفريقيا جنوب الصحراء متوفرةغير  2.4

 .2006البنك الدولي مؤشرات التنمية العالمية : المصدر      
 

 يمكن تحمل تكاليف ه أنمانحة الوآاالت القدرت ذلك، معو.  االجتماعيةحمايةال وعمالةنفقات الد تقديرات عالمية مماثلة لال توج
  -:،)أو التعويضات االجتماعية (ة غير المشروطة النقديت، مثل التحويال األآثر إعادة للتوزيعاالجتماعيةسياسات ال

) الشيخوخة واإلعاقة( العامة غير المساهمة الشاملةالتقاعد وعة من معاشات مجمأن ) ILO(تقدر منظمة العمل الدولية  
ويمكن .  من إجمالي الناتج المحلي في المائة2 -1حوالي ، بلدانالوالفوائد العائدة على األطفال يمكن تحمل تكلفتها في معظم 

 . في المائة40 -35  أن تحد من الفقر بنسبةالمخططاتلهذه 
تتراوح بين   األآثر فقرًا السكان من في المائة10 ال   سنتًا في اليوم إلى50بما يعادل جتماعي االتحويل لإيجاد اإن تكلفة  

 ذات بلدانفي  ة آبيردرجة ب المعدلينخفض  أفريقيا فقرًا؛بلدانآثر من إجمالي الناتج المحلي في أ في المائة 0.7إلى % 0.1
 .إجمالي ناتج محلي مرتفع

معاشات  مخططاتاالجتماعي األخرى ذات العائدات االجتماعية المنخفضة، مثل القطاع برامج اليف تكب  هذامقارنةيجب  
 .٪ من إجمالي الناتج المحلي في البرازيل7.3التي تصل إلى التقاعد الخاصة المساهمة 

 
 تصحيحلز العدالة يزويتطلب وجود سياسات تع.  هدف شرعي أساسي للسياسات االجتماعيةتوزيعالإن إعادة : توزيع الإعادة

  منزيدالعامة أن تخفف أو تويمكن للسياسية .  عن قوى السوق غير المنتظمةالنمو االقتصادي الناتجة لفوائد متوازنالتوزيع غير ال
ية للفئات تأمين التغط) 1(تأثيراتها التوزيعية من أجل   وبدقة تصميم السياسة االجتماعيةيقيمالفروق االجتماعية؛ فيجب أن 

 موارد عامة تفيد الفئات ذات الدخل المرتفع بنظمة، مثل تشييد أالتدريجيتفادي إعادة التوزيع  وخاصة) 2( مثل الفقراء، ستبعدةمال
لموارد سواء من المواطنين الذين يدفعون الضرائب إلى ا بعضًا من تحويل تمويل السياسات االجتماعية يتضمن. على األغلب

وآبار  العاملين إلى العاطلين عن العمل سكان من ال الضمان االجتماعي،ة أو آما في حال، الرسميأولئك الموجودين خارج القطاع
  .السن

 انفذهتسالجهة التي من المهم تحديد  منها، يكون دالموجووضع برامج اجتماعية جديدة أو توسيع في عندما نفكر : نفيذ التإعدادات
مثل، وزارات العمل (تفشل السياسات االجتماعية ألنها موجودة شكليا فقط  غالبًا،. حالنجا الموارد البشرية الكافية لضمان ريوفتو

 ) بلدجميع أنحاء المع عدد قليل من المفتشين لمراقبة المعايير في 

) اإلجراءات ومواصالتدراتهم، ومن حيث التجهيزات والمن حيث عدد الموظفين ومهاراتهم وق(هل الوزارة المعنية قادرة  
 ؟ من الميزانية آما ينبغي االحتياجات تغطيةتم ت؟ ما المطلوب؟ هل آما ينبغيفيذ البرنامج تنعلى 

من ؟ أي نوع  اذا آانت غير موجودةهل يمكن إنشاؤها سريًعاجديد؟ تدعم عملية تنفيذ برنامج يمكنها أن  مؤسسات توجدهل  
  يمكن استخدامها؟ ات التوصيل المؤسسي البديلآلي

 عائقكلفة نقل عالية، ت ( على منافع البرامج  صعوبات في الحصولالمستبعدة ويرة الفق الفئاتون، خصوًصا المواطن يواجههل 
 ؟ )اجتماعي، نقص في التوثيق والمعلومات عيباللغة، 

ن يحقق م وجدي؟ هل التصميم؟ هل شارك المستفيدون في شعبت الاصوإلى أماع تسال ل أو للمشارآةالئمةاألنظمة مأن هل  
 أو مكاتب لشكاوى المواطنين؟ هل هي فاعلة ويسهل الوصول إليها؟ / وشكاوىفي ال

  -: االجتماعيةة لتوصيل الخدم رئيسية أربعة آلياتتوجد
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 التغطية عادًة هي األفضل لتوسيع ،محليةالحكومات الوزارات وخط مرآزي من ال، عبر اآللية التي ترتكز على القطاع العام 
 .جميع أنحاء الدولة االجتماعي في ستبعادوالحد من الفقر واال

 . عادًة الدخل المرتفعات ذ الفئاتإلى يةفعالبلخدمات ا، جيدة لتوصيل  على أساس السوق تقومآلية 
 ؛ عادًة للعمل مع الجماعات جيدة،المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية 
نظًرا لقلة موارد السياسات االجتماعية في  مختلطوصيل ت نظام  هوقد يكون الحل األفضل – مذآورة أعاله من اآلليات المزيج 
 لناميةا بلدانال

 العديدة واإلخفاقات العامة، يجب التذآير بالعيوب ةفي توصيل الخدموبالرغم من الحاجة إلى المكاسب الفعالة . حدودهال آلية  لك
المناطق، تمت خصخصة المؤسسات العامة فقط وفي بعض . الخدمات العامة خالل الثمانينات والتسعينات توفيرفي التي حدثت 

شرآات دخلت في عقود احتكارية آثرت الحكايات عن . مال االجتماعي الرأسفي   صافية ممثلًة خسارة آخر،استخداموضعها في ل
. ة واإلعانات الماليطلبات لزيادات رسوم المستخدمب" رهينة") والمرآزية(لتوصيل الخدمات ثم طالبت الحكومات المحلية 

حيث أنه  ،النساءعلى عمل ثقل اللخدمات االجتماعية عدم المساواة بين الجنسين، بزيادة ل  التجاريتسويقال ذلك، عزز باإلضافة إلى
 - إنشاء شراآات عامة من الواجب أنه إذا آان ذلك يعني.متوفرة  الخدمات غير تصبح عندماعائالتهن االلتزام برعاية يجب عليهن

 . المحتمل السوق قصورتحديد يتم مها وتنظيمها بإمعان وخاصة، فينبغي تصمي

، وعندما يكون )مثل الماء والكهرباء(عند وجود احتكارات طبيعية أو شبه طبيعية مطلوبة  الحكومة تتدخالبوجه خاص، تكون 
 متطلبات رأس خلقندما تأو ع) قليلة السكان البعيدة ومثل خدمات النقل إلى المناطق (غير متواجدالتموين الخاص غير آاٍف أو 

 نخفضمعات ذات الدخل المتجمخدمة اللى السوق أن ع التي تعتمد خططاتوجدت الم. جديدةالشرآات ال لدخولالمال الكبير عائًقا 
ال يكترث القطاع . ات الدخل المرتفعي تحصل عليها من خدمة الجماعات ذالعائدات المرتفعة التمع  بالمقارنة ،غير مثيرة لالهتمام

 بلدانالوفي .  مرتفعة والعائدات منخفضةلمصاحبةالمناطق البعيدة ألن تكاليف العمليات اب أو نخفضبذوي الدخل الملخاص عادًة ا
الثانوي والصحة والحماية / من السكان، يكون التموين العام الشامل مطلوًبا للتعليم االبتدائيمهما معدل الفقراءفيها يشكل التي 

  .االجتماعية األساسية

مع نواحي التنمية األآثر  بشكٍل أفضل منها، ويتعامل الكثيرالمستبعدة فئات اللعمل بمرونة معل ظمات غير الحكومية المنتجهت
 النامية، غالًبا ما تكون المنظمات غير الحكومية المحلية بلدانالوفي .  من أسباب القوةوتمكين الناسمثال تغيير السلوك آ -صعوبة 

ون تميل المنظمات غير الحكومية المحلية ألن تك:  المثالي للخدماتوردنها الم االجتماعية بالرغم من عدم آولبرامجهي المورد ل
تمويلها يكون و؛ في بلٍد مالتؤمن التغطية العادلة عادًة ليست واسعة النطاق هي  غير منتظم، و فرديجداوبت قوميًاغير متعاونة 

يمكن تشجيع المنظمات غير الحكومية . غير مستويةمسئولية  مراجعة أو وأمراقبة  وأقييم متفرًقا ومتقطعًا؛ ولديها عادًة أنظمة ت
 على عاتقها الخدمات في أن تأخذالحكومات قد ترغب لكن و،  من أسباب القوةالمحلية لالستمرار في العمل على أوجه التمكين

 .شاملةاالجتماعية، وتطوير أنظمة 

  .لنتائجل ة مبكر إشارة والحصول على،ية الوطنيةائنمستراتيجيات اإلاالت بتقييم التقدم في تنفيذ  تسمح المراقبة للحكوما:المراقبة
 

 )  الخات،قنفاألنشطة، ال(مراقبة إلى تنفيذ البرنامج المؤشرات من تشير مجموعة  
  -:ية الوطنية علىائنمستراتيجية اإلاال مراقبة النتائج، وأثر  هوأيضاوالمهم  

 .)MDGs(اإلنمائية لأللفية تحقيق األهداف  
؟ إلى أي مدى تحسن مستوى فئات اجتماعية ةأي  تصل إلىبرامجأية  ":تحقيق حول الواقع "– سكانيةالفئات ال 

 معيشتهم؟
ية الوطنية للتأآد من أنها ائنمإلاستراتيجية ال اإلجراء التصحيحي ومراجعة اباتخاذللمعوقات مبكر التحديد يسمح ال  

 . المقترحة أهدافها تصل إلى

 ، مثالخطط العمل الوطنية للشبابآ شعب، أحوال ال التي تقيمعملالمن خالل وضع خطط  سكانيةالفئات ال حالةعملية مراقبة  تسهل
 بغية البلد،على مختلف الوزارات في " آمراقبين "هؤالءعمل ي . معالم وفترات زمنية محددةأو المسنين أو المجموعات األهلية مع

 أو مكتب حكومي مسئوًال عن تقديم التقارير إدارةعادًة، تكون .  عبر القطاعاتسكانيةفئة  يتم استيفاء احتياجات آل التأآد من أن
نتفعين في غاية ومطالب الم لالستماع إلى مالحظات الكافية إن تقنيات المشارآة.  باالتصال مع الوزارات القطاعية،والمراقبة
 يجب أن يتم االلتزام مع مكاتب حكومية أخرى. عاب جيد لما يحدث من إدراك المواطنين والحصول على استي للمراقبةاألهمية

 .  اإلنجازات واقعي وقابل للقياسعن التبليغويكون  مبكرًا بقدر المستطاع، 
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 تأمين المشارآة واالستدامة السياسية
 

  - ومنها: متشارآة السياسة عرضة ألن تكونصنع مراحل جميعإن 
 واألولويات تحديد القضايا  
   الخططإعداد 
 لميزانياتمسهب ل تفصيل 
 تنفيذ البرامج  
ات لمدى  اإلنفاق وتقييمتعقب بما فيها ،تقييمالمراقبة وال 
 .الستفادةا

  
ل المختلفة هو عمل جيد  هذه المراحفيإن إدخال المشارآة 

إنها . يساعد على تحسين المسئولية والشفافية في اإلدارة العامة
 المعنيين في صنع القرار وإلزامهم بعملية  جميعآلية إلدخال
 وتأمين توزيع أآثر عدالة  مصادر النزاعآافة التنمية لحل

 لبناء تحالفات سياسية للتنمية أساسية المشارآة إن. للموارد
 .  التزامات إعادة التوزيع عبر الزمنالستدامة ةالوطني

 من ،"جيدة التأسيس" إلى "سطحيةال"تصنف المشارآة من 
 إن. )9 إطار( التام كاالشترا تبادل المعلومات السلبي إلى

في غاية  هي االستشاراتشفافية وصحة االقتراحات عبر ال
هم أن لديبن والمواطن آذلك إلى أن يشعر اليس، لكنهما األهمية

تأثير على القرارات والموارد التي تتعلق بحياتهم، إلى أن تصل 
ينمي المواطنون شعور الملكية والمساعدة  ،إليهم آليات المسئولية

 من نستشير و بأي القضية الهامة هي. لتنمية الثقة في الحكومات
 قدر؟ 

تبدأ المشارآة عادًة بتحالف فئات سياسية واجتماعية أو مواثيق 
 مجالس النواب (بلد الديمقراطية في الشرعيةبالمؤسسات الو المنظم، مدني والمجتمع العمال واألالحكومة شركتاجتماعية 

لتحرك فيما وراء ذلك إلى معدل أوسع من أصحاب المصالح، الذين قد يكونوا ، ولكن يجب بذل الجهود ل)اسيةواألحزاب السي
 حول ،ة غير آافدرجةتم استشارتهم بتأو أصحاب المصالح الرئيسيين،   ال يتم استشارة وغالبًا.أصحاب المصالح الرئيسيين

 فشل ،، وفقدان الثقة بالحكومة وأخيرًانزاعات التي يمكن تفاديهاوالوترات  السياسة والتق عدم تناسمتسببة فيالسياسات العامة ال
 إلى ، من المقاومةًاسياسات التي قد تواجه مزيدالتحتاج . في الحسبان  السياسةتغيير والخاسرين من رابحيناليجب وضع . السياسة

 . المعنيين ومشاورات أوسع مع أصحاب المصلحة أآثركثفةممشارآة ج امنه

 9إطار 
 آةدرجات المشار

التمكين من أسباب . 4
 مشارآة المعلومات. 1 طلب تعليق/االستشارة. 2 صنع قرار مشترك/التعاون. 3 الضبط المتشارك/القوة

 سطحية  التزام تام

 8طار إ

  في البرازيلسهاميةالميزانية اإل
وفي . غير صناعية غارقة في الديونمدينة  للجريآانت بورتو أ

 تقليد آسر في االنتخابات المحلية وقرر حزب العمال، فاز 1989
 المغلقة، عن بواباألميزانيات البلديات خلف ل التفصيل المسهب

. نادرةنفاق الموارد البلدية ال عن آيفية إطريق استشارة المواطنين
ن عام م. ة مذهلة محلينمية إلى ت العامةأدت هذه االستشاراتو

  -:آان من بين اإلنجازات األخرى، 1996 إلى عام 1989
إلى % 80على المياه من التي تحصل  األسر نسبة تارتفع 

98 .% 

% 46من صحي ارتفعت نسبة األسر التي لديها شبكة صرف  
  .%85إلى 

  .فت قوائم التسجيل في المدارستضاع 
  رضامما يعكس% 50 جباية الضرائب المحلية بنسبة زدادتا 

 .الخدمات العامةعن المواطنين 
 بشكٍل واسع من قبل مشارآة الةالميزانيوضع تم تطبيق وسائل 

وهي اآلن الحكومات اليسارية المحلية في أميرآا الالتينية وأوروبا 
  .تتوسع إلى آسيا وأفريقيا

وضع مناهج إسهامية في  –ري جبورتو أللي: 2003ل وشاه، جوا: انظر
 . وإدارة اإلنفاق العام، البنك الدوليةالميزاني

 

بمبادئ إلى االلتزام عمليًا تحتاج المشارآة : بناء على معطيات صنع قرارات من الشعب يتم تمكين  عندما  ناجحة المشارآةتكون
 األساسيين ألصحاب المصلحةبإظهار معلومات متحيزة فهذا ال يعطي الفرصة الكافية  -إذا تم التالعب بالمشارآة . لالعدالشفافية و
أن نجاح الميزانيات يبدو . رغوب فيها غير مإنمائية ونتائج مبنية على معرفة النتيجة قرارات غيرسوف تكون و– للكالم الخ

 . أن الحكومات المحلية أظهرت بوضوح النتائج االجتماعية لالستثمارات العامة للشعب حقيقة يعود إلىمتشارآةال
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 تؤدي في -أنفقت العديد من مبادرات التنمية الكثير على استشارات خاصة قد .  الوقت والمواردفيما يخص وتعد المشارآة مكلفة 
إن السبيل الصحيح لتأمين مشارآة مالئمة بتكلفة منطقية هو .  جدًا بسبب اإلجراءات غير المناسبةضعيفةبعض األحيان إلى نتائج 
شارية دائمة قادرة عبر تأسيس آليات است

على متابعة القضايا مثل المجالس الوطنية 
 .االقتصادية واالجتماعية

 (ESCs) المجالس االقتصادية واالجتماعية
 أصحاب المصلحة لمشارآةنموذج جيد  هي

.  في المجتمعاتالمؤسسمن  المندوبين
 إلى السلطات العليا في الدولة تابعينال
مجالس الإن )  الخ،البرلمان، الرئاسة(

هيئات االقتصادية واالجتماعية هي بوضوح 
آلثار االجتماعية للسياسات ا يم تقاستشارية
 لخلق  اقتراحات بديلةقدم وت نظاميًاالعامة

عدالة الو قتصادياالنمو الفرص الوظيفية وال
إن المجالس االقتصادية . جتماعيةاال
" صوت المجتمع المدني"االجتماعية هي و

 صنع السياسة في عدة المسموع مع تأثير في
.  من االتحاد األوروبي وأميرآا الالتينيةبلدان
  االقتصادية واالجتماعية المجالستعمل

بموجب مبدأ الشراآة االجتماعية لتنمية 
 ،لسياسةل ةوافق االجتماعي لتقديم االستشارالت

وتتألف من ممثلين منتخبين من فئات 
رئيسية، مثل نقابات اقتصادية واجتماعية 

والحرآات االجتماعية والمنظمات مل، الع
وفي أسبانيا . NGOs غير الحكومية

 جمعيات  أيضاتضمن ت،واجيكاراون
في هولندا والمكسيك، أساتذة و، المستهلك

 . االجتماعية واالقتصادية جزء من المجالس أيضًا هم الممثلون األهليون،في آوستاريكاوالجامعات ومجموعات المفكرين، 

 10إطار 

 واالجتماعي األيرلنديالمجلس االقتصادي 
هو هيئة مستقلة   المجلس االقتصادي واالجتماعي األيرلندي،1973عام في  هسيأسم تت

  -:شراآة بينال  قبلمؤلفة من

   الرئيسيةاألحزاب السياسية 
 جمعيات أصحاب العمل 
  التجارية نقاباتال 
 منظمات المزارعين 
عات المسنين اجمو النسائية، الجماعات(قطاع الجماعات والمتطوعين  

 )الشبكات المناهضة للفقروجالس الشباب، مووذوي اإلعاقات، 
 الحكومة المرآزية والمحلية 

ستراتيجية اإلقضايا التحليل وإرسال تقرير إلى رئيس الحكومة حول هي المجلس وظيفة 
نتائج من أجل  البدائل توفير و،تتعلق بصنع السياسة االقتصادية واالجتماعيةالتي 

 ناجًحا جدًا في ESCواالقتصادي جتماعي آان المجلس االيرلندي اال. اجتماعية أفضل
، وضع المجلس إستراتيجية متفق عليها للخروج 1986وفي . تعزيز التماسك االجتماعي

 أدى إلى األمر الذيمن الحلقة المفرغة في أيرلندا التي آانت تدور حول الرآود والبطالة، 
 ستبعادفقر وااللى الواقع لمحاربة البرنامج استصالح وطني مصحوب بمناهج ترتكز ع

  األيرلنديومنذ ذلك الحين، تم اعتبار المجلس االجتماعي واالقتصادي. االجتماعي
 .  األآثر نجاًحانموذجال

المشارآة في صناعة السياسة أيرلندا، : 2003ل وشاه، ج وا- H/ie.nesc.www://http: انظر
 .حاالقتصادية الشاملة واإلصال

 . الحلولأفضل  لتحديد معيارية أفضل آلية استشارة المواطنين المتضررين مباشرة  تكون، محليةال أو  جدًاخاصةال ابالنسبة للقضاي

توحيد  تنظيم المجتمع المدني وإرساء اإلجماع وإن. نضال المجتمع المدني لوالتحدث في التاريخ ل لم تكن التنمية االجتماعية
منذ القرن التاسع عشر،  نقاباتت الدعمفلقد  المنظم؛ مدنيلمجتمع الل  نموذج  أفضلهيالنقابات  إن. أمور أساسية هياألصوات

 .اتحادات دولية في لكي تندمجمشترآة وجدد لدعم قضايا أعضاء حفيز تلجمع المساهمات ولوذلك  ، ديموقراطيًاالقوادعلى انتخاب 
وفي أواخر القرن . إختلفت بعض الشيء  حتى ولو ، معان معينةرسيخ  فئات مختلفة لتن م تحالفات إستراتيجيةتأليفوأحيانًا، يجب 

 . فيما بينهااالنقسام الشديدالمجتمع المدني األرضية بسبب ت فئات العشرين، غالبًا ما فقد

  :روابط

  Hpoverty/org.undp.www://http:  الفقر)UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

  اجتماعيتحليل :  البنك الدولي 

m,,0/EXTSOCIALANALYSIS/OPMENTEXTSOCIALDEVEL/TOPICS/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.,00281314:theSitePK~149093:piPK~149018:pagePK~281319:enuPK

 H/evsocd/esa/org.un.www://http: السياسة االجتماعية والتنمية، )UNDESA ( واالجتماعية، األمم المتحدةاالقتصاديةارة الشئون إد 
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 إرساء العدالة عبر القطاعات . 3

 اتم شرحهيوسوف (الحماية االجتماعية ومقاييس العمل /تعتمد السياسات االجتماعية عادة على التعليم والصحة واألمن االجتماعي
 معو.  العدالة لتعزيزأدوات رئيسية أن تكون  لها، يمكنآما ينبغيمصممة وممولة  السياساتهذه آانت إذا . )الالحقة األقسام في

 ويتطلب. مواصالتإلى ال ماليةساواة في آافة المجاالت من اليتطلب تأمين المفهو .  المزيدبناء مجتمعات عادلة يتطلب  فقدذلك،
رات العامة  إعادة هندسة اإلداويتضمن ذلك. بعدينستالمأولئك  المواطنين خصوصًا مضمونة لجميععامة الخدمات ال جعل

بعدين ستالم وذوي اإلعاقات ورسميالغير لنساء والعمال في القطاع احتياجات الفقراء وا عالجةم  نحواههيوجتووزارتها القطاعية ل
 . والفئات المهمشة والمحرومة اجتماعيًا

  -:القطاعية التيستراتيجيات اإل ، أو الطاقةسكاناإلبما فيها  ، إرساء العدالة عبر القطاعاتيتطلب

  االحتياجات؟ إلى أي مدى؟خاطبةهل تمت م. القطاع لمختلف فئات السكانالمتعلقة ب تحتياجااالتحدد  
 .  الحاليةقطاعال في سياسة يةعيوب التوزيعالتقدر  
  .  للتغلب عليهمتتخطط اإلجراءاو المؤسسية قباتالع/نقاط الضعفتقدر  
 . على المدى القصير سكانية معينة  األولوية للتدخالت القطاعية التي تفيد أغلبية المواطنين وفئاتتمنح 
 . النفقات الضرورية للتدخالت ذات األولويةآفاية تخصيص حصص الميزانية وتحسبتقدر  
 الميزانية؟ هل تسهل إعداد القرار وصنع شفافية في التخطيط وتوجدهل .  المستفيدين آجزء من المسئولية االجتماعيةتستشير 

ن خياراتها يمالمجتمعات قرارات استثمار مطلعة؟ هل تعي جيدًا مض الحكومية الحصول على المعلومات؟ هل تتخذ االهيئات
 واختياراتها؟

 .تحقيق أهداف العدالةللتأآد من  أنظمة مراقبة وتقييم صممت 

  ثم اإلشارة إلى ، معينقطاعببرامج تعتمد على قضايا خاصة / سياساتتصممأن ي يجب تفاديه بأي ثمن هو إن سوء الممارسة الذ
تذهب إلى  اإلفادةفي حين أن  -  على المدى البعيد،بعدةالم/ةري الفق الفئاتعلىالتي قد تترآها ب بعض اآلثار المفيدة أنها عادلة بسب

. المالية/ المؤسساتهيكلة الكبرى وبرامج إعادة الهياآل األساسيةولقد شاع هذا خصوصًا في مشاريع .  على المدى القريباألغنياء
 -: فمن المهم التمييز بيننظر إلى قضايا التوزيع، العند

 البعيد المدى قصير والمدى ال 
 قوة آثار التوزيع 

ة  ل ة المبهم مصادر، يجب تفادي ال    ما  قضايا العدالة في تدخل قطاع     عالجةم عندما تتم  ل      . لفوائد االجتماعي يم  /يجب أن يأخذ التحلي التقي
دور اإل     الاب ائي عتبار االحتياجات وال ات ال      نم ة      الم سكانية المحتمل للفئ ة، ومحاول ة ختلف ة          مواءم ر والتكلف ر الكبي دخالت ذات األث  الت

 .أآثر همالمنخفضة والتي ستفيد

ة، و   ذ من  المحتملة   تقييم اآلثار التوزيعية  ل، وهو ما قبل التدخل،      مسبق ذلك القيام بتحليل  يتطلب   ان ضروريًا      –  البداي  تصحيح  –إذا آ
 من ي تم تنفيذهذ ال (PSIA)  في تحليل الفقر واآلثار االجتماعيةتوزيعي المسبق يمكن أن توجد أمثلة من التحليل ال .تصميم السياسة

راء،     تأثيره على   هم يرآزون .  التنمية الدولية  إدارةية و ائنممصارف اإل القبل الوآاالت اإلنمائية، مثل      يعها      على الفق  ولكن يمكن توس
سياسة     من أجل استيعاب أفضل طة،  على فئات الدخل األخرى، مثل الطبقات المتوسلمخاطبة التأثيرات  شاملة لل ة ال ار التوزيعي  . لآلث

 . تقييم لآلثار التوزيعية بعد تنفيذ التدخل،، وهوما بعد استكمالها بتحليل الوقت، ينبغي  مرورومع

 :روابط

( )PRSPالفقر مذآرة إستراتيجية الحد من : البنك الدولي 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,,contentMDK:201757
42~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201,00.html

 )PSIA(تحليل التأثير االجتماعي والفقر :  الدوليالبنك 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSOCIALAN
ALYSIS/0,,contentMDK:20504399~hlPK:1233434~menuPK:1230633~pagePK:148956~piPK:216618~theSit
ePK:281314,00.html? 
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 ، جنيف)ILO(منظمة العمل الدولية إستراتيجية الحد من الفقر والعمل المالئم، ): ILO(منظمة العمل الدولية   

Hhtm.index/prsp/national/departme/integration/bureau/english/public/org.ilo.www://http 

 htm.handbook/policy/org.unmillenniumproject.www://http  لمتحدةأللفية التابع لألمم اا آتيب التنمية  
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  إرساء العدالة عبر القطاعات

تدخالت نموذجية مع نتائج  المجال
 تدريجية/ عادلة

مع  تدخالت نموذجية
 نتائج غير

 دنيةمت/عادلة
 مالحظات مصدر توجيه جيد

، أحداث التمييزحمالت عامة ضد  الثقافة
 التماسك ترعىمتعددة الثقافات 

 االجتماعي

 حداثمساعدات مالية لأل
 حصريالفن ال/النخبوية

 اليونسكو
UNESCO صندوق ،

نقد السكان التابع لألمم 
 ) UNFPA(المتحدة 
  السياساتمذآرات

 الشئوندارة إل
االقتصادية 

 األمم - جتماعيةاالو
المتحدة 

)UNDESA(. 

آانت الثقافة خارج نطاق 
 اتقويتهالمانحين ويجب 

، شاملالتعليم االبتدائي والثانوي ال التعليم
برامج للتأآد من وصول وتثبيت 

 الطالب

في  مستخدمرسوم ال
 التعليم االبتدائي والثانوي

مذآرة إستراتيجية الحد 
 )PRSP(الفقر من 

للبنك الدولي، 
 اليونيسيف واليونسكوو
 

 

الطاقة واستخراج 
 المعادن

توصيل الكهرباء إلى الريف؛ 
للحياة  ساسية الحاجات األرسوم

استهالك أساسي مدعوم لألسر (
 )ذوي الدخل المحدود

، عمالقة طاقة حطاتم
إعفاء من الضرائب 

الستخراج 
 والمعادن /النفط

مذآرة إستراتيجية الحد 
 )PRSP(الفقر من 

ولي، دائرة للبنك الد
 المملكة -التنمية الدولية

 المتحدة 

 بعض القضايا عدم وجود
مثل مناقشة العقود مع 

 شرآات أجنبية 

مصارف ريفية إقليمية، تمويل  التمويل
؛ إدارة التمويل متناهي الصغر

حسابات جارية، هجرة رأس (
 ..)المال

إنقاذ النظام /إصالح
 إلى تتحويال(المصرفي 

المصارف الكبرى؛ 
اعدات مالية مس

للمؤسسات الخاصة 
 الكبرى

  السياساتمذآرات
 الشئوندارة إل

االقتصادية 
 األمم - االجتماعيةو

المتحدة    
)UNDESA( ،

المجموعة االستشارية 
لمساعدة الفقراء 

)CGAP( 

 

 خدمات صحية أولية وثانوية الصحة
 شاملة، برامج التغذية 

 تجار، االمستخدمرسوم ال
بالصحة، عيادات 

مثل (صصة جدًا متخ
 ) مراآز القلب

 عالميةمنظمة الصحة ال
)WHO( مذآرة ،

إستراتيجية الحد من 
 للبنك )PRSP(الفقر 

 الدولي، مذآرات
دارة  إلالسياسات
 االقتصادية الشئون

 األمم - االجتماعيةو
المتحدة  

)UNDESA( 

تتطلب قضايا تمويل 
الصحة انتباها من ناحية 

 العدالة

لإلسكان، تحسين  تمويل مدعوم اإلسكان
 اإلسكان ما دون المستوى

تمويل اإلسكان لذوي 
 الدخل المرتفع

دراسات التنمية الدولية 
)IDS ( برنامج التسوية

البشرية التابع لألمم 
-UN(المتحدة 

يحتاج هذا القطاع إلى 
 مناهج عدالة أقوى
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Habitat( 
 لدعم التنافس، خلق قنيةسياسة ت الصناعة

محلية، فرص عمل في المصانع ال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 )SMEs(الحجم 

  السياساتمذآرات خلل في التنظيم
 الشئوندارة إل

االقتصادية 
 األمم - االجتماعيةو

المتحدة 
)UNDESA( 

 

منظمة العمل الدولية  مرونة العمل برامج عمل سلبية وإيجابية العمل
)ILO( ،مذآرات 

دارة  إلالسياسات
 االقتصادية الشئون

 األمم - جتماعيةاالو
المتحدة 

)UNDESA( 

 

مالية ونقدية شديدة سياسات  االقتصاد الكلي 
؛ سياسات الحساسية للوظيفة

عكسية، ضرائب مباشرة دورية 
 على الدخل

سياسات دورية، ضرائب 
ضريبة (غير مباشرة 

 ) على القيمة المضافة

  السياساتمذآرات
 الشئوندارة إل

االقتصادية 
مم  األ- االجتماعيةو

المتحدة 
)UNDESA( معهد ،

أبحاث األمم المتحدة 
 للتنمية االجتماعية

)UNRISD( 

 

مذآرة إستراتيجية الحد  اإلنفاق على الجيش  الفقراء لصالحنفقات النفقات العامة
 )PRSP(الفقر من 

 للبنك الدولي

 

حصول صغار المزارعين تأمين  التنمية الريفية
 األرض، المياه، األسواق، على
 ئتمانشية واالالما

مثل استثمارات ضخمة 
 الري التي يستفيد أنظمة

منها مالك األراضي 
مباشرًة بدًال من 

 المزارعين الفقراء

مذآرة إستراتيجية الحد 
 )PRSP(الفقر من 

 للبنك الدولي

يجب توسيع القضايا مثل 
 صالح األراضيستإ

رآة، تحويالت اغير مشمعاشات الحماية االجتماعية 
 –ات اجتماعية الخ نقدية، خدم

 برامج الحماية  جميعتهدف
إلى إعادة تقريبًا االجتماعية 

 التوزيع

أنظمة تقاعد يتم تمويلها 
 بشكل خاص

منظمة العمل الدولية 
)ILO( ، دائرة التنمية 

 المملكة -الدولية
المتحدة، مذآرة 

إستراتيجية الحد من 
للبنك ) PRSP(الفقر 

الدولي، معهد أبحاث 
 للتنمية األمم المتحدة
 االجتماعية

)UNRISD(، 
  السياساتمذآرات

 الشئوندارة إل
االقتصادية 

 األمم - االجتماعيةو
المتحدة 

)UNDESA( 

، ستبعدينمعالجة أفضل للم
والعدالة خصوًصا في 

 في البنك عاشاتإصالح الم
 الدولي

سلسة فنادق مترفة قليلة  شرآات صغيرة محلية السياحة
 الضرائب

 -دوليةدائرة التنمية ال
معهد المملكة المتحدة، 
 التنمية الخارجية

السياحة هي موضوع جديد 
 تقويتهويحتاج 

ربط الشرآات التي تخلق فرص  التجارة
 العمل بأسواق التصدير

معظم االتفاقات التجارية 
 الثنائية الحرة

  السياساتمذآرات
 الشئوندارة إل

االقتصادية 
 األمم - االجتماعيةو

المتحدة 
)UNDESA(، 
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 مواصالتال
 والهياآل األساسية

مواصالت عامة طرق ريفية، 
يمكن تحمل تكاليفها، مواصالت 

غير مزودة بمحرآات لألسر 
 ) الخ الجاموس،الدراجات،(

مذآرة إستراتيجية الحد    بريةمطارات، وطرق
 )PRSP(الفقر من 

للبنك الدولي ودائرة 
 المملكة -التنمية الدولية

 المتحدة 

 

 ةتحسين األحياء الفقيرة، خط ريةحضالتنمية ال
 شاملة يمكن الوصول إليها

للهياآل مشاريع ضخمة 
 في الحضرية األساسية

 المناطق الغنية

مذآرة إستراتيجية الحد 
 )PRSP(الفقر من 

للبنك الدولي ودائرة 
 المملكة -التنمية الدولية

 المتحدة 

 

المياه والصرف 
 الصحي

إمدادات المياه في الريف 
 لصحيوالصرف ا

تمت خصخصة عمليات 
 . قشتها بشكل سيءمنا

مذآرة إستراتيجية الحد 
 )PRSP(الفقر من 

 للبنك الدولي

 

 

  المستهدفة؟ م السياسات الشاملة أ. 4
 

منذ سياسات شاملة ب النامية بلدانالمعظم فقد بادرت . ليس بجديد السياسات المستهدفة مقابل حول السياسات الشاملة الجدالإن 
 لم يكنن االستهداف أ - االجتماعيةالمعايير  لتعزيز التنمية المحلية وبناء األمة ووندفوهم يه– " حديًثاالمصنعون "أدرك. البداية

" اسيا دعمًا سيوفرتحققت السياسات الشاملة األهداف االجتماعية بشكل أسرع و بينما:  من الناحية اإلداريةًامكلفآان  وًاضروري
 .)12 إطار(ة  لسياسات الحكومإمداداتو
 
فقد : اغرضهالخدمات الشاملة  حيث لم تحقق ، الناميةبلدانال في معظم ةبييجابمثل هذه الدرجة من اإل التجربة حظىت ذلك، لم مع

حوذوا على الفوائد، بينما استغنى الذين آثر  وشرائح المجتمع األرسميالقطاع المن تخدم جزءًا وغالبًا ما آانت التغطية قليلة، 
  . ستبعدة بدون خدمات والميرةالفقفئات ظلت ال

 
. لفقراءا  نحوالخدمات بتوجيه هدفبشدة و معظم وآاالت التنمية أوصتتمام المستحدث بالحد من الفقر، وفي التسعينات، مع االه

تاجرة وتم طرح الذي تمت فيه مهاجمة حالة الرفاهية والم في الثمانينات )يديولوجي األ( العقائدي بما أن هذا جرى بعد التحول
ونظام خاص للطبقتين  - نظام عام للفقراء - نظام مجزأ النامية ببلدانالعديد من ال ظلتورسوم المستخدم على الخدمات االجتماعية، 

 من التحالفات السياسية والمواثيق االجتماعية التي  بشدة مع هذين األخيرين وقللنامية مت وقد خلق ذلك معارضة.المتوسطة والغنية
ومذآرة " التعديل الهيكليبرامج " ذلك، تبدأ باإلضافة إلى. الشموليةسياسات ال في شرعية على الحكومات التي تقف وراءتض

وف  سذلكأن  الرسمي بناءا علىلعمل ل حصريةبتفكيك الحقوق التبدأ ، "االستهداف "الموجهة بسبب، "لحد من الفقرااستراتيجية 
وبدا  جيدًاالسياسات ط يخللم يفلح و). 5 :2005 ،مكدانداوير" (نصيرة الفقراء "سياساتويؤدي إلى مرونة أآبر في سوق العمل 

الخدمات للطبقتين المتوسطة والغنية، باإلضافة إلى ب والمتاجرة الفقراء استهداف الدمج بين  ولم يشجع. غير صحيحخيارآأنه 
 التنميةالحكومات وعمليات تضعيف ة االقتصادية وبناء الدولة و، لم يشجع التحالفات السياسية الضرورية للتنميأسواق العملتطويع 

 الخيار االقتصادي السياسي األفضلهي " ةحديثال الصناعية بلدانال"استخدمتها  آما -" شمولية ال" أن بدويو. والتماسك االجتماعي
 .إلى حٍد آبير
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 الرفاهيةنماذج 
 -:ةرفاهي أنظمة ال منثالثة أنواع رئيسية هناك
 الناطقة بلداننه النموذج السائد في الإ إلى األفراد الذين لديهم حاجة ماسة؛ مانشبكات االو الرفاهية الفائضة توجهالتي األنظمة الليبرالية  

 . المؤسسات المالية الدولية نفوذ قوي داخلاذ يبقىو) 1598(لقانون اإلنجليزي للفقراء ا وهو يمتد حتى. باإلنجليزية

في ذات الوقت الخدمات إلى الجميع /الفوائد تصل الذي فيه أساس مبدأ التضامن التي تؤيد العمومية، علىيمقراطية االجتماعية األنظمة الد 
 . الحديثة وهولندا السويدآما في

مع  انشرهأن تعلى  ،التنمية الوطنيةفي المنافع األولية بمساهمة الشعب تربط ، غالبا ما تكون شموليةالتي " المشترآة"المشاع أنظمة  
أوًال إلى منح الرفاهية حقوق ، تم توجيه  مثل ألمانيا واليابان"حديًثابلدان الصناعية معظم ال"في .  من خالل اإلعانات الماليةالوقت

 ثتحد والطبقات المتوسطة؛ "المنتج" والعمل  ال غنى عنه، تعاونها في التنمية االقتصادية وبناء الدولةت الحكومة أنمجموعات اعتبر
 . تحديد معايير جديدة لألهليةعن طريق ن الجدد يالمستفيدمع مرور الوقت، تمت إضافة ، وتدريجيًا شموليةال
رأسمالي العالمية): 1990( اندرسون جاسبين: المصدر ة  الفقرالحد من في عموميةاالستهداف و): 2005 ( مكانداوي. ثالثة من الرعاية  الال

 
 -: وهيستهداف ترتبط باال رئيسةوهناك مشاآل

  . البرنامجاليفمن إجمالي تك في المائة 15 معدل  االختبارتستوعب وسائلإنه مكلف؛  
) تتم خدمتهماألشخاص الذين لم ( عدم التغطية الخدمية الكبيرة ويؤدي إلى ،ة مدنية آبيرةد إداريًا، إذ يتطلب قدرة خدمانه معق 

من عدم التغطية معدالت آبيرة ب البرامج المستهدفة العالمية الناجحة  معظمتسميجعل البرامج المستهدفة غير فعالة؛ تمما 
 50الغذاء في الواليات المتحدة،  آوبوناتهم، يلإ من الفقراء لم يتم الوصول  في المائة73بوسال إسكوال في البرازيل، مثل، (

 .)هميلإمن الفقراء لم يتم الوصول في المائة 
  .معنويالخطر ال والحافزالموتبطة ب نحرافاتااليولد  
 .  خدمات فقيرةتكون أّما الخدمات للفقراء – الدخل المحدود وذوو الدخل المرتفع و، ذو فئات فقطمن ثالثةنين فئل خدمات ؤمني 
الرفاهية منهج في بذلك مساهمًا  ، المتوسطة وأضعف سياسات التضامنفكك االستهداف اإلمداد إلى الطبقات، بلدانالفي بعض  

 الدخل المتوسط أن يروا و ذوحيث أنه قد ال يرغب ،سياسيًاعكس النتائج المرجوة  االستهداف يعطيكن أن موي. الفائضة
  خدماتال  باهظا ثمن نيدفعوم في حين أنهضرائبهم تذهب إلى الفقراء 

 اإلدارية  التكلفةفتفوق، الفقرينتشر عندما  أما ؛ سكان صغيرة من ال مئويةفقراء يشكلون نسبةيكون االستهداف فّعاًال إذا آان ال 
 . المرجوة والمراقبة وتسليم البرامج الفوائد المقترنة بالتحديدوالمشاآل

 
إن . ستبعدين إذا آان هناك عدد آبير من الفقراء والمصوبوجه خا ، الناميةبلدان سياسات شاملة في التبنيسخ لوهناك منطق را

برنامج و، )UNDESA( المتحدةبرنامج األمم ، االجتماعيةو  االقتصاديةشئون بما فيها إدارة ال، من منظمات التنميةا آبيراعدد
معهد أبحاث األمم و، )WHO(منظمة الصحة العالمية و، )ILO(منظمة العمل الدولية و، )UNDP(األمم المتحدة اإلنمائي 

، (UNESCO) اليونسكوو، )UNFPA(صندوق نقد السكان التابع لألمم المتحدة و، )UNRISD(المتحدة للتنمية االجتماعية 
   .،بعض الحاالت المختارةفي   عام شاملإمدادب حاليًا يوصون والبنك الدولي

 
  -:يدًا إلآمال السياسات الشاملةيمكن أن يكون االستهداف مف ومع ذلك،

 
 تغطية ،ستبعدةلماالفئات للفقراء و أو خدمات  إسهاميةفوائد مستهدفة غيرمثل تأسيس (انتشار سريع للتغطية تأمين بهدف  

 .) سريعة التعقبشاملة
 

 ) ضعاف البصرمثل( الخاصة سكانيةالخاصة لألقليات والفئات ال االحتياجات نحوالتوجه وبهدف  
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 13إطار 

 طرق االستهداف 

أو  أو آبار السن الأو األطف األشخاص ذوي اإلعاقات  آاألمهات أو، معينةسكانيةيتم توفير الفوائد إلى فئة : وي أو الفئيستهداف الطبقاال 
يكون  أن التسرب إلى غير الفقراء بالرغم من. رخص األسهل واأل االستهدافهذه هي طريقةو.   في منطقة جغرافية محددةجماعات
 .  البرنامجالسياسي واستدامةالفئوي يزيد من الدعم / الطبقيأن االستهداف إال ،عادًة آبيرًا

مثل، األمهات ( بعض المعايير موجب بالفوائد إلى األفراد أو األسرالطريقة المجربة ات  البرامج المستهدفة ذوفرت: طريقة الفحص 
ويتجه   له تكاليف عمليات عالية،لكنو ، في استهداف الفقر أآثر دقة  إن اختبار الوسائل.)خط الفقر تحتتعيش األسر التي والعازبات، 

 .معقدةالدارية اإلجراءات اإلبسبب المنتفعين المؤهلين عادًة يستبعد أعداد آبيرة من ونحو خلق ميزة اجتماعية، 
الت يوآتأو ) يسهل تجميعها( يتم بها االستهداف عبر مؤشرات أخرى طريقة الفحص، من فرعيةإنها مجموعة : طريقة الفحص باإلنابة 

؛ ذوي الحاجةنها تعرف من هم  بما أجماعات المجتمع حرية التصرفمحلية أو ال لحكومات منح افقر المستفيدين، مثل، / دخلمستوى
ألن  ولكن يجب الحذر  من أسباب القوة،تستخدم لتمكين الجماعاتو، طريقة الفحص أقل دقة من ها أقل تكلفة ولكنطريقة الفحص باإلنابة

محبطين ، "بذيئات"أو " غير نقيات" األمهات العازبات لكونهن ،مثل غالبًا ما تتعصب ضد أفراد المجتمع المستبعدين،القيم الشعبية معظم 
ن بسهولة لمكافأة والمحلي السياسيون يستأثر بها ويمكن أن سمة مميزة،وإضافًة إلى ذلك، تخلق . جتماعيةاالسياسات ال العديد منهدف 
 . مؤيديهم

 ألن الفوائد منخفضة إما ،عقبات على المشترآين في البرنامج فرض ن طريقعخاطرة األخالقية يتجنب االنتقاء الذاتي الم: االنتقاء الذاتي 
 .هايقبلون هم الذين  بحق أن المحتاجينحيث ،ة العامشغال، األمثل بهم، سمة اجتماعية ما مقترنة ه توجد أو ألنجدًا،

 

 تأثير البليغة سياسات طويلة األجل ومبادرات قصيرة األجل :أهمية االسراع.  5
 

 -: مجموعتين مختلفتينمراعاةرغب في  سياسات اجتماعية منصفة، قد تتطويرعندما تعتزم الحكومة 
 

 أهم المبادرات مثل توسيع نطاق تغطية خدمات التعليم والصحة والضمان تشمل: طويلة األجلالمتوسطة والسياسات ال 
التماسك   لتعزيز متعددة الثقافاتبرامجوال، توظيف العمل، واألجر الكافي وسياسات الستوياتاالجتماعي، وتحسين م

 . أمور أخرىبين، ستصالح األرض مثل توليد الدخل الريفي، وا،غيرها من السياسات العادلةاالجتماعي، أو 
 

  وقتًا ذلكستغرقي  هيكلية طويلة األجلعلى تأسيس سياسات الحكومة ترآز عندما : بليغة التأثيرمبادرات قصيرة األجل   
تلبية  و، االحتياجات االجتماعية الملحةسد، لأسرعإلى نتائج لملتزمة بالعدالة  تحتاج الحكومات اآثيرًا مابينما . لتطويرل طويال

 على معالجة  أن تساعد الحكوماتبليغة التأثيرمجموعة من المبادرات السريعة  تستطيعو. اهتنتخباتطلعات الشعب الذي 
 -:مثلعناصر قد تحتوي هذه البرامج على و. ية األشد فقرًاشرائح السكانال  بيناالحتياجات األساسية

   لألطفال واألمهاتمكمالت تغذيةو، وجبات مدرسية مجانيةبرامج و غذائية، آوبونات  
 للتوظيفعاجلة برامج  
  ) واإلصالحات المنزليةة الطاقةالمياه والصرف الصحي وآفاء(ن دون المستوى  برامج اإلسكاترقية 
  .رئيسيةلصحية األساسية واألدوية اللى الخدمات اع حصولحرية ال 
 األمية، والتعليم األساسي المجاني للجميع حمالت محو  
   األطفالطعيمستمرار الطلبة في المدارس، وتتحويالت نقدية مشروطة لضمان ا 
 .تاألشخاص ذوي اإلعاقا للمسنين الفقراء أو مثل معاشات التقاعدنقدية غير المشروطة تحويالت  

  
البرازيل أساسية للحد السريع من الفقر ولتأمين الدعم لحكومة في ) جوعيوجد ال (  Fome Zero فوم زيروبرامج مثل وقد آانت 

 بليغة التأثير هذه البرامج تكونإذا أحسن تصميمها، . طولة سياسات هيكلية على المدى األإقاموإعانتها على ، لرئيس لوال دا سيلفاا
بالتحويالت االجتماعية ذلك  اقترن وقد ).يالناتج المحل من إجمالي  في المائة0.2 آلف فوم زيرو فقط(ذات تكلفة منخفضة جدًا 

من  في المائة 1 بتكلفة (المشترآة غير التقاعدمعاشات ل، مثل البرنامج البرازيلي تأثير األخرىال بليغةالاألخرى المنخفضة التكلفة و
 . 14، والمعروضة في إطار )إجمالي الناتج المحلي
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إذا تم .  العدالة بين القطاعاتنشر آأداة للبدء في هايمكن استخدامضافة إلى أنه باإل تدخالت متعددة القطاعات، مجهذه البراتتضمن 
 إقناع الوزارات  هذهسياسيال ملتزااال ستطيع عالمةت، لدولة مثل الرئيسباعليا  سلطةديرها تشكيل لجنة مشترآة بين الوزارات، وت

 .الفقراء والفئات المستبعدة المسئولية في تلبية احتياجات إظهارو ةهج التقليديا المنتعديلب
 

 14طار إ

 بليغة التأثير قصيرة األجل اتمبادرال:  البرازيل واألرجنتين
  المرافقةبرامجوال) 2003 (آثير اإللحاحالجوع : األرجنتين  المرافقةبرامجالو) 2003(جوع  يوجد ال: البرازيل 

السكان ذوي 
معايير / األولوية

 االستهداف العامة 

 : مناطق الفقيرة ذوياألسر في ال
 سنوات  5األطفال الذين تقل أعمارهم عن • 
 .تاألشخاص ذوي اإلعاقا• 
 خاص الذين يعانون من سوء التغذيةاألش• 
 الحوامل• 
 آبار السن• 

 : األسر تحت خط الفقر ذوي •
 رب أسرة عاطل عن العمل• 
  عام18شاب واحد على األقل تحت /طفل• 
  إعاقةوسرة مريض أو ذاأل فرد من• 
 أم حامل• 
  وال يتلقون معاشاتا عام60البالغين من العمر أآثر من • 

 ,Poder Ciudadano y Red Solidaria ،حكومية غير ةمنظم Instituto Ciudadanía،  غير حكوميةةمنظم الصياغة
: مع وزارات(المجلس الوطني لتنسيق السياسات االجتماعية  الرئاسة  التنسيق

 قنية، والتعليم، والعلوم والتالتنمية االجتماعية، والصحة
،  والضمان االجتماعيةلاالعمتوظيف واالقتصاد واإلنتاج و

 ) واالستثمار العامفدراليوالتخطيط ال
 وزارة األمن الغذائي•  التنفيذ

  التنظيم األخرىوزارات• 
 قطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ال• 

 وزارات التنمية االجتماعية والصحة: المستوى الوطني •
 الحكومات اإلقليمية والبلديات  •
 المنظمات غير الحكومية •

 عام  • التمويل
، والمنح )متمويلهل المدن الشرآات"تتبنى "(خاص  •

 عام  •
 قبول المنح الخاصة •

 عنصر الطعام
 والتغذية

 

مريكي شهريًا لألسرة  دوالر أ17 (بطاقة الغذاء• 
 وط مشرتحويل) الواحدة

 حوافز لألسر الزراعية• 
 غذائيةآوبونات • 
 من األسواق المرآزية بمنتجات الغذاءإنشاء بنك • 

 تجار التجزئة /العمالقة
  في المناطق الحضرية الفقيرةطعام اللتوزيع سال• 
 )ليس في المناطق الريفية(

 . ية المدعومةمطابخ الحساء الجماع• 

من  دوالر أمريكي 50تسمح بطاقة األسرة بسحب • 
  .صرافين البنك

المطاعم المتخصصة في  (توزيعالحوافز إلنتاج األغذية و• 
، ودور جماعيةال، والمراآز صنع الوجبات السريعة

 )الحضانة والمدارس وغيرها
 حوافز لألسر الزراعية• 

 دوالر 19 - 6 (حويلتبرنامج : ميليابولسا فا • عنصر التعليم
األطفال بحضور مشروطًا ) شهريًا أمريكي

 األم ات، وزيارطعيموالت، ٪85 الفصول بنسبة
 والطفل للعيادات 

 برامج محو األمية  •
  يغذاء المدرسالبرنامج  •

 الوجبات في المدارس• 

عنصر 
 اإلسكان/المياه

منح للمياه والصرف : Cisternasسيسترانس برنامج 
 الصحي

 إلسكانمساعدة ا

 برنامج التوظيف األول للشباب  عنصر التوظيف 
مساعدة  -- دعم الزراعة لألسرة في المناطق الريفية

 ائتمان، الخ ، فنية

 تشجيع المشاريع الصغيرة 
 التعاونيات 

 بناء القدرات 
المحلية وقادة التغيير تشجيع الجمعيات من أجل التنمية 

 االجتماعي
 مشاريع خاصة للمعوقين• 
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 14طار إ

 بليغة التأثير قصيرة األجل اتمبادرال:  البرازيل واألرجنتين
  المرافقةبرامجوال) 2003 (آثير اإللحاحالجوع : األرجنتين  المرافقةبرامجالو) 2003(جوع  يوجد ال: البرازيل 
 دوالر 19-6 (تحويلبرنامج : بولسا فاميليا • صر الصحةعن

األطفال بحضور مشروطًا ) شهريًا أمريكي
، وزيارة األم طعيم٪، والت85 الفصول بنسبة

 والطفل للعيادات 

 برنامج يستهدف المناطق –القطار الصحي واالجتماعي  •
 الفقيرة، وحرية الوصول إلى الصحة األولية 

لعقاقير ومستحضرات االمساعدة في الحصول على  •
  األدوية

إدماج الصحة والتنمية االجتماعية على (مراآز مجتمعيه  •
 )المستوى المحلي

معاشات التقاعد 
االجتماعية غير 

 مساهمةال

  الريفية معاشات التقاعد •
 الحضرية لكبار السن دون الحد معاشات التقاعد •

 األدنى لألجور 
 اإلعاقة معاشات  •

 ام ع70للبالغين فوق معاشات  •
   ةاإلعاقمعاشات • 
  أطفال7 لألم التي لديها أآثر من التقاعدمعاشات • 

  /http://www.fomezero.gov.br/  http://www.desarrollosocial.gov.ar الموقع اإللكتروني

 

 مضمنة للجميع مختارة لتعزيز المجتمعات الأدوات . 6

التربية والصحة مجاالت  العادلة والشاملة في من أجل تعقب سريع للتنمية االجتماعيةة سياسال وخيارات أدواتيعرض هذا القسم 
 .نزاع المنعوالحماية االجتماعية والتوظيف والثقافة و

 -:ساسأدوات الشاملة على اختيار األيعتمد 

  ةلحد من الفقر ورفع مستويات المعيشل ىأول أولويةآ العمل الالئق يجادإ 
 . القطاعاتة وبرامج متعدد الكافيةة االجتماعية من خالل توفير الحماية الملحة االحتياجات االجتماعيةتلبي 
  -:ما يليمن المقترح بوجه عام ، لخدمات االجتماعيةا 

 : اإلمدادمن جانب 

  . الشاملمداد اإلإلى الهادفة جتماعية من أجل توسيع التغطية للبرامج االالميزانيةمخصصات  زيادة √
 :  مثلستبعدةمفئات ال للفقراء والصولمعوقات الحإلغاء  √

المدفوعات من تحت و منهجيةال غير نشطةاألو المدرسي، الزىاألخرى مثل  المخفية والرسوم الخدمات رسوم 
 .  الخالمنضدة،

  عيقةة أو الماءات اإلدارية المعقداإلجر 
  .سكان الحدث بهامات المقدمة بلغات ال يتالخد 

لى هياآل عصول ح وتأمين الجعبء عمل المرأة المزدو عالجةم مثًال ، بين الرجل والمرأة اختالف الحاجاتعالجةم √
  .الطفلياه واإلمدادات الصحية والنقل ورعاية  مناسبة في المأساسية

  إليهامكن الوصول المناطق البعيدة التي ال ياستهداف  √
 . برامج مستهدفة إذا لزم األمرتصميم ، الخاصةفئات السكانية األقليات والتضمين √
    . الخدمات من وجهة نظر المستخدمجودةتحسين  √

 :  الطلبمن جانب 

  .ي السلوآفع مستوى الوعي وتشجيع التغييرر √
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طة عند المشرو ة النقديت التحويالا، باستخدامعلى علم بههم  التأآد من أن الناس ،مثًال(دعم الطلب على الخدمات  √
 ) الضرورة

  ةلاالتوظيف والعم

 التوظيف في العشر ة لتوفير مطلوبوظيفة مليون 430  نحويقدر أن.  للتنميةًارئيسيًا هدف المناسبةف ائوظ الخلقيجب أن يكون 
العاطلين "نمو عدد وتزايد عدم األمن الوظيفي، :  خلق فرص العمل في السنوات األخيرة آان معاآًساولكن نمط ،سنوات المقبلة

 .   مع تفاوت آبير في األجور المجزأة أسواق العملو" عن العمل

نمو حقيقي مع تزامن بال، حتى منتصف السبعينات ة الثانيةسياسات سوق العمل على نطاق واسع بعد الحرب العالميتم استخدام 
 العمل الخاصة بهم، فقد برات اإلنمائية الناجحة في أسواقذات الخدخلت البلدان ت  تاريخيًا،. والتوظيف بدرجة ملحوظةلألجور

شكلت الحكومات تدريجيًا القوى العاملة آطريقة لتوسيع قاعدة الضرائب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية، ورفع المستويات 
وتم تنظيم سوق العمل  ةالواليات المتحد أعادت  "نات،والتسعي الثمانينات ومع ذلك، أثناء فترة. االجتماعية وتطوير أسواقهم المحلية

األقل  الوظيفي واألمن  األآثر انخفاضًااألجور ...داء الوظيفي الجيدألل  آنموذجعلى نطاق واسع بحالة الرفاهية الفائضةاالعتراف 
  التيالمتحدة،ما فيها الواليات  ب األجور والدخل في معظم البلدانالتفاوت فيازداد ). 2 :2005 هاول،( "منخفض اللدخلا ودعم

 ،ة في الواليات المتحدلألجور  الحد األدنى ضعف51مجالس اإلدارة لرؤساء آان يدفع  ،1965في .  سوق العملإصالحاتتبنتها 
". ءالعمال الفقرا"عدد  ارتفع ،أفريقيا في ة، خاصةفي معظم البلدان النامي و/ مرة821 حوالي إلى هذا  قد ارتفع،2005في عام و

  العالمية أن آًال من معدالتمعدالتال، وتبين ILO منظمة العمل الدوليةوفقًا ل،  التوظيفة زيادإلى  العملةمرون إصالحات ولم تؤد
 ةقوعدم رسمية ال ةزياد  إلىالعمل إصالحات أدت بينما. 2005-1999 نسب التوظيف على السكان قد ظلت ثابتة بين وةالبطال
آثار سلبية على لعمل هذا الخطر المتزايد ل للم يكن.  السابقالسوفيتي واالتحاد ية الشرقوأوروبا ة الالتينيميرآاأ في السائدة، ةملاالع

لسياسات االجتماعية، وضيق األسواق احدد تمويل و، أيضًا بئالضراقاعدة  تقليل إلىأدى  بل،  فقط الشعوب التي تبيع عمالتها
4.ةعلى الهجر حث والمحلية

 الوزارات تصرف تعاوني لجميع هذاويتطلب . ستيعاب العمالةالمخططات تنمية أن تعزز ية الوطنية ائنمتيجيات اإلسترااالعلى 
المخططات القطاعية  تؤثر السياسات المختلفة و. بين السياسات االقتصادية واالجتماعيةروابطلا بالتنمية وتقدير ذات العالقة

في الثمانينات والتسعينات، آانت . تكثيف العمالة فيأقوى عندما يكون النمو يكون فقر الحد من الف الحد من الفقر؛ علىالمختلفة 
بترآيز وترآت السياسات االقتصادية . السياسات منفصلة عن األهداف االجتماعية مثل توليد الوظائف وحماية إيرادات الشعب

 لزيادة عدم المساواة ا رئيساعامل والتجارة، وآانت سببال/ضيق على احتواء التضخم، والعجز في الميزانية وتحرير أسواق المنتج
تحتاج ، هذامن أجل  .العمالةمن إستيعاب  لبلدا ةأنشطالنمو االقتصادي وتمكن  فقط إذا التوظيف الكامل وأخيرًا، يحدث .عالميًا

اصة بإدارة الشئون الحكومات إلى سياسات االقتصاد الكلي الحساسة للتوظيف، آما تم عرضه في مذآرة سياسات أخرى خ
مهمة   االقتصادي هي الطلبمجموع على ة والمالية النقدية السياسآثار إن. UNDESAاالقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة 

   وذلك عكس الحكمة التقليدية في نظرية االقتصاد الكلي،للتوظيف

العديد من الشعوب في البلدان النامية يعملون لساعات إن توليد الفرص الوظيفية ضروري ولكنه شرط غير آافي للحد من الفقر، ف
لهذا السبب قدمت منظمة العمل . طويلة بأجر غير آافي، تحت ظروف عمل سيئة، وغير قادرين على إخراج أسرهم من الفقر

) 3(ن العمل، المعايير المطلوبة في مكا) 2(الدخل العادل، ) 1(تضمن ي وفه. 1999عام " جدول أعمال العمل الالئق"الدولية 
 . الحوار االجتماعي) 5(تنمية المهارات لتحسين اإلنتاجية، و) 4(الحماية االجتماعية للجميع، 

 15إطار 

  آيف تخلق وظيفة الئقة

 .إن الوظائف الكريمة هي نتاج سياسات االقتصاد الكلي والعمالة المناسبة
 -:سياسات االقتصاد الكلي والقطاع شديدة الحساسية للتوظيف )1(

 .سياسات النقدية والمالية التي تقوي إجمالي المطالبة، سياسة النقد المرآزة على احتواء التضخم ال تولد وظائفال •
 .سياسة معدل المبادلة الكافي المرتبطة بسياسة التقنية لحفز نمو الناتج، انفتاح تجاري تدريجي وتسلسلي لدعمها •

 يستطيعون الوظائف، فمعظم الشعوب الفقيرة يعملون لساعات طويلة ولكنهم ال  توليد عنليست الوظيفة الالئقة فقط : سياسات العمل )2(
  -:وظروف العمل الراتب عنإخراج أسرهم من الفقر، هي أيضًا        

 .حوار/مواثيق اجتماعية •
 . سياسات سوق العمل اإليجابية والسلبية، بما فيها مستويات العمل والدخل المعتدل •
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مهمة للحد من الفقر، وتيسير تنمية رأس المال البشري، ومعالجة التمييز وتحسين ظروف العمل ل سياسات وبرامج سوق العم
 في  البرامج والسياسات التاليةوضعيمكن .  تخصيص الموارد البشرية الستخدامهم بأقصى إنتاجية، وتشجيع النمو والتنميةو

  - : آما يليالحسبان

   الفعالةبرامج سوق العمل

 العامة، شغالاألو دعوم األجر،و التعاونيات، وغيرة والمتوسطة،تشجيع المؤسسات الص(باشرة خلق فرص عمل م •
 )مشاريع العمل المضمونو

 ) مكاتب االستشاريةالو، سمسرة الوظائف(تبادالت العمل أو خدمات التوظيف  •
 ) واإلنتاجيةالتوظيف قدرة  لتحسين  العمالةبتدريوإعادة تدريب (برنامج تنمية المهارات  •
 برامج خاصة للشباب وذوي اإلعاقات  •

 مستترةالسياسات سوق العمل 

  ضد البطالةتأمين  •
 سياسات دعم الدخل •
األجر العادل للعمل ذو و األجور، جريدتوالحد األدنى للرواتب، (ناسب سياسات األجر الممثل قوانين ومعايير العمل  •

الحد األدنى للعمر، الحد األقصى (، شروط العمل )وظفينتسريح الم/توظيف (سالمة الوظيفة، شروط )القيمة المساوية
الحماية والعالقات الصناعية، و، )سالمة المهنيةالصحة والو، األجازات وشروطلساعات العمل والساعات اإلضافية، 

 . لحماية النساء واألقلياتضد التمييزالخاصة لألمهات، وأحكام 

التنفيذ  لكي تضمن آما ينبغي شروط العمل  فحص وزارات العمل على قدرة، وخاصة هي مهمة جدا إدارة العملقضايا
 . واإلذعان

 . ي والمحليقومة من الموظفين على الصعيدين المجموعة آافيإلى تحتاج وزارة العمل  •
 . الوقعالتفتيش على ) 2( وجداول الرواتب من الشرآات و العقد الروتيني) 1: (هناك نوعان من التفتيش •
يجب أن تتضمن هذه الشكاوى ودعاوى االستئناف من . لعملا ومحاآم مراقبةلجان :  لتسوية الخالفات آلياتجوديجب و •

 . الموظفين وأرباب العمل

 رجةحالة سياسالقضايا 

 توليد الفرص الوظيفية اجتماعية لسياسات مواثيق:  العمل الالئقأعمال  جدولبدء) 1(

يجابي بين التنمية االقتصادية اإل بالتعاونسوق العمل  سياسات ربط في األفضل الوطنية هي ةئينماإلاستراتيجيات اال إن
  سياسة الحلول فيأفضل إلىمناسبة للوصول  -االجتماعية  اهمواثيق من خالل - الوطنيةية ائنمستراتيجيات اإلاال. واالجتماعية
مستوى الحماية  يختلف .وظائفلالمولدة لودعم الشرآات األمن الوظيفي والدخل،  ويةاإلنتاج إلى، والحاجة كلياالقتصاد ال
واالجتماعية والنتائج   االقتصاديةاألنشطةتحديد التوازن لضمان استمرار في المفتاح هو لكن ،  بلدإلى من بلد  والمزاياوالمرونة
 .الدخلضمان  والعمال من من المكاسب اإلنتاجية فادة االيستطيع أصحاب العمل حيث ،االيجابية

 العمل والقدرة التنافسية ليس حولالحوار االجتماعي .  األهمية للنجاح بالغ للسياسات االقتصادية واالجتماعيةيكافال نسيقإن الت
حاجة إلى الترابط فهناك . على التوظيفعكسية اآثار كليتصاد السياسات االقل  الشديدنكماشاالالعمل ووتقييد ضيق إن لآافيًا؛ 

 وهولندا والدانمرك،يرلندا أ الحديثةقصص النجاح تشمل .  والسياسات المالية والنقدية،التنافسيةوالقدرة العمل المنطقي بين سياسات 
 والسياسات التنافسية ، للعمالالعمل، والحماية االجتماعية ومعايير كليسياسات االقتصاد ال بموازنة بلدان الهذهقامت . والسويد

 طويعتبرامج مباشرة دون ب ،الفرص الوظيفيةتوليد ما يخص  فيكيةيرم األةبعض من هذه البلدان تفوق على الخبر. ألرباب العمل
 .العمل

 

_________________________________ 

 العالمي التوظيفتقرير : )2006( الدولية، منظمه العمل آورنيل، جامعه مطبوعات. مريكيةاأل العمل ة حال:)2006(، االقتصاديةمعهد السياسات  4
 .الدوليةمنظمه العمل : جنيف، ) مختصرةاتجاهات(
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 16إطار 

   مواثيق مونكلوا االجتماعية :أسبانيا 

 وعدم ، االقتصاددهوراستقرار العمل مع تعدم ونما . لفاشستي تحّوًال على الديمقراطية بعد عقود من النظام اأسبانيا، أدخلت 1975عام في 
ق سياسي وطني إلنجاح ، دعت الحكومة المنتخبة التفا1977 )أآتوبر (ألولفي تشرين ا. و استقرار سياسيأوجود مشاريع مساومة جماعية 

 ت ووافق، في قصر مونكلوا الحكوميتاجتمعو.  األحزاب السياسية الكبرى والمجموعات االقتصادية والعمالية خالفاتها جانًبانحتو. التحول
إصالحات وتخفيف المراقبة والقيود على المؤسسات، و، %20نسبة زيادة األجور بالتوصية بتضمن . د على مسار جديد لتنمية البلباإلجماع

يق يعتبر ميثاق مونكلوا أحد أنجح المواث.  والجيش والشرطة وآذلك حرية التعبير والتجمعحكومةحكم أفضل وإعادة تحديد دور الو، مالية
  .حديثةاالجتماعية في األوقات ال

 
 .االنتقاالت من الحكم الفاشستي:  للديموقراطية، في أودونيل شميتر و وايهيدتوقعاتانيا والتغير السياسي في أسب): 1986(مارافال : انظر

 

.  الحلولأفضل إلىل ووص والاألطراف بين جميع عزيز اإلجماع لتما أفضل األدوات المعلومات والحوار االجتماعي هةشفافي
 -: آما يليضروريةمحددة شروط يجدر وجود  لذلك،

 .ة واالجتماعيةين السياسات االقتصادي للترابط بفهم جيد 
يكون لدى  ، عندما)  مستوي المصنععلى يستل (ة ما يحدث عندما تكون المفاوضات مرآزي غالبًاةنجاح المفاوضات الجماعي 

 .ًا جيدمنسقة واألعضاءالنقابات عدد آبير من 
 بما تحاد يستمر في أشكال مختلفة،   حقهم في االانتهاك  حيث أن، لعمالل األمنوحماية التوفيرجمع  التةحريتعزيز قد يتطلب  

 . في الوجود والعمل القانونيالحقب ة ورفض السماح للمنظمات القانونيوالعنف،في ذلك القتل 
النقابات المثالية، . ة، فقد تضر بالتنميآثيرة المجابهة  ولكن إذا آانتالتنمية،جل أ من ةيجابيإ ة قولنقاباتأن تكون ايمكن  

تحسين ل نتاجيةاإل ة، وتحقيق زياد آما ينبغي المولدة للعملكليتوقيت سياسات االقتصاد ال ليعملن سويا ة والحكوموالشرآات
سويا مع عمل اللنقابات ا ، تستطيع ذلكإلى ضافةباإل. ة االجتماعية العمل والحمايأمن والمحافظة على ة للشرآة، التنافسيةالقدر

 . األعمال أربابن  بيتصرف واإليذاء سوء الإزالة ى علةلمساعدلو ، المشتركالحكمتحسين لالحكومات 
لمواثيق ل وانهيار محتمل ،صراعات العمل العمل بسبب إنتاجيةر ئتكاليف عدم الدخول في الحوار االجتماعي تشمل خسا 

 .ة الوطنية للتنميضرورية الةاالجتماعي

 منصفمعايير العمل والدخل ال) 2(

 بما في ذلك العمالة، ة وحماية االقتصادية بين الكفاءة الموازنينفذ إلى تشريعي مناسب إطارضع  وإلىتهدف البلدان يجب أن 
 لساعات العمل والعمل ىقص للرواتب والحد األدنىاأل والحد ة المهنية والسالمة والصحسنل لدنىاأل قضايا مثل الحد شروط

 .واألقلياتنساء والمعوقين  الة وذلك لحمايتمييز ضد الشروط أو، وظيفة وفوائد الاإلضافي

 . ةقومي ةقانوني شروطلديهم  والمسألة، المتعلقة بهذه ةمعظم البلدان صدقت على االتفاقيات الدولي 
بفضل عضويتهم في منظمة  للبلد؛ تشريعي الاإلطارا من تكون جزًءل الصريح التصديق إلىحتاج ال ت :األساسيةمعايير العمل  

 واإلقرار ترابط الةحري) 1: ( من المرآزيةاألساسيةتعزيز معايير العمل  أن ترعى  البلدانيعجميتعين على العمل الدولية، 
فيما يخص  التمييز علىالقضاء ) 3 (اإللزامي، أو العمل الجبري أشكال جميع إلغاء) 2 (الجماعية، ةحق المفاوضلل االفع

 .األطفال ة عمالإلغاءو) 4(، والوظيفة والحرفة
 ةمكافحل زمنيًاالبرامج المحددة ،  سبيل المثالعلى ،ةيسيئالجوانب والقطاعات الربا  بدًء،تدريجيًا معايير العملعادًة، يتم تنفيذ  

 )لخا ، والمتفجراتناجمموالالبغاء ( ةري الخطاألنشطة في األطفالمل ع  بتجنب- األولى ةفي المرحل - تبدأالتي  األطفالعمل 

، ة عرقية مستبعدةأشخاص من طبقة متدنية أو فئومثًال، النساء،  ( معينة لترقية فئاتابي إيجاا تصرفالتشريع حول التوظيفيشمل 
 الفئات االجتماعية تمكين للتصرف اإليجابيبلدان سياسات االمن مجموعة متنوعة ؛ طورت )18 إطار ،ذوي اإلعاقاتواألشخاص 

مجادالت الفئة التي تستأثر  يدعمون مبدأ الجدارة ومن الذين قبل هؤالء هذه السياسة منوتتم معارضة ؛ ستبعدة من أسباب القوةالم
 ) 20إطار  (. بالفوائد
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  17 إطار

 العمل الالئق أعمالجدول  لحجج مؤيدة

، حيث أنه للتنمية أفضل آان محدودةالقوانين ال اذمرن العمل ال سوق  أنألسواق الحرة هيالتقليدية لحجة آانت ال والتسعينات،خالل الثمانينات 
ومع ذلك، . خلق المزيد من الوظائفعلى  الشرآات يساعدأنشطة األعمال وبالتالي وسع تنظيم يو تنافسيه، أآثر الشرآاتجعل يوتكاليف ال قللي

 -: ما يلي إلى تشيرلحديثة ابراهينال فإن

ضع هو ولعمالة منخفضًا، وأنظمة االقتصاد التي يكون فيها الطلب على افي لم يصاحب مرونة العمل زيادة في التوظيف : التوظيف 
مثل  (األوروبية من البلدان عديد قامت الفقد. رسمية العمل وعدم استقرارهعدم  يقود إلى فهو،  ذلكبدًال من .معظم البلدانمشترك في 

 البطالة خططات مى علبينما حافظت لسوق العمل تالحاإصدون ب البطالة بدرجة عالية تقليلب) السويد ،أسبانيا ،انمرك، الدايرلندا، هولندا
 السياسات نسقت بفاعلية مع التي كلي بل بسياسات االقتصاد ال، بمرونة سوق العملتوظيفال يرتبط ال). 2005 هاول،( .سخيةال

بمعدالت توظيف عالية  والتي تتسم)النرويج والسويدهولندا و والدنمركمثل  (توضح حاالت الرفاهية القوية ألوروبا الشرقية. االجتماعية
االجتماعية المرتفعة الحماية و "الجامدة"أسواق العمل  مع  متوافق تمامًاتوظيف أن ال، توضحوالمملكة المتحدةل الواليات المتحدة مث

 .والمفاوضة الجماعية
 أيضا هناك يترافق رفع المستويات مع زيادة تكاليف العمالة، لكن، . هناك جدل أآثر بخصوص تأثيراته على تكاليف العمالة:اإلنتاجية 

 -:أن على دليل
 إال إذا آانت عالية جدًا –   )OECD 2000 منظمة التعاون والتنمية( FDI  االستثمار األجنبي المباشر ال تقللمستويات العمالة األعلى  

  الفساد أوأو ،لية المحاألسواق دخولقضايا غير العمل مثل اهتمامًا أآثر ب المباشرة األجنبية ففي البلدان النامية، تظهر االستثمارات ،–
  . جودة الهياآل األساسية

بدون وماهرة بأجور منخفضة جدًا ال العمالة غير  تستخدمتؤثر مستويات العمالة األعلى على الشرآات ذات العمل المحلى المكثف التي 
 العمر، وتدفع البلد ةرصة تكون قصي التنافسية التي قد يحصل عليها بلد ما عن طريق استغالل العمالة الرخي القدرةفإن حماية، ومع ذلك، 

 . وال تساهم في نمو السوق المحلي، "سباق نحو القاع"في 
دائرة ( تبني على ذلك أنشرآات التصدير المحلي مستويات أعلى ويمكن ل في البلدان المتقدمة  والمستهلكر المستثمتتطلب فعالية آٍل من 

 )DFID ،2004 التنمية الدولية
 توفرت اإذ يمكن تجنبها إصابات وهي ، في الفقرعائالت القحم تأن العمل إلصاباتفيمكن . ة الحد من الفقر آبيرثارآ إن: الحد من الفقر 

تخفيض عمالة إيجابي على ه تأثير  ول، من الفقراألفضل يحد الكسب.  الكافيةشروط السالمة والصحة المهنية والحماية االجتماعية
 .ألطفالا وزيادة فرص تعليم األطفال

 .األسواق الوطنية الطلب المحلي وتوسيع تقوية الالئق في  العملأعمال يساهم جدول ،اإليرادات زيادة عن طريق:  المحليالطلب 
حرية قد تسمح . واألقلية الشاملة للمرأة، أو الفئات العرقية لدعم السياسات رئيسةوهي في التوظيف  تعالج معايير العمل التمييز :المساواة 

  . لعمال بالتفاوض في أسعار أفضل لعملهمالتجمع حتى ل
 الذين يعيشون بكبرياء ودخل نو حيث يميل المواطن،جل التنميةأ من ة وطنياتحاداتشكل الحوار االجتماعي يقد : االستقرار السياسي 

  . دعم حكوماتهم أآثر إلى

 في القمة "ية الوطنيةائنم اإلتنااستراتيجي...  منمرآزيآهدف ... ق للجميع والعمل الالئ الكاملتوظيفال "جميع الحكومات الملتزمة بدعم
 .األوروبي المتحدة والممولين الرئيسيين مثل االتحاد األمم من قبل وآاالت رسميًا الالئق أعمال للعملجدول يتم دعم . 2005العالمية 

تعزيز العمل : )2006(، EU  االتحاد األوروبيفوضيةم. د من الفقرعايير العمل والحم: )DFID، )2004  المملكة المتحدة- دائرة التنمية الدولية:دراالمص
 سوق ال تكون إصالحاتلماذا : مكافحة البطالة: )2005( مساهمة االتحاد األوروبي في تنفيذ خطة العمل الالئق في العالم، بروآسيل؛ هاول، للجميع،الالئق 
العامة لألمم  الجمعية ،األساسيةالتجارة الدولية ومعايير العمل : )OECD ،)2000 قتصاديالميدان اال منظمة التعاون والتنمية في. جابة اإلهيالعمل 
 . األمم المتحدة.نتائج القمة العالمية: )2005( المتحدة،

 

 منح فترة إخطار قانونية قبل فصل الموظفين،  أرباب العملطلب من ي عادًة،:التشريع حول إنهاء العمل 
الستعادة العمال المستبدلين  اوضوا في تخفيض النفقات مع النقابات، ويساعدواويستوفوا شروط الفصل، ويتف

 . متأخرات األجورمدفوعة مثل الغير الحقوق الشرعية 

آل السلطة، وبوجه خاص، عندما يسمح لهم بفصل  يمنح الشرآات  حول إنهاء العملالتشريع الضئيل أو المنخفض: ياقضا
له تأثيرات سلبية على اإلنتاجية، حيث أن عدم األمان الوظيفي ال يشجع العاملين على تحسين الموظفين بدون إشعار أو تعويض، و

من ناحية .  من وجهة نظر اجتماعيةةعادل، وسياسات النقل ضروريالتعويض ال إخطار مسبق بالفصل، وإن.األداء من أجل الشرآة
. ال ينصح بها بشدة، وخاصة، ممارسات مثل امتالك الحياة الصرامة المفرطة عقبات ألنشطة األعمال/ قوانين العملتشكلأخرى،

 . الحل األفضل هو مرة أخرى في مكان ما بين موازنة األمن الوظيفي ودعم شرآات توليد الفرص الوظيفية
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 .لتسوية النزاع وجود آلياتيجب . والتسريح قانون عمل مناسب للتوظيف والصرف: التنفيذ
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 تصرف ماليزيا اإليجابي

عمال الشغب العرقية استجابة ألسياسات بوميبوترا  1970 ماليزيا عام السياسة االقتصادية الجديدة في، سنت 1970في عام أدخلت 
  الجامعات والمدارس،دخول (حصص نسبية، واستخدمت عرقيةللحد من الفوارق ال" المجتمعبناء إعادة " إلىهدفت . 1969عام 
  ذلك في،عرقيينالفرص للسكان الماليزيين الآاستراتيجية لتوفير ) عمالوامتالك األكومة، وظائف في الحعامة،  دراسيةمنح و
 عرقيةل المحلي مجموعة قطاع العمآان يسيطر على  اقتصاديا واجتماعيا، بينما ستبعدينمن المزارعين الفقراء المفئة و وقت،ال

 تدريًجا وتم إلغاؤه ًا لم يعد هذا النظام مبررألغلبية الماليزية،صرف اإليجابي من أجل ا سنة من الت30بعد أآثر من و. صينية
 .ء مثل هذه البرامج يصبح من الصعب إلغا،ه إدخال، بمجردولكن.  األآثرنظام مبدأ الجدارةاستبدل بو

 .ماليزياالسياسة االقتصادية الجديدة والعالقات العرقية في : )2004(، .س.جومو ك: راجع

 اإلمداد المفرط في العمالة توافر األزمة أو في حاالت أوأثناء فترة الرآود . همة من منظور حقوق اإلنسانإن سياسات األجور م
 ةلا على عم الحصول أرباب العمليستطيع.  يجد أرباب العمل أنفسهم في موقع قوي للمساومة النامية،البلدانمعظم في يحدث  آما

يكون الموت قد  ألن البديل الوحيد للعمال ،و سمح معيار اإلنتاجية بدفع أجور أعلى حتى ول،برواتب منخفضة بقيمة الوجبة اليومية
  .مثل هذا االستغالل  يمنعأنويجب يمكن آما ينبغي لحد األدنى لألجور باتشريع تنفيذ إن . جوًعا

ا غير فعالة بسبب العدد الكبير من  على اعتبار أنهالناميةخالل الثمانينات والتسعينات، لم يشجع تطبيق سياسات األجور في البلدان 
ومع ذلك،  .  تكاليف عمالة منخفضة الشرآات عنوتفرض صعوبات وتبحث رسمي،الغير األشخاص الذين يعملون في القطاع 

وجدت ). 1997 وماك ليود، جلوستي(نى لألجور والحد من الفقر يجابية بين الحد األدإ عالقة  وجودبحث تجريبّي حديثيوضح 
، هوة الفقر، ة والمتوسطقصوىفقر ال الوطنسبة األشخاص المعدودين لخط ( المختلفةلحد من الفقرا  مقاييسن خاللالعالقة م
 ذلك، هناك دليل قاطع على أن األجور المرتفعة إلىإضافًة ). حضريةالريفية وال (سكانوفئات ال) ت الحرارية المأخوذةالوحدا
لعمال ما فوق المعايير الوطنية أجر ادفع  إلىالشرآات الكبرى هذا وقد قاد المحلي؛  الطلب قوي وتاإلنتاجية في مكاسب إلىتؤدي 

 ). يطالياإ(وفيات ) الواليات المتحدة(فورد  السيارات مثل مصنعو ،مثًالوأجور مضاعفة، 

  :حد أدنى مناسب لزيادة األجرتحديد  •

 بمعدل للعائلة وابالمبدأ، يجب أن يسمح. طقةمن إلى، وحتى من منطقة بلد إلىيختلف الحد األدنى لألجور من بلد  •
 .  فقط الطعام وليس–لبية حاجاتها األساسية لت

يجب . مع القواعد ةغير متفقطريقة  بمزيادته يجب قد يكون الحد األدنى لألجور أداة جيدة للحد من الفقر، ولكن ال •
 أن إلى االجتماعية األخرى التي تذهب ائدفو والعاشات بالمموعالقته(بدقة القطاعين العام والخاص تكاليف  تقدير
ٍل من آ أفضل يساهم في وأنه يوجد توازن السياسة ه يمكن تحمل تكاليفللتأآد من أن)  الحد األدنى لألجورإلى تؤشر

الفوائد االجتماعية والضرائب /هماتموازنة المسا المناسب عبر جريجب تحديد مستوى األ.  من الفقرالتنمية والحد
 . ح أرباب العمل أرباحصةو

 

نى لألجور  • د تنفيذ الحد األ

 .شامل، يطبق على أي عامل في البلد مثاليقانون،  أو قانون بلديبموجب  •
 .نواإلذعامسؤولية  الشرآات بالونلزمذين ي النقاباتلعمل والاتنفيذها؛ عادًة، يعتمد هذا على مفتشين سّن القوانين ال يؤآد  •

 .تسوية النزاعاتل آليات جوديجب و

. ر في العالم آله هو الحفاظ على القيمة الحقيقية لألجواهتمام آبير. التضخم إلى األجور تجريد يد األجور هأخرى لتحديآلية 
 يتشارآون الموقع ذاته عندما يجدون أنفسهمعادًة ما ، )المهتمة بالتضخم(، والحكومات ) العملتكاليفالمهتمون ب(فأرباب العمل 

 .  أن يكون أقل من التضخمإلى جريد التجهتت ثالثية، ويجور في مفاوضايتعلق األمر بزيادات األ

أسست بعض البلدان األوروبية واآلسيوية مجالس وطنية لألجور للمفاوضات الثالثية لتأمين : تحديد زيادة مناسبة لألجور 
 زيادات إلىضافًة باإل، سنغافورة في.  الدوليةالقدرة التنافسيةالحلول األفضل والحفاظ على مستويات جيدة من اإلنتاجية و
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  تّم تشجيع المشارآة في األرباح على شكل عالوات آحوافز لإلنتاجية وآطريقة،المجلس الوطني لألجورن طريق األجور ع
، أدخلت الحكومة برنامج "تقدممجموعة ال"، وآجزء من 2006عام ؛ نقابات عبر الؤسسةتنمية المب هتماملالشتراك في اال

ل دعم العاملين ذوي الدخل من أج"  العملجر العالوة ألشروعم"مو بين السينغافوريين اسمه دة توزيع منافع النلتحسين إعا
 تذهب  في المائة10 وينقدآتحويل منها  في المائة 90 يتم دفع شهريا، يكأمريدوالر  375- 75تتراوح بين  (نخفضالم

 ") Medisafe"ميديسيف آمساهمة للمشروع الطبي 

 

 . توصية من الحكومة أو ،قانون/بلدي محليقانون موجب ب: فيذالتن 

  اإلنتاجيةلتعزيز المهارات ةتنمي) 3(

قد . إعادة التدريب وترقية المهارات للعمال، ولشبابالتدريب قبل التوظيف لبرامج  من ة متنوعة المهارات مجموعةتنميتشمل 
  المساعدةةلكترونيات والطبياإل(شبه المهنيين  الفنيين وإلى) اآلالتلي  ومشغالسائقين(المهرة عمال من المشغلين  تدريبال يشمل

. ةوالشرآات الخاص) وزارتي العمل والتعليم (ةالعامهيئات  ال قبل آٍل من المهارات منةبرامج تنمييتم تقديم ). الخ الممرضات،و
قترن ت عندما هذه الطريقة أفضلحقيق ؛ ويمكن توطلبات صاحب العملسوق العمل طلب  مع  حلقة وصل هو توفيرواألساسي

 . الشرآاتبالتدريبات داخل

 سمسرةمكاتب هي هذه .  التوظيفخدماتأو  تبادالت العمالة  علىأيضًا المهارات لترقية األجل قصير التدريب غالبًا، يتم تقديم
 ،ةف الشاغرئالوظاون عن العمل يحثابين البوالتوفيق الطلب، إمداد العمالة بوالهدف الرئيسي هو ربط . ة واالستشارالوظائف

على  العاملين ةومساعداألولى المقابالت   عملمن خالل،  أو بياناتهمتحسين سيرهم الذاتيةعلى  عمل فرصلباحثين عن ا مساعدةو
 سبيًانرخيصة  إن تبادالت العمالة وخدمات التوظيف).  الخمهارات الهاتفو ةالطباع مثل (أفضل وظائف وإيجاد اإلنتاجيةتحسين 
 ما يكونالبلدان حيث حدودهم فيإدراك  ولكن من المهم فعال،سوق العمل ال ة مهميسيرلتهامة عناصر  احيث أنه هازي تعزويجب

 .نخفضًا العمل مىالطلب عل

 الوظيفة المنتجة والمختارة بحرية ) 4(

توظيف ومخططات وظيفية برامج و ،ة والمهن الحرة العاماألشغالتعزيز ل  الوظيفيةفرصالتوليد تدخالت مباشرة لهناك 
 التوظيف التي يتم برامج من يوه. ة والمتوسطة الصغيرتو المؤسساأ التعاونيات مساندة ومضمونة، ودعم األجور للشرآات

وظيفية بفعالية  فرص  أن تخلق هذه التدخالتتستطيع. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديفي بلدان بوفرة تمويلها 
. ةد المحتملئفواالستطيع تبديد ت،  االستبدالآثار والحملو حالل إلى الخطر، ولكن اإلن المعرضيوأ ينالمحروم العمالم دعتو
 .شفافيةبالمعلومات عن تكشف  أنمن الشرآات طلب بحيث ي ،أساسهي ة دقيقال المراقبة وباألخص تنفيذال و الجيد للبرنامجتصميمال

ئتمانات عقود حكومية مؤمنة وامنح و ضريبية وإعفاءات تحصل الشرآات على  ماغالبًا: جورواأللعمالة ل اإلعانات المالي 
معيار لتلقي آتوليد العمالة ويمكن إضافة .  جذب االستثماروهالعامة ستراتيجية اال ذه ومنطق ه، أخرى ماليةوحوافزمدعومة 

عن . الكبيرة الحجم حسب عدد الوظائف التي تخلقهاوسطة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتيمكن دعم . عامدعم الال
  دعمة ودرجة مدد تحدي يتغير.طويلة األجلالتنمية االقتصادية وخلق الوظيفة  قد تشجع الحكومات ،دعم الشرآاتطريق 

 دعم ةئ في الما50لشرآات  يدفع ل،المتحدةائتمان ضريبة الوظيفة المستهدف في الواليات بموجب  بلد، إلىبلد من ر وجاأل
الشباب مثل  أقل فرصب أشخاص توظيف قامت بإذالشرآات  فوائد خاصة لإضافةيمكن و.  عامينإلىتصل لمدة لألجور 

 .ة المتحدةللشباب في استراليا والمملك" جوبستارت"برنامج  ، مثًال،شخاص ذوي اإلعاقاتواأل

ة

ة

 

 ةطويل البطالةمن   العامةاألشغال ال تخفض و.جلاألقصير  توظيفآمقياس لل نطاق واسع ى عل العاماألشغالبرامج تستخدم  
 العاملين إبقاء) 2(و )  االقتصاديةاألزمة أثناء ،  الفقرةمكافحقياس مثل  (ئالطوار وظائف وفيرت) 1: ( هيواألهداف. جلاأل

طريقة  ، تكون عادًة.ةويلعاطلين عن العمل لمدة طكونهم بأن يصبحوا موسومين  ةفرصيقلل من  ،مع سوق العملعلى اتصال 
 .)19طار إ انظر (ًاذاتي انتقاًء ستهدافاال

  للجميعالحماية االجتماعية) 5(

 .  السياسة هذه تتم معالجته في قسم سياسات الحماية االجتماعيةةهي جزء من جدول أعمال العمل الالئق ولكن في مذآر
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 :روابط

 ILO Decent Work Webpage  http://www.ilo.org/public/english/decent.htm صفحة العمل الالئق بموقع منظمة العمل 
لدوليةا  

 
 ILO Employment http://www.ilo.org/public/english/employment/index.htm             التوظيف، منظمة العمل الدولية 

          
 ILO:  Standards http://www.ilo.org/public/english/standards/index.htm                       معايير منظمة العمل الدولية  

 
  

 World Bank: Labor Markets                                                                                         أسواق العمل : البنك الدولي     
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,menuPK:
390621~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:390615,00.html  
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  الحرآة الهندية لتأمين التوظيف الريفي

 هذا .2005تّم وضع برنامج وطني في أيلول  ،1976 عام ضمان التوظيف بالدولةماهاراشترا حرآة  من اهمستوح
 يوم على األقل لكل أسرة 100 جرأبوظيفة ذات  واعدًة  الريفية، الفقر في الهندكافحة لمرئيسةالبرنامج هو استراتيجية 

طلًبا للعمل في ظل هذه الحرآة هو  شخص يقدم أي.  بأعمال يدوية ال تتطلب براعةريفية حيث يتطوع فيها الكبار للقيام
 قابًال بالتالي، تؤمن حرآة تأمين التوظيف حقا شرعيا شامًال و– يوًما 15ن يوظف في األعمال العامة خالل ألمخّول 

 اشترآت.  سنواتخمس مقاطعة في الهند خالل 600  مقاطعة ليشمل200برنامج في بدأ ال.  للتوظيف األساسيتنفيذلل
توقع أن تكون آلفة من الم. التنفيذفي منظمات غير حكومية  باإلضافة إلى  ومؤسسات بانشايات راجدولة بالالحكومات
 والحد من ، ايجابي مهم في حماية األسر الريفية من الفقر والجوعتأثيرجمالي الناتج المحلي ويكون له من إ% 2البرنامج 

 . لة في المناطق الريفيةالنزوح الريفي نحو المدن وإرساء نظام اجتماعي أآثر عدا

 .حق العمل آسياسة اجتماعية): 2006. (جوش، ج   Hpdf.rajaswa/in.nic.rural://http انظر 

 

 التعليم 
وى العاملة المتعلمة والماهرة تقنيًا في  إن الق.االقتصادية واالجتماعيةو بشرية ال– واقعيًا أبعاد التنمية جميعبعن آثب يرتبط التعليم 

تسجيل  ووالتغذية، األطفال ووفيات ة الخصوب علىةيجابيإ آثار تعليم الفتيات له انتشار. غاية األهمية للنمو االقتصادي طويل األجل
تسمح ب من أسباب القوة، ووآذلك يكون التعليم عنصرًا رئيسيًا في تحسين الحكم، حيث أن التعليم يمكن الشع. معدالت الجيل القادم

  -:يتضمن التعليم.  والمهارات الحياتيةالنتقادياله بتطوير التفكير 

  .الصحة الوقائية والبرامج التعليميةو ساسية األتغذيةمن خالل الللطفل المتوازن  النفسحرآينمو ال لتأمين لطفلل إنماء مبكر 
  بتدائيالتعليم اال 
 التعليم الثانوي 
 التعليم العالي  
 .  والتدريبالتعليم التقني والمهني 
 التعليم غير الرسمي وبرامج الراشدين 
 . اجتماعية- الذهنية أو النفستاإلعاقالألشخاص ذوي  التعليم الخاص 

 رجةحالة سياسالقضايا 

  المجاني الشاملبتدائياالعزيز التعليم  وتإلغاء الرسوم) 1(

 جزء .في السنوات األخيرة ة ملحوظارتفاع نسب التسجيل بالمدارس بدرجة ا إلىتهترجمم ية لأللفية تائنمهداف اإلاألإن تحقيق  
 منهجيةالنشطة غير  الرداء المدرسي واأل مثلويضمن ذلك إلغاء الرسوم الخفية.  نتيجة إلغاء الرسوم المدرسية هذا التقدممن
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كلفة من أجل تعزيز تآجزء من آليات استرداد الوجدت الرسوم خالل الثمانينات والتسعينات . والمدفوعات من تحت المنضدة، الخ
واحدة  أوغندا آانت .ة ملحوظة سلبية اجتماعي له آثارآانو الناتجة عن برامج التعديل؛ يزانية المتخفيضاتالقطاع والتأقلم مع آفاءة 

 قلل ت أنالتي استطاعت أوًال و1996 المجاني في  الشاملبتدائي سياسة التعليم االوتقديم، ابتعدت عن الرسوم يالت البلدان أوائلمن 
آينيا وتنزانيا ومالوي  (أخرى في بلدان ةالتجربتؤيد .  بين الجنسين في التسجيالتةالفجو قليل تما بعدوفي الفقراء فجوة التعليم عند

 .واألساسي االبتدائيلتعليم ل الرسوم إلغاءيوجد حاليًا اتفاق عالمي على ، و تسجيل الطالب تقلص الرسومأنحجة  ةبقو) والكاميرون

عدم المساواة في االحتجاز . إبقاء التالميذ في المدرسةيتطلب التعليم و سكان متعلمين، المدارس ال يكفي لتأمين إلغاء الرسوم في
سرة الرعاية االقتصادية لأل(رة لحاجات الملحة لألسر الفقيلكثيرين، وبخاصة الفتيات، نظرًا ل اإلتمام تظل مرتفعة ل عدم ومعدالت

 تالتحويال ).نقص التغذية، الخوالتكاليف المناسبة لألطفال في المدرسة بدًال من العمل، و التي تجذب الفتيات خارج المدرسة، هي
 حضور ،)20إطار ( في المكسيك PROGRESA/Oportunidadesأوبرتيونيدادس  /سا المشروط مثل برنامج بروغريةالنقدي

 عمالة األطفال آاستراتيجية التأقلم مع خداممنع استل، الدرسة لتأمين حضور الفتيات سات جيدالمدرسة، هي ممارمشروط في 
 األخرى قد تشمل بقاءأما سياسات اإل. ستبعدةالم/ألطفال في األسر الفقيرة الفرص لوفيررفع الطلب على الخدمات وتوالخطر، 

 ة المراحيض وزيادفصلو، المواصالت(ات  للبنةالسالم وإجراءاترسوم ال دراسية وتنازالت عن، ومنح ة المدرسيةبرامج التغذي
 )عدد المدرسات

 20إطار 

  في المكسيكPROGRESA/Oportunidadesأوبرتيونيدادس  /سابرنامج بروغري

من  البرنامج كونيت. نخفضالدخل الم اتذالريفية والحضرية  لألسر : المكسيكسكانمن % 20 وهو يغطي حاليا 1997بدأ هذا البرنامج سنة 
  -:وبالتحديد لألمهات التحويالت النقدية المشروطة

 .دروسمن ال% 85 إذا حضر األطفال )للفتيات(  دوالر أمريكي66 و )صبيةلل(  دوالر أمريكي58حتى : التعليم 
 صول علىحالتغذية للالتدريب على المنح الصحية وو أفراد العائلة؛ عدد من المراجعات جميع صحية أساسية مجانية لرعاية: الصحة 

 . للتغذيةالتحويالت لنقدية
  . وآذلك الفيتامينات والمغذيات لألطفال واألمهات الحوامل والمرضعاتلمحسن للعائلة للغذاء ا دوالر أمريكي15: التغذية 

عن طريق .  قليلة سنواتفي% 10 تحت خط الفقر بنسبة  الذيناألشخاصفقد قلل توفير النقد لألسر الفقيرة عدد . آان البرنامج ناجًحا جدا
آثار ايجابية  PROGRESA/Oportunidadesأوبرتيونيدادس  /سا بروغريتعزيز استعمال الخدمات التعليمية والصحية، آان لبرنامج

 آما آان للتحويالت النقدية أثر جّد . الناس عن الخدمات العامةورضا -خصوًصا الفتيات -ئلة وإبقاء التالميذ في المدارس على صحة العا
 لدراسات الوفورات مع زيادة خطط ، لدرجة أن إدارة فوآس نشرتهًاجدآان البرنامج ناجًحا . ريفيةجابي على تعميم النقد في المناطق اليإ
 .  أخرىعناصرلشباب وا

 )PROGRESA.( ة والتغذيةالمكسيك في التعليم والصح، برنامج )2000(سكوفياس وآوادي  و H/mx.gob.progresa.www://http:  راجع

 جامعيالتعليم ال والتعليم والتدريب المهني والتقنيو التعليم الثانوي، أهمية) 2( 

أللفية آثيًرا على التعليم األساسي وعادًة تكون أهمية الخدمات التعليمية األخرى اة المعطاة لتحقيق أهداف التنمية  األولويقد أآدت
 لتنمية المهارات ين مهمجامعيوالالتعليم والتدريب المهني والتقني  والتعليم الثانويإن . ة مما يضر بجهود التنميةية مهملالضرور

،  والمعلمينآليات الطبخرجين من تالم مثلالمدربين الخبراء  في جميع مراحل التنمية تتطلب البلدان .المهنية والفكر الناقد في البلد
 األساسي التعليم ىالترآيز علولكن  ،واضحًاقد يبدو هذا . ة االقتصاديواألنشطة ةالسليمالعامة  لإلدارة ألساسيةا اإلدارةومهارات 

إن التعليم المهني والتقني مهم ألنه يزود الناس . للجامعات نطاقات الخارجيةال عادًة متجاهًال جامعي التعليم الة تكلفالذي يجري على
يتم تصميم المناهج آما ينبغي عندما و هذا صحيح بوجه خاص  . من رؤى التوظيفالتي تحسنبالمهارات المتعلقة بالسوق 

  لهاكوني أنيمكن  للشباب،" ىاألول لوظيفةا"ثل مالتوظيف  دعمببرامج عندما ترتبط . لالستجابة إلى األنشطة اإلنتاجية المحلية
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان العديد من وفر  ،تاريخيًا. خطيرة قضية التمويل. ةيجابيإاجتماعية رئيسية وثار آ

، نمائيةاإل تهمآجزء من استراتيجي مجانًاي جامعالثانوي وال التعليم ،المتحدة، بما فيها الواليات  القرن التاسع عشر فياالقتصادي
ي والتعليم جامع والالثانوي التعليم يتلقى األماآن في معظم. لم تسمح بإمكانية ذلك  العديد من البلدان الناميةولكن وقائع التمويل في

 االبتدائيدعم التعليم ة حول حقوق الطفل ت المتحداألمم ةاتفاقي.  رسوم الطالبالعام ولكن يتطلبالدعم  والتدريب المهني والتقني
 . النتشار الحصول عليهم المجانيالتعليم الثانوي -حيثما يتطلب األمر – المجاني و
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 التعليم مالءمةو جودة) 3(
مهارات حل المشاآل والمعرفة المطلوبة للنجاح و، نتقادي والشباب التفكير االاألطفال اآتساب التأآد من إلى أنظمة التعليم تحتاج

،  في المناطق الريفيةخصوصًا (لبي االحتياجات المحليةي  الذيهج المناهج، بما في ذلك تحسين المنإصالح. في عالمنا اليوم
إجازة المدارس والمعايير التعليمية الوطنية القوية هم وتدريب المعلمين والمدارس و ،)ط باألنشطة االقتصادية المحليةواالرتبا

 . النمو والحد من الفقر علىحافزًالتعليم ليكون اضروريين 

 لتعليم للجميعل أخرىبرامج ) 4(

 األهليةالمجتمعات  و،لفتياتل باهتمام خاصجميع البلدان، ي د التعليم لكل فرد في المجتمع فئالتعليم للجميع تحقيق فوايتطلب 
ستطيع ي  متعدد الثقافات واالستثنائي،تعليم، المقترن بال المعرضين للخطراألطفالوبقاء  تسجيل ضمان. ذوي اإلعاقات واألطفال
 األساسيالتعليم .  في البلدستبعادلم وااللظل ة قويإشارةالكبار هو عند المرتفعة  ةميألاانتشار إن .  في التعليماإلنصافعدم  إصالح

. بلدال  فينتاجيةاإلو العدالةازدياد   فيمهمينالمدارس المتسربين من لكبار والشباب ا  عنداألميةنظامي وبرامج محو الغير 
 .األسر يجابية آبيرة علىإ آثار  لهاإلنجابعليم النساء في سن ت   أنى إلباإلضافة

 :روابط

 UNESCO http://www.unesco.org/                                                                              اليونسكو                   
 World Bank http://www.worldbank.org/education                                                 البنك الدولي 

                                      
 Unicef http://www.unicef.org/siteguide/resources_development.html                        اليونسف             

 الصحة 

.  بل األقل،ية بكثير منه على صعيد التعليميجابإأقل ) أو الحماية االجتماعية(عي االجتماالتقدم على الصعيد الصحي واألمن آان 
 –نية االجتماعية من التغطية الصحية واألمما  يتمتعون بنوع من سكان العالمفقط   في المائةTILO ،20 منظمة العمل الدوليةوفقًا ل

كان  من س في المائة80 نحوهذا و.  لديهم بعض أشكال التغطية األولية في المائة10 فقط آسياجنوب  و جنوب الصحراءوفي أفريقيا
 .على اإلطالقالعالم ليس لديهم تغطية 

 وأدائهم إنتاجيتهمثر مباشر على  وله أجتمعات،ألفراد والمل  العيشليها مهم جدا لرفاهيةعصول حن توفير الخدمات الصحية والإ
يعتقد الكثيرون أن الصحة هي مسألة استهالك شخصية دون أن يعوا أن التقدم في الصحة يؤمن الربح االقتصادي . االقتصادي
 ههذ ، بينما تكون في المائة من التمويل الخاص للصحة من نفقات فردية95ذات الدخل المنخفض، يأتي نحو في البلدان . الحقيقي

.  الطرق والوسائل لتأمين التمويل العامالناميةيجب أن تدرس البلدان . في البلدان ذات الدخل المرتفع  في المائة37 فقط ي هقيمةال
عدد أيام التعطيل بسبب من  العمال وتقلل إنتاجيةتزيد الصحة الجيدة من :  للدعم العام للخدمات الصحية قويةإن الحجج المؤيدة

 التدخالت الصحية العامة  إن.ويعود على االستثمار التعليميل، يخفض سوء التغذية الذآاء ووزن الجسم المرض؛ عند األطفا
 والسل واإليدزالمالريا مثل انتقال األمراض المعدية  لمنع انتشار فعالة الوحيدة اليلة وهي الوس،للصحة في المجتمع آكلأساسية 

 . والكوليرا وشلل األطفال

ء؛ يالطواررعاية   لكل فرد، مثل الصحية المقدمة بالتساويرعاية للساسية المستويات األشملتولية  الصحية األرعايةال 
صحة األمومة وصحة األسنان والفم؛ واألدوية؛ إدارة ساسية بما فيها العمليات الجراحية الصغيرة واألعالجية ال والرعاية

بما أن العناية ). لقيح، التطعيم والتالتحكم في نقل الجراثيمة، لصحة، التربية الصحيا ترويج(وقائية الخدمات الواإلنجاب؛ و
أو بأسعار ( الخدمات العامة والمجانية عزيز يجب ت العامة للسكان،صحةال على اآلثار األآثر أهميةهما األولية والثانوية ل

 ). رمزية
خدمات العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (ة  العاديت والمستشفيا المتنقلة،الطبية  الخدماتشملت الصحية الثانوية رعايةال 

 .   عن طريق تحويل من خدمات الرعاية األولية) للتنويم
 ى، عل فقطة في العاصممتاحة عمومًاوهي )  القلب طبمثل (ة المتخصصة تشمل الخدمات الطبيعالية الصحية الةالرعاي  

 .المستوي الوطني

  -:خيارات أساسية توجد ثالثة، بوجه عام. ة في ما يخص تمويل الصحةهناك مشاآل عديد

؛ إذا تمت  رمزيسعر ويمكن ألي مواطن الحصول عليها مجاًنا أو ب،من عائدات الضرائببالكامل ممولة  أنظمة صحية عامة 
 . قوميةها أفضل اآلثار على الصحة الإدارتها وتمويلها بشكل جيد، فيكون ل
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. النامية خصوًصا في البلدان ،اد؛ من ناحية العدالة هذا الخيار ال ينصح به أفر ممولة بالكامل من قبلأنظمة صحية خاصة 
  .نخفضالدخل المللفئات ذات كلفة تض اليخفتهناك خيار 

كلفة الكاملة ت فاألسر التي يغطيها المشروع ال تدفع ال، لذا، األخطارفياألفراد فيها  يشتركجتماعي اال الضمانمشاريع  
.  خاص آبير للخدمات الصحيةوفير ت حيث يوجدآثر شيوًعااألعمل هو الهذا . هذه الخدماتل الهماستعم لمقدمي الخدمة عند

تكميلي، عادة من مجموعات أخرى آمشروع   نحوًاجي وتتوسع تدريرسمي، بمشروع تأمين لعمال القطاع التبدأ الحكومات
األساس هو . أدناهخيارات انتشار التغطية ديم بعض تقيتم .  العامةأو دعم من عائدات الضرائب/وخالل إعانات مالية مشترآة 

تضيع ة  الصحيزانيةمذ أن الحكومات قد ال تريد رؤية  إًا دقيق يتطلب األخير تحليًالالذي تتم تغطيته وأي شيء تتم تغطيته،من 
 .باهظة الثمندوائية عالجات هباًء عن طريق 

 رجةحالة سياسالقضايا 

 ة الصحي الرعايةتغطية  نشر1)(

  يتطلبو.  التي يمكن تحمل تكاليفهاتغطية الخدمات نشرهي يسة ئ الراألولويةتكون  ،الوضع الصحي للسكانب  النهوضن أجلم
عن  ماإ شمولية، أهداف أساس ىتوزيع الرعاية الصحية علإعادة   العديد من البلدانتابع ،تاريخيًا. شعبي الالتأييد من  قدرًاذلك

 منظمة هذا هو الحال في معظم بلدانآان . بئالضراد على متعخدمات صحية عامة تتوفير  وأ االجتماعي ضماندعم الطريق 
 وبعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مثل ،)المتحدةباستثناء الواليات  (التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 هم، حاولتاستقاللمن األولى  في الفترة األفريقية بلدان المنحاولت العديد و.  وجمهورية آوريا)إقليم الصين (آوستاريكا وتايوان
 االشتراآية بلدانالقد قامت جميع  ذلك، إلى باإلضافة . ولكن المجهود آان أبتر،سكانهم بسرعة ى علةالعامالخدمات الصحية  نشر

 . الثمانينات قبل الخدمات الصحية العامةتشييدب السابق السوفيتيوسريالنكا واالتحاد آوبا ومثل الصين 

 ذات الدخل المنخفض في البلدان الخدمات الصحيةب االتجاراالتجاه نحو  في السوقية اإلصالحات ةدفع تسببت ،في الثمانينات
االبتعاد و ،األدويةمين وبيع أالتو فير العيادات الخاصة، توتحرير و،"بين العام والخاص طيخل"وآاالت التنمية شجعت و. والمتوسط

مثل  ،لخدمات التي توفرها الحكومةالمستخدم ل رسوم ها بما فيالمحلية،ة الموارد ئب لتشجيع تعبئالضرا عتمدة على المنظمالعن 
 تنظيمي دور الحفاظ علىب  الحكومةوقد تم نصح . الخدمات الصحية توفير عنحكومةتراجع الوتمثل ذلك في . واألدوية اإلمدادات

في القطاع الخاص  فشل عندما الفقراء إلى األساسيةوق وتوفير الخدمات الصحية  السقصورولية معالجة مسؤمعتدل، مع تحمل 
 . توفيرها

زاد من زيادة أنه  برهان على حيث ظهر النموذج،ا هذفي  التشكيك إلىفي نهاية التسعينات لحد من الفقر باتجدد  االهتمام المأدى
 -:أآبر فقرسبب  وحاالت عدم المساواة

 أن التكاليف الصحية حيثقادرين على الدفع،  ال، يتم استبعاد األشخاص غير ةارتداديالتكاليف داد واسترالرسوم ليات آ إن 
اليونيسيف ومنظمة ما أعلنته ل طبقًا . فتقار عندما يدفع الناس من جيوبهم للرعاية الصحيةالفي االرئيسي السبب  المأساوية هي

 سلبية آثار ولكن لها،  في المائة5 تتجاوز ، قلما جدا من ميزانيات الصحةًا صغيرًاسوم عامة توفر جزء الرإن العالمية،الصحة 
  . الخدمات الصحيةهم قد ال يستطيعون تحمل تكاليفحيث أن  الفقراءعلىبليغة 

حتى أثناء توسيعها  وةفياآ درجةتتوسع ب والخدمات الصحية للفقراء ال جدًاانطالقًا من المعطيات بأن الموارد العامة محدودة  
 . عليهاعالممعظم الناس في الال يحصل  ، بحيث نوعية منخفضة جدًات ذاآانت 

، آانت الجودة منخفضة جدًا، لذا تحصل الصحية للفقراء بالقدر الكافي وعندما تنظرًا ألن الموارد محدودة، لم تنتشر الخدما 
 .  اظل معظم الشعوب في العالم بدون الحصول عليه

، جوهر ناصرة للفقراء والتي استبعدت األصحاء واألقوياء بالدعم الداخلي والمشارآة في الخطرالخدمات الصحية الملم تسمح  
 . األنظمة الصحية العامة في معظم البلدان المتقدمة

 تقدم الرعاية الجهة التي تبالغ قد (منحرفةالحوافز ال وها العديد من القصورفي وةظ باهتكلفة الرعاية الصحية الخاصة ذات إن 
ذات شأن، الصحية حاالت عدم المساواة  ،في الواليات المتحدة). زيادة التكاليف إلىمما يؤدي لمريض لة في عالجها الصحي

 ، العامةاألموالمن  آمية آبيرة  بالفعل تمتصمغطينالغير /منخفض الدخل الوي ذللمواطنين المتبقية  العامةةماألنظو
 . من حيث التكلفةة فعالامة المدارة باستحسان العيمكن أن تكون األنظمة. كبار السنلخصوصًا و
أو رعاية صحية تعتمد على الحكومة في جميع األماآن  اجتماعي أنشأت أنظمة ضمانالمتقدمة  البلدانمن المفارقات، أن  

ية  معظم البلدان النامأن في حين ،) ٪50 فقط لهما حصص خاصة تزيد عن الواليات المتحدة وسنغافورة (واألحوال تقريبًا
 ةنظمأ لديها دوية،ثمن الخدمات واألتحمل  ونستطيعيال ذين الاء الفقر، ذات أآبر عدد من المنخفض والمتوسطذات الدخل 

 على الرعاية هذا العائق للحصولبشدة من و همسكانحيث يعاني  ، الهند والصينوتشمل. ارتداديةخاصة  ةصحيرعاية 
 .الصحية
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أعلى ونفقات  توزيعال ةمعادصحية  لديها أنظمة  أعلىإنتاجيةقل وأ مرضيةلى ونسب ن ذات عمر متوقع أع البلدا،إحصائيًا 
 .ةعامال ةصحلل

 على نشر التغطية وإعادة هيكلة قدرة القطاع الصحية ةياس الس التنمية مصارفوقطاعات من المتحدة األمم ترآز وآاالت ،حاليًا
بما  ، المحلي على المستوى الكافيةةتوفير الخدممع  ،ت الصحية الشاملة الصحة باالستثمار في الخدمامعوقاتمعالجة  تبدأ. العام

 إال (الرئيسية واألدوية  األساسية الخدمات الصحية رسوموال يتم تعزيز .ئ رعاية التوليد في حاالت الطوارفي ذلك الحصول على
 ). آانت رمزيةإذا

 -: هي التغطية الصحيةنشرالخيارات الرئيسية ل

ا من  بدًء:الفئات المستبعدة/ استهداف الفقراءعن طريق شامًالجعله  قائم، اجتماعي لمشروع ضمان تدريجي انتشار: 1خيار  
لهؤالء  ة آبيرإعانات مالية إلى الشموليةتحتاج .  المهن الحرةأصحاب نحو تضمينلشعب في القطاع الرسمي والتوسع تغطية ا

جمهورية مثال جيد حديث في . عادي التأمين النظيماتتب عملهم كالأش ال تسمح والذين ، خارج القطاع الرسميالموجودين
التوقيت ، ف اتبع هذا الخيارإذا.  فقط عامًا12 الحكومة نجحت في تحقيق التغطية الصحية الكاملة في أن مالحظ، والاآوري

 .في غاية األهميةمسألة 

و

يس الوزراء ئرأعلن  في تايالند،. ةدات الدولئعا/امةالعب ئ من الضراةممول ،لحالفي ا شاملةخدمات /فوائد تقديم: 2 خيار 
من خالل نظام رعاية صحية   فورًا التايلنديينجميعل ةتكون متاحوف  سة الصحي الرعايةأن 2001تاآسين شيناواترا في 

موارد ال . زيارةكل أمريكي لدوالر  0ر75عادل مبلغ يما  ) باهت30ما يسمي مشروع التأمين بـ  ( مقابل رسم رمزيشامل
 .همرفاتو، وقد تساعد صرامة مثل هذا االلتزام على التأآد من هذا الخيارفي  مسألة حاسمة

 بين ةتغطين فجوة الأ، وذلك على أمل تنتشر واالنتظار حتى لقطاع غير الرسميل التأمين األصغرتشجيع مشاريع : 3خيار  
 مع هذا ة قضايا هامة عدتظهر. في بنغالديش والهند  يحصل آما- في النهاية ختفيتالقطاعين الرسمي وغير الرسمي قد 

  آاليانرامينج ةسسؤ م تشملة للغاية ناجحأمثلة بما أنه توجد ،صغرألاالتأمين  بعض مشاريع استدامة ي هىاألول. الخيار
Grameen Kalyan  سيوا في بنغالديش و SEWA ل مشاآ  األخرى تقدمرغصالمشاريع األعدد ضخم من   إال أن،الهندفي

 لتمويلبين ا أفضل يجب تشجيع ربط اء تحملها،فقرالتي يمكن لل ةمتواضعالمساهمات ال في ضوء ،دئلفواة اية وآفااالستدامفي 
 لتغطية ، على األرجحعقودا ية التطوعبرامجال ، سوف تستغرق، التقدم بطيء جدًاثانيًا .مشاريع إعادة التأمين ومتناهي الصغر

. مخططات الالتوفيق بيندمج وال وهو مسألةثالث  موضوع إلىيؤدي وف سعندئذ  ذلك، حدث ذاإ.  في القطاع الرسميآل فرد
ها ليست لكنو. ر ومستبعدي مليون فق40  نحومساعدة إلى ألنها تقدم  والخدمة الذاتية، نظرًاالمخططات المتبادلة  تثبيطال يجب

 .الشاملاالجتماعي  القومي األمننظام ن ع  بديًالهاراعتباال يمكن و الدواء العام

 21إطار 

 ، الهندصغر األتأمينال مشروع ،)SEWA( سيوا

، 1972منذ عام . رسميالغير حديًدا مع النساء في القطاع  مسجلة تعمل تتجاريةهي نقابة ) SEWA(جمعية النساء صاحبات المهن الحرة 
تمثيل ديمقراطي على آل تأمين  و، األمرعندما يتطلب نيوتوفير المصدر القانوتأمين الحصول على الحد األدنى لألجور، ل  نضالهاآان
.  وعمال منازلهمعمال بائعون متجولون وبائعون، وعلى األغلب هم.  تقريًبا عضوًا250000 هذه النقابة التجارية تضم . لمنظمةل ىمستو

فقدان  (صول، والتأمين على األ)لموت واإلعاقةا(التأمين على الحياة و، )بما فيه عنصر انتفاع قليل لألمومة(يغطي المشروع التأمين الصحي 
حاليا، (أن يصبحوا أعضاء في مشروع التأمين اختيار ) SEWA( أعضاء سيوا ستطيعي).  أو تجهيزات العملأو تضرر الوحدة السكنية،

.  الحياة فهو اختياريالتأمين علىو ، واحدةحزمة والصحة آصوليأتي عنصرا األ). مؤمنين) SEWA( سيوا أعضاءجميع فقط من % 14
 متت.  إضافية للتأمين على الحياةةروبي15ى الموجودات والصحة مًعا وتقريًبا في السنة للتأمين عل) ةي روب60($ 1.5يبلغ قسط التأمين اإلجمالي 
جد ميداني اوتمع بالتوازي ا  بنك سيومن خاللتجري عملية االنتساب وإقامة الدعاوى . الفوائد في الوقت الحاضرإعادة هيكلة أقساط التأمين و

 ) قروضتحصيالت دفعات الومتناهي الصغر  التمويل بإيداعاتعادًة مرتبط (آما أن الخدمات المتنقلة متوفرة مقابل جمع األقساط . آبير

 .الهاديالمحيط الحماية االجتماعية في آسيا و: 2001وريتز، أ  http://www.sewainsurance.org : راجع

 وجنوب  جنوب الصحراءأفريقيا(المنخفض الدخل   ذاتفي معظم البلدان. أآثر فعالية 1 خيار، يبدو المتنوعةظر من وجهات الن
 خاصة، رسوممقابل  األفراد ونجعالي الذين النطاق ةصغيرالخاصة ال مقدمي الخدمة من األولية ةلرعايالسائد لشكل اليأتي  ،)آسيا

 ذات الدخل في معظم البلدان. مين االجتماعيأبموجب نظام التدمات صحية عامة أفضل بخ هاكن استكمالموقد ي. المناطق الريفية
 بتغطية ابتداء. مين االجتماعيأ تحت نظام التوآذلك يمكن الربط بين خدماتهم  الصحية العامة والخاصة،مشاريعالتوجد  المتوسط
 للفقراء سهاميةاإل المستهدفة غير د خالل الفوائمنسرعة عقب الشمولية بتيمكن و ،)ة والمتوسطة العاملالطبقات( الرسمي القطاع

 يسمح بطاقة صحيةب ألسر ذات الدخل المنخفضا زويد ت، سبيل المثالىعل. ة العامةالميزاني إيراداتبتمويل من والفئات المستبعدة، 
 تم تطوير سياسة - وغير الفقراء الفجوة بين الفقراءيقلص وبسرعة،  مقابل رسم رمزيأو  مجانًاةاستخدام الخدمات الصحيبلهم 
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على لخمس األآثر فقرًا من السكان ا حصولانتشر  سنوات فقط أربع في خالل: ة جدًاجحا ن بنتائج1993في آولومبيا عام  مماثلة
 .في المائة 50 إلى في المائة 10من الخدمات الطبية 

)

)

)

 صحة األمومة واإلنجاب) 2

 ،إن تحديات الصحة اإلنجابية آبيرة. جية والوقائية للنساء اللواتي في سن اإلنجاب العال، الخدمات الصحيةالخدماتهذه  شملت 
 تنظيم) 3( و والرضيعصحة الطفل) 2(صحة النساء، ) 1( االيجابية على اهآلثار نظًرا مجانية،  عامةتقديم خدماتب نصحوي
 الوفياتمعدالت   اإلنجابية ال تقتصر فقط علىالصحةلكن ومن مضاعفات الحمل والوالدة؛ تقريًبا آل دقيقة تموت امرأة . خصوبةال

تفادي ل نساء من أسباب القوة الجنسية، وتمكن الن وحياتهخصوبتهن في تحديد نساءل تدور حول االعتراف بحقوق ال، بوالمرض
 . ، نذآر القليلاألعضاء التناسلية وجرائم الشرفتشويه و االغتصابوالعنف الجنسي، 

 المالريا وAIDS ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب  / HIV  المناعة البشريةفيروس نقص ةمكافح) 3

 والمالريا مساعدة دولية اإليدز مكافحةتتطلب   في البلدان النامية،.لأللفيةاإلنمائية  األهداف عالمية وجزء من التزامات أولويةهذه 
 من نفقات  في المائة50 يدعم مانحينعم الميزانية المباشر من اليا، دفي تنزان.  والعالج مكلف أن مداها المالي محدودحيث آبيرة،
 ). المالرياةمكافحلمثًال،  (أساسي أيضًا دوليأن التمويل الو . الصحة

  للجميع الصحة لتعزيزأخرىبرامج ) 4

 ة أماآن عديدة في مذآري فاعليهفقد تم إلقاء الضوء . على الفقراءلها تأثيرات بليغة ومنخفضة التكلفة إن برامج التغذية  
 .لحكومات في االعتبار لتضعها افعالة جدًا من ناحية التكلفة ةوهي أولوي السياسات

 والوقاية من يةغذتالاالستخدام الكافي للماء و الصحية وحياة القضايا مثل أساليب –ة هي أيًضا مهمة جدا لألسر التربية الصحي 
الصحة  وAIDS) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب   /HIV مناعة البشريةفيروس نقص ال عدية بما فيهااألمراض الم

العيش  على تأثيرات رئيسية يمكن تعليمها ويكون لها مجتمع،لمشاآل الصحية في الباوالسالمة في العمل والوعي المهنية 
 .الرغد للسكان

 .بليغة التأثيرتدخالت ال المنخفضة ولفةك هذه الفئة ذات التإلى أيضًابرامج التحصين تنتمي  
 تم وصفها التحويالت النقدية المشروطة آما – الطلب تعزيزيجب  : لضمان استخدامهنعادًة يكون وجود الخدمات غير آاٍف 

 في  الحقًا بالتفصيلتم شرحهاي،  ناجحة لتشجيع الطلبأدوات هي 20 و 14 يإطارمكسيك والبرازيل واألرجنتين في في ال
  .مذآرة السياسات هذه

 مراجعات دورية قدم في بوليفيا التي تةيفرق الصحال مثل نقلة،متالخدمات ال ن طريق البعيدة عتمعات خدمة المجيمكن 
 . األندجبال  طوارىء للجماعات األهلية فيالوخدمات 

 . وإعادة التأهيلمثل طب العظام يجب إدخالها التي  خدمات خاصة شخاص ذوي اإلعاقاتيتطلب األ 
 ممارسات تقليدية بشكل دمج واتهالغب يتحدث ق طبييفريتطلب  وا، األهلية يتطلب موافقتهتمعات في المج قصاءاالتفادي  

 ).  مطلقًا استبدالها يتموال (تكميلي

 :روابط

 WHO  :H http://www.who.int/en/                                                                      منظمة الصحة العالمية                                            
     

 UNRISD:                                                                المتحدةلألمم للتنمية االجتماعية التابعة األبحاثمؤسسة  
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/B3F2CBF4A638E53DC12570A10
045C2D4?OpenDocument 

 
 DFID  :H http://www.dfidhealthrc.org/                                                                      نمو الطفل المبكر   

 

 الحماية االجتماعية 

غير سريعة تلك  ورسريعة التأثفجوة بين المجموعات للسد ا االلياتمن  االجتماعي مجموعة نأو األم الحماية االجتماعية وفرت
ميزة إعادة غيرأن . خسائر الدخل/ضد مخاطرتهم على حماية أنفسهم ا لألخطار وتعزيز قدراسض الني تعرل تقلين طريقعالتأثر 
سعينات  في الثمانينات والتمن قبل األساليب التقليديةمفضلة جعلتها غير  سياسات الحماية االجتماعية، لمعظم  القويةالتوزيع

الحماية ومع ذلك، ف. وزارة األمن االجتماعيتم إغالق في حاالت قصوى مثل بوليفيا، ف؛ )شاريع إصالح معاش التقاعدباستثناء م(
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.  األخطارللتغلب علىالقدرة نفس يملك الناس  وال ، بدونها الجميعصل إلىأي مجتمع ألن منافع النمو ال تاالجتماعية ضرورية في 
 . حاليا  جدول أعمال النمو االجتماعيفي مقدمةملّحة، فالحماية االجتماعية  الفقر ضرورة  القضاء علىننظرًا أل

  -:تتضمن برامج الحماية االجتماعية

  .والشيخوخة العمل وإصابات لتخفيف المخاطر المتعلقة بالبطالة وصحة الفقراء واإلعاقة  االجتماعيضمانال  
 :  أخرى من الدعم المناسب مثليلة للمجموعات التي ليس لديها وس ، المساعدة االجتماعية 

ة حاالت اإلعاقمثل  ية سريعة التأثر،السكانقطاعات ل لالمجموعات الخدمات االجتماعية المؤسساتية أو التي تعتمد على 
 .  والعمال النازحين والالجئينالمبتليات بالضرب والنساء شوارعالشديدة واأليتام وأوالد ال

  .روطة للنقد أو البضائعالتحويالت المشروطة أو غير المش 
 دعم أسعار المواد ،مثًال(اإلعانات اإلسكانية أو آليات دعم األسعار وية، ات الطاقة الحيمثل رسومقتة ؤإعانات مالية م 

  .)األزمةالغذائية الرئيسية في أوقات 
ق يدا والصنئي الغذاألمن ا التأمين الزراعي وبرامج عدمشمل ت،رسميالغير  والقطاع تمعات مشاريع أخرى لمساعدة المج 

 . ةواإلدار الكوارث الوقاية من وةاالجتماعي

 المحددة في تشخيص سرعة التأثرمعينة و أخطار بلد، بناءا على إلىج المناسب لسياسات الحماية االجتماعية من بلد ييختلف المز
 السياسات مذآرةية االجتماعية بالتفصيل في  من وسائل الحماشاملةال يمكن وصف المجموعة ال. يةية الوطنائنمستراتيجية اإلاال
التحويالت االجتماعية  و التقاعدمعاشات : أدناهاألولويةتم عرض السياسات وي .لذلك، تم تقديم المراجع في بيان المراجع؛ هذه

 .غير الرسمي والمرأة والطفل للقطاع تكميلية وبرامج أخرى

 رجةحالة سياسالقضايا 

 لتقاعد امعاشات ة تغطي توسيع)1(

.  الشرقيةوأوروباخصوًصا في أميرآا الالتينية و النامية، في البلدان معاش التقاعدوضع برامج عديدة إلصالح تم في التسعينات 
  المساهمات الفردية لتسهيلوتعزز الحكومة،  إنفاقالنفقات االجتماعيةالتي فيها تغرق أزمة حول المسنين  لتفاديآانت الفكرة 

 حيث أنايجابية للقطاع المالي نطاقات خارجية  والحصول على عاشاتء إدارة الحكومة لصندوق المادي سو وتف، العمالحرآة
 . المالرأس  الناس مستثمرة في أسواق وفورات

 بفائدة عادًة إسهاميةوغير  إسهامية معاشات االولى دعامةالتشمل . دعاماتدد الالنموذج العام المستخدم لإلصالحات هو نظام متع
مشروع وهو ، ) الضرائبمساهمات العامل حاليا الذي يدفع للمتقاعدين عبر الجيل( (PAYGO)العام جو  يمولها نظام باي،دةمحد

مستثمرة في ) محددة  مضمونة من فائدةبدًال(مساهمات محددة من  الثانية دعامةالوتتكون .  األآثر انتشاًرا في العالممعاشات التقاعد
طوعية ت إضافية عاشات تقاعد م من الثالثة دعامةالوتتكون . معاشات التقاعد/التأمين الخاصريق صناديق ن ط ع عادًة ماليةسندات

معاشات لتطوير أنظمة ) 1دعامة ( (PAYGO)جو  تام للباي هجراإلصالحات الجذريةمعظم تضمنت  .على الدخل األللفئات ذات
 ). 2دعامة ( ممولة بالكامل تقاعد

 يدفع األصحاء للمرضى،حيث  ،التأمين الصحيآما في  –عادل الدعم ال يتيح ألنهمين االجتماعي هام أ التنإ ًا، سابقم عرضهآما ت
 عقد الترابط بين األجيال تم فسخ. الجيل األصغر هو القيم على الجيل األآبر حيث في معاشات التقاعد الممولة من الجمهور،و

لحد من إلى ا ةماسال حاجةال قادت ،ذلكمع و ،خاصبشكل إدخال األنظمة الممولة  عندما تم  في آثير من البلداناالجتماعية العادل
 -:في ما يليالحجج وتكمن . ةنهج في البلدان الناميمهذا الفي التشكيك  إلى ية لأللفيةائنم اإلاألهدافالفقر وتحقيق 

التأمين أنظمة  قدرة على المساهمة في أين الفقراء ال يملكون أل ًانظرثر في تحسين التغطية أ أي اإلصالحاتلم يكن لدى  
 . الفقراءة في خدم مصلحةاتمويل معاشات التقاعد الخاصة ليس لديهشرآات الن  و غالية الثمن،الخاص

إن االنتقال من نظام التمويل العام إلى نظام التمويل الخاص مكلًف، وصعب تحمل تكاليفه لمعظم البلدان، حيث يجب على  
العديد من البلدان عان . ويدفع مساهماتهم الخاصة) من خالل الضرائب( للمتقاعدين بموجب النظام القديم الجيل الحالي أن يدفع

الستثمارات االجتماعية األساسية، وأصلحت أنظمة معاشات التقاعد يمكن إستعمالها في ا التي النامية من الحرمان من الموارد
 . مرتفعة لالنتقالالخاصة بهم وهم اآلن يدفعون التكاليف المالية ال

 . أآثر انخفاضًا العائداتمما يجعل معاشات التقاعد تتجه نحو االرتفاع الشديد،/لتأميناإلدارية لشرآات تمويل االتكاليف  
. ة المالياألسواقت  انهارإذاآل مدخرات حياتهم ، المعرضين لخطر فقدان لمتقاعدين متروك لةخطر تقلبات السوق المالي إن 

ة وتوفير شبكات  الخاصبتسريح الشرآات األخير، المالذ  آضامن) الضرائبودافع (ةدول التصرف ت،االتفي آثير من الح
 . المالي في النشاطنكماشاال ة للمواطنين في حالالسالمة
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الهدف من الصندوق ولكن . ًاونضج ةليوس  أآثرجعلهالألنظمة الممولة بشكل خاص على أسواق رأس المال يجابي  اإلاألثر 
 .ةلشيخوخفعال لدعم دخل ل توفير ب ، المالأسواق رأسطوير  تسلي
ت  حيث آان،مواردلليعني فقدان الحكومات سندات المالية بدًال من الصكوك الوطنية  في الوفوراتاستثمار الأن  باإلضافة إلى 

توصيل مثل "(الحديثة نيعلتصابلدان  " في العديد منة في تمويل االستثمارات العام حاسمًاعامًالمعاشات التقاعد  وفورات
 ). الخسنغافورة، في سكانالكهرباء في فنلندا واإل

تفادي و ، ويجب تقييمها بإمعان معاشات التقاعد،إصالح نظامعند  التي يمكن إعتمادها الخيارات من متنوعة مجموعة توجد
دعامة /وجباي ( التقاعد العامة معاشات مة  أن أنظتبين التجربة الحديثة.  المكتسبة األخرىحوالمصالالضغوط من شرآات التأمين 

التقاعد الخاصة معاشات ؛ قد تترافق هذه مع أنظمة النامية العدالة في البلدان  نظرجهةو األفضل من تظلجيد الحكم التحت ) 1
 مساعدات غير ، مخططاتالبرازيل أو األرجنتين أو أفريقيا الجنوبية أو ناميبيامثل أدخلت بلدان . على الدخل األللفئات ذات

 في األرجنتين  (BONOSOL) واتخذ هذا أشكاًال متنوعة، من بونو سوليتاريو.)22إطار  (ة الفقركافح شاملة آوسيلة لمسهاميةإ
إلى معاشات تقاعد البرازيل للسكان الريفيين في سن )  أو فيما فوق65 دوالر أمريكي لليوم الواحد إلى أي شخص في سن 225(

 بينما ). دوالر أمريكي في الشهر87تقريبًا (بفائدة شهرية مساوية للحد األدنى الوطني للجور ) نساء (55و) الرج ( أو فيما فوق65
تشير منظمة العمل الدولية إلى أن معاشات التقاعد .  متواضعة، آانت اآلثار على الحد من الفقر آبيرة الفوائد المقدمةآانت

في بلدان مثل السنغال وتنزانيا، قدرت منظمة العمل الدولية .  في المائة47يا بنسبة من هوة فقر جنوب أفريق  قللتوالتحويالت قد
 شخص مسن فيها أصبح وجود األسر الفقيرة الريفية، إلىبالنسبة .  في المائة40 في المائة إلى 35أنه يمكن الحد من الفقر بنسبة 

 إلى للنقد مضخات التحويالت آتخدم ذلك، إلىإضافًة . العائلة، مصدر دخل الستمرار تقديم الحاجات األساسية لكل ًا ثمينئًاشي
معاشات التقاعد غير اإلسهامية   قد يمكن تحمل تكاليفآما ذآرنا سابًقا،. ة المحليتنميةيجابي على الإ مع أثر ، الريفيةداتاالقتصا

على األقل يمكن تحملها . في المتوسطالمحلي من إجمالي الناتج   في المائة2 إلى 1 يتقدر بحوال. في معظم البلداناألساسية هذه 
 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 3ر7في البرازيل، تكلف معاشات التقاعد . أآثر من األنظمة اإلسهامية الممولة بشكل خاص

 .مالي الناتج المحلي في المائة فقط من إج1سهامي للحد من الفقر اإلفي حين تم تقدير تكلفة برنامج معاشات التقاعد الريفي غير 

 22إطار 

 ناميبيا في معاشات التقاعد االجتماعية 

التباينات االجتماعية الواسعة  مل معان على الحكومة الناميبية التعا، آ1990 عام لجنوب أفريقيا يستعمارالحكم اال بعد االستقالل من
) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب   /HIV البشريةفيروس نقص المناعة مرض والمجموعات السكانية الضعيفة جدا بسبب أثار 

عملت الحكومة على إصالح نظام األمن .  في الدخل في العالمات في ناميبيا أعلى تفاوت– التي خلفها التمييز العنصري ستبعاد االوآثار
لتحويل ل  وفرت معدل ثابت.راتي مع هذه التأثملاللتعسهامية اإلمعاشات التقاعد االجتماعية غير  فوسعت التغطية عبر موروث،االجتماعي ال

من السكان % 92 بلغت التغطية، 2001في  في الشهر،  دوالر أمريكي30( سنة 60 آل الناميبيين فوق) 1 (النقدي غير المشروط
  في الشهرطفلريًبا لل تق دوالر أمريكي15 (دعم األطفال فوائد ل) 3(، ) في الشهر دوالر أمريكي25 (ذوي اإلعاقات) 2(، )المستهدفين

يبلغ إجمالي ). إليدزمرض ا ب في الشهر لتشجيع تبني األيتام المصابينطفل لل دوالر أمريكي15(منح إضافية لألهل بالتبني ) 4(، و )تقريبًا
، أآبر للفقراء فوائدمن إجمالي الناتج المحلي، تدرس حاليا الحكومة الناميبية آيف يمكنها توسيع أهداف البرامج وتأمين % 2.6كلفة تال

 .  غير الفقراءمستبعدين

  .، منظمة العمل الدوليةمعاشات التعاقد في ناميبيامشروع : )2002(، جررجشلنر: انظر

 سريعة إلعادة التوزيع آلياتهي  ة أو غير مشروطة،مشروطسواء آانت تحويالت النقد، تكون في البلدان ذات الدخل المنخفض، 
توسيع تغطية ) 2(، نخفض الدخل الم ذاتألسرا األمن الغذائي فيعدم والحد من الفقر ) 1 (ــ ِلتزايداستخدامها ي التي أصبح

إمداد ) 4(، وت االجتماعية الخدماطلب/تشجيع استعمال) 3(،  اجتماعي جّيد التي لم يتم فيها تطوير في البلدانمعاشات التقاعد
 . اآلليات23إطار يشرح . االقتصادات الريفية بالنقد

 ة الملح االهلي احتياجات المجتمعتلبية) 2(

 -:يغير الرسم للحماية االجتماعية في القطاع خرىاأل دواتتشمل األ

 .تم وصفها سابقًا،  بليغة األثراألجلمتعددة القطاعات قصيرة برامج ال •

منة اآل غير ألسرا  تنظم ويجب أن تبدأ بأنظمة إنذار مبكر، أولويات الحكومة قمةفي األمن الغذائيبرامج يجب أن تكون 
سياسة البة أسباب ضعف الغذاء عبر خيارات ، ومحار) التغذية ونقصكافيالغير  الغذائيستهالك  االدرجة حسب (غذائيًا

 أو الظروف  باستثناء حاالت الطوارىء القصوى. والتحويالت النقدية الحجمصغيرةالزراعات مثل  جلمتوسطة األ
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 المجلوبة من الخارج لها تأثير توزيع األغذية  أنخاصةو ، ألنه يعيق جهود التنمية، األغذيةتوزيعب نصحال يو، االستثنائية
 األمن مراقبة عدم ويفضل .تجاتهم مما يسبب المزيد من الفقر الذين لن يستطيعوا بيع من،على المزارعين المحليينسلبي 
 ، للغذاء، وتحويالت نقدية وعناصر إنتاج زراعيةوبوناتك، وتزويد األسر الفقيرة بمبكرالنذار اإل أنظمة ن طريق عئيالغذا
 .  األنشطة االقتصادية المحليةتحفز

 23إطار 

  آيف تتم– التحويالت االجتماعية 

 : هناك نوعان: أنواع التحويالت االجتماعية 

 مزاياعاقات أو المسنين، ذوي اإلل عاشات التقاعدمثًال، م ( االجتماعية أو التحويالت النقدية غير المشروطةعاشات التقاعدم ) أ(
  ) 22و14 اإلطارين انظر األمثلة في) (يعول ، مسن،قااألطفال المعطاة لكل من هو مع

في  طفال األتنفيذ المشروطيات الموضوعة مسبقًا، على سبيل المثال، تواجدالتي تصرف عند (التحويالت النقدية المشروطة  ) ب(
 ه يمكن تنمية أناستيعابمن المهم ). 20 و 14إطاران ) (التطعيماتعلى  والحصول %85 الفصول الدراسية بالمدارس بنسبة

إن .  فقط الكبيرةداريةاإلقدرة ال ما تتوافر لدى الحكومةعندد الخدمات التعليمية والصحية وتوج حيثما التحويالت المشروطة
 . ر بسرعة وأآثر فعالية في الحد من الفق جدًالتنفيذا سهلةالتحويالت النقدية غير المشروطة 

معاشات التقاعد االجتماعية  تجهتو؛ نتائج نجاح البناءا على يًاي مناطق مختارة وتتوسع تدريجعادًة تبدأ التحويالت المشروطة ف: مدىال 
 .  أرجاء البلد جميعتغطية نحو

 تيوننيدادس بروجريسا أبورمثًال، برنامج(أن تكون مستهدفة حويالت المشروطة  التعنيت  شاملة؟م مستهدفة أمصالح 
PROGRESA/Oportunidadesبولسا فاميلي و Bolsa Familia تحت خط  تعيش األسر التينيستهدفا 14 و 13 في اإلطارين 

، أو الفئات المستهدفة ) األطفال الشاملة مزايامثًال،( سكان البلد جميع حسب ،؛ يمكن أن تكون التحويالت غير المشروطة شاملة)الفقر
 ) من إعاقة أو مرض مزمن أو مسنمثًال، آل من يعاني(
كلفة التحويالت ت؛ تبلغ من إجمالي الناتج المحلي% 2و% 1 بينمعاشات التقاعد األساسية تكلف .  عادةكلفة منخفضةتعام، : التمويل 

 . المدىحسبمن إجمالي الناتج المحلي % 0.7 إلى% 0.1المشروطة 
 :  النموذجية للتنفيذنظيماتالت 

هناك وجهتان أساسيتان . ، يجب أن تكون التحويالت االجتماعية منتظمة ومتوقعةلتحويالت االجتماعية فعالة آي تكون ا– النفقات 
 ألن هذا أفضل ،ا المستفيدين شهرًيإلىجب إعطاء التحويالت ي ،وجد أنظمة مالية متطورةت ماحيث. المنهاج والنفقاتدورية : مهمتان

 الحكومات  تختار قد،كلفة اإلدارية أآبرت تكون األنظمة أقل تطّوًرا، أو الماحيث. ةفي تأمين دخل ثابت من أجل الحاجات األساسي
 قفي ما يخص طر).  في الهند التقاعدتمثل معاشا (نصف سنةأو آل )  بوليفيا في BONOSOLبونوسولو مثل(الدفع سنويا 

  -: خيارات مختلفةتوجد ،نفاقاإل
يجابية، تستعمل البطاقات إ نطاقات خارجيةدون البطاقات االلكترونية؛ آ يستعمل المستفيفي البرازيل واألرجنتين،: النظام المصرفي 
ف الريفية أو  المصارعدم استخدام أن يتم لكتروني، يمكنالنظام اإل وإن لم يوجد. المحلية في المحالت التجارية ية ائتمانأدواتآ

 . عاتمتجملخدمات المصرفية للقد تكون هذه طريقة لتوسيع ا ف؛لتمويل متناهي الصغرمؤسسات ا
  . الهند حالة معاشات التقاعد فياستعمال الخدمات البريدية، آما في 
 األموال من مصارف المنطقة وتسلم للعائالت؛ آان هذا ةيجمع المعلم أو الممرض( البعيدة اآنالمدارس والمراآز الصحية لألم 

 ) النظام ناجًحا في آالومو، زامبيا
  .موزنبيق التحويالت آما في قديم أيًضا ت، تستطيعوميةلمنظمات غير الحكا 
  . المسلحةعربات ال، تم استخدامناميبيا مثل  يكون عدم األمان عاليا،عندما –القوافل المسلحة  

، يمأل الفصول الدراسية طفالتقني؛ في حالة حضور األ/فريق عمل متخصصتتم عن طريق ): للتحويالت المشروطة (خضوعمراقبة ال 
 استمارات تالحصول على اللقاحات، الخ، تمأل الممرضاوصحية، ألمهات واألطفال للعيادات الفي حالة زيارة او استمارة؛ علمونمال

 وبالتالي تبطئ انتشار التحويالت النقدية المشروطة؛ هذه البرامج ، معقدةة اإلداريجراءاتاإلهذه  أن مالحظةمن المهم . خاصة
 . ية آبيرةالمشروطة لديها نسب عدم تغط

 ،الدولية االستراتيجية اإلنمائيةعصر المساعدة، وو  والفقر المزمن؛ة االجتماعيالتحويالت :)DFID) 2005  المملكة المتحدة-دائرة التنمية الدولية: المصدر
منظمة  الشعب، االستثمار في إلى اليالم ءالعبمن :  في الضمان االجتماعيمنهج تغيير ال:)2006( سيشون وشرآاه حصر النقد،) 2005 (األطفال وأنقذوا

 .العمل الدولية

 

تمدة على    تمعات من أسباب القوةتمكن المجو ،لمستوى المحليتتم إدارتها على ا :المجتمعالصناديق االجتماعية الم
ل األساسية، والهياآبرامج سبل العيش مثل  ، التمويل للمشاريع الصغيرةتوفر. والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية

 . جتمعجتماعي للماالمال  الرأسالمساهمة في  و، تنمية المهاراتعزيزتالعمالة المحلية و باستخدام

ع
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لتأقلم معها وتخفيف على ا في دائرة الخطر  هي التيتمعاتان لمساعدة المجتضرور :االستعداد للكوارث وإدارتهاحسن  
 تأسيسال معاييربسبب  ،لكوارثانتيجة  يترآون بال مأوىحون ويصابون ومعظم الناس ويجريقتل  حيث الناميةالبلدان . آثارها

 الخسارة تشير ولكن . المتزايدة اإلغاثة من الكوارث فيمساعدة برامج ال نحويوجد اتجاه حديث.  الناسسرعة تأثرمتدنية وال
تشتهر أعمال . حسن االستعداد للكوارث في ر إلى الحاجة الملحة لالستثماالتي تسببها الكوارثفادحة ية الاالقتصادية والبشر
  وفي أي.بسبب الفساد في بعض الحاالت السلع اختفت/ من األموال في المائة50 يقدر البنك الدولي أن –ارتها اإلغاثة بسوء إد

 تقديروارث ل، ومراآز إدارة الكناسكبرامج اإل في معايير أفضل للبناء وإن االستثمار. التأثر قابلية حالة، ال تحد اإلغاثة من
االستعداد المعتمد على حسن ، وتعزيز عاجلةالواالستجابة المراقبة، وأنظمة المساعدة و من األخطار برامج للحدو، المجازفة
 .  الضررحجمات للحد من الخسائر البشرية و أفضل آليمالمجتمع ه

  األجرمدفوعةغير دعم المرأة واقتصاد الرعاية ) 3( 

األجر  رعاية المرأة غير مدفوعةلحماية االجتماعية هو ل  الراسخساساأل، إن الناميةورة والبلدان المتطآٍل من في  
 إعداد الطعاموبالعديد من الواجبات، بما فيها األعمال المنزلية ) والفتيات( النساء إذا لم تقم تعيش المجتمعات نل. ألسرهن

هذا يغطي . البنية االجتماعيةتبقين على تماسك  ه عام، وبوج،المرضىالمسنين وأفراد العائلة رعاية واألطفال  رعايةو
 ،)الفتياتو (تكاليف هامة تتحملها النساء ساسية، ولكنه يحملنقص في الحماية االجتماعية األالاألجر مدفوع غير العمل 

ذا العمل غير واألسوأ، ه. تحقيق جميع المكاسب التعليمية والمربحةلمن الرجال  يهن رغبة في الذهاب أبعددمما يولد ل
تطلب تنمية .  ما يسبب اإلذالل وتقييد الحرية وحتى العبوديةوغالبًا. مدفوع األجر عادة ما يكون غير مبجل اجتماعيًا

في البلدان المتقدمة، آانت منح الوالدة وفوائد الطفل وأجازات األمومة الممتدة ورياض . المرأة حماية اجتماعية متزايدة
 لتحرير المرأة، والدمج ة جوهريتزلية والخدمات الطبية المجانية أو ذات التكاليف المنخفضة، آانالرعاية المناألطفال، و
 .   خارجي إيجابي في تنظيم السكانمل المدفوعة األجر، وآان لها نطاقفي قوى الع

  الطفلحماية) 4(

 ميزة التنافسية العاملة وة القويةإنتاج لزيادة ًا ضروريفيهماالستثمار لذلك، يكون  . والشباب يشكلون نصف سكان العالماألطفالإن 
إعاقة النمو وضعف الصحة وقدرة فكرية منخفضة والتي  إلىوسوء التغذية يؤديان المناسبة  الحماية نقص  إن. في البلدالدولية

 ة حقوق الطفل، ينبغي حماي حولة المتحداألمم ة لما تم االتفاق عليه في اتفاقيوفقًا،  ذلكباإلضافة إلى. تكلف المجتمعات غاليًا
إن  .الفتياتاألطفال من  التي تواجه لمحن اأو، األطفال  وبغاء واالستغالل، مثل عمليئةسالمعاملة ال أشكال من جميع األطفال

 ، أطفال الشوارعمساعدةوالمبادرات ل األطفالبرامج التغذية المدرسية ومصروف التغذية والمبكرة و نماء في مرحلة الطفولةاإل
،  المخدراتوإدمان والحمل المبكر  جنسيًاة المنقولواألمراض ة والجريمستبعادلتجنب االمن أسباب القوة برامج تمكين الشباب و

 . الحماية االجتماعيةأدوات أهمبعض هم 

 :روابط

 ILO: http://www.ilo.org/public/english/protection/index.htm                                  منظمة العمل الدولية 
 
 World Bank:  http://www.worldbank.org/sp            البنك الدولي                                                                 

                                                           
 ADB: http://www.adb.org/SocialProtection/default.asp 

 
 DFID: http://www.dfid.gov.uk/news/files/social-transfers.asp                                 نمو الطفل المبكر

 
          

 ر،معالجة الضر: االجتماعية التقليدية السياسة وراءما 

  جتماعياال تماسكال وثقةالبناء وتغيير السلوك، و 

 على أآدتفي يوغوسالفيا ورواندا الجماعية ة بادمذابح اإل مباشرًة بعد 1995 عام دتإن قمة آوبنهاغن االجتماعية التي انعق
 .  االجتماعيندماجسامح والسالم والديمقراطية واال نشر قيم التإلىالحاجة 

هم يلاهتكون عملية نقل القيم مكثفة في فترة الطفولة حيث يستوعب األوالد مواقف وأنظمة وآمال أ. القيمتكوين  إلى  ذلكيعود
الفنون، ووسائل اإلعالم، و نبيلةل سن الرشد عبر المجموعات الولكن يعاد تطوير القيم باستمرار وتتغير دائًما خال. ومعلميهم

بعض االستمرارية والتماسك، فإن ما يولد )  األجيالعبربين أو ( نقل القيم ما أنب. رات والفكر الشخصيالخبوالدين، والثقافة، و
عنف والتنوع والتضامن تبني مجتمعات متماسكة أآثر عدم الت القيم التي تشجع المسامحة وإن توجها. م مهم جداتحتويه هذه القي
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لطالما عرض علماء االجتماع نظريات حول أهمية القواعد واالعتقادات والقيم آرباط للمجتمع، إال أن الموضوع يبقى . فأآثر
مرآزية مثل دم القدرة على لمسها؛ رآزت وآاالت المساعدة على استثمارات خارج شاشة رادار تنمية المجتمع، ربما بسبب ع

 . مواضيعال مثل هذه ونادًرا ما أدخلت الهياآل األساسية

عنف والتضامن والثقة بالمجتمع والمساهمة في الجماعات هي اعتقادات وسلوك عدم الإن المسامحة و. لقيم وتسويقهايمكن بناء ا
 تتعصب ضد والعالقات التي  تغييرن بدوالمكرر والسلوك ضرورية لتحويل السلوك تجاهاتلتغييرات في االآما أن ا. مهايمكن تعلي

  -: ذلك من مصممي البرنامج يتطلب.من التمتع بالعدالة الحقيقيةالمرأة وتمنعها 

 فهم القيم الثقافية الموجودة  
 جتماعي أهداف واضحة للقيم التي يجب أن تتغير من أجل التقدم االتحديد 
 المنافع من بلدان ن دليل علمي قاطع عآلية عمل هي إعطاء؛ علماء الدين المحلية بما فيها هياآلالحصول على الدعم من ال 

 . جانًباالتقديرية حكام األ األحاسيس وتنحية مع ،أخرى
 شجيع الفئات المحلية والمنظمات على الحوار  وت؛"قادة التغيير" وءحلفاالدعم  
  -:يمكن األخذ باالعتبار الخيارات التاليةو. سبةوضع برامج منا 

  فيها توجدالتي في البلدان  الثقافيالتنوعفات هو األفضل لتأمين العدالة واحترام التعليم المتعدد الثقا: المناهج التعليمية 
 سائدة ض لغة التالميذ الفرصة لفهم الثقافات األخرى واحترامها بدًال من فرمنحمجموعة عرقية، مع /ثر من لغةأآ

 . العالميةالثقافات  لمعرفة طفال يتسموا باالحترام وشغوفين األيجعل وآذلك. واستبعاد ثقافة
إن . ستبعاد واال العنصرية ومعالجة التفرقةتجاهاتعب دوًرا مهما في تغيير االيمكن لإلعالم أن يل: برامج اإلعالم 

طرق بديلة . مات لفهم المناقشات حول التنمية واالشتراك فيهاالمجتمع بالمعلووتجهيز ن في تزويد والصحافيين أساسي
سكو نيووال. BBC البريطانية ةاإلذاعهيئة ؛ لدى نمائية اإلقضايا حول الوالمناهج التعليميةيه الترفبين  المزجتتضمن 

 التغيرم و القييةترق في يدةج عملية خبرات ووآاالت أخرى والمنظمات غير الحكومية اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة و
 ) 24إطار (األوبرا الصابونية  مثل جمهورها  ولتم بحثها جيدًا تثقيفية وترفيهية  عبر برامج تلفزيونية وإذاعيةيالسلوآ

 24إطار 

  -"بيت جديد، حياة جديدة"غانستان أف

  نقل القيم عبر وسائل اإلعالم

بيت "برنامج أوبرا صابونية تثقيفي  خدمة الباشتو أفغانستان، العالمية، ةريطاني البة أثناء نظام طالبان، أطلقت خدمة هيئة اإلذاع1994عام 
 المانحة لتلبية الحاجات التعليمية لكٍل من الالجئين وهؤالء الموجودين في تاإلذاعة والوآاال، صممه موظفو هيئة "جديد، حياة جديدة

 رسائل اجتماعية مهمة تتعلق بإعادة دمج العائدين من الحرب، قدمان و حياة قرويين خياليين في أفغانستعرضت قصة المسلسل. أفغانستان
 الصابونية شعبية جدًا وتظل األوبرا. تعزيز الصحة العامة، والتسامح وفض النزاعالصحية وعادات الوالصحة، وأللغام، باالوعي و نساءالو

   .، حيث تم تحديد العديد من األفغان بالشخصياتحتى اليوم

     UNESCO1647=id?php.index/org.unescobkk.www://http : راجع

 أجل تسويق منليب اأستستعمل .  طويًال ألهداف تعليمية وإلثارة الرأي العامتم استخدامها : عالمالتعليم العام وحمالت اإل 
 عليمية ناجحة جدًاآانت الحمالت الت). اإلذاعية اإلعالنات التلفزيونية ومثل(ّيد  وواضحة وموجهة بشكٍل ج سريعةرسائل
 وأيمكن استعمالها إلعالم الناس عن حقوقهم .  أخرىقضايا ومييز العنصريوعدم الت ليب الحياة الصحيةارويج أسفي ت

 . العمل أو عدم احترام معايير التميزأو ،  مييز العنصري أخرى من التأشكالللتعامل مع 
 إذا تّم تجنب -والتسامح واحترام التنوع فهم ال الثقافات األخرى يعزز وتراث تراثهمتعليم الناس : االستثمار في الثقافة 
. بية للسياحةايجاخارجية ث الملموس وغير الملموس له مظاهر تراالستثمار في الوآذلك، ا. تحيز واختالق الخرافاتال

) 2(تشجيع إبداع الفنانين الجدد آي تبقى الثقافة حّية، و  ،الفنون) 1: (دعمتافية  نشاطات ثقتراثيجب أن يرافق ال
 بروح الترفيه والتسلية ، الشوارعحفالت/مثل أنشطة آل فرد،  أن يستمتع بهايمكنالتي شعبية الجماعية الحداث األ
 .  هي طريقة مهمة لتعزيز التماسك االجتماعي،العام" والتواصل الثقافي"
 مألوفون هم حلفاء ،شاملةال البدائلعادلة والمناقشات ال يشجعونالمجتمع والقادة الوطنيين الذين إن : قواد التغييرمساندة  

 .   القيم تدريجيًالتغيير 
إن عدم وجود .  الشعور بالدونية وآبت أصواتهمإلى ينزع المستبعدون:  الجمعياتعزيز وت من أسباب القوةتمكين الشعب 

 ،عندما يجتمع الناس ويشارآون مشاآلهم.  العنفإلىدرة على الحوار يولد أخطار اجتماعية آما يؤدي األصوات وعدم الق
يجابي إالقدرة على التنظيم، لخلق تغيير و القدرة على الدفاع عن النفسو  ازدياد الشجاعة هيتكون النتيجةغالبًا ما 
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 متناهي الصغر بالتمويل يمكن وصلها و، عن مصالحهمعلى الدفاعالمجتمعات تساعد الجمعيات و. تمعاتهمجم ولنفسهمأل
من ، جماعات المصالح المحلية القويةبما أن تجمعات الناس تقف أحياًنا ضد . خرىاألمحلية التنمية الالتعاونيات وبرامج و

 .  تخويفالضروري حمايتهم من االبتزاز وال
 ،تهماحيالقرارات التي لها آثار على فصلهم عن  الناس ول عز نتيجةمافقدان الثقة والالمباالة ه: مسئولةجعل الحكومات  
 ويمكن ، مشاآلهم وآمالهم تستجيب إلىأخيًرا، يثق المواطنون بالحكومات التي.  والعنفستبعاد العزلة واالإلىقد يؤدي و

إن . جتماعية العدالة االوفر مجتمعات مستقرة تفيد الشعب وتاالعتماد عليها والتي تتجنب الظلم وتعمل من أجل بناء
 .يةعاجتمثقة االال ضروري لتعزيز جتماعي بين الحكومة والمواطنينالحفاظ على التعاقد اال

 :عنزا المنع

، بالرغم من أنهما مترابطان االجتماعي االندماج/تماسكأآثر من البدرجة ملحوظة  االنتباه اع منع النزاسترعى
  -:اع العنيف تتضمننز لرنمالمجتمع اليزات من أهم م للبنك الدولي، إة حديثطبقًا لوثيقة. بشكٍل جوهري

  ومسئولةمؤسسات سياسية واجتماعية شاملة وعادلة  
 . عرقي بدًال من االستقطاب والهيمنةالجتماعي واالقتصادي واالتنوع ال 
 .  اللذان يؤمنان الفوائد العادلة عبر المجتمعنميةلنمو والتا 
 .  العنف منالحوار بدًالوثقافة ال 

 ون ؤي شيتم التعامل معها من قبل المتخصصين ف قضية متخصصة،  الصراعمنع ظل، يفي الواقع،  ذلكمعو
لقطاع إن معظم االستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي يقوم بها رجال االقتصاد وأخصائيون في ا. اعالنزتفادي 

 التي تعتبر توتراتة ومصادر الحتكاآات الداخلي وأهملت فيها االتم تصميمها، اعنزالمأخوذين بقضايا ال
ال يزال عدد من البلدان يعاني من التجريح االجتماعي واإلصالح .  التنميةأبعد من نطاق، وبالتالي "سياسية"

من الضروري أن  .  قد يؤدي الى المزيد من العنفاالجتماعي الموجه في التاريخ، إذا تم تجاهله أو تم قمعه
 . توترا قبل أن تتصعد الت وتعالجهااعنزالوطنية مصادر ال  اإلنمائيةتدرك االستراتيجيات

مثل النزاع  (يجة عدم المساواة رأسيًااع من بلد إلى بلد، ولكنها تشمل مظالم شديدة نتتختلف مصادر النز: مبكرالنذار اإل 
: الخطر غربلة من مؤشرات تتض).مثل الفوارق بين الجماعات العرقية أو الدينية(عدم المساواة أفقيًا أو ) والصراع الطبقي

) 4 (مستجيبة، ال عدم االستقرار السياسي والحكومات غير )3(، عدم المساواةانتشار الفقر و) 2(، سابقة الاتاعنزتاريخ ال) 1(
 بلدان النزاعات في ال)8( السيطرة العرقية )7 ( تكاثر األسلحة الصغيرة)6(التسلح، ) 5(تجاهل الحقوق السياسية والمدنية، 

 . اإلدراآات العامةوصنع الخرافات، وثقافة العنف، ) 10(ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب الذآور، و ) 9(جاورة، الم
المحيط المثالي لترتيب التدخالت حسب األولوية  هي الوطنيةاإلنمائية إن االستراتيجيات :  المحتملةمعالجة أسباب الصراع 

 العدالة وبرامج إلى اإلصالحات الهادفة  مثل،اع أشكال العنفنز قبل أن يتخذ ال،ددالمح وترللتللتعامل مع المصادر الداخلية 
 لخالفا عن مظالمه، ومؤسسات لحل حدث مسارات مشترآة داعمة حيث يمكن للشعب أن يتذلكيتضمن . توظيف الشباب

 . بفاعلية

  25طار إ

  اعنز استراتيجيات منع ال:روندي بو

القتلى قارب عدد يو) 1993 ،1991 ،1988 ،1972 ،69-1965( ة متكررة قتل جماعياتبادإ يبوروند شهدت ،1962 عاممنذ االستقالل 
 من ة محدودةبعد فترو. خطر استئناف العنف العرقي بين الهوتو والتوتسي مرتفع.  من الالجئين والمشردينيون مل1.3 ألف و350 نحو

  في تحليلالمانحون في بوروندي وة واالجتماعية االقتصاديلإلصالحات ةالدائم األمانة ، اشترآت2004، في "بدون أذى" المانحين ةمساعد
 أنوقد تبين . منع تكرار العنففي  ةتساهم بفعاليسوف  اإلنمائية المساعدات أنتضمن اع، لكي مؤسسة للنز الاألسباباع لمعالجة نزمنع ال

 ة والتنمياألراضي وتوزيع وظيفةلل ةعمادبرامج  قد تم تحديد التفاوت، ةمعالج ل، الفقر المدقع محيط هو عدم المساواة فياع للنزالسبب الرئيسي
 تم تقديمالمجتمع، لذلك  صفوةاع ناتج عن تالعب نزال أن أيضاوقد وجد . ستبعدةالمللفئات  ة البشرية والتنمية االجتماعيةالحمايو ةالريفي

اع آان نز الآذلك أظهر التحليل أن. التحيزو ساطير األ اختالقة ثقافوإنهاءتماعي  التماسك االج العامة لتعزيزماإلعالم وحمالت اإلعال مشاريع
 األنظمة دعم: ة التاليجراءاتد اإليحد، لكي تعالج هذا، تم تة الصغيراألسلحة وتكاثرالتسلح  في سياق  العنفمن أجل ثقافة الحصانة ةنتيج

 .كاملالت إعادةبرامج و عمليات المصالحة وةالحقيقالقضائية واألمنية الوطنية و

 .البنك الدولي. حالة بوروندي -اع  شديدة الحساسية للنزالمساعدات اإلنمائية: )2005( براشيت وولب، :المصدر
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، فإن التماسك االجتماعي يكون أيًضا حول المظاهر األخرى غير الملموسة لخير اعنز المنعقيم العدالة والتسامح وتنمية وراء فيما 
 والضحك والتسلية واإلبداع وآل  مجتمعهمستعمال لغتهم بحرية واالستمتاع بوقتهم معالالعيش بكرامة في قهم حوالمواطنين، 

 في المجتمعات بدون  إنما نتيجة للعيش،هذا ليس فقط نتيجة خير مادي. المظاهر الضرورية للبشر ومؤشرات المجتمعات الصحية
 . استبعادخوف وال 

 :روابط

 UNFPA: http://www.unfpa.org/culture/                                           المتحدةلألممصندوق السكان التابع         
 UNESCO: http://portal.unesco.org/culture                                                                           اليونسكو  
 World Bank:  Conflict Prevention and Reconstruction                                                    البنك الدولي  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCPR/0,,menuPK:
407746~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407740,00.html 

 

 جتماعية االعدالة الودولية التوزيع الإعادة . 7

 أغنى  يحصل.وبداخلها ازداد عدم المساواة بين البلدانقد . إن النظام الشامل الذي ظهر في أواخر القرن العشرين وّلد مقاومة أآثر
 في 80الفئة األآثر فقًرا وهي بنسبة  و، من إجمالي الدخل العالمي في المائة51 على من البالغين من سكان العالم  في المائة10

 من  في المائة90مصالحها، فإن وترقية  حماية إذا آانت القوة هي قدرة المجموعات على.  فقط في المائة17 تحصل على المائة
 من النخبة في العالم الذين يتمتعون بنصف  في المائة10، مصالح  عالمية قوةالعالميةتعكس القواعد . سكان العالم ال يتمتعون بالقوة

العالم يواجه تهديد اإلرهاب حيث أن  بين األغنياء والفقراء مثيرة للقلق أآثر هائلةأصبحت الهوة ال.  البشريةالدخل الذي تولده
 .  األآثر فقرًاالمنظم من قبل جماعات متمرآزة في بعض بلدان العالم

ياسات االجتماعية وتكاليفها على يجب التعامل مع الس قليلين، إلى بلدان وشرآات وأفراد تذهببما أن الفوائد االقتصادية للعولمة 
   . في نطاق سياسة تقليلالمستويات المحلية، بمصادر أقل، 

، يجب عولمةقبول اللكي يتم .  أقوىاإلنمائية المتزايدة والمحسنة،مساعدة ال من خالل ،تبرير إعادة التوزيع الدوليةال يمكن أن يكون 
 . قلةالًال من  بد– للجميع عولمة، غلبيةاألعولمة تفيد كون تأن 

  -: للتنمية االجتماعيةلعالمية المسؤولية اقد يتم قبول

 " لقاع اإلىالسباق "ير الدولية لوقف  وتعزيز المعايعالميةمسؤولية  لأللفية نمائيةألهداف اإلأن يكون ل 
 .  وإقليمية عالمية سياسات اجتماعيةإنشاء 
المتوازية والمتناسقة المتزايدة المساعدة ب وطنيةالنمائية اإليجيات ستراتاال بالناميةدعم الحكومات الملتزمة في البلدان  
 . الميزانيةمن دعم الخصوًصا و

  واإلقليميةعالميةالسياسات االجتماعية ال

يتجاوز . إدارة المصالح العامة العالمية إلىإن المشاآل عبر الحدود آاألوبئة أو الهجرة غير الشرعية سلطت الضوء على الحاجة 
  -: مثلعالمية تنسيق سياسات اجتماعية إقليمية وفي مراعاةالحكومات ترغب جتماعية الحدود الوطنية وقد االمشاآل ال د منالعدي

 )  أو أنفلونزا الطيورSARS)( الزبَّاد الُمقنعمثل  األمراض المعدية مثل(الصحة  
معالجة عدم الستهداف المناطق المضغوطة ويمية اإلقل/عالميةالصناديق االجتماعية المثل اعي آليات إعادة التوزيع االجتم 

 .المساواة
مراآز للبحث عالية /جامعات، ال تستطيع جميع البلدان تطوير ، مثًالحجم في االستثمار االجتماعيالأنظمة االقتصاد ذات  

  .الجودة أو صناعات دوائية إلنتاج عقاقير شاملة، ولكن يمكن تطوير ذلك إقليميًا
 ".السباق نحو القاع"لمقاومة ) معايير العملوات الهجرة، ي، اتفاقمثل(لعمل قوانين ا 
، تكوينات إقليمية باستقامة في موضع أقوى )الماء والكهرباء ( أو الخاصتقديم الخدمات االجتماعية العامالتعاون على تنظيم  

  . من الحكومات المعزولة ومعايير الجودة في الخدمات التجارية والمرافق
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 العدل األوروبية التابعة لالتحاد األوروبي أو  أو مجالس حقوق اإلنسان، أو محكمةم الجداول البيانية االجتماعيةيمكن أن تخد 
اطنون من أسباب القوة لتحدي فهم مجلس محكمة حقوق اإلنسان األوروبية آنماذج آليات مفيدة التي يمكن أن يتمكن بها المو

 .مإخفاقات الحكومات الوطنية في تنفيذ حقوقه
مثال، من خالل ( تعزيز الوظيفة التي تولد االستثمار المحلي وتسمح بالمزيد من أنظمة الضرائب التدريجية التعاون على 

 .المقاييس المنسقة لضبط ارتحال رأس المال، الحمايات الضريبية والمنافسة الضريبية
أو المواشي، قد فشلت معظم تجارب التأمين  ضد أخطار المحاصيل التأمين الزراعي الدوليمثل األخطار  مشارآةآليات  

وبإعادة التأمين ، الزراعي عبر العالم بسبب حجمهم الصغير، تنهار عندما تحدث آارثة آبيرة، ولكن، بمشارآة األخطار دوليًا
   .المالئم، يمكن أن تنجح المخططات

 جعل دولي لإجماع وعدًال، ًاء عالٍم أآثر أمنمن أجل بنا عالميوراء المواضيع المحددة، هناك حاجة ملحة إلطار حكم فيما  
 . عالمي عقد اجتماعي –ميع للجالعولمة 

  الجديدةةاإلنمائيمساعدة الأدوات 

دعم (آان في شكل سواء ، نامية بلدان إلى تحويالت من بلدان متحضرة إلىآانت وسائل المساعدة تتقدم تدريًجا من مشاريع 
حكم ال دعم الحكومات ب،)قطاع محدد مثل الصحةإلى  دعم الميزانية ،النهج القطاعي الشامل(أو )  ما إلى حكومةالموازنة العامة

 . واألخطار االئتمانية المنخفضة) إطارات اإلنفاق المتوسط األجل/(سنوات ال متعددةموازنات والجيد، ال

يمكن  الشعب؟ آيف ،أخيًرا،الجتماعية و تعمل لدعم التنمية ا الجديدةلمساعدةا ل أن وسائ منآيف تستطيع الحكومات أن تتأآد
  العادلة؟  الوطنية اإلنمائية لدعم االستراتيجيات االستخدام المثلوالنهج القطاعي الشامل  دعم الموازنة العامةاستخدام

ها تصل  ألن،جتماعيةاالعدالة التوزيع والعادة إل أدوات آوالنهج القطاعي الشامل  دعم الموازنة العامة استخداممن الضروري •
 أو )إطار اإلنفاق المتوسط األجلمثًال، إآمال (أو عمليات التنمية ) مثًال، وزارة(ال تستعمل لمساندة المؤسسات  و، الناسإلى

 . آليات توزيع سريعة لمساعدات المانحينآمجرد تستعمل 
علق ما يتد يتضمن هذا مكاسب في ق–النتائج  بنفقاتربط الب األوروبياالتحاد مثل  دعم الموازنة العامةبعض مانحي يؤمن  •

 . فئات المستبعدةباآلثار الفعالة على ال
تستطيع و؛ نخفضريعة على األسر ذوي الدخل المتصبح التحويالت االجتماعية مثيرة لالهتمام من ناحية اآلثار المباشرة والس •

 .عي الشاملالنهج القطا ودعم الموازنة العامة عن طريقالحكومات تمويل التحويالت االجتماعية 
 ؛ لكن المقاربات على امتداد القطاع ومنظمة دعم الموازنة العامة، رفع التوظيف والمعايير، قد تندرج أيًضا تحت الئقالعمل ال •

 .  آلية أفضل للحكوماتالمقاربات على امتداد القطاع  بما أن النتائج ستستغرق وقًتا لتظهر، يمكن أن تكون
 دعمساند  في بعض البلدان، –طنين بالمساهمة بمناقشات السياسة والتوزيع حول الموازنة  للموا دعم الموازنة العامةسمح •

موازنات ال تعزيزالحكومات وآذلك يتعين على ؛ والميزانيات المستجيبة للجنسانية  إسهامية عمليات موازنة العامةالموازنة
 )     أخرىستبعدةات ممثًال، إظهار آثار التوزيع على فئ(خرى البحثية األ

التي الحكومات التغيير الهيكلي و األساسية الصغيرة لدعم نشطةاعدة عن مشاريع المانحين واأل إبعاد المس ذلك يعنيعمليا، •
 إلشراف علىقد اجتماعي لعب آمؤسسات شرعيةوأخيرًا، يساند دعم الموازنة العامة الحكومات . تبني أنظمة اجتماعية عادلة

 . يها في البلد من أجل إفادة مواطنةاعي واالجتمة االقتصاديالتنمية
 . خاصة أموالخالل ، وتمول من  المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحليأنشطةيجب توسيع  •

  حيث تترافق السياسات االجتماعية مع التطور االقتصاديالعادلة  الوطنية اإلنمائية دعم االستراتيجياتمتزايدةتستطيع المساعدة ال
الرخاء المسؤولية في تحقيق النامية بشكل أفضل في  وقدمة المتبلدانتتشارك السوف بهذه الطريقة، . جيدالحكم  الفي ظل يدًا بيد
  .ية لأللفيةائنمهداف اإلاأل والعالمي

 خاتمة. 8

 يتجزأ من تؤمن السياسة االجتماعية، آجزء ال. ملحة ةضرورهم  الفرص نقص ووالتباين الفقر مقاومةإن السياسات الفعالة ل
 إعادة التوزيع والحماية أمين االجتماعية، بتهياآلتنظيم وتكميل مؤسسات السوق وال لمن األدواتالسياسات العامة، مجموعة 
مال البشري  الرأس تحسين ن طريقة التنمية االقتصادية ع السياسات االجتماعي وتعززتكّمل. والتماسك والعدالة االجتماعية

 . والتوظيف المنتج

 قوية اقتصاديا  قادرة على خلق الوظائف، من أجل بناء بلدان شاملة اجتماعيا، الوطنية اإلنمائية الحكومات االستراتيجياتقطلت
 فرصة إلعادة النظر في العقد  بل هي تكنوقراطية فقط؛ة ممارسةاإلنمائية الوطنيليست االستراتيجيات . ومستقرة سياسيا

 53



أو الحقوق من قبل الصفوة ستئثار بالسياسة االمقاومة  ، بينماداعمةالسياسية التحالفات ال خلق كذليتطلب .  مالبلدي االجتماع
 . المكتسبة

 األولويات شخيصت: شاملةال وطنيةال نمائية اإلستراتيجياتاال عداد المراحل الضرورية إلمذآرة السياسات هذه تعرض
 .  السياسيةدامةالمشارآة واالستو المراقبةويذ التنفو والتمويل انتقاء خيارات السياسةواالجتماعية، 

 سياسات إلىالحاجة و النقل؛ إلى إرساء العدالة بين القطاعات من الطاقة إلىالحاجة : رجة الحقضايامجموعة من التمت مناقشة 
 قضايا، للتأآد من أن الجلألطويلة الالسياسات ا تكّمل جل مبادرات قصيرة األإلى؛ والحاجة عدينبمستة مع االهتمام بالفقراء والشامل

 . مستقرًا الدعم السياسي للحكومات ظل وي، تتم معالجتها بسرعةعاجلةاالجتماعية ال

التعليم  التوظيف وناحيتماعية العادلة والشاملة في ملتنمية االجل لتعقب السريعل السياسة االجتماعية المختارة ل وسائتعرض
ال توجد أفضل الحلول . خيارات السياسة المختارة هذه مصحوبة بقضايا التنفيذ. اعنز المنعلثقافة وواحة والحماية االجتماعية والص

 وقدرته المالية لتحقيقها وسيختار نمائيةأهدافه اإلولكل بلد حاجاته االجتماعية المختلفة، ". بقياس واحد تناسب الجميع"أو صيغ 
 . مجموعة مختلفة من السياسات

إن . االجتماعية لتفاوتات أفضل للحد من الفقر واعالمي  حكمإلى ببعض المالحظات حول الحاجة ات هذهمذآرة السياسأخيًرا، تختم 
جتماعية االسياسات  وسيلة اليمكن تحقيق ذلك عبرو. مادارتها بشكل عادل ومستدإل عولمة، التشكيلجيلنا هو الذي يواجه تحدي ال
إن . العادلة الوطنيةاإلنمائية دعم االستراتيجيات لمتناسقة، المتوازية وال للتنمية، متزايدةالمساعدة ، المصاحبة بالدوليةالقليمية واإل

 .دينا اآلناجميع بين أيأفضل للبطريقة  21الـقرن المسؤولية بناء 
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