احلكم السليم :خطط من األردن وفلسطني
األردن :تكشف املبادرات املدرجة في األجندة الوطنية رؤية واضحة جملموعة آليات لتحقيق
األهداف التالية:
•تعزيز املشاركة العامة في عملية صنع القرار وتفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدني؛
•إحالل سيادة القانون واستقالل النظام القضائي؛
•حماية السالمة العامة واألمن القومي وفقا ً ألحكام الدستور؛
•بناء الثقة بني املواطنني واملؤسسات وإرساء مبادئ الشفافية واحلكم السليم
واملساءلة؛
•تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص؛
•تنمية املوارد البشرية واالقتصادية وتطوير قاعدة اإلنتاج وتوسيع فوائد التنمية.
فلسطني :احلكم السليم :نظام حكم دميقراطي يقوم على مشاركة املواطنني واحترام
سيادة القانون وفصل السلطات .وهو نظام قادر على إدارة املوارد الطبيعية وتقدمي اخلدمات
العامة بكفاءة وفعالية واستجابة ،يدعمه إطار قانوني مستقر وعمليات تشريعية فعالة
ومؤسسات شفافة حتمي حقوق جميع املواطنني.
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(ج) توزيع جديد للمسؤوليات
من املتفق عليه أن الدور التقليدي للدولة في جميع مجاالت احلياة االقتصادية واالجتماعية يشهد
تغيرات جذرية .فالتزام الدول في السابق في مجال اإلنتاج أفسح اجملال أمام نشوء أسواق اقتصادية
أكثر حترراً ،تستوعب مشاركة القطاع اخلاص وتعتمد نهج الشراكة في التنمية .فالكويت حتدد
بوضوح مجموعة أهداف لوضع القطاع اخلاص في صلب احلياة االقتصادية ،ليستطيع تهيئة بيئة
مشجعة لالستثمار والنشاط التجاري .وتسعى اجلمهورية العربية السورية إلى حتديد األدوار حسب
نقاط القوة في كل من القطاعني العام واخلاص .ويُنظر إلى الدولة على أنها املسؤولة عن التنظيم
وإعادة التوزيع ،في حني يتولى القطاع اخلاص إدارة االقتصاد.
...يحتاج إلى التطوير مبشاركة القطاعني العام واخلاص...
كما يتزايد نشاط القطاع اخلاص في اجملال االقتصادي ،تتزايد مسؤولية املؤسسات اخليرية
واملنظمات غير احلكومية في اجملال االجتماعي .فالرعاية االجتماعية كانت في املاضي مسؤولية
األسرة املمتدة ،ولكن التغيرات االجتماعية التي رافقها تراجع في قطاع الزراعة ،وتناقص في فرص
العمل في املناطق الريفية ،وزيادة في الهجرة إلى املدن أدت إلى تفكك تدريجي في األسر املمتدة
وتراجع في قدرتها على أداء وظائف التضامن التقليدية.

وتتحمل منظمات الرعاية االجتماعية مسؤوليات متزايدة في سد هذه الثغرة .ففي اململكة
العربية السعودية ،يتجاوز مجموع املستفيدين من خدمات املنظمات غير احلكومية خمس مرات
مجموع املستفيدين من خدمات وزارة الشؤون االجتماعية .وتشير التوقعات الواردة من اجلمهورية
العربية السورية أن املشاركة املتزايدة للقطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية ستخفف الضغط
على اخلدمات احلكومية .وتشجع مصر مشاركة املنظمات غير احلكومية في حتقيق مجموعة من
األهداف االجتماعية.
وتفتح دول املنطقة اجملال أمام توسيع مشاركة جميع شرائح اجملتمع في عملية التنمية من خالل
زيادة مسؤوليات القطاع اخلاص واجملتمع املدني .وميكن أن يؤدي االستثمار في إبداع األفراد والتزامهم،
وكذلك في مشاركة القطاع اخلاص في االقتصاد واجملتمع دورا ً يكمل جهود احلكومات ويخفف الضغط
عن امليزانيات العامة واملوارد املؤسسية.
...ويترتب مسؤولية كبيرة على الدولة لتعزيز املساواة والدمج االجتماعي
في إطار هذا التوجه ،شرعت مجموعة من البلدان باعتماد نهج تشاوري مع الشركاء في القطاع
اخلاص واجملتمع املدني ،ركزت فيه على أهمية االلتزام املشترك.
ويُفترض أن يؤدي هذا النهج التشاوري إلى االتفاق على قيم ومبادئ وأهداف مشتركة بني مختلف
اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات االجتماعية .واملشاركة املتزايدة للقطاع اخلاص في توفير التعليم
االبتدائي وخدمات الرعاية الصحية يجب أن توضع في إطار من التكافؤ يتفق عليه اجلميع.
وجتدر اإلشارة إلى أن  50في املائة من مجموع النفقات الصحية مصدرها جيوب األفراد اخلاصة ،وهذا
يدل على أن خصخصة اخلدمات العامة هي أمر واقع .ويؤدي ازدواج األنظمة ،وخصوصا ً في التعليم
والرعاية الصحية ،حيث يتلقى الفقراء خدمات غير كافية من القطاع العام ،ويحصل األغنياء على
أفضل اخلدمات من القطاع اخلاص ،إلى توارث الفقر واإلقصاء عبر األجيال بطريقة تتناقض مع مفهوم
اإلنصاف ومبدأ املساواة في قيمة حياة اإلنسان.
وإيجاد السبل الكفيلة بإشراك جميع فئات اجملتمع في عملية التنمية هي مهمة صعبة تتطلب
تغييرا ً في أنظمة اإلدارة ،وزيادة في قدرة الدولة على تنظيم املوارد االجتماعية وإعادة توزيعها ،وتركيزا ً
على االستثمار في القدرة اإلنتاجية للفقراء في املناطق املهمشة .ويعتمد جناح هذه املهمة على مدى
التمكن من توحيد جميع فئات اجملتمع حول أهداف أساسية وعلى قدرة احلكومات على قيادة مسيرة
حتقيقها.

(د) اخلامتة
تشهد منطقة اإلسكوا تغيرا ً تدريجيا ً في النهج الذي تتبعه في السياسة االجتماعية .وخالفا ً
العتبار التنمية مشكلة فنية في بناء النمو االقتصادي الكلي وافتراض أن التنمية االجتماعية
ستحدث تلقائيا ً وفقا ً لهذا النمو ،تعتبر التنمية حاليا ً شأنا ً يستلزم من الدولة دورا ً أكثر فعالية ،تؤديه
في امليدان االجتماعي .وبعد أن كان يُنظر إلى العائالت واجلمعيات اخليرية على أنها اجلهات الفاعلة
الرئيسية في السياسة االجتماعية ،يتغير توزيع األدوار واملسؤوليات حاليا ً .وقد بات من الضروري أن
تتحمل الدولة مسؤوليات جديدة لتحقيق النتائج االجتماعية املرجوة .وتنتقل السياسة االجتماعية
شيئا ً فشيئا ً من الهامش إلى صلب االهتمام السياسي ،وتدمج أكثر فأكثر في السياسات الوطنية
واإلقليمية.

يبدو أن التحديث واحلفاظ على التقاليد في بلدان منطقة اإلسكوا حتديان توأمان ،فالتنمية
ال تتحقق من دون تغيير في اجملتمع ،وحتقيق التقدم من دون احلياد عن مسار التراث الثقافي والقيم
والتقاليد الراسخة هو مسألة شائكة بالنسبة إلى بلدان املنطقة.
وكثيرا ً ما تستخدم في قياس التنمية مؤشرات اقتصادية تدل على تغير في أمناط اإلنتاج ،وارتفاع في
مستويات الدخل ومعدالت العمالة .ولكن التنمية لن تلبي تطلعات الناس ما لم تتحسن املؤشرات
االجتماعية التي تقيس نوعية اخلدمات االجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية والكهرباء واملياه
وإمكانية احلصول عليها.
وباإلضافة إلى نوعية اخلدمات االجتماعية ،يعتبر الكثيرون أن التنمية تشمل تغييرا ً في العالقات
االجتماعية ومزيدا ً من احلرية الفردية ،مع احلفاظ في الوقت نفسه على العالقات اإلنسانية وترسيخ
املشاركة في احلياة االجتماعية .فهي إطار تتالقى فيه االستقاللية واحلرية الفردية ،مع املشاركة
والتضامن االجتماعي.
وللتوفيق بني هذه التصورات اخملتلفة في بيئة ثقافية متجذرة في أمناط احلياة والقيم التقليدية،
تسعى بلدان اإلسكوا إلى تطوير املؤسسات املالئمة وأمناط للتواصل متكنها من إدارة شؤون مجتمعاتها
املتجهة إلى املزيد من التعقيد والتنوع.

(أ) استراتيجية النمو املستدام

...تتضمن تعزيز االستثمار في املوارد البشرية...

ويُلقي التحضر السريع على كاهل املدن بأعباء استيعاب أعداد جديدة من السكان ،فتزداد الكثافة
السكانية واالكتظاظ في أحياء يغلب عليها الفقر والتفكك االجتماعي .ويترافق ذلك مع تهميش
املناطق الريفية والنائية ،مما يؤدي إلى اإلقصاء االجتماعي جلزء من سكان الريف .وحتول الهجرة
الداخلية واخلارجية الهياكل االجتماعية وحتد من قدرة اجملتمعات التقليدية على التعويض عن غياب
شبكات األمان العامة.

ميكن للبرامج املتينة واملستدامة على الصعيد االجتماعي أن تعزز النمو االقتصادي والقدرة
التنافسية متى توفرت البنى األساسية االجتماعية احليوية ،كنظم الرعاية الصحية والتعليم،
واليد العاملة املاهرة واملدربة والدعم القوي للعائالت واألطفال .ويتزايد مستوى الوعي بأن أوجه عدم
املساواة تشكل عبئا ً اقتصاديا ً ثقيالً ،يظهر في تراجع اإلنتاجية وانخفاض اإليرادات الضريبية وضعف
القدرة االستهالكية ،وزيادة النفقات العامة على املساعدة والرعاية االجتماعية .وباعتماد سياسات
اجتماعية فعالة وموثوقة ،ميكن للقطاعات االقتصادية ذات األداء اجليد أن تدعم الكفاءة االقتصادية
من خالل حتقيق اإلنصاف.

جميع هذه العوامل تؤدي إلى تغير جذري في أمناط عيش السكان وعملهم ،وإلى حتول عميق في
املعايير والقيم االجتماعية.
وفي املقابل ،لم تتغير األنظمة االقتصادية وأنظمة الدولة اإلدارية بالسرعة الكافية ملواكبة
التحوالت االجتماعية .فتغير الهيكلية االقتصادية في بلدان اإلسكوا بطيء إزاء تسارع ظاهرة
العوملة وحتول االقتصاد العاملي .وبينما ال يزال االعتماد املباشر وغير املباشر على النفط مرتفعاً ،تبقى
العائدات العامة واملداخيل اخلاصة معتمدة على قاعدة اقتصادية ضيقة نسبيا ً.

ومع تزايد الترابط بني األهداف االقتصادية واالجتماعية ،تزداد احلاجة إلى إنشاء إدارة أفقية تكون
قادرة على تنسيق اإلصالحات املعتمدة في اجملاالت السياسية وعلى مستويات احلكم املتداخلة وهي
مجاالت ومستويات تشمل عددا ً من اجلهات الفاعلة في القطاعني العام واخلاص.

وفي السياق ذاته ،كان التفاعل بني الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدني بطيئا ً جدا ً للتكيف مع
التنوع في مجتمعات نحو التحول واحلداثة .وكذلك األمر بالنسبة إلى تطوير املؤسسات التي ميكن
أن تساعد األفراد في استغالل الفرص االقتصادية والتحكم مبخاطر احلياة.

ويهدف االستثمار في املوارد البشرية إلى بناء مجتمع يتمتع بالقدرة التنافسية والديناميكية
وبالقدرة على حتقيق تنمية اجتماعية شاملة ،وترسيخ التماسك االجتماعي .ولذلك من الضروري
تنسيق السياسات االقتصادية واالجتماعية وحتقيق التكامل فيما بينها ،وحتقيق التوازن بني السياسات
االجتماعية وعائدات النمو االقتصادي.

ومن هذا املنطلق ،تسعى احلكومات في هذه البلدان إلى تأمني خدمات اجتماعية كافية جلميع
سكانها .فأشد الطبقات فقراً ،تعتمد على التحويالت مصدرا ً من مصادر الدخل ،باإلضافة إلى
شبكة األمان االجتماعي .ولكن هذه الطبقات ال حتظى باحلماية الكافية من اخملاطر اجلديدة التي
تنشأ نتيجة للتغيرات التي حتدثها الهجرة في هياكل العائالت واألسر املعيشية.

يبقى النمو االقتصادي الشاغل األساسي في جميع بلدان املنطقة .فمع السعي إلى تنويع هيكلية
االقتصاد وتوسيع القاعدة االقتصادية ،تركز تلك البلدان جل اهتمامها على نوعية النمو وقدرته على
خلق فرص العمل ،وتعمل على توجيه االستثمار إلى القطاعات التي تولد أفضل العائدات االجتماعية .
وعلى سبيل املثال ،تولي استراتيجيات النمو الشامل لصالح الفقراء في بلدان كالعراق وفلسطني
أهمية كبيرة لتنمية قطاعي الزراعة والصناعة ألنهما من القطاعات التي تستوعب أعدادا ً كبيرة من
األيدي العاملة وتسهم في خلق فرص العمل .كما طور العديد من البلدان كاألردن والعراق ومصر
استراتيجيات توظيف مختلفة متهد الطريق حلل مشكلتي البطالة والعمالة الناقصة.

...ينعكس في الرؤى واالستراتيجيات اإلمنائية

وفي هذا اإلطار ،يسعى األردن ومصر على توسيع نطاق نظم احلماية االجتماعية من خالل توسيع
نطاق التغطية لتضم فئات اجتماعية أوسع مثل العاملني في القطاع غير النظامي والعاملني
حلسابهم اخلاص .وقد وضع العراق سياسة للضمان االجتماعي تغطي النساء سعيا ً إلى توسيع
شبكة الرعاية االجتماعية .واعتمدت مملكة البحرين نظام تأمني لغير العاملني ،والعمل جارٍ في األردن
العتماد نظام مشابه.

وهذا التوجه نحو املزيد من الشمولية في السياسات العامة هو نتيجة لالعتراف املتزايد بأن النمو
والعمل ال يؤديان تلقائيا ً إلى التنمية االجتماعية .فاالستراتيجيات اإلمنائية في ُعمان والكويت مثالً،
تعترف صراحة بأن معدالت النمو االقتصادي املرتفعة التي حتققت خالل السنوات األخيرة لم تقابلها
زيادة في معدالت التنمية االجتماعية ،وال بد من دعم النمو االقتصادي بالعمل على حتقيق تنمية
موازية في القطاعات االجتماعية.

...توسيع قاعدة احلماية االجتماعية
في كل بلدان منطقة اإلسكوا اعتراف شامل بأن هذا املسار يتطلب اعتماد نهج جديد في مجالي
تقدمي اخلدمات االجتماعية وتنمية املوارد البشرية .ففي الوقت الراهن ،ال تزال أكثرية البلدان تفتقر إلى
استراتيجيات شاملة للحماية االجتماعية .فالسياسات احلالية ،هي سياسات مجزأة بني مؤسسات،
تفتقر إلى التكامل وإلى االستدامة املالية ،وتقتصر تغطيتها في اجململ على العاملني في القطاع
العام أو القطاع اخلاص .ويبقى التأمني االجتماعي شاغالً أساسيا ً في حالة العاملني حلسابهم اخلاص
والعاملني املتعاقدين أو في القطاع غير النظامي حيث تشارك املرأة بأعداد كبيرة .وتشير التقديرات
األخيرة إلى أن  30في املائة فقط من القوى العاملة في املنطقة مسجلون حاليا ً في برامج معاشات
التقاعد.

وتؤكد فلسطني أن االستثمار الطويل األجل في التنمية البشرية مهم جدا ً لتعزيز الطاقات في
القطاعني االقتصادي واالجتماعي .كما تؤكد قطر صراحة على العالقة الوثيقة بني التنمية البشرية
والتقدم االقتصادي في املستقبل .ولهذا السبب تركز البلدان في مختلف البرامج واالستراتيجيات
املعتمدة على أهمية التعليم .ومع أن جداول األعمال واألولويات تختلف بني بلد وآخر في منطقة
اإلسكوا ،تتفق كل البلدان على أهمية ترسيخ املساواة في احلصول على فرص التعليم ونوعية
التحصيل العلمي وعلى ضرورة تكييف التخصصات العلمية وفقا ً ملتطلبات سوق العمل.

(ب) احلاجة إلى نظام جديد للحكم يستجيب لتغير العالقات
االجتماعية في العالم العربي
شهدت البلدان العربية ،على مدى العقود املاضية ،تغيرا ً سريعا ً على الصعيد الدميغرافي .ففي
معظم هذه البلدان تضاعف عدد السكان خالل األعوام الثالثني املاضية ،وارتفع متوسط العمر املتوقع
عند الوالدة ،وانخفضت معدالت اخلصوبة ،ومتكنت املرأة من إعادة حتديد دورها في اجملتمع وسوق العمل.

يشكل عدد من اخملاطر اجلديدة ،كالتدهور البيئي وندرة موارد املياه واألراضي ،واألمن الغذائي،
ومخاطر أخرى متعلقة بتقلب األسواق املالية وأسواق السلع األساسية ،عقبة أمام الدول بكامل
مكوناتها ،وتتطلب تعاون أفضل اخلبراء والقدرات لوضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ واالستمرار.
واالستراتيجيات اإلمنائية في منطقة اإلسكوا ،جتسد هذا الوعي بأن مفهوم الدولة التقليدية
بنظام اإلدارة الهرمي الراسخ ،لم يعد قادرا ً على مواكبة متطلبات العصر .ونتيجة لهذا الوعي ،يجري
العمل على وضع توزيع جديد لألدوار واملسؤوليات بني القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدني،
ويُعتبر حتسني وظائف الدولة وحتديثها هدفا ً رئيسيا ً.
حتسني اإلدارة أو اعتماد احلكم السليم يستلزم تنسيق املوارد اجلماعية لصالح اخلير العام ،يُعتبر
مهمة حيوية للقطاع العام تخدم األهداف االقتصادية واالجتماعية على حد سواء .وبعض البلدان،
كاألردن واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية العربية السورية والسودان والعراق وفلسطني والكويت
ولبنان تضع حتسني اإلدارة ضمن أولوياتها الرئيسية .وتتطلب هذه املهمة في معظم احلاالت العمل
على فصل السلطات ،وإحالل سيادة القانون وحتسني أداء القطاع العام وحتقيق املساواة ،وتعزيز
الشفافية واملساءلة في إدارة موارد الدولة ،واحترام حقوق اإلنسان ،وضمان حق املشاركة في احلوار
واملشاركة في صنع القرار.
وفي هذا اإلطار ،يركز السودان على حتقيق العدالة واإلنصاف بينما تركز مصر على حتسني نظام
اإلدارة ككل ،بحيث يشمل دعم املواطنة ،وترسيخ حقوقها على أساس مبادئ الدميقراطية واملشاركة
االجتماعية والشفافية واملساءلة وتكافؤ الفرص.

