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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية
 ربامج اإلدماج االجتماعي  ب اجتماع اخلرباء املعين  

    التنمية والنمو املستدامني والشاملنيعلىوأثرها 
  ٢٠١٤نوفمرب /ين تشرين الثا٢٨-٢٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  النمو املستدامني والشاملني ةي التنمعلىوأثرها  برامج اإلدماج االجتماعي

  برامج اإلدماج االجتماعي والنمو الشامل للجميع يف البلدان النامية    

  من أمانة األونكتادمذكرة     
   تنفيذيموجز    

عقدين املاضيني تقدماً كبرياً يف أدائهـا علـى         حققت البلدان النامية على مدى ال       
 يف املائة   ٦,١احمللي اإلمجايل   صعيد النمو االقتصادي، إذ بلغ متوسط النمو احلقيقي للناتج          

يص كبري يف معدالت    وقد أدى هذا النمو إىل تقل     . ٢٠١٠ و ٢٠٠٠يف الفترة ما بني عاَمي      
اجلميع، وخباصة يف أفريقيا وأقل البلدان      الفقر، غري أن ما يثري القلق أن هذا النمو مل يشمل            
ومل خيلـق هـذا     . وبتفاقم التفاوتات  منواً، مبعىن أنه اقترن بارتفاع يف العدد املطلق للفقراء        

  .النمو أيضاً فرص عمل كافية الستيعاب امللتحقني اجلدد بالقوة العاملة
ن أن يشمل   حالت دو   هذه املذكرة األسباب اليت    تناول، ت ويف ضوء هذه املعطيات     

النمو الذي حتقق حديثاً يف البلدان النامية اجلميَع، وتبحث يف ما هو مطلوب مـن أجـل                 
وتدفع املـذكرة بـأن     . االنتقال إىل مسارات أكثر مشوالً للجميع يف عملية النمو والتنمية         

للحد من الفقر، وأن تعزيز النمـو والتنميـة          - لكنه غري كاف     -النمو شرط ضروري    
ميع يف البلدان النامية مير عرب بناء القدرات اإلنتاجية والتحّول اهليكلي وخلق            الشاملني للج 

فرص العمل الالئق واعتماد سياسات إدماج اجتماعي تتيح للفئـات الـضعيفة فرصـة              
ويف هذا السياق، تسلط املذكرة الضوء على . املشاركة يف النمو االقتصادي واالستفادة منه 

دماج االجتماعي اليت اعُتمدت يف بعـض البلـدان الناميـة           جمموعة خمتارة من برامج اإل    
    .وتناقشها، وتستخلص الِعرب من تلك الربامج لصاحل بلدان نامية أخرى
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  مقدمة    
 للجميع حتدٍّ أساسي ماثل أمام البلـدان  شاملنيحتقيق النمو والتنمية ال ال شك يف أن       -١

ُسجِّل حتسن ملحوظ يف أداء النمو االقتصادي      ،  فعلى مدى العقود القليلة املاضية    . النامية اليوم 
 يف املائة يف    ٤,٧من  النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل      للبلدان النامية كمجموعة، إذ ارتفع      

 ٢٠٠٣ يف املائة يف الفتـرة مـا بـني عـاَمي      ٧، إىل   ٢٠٠٢ و ١٩٩١الفترة ما بني عاَمي     
). ١اجلـدول    (٢٠١٢ و ٢٠٠٨ عاَمي    يف املائة يف فترة ما بعد األزمة بني        ٥,٣، و ٢٠٠٧و

ومقارنة بعقد التسعينات من القرن املاضي، أدى النمو الذي حتقق حديثاً إىل تقليص كبري يف               
فقد تدّنت نسبة األشخاص الذين يعيـشون علـى أقـل           . معدالت الفقر يف البلدان النامية    

 يف  ٢٧ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عـام       ٤٧ دوالر يف اليوم، أي يف فقر مدقع، من          ١,٢٥ من
 ورغم هـذا    .)١()٢٠١٣األمم املتحدة،    (٢٠١٠ عام    يف املائة يف   ٢٢ و ٢٠٠٥املائة يف عام    

التطور اإلجيايب، اقترن النمو الذي حتقق حديثاً يف الكثري من البلدان، وخباصـة يف أفريقيـا                
ارتفع عدد الفقراء   فعلى سبيل املثال،    . البلدان منواً، بزيادة أيضاً يف العدد املطلق للفقراء        وأقل
 مليونـاً   ٤١٣,٨ إىل   ١٩٩٠ مليونـاً يف عـام       ٢٨٩,٧جنوب الصحراء مـن     أفريقيا  يف  
وقد أثـارت هـذه التطـورات    . وازدادت أيضاً التفاوتات يف بلدان كثرية     . ٢٠١٠ معا يف

شواغل نظراً ألن النمو الذي شهدته البلدان النامية حديثاً مل يشمل اجلميَع، وألن مثة ضرورة               
ل جهود أكرب تضمن أن ميتد النمو ليشمل قاعدة أوسع ويؤثر يف حياة الفئات الـضعيفة                لبذ

  .بطريقة إجيابية
ويف حني أن النمو شرط مسبق للتنمية والرخاء الشاملني للجميع، فإنه ال حيد مـن                 -٢

وقـد  . الفقر أو مواطن الضعف تلقائياً، كما أنه ال يضمن توزيع املنافع بني الناس بالعـدل              
رت دراسات أن النمو شرط ضروري للحد من الفقر لكنه ليس كافياً حبد ذاتـه، وأن                أظه

ويف هـذا الـسياق،     . درجة التفاوت هلا دور كبري يف حتديد التأثري النهائي للنمو على الفقر           
ادفة إىل احلد من    يتطلب حتقيق النمو والتنمية الشاملني للجميع مجلة أمور منها السياسات اهل          

 الدخل واملمتلكات؛ واالرتقاء باحلوار االجتماعي، وخباصـة بـني العـاملني            التفاوتات يف 
فقد شكّل ضـعف    . وأصحاب العمل؛ وتعزيز العدالة االجتماعية؛ واحلد من مواطن الضعف        

 أن يـشكل     وعليه، ينبغي  .للجميعفئات من السكان عامالً أساسياً يف تثبيط التنمية الشاملة          
هود الرامية إىل إنشاء مسار وعملية إمنـائيني شـاملني          اجل يز هلذه املسألة حمور ترك    التصدي
وما جيعل الفقر مصدر ضعف رئيسياً أن الفقراء أشد احملتاجني إىل سـبل احلمايـة               . للجميع

لكن فئة الضعفاء ال تقتصر على الفقراء وحدهم،        . ملواجهة األخطار أو الصدمات   املوارد   أو
__________ 

قـد  ف. فيمـا بينـها   كبرية   فوارقشهدت مجيع مناطق البلدان النامية اخنفاضاً يف معدالت الفقر، لكن مثة             )١(
 يف املائة   ١٤ إىل   ٤٥ على سبيل املثال من      ٢٠١٠ و ١٩٩٠بني عاَمي   يف الفترة ما    اخنفضت معدالت الفقر    

 يف  ٤٨ إىل   ٥٦ يف املائة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ومـن           ٦ إىل   ١٢يف جنوب شرق آسيا، ومن      
  ).٢اجلدول (جنوب الصحراء أفريقيا املائة يف 
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اطلني عن العمل والنساء واألقليات ضمن جمموعات       بل تشمل أيضاً كبار السن واملرضى والع      
ويف هذا الشأن، ينبغي أن تستند سياسات تعزيز اإلدماج االجتماعي إىل منظور كلّي             . أخرى

  .للضعف يضمن استفادة مجيع فئات السكان من عملية التنمية
يف وتتناول هذه الورقة األسباب اليت حالت دون أن يشمل النمو الذي حتقق حديثاً                -٣

البلدان النامية اجلميَع، وتدفع بأن تعزيز النمو والتنمية الشاملني للجميع مير عرب بناء القدرات              
جتماعي تتيح  اإلنتاجية والتحول اهليكلي وخلق فرص العمل الالئق واعتماد سياسات إدماج ا          

جمموعـة   الورقة أيضاً    وحتدد. هللفئات الضعيفة املشاركة يف النمو االقتصادي واالستفادة من       
خمتارة من برامج اإلدماج االجتماعي اليت اعُتمدت يف بعض البلـدان الناميـة وتناقـشها،               

وعالوة على ذلك، تبحث الورقة يف املسائل       . وتستخلص منها الِعرب لصاحل بلدان نامية أخرى      
 بتنفيذ برامج اإلدماج االجتماعي، وتقدم اقتراحـات بـشأن          ترتبطوالتحديات الناشئة اليت    

  .أكثر مشوالً للجميع ية اليت ميكن هبا للبلدان النامية أن تنتقل إىل مساري منو وتنميةالكيف
    ١اجلدول 

    النمو يف الناتج
  )نسبة مئوية - متوسط النمو السنوي(

 ٢٠١٢–٢٠٠٨ ٢٠٠٧–٢٠٠٣ ٢٠٠٢–١٩٩١ 

 ١٫٧ ٣٫٧ ٢٫٩ العامل
 ٠٫٣ ٢٫٦ ٢٫٦  االقتصادات املتقدمة
 ٥٫٣ ٧٫٠ ٤٫٧  االقتصادات النامية

 ٣٫٦ ٥٫٨ ٢٫٩ أفريقيا
 ٦٫٨ ٨٫٣ ٦٫٥  شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا

 ٤٫٠ ٦٫٩ ٣٫٧  غرب آسيا
 ٣٫٠ ٤٫٨ ٢٫٩  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 ٣٫٤ ٣٫١ ٢٫٢  أوقيانوسيا

  .UNCTAD, 2013a :املصدر

    ٢اجلدول 
    الفقر املدقع

  ) دوالر يف اليوم ١,٢٥النسبة املئوية لألشخاص الذين يعيشون على أقل من (
 ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٢٢ ٢٧ ٤٧  املناطق النامية
 ٢٦ ٣١ ٤١  )باستثناء الصني(املناطق النامية 

 ٤٨ ٥٢ ٥٦  أفريقيا جنوب الصحراء 
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 ٢٠١٠ ٢٠٠٥ ١٩٩٠ 

 ٣٠ ٣٨ ٥١   جنوب آسيا
 ١٤ ١٩ ٤٥  جنوب شرق آسيا

 ١٢ ١٦ ٦٠  )الصني فقط(شرق آسيا 
 ٦ ٩ ١٢  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 ٤ ٤٫٦ ٥٫١  آسياغرب 
 ١ ٣ ٥  مشال أفريقيا

  .٢٠١٣األمم املتحدة، : املصدر

  ملاذا مل يشمل النمو الذي حتقق حديثاً اجلميع؟  -أوالً  
أوهلما . مل يشمل النمو الذي حتقق حديثاً يف البلدان النامية اجلميَع لسببني رئيسيني             - ٤

ة يف جمال النمو على مدى العقـود        أن النموذج والعمليات اليت اّتبعتها معظم البلدان النامي       
القليلة املاضية مل تولّد ما يكفي من فرص العمل ذات النوعية اجليدة، وثانيهما أن معظـم                

ونتيجـة لـذلك،    . تفتقر إىل آليات احلماية االجتماعية، أو متلك آليات ضعيفة          الدول إما 
ع منـافع النمـو   يصعب على الفئات الضعيفة املشاركة يف عملية النمو، كما يصعب توزي     

  .)٢(توزيعاً أفضل

   العاجز عن توفري فرص العملالنمو    
حققت البلدان النامية معدالت منو مرتفعة على مدى العقد املاضي، لكنها مل تـتمكن                -٥

من خلق فرص عمل كافية الستيعاب األعداد املتزايدة بسرعة من امللـتحقني اجلـدد بـسوق        
ن ُينشئ النمو فرص عمل كافية، وخباصة يف أفريقيـا          ومن األسباب اليت حالت دون أ     . العمل

فلم متّر كثري من البلدان النامية يف أفريقيا وأقل البلـدان           . وأقل البلدان منواً، أنه مل حيقق التحّول      
تتسم باالنتقال من أنشطة متدنية اإلنتاجية إىل أخرى مرتفعـة      " عادية"منواً بعملية حتّول هيكلي     

ات وفيما بينها، وبزيادة حصة الصناعات التحويلية واخلدمات احلديثة يف          اإلنتاجية داخل القطاع  
بل متّيز التحّول اهليكلي الذي شهدته أفريقيـا        . الناتج احمللي اإلمجايل بالتزامن مع ارتفاع الدخل      

وأقل البلدان منواً بتوسع يف قطاع اخلدمات دون تطّور ُيذكر يف قطاع الصناعات التحويليـة،               
. على النمو فيه أنشطة متدنية اإلنتاجية ُيضطلع هبا عادةً يف القطاع غري الرمسـي             الذي هيمنت   

__________ 

فقد شهدت بلدان متقدمة كثرية فقدان عدد هائل من         . تشكّل البطالة أيضاً حتدياً رئيسياً على املستوى العاملي        ) ٢(
لكن لدى هذه البلدان آليات أكثـر       . زال تواجه معدالت بطالة مرتفعة    الوظائف أثناء األزمة االقتصادية، وال ت     

. للتخفيف من اآلثار السلبية لألزمة واحليلولة دون وقوع الناس يف الفقر، أال وهي برامج احلماية االجتماعيـة                
) املائـة  يف   ١,٤ (٢٠١٣وتشري تقديرات مكتب العمل الدويل إىل أن معدل منو العمالة عاملياً ظل أبطأ يف عام                

  ).٢٠١٤إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ) ( يف املائة١,٧(من األعوام السابقة لألزمة 
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ونظراً إىل أن إمكانية خلق فرص العمل مرتفعة للغاية يف قطاع الصناعات التحويلية وأن نـسبة               
 كبرية من القوة العاملة يف أفريقيا وأقل البلدان منواً ُتستخدم يف الزراعة، كان للهيمنة املتزايـدة               

ويف حالة البلدان الغنية باملعادن والنفط، كانت هيمنـة         . لقطاع اخلدمات أثر سليب يف التشغيل     
الصناعات االستخراجية على عملية اإلنتاج يف هذه االقتصادات من األسباب األخـرى الـيت              

فاعتمـاد  . حالت دون أن ُيفضي النمو الذي حتقق حديثاً إىل زيادة ذات شأن يف فرص العمل              
ناعات بشكل أساسي على رأس املال وليس اليد العاملة، وعملها يف أطر حمصورة تقل              هذه الص 

  .فيها الروابط مع االقتصاد احمللي، حيّدان من إمكانية خلق فرص العمل
ومل يقترن النمو الذي حتقق حديثاً بتنمية القدرات اإلنتاجية، ما يشكّل سبباً آخـر                -٦

 وتظل القدرات اإلنتاجيـة ضـعيفة يف       .)٣(كافيةلعجز هذا النمو عن استحداث فرص عمل        
كثري من البلدان النامية يف أفريقيا وأقل البلدان منواً نظراً لتدين معدالت االسـتثمار وبـطء                

وقد أدت املستويات املتدنية    . التقدم التكنولوجي واالفتقار إىل التنوع أو التحّول االقتصادي       
التحتية، وضعف رأس املال البشري أيضاً إىل إعاقـة         من رأس املال املادي، واختناقات البنية       

تنظيم املشاريع وإنشاء الروابط بني القطاعات اإلنتاجية اليت ُتعترب ضرورية من أجل تعزيـز               
ويشكّل معدل االستثمار املتدين    . القدرات اإلنتاجية ووضع األسس للنمو املطرد يف التوظيف       

ويف وسع االسـتثمار أن     .  التوظيف والنمو يف الناتج    يف بلدان نامية كثرية عائقاً أساسياً أمام      
النقل والطاقة  (يطلق العنان للنمو بصورة مباشرة وغري مباشرة عن طريق حتسني البنية التحتية             

اليت تعزز إنتاجية الشركات، ما حيفّز أصحاب املشاريع على االسـتثمار           ) واملياه وما شاهبها  
 حديثة إىل أن االستثمار حمـرك أساسـي للنمـو           وتشري دراسات . وتشغيل املزيد من الناس   

والتنمية على املدى الطويل، وأن البلدان النامية الفقرية حتتاج إىل حد أدىن ملعدل االسـتثمار               
الفقـر  معـدالت    يف املائة من أجل خلق فرص العمل وحتقيق تقلـيص كـبري يف               ٢٥يبلغ  

عديد من جمموعات البلدان النامية     لكن معدالت االستثمار احلالية يف ال     ). ٢٠١٤األونكتاد،  (
  ).انظر الشكل ( بكثري يف املائة٢٥   عتبة الال تزال دون

فمتوسط معدالت االستثمار يف أفريقيا منخفض ويعكس اعتمـاداً كـبرياً علـى               -٧
ويـرى تقريـر التنميـة االقتـصادية يف أفريقيـا          . استراتيجية النمو القائم على االستهالك    

 استراتيجية النمو القائم على االستهالك تؤدي يف أحيان كـثرية إىل            أن) ٢٠١٤ األونكتاد،(
إفراط يف االعتماد على السلع االستهالكية املستوردة، ما يؤثر يف تطّور الـصناعات احملليـة               

وعالوة على ذلك، تـؤدي هـذه       . وبقائها، ويف بناء القدرات اإلنتاجية وخلق فرص العمل       
 سلبية وخيمة   اً يف العادة آثار   ختلف أزمة يف ميزان املدفوعات      االستراتيجية يف هناية املطاف إىل    

وازن بني ُت منو ةويف هذا الصدد، ينبغي للبلدان النامية أن تنتهج استراتيجي     . يف النمو والتوظيف  
  .الستهالك واالستثمار يف عملية النموكل من ا النسبية لةاملسامه
__________ 

املوارد اإلنتاجية والقدرة على مباشرة األعمال احلرة والروابط بني         يعّرف األونكتاد القدرات اإلنتاجية بأهنا       )٣(
  . ومتكنه من النمو والتطوراج السلع اخلدماتالقطاعات اإلنتاجية، اليت حتدد جمتمعةً قدرة أي بلد على إنت
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    الشكل
    لناميةمعدالت االستثمار يف جمموعات البلدان ا

  )النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

  
  .األونكتاد :املصدر

 يف البلدان النامية بكميـة الوظـائف    النمووال يتعلق حتّدي التوظيف املرتبط بعملية         -٨
الـشؤون  إدارة   تقرير صادر عن     بنيوي. أيضاًفقط، بل بنوعية الوظائف القائمة واملستحَدثة       

 البلدان  أنه يف حالة  ) ٢٠١٣إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،      (االقتصادية واالجتماعية 
تظل نسبة الفقراء العاملني عالية، وهناك اجتاه حنو استخدام هذه الفئة من العاملني يف              "النامية  

ُيستخدم وعالوة على ذلك، ". وظائف هشة يف قطاعات غري رمسية ما زالت آخذة يف التوسع
أكثر من نصف العاملني يف القطاع غري الرمسي يف البلدان النامية يف ظروف عمـل رديئـة                 

وإضافة إىل ذلك، يعيش واحد من كل ثالثة عاملني يف حالة فقر، وهو ليس              . وصعبة للغاية 
ماعية باألمر املستغرب نظراً النتشار تدّني األجور يف البلدان النامية واالفتقار إىل احلماية االجت

األساسية وإمهال أبسط تدابري السالمة والصحة يف أماكن العمل وعدم وجود آليات موثوقة             
وُتربز هـذه احلقـائق ضـرورة       . االجتماعي بني أصحاب العمل والعاملني    لالرتقاء باحلوار   

أن ُيولـوا نوعيـة الوظـائف    ويركز واضعو السياسات على زيادة عدد الوظائف فقط،     أالّ
  .تماماً أكرباملستحَدثة اه

  ضعف احلماية االجتماعية وقصورها     
إن ثاين عامل يفسر العجز عن حتقيق منو شامل للجميع هو االفتقار إىل آليات كافية                 -٩

ويف واقع األمر، كثرياً ما يقترن النمو باالسـتبعاد االجتمـاعي،           . وفعالة لتوزيع منافع النمو   
ىل مفاقمة التفاوتات القائمة، مهـدداً بـذلك        وكثرياً ما أدى النمو إىل ظهور تفاوتات أو إ        

ومن أجل إعـادة    . )٢٠١١مارتيرت وماككينلي،   (التماسك االجتماعي واالستقرار السياسي     
توزيع منافع النمو، وتقليص التفاوتات واحلد من الفقر، وضمان مشاركة الفئات الـضعيفة             

 تنفيـذ بـرامج حـسنة       من السكان مشاركة فاعلة يف عملية النمو، يتعني على احلكومات         
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وميكن لربامج احلماية االجتماعيـة أن      ). ١اإلطار  (التصميم، مثل برامج احلماية االجتماعية      
فهي تعزز قدرة األفراد على محايـة       . تؤدي دوراً حامساً يف احلد من تعّرض الناس للمخاطر        

 بشكل  وهي مفيدة . أنفسهم من فقدان الدخل ومن حوادث أخرى قد تدفع الناس إىل الفقر           
ولكن رغـم هـذا     . خاص يف تعزيز مشاركة الفئات الضعيفة، مثل النساء، يف عملية النمو          

الدور احملتمل لربامج احلماية االجتماعية، فإن الكثريين يف البلدان النامية إمـا يفتقـرون إىل               
وتـشري  . برامج وخدمات التحويالت االجتماعية، أو يواجهون صعوبة يف الوصول إليهـا          

ريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمـم املتحـدة ملـا بعـد                تقديرات ف 
 يف املائة من سكان العامل يفتقرون إىل محايـة اجتماعيـة            ٨٠ إىل أن ) ٢٠١٢ (٢٠١٥ عام

ويف هذا السياق، ينبغي أن يكون التـصدي هلـذا          . شاملة متكّنهم من مواجهة خماطر احلياة     
يف البلدان النامية إن هي رغبت يف بناء جمتمعـات شـاملة        التحدي من أولويات احلكومات     

  .للجميع ومستدامة على املدى الطويل
     ١اإلطار 

  ما هي برامج احلماية االجتماعية؟

برامج احلماية االجتماعية هي سياسات ووسائل تعاجل شىت صنوف الضعف الـذي              
من املخاطر والصدمات املتعددة،    وهدفها هو وقاية الناس     . تعاين منه فئات السكان يف اجملتمع     

وتركز هذه الربامج على أسباب عدة للفقر واالستبعاد        . وكسر دائرة الضعف والفقر املفرغة    
االجتماعي، ويف وسعها أن تطلق الطاقات اإلنتاجية الكامنة لدى األشخاص القادرين علـى             

مج األمم املتحـدة    برنا(ومثة حوار مستمر بشأن حدود سياسات احلماية االجتماعية         . العمل
  :ولكن بشكل عام، تتألف احلماية االجتماعية من ثالثة مكّونات رئيسية). ٢٠١٠اإلمنائي، 

من قبيل (وهو احلماية من املخاطر واملصاعب على مدى احلياة      : الضمان االجتماعي  •
املصممة بشكل أساسي للحيلولة دون     ) فقدان الدخل واعتالل الصحة والشيخوخة    

 النظاميني وغري الفقراء يف الفقر، وتشمل الـربامج القائمـة علـى             وقوع العاملني 
  .اشتراكات وغري القائمة على اشتراكات

وهي حتويالت اجتماعية نقدية أو عينيـة لـدعم الفقـراء           : املساعدة االجتماعية  •
  .ومتكينهم، وتقوم هذه الربامج يف العادة على االشتراكات

هي مصممة لتعزيز قـدرة الفئـات       و: جهود اإلدماج وسياسات سوق العمل       •
  .املهمشة على االستفادة من اخلدمات والربامج االجتماعية وااللتحاق بأسواق العمل

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وقد أدت األزمة االقتصادية واملالية العاملية يف الفترة ما بني عاَمي              
 تقدمي احلماية   إىل االنتقال من هنج قائم على االحتياجات إىل آخر قائم على احلقوق يف جمال             

ومثة اهتمام متجدد بربامج احلماية االجتماعية على كل من املـستوى الـوطين             . االجتماعية
فعلى سبيل املثال، أطلق جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين             . والدويل
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جلمعيـة العامـة     مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية اليت أّيدهتا ا        ٢٠٠٩بالتنسيق يف عام    
واحلد األدىن للحماية االجتماعية هو نظام محاية اجتماعية شامل وتعـددي           . ٢٠١٠عام   يف

. ينشئ روابط بني مكّوناته، لكنه ليس بديالً ملؤسسات الضمان االجتماعي حيثما ُوجـدت            
 يف منظمة العمل الدولية باإلمجاع توصية       ١٨٥  ، اعتمدت الدول األعضاء ال    ٢٠١٢ويف عام   

 اليت تقدم إرشادات بشأن وضع ُنظُم ضـمان         ٢٠١٢دود الدنيا للحماية االجتماعية لعام      احل
احلصول على الرعايـة    : اجتماعي شاملة هتدف إىل تغطية أربع ضمانات أساسية على األقل         

الصحية األساسية، مبا فيها رعاية األمومة؛ ضمان الدخل األساسي لألطفال؛ ضمان الـدخل   
سن العمل غري القادرين على كسب دخل كـاٍف، وال سـيما يف             األساسي لألشخاص يف    

وباإلضـافة  . حاالت املرض والبطالة واألمومة والعجز؛ ضمان الدخل األساسي لكبار السن         
إىل ذلك، شّدد توافق آراء سول جملموعة العشرين بشأن التنمية اهلادفـة إىل حتقيـق النمـو                 

الجتماعية اليت تدعم النمـو املـستدام       بشكل خاص على آليات احلماية ا     ) ٢٠١٠(املشترك  
 ٢٠١٢ يف عام    ٢٠+كما اعترفت الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر ريو       . والشامل للجميع 

)A/CONF.216/L.1(   بأمهية احلمايـة االجتماعيـة يف       "املستقبل الذي نصبو إليه   "، واملعنونة ،
  .تعزيز النمو والتنمية الشاملني للجميع

  

  التجارب القُطرية:  اإلدماج االجتماعي وأثرهابرامج  -ثانياً  
ظهر مع مطلع األلفية اجلديدة اهتمام متجدد بتصميم برامج اإلدماج االجتمـاعي              -١٠

وتنفيذها يف البلدان النامية، ويف الفترة األخرية ازداد هذا االهتمام بدرجة كبرية نتيجة األزمة              
قدم هذا الفرع حملة عن مخس من برامج احلماية          وي .٢٠٠٨االقتصادية واملالية العاملية يف عام      

االجتماعية الناجحة يف جمموعة خمتارة من البلدان النامية من أجل استخالص الِعـرب لـصاحل               
والربامج اخلمسة هي برنامج بولسا فاميليا يف الربازيل، وبرنامج جريينكا          . بلدان نامية أخرى  

 املناطق الريفية عن طريق زيـادة التنويـع         يف رواندا، ومشروع يهدف إىل احلد من الفقر يف        
والتحّول من االعتماد على زراعة اخلشخاش يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وبرنـامج             

 يف اهلند، وبرنامج شبكة األمان اإلنتاجية يف        الربط بني جمموعات املساعدة الذاتية واملصارف     
  .خمتلفة، وبلداناً نامية كبرية وصغريةوتشمل احلاالت املختارة برامج من قارات . إثيوبيا

  )الربازيل(برنامج بولسا فاميليا     
 برنامج ِمنح لفائدة األسر ُيعرف باسم بولسا فاميليا         ٢٠٠٣أطلقت الربازيل يف عام       -١١
وهو برنامج للتحويالت النقدية املشروطة يهدف إىل حتويل الـدخل     ". اإلعانات األسرية "أو  

قرية للحد من فقرها وتعزيز قدرهتا على احلصول على خدمات الصحة           إىل األسر املعيشية الف   
والربنامج هو أحد أضخم برامج احلماية االجتماعية يف        . والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى   

وباإلضافة إىل ذلـك، تـشري التقـديرات إىل أن    .  مليون فقري  ٥٠العامل، واستفاد منه قرابة     
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 يف املائة، رغـم أن      ١٨ و ١٢ بنسبة تتراوح بني     فقر ال قياسمؤشر  نامج ساهم يف خفض     ربال
وقد ). ٢٠١٢هيجنس،  (تأثريه يف الفقر كان أقوى يف املناطق الريفية منه يف املناطق احلضرية             

 يف  ٣٠حّد الربنامج أيضاً من تعرض األطفال دون سن اخلامسة لسوء التغذية املزمن بنـسبة               
، إذ ٢٠٠٨ و٢٠٠١عاَمي لربازيل يف الفترة ما بني املائة، وكان له أثر هائل يف التفاوتات يف ا

 يف املتوسط خـالل هـذه     نقطة مئوية سنوياً   ٠,٧ بنحو التفاوتاخنفض مؤشر جيين لقياس     
  ).٢٠١١برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (الفترة 
ويتسم هذا الربنامج بعدة خصائص مثرية لالهتمام ميكن لبلدان نامية أخرى الـتعلم               -١٢
الً، يسعى الربنامج إىل احلد من الفقر بصورة مستدامة عن طريق حتفيز املـستفيدين              أو. منها

عمـل  على استثمار رأس املال البشري الكامن يف أطفاهلم، ما يعزز قدرهتم على العثور على               
. ثانياً، إن والدة األطفال هي من يتلقى االستحقاقات، وليس رب األسرة          . من الفقر والتحرر  

ن يعزز متكني املرأة ويضمن وصول اإلعانات إىل الفئات املستهدفة الضعيفة،           وهذا من شأنه أ   
ثالثاً، ملا كانت االستحقاقات مشروطة، ُتفعَّل اإلجراءات الناجتة عن املخالفات          . مثل األطفال 

تدرجيياً، مبعىن أن املستفيدين يتلقون إنذاراً عند ارتكاب أول خمالفة، يليها تعليق االستحقاقات 
وعلى سبيل املثال،   . رابعاً، يتميز الربنامج بتكلفته املالية املنخفضة     . غاؤها يف هناية املطاف   مث إل 

 يف املائة مـن     ٠,٤ مليار دوالر، أي زهاء      ٧,٧ إىل   ٢٠١٠وصلت نفقات الربنامج يف عام      
  .الناتج احمللي اإلمجايل

  )رواندا(برنامج جريينكا     
، املعـروف   "بقرة لكل أسرة فقرية   "امج   برن ٢٠٠٦أطلقت حكومة رواندا يف عام        -١٣

وقد ُوضع الربنامج استجابة ملعدل سوء التغذية بني األطفال الـذي           . أيضاً بربنامج جريينكا  
كان مرتفعاً بصورة مفزعة، ولتسريع احلد من الفقر والتشجيع على تربية املاشـية وزراعـة               

وب إىل األسر املعيشية الفقـرية      ويستند الربنامج إىل طرح مفاده أن تقدمي بقرة حل        . احملاصيل
يساعدها على حتسني سبل معيشتها عن طريق اّتباع نظام غذائي أفضل من الناحية التغذويـة    

، وزيادة اإلنتاج الزراعي نظراً لتحسن خصوبة التربة، وزيـادة       )بتناول احلليب (وأكثر توازناً   
يل مـن حكومـة روانـدا       وُينفَّذ الربنامج بتمو  . الدخل عن طريق تسويق منتجات األلبان     

  .ومنظمات غري حكومية ومواطنني
ال يطيق شراء   (ومعيار األهلية لالستفادة من الربنامج أن يكون الشخص مزارعاً فقرياً             -١٤
، لكن ليس فقرياً إىل درجة أن يكون غري حائز ألرض، إذ جيب أن يكـون املـستفيدون    )بقرة

مزارع يقع عليه االختيار على بقرة حامـل،  إذ حيصل كل . قادرين على إنتاج العلف ألبقارهم   
وُيعطى أول مولود أنثى إىل مستفيد آخر مؤهـل يف اجملتمـع            . ويتلقى تدريباً يف تربية املواشي    

ويف حالة كان املولود ذكـراً، ميكـن        . احمللي، يعطي بدوره أول مولود أنثى إىل شخص آخر        
وبشكل عام، يتمتع النظام    . غايات التناسل للمستفيد أن يبيعه ويستخدم املال لشراء بقرة بكّرية ل        

ويتضمن ذلك حلقـات    . وينسق جملس رواندا للزراعة التدريب ذا الصلة      . بأثر مضاعف قوي  
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وُتقدَّم املستلزمات للمستفيدين ملساعدهتم على االعتناء      . عمل يف جمال تغذية العجول وتنظيفها     
ن مهارات يف تربية احليوانات لتعـتين       واهلدف أن تكتسب األسر الفقرية ما يلزمها م       . بأبقارهم

  .مبواشيها، بدعم من أخصائيني بيطريني على مستوى األقضية والقطاعات
 أسرة معيشية قد    ١٨٠ ٠٠٠، كانت أكثر من     ٢٠١٣أكتوبر  /وحبلول تشرين األول    -١٥

وحبسب التقديرات، استفاد من الربنامج     .  والدة إلناث  ٣٥ ٠٠٠حصلت على أبقار، وحدثت     
وُيتوقع أن يبلغ اجملموع التراكمي     . ن أكثر من أربع يف املائة من األسر املعيشية يف البلد          حىت اآل 

وقد أحدث برنامج جريينكا تغيريات     . ٢٠١٧ حبلول عام    ٣٥٠ ٠٠٠للمستفيدين من الربنامج    
كبرية يف حياة الروانديني الفقراء، بشكل أساسي عن طريق زيادة اإلنتاج الزراعي، وال سـيما               

 يف املائـة، ومـن اللحـوم        ١١فقد زاد اإلنتاج الوطين من احلليب بنـسبة         .  األلبان منتجات
وكان مبقدور معظم املـستفيدين     . ٢٠١١ و ٢٠٠٩ يف املائة يف الفترة ما بني عاَمي         ١٠ بنسبة

  .إنتاج ما يكفي من احلليب لتلبية احتياجات السوق احمللي وللحصول على دخل إضايف

  زراعـة االعتمـاد علـى  عن طريق التنويع والتحول مـن     طق الريفية   احلد من الفقر يف املنا        
  ) الو الدميقراطية الشعبيةمجهورية(اخلشخاش 

 حتت خـط الفقـر،      مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   يعيش قرابة ُربع السكان يف        -١٦
وقد أعاق اعتماد املزارعني منذ أمد طويل على زراعـة          . ويكسبون أقل من دوالر يف اليوم     

وللتـصدي  . خلشخاش جهود احلد من الفقر يف املناطق الريفية يف األقاليم الشمالية من البلد            ا
هلذه املشكلة االجتماعية االقتصادية، وما يقترن بذلك من إدمـان اخلـشخاش، اعتمـدت              

ويف . احلكومة خطة وطنية لتشجيع البدائل لزراعة اخلشخاش، وقد أُِجنز هذا اهلدف تقريبـاً            
مكتب األمم املتحدة   و) اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    قت  ، أطل ٢٠٠٧ عام

 واحلكومة مشروعاً لوضح حد لالعتماد االقتصادي الشديد علـى          املعين باملخدرات واجلرمية  
زراعة اخلشخاش يف ثالثة أقضية يف إقليم أودومساي، حيث كان ُيعترب هذا النوع من التركيز   

ويكمن اهلدف األساسي للمشروع يف تنويع احملاصيل،       . الفقر الدائم االقتصادي أحد عوامل    
اليونيدو املساعدة التقنية من أجل تطـوير قـدرات         وقدمت  . مع التركيز على إضافة القيمة    

مكتب األمم املتحـدة    إنتاجية جديدة على مستوى القرى واألقضية واألقاليم، يف حني اختذ           
مساعدة على حتسني األوضاع املعيشية يف بيئة خالية من          خطوات لل  املعين باملخدرات واجلرمية  

وقد ُنفّذ املشروع يف الفتـرة مـن        . املخدرات ُتتاح فيها بدائل مشروعة لصناعة اخلشخاش      
 مليون دوالر، سامهت فيها     ١,٣ مبيزانية بلغت    ٢٠١١يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٧مارس  /آذار

  . لألمن البشريندوق األمم املتحدة االستئماين صاليابان عن طريق
، اليونيدووحتت رعاية   .  قرية ٢٢ شخص من    ٣٦ ٠٠٠واستفاد من املساعدة قرابة       -١٧

 قرية، وقُّدمت هلا األدوات ومعـدات       ١٦أنشئت أكثر من ثالثني جمموعة إنتاجية قروية يف         
وحصل أكثر من ألف شخص على تدريب يف جمال مهارات التجهيـز الزراعـي              . التجهيز

 إنتاج زيت السمسم، والورق اليدوي الصنع، واملكانس، واألكياس احملُاكة األساسية من أجل
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ويف الوقت ذاته، كان من النتائج      . من ألياف طبيعية، وغري ذلك من املنتجات القابلة للتسويق        
املهمة اليت حققها الربنامج على صعيد احلد من الفقر أن تلقى مدمنو املخـدرات العـالج                

وقد شاطر املنتفعون من املشروع املعـارف       . اخل اجملتمعات احمللية  وخدمات إعادة التأهيل د   
وأنـشئ مركـز    . اليت اكتسبوها مع أقارهبم وأصدقائهم، ما ضاعف عدد املستفيدين تقريباً         

لإلنتاجية والتسويق يف مدينة أودومساي لتلبية حاجة ملحة لدى املزارعني احملليني، أال وهي             
اق ذات الصلة، مبا فيها العاصمة، بشكل رئيسي عن طريـق           الربط بني القرى النائية واألسو    

  .املعارض، مثل مهرجان الو للحرف اليدوية

  )اهلند(  املساعدة الذاتية واملصارفجمموعاتالربط بني برنامج     
 املساعدة الذاتية اليت انطلقت يف بنغالديش بقيادة احلـائز          جمموعةعلى خطى حركة      -١٨

الوطين للزراعة والتنمية الريفيـة يف اهلنـد يف         املصرف  تحدث  جلائزة نوبل، حممد يونس، اس    
 على أساس جترييب قبـل   املساعدة الذاتية واملصارفجمموعاتالربط بني    برنامج   ١٩٩٢ عام

وكان هـدف   ). ٢٠١٢نارنغ،   (١٩٩٦إطالق مرحلة التنفيذ على املستوى الوطين يف عام         
 يف املناطق الريفية باالستناد إىل أوجه التـآزر         املصرف تقدمي التمويل البالغ الصغر إىل الفقراء      

وكانت . بني قوة النظام املصريف الرمسي ومرونة منوذج جمموعات املساعدة الذاتية غري الرمسي           
الصغر ممن يعيشون يف املنـاطق      بالغة   مشاريع   صحابمناسبة أل النتيجة توفري خدمات مالية     
  .الريفية ويعانون فقراً شديداً

 شخصاً  ٢٠ إىل ١٥ الذاتية جمموعة متجانسة اقتصادياً تتألف من        ملساعدةوجمموعة ا   -١٩
ويّدخر أعضاء  . لإلقراضآلية  إلنشاء  فقرياً من مناطق ريفية جيمعون مدخراهتم يف بادئ األمر          

.  دوالر ودوالر واحـد شـهرياً      ٠,٢٥اجملموعة مبالغ صغرية بانتظام، تتراوح عموماً بـني         
إىل أعضاء اجملموعة، وُتتخذ القرارات باملوافقة علـى القـروض         وُتقَرض املدخرات اجلماعية    

 مجع املدخرات وبعد  . وُيفتح حساب يف مصرف رمسي توَدع فيه املدخرات       . داخل اجملموعة 
واهلدف .  ومينحها قروضاً متناسبة مع ذلك األداء      موعة، ينظر املصرف يف أداء اجمل     بستة أشهر 

عملية اإلدارة والتنميـة    تعزيز  و،  منخفضة الكلفة هو اجلمع بني احلصول على خدمات مالية        
من مناقشة مـشاكلهن    مكّن الفقريات    املساعدة الذاتية منرباً     شكّلت جمموعات وقد  . الذاتية
 ويتعلم أعضاء اجملموعات كيف يديرون النقص يف التدفق النقدي ويتجنبون مقرِضي            .وحلّها
 اكتساب األصول وتنويع مهنهم وحتسني      فاجملموعة تساعد أعضاءها على االستثمار يف     . املال

 املـساعدة الذاتيـة     جمموعـات الربط بـني    وقد أثبت برنامج    . قدرهتم على حتّمل املخاطر   
 أنه مصدر جيد للربح لفروع املصرف الريفية وشبه احلضرية، إذ جتاوزت معدالت  واملصارف

  . يف املائة٩٠استرداد التمويل 
والتنمية الريفية جهوداً حثيثة من أجل اسـتهداف   وقد بذل املصرف الوطين للزراعة        -٢٠

 يف املائة من الفئات ٩٠ومتثل اجملموعات النسائية ما يربو على . أشد فقراء املناطق الريفية فقراً 
وتنتمي معظم هـؤالء    . املستهدفة، وأربعة أمخاسهن يعشن يف مناطق ريفية تنقصها اخلدمات        
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وحبسب أحد تقارير املصرف    . مة أخرى  فئات حمرو  أدىن الطوائف االجتماعية وإىل   النساء إىل   
عن حالة التمويل البالغ الصغر يف اهلند، وصل عدد جمموعات املساعدة الذاتية الـيت لـديها                

ــصرف إىل  ــاط بامل ــة٦ ٩٥٣ ٠٠٠ارتب ــارس / آذار٣١يف   جمموع ــن ، ٢٠١٠م م
 اليت يشملها   وُيقّدر عدد األسر املعيشية   .  جمموعة لديها قروض مستحقة    ٤ ٨٥١ ٠٠٠ بينها

وقد أوشكت واليـة أنـدرا      .  مليون أسرة  ٩٧هذا النموذج من التمويل البالغ الصغر قرابة        
مشاركة شبه كاملة يف الربنامج نتيجـة نـشاط جمموعـات           براديش يف جنوب اهلند حتقق      

الربط ومل يكن برنامج    . وتسري واليات جنوبية أخرى بسرعة يف هذا االجتاه       . املساعدة الذاتية 
أداة للتخفيف من وطأة الفقر فقط، وإمنا وسـيلة           املساعدة الذاتية واملصارف   جمموعاتبني  

  .أيضاً متنح النساء اهلنديات إمكانية االنعتاق شيئاً فشيئاً من االستغالل والعزلة

  )إثيوبيا(برنامج شبكة األمان اإلنتاجية     
 إثيوبيا على نداءات    ، اقتصرت االستجابة الرئيسية للفقر واجلوع يف      ٢٠٠٥حىت عام     -٢١

تدرجيياً عن نظام نداءات الطوارئ احملـددة الغـرض يف          وبغية االستعاضة   . الطوارئ السنوية 
 حمورها التنميـة، وضـعت احلكومـة        التصدي للجوع املزمن واملومسي بشبكة أمان إنتاجية      

الـسنوات  وسعى املشروع إىل تعبئة موارد متعددة       . اإلثيوبية برنامج شبكة األمان اإلنتاجية    
وميكن التنبؤ هبا، واالستعاضة عن املساعدات الغذائية ِمبنح تكون وسيلة الـدعم الرئيـسية،              

 التقنيـة   املساعدةتغطية تكاليف    و الضروري رأس املال    وفريلتواالستفادة من املوارد اليت ُتعّبأ      
  .والتكاليف اإلدارية

وكانت اخلطوة األوىل يف الربامج تنفيذ مشاريع أشغال عامة كثيفة العمالة لـتمكني         -٢٢
وتاليـاً،  . جمموعات كبرية من الناس من كسب املال والتخفيف من انعدام أمنهم الغـذائي            

وانطوت األشغال العامـة بـشكل      . ُحدِّدت األسر املعيشية املعرضة للخطر وقُّدمت هلا منح       
وأُنشئ نظام مرن لدفع الرواتب يضمن عـدم بقـاء          . الطرق وُنظُم املياه  رئيسي على تشييد    

وقـد أثبـت    . األسر املعيشية اليت تفتقر إىل األمن الغذائي دون مال يف فترات العوز الشديد            
النظام فعاليته يف استهداف املستفيدين وحتقيق كفـاءة التكـاليف اإلداريـة، إذ اسـتخدم               

واستفاد مـن الربنـامج أكثـر       . التايل حقّق وفورات حجم   املنظومات احلكومية القائمة وب   
 ماليني من الفقراء يف املناطق الريفية، هم يف الغالب ممن يعانون من انعدام مـزمن                ٧,٦ من

واسـتخدم  .  مليون يوم عمـل مـدفوع األجـر        ٢٠٠واشتمل على زهاء    لألمن الغذائي،   
املـدخالت الزراعيـة واملاشـية،      املستفيدون من املشروع التحويالت النقدية لالستثمار يف        

.  الفردية تنمو، رغم عدم انتظام تواتر التحـويالت بـشكل عـام            األصولفأخذت قواعد   
رى على التصدي لبعض األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي         عملت مشاريع جمتمعية أخ   و

نتاجيـة،  عن طريق إعادة تأهيل األراضي اليت تعاين من تدهور شديد وإنشاء أصول جمتمعية إ       
ونتيجة لـذلك، زادت    . مثل املدرجات الزراعية والطرق الفرعية وُنظُم الري الضيقة النطاق        

  .اإلنتاجية الزراعية وحتسَّن األمن الغذائي لألسر املعيشية املشاركة
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  الدروس والتحديات: تنفيذ برامج إدماج اجتماعي فعالة  -ثالثاً  

  التمويل واالستدامة    
رد املالية الكافية بأمهية بالغة من أجـل تنفيـذ بـرامج اإلدمـاج              يتسم توافر املوا    -٢٣

 ضـد اسـتخدام بـرامج        ما اسُتخدمت هذه احلقيقة حجةً     وكثرياً. االجتماعي تنفيذاً فعاالً  
ولكن مثة أدلة متزايدة على أن كلفة       . اإلدماج االجتماعي يف البلدان النامية لتعذر استدامتها      

فعلى سبيل املثال، مل تتجاوز ميزانية      . وُنفّذت على حنو سليم   هذه الربامج معقولة إذا ُصممت      
 وهو برنامج بولسا فاميليا للتحـويالت النقديـة    -واحد من أشهر الربامج وأكثرها انتشاراً       

، ولكنه مشـل    ٢٠٠٩ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام          ٠,٤ -املشروطة يف الربازيل    
 يف املائة   ١فريقيا، يكلف برنامج منح إعالة األطفال قرابة        ويف جنوب أ  .  مليون أسرة  ١٣حنو  

 يف املائة من األسر الفقرية املؤهلة اليت لديها         ٩٠من الناتج احمللي اإلمجايل، ولكنه يشمل زهاء        
ورغم أن كلفة برامج احلماية االجتماعية قد تكون مرتفعة وأن          ).  ماليني طفل  ٧,٥(أطفال  

  هامة، ينبغي لواضعي السياسات أن يضعوا نصب أعينهم أن   هذه الربامج تتطلب حشد موارد    
فعلى سبيل املثال، يرى تقرير صـادر عـن         . عدم تنفيذ هذه الربامج يعين تفويت فرصة مثينة       

 احلد لضمان برنامج حسن التصميم    وضعأن  ) ٢٠١٠اجلماعة األوروبية،   (اجلماعة األوروبية   
إذا أُخـذت يف   انعدام خطط احلماية االجتماعيةن   م أقل تكلفة ماية االجتماعية   من احل األدىن  

احلسبان تبعات الفقر والضعف والتفسخ االجتماعي وتدين مستوى التحصيل العلمي وفقدان           
وعالوة على ذلك، ميكن لـربامج احلـد        . األصول واآلثار ذات الصلة يف القدرات اإلنتاجية      

املدى الطويل عن طريـق تعزيـز   األدىن للحماية االجتماعية أن تغطي تكاليفها بنفسها على        
إنتاجية القوة العاملة وقدرة اجملتمع على التكيف، وزيادة إيرادات الضرائب الـيت تـضيع يف               

  ).٢٠١١منظمة العمل الدولية، (العادة نظراً لعدم كفاءة التحصيل 
ووجود حيز مايل أمر ضروري لضمان متويل طويل األجل ومتوقع ومستدام لربامج              -٢٤

وميكن توسيع هذا احليز املايل عن طريق حتسني عملية         . جتماعي يف البلدان النامية   اإلدماج اال 
. حتصيل اإليرادات وزيادة االدخار وختصيص النفقات بصورة أفضل وزيادة كفاءة اإلنفـاق           

وهذا يتطلـب   . ويشكّل حشد املوارد احمللية عامالً أساسياً لتحسني عملية حتصيل اإليرادات         
ة الضرائب وحتسني إدارة الضرائب واجلمارك من أجل مكافحة التـهرب           مثالً، توسيع قاعد  

وقد اعتمدت بعض البلدان النامية عدداً مـن الـنُُّهج املـثرية            . الضرييب وتدعيم النظام املايل   
فعلى سبيل املثال، استخدمت موزامبيق املدخرات اليت       . لالهتمام يف إعادة ختصيص النفقات    

قود لتمويل برنامج احلد األدىن للحماية االجتماعية، وحّولت        حققتها من رفع الدعم عن الو     
 ).٢٠١٤منظمة العمل الدولية،    (كوستاريكا وموريشيوس اإلنفاق العسكري إىل إنفاق اجتماعي        

كما استخدمت بلدان عديدة اإليرادات النفطية أو الضرائب على الـسلع لتمويـل بـرامج          
، متّول منغوليا برنامج إعانات جلميع األطفال مـن         على سبيل املثال  (احلماية االجتماعية فيها    

الضرائب املفروضة على صادرات النحاس، ومتّول دولة بوليفيا املتعددة القوميـات برناجمـاً             
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). ملعاشات الشيخوخة يشمل مجيع كبار السن من الضرائب املفروضة على استخراج الغـاز            
 احلكومية لتحقق أقصى أثر ممكن هلا،       ومثة حاجة أيضاً إىل حتسني كفاءة استخدام اإليرادات       

وكان للدعم املقدم مـن     . وميكن بلوغ ذلك بطرق منها حتسني اإلدارة والشفافية واملساءلة        
ولكن . اجلهات املاحنة دور إجيايب أيضاً يف متويل برامج اإلدماج االجتماعي يف البلدان النامية            

 يؤدي يف أحيان كـثرية إىل تقلـيص       هذا الدعم ليس آلية مستدامة لتمويل هذه الربامج، بل          
  .هامش التحكم يف السياسات احمللية يف البلدان املتلقية للدعم

  سوق العملاألثر املثبط يف     
من احلجج األخرى اليت كثرياً ما ُتساق ضد برامج اإلدماج االجتماعي، إمكانية أن               -٢٥

 يرى البعض أن من آثار هـذه  فعلى سبيل املثال،. يكون هلذه الربامج آثار مثبطة يف االقتصاد     
ولكن تقييمات األثر اليت أُجريت يف الربازيـل وجنـوب          . الربامج أهنا تثين الناس عن العمل     

لتحويالت نقدية كانوا يبحثون عن عمل بشكل       أفريقيا بّينت أن أفراد األسر املعيشية املتلقية        
مشاركة أكـرب يف القـوة      هم، ما أدى إىل     ، وكانوا أجنح يف مساعي    ديةأوسع نطاقاً وأكثر جِ   

العاملة بني األسر املعيشية املتلقية للدعم مقارنة باألسـر املعيـشية غـري املتلقيـة للـدعم                 
ويدل هذا على أن ُحسن تصميم الربامج يتيح السيطرة علـى اآلثـار             ). ٢٠٠٩ سامسن،(

  .السلبية املترتبة على احلوافز املقدمة ومراقبة تسرب الدعم

  ماج االجتماعيإدارة برامج اإلد    
إن تصميم برامج اإلدماج االجتماعي وإدارهتا مهمة معقدة تنطوي على حتـديات،              -٢٦

منها الكيفية اليت ميكن هبا تغطية السكان املعرضني للخطر مجيعاً، وضمان وصول اإلعانـات              
مج فعلى سبيل املثال، من التحديات املاثلة املرتبطة بربنـا        . من السكان  إىل الفئات املستهدفة  

جريينكا يف رواندا، حصول أشخاص على بقرة يف إطار برنامج املساعدة رغم أهنم قـادرون         
وعليه، جيب أن يكون لدى مديري الـربامج        . على شرائها باالعتماد على مواردهم اخلاصة     

 وتعزيـز أثـر     ن املستهدفني لتجنب هذه التسربات    االجتماعية القدرة على حتديد املستفيدي    
. وقد اسُتخدمت أساليب خمتلفة من أجل احلد من التـسربات         . ية وفعاليتها الربامج االجتماع 

 مثـل   -فعلى سبيل املثال، تستخدم بعض البلدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة           
ولكن باإلضـافة   .  من أجل حتديد املستفيدين وتوصيل اإلعانات      -ُنظُم التوصيل اإللكترونية    
واإلدارية املرتفعة، ميكن لعملية االستهداف أن تـؤدي إىل وصـم           إىل التكاليف املعلوماتية    

وميكن أن يؤدي االستهداف إىل انعكاسـات       . اجتماعي نتيجة إلصاق مسة الفقر باملستفيدين     
فعلى سبيل املثال، ميكن أن ُيعاقَب األطفال يف حالة خمالفة . سلبية حمتملة إذا اقترن باشتراطات

فعلى . يؤدي االستهداف أيضاً إىل حاالت استبعاد غري حمبذة       وميكن أن   . ذويهم لالشتراطات 
سبيل املثال، تستثين الربامج املوجهة إىل العاملني يف القطاع الرمسي الكثري من الناس يف البلدان        

واستجابة ملصدر  . النامية نظراً ألن نسبة كبرية من القوة العاملة تنشط يف القطاع غري الرمسي            
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مج عدة غري مرتبطة بالقطاع الذي ينشط فيه العاملون وال تستهدف           القلق هذا، ُصممت برا   
ومع ذلك، تستهدف برامج عدة النساء بصفة خاصة ألن حظوظ الرجال يف            . الفقراء حصراً 

احلصول على احلماية االجتماعية أفضل من النساء، ما يستدعي وضـع تـدابري سياسـاتية               
وتبـّين األدلـة املتاحـة أن       . الجتماعيـة لتحسني قدرة النساء على احلصول على احلماية ا       

استهداف النساء يفضي إىل نتائج أفضل، ومن أسباب ذلك أهنن ميلن إىل إنفاق جزء أكرب من     
  .دخل األسرة على صحة أطفاهلن وتعليمهم، ما يؤدي إىل عوائد أعلى يف األمد الطويل

يادة واإلرادة وااللتـزام    وتتطلب اإلدارة الفعالة لربامج اإلدماج االجتماعي أيضاً الق         -٢٧
فالقيادة ضرورية لتوفري رؤية، فضالً عن توفري إطار عـام لتخطـيط الـربامج              . السياسيني
ووجودها ضروري أيضاً لكسب تأييد الناس هلذه الربامج والعتـرافهم بقيمتـها            . وتنفيذها
 قـدرة   فعندما تكون القيادة أمينة ومتجاوبة وشفافة، تكون ثقة النـاس أكـرب يف            . املضافة

وعالوة على ذلك، ُتعد القيادة ضرورية مـن        . احلكومات على تقدمي اخلدمات العامة بفعالية     
أجل التنسيق الفعال بني شىت القطاعات احلكومية والوكاالت واملنظمات غري احلكومية اليت            

أما اإلرادة  . تضطلع بدور يف وضع الربامج االجتماعية وضمان اتساقها مع السياسات الوطنية          
. االلتزام السياسيان فضروريان أيضاً لضمان إتاحة املوارد الكافية لتنفيذ الربامج واستدامتها          و

وعندما تضطلع احلكومات بتنفيذ برامج اإلدماج، فإنه يتعني عليها أن تبين قدرات املـوظفني    
فيجب أن يكون مديرو الربامج     . احلكوميني يف جمال تصميم السياسات االجتماعية وتنفيذها      

جتماعية قادرين على تقييم تكاليف خمتلف الربامج االجتماعية ومزاياها قبل اختـاذ قـرار              اال
مدروس بشأن أي الربامج سيكون له األثر األفضل من حيث حتقيق اهلدف العام الذي رمسته               

وتعتمد فعالية الربامج إىل حد ما على مدى امتالك املديرين القدرة علـى تنفيـذ               . احلكومة
ويف هذا الصدد، ينبغي أن يكون بناء القدرات جزءاً رئيسياً من عمليـة             . عتَمدةالسياسات امل 

وضع الربامج االجتماعية وأن تكون عملية التنفيذ تدرجيية يف البلدان اليت يفتقر فيها املوظفون              
  .احلكوميون إىل املهارات املطلوبة

  تيسري النمو والتنمية الشاملني للجميع  -رابعاً  

  احلافل بفرص العملتعزيز النمو     
ينبغي أن يكون توليد فرص العمل الالئق يف صميم أي برنامج ذي مصداقية لتعزيز                -٢٨

فالوظائف اجليدة متنح الناس إحساساً باالعتداد بالنفس، وحتّد مـن          . التنمية الشاملة للجميع  
اميـة  وهي تشكل أيضاً األساس للجهود املطّردة الر      . ضعفهم يف مواجهة الصدمات املعاكسة    

وحبسب دراسات حبثية، جيب أن يؤدي النمو إىل حتّول كيما يولّد فرص            . إىل احلد من الفقر   
عمل تكفي الستيعاب األعداد املتزايدة بسرعة من امللتحقني اجلدد بالقوة العاملة يف البلـدان              

ية ويف هذا الصدد، ينبغي للبلدان النامية أن تنّوع بن        ). ٢٠١٤ب، و ٢٠١٣األونكتاد  (النامية  
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 ديناميـة   وتصديرها، بل تشمل تصنيع منتجات    اقتصاداهتا حبيث ال تقتصر على إنتاج السلع        
ويتطلب النمو الذي حيقق التحّول االبتعاد عن األنـشطة         . ذات قيمة مضافة عالية وتصديرها    

املتدنية اإلنتاجية لصاحل أنشطة أخرى عالية اإلنتاجية داخل قطاعـات الزراعـة والتـصنيع              
 ونظراً لقدرة التصنيع    .قطاعات كثيفة العمالة  فيما بينها، فضالً عن االنتقال إىل       واخلدمات و 

وقد . على خلق فرص عمل والرتباطه باإلنتاجية املرتفعة، ينبغي توفري حوافز تدعم التوسع فيه
اسُتخدمت السياسات الصناعية بفعالية يف االقتصادات املتقدمة والناشئة من أجـل توجيـه             

و التصنيع وغريه من األنشطة االستراتيجية وذات األولوية يف أي اقتـصاد،            االستثمارات حن 
ولكـن ال ينبغـي أن      . وينبغي للبلدان النامية أن تستخدمه لتعزيز النمو احلافل بفرص العمل         

فألن الزراعة ال تزال مصدراً رئيسياً للعمل والـدخل يف          . ينصّب التركيز على التصنيع فقط    
ب النهوض هبا أيضاً من أجل تنويع القطاع ليشمل أنشطة ذات قيمـة             بلدان نامية كثرية، جي   

  .مضافة أعلى، مثل الصناعات الزراعية
ويف حالة أفريقيا وأقل البلدان منواً، يتطلب تعزيز النمو احلافل بفرص العمل أيـضاً                -٢٩

، ففي الوقت احلـايل   . احتضان مشاريع األعمال البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة ودعمها       
يكسب معظم الناس دخلهم عن طريق التوظيف الذايت أو مشاريع أعمال صـغرية وبالغـة               

ولكن هذه الوظائف هي عموماً وظـائف متدنيـة األجـر           . الصغر يف القطاع غري الرمسي    
وعالوة على ذلك، فإن معـدل بقـاء مـشاريع          . وتستبعد العاملني من احلماية االجتماعية    

لذلك، على احلكومات أن    . ثر سلباً يف خلق فرص العمل     األعمال هذه منخفض، وهو ما يؤ     
تنفّذ سياسات متكّن مشاريع األعمال هذه من النمو وحتقيق احلد األدىن من الكفاءة من حيث 

ومن شأن توفري معلومات عن . حجم اإلنتاج، وأن تعزز قدرهتا على خلق فرص العمل الالئق         
ز الوصول إىل االئتمان امليسور أن تـساهم        األسواق، وتقدمي الدعم خلدمات األعمال، وتعزي     

  .بدرجة كبرية يف زيادة معدالت بقاء مشاريع األعمال هذه
ويتطلب تعزيز النمو احلافل بفرص العمل أيضاً تعزيز القدرات اإلنتاجية يف البلـدان               -٣٠

 فإن  وملا كان االستثمار حمركاً للتحّول اهليكلي،     . النامية، واالستثمار ضروري يف هذا الصدد     
توافره ضروري من أجل إدامة النمو وخلق فرص العمل واحلد من الفقر يف األجلني املتوسط               

 حيث  - كما يف حالة أفريقيا      -وكما ذُكر يف الفرع السابق، ففي البلدان النامية         . والطويل
يقوم النمو على االستهالك وتكون معدالت االستثمار متدنية، ال بد من إعادة التـوازن يف               

ة كل من االستهالك واالستثمار يف عملية النمو من أجل وضع أساس متني يتيح إدامة               مسامه
ومن أجل تعزيز مسامهة االستثمار يف النمو، من الضروري حتسني          . النمو وخلق فرص العمل   

البنية التحتية، وإصالح العيوب يف أسواق االئتمان اليت جتعل من الـصعب علـى مـشاريع      
فائدة ميسورة، واحلد من املخاطر والـشكوك الـيت        قروض بأسعار   األعمال احلصول على ال   

وجيب كذلك حتسني إنتاجيـة االسـتثمارات ألن        . ها املستثمرون احملليون واألجانب   واجهي
تعزيز مسامهة االستثمار يف النمو ال يعين زيادة كمية االستثمارات فحسب، بل يعين أيـضاً               

سـتراتيجية يف االقتـصاد، واالسـتفادة مـن         ضمان توجيه االستثمارات إىل القطاعات اال     
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االستثمارات القائمة بصورة أفضل عن طريق حتسني عملية اختيار املشاريع واستهدافها، إىل            
وينبغي للحكومات زيادة قدرة االستثمار املباشر األجنيب علـى         . جانب صيانة البنية التحتية   

مؤسـسات األعمـال األجنبيـة      حتقيق النمو الشامل للجميع عن طريق تدعيم الروابط بني          
واحمللية، وزيادة القدرة االستيعابية للشركات احمللية، وتـشجيع املـشاريع املـشتركة بـني            
مؤسسات األعمال احمللية واألجنبية، وضمان اتساق السياسات املرتبطة باالستثمار املباشـر           

ات التكنولوجيـا   ولسياس). ٢٠١٤األونكتاد،  (األجنيب مع النهوض بتنظيم املشاريع احمللية       
فعلى سبيل . واالبتكار أمهية أيضاً يف بناء القدرات اإلنتاجية وتعزيز النمو احلافل بفرص العمل    

املثال، من شأن زيادة اإلنفاق على البحوث والتطوير، إىل جانب االستثمار يف رأس املـال               
نامية، وتضعها على   البشري، أن تعزز القدرة االستيعابية والقدرات التكنولوجية يف البلدان ال         

ويشكّل هذا عامالً مهماً يف بناء      . سكة اللحاق بالبلدان األكثر تقدماً يف امليدان التكنولوجي       
القدرات اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئق عن طريق االنتقال ببنية االقتصاد من األنـشطة              

  .املتدنية القيمة املضافة إىل األنشطة املرتفعة القيمة املضافة

  رتقاء بربامج اإلدماج االجتماعياال    
يتسم خلق فرص عمل إضافية وذات نوعية أفضل بأمهية حامسة يف تعزيـز النمـو                 -٣١

ألن بعض الفئات قد تظل مستبعدة مـن         والتنمية الشاملني للجميع، لكنه ال يكفي حبد ذاته       
إىل تلك الفئات إىل    فقد يفتقر األفراد املنتمون     ). ٢اإلطار  (عملية النمو أو تبقى شديدة التأثر       

املهارات الالزمة لالضطالع بأعمال منتجة، وقد يكونـون مرضـى أو كبـاراً يف الـسن                
وتؤدي احلماية االجتماعية دوراً مهماً     . حمرومني من فرصة املشاركة الفعالة يف عملية النمو        أو

غالل يف التصدي ألوجه الضعف هذه، وينبغي النهوض هبا يف البلدان النامية من أجـل اسـت               
يكمن فيها من فرص للحد من التفاوتات وتعزيـز العدالـة االجتماعيـة والتماسـك                ما

 وقد أظهرت األزمة املالية األخرية أن بإمكان برامج احلماية االجتماعيـة أن             .)٤(االجتماعي
أن التقدم االقتصادي الذي يتحقق يف أيـام        تؤدي دوراً هادفاً يف عملية التنمية، ألهنا تضمن         

 الـيت تتـأثر     األسـر ففي غياب احلماية االجتماعية، تضطر      .  يتبخر يف أيام العسر    اليسر ال 
باألزمات على بيع أصوهلا وتقليص حصصها الغذائية وسحب أطفاهلا من املدارس، ما يؤدي             

  ).٢٠١٠اجلماعة األوروبية، (إىل تعميق الفقر 
يـة االجتماعيـة    ومثة خيارات عدة متاحة أمام احلكومات يف تصميم برامج احلما           -٣٢

فعلى سبيل املثـال،    . وتقدميها، وهذه اخليارات تساهم يف النمو الشامل للجميع بطرق شىت         
تزيد املساعدات االجتماعية الدخل املتاح لألسر املعيشية الفقرية واملتدنية الدخل، وبالتـايل            

أسٌر مستهلكة للسلع   ومبا أن هذه األسر املعيشية هي عموماً        . تؤثر تأثرياً إجيابياً يف االستهالك    
. احمللية، فإن املساعدة االجتماعية تزيد الطلب احمللي، ما يضاعف فرص العمل بشكل كـبري             

__________ 

تبلغ تقريباً نصف ما كـان  رتفعة الدخل امليف البلدان اواة أن مستويات الفقر وعدم املس   تشري التقديرات إىل     )٤(
  ).٢٠١٤منظمة العمل الدولية، (متوقعاً هلا يف حالة عدم وجود هذه الربامج 
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وعالوة على ذلك، عندما ُتستخدم الدفعات يف االدخار أو تسديد الديون، فإهنا حترر الدخل              
. أصـوهلا فيصبح باإلمكان استخدامه يف أنشطة إنتاجية وتتمكن األسر املعيشية من محايـة             

وميكن أن تساعد إعانات الدخل املنتظمة واملوثوقة أيضاً على إطالق طاقات اإلنتاج وتنظيم             
املشاريع، وذلك عندما يستثمر متلقو هذه اإلعانات يف املوجودات املادية والبشرية اإلنتاجية            

الـضمان  فعلى سبيل املثال، حيمي     . عن طريق تعزيز مهاراهتم ومستوياهتم التعليمية وقدراهتم      
االجتماعي األصول عندما تصيب احملن الناس، ويشجع األسر املعيـشية علـى االسـتثمار              

وأخـرياً، ُتيـّسر سياسـات    . أنشطة تنطوي على جمازفة أكرب وإنتاجية وعائـد أعلـى          يف
. العمل أو جهود اإلدماج إحلاق الفئات الضعيفة مـن الـسكان بالعمالـة املنتجـة               سوق

هود املساعدة والتوجيه يف البحث عن عمل، والتعريف بـسوق          هذه السياسات واجل   وتشمل
العمل مع القطاعني العام واخلاص، واملساعدة التقنية واملالية إلنشاء مشاريع أعمال جديـدة،       

منظمة العمل  (وتطوير املهارات، ومساعدة األفراد على إكمال تعليمهم النظامي والنهوض به           
  ).٢٠١١الدولية، 

املتعلقة بربامج اإلدماج االجتماعي اليت اسُتعرضت       حلاالت اإلفرادية وتشري دراسات ا    -٣٣
يف الفروع السابقة إىل أن الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعية ال ميـثالن الوسـيلتني              

فعلى . الوحيدتني املتاحتني أمام حكومات البلدان النامية من أجل تعزيز اإلدماج االجتماعي          
مات أيضاً زيادة إمكانية استفادة الفئات الـضعيفة مـن الفـرص    ميكن للحكو  سبيل املثال، 

االقتصادية اآلخذة يف االتساع عن طريق برامج التمويل البالغ الصغر، كما يظهر من برنامج              
وتعزز هذه الربامج اإلدماج املايل،     .  يف اهلند  الربط بني جمموعات املساعدة الذاتية واملصارف     

كما يشكّل الدعم   . م تطوير القدرات اإلنتاجية يف البلدان النامية      وبالتايل تزيل أحد القيود أما    
املقدم من احلكومة لربامج األشغال العامة الكثيفة العمالة واستثمارها يف التعليم والتـدريب             

الفئات الضعيفة على املشاركة يف      آليات مهمة ميكن للبلدان النامية عن طريقها أن تعزز قدرة         
الرمسية الضيقة النطاق لتمكينـها      ساعدة املقدمة ملشاريع األعمال غري    وتؤدي امل . عملية النمو 

من االلتحاق بالقطاع الرمسي دوراً حمورياً أيضاً يف إطالق طاقات مشاريع األعمـال هـذه               
  .ومتكينها من االستفادة من عملية النمو، فضالً عن املسامهة فيها

إلدماج االجتمـاعي يف البلـدان      ورغم وجود أسباب قوية تدعو إىل تنفيذ برامج ا          -٣٤
. النامية، فإن من غري املتوقع أن تستخدم مجيع البلدان األساليب نفسها أو حزم الربامج نفسها  

فاختيار السياسات واألدوات يتوقف على الظروف اخلاصة لكل بلد وواقعه السياسي وتوافر            
ة أكرب على متويل برامج اإلدماج      فعلى سبيل املثال، لدى البلدان الغنية بالنفط قدر       . املوارد فيه 

وعالوة على ذلـك، قـد      . االجتماعي الضخمة والشاملة، مقارنة بالبلدان غري الغنية بالنفط       
تكون برامج األشغال العامة خياراً أفضل من وضع نظام عام يقوم على التحويالت النقديـة               

  .يد متلقّي املساعدةيف البلدان اليت تشتد فيها القيود املالية نسبياً، ويصعب فيها حتد
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     ٢اإلطار 
  فهم مكمن ضعف النساء يف عملية النمو

  :مثة عوامل عديدة تفسر ضعف النساء الشديد مقارنة بالرجال يف عملية النمو والتنمية  
  متثل النساء نسبة مرتفعة من إمجايل السكان الفقراء مقارنةً بالرجال؛  •
 القوة العاملـة ومعـدالت البطالـة        توجد فجوة جنسانية يف معدالت املشاركة يف        •

  ؛)لصاحل الرجال يف احلالتني(
متيل النساء أكثر من الرجال إىل العمل يف القطاع غري الرمسي وللحساب اخلاص يف                •

  غياب احلماية االجتماعية، مثل القطاع الزراعي والعمل املرتيل غري الرمسيني؛
   احلوار االجتماعي مقارنةً بالرجال؛تقلّ فرص مشاركة النساء والتعبري عن آرائهن يف  •
اليت حتـّد مـن     ) القانونية والثقافية واالجتماعية  (تواصل النساء مواجهة عدد من القيود         •

قدرهتن على االلتحاق بسوق العمل، وامتالك األصول املنتجة، وفرص العمل األعلـى            
  أجراً؛

مرنة، ما يعرضهن   تشتغل النساء يف أحيان كثرية يف وظائف بدوام جزئي ووظائف             •
  للبطالة اجلزئية أو الكاملة أثناء األزمات املالية؛

تتأثر النساء بالصدمات أكثر من الرجال نظراً ألن كثريات منهن يعملن يف القطـاع      •
غري الرمسي، وبالتايل ُيستبعدن من برامج الضمان االجتماعي القائمة على التوظيف           

  .واليت ُتنفَّذ أثناء األزمات املالية
ُتربز هذه احلقائق احلاجة إىل جعل القضايا اجلنسانية عنصراً بارزاً يف برامج اإلدماج               

واالقتصادات اليت تويل احتياجات النساء ومكامن ضـعفهن        . االجتماعي ليتسىن تعزيز أثرها   
أمهية أكرب عن طريق برامج احلماية االجتماعية، تبين أساساً أمنت إلدامة التنمية، وهي أقـدر               

  . على إنشاء جمتمعات أكثر مشوالً للجميعأيضاً

  االستنتاجات واألسئلة املطروحة للنقاش  -خامساً  
تضطلع البلدان النامية بأدوار متزايدة األمهية يف االقتصاد العاملي، وقد حققت منـواً               -٣٥

وأدى هذا النمو إىل تقليص كبري يف معـدالت         . اقتصادياً مرتفعاً على مدى العقدين املاضيني     
لفقر يف هذه البلدان، لكن مثة قلق من أنه اقترن أيضاً بتزايد التفاوتات وأن مكاسب النمـو                 ا

وعالوة على ذلك،   . الذي حتقق حديثاً مل ُتوزَّع بالعدل بني خمتلف فئات السكان يف اجملتمع           
ـ                 ضِ إىل  تشري األدلة املتاحة إىل أن النمو الذي حتقق حديثاً يف أفريقيا وأقل البلدان منواً مل ُيف

حتّول إجيايب، سواء من حيث البنية االقتصادية أو بناء وتعزيز القدرات اإلنتاجيـة الالزمـة               
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املتدنية اإلنتاجيـة واألقـل اعتمـاداً علـى         لتحويل غالبية القوة العاملة بعيداً عن األنشطة        
ا ويف هـذ  . ة مضافة أعلـى   التكنولوجيا واملتدنية األجر، واعتماد أنشطة ذات إنتاجية وقيم       

الصدد، مثة حاجة إىل حفز التحّول اهليكلي يف البلدان النامية من أجل النهوض جبودة النمـو                
  .وضمان إدامته يف األجلني املتوسط إىل البعيد

وتطرح هذه الورقة وجهة نظر مفادها أن النمو شرط ضروري للحد من الفقر لكنه                -٣٦
ني للجميع يف البلدان النامية يتطلب بناء       غري كاٍف حبد ذاته، وأن تعزيز النمو والتنمية الشامل        

القدرات اإلنتاجية، وحتقيق التحّول اهليكلي، وخلق فرص العمل الالئق، واعتماد سياسـات            
لإلدماج االجتماعي متنح الفئات الضعيفة فرصة املشاركة يف النمو االقتصادي واالسـتفادة            

يف دماج االجتماعي القائمـة     ويف ضوء هذه املعطيات، تستعرض هذه الورقة برامج اإل        . منه
آليات لتعزيز اإلدماج االجتماعي   بوصفها  جمموعة خمتارة من البلدان النامية، وأثر هذه الربامج         
وحتدد الورقة أيضاً األسئلة التالية لتوجيه      . بغية استخالص الِعرب منها لصاحل بلدان نامية أخرى       

  :ءحلقات النقاش واحلوارات اليت تدور بني الدول األعضا
 كيف ميكن للبلدان النامية أن تستحدث مسارات إمنائية أكثر مشوالً للجميع وتدعمها؟ •

 ما هي أوجه العالقة بني التحّول اهليكلي وخلق فرص العمل والنمو الشامل للجميع؟ •

 ماذا كان أثر برامج اإلدماج االجتماعي يف البلدان النامية، وما الدروس املستفادة منها؟ •

 اإلدماج االجتماعي أن تستهدف النـساء والفئـات الـضعيفة           هل ينبغي لربامج   •
 حتديداً؟ األخرى

ما هي تبعات تنامي مشاريع األعمال واالستخدام يف القطاع غري الرمسي على التنمية  •
 الشاملة للجميع؟

كيف ميكن للبلدان النامية أن تدمج سياسات احلماية االجتماعية بصورة أفـضل يف         •
 ة الوطنية؟االستراتيجيات اإلمنائي



TD/B/C.I/EM.7/2 

21 GE.14-16508 

  املراجع  
Department of Social and Economic Affairs (2013). World Economic Situation and 

Prospects 2013. United Nations publication. Sales No. E.13.II.C.2. New York. 

__________ (2014). World Economic Situation and Prospects 2014: Update as of Mid-
2014. United Nations. New York. 

European Communities (2010). The 2010 European Report on Development: Social 
Protection for Inclusive Development – A New Perspective in EU Co-operation with 
Africa. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. European University Institute. 
Belgium. 

Higgings S (2012). The impact of Bolsa Familia on poverty: Does Brazil’s conditional 
cash transfer program have a rural bias? Journal of Politics and Society. Spring 2012. 
23(1):88–125. 

International Labour Office (2011). Social Protection Floor for a Fair and Inclusive 
Globalization. Report of the Advisory Group chaired by Michelle Bachelet. Convened 
by ILO with the collaboration of the World Health Organization. Geneva. 

__________ (2014). Social protection floors in the post-2015 agenda: Targets and 
indicators. Social Protection for All Policy Brief. April. Geneva. 

Martins P and McKinley T (2011). Social Inclusiveness of Growth in Asia’s Middle-
Income Countries. Overseas Development Institute. London. 

Narang U (2012). Impact of Self-Help Groups Bank Linkage Programme in India, 
International Journal of Trade and Commerce-IIARTC. 1(2):220–228. 

Samson M (2009). The impact of social transfers on growth, development, poverty and 
inequality in developing countries. In: Townsend P, ed. Building Decent Societies: 
Rethinking the Role of Social Security in Development. Palgrave Macmillan and 
International Labour Organization. New York and Geneva. 

 األمـم   نشور صادر عن  م. ٢٠١٣تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية     ). ٢٠١٣(األمم املتحدة   
 .نيويورك. E.13.I.9بيع رقم املاملتحدة، 

التكيُّف مع ديناميات االقتـصاد     : ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام     ،  )أ٢٠١٣(األونكتاد  
  .E.13.II.D3رقم املبيع . منشور صادر عن األمم املتحدة. العاملي املتغيِّرة

__________ (2013b). The Least Developed Countries Report 2013: Growth with 
Employment for Inclusive and Sustainable Development. United Nations publication. 
Sales No. E.13.II.D.1. New York and Geneva. 

__________ (2014). Economic Development in Africa Report, 2014, Catalysing 
Investment for Transformative Growth in Africa. United Nations publication. Sales 
No. E.14.II.D.2. New York and Geneva. 

United Nations Development Programme (2010). Poverty in Focus No. 22. Long-term 
social protection for inclusive growth. International Policy Centre for Inclusive 
Growth. Poverty Practice, Bureau for Development Policy. Brasilia. 

__________ (2011). Sharing innovative Experiences: Successful Social Protection Floor 
Experiences. Vol. 18. In partnership with the International Labour Organization and 
the Global South–South Development Academy. New York. 

United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda 
(2012). Social protection: A development priority in the post-2015 UN development 
agenda May. Available at http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/ 
16_social_protection.pdf (accessed 16 September 2014). 


