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 مةلخص

جتري يف الدول كافة حتوالت اجتماعية، منشئها الظروف املوضوعية والذاتية لتلك الدول، اليت 
إدارهتا هنج احلوار ما بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؛ لضمان حدوث التأثري الفعال يف تتطلب 

سياساهتا. واستهدفت هذه الدراسة تقييم إدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية، من خالل 
لبؤرية، العصف جمموعات العمل ا ، حتليل املضمون،املالحظة )اخلمس هطرقب للبحث النوعي استعماهلا

التحوالت االجتماعية اجلارية يف الدول العربية؛ الذهين، واملقارنة(، وتبني من حصيلة نتائجها أبن 
ألسباب جغرافية وبيولوجية وسكانية وتكنولوجية وثقافية واقتصادية وسياسية وأيدلوجية، ال تدار بنهج 

ملؤثر يف سياساهتا، ومرد انعدام هذا احلوار قد ، ابني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني اجلامع احلوار
يعزى إىل عوامل كثرية أمهها ضعف هنج احلكمانية وإدارة األداء وضعف القدرة الفنية لألمانة العامة 
جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب وغياب تبادل اخلربات ما بني جامعة الدول العربية ومنظمة األمم 

، العملية ومتخض عن نتائج الدراسة جمموعة من التوصيات واملقرتحاتفة والعلوم. املتحدة للرتبية والثقا
 إجياد اإلدارة الفعالة والكفؤة للتحوالت االجتماعية يف الدول العربية. يف حال تبنيها وتنفيذها تكفل

 : الدول العربية، التحوالت االجتماعية، إدارة التحوالت االجتماعية.الكةلمات الدال 
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ABSTRACT 

Many social transformations are taking place in all countries 

originating in the objective and subjective circumstances in those 

countries, whose management requires the dialogue approach among 

academics and social practitioners to ensure the happening of an effective 

impact on its policies. 

This study aimed at assessing the management of social 

transformations in the Arab countries through the employment ofthe 

qualitative research with its five methods (observation, content analysis, 

focusgroups work, brainstorming, and comparison). According to the 

outcome of the findings, it turns out that the social transformations taking 

place in the Arab countries due to geographical,biological,demographic, 

technological, cultural, economic, political and ideological reasons are 

not managed according to the dialogue approach among academics and 

social practitioners, which is influential on their policies. The reason for 

the lack of such dialogue may be attributed to many factors, most 

importantly the weakness in Governance approach and the weakness in 

the technical capacity of the Secretariat of the Council of Arab social 

Affairs ministers and the absence of experiences exchange between the 

Arab League and the United Nations Educational, Cultural and Scientific 

Organization.  

Out of the study findings arouse a number of recommendations and 

practical proposals which ensure finding an effective and efficient 

management of social transformations in the Arab countries in the event 

of adoption and implementation. 

Key words: Arab countries, social transformations, management of social 

transformations. 
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 مقدم 
يدخل األفراد بعالقات مع بعضهم ومع غريهم من خارج نطاقهم املكاين، يرتتب عليها نشوء 

الذي حتيط به ظروفه املوضوعية والذاتية، املولدة بدورها  نظمهم ومؤسساهتم، املؤلفة بدورها جملتمعهم،
، املمكن إداراهتا من قبل املعنيني فيه -بنوعيها اإلجيايب والسليب -االجتماعية للتحوالت، بل للتغريات فيه

معرفة  الوحيد مههم اجتماعيني أكادمييني ن هؤالء، سواء أكااملتعددة االختصاصات بشأهنا بنهج الشراكة
 وتفسريها وضبطها والتنبؤ مبسارها، أو ممارسني توصيفها أو فقط تلك التحوالت من اجل املعرفة

هدفهم التدخل هبذه التحوالت؛ لتعزيز جانبها اإلجيايب وتاليف بعدها السليب من  ميدانيني اجتماعيني
 واملشاريع واألنشطة القابلة للمراقبة والتقييم.ربامج الخالل ما يناسبها من 

، فقد جاءت تقييمه بغرض وللوقوف على واقع حال إدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية
املرتبطة مبوضوع  العربية هذه الدراسة ببعديها النظري والعملي لسد النقص احلاصل يف جمال الدراسات

، وإذكاء وعي األكادمييني واملمارسني االجتماعيني العرب إبدارة  التحوالت إدارة التحوالت االجتماعية
ورية ملنظمة األمم املتحدة للرتبية االجتماعية بوصفها مطلبا دوليا تؤكد عليه خمرجات املؤمترات العامة الد

إلدارة التحوالت  للخطة التنفيذية املثلى والثقافة والعلوم، ومساعدة الدول العربية يف االستجابة
اليت أعدها املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي إلدارة  1012-1022االجتماعية للسنوات 

 ثقافة والعلوم.التحوالت االجتماعية مبنظمة األمم املتحدة للرتبية وال

 النظري اإلطار

 وجماالهتا وأبعادها ومصادرها التحوالت االجتماعي  ماهي أوال: 
املدارس االجتماعية. فرتى بني  الدائر تعد حركة اجملتمعات أو سكوهنا موضع اخلالف الرئيس 

 ، من خالل -التارخييةاملادية  -املدرسة االجتماعية املادية، اليت تعرب عنها نظرية اجملتمع املاركسية
ودراستها للتشكيالت االجتماعية االقتصادية  وتوظيفها للقوانني االجتماعية نطقها اجلديمب اسرتشادها

ومرد احلركة الدائمة يف ، األساس، أبن سكون اجملتمعات االستثناء وحركتها  اليت عرفها التاريخ البشري
اليت  أفرزت الصراع الطبقي وتداعياته من الثورات  ، اجملتمعات التناقضات الكامنة يف بناها التحتية

  .(1)على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي املختلفة ) التحوالت(واالنتفاضات الشعبية ونواجتهما

                                                           
املادية التارخيية) دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية(، ترمجة الياس  (،2772)كيلله وكوفالسون،  املراجع التالية:انظر ( 2(

 .دار التقدمموسكو:مراحل التاريخ،  (،2792)موجميان، خاتشيك،دار التقدم، موسكو:، ،1شاهني، ط
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اجملتمعات  أبن حركة أما املدرسة االجتماعية املثالية، اليت تعكسها نظرايت البنية والفعل ، فرتى
الدائم ، الذي متليه متطلبات احلفاظ  توازهنا ومرد السكون يف اجملتمعات االستثناء وسكوهنا األساس،

واندماج من يعيشون  ودافعية الفاعلني فيها ومصاحل أعضائها وتكامل مؤسساهتا ومتاسكها على أنساقها
 . (2)املعيارية فيها مع مرجعياهتا

وبصرف النظر عن اخلالف الدائر بني املدارس االجتماعية بشأن حركة وسكون اجملتمعات، فإن  
، العاكسة لبيئتها الداخلية ؛ جراء ظروفها املوضوعية والذاتية احمليطة هباينتاهبا التحوالتاجملتمعات كافة 

صورتني، األوىل طبيعية   املنبعثة من الظروف املوضوعية للمجتمعات يف التحوالت وتظهر  .(3)واخلارجية
أما د تكنولوجية وثقافية واقتصادية. هلا أبعاد جغرافية وبيولوجية ودميوغرافية، والثانية اجتماعية هلا أبعا

من الظروف الذاتية للمجتمعات فتظهر يف  صورة واحدة هلا بعدين، األول سياسي  املتولدة التحوالت
 .(4)أيديولوجيوالثاين 

ففي اجملال املوضوعي على املستوى  ومصادرها أمثلتها الواقعية، الدالة على حدوثها. وللتحوالت
 مايلي: هناك الطبيعي،

، اليت تؤثر فيها األحداث السياسية، (5)الراجعة إىل نعمة أو نقمة اجلغرافيا جتماعيةاال تحوالتال-أ
  :املعاصرةوقائعها  بنيومن 

إثر تكسري  بني أجزاءه -ال سيما الشرقيني منهم -األوروبينيتنقل أتسيس االحتاد األورويب ويسر -
ظهرت يف جماالت التكامل ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية بينها احلواجز احلدودية

واالندماج االجتماعي والرتكيب الطبقي والرهاب من األجانب واجلرمية واجلنسية العابرة للحدود القومية 

                                                           
النظرية االجتماعية من ابرسونز إىل هابرماس، ترمجة حممد حسني غلوم، مراجعة حممد  (،2777)كريب، إاين،  (1)  

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابالكويت:، 122عصفور، عامل املعرفة، العدد 
ل، عامل املعرفة، آل غور، املستقبل) ستة حمركات للتغيري العاملي(، ترمجة عادل جرجس، اجلزء األو انظر املراجع التالية: (3 (

، املستقبل) ستة حمركات للتغيري  1022،  اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. آل غور،  213العدد 
،  اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،  212العاملي(، ترمجة عادل جرجس، اجلزء الثاين، عامل املعرفة، العدد 

 الكويت.
املطبعة دمشق: التغري االجتماعي بني علم االجتماع الربجوازي وعلم االجتماع االشرتاكي،  (،9227)حممد الزعيب،( 2) 

 .اجلديدة
اجمللس الوطين الكويت:، 210انتقام اجلغرافيا، ترمجة ايهاب علي، عامل املعرفة، العدد  (،1022)روبرت   كابالن،(2 (

 .للثقافة والفنون واآلداب
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وتقويض الثقة يف اجملتمعات احمللية املستضيفة  والصراع الثقايف وهوية املواطنة وتكوين جتمعات الشتات
  .(6)وغريها للمهاجرين
، وترتب عليه تفشي جدار الفصل العنصري، الذي شيدته إسرائيل بينها وبني السلطة الفلسطينية-

 والطالق وتسرب األطفال من املدارس الفقر والبطالة وحدوث تداعياهتما السلبية كالعنف ضد املرأة
؛ لتسببه يف ضم األراضي الفلسطينية للملكية (7)بني صفوف الكثري من الفلسطينيني والعنف األسري

وتزايد معدالت  نشيطني اقتصاداي من العمل يف إسرائيلال للشباب الفلسطينيني العامة اإلسرائيلية  ومنعه
احتجاز الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية. واجتياح بعض األطفال اليمنيني للحدود الوعرة الفاصلة 

؛ حبثا عن فرص العمل وأتمني املال لذويهم، مما ترتب عليه تزايد معدالت تسول (8)بني اليمن والسعودية
يف بعض اجملتمعات احمللية  ية األخرىوغريمها من الوقائع االجتماعاألطفال وعماهلم بسن مبكرة 

 .السعودية

  :واملتمثلة يف  جماالت عدة منها االبيولوجي العائدة إىلالتحوالت االجتماعية ب_

 النفس اجتماعية الرابطة من اليت عززت ،والتحكم جبنس األجنة اإلجناب برامج املساعدة على-
املصابني ابلعقيم أو املنجبني لإلانث ولذوي اإلعاقة، وفاقمت من وترية التمييز ضد األطفال  بني الزوجني

  .اإلانث ابعتبارهم مواليد غري مرحب هبم يف بعض اجملتمعات كاجملتمع الصيين مثال

اليت جعلت الزوجني ينجبان عدد أقل من األطفال، وأسهمت يف دخول  ،وسائل تنظيم األسرة-
وساعدت املرأة لسوق العمل، وحالت دون تزايد معدالت األطفال جمهوي النسب يف بعض اجملتمعات، 

  .(9)حدوث العالقات اجلنسية غري املشروعة بني الشباب والشاابت على

والتحكم هبا والتنبؤ  وتفسريها يف السلوك البشرياجلينات املؤثرة  توصيفل النزعة العلمية تنامي-
وحتول يف طبيعية الربامج العالجية  (10)وما ترتب عليه من تغري يف مضامني القرارات القضائية ،مبسارها

                                                           
، 237كيف تؤثر يف عاملنا، ترمجة مصطفى انصر، عامل املعرفة، العدد   ،اهلجرة (،1022)بول كوليري، (2 (

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابالكويت:
 .1001، منظمة الصحة العاملية، التقرير العاملي حول الصحة والعنف (7(
 -1002هتريب االطفال خالل الفرتة، ، جهود اليمن يف جمال مكافحة (1022)عادل دبوانانظر املراجع التالية:  (9(

، تقييم برانمج مكافحة هتريب األطفال، منظمة األمم املتحدة (1020)عشاري خليل ،، تقرير غري منشور 1023
دراسة عن اإلحالة وإعادة اإلدماج  (1002 )جوزيف رسبوي،، للطفولة/ مكتب صنعاء ابليمن، تقرير غري منشور

فظات حجة واحلديدة واحملويت يف اجلمهورية اليمنية املهربني إىل اململكة العربية لألطفال ضحااي التهريب يف حما
 .نمكتب صنعاء ابليم ،السعودية، منظمة األمم املتحدة للطفولة

 ، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر.سوسيولوجيا اجلنسانية العربية (،1007)ليمي،الدايعبد الصمد  (7) 
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ت واثباوخفض ملعدالت اإلعاقة ذات الطبيعة الوراثية.  (11)املوجهة لألشخاص اجملردين من حريتهم
أو  ، الذي يسهم يف تراجع معدالت األطفال جمهوي النسبمبوجب عامل احلمض النوويالنسب 

  .(12)املتخلى عنهم من ذويهم

  املرتبطة ابلسكان، وتعكسها ظواهر كثرية ، مثل: التحوالت االجتماعية-ج

يف ارتفاع معدالت النشيطني اقتصاداي واخنفاض معدالت  صورها الفرصة السكانية املتمثلة-
 ؛ حلصد مثارها االجيابية كما جرى يف األردناليت تستلزم التخطيط هلا ،وتزايد معدالت املسنني األطفال
 . (13)1009منذ عام 

خميمات تشيد حوادث الغرق يف البحار و وقوع  وتداعياهتا من موجات اهلجرة غري الشرعية -
  االجتار ابلبشروتسجيل وقائع   غري الشرعيني املالحقة القانونية للمهاجرينتزايد معدالت و  الالجئني

  .العنف ضد األجانبوحدوث  العمالة الوافدة غري املرخصة وارتفاع معدالت 

وما  اآلمنة تدفق موجات الالجئني من الدول اليت تعمها الصراعات املسلحة إىل دول اجلوار-
، عمالة األطفال بروز ظاهرة ) زايدة معدالت البطالة،التغريات االجتماعية بنوعيها السليبيصاحبها من 

اكتظاظ الصفوف املدرسية يف املدارس احلكومية، اختالط الذكور مع اإلانث يف ظروف غري آمنة،  بروز 
اه والكهرابء، مظاهر االحنراف وهتديد األمن االجتماعي، تقاسم الالجئني للمواطنني يف حصتهم من املي

شيوع الزواج املبكر، ظهور مالمح فقر الدخل على ممن كان ميارس التجارة البينية، منافسة عادات 
وتقاليد الالجئني ملثيالهتا املرتبطة ابملواطنني، زايدة االكتظاظ يف املستشفيات واملراكز الصحية، تنامي 

 عن طريق أتجريهم للمساكن أبسعار نزعة اجلشع لدى بعض املواطنني من خالل استغالهلم لالجئني
مرتفعة جدا، حدوث الصدامات بني الالجئني واملواطنني، واهتام املواطنني للحكومة ابلتقاعس عن القيام 

)تنشيط العمل التطوعي، احلصول على التمويل األجنيب للمشاريع التنموية، تنشيط واإلجيايب (بدورها
كتلك اليت   يانة والبناء والتأجري، منو قطاع  اقتصاد اخلدمات (ــــــــــــــــــحركة املساكن من خالل عمليات الص

                                                                                                                                                                      
،  231تغريات وراثية) املعقول والالمعقول(، ترمجة ليلي املوسوي، عامل املعرفة، العدد (، 1022)، غروبرشيلدون  (20)

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابالكويت:
 .مرجع سابق، (1001) منظمة الصحة العاملية، (22(
، مدى مصارحة األسر احلاضنة لألطفال جمهوي النسب هبويتهم الوالدية  (1022)رطروط وختام الشنيكاتفواز  (21) 

منشورات شركة الكوييت: وآلياته  التطبيقية بني رأي اإلخباريني ورأي اخلرباء: دراسة ميدانية على عينة أردنية، 
 .واالستشارات واخلدمات التعليمية االستثمار الذايت للتدريب

 .، تقارير دراسات الفرصة السكانية يف األردن(1022)اجمللس األعلى للسكان  )23 (
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، الذي يستضيف  األردنيةمبحافظة اربد  جمتمع حملي الرمثا الدراسات امليدانية احلديثة يف إحدى رصدهتا
 .(14)ألف ألجئ سوري 92حواي 

 :أييت  مايف اجملال املوضوعي على املستوى االجتماعي،  وجند

اهلواتف التكنولوجيا، ومردها الشبكة العنكبوتية العاملية و  الراجعة إىلالتحوالت االجتماعية -أ
 وغريها من التقنياتواألجهزة واملعدات اإللكرتونية  والصرافات اآللية مواقع التواصل االجتماعيو  النقالة
  :آاثرها أهمومن  األخرى، احلديثة
 وحدوث حلرية الرأي التعبري وما يرافقها من تكون للمجموعات ،اجملتمعات االفرتاضيةتشكل -

وما صاحبة من تسجيل وتوثيق  ،امللكية الفكرية حقوق نشوء ورواج خلطاب التسامح أو الكراهية.
وما ترتب عليه  التسوق اإللكرتوين، لرباءات االخرتاع واالبتكار ووقوع حلوادث السرقة العلمية. حدوث

  للتجول احلسي يف األسواق احمللية وغياب الرتدد على احملال التجارية. من قلة الوقت املخصص
كسرقة بطاقات الصرف اآلي واخرتاق احلساابت الشخصية على مواقع   اجلرائم املستحدثةوقوع -

 . اإللكرتونية للمعلومات والبياانتوالغش العلمي جراء غياب توثيق املصادر  التواصل االجتماعي
وما رافقه  مواقع التواصل االجتماعي،و  حمركات البحث الكربى الشخصية علىاحلساابت  فتح-

من سرعة كبرية لتبادل البياانت واملعلومات وهنضة لقطاع تكنولوجيا االتصاالت وتسجيل حلوادث 
 .والطالق االبتزاز واالخرتاق

 حلقائبهم للطلبة جراء عدم محلهم نفسية وما أحدثته من راحة ،حوسبة املناهج التعليمية -
ووقوع  الثقيلة، ومن تعطل ملحوظ ملهارات الطلبة اليدوية يف جماالت الكتابة والقراءة واحلساب. املدرسية
ويف والية نيويورك  (15)تونس ومصر يف كتلك، اليت حدثت مؤخرا  واالنتفاضات الشعبيةالثورات 
االتصال وفقدان . (18)والطالق (17)وما سببه من العنف األسري األفالم اإلابحية، وبث. (16)األمريكية

  ؛ لتعويضهم عنه ابتصاهلم اإللكرتوين. السيما خالل فرتة املناسبات واألعياد بني األفراد غري الوجاهي
                                                           

اآلاثر االجتماعية لالجئني السوريني يف لواء الرمثا كما يدركها أعضاء  (،1022)،رطروط وحممد محادفواز  (22)
 .،اجلمعيات اخلريية، دراسة غري منشورة

املتغريات االجتماعية املؤثرة يف استخدام شبكة  ،الكندري ومها السجاري وعادل العسالوي ودالل البالول  يعقوب (22)
التواصل االجتماعي) دراسة ميدانية على عينة من الشباب الكوييت(، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، احلولية 

 .،1022، ، جامعة الكويت 222السادسة والثالثون، الرسالة 
األزمة، احلركة(، ترمجة أسامة الغزوي،  عامل املعرفة ، العدد  ، مشروع الدميقراطية) التاريخ،(22-1)غريريديفيد ( 22 (

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت: ، 229
ها شرائح اجملتمع األردين ، املفاهيم اخلاصة ابلعنف األسري كما ترا (1001)معهد امللكة زين الشرف التنموي، ( 27) 

 .، األردنعمان
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  :احلديثة ومن ابرز صورها ،مبكونيها املعنوي واملادي ةالثقاف التحوالت االجتماعية العائدة إىل-ب
قرطاج بتونس، الذين ينعشا و كمهرجاين جرش ابألردن   املهرجاانت الدورية للثقافة والفنون عقد -

 ويثريا حفيظة بعض ويزيدا من  معدالت االختالط بني اجلنسني وجيذاب السياحة اإلقليمية األسواق احمللية
  . واملتشددين احملافظني
الذي جيلب املزيد من  ، بباريس القصور التارخيية إىل مناطق سياحية كقصر فرساي حتويل-

واعتمادها  األماكن املقدسة اكتشاف.الثقافة االرستقراطية اتريخ ويعلم السياح األموال للخزينة الفرنسية
جعل من األردن وجهة سنوية ، الذي مغطس السيد املسيح من قبل مرجعياهتا والرتويج هلا كمكان

لألردن، وعزز من التعايش الديين بني املسلمني لعاملية ، وأعلى من املكانة السياحة اللحجيج املسحيني
 الوردية كمدينة البرتاء  ضمن قائمة عجائب الدنيا األثرية املتميزة وتصنيف األماكن، واملسحيني يف األردن

إىل مطاعم  البيوت القدميةوحتويل  ،اليت زادت من وترية التالحم الوطين األردين خالل التصويت هلا ،
، ملا التنمية احمللية عملية حدوث الذي زاد من وترية، جرى يف بعض املدن األردنية والسوريةكما حديثة  

 فرص العمل ل جذب لالستثمارات وخلق تسبب به من
 ومن أهم صورها احلديثة:  ابالقتصاد، التحوالت االجتماعية املرتبطة-ج
عن العمل وفقراء الدخل يف برامج تعزيز اإلنتاجية واحلد من الفقر، اليت تستهدف العاطلني -
واألقل منوا خباصة. احلماية االجتماعية املبنية على آلية االشرتاكات األوسط و  كافة بعامة  اجملتمعات

وفعاليات املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات، املنصبة على دور ، النقدية، وتعكسها النظم التقاعدية
 وتعرب. (19)فاه موظفيها ويف حتقيق التنمية املستدامةاملؤسسات على اختالف تبعيتها القطاعية يف تعزيز ر 

 لتشكل وتغري الطبقات الدراسات احلديثة  نتائج عن أثر االقتصاد يف التحوالت االجتماعية، صراحة
حتويل  من خالل االستبعاد االجتماعي حدوث االحتاد األورويب بشأن منع طروحات ،(20)االجتماعية

أجندة األمم املتحدة خبصوص تعزيز هنج ، (21)العاطلني عن العمل وفقراء الدخل إىل منتجني حقيقيني
                                                                                                                                                                      

ماجستري غري منشورة، اجلامعة ، رسالة األمناط الزواجية يف األردن منذ األلفية الثالثة (1022)،األمسري مىن (29 (
 .،األردنية

املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني حصيلة منظريها وإدراك بعض  (،1022)وختام الشنيكات، رطروطفواز  (27) 
املعنيني بتطبيقها واآللية املثلى لتعزيزها يف األردن: دراسة ميدانية على عينة أردنية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد اخلامس، 

 . 211-202ص  ، جوان، جامعة أم البواقي، اجلزائر،
  )10 (see: 

-Rizer, George,2003,Social Class, Erik Olin Wright, University of WisconsinMadison 

Craib, Ian, 2002 , What is Social Class?, The Group –Analytic Society, London- 
،  377العدد االستبعاد االجتماعي، ترمجة حممد اجلوهري، عامل املعرفة،  (،1007)هيلز و ولوغران وبياشو،جون  (12(

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابالكويت:
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احلكمانية، التنمية االقتصادي، التنمية االقتصادية،النمو  -آبليات كبرية  السياسات االجتماعية املتكاملة
احلماية  –وصغرية  -الصحة، التعليم، العمل الالئق -ومتوسطة -احلضرية، التنمية الريفية، البىن التحتية
وخطة األمني العام  .( 22)االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألخطاراالجتماعية للمتعرضني واملعرضني 

من خالل إشاعة هنجي التنمية املستدامة  رهابواإلالتطرف العنيف  بشأن منع حدوث لألمم املتحدة
  .)23)وحقوق اإلنسان

 أما يف اجملال الذايت، فهناك  مايلي: 

  الراجعة إىل الشأن السياسي، ومن ابرز صورها احلديثة:التحوالت االجتماعية -أ

يف جمال محاية  ؛ لتمكينها من القيام بدورهاوتيسري عملها ، ودعمهااجملتمع املدين نشوء منظمات-
الظروف  ذوي ومناصرة ،للمواطنني والوافدين احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتبين قضاايهم  واالحتياجات اخلاصة كالنساء واألطفال وذوي اإلعاقة واملسنني واجملردين من حريتهم
 200قد بلغ عدد اجلمعيات املسجلة حواي ، ففي األردن قبل عودة احلياة النيابية فوالدفاع عنهم

 22مجعية  مبعدل شهري قدره  2000العدد إىل أكثر من  زاد مجعية، بينما بعد عودة احلياة النيابية فقد
  .(24)مجعية

مبا يناسبهما من اآلليات مبوجب الرتشح واالنتخاب ضمان الدولة لنزاهة وشفافية عملييت -
 1022، الذي تبني من نتائج تطبيقه يف عام األردين اخلاص ابالنتخاب جمللس النواب كالقانون التشريع

تراجع مقدرة العشائر على التأثري يف العملية االنتخابية؛ جراء العمل ابلقوائم االنتخابية، اليت جتمع 
ال، اليت املرشحني من خمتلف األصول واملنابت االجتماعية والدينية كقائمة اإلصالح على سبيل املث

وإفساح الدولة اجملال أمام مواطنيها لرتخيص .  مقعدا يف جملس النواب الثامن عشر 22حصلت على 
 . وحصول تلك األحزاب على الدعم من املوازنة العامة كما جيري حاليا يف األردناألحزاب السياسية 

ـــة العائـــدة إىل-ب ـــديولوجي،  العامـــل التحـــوالت االجتماعي ومنهـــا الســـليب. ومـــن منهـــا االجيـــايب األي
   األمثلة على التحوالت االجتماعية االجيابية:

                                                           
 السياسة االجتماعية املتكاملة: رؤى واسرتاتيجيات يف منطقة االسكوا. (،1007)االسكوا ، (11)
اسرتايتجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب: خطة عمل ملنع التطرف العنيف)  (،1022)،األمم املتحدة (13)

 تقرير األمني العام(.
 .، اجلمعيات يف األردن، تقرير غري منشور(1022)سجل اجلمعيات بوزارة التنمية االجتماعية (12)
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األايم العاملية اخلاصة ابلسـعادة وابلسـالم ، و  )25)صكوك حقوق اإلنسان الدولية وآلياهتا التنفيذية -
وابلوائم بني األداين وابملرأة وابألسرة وابلشـباب وابلقضـاء علـى الفقـر وابلتطـوع وبـذوي اإلعاقـة ومبناهضـة 

 ، وحتتفل هبا الدول األطراف. األمم املتحدة  حددهتا، اليت  وغريها من األايم األخرى الرهاب ضد املثلني
اخلطة االسرتشادية للقضاء على التطـرف العنيـف واإلرهـاب، الـيت أطلقتهـا األمـم املتحـدة يف عـام  -
 1022الــذي اعــد يف عــام  . األطـر الوطنيــة ملناهضــة التطــرف والتفكــري كاإلطــار الــوطين األردين، 1022

واملشاريع املمولة من الدعم اخلارجي للقضاء علـى التطـرف  .)26)وتشرف على مراقبته وتقييمه وزارة الثقافة
كــذلك املشــروع الــذي ينــوي بــرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تنفيــذه يف األردن ابلتعــاون   العنيــف واإلرهــاب

 مع الوزارات املعنية. 
 والت االجتماعية السلبية:من األمثلة على التحو 
كمـــا هـــو احلــــال يف   علـــى الدولـــة واجملتمـــع مـــن خـــالل أحزاهبـــا السياســــية الـــنظم الشـــمولية هيمنـــة -
، ومـا يرتتــب عليهـا مــن انتهاكـات صــارخة حلقـوق اإلنسـان. تقييــد حركـة اجملتمــع مبصـاحل خنبــه  (27)الصـني
كـوراي بـنغالدش واملكسـيك وتشـلي والفلبـني و  جتـاربكما يستدل من الدروس والعرب املستفادة مـن   املسترتة

 .(28)اجلنوبية وغريها من الدول األخرى
ظهـور الدولــة الدينيــة  ،املطالبـة بتأســيس الدولـة الدينيــة كمــا تفعـل إســرائيل احملتلـة لفلســطني العربيــة -

 كما هو احلال يف إيران. 
واألحـزاب  وحزب العدالـة والتنميـة يف تركيـا تغول األحزاب الدينية على الدولة كحزب هللا يف لبنان-

يف بعـــض أجـــزاء العـــراق  املنتشـــرة  ظهـــور احلركـــات املتطرفـــة واإلرهابيـــة كحركــة داعـــشو الشــيعية يف العـــراق. 
، وجتنيــدها وحركــة طالبــان يف أفغانســتان وســوراي وليبيــا وحركــة اليمــني املتطــرف يف بعــض الــدول  األوروبيــة

، وفرضــها لثقافاهتــا يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرهتا  بشــا الطــرق واألســاليب للشــباب مــن خمتلــف اجملتمعــات
وانتهاكها حلقوق األقليات الدينية كاألقليـة اليزيديـة واألقليـة اآلشـورية  سورية واملوصل العراقية،ــــــــــــــــــكالرقة ال

، واختالقهـا لظـواهر جهـاد عـراقيف العراق ، وتدمريها آلاثر احلضارات القدمية كمـا جـرى يف أفغانسـتان وال
 .  واغتيال من يدعون حلرية الرأي والتعبري النكاح وغسيل العقول وشيطنة اآلخر وإعدام األسرى

                                                           
 .اجمللدين األول والثاين، جنيفحقوق اإلنسان) جمموعة صكوك دولية(، (،1001)، األمم املتحدة (12 )
 اإلطار الوطين األردين ملناهضة التطرف والتكفري، وثيقة غري منشورة.(، 1022)رائسة الوزراء،  (12)
 دار النشر ابللغات األجنبية.بكني:حول احلكم واإلدارة،  (،1022)بينغ،شي جني ( 17 (
يف ظل العنف) السياسة واالقتصاد ومشكالت التنمية(، ترمجة كمال املصري،  (،1022)،وآخرون نورثدوغالس  (19)

 .اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت: ، 233عامل املعرفة، العدد 
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وابلرغم من اختالف التحوالت االجتماعيـة مـن جمتمـع آلخـر، إال أن هنـاك اخلـاص واملشـرتك والعـام 
، أزمـة اللجـوء السـوري، الـيت حـدثت منـذ عـام . ومن األمثلة احلية على التحوالت االجتماعية اخلاصـةمنها

وأثـــرت ســـلبا يف كـــل مـــن األردن ولبنـــان والعـــراق وتركيـــا؛ لتـــداعياهتا الســـكانية واالجتماعيـــة. ففـــي  1022
، مثـــل: الالجئـــني الســـوريني زايدة ملحوظـــة يف معـــدالت املشـــكالت االجتماعيـــة ترتـــب علـــى قـــدوماألردن 

 .(32)، والتسول(31)زواج القاصرات ،( 30)األطفال، عمالة (29)األطفال جمهوي النسب

حــدد ســبل مــن األمثلــة علــى التحــوالت االجتماعيــة املشــرتكة، التحــدايت االجتماعيــة العربيــة، الــيت و 
جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف دورته املوضوعية، املعقودة يف عمان خالل شـهر أاير  مواجهتها
، وعـرب عنهـا إعــالن عمـان املعنـون بــ أولـوايت املنطقــة العربيـة للتنميـة الشـاملة واملســتدامة  1022مـن عـام 

خبصـــوص أهـــداف  ، الـــذي يتقــاطع يف مضـــمونه إىل حـــد كبـــري مــع مثيلـــه العـــاملي (33)1022ملــا بعـــد عـــام 
 التنمية املستدامة.

أمـــا األمثلـــة علـــى التحـــوالت االجتماعيـــة العامـــة، التحـــدايت االجتماعيـــة العامليـــة، الـــيت تعكســـها و 
واإلعــالن العــاملي  (34)اإلعــالن العــاملي  بشــأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة اإلعــالانت العامليــة ومــن أشــهرها

 ، مثانيــة أهــداف ،أطلقــت األمــم املتحــدة، 1000ففــي مطلــع عــام . خبصــوص أهــداف التنميــة املســتدامة
مـــع مقارنـــة  1022مـــن خـــالل الســـعي لبلـــو  تلـــك األهـــداف حبلـــول عـــام  األطـــراف الـــدول  اتعهـــدت هبـــ

القضاء على الفقر واجلـوع، تعزيـز املسـاواة بـني  ، وتلك األهداف، هي: 1000-2770أدائها يف الفرتة 
خفــــــض معــــــدل وفيــــــات األطفــــــال، حتســــــني صــــــحة  التعلــــــيم االبتــــــدائي، تعمــــــيم اجلنســـــني ومتكــــــني املــــــرأة،

وتعزيـــز  كفالـــة االســـتدامة البيئيـــة،  األمهـــات،وقف مـــرض اإليـــدز واملـــالراي وغريمهـــا مـــن األمـــراض األخـــرى،
 الشراكة العاملية من اجل التنمية. 

                                                           
وختام الشنيكات، مدى مصارحة األسر احلاضنة لألطفال جمهوي النسب هبويتهم الوالدية وآلياته    طروطفواز ر  (17)

 .مرجع سابقالتطبيقية بني رأي اإلخباريني ورأي اخلرباء: دراسة ميدانية على عينة أردنية، 
 .، مسح عمل األطفال(1022)مركز الدراسات االسرتايتجية ابجلامعة األردنية (30)
 .1022 ،تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن  (،1022)،رة اإلحصاءات العامةدائ (32)
 .،خصائص املتسولني املضبوطني، تقرير غري منشور (،1022)وزارة التنمية االجتماعية،  (31)
إعالن عمان بشأن األولوايت العربية التنموية ملا  (،2102)األمانة الفنية جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ، (33)

 .1022بعد عام 
 .مرجع سابقاألمم املتحدة ، حقوق اإلنسان) جمموعة صكوك دولية(،  (32)
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حتقيق األهداف حمل الدارسـة، فقـد تبـني أن بعـض الـدول حققتهـا  جمال وبعد تقييم أداء الدول يف
الـدول  فوفقـا هلـذا التقريـر فـإن ،(35)، كما يلحظ من معطيات التقرير العريب الرابـعوبعضها األخر مل حتققها

، هــــي اإلمــــارات والكويــــت وقطــــر اتريــــخ اطالقهــــامنــــذ  لأللفيــــة اإلمنائيــــةالعربيــــة، الــــيت حققــــت األهــــداف 
بينما الدول ، اليت سارت حنو األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  بـدون احنرافـات، فهـي سـلطنة عمـان والبحرين.  

( والســــــــــــعودية)+ %2.9( وســــــــــــوراي) + %10.3( وتــــــــــــونس)+ %17.0( ومصــــــــــــر)+ 17.7%)+ 
ــــات ســــلبية، فهــــي اجلزائــــر)3.2% ــــدول، الــــيت ســــارت حنــــو هــــذه األهــــداف ابحنراف ( %2.9 -(. أمــــا ال

( %31.3 -( وموريتانيـــــــــــا)%30.2 -( وجـــــــــــزر القمـــــــــــر)%27.3 -)( واألردن%7.2 -واملغـــــــــــرب)
( %22.9 -( والعــــــــــــراق)%37.3 -( وجبــــــــــــويت)%32.1 -( والــــــــــــيمن)%%32.2 -وفلســــــــــــطني)
 (.%70.7 -( والصومال) %27.0 -والسودان)

ت األمم تعزيز اجلانب اإلجيايب من التحوالت االجتماعية ، فقد جاء جلهوده يف وملواصلة العامل
 :، البالغ عددها سبعة عشر هدفا تتمثل يف 1030-1022 للفرتةف التنمية املستدامة أبهدا املتحدة

القضاء على الفقر، تعزيز األمن الغذائي، نشر الصحة اجليدة بنوعيها الوقائي والعالجي ومبجاالهتا 
اواة بني اجلسدية والعقلية والنفسية، ضمان التعليم اجليد النوعية واملنصف والشامل للجميع، تعزيز املس

احلصول على  اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، ضمان توفري املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع،
خدمات الطاقة بكلف ميسرة، تعزيز النمو االقتصادي والتقاط مثاره االجيابية من التشغيل والعمل الالئق، 

واة يف الدخل، التنمية احلضرية، إقامة البىن التحتية القادرة على الصمود، احلد من انعدام الالمسا
محاية  االستهالك والدخل املسؤولني، احملافظة على املوارد البحرية، التصدي للتغريات املناخية وآاثرها،

وتعزيز الشراكة العاملية من  الغاابت ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي، إحالل السالم والعدل،
 اجل إحداث التنمية.

إال تغريات  يف حقيقة أمرها، ، ميكن القول أبن التحوالت االجتماعية ما هيوبناء على ما تقدم
طبيعية ذات  املوضوعية والذاتية للمجتمعات اإلنسانية، على هيئة أحداث الظروف تعكسهااجتماعية 

وظواهر أبعاد جغرافية وبيولوجية ودميوغرافية، ووقائع اجتماعية ذات أبعاد تكنولوجية وثقافية واقتصادية، 
 سياسية وأيديولوجية.

 

 

                                                           
التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللفية: مواجهة التحدايت ونظرة  (،1022)األمم املتحدة وجامعة الدول العربية، (32)

 .1023ملا بعد عام 
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 ومصادر التحقق من فاعةليتها وكفائتها إدارة التحوالت االجتماعي  ماهي اثنيا : 
لتوصيف التحوالت االجتماعية وتفسريها وضبطها والتنبؤ هبا، وتنظيم جهود التعامل) االستجابة 

طيط هلا ومراقبة وتقييم خططها للتحوالت إن كانت وجهتا اجيابية والتصدي هلا إن وجهتها سلبية( والتخ
ومشاريعها وبراجمها، وفتح احلوار بشأهنا بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؛ لتشخيصها وتقييمها 

 والتدخل هبا، فقد جاءت فكرة إدارهتا. 

 للرتبية والثقافة والعلوم يف رحاب منظمة األمم املتحدة التحوالت االجتماعيةإدارة  وظهرت فكرة 
قرن ، اليت طرحت على جدول أعمال املؤمتر العام للمنظمة يف هناية عقد تسعينات ال "اليونسكو" 

يضم يف الذي  أتسيس اجمللس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية،وحظيت ابلقبول، وترتب عليها 
واجلمهورية  أربع دول عربية هي اململكة األردنية اهلامشية ومملكة البحرين بينها دولة من 12عضويته 

 حاليا ماليزاي ويضم يف عضويته تنفيذي ترأسهاللبنانية ومجهورية مصر العربية. وهلذا اجمللس مكتب 
مجلس لل األساسية همةوامل، هي مجهورية مصر العربية. واحدة دولة عربية جمموعة من الدول منها

مبوجب  بشأن إدارة التحوالت االجتماعية على املستوى العاملي ورسالته رسم رؤيته ، هياحلكومي
،  اسرتايتجيته وخطة التنفيذية، املعتمداتن من قبل املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم

تغذية الراجعة واملوزعتان على اللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ابلدول األطراف؛ لتنفيذمها وتوفري ال
عليهما، ومسائلته من قبل املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم عما حتقق من تلك 

 الرؤية ابالستناد إىل مصادر التحقق منها ومؤشرات أدائها. 

ويستدل من مسودة اخلطة التنفيذية للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية  للسنوات 
بوصفه  1022أيلول  22و 22اليت شارك كاتب هذه السطور مبناقشتها يومي  ،(36) 2102-1012

فرؤية ، على رؤيته ورسالته. (37)كعضو مراقب ميثل اململكة األردنية اهلامشية يف اجتماع املكتب التنفيذي
 ،ية واملمارسةإدارة التحوالت االجتماعية بنهج اجلمع بني النظر تكمن يف  اجمللس للتحوالت االجتماعية،

أما رسالة اجمللس بشأن إدارة التحوالت االجتماعية، فتدور حول تعزيز احلوار بني األكادمييني واملمارسني 
 التأثري على السياسات االجتماعية يف الدول األطراف. بشأن لضمان خمرجاته االجتماعني؛

                                                           
مسودة اخلطة التنفيذية للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية  للسنوات (، 1022)اليونسكو،  (32)

 ، وثيقة غري منشورة. 1022-1012
خمرجات اجتماع املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت (،1022)، رطروط، فواز انظر: (37)

 ، تقرير غري منشور. 1022أيلول  22و 22املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم يومي االجتماعية املعقود مبنظمة األمم 
-UNESCO,2016,Consolidation Of Action Plan 2016- 2021Management Of Social 

Transformations Programme(MOST). 
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التحوالت االجتماعية  برز أهداف مسودة اخلطة التنفيذية للمجلس احلكومي إلدارة أ ومن 
لس املزمع عقده يف شهر ، اليت تنتظر اعتمادها يف االجتماع القادم للمج1012-1022للسنوات 

، تشكيل جلان وطنية إلدارة التحوالت االجتماعية من األكادمييني واملمارسني االجتماعيني 1027آذار 
وضمان أثر خمرجات اللجان الوطنية  ه،يف الدول األطراف وتفعيل القائم من تلك اللجان أو إعادة تشيك

وتطوير معارف  األكادمييني واملمارسني  إلدارة التحوالت االجتماعية يف السياسات االجتماعية.
إدارة  تعديل اجتاهاهتم يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية، وتوجيه االجتماعيني وزايدة مهارهتم و 

 املستدامة. التحوالت االجتماعية لتحقيق أهداف التنمية

وعليه، ميكن القول أبن املعىن العام إلدارة التحوالت االجتماعية، الذي حددته منظمة األمم 
؛ للتعامل مع  فيها املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ، هو قيام كل دولة طرف بتشكيل إطار مؤسسي

ية والتقنية والثقافية واالقتصادية بيئتها اجلغرافية والبيولوجية والسكان االجتماعية النامجة عن تغرياهتا
 والسياسية واأليدلوجية.

ومبوجب املعين العام السالف الذكر، يستدل على مصادر التحقق من فاعلية وكفاءة إدارة  
التحوالت االجتماعية يف الدول اإلطراف مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم، من خالل طرح 

 األسئلة التالية:

يوجد يف كل دولة طرف مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم، جلنة وطنية إلدارة هل -أ
ما تشكلت اللجنة؟، من اجلهة  التحوالت االجتماعية؟، ويف حال اإلجابة بنعم، تثار األسئلة التالية:

احلكومية يف الدولة، اليت شكلت هذه اللجنة؟، هل تضم اللجنة يف عضويتها أكادمييون ميثلون اجلامعات 
اليت تدرس ختصص علم االجتماع وممارسون ميدانيون ميثلون املؤسسات التنفيذية املعنية ابلعمل 

دارة التحوالت االجتماعية؟، هل قامت اللجنة االجتماعي؟، هل تلقى أعضاء اللجنة التدريب على إ
حبصر التحوالت االجتماعية واعدت خطة للتعامل معها؟، هل اخلطة اليت أعدهتا اللجنة هلا مؤشرات 

مراجعة وتطوير أداء تساعد على تقييمها؟، وهل أثرت خمرجات اللجنة والتغذية الراجعة عليها يف 
 السياسات االجتماعية العامة؟ .

لدولة الطرف مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم، عضو يف اجمللس احلكومي هل ا -ب
إلدارة التحوالت االجتماعية؟، وعضو أيضا يف املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت 

 االجتماعية؟.
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االجتماعية هل لدى املنظمات الدولية اإلقليمية وجمالسها الوزارية كمجلس وزراء الشؤون -ج
جبامعة الدول العربية، وحدات إدارية إلدارة التحوالت االجتماعية؟، ويف حال اإلجابة بنعم ما شكل 

 هذه الوحدات؟، بينما إن كانت اإلجابة ال فلماذا؟.

فطرح هذه األسئلة، واإلجاابت عنها يساعد على تقييم واقع حال إدارة التحوالت االجتماعية يف 
متلك مقومات إدارة التحوالت  فالدول العربية.  تشكل مدار اهتمام هذه الدراسة، اليتالدول العربية

واحتواء بيئتها على التغريات االجتماعية؛ النتشار اجلامعات ومؤسسات العمل االجتماعي فيها، 
على سبيل املثال ال احلصر، يدرس  اململكة األردنية اهلامشيةاالجتماعية بنوعيها اإلجيايب والسليب. ففي 

علم االجتماع جبامعات األردنية والريموك ومؤتة، ويعلم العمل االجتماعي واخلدمة االجتماعية جبامعات 
البلقاء التطبيقية واألردنية والريموك واألملانية األردنية، وميارس العمل االجتماعي من قبل مؤسساته 

ية وصندوق املعونة الوطنية واجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني احلكومية  كوزارة التنمية االجتماع
ومؤسساته غري احلكومية كاجلمعيات اخلريية والصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية ومؤسسة امللك 

  حسني واللجنة الوطنية لشؤون املرأة ومؤسسة هنر األردن واجمللس الوطين لشؤون األسرة.

 ؛أبزمة اللجوء السوري 1022سلبا منذ عام  ت، أتثر السورية ا للجمهوريةارهحبكم جو  اململكةو 
ترتب على استضافة ، (38)حمافظاهتا ال سيما الشمالية منهاإىل ألف الجئ سوري  300مليون و قدومل

الصمود واالستجابة  -خطةاجملتمعات احمللية األردنية هلم تداعياهتم االقتصادية واالجتماعية، اليت وجدت 
اشتملت على حماور للتعليم وللطاقة وللمياه وللبىن التحتية وللحماية  ،(39)للتعامل معها -الوطنية

االجتماعية وغريها من احملاور األخرى، اليت كانت يف حقيقة أمرها نتاجا خلربات وانطباعات ومدركات 
التعاون والتنسيق مع  يابعلى غ ، مما قد يدلاملعنية ممثلي الوزارات ومنظمات األمم املتحدة واجلمعيات

 واململكة . االجتماعية االسرتشاد بنتائج املسوح والبحوث العلميةوغياب أيضا   االجتماعيني األكادمييني
 .2729منذ عام  اخلاضعة لالحتالل اإلسرائيليفلسطني ل جوارها أيضاحبكم 

أجزاءه وأجزاء من بعض وتسيطر على   1003عام  غزوه دوليا يف املمزق طائفيا منذ وللعراق
سوراي املفعمة ول، 1022التنظيمات اإلرهابية منذ وقوع أالزمه السورية يف عام  جواره السوري

األمن والسلم االجتماعيني،  ضعفساد حميطها اإلقليمي ، فقد  1022ابلصراعات املسلحة منذ عام 
ن خالل إطارها الوطين وما ترتب عليهما من شيوع للتطرف والتكفري، اليت تسعى للتغلب عليهما م

جمموعة من االختصاصيني من ممثلي اجلهات   1022ملناهضة التطرف والتكفري، الذي أعده يف عام 

                                                           
 .مرجع سابق، (1022) دائرة اإلحصاءات العامة، (39)
 خطة الصمود واالستجابة الوطنية األردنية . (،1022)الدوي، وزارة التخطيط والتعاون (37)



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 1, 2017 

 

40 
 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

، وخيضع حاليا للمراجعة والتطوير من قبل احلكومة ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي (40)املعنية
 األملانية وغريمها من الوكاالت الدولية. GTZومنظمة 

اجلامعات وابلرغم من حيازة اململكة األردنية اهلامشية ملقومات إدارة التحوالت االجتماعية من 
املعنية بعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية ومؤسسات العمل االجتماعي التنفيذية ؛ إال أنه ال يوجد فيها 

؛ يها من حتوالت اجتماعيةما يقع ف جلان دائمة من األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؛ للتعامل مع
ألسباب جغرافية وبيولوجية وسكانية وتقنية وثقافية واقتصادية وسياسية وأيدلوجية. فهذه اللجان إن 

  ، مثل:لغرض معني، وتزول بعد حتقيق هدفها تكون فوجدت 

ي جلنة حمور احلماية االجتماعية، اليت شكلتها وزارة التنمية االجتماعية من بعض موظفيها وممثل-
االجتماعية وتضمينها يف ؛ لتحديد أولوايت تطوير قطاع احلماية   1022اجلهات التنفيذية يف عام 

  .(41)1012-1022اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية للسنوات 

املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات، املشكلة مبوجب قرار رئيس الوزراء، الصادر يف شهر تشرين  جلنة-
يف مشروع  نظرها سوى 1022-1022أي أثر يف الفرتة هلا  مل يكن  ، اليت 1022األول من عام 

؛  بعد كومةتقره احل الذي ملنظام املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات، املعد من قبل وزارة التنمية االجتماعية، 
  .(42)لغياب سنده القانوين

جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين، اليت شكلتها وزارة التنمية االجتماعية من بعض موظفيها -
، وكان من ابرز خمرجاهتا خطة مهننة قطاع العمل االجتماعي 1022وممثلي اجلامعات املعنية يف عام 

  .(43)املعنيةاألردين، اليت مل تنفذ بعد من قبل اجلهات 

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، (1022) رائسة الوزراء، (20)
-1022تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة (، 1022)، رطروطفواز  (22)

 ، تقرير غري منشور.1012
مشروع نظام املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات يف االردن ونتائج متابعته  (،1022) ،وختام الشنيكات  رطروط فواز  (21)

 مع ديوان الرأي والتشريع، تقرير غري منشور.
أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية والتغذية الراجعة عليهما من (، 1022)طروط، فواز ر  (23)

من جملة العلوم اإلنسانية، جامعة  7وجهة نظر بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، حبث مقبول للنشر يف العدد 
 ر.جلزائ،أم البواقي 
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 اإلطار العمةلي
 أوال: مشكةل  الدراس 

املوضوعية ، حتوالت اجتماعية تنشئ عن الظروف تصنيفاهتاحتدث يف الدول كافة على اختالف 
املعنيني  األكادمييني واملمارسني االجتماعيني والذاتية لتلك الدول، مما يتطلب إدارهتا بعناية فائقة من قبل

  .وتفسريها وضبطها والتنبؤ مبسارها فهمهال ؛بشأهنا

ويف الدول العربية كباقي دول العامل األخرى، حتدث التحوالت االجتماعية ذات املنشئ اجلغرايف 
والبيولوجي والسكاين والتكنولوجي والثقايف واالقتصادي والسياسي واأليديولوجي، ويرتتب عليها 

، وحيتاج إلجابة حمددة عنه: يف هذا السياق ي يطرح نفسهلكن السؤال، الذ ،تداعياهتا االجيابية والسلبية
بنهج احلوار، اجلامع بني األكادمييني واملمارسني تدار  االجتماعية اجلارية يف الدول العربية، هل التحوالت

 االجتماعيني، واملؤثر إجيااب يف سياساهتا ؟.

؛ كر، اليت جاءت هذه الدراسة يف السؤال السالف الذ  فإن املشكلة البحثية للدراسة، تكمنوعليه 
فإجابة الدراسة  ابالستناد إىل إطارها النظري ومنهجيتها، اليت سيصار إىل شرحها الحقا. هلإلجابة عن

 من إجاابهتا عن أسئلتها الفرعية، وهي: ستستمدعن سؤاهلا الرئيس، 

األكادمييني  هل توجد يف كل دولة عربية جلنة وطنية إلدارة التحوالت االجتماعية، مؤلفة من -أ
 واملمارسني االجتماعيني؟.

إلدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية مبوجب خطط  الوطنية املشكلةهل تعمل اللجان  -ب
 وأخرى إلدارة املخاطر؟. تقييمالمراقبة و للإسرتاتيجية هلا نظم 

يف الدول  هل أسفر تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية للجان الوطنية إلدارة التحوالت االجتماعية -ت
 العربية عن التأثري يف السياسات االجتماعية ؟.

هل قادت جتربة كل دولة عربية يف جمال إدارهتا لتحوالهتا االجتماعية إىل انضمام تلك الدولة  -ث
للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة 

 ذي لذلك اجمللس؟.والعلوم)اليونسكو( واملكتب التنفي
هل لدى جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، التابع جلامعة الدول العربية، برامج     -ج

 ومشاريع إلدارة التحوالت االجتماعية، حتاكي مثيالهتا يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم؟. 

فمربراهتا تتمثل يف سد النقص احلاصل يف  ،را ؛ كونه هلا مربراهتا وأهدافهافالدراسة مل أتيت من ف 
، اليت قد يستفيد منها جملس وزراء جمال الدراسات العربية املرتبطة مبوضوع إدارة التحوالت االجتماعية

الشؤون االجتماعية العرب واللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم واجلامعات العربية املعنية بتدريس علم 
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 ؛األكادمييني واملمارسني االجتماعيني العرب وإاثرة جتماعي واخلدمة االجتماعية.االجتماع والعمل اال
التحوالت االجتماعية  إلدارة واستجابتهم لتعزيز دورهم املهين يف التأثري على السياسات االجتماعية،

بية والثقافة بوصفها مطلبا دوليا تؤكد عليه خمرجات املؤمترات العامة الدورية ملنظمة األمم املتحدة للرت 
اليت أعدها  1012-1022خطة التنفيذية إلدارة التحوالت االجتماعية للسنوات ، وتبينهم للوالعلوم

املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة 
 والعلوم.

يف إجابتها عن سؤاهلا الرئيس واألسئلة اخلمسة أما أمهية هذه الدراسة، فتنبع من أهدافها املتمثلة 
إدارة التحوالت  تصب يف إطار بناء قدرة الدول العربية يف جمال املتفرعة عنه؛ ألغراض تطبيقية 

بنهج املزواجة بني خربات األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، وتعزيز التمثيل العريب يف  االجتماعية
نظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم واجمللس العاملي احلكومي إلدارة املؤمترات العامة الدورية مل

 الشؤون االجتماعية العرب. وزراء التحوالت االجتماعية، وتطوير جملس

وإلغراض الدراسة يقصد ابلدول العربية، جمموعة الدول املنطوية حتت لواء جامعة الدول العربية، 
، مملكة البحرين، اجلمهورية التونسية، العربية املتحدة ، اإلماراتاململكة األردنية اهلامشية  :وتشتمل على

سلطنة عمان، مجهورية العراق، إمارة  اجلمهورية السودانية، اجلمهورية اجلزائرية، اململكة العربية السعودية،
اللبنانية، اجلمهورية اللبيبة، مجهورية إمارة الكويت، اجلمهورية  جيبويت، قطر، السلطة الوطنية الفلسطينية،

 مصر، اململكة املغربية، اجلمهورية املوريتانية، جزر القمر، واجلمهورية اليمنية. 

بينما يقصد ابلتحوالت االجتماعية، التغريات االجتماعية، اليت تولدها الظروف املوضوعية والذاتية 
رافية وبيولوجية ودميوغرافية، ووقائع اجتماعية على هيئة أحداث طبيعية ذات أبعاد جغللدول ، وتظهر 

 ذات أبعاد تكنولوجية وثقافية واقتصادية، وظواهر سياسية وأيديولوجية.

إجياد جسم إداري يف الدولة، على هيئة جلنة أو جملس  أما إدارة التحوالت االجتماعية، فيقصد هبا
، اليت حتدث يف االجتماعية حوالتالت أو مؤسسة، مبوجب قرار صادر عن مرجع خمتص ؛ للتعامل مع

من نواحي عدة أبرزها تنظيم جهود التعامل مع هذه التحوالت والتخطيط هلا ومراقبة وتقييم  تلك الدولة
 اثر براجمها ومشاريعها مبوجب مؤشرات أدائها ومصادر حتققها.
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 الدراس  اثنيا: منهج
القائم على  جتميع  استعمل فيها املنهج التقييمي،إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الرئيس وتفرعاته، فقد 

أدانه وقراءة مدلوهلا إدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية ابلطرق  مدى شيوعمصادر التحقق من 
 :بلغة علمية، وتلك الطرق، هي

تحدة للرتبية املالحظة املقصودة للوفود العربية املشاركة يف املؤمترات العامة الدورية ملنظمة األمم امل -أ
املكتب التنفيذي ، ويف والثقافة والعلوم، ويف اجمللس العاملي احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية

، وملا اجمللس العاملي احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية، ويف جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
. فالباحث متكن من للرتبية والثقافة والعلوم ةاألردني يدور يف اجتماعات اجلمعية العامة للجنة الوطنية

يف املؤمتر العام لليونسكو يف عام  )اململكة األردنية اهلامشية(استعمال هذه الطريقة؛ بفعل متثليه لبالده
 22ويف اجتماع املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية يومي   1007

، ومشاركته حبكم وظيفته)مستشار وزير التنمية االجتماعية لشؤون 1022من شهر أيلول لعام  22و
 1007و 1009السياسات( يف اجتماعات دورات جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب للسنوات 

جلهة عمله) وزارة التنمية  على التواي، ومتثليه  1022و 1022و 1023و و 1022و 1020و
يف اجتماعات اهليئة العامة للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة  االجتماعية(
1009-1022 . 
راسالت بني حتليل مضمون الواثئق الرمسية املرتبطة إبدارة التحوالت االجتماعية، اليت طالت امل -ب

والدول العربية، وأجندة دورات جملس وزراء الشؤون  منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
االجتماعية العرب، ومنشورات وزارات الشؤون/ التنمية االجتماعية العربية على مواقعها اإللكرتونية، 

 ية والثقافة والعلوم.وحماضر اجتماعات اهليئة العامة للجنة الوطنية األردنية للرتب
يف اجتماع املكتب التنفيذي  اليت شاركتعمل البؤرية كمجوعة العمل العربية، وعات المجم -ت

من شهر أيلول لعام  22و 22للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية املعقود بباريس يومي 
بحرين واجلمهورية اللبنانية ة ال، وضمت يف عضويتها ممثلني عن اململكة األردنية اهلامشية ومملك1022

، وتشكلت مببادرة تطوعية من أعضائها؛ لطرح األفكار العملية، اليت تساعد على ومجهورية مصر العربية
كاتب هذه   خطها النهوض إبدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية ، وعربت عنها مذكرة

؛ إلدراج موضوع إدارة  1022أيلول  12اريخ وزير التنمية االجتماعية األردين بت رفعها إىلالسطور، 
جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، املزمع  32التحوالت االجتماعية على جدول أعمال الدورة 

 .  1022عقدها ابلقاهرة خالل شهر كانون األول 
 العصف الذهين، الذي استعمل يف جموعة العمل العربية البؤرية املشار إليها آنفا.  -ث
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أداء الدول العربية وأداء الدول األخرى يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية، من  املقارنة بني -ج
خالل الدروس والعرب املستفادة من التجارب الدولية، اليت طرحت يف اجتماع املكتب التنفيذي 

لعام من شهر أيلول  22و 22للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية املعقود بباريس يومي 
1022 . 

 : نتائج الدراس اثلثا
يف الدول  أظهرت مصادر التحقق من مدى تشكيل اللجان الوطنية إلدارة التحوالت االجتماعية

. فالدولة العربية الوحيدة، اليت تشكيل اللجان مدار البحث ختلو من هذه الدولمن  %72أن العربية، 
 اإلطارهي اململكة األردنية اهلامشية، كما يظهر من  يوجد فيها جلنة وطنية إلدارة التحوالت االجتماعية،

وهبذا فتكون الدراسة قد  ، املنشور على املوقع اإللكرتوين لوزارة التنمية االجتماعية.العام لتلك اللجنة
من الدول العربية ال يوجد فيها جلان وطنية مؤلفة من  %72بقوهلا أن  ،أجابت عن سؤاهلا الفرعي األول

 .األكادمييني واملمارسني االجتماعيني إلدارة التحوالت االجتماعية

القائمة  -الوطنية إلدارة التحوالت االجتماعية-مستوى حيازة اللجان  ودلت مصادر التحقق من
سرتاتيجية، على افتقار هذه اللجان لتلك األطر وما يف بعض الدول العربية على أطرها التخطيطية اإل

يصاحبه من نظم املراقبة والتقييم وإدارة املخاطر. ففي اململكة األردنية اهلامشية، ال يوجد ما يشري إىل 
اللجنة الوطنية األردنية إلدارة التحوالت االجتماعية لكل من خطتها اإلسرتاتيجية ونظام مراقبة  امتالك

. وعليه ، مما قد يدل على غياب أثرها الفاعل يف السياسات االجتماعيةها ونظام إدارة خماطرهاوتقييم أدائ
بقوهلا اللجان الوطنية املشكلة إلدارة  ،فتكون الدراسة قد أجابت عن سؤاليها الفرعيني الثاين والثالث

بة عن التأثري يف السياسات غائ، اليت يعرب عنها منوذجها األردين، الدول العربية التحوالت االجتماعية يف
تعمل مبوجب خطط إسرتاتيجية هلا نظم للمراقبة والتقييم وأخرى إلدارة  االجتماعية لبلداهنا؛ ألهنا ال

 .املخاطر

وأكدت مصادر التحقق من مدى انضمام الدول العربية للمجلس احلكومي إلدارة التحوالت 
  %90االجتماعية يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم)اليونسكو(، ومكتبه التنفيذي، أبن  

كتب التنفيذي منها أيضا غري ممثلة يف امل %72مل تنظم إىل اجمللس حمل الدراسة، و  من الدول العربية
هلذا اجمللس. فالدول العربية املنضمة للمجلس مدار البحث، هي اململكة األردنية اهلامشية ومملكة البحرين 
واجلمهورية اللبنانية ومجهورية مصر. والدولة العربية املنتخبة لعضوية املكتب التنفيذي للمجلس، هي 

بقوهلا أكثرية الدول العربية ال  ،الفرعي الرابع مجهورية مصر. وهبذا تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا
للمجلس احلكومي إلدارة  لالنضمام ، تؤهلهااالجتماعية إدارة التحوالت جمال يفتوجد لديها جتارب 

 .التنفيذي  ومكتبه ،التحوالت االجتماعية يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم)اليونسكو(
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مدى حيازة جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب لربامج  ومشاريع وبينت مصادر التحقق من 
خاصة إبدارة التحوالت االجتماعية، افتقار ذلك اجمللس هلذه الربامج واملشاريع. وعليه فتكون الدراسة قد 
أجابت عن سؤاهلا الفرعي اخلامس، بقوهلا ال يوجد لدى جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، التابع 

عة الدول العربية، برامج  ومشاريع إلدارة التحوالت االجتماعية، حتاكي مثيالهتا يف منظمة األمم جلام
 املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.

وبناء على إجابة الدراسة عن اسلتها الفرعية اخلمسة، تكون قد أجابت عن سؤاهلا الرئيس، بقوهلا  
وبيولوجية وسكانية وتكنولوجية وثقافية  بية؛ ألسباب جغرافيةالتحوالت االجتماعية اجلارية يف الدول العر 

، ال تدار بنهج احلوار، اجلامع بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، واقتصادية وسياسية وأيدلوجية
 واملؤثر إجيااب يف سياساهتا.

 :ومقرتحاهتا اتوصياهتو  ومناقشتها نتائج الدراس  تفسري :رابعا
خلصت الدراسة إىل مخس نتائج فرعية وإىل نتيجة رئيسة، وحتتاج كل من هذه النتائج إىل تفسريها 

فالنتيجة الفرعية األوىل، القائلة: أبن غالبية الدول العربية ال يوجد فيها جلان وطنية مؤلفة  ومناقشتها . 
كن تفسريها يف ضوء هنج من األكادمييني واملمارسني االجتماعني إلدارة التحوالت االجتماعية، مي

احلوكمة أو احلكمانية، القائم على املشاركة والتشارك واملسائلة والشفافية وسيادة القانون وغريها من 
، ويؤكد واقع (45)السياسة االجتماعية املتكاملة الذي يعد من احد متطلبات جناح،(44)األسس األخرى

احلديثة، اليت  (47)واإلقليمية (46)التقارير الدوليةاحلال على ضعفه يف الدول العربية كما تبدى من بعض 
 يف الدول العربية. وغريها تناولت إشكاليات احلكم الرشيد واملعرفة والتنمية

بينما النتيجتان الفرعيتان الثانية والثالثة، ومفادمها: أبن اللجان الوطنية إلدارة التحوالت  
، غائبة عن التأثري يف بوصفه األوحد عربيا منوذجها األرديناالجتماعية يف الدول العربية، اليت يعرب عنها 

السياسات االجتماعية لبلداهنا؛ ألهنا ال تعمل مبوجب خطط إسرتاتيجية هلا نظم للمراقبة والتقييم وأخرى 
فيمكن تفسريهما يف ضوء حداثة منوذج إدارة األداء يف العامل بعامة ويف العامل العريب إلدارة املخاطر، 

ومتطلباته من املعارف املتطورة واملهارات املتقنة واالجتاهات املتغرية، اليت قد ال جتد االستجابة خباصة 
                                                           

، األمانة  12انية يف إطار احلكمانية، السكان والتنمية، العدد ، إدماج السياسات السك( 1002) الكايد، زهري (22)
 العامة للمجلس األعلى للسكان يف األردن.

 .مرجع سابق، (1007)االسكوا،  (22)
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي وبرانمج اخلليج العريب لدعم (22)

 ، تقرير التنمية اإلنسانية: حنو احلرية يف الوطن العريب. (1002) املتحدة،منظمات األمم 
 ، حتدايت التنمية يف الدول العربية.(1007) جامعة الدول العربية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، (27(
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الكبرية من قبل مؤسسات األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، أو صعوبة ابلغة يف تقييم أثر فعالياهتا 
أبسسها ومعايريها . وما  التدريبية على مستوى املشاركني فيها ومؤسساهتم، أو ضعف الوعي املؤسسي

يؤكد صحة هذه التفسريات احملتملة، مسودة خطة اجمللس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية 
، اليت عكست مشروع مدارس إدارة التحوالت االجتماعية وآلياته التنفيذية  1012-1022للسنوات 

 .سيةمن الفعاليات التدريبية وتبادل اخلربات الدولية والزايرات الدرا

النتيجة الفرعية الرابعة، ونصها: أن أكثرية الدول العربية غري منضمة للمجلس احلكومي إلدارة أما 
التحوالت االجتماعية، ومكتبه التنفيذي مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم، فيمكن تفسريها 

لبات ظهور بلداهنم على الساحة من خالل ضعف وعي األكادمييني واملمارسني االجتماعيني العرب مبتط
الدولية، عالوة على عدم حيازة بلداهنم لتجارب حية إلدارة التحوالت االجتماعية  تصلح للتعلم 

 والرتويج والنقل والتعميم.

والنتيجة الفرعية اخلامسة، القائل منطوقها: ال يوجد لدى جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 
تحوالت االجتماعية، حتاكي مثيالهتا يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة برامج ومشاريع إلدارة ال

، فيمكن تفسري هذه النتيجة من خالل ضعف القدرة الفنية لألمانة العامة جمللس وزراء الشؤون والعلوم 
علم  االجتماعية العرب، وعدم حيازة وزراء الشؤون االجتماعية العرب على املؤهالت العلمية يف جماي

االجتماع والعمل االجتماعي، وغياب تبادل اخلربات يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية ما بني جملس 
وزراء الشؤون االجتماعية جبامعة الدول العربية واجمللس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية مبنظمة 

 األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.

سة للدراسة، ومفادها أن التحوالت االجتماعية اجلارية يف الدول العربية ال وعليه فأن النتيجة الرئي
ثالثة معطيات،  تدار بنهج احلوار بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، ميكن تفسريها من خالل

ضعف القدرة الفنية  والثاين جوهره ضعف هنج احلكمانية وإدارة األداء يف الدول العربية ، األول يتمثل يف
أعضاء ذلك اجمللس على املؤهالت   لألمانة العامة جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب وعدم حيازة

غياب تبادل اخلربات يف جمال والثالث  فحواه  ،  العلمية يف جماي علم االجتماع والعمل االجتماعي
 منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.و   إدارة التحوالت االجتماعية ما بني جامعة الدول العربية

تضاهي مثيالهتا املتميزة يف  حوالت االجتماعية يف الدول العربية،للت فعالة وكفوءة وإلجياد إدارة
الدول األعضاء يف اجمللس احلكومي إلدارة التحوالت االجتماعية مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة 

 دراسة مبايلي:فتوصي ال والعلوم، 
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إلدارة التحوالت االجتماعية،  من األكادمييني واملمارسني االجتماعيني تشكيل جلان وطنية -أ
وإعادة تشكيل القائم منها أو تفعيل دورها، وبناء قدرة أعضائها ومؤسساهتم يف جماي كيفية التعامل مع 

 اسات االجتماعية الوطنية.تقييم أثرها يف السيومراقبة و التغريات االجتماعية وإدارة األداء، 
تكوين الدول العربية لتجارهبا يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية، من خالل تعلمها من    -ب

، مما قد يساعد على تسريع  انضمامها للمجلس احلكومي إلدارة من الدول األخرى جتارب غريها
 يف اجملتمع الدوي. ل والكفوءالفاع التحوالت االجتماعية، وتعلم غريها من جتارهبا، وضمان حضورها

األمانة العامة جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب يف جمال إدارة التحوالت بناء قدرة   -ت
 االجتماعية.

تبادل اخلربات يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية ما بني جامعة الدول العربية  ومنظمة األمم   -ث
 .املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم

 الدراسة لضمان تنفيذ توصياهتا مايلي: وتقرتح

إعداد جامعة الدول العربية ابلتعاون مع اليونسكو ملشروع إدارة التحوالت االجتماعية يف الدول  -أ
 العربية، وتنفيذه ومراقبة وتقييم أثره.

إجراء دراسات حول مدركات األكادمييني واملمارسني االجتماعيني العرب للمصادر املوضوعية  -ب
خمرجات عواملها اجلغرافية والبيولوجية والسكانية والتكنولوجية والثقافية للتحوالت االجتماعية، و والذاتية 

 اإلجيابية والسلبية. واجتاهاهتا واالقتصادية والسياسية واأليدلوجية،
رصد وزارات الشؤون/ التنمية االجتماعية العربية ابلتعاون مع شركائها من اجلامعات للتغريات   -ت

 يف بلداهنا، وتصنيفها وتقييمها والتدخل هبا. االجتماعية
تدريس مساق إدارة التحوالت االجتماعية لطلبة قسمي علم االجتماع والعمل االجتماعي  -ث

  ابجلامعات العربية.
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