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  إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
  

ة التابعة لألمم المتحدة رابطة ببیئة حیویة بین السیاسات العالمیة في المجاالت االقتصادیة تعتبر إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعی
فهي تولد وتجمع وتحلل سلسلة تعتمد علیها الدول ) ١. (وتعمل اإلدارة في ثالث مجاالت رئیسیة متشابكة.  واالجتماعیة والبیئیة والعمل القومي

وهي تسهل مفاوضات الدول ) ٢ (.مشاكل المشتركة وفي النظر في الخیارات المتعلقة بالسیاساتاألعضاء في األمم المتحدة في استعراض ال
وهي تقدم المشورة ) ٣ (.األعضاء في العدید من الهیئات بین الحكومات حول وسائل العمل المشتركة لمعالجة التحدیات الحالیة والمقبلة

 التي یتم تطویرها خالل المؤتمرات واجتماعات القمة إلى برامج على مستوى القطر للحكومات حول الوسائل والطرق لترجمة األطر السیاسیة
  .  كما وأنها تساعد من خالل المساعدات الفنیة في بناء القدرات القومیة
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  تصدیر
  

اس على أي حال بأنهم وكان ینظر للن.  كانت معظم القرارات االقتصادیة تؤخذ حتى وقت قریب من خالل التفاعل بین السوق والحكومة
ویوجد هناك إجماع بأنه لم یعد لدى المواطنین القدرة على البقاء .  لقد تغیر هذا الوضع منذ ذلك الوقت.  متلقون سلبیون لمخرجات هذا الترتیب

كل خاص البقاء خارج ومع ذلك یواصل المفسرون بشكل عام والفقراء والنساء والشباب وكبار السن بش.  كمتلقین سلبیین إلجراءات الحكومة
  . عملیات اتخاذ القرار الضروریة التي یؤثر بصورة وثیقة على أحوالهم االجتماعیة الثقافیة السیاسیة واالقتصادیة

  
لمعالجة هذه التحدیات، فإنه من الضروري تطویر السیاسات والعملیات والترتیبات المؤسسیة التي توفر الفرص للمواطنین كي یشاركوا في 

وباإلضافة لذلك فإن القضایا .  اتخاذ القرار بأسلوب یؤثر على تصمیم وتخطیط ووضع المیزانیات وتقییم السیاسات العامة والبرامجعملیات 
المؤسسیة والعملیات الشفافة المتعلقة بالمشاركة المدنیة تعتبر مفتاح استدامة السیاسات العامة والبرامج التي تعتمد النتائج والتي تسهم بصورة 

  .   ثر إیجابیة في تحقیق أهداف التنمیة بما في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیةأك
  

الفرص والتحدیات الناجمة عن المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة للمنطقة "تم تنظیم ورشة عمل إقلیمیة تحت عنوان 
 التابعة لألمم المتحدة والمجلس الوطني لشؤون األسرة بدعم من الحكومة بالمشاركة مع إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة" العربیة

وقد ضمت ورشة العمل التي عقدت في .  األردنیة ممثلة بوزارة التخطیط والتعاون الدولي ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن
ممارسین وصناع القرار الذین یمثلون المؤسسات الحكومیة ، ال٢٠٠٧) آذار( مارس ١٥-١٣العاصمة األردنیة عمان خالل الفترة من 

وشكلت الورشة جزءًا من الشراكة من أجل البحث وتوصیل .  ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكادیمیة واإلعالمیة والقطاع الخاص
ویسعى التقریر إلى تجمیع ما یقدمه المتحدثون .  دیةاألسالیب المختلفة ومناهج البحث المؤدیة إلى المشاركة في السیاسات االجتماعیة واالقتصا

باإلضافة إلى األسئلة وردود الفعل والمناقشات التالیة كما وأنها تسلط الضوء على االتفاقیات الرئیسیة وإجراءات متابعة ورشة العمل العربیة 
  .  هذه
  

 التي یتضمنها هذا التقریر العاملین في مجال التنمیة ومنظمات تأمل إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة بأن تساعد نتائج ورشة العمل
المجتمع المدني والقطاع العام باإلضافة إلى صناع القرار على المستوى الوطني ومستوى الحكومة المحلیة لتمكینهم من تعزیز الفهم العام 

 التنفیذ األفضل لألهداف اإلنمائیة لأللفیة وتحقیق أهداف التنمیة بما یؤدي إلى.  لقضیة المشاركة وكذلك المشاركة المدنیة في السیاسات العامة
  .الوطنیة التي تعود فوائدها على الجمیع وبخاصة الفقراء والمعسرین

  
  . اشكر المنظمین والمشاركین لتعاونهم الفعال ودعمهم لهذا النشاط الهام جدًا

  
  

  غیدو بیرتوتشي                                                                          
  مدیر                                                                            

  قسم اإلدارة العامة وإدارة التنمیة                                                                             
  إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة                                                                              

  األمم المتحدة                                                                                 
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  مقدمة
  

لحكومیة في الحوكمة العامة اآلن المفتاح لوضع وتنفیذ السیاسات تعتبر أهمیة المشاركة واالندماج من جانب المجتمع المدني والمنظمات غیر ا
ولقد بدأت .  العامة والبرامج الفعالة والقابلة للمساءلة مما یسهم في تحقیق أهداف التنمیة المتفق علیها بما في ذلك األهداف اإلنمائیة للتنمیة

شاركة األوسع في الحوكمة االجتماعیة واالقتصادیة مع منظمات المجتمع العدید من الدول العربیة مؤخرًا بتوجیه االهتمام نحو ضرورة الم
وحیث أن هذه المبادرات هي .  وتأخذ هذه البلدان في الوقت نفسه زمام المبادرة كي تتعلم الدروس من الداخل وعبر اإلقلیم كله.  المدني

ركة المواطنین وممارساتهم من الضرورات الملحة بالنسبة مبادرات ذات أصول حدیثة، فقد أصبحت عملیة بناء القدرات في أسالیب مشا
  .  لإلقلیم

فرص وتحدیات المشاركة المدنیة "تجاوبًا مع ذلك قامت إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة بتنظیم ورشة عمل إقلیمیة 
وقد تم تنظیم ورشة العمل من جانب .  ٢٠٠٧) آذار( مارس ١٥-١٣ن في عمان خالل الفترة ما بی" في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة

إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة والمجلس الوطني لشؤون األسرة في األردن بدعم من الحكومة األردنیة ممثلة 
وقد استهدفت ورشة العمل من خالل عرض حاالت .   األردنبوزارة التخطیط والتعاون الدولي ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  في

قصص نجاح على المستویین الدولي واإلقلیمي، المساعدة في عرض مفاهیم وممارسات المشاركة المدنیة في الحوكمة العامة وبناء قدرات 
  .  المنظمات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن

دًا عربیًا، منهم عدد من الوزراء والبرلمانیین وكبار موظفي الحكومات وخبرائها وأعضاء السلطات  بل١٧حضر ورشة العمل ممثلون عن 
المحلیة وممثلي المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعلیمیة واإلعالمیة، باإلضافة إلى المنظمات الدولیة، بما 

) SURF(للمنطقة العربیة " مرفق الموارد شبه اإلقلیمي/ "لمتحدة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفیها المنظمات اإلقلیمیة التابعة لألمم ا
 مشاركًا مناقشات ٨٣وقد أجرى المشاركون البالغ عددهم ).  إسكوا(واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا التابعة لألمم المتحدة 

وقد بحثوا كیف یمكن لهذه الممارسات .  ة المدنیة في عملیات صنع القرار والتنفیذ والرصدمستفیضة حول ممارسات ومناهج بحث المشارك
وقد تم خالل ورشة العمل .  المساعدة في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة وأهداف التنمیة المتفق علیها دولیًا بما في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة

الذي حدد عددًا " إعالن عمان"وقد أسهمت ورشة العمل بین أمور أخرى في تبني .  اركة المدنیةحول المش) Tool Kit(تقدیم ملف إعالمي 
كما تضمنت إجراءات المتابعة اقتراحًا بإنشاء شبكة مشاركة مدنیة إقلیمیة عربیة . من إجراءات المتابعة على المستویین القطري واإلقلیمي

  . للمشاركة المدنیة ومشاركة المجتمعات في المنطقة العربیةلتعزیز مبادرات التقدم في مجال بناء القدرات 
إن إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة ملتزمة بدفع الممارسات والمعرفة في مجال المشاركة المدنیة في الدول 

تصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة بالمشاركة مع حكومة وقد قامت إدارة الشؤون االق.  األعضاء إلى األمام بما في ذلك المنطقة العربیة
 في العاصمة ٢٠٠٨ في مطلع عام ARCENموریتانیا ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في موریتانیا اآلن بالمبادرة في إطالق 

  .  الموریتانیة نواكشوط
  

  عادل خان                                                                 
  رئیس                                                                 

  فرع الحوكمة االجتماعیة االقتصادیة                                                                   
  قسم اإلدارة العامة وإدارة التنمیة                                                                     

  إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة                                                                      
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  شكر وتقدیر
زارة التخطیط والتعاون الدولي في األردن والمجلس یرغب  القائمون على إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة وو

الوطني لشؤون األسرة األردني أن یعبروا عن خالص الشكر وعظیم االمتنان لجمیع المشاركین والمنظمین الذین كان لهم الدور الحاسم في 
  . ادیةإنجاح ورشة العمل اإلقلیمیة العربیة حول المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة واالقتص

كما أنهم یودون أن یعبروا بشكل خاص عن شكرهم للجهات التي تكرمت برعایة االجتماع وتنظیمه، بخاصة معالي وزیرة التخطیط والتعاون 
اإلنمائي  السید لوك ستیفنز، المنسق المقیم لمنظومة األمم المتحدة والممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة .الدولي في األردن، السیدة سهیر العلي

 السید جمیل .في األردن، السید عادل خان، رئیس شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمیة في إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
ة العامة وإدارة  السیدة نجاة كارابورني، المستشارة اإلقلیمیة لشعبة اإلدار.الصمادي، األمین العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة في األردن

 السید محمد القریوتي، مدیر وحدة المتابعة والتقییم، المجلس الوطني لشؤون .التنمیة في إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
الجتماعیة، وزارة  السید محمد الخصاونة، رئیس الشعبة ا. السیدة یارا شریف، مدیرة وحدة اإلعالم، المجلس الوطني لشؤون األسرة.األسرة

 السید یوشینوبو بونیكاوا، منسق البرامج، شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمیة في إدارة األمم المتحدة للشؤون .التخطیط والتعاون الدولي
میة في إدارة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة، السیدة دولوریس تانبینكو، كبیرة مساعدي التعاون الفني في شعبة اإلدارة العامة وإدارة التن

 السیدة منى حیدر، نائب الممثل المقیم . السیدة الرا حسین، نائبة األمین العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة.للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
  .ي األردن والسیدة رانیا طرزي، محلل الفقر في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ف.لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نود توجیه شكر خاص لكل من التالیة أسماؤهم من المتحدثین ورؤساء الجلسات والمشرفین والمسهلین والمقررین، الذین عملوا أثناء الجلسات 
  :التي عقدت بكامل األعضاء وفي مجموعات العمل، لما قدموه من مشاركات ال تقدر بثمن

 من السیدة نجاة كرابورني .متحدث، رئیس جلسة، ومسهل:   واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة من إدارة الشؤون االقتصادیةالسید عادل خان 
 من السید محمد القریوتي .متحدثة، رئیسة جلسة، مسهلة، ومقررة االجتماع: إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة

 من وزارة التخطیط السید محمد الخصاونة .ت المنعقدة بكامل األعضاء، ومقرر االجتماعرئیس إحدى الجلسا: المجلس الوطني لشؤون األسرة
 من اللجنة االقتصادیة السیدة بیان طبارة .متحدث، رئیس جلسة، ومقرر إحدى الجلسات المنعقدة بكامل األعضاء: والتعاون الدولي

متحدثة ومقررة إحدى الجلسات المنعقدة : األردن/ ألمم المتحدة اإلنمائي من برنامج االسیدة رانیا طرزي .متحدثة: واالجتماعیة لغرب آسیا
 .متحدثة:  من شركة سرایا القابضةالسیدة لیوني متى .متحدثة:  من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسیدة زینة علي أحمد .بكامل األعضاء

مقرر إحدى : مشروع لیبیا/ ادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة ، رئیس المستشارین الفنیین لدى إدارة الشؤون االقتصالسید علي مرزا
متحدثة ورئیسة إحدى :  من المجلس االقتصادي واالجتماعي الجزائريالسیدة سامیة بن عباس كغوش .الجلسات المنعقدة بكامل األعضاء
رئیس جلسة :  من البحرینالسید بكر سلمان النجار .ثرئیس جلسة ومتحد:  من مصرالسید إبراهیم محرم .الجلسات المنعقدة بكامل األعضاء

 .مقرر إلحدى الجلسات المنعقدة بكامل األعضاء:  من سوریاالسید وائل إمام .رئیسة جلسة:  من الكویتالسیدة سارة أحمد دویسان .ومتحدث
  . ت العملمقررة إلحدى مجموعا: موریتانیا/  من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السیدة كالرا مولیرا

، )كوثر(المنبر العربي الدولي للمرأة، مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث : كما یود المنظمون شكر المنظمات اإلقلیمیة العربیة التالیة
خبراتهم ملتقى سیدات األعمال، أوكسفام، ومؤسسة طالل أبو غزالة، وكذلك ممثلي البلدان التالیة، الذین تكرموا بإطالع المشاركین على 

الجزائر، جیبوتي، مصر، العراق، األردن، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، السلطة الوطنیة : وقدموا أوراق عمل في هذه الورشة اإلقلیمیة
  .الفلسطینیة، المملكة العربیة السعودیة، سوریا، تونس، والیمن

التخطیط والتعاون الدولي األردنیة والمجلس الوطني لشؤون األسرة األردني تود إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة ووزارة 
وإدارة ) األردن(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقدیم الشكر لشركة سرایا القابضة في األردن وللعاملین في المجلس الوطني لشؤون األسرة 

لدعمهم اإلداري واللوجستي لورشة العمل الذي ال یقدر بثمن، ونخص بالذكر الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة، وذلك 
السیدة خدیجة عالوین والسیدة نسرین الخالدي من المجلس الوطني لشؤون األسرة والسیدة ماري أوفیسي رئیسة الدائرة المالیة في قسم خدمات 

االجتماعیة، والسید توم رودي، المسؤول عن المنح الدراسیة، قسم التدریب إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة و/ إدارة التعاون الفني 
  .  والمنح الدراسیة، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
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  التقریر النهائي لورشة العمل اإلقلیمیة العربیة

  فرص وتحدیات
  لمدني                                            ادماج المجتمع ا

  في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة
 في المنطقة العربیة

  
  
  

  ملخص تنفیذي: الباب األول
  

، المنعقدة خالل الفترة "الفرص والتحدیات لالندماج المدني في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة"حضر ورشة العمل اإلقلیمیة العربیة حول 
 دولة عربیة یمثلون وزارات حكومیة ومؤسسات ١٧ مسؤوًال كبیرًا ومندوبًا من ٨٣ردن  األ– في عمان ٢٠٠٥) آذار( مارس ١٥-١٣من 

وقد خلصت ورشة .  ومنظمات غیر حكومیة وأخرى تابعة للمجتمع المدني ومؤسسات أكادیمیة وسلطات محلیة وبرلمانات ووسائل إعالم
ة هي من مفاتیح الوصول إلى تحقیق فاعل ألهداف التنمیة الوطنیة، بما في العمل إلى أن المشاركة المدنیة في السیاسات االقتصادیة واالجتماعی

  . ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة

  :ألقت ورشة العمل الضوء على القضایا الخمس التالیة باعتبارها قضایا خطیرة

ي وعلى اإلنماء الوطني والمحلي وعلى تعریفات مفاهیم المشاركة المدنیة والطریقة التي تتصل وتؤثر بها على سیاسات االقتصاد الكل )١
  .  أهداف التنمیة المتفق علیها دولیًا بما في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة

األسالیب والتقنیات والطرق والعملیات التي تؤدي إلى مساعدة المواطنین وبخاصة المعسرین بما في ذلك النساء والمعوقین والشباب  )٢
  . دماج في أنظمة التخطیط والمیزانیة على المستویین المحلي والوطنيوكبار السن والفقراء على االن

التصمیم والتخطیط والتطبیق والرصد والتقییم والتدقیق :  مشاركة المواطنین في جمیع مراحل السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة )٣
  . على المستویین الوطني والمحلي

  . ة المرتدة للمشاركة المدنیة المستدامة والتي تعتمد النتائج في التوجیهالترتیبات المؤسسیة والقضایا القانونیة والتغذی )٤
بناء القدرات الشاملة والتدریب وتشكیل شبكات ألصحاب المصلحة لتعزیز تبادل التجارب المبتكرة وأفضل الممارسات بین الدول  )٥

  .العربیة وتقویة قدرات أصحاب المصلحة ومؤسساتهم في مجال المشاركة المدنیة
  

في إطار مضمون األوراق التي قدمت خالل ورشة العمل ومناقشات مجموعات العمل والجلسات الموازنة والجلسات بكامل األعضاء والقضایا 
  :   المثارة والمقترحات المقدمة استخلصت ورشة العمل اإلقلیمیة العربیة النتائج التالیة

  
  . لسنوات القلیلة الماضیة بحیث یحتاج إلى تعریف واضح ومهم لهأحرز تقدمًا جذریًا خالل ا" المشاركة المدنیة"مفهوم  §
  .تعریف المشاركة المدنیة والتوصل إلى فهم مشترك للمفهوم الجدید یعتبر أیضًا تحدیًا آخر §
یفیة التعقیدات التي تمثل تحدیات وفرص المشاركة المدنیة في العالم العربي وكل بلد فیه وما ینجم عن ذلك من قضایا متباینة وك §

  .معالجتها، لها مؤثرات تطال تخطیط المشاركة المدنیة في عملیات استنباط السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة
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ال یمكن ببساطة اعتبار المشاركة المدنیة في صلب اإلطار الوطني والمضامین المحلیة والریفیة وكذلك المضامین شبه اإلقلیمیة  §
ها تأثیرات إیجابیة وسلبیة عمیقة على المشاركة المدنیة في السیاسات العامة والبرامج والدولیة، بما في ذلك العولمة، بأن ل

  . والمشاریع
تعتبر طریقة المشاركة التفاعلیة الكلیة مهمة من أجل تعزیز دینامیكیات المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة  §

ات وبرامج مناسبة لتخفیف حدة الفقر والنمو المستدام والتنمیة المستدامة وكذلك األمر بالنسبة لتشكیل استراتیجیات وسیاس
  . العادلة

  .إلنجاح المشاركة یتعین على الناس أن یكونوا جزءًا من العملیة الشاملة التخاذ القرارات والتطبیق §
 مختلفة إال أنه یتعین من أجل اعتمادًا على الوضع، فإن المشاركة قد تكون رسمیة وغیر رسمیة بحیث تكون لها مظاهر وهیاكل §

  . المشاركة في العمل أن یكون هذا كله على أساس المخرجات والنتائج
واألشكال األخرى للوصول إلى المعلومات، ) ICT(تشكیل الشبكات على كافة المستویات وتطبیق تقنیات المعلومات واالتصال  §

  . تعتبر أدوات مهمة للمشاركة الفاعلة

  . عدالة في المشاركة فإنه یتعین تطویر مهارات خاصة إلدارة المشاركة وتقدیم التقاریر والتغذیات المرتدةلتأكید التوازن وال §
تقدیم أسالیب وتقنیات فعالة تعتمد النتائج لنماذج التشاركیة یحتاج إلى برامج بناء القدرات في كافة مراحل المشاركة المدنیة  §

 وغیر الحكومیة والمؤسسات باإلضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات المنظمات الحكومیة:  لجمیع أصحاب المصلحة
  . األكادیمیة ووسائل اإلعالم والبرلمان والسلطات المحلیة والمجتمع المانح للمساعدات

  
  : كانت النتائج الرئیسیة لورشة العمل كما یلي

  
ي مجال القدرة على البناء في مجال المشاركة كان هنالك إجماع على تأسیس شبكة مشاركة مدنیة عربیة لدفع العمل قدمًا ف )١

  . المدنیة ومشاركة المجتمع في الوطن العربي
إعالن عمان حول الفرص والتحدیات الناجمة عن المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة "تم التوصل إلى اتفاق حول  )٢

 الحوكمة الجیدة مع المشاركة المدنیة ویسلط الضوء الذي یبرز التزامات المشاركین تجاه" واالقتصادیة في المنطقة العربیة
الحكومات والسلطات المحلیة ومنظمات المجتمع "على مبادرات ومسؤولیات المتابعة لكافة الجهات الرئیسیة ذات العالقة 

  ". المدني وغیرهم والمنظمات الدولیة واألمم المتحدة
نیابة عن المشاركین في ورشة العمل إلى " إعالن عمان"قدیم وافقت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي األردنیة على ت )٣

  .  السكرتیر العام لألمم المتحدة وذلك من خالل البعثة الدائمة لألمم المتحدة في األردن
 حول المشاركة المدنیة في السیاسات العامة التي قدمتها األمم المتحدة خالل ورشة العمل تقدیرًا Tool Kitلقیت مسودة  )٤

 .من جانب المشاركین الذین وجدوا أنها مفیدة للغایة والذین طلبوا إنهاءها ونشرها باللغتین اإلنكلیزیة والعربیةعالیًا 

یعتبر دعم إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة للدول العربیة ضروریًا لبناء قدراتها الوطنیة في  )٥
  . تویات والمراحل ولتقویة مؤسساتها في هذا المجالمجال المشاركة المدنیة على كافة المس

 

   المناقشات والتوصیات—وقائع ورشة العمل : الباب الثاني
فرص وتحدیات في المشاركة المدنیة في السیاسات االقتصادیة ''عقدت في عمان ورشة عمل إقلیمیة للمنطقة العربیة تحت عنوان 

المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، بالتعاون مع جهتین أردنیتین، هما المجلس الوطني ، وذلك بتنظیم من إدارة األمم "واالجتماعیة
لشؤون األسرة، الذي ترأسه جاللة الملكة رانیة العبد اهللا، ووزارة التخطیط والتعاون الدولي، باإلضافة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

 دولة عربیة، یمثلون ١٧ مشاركًا من ٨٣وقد أسهم في أعمال ورشة العمل أكثر من . لمحدودةاألردن، وبدعم من شركة سرایا القابضة ا
وتمحورت المناقشات حول استكشاف مختلف . مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة، منظمات المجتمع المدني، الوسط األكادیمي، ووسائل اإلعالم
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لمجتمع المدني في رسم السیاسیات االجتماعیة واالقتصادیة، وتبادل الخبرات فیما األسالیب والمنهجیات، التي من شأنها أن تؤدي إلى مشاركة ا
یتعلق بإشراك المواطنین في عملیة وضع وتطویر السیاسیات ذات الصلة باألهداف اإلنمائیة لأللفیة، وإنشاء شبكة إقلیمیة عربیة لمشاركة 

  .المجتمع المدني
  

  : أهداف ورشة العمل
  

من خالل تحفیز الحوكمة التشاركیة وتعزیز مفاهیم المواطنة، التي تتضمن واجهة تحدیات التنمیة في المنطقة العربیة انطالقا من السعي لم
الملحق : انظر(هدفت الورشة التطبیق األمثل لألهداف التنمویة المتفق علیها دولیا، بما فیها األهداف اإلنمائیة لأللفیة، في المنطقة العربیة، فقد 

  :إلى ما یلي) ج ورشة العمل برنام–) ١(
  
 .االطالع على خبرات رائدة تمت في مختلف دول العالم في مجال تعزیز مفاهیم المواطنة وعرض التجارب الناجحة على المشاركین )١
دول طرح ومناقشة األفكار المبتكرة الرامیة إلى تعزیز مفاهیم المواطنة بین الشركاء المحتملین لقیادة مثل هذه المبادرات في ال )٢

  :العربیة، بما فیها مكونات بناء قدرات العاملین في المجاالت التالیة
  . بناء خطط وطنیة على مستوى األقطار العربیة لتعبئة المجتمع في كل دولة نحو تعزیز مفاهیم المواطنة §
  . العربیةتوظیف خطط التعبئة المجتمعیة في تحدید القضایا األساسیة التي تعتبر من أولویات العمل في الدول  §
  .توثیق القضایا األساسیة ذات األولویة §
 .نشر المعلومات على المستوى الوطني وعرض القضایا األساسیة ومناقشتها مع الشركاء الحكومیین §

إعداد خطط عمل وطنیة لتعزیز إجراءات إدماج المواطنة وتعزیزها، وذلك من أجل التحضیر إلطالق مرجع اجتماعي وطني لكل  )٣
  .  المشاركةدولة من الدول

  
   :المشاركون

  
من إجمالي عدد المشاركین، في حین بلغ عدد المشاركین من منظمات % ٢٩شكل المشاركون من الوزارات والمؤسسات الحكومیة ما نسبته 

ألكادیمیین، لأما أدنى نسبة مشاركة فقد كانت . من إجمالي عدد المشاركین، وهي أعلى نسبة مشاركة% ٤٠ مشاركًا، أي ٣٣المجتمع المدني 
  .أعداد المشاركین ونسبة المشاركة حسب نوع المؤسسة) ١(ویبین الجدول . من إجمالي عدد المشاركین% ٢حیث لم تتجاوز 

 
  .توزیع المشاركین في ورشة العمل حسب نوع المؤسسة التي ینتمي المشارك إلیها): ١(الجدول 

 النسبة المئویة  عدد المشاركین   نوع المؤسسة 
 %٢٩ ٢٤ ت والمؤسسات الحكومیة الوزارا

 %٤٠ ٣٣  منظمات المجتمع المدني 
 %٨ ٧  اإلعالم 

 %٢ ٢ الوسط األكادیمي 
 %١٦ ١٣  مؤسسات األمم المتحدة 

 %٥ ٤ القطاع الخاص 
 %١٠٠  ٨٣  المجموع 



 ١١

 

  
ما نسبته )  مشاركًا٣٤(من عدد المشاركین في حین شكل الرجال % ٥٩  امرأة، أي٤٩أما من حیث النوع االجتماعي، فقد شارك في الورشة 

  . })٢(انظر الشكل {من عدد المشاركین  % ٤١
  

  نسبة وعدد المشاركین في الورشة حسب النوع االجتماعي ): ٢(الجدول 
 العدد النسبة المئویة المشاركون

 ٣٤ %٤١ ذكور 
  ٤٩ %٥٩  إناث 

 ٨٣ %١٠٠ المجموع 
  

  
أسماء المشاركین في ورشة العمل وعناوینهم والمؤسسات التي یمثلونها وبلدانهم، إضافة إلى نوع المؤسسة التي ) ٢(یبین الملحق رقم 

  ).الخ... حكومیة، غیر حكومیة، أمم متحدة، (یمثلونها 

. مشاركة حسب النوع االجتماعينسبة ال): ٢(الشكل 

 ذكور
٤١٪

 إناث
٥٩٪

 .نسبة المشاركة حسب نوع المؤسسة التي ینتمي المشارك إلیها): ١(الشكل 

 والمؤسسات الحكومیةالوزارات 

٢٩٪

 منظمات المجتمع المدني
٤٠٪

 اإلعالم
٨٪

  نواألكادیمی   
٢٪

  المتحدةاألمممؤسسات 
١٦٪

 القطاع الخاص
٥٪



 ١٢

   المناقشات والتوصیات—وقائع الجلسات 
  ٢٠٠٧) مارس(ذار  آ١٣ الثالثاء، —الیوم األول 

  
  الجلسة االفتتاحیة 

  . األردن—جمیل الصمادي، األمین العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة . د: الرئیس
  . األمم المتحدة—نجاة كارابورني، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة   :مقررا االجتماع

  . األردن—ألسرة محمد القریوتي، مدیر المتابعة والتقییم، المجلس الوطني لشؤون ا
  

افتتحت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي في المملكة األردنیة الهاشمیة، السیدة سهیر العلي، ورشة العمل اإلقلیمیة للمنطقة العربیة وأكدت أن 
ء البعد االجتماعي التحوالت االقتصادیة التي شهدها العالم خالل العقدین الماضیین أدت إلى تزاید الدعوات على مختلف المستویات إلعطا

وأضافت أن نجاح مسیرة التنمیة المستدامة بمختلف جوانبها یعتمد بشكل أساسي على . المزید من العنایة واالهتمام في ظل هذه التحوالت
 المجتمع ترسیخ مفهوم اإلدارة الرشیدة الذي یؤكد على أهمیة تحقیق التكامل والتفاعل والمشاركة بین الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات

وأشارت إلى أهمیة تمكین المرأة األردنیة من خالل تسلیحها بالمهارات والمعرفة لزیادة فاعلیتها في التنمیة المحلیة وزیادة مشاركتها . المدني
جب التصدي لها، في عملیة صنع القرار، قائلة إنه بالرغم من كل ما تم تحقیقه في هذا المجال، إال أنه مازال هناك العدید من التحدیات الوا

ومن أبرزها تعدد مؤسسات المجتمع المدني التي تتشابه في عملها بحیث أصبح هذا الكم یمثل تحدیا ولیس فرصة لزیادة دور هذه المؤسسات 
  .في عملیة التنمیة

  
لمجتمع األردني تضعنا أمام جمیل الصمادي، فقد أوضح أن الصورة العامة ل. أما األمین العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة في األردن، د

  .تحدیات یجب أن نواجهها كغیرنا من البلدان العربیة، أهمها الفقر والبطالة واألمیة والكوارث البیئة
  

عادل خان، إلى ما أظهره ملخص تقریر األهداف . بدوره، أشار رئیس فرع اإلدارة والحوكمة االجتماعیة االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة، د
أما لوك ستیفنس، الممثل المقیم لبرنامج األمم . ئیة لأللفیة في المنطقة العربیة من تفاوت في الدخل والحرمان االجتماعي في المنطقةاإلنما

المتحدة اإلنمائي في األردن، فأشار إلى وجود مبادرات لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي أخذت تتزاید بقوة، ولكن  بدرجات مختلفة 
  .بلد آلخرمن 

  
كما أشارت لیوني متى، ممثلة شركة سرایا القابضة المحدودة، إلى إن الشركة قامت بعدة مساهمات على الصعید المحلي تجسیدا لرؤیة الشركة 

اعیة، مثل وقد تمثل ذلك في العدید من المبادرات الخیریة والتعلیمیة والبیئیة واالجتم. في المساهمة الفاعلة في تطویر المجتمعات المحلیة
إطالق صندوق سرایا للبعثات الدراسیة وتبني برنامج رعایة وتطویر إحدى المدارس األساسیة في مدینة العقبة تجسیدا لمبدأ التكامل والشمولیة 

  .في التطویر نحو تحقیق التنمیة المستدامة
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  :هي والتي بعد ذلك باشر المشاركون في دراسة المحاور الرئیسیة لورشة العمل
  

  االقتصادیة وعملیات رسم السیاسات-األهداف اإلنمائیة لأللفیة، القضایا االجتماعیة: ١المحور 
  

   األردن— محمد الخصاونة، وزارة التخطیط والتعاون الدولي :المیسر
   األردن— رانیا طرزي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :المقرر

  
  "فرص والتحدیاتال: المشاركة المدنیة في السیاسات العامة"
  

  . فرع اإلدارة العامة/ عادل خان، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة. د
  

وكیف یمكن االستفادة منها على المستوى ) دروس مستفادة(عادل خان موجزًا عن التجارب العالمیة في مجال إدماج المجتمع المحلي . قدم د
ب الدول المتقدمة والتي بدأت تدمج المواطنین في جمیع مستویات التشارك مع الحكومات والنقابات والمجتمع العربي من خالل االستعانة بتجار

وشرح المتحدث مفهوم التشارك ومشاكله في الدول النامیة وتأثیر التطورات . المدني من أجل تحقیق زیادة في التنمیة االجتماعیة وتطویرها
وتم خالل الجلسة تقدیم . الث األخیرة، والتي تؤثر على حیاتنا وتقودنا بشكل أو بأخر نحو مفهوم التشاركالعالمیة التي حصلت في العقود الث

خان أنه كلما ارتفع . النماذج المتبعة في دول العالم بحسناتها وسیئاتها وتوجیه المشاركین نحو تحدي الممارسات األمثل للدول العربیة، وأكد د
لتنمیة، حیث یجب أن یكون البلد جاهزًا ومستعدًا بالدیمقراطیة، مع التشدید على أن الدیمقراطیة ال بد أن تتوازى سقف الحریة، كلما استدامت ا
لكن .  دولة حول العالم تحولت إلى الدیمقراطیة خالل العقدین األخیرین، وذلك عن طریق إنشاء البرلمانات٥٨مع العدالة االجتماعیة، ألن 
  .اث النتائج السیاسیة واالقتصادیة المرجوة، مما یؤكد أن البرلمان وحده لیس كافیًا لترسیخ الدیمقراطیةبعض هذه الدول فشل في إحد

   
خان الوظائف الرئیسیة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االجتماعیة واالقتصادیة مع التركیز على دور اإلدارة في إعالن األمم . كما لخص د

وأكد على أن العولمة . اإلنمائیة لأللفیة والتي تعتبر سیاقًا شامًال لتحقیق العدالة االجتماعیة والمساواة لكل العالمالمتحدة لأللفیة وتطبیق األهداف 
قد عادت بفائدة كبیرة على حركات التحرر، لكن البلدان المختلفة لم تستفد بشكل متوازن، فقد زاد فقر الدول الفقیرة وزاد غنى الدول الغنیة، أي 

فالعولمة أفادت األغنیاء ولم یستفد منها الفقراء، . ن في كل بلد من بلدان العالم، أفرادًا أصبحوا أكثر ثراء وآخرین أصبحوا أشد فقرًاأننا نجد أ
كما أصبحت السیاسات أیضا أكثر تعاونا مع الفقراء، إذ أنها أصبحت تحاول أن تستخدم أرخص القوى العاملة وتقدم أسوأ الخدمات، مما یؤثر 

  ). ٣یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (ًا على حیاتنا سلب
  

   :المداخالت
  

تلخصت مداخالت المشاركین حول مستقبل البرلمانات في الدول التي یوجد فیها مؤسسات بدیلة، وهل ستنتهي المؤسسات البدیلة مع مرور 
ت السیاسة في الدول العربیة ومشاركة المجتمع المدني كما تناول المشاركون أثر ذلك اإلصالحا. الزمن وظهور برلمانات دیمقراطیة حقیقیة

  .كشریك أساسي في عملیات التنمیة السیاسیة واالقتصادیة
  
  

كما الحظ المشاركون أن أهداف األلفیة، مع أنها جیدة، إال أنها لیست وصفة صالحة لجمیع البلدان نتیجة للتفاوت في التطور وعدم التزام الدول 
  . الفقیرة للقضاء على الفقرالغنیة بمساعدة الدول

   
تناولت المداخالت كذلك حقیقة أن مشاركة منظمات المجتمع المدني تختلف من دولة ألخرى حسب االنفتاح وحسب درجة الدیمقراطیة، ألن 

وصیتها اإلقلیمیة؟ كیف یمكن للدول أن تسعى لبلورة نماذج لدمج المجتمع المدني حسب خص. القضیة تتعلق باإلشراف الحقیقي لجمیع الشركاء
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هناك كم هائل من المنظمات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي یقتصر عملها على النشاطات التقلیدیة وتعاني من ضعف في تمویل 
كما أن مؤسسات المجتمع المدني والحكومات یجب أن تتحمل . برامجها ومشاریعها، مما یعیق عملیة مشاركتها في صناعة القرارات

  .واألهم من ذلك، قضیة الثقة بین مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. ؤولیاتها األخالقیةمس
  

شددت المداخالت على أهمیة وجود مسؤولیة أخالقیة ورؤیة مشتركة للمشاركة، وذلك من أجل تعزیز المسؤولیة وتحدید أدوار كل من 
  .الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في الخطط المستقبلیة

  
  "ما هي اإلصالحات الالزمة للمنطقة العربیة: حات أجهزة الحكم من أجل تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیةإصال"

  .  زینة علي احمد، مستشار الحكم المحلي، مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمنطقة العربیة
  

ث یتضمن إعالن األلفیة مجاالت تتعلق بالحریة  واالستقالل وسیادة قدمت الورقة توضیحًا لألهداف اإلنمائیة لأللفیة وعالقتها بالحوكمة، حی
 في سبیل تحقیق هذه األهداف، وحددت ثالث مناطق رئیسیة ٢٠٠٥واستعرضت الورقة مدى التقدم الذي تم إحرازه خالل العام . القانون

الدول األقل ) ٣(مریكا الالتینیة والكاریبي وأفریقیا، أ) ٢(أسیا وشمال أفریقیا وغرب أسیا، ) ١: (ظهرت فیها فروقات متباینة في اإلنجاز
  .تطورا

  
ذكرت الورقة أن التقریر الخاص بالمنطقة العربیة أشار إلى تقدم في مكافحة الفقر والتعلیم، وتأخر في إنجاز األهداف األخرى في المشرق 

بینما بین التقریر أن دول الخلیج، وعلى الرغم من التقدم الذي في المقابل، ظهرت مستویات متباینة من اإلنجاز في المغرب العربي، . العربي
  .أحرزته في تحقیق معظم األهداف، إال أنها بحاجة إلى مزید من التقدم في مجال المساواة بین الجنسین

        
مساواة االجتماعیة، األمیة، الحكم الرشید، أكدت الورقة أن هناك العدید من العقبات، التي البد من تجاوزها، ومنها الزیادة السكانیة، البطالة، ال

وعلیه، فإن الدول العربیة تواجه مجموعة من التحدیات على رأسها المشاركة المدنیة والسیاسیة، حریة . والحروب والنزاعات المسلحة
  .  األحزاب والرأي، المسائلة والشفافیة

  
 إلى معاییر لقیاس التقدم في مجال الحكم الرشید لمواجهة العقبات والتحدیات شددت الورقة على أن تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة بحاجة

یرجى الرجوع (القائمة  والتأكید على أهمیة الالمركزیة في تقلیص الفروقات بین المناطق الجغرافیة، مما یتطلب بناء قدرات السلطات المحلیة 
  ). ٤إلى الملحق رقم 

  
  
  " نمائیة لأللفیة في األردننظرة عامة على تطبیق األهداف اإل"

  .محمد الخصاونة، مدیر السیاسات العامة والدراسات، وزارة التخطیط والتعاون الدولي، األردن
  .رانیا طرزي، خبیر الفقر، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن

   
ى المستوى المحلي وعالقتها بالمشاركة المدنیة وتم، األهداف اإلنمائیة لأللفیة عل) localization" (توطین"بدأت الورقة باستعراض عملیة 

تتكون عملیة توطین األهداف من ثالثة مكونات . على وجه الخصوص، تقدیم نماذج لتوطین هذه األهداف في محافظتي العقبة والزرقاء
ؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم تحضیر رئیسیة، هي بناء القدرات، رفع مستوى الوعي باألهداف اإلنمائیة لأللفیة، والحوار والتشاور مع م

وقد عملت وزارة التخطیط والتعاون الدولي خالل عملیة توطین األهداف مع دائرة اإلحصاءات العامة . تقریر األهداف اإلنمائیة لأللفیة
ل االتصال، الجامعات، البلدیات، والوزارات الرئیسیة والمجالس المحلیة، وبالتشاور مع المنظمات غیر الحكومیة، مثل االتحاد النسائي، وسائ

وقد أظهرت العملیة ضرورة رفع الوعي وتبادل المعلومات من أجل تعزیز مشاركة المجتمع المدني، كما كشفت عن . النقابات والقطاع الخاص
لتحدیات، التي تشمل فوارق في قدرات مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم بین التقریر احتیاجات بناء القدرات، كما استعرض مجموعة من ا
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استقاللیة ومستوى تمثیل مؤسسات المجتمع المدني، مستوى الثقة فیما بین هذه المؤسسات والحكومة، واإلرادة السیاسیة لتعزیز مشاركة 
  ).٥م یرجى الرجوع إلى الملحق رق(كما أشارت الورقة إلى أن المشاركة المجتمعیة وصلت إلى حد صیاغة جمل التقریر . المجتمع المدني

  
  : المداخالت

أشار المشاركون إلى أن النمو االقتصادي وتطبیق األهداف یرتبطان ارتباطًا غیر مباشر مع الحوكمة وأن اإلصالحات في أجهزة الحكم قد ال 
كانت وجهة نظر و. ولفتت الورقة االنتباه إلى أن مؤشر الحریة في الوطن العربي یعتبر األضعف. تقود بالضرورة إلى إنجاز أهداف األلفیة

كما أكد المشاركون على أن وجود االحتالل في بعض الدول یؤدي إلى . بعض المشاركین أن هناك ست دول لدیها حریة جزئیة ولیست كاملة
ر وأثا. نتائج غیر دقیقة عن مستوى الحریة، كون الدول المحتلة تعاني من نقص الموارد واإلمكانات إلدماج المجتمع المحلي في السیاسات

المشاركون مجموعة من التساؤالت حول عنصر التشاور مع المجتمع المدني، والذي طرح في التجربة األردنیة، وهل تصل هذه العملیة إلى 
كما أشارت الورقة إلى التجربة المصریة في عملیة توطین األهداف، حیث أنتجت مصر تقاریر . التنفیذ أم تقتصر على عملیة جمع المعلومات

  . محافظة وبدأت عملیة التوطین على مستویات القریة والمنطقة١٩األهداف في عن توطین 
  

في ردود المتحدثین، تمت اإلشارة إلى أهمیة أجهزة الحكم مع التأكید على أن وجود هذه األجهزة ال یؤدي بشكل مباشر إلى إنجاز األهداف، إذ 
دن أظهرت تقدمًا في التوطین على المستوى المحلي، على الرغم من أن الوضع أن األمثلة على تطبیق أهداف األلفیة في لبنان وسوریا واألر

  . قد یكون مختلفًا على المستوى اإلقلیمي
  

أشارت الورقة إلى أن تقاریر المركز العربي للتنمیة البشریة بینت أن مستویات الحریة في الدول التي تعانى من اضطرابات سیاسیة أعلى من 
  . غیرها

  
بالتجربة األردنیة، تمنى المشاركون أن تتقدم العملیة لتتمخض عن تطویر خطة على المستوى المحلي تحدد األولویات وتوضح فیما یتعلق 

  .أدوار الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء
  
  
  

  قتصادیة اال-األهداف اإلنمائیة لأللفیة شبه اإلقلیمیة، استراتیجیات وقضایا التنمیة االجتماعیة: ٢المحور 
  

   األمم المتحدة—إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة / عادل خان .  د:المیسر
  

  :تم تقسیم المشاركین إلى ثالث مجموعات
  )الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا، جیبوتي(المجموعة األولى  –
  )قطر، اإلمارات، الكویت، السعودیة، البحرین، لیبیا(المجموعة الثانیة  –
  ).األردن، مصر، سوریا، فلسطین، العراق، الیمن، لبنان( الثالثة المجموعة –
  

كما تم توزیع مجموعة أسئلة على المجموعات الثالث لمناقشتها والخروج بعرض لواقع الممارسة في الدول التي تتكون منها المجموعات 
وقد قامت كل مجموعة بتعیین مقرر ومیسر لها . ت العامةبحیث تبین آلیات المشاركة بین المجتمع المدني والحكومة في مجال صیاغة السیاسا

  . لتنظیم عملها
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  تقاریر مجموعات العمل الثالث
  

   مصر –إبراهیم محرم، برنامج شروق .  د:المیسر
  نجاة كارابورني، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة: المقرر

  
  :ر المطروحة للنقاش، وكانت النتائج على النحو التاليقدمت المجموعات الثالث عروضها حول المحاو

  
  )الجزائر، تونس، المغرب، موریتانیا، جیبوتي(المجموعة األولى 

  
یحتدم الجدل حول مفهوم المجتمع المدني، إال أنه ال یوجد اتفاق عام حول هذا المفهوم وحول دور المجتمع المحلي، بل هنالك تناقضات حول 

  .  هو على مستوى السیاسات فقط أم أنه یتطلب وضع خطوط وحدود لدور المؤسسات المدنیة ضمن إطار المجتمع المدنيهل. المفهوم والدور
  

إال أن هناك أهمیة إلیجاد شبكة عربیة . یجب أن نأخذ باالعتبار تعدد الشبكات في جمیع المجاالت، مما یؤدي إلى تشتت الجهود وعدم فاعلیتها
  .لخبرات والبرامج تقوم على آلیات التشبیك والتشاركللمجتمع المدني لتبادل ا

  
وقد أكد المشاركون على أهمیة رفع فاعلیة المجتمع المدني في صیاغة السیاسات االجتماعیة والبحث عن الطرق واآللیات التي تدعم التوجه 

ذه الدول تحتاج للعمل بصورة أكثر فاعلیة من كما أكدوا على أن ه. في إشراك المجتمع المدني في جمیع مراحل صیاغة السیاسات الحكومیة
  . قبل المجتمع المدني للوصول إلى المساواة بین الجنسین من خالل العالقة التشاركیة مع القطاع الحكومي

  
  )قطر، اإلمارات، الكویت، السعودیة، البحرین، لیبیا(المجموعة الثانیة 

  
وتتناول هذه الخطط في جمیع محاورها األهداف اإلنمائیة لأللفیة، التي تعتبر . و أكثرتوجد لدى هذه الدول خطط تنمویة شاملة لخمس سنوات أ

وعلى الرغم من اإلنجازات التي حققتها هذه الدول . هذه األهداف أحد مكوناتها الرئیسیة وتنص على متابعتها وتحلیلها وتفصیل البرامج علیها
كما أن المساواة بین . لة مازالت تشكل تحدیًا في ظل النسبة الكبیرة من العمالة الوافدةفي المجالین الصحي والتعلیمي، إال أن مسألة البطا

  .الجنسین مازالت بعیدة المنال في هذه الدول
  

یشارك المجتمع المدني في هذه البلدان في وضع الخطط القومیة ومساندة المؤسسات الحكومیة المكلفة بوضع الخطط والسیاسات من خالل 
وعلى الرغم من هذا . ي فرق عمل وطنیة وورش عمل وطنیة وفي عضویة لجان تخصصیة تابعة للمؤسسات الحكومیة التخطیطیةالمشاركة ف

ویقترن ذلك كله مع غیاب . التوجه في إشراك المجتمع المدني في التخطیط، إال أن هذه الشراكة هي في الغالب غیر مؤسسیة وغیر ملزمة
  . ا في وضع الموازنات والمتابعة والمراقبةمؤسسات المجتمع المدني عن دوره

  
كما أن هناك تحدیات تتمثل في . على الرغم من الدعم السیاسي، إضافة إلى الموارد المالیة المتاحة، إال أن التشریعات تحتاج لمزید من التطویر

  . االتكالیة في التمویل وضعف دور القطاع الخاص
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  )سوریا، فلسطین، العراق، الیمن، لبناناألردن، مصر، (المجموعة الثالثة 
  

تم دمج عدد كبیر من مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الحكومي من خالل إشراكها في صیاغة األهداف اإلنمائیة وفي سیاسات الدولة 
  .واستراتیجیاتها

  
مجتمع المدني لدوره ودور الحكومة، وغیاب من المعیقات غیاب مظلة تعبر عن المجتمع المدني وتتكلم باسمه بدون وصایة، وعدم فهم ال

. كما أن هناك استهجان وعدم تقدیر ألهمیة المجتمع المدني ودوره كشریك في الخطط ولجان التنفیذ. التعریف الدقیق لمفهوم المجتمع المدني
لیات النتقاء الالعبین األساسیین من وال تتوفر في معظم هذه الدول آ. كما أن عدد المؤسسات المدنیة القائمة هناك هائل وتمویلها ضعیف

  .المجتمع المدني
  

ثم إنه ال یوجد جو سیاسي یسمح بإنشاء خطة استراتیجیة طویلة األمد، إضافة إلى القیود السیاسیة الكبیرة المفروضة على المنظمات ذات 
لسیاسیة، وإلى قیام الحكومة بضرب األحزاب الطابع السیاسي، مما أدى إلى هروب ممارسي السیاسة من القیود المفروضة على األحزاب ا

  .السیاسیة غیر المرخصة
  

بالنسبة للعراق وفلسطین، فقد أكدت المجموعة أن االحتالل دمر البنیة التحتیة وأجهزة الدولة ،مما أضعف الحكومة وأعجزها عن القیام بدورها 
كذلك، یعاني . مني یلقى بظالله الثقیلة على منظمات المجتمع المدنيكما أن عدم استقرار الوضع السیاسي واأل. المطلوب في تقدیم الخدمات

  .المجتمع المدني من انعدام الشفافیة ومن أن الخطط قصیرة األمد تحمل صفة الطوارئ
  

مي كما تبرز الحاجة إلى تطویر فضاء إعال. من الضروري في هذه المرحلة دعم دولة القانون واألمن اإلنساني ضد الصراعات المسلحة
إن غیاب الجانب األمني وغیاب الدعم الحكومي والدعم المقدم من الجهات العربیة یعزز االعتماد على التمویل األمریكي . وتعبیري حر للجمیع

  . والبریطاني، إضافة إلى غیاب دور المؤسسات الدولیة
  

  ) ١(ممارسات وابتكارات المشاركة المدنیة : ٣المحور 
  

  .  البحرین–تاذ علم االجتماع بجامعة البحرین باقر النجار، أس: المیسر
   .  األردن–أماني تفاحة، المجلس الوطني لشؤون األسرة : المقرر

  
تطرقت األوراق المقدمة في هذه الجلسة إلى أهمیة تطویر السیاسات ومشاركة المجتمع المحلي في صیاغة السیاسات، كما تناولت مدى 

سات المجتمع المحلي، باإلضافة إلى عدم فاعلیة السیاسات االجتماعیة في المناطق المهمشة، ودور استعداد المواطنین للمشاركة في مؤس
  .الحكومات في تعزیز ذلك من خالل التشریعات والحوافز المادیة

  
  "اعیة لغرب آسیادور منظمات المجتمع المدني في صیاغة السیاسة االجتماعیة في مراحلها األولیة في منطقة اللجنة االقتصادیة واالجتم"

  )إسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا : بیان طبارة
  

استعرضت الورقة كیفیة استخدام المشاركة المدنیة كأداة في صیاغة السیاسات االجتماعیة وبینت لماذا أصبحت السیاسات االجتماعیة غیر 
  .فعالة في المناطق الریفیة والمهمشة

  
ن القاعدة إلى القمة ذات أهمیة عالیة في تطبیق السیاسات العامة، وذلك بسبب األثر السلبي لعولمة االقتصاد على أصبحت منهجیة العمل م

  . الدول غیر المستعدة للتعامل مع العولمة
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عودیة، وقد أثبتت في عدة مجتمعات محلیة في سوریا، مصر، لبنان، الیمن والس) إسكوا(لقد عملت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 

وقدمت الورقة . خبرة إسكوا في المجتمعات الریفیة أن النهج التشاركي كان له أثر إیجابي واضح في تحسین رفاه المجموعات المهمشة
 للمشاركة البیئة الداعمة: وتشمل هذه العناصر أو المكونات. للعناصر األساسیة التي تضمن فاعلیة إدماج المجتمع المحلي في السیاسات العامة

واإلدماج، حشد الدعم لمشاركة المجتمع المدني في صیاغة ومتابعة السیاسات االجتماعیة، تطویر التشریعات وتعزیز ثقة المجتمعات الریفیة 
  .والمهمشة بمؤسسات المجتمع المدني

  
جتماعیة، تتمثل في البیروقراطیة، غیاب دولة من جهة أخرى، بینت الورقة أن أهم العقبات، التي تعیق إدماج المجتمع المدني في السیاسات اال

  .القانون، ضبابیة الشفافیة، ضعف المحاسبة والمسائلة، ومقاومة التغییر
   
  "مفهوم التنمیة المحلیة ضمن منظومة المجتمعات المدنیة"

  خالد الطراونة، مدیر التنمیة االجتماعیة، وزارة التخطیط والتعاون الدولي، األردن
   

وتحدثت عن الرسالة التي وجهها جاللة الملك حول مفهوم التنمیة )  وجهة نظر الدولة األردنیة في منظومة المجتمعات المدنیةطرحت الورقة
االجتماعیة المستدامة واستغالل النهج التشاركي كأحد ركائز التنمیة المستدامة الموجهة نحو طاقات المجتمع لمواجهة تحدیات التنمیة المحلیة 

  .ي الدول، وخاصة دول العالم الثالثالمستدامة ف
  

كما تحدثت الورقة عن أبرز المعیقات والمتمثلة في مركزیة صنع القرار التنموي وتنفیذه وعدم الوضوح في تحدید المسؤولیات بین المستویات 
ؤسسات المجتمع في التنمیة المختلفة، إضافة إلى ضعف القدرات المؤسسیة لدى المؤسسات العاملة في التنمیة المحلیة وضعف مشاركة م

لهذا، فإن األردن یطمح إلى مستوى أعلى من الالمركزیة وتكامل التشریعات، حیث أن دور مؤسسات المجتمع المدني أصبح مطلبا . المحلیة
  ).٦یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (اجتماعیا وضرورة للشعوب في التنمیة المستدامة 

  
  "الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق"

  عضو لجنة تنسیق شبكة النساء العراقیات، العراق /هناء أدور، األمینة العامة لجمعیة األمل 
  

ومن هنا، یبرز دورها في . تؤكد منظمات المجتمع المدني أن األمّیة والفقر والبطالة أصبحت تغذي هذا العنف المتصاعد واالحتقان الطائفي
اركة مع الدولة والقطاعات األخرى في معالجة هذه المشاكل، وتحقیق االستقرار من خالل تثبیت حكم القانون، والمساعدة في التحرك للمش

تطویر فضاء حر للدیمقراطیة ومراجعة الدستور، وااللتزام بالمعاهدات الدولیة وقانون األحوال الشخصیة، ومحاولة إیجاد فهم مشترك 
تمعات المحلیة وصانعي القرارات، إضافة إلى بناء قدرات المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة وإیجاد قنوات للمصالح الوطنیة بین المج
  .للتنسیق والتشبیك فیما بینها

   
 من الدستور العراقي تنص على ٤٣كما أن المادة . یعود تأسیس منظمات المجتمع المدني في العراق إلى عقد األربعینات من القرن العشرین

، أصبحت الظروف األمنیة تعیق عمل ٢٠٠٣وبعد العام . لدولة تكفل لمنظمات المجتمع المدني الرعایة والحمایة إلشراكها في صنع القرارأن ا
  .منظمات المجتمع المدني وتؤخر تطویر جمیع الجوانب المتعلقة بالتنمیة

  
 وآلیات العمل الواضحة، عدم االستقاللیة، قلة الوعي بأسالیب تتركز أهم المعوقات لعمل هذه المنظمات حول افتقارها للهیاكل التنظیمیة

كما تفتقر هذه المؤسسات إلى استراتیجیة واضحة لمستقبلها، إضافة إلى أن بعض المنظمات . الحصول على التمویل، وعدم توفر الدعم المادي
بعض هذه المؤسسات، مما یجعلها تحتاج إلى جهد ورعایة تشعر بتدخل الدولة في عملها بشكل مباشر، إضافة إلى مشكلة الفساد اإلداري في 

   ).٧یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (كبیرة، وخاصة بسبب الظروف األمنیة 
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  " دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة "
  رمزیة اإلریاني، رئیسة مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، الیمن

  
ورقة تعریف المشاركین بما قامت به مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني من المشاركة في الخطط التنمویة الرامیة لتحقیق استهدفت ال

الدور ) ١: (وتغطي الورقة محورین أساسیین. األهداف اإلنمائیة لأللفیة ومالمح الدور المستقبلي لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص
  ).٨یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (الدور المستقبلي للمجموعة ) ٢(ر األهداف اإلنمائیة لأللفیة و الذي قامت به في إطا

  
  " المجلس الوطني لشؤون األسرة: نموذج من مؤسسات المجتمع المدني"

  الرا حسین، نائب األمین العام، المجلس الوطني لشؤون األسرة، األردن
  

لشؤون األسرة كنموذج عن مؤسسات المجتمع المدني الناجحة وقالت إنه یهدف إلى تحسین مستوى قدمت السیدة الرا حسین المجلس الوطني 
معیشة األسر األردنیة والحفاظ على الكیان العائلي واستقراره واكتفائه الذاتي، وإلى توفیر بیئة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وتشریعیة وثقافیة 

 المجلس في أنه هیئة فكریة للسیاسات الوطنیة وهیئة تنسیق ومراقبة، إضافة إلى أنه یعمل على حشد وقد تمثل دور. داعمة للعائلة وألفرادها
   ).٩یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (الدعم وكسب التأیید 

  
  " دولیةإلى تقویمات عقالنیة حسب معاییر المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي بالجزائر من ترقیة الحوار االجتماعي واالقتصادي"

  .سامیة بن عباس كغوش، عضو مكتب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، الجزائر
  

استعرضت المتحدثة عمل المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي وقالت إنه عبارة عن مؤسسة استشاریة مهمتها األساسیة التشاور وضمان 
ویتمثل دور المجلس األساسي في تنویر السیاسات العمومیة في كل مسألة . قراطیةدیمومة الحوار االجتماعي واالقتصادي من أجل تدعیم الدیم

  ).١٠یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (ذات صلة بالنمو االقتصادي واالجتماعي من خالل توصیات تأتي بعد اإلخطار أو اإلخطار الذاتي 
  

  مداخالت المشاركین 
  

إلى التحدیات األساسیة المذكورة في عنوان ورشة العمل ومدى إشارة هذه األوراق إلى هذه أكدت المداخالت الحاجة إلى أن تتطرق األوراق 
  .التحدیات، إضافة إلى أهمیة التفریق بین الحكومة والدولة

  
كذلك، أكدت المداخالت على أن أهداف مؤسسات المجتمع المدني یجب أن تكون واضحة وأن ال یقصد منها تحقیق أهداف سیاسیة، وعلى 

ورة تحدید العالقة بین مؤسسات المجتمع المدني والسیاسة وزیادة اهتمام الدولة بمؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة العاملین في هذه ضر
كما أكد المشاركون على تنظیم عالقة مؤسسات المجتمع المدني بعضها ببعض وأهمیة أن یكون هناك تكامل في المؤسسات . المؤسسات

  .وتناسب في األدوار
  

  )٢(ممارسات وابتكارات المشاركة المدنیة : ٣المحور 
  

  . سارة الدویسان، وكیل وزارة التخطیط سابقا، الكویت. د: المیسر
  .علي میرزا، مستشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لیبیا: المقرر
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  "المجتمع المدني في موریتانیا"
  ف بحقوق اإلنسان ومكافحة الفقر والدمج، موریتانیاعبد اهللا ولد عبد الفتاح، مستشار المفوض المكل

  
برامج و تطرقت الورقة إلى التطورات الشمولیة للمجتمع المدني في موریتانیا، مع التركیز على خصائص ودور وإیجابیات المجتمع المدني

صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر ) ١: ( نموذجیتین إضافة إلى تقدیم مبادرتین،)الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(دعم المجتمع المدني 
  ).١١یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (مشروع التنمیة المستدامة ومكافحة الفقر بدار النعیم ) ٢(الحكومیة الوطنیة و 

  
  "المجتمع المدني في لیبیا"

   لیبیا –فطیمة یوسف وفا، مكتب التعاون الفني . د
  

 مدى تطبیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة والتقدم الذي أحرزته لیبیا في هذا المجال مع مقارنته مع نتائج فطیمة یوسف وفا ورقة عن. قدمت د
كما عرضت للوضع العام لمؤسسات المجتمع المدني من حیث عددها واختصاصاتها وتطور . تطبیق هذه األهداف في دول نامیة أخرى

  ).١٢ الرجوع إلى الملحق رقم یرجى(التشریعات والقوانین التي تحكم وتنظم عملها 
  
  "الشراكة في السیاسات العمومیة بالمغرب"

  كوثر علوي المدغري، رئیسة مرصد المناصب العمومیة، وزارة تحدیث القطاعات العامة، المغرب
  

ي في السیاسات قدمت السیدة كوثر ورقة حول الشراكة في السیاسات العمومیة بالمغرب أوضحت فیها استشارة ومشاركة المجتمع المدن
  .العمومیة، المبادرات المتخذة في إطار الشراكة، المكتسبات، اإلطار المؤسساتي للشراكة، والتحدیات التي تواجه المشاركة في المجتمع المدني

  
 التنمویة كما عرضت لالستراتیجیة الوطنیة من أجل اإلنصاف والمساواة بین الجنسین بإدماج النوع االجتماعي في السیاسات والبرامج

  ).١٣یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (ومساهمة وزارة تحدیث القطاعات العمومیة في تنفیذ مقتضیات اإلستراتیجیة 
  
  "الدروس المستفادة من تجربة مركز المرآة العربیة للتدریب والبحوث"

   تونس–سكینة بوراوي، مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث . د
  

ة مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث والدروس المستفادة من هذه التجربة في إجراء األبحاث ذات األولویة استعرضت الورقة تجرب
   ).١٤یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (واستخدام وسائل اإلعالم ونتائج البرامج لتوجیه عملیة صناعة القرار 

  
  "تجربة برنامج شروق: التنمیة المحلیة بالمشاركة"

   مصر –م محرم، برنامج شروق إبراهی. د
  

، الذي )٢٠٠٤ -١٩٩٤البرنامج القومي للتنمیة الریفیة المتكاملة (إبراهیم لتجربة میدانیة عملیة في التنمیة المحلیة، وهي برنامج شروق . قدم د
ریة والمؤسسیة وفق خطة تضعها كل استهدف االرتقاء بنوعیة حیاة مواطني القریة من خالل مشاركتهم في التنمیة البیئیة واالقتصادیة والبش

وتعتمد منهجیة عمل البرنامج على استنهاض القوى المحلیة للمطالبة بالتغییر، كما تعتمد على المسئولیة الفردیة . قریة في إطار خطة خمسیة
الموارد، المنهج العلمي في جمیع والجماعیة عن التنمیة، العمل من خالل منظمات أهلیة، التكامل العضوي والتساند الوظیفي لألنشطة مختلفة 

كما قدمت الورقة آللیات واستراتیجیات التنفیذ ومصادر التمویل والدروس المستفادة من . مراحل العمل، واالتساق مع القیم المجتمعیة السائدة
  ).١٥یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (البرنامج 
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  :متحدثون متطوعون
  
  یر عام مركز االستشارات واإلدارة، وزارة التخطیط، العراقرغد على عبد الرسول، قائم بإعمال مد •
  

 من الدستور العراقي تنص على ٤٣كما أن المادة . یعود تأسیس منظمات المجتمع المدني في العراق إلى عقد األربعینات من القرن العشرین
، أصبحت الظروف األمنیة تعیق عمل ٢٠٠٣وبعد العام . رأن الدولة تكفل لمنظمات المجتمع المدني الرعایة والحمایة إلشراكها في صنع القرا

  .منظمات المجتمع المدني وتؤخر تطویر جمیع الجوانب المتعلقة بالتنمیة
  

تتركز أهم المعوقات لعمل هذه المنظمات حول افتقارها للهیاكل التنظیمیة وآلیات العمل الواضحة، عدم االستقاللیة، قلة الوعي بأسالیب 
كما تفتقر هذه المؤسسات إلى استراتیجیة واضحة لمستقبلها، إضافة إلى أن بعض المنظمات . مویل، وعدم توفر الدعم الماديالحصول على الت

تشعر بتدخل الدولة في عملها بشكل مباشر، إضافة إلى مشكلة الفساد اإلداري في بعض هذه المؤسسات، مما یجعلها تحتاج إلى جهد ورعایة 
  .وف األمنیةكبیرة، وخاصة بسبب الظر

  
  ملیكا بن ماهي، رئیسیة الجمعیة المغربیة للمرأة الریفیة، المغرب •
  

كما قدمت لمحة عن . بینت ورقة العمل وضع قطاع الجمعیات في المغرب، من حیث عددها، تخصصاتها والقطاعات المجتمعیة التي تخدمها
لحكومة في مجاالت محو األمیة، تكوین الفتاة التي لم تتمكن من إكمال الخطة الوطنیة التي تبین كل األعمال التي تقوم بها بالشراكة مع ا

  . دراستها، إدماج النوع االجتماعي في جمیع المشاریع، والشراكة مع الوزارات المختلفة
  
  محمد غودیة، مدیر عام إدارة التطویر البشري، وزارة التخطیط، فلسطین. د •
  

، ظهرت ضرورة ١٩٤٨فمنذ عام . مدني في فلسطین والعالقة بین المجتمع المدني والسلطةمحمد غودیة ورقة عن وضع المجتمع ال. قدم د
وقد أثبتت التجربة العملیة أن هناك عمًال جدیًا مشتركًا . وطنیة سیاسیة تنمویة لنشوء مؤسسات مختلفة ذات برامج متعددة لمواجهة االحتالل

زراعیة، ( ظهرت في فلسطین مجموعة من األطر المشتركة، التي تتخذ أشكاًال قطاعیة وقد. بین مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطینیة
  .وتشارك فیها مؤسسات المجتمع المدني وتساهم في بلورة سیاسات اإلصالح في جمیع المجاالت) ، إلخ...صحیة، 

  
اعیة واقتصادیة، یعززها تشارك جمیع شرائح محمد على أن الشراكة واالندماج لیسا خیاال فقط، بل ضرورة وطنیة سیاسیة واجتم. شدد د

  .المجتمع ومؤسساته في الهدف، المتمثل في االستقالل واإلرادة السیاسیة، التي قامت بدور هام في دمج المجتمع المدني بالسیاسات االجتماعیة
  

لمجتمع المدني والسیاسات االجتماعیة، إال أن محمد أنه على الرغم من وجود شراكة حقیقیة جدیة في العالقات بین مؤسسات ا. هذا، وقد بین د
وعلى الرغم من الدور التنموي الهام لهذه المؤسسات، إال . التمویل في معظمة موجه إلى الحكومة، مما افقد مؤسسات المجتمع المدني دورها

  .أن هناك إشكالیة جدیدة، وهي دخول هذه المؤسسات في حلبة الصراع السیاسي
  
   المدیر التنفیذي، مؤسسة طالل أبو غزالة، األردنمصطفى ناصر الدین، •
  

قدم السید مصطفى ناصر الدین مثاًال حیًا عن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهي تجربة استمرت على مدى 
 أعضاء من القطاع العام والقطاع ست سنوات، حیث بدأت شراكة حقیقیة بین القطاع الخاص والحكومة، وذلك من خالل تشكیل مجلس یضم

، مما أدى إلى تضاعف اإلنتاج ست مرات، كم تضاعفت ٢٠٠٥-٢٠٠٠ قانونًا خالل الفترة ١٥وقد تمكن هذا المجلس من إقرار . الخاص
یر القوانین ، نتیجة لتغی٢٠٠٥ ملیون دوالر في العام ١٠٠والصادرات أربع مرات، إضافة إلى زیادة االستثمارات الخارجیة والتي بلغت 
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  .اقتصادیة مثمرة-وقد كانت البنیة االستثماریة الجیدة السبب في نجاح هذه الشراكة بین القطاعین في إحداث تنمیة اجتماعیة. وتعدیلها
  

األمم كما بینت الورقة أهمیة المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في األردن وتجربة مؤسسة طالل أبو غزالة وتعاون المؤسسة مع برنامج 
المتحدة اإلنمائي في األردن ومصر ومساهمة المؤسسة في برامج بناء القدرات في مجاالت إدارة التمویل، التدقیق، تكنولوجیا المعلومات، 

  . والترجمة
  
  آمال سعید سالم، نائب رئیس منظمة بندر جدید، جیبوتي •
  

والمهمة التي تبنتها " بندر جدید"قة بشكل موسع نشاطات منظمة بین العرض الصفات األساسیة للجمعیات في جیبوتي، كما استعرضت الور
المنظمة، وهي مكافحة الفقر، دعم التنمیة المستدامة، المساعدة المستمرة للعائالت المحرومة بتزویدها بالمواد الغذائیة واأللبسة المقدمة من قبل 

  .تجة للدخل الفردي أو الجماعيالتعلیم والصحة، واألنشطة المن, شركاء المنظمة المحلیین واألجانب
   

على الرغم من الدعم الحكومي للمجتمع المدني، والذي ساهم في انتشار الجمعیات والمنظمات المحلیة، وعلى الرغم من تشجیع الدولة لسیاسة 
, الخدمات الالمركزیة للدولة, كزیةالسلطة المر(الالمركزیة الهادفة إلى إعطاء الشرعیة آللیة التشاور فیما بین األطراف الشركاء في التنمیة 

یرجى (، إال أن الموارد المالیة تعتبر أهم العقبات التي تواجه المنظمة )الهیئات السیاسیة المحلیة، والفصائل األخرى ذات المصالح المشتركة
  ). ١٦الرجوع إلى الملحق رقم 

  
   سوریا–ي للدراسات السكانیة عمید المعهد العال/ وائل اإلمام، الهیئة الوطنیة لشؤون األسرة . د •
  

وائل عرض عرضًا عن الجمعیات العاملة في سوریا، من حیث عددها وطبیعة عملها والمجاالت التي تعمل بها، كما تطرق إلى . قدم د
یئة الوطنیة لشؤون المشاكل التنمویة التي تواجه سوریا، أهمیة التعاون فیما بین القطاع الخاص والمؤسسات الدولیة والحكومات، دور عمل اله

األسرة وبرامجها ومنهجیة عملها برامجها في التربیة والتعلیم، حمایة الطفل، التعلیم العالي والبحوث والدراسات في المجاالت ذات الصلة، 
  . وشركاء الهیئة المحلیین والدولیین

  
  :المداخالت

  
لسیاسات االقتصادیة واالجتماعیة والتحدیات التي تحول دون تحقیق ركزت المداخالت على االستفادة من تجارب الدول المشاركة في مجال ا

  . الشراكة مع المجتمع المدني وتعزیز مساهمة المرأة في البرامج القائمة
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  ٢٠٠٧) مارس( آذار ١٤ األربعاء، —الیوم الثاني 

  
  وجهات نظر الجهات المعنیة حول المشاركة المدنیة): ٤(المحور 

  
   مصر –حرم، برنامج شروق إبراهیم م.  د:المیسر
  .  األردن– حكم مطالقة، المجلس الوطني لشؤون األسرة :المقرر

  
  :تم تقسیم المشاركین إلى مجموعتین

   
  مجموعة الحكومات  )١
  مجموعة المجتمع المدني  )٢
  

 على النقاط الرئیسیة التي قامت كل مجموعة بمناقشة فرص وتحدیات إدماج المجتمع المدني في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة واتفقت
  .ثم عرضت كل مجموعة نتائج عملها على المشاركین لمناقشتها وإضافة ما یرونه مناسبًا إلیها. تتبلور من خاللها تلك الفرص والتحدیات

  
  : مجموعة المجتمع المدني) ١
  

 استضافة الشبكة مع التأكید على أن مفهوم االستضافة تم االتفاق على البدء بتأسیس الشبكة واقترحت كل من األردن، المغرب، لبنان، وسوریا
  . هو لتنسیق االستعدادات للبدء بتأسیس الشبكة وتحدید التوصیات وآلیات العمل فیها

  
د وبما أن الشبكة غیر قائمة أصال، فإن من حق أي دولة الترشح لالستضافة إذا رأت أن لها القدرة على تفعیل عملیة تأسیس الشبكة، مع التأكی

  .على بحث آلیات تفعیل دور المجتمع المدني وإدماجه في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة وفي شراكته مع الحكومات
   

لفتت المجموعة األنظار إلى أنه تحت طائلة العولمة یجب التركیز على طرق تفعیل إدماج المجتمع المدني في رسم السیاسات االجتماعیة 
  .روسة، مع التركیز أیضا على إشراك المرأة وتفعیل دورها في المجتمعوبلورتها بصورة واضحة ومد

  
إذا لم تنجح مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المجتمعات المحلیة، فإنها تبقى معزولة عن باقي أطراف المجتمع وبعیدا عن حشد الدعم 

  .التشبیك لیس هو الهدف، بل هو الوسیلة لتحقیق اإلدماجوكسب الرأي العام المجتمعي المؤید لمشاریع وبرامج المجتمع المدني ف
   
  :مجموعة الحكومات) ٢
  

فإذا عملت كل دولة . أكدت المجموعة ضرورة إیجاد حلول واستشراف المستقبل بالنسبة للحلول المقترحة للتغلب على التحدیات والمعیقات
لى الدول أن تعمل على وضع خطة عمل واضحة ومحددة للحد من هذه وع. للتغلب على كل التحدیات، ستجد تفعیال لدور المجتمع المدني
  .التحدیات والمعیقات، مع أخذ خصوصیة كل دولة بعین االعتبار

  
انطالقا من التحدي الخاص بالحكومات، وهو كثرة الجهات الرقابیة على المجتمع المدني، آخذین باالعتبار عدم تأهل الكوادر المشرفة على 

یث قدرتها على متابعة دور المجتمع المدني وتقییم فاعلیته وعلى طرح الحلول والطرق المناسبة لتفعیل هذا الدور، فإنه هذه الجهات من ح
  .یجب البحث عن إطار عمل واضح یركز على التنسیق فیما بین الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني
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ة ثقة بین مؤسسات المجتمع المدني والحكومات، فهناك أیضا أزمة ثقة فیما بین إذا كانت هناك أزمة بین المجتمع المدني والحكومات وأزم

وعلیه، یجب العمل على تفعیل آلیات الحوار . مؤسسات المجتمع المدني نفسها وهنالك تناقض بین أهداف المجتمع المدني ومسؤولیاته
وفي هذا الصدد، یجب التركیز على ترك . لتكامل في العملوالتواصل فیما بین جمیع اإلطراف من أجل تعزیز سیادة مفهوم التشارك وا

  .الماضي والبدء بالعمل على إیجاد خطة عمل مستقبلیة لتفعیل الشراكة والتشاركیة في العمل
  

، ومنها عادل خان في نهایة الجلسة ملخصا لما تم طرحه في الجلسة وركز فیه على المشاكل الرئیسیة أمام تفعیل دور المجتمع المدني. قدم د
عدم وجود قوانین وتشریعات لتفعیل دور المجتمع المدني، إشكالیات توفیر التمویل، ضعف القدرات المؤسسیة لدى بعض مؤسسات المجتمع 
المدني مع التركیز على ضعف دور الحكومات في تنمیة البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، وعدم الشفافیة والمساءلة في الشراكة بین 

  .مجتمع المدني والحكوماتال
  

في نهایة الجلسة خرج المشاركون بمجموعة من التحدیات والمعیقات التي تواجه إدماج المجتمع المدني في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة 
  . والتوصیات المقترحة لتعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة

  
  التحدیات والمعوقات

  ).ثقافة المجتمع المدنيالحوار وغیاب (ضعف ثقافة التطوع  §
  .نقص أو تدني التمویل الموجه إلى مؤسسات المجتمع المدني وعدم توفر وسائل للدعم المالي والذاتي §
  . ضعف ثقة المجتمع المحلي بمنظمات المجتمع المدني §
  .غیاب بعض األطر القانونیة والتشریعیة الناظمة لمنظمات المجتمع المدني §
  . ف التفاعل ما بین المجتمع والمنظمات األهلیةارتفاع نسبة األمیة مما یضع §
  .افتقار منظمات المجتمع المدني لالستراتیجیات واألهداف والهیاكل التنظیمیة والخبرات §
  . قلة البرامج التدریبیة للكوادر البشریة في منظمات المجتمع المدني §
  .الصراعات الطائفیة واإلثنیة التي تؤثر على المجتمع المدني §
  .ل اإلعالم وغیاب برامج التوعیةضعف وسائ §
  ).الخ... الشؤون، الصحة، الداخلیة(وجود عدة جهات ترخص وتشرف على منظمات المجتمع المدني  §
  .محدودیة فاعلیة البرامج في منظمات المجتمع المدني §
  . وجود فجوة بین الشباب ومنظمات المجتمع المدني §
  . دات وعدم التجدید في قیادات المجتمع المدنياحتكار رئاسة عضویة الجمعیات والمؤسسات واالتحا §
  .غیاب التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني والحكومات فیما بینها، مما یؤثر سلبا على تنفیذ المشاریع §
  . تعدد الشبكات العربیة في هذا المجال §
  

  :التوصیات
ل والضمان االجتماعي وأیة قوانین خاصة تسنها العمل على تطویر وتعدیل التشریعات والقوانین، وخاصة قوانین العمل والعما §

  .الدولة، والعمل على تفعیل االتفاقیات الدولیة التي توقعها الدولة وتصادق علیها
  .تسهیل ترخیص النقابات المهنیة، كل حسب تخصصها، وخاصة النقابات المهنیة العمالیة §
  .بتوصیة عملیة لكیفیة عمل الشبكة اإلقلیمیةالخروج بآلیة عملیة لدمج المجتمع المدني مع الحكومة والخروج  §
  . إزالة جمیع العوائق وإیجاد البیئة التشریعیة المناسبة لوصول المرأة إلى مؤسسات المجتمع المدني §
  . العمل على تفعیل االتفاقیات والمعاهدات الموقع علیها §
  .ن یكون هدفها هو الصالح العامالتأكید عند إطالق مؤسسات المجتمع المدني على أن تعمل كردیف للحكومة وأ §
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  .دعوة المجتمع المحلي إلى المشاركة في صنع السیاسات من خالل إشراكه في مناقشة السیاسات العامة، مثل الموازنة العامة للدولة §
  .ع المدنيكیفیة أخذ مبادرات في األماكن التي ال یوجد فیها عمل ظاهر للحكومات من خالل إنشاء شبكات وطنیة تجمع آراء المجتم §
  . التنسیق فیما بین مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة §
  . تعزیز بناء قدرات المجتمع المدني عن طریق دعم استقدام خبراء من األمم المتحدة وغیرها من المؤسسات الدولیة §
  . یجب على المجتمع المدني أن یبادر إلى تبنى خط الشراكة مع الحكومة §
  . دني في خطط التنمیةیجب دمج أولویات المجتمع الم §
  .أن یكون هناك أرضیة للتعارف فیما بین الجمعیات نفسها بعیدًا عن القوانین §
  .آلیة عملیة لتدریب وتأهیل المجتمع المدني ورفع قدراته ومهنیته §
  ).مؤسسات المجتمع المدني(التوصیة بالبدء في إجراءات تأسیس اتحاد عربي للجمعیات  §
  . یة لدمج المجتمع المدني في االستراتیجیات االجتماعیة واالقتصادیةالشروع في تأسیس شبكة إقلیم §
  .یوصي العراق بإدخال المعاهدات الدولیة األخرى في الدستور §
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  ٢٠٠٧) مارس( آذار ١٥ الخمیس، —الیوم الثالث 

  
  بناء القدرات): ٥(المحور 

  
  . الجزائر– سامیة بن عباس كغوش، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي :المیسر
   سوریا–عمید المعهد العالي للدراسات السكانیة /وائل اإلمام، الهیئة الوطنیة لشؤون األسرة .  د:الُمقرِّر

  
  "فرص وتحدیات المشاركة المدنیة في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة"

  دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیةنجاة كارابورني، 
   

رقة إلى تقویم أسس عمل الشراكة وأطرها بین القطاعین العام والخاص كما أوردت تعریفًا للمشاركة المدنیة ومستویات المشاركة تطرقت الو
المدنیة، ابتداء من تقدیم المعلومات، مرورا بمستوى االستشارة، وانتهاء بالمشاركة الفاعلة التي تعترف وتقر بالدور الذي یقوم به المواطنون 

أو صیاغة حوار بشأن السیاسة والبرنامج وخیارات الخدمة، مع اإلشارة إلى أن كل مستوى من مستویات المشاركة / في اقتراح ووالعمالء
  .الثالثة یمكن أن یكون مناسبا ضمن ظروف خاصة لتحقیق نتائج خاصة

  
توضیح وتحدید أغراض المشاركة، ومن ثم تحدید كما عرضت الورقة للمراحل السبع للمشاركة المدنیة، والتي تبدأ من التصمیم والتخطیط، ل

المسائل التي سیتم مناقشتها لتحدید مستویات المشاركة المرغوب فیها واألطراف المعنیة المشاركة وتعبئتها، ومن ثم االنتقال إلى ترتیب 
ج والمشاریع العامة ثم تنفیذها ومتابعتها المسائل حسب األولویة والتوصل إلى التزام من الجهات المعنیة لصیاغة السیاسات والخطط والبرام

  .وتقییمها وبناء قدرات العاملین فیها
  

ثم تطرق العرض إلى تعریف بناء القدرات، من حیث تطویر المصادر المؤسسیة والمالیة والسیاسیة وقضایا واحتیاجات بناء القدرات في 
  .المشاركة المدنیة

   
دیة االجتماعیة التابعة لألمم المتحدة من خالل دلیل عملي إلرشاد الحكومة والمجتمع المدني بینت الورقة مساهمة إدارة الشؤون االقتصا

كالحقائق (والقطاع الخاص واألطراف المعنیة األخرى والشركاء، والتي من الممكن أن تتكیف بسهولة مع االحتیاجات الخاصة بكل بلد أو إقلیم 
ارة منهجا متناغما وإطار عمل منطقي إلشراك المجتمع من خالل المعلوماتیة واالستشارات وعملیات كما تقدم اإلد). السیاسیة والتقنیة والمالیة

الدول األعضاء والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني (العصف الذهني والشراكة التي تعتمد على النتائج بین جمیع األطراف المعنیة 
وتستند المنهجیة إلى التقنیات والطرق المبتكرة والعملیات المطورة وأفضل ). ألمم المتحدةوالمواطنین والقطاع الخاص والمجتمع الدولي وا

  .الممارسات المجربة والدروس المستفادة
  

تطرق الجزء األخیر من العرض إلى رزم التدریب ذات الصلة بالمشاركة المدنیة في السیاسات العامة، حیث صممت الحقیبة التجریبیة في 
التنمیة البشریة ) ٣(تقنیات المعلومات واالتصال، ) ٢(األقلمة، /العولمة) ١: (ادا إلى أربعة توجهات رئیسیة تشملالمشاركة استن

  .التحول إلى الدیمقراطیة والالمركزیة والمشاركة في الحوكمة على جمیع المستویات) ٤(األهداف اإلنمائیة لأللفیة، و /المستدامة
  

 الدولیة واإلقلیمیة والسیاق الوطني، ومن ثم بینت الحقیبة التدریبیة إطار العمل المؤسسي ومرتكزات المشاركة تناولت الورقة كذلك سیاق البیئة
  . النتائج، الوسائل والعملیات المستخدمة في المشاركة المدنیة/المدنیة وأهداف بناء القدرات، األطراف المعنیة، المحتوى
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  :ي تشملخلص العرض إلى مجموعة من التوصیات والت

  .تشجیع التعاون الفني فیما بین الدول العربیة §
تعزیز تبادل الخبرات المبتكرة المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال البناء المؤسسي، تنمیة الموارد البشریة، التخطیط، التنفیذ،  §

   .داف اإلنمائیة لأللفیةالتقویم وإجراء التدقیق من أجل االستدامة االقتصادیة واالجتماعیة والتنمیة البشریة واأله
التدرب على المنهجیات المبتكرة والتقنیات والطرق والعملیات لتصمیم وتنفیذ واإلشراف على اإلستراتیجیات الشاملة للمشاركة  §

  المدنیة في وضع السیاسات العامة لخفض معدل الفقر ولنمو اقتصادي مستدام وتنمیة بشریة مستدامة
  . بیكتطویر المواد التعلیمیة والتش §
  . برامج ریادیة مشتركة من أجل تحقیق تنمیة بشریة مستدامة/تنفیذ مشاریع/تصمیم §
  

  : مداخالت المشاركین
  

ثمن المشاركون القیمة الفنیة العالیة للعرض المقدم من السیدة نجاة كارابورني وأكدوا على أهمیة إدراج موضوع التدریب لتمكین المرأة 
  .یبي، والذي یوفر أساسًا لعمل جدي وفعال داخل المجتمع المدنيسیاسیا ضمن هذا البرنامج التدر

  
شددت المداخالت على الحاجة إلى تنظیم ورش عمل تدریبیة للوصول إلى مشاریع تنمویة مستدامة، وخاصة في مجاالت التدریب وبناء 

مفهوم الجمعیات أصبح مفهومًا قدیمًا في البلدان العربیة، كما تمت اإلشارة إلى أن . القدرات المؤسسیة على عملیات المراقبة والمتابعة والتقییم
وبالتالي یجب العمل باتجاه تعزیز دور الشبكات القائمة والبدء في تأسیس شبكات توحد جهود المجتمع المدني في كل دولة وتمثل المجتمع 

یة من خالل توعیة كاملة وشاملة تبدأ من المدرسة ثم المدني في الحوار مع الحكومة، مع التأكید على رفع مستوى ثقافة الحوار والدیمقراط
  .الجامعات ثم المجتمع المحلي

  
المجتمع المدني بحاجة إلى برامج توعیة واضحة لرفع مستواه الثقافي والفكري، بحیث یحدد كل مجتمع الحاجات التي یریدها ثم یكون هناك 

عربیة لها خصوصیة االختالف في المعتقدات، فبعضها له طابع قبلي وبعضها تطویر لهذه الحاجات، مع األخذ بعین االعتبار أن الدول ال
  . وعلیه، یجب أن تؤخذ هذه االختالفات بعین االعتبار عند تصمیم وتنفیذ برامج بناء قدرات المجتمع المدني. تضاریسي

  
أو تضعف، على /فیذ عندما تغیب السلطة الحكومیة وینبغي تعزیز دور المجتمع المدني بحیث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالمساعدة في التن

أن یكون هناك آلیات للتأكد من المساءلة في المجتمعات المحلیة، واإلشارة إلى أن الكثیر من منظمات المجتمع المدني فقیرة جدا، ولكن لدیها 
  . القدرة على حشد الجهود والتعبئة

  
  :  عمان والشبكة العربیة للشراكة المجتمعیة إعالن–المتابعة والخطط المستقبلیة ): ٦(المحور 

  : إقرار التحدیات والتوصیات) ١(
  

  . األردن– محمد القریوتي، مدیر المتابعة والتقییم في المجلس الوطني لشؤون األسرة :المیسر
  . األردن– محمد الخصاونة، مدیر السیاسات العامة والدراسات، وزارة التخطیط والتعاون الدولي :المقرر

   
أكد معظم المشاركین أن أبرز التحدیات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني تشمل ضعف القدرات المالیة والفنیة والبشریة، عدم وضوح 
األطر التشریعیة لعمل هذه المؤسسات، ضعف الثقة المتبادلة بین مؤسسات المجتمع المدني والمواطنین من جهة وبین المؤسسات والحكومة 

  . إضافة إلى تعدد المرجعیات الرسمیة لمؤسسات المجتمع المدني,من جهة أخرى
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تم خالل الجلسة عرض التحدیات التي تعیق إدماج المجتمع المدني في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة، وذلك بناء على نتائج عمل 
یات والتوصیات بصورتها النهائیة من قبل كما تم عرض التوصیات التي خرجت بها مجموعات العمل، حیث تم إقرار التحد. المجموعات

  .المشاركین على أن یتم إدراجها ضمن إعالن عمان
  

  :جاءت أبرز التحدیات والتوصیات والتي اتفق علیها المشاركون في ورشة العمل على النحو التالي
  

  التحدیات 
  . ضعف القدرات المالیة والفنیة والبشریة واإلداریة والمؤسساتیة §
  . تطوعضعف ثقافة ال §
  . ندرة آلیات الحصول على التمویل §
  .ضعف أو عدم وضوح األطر التشریعیة لعمل مؤسسات المجتمع المدني §
  . ضعف التنسیق فیما بین مؤسسات المجتمع المدني §
  . ضعف دور اإلعالم في التوعیة بآلیات المشاركة الفاعلة وأشكالها §
  .تعدد المرجعیات الرسمیة لمؤسسات المجتمع المدني §
  . الثقة المتبادلة بین مؤسسات المجتمع المدني والمواطنین من جهة وبین هذه المؤسسات والحكومة من جهة أخرىضعف §
  .غیاب التجدید في بعض قیادات مؤسسات المجتمع المدني، وقلة إشراك الشباب فیها §
  

  :التوصیات
  .لخدمة أهدافها بما یرسخ المشاركة المجتمعیةتطویر اإلطار التشریعي بما یسهل ویساعد على تسجیل المؤسسات وتنظیم عملها  §
  .تفعیل األطر المناسبة لرفع القدرات الفنیة والمالیة لمؤسسات المجتمع المدني §
  . مبادرة المجتمع المدني لطرح القضایا ذات األولویة ودعوة الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها §
  .ع المدني على المستوى المحلي والقطري واإلقلیميإیجاد آلیات التشبیك والتنسیق فیما بین مؤسسات المجتم §
  .الدعوة إلى تبادل الخبرات على المستوى العربي §
  .اعتماد معاییر الشفافیة المالیة واإلداریة §
  

ر تم االتفاق على مبدأ إنشاء الشبكة العربیة للشراكة المجتمعیة، وقد أعرب كل من األردن والمغرب عن استعداد كل منهما الستضافة مق
كما تم االتفاق على إرسال إعالن عمان بصورته النهائیة بعد إدراج التوصیات والتحدیات، إضافة إلى المالحظات التي أبداها . الشبكة

  ).  إعالن عمان— ١٨یرجى الرجوع إلى الملحق رقم (المشاركون، إلى جمیع المشاركین وذلك للموافقة علیه تمهیدا لنشره 
  
  :  إعالن عمانالنقاش الختامي حول) ٢(
  

  . األردن—معالي السیدة سهیر العلي، وزیرة التخطیط والتعاون الدولي   :المیسر
  . األردن–محمد الخصاونة، مدیر السیاسات العامة والدراسات، وزارة التخطیط والتعاون الدولي   :المقرر

  .ردن األ–محمد القریوتي، مدیر المتابعة والتقییم في المجلس الوطني لشؤون األسرة 
  

شكرت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي األردنیة، معالي السیدة سهیر العلي، المشاركین في الورشة وأكدت على أهمیة تبادل الخبرات حول 
إشراك المواطنین في عملیة وضع السیاسیات عامة وتطویر السیاسیات المرتبطة باألهداف اإلنمائیة لأللفیة وخلق بیئة مواتیة لتحقیق هذه 

كما أشارت إلى أن الورشة وفرت فرصة نادرة للمشاركین لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دولهم والتأكید على دور , ألهدافا
  .المجتمعات المدنیة في عملیة التنمیة إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا كبیرا في تنمیة المجتمع على جمیع الجوانب



 ٢٩

  
  :ییم الورشة والختامتق) ٧(المحور 

  
  سامیة عباس كغوش: كلمة ختامیة باسم المشاركین) ١

شكرت السیدة سامیة بن عباس كغوش من المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في الجزائر والمحاضرة في جامعة قسنطینة بالجزائر 
ردن على تنظیم ورشة العمل واستضافتها وتمنت استمرار كما قدمت شكر المشاركین لأل. القائمین على تنظیم الورشة نیابة عن المشاركین

  . العمل نحو مشاركة أكبر للمجتمعات المحلیة في رسم السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة وإنشاء الشبكة العربیة للشراكة المجتمعیة
  
  عادل خان . د: كلمة ختامیة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة) ٢

عادل خان المشاركین على حضورهم وتفاعلهم خالل أعمال الورشة، كما قدم الشكر الجزیل للمجلس الوطني لشؤون األسرة في . دشكر 
  .األردن ولألردن على حسن الضیافة والتنظیم

  
  جمیل الصمادي . د: كلمة ختامیة للمجلس الوطني لشؤون األسرة ) ٣

ني لشؤون األسرة، المشاركین في الورشة وأكد على ضرورة تطویر اإلطار التشریعي بما جمیل الصمادي، أمین عام المجلس الوط. شكر د
وأشار إلى أن التوصیات دعت إلى . یسهل ویساعد على تسجیل المؤسسات وتنظیم عملها لخدمة أهدافها بما یرسخ المشاركة المجتمعیة

ات المجتمع المدني والعمل على تعزیز مبادرة المجتمع المدني لطرح ضرورة تفعیل األطر المناسبة لرفع القدرات الفنیة والمالیة لمؤسس
القضایا ذات األولویة ودعوة الحكومات والقطاع الخاص لمناقشتها، إضافة إلى العمل على إیجاد آلیات تشبیك وتنسیق فیما بین مؤسسات 

خبرات على المستوى العربي واعتماد معاییر الشفافیة المالیة المجتمع المدني على المستوى المحلي والقطري واإلقلیمي والدعوة إلى تبادل ال
  .واإلداریة

  
 وزارة التخطیط التعاون الدولي، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، وبرنامج —كما شكر شركاء المجلس في تنظیم الورشة 

  . بیة على تعاونهم وعملهم المخلص الذي أدى إلى نجاح هذه الورشة والمشاركین من الدول العر—األمم المتحدة اإلنمائي في األردن 
  
  نجاة كارابورني : كلمة ختامیة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة) ٤

 األهداف شكرت السیدة نجاة كارابورني المشاركین على مساهمتهم الفاعلة في الورشة ومداخالتهم التي أثرت الورشة وساعدت في تحقیق
المرجوة منها، وقالت إن هذا االجتماع األول على هذا المستوى فتح أبوابًا جدیدة لشراكات فیما بین مختلف األطراف المحلیة والدولیة، 

القدرات كما شددت على أن بناء . الحكومیة وغیر الحكومیة، مبنیة على تحقیق النتائج التي تحسن نوعیة الحیاة للمواطنین في المنطقة العربیة
  .هو المفتاح لنجاح جهود تعزیز مشاركة المجتمع المدني في صیاغة السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة

 



 ٣٠

  
  تقییم الورشة: الباب الثالث

  
. من المشاركین تعبئة نموذج تقییم اشتمل على استبیان من أجل تقییم ورشة عمل عمان وتعمیق أثرها ونوعیة المبادرات المستقبلیة، ٌطلب

  : لدى مراجعة نماذج التقییم، برزت النتائج التالیةو
  

" ممتازة"منهم أن الورشة % ٤٥أعرب جمیع المشاركین عن رضاهم التام عن الورشة، حیث ارتأى : االنطباع الشامل عن الورشة •
  ".جیدة جدًا"منهم أنها % ٥٥فیما ارتأى 

.  وعیة ووضوح وثائق التدریب المستخدمة في ورشة العمل أعرب المشاركون عن رضاهم تجاه ن:نوعیة ووضوح وثائق التدریب •
  ". جید جدًا"أنه % ٥٠فیما ارتأى " ممتاز"من المشاركین أن هذا الجانب % ٣٥وقد ارتأى 

% ٥٠ممتازة، في حین اعتبر "من المشاركین أن أهداف الورشة كانت واضحة بصورة % ٤٥ اعتبر :وضوح أهداف ورشة العمل •
  ". مقبولة"من المشاركین فقط اعتبروا األهداف واضحة بصورة % ٥إال أن ". جیدة جدًا"ة بصورة منهم أنها كانت واضح

، في حین "ممتاز"من المشاركین هذا الجانب على أنه % ٤٠ اعتبر :مدى ما تم تحقیقه من األهداف المرسومة لورشة العمل •
  ". مقبول"أنه % ١٠وارتأى " جید جدًا"على أنه % ٥٠اعتبره 

 أعرب غالبیة المشاركین عن رضاهم الكبیر عن النوعیة اإلجمالیة لفعالیات ورشة العمل، حیث اعتبر :ة اإلجمالیة للنشاطالنوعی •
  ". جیدة جدًا"منهم أنها % ٥٠في حین اعتبر " ممتازة"من المشاركین أن النوعیة اإلجمالیة للفعالیات كانت % ٤٠



 ٣١

  



 ٣٢

  : لتوصیاتالمالحظات وا
أعرب المشاركون عن رضاهم تجاه تمكنهم من تبادل الخبرات ومن مناقشة المأزق والتحدیات وتحدیدها وتفحصها، وكذلك الفرص  •

  . فیما یتعلق بالمشاركة المدنیة في المنطقة العربیة
  . اركة المدنیةالخاصة بالمش) Tool Kit(امتدح المشاركون في تعلیقاتهم بشكل خاص حافظة األدوات التدریبیة  •
وجد المشاركون أن ورشة العمل لها صلة وثیقة بعملهم، كما وجدوا أنها جاءت في الوقت المناسب لمعالجة العدید من القضایا التي  •

  . تواجههم أثناء أدائهم لواجباتهم
قي المالحظات ، خاصة أثناء تل"اإلعالن"أعرب المشاركون عن رغبتهم في تخصیص متسع وافر من الوقت لجلسة مناقشة  •

  .واالقتراحات من جمهور الحاضرین
طالب المشاركون الدول المضیفة بتعبئة المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني لمثل هذه الورش والمبادرات التي  •

  . تحاول بشكل مباشر معالجة بعض مصادر القلق لدیهم
المشاركة المدنیة، حیث أن بعض البلدان في المنطقة العربیة متقدمة على ارتأى المشاركون أن جمیع البلدان ال تتمتع بنفس مستوى  •

  . ولهذا، فمن المهم تنظیم ورش عمل شبه إقلیمیة لمعالجة احتیاجات وظروف محددة خاصة بكل بلد.  غیرها فیما یتعلق بهذا الجانب
لعربیة بحیث تأخذ هذه الورش في االعتبار سلسلة أكد المشاركون على أهمیة تنظیم مثل هذه الورش التدریبیة في جمیع األقطار ا •

  . أوسع من الموضوعات والقضایا التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب جمیع المشاركین
  

  :متابعة ورشة العمل
یم نشاطات خالل األسابیع التي تلت االنتهاء من ورشة العمل، بعث العدید من المشاركین رسائل تقدیر أعربوا فیها عن رغبتهم في تنظ

  : متابعة مختلفة
في رسالة بعثها إلى السیدة نجاة كارابورني، كبیرة المستشارین اإلقلیمیین لدى شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمیة في دائرة األمم  •

ور ، أعرب وزیر التخطیط الفلسطیني، معالي الدكت٢٠٠٧) مارس( آذار ٢٤المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة بتاریخ 
سمیر أو عیشة، عن امتنانه ورضاه التام عن ورشة عمل عمان وطلب رسمیًا أن تقوم دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة 
واالجتماعیة بتنظیم ورشة عمل مماثلة تستهدف بناء قدرات موظفي الحكومة وكوادر منظمات المجتمع المدني في السلطة 

  . الوطنیة الفلسطینیة
  

 اهللا ولد محمد عبد الفتاح، منسق صندوق دعم المنظمات غیر الحكومیة في موریتانیا، في كتاب بعث به بتاریخ وصف السید عبد •
ونقل في رسالته هذه طلب معالي السید محمد محمود ولد إبراهیم ". نجاح باهر"، ورشة عمل عمان بأنها ٢٠٠٧) مایو( أیار ١٠

مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، من الدائرة االقتصادیة واالجتماعیة خلیل، الوزیر الموریتاني المسؤول عن العالقات 
موریتانیا، دعم مبادراته لقیادة واستضافة وتنظیم ورشة عمل إقلیمیة عربیة لبناء القدرات كي / وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  . د في إعالن عمان الذي تم تبنته ورشة العملیتم إطالق الشبكة اإلقلیمیة العربیة لمشاركة المواطنین، وفقًا لما ور
  

وقد تلقت شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمیة في دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة كتب تقدیر أخرى من عدد من 
 ).إسكوا(عیة لغرب آسیا المشاركین من الجزائر، العراق، الكویت، المغرب، تونس ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتما

  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  : رسائل المشاركین الرئیسیین
  

إن إقامة شبكة تضم المنظمات غیر . تشكل نواة للتبادالت والحوار فیما بین المنظمات غیر الحكومیة العربیة) ورشة عمل عمان(أعتبر أن 
مل إلخراجه إلى حیز الواقع كي نجعل من المجتمع المدني الحكومیة العربیة ستبقى، في رأیي، الهدف األسمى الذي یتعین علینا جمیعًا الع

  .العربي شریكًا حقیقیًا في النمو االقتصادي
  

  عبد اهللا ولد عبد الفتاح، موریتانیا
 
  

كما أنها سمحت أیضًا برؤیة القصور الذي تعاني . باإلمكان قیاس حرارة تنظیم المجتمع المدني في المنطقة) ورشة عمل عمان(لقد جعلت 
  .نه الحوكمة في هذه البلدان بحیث یمكن القیام بخطوات أكثر تركیزًا في المستقبلم
  

  الجزائر/ سامیة بن عباس
 
  
 



 ٣٤

  )١(الملحق 
  برنامج ورشة العمل

  " في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیةادماج المجتمع المدني فرص وتحدیات " ورشة العمل العربیة اإلقلیمیة حول 
  

  ٢٠٠٧) مارس(ر  آذا١٣الثالثاء، 

  تسجیل المشاركین    ٩:٣٠-٨:٣٠
  الجلسة االفتتاحیة    ١٠:٠٠-٩:٣٠

   األردن—جمیل الصمادي، األمین العام  للمجلس الوطني لشؤون األسرة . د: الرئیس
  السیدة نجاة  كارابورني، دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة  :مقررا االجتماع

   األردن—ریوتي، المجلس الوطني لشؤون األسرة السید محمد الق    
    األردن— ، األمین العام  للمجلس الوطني لشؤون األسرة جمیل الصمادي. د: كلمة ترحیب •
   لیوني متى، سرایا القابضةاآلنسة : كلمة الشركة الراعیة •
 اعیةمحمد عادل خان، دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتم. د: بیان افتتاحي •
  األردن–السید لوك ستیفنز، الممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي : بیان افتتاحي •
   األردن–معالي السیدة سهیر العلي، وزیرة التخطیط والتعاون الدولي : خطاب افتتاحي •

  استراحة / إنشاء الشبكات    ١٠:٣٠-١٠:٠٠
١٢:٤٥-١٠:٣٠  

  
  
  
  

  االقتصادیة وعملیات رسم السیاسات -لفیة، القضایا االجتماعیةاألهداف اإلنمائیة لأل: ١المحور 
   األردن —وزارة التخطیط والتعاون الدولي : السید محمد الخصاونة: المیسر
  المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن : السیدة رانیة طرزي: المقرر

  الجلسة األولى المنعقدة بكامل األعضاء 
محمد عادل خان، دائرة . د: الفرص والتحدیات: في السیاسات العامةمجتمع المدني ادماج ال •

  األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة 
 أسئلة وإجابات : مناقشات •
 ما هي اإلصالحات —إصالحات أجهزة الحكم من أجل إحراز األهداف اإلنمائیة لأللفیة  •

 على احمد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقلیمي السیدة زینا: الالزمة للمنطقة العربیة
 للدول العربیة 

السید محمد الخصاونة، وزارة : نظرة عامة على تطبیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة في األردن •
المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في : التخطیط والتعاون الدولي والسیدة رانیة طرزي

 األردن
  أسئلة وإجابات : مناقشات

  االقتصادیة-األهداف اإلنمائیة لأللفیة شبه اإلقلیمیة، استراتیجیات وقضایا التنمیة االجتماعیة: ٢المحور   
  محمد عادل خان، دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة . د: المیسر 

١٣:٠٠-١٢:٤٥  
  

  باقي الدول العربیة) ٣(الخلیج العربي ولیبیا، و/الدول النفطیة) ٢ (شمال إفریقیا،) ١ (- مجموعات عمل٣تشكیل 
سیتم تقدیم إرشادات للمناقشات لكل مجموعة وفي نهایة المناقشات، تقوم كل (تناقش كل مجموعة نفس الموضوع 

  )مجموعة بعرض النتائج التي توصلت إلیها في جلسة تعقد بكامل األعضاء
  استراحة الغداء   ١٤:٣٠-١٣:٠٠
  مناقشات مجموعات العمل الثالث   ١٦:٠٠-١٤:٣٠

  تعین كل مجموعة میسرا ومقررا لها :  المیسرون
  استراحة قهوة   ١٦:٣٠-١٦:٠٠
  تقاریر مجموعات العمل الثالث : الجلسة الثانیة المنعقدة بكامل األعضاء  ١٧:١٥-١٦:٣٠

    مصر  —إبراهیم محرم، برنامج شروق . د: المیسر



 ٣٥

   نجاة كارابورني، دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیةالسیدة: المقرر
  تلخیص وقائع الیوم األول   ١٧:٣٠-١٧:١٥
  حفل عشاء تستضیفه شركة سرایا القابضة   ١٩:٣٠

  ٢٠٠٧ آذار ١٤األربعاء 

  ممارسات وابتكارات المشاركة المدنیة : ٣المحور   ١٣٫٠٠-٩٫٠٠
  )الفترة األولى(ة المنعقدة بكامل األعضاء الجلسة الثالث  ١٠:٣٠-٩:٠٠

  .  البحرین—باقر النجار، أستاذ علم االجتماع بجامعة البحرین . السید د: المیسر
   .   األردن—السیدة أماني تفاحة، المجلس الوطني لشؤون األسرة : المقرر
ة في منطقة دور منظمات المجتمع المدني في صیاغة السیاسة االجتماعیة في مراحلها األولی •

السیدة بیان طبارة، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة : اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا
 لغرب آسیا 

 لخبراتهم والدروس التي تعلموها) أو منظمات المجتمع المدني/ الحكومات و(عرض من قبل المشاركین 
لمهندس خالد الطراونة، مدیر دائرة ا: مفهوم التنمیة المحلیة ضمن  منظومة المجتمعات المدنیة •

   األردن–التنمیة المحلیة، وزارة التخطیط والتعاون الدولي 
هناء أدور، السكرتیرة : الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق •

   العراق  –عضو لجنة تنسیق شبكة النساء العراقیات /العامة لجمعیة األمل 
السیدة رمزیة اإلریاني، رئیسة : جتمع المدني في تحقیق أهداف التنمیة لأللفیةدور منظمات الم •

   الیمن–مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني 
 أسئلة وإجابات : مناقشات

السیدة الرا حسین، :  المجلس الوطني لشؤون األسرة—نموذج من مؤسسات المجتمع المدني  •
   األردن–األسرة نائب األمین العام، المجلس الوطني لشؤون 

 من ترقیة الحوار االجتماعي —المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي بالجزائر  •
سامیة بن عباس كغوش، المجلس . د:  إلى تقویما ت عقالنیة حسب معاییر دولیة واالقتصادي

مدیرة مخبر بحث في الهندسة / أستاذة بجامعة قسنطینة / الوطني االقتصادي واالجتماعي 
    الجزائر–یة والتعمیر المعمار

  أسئلة وإجابات : مناقشات
  استراحة قهوة  ١١:٠٠-١٠:٣٠
  )الفترة الثانیة(الجلسة الثالثة المنعقدة بكامل األعضاء  ١٣:٠٠-١١:٠٠

   الكویت –وكیل وزارة التخطیط سابقا : سارة الدویسان. د: المیسر
    لیبیا–اإلنمائي  السید علي میرزا، مستشار برنامج األمم المتحدة : المقرر
السید عبد اهللا و لد محمد عبد الفتاح، مستشار المفوض المكلف : المجتمع المدني في موریتانیا •

 بحقوق اإلنسان ومكافحة الفقر وبالدمج   
 —فطیما یوسف وفا، رئیسة مكتب التعاون الفني بوزارة التخطیط . د: المجتمع المدني في لیبیا •

  لیبیا  
السیدة كوثر علوي المدغري، رئیسة مرصد : ات العمومیة بالمغربالشراكة في السیاس •

   المغرب —المناصب العمومیة، وزارة تحدیث القطاعات العامة 
سكینة بوراوي، مركز . د: الدروس المستقاة من تجربة مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث •

    تونس–المرأة العربیة للتدریب والبحوث 
إبراهیم محرم، مدیر مشروع وطني، . د:  تجربة برنامج شروق—مشاركة التنمیة المحلیة بال •

   مصر –المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 :متحدثون متطوعون

o مدیر عام مركز االستشارات واإلدارة، وزارة التخطیط : السید رغد على عبد الرسول
    العراق–

o المغرب–لمغربیة للمرأة الریفیة رئیسیة الجمعیة ا: السیدة مالیكا بن ماهي   
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o فلسطین–مدیر عام إدارة التطویر البشري، وزارة التخطیط : محمد غودیة.  د    
o األردن–المدیر التنفیذي، مؤسسة طالل أبو غزالة : السید مصطفى ناصر الدین   
o جیبوتي–نائب رئیس منظمة بندر جدید : السیدة آمال سعید سالم   
o عمید المعهد العالي  للدراسات /الوطنیة لشؤون األسرة الهیئة : وائل اإلمام.  د

   سوریا–السكانیة 
 أسئلة وأجوبة : مناقشات

  استراحة الغداء ١٤:٣٠ -١٣:٠٠
١٨:٠٠-١٤:٣٠  

  
١٦:٠٠-١٤:٣٠ 

  وجهات نظر الجهات المعنیة حول المشاركة المدنیة): ٤(المحور 
  جلسات موازیة

لخیارات المتعلقة الفرص والمخاطر وا: جلسة لممثلي الحكومات •
 بإشراك المجتمعات المدنیة في إقرار السیاسات االجتماعیة االقتصادیة

طریقة المشاركة الفعالة : جلسة لممثلي منظمات المجتمع المدني •
 في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة

  مدنيمحمد عادل خان عن الحكومات، السیدة نجاة كارابورني عن منظمات المجتمع ال. د: المیسرون
 سیتم اختیار مقرر وُمسهِّل واحد لكل جلسة من قبل مجموعة المشاركین 

 استراحة قهوة   ١٦:٣٠-١٦:٠٠
١٧:٠٠-١٦:٣٠  

  
  
  
  
  

١٨:٠٠-١٧:٠٠ 

  الجلسة الرابعة المنعقدة بكامل األعضاء 
   مصر –إبراهیم محرم، برنامج شروق .  د: المیسر
   األردن  –ون األسرة السید حكم مطالقة، المجلس الوطني لشؤ: المقرر

 تقریر مجموعة الحكومات      •
 تقریر مجموعة منظمات المجتمع المدني  •
 مناقشات عامة  •

  الجلسة الخامسة المنعقدة بكامل األعضاء
 مناقشات واتفاقات باإلجماع مفتوحة حول الطاولة المستدیرة منصبة حول القضایا واالستراتیجیات والعملیات 

 فه المجلس الوطني لشؤون األسرة ودائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیةحفل عشاء یستضی  ١٩:٣٠

  ٢٠٠٧) مارس( آذار ١٥الخمیس، 

 بناء القدرات): ٥(المحور  ١٠:٣٠-٩:٠٠
٩:٤٥-٩:٠٠  

  
  

١٠:٣٠-٩:٤٥ 

  الجلسة السادسة المنعقدة بكامل األعضاء
  .  الجزائر–طني االقتصادي واالجتماعي السیدة سامیة بن عباس كغوش ، المجلس الو: المیسر
   سوریا–وائل اإلمام، الهیئة الوطنیة لشؤون األسرة . د: الُمقرِّر

السیدة نجاة كارابورني، :  فرص وتحدیات المشاركة المدنیة في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة •
 دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة 

 أجوبة أسئلة و: مناقشات
 استراحة القهوة ١١:٠٠-١٠:٣٠
  :  إعالن عمان والشبكة العربیة للشراكة المجتمعیة–المتابعة والخطط المستقبلیة ): ٦(المحور  ١٦:٠٠-١١:٠٠

  : إقرار التحدیات والتوصیات): الفترة األولى(الجلسة السابعة المنعقدة بكامل األعضاء 
   األردن–ابعة والتقییم في المجلس الوطني لشؤون األسرة السید محمد القریوتي، مدیر المت: المیسر
  األردن–السید محمد الخصاونة، مدیر السیاسات العامة والدراسات في وزارة التخطیط والتعاون الدولي : المقرر

 استراحة الغداء ١٥:٠٠-١٣:٠٠
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  ): الفترة الثانیة(الجلسة السابعة المنعقدة بكامل األعضاء  ١٦:٠٠-١٥:٠٠
   األردن–معالي السیدة سهیر العلي، وزیرة التخطیط والتعاون الدولي : یسرالم

   األردن–السید محمد الخصاونة، مدیر السیاسات العامة والدراسات، وزارة التخطیط والتعاون الدولي : الُمقرِّر
 المناقشات النهائیة حول إعالن عمان  •
 اعتماد إعالن عّمان •

١٧:٠٠-١٦:٠٠  
١٦:٣٠-١٦:٠٠  
١٧:٠٠-١٦:٣٠ 

  تقییم ورشة العمل والجلسة الختامیة): ٧(المحور 
  تقییم ورشة العمل 

  :الجلسة الختامیة
 مالحظات ختامیة من قبل المشاركین  •
 مالحظات ختامیة من قبل المجلس الوطني لشؤون األسرة  •
  خان محمد عادل. د: مالحظات ختامیة من قبل دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة •
 السیدة : مالحظات ختامیة من قبل دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة •
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  )٢(الملحق  
  قائمة المشاركین

 
 العنوان المسمى الوظیفي نوع المؤسسة الدولة اسم المشارك الرقم

١ 
السیدة سامیة بن عباس 

 كغوش
 منظمة مجتمع مدني الجزائر

عضو مكتب االستشارات 
 طنیة واالجتماعیةالو

 تلفون ٦١٦٥٧٥ (٢١٣)+
  فاكس٦٢٠٩٠٧ (٢١٣)+

benabbas_dz@yahoo.fr  برید الكتروني 
  

 أكادیمي البحرین باقر سلمان النجار.  د ٢
أستاذ علم اجتماع وعضو 

 مجلس الشورى

                                                              تلفون ٣٩٤٠٢٠٦٨ (٩٧٣) +
  فاكس ١٧٦٨١٨٥٣ (٩٧٣)+

drbaqer@gemail.com  برید إلكتروني   

٣ 
السید عدن علي 

 محمدي
 حكومة جیبوتي

مدیر التعاون الدولي في 
وزارة الخارجیة والتعاون 

 الدولي

                                                              تلفون ٣٥٨٤٣٢ ٢٥٣ / ٨٥٤٤٠٧ ٢٥٣ +
  فاكس ٤٠ ٣٨ ٣٥ ٢٥٣)+ 

moukulla@yahoo.com برید إلكتروني  

 منظمة مجتمع مدني جیبوتي السیدة أمل سعید سالم ٤
نائب الرئیس مؤسسة بندر 

 الجدید
Tel/Fax: +تلفون ٦٥ ٧٥ ٣٥ ٢٥٣                                                              

benderdjedid@intnet.d برید إلكتروني  

٥ 
ادل محمد فرید السید ع

 على قورة
 منظمة مجتمع مدني مصر

عضو المجلس القومي 
 لحقوق اإلنسان

                                                              تلفون ٣٣٣/٥٧٩٥٣٨٢ ٤٥ ٥٧ ٢ ٢٠+
  فاكس ٧٤٩٧ ٥٧٤ ٢ ٢٠+

nchr@nchr.org.eg برید إلكتروني  

  مدنيمنظمة مجتمع مصر إبراهیم محرم.  د ٦
مدیر المشروع الوطني، 
المكتب القطري لبرنامج 

 األمم المتحدة اإلنمائي

                                                              تلفون ٣٣٧٧٢٩٣ ٢ ٢٠+ 
  فاكس ٣٣٧٧٢٦٥ ٢ ٢٠+

ghdrs_٢٠٠٦@yahoo.com  برید 
 إلكتروني

٧ 
السیدة رغد عبد 

 الرسول
 حكومة العراق

-العام بالوكالة المدیر 
المركز الوطني 

/ لالستشارات واإلدارة 
 وزارة التخطیط

                                                              تلفون ٣٠٥٧٨ ١٧ ٧٩٠+
  فاكس ٠٧٩٠٧١٨٨٤٨٣+

nccmd@yahoo.com برید إلكتروني   

٨ 
السیدة هناء ادوار 

 بوشة
 منظمة مجتمع مدني العراق

منظمة عراقي / العاماألمین 
 األمل

                                                              تلفون ٧٩٠١٩١٩٢٨٦ ٩٦٤+
hanaa.e@iraqi-alamal.org  برید 

 إلكتروني

٩ 
السید عالء الدین خادم 

 الراضي
 حكومة العراق

مدیر األنظمة المعلوماتیة 
 مركز المشاریع الخاصة

                                                              تلفون ٧٦٠٠ ٦٣٤ ٧٩ ٩٦٢+
  فاكس ٧٢١(٢٠٢) (١)+

٩٢٥٠alradhi٢٠٠٠@yahoo.com  برید 
 إلكتروني

 منظمة مجتمع مدني العراق السیدة نضال ناجي ١٠
عضو في مجلس سیدات 

 األعمال العربیات

                      تلفون ٦٦٢٧٨٢٧ ٧٩ ٩٦٢+ 
nidahal_naji@hotmail.com  برید 

 إلكتروني

mailto:benabbas_dz@yahoo.fr
mailto:drbaqer@gemail.com
mailto:moukulla@yahoo.com
mailto:nchr@nchr.org.eg
mailto:@yahoo.com
mailto:nccmd@yahoo.com
mailto:hanaa.e@iraqi-alamal.org
mailto:@yahoo.com
mailto:nidahal_naji@hotmail.com
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١١ 
السیدة سارة احمد 

 الدویسان
 حكومة الكویت

األمین العام السابق لوزارة 
 التخطیط

                                                              تلفون ٩٧٧٧٢٣٢ (٩٦٥)+
  فاكس ١٠٠٤ ٥٣٩ (٩٦٥)+

s١alduwaisan@hotmail.com  برید 
 إلكتروني

١٢ 
السیدة منى خلف 

 الدعاس
 وزارة التخطیط الكویت حكومة الكویت

                                                              تلفون ٧٠٥٨ ٢٤٣ ٩٦٥ 
  فاكس ٧٠٥٨ ٢٤٣ ٩٦٥

aldaas-m@hotmail.com برید إلكتروني  

١٣ 
الد على السید خ
 الخمیس

 حكومة الكویت
وكیل وزارة وزارة 
 التخطیط في الكویت

                                                              تلفون ١٠٢٣ ٢٤٢ ٩٦٥
  فاكس ١٨١٢ ٢٤٢ ٩٦٥+ 

khlaedkh@mop.gov.kw برید إلكتروني  

 حكومة الكویت السید بدر الرفاعي  ١٤
م مدیر مكتب األمین العا

 وزارة التخطیط الكویت

                                                              تلفون ٩٦٥٢٤٣٠٣٩٨
  فاكس ٢٤٥٢٣٥٩ ٩٦٥+ 

baderrefai١٢٣@hotmail.com  برید 
  إلكتروني

 حكومة الكویت السید حسن میرزا ١٥
وزارة /مدیر وحدة المتابعة 

 الكویت/التخطیط 

                                                              تلفون ٢٤٢٦٦٩٠/٩٦٦٢٤٢٦ ٩٦٥+
  فاكس ٩٦٥٢٤٠٣٢١٦+

hmerza٢@yahoo.com برید إلكتروني  

 منظمة مجتمع مدني لبنان السید ولید فخر الدین ١٦
/ الحملة المدنیة لإلغاثة 

 ساعدوا لبنان

                     تلفون ٤٢٤٤٩٩/٤٢٥٥٦٦ ١ ٩٦٥١
  فاكس ٤٢٤٤٩٩ ١ ٩٦١+

w.fakherddine@aidlebanon.org  برید 
 إلكتروني

 حكومة لیبیا فطیمة وفا. د ١٧
رئیسة قسم التعاون الفني 

 وزارة التخطیط

                                                              تلفون ٣٣٣٢٤٩٦ ٢١ ٢١٨+
   فاكس ١١٨٣٢ ٩١٢ ٢١٨+

fywafa@planning.gov.ly برید إلكتروني  

١٨ 
السید على خضر 

 میرزا
 مؤسسة األمم المتحدة لیبیا

/ رئیس المستشارین الفنیین 
 لیبیا

                                                              تلفون ١٠٠٥ ٢١٢ ٢١٨٩١
ali-merza@undp.org وني برید إلكتر  

١٩ 
السید عبد اهللا ولد محمد 

 عبد الفتاح
 حكومة موریتانیا

مفوضین /مستشار المفوض 
 حقوق اإلنسان

                                                              تلفون ٢٢٢٦٤٤٦٩٢٧+ 
   فاكس٢٢٢٥٢٩٠٩٦٠+

abdallah_fatah@yahoo.fr  برید 
 إلكتروني

 منظمة مجتمع مدني یتانیامور السیدة ماي هایدي ٢٠

رئیس المؤسسة الوطنیة 
لمساندة المبادرات النسائیة 

وحمایة الطفل والبیئة 
 موریتانیا

                                                              تلفون ٦٣١٤٥٩٩ ٢٢٢+
anaif_pie@yahoo.fr برید إلكتروني  

٢١ 
السیدة كالرا ماریا 

 مولیراجي
 منظمة األمم المتحدة نیاموریتا

مسؤولة برنامج تمویل 
المشاریع الصغیرة، المكتب 

القطري لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي في 

١٧٦٢ ٢٢٢ orتلفون ٢٤٠٩ ٥٢٥                                                              
  فاكس ٢٦١٦ ٥٢٥ ٢٢٢+

clara.molera@undp.org  إلكتروني برید  

mailto:alduwaisan@hotmail.com
mailto:aldaas-m@hotmail.com
mailto:khlaedkh@mop.gov.kw
mailto:@hotmail.com
mailto:@yahoo.com
mailto:w.fakherddine@aidlebanon.org
mailto:fywafa@planning.gov.ly
mailto:ali-merza@undp.org
mailto:abdallah_fatah@yahoo.fr
mailto:anaif_pie@yahoo.fr
mailto:clara.molera@undp.org
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 موریتانیا

٢٢ 
السیدة كوثر علوي 

 المدغري
 حكومة المغرب

رئیسة مركز التشغیل والعام 
وزارة تحدیث القطاع العام 

 المغرب/الرباط 

                                                              تلفون ٤٥ ٩٨ ٦٧ ٣٧ ٢١٢+ 
  فاكس ٩٧ ٣٠ ٧٧ ٣٧ ٢١٢+

alaoui@mmsp.gov.ma وني برید إلكتر  

 منظمة مجتمع مدني المغرب السیدة مالیكا بن ماهي ٢٣
رئیسة المؤسسة المغربیة 

لتنمیة النساء القرویات 
 المغرب/الرباط 

                                                              تلفون ٩٢ ٦٣ ٦٠ ٣٧ ٢١٢+ 
  فاكس ٩٢ ٦٣ ٦٠ ٣٧ ٢١٢+ 

ampfr@hotmail.com ي برید إلكترون  

 حكومة فلسطین محمد غودیة.  د ٢٤
المدیر العام للمدیریة العامة 

للتنمیة البشریة وزارة 
 فلسطین/رام اهللا -التخطیط 

                                                              تلفون ٥٩٢٤٩٩٨٥ ٩٧٠+ 
  فاكس ٢٢٩٧٣٠١٢ ٩٧٠ +

mghadia@mop.gov.ps برید إلكتروني  

٢٥ 
یدة نورا ناصر الس

 المریخي
 حكومة قطر

رئیسة قسم المتابعة 
المجلس األعلى /األخصائي 

 لشؤون األسرة

                                                              تلفون ٥٣٢٢٦٠٢ ٩٧٤+ 
  فاكس ٤٦٧٤٤٠٦ ٩٧٤ 

nalmerekhi@scfa.gov.qa  برید 
 إلكتروني

٢٦ 
السید عبد العزیز 

 الساحین
 حكومة السعودیة

وزارة الشؤون االجتماعیة 
الریاض المملكة العربیة 

 السعودیة
  

 حكومة السعودیة السید موسوة الوشان ٢٧
وزارة الشؤون االجتماعیة 

الریاض المملكة العربیة 
 السعودیة

  

 منظمة مجتمع مدني سوریا وائل األمام.  د ٢٨
عمید المؤسسة العلیا 

للدراسات الدیمغرافیة 
 شق سوریادم/

+٩٣٧٢٩٠٩٩ ٩٦٣+ / ٧٢٩٠٩٥ ٩٣ ٩٦٣ 
                                                             تلفون 

  فاكس ٤٣٦٧٨ ٣٣ ١١ ٩٦٣+
wimam@scs-net.org برید إلكتروني  

 منظمة مجتمع مدني تونس السید عبد الكریم شیدا  ٢٩
رئیس مؤسسة الكف للتنمیة 

 اإلقلیمیة تونس
                                                              تلفون ٠٦٦ ٢٠٠ ٧٨ ٢١٩+

acchda@fastmail.fm برید إلكتروني  

 منظمة مجتمع مدني الیمین السیدة رمزیة األریاني ٣٠
رئیسة االتحاد العام للمرأة 

 العربیة واتحاد النساء

               تلفون ١٤٨٠٤٦١/ ١٤٨٠٤٨٩ ٩٦٧+
  فاكس ١٤٨٠٤٩٠ ٩٦٧

raleyani@yahoo.com برید إلكتروني  

 C/o Raleyani@yahoo.com اتحاد نساء الیمن منظمة مجتمع مدني الیمین السیدة نجود الرادمي ٣١

 منظمة األمم المتحدة الیمین اآلنسة دینا عساف ٣٢

برنامج األمم المتحدة 
نائب الممثل / إلنمائي ا

صنعاء جمهوریة /المقیم 
 الیمن

                                                              تلفون ٢٢٢٢٢٠١ ٧١ ٩٦٧ +
dena.assaf@undp.ogr برید إلكتروني  

mailto:alaoui@mmsp.gov.ma
mailto:ampfr@hotmail.com
mailto:mghadia@mop.gov.ps
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mailto:raleyani@yahoo.com
mailto:Raleyani@yahoo.com
mailto:dena.assaf@undp.ogr
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٣٣ 
العنود محمد . د

 االهاریكة
 منظمة مجتمع مدني الكویت

المستشار السیاسي للشرق 
المجلس / ویت األوسط الك

عضو معهد / االستشاري 
 الشرق األوسط

  تلفون٧٨٩ ٧٢ ٩٦ ٩٦٥+ 
  فاكس٣٩٠٤١٥٩ ٩٦٥+

٣٤ 
السید یاسر عبد اهللا 

 مبارك
 منظمة مجتمع مدني الیمین

مكتب / جمهوریة الیمن 
 صنعاء

                                                              تلفون ٥٦٨/٩ ٤٤٤ ١ ٩٦٧+ 
ymubarak@oxfam.org.uk  برید 

 إلكتروني

 الیمین هدى مبارك ٣٥
منظمة غیر حكومیة 

 عالمیة
 الیمن/ اكسفورد

 maladyasser@yahoo.com  برید 
 إلكتروني

٣٦ 
معالي السیدة سهیر 

 العلي
 حكومة األردن

وزیرة التخطیط والتعاون 
المملكة األردنیة / الدولي

 عمان األردن/الهاشمیة 

                                                              تلفون ٤٦٥٦٢٨٢٤ ٦ ٩٦٢+
  فاكس٤٦٤٢٢٤٧ ٦ ٩٦٢+ 

salali@mop.gov.jo برید إلكتروني  

 حكومة األردن السید محمد الخصاونة ٣٧
رئیس الشعبة االجتماعیة 
وزارة التخطیط والتعاون 

 الدولي

                   تلفون ٤٤٦٦ ٤٦٤ ٦ ٩٦٢+
  فاكس٤٦٥٨٢٢٣١ ٦ ٩٦٢+

mohammad.k@mop.gov.jo  برید 
 إلكتروني

mohdkhas@gmail.com برید إلكتروني  

٣٨ 
المهندس خالد 

 الطراونة
 حكومة األردن

وزارة /مدیر التنمیة المحلیة 
 التخطیط والتعاون الدولي

         تلفون ٤٦٤٤٤٦٦ ٦ ٩٦٢)
  فاكس٤٦٢٩٠٤٥/٤٦٤٥٨٦١ ٩٦٢٦ + 

khaled.t@mop.gov.jo برید إلكتروني  

 حكومة األردن مها أحمد الطراونة ٣٩
وزارة /برنامج الفقر / منسق

 التخطیط والتعاون الدولي
  

 حكومة األردن فداء فالح غرایبة ٤٠
وزارة / مدیرة مكتب الوزیر

 التخطیط

                                                              تلفون ٤٦٤٦٣٧٥ ٦ ٩٦٢+
  فاكس٤٦٤٢٢٤٧ ٦ ٩٦٢+ 

feda.g@mop.gov.jo برید إلكتروني  

 حكومة األردن اآلنسة ربا عطا اهللا ٤١
أخصائیة الفقر والبطالة 

مدیریة السیاسات /
 والدراسات وزارة التخطیط

                                                              تلفون ٤٦٤٤٤٦٦ (٦ ٩٦٢)+ 
   فاكس٤٦٥٨٢٣١ (٦ ٩٦٢)+

   ruba.a@mop.gov.jo برید إلكتروني  

 حكومة األردن السید جمال العسل ٤٢
مدیر قسم السیاسات 

 والدراسات وزارة التخطیط

          تلفون   ٤٦٢٨٦٨٨ (٦ ٩٦٢) + 
                 فاكس٤٦٥٨٢٣١ (٦ ٩٦٢)+

 jamal.a@mop.gov.jo برید إلكتروني   

 األردن السید احمد الشطناوي ٤٣
 سلطات - حكومة
 محلیة

مساعد المحافظ للشؤون 
 اإلنمائیة محافظة الزرقاء

                                                              تلفون ٧٧٧٣٩١٨٧٦ 

 األردن كریمة الظابط ٤٤
 سلطات -حكومة 
 محلیة

مدیرة مكتب تنمیة المجتمع 
المحلي منطقة العقبة 
 االقتصادیة الخاصة

 +٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢ Ext. تلفون ١٢٥                                                        
         فاكس٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

ismadi@ncfa.org.jo برید إلكتروني  

 األردن جمیل الصمادي.  د ٤٥
منظمات غیر 

 حكومیة
األمین العام للمجلس 

 الوطني لشؤون األسرة
                                                            تلفون  ٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+ 
                    فاكس٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

mailto:ymubarak@oxfam.org.uk
mailto:maladyasser@yahoo.com
mailto:salali@mop.gov.jo
mailto:mohammad.k@mop.gov.jo
mailto:mohdkhas@gmail.com
mailto:khaled.t@mop.gov.jo
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mailto:ruba.a@mop.gov.jo
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mailto:ismadi@ncfa.org.jo
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jsmadi@ncfa.org.jo برید إلكتروني  

 األردن السیدة الرا حسین ٤٦
منظمات غیر 

 حكومیة
المجلس / نائب األمین العام 

 الوطني لشؤون األسرة

                                        تلفون ٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+         
                  فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+

 lara.h@ncfa.org.jo برید إلكتروني      

 األردن السید محمد القریوتي ٤٧
منظمات غیر 

 حكومیة

مدیر وحدة المتابعة والتقییم 
المجلس الوطني لشؤون / 

 األسرة

 +٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢ ن  تلفو                                                              
     فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+

 m.qaryouti@ncfa.org.jo برید إلكتروني  

 األردن السیدة یارا الشریف ٤٨
منظمات غیر 

 حكومیة

/ مدیرة وحدة اإلعالم 
المجلس الوطني لشؤون 

 األسرة

                                                              تلفون ٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+ 
  فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+

yara@ncfa.org.jo برید إلكتروني  
 
    

 األردن السیدة عهود باطا ٤٩
منظمات غیر 

 حكومیة

منسق التمویل والتشبیك في 
ون المجلس الوطني لشؤ

 األسرة

                                                              تلفون ٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+ 
  فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+ 

   ohoudbata @ncfa.org.jo   برید 
    إلكتروني

 األردن اآلنسة خدیجة عالوین ٥٠
منظمات غیر 

 حكومیة

منسق وحدة االتصال 
المجلس الوطني /م واإلعال

 لشؤون األسرة

                                                              تلفون ٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+ 
   فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+

 khadijeh.a@ncfa.org.jo برید الكتروني     

 األردن السیدة أماني تفاحة ٥١
منظمات غیر 

 حكومیة

/ وحدة الطفولة منسق 
لمجلس الوطني لشؤون 

 األسرة

                                                              تلفون ٣٤٩٠ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+ 
     فاكس٣٥٩١ ٤٦٢ ٦ ٩٦٢+

amani.t@ncfa.org.jo برید إلكتروني  

 األردن اآلنسة سمیرة عبد اهللا ٥٢
مات غیر منظ

 حكومیة

باحث / األمانة العامة 
أخصائي المجلس األعلى 

 للسكان

                                                             تلفون  ٥٥٦٠٧٤١ (٦ ٩٦٢)+ 
           فاكس ٥٥١٩٢١٠ (٦ ٩٦٢)+

         sameera@johud.org.jo  برید 
 إلكتروني

 األردن سوسن أبو الروس ٥٣
ظمات غیر من

 حكومیة
 منسق تعبئة المجتمع

        تلفون   ٠٧٧٧٥١٦٤٤٥
sawsan_aburous@jrf.org.jo  برید 

  إلكتروني

 األردن السید محمد الجابوري ٥٤
منظمات مجتمع 

 مدني
معهد الدفاع عن حقوق 

 اإلنسان

                                                             تلفون  ١٨٢١١٤ ١ ٧٩٠+ 
     mohammedd٥٠@yahoo.com  

                           برید إلكتروني

٥٥ 
السید كریم قاسم 

 الناصر
 األردن

منظمات مجتمع 
 مدني

 عضو مركز التعایش الدیني

                                                              تلفون ٤٦٢٣٠٥٧ / ٤٦٢٣٠٥٧ 
                                 فاكس ٥٠٦٤٢٠٦ ٠٦

Reem_Al-Nasser@hotmail.com  برید 
        إلكتروني
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 األردن السید طاهر كنعان ٥٦
منظمات مجتمع 

 مدني

دیر اإلداري المركز الم
األردني للبحوث في 

 السیاسات العامة والحوار
                                                              تلفون ٠٧٩٥٥١٥٥٠٥ 

 األردن السید حكم مطالقة ٥٧
منظمات غیر 

 حكومیة

باحث في برنامج حمایة 
المجلس الوطني / األسرة 

 لشؤون األسرة

                                                             تلفون  ٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+ 
                   فاكس٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

hananrashdan@ncfa.org.jo   برید 
 إلكتروني

 األردن السیدة حنان رشدان ٥٨
منظمات غیر 

 حكومیة

وحدة السیاسات باحث 
المجلس الوطني / والتخطیط

 لشؤون األسرة

                                                             تلفون  ٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+ 
                   فاكس ٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

hananrashdan@ncfa.org.jo  برید 
 إلكتروني

 األردن اآلنسة ربى قمي ٥٩
منظمات غیر 

 حكومیة

باحث في برنامج حمایة 
المجلس الوطني / األسرة 
 ألسرةلشؤون ا

                                                             تلفون  ٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+ 
             فاكس ٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

   RudaQumi@ncfa.org.jo  برید 
 إلكتروني

 األردن اآلنسة لیالي نفاع ٦٠
منظمات غیر 

 حكومیة

باحث في وحدة الطفولة في 
المجلس الوطني لشؤون 

 سرةاأل

 +٤٩٠ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢ Ext. تلفون ١٢٥                                                                                       
                                      فاكس٥٩١ ٤٦٢٣ ٦ ٩٦٢+

 layali@ncfa.org.jo برید إلكتروني  

                                                              تلفون ٠٧٧٧٤٢٤٥٩٣  األردیةالجامعة أكادیمي األردن تاال أبو راجي ٦١

 صحفي إعالم األردن عزام جیدهین ٦٢
                                                              تلفون ٠١٠٠ ٥٢٠ 

asam١٩٦٤@yahoo.com برید إلكتروني                   

 إعالم األردن یارا أبو عفیفة ٦٣
مدیر تنفیذي محاسبة 

 وعالقات عامة

                                                              تلفون ٥٥٢٨١٧٤ (٦ ٩٦٢)+ 
      فاكس٥٥٢٨١٧٥ (٦ ٩٦٢)+

 yara@headlinepr.com برید إلكتروني  

 إعالم األردن السید عامر الصمادي ٦٤
مذیع /منتج تلفزیوني 

 التلفزیون األردني

                                                              تلفون ٤٧٧٣١١١ 
                       فاكس ٥٢٣٧٥٧٥

   amer٢٠٠٣@hotmail.com  برید 
  إلكتروني 

 إعالم األردن السید رجب جبارة ٦٥
مركز النهضة الحضاریة 

 لإلیصاالت  والتنمیة الثقافیة
                                                              تلفون ٢١١٦٨٨ ٨٨ (٧ ٩٦٢)+ 

Jbara٩٩@maktoob.com برید إلكتروني  

  إعالم األردن السید محمد نور ٦٦

                                                              تلفون ٤٠٠٠ ٥٥٤  
                                          فاكس ٤٠٢٠ ٥٥٤

mohamed_sarah_noor@yahoo.com 
  برید إلكتروني
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                                                              تلفون ٠٧٩٥٤٦٧٠٨١  المجلس األعلى لإلعالم إعالم األردن اآلنسة لینا نوایسة ٦٧

                                                              تلفون ٠٧٩٥٥٨٩٣١٣   صحفیة الدیار إعالم األردن السید عبد الرحمن غنام ٦٨

٦٩ 
السید مصطفى ناصر 

 الدین
 قطاع  خاص األردن

المدیر التنفیذي لمجموعة 
 طالل أبو غزالة

                                                              تلفون ٦٠٠ ٥١٠٠ (٦ ٩٦٢)+ 
                       فاكس٦١١ ٥١٠٠ (٦ ٩٦٢)+

mnasereddin@tagi.com برید إلكتروني  

 قطاع  خاص األردن اآلنسة لیوني متى ٧٠
مدیر التسویق واالتصال 

 سرایا عمان األردن/

                                                         تلفون  ٥٤٤٤ ٥٥٠ (٦ ٩٦٢)+ 
                                       فاكس ١٧٣٨ ٥٥٦ (٦ ٩٦٢)+

Imatta@sarayaholdings.com  برید 
 إلكتروني 

 قطاع  خاص األردن سوزان الشوملي ٧١
مشرف المسؤولیة 

 سرایا/االجتماعیة 
                                                         تلفون ٧٧٦٦٦٧٢٣ (٧ ٩٦٢)+ 

 sshomali@yahoo.it   برید إلكتروني  

 قطاع  خاص األردن السیدة توجان السقا ٧٢
المنظمون / المدیر اإلداري 

 العرب

                                                              تلفون ٩٧٧١ ٥٥٣ (٦ ٩٦٢)+ 
                                                     فاكس ٥٥١٠٠٩٠ (٦ ٩٦٢)+

araborganizers@index.com.jo  برید 
 إلكتروني

٧٣ 
محمد عادل . السید د

 خان

الوالیات 
المتحدة 

 األمریكیة

دائرة األمم المتحدة 
للشؤون االقتصادیة 

 واالجتماعیة

 العامة قسم شعبة اإلدارة
 وإدارة التنمیة

                                                              تلفون ٦١٦٨-٩٦٣ (٢١٢)+ 
                                                              فاكس١٢٦٥-٩٦٣ (٢١٢)+

khan٤@un.org برید إلكتروني  

 نجاة كارابوني ٧٤
الوالیات 
المتحدة 

 األمریكیة

دائرة األمم المتحدة 
للشؤون االقتصادیة 

 واالجتماعیة

شعبة اإلدارة العامة وإدارة 
إدارة /التنمیة األمم المتحدة 
الشؤون االقتصادیة 

 )دیسا(واالجتماعیة 

                         تلفون ٦٢٠٧-٩٦٣ (٢١٢)+ 
   فاكس  ١٢٦٥-٩٦٣ (٢١٢)+

  karaborni@un.org برید إلكتروني  

 األردن السید لوك ستیفنز ٧٥
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة 

 ممثل إقلیمي/ اإلنمائي 
                                                              تلفون ٩٢١٠ ٥٦٦ (٦ ٩٦٢)+ 

luc.stevens@undp.org  برید إلكتروني  

 األردن منى حیدر ٧٦
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
نائب الممثل المقیم برنامج 

 ئياألمم المتحدة اإلنما

                                                        فاكس ٧٧٢٢٩٩١٠-٧ ٩٦٢+
                                                             تلفون  ٥٦٦٨١٧١ ٦ ٩٦٢+

 mona.hider@undp.org برید الكتروني                  

 األردن رانیا طرزي ٧٧
حدة برنامج األمم المت

 اإلنمائي
محلل الفقر برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

                                                             تلفون  ٥٦٦٨١٧١ ٦ ٩٦٢+ 
                                                        فاكس ٧٧٢٢٩٩١٠-٧ ٩٦٢+

Rania.tarazi@undp.org برید إلكتروني       

mailto:mnasereddin@tagi.com
mailto:Imatta@sarayaholdings.com
mailto:sshomali@yahoo.it
mailto:araborganizers@index.com.jo
mailto:@un.org
mailto:karaborni@un.org
mailto:luc.stevens@undp.org
mailto:mona.hider@undp.org
mailto:Rania.tarazi@undp.org
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 األردن بریة سعودي ٧٨
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 محلل برامج

                                                              تلفون ٨١٧١ ٥٦٦ ٦ ٩٦٢+ 
               فاكس ٦٥٨٢ ٥٦٧ ٦ ٩٦٢+

priya.sood@undp.org  برید إلكتروني  

 األردن أماني حماد ٧٩
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 مساعد برامج

                                                              تلفون ٨٣٩٥ ٥٦٠ (٦ ٩٦٢+) 
                                                        فاكس٨٣٣١ ٥٦٠ (٦ ٩٦٢+)

amani.hammad@undp.org  برید 
 إلكتروني

 لبنان زینا علي احمد ٨٠
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
 

                                                  تلفون ٢٤٠٠٢٩ ٣ ٩٦١+ 
                                           فاكس ٩٨١٥٢١ ١ ٩٦١+

zena.ali-ahmad@undp.org  برید 
 إلكتروني

 موظف الشؤون االجتماعیة ESCWA لبنان بیان طبارة ٨١
                          تلفون  ٩٧٨٤٢٠ (١ ٩٦١)+
  فاكس ٩٨١٥١١ (١ ٩٦١)+

  tabbarab@un.org برید إلكتروني  

 ESCWA لبنان  فاطمة المها ٨٢
لجنة األمم المتحدة 

 االقتصادیة واالجتماعیة

                                                              تلفون ٩٧٨٤١٩ ٩٦١+ 
                                                    فاكس ٩٩٦١٩٨١٥١٠+

almana@un.org برید إلكتروني  

 لبنان سناء نفاع ٨٣
منظمة الصحة 

 العالمیة
                                    تلفون ٧٩٦٣٣٠٢٢٨  منظمة الصحة العالمیة

 

mailto:priya.sood@undp.org
mailto:amani.hammad@undp.org
mailto:zena.ali-ahmad@undp.org
mailto:tabbarab@un.org
mailto:almana@un.org
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  )٣(الملحق 
  

  “التشارك في الحوكمة”
  استراتیجیة داعمة لتطویر الفقراء

 محمد عادل خان. د
   دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة-رئیس شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمیة

  
 :إطار العرض التقدیمي. ١

q السیاق 
 االقتصادیة واالجتماعیةصالحیات دائرة الشؤون  -
  توجهات الحوكمة العالمیة والتحدیات الناشئة -

q إطار الحوكمة الداعم لتطویر الفقراء 
q  نماذج ودروس“ المشاركة في الحوكمة”مفهوم ، 
q نقاط  للدراسة والمناقشة  

  
 :االستهالل. ٢
بید أن ذلك تغیر مؤخرا أكثر إدراكا بأن عنوان . اطیةكانت هناك في السابق نقاشات مطولة بخصوص إن كان بلد ما أو غیره مؤهل للدیمقر” 

وهذا ما . السؤال ذاته كان غیر صحیح، فال یحكم على البلد إن كان مؤهال للدیمقراطیة بل ینبغي القول أن البلد تأهل من خالل الدیمقراطیة
  .أمارتیا سین... “ یدعى حقا بالتغییر الهام

  
الدیمقراطیة، إال أنها وسعت المنطق “ مؤهال من خالل”فكرة أن البلد یمكن أن یصبح بالفعل “ حوكمة التشارك في ال”تقر هذه المقالة بشأن 

  .لتقول بأن ذلك ال یحدث إال بالتأهیل من خالل مع الدیمقراطیة
  
  :السیاق. ٣

 :صالحیة دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة
q تولید وتحلیل ورفع التقاریر بشأن القضایا االجتماعیة واالقتصادیة تقوم دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة بتجمیع و

والبیئیة والفرص والتحدیات التي تواجه الدول األعضاء، وتقوم من خالل ذلك بجذب انتباههم إلى مراجعة المشاكل العامة 
 .ودراسة خیارات السیاسة

q اتفاقیات مشتركة/غراض التوصل إلى إجراءاتتباشر بالمداوالت والنقاشات التي تعقد بین الهیئات الحكومیة أل. 
q  تقدم النصح التقني وتطبق مبادرات بناء القدرات على مستوى عالمي وإقلیمي وعلى مستوى القطر بخصوص سیاسات

 .إلخ...  الجنوب-وأغراض األمم المتحدة المتفق علیها من خالل تبادل المعلومات، التعاون الجنوب
  
  
  

  : ومضامینها بشأن التنمیة االقتصادیة االجتماعیةتوجهات الحوكمة العالمیة
q العولمة والتحرر 
q حركات التحول إلى الدیمقراطیة 
q  تقنیة المعلومات واالتصال  
q إعالن األلفیة الصادر عن األمم المتحدة 

  
 العولمة والتحرر. أ

q  حیث ازداد –یین الوطني والدولي  على المستو-، ولكن بنسب متفاوتة )باستثناء الصحراء اإلفریقیة(استفاد عدد من الدول 
 في حین بقیت النسبة نفسها أو انخفضت في العشرین األواخر % ٢٠مستوى دخل الدول في أعلى نسبه 

q   دولة، في ٥٠وقد بلغ عدد تلك الدول اآلن % ٠٫٥تصل حصة الدول األقل تطورا من الناتج اإلجمالي المحلي العالمي 
 ١٩٧١ دولة فقط عام ٢٣حین بلغ عددها 

q  وقد سجل معدل مؤشر التنمیة –یستجیب السوق مع الدول األوفر حظًا، في حین یضع الفقراء واألقل حظًا على الهامش 
 )ذروة العولمة(البشریة للدول النامیة هبوطا في التسعینیات 

q الشكوك مما یسهم  وتزداد.ال تلبث سیاسات الحكومات أن تكون مناصرة للسوق ومؤیدة لألغنیاء فاقدة بذلك حیز السیاسة 
 الجدیدة“ تدویر الفقر”في إیجاد ظاهرة 

q خسر الفقراء وما زالوا یخسرون السلطة السیاسیة إلى جانب خسارتهم للسلطة االقتصادیة 
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 توجهات ونتائج: الحركة الدیمقراطیة. ب

q دولة إلى ٨١ أدت إلى تحول مع انتهاء الحرب الباردة، برزت موجة جدیدة من الدیمقراطیة خالل الثمانینیات والتسعینیات 
 الدیمقراطیة

q عنت عملیات التحول إلى الدیمقراطیة إسقاط الحكومات المستبدة واستبدالها بدیمقراطیات متعددة األحزاب 
q أخفقت العدید من تلك الهیئات الدیمقراطیة الجدیدة والقدیمة في إفراز النتائج االقتصادیة واالجتماعیة المرغوب فیها 
q التي تسهم بدورها في التحیز للعمالء والفساد “ الفحص والموازنة”وإضعاف “ بالدیمقراطیة غیر المتحررة” ظهور ما یدعى

 وحاالت عدم المساواة
q ال یلبث أن یفقد الناس الثقة بالحكومات بشكل عام 

  
 تقنیة المعلومات واالتصال. ج

q والفقراءأتاحت تقنیة المعلومات واالتصال فرصا جدیدة لكلِِِِِِ من األغنیاء  
q  رغم أن مبادرات الحكومة االلكترونیة حّسنت من الخدمات المقدمة في عدة بلدان إال أنها تركزت في األغلب على

  .الخ...  مثل تحسین التراخیص ودفع الضرائب والحصول على التصاریح–األعمال
q د من االبتكارات اإللكترونیة الداعمة للفقراء ال یتیح عدم المساواة في سهولة الوصول للفقراء باالنتفاع المتكافئ، رغم العدی

  حول العالم لتوضح مقدرتها على الحد من الفقر
q  المعوزین الرقمیین“و“ الموسرین الرقمیین”خطر إنتاج“ 
  

 أهداف التنمیة األلفیة. د
q  أهداف على الحد من الفقر وأغراض التنمیة االجتماعیة٨ من ٧تركز  . 
q اق عالمي لتحقیق االزدهار واإلنصاف والعدالة االجتماعیة على صعید الدول وفیما بینهاأهداف التنمیة األلفیة هي اتف 
  

 توجهات الحوكمة العالمیة والتحدیات الناشئة. ٤
q  رغم أن العولمة والتحریر أحدثتا نموا في عدد من البلدان،  إال أن العملیة قد عملت على تهمیش األقل حظًا وجردت الفقراء

 .ز السوق في سیاسات االقتصاد األصغر تحی-من السلطة 
q  في . الخ... “التحیز إلى العمالء”و “ سطوة النخبة”تطور االقتصاد السیاسي الخاص بالدیمقراطیات، یدل على مشاكل

 .اإلداریة التي ینجم عنها اإلقصاء االجتماعي في عملیات صنع القرار الخاصة بالدولة/العملیات التشریعیة
q التصال أداة مفیدة جدا في تقدیم الخدمات إال أنها تتطلب المزید من تطبیقات الدعم للفقراء لكي تسهم في تقنیة المعلومات وا

 .التأثیر على الفقر
q أخیرا، قدمت أهداف التنمیة األلفیة إطارا تنمویا منحازا لصالح الفقراء  

  
 إطار الحوكمة لدعم تطویر الفقراء. ٥

q ي تشمل مصالح كافة الجهات المعنیة بالتساويعملیة صنع سیاسة االقتصاد األصغر الت 
q  نظام إدارة للتنمیة یجعل من التخطیط ووضع المیزانیة والمراقبة نظامًا حساسًا تجاه الفقراء ومستندًا إلى المواطن وخاضعًا

 للمساءلة بشكل كامل 
q بیئة قادرة على تحقیق ما ذكر 

  
 إعالن األلفیة والحوكمة الجیدة. ٦

 :یدة في إعالن األلفیةمبدأ الحوكمة الج
q حمایة مطلقة لكافة الحقوق 
q ممارسات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان التي تتضمن حقوق األقلیة 
q عملیات سیاسیة شاملة تسمح بمشاركة فعلیة للمواطنین 
q حریة اإلعالم وحق سهولة الوصول إلى المعلومات 

  در أكبر من المشاركةیتطلب تنفیذ أهداف األلفیة اإلنمائیة إطار حوكمة ینطوي على ق
  
 “التشارك في الحوكمة”مفهوم . ٧

على أنها ترتیب مؤسسي یربط المواطنین بشكل أكثر مباشرة بعملیات صنع القرار في الدولة، وذلك لتمكینهم “ المشاركة في الحوكمة” تعّرف 
 االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة –ة المستویات من التأثیر على السیاسات والبرامج العامة على نحو یؤثر إیجابًا في حیاتهم وعلى كاف

  والثقافیة
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 النماذج الناشئة للمشاركة في الحوكمة. ٨
 نماذج التشارك المباشر

q  المجلس القومي االیرلندي للشؤون االجتماعیة واالقتصادیة(NESC) 
q  المجلس القومي الموریتاني للشؤون االجتماعیة واالقتصادیة (NESC) 
q الیات المتحدة األمریكیة المباشرةدیمقراطیة الو  
q مشاركة مجتمع كوینزالند 
q “البرازیل(بورتو ألیغري “ میزانیة شعب( 
q  الهند(مبادرة تمكین مجتمع البنغال الغربیة( 

 نماذج التشارك غیر المباشرة 
q  برنامج استراتیجیة محاربة الفقر الصادر عن البنك الدولي)PRSP( 
q میثاق المواطن”سیا برنامج البیئة التعاوني لجنوب آ “)SACEPS( 

 هیاكل التشارك 
n ومن المستوى التشریعي إلى .التشارك مع مؤسسات حكومیة من المستوى المركزي وحتى المستوى المحلي: عمودیا  

 المستوى التنفیذي
n تشارك الشعب مع الشعب: أفقیا 
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  )٤(الملحق 
  

  "ما هي اإلصالحات الالزمة للمنطقة العربیة: من أجل إحراز األهداف اإلنمائیة لأللفیةإصالحات أجهزة الحكم "
  زینا على أحمد

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة 
  

  ...حدد إعالن األلفیة أهمیة الحوكمة للتوصل إلى األهداف اإلنمائیة لأللفیة 
   حریة واحترام حقوق اإلنسان •
  تعزیز الدیمقراطیة وتقویة حكم القانون  •
  الحوكمة الدیمقراطیة والتشاركیة المبنیة على إرادة الشعب  •
  المساواة في المنافع والتكالیف وأعباء التنمیة  •
  تعزیز ثقافة السالم والحوار بین جمیع الحضارات •
  المسؤولیة المشتركة عن إدارة النمو االقتصادي واالجتماعي عبر العالم •
  غیاب مثل تلك اإلصالحات، فإنه یصبح من غیر الممكن تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة في  •

  
  ... تفاوتت البلدان في احتماالت التوصل إلى األهداف اإلنمائیة لأللفیة ٢٠٠٥في عام 

ى النصف بحلول بلدان آسیا وشمال أفریقیا ماضیة بشكل عام في مساعیها لتحقیق الهدف، وهو تخفیض حدة الفقر المدقع إل •
  .  وتحقیق العدید من األهداف االجتماعیة التي تضمنتها األهداف اإلنمائیة لأللفیة٢٠١٥عام 

، إال )التعلیم االبتدائي(بلدان غرب آسیا وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي تحرز تقدمًا جیدًا باتجاه بعض األهداف الفردیة  •
  .الفقرأنها كانت أقل نجاحًا في مجال الحد من 

البلدان األفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والبلدان األقل نموًا تبدو بعیدة عن تحقیق التقدم الكافي فیما یتعلق بمعظم  •
  . األهداف

  .فإذا ما رغبت البلدان النامیة في تحقیق  تلك األهداف، فإنه یتعین علیها إعادة النظر في تخصیص الموارد وتطبیق إصالحات الحوكمة
  

  : یظهر التقدم المتحقق في األهداف اإلنمائیة لأللفیة في المنطقة العربیة نتائج مختلطة
شهدت أقطار المشرق خطوات هامة في مجاالت الحد من الفقر وأهداف التعلیم ومعدالت وفیات األطفال دون سن  •

  .الخامسة، إال أنها ما زالت متخلفة في مجال تحقیق العدید من األهداف
ار المغرب انجازات مختلطة واتجاهات ایجابیة في مجال التعلیم، إال أن ذلك حدث في ظل وجود عدم مساواة شهدت أقط •

  . بین الجنسین وتحدیات تتعلق باالستدامة البیئیة
واة شهدت مناطق الخلیج تقدمًا متواصًال تجاه تحقیق جمیع األهداف اإلنمائیة لأللفیة، إال أنها تواجه تحدیات في تحقیق المسا •

  . بین الجنسین وفي مكافحة األمراض والحد من معدالت اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشرة ومرض اإلیدز
شوهد التقدم األسوأ في مجال تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة لدى الدول العربیة األقل نموًا التي شهدت تحسنًا طفیفًا للغایة  •

  . في أحوالها االقتصادیة واالجتماعیة
  

  :لن تتمكن الدول العربیة من تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة ما لم تعالج عددًا من المعیقات المهمة
  المعدالت العالیة للنمو السكاني  •
  انتشار البطالة  •
  عدم المساواة بین الجنسین وعلى النطاق االجتماعي •
  انتشار األمیة  •
  الفروق الشاسعة في الثروة والموارد بین األقطار •
  .وب والصراعات التي تؤدي إلى تراجع جمیع مؤشرات النمو البشري لدى الدول المتصارعةالحر •
  . عجز أجهزة الحكم على المستویین الوطني والمحلي •

  
  : شهدت السنوات األخیرة بعض اإلصالحات في مجال الحوكمة في الدول العربیة، إال أنه ما زال هناك الكثیر مما یتعین القیام به

یاسیة والمدنیة هي األدنى في العالم، حیث تصل التشاركیة إلى أدنى مستوى، كما أن العملیات السیاسیة فیها الحریات الس •
  . جزئیة وتخضع لقیود صارمة

یعاني احترام حقوق اإلنسان وتطبیقات المعاهدات الدولیة من اإلهمال وتحتاج األنظمة القانونیة إلى التحدیث لتعزیز  •
  .اني تطبیق القانون من الضعفالوصول للعدالة فیما یع

  .السلك الوظیفي مترهل وغیر كفؤ وغیر فعال ویعاني من البیروقراطیة •
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  .مساءلة الحكومة من قبل المواطنین ضعیفة للغایة والشفافیة معدومة •
صلت حریة التعبیر وحریة تكوین الجمعیات و االجتماع السلمي وإمكانیة الوصول إلى المعلومات ضعیفة للغایة، فیما و •

  . استقاللیة اإلعالم وحریة الوصول إلى المعلومات إلى أدنى مستویاتها
  

  : شهدت السنوات األخیرة بعض اإلصالحات في مجال الحوكمة في البالد العربیة، إال أنه ما زال هناك الكثیر مما یتوجب عمله
  . ات المواطنین من الخطاب العامعدم المساواة فیما بین األقالیم وجماعات المجتمع واستثناء العدید من مجموع •
النقل الدیمقراطي للسلطة من خالل االنتخابات واالستفتاءات هو من األمور النادرة، حتى في األحوال التي تدعو إلى  •

وما زال إعالن أحوال الطوارئ، التي تحد من ممارسة الحقوق السیاسیة والمدنیة، ساري .  التشاركیة السیاسیة دستوریًا
  . ي بعض البلدان العربیةالمفعول ف

حریة تكوین الجمعیات ال تزال مقیدة، فیحین ما زال المجتمع المدني ضعیفًا ویواجه الكثیر من المصاعب الخارجیة  •
  . والداخلیة

  . حریة التعبیر مقیدة في ظل وجود وسائل إعالم ضعیفة •
ركزیة حقیقیة، كما وأن القدرات المحلیة ضعیفة أنظمة الحوكمة المحلیة ضعیفة، حیث أن أیا منها تقریبًا ال یتمتع بالم •

وتعاني الثقافة التشاركیة من ضعف فیما یعتبر إیصال الخدمات العامة . وكذلك الروابط على المستویین المركزي والمحلي
  . للمواطن غیر فعال

  .تدخالت القطاع الخاص ما زالت ضعیفة •
  
  

  :  األهداف اإلنمائیة لأللفیةإصالحات الحوكمة في المنطقة العربیة من أجل تحقیق
انتخابات حرة ونزیهة ومساءلة حقیقیة وتحول دیمقراطي (التمثیل السیاسي المعزز والتشاركیة للجمیع :  التشاركیة والتمثیل •

  ). للسلطة ومواطنون على وعي بما یدور حولهم
 . لحقوق السیاسیة وصوًال إلى الحق في اإلنماءیتعین العمل باحترام حقوق اإلنسان وتطبیقات المعاهدات الدولیة بما یتجاوز ا •
 . إصالح اإلدارة العامة والخدمات العامة لجعلها أكثر كفاءة وفاعلیة وشفافیة وتجاوبًا مع متطلبات المواطنین •
تأمین حریة تكوین الجمعیات وصوًال إلى مجتمع مدني قوي مكافح قادر على زیادة مشتركة المواطنین في العملیات العامة  •

وإصالح منظمات المجتمع المدني لمعالجة المعیقات القانونیة واإلداریة وبناء قدرات تلك المنظمات لتصبح هي المدافعة 
 . عن التغییر

تأمین حریة التعبیر، بما في ذلك وسائل إعالم تتمتع بحریة كاملة، وذلك من خالل تطویر قدرات المؤسسات اإلعالمیة  •
 . وتأمین نظام للزجر والضبط

عالجة عدم المساواة المتفشیة داخل األقالیم والمجموعات االجتماعیة، فبدون هذا اإلصالح فإنه ال توجد وسیلة یمكن من م •
 . خاللها تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة

 . سیاسات عادلة لتأمین التشاركیة االقتصادیة من خالل استراتیجیات لخلق الوظائف •
 : المحلیة من خاللیتعین معالجة إصالحات الحوكمة  •

تجاوز إزالة بعض اوجه الالمركزیة وصوًال إلى ال مركزیة السلطة واتخاذ القرارات لتأمین مشاركة ذات معنى،  -
  .وبخاصة للفقراء

 . تأمین الوصول العادل إلى الموجودات والموارد وكذلك إلى حوافز التنمیة المحلیة -
 .  التي تستهدف مكافحة الفقرتخفیض الفوارق اإلقلیمیة وزیادة كفاءة التدخالت -
 .تقویة الروابط العمودیة فیما بین السیاسات المركزیة واالحتیاجات الفعلیة على المستویات شبه الوطنیة -
تقدیم خدمات أفضل یمكن من خاللها تأمین الوصول إلى البنیة التحتیة األساسیة والخدمات التي تزید من احتماالت  -

 . لفیةتحقیق األهداف اإلنمائیة لأل
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  )٥(الملحق 
  

  نظرة عامة على تطبیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة في األردن
  بحث من إعداد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة التخطیط والتعاون الدولي في األردن

  
  : األهداف اإلنمائیة لأللفیة

  .القضاء على الفقر والجوع -١
 .تحقیق التعلیم االبتدائي للجمیع -٢
 .لمساواة بین الجنسین وتمكین المرأةتعزیز ا -٣
 . تخفیض الوفیات بین األطفال -٤
 .تحسین صحة األمهات -٥
 . مكافحة االیدز والمالریا وغیرهما من األمراض -٦
 .تحقیق استدامة بیئیة -٧
 .تطویر شراكة عالمیة من أجل التنمیة -٨
  

  : توطین األهداف اإلنمائیة لأللفیة
  .على الصعید الوطني وشبه الوطني ¾
  . صد التقدم فیما یتعلق بتطبیق األهداف واإلنمائیة لأللفیةعملیة ر ¾
  .المحلیة/تحدید األولویات الوطنیة ¾
  . تطویر قدرات الجهات الفاعلة على الصعید المحلي ¾

  
  ":المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة"الروابط مع 
  . تماعي واالقتصادي یضع الناس في بؤرة التنمیةإطار من أجل التخطیط االج:  األهداف اإلنمائیة لأللفیة ¾
  . أهداف واضحة قابلة للقیاس تعمل على تعزیز مفاهیم الشفافیة والمساءلة:  األهداف اإلنمائیة لأللفیة ¾

  
  : لماذا المشاركة المدنیة في عملیة توطین األهداف اإلنمائیة

  .من أجل إقامة الشراكات والدخول في حوارات ¾
  .بتحقیق األهداف اإلنمائیةتأمین االلتزام  ¾
 .تأمین توافق جماعي لآلراء وبناء إجماع ¾

  
  :توطین األهداف اإلنمائیة لأللفیة في األردن

  .التقریر الوطني لألهداف اإلنمائیة لأللفیة األردني:  ١الحالة  ¾
تراتیجیة للتنمیة اإلنسانیة اس"إعداد تقریر عن األهداف اإلنمائیة لأللفیة في محافظة العقبة، دعمًا لصیاغة :  "٢الحالة  ¾

  ).من السكان% ٢ نسمة، یشكلون حوالي ١١٥١٠٠عدد السكان (المستدامة وخطة للتنفیذ 
% ٢١٤٫٩ نسمة، یشكلون حوالي ٧٩٩٠٠٠عدد السكان (توطین األهداف اإلنمائیة لأللفیة في محافظة الزرقاء :  ٣الحالة  ¾

  ).من السكان
  

  :العملیة
  .نمائیة لأللفیة وبناء القدراتاستقطاب الدعم لألهداف اإل ¾
  .التشاور مع منظمات المجتمع المدني ¾
  . إعداد التقریر المحلي لألهداف اإلنمائیة لأللفیة ¾

  
  : استقطاب الدعم لألهداف اإلنمائیة لأللفیة

  .وطنیةالمجالس ال/ دائرة اإلحصاءات العامة / الوزارات المعنیة / وزارة التخطیط والتعاون الدولي: اللجنة الفنیة ¾
  .ممثل واحد عن المنظمات غیر الحكومیة وممثل واحد عن القطاع الخاص): العقبة(السلطات المحلیة  ¾
  ).الزرقاء(القطاع الخاص / البلدیات، المنظمات غیر الحكومیة الشعبیة  ¾
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  : جلسات التوعیة لألهداف اإلنمائیة لأللفیة
  

  :بناء القدرات
الخطط والبرامج والمشاریع وتحدید األهداف طویلة وقصیرة المدى، باإلضافة إلى صیاغة : مبادئ التخطیط االستراتیجي ¾

  .دورة المشروع
  .اإلدارة المستندة إلى النتائج ¾
  .مفاهیم التوطین والحوكمة المحلیة ¾
  .بناء مهارات االتصال لدى الفریق/ التدریب على المهارات الخفیفة وكتابة التقاریر: في الزرقاء ¾

  
  : ات المجتمع المدنيالتشاور مع منظم

    ثماني مجموعات عمل–ثمانیة أهداف  ¾
  الوضع الحالي، مواطن القوة، التحدیات والتوصیات  ¾
   التشاور–مسودة التقریر النهائي : على صعید المملكة ¾
  .المؤشرات والتوطین:  یومان من التشاور—المسودة الثانیة .  أیام من التشاور٣ -المسودة األولى : العقبة ¾
  . المسودة األولى لمنظمات المجتمع المدني، البلدیات والسلطات المحلیة، التخطیط لمشاورات أوسع:  ءالزرقا ¾

  
  :إعداد التقریر المحلي لألهداف اإلنمائیة لأللفیة

  . جمع الدعم الكمي المتعلق باألهداف اإلنمائیة لأللفیة والمؤشرات لدعم تحسین أنظمة المعلومات ¾
  .  الفنیة، المسودة النهائیة، التشاور مع منظمات المجتمع المدنياللجنة:  التقریر الوطني ¾
اللجنة الفنیة، المسودة األولى، المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، أعمال أخرى للجنة الفنیة، المشاورات :  في العقبة ¾

  . مرة أخرى مع منظمات المجتمع المدني
نتائج تقریر الخبراء، المشاورات + ي، المسودة األولى، اللجنة الفنیة التشاور مع منظمات المجتمع المدن:  في الزرقاء ¾

  . الثانیة األوسع مع منظمات المجتمع المدني
  

  : الخطوات التالیة
یجب ترجمة التقاریر المحلیة لألهداف اإلنمائیة لأللفیة إلى مخططات تنمیة محلیة باستخدام إطار األهداف اإلنمائیة لأللفیة  ¾

  ).الوطني، مستوى الزرقاء، مستوى العقبةعلى المستوى (
  . تحتاج مناهج الحوار والمشاورات إلى مأسسة ¾
  . تحتاج جهود بناء القدرات إلى االستمرار ¾

  
  : النتائج
اختلفت درجة الوعي بقضایا التنمیة فیما بین منظمات المجتمع المدني، كما اختلفت قدرة تلك المنظمات على التفاوض  ¾

  . وعرض أفكارها
  .  درجة الوعي والدرایة باألطر القانونیة والمؤسسیة حول األهداف اإلنمائیة لأللفیة أقل نسبیًاكانت ¾
  .تحقق النجاح في توفیر منبر للحوار بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ¾
  . الوعي كخطوة أولى لتأمین مشاركة مدنیة مالئمة ¾
  .بر ضروریًاالوصول إلى بیانات صحیحة ومعلومات یعت ¾
 .  الزرقاء–االلتزام یعني إشراك منظمات المجتمع المدني منذ البدایة  ¾
 .كانت العملیة مفیدة لتحقیق إجماع بشأن األهداف اإلنمائیة لأللفیة ¾

  
  مضامین بناء القدرات

  : بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، فإن دور الشراكة الفعالة یقتضي
  . أولویات التنمیة في البلد وتلقى تعلیم یرتكز على الحقوقتمكینها بالمعرفة فیما یتعلق ب ¾
  . أن تكون قادرة على جمع وتحلیل البیانات حول السیاسات المرتكزة على األدلة ¾
  . أن تكون قادرة على التنظیم الذاتي ویكون لدیها صوت للتأثیر على االستراتیجیات الوطنیة وعلى المالیة العامة ¾
 . یل شبكة وقنوات اتصال أفقیة وعمودیة وبناء المجتمعات الداعمة لهاأن یكون باستطاعتها تشك ¾
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  : مضامین بناء القدرات
  .أن تكون قادرة على التخطیط بصورة جماعیة بحیث تصبح مشاركة في رصد وتقییم تلك الخطط ▪
  .داف اإلنمائیة لأللفیةأن تكون قادرة على المشاركة في التطبیق الفعلي وتقدیم الخدمات التي تؤدي إلى تحقیق األه ▪

  
  : أما بالنسبة للسلطات الوطنیة والمحلیة كقیادة

  .أن تكون قادرة على إدارة عملیة تشاركیة تعمل دون تفرقة على إشراك منظمات المجتمع المدني في التنمیة
  

  : التحدیات
  .  عام أقل الفئات من حیث التمثیلتأكید االستقاللیة وتمثیل جمیع الفئات، وبخاصة الفئات المستضعفة، التي تكون بشكل ¾
تؤثر الفجوات والتباینات في مجال القدرة على استقطاب الدعم على مدى تمثیل :  األصوات ال تكون مسموعة بشكل متساٍو ¾

  . هذه األصوات
 . التغلب على قضایا الثقة فیما بین الحكومة والمواطنین لتحقیق مشاركة إیجابیة وشاملة ¾
 .  الوقت الذي یتم فیه تحقیق إجماع حول قضایا محددةتحقیق تمثیل شامل في ¾
 . تحتاج الوسائل المؤدیة إلى المشاركة إلى االبتكار فیما تحتاج اآللیات والعملیات االستشاریة إلى مأسسة ¾
 . یجب على الدوام أن یكون هناك التزام وإرادة سیاسیة ¾
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  )٦(الملحق 
  

  "ات المدنیةمفهوم التنمیة المحلیة ضمن منظومة المجتمع
  خالد الطراونة
  مدیر التنمیة المحلیة/ وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

  
 مفهوم التنمیة المحلیة 

  جهد تشاركي موجه لحشد جهود المجتمع المحلي بكافة فعالیاته، وتحفیز طاقاته الكامنة ” 
 “وغیر المستغلة لخلق حیاة أفضل للمواطنین في محلیاتهم

  
  اعتمدتهحته مدیریة التنمیة المحلیة والتعریف الذي اقتر"

  المؤسسات الرسمیة العاملة في التنمیة المحلیة في األردن 
  "  ٢٠٠٤/تشرین ثاني 

  
 التحدیات التي تواجه التنمیة المحلیة 

 .درجة عالیة من المركزیة في صنع وتنفیذ القرار التنموي •
  .إلدارة التنمیة المحلیةعدم الوضوح في تحدید المسؤولیات بین المستویات المختلفة  •

  
  .ضعف القدرات المؤسسیة لدى المؤسسات العاملة في التنمیة المحلیة •
  .ضعف مشاركة القطاع الخاص في االستثمارات المحلیة •
 .ضعف مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة المحلیة •

  
 الشركاء في التنمیة المحلیة

 القطاع الحكومي •
 القطاع الخاص •
 : مع المدني وتشملمؤسسات المجت •

ý التعاونیات 
ý البلدیات 
ý الجمعیات الخیریة 
ý المنظمات غیر حكومیة 

  
 النتائج المتوقعة

   
n        مستوى أعلى من الالمركزیة في العمل التنموي وذلك لما تنطوي علیه عملیة االنتقال من المركز إل ى المحلی ات لت سریع

  . وتیرة التنمیة
n  األطراف الفاعلة والشركاء في التنمیة المحلیةتشریعات تعتمد مبدأ التكاملیة في أدوار .  
n  إدارات محلیة شفافة وخاضعة للمسائلة تقوم بأداء مهامها بكفاءة عالیة من خالل تقدیم الخدمات للمواطنین بأعلى جودة

  .وبأقل كلفة ممكنة
n مشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمیة المحلیة .  
n یة فاعلة قادرة علىیات محلاقتصاد :  

o تحقیق االستغالل األمثل والمستدام للموارد المتاحة .  
o استكشاف الفرص االستثماریة ضمن حدودها، وتوفیر بیئة استثماریة جاذبة.  
o خلق فرص عمل للناشطین اقتصادیًا، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة .  
o دعم النمو االقتصادي على المستوى الكلي .  

  
  مدیریة التنمیة المحلیة بمؤسسات المجتمع المدني دور واهتمام

 األهداف المؤسسیة
o  تعظیم االستفادة من الموارد المالیة المتاحة للبرامج التنمویة 
o  تطویر آلیات وأدوات التخطیط إلعداد ومتابعة وتقییم الخطط والبرامج 
o  تطویر التنمیة المحلیة وفق نهج تشاركي 
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o ییر الدولیة في اإلدارة لرفع كفاءة األداء المؤسسي تطبیق افضل الممارسات والمعا 
o  تعزیز القدرات المؤسسیة للمؤسسات الوطنیة في القطاعین العام واألهلي 

  
 محاور العمل

o  خلق الروابط والتشابك ما بین مؤسسات المجتمع المدني 
o  تطویر وتعدیل السیاسات والتشریعات ذات العالقة 
o المجتمع المدني بناء القدرات المؤسسیة لمؤسسات  

  
 :تطویر وتعدیل السیاسات والتشریعات ذات العالقة بمؤسسات المجتمع المدني

 :برنامج إصالح وتطویر القطاع التعاوني
  .إعداد مشروع قانون تنظیم القطاع التعاوني واألنظمة المنبثقة عنه -
  ).٢٠١٠ – ٢٠٠٦(إعداد إستراتیجیة  إصالح وتطویر القطاع التعاوني لألعوام  -
 

 : برنامج التنمیة اإلقلیمیة والمحلیة
  . مراجعة التشریعات المتعلقة بالتنمیة المحلیة -
 . تعزیز مفهوم الالمركزیة اإلداریة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمیة المحلیة -

  
 : برنامج مكافحة الفقر من خالل البلدیات

  . مع المدنيتوحید مفهوم التنمیة المحلیة ودور مؤسسات المجت -
  . تطویر معادلة دعم المجالس المحلیة -

  
 :بناء القدرات المؤسسیة

 :برنامج قدرات
  .تدریب وتأهیل وتطویر األنظمة اإلداریة والمالیة -
 .تنفیذ مشاریع تنمویة بإدارة مؤسسات المجتمع المحلي -

  
 :برنامج بناء القدرات لمؤسسات المجتمع المحلي في البادیة

  .  وموظفي المجالس المحلیة تدریب وتأهیل أعضاء -
 .إنشاء محطات معرفیة في البادیة األردنیة بإدارة مؤسسات المجتمع المدني -

  
 : برنامج مكافحة الفقر من خالل تطویر البلدیات

  .  وحدة تنمویة في البلدیات المختارة١٨إنشاء  -
  . تأهیل وتدریب موظفي البلدیات وتمكینهم من إعداد الخطط التنمویة -

  
 :روابط والتشابك ما بین مؤسسات المجتمع المدني من خاللخلق ال
n دعم تنفیذ المشاریع التنمویة المشتركة ما بین اكثر من هیئة ومؤسسة مجتمع مدني. 
n  ترویج مفهوم الشراكة بین القطاع العام والخاص واألهلي  .  
n ت جیدةتنفیذ مشاریع تنمویة بإدارة مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات وقدرا.  
n استقطاب خبرات وتجارب دولیة في مجال منهجیات المشاركة وتفعیل أدوار المحلیات .  

  
 تجربة إدماج التعاونیات في التنمیة المحلیة

اإلصالحیة بهدف االنتقال من الوضع الحالي وه و س یطرة الحكوم ة    التنمیة المحلیة  مع باقي برامج التكامل/والربطإصالح القطاع التعاوني    
  التعاونیات إلى تبادل الخبرات والحوار وإدماج القطاع الخاص على 

  
 التعاونیات

  اإلمكانیات الكامنة للتعاونیات في مداخالت لتحقیق أهداف البرامج محاربة الفقر والبطالة -
  الالمركزیة والدیمقراطیة -
  تأثیرات البرامج اإلصالحیة على التعاونیات -
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 البرامج اإلصالحیة

  صالحیة للتنمیة المحلیة أهداف البرامج اإل -
 األدوات المستخدمة في  البرامج اإلصالحیة للتنمیة المحلیة  -

  
  الرؤیة المستقبلیة للقطاع التعاوني التنموي

 وذلك من اجل إیجاد قطاع تعاوني فاعل في التنمیة المحلیة
 

  هیئة تنظیم القطاع التعاوني
 . المالئمة لتحفیز القطاع التعاونيرسم وتخطیط السیاسة العامة وتوفیر البیئة التشریعیة -
 .تسجیل الجمعیات واالتحادات -
  .مراقبة وتنظیم مكونات القطاع -
  .التنسیق والتعاون مع المؤسسات والجهات األخرى ذات العالقة بطبیعة عمل القطاع التعاوني -
كات التعاونی ة العربی ة والدولی ة    توفیر البیئة الحافزة للتعاون وتبادل الخبرات بین التعاونیات المحلیة من جهة ومع الحر    -

  من جهة أخرى
  .تشجیع البحث والتطویر والتوسع في استخدام التكنولوجیا في أعمال القطاع -

  
 التعاونیات

 .تجمیع الموارد واالستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر -
  .حفز االقتصاد المحلي و إیجاد فرص العمالة والتشغیل -
  .محليجذب االستثمارات على المستوى ال -
  .تعزیز االعتماد على الذات من خالل تضامن األعضاء -
  .تنسیق وتنفیذ مشاریع ونشاطات تنمویة مختصة بالقطاعات التعاونیة المختلفة -

  
 االتحادات اإلقلیمیة والنوعیة

 .تنظیم وتوحید جهود الجمعیات على المستوى اإلقلیمي -
  .مشتركة بین التعاونیاتتنسیق ودعم جهود الجمعیات النوعیة، وتحفیز المشاریع ال -
  .تمثیل القطاع التعاوني لدى المنظمات والهیئات الدولیة والمحلیة -
تقدیم المساعدة الفنی ة للتعاونی ات ف ي وض ع الخط ط والب رامج النوعی ة وتط ویر الم شاریع التنموی ة الملبی ة لالحتیاج ات                 -

  .الفعلیة
  .ع تنمویة مشتركةتعزیز التعاون بین التعاونیات والقطاع الخاص لتنفیذ مشاری -

  
 مراكز الخدمات التعاونیة

 .بناء القدرات المؤسسیة للجمعیات واالتحادات التعاونیة -
  .تطویر الهیاكل الوظیفیة والتنظیمیة -
  .نشر الوعي والثقافة التعاونیة االقتصادیة -
  .بناء وتطویر قاعدة معلوماتیة ومواقع إلكترونیة متخصصة ألعمال القطاع التعاوني -
  .قاریر والنشرات التعاونیة الدوریةإصدار الت -
  .إجراء الدراسات واألبحاث العلمیة الالزمة للقطاع التعاوني -

  
 البدائل التمویلیة المتاحة

 .مساعدة الجمعیات في الحصول على التمویل من مصادر أخرى -
  .جمعیاتالمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وإعداد الوثائق الضروریة والمساندة لتسهیل استثمارات ال -
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  )٧(الملحق 
  الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق

  هناء أدور
  السكرتیرة العامة لجمعیة األمل العراقیة، عضو لجنة تنسیق شبكة النساء العراقیات

  
  :مقدمة

الطائفي الذي بدا یلقي بظالله وتأثیره على تدهور الوضع         إذ یتطلع العراقیون نحو استقرار الوضع المتفجر الراهن ، یتصاعد العنف 
ومن معایشة الواقع ، تؤكد منظمات المجتمع المدني أن األمّیة، والفقر، . األمني ، مهددا ابسط االحتیاجات اإلنسانیة الالزمة ألسباب العیش

رها في التحرك للمشاركة مع الدولة والقطاعات األخرى ومن هنا یبرز دو. والبطالة أصبحت تغذي هذا العنف المتصاعد واالحتقان الطائفي
ومع أن هذا الهدف یعتبر شأنًا ستراتیجیًا على المدى البعید ، إال أن . لمعالجة هذه المشاكل ، وتحقیق االستقرار من خالل تثبیت حكم القانون 

  . تطور سیر األحداث تدلل أنه من الجوهري التحرك نحوه وبسرعة
في العراق أن یؤسس آلیة واضحة لكفالة حقوق اإلنسان والمعاییر الدولیة في كافة مؤسساتنا وتشریعاتنا، " األمل"میة  لبرنامج         من األه

حقوق اإلنسان والعدالة، وفي مع توجیه اهتمام خاص لضمان إطارات التشریعات القانونیة الجدیدة وآلیة المؤسسات أن تتكامل مع قضایا 
لحة الوطنیة والتسامح، وحقوق المرأة اإلنسانیة والمساواة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتحقیق اإلصالح القانوني ، التأكید على المصا

  .  كعناصر أساسیة في عملیة بناء الدیمقراطیة في العراق 
  :ومن هذا المنطلق تعمل الجمعیة مع المنظمات غیر الحكومیة العراقیة على

 ، بتطویر دور المجتمع الم دني ومبادرات ه ل دعم البن اء ال سلمي،      ستقرار السیاسي في العراقترویج السلم واالالمساهمة في   .١
  .ودولة القانون، والوحدة الوطنیة، واإلصالح القانوني، واألمن اإلنساني

ل  الذین یعیشون مرحلة الصراعات الم سلحة، وخاص ة الن ازحین م نهم، م ن أج ل تقلی        األمن اإلنساني للعراقیین رفع مستوى    .٢
م   ستوى الفق   ر ال   شدید ، والت   رویج للحق   وق االجتماعی   ة واالقت   صادیة والثقافی   ة، باإلض   افة إل   ى التوعی   ة بأهمی   ة العوام   ل      

 .االقتصادیة والبیئیة وتأثیرها في الصراعات المسلحة
األدی ان داخ ل   ، من خالل الح وار ال سلمي والتواص ل  ب ین الثقاف ات و     الفضاء الحر للدیمقراطیة المساعدة في توفیر وتطویر   .٣

 .القطاعات المختلفة في المجتمع العراقي 
  

  محاور التحدیات وبرامج العمل
  :مراجعة الدستور ، وهي عملیة مستمرة . ١
 تشذیب الدستور من الصیاغات الطائفیة •
 االعتراف بالمعاهدات الدولیة لحقوق اإلنسان في الدستور •
 ألحوال الشخصیة  ، الخاصة بقضایا ا٤١الضغط لرفع أو تعدیل المادة  •
 
 :األمن اإلنساني والسلم .٢
  . برنامج حل النزاعات والدیمقراطیة مع األحداث والشباب، بنشر مفاهیم حقوق اإلنسان بینهم •
للم شاركة ف ي عملی ة    تشجیع الحوار ، وتب ادل الخب رات والعم ل الم شترك ب ین ال شباب وتمكی نهم          : الحوار المدني بین الشباب    •

 ).السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة( التنمیة على كل المستویات التحوالت الدیمقراطیة و
 .التعبئة ضد مخاطر عسكرة األطفال ، أخذین بعین االعتبار ظاهرة  تجنید األطفال في المجموعات المسلحة •
 .حملة المدافعة حول الال عنف بین الشباب واألطفال  •
 .من اإلنساني معاناة النازحین باعتبارها من أولویات األ •
 .المصالحة الوطنیة على صعید المجتمعات المحلیة ، وبین صانعي القرار  •
 .سیادة القانون باعتباره مفتاح الحل األساسي لتطبیق العدالة في العراق  •
  
 ):اإلصالح القضائي( العدالة الجنائیة  .٣
 .ك القضاء ترویج ثقافة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي بین القضاة والعاملین في سل •
ت  دریب منت  سبي وزارة الداخلی  ة ح  ول حق  وق اإلن  سان، وإص  الح القط  اع األمن  ي، وض  مان وص  ول الم  رأة إل  ى العدال  ة عن  د      •

 .تعرضها لإلساءة 
 .شریعات باتجاه مراعاة النوع االجتماعي تمراجعة ال •
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  المرأة. ٤
نموی ة ف ي الع راق ، اخ ذین بع ین االعتب ار أن ح صة تمثی ل الن ساء ف ي مجل س                    تشكل النساء طاقة هائلة ف ي دع م العملی ة الدیمقراطی ة والت         

لق د أثق ل الت دهور األمن ي المت صاعد كاه ل الم رأة ، م سببا زی ادة          . م ن الع ائالت العراقی ة تعیله ا ن ساء      %  ١١، وما یقارب  % ٢٥النواب تبلغ  
كب ر ف ي أوض اع الن ساء النازح ات،  وتزای د ج رائم ال شرف ، وتهم یش          كبیرة في عدد األرامل ، وتصاعد ظاهرة العنف ضد الم رأة ، وت دهور أ      

  .وتحدید دور النساء وحركتهن في الحیاة العامة
   

  : البرامج المطروحة
: حملة محو األمّیة، والمدافعة حول التعلیم اإللزامي ، والحد من ظ اهرة ت سرب األطف ال م ن الم دارس            . أ

د النساء األمّیات في العراق ، وع دد البن ات الل واتي ت ركن     أكدت جمعیة األمل في برامجها، أن ازدیاد عد 
الدراسة، قد وصل إلى أرقام مقلقة، مما یدعو إل ى تهیئ ة ب رامج م ستدامة م ن قب ل وزارة التربی ة، وعل ى              

 . صعید منظمات المجتمع المدني أیضًا، لتشجیع النساء والفتیات على التعلیم
  
  :برنامج المرأة والتكنولوجیا.  . ب
امج المرأة والتكنولوجیا یحاول أن یبني الجسور لردم الفج وة، م ن خ الل ت دریب وبن اء      إن برن  •

، كاشفًا ع ن  "طموح بال حدود"قدرات المشاركات في برنامج مایكروسوفت، الذي یحمل اسم     
طاق  ة الم  رأة العراقی  ة الكامن   ة، م  ستهدفًا تج  اوز التمیی   ز م  ن ناحی  ة الن   وع ف  ي ال  تمكن م   ن          

، وإمكانیة الحصول عل ى المعلوم ات ، وك ذلك ت أمین حری ة التعبی ر لبن اء         تكنولوجیا الحاسبات 
  . مجتمع متوازن اجتماعیا

یشجع برنامج المرأة ف ي التكنولوجی ا عل ى الح ل ال سلمي للنزاع ات، و یؤس س لم ستقبل ب دون              •
 .خوف وقهر وعنف 

 
 " . قالعهد الدولي للعرا"ضمن إطار : المرأة في سوق العمل ، وبرامج تولید الدخل  . ج

   
 :مراعاة النوع االجتماعي في القوانین والتشریعات  . د
اتفاقی ة الق ضاء عل ى    (مراجعة التشریعات العراقیة على ضوء المعاه دات واالتفاقی ات الدولی ة         •

،  س تمهد الطری  ق لجع  ل  الن  وع  )جمی ع أش  كال العن  ف ض  د الم رأة والق  انون اإلن  ساني ال  دولي   
، وتحقی  ق عدال  ة الن  وع االجتم  اعي ، ونب  ذ العن  ف  االجتم  اعي ف  ي إط  ار الت  شریعات العراقی  ة  

  .ضد المرأة
توسیع برنامج العیادة القانونی ة للم رأة لی شمل ع دة محافظ ات، لن شر التوعی ة بحق وق الم رأة ،              •

م  ع إط  الق حمل  ة لك  سر  ووض  ع الحكوم  ة والمجتم  ع أم  ام م  سؤولیاتهم ف  ي ه  ذا الموض  وع ،   
تت ضمن فعالی ات   . ن ق انون به ذا ال شأن    حاجز الصمت حول العنف ضد النساء، وص وًال ل س     

 .جلسات استماع، ورصد، وتوعیة، وورش عمل، وتدریب مدربین: البرنامج المقترح
  

  : بناء قدرات المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة في . ٥       
   تخطیط األعمال المستدامة •
  التدریب على المهارات الشخصیة والمهنیة ، •
 شباب والنساء التدریب على القیادة لل •
 التشبیك •
  قانون المنظمات غیر الحكومیة •

  
  :الفئات المستهدفة في برامج العمل

  . العاملین في المنظمات غیر الحكومیة
 .شرائح النساء والشباب في الریف والمدینة .١
س  تور ، القانونی  ة، وتع  دیل الد(المؤس  سات الحكومی  ة، ورؤس  اء األح  زاب، وع  ضوات وأع  ضاء البرلم  ان، ولج  ان البرلم  ان     .٢

 ).والمرأة ، والمجتمع المدني، وحقوق اإلنسان
 ). مثل مجالس المحافظات والبلدیة والنازحین ( المجموعات المحلیة والشرائح المستضعفة  .٣
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  )٨(الملحق 
  

  دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق أهداف التنمیة األلفیة
 رمزیه عباس اإلریاني

   الیمن—لمدني مجموعة عمل منظمات المجتمع ارئیسة 
 

 :مقدمة
م شاركة  ف ي الخط ط    ال ب ه مجموع ة عم ل منظم ات المجتم ع الم دني م ن        تتهدف الورقة إلى تعریف المشاركین بم ا قام         •

 .التنمویة الرامیة لتحقیق أهداف التنمیة األلفیة و مالمح الدور المستقبلي لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص
ال  دور ال  ذي قام  ت ب  ه ف  ي إط  ار أه  داف التنمی  ة األلفی  ة و ال  دور الم  ستقبلي   : ن و هم  او تغط  ي الورق  ة  مح  ورین أساس  ی •

  .للمجموعة
  

 :عمل المجموعة في إطار أهداف التنمیة األلفیة: أوًال
أهم األنشطة التي قامت بها مجموعة عمل منظمات المجتم ع الم دني ب التركیز عل ى م ساهماتها ف ي إط ار أه داف التنمی ة            •

 .األلفیة
  : مجموعة العمل في إطار أهداف التنمیة األلفیة خالل الفترة السابقةأنشطة

عن تبنیها لمنهج جدید في التخطیط یستند على تحقیق أهداف التنمی ة األلفی ة   ٢٠٠٣)مایو(في أیار  أعلنت وزارة التخطیط والتعاون الدولي      
  :م و یعتمد على تحقیق ثالثة مخرجات أساسیة و هي٢٠١٥بحلول عام 

 الحتیاجات و التكلفة لبلوغ أهداف التنمیة األلفیة و إعداد تقریر و طني بذلكتحدید ا •
  بناًء على االحتیاجات لبلوغ أهداف التنمیة األلفیة) م٢٠١٥ – ٢٠٠٦(إعداد خطة تنمویة طویلة المدى  •
  لسابقینبناًء على المخرجین ا) م٢٠١٠ – ٢٠٠٦(إعداد الخطة الخمسیة الثالثة للتنمیة و التخفیف من الفقر  •

  
  مشاركة مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني

  :المشاركة في  تحدید االحتیاجات و التكلفة لبلوغ أهداف التنمیة األلفیة
 ممثل  ین ع ن المجموع ة كم  ا قام ت المجموع  ة    ٨ش اركت مجموع ة العم  ل ف ي ك ل مجموع  ات العم ل القطاعی  ة م ن خ الل         •

 .یها في مجموعات العمل القطاعیةبتشكیل فرق داخلیة لتقدیم الدعم الفني لممثل
قام  ت مجموع  ة العم  ل بتحدی  د بع  ض الموض  وعات و الق  ضایا الت  ي ته  م الفق  راء و المجتم  ع الم  دني و التركی  ز علیه  ا           •

  :كأولویات ملحة و هي
  .التأثیر السلبي الرتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الصحیة –
  .تعلیمیةالتأثیر السلبي الرتفاع تكلفة الحصول على الخدمات ال –
ضرورة تطویر اآللیات التي ی ستخدمها ص ندوق الرعای ة االجتماعی ة ف ي اس تهداف الفق راء و توزی ع               –

 .المساعدات النقدیة لهم
  

 بإعداد أوراق عمل – من خالل االستعانة بمستشارین وطنیین و بدعم من منظمة أوكسفام البریطانیة –قامت المجموعة  •
و لقد تم استعراض و نقاش األوراق المقدم ة م ن   . ارة التخطیط و التعاون الدولي عن الموضوعات السابقة و رفعها لوز     

 . مجموعة العمل بشكل مستفیض في حلقة نقاش استضافتها وزارة التخطیط و التعاون الدولي
أع  دت مجموع  ة العم  ل ورق  ة إس  تراتیجیة لالحتیاج  ات المطلوب  ة للمجموع  ة ف  ي المج  ال البیئ  ي ض  من مرحل  ة تحدی  د              •

اج ات ف ي إط  ار تحقی ق أه  داف التنمی ة األلفی  ة و لق د ت م رف  ع الورق ة إل  ى مجموع ة عم  ل البیئ ة و وزارة التخط  یط           االحتی
  .والتعاون الدولي

في أعمال فریق صیاغة التقریر ال وطني لتحدی د االحتیاج ات و التكلف ة لبل وغ أه داف       ) بثالثة أعضاء(شاركت المجموعة    •
  .التنمیة األلفیة

 – ٢٠٠٦(و الخطة الخم سیة الثالث ة للتنمی ة و التخفی ف م ن الفق ر       ) م٢٠١٥ – ٢٠٠٦(الخطة التنمویة طویلة المدى المشاركة في إعداد   
 ): م٢٠١٠

ش  اركت المجموع  ة ف  ي أعم  ال اللجن  ة الفنی  ة إلع  داد الخط  ة الخم  سیة الثالث  ة للتنمی  ة و التخفی  ف م  ن الفق  ر و بل  ورة              •
 )م٢٠٠٥بنهایة مایو (تعاون الدولي في الموعد المحدد لذلك مساهماتها التي تم ر فعها لوزارة التخطیط و ال

و )  ممثل ین ٤من خ الل  (تشارك المجموعة في أعمال لجنة سیاسات الخطة الخمسیة الثالثة للتنمیة و التخفیف من الفقر   •
 و متابع ة  الشراكة بین منظمات المجتمع المدني و الحكوم ة ف ي إع داد و تنفی ذ    "لقد أعدت المجموعة ورقة عمل بعنوان      

  .م٢٠٠٥ مایو ٣١وقد تم استعراض و نقاش الورقة في " الخطة الخمسیة الثالثة للتنمیة و التخفیف من الفقر
  .  ممثلین٦تشارك المجموعة في اللجنة العلیا للخطة الخمسیة الثالثة للتنمیة و التخفیف من الفقر من خالل  •
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 :المشاركة في النداء العالمي لمكافحة الفقر

 ف ي  - منظم ة مجتم ع م دني    ١٠٠٠ ضمن شبكة عالمیة تضم أكثر من –مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني     تشارك   •
النداء العالمي لمكافحة الفقر و هي حملة عالمیة ت سعي للم ساهمة ف ي تحقی ق اله دف الث امن م ن أه داف التنمی ة األلفی ة            

یة العظمي للوفاء بالتزاماتها تجاه تنمیة الدول الفقیرة  من خالل الضغط على الدول الثمان"تطویر شراكة عالمیة للتنمیة"
 :و ذلك من خالل التركیز على ثالث قضایا أساسیة و هي

 إلغاء الدیون  على الدول الفقیرة، –
  زیادة المساعدات التنمویة غیر المشروطة للدول الفقیرة و تحسین نوعیتها، –
  .تحقیق العدالة في التجارة العالمیة –

  :موعة باألنشطة التالیة ضمن أعمالها في النداء العالمي لمكافحة الفقرو لقد قامت المج •
 إلي جانب أعضاء -م، قامت المجموعة بالتعاون مع منظمة أوكسفام البریطانیة بتنظیم اجتماع ضم ٢٠٠٥ ینایر   ١٦في   •

متح  دة ب  الیمن لمناق  شة   ممثل  ین ل  سفارتي الوالی  ات المتح  دة األمریكی  ة و المملك  ة ال   –المجموع  ة و األجه  زة اإلعالمی  ة  
موضوعي الدیون على ال یمن و الم ساعدات التنموی ة له ا و لق د قام ت المجموع ة بت سلیم ممثل ي ال سفارتین رس ائل م ن               
منظمات المجتمع المدني في الیمن إلیصالها إلى دولهم بخصوص إلغاء الدیون ع ن ال یمن و زی ادة الم ساعدات التنموی ة        

ختیار تاریخ هذا االجتماع متزامنًا مع تاریخ انعقاد اجتم اع وزراء مالی ة ال دول الثمانی ة     و لقد جاء ا. غیر المشروطة لها 
 .  منه لمناقشة موضوع دیون الدول الفقیرةجزءم و الذي خصص ٢٠٠٥ فبرایر ٥العظمي في لندن في 

و لق د تلق ت   .  االجتم اع قامت مجموعة العمل بتوصیل رسائل مماثلة لبقیة سفارات الدول الثمانیة العظمي التي لم تحضر        •
 .مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني خطابات من سفارات هذه الدول تؤكد إیصالهم للرسائل لدولهم

م بإرسال رسالتین منفصلتین إل ى س فراء ك ل م ن فرن سا و ألمانی ا ف ي ال یمن         ٢٠٠٥ مارس ٣٠قامت المجموعة بتاریخ     •
  .عن الیمن و زیادة المساعدات التنمویة غیر المشروطة لهابنفس الخصوص كجزء من حملة مناصرة إلغاء الدیون 

شاركت المجموعة في  االجتماع اإلقلیم ي للن داء الع المي لمكافح ة الفق ر ف ي المنطق ة العربی ة و ال ذي عق د بالق اهرة ف ي                  •
 الیمن  منظمات مجتمع مدني مشاركة من٤و لقد ساهم ممثل المجموعة و ممثلي . م٢٠٠٥ مایو ١٢ إلي ١١الفترة من 

  . ببلورة خطة مبدئیة ألعمال و أنشطة النداء العالمي لمكافحة الفقر في الیمن للفترة القادمة
 م بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة في الیمن بعمل ورشة عمل حول توعیة منظمات ٢٠٠٥مایو٢٩قامت المجموعة في     •

 .المجتمع المدني بأهداف التنمیة األلفیة
ف ي الی وم األول للع صبة    م ل بحمل ة الملی ون توقی ع ومعه ا الكثی ر م ن منظم ات المجتم ع الم دني            كما قامت مجموعة الع   .  •

م وت  سلیمها لل  سفارة البریطانی  ة ب  صنعاء باعتب  ار أن بریطانی  ا  ه  ي البل  د       ٢٠٠٥یولی  و /البی  ضاء ف  ي األول م  ن تم  وز   
  المستضیف  الجتماع  زعماء الدول الثماني 

  )االلتزام بتطبیق المساعدات الحكومیة للتنمیة(  لنداء وهو ومطالبتهم بتحقیق المطلب األول ل •
   وإعفاء الیمن من الدیون •

  
 :مالمح الدور المستقبلي لمنظمات المجتمع المدني في تعزیز أهداف األلفیة: ثانیا
 :محاور العمل المستقبلي. ١

ي ق ضیة الق ضایا المختلف ة، یمك ن أن     منظمات المجتمع المدني بما تملكه من قدرات على تحریك وتفعیل المجتمع ف ي تبن      •
  :تسهم بشكل كبیر في العمل على تحقیق أهداف التنمیة األلفیة في الیمن و ذلك من خالل المحاور التالیة

و یمكن أن تستهدف برامج التوعیة منظمات المجتمع المدني و عضویتها و المجتمعات  : التوعیة بأهداف التنمیة األلفیة    •
  .افظاتالمحلیة في جمیع المح

) ٢(تقلیص فجوة النوع االجتماعي، ) ١: (مثل األنشطة الرامیة إلي: تنفیذ بعض األنشطة المتعلقة بأهداف التنمیة األلفیة •
 مكافحة اإلیدز و المالریا و ) ٤(تقلیل وفیات األطفال، ) ٣(تعلیم الفتاة، 

  حمایة البیئة ) ٥( •
  .ابقةالحشد والمناصرة و كسب التأیید لتنفیذ األنشطة الس •
  . المساهمة في رصد و متابعة مؤشرات التنمیة األلفیة •
  .مواصلة العمل في النداء العالمي لمكافحة الفقر حسب الخطة الموضوعة لذلك •

 :احتیاجات الدور المستقبلي. ٢
 :إن تنفیذ المحاور السابقة یتطلب الكثیر من االحتیاجات و التي یأتي في مقدمتها التالي

  .بین منظمات المجتمع المدني و الجهات الرسمیة المختلفةالشراكة و التعاون  •
  .إشراك المجتمعات المحلیة و السكان في أنشطة منظمات المجتمع المدني •
  . التعاون و التنسیق بین مختلف منظمات المجتمع المدني من خالل إنشاء االتحادات والتشبیك •
  . لمدنيدعم المانحین و الجهات الرسمیة لبرامج منظمات المجتمع ا •
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  )٩(الملحق 

  “رؤیة عالمیة.... هویة أردنیة  ”—المجلس الوطني لشؤون األسرة 
  الرا حسین 
  نائب األمین العام  /المجلس الوطني لشؤون األسرة

  
  :مقدمة
تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة، والذي ترأسه جالل ة الملك ة رانی ا المعظم ة، ب إرادة ملكی ة بموج ب الق انون رق م                •

 .٢٠٠١لعام ) ٢٧(
یهدف المجلس إلى تحسین مستوى معیشة األسر األردنیة وعلى الحفاظ على الكیان الع ائلي واس تقراره واكتفائ ه ال ذاتي           •

 . والى توفیر بیئة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وتشریعیة وثقافیة داعمًة للعائلة وألفرادها
   

 :یةیتمثل دور المجلس في العناوین الثالثة الرئیسة التال
  هیئة فكریة للسیاسات الوطنیة –
  هیئة تنسیق ومراقبة –
  حشد الدعم –

  
  ):٢٠٠٨-٢٠٠٤(مكونات الخطة االستراتیجیة للمجلس 

 إدارة البحوث ومصادر البیانات §
 المساهمة في وضع السیاسات §
 التنسیق والمتابعة §
 الدعم حشد  §
 التطویر المؤسسي §

  
  :الوحدات العاملة في المجلس

  طوحدة السیاسات والتخطی
مراجع ة وتط  ویر ال سیاسات والت  شریعات واالس  تراتیجیات الت ي تعن  ى ب شؤون األس  رة، وتوجی  ه البح وث العلمی  ة والب رامج نح  و األولوی  ات        

  .تكامل السیاسات واالستراتیجیات الموجهة لتحسین نوعیة حیاة األسرة الوطنیة لتحقیق
  

  وحدة التكنولوجیا ومصادر المعلومات
 . والبیانات المتعلقة بشؤون األسرة وأفرادهاتوفیر وإدارة المعلومات

  
 وحدة االتصال والشراكة

  المساهمة في زیادة الوعي بالقضایا األسریة وكسب التأیید والمؤازرة لها وتوفیر الدعم الفني والمادي وتعمیق العالقة التشاركیة مع 
 .المؤسسات والجهات ذات العالقة

  وحدة المتابعة والتقییم
المتابعة والتنسیق بینهم وتقییم البرامج المتعلقة بشؤون األسرة لتحقیق التنسیق والتكامل ب ین الب رامج والخ دمات المقدم ة        دعم الشركاء و  

  .من مختلف القطاعات للنهوض باألسرة األردنیة
  

 وحدة الطفولة
 . سنة١٨سن تعمل هذه الوحدة على المساهمة في تحسین نوعیة حیاة األطفال األردنیین من سن الوالدة إلى 

  
  وحدة الشؤون المالیة واإلداریة

 إدارة وإشراف ومراقبة وضبط جمیع األعمال والنشاطات المالیة واإلداریة بالتوافق مع االستراتیجیات والخطط الموضوعة للمجلس، وتنفیذ
 . لتعلیمات المالیة واإلداریة التي یقرها المجلسا

  
 اریة ولجان استش مجموعات عمل–العمل مع الشركاء 

  المجموعات لعملتحدید شروط مرجعیة •
  وممثلین عن الجهات المعنیة انتقاء الخبراء •
  تنسیقیة وتشاوریة وضع منهجیة معیاریة •
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  نموذج الشراكة واالئتالف

 من اجل تحسین نوعیة الحیاة لألسر األردنیة یعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة من خالل نهج تشاركي مع القطاعات التالیة 
  لحكومیةمؤسساتلا -
 األكادیمیین -
 الهیئات المانحة -
 المجتمع المدني -
 القطاع الخاص -

  
  :منهجیات العمل

  النهج المبني على المعلومات -
  النهج المبني على الشراكة وبناء التحالفات -
 النهج الشمولي التكاملي -

   
 :السیاسات واالستراتیجیات والخطط الوطنیة

n المبكرةاالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الطفولة   
n  ٢٠٠٧-٢٠٠٣(خطة عمل تنمیة الطفولة المبكرة(  
n  ٢٠١٣-٢٠٠٤(الخطة الوطنیة للطفولة(  
n اإلستراتیجیة الوطنیة لألسرة األردنیة 
n الخطة اإلستراتیجیة الوطنیة لحمایة األسرة من العنف 

  
  "التأثیر اإلیجابي والسلبي على األسرة وأفرادها "مراجعة وتحلیل التشریعات القانونیة

  
  :مراجعة وتحلیل التشریعات القانونیةهداف أ

 .فرز وتحلیل النصوص القانونیة موضوع البحث ، وبیان تأثیرها على وضع األسرة في األردن إیجابا أو سلبا  •
  .مدى تحقیق التشریعات القانونیة موضوع البحث لمصالح وأمان أفراد األسرة ، وعلى األسرة ككیان متكامل  •
لقانونی ة موض وع البح ث م ع المب ادئ األساس یة لل شریعة اإلس المیة والمع اییر الدولی ة لحق وق             مدى تواف ق الت شریعات ا      •

  .اإلنسان الخاصة باألسرة وفقا لطبیعة المحور 
  . اقتراح سیاسات تشریعیة بدیلة خاصة باألسرة تضمن تحقیق أمان ومصلحة األسرة على نحو أفضل  •
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  )١٠(الملحق
  

  الجتماعي بالجزائر من ترقیة الحوار االجتماعي واالقتصاديالمجلس الوطني االقتصادي وا"
  "إلى تقویمات عقالنیة حسب معاییر دولیة

   سامیة بن عباس كغوش، عضو بالمكتب للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي
  مخطط العمل 

  التعریف بالمؤسسة .١
 و التعریف بأهم نشاطاته, المكونات البشریة للمجلس .٢
 ؤسسةظروف نشأة هذه الم .٣
 دور المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي .٤
  النظرة الحالیة و المستقبلیة للمجلس .٥

  
 :التعریف بالمؤسسة 

االقتصادي و االجتماعي عبارة عن مؤسسة استشاریة مهمتها األساسیة من خالل تمثیلها الموسع لمختلف الشرائح  المجلس الوطني
لتدعیم الدیمقراطیة و تنویر السیاسات العمومیة في , یمومة الحوار االجتماعي و االقتصادي المهنیة، هي التشاور و ضمان د-االجتماعیة 

 . كل مسألة عالقة بالنمو االقتصادي و االجتماعي من خالل توصیات، تأتي بعد اإلخطار أو اإلخطار الذاتي
  

 : أهداف أساسیة٣من مهامه 
ف الشركاء االجتماعیین و االقتصادیین مع البحث عن توافق    ضمان الحوار و استمراري التشاور االجتماعي بین مختل •

  .أثناء إعداد اقتراحات ذات المصلحة العامة
 تقویم و دراسة المسائل ذات المصلحة الوطنیة المتعلقة بالنمو االقتصادي و االجتماعي خاصة من خالل إخطارات  •

ما یمكن له القیام بإخطار ذاتي على أي مسألة  تدخل ، ك)الرئاسة أو الحكومة ( المجلس من طرف السلطات العمومیة 
  .في نطاق صالحیاته

و دراساته تسلم إلى كل من رئیس الجمهوریة و  إعطاء آراء و تقدیم توصیات و اقتراحات للسلطات العمومیة، فكل آرائه •
  . رئیس الحكومة و تنشر في الجریدة الرسمیة

  
 : نشاطاته و التعریف بأهم, المكونات البشریة للمجلس

 عضو ممثلین و مؤهلین في المیادین االقتصادیة، االجتماعیة و الثقافیة، و ١٨٠یحتوي المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي على 
 : أفواج اجتماعیة و مهنیة بالطریقة التالیة٩یتوزعون على 

فوج , فوج الجماعات المحلیة, الیة الجزائریة بالمهجرفوج الج, فوج المؤسسات العمومیة, فوج نقابات العمال, فوج الشخصیات المؤهلة
   فوج الفالحة و فوج الجمعیات, فوج الخواص, اإلدارة المركزیة

  
 : نشاط المجلس یخضع لمبدأین أساسیین آال و هما

   مبدأ االنتخاب للوصول إلى وظائف القیادة بالمجلس⋅
  . و مبدأ التصویت للمصادقة على مختلف أعماله⋅

  
 : لس الوطني االقتصادي و االجتماعي دور المج

  
إعطاء للدیمقراطیة االجتماعیة الوجه التحرري أین كل من القوى بكغرفة للحوار االجتماعي رافق دینامیكیة الحركة العمیقة للمجتمع 

      .االقتصادیة و االجتماعیة بإمكانها أن تتقارب
. التي تبدو من الوهلة األولى متناقضة بین حساسیات تبحث عن تعبیر مخالف, تو هكذا یعد كهمزة وصل في ظل اختالف مقاربات االنشغاال

  فاستطاع المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي أن یفرض وجوده كقطب للتشاور و التفكیر و الحوار
  

مهوریة الجزائریة في استطاعتها إن اإلیمان المرسخ في مزایا الحوار البناء هو الذي دعم وجود هذا المجلس، الذي یعد مؤسسة دائمة للج
المحافظة على ثقافة تقضي على األفكار المسبقة، اإلقصاء و المقاربات الضیقة، و الرمي باإلجماع و الرضاء الذاتي و كذا النقد العقیم و 

  .السلبیة الطفیلیة
  

 یة بجني ثمرة تآزر المعرفة، االحتراف و الخبرةلقد ارتقت المؤسسة إلى میثاق تقارب و إشعاع أفكار، و منضدة تجارب  و ممارسات توافق
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 :النظرة الحالیة و المستقبلیة للمجلس

فإننا نالحظ أنه عازم على تحضیر , ٢٠٠٩إلى خالل , و كذا توجیهاته على مدى أبعد, ٢٠٠٦من خالل برمجة نشاطات المجلس لسنة  
بمزج بین مزایا , دینامكیة مساعدة للقرار االستراتیجي و المسبقالهدف منها هو إنعاش و إدراج , إطار خاص بالسیاسات العمومیة

  .حتى تخضع لمعاییر دولیة, من الداخل و من الخارج, تقویمین
  : أهداف أال و هي٥و هكذا و بإخطار ذاتي وضع المجلس صوب أعینه 

  
  الهدف األول 

 :محاولة المجلس االعتماد على مقاییس و معاییر دولیة من خالل
عتبار للكفاءات التنظیمیة و القدرات و الطاقات الخالقة للخبرة الموجودة داخل إعادة اال §

 .المجلس
, بتدعیم من خالیا ذات خبرة عالیة من الداخل أو من الخارج, إعادة تشكیل أسس منهجیة §

 .توضع خصیصا لیستعان بها
 .تقنین آلیات البحث و التحلیل §
  .عقلنة طرق العمل أكثر §

  
  

 :الهدف الثاني
إنها , كإطار لورقة عمل المجلس, ستنشأ سنویا بصفة متكررة,  تقاریر ذات أهمیة قسوة٥ وقت انطالق ٢٠٠٦/٢٠٠٧عل من سنة الج

  :تقاریر خاصة ب 
  التنمیة البشریة §
  الفقر §
  الحریات االقتصادیة §
  الحكم الراشد §
  و االقتصاد المبني على المعرفة §

 
 :الهدف الثالث

ذات , عبارة عن آلیات متبادلة, باالستعانة على مشروع مشترك, جهاز التنفیذي و السلطات العمومیةعملي مع ال, إنجاح بناء حد مشترك
  :مدخلین
  .الحكومیة و السلطات, االستفادة من السیاسات العمومیة/ الفعل/ المدخل األول یكون من جهة التصمیم  .١
و هذا یقوم به , مستقبلي للسیاسات العمومیةالتقویم الرجعي و ال/ النصیحة/ المدخل الثاني یكون من جانب التحلیل .٢

  .المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي
  

 :الهدف الرابع
  .محاولة إدراج النظام المعیاري مع تحدید نظام الوظیفة الهندسیة المؤسساتیة الوطنیة

و یكون , للتمعن في ظروف و كیفیة نجاعتها, ةلذا یجب تفقد من آن آلخر البرامج و المخططات الحكومیة التي تشكل الرهانات اإلستراتیجی
  .ذلك من خالل تقویمات شاملة تتأتى إال على إثر التفكیرات الخمس السابقة الذكر

و , باتخاذ إجراءات و متابعة االنعكاسات الناجمة عن العقد المشترك لالتحاد األوروبي, و من خالل كذلك تعدیالت مؤسساتیة و نظامیة
  .للمنظمة العالمیة للتجارةالنظام المستقبلي 

  
 :الهدف الخامس

  :ترقیة المؤسسة االستشاریة الوطنیة إلى مفهوم الحكم الراشد لتصبح قادرة على 
, المنظمات الدولیة الغیر حكومیة, بالمقاربة أكثر بین القوى العمومیة, جعل المجلس كطاولة التشاور و الحوار المستمر .١

  .الخ, مراكز الدراسات و البحث, نیة الخبیرة و الباحثةالشبكات الوط, الشخصیات المستقلة
النثر لآللیات الدولیة للتقویم و متابعة / التثمین/ االستهواء/ االرتقاء بالمجلس إلى قطب ال یعلى علیه من حیث الجاذبیة .٢

  .السیاسات العمومیة
لوطنیة و السلطات العمومیة جعل من المجلس من خالل وظیفته العظیمة كمستشار عضوي محبذ عند أسمى القوى ا .٣

  على أوسع نطاقها
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 الخالصة
q النمذجة"حسب مجموعات منسجمة قابلة للتمثیل و , مبني على جمع معلومات وطنیة,  تأسیس نظامي للمؤشرات" ,

 .لتسهیل عملیة المقارنة من الداخل و من الخارج
q من , و بصفة دائمة في مختلف الممارسات, بروجوب بذل مجهودات لتحصین و اتساع أسس الخبرة الوطنیة للتحكم أك

 اآللیات المتفق علیها و المعمول بها, المنهجیة, الجهاز تفكیري
q  و هذا ما یجعل المجلس في ازدواجیة عضویة و نظامیة, تبني و تكریس طریقة العمل بصفة خارقة للعادة  
q ة مشتركة بین الفاعلین للسیاسات العمومیة و بعث دینامیكیات خاصة إلدراج آفاق تجدیدیة إلنعاش عالقة ذات مسؤولی

 لتقویم نجاعتها, المؤسسات
q  تحصین اإلمكانیات المنتقدة بالمؤسسة للتبني الجماعي للسیاسات في إطار رواجه دائمة.  

  
على قدرته و بكون المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي فضاء استشاري لتمثیل منظم للقوى االقتصادیة و االجتماعیة، فقد برهن 

 .تشجیع االقتراحات ذات المنفعة العامة إرادته في تحقیق التقارب و تثمین األفكار مع انتحال حوار المجتمع
ففي المؤسسات القانونیة للبالد استطاع المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي أن یزرع اختالفه و أصبحت نزعته األولى هو استعماله 

 القانوني، لكن حواره من نوع خاص یرتكز أساسا على التحلیل العقالني و المالحظة الرائقة لألحداث و المعطیات كنطاق للحوار االجتماعي
 .بكل قناعة و حكمة

ففي هذا السیاق یكون المجلس عازما على بث مساهمته ضمن حركة فكریة حول المسائل الكبرى للتنمیة، و كجزء لتعبیر متعدد األطراف 
  .راطیة الحیاة و الوطنلتعمیق نتوء دیمق
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  )١١(الملحق

  
  المجتمع المدني في موریتانیا

  عبد اهللا و لد عبد الفتاح، مستشار المفوض المكلف بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج
  

  مخطط العرض
 

 التطورات الشمولیة للمجتمع المدني  •
  المجتمع المدني في موریتانیا •

  التعریف بموریتانیا -
  و إیجابیات المجتمع المدنيخصائص ودور  -
   )الحكومة و صندوق األمم المتحدة للتنمیة ( برامج دعم المجتمع المدني  -

   تقدیم مبادرتین نموذجیتین  •
  صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة-            
   مشروع التنمیة المستدامة و مكافحة الفقر بدار النعیم -            

  
 ات الشمولیة للمجتمع المدنيالتطور

 
 أخذ المجتمع المدني في الحسبان في الممارسات التنمویة .١
  المراحل الثالث لتطور المجتمع المدني .٢

 مقاربة األداة الناجمة عن إعادة تعریف الدولة •
 "منفذ البرامج=المجتمع المدني " •
 )المطالبة بالدیمقراطیة(الحركات االجتماعیة في الثمانینات  •
  البشریة في التسعینات التنمیة •

      بروز المجتمع المدني الشمولي .٣
  

 التطورات الشمولیة للمجتمع المدني
 

 التطور باألرقام  •
 

  منظمة غیر حكومیة دولیة١٠٧ منظمة دولیة و ٣٧ كان العالم یضم ١٩٠٩في  -
    منظمة غیر حكومیة دولیة٥٤٧٢ منظمة دولیة و ٢٦٠ أصبح العالم یضم ١٩٩٦في  -

  
 جتمع المدني فاعال ال غنى عنهأصبح الم •

  بروز مفهوم التنمیة البشریة -
  قدرات العملیة و المالیة -

  
   :في مجال التنمیة البشریة 

 )التقریر العالمي للتنمیة البشریة (١٥٢تحتل موریتانیا المرتبة 
   

 خصائص منظمات المجتمع المدني في موریتانیا
  :تنوع المجتمع المدني 

  منظمات غیر حكومیة -
  معیاتج -
  حركات نقابیة -
   وسائل إعالم  -
  هیئات علمیة -
 القطاع الخاص -
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  : قطاع حدیث النشأة و في نمو 
   )٢٠٠٢(ظهرت معظم المنظمات غیر الحكومیة مع اإلطار االستراتیجي لمكافحة الفقر  -
    منظمة غیر حكومیة في البلد١٠٠٠یوجد حوالي  -

  
  اإلدارةاإلیجابیات بالمقارنة مع النظم التقلیدیة لتدخل 

  المرونة -
 النفاذ -
  القرب من السكان -
 التجذر المحلي -

  
 نقاط الضعف

 ضعف المهنیة -
 رؤیة ضبابیة للدور -
 ارتباط بالدولة و بالممولین -
  ضعف الهیكلة و التخصص -

  برامج دعم المجتمع المدني
 
 )المفوضیة المكلفة بحقوق اإلنسان ومكافحة الفقر وبالدمج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(
 

 األهداف
 لتحقیق استقاللیتها تنفیذ السیاسات ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تصور  -
 ةالتكامل مع أنشطة الدول -

  
 )المنفذ من طرف منظمة غیر حكومیة دولیة(البرنامج الوطني للحكم الرشید 

 )التجهیز و التكوین(تعزیز القدرات  -
 صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة -
  UN/NGO/IRENE) منتدى المجتمع المدني، منتدیات بلدیة، شبكة(هیكلة المجتمع المدني  -

  
 برامج دعم المجتمع المدني

 المفوضیة المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج(
 )و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
  اإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة وتعزیز قدرات المجتمع المدني §

  الحوارتعزیز -
   )خطة تكوین(تعزیز القدرات  -
   مراجعة اإلطار القانوني -
 صیاغة و مراجعة وتنفیذ اإلطار االستراتیجي لمكافحة الفقر §
  مرحلة انتقالیة ومسلسل انتخابي دیمقراطي §
  

  : مبادرات نموذجیة 
 )٢٠٠٧فبرایر /شباط(صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر الحكومیة 

 
  :الدعم 

  بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر وبالدمج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمفوضیة المكلفة
 

 :األهداف 
 تعبئة الموارد من أجل مكافحة الفقر §
 أداة لتعزیز قدرات المجتمع المدني من خالل تنفیذ المشاریع §
 إطار مؤسسي لتوزیع الموارد بصفة معقلنة و شفافة §
  إطار للتشاور §
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 )٢٠٠٧فبرایر /شباط(لتنمیة المستدامة ومكافحة الفقر بدار النعیم مشروع ا: مبادرات نموذجیة 

  
 )و قطاع األمم المتحدة للتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة الدولة، صندوق األمم المتحدة للتنمیة(مسلسل تعزیز قدرات المجتمع المدني 

  
  :الهدف

العم ل، الت ي أقره ا المجل س االقت صادي      -ح سب مقارب ة التك وین   ) نيتصور المشاریع والسلوك المه (تعزیز قدرات المنظمات غیر الحكومیة      
   .٢٠٠٤) یونیو(واالجتماعي في دورة حزیران 

  
 : )٢٠٠٤تكوین حول تصور المشاریع، أبریل (مراحل تصور المشروع 

 ) لكل هدف من أهداف األلفیة١( رؤساء فرق ٨ : UN/NGO/IRENEشبكة   §
 صیاغة المشروع §
 ات و الشركاء في التنمیةتقدیم المشروع للسلط §

 
  :مرحلة التنفیذ 

  إعالن عروض و اختیار المنظمات غیر الحكومیة متواصل٢٠٠٧االنطالقة فبرایر 
  

  :اختیار منطقة التدخل 
    العزلة ونقص البنى التحتیة    §
 البطالة و الفقر الشدید  §
 نزوح السكان من الریف ومن مدن الصفیح بالعاصمة  §
 تدني البیئة §

  
 اف العامةاألهد
  تحقیق أهداف األلفیة في الحي  §
  تعزیز قدرات المنظمات غیر الحكومیة عبر تنفیذ المشاریع §

  
 األهداف الخاصة

 تحسین الظروف المعیشیة للسكان و تعزیز قدراتهم لمحاربة الفقر  §
 تدعیم المنظمات غیر الحكومیة و مشاركتها الفعلیة في التنمیة التشاركیة و المندمجة  §
 ة محلیة وطنیة وشمولیة لبلوغ أهداف األلفیة في الدول األقل تقدماخلق شراك §

  
  :المكونات 
 األمن االقتصادي §
 دعم قطاع الصحة §
 دعم قطاع التعلیم §
 دعم األنشطة النسویة و الشبابیة §
 تدعیم الحكم المحلي §

  
 آلیات التنفیذ التشاركیة

 
 يمستفیدة و وكیل تنفیذ مكونة الحكم المحل: السكان /البلدیة  §
 وكالء تنفیذ میدانیین: هیئات المجتمع المدني  §
 ) المفوضیة المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج( الحكومة  §
 سلطة وصایة و مسئولة عن التنفیذ و المتابعة §
  وكاالت متعاونة تشرف على استخدام التمویل: الشركاء  §
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 میة و مشروع التنمیة المستدامة ومكافحة الفقر بدار النعیمالروابط بین صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر الحكو
 

 أول مشروع نموذجي یعبر عن طریق الصندوق: مشروع دار النعیم 
  

 التمویل 
 إجراءات المنافسة الختیار المنظمات غیر الحكومیة  §
 التعاقد مع الصندوق  §

  
 : المیزانیة 
  $ ٣٣٩٫٠٠٠: المیزانیة المرصودة  §
  $    ٢٤٣٫٠٠٠: علیها المیزانیة المحصول  §

  $ ١٠٠٫٠٠٠:  الحكومة -
 $١٠٠٫٠٠٠ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -  
  $٤٣٫٠٠٠:  برنامج متطوعي األمم المتحدة -  

  
  العراقیل والفرص المتاحة

 
                                    العراقیل
 النزاعات §
 تسییر مساهمات الممولین §
 لحكومیة و ضعف الهیكلةضعف قدرات المنظمات غیر ا §

  
  :الفرص المتاحة و اآلفاق المستقبلیة 

 مناخ سیاسي جدید مؤسسي و قانوني §
 مثال للشراكة الشمولیة §
 االستفادة من تأطیر صندوق دعم مهنیة المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة §
 منهجیة تساعد على تملك المشروع §
   واالجتماعيمساهمة في تنفیذ اإلعالن الوزاري للمجلس االقتصادي §
 تجربة مجدد في تعزیز القدرات من خالل العمل §
 التكامل مع الممولین  §
  تعمیم التجربة §
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  )١٢(الملحق 
  

  المجتمع المدني في لیبیا
   لیبیا–الدكتورة فطیمة وفا، أمانة التخطیط 

  
  ١األهداف اإلنمائیة لأللفیة 

البلدان   المؤشر األهداف اإلنمائیة لأللفیة
 السنة الیبی النامیة

القضاء على الفقر :  ١الهدف 
 المدقع والجوع 

تعادل القوة (نسبة السكان الذین یعیشون بأقل من دوالر واحد 
 ) نسبة مئویة (٢٠٠٢في الیوم، لعام ) الشرائیة

 ٢٠٠٢ صفر ١٩٫٤

تحقیق تعلیم :  ٢الهدف 
 ابتدائي عالمي 

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤صافي معدل التسجیل في التعلیم االبتدائي لعام 
 )نسبة مئویة(

٢٠٠٣/٢٠٠٤ <٩٦ ٨٦ 

تعزیز المساواة :  ٣الهدف 
  بین الجنسین وتمكین المرأة 

 ٢٠٠٤حصة المرأة في أجور الوظائف غیر الزراعیة لعام 
  )نسبة مئویة(

٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٦  ٤٦  

تخفیض معدالت :  ٤الهدف 
  وفیات األطفال

  ٢٠٠٤  ٢٠  ٨٧  )٢٠٠٤(معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة لكل ألف 

البلدان  المؤشر األهداف اإلنمائیة لأللفیة
 النامیة

 لیبیا

تحسین صحة :  ٥الهدف 
 األمهات

نسبة عملیات الوالدة التي تتم بحضور موظفي صحة أكفاء، 
 )نسبة مئویة (٢٠٠٤

٩٤ ٥٦ 

مكافحة اإلیدز :  ٦الهدف 
والمالریا وغیرهما من 

  األمراض

، ٤٩-١٥وح أعمارهم بین انتشار اإلیدز بین البالغین ممن تترا
٢٠٠٥  

  غیر متوفر  ٠٫٣

 نسمة باستثناء ١٠٠٫٠٠٠عدد حاالت السل الجدیدة بین كل   
  ٢٠٠٥اإلیدز، 

  غیر متوفر   ١٥١

البلدان  المؤشر األهداف اإلنمائیة لأللفیة
 النامیة

 لیبیا

تحقیق استدامة :  ٧الهدف 
  بیئیة 

نسبة  (٢٠٠٥نسبة مساحات األرض التي تغطیها الغابات، 
  )مئویة

  غیر متوفر   ٣١

كیلو غرام نفط (استخدام الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي   
 دوالر من الناتج اإلجمالي بتعادل القوة الشرائیة ١٠٠٠لكل 
  ٢٠٠٠لعام 

، المنتجات ٢٠٠٣ (٣٣٤  ٢١٨
  )النفطیة فقط

تطویر شراكة :  ٨الهدف 
  التكنولوجیا:  عالمیة لتنمیة

نسبة (یملكون أجهزة اتصاالت متنقلة نسبة السكان الذین 
  )مئویة

٢٧ 
)٢٠٠٤(  

٢٠٠٦ (٣٥(  

  
  : المهنیة
  جمعیة المرأة اللیبیة للعلوم والتكنولوجیا  •
  الجمعیة اللیبیة للتكنولوجیا الحیویة  •
  جمعیة العلوم والثقافة  •
  الخ  •

  
  : دنیا األعمال

 غرفة التجارة والصناعة  •
 جمعیة سیدات األعمال اللیبیة  •
 مهندسین اللیبیة جمعیة ال •
 جمعیة الجراحین اللیبیة  •
 الخ •
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  : االتحاد العمالیة
 جمعیة المرأة  •
 نقابة العمال •
 نقابة الطلبة  •
 الخ •

  
  : تمكین المرأة

  . وجود وحدة تعنى بشؤون المرأة في مجلس الشعب العام وهو أعلى هیئة تشریعیة في البالد •
  

  : المنجزات
 .عنى بالمجتمعات المدنیة لیجعل عملیة تشكیل المجتمعات المدنیة أسهل وأقل معاناة تم تعدیل القانون الذي ی٢٠٠٢في عام  •
 .تحقیق دعم نوعي من جانب الدولة لمعظم الجمعیات المرخصة •
 .  جمعیة١٤ونتیجة لذلك تم تشكیل العدید من الجمعیات التي وصل عددها حالیًا إلى ما یقرب من  •

  
  : المعیقات

 . ٢٠٠٠ على الدولة ومؤسساتها فإن المجتمع المدني لم یكن موجودًا تقریبًا قبل عام نظرًا لالعتماد لمدة طویلة •
 .ونتیجة لهذا فإن الوعي بأهمیة احتیاجات المجتمع المدني یجب أن ینمى •
 . وعالوة على ذلك فإن الحصول على تمویل غیر حكومي هو من الصعوبة بمكان ویحتاج أیضًا إلى التطویر والزیادة •

  
  

  :مستقبلطریق ال
نتیجة لقرار الجماهیریة اللیبیة االندماج في النظام العالمي وتحقیق مجتمع العدالة في الوقت نفسه، فإن لیبیا تشجع  •

  .على تشكیل مجتمعات مدنیة تحتاج إلى التعاون مع المؤسسات الرسمیة من أجل تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة
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  )١٣(الملحق 
  
  العمومیة بالمغربالشراكة في السیاسات 

  كوثر مدغري علوي، رئیسة قسم مرصد المناصب العمومیة
  وزارة تحدیث القطاعات العامة، المملكة المغربیة

  
 الفهرس
  المرجعیة .١
  استشارة ومشاركة المجتمع المدني في السیاسات العمومیة .٢
  المبادرات المتخذة في إطار الشراكة .٣
  المكتسبات .٤
  اإلطار المؤسساتي للشراكة .٥
اتیجیة الوطنیة من أجل اإلنصاف والمساواة بین الجنسین بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السیاسات والبرامج اإلستر .٦

  التنمویة
  مساهمة وزارة تحدیث القطاعات العمومیة في تنفیذ مقتضیات اإلستراتیجیة .٧

  
 المرجعیة -١
 :المشروع المجتمعي الدیمقراطي الحداثي -أ

  :فلسفته 
للقوانین وتكریس مقومات مبدأ تكافؤ الفرص وتوطید ق یم الت ضامن ودع م ال شراكة والمقارب ة الت شاركیة ف ي ت دبیر ال شأن           یتوخى االحتكام   

  .العام
  

    :أهدافه
n          ض  مان انخ  راط ال  بالد ف  ي س  یاق الدیمقراطی  ة الحدیث  ة عب  ر تعزی  ز اإلط  ار المؤس  ساتي الدس  توري للعدی  د م  ن الهیئ  ات

  والمؤسسات
n العامة تدعیم الحقوق والحریات   
n تعزیز التوافق السیاسي وإرساء أسس التناوب على الحكم بین الفاعلین السیاسیین  
n    النهوض بالحقوق المدنیة وبحقوق اإلنسان كما هو متعارف علیه عالمیا وتفعیل الحقوق المدنیة والسیاسیة للمرأة  
n  االنفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم  
n متمیز للمصالحة المجتمعیة إرساء إطار نموذجي و  
n  محاربة البطالة والفقر وتقلیص الفوارق االجتماعیة في إطار المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  

  
  المفهوم الجدید للسلطة-ب

  :فلسفته
  ١٩٩٩الخطاب الملكي في الدار البیضاء لسنة 

  :  أهدافه
n ضمان كرامة المواطن واالمتثال للقوانین.  
n امل مع المواطن والمجتمعالشفافیة في التع.  
n جعل اإلدارة في خدمة المواطن.  

 
 استشارة ومشاركة المجتمع المدني في السیاسات العمومیة - ٢

  المتوخاةاألهداف
n ضمان الحصول غیر المقید للمعلومات.   
n               نوعی ة  التقلیص من مركزیة السلطة عبر ضمان مشاركة فاعل ة لمنظم ات المجتم ع الم دني والقط اع الخ اص ف ي تط ویر

  .صنع القرار، واالستخدام األمثل للموارد العامة
n ممارسة السلطة بشكل تشاركي وشفاف وخاضع للمساءلة ومبني على سیادة القانون.  

  
  
  



 ٧٣

  الشراكات المعتمدةأنواع
n          المج الس  ذلكالشراكة الخاصة بالدیمقراطیة التمثیلیة سواء على م ستوى البرلم ان بمجل سیه الن واب والمست شارین، وك 

  .لجهویةا
n الشراكة الخاصة بالمجالس االستشاریة.  
n الشراكة الخاصة بالحوار االجتماعي.  
n                الشراكة الخاص ة بالتعاق د ب ین اإلدارات المركزی ة وم صالحها غی ر الممرك زة ف ي إط ار ت دبیر المیزانی ة وص رف النفق ات

 .العمومیة
n الشراكة بین المصالح غیر الممركزة والفاعلین على المستوى المحلي.  
n الشراكة الخاصة بإحداث مجموعات ذات النفع العام.  

 المبادرات المتخذة في إطار الشراكة - ٣
n الحقائقي في استكشاف المعلومات عن مظاهر الرشاوى عبر لجان لتقص دفع المؤسسة التشریعیة لالنخراط . 
n  مقتضیاتهالدفع الهیئات المهنیة والقطاع الخاص لالحتكام لمواثیق الشرف واالمتثال.  
n إدماج هیئات المجتمع المدني في مسلسل التفاوض حول اتفاقیات التبادل الحر مع الوالیات المتحدة.  
n إدماج هیئات ومنظمات المجتمع المدني في إعداد السیاسة الوطنیة لتخلیق الحیاة العامة.  
n إحداث وكالة التنمیة االجتماعیة ووزارة التنمیة االجتماعیة. 
n  لعدد من المجالس الجماعیةتعدیل األنظمة الداخلیة.  
n تفعیل المجلس األعلى للوظیفة العمومیة.  
n                 التنصیص ضمن مشروع إح داث الهیئ ة المركزی ة للوقای ة م ن الرش وة عل ى تمثیلی ة مختل ف الفعالی ات المجتمعی ة داخ ل

  . الجمع العام لهذه الهیئة
  المكتسبات - ٤

n  جمة تلت زم بأحك ام ال شرع ومقاص د اإلس الم ال سمحة ف ي خدم ة         منظومة تشریعیة متكاملة ومن س  التي تعتبر  مدونة األسرة
. حیث تجع ل م ن األس رة لبن ة جوهری ة ف ي دمقرط ة المجتم ع باعتباره ا نوات ه األساس یة              . تماسك األسرة وتآزر المجتمع   

 :ومن بین النقاط
n مسؤولیة األسرة تحت رعایة الزوجینجعل .  
n جعل الوالیة حقا للمرأة الرشیدة.  
n  بالرجل بالنسبة لسن الزواجمساواة المرأة.  
n جعل الطالق حال لمیثاق الزوجیة یمارس من قبل الزوج والزوجة....  
n عصري  وفعال،مؤهل ،منصف ،متخصص) محاكم  األسرة(أسري  إحداث قضاء.  
n دلیل األحكام والنصوص واإلجراءات المتعلقة بقضاء األسرة.  
n  إحداث صندوق التكافل العائلي.  
n قانون الجنسیة.  
n ة المركزیة لدعم الشفافیة ومحاربة الفساد و الرشوةالهیأ. 
n تدبیر الموارد البشریة(  منجزات في إطار الحوار االجتماعي(.  
n اعتماد نمط جدید لتدبیر السیاسات العمومیة في المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة.  
n دعم الالمركزیة المحلیة.  
n خلق وكاالت التدبیر.  
n عض الفعالیاتتفویض تسییر المرفق العام لب.  
n  مدونة الجمارك.  
n مدونة االنتخابات.  
n قانون الصفقات العمومیة.  
n قانون التصریح بالممتلكات.  
n      عل  ى ٢٠٠٢الجم  اعي ل  سنة   ال  شراكة الخاص  ة بت  دبیر ال  شأن المحل  ي والمتمثل  ة ف  ي تن  صیص الق  انون ض  من المیث  اق 

 :اختصاصات لتدبیر الشراكة تهم 
ات الط  ابع االجتم  اعي والثق  افي والریاض  ي، وك  ذا تنمی  ة ال  شراكة م  ع الجمعی  ات    دع  م وم  ساندة المنظم  ات والجمعی  ات ذ  -

  .منظمات واألشخاص المعنویة التي تعمل في الحقل االقتصادي واالجتماعيالالقرویة وكل 
وذلك مع القیام بجمیع أنواع التعاون والشراكة التي من شأنها إنعاش التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للجماعة،  -

  .ص ومع كل جماعة أو منظمة أجنبیةواوالشركاء االقتصادیین واالجتماعیین والخین اإلدارة واألشخاص المعنوی
n  على الم ستوى المحل ي تطبیق ا  لمن شور ال سید ال وزیر األول ح ول        نآلیات الشراكة بین المصالح غیر الممركزة والفاعلی 

الجماع ات  ( على تط ویر عالق ات  ال شراكة م ع الف اعلین المحلی ین       ، الذي ینص٢٠٠٣ یونیو ٢٧هذا الموضوع، بتاریخ  
  .)المحلیة، المنظمات المجتمعیة والقطاع الخاص 
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  اإلطار المؤسساتي للشراكة - ٥
n الهیئة المركزیة للوقایة من الرشوة. 
n البرلمان.  
n  یلعب دور الوسیط بین اإلدارة والمواطنالذي دیوان المظالم.  
n العمومیةالمجلس األعلى للوظیفة .  
n وزارة التنمیة االجتماعیة واألسرة والتضامن.  

  
 اإلستراتیجیة الوطنیة من أجل اإلنصاف والمساواة بین الجنسین بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السیاسات والبرامج التنمویة - ٦

 .ة على اإلنصاف والمساواة بین الجنسینمثال إلنجاز قطاعي یعتمد مبدأ الشراكة ویرى تحقیق تنمیة بشریة مستدامة وعادلة قائم
  :اإلستراتیجیة  هدافأ

n   والتوجیه والتأثیر في السیاسات والبرامج التنمویة أن یشارك النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في اإلعداد.  
n   التنمویةأن یستفید النساء والرجال ،الفتیات والفتیان، على حد سواء بشكل منصف ومتساو من السیاسات والبرامج.  

  
 :المستویات الخمس لإلستراتیجیة

n الحقوق المدنیة.  
n التمثیلیة واتخاذ القرار.  
n الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة.  
n ؟السلوكات الفردیة والجماعیة  
n الوسائل واآللیات لترسیخ قیم اإلنصاف والمساواة بین الجنسین في المؤسسات والسیاسات.  

  
 لعمومیة في تنفیذ مقتضیات اإلستراتیجیة مساهمة وزارة تحدیث القطاعات ا- ٧

   العمومیةاإلدارةمأسسة مبدأ المساواة بین الجنسین في مشروع 
 :برنامج استراتیجي متوسط األمد یرمي إلى

n من ناحیة التمثیلیة لكل من الرجل والمرأة العمومیة تشخیص لوضعیة اإلدارة  .  
n اإلصالحیة لإلدارة واقتراح الحلول المناسبةالوقوف على مدى تطبیق مبدأ المساواة في اإلجراءات   .  

  
 : محاور البرنامج اإلستراتیجي 

n  في بنیانها وإجراءاتهامبدأ المساواة بین الجنسیندعم القدرات المؤسساتیة للوزارة من أجل إدماج .  
n  شریة في تدبیر الموارد البالجنسیندعم قدرات القطاعات الوزاریة من أجل التقلیص من الفوارق بین.  
n  وفي مناصب المسؤولیةالعمومیةالرفع من تمثیلیة المرأة في الوظیفة .  
n تحقیق التوازن بین الحیاة المهنیة والعائلیة.  
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  ١٤الملحق 

  :في المجال االقتصادي) كوثر(دروس مستقاة من برامج االتصال الجهوي في مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث 
   كوسیط اتصالNGEDشبكة 

  سكینة البوراوي، المدیرة التنفیذیة لمركز الكوثر. د
  . ومقرها تونس١٩٩٣هي منظمة إقلیمیة أسست عام ) كوثر(
  

  : األبحاث والسیاسات
  .الخاص بتطور المرأة العربیة حول العولمة هو األساس) كوثر(یعتبر تقریر 

  
  :التوصیات

  .مواصلة تمكین البیئة التشریعیة والمؤسسیة -
 .ات التمییز االجتماعي المعوقةالقضاء على ممارس -
 تمكین المرأة  -

  
  : التحدي التالي

  .توصیات التقاریر العادیة في البرامج لكي تؤثر على عملیة وضع السیاسات -
 . تأسیس الشبكات -

  
  ) أنجد(الشبكة العربیة للنوع االجتماعي والتنمیة 
ًا بحیث یعزز هذا ما یتم التوصل إلیه من بحوث إقلیمیة مستنیرة، بما  قطرًا عربی١٩ عضوًا من ٢٥٠منبر إقلیمي لتقویة حوار السیاسات مع 

في ذلك تقاریر مركز كوثر المتعلقة بالتنمیة على المستویات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة وتوفیر مساحة فریدة للحوار حول قضایا النوع 
  . االجتماعي

  
  . المناصرة وإجراء الحوارات مع صانعي القرارلتبادل استراتیجیات استقطاب الدعم و:  االجتماع سنویًا -١
 : إنتاج أبحاثها الخاصة المعمقة بشأن -٢

  الروح الریادیة في إقامة المشروعات التجاریة  -
 الفقر -
 اتخاذ القرارات في المجال االقتصادي -

  
  .تنظیم الموائد المستدیرة الوطنیة الستقطاب الدعم لمفاهیمها -٣
 : التعاون مع مركز كوثر -٤

  ر تنمیة المرأة العربیة إعداد تقری -
" تحلیل األبحاث االقتصادیة للنوع االجتماعي وتحلیل السیاسات"مشروع : تطبیق المشروعات اإلقلیمیة -

)GERPA + ( العنف المبني على النوع + الحوكمة المحلیة + الحد من الفقر + مشروع المساواة بین الجنسین
 . االجتماعي

  
  : الممارسة الفضلى

  ة إقلیمیة خلقت دینامیكی -
 أسهمت في تعزیز األداء المؤسسي  -
 .حافظت على روح الشبكات في التطبیق اإلقلیمي على المستوى الوطني وبالعكس -
 .وحدت دور وسائل اإلعالم في نقل القضایا المتعلقة باالقتصاد -
لشرق عملت على بناء رأس مال إقلیمي من المؤسسات لمفاتحتها بشأن إجراء بحوث اقتصادیة في منطقة ا -

 . األوسط وشمال أفریقیا
  

  : الدروس المستفادة
  . توفیر البحوث ذات التوجه السیاسي یحتاج إلى دعم فني لتقویة الوسائل التحلیلیة -١
 . إحداث التغییر في السیاسات هو عملیة تدریجیة تحتاج إلى جهود منتظمة للتبلیغ عن القضایا ذات الطابع االقتصادي -٢
لتحویل الجهود إلى استراتیجیات كي ) العلماء، وسائل االتصال، صانعي القرار/مراكز األبحاث(االتصال بمكونات المثلث  -٣

  ).یصبح بإمكانها التأثیر على السیاسات
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  )١٥(الملحق 
  

  التنمیة المحلیة بالمشاركة، تجربة برنامج شروق في مصر
  ة اإلنمائي في مصرإبراهیم محرم، مدیر مشروع وطني، المكتب القطري لبرنامج األمم المتحد. د

  
  ٢٠٠٤ -١٩٩٤هو البرنامج القومي للتنمیة الریفیة المتكاملة                :    شروق

  االرتقاء بنوعیة حیاة مواطني القریة من خالل مشاركتهم      : الهدف العام
  . مؤسسیة- بشریة- اقتصادیة-تنمیة بیئیة       :األهداف الفرعیة
  . في إطار خطة خمسیة- كمیًا–تضعها كل قریة        :األهداف المحددة

  
  أسلوب شروق

 
 .استنهاض القوى  المحلیة للمطالبة بالتغییر .١
  .اإلقناع العقلي والموضوعیة .٢
  .المسئولیة الفردیة والجماعیة عن التنمیة .٣
  .العمل من خالل منظمات أهلیة .٤
  .التكامل العضوي والتساند الوظیفي لألنشطة مختلفة الموارد .٥
 .مراحل العملالمنهج العلمي في كافة  .٦
  .الجهود الحكومیة مكملة ومساندة ولیست األصل .٧
  .حقوق األجیال القادمة .٨
  .االتساق مع القیم المجتمعیة السائدة .٩

  .التغییر تراكمي خالل زمن مقبول .١٠
  

 منهج شروق
  

 :في كل قریة خمس مراحل
  . اجتماعیة-خریطة اقتصادیة  :التعرف .١
  .والتطلع للمستقبل, تدارس الخریطة  :االستنهاض .٢
  . مسئولیات- زمن- تمویل- خطط-أولویات :التخطیط .٣
  . متابعة-ترجمة الخطط لواقع  :التنفیذ .٤
  . العائد- التكالیف- الطرق- الدوري-اآلني : التقویم .٥

  
 آلیات شروق

 
l إناث  متطوعین في المربعات السكنیة-ذكور  : مندوبین .  
l ت طبیعیة قیادا- الحكومة- المنظمات األهلیة-المجلس المحلي  :لجنة القریة.  
l أربعة من كل لجنة قریة- الحكومة- برلمانیین-المجلس المحلي  : لجنة المركز.  
l أربعة من كل لجنة مركز- الحكومة- منظمات مدنیة-المجلس المحلي  : لجنة المحافظة .  
l إعالم- أكادیمیین- برلمانیین- منظمات مدنیة-الحكومة  : اللجنة القومیة .  

   
  استراتیجیة التنفیذ

 
l  أربع خطط خمسیة ( ٢٠١٧ حتى ٢٠٠٤من( 
l  ٢٠٠٢دخول جمیع القرى بالتتابع حتى  
l  عامًا١٥استمرار التنفیذ في جمیع القرى   
l ملیار دوالر٧٨٫٥(  ملیار جنیه مصري ٢٦٧:إجمالي التمویل المخطط (  

l مشاركة شعبیة% ٤٢  
l الحكومة والمعونات الخارجیة% ٣٢  
l قروض% ٢٦  
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  التنفیذ
 

l  وحدة قرویة٨٣  : ١٩٩٤عام  
l ١٠٠(  قریة ٤٤٠٤ وحدة تضم ١٠٩٢  : ١٩٩٧م عا( %  
l   ٢٠٠٤عام :

   % ) ١٠٠( قریة ٤٥٦٨ وحدة تضم   ١١٦٤  
 التمویل المتاح

  
 ٢٠٠٤ -١٩٩٤عام 

  %)٦٤٫٨( ملیون جنیه ١٦٧٦: الحكومة
  %)١٫٣( ملیون جنیه ٣٤: معونة أجنبیة

  %)٤٫٩( ملیون جنیه ٢٧  :قروض
  %)٢٩٫١( ملیون جنیه ٧٤٩ :مشاركة

  )%١٠٠(ملیون جنیه  ٢٥٨٦: اإلجمالي 
 المشروعات

 .بنیة أساسیة وبیئیة    :من االستثمارات% ٧٤  
  .تنمیة بشریة    :من االستثمارات %١٦٫٥  
  ) ألف مشروع صغیر ٤٨( تنمیة اقتصادیة    :من االستثمارات% ٧٫٤  
  .تنمیة مؤسسیة    :من االستثمارات%  ٢٫٥  
  . ألف مشروع وعملیة تنمویة٩٣٫٨     %   ١٠٠         

  
  ٢٠٠٤من نتائج التطبیق حتى عام 

 :مشاكل ودروس مستفادة
 .البدء قبل تدریب العاملین .١
  .البدء قبل التعدیالت القانونیة .٢
  .یة والمنافسةالنظرة القطاع .٣
  .التركیز على التنفیذ العیني بدًال من بناء القدرات .٤
  .افتقاد التنسیق والتكامل .٥
  .افتقاد العدالة الضریبیة .٦
 .القفز فوق المخططات الزمنیة .٧
  التركیز على البنیة األساسیة دون الباقي .٨
  .األسالیب الحكومیة البیروقراطیة .٩

  .إیقاف المتابعة والتدریب لبعض الوقت .١٠
  .یز العاملینعدم تحف .١١
  .التعجل السیاسي للنتائج .١٢

 ٢٠٠٥شروق بعد 
  .ادمج في الخطة المحلیة الموحدة ذات أسلوب ومنهج شروق ولكن دون آلیاته

  المجال  ١٩٩٤  ٢٠٠٤
 بناء مؤسسي  ألف متطوع٢٣  ألف قیادة محلیة٤٥

 األسر المستفیدة من میاه الشرب %٧٣  %٨٢٫١
 األسر المستفیدة من الصرف الصحي  %٣٧  %٧٨٫٢

 نسبة الطرق الرئیسیة المرصوفة  %٢٧ %٦٣ 
 األسر المستفیدة بالكهرباء  %٨٣  %٩٨
 نسبة االلتحاق بالتعلیم األساسي  %٨٣  %٩٤
 نسبة االلتحاق بالتعلیم األساسي لإلناث  %٦١  %٨٧
   نسبة األسر المستفیدة بالصحة  %٨٦  %٩٩
 والدات تحت إشراف طبي  %٤١  %٦٤
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  )١٦(الملحق

  
  تجربة منظمة بندر جدید في جیبوتي

  نائب رئیس منظمة بندر جدید ، أمال سعید سالم
   

  :الصفات األساسیة للجمعیات الخیریة في جیبوتي
  
وأع  ادت ع  دة جمعی  ات إل  ى األذه  ان الت  ضامن  . اجتماعی  ة و ثقافی  ة, س  ست معظ  م الجمعی  ات ف  ي جیب  وتي ف  ي الثمانین  ات أله  داف ریاض  یة  تأ

ل نقص ف ي الك وادر الب شریة     ,  توقفت هذه المبادرة الشعبیة في بدایة التسعینات للصعوبات المالی ة . التقلیدي القدیم المعتمد على المساعدات  
  .  المتنامیة و كانت الجمعیات تعتمد أساسا على الشبابولحاجات الشباب

  
  .الفیضانات وزحف الالجئین من الدول المجاورة, الجفاف, )٩٤-٩١(تدهور هذا الوضع نتیجة للحرب األهلیة 

  
الم  ساعدات ال  صحة، توزی  ع : عرف  ت جیب  وتي ف  ي األع  وام األخی  رة انت  شار جمعی  ات الح  ارات والت  ي رك  زت جهوده  ا عل  ى المج  االت التالی  ة  

  .  ومكافحة اإلیدز,  البیئة, محو األمیة, دراسات لدعم التالمیذ, تنمیة المراعي, اإلنسانیة، تنظیف الحارات
  

 هي جملة الجمعیات والمنظمات العاملة ف ي جیب وتي الت ي ق ام بإح صائهن مكت ب وح دة التن سیق لمحارب ة الفق ر الت ابع ل وزارة                 ٢١٧حوالي  
  .یط المكلف بالخصخصةاالقتصاد والمالیة والتخط

  
بتحدی د  , ت رتبط ه ذه الثغ رات بم شكلة التنظ یم     .  معظم الجمعیات لها أهداف ذو طم وح غی ر مح ددة وتتع دى حج م طاقته ا وإمكانیته ا المالی ة          

الم وارد م ا   العم ل التط وعي و  , وتواج ه الجمعی ات الح د م ن ن شاط األع ضاء      . األهداف و اإلستراتجیة المناسبة وبتنفیذ الالعقالني إلعم الهن  
  .   یهدد استمراریة وجودها

   
  منظمة بندر جدید. ٣
  

 البدایة 
وته دف للم ساهمة ف ي التنمی ة الوطنی ة و      . وتحمل اسم إح دى األزق ة القدیم ة ف ي العاص مة جیب وتي      , ١٩٩٢تأسست بندر جدید في نوفمبر     

  . بة ملحة من قبل المجتمع المدني الجیبوتيتخفیف أثار األزمة االقتصادیة على الفئة الفقیرة من شعب جیبوتي أصبحت رغ
  

  المهمة
ترجم ت ه ذه المهم ة عل ى الواق ع م ن خ الل الم ساعدة الم ستمرة          . تبنت المنظمة على عاتقها مهمة مكافحة الفق ر ودع م التنمی ة الم ستدامة      

و التعل یم وال صحة بف تح ح ضانة أطف ال      , ان ب للعائالت المحرومة بالمواد الغذائیة والملبسة المعطاة من قبل شركاء المنظمة المحلی ین واألج   
 .  وعیادة طبیة و األنشطة المنتجة للدخل الفردي أو الجماعي

  
 نشاط المنظمة

وش عرت بن در   . منذ تأسیسها ركزت بندر جدید كل طاقاتها للدعم العیني لصالح الفقراء من خالل حمالت إغاثة من المواد الغذائیة والمالبس   
تسییر مشاریع ص غیرة  , األنشطة المنتجة للدخل الفردي أو الجماعي, اتساع نشاطها في وضع برامج یشمل التعلیمجدید في األخیر ضرورة  
 .في شمال البالد حیت بنت حاجزا لماء المطر ساعد المواطنین تجنب العطش خالل أیام الصیف الحار" جله جبله" في الریف مثل مشروع 

  
ومن خالل تجربتها على الواقع . متزامنا مع تعزیز قدراتها و تعبیه مواردها الضروریة لتنفیذ مهمتهاساعدت المنظمة أن تحدد جیدا أهدافها 

استطاعت بندر جدید أن تتحول من مرحلة جمعیة إلى منظمة مع العدید من اإلمكانیات في حوزتها وتتمتع بندر جدید بمصداقیة و نزاهة من 
وذل ك یع ود ف ي الدرج ة األساس یة إل ى ش فافیة اإلدارة والح سابات واالنتخاب ات           . وم ن أع ضائها   المنظم ات الدولی ة     , الممونین, قبل الحكومة 

  .الدیمقراطیة في كل عامین النتخاب رئیس المنظمة
  

  . الممولون
 صفوف للدراسة وقاعة المؤتمرات, المستوصف, روضة األطفال, حكومة الیابان لبناء المقر •
 ناء المستودع ومعدات ومساحة ألطفال الروضةحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة لب •
مع  دات ورش  ة , أآلت ال  صوت وتكیی  ف القاع  ة , ألث  اث قاع  ة المحاض  رات " اك  سفام كن  دا" حكوم  ة كن  دا و بال  شراكة م  ع   •

 .التطریز ومرتب موظف لتنسیق النشاط االقتصادي واالجتماعي
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 منظمة المؤتمر اإلسالمي لبناء السور وشراء عدة معدات •
 وذال  ك باالش  تراك م  ع الكنی  سة   ١٩٩٤سوی  سریة ل  دعمها ف  ي ت  رمیم الم  ساكن الت  ي ت  ضررت م  ن فی  ضانات     الحكوم  ة ال •

 .البروتستنتیة في جیبوتي
  

  الشركاء اآلخرون
  شریك في مكافحة الفقر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •
 شریك في تنمیة الطفولة الصغیرة: صندوق األمم المتحدة للطفولة •
 شریك في إطار المساعدات الغذائیة: تحدة للتغذیةبرنامج األمم الم •
 ١٩٩٩الیوم العالمي لإلیدز في : منظمة األمم المتحدة و اإلیدز •
   شریك في بناء مقر بندر جدید وعدة نشاطات أخرى: جمعیة األطباء في أسیا •

 
دي واالجتم اعي ف ي األم م المتح دة، كم ا       عل ى من صب ع ضو است شاري ف ي المجل س االقت صا       ٢٠٠٢) ینایر(حازت بندر جدید في كانون الثاني  

   :عدة شبكات إقلیمیة ودولیةأنها عضو في 
   والمجلس العربي للطفولة والتنمیة الشبكة العربیة -
  المجلس الّدولي للنشاط االجتماعي -
  ندوات الجمعیات غیر حكومیة ذات عالقات استشاریة مع األمم المتحدة -
  منطقة القرن اإلفریقيمنظمة المبادرة اإلستراتیجیة للمرأة في  -

  
 الصعوبات

  صعوبات مالیة
ولكن ال یساعد الوضع االقتصادي الحالي وتأخیر الرواتب دفع االشتراكات بنظام مما .  من دخل المنظمة مصدره اشتراكات األعضاء    % ٨٥

 .سیقود عمل المنظمة التي تواجه طلب متزاید من قبل المواطنین المحتاجین
 

 الموارد البشریة
رة أعوام استطاعت المنظمة أن تعمل بفضل عدد من األشخاص المتطوعین ال ذین اس تطاعوا أن ی سخروا أوق اتهم وطاق اتهم لتعبی ه          منذ عش 
وج دوا  , ال ذین یق سمون وق تهم ب ین عمله م والمنظم ة      , ه ؤالء المتط وعین  . تسهیل وتنظیم األنشطة على مستوى المق ر و المی دان         , الموارد

 . مطالب المحتاجین المتزایدة و المستمرة لضیق الوقتأنفسهم ال یستطیعون تلبیة 
 

 الفرص
  .االقتصادي و بما یخص تعزیز القدرات, االجتماعي,   على المستوى الحكوميالفرص التي تتاح حالیا لبندر جدید عدیدة منها

 
 على المستوى الحكومي

لیة ، كما تشجع أیضا الدولة سیاس ة الالمركزی ة المرتك زة عل ى تقوی ة      الدعم الحكومي للمجتمع المدني ساهم بانتشار الجمعیات و المنظمات المح    
, الخ دمات الالمركزی ة للدول ة   , ال سلطة المركزی ة  ( الدولة مع المجتمع الم دني إلعط اء ش رعیة وج ود آلی ة للت شاور ب ین أط راف ش ركاء التنمی ة            

 ).الهیئات السیاسیة المحلیة والفصائل األخرى ذات مصالح مشتركة
  

 مستوى االجتماعيعلى ال
توجد حالیا قروض صغیرة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمیة و والوكالة الجیبوتیة لألشغال والمصلحة العامة لتخفیف الضغط على 

  .المواطن الفقیر من إجراءات إعادة الهیكلة لصندوق النقد الدولي
  

 .على المستوى االقتصادي
ة للمنظمات الغیر حكومیة إلدارة مشاریع إنتاج الدخل و أیضا تنظیم الجماعات الشعبیة لحسن یشكل الوضع االقتصادي الحالي الصعب طریق

 .مثال على ذلك مشروع جیله جبله لتخزین میاه األمطار بمساعدة بندر جدید. استغالل الدائم للموارد الطبیعیة
 

  تعزیز القدرات
غبتهم في تمویل هذا المشروع لصالح المجتمع المدني وان أعضاء منظمة قد عبرت عدة جهات مختصة من الهیئات الدولیة المانحة على ر

  .    بندر جدید مستعدیین للقیا م بهذا الدور
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٤المحاور اإلستراتیجیة لخطة العمل 
  
  .دور المرأة والماء, البیئة, التعلیم, الصحة, العمل طبقا لتوجهات العامة للبلد مثل مكافحة الفقر -١
تفاقی  ات الدولی  ة الموقع  ة والم  صادقة م  ن قب  ل جمهوری  ة جیب  وتي وباهتم  ام المم  ولین ف  ي   مراع  اة اال -٢

 .جیبوتي و األهداف الثابتة للمنظمة
التعل  یم واإلع  الم والح  شد  , اإلدارة, تع  زز م  ن الق  درات الب  شریة خاص  ة ف  ي مج  ال ال  سیاسة اإلنمائی  ة   -٣

 . المالي
  

  أولویات خطة العمل
 مراجعة الئحة المنظمة

ستشمل التغیرات الوسائل التي تضمن لبندر جدید العمل الذي . امة ستظل بندر جدید منظمة خیریة بموجب القوانین وواجبات البلدبصفة ع
 .  تعزیز القدرات البشریة و التوجهات الجدیدة, تعبیه الموارد: یلیق بها وهي

  تعبیه الموارد المالیة
  :ح لتنفیذ المشاریع وحفظ وتنمیة المنظمة على النحو التاليیجب أن تعتمد تعبیه الموارد التي هي أساس النجا

 زیادة عدد األعضاء §
 إنتاج مشاریع صالحة للتنمیة المستدامة §
 تشجیع األعضاء بتقدیم مشاریع في إطار أهداف المنظمة §
 تنظیم برامج تعلیمیة للمنظمات المحلیة §
, برنامج مكافحة اإلیدز, االجتماعي للتنمیةالصندوق : إدراج المنظمة في البرامج التي تنفذ في البالد مثل     §

 .المؤسسات الصغیرة والبیئة, القروض الصغیرة, األمن الغذاء, إدارة الكوارث, برنامج اإلنذار المبكر
 .مجلة تنشر كل ثالثة أشهر والتقریر السنوي, إنتاج الوثائق مثل كتب روضة األطفال •
    

  البشریة الموارد
 بفعالیات المنظمةترغیب األعضاء باالشتراك  •
 تعزیز نظام كفالة الفقراء •
 إنشاء خلیة للشباب دون العشرین إلدماجهم في نشاطات المنظمة •
 تشجیع األعضاء األكثر أنتاجا بحوافز مادیة إذا أمكن •
 تنمیة أنشطة ألمرآة  في المنظمة •
 تعیین مسئولین على المشاریع الممولة من قبل هیئات خارجیة •
 معیات األخرى والشبكات العالمیةتعزیزا لعالقات مع الج •
 المشاركة في جمیع الفعالیات التي تعزز قدرات المنظمة •
 )اإلعالم الخ, اإلدارة, دورة المشاریع( تدریب األعضاء حسب اهتماماتهم  •
 استعمال شبكات المنظمات لتعزیز القدرات البشریة للمنظمة  •
  مع المنظمات العالمیة "التوأمة"تعزیز  •
  

              تقلیص الفقر
 : ال یقتصر تقلیص الفقر في جیبوتي على توزیع المواد الغذائیة للفقراء والمحتاجین فقط والكن یجب أن یوخز في الحسبان العوامل التالیة

  .الخ.....الصحة , التعلیمیة, الثقافیة, االجتماعیة, البشریة •
 الحصول على الماء النقي: الطبیعیة •
 .خمعرفة تقنیة ال, إنتاج: التقنیة •
 .الخ....... السكن, االتصاالت, الطرق: البنیة التحتیة •
 .تمویل مشروع صغیر: المالیة •
 إدارة الكوارث: البیئیة •
 الحكومة الرشیدة: السیاسیة واالقتصادیة •

  
برامج تستهدف توجد حالیا في جیبوتي عدة . یظهر هذا األخذ في الحسبان أن نظریات مكافحة الفقر متعددة و الحلول تتمشى مع طبیعة البلد

  .هذه العوامل فعلى المنظمة أن تجد الوسیلة لتساهم في هذه األعمال
  

  :حسب االستطاعة ومن أالن من الممكن على بندر جدید أن تساهم في تنمیة المشاریع مثل
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 تعزیز قدرات المجتمع المدني •
 تخزین الماء لمكافحة العطش في الریف •
  صغیرة لألش       خاص ذو الم       شاریع ال       صغیرة المقنع       ة   تنمی       ة تنوی       ع الم       شاریع م       ن خ       الل الق       روض ال             •

 
الخ ،إلى دور أكثر فعالیة مثل اإلسهام في ورش ... صحة, تربیة,مالبس, تحولت منظمة بندر جدید التي من دورها الخیري في توزیع  غذاء

ندا ، لتعزیز قدرات الجمعیات ك/ حیث ساهمت في توفیر  مساعدة مالیة من قبل أوكسفام . وطنیة ودولیة تستهدف التنمیة المستدامة
  : في مجاالت) نساء ورجال (مشاركًا  ١٤٩ جمعیة و ٢٢شارك في الورشات أكثر من . الوطنیة 

                                   
  القیادة -
 الوضع االجتماعي واالقتصادي ودور الجمعیات في التنمیة  -
 دور الجمعیات في مكافحة األمیة -
 موضوع الجند ر  -
  التكنولوجیة الجدیدة عبر االنترنت تطویر -
 تخطیط وتسییر المشاریع  -
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  )١٧(الملحق
  

  بناء القدرات في المشاركة المدنیة
  دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة/ نجاة كارابورني، مستشار أول 

  
n تعریف المشاركة المدنیة 
n تعریف بناء القدرات 
n قضایا واحتیاجات بناء القدرات 
n        رزم الت دریب ذات ال صلة بالم شاركة المدنی ة ف ي      : مساهمة دائرة ال شؤون االقت صادیة االجتماعی ة التابع ة لألم م المتح دة

 السیاسات العامة
  

 تعریف المشاركة المدنیة
n أعمال فردیة وجماعیة صممت لتحدید المسائل التي تهم العامة ومعالجتها 
n   تتراوح بین المشاركة الفردیة التطوعیة ومشاركة المنظمات إلى الم شاركة  : یمكن أن تأخذ المشاركة المدنیة أشكاال عدة

 االنتخابیة
n وقد تشمل جهودا في: 
  مناقشة مسألة ما مباشرة -
  التشارك مع اآلخرین في المجتمع  لحل مشكلة -
  التفاعل مع مؤسسات الدیمقراطیة التمثیلیة -

 http://www.actionforchange.org/dialogues/civic-engagement.html: المصدر
  

 ثالث مستویات:  االشتراك المدني-المشاركة المدنیة 
n عالقة باتجاه واحد تقوم الحكومة من خاللها بنشر المعلومات إلى المواطنین والعمالء:المعلومات  
n عالق  ة ذات اتج  اهین ت  سعى الحكوم  ة م  ن خالله  ا إل  ى الح  صول عل  ى وجه  ات نظ  ر الم  واطنین واس  تالمها،      :االست  شارة 

جهات نظر العمالء أو المجتمعات في ما یتعلق بالسیاسات أو البرامج أو الخدمات التي تؤثر عل یهم ب شكل مباش ر، أو      وو
 ربما تلك التي یكون لهم فیها تواصل فاعل 

 
n  أو ص یاغة ح وار   / تعترف هذه الم شاركة وتق ر بال دور ال ذي یلعب ه المواطن ون والعم الء ف ي اقت راح و           :المشاركة الفاعلة

  السیاسة والبرنامج وخیارات الخدمةبشأن 
  

 یعتبر كل مستوى من مستویات المشاركة الثالث مناسبا ضمن  ظروف خاصة لتحقیق نتائج خاصة
  

   المراحل السبعة-المشاركة المدنیة 
n التصمیم والتخطیط لعملیة المشاركة: المرحلة األولى  
   المشاركةأغراضلتوضیح وتحدید  .١
 ناقشتها التي سیتم مالمسائللتحدید  .٢
  المشاركة المرغوب فیهامستویاتلتحدید  .٣
  المشاركةاألطراف المعنیةلتحدید  .٤

 
n تعبئة األطراف المعنیة وتوصیف المسائل: المرحلة الثانیة  
n ترتیب المسائل حسب األولویة والتوصل إلى التزام من الجهات المعنیة: المرحلة الثالثة 
n رامج والمشاریع العامة صیاغة السیاسات والخطط والب: المرحلة الرابعة 
n تنفیذ  السیاسات والخطط والبرامج والمشاریع العامة : المرحلة الخامسة 
n عملیة المراقبة والتقییم: المرحلة السادسة 
n بناء القدرات: المرحلة السابعة  

 تعریف بناء القدرات
n جتمع أو مؤسسةهي الجهود الرامیة إلى تطویر المهارات البشریة أو البنى التحتیة المجتمعیة في م 
n تتأتى الحاجة لبناء القدرات لخفض مستوى الخطر 
n              یشمل بناء القدرات على،  نحو أوس ع، تط ویر الم صادر المؤس سیة والمالی ة وال سیاسیة وغیره ا م ن الم صادر كالتقنی ة

  بمستویاتها المختلفة إضافة إلى أقسام المجتمع

http://www.actionforchange.org/dialogues/civic-engagement.html
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   ٢٠home.htm٪www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng: المصدر
  

 الوضع الراهن المسائل التي ینبغي معالجتها
n   المناطق شبه الحضریة والمناطق القرویة والمناطق األقل : تزاید نسبة الفقر وعلى وجه الخصوص في المناطق الحرجة

 )اتساع الفجوة بین األغنیاء والفقراء(تجهیزا 
n جتماعیة والعامة وبخاصة الفقراء واألقل حظا والمرأة وكبار السناحتیاجات السكان الملحة والمتزایدة على الخدمات اال 
n الهجرة من المناطق القرویة واالنفجار الحضري و قلة األمن  
n  نتیجة الضغوط الكبیرة(االنحطاط البیئي المتنامي والتنمیة واإلدارة السیئة للموارد البشریة والطبیعیة( 
n لة والتضخمالنمو االقتصادي البطيء وارتفاع معدل البطا 
n نقص تمویل البنى التحتیة األساسیة والخدمات االجتماعیة والبیئة واالستثمار االقتصادي 
n اختالل التوازن والتفاوت بین 

 عاصمة المدینة وباقي مناطق القطر -
  منطقة أو منطقتین متطورتین والمناطق األخرى -
 مناطق مدنیة والضواحي والمناطق القرویة -

n لقاختالل التوازن فیما یتع 
  توزیع السكان والبیئة والتحضر -
 النمو االقتصادي ، المعدات والبنیة التحتیة  -
ظروف الحیاة وخلق فرص العمل والنوع االجتماعي والدخل وفرص االستثمار والخدمات / التسهیالت  -

 االجتماعیة
  

   قضایا–بناء القدرات في المشاركة المدنیة 
  

  المؤسسات الحكومة
 قیادةالتوجیه واإلرشاد وال §
 تمّكن البیئة من المشاركة §
   الدعم الوطني والمحلي §
 الشراكة §
 الشفافیة §
 المساءلة §
 القدرة §

 المجتمع المدني/منظمات المجتمع المدني / المنظمات غیر الحكومیة 
 تمثیل المواطنین/ الناس §
  البعد االجتماعي والمشاركة §
 المساءلة §
  قدرات التنفیذ §
 المشاركة في التقییم والمراقبة §
 ركة في وضع المیزانیةالمشا §
 المشاركة في التدقیق §
 االستقالل والحریة §

 األوساط األكادیمیة
 دعم األبحاث §
  التحقق من صحة الطرق والنتائج §
 الشراكة §

  القطاع الخاص
  دعم النمو االستراتیجي §
 االستثمار §
 الشراكة §

  
  المسائل–بناء القدرات في المشاركة المدنیة 

 

http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng
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  ددة األطرافالمشاركة الثنائیة والمشاركة متع
n الدعم الفني والشراكة 
n مصدر التمویل 

  
 األمانة العامة لألمم المتحدة والمفوضیات اإلقلیمیة

n البعد متعدد القطاعات 
n السیاسة والصالحیة 
n الدعم الجوهري والتشغیلي واإلداري 

 وكاالت األمم المتحدة
n الدعم الفني المتخصّص  
n القدرات اإلجرائیة والتنفیذیة  
n  على مستوى القطر والتمویلالتمثیل والصالت  

  
  رزم تدریبیة–مساهمة دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة في بناء القدرات المتعلقة بالمشاركة المدنیة 

n دلیل عملي إلرشاد الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألطراف المعنیة األخرى والشركاء 
n      وتتكی ف  ) كالحق ائق ال سیاسیة والتقنی ة والمالی ة    (خاصة بكل بلد أو إقلیم من الممكن أن تتكیف بسهولة مع االحتیاجات ال

  كذلك مع نقاط التركیز المختلفة حول التشارك في الحوكمة
n         تقدم منهجا متناغما وإطار عمل منطقي إلشراك المجتمع من خ الل المعلوماتی ة واالست شارات وعملی ات الع صف ال ذهني

الدول األعضاء والمنظمات (راكة التي تعتمد على النتائج بین كافة األطراف المعنیة والعمل ألغراض التسمید البیني والش
 )غیر الحكومیة والمجتمع المدني والمواطنین والقطاع الخاص والمجتمع الدولي واألمم المتحدة

n  بشأن كیفیة البناء والتقویة“ خطوة بخطوة”منهج وعملیة واضحین یقومان على مبدأ: 
 الحوار الحكومي/ المجتمع المدني -
 إقامة العالقات -
ش  راكة النت  ائج الموجه  ة نح  و سیاس  ات دع  م الفق  راء وال  سیاسات االقت  صادیة االجتماعی  ة واأله  داف      -

  اإلنمائیة األلفیة
  

  التقنیات والطرق المبتكرة والعملیات المطورة-:  استنادا إلى
   األنشطة المنفذة–  أفضل التمارین المجربة -
   المخرجات والنتائج المحصلة–   المدخالت المخصصة-
   الدروس المستفادة–  الوسائل المزودة -
  

 :صممت الحقیبة التجریبیة في المشاركة للتطرق إلى
 التحدیات/ أربعة توجهات رئیسیة

n األقلمة /العولمة 
n  تقنیات المعلومات واالتصال(ICT) 
n األمن/ الفقر / البیئة / المدنیة/ السكان ( األهداف اإلنمائیة األلفیة / التنمیة البشریة المستدامة /

 )السالم
n    الشراكات والمشاركة في / التحول إلى الالمركزیة/ المشاركة ( التحول إلى الدیمقراطیة والدیمقراطیة

 )الحوكمة على كافة المستویات
 السیاق

n العولمة   البیئة الدولیة  
n اإلقلیمیة    البیئة اإلقلیمیة 
n واقع البلد    السیاق الوطني 

  
 إطار العمل المؤسسي للمشاركة

  أربعة مرتكزات      
  القطاع الخاص/ المجتمع األكادیمي/المنظمات المجتمعیة/المنظمات غیر الحكومیة/منظمات المجتمع المدني / المواطنون
n البرلمان 
n  بمستواها المركزي واإلقلیمي والمحلي(الحكومة( 
n السلطات المحلیة   
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 اركةأربعة أسئلة جوهریة تتعلق بالمش
n لماذا؟ األهداف 
n من؟ األطراف المعنیة 
n  المنتج/ النتائج / ماذا؟ المحتوى 
n العملیات المستخدمة في المشاركة/ كیف؟ الوسائل 

  
  مشاركة الحكومة في وضع السیاسات العامة/ المجتمع المدني 

  

  
  
  
  
  

 بناء القدرات في المشاركة المدنیة
  لماذا؟   األهداف -
        المحتوى   ماذا؟ -
   ؟   األطراف المعنیةمن -
       العملیات/ الوسائل    كیف؟ -

  
 )األهداف(لماذا؟ 
n توقعات جدیدة للمواطنین 

o حقوق اإلنسان/ الصحة / األمن / السالم/ الغذاء 
o العدالة 
o  مشاركة الجمیع/ اإلنصاف 
o ظروف ومستوى حیاة افضل 
o خدمات محسنة ومتاحة للجمیع 
o اركة والتنمیةبیئة مزدهرة لالستثمار والتوظیف والمش  

 
n أهداف البلد المجمع علیها فیما والمتعلقة بغایات واقعیة ویمكن تحقیقها:أهداف التنمیة الوطنیة 

o خفض معدل الفقر 
o نمو اقتصادي مستدام  
o تنمیة وحمایة البیئة    
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 التنمیة البشریة المتناغمة/االستدامة / االجتماع / االقتصاد
 

n  اإلقلیمیة/ عولمة ال/ األهداف اإلنمائیة األلفیة 
n الحوكمة المشاركة والمشاركة المدنیة 

 لماذا؟: بناء القدرات في المشاركة المدنیة
n ما الغرض من وراء تعزیز المشاركة المدنیة؟ ما هي األهداف ؟ 
n ما هي المسائل التي سیتطرق إلیها؟ 
n ما نوع العملیة التي سیتم تطویرها؟ 
n جاالت؟هل نحن بحاجة لتطویر المهارات؟ وفي أي م 
n  ؟ ولمن یوجه؟)الخ... تعلم تجریبي/المشاركة والتفاعل، البالغین:المنهجیة(كیف یتم توصیل التدریب 
n  كالتقویمات المتطلبة والفحوص وتعدیلها قبل المباشرة بالتدریب.ما هي الخطوات(ما هي عملیة التخطیط؟ ( 
n ا؟هل یعد التقییم ضروریا؟ وهل تعتبر التغذیة الراجعة هامة؟ ولماذ 
n ماذا سیكون األثر المباشر والتأثیر طویل األمد؟ 
n ماذا ستحقق المشاركة المدنیة وماذا ستنتج؟ 
n ما هي العوامل الخارجیة؟  

  
 لمن توجه؟: بناء القدرات في المشاركة المدنیة

n القادة السیاسیون 
n المسئولون الحكومیون  
n موظفو الدولة 
n  البرلمانیون  
n السلطات المحلیة  
n  الخ... كالقادة التقلیدیون والقادة الدینیون(قادة المجتمعات( 
n األوساط  األكادیمیة ومعاهد التدریب واألبحاث  
n المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المجتمعیة ومنظمات المجتمع الدولي 
n القطاع الخاص 
n كافة المواطنین وخصوصا الفقراء والمرأة واألقل حظا       

    
 :معنیة على كل منتشتمل األطراف ال

  الذین یتأثرون أو من بوسعهم التأثیر بشكل فاعل بمسألة ذات أولویة - 
  الذین یملكون المعلومات والمصادر والتقویمات والمتابعة-
   الذین یتحكمون بأدوات التنفیذ- 

                                                              
 )الوسائل والعملیات(كیف؟ :  المدنیةبناء القدرات في المشاركة

 “خطوة بخطوة”إتباع منهج : العملیات الواضحة
  مرحلة وضع الخطط

 لتحدید مراحل المشاركة المرغوبة .١
  إلیضاح أهداف المشاركة .٢
 لتحدید األطراف المعنیة المشاركة .٣
  لتحدید المسائل التي سیتطرق إلیها .٤

  
یط على خلق إحساس بتبني القضیة وتمكن العمالء والمواطنین والمجتمعات والحكوم ة  ستساعد مشاركة األطراف المعنیة في مرحلة التخط   

 من العمل معا لتحدید الطریقة األنسب للمشاركة
  

 “خطوة بخطوة”اتباع منهج : العملیات الواضحة
  مرحلة وضع الخطط

  التقویم المتطلبة لوضع إجراءات وعملیات واضحة تستند إلى سیاقات الدولة الخاصة واألهداف ودراسات.  ٥
  الختیار وتبني الطرق  والتقنیات لكل مرحلة من مراحل المشاركة.  ٦
  إلعداد ترتیبات عملیة لبناء القدرات وبرامج التدریب واألنشطة المعدة للجمیع وبتنظیم الجمیع.  ٧
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 “خطوة بخطوة”اتباع منهج : العملیات الواضحة

  مرحلة التنفیذ
  لتأمین السبل والمیزانیة .١
 لتنفیذ األنشطة التدریبیة .٢
 للتكیف مع الظروف المتغیرة .٣
 للمشاركة في األنشطة المشتركة .٤
 لتجدید االهتمامات وااللتزامات والعالقات  .٥
 )تقویة العالقات(لتعزیز عملیة التشبیك  .٦
  لبناء وتقویة شراكات األطراف المعنیة المتعددة .٧

  
  “ خطوة بخطوة”اتباع منهج : العملیات الواضحة

 تقویم والمتابعةمرحلة ال
 تقویم العمل المنجز وتقویم النتائج .١
 صیاغة الدروس المستفادة .٢
 كتابة التقاریر وطلب التغذیة الراجعة وطرح اقتراحات تطویر العملیة .٣
  تعزیز متابعة األطراف المعنیة المتعددة وأنشطة الشراكة والمشاریع والبرامج .٤
  التشارك في تجارب إیجابیة وسلبیة .٥
 شروط النجاح

 
n تعتمد على الطلب ولیس على العرض: هجیة الجودةمن  
n المحصلة/  اإلجماع على المسائل  والغایات والمقاربات والعملیات والتقنیات والنتائج - الفهم العام – التعبئة االجتماعیة 
n               ة األط راف  النهج الشامل في بناء الق درات م ع التركی ز عل ى تنمی ة الم وارد الب شریة والبن اء المؤس سي واالس تدامة لكاف

  المعنیة
n التخطیط االستراتیجي واالستخدام السلیم لتقنیة المعلومات واالتصال 
n البیئة المناسبة في كافة المستویات:  

    
  مأسسة المشاركة المدنیة

n النصر والفوز للجمیع : النتائج الموجهة إلقامة العالقات واالستفادة منها  
n التمویل والشراكة  

  
  الجنوب–تعاون العربي ودول الجنوب ال/التوصیات التعاون الفني

 :من أجل تعزیز
n  التقویم / التنفیذ / التخطیط / تنمیة الموارد البشریة / أفضل التمارین المتعلقة بالبناء المؤسسي / تبادل الخبرات المبتكرة

                   ة األلفیةإجراء التدقیق من أجل االستدامة االقتصادیة واالجتماعیة والتنمیة البشریة واألهداف اإلنمائی/ 
    
n  التدریب على المنهجیات المبتكرة والتقنیات والطرق والعملیات لت صمیم وتنفی ذ واإلش راف عل ى اإلس تراتیجیات        / تعلم  ال

ال  شاملة للم  شاركة المدنی  ة ف  ي وض  ع ال  سیاسات العام  ة لخف  ض مع  دل الفق  ر ولنم  و اقت  صادي م  ستدام و تنمی  ة ب  شریة       
 مستدامة

n لمواد التعلیمیة والتشبیك تطویر ا  
n   ب رامج م ن أج ل تحقی ق تنمی ة ب شریة م ستدامة ف ي كاف ة المراح ل المع دة             / تنفیذ المشاریع الریادی ة الم شتركة       / تصمیم

 للجمیع والمنظمة من قبل الجمیع
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  )١٨(الملحق 
  

  إعالن عمان
  الم العربي وتحدیاتهابخصوص فرص المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة في الع

  
  خلفیة عامة: أوًال
تسعى الكثیر من الدول وبشكل متزاید لحشد مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة في عملیات وضع  )١

وُیجمع العدید من واضعي السیاسات على أن مشاركة المجتمعات والمواطنین في العملیة السیاسیة . سیاسات الدولة
المؤسسیة لتأمین الحوار مع المجتمعات هي المفتاح لوضع السیاسات التشاركیة وبالتالي تحقیق وكذلك اإلجراءات 

  .  أهداف التنمیة المتفق علیها بما في ذلك أهداف التنمیة األلفیة
 إلى التقدم الملموس الذي یشهده العالم العربي في ٢٠٠٥ویشیر ملخص أهداف التنمیة األلفیة في العالم العربي لعام  )٢

العدید من مجاالت أهداف التنمیة األلفیة، إال أنه یبرز العدید من جوانب العجز من بینها التباین في الدخول وكذلك بعض 
وإضافة إلى ذلك، فقد سجل العالم العربي أدنى معدالت نمو للناتج المحلي اإلجمالي للفرد في . مستویات الحرمان

یواجه العالم العربي :"وقد جاء في ملخص التقریر.  الواحد والعشرینالتسعینیات من القرن الماضي وفي مطلع القرن
مجموعة من التحدیات في سبیل تحقیق نمو اقتصادي مستدام مع عدالة اجتماعیة وفي سبیل تحقیق أهداف التنمیة 

وتشمل . الصراعاتاأللفیة، ومن بین هذه التحدیات البطالة والفجوة بین الجنسین واألمیة والفوارق اإلقلیمیة والحروب و
المتطلبات األخرى التي تضمن نجاح جمیع األهداف سیادة القانون واحترام حقوق اإلنسان والدیمقراطیة والحوكمة 

 ." الجیدة
درجة أكبر من الشراكة مع ) أ: (ولمواجهة هذه التحدیات، یركز العالم العربي وبشكل متزاید على هدفین متداخلین )٣

درجة أكبر من التركیز على النمو االقتصادي ) ب(السیاسات االجتماعیة االقتصادیة ومنظمات المجتمع المدني في 
وحیث أن هذه المبادرات حدیثة العهد، فقد أصبحت التدخالت لبناء . المستدام مع عدالة اجتماعیة وتحسین نوعیة الحیاة

  . عنهالقدرات والمرتبطة بعملیات ومحتوى مشاركة المواطنین أمرًا أساسیًا ال غنى 
ورشة عمل بخصوص فرص "ولهذه األسباب، نظمت دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة )٤

 مارس ١٥-١٣عّمان، األردن، (المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتها 
رة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة وقد ُنظِّمت ورشة العمل بمشاركة كل من دائ)". ٢٠٠٧

والمجلس الوطني لشؤون األسرة، الذي ترأسه جاللة الملكة رانیا العبد اهللا، وبدعم من الحكومة األردنیة ممثلة بوزارة 
نامج دائرة الشؤون وورشة العمل هي جزء من بر. التخطیط والتعاون الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن

االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة لبناء القدرات في العالم العربي لدعم المشاركة المدنیة في الحوكمة بشكل 
عام من خالل المناظرات والعصف الذهني مع الجهات المعنیة الرئیسیة التي تضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني 

مبادرات بناء القدرات على المشاركة المدنیة وكیفیة تطویر خطة عمل على مستوى الدولة لتسهیل إمكانیة صیاغة 
 . إلعداد وإطالق المواثیق االجتماعیة في كل من الدول المشاركة

  
وقد حضر ورشة عمل بناء القدرات في العالم العربي وزراء وبرلمانیین ومسؤولین رفیعي المستوى وخبراء من  )٥

المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع األكادیمي ووسائل اإلعالم الحكومات والسلطات 
وقد وفرت ورشة العمل للمشاركین منتدى لعقد مناقشات حول ممارسات ومنهجیات . العربیة وكذلك المنظمات الدولیة

 التي تهم الناس وتحقیق أهداف التنمیة الوطنیة المشاركة المدنیة في وضع السیاسات وتنفیذها ومراقبتها لتناول القضایا
 . غایات التنمیة المتفق علیها دولیًا بما في ذلك أهداف التنمیة األلفیة

  
   ابرز التحدیات والتوصیات: ثانیًا

  التحدیات 
 ضعف القدرات المالیة والفنیة والبشریة واإلداریة والمؤسساتیة  •
  ضعف ثقافة  التطوع   •
  على التمویل ندرة آلیات الحصول  •
  ضعف أو عدم وضوح األطر التشریعیة لعمل مؤسسات المجتمع المدني •
  ضعف التنسیق بین مؤسسات  المجتمع المدني  •
  ضعف دور اإلعالم في التوعیة حول آلیة المشاركة الفاعلة وأشكالها  •
 تعدد المرجعیات الرسمیة لمؤسسات المجتمع المدني •
تمع الم دني والم واطنین م ن جه ة وب ین ه ذه  المؤس سات والحكوم ة م ن جه ة           ضعف الثقة المتبادلة بین مؤسسات المج     •

  .أخرى
  غیاب التجدید  في بعض قیادات مؤسسات المجتمع المدني، وقلة إشراك الشباب فیها •
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  التوصیات

تطویر اإلطار التشریعي بما یسهل ویساعد على تسجیل المؤسسات وتنظ یم عمله ا لخدم ة أه دافها بم ا یرس خ الم شاركة            •
 المجتمعیة

  تفعیل األطر المناسبة لرفع القدرات الفنیة والمالیة لمؤسسات المجتمع المدني •
  . مبادرة المجتمع المدني لطرح القضایا ذات األولویة ودعوة الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها •
  . والمستوى اإلقلیميإیجاد  آلیات التشبیك والتنسیق ما بین مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي والقطري •
  .الدعوة لتبادل الخبرات على المستوى العربي •
  .  اعتماد معاییر الشفافیة المالیة واإلداریة •

  
  االلتزامات:  ثالثًا

  
  :نحن المشاركون في ورشة العمل، ولدى انتهائنا من إجراء مناقشات فعالة ومتعمقة بشأن

  
  اعتبارات بشأن حوكمة جیدة تتضمن المشاركة المدنیة

  
ندرك األهمیة المتزایدة لمشاركة الناس ومدى فاعلیة ذلك في صیاغة السیاسات والبرامج العامة وتنفیذها ومراقبتها في  )١

   .سبیل تحقیق أهداف التنمیة لبلدانهم وأهداف التنمیة األلفیة في العالم العربي
الحاجة إلى " الذي عزز ٢٠٠٥/٥٥/E/RESنؤكد على قرار مجلس األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة رقم  )٢

تعمیق العملیات التشاركیة للحكومة لضمان مشاركة المواطنین في تحقیق أهداف التنمیة المتفق علیها دولیًا بما في ذلك 
  ."األهداف المشمولة في إعالن األلفیة الثالثة

 تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة والوصول نؤكد مجددًا على الدور المركزي لبناء القدرات على الحوكمة في السعي نحو )٣
  .إلى غایات التنمیة المتفق علیها دولیًا بما في ذلك األهداف والغایات المشمولة في إعالن األلفیة الثالثة

ندرك األدوار األساسیة التي تلعبها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص والمجتمع  )٤
سسات اإلعالمیة لضمان صیاغة وتنفیذ ومتابعة وتقییم السیاسات والبرامج العامة بطریقة شفافة وفعالة األكادیمي والمؤ

  .لمصلحة الشعوب
نركز على أن الحوار والتشارك حول السیاسات بین الحكومة والقطاع والخاص والمجتمع المدني أمران ضروریان  )٥

  . الوطنیة والمحلیة والمجتمعیةلحوكمة فعالة وشفافة ومسئولة وعادلة على المستویات
ندرك الحاجة إلى مزید من الدراسة حول األسالیب التي تم تبنیها والتحدیات التي واجهتها الحكومات التي عززت  )٦

  .مشاركة المواطنین في عملیات الحوكمة العامة
 في سبیل تطبیق أسلوب نؤكد على فائدة المنهجیات واألسالیب المختلفة لدعم الحكومة والجهات المعنیة األخرى )٧

  .المشاركة المدنیة في عملیات وضع السیاسات والبرامج
  .ننظر بتقدیر بالغ إلى اإلعداد والتطبیق الناجحین للمواثیق االجتماعیة الخاصة بالشعوب في دول جنوب آسیا )٨
األمم المتحدة اإلنمائي نعبر عن تقدیرنا لدائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة وبرنامج  )٩

والمفوضیة االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة في غرب آسیا والوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة 
 .لمبادراتهم في سبیل تشجیع تطویر وتطبیق ومناصرة أسلوب الحوكمة التشاركیة في السیاق الخاص بالدول العربیة

  
  ت المحلیةمبادرات الحكومات والهیئا

  
نطالب الحكومات والهیئات المحلیة المشاركة بممارسة سلطتها القویة في صیاغة استراتیجیات لتشجیع الحوارات  )١

والمشاركات بخصوص السیاسات مع المنظمات المدنیة وكذلك في اتخاذ إجراءات حقیقیة لتشجیع وتعزیز المشاركة 
   .العربي في عملیة وضعهم للسیاساتالكاملة للمواطنین والمنظمات المدنیة في العالم 

نشجع الحكومات المركزیة والمحلیة على التأكید مجددًا على الحوكمة التشاركیة ومشاركة المواطنین وتعمیق ذلك  )٢
  .خاصة من خالل اآللیات التشریعیة والمؤسسیة، كما نشجع على دعم مبادرات بناء القدرات في هذا الشأن

على كافة المستویات باتخاذ الخطوات لتعزیز مشاركة المواطنین والمنظمات المدنیة في نطالب منظمات القطاع العام  )٣
التخطیط ووضع البرامج والموازنات والتخطیط والمراقبة والتقییم وكذلك في التغذیة الراجعة ومتابعة تقدیم الخدمات 

 واالقتصادیة على مختلف المستویات، العامة واالهتمام بإدماج مفاهیم النوع االجتماعي في السیاسات االجتماعیة 
نطالب الحكومات المشاركة والهیئات المحلیة بضمان تخصیص الموارد البشریة والمالیة لدعم تعزیز المشاركة المدنیة  )٤

 . في صیاغة السیاسات العامة ومتابعتها وتقدیم الخدمات
واصل مع المجتمعات الدولیة لدعم بعضها نشجع الحكومات المشاركة والهیئات المحلیة على تأسیس وصیانة شبكات ت )٥
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 .البعض في سبیل تعزیز المشاركة المدنیة في عملیات وضع السیاسات العامة وتقدیم الخدمات
نشجع المنظمات المشاركة من القطاع العام على تحدید احتیاجاتها الخاصة للبناء المؤسسي للقدرات ألجل ترسیخ  )٦

 . في عملیات وضع السیاسات وتقدیم الخدمات العامةوإدارة آلیات فعالة للمشاركة المدنیة
نلتمس دعم أي دولة أو مجموعة من الدول للتطوع باستضافة تأسیس وصیانة شبكة مشاركة المواطنین أو من یمثلهم  )٧

في العالم العربي لمواصلة تبادل وجهات النظر والمعلومات وبناء القدرات واتخاذ الخطوات حول القضایا المتعلقة 
 . شاركة الفعلیة في السیاسات والبرامج والمشاریع االبتكاریةبالم

  
  مبادرات منظمات المجتمع المدني والجهات المعنیة األخرى 

  
نشجع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنیة األخرى في العالم العربي لتأخذ زمام المبادرة في مناصرة المشاركة  )١

م الخدمات والتعهد ببرامج ومشاریع بناء القدرات وتقدیم التغذیة الراجعة المدنیة في عملیات وضع السیاسات وتقدی
 .وأنشطة المتابعة وترسیخ وتشجیع الحوار والمشاركة حول وضع السیاسات مع الحكومة والهیئات المحلیة والبرلمانیین

سؤولیة االجتماعیة تشجیع منظمات المجتمع المدني على الحوار والمشاركة مع القطاع الخاص لتعمیق مفهوم الم )٢
  و .وتحسین مشاركة القطاع الخاص في جهود منظمات المجتمع المدني من اجل التنمیة

نطالب منظمات المجتمع المدني والجهات المعنیة األخرى المشاركة بنشر إعالن عّمان بین أنصارهم لمناصرة االستخدام  )٣
 ."المشاركة المدنیة"والتطبیق الفعال ألسلوب 

لمجتمع المدني والجهات المعنیة األخرى في العالم العربي للمشاركة في عملیة تأسیس شبكة مشاركة نشجع منظمات ا )٤
اركة المواطنین في المواطنین في العالم العربي وكذلك في األنشطة التي تستخدم اآللیات الموضوعة الخاصة بشبكة مش

 .العالم العربي
 

  مبادرات المنظمات الدولیة
  

االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى ذات العالقة لضمان أن نشجع دائرة الشؤون  )١
تستمر عناصر التعاون المعیاریة والتحلیلیة والفنیة التابعة لبرنامجهم الخاص باإلدارة العامة في إعطاء األولویة 

  .یم الخدمات والمحاسبة العامةللحوكمة التشاركیة ومشاركة المواطنین في تطویر السیاسات وتقد
نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة الحكومیة األخرى ذات الشأن  )٢

باالستمرار في دراستهم للحوكمة التشاركیة من خالل إصدار نتائج األبحاث والتحلیالت والدراسات حول مشاركة 
السیاسات وتقدیم الخدمات ومتابعتها على المستویات الوطنیة والمحلیة وتعزیز آلیات المحاسبة المواطنین في تطویر 

  .العامة
نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة  األخرى ذات الشأن بتعزیز  )٣

جموعات المجتمع المدني لتنفیذ سیاسات وبرامج الحوكمة شراكتهم مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى وخاصة م
  .التشاركیة

نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى المشاركة بتقدیم الدعم  )٤
اقبة استراتیجیات وسیاسات الفني والمالي للدول العربیة التي تحتاج إلى بناء القدرات المؤسسیة لصیاغة وتنفیذ ومر

 .في عملیات وضع السیاسات العامة وتقدیم الخدمات" المشاركة المدنیة"وبرامج تشجیع 
نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لألمم المتحدة بتقدیم الدعم الفني لتأسیس وتشغیل شبكة مشاركة  )٥

  .المواطنین في العالم العربي
 

  ة المضیفةمبادرات الحكوم
  

فرص المشاركة المدنیة في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة ف ي  " نطالب نحن المشاركون في ورشة العمل العربیة   )١
الحكومة المضیفة بأن تطلع األمین العام لألم م المتح دة، نیاب ة ع ن ال دول الم شاركة، عل ى         " العالم العربي وتحدیاتها  

  . یة في السیاسات االجتماعیة االقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتهاإعالن عّمان بخصوص فرص المشاركة المدن
 
 


