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FOREWORD 
 
 

Until recently, most economic decisions were made through the interactions between the market and the 
government and, as far people were concerned, they were simply seen as passive recipients of the outcomes of this 
arrangement. This situation has since changed. There is a consensus that citizens can no longer afford to remain a 
passive recipient of government actions.  Nevertheless, the disadvantaged in general and the poor, the women, the 
youth and the elderly in particular continue to be excluded from the essential decision making processes that 
intimately affect their socio-cultural, political and economic well-being. 

 
To address these challenges, it is essential to develop policies, processes and institutional arrangements that offer 
opportunities to the citizens to participate in the decision-making processes in a manner that influence design, 
planning, budgeting, implementation and evaluation of public policies and programmes.  Additionally institutional 
issues and transparent processes pertaining to civic engagement are key for sustaining result-oriented public policies 
and programmes that contribute more positively to the national development objectives as well as to the UN 
Development Agenda including the Millennium Development Goals (MDGs). 

 
The Arab Regional Workshop on Opportunities and Challenges of Civic Engagement in Socio-Economic Policies 
for the Arab region was organized jointly by UNDESA, the National Council for Family Affairs (NCFA), Jordan 
with the support from the Government of Jordan represented by the Ministry of Planning and International 
Cooperation (MoPIC), and also the United Nations Development Programme (UNDP) Country Office in Jordan, 
from 13 to 15 March 2007, Amman, Jordan. The Workshop brought together practitioners and policy makers 
representing, government institutions, civil society organizations, academia, media and the private sector. It 
constituted part of the partnership to search for and articulate further the diverse approaches and methodologies 
conducive to participation in socio-economic policies. The report has put together the presentations of the speakers, 
questions and responses of the participants and highlighted key agreements and follow-up actions that emerged 
from the Arab Regional Workshop. 

 
DESA is hopeful that the outcome of the Workshop presented in this report will help the development practitioners, 
civil society organizations and the private sector as well as national and local government decision-makers and 
administrators to advance the common understanding of the issue of participation and enhance civic engagement in 
public policies and thus implement better the MDGs and achieve the national development goals that benefit all, 
especially the poor and the disadvantaged. 

 
I thank the organizers and the participants for their active cooperation and support to this very important activity.  

 
 

Guido Bertucci, Director 
Division for Public Administration & Development Management 

 Department of Economic and Social Affairs 
United Nations 
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PREFACE 
 
The importance of participation and engagement of the civil society and non-governmental organizations (NGOs) in 
public governance is now regarded as a key to the formulation and implementation of effective and accountable 
public policies and programmes, contributing to the achievement of the agreed development goals, including the 
Millennium Development Goals (MDGs).  In recent times, many Arab States have started to pay attention to the 
need for greater partnership with civil society organizations in socio-economic governance.  These countries are, at 
the same time, taking initiatives to learn lessons from within as well as across the region. Similarly, as these 
initiatives are of recent origin, capacity building in citizen engagement methods and practices has become an urgent 
need of the region. 
 
In response, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) organized the “Arab Regional 
Workshop on the Opportunities and Challenges of Civic Engagement in Socio-Economic Policies” in Amman, 
Jordan, during 13-15 March 2007.  The Workshop was jointly organized by UNDESA, the National Council for 
Family Affairs (NCFA), Jordan with the support from the Government of Jordan represented by the Ministry of 
Planning and International Cooperation (MOPIC), and also the United Nations Development Programme (UNDP) 
Country Office in Jordan.  By show-casing international as well as regional success stories, the workshop aimed at 
assisting in the introduction and building capacity of both the government and the civil society organizations in 
civic engagement in public governance. 
 
The workshop was attended by ministers, parliamentarians, senior officials and experts of the governments, local 
authorities, non-governmental organizations, civil society organizations, academia and media from 17 Arab 
countries, as well as international organizations, including regional United Nations organizations such as 
UNDP/SURF and ESCWA.  The participants (65 in total) held thorough deliberations on practices and 
methodologies of civic engagement in policy making, implementation, and monitoring, and how such practices can 
help achieving the national development objectives and the internationally agreed development goals including the 
MDGs more inclusively.  A Tool Kit on Civic Engagement was also introduced at the workshop.    Among other 
things, the workshop contributed to the adoption of the Amman Declaration which outlined a number of follow up 
actions both at the country level, as well as at the regional level.  These follow-up actions included the proposal for 
the establishment of an Arab Regional Civic Engagement Network (ARCEN).  The network is expected to advance 
initiatives for capacity building in civic engagement and community engagement in the Arab region. 
 
UNDESA is committed itself to advance the knowledge and practices of civic engagement in all member states 
including the Arab region.  As an immediate follow-up to the Amman Declaration, UNDESA in partnership with 
the Government of Mauritania and the UNDP/Mauritania has now taken the initiatives to launch the ARCEN in 
early 2008 in Nouakchott, Mauritania. 
 
       Adil Khan 
    Socio-Economic Governance and Development Branch 
      Division for Public Administration and Development Management 
            United Nations Department of Economic and Social Affairs 
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REPORT OF THE ARAB REGIONAL WORKSHOP 
 

“Opportunities and Challenges of Civic Engagement  
in Socio-Economic Policies in the Arab Region" 

 
 

 
SECTION I:  Executive Summary 
  

High level officials and representatives of 17 Arab countries, a total of 65 participants representing 
government ministries and diverse institutions, private sector, civil society organizations, non 
governmental organizations, Academia, local authorities, parliament and media attended the Arab 
Regional Workshop on “Opportunities and Challenges of Civic Engagement in Socio-Economic Policies 
in the Arab Region.   Held during 13-15 March 2007, in Amman, Jordan, the Meeting concluded that civic 
engagement in socio-economic policies is key to the effective and efficient implementation and 
achievement of national development objectives including the MDGs.  

The following five issues have been highlighted as critical:  

1) Civic engagement definitions, concepts and the way they relate to and impact on macro-economic 
policies, national and local development, and the internationally agreed development goals 
including the MDGs;  

2) Methods, techniques, approaches and processes which are conducive to mainstreaming citizens, 
especially the disadvantaged people including women, handicapped, youth, elderly and  poor, into 
the planning and budgeting systems, both at the local as well as at the national level; 

3) Citizens’ participation in all phases of socio economic policies: design, planning, implementation, 
monitoring, evaluation and audit at national and local levels;  

4) Institutional arrangements, legal issues and feedback for sustained and result-oriented civic 
engagement;   

5) Comprehensive capacity building, training and networking of stakeholders to enhance exchanges 
of innovative experiences and best practices among Arab countries and strengthen the capacity of 
their stakeholders and their institutions in civic engagement. 

 

Within the context of the papers presented, the discussions of the working groups, parallel sessions and 
plenary sessions, the issues raised and the proposals made, the Arab Regional Workshop drew up the 
following conclusions: 
 

 The concept of civic engagement has undergone radical progress over the last few years, requiring 
clear definition and understanding; 

 Defining civic engagement and reaching a common understanding of this new concept is also seen 
as another challenge; 

 The complexities of what constitute the challenges and opportunities of civic engagement in the 
Arab world and each of its countries, and consequently the diverse issues to be addressed and how 
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to address them have implications for planning civic engagement in socio-economic policies 
processes; 

 Civic engagement cannot be viewed simply from the national context; the grassroots and local 
level as well as the sub-regional, regional and international context, including globalization, have a 
profound impact on civic engagement in public policies, programmes and projects, both positive 
and negative; 

 A holistic participatory and interactive approach is critical to enhancing the dynamics of civic 
engagement in socio-economic policies, as well as in the formulation of suitable poverty reduction, 
sustained growth and sustainable and equitable development  strategies, policies and programmes;  

 For participation to be successful, the people must be part of the entire decision-making and 
implementation process; 

 Depending on the situation, participation can be both formal and informal and thus may have 
different forms and structures; however, for participation to work, these must be outcome and 
result based; 

 Networking at all levels, application of ICT and other forms of information access and exchange 
are important tools of effective participation; 

 To ensure balance and equity in participation, special skills should be developed to manage 
participation and deliver reports and feedback;   

 Introduction of effective and result-oriented participatory methods and techniques require 
comprehensive capacity building programmes at all phases of civic engagement for all 
stakeholders: governmental and non-governmental organizations and institutions as well as private 
sector, academia, media, parliament, local authorities, donor community, etc. 

 
The main outcomes of the workshop were as follows: 
 

1) A general consensus on establishment of an Arab Regional Civic Engagement Network (ARCEN) 
to advance the work of Capacity building in civic engagement and community engagement in the 
Arab region 

2) An agreement on the “Amman Declaration on Opportunities and Challenges of Civic Engagement 
in Socio-Economic Policies in the Arab Region” that underlines the participant commitments for 
good governance with civic engagement and highlights follow-up initiatives and responsibilities of 
all key stakeholders (Governments and local authorities, CSOs and other stakeholders, 
international organizations and the United Nations) 

3) The Minister of Planning and International Cooperation of the Hashemite Government of Jordan 
has agreed to submit, on behalf of all the Arab regional Workshop participants, the Amman 
Declaration to the United Nations Secretary-General through the Jordanian Permanent Mission to 
the United Nations 

4) The draft Tool kit on Civic Engagement in Public Policies introduced by the United Nations during 
the Workshop was highly appreciated by the participants who found it extremely useful and asked 
for its finalization and publication in English and Arabic 

5) The necessary support of UNDESA to the Arab countries to build their national capacities in civic 
engagement at all levels and phases and strengthen their institutions in this field.    
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 SECTION II:  Proceedings – Synthesis of Discussions & Recommendations 
 

حولورشة العمل العربية اإلقليمية   
 "االقتصادیة واالجتماعيةتحدیات في المشارآة المدنية في السياسات وفرص "

 
 عمان، المملكة األردنية الهاشــمية

 )2007 آذار 13-15(
 
 
ة        ''عقدت في عمان ورشة عمل إقليمية للمنطقة العربية لبناء القدرات حول          دني في السياسات االجتماعي اج المجتمع الم فرص وتحدیات إدم

ة ونظمت الورشة دائرة األمم المتحدة للشؤون ا     . ''االقتصادیة وطني لشؤون      '' UNDESA'' القتصادیة واالجتماعي اون مع المجلس ال ، بالتع
دعم من             ائي في األردن، وب م المتحدة اإلنم امج األم ي، وبرن األسرة الذي ترأسه جاللة الملكة رانيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردن

ن    ر م ارآة أآث دودة وبمش رایا القابضة المح رآة س ون  84ش ا یمثل ة 17شخص ة عربي ة   دول ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ون المؤسس یمثل
ة واالقتصادیة،وتبادل   يات االجتماعي ي السياس دني ف ع الم اج المجتم ة إدم دفت الورش ين ه ادیميين وإعالمي دني و أآ ع الم ات المجتم ومنظم

ة وضع السياسيات وتطویر السياسيات المرتبطة بأهداف                    ة           الخبرات حول إشراك المواطنين في عملي ة وإنشاء شبكة إقليمي ة اإلنمائي  األلفي
 .عربية لمشارآة المجتمع المدني

 
 : أهداف الورشة

 
نظمن                من خالل   انطالقا من السعي لمواجهة تحدیات التنمية في المنطقة العربية           ة والتي ت اهيم المواطن ز مف ة التشارآية وتعزی ز الحاآم تحفي

 : هدفت الورشة إلى  دوليا بما فيها أهداف التنمية لأللفية في المنطقة العربيةالتطبيق األمثل لألهداف التنمویة المتفق عليها
 
 .تبادل الخبرات  الرائدة في مجال تعزیز مفاهيم المواطنة من مختلف دول العالم وتقدیم التجارب الناجحة للمشارآين .1
ة             طرح و مناقشة األفكار المبدعة في مجال  تعزیز مفاهيم المواطنة بين الشرآاء ا              .2 دول العربي لمحتملين  لقيادة مثل هذه المبادرات في ال

 :بما فيها مكونات بناء قدرات العاملين في
 . بناء خطط وطنيه على مستوى األقطار العربية لتعبئة المجتمع في آل دولة نحو تعزیز مفاهيم المواطنة •
 .  أولویات العمل في الدول العربيةتوظيف خطط التعبئة المجتمعية في تحدید القضایا األساسية التي تعتبر من  •
 .توثيق القضایا األساسية ذات األولویة •
 .  نشر المعلومات على المستوى الوطني وعرض  القضایا األساسية و مناقشتها مع الشرآاء الحكوميين •

ا                   .3 ة       إعداد خطط عمل وطنية لتعزیز إجراءات إدماج وتعزیز المواطنة وذلك من اجل التحضير إلطالق مرجع اجتم ي لكل دول عي وطن
 .  من الدول المشارآة

  برنامج ورشة العمل  – )1(مرفق رقم 
 

  :المشارآون
 

الي    % 29 الحكومية ما نسبة  تالمؤسسا الوزارات دولة عربية ، حيث شكل المشارآين من 17 مشارك من 83شارك  في الورشة     من إجم
دني   عدد المشارآين في حين بلغ عدد المشارآين من منظمات المجت        ى نسبة مشارآة وبلغت        33مع الم د شكلت أعل من   % 40 مشارك وق

 من إجمالي عدد المشارآين في % 2ادني نسبة مشارآة حيث لم تتجاوز لالآادیمين إجمالي عدد المشارآين في الورشة، من جهة آان 
 )1الشكل (یبين عدد المشارآين ونسبة المشارآة حسب نوع المؤسسة ) 1(الورشة، الجدول 
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 عدد المشارآين حسب نوع المؤسسة نسبة و)1(الجدول 

 نوع المؤسسة  عدد المشارآين    المئوية النسبة
  الحكومية والمؤسساتالوزارات  24 29%

 منظمات المجتمع المدني  33 40%

  اإلعالم 7 8%

  نياألآادیمي 2 2%

  المتحدة األمممؤسسات  13 16%

 القطاع الخاص  4 5%

 مجموع ال 83 100%

 

ةبسن ةكراشملا   لكش)1 (ةسسؤملا عون بسح 

 تاسسسؤملاو تارازولا
ةيموكحلا  

29%

 يندملا عمتجملا تامظنم
40%

العالا  م
8%

 نييميداكألا
2%

الا تاسسؤم  ةدحتملا مم
16%

 صاخلا عاطقلا
5%

 
من عدد   % 60 امرأة شكلت نسبة     49من حيث النوع االجتماعي سجلت الورشة ارتفاعا في نسبة المشارآة النسائية حيث شارك في الورشة                

 ) 2(من عدد المشارآين في الورشة، الشكل  % 41 رجل نسبة 34المشارآين في حين شكل 
 

 االجتماعي نسبة وعدد المشارآين في الورشة حسب النوع ) 2(جدول 
 العدد    ئویةالنسبة الم المشارآين 

 34 %41 ذآور 

 49 %59  إناث

 84 %100 المجموع 
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 لكش)1 (يعامتجالا عونلا بسح ةكراشملا ةبسن

 روكذ
41%

 ثانا
59%

 
م  ق رق بن أسماء) 2(مرف وانيی دانهم  ن وعن ا وبل ي یمثلونه ي الورشة والمؤسسات الت ارآين ف ي  المش وع المؤسسة الت ى ن ، إضافة إل

 )الخ.......حكومية ، غير حكومية ، أمم متحدة (یمثلونها 
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 الجلسة االفتتاحية 
  :الرئيــــــــــــس

 .الدآتور جميل الصمادي، األمين العام  للمجلس الوطني لشؤون األسرة

  :عمقررا االجتما
 . ، دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعيةقربرنينجاة  

 .محمد القریوتي ، المجلس الوطني لشؤون األسرة

 
رة التخطيط والت   دولي  افتتحت وزی اون ال يدةع ة،      الس ة العربي ة للمنطق ي ورشة العمل اإلقليمي يدة وقالت سهير العل يالس إن التحوالت :  العل

د من     إلعطاء االقتصادیة التي شهدها العالم خالل العقدین الماضيين أدت إلى تزاید الدعوات على مختلف المستویات          اعي المزی د االجتم  البع
ذه ا         ى ترسيخ                         . لتحوالت العنایة و االهتمام في ظل ه د بشكل أساسي عل ا یعتم تدامة بمختلف جوانبه ة المس وأضافت إن نجاح مسيرة التنمي

ع  ات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتم ين الحكوم ارآة ب ق التكامل و التفاعل والمش ة تحقي ى أهمي د عل ذي یؤآ يدة ال وم اإلدارة الرش مفه
ادة مشارآتها                 تمكين المراة األردنية من      ألهميةوأشارت   .المدني ة وزی ة المحلي خالل تسليحها بالمهارات و المعرفة لزیادة فاعليتها في التنمي

وأشارت إلى انه بالرغم من آل ما تم تحقيقه في هذا المجال إال انه مازال هناك العدید من التحدیات الواجب التصدي                      .في عملية صنع القرار   
ة             لها من أبرزها تعدد مؤسسات المجتمع المدني الت        ا في عملي ي تتشابه في عملها بحيث أصبح هذا الكم یمثل تحدیا وليس فرصة لزیادة دوره

 .التنمية 
 
 

 إن الصورة العامة للمجتمع األردني تضعنا إمام تحدیات یجب            أوضح   األمين العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة الدآتور جميل الصمادي        
 . الفقر و البطالة واألمية والكوارث البيئة إن نواجهها آغيرنا من البلدان العربية أهمها

ر األهداف         ره ملخص تقری ا أظه ى م رئيس فرع اإلدارة و الحاآمة االجتماعية االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة نيویورك عادل خان أشار إل
ة                         اعي في المنطق ان االجتم دخل و الحرم اوت في ال ة من تف م             .اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربي امج األم يم لبرن ل المق تيفنس الممث وك س ل

 .وجود مبادرات لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي أخذت تتزاید بشدة وبدرجات مختلفة من بلد آلخرأشار إلى المتحدة اإلنمائي 
 
 
 
 

ى ال              ة الشرآة      وأشارت ليوني متى ممثلة شرآة سرایا القابضة المحدودة إلى إن الشرآة قامت بعدة مساهمات عل يدا لرؤی ي تجس صعيد المحل
إطالق صندوق                         ة آ ة االجتماعي ة و البيئي ة والتعليم ادرات الخيری بالمساهمة الفاعلة في تطویر المجتمعات المحلية تمثلت عبر العدید من المب

دأ ا               يدا لمب ك تجس ة وذل ة العقب لتكامل و الشمولية في التطویر     سرایا البعثات الدراسية وتبني برنامج رعایة وتطویر مدرسة أساسية في مدین
 .نحو تحقيق التنمية المستدامة

 
 األهداف اإلنمائية األلفية، القضایا االجتماعية االقتصادیة وعمليات السياسة : 1النموذج 

 
 : الميسر

 األردن - وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ،محمد الخصاونة

 : المقرر
  األردن - نمائياإلبرنامج األمم المتحدة  ، رانيا طرزي 

 
  األولىالجلسة التمهيدیة 
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 "الفرص والتحدیات: المشارآة المدنية في السياسات العامة"
  خان لالدآتور عاد

 . فرع اإلدارة العامة / دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعية

ة في مجال        موجز عن    عادل خان قدم السيد    اج  التجارب العالمي ي   المجتمع  إدم تفاده دروس ( المحل تفادة من    ) مس ى ا ه وآيف یمكن االس  عل
ي   تعانة بتجارب          ،المستوى العرب ة       من خالل االس دول المتقدم دأت   والتي    ال دمج ب واطنين   ت ة مستویات التشارك مع الحكومات      في  الم  آاف

وم  لمتحدث    ا شرح ،و والنقابات والمجتمع المدني  من اجل تحقيق زیادة في التنمية االجتماعية وتطویرها            دول          مفه اآله في ال  التشارك ومش
ة التطورات   ال  وتأثيرالنامية   ي    عالمي ثالث       حصلت في     الت ود ال رة   العق ى      والتي     األخي ؤثر عل ا ت ا  حياتن أخر  أو بشكل     وتقودن وم     ب  نحو مفه

ة ،          نحو تح وتوجيه المشارآين   حسناتها وسيئاتها   بالنماذج المتبعة في دول العالم      التشارك ، وتم تقدیم      دول العربي ل لل د د الممارسات االمث  وأآ
ة              أنیحب  حيث   آلما آان هناك تنمية مستدامة       أآثرحریة  هناك  آلما آانت    بأنه د جاهز ومستعد بالدیمقراطي ى      مع  یكون البل  أن  التشدید عل

ة   تتوازى مع ال   أنال بد    الدیمقراطية ة اجتماعي ه  ،عدال دین   ألن رین  في العق ا   58  األخي ة حول الع ة   دول  من خالل إنشاء    لم أصبحت دیمقراطي
  .البرلمان یحد ذاته ليس آافي للدیمقراطية ،مما یؤآد على أن ئج السياسية واالقتصادیة المرجوة لكن  بعضها فشل في أحداث النتاالبرلمانات 

م  إعالن رآيز على دور الدائرة في        المتحدة للشؤون االجتماعية واالقتصادیة مع الت      األمم لدائرةرئيسية  الظائف  آما لخص السيد خان الو      األم
ى أن  .أهداف التنمية األلفية والتي تعتبر سياق عالمي لتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة لكل العالم وتطبيق  لأللفيةالمتحدة   ة   وأآد عل العولم
اك من أصبح      د فقر الدول الفقيرة وزاد ام تستفد بشكل متساوي فقد ز ل التحرر لكنها    اتحرآالكثير   أفادت ا هن غناء الدول الغنية وفي آل منه

ر  أصبحت  أیضا  السياسات  أصبحت آما    الفقراء  منها ستفدی ولم   األغنياء أفادتالعولمة  ، ف  آأفراد أفقرأغنى وهناك من أصبح      ا مع     أآث  تعاون
  . سلبا خدمات وهذا یؤثر على حياتناأسوأ وتقحم ارخص قوى عامة تستخدم أن تحاولالفقراء التي 

 عرض تقدیمي ): 3(مرفق 
 
  :مداخالتال

داخالت المشارآين حول         تقبل   تلخصت م ات مس دول في ضوء وجود            البرلمان ا        في ال ة له زمن         ومؤسسات بدیل تنتهي  مع مرور ال ، هل س
دني       ومشارآة     السياسة في الدول العربية    اإلصالحات  على   وإثرها الناقصة   الدیمقراطية   البرلمانيات وظهور  أساسي  آشریك   المجتمع الم

 .في عمليات التنمية السياسية واالقتصادیة
 البلدان نتيجة للتفاوت في التطور، وعدم التزام الدول       ليست وصفة صالحة لجميع       أنها إال جيدة   أنها مع   األلفية أهداف أن المشارآين   أثارآما  
 .نفذ تعهداتها لم تأنها إاليرة للقضاء على الفقر ق بمساعدة الدول الف في هذا العهد الدوليالغنية
ة                        كإشرا اح وحسب درجة الدیمقراطي ة ألخرى حسب االنفت دني یختلف من دول ق        ودمج منظمات المجتمع الم  باإلشراف  الن القضية تتعل

اذج      أنالحقيقي لكافة الشر آيف یمكن للدول        دمج  تسعى لنم دني  المجتمع  ل ة   الم ل من المنظمات      . حسب خصوصيتها اإلقليمي م الهائ اك آ  هن
ات و  ل          والنقاب اك ضعف في تموی ة وهن ال تقليدی دیها أعم دني ل ي        مؤسسات المجتمع الم ة إشراآها ف ق عملي ا یعي ا ونشاطاتها ، مم  برامجه

 قضية الثقة بين مؤسسات  وهي   أهم أخالقية مسؤولية   لدیها یكون   أن یجب    والحكومات   ؤسسات المجتمع المدني   آما أن م   .صناعة القرارات   
 . والحكومةالمجتمع المدني

د األدوار في    المسؤولية  ز ی عزمن اجل ت   ةللمشارآورؤیة مشترآة  أخالقية مسؤولية وجود شددت المداخالت على أهمية      ة و  لتحدی للحكوم
 .الخطط المستقبلية للمجتمع المدني في  

 
 " المنطقة العربيةما هي اإلصالحات التي تحتاجها: إصالحات الحوآمة من أجل إحراز األهداف اإلنمائية األلفية"

 زینة علي احمد

 .    األمم المتحدة اإلنمائي للمنطقة العربيةبرنامجمستشار الحكم المحلي ، مكتب 

يادة                        ةقدمت الورقة توضيح ألهداف األلفية اإلنمائي      ة ، االستقالل وس ق بالحری ة مجاالت تتعل ة حيث یتضمن إعالن األلفي ا بالحاآم  وعالقته
ام                     القانون، تمت مراجعة مد    الم في ع ة في الع ة اإلنمائي ق أهداف األلفي اطق رئيسية          2005ى التقدم في  تطبي ة ثالث من  ، وحددت المراجع

ا الالتيني: وهي  يا، أمریك ا وغرب أس مال أفریقي يا و ش از  ةأس ي إنج ات ف ل تطورا ، حيث ظهرت فروق دول األق ا وال اریبي و أفریقي  والك
 .األهداف

ي ، في                    التقریر الخاص بالمنطقة العر    أخر في إنجاز األهداف األخرى في المشرق العرب يم ، وت ر والتعل بية أشار إلى تقدم في مكافحة الفق
ق معظم                دم في تحقي رغم من التق المقابل ظهرت مستویات متباینة من اإلنجاز في المغرب العربي بينما بين التقریر أن دول الخليج  وعلى ال
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 .             التقدم في مجال المساواة بين الجنسيناألهداف إال أنها بحاجة إلى مزید من
يد والحروب                       م الرش ة ، الحك ة ، أالمي اواة االجتماعي ة ، المس ادة لسكانية ، البطال هناك العدید من القعبات التي البد من تجاوزها وتشمل الزی

ة مجموعة من التحدیات المتمث             ة تواجه دول العربي ان ال ة األحزاب        والنزاعات المسلحة، وعلية  ف ية، حری ة والسياس ة في المشارآة المدني ل
 .    والرأي ، المسائلة والشفافية

ات والتحدیات            ةشددت الورقة على أن تحقيق األهداف األلفية اإلنمائي        ة العقب يد لمواجه م الرش  بحاجة إلى معایير لقياس التقدم في مجال الحك
 .  لفروقات بين المناطق الجغرافية مما یتطلب بناء قدرات السلطات المحليةالقائمة ، والتأآيد على أهمية الالمرآزیة لتقليل ا

 عرض تقدیمي ): 4(مرفق 
 
 " نظرة عامة على تطبيق األهداف اإلنمائية األلفية في األردن"

 محمد الخصاونة

 . األردن–مدیر السياسات العامة والدراسات ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 رانيا طرزي 

  األردن  –األمم المتحدة اإلنمائي برنامج الفقر ، خبير 

ذه األهداف               زة ه اذج لمرآ دیم نم م تق ة، وت ا بالمشارآة المدني ي وعالقته بدأت الورقة بتقدیم منهج مرآزة أهداف األلفية على المستوى المحل
ع مستوى       : مكونات رئيسية   تتكون عملية مرآزة األهداف من ثالث       . على المستوى المحلي في محافظتي العقبة والزرقاء       بناء القدرات و رف

عملت وزارة  . الوعي بأهداف األلفية اإلنمائية، الحوار والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ثم تحضير تقریر أهداف األلفية اإلنمائية         
ة وبالتشاور مع     التخطيط والتعاون الدولي خالل عملية مرآزة األهداف مع دائرة اإلحصاءات العامة والوزارات ال            رئيسية ، المجالس المحلي

ع      . المنظمات غير الحكومية ، االتحاد النسائي ، اإلعالم ، الجامعات ، البلدیات ، النقابات والقطاع الخاص         ة ضرورة رف د أظهرت العملي وق
دم   من اجل تعزیز مشارآة المجتمع المدني ، آما آشف عن فوارق في قدرات مؤسسات    تالوعي وتبادل المعلوما    المجتمع المدني، ومن ثم ق

دني  ، مستوى                       التقریر احتياجات بناء القدرات وعرض لمجموعة من التحدیات والتي تشمل استقاللية ومستوى تمثيل مؤسسات المجتمع الم
ي      ة واإلرادة السياس ذه المؤسسات والحكوم ين ه ة ب دني   ةالثق ارآة المجتمع الم ز مش ى أن المش    .  لتعزی ة إل ا لشارت الورق ة آم ارآة المجتمعي

 . وصلت إلى حد صياغة جمل التقریر
 عرض تقدیمي ): 5(مرفق 

 
 : المداخالت

د ال                                ة ق ر مباشر و أن اإلصالحات في الحاآم ط غي أشار المشارآين إلى أن ربط النمو االقتصادي وتطبيق األهداف مع مبدأ الحاآمة هو رب
ة   . تقود بالضرورة  إلى إنجاز أهداف األلفية         ان                         مؤشر الحری ة نظر بعض المشارآين ب ر األضعف و  آانت وجه ي یعتب وطن العرب  في ال

ة             . هناك ست دول لدیها حریة جزئية وليست آاملة          ر دقيق ائج غي ى نت ؤدي إل دول ی آما أآد المشارآين على أن وجود االحتالل في بعض ال
ي في السياسات       عن مستوى الحریة آون الدولة تعاني من نقص الموارد واالمكانات إلدماج المجت            ار المشارآين مجموعة من       .  مع المحل أث

ى                           ذ أم تقتصر عل ى التنفي ة إل ذه العملي ة وهل تصل ه ة األردني ذي طرح في التجرب دني وال التساؤالت حول مكون التشاور مع المجتمع الم
صریة في عملية مرآزة األهداف حيث أنتجت        تمت اإلشارة إلى التجربة الم    . عملية جمع المعلومات ، وهل أشار تقریر األردن لمشكلة المياه         

 . محافظة وبدأت عملية  مرآزة األهداف على مستویات القریة والمنطقة19مصر تقاریر ل
ى                                ة عل ى إنجاز األهداف أمثل في ردود المتحدثين تمت اإلشارة إلى أهمية الحاآمة مع التأآيد إلى أن وجود الحاآمة ال یؤدي بشكل مباشر إل

د یكون                تطبيق أهداف األ   رغم من أن الوضع ق ى ال ي عل ى المستوى المحل لفية من لبنان سوریا واألردن أظهرت على التقدم في المرآزة عل
ي  توى اإلقليم ى المس ف عل ن       . مختل ي م ي تعالن ة الت ي الدول ة ف تویات الحری ى أن مس ریة إل ة البش ي للتنمي ز العرب اریر المرآ ارت تق أش

 . اضطرابات سياسية أعلى من غيرها
ة                   فيما یعلق بالتجربة األردنية، تمنى المشارآين أن تتقدم العملية لتطویر خطة على  المستوى المحلي تحدد االولویات وتوضح ادوار الحكوم

 .ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء
 
 

 قتصادیة ، استراتيجيات وقضایا التنمية االجتماعية االاإلقليمية اإلنمائية األلفية شبه أهداف: 2النموذج 
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 : الميسر

 دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية/ عادل خان 

 
  المشارآين لثالث مجموعاتتقسيم تم 

 )جيبوتي/ موریتانيا / المغرب / تونس/ الجزائر  ( Aالمجموعة 
 )ليبيا/ البحرین / السعودیة/ الكویت/ اإلمارات/ قطر  ( Bالمجموعة 
 )لبنان/ اليمن / العراق/  فلسطين/سوریا/ مصر/ األردن  ( Cالمجموعة 

 
ات المشرآة                   أسئلةتم توزیع مجموعة    و   ين آلي  على المجموعات لمناقشتها والخروج بعرض لواقع الممارسة في الدول ضمن المجموعات تب

ة    ات العام ال صياغة السياس ي مج ة ف دني والحكوم ع الم ين المجتم ق(ب رر ).مرف ين مق ة بتعي ل مجموع ت آ ا لتنقام ر له ل  وميس يم عم ظ
 المجموعات، 

 
 

 تقریر مجموعات العمل الثالث: الجلسة التمهيدیة الثانية
 :الميسر

   مصر  –إبراهيم محرم، برنامج شروق . د

 : المقرر

 نجاة قربرني ، دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعية

 

 :التالي  النتائج على النحو وآانت عرضها حول المحاور المطروحة للنقاش  الثالث المجموعاتقدمت
 

 )جيبوتي/ موریتانيا / المغرب / تونس/ الجزائر (  A  المجموعة
دور                       وم وال هنالك جدل حول مفهوم المجتمع المدني وليست هنالك اتفاق عام لمفهوم المجتمع المدني وما هو دوره وهنالك تناقضات في المفه

ة ضمن   هل هو  على مستوى السياسات فقط أم یعتمد في تن   افس مع الحكومات مما  یتطلب وضع خطوط وحدود لدور هذه المؤسسات المدني
 .  إطار المجتمع المدني

 
ة للمجتمع    إیجاد أهميةاألخذ باالعتبار  تعدد الشبكات في آافة المجاالت مما یؤدي إلى تشتت الجهود وعدم فاعليتها إال أن هناك              شبكة عربي

 .تقوم على آليات التشبيك والتشارك المدني لتبادل الخبرات والبرامج 
ذا التوجه في                         دعم ه ي ت ات الت ة والبحث عن الطرق واآللي دني في صياغة السياسات االجتماعي  المجتمع  إشراك زیادة فاعلية المجتمع الم

دول        .المدني في آافة مراحل صياغة السياسات الحكومية       اج تأآد المشارآين على أن هذه ال ر للعمل بصورة      حت ل المجتمع        فاع أآث ة من قب لي
 . من خالل العالقة التشارآية مع القطاع الحكوميإلى المساواة بين الجنسين المدني للوصول 

 
 

 )ليبيا/ البحرین / السعودیة/ الكویت/ اإلمارات/ قطر (  (Bالمجموعة 
املة خمسية        خططتوجد   ة ش ر  تنموی ة، فه                وأآث ة التنموی ا األهداف األلفي ة محاوره اول في آاف ا              تتن ات الخطط متابعته ر   احد مكون ي تعتب

ن   رغم م ى ال ا  وعل رامج عليه ا وتفصيل الب ازاتوتحليله ال الصحي والتعليمي  اإلنج دول والمج ذه ال ا ه ي حققته ة أن إال الت ألة البطال  مس
 .هدف تسعى الدول لمتابعتهمازالت تحدي في ظل النسبة الكبيرة من العمالة الوافدة وآذلك المساواة بين النساء والرجال مازال تحدي و

ة بوضع الخطط والسياسات من خالل المشارآة                 إشراكیتم   ة المكلف  المجتمع المدني في وضع الخطط القومية ومساندة المؤسسات الحكومي
ة           عضویة    في   ووطنية  العمل  الوورش  في فرق عمل وطنية      ة التخطيطي ة للمؤسسات الحكومي ذا         ،لجان تخصصية تابع رغم من ه ى ال  وعل

يط  ا ي التخط دني ف ع الم تراك المجتم ي اش ه ف راآة غأن إاللتوج ذه الش اب    ه ع غي ة م ر ملزم ب وغي ي الغال ية ف ر مؤسس  مؤسسات دوري
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  .وضع الموازنات والمتابعة والمراقبةالمجتمع المدني 
ن ال رغم م ى ال ية الدعم وعل ة سياس ة المبارآ وارد المالي ى الم ة و إضافة إل ه المتاح ویرتش، إال أن الموج اج لتط اك ریعات تحت ا أن هن  آم
  .ضعف دور القطاع الخاص واإلتكالية في التمویلتحدیات تتمثل ب

 
 )لبنان/ اليمن / العراق/ فلسطين/ سوریا/ مصر/ األردن  ( Cالمجموعة 

ا ر من مؤسس دد آبي م دمج ع ر من خالل تت ومي بشكل آبي دني بالقطاع الحك ع الم ي بصياغة إشراآها المجتم داف ف ة األه ي اإلنمائي  وف
 .سياسات الدولة واستراتيجياتها 

دون وصایة       عن مضلة تعبر من المعيقات غياب     ة       ، و وتتكلم باسم المجتمع المدني ب دوره ودور الحكوم دني ل م المجتمع الم اب  عدم فه ، وغي
ذ،      لمد ودور المجتمع ا   ألهمية هناك استهجان وعدم تقدیر      التعریف الدقيق لمفهوم المجتمع المدني آما أن         ني آشریك في الخطط ولجان التنفي

ين األساسيين من ا                            اء الالعب ة انتق اب آللي ا ضعيف وغي دني في      آم أن  هناك حجم هائل من المؤسسات المدنية موجودة وتمویله لمجتمع الم
 .مجتمع المتنوعة

ى المنظمات ذات الطابع السياسي      القيود السياسية عدم وجود جو سياسي یسمح بإنشاء خطة استراتيجية طویلة األمد إضافة إلى             رة عل  الكبي
 . السياسية غير المرخصةاألحزاب قيام الحكومة بضرب إلى أدى السياسية مما األحزاب هروب من یمارس السياسة دون قيود إلى أدىمما 

دوره               بالنسبة للعراق وفلسطين      ام ب ة  للقي ا اضعف الحكوم ة مم زة الدول ة وأجه ة التحتي وب من خدمات ، و عدم     االحتالل دمر البين ا المطل
دني ع م ي المجتم فافية ف د ش دني وال توج ع الم ات المجتم ى منظم ة عل ه الثقيل ى بظالل ي یلق تقرار الوضع السياسي واألمن اك شراآة . اس هن

 .الخطط قصيرة األمد تحمل صفة الطوارئ/ وتكامل 
 

 . الصراعات المسلحة وتطویر فضاء إعالمي وتعبيري حر  للجميع   من الضروري  في هذه المرحلة  دعم دولة القانون واألمن اإلنساني ضد            
ل األمریكي والبریطاني ،                       غياب   ى التموی اد عل ة  یعزز االعتم دم من الجهات  والعربي دعم المق دعم الحكومي وال اب ال الجانب األمني وغي

 . إضافة إلى غياب دور  المؤسسات الدولية
 
 

 ة المدنية ممارسات وابتكارات المشارآ: 3النموذج 
 

 )1(الجلسة التمهيدیة الثالثة 
 : الميسر

 .  البحرین– ، أستاذ علم االجتماع بجامعة البحرین النجارباقر 

 :مقررال

    . األردن–  المجلس الوطني لشؤون األسرة،أماني تفاحة 

 
ة مشارآة       تطرق األوراق المقدمة إلى أهمية تطویر السياسات وانخراط المجتمع مع صناع السياسات باإل      ة وآيفي ى المشارآة المدني ضافة ال

ة؟ و دور    اطق المهمش ي المن ة ف ر فاعل ة غي ة االجتماعي اذا السياس ع ولم ي المجتم ارآة ف واطنين للمش تعداد  الم دى  اس دني وم ع الم المجتم
 .الحكومة في تعزیز ذلك من خالل التشریعات والحوافز المادیة

 
دني في صياغة          " ة لغرب              دور منظمات المجتمع الم ة االقتصادیة واالجتماعي ة اللجن ة في منطق ا األولي ة في مراحله السياسة االجتماعي

 "آسيا
 بيان طبارة 

 )أسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغرب آسيا 

 
اذا أصبحت ا       ة لم ة ، وبينت الورق ة   قدمت الورقة لكيفية استخدام المشارآة المدنية آأداة في صياغة السياسات االجتماعي لسياسات االجتماعي

 .غير فعالة في المناطق الریفية والمهمشة
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ى                     ة االقتصاد عل ر السلبي  لعولم ك بسبب األث أصبحت منهجية العمل من القاعدة إلى القمة ذات أهمية عالية في تطبيق السياسات العامة وذل
 . الدول الغير مستعدة للتعامل مع العولمة

 
رة          ) االسكوا( آسيا عملت االقتصادیة واالجتماعية لغرب    د أثبتت خب يمن والسعودیة، وق ان، ال في عدة مجتمعات محلية في سوریا ،مصر، لبن

دمت                 اه المجموعات المهمشة، وق ر االیجابي الواضح في تحسين رف ه األث ان ل نهج التشارآي آ ة أن ال االسكوا اللجنة في المجتمعات الریفي
ات   الورقة للعناصر األساسية التي تضمن فاعلية إدم     ة   : اج المجتمع المحلي في السياسات العامة وتشمل هذه العناصر أو المكون ة الداعم البيئ

ة    ز ثق ریعات و تعزی ة ، تطویر التش ة السياسات االجتماعي ي صياغة ومتابع دني ف ع الم ارآة المجتم دعم لمش د ال اج، حش ارآة واإلدم للمش
دني ة والمهمشة بمؤسسات الم ات الریفي ة أخر. المجتمع بة من جه فافية  ، ضعف المحاس انون ،الش ة الق اب دول ة وغي ل البيروقراطي ى تمث

 . والمسائلة ومقاومة التغيير أهم المهددات التي قد تعيق إدماج المجتمع المدني في السياسات االجتماعية
 
 "مفهوم التنمية المحلية ضمن  منظومة المجتمعات المدنية"

 خالد الطراونه 

  األردن– في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مدیر التنمية االجتماعية

   
ة     ( األردنيةقدم السيد خالد الطراونه مدیر التنمية االجتماعية في وزارة التخطيط األردنية وجهة نظر الدولة        ة المجتمعات المدني ) في منظوم

تدامة و               ة المس ة االجتماعي وم التنمي ك حول مفه ة المل ا جالل ي وجهه الة الت ة       وتحدث عن الرس ائز التنمي نهج التشارآي آأحد رآ  استغالل ال
 .المستدامة الموجهة نحو طاقات المجتمع لمواجهة  تحدیات التنمية المحلية المستدامة في الدول وخاصة دول العالم الثالث

ذ                ة الصنع وتنفي رار آما تحدث عن ابرز المعيقات والمتمثلة في مرآزی د المسؤو            الق ين المستویات      التنموي وعدم الوضوح في تحدی ليات ب
ة                                ة ضعف مشارآة مؤسسات المجتمع في التنمي ة المحلي ة في التنمي دى المؤسسات العامل المختلفة، إضافة إلى ضعف القدرات المؤسسية ل

ا          ةلهذا فان األردن یطمح إلى مستوى أعلى من الالمرآزی         .المحلية دین أصبح مطلب  وتكامل التشریعات حيث أن دور مؤسسات المجتمع الم
 .اجتماعيا وضرورة  للشعوب في التنمية المستدامة

 عرض تقدیمي ):6(مرفق
 
 "الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق"

 هناء أدور

  العراق  –عضو لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات /السكرتيرة العامة لجمعية األمل 

 
ان الطائفي    تصاع  تغذي هذا العنف الم    أصبحتّية، والفقر، والبطالة    األم: أن المجتمع المدني    منظماتتؤآد   رز   . د واالحتق ا یب ا دور ومن هن  ه

تقرار       معالجة هذه المشاآل  ل للمشارآة مع الدولة والقطاعات األخرى    في التحرك    ق االس انون    ثبيت تمن خالل     ، وتحقي م الق والمساعدة    ،  حك
انون            في تطویر فضاء حر للدیمقراطية والحاجة إلى مر        ة وق زام بالمعاهدات الدولي اد       األحوال اجعة الدستور وااللت ة إیج  الشخصية، ومحاول

فهم مشترك للمصالح الوطنية بين المجتمعات المحلية وصانعي القرارات إضافة إلى بناء قدرات المنظمات الحكومية وغير الحكومية وإیجاد              
 . قنوات للتنسيق والتشبيك

ادة             منظمات المجتمع المدني في ال     دني            43عراق موجودة منذ األربعينات و ضمن الدستور العراقي م ل لمنظمات المجتمع الم ة تكف  أن الدول
ؤخر تطویر             2003الرعایة والحمایة إلشراآها في صنع القرار ، بعد          دني وت ق عمل منظمات المجتمع الم ة  تعي  أصبحت  الظروف األمني

 .آافة الجوانب المتعلقة بالتنمية
 

اليب                    هذه المنظمات  المعوقات لعمل  وتترآز أهم  ة وعي بأس تقاللية، قل ات العمل الواضحة، عدم  االس ة وآلي ا للهياآل التنظيمي  حول افتقاره
ذه المنظمات و                تقبل ه تشعر بعض    الحصول على التمویل وعدم توفر الدعم المادي، آما تفتقر هذه المؤسسات إلى  استراتيجية واضحة لمس

د               المنظمات بتدخل الدولة     ى جه اج إل في عملها بشكل مباشر، إضافة إلى مشكلة الفساد اإلداري في بعض هذه المؤسسات، مما یجعلها ي تحت
 .ورعایة آبيرة وخاصة بسبب الظروف األمنية 

  ورقة عمل ):7(مرفق
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  "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية األلفية"

 رمزیة االریاني

  اليمن– مات المجتمع المدنيمجموعة عمل منظرئيسة 

ق        ال به مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني من         ت تعریف المشارآين بما قام    إلى الورقة   تهدف مشارآة  في الخطط التنمویة الرامية لتحقي
ة  التنمية   أهداف ذا الخصوص             األلفي دني في ه تقبلي لمنظمات المجتمع الم دور المس ة  محورین أ   و. و مالمح ال ا   تغطي الورق : ساسين و هم

 .الدور الذي قامت به في إطار أهداف التنمية األلفية و الدور المستقبلي للمجموعة
 عرض تقدیمي ):8(مرفق

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

 الرا حسين 

  األردن– نائب األمين العام ،المجلس الوطني لشؤون األسرة

ى تحسين                        قدمت السيدة الرا ح    دني الناجحة حيث  یهدف المجلس إل سين المجلس الوطني لشؤون األسرة آنموذج عن مؤسسات المجتمع الم
ة واقتصادیة                           ة سياسية واجتماعي وفير بيئ ى ت ذاتي وال ه ال مستوى معيشة األسر األردنية وعلى الحفاظ على الكيان العائلي واستقراره واآتفائ

دعم                        وتشریعية وثقافية داعمة للعائلة      ى حشد ال ة إضافة إل ة تنسيق ومراقب ة وهيئ وألفرادها وتمثل دورة في انه هيئة فكریة للسياسات الوطني
 . وآسب التأیيد 

 عرض تقدیمي ):9(مرفق
 
ة الحوار               " الجزائر من ترقي اعي ب وطني االقتصادي و االجتم اعي و االقتصادي     المجلس ال ایير             االجتم ة حسب مع ا ت عقالني ى تقویم  إل

 "دولية
 سامية آغوش 

 . الجزائر – أستاذة بجامعة قسنطينة مدیرة مخبر بحث في الهندسة المعماریة و التعمير/المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي 

بارة عن مؤسسة استشاریة مهمتها األساسية التشاور و ضمان     وهو عالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي وشع سامية آقدمت السيدة 
آل مسألة عالقة  یتمثل دور المجلس األساسي في تنویر السياسات العمومية في   .لتدعيم الدیمقراطية , لحوار االجتماعي و االقتصادي   دیمومة ا 

 . تأتي بعد اإلخطار أو اإلخطار الذاتي,  من خالل توصياتبالنمو االقتصادي و االجتماعي
 عرض تقدیمي ):10(مرفق

 
 مداخالت المشارآين 

و رشة       األساسي الموضوع   األوراق التحدیات في    إلىیكون هناك تطرق    الحاجة إلى أن     وان ال ى        .  في عن وراق المطروحة إل ومدى إشارة ال
 .هذه التحدیات، إضافة إلى أهمية التفریق  بين الحكومة والدولة

دني یجب   ع الم داف مؤسسات المجتم ى أن أه داخالت عل دت الم ق أنأآ يس لتحقي ون واضحة ول داف تك يةأه ين  سياس ة ب د العالق ، وتحدی
دني والسياسة      د                              مؤسسات المجتمع الم ا أآ ذه المؤسسات ، آم املين في ه اءة الع ع آف دني ورف ة بمؤسسات المجتمع الم ام الدول ادة اهتم وزی

 .اراألدوالمشارآين على تنظيم عالقة مؤسسات المجتمع المدني ببعضها البعض وأهمية أن یكون هناك تكامل في المؤسسات وتناسب في 
 

 )2(الجلسة التمهيدیة الثالثة 
 :الميسر

 .  الكویت–الدآتورة سارة الدویسان ،وآيل وزارة التخطيط سابقا 

 :المقرر

 . ليبيا –  مستشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، علي ميرزا

  
 " المجتمع المدني في موریتانيا"
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  و لد عبد الفتاحعبد اهللا 

   موریتانيا – اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمجمستشار المفوض المكلف بحقوق 

ة حول            د اهللا ورق ا       قدم السيد عب دني في موریتاني ى        المجتمع الم ة إل دني          وتطرقت الورق ى      التطورات الشمولية للمجتمع الم ز عل مع الترآي
دني    و خصائص ودور و إیجابيات المجتمع المدني ة و  ( برامج دعم المجتمع الم امج الحكوم م   برن ة   األم دیم     )المتحدة للتنمي ى تق  ، إضافة إل

   .مبدار النعيمبادرتين نموذجيتين  صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية مشروع التنمية المستدامة و مكافحة الفقر 
 عرض تقدیمي ):11(مرفق 

 

 "المجتمع المدني في ليبيا"
 فطيما یوسف .د

  ليبيا –مكتب التعاون الفني 

ق                                 قدمت الد  ائج تطبي ه مع نت ذا المجال مع مقارنت ا في ه ه ليبي ذي أحرزت دم ال آتورة فطيما یوسف ورقة عن مدى تطبيق أهداف األلفية والتق
ور           اتها وتط ددها ، اختصاص دني ، ع ع الم ات المجتم ام لمؤسس ع الع ة للوض ا عرضت الورق رى ، آم ة أخ ي دول نامي ة ف داف األلفي أه

 .   وتنظم عملهاالتشریعات والقوانين التي تحكم
 عرض تقدیمي ):12(مرفق

 

 "الشراآة في السياسات العمومية بالمغرب"
 آوثر مدغري علوي 

 المغرب –وزارة تحدیث القطاعات العامة ، رئيسة مرصد المناصب العمومية

ة    استشارة ومشارآة المجتمع المدقدمت السيدة آوثر ورقة حول الشراآة في السياسات العمومية بالمغرب توضح       ، ني في السياسات العمومي
  والتحدیات التي تواجه المشارآة في المجتمع المدنياإلطار المؤسساتي للشراآة ، المكتسبات ، المبادرات المتخذة في إطار الشراآة

ا عرضت لال  اعي في السياسات و     آم وع االجتم ة الن اج مقارب ين الجنسين بإدم اواة ب ة من أجل اإلنصاف والمس تراتيجية الوطني رامج س الب
 .مساهمة وزارة تحدیث القطاعات العمومية في تنفيذ مقتضيات اإلستراتيجية والتنمویة
 عرض تقدیمي ):13(مرفق

 
 "الدروس المستفادة من تجربة مرآز  المرآة العربية"

 الدآتورة سكينة بوراوي 

  تونس–مرآز المرأة العربية للتدریب والبحوث 

دمت د ز األردن . ق ن مرآ اهر م د للدراساتمي الط راء   الجدی ي إج ة ف ذه التجرب ن ه تفاده م دروس المس ة وال رآة العربي ز  الم ة مرآ تجرب
   .األبحاث ذات األولویة واستخدام وسائل األعالم و نتائج البرامج لتوجية على عملية صناعة القرار

 عرض تقدیمي ):14(مرفق
 
 "تجربة برنامج شروق: التنمية المحلية بالمشارآة"

 براهيم محرم الدآتور إ

   مصر –برنامج شروق 

امج شروق  ارآة برن ي المش ة ف ة المحلي ة التنمي ة عملي ة ميداني راهيم لتجرب دآتور إب دم ال ة و/ ق ة المتكامل ة الریفي ومي للتنمي امج الق و البرن ه
، االقتصادیة، البشریة،المؤسسية     والذي یهدف إلى الرتقاء بنوعية حياة مواطني القریة من خالل مشارآتهم في التنمية البيئية              2004 -1994

ى            .من خالل خطة تضعها آل قریة  في إطار خطة خمسية            امج عل ة عمل البرن د منهجي ة        وتعتم ة للمطالب وى  المحلي التغيير استنهاض الق ، ب
ة      ،المسئولية الفردیة والجماعية عن التنمية     وظيفي لألنشط     ، العمل من خالل منظمات أهلي اند ال وارد  التكامل العضوي والتس ة الم  ، ة مختلف

ل              .التساق مع القيم المجتمعية السائدة     و المنهج العلمي في آافة مراحل العمل      ذ ومصادر التموی ات واستراتيجيات التنفي آما قدمت الورقة آللي
 .والدروس المستفادة من البرنامج

 عرض تقدیمي ):15(مرفق
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 :متحدثون متطوعون

 

 رغد على عبد الرسول

   العراق–ام مرآز االستشارات واإلدارة ،وزارة التخطيط قائم بإعمال مدیر ع

ادة                  دني            43منظمات المجتمع المدني في العراق موجودة منذ األربعينات و ضمن الدستور العراقي م ل لمنظمات المجتمع الم ة تكف  أن الدول
ق عم       2003الرعایة والحمایة إلشراآها في صنع القرار ، بعد          ة  تعي ؤخر تطویر       أصبحت  الظروف األمني دني وت ل منظمات المجتمع الم

 .آافة الجوانب المتعلقة بالتنمية
اليب                   هذه المنظمات   المعوقات لعمل  وتترآز أهم  ة وعي بأس تقاللية، قل ات العمل الواضحة، عدم  االس ة وآلي ا للهياآل التنظيمي  حول افتقاره

ذه المنظمات و     الحصول على التمویل وعدم توفر الدعم المادي، آما تفتقر هذه المؤسس           تقبل ه تشعر بعض    ات إلى  استراتيجية واضحة لمس
د                   ى جه اج إل المنظمات بتدخل الدولة في عملها بشكل مباشر، إضافة إلى مشكلة الفساد اإلداري في بعض هذه المؤسسات، مما یجعلها ي تحت

 .ورعایة آبيرة وخاصة بسبب الظروف األمنية 
 

 هي حامماليكا بن 

  المغرب–غربية للمراة الریفية رئيسية الجمعية الم

بينت ورقة العمل وضع قطاع الجمعيات في المغرب عددها ، تخصصاتها والقطاعات المجتمعية التي تخدمها ، آما قدمت لمحة عن الخطة                        
تها   محو أالمية، تكوین الفتاة التي لم: الوطنية التي تبين  آل األعمال التي تقوم بها بالشراآة مع الحكومة في مجاالت     ال دراس  تتمكن من إآم
 ، إدماج النوع االجتماعي في جميع المشاریع والشراآة مع الوزارات المختلفة

 
 الدآتور محمد غودیة 

 فلسطين – التطویر البشري ، وزارة التخطيط إدارةمدیر عام 

دني وال       عقدم الدآتور محمد ورقة عن وضع المجتم       ين المجتمع الم ة ب ام     المدني في فلسطين والعالق ذ ع  ظهرت  ضرورة   1948سلطة فمن
ين                      وطنية سياسية تنمویة لنشوء مؤسسات مختلفة ذات برامج متعددة لمواجهة االحتالل وأثبتت التجربة العلمية أن هناك عمل جدي مشترك ب

دني والسطة الفلسطينية ع م ذ إ . مؤسسات مجتم ي  تتخ ي فلسطين والت ة ف ترآة القائم ة من األطر المش د ظهرت مجموع ة وق شكال قطاعي
 أساسي و تشارك بها مؤسسات المجتمع المدني وتساهم في بلورة سياسات هيئة اإلصالح وطني  وامني واقتصادي                 ....) زراعية وصحية و  (

 .من آل جهات وليس فقط على صعيد حكومي ولكن على مستوى مؤسسات مدنية
ا  ني خياال فقط بل ضرورة وطوشدد الدآتور محمد على األساس تاریخي یجعل الشراآة واالندماج ليس          ة سياسية اجتماعية واقتصادیة یعززه

 .تشارك جميع شرائح المجتمع ومؤسساته في  الهدف باالستقالل واإلرادة سياسية لعبت دور هام دمج المجتمع المدني بالسياسات االجتماعية
ين مؤسسات الم                 وبين انه    ات ب ة في العالق ة جدی رغم من وجود  شراآة حقيقي ى ال ل في       عل ة إال التموی دني والسياسات االجتماعي جتمع الم

اك  إشكالية      معظمة موجه  إلى الحكومة مما افقد مؤسسات المجتمع المدني دورها، وعلى الرغم من الدور التنموي الهام  لهذه المؤسسات هن
 .جدیدة وهي دخول هذه المؤسسات في حلبة الصراع السياسي

 
 مصطفى ناصر الدین 

  األردن–يذي ،مؤسسة طالل أبو غزالة المدیر التنف

 سنوات الماضية،  6قدم السيد مصطفى ناصر الدین مثال حي عن مشارآة المجتمع مدني والقطاع الخاص  في اتخاذ القرارات تجربة خالل                 
ا          )الوزارة(حيث  بدأت شراآة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة           ام و القطاع   ،وذلك من خالل تشكيل یضم مجلس أعضاء من  القط ع الع

رار     ن إق س م ذا المجل ن ه رة  15، وتمك الل الفت انون خ اج    2005-2000 ق اعف اإلنت ى تض ا أدى إل ادرات  6 مم از والص رات اإلنج  م
ة           2005 مليون دوالر    100 مرات، إضافة إلى زیادة االستثمارات الخارجية والتي بلغت          4تضاعفت     دیلها والبين وانين وتع ر الق   نتيجة لتغيي

 .ستثماریة الجيدة هي السبب شراآة الناجحة بين القطاعين تنمية اجتماعية اقتصادیةاال
 

اون المؤسسة مع                                ة وتع و غزال ة مؤسسة طالل أب ة للقطاع الخاص في األردن وتجرب امج  آما بينت الورقة أهمية المسؤولية االجتماعي برن
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درات  في مجاالت         )Global Compact(األمم المتحدة اإلنمائي في األردن ومصر في مجال أل     اء الق ، ومساهمة المؤسسة في مجال بن
  .ترجمةال  المعلومات وتدقيق ، تكنولوجياالتمویل ، الإدارة 

 
 آمال سعيد سالم 

  جيبوتي– منظمة بندر جدید سنائب رئي

د  بين العرض الصفات األساسية للجمعيات في  جيبوتي       ة     آما عرضت الورقة بشكل موسع عن منظمة بندر جدی ا المنظم ي تبنته ة الت والمهم
ل                   ة والملبسة المعطاة من قب المواد الغذائي ة ب ائالت المحروم على عاتقها وهي مكافحة الفقر و دعم التنمية المستدامة، المساعدة المستمرة للع

 .  و التعليم والصحة و األنشطة المنتجة للدخل الفردي أو الجماعي,  المحليين واألجانبةشرآاء المنظم
ى ا الدول        عل جيع أیض ة و تش ات المحلي ات و المنظم ار الجمعي اهم بانتش ذي س دني وال ع الم ومي  للمجتم دعم  الحك ن ال رغم م ة ة ال  سياس

رآا      راف ش ين أط اور ب ة للتش ود آلي رعية وج اء ش دني إلعط ع الم ع المجتم ة م ة الدول ى تقوی زة عل ة المرتك ة ءالالمرآزی لطة (  التنمي الس
ة دمات الالم, المرآزی ةةرآزیالخ ي,  للدول ات السياس ترآة ةالهيئ ة والفصائل األخرى ذات مصالح مش م  ،) المحلي ة أه وارد المالي ر الم  تعتب

 .العقبات التي تواجه المنظمة
 ورقة عمل  ):16(مرفق

 
 الدآتور وائل اإلمام 

  سوریا–عميد المعهد العالي  للدراسات السكانية /الهيئة الوطنية لشؤون األسرة 

ا والمشاآ                    قدم الدآتور  ة   ل وائل عرض عن وضع الجمعيات العاملة في سوریا من حيث عددها طبيعة عملها والمجاالت التي تعمل به  التنموی
ة      ة والحكوم ة        . التي تواجه سوریا وأهمية التعاون بين القطاع الخاص ،المؤسسات الدولي ة الوطني ة عمل الهيئ دم العرض دور ومنهجي ا ق آم

رامج الهي     ين                 لشؤون األسرة وب ة المحلي الي و البحوث والدراسات في مجاالت  وشرآاء الهيئ يم الع ل ،التعل ة الطف يم، حمای ة والتعل ة التربي ئ
 . والدوليين

 
 :المداخالت 

ق                ي تحول دون تحقي ة والتحدیات الت رآزت المداخالت على االستفادة من تجارب الدول المشارآة في مجال سياسات االقتصادیة االجتماعي
 . ين المجتمع المدني وتعزیز مساهمة المرأة في البرامج القائمةالشراآة ب

 
 14  /2007/3م األربعاءیو

 وجهات نظر الجهات المعنية حول المشارآة المدنية): 4(النموذج 
 

 :الميسر

   مصر –برنامج شروق ، الدآتور إبراهيم محرم

 : المقرر

  .  األردن–المجلس الوطني لشؤون األسرة ، حكم مطالقة 

 
 :  مجموعتان إلىتم تقسيم المشارآين 

 مجموعة الحكومات  .1
 مجموعة المجتمع المدني  .2

اق  ة المجتمع المدني في السياسات االجتماعية واالقتصادیإدماجحيث قامت آل مجموعة بمناقشة فرص وتحدیات      وقامت آل مجموعة باالتف
 .على النقاط الرئيسية التي تبلور بلك الفرص والتحدیات

الي مالحظة أوراق         تم عرض ن   تائج عمل مجموعته وبعدها طلب من المشارآين إضافة أي شيء لم یتم ذآره وجاءت اإلضافة على النحو الت
 .عرض آل مجموعة
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 : مجموعة المجتمع المدني
ن مفهوم االستضافة هو   تم االتفاق على البدء بتأسيس الشبكة واقترحت آل من األردن، المغرب، لبنان ،سوریا  استضافة الشبكة مع التأآيد أ   

 للتنسيق للبدء بتأسيس الشبكة وتحدید التوصيات وآليات العمل فيها وبما أن 
ى     وأي أصالالشبكة غير موجودة     د عل  دولة لها الحق بالترشيح باالستضافة إذا رأت أن  لها القدرة على تفعيل عملية تأسيس الشبكة مع التأآي

  . في السياسات االجتماعية واالقتصادیة والشراآة مع الحكوماتوإدماجهبحث آليات تفعيل دور المجتمع المدني 
اج  وبلورتها بصورة واضحة ومدروسة لطرق تفعيل  أفكاریجب لتف النظر بأنه تحت طائلة العولمة بجب العمل والترآيز على              المجتمع  إدم

 .فعيل دورها في المجتمع المرأة وتإشراك على أیضاالمدني في رسم السياسات  االجتماعية مع الترآيز 
إذا لم تنجح مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المجتمعات المحلية فإنها تبقى معزولة داخل المجتمع وتعمل بمعزل عن باقي أطراف                  

يس هو اله                            دني فالتشبيك ل رامج المجتمع الم د لمشاریع وب ام المجتمعي المؤی رأي الع دعم وآسب ال ل هو   المجتمع وبعيدا عن حشد ال دف ب
 .اإلدماجالوسيلة لتحقيق 

  

 :مجموعة الحكومات
ات         واستشراف إیجاد حلول    ةأآدت المجموعة ضرور   ى التحدیات والمعيق إذا  مستقبلي للحلول المقترحة للتغلب عل ة للتغلب     ف  عملت آل دول

ذه التحدیات       وعلى الدول لن تعمل على وضع خطة عمل و. على آل التحدیات ستجد تفعيال لدور المجتمع المدني  اضحة ومحددة للحد من ه
 . بعين االعتبار خصوصية آل دولةاألخذوالمعيقات مع 

ادر       األخذانطالقا من التحدي الخاص بالحكومات وهو آثرة الجهات الرقابية على المجتمع المدني مع     افي للك ل الك ار عدم التأهي ين االعتب  بع
ول والتطرق المناسبة           المشرف على هذه الجهات في صنع قدرته على متابعة و        ى طرح الحل درة عل دني والق ة المجتمع الم يم دور وفاعلي تقي

 . ویرآز على التنسيق المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنيجمعی عمل واضح إطارلتفعيل دوره یجب البحث عن 
ين المجتمع والحكومات             ة ب اك   وإذا آان هناك أزم ة  أیضا هن ا      أزم ين مؤسس ة ب ين مؤسسات                  ثق ة ب ة ثق ك أیضا أزم دني هنال ت المجتمع الم

ع      أهدافالمجتمع المدني نفسها وهنالك تناقض بين    ين جمي ات الحوار والتواصل ب  ومسؤوليات المجتمع المدني ،ویجب العمل على تفعيل آلي
 خطة  إیجاد الماضي والبدء بالعمل على  اإلطراف من اجل تعزیز سيادة مفهوم التشارك والتكامل في العمل وفي هذا یجب الترآيز على ترك               

 .عمل مستقبلية لتفعيل الشراآة والتشارآية في العمل
دني                            ل دور المجتمع الم ام تفعي ى المشاآل الرئيسية أم ا عل قدم السيد عادل خان في نهایة الجلسة ملخصا بما تم طرحه في الجلسة ورآز فيه

ل        منها عدم وجود قوانين وتشریعات تفعيل دور المجتمع        وفير التموی دى بعض مؤسسات             و المدني إشكاليات ت درات المؤسسية  ل  ضعف الق
اءلة في                                   فافية والمس دني وعدم الش اء المؤسسي لمنظمات المجتمع الم ة البن ى ضعف دور الحكومات بتنمي ز عل دني مع الترآي المجتمع الم

 .الشراآة بين المجتمع المدني والحكومات
 

ارآو   رج المش ة خ ة الجلس ي نهای ادیة       ف ات االقتص ي السياس دني ف ع الم اج  المجتم ه إدم ي تواج ات الت دیات والمعيق ن التح ة م ن بمجموع
 واالجتماعية والتوصيات المقترحة لتعزیز مشارآة المجتمعات المحلية 

 

 التحدیات والمعوقات 

 )الحوار وغياب ثقافة مجتمع مدني( ضعف ثقافة التطوع  •
 .مؤسسات المجتمع المدني وعدم توفر ابتكار وسائل دعم مالي وذاتي الإلىنقص أو تدني التمویل الموجه  •
 ضعف ثقة المجتمع المحلي  بمنظمات المجتمع المدني  •
 . القانونية والتشریعية المنظمة الضابطة لمنظمة المجتمع المدنياألطرغياب بعض  •
 .   األهليةت مما یضعف التفاعل ما بين المجتمع والمنظمااألميةارتفاع نسبة  •
 :افتقار منظمات المجتمع المدني لالستراتيجيات واألهداف والهياآل التنظيمية والخبرات •
 . قلة البرامج التدریبية للكوادر البشریة في منظمات المجتمع المدني •
 الصراعات الطائفية واالثنية وهذا اثر على المجتمع المدني •
  وغائبة في التوعيةاإلعالمضعف وسائل  •
 )الخ... الشؤون، الصحة، الداخلية( و تشرف على منظمات المجتمع المدني وجود عدة جهات ترخص  •
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 .محدودیة فاعلية البرامج في منظمات المجتمع المدني •
 . وجود فجوة بين الشباب ومنظمات المجتمع المدني •
 .  وعدم التجدید في قيادات المجتمع المدنيتاحتكار في رئاسة عضویة الجمعيات والمؤسسات واالتحادیا •
 .عياب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات  فيما بينها مما یؤثر سلبا على تنفيذ المشاریغ •
 . تعدد الشبكات العربية في هذا المجال •
 

 : التوصيات
اعي             • انون الضمان االجتم ال وق انون العمل والعم أت   ( العمل على تطویر وتعدیل التشریعات والقوانين وخاصة ق وانين خاصة ت ي وأي ق

 .والعمل على تفعيل االتفاقيات الدولية المتعارفة والموقع عليها من قبل الدولة) عليها الدولة
 .التشجيع على تسهيل ترخيص النقابات المهنية آل حسب تخصصه وخاصة النقابات المهنية العمالية  •
 عمل شبكة إقليميةلخروج بآلية عملية لدمج المجتمع المدني مع الحكومة والخروج بتوصية عملية لكيفية  •
  البيئة التشریعية المناسبة لوصول المرأة وإیجادإزالة جميع العوائق  •
 العمل على تفعيل االتفاقيات والمعاهدات الموقع عليها  •
 .التوعية عند إطالق مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل ردیف للحكومة ویكون هدفها الصالح العام •
دعوة المجتمع                   المجت إلشراكتجربة تقوم بها الدولة      • ة حيث قامت ب ة العام مع المدني یصنع السياسات من خالل حملة لمناقشات الموازن

 .المدني للمناقشات
 . التي ال یوجد فيها عمل ظاهر للحكومات من خالل عمل شبكات وطنية تجمع آراء المجتمع المدنياألماآنآيفية اخذ مبادرات في  •
 نوعة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المت •
 .  وغيرها من المؤسسات الدولية UNتعزیز بناء القدرات للمجتمع المدني عن طریق دعم خبراء من  •
 یجب على المجتمع المدني أن یبادر في تبنى خط الشراآة مع الحكومة  •
 یجب دمج اولویات المجتمع المدني في خطط التنمية  •
 .عيد عن القوانين نفسها بالجمعيات للتعارف فيما بين أرضيةأن یكون هناك  •
 آلية عملية لتدریب وتأهيل المجتمع المدني ورفع قدراته ومهنيته •
 )مؤسسات المجتمع المدني( توصية بالبدء في إجراءات تأسيس اتحاد عربي للجمعيات  •
 .  الشروع في تأسيس شبكة إقليمية لدمج المجتمع المدني في االستراتيجيات االجتماعية واالقتصادیة •
 .بإدخال المعاهدات الدولية األخرى في الدستوریوصي العراق  •
 

 3/15/ 2007الخميس یوم 
 

 بناء القدرات): 5(نموذج 
 : الميسر

 . الجزائر –المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ،سامية آغوش 

 : الُمقرِّر

  سوریا–كانية عميد المعهد العالي  للدراسات الس/الهيئة الوطنية لشؤون األسرة  ، الدآتور وائل اإلمام

 

 "فرص وتحدیات المشارآة المدنية في السياسات االقتصادیة واالجتماعية"
 رنيوبارانجاة ق

 لشؤون االقتصادیة واالجتماعية لألمم المتحدة  اائرةد  ،مستشار أول

ت ة تطرق ة      الورق ت الورق ام والخاص وتطرق اعين الع ين القط ا ب راآة وأطره ل الش ویم أسس عم ى  تق ىإل ف إل ةتعری ارآة المدني   المش
ذي    التيالمشارآة الفاعلة بوانتهاء االستشارةومستویات المشارآة المدنية ابتداء من تقدیم المعلومات مرورا بمستوى           دور ال  تعترف وتقر بال

راح و        ة              /یلعبه المواطنون والعمالء في اقت ارات الخدم امج وخي ى  اإلشارة  مع    أو صياغة حوار بشأن السياسة والبرن  مستوى من      آل  أن إل
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 .مناسبا ضمن  ظروف خاصة لتحقيق نتائج خاصة یكون أنیمكن مستویات المشارآة الثالث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة           إلى من العرض    األخيروتطرقت الجزء    ة    ، حيث    رزم التدریب ذات الصلة بالمشارآة المدنية في السياسات العام ة التجریبي صممت الحقيب
تدامة           ،  األقلمة/العولمة وتشمل   هات رئيسية أربعة توج  إلىاستنادا  في المشارآة    ة البشریة المس ات المعلومات واالتصال التنمي األهداف  / تقني

 .والمشارآة في الحوآمة على آافة المستویات مرآزیةاللالتحول إلى الدیمقراطية وا،اإلنمائية األلفية 
 

وطني   واإلقليمية، البيئة الدولية إلى السياقویتطرق  م  السياق ال ة     ومن ث ة التدریبي  لمشارآة امرتكزات  وإطار العمل المؤسسي     بينت الحقيب
 .  المدنية العمليات المستخدمة في المشارآة والوسائل،النتائج / المحتوى ، األطراف المعنية  بناء القدرات ،أهدافالمدنية و

 
 : والتي  تشملالتوصيات إلى مجموعة من العرضوخلص 
 ةالعربيالدول  بين التعاون الفنيالتشجيع على  •
ذ  ، التخطيط، تنمية الموارد البشریة ، المتعلقة بالبناء المؤسسي الممارساتأفضل المتعلقة بتبادل الخبرات المبتكرة     تعزیزو •  ، التنفي

  إجراء التدقيق من أجل االستدامة االقتصادیة واالجتماعية والتنمية البشریة واألهداف اإلنمائية األلفيةوالتقویم 
املة للمشارآة                     لتدرب عل ا • تراتيجيات الش ى اإلس ذ واإلشراف عل ات لتصميم وتنفي ى المنهجيات المبتكرة والتقنيات والطرق والعملي

 المدنية في وضع السياسات العامة لخفض معدل الفقر ولنمو اقتصادي مستدام و تنمية بشریة مستدامة
   .طویر المواد التعليمية والتشبيكت •
  .برامج من أجل تحقيق تنمية بشریة مستدامة/ ریادیة المشترآة تنفيذ المشاریع ال/ تصميم  •

 
   :مداخالت المشارآين

ي                    اة قربرن يدة نج دم من الس ة للعرض المق د ثمن المشارآين القيمة الفنية العالي ى      وأآ ة  المشارآين عل ين      إدراج أهمي دریب لتمك  موضوع الت
 . لعمل جدي وفعال داخل المجتمع المدني ساسأالمرأة سياسيا ضمن هذا البرنامج التدریبي والذي یوفر 

ى شددت المداخالت على الحاجة    ة للوصول   إل ى  ورش تدریبي ى          إل درات المؤسسية عل اء الق دریب وبن تدامة وخاصة الت ة مس  مشاریع تنموی
يم  ة والتقي ة والمتابع ات المراقب ارة .عملي ى اإلش وم أن إل ات مفه دان العربي أصبح الجمعي ي البل دیم ف وم ق ز دور  مفه دفع لتعزی الي ال ة وبالت

د   شبكات توحد جهود المجتمع المدني في آل دولة وتمثل المجتمع المدني في الحوار مع الحكومة مع             تأسيسالشبكات القائمة والبدء في       التأآي
 .جتمع المحلي من خالل توعية آاملة وشاملة تبدأ من المدرسة ثم الجامعات ثم المةوالدیمقراطيعلى رفع مستوى ثقافة الحوار 

اك                  إلىالمجتمع المدني بحاجة      برنامج توعية واضح لرفع مستواه الثقافي والفكري، بحيث یحدد آل مجتمع الحاجات التي یریدها ثم یكون هن
ع   ات م ذه الحاج ویر له ذتط ار األخ ين االعتب ها     أن بع ي وبعض ابع قبل ها ط دات بعض ي المعتق تالف ف ية االخ ا خصوص ة له دول العربي  ال

 .  تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم وتنفيذ برامج بناء قدرات المجتمع المدنيأنیسي ال تضار

د أغراض المشارآة        التصميم والتخطيط   آما عرضت الورقة  للمراحل السبعة للمشارآة المدنية والتي تبدأ من             ملتوضيح وتحدی  ومن ث
ىتعبئ و  األطراف المعنية المشارآة    و تحدید مستویات المشارآة المرغوب فيها     ل حدید المسائل التي سيتم مناقشتها    ت ال إل م االنتق تها ومن ث

ة                  ترتيب زام من الجهات المعني ى الت ة والتوصل إل ة            ل  المسائل حسب األولوی رامج والمشاریع العام مصياغة السياسات والخطط والب  ث
 .بناء القدراتها وتقييمها وتنفيذها ومتابعت

 تطویر المصادر المؤسسية والمالية والسياسية من حيثیشمل بناء القدرات على نحو أوسع، تعریف بناء القدرات ثم تطرق العرض إلى     
  . في المشارآة المدنيةقضایا واحتياجات بناء القدراتو

ة الت         وبينت الورقة ل   رة الشؤون االقتصادیة االجتماعي م المتحدة     مساهمة دائ ة لألم ة والمجتمع من خالل      ابع اد الحكوم ي إلرش ل عمل دلي
د أووالتي   المدني والقطاع الخاص واألطراف المعنية األخرى والشرآاء       من الممكن أن تتكيف بسهولة مع االحتياجات الخاصة بكل بل

ة منهجا متناغما و   آما تقدم الدائرة    .)آالحقائق السياسية والتقنية والمالية   (إقليم   إطار عمل منطقي إلشراك المجتمع من خالل المعلوماتي
ة    ر(واالستشارات وعمليات العصف الذهني والشراآة التي تعتمد على النتائج بين آافة األطراف المعني دول األعضاء والمنظمات غي ال

دة   م المتح دولي واألم ع ال اع الخاص والمجتم واطنين والقط دني والم ع الم ة والمجتم تن)الحكومي ة ،وتس رقد المنهجي ات والط ى التقني إل
 الدروس المستفادةو المجربة الممارساتأفضل  والمبتكرة والعمليات المطورة
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ة و               أنتعزیز دو المجتمع المدني في انه یمكن         دما تغيب السلطة الحكومي ذ عن أوتضعف  / تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالمساعدة في التنفي
دا ولكن          أن إلى واإلشارةت المحلية،    یكون هناك آليات للتأآد من المساءلة في المجتمعا        أنعلى   رة ج دني فقي  الكثير من منظمات المجتمع الم

 . لدیها القدرة لحشد الجهود هناك القدرة على الحشد والتعبئة
 

 :  إعالن عمان والشبكة العربية للشراآة المجتمعية–المتابعة والخطط المستقبلية ) 6(النموذج 
 

 : ت والتوصياتإقرار التحدیا) 1(الجلسة التمهيدیة 
 

 : الميسر

 . األردن–محمد القریوتي ، مدیر المتابعة والتقييم في المجلس الوطني لشؤون األسرة 

 :المقرر

 محمد الخصاونة

 . األردن–مدیر السياسات العامة والدراسات ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

   

آما شدد المشارآون  ، ریة ابرز التحدیات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني   أآد معظم المشارآين أن ضعف القدرات المالية والفنية والبش        
واطنين من            أنعلى   دني والم  عدم وضوح األطر التشریعية لعمل مؤسسات المجتمع المدني وضعف الثقة المتبادلة بين مؤسسات المجتمع الم

ي                 تعدد المرجعيات الرس  إضافة  , جهة وبين المؤسسات والحكومة من جهة أخرى       رز التحدیات الت دني هي من اب مية لمؤسسات المجتمع الم
 .تواجه مؤسسات المجتمع المدني

ائج عمل المجموعات       إدماجعرض التحدیات التي تعيق      خالل الجلسة    تم ى نت  المجتمع المدني في السياسات االجتماعية واالقتصادیة بناء عل
ي خرج                 م عرض التوصيات الت ا ت م            على المشارآين في الورشة آم رار ت من مجمعات العمل حيث ت  التحدیات والتوصيات بصورتها       إق

 . عمانإعالن ضمن إدراجها یتم أنالنهائية من قبل المشارآين على 
 

 : والتي اتفق عليها المشارآون في الورشة على النحو التالي ابرز التحدیات والتوصياتوجاءت 
 

 التحدیات 
  والمؤسساتية إلداریةواضعف القدرات المالية والفنية والبشریة  • 
 ضعف ثقافة  التطوع   • 
 ندرة آليات الحصول على التمویل  • 
  التشریعية لعمل مؤسسات المجتمع المدنياألطرعدم وضوح  أوضعف  • 
 ضعف التنسيق بين مؤسسات  المجتمع المدني  • 
  وأشكالها في التوعية حول آلية المشارآة الفاعلة اإلعالمضعف دور  • 
  لمؤسسات المجتمع المدنيتعدد المرجعيات الرسمية • 
 .أخرىضعف الثقة المتبادلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين من جهة وبين هذه  المؤسسات والحكومة من جهة  • 
  الشباب فيهاإشراكغياب التجدید  في بعض قيادات مؤسسات المجتمع المدني، وقلة  • 

 
 

 التوصيات
 تسجيل المؤسسات وتنظيم عملها لخدمة اهدافها بما یرسخ المشارآة المجتمعية التشریعي بما یسهل ویساعد على اإلطارتطویر  • 
  المناسبة لرفع القدرات الفنية والمالية لمؤسسات المجتمع المدنياألطرتفعيل  • 
  ودعوة الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها األولویةمبادرة المجتمع المدني لطرح القضایا ذات  • 
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 .اإلقليميسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي والقطري والمستوى   آليات التشبيك والتنإیجاد • 
 .الدعوة لتبادل الخبرات على المستوى العربي • 
 .واإلداریةاعتماد معایير الشفافية المالية  • 

 
ى        تم االتفاق على مبدأ إنشاء الشبكة العربية للشراآة المجتمعية ، وقد تطوعت  آل من األردن والمغرب                  الستضافة مقر الشبكة تم االتفاق عل

ع             ى جمي ارآون  إل داها المش ي أب ات الت ى المالحظ افة إل دیات ، إض يات والتح د إدراج التوص ة بع ورة النهائي ان  بص الن عم ال إع إرس
 . المشارآين وذلك للموافقة علية تمهيدا

 إعالن عمان : )18(مرفق 
 

 : الن عمان النقاش الختامي حول إع)2(الجلسة التمهيدیة 
 

 : الميسر

 . األردن -معالي السيدة سير العلي ، وزیر التخطيط والتعاون الدولي  

 :المقرر

 محمد الخصاونة

 . األردن–مدیر السياسات العامة والدراسات ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

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

 

رات حول           شكرت وزیرة التخطيط والتعاون الدولي األردنية  معالي السيدة سير العلي المشارآين في  الورشة وأآدت على أهمية  تبادل الخب
داف،                    ذه األه  إشراك المواطنين في عملية وضع السياسيات وتطویر السياسيات المرتبطة بأهداف األلفية اإلنمائية وخلق بيئة مواتية لتحقيق ه
ى دور المجتمعات                           د عل م و التأآي رات والتجارب الناجحة في دوله ادل الخب ادرة للمشارآين لتب آما أشارت إلى أن الورشة وفرت فرصة ن

 .المدنية في عملية التنمية إلى جانب دور منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا آبيرا في تنمية المجتمع على آافة الجوانب
 
 

 :الورشة والختامتقييم ) 7(النموذج 
 
 سامية عباس آغوش/  ختامية المشارآين آلمة 

ائمين               الجزائر الق ة قسنطينة ب تاذة محاضرة في جامع اعي وأس وطني االقتصادي واالجتم شكرت السيدة سامية عباس آغوش من المجلس ال
ى ال             على تنظيم الورشة نيابة عن المشارآين في الورشة        ألردن عل دمت شكر المشارآين ل ا ق ا تمنت استمرا ر         تنظيم واالستضافة      آم ، آم

 . العمل نحو إشراك اآبر للمجتمعات المحلية في السياسات االجتماعية واالقتصادیة و إنشاء الشبكة العربية للشراآة المجتمعية
 

 عادل خان / دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعية لآلمة ختامية  
وطني لشؤون األسرة                         شكر السيد عادل خان المشا     ل للمجلس ال د الشكر الجزی ا ق ال الورشة ، آم رآين على حضورهم وتفاعلهم خالل أعم

 .ولألردن على حسن االستضافة والتنظيم
 

 الدآتور جميل الصمادي / للمجلس الوطني لشؤون األسرة آلمة ختامية 
وطني لشؤون         وأآد شارآين في الورشة ،   يل الصمادي أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة الم        مشكر الدآتور ج    األمين العام للمجلس ال

ارآة     ا یرسخ المش دافها بم ة أه ا لخدم يم عمله جيل المؤسسات وتنظ ى تس اعد عل هل ویس ا یس ریعي بم ار التش ویر اإلط ى  ضرورة تط عل
ة و               .المجتمعية دني و العمل        وأشار إلى  التوصية دعت إلى ضرورة تفعيل األطر المناسبة لرفع القدرات الفني ة لمؤسسات المجتمع الم  المالي

اد                      ى إیج ى العمل عل تها إضافة إل ة و القطاع الخاص لمناقش على تعزیز مبادرة المجتمع المدني لطرح القضایا ذات األولویة ودعوة الحكوم
ى          آليات تشبيك وتنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي و القطري و المستوى اإلقليم                رات عل ادل الخب دعوة لتب ي و ال
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 .المستوى العربي و اعتماد معایير الشفافية المالية واإلداریة
ائي في                             م المتحدة اإلنم امج األم ة وبرن آما شكر شرآاء المجلس من وزارة التخطيط و لدائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعي

 . ونهم وعملهم المخلص الذي أدى إلى نجاح هذه الورشة  والمشارآين من الدول العربية على تعااألردن
 

  نجاة قربرني / دائرة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعية لآلمة ختامية  
ة في الورشة                 ى مساهمتهم الفاعل ق األهداف              شكرت السيدة نجاة قربرني المشارآين عل رت الورشة وساعدت في تحقي ي أث داخالتهم الت وم

وة ة ،     المرج ة والدولي ف األطراف المحلي ين مختل راآات ب دة لش واب جدی تح ب توى ف ذا المس ى ه اع األول عل ذا االجتم ت أن ه ا ، وقال  منه
اء                               ى أن بن ا شددت عل ة ، آم ة العربي واطنين في المنطق اة للم ة الحي ي تحسن نوعي ائج  الت ق النت ى تحقي ة عل ة مبني ر الحكومي الحكومية وغي

 .جاح جهود تعزیز مشارآة المجتمع المدني في صياغة السياسات االجتماعية واالقتصادیةالقدرات هو المفتاح لن
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 valuationEWorkshop                : SECTION III 

  تقييم الورشة
 

 
In order to evaluate the Amman workshop, increase its impact and the quality of future initiatives, 
participants were asked to fill an evaluation form including a questionnaire. After reviewing the evaluation 
sheets, the following results emerged: 

 
• Overall impression of the Workshop: All participants expressed their full satisfaction with the 

workshop. 45% of them rated the workshop as “excellent” and 55% percent as being “very good.” 
  
• Quality and clarity of training documentation: Participants expressed satisfaction with the 

quality and clarity of the training documentation used at the workshops. 35% of them rated this 
aspect as being “excellent” and 50% as being “very good”.\ 

 
• Clarity of the workshop objectives: 45% and 50% of the participants rated the clarity of the 

workshops objectives as “excellent” and “very good” respectively. Only 5% rated the clarity of 
the objectives as being satisfactory. 

 
• Extent to which the objectives of the workshop were achieved: 40% and 50% rated this aspect 

as being “excellent” and “very good” respectively. 10% of participants rated it as being 
“satisfactory”. 

 
• Overall quality of the activity: The majority of participants expressed great satisfaction with the 

overall quality of the workshop’s activities with 40% and 50% percent rating it as “excellent” and 
“very good” respectively. 
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RESULTS OF PARTICIPANTS' EVALUATIONS
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%Unsatisfactory 0 0 0 0 0 0 0

%Poor 0 0 0 0 0 0 0
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:Comments and Recommendations 
 

• Participants expressed their satisfaction at being able to exchange experiences, discuss, identify 
and examine the bottlenecks, challenges, as well as the opportunities in regard to civic 
participation in the Arab Region.  

 
• Participants particularly praised in their comments the Tool-Kit on Civic Engagement. 

 
• The participants found the workshop highly relevant to their work and very timely in addressing 

many issues which face them daily as they perform their duties. 
 

• Give ample time for the declaration session especially while receiving comments and suggestions 
from the audience. 

 
• Host-countries should mobilize local NGOs and CSOs for such workshops and initiatives that 

attempt to directly address some of their concerns. 
 

• Not all countries share the same level of civic engagement and participation. Some countries in the 
Arab Region are more advanced than other in this regard. It is important as such to conduct sub-
regional workshops that address the specific needs and circumstances of each country. 

 
• Participants stressed the importance of organizing such training workshops in all Arab countries 

which take into account a wider array of topics and themes that need to be pre-approved by all 
participants. 

 
 

:Up-Workshop Follow

In the ensuing weeks following the completion of the workshop, many participants sent appreciation 
letters seeking various follow-up activities:

• In a letter sent to Ms. Najet Karaborni, Senior Interregional Advisor, DPADM/DESA, on 24 
March 2007, H.E Dr. Samir Abu Eisha, the Palestinian Minister of Planning, expressed his 
gratitude and full satisfaction with the Amman Workshop and officially requested that a 
similar capacity building workshop be organized by UNDESA for Palestinian governmental 
officials and CSOs.  

 
• In a letter sent on 10 May 2007, Mr. Abdallah Ould Abdel Fettah, Coordinatior of 

Mauritania’s NGO Support Fund (FAPONG) described the Amman workshop as a “Brilliant 
Success.” He communicated the request of His Excellency Mr. Mohamed Mahmoud Ould 
Brahim Khlil, the Mauritania’s Minister in charge of the Relations with the Parliament and the 
Civil Society to DESA and to UNDP/Mauritania to support his initiative to lead, host and 
organize in Nouakchott, Mauritania, December 2007, an Arab regional capacity building 
workshop to launch the Arab Regional Citizens Engagement Network (ARCEN), as stated by 
the adopted Amman Declaration. 

 
DPADM/DESA received additional appreciation letters from several participants including 
Algeria, Iraq, Kuwait, Morocco, Tunisia and ESCWA. 
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Key participant messages: 
 

I consider [the Amman workshop] a nucleus of exchanges and of dialogue between the Arab NGOs. 
The creation of a network of Arab NGOs remains, in my opinion, the paramount objective for which 
we all must work so that it becomes a reality to make to Arab civil society a true partner in economic 
development.

Abdallah Ould Abdel Vettah, Mauritania

 
[The Amman workshop] made it possible to measure the temperature of the organization of the civil 
society in the region. It also permitted to see the deficiencies of governance in these countries; so that 
in the future more focused actions can be carried out. 

Samia Benabbas, Algeria 
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 )1(مرفق 
 برنامج ورشة العمل

  ورشة العمل العربية اإلقليمية حول
فرص وتحدیات في المشارآة المدنية في السياسات االقتصادیة "

 "واالجتماعية
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 2007 آذار 13الثالثاء، 

 تسجيل المشارآين   8:30-9:30
 الجلسة االفتتاحية   9:30-10:00

 .لعام  للمجلس الوطني لشؤون األسرةالدآتور جميل الصمادي، األمين ا: الرئيس
 )لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة  (قربرنينجاة  : مقرر االجتماع

 )المجلس الوطني لشؤون األسرة(محمد القریوتي                     
 )  المجلس الوطني لشؤون األسرة(آلمة الترحيب من الدآتور جميل الصمادي  •
 ) سرایا القابضة( السيدة ليوني متى :  الراعية آلمة الشرآة •
 ).لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة (عادل خان . الدآتور م: البيان االفتتاحي •
 ).األردن –الممثل المقيم، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ستيفينز كالسيد لو: البيان االفتتاحي •
 .) األردن–  وزیرة التخطيط والتعاون الدولي(سيدة سهير العليمعالي ال: الخطاب االفتتاحي •

 استراحة / إنشاء الشبكات   10:00-10:30
10:30-12:45 

 
 
 
 

 هداف اإلنمائية األلفية، القضایا االجتماعية االقتصادیة وعمليات السياسة األ: 1النموذج 
  ردناألوزارة التخطيط والتعاون الدولي / محمد الخصاونة : الميسر
 األردن / اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة / رانية طرزي : المقرر

 
  األولىالجلسة التمهيدیة 

لشؤون لألمم المتحدة ادائرة /   خانلعاد – )الفرص والتحدیات: المشارآة المدنية في السياسات العامة( •
 االقتصادیة واالجتماعية 

 أسئلة وإجابات : مناقشات •
ما هي اإلصالحات التي تحتاجها المنطقة : ل إحراز األهداف اإلنمائية األلفيةإصالحات الحوآمة من أج( •

 المكتب اإلقليمي للدول العربية / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/  زینة على احمد –) العربية
وزارة التخطيط / محمد الخصاونة   –) ف اإلنمائية األلفية في األردننظرة عامة على تطبيق األهدا( •

 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة / رانية طرزي   –عاون الدولي  والت
  وإجابات أسئلة: مناقشات

شمال (، استراتيجيات وقضایا التنمية االجتماعية االقتصادیة اإلقليمية اإلنمائية األلفية شبه أهداف: 2النموذج  
 ) تطورااألقل والدول العربية األوسط والشرق إفریقيا

 لشؤون االقتصادیة واالجتماعية لألمم المتحدة ادائرة /  ن خال عاد:الميسر  •
12:45-13:00 

 
 )C(الدول العربيةباقي و)B(الخليج العربي وليبيا/الدول النفطية )A (إفریقياشمال  - مجموعات عمل3تشكيل 

 سيتم تقدیم إرشادات للمناقشات لكل مجموعة وفي نهایة المناقشات،(تناقش آل مجموعة نفس الموضوع 
 )تقوم آل مجموعة بعرض نتائجها في الجلسة االفتتاحية

 استراحة الغداء  13:00-14:30
 مناقشات جماعية لمجموعات العمل الثالث  14:30-16:00

 :الميسرون
 موعة ميسرا ومقررا لها تعين آل مج

 استراحة قهوة  16:00-16:30
 عمل الثالث تقریر مجموعات ال: الجلسة التمهيدیة الثانية 16:30-17:15

  مصر  / برنامج شروق –إبراهيم محرم . د: الميسر
 لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ا دائرة  –نجاة قربرني : المقرر

  األولاختتام اليوم  17:15-17:30
 جتماعية لشؤون االقتصادیة وااللألمم المتحدة ا یستضيفه المجلس الوطني لشؤون األسرة دائرة عشاءحفل  19:30
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 2007 آذار 14األربعاء 

 ممارسات وابتكارات المشارآة المدنية : 3النموذج  9.00-13.00
 )1(الجلسة التمهيدیة الثالثة  9:00-10:30

 .  البحرین/أستاذ علم االجتماع بجامعة البحرین / باقر النجار: الميسر
    .ناألرد/ المجلس الوطني لشؤون األسرة / أماني تفاحة :المقرر

 
دور منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسة االجتماعية في مراحلها األولية في منطقة اللجنة ( •

اللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغرب ( السيدة بيان طبارة  – )االقتصادیة واالجتماعية لغرب آسيا
 ) آسيا

 خبراتهم والدروس التي تعلموهال)  منظمات المجتمع المدنيأو/ الحكومات و(عرض من قبل المشارآين 
ة( • ات المدني ة المجتمع من  منظوم ة ض ة المحلي وم التنمي ه  -)مفه د الطراون ة /   خال دیر التنمي م

  األردن–االجتماعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
رامج العمل      : منظمات المجتمع المدني في العراق    ( • اء أدور   –) الفرص والتحدیات وب السكرتيرة   / هن

  العراق  –عضو لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات /العامة لجمعية األمل 
ة ( • ة األلفي داف التنمي ق أه ي تحقي دني ف ع الم ات المجتم اني –) دور منظم ة االری ة  / رمزی رئيس

  اليمن– مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني
 أسئلة وإجابات : مناقشات
نائب األمين  /  الرا حسين    –)  الوطني لشؤون األسرة   لمجلس:نموذج من مؤسسات المجتمع المدني      ( •

  األردن–العام في  المجلس الوطني لشؤون األسرة
ة الحوار         ( • اعي و االقتصادي   المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي بالجزائر من ترقي ى   االجتم  إل

اعي    المجلس الوطني االقتصادي   /سامية آغوش     –) تقویما ت عقالنية حسب معایير دولية       و االجتم
 . الجزائر – مدیرة مخبر بحث في الهندسة المعماریة و التعمير/ أستاذة بجامعة قسنطينة /
أسئلة وإجابات: مناقشات

 11:00-10:30 استراحة قهوة 
 )2(الجلسة التمهيدیة الثالثة 

 .  الكویت–وآيل وزارة التخطيط سابقا / الدآتورة سارة الدویسان : الميسر
 .  ليبيا– مستشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /  ي ميرزاعل: المقرر

 
ي موریتاني( • دني ف ع الم د اهللا  –) االمجتم احعب د الفت د عب وق  /  و ل ف بحق ار المفوض المكل مستش

    اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج
 مكتب التعاون الفني / فطيما یوسف  .  د–) المجتمع المدني في ليبيا( •
راآة ف ( • المغر  الش ة ب ات العمومي وي     – )بي السياس دغري عل وثر م ب   / آ د المناص ة مرص رئيس

 وزارة تحدیث القطاعات العامة ، العمومية
ة        : تجربة مرآز المرأة العربية للتدریب والبحوث     ( • ) مشروع الشبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمي

  تونس–لبحوث مرآز المرأة العربية للتدریب وا/  الدآتورة سكينة بوراوي –
ة بالمشارآة( • ة المحلي امج شروق: التنمي ة برن راهيم محرم  –) تجرب دآتور إب امج شروق / ال  –برن

 مصر 
 :متحدثون متطوعون

o العراق–مدیر عام مرآز االستشارات واإلدارة ،وزارة التخطيط  / رغد على عبد الرسول   
o  المغرب–ية رئيسية الجمعية المغربية للمراة الریف/ ماليكا بن ماحهي  
o  فلسطين–مدیر عام إدارة التطویر البشري ، وزارة التخطيط / الدآتور محمد غودیة  
o  األردن–المدیر التنفيذي ،مؤسسة طالل أبو غزالة / مصطفى ناصر الدین  
o  جيبوتي–نائب رئيس منظمة بندر جدید / آمال سعيد سالم  
o     ة لشؤون األسرة       / الدآتور وائل اإلمام الي  للدراسات السكانية      /الهيئة الوطني د الع د المعه  –عمي

 سوریا
 أسئلة وأجوبة : قشاتمنا

11:00-13:00 

 14:30 -13:00 استراحة الغداء
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 وجهات نظر الجهات المعنية حول المشارآة المدنية): 4(النموذج 
 جلسات موازیة

المدنية في إقرار الفرص والمخاطر والخيارات المتعلقة بإشراك المجتمعات : جلسة لممثلي الحكومة •
 السياسات االجتماعية االقتصادیة

 جلسة لممثلي منظمات المجتمع المدني حول طریقة المشارآة الفعالة في السياسات االجتماعية االقتصادیة •
 عادل خان عن الحكومات، نجاة قربرني عن منظمات المجتمع المدني: الميسرون

 بل مجموعة المشارآين سيتم اختيار مقرر وُمسهِّل واحد لكل جلسة من ق

14:30-18:00 
 

14:30-16:00 

 16:30-16:00 استراحة قهوة  
 الجلسة التمهيدیة الرابعة

   مصر –برنامج شروق / الدآتور إبراهيم محرم :الميسر
   . األردن–المجلس الوطني لشؤون األسرة / حكم مطالقة : المقرر

 تقاریر حول جلسة العصف الذهني للحكومة      •
  الذهني لمنظمات المجتمع المدني یر حول جلسة العصفتقار •
 مناقشات عامة  •

 الجلسة التمهيدیة الخامسة
 مناقشات واتفاقات باإلجماع مفتوحة حول الطاولة المستدیرة منصبة حول القضایا واالستراتيجيات والعمليات 

16:30-17:00 
 
 
 
 
 

17:00-18:00 

 19:30 لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة سرة حفل عشاء یستضيفه المجلس الوطني لشؤون األ

 2007 آذار 15الخميس، 

 10:30-9:00 بناء القدرات): 5(نموذج 
 الجلسة التمهيدیة السادسة

 . الجزائر –المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي  / سامية آغوش: الميسر
  سوریا–لوطنية لشؤون األسرة الهيئة ا/ الدآتور وائل اإلمام : الُمقرِّر

 " بناء القدرات في المشارآة المدنية: "لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة  /نجاة قربرني •
 أسئلة وأجوبة : مناقشات

9:00-9:45 
 
 

9:45-10:30 

 11:00-10:30 استراحة القهوة
 : الشبكة العربية للشراآة المجتمعية إعالن عمان و–المتابعة والخطط المستقبلية ) 6(النموذج 

 : إقرار التحدیات والتوصيات) 1(الجلسة التمهيدیة السابعة 
 . األردن–مدیر المتابعة والتقييم في المجلس الوطني لشؤون األسرة / محمد القریوتي : الميسر
 . األردن–ن الدولي مدیر السياسات العامة والدراسات في وزارة التخطيط والتعاو/ محمد الخصاونة :المقرر

11:00-16:00 

 15:00-13:00 استراحة الغداء
 : )2(الجلسة التمهيدیة السابعة

 ..) األردن–  وزیرة التخطيط والتعاون الدولي (معالي السيدة سهير العلي: الميسر
  األردن–ي مدیر السياسات العامة والدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدول/ محمد الخصاونة :  الُمقرِّر

 المناقشات النهائية حول إعالن عمان  •
 اعتماد إعالن عّمان •

15:00-16:00 

 تقييم ورشة العمل والختامية): 7(نموذج 
 تقييم ورشة العمل 
 :الجلسة الختامية

 مالحظات ختامية من قبل المشارآين  •
 بل المجلس الوطني لشؤون األسرة مالحظات ختامية من ق •
 عادل خان  / لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة مالحظات ختامية من قبل  •
 نجاة قربرني /  لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة مالحظات ختامية من قبل  •

16:00-17:00 
16:00-16:30 
16:30-17:00 
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 )2(مرفق 
 قائمة المشارآين
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 العنوان المسمى الوظيفي  ة نوع المؤسس  الدولة اسم المشارك الرقم 

 الجزائرالسيدة سامية بن عباس آغوش 1
ي  د الكترون بري
ع  ة مجتم منظم

 مدني
  الوطنية واالجتماعيةتاالستشاراعضو مكتب 

تلفون 616575 (213)+
 فاآس620907 (213)+

benabbas_dz@yahoo.fr برید الكتروني   

  علم اجتماع وعضو مجلس الشورىأستاذ أآاديمي البحرين الدآتور باقر سلمان النجار 2
  تلفون 39402068 (973) +
 فاآس 17681853 (973)+

drbaqer@gemail.com لكتروني برید ا  

 حكومة جيبوتي السيد عدن علي محمدي 3
ة  ي وزارة الخارجي دولي ف اون ال دير التع م

 والتعاون الدولي

    تلفون 358432 253 / 854407 253 +
  فاآس 40 38 35 253)+ 

moukulla@yahoo.com برید الكتروني  

 جيبوتي  سعيد سالمأملالسيدة  4
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 نائب الرئيس مؤسسة بندر الجديد

Tel/Fax: +253 35 75 65 تلفون  
benderdjedid@intnet.d برید الكتروني 

5 
ى      د عل د فري ادل محم يد ع الس

 قورة
 مصر

ع  ة مجتم منظم
 مدني

 عضو المجلس الوطني لحقوق االنسان
  تلفون 333/5795382 45 57 2 20+

 فاآس 7497 574 2 20+
nchr@nchr.org.eg برید الكتروني 

 مصر الدآتور ابراهيم محرم 6
ع  ة مجتم منظم

 مدني
دة      م المتح امج االم وطني برن روع ال دير المش م

 االنمائي

  تلفون 3377293 2 20+ 
 فاآس 3377265 2 20+

ghdrs_2006@yahoo.com برید الكتروني 

 حكومة العراق السيدة رغد عبد الرسول 7
ة  ام بالوآال دير الع وطني -الم ز ال المرآ

 وزارة التخطيط/ لإلستشارات واالدارة 

  تلفون 30578 17 790+
 فاآس 07907188483+

nccmd@yahoo.com برید الكتروني  

 العراق السيدة هناء ادوار بوشة 8
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 منظمة عراقي االمل/ االمين العام

  تلفون 7901919286 964+
hanaa.e@iraqi-alamal.org برید الكتروني 

 حكومة العراق السيد عالء الدين خادم الراضي 9
اريع      ز المش ة مرآ ة المعلوماتي دير االنظم م

 الخاصة
  تلفون 7600 634 79 962+

  فاآس 721(202) (1)+

mailto:drbaqer@gemail.com
mailto:moukulla@yahoo.com
mailto:nchr@nchr.org.eg
mailto:ghdrs_2006@yahoo.com
mailto:nccmd@yahoo.com
mailto:hanaa.e@iraqi-alamal.org
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9250alradhi2000@yahoo.com برید الكتروني 

 العراق السيدة نضال ناجي 10
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 عضو في مجلس سيدات االعمال العربيات

  تلفون 6627827 79 962+ 
nidahal_naji@hotmail.com برید الكتروني 

 االمين العام السابق لوزارة التخطيط حكومة الكويت السيدة سارة احمد الدويسان 11
  تلفون 9777232 (965)+

 فاآس 1004 539 (965)+
s1alduwaisan@hotmail.com برید الكتروني 

 وزارة التخطيط الكويت حكومة الكويت السيدة منى خلف الدعاس 12
  تلفون 7058 243 965 
 فاآس 7058 243 965

aldaas-m@hotmail.com برید الكتروني 

 وآيل وزارة وزارة التخطيط في الكويت حكومة الكويت السيد خالد على الخميس 13
  تلفون 1023 242 965

 فاآس 1812 242 965+ 
khlaedkh@mop.gov.kw برید الكتروني 

 مدير مكتب االمين العام وزارة التخطيط الكويت حكومة الكويت السيد بدر الرفاعي 14
  تلفون 9652430398

 فاآس 2452359 965+ 
baderrefai123@hotmail.com برید الكتروني  

 الكويت/وزارة التخطيط /مدير وحدة المتابعة  حكومة الكويت السيد حسن ميرزا 15
  تلفون 2426690/9662426 965+

 فاآس 9652403216+
hmerza2@yahoo.com برید الكتروني 

 لبنان السيد وليد فخر الدين 16
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 ساعدوا لبنان/ الحملة المدنية لإلغاثة 

9651 1 424499/425566 فون  تل  
 فاآس 424499 1 961+

w.fakherddine@aidlebanon.org برید الكتروني 

 رئيس قسم التعاون الفني وزارة التخطيط حكومة ليبيا فاطيما وفا. د 17
  تلفون 3332496 21 218+
  فاآس 11832 912 218+

fywafa@planning.gov.ly برید الكتروني 
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 ليبيا السيد على خضر ميرزا 18
م   ة االم مؤسس

 المتحدة
 ليبيا/ ن رئيس المستشارين الفني

  تلفون 1005 212 21891
ali-merza@undp.org برید الكتروني 

19 
د      د عب د محم داهللا ول يد عب الس

 الفتاح
 نمفوضين حقوق االنسا/مستشار الفوض  حكومة موريتانيا

  تلفون 2226446927+ 
  فاآس2225290960+

abdallah_fatah@yahoo.fr برید الكتروني 

 موريتانيا السيدة ماي هايدي 20
ع  ة مجتم منظم

 مدني
ة  ة الوطين يس المؤسس ادرات  رئ اندة المب  لمس

 النسائية وحماية الطفل والبيئة موريتانيا
  تلفون 6314599 222+

anaif_pie@yahoo.fr برید الكتروني 

 ياموريتان السيدة آالرا ماريا موليراجي 21
م   ة االم منظم

 المتحدة
غيرة    اريع الص ل المش امج تموي ؤولة برن مس

 برنامج االمم المتحدة االمنائي موريتانيا

222 1762 or525 2409 تلفون  
 فاآس 2616 525 222+

clara.molera@undp.org برید الكتروني 

 حكومة المغرب السيدة مداري علوي آاوتار 22
ديث    ام وزارة تح غيل والع ز التش ة مرآ رئيس

 المغرب/القطاع العام الرباط 

  تلفون 45 98 67 37 212+ 
 فاآس 97 30 77 37 212+

alaoui@mmsp.gov.ma برید الكتروني 

 المغرب السيدة ماليكا بن ماهي 23
ع  ة مجتم منظم

 مدني
اء    ة النس ة لتنمي ة المغربي ة المؤسس رئيس

 المغرب/القرويات الرباط 

  تلفون 92 63 60 37 212+ 
 فاآس 92 63 60 37 212+ 

ampfr@hotmail.com برید الكتروني 

 حكومة فلسطين الدآتور محمد غددية 24
رية  ة البش ة للتنمي ة العام ام للمديري دير الع الم

 فلسطين/رام اهللا -وزارة التخطيط 

  تلفون 59249985 970+ 
 فاآس 22973012 970 +

mghadia@mop.gov.ps برید الكتروني 

 حكومة قطر السيدة نورا ناصر المريخي 25
ى   /رئيسة قسم المتابعة االخصائي     المجلس االعل

 لشؤون االسرة

  تلفون 5322602 974+ 
 فاآس 4674406 974 

nalmerekhi@scfa.gov.qa برید الكتروني 

 حكومة السعودية السيد عبد العزيز الساحين 26
اض الممل  ة الري ؤون االجتماعي ة وزارة الش ك

 العربية السعودية
 

 حكومة السعودية السيد موسوة الوشان 27
ة    اض المملك ة الري ؤون االجتماعي وزارة الش

 العربية السعودية
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 سوريا الدآتور وائل االمام 28
ع  ة مجتم منظم

 مدني
ة   ات اليمغرافي ا للدراس ة العلي د المؤسس عمي

 دمشق سوريا/

  تلفون 93729099 963+ / 729095 93 963+
 فاآس 43678 33 11 963+

wimam@scs-net.org برید الكتروني 

 تونس السيد عبد الكريم شيدا 29
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 رئيس مؤسسة الكف للتنمية االقليمية تونس

  تلفون 066 200 78 219+
acchda@fastmail.fm برید الكتروني 

 اليمين السيدة رمزية االرياني 30
ع  ة مجتم منظم

 مدني
 رئيسة االتحاد العام للمرأة العربية واتحاد النساء

تلفون 1480461/ 1480489 967+  
 فاآس 1480490 967

raleyani@yahoo.com برید الكتروني 

 اليمين السيدة نجود الرادمي 31
ع  ة مجتم منظم

 مدني
C/o Raleyani@yahoo.com اتحاد نساء اليمن

 اليمين اآلنسة دينا عساف 32
م   ة االم منظم

 المتحدة
ائي      دة االنم م المتح امج االم ل  / برن ب الممث نائ

 صنعاء جمهورية اليمن/المقيم 
  تلفون 2222201 71 967 +

dena.assaf@undp.ogr برید الكتروني 

 الكويت العنود محمد االهاريكة. د 33
ع  ة مجتم منظم

 مدني

ت  ط الكوي رق االوس ي للش ار السياس / المستش
اري   س االستش رق  / المجل د الش و معه عض

 االوسط

  تلفون789 72 96 965+ 
  فاآس3904159 965+

 اليمين السيد ياسر عبد اهللا مبارك 34
ة مج ع منظم تم

 مدني
 مكتب صنعاء/ جمهورية اليمن 

  تلفون 568/9 444 1 967+ 
ymubarak@oxfam.org.uk برید الكتروني 

 اليمين هدى مبارك 35
ر   ة غي منظم
 حكومية عالمية

 برید الكتروني maladyasser@yahoo.com  اليمن/ داآسفور

 حكومة االردن معالي السيدة سهير العلي 36
دولي    اون ال يط والتع رة التخط ة / وزي المملك

 عمان االردن/االردنية الهاشمية 

  تلفون 46562824 6 962+
 فاآس4642247 6 962+ 

salali@mop.gov.jo برید الكتروني 

 حكومة االردن السيد محمد الخصاونة 37
يط     ة وزارة التخط عبة االجتماعي يس الش رئ

 والتعاون الدولي

  تلفون 4466 464 6 962+
 فاآس46582231 6 962+

mohammad.k@mop.gov.jo برید الكتروني 
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mohdkhas@gmail.com برید الكتروني 

 حكومة ردناال المهندس خالد الطراونة 38
ة     ة المحلي دير التنمي اون   /م وزراة التخطيط والتع

 الدولي

  تلفون 4644466 6 962)
 فاآس4629045/4645861 9626 + 

khaled.t@mop.gov.jo برید الكتروني 

 حكومة االردن مها أحمد الطراونة 39
ر     / منسق امج الفق اون     /برن وزارة التخطيط والتع
 الدولي

 

 وزارة التخطيط/ مديرة مكتب الوزير حكومة االردن فداء فالح غرايبة 40
  تلفون 4646375 6 962+
 فاآس4642247 6 962+ 

feda.g@mop.gov.jo برید الكتروني 

 حكومة االردن االنسة ربا عطااهللا 41
ة  ر والبطال ائية الفق ات /اخص ة السياس مديري
 والدراسات وزارة التخطيط

  تلفون 4644466 (6 962)+ 
  فاآس4658231 (6 962)+

   ruba.a@mop.gov.jo برید الكتروني 

 مدير قسم السياسات والدراسات وزارة التخطيط حكومة االردن السيد جمال العسل 42
تلفون   4628688 (6 962) +   

  فاآس4658231 (6 962)+
 jamal.a@mop.gov.jo برید الكتروني  

 االردن السيد احمد الشطناوي 43
 سلطات   -حكومة
 محلية

ة    ة محافظ ؤون االنمائي افظ للش اعد المح مس
 الزقاء

 777391876 فون  تل  

 االردن آريمة الظابط 44
ة   -حكوم
 سلطات محلية

مديرة مكتب تنمية المجتمع المحلي منظقة العقبة       
 االقتصادية الخاصة

 +962 6 4623 490 Ext. 125 تلفون  
  فاآس591 4623 6 962+

ismadi@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 االردن الدآتور جميل الصمادي 45
ر   ات غي منظم

 حكومية
 االمين العام للمجلس الوطني لشؤون االسرة

تلفون  490 4623 6 962+   
  فاآس591 4623 6 962+

jsmadi@ncfa.org.jo برید الكتروني 
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 االردن السيدة الرا حسين 46
ر   ات غي منظم

 حكومية
ب  يننائ ام األم وؤن الم/  الع وطني لش س ال جل
 األسرة

  تلفون 3490 462 6 962+         
  فاآس3591 462 6 962+

 lara.h@ncfa.org.jo روني برید الكت  

 االردن السيد محمد القريوتي 47
ر   ات غي منظم

 حكومية
يم         ة والتقي وطني    / مدير وحدة المتابع المجلس ال

 األسرةلشؤون 

  تلفون 3490 462 6 962+ 
  فاآس3591 462 6 962+

 m.qaryouti@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 االردن السيدة يارا الشريف 48
ر   ات غي منظم

 حكومية
وطني لشؤون       / اإلعالم مديرة وحدة     المجلس ال

 األسرة

  تلفون 3490 462 6 962+ 
 فاآس3591 462 6 962+

yara@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 

 االردن السيدة عهود باطا 49
ر   ات غي متظم

 حكومية
وطني     س ال ي المجل بيك ف ل والتش ق التموي منس

 األسرةلشؤون 

 +962 6 462 3490 ن  تلفو  
 فاآس3591 462 6 962+ 

   ohoud@ncfa.org.jo  برید الكتروني  

 االردن االنسة خدية عالوين 50
ر   ات غي منظم

 حكومية
وطني     /إلعالموامنسق وحدة االتصال     المجلس ال

 األسرةلشؤون 

  تلفون 3490 462 6 962+ 
  فاآس3591 462 6 962+

 khadijeh.a@ncfa.org.jo برید الكتروني  

 االردن السيدة اماني تفاحة 51
ر   ات غي منظم

 حكومية
ة       وطني لشؤون      / مديرة وحدة الطفول لمجلس ال

 االسرة

  تلفون 3490 462 6 962+ 
  فاآس3591 462 6 962+

amani.t@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 االردن االنسة سميرة عبد اهللا 52
ر   ات غي منظم

 حكومية
ة     ى        / االمانة العام باحث احصائي المجلس االعل

 للسكان

تلفون  5560741 (6 962)+   
  فاآس 5519210 (6 962)+

         sameera@johud.org.jo برید الكتروني 

 االردن سوسن ابو الروس 53
ر   ات غي منظم

 حكومية
 منسق تعبئة المجتمع

تلفون   0777516445  
sawsan_aburous@jrf.org.jo برید الكتروني  
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 االردن السيد محمد الجابوري 54
ع  ات مجتم منظم

 مدني
 معهد الدفاع عن حقوق االنسان

تلفون  182114 1 790+   
     mohammedd50@yahoo.com  برید 

الكتروني  

 االردن السيد آريم قاسم الناصر 55
ع  ات مجتم منظم

 مدني
 عضو مرآز التعايش الديني

 4623057 / 4623057    تلفون
  فاآس 5064206 06

Reem_Al-Nasser@hotmail.com برید الكتروني  

 االردن نعانالسيد طاهر آ 56
ع  ات مجتم منظم

 مدني
ي   وث ف ي للبح ز االردن دير االداري المرآ الم

 السياسات العامة والحوار
  تلفون 0795515505 

 االردن السيد حكم مطالقة 57
ر   ات غي منظم

 حكومية
رة      ة االس امج حماي ي برن ث ف س/ باح  المجل

 الوطني لشؤون االسرة

تلفون  490 4623 6 962+   
  فاآس591 4623 6 962+

hananrashdan@ncfa.org.jo  برید الكتروني 

 الردنا السيدة حنان رشدان 58
ر   ات غي منظم

 حكومية
يط    ات والتخط دة السياس ق وح س / منس المجل

 األسرةالوطني لشؤون 

تلفون  490 4623 6 962+   
  فاآس 591 4623 6 962+

hananrashdan@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 االردن االنسة ربى قمي 59
ر   ات غي منظم

 حكومية
ة     امج حماي ي برن ث ف رةباح س  / األس المجل

 األسرةالوطني لشؤون 

تلفون  490 4623 6 962+   
  فاآس 591 4623 6 962+

   RudaQumi@ncfa.org.jo برید الكتروني 

 االردن االنسة ليالي نفاع 60
ر   ات غي منظم

 حكومية
وطني      س ال ي المجل ة ف دة الطفول ي وح ث ف باح

 لشوؤن االسرة

 +962 6 4623 490 Ext. 125 تلفون  
  فاآس591 4623 6 962+

 layali@ncfa.org.jo برید الكتروني 

    تلفون 0777424593 الجامعة االردينة اآاديمي االردن تاال ابو راجي 61

 صحفي إعالم األردن عزام جيدهين 62
  تلفون 0100 520 

asam1964@yahoo.com برید الكتروني  
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 مدير تنفيذي محاسبة وعالقات عامة إعالم األردن  عفيفةأبو ايار 63
  تلفون 5528174 (6 962)+ 
  فاآس5528175 (6 962)+

 yara@headlinepr.com برید الكتروني 

 األردنيمذيع التلفزيون /منتج تلفزيوني  إعالم األردن السيد عامر الصمادي 64
  تلفون 4773111 
  فاآس 5237575

   amer2003@hotmail.com  برید الكتروني  

 إعالم األردن السيد رجب جبارة 65
ارية    ة الحض ز النهض االتمرآ ة لإليص   والتنمي

 الثقافية
  تلفون 211688 88 (7 962)+ 

Jbara99@maktoob.com برید الكتروني 

  إعالم األردن السيد محمد نور 66

  تلفون 4000 554  
  فاآس 4020 554

mohamed_sarah_noor@yahoo.com  برید 
الكتروني

  تلفون 0795467081   لإلعالماألعلىالمجلس  إعالم األردن  لينا نوايسةآلنسةا 67

  تلفون 0795589313   صحفية الديار إعالم األردن السيد عبد الرحمن غنام 68

  غزالةأبوالمدير التنفيذي لمجموعة طالل  قطاع  خاص األردن السيد مصطفى ناصر الدين 69
  تلفون 600 5100 (6 962)+ 
  فاآس611 5100 (6 962)+

mnasereddin@tagi.com برید الكتروني 

األردنسرايا عمان /مدير التسويق واالتصال  قطاع  خاص األردن  ليوني متىاآلنسة 70
تلفون  5444 550 (6 962)+   
  فاآس 1738 556 (6 962)+

Imatta@sarayaholdings.com  برید الكتروني 
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سرايا/مشرف المسؤولية االجتماعية  قطاع  خاص االردن سوزان الشوملي 71
  تلفون 77666723 (7 962)+ 

 sshomali@yahoo.it   برید الكتروني 

المنظمون العرب/ المدير االداري  قطاع  خاص االردن السيدة توجان السقا 72
  تلفون 9771 553 (6 962)+ 
  فاآس 5510090 (6 962)+

araborganizers@index.com.jo تروني برید الك

 السيد محمد عادل خان 73
الواليات 
المتحدة 
 االمريكة

دائرة االمم 
المتحدة 

لللشؤون 
االقتصادية 
 واالجتماعية

قسم شعبة االدارة العامة وادارة التنمة
  تلفون 963-6168 (212)+ 
  فاآس963-1265 (212)+

khan4@un.org برید الكتروني 

 نجاة آارابوني 74
الواليات 
المتحدة 
 االمريكة

دائرة االمم 
المتحدة 

لللشؤون 
تصادية االق

 واالجتماعية

شعبة االدارة العامة وادارة التنمية االمم المتحدة 
)ديسا(ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية /

  تلفون 963-6207 (212)+ 
فاآس  963-1265 (212)+  

  karaborni@un.org برید الكتروني 

 االردن السيد لوك ستيفن 75
برنامج االمم 
المتحدة االنمائي

ممثل اقليمي / اإلنمائيبرنامج االمم المتحدة 
  تلفون 9210 566 (6 962)+ 

luc.stevens@undp.org  برید الكتروني 

 االردن منى حيدر 76
برنامج االمم 
المتحدة االنمائي

 المتحدة األممنائب الممثل المقيم برنامج 
اإلنمائي

فاآس 7-77229910 962+  
تلفون  5668171 6 962+  

 mona.hider@undp.org برید الكتروني  

 األردن يا طرزيران 77
 األممبرنامج 

اإلنمائيالمتحدة 
 المتحدةالغمممحلل الفقر برنامج 

تلفون  5668171 6 962+   
فاآس 7-77229910 962+  

Rania.tarazi@undp.org برید الكتروني  

mailto:araborganizers@index.com.jo
mailto:khan4@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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 االردن برية سعودي 78
 األممبرنامج 

اإلنمائيالمتحدة 
 محلل برامج

  تلفون 8171 566 6 962+ 
  فاآس 6582 567 6 962+

priya.sood@undp.org  برید الكتروني 

 االردن اماني حماد 79
برنامج االمم 
المتحدة االنمائي

 مساعد برامج
  تلفون 8395 560 (6 962+) 
  فاآس8331 560 (6 962+)

amani.hammad@undp.org برید الكتروني 

 لبنان زينا علي احمد 80
برنامج االمم 

 المتحدة االنمائي
 

  تلفون 240029 3 961+ 
فاآس 981521 1 961+  

zena.ali-ahmad@undp.org برید الكتروني 

 موظف الشؤون االجتماعيةESCWA لبنان بيان طبارة 81
تلفون  978420 (1 961)+    
  فاآس 981511 (1 961)+

  tabbarab@un.org برید الكتروني  

 لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعيةESCWA لبنان  فاطمة المها 82
  تلفون 978419 961+ 
فاآس 9961981510+  

almana@un.org برید الكتروني 

 لبنان سناء نفاع 83
منظمة الصحة 

 العالمية
  تلفون 796330228  منظمة الصحة العاليمة

 

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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 )3(مرفق 
 “التشارك في الحوآمة”

 استراتيجية داعمة لتطویر الفقراء
  عادل خان

لشؤون ل دائرة األمم المتحدة -قسم اإلدارة العامة وإدارة التنميةرئيس 
 االقتصادیة واالجتماعية
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 :تقدیميإطار العرض ال. 1
 السياق 

 صالحيات دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية -
 توجهات الحوآمة العالمية والتحدیات الناشئة -

 إطار الحوآمة الداعم لتطویر الفقراء 
 ، نماذج ودروس“ المشارآة في الحوآمة”مفهوم  
 نقاط  للدراسة والمناقشة 

 
 :االستهالل. 2
 
بيد أن ذلك تغير مؤخرا أآثر إدراآا . صوص إن آان بلد ما أو غيره مؤهل للدیمقراطيةآانت هناك في السابق نقاشات مطولة بخ” 

بأن عنوان السؤال ذاته آان غير صحيح، فال یحكم على البلد إن آان مؤهال للدیمقراطية بل ینبغي القول أن البلد تأهل من خالل 
 .نأمارتيا سي.....“وهذا ما یدعى حقا بالتغيير الهام . الدیمقراطية

 
الدیمقراطية، إال انها “ مؤهال من خالل”فكرة أن البلد یمكن أن یصبح بالفعل “ التشارك في الحوآمة ”تقر هذه المقالة بشأن 

 .وسعت المنطق لتقول بأن ذلك ال یحدث إال بالتأهيل من خالل مع الدیمقراطية
 
 :السياق. 3
 

 :صالحية دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية
رة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية بتجميع وتوليد وتحليل ورفع التقاریر بشأن القضایا االجتماعية تقوم دائ 

 مراجعة إلىواالقتصادیة والبيئية والفرص والتحدیات التي تواجه الدول األعضاء، وتقوم من خالل ذلك بجذب انتباههم 
 .المشاآل العامة ودراسة خيارات السياسة

 .اتفاقيات مشترآة/لنقاشات التي تعقد بين الهيئات الحكومية ألغراض التوصل إلى إجراءاتتباشر بالمداوالت وا 
تقدم النصح التقني وتطبق مبادرات بناء القدرات على مستوى عالمي وإقليمي وعلى مستوى القطر بخصوص سياسات  

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

 :توجهات الحوآمة العالمية ومضامينها بشأن التنمية االقتصادیة االجتماعية
 

 العولمة والتحرر 
 حرآات التحول إلى الدیمقراطية 
 تقنية المعلومات واالتصال  
 إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة 

 
 العولمة والتحرر. أ

 حيث – على المستویين الوطني والدولي -، ولكن بنسب متفاوتة )فریقيةباستثناء الصحراء اإل(استفاد عدد من الدول  
 في حين بقيت النسبة نفسها أو انخفضت في العشرین األواخر % 20ازداد مستوى دخل الدول في أعلى نسبه 

ولة، في  د50وقد بلغ عدد تلك الدول اآلن % 0.5تصل حصة الدول األقل تطورا من الناتج اإلجمالي المحلي العالمي   
 1971 دولة فقط عام 23حين بلغ عددها 

 وقد سجل معدل مؤشر التنمية –یستجيب السوق مع الدول األوفر حظًا، في حين یضع الفقراء واألقل حظًا على الهامش  
 )ذروة العولمة(البشریة للدول النامية هبوطا في التسعينيات 
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 لألغنياء فاقدة بذلك حيز السياسة؛ وتزداد الشكوك مما  تكون مناصرة للسوق ومؤیدةأنال تلبث سياسات الحكومات  
 الجدیدة“ تدویر الفقر”یسهم في إیجاد ظاهرة 

 خسر الفقراء وما زالوا یخسرون السلطة السياسية إلى جانب خسارتهم للسلطة االقتصادیة 
 
 توجهات ونتائج: الحرآة الدیمقراطية. ب

 دولة 81الدیمقراطية خالل الثمانينيات والتسعينيات أدت إلى تحول مع انتهاء الحرب الباردة، برزت موجة جدیدة من  
 إلى الدیمقراطية

 عنت عمليات التحول إلى الدیمقراطية إسقاط الحكومات المستبدة واستبدالها بدیمقراطيات متعددة األحزاب 
 یة واالجتماعية المرغوب فيهاأخفقت العدید من تلك الهيئات الدیمقراطية الجدیدة والقدیمة في إفراز النتائج االقتصاد 
التي تسهم بدورها في التحيز للعمالء “ الفحص والموازنة”وإضعاف “ بـالدیمقراطية غير المتحررة” ظهور ما یدعى 

 والفساد وحاالت عدم المساواة
  یفقد الناس الثقة بالحكومات بشكل عامأنال یلبث  

 
 
 تقنية المعلومات واالتصال. ج

  واالتصال فرصا جدیدة لكلِِِِِِ من األغنياء والفقراءأتاحت تقنية المعلومات 
رغم أن مبادرات الحكومة االلكترونية حّسنت من الخدمات المقدمة في عدة بلدان إال أنها ترآزت في األغلب على  

 .الخ...  مثل تحسين التراخيص ودفع الضرائب والحصول على التصاریح–األعمال
وصول للفقراء باالنتفاع المتكافئ، رغم العدید من االبتكارات االلكترونية الداعمة ال یتيح عدم المساواة في سهولة ال 

 للفقراء حول العالم لتوضح مقدرتها على الحد من الفقر
 “المعوزین الرقميين“و“ الموسرین الرقميين”خطر إنتاج  

 
 أهداف التنمية األلفية. د

 .  االجتماعية أهداف على الحد من الفقر وأغراض التنمية8 من 7ترآز  
 أهداف التنمية األلفية هي اتفاق عالمي لتحقيق االزدهار واإلنصاف والعدالة االجتماعية على صعيد الدول وفيما بينها 

 
 توجهات الحوآمة العالمية والتحدیات الناشئة. 4

 وجردت الفقراء من السلطة رغم أن العولمة والتحریر أحدثتا نموا في عدد من البلدان،  إال أن العملية همشت األقل حظًا 
  تحيز السوق في سياسات االقتصاد األصغر؛-
في . الخ... “التحيز الى العمالء”و “ سطوة النخبة”تطور االقتصاد السياسي الخاص بالدیمقراطيات، یدل على مشاآل  

 صة بالدولة؛اإلداریة التي ینجم عنها اإلقصاء االجتماعي في عمليات صنع القرار الخا/العمليات التشریعية
 تتطلب المزید من تطبيقات الدعم للفقراء لكي تسهم أنهاتقنية المعلومات واالتصال أداة مفيدة جدا في تقدیم الخدمات إال  

 في التأثير على الفقر؛
 أخيرا، قدمت أهداف التنمية األلفية إطارا تنمویا منحازا لصالح الفقراء 

 
 إطار الحوآمة لدعم تطویر الفقراء. 5

 ة صنع سياسة االقتصاد األصغر التي تشمل مصالح آافة الجهات المعنية بالتساويعملي 
نظام إدارة للتنمية یجعل من التخطيط ووضع الميزانية والمراقبة نظامًا حساسًا تجاه الفقراء ومستندًا إلى المواطن  

 وخاضعًا للمساءلة بشكل آامل 
 بيئة قادرة على تحقيق ما ذآر 

 
 والحوآمة الجيدةإعالن األلفية . 6
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 :مبدأ الحوآمة الجيدة في إعالن األلفية
 حمایة مطلقة لكافة الحقوق 
 ممارسات الدیمقراطية وحقوق اإلنسان التي تتضمن حقوق األقلية 
 عمليات سياسية شاملة تسمح بمشارآة فعلية للمواطنين 
 حریة اإلعالم وحق سهولة الوصول إلى المعلومات 

 اإلنمائية إطار حوآمة ینطوي على قدر أآبر من المشارآةیتطلب تنفيذ أهداف األلفية 
 
 “التشارك في الحوآمة”مفهوم . 7

على أنها ترتيب مؤسسي یربط المواطنين بشكل أآثر مباشرة بعمليات صنع القرار في الدولة، “ المشارآة في الحوآمة” تعّرف 
 االقتصادیة –و یؤثر إیجابًا في حياتهم وعلى آافة المستویات وذلك لتمكينهم من التأثير على السياسات والبرامج العامة على نح

 واالجتماعية والسياسية والثقافية
 
 النماذج الناشئة للمشارآة في الحوآمة. 8

 نماذج التشارك المباشر
 (NESC)المجلس القومي االیرلندي للشؤون االجتماعية واالقتصادیة  
 (NESC)  واالقتصادیة المجلس القومي الموریتاني للشؤون االجتماعية 
 دیمقراطية الوالیات المتحدة األمریكية المباشرة 
 مشارآة مجتمع آوینزالند 
 )البرازیل(بورتو أليغري “ ميزانية شعب“ 
 )الهند(مبادرة تمكين مجتمع البنغال الغربية  

 نماذج التشارك غير المباشرة 
 )PRSP(برنامج استراتيجية محاربة الفقر الصادر عن البنك الدولي  
 )SACEPS(“ ميثاق المواطن”برنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا  

 هياآل التشارك 
التشارك مع مؤسسات حكومية من المستوى المرآزي وحتى المستوى المحلي؛  ومن المستوى التشریعي إلى : عمودیا 

 المستوى التنفيذي
 تشارك الشعب مع الشعب: أفقيا 
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 )4(مرفق 
“Governance Reforms for the Attainment of the MDGs: 

What Reforms for the Arab Region” 
Zena Ali Ahmad 
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The Millennium Declaration underlined the importance of governance for the attainment of the 
MDGs…….   

• Freedom and respect of human rights 
• Promotion of democracy and strengthened rule of law  
• Democratic and participatory governance based on the will of the people 
• Equality in the benefits, costs and burdens from development  
• Promoting a culture of peace and dialogue among all civilizations 
• Shared responsibility for managing worldwide economic and social development 
• Without such reforms, the attainment of the Millennium Development Goals (MDGs) could 

not be achieved  
 
In 2005, countries were differing in the prospects of attaining the MDGs….  

• Asia and Northern Africa is largely on track to meet the target of halving extreme poverty 
by 2015 and achieving many of the social targets of the MDGs  

• Countries in Western Asia, Latin America and the Caribbean, has been making good 
progress towards some individual goals (primary education), but has been less successful in 
reducing poverty  

• Countries in sub-Saharan Africa and LDC are far from making adequate progress on most 
of the goals  

If developing countries are to achieve the goals they should revisit resource allocation  and implement 
governance reforms 
 
Progress in MDG attainment in Arab region shows mixed results….. 

• Mashreq sub-region witnessed important strides on poverty reduction, education targets, 
and U5MR, but they still lag behind in many goals 

• Maghrib sub-region witnessed mixed performances; positive trends noted in education but 
with gender disparities; challenges with regards to environmental sustainability 

• Gulf sub-region witnessed consistent progress in achieving all the MDGs, but faces 
challenges in ensuring gender equality, combating diseases, and curbing the rise in 
HIV/AIDS rates.  

• Worst progress towards the attainment of the MDGs has been seen in the Arab LDC that 
witnessed minimal improvement in their socio-economic conditions.  

 
Arab countries will not achieve the MDGs unless they address a number of significant 
constraints……  

• high population growth 
• high unemployment 
• gender and social inequalities 
• high illiteracy 
• inter-country disparities in access to wealth and resources 
• wars and conflicts that result in regression on all human development indicators in 
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countries in conflict   
• Governance deficits at the national and local levels 

 
Recent years witnessed some governance reforms in Arab countries, but still much needs to be 
done….. 

• Political and Civil Freedoms are the lowest in the world; minimal participation; political 
processes heavily regulated and partial 

• Respect for human rights and applications of international treaties suffer neglect; judiciary 
and legal systems need modernization to increase access to justice; law enforcement weak 

• Overstaffed, inefficient, ineffective and bureaucratic civil service  
• Accountability of government to citizens is extremely weak and transparency is lacking 
• Freedom of association and expression, and access to information very weak; lowest scores 

on independence of the media, and constrained access to information 
 
Recent years witnessed some governance reforms in Arab countries, but still much needs to be 
done….. 

• Persisting inequities between regions and social groups  excluding many citizen groups 
from public discourse 

• Democratic transfer of power through elections and referendums is rare even where 
political participation is catered to constitutionally. declarations of states of emergency, 
which limits the exercise of civil and political rights, are still in effect in some Arab 
countries.  

• Freedom of association is restricted, civil society is weak and face many external and 
internal difficulties 

• Freedom of expression is constrained, with weak media 
• Weak local governance systems; almost none have real decentralization; weak local 

capacities; weak linkages between the central and local levels; weak participatory culture; 
ineffective public service delivery 

• The private sector intervention still weak  
 
Governance Reforms in the Arab Region for the Attaiment of the MDGs  

• Participation and Representation- strengthened meaningful political representation and 
participation for all (free and honest elections, real accountability, democratic transfer of 
power, informed citizens) 

• Respect for human rights and applications of international treaties should be reinforced, 
beyond political rights to the right to development.  

• Reform of public administration and services, to make it more efficient, effective, 
transparent and responsive to the needs of citizens.  

 
• Ensuring the freedom of association, for a strong strife civil society that would increase 

participation of the citizens in public processes; reform of CSOs to address legal and 
administrative obstacles, and build CSO capacities to become advocates of change.   
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• Ensuring freedom of expression, including complete free media through developing the 
capacity of media institutions and ensuring a system of checks and balances 

• Addressing persisting inequities within regions and social groups. Without such reform, 
there is no way to ensure that the MDGs are achieved. 

• Equitable policies to secure economic participation through strategies for employment 
creation. 

 
• Local Governance reforms need to be addressed.  

– going beyond deconcentration to effective decentralization of power and decision-
making to ensure meaningful participation, particularly the poor  

– Ensure equitable access to assets and resources, as well as local development 
initiatives 

– Decrease regional disparities and increase the efficiency of poverty reduction 
interventions.  

– Strengthen vertical linkages between the central policies and the actual needs at the 
sub-national levels.  

– Building the capacities of local authorities, as well as increasing partnerships at the 
local level.  

– better service delivery that would ensure better access to basic infrastructure and 
services that would increase the chances to attain the MDGs.  
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 )5(مرفق 
Millennium Development Goals (MDGs) in Jordan 

National and the Cases of Zarqa and Aqaba governorates 
Paper by: UNDP & MOPIC – Jordan 
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Millennium Development Goals (MDGs) 
1. Eradicate poverty and hunger 
2. Achieve universal primary education 
3. Promote gender equality and empower women 
4. Reduce child mortality 
5. Improve maternal health 
6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 
7. Ensure environmental sustainability 
8. Develop a global partnership for development 
Localization of the MDGs 

 National and Sub-national 
 Process of monitoring the status of implementation of MDGs. 
 Identification of national/local priorities.  
 Capacity development of local actors 

Links to Civic Engagement in Socio-Economic Policies  
 MDGs: a framework for socio-economic planning that places people at the centre of 

development. 
 MDGs: clear and measurable targets that enhance concepts of transparency and 

accountability. 
Why Civic Engagement in the MDGs Localization Process  

 Partnership and dialogue 
 Ensuring ownership of developmental objectives 
 Ensuring a plurality of views and building consensus  

Localization of the MDGs in Jordan  
 CASE 1: The National MDG Report of Jordan 
 CASE 2: “Preparation of a MDG Report for the Governorate of Aqaba in Support of the 

Formulation of a SHD Strategy and Implementation Plan” POP. 115,100 (2%) 
 CASE 3: “Localizing the MDG in Zarqa Governorate” POP. 799, 000 (14.9%) 

The Process  
 Advocacy of the MDGs and Capacity Building  
 Consultations with Civil Society Organizations  
 Preparation of the Local MDG Report  

Advocacy of the MDGs 
 Technical Committee: MOPIC/ Line Ministries/ Department of Statistics. National councils
 Local Authorities/1 rep. NGO/1 Private Sector. Aqaba 
 Municipalities, grassroots NGOs/ Private Sector. Zarqa 

Awareness sessions of the MDGs  
Capacity Building 

 Principles of Strategic planning: formulating plans, programmes, projects and 
identification of long-term and short term objectives; and the project cycle 

 Results based management 
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 Concepts of localization and local governance. 
 In Zarqa training on soft skills & report writing: communication skills team building. 

Consultations with Civil Society Organizations 
 8 Goals - 8 Working Groups  
 Current situation, strengths, challenges and recommendations 
 National: Final Draft Report – Consultation 
 Aqaba: First Draft -3 day consultation. session –Second Draft -2nd consultation: indicators 

and localization. 
 Zarqa: First Draft by CSOs, municipalities and local authorities, wider consultation 

planned 
Preparation of the Local MDG Report  

 Collection of quantitative and MDG and indicators support the improvement of the 
Information systems . 

 The National Report: Technical Committee, Final Draft, CSOs Consultation. 
 In Aqaba: Technical Committee, First Draft, CSOs consultations, further work by TC, 2nd 

CSO consultation. 
 In Zarqa: Consultations with CSOs , First Draft, Technical Committee + results of expert 

report,  2nd  wider CSO consultation. 
Next Steps 

 Local MDG Reports need to be translated into local development plans utilizing the MDG 
framework (National, Zarqa, Aqaba) 

 Platforms for dialogue and consultations need to be institutionalized. 
 Capacity Building needs to continue 

Conclusions 
 Awareness of development issues among CSOs varies and their ability to negotiate, and 

present their ideas.  
 Awareness and knowledge of the legal and institutional frameworks around the MDGs was 

relatively lower. 
 Success to provide a platform for dialogue Gov,CSOs,P.S. 
 Awareness as first step to ensuring proper civic engagement. 
 Access to accurate data and information is essential 
 Ownership means Involving CSOs from the beginning-Zarqa 
 The process was useful in achieving consensus around the MDGs. 

Capacity Building Implications 
For CSOs for an effective partnership role  

 Be empowered with the knowledge of Country development priorities and to receive 
Rights- based Education 

 Be able to collect and analyze data for evidence based policies 
 Be able to self organize and have voice to influence national strategies and public finance 
 Be able to network and establish horizontal and vertical communication channels and 

build their constituencies 
Capacity Building Implications 
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 Be able to plan collectively, and hence be involved in monitoring and evaluation of 
these plans. 

 Be able to participate in actual implementation and service delivery towards 
meeting the MDGs. 

For national and local authorities as leaders: 
  Be able to manage a participatory process engaging  without discrimination CSOs in 
development. 
Challenges 

 Ensuring independence and representation of all groups, especially vulnerable groups 
which are generally the least represented. 

 Voices are not equally heard: advocacy capacity gaps and variances affect their 
representation. 

 Overcoming trust issues between the government and citizens to ensure positive and 
inclusive participation. 

 Ensuring comprehensive representation while achieving consensus over specific issues. 
 Avenues for participation need to be created and mechanisms for consultative processes 

institutionalized. 
 The commitment and political will need to continuously be there 
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 )6(مرفق 

 "التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني"
 خالد الطراونه
 مدیر التنمية المحلية/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
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 مفهوم التنمية المحلية 

ة     ”  ه الكامن ز طاقات ه، وتحفي ة فعاليات ي بكاف ع المحل ود المجتم د جه ه لحش ارآي موج د تش جه
 “في محلياتهممستغلة لخلق حياة أفضل للمواطنين وغير ال

 
اعتمدتهالتعریف الذي اقترحته مدیریة التنمية المحلية و"

المؤسسات الرسمية العاملة في التنمية المحلية في األردن 
 "2004/تشرین ثاني 

 
 التحدیات التي تواجه التنمية المحلية 

 .يذ القرار التنمويدرجة عالية من المرآزیة في صنع وتنف • 
 .عدم الوضوح في تحدید المسؤوليات بين المستویات المختلفة إلدارة التنمية المحلية • 

 
 .ضعف القدرات المؤسسية لدى المؤسسات العاملة في التنمية المحلية • 
 .ضعف مشارآة القطاع الخاص في االستثمارات المحلية • 
 .ليةضعف مشارآة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المح • 

 
 الشرآاء في التنمية المحلية

 القطاع الحكومي • 
 القطاع الخاص • 
 :  وتشملمؤسسات المجتمع المدني • 

 التعاونيات 
 البلدیات 
 الجمعيات الخيریة 
 غير حكومية المنظمات 

 
 النتائج المتوقعة

  
رة  مستوى أعلى من الالمرآزیة في العمل التنموي وذلك لما تنطوي عليه عملية االنتقال من المرآز      إلى المحليات لتسریع وتي

 . التنمية
 . تشریعات تعتمد مبدأ التكاملية في أدوار األطراف الفاعلة والشرآاء في التنمية المحلية 
أعلى جودة                               واطنين ب دیم الخدمات للم ة من خالل تق اءة عالي ا بكف أداء مهامه وم ب إدارات محلية شفافة وخاضعة للمسائلة تق

 .وبأقل آلفة ممكنة
 . آبر لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية المحليةمشارآة أ 
 : یات محلية فاعلة قادرة علىاقتصاد 
o تحقيق االستغالل األمثل والمستدام للموارد المتاحة . 
o استكشاف الفرص االستثماریة ضمن حدودها، وتوفير بيئة استثماریة جاذبة. 
o شكلتي الفقر والبطالةخلق فرص عمل للناشطين اقتصادیًا، والحد من م . 
o دعم النمو االقتصادي على المستوى الكلي . 

 
 دور واهتمام مدیریة التنمية المحلية بمؤسسات المجتمع المدني 

 األهداف المؤسسية
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o  تعظيم االستفادة من الموارد المالية المتاحة للبرامج التنمویة 
o والبرامج تطویر اليات وأدوات التخطيط إلعداد ومتابعة وتقييم الخطط  
o  وفق نهج تشارآي تطویر التنمية المحلية 
o االداء المؤسسي ر الدولية في االدارة لرفع آفاءةتطبيق افضل الممارسات والمعایي  
o  تعزیز القدرات المؤسسية للمؤسسات الوطنية في القطاعين العام واألهلي 

 
 محاور العمل

o  خلق الروابط والتشابك ما بين مؤسسات المجتمع المدني 
o  تطویر وتعدیل السياسات والتشریعات ذات العالقة 
o  بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني 

 
 :تطویر وتعدیل السياسات والتشریعات ذات العالقة بمؤسسات المجتمع المدني

 :برنامج إصالح وتطویر القطاع التعاوني
 .قة عنهإعداد مشروع قانون تنظيم القطاع التعاوني واألنظمة المنبث -
 ).2010 – 2006( وتطویر القطاع التعاوني لألعوام إعداد إستراتيجية  إصالح -
 

 : برنامج التنمية اإلقليمية والمحلية
 . مراجعة التشریعات المتعلقة بالتنمية المحلية -
 . تعزیز مفهوم الالمرآزیة اإلداریة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمية المحلية -

 
 : مكافحة الفقر من خالل البلدیاتبرنامج 

 . توحيد مفهوم التنمية المحلية ودور مؤسسات المجتمع المدني -
 . تطویر معادلة دعم المجالس المحلية -

 
 

 :بناء القدرات المؤسسية
 :برنامج قدرات

 .تدریب وتأهيل وتطویر األنظمة اإلداریة والمالية -
 .حليتنفيذ مشاریع تنمویة بإدارة مؤسسات المجتمع الم -

 
 :برنامج بناء القدرات لمؤسسات المجتمع المحلي في البادیة

 . تدریب وتأهيل أعضاء وموظفي المجالس المحلية  -
 .إنشاء محطات معرفية في البادیة األردنية بإدارة مؤسسات المجتمع المدني -

 
 : برنامج مكافحة الفقر من خالل تطویر البلدیات

 . مختارة وحدة تنمویة في البلدیات ال18إنشاء  -
 . تأهيل وتدریب موظفي البلدیات وتمكينهم من إعداد الخطط التنمویة -

 
 :خلق الروابط والتشابك ما بين مؤسسات المجتمع المدني من خالل

 .دعم تنفيذ المشاریع التنمویة المشترآة ما بين اآثر من هيئة ومؤسسة مجتمع مدني 
 . ألهلي  ترویج مفهوم الشراآة بين القطاع العام والخاص وا 
 .تنفيذ مشاریع تنمویة بإدارة مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات وقدرات جيدة 
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 . استقطاب خبرات وتجارب دولية في مجال منهجيات المشارآة وتفعيل ادوار المحليات 
 

 تجربة إدماج التعاونيات في التنمية المحلية
اوني      ربط إصالح القطاع التع را      التكامل /وال اقي ب ة     مج   مع ب ة المحلي ال من الوضع الحالي وهو سيطرة               اإلصالحية التنمي  بهدف االنتق

 الحكومة على التعاونيات إلى تبادل الخبرات والحوار وإدماج القطاع الخاص 
 

 التعاونيات
 محاربة الفقر والبطالة تحقيق أهداف البرامج الكامنة للتعاونيات في مداخالت لـتاإلمكانيا -
 طيةالالمرآزیة والدیمقرا -
 على التعاونيات تأثيرات البرامج اإلصالحية -

 
 البرامج اإلصالحية

  للتنمية المحلية أهداف البرامج اإلصالحية -
  للتنمية المحلية في  البرامج اإلصالحية المستخدمةاألدوات  -

 
 الرؤیة المستقبلية للقطاع التعاوني التنموي
 ليةالتنمية المحوذلك من اجل إیجاد قطاع تعاوني فاعل في 

 
 هيئة تنظيم القطاع التعاوني

 .رسم وتخطيط السياسة العامة وتوفير البيئة التشریعية المالئمة لتحفيز القطاع التعاوني -
 .تسجيل الجمعيات واالتحادات -
 .مراقبة وتنظيم مكونات القطاع -
 .التنسيق والتعاون مع المؤسسات والجهات األخرى ذات العالقة بطبيعة عمل القطاع التعاوني -
ة من          ت - ة والدولي ة العربي ات التعاوني وفير البيئة الحافزة للتعاون وتبادل الخبرات بين التعاونيات المحلية من جهة ومع الحرآ

 جهة أخرى
 .تشجيع البحث والتطویر والتوسع في استخدام التكنولوجيا في أعمال القطاع -

 
 التعاونيات

 .تجميع الموارد واالستفادة من اقتصادیات الحجم الكبير -
 .حفز االقتصاد المحلي و إیجاد فرص العمالة والتشغيل -
 .جذب االستثمارات على المستوى المحلي -
 .تعزیز االعتماد على الذات من خالل تضامن األعضاء -
 .تنسيق وتنفيذ مشاریع ونشاطات تنمویة مختصة بالقطاعات التعاونية المختلفة -

 
 اإلتحادات اإلقليمية والنوعية

 .جمعيات على المستوى اإلقليميتنظيم وتوحيد جهود ال -
 .تنسيق ودعم جهود الجمعيات النوعية، وتحفيز المشاریع المشترآة بين التعاونيات -
 .تمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات والهيئات الدولية والمحلية -
 .ملبية لالحتياجات الفعليةتقدیم المساعدة الفنية للتعاونيات في وضع الخطط والبرامج النوعية وتطویر المشاریع التنمویة ال -
 .تعزیز التعاون بين التعاونيات والقطاع الخاص لتنفيذ مشاریع تنمویة مشترآة -

 
 مراآز الخدمات التعاونية
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 .بناء القدرات المؤسسية للجمعيات واالتحادات التعاونية -
 .تطویر الهياآل الوظيفية والتنظيمية -
 .نشر الوعي والثقافة التعاونية االقتصادیة -
 . وتطویر قاعدة معلوماتية ومواقع الكترونية متخصصة ألعمال القطاع التعاونيبناء -
 .إصدار التقاریر والنشرات التعاونية الدوریة -
 .إجراء الدراسات واألبحاث العلمية الالزمة للقطاع التعاوني -

 
 البدائل التمویلية المتاحة

 .مساعدة الجمعيات في الحصول على التمویل من مصادر أخرى -
 .اعدة في إعداد دراسات الجدوى وإعداد الوثائق الضروریة والمساندة لتسهيل استثمارات الجمعياتالمس -
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 )7(مرفق 
 الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق

 هناء أدور
 السكرتيرة العامة لجمعية األمل العراقية
 عضو لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات
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 الفرص والتحدیات وبرامج العمل: منظمات المجتمع المدني في العراق

                                                

 :مقدمة

ه على تأثيرتصاعد العنف الطائفي الذي بدا یلقي بظالله وار الوضع المتفجر الراهن ، یستقرا نحو يون العراق        إذ یتطلع
 المجتمع تؤآد منظمات الواقع ، معایشةومن . ألسباب العيشزمة الهددا ابسط االحتياجات اإلنسانية المني ، مألاالوضع تدهور 

في التحرك  ها دورومن هنا یبرز. د واالحتقان الطائفيتصاعاألمّية، والفقر، والبطالة اصبحت تغذي هذا العنف الم: المدني ان
مع ان هذا و  . حكم القانونثبيتتمن خالل ، وتحقيق االستقرار  المشاآلمعالجة هذه للمشارآة مع الدولة والقطاعات األخرى ل

 . تدلل أنه من الجوهري التحرك نحوه وبسرعةاالحداث  ، إال أن تطور سير لمدى البعيدعلى ا ستراتيجيًاشأنًا الهدف یعتبر 

اإلنسان والمعایير الدولية في آافة  حقوق لكفالةؤسس آلية واضحة یفي العراق ان " األمل"برنامج ل  األهميةمن         
مع أن تتكامل لية المؤسسات آوالجدیدة ضمان اطارات التشریعات القانونية ل توجيه اهتمام خاص مع تشریعاتنا،مؤسساتنا و

واة، االمسوحقوق المرأة اإلنسانية والتسامح، والتأآيد على المصالحة الوطنية وفي العدالة، وحقوق اإلنسان قضایا 
  . ساسية في عملية بناء الدیمقراطية في العراق أ آعناصر ، انونياالصالح القتحقيق  العنف ضد المرأة، وةومناهض

 :ومن هذا المنطلق تعمل الجمعية مع المنظمات غير الحكومية العراقية على
رویج   في  ةالمساهم .1 راق         ت دني ومبادرات   طویر دور تب  ، السلم واالستقرار السياسي في الع دعم ال  ه المجتمع الم اء  ل بن

 .، واألمن اإلنسانييوننصالح القاالالوحدة الوطنية، واو، ودولة القانون، يالسلم
نهم،    ، الصراعات المسلحة  الذین یعيشون مرحلة     األمن اإلنساني للعراقيين   مستوى   رفع .2 ازحين م جل  أمن  وخاصة الن

ضافة إلى التوعية بأهمية العوامل    إل با ،والثقافيةلحقوق االجتماعية واالقتصادیة    ل والترویج    ، تقليل مستوى الفقر الشدید   
 .مسلحةاعات الصراالقتصادیة والبيئية وتأثيرها في ال

ات وا   السلمي والتواصل   لحوار ، من خالل ا الفضاء الحر للدیمقراطيةوتطویر  المساعدة في توفير   .3 ين الثقاف ان  أل ب دی
  . المجتمع العراقيفيداخل القطاعات المختلفة 

 

 حدیات وبرامج العملمحاور الت

  :، وهي عملية مستمرة  مراجعة الدستور. 1
  الطائفيةالصياغات الدستور من تشذیب •
 االعتراف بالمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان في الدستور •
 شخصية الحوال أل االخاصة بقضایا،  41الضغط لرفع أو تعدیل المادة  •
 
 :األمن اإلنساني والسلم .2
  .هم حقوق اإلنسان بينفاهيممبنشر  والشباب، األحداثدیمقراطية مع برنامج حل النزاعات وال •
نهم            تشجيع الحوار   : الحوار المدني بين الشباب    • ين الشباب وتمكي رات والعمل المشترك ب ادل الخب للمشارآة في   ، وتب

 .)لثقافيةالسياسية واالجتماعية واالقتصادیة وا( التنمية على آل المستویات ولتحوالت الدیمقراطية اعملية 
 .خذین بعين االعتبار ظاهرة  تجنيد األطفال في المجموعات المسلحةأ، التعبئة ضد مخاطر عسكرة األطفال  •
  .حملة المدافعة حول الال عنف بين الشباب واألطفال •
  . أولویات األمن اإلنسانيمعاناة النازحين باعتبارها من •
  .بين صانعي القرار و على صعيد المجتمعات المحلية ،المصالحة الوطنية •
  . لتطبيق العدالة في العراقيساسأل ا الحل مفتاح باعتباره القانونسيادة •
 
 :)االصالح القضائي ( الجنائيةالعدالة  .3
 .ء  القضاة والعاملين في سلك القضاوالنوع االجتماعي بينترویج ثقافة حقوق اإلنسان  •
د    ومني، وضمان ألح القطاع اتدریب منتسبي وزارة الداخلية حول حقوق اإلنسان، واصال  • ة عن ى العدال صول المرأة إل
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  .ألساءةلتعرضها 
  .شریعات باتجاه مراعاة النوع االجتماعيتمراجعة ال •

 
 المرأة. 4

ل    تنمویة في العراقالدیمقراطية والعملية الدعم  في    هائلة  النساء طاقة          تشكل النساء  ، اخذین بعين االعتبار ان حصة تمثي
س  ي مجل واب ف غالن ارب،   %25 تبل ا یق ا  % 11 وم ة معيالته ل العراقي ن العوائ ن م اءال  م د . نس دهور األق ل الت ي ألثق من

راة        ، راملأل في عدد ا   زیادة آبيرة المتصاعد آاهل المرأة ، مسببا       دهور  و،   وتصاعد ظاهرة العنف ضد الم ر  أت في أوضاع   آب
 . وحرآتهن في الحياة العامة النساءتحدید دورتهميش وو،  تزاید جرائم الشرفو،  النازحاتلنساء ا
  

 : البرامج المطروحة
دارس  من األطفال  تسرب  والحد من ظاهرة    ،   والمدافعة حول التعليم االلزامي      ،حملة محو األمّية   . أ  أآدت  : الم

سة، قد ات في العراق ، وعدد البنات اللواتي ترآن الدرامّيأل برامجها، ان ازدیاد عدد النساء افيجمعية األمل 
تدامة          ،رقام مقلقة أوصل إلى    رامج مس ة ب ى تهيئ ل     مما یدعو إل ة    من قب ى صعيد     وزارة التربي منظمات   ، وعل

 .  أیضًا، لتشجيع النساء والفتيات على التعليمالمجتمع المدني
  
 :برنامج المرأة والتكنولوجيا. . ب
ا یح    • رأة والتكنولوجي امج الم ور  اان برن ي الجس وة،  ول ان یبن ردم الفج نل درات    م اء ق دریب وبن الل ت  خ

ي ارآات ف وفتالمش امج المایكروس دود"    برن ال ح وح ب ن، " طم فًا ع ة آاش ة الكامن رأة العراقي ة الم ،  طاق
تهدفًا ن     ا تجمس تمكن م ي ال وع ف ة الن ن ناحي ز م بات وز التميي ا الحاس ى  ، تكنولوجي ول عل ة الحص وإمكاني

 .  متوازن اجتماعيامجتمع لبناء تأمين حریة التعبيرالمعلومات ، وآذلك 
ر   • دون خوف وقه تقبل ب ات، و یؤسس لمس لمي للنزاع ى الحل الس ا عل ي التكنولوجي رأة ف امج الم  یشجع برن

  .وعنف
 

 " . لعراقالدولي لعهد ال"ضمن اطار : ، وبرامج توليد الدخل المرأة في سوق العمل . ج
  
 :مراعاة النوع االجتماعي في القوانين والتشریعات . د
ریعا • ة التش ة  مراجع ات الدولي دات واالتفاقي ى ضوء المعاه ة عل يد( ت العراقي دوليو اس انون ال وق ل والق حق

ق لجعل           ، )اإلنسان اعي في إطار           ستمهد الطری وع االجتم ة     الن ة   ،  التشریعات العراقي ق عدال وع   وتحقي  الن
 .  ونبذ العنف ضد المرأةاالجتماعي ،

رأة   ب محافظات، لنشر التوعية      عدة للمرأة ليشمل عيادة القانونية   البرنامج  توسيع   • وق الم ة  وضع  و  ، حق  الحكوم
ع  ام والمجتم ؤوليتهأم ذا الموضوعممس ي ه ع اطالق ،  ف ف ضد   م ول العن اجز الصمت ح ر ح ة لكس  حمل

اء،  انون ل وصوًالالنس ذا الشأن سن ق رحتتضمن  .به امج المقت ات البرن تماع، ورصد، : فعالي جلسات اس
 .وتوعية، وورش عمل، وتدریب مدربين

  
 : بناء قدرات المنظمات الحكومية وغير الحكومية في . 5       

 ستدامةمعمال الألتخطيط ا  •
  ، والمهنيةالتدریب على المهارات الشخصية  •
 القيادة للشباب والنساءعلى تدریب  ال •
 التشبيك •
 قانون المنظمات غير الحكومية  •

 
 : في برامج العملالفئات المستهدفة

 .ت غير الحكومية العاملين في المنظما
 . في الریف والمدینة النساء والشبابشرائح .1
، تعدیل الدستور و انونية،الق( لجان البرلمانوعضاء البرلمان، أعضوات ووحزاب، ألرؤساء او ،المؤسسات الحكومية .2

 .)حقوق اإلنسانوالمجتمع المدني، و،  المرأةو
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  .)فظات والبلدیة والنازحين مجالس المحامثل  ( شرائح المستضعفة والالمجموعات المحلية .3
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 )8(مرفق 

 دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية األلفية
 رمزیه عباس االریاني

 مجموعة عمل منظمات المجتمع المدنيرئيسة 
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 :مقدمة
ة    مشارال به مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني من ت تعریف المشارآين بما قام   إلىتهدف الورقة    •  آة  في الخطط التنموی

 . و مالمح الدور المستقبلي لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوصاأللفية التنمية أهدافالرامية لتحقيق 
 .الدور الذي قامت به في إطار أهداف التنمية األلفية و الدور المستقبلي للمجموعة: و تغطي الورقة  محورین أساسين و هما • 

 
 :في إطار أهداف التنمية األلفيةعمل المجموعة : أوًال

 .أهم األنشطة التي قامت بها مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني بالترآيز على مساهماتها في إطار أهداف التنمية األلفية • 
 :أنشطة مجموعة العمل في إطار أهداف التنمية األلفية خالل الفترة السابقة

ة                   2003وفي مای أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي       ة األلفي ى تحقيق أهداف التنمي عن تبنيها لمنهجًا جدیدًا في التخطيط یستند عل
 :م و یعتمد على تحقيق ثالثة مخرجات أساسية و هي2015بحلول عام 

 تحدید االحتياجات و التكلفة لبلوغ أهداف التنمية األلفية و إعداد تقریر و طني بذلك • 
 بناًء على االحتياجات لبلوغ أهداف التنمية األلفية) م2015 – 2006 (المدىإعداد خطة تنمویة طویلة  • 
 بناًء على المخرجيين السابقيين) م2010 – 2006(إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية و التخفيف من الفقر  • 

 
  مجموعة عمل منظمات المجتمع المدنيةشارآم

  :ة األلفيةالمشارآة في  تحدید االحتياجات و التكلفة لبلوغ أهداف التنمي
ا قامت المجموعة بتشكيل               8شارآت مجموعة العمل في آل مجموعات العمل القطاعية من خالل              •  ين عن المجموعة آم  ممثل

 .فرق داخلية لتقدیم الدعم الفني لممثليها في مجموعات العمل القطاعية
راء و المجتمع                     •  م الفق ات         قامت مجموعة العمل بتحدید بعض الموضوعات و القضایا التي ته ا آأولوی ز عليه دني و الترآي الم

 :ملحة و هي
 .التأثير السلبي الرتفاع تكلفة الحصول على الخدمات الصحية –
 .التأثير السلبي الرتفاع تكلفة الحصول على الخدمات التعليمية –
ي   – ة ف ة االجتماعي تخدمها صندوق الرعای ي یس ات الت ویر اآللي تهدافضرورة تط اعدات اس ع المس راء و توزی  الفق

 .نقدیة لهمال
 

 بإعداد أوراق عمل عن       – من خالل االستعانة بمستشارین وطنيين و بدعم من منظمة أوآسفام البریطانية             –قامت المجموعة    • 
ة من مجموعة        . الموضوعات السابقة و رفعها لوزارة التخطيط و التعاون الدولي         و لقد تم استعراض و نقاش األوراق المقدم

 . قاشية استضافتها وزارة التخطيط و التعاون الدوليالعمل بشكل مستفيض في حلقة ن
د االحتياجات                 •  ة تحدی أعدت مجموعة العمل ورقة إستراتيجية لالحتياجات المطلوبة للمجموعة في المجال البيئي ضمن مرحل

 .ون الدوليفي إطار تحقيق أهداف التنمية األلفية و لقد تم رفع الورقة إلى مجموعة عمل البيئة و وزارة التخطيط والتعا
في أعمال فریق صياغة التقریر الوطني لتحدید االحتياجات و التكلفة لبلوغ أهداف التنمية           ) بثالثة أعضاء (شارآت المجموعة    • 

 .األلفية
ر    ) م2015 – 2006 (المدىالمشارآة في إعداد الخطة التنمویة طویلة       – 2006(و الخطة الخمسية الثالثة للتنمية و التخفيف من الفق

 ): م2010
ورة مساهماتها                        تشارآ •  ر و بل ة و التخفيف من الفق ة للتنمي  المجموعة في أعمال اللجنة الفنية إلعداد الخطة الخمسية الثالث

 )م2005بنهایة مایو (التي تم ر فعها لوزارة التخطيط و التعاون الدولي في الموعد المحدد لذلك 
ر    تشارك المجموعة في أعمال لجنة سياسات الخطة الخمسية      •  ين 4من خالل   (الثالثة للتنمية و التخفيف من الفق د  )  ممثل و لق

ة الخطة                      "أعدت المجموعة ورقة عمل بعنوان       ذ و متابع ة في إعداد و تنفي دني و الحكوم ين منظمات المجتمع الم الشراآة ب
 .م2005 مایو 31وقد تم استعراض و نقاش الورقة في " الخمسية الثالثة للتنمية و التخفيف من الفقر

 .  ممثلين6تشارك المجموعة في اللجنة العليا للخطة الخمسية الثالثة للتنمية و التخفيف من الفقر من خالل  • 
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 :المشارآة في النداء العالمي لمكافحة الفقر
دني   1000 ضمن شبكة عالمية تضم أآثر من      –تشارك مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني        •  داء   - منظمة مجتمع م  في الن

ة                                العالمي   ة األلفي امن من أهداف التنمي ة تسعي للمساهمة في تحقيق الهدف الث ة عالمي ر و هي حمل تطویر  "لمكافحة الفق
ك من                       "شراآة عالمية للتنمية   رة و ذل دول الفقي ة ال اة تنمي  من خالل الضغط على الدول الثمانية العظمي للوفاء بالتزاماتها تج

 :خالل الترآيز على ثالث قضایا أساسية و هي
 لغاء الدیون  على الدول الفقيرة،إ –
 زیادة المساعدات التنمویة غير المشروطة للدول الفقيرة و تحسين نوعيتها، –
 .تحقيق العدالة في التجارة العالمية –

 :و لقد قامت المجموعة باألنشطة التالية ضمن أعمالها في النداء العالمي لمكافحة الفقر • 
ي  •  ایر 16ف يم م، قامت المجموعة بالتع2005 ین ة بتنظ فام البریطاني ة أوآس ع منظم اعاون م ب أعضاء - ضم اجتم ي جان  إل

اليمن لمناقشة موضوعي       األمریكية ممثلين لسفارتي الوالیات المتحدة      – اإلعالميةالمجموعة و األجهزة      و المملكة المتحدة ب
ي ال                 سفارتين رسائل من منظمات المجتمع         الدیون على اليمن و المساعدات التنمویة لها و لقد قامت المجموعة بتسليم ممثل

ا                       ر المشروطة له ة غي و . المدني في اليمن إلیصالها إلى دولهم بخصوص إلغاء الدیون عن اليمن و زیادة المساعدات التنموی
برایر  ف5 تاریخ هذا االجتماع متزامنًا مع تاریخ انعقاد اجتماع وزراء مالية الدول الثمانية العظمي في لندن في             اختيارلقد جاء   

 .  منه لمناقشة موضوع دیون الدول الفقيرةءجزم و الذي خصص 2005
اع •  م تحضر االجتم ي ل ة العظمي الت دول الثماني ة سفارات ال ة لبقي د تلقت . قامت مجموعة العمل بتوصيل رسائل مماثل و لق

 .ولهممجموعة عمل منظمات المجتمع المدني خطابات من سفارات هذه الدول تؤآد إیصالهم للرسائل لد
نفس              2005 مارس   30قامت المجموعة بتاریخ     •  يمن ب ا في ال ا و ألماني ل من فرنس م بإرسال رسالتين منفصلتين إلى سفراء آ

 .الخصوص آجزء من حملة مناصرة إلغاء الدیون عن اليمن و زیادة المساعدات التنمویة غير المشروطة لها
رة         شارآت المجموعة في  االجتماع اإلقليمي للنداء العالمي        •  اهرة في الفت د بالق ذي عق ة و ال ة العربي  لمكافحة الفقر في المنطق

ورة خطة           4و لقد ساهم ممثل المجموعة و ممثلي        . م2005 مایو   12 إلي   11من    منظمات مجتمع مدني مشارآة من اليمن ببل
 .  و أنشطة النداء العالمي لمكافحة الفقر في اليمن للفترة القادمةألعمالمبدئية 

ایو 29وعة في     قامت المجم  •  اون مع مكتب         2005م م  م بالتع ة منظمات                  األم يمن بعمل ورشة عمل حول توعي  المتحدة في ال
 .األلفية التنمية بأهدافالمجتمع المدني 

دني               .  •  وم    آما قامت مجموعة العمل بحملة المليون توقيع ومعها الكثير من منظمات المجتمع الم  للعصبة البيضاء   األولفي الي
د المستضيف        أن رباعتبام وتسليمها للسفارة البریطانية بصنعاء      2005یوليو  /وز من تم  األولفي   ا  هي البل اع  بریطاني  الجتم

 زعماء الدول الثمان 
 ) االلتزام بتطبيق المساعدات الحكومية للتنمي(   بتحقيق المطلب األول للنداء وهو مومطالبته • 
  اليمن من الدیونوإعفاء  • 
 •  

 
 :ستقبلي لمنظمات المجتمع المدني في تعزیز أهداف األلفيةمالمح الدور الم: ثانيا

 :محاور العمل المستقبلي. 1
ة، یمكن أن تسهم             •  منظمات المجتمع المدني بما تملكه من قدرات على تحریك وتفعيل المجتمع في تبني قضية القضایا المختلف

 :من خالل المحاور التاليةبشكل آبير في العمل على تحقيق أهداف التنمية األلفية في اليمن و ذلك 
ة •  ة األلفي داف التنمي ة بأه ات  : التوعي دني و عضویتها و المجتمع ع الم ات المجتم ة منظم رامج التوعي ن أن تستهدف ب و یمك

 .المحلية في جميع المحافظات
ة           •  ة األلفي ة بأهداف التنمي ي     : تنفيذ بعض األنشطة المتعلق ة إل ل األنشطة الرامي وع    ) 1: (مث اعي،  تقليص فجوة الن ) 2(االجتم

 مكافحة اإلیدز و المالریا و ) 4(تقليل وفيات األطفال، ) 3(تعليم الفتاة، 
 حمایة البيئة ) 5( • 
 .الحشد والمناصرة و آسب التأیيد لتنفيذ األنشطة السابقة • 
 . المساهمة في رصد و متابعة مؤشرات التنمية األلفية • 
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 . الخطة الموضوعة لذلكمواصلة العمل في النداء العالمي لمكافحة الفقر حسب • 
 :احتياجات الدور المستقبلي. 2

 :إن تنفيذ المحاور السابقة یتطلب الكثير من االحتياجات و التي یأتي في مقدمتها التالي
 .الشراآة و التعاون بين منظمات المجتمع المدني و الجهات الرسمية المختلفة • 
 .مجتمع المدنيإشراك المجتمعات المحلية و السكان في أنشطة منظمات ال • 
 . التعاون و التنسيق بين مختلف منظمات المجتمع المدني من خالل إنشاء االتحادات والتشبيك • 
 . دعم المانحين و الجهات الرسمية لبرامج منظمات المجتمع المدني • 
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 )9(مرفق 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة
 “رؤیة عالمية.... هویة أردنية ”

 الرا حسين 
 نائب األمين العام  /ي لشؤون األسرةالمجلس الوطن
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 :مقدمة
م                        •  انون رق ة بموجب الق إرادة ملكي ة، ب ) 27(تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة، والذي ترأسه جاللة الملكة رانيا المعظم

 .2001لعام 
ى      یهدف المجلس إلى تحسين مستوى معيشة األسر األردنية وعلى الحفاظ على الكيان العائلي واستقراره و               •  ذاتي وال ه ال اآتفائ

 . توفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادیة وتشریعية وثقافية داعمًة للعائلة وألفرادها
  

 :یتمثل دور المجلس في العناوین الثالثة الرئيسة التالية
 هيئة فكریة للسياسات الوطنية –
 هيئة تنسيق ومراقبة –
 حشد الدعم –

 
 :)2008-2004( مكونات الخطة االستراتيجية للمجلس

 إدارة البحوث ومصادر البيانات 
 المساهمة في وضع السياسات 
 التنسيق والمتابعة 
 الدعم حشد  
 التطویر المؤسسي 

 
 :الوحدات العاملة في المجلس

 والتخطيط وحدة السياسات
ة وا           ات    مراجعة وتطویر السياسات والتشریعات واالستراتيجيات التي تعنى بشؤون األسرة، وتوجيه البحوث العلمي رامج نحو االولوی لب

 .تكامل السياسات واالستراتيجيات الموجهة لتحسين نوعية حياة األسرة الوطنية لتحقيق
 

 ومصادر المعلومات وحدة التكنولوجيا
 .توفير وإدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بشؤون األسرة وأفرادها

 
 وحدة االتصال والشراآة

 األسریة وآسب التأیيد والمؤازرة لها وتوفير الدعم الفني والمادي وتعميق العالقة التشارآية مع المساهمة في زیادة الوعي بالقضایا 
 .المؤسسات والجهات ذات العالقة

 
 والتقييموحدة المتابعة 

رامج و             ين الب ة بشؤون األسرة لتحقيق التنسيق والتكامل ب رامج المتعلق يم الب نهم وتقي ة والتنسيق بي الخدمات دعم الشرآاء والمتابع
 .المقدمة من مختلف القطاعات للنهوض باألسرة األردنية

 
 وحدة الطفولة

 . سنة18تعمل هذه الوحدة على المساهمة في تحسين نوعية حياة األطفال األردنيين من سن الوالدة إلى سن 
 

  المالية واإلداریةوحدة الشؤون
س،            إدارة وإشراف ومراقبة وضبط جميع األعمال والنشاطات المالية         واإلداریة بالتوافق مع االستراتيجيات والخطط الموضوعة للمجل

 . لتعليمات المالية واإلداریة التي یقرها المجلس اوتنفيذ
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  ولجان استشاریة مجموعات عمل–العمل مع الشرآاء 
  المجموعات لعملتحدید شروط مرجعية • 
  وممثلين عن الجهات المعنية انتقاء الخبراء • 
  تنسيقية وتشاوریة ةوضع منهجية معياری • 

 
 نموذج الشراآة واالئتالف

  یعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة من خالل نهج تشارآي مع القطاعات التالية نوعية الحياة لألسر األردنيةمن اجل تحسين 
  لحكوميةمؤسساتال -
 األآادیميين -
 الهيئات المانحة -
 المجتمع المدني -
 القطاع الخاص -

 
 

 :منهجيات العمل
 على المعلومات المبنيالنهج  -
 وبناء التحالفات على الشراآة النهج المبني -
 التكاملي النهج الشمولي -

  
 :السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية

 االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 
 )2007-2003(خطة عمل تنمية الطفولة المبكرة  
 )2013-2004(الخطة الوطنية للطفولة  
 يجية الوطنية لألسرة األردنيةاإلسترات 
 الخطة اإلستراتيجية الوطنية لحمایة األسرة من العنف 

 
 "التأثير اإلیجابي والسلبي على األسرة وأفرادها" مراجعة وتحليل التشریعات القانونية

 
 :مراجعة وتحليل التشریعات القانونيةأهداف 
 .رها على وضع األسرة في األردن إیجابا أو سلبا فرز وتحليل النصوص القانونية موضوع البحث ، وبيان تأثي • 
 .مدى تحقيق التشریعات القانونية موضوع البحث لمصالح وأمان أفراد األسرة ، وعلى األسرة آكيان متكامل  • 
ة لحقوق اإلنسان                    •  ایير الدولي مدى توافق التشریعات القانونية موضوع البحث مع المبادئ األساسية للشریعة اإلسالمية والمع

 .لخاصة باألسرة وفقا لطبيعة المحور ا
 . اقتراح سياسات تشریعية بدیلة خاصة باألسرة تضمن تحقيق أمان ومصلحة األسرة على نحو أفضل  • 
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 )10(مرفق

 المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي بالجزائر من ترقية الحوار"
 "ية إلى تقویمات عقالنية حسب معایير دول االجتماعي و االقتصادي

  سامية بن عباس آغوش 
  بالمكتب للمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعيعضو
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  مخطط العمل 

 التعریف بالمؤسسة .1
 و التعریف بأهم نشاطاته, المكونات البشریة للمجلس .2
 ظروف نشأة هذه المؤسسة .3
 دور المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي .4
  النظرة الحالية و المستقبلية للمجلس .5

 
 :لتعریف بالمؤسسة ا

ا الموسع لمختلف الشرائح       المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي عبارة عن مؤسسة استشاریة مهمتها األساسية من خالل تمثيله
ة   ,  المهنية، هي التشاور و ضمان دیمومة الحوار االجتماعي و االقتصادي   -االجتماعية   لتدعيم الدیمقراطية و تنویر السياسات العمومي

 .  آل مسألة عالقة بالنمو االقتصادي و االجتماعي من خالل توصيات، تأتي بعد اإلخطار أو اإلخطار الذاتيفي
 

 : أهداف أساسية3من مهامه 
ق  •  ن تواف ع البحث ع ادیين م اعيين و االقتص رآاء االجتم ف الش ين مختل اعي ب اور االجتم تمراري التش وار و اس ضمان الح

 .المصلحة العامةأثناء إعداد اقتراحات ذات 
 تقویم و دراسة المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالنمو االقتصادي و االجتماعي خاصة من خالل إخطارات المجلس                       • 

ة    ة ( من طرف السلطات العمومي دخل في نطاق    )الرئاسة أو الحكوم ى أي مسألة  ت ام بإخطار ذاتي عل ه القي ا یمكن ل ، آم
 .صالحياته

ه    إعطاء آراء و تق •  ل آرائ ة، فك ة و         دیم توصيات و اقتراحات للسلطات العمومي ل من رئيس الجمهوری ى آ و دراساته تسلم إل
  . رئيس الحكومة و تنشر في الجریدة الرسمية

 
 :و التعریف بأهم نشاطاته , المكونات البشریة للمجلس

في الميادین االقتصادیة، االجتماعية و الثقافية، و        عضو ممثلين و مؤهلين      180یحتوي المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي على        
 : أفواج اجتماعية و مهنية بالطریقة التالية9یتوزعون على 

ة    , فوج نقابات العمال  , فوج الشخصيات المؤهلة   المهجر       , فوج المؤسسات العمومي ة ب ة الجزائری وج الجالي ة     , ف وج الجماعات المحلي , ف
  وج الفالحة و فوج الجمعياتف, فوج الخواص, فوج اإلدارة المرآزیة

 
 : نشاط المجلس یخضع لمبدأین أساسيين آال و هما

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

 : دور المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي 
 

ل من القوى           ب العميقة للمجتمع    آغرفة للحوار االجتماعي رافق دینامكية الحرآة      ن آ ة الوجه التحرري أی ة االجتماعي إعطاء للدیمقراطي
     .االقتصادیة و االجتماعية بإمكانها أن تتقارب

ر            , و هكذا یعد آهمزة وصل في ظل اختالف مقاربات االنشغاالت  ين حساسيات تبحث عن تعبي ى متناقضة ب ة األول دو من الوهل التي تب
 لمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي أن یفرض وجوده آقطب للتشاور و التفكير و الحوارفاستطاع ا. مخالف

 
ي  ة ف ة الجزائری ة للجمهوری د مؤسسة دائم ذي یع س، ال ذا المجل ذي دعم وجود ه اء هو ال ا الحوار البن ان المرسخ في مزای إن اإلیم

ذا               استطاعتها المحافظة على ثقافة تقضي على األفكار المسبقة، اإلقص         ذاتي و آ اء و المقاربات الضيقة، و الرمي باإلجماع و الرضاء ال
  .النقد العقيم و السلبية الطفيلية
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راف و                  ة، االحت آزر المعرف رة ت ة بجني ثم لقد ارتقت المؤسسة إلى ميثاق تقارب و إشعاع أفكار، و منضدة تجارب  و ممارسات توافقي

 الخبرة
 

 :سالنظرة الحالية و المستقبلية للمجل
ى تحضير       , 2009إلى خالل   , و آذا توجيهاته على مدى أبعد     , 2006من خالل برمجة نشاطات المجلس لسنة         ه عازم عل فإننا نالحظ أن

رار االستراتيجي و المسبق          , إطار خاص بالسياسات العمومية    ة مساعدة للق ا    , الهدف منها هو إنعاش و إدراج دینامكي ين مزای بمزج ب
 .حتى تخضع لمعایير دولية, من الخارجمن الداخل و , تقویمين

 : أهداف أال و هي5و هكذا و بإخطار ذاتي وضع المجلس صوب أعينه 
 

 الهدف األول 
 :محاولة المجلس االعتماد على مقایيس و معایير دولية من خالل

 .إعادة االعتبار للكفاءات التنظيمية و القدرات و الطاقات الخالقة للخبرة الموجودة داخل المجلس 
توضع خصيصا ليستعان    , بتدعيم من خالیا ذات خبرة عالية من الداخل أو من الخارج    , إعادة تشكيل أسس منهجية    

 .بها
 .تقنين آليات البحث و التحليل 
 .عقلنة طرق العمل أآثر 

 
 :الهدف الثاني

ررة    ,  تقاریر ذات أهمية قسوة    5 وقت انطالق    2006/2007الجعل من سنة     ة عمل المجلس       آ, ستنشأ سنویا بصفة متك ا  , إطار لورق إنه
 :تقاریر خاصة ب 

 التنمية البشریة 
 الفقر 
 الحریات االقتصادیة 
 الحكم الراشد 
 و االقتصاد المبني على المعرفة 

 
 :الهدف الثالث

ى مشروع مشترك       , عملي مع الجهاز التنفيذي و السلطات العمومية      , إنجاح بناء حد مشترك    ات متباد      , باالستعانة عل ارة عن آلي ة عب , ل
 :ذات مدخلين

 .الحكومية و السلطات, االستفادة من السياسات العمومية/ الفعل/ المدخل األول یكون من جهة التصميم  .1
ة   / النصيحة/ المدخل الثاني یكون من جانب التحليل      .2 ه المجلس     , التقویم الرجعي و المستقبلي للسياسات العمومي وم ب ذا یق و ه

  .الوطني االقتصادي و االجتماعي
 
 :هدف الرابعال

 .محاولة إدراج النظام المعياري مع تحدید نظام الوظيفة الهندسية المؤسساتية الوطنية
ات اإلستراتجية         ا     , لذا یجب تفقد من آن آلخر البرامج و المخططات الحكومية التي تشكل الرهان ة نجاعته تمعن في ظروف و آيفي و , لل

 .ثر التفكيرات الخمسة السابقة الذآریكون ذلك من خالل تقویمات شاملة تتأتى إال على إ
اد األوروبي       , و من خالل آذلك تعدیالت مؤسساتية و نظامية        د المشترك لالتح و , باتخاذ إجراءات و متابعة االنعكاسات الناجمة عن العق

 .النظام المستقبلي للمنظمة العالمية للتجارة
 

 :الهدف الخامس
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 :وم الحكم الراشد لتصبح قادرة علىترقية المؤسسة االستشاریة الوطنية إلى مفه 
ة التشاور و الحوار المستمر           .1 ة         , جعل المجلس آطاول ين القوى العمومي ر ب ة أآث ة      , بالمقارب ر حكومي ة الغي , المنظمات الدولي

 .الخ, مراآز الدراسات و البحث, الشبكات الوطنية الخبيرة و الباحثة, الشخصيات المستقلة
ى قطب ال یع         .2 المجلس إل ة     االرتقاء ب ه من حيث الجاذبي ى علي ين / االستهواء / ل ة      / التثم ویم و متابع ة للتق ات الدولي ر لآللي النث

 .السياسات العمومية
ى                    .3 ة عل ة و السلطات العمومي د أسمى القوى الوطني ذ عن جعل من المجلس من خالل وظيفته العظيمة آمستشار عضوي محب

 أوسع نطاقها
 

 الخالصة
لتسهيل  , "النمذجة"حسب مجموعات منسجمة قابلة للتمثيل و       , ى جمع معلومات وطنية   مبني عل ,  تأسيس نظامي للمؤشرات   

 .عملية المقارنة من الداخل و من الخارج
من الجهاز , و بصفة دائمة في مختلف الممارسات, وجوب بذل مجهودات لتحصين و اتساع أسس الخبرة الوطنية للتحكم أآبر    

 ا و المعمول بهااآلليات المتفق عليه, المنهجية, تفكيري
 و هذا ما یجعل المجلس في ازدواجية عضویة و نظامية, تبني و تكریس طریقة العمل بصفة خارقة للعادة  
ة و       ات العمومي اعلين للسياس ين الف ترآة ب ؤولية مش ة ذات مس اش عالق ة إلنع اق تجدیدی ات خاصة إلدراج آف ث دیناميكي بع

 لتقویم نجاعتها, المؤسسات
  . المنتقدة بالمؤسسة للتبني الجماعي للسياسات في إطار رواجه دائمةتحصين اإلمكانيات  

 
ه و                     بكون المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي فضاء استشاري لتمثيل منظم للقوى االقتصادیة و االجتماعية، فقد برهن على قدرت

 .قتراحات ذات المنفعة العامةتشجيع اال إرادته في تحقيق التقارب و تثمين األفكار مع انتحال حوار المجتمع
و     ى ه ه األول ه و أصبحت نزعت زرع اختالف اعي أن ی وطني االقتصادي و االجتم تطاع المجلس ال بالد اس ة لل ي المؤسسات القانوني فف
ة   ة الرائق ي و المالحظ ل العقالن ى التحلي ا عل ز أساس وع خاص یرتك ن ن واره م ن ح انوني، لك اعي الق وار االجتم اق للح تعماله آنط  اس

 .لألحداث و المعطيات بكل قناعة و حكمة
دد                                       ر متع ة، و آجزء لتعبي رى للتنمي ة حول المسائل الكب ة فكری ى بث مساهمته ضمن حرآ ا عل ففي هذا السياق یكون المجلس عازم

 .األطراف لتعميق نتوء دیمقراطية الحياة و الوطن
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 )11(مرفق
 عرض حول المجتمع المدني في موریتانيا

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

 
 التطورات الشمولية للمجتمع المدني  •
 المجتمع المدني في موریتانيا •

  تعریف بموریتانياال -
  خصائص ودور و إیجابيات المجتمع المدني -
  )مة و صندوق األمم المتحدة للتنمية الحكو( برامج دعم المجتمع المدني  -

  تقدیم مبادرتين نموذجيتين  •
  صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية الوطنية-            
  النعيم   مشروع التنمية المستدامة و مكافحة الفقر بدار-            

 
 التطورات الشمولية للمجتمع المدني

 
 في الممارسات التنمویةأخذ المجتمع المدني في الحسبان  .1
  المراحل الثالث لتطور المجتمع المدني .2

 مقاربة األداة الناجمة عن إعادة تعریف الدولة •
 "منفذ البرامج=المجتمع المدني " •
 )المطالبة بالدیمقراطية( في الثمانينات االجتماعيةالحرآات  •
 التنمية البشریة في التسعينات  •

      بروز المجتمع المدني الشمولي .3
 

 التطورات الشمولية للمجتمع المدني
 

 التطور باألرقام  •
 

 دوليةكومية حير غنظمة  م107 منظمة دولية و 37 آان العالم یضم 1909في  -
  دوليةكومية حير غنظمة  م5472 منظمة دولية و 260 العالم یضم أصبح 1996ي ف -

 
 غنى عنه  المجتمع المدني فاعال الأصبح •

  بروز مفهوم التنمية البشریة -
  قدرات العملية و المالية -

 
   :في مجال التنمية البشریة 

 )التقریر العالمي للتنمية البشریة (152تحتل موریتانيا المرتبة 
  

 خصائص منظمات المجتمع المدني في موریتانيا
 :تنوع المجتمع المدني 

 كوميةحير غنظمات م -
 جمعيات -
 حرآات نقابية -
  وسائل إعالم  -



123 - 85 

 هيئات علمية -
 اصالقطاع الخ -

 
  : قطاع حدیث النشأة و في نمو 

  )2002( مع اإلطار اإلستيراتجي لمكافحة الفقر كوميةحير الغنظمات مالظهرت معظم  -
  في البلدكومية حير غنظمة م 1000لي احویوجد  -

  
 اإلیجابيات بالمقارنة مع النظم التقليدیة لتدخل اإلدارة

 المرونة -
 النفاذ -
 القرب من السكان -
 التجذر المحلي -

 
 قاط الضعفن

 ضعف المهنية -
 رؤیة ضبابية للدور -
  بالدولة و بالممولينارتباط -
  ضعف الهيكلة و التخصص -

 
  برامج دعم المجتمع المدني

 
 المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج(

 ) و برنامج األمم المتحدة للتنمية
 

 األهداف
 لتحقيق استقالليتها نفيذ السياساتت ومشارآة منظمات المجتمع المدني في تصور  -
 ةلتكامل مع أنشطة الدولا -

 
 )المنفذ من طرف منظمة غير حكومية دولية(البرنامج الوطني للحكم الرشيد 

 )التجهيز و التكوین(تعزیز القدرات  -
 الوطنيةكومية حير الغنظمات مالصندوق دعم مهنية  -
  UN/NGO/IRENE) ت بلدیة، شبكةمنتدى المجتمع المدني، منتدیا(هيكلة المجتمع المدني  -

 
 برامج دعم المجتمع المدني

 المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج(
 )و برنامج األمم المتحدة للتنمية

 
  الوطنية لترقية و تعزیز قدرات المجتمع المدنياإلستراتجية 

 تعزیز الحوار -
  )خطة تكوین(تعزیز القدرات  -
  لقانونيمراجعة اإلطار ا -

 صياغة و مراجعة وتنفيذ اإلطار اإلستيراتجي لمكافحة الفقر 
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  يدیمقراط و مسلسل انتخابي نتقاليةامرحلة  
 

 : مبادرات نموذجية 
 )2007فبرایر (ح .غ.صندوق دعم مهنية م

 
 :الدعم 

 المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الفقر و بالدمج 
 ةو برنامج األمم المتحدة للتنمي

 
 :األهداف 
 تعبئة الموارد من أجل مكافحة الفقر 
 اداة لتعزیز قدرات المجتمع المدني من خالل تنفيذ المشاریع 
 إطار مؤسسي لتوزیع الموارد بصفة معقلنة و شفافة 
  إطار للتشاور 

 
 )2007فبرایر (مشروع التنمية المستدامة و مكافحة الفقر بدار النعيم : مبادرات نموذجية 

 
 )االجتماعية و االقتصادیةو قطاع األمم المتحدة للتنمية  الدولة، صندوق األمم المتحدة للتنمية(عزیز قدرات المجتمع المدني مسلسل ت
 :الهدف

وین   ) تصور المشاریع و سلوك المهني(كومية حير الغنظمات مالتعزیز قدرات  ة التك و    العمل -حسب مقارب   Ecosoc  2004في یوني
  المشارآة في دورة

  
 : )2004تكوین حول تصور المشاریع، أبریل (مراحل تصور المشروع 

 ) األلفيةأهداف لكل هدف من 1( فرق رؤساء UN/NGO/IRENE : 8شبكة   
 صياغة المشروع 
 تقدیم المشروع للسلطات و الشرآاء في التنمية 

 
 :مرحلة التنفيذ 

 متواصلية كومحير الغنظمات م ال عروض و اختيارإعالن 2007 فبرایر االنطالقة
 

  :اختيار منطقة التدخل 
    لعزلة ونقص البنى التحتية   ا 
 لبطالة و الفقر الشدید ا 
 نزوح السكان من الریف ومن مدن الصفيح بالعاصمة  
 تدني البيئة 

 
  العامةاألهداف

  الحي فيتحقيق أهداف األلفية  
 عبر تنفيذ المشاریعكومية حير الغنظمات مالتعزیز قدرات  

 
 

 ف الخاصةاألهدا
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 تحسين الظروف المعيشية للسكان و تعزیز قدراتهم لمحاربة الفقر  
  و المندمجة ةالتشارآيو مشارآتها الفعلية في التنمية كومية حير الغنظمات مالتدعيم  
 خلق شراآة محلية وطنية وشمولية لبلوغ أهداف األلفية في الدول األقل تقدما 
  :المكونات 
 االقتصادياألمن  
  الصحةعم قطاعد 
 دعم قطاع التعليم 
 دعم األنشطة النسویة و الشبابية 
 تدعيم الحكم المحلي 

 
 آليات التنفيذ التشارآية

 
 مستفيدة و وآيل تنفيذ مكونة الحكم المحلي: السكان /البلدیة  
 ميدانيينوآالء تنفيذ : هيئات المجتمع المدني  
 ) قر و بالدمجالمفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان و مكافحة الف( الحكومة  
  عن التنفيذ و المتابعةمسئولةسلطة وصایة و  
  وآاالت متعاونة تشرف على استخدام التمویل: الشرآاء  

 
 ح و مشروع التنمية المستدامة.غ.الروابط بين صندوق دعم مهنية م

 : و مكافحة الفقر بدار النعم 
 

  مشروع نموذجي یعبر عن طریق الصندوقأول: مشروع دار النعيم 
 

 التمویالت 
 كومية حير الغنظمات مال الختيارإجراءات المنافسة  
 التعاقد مع الصندوق  
 : الميزانية 
  $ 339.000: الميزانية المرصودة  
  $    243.000: الميزانية المحصول عليها  

  $ 100.000: الحكومة  -
 $100.000برنامج األمم المتحدة للتنمية  - 
  $43.000: حدة برنامج متطوعي األمم المت - 

 
  العراقيل و الفرص المتاحة

 
                                    العراقيل

 النزاعات 
 تسيير مساهمات الممولين 
 و ضعف الهيكلةكومية حير الغنظمات مالضعف قدرات  

 
 

  :الفرص المتاحة و اآلفاق المستقبلية 
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 مناخ سياسي جدید مؤسسي و قانوني 
 ةمثال للشراآة الشمولي 
 ح الوطنية.غ. من تأطير صندوق دعم مهنية ماالستفادة 
 منهجية تساعد على تملك المشروع 
  -ایكوسوك–مساهمة في تنفيذ اإلعالن الوزاري ل  
 تجربة مجدد في تعزیز القدرات من خالل العمل 
 لتكامل مع الممولين ا 
  تعميم التجربة 
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Civic Society in Libya 

Dr. Ftema Y. Wafa 
Secretariat of Planning/Libya 
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Millennium Development Goals (1) 

MDGs Indicator 
Developing 
Countries 

Libya Year 

Goal 1: Eradicate extreme 
poverty & hunger 

Proportion of people living on 
less than $1 (PPP) a day, 2002 
(Percentage)  

19.4 0 2002 

Goal 2:  Achieve universal 
primary education 

Net enrolment ratio in 
primary education,  2003 / 04 
(Percentage) 

86 > 96 2003/2004 

Goal 3: Promote gender 
equality and empower 
women 

Share of women in non-
agricultural wage 
employment, 2004 
(Percentage) 

46 26 2003/2004 

Goal 4: Reduce child 
mortality 

Under-five mortality rate per 
1,000 live births 2004 

87 20 2004 

MDGs Indicator 
Developing 
Countries 

Libya 

Goal 5: Improve maternal 
health 

Proportion of deliveries 
attended by skilled health care 
personnel,  2004 (Percentage)

56 94 

Goal 6: Combat HIV/AIDS, 
malaria & other diseases 

·  HIV prevalence in adults 
aged 15-49 (Percentage), 2005

0.3 NA 

  
·  Number of new tuberculosis 
cases per 100,000 population 
(excluding HIV), 2005 

151 NA 

MDGs Indicator 
Developing 
Countries 

Libya 

·  Proportion of land area 
covered by forests, 2005 
(Percentage) 

31 NA 
Goal 7: Ensure 
environmental sustainability 
  

·   Energy use per unit of 
GDP, 2003 (Kilograms of oil 
equivalent per 1,000 dollars of 
GDP in 2000 purchasing 

218 
334    (2003, oil products 

only) 
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Goal 8: Develop a global 
partnership for 
development: Technology 

Proportion of population with 
mobile telephone connection, 
(Percentage) 

27 (2004) 35 (2006) 

 
 
 

Professional 
• The Association of  Libyan Women in Science and Technology. 
• Libyan Association for Bio-Technology. 
• Society for Sciences and Culture. 
• Etc. 

 
Business 

• Commerce and Industry Chamber. 
• Society of Libyan Business Women. 
• Libyan Engineers Society. 
• Libyan Surgeons Society. 
• Etc. 

 
Unions 

• Women Union. 
• Labor Union. 
• Student Union. 
• Etc. 

 
Empowering Women 

• A unit for women affairs in the General People’s Congress, the highest legislative body in 
the country. 

 
Achievements 

• In 2002 the law dealing with civil societies has been amended to make the setting up of civil 
societies less burdensome and much easier. 

• In-kind support for most licensed societies from the state. 
• As a result many societies were set-up. At present the number is about 114. 

 
Impediments 

• Due to long dependence on the state and its institutions the civil society was almost non-
existent before 2000.  

• Because of this, awareness of the importance of civil society needs to be enhanced. 
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• Moreover, non-governmental financing is difficult to obtain and also needs to be developed 
and increased. 

 
The Way Ahead 

• Due to the decision of the Jamahiriya to integrate with global system and at the same time 
insure equitable society, the country is encouraging the setting up of civil societies, that 
would need to cooperate with the official institutions in order to insure the fulfillment of the 
MDGs. 
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 )13(مرفق 
 الشراآة في السياسات العمومية بالمغرب

 آوثر مدغري علوي
 رئيسة قسم مرصد المناصب العمومية

 وزارة تحدیث القطاعات العامة، المملكة المغربية
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 الفهرس

 المرجعية .1
 استشارة ومشارآة المجتمع المدني في السياسات العمومية .2
 درات المتخذة في إطار الشراآةالمبا .3
 المكتسبات .4
 اإلطار المؤسساتي للشراآة .5
رامج               .6 اعي في السياسات والب وع االجتم ة الن اج مقارب ين الجنسين بإدم اإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة ب

 التنمویة
 مساهمة وزارة تحدیث القطاعات العمومية في تنفيذ مقتضيات اإلستراتيجية .7

 
 المرجعية -1  
 :المشروع المجتمعي الدیمقراطي الحداثي -أ

 :فلسفته 
دبير                           ة التشارآية في ت يم التضامن ودعم الشراآة والمقارب د ق افؤ الفرص وتوطي دأ تك وانين وتكریس مقومات مب ام للق یتوخى االحتك

 .الشأن العام
  :أهدافه

 طار المؤسساتي الدستوري للعدید من الهيآت والمؤسساتضمان انخراط البالد في سياق الدیمقراطية الحدیثة عبر تعزیز اإل 
 تدعيم الحقوق والحریات العامة  
 تعزیز التوافق السياسي وإرسا ء أسس التناوب على الحكم بين الفاعلين السياسيين 
 ة   النهوض بالحقوق المدنية وبحقوق اإلنسان آما هو متعارف عليه عالميا وتفعيل الحقوق المدنية والسياسية للمرأ 
 اإلنفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم  
 إرساء إطار نموذجي ومتميز للمصالحة المجتمعية  
 محاربة البطالة والفقر وتقليص الفوارق االجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشریة  

 
  المفهوم الجدید للسلطة-ب

 : فلسفته
 1999اء لسنة الخطاب الملكي في الدار البيض     

 :  أهدافه
 ضمان آرامة المواطن واإلمتثال للقوانين 
 الشفافية في التعامل مع المواطن والمجتمع 
 جعل اإلدارة في خدمة المواطن 

 
 استشارة ومشارآة المجتمع المدني في السياسات العمومية - 2

  المتوخاةاألهداف
 ضمان الحصول غير المقيد للمعلومات ،  
ة صنع                    التقليص من مرآزیة    دني والقطاع الخاص في تطویر نوعي  السلطة عبر ضمان مشارآة فاعلة لمنظمات المجتمع الم

 القرار، واالستخدام األمثل للموارد العامة ،
 .ممارسة السلطة بشكل تشارآي وشفاف وخاضع للمساءلة ومبني على سيادة القانون 

 
 نواع الشراآات المعتمدةأ

 المجالس الجهویة ذاتمثيلية سواء على مستوى البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارین، وآالشراآة الخاصة بالدیمقراطية ال 
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 الشراآة الخاصة بالمجالس االستشاریة 
 الشراآة الخاصة بالحوار االجتماعي  
 عمومية،لالممرآزة في إطار تدبير الميزانية وصرف النفقات الاالشراآة الخاصة بالتعاقد بين اإلدارات المرآزیة ومصالحها  
 الشراآة بين المصالح الالممرآزة والفاعلين على المستوى المحلي، 
 الشراآة الخاصة بإحداث مجموعات ذات النفع العام 

 
 المبادرات المتخذة في إطار الشراآة - 3

 ، الحقائقي في استكشاف المعلومات عن مظاهر الرشاوى عبر لجان لتقص دفع المؤسسة التشریعية لالنخراط 
 ،مقتضياتهال واالمتثاليئات المهنية والقطاع الخاص لالحتكام لمواثيق الشرف دفع اله 
 إدماج هيئات المجتمع المدني في مسلسل التفاوض حول اتفاقيات التبادل الحر مع الوالیات المتحدة، 
 إدماج هيئات ومنظمات المجتمع المدني في إعداد السياسة الوطنية لتخليق الحياة العامة، 
 ، التنمية االجتماعية ووزارة التنمية االجتماعية إحداث وآالة 
 ،تعدیل األنظمة الداخلية لعدد من المجالس الجماعية  
 تفعيل المجلس األعلى للوظيفة العمومية، 
ة داخل الجمع                          ات المجتمعي ة مختلف الفعالي ى تمثيلي التنصيص ضمن مشروع إحداث الهيئة المرآزیة للوقایة من الرشوة عل

 . هيئةالعام لهذه ال
 
  المكتسبات - 4

ة تماسك             التي تعتبر  مدونة األسرة   منظومة تشریعية متكاملة ومنسجمة تلتزم بأحكام الشرع ومقاصد اإلسالم السمحة في خدم
:ومن بين نقاطها.حيث تجعل من األسرة لبنة جوهریة في دمقرطة المجتمع باعتبارها نواته األساسية. األسرة وتآزر المجتمع

  ، األسرة تحت رعایة الزوجين مسؤوليةجعل 
 جعل الوالیة حقا للمرأة الرشيدة 
 مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج 
 ....جعل الطالق حال لميثاق الزوجية یمارس من قبل الزوج والزوجة 
 ،عصري  وفعال،مؤهل ،منصف ،متخصص) محاآم  األسرة(أسري  إحداث قضاء 
 ،لمتعلقة بقضاء األسرةدليل األحكام والنصوص واإلجراءات ا 
 ،إحداث صندوق التكافل العائلي  
 ،قانون الجنسية 
 ،الهيأة المرآزیة لدعم الشفافية ومحاربة الفساد و الرشوة 
 ،)تدبير الموارد البشریة(  منجزات في إطار الحوار االجتماعي 
  ،اعتماد نمط جدید لتدبير السياسات العمومية في المجاالت االجتماعية واالقتصادیة 
 ،دعم الالمرآزیة المحلية 
 ،خلق وآاالت التدبير 
 تفویض تسيير المرفق العام لبعض الفعاليات، 
 ،مدونة الجمارك  
 ،االنتخاباتمدونة  
 ،قانون الصفقات العمومية 
 ،قانون التصریح بالممتلكات 
اق             من الميث انون ض يص الق ي تنص ة ف ي والمتمثل أن المحل دبير الش ة بت راآة الخاص اعي    الش نة  الجم ى  2002 لس  عل

 :اختصاصات لتدبير الشراآة تهم 
-  
ة             - ات القروی ة الشراآة مع الجمعي ذا تنمي افي والریاضي، وآ اعي والثق دعم ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع االجتم
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 .منظمات واألشخاص المعنویة التي تعمل في الحقل االقتصادي واالجتماعيالوآل 
ك مع                 القيام بجميع أنواع التعاون و     - ة للجماعة، وذل ة والثقافي ة االقتصادیة واالجتماعي الشراآة التي من شأنها إنعاش التنمي

 .ص ومع آل جماعة أو منظمة أجنبيةواوالشرآاء االقتصادیين واالجتماعيين والخين اإلدارة واألشخاص المعنوی
 

زة    ين المصالح الالممرآ راآة ب ات الش اعليآلي ي تطبينوالف ى المستوى المحل ذا   عل ول ه وزیر األول ح يد ال ا  لمنشور الس ق
ين             2003 یونيو   27الموضوع، بتاریخ    اعلين المحلي ات  الشراآة مع الف ى تطویر عالق ة،   (، الذي ینص عل الجماعات المحلي

 .)المنظمات الجمعویة والقطاع الخاص 
 
 
  اإلطار المؤسساتي للشراآة - 5

 ،الهيئة المرآزیة للوقایة من الرشوة  
 ،البرلمان 
 ،یلعب دور الوسيط بين اإلدارة والمواطن الذي دیوان المظالم  
 ،المجلس األعلى للوظيفة العمومية  
 .وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن 

 
 ویةاإلستراتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات والبرامج التنم - 6

 .رتئي تحقيق تنمية بشریة مستدامة وعادلة قائمة على اإلنصاف والمساواة بين الجنسين، یمثال إلنجاز قطاعي یعتمد مبدأ الشراآة 
 :اإلستراتيجية  هدافأ

 ،والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنمویة أن یشارك النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في اإلعداد   
 .د النساء والرجال ،الفتيات والفتيان، على حد سواء بشكل منصف ومتساو من السياسات والبرامج التنمویةأن یستفي  

 
 :المستویات الخمس لإلستراتيجية

 الحقوق المدنية، 
 التمثيلية واتخاد القرار، 
 الحقوق اإلجتماعية واإلقتصادبة، 
 السلوآات الفردیة والجماعية، 
 .إلنصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياساتالوسائل واآلليات لترسيخ قيم ا 

 
  مساهمة وزارة تحدیث القطاعات العمومية في تنفيذ مقتضيات اإلستراتيجية- 7

   العموميةاإلدارةمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في مشروع 
 : یرمي إلىاألمدبرنامج استراتيجي متوسط 

 ن ناحية التمثيلية لكل من الرجل والمرأة ،  م العمومية تشخيص لوضعية اإلدارة 
 .  الوقوف على مدى تطبيق مبدأ المساواة في اإلجراءات اإلصالحية لإلدارة واقتراح الحلول المناسبة 

 
 :محاور البرنامج اإلستراتيجي  

 ، وإجراءاتهابنيانها في مبدأ المساواة بين الجنسيندعم القدرات المؤسساتية للوزارة من أجل إدماج  
  في تدبير الموارد البشریة ،الجنسين من أجل التقليص من الفوارق بين الوزاریةدعم قدرات القطاعات  
  وفي مناصب المسؤولية ،العموميةالرفع من تمثيلية المرأة في الوظيفة  
 .تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية 
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 )14(مرفق 
Lessons Learned from CAWTAR’s Regional Outreach in 

the Economic Sphere: @NGED Network as a Medium 
Dr. Soukeina Bouraoui 

Executive Director of CAWTAR 
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CAWTAR is a regional organization established in 1993 and is based in Tunisia  
 
Research and Policies:  
CAWTAR’s Ist Arab Women Development Report  on Globalization is the BASE 
 
Recommendations 

- Maintain enabling Legislative and  institutional environment 
- Undo discriminatory social practices impeding 
- Women empowerment  

 
 
Afterward Challenge  

- Mainstream Report Recommendations  in Programs to Actually Influence policy-Making 
Process  

- Networking  
 
The Arab Network for Gender and Development (@NGED) 
Regional Platform to foster policy Dialogue with 250 memebrs from19 Arab Countries that 
promote findings of regional policy-oriented research including CAWTAR Arab Women 
Development Reports in the international, regional and national levels; and Provide a unique 
space for dialogue on gender issues. 
 
1. Meet Annually: to  exchange advocacy strategies and dialogue with  decision-makers   
2. Produce its own in-depth-research about: 

- Entrepreneurship  
- Poverty 
- Decision-making in economic sphere 

3. Organize National Roundtables to advocate its perspectives  
4. Collaborate with  CAWTAR  

- Prepare Arab Women Development Report  
- Implement Regional Projects: GERPA + Gender Equity+ Poverty Reduction+ Local 

Governance + Gender Based Violence  
 
A Best Practice   

- Created a regional dynamic  
- Contributed to enhance institutional performance  
- Maintained networking spirit to apply regional at national and vice versa 
- Integrated Media Role in communicating economic-related issues 
- Build a regional capital of institutions to tap on to engender existing economic research in 

MENA region 
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Lessons Learned 
1. policy-oriented research needs technical support to strengthen analytical approaches   
2. Policy change is gradual and needs systematic efforts to  communicate economic-related 

issues 
3. triangular communication ( research centers/or scholars, Media  and decision-makers  to 

strategize efforts to influence policies 
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 )15(مرفق 
 ة المحلية بالمشارآةالتنمي

 تجربة برنامج شروق في مصر
 إبراهيم محرم .د
 برنامج شروق 
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 2004 -1994هو البرنامج القومي للتنمية الریفية المتكاملة               :روقـــــــــــــــــش

 االرتقاء بنوعية حياة مواطني القریة من خالل مشارآتهم   : امــــــــالهدف الع
 . مؤسسية- بشریة- اقتصادیة-تنمية بيئية    :فرعيةاألهداف ال
 . في إطار خطة خمسية- آميًا–تضعها آل قریة     :حددةـاألهداف الم

 
 أسلوب شروق

 .استنهاض القوى  المحلية للمطالبة بالتغيير .1
 .اإلقناع العقلي والموضوعية .2
 .المسئولية الفردیة والجماعية عن التنمية .3
 .ليةالعمل من خالل منظمات أه .4
 .التكامل العضوي والتساند الوظيفي لألنشطة مختلفة الموارد .5
 .المنهج العلمي في آافة مراحل العمل .6
 .الجهود الحكومية مكملة ومساندة وليست األصل .7
 .حقوق األجيال القادمة .8
 .االتساق مع القيم المجتمعية السائدة .9

 .التغيير تراآمي خالل زمن مقبول .10
 

 منهج شروق
 :راحلفي آل قریة خمس م

 .اجتماعية -اقتصادیةخریطة  :رفـــــــالتع .1
 .والتطلع للمستقبل, تدارس الخریطة :االستنهاض .2
 . مسئوليات- زمن- تمویل- خطط-أولویات :طــــــالتخطي .3
 . متابعة-ترجمة الخطط لواقع :ذـــــــــالتنفي .4
 . العائد- التكاليف- الطرق- الدوري-اآلني : مـــــــالتقوی .5

 
 آليات شروق

 
 . إناث  متطوعين في المربعات السكنية-ذآور : نـــــــــــمندوبي 

 
 .قيادات طبيعية  - الحكومة- المنظمات األهلية-المجلس المحلي :ةـــــلجنة القری 
 .أربعة من آل لجنة قریة- الحكومة- برلمانيين-المجلس المحلي : زــــلجنة المرآ 
 . أربعة من آل لجنة مرآز- الحكومة-نية منظمات مد-المجلس المحلي : لجنة المحافظة 
 . إعالم- أآادیميين- برلمانيين- منظمات مدنية-الحكومة : اللجنة القومية 

  
 
 

 استراتيجية التنفيذ
 )أربع خطط خمسية ( 2017 حتى 2004من  
 2002دخول جميع القرى بالتتابع حتى  
  عامًا15استمرار التنفيذ في جميع القرى  
 ) مليار دوالر78.5(  مليار جنيه مصري 267:خططإجمالي التمویل الم 
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 مشارآة شعبية% 42 
 الحكومة والمعونات الخارجية% 32 
 قروض% 26 

 التنفيذ
  وحدة قرویة83 : 1994عام  
 % )100(  قریة 4404 وحدة تضم 1092 : 1997عام  
  % ) 100( قریة 4568 وحدة تضم  1164 : 2004عام  

 
 التمویل المتاح

 2004 -1994عام 
 

  % 64.8    مليون جنيه1676 : ةــــــــالحكوم
  % 1.3   مليون جنيه 34 : معونة أجنبية

  % 4.9    مليون جنيه127 :روضــــــــــق
  % 29.1   مليون جنيه 749 :ةــــــــمشارآ

 
  % 100   2586 : اإلجمالـــــي 

 
 المشروعات

 .بنية أساسية وبيئية : من االستثمارات    74% 
 .تنمية بشریة : من االستثمارات  16.5% 
 ) مشروع صغير ألف 48( تنمية اقتصادیة : من االستثمارات   % 7.4 
 .تنمية مؤسسية :من االستثمارات   % 2.5 
  

 . مشروع وعملية تنمویةألف 93.8 %    100          
 

 2004حتى عام  من نتائج التطبيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجال  1994 2004
لية قيادة محألف 45  بناء مؤسسي  متطوعألف 23

 األسر المستفيدة من مياه الشرب 73%  82.1%
 األسر المستفيدة من الصرف الصحي  37%  78.2%

 نسبة الطرق الرئيسية المرصوفة  27% 63% 
 األسر المستفيدة بالكهرباء  83%  98%
 نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي  83%  94%
 ق بالتعليم األساسي لإلناثنسبة االلتحا  61%  87%
  نسبة األسر المستفيدة بالصحة  86%  99%
 والدات تحت إشراف طبي  41%  64%

 :مشاآل ودروس مستفادة
 .البدء قبل تدریب العاملين .1
 .البدء قبل التعدیالت القانونية .2
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 .النظرة القطاعية والمنافسة .3
 .القدراتالترآيز على التنفيذ العيني بدًال من بناء  .4
 . التنسيق والتكاملافتقاد .5
 . العدالة الضریبيةافتقاد .6
 .القفز فوق المخططات الزمنية .7
 الترآيز على البنية األساسية دون الباقي .8
 .األساليب الحكومية البيروقراطية .9

 .إیقاف المتابعة والتدریب لبعض الوقت .10
 .عدم تحفيز العاملين .11
 .التعجل السياسي للنتائج .12

 
 2005شروق بعد 

 مج في الخطة المحلية الموحدة ذات أسلوب ومنهج شروق ولكن دون آلياتهاد
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 )16(مرفق
 جيبوتي/ منظمة بندر جدید تجربة 

 أمال سعيد سالم
 نائب رئيس منظمة بندر جدید 
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 تجربة منظمة بندر جدید

 
 :الصفات األساسية للجمعيات الخيریة في جيبوتي

وتي في          ات ألهداف ریاضية      تأسست معظم الجمعيات في جيب ة  ,  الثمانين ة و ثقافي دي        . اجتماعي ى األذهان التضامن التقلي ات إل وأعادت عدة جمعي
لنقص في الكوادر البشریة ولحاجات الشباب    ,  توقفت هذه المبادرة الشعبية في بدایة التسعينات للصعوبات المالية      . القدیم المعتمد على المساعدات   
 . مد أساسا على الشبابالمتنامية و آانت الجمعيات تعت

 .الفيضانات وزحف الالجئين من الدول المجاورة, الجفاف, نتيجة للحرب األهلية  ) 94-91(وتدهور هذا الوضع
الصحة، توزیع المساعدات اإلنسانية،  :  الحارات والتي رآزت جهودها على المجاالت التاليةتوقد عرفت جيبوتي في األعوام األخيرة انتشار جمعيا   

 .  زومكافحة اإلید,  ةالبيئ, محو أالمية, دراسات لدعم التالميذ, تنمية ألمراعي,  الحاراتتنظيف
وزارة االقتصاد                        ةة الجمعيات والمنظمات العامل   ل هي جم  217حوالي   ابع ل ر الت ة الفق ام بإحصائهن مكتب وحدة التنسيق لمحارب  في جيبوتي التي ق

 .والمالية والتخطيط المكلف بالخصخصة
يم        .  جمعيات لها أهداف ذو طموح غير محددة وتتعدى حجم طاقتها وإمكانيتها المالية           معظم ال  رات بمشكلة التنظ ذه الثغ د األهداف و    , ترتبط ه بتحدی

الهن        ةاإلستراتجي ذ الالعقالني إلعم ات الحد من نشاط األعضاء           .  المناسبة وبتنفي د         , وتواجه الجمعي ا یه وارد م  استمراریة   دالعمل التطوعي والم
 .   اودهوج
   
  منظمة بندر جدید.3

 البدایة 
ار              . وتحمل اسم إحدى الحارات القدیمة للعاصمة جيبوتي      , 1992تأسست بندر جدید في نوفمبر       ة و تخفيف أث ة الوطني وتهدف للمساهمة في التنمي

 . ي الجيبوتيأالزمة االقتصادیة على ألفئة الفقيرة من الشعب الجيبوتي أصبحت رغبة ملحة من قبل المجتمع المدن
 

 المهمة
تدامة   ة المس م التنمي ر و دع ة الفق ا هي مكافح ى عاتقه ة عل ا المنظم ي تبنته ة الت اعدة  . والمهم الل المس ن خ ع م ى الواق ة عل ذه المهم ترجمت ه

ال   و التعليم,  المحليين واألجانبةالمستمرة للعائالت المحرومة بالمواد الغذائية والملبسة المعطاة من قبل شرآاء المنظم      والصحة بفتح حضانة أطف
 .  وعيادة طبية و األنشطة المنتجة للدخل الفردي أو الجماعي

 
 نشاط المنظمة

وشعرت بندر جدید في . منذ تأسيسها رآزت بندر جدید آل طاقاتها للدعم العيني لصالح الفقراء من خالل حمالت إغاثة من المواد الغذائية والمالبس      
اعي , ي وضع برامج یشمل التعليم   األخير ضرورة اتساع نشاطها ف     ل       , األنشطة المنتجة للدخل الفردي أو الجم تسيير مشاریع صغيرة في الریف مث

 . المطر ساعد المواطنين تجنب العطش خالل أیام الصيف الحارءفي شمال البالد حيت بنت حاجزا لما" جله جبله" مشروع 
ا مع تعزی           دافها متزامن دا أه ة أن تحدد جي ا      ساعدت المنظم ذ مهمته ا الضروریة لتنفي ه موارده دراتها و تعبي ع      . ز ق ى الواق ا عل ومن خالل تجربته

ل                                 د بمصداقية و نزاهة من قب در جدی ع بن ا وتتمت استطاعت بندر جدید أن تتحول من مرحلة جمعية إلى منظمة مع العدید من اإلمكانيات في حوزته
ات الدیمقراطي      يلك یعود ف  وذ. المنظمات الدولية ومن أعضائها   , الممونين, الحكومة  في  ة الدرجة األساسية إلى شفافية اإلدارة والحسابات واالنتخاب

 .آل عامين النتخاب رئيس المنظمة
 

 . ينالممول
 صفوف للدراسة وقاعة المؤتمرات, فالمستوص,  األطفالةروض,  لبناء المقرنحكومة اليابا •
 عدات ومساحة ألطفال الروضةحكومة الوالیات المتحدة األمریكية لبناء المستودع وم •
ع  • دا و بالشراآة م ة آن دا" حكوم اث قاعة المحاضرات" اآسفام آن ب , أآلت الصوت وتكييف القاعة, ألث ز ومرت دات ورشة التطری مع

 .موظف لتنسيق النشاط االقتصادي واالجتماعي
 منظمة المؤتمر اإلسالمي لبناء السور وشراء عدة معدات •
دعمها  • ریة ل ة السویس ن فيضانات  الحكوم ي تضررت م اآن الت رميم المس ي ت ترا1994ف ك باالش ي ك وذال تنتية ف ع الكنيسة البروتس  م

 .جيبوتي
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  الشرآاء ا آلخرون

  شریك في مكافحة الفقر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •
 شریك في تنمية الطفولة الصغيرة: صندوق األمم المتحدة للطفولة •
 ةشریك في إطار المساعدات الغذائي: برنامج األمم المتحدة للتغذیة •
 1999اليوم العالمي لإلیدز في : منظمة األمم المتحدة و اإلیدز •
  شریك في بناء مقر بندر جدید وعدة نشاطات أخرى: جمعية األطباء في أسيا •

 .ة على منصب عضو استشاري في المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحد2002حازت بندر جدید في ینایر 
  : ودوليةإقليمية عدة شبكات  فيةعضوی
  والمجلس العربي للطفولة والتنمية الشبكـة العربية -
 المجلس الّدولي للنشاط االجتماعي -
  عالقات استشاریة مع األمم المتحدةاتند وات الجمعيات غير حكومية ذ -
  في قرن افریقيةللمرأةمنظمة المبادرة اإلستراتجية  -

 الصعوبات
 صعوبات مالية

ا سيقود               دولكن ال یساع  .  ءمن دخل المنظمة مصدرها اشتراك األعضا     % 85 ام مم  الوضع االقتصادي الحالي وتأخير الرواتب دفع االشتراآات بنظ
 .عمل المنظمة التي تواجه طلب متزاید من قبل المواطنين المحتاجين

 
 الموارد البشریة

وارد         منذ عشرة أعوام استطاعت المنظمة أن تعمل بفضل عدد من            ه الم اتهم لتعبي , األشخاص المتطوعين الذین استطاعوا أن یسخروا أوقاتهم وطاق
 نوجدوا أنفسهم ال یستطيعو   ,  یقسمون وقتهم بين عملهم والمنظمة     نالذی, هؤالء المتطوعين . تسهيل وتنظيم األنشطة على مستوى المقر و الميدان       

 . قتتلبية مطالب المحتاجين المتزایدة و المستمرة لضيق الو

 الفرص
 . تعزیز القدراتص االقتصادي و بما یخ,االجتماعي,   على المستوى الحكوميالفرص التي تتاح حاليا لبندر جدید عدیدة منها

 
 على المستوى الحكومي

ا تشجع أیضا الدول                         ة ، آم ات و المنظمات المحلي دني ساهم بانتشار الجمعي ة ا     ةالدعم الحكومي للمجتمع الم ة       سياسة الالمرآزی ى تقوی زة عل لمرتك
ة  (  التنمية ءالدولة مع المجتمع المدني إلعطاء شرعية وجود آلية للتشاور بين أطراف شرآا ة ةالخدمات الالمرآزی  , السلطة المرآزی ات  ,  للدول الهيئ

 ). المحلية والفصائل األخرى ذات مصالح مشترآةةالسياسي
 

 على المستوى االجتماعي
الصندوق االجتماعي للتنمية و والوآالة الجيبوتية لألشغال والمصلحة العامة لتخفيف الضغط على المواطن توجد حاليا قروض صغيرة من قبل 

 . من إجراءات إعادة الهيكلة لصندوق النقد الدوليرالفقي
 
 

 .على المستوى االقتصادي
الدخل و أیضا تنظيم الجماعات الشعبية لحسن یشكل الوضع االقتصادي الحالي الصعب طریقة للمنظمات الغير حكومية إلدارة مشاریع إنتاج 

 .مثال على ذلك مشروع جيله جبله لتخزین مياه األمطار بمساعدة بندر جدید. استغالل الدائم للموارد الطبيعية
 

 تعزیز القدرات
دني وان أعضاء منظمة بندر قد عبرت عدة جهات مختصة من الهيئات الدولية المانحة على رغبتهم في تمویل هذا المشروع لصالح المجتمع الم
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 .    جدید مستعدیين للقيا م بهذا الدور
 

 2008-2004المحاور اإلستراتجية لخطة العمل
 

  .دور المرأة والماء, البيئة, التعليم, الصحة, العمل طبقا لتوجهات العامة للبلد مثل مكافحة الفقر -1
 .ة جيبوتي وباهتمام الممولين في جيبوتي و األهداف الثابتة للمنظمةمراعاة االتفاقيات الدولية الموقعة والمصادقة من قبل جمهوری -2
 . التعليم واإلعالم والحشد المالي, اإلدارة, تعزز من القدرات البشریة خاصة في مجال السياسة اإلنمائية -3
 

 أولویات خطة العمل
 مراجعة الئحة المنظمة

ستشمل التغيرات الوسائل التي تضمن لبندر جدید العمل الذي یليق بها . اجبات البلدبصفة عامة ستظل بندر جدید منظمة خيریة بموجب القوانين وو
 .   القدرات البشریة و التوجهات الجدیدةزتعزی, تعبيه الموارد: وهي

 تعبيه الموارد المالية

 :التالييجب أن تعتمد تعبيه الموارد التي هي أساس النجاح لتنفيذ المشاريع وحفظ وتنمية المنظمة على النحو 
 ءزیادة عدد األعضا 
 إنتاج مشاریع صالحة للتنمية المستدامة 
 تشجيع األعضاء بتقدیم مشاریع في إطار أهداف المنظمة 
 تنظيم برامج تعليمية للمنظمات المحلية 
ل   بالد مث ي ال ذ ف ي تنف رامج الت ي الب ة ف ة: إدراج المنظم اعي للتنمي دز, الصندوق االجتم ة اإلی امج مكافح امج , برن ربرن ذار المبك إدارة , اإلن

 .المؤسسات الصغيرة والبيئة, القروض الصغيرة, األمن الغذاء, الكوارث
 .مجلة تنشر آل ثالثة أشهر والتقریر السنوي, لإنتاج الوثائق مثل آتب روضة األطفا •
   

  البشرية الموارد
  باالشتراك بفعاليات المنظمةءترغيب األعضا •
 تعزیز نظام آفالة الفقراء •
 خلية للشباب دون العشرین إلدماجهم في نشاطات المنظمةإنشاء  •
  األآثر أنتاجا بحوافز مادیة إذا أمكنءتشجيع األعضا •
 تنمية أنشطة ألمرآة  في المنظمة •
 تعيين مسئولين على المشاریع الممولة من قبل هيئات خارجية •
 ة مع الجمعيات األخرى والشبكات العالميتتعزیزا لعالقا •
 الفعاليات التي تعزز قدرات المنظمةالمشارآة في جميع  •
 )اإلعالم الخ, اإلدارة, دورة المشاریع( تدریب األعضاء حسب اهتماماتهم  •
  البشریة للمنظمة  القدراتزاستعمال شبكات المنظمات لتعزی •
 مع المنظمات العالمية "التتویم"تعزیز  •

          تقليص الفقر

 :  التالية للفقراء والمحتاجين فقط والآن یجب أن یوخز في الحسبان العواملةالمواد الغذائيتوزیع  في جيبوتي على  تقليص الفقررتصقال ی
 .الخ.....الصحة , ةالتعليمي, ةالثقافي, ةاالجتماعي, البشریة •
 الحصول على الماء النقي: الطبيعية •
 .معرفة تقنية الخ, إنتاج: التقنية •
 . الخ.......نالسك, تاالتصاال, الطرق: البنية التحتية •
 .تمویل مشروع صغير: المالية •
 إدارة الكوارث: البيئية •
 الحكومة الرشيدة: السياسية واالقتصادیة •

توجد حاليا في جيبوتي عدة برامج تستهدف هذه . یظهر هذا األخذ في الحسبان أن نظریات مكافحة الفقر متعددة و الحلول تتمشى مع طبيعة البلد
 .لة لتساهم في هذه األعمالالعوامل فعلى المنظمة أن تجد الوسي

 
 :حسب االستطاعة ومن أالن من الممكن على بندر جدید أن تساهم في تنمية المشاریع مثل

 تعزیز قدرات المجتمع المدني •
 تخزین الماء لمكافحة العطش في الریف •
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ة  • غيرة المقنع اریع الص خاص ذو المش غيرة لألش روض الص الل الق ن خ اریع م ع المش ة تنوی تنمي
 

 
 دور أآثر فعالية مثل اإلسهام في ورش وطنية الخ ،إلى... صحة, تربية, مالبس,غذاء  توزیعفي  الخيري التي من دورها ة بندر جدیدمنظمتحولت 

شارك في . لتعزیز قدرات الجمعيات الوطنية  ، آندا/ ام ف مساعدة مالية من قبل أآس حيث ساهمت في توفير .ودولية تستهدف التنمية المستدامة
  :في مجاالت) نساء ورجال (مشارك 149 جمعية و 22شات أآثر من ورال

                                  
 (Leadership)      القيادة  -
 الوضع االجتماعي واالقتصادي ودور الجمعيات في التنمية  -
 دور الجمعيات في مكافحة األمية -
 موضوع الجند ر  -
 تطویر التكنولوجية الجدیدة عبر االنترنت  -
 تخطيط وتسيير المشاریع  -
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 )17(مرفق

 في المشارآة المدنية بناء القدرات
 نجاة قربرني

 لشؤون االقتصادیة واالجتماعيةلألمم المتحدة ادائرة  / مستشار أول
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 :في المشارآة المدنية بناء القدرات

 تعریف المشارآة المدنية 
 تعریف بناء القدرات 
 ا واحتياجات بناء القدراتقضای 
دة        م المتح ة لألم ة التابع ادیة االجتماعي ؤون االقتص رة الش اهمة دائ ي     : مس ة ف ارآة المدني لة بالمش دریب ذات الص رزم الت

 السياسات العامة
 

 تعریف المشارآة المدنية
 أعمال فردیة وجماعية صممت لتحدید المسائل التي تهم العامة ومعالجتها 
ة أشكاال عدة       یمكن أن تأخذ الم      ى المشارآة                  : شارآة المدني ة ومشارآة المنظمات إل ة التطوعي ين المشارآة الفردی راوح ب تت

 االنتخابية
 :وقد تشمل جهودا في 

 مناقشة مسألة ما مباشرة -
 التشارك مع اآلخرین في المجتمع  لحل مشكلة -
 التفاعل مع مؤسسات الدیمقراطية التمثيلية -

 html.engagement-civic/dialogues/org.actionforchange.www://http: المصدر
 

 ثالث مستویات: االشتراك المدني - المشارآة المدنية
 لمواطنين والعمالء عالقة باتجاه واحد تقوم الحكومة من خاللها بنشر المعلومات إلى ا:المعلومات 
واطنين واستالمها، ووجهات                     :االستشارة  ى وجهات نظر الم  عالقة ذات اتجاهين تسعى الحكومة من خاللها الى الحصول عل

ك التي         ا تل يهم بشكل مباشر، أو ربم نظر العمالء أو المجتمعات في ما یتعلق بالسياسات او البرامج أو الخدمات التي تؤثر عل
  فاعل یكون لهم فيها تواصل

 
راح و             :المشارآة الفاعلة   ون والعمالء في اقت ه المواطن ذي یلعب أو صياغة حوار بشأن    / تعترف هذه المشارآة وتقر بالدور ال

 السياسة والبرنامج وخيارات الخدمة
 

 یعتبر آل مستوى من مستویات المشارآة الثالث مناسبا ضمن  ظروف خاصة لتحقيق نتائج خاصة
 

 المراحل السبعة  - المشارآة المدنية
 عملية المشارآة لالتصميم والتخطيط: المرحلة األولى 

  المشارآةأغراضلتوضيح وتحدید  .1
  التي سيتم مناقشتهاالمسائللتحدید  .2
  المشارآة المرغوب فيهامستویاتلتحدید  .3
  المشارآةاألطراف المعنيةلتحدید  .4

 
 وتوصيف المسائل تعبئة األطراف المعنية: المرحلة الثانية 
 ترتيب المسائل حسب األولویة والتوصل إلى التزام من الجهات المعنية: لة الثالثةالمرح 
 صياغة السياسات والخطط والبرامج والمشاریع العامة : المرحلة الرابعة 
 تنفيذ  السياسات والخطط والبرامج والمشاریع العامة : المرحلة الخامسة 
 عملية المراقبة والتقييم: المرحلة السادسة 
 بناء القدرات: ة السابعةالمرحل 

http://www.actionforchange.org/dialogues/civic-engagement.html
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 تعریف بناء القدرات

  تطویر المهارات البشریة أو البنى التحتية المجتمعية في مجتمع أو مؤسسةإلىهي الجهود الرامية  
 تتأتى الحاجة لبناء القدرات لخفض مستوى الخطر 
ية و        ة والسياس ية والمالي ادر المؤسس ویر المص ع، تط و أوس ى،  نح درات عل اء الق مل بن ة   یش ادر آالتقني ن المص ا م غيره

  بمستویاتها المختلفة إضافة إلى أقسام المجتمع
  htm.home20%eng-terminology-lib/library/eng/org.unisdr.www: المصدر

 
 تي ینبغي معالجتهاالمسائل ال الوضع الراهن

اطق الحرجة              ى وجه الخصوص في المن ر وعل اطق     : تزاید نسبة الفق اطق شبه الحضریة والمن ل    المن اطق األق ة والمن القروی
 )الفقراء واتساع الفجوة بين األغنياء (تجهيزا

  والمرأة وآبار السناحتياجات السكان الملحة والمتزایدة على الخدمات االجتماعية والعامة وبخاصة الفقراء واألقل حظا 
 الهجرة من المناطق القرویة واالنفجار الحضري و قلة األمن 
 )نتيجة الضغوط الكبيرة(االنحطاط البيئي المتنامي والتنمية واإلدارة السيئة للموارد البشریة والطبيعية  
 النمو االقتصادي البطيء وارتفاع معدل البطالة والتضخم 
 ية والخدمات االجتماعية والبيئة واالستثمار االقتصادينقص تمویل البنى التحتية األساس 
 اختالل التوازن والتفاوت بين 

 عاصمة المدینة وباقي مناطق القطر -
 منطقة أو منطقتين متطورتين والمناطق األخرى -
 مناطق مدنية والضواحي والمناطق القرویة -

 اختالل التوازن فيما یتعلق 
  توزیع السكان والبيئة والتحضر -
 قتصادي ، المعدات والبنية التحتية النمو اال -
 ظروف الحياة وخلق فرص العمل والنوع االجتماعي والدخل وفرص االستثمار والخدمات االجتماعية/ التسهيالت  -

 
  قضایا – في المشارآة المدنية بناء القدرات

 
  المؤسسات الحكومة

 التوجيه واإلرشاد والقيادة 
 تمّكن البيئة من المشارآة 
   طني والمحليالدعم الو 
 الشراآة 
 الشفافية 
 المساءلة 
 القدرة 

 المجتمع المدني/منظمات المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية 
 تمثيل المواطنين/ الناس 
 البعد االجتماعي والمشارآة 
 المساءلة 
 قدرات التنفيذ 
 المشارآة في التقييم والمراقبة 
 المشارآة في وضع الميزانية 

http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng home.htm


123 - 113 

 المشارآة في التدقيق 
 االستقالل والحریة 

 األوساط األآادیمية
 دعم األبحاث 
 التحقق من صحة الطرق والنتائج 
 الشراآة 

 القطاع الخاص
 دعم النمو االستراتيجي 
 االستثمار 
 الشراآة 

 
 المسائل – في المشارآة المدنية بناء القدرات

 
 المشارآة الثنائية والمشارآة متعددة األطراف

 الدعم الفني والشراآة 
 لتمویلمصدر ا 

 األمانة العامة لألمم المتحدة والمفوضيات اإلقليمية
 البعد متعدد القطاعات 
 السياسة والصالحية 
 الدعم الجوهري والتشغيلي واإلداري 

 وآاالت األمم المتحدة
 الدعم الفني المتخصّص 
 القدرات اإلجرائية والتنفيذیة 
 التمثيل والصالت على مستوى القطر والتمویل 

 
 

 رزم تدریبية –  الشؤون االقتصادیة واالجتماعية في بناء القدرات المتعلقة بالمشارآة المدنيةمساهمة دائرة
 دليل عملي إلرشاد الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألطراف المعنية األخرى والشرآاء 
ائق السياس  (من الممكن أن تتكيف بسهولة مع االحتياجات الخاصة بكل بلد أو إقليم     ة  آالحق ة والمالي ذلك   ) ية والتقني وتتكيف آ

 مع نقاط الترآيز المختلفة حول التشارك في الحوآمة
ذهني      ات العصف ال ارات وعملي ة واالستش الل المعلوماتي ن خ ع م راك المجتم ي إلش ل منطق ار عم ا وإط ا متناغم دم منهج تق

الدول األعضاء والمنظمات غير    (ألطراف المعنية   والعمل ألغراض التسميد البيني والشراآة التي تعتمد على النتائج بين آافة ا           
 )الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي واألمم المتحدة

 :بشأن آيفية البناء والتقویة“ خطوة بخطوة”منهج وعملية واضحين یقومان على مبدأ  
 الحوار الحكومي/ المجتمع المدني -
 إقامة العالقات -
 نتائج الموجهة نحو سياسات دعم الفقراء والسياسات االقتصادیة االجتماعية واألهداف اإلنمائية األلفيةشراآة ال -

 
  التقنيات والطرق المبتكرة والعمليات المطورة-:  استنادا إلى

  األنشطة المنفذة–  أفضل التمارین المجربة -
  المخرجات والنتائج المحصلة–  المدخالت المخصصة -
  الدروس المستفادة–ل المزودة   الوسائ-
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 :صممت الحقيبة التجریبية في المشارآة للتطرق إلى

 التحدیات/ أربعة توجهات رئيسية
 األقلمة /العولمة 
 (ICT)تقنيات المعلومات واالتصال  
كان (   األهداف اإلنمائية األلفية / التنمية البشریة المستدامة  ة/ الس ة / المدني ر / البيئ ن/ الفق / األم

 )السالم
ى        / التحول إلى اللمرآزیة  / المشارآة  ( التحول إلى الدیمقراطية والدیمقراطية       ة عل الشراآات والمشارآة في الحوآم

 )آافة المستویات
 السياق

 العولمة   البيئة الدولية 
 اإلقليمية    البيئة اإلقليمية 
 واقع البلد    السياق الوطني 

 إطار العمل المؤسسي للمشارآة
 عة مرتكزاتأرب      

 القطاع الخاص/ المجتمع األآادیمي/المنظمات المجتمعية/المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني / المواطنون
 البرلمان 
 )بمستواها المرآزي واإلقليمي والمحلي(الحكومة  
  السلطات المحلية 

 أربعة أسئلة جوهریة تتعلق بالمشارآة
 لماذا؟ األهداف 
 يةمن؟ األطراف المعن 
 المنتج/ النتائج / ماذا؟ المحتوى  
 العمليات المستخدمة في المشارآة/ آيف؟ الوسائل 
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 في وضع السياسات العامة مشارآة الحكومة/ المجتمع المدني 

 

5/29/2007 17N Karaborni /Senior Adviser/ UNDESA

ةكراشم / / يندملا عمتجملا يندملا عمتجملا ةكراشمةموكحلا  ةموكحلا 
ةماعلا تاسايسلا عضو يفةماعلا تاسايسلا عضو يف

ةموكحلاةموكحلا

ناملربلا

نونطاوملا

ةيلحملا تاطلسلا
 عمتجملا تامظنم

 /ةيعمتجملا تامظنملا/يندملا
ةيموكحلا ريغ تامظنملا

 عمتجملاصاخلا عاطقلا
يميداكألا

ةكراشملا
ةيزكرمللا
طارخنالا

 تامولعملا ةينقت
لاصتإلاو

ةملوعلا
ةيميلقإلا

 ةئيبلا / رضحتلا /ناكسلا
مالسلا /نمألا /رقفلا/

ةموكحلا ةكراشم /  يندملا عمتجملا
ةماعلا تاسايسلا عضو يف

هألا           ؟اذامل فاد

؟اذام

ىوتحملا

تايلمعلا / لئاسولا ؟فيك

؟نم

ةينعملا فارطألا

 
 

 في المشارآة المدنية بناء القدرات
 األهداف  لماذا؟  -
        المحتوى   اذا؟ـم -
   ن؟   األطراف المعنيةــم -
       العمليات/ ائل الوس   آيف؟ -

 
 

 )األهداف(لماذا؟ 
 توقعات جدیدة للمواطنين 
o حقوق اإلنسان/ الصحة / األمن / السالم/ الغذاء 
o العدالة 
o  مشارآة الجميع/ اإلنصاف 
o ظروف ومستوى حياة افضل 
o خدمات محسنة ومتاحة للجميع 
o بيئة مزدهرة لالستثمار والتوظيف والمشارآة والتنمية 

 
 المجمع عليها فيما والمتعلقة بغایات واقعية ویمكن تحقيقها أهداف البلد:وطنيةأهداف التنمية ال 
o خفض معدل الفقر 
o نمو اقتصادي مستدام 
o تنمية وحمایة البيئة    
     
 التنمية البشریة المتناغمة/االستدامة / االجتماع / االقتصاد
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 اإلقليمية/ العولمة / األهداف اإلنمائية األلفية  
 رآة والمشارآة المدنيةالحوآمة المشا 

 
 لماذا؟: في المشارآة المدنية بناء القدرات

 ما الغرض من وراء تعزیز المشارآة المدنية؟ ما هي األهداف ؟ 
 ما هي المسائل التي سيتطرق إليها؟ 
 ما نوع العملية التي سيتم تطویرها؟ 
 هل نحن بحاجة لتطویر المهارات؟ وفي أي مجاالت؟ 
 ؟ ولمن یوجه؟)الخ... تعلم تجریبي/المشارآة والتفاعل، البالغين:المنهجية(آيف یتم توصيل التدریب  
 )ما هي الخطوات؛ آالتقویمات المتطلبة والفحوص وتعدیلها قبل المباشرة بالتدریب(ما هي عملية التخطيط؟  
 هل یعد التقييم ضروریا؟ وهل تعتبر التغذیة الراجعة هامة؟ ولماذا؟ 
 التأثير طویل األمد؟ماذا سيكون األثر المباشر و 
 ماذا ستحقق المشارآة المدنية وماذا ستنتج؟ 
  ما هي العوامل الخارجية؟ 

 
 لمن توجه؟: في المشارآة المدنية بناء القدرات

 القادة السياسيون 
 المسئولون الحكوميون 
 موظفو الدولة 
  البرلمانيون  
 السلطات المحلية 
 )الخ... لدینيونآالقادة التقليدیون والقادة ا(قادة المجتمعات  
 األوساط  األآادیمية ومعاهد التدریب واألبحاث 
 المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع الدولي 
 القطاع الخاص 
         آافة المواطنين وخصوصا الفقراء والمرأة واألقل حظا 

 
 :تشتمل األطراف المعنية على آل من

 تأثرون أو من بوسعهم التأثير بشكل فاعل بمسألة ذات أولویة  الذین ی- 
  الذین یملكون المعلومات والمصادر والتقویمات والمتابعة-
  الذین یتحكمون بأدوات التنفيذ- 

                                                             
 )لعملياتالوسائل وا(آيف؟ : في المشارآة المدنية بناء القدرات

 “خطوة بخطوة” منهج إتباع: العمليات الواضحة
 مرحلة وضع الخطط

 لتحدید مراحل المشارآة المرغوبة .1
 إلیضاح أهداف المشارآة .2
 لتحدید األطراف المعنية المشارآة .3
 لتحدید المسائل التي سيتطرق إليها .4

 
ي الق  ق إحساس بتبن ى خل يط عل ة التخط ي مرحل ة ف ارآة األطراف المعني ات ستساعد مش واطنين والمجتمع الء والم ن العم ضية وتمك

 والحكومة من العمل معا لتحدید الطریقة األنسب للمشارآة
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 “خطوة بخطوة”اتباع منهج : العمليات الواضحة
 مرحلة وضع الخطط

 لوضع إجراءات وعمليات واضحة تستند إلى سياقات الدولة الخاصة واألهداف ودراسات التقویم المتطلبة  . 5
 تيار وتبني الطرق  والتقنيات لكل مرحلة من مراحل المشارآةالخ . 6
  إلعداد ترتيبات عملية لبناء القدرات وبرامج التدریب واألنشطة المعدة للجميع وبتنظيم الجميع .7

 
 “خطوة بخطوة”اتباع منهج : العمليات الواضحة

 مرحلة التنفيذ
 لتأمين السبل والميزانية .1
 لتنفيذ األنشطة التدریبية .2
 تكيف مع الظروف المتغيرةلل .3
 للمشارآة في األنشطة المشترآة .4
 لتجدید االهتمامات وااللتزامات والعالقات  .5
 )تقویة العالقات(لتعزیز عملية التشبيك  .6
 لبناء وتقویة شراآات األطراف المعنية المتعددة .7

 
 “ خطوة بخطوة”اتباع منهج : العمليات الواضحة

 مرحلة التقویم والمتابعة
  المنجز وتقویم النتائجتقویم العمل .1
 صياغة الدروس المستفادة .2
 آتابة التقاریر وطلب التغذیة الراجعة وطرح اقتراحات تطویر العملية .3
 تعزیز متابعة األطراف المعنية المتعددة وأنشطة الشراآة والمشاریع والبرامج .4
 التشارك في تجارب إیجابية وسلبية .5
 شروط النجاح

 
 لب وليس على العرضتعتمد على الط: منهجية الجودة 
 المحصلة/  اإلجماع على المسائل ــ والغایات والمقاربات والعمليات والتقنيات والنتائج - الفهم العام – التعبئة االجتماعية 
 النهج الشامل في بناء القدرات مع الترآيز على تنمية الموارد البشریة والبناء المؤسسي واالستدامة لكافة األطراف المعنية 
 ط االستراتيجي واالستخدام السليم لتقنية المعلومات واالتصالالتخطي 
 :البيئة المناسبة في آافة المستویات 

   
 مأسسة المشارآة المدنية

 النصر والفوز للجميع : النتائج الموجهة إلقامة العالقات واالستفادة منها 
 التمویل والشراآة 

 
  الجنوب–ب الجنو التعاون العربي ودول/تعاون الفنيال التوصيات

 :من أجل تعزیز
اء المؤسسي   / تبادل الخبرات المبتكرة    وارد البشریة    / أفضل التمارین المتعلقة بالبن ة الم ذ  / التخطيط  / تنمي ویم  / التنفي / التق

                        إجراء التدقيق من أجل االستدامة االقتصادیة واالجتماعية والتنمية البشریة واألهداف اإلنمائية األلفية
دری/ تعلم ال   تراتيجيات      بالت ى اإلس راف عل ذ واإلش ميم وتنفي ات لتص رق والعملي ات والط رة والتقني ات المبتك ى المنهجي  عل

 الشاملة للمشارآة المدنية في وضع السياسات العامة لخفض معدل الفقر ولنمو اقتصادي مستدام و تنمية بشریة مستدامة
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  ك تطویر المواد التعليمية والتشبي 
ع           / تنفيذ المشاریع الریادیة المشترآة     / تصميم    دة للجمي ة المراحل المع ة بشریة مستدامة في آاف برامج من أجل تحقيق تنمي

 والمنظمة من قبل الجميع
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 )18(مرفق 
 إعالن عمان

فرص المشارآة المدنية في السياسات االجتماعية االقتصادیة في العالم العربي "
 "وتحدیاتها
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 ن عمانإعال

 بخصوص فرص المشارآة المدنية في السياسات االجتماعية االقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتها
 

 خلفية عامة: أوًال
تسعى الكثير من الدول وبشكل متزاید لحشد مشارآة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في عمليات وضع سياسات  )1

ات على أن مشارآة المجتمعات والمواطنين في العملية السياسية وآذلك اإلجراءات وُیجمع العدید من واضعي السياس. الدولة
المؤسسية لتأمين الحوار مع المجتمعات هي المفتاح لوضع السياسات التشارآية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها 

 .  بما في ذلك أهداف التنمية األلفية
 إلى التقدم الملموس الذي یشهده العالم العربي في العدید 2005في العالم العربي لعام ویشير ملخص أهداف التنمية األلفية  )2

من مجاالت أهداف التنمية األلفية، إال أنه یبرز العدید من جوانب العجز من بينها التباین في الدخول وآذلك بعض مستویات 
 للناتج المحلي اإلجمالي للفرد في التسعينيات من القرن وإضافة إلى ذلك، فقد سجل العالم العربي أدنى معدالت نمو. الحرمان

یواجه العالم العربي مجموعة من التحدیات في :"وقد جاء في ملخص التقریر. الماضي وفي مطلع القرن الواحد والعشرین
 التحدیات سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع عدالة اجتماعية وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية األلفية، ومن بين هذه

وتشمل المتطلبات األخرى التي تضمن . البطالة والفجوة بين الجنسين واألمية والفوارق اإلقليمية والحروب والصراعات
 ." نجاح جميع األهداف سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان والدیمقراطية والحوآمة الجيدة

درجة أآبر من الشراآة مع منظمات ) أ(:  على هدفين متداخلينولمواجهة هذه التحدیات، یرآز العالم العربي وبشكل متزاید )3
درجة أآبر من الترآيز على النمو االقتصادي المستدام مع عدالة ) ب(المجتمع المدني في السياسات االجتماعية االقتصادیة و

اء القدرات والمرتبطة وحيث أن هذه المبادرات حدیثة العهد، فقد أصبحت التدخالت لبن. اجتماعية وتحسين نوعية الحياة
 . بعمليات ومحتوى مشارآة المواطنين أمرًا أساسيًا ال غنى عنه

ورشة عمل بخصوص فرص المشارآة "ولهذه األسباب، نظمت دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة )4
وقد )". 2007 مارس 15-13عّمان، األردن، (المدنية في السياسات االجتماعية االقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتها 

ُنظِّمت ورشة العمل بمشارآة آل من دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمجلس الوطني لشؤون 
الدولي، األسرة، الذي ترأسه جاللة الملكة رانيا العبد اهللا، وبدعم من الحكومة األردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون 

وورشة العمل هي جزء من برنامج دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن
لألمم المتحدة لبناء القدرات في العالم العربي لدعم المشارآة المدنية في الحوآمة بشكل عام من خالل المناظرات والعصف 

نية الرئيسية التي تضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل إمكانية صياغة مبادرات بناء الذهني مع الجهات المع
القدرات على المشارآة المدنية وآيفية تطویر خطة عمل على مستوى الدولة إلعداد وإطالق المواثيق االجتماعية في آل من 

 . الدول المشارآة
عربي وزراء وبرلمانيين ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء من الحكومات وقد حضر ورشة عمل بناء القدرات في العالم ال )5

والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع األآادیمي ووسائل اإلعالم العربية وآذلك 
نهجيات المشارآة المدنية في وقد وفرت ورشة العمل للمشارآين منتدى لعقد مناقشات حول ممارسات وم. المنظمات الدولية

وضع السياسات وتنفيذها ومراقبتها لتناول القضایا التي تهم الناس وتحقيق أهداف التنمية الوطنية غایات التنمية المتفق 
 . عليها دوليًا بما في ذلك أهداف التنمية األلفية

 
  ابرز التحدیات والتوصيات: ثانيًا

 التحدیات 
 ية والبشریة واإلداریة والمؤسساتية ضعف القدرات المالية والفن • 
 ضعف ثقافة  التطوع   • 
 ندرة آليات الحصول على التمویل  • 
 ضعف أو عدم وضوح األطر التشریعية لعمل مؤسسات المجتمع المدني • 
 ضعف التنسيق بين مؤسسات  المجتمع المدني  • 
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 ضعف دور اإلعالم في التوعية حول آلية المشارآة الفاعلة وأشكالها  • 
 رجعيات الرسمية لمؤسسات المجتمع المدنيتعدد الم • 
 .ضعف الثقة المتبادلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين من جهة وبين هذه  المؤسسات والحكومة من جهة أخرى • 
 غياب التجدید  في بعض قيادات مؤسسات المجتمع المدني، وقلة إشراك الشباب فيها • 

 
 التوصيات

ا یسه  •  ریعي بم ار التش ویر اإلط ارآة    تط ا یرسخ المش دافها بم ة أه ا لخدم يم عمله جيل المؤسسات وتنظ ى تس اعد عل ل ویس
 المجتمعية

 تفعيل األطر المناسبة لرفع القدرات الفنية والمالية لمؤسسات المجتمع المدني • 
 . مبادرة المجتمع المدني لطرح القضایا ذات األولویة ودعوة الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها • 
 . التشبيك والتنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني على المستوى المحلي والقطري والمستوى اإلقليمي إیجاد  آليات • 
 .الدعوة لتبادل الخبرات على المستوى العربي • 
 .  اعتماد معایير الشفافية المالية واإلداریة • 

 
 االلتزامات:  ثالثًا

 :قشات فعالة ومتعمقة بشأننحن المشارآون في ورشة العمل، ولدى انتهائنا من إجراء منا
 اعتبارات بشأن حوآمة جيدة تتضمن المشارآة المدنية

ندرك األهمية المتزایدة لمشارآة الناس ومدى فاعلية ذلك في صياغة السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ومراقبتها في  )1
  وسبيل تحقيق أهداف التنمية لبلدانهم وأهداف التنمية األلفية في العالم العربي؛

الحاجة إلى " الذي عزز E/RES/2005/55نؤآد على قرار مجلس األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعية رقم  )2
تعميق العمليات التشارآية للحكومة لضمان مشارآة المواطنين في تحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليًا بما في ذلك 

 ؛ و"األهداف المشمولة في إعالن األلفية الثالثة
نؤآد مجددًا على الدور المرآزي لبناء القدرات على الحوآمة في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والوصول إلى  )3

 غایات التنمية المتفق عليها دوليًا بما في ذلك األهداف والغایات المشمولة في إعالن األلفية الثالثة؛ و
مجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع األآادیمي ندرك األدوار األساسية التي تلعبها منظمات ال )4

والمؤسسات اإلعالمية لضمان صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج العامة بطریقة شفافة وفعالة لمصلحة 
 الشعوب؛ و

مجتمع المدني أمران ضروریان لحوآمة نرآز على أن الحوار والتشارك حول السياسات بين الحكومة والقطاع والخاص وال )5
 فعالة وشفافة ومسئولة وعادلة على المستویات الوطنية والمحلية والمجتمعية؛ و 

ندرك الحاجة إلى مزید من الدراسة حول األساليب التي تم تبنيها والتحدیات التي واجهتها الحكومات التي عززت مشارآة  )6
 المواطنين في عمليات الحوآمة العامة؛ و

ؤآد على فائدة المنهجيات واألساليب المختلفة لدعم الحكومة والجهات المعنية األخرى في سبيل تطبيق أسلوب المشارآة ن )7
 المدنية في عمليات وضع السياسات والبرامج؛ و

 ننظر بتقدیر بالغ إلى اإلعداد والتطبيق الناجحين للمواثيق االجتماعية الخاصة بالشعوب في دول جنوب آسيا؛ و )8
ر عن تقدیرنا لدائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفوضية نعب )9

االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة في غرب آسيا والوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة لمبادراتهم في سبيل 
 سلوب الحوآمة التشارآية في السياق الخاص بالدول العربية؛تشجيع تطویر وتطبيق ومناصرة أ
 مبادرات الحكومات والهيئات المحلية

نطالب الحكومات والهيئات المحلية المشارآة بممارسة سلطتها القویة في صياغة استراتيجيات لتشجيع الحوارات  )1
ت حقيقية لتشجيع وتعزیز المشارآة الكاملة والمشارآات بخصوص السياسات مع المنظمات المدنية وآذلك في اتخاذ إجراءا
 للمواطنين والمنظمات المدنية في العالم العربي في عملية وضعهم للسياسات؛ و

نشجع الحكومات المرآزیة والمحلية على التأآيد مجددًا على الحوآمة التشارآية ومشارآة المواطنين وتعميق ذلك خاصة  )2
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 آما نشجع على دعم مبادرات بناء القدرات في هذا الشأن؛ ومن خالل اآلليات التشریعية والمؤسسية، 
نطالب منظمات القطاع العام على آافة المستویات باتخاذ الخطوات لتعزیز مشارآة المواطنين والمنظمات المدنية في  )3

م الخدمات العامة التخطيط ووضع البرامج والموازنات والتخطيط والمراقبة والتقييم وآذلك في التغذیة الراجعة ومتابعة تقدی
 واالهتمام بإدماج مفاهيم النوع االجتماعي في السياسات االجتماعية واالقتصادیة على مختلف المستویات، و

نطالب الحكومات المشارآة والهيئات المحلية بضمان تخصيص الموارد البشریة والمالية لدعم تعزیز المشارآة المدنية في  )4
 . وتقدیم الخدماتصياغة السياسات العامة ومتابعتها 

نشجع الحكومات المشارآة والهيئات المحلية على تأسيس وصيانة شبكات تواصل مع المجتمعات الدولية لدعم بعضها  )5
 البعض في سبيل تعزیز المشارآة المدنية في عمليات وضع السياسات العامة وتقدیم الخدمات؛ و

اجاتها الخاصة للبناء المؤسسي للقدرات ألجل ترسيخ وإدارة نشجع المنظمات المشارآة من القطاع العام على تحدید احتي )6
 آليات فعالة للمشارآة المدنية في عمليات وضع السياسات وتقدیم الخدمات العامة؛ و

نلتمس دعم أي دولة أو مجموعة من الدول للتطوع باستضافة تأسيس وصيانة شبكة مشارآة المواطنين أو من یمثلهم في  )7
ة تبادل وجهات النظر والمعلومات وبناء القدرات واتخاذ الخطوات حول القضایا المتعلقة بالمشارآة العالم العربي لمواصل

  .الفعلية في السياسات والبرامج والمشاریع االبتكاریة
 مبادرات منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى 

م العربي لتأخذ زمام المبادرة في مناصرة المشارآة المدنية نشجع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى في العال )1
في عمليات وضع السياسات وتقدیم الخدمات والتعهد ببرامج ومشاریع بناء القدرات وتقدیم التغذیة الراجعة وأنشطة المتابعة 

 ن؛ ووترسيخ وتشجيع الحوار والمشارآة حول وضع السياسات مع الحكومة والهيئات المحلية والبرلمانيي
تشجيع منظمات المجتمع المدني على الحوار والمشارآة مع القطاع الخاص لتعميق مفهوم المسؤولية االجتماعية وتحسين  )2

 مشارآة القطاع الخاص في جهود منظمات المجتمع المدني من اجل التنمية؛و 
بين أنصارهم لمناصرة االستخدام نطالب منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى المشارآة بنشر إعالن عّمان  )3

 ؛ و"المشارآة المدنية"والتطبيق الفعال ألسلوب 
نشجع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية األخرى في العالم العربي للمشارآة في عملية تأسيس شبكة مشارآة  )4

ة بشبكة مشارآة المواطنين في العالم المواطنين في العالم العربي وآذلك في األنشطة التي تستخدم اآلليات الموضوعة الخاص
 العربي؛

 مبادرات المنظمات الدولية
نشجع دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ذات العالقة لضمان أن تستمر  )1

رة العامة في إعطاء األولویة للحوآمة التشارآية عناصر التعاون المعياریة والتحليلية والفنية التابعة لبرنامجهم الخاص باإلدا
 ومشارآة المواطنين في تطویر السياسات وتقدیم الخدمات والمحاسبة العامة؛ و

نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية األخرى ذات الشأن  )2
لتشارآية من خالل إصدار نتائج األبحاث والتحليالت والدراسات حول مشارآة المواطنين باالستمرار في دراستهم للحوآمة ا

 في تطویر السياسات وتقدیم الخدمات ومتابعتها على المستویات الوطنية والمحلية وتعزیز آليات المحاسبة العامة؛ و
ات الدولية  األخرى ذات الشأن بتعزیز شراآتهم نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظم )3

 مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وخاصة مجموعات المجتمع المدني لتنفيذ سياسات وبرامج الحوآمة التشارآية؛ و
م الدعم الفني نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى المشارآة بتقدی )4

والمالي للدول العربية التي تحتاج إلى بناء القدرات المؤسسية لصياغة وتنفيذ ومراقبة استراتيجيات وسياسات وبرامج 
 في عمليات وضع السياسات العامة وتقدیم الخدمات؛ و" المشارآة المدنية"تشجيع 

دة بتقدیم الدعم الفني لتأسيس وتشغيل شبكة مشارآة نطالب دائرة الشؤون االقتصادیة واالجتماعية التابعة لألمم المتح )5
 المواطنين في العالم العربي؛ 

 مبادرات الحكومة المضيفة
الم          " نطالب نحن المشارآون في ورشة العمل العربية         )1 ة االقتصادیة في الع ة في السياسات االجتماعي فرص المشارآة المدني

ع األ     " العربي وتحدیاتها  ان                      الحكومة المضيفة بأن تطل ى إعالن عّم دول المشارآة، عل ة عن ال م المتحدة، نياب ام لألم ين الع م
 . بخصوص فرص المشارآة المدنية في السياسات االجتماعية االقتصادیة في العالم العربي وتحدیاتها
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