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 االقتصـادي واالجتماعي

 

 

 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 تقريـر

  منطقة اإلسكوافي سبيل التنمية  في لشراكاتقليمية لاإللية اآل
  واالجتماعيةلى منتدى المجتمع المدني تحضيراً للقمة العربية الرابعة التنموية االقتصادية إمقدم  رحت  ق  م  

 2019كانون الثاني/يناير  11و 10بيروت، 

 موجـز

هيئة استشارية إقليمية، تتضمن عضويتها ممثلين عن الدول نشاء إتهدف هذه الورقة الى اقتراح 
سكوا أن تُسمى هذه الهيئة "اآللية اإلقليمية للشراكات في سبيل التنمية األعضاء والمجتمع المدني. وتقترح اإل

" مع التركيز على قضايا العدالة االجتماعية والمشاركة، وأن تقع ضمن اختصاص قسم سكواإلافي منطقة 
 .اإلسكواالعدالة االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في 

تتناول الورقة أهمية الشراكة المتعددة األطراف ودور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية 
ل تطبيقها بُ هذه اآللية ودورها وأهدافها المرجوة، وسُ  إنشاءتشرح أهمية  المستدامة والعدالة االجتماعية. كما

قترح وإسداء على المستويات اإلقليمية والمؤسسية والعالمية. والخبراء الحاضرون مدعّوون لمناقشة هذا المُ 
 المشورة بشأنه تمهيداً لعرضه على الدول األعضاء.
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 ةـمقدم

بإنشاء منصة للحوار ، التزمت اإلسكوا 2009في عام لية التنسيق اإلقليمي االجتماع الثالث عشر آلخالل  -1
مجلس ال"والهدف من هذه المنصة، التي أُطلقت عليها تسمية . العربية بين مختلف الشركاء في التنمية في المنطقة

حول المشورة االستراتيجية إسداء  ،")المجلس االستشاري(لمنظمات المجتمع المدني اإلقليمي االستشاري 
في بما ، ةة والعالميّ ة اإلقليميّ اإلنمائيّ إثراء األحداث و ،في المنطقةعمل األمم المتحدة في المجاالت ذات األولوية 

 المجلس االستشاري يستطيععلى هذا النحو، واألعضاء.  هااألمم المتحدة مع دولالتي تجريها مناقشات ذلك ال
 ق المعلومات والموارد بين األمم المتحدة والمجتمع المدني اإلقليميضمان تدفّ ترمي إلى مشاركة للة عملي إطالق

 .التنسيق بينهماضمان في االتجاهين و

للمناقشة تدى إنشاء من( أ: )المهام التاليةاالضطالع بُكلّف المجلس االستشاري  وعلى وجه التحديد، -2
ة لعمل األمم المتحدة اإلنمائي في ة والتشغيليّ ة والبرنامجيّ ات االستراتيجيّ بشأن األولويّ البحث والحوار والتحليل و

  ؛في المنطقة التنمية على صعيدأو المزمنة لقضايا المستجّدة اإبراز ب يُعنى فكرمركز العمل ك( ب) المنطقة؛
لمجتمع اإسهامات إعداد ( د) ؛هاطلبعلى  بناءً  ،ةاالستراتيجيّ  ة أوهج البرنامجيّ بشأن النُ  اسكولإلالمشورة ( إسداء ج)

 .(1)في المنطقة المدني اإلقليمي في األحداث اإلقليمية والعالمية التي تؤثر على اتجاهات السياسات

ح إنشاء اقترإلى اوالمجلس االستشاري،  حولالمناقشات تفعيل هذه إلى ة األساسيّ وتهدف ورقة المعلومات  -3
تقترح عضويتها الدول األعضاء والمجتمع المدني. وتضمن تكون واليتها ذات نطاق أوسع وتله هيئة مماثلة 

من قع ضتأن و ،"في منطقة اإلسكوا في سبيل التنمية اآللية اإلقليمية للشراكات"تُسّمى هذه الهيئة أن  الورقة
للشعبة عمل المعياري الفي إطار وذلك في شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا،  قسم العدالة االجتماعيةاختصاص 

المجلس  . ويستند االقتراح إلى مذكرات معلومات أساسية متوفرة حولمقبلةالعوام واأل 2019-2018 لعام
 .ه في هذا الشأنأفكارو ةاالجتماعيّ لعدالة افريق مناقشات االستشاري، وإلى 

ً أيض المقترحشير وي -4 اإلسكوا، ، بدعٍم من لمجتمع المدنيتابعة لومنظمات شبكات عدة ها تنفّذلى مبادرة إ ا
خطة التنمية المستدامة لعام تُعنى بوترمي إلى إنشاء منصة إقليمية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية 

في في الدعوة لعقد االجتماعات  اسلطتهاالستفادة من بو ،المنصةهذه بالبناء على عمل المقترح وصي يو. 2030
 .هاتب ازدواجيأثرها وتجنّ تعظيم والمختلفة المبادرات التآزر بين تعزيز أوجه 

 وعملها مع المجتمع المدني هاشراكاتتوجيهات األمم المتحدة بشأن  -أوالً 

البرامج اإلنمائية لدفع عجلة سيلة واعتبار أن الشراكات ب "،ةالشراك"األمم المتحدة مفهوم ثّمنت لطالما  -5
من ميثاق  71تنص المادة وبالتزاماتها المحلية والدولية. للوفاء  اتدعم اإلجراءات التي تقودها الحكومالعالمية و

"للمجلس  ، على ما يلي:1945 عام فيبموجبها المجلس االقتصادي واالجتماعي  ئأنشتي الواألمم المتحدة، 
عنى بالمسائل ة التي تُ غير الحكوميّ الهيئات جري الترتيبات المناسبة للتشاور مع االقتصادي واالجتماعي أن يُ 

                                                      
المجلس االستشاري ؛ ، )التاريخ غير مذكور(الفني، شعبة تخطيط البرامج والشراكات والتعاون الفني، قسم التعاون اإلسكوا (1)

 مفاهيمية.اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني إلى اإلسكوا: مذكرة 
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جريها إذا رأى ذلك جريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يُ وهذه الترتيبات قد يُ الداخلة في اختصاصه. 
 .(2)مم المتحدة ذي الشأن"مالئماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو األ

أّدى اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية و .المتعددة األطرافشراكات الالحديث عن  العقود، ازداد على مرّ و -6
سرعان ما وصل لتنفيذ هذه األهداف. واعتبار أن الشراكات وسيلةٌ بة، إلى بروز مفهوم الشراك 2000في عام 

 ،ذلك دوبعالختامية.  هاوثائقو ،مؤتمراتهاو ،مم المتحدةها األتة التي عقدالقمّ هذا المفهوم إلى العديد من مؤتمرات 
منحت العديد من الوثائق التشريعية التي إصدار شبكة االتفاق العالمي ونشاء نها إم ،بادرات خاصةة معد تنُفِّّذ

، أنشأت األمم المتحدة 2006ي عام . وفمع أصحاب مصلحة متعددين هاراكاتالمتعلقة بشاألمم المتحدة الواليات 
ة في إنشاء عالقات عمل مع شركاء تعزيز االتساق على نطاق المنظومالهدف منه الذي كان  ،مكتب الشراكات

 والجهات الفاعلة ناء الشراكات بين األمم المتحدةفي ما يتعلق ببالعالم، وتقديم الدعم والمشورة في ألمم المتحدة ا
 ة.نمائيّ لتحقيق األهداف اإل الدولغير  من

طلّع تالطموحات التي تتحقيق في الجهود الرامية إلى  حجر زاويةٍ  ة، أصبح مفهوم الشراك2015في عام و -7
صلة بالقضاء على الفقر وحماية األهداف المتّ في حين نالت وإلى تحقيقها.  2030خطة التنمية المستدامة لعام 
تنفيذ أهداف التنمية ُسبُل تعزيز  17الهدف فقد قُصد من  ،هتمامقسطاً كبيراً من االحد أكوكب األرض وعدم إهمال 

 ةالمستدامة، من خالل تفعيل الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الصعد العالمي
ى تحرير إمكانيّات هذه الكيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلل ُسبُ تعزيز ، وةوالمحلي ةوالوطني ةواإلقليمي

آليات لحشد المعارف والخبرات هي ة متعددة معنيجهات  بين أّن الشراكات 17-16الغاية عتبر توجه التحديد، 
ما وال سي ،دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدانوذلك ل ،ة وتبادلهاوالتكنولوجيا والموارد الماليّ 

ة والشراكات بين القطاع العام وتعزيز الشراكات العامّ إلى تشجيع  17-17تدعو الغاية و. في البلدان النامية
 والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعّالة.

خطة التنمية رسم مالمح على معاً الحكومات والدولي المجتمع المدني  عمليلم ة، في إطار هذه العمليّ و -8
 أهداف التنمية المستدامةتحقيق في جهات فاعلة قوية برزت منظماته بوصفها فحسب، بل  2030المستدامة لعام 

المقدمة الطوعيّة الموجز التجميعي للمساهمات  أّكدو .هذا الصددم المحرز في رصد التقدّ في و ةعلى الصعد المحلي
 نّ أالدولية ة الحكوميّ والمنتديات ة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وغيرها من الهيئات جان الفنيّ اللّ من 

مشاركة ا م، وال سي(24)الفقرة  تحقيق أهداف التنمية المستدامةشمول الجميع من العناصر الحاسمة في التعاون و
الجهات جميع ة وة واألوساط األكاديميّ ة والمجتمعات المحليّ ة والشعوب األصليّ المجتمع المدني والسلطات المحليّ 

عاون المبكر تالة على أهميّ الموجز التجميعي د وعلى وجه التحديد، شدّ  .(3)(25 )الفقرة األخرى ذات الصلةالفاعلة 
أصحاب ضمان سماع أصوات لالتخطيط والتنفيذ، "تَي خالل مرحل ،على الصعيد الوطنيللحكومات والمستنير 

ة معنيالالجهات بين  اتة، على سبيل المثال من خالل الحوارة الدوليّ في العمليات الحكوميّ  مالئمالمصلحة بشكل 
يضاً تضمن الموجز التجميعي أ(. و27" )الفقرة اإلسهاماتجمع من خالل أو جلسات االستماع، أو ، ةالمتعدد
العمل المشترك لتعزيز المشاركة والالزمة تطوير المهارات بمارسات وة وحوافز ومداخليّ ات آليّ بوضع توصية 

 .والتعاون والتشاور مع المؤسسات األخرى والمجتمع المدني

                                                      
 . 71ميثاق األمم المتحدة، الفصل العاشر: المجلس االقتصادي واالجتماعي، المادة  (2)

.          http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-x/index.html 

. موجز تجميعي للمساهمات الطوعية المقدمة من اللجان الفنيّة التابعة للمجلس (2017) تصادي واالجتماعيالمجلس االق (3)

 . (E/HLPF/2017/3) االقتصادي واالجتماعي وغيرها من الهيئات والمنتديات الحكوميّة الدوليّة

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-x/index.html
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/3
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 ً  دور المجتمع المدني على الصعيدين الوطني واإلقليمي -ثانيا

ة إلى أولويّات ترجمة الخطط العالميّ جلياً في للمجتمع المدني األساسي لدور يبرز اعلى الصعيد المحلي،  -9
جزءاً من واقع أن تشّكل هذه األولويّات ضمان العمل في الوقت نفسه على و ،المواطنينتعبئة في و ،وطنيّة
قضايا العالميّة المتعلّقة لوضع المحفِّّزة المجتمع المدني كعناصر . ورهناً بالوضع السياسي، تعمل منظمات بالشعو

إيصال على ساعد ة وغيرها في السياقات الوطنية. كما تيوبالتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئ بحقوق اإلنسان
 ،المشاركة الحقيقيةوحيثما تسود االستراتيجيات الوطنيّة. وضع على و ،أصوات المواطنين إلى الحوارات الوطنية

تقديم الخدمات، ل، وهاتنفيذ ه على العمل مع الحكومات لتنفيذ سياساتها ورصدقدرتتتعّزز و المجتمع المدنييتحّرر 
 الحكومات، والدعوة إلى اإلصالح. ددة السياق، ومساءلةاألبحاث والبيانات المحّ إنتاج و

ً جذريّ قّوتُها تغيراً ة وأسس المشاركة المدنيّ  وا، تغيّرتفي منطقة اإلسكو -10 منذ تسعينات القرن الماضي  ا
أّدت التغييرات عندما وعملها. نّظم حينما كانت منظمات المجتمع المدني تشارك بفعاليّة في مراجعة القوانين التي ت

قدرة الحكومات على توفير الخدمات  تراجعت ،لة الرفاهوتراجع دوتحرير االقتصاد إلى في السياسة االقتصادية 
ة واالجتماعية والصحية لى الخدمات االقتصاديعلى الحصول عالمواطنين فت قدرة ضعُ ، عندما لذلكلمواطنيها. و

 ملء الفراغ.إلى ، سارعت منظمات المجتمع المدني والثقافية

ً  المنطقة المجتمع المدني فيأوضاع نتفاضات العربية على وما برح التأثير الكبير لال -11 ال فالمنطقة . ساريا
 ً غير نمائية اإلفاعلة الجهات من الظهور شبكات كبيرة  تشهد تزايداً للتعددية السياسية فحسب، بل تشهد أيضا

، ينناشطو ،مدنيّة ومجموعاتظمات دينيّة، ومؤسسات، ومن ،ةجمعيات خيريّ تضمن تهذه الشبكات . والحكومية
ً ال، وحتى أحزاب، ونقابات عمّ مناصرةإعالم و، وشبكات فكرمراكز و الحقوق، مناصرة سياسيّة. ومن خالل  ا

جميع ، وتةواإلقليميّ  ةوالوطنيّ  ةعد المحليّ ة، وتشكيل الرأي العام على الصُ على األدلّ مرتكزة ال الدراساتوتوفير 
صياغة السياسات دورها في  تعزيز فيالحكومات  تساندمجموعات أن لالخبرات والدروس المستفادة، يمكن لهذه ا
ضمان استجابة بالتالي و ،ردع الفساد ص في الوقت عينه علىتحرِّ أن و ،اإلنمائية التي تعكس مطالب المواطنين

 .وتجاه المجتمع الدوليعلى الصعيد المحلي ت الحكومات مالئمة اللتزاما

ابات محّددة الهدف وتوفير استج في تمكين المجتمع المدني هامّ  دورباإلسكوا اضطلعت وفي هذا السياق،  -12
كون أكثر يللحوكمة  هجٍ تعزيز قدرة الحكومات على اعتماد نَ( أما يلي: ) من خالل ،مستويات رئيسيةى ثالثة عل

تعزيز قدراتها على الزمة لواألدوات ال ةتزويد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالمعرف( ب) تشاركية؛
ة من جهات فاعلة حكوميّ وطنية مؤلّفة خبراء  تيسير إنشاء لجان( ج) المشاركة في عمليات وضع السياسات؛

 .بالمشاركةهج اإلسكوا القائم على التنمية وغير حكومية لتعزيز نَ

ً منها و -13 ة، قادت ة واإلقليميّ لمجتمع المدني في التنمية الوطنيّ التابعة لبمساهمة الجهات الفاعلة اعترافا
الجهات لمناقشة االتجاهات والتطورات في مجاالت المشاركة هذه ت مع سلسلة من الحوارا 2013اإلسكوا منذ عام 

نظمات ممع إقليمية  عربيّة اتذروتها بعقد مشاورهذه الحوارات لغت وبة والمشاركة. ة والعدالة االجتماعيّ المدنيّ 
إلطار اات أولويّ لتي حّددت ا للتنميةبالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  ، وذلكالمجتمع المدني

في صت إليه هذه المشاورات الذي خلُ من منظور المجتمع المدنّي. وقد أُدرج اإلعالن  2015اإلنمائي لما بعد عام 
. 2015ما بعد عام التنمية لبشأن عمليّة  ّدم إلى األمين العام لألمم المتحدةقُ الذي تقرير الفريق الرفيع المستوى 

ات بين منظمات المجتمع المدني واإلسكوا في تقييم التغييرات والتطورات الحوار، ساعدت وعلى نحو متزايد
والفرص المتوفرة  المجتمع المدنيالماثلة أمام نشاط ات مناقشة التحديّ في نظمات، والتي شهدتها هذه الماألساسية 

 ات االنتقال السياسي في المنطقة.على المواطنة وعمليّ ذلك  وتأثيرله، 
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زيادة دور المجتمع المدني في من سماته جديد  عهدٌ ، بدأ 2030التنمية المستدامة لعام تنفيذ خطة مع بدء و -14
مع اإلسكوا. وفي هذا ه لتعزيز شراكات إذ سنحت الفرصة ،متابعة تنفيذ الخطة ورصدها على المستوى اإلقليمي

منصةً  القضايا اإلنمائيّةوعة واسعة من بمجموتهتّم  للمجتمع المدنيتابعة ومنظمة  نشأت ستون شبكةالسياق، أُ 
 جماعيّةال مشاركةالبهدف تعزيز  ،2030خطة التنمية المستدامة لعام ب ت عنىإقليميّةً لمنظمات المجتمع المدنّي 

أول ت المنصة قدمنظمات المجتمع المدنّي في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستعراضها في المنطقة. وعَ ل
أدرجت ة ختاميّ  وثيقةً  تعتمداو ،في بيروت بالشراكة مع اإلسكوا 2018نيسان/أبريل  23و 22يوَمي  ااجتماع له

تنفيذ والمتعلقة بللمنصة  األساسيّةرسائل اللمستقبل. وُعرضت لة الرئيسيّ  اهأهدافحددت فيها وهامة  رسائل فيها
جت أُ و ،2018في عام  المنتدى العربي للتنمية المستدامةخالل الخطة  إلى المنتدى السياسي ذي قُّدم ال التقريرفي درِّ

 .2018عام في الرفيع المستوى 

 ً  منطقة اإلسكوافي ة لشراكات اإلنمائيّ اإلقليمية للية اآل -ثالثا

المتخذة، على جميع المبادرات البناء إلى  تسعى شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا في ضوء كل ما تقدم، -15
جيع تشي وفي الحوار بين الدول األعضاء والجهات الفاعلة في المجتمع المدنخبرتها في تيسير إلى االستفادة من و

في لشراكات إقليميّة لة من خالل إنشاء آليّ وذلك  ،والقطاع الخاص المجتمع المدنيالشراكات بين القطاع العام و
ة هو ف العام من هذه اآلليّ والمشاركة. والهد قة بالعدالة االجتماعيّةمع التركيز على القضايا المتعلّ  ،سبيل التنمية

ة حكوميّ المنظمات غير الن ووحكوميّ الن ومسؤولذلك ال في البلدان األعضاء، بمن فية المعنيالجهات مساعدة 
على التنمية الرئيسية الوطنية واإلقليمية، وات أولويّ حول المشاركة في المشاورات على  ،وشبكات المجتمع المدني

ز العدالة القائمة على المشاركة في عمليّة وضع السياسات وفي العمليات التي تعزّ ات واألدوات تطبيق اآلليّ 
 االجتماعيّة للجميع.

 ويسترشد إنشاء هذه اآللية باألسئلة التالية: -16

 منطقة اإلسكوا؟في  في سبيل التنميةلشراكات إقليمية لآلية نشاء إل األساس المنطقيما  

والعدالة للجميع النمو الشامل يشّكل  .للمنطقة نمائي الجديدنموذج اإلالالمساهمة في مناقشة وتنفيذ  •
وعلى . للنموذج اإلنمائي الجديد لمنطقة اإلسكواركائز أساسيّة التشاركيّة ليب الحكم االجتماعية وأسا

الضعيفة  المجموعات السكانيةمن تأثّر في التخفيف  م من نجاح منظمات المجتمع المدنيالرغ
يُعزى ذلك، هذا النموذج. وتطبيق من اإلسهام بفعاليّة في هذه المنظمات ن لم تتمكّ ، باألزمات المختلفة

توافق على التوصل إلى  قدرتهاضعف أّن وإلى ، أةمجزّ شرذمة أو تبقيت مودها إلى أّن جه اً،زئيج
جمع بين منصة إقليمية ت ؤدي إنشاءيسومستويات صنع القرار.  في اآلراء حال دون ارتقائها إلى

بناء التحالفات سيتيح لها و ،تمع المدنيالمجتمكين فئات إلى مات ومنظمات المجتمع المدني الحكو
لتشكيل الرأي العام، وتوليد المزيد من الزخم من أجل تغيير السياسات محليّاً ضرورية واالئتالفات ال

 ووطنيّاً وإقليميّاً.

المحاوالت عدد من باستثناء  لمدني.بين واضعي السياسات والجهات الفاعلة في المجتمع اهّوة سد ال •
بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعملية السياسيّة على واسعة تفصل ُهّوة زال ت، ال لخجولةا

الوصول إلى مصدر لحكومات تيح ليمن شأن إنشاء منصة مشتركة أن الصعيدين الوطني واإلقليمي. و
تلبية مطالب المواطنين و ،ةعلى األدلة ضعيفمرتكزة اسات الكون السيت ماحيث موثوق للمعلومات

ج هُ منظمات المجتمع المدني اقتراح نُ لسيتيح هذا الحيّز المشترك  ،بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه
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ؤثر يسا ة، ممّ المشاركة في برامج العدالة االجتماعيّ  ها في مجالممارساتلأفضل شاُرك مبتكرة وت
ً إيجابي  ة في الدول األعضاء.ة والمشاركة المدنيّ الديمقراطيّ وبناء الجميع  شمولعلى  ا

 اً مركزبوصفها ة األساسيّ أداء وظائفها على ة والحتياجات اإلقليميّ تلبية اتعزيز قدرة اإلسكوا على  •
هناك  اتحوارات وخبر، التي ستتيح ةة اإلقليميّ اآلليّ  ستكون .منبراً للمنطقةوبيتاً للمشورة فكر ولل

 ةنقل المعرفلسبيالً ونفسه، ز الحيّ المتعّددة إلى المجتمع المدني شرائح  لدعوة أداةً  ،اإليهكبيرة حاجة 
ات على الصعيد تحليل السياسات وتحديد األولويّ وجهودها في إلى مناقشات اإلسكوا القيّمة والمشورة 
وهيئاته نصائح لعمل آلية جهازها الحكومي بهذه اإلسهامات، بوصفها اإلسكوا عين وستستاإلقليمي. 
ئية ة في إنشاء روابط وأوجه تآزر بين عمل الجهات الفاعلة اإلنمااآلليّ ساعد هذه ، ست. وأخيراً الفرعية

 .اإلسكوا المعياري والتنفيذيعمل و من غير الدول

 على جميع المستويات المعنيين صلحةأصحاب المتوجيهات األمم المتحدة بشأن إشراك ستجابة لاال •
 ً يوفّر ساإلسكوا في منطقة في سبيل التنمية  اتلشراكاإلقليمية للية اآلنشيط ت إنّ  .المذكورة سابقا

كما سيضمن  ،ي األمم المتحدةفالتنموية عمليات الفي إلعراب عن آرائه لمنبراً للمجتمع المدني العربي 
تمع ز المواءمة بين برامج منظمات المجيعزت من شأن ذلكوشفافية. النصاف وباإلهذه العمليات  اتّسام

بناء قدرة المجتمع المدني والعالمي، على الصعيد هات السياسات وتوجّ  ةعد الوطنيالمدني على الصُ 
الدول األعضاء بشأن مع والمساهمة في المناقشات  ،مع األمم المتحدةالعمل يداً بيد في المنطقة على 
 .ألساسيةالقضايا اإلنمائية ا

 ؟ها المرجّوةأهدافوما دور اآللية  

 إلى: اً لية اإلقليمية تحديداآل، ترمي عامإلى هدفها الإضافة  -17

على  ،التي تعمل عليه اإلسكوا (2018-2019)إطار العمل اإلقليمي للعدالة االجتماعية  تأييد ومناصرة •
 ؛والعدالةالشمول هج الترابط بين المساواة ونَ أساس

في و ،شراكات طويلة األجل بناءالسياسات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في واضعي  دعم •
ذه الجهات لإلنذار المبكر وتزويد ه من خالل العمل كنظامٍ وذلك  ،التصدي للتحديات اإلنمائية الملحة

 ؛المتعلّقة بالعدالة االجتماعية والمساواة والمشاركةالالزمة  بالمعلومات واألدوات

وتعزيز تبادل ؛ سكواارات إلى اإلوإسناد تيسير الحوالحوار بين الحكومات والمجتمع المدني،  تعميم •
وضع عمليات في قضايا العدالة االجتماعية والمساواة مراعاة تعميم  الخبرات والدروس المستفادة في

 الخطط الوطنية للتنمية؛

مناقشة وتقييم لالسياسات ومؤسسات المجتمع المدني واضعي تجمع بين منّصة فريدة من نوعها  إنشاء •
عمل في إطار ة والمتعلقة بالتعاون الفني والمعياري ةستراتيجياالولويات األوتقديم المشورة بشأن 

 ؛وذلك في مجاالت العدالة االجتماعية والمساواة والمشاركة ،اإلسكوا في المنطقة

ألحداث اإلقليمية أو موّحدة في اقليمية منسَّقة أو مساهمة إ استجابةإعداد المشاركة اإلقليمية و تعزيز •
الجهات الجمع بين المنطقة، وذلك من خالل الجهود اإلنمائية في ية التي تؤثر على العالمية الرئيس

إليفاء بوعودها، خاّصةً في ومساعدتها على االفاعلة من الدول وغير الدول، بما في ذلك اإلسكوا، 
 من أهداف التنمية المستدامة. 17و 16و 10ما يتعلق بكّل من الهدف 
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 ه اآللية؟لتيسير هذمؤّهلة اإلسكوا م لِّ  

لمناصرة الحقوق والمساواة والمشاركة، ولجمع كّل الجهات المعنيّة  ةالفريدكانتها ممن اإلسكوا فيد تست •
 ؛هذه القضايا على الصعيدين الوطني واإلقليميلمعالجة الدول وغير الدول من 

العمل التطوعي والرعاية حدود مدني ال يتوقف عند  هج الذي تتبعه اإلسكوا على نشاطٍ يشجع النَ •
ً أيضاالجتماعية، بل يشمل   ؛السياسات وتنفيذها ورصدهاوضع في شراكهم تمكين المواطنين وإ ا

ستراتيجيات االبإمكانها أن تعّزز المواءمة بين الخطط العالمية ونافذة، وفاعلة إقليمية اإلسكوا جهة  •
وضع الفاعلة المحلية/اإلقليمية وعمليات  وسيط بين الجهاتك هادورذلك في إطار و ،الوطنيةنمائية اإل

 ؛السياسات العالمية

ن ومنظمات المجتمع ييحكومالن يمسؤولدد كبير من المن خالل إنشاء شراكات مع اإلسكوا، استفاد ع •
المدني من برامج بناء القدرات التي تديرها شعبة التنمية االجتماعية في بعض المجاالت كتنمية 

لشباب؛ السياسية لمشاركة الحماية االجتماعية القائمة على المشاركة؛ و؛ والةالمحلي اتالمجتمع
العدالة االجتماعية والمساواة في التخطيط اإلنمائي مراعاة والشراكة في الحكم الديمقراطي؛ وتعميم 

التنمية المحلية واألولويات جهود في تحقيق المواءمة بين  اً ومؤخر ؛وفي إعداد مقترحات التمويل
 .مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني ،الدولية

 ؟هذه اآللية تطبيق لبُ سُ ما هي  

متعّددة وعلى  لٍ بُ بسُ  ، وذلكعّدة أنشطة مترابطة، وستُنفّذ في إطارها مشروعشكل اآللية سوف تتخذ  -18
 مشاركة.مختلفة من المستويات 

االجتماعيّة مع الدول األعضاء ومجموعة مختارة من شعبة التنمية عمل المشاركة اإلقليمية: ست -أوالً 
أُسس هذه اآللية. رساء إلالفني التعاون المعيارية وأنشطة نشطة األمن خالل سلسلة من  ،منظمات المجتمع المدني

 :هذه األنشطةمن و

في أوضاع رات والتطورات األساسية في المبدأ، تهدف هذه الحوارات إلى تقييم التغي   :اتسلسلة حوار •
ر لهذا المجتمع والتحديات في المنطقة، وإلى مناقشة الدور المتغيِّّ  هناشطي المجتمع المدني ومنظمات

نتائج هذه ويُستعان باالنتقالية. السياسية والفرص المتاحة له خالل الفترات المستجدة الماثلة أمامه 
وسوف الة االجتماعية والمشاركة. العد يالحوارات كإطار توجيهي للعمل المعياري لإلسكوا في مجالَ 

منتدى المجتمع المدني تحضيراً للقمة العربية الرابعة التنموية االقتصادية  انعقادتنتهز اإلسكوا فرصة 
لية اآلمناقشة إطار عمل ل 2019كانون الثاني/يناير  11و 10الذي ينعقد في بيروت في  واالجتماعية
واالتفاق على خارطة طريق لتنفيذها. منطقة اإلسكوا في في سبيل التنمية لشراكات اإلقليمية ل

 مستوى المشاركة لرفع وستتعاون اإلسكوا مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 
 ؛في الحوار

ستنظم شعبة التنمية  :في منطقة اإلسكوا في سبيل التنميةللشراكات  لية اإلقليميةآللتأسيسي اجتماع  •
ً االجتماعيّة اجتماع ً إقليمي ا منظمات المجتمع المدني، تشارك فيه س، 2019في عام  للدول األعضاء ا

بشكٍل رسمي وتحديد هدفها/مهمتها في منطقة اإلسكوا اإلنمائية  اتلشراكاإلقليمية للية اآل إلطالق
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بعد الدورة الثانية عشرة  سيكونالمتوقعة. والوقت األمثل إلطالق اآللية  هانجازاتإوها وخطة عمل
 ؛ة التنمية االجتماعيةللجن

 هجٍ على اعتماد نَ رش العمل إلى تعزيز القدرات الوطنيةوُ عقد هدف ي رش عمل لبناء القدرات:و   •
مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة في تصميم مراعاة تعميم إلى السياسات، ووضع في  تشاركي
 رش عمل خالل الفترتين وُ تنظَّم . وساإلنمائية الوطنية خطط والسياسات والبرامجالوتنفيذ 
األمم المتحدة حساب فني وموارد البرنامج العادي للتعاون البتمويل من  2020-2019و 2018-2019

بحيث يشارك رش العمل وُ مواضيع وستتنوع . جدت(ومن موارد من خارج الميزانية )إن وُ  ،تنميةلل
الصعيدين الوطني واإلقليمي.  لمجتمع المدني علىتابعة لومنظمات مختلفون ن ون حكوميومسؤولفيها 
ً ووفق مختلط أو ، ستقوم شعبة التنمية االجتماعية بتصميم برنامج تدريب سياقهاالحتياجات البلدان و ا

المتوفرة لديها والمتعلقة محّددة من أدوات بناء القدرات وحدات نموذجية مستخدمةً حسب الطلب 
اعية، والمساواة، االجتماعية، والعدالة االجتملحماية التشاركية لسياسات ال، وتشاركيةالتنمية الب

 ؛ومشاركة الشباب

ً تقّدم هذه النشرة وصف :لآللية نتائج الرئيسيةحول النشرة التنمية االجتماعية إصدار  • ألهداف اآللية  ا
ها أو توسيع نطاقها. كما يتاستمرارل ضمان بُ سُ وتتضمن توقعات حول  ،ونتائجهاووظائفها اإلقليمية 

الزخم الذي تولده اآللية بُل االستفادة من سُ لتوصيات إلى البلدان األعضاء بشأن اً من اعددتقّدم 
وبين توجهات  اوتحسين المواءمة بينهعلى الصعيد الوطني واالسترشاد به في عملية صنع القرار 

 ؛اإلقليمية والعالمية اتالسياس

ً اعتراف :رقمنتهااآللية و الحفاظ على مواردبغية اإللكترونية إنشاء مجموعة من األدوات  • بأهميّة  ا
يتواصل س، الوصول إلى المعلوماتالقدرة على أداة لتعزيز كتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

. وستُستخدم مكتسبة اآللية عن طريق مجموعة أدوات إلكترونية تشمل موارد معرفية وخبراتتفعيل 
تتعلق رف يتضمن منتجات معرفية ومنتجات لمعامستودع إلكتروني لهذه األدوات كمنّصة تفاعلية و

العدالة االجتماعية والمساواة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والمجتمع في مجاالت بناء القدرات ب
 ً منتدى إلكتروني لتفعيل  المدني في عمليات صنع السياسات العامة. وستشمل هذه األدوات أيضا

 المشاريع.و واقتراح المبادرات االتعبير عن شواغله المجتمع المدنيلهيئات يتيح سالنقاشات، ما 

ً ثاني ، تقترح شعبة التنمية على اآللية الشرعية والدعم الاّلزمينإضفاء المشاركة المؤسسية: بهدف  -ا
 االجتماعية األنشطة التالية:

االجتماعية طار العمل اإلقليمي للعدالة إللية التنمية اإلقليمية )أو آل تداوليةوثيقة موضوعية إعداد  •
ً المذكور سابق ً قسموتضمينها ، ا ويُقّدم التقرير خالل الدورة الثانية عشرة للجنة  .دور اآللية(حول  ا

اعتماد إطار العمل وقرار ( إل2019التنمية االجتماعية )على األرجح خالل النصف األول من عام 
 ؛بإنشاء هذه اآلليةباعتماده والمتعلقة التوصية 

الجهاز الحكومي لإلسكوا وهيئاتها  آليةبما فيها اجتماعات المشاركة في اجتماعات اإلسكوا  •
، عنهاستشارية، ستتم دعوة ممثلين مختارين بوصف اآللية هيئةً اعند الطلب، و/أو  :الفرعية

ً وخصوص ي في االجتماعات اإلقليمية الرئيسية التبالتناوب منظمات المجتمع المدني، للمشاركة من  ا
واجتماعات لجنة التنمية صصة ختاجتماعات الخبراء الم ومنهاتعقدها شعبة التنمية االجتماعية، 

ً اجتماعيّ  اً عنصرشمل اجتماعات اإلسكوا التي ت، ثمّ في كنقطة انطالقوذلك  ،االجتماعية ً مهمّ  ا )كآلية  ا
مساهمة في المناقشات الهو التنسيق اإلقليمي ودورة اإلسكوا الوزارية(. والهدف من هذه المشاركة 
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هات عمل ، وإسداء المشورة بشأن توجّ االجتماعاتتركز عليه هذه يعي الذي ضاالموالمجال حول 
المواضيعي تساق االتعلّق بالبرامج والسياسات العامة على وجه الخصوص، وضمان الماإلسكوا 

 .السياسات بين عمل المجتمع المدني وعمل األمم المتحدة بشكل عاموعلى صعيد 

ً ثالث  المشاركة العالمية: -ا

من مجموعة مختارة من أعضاء اآللية بحسب المواضيع والموارد المتاحة، يمكن لإلسكوا أن تطلب  •
اجتماعات في االجتماعات التحضيرية اإلقليمية التي تنظمها اإلسكوا وفي  ،بالتناوب ،كةالمشارَ 

يمكن أيضاً و. االقتصادي واالجتماعيبرامجها الفرعية قبل االستعراض الوزاري السنوي للمجلس 
من أجل التحضير للمشاورات بين التنفيذية لإلسكوا مانة على طلب األ بناءً هذه المجموعة أن تجتمع 

 ؛ينلتنفيذيناء االمجلس االقتصادي واالجتماعي واألم

المجتمع  وبالتشاور مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، يمكن دعوة ممثلي اآللية من •
ً المدني للمشاركة في منّصة منظمات المجتمع المدني المنشأة حديث خطة التنمية المستدامة المعنية بو ا

تناول المنّصة تللتنمية المستدامة. وسالسنوي المنتدى العربي تجتمع على هامش والتي ، 2030لعام 
حول  اً وستقدم تقرير ،ئية أخرىمواضيع المنتدى العربي للتنمية المستدامة إضافةً إلى أولويات إنما

سيتم عرض نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة كذلك، مضامينها الرئيسية إلى المنتدى. 
وتوصياته خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقده المجلس 

 القتصادي واالجتماعي.ا

 لية؟اآلفي ا هي الجهات األعضاء م 

ً لية مفتوحاآلباب المشاركة في سيكون  • هذه يُطلب من وس أمام جميع الدول األعضاء في اإلسكوا. ا
 ؛اآلليةالدائمة لدى تنسيق الالدول تعيين ممثل من وزارة التنمية االجتماعية بوصفه جهة 

شريكْين استراتيجيْين رئيسيْين لطالما أيّدا مهام اإلسكوا وعملها في مجاالت  مع ستتعاون اإلسكوا •
العدالة االجتماعية والمشاركة، وهما شبكة المنظمات العربية غير الحكومية المعنية بالتنمية، والقسم 

 ؛في تفعيل هذه اآللية اإلقليمية، بالمجتمع المدني في جامعة الدول العربيةالمعني 

من قائمة الشبكات الذين سيشاركون في اآللية اختيار أعضاء المجتمع المدني  ، سيتمفي األساس •
من أجل  ،ويتم اختيار األعضاء بالتناوب كل سنتين )المرفق(.اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني 

 ء:عضاؤالء األختيار هالمحدَّدة المعايير اللهذه المنظمات. وفي ما يلي نطاقاً  أوسع تمثيلٍ  ضمانِّ 

 لذلك؛ لةمؤهَّ الالمجلس االقتصادي واالجتماعي أو ة لدى دعتمَ المشبكات المنظمات  (1)

 ؛واسعة على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمية الجغرافية التغطيذات الالمنظمات  (2)

المنظمات التي تعمل على مجموعة واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية واإلنمائية،  (3)
 متعّددة؛ فئات اجتماعيةوعلى 

عمل الومجاالت القدرات المتنوعة مجموعة من المنظمات أو الجمعيات التي يمكنها أن تمثل  (4)
، مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ومجموعات للمجتمع المدني المختلفة

 المناصرة ومراكز الفكر.
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 المرفق

  الحكومية غير والمنظمات والصناديق الفكر راكزم همبأ مقترحة قائمة

 ()العربية المنطقة في المدني المجتمع منظمات وشبكات

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية •
 المدني والعدالة االجتماعيةمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية: برامج المجتمع  •
 تمكين المجتمع المدني والشبابلمؤسسة األصفري: برامج  •
 مبادرة اإلصالح العربي •
 منتدى البدائل العربي للدراسات •
 المركز اللبناني للدراسات السياسية •
 مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية •
 مركز بروكينغز الدوحة •
 صلتك، قطر •
 الدولية )لبنان(منظمة الشفافية  •
 التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعيالتحالف العالمي للشباب في الشرق األوسط أو منتدى الشباب  •
 ورشة الموارد العربية •
 هيومن رايتس ووتش )شعبة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا( •
 مركز كارنيغي للشرق األوسط •
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان •
 قوق االنسان المعهد العربي لح •
 المنظمة العربية لمكافحة الفساد •
 المجلس العربي للعلوم االجتماعية •
 معهد الدراسات النسائية في العالم العربي •
 لتنميةوا للبيئة العربي المنتدى •
 المدن إلنماء العربي المعهد •
 الطبيعة لحماية العربية •
 المركز المعني بالمشاركة المدنية والخدمة المجتمعية، الجامعة األمريكية في بيروت •
 مؤسسة الملك خالد الخيرية  •
 برنامج الخليج العربي للتنمية •
 المغرب –الفضاء الجمعوي  •
 المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة •
 الديمقراطيةمركز الكواكبي للتحّوالت  •
 مركز المرأة العربية للتدريب والبحث •

                                                      
()  هذه القائمة هي مجرد اقتراح، وليست شاملة أو نهائيةالجدير بالذكر أن. 

http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=620754
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=1207
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=614921

