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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة التنمية االجتماعية

  بعةالساالدورة 
  2009 رأكتوب/تشرين األول 27-26، بيروت

  
  من جدول األعمال المؤقت )ب( 5البند 

  
  متابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا

  
  بالمشاركة التنمية االجتماعية

  
  موجـز

  
فيعرض .  يتناول هذا التقرير أحد المجاالت المحورية في مجال التنمية االجتماعية وهو المشاركة  

.  نمية بالمشاركة ومسارات تحقيقها والمسائل المؤثرة عليها والبيئة المؤاتية لتطبيقهاخصائص سياسات الت
بالمشاركة والمعوقات التي تواجه تنفيذه والبيئة المؤاتية  التنمويكما يعرض مقومات منهج التدخل 

حيث يعرض بالمشاركة  التنمويويتضمن التقرير فصالً خاصاً عن منهج اإلسكوا في التدخل   .لتنفيذه
ما أصدرته اإلسكوا من مراجع وأدلة حول هذا المنهج، ويتناول منطلقاته وعوامل تطويره ونتائج تطبيقه 

  .البيئة وحمايةالمرأة،  وتعزيز مكانةومجاالته المحورية وهي المشاركة، وبناء القدرات، ومكافحة الفقر، 
جهات المعنية لالستفادة من برامج بناء القدرات وتأمل اإلسكوا أن يساعد هذا التقرير على إثارة اهتمام ال

  .المؤسسية والفردية، وخدمات المشورة الفنية، في مختلف مجاالت التنمية بالمشاركة
  

وتؤكد اإلسكوا تقديرها للعون المستمر الذي قدمه برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم   
كما تثني اإلسكوا على دعم .  مج التنمية بالمشاركةفي مشاريع وبرا)  AGFUNDأجفند(المتحدة اإلنمائية 

الحكومات المعنية في المنطقة، وعلى الشراكة المثمرة مع منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات أكاديمية 
جامعة الدول العربية، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في : ومنظمات أهلية، تخص بالذكر منها

 كاردني( اإلقليمي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق األدنىاألمم المتحدة، والمركز 
CARDNE( ، ومؤسسة فارس، وجبهة العزم والسعادة، ومركز الدراسات االستراتيجية في الشرق
، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة الصفدي، ومؤسسة الملك األوسط،

  .امعة اللبنانيةخالد الخيرية، والج
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  بالمشاركةاالجتماعية التنمية   -أوالً
  

 المرجعية التشريعية للتنمية بالمشاركة  -ألف
  

 41/128الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها الصادر عن أكد إعالن الحق في التنمية،   -1
من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية مالئمة "، أن 1986ديسمبر /لكانون األو 4المؤرخ 

تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع األفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة 
  . )3، الفقرة 2المادة ( "والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها

  
بالحاجة إلى " 2007ديسمبر /كانون األول 18المؤرخ  62/131 الجمعية العامةم قرار سلكذلك، و  -2

وواضحة وقائمة على المشاركة تقر بالفقر بوصفه ظاهرة  جتماعية بطريقة متكاملةوضع سياسات التنمية اال
رة إدماج سياسات عامة مترابطة في هذا الشأن، وتشدد على ضرو متعددة الجوانب، وتدعو إلى وضع

  ).21الفقرة " (العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه السياسات
 

  بالمشاركةخصائص سياسات التنمية   -باء
  

يتضح معنى التنمية بالمشاركة من خالل خصائص سياساتها ومسارات تحققها والمسائل المؤثرة على   -3
  :ومن خصائص سياسات التنمية بالمشاركة أنها  .عملياتها

  
  قة المستويات وشاملة في تغطيتها لكافة مجاالت التنمية؛ متكاملة األهداف ومنس  )أ(  

 عادلة تهتم بإتاحة الفرص المتساوية لجميع الفئات واألفراد؛   )ب(  
  الفئات والمؤسسات؛ جميع زة لكفاءة األداء والتنسيق بين محف  )ج(  

 ؛مرنة وشفافة وتخضع للمراقبة والمساءلة  )د(  

ة من خالل تمكين المؤسسات التنمويدفة إلى مواجهة مشكالت المجتمع وتلبية احتياجاته ها  )•(  
والجماعات واألفراد في مجاالت المعارف والمهارات واالتجاهات التي تعزز فهم أوضاع المجتمع وتحديد 

يم وريع وتقمشكالته وإمكاناته، وتعيين أهداف ومقاربات التدخل وتخصيص الموارد وتنفيذ البرامج والمشا
  أدائها؛

هادفة أيضاً إلى تحقيق سيرورة مستدامة للتنمية عبر بناء القدرات المؤسسية والفردية وتعزيز   )و(  
  النظم والقيم والمعايير التي تشجع على المشاركة الحقيقية في عملياتها ونتائجها؛

ملية التنمية وفق قائمة على رؤية واضحة لمشروع وطني متكامل، وتشكل إطاراً لتنظيم ع  )ز(  
خطط يتم تمويلها، وتخدم غايات وأهدافاً مقبولة من شركاء التنمية، وقابلة للتنفيذ ضمن ما هو متاح، وواعدة 

 . بنجاح ملموس، وتحمل في طبيعتها إمكانات االستدامة
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  مسارات تحقيق التنمية بالمشاركة  -جيم
  
ن المواضيع الرئيسية التي تختلف بين بلد وآخر يدخل ضمن مسارات تحقيق التنمية بالمشاركة عدد م  -4

الظروف : وتتعلق هذه المواضيع بما يلي.  وبين مجموعات السكان بحسب المناطق ضمن البلد الواحد
التاريخية للتطور، ومدى تأثير القيم واإليديولوجيا على تفكير النخب السياسية، والحداثة التي أسهمت العولمة 

ها على آليات التفاعل االجتماعي، وطبيعة السياسات العامة التي تحكم إدارة المجتمع، في تحقيقها ومدى تأثير
) الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واإلعالم(ودور كل من الفاعلين االجتماعيين 

أبرز  أما.  وسهولة الحصول عليهاوالبيانات وتأثيره وقدرته على المشاركة، ومدى توفر المعلومات 
  :المواضيع المتصلة بالقدرة على المشاركة فهي التالية

  
وجماعات مؤسسات إثارة الوعي والمعرفة بقضايا التنمية التي تهم المجتمع ومكوناته من   )أ(  

إيجابية يتم تعزيزها بمختلف وسائط االتصال واإلعالم ووسائل  تنمويةوحصيلة هذا المسار ثقافة : أفرادو
 المشاركة، ومختلف أساليب وأشكال الحوار والتفاعل االجتماعيين؛التعبئة والتطوع و

  
ونتائج هذا المسار تعزيز : تعزيز القدرات المؤسسية، الحكومية وغيرها، ذات الصلة بالتنمية  )ب(  

القدرات وأداء مناسب للوظائف االجتماعية واتجاهات إيجابية نحو متلقّي الخدمة، ويتحقق ذلك بإعادة هندسة 
 ؛ والمحاسبة والمساءلةوالرقابة تقديم الخدمة العامة وتعزيز معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية  عمليات

  
ويتم ذلك على نحو يتوافق  :تطوير النُظم ومخرجاتها من تشريعات وقوانين وأنظمة وخدمات  )ج(  

المرنة والبرامج ة الواضحة والسياسات المتكاملة واالستراتيجيات الشاملة والخطط التنمويمع الرؤى 
وينسجم مع المواثيق  السابقينوالمشاريع المطلوبة شعبياً، وفي الوقت ذاته، بما يتناغم مع المسارين 

 . والمعاهدات الدولية
  

  مسائل المؤثرة على التنمية بالمشاركةال  -دال
  
ت الطبيعة المتداخلة من المسائل البنيوية والظروف التمكينية ذا بعدد تتأثر عمليات التنمية بالمشاركة  -5

وفي ما يلي .  فيما بينها، والتي تطرح تحديات بالغة األهمية لدى التعرف إليها وإثارة الحوار المطلوب بشأنها
 :أبرز هذه المسائل

  
  نوع التنمية التي يحتاج إليها المجتمع انطالقاً من واقع مشكالته وإمكانياته؛  )أ(  

  ها وتوجيه عملياتها؛ نهج التنمية الذي يؤمن استدامت  )ب(  

  السياسات واألدوات المطلوبة إلطالق عملية التنمية استناداً إلى قدرات ذاتية تكفل استدامتها؛  )ج(  

  نُهج وأساليب تشجيع المبادرات المحلية في التفكير والمشاركة واإلبداع خدمة ألهداف التنمية؛   )د(  

  في المجتمع؛  هماأنماط ووسائل قبول التغيير والتحديث ومعارضت  )•(  

قدرة المجتمع على التنمية السياسية من حيث نمط مؤسسات تنظيم السلطة، وفعالية اإلدارة   )و(  
  العامة، ودور منظمات المجتمع المدني؛ 
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 مستويات الفقر وعدم المساواة وما يتصل بهذا المجال من قضايا متنوعة ومترابطة؛  )ز(  
 فها االجتماعية؛قدرة المؤسسات على القيام بوظائ  )ح(  
  حجم الموارد المادية والبشرية وكفايتها؛  )ط(  

 مدى توفر مقومات االستقرار السياسي واألمن االجتماعي؛   )ي(  
 جوانب الخلل في احترام حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية؛  )ك(  
 .ة وفعالية آليات التبادلالتنمويمستوى الثقافة   )ل(  

  
  المشاركةتطبيق التنمية بالبيئة المؤاتية ل  -هاء

  
  : تقتضي المشاركة الفعلية توفير ظروف تمكينية متداخلة، ومن أبرز عناصرها ما يلي  -6
 

 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان وصون الحريات األساسية؛   )أ(  
  ة وتدعيم قيم المساواة والعدالة االجتماعية وحكم القانون؛ التنمويالنهوض بالثقافة   )ب(  

  احترام الحق في االختالف والتنوع وقبول الرأي اآلخر؛   )ج(  

  تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات العامة والموارد اإلنتاجية؛   )د(  

  ة؛التنمويااللتزام بالديمقراطية وتعزيز نُظم الالمركزية اإلدارية و  )•(  

 توفير الدعم والبيئة الخارجية المؤاتية؛  )و(  
 ر المؤسسية الستمرار المشاركة؛طتوفير األ  )ز(  
يتسبب ضعف االستقرار السياسي وازدياد حدة الصراعات في عرقلة عملية تفعيل المشاركة و  )ح(  

ين وقائيين ضد األزمات وفي مشاركة واإلدماج االجتماعي تدبيروفي المقابل، تعتبر ال.  وتوسيع أطر تطبيقها
  حاالت الصراع واختالل األمن االجتماعي؛ 

يسهم الحوار بين منظمات المجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في و  )ط(  
ولذلك، من المهم تنظيم مشاركة .  تصويب مقاصد التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

ندة تصميم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز قدراتها المؤسسية وإرساء التوافق لمسا
 السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقويم أدائها؛ 

تشكل تجارب التنظيمات المختلفة في معظم البلدان العربية التي عملت على مأسسة بعض و  )ي(  
عين للقضايا االجتماعية، لتحالفات وتعبئة الموارد والمتطوة وجمع المساهمات وعقد االتنمويالمهام واألنشطة 
تمكين خبرات من المفيد االستناد إليها في تعزيز مجاالت المشاركة ومستوياتها و معوقات، وما واجهته من

 .المؤسسات المعنية بتطويرها
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  بالمشاركة التنمويمنهج التدخل   -ثانياً
  
في إعداد المراجع  قراطيوالبير يسود االعتقاد بأن معظم الجهات العاملة في التنمية تعتمد األسلوب  -7

.  (*)مية في مسألة المشاركة، أال وهي السياسات العامة، وما ينبثق عنها من خطط وبرامج ومشاريعاألكثر أه
خاصة وأن من يقوم إن التدخل وفق منهج المشاركة يقتضي إعادة النظر في أسلوب إعداد هذه السياسات، 

شكالت وظروف وإمكانيات الجهات التي تطمح بالكثير، أو من النخب التي ال تنظر في م بإعدادها يعتبر من
  .والسياسية والثقافية والتقنيةواالقتصادية المجتمع االجتماعية 

  
تطوير السياسات العامة استناداً والمشاركة تكامل المستوى المركزي مع المستوى المحلي، تقتضي و  -8

عبة التحقيق ألن إنها مهمة ص.  إلى مشاركة المجتمع نفسه، وعلى ضوء مشكالته وتجاربه وخبراته المكتسبة
يتم تطويرها بمعزل عن مشاركة المجتمع الذي تضعها الحكومات المركزية والكثير من السياسات العامة 

، تبرز الحاجة إلى ابتكار مناهج وآليات جديدة، تعتمد على مشاورة واسعة ولذلك . هذه السياساتيتأثر ب
  .  التنميةالنطاق بين جميع الجهات والمؤسسات العاملة والمؤثرة في 

  
  بالمشاركة التنمويمعوقات منهج التدخل   -ألف

  
بالمشاركة، ينبغي دراسة المعوقات التي تواجه تنفيذه، وذلك  التنمويتمهيداً لتصميم منهج التدخل   -9

وتفيد التجارب الميدانية لدراسة المعوقات وفق هذه .  المجتمع، والجماعات، واألفراد: وفق ثالثة مستويات
ت، بأن هناك معوقات ذات صفة عامة ومشتركة بين مختلف المستويات، علماً بأن هذه المعوقات قد المستويا

ومن أبرز األمثلة على هذه المعوقات .  تختلف بين مجتمع وآخر وقد تتداخل فيما بينها أو مع مجاالت أخرى
 :المشتركة بين المستويات الثالثة ما يلي

  
  ها، وقدرة المؤسسات العامة على تحقيقها؛رؤية السياسات العامة وأهداف  )أ(  

 بنية المجتمع وآليات تنظيم السلطة وممارسة الحكم؛  )ب(  
  أداء اإلدارة العامة في توفير الخدمات األساسية؛  )ج(  

 الضرورية وسهولة تداولها؛والبيانات توفر المعلومات   )د(  

  الموارد البشرية وظروف تمكينها؛  )•(  

 ؛واألفراد السائدة في النمط الثقافي لحياة الجماعاتالقيم والمعايير   )و(  
  حماية الحريات وسيادة حكم القانون ورواج قيم المساواة والعدالة االجتماعية؛  )ز(  

  عالقات التعاون والتنسيق؛آليات المشاركة و  )ح(  

  مستوى القدرات وجهوزية منظمات المجتمع المدني؛   )ط(  

                                                            
(*)  Victoria Michener, The Participatory Approach: Contradiction and Co-option in Burkina Faso. World Development. 

Vol. 26, No. 12 (1998), pp. 2105-2118.                                                                                                                                                        
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  .المهارةمستويات التعليم والمعرفة و  )ي(  
  

  بالمشاركة التنمويتنفيذ منهج التدخل البيئة المؤاتية ل  -باء
  

وقد تبدأ .  بالمشاركة تنظيماً مؤسسياً يعنى بهذا المنهج التنموييقتضي الطابع الشامل لمنهج التدخل   - 10
م أو تشجيع عملية التدخل نفسها بمراجعة األنظمة واإلجراءات المؤسسية القائمة، والتي ربما تعمل على دع

بالمشاركة بتشكيل فريق أو هيئة  التنمويوغالباً ما يبدأ تنفيذ منهج التدخل .  بالمشاركة التنمويمنهج التدخل 
قدموا المشورة والدعم أو مجلس يعمل مع الجهة المتدخلة لتطوير شراكة مع ذوي الشأن الذين يمكن أن ي

  .والمتابعة
  

اركة على توجهات مخططة لممارسات تتناسب مع مكونات بالمش التنموييعتمد منهج التدخل و  - 11
ة، وخاصة تلك المعنية بالرؤية الشاملة والمتكاملة لقضايا التنمية التنمويوظروف المجتمع المستهدف وثقافته 

وسياساتها العامة، وما يتعلق بها من قدرات مؤسسية وشراكات قائمة على الحوار المنفتح والمسؤولية العامة 
 .وارد والدعململتوفير ا

  
ز من خالل نظم المتابعة وفير مؤشرات لقياس التقدم المحربالمشاركة ت التنموييتطلب منهج التدخل و  - 12

  :ركز على مجموعة واسعة من المسائل المتداخلة، وأبرزها ما يليوي.  والتقويم
 
  نجازاتها بصورة عادلة؛تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للمشاركة في التنمية واالنتفاع من إ  )أ(  

 ة؛التنمويإعطاء األولوية للمبادرات المحلية، ودعم أنظمة الالمركزية اإلدارية و  )ب(  
 مساهمة التنمية في تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية؛  )ج(  
 شين من تكافؤ فرص إدماجهم في المجتمع؛استفادة المهم  )د(  

 ؛التنمية من األسفل إلى األعلى، وبالعكسإطالق دينامية التفاعل بين مستويات   )•(  
تطوير المشاركة نفسها، وبناء القدرات، : قياس إنجازات التنمية في مجاالت محورية مثل  )و(  

 .)الحقاً إليهاق التقرير وهي مجاالت سوف يتطر(البيئة  وحمايةومكافحة الفقر، وتعزيز مكانة المرأة، 
  

الميزة : بالمشاركة ميزتَين للتعاون الدولي التنمويا منهج التدخل تقدم أساليب الشراكة التي يقترحهو  - 13
التنظيمات المؤسسية شركاء متساوين /األولى، تتعلق بنوع الدعم للمبادرات المحلية عن طريق جعل الهيئات

   مع الوكالء اآلخرين؛ والميزة الثانية، أنها توفر آليات لتكامل جهود المانحين، ومصادر التعاون األخرى،
 .ما يتيح وضع أشكال أفضل للشراكة

  
  بالمشاركة التنمويمنهج اإلسكوا في التدخل   -ثالثاً

  
   المجتمعيةتنمية ال لفهم وتحليل إطاراً بالمشاركة التنموياإلسكوا في التدخل منهج  يوفر  - 14

(Societal development)  .ذلك يقدم عملية ول في مركز التنمية المواطنيننهج لوضع مهو  ،فمن حيث الجوهر
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على نهج عملي لبناء القدرات المؤسسية والفردية م وهو.  معاً كوسيلة للتنمية وكغاية لها في آنالمشاركة 
ة إذ التنمويكما أنه منهج لدعم الثقافة .  مكانة المرأة وحماية البيئة وتعزيزمشاركة ومكافحة الفقر ممارسة ال

ات العامة، وتنفيذ السياس مبادرات الحوار بشأن تصميمطالق إطاراً مرجعياً للمعرفة الضرورية إليوفر 
 1998 عاممن التشاور بدأت في  حصيلة عملية طويلةوجاء هذا المنهج   .برامجها ومشاريعها، وتقويم أدائها

 المجتمع المدني منظماتمنظمات األمم المتحدة وجهات إقليمية ودولية وحكومية ووشملت ، ال تزال مستمرةو
  .أكاديميين وقيادات محلية نيباحثو جهات مانحة ثنائية ومتعددةلقطاع الخاص ووهيئات ا

  
ة وبرامج ، من خالل توفير مجموعة من األدلتهوزيادة فعالي ،نهجهذا الم وتطبيق تعلّمتطوير و تمو  - 15

ت عن عمل وقواعد معلوما شبكات إنشاءالتدريب واألبحاث الميدانية وتقارير التقويم ودراسات الحالة، و
  : وفيما يلي أبرز أدلّة التدريب.  نميةمثمرة مع عدد من شركاء الت تعاونعالقات إقامة المؤسسات والكوادر، و

  
يركز على إتاحة المعرفة والخبرات بشأن  :(E/ESCWA/SD/1998/8) تنمية المجتمع المحلي دليل  )أ(  

وأولويات التدخل، واإلمكانيات والفرص  مفهوم التنمية بالمشاركة، وعمليات تحديد المشكالت االجتماعية
وهي  كونات رئيسية للمجتمعة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها، وذلك وفق مالتنمويالمتاحة، وتصميم الخطط 

 ؛التفاعل االجتماعي والعمل المشترك، والمؤسسات، والقيم، والنظم، إضافة إلى حصيلة المكان
 

فكرتين يركز على  :(E/ESCWA/SD/2002/3) مجتمع المحليفي تنمية ال دليل تأهيل المدربين  )ب(  
المستويات، والثانية ذات  مختلف على التنمويتعلق بعملية مراكمة الوعي تاألولى ذات طابع عام : أساسيتين

يشارك الفاعلون االجتماعيون من حيث  ،مخطط مقصود أو اجتماعيطابع خاص بما تتناوله من تغيير 
القدرات المؤسسية وصقل  ويعتمد تطبيق هاتين الفكرتين على تطوير . التنمية ةنشطأفي وأفراد مؤسسات 

مهارات وحيث يؤدي التدريب دوراً متزايد األهمية فيما يوفره من معرفة ومعلومات  ،الموارد البشرية كفاءة
 ؛تنميةالعمليات المشاركة في إيجابية نحو تعزيز  اتجاهاتما ينبثق عنه من فيو، وقدرات

 
صدر بناء  :(E/ESCWA/SDD/2007/WP.3)البحث بالمشاركة لتنمية المجتمع في دول اإلسكوا   )ج(  
 عمليات التقويموقد تم تطوير .  تقويم البحث بالمشاركةعمليات قوية بين تنمية المجتمع والوابط على الر

مشكالت ن البشأوأفراد  الفاعلين االجتماعيين من مؤسسات وجهات نظر لالطالع علىكأداة وإصدارها 
هذا الدليل قاعدة معرفية شاملة ومتكاملة،  ويوفر.  الجتماعية، ومدى توفر الفرص واإلمكانيات لمواجهتهاا

تساعد صانعي القرار على اختيار السياسات المالئمة للتنمية، وذلك في ضوء معلومات وافية وبيانات 
  ة واضحة المعالم؛تنمويموثوقة، إضافة إلى مسارات 

 
 ل تعزيز المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامةدلي  )د(  

4).(E/ESCWA/SDD/2009/Technical Paper:  يطرح عملية المشاركة ضمن إطار مقاربة شاملة لعمليات
ترويج التغيير والتحديث في هياكل المؤسسات وقدراتها وما تعتمده من نظم ومعايير في ممارسة وظائفها و

وقد استندت توجهات الدليل إلى أبرز الخالصات واالستنتاجات الواردة في أدبيات اإلسكوا وتجاربها .  قيمها
  .التنمية المحليةالميدانية ذات الصلة بمنهج 

  
  بالمشاركة التنمويمنطلقات منهج اإلسكوا في التدخل   -ألف
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على دور  تركز المجتمعيةرؤية جديدة للتنمية من بالمشاركة  التنمويينطلق منهج اإلسكوا في التدخل   - 16
وأصبحت .  في تخطيط برامج التنمية واإليفاء بشروط تنفيذهاوأفراد الفاعلين االجتماعيين من منظمات 

" مستهدفة حل مشكالت متفق عليها ضمن المجتمع المعني"البرامج والمشاريع تعالج المشكالت االجتماعية 
  ".  محكومة بمنهج معرفي محدد مسبقاً"بدالً من برامج ومشاريع 

  
في مرحلته األولى أواخر  التنمية المحلية،ومنذ أن أطلقت اإلسكوا برنامج عملها الخاص بمنهج   - 17

كان العاملين في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني،  ، لبناء قدراتمن القرن الماضي اتيالتسعين
تفاوت والتباس : بالمشاركة، وأبرز هذه العقبات التنمويعمليات التدخل مواجهة عقبات إدارة  لذلكالدافع 

، ونقص األدبيات والمراجع المتكاملة باللغة العربية، وتدني القدرات التنمويالمفاهيم في مقاربات التدخل 
ديد وقد ركز هذا البرنامج األولي على أهمية تح.  المؤسسية والفردية، وغياب آليات التنسيق والمشاركة

المشكالت االجتماعية واإلمكانيات المتاحة لمواجهتها في قطاعات أو مجاالت ذات أولوية، مع التشديد على 
بناء القدرات المؤسسية والفردية للمشاركة في البرامج والمشاريع التي تؤدي إلى تدعيم الخدمات العامة، 

  . وتطوير إدارة ونظم عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة
  

، استثمار الخبرات العملية الناتجة عن تطبيق مبادئ 2003واستهدفت المرحلة الثانية منذ عام   - 18
الحكومات، ومنظمات (للتوسع في أطر وآليات مشاركة الجهات المعنية  التنمية المحليةوتوجهات منهج 

منهجاً أكثر اعتماداً على  2004وقد اتبع هذا البرنامج مع نهاية عام ).  المجتمع المدني، والقطاع الخاص
.  والتوجهات العامة إلدارة عملية التنمية بالمشاركة ،البحث بالمشاركة من ناحية تحديد المشكالت، والمنهجية

وركز هذا المنهج على المجاالت المحورية المتداخلة وذات التأثير على مجمل عملية التنمية، والتي تمثلت 
 وتعزيز مكانةالقدرات المؤسسية والفردية، ومكافحة الفقر والالمساواة،  وبناءبتنظيم المشاركة ومأسستها، 

 . البيئة حمايةالمرأة، و
  

بأهمية  2001وأقرت البلدان األعضاء في الدورة الحادية والعشرين لإلسكوا التي عقدت في عام   - 19
 أقركما .  لمجتمع المحليتعزيز البرامج التدريبية وتطويرها لتشمل وسائل تعميم الخبرات في مجال تنمية ا

تنسيق  2004والعشرين التي عقدت في عام  في دورته الرابعة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
وعمدت اإلسكوا إلى استثمار .  مشاريع التنمية المحلية مع اإلسكوا والعمل على تنفيذها على نحو مشترك

تعزيز المشاركة بين "بعنوان مسودة دليل  إلعدادحصيلة هذا البرنامج، وتراكم الخبرات جراء تنفيذه، 
اجتماع على وطرحت مسودة الدليل ".  الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في عمليات السياسات العامة

بغرض مناقشتها وتقديم المقترحات حول كيفية  2009أبريل /نيسان 30و 29 يوميعقد في بيروت  للخبراء
  .فاعلين االجتماعيينترويجها لدى شركاء التنمية وال

  
  بالمشاركة التنمويعوامل تطوير منهج اإلسكوا في التدخل   -باء

  
باإلضافة إلى عوامل الخبرة المكتسبة والدعم الذي توفر لبرامج اإلسكوا في بناء القدرات، أسهمت   - 20

ز هذه العوامل مجموعة من العوامل األخرى في تحفيز االهتمام بتطوير منهج اإلسكوا بصورة ملموسة، وأبر
  :ما يلي

  
العوامل المؤثرة على تصميم السياسات العامة وتنفيذ مشكالت االجتماعية وتداخل فهم أبعاد ال  )أ(  

وجاء ذلك نتيجة العمل الجماعي في فروع معرفية متعددة، والتنسيق  :البرامج والمشاريع المعنية بمواجهتها
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كما جاء نتيجة .  وغير حكومية، وعلى مستويات مختلفة والشراكة مع مجموعة من الجهات المعنية، حكومية
العمل الميداني الذي يهدف إلى تقصي وجهات النظر حول الروابط والتفاعالت بين المواطنين والتنظيمات 
المؤسسية، وبين عمليات التنمية وبرامجها ومشاريعها، بدالً من مجرد البحث في ظواهر تتوجه نحوها 

 وغيرها؛ ،"المرأة والتنمية"، أو "الفقر والتنمية" ة مثلالتنمويالعمليات 
 

معرفة مخاطر تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين المشاركة فيها، بمعزل عن التنسيق والتوافق   )ب(  
وقد اقترنت هذه المعرفة بأهمية أن ال يقتصر التنسيق والتوافق على السلطات المحلية  :مع السلطات الحكومية
المستوى الوطني، من خالل اللجان وغيرها من اآلليات التي تتمثل فيها المؤسسات  فحسب، بل أن يشمل

 الحكومية؛
 

معرفة مخاطر اقتصار المشاركة على شكليات االستشارة وتبادل المعلومات وعضوية الهيئات   )ج(  
تناداً إلى تكوين بالمشاركة، اس التنمويوهي أمثلة عن المخاطر التي استوجبت تطوير منهج للتدخل  :التمثيلية

ة، بحيث يصبح تصميم هذا المنهج وتنفيذ عملياته مرتبطاً بمواجهة المشكالت التنمويالمجتمع وثقافته 
 االجتماعية وتحقيق غايات التنمية المرغوبة من القوى المجتمعية؛

  
ركة بالمشا التنمويالحرص على استدامة مبادرات التنمية التي أطلقت في سياق منهج التدخل   )د(  

ويتم ذلك بالتركيز على عناصر  :وعدم تعريضها للتآكل مع مرور الوقت وانسحاب الجهات الداعمة لها
التمكين والتوافق والمشاركة والتمويل والمراقبة والمتابعة والتقويم، وما يتبع ذلك من دور : أساسية مثل

 مع المدني؛ يراهن على تطويره مستقبالً، وهو دور السلطات المحلية ومنظمات المجت
 

متابعة فشل المنهجيات القطاعية أو الفئوية في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية، وأثرها   )•(  
وقد  :وأفراد المحدود على مواجهة المشكالت االجتماعية وتعزيز دور الفاعلين االجتماعيين من منظمات

ركزت منهجيات التدخل في معظم الحاالت على العوامل االقتصادية، بينما لم تحظَ العوامل األخرى، ومنها 
وقد اعتادت اإلدارات الحكومية والجهات المانحة غالباً على توفير .  المشاركة، إال بالقليل من االهتمام

 ة والمشاركة في مناهج متكاملة؛التنمويقافة متطلبات التدخل بدالً من التركيز على القدرات المؤسسية والث
 

ويقضي  :بالمشاركة التنموياستثمار قاعدة المهارات العريضة للمؤهلين في منهج التدخل   )و(  
بإعادة التفكير وتعميق الحوار حول تكامل قضايا التنمية المحلية ومستوياتها، وعوائق تحقيق اإلنجازات في 

، وفحوى السياسات العامة والبرامج والمشاريع المجتمعيةأهداف التنمية  المجاالت المحورية، أو باألحرى
 .الموجهة للتعامل مع هذه األهداف بصفتها المتكاملة

  
  بالمشاركة التنموينتائج تطبيق منهج اإلسكوا في التدخل   -جيم

 
ة، وشكل إطاراً لتنظيم بالمشاركة مفهوماً شامالً لألهداف اإلنمائية لأللفيالتنموي اعتمد منهج التدخل   - 21

مبادرات بناء القدرات المؤسسية وتعزيز آليات المشاركة والتعاون الدولي واإلقليمي، األمر الذي ساهم في 
  .ة وتعزيز إدارة الحكم المحليالتنمويتمكين المجتمعات المحلية ودعم نظم الالمركزية اإلدارية و

  
بالمشاركة، تضمن مجموعة من  التنمويللتدخل وجرى تطبيق هذا المنهج بموجب نموذج متكامل   - 22

مرحلة التعرف إلى المجتمع المحلي المستهدف وتحديد قضايا ومشكالت التنمية : المراحل المتداخلة، وأبرزها
واإلمكانيات والفرص المتاحة؛ ومرحلة وضع خطة التنمية التي تشمل األولويات والبدائل والمشاريع والمهام 
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ومرحلة تنفيذ الخطة واختيار البدائل وتوزيع األدوار والمسؤوليات التنظيمية والفنية وتعبئة  والبرنامج الزمني؛
  . اإلمكانات والقدرات والموارد؛ ومرحلة متابعة التقدم في تنفيذ الخطة وتقويم أدائها ومدى تحقق أهدافها

  
  :ركةبالمشا التنمويوفيما يلي أبرز نتائج تطبيق منهج اإلسكوا في التدخل   - 23
  

تشجيع االنتقال نحو رؤية أكثر شموالً وتكامالً لقضايا التنمية، وبالتالي التفكير في مجموعة   )أ(  
  أوسع من المؤشرات والسياسات العامة المعنية بمواجهة المشكالت االجتماعية؛ 

ت المساهمة في توضيح صورة التنمية المرغوبة ومسارات التدخل المطلوبة على نطاق السياسا  )ب(  
  ؛العامة وخيارات الحكومات

اختبار أهمية المشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المحلية، ومتابعة تأثيرها على   )ج(  
 الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتقنية؛

لتغيرات في هذه التعرف إلى الروابط بين المجاالت المحورية للتنمية، وكيف يمكن أن تؤثر ا  )د(  
 ؛المجتمعيةالمجاالت المحورية على السياسات العامة للتنمية 

ن من نشر برامج التنمية ومشاريعها، والتمكدعم التغيير والتحديث في أسلوب تصميم وتنفيذ   )•(  
 النتائج على نطاق واسع؛

مة في تأثيرها اختبار أهمية مرحلة التعرف إلى مكونات وثقافة المجتمع بصفتها مرحلة حاس  )و(  
 بالمشاركة، وكذلك على تخطيط السياسات العامة ونجاح أهدافها؛ التنمويعلى تخطيط منهج التدخل 

بالمشاركة، وأبرزها  التنمويالتعرف إلى العوائق التي تواجه التوسع في تطبيق منهج التدخل   )ز(  
لتصميم وتنفيذ برامج التنمية وفق أن تنامي قدرات مؤسسية على المستوى المحلي، تمتلك المعرفة والخبرة 

التي ) مثل الوزارات الحكومية(منظور شامل ومتكامل، قد يتعارض مع توجهات وأنظمة المؤسسات الشريكة 
وقد أثار هذا األمر أسئلة صعبة حول التالؤم بين مخرجات برامج ومشاريع التنمية .  تخضع ألسس قطاعية

 .لمسؤولة عنهاوفق منهج شامل ومتكامل وبين المؤسسات ا
  

  بالمشاركة التنمويمنهج اإلسكوا في التدخل المجاالت المحورية ل  -دال
  

، إال أن تطبيقه يتيح يتهبالمشاركة وشمول التنمويرغم اتساع نطاق منهج اإلسكوا في التدخل   - 24
 ،لفقرامكافحة ، والقدراتبناء و ،المشاركة :، وهيالمجتمعيةحورية للتنمية مجاالت م خمسةاستخالص 

أي ، ومتداخلةمجاالت باعتبارها  هذه المجاالتوينبغي التعامل مع  . البيئةحماية المرأة، و وتعزيز مكانة
 بنيةأو ال التعليم أو الرعاية االجتماعية أو التنمية االقتصادية م فيفي قطاع الصحة أ أكان سواء، تدخل

  .الخمسة المحورية مجاالتال ي أحدهذا التدخل ف ةمساهميحتّم التأكد من  أو غيرها، األساسية
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  المجتمعيةمجاالت محورية للتنمية 

  
  . تنمية االجتماعيةللبالمشاركة بحسب المجاالت المحورية  التنمويوفيما يلي خالصات منهج التدخل   - 25

  
  وأفراد مشاركة الفاعلين االجتماعيين من منظمات  -1

  
كما .  وتتأثر بها المجتمعيةعلى مجمل مجاالت التنمية  تؤثرق الميداني للمشاركة أنها أظهر التطبي  - 26

غير ال تزال أظهر التطبيق الميداني أن مفاهيم المشاركة وآليات تطبيقها ومستويات هذا التطبيق ونتائجه 
  : وفيما يلي أبرز ما جرى استنتاجه من العمل الميداني.  واضحة

  
موجه نحو إحداث تغييرات في المجتمع،  مجتمعيفعل  صيغة تعاقدية حول يالمشاركة ه إن  )أ(  
باالشتراك مع غيرها، جماعات  ، وتساهم فيه مؤسسات أو قوى أوالفرد باالشتراك مع أفراد آخرين فيه يساهم

  ؛ذات تاثير على وجودهم وحياتهم والثقافيةوالسياسية واالقتصادية الحياة االجتماعية  لتأدية أدوار في
ع يرامشالبرامج والسياسات ووكافة مراحل وضع الكافة أبعاد وجوانب التنمية،  المشاركةتشمل   )ب(  

  نتائج؛الوتقويم  عوائدالوتوزيع  ةمراقبالو ةداراإلتمويل والالتخطيط و، من التفكير إلى التنميةفي مجال 
تشخيص وذلك انطالقاً من حديث منهج التدخل وأساليب العمل، تترافق عملية المشاركة مع ت  )ج(  

وفق األسس وتوسيع فرص اختيار البدائل والحلول  وإمكانياته، ومشكالته ستهدفاحتياجات المجتمع الم
 التعامل معها؛اكتساب قدرات الديمقراطية المناسبة، و

، ةالقيادات المحليالمؤسسات ومشاركة االنطالق من مواقع محلية، مثل ال عمليةتستوجب   )د(  
على توفير الظروف التمكينية لتفعيل دينامية المشاركة قادرة المؤسسية الطر األ استحداثو للجانوتشكيل ا

 كعملية لولبية من األسفل إلى األعلى، وبالعكس؛

التنظيمات ينبغي أن تراعي عملية المشاركة القيم السائدة وأن تتفاعل معها، وذلك من خالل   )•(  
وتوزيع األدوار  والسلوكيات االجتماعية الثقافيةلقيم لإطاراً مرجعياً شكل التي ت والمؤسسات الدينية والقبلية

بعض  الدولة في اتتتداخل مع مؤسسوالمؤسسات  والوظائف االجتماعية خاصة وأن أدوار هذه التنظيمات
  .ةالتنمويالقضايا 

المشاركة 

الفقر المرأة

القدرات البيئة

التنمية 
 المجتمعية
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 المشاركةلتطبيق عملية  أساسيةمبادئ  )أ(
  

 علىي دنالمجتمع الم منظمات بقدرةالمشاركة و اعها بجدوىالتوجه الجدي لدى الحكومات واقتن  )1(  
 المساهمة في تصميم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقويم أدائها؛ 

غايات  وبين الفاعلين االجتماعيين، من أفراد ومنظمات، فق بين مصالحاالتوتوافر أسس   )2(  
 العامة للدولة؛ السياسات

والمؤسسات العامة التي تقوم بين المجتمع  ة األهداف والغاياتالواضح عاقدتوافر صيغ الت  )3(  
 ماعية لجهة الحقوق والواجبات؛بالوظائف االجت

 والسياسيةواالقتصادية  االجتماعيةمجاالت التنمية وعي باالهتمام المجتمعي بالشأن العام وال  )4(  
  عية على كافة المستويات؛التفاعالت االجتماالتي تفرزها  والعالقات لعواملاوالثقافية، وفهم 

الة ومؤسسات المنظمة بموجب آليات فعالمنسقة و جهودالبأن التغيير ممكن من خالل االقتناع   )5(  
 قادرة على أداء الوظائف االجتماعية وتلبية االحتياجات اإلنسانية؛ 

ة اإلداري والالمركزيةالسياسي واألمن االجتماعي ستقرار االظروف موضوعية كتوفر   )6(  
عندما  ، خاصةالتوافق والوعي والمسؤولية والتعاون والتسامحوتوفر شروط ذاتية ك ،ةالتنمويو

  ة المشكالت االجتماعية وتظهر بوادر االنقسامات وتباين المصالح؛تتفاقم حد

 ؛االجتماعية والقوى من الفئات أي توفر نظم وآليات االندماج التي تضمن عدم إقصاء  )7(  

 ؛ والمحاسبة والمساءلةوالرقابة عايير الكفاءة والنزاهة والشفافية توفر نظم وم  )8(  

 رواج قيم وثقافة الديمقراطية والعدالة االجتماعية والمساواة وحكم القانون؛   )9(  

 واإلمكانيات المتاحة لمواجهتها؛ المشكالت واألولوياتب في تحديد وعتماد الحوار كأسلا  )10(  

ة والتشريعية المالئمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير البيئة القانوني  )11(  
 .والجهات المعنية

  
  نتائج تطبيق المشاركة  )ب(
  

إيجابية ونوعية تساهم في تفعيل القدرات المؤسسية والفردية، بما في ذلك يرات يإحداث تغ  )1(  
 أن العام؛والش تنميةال حيال قضايا التوجهات والمواقف والقيم والمعايير،

المجتمع منظمات و يةحكومالمؤسسات ال بين تطوير ومأسسة آليات الحوار والتنسيق والمشاركة  )2(  
 والقطاع الخاص؛ يدنالم

اختبار أنماط وآليات تحقيق التكامل بين قطاعات التنمية وقضاياها األساسية ومستوياتها   )3(  
 المختلفة؛
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ات أو حكومالتي تنفذها ال عيرامشالبرامج وال علىرقابة المجتمع  وسائل وأساليب تدعيم  )4(  
 منظمات المجتمع المدني؛

 ، وتشجيع الثقافة الديمقراطية؛ةتعزيز ممارسة الالمركزي  )5(  

على قواه الذاتية في تحديد المشكالت واإلمكانيات المتاحة لمواجهتها،  المجتمعتعزيز اعتماد   )6(  
 تنفيذها ومتابعتها وتقويم أدائها؛ة وحشد الموارد لالتنمويوفي وضع الخطط 

 .تطوير أطر التنسيق والتعاون الدولي واإلقليمي دعماً لبناء القدرات وتعزيزاً آلليات المشاركة  )7(  
  
   بالمشاركة التنمويمشكالت مؤثرة على منهج التدخل   )ج(
  

ته لمختلف ه المتكامل ونطاق تغطيمفهومب المشاركةب التنمويتطبيق منهج التدخل حداثة   )1(  
 مجاالت التنمية؛ 

 تدني مستوى القدرات المؤسسية لمواجهة المشكالت االجتماعية وتلبية االحتياجات اإلنسانية؛  )2(  

 وغياب األطر واآلليات الفعالة للتمثيل والمشاركة؛ النظم البيروقراطيةهيمنة   )3(  

 ية المعنية بتطبيقها؛ ضعف آليات متابعة المشاركة والنقص في تطوير القدرات المؤسس  )4(  

ة وتدني قدراتها المؤسسية، وخاصة مواردها التنمويضعف أنظمة الالمركزية اإلدارية و  )5(  
 البشرية والمالية؛

ضعف الوسائل واألساليب المعتمدة في نشر وتفسير التشريعات والقرارات والتجارب   )6(  
  الوعي والثقافة في المجتمع؛ بطريقة تتناسب مع مستوى والتوجهات التي تحث على المشاركة

نتيجة عوامل متعددة، مثل الفقر، والبطالة،  عجز بعض الفئات االجتماعية أحياناً عن المشاركة  )7(  
 ة؛التنمويوالتهميش، وتدني الثقافة 

 ؤ اإلرادة السياسية عن تبني المشاركة؛تلك  )8(  

 لجهات الرسمية وحدها؛ة هي من مسؤولية االتنموياالعتقاد الشائع بأن العملية   )9(  

 ضعف االتساق بين تصميم البرامج والمشاريع وبين القدرات المؤسسية وإمكانيات تنفيذها؛  )10(  

 ؛المجتمعيةعدم التكامل بين القطاعات والمؤسسات المعنية بالتنمية   )11(  

 انتشار ظواهر العزوف واالتكالية والمحسوبية؛  )12(  

 أو الفئةقبلي أو الطائفي أو اإلثني ال لأو األص النوع االجتماعي التمييز على أساساستمرار   )13(  
 الجتماعية؛ا

 ة آليات االستقطاب في عالقة الفرد بالجماعة؛والءات وانتماءات المواطنين وحد تعدد  )14(  

 هيمنة أنماط االقتصاد الريعي وطغيان ثقافة االستهالك؛  )15(  

 لشفافية وحكم القانون؛واالمساءلة  ئدامبفي ممارسة  الضعف  )16(  
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  .تنامي مظاهر الهيمنة والتسلّط، وتركُّز الثروة والسلطة  )17(  
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  بناء القدرات المؤسسية والفردية  -2
  

وسيلة هامة ، واألفراد قدرات الفاعلين االجتماعيين، على مستوى المنظمات وتطوير بناءتشكل عملية   - 27
تمكين تفضي إلى  والمحلي، الوطني ينعلى الصعيد، وقانونيةفية ثقاسياسية واقتصادية ولتهيئة بيئة اجتماعية 

: القدرات المؤسسية، أهمها عدة إجراءات لتعزيزهناك و  .التنمية والتقدمالواقع المجتمعي من السير نحو 
؛ والمحلي الوطني يناعتماد استراتيجيات طويلة األجل للتنمية؛ وإجراء تقويم للقدرات المؤسسية على الصعيد

 ومشاركةالمجتمع المدني؛ منظمات إليجاد بيئة تمكينية؛ وإقامة شراكات مع  ضع التشريعات المالئمةوو
في السياسات والبرامج؛ وتحسين  المساواة بين الجنسينومراعاة منظور  ؛في إدارة شؤونهم المحلية الناس

تنفيذ ورصد السياسات والبرامج و فاعلية ونوعية تصميم لة في إدارة الحكم؛ وتعزيزءالشفافية والمساالكفاءة و
إال أن دورها  ،لم تعد الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات االجتماعية حكوماتأن ال ورغم . وتقويمها والمشاريع

عن كفالة إنجاز  اتية للتنمية، مع ازدياد مسؤوليتهاؤالتمكين من إيجاد بيئة عامة مما زال أساسياً لجهة 
وهذا التطور زاد من الحاجة إلى مؤسسات  . والحصول عليها بشكل منصف الخدمات االجتماعية الجيدة

 . لخدمات االجتماعية األساسية للجميعتقديم الكفالة  تمتلك طاقات تنظيمية وبشرية وموارد مالية كافية عامة
حيوي من  ، هو أمرللمساءلة ةوخاضع ية والكفاءة والشفافيةلأجهزة محلية تتسم بالفعا افركما تم إدراك أن تو

  .أجل كفالة توفير الخدمات االجتماعية
بالمشاركة، بصيغة تشتمل على ثالث  التنموييتم تنظيم أنشطة بناء القدرات، وفق منهج التدخل و  - 28
  :فئات

  
المسؤولة قدرات الهيئات أو المجالس أو اللجان  زتعزي: تمكين التنظيمات المعنية بعملية التنمية  )أ(  

ها، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية صنع القرارات وتنفيذة على التنمويعن إدارة المشاريع 
وتتجلى أهمية بناء   .تحديد احتياجاتها واعتماد البرامج المالئمة لتلبيتهاووالمساءلة في إدارة عملية التنمية، 

، والتي سبق وأثبتت جدواها القدرات، ضمن هذه الفئة، في إتاحة الفرص لتبادل األساليب والممارسات الجيدة
 ة؛التنمويفي تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع 

  
وهي موجهة إلى الفاعلين االجتماعيين أفراداً وجماعات في مجاالت التنمية : األنشطة النمطية  )ب(  

القدرات هنا، وتظهر أهمية بناء .  على المستويين التمهيدي والمتقدم، وفقاً لحاجات محددة لفئات السكان
ة، في ترسيخ قيم ونُظم ومعايير التنمويباإلضافة إلى تحسين األنشطة والخدمات المتصلة بالمشاريع والبرامج 

المشاركة الشعبية وتوثيق صالت التعاون وتشجيع الحوار بين مختلف األطراف والفئات االجتماعية المعنية 
كافة القوى الفاعلة في المجتمع من مواطنين وهيئات  ويتم ضمن هذه األنشطة حثّ وتعبئة.  بهذه األنشطة

ومنظمات لإليفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم، بما يجعلهم أكثر تحسساً وتقبالً لعملية التغيير، وأكثر وعياً العتماد 
 التدابير الالزمة لتطبيق متطلبات هذه العملية؛

  
ظم ومعايير مهارات، وتعزيز قيم ونُويتم من خالل اكتساب معارف و: تحسين أداء المؤسسات  )ج(  

النوع من  اكما يساعد هذ.  ن من إنجاز أعباء التنمية على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكنواتجاهات تمك
بناء القدرات على إدراك العالقة الوطيدة بين األعمال والمهام واألدوار التي يتوالها كل من المؤسسات 

 .واألفراد
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عملية بناء وتطوير القدرات المؤسسية، هي الوصول إلى مرحلة يتجاوز فيها لتيجية إن الغاية االسترا  - 29
ة، إلى االقتناع بضرورة التنمويأهمية أدوارهم إدراك  ،ة، من أفراد ومسؤولينالتنمويالعاملون في المؤسسات 

ذا ما يؤسس لعملية االنتقال وه.  التغيير، وبالتالي تبنّي التنمية كقضية مجتمعية وااللتزام بها مهنياً وأخالقياً
 .ةالتنمويمن اإلدارة البيروقراطية إلى اإلدارة 

  
  :الوفاء بالشروط التاليةفي عملية التنمية السلطات المحلية وتتطلب مشاركة  - 30
  

المتكامل على  والتخطيط الشاملة لتوفير الرؤيةاإلدارية بمنظور استراتيجي  لقدراتاتعزيز   )أ(  
  ة؛التنمويوالحاجات التي تستلزمها العملية  للمتغيرات المراجعة واالستجابة ، معالبعيدالمديين المتوسط و

على  المجتمع المدني والقطاع الخاصمع منظمات والشراكات درات بناء العالقات تعزيز ق  )ب(  
 ؛الجهات المانحةمع التعاون وتعزيز مصادر وآليات المستويين المحلي والوطني، 

الرقابة والنزاهة : والتخطيط، ومعايير مثلاإلدارة المالية الخدمة المدنية و: ثلم نُظم تطوير  )ج(  
 ؛والمحاسبة والشفافية والكفاءة والمساءلة

نُظم ومعايير متقدمة في طبيق وتطوير برامجها ومشاريعها بما يتالءم مع ت القدراتبناء   )د(  
  ؛ اإلدارة العامة

تشمل والتي ، ةالتنمويكنولوجيا المعلومات الالزمة للعملية في مجال التوثيق وتالقدرات تعزيز   )•(  
  ؛ اعد للبيانات والبحوث والتوثيقوق بموجبضمان تدفق المعلومات بكفاءة ويسر، 

تصال وبناء الفريق اال :قدرات تتعلق بالمهارات الشخصية، مثلاإليفاء بالحاجة المتزايدة إلى   )و(  
 .والتحفيز وتوزيع األدوار

  
  ة الفقرمكافح  -3

  
: تنوعة ومتكاملة، مثلم أنشطةيشمل وبالمشاركة على مكافحة الفقر  التنموييركز منهج التدخل   - 31

تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم األنشطة المدرة للدخل، ودعم الخدمات األساسية 
ستوى المعيشة، وتعزيز شبكات األمان ، وتنويع اإلنتاجية وتطويرها، وتحسين م)الصحة والتعليم والمسكن(

االجتماعي، وتشجيع مبادرات التعاون، وتنسيق جهود المشاركة بين المنظمات والمؤسسات المعنية بمكافحة 
 .  الفقر

  
الستعادة االستقرار وما شابهها من برامج  يالهيكل حالتصحي جسياق برام الفقر فيحدة  وتزداد  - 32

 ،واسع النطاقالقتصادي ورغم أن االستقرار اال.  جزيادة اإلنتا على االقتصاد وتعزيز قدرة ياالقتصادي الكل
هي من  ،عامة في البنية التحتية المادية واالجتماعيةالستثمارات االو ،المنافسة قادرة علىالسواق واأل
ي عالقات ف، إال أن التباين لتحقيق النمو االقتصادي المستمر والتخفيف من حدة الفقر مهمةالمتطلبات ال

وهذا األمر استوجب تركيز منهج التدخل .  شكل عائقاً أمام نجاح جهود مكافحة الفقرباالقتصاد،  السكان
 من االستفادة وتمكينهم من ،واالئتمان للفقراء األصول اإلنتاجيةإتاحة  :على قضايا مثلبالمشاركة  التنموي
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برامج محكمة التصميم لشبكة األمان  من خاللالتعليم والرعاية الصحية وخدمات الدعم واكتساب الحقوق 
  . اآللياتوغير ذلك من  ،االجتماعي

  
النمو  لدعم إذا ما توفر شرطان على األقلأمر ممكن من حدة الفقر المدقع  التخفيفوقد تبين أن   - 33
أن ني مستمر، والثاأو أن يرتفع متوسط الدخل على أساس  ،يقتصادأن يتحقق النمو اال األول، :يقتصاداال

  .في الدخل تفاوتالأو الحد من  ،دخلأكثر عدالة للي بتوزيع قتصاديتسم النمو اال
  

  المرأة تعزيز مكانة  -4
  

يعتبر  هاضد تمييززال اليال ، وتعزيز مكانتها المرأةتعزيز مكانة مجال في حرز رغم التقدم الم  - 34
  .هابين الجنسين وتمتع المرأة التام بحقوقالمساواة  دماج االجتماعي وتحقيقاإلأمام  ةعقبومشكلة مستمرة 

وصول السبل عدم التكافؤ في التمييز ضد المرأة في سوق العمل، والفجوة في األجور بينها وبين الرجل، وف
عن مجموعة أخرى من العوامل االجتماعية  لموارد اإلنتاجية ورأس المال والتعليم والتدريب، فضالًإلى ا

وثمة قبول  . مضاعفة تأنيث الفقرو اقتصادياً المرأة تتسبب في إعاقة تمكين زالت ، كلها عوامل ماوالثقافية
ن تنفيذها عن طريق أإال  ،لتحقيق التنمية واسع النطاق لفكرة المساواة بين المرأة والرجل باعتبارها شرطاً

زال يمضي بخطى ، ال يةالتنمويفي جميع السياسات والبرامج  المساواة بين الجنسينتعميم وتطبيق منظور 
  .متثاقلة

  
بالمشاركة مجموعة من المشكالت ذات  التنمويتمكين المرأة وفق منهج التدخل واجهت عملية وقد   - 35

وانخفاض  ،األمية وانخفاض مستوى تعليم اإلناثانتشار : الصلة بالعدالة والمساواة االجتماعية، أبرزها
بشأن األدوار النمطية للمرأة، لقيم االجتماعية والثقافية سيطرة بعض اومشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، 

وتدني استفادة المرأة من الخدمات العامة نتيجة ضغط التقاليد أو إساءة تفسير القوانين وتطبيقها، وضعف 
 .قدرات المرأة على ممارسة حقوقها االقتصادية والسياسية واالجتماعية

  
  : المرأةلتعزيز مكانة بالمشاركة  التنمويئج التدخل وفي ما يلي أبرز المالحظات بشأن نتا - 36
  

المرأة خالل حقبة زمنية لم  تعزيز مكانةال بد من تقدير اإلنجازات التي تحققت في مجاالت   )أ(  
 تتجاوز العقود األربعة؛ 

، ال يعود بمجمله إلى نقص المرأة ممارس ضدال تعسفالإن استمرار الالمساواة االجتماعية و  )ب(  
 ؛والثقافية والسياسيةواالقتصادية  جتماعيةاال الظروفقوانين والتشريعات، إنما إلى وطأة ال

إن تكلفة تنوع أدوار المرأة ضمن األسر المعيشية، هي تكلفة مرتفعة رغم مساهمتها في تغطية   )ج(  
 ؛ نقص أنظمة الرعاية االجتماعية

 انخراطها في النشاط االقتصادي؛  تتعرض المرأة لضغوط متعددة المظاهر والنتائج لدى  )د(  

 اًن له مردودأآليات المواءمة بين األعباء األسرية للمرأة وبين نشاطها االقتصادي،  أثبت توفير  )•(  
 في تطبيق هذه المواءمة؛  ة واسعة من النساء اللواتي يرغبنلفئ اًإيجابي
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نح مكانة المرأة من خالل م فل تعزيزمن الضروري أن تلحظ نُظم الرعاية االجتماعية ما يك  )و(  
 دد، وروضات األطفال، والخدمات الطبية المجانية أو المنخفضة التكلفة؛ لوالدة، والتقديمات للمواليد الجا

إلى اتخاذ بالضرورة العامة بتعزيز مكانة المرأة ال يؤدي  اتالسياس اهتمام بعض إن  )ز(  
السياسات  وتقييم وتنفيذ في مراحل تخطيط مرأةضد اليز ميالت ظواهرعلى  بالقضاءاإلجراءات الكفيلة 

 اريع؛البرامج والمشو
المفاهيم المتداولة يتعلق بهناك لغط مستمر، حتى على مستوى النخب وصانعي القرار، فيما   )ح(  

، وذلك رغم استخدام هذه المفاهيم على نطاق واسع في األدبيات "النوع االجتماعي" وأ" الجندر"لمصطلح 
  .انة المرأةبمك متعلقةال
 

  المرأة لتعزيز مكانةإجراءات ضرورية  
  

 ة؛ التنمويإدماج قضايا المساواة االجتماعية في صلب السياسات العامة والبرامج والمشاريع   )1(  
  ؛الشخصيةوتأكيد استقالل قراراتها  ،اتخاذ القرارات على المستويات العامةمشاركة المرأة في   )2(  
  إدماجها في شبكات الضمان والرعاية؛وأجور المرأة  صحيحت  )3(  
  ؛ألصول الثابتة كاألرض والعقارالمرأة لتملك تطبيق حق   )4(  
 ؛لمشروع وتنفيذه والتعامل مع الجهة المقرضةل هابالقروض من حيث اختيارتحكم المرأة   )5(  
 .تساهم في تعزيز مكانتها ودورهاالتي تشريعات سن الحقوقها وبتوعية المرأة   )6(  

  
  

  البيئة حماية  -5
  

 وإن، بالمشاركة في مجال البيئة التنمويللتدخل  متوازن منهجتباع ا المستدامةتنمية ال يقتضي تحقيق  - 37
والسياسية واالقتصادية  االجتماعيةمع التنمية حماية البيئة فإدماج .  متباينةمستويات المسؤولية عنه  كانت

الجهود المبذولة في إطار منهج التدخل شملت ولذلك،  . ن معاًوالثقافية، هو وسيلة فعالة وغاية مرجوة في آ
  :بالمشاركة أنشطة موجهة نحو المشكالت المؤثرة على البيئة، ومن هذه المشكالت ما يلي التنموي

  
  ضعف الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية وترشيد استخدامها؛   )أ(  

  ة، من حيث االستهالك واإلنتاج؛ استمرار الممارسات المجحفة بحق البيئ  )ب(  

 تفاقم مشكالت الفقر والبطالة والتهميش؛   )ج(  
نقص البنى التحتية، مع التأكيد على المساواة والعدالة االجتماعية في االستفادة منها، وخاصة   )د(  

 في مجاالت المياه اآلمنة والصرف الصحي والكهرباء واستخدامات الطاقة البديلة؛ 

ياكل المؤسسية وضعف التشريعات البيئية، وتداخل صالحيات الجهات المسؤولة قصور اله  )•(  
 عنها؛ 
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في ضعف  وما ينتج عن ذلك من القوانين المتعلقة بالبيئة إلى اللوائح التنفيذيةافتقار الكثير من   )و(  
 ؛تطبيقال

 حول القضايا البيئية وأولوياتها؛والبيانات ضعف قاعدة المعلومات   )ز(  
 . ستدامة البيئيةمع توجهات االالمحددة محلياً الطارئة أو  االحتياجاترض تعا  )ح(  

  
 مشاركة يتيحللكن منهج التنمية با ،بسيطة لهذه التحديات" حلوالً"أن يقدم  تنموينهج ملال يمكن و  - 38

 تشارك فيهاولكن ذلك ال يغني عن إجراءات ضرورية .  البدائلمجموعة أوسع من حول  والنقاش التفكير
عند تصميم السياسات العامة التي والسلطات المحلية  والقطاع الخاص منظمات المجتمع المدنيالحكومات و

  :تُعنى بالبيئة، وفيما يلي أبرز هذه اإلجراءات
  

 استنهاض الوعي البيئي وتكريس نُظُم حماية البيئة؛   )أ(  
 البيئة؛ معالجة مواطن القصور في تنسيق مجاالت السياسات المعنية ب  )ب(  
 الخارجية؛ات لتقلبنة في وجه الضغوطات واومراعتماد ال  )ج(  
 ؛على إنتاجية الموارد الطبيعية على المدى البعيد ةحافظالم  )د(  

للمشاركة في والمجالس المحلية  والقطاع الخاص قدرات مؤسسات المجتمع المدني تعزيز  )•(  
 ائها؛تصميم السياسات البيئية ومتابعة تنفيذها وتقويم أد

تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة، والتشديد على دراسة الجدوى البيئية   )و(  
  .لمشاريع التنمية

  
 -----  


