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دالة ةاالال اع ةت آةالتن شا ال بالمشارآةوالتنميةجتماعيةاالالعدالة



العدالة االجتماعية

ُتعنى العدالة االجتماعية ببناء مجتمع عادل، حيث ترتكز على َصون رفاهية 
ف ق ف الشعوب من خالل اإلعمال بمبدأ المساواة في الحقوق، وتشارك المنافع، أ

وتطبيق المعاملة الُمنصفة، واحترام الفوارق الثقافية، والحصول على 
.الموارد والفرص بصورٍة ُمتساوية وي ٍ ور ب رص و ر و



المبادئ األساسية للعدالة االجتماعية

ويقوم على حصول جميع  : مبدأ المساواة أو العدل
األفراد، بصورة متساوية، على السلع والخدمات 
ة ال ا ا ل ال ل ال ثل ة ا ال

ويرتكز هذا المبدأ على حصول : مبدأ اإلنصاف
ة   ا ت ل ف  ات  ال اد  العامة، مثل التعليم، والمعلومات، وخدمات الصحة   األف

أما  . العامة، والحماية االجتماعية، وفرص العمل
 في المجتمعات الديمقراطية، فيعني ذلك أيضاً أن
لكلِّ مواطن صوتاً وحقّاً في المشاركة في الحياة 

جميع األفراد والمجموعات على فرص متساوية،  
من خالل إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق 

.    ذاتهم والتي تعيق مساهمتهم في المجتمع
ي ي ر ي و و نٍ و ل

.  السياسية وبصورة متساوية

االجتماعية العدالة

المشاركة والذي يقوم على إشراك األفراد :مبدأ

ي ج  

أي الحقوق القانونية مقابل الحقوق : مبدأ الحقوق
المعنوية، حيث تضم هذه األخيرة حقوق األفراد 

.  األساسية، وحرياتهم، ومقتنياتهم

والذي يقوم على إشراك األفراد :مبدأ المشاركة
في القرارات التي تعنيهم، والحرص على 
. مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية والثقافية

وترمي المشاركة في هذا السياق إلى تحقيق نتائج  
ا ت إل  ة أفضل ك ة  َز  ة  همث ي و هم ري و ي أل مثمرة موزعة بصورة أفضل، كما تصبو إلى 

.تعزيز الديمقراطية



 للحكومة أساسٌي شريٌك هو المدني المجتمع إّن
ا ةأل ل نال طن ادئتكفال  مبادئ تكريسفيالوطنيين،المصلحةوألصحاب
  رآائزها تدعيم وفي وتحقيقها، االجتماعية العدالة
ة ةّث .والحقوق والمشارآةوالمساواة باإلنصافالمتمّثلة



دور المجتمع المدني 
ومشارآته في اإلصالح 

شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة اإلجتماعية

المدنية، والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية(دعم حقوق المواطنين  )

تعزيز التماسك االجتماعي

ذ رصد عملية تنفيذ السياساتة

دعم اإلصالح السياسي بصفته شريك مكمِّل للدولة

المساهمة في حل النزاعات وإنجاح الحوار الوطني

ا الق ن ف ة الشفاف ا ضمان الشفافية في صنع القرارض

المساهمة في تقديم الخدمات

اإلعالم والتثقيف واالتصال



دور المجتمع المدني 
ومشارآته في اإلصالح

ييؤدي المجتمع المدني دورًا أساسيًا في مسار التحّول    ي ع ي
السياسي وإرساء الحكم الديمقراطي القائم على اإلنصاف 

 .والعدالة



أمثلة حديثة عن مشارآة المجتمع المدني 
في عملية اإلصالح السياسي في المنطقة العربية

 الخمسين لجنة أعمال الثورة شباب تجّمع يرصد :مصرمصر 
قييور  حول الدستوريةبالفقراتيتعّلقمافيسيماالللدستور، ووريري
.المدنية الحقوق

 القوى بين مهمًا وسيطًا المدني المجتمع شّكل :تونستونس  
  الحوار عملية وإطالق تنظيم في وبادر الُمتنازعة، السياسية
.األخير الوطني

َّ   بمشاريع الوطنيالحوارالمدنيالمجتمعدعَّم :اليمناليمن
  .وغيرها الجديدة، االنتخابية آالقوانين إصالحية وإقتراحات

تبقى قدرة المجتمع المدني على الحوار والتفاوض، ووضع  
إلنجاح نه بد ال ًا عنص التوافق وبناء جديد اع إجت عقد إجتماعي جديد، وبناء التوافق، عنصرا ال بد منه إلنجاح  عقد

.عملية االنتقال بالحكم إلى مزيد من اإلنصاف



المشارآة في عمليات السياسة العامة: نهج اإلسكوا

 شامًال نهجًا 2000 العام منذ بالمشارآة االجتماعية التنمية قسم وضع 
 وفقًا تنفيذه يمكن بالمشارآة االجتماعية وللتنمية المحلي المجتمع لتنمية

ف ةللظ ل زلآلفال ازاتأ اإلن :اإلنجازاتأبرز .بلدآلفيالمحليةللظروف

اليمن العراق فلسطين لبنان

 

اليمن

وضع استراتيجية •
وطنية لتدريب 
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المشارآة في عمليات السياسة العامة: نهج اإلسكوا

أعّدتبالمشارآة،التنميةلنهجاستكماًال ال ي هجا ،ا ر  أ ب
 قدرات بناء“ حول تدريبيًا دليًال االسكوا

ط .”الديمقراطيالحكمفيالشراآة

وفي ظل التحوالت السياسية التي يشهدها  
بعض البلدان العربية أصبح تطبيق نهج  

ملحة ضرورة بالمشارآة . التنمية بالمشارآة ضرورة ملحةالتنمية



بناء شراآة فاعلة : سبل المضي قدمًا
ىلىبين الحكومة والمجتمع المدني

 بمنظمات للنهوض الضرورية القانونية األطر اعتماد
حولالتوافقلبناءأساسيآشريكالمدنيالمجتمع ع ءيرييج قب  ول و
 واالجتماعية؛ االقتصادية األولويات

 األجهزة في ومأسستها المشارآة وآليات مبادئ ترسيخ
ة ك ناال اآاتل ةش تاتق ال  المجتمع مؤسساتمعقويةشراآاتلبناءالحكومية
الخاص والقطاع المدني

ورىيعيع فاعل دور أداءعلىالمدنيالمجتمعمنظماتتشجيع
وتقييمها؛ مهامها ورصد الدولة، مهام تكملة في



  الوطني ينيالمستو على اجتماعية حوارات سلسلة إطالق
عي  جامعة مع بالتعاونتنميةآعنصراالجتماعيةالحمايةحولواإلقليمي

 الفاعلة الجهات مع شراآات ومأسسة بناء بهدف  العربية، الدول
المدني،المجتمعمنظماتفيهابماالمدنية،والقوىاالجتماعية ي وىج ع يهبيو   ي ج
 أن على ،الخاص والقطاع النقابات، ومختلف االجتماعية، والحرآات

هذافيالخبراتلتبادلإقليميلمنتدينواةالحواراتهذهتكون   هذا في الخبرات لتبادلإقليميلمنتدي نواةالحواراتهذهتكون
.الموضوع



خالل من للمساعدة االستعداد اتم عل االسكوا ف ونحن في االسكوا على اتم االستعداد للمساعدة من خالل  ونحن
برامج بناء القدرات المعنية بالتنمية بالمشارآة ودعم  

ة اد االقت ات ل األ ل ة طن ال ات ا الحوارات الوطنية حول األولويات االقتصادية ال
واالجتماعية وتقديم الدعم الفني للدول األعضاء  

ة الال ة الفن ا األ ط ةل نا ط تطوير مناهج تدريبية، لتطوير األدوات الفنية الالزمة
وإعداد دراسات وتقارير  وتنفيذ ورشات لبناء القدرات،

العدالة االجتماعيةسبل تحقيق  حول



وشكرًاوشكرًا


