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 القائمة على المشاركة

 

العربية واستمرار المطالبة بنظم سياسية واقتصادية 
واجتماعية تتجاوب مع حاجات المجتمعات المحلية وتؤمن حقوقھم ا�ساسية، تزداد الحاجة في الب�د العربية 

صون يجتماعية، وا+ لةعداال تحقيق يعكس تطلعات المواطنين إلى
  .على الخدمات والفرص بصورٍة عادلة وشاملة

تبرز في المنطقة العربية حاجة ملّحة 4ص�ح السياسات ا+جتماعية نتيجة عدد من 
 مبدأ التنميةو ، اعتماد منھج لسياسات الحماية ا+جتماعية يستند إلى الحقوق المواَطنة

التنسيق بين الجھات المختلفة ، ثانياً . ا+جتماعية
 جزئةتوالتكامل في ما بينھا وإشراك الفئات المعنية في كافة المراحل شرط اساسي لنجاح تطبيقھا بد+ً من 

، ثالثاً . دون تنسيق ومشاركة فعلية ت الحكومية
تنشط منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية والدينية 
وا�حزاب السياسية، ومؤسسات القطاع الخاص، والوكا+ت الدولية المعنية بالتنمية في تقديم الخدمات والموارد 

غير  وتوزيع ھّشة اجتماعية سياسات في ظل

وبدعم من المنظمات الدولية وا4قليمية المعنية 
المساعدة وشبكات ا�مان ا+جتماعي  المبنية على

متكاملة للحماية ا+جتماعية مبنية على مفھوم التنمية، تأخذ في ا+عتبار السياق ا+جتماعي 
ً التي تتميز بالشمولية وا4نصاف  وھكذا. ، وتخدم ا�ھداف التنموية ا�وسع نطاقا

ات العربية أكثر جھوزيًة لدعم التماسك ا+جتماعي خ�ل ا�زمات ا+قتصادية وا+جتماعية 

يستوجب إص�ح خطط وبرامج التقاعد العامة، وإعادة النظر في 
برامج الضمان ا+جتماعي أو المساعدة ا+جتماعية المتوفرة، وفي سياسات العمل وبرامج توليد فرص العمل 

نفيذ والنظر في الروابط القائمة فيما بينھا با4ضافة الى مراجعة ونقد أدوات التمويل الوطنية والدولية المتوفرة لت
أما المسألة الحيوية التي يجب إي�ء ا�ھمية لھا في ھذه العملية فتتعلق بتطوير سياسات تحاكي 
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  حول استخدام عمل ورشة
القائمة على المشاركةدليل تطوير سياسات الحماية ا�جتماعية  

توضيحيةمذكرة   

   الخلفية -1

العربية واستمرار المطالبة بنظم سياسية واقتصادية التحو�ت السياسية التي تمر بھا المنطقة 
واجتماعية تتجاوب مع حاجات المجتمعات المحلية وتؤمن حقوقھم ا$ساسية، تزداد الحاجة في الب�د العربية 

يعكس تطلعات المواطنين إلى قائم على المشاركةالى عقٍد اجتماعي جديد 
على الخدمات والفرص بصورٍة عادلة وشاملة ھمحصول

تبرز في المنطقة العربية حاجة ملّحة 7ص�ح السياسات ا�جتماعية نتيجة عدد من  ،وفي ھذا السياق
، اعتماد منھج لسياسات الحماية ا�جتماعية يستند إلى الحقوق المواَطنةأو�ً :

ا�جتماعية "المساعدة" عوضاَ عن ا�عتماد على، ا$مد
والتكامل في ما بينھا وإشراك الفئات المعنية في كافة المراحل شرط اساسي لنجاح تطبيقھا بد�ً من 

ت الحكوميةعلى مختلف المؤسساوتوزيعھا برامج الحماية ا�جتماعية 
تنشط منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية والدينية ، في العديد من الدول العربية

وا$حزاب السياسية، ومؤسسات القطاع الخاص، والوكا�ت الدولية المعنية بالتنمية في تقديم الخدمات والموارد 
في ظليحصل ولكن ذلك  ،لتلبي الحاجات ا$ساسية للمواطنين

  

وبدعم من المنظمات الدولية وا7قليمية المعنية  تسعى معظم الحكومات العربيةفي ضوء ما سبق، 
المبنية علىإلى استبدال المقاربة التقليدية للحماية ا�جتماعية 

متكاملة للحماية ا�جتماعية مبنية على مفھوم التنمية، تأخذ في ا�عتبار السياق ا�جتماعي 
، وتخدم ا$ھداف التنموية ا$وسع نطاقاً التي تتميز بالشمولية وا7نصافوا�قتصادي والسياسي القائم

ات العربية أكثر جھوزيًة لدعم التماسك ا�جتماعي خ�ل ا$زمات ا�قتصادية وا�جتماعية 
 . والبيئية، وأكثر قدرًة على ت�في  الضعف وا�ضطراب ا�جتماعي

يستوجب إص�ح خطط وبرامج التقاعد العامة، وإعادة النظر في ا7ستراتيجية المتكاملة  هإن اعتماد ھذ
برامج الضمان ا�جتماعي أو المساعدة ا�جتماعية المتوفرة، وفي سياسات العمل وبرامج توليد فرص العمل 

والنظر في الروابط القائمة فيما بينھا با7ضافة الى مراجعة ونقد أدوات التمويل الوطنية والدولية المتوفرة لت
أما المسألة الحيوية التي يجب إي�ء ا$ھمية لھا في ھذه العملية فتتعلق بتطوير سياسات تحاكي 
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التحو�ت السياسية التي تمر بھا المنطقة في ظل 

واجتماعية تتجاوب مع حاجات المجتمعات المحلية وتؤمن حقوقھم ا�ساسية، تزداد الحاجة في الب�د العربية 
الى عقٍد اجتماعي جديد 

حصول ويضمنحقوقھم، 
  

وفي ھذا السياق
:القضايا المترابطة

ا�مد ةالطويلالمستدامة 
والتكامل في ما بينھا وإشراك الفئات المعنية في كافة المراحل شرط اساسي لنجاح تطبيقھا بد�ً من 

برامج الحماية ا�جتماعية 
في العديد من الدول العربيةبالرغم من انه 

وا�حزاب السياسية، ومؤسسات القطاع الخاص، والوكا�ت الدولية المعنية بالتنمية في تقديم الخدمات والموارد 
لتلبي الحاجات ا�ساسية للمواطنين ا�ساسية
  .لخدماتمتوازن ل

 
في ضوء ما سبق، 

إلى استبدال المقاربة التقليدية للحماية ا�جتماعية بالتنمية 
متكاملة للحماية ا�جتماعية مبنية على مفھوم التنمية، تأخذ في ا�عتبار السياق ا�جتماعي  بإستراتيجية

وا�قتصادي والسياسي القائم
ات العربية أكثر جھوزيًة لدعم التماسك ا�جتماعي خ�ل ا�زمات ا�قتصادية وا�جتماعية تصبح الحكوم

والبيئية، وأكثر قدرًة على ت�في  الضعف وا�ضطراب ا�جتماعي
  

إن اعتماد ھذ
برامج الضمان ا�جتماعي أو المساعدة ا�جتماعية المتوفرة، وفي سياسات العمل وبرامج توليد فرص العمل 

والنظر في الروابط القائمة فيما بينھا باFضافة الى مراجعة ونقد أدوات التمويل الوطنية والدولية المتوفرة لت
أما المسألة الحيوية التي يجب إي�ء ا�ھمية لھا في ھذه العملية فتتعلق بتطوير سياسات تحاكي . ھذه الخطط
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الواقع والظروف الوطنية السياسية وا�جتماعية وا�قتصادية بدءاَ بتحديد الرؤية وا�طار العام لعمل ھذه 
للمساءلة فّعالة آليات وقائمة على المشاركة ير واضحة السياسات وصو� الى تنفيذھا وتقييم نتائجھا وفقا لمعاي

ھم وتوسيع ل دعمتأمين الإن تبني سياسة حماية اجتماعية مماثلة إنما يتطلب التزام صانعي القرار و. والمحاسبة
وبناء التوافق حول خيارات السياسة  حوار الوطنيفي عمليات التنمية وتفعيل ال المجتمع مشاركة نطاق

كما يتطلب بناء القدرات المؤسسية والبشرية المعنية بتخطيط وتمويل وتنفيذ وتقييم . ا�جتماعية المطروحة
  . سياسات وبرامج الحماية ا�جتماعية با�ضافة الى إيجاد نظام مالي شفاف

  
 القائمة على المشاركةلحماية ا�جتماعية دليل تطوير وتنفيذ سياسات ا أعدت ا�سكوا، في ھذا السياق

 سياسات الحماية ا�جتماعيةمجموعة من النماذج العملية، والمھارات، وا=دوات الضرورية لصياغة الذي يقدم 
 ئحاشرمختلف وتلبيًة �حتياجات  ونجاحھالفعاليتھا تعزيزاً وكيفية بناء التوافق حولھا  وتنفيذھا وتمويلھا وتقييمھا

 إقليمية وتجارب علمية مراجع الى با�ضافة وتدريبية تحليلية عمل أدوات على الدليلھذا  يعتمدو . المجتمع
تنفيذ دورات تدريبية وطنية وإقليمية لبناء  ا الدليلقترح ھذيكما . العربية الدول في منھا ا�ستفادة يمكن وعالمية
   .هعلى استخداموتوفير الخدمات المعنيين بتطوير سياسات الحماية ا�جتماعية اصحاب المصلحة وقدرات 

  
مؤسسات الحكومية والسلطات المحلية وكافة الإشراك الى الدورات التدريبية تھدف ، في المدى القصير  

الجھات الفاعلة ا=خرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، في عملية رسم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات 
ا على المدى أمّ . المشاركة نھجوالبرامج المتصلة بالحماية ا�جتماعية على نحٍو شامل ومستدام وقائم على 

التدريبية الجھات المعنية من التداول بشأن مقترحات �صGح برامج  الدوراتتمّكن  الطويل، فمن المتوقع أن
وسياسات الحماية ا�جتماعية والنظر في أساليب تحويل ھذه البرامج من أدوات لتوفير رعاية اجتماعية مجتزأة 

   .شمو�ً إلى أدوات ناجعة تدمج احتياجات وتطلعات المواطنين ضمن أجندة تنموية للسياسات أكثر 
  

  ورشة العملأھداف  -2
  

 تجريبيةالدليل، ستنظم ا�سكوا ورشة عمل  حول استخداموضمن سلسلة الدورات التدريبية المقترحة   
وجودته وامكانية مواءمته مع والنظر في مضمونه  إلى اختبار مكونات الدليل التدريبي بصورة عامة تھدف

  .المشاركة في الورشة من البلدانظروف وخصوصيات كل 
  

  :الى تحقيق ا=ھداف التالية ورشة العملتسعى س وبالتحديد،
  

 ؛ومجا�تھا سياسات الحماية ا�جتماعيةالمتعلقة بتعريف المفاھيم المختلفة  •
 ؛وقائمة على المشاركةتعريف مبادئ تطوير سياسات حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة  •
 ؛وأنظمة الحماية ا�جتماعية دراسة وتحليل أھداف وواقع سياسات •
 ؛سياسات الحماية ا�جتماعية تصميم وتنفيذ وتمويل وتقييمالتمكن من مسار  •
 ؛المعتمدة في تطوير سياسات وبرامج الحماية ا�جتماعية أساليب المشاركةالتعّرف على  •
 ؛الحماية ا�جتماعيةسياسات ا�طGع على حا�ت واقعية من العالم حول تطوير وتنفيذ وتمويل وتقييم  •
  .اتبادل التجارب والخبرات في ما بينھ لتعزيزالدول المشاركة وضع أسس للتشبيك بين مختلف  •
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  المنھجية -3
  

وھي تستند إلى المعارف العالمية وإلى تقنيات بناء . على منھجية تشاركية إختبارية ورشة العملعتمد ت
القدرات التي تتGءم مع الظروف العربية وحاجات الكوادر العاملة في الشأن العام وخصوصاَ في مجا�ت 

من خGل ا�طGع " التعلّم من خGل التجربة"كما تعتمد المنھجية على مفھوم . ا�جتماعيةوالبرامج السياسات 
  .على حا�ت عالمية وعربية وتحليلھا با�ضافة الى تمارين عملية أخرى

  
  الفئات المستھدفة  -4

  
تقترح ا�سكوا أن يتوفر لدى المشاركين في  ،الذي تم تطويره ا�ستفادة من الدليل مضاعفة وتوسيع بھدف

. النظرية والعملية في مجال تطوير السياسات والبرامج ا�جتماعيةمستوى جيد من المعرفة  العمل ةورش
  :الفئات التاليةالتمھيدية  ورشة العملتستھدف إنطGقاَ من ذلك، 

  
سياسات وتمويل وتنفيذ وتقييم في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتطوير  أصحاب القرار •

الشؤون ا�جتماعية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة (الحماية ا�جتماعية 
 ..).الخ

العاملين في وضع السياسات ا�جتماعية وأنظمة  في ا�دارة العامة والمستشارينمسؤولون حكوميون  •
التأمينات ا�جتماعية وسياسات سوق العمل النشطة وبرامج المساعدة ا�جتماعية والدعم وغيرھا من 

 .يةبرامج الحماية ا�جتماع
العاملين في مجال تقديم الخدمات ا�جتماعية  من منظمات المجتمع المدنيوناشطين خبراء قيادات و •

 .والقروض الصغيرة وغيرھا من برامج الحماية ا�جتماعية كالتعليم والصحة والمساعدة ا�جتماعية
أو  ا�جتماعية في مجال الحمايةبا�ضافة الى خبراء وطنيين وإقليميين وأكاديميين متخصصين  •

وتعزيز الحكم الرشيد وتحسين واقع وسياسات التأثير في صنع القرار الى يسعون  المشاركة بالتنمية
  .الحماية ا�جتماعية في الدول العربية

  ورشة العملبرنامج  -5
  

  . قھوة وغذاء استراحتييتخللھا  في اليومساعات  7أيام متتالية بمعدّل  أربعةعلى فترة  الورشةتمتد 
  

  ورشة العمللغة   -6
 

  .اللغة العربية في العرض والمناقشات الورشةتعتمد   
  

  اللوجيستية والترتيبات المكان  -7
  

 .في بيت ا=مم المتحدة في بيروت 2015يوليو /تموز 30إلى  27 في الفترة من ورشة العملعقد تس  
الحاجة الى تأشيرة  منفي بلد إقامتھم  اللبنانية الجمھورية من سفارة التأكد الورشةوينصح المشاركون في 

 السفارة تزويد مع ياُ،حال كان ذلك ضرور في، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول لبناندخول إلى ال
  .ا�سكوا من إليھم الموجھة الدعوة برسالة
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السفر وا�قامة  قاتنفا�سكوا  تحملللقوانين وا�جراءات المعمول بھا في ا=مم المتحدة، ست وفقاو  
السفر إلى ب المتعلقةترتيبات وال با�جراءات ا�سكوا تقوموس. أقصى كحد مشارك بلدكل  من ة/ة واحد/ممثلل

توفير بدل ا�قامة اليومي  وسيتم أيضاً . الدرجة السياحية للمشاركينبالسفر  تذاكرإصدار بوكذلك  بيروت
)DSA (بيروتليالي في  خمس لمدة )من وإلى المطار(رسوم النقل  بدلبا�ضافة الى ) يوليو/تموز 30-26.(  
  

  المراسGت  -8
  

  :إلى العمل شةرو في بالمشاركة الصلة ذات المراسGت كافة توجيه يرجى  
  

  اQنسة دينا تنير
  شؤون إجتماعية ةمسؤول

  المشاركة والعدالة ا�جتماعية قسم
  سكواا� – شعبة التنمية ا�جتماعية

  ساحة رياض الصلحبيت ا=مم المتحدة، 
  الجمھورية اللبنانيةبيروت، 

  961-1-978435: ھاتف
  961-1-981510: فاكس
  tannird@un.org  :لكترونيإبريد 

  

  السيدة أنجG سمارة
  أبحاث ةمساعد

  المشاركة والعدالة ا�جتماعية قسم
  سكواا� – شعبة التنمية ا�جتماعية

  ساحة رياض الصلحبيت ا=مم المتحدة، 
  الجمھورية اللبنانيةبيروت، 

  961-1-978894: ھاتف
  961-1-981510: فاكس
  samaraa@un.org :لكترونيإبريد 

  
 


