
جتماعيةأهمية المشاركة وأدوار الشركاء االجتماعيين في تحقيق العدالة اال: الجلسة األولى 



شاملةلسياساتمبادئثالث

انيجببلات،األزموتفاديالفقرومكافحةالالمساواةعلىللقضاءكافيةليستاالقتصاديةالتنمية:الشموليةمبدأ

أوعمريوأإقتصاديأوجنسيأوجندريأوإثنيأوعرقيأودينيتمييزأيدونالمجتمعشرائجلكافةشاملةتكون

.آخراساسأيعلىأوجسدي

سياساتذوتنفيتطويرفيالمعنيةالجهاتلكافةفاعلةمشاركةخاللمنإالتقدمأيإحرازيمكنال:المشاركةمبدأ

المدنيمعالمجتبإشراكالمختلفةووزاراتهاأجهزتهابكافةالحكوماتتقومأنالحاليالواقعيتطلب.المساواةمحورها

لالستفادةةفئأياستثناءدونوالدوليواإلقليميوالوطنيالمحليالصعيدعلىواإلعالمواالكاديمياالخاصوالقطاع

.والفرصوالقدراتالمواردكافةمن

أوكليا ُبعتمددا ،واححقا ُتحقيقأنبمعنىتكاملية،بنفسهااإلنسانحقوقأنمنالتكامليةمبدأينطلق:التكامليةمبدأ

علىلبيا ُسيؤثرالحقوقأحدمنمعينةمجموعةأوفردحرمانفإنُ وبالتالي،األخرى،الحقوقتحقيقعلىجزئيا ُ

.األخرىبالحقوقتمتعها



الحياةفيالمواطنينإلشراكفرصةالعامةالسياساتتطويريشكل

تقنياتخداماستعلىالقرارأصحابتحثُ التياألسبابوتتعدد.السياسية

:يليماأبرزهاالمواطنين،مشاركةلتعزيزمختلفة

العامة؛السياساتفعاليةتعزيز.1

المشاركة؛فيالمتزايدللطلبالستجابةا.2

المحتملة؛النزاعاتاستباق.3

ذها؛وتنفيالسياسةتصميمفيللمواطنينمبّكرإشراك.4

المشاركة والعدالة االجتماعية

3



التمكن من تحديد األولويات؛. 5

تعزيز الشراكة بين المواطنين وأصحاب القرار؛. 6

تعزيز الوعي السياسي؛. 7

الستفادة من تبادل المعلومات والخبرات؛ا. 8

ترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية؛. 9

.تعزيز ثقة المواطن بالدولة.10
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المشاركة والعدالة االجتماعية



ن الحكومة والجهات المعنية اكة بي  الشر

ن الحكومة والجه اكة بي  ات ال يمكن تحقيق العدالة االجتماعية دون الشر
يز المعنية غي  الحكومية، وال سيما األفراد والمجموعات المهمشة، وتعز 

ي مسار تطوير وتنفيذ السياسات العامة،
ن
خاصة أن هناك قدرتهم عىل التأثي  ف

ي الدول العربية بسب
ن
ن وحكوماتهم ف ن المواطني  ب تصاعد فقدان للثقة بي 

.الالمساواة

ي والقطاع الخاص و 
ف الجهات غي  الحكومية من المجتمع المدنن

ّ
األحزاب تتأل

محلية السياسية والقطاع األكاديمي واإلعالمي ومراكز األبحاث والقيادات ال
اء والفعاليات الثقافية واإلجتماعية، وخاصة الجهات المست فيدة من والخير

ل أّما الجهات الحكومية فتت. األفراد والفئات األكير عرضة لالمساواة
ّ
مث

.بالوزارات واللجان النيابية واإلدارات العامة والسلطات المحلية
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مسار المشاركة في صنع السياسات

ية
ول
سؤ
م

تبادل المعلومات 

والخبرات

حوار حول 

البدائل والحلول

ق استشارات وتواف

حول الحل 

قرار مشترك حول 

السياسة العامة

شراكة خالل 

ذ التطوير والتنفي

مشاركة

والتنفيذير توضح المراحل التالية التدرج في المشاركة بدءاً من تبادل المعلومات خالل مرحلة التحليل وصوالً إلى الشراكة الكاملة في مراحل التطو

أساليب المشاركة في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية



ي السياسات العامة المشاركة
ن
ي تعميم المساواة ف

ن
ف

ي المشاركة
ن
ي المساواةتعميمف

ن
العامةالسياساتف

المشاركة الفعالة 
بصنع القرار

استشارة الجهات 
المعنية

مشاركة 
المعلومات



تحديد وتحليل الجهات المعنية والمستفيدة



تحديد وتحليل الجهات المعنية والمستفيدة
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أساليب المشاركة في سبيا تحقيق العدالة االجتماعية

مسار المشاركة في صنع السياسات

مستوى

المشاركة

االبالغ

Inform

التشاور

Consult

االشراك

Involve

التعاون

Collaborate

التمكين

Empower

الهدف

االلتزام

التقنيات

زيادة التعاون



تحديد وتحليل الجهات المعنية والمستفيدة

تم بعد تحليل وتحديد مدى تأثي  وتوافق وقدرة الجهات المعنية، أكانت حكومية أو غي  حكومية أو مستفيدة، ي
:وهذه هي المستويات الخمس لمشاركتها. تحديد أساليب مستوى وآلية وزمان مشاركتها

تمكينتعاونإشراكإستشارةإعالم

إعالمُوتثقيفُالجهاتُ

المعنيةُباتجاهُواحدُدون

انتظارُأيُردُمنهم

لحصولُعلىُالمعلوماتا

اتُوردودُالفعلُوالتعليق

منُالجهاتُالمعنيةُ

لتهتديُيهاُالقراراتُ

. المتخذةُداخليا ُ

العملُبشكلُمباشرُمع

الجهاتُالمعنيةُخاللُ

أكدُكافةُمراحلُالمسارُللت

منُأنُكافةُالقضاياُ

اإلهتماماتُمدروسةُو

.  ومفهومة

التعاونُمعُالجهاتُ

المعنيةُلتطويرُخططُ

وحلولُمتفقُعليهاُمنُ

فيذُقبلُكافةُاألطرافُوتن

.خطةُعملُمشتركة

تفويض عملية صنع 

القرارات إلى الجهات 

وتكون هذه . المعنية

الجهات مجهزة لتحقيق 

.النتائج المرجوة
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أساليب المشاركة في سبيا تحقيق العدالة االجتماعية

الحوار اإلجتماعي وبناء التوافق

المشتركالفهمتعزيز
لظفيالناجحةلالستراتيجيات

واإلقليميةالوطنيةالعوائق
والعالمية

فومختلالمواطنينتأييدكسب
الحاليةللتكاليفالفئات
لحكومةاتتحملهاالتيوالمستقبلية
الخاصوالقطاعوالدولة

دُائالفوتعميمنهجالعتمادالدعوة
زالتركينهجمقابلاالجتماعية

مستوىضمانمع،ُالربحعلى
ةواإلنتاجيالتنافسيةمنمعين

والكفاءةوالفعالية

الةفعآلياتلوضعالفرصإتاحة
السياسةصنعمدخالتلرصد
مختلفعلىونتائجهالعامة

المستويات



Page 13 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

أساليب المشاركة في سبيا تحقيق العدالة االجتماعية

الحوار اإلجتماعيمبادئ نجاح 

الحكوميةوغيرالحكوميةالمعنية،الجهاتمنعددأكبرإشراك:األولالمبدأ❖

اجتماعيةحمايةسياسةلتصميمكافةالمؤسساتلدىالرغبةايجاد:الثانيالمبدأ❖

االجتماعيةمايةالحسياسةوتنفيذتصميمعمليةأن  أساسعلىوالتصرفالتفكير:الثالثالمبدأ❖

تقنيةعمليةوليستسياسيةعمليةهي

الحكوميةللجهاتالمحفزاتمننوعخلق:الرابعالمبدأ❖

اجتماعيعقدعلىاالتفاق:الخامسالمبدأ❖

.للتواصلآلياتتطوير:السادسالمبدأ❖
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أساليب المشاركة في سبيا تحقيق العدالة االجتماعية

الحوار اإلجتماعيمسار

تحديد مستوى 
المشاركة 

وهدفها

تحديد الفئات 
المعنية

تحليل  
خصائص 
ةالفئات المعني

تحديد جدول 
أعمال الحوار 

االجتماعي

تنظيم 
لوجيستيات  
الحوارواجراؤ

ه 

تقويم 
وتصويب
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!شكراً لكم


