
 إشراك المجتمع المدني والمواطنين  
 الدول العربيةفي منطقة 

كانت حركة الشعوب اليت غمرت منطقة مشال أفريقيا وبقاع أخرى من 
 ىدلالسيما ، تعبريا عن تنامي املطالبة 1122العامل العريب يف عام 

ي نتقال سياسامبساءلة احلكومات. وقد أسفرت عن حركات  ،الشباب
ن مليو  211أو إصالحات يف ستة بلدان، مما أثر على عيش ما يزيد على 

 اجهو ال العديد من البلدان يز شخص. ورغم املكاسب الكبرية، ال ي
مشاكل ملحة منها تباطؤ إقرار الدميقراطية، والقالقل املدنية، وارتفاع 

وضعف املؤسسات والتحديات اليت تواجهها العمليات الدستورية  البطالة،
ربز هذه التحديات أمهية قيام يف ضمان إجراء انتخابات نزيهة. وت  

عالقات بني الدولة واملواطنني على التعاون واملساءلة يف حتقيق السلم ال
 والوئام االجتماعيني.

انتقالية  الربنامج اإلمنائي يف البلدان اليت متر مبرحلة اسرتاتيجية وقد صممت
ويرى الربنامج تعميق مشاركة شىت األطراف ذات املصلحة.  من أجل

الغة منطقة الدول العربية شريكة ب منظمات اجملتمع املدين يف اإلمنائي أن
ميلك و األمهية يف إحالل تغيريات حقيقية يف اجملتمع تكون قابلة لالستمرار 

. وحنن نعمل مع اجملتمعات املدنية على ثالث جمموعات من زمامها الناس
وسيادة  وإشراك املواطنني، والعدالة تطوير اجملتمعات احمللية،: القضايا هي

 القانون.

 البرنامج اإلنمائي منجزات 
 تطوير المجتمعات المحلية

  اإلمنائي، يف إطار الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين  الربنامجنفذ
والسلطات الوطنية، برناجما إلجياد فرص العمل لألشخاص الذين 
يتعايشون مع فريوس نقص املناعة البشرية يف سبع دول عربية مبا فيها 

 ومشلت هذه املبادرة التدريب .انالجزائر وجيبوتي واألردن ولبن
من  منظمة املهين والتدريب يف جمال القروض الصغرى لفائدة 

منظمات اجملتمع املدين الوطنية املعنية بالشباب. ففي فلسطني، يعمل 
برنامج يدعمه الصندوق العاملي للتصدي لفريوس نقص املناعة 

الصحة ووكاالت األمم املتحدة، مع  وزارةالبشرية، بتعاون وثيق مع 

منظمة من منظمات اجملتمع املدين ملنع انتشار الفريوس وتوفري  
شخص ممن يتعايشون   العالج وخدمات الرعاية ملا يزيد على 

مع فريوس نقص املناعة البشرية يف غزة والضفة الغربية. ومشل الربنامج 
ــطة أيضا أنشطة ترمي إىل احلد من وصمة العار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع بالداء، ماملرتبـ

 الرتكيز على رجال الدين، ووسائط اإلعالم، وأخصائي املساعدة القانونية.
 

  يبوتيجوساعد الربنامج اإلمنائي شركاء اجملتمع املدين يف بلدان من قبيل 
على إدماج االعتبارات البيئية يف اخلطط اإلمنائية، وإقامة شراكات فعالة، 
وضمان املوارد، وتنفيذ برامج دعم املسالك اإلمنائية املنخفضة الكربون 

من صغار املزارعني،   ، يستفيد ما يزيد لبنانواملقاومة للمناخ. ويف 
 النحل، ئي تدعم مريبيف إطار تعاونيات حملية، من مبادرة للربنامج اإلمنا

 بدءا باإلنتاج وانتهاء بالتسويق.
 
  وأعلن الربنامج اإلمنائي وشركاؤه من اجملتمع املدين واحلكومة عن انطالق

ا هلترمي إىل محاية الالجئات السوريات داخل املخيمات وحو  عدة برامج
ذ تشرين . ومنالعراقيةيف إربيل ودهوك والسليمانية مبنطقة كردستان 

األول/أكتوبر، ما فتئ الربنامج اإلمنائي يسدي للمتعرضات للعنف أو 
االغتصاب أو االختطاف واالجتار خدمات املساعدة القانونية اجملانية، 

ون ضويستعني باحملامني ملساعدة ومتثيل الضحايا وأسرهم. وحيال املتعر 
 للعنف إىل أخصائي الصحة للحصول على الدعم النفساين.

 

 
 محاكم متنقلة لتقريب العدالة من سكان قرية كزاجي خير  في بونتالد، الصومال. 

 تصوير: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الصومال

http://open.undp.org/#2013/filter/operating_unit-IRQ


 
 إشراك المواطنين 

  يبيالالثورة، شرع الربنامج اإلمنائي يف برامج للتوعية يف  أعقابيف 
. ففي ليبيا أشرك الربنامج اإلمنائي الشباب والنساء والفئات وتونس

املهمشة يف عملية إقرار الدميقراطية عن طريق تسهيل تنظيم مناسبات 
مرشحة. ومثاين  بشأن احلمالت السياسية والعالقات العامة لفائدة 

مرشحات من هؤالء هن يف الوقت الراهن عضوات يف املؤمتر الوطين العام، 
ية لربملان االنتقايل يف ليبيا. وأصدر الربنامج اإلمنائي أيضا وثائق لتوعوهو ا

منظمة من منظمات اجملتمع املدين على كيفية  الناخبني وتدريب 
 زيادة توعية الناخبني وإشراك املواطنني.

 
  لية صياغة عم ليبياومشل دعم الربنامج اإلمنائي إلشراك املواطنني يف

الدستور. وبصفة خاصة، استخلص الربنامج اإلمنائي تصورات بشأن آراء 
املواطنني عن جوانب من الدستور عن طريق استقصاء وطين استهدف 
عامة اجلمهور، والفاعلني السياسيني والدوائر األكادميية ومنظمات اجملتمع 

 ‘‘تورينبي ...في دس’’ْ املدين. وشرع الربنامج اإلمنائي أيضا يف مبادرة
مواطن اآلراء وقدموا توصيات    اليت تبادل يف إطارها ما يقارب

 جلمعية صياغة الدستور.
 
  دعم الربنامج اإلمنائي حوارا وطنيا بشأن العملية الدستورية، تونسويف ،

ناشط من نشطاء اجملتمع املدين. ودعم   شارك فيه ما يزيد على 
  ائتالف للمجتمع املدين مناهض للفسادالربنامج اإلمنائي أيضا إنشاء 

كما دعم عمله من أجل وضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف إطار 
 شراكة مع وزارة اإلصالح اإلداري.

 
  ية املواطنني ترمي إىل توع طائفة من املشاريعوشرع الربنامج اإلمنائي يف

ومتكينيهم، والسيما منهم أولئك املنتمون إىل الفئات الفقرية واملهمشة 
 حىت يصبحوا مشاركني نشطني يف هذه العملية التارخيية والديناميكية. ويف

بطاقة    بمصرللنساء يف املناطق الريفية  ، أ صدرت عام 
امرأة بشأن   ، فجرى تدريب وتوعية تونستعريف وطنية. أما يف 

العمليات الدميقراطية، من قبيل العملية الدستورية، والعدالة االنتقالية، 
ومنع العنف، واملواطنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة املقاعد اليت تشغلها 

بعد أن كانت ال  يف املائة يف عام  النساء يف الربملان إىل 
 .يف املائة يف عام  تتعدى 

 
  مركز و  مع مرصد التنمية احمللييعمل الربنامج اإلمنائي  ،مصرويف

لتقييم احلوكمة احمللية يف حمافظة الفيوم. ودعم  االتصال االجتماعي
الربنامج اإلمنائي تقييمات احلوكمة احمللية وطنيا، حيث متكن املواطنون يف 

 ضة يف املنخفإطارها من تقييم فعالية خدمات إدارة النفايات الصلبة )
 

 
يف املائة(، مما أطلع اإلدارة احمللية على احلقائق اليت  حدود 

 يواجهها الناس يف اجملتمعات احمللية.
 

 ما فتئ الربنامج اإلمنائي يدعم طائفة من املشاريع ومنذ عام ،
االبتكارية يف املنطقة ترمي إىل جتريب هنج زيادة مشاركة املواطنني واملشاركة 

 ليمناالسياسية للشباب. ومشلت دعم إنشاء منظمة للمراقبة العامة يف 
أنيطت هبا مهمة رصد حقوق اإلنسان يف صفوف الشباب، كما مشلت 

ع تطوير لعبة حاسوبية تفاعلية بشأن احلوكمة احمللية يف هذه املشاري
ومتكني  ومالالص، وتشجيع مشاركة الشباب يف اجملالس احمللية يف األردن

الشباب عن طريق إتاحة فرص مشاركتهم يف العمليات السياسية 
ربنامج ، مكن الالعراق. ويف فلسطينالدميقراطية وإمساع صوهتم يف 

قادة الشباب عن طريق بناء املهارات يف جمال قائدا من  اإلمنائي 
.املشاركة السياسية والتأثري يف صنع القرار يف عمليات السياسات العامة

 
 العدالة وسيادة القانون

  ويف زمن التغيري التحويلي، يعمل الربنامج اإلمنائي مع عدة بلدان
ملساعدة املؤسسات الرمسية وغري الرمسية على تعزيز فرص الوصول إىل 
العدالة وإقرار سيادة القانون. ففي األوضاع املتأثرة بالنزاعات، عمل 

ونية نالربنامج اإلمنائي على تعزيز تقنيات التحقيق اجلنائي واملساعدة القا
، ركز لصومالاللسكان احملليني والدعم اللوجيسيت حملققي الشرطة. ويف 

ني س، على حتمشروع الوصول إىل العدلةالربنامج اإلمنائي عن طريق 
تشغيل اجلهاز القضائي عن طريق اإلصالح القضائي ومتكني اجملتمعات 
احمللية الصومالية من ضمان حقوقها. وزادت احملاكم املتنقلة يف 

يف املائة؛ ووسعت  صوماليالند عدد القضايا الرمسية املسجلة مبعدل 
قرية وخميمنين للمشردين  احملاكم يف بونتالند نطاق تغطيتها ليشمل 

 .داخليا

 
 
 

 
 

 للمزيد من املعلومات:

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 فريق اجملتمع املدين
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