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 . . .  الدورة االستطالعية للمجتمع المدن 

  تقودها 
  من أجل التنمية الن 

نحو فرع وطن 
 المجتمعات المحلية

John Coonrod, Updated March 3, 2017 

 لغرضا

ية التي تقودها المجتمعات المحلية المجتمع المدني المهتمة بخلق وبناء فهم مشترك لحراك التنممجموعات يستهدف  ●

 التوجه التنموي في البلد.نطاق هذا  من أجل توسيعوالعمل المشتركة  إمكانية الدعوةوكذلك 

 أساسيةعلومات م

 .بوصفهم القائمين على التنميةمكين الرجال والنساء ت لديهم التزام مشترك اتجاهموعات المجتمع المدني من مجلعديد ا ●

قصيرة كذلك المشاريع ومع ذلك، فقد ركز النموذج اإلنمائي السائد على المشاريع الموجهة من القمة إلى القاعدة و

 األجل.

لعملية تدريجية لتعبئة  -أي مجتمع للممارسة أو قاعدة أدلة يوجد ال  –ونتيجة لذلك، لم يكن هناك خطاب جماعي  ●

 نها من وضع أهدافها اإلنمائية وتحقيقها.المجتمعات وتمكي

  لهذه العملية. كمصطلح ومظلة شاملة "التنمية التي تقودها المجتمعات المحليةبرزت "السنوات األخيرة، ي ف ●

بالحاجة إلى حلول متكاملة  األهداف تُقر هذهإذ .  (SDGs) مع أهداف التنمية المستدامةنواجه فرصة فريدة  اآلن، ●

للتحديات المترابطة، ولصنع القرار التشاركي على مستوى المجتمع المحلي. ويتعهد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ً على إل" بشكل قوي ً محليا وهي خطوة لم  - بحيث تتناسب مع سياق كل دولة أهداف التنمية المستدامة"ضفاء طابعا

 .   (MDGs) األهداف اإلنمائية لأللفيةفي  تنجح أبداً 

مؤسسات ع تشجوتعزيز الفرص التي التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية تم انشاؤه لعرض هذا التحدي راك ح ●

 والعمل الجماعي. مناصرة الم ودعالالمجتمع المدني الفاعلة لتشكيل فروع وطنية من أجل 

طوعية والمصالح المتبادلة للمنظمات تفي هذه المرحلة، ليس للحركة أي تمويل خاص بها، وتعتمد على القيادة ال ●

 ي الوكاالت الدولية.عن الدعم األخلقي من أبطال هذا الموضوع ف األعضاء فيها، فضلً 

 نشودةالملنتائج ا

هذه  ميين ودوائر الفكر الذين يشاركونفي المجتمع المدني والشبكات واألكادي إلى الجهات الفاعلة والمعنيةالوصول  ●

 .في أكثر من جانب الرؤية

●  ً  مع المدعوين حول الحرکة وأهدافها. تبادل المواد مقدما

 منظمة. 20-10عقد اجتماع استكشافي أولي لممثلي  ●
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 المقترحةاألجندة 

 العديد من العناصر المشتركة:  هناكالِحراك حتى اليوم مختلفة، ولكن فة فروع االجتماعات/ اللقاءات األولى لكاشكل 

 الترحيب والمقدمات ●

  قة.في المنط عمله وتطبيقه فرص نجاح توسعة نطاققضية الِحراك وإيقاظ الشعور بعرض  ●

●  ً ً  - تبادل األفكار حول المجاالت الممكنة للعمل معا تبادل أفضل  - رئيسيتين كبيرتين فئتينهناك اهتمام ب يوجد غالبا

 فرص القيادة. مناصرة باإلضافة إلىالممارسات وال

: برنامج التنمية التي تقودها المجتمعات المحليةلتشجيع الحكومة على توسيع نطاق  العصف الذهنيمسارات طرح  ●

 الزيارات البرلمانية للمشاريع الناجحة، التبادل مع الدول األخرى، واألبطال داخل الوزارات.

التي قد يعقدها و"التنمية المحلية ألهداف التنمية المستدامة" مع الحكومة  خصات تمناقشة إمكانية إجراء استشار ●

 .((UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

فرص أهمية التأكيد على  مع منخفضة متطلباتها روعمعظم الفبقي تُ  أنيث ح أسئلة وأجوبة حول توقعات األعضاء. ●

  .القيادة

يحتاج حيث ، ليكونوا ضمن المنظمات األعضاء )والمدرجين في صفحة الدول( المنظمات التي يتم إدراجها منالتأكد  ●

 يرغبون في القيام بمهام أولية مختلفة.الذين  منالتحقق كذلك ، والممثلون إلى التحقق من األشخاص أوالً 

 


