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 العربية لالدو في االجتماعيبين الحكومات وقطاع العطاء  للشراكة األساسية المبادئ

 : لمقدمةا

وتحقيق العدالة  ،تخفيف المعاناه االنسانية في االجتماعيالعطاء قطاع العالمي المتزايد بدور  لالعتراف إدراكا ً 

  .تنمية المستدامةلا الالزمة لتحقيقالموارد وتقديم  ،االجتماعية

أهداف فى تحقيق  االجتماعيلمؤسسات وقطاع العطاء  الحيوي دورالعلى  أبابا أديس أجندةعلى تأكيد  ستنادا ًاو

قضايا التنمية في  االجتماعيمم المتحده على المساهمة الفعالة للعطاء عام األوتأكيد سكرتير  ،التنمية المستدامة

 المستدامة.

إستخدام  بشأن( 2017يوليو  19-10)للتنمية المستدامة  السياسي رفيع المستوىتوصيات المنتدي ب واسترشادا ً

وتقليل االعتماد على  الماليتقليل العجز تعمل على بالمسئولية المشتركة وتدفع  التيالموارد المستدامة 

توصى  التيالحكومات العربية  أعدتها التي (VNRs)طوعية شروطة وكذا المراجعات الوطنية الالمساعدات الم

 . اإلسالميهمية االستفادة من مصادر غير تقليدية للتمويل مثل المسئولية االجتماعية للقطاع الخاص والتمويل بأ

ومكافحة  الغذائي األمن تشمل التي، اإلقليمية األولويات في االجتماعيالقيمة لقطاع العطاء  بالمساهمة إيمانا ًو

على  وقدرة هذا القطاعوالشباب والحفاظ على البيئة،  ةأللمرالقدرات االقتصادية  ودعمر والتعليم والصحة، فقال

 .مستويات مختلفةهداف التنمية المستدامة على أ لتحقيق الموارد والجهود والخبراتتعبئة 

الحلول المتكاملة تطبيق والجهود وتوحيد  ضرورة تضافر يستلزم التنمية المستدامة أهدافتحقيق  أن وإدراكا ً

 . االجتماعيبين الحكومات العربية وقطاع العطاء وتداول المعرفة 

نسختيه األولى لعام  فيللتوصيات والنتائج الصادرة عن فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة  وتنفيذا ً
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ة بين الحكومات العربية وقطاع اعلف شراكاتبناء  هوورقة هذه الل األساسين الهدف أفما سبق، كل بناء على 

أهداف التنمية  التي تدعم تنفيذالشراكة  لياتآو ئوالمباد المفاهيم أهمرساء إوتحديد من خالل  االجتماعيالعطاء 

 حواراتعام من المدار  لىع تمت صياغتها التي القطاعين ىورؤتوصيات من خالل  ،2030المستدامة 

والتعاون التنمية المستدامة  إدارةها تنظم التيفاعليات الاطار  واالطالع على تجارب الشراكة في والمشاورات

 .بجامعة الدول العربيةالدولي 

 مفاهيم ومصطلحاتأواًل:  

عن طريق تقديم  تنمويةالبرامج المبادرات و التقوم بتمويل  مانحةمستقلة  مؤسسة هى :مؤسسة عطاء إجتماعي
مجال الخدمات  فياالفراد  كذلكو  لجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنىللمؤسسات الحكومية وا منح

 خدمات مماثلة غير ربحية تهدف وأيالرياضية  ،الثقافية ،عليميةالت ،البيئية ،الصحية ، اإلنسانية،االجتماعية
 . ةخيري فاوقأو  أموال من المؤسسون أو المؤسس يخصصهما ع فضال ،النفع العام تحقيق إلي

 

من مصادر خاصة من  إليهاترد  التي مصادر التمويلعلى بشكل رئيسي  االجتماعيمؤسسات العطاء تعتمد و 
م من موارد فى حالة الشركة األ خصصهت ماأو  ،األسرىمؤسسات العطاء سرة واحدة فى حالة أاعضاء قبل 

 وباإلضافة إلى ذلك. األهليةمؤسسات لا فيمتعددين المحليين الممولين الجانب إلى  ،عطاء للشركاتالمؤسسات 
 من جانب جهات حكومية أو شبة حكومية تمويلمصادر  العطاء االجتماعي على مؤسساتبعض من  تعتمد

 . والمؤسسات العامة
 

فى سبيل تحقيق اهداف واالمكانات يتم بموجبها حشد الموارد  طرافألبين ا وتنسيق عملية تكامل هي: الشراكة
  .مشتركة متفق عليها

 

 الشراكة الهدف منثانيا: 

 : منها االجتماعي ية وقطاع العطاءلشراكة بين الحكومات العرباهج نتدفع لتبنى  عدة أسباب هناك

 :العامة للشراكةهداف األ . أ
 لتحقيق أهداف يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد واستدامة البرامج وتكاملها  حشد موارد التنمية بما

 . (عقد الشراكات لتحقيق االهداف) 17الهدف رقم  خاصةالتنمية المستدامة 
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 االجتماعيوقطاع العطاء  اتالحكوم حقيق التكامل بينت. 
  القطاعيعلى المستوى  ةمشترك فاهدأتحقيق  فيالمساهمة. 

 
 :الثانوية للشراكة األهداف . ب
  خالل منواإلستفادة من القدرات والمزايا النسبية لألطراف الشريكة  ،التشبيك وتنسيق الجهودتحقيق 

فضال عن  ،توالمعلوما ،والمعرفة ،خبراتالو ، والمصادر المالية بشريةالموارد الو تنفيذية، ال اإلمكانات
 السياسات والتشريعات.تعزيز الجغرافي و  االنتشار

  العائد و ثر األتعظيم المشروعات والبرامج بهدف تنفيذ تصميم و  عندواداري  ،مالي ،تكامل فنيتحقيق
  .لالستثمار االجتماعي

 

 للشراكة األساسية المبادئ: ثالثاً 

 المبادئ على االرتكاز يستلزم يلعربية وقطاع العطاء االجتماعشراكة فاعلة بين الحكومات اأى تحقيق أن 
 :التالية الست األساسية

 ألهمية تكامل فهمال العمل على تعميق من خالل الوعي بأهمية دور الشركاء تعزيز :األول المبدأ -
هذه أهمية  يبرزطوير خطاب وتالتنمية المستدامة  في االجتماعيوقطاع العطاء  الحكوميالقطاع  أدوار

  الشراكة.
 اتبناء شراك السعى فىمن خالل  العائدراكة في التخطيط والتنفيذ و الثقة المتبادلة والش: الثاني أالمبد -

 ت.والمخرجا توالمسؤوليا األدوار علي ينعكس اثرهابحيث ة اعلى قدم المساو 
 وتبادل توفير فيالشفافية  قيم إرساءمن خالل  وتبادل المعلومات والخبرات الشفافيةالثالث:  أالمبد -

 .الممارساتالخبرات وأفضل البرامج واالستثمارات و  حولالمعلومات والمعرفة البيانات و 
تعريف  وضعمن خالل  االجتماعيمناخ تشريعي داعم ومحفز لمؤسسات العطاء  توفير الرابع: المبدأ -

 .  هفاعليتضمان والتسهيالت ليوفر الحوافز  االجتماعيى لمؤسسات العطاء نقانو 
وقواعد  أطرمن خالل تبنى  مؤسسي داعم لعمل كافة األطراف الشريكةنظام إرساء الخامس:  المبدأ -

 تدعم الشراكة من خالل االستراتيجيات والبرامج وخطط العمل. أساس
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 في االجتماعيقطاع العطاء  إلشراك الخطط الوطنية معلتوافق ل اآللياتبناء السادس:  المبدأ -
 والخطط الوطنية.  والرؤىاالستراتيجيات 

 

 وتطويرها  ليات الشراكةآرابعًا: 

مؤسسية ليات رسمية آ فيتتمثل االجتماعي، و بين الحكومات وقطاع العطاء  التعاون والشراكةليات آ تعددت
  .هذا الغرض لتحقيقلية بأكثر من آاالستعانة  احيان عدة في طلبتت غير رسميةاخرى و 

 الرسمية والمؤسسية  اآلليات . أ

 : على ما يلي استخدامها لتحقيق الشراكة يمكن التيتشمل اآلليات الرسمية والمؤسسية 
 

  والحكومة. المدنيالحكومة أو المجتمع و المجالس المشتركة بين قطاع العطاء 
 ومذكرات تفاهم التعاون  تبرتوكوالMOU. 
  الحكومية. األجهزةمجموعات عمل مشتركة داخل  أولجان 
 .منح من قطاع العطاء إلى الحكومة 
 من قطاع العطاء لدى الحكومة.  نيمسؤولانتداب  فنية أوالستشارات االستفادة من اال 

 

 رسمية الغير  اآلليات . ب

 :على ما يلي الشراكةلتحقيق  استخدامهايمكن  التي رسميةالغير  آللياتا تشمل
 األطرافمتعددة  أوالثنائية  االجتماعات.  
 المؤتمرات وورش العمل. 
  البيانات المفتوحةإتاحة المعلومات ونشرها من خالل (open data).   
  لمنظمات الداعمة.سسات البحثية وااالستبيانات والتقارير المنشورة من قبل المؤ  
  المؤتمرات المتخصصة التي تستهدف التنسيق بين القطاعيين.المنتديات و 
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  قضايا أو سياسات أو مشروعات بعينهابحوث ودراسات حول  وأجراءتمويل. 
 
 

 ليات الشراكة تطوير آجـ. 

 دعموالكيانات المطلوبة ل اآلليات فيالحالية  الفجوةل الملحة لسد ليات الشراكة من العوامتطوير آيعد 
 أولوياتها: ومن  الفاعلة اتالشراك

 الستشارة الالزمةهمية األعطاء ا  و من كافة األطراف  هوقبولمج ناأو البر  روعلمشا مشترك لهدفالتحديد ال 
 الجهة المستفيدة.

  خطط العمل والمتابعة وتحديد للقياس وقابال اواضحبحيث يكون  المشروع أو امجناإلتفاق على أثر البر 
  .متفق عليهاال األهدافلى إلوصول او قابلة للتطبيق  لتكون

  تحفيز الحكومات بتخصيص جهة رسمية مسئولة عن التواصل وتعزيز التكامل مع قطاع العطاء
    وتوثيقها.االجتماعي مع تقييم التجربة 

  يقترح أن تكون ) االجتماعيوقطاع العطاء  اتعالقة بين الحكوملتنظيم المؤسسية خلق كيانات 
ملتقى على غرار ل بلد ك في االجتماعيالعطاء لمؤسسات ممثلة ال لهذه الكياناتمظلة الجامعة العربية 

 .المؤسسات العربية الداعمة(
 توطين  مبدأل وفقا واسعمن خالل تطبيقها على نطاق  االستفادة من التجارب الناجحة والمتميزة

   .التجارب

 

**************** 

 

 


