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 برنامج سيسرك 

 (SD-CaBلبناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية )

 مذكرة مفاهيمية

 مقدمة .1

 خلفية

التنمية االجتماعية هي مجموع العمليات واإلجراءات التي تروم التغلب على املعيقات الطويلة األمد التي تحول دون تحقيق 

اإلقصاء من االستفادة من الفرص االقتصادية واالجتماعية، والنهوض بمستوى التنمية، وتعزيز التركيز على الفئات التي تعاني 

ولكون الهدف األسمى هو عدم إغفال أي أحد في  1(.World Bank, 2020االستثمار في سبل تحقيق النمو الشامل للجميع )

ي تعاني من أشكال متعددة من مسار التنمية االجتماعية، فإن بعض فئات املجتمع تحظى باهتمام خاص، السيما الفئات الت

 الحرمان أو تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات العامة واالجتماعية واالستفادة منها.

وعلى امتداد العقدين املاضيين، أدت مجموعة من العوامل إلى خلق ضغط كبير على األفراد سواء في البلدان املتقدمة أو 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي، وتتمثل أبرز هذه العوامل في الوتيرة املتسارعة للتوسع النامية، بما في ذلك الدول األعضا

بعاد وتراجع فرص العمل بسبب الرقمنة، والتحول االجتماعي نحو النزعة الفردانية، والفقر متعدد األ الحضري، والعوملة،

 على املوارد الطبيعية، وكثرة النزاعات والكوارث.وارتفاع متوسط العمر املتوقع، وشيخوخة السكان، وزيادة مستوى الضغط 

ونتيجة لذلك، تواجه أعداد متزايدة من األفراد تحديات متزايدة بخصوص الولوج إلى أسواق العمل واالستفادة من خدمات 

خراط بفعالية األسواق املالية واملؤسسات التعليمية واإلسكان واملواصالت واألنظمة الصحية والحماية االجتماعية وحتى االن

في الحياة الثقافية، وهذا ما يعوق إبراز كامل إمكاناتهم وتقديم املساهمة املرجوة في جهود تحقيق التنمية االجتماعية في 

ومثل هذه العوائق والصعوبات الطويلة األمد تفض ي إلى تفاقم حالة عدم املساواة  2(.SESRIC, 2020 and 2019مجتمعاتهم )

اإلقصاء االجتماعي ألنها تقف عقبة في وجه بعض أفراد املجتمع وتحرمهم من مظاهر الفقر، وتعميق القائمة، وتؤدي إلى 

 االستفادة الكاملة من مزايا النمو االقتصادي والتنمية الشاملة.

ستفادة وتعد قضايا ارتفاع معدالت الفقر، وعدم املساواة في االستفادة من التعليم، وارتفاع معدالت البطالة، ومحدودية اال 

من خدمات الرعاية الصحية والحماية االجتماعية، والخدمات القانونية، وانتشار التمييز على نطاق واسع، إلى جانب قضايا 

أخرى، من أكبر التحديات التي تعاني منها فئات متزايدة من الناس على مستوى حياتهم االجتماعية واالقتصادية سواء في الدول 

من شأن التنمية االجتماعية املستدامة و  3(.SESRIC, 2018ون اإلسالمي أو في غيرها من الدول )األعضاء في منظمة التعا

والشاملة املساهمة في الحيلولة دون مساس تداعيات هذه التحديات بحياة الفئات الهشة واملحرومة، على وجه الخصوص، في 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/overview 
 .2020في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (، وضع الشباب 2020سيسرك )  2

 .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الخاصة واالحتياجات اإلعاقة ذوو  األشخاص (،2019سيسرك )  
 .2018حول املرأة والتنمية (، تقرير منظمة التعاون اإلسالمي 2018سيسرك ) 3

https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/overview
https://www.sesric.org/files/article/704.pdf
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العاملي للتنمية أكد مؤتمر القمة وقد املجتمع وذلك من خالل الخروج من الحلقة املفرغة لإلقصاء االجتماعي والفقر. 

في كوبنهاغن، على الحاجة امللحة ملعالجة املشاكل االجتماعية العميقة، السيما  1995، الذي عقد في مارس (WSSD)جتماعية اال 

( عددا من 2015وعلى نفس املنوال، تحدد خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة ) 4الفقر والبطالة واالقصاء االجتماعي.

، وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع دون إغفال (SDGs)املستدامة  صد ضمن أهداف التنميةاألهداف واملقا

أحد من خالل إيالء أقص ى اهتمام للقيم األساسية للتنمية االجتماعية، مثل القضاء على عدم املساواة وتحقيق الشمولية 

والشاملة تحظى باهتمام خاص على أجندة في هذا السياق، باتت مسألة تحقيق التنمية االجتماعية الكاملة و 5واالستدامة.

 السياسات في جميع أنحاء العالم.

 جهود منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التنمية االجتماعية

( بأهمية OICتماشيا مع القيم الروحية والثقافية لإلسالم واملبادئ العاملية لحقوق اإلنسان، تسلم منظمة التعاون اإلسالمي )

متعلقة بالسياسات سعيا نحو تحقيق التنمية االجتماعية، وذلك من خالل أساليب مثل القضاء على  وضع إجراءات مشتركة

وفي هذا  الفقر ومعالجة مشكل البطالة وتحقيق العدالة االجتماعية والشمول االجتماعي في جميع الدول األعضاء في املنظمة.

وبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  2015-2005مي لفترة السياق، يتضمن برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسال 

( مجموعة من األهداف واملقاصد بشأن التمكين االجتماعي واالقتصادي لألشخاص، بما في ذلك 2025-2016) 2025حتى عام 

غفال أي فئة من بعض الفئات املحرومة، بهدف تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء في املنظمة دون إ

ولحد اآلن، بذلت املنظمة جهودا جبارة سعيا نحو تحقيق التنمية االجتماعية املستدامة في البلدان األعضاء   فئات املجتمع.

لتحقيق األهداف واملقاصد املنصوص عليها في الوثائق املتبصرة للمنظمة مثل برنامج العمل العشري وبرنامج عمل املنظمة 

جملة هذه الجهود، على سبيل املثال ال الحصر، تنظيم مؤتمرات وزارية قطاعية استعرضت واعتمدت  . ومن2025حتى عام 

 عددا من القرارات وخطط العمل والوثائق االستراتيجية، وتتلخص فيما يلي:

 ة عمل تنظيم سبعة مؤتمرات وزارية حول دور املرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واعتماد خط

 .2016ونسختها املعدلة في  2008( في OPAAWمنظمة التعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة )

  ألول مرة، مؤتمرا وزاريا مخصصا ملسألة تمكين مؤسسة الزواج واألسرة 2017نظمت منظمة التعاون اإلسالمي في ،

ويمثل املؤتمر لبنة أساسية في تاريخ الجهود واملحافظة على قيمها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

التي تبذلها املنظمة في إطار السعي نحو تحقيق التنمية االجتماعية في البلدان األعضاء من خالل تسليط الضوء على 

 أهمية ودور مؤسسة الزواج واألسرة في هذا املجال.

 اب والرياضة خالل الفترة املمتدة بين عامي عقدت منظمة التعاون اإلسالمي أربعة مؤتمرات وزارية في مجال الشب

اعتماد استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الشباب التي  2018، وشهدت آخر دورة عقدت في 2018و  2005

ات مشتركة متعلقة بالسياسات تروم معالجة أبرز التحديات التي يواجهها الشباب في العالم اإلسالمي وتطوير إجراء

 بلدان املنظمة.مستوى على 

                                                           
4 1995.html-development-social-for-summit-https://www.un.org/development/desa/dspd/world 
5https://sdgs.un.org/2030agenda  
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  و  2005نظمت منظمة التعاون اإلسالمي خمسة مؤتمرات للوزراء املعنيين بالطفولة خالل الفترة املمتدة بين عامي

، وذلك بهدف تحديد أبرز العوائق والتحديات التي تعاني منها الطفولة في العالم اإلسالمي فضال عن العمل على 2018

 ملمكنة للنهوض بوضع األطفال.تطوير سياسات مشتركة بشأن السبل ا

  أربع 2019ناقش املؤتمر الوزاري األول ملنظمة التعاون اإلسالمي حول التنمية االجتماعية، الذي عقد في ديسمبر ،

وثائق مهمة واعتمدها، أي "استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص املسنين" و "خطة عمل منظمة التعاون 

 الزواجو  األسرة مؤسسة لتمكين اإلسالمي التعاون  منظمة "استراتيجيةي اإلعاقة" و اإلسالمي بشأن األشخاص ذو 

 في األطفال رفاهية بخصوص اإلسالمي التعاون  منظمة "استراتيجية و اإلسالمي" العالم في بها املرتبطة القيم وصون 

 في مرة ألول  االجتماعية التنمية مجال في الوزاري  املستوى  على مؤتمر عقد إلى الدعوة ومسألة  6اإلسالمي". العالم

 القضايا أهمية مدى تعكس األعمال جدول  ضمن مهمة استراتيجية وثائق أربع وإدراج اإلسالمي التعاون  منظمة تاريخ

 سبال االجتماعية لتنميةا بشأن الوزاري  راملؤتم وقدم املنظمة. أعمال جدول  على االجتماعية بالتنمية الصلة ذات

 املهم. املجال هذا في مستقبال ومؤسساتها املنظمة في األعضاء الدول  بين التعاون  لتعزيز جديدة

 والوثائق اإلسالمي التعاون  ملنظمة القطاعية الوزارية املؤتمرات مختلف حددتها التي واألهداف الغايات ولتحقيق 

 املؤسسات من مجموعة إحداث الوقت مرور مع تم االجتماعية، التنمية قضية بشأن ةاملعتمد للمنظمة املتبصرة

 بالتنمية املتعلقة القضايا القائمة املنظمة مؤسسات وأدرجت اإلسالمي، التعاون  منظمة مستوى  على املتخصصة

 أوكلت االتجاه، هذا وفي املنظمة. في األعضاء الدول  لصالح تقدمها التي والخدمات اهتمامها مجاالت ضمن االجتماعية

 والتصدي االجتماعية التنمية تحقيق سبيل في أنشطة وتنفيذ مبادرات إطالق مهمة املنظمة مؤسسات لبعض

 هذه ومن اإلسالمي، التعاون  ملنظمة العامة األمانة مع بالتعاون  وذلك االجتماعية التنمية مجال في القائمة للتحديات

 تنمية ومنظمة التنمية، مجال في (IsDB) للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة لحصر،ا ال املثال سبيل على املؤسسات،

 في (ICESCO) والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمي العالم ومنظمة املرأة، مجال في (WDO) اإلسالمية الدول  في املرأة

 هذه وكل الغذائي. األمن مجال في (IOFS) الغذائي لألمن اإلسالمية واملنظمة والثقافة، والعلوم التعليم مجال

 مجاالت في اإلسالمي العالم في االجتماعية التنمية تحقيق في كبير بشكل ساهمت للمنظمة التابعة املؤسسات

 املتغيرة االحتياجات لتلبية جديدة ومبادرات برامج وتقديم لصياغة الالزمة واإلمكانات بالقدرات وتتمتع تخصصها

 املنظمة. بلدان بين فيما التعاون  عالقات تعزيز خالل من وذلك املنظمة، في األعضاء للدول 

 مسوغات الحاجة إلى برنامج جديد لبناء القدرات يعنى بالقضايا ذات الصلة بالتنمية االجتماعية

 يعد تحقيق التنمية االجتماعية هدفا استراتيجيا بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهذا جلي من خالل

القرارات والوثائق املتعلقة بالسياسات املعتمدة من طرف سلسلة من املؤتمرات الوزارية القطاعية على صعيد منظمة التعاون 

ولتحقيق هذا الهدف االستراتيجي، يتعين على العديد من بلدان املنظمة بذل جهود أكبر لتلبية االحتياجات املتزايدة  اإلسالمي.

ويمكن أن يتحقق األمر من خالل النهوض  النهوض بمستوى رفاهيتهم في جميع مناحي الحياة.للفئات الهشة في املجتمع و 

                                                           
مؤسسة األسرة الزواج وصون القيم املرتبطة بها في العالم تم اعتماد "استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص املسنين" و "استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لتمكين  6

ي العالم اإلسالمي" و "خطة عمل اإلسالمي" خالل فعاليات املؤتمر الوزاري. كما تم أيضا اعتماد إطار عمل "استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص رفاهية األطفال ف

 ".منظمة التعاون اإلسالمي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة
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بالقدرات املؤسسية والبشرية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية االجتماعية، إلى جانب وسبل أخرى ممكنة، عن 

ت مض ى، خاصة قاألمر ضرورة ملحة أكثر من أي و ا وقد بات هذ طريق مشاركة وتبادل املعارف والخبرات وأفضل املمارسات.

في اآلونة األخيرة وما خلفته من تداعيات شديدة الحدة على بعض فئات املجتمعات في أجزاء كثيرة  19-مع تفش ي جائحة كوفيد

مة التعاون بما في ذلك العديد من الدول األعضاء في منظ ،من العالم. وآثار الجائحة طالت بشكل أكبر بلدان العالم النامي

نتيجة لعدم نجاعة الخدمات العامة ونقص رأس املال البشري وضعف القدرات. فقد تراجعت مستويات الرفاه  ،اإلسالمي

االجتماعي واالقتصادي ملختلف شرائح املجتمع مثل كبار السن واألطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في مناطق كثيرة من 

 7العالم.

تحديات جديدة بالنسبة لبعض فئات املجتمع مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك راجع  أدت الجائحة إلى ظهور 

للضغط املتزايد على أنظمة الضمان االجتماعي وخدمات الرعاية الصحية فضال عن تراجع مستوى األنشطة االقتصادية، 

اء على املدى القصير أو البعيد. وأبان تفش ي الجائحة وهذا بال ريب من شأنه أن يؤثر بصورة كبيرة على التنمية االجتماعية سو 

مدى أهمية العمل على تعزيز القدرات الوطنية للنهوض بمستوى القدرة على الصمود والتأهب لألزمات بهدف توفير خدمات 

ات املتعلقة عامة عالية الجودة وغير منقطعة للجميع. لكن مستوى التحديات واملشاكل املحلية والتجارب الوطنية واألولوي

بالسياسات وسبل االستجابة تختلف من بلد إلى آخر. وفي هذا الصدد، تتنوع آليات االستجابة املتعلقة بالسياسات االجتماعية 

 في الدول األعضاء في املنظمة سواء من حيث النطاق أو التنفيذ خالل فترة تفش ي الجائحة.

مي، تتمثل إحدى املهام التي تدخل ضمن اختصاصه في تنظيم أنشطة وبصفة سيسرك جهازا متفرعا عن منظمة التعاون اإلسال 

تدريبية لبناء القدرات لصالح الدول األعضاء في املنظمة في مختلف املجاالت االجتماعية واالقتصادية بهدف دعم جهودها 

ملسألة  ايسرك اهتماما خاصواملساهمة فيها سعيا نحو تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية ملؤسساتها الوطنية. وبذلك يولي س

مطابقة احتياجات وقدرات هذه املؤسسات من خالل مجموعة من األساليب التي تروم تيسير نقل وتبادل املعرفة والخبرات 

 وأفضل املمارسات بين البلدان األعضاء من جميع املناطق الجغرافية.

وعلى هذا األساس وبناء على أجندة منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التنمية االجتماعية، يخطط سيسرك إلطالق برنامج 

جديد لبناء القدرات بهدف دعم جهود الدول األعضاء في املنظمة واملساهمة فيها نحو تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية 

درات في مجال "برنامج بناء القية االجتماعية. ويروم هذا البرنامج الحامل لعنوان ملؤسساتها الوطنية العاملة في مجال التنم

تسهيل عملية نقل وتبادل ومشاركة املعارف والخبرات وأفضل املمارسات بين الدول األعضاء في هذه  "التنمية االجتماعية

 ات عمل تدريبية وزيارات دراسية فنية.املجاالت املهمة من خالل مجموعة من األساليب مثل تنظيم دورات تدريبية ورش

 الفئة املستهدفة  .2

الفئة الرئيسية التي يستهدفها البرنامج تتمثل في موظفي املؤسسات الوطنية على جميع املستويات العاملين في مجال التنمية 

لبناء القدرات في مجال االجتماعية. وفيما يلي قائمة باملؤسسات الوطنية التي من املمكن أن تستفيد من برنامج سيسرك 

 التنمية االجتماعية:

                                                           
 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 19-(، اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد2020سيسرك )7
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  الوزارات املعنية بشؤون التنمية االجتماعية واألسرة واملرأة واألطفال والشباب والتنمية املحلية والشؤون والخدمات

 االجتماعية.  

 املؤسسات الوطنية للضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية 

أن يقيم شراكات مع املؤسسات الدولية ومؤسات املنظمة ذات الصلة مثل األمانة وفي سياق تنفيذ البرنامج، يمكن لسيسرك 

نمية ، النشط على مستوى القضايا التي تخص الشباب، ومنظمة ت(ICYF)ة ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي العامة للمنظم

تعنى بمواضيع وقضايا وحقوق املرأة على مستوى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وفقا  ، التي(WDO)املرأة في الدول اإلسالمية 

. ومن شأن مثل هذه  2020ملا ينص عليه نظامها األساس ي الذي بلغ النصاب القانوني من التصديقات لحدود شهر أغسطس 

 تعميم االستفادة منها ألقص ى حد ممكن.  الشراكات أن تخول لسيسرك إمكانية تعزيز فعالية أنشطته في إطار هذا البرنامج و 

 املنهجية .3

يبادر سيسرك بإطالق وتنفيذ عدد من برامج بناء القدرات حول مجموعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية التي تحظى 

وعة تشمل باهتمام الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بهدف تعزيز قدرات مواردها البشرية من خالل سبل متن

تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وزيارات دراسية. ومن خالل هذه البرامج يساهم املركز في تيسير عملية نقل وتبادل 

الدرايات واملعارف والخبرات بين املؤسسات الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة من خالل املواءمة بين احتياجات وقدرات 

 هذه املؤسسات.

، "برنامج بناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية"وللتوفيق بين احتياجات املؤسسات الوطنية ذات الصلة وقدراتها في إطار 

سيعمل املركز على صياغة وتعميم استبيان بهدف تحليل االحتياجات والقدرات على صعيد مجموعة من املجاالت ذات الصلة 

ابق املركز هذه االحتياجات والقدرات من خالل تيسير عملية إرسال خبراء من البلدان بالتنمية االجتماعية. وبعد ذلك سيط

 التي تتمتع بقدرات كافية لتوفير ما يلزم من تدريب لصالح البلدان التي هي بحاجة للنهوض بقدراتها.

 النتائج املتوقعة .4

 وينتظر من برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية:

 ير منصة مميزة ملناقشة الوضع املتعلق بالتنمية االجتماعية وآثارها على الدول األعضاء في منظمة التعاون توف

اإلسالمي، والتداول بشأن أبرز التحديات واملعوقات املشتركة القائمة على صعيد هذا املجال في الدول األعضاء في 

 املنظمة،

 لقدرات العامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تحديد أبرز أوجه القصور واملشاكل املتعلقة با

 التنمية االجتماعية،

  تيسير عملية تبادل الرؤى واملعارف والخبرات بهدف صياغة توصيات ملموسة ومقترحات متعلقة بالسياسات لتجاوز

 الفئات الهشة واملحرومة،التحديات املشتركة وتلبية احتياجات الجميع مع إيالء عناية خاصة لبعض 
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  خلق منصة لتقييم فعالية سياسات وخدمات املؤسسات الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتبادل

 اآلراء بشأنها من أجل تحقيق التنمية االجتماعية،

  الدول األعضاء في تحديد أنجع األساليب وأفضل املمارسات التي تعتمدها املؤسسات الوطنية العامة املعنية في

منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بمستوى رفاهية الجميع، بما في ذلك الرجال والنساء واألطفال والشباب وكبار 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتمكين مؤسسة األسرة باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الشمول والتماسك 

 االجتماعي،

  الوطنية العامة املعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعزيز قدرات ومستوى صمود املؤسسات

الفاعلة في مجال التنمية االجتماعية في تعاملها مع األزمات مثل تفش ي األوبئة وتلقي الصدمات، وذلك من خالل 

 النهوض بخبرات صانعي السياسات والخبراء ومستواهم املعرفي،

 بل والوسائل املمكنة لتعزيز التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي في هذا تقديم الدعم في تحديد واقتراح الس

 املجال،

  تيسير عملية التواصل بين الجهات املتدخلة من مختلف املؤسسات العامة الوطنية ذات الصلة الفاعلة في مجال

 التنمية االجتماعية، وذلك بغرض التعاون وتبادل الخبرات مستقبال،

 الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الفاعلة في مجال التنمية  دعم املؤسسات

االجتماعية في تركيز جهودها على تحقيق األهداف واملقاصد املنصوص عليها في الوثائق االستراتيجية الدولية 

، 2025التعاون اإلسالمي حتى عام واإلقليمية مثل خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وبرنامج عمل منظمة 

لتعاون اإلسالمي للنهوض باملرأة واستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الشباب، وخطة عمل منظمة ا

(OPAAW) واستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص املسنين، واستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي ،

 م املرتبطة بها في العالم اإلسالمي،لتمكين مؤسسة األسرة الزواج وصون القي

  النهوض بمستوى معرفة ووعي صانعي السياسات والخبراء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن

 أنشطة وبرامج محددة تقدمها مؤسسات املنظمة ذات الصلة في مجال التنمية االجتماعية،

 ي في مساعيها لتحقيق التنمية االجتماعية ومعالجة التحديات مساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

املشتركة في هذا املجال مع مرور الوقت، وذلك من خالل النهوض بقدرات املؤسسات الوطنية ذات الصلة الفاعلة في 

 مجال التنمية االجتماعية وإذكاء الوعي في أوساط صانعي السياسات والخبراء.


