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 اإلنسان والتنمية والسالم واألمن عمل المجتمع المدني حيوي لحقوق 

 القيود والهجمات ضد المجتمع المدني ال تزال قائمة على جميع المستويات  

 الحصول على ونتطلع إلى  - المدنيحيّز األمم المتحدة ملتزمة بحماية المجتمع المدني وتعزيز ال

يناير كانون الثاني/ بشأن أفضل طريقة للقيام بذلك من خالل المشاورات عبر اإلنترنت في  منصيحتك

2020 

 

 

 ؟هو مهمّ المدني ولماذا ما هو الحيّز 
 

، وخارجه اإلنترنتعبر  يحتاج الناس إلى التحدث والتنظيم والتعبئة واتخاذ اإلجراءات، في جميع أنحاء العالم

لتحديد جميع للن توفير مساحة آمنة ومفتوحة وحرة وتمكينية . إتؤثر على حياتهمللتأثير على القرارات التي 

شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ ، هو النقاش والسماع واالحتجاج سلميا  و هالتعبير عنآرائهم وا

خطة التنمية  بوعدن الوفاء . إعلى السالم واألمن والمساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

يعني مضاعفة الجهود لضمان سماع جميع األصوات، بما " عدم ترك أي شخص وراءه"بـ 2030المستدامة لعام 

 .في ذلك األصوات المستبعدة تقليدي ا

 

 

 المدنيز حيّ األمم المتحدة وال
 

، بما في ذلك أصوات مدني وتعليقاتهمساهمات المجتمع الالتنفيذ الفعال لجميع دعائم األمم المتحدة على  يعتمد

 .ه، ال سيما المجتمعات المتأثرة بلعملنا وتلك المنخرطة فيهالمنتقدة المجتمعات والمجموعات المختلفة 

 

 

 

 :التاليالمدني لألمم المتحدة إلى المستوى  االرتقاء بالحيز

 

 المجتمع لمجموعات اآلمنة المشاركة إلى استباقي بشكل والدعوة المشورة تقديمالمدني:  الحيز تعزيز 

 اغتنام السلمية؛ االحتجاجات خالل من ذلك في بما الوطنية، القرار صنع عمليات في المختلفة المدني

 للمجتمع اإليجابية اإلسهامات على بانتظام الضوءتسليط و المدنية المجتمعاتالحيّز أمام  لتوسيع الفرص

 المدني

 

 السياسات وتعزيز المتحدة األمم مع المدني المجتمع مشاركة تعزيز: المدني المجتمع مع الشراكة 

 الجيدة لممارساتعن ا أمثلة على باالعتماد المدني، المجتمع مع شراكات / بمشاركة المتعلقة والممارسات

 المتحدة األمم منظومةمستويات  جميع على

 

  الجهات لحماية المتحدة األمم استجابات وتعزيز تنسيقالمدني:  المجتمع في الفاعلة الجهات حماية 

 مع يتعاونون الذين أولئك ضد االنتقامية األعمال من ذلك في بما فعال، بشكل المدني المجتمع في الفاعلة

 المتحدة األمم منظومةالمتجليّة في  الجيدة للممارسات أمثلة ونشر تحديد خالل ومن المتحدة األمم

 



 

 المساهمة؟ مكيف يمكنك

 

 

الرتقاء بالحيّز المدني. كما نرجوه بشأن أفضل السبل ل ةمشورإلى تقديم الالمدني  ندعو المجتمع

بين بر اإلنترنت تجري عمشاورات ن على استعداد للمساهمة بمالحظاته واقتراحاته خالل كوأن ي

قريباً دعوة وستعرض   Dev HubGlobal .على منصة 2020كانون الثاني/ يناير  24و 13

 .تحتوي على رابط ويب مخصص إلى غرفة المناقشة

 

 

 

 لمشاوراتخاصة باأسئلة 

 

 :المشاركةالشراكة/ 

 

 أو عمليات األمم المتحدة على المستويين  و/ للمشاركة مع منظمات مكإليبالنسبة تدّخل هي نقاط ال ما

عدم  لى سبيل المثال)عفي التعامل مع األمم المتحدة  هاونالدولي والوطني؟ ما هي التحديات التي تواجه

هل سبق ؟( ، وما إلى ذلكوالمعقدةواضحة واإلجراءات غير الصال، جهات االتّ تدّخل/ نقاط الوضوح 

 في األمم المتحدة؟ مالقرارات التي قيدت مشاركتك مأن عارضت ملك

 

 الوصول إلى أي صعوبات في  مواجهتمعلومات حول عمل األمم المتحدة وعملياتها؟ هل  ونف تتلقكي

؟ ما هي التدابير التي تقترحونها لتحسين الوصول المعلومات المتعلقة بسياسات األمم المتحدة وعملياتها

 إلى المعلومات وجودة المعلومات؟

 

  ما الذي يمكن لألمم المتحدة فعله للوصول إلى مختلف الجهات "عدم ترك أي شخص وراءه"بهدف ،

مثل النساء والشباب والمعوقين والمسنين واألقليات العرقية ) لجماعات في المجتمع المدنيالفاعلة أو ا

 الهوية الجنسانية يالميل الجنسي ومغاير ين ومزدوجيلمثليات والمثلياوالدينية والشعوب األصلية و

تقديم أمثلة جيدة على وصول األمم المتحدة إلى  م؟ هل يمكنكممجال عملك /ممنطقتكم/ بلدك )في

 مجموعات محددة؟

 

  مثل ) أو المنتديات الحكومية الدولية و/اركة المجتمع المدني في الهيئات مشأي تعليقات حول  مهل لديك

ستعراض الجمعية العامة، مجلس األمن، المجلس االقتصادي واالجتماعي، مجلس حقوق اإلنسان، اال

ثل النساء والشباب والمهاجرين )م؟ هل تواجه مجموعات محددة .(الشامل، اللجان المختلفة إلخالدوري 

عقبات أكبر من غيرها في  (واألقليات والشعوب األصلية ومجموعات المثليين جنسيا  وما إلى ذلك

الرامية إلى  الوصول إلى منتديات األمم المتحدة الحكومية الدولية؟ كيف يمكن لألمم المتحدة دعم الجهود

 مزيد من التنوع؟

 

 :حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

 

 أن تلعبه األمم المتحدة في المواقف التي تكون فيها الجهات الفاعلة في  ونهو الدور الذي تتوقع ما

على شبكة اإلنترنت وخارجها(؟ ل التخويف والتهديدات والهجمات )مث المجتمع المدني معرضة للخطر

 هذه التدابير؟مثل تقديم أمثلة على قيام األمم المتحدة باتخاذ  ميمكنكهل 

https://www.globaldevhub.org/


 

 و أ /ف يمكن لألمم المتحدة أن تعزز دورها في مجال الحماية، بما في ذلك في حاالت التخويف وكي

 األعمال االنتقامية ضد األشخاص الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون مع األمم المتحدة؟

 

 :لحيز المدنيمطالبة باالترويج وال

 

  ما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه األمم المتحدة وقيادتها العليا في مواجهة سلطات الدولة فيما يتعلق

كيف  مشاركة المجتمع المدني اآلمنة في مناقشات السياسات الوطنية وعمليات صنع القرار؟بضمان 

ثل النساء والشباب وكبار السن )معمليات يمكن لألمم المتحدة دعم المشاركة المتنوعة في هذه ال

 ون ومزدوجولمثليات والمثلياالشعوب األصلية وواألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات العرقية والدينية و

 (؟الهوية الجنسانية والميل الجنسي ومغاير

 

 سبيل المثال على )األمم المتحدة لضمان أن يكون للناس رأي في بلدهم ؤدّيه ما هو الدور الذي يجب أن ت

 ةفيما يتعلق بالقوانين والسياسات الوطنية المتعلقة باالحتجاجات، والوصول إلى المعلومات، وحري

 (؟تالتعبير وحرية تكوين الجمعيا

 

  على سبيل المثال من خالل ) كيف يمكن لألمم المتحدة أن تعزز دعمها السياسي للمجتمع المدني

خالل الزيارات رفيعة المستوى،  اتاجتماععقد ي، وأكثر إيجابية عن المجتمع المدنخطابات 

 (والمشاورات المنتظمة وما إلى ذلك؟

 


