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مقدمة

()1

تختلف العالقات االجتماعية التي تربط بني النا�س عرب خط مت�صل بني منط
"املجتمعات الأهلية" ومنط "اجلمعيات" .فنمط املجتمعات الأهلية ميثل العالقات
الأولية التقليدية التي تعترب غايات يف ذاتها .ويعرف النا�س يف هذه املجتمعات
ظروف واحتياجات بع�ضهم البع�ض ،وتكون امل�شاركة فيما بينهم قائمة على
تقاليد املبادلة التي ت�شمل النقود واملنتجات والعمل وغري ذلك من املوارد� .أما
منط اجلمعيات فيقوم على م�صالح م�شرتكة لفئات من النا�س تكون "جمموعات
م�صالح" كنقابات العاملني ،واحتادات التجارة والأعمال .وال يعرف �أع�ضاء هذه
املجموعات بع�ضهم البع�ض بال�رضورة ،ولي�ست العالقات التي تربط فيما بينهم
غايات يف حد ذاتها بل و�سائل لأغرا�ض �أخرى .ومن هاتني ال�شبكتني� ،شبكة
املجتمعات الأهلية و�شبكة اجلمعيات ،تت�ألف الهياكل الو�سيطة التي ت�ؤدي عددا ً
من الوظائف الهامة مثل الربط والو�ساطة بني الأفراد واحلكومات ،وهي عبارة
عن �أن�سجة رابطة داخل الن�سيج الكلي للمجتمع ،كما �أنها و�سيلة للم�شاركة
ال�سيا�سية .وجدير بالذكر �أن املركزية ،والتو�سع العمراين ،و�سائر قوى التغيري ،كانت
تعمل على حتريك املجتمعات نحو منط اجلمعيات.
و�أ�صبحت منظمات املجتمع املدين غري احلكومية ت�ضطلع مب�س�ؤوليات متزايدة ،كما
�أ�صبح دورها يكت�سب و�ضوحا ً و�سلطة على امل�ستويني الوطني والعاملي .ويت�ألف
بع�ض هذه املنظمات من �أفراد ي�شكلون "جمموعات م�صالح" ،مثل النقابات العمالية،
واحتادات ال�صناعات ،واجلمعيات املهنية والعلمية ،وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،واجلماعات
الأهلية ،ويعمل بع�ضها الآخر يف تقدمي اخلدمات الإن�سانية مثل التعليم ،والرعاية
ال�صحية ،والقرو�ض وامل�ساعدات االقت�صادية ،وحل النزاعات .وهناك منظمات تركز
على ق�ضايا مثل احلقوق املدنية للمر�أة والأقليات ،و�سائر حقوق الإن�سان ،وحماية
البيئة ،واحلكم الدميقراطي ،والف�ساد وا�ستغالل ال�سلطة .ويقوم عدد كبري من هذه
املنظمات بدور الدفاع عن م�صالح النا�س امل�شمولني ب�أن�شطتها �أو عن امل�صالح
العامة يف نطاقها الأو�سع ،وذلك يف م�شاكل �أو ق�ضايا بعينها .ولعل من بني
الوظائف املهمة ملنظمات املجتمع املدين �أنها تن�رش مبد�أ "التطوع" الذي ميكن �أن
ين�رصف لكل �أنواع الأن�شطة االجتماعية واخلدمات الإن�سانية .ومن خالل ح�شد
النا�س واملوارد ،ميكن �أن تكون هذه املنظمات م�ؤثرة يف ال�سيا�سات الوطنية وتنفيذها.

وفيما يتعلق بال�سيا�سات ،ورد و�صف "م�شكلة" موقع منظمات املجتمع املدين
يف م�سح �أجراه عدد من الباحثني من جامعة جونز هوبكنز على النحو التايل:
"رغم تزايد وجودها و�أهميتها ،ف�إن منظمات املجتمع املدين قد ظلت لوقت طويل
مبثابة القارة املفقودة من امل�شهد االجتماعي لعاملنا .وما زال احلديث االجتماعي
وال�سيا�سي حمكوما ً بنموذج القطاعني ،الذي يعرتف بوجود دائرتني اجتماعيتني
فقط خارج وحدة الأ�رسة ،هما ال�سوق والدولة� ،أو الأعمال واحلكومة .ونتيجة لذلك،

( )1امل�صدر :الإ�سكوا ،نحو �سيا�سات اجتماعية متكاملة يف الدول العربية� :إطار وحتليل مقارن،2005 ،
� ،E/ESCWA/SDD/2005/4ص .44-30
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تعطلت قدرة منظمات املجتمع املدين على امل�شاركة يف املناق�شات الهامة التي
جتري ب�ش�أن ال�سيا�سات ،كما �أ�صبحت قدرتها على الإ�سهام يف حل امل�شكالت
امللحة حمل اعرتا�ض �أو جتاهل يف �أغلب الأحيان".
تختلف العالقات القائمة بني احلكومة ومنظمات املجتمع املدين
اختالفا ً كبريا ً ح�سب م�ستويات الدميقراطية .فنظم احلكم بالأوامر ،غالبا ً
ما ت�شكك يف املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة وال ت�سمح بها �إال يف
حدود �ضيقة .وهي ت�صدر القوانني والقواعد بغر�ض ال�سيطرة عليها ولي�س
بغر�ض تنظيمها.
وكثري من املنظمات غري احلكومية م�شغول مب�صالح �أع�ضائه ،بينما غريها م�شغول
بالدفاع عن بع�ض الق�ضايا العامة ،وبع�ضها م�شغول بتوفري خدمات �إىل الأفراد،
والأ�رس ،واملجتمعات الأهلية .ويُذكر �أن انت�شار النوع الأخري من املنظمات غري احلكومية
يف املجتمعات النامية قد تلقى دفعة قوية من جانب اجلهات املانحة الدولية� ،سواء
على امل�ستوى الثنائي �أو املتعدد الأطراف ،بحثا ً عن بدائل لتعوي�ض عدم كفاءة
الوكاالت احلكومية يف توجيه موارد التنمية وجهودها .كما تُعترب املنظمات غري
احلكومية و�سيلة لت�شجيع التطوع وتعزيز فر�ص امل�شاركة على م�ستوى القاعدة.
ويف حني �أن كثريا ً من املنظمات غري احلكومية ما زالت تعمل بجد للوفاء ب�أهدافها
املعلنة� ،إال �أن منظمات �أخرى مل تفعل .وقد يكون الدافع وراء القيادات والعاملني
يف املنظمات غري احلكومية هو الرغبة يف خدمة الغري� ،أو اال�ستفادة من فر�ص العمل،
�أو ا�ستغالل العمل يف حتقيق م�صالح �شخ�صية .وكثريا ً ما اجتذبت املنظمات غري
احلكومية بع�ض القيادات اال�ستغاللية ،خ�صو�صا ً على م�ستوى املنظمات الوطنية.
وت�شمل الفوائد التي ي�سعون �إىل حتقيقها املال واالمتيازات ،واملكانة والت�أثري املقرتن
بال�صلة ،والتعامل مع �شاغلي منا�صب النفوذ وال�سلطة� .أما امل�ستفيدون فهم
عادة �أفراد ال�صفوة و�أقاربهم ممن لديهم معرفة بالعملية ،ولديهم الت�أثري الكايف
للتعامل مع التعقيدات البريوقراطية ،ومع ال�شبكات الالزمة لت�سهيل التمويل.
ومن امل�ؤ�سف �أن هذه النماذج تُلقي بظالل ال�شك على كثري من القادة والعاملني
الغيورين على م�صلحة النا�س وم�صلحة املنظمات التي يديرونها.
�إن املنظمات غري احلكومية تخدم عددا ً من الوظائف الهامة يف املجتمع.
وعلى ال�سيا�سات اخلا�صة بها �أن ت�شجع تكوينها وت�سهل �أن�شطتها .ومن
ال�رضوري �أن يكون هناك لوائح عامة لتنظيم هذه الأن�شطة بهدف احلفاظ
على ال�شفافية ،وامل�ساءلة ،وااللتزام ب�أهدافها املعلنة ،ولي�س بهدف و�ضعها
حتت �سيطرة احلكومات.
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عدد اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف كل بلد عربي
ون�سبتها �إىل �إجمايل ال�سكان
عدد اجلمعيات

عدد ال�سكان

ن�صيب كل جمعية من
عدد ال�سكان

الأردن

1189

6198677

1901

الإمارات العربية املتحدة

126

4621399

36677

البحرين

450

1046814

2326

تون�س

9065

10327800

11393

اجلزائر

)*( 1000

33769669

33769

اجلماهريية العربية الليبية

130

6173579

47489

اجلمهورية العربية ال�سورية

1225

19405000

15840

ال�سودان

1785

39379358

22061

العراق

5669

29267000

5162

ُعمان

101

2577000

25514

فل�سطني

1459

5170000

3543

قطر

17

1541130

90654

الكويت

66

3399637

51509

لبنان

3360

4099000

1219

م�رص

27068

81713517

3018

املغرب

38500

31352000

815

اململكة العربية ال�سعودية

440

27601038

62729

موريتانيا

600

3069000

5115

البلد

امل�صدر :بيانات ر�سمية متوافرة للعامني  2007و ،2008مت حتليلها يف مركز معلومات ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية:
.www.shabakaegypt.org
(*) بلغ عدد اجلمعيات الأهلية على م�ستوى املحافظات يف اجلزائر ،والذي يت�ضمن النوادي واحتادات الطالب وفروع
اجلمعيات املركزية� 70 ،ألف جمعية يف عام .2007
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مفهوم املجتمع املدين
يدل م�صطلح "املجتمع املدين" على واقع مبهم ن�سبيا ً ت�شكله "جمموعة من
التنظيمات التطوعية احلرة التي متلأ املجال العام بني الأ�رسة والدولة لتحقيق
م�صالح �أفرادها ،ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري االحرتام والرتا�ضي والت�سامح

والإدارة ال�سلمية للتنوع واخلالف(".)2

م�صطلحات ذات عالقة باملجتمع املدين
•

منظمات املجتمع املدين ( :)Civil Society Organizationsوهي جتمعات من �أ�شخا�ص ومن
جمعيات ،ولها هيكلية �إىل حد ما ر�سمية ،ولكنها ال تنت�سب ال للقطاع العام وال
للقطاع اخلا�ص املربح؛

•

منظمات املجتمعات املحلية ( :)Community-based organizationsوهي جمعيات مكونة
من نا�شطني وم�ستفيدين يقيمون يف منطقة جغرافية حمددة (حي �أو قرية �أو دائرة
�سكنية ما) ،وهي تعول كثريا ً على امل�ساهمات التطوعية لأع�ضائها ،ولكن من اجلائز
�أي�ضا ً �أن حت�صل على �أموال من املنظمات غري احلكومية؛

•

منظمات التح�سي�س غري احلكومية ( :)Advocacy NGOsوهي تقدم خدمات يف جماالت
البحوث والت�أهيل وجمع املعلومات ون�رشها .ومن الأمثلة ال�شائعة عن هذا النوع من
املنظمات غرف التجارة واحتادات املنظمات الأهلية� .أما على ال�صعيد الدويل ف�إن
املجل�س الدويل للرعاية االجتماعية ،ومنظمة العفو الدولية ،واملجل�س العاملي للأعمال
التجارية من �أجل التنمية امل�ستدامة تنت�سب �إىل هذا النوع من املنظمات؛

•

املنظمات غري احلكومية ( :)Non-governmental organizations-NGOsوغالبا ً ما يخطئ
النا�س بينها وبني املجتمع املدين .وهي تعمل يف �شتى املجاالت التي ترتاوح من
امل�ساعدة الإن�سانية �إىل الدفاع عن حقوق الإن�سان مرورا ً بحماية البيئة؛

•

املنظمات غري احلكومية من �أجل التنمية )Non-governmental development organizations(:
وهي املنظمات املخت�صة ب�إر�سال الأموال املوجهة للتنمية والتي تعمل على ال�صعيد
الدويل بتوجيه امل�ساعدات من ال�شمال �إىل اجلنوب .ولغالبية البلدان النامية منظماتها
غري احلكومية من �أجل التنمية .وعلى عك�س منظمات ال�شمال ،ف�إن منظمات اجلنوب
غري احلكومية من �أجل التنمية تختلط بكيانات �أخرى من املجتمع املدين لتنفيذ
م�شاريع التنمية �أو لتعبئة املجموعات ال�سكانية املحلية؛

•

جمعيات جمموعات امل�صالح ( :)Interest group associationsوتدخل يف هذا ال�صنف
اجلمعيات املهنية مثل جمعيات املحامني والأطباء واملهند�سني ،وتعاونيات املنتجني
وامل�ستهلكني ،وجمعيات كوادر امل�ؤ�س�سات ،وكذلك املتقاعدين� ،إ�ضافة �إىل النقابات
التي تتمثل مهمتها الأوىل يف الدفاع عن م�صالح املن�ضمني �إليها يف جمال العمل.
امل�صدر :معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية (� ،2002 ،)UNRISDأيادٍ مرئية :حت ّمل امل�س�ؤولية من �أجل
التنمية االجتماعية� ،ص .101

(� )2سعد الدين �إبراهيم ،املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العربي ،تقدمي �سل�سلة درا�سات م�رشوع املجتمع املدين
والتحول الدميقراطي يف الوطن العربي ،ال�صادرة عن مركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائية ،باال�شرتاك مع دار الأمني للن�رش،
 ،1997القاهرة.
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جماالت تدخل منظمات املجتمع املدين وت�أثريها

()3

ت�ضطلع منظمات املجتمع املدين بجزء كبري من العمل االجتماعي القائم
على التطوع والتنظيم والذي يهدف �إىل حماية حقوق الأفراد واجلماعات .وقد
�شكل عدد من هذه املنظمات ،مثل اجلمعيات اخلريية والتعاونية� ،أطرا ً للم�شاركة
العامة يف معاجلة م�شكالت اقت�صادية واجتماعية ،وامل�ساهمة يف توفري اخلدمات
والرعاية .و�ساهم البع�ض من منظمات املجتمع املدين يف ق�ضايا احلكم الر�شيد
والدميقراطية ،وذلك من خالل دعم جهود الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي ،فيما
�ساهم البع�ض الآخر يف �أن�شطة الدعوة العامة واملراقبة وتعبئة الر�أي العام حول
ملحة ،ومنهم من انخرط يف جمال الدفاع عن حقوق
ق�ضايا و�سيا�سات تنموية
ّ
الإن�سان ال�سيا�سية واملدنية ،وحقوق املر�أة والطفل والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات
املعر�ضة .وفيما يلي �أبرز املجاالت املحورية لتدخل منظمات
وغريها من الفئات
ّ
املجتمع املدين:

•
•
•
•
•

امل�شاركة يف توفري اخلدمات وتنظيم حمالت التوعية والدعوة والدفاع؛
بناء القدرات امل�ؤ�س�سية و�إدارة برامج التنمية ون�رش املعلومات؛

مكافحة الفقر وت�أمني و�سائل الدعم املعي�شي والقرو�ض ال�صغرية؛

واملعر�ضة؛
املهم�شة
النهو�ض باملر�أة وتعزيز مكانتها وم�شاركتها ودعم الفئات
ّ
ّ

حماية البيئة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد.

أعدت ب�ش�أن ت�أثري تدخل منظمات املجتمع
�إن نتائج الدرا�سات التي � ّ
املدين مل تكن �إيجابية يف متيزها عن تدخل احلكومات يف جماالت مكافحة
الفقر �أو نوعية اخلدمات وفاعلية تقدميها .ورغم كفاءة منظمات املجتمع
املدين وقدرتها على التجديد واالختبار ،ورغم جناحها يف تكييف م�شاريعها
مع ال�رشوط واالحتياجات املحلية� ،إال �أن هذا النجاح مل يكن ملحوظا ً يف
امل�شاريع الإمنائية التي تعتمد مناهج �شاملة ومتكاملة.
امل�صدر :معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية (ٍ � ،2002 ،)UNRISD
حتمل امل�س�ؤولية من �أجل
أياد مرئيةّ :
التنمية االجتماعية ،الف�صل ال�ساد�س.

( )3بالإ�ضافة �إىل امل�صادر الواردة �ضمن هذه املادة الإعالمية ،ف�إن �إعدادها ا�ستند �إىل "دليل تعزيز امل�شاركة بني احلكومات
ومنظمات املجتمع املدين يف عمليات ال�سيا�سات العامة" ال�صادر عن الإ�سكوا.2009 ،
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جماالت اهتمام منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية







امل�صدر� :أماين قنديل ،م�ؤ�رشات فعالية منظمات املجتمع املدين العربي ،ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية ،القاهرة
.2010

عوامل م�ؤثرة يف تطور دور منظمات املجتمع املدين
�ساهمت عوامل خارجية وداخلية يف تطور منظمات املجتمع املدين وتفعيل دورها

يف البلدان العربية خالل العقود الثالثة الأخرية ،وكان �أبرزها:

 -1العوامل اخلارجية:

•
•
•
•
•

تنامي دور املجتمع املدين العاملي؛

انعكا�س الق�ضايا العاملية مثل العوملة وتغيرّ املناخ؛
ترويج قيم ثقافية ومبادئ �إن�سانية وقانونية على امل�ستوى العاملي؛

تب ّني مقررات دولية ب�ش�أن حقوق الإن�سان والدميقراطية وال�شفافية وامل�ساءلة؛
توفري م�ساعدات �إمنائية من خالل منظمات املجتمع املدين.

 -2العوامل الداخلية:

•
•
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متعددة امل�ستويات؛
تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية وتفعيل �شبكات عمل
ّ
ت�شجيع م�شاركة منظمات املجتمع املدين؛

تعزيز م�شاركة املجتمع املدين يف عمليات ال�سيا�سات العامة

•
•
•
•
•
•

تعزيز م�صادر التمويل و�إ�رشاك الفئات امل�ستهدفة والقطاع اخلا�ص؛

تب ّني �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي وتراجع دعم الدولة للخدمات العامة؛
تزايد معدالت الفقر والبطالة والتهمي�ش االجتماعي؛

تنامي توجهات التنمية املحلية التي تعتمد مناهج تعبئة القدرات واملوارد؛

تطور تكنولوجيا االت�صال وتوفر املعلومات على نطاق وا�سع؛
ّ
�ضعف التمثيل احلزبي والنقابي يف التعبري عن م�صالح اجلماعات والأفراد.
يتمتع عدد متزايد من منظمات املجتمع املدين بقدرات متنامية على
املبادرة واال�ستجابة لالحتياجات وامل�شكالت االجتماعية� ،إ�ضافة لتمتعها
بقابلية االنخراط يف عملية التحديث والتغيري نظرا ً ملرونة هيكلها
امل�ؤ�س�سي وارتباطها بقواعدها ال�شعبية واملجتمعات املحلية.

اجتاهات حديثة لدور منظمات املجتمع املدين
ّ
املطرد لدور منظمات املجتمع املدين مع اجتاهات حديثة لتدخل هذه
ترافق التطور
املنظمات وم�ساهمتها يف عملية التحديث والتغيري ،وميكن اخت�صار هذه االجتاهات
مبا يلي:

•
•
•
•
•
•
•

الت�أثري على القرارات �أو ال�سيا�سات العامة؛

ممار�سة الرقابة على احلكومة؛

تن�شيط املواطنة ودعم الثقافة املدنية؛

تغيري االجتاهات وال�سلوكيات ال�سلبية؛

�إثارة اهتمام الر�أي العام بالق�ضايا التنموية؛

�إ�صدار املعلومات ون�رشها وتبادل اخلربات؛

تطوير عالقات التن�سيق والت�شبيك.

رغم حماوالت بع�ض منظمات املجتمع املدين بلورة ر�ؤية تنموية ملتابعة

ال�سيا�سات العامة �أو تقوميها ،ورغم تطورات طر�أت على توجهات و�أدوار
البع�ض الآخر من منظمات املجتمع املدين� ،إال �أنها ما زالت تفتقر �إىل

القدرات والو�سائل التي متكنها من امل�ساهمة الفاعلة يف �صنع القرار �أو

الت�أثري امللمو�س على ال�سيا�سات العامة.
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ظروف �ضاغطة على �أداء منظمات املجتمع املدين
يتفاوت �أداء منظمات املجتمع املدين يف البلدان العربية بح�سب الظروف ال�سيا�سية
والثقافية والقانونية التي متار�س فيها �أن�شطتها .كما يتفاوت �أداء هذه املنظمات
بح�سب حجمها وم�صادر متويلها ،وهيكلها التنظيمي والإداري ،و�أهدافها ،وتنوع
�أن�شطتها ،وتغطيتها اجلغرافية (حملية ،وطنية� ،إقليمية� ،أو دولية) ،وكذلك
بح�سب ا�ستقاللها املايل والإداري .ورغم هذا التفاوت ،ف�إن �أداء منظمات املجتمع
املدين يف البلدان العربية يت�أثر عموما ً بالظروف التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•

االلتبا�س يف مفهومها للمجتمع املدين ودوره يف التنمية؛

تداخل مهامها يف تقدمي اخلدمات العامة مع مهام احلكومات؛

خ�ضوعها لو�صاية اجلهات املانحة �أو الداعمة؛

�ضعف بنيتها امل�ؤ�س�سية وعدم ا�ستدامة �أعمالها غالباً؛

متثيل بع�ضها جلهات حاكمة �أو انحيازها لفئات طائفية �أو م�صالح انتخابية؛
غلبة الطابع اخلريي والرعوي على �أن�شطتها؛

هيمنة املمار�سات البريوقراطية وت�أثرها ب�شخ�صية �أفرادها امل�ؤ�س�سني؛

ت�شتت خربات املنظمات احلقوقية والدفاعية و�ضعف املتابعة فيها.

ما زالت العالقة بني حكومات البلدان العربية عموما ً ومنظمات املجتمع
املدين عالقة ملتب�سة ،ي�سودها التوتر والتخا�صم والتنازع ال�ضمني حول
�رشعية العمل من �أجل النا�س ومتثيل م�صاحلهم ،وحول من ميتلك هذه
ال�رشعية.

تت�أثر عملية امل�شاركة بظروف املجتمع املعني وتعقيداته ،ومنها :قدرة
امل�ؤ�س�سات على القيام بوظائفها؛ وم�ستوى التطور التنموي والثقايف؛ ومنط
القيم االجتماعية واملواقف الأيديولوجية؛ وكفاية املوارد وحجم الفر�ص
املتاحة لال�ستفادة من العوملة؛ ومرونة التنظيم االجتماعي و�أ�سلوب ممار�سة
احلكم؛ وطبيعة العالقات االجتماعية من حيث قابلية التغيري والتحديث؛
وتوفر املعلومات املوثوق بها والوافية ب�ش�أن ق�ضايا التنمية.
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معوقات دور منظمات املجتمع املدين
معوقات دور منظمات
املجتمع املدين
معوقات �سيا�سية
وقانونية

معوقات اجتماعية
وثقافية

• �ضعف قناعة احلكومات بدور • عالقات التداخل بني الر�سمي
واملدين
املنظمات
• غياب �ضوابط ا�ستخدام �سلطة • �ضعف ثقافة امل�شاركة
وال�شعور باملواطنة
الدولة
• هيمنة عالقات اال�ستقطاب
ال�سيا�سية
التعددية
• غياب
العائلي او الطائفي
• �ضعف اليات امل�شاركة
• عدم التكاف�ؤ يف توزيع موارد
التمكني

معوقات ادارية
وهيكلية
• �ضعف الهيكلية التنظمية الداخلية
والت�سيب االداري
• غياب املرجعية ال�شعبية وبالتايل
�ضعف الع�ضوية
• �ضعف القدرة على العمل التنظيمي
وح�شد الطاقات
• التمويل الهزيل او امل�رشوط

م�ؤ�رشات تفعيل م�شاركة منظمات املجتمع املدين مع
احلكومات
•
•
•

الت�أثري على ال�سيا�سات العامة وامل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات؛

ال�شفافية ون�رش ثقافة احلوار و�إقرار معايري الكفاءة واملراقبة وامل�ساءلة؛

الدميقراطية يف املمار�سة وتفعيل االجتماعات والتوا�صل مع الأع�ضاء
وامل�ستفيدين؛

الت�شبيك و�إتاحة جماالت تبادل اخلربات وتر�شيد ا�ستخدام املوارد؛

•
• بناء القدرات امل�ؤ�س�سية وتعزيز �آليات التفاعل.
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قيا�س �أداء منظمات املجتمع املدين
انطالقا ً من القواعد ال�سلوكية التي تركز عليها �أخالقيات العمل املدين ،هناك
عدد من امل�ؤ�رشات لتقييم �أداء منظمات املجتمع املدين ،منها:
 -1قيا�س مدى الرت�سيخ امل�ؤ�س�سي :ومن م�ؤ�رشاته وجود نظام �أ�سا�سي يحدد
�أهدافها ،ونظام داخلي يحدد كيفية عملها ،ونظام مايل يحدد �آليات التمويل
والإنفاق فيها.
 -2قيا�س مدى ممار�سة الدميقراطية داخل املنظمة :ومن م�ؤ�رشاته حتديد �صالحيات
الوالية ومدتها ،و�إجراء انتخابات داخلية حرة ،ومراعاة �رسية االقرتاع ،واملداورة
الن�سبية يف حتمل امل�س�ؤوليات.

 -3قيا�س �آليات امل�ساءلة واملحا�سبة الداخلية واملمار�سة الفعلية لها :ومن م�ؤ�رشاته
امل�ساءلة الوظيفية والقدرة على طلب وتقدمي التقارير واملعلومات ،والقدرة
على فر�ض العقوبات.
 -4قيا�س مدى احتكام املنظمة يف جممل �أن�شطتها وبراجمها �إىل الر�أي العام :ومن
م�ؤ�رشاته ر�صد اال�سرتاتيجية الإعالمية للمنظمة وعقد م�ؤمترات �صحافية
و�إعداد املن�شورات.

 -5قيا�س �شفافية العمل والأداء املايل :ومن م�ؤ�رشاته الت�أكد من �أن خمتلف م�صادر
التمويل مدرجة يف م�رشوع امليزانية ،مبا يف ذلك املوافقة امل�سبقة على ال�رصف
و�أوراق ثبوتية حتمل توقيع امل�ستفيدين من الإنفاق.
امل�صدر :الإ�سكوا ،جمموعة درا�سات عن دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ تو�صيات امل�ؤمترات العاملية ويف
متابعتها خالل عقد الت�سعينات من القرن الع�رشين :نحو مدونة �سلوك  -اجلزء الثاين� :أخالقيات العمل املدين
و�سلوكياته.E/ESCWA/SDD/2003/13 ،2003 ،

�آليات م�شاركة منظمات املجتمع املدين مع احلكومات
تقت�ضي �آليات امل�شاركة قبول كل فريق بالآخر ومبوقعه ودوره ،واملوافقة على
التعاون معه� ،أي احرتام احلكومات ال�ستقاللية املنظمات واحرتام املنظمات ل�سيادة
القوانني والأنظمة .ومل يعد جمديا ً اتخاذ القرارات� ،أو ت�صميم ال�سيا�سات العامة،
وتنفيذها وفق منهج التدخل من الأعلى نحو الأ�سفل .ولذلك ،تتطلب امل�شاركة
يف هذه القرارات �أو ال�سيا�سات توفر �آليات منا�سبة لالت�صال وتبادل املعلومات
واخلربات ،ومنها:
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الأطر التفاعلية مثل امل�ؤ�س�سات الالمركزية واملجال�س امل�شرتكة والإعالم الذي
ي�شكل منربا ً لتعزيز احلوار وامل�شاركة بني الفاعلني االجتماعيني؛

•

امل�ساءلة التي ت�ؤدي �إىل تعزيز الثقة وامل�شاركة وح�شد املوارد؛

•
•

مراقبة تنفيذ الربامج وامل�شاريع املنبثقة عن ال�سيا�سات العامة.

تزخر خمتلف املجتمعات ب�شتى �أنواع االنق�سام والتعار�ض حول املوارد
وال�سلطة واالمتيازات وغريها ،وهو ما يحتاج �إىل م�شاركة بني الفاعلني
االجتماعيني و�أ�صحاب ال�ش�أن لتحقيق ت�سويات مقبولة.

املنظمات غري احلكومية للتنمية ونظام امل�ساعدة الدويل
يتوجه املانحون الدوليون �أكرث ف�أكرث �إىل املنظمات غري احلكومية للتنمية .وهم
يعتقدون �أن تلك املنظمات �أحرى ب�أن تنجح حيث تف�شل املنظمات احلكومية .ولكن
للأ�سف ،باتت املنظمات غري احلكومية للتنمية تابعة للمانحني الأجانب ،و�أ�صبحت
ميالة �إىل تنفيذ �سيا�ستهم ،مما �أفقدها الكثري من قيمتها وخ�صائ�صها .وهكذا،
ف�إن املجتمع املدين املحلي ينق�سم �إىل مع�سكرين ،املنظمات التي تعمل مبا يُقال
لها ،واملنظمات التي ت�سعى �إىل تغيري الأحوال ا�ستجابة للأولويات واحلاجات املطلوبة
على امل�ستوى املحلي .ومن �أجل اال�ستمرار وامل�ساهمة املفيدة يف التنمية ،حتتاج
املنظمات غري احلكومية للتنمية ملزيد من الت�شجيع من قبل املانحني .ومن واجب
ه�ؤالء منح �أموالهم برتجيح الكفة ال ملقت�ضياتهم اخل�صو�صية ال�ساعية وراء
امل�شاريع ،و�إمنا ملميزات املنظمات التي ي�ساهمون يف متويلها.
ومن اجلائز لهذه املنظمات �أن تطرح الأ�سئلة الثالثة التالية:

•

هل ت�ستجيب املنظمات حقا ً حلاجات اجلماعات� ،أم �أنها تتكيف بكل ب�ساطة مع
ما هو �شائع لدى املمولني؟

•

هل ت�ستمع املنظمات لنداء �أولئك الذين بدونها لن تُ�سمع �أ�صواتهم؟

•

هل �أن تلك املنظمات ثابتة على اال�ستجابة حلاجات املجموعات املحرومة� ،أم �أنها
ت�سعى بكل ب�ساطة �إىل �إر�ضاء م�صاحلها التنظيمية واملادية؟

لقد باتت املنظمات غري احلكومية للتنمية واملنظمات الأهلية هي التي ت�ضطلع
�أكرث ف�أكرث بتوفري اخلدمات بالتعاون مع احلكومة من خالل "ال�رشاكات" .غري �أن هذه
ال�رشاكات غالبا ً ما تكون جمردة من عنا�رصها اجلوهرية كاالحرتام املتبادل والتوزيع
املن�صف للمنافع والعالقات املتوازنة .و�إذا ما وجب على املنظمات غري احلكومية
للتنمية �أن تتدارك النواق�ص التي تتغافل عنها الدولة ،وجب عليها �أي�ضا ً �أن تتمتع
مب�س�ؤوليات حمددة حتديدا ً وا�ضحا ً و�أن يكون عملها خا�ضعا ً للرقابة.
امل�صدر :معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية (� ،2002 ،)UNRISDأيادٍ مرئية :حت ّمل امل�س�ؤولية من �أجل التنمية
االجتماعية� ،ص  105و.106
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الإطار القانوين مل�شاركة منظمات املجتمع املدين يف
()4
�صنع القرار
تنتظم م�شاركة منظمات املجتمع املدين �ضمن الإطار القانوين ب�صورة مطردة،
وهو ما ي�ؤكد مكانة هذه املنظمات ودورها يف التنمية ال�سيا�سية مبا تعنيه من
نظم دميقراطية وتكري�س ملبادئ العدالة و�سيادة القانون وتفعيل لوظائف الإدارة
العامة .وفيما يلي �أبرز عوامل ومظاهر تنظيم م�شاركة منظمات املجتمع املدين
يف �صنع القرار:

•

تت�ضمن الد�ساتري العربية الكثري من احلقوق ذات ال�صلة بامل�شاركة والتي ين�ص
عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ومواثيق دولية �أخرى؛

•

ت�ضع النظم القانونية واملمار�سات الإدارية يف �أغلب البلدان العربية ،و�إن
بن�سب متفاوتة ،عوائق يف وجه ت�أ�سي�س وت�سيري وحل منظمات املجتمع املدين؛

•

يت�سع نطاق احلريات العامة ويتم تعزيز احلق يف الو�صول �إىل املعلومات ب�صورة
مطردة يف معظم البلدان العربية ،وذلك ان�سجاما ً مع انت�شار و�سائل االت�صال
وتنامي دور املعلومات ب�صفتها �رشطا ً �أ�سا�سيا ً للمحا�سبة وامل�ساءلة ،وبالتايل
للم�شاركة؛

•

تتوفر لدى معظم البلدان العربية تنظيمات حملية تخ�ضع هيئاتها لالنتخاب
ب�صورة كاملة �أو جزئية ،بح�سب البلدان املعنية؛

•

بد�أت يف بع�ض البلدان العربية م�شاركة حمدودة ملنظمات املجتمع املدين يف
العملية الت�رشيعية من خالل مناق�شة القوانني و�أنظمة الرقابة ،وم�شاركة
مطردة من خالل الدفاع عن احلقوق واحلريات العامة وتعزيز مكانة املر�أة وحماية
البيئة وغريها؛

•

تتمثل منظمات املجتمع املدين ،يف بع�ض البلدان العربية� ،ضمن ت�شكيل
هيئات ر�سمية مثل املجال�س االقت�صادية واالجتماعية� ،أو جمال�س الإعالم
الوطنية� ،أو غريها.
لي�ست جميع البلدان العربية ذات �أنظمة �سيا�سية د�ستورية ،ولي�ست جميع
الد�ساتري مت�ساوية من حيث ال�ضمانات الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ولي�ست
مكر�سة من خالل قوانني و�ضعية ت�ؤكد على
جميع الن�صو�ص الد�ستورية
ّ
احلقوق التي ين�ص عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ومواثيق دولية �أخرى.
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( )4امل�صدر :الإ�سكوا ،الأطر القانونية املنظمة مل�شاركة املجتمع املدين يف �صنع القرار ،ورقة قدمت يف اجتماع فريق
اخلرباء ملناق�شة توجهات "دليل تعزيز امل�شاركة بني احلكومات ومنظمات املجتمع املدين يف عمليات ال�سيا�سات العامة"،
بريوت 30-29 ،ني�سان�/أبريل .E/ESCWA/SDD/2009/WG.1/2/Rev.1 ،2009

تعزيز م�شاركة املجتمع املدين يف عمليات ال�سيا�سات العامة

جماالت مقرتحة لتفعيل دور منظمات املجتمع املدين
•
•
•
•

تعزيز قدرتها على بلورة ر�ؤيتها التنموية وترويجها لدى الر�أي العام؛
�إ�رصارها الد�ؤوب على �ضمان حرية عملها وتعزيز ا�ستفادتها من العوملة؛
دعم �أطر امل�شاركة يف عمليات ال�سيا�سات العامة ،و�أبرزها الالمركزية؛
حتديث الإطار الت�رشيعي مبا يتالءم مع احلقوق ذات ال�صلة بامل�شاركة.
�إذا ما كان هناك جمال عرفت فيه منظمات املجتمع املدين �شهرة وا�سعة
يف الت�سعينات من القرن الع�رشين ،فهو العمل التح�سي�سي على ال�ساحة
الدولية .و�إن التعاون مع الهيئات الدولية ،وباخل�صو�ص الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ،هو الذي ّ
مكن منظمات املجتمع املدين من ممار�سة �ضغط �أكرب.
امل�صدر :الإ�سكوا � ،2002أيادٍ
مرئية/حتمل امل�س�ؤولية من �أجل التنمية االجتماعية� ،ص .106
ّ

ت�سا�ؤالت ب�ش�أن دور منظمات املجتمع املدين
•
•
•
•
•
•
•

هل تتوفر معلومات كافية ب�ش�أن ق�ضايا التنمية؟ وهل يخ�ضع تداولها� ،إن توفرت،
حتد من حرية التعبري والتجمع؟
�إىل قيود ّ
ما هو الدور الذي تطمح املنظمات �إىل ت�أديته؟ وما هو ت�صورها لآليات ت�أدية هذا
الدور؟ وهل ي�ؤدي هذا الدور �إىل الت�أثري على قرارات ال�سلطات؟
هل يتطور دور املنظمات على �أ�سا�س ثقافة املجتمع ومكوناته �أم على �أ�سا�س
افرتا�ضي؟
كيف تنظر املنظمات �إىل تراجع دور النقابات والأحزاب العلمانية والليربالية ،وما
يقابل ذلك من �صعود حلركات �إ�سالمية يقبل بع�ضها مبد�أ امل�شاركة الدميقراطي؟
هل تتمتع املنظمات بالقدرات امل�ؤ�س�سية للم�شاركة يف عمليات ال�سيا�سات العامة؟
هل هناك توافق بني املنظمات على النظر �إىل امل�ستويات املحلية ب�صفتها قواعد
�سليمة ملمار�سة الوظائف االجتماعية؟
ما هو موقف املنظمات من امل�شاريع ال�صغرية ،ذات الطابع املحلي ،التي تعرب عن
حاجات واقعية و�أكرث مالءمة للتغيري القاعدي؟

املجتمع املدين املنظم هو �رشط الزم للدميقراطية وتعبري عنها ،وهو و�سيط
بني الدولة واملجتمع وعن�رص رئي�سي يف احلكم الر�شيد .ولي�س املجتمع املدين
املنظم بديال ً عن الدولة بل مكمل لها.
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