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  امتابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكو
 

  العامة المجتمع المدني في عمليات السياساتمشاركة 
  

  موجـز
  

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على واقع المجتمع المدني في بلدان اإلسكوا، وعلى   
ؤثرة على أداء منظماته والعوامل المساهمة في تطوير دورها، فضالً عن االتجاهات الحديثة الظروف الم

ويتناول مجاالت تدخل هذه المنظمات وتأثيرها على السياسات العامة التي تتولى حكومات بلدان .  لعملها
ماعية والثقافية، ويتطرق التقرير إلى العقبات السياسية والقانونية واالجت.  المنطقة وضعها وتنفيذها

ويتناول .  وكذلك اإلدارية والتنظيمية، التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في سعيها إلى أداء دورها
أيضاً عدداً من المؤشرات المتصلة بتفعيل مشاركة هذه المنظمات مع الحكومات، أبرزها التأثير على 

  .تعزيز القدرات المؤسسيةالحكومات، والشفافية، والديمقراطية، وإقامة الشبكات، و
  

وينتهي التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن آليات مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمل   
الحكومات، ويقترح مجموعة من المجاالت الهامة والشروط األساسية لتفعيل دور هذه المنظمات وتعزيز 

  .قدرتها على المشاركة
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  ةـمدمق
  

م نسبياً تشكله تنظيمات تطوعية مستقلة ذاتياً وغير ربحية لى واقع مبهإمصطلح المجتمع المدني  يشير  -1
إلى  إماوبأسره لمجتمع اتحقيق مصالح  هذه التنظيمات إما إلى ىوتسع  .تمأل المجال العام بين األسرة والدولة

في ذلك بقيم  تحقيق مصالح أعضائها، ملتزمةًإلى أحياناً كما تسعى   .فحسب بعض الفئات المهمشةخدمة 
لمجتمع من التعاريف المختلفة لرغم على الو  .)1(والتسامح وقبول اآلخرنزاعات ية للمالسل اإلدارةر ومعايي

المواطنة والطوعية والتعاقدية وعدم وهي  ،سماته األساسيةحول هناك توافق عام فسكوا، اإلبلدان المدني في 
تحقيق العدالة االجتماعية وهي  ،المجتمع المدني أهدافوهناك توافق عام كذلك حول   .توخي الربح
  .المشاركة في الشؤون العامةفي حق والسيما في مجال الحقوق المدنية  ال ،والمساواة

  
العمل االجتماعي القائم على بدور رئيسي في منظمات المجتمع المدني ضطلع وبصورة عامة، ت  -2

عدد من هذه المنظمات، مثل ل يمثو  .حماية حقوق األفراد والجماعاتهادف إلى الو ،الطوعية والتنظيم
جتماعية وتوفير االقتصادية واالكل امشالالجمعيات الخيرية والتعاونية، أطراً للمشاركة العامة في معالجة 

في أنشطة الدعوة العامة والمراقبة وتعبئة الرأي العام هذه المنظمات بعض شارك وت  .الخدمات والرعاية
في الدفاع عن حقوق بعضها اآلخر نخرط في حين يملحة، الوية تنمالسياسات القضايا ومجموعة من الحول 

  .الضعيفة األخرىاإلنسان السياسية والمدنية، وحقوق المرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقات والفئات 
  

كما   .الدور والمسؤوليات تحديدسكوا في مرحلة التكوين واإل بلدانال يزال المجتمع المدني في  
من نموه، وتقلص  ين واإلجراءات والضغوط التي تحداً ومقيداً بعشرات القوانال يزال محاصرأنه 

صالحياته إلى حد بعيد، وتجعل منه عنصراً مكمالً لبعض األدوار الثانوية التي اضطرت األنظمة إلى 
 خالل العقود الماضية نشأة العديدبلدان ذلك، فقد شهدت معظم هذه المن رغم وعلى ال  .)2(التخلي عنها

  .امشاً واسعاً من االستقاللية في فترات معينةنال همة واأدواراً ه عدد منهامن المنظمات التي مارس 

  
  أداء منظمات المجتمع المدني  -أوالً

  
، وذلك حسب الظروف سكوااإل منطقة بلدانفي مختلف منظمات المجتمع المدني ة وفاعليء تفاوت أداي  -3

   أيضاًفاوت هذه المنظمات تتو  .أنشطتهاهذه المنظمات تي تمارس فيها السياسية والثقافية والقانونية ال
حجمها ومصادر تمويلها، وهيكلها التنظيمي واإلداري، وأهدافها، وتنوع أنشطتها، وتغطيتها من حيث 
 من رغموبال  .، وحسب استقاللها المالي واإلداري)دوليةأو إقليمية أو وطنية أو محلية قد تكون (الجغرافية 

  :عموماً بالظروف التالية العربية يتأثربلدان ن أداء منظمات المجتمع المدني في الفإذا التفاوت، ه
  

  التنمية؛ في ودوره المدني المجتمع مفهوم التباس  )أ(  

  العامة؛ الخدمات تقديمفي  الحكومات مهاممنظمات المجتمع المدني و مهامن بي تداخلال  )ب(  

                                            
  .2010، الشبكة العربية للمنظمات األهلية، القاهرة، "مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني العربي"أماني قنديل،   )1(  

  .٢٠٠٤ يونيو/حزيران ١١ قرم، جورج السيد مقال اللبنانية، النهار صحيفة أرشيف راجع  )2(  
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  الداعمة؛ أو المانحة الجهات لوصايةدني منظمات المجتمع الم خضوع  )ج(  

  ؛في معظم األحيان أعمالهااستدامة  وعدمالمدني  لمنظمات المجتمع المؤسسية الهياكل ضعف  )د(  

   طائفية لفئات نحيازهاا أومعينة  حاكمة جهات تمثيلتولّي بعض منظمات المجتمع المدني   )ه(  
  ؛محددة نتخابيةا مصالح أو

  ؛ة تلك المنظماتأنشط على يةالرعاعمل و لخيريا الطابع يمنةه  )و(  

  المؤسسين؛عضائها أ بشخصية وتأثرهاعلى هذه المنظمات  قراطيةوالبير الممارسات يمنةه  )ز(  

  .فيها المتابعة آليات وضعف والدفاعية الحقوقية المنظمات خبرات تشتت  )ح(  
  
في التعبير  زايداًالمدني دوراً متمنظمات المجتمع تؤدي هذه العوامل والظروف، من رغم وعلى ال  -4

وتعتبر   .تنفيذ مهام متنوعة غالباً ما تصب في المجال االجتماعيوفي عن آراء المجتمع ووجهات نظره، 
وإن كانت نسبة حتى ، صلة بهاإلماماً بالمشاريع التنموية المباشرة و الجهات األكثر منظمات المجتمع المدني

كل اتأثير المشاريع التنموية محدود في مواجهة المش ويالحظ أن  .ايةكبيرة منها تعمل في مجال الرع
صعوبات في اإلدارة والتمويل  واجهمحدودة النطاق تومعظمها مشاريع صغيرة  نإذ إاالجتماعية، 

  .واالستمرارية، وفي استخدام المناهج الشاملة والتقنيات المناسبة واآلليات الحديثة
  

  المجتمع المدنير دور منظمات تطو  -ثانياً
  
كل اعدد متزايد من منظمات المجتمع المدني على المبادرة واالستجابة لالحتياجات والمشتتحسن قدرة   -5

وارتباطها  ةها المؤسسيتمرونة تركيبإلى نظراً  ،في عملية التغييرللمشاركة  تهاقابليز كما تتعزاالجتماعية، 
، العولمة، مثل وقد ساهمت جملة من العوامل الخارجية  .ةالمجتمعات المحليبالمباشر بقواعدها الشعبية و

سكوا خالل العقود اإل بلدانر منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في يالداخلية في تطو العوامل كذلكو
  :الثالثة األخيرة، أبرزها

  
  خارجيةالعوامل ال  )أ(  

  
  ؛تنامي دور المجتمع المدني العالمي  )1(    
  ؛عالمية مثل العولمة وتغير المناخقضايا  تأثير  )2(    
  ؛على المستوى العالميحديثة قيم ثقافية ومبادئ إنسانية وقانونية لترويج ال  )3(    
  ؛رات دولية بشأن حقوق اإلنسان والديمقراطية والشفافية والمساءلةاقر اعتماد  )4(    
  .لتزام بتوفير مساعدات تنموية من خالل منظمات المجتمع المدنياال  )5(    

  
  داخليةالعوامل ال  )ب(  

  
  ؛متعددة المستوياتالعمل المؤسسية وتفعيل شبكات القدرات التعزيز   )1(    
  ؛مشاركة منظمات المجتمع المدنيلتشجيع بعض الحكومات   )2(    
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  ؛در التمويل وإشراك الفئات المستهدفة والقطاع الخاصاتعزيز مص  )3(    
  ؛ع دعم الدولة للخدمات العامةقتصادي وتراجسياسات اإلصالح اال يتبنّ  )4(    
  ؛جتماعيمعدالت الفقر والبطالة والتهميش اال ارتفاع  )5(    
  ؛مناهج تعبئة القدرات والمواردعلى تنامي توجهات التنمية المحلية التي تعتمد   )6(    
  ؛وتوفر المعلومات على نطاق واسع تتصاالتطور تكنولوجيا اال  )7(    
  .التعبير عن مصالح الجماعات واألفرادوقدرته على قابي ضعف التمثيل الحزبي والن  )8(    

  
على برامج  أكبر اًب تركيزيتطلوبناء عليه، فإن تطوير منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها   -6

سيما على مستوى الحقوق والواجبات، وبناء القدرات والتمكين، وفي مجاالت المشاركة والمدافعة  التوعية، ال
على نحو بينها فيما المطلوب هو الربط و، ليست متناقضةوبعضها البعض ل دوار تكمذه األهو  .والمناصرة

  مجموعة من العوامل وتوخياً للدقة، ال بد من أخذ . واقع منظمات المجتمع المدني ويمكنهاعزز مي
قيمها  تنوع منظمات المجتمع المدني، واختالف تجاربها وظروف عملها، وتفاوتسيما  ال، في االعتبار

  فمؤسسات الرعاية والخدمات االجتماعية تختلف   .ورؤيتها وأهدافها واستراتيجيات عملها ونتائج تدخلها
عن مؤسسات التوعية واإلرشاد وبناء القدرات والتمكين، كما تختلف عن المؤسسات الحقوقية وتلك المعنية 

  .، على سبيل المثالبالمدافعة والمناصرة
  

  ل منظمات المجتمع المدنيثة لتدخّاتجاهات حدي  -ثالثاً
  
 مجاالت فيا لتدخله حديثة اتجاهاتبنشوء  المدني المجتمع منظمات لدور المطرد التطور اقترن  -7

  .وتأثيرها فعاليتها مدى لتوضيحبحث ال من المزيد تستوجب هذه االتجاهات نتائج كانت وإنحتى  هامة،
  :باآلتي الحديثة االتجاهات هذه اختصار يمكنو
  

  ؛التأثير المباشر أو غير المباشر على القرارات أو السياسات العامة  )أ(  
  ؛ممارسة الرقابة على الحكومة  )ب(  
  ؛المواطنة ودعم الثقافة المدنية تعزيز  )ج(  
  ؛تنمويةالقضايا مجموعة من الهتمام الرأي العام باتجاهات السلبية وإثارة تغيير اال  )د(  
  ؛وتبادل الخبراتإصدار ونشر المعلومات   )ه(  
  ؛تطوير عالقات التنسيق والتشبيك  )و(  
  .دعم عمليات اإلصالح ومراقبة االنتخابات  )ز(  

  
  مشاركة منظمات المجتمع المدني وتأثيرها  -رابعاً

  
في متنوعة خدمات  تقديمعلى حتى الماضي القريب تركزت مشاركة منظمات المجتمع المدني   -8

كتوفير مأوى للعجزة واأليتام والفقراء واألشخاص  ،لخدمات التقليديةإلى افة باإلضاف  .مختلف مرافق التنمية
إلى مكافحة الفقر، وتعزيز مكانة المرأة، وحماية  يأنشطة ترماضطلعت هذه المنظمات بذوي اإلعاقات، 

سبيل ، على الريف نمية، وتيتدريب المهنالعمل، والفرص خلق تعليم، والصحية، والخدمات الالبيئة، وتوفير 
لتوعية تتصل با تهاوأنشط هاأهدافالتي باتت منظمات عدد من هذه القد طرأ تغير نوعي على دور و  .المثال
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  .تعزيز نوعية حياة المواطن وتحسينهاوذلك في سبيل والدعوة والدفاع والمساندة والمطالبة بحقوق اإلنسان، 
  نحو برامج وأنشطة بناء القدرات والدفاع  ويالحظ أن عدداً متزايداً من منظمات المجتمع المدني يتجه

هذا االتجاه الجديد الذي ويشكل   .على السياسات العامة ،متفاوتةدرجات ب ،والتأثير ةشمهمفئات العن حقوق ال
  أبرز المؤشرات اإليجابية أحد المنطقة بلدان  مجموعة منه بعض منظمات المجتمع المدني في ميز بتت

  .)3(تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة باتجاهلمدني العربي على بداية تطور المجتمع ا
  
  سكوا في توفير البيانات والمعلومات بلدان اإل عدد منوقد ساهمت منظمات المجتمع المدني في   -9

كما ساهمت   .حتياجات ومجاالت وأولويات التدخلاالفي تحديد عن ظاهرة الفقر وانتشارها وحدتها، وبالتالي 
أللفية، اإلنمائية لهداف األفي وضع سياسات وطنية لمحاربة الفقر، وفي تنفيذ  أحياناًلمجتمع المدني منظمات ا

وساهم تدخل بعض   .القطاع العامومنظمات األمم المتحدة كل من إطار برامج مشتركة شارك فيها  فيوذلك 
دفع الحكومات إلى إقرار  فيومنظمات المجتمع المدني في نشر صورة أكثر موضوعية عن معاناة المرأة، 

التحفظات التي سحب ل المساعي قائمةا زالت محيث  ،أشكال التمييز ضد المرأة على جميع القضاءاتفاقية 
وساهم تدخل منظمات المجتمع المدني في تغيير بعض   .بنود االتفاقيةعدد من وضعتها بعض البلدان على 

التخفيف من أوجه تحسين أوضاع المرأة وشأنه  ، مما منقوانين األحوال الشخصية ومدونات األسرة
  .سيما في قضايا جرائم الشرف والختان وغيرها اإلجحاف بحقها، ال

  
 يتضح أن وتنفيذها، العامة السياسات إعداد في للحكومات الحصرية المسؤولية من وبالرغم ،وعليه  - 10

 تأثيرباتت تخضع ل وموارد ظمون مؤسسات من تقتضيه وما مصالح من تخدمه وما السياسات هذه أهداف
 تلك هي والمشاركة التأثير مجاالت أبرز ولعل  .متزايدة بصورة الحكومات تشارك باتت أخرى جهات
عزيز ت على الحكومات وقدرة جهة، من والمجتمع الحكومة بين المؤسسية والروابط بالعالقات المعنية

    .أخرى جهة منفي الوقت نفسه،  العام النظام على والمحافظةوتوسيع نطاقها  المشاركة مستويات
 غير أو مباشرة بصورة العامة السياسات عمليات على وتؤثر الحكومات تشارك التي الفاعلة لجهاتا أما

بلدان وال واإلعالم، الصحافةو المدني، المجتمع منظماتو والمهن، والتجارة األعمال قطاعات فهي مباشرة،
 الفاعلة القوى هذه تأثير أو مشاركة مستويات"تتحدد  ،وبالطبع  .الدولية والمنظمات المنطقة، في المتقدمة
 (...)القدراتراجع ت علىو ،"الحكم ممارسة وأسلوب االجتماعي والتنظيم السياسية الثقافة اختالف على بناء 

  .)4(الموارد ونقص والحروب الصراعات ظروف بفعل المؤسسية
  

بلدان  حكومات تضعها التي العامة السياسات في المدني تمعالمج منظمات مشاركةتصل بي مايوف  - 11
  :ةالتالي العامة المالحظات استنتاج يمكن سكوا وتنفذها،اإل
  

 ةتمثلمال والتجارة األعمال منظمات بمشاركة سكوااإل في بلدان حكوماتعدد كبير من ال رحبي  )أ(  
 تأثيرها تمارس التي الجمعيات من وغيرها ،والصناعة التجارة غرف أو المهنية،و االقتصادية الجمعياتفي 

                                            
مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ "، )اإلسكوا(ية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واالجتماع  )3(  

، 2003األمم المتحدة، : ، نيويورك"نحو مدونة سلوك: توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خالل عقد التسعينات من القرن العشرين
 .(E/ESCWA/SDD/2003/13) 24ص 

نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وتحليل "، )اإلسكوا(جتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واال  )4(  
  .25، ص 2005األمم المتحدة، : ، نيويورك"مقارن
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 المملكةمصر وو ولبنان والكويت البحرين في التوجه هذا مثلبرز يو  .مصالحها تنظيم على قدرتها خالل من

  السعودية؛ العربية

 مراقبة خالل من الديمقراطي التحول دعم على المدني المجتمع منظماتعدد من  مشاركة كزتتر) ب(  
 المدني المجتمع تولى ،فلسطين مثالً وفي  .لبنانالعراق وو السودان في الحال هو كما ،اتاالنتخاب عملية
  واالنتخابات؛ التشريعي والمجلس الحكومة أداء بشأن العام للرأي استطالع إعداد

 العامة السياسات لها تتصدى التي كلاالمشالمتصلة ب للمعلومات كمصدر اإلعالم تأثير يتزايد  )ج(  
   قضايا المتزايد التأثير هذا ويطرح  .عمل وآليات ومشاريع برامج من السياسات هذهعليه  نصت وبما
  .العام الشأن في ودوره اإلعالم بحرية صلة ذات

  

 السياسات لمتابعةإنمائية  رؤيةلوضع  المدني المجتمع منظماتالتي يبذلها عدد من  محاوالتال رغم  
 ،ودورها منظماتهذه ال منعدد  توجهات على طرأتالتي  تتطورامن ال رغمبالو تقويمها، أو العامة
 .القرار صنع في بفعالية المشاركة من تمكنها التي والتنظيمية الفنية القدرات إلى تفتقر زالت ما فهي

  
  منظمات المجتمع المدنيالعقبات أمام عمل   -خامساً

  
12 -  كما تختلف مجاالتيها إلى أداء دورهافي سع منظمات المجتمع المدني هاالتي تواجهقبات ع العتتنو ، 

  :من أبرز هذه العقباتو . تها ببلدانهاوحدود تأثيرها حسب اختالف عالق عملها
  

  قانونيةالسياسية وال العقبات  -ألف
  

وعدم  ،ضعف القناعة الحقيقية بدور منظمات المجتمع المدني لدى مراكز صنع القرار  )أ(  
 الحقوق السياسية والمدنيةبل ب ،الخدمات االجتماعية والرعائيةب صلما يتفيليس فقط ، بهذا الدوراالعتراف 

  ؛أيضا

لحد من الحريات بهدف افي لسلطة الدولة االستخدام التعسالتي من شأنها وقف ضوابط الغياب   )ب(  
وفرض حق النقض على  تهااألساسية ألعضاء منظمات المجتمع المدني وإلغاء انتخابات مجالس إدار

  ؛ختاره الدولةوتعيين من ت هامرشحي

دمج منظمات في السلطات ل في حق تتمث لضوابط مستمرة حرية تنظيم المجتمع المدنيتعرض   )ج(  
المجتمع المدني، وإقفال وتعطيل إداراتها ومكاتبها، واشتراط حصولها على الموافقة المسبقة لقبول التبرعات 

  والهبات والمنح؛

  سياسية؛األحزاب الوغياب التعددية   )د(  

  ؛)5(األساسية هحرياتبحقوق المواطن واالعتراف عدم   )ه(  

                                            
 المجتمع حول اإلقليمية الندوة أعمال ،"اإلصالح في ودوره العربية البلدان في المدني المجتمع" األصبحي، سعيد عزالدين  )5(  

  .124 ص ،2004 يونيو/حزيران 22-21 اإلسكندرية، اإلصالح، في ودوره العربية البلدان في المدني
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  .المشاركة بين المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام عيلتفالكفيلة بغياب اآلليات   )و(  
  
  

  ثقافيةالجتماعية واال العقبات  -باء
  

سابقة أو حزبية  شخصيات حكومية أو رسميةة، إذ تتولى والمدني ةالرسميالهيئات التداخل بين   )أ(  
 منظمات المجتمع المدني؛ قيادة عدد منفي السلطة 

ل انعدام الثقة ثالسلبية م االتجاهاتضعف ثقافة المشاركة الشعبية والشعور بالمواطنة، وانتشار   )ب(  
 ؛هوالخوف منباآلخر 

سوبية وسيادة المح ،هيمنة عالقات االستقطاب العائلي أو الطائفي أو العشائري أو العرقي  )ج(  
 والزبائنية؛

، حيث تتمتع منظمات رجال األعمال )القوة والتمكين(عدم التكافؤ في توزيع الموارد السياسية   )د(  
 والمنظمات الدينية بنفوذ بارز ضمن منظمات المجتمع المدني؛

، وعجز المنظمات الصغيرة عن الوصول إلى ام وقدرات منظمات المجتمع المدنيتفاوت أحج  )ه(  
 .في األريافسيما  ، المصادر التمويل بسبب عدم استيفائها لشروط الجهات المانحة

  
  هيكليةالدارية اإل العقبات  -جيم

  
  ؛ليس إال في الدولةوالتشريعات المعمول بها التنظيم اإلداري الهيكلي على القوانين  اعتماد  )أ(  

  والتسيب اإلداري؛ ،الهيكلية التنظيمية الداخلية ومؤسسي أضعف البناء ال  )ب(  

ألعضاء في صنع امساهمة ضعف العضوية وضيق قاعدة غياب المرجعية الشعبية، وبالتالي   )ج(  
  القرار وتنفيذه؛

متطلبات العمل التنظيمي ستيفاء القدرة على اعدم و ،وغياب الفاعلية ،ضعف العمل التطوعي  )د(  
  صد الموارد المالية؛وحشد الطاقات ور

  ؛)6(التبرعاتالتمويل الهزيل أو المشروط، واالعتماد بشكل كامل أحياناً على   )ه(  

كالنزاهة والشفافية  ،ضعف القيم والمعايير التي يفترض أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني  )و(  
  .والمساءلة والمحاسبة وتداول السلطة واحترام الرأي اآلخر

  

 يسودها ملتبسة عالقةفيها  المدني المجتمع منظمات مع سكوااإل بلدان عالقة زالت بشكل عام، ال  
 يمتلك من وحول مصالحهم، وتمثيل الناس أجل من العمل شرعية حول الضمني والتنازع والتخاصم التوتر
 لكوذ إيجابية، أكثر المتبادلة النظرة تصبح بحيث ،العالقة هذه تصويب هو والمطلوب  .الشرعية هذه

                                            
 .2001 ،"والمجتمع الدولة شؤون إدارة في الحكومية غير المنظمات دور" أفندي، عطية  )6(  
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.للمشاركة تفعيالً وبالتالي للتعاون، وتسهيالً للثقة اًعزيزت

  
  

  مؤشرات تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الحكومات  -سادساً
  

  التأثير على قرار الحكومات  -ألف
  

فرض إرادتها أو تأثيرها تستطيع منظمات ضمن المجتمع المدني في منطقة اإلسكوا إيجاد صعب ي  - 13
دول شرق آسيا عدد من األوروبية أو في  في البلدان ، كما هو الحالفي المجال اإلنمائي ارات الدولةعلى قر

بعض شبكات ومنظمات المجتمع بذلها التي ت حثيثةوبالمقابل، ال بد من مالحظة الجهود ال  .أو أمريكا الالتينية
مصر وق وفلسطين والكويت ولبنان سكوا، منها األردن والبحرين والعرااإل مجموعة من بلدانالمدني في 

مشاورات مباشرة مع الحكومات، أو المشاركة في المؤتمرات تتمثل هذه الجهود في إجراء و  .واليمن
متابعة هذه الجهود جدي ومن الم  .والمنتديات التي غالباً ما تؤثر قراراتها على السياسات العامة للحكومات

وبصورة   .ياسات العامة وما ينبثق عنها من برامج ومشاريععلى الس هاتأثيرمدى بهدف دراسة وتقويم 
  :فيما يلي تفعيل هذه المشاركةالكفيلة بأبرز الممارسات ل تتمثعامة، 

  
  المساهمة في بناء قدرات العاملين في اإلدارة العامة؛  )أ(  

  المساهمة في مناقشة القوانين والتشريعات؛  )ب(  

  عبير عن مواقف مختلفة؛نشر ثقافة التشاور والتواصل للت  )ج(  

رعائية من خالل صيغ التعاقد مع الحكومات التعليمية والصحية والخدمات الالمساهمة في تقديم   )د(  
  وغيرها من الهيئات الوطنية والدولية؛

  ممثلي منظمات المجتمع المدني والحكومات؛لإصدار شرعات أو مدونات سلوك   )ه(  

  .اذج متنوعة مثل جمعيات حماية المستهلكوفق نموذلك استشارة المواطنين،   )و(  
  

  الشفافية  -باء
  

ويتم ذلك   .تؤكد مبادئ الشفافية على االنفتاح الصريح والصادق على المجتمع وعلى كافة الشركاء  - 14
المنظمات اإلعالن عن أهداف بما في ذلك ، تنوعةإجراءات ماتخاذ ومختلفة معايير اعتماد من خالل 
هذه وإقرار حق المجتمع في االطالع على كافة التقارير المالية والفنية ل ها؛صادر تمويلوممنها  والمستفيدين

  .ات للرقابة والمتابعة والمساءلةوتطبيق آلي ؛منظماتال
  

  الديمقراطية  -جيم
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الفعال الذي دور على المنظمات المجتمع المدني هي مؤشر رئيسي  لدىن الممارسة الديمقراطية إ  - 15
تسمح بقياس التي معايير العلمية والساليب تتوفر مجموعة من األو.  لمنظمات في المشاركة العامةهذه اتؤديه 

  :منظمات، منها ما يليهذه الالممارسة الديمقراطية في 
  

  ؛همأو تعيينالمسؤولين أسلوب انتخاب   )أ(  

  معدل تداول السلطة في مراكز اتخاذ القرار؛  )ب(  
دارة، وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية خالل متوسط عدد أعضاء مجلس اإل  )ج(  
  ؛)7(نةيمدة مع

  التواصل مع األعضاء والمرجعية الشعبية حول البرامج وتقويم األداء؛  )د(  

  .تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة والجمعيات العمومية  )ه(  
  

منظمات المجتمع لس إدارة ااء مجأعضلتعيين االنتخاب  آليةارتفاع نسبة اعتماد من رغم على الو  - 16
في لبنان والسودان وفلسطين، حيث تبلغ نسبة  تراجعاًهذه النسبة  تشهدالمنطقة،  معظم بلدانفي المدني 

تداول إلى أما بالنسبة و  .في المائة على التوالي 27.5في المائة و 23وفي المائة  33.4األعضاء المعينين 
بعد ياألمر الذي مدى الحياة،  ستمرالرؤساء في مراكزهم لمدة طويلة قد ت بقاءالسائد هو تجاه السلطة، فاال

لبنان ومصر بطول متوسط عدد ز تميوقد   .اتصفة الديمقراطية عن آليات تداول السلطة في المنظم
متوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة، وفيما يتصل ب  .السنوات التي يقضيها رئيس مجلس اإلدارة في منصبه

  .)8(فلسطين بينما يعتبر منخفضاً إلى حد ما في مصروإلى االرتفاع في السودان العدد هذا يميل 
  

ويمكن استخالص مجموعة من النتائج حول الممارسة الديمقراطية في منظمات المجتمع المدني،   - 17
  :أبرزها

  
  ؛سععلى نطاق وا األسلوب االنتخابيمن اعتماد رغم على الضعف الممارسة الديمقراطية   )أ(  

  انتظام اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية في حدها األدنى؛  )ب(  

والسيطرة على القرار، بالسلطة التفرد ناتجة عن تعرض منظمات المجتمع المدني لمشاكل   )ج(  
  .)9(وتحول الممارسة الديمقراطية فيها إلى ممارسة شكلية

  
  الشبكات إقامة  -دال

  
  كاالتحاد أو المنبر أو اللقاء ، سمياتي تربط بين منظمات المجتمع المدني عدة تالتتتخذ الشبكات   - 18

، إلى حد بعيد الشبكات على تعزيز فرص وإمكانيات المشاركةإقامة هذه وتؤثر عملية   .أو التجمع أو المظلة
                                            

 المتابعة لجنة ،"تقبلالمس وآفاق الواقع محددات: العشرين القرن مشارف على العربية األهلية المنظمات" الباز، شهيدة  )7(  
 1997 القاهرة، العربية، األهلية التنظيمات لمؤتمر

 .نفسه المرجع  )8(  

 .نفسه المرجع  )9(  
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عل وتبادل الخبرات ذلك أن التفا  .في المجال اإلنمائيتفعيل دورها وتوسيع أطر وآليات تدخلها على وبالتالي 
والمعلومات بين منظمات المجتمع المدني على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية يتيح مجاالت واسعة 

التوجهات المشتركة وبناء القدرات والحصول على الدعم الفني والمادي وترشيد تحديد لتنسيق الجهود و
  .استخدام الموارد

  
  

  بناء القدرات المؤسسية  -هاء
  

منظمات هذه الإلى عملية تمكين المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني يشير مفهوم بناء القدرات   - 19
وضوح رؤية إلى كذلك يشير هذا المفهوم و  .وتطوير مواردها البشرية والمادية بما يخدم أهدافها ومصالحها

ي الذي تتواجد فيه، بما يكفل باإلطار االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافالوثيقة  تهاعالقالمنظمات و
ويطرح موضوع بناء القدرات المؤسسية إشكالية   .يحقق لها االستدامةعلى نحو فعال توظيف مواردها 

التمويل التي ترتبط بشكل رئيسي بقضية استقاللية منظمات المجتمع المدني، وضرورة تحقيق التوازن بين 
  .صادر التمويل الخارجية والذاتيةم
  

 وتعبير للديمقراطية الزم شرطوجوده و ،هال مكمالً بل الدولة عن بديالً ليس المنظم المدني عالمجتم إن
 أفضلكما أنه  الرشيد، الحكم في رئيسي وعنصر والمجتمع الدولة بين وسيطوالمجتمع المدني   .عنها
  .المجتمعية المشاركة لتفعيل وسيلة

  
  مع الحكوماتآليات مشاركة منظمات المجتمع المدني   - سابعاً

  
توزيع وفي إطار التكافؤ بين األطراف وذلك  ،تستند المشاركة إلى مبدأ الثقة والتعاون والتكامل  - 20

وتمتد مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الحكومات إلى القطاع الخاص وإلى مؤسسات   .فيما بينها األدوار
  سكوا م منظمات المجتمع المدني في بلدان اإلدور القطاع الخاص في دع وتجدر اإلشارة إلى أن  .التمويل

  .توفر اإلمكانات الالزمة لتفعيلهمن رغم بال، حد بعيدزال محدوداً إلى ي ال
  

  هاالمشاركة في تصميم السياسات العامة وتنفيذ  -ألف
  

تدخل المؤسسات العامة مجاالت نقطة تقاطع أساسية بين  هاتصميم السياسات العامة وتنفيذل يشك  - 21
  ولم يعد مجدياً تصميم السياسات العامة وتنفيذها وفق نهج التدخل   .دخل منظمات المجتمع المدنيوت

من القاعدة القائم على التدخل تعتبره منظمات المجتمع المدني مخالفاًً لمنهجها الذي من األعلى نحو األسفل 
بين المؤسسات في العالقات  تراًالتي تسبب توكل اموضوعاً بارزاً في رزمة المشذلك شكل يو  .إلى القمة

  .العامة ومنظمات المجتمع المدني
  

  األطر التفاعلية  -باء
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22 -   تتمثل في اآللية األكثر فعالية لممارسة المشاركة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إن
ر واألطر والمجالس المتخصصة وهيئات الحوا) ةواالجتماعي ةلس االقتصادياكالمج(المجالس الوطنية 

  .التنظيمية األخرى التي تعنى بتصميم السياسات العامة وتنفيذها
  

  :التاليكأما أبرز اآلليات الفاعلة في تعزيز عملية المشاركة، فهي   - 23
  

إن األطر الالمركزية المختلفة، كالبلديات ومؤسسات الحكم المحلي وهيئات : الالمركزية  )أ(  
تكامل بين مؤسسات اإلدارة العامة التنسيق وللة من حيث المبدأ، ومراكز اإلدارات المناطقية، هي أطر تفاعلي

  ومنظمات المجتمع المدني؛

تسمح هذه المجالس بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني : المجالس المشتركة  )ب(  
الت، ختالتوفير الخدمات العامة، وتصحيح االبشأن ومختلف فئات أصحاب المصالح في اتخاذ القرارات 

تحسين نوعية الخدمات وتيسير مهامها بكفاءة االستجابة لالحتياجات ووتعزيز قدرة اإلدارة العامة على 
  ونزاهة؛

اً لتعزيز الحوار هام، منبراً خصوصاً المرئي واإلنترنتواإلعالم ، عموماً يشكل اإلعالم: اإلعالم) ج(  
.  منظمات المجتمع المدني والحكومات سيما ، النوتوسيع هامش المشاركة والتفاعل بين الفاعلين االجتماعيي

فاإلعالم هو منبر لممارسة حرية التعبير واحترام الرأي والرأي اآلخر، وهو جزء ال يتجزأ من العملية 
  .الديمقراطية وآليات الممارسة المدنية وتطوير أطر المشاركة والتفاعل

  
  المساءلة  -جيم

  
بين منظمات المجتمع المدني همزة الوصل الرئيسية ن المستهدفين هي طالما أن العالقة مع المستفيدي  - 24

 أساسي يندرج ضمن أسس عمل قائمين على العمل التنفيذي هو حق، فإن حق مساءلة البأسرهوالمجتمع 
  وتؤدي المساءلة إلى تعزيز الثقة بين منظمات المجتمع المدني والمستفيدين   .منظمات المجتمع المدني

  ن جهة، وبين األجهزة الحكومية من جهة ثانية، األمر الذي ينعكس بصورة إيجابية من خدماتها م
  .على المشاركة وحشد الموارد المحلية وتنظيم الجهود التطوعية

  
  تنفيذ برامج ومشاريع السياسات العامة رصد  -دال

  
  لسياسات العامة إن نظرة سريعة على طبيعة البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها ضمن إطار ا  - 25
  .الحقوق االجتماعية واالقتصادية للفئات الضعيفة بوجه عام عوامل سلبية تمسالمنطقة تكشف عن  بلدانفي 

تنفيذ البرامج والمشاريع والتدخل لتصحيح بعض  رصدوهذا ما يرتب على منظمات المجتمع المدني مسؤولية 
كل الفقر اومعالجة مشتوظيف ألمن االجتماعي وبرامج الوأبرز مجاالت التدخل هي تلك المعنية با  .مساراتها

تنفيذ برامج ومشاريع التنمية  رصد خصوصاًمنظمات ى هذه التتول وقد  .والتهميش ومكانة المرأة والبيئة
  .التنميةعنية بفي تفعيل المشاركة وتأمين التفاعل اإليجابي بين مختلف الجهات الم ساهم إيجاباًالمحلية التي ت
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  )10(القرار صنع في المدني المجتمع منظمات لمشاركة القانوني اإلطار  -ثامناً
  

26 -   يؤكد مام ،تزايدةم بصورة تنتظم القانوني اإلطار ضمن المدني المجتمع منظمات مشاركةإن   
 العدالة لمبادئ وتكريس ديمقراطية نظم من تعنيه بما السياسية التنمية في ودورها المنظمات هذه مكانةعلى 
 المجتمع منظمات مشاركة تنظيم مظاهر أبرز يلي وفيما  .العامة اإلدارة لوظائف وتفعيل القانون يادةوس

  :القرار صنع في المدني
  

 عليها نصي التيو بالمشاركة الصلة ذات الحقوقعلى عدد كبير من  العربية الدساتيرنص ت  )أ(  
  ؛الدولية المواثيقغيره من و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

  
قبات أمام ع العربية معظم البلدان فيالمعتمدة  اإلدارية والممارسات القانونية النظم تفرض  )ب(  
  متفاوتة؛درجات بكان ذلك  وإن ها،وحلإدارتها المدني و المجتمع منظمات تأسيس

  
   متزايداً ناً، تحسالمعلومات إلى الوصول في الحق، شأنه شأن العامة الحريات نطاق يشهد  )ج(  

 شرطاً بصفتها المعلومات دور وتنامي االتصال وسائل انتشار مع انسجاماً وذلك العربية، بلدانال معظم في
  لمشاركة؛ا وبالتالي والمساءلة للمحاسبة أساسياً

  
العربية تنظيمات محلية تخضع هيئاتها لالنتخاب بصورة كاملة أو جزئية، بلدان معظم الضم ت  )د(  

  حسب البلد المعني؛
  

 البلدان عدد منفي العملية التشريعية في  ةمحدودبصورة منظمات المجتمع المدني  ركتشا  )ه(  
الدفاع عن الحقوق تزايدة في مكما تشارك بصورة من خالل مناقشة القوانين وأنظمة الرقابة،  ، وذلكالعربية

  ؛من المجاالت والحريات العامة وتعزيز مكانة المرأة وحماية البيئة وغيرها
  

مثل  ،رسميةالهيئات اللدول العربية ضمن مجموعة من امنظمات المجتمع المدني في  تتمثل  )و(  
  .المجالس االقتصادية واالجتماعية، أو مجالس اإلعالم الوطنية، أو غيرها

  

 حيث من متشابهة الدساتير جميع وليست دستورية، سياسية أنظمة ذات العربية الدول جميع ليست  
 قوانين خالل من مكرسة الدستورية النصوص جميع وليست اإلنسان، وحقوق الديمقراطية الضمانات
  .األخرى الدولية والمواثيق اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن عليها نصي التي الحقوق على تؤكد وضعية

  
  مجاالت مقترحة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني  - تاسعاً

  

                                            
، "األطر القانونية المنظمة لمشاركة المجتمع المدني في صنع القرار - ورقة خلفية"اإلسكوا،   )10(  

E/ESCWA/SDD/2009/WG.1/2/Rev.1.  



E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part II)  
  

 -15 -  
  

وترويجها، كما تحتاج نمائية رؤيتها اإللتطوير ية العمل حربمنظمات المجتمع المدني ينبغي أن تتمتع   - 27
ؤدي ولكي ت  .إلى المشاركة في تصميم السياسات العامة، وإلى مراقبة تنفيذ السياسات العامة وتقويم أدائها

  :ال بد من توفر الشروط التالية ،هذه المنظمات األدوار المطلوبة منها
  

ماد القوانين التي تحميها من تدخل السلطة ومن تفرد واعت ،حرية منظمات المجتمع المدني  )أ(  
  ؛بالحكمقياداتها 
ومساعدتها على ترويج نمائية، رؤيتها اإلتطوير تعزيز قدراتها على االستفادة من العولمة، و  )ب(  

استطالعات  وتعزيزهذه الرؤية من خالل إشراكها في اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء واإلنترنت، 
  ز؛مركالنقاش للنظيم مجموعات الرأي وت

  
  دعم األطر التي تؤمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تصميم السياسات العامة،   )ج(  

  ؛المجالس المشتركة وهيئات الحوار والبلديات ومؤسسات الحكم المحلي واإلعالمومن أبرزها 
  

  ؛طرف أساسي في الدولةتقبل الحكومات لدور منظمات المجتمع المدني والتفاعل معها ك  )د(  
  

دعم تقارب منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص، وذلك خدمة لسياسات التنمية وترشيداً   )ه(  
  ؛الستخدام الموارد

  
تشجيع التفاعل بين منظمات المجتمع المدني العربي والعالمي، خصوصاً بشأن قضايا مثل تغير   )و(  

  ؛المناخ واألمن الغذائي وغيرها
  

دور منظمات المجتمع المدني ال يقتصر على تقديم الخدمات للمجموعات  التأكد من أن  )ز(  
  ع عنها ونشر الوعي لديها؛اأيضاً الدفبل يتضمن المهمشة، 

  
ستفيدين لجان تضم المإنشاء وذلك من خالل  ،مراقبة تنفيذ السياسات العامة وتقويم أدائها  )ح(  

  .وأصحاب الشأن
  

   تستطيع محددة تنموية رؤيةوضع ل يةجد محاوالتالمدني  تمعالمج منظمات بعضتبذل   
 توجهات على طرأت التي التطورات كل من الرغم وعلى  .وتقويمها العامة السياسات متابعة خاللها من

   تمكنها التي والتنظيمية الفنية القدرات إلى تفتقر زالت ما أنها ، إالودورها المدني المجتمع منظمات
  .القرار صنع في عاليةبف المشاركة من

  
 -----  


