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  .لحكم الديمقراطيالتوافق وتثبيت أسس اوتحقيق  تقديم الخدمات فيبين القطاع العام والمجتمع المدني 
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  ةــمقدم
  
احتجاجات شعبية في المنطقة العربية هزت بعض األنظمة وأدت إلى تغيير  انطالقة ٢٠١١ شهد عام  - ١

وعلى شاشات التلفزة،   .في مختلف أنحاء المنطقة موجات من عدم االستقرار السياسيوأثارت  أنظمة أخرى،
يير، بالتغبماليين المحتجين ينادون  وهي مكتظة للساحات العامة، جميع أنحاء العالم مشاهد ل آل يوم إلىقتن

  .في الحياة السياسية الفاعلةمزيد من المشارآة  :واضحة وبسيطة يحملون مطالب
  
 هبات بعض البلدان عبارة عن جهودوفي محاولة لتلبية المطالب المنادية بالمشارآة للجميع، أتت   - ٢

 ع نطاقوإصالحات سياسية محدودة، ولم تصل إلى حد التدابير الفاعلة الكفيلة بتوسي ةياجتماع وتحويالت
جهود التي بقيت ال، وهكذا  .والنساء المشارآة، بحيث تشمل شرائح آبيرة من المجتمع مثل الشباب واألقليات

من غير أثر يذآر على عمليات صنع السياسات والمداوالت  مدني قوي األنظمة لبناء مجتمع بذلتها بعض
  .الوطنية

  
وانين واضحة وإجراءات شفافة تضمن المساهمة ال يتحققان إال في ظل ق تهمشارآووالتزام المواطن   - ٣

المنتظمة والفعالة في القضايا التي تعني المصلحة العامة، ومن خالل منظمات غير حكومية ومؤسسات للمجتمع 
مطالبة المواطنين  التي تشهدها المنطقة الرئيسي للتحوالت السياسيةفقد آان الدافع   .المدني يحميها القانون

وذلك يتطلب   .رآة تشمل الجميع، وتضمن حقهم في أن يكون لهم رأي في رسم مستقبلهممشابآليات تضمن 
 الفعليةمشارآة المواطن  وتضمن والدولة بين المواطن جديدة تعيد تحديد العالقة اجتماعية فاوض على عقودتال
توافق على تيجته التكون ن ،مشارآة في إطار من الفعالية والشفافيةالضمان هي والغاية   .اساتيصنع الس في

  .الديمقراطية ممارسةوااللتزام بقضايا المصلحة العامة، وتحسين ال العامة، السياسات
  
تمكين فال  .سيادة القانونووالتوافق  التمكين على مبادئ والمشارآة المدنية المشارآةبالتنمية  وترتكز  - ٤

وفي رصد  اسات العامة،يوضع الس فيلمشارآة او، الرأي إلبداء حرية والقدرة الالزمةباليعني تزويد المواطن 
والتفاهم على قواسم مشترآة بين مختلف  التفاوض القدرة على توافق يعنيوال . المجتمع تنفيذها لما فيه خير

ليتمكنوا  للجميع ةتساويمفرص إتاحة  تعنيف المشارآةأما .  بعيدة المدىو سياسات مستدامة لصالح المجموعات
ومبادئ مفاهيم  على قوانين وإجراءات ترتكز ، يجب تنفيذالمشارآة ولتحقيق  .م وأولوياتهماحتياجاتهتلبية  من

آذلك، لتحقيق هذه المشارآة، يجب .  وآليات مؤسساتية فاعلةعلى و ،المشارآةبالتنمية المشارآة المدنية و
  .تكريسها في الدستور

  
  .في المنطقة وأدخلته حيز الممارسة والتطبيق المشارآةبالتنمية مفهوم  عوامأوقد أطلقت اإلسكوا قبل   - ٥
السياسات العامة وبنائها على قاعدة  تصميملمتكاملة  طرق يهدف إلى إيجادو قائم على المشارآةهج نهذا الو

المدني  من مختلف الجهات الفاعلة، ومنها المجتمع ودعمها والسياسية، االجتماعية مختلف القوى مواسعة تض
 مجتمعات قوية تنعم بالرخاء االقتصادي،ال يمكن أن تتحقق إال في  المشارآةبلتنمية او  .الخاص والقطاع

  .باالنفتاح الثقافي، وباالستقرار السياسيو
  
وبعد أن دخلت المنطقة العربية في مسار انتقالي آثيرًا ما يكون محفوفًا بالغموض وعدم االستقرار،   - ٦

وستكون الحوارات الوطنية، شكًال ومضمونًا،   .همية واالهتمامالمزيد من األ المشارآة المدنيةيكتسب مفهوم 
على الوضع السياسي الجديد الذي  المشارآة المدنيةونتائجها ومنها العقد االجتماعي، بمثابة اختبار لمدى تأثير 
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ت آما يقدم مجموعة من التوجيها، التجاربعرضًا لمجموعة من ويتضمن هذا التقرير   .لم تتضح معالمه بعد
  .المواطنين في الفترات االنتقالية التي يكتنفها عدم اليقين لمشارآةالخيارات المتاحة توصيات العملية بشأن وال
  

  نهج التنمية بالمشارآة والمشارآة المدنية في التحوالت السياسية  -أوًال
  

  والتنمية الشاملة ةمشارآة المدنيال  -ألف
  
فالمشارآة تمكن األفراد .  األساسية للتنمية الشاملة من الشروط هيمشارآة المجتمع المدني   - ٧

فهدف التنمية ال يقتصر على النمو  . والجماعات من المساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم
تحسين نوعية حياة المواطن وتمكينه من تحديد أولوياته لكي يكون عنصرًا  ًااالقتصادي فحسب، بل يشمل أيض

للدفاع عن المصالح  ولتحقيق هذه الغاية، يجتمع البعض طوعيًا . ير ومستفيدًا منه على حد سواءفاعًال في التغي
وُيعرف المجتمع المدني . المجتمع المدني تسميته لىالمشترآة ويمكن لجهودهم أن تنمو فتكّون ما اصطلح ع

ويضم هذا القطاع المنظمات .  سرة، وهو القطاع الذي يمأل الحيز الفاصل بين الدولة واأل"بالقطاع الثالث" أيضًا
ة والناشطة، ية والمجتمعية، والمؤسسات التي ال تتوخى الربح، والجماعات المدنيغير الحكومية والعقائد

  .والجمعيات الخيرية، واألوساط األآاديمية، والنقابات العمالية واألحزاب السياسية
  
ودعم حقوق التنمية المستدامة هادفة إلى تحقيق تمع المدني أآثر فأآثر في العمليات الويشارك المج  - ٨

مساءلة الحكومة أمام و في صنع القرار، هامًا في ضمان الشفافية ًاوهو بذلك يؤدي دور.  لمواطنينجميع ا
مات المجتمع المدني، منظ وباستطاعة  .ةدعم الحقوق المدنية والسياسية، واستكمال الجهود اإلنمائيو ،المواطنين

االجتماعية  هة األزماتجأن تتحرك بسرعة في موا، ن مرونة، وما يربطها بالمجتمع من جذورم لما تتصف به
ل الفوري والمباشر أم بالتأثير في عملية صنع بالتدخة الطارئة سواء صادية والمشاآل البيئية والسياسيواالقت

  .السياسات
  
  .شةدمات الرعاية للفئات المهمأمين مجموعة متنوعة من خفي توقد شارآت منظمات المجتمع المدني   - ٩

لصحية ين الخدمات اموحماية البيئة، وتأت دورًا ناشطًا في تعبئة جهود الحد من الفقر، وتمكين المرأة، آما أد
واليوم يرآز نشاط هذه   .ةوالتعليمية، وخلق فرص العمل، وتوفير التدريب المهني، وتحقيق التنمية الريفي

والضغط من أجل التصديق  ، ومناصرة القيم والحقوق المدنيةعام، وبناء القدراتتوعية الرأي ال المنظمات على
من  ًاجزءوسائل اإلعالم  تشكلوفي هذا اإلطار .  نسانعلى االتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق اإل

  .وأداة لحصول المواطنين على معلومات هامة تتعلق بالشأن العام لمجتمع المدني،ا منظومة
  

  في التحوالت السياسيةمشارآة المدنية ال  -باء
  
يتضح من الدور الذي  وهذا ما . عنصر أساسي لدعم التحول السياسيهي المجتمع المدني  مشارآة  -١٠

الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطنين ودعم عملية التحول في ، الزمن اضطلع به المجتمع المدني، على مر
ولة ويؤمن الضوابط الالزمة التي تضمن ل دور الدفالمجتمع المدني يكم  .)١(الديمقراطي في العديد من الدول

لحكومات على فهو يحاسب ا  .لها شريك للدولة وليس خصمًا بذلك هوو ،)٢(ةرديات الفالحقوق والحري
                                                      

)١(  Micheal Bratton, 1994, “Civil Society and Political Transition in Africa”, IDR Reports (vol. 11, No. 6).  
)٢(  Jeremy Hobbs, 2011, “A Civil Society Transition”, Al-Ahram Weekly (Issue No. 1045, 28 April-4 May).  
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لى العام ع الرأي ي استعمال السلطة والفساد، ويطلعالتعسف ف ويكشف، لها بموجب القانونالمسؤولية التي تتحم
ؤدي بعض منظمات المجتمع المدني دور المراقب وت  .خ القيم الديمقراطية في المجتمعالقضايا المهمة، ويرس

  .على السياسات العامة لضمان سالمة تنفيذ القرارات التشريعية وعدم تهميش أي فئة من السكان
  
لمدني بدور هام في حل طلع المجتمع اضلصراع أو فترات التحول السياسي يوخالل فترات ما بعد ا  -١١

ويؤمن  اشط في بناء سياسة الحوار الوطنيالن مجتمع المدنيويساهم ال  .قسام المذهبياالن بذور النزاعات ونزع
وذلك من خالل المساهمة في اإلصالحات  رعي لعمليات وضع السياسة العامة واإلصالح،األساس الش

آما هو الحال في السودان (ات االنتخابية ية، أو مراقبة العمليلة االنتقالالدستورية، أو االنخراط في تحقيق العدا
  ).آما هو الحال في فلسطين(وأداء الحكومة ) والعراق ولبنان

  
ل سياسي في طنين العرب في أعقاب الحرآات الشعبية التي أدت إلى تحولمواامشارآة عت دائرة وتوس  -١٢

ى في االعتصامات صدى ى شبه الجزيرة العربية، دوقيا إلفمن شمال أفري . ٢٠١١عدد من البلدان في عام 
لمعتصمون ما يفصل بينهم ا واالقتصادي والتغيير الديمقراطي، وتخطىالنداءات المطالبة باإلصالح االجتماعي 

جديد يضمن  المطالبة بعقد اجتماعي لعلمي، والمهنة، والدين، وجمعتهمالجنس، والعمر، والمستوى ا من فوارق
ل للتغيير والتحو عبية آانت حافزًارات الشظاهوهذه الت  .ن لهم فرص عادلة ومتساوية، ويؤملهم حق التعبير

  .إلى إعادة النظر في العالقات بين الدولة والمواطن في بلدان أخرى السياسي في العديد من البلدان، ودافعًا
  

  .ثير فيهاالتحّول الديمقراطي فرصة للمواطن لفهم وجهة عملية الحكم الديمقراطي والتأ

  
  ةالسياسي تالمدني ودوره في التحوال مشارآة المجتمع أشكال  - جيم

  
من  هذا المجتمع ديهما بما يؤتأثير بالغ على عملية التحول السياسي، ال سيالمجتمع المدني  لمشارآة  -١٣

أشكال مشارآة  بمختلف ولتفعيل االلتزام، ال بد من اإلحاطة الوافية.  دور في التعبير عن شواغل المواطنين
ويميز الباحثون سبع   .والداعمة له والجهات الفاعلة فيهالمانحة  واره، ومعرفة الجهاتالمجتمع المدني وأد

هي حماية المواطن؛ والوساطة بين الدولة والمواطن؛ والتنشئة  وظائف أساسية ومترابطة للمجتمع المدني،
وتقديم الخدمات؛  ة؛تكامله؛ والرصد لضمان المساءلاالجتماعية القائمة على المشارآة؛ وبناء المجتمع و

  :)٣(واالتصال
  

ا بحماية حقوق المواطنين السياسية يؤدي المجتمع المدني دور المراقب لمطالبة الدولة وإلزامه •
 ؛والمدنية

  
توازن القوى وتعبئة الرأي العام  الل الوساطة بين الدولة والمواطنيضمن المجتمع المدني من خ •

 ؛ستلزم مفاوضات مع الدولةتمن القضايا والسياسات التي  حول مجموعة
  

على المواطنين على المشارآة وتدريبهم  حثفي  رائدًا مات المجتمع المدني دورًامنظتؤدي  •
 ؛أي احترام حقوق الملكية والتنوع وسيادة القانون ،في بيئة ديمقراطيةم ممارسة حقوقه

                                                      
)٣(  Thania Paffenholz and Christoph Spurk, 2006, Civil Society, Civic Engagement and Peacebuilding.  Social 

Development Papers: Conflict Prevention and Reconstruction (Paper No. 36, October), pp. 13-14.                                                          
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آالتسامح والثقة المتبادلة  ةفتوحة، القيم المدنيات المجمعات والجمعيتغذي المشارآة، في الت •
فراد والمجتمعات من ماسك االجتماعي من خالل توطيد الصلة بين األالت ززعوالتعاون، وت

 ؛مختلف الخلفيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
  

 اد؛لبشرية ومكافحة الفسنمية اتراقب منظمات المجتمع المدني أداء الحكومة في مجاالت الت •
ين للحصول على الخدمات االجتماعية آالتعليم والسكن والرعاية وتفسح المجال أمام المواطن

 ؛الصحية والتشغيل
  

عندما تكون الدولة غير قادرة  يؤدي المجتمع المدني دورًا هامًا في تقديم الخدمات وخصوصًا •
شة والضعيفة مفمنظمات المجتمع المدني تستطيع أن تصل إلى الفئات المه . على تأمينها

ر هذه المنظمات في ويزداد االعتراف بدو والمجتمعات المحلية التي ال تصل إليها الدولة،
وإمكانية مساءلة ، أن جودة الخدمات إال  .نمية المستدامةالتخفيف من حدة الفقر وفي تحقيق الت

ال تزال  قديم الخدماتمات، وطبيعة الشروط التي تفرضها بعض الجهات المعنية بتهذه المنظ
 ؛موضع تساؤل

  
ألداء هذه المهام، ال بد من أن يتمتع المجتمع المدني بمهارات االتصال والتفاوض للمساعدة في  •

مات وعلى منظ.  هتمامات القطاع العامال السكان بوضوح ووضعها في صدارة شواغ نقل
مدنية، والحوارات المجتمع المدني استخدام أنواع مختلفة من وسائل اإلعالم لتسهيل المشارآة ال

  .ةعامة، والتعليم والتدريب، والبحث في المشارآة العامالوطنية، واالجتماعات ال
  
ظمات المجتمع المدني من وفي ظل االضطرابات السياسية التي شهدها العامان الماضيان، اعتمدت  -١٤

قليمي حول مفاهيم مثل واإل ضامن الوطنيدام وسائل اإلعالم بهدف بناء التهجًا مبتكرة الستخوالناشطون ن
وأظهرت دراسة حول   .ة باعتبارها أساسًا للتغيير السياسي واالجتماعية والعدالة االجتماعية والديمقراطيالحري

هذه  ات وأثناءها أننات التواصل االجتماعي آتويتر، ويوتيوب، وفيسبوك قبل االحتجاجاستخدام شبكات ومدو
خالل وضع التنمية الذي تدهور في بعض البلدان العربية  اء العام حيالالشبكات آانت أداة للتعبير عن االستي

  .األعوام األخيرة
  
ففي  . ل الديمقراطيالمدني من حيث األهمية في مختلف مراحل التحووتتفاوت وظائف المجتمع   -١٥

لة برزت وظائف أخرى آالتكامل االجتماعي في مرح في حين، الوساطةحماية والمراحل األولى برزت ال
  .في آن واحد العديد من الوظائف منظمات المجتمع المدنيتؤدي  في الكثير من األحيانو  .الحقة

  
ة حول ا واليمن هي دعم الحوارات الوطنيفي تونس وليبي ة للمجتمع المدني التي ظهرت مؤخرًاالوظيفة الرئيسي

ة ن مع مؤسسات الدولة على تحقيق العدالة االنتقاليوتعمل منظمات المجتمع المدني بالتزام  .مستقبل البالد والمشارآة فيها
والنجاح   .عات المواطنين وحاجاتهملدساتير، ووضع عقد اجتماعي جديد يلبي تطلوإصالح قواعد الحكم، وإعادة صياغة ا

درة وتبقى ق  .إلى مرحلة النضج وصوًال المدني ولقدرته على تجاوز مرحلة البداية هو اختبار للمجتمعفي هذا العمل 
إلى مزيد  حكمعملية االنتقال بال نجاحمنه ل عنصرًا ال بدالمجتمع المدني على الحوار والتفاوض، وبناء السالم، وبناء التوافق 

  .من اإلنصاف

  
  



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part II)  
  

-٧-  
  

  

  ةالسياسي تالتحوالفي ظل التحديات التي يواجهها المجتمع المدني   -دال
  
 ومؤسساتيةوسياسية،  عقبات قانونية ،متفاوتة بدرجات في المنطقة العربية، يواجه المجتمع المدني  -١٦

الخطط  موعة من المنظمات من التأثير علىمجوقد تمكنت   .ره وتحد من طاقتهتطو تحول دونوثقافية 
  .السياسي وامة االستقطاب واالنقساممن داإلنمائية والخروج 

  
ادر تمويلها والهياآل ويختلف أداء منظمات المجتمع المدني باختالف مجال عملها وحجمها ومص  -١٧

تحديات  ولكنها تواجه عادة . تعمل فيها وانتماءاتهاوأهدافها ومهامها والمناطق التي التنظيمية واإلدارية فيها 
  :متشابهة منها

  
  المجتمع المدني ودوره؛ تعّدد مفاهيم •
  ؛التداخل بين مهام المجتمع المدني ومهام الحكومة فيما يتعلق بالرعاية وتقديم الخدمات •
  المتغيرة؛ ويات الجهات المانحة واهتماماتهاد بأولالتقي •
  ؛ستمرارية هذه المنظمات وفعاليتهاضعف الهياآل والقدرات المؤسسية الذي يؤثر على ا •
  السياسي؛و بسبب االنقسام الطائفي في أداء المجتمع المدني وتحليله للوقائع غياب الموضوعية •
  وعي ومشارآة المواطنين؛عدم انتشار ثقافة المشارآة والعمل التط •
  ؛على أسلوب عمل منظمات المجتمع المدني األبوية والمحسوبية ظاهرتي هيمنة •
  .افتقار الخدمات والبرامج إلى ُنهج قائمة على حقوق اإلنسان أو ضعف تطبيق هذه الُنهج •

  
رغم من الدور وبال . المنطقةالتي يواجهها المجتمع المدني الناشئ في  هذه ليست سوى بعض التحديات  -١٨

د من القضايا معالجة عد، يبقى عليه ٢٠١١ي بدأ في عام ذال الشعبي الحراكالمجتمع المدني في الذي أداه 
ل السياسي المنشود في البلدان ققه من مكاسب والمساهمة في تحقيق التحولدعم ما ح الداخلية والخارجية

  .)٤(وفيما يلي عرض مقتضب لهذه القضايا  .المعنية
  

وقد  . واالنقسام الحاد لدوافع سياسية وطائفية وجغرافية ومذهبيةت ضمن المجتمع المدني التشت •
من قدرتها على  ر الثقة بين مختلف المنظمات ويحديضعف أواص يبلغ االنقسام الداخلي حدًا

 .الحراك الشعبيالتأثير في عملية وضع السياسات في أعقاب 
  

دني على اختالف أشكالها التنظيمية، آمجموعات التفاعل بين مختلف مجموعات المجتمع الم •
أن يكون هذا  يمكن :لمجموعات المنظمة والرسميةالناشطين التي تتميز بالعفوية والمرونة، وا

 األخرى، التفاعل مصدر غنى يتيح لكل مجموعة االستفادة من نقاط القوة لدى المجموعات
جموعات في التفاوض في ظل الواقع السياسي وقد تتردد هذه الم  .وآذلك دافعًا إلى انعدام الثقة

 .يصعب على مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة االتفاق على رؤية مشترآةو الجديد،
                                                      

)٤(  The Center on Conflict, Development and Peacebuilding, 2012, Arab Civil Societies After the Uprisings: Challenges 
During Political Transitions (Amman Issue Brief: August 2012).                                                                                                              
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بين  ر مظاهر العنف وإلى تعميق الفجوةالتوترات والتجاذبات الحالية قد تؤدي إلى استمرا •
جمعيات في المجتمع المدني المجموعات وال مع عندما يستغل القادة السياسيونمختلف فئات المجت

لية، على مجموعات المجتمع وفي المراحل االنتقا  .ويتخذونها أداة لتحقيق المكاسب السياسية
 . والشكل الذي يمكن أن يصل إليه هذا الدعم أمرها بشأن دعم قائد سياسي معين أن تحسم المدني

ل مراقبة مستقلة، أو أن تتحوهيئات إما أن تحافظ على دورها آهيئات استشارية و وعليها أيضًا
نفسها وينخرط أفرادها في  ك في اإلصالح السياسي، أو أن تحلإلى أحزاب سياسية تشار
يمكن أن يحدث توترًا في المجتمع المدني  أي قرار بهذا الشأنو  .مؤسسات الخدمة المدنية
 .ويقوض أواصر التضامن

  
المانحة وتوجهها إلى فئات محددة دون التناقض في السياسات الدولية والعالقات مع الجهات  •

 ايير في الماضي العالقات الدوليةوقد طبعت ازدواجية المع  .سواها قد يؤدي إلى تقويض الثقة
بقيم  إلى االلتزام وتعارض تأييد األنظمة غير الديمقراطية مع الدعوة المتزامنة . للبلدان العربية

تقويض الثقة بين المجتمع المدني وبعض دى إلى وهذا التعارض أ  .حقوق اإلنسان والديمقراطية
الجهات المانحة وإلى نشوء عالقات تمويل حصرية بين بعض الجهات المانحة وعدد من 

ئزة على التمويل والجهات منظمات المجتمع المدني وبالتالي إلى فجوة بين الجهات الحا
وبعد أن تحصل منظمات  . وقد يطرح التمويل بحد ذاته المزيد من التحديات . ة منهالمحروم

الحفاظ على سيادتها يبقى عليها أن تكافح من أجل  ني على المساعدة الدولية،المجتمع المد
 .بعيدًا عن االلتزام بخطط الجهات المانحة واستقالليتها

  
وفي حين  . يفتقر المجتمع المدني إلى الممارسات التي تقوم على المساءلة والشرعية في اإلدارة •

تستجيب بعض هذه المنظمات إلى الهيئة االستشارية أو الحاآمة غالبًا ما تنقصها القيادة يمكن أن 
والتخطيط االستراتيجي واإلدارة الفعالة وهي ال تخضع لمسؤولية أصحاب المصلحة ومجموعة 

د التابعين لها والمستفيدين ذلك بمصداقيتها تجاه األفراو . )٥(المستفيدين من عمل هذه المنظمات
 .والجهات اإلقليمية والدولية المعنية امنه

  
مسيرة بناء السالم وتحقيق التنمية  عدات المقدمة إلى مناطق النزاعاتيمكن أن تعوق المسا •

و تعرقل التوصل إلى آخر، أ اعدات تصل إلى فريق من البلد دونالمستدامة، إذا آانت هذه المس
م وقد ال تنجح المنظمات التي تقد  .شاملة ومحلية المنشأ لمعالجة المشاآل العالقة حلول

أحد المانحة  الجهات دعمت موضوعية، وقدالمساعدات الدولية في توجيه أنشطتها بطريقة 
دًال من فتكون األموال المقدمة سببًا لتأجيج النزاعات األهلية، ب أطراف النزاع على حساب غيره،

 .أن تكون دعمًا لالقتصاد
  
البنية األساسية المادية، وإجهاد مؤسسات الدولة، والتأثير على يؤدي النزاع المسلح إلى تدمير  •

وانعدام األمن وهيمنة موازين القوة الجديدة، والخوف من المالحقة، آلها .  اإلعالم المستقل
  .المجتمع المدني أثناء النزاعات عوامل تمنع المواطنين من المشارآة، وتؤدي إلى تراجع نشاط

يتخطى  نظمات المجتمع المدني من آل نشاطد احتمال انسحاب موفي ظل هذه العوامل يزدا
    .الحدود الطائفية واإلثنية

                                                      
 Perspectives Note Capacity Development and Civil Society، ٢٠١٢االقتصادي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان   )٥(

, p. 12Organizations  .على متوفرة: www.oecd.org/dac/governanceanddevelopment/48252653.pdf.  
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 يكون أن ويجب  .األولى المراحل في وخاصًة المدني، المجتمع نشاط يتزعزع أن حتملي السياسي التغيير ظل في
 المجتمع لمنظمات ويمكن  .اإلنتقالية المرحلة بعد ما رئيسية قضية الديمقراطي للحكم أساسي آمحرك المدني المجتمع دور

 السياسية األنظمة وعلى  .لها معارض أو للحكومة داعم موقع في تكون أن العام للرأي والممثل الحكم بصفتها المدني
  .الجديد واإلنمائي السياسي المشهد رسم في الفعالة مشارآتها وضمان المنظمات هذه من الدعم حشد الجديدة

  
  ةشارآة في عمليات السياسة العامنهج الم  -ثانيًا

  
تيجة العتقاد راسخ بأن التنمية عملية ال تتوقف، يشارك فيها هو ن المشارآةبالتنمية عمل اإلسكوا في   -١٩

 . االرتقاء بحياة المجتمع بأسره المحلي والمؤسسات واألفراد، والهدف هومن شرائح المجتمع  أآبر عدد ممكن
يع ة والذي يتيح الفرص لجممن التوزيع العادل للثروة الوطنير الذي يضهي اإلطا المشارآةبالتنمية ف

  .)٦(هاوتقدم مجتمعاتهم في نهوضمهاراتهم وقدراتهم  ايوظفولالمواطنين، 
  
ي وللتنمية االجتماعية ة بالمشارآة نهجًا شامًال لتنمية المجتمع المحلوقد وضع قسم التنمية االجتماعي  -٢٠

له برامج للتدريب  توفقًا للظروف المحلية في آل بلد، وأعدنهج بحيث يمكن تنفيذه م هذا الوصم  .بالمشارآة
 االحتياجات الواردة من بعض البلدان العربية آاألردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان،حسب 

المؤسسات الحكومية  ونفذت هذه البرامج بالتعاون مع . ة، واليمنوفلسطين، ومصر، والمملكة العربية السعودي
تمع المدني، وآذلك مع وآاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلقليمية ة ومنظمات المجوالسلطات المحلي

  .ةوالدولي
  
وآان الهدف من برامج التدريب إثراء المعرفة وبناء القدرات في مجاالت التنمية االجتماعية بالمشارآة   -٢١
إدارة المشاريع، وطرق  في مجاالت وقد تضمنت منهجيات قائمة على المشارآة.  مية المجتمعات المحليةوتن

د فرص العمل وتستوفي بحث واإلستفادة من هذه المهارات إلطالق مبادرات تولالتدريب، وتطوير مهارات ال
مجتمع وقدمت هذه البرامج المساعدة لصانعي القرار والقيادات المحلية ومنظمات ال  .الذاتي اإلآتفاءمقومات 

لتتهيأ عناصر ، المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال اإلعالم ومختلف الجهات المعنية
 وآان الهدف من هذه البرامج أيضًا.  سواء أآان في إعداد السياسات أم في إدارة المشاريع فاعلة في التنمية،

المعارف، وبناء الشراآات بين القطاع العام والقطاع عة وتبادل حوار االجتماعي والمشاورات الموسإطالق ال
  .)٧(المدني

  
وساهمت البرامج التي نفذتها اإلسكوا في اآتساب المهارات في مجال اإلدارة وتقديم الخدمات وأدت   -٢٢

  .تأثير إيجابي على سياسات تطوير المؤسسات لقطاعين العام والمدني، وآان لهاإلى بناء شراآات جديدة بين ا
التنمية االجتماعية بالمشارآة  وإدماج نهجتبّين ذلك من خالل إنشاء شبكات وطنية ولجان مشترآة و

وثائق السياسات الوطنية آتقرير السياسة االجتماعية في فلسطين؛ واالستراتيجية  فيواستراتيجية بناء القدرات 
  .في اليمن )٢٠١٠- ٢٠٠٦(؛ والخطة اإلنمائية الخمسية )٢٠١٠-٢٠٠٦(ية لتخفيف حدة الفقر الوطن

                                                      
)٦(  ESCWA, 2009, Measures Needed for Public Participation in Policymaking Processes.  (Social Development 

Bulletin, vol. 2, No. 7).                                                                                                                                                                                 
)٧(  Oussama Safa, 2009, Evaluation of SDD Capacity-Building Programs on Local Community Development 

(LCD)/Participatory Social Development (PSD) (Unpublished).                                                                                                                 
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 المشارآةبالتنمية  البلدان العربية أصبح تطبيق نهج وفي ظل التحوالت السياسية التي يشهدها بعض  -٢٣
المواطنون  ق التنمية من المطالب التي رددهاوآانت المشارآة في عمليتي صنع القرار وتحقي  .ةضرورة ملح

الحالية اعتماد نهج  وتستلزم المرحلة االنتقالية.  ٢٠١١ الذين نزلوا إلى الشارع في المدن العربية في عام
ومن الضروري تطوير المعارف والمهارات   .ي تطلعات المواطنينمتكامل للمشارآة والعدالة االجتماعية يلب

  .مسيرة التنمية لمحلي والوطني لتشجيع االبتكارات والمشاريع التي تدعمالقيادات على المستويين ا لدى
  

  المشارآةبالتنمية نشطة بناء القدرات في مجال أ  -ثالثًا
  
التنمية في مجال  أعد قسم التنمية االجتماعية بالمشارآة استراتيجية لبناء قدرات المؤسسات واألفراد  -٢٤
ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع  ٦٠، نظمت اإلسكوا أآثر من ٢٠١٢إلى  ٢٠١٠ وفي الفترة من  .المشارآةب

مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية في األردن والجمهورية العربية المؤسسات الحكومية و
وتلقى التدريب في ورشات  . السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن

  .ورشات العمل بدعم من اإلسكوا في عدد من البلدان مشارآًا، ثم تكررت ١ ٣٤٥حوالى  العمل
  
ونظموا عددًا من  ورشة عمل، ٢٨ من برامج اإلسكوا المذآورة نيالمستفيد بعض من نفذو  -٢٥
 ٨٣٩واستفاد من األنشطة المكررة حوالى   ).في العراق(وخطة عمل وطنية  ،محاضرات وحلقات الحوارال

اآز األبحاث، مدني ومرالمشارآين ممثلون عن المكاتب الحكومية، ومؤسسات المجتمع ال وآان بين  .مشارآًا
إضافة إلى ذلك، أطلق المستفيدون شبكة   .في العمل االجتماعي، وممثلون عن السلطات المحلية واختصاصيون

وتبادل المعارف، إلكترونية تعرف بشبكة المنظمات العربية غير الحكومية ساهمت في تحسين التواصل 
فذها المستفيدون من ورشات العمل في ن المشارآةبالتنمية نشطة في مجال لبرامج وأ وحصلت على الدعم

  .بلدانهم
  
سكوا في بناء القدرات في ترتكز عليها البرامج التي نفذتها اإل ة التيالعناصر الثالث ويتناول القسم التالي  -٢٦

  .في السياق نفسه ٢٠١٢في عام  إضافة إلى نشاطين استكمال، ٢٠١٢-٢٠٠٠ الفترة
  

  المشارآة وتنمية المجتمعات المحليةببناء القدرات في مجال ُنهج التنمية 
لدى وتنمية المجتمعات المحلية  المشارآةبالتنمية أثر نهج  تعزيزيهدف برنامج بناء القدرات إلى   -٢٧

التعريف بمفهوم ونهج تنمية  )أ: (ت اإلنتاجية من خالل ما يليالمؤسسات الحكومية وفئات المجتمع والقطاعا
إشراك ) ج(؛ المشارآةبالتنمية إعداد طريقة عمل إلدارة مشاريع ) ب(؛ مشارآةالبالتنمية المجتمعات المحلية و

توفير الخبرة في مجال االتصال الجماهيري ) د(أفراد المجتمع في تحديد المشاآل واقتراح طرح لمعالجتها؛ 
تعبئة الموارد لي وتبادل الخبرات في مجال الحكم المح) ه(وتحفيز المشارآة الشعبية في المبادرات المجتمعية؛ 

  .المنفذة بالمشارآة وتقييمها ورصد المشاريع
  

  المشارآةعلى جال التنمية االجتماعية القائمة تدريب المدربين في م
يذ برامج بهدف تنف ى زيادة المعرفة وبناء الكفاءات في تقنيات ومنهجيات التدريبيرآز البرنامج عل  -٢٨

وتهدف مجموعة األنشطة التدريبية في   .بالمشارآة ة والبحثعلى غرار برامج اإلسكوا في إطار نهج التنمي
تعزيز الخبرة الفنية في إدارة ) ب(زيادة المعرفة حول مفهوم التدريب وأهميته؛ ) أ: (إطار هذا البرنامج إلى



E/ESCWA/SDD/2013/IG.1/4(Part II)  
  

-١١-  
  

  

 اإللمام بمفهوم تقييم التدريب وتحديد) د(تبادل الخبرات في تنسيق اآلليات؛ ) ج(برامج التدريب بالمشارآة؛ 
  .مختلف مراحل التقييم وإعداد التقارير

 
  بناء القدرات في مجال نهج البحث بالمشارآة

 . البحث بالمشارآة وبناء القدرات إلدارة األبحاث بالمشارآة لبرنامج إلى زيادة المعرفة بنهجيهدف ا  -٢٩
مفهوم البحث ) أ: (وقد نفذت اإلسكوا في هذا اإلطار عددًا من أنشطة التدريب التي رآزت على ما يلي

بالمشارآة ومتطلباته ومهامه  البحث خصائص فريق) ب(بالمشارآة ومنهجيتها وصلتها بالتنمية المحلية؛ 
تحديد مختلف مراحل ) د(؛ البحث بالمشارآة بهالع البيانات والتحليل التي يتطتقنيات جم) ج(ومنهجيته؛ 
البحث بالمشارآة  مهارات الفنية لتقييم مبادراتال تطوير) ه(لمشاريع البحث بالمشارآة وتنفيذها؛  التخطيط

  .وإعداد التقارير عنها واقتراح المشاريع في إطارها
  

  إطالق موقع إلكتروني للتنمية بالمشارآة في غربي آسيا
 . أربعة منتديات إلكترونية" بالتنمية المشارآة في غربي آسيا"الخاص أطلقت اإلسكوا على موقعها   -٣٠

عة حول اإلجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لدعم الشراآة بين استقطبت هذه المنتديات مناقشات موس
القطاعين العام والمدني، وتفعيل دور اإلعالم في تحقيق التنمية االجتماعية وتعزيز التكامل من خالل 

لكترونية فرصة لنقل مناقشات اإلوآانت ال . المشارآة، وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتوافق والحوار الوطني
المعارف وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والممارسات السليمة بين أصحاب المصلحة على المستويات المحلية 

دور وسائل اإلعالم ) ب(المشارآة في إعداد السياسات العامة؛ ) أ: (والوطنية والدولية وحول المواضيع التالية
  .بناء الديمقراطية وتعزيز المشارآة) د(التكامل االجتماعي؛ وتحقيق ) ج(في تحقيق التنمية؛ 

  
  رات للشراآة في الحكم الديمقراطيبناء القد

الوضع  ثر مستجداتأرات الشراآة في الحكم الديمقراطي على أعدت اإلسكوا دليًال عن بناء قد -٣١
السليم لدى المسؤولين الحكوميين،  تعميم آفاءات الحكم ويهدف الدليل إلى . ي في بعض البلدان العربيةالسياس

في إدارة التحوالت  ات المحلية، لما لها من أهميةوالجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وقيادات المجتمع
العامة والمجتمع المدني ويتضمن  ويرآز الدليل على أهمية بناء شراآات بين السلطات  .السياسية الجارية
 . البلدان العربية المختلفة إضافة إلى تجارب من مختلف أنحاء العالم ومعارف ميدانية من ةتجارب معاصر

بالتحرآات  المعنية قدرات المؤسسات والمنظمات ويزود الدليل الجهات المعنية في البلدان بمواد لبناء
  .االجتماعية وتشجيعها على المشارآة في عمليات اإلصالح وبناء المؤسسات وحل النزاعات

  
 لجهات الفاعلة في المجتمع المدنيوا ةالقيادات السياسي ل تسع آفاءات يمكن أن تساعدالدلييتضمن   -٣٢

وهذه الكفاءات هي القيادة العادلة والسليمة؛ إشراك المجتمع  . لمعنية بمسار التحوالت ونجاحهاوجميع الجهات ا
العامة؛ ضمان المساءلة المدني في اإلصالح؛ إقامة التحالفات العتماد السياسات العامة؛ بناء المؤسسات 

؛ إعداد سياسات عامة قائمة على مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية؛ فية؛ تشجيع الحوار وبناء التوافقوالشفا
وجرى تقييم الدليل خالل ورشة عمل   .لالتصال ووسائل اإلعالم لتنمية المحلية؛ وضع استراتيجياتتحقيق ا
، المنطقة واقعأهميته وصلته بالمشارآون على  ، حيث أآد)٢٠١٢أبريل /نيسان ١٩-١٦بيروت، (تدريبية 
  .سياسيًا ًالوصًا واقع البلدان التي تشهد تحووخص
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 المدني المجتمع مشارآة تعزيز من نظمتها التي اإللكترونية والمنتديات التدريب برامج خالل من اإلسكوا تمكنت
 مختلف بين الشراآات وبناء التوافق بناء فيو الوطنية، نمائيةاإل والمبادرات العامة السياسات وضع عمليات في وإشراآه
  .التنمية في الفاعلة الجهات

  
  ٢٠١٢-٢٠١٠في الفترة  ممارسات جيدة في عدد من البلدان  -رابعًا

  
منظمة أجريت مع مجموعة من المستفيدين من برامج بناء  مون هذا القسم إلى نتائج مقابالتيستند مض  -٣٣

وهم يمثلون وزارات ومؤسسات .  المشارآةبالتنمية مجال التنمية المحلية و تقدمها اإلسكوا فيالقدرات التي 
  .ن العراق وفلسطين ولبنان واليمنووسائل إعالمية م المجتمع المدني وأوساط أآاديمية عامة ومنظمات من

  
 التي المشارآةبالتنمية لية والتنمية المح وآان الهدف من المقابالت تقييم نتائج برامج التدريب في مجال  -٣٤

المؤسسات  في إطار هار مدى تكرارها أو اعتماد، وتقدي٢٠١٢- ٢٠١٠ي هذه البلدان في الفترة قدمتها اإلسكوا ف
وساعدت األسئلة على تحديد مستوى الرضا عن أدوات التدريب والمعلومات والمواد . على المستوى الوطني

وتناولت المقابالت أيضًا تأثير برامج   .الجارية تها بالتحوالت السياسيةوتقييم صلالفنية التي قدمتها اإلسكوا 
المجتمع  مشارآةالتدريب على العالقة بين المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقييم مدى 

  .اإلنمائيةإعداد السياسات والخطط والمشاريع في المدني 
  
ت معارفهم حول مفاهيم ثَرى أنها زودتهم بمهارات جديدة وَأوأجمع المستفيدون من برامج التدريب عل  -٣٥

ورأوا أن المناهج صممت بطريقة جيدة واستندت إلى تجارب   .التنمية ومختلف نهج التدخل في هذا المجال
ارآون باألدوات وأشاد المش  .المشارآةبالتنمية الهادفة إلى تحقيق أسهمت في تفعيل اإلجراءات و واقعية

احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية، والمنهجيات الهادفة إلى حث المجتمع المدني على  تحديدالمستخدمة ل
وفيما يلي عدد من المبادرات الناجحة التي اتخذتها الحكومات   .المشارآة والمساهمة في إعداد البرامج

  .المشارآةبالتنمية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق نهج التنمية المحلية و
  

 مجال في القدرات وببناء المشارآةب االجتماعية بالتنمية المتعلقة التدريب برامج من المستفيدين من الكثير درد
 جديدة ثقافة وأرست بالتنمية المتعلق العمل مفهوم على الديمقراطي الطابع أضفت قد اإلسكوا إن المحلية المجتمعات تنمية
 وغير الحكومية الفاعلة الجهات ومواقف والمهارات المعارف تغيير اللخ من المشارآةب االجتماعية التنمية تحقيق في

  .المحلية التنمية تحقيق مجال في الحكومية

  
  التجارب الناجحة  -ألف

  
  اليمن

  استراتيجية لتدريب القيادات والكوادر في السلطات المحلية
التنمية  ضمن خطة ية المحليةاإلسكوا في مجال التنماعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهج   -٣٦

واستخدمت وزارة اإلدارة المحلية أيضًا هذا النهج في وضع استراتيجية  ). ٢٠١٠-٢٠٠٦(الوطنية الخمسية 
وتعمل الوزارتان على تشكيل فريق مرجعي من مدربي   .لتدريب القيادات والكوادر في السلطات المحلية

  .المدنيالبرنامج ليعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع 
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في محافظة الحديدة التي استفادت من م الطبية والتقنية قامت آلية الشفاء للعلو ٢٠١٢مارس /وفي آذار  -٣٧
برامج التدريب التابعة لإلسكوا بتنظيم ورشة عمل حول إعادة تأهيل العاملين في تنمية المجتمعات المحلية، 

من المجالس  مشارآًا ٢٨وضمت ورشة العمل   .كواوذلك بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية وبدعم من اإلس
العمل إلى اقتراح ثالثة وخلصت ورشة   .المحلية والهيئات التنفيذية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني

وأعدت  . للحد من انقطاع الطالب عن الدراسة، ومناهضة العنف ضد األطفال، وحماية حقوق السجناء مشاريع
  .لرعاية السجينات لية الشفاء خطة عمل لتنفيذ مشروعة بالتعاون مع آثالث منظمات غير حكومي

 
  الخطة الوطنية لتخفيف حدة الفقر

تكّون  ،المشارآةبالتنمية منظمات المجتمع المدني على نهج تنمية المجتمع المحلي و نتيجة لتدريب  -٣٨
خديجة للتنمية،  مؤسسةخالل دعوة واتضح ذلك من   .مفهوم جديد لدور المجتمع المدني في التخطيط اإلنمائي

وهي جمعية للمرأة في اليمن حصلت على التدريب والدعم من اإلسكوا، إلى المشارآة في إعداد االستراتيجية 
في  الجمعية النهج الذي تدربت عليه، واعتمدت  .٢٠١٠-٢٠٠٦لفترة لالوطنية لتخفيف حدة الفقر في اليمن 
وقدمت الجمعية   .مستوى المحافظةونظمت ندوات وحلقات حوار على ، االتصال مع مختلف الجهات المعنية

لتحديد االحتياجات  لحكوميين ومنظمات المجتمع المدنيالتدريب للموظفين في السلطات المحلية والمسؤولين ا
وعملت الجمعية بمشارآة السلطات المحلية   .شارآةمواألولويات الخاصة بالمجتمع المحلي باستخدام نهج ال

ل التحاق الفتيات بالمدارس، وتزويد األسر الفقيرة مائية متعددة هدفت إلى زيادة معدتنفيذ مشاريع إن على
وأدرجت بعض هذه   .حده جانية في التعليم والصحة، وإيصال إمدادات المياه اآلمنة إلى قريةبالخدمات الم
على تنفيذ االستراتيجية عبر شبكة من  وأشرفت الجمعية  .إطار استراتيجية التخفيف من حدة الفقر المشاريع في

  .منظمات المجتمع المدني
  

  فلسطين
  اللجان المشترآة والشراآة في إعداد السياسات اإلنمائية

صعوبة الحصول على  منها، تواجه التنمية في فلسطين، بسبب االحتالل اإلسرائيلي، الكثير من العوائق  -٣٩
وبعد   .األرض الفلسطينية ت نتيجة لفرض قيود على الحرآة فيصول إلى الخدماالموارد المالية وصعوبة الو

أن شارك رئيس اتحاد لجان الرعاية الصحية في برامج التدريب التي قدمتها اإلسكوا، اعتمدت هذه اللجان نهج 
المشارآة، فتمكنت من تجاوز جزء من العوائق ومن بناء الشراآات، ومن تعبئة القدرات والموارد المحلية، 

ونفذت هذه اللجان مشاريع عدة ساهمت في تلبية   .حّس المسؤولية لتلبية احتياجات المجتمعات المحليةوخلق 
آما ، المؤسسات المدنية والمحلية وإعادة بنائها هيللية، ورعاية األطفال، وتأالطلب على الخدمات الصحية األو

للمرأة فرصًا لزيادة مشارآتها في  تاحتاألنشطة التي تولد الدخل، وأذت العديد من األنشطة الترفيهية ونف
  .األنشطة اإلنمائية

  
أشرفت على تنظيمها لجان الرعاية الصحية والتي تعنى  ورشات العمل التي ت، ساهم٢٠٠٨عام ومنذ   -٤٠
 . على حقها في المشارآة في عمليات صنع القرار ، في تعزيز اطالع المؤسسات المحليةالمشارآةبالتنمية ب

أنشئت شراآات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والمجالس البلدية، وبدأت  ت العملونتيجة لورشا
والمرأة والشباب والخدمات االجتماعية  التحتيةالمؤسسات المحلية في إعداد السياسات والبرامج المعنية بالبنية 

  .والصحية
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وهي من (آالة معًا اإلخبارية وبناًء على طلب وزارة الشؤون االجتماعية، أعدت و ٢٠١١وفي عام   -٤١
ولجان الرعاية الصحية الوطنية مشروعًا لتوطيد ) الجهات المستفيدة من برامج التدريب التي قدمتها اإلسكوا

بدور اإلعالم في الترويج للحماية االجتماعية والبرامج األخرى لوزارة ووسائل اإلعالم وللتوعية العالقات بين ا
مت ورشة عمل بشأن الحماية االجتماعية والشراآة مع اإلعالم في هذا اإلطار، نظ وفي  .التي تنفذها الوزارة

مشارآًا من المؤسسات اإلعالمية  ٢٠وضمت ورشة العمل   .أآتوبر وذلك بدعم من اإلسكوا/تشرين األول
ريبية وعقب ورشة العمل، ُنظمت سلسلة من الدورات التد  .للوزارة ساط األآاديمية والدوائر التابعةواألو
دريب موظفي الوزارة من إعداد تقارير إخبارية عن القضايا والسياسات االجتماعية، وجرى أيضًا ت لتمكين

  .االتصال والطرق التي تعزز مشارآة اإلعالم في المشاريع اإلنمائية الموظفين على استعمال أدوات
 

  العراق
 ت المحليةالمجتمعافريق الوطني للتدريب حول نهج اإلسكوا في التنمية ال

 من خالل المبادرات الطوعية التي اتضح األثر المضاعف ألنشطة بناء القدرات التي قامت بها اإلسكوا  -٤٢
التنمية حلية وأطلقتها مجموعة من األفراد الذين شارآوا في ورشة العمل المعنية بتنمية المجتمعات الم

آون في هذه الورشة فريقًا وأنشأ المشار . ٢٠١٠فبراير /متها اإلسكوا في العراق في شباطالتي نظ المشارآةب
، ونظموا دورات المشارآةبالتنمية لية وفي تنمية المجتمعات المح لتأمين التدريب على ُنهج اإلسكوا وطنيًا

وتناولت الدورات   .تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجالس في المحافظات والطالب
والحكم الديمقراطي، وعقدت الدورتان األخيرتان في محافظتي  المشارآةبالتنمية دة آالتدريبية قضايا ع

 ٣٠وبلغ مجموع المستفيدين من هاتين الدورتين  ٢٠١٢يونيو /مارس وحزيران/السليمانية والديوانية في آذار
  .ت القطاع الخاصامشارآًا من اإلدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسس

  
  اتيجية لمحو األميةوضع استر

التنمية آانت مؤسسة صروح للتنمية المستدامة من المؤسسات المستفيدة من برامج بناء القدرات و  -٤٣
وقد اختيرت المؤسسة للمشارآة في تنفيذ مشروع يقوده المكتب  . التي نفذتها اإلسكوا في العراق المشارآةب
ومة العراقية في وضع استراتيجية لدعم الحك) اليونسكو(قافة طري لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثالُق

وأنشأت المؤسسة شبكة لدعم مراآز التعليم المجتمعية   .٢٠١٥النصف بحلول عام  بمقدار ل األميةلخفض معد
 ن والعاملين فيوعملت بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية في المناطق الريفية بالتنسيق مع القيادات المحليي

المشارآة، اآتسبت المؤسسة المهارات  ل برامج اإلسكوا القائمة على نهجومن خال  .المجال االجتماعي
المطلوبة وحصلت على األدوات الفنية الالزمة، فنظمت جلسات استشارية وأطلقت حمالت توعية بحقوق 

لقروض الصغيرة، في الحصول على ا للمؤسسة دور في مساعدة الخريجين وآان  .اإلنسان وحقوق المرأة
  .الخاص على ايجاد فرص عمل جديدة وعملت مع القطاع

  
اعتماد دليل اإلسكوا للتدريب في مجال التنمية المحلية  ،ومن األمثلة األخرى على تأثير برامج التدريب  -٤٤

لدراسية في فقد اعتمدت جامعة النهرين في بغداد هذا الدليل لتعديل المناهج ا  .في المناهج الجامعية في العراق
وجرى تعديل المواد التدريبية وتدريسها في قسم الخدمة االجتماعية   .قسم النظم السياسية والسياسات العامة
يد ضباط الشرطة العراقية ولتز وينظر حاليًا في اعتماد هذا النهج آطريقة . لكلية التربية للبنات في جامعة بغداد

دمت آلية العلوم السياسية في جامعة النهرين محاضرة استهاللية قو  .بمخزون معرفي حول القضايا اإلنمائية
وذلك في ، ضابطًا في الشرطة وتمحورت حول تنمية المجتمعات المحلية بالمشارآة ٢٠توجهت إلى 

  .٢٠١٢يونيو /حزيران
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  لبنان
  بناء قدرات العاملين في المجتمعات المهمشة

في عكار في شمال  قرية ٣٥مم المتحدة اإلنمائي في دعمت اإلسكوا المشروع الذي ينفذه برنامج األ  -٤٥
بناء القدرات في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية وزيادة مشارآة  إلى وهدف المشروع . لبنان

مايو /أيار - مارس/ورشة عمل في الفترة من آذار ١١ونظمت اإلسكوا   .المرأة والشباب في عملية التنمية
ممثًال من البلديات والتعاونيات، ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في مراآز  ٦٤ ، شارك فيها٢٠١١

وتناولت الورشة مواضيع متعلقة بالتنمية  . الخدمات اإلنمائية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
مثًال في (والتخطيط لها  المحلية واألبحاث التنفيذية بالمشارآة وإعداد المشاريع في قطاعات انتاجية محددة

  ).زراعة الزيتون
  

  خطة عمل بناء قدرات الموظفين في وزارة الشؤون االجتماعية
مت اإلسكوا المشورة لمرآز الخدمات اإلنمائية االجتماعية في راشيا وقدمت له الدعم الفني في مجال قد  -٤٦

خرى في لبنان على نهج البحث موظفًا في وزارة الشؤون االجتماعية ومسؤولين من مراآز أ ٣٠تدريب 
وأعد مدير المرآز خطة عمل لبناء قدرات الموظفين في .  ٢٠١١ديسمبر /بالمشارآة، وذلك في آانون األول

كل فريق وعلى إثر إقرار هذا النهج، ش . المشارآةبالتنمية الوزارة باالستناد إلى نهج تنمية المجتمع المحلي و
  .بهدف تعميم هذا النهج على آل المراآز ين سبق وتلقوا تدريب اإلسكواالذ من المدربين التابعين للوزارة

  
 هذا ولكن ،المشارآةبالتنمية و المحلية للتنمية اإلسكوا هجن المدني المجتمع منظمات من آبيرة مجموعة اعتمدت

 أو التمويل نقص أو ياسيةالس اإلرادة غياب إلى ذلك ويعود . على المستوى الوطني المؤسسي اإلطار في بعد يعتمد لم النهج
  .الحاالت بعض في السياسي االستقرار انعدام إلى أو البيرقراطية

  
  الفرص والتحديات  -باء

  
أظهر المشارآون من المجتمع المدني المزيد من االلتزام بالتدريب الذي تلقوه من اإلسكوا والقدرة على   -٤٧

فهذه المؤسسات لم تكن مفوضة أو   .الحكوميةوالمؤسسات  ولكن ذلك لم يكن حال جميع الهيئات . االستفادة منه
لتحديات التي واجهت ومن ا . استخدام المعارف المكتسبة إلطالق برامج مماثلة على المستوى المؤسسي مخولة

  .وتضارب األولويات ضمن الوزارات البيروقراطية والنقص في التمويل رامج آثرة العقباتبتعميم هذه ال
  
بالمعلومات  التي قدمتها اإلسكوا طيلة أعوام يتمثل أحد الجوانب الهامة ألنشطة التدريبومع ذلك،   -٤٨

وشدد المشارآون من المؤسسات الحكومية ومن  . القيمة التي اآتسبها المشارآون في برامج بناء القدرات
، المشارآةبالتنمية و ني مرارًا على أن هذا التدريب قد أثرى معرفتهم بالتنمية المحليةمنظمات المجتمع المد

  .العمل على تحقيق التنمية االجتماعية فيهم حس المسؤولية وااللتزام في زورسخ اقتناعهم بأهميتها، وعز
  
  قصد بنهج المشارآة الذي اعتمدته اإلسكوا عرض مفاهيم نظرية وتقديم معلومات تقنية معقدة، م يول  -٤٩

لمناقشة التحديات التي يطرحها الواقع  ورات موسعةإلجراء حوار وعقد مشا بل هدف إلى إتاحة الفرصة
ر الفقر واألمية وغيرها وآانت لإلسكوا تدخالت ناجحة في بعض المجتمعات التي تنتشر فيها مظاه . اليومي
وشددت اإلسكوا على مشارآة المرأة في أنشطة التدريب   .لتي ال يستطيع مواجهتها طرف واحداألوضاع ا من
  .لمحلية المحافظةفي المجتمعات ا حتى
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ومن نقاط القوة التي تمتع بها البرنامج إشراك أصحاب المصلحة مباشرة وبموضوعية في إعداد   -٥٠
بها من الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني  تأمين المشارآة فيها وااللتزامو ورشات العمل

ة، وخاصًة في المجتمعات حسب االحتياجات المحلي والواقع أن هذه البرامج صممت.  االت األمم المتحدةووآ
م في إطار هذه البرامج بمستوى عاٍل وتميز التدريب الذي قد  .فضمن لها ذلك المشارآة والمصداقية المهمشة،

وحرصت اإلسكوا على االستعانة بمدربين من بلدان   .من التفاعل وبالجمع بين بناء القدرات ونقل المعارف
الهامة وجمع فساعدت بذلك في إنشاء شبكة لتبادل المعارف  ورشات العمل التدريبية،شارآة في أخرى للم

  .الناجحة في المنطقة مجموعة من الممارسات
 
د الفنية التي قدمتها اإلسكوا زودتهم واعتبر المستفيدون الذين شملهم االستبيان أن برامج التدريب والموا  -٥١

سبيل لدعم التنمية في  المشارآةبالتنمية و . ستتخذه الحكومات المقبلةمة بغض النظر عن الشكل الذي بأدوات قي
ويبقى االنتقال إلى المشارآة  . باالستناد إلى الخطط والمصالح المحلية اجتمعات المحلية وتحديد احتياجاتهالم

  .والشراآة الكاملتين في عهدة السلطات التي سترعى شؤون الشعوب في المراحل اإلنتقالية الالحقة
  

 الُنهج هذه وبّينت . إليها توجهت التي البلدان في بالمشارآة المحلية التنمية نهج تعميم في قيم أثر اإلسكوا لعمل آان
 احتياجات حسب ُصممت ما وإذا الفاعلة الجهات جميع بها التزمت ما إذ تتعزز وآفاءتها والسياسات البرامج فعالية أن

  .بآراءهم األخذ وبعد الجميع

  
ل التأثير األآبر لبرامج اإلسكوا بقيام األفراد الذين شارآوا فيها بتدريب أفراد في آل البلدان، َتمثو  -٥٢
الحاجات المحلية أو تعديل المواد التدريبية وتكييفها حسب ا عبر عبر تنظيم ورشات العمل ذاتها وإما خرين إمآ

، وهو نهج المشارآةبالتنمية و نمية المحليةكوا في مجال نهج التلإلس" الرهان األفضل"وشكل ذلك   .الطارئة
ارآين وال شك في أن عملية اختيار المش  .مستدام خاص بالمجتمعات المحلية وقد أثبت فعاليته من حيث الكلفة

االلتزام والمسؤولية الوطنية، وشكلت نموذجًا يحتذى به الستخدام الموارد الضئيلة بدقة قد نجحت في توليد حس 
  .)٨(والواقع أن المشارآين هم الذين يحققون التأثير المضاعف للبرنامج . على أفضل وجه

  
    .وأثبتت منظمات المجتمع المدني قدرتها الفعلية على تكييف هذا النهج مع مشاريعها المحلية  -٥٣
ا المؤسسات الحكومية في بعض البلدان فلم تنجح في ذلك بسبب البيروقراطية وغياب سياسة إنمائية محلية أم

وهذان العامالن يعوقان احتمال إضفاء الطابع المؤسسي على هذا النهج على المستوى الرسمي على .  واضحة
  .د مبادرات اإلسكوا والتجاوب معهاالرغم من إعالن الوزارات عن إرادتها اعتما

  
 وأقل ومرونة قدرة أآثر المدني المجتمع منظمات أن اتضح المشارآة،ب التنمية نهج فيها طبق التي البلدان آل وفي
  .احتياجاتها يلبي بما وتكييفه النهج هذا اعتماد في الحكومية المؤسسات مع مقارنة بيروقراطيًة

  
  بناء قدرات المجتمع المدني وتحقيق مشارآته الكاملة :سبل المضي قدمًا  -خامسًا

  
حيث تحول  اط المجتمع المدني،ا ممانعة لنشنظر إلى الثقافة العربية على أنهمنذ وقت ليس ببعيد، آان ُي  -٥٤

   . العوائق الثقافية دون تنمية مجتمع مدني ناشط، خالفًا لما هو حال هذا المجتمع في سائر أنحاء العالم
                                                      

  .المرجع نفسه  )٨(
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قدرة المجتمع المدني  أظهرت تجربة اإلسكوا والحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة خالل العامين المنصرمين،
جوهر  وهذا هو. شترآةحول قضية م والتضامنطي االنقسام التقليدي واستعداد المواطنين الملتزمين لتخ

لبناء أواصر الوحدة وتعزيز روح المواطنة وااللتزام  وتشجيعه رعايتهجتماعي وال بد من التماسك اال
مكان البلدان األعضاء في وبإ . بالواجبات المدنية باعتبارها سبيًال مشروعًا نحو تحقيق النضج الديمقراطي

وعلى   .في وضع السياسات العامة بكل جوانبها المدنية لتعميم المشارآة لتوصيات التاليةاوا األخذ باإلسك
 .ع إلى دعم المجتمع المدني وإشراآه في الحوار الوطنيسية أن تتطلالبلدان التي تشهد تحوالت سيا

  
 لقطاعات األخرىامًال للحكومات وايجب أن يكون المجتمع المدني، وهو القطاع الثالث، شريكًا آ •

النماذج في التنمية التي تقوم على مبادئ  وقد أثبتت التجارب أن أنجح . في العملية اإلنمائية
 . حقوق اإلنسان، هي في الشراآات الثالثية التي تضم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

نمائية وتنفيذ السياسة وعندما تعجز الدولة عن تحسين مستوى تقديم الخدمات وتوفير المساعدة اإل
واألجدى أن يكون ذلك بدعم  مواطنين ومنظمات المجتمع المدني،العامة يظهر دور مجموعات ال

بناء شراآات قوية مع مؤسسات المجتمع  مدعوة إلىوالبلدان األعضاء  . من القطاع الخاص
ة للمجتمع المدني في النماذج والتجارب الناجح وتنفيذ المبادرات، وتقييم، المدني والقطاع الخاص

 .تقديم الخدمات
  

من الممكن أن تؤثر التحوالت السياسية سلبًا على استقرار عمل المجتمع المدني، ولكن من شأنها  •
أيضًا تقوية هذا القطاع ألنها تؤدي إلى ظهور مجموعات جديدة تدافع عن القضايا الناشئة 

ني عن أي قطاع آخر بمرونته وقدرته ويتميز المجتمع المد  .وتصون العقد االجتماعي الجديد
ذلك في تونس ويالحظ  . على التكيف السريع، وقد أثبت حيويته في ظل األوضاع غير المستقرة

الخطط وتحديد  دني بالقدرة على المشارآة في وضعوليبيا ومصر حيث يتمتع المجتمع الم
اإلعتماد على المجتمع  ةالبلدان األعضاء مدعوة إلى زيادو  .األولويات واإلصالحات الالزمة

وعلى هذه البلدان أيضًا . المدني آوسيلة إليصال صوت المواطنين والتعبير عن مصالحهم
 .في اإلطار المؤسسي باعتمادهامشارآة الضمان ترسيخ 

  
ومع أن المجتمع   .وتالقيهم حول قضية مشترآة يقضي مفهموم المواطنة بتوحد المواطنين •

همل دور اإلعالم المدنية ومناصرتها، آثيرًا ما ي فعالية في دعم القيمالمدني يبقى أآثر الوسائل 
وقد بينت التجربة   .الذي يمكنه زيادة امتداد عمل القطاع الثالث وتأثيره، إذا شارك آما ينبغي

فاعل في تعميم  ت التواصل االجتماعي آان لها دوروسائل اإلعالم وال سيما شبكا األخيرة أن
 والبلدان األعضاء مدعوة إلى تهيئة بيئة  .ف المواطنين حول قضايا مشترآةالدعوات وفي التفا

مشجعة لوسائل اإلعالم، وذلك بتخفيف القيود، وصون الحريات، وإتاحة الوصول العادل 
 .والمتوازن إلى وسائل اإلعالم

  
المشجعة واألطر بّين هذا التقرير أنه مع توفر الحوافز الهيكلية المطلوبة بما فيها البيئة السياسية  •

في  لمدني قادرًا على تحمل مسؤولياتهالقانونية الفعالة ومصادر التمويل الكافية، يصبح المجتمع ا
وتدعو اإلسكوا البلدان األعضاء   .زيادة مشارآة المواطنين الفاعلة والمجدية في إعداد السياسات

المجتمع المدني من خالل  تسمح بالنهوض بمنظماتد األطر القانونية الالزمة التي اعتما إلى
تخصيص الموارد وتوفير الدعم بطريقة غير مشروطة، وتقديم إعفاءات ضريبية، وإتاحة 

 .الفرص لنمو هذا القطاع بحيث يؤدي دوره على أآمل وجه
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 ،واالعتدال يخلق جوًا من المرونةسم بالقوة وينبض بالحياة ال شك في أن قيام مجتمع مدني يت •
ومع ازدهار المجتمع المدني، تزداد حظوظ التفاوض والتوافق   .قساملتطرف واالنل ًانقيض

ومن شأن التوصل إلى   .مات ضرورية للمشارآة في إعداد السياسات العامةوآلها مقو، والتفاهم
ول وسطية بدًال ذهنية تتجه نحو ايجاد حل لتسويات عن طريق التفاوض أن يخلق في المجتمعا

بح طرف ويخسر الطرف جود خسارة مقابل آل مكسب، حيث يرم ومن اتباع المنطق الذي يحت
وحكومات البلدان . الديمقراطية السليمةلذهنية المعتدلة ضرورة للممارسة اوهذه  .اآلخر حتمًا

لعمل وتنظيم أنشطة لبناء األعضاء مدعوة إلى االستفادة من مرونة المجتمع المدني وقدرته على ا
بالمشارآة، وال سيما من  لية لدعم الحوار واتخاذ القراراتر آه، وتوفيالتوافق ومناصرته وتيسير
 .خالل آليات الحوار الوطني

  
في إعداد عزز تبادل المعارف والدعم الذي قدمته اإلسكوا قدرة المجتمع المدني على المشارآة  •

 وهذا العمل هو األآثر أهمية خالل  .خطط التنمية في البلدان األعضاءات العامة ووضع السياس
وقد أعدت شعبة التنمية االجتماعية دليًال يتضمن تسع مهارات مطلوبة .  المراحل االنتقالية

المجتمعات المحلية وبناء  من المجتمع المدني وقيادات لتدريب المسؤولين الحكوميين والناشطين
ام نهجها إلى استخد وتدعو اإلسكوا البلدان األعضاء  .قدراتهم إلدارة المرحلة االنتقالية الحالية

لتطوير المهارات وبناء مخزون المعرفة  ت، والمواد المرجعية التي أعدتهافي مجال بناء القدرا
إلى تعيين مسؤولين وإداريين  والحكومات مدعوة . االنتقالية المرحلة وتغيير المواقف في قيادة

لعبور المرحلة  فعليةة الداوتخصيص الموارد الكافية لتطبيقه، انطالقًا من اإلرالعتماد هذا النهج 
 .االنتقالية بنجاح

  
ف وال يهد بين الدولة والمواطنين، وهو ال يحل محل الدولة المجتمع المدني هو محور التفاعل •

  من خالل  لدور الدولة، ومهمته رصد أنشطتهال إلى االضطالع بمهامها، بل دوره مكم
. اإلنسانلديمقراطية ومبادئ حقوق ما يتحمله من مسؤولية في الرقابة والعمل على ترسيخ القيم ا

ة، فائدة متبادلة، تمكن الدولة من تعزيز مؤسساتها وهياآلها الديمقراطي ولمشارآة القطاع الثالث
وتعزز هذه المشارآة التعاون في   .ل لدور الدولةوتمكن المجتمع المدني من أداء دور المكم

ق هذه الغاية تدعو اإلسكوا البلدان ولتحقي . المراحل األولى من إعداد السياسات وتنفيذها
األعضاء إلى تعزيز مؤسساتها وهياآلها الديمقراطية آالمجالس االقتصادية واالجتماعية 

منظمات المجتمع المدني على أداء  وتشجع  .ومجالس حقوق اإلنسان ومجالس المرأة وغيرها
  .لى رصد مهامها وتقييمهامهام الدولة عندما يكون ذلك ممكنًا، وع لةاء في تكمدور فاعل وبّن

  
 والذين الملتزمين المواطنين من صغيرة مجموعة أن في شك ال) "١٩٧٨-١٩٠١( ميد مارجريت األنثروبولوجيا عالمة قالت

  ."سبيًال ذلك إلى يستطيع غيرهم أحد وال العالم، تغيير على قادرة الفكري بالعمق زونيتمي

  
 ----- 


