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 الملخص التنفيذي

 

 2015أيلول/سبتمبر  25التي صادقت عليها معظم دول العالم في  2030تعبّر خطة التنمية المستدامة لعام 

التنمية بمعناه التقليدي، حيث جمعت األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية  عن تحّول جذري في مفهوم

والثقافية في سياق متكامل وشامل وأسست له مبادئ راسخة واستندت إلى مرجعيات تلتزم بحماية حقوق اإلنسان 

هذا  و ال يستثني أحداً. وفي قلبتنموية بشكل مستدام على نحللقانون الدولي لتحقيق األهداف ال واالحترام التام

التغيير في أسلوب العمل ووسائل تنفيذ الخطة الجديدة تكمن مسألة هامة وهي الشاركة بين جميع األطراف التنموية، 

سيما موقع ودور المجتمع المدني وتنظيماته المختلفة في على المستويات الدولي واإلقليمي والوطني والمحلي، ال 

 ، وفي التنمية بشكل هام.عملية التغيير هذه

في هذا اإلطار أعدّ هذا البحث لمناقشة أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في العمل على تنفيذ 

وتحليفه. ويستعرض البحث في أجزائه الستة مكّونات المجتمع المدني في  2030خطة التنمية المستدامة لعام 

لفية وخالل فترة تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللع بها بعد إعالن األلفية المنطقة العربية واألدوار المختلفة التي اضط

الشراكة مع المجتمع المدني من أجل ورصد التنفيذ. كما يتناول مجموعة من األمثلة الناجحة التي تؤكد على أهمية 

 دعم مختلف قطاعات التنمية.

في إطار مفهوم التنمية البشرية المستدامة ويناقش  2030التنمية المستدامة لعام خطة  الجزء األوليضع 

عملية االنتقال من المنظور الضيق الذي كان قد حكم صياغة األهداف اإلنمائية لأللفية إلى منظور جديد أوسع 

ً كما يشد على ضرورة صياغة عملية الربط والتكامل  ً وترابطا  الغايات المتعددة بين األهداف ووأكثر تناسقا

مقصداً(، واختيار األولويات بطريقة استراتيجية ال سيما أثناء عملية إعداد الخطط الوطنية أو  169هدفاً و 17)

 مواءمتها مع الخطة العالمية.

دعوة إلى التركيز على أهم الدروس المستقاة من تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية التي  الجزء الثانيوفي 

أي اختزال أو اجتزاء للخطة الجديدة. فأهداف األلفية كانت تقضي بعدم تجاهل اإلعالن والمبادئ الموجهة لتالفي 

ك الوقت، ومصاغةً بالدرجة األولى عبارة عن قائمة مختصرة تضم أولويات التنمية العالمية األكثر إلحاحاً في ذل

 نمية،والت الدول النامية واألقل نمواً في العالم، ما جعل عدداً من البلدان المتقدمة وحتى المتوسطة النمومن منظور 

ويحث على أهمية  2030تعتبر نفسها غير معنية بها. ويشرح هذا الجزء أيضاً مكّونات خطة التنمية المستدامة لعام 

 ة الوطنية.ملكية والقيادثالثة مبادئ أساسية تنص عليها وثيقة "تحويل عالمنا" وهي: الوحدة والتكامل؛ والااللتزام ب

مفهوم الشراكة ودور المجتمع المدني في ظل التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم  الجزء الثالثويتناول 

ثناء أو إغفال أحد. ويحلل هذا الجزء التحول اليوم وضمن السياق العام لخطة التنمية الجديدة وأساسها عدم است

النوعي في مقاربة التنمية، بما في ذلك تحول المبدأ األساسي الناظم للعالقة بين األطراف من التنافس والتنازع 

على المكاسب، إلى التعاون والتكامل والبحث الدائم عن تسويات تساهم في دفع العملية التنموية قدماً وتحقق مصالح 

األطراف. وفي هذا السياق يبرز هذا الجزء من البحث دور المجتمع المدني الداعي إلى التكامل والتعاون في  جميع

مكّونات المجتمع المدني العربي وحدود المشاركة )القيود إنجاز عملية التنمية القائمة على الشراكة، كما يتناول 

ات ع المدني في العديد من البلدان العربية(، وطبيعة العالقالتشريعية والسياسية واإلجرائية على علم منظمات المجتم

بين مكوناته، والمناخ الذي يطبع عالقاته مع الحكومات من جهة والجهات الممولة أو الداعمة من جهة أخرى. 
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ثقة لويلخص هذا الجزء إلى أهمية إيجاد مناخ أفضل تتغيّر فيه النظرة المتبادلة بين األطراف المعنية، وتسود فيه ا

 ويترسخ االلتزام بمبادىء مثل الشفافية والمساءلة.

للمجتمع المدني وفق خمسة محاور نماذج وأمثلة ناجحة عن األدوار المتعددة  الجزء الرابعويستعرض 

تركز على األدوار الرئيسية وهي: الدور التحويلي، والتأثير في السياسات وصنع القرار، والدور التنفيذي التنموي 

 والخدماتي، والدعوة والتعبئة، والرصد والتقييم والمساءلة.

، تسلّط الوثيقة الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في عملية تنفيذ خطة الجزء الخامسوفي 

ومتابعتها من خالل المشاركة في جميع المراحل ال سيّما في عمليات إرساء المفاهيم  2030التنمية المستدامة لعام 

ييف والتخطيط على المستويين الوطني والمحلي. وتؤكد على المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع المدني والتك

وأهمها المبادرة في مراحل التنفيذ والرصد والتقييم كما في المساءلة والتصحيح ويسلّط هذا الجزء الضوء أيضاً 

 على دور المجتمع المدني في المنابر اإلقليمية والعالمية.

العربية برز واعداً على عدة مستويات إلى أن دور المجتمع المدني في المنطقة  الجزء السادسص يلخّ و

وخاصة في دعم الجهود التنموية في قطاعات مختلفة، كما اتخذت خطوات إيجايبة على مستوى المؤسسات 

دول أعمالها خالل السنوات جامعة الدول العربية الشراكة مع المجتمع المدني على جاإلقليمية، ال سيما بوضع 

األخيرة، وتشكيل آليات مؤسسية لهذه الغاية، بما في ذلك المبادرة األخيرة للعقد العربي للمجتمع المدني، ذلك أن 

البيئة التشريعية والمؤسسية في معظم الدول ال تزال غير مالئمة لتفعيل دور المجتمع المدني. وال بد من تذليل 

ل المجتمع المدني ودوره التنموي على مختلف المستويات والمحاور وتضم الوثيقة عقبات متعددة لتيسير عم

مجموعة من التوصيات لتفعيل دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

2030. 

 



 
 

 المؤتمر اإلقليمي حول

 2030 لعام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة المنطقة العربيةدور المجتمع المدني في 

 2016 /نيسانأبريل 21- 20 ، دولة قطرالدوحة

 الورقة الرئيسية للمؤتمر

 

هي فاتحة الميثاق، فإننا  "نحن الشعوب"وإذا كانت العبارة الشهيرة ... "

نبدأ اليوم مسيرتنا في الطريق الذي يقودنا نحو عام  "نحن الشعوب"

. وسيرافقنا في رحلتنا كل من الحكومات والبرلمانات ومنظومة 2030

ى، والسلطات المحلية، والشعوب األمم المتحدة والمؤسسات الدولية األخر

واألعمال التجارية والقطاع الخاص  والمجتمع المدني،صلية، األ

وقد تفاعل مع هذه الخطة  كاديمية والناس قاطبة.واألوساط العلمية واأل

خطة الناس وضعت على أيدي الناس ماليين الناس الذين سيجعلون منها 

 ، وهذا في اعتقادنا ما سيكفل لها النجاح."لصالح الناس

 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

 52جل تغيير عالمنا: فقرة نداء للعمل من أ

 

 المقدمة

 يجمعية العامة لألمم المتحدة فالدورة السبعين للن في ول الصدفة أن يختار قادة العالم المجتمعييكن من قب لم

ظر . وبغض الن"تحويل عالمنا"التنمية العالمية للعقد ونصف القادمين هو  لخطةعنواناً  ،2015أيلول/سبتمبر  25

قد تحول دون إنجازه بشكل كامل أو جزئي، فإن هذا عن الطريق الشاق أمام تحقيق هذا الهدف، والمعيقات التي 

مسار  النهج الذي حكماستمرار  المعنية بالتنمية بأنقناعة راسخة لدى جميع األطراف على توفر يؤكد إذ االختيار 

لى ع تشكل خطراوقد  سوف يؤدي إلى سيناريوهات غير مرغوب بها السابقة،تطور العالم خالل العقود الثالثة 

 أكثر من صعيد. 

نسان تهدد اإلاتت ب وسياسية وثقافية معقدة ومتداخلة وبيئيةاجتماعية واقتصادية تحديات  المعاصر عالمنا تتناسل في

ي كريمة وعدم المساواة فالحرمان من حياة الفقر والجوع وانتشار األبرز وهو تحدّي الواألرض معاً. فهناك 

ب وتمييز صفوف الشباالسيما بين متفاقمة والبلدان. وهناك بطالة  فراد والمناطقالفرص والموارد والسلطة بين األ

، وال تزال فئات سكانية او اجتماعية كثرة مهمشة بدءا من ألنهن نساء ضد المرأة والفتياتان موجهوعنف 

د لى الصعيع أما. األشخاص ذوي االعاقات وصوال الى سكان الضواحي واالرياف النائية والالجئين والمهجرين

الشعوب معا وللدول  قلقومصدر أكثر التحديات تعقيدا من إحالل األمن والسالم العالميين مسألة عتبر فتالسياسي 

محلية أو إقليمية يمكن  مشكالتليست فهذه  .ن البشريلمالي ونزوحغير مسبوق عنف عات قائمة وانزل في ظ
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ً يبقد تداركها كما  . هناك تحدّي الهجرة من الجنوب إلى تداعيات خطيرة تتجاوز الحدود، بل لهذه التحديات دو أحيانا

ط ما يغفل الخطاب العالمي الراب إذ كثيراً الغني وللهوة التنموية بين العالم الفقير نتاج  وهو في جوهرهالشمال 

ً ين األزمات المنتقلة من بلد الى آالكوني ب عيد على الصو. خر، والمتكررة بين عقد وآخر، وال يقدم عالجاً وافيا

ا على تلك مداعيات خطيرة ال سيّ لما يخلفه من ت حتّل رأس قائمة األولويات العالميةيالمناخي لتغير اال يزال ئي يالب

عاني من ندرة المياه والتصحر وانعدام ، وال تزال المنطقة العربية خاصة تطق الساحلية والبلدان األقل نمواً المنا

 . ة الغذاءمن الغذائي وسالماأل

ن ملتحدي المثلث األضالع: السلم واألاواجه هذا ، ت"تحويل عالمنا"من خالل وثيقة ن خطة التنمية العالمية، إذا فكه

غفال ألي ضلع من األضالع الثالثة ستكون له آثار وتداعيات سلبية وأي إ التغير المناخي،و –الفقر والتفاوت  –

، يتطلب تغيير 2030وفق التوجه المتضمن في خطة التنمية لعام  ،"تحويل عالمنا"إن . بأسرهعلى مستقبل العالم 

 ة،التقليديوالخروج من نسق "العمل كالمعتاد" الذي هو مجرد امتداد للمقاربات والممارسات  األساليب والمناهج،

ر غيو ن تكون كافية لتحقيق األهداف التنموية بشكل شامل ومستدامدون أ وجزئية،التي حققت نجاحات محدودة 

 التنميةطة خ ووسائل تنفيذتقع في قلب هذا التغيير في أسلوب العمل وعلى النحو المرغوب به.  قابل للرجوع عنه،

، على المستويات الدولية واإلقليمية، الشراكة بين األطراف التنموية، مسألة هامة وهي 2030ام لع المستدامة

ما موقع ودور المجتمع المدني وتنظيماته المختلفة في عملية التغيير هذه، وفي التنمية سيّ  والوطنية، والمحلية، ال

 عام. بشكل 

 

 الهدف والمنهجية

دور المجتمع المدني في سياق العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة الى مناقشة وتحليل أهمية هذه الورقة تسعى 

ً سيّ  ال 2030لعام  ً  ما وطنيا ر دوعن والمتنوعة ناجحة ال واألمثلةنماذج مجموعة من التستعرض ومن ثم  ،وإقليميا

 التنمية. مناصرة ودعم مختلف قطاعات  في بعض البلدان العربية، فيلمجتمع المدني ا

  :لتالياعلى النحو  والمستوى التنفيذي المفاهيميبين اإلطار ما بط ارأجزاء قائمة على ال ستة من الورقةن تتكوّ 

 .تنمية البشرية المستدامةال إطار مفهومفي  2030خطة التنمية المستدامة لعام : األولالجزء 

 .2030التنمية المستدامة لعام  ومقاربة خطة : فهمالجزء الثاني

 .: مفهوم الشراكة ودور المجتمع المدنيالجزء الثالث

 .لمجتمع المدنياألدوار المتعددة ل: نماذج وأمثلة حول الجزء الرابع

 .2030خطة التنمية المستدامة لعام ومتابعة : دور المجتمع المدني في تنفيذ الجزء الخامس

 : خالصةالجزء السادس
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 لتنمية البشرية المستدامةافي إطار مفهوم  2030خطة التنمية المستدامة لعام : الجزء األول

 السياق

في سعيٍ وذلك مفهوم التنمية نفسه لجذرية  مراجعة  مع  2030التنمية المستدامة لعام خطة على إعداد  العمل  ترافق 

المكلفة ضيرية اللجان التحفكانت لمبادئه ومكوناته.  طوراً التنمية البشرية، وتقديم تصور أكثر تنهج  واضحٍ لتطوير

 المنظورمن والتحول ومؤشراتها، مقتنعة بضرورة االنتقال ومقاصدها وأهداف التنمية المستدامة  بإعداد الخطة

ع ضوسع وأكثر تناسقاً وترابطاً، يأمنظور جديد صياغة األهداف اإلنمائية لأللفية إلى  ضيق الذي كان قد حكمال

 . أمجتزالغير و بمعناها الشامل ، في سياق عملية التنمية2030 – 2016المحددة لألعوام خطة التنمية 

ي حينه ف سّمي ما فيتضمنت تقارير اللجان التحضيرية والتقارير التي قدمها األمين العام لألمم المتحدة هكذا 

ألعوام ل ميةالتنته ربطاً محكماً بخطة ربطهوم التنمية البشرية المستدامة ومف تطّور"، أفكاراً 2015بعد ما اجندة "

، وتكييفها بحسب الخصائص الوطنية، وتنفيذها 2030عام التنمية المستدامة لخطة فهم مدخل مهم لالقادمة. وهذا 

طار في هذا اإلالشراكة مع كل األطراف التنمويين بما في ذلك المجتمع المدني. اعتماد من خالل  على النحو األمثل

 : خالل التالي فهم هذا الترابط منتدعو هذه الورقة الى 

شمل كل ، التي تالتنمية البشرية المستدامةباعتباره مرادفاً لمصطلح المستدامة  التنميةمصطلح  : قراءةأوال

 بعٍد دون آخر.  مية، وال تقتصر علىعملية التنأبعاد 

نصبو "المستقبل الذي  (20ريو+) الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامةانطالقاً من : ثانيا  

اإلقليمي تقريرها  فيسكوا أخرى، منها منظمة اإلمنظمات دولية  الى مساهمات واستناداً (، 2012" )إليه

ا وأيض ل: نحو تنمية تضمينية شاملة"،"األهداف اإلنمائية لأللفية في زمن التحوّ عن  2011 عام)العربي( 

بناء على انتاج معرفي مشترك بين منظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات األمم المتحدة اإلقليمية في 

تقترح هذه الورقة اعتماد الصيغ التالية لمكونات ومبادئ مفهوم  ؛2005سياق اهداف االلفية اعتبارا من عام 

هي: البعد ولتنمية لأبعاد  5هنالك  إذ ترى أن ،1كما هو مبين في اإلطار رقم  التنمية البشرية المستدامة

الثقافي، وهي /المعرفيالبعد  وأخيراً االقتصادي، والبعد البيئي، والبعد االجتماعي، والبعد السياسي/المؤسسي، 

 هي: المساواة وتحكم مفهوم التنمية  أساسية مبادئ 5وهنالك أيضا  متساوية األهمية.كلها أبعاد 

 . ، والتمكيناالنسان، واالستدامة، واإلنتاجية/الفعالية)أو العدالة(، وحقوق 
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 للتنمية البشرية المستدامة: األبعاد والمبادئ المحسن : اإلطار المفاهيمي1الشكل 

 

 

الرئيسية المقدمة من االسكوا الى في الدول العربية. الورقة  2030: تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام المصدر

كانون  15 – 13، الدوحة 29االجتماع الوزاري للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( الدورة 

 (. E/ESCWA/29/11) 2016األول/ديسمبر 

 

ً هذا اإلطار يعد   لثالثة أسباب: المفاهيمي للتنمية البشرية المستدامة بأبعاده ومبادئه مهما

 والتنمية الشاملة؛ 2030خطة التنمية المستدامة لعام الترابط بين يحقق  :أوالً 

 ً  ربطه بتحديات التنمية؛ثم ي ،تحديات العالم المعاصر بكل أبعادهيبرز  اتحليلي اإطاريشكل  :ثانيا

 ً (، واختيار مقصدا 169هدفاً و17) متعددةالوالمقاصد األهداف عملية الربط والتكامل بين لصياغة يقدم  :ثالثا

 العالمية.  و مواءمتها مع الخطةأإعداد الخطط الوطنية ما أثناء سيّ  ال األولويات بطريقة استراتيجية

 

 

 

االستدامة

التمكين

حقوق االنسان

المساواة

االنتاجية

يالبعد البيئ

يالبعد السياس
السلم )

(والحوكمة

البعد 
/  المعرفي
الثقافي

البعد 
االجتماعي

البعد 
االقتصادي

ابعاد 5  

مبادئ 5  
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 2030فهم ومقاربة خطة التنمية المستدامة لعام : انيثالجزء ال

 2030 خطة التنمية المستدامة لعامو لأللفية اإلنمائية هدافاألصياغة ومضمون 

ولويات التنمية العالمية األكثر أتضم ( عبارة عن قائمة مختصرة 2015-2000)لأللفية  اإلنمائيةهداف األكانت 

، كما أنها كانت مصاغةً بالدرجة 2030 لعام لحاحاً في ذلك الوقت، وهي محدودة مقارنة بخطة التنمية المستدامةإ

تقدمة وحتى المتوسطة مالدان لمن الب جعل عدداً  الذيمر األاألقل نمواً في العالم، النامية واألولى من منظور الدول 

 تعتبر نفسها غير معنية بها.  ،والتنمية النمو

ً  ، فقد تمت صياغتها من منظور مختلف2030التنمية المستدامة لعام خطة أما   حيث كان هناك سعي لتكون ،كليا

ً ممت اتساعاً وشموليةً لجهة المضمون؛ كما أنها ص   الخطة الجديدة أكثر  طاراً ألهداف تنموية ذاتلتكون إ أيضا

ن ، وأاخصائصهنها صالحة لكل الدول، بحيث تستطيع كل دولة أن تجد فيها ما يالئم بمعنى أ، شاملكوني  طابع

التي  2030التنمية المستدامة لعام خطة  ناتمكوّ  2ويبين اإلطار رقم تستخدمها كإطار شامل للتخطيط التنموي. 

 هي التالية: غير قابلة للتجزئة من أربعة عناصر تتألف 

 .اتية المشتركة والمبادئ والمرجعيّ الرؤ ، وفيهمااإلعالنالديباجة و أوالً:

 ومقاصدها.التنمية المستدامة هداف أثانياً: 

 .شراكة العالميةوسائل التنفيذ وال ثالثاً:

  1.الستعراضواالمتابعة  رابعاً:

                                                           
، 2016في نهاية آذار/مارس  م عالمياً صة لرصد التقدّ المخصّ  االولية قائمة المؤشرات اعتمادتم نه ألى إاإلشارة جدر ي  1

 .من الخطة وأصبحت جزءاً 
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 2030لعام : مكّونات خطة التنمية المستدامة 2الشكل 

 

 Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development, Reference: المصدر

Guide to UN Country Teams, February 2016, United Nations Development Group 

 

أنه فل مع األهداف اإلنمائية لأللفية الذي طبع السياق الغالب في التعام (3 الشكل)المبين في  وعند مقاربة التسلسل

 األلفية وكلفتإعالن  2000عام في لألمم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة الخطة الجديدة حيث سياق ال يختلف عن 

 . وفي عاماءاألعض الدولجميع الوثيقة األساسية  ذهافقت على هوتنفيذه. وقد األمين العام تقديم اقتراحات بكيفية 

عالن األلفية"، وهو أيضا ام المسمى "خارطة الطريق لتنفيذ إ، اعتمدت الجمعية العامة تقرير األمين الع2001

ً شمل في نهايتها ملحقتصفحة،  70 منمة قيّ وثيقة  الواحدة  "الغايات"تضمن األهداف الثمانية، ومن أربع صفحاٍت ي ا

هو أنه ما حصل واقعياً، فلكن  .المحرز في تحقيق األهداف موالعشرين، والمؤشرات الستين المستخدمة لقياس التقدّ 

داف هاألقد تم غالباً تجاهل إعالن األلفية وأغفلت خارطة الطريق، واعتبر ملحق خارطة الطريق على أنه هو وحده 

 أللفية فوقع االجتزاء والتبسيط. اإلنمائية ل

 

اهداف التنمية المستدامة

مؤشرا230مقصدا و169هدفا و17

اإلعالن

داء الرؤية، المبادئ وااللتزامات المشتركة،  ن
للعمل من اجل تغيير عالمنا

التنفيذ

وسائل التنفيذ والشراكة العالمية

المتابعة والمراجعة

عالميا، إقليميا، وطنيا

أجندة

2030
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 مع مخرجات األهداف اإلنمائية لأللفية 2030: مقارنة مخرجات خطة التنمية المستدامة لعام 3الشكل 

 

الدروس المستفادة التي تقضي بالعمل والسعي لتالفي هذا االختزال واالجتزاء. هم أأحد  المقاربة الهامة ت برز هذه

التنمية ومقاصد أهداف كما ان  لأللفية، اإلنمائيةهداف األهي أشمل من  2030ن خطة التنمية المستدامة لعام حيث أ

اإلعالن وعدم تجاهل عدم الخلط بينها،  اً نه من الضروري اذإوالمستدامة هي أشمل من الصيغة الترويجية لها. 

، علماً أن هذا القسم يحيل إلى 2030خطة التنمية المستدامة لعام والمبادئ الموجهة الواردة في القسم األول من 

عمل  إعالن وبرنامج، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وأبابا خطة عمل أديسوثائق وتقارير أخرى، منها 

وخطة باريس للتصدي للتغير المناخي،  ،ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية للدول األقل نموا، إسطنبول

ما سيّ  ة الالتأسيسي المرجعياتالى باإلضافة للسكان والتنمية  المؤتمر الدولي برنامج عمل و بيجين،ومنهاج وعمل 

نمية من والتنمية، ومفهوم الت، والترابط بين السلم واألواالحترام التام للقانون الدولي مجمل منظومة حقوق االنسان

البوصلة  نع كل ذلكويعبر والفضاء الذي تتحقق ضمنه.  الخطة الجديدةمما يشكل األساس الذي تقوم عليه  ،البشرية

 وأساليب التدخالتو السياسات، كما يوجه مضمون الخطةمرجعي الشامل الذي يفسر وناظم المعايير واإلطار ال

 ، بما في ذلك مبدأ الشراكة ودورها وآلياتها. العمل

 

 2030 خطة التنمية المستدامة لعام كيف نقارب

تدامة لعام المسخطة التنمية في مقاربة أساسية مبادئ  ةثالثتنص وثيقة "تحويل عالمنا" على ضرورة االلتزام ب

 . والشمولية والتضمين ؛الملكية والقيادة الوطنية ؛التكاملالوحدة و: هيو، 2030

 ،ةتجزئدون أي ومقاصدها اعتماد المنظور التكاملي في قراءة وتنفيذ الخطة وأهدافها  التكاملالوحدة وب يقصد

من  فضلأجميع هذه المكونات حزمة مترابطة تشترك في الغاية النهائية الواحدة وهي تحقيق مستويات أن باعتبار 

ً يتطلب و، التقدم اتتضافر نتائجها وآثارها لتحقيق هذحيث ، للجميع التنمية مة األكثر تحديد الحزمر هذا األ عمليا
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، ذات صلةودافع للتقدم في مجاالت أثر مشترك أ الذي له  nexus)  -سوف نطلق عليه تسمية القعد او ما ترابطاً 

 ذلك.  يكفلوتصميم السياسات والبرامج بما 

ة عدم االكتفاء بالمقارب، هو ومقاصدها هاوأهدافخطة التنمية المستدامة إن جوهر الفكرة الكامنة خلف التوافق على 

وبالتالي إذا رها، وغي ،لتمكين المرأةوللبيئة، ات قطاعية وطنية للتعليم، وللصحة، وكل دولة استراتيجيلف .القطاعية

يجب أن او أي خطة وطنية، اذ  2030لن تكون أي قيمة مضافة لخطة "قطاعاً منفرداً" مقصد  هدف اوكل اعتبر 

هو إطار للعمل المندمج والجديد الذي تقدمه هذه األهداف العالمية . وترابطا واتساقا شموالً  أكثر هذه االخيرةتكون 

من خالل سياسات وتدخالت تتم ويتم ذلك في حزمة مترابطة من األهداف المحددة تسمح بتحقيق األثر التنموي، 

ي لذلك من المهم جداً تالف. نفسها المهمشةمناطق الهّشة وال جتماعيةالفئات اأيضاً التطال ما بشكل متزامن، وغالباً 

 . على مستوى الممارسة SDGsالتنمية المستدامة ألهداف لطابع المتكامل المقاربة القطاعية واألخذ با

ي ، األمر الذي يعنوالمقاصدهداف واأل الخطةمن ناحية أخرى، تبدو المهمة أكثر تعقيداً من السابق، نظراً التساع و

ة تتم هذه العملي يعني أن ن ذلك الاسبة مع األولويات الوطنية. إال أضرورة وضع أولويات وتحديد خيارات متن

ي خر، خارج أبعضها اآل منهجي لبعضها وإغفالو القيام باختيار غير داف أمن خالل اجتزاء األه بشكل انتقائي

للتنمية، الذي يتيح إمكانية فهم الترابط  المفاهيميتأتي أهمية اإلطار من هنا استراتيجي.  تخطيطمنطق شامل أو 

 بعاد. وفق هذه األوالمقاصد لألهداف  رفيإعادة انتاج معو ،بين االبعاد التنموية

 

صائص حسب الخبالعالمية خطة التنمية المستدامة تكييف  ،الملكية والقيادة الوطنيةوهو  الثانيويعنى بالمبدأ 

ميع جوطنية تلتزم بها الحكومة و نتاجها في صيغة خطةاإلقليمية، وإعادة إدون األولويات الوطنية واإلقليمية وو

ً  اً دور الوطنية ذات المصلحة. وتلعب الملكية والقيادةاألطراف الوطنية  وفرت ما ت إذاالخطة  تنفيذفي نجاح  حاسما

 العناصر التالية:

 

وفهمها  2030بخطة التنمية المستدامة لعام نشاء األطر والهياكل المؤسسية التي تقود عملية التعريف : إأوال  

، بما معنيةال شرك جميع األطرافغالباً ما تتخذ شكل لجنة وطنية تـ  ووتكييفها بحسب الخصائص الوطنية، 

 في ذلك المجتمع المدني؛

 بحسب الخصائص واألولويات الوطنية؛ لخطة: القيام بعملية التكييف الوطني لثانيا  

 : بناء القدرات الوطنية لقيادة هذه العملية ومتابعتها وتقييمها؛ثالثا  

في خطط التنمية الوطنية بما في ذلك الخطط القطاعية  2030المستدامة لعام  خطة التنمية: إدماج رابعا  

 ؛والموازنة العامة، وفي عمل القطاع الخاص والمجتمع المدني

وفيرها تطوير نوعية البيانات وت، بما في ذلك واالستعراض: تصميم األطر الوطنية للرصد والمتابعة خامسا  

 اإلقليمية والدولية.  االستعراض، والمساهمة في عمليات ةالتقارير الوطني وإعداد
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لي يقضي بااللتزام الفعإذ  الشمولية والتضمينهو فة ميخير لمقاربة الخطة الجديدة للتنواأل الثالثأما المبدأ 

ختلف على مختلف المستويات وفي م التنمية المعنية فية لجميع األطراف وضمان مشاركة حقيقية وفعال لشراكة،با

ة كشريك أساسي في عملي المدني المجتمعدور يتناول الجزء الثالث لهذه الورقة مفهوم الشراكة وسوف والمراحل. 

 .التنفيذ والمتابعة واالستعراض
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 المدنيمفهوم الشراكة ودور المجتمع الجزء الثالث: 

طة وضمن السياق العام لخ ،التي يشهدها العالم اليوم الجسيمةفي ظل التحديات 

ن إ، فإغفال أحدو أبعدم استثناء  دولة 193التي التزمت فيها التنمية الجديدة 

كما كان ) ضرورة للتنميةين أصبح يالمعنالشركاء جميع التعاون والتكامل بين 

ً خطاباً ال ، دائما(  استجابة لألجندات العالمية دون اقتناع فعلي.  وأ فارغا

ن االنقالب المعرفي الذي يحتوي عليه مفهوم التنمية البشرية في صيغته إ

المعاصرة يقوم على تجاوز مقولة االنقسام الذي ساد نظريات النمو والتنمية 

تقاد بدور بين االع إماالتقليدية التي كانت تتمحور حول ثنائية التنافر واالختيار 

. وقد قدمت النظرية التنموية السوقاالعتقاد بدور  إماوكقائد للتنمية،  الدولة

أن الدولة والسوق هما من أدوات المعاصرة مخرجاً لهذه الثنائية المغلوطة قوامه 

الناس الذين هم جميع إدارة التنمية والمجتمع ويجب أن تكونا معا  في خدمة 

الشريك . على هذا األساس، جرى إبراز دور اية المطافمحور التنمية في نه

، الى جانب األدوار المعترف بها سابقاً لكل من الدولة المدني وهو المجتمعالثالث 

 أو القطاع العام، وللسوق أو قطاع األعمال والنشاط االقتصادي الربحي. 

 

تقوم على  يتلا، 4 الشكلكما هو مبين أعاله في  ةاالنتقال من التقابل الثنائي المتنافر إلى الشراكة المثلثلم يكن 

اسية نقل القيمة األسودوار، مجرد زيادة عددية في الشركاء، بل هو تحول نوعي في مقاربة التنمية، التكامل في األ

 والتكامل التعاونخرى تقوم على على المكاسب، الى قيمة أ التنافس والتنازعطراف من قيمة الناظمة للعالقة بين األ

في دفع العملية التنموية إلى األمام وتحقق مصالح جميع  طراف تساهمالدائم عن تسويات متحركة بين األ والبحث

 طراف وإن بنسب متفاوتة ولكن متحركة بحكم منطق الحياة نفسها، وبحكم منطق الحوار والتوازنات. األ

 

 شراكة وشراكات

)بصيغة  اتالشراك)بالمفرد( ومصطلح  الشراكةدام مصطلح التمييز بين استخضرورة  تتضمن المقاربة التنموية 

نفسه، والمقصود به الشراكة المثلثة بين الدولة والقطاع  حيز مفهوم التنميةالجمع(. ففي حين أن األول يقع في 

الحيز بفإن مفهوم الشراكات بصيغة الجمع يتعلق  ،الخاص والمجتمع المدني على النحو الذي ورد في الفقرة السابقة

أو الشركاء  (major groups) ، وغالباً ما يرتبط بما أ طلق عليه مسمى "المجموعات الرئيسية"جرائيالعملي واإل

ما تستخدم أثناء تنظيم االجتماعات والمنتديات وعمليات  كثيراً ، وهي صيغ (multi-stakeholders)المتعددين 

من حكومات، وشركات قطاع خاص، وأكاديميين، وخبراء، التشاور، وي قصد بها تمثيل مختلف األطراف المعنية 

  وإعالم. ومنظمات مجتمع مدني، وشبكات، وبرلمانيين، ومنظمات األمم المتحدة، ومنظمات دولية، ومانحين

أيضا إن توسيع المشاركة ودعوة أكبر عدد ممكن من الفئات هو أمر مفيد. لكن من الضروري في هذا اإلطار ف

غفال اجرائي وبين المستوى التأسيسي لمفهوم التنمية نفسه بحيث ال يؤدي ذلك إلى المستوى اإلالتمييز يبن هذا 

المشاركة النوعية لكل من القطاع الخاص )المحكوم بالربح( والمجتمع المدني )غير الربحي( ومؤسسات الحكم 

ن مصالح والتي عليها ان تلحظ التوازن بي)التي تدير العملية التنموية من خالل شرعيتها ومسؤوليتها بحكم القانون، 

ل محل مفهوم الشراكة التنممختلف الفئات، وتضمن االستدامة(. لذلك ال يمكن لمفهوم الشراكات المتعددة أن ي   وية ح 

الدولة

القطاع 
الخاص

التنمية
المجت
مع 

المدني

 التنمية تنفيذ في المثلثة الشراكة: 4شكل ال
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، واستقاللية كل شريك عن في المبادئ الموجهة لعمل كل طرف المثلثة األطراف التي ال بد أن تحترم التنوع

فترض بكل شريك أن يؤديها. بهذا المعنى، فإن المجتمع المدني حدود األدوار التي ي  االلتزام بن، والشريكين اآلخري

 مسؤوليتها،عندما يتحول إلى شريك في التنمية، سوف يلعب دورا حاسما في الحؤول دون انحراف الدولة عن 

جتمع ي عملية تحويل استراتيجي للمهبما يعيقان التنمية وكال االنحرافين ، أيضا في االنحراف وقوع السوقودون 

 نسان واالستدامة. عدالة وحقوق اإلباتجاه ال

 

 مكونات المجتمع المدني

 أي الدولة –الحيز من التشكل المجتمعي المغاير للحيز السياسي بأنه المجتمع المدني يعرف من الناحية النظرية، 

 زالعائلي. وهذا الحيأي  –سري وللحيز األ ؛الربحالقائم على  –وللحيز الخاص  وأجهزتها وللمؤسسة السياسية؛

يمكن أن يحتوي على أطر منظمة، وشبكات، وحركات اجتماعية، وحمالت، كما يمكن أي يتخذ شكل  )المدني(

(، يهأشير الالتمييز بين المجتمع المدني )بالمعنى الذي في هذا السياق، يجب . والمشاركة المواطنية المباشرة

 أي التشكيالت والحركات والمنظمات التي تنتمي إلى هذا الحيز.  المدنيومنظمات المجتمع 

 :بها التاليقصد يمشاركة المجتمع المدني فان من الناحية اإلجرائية، 

 

بشكل عام، وأشكال المشاركة المواطنية المباشرة التي ال تتخذ أشكاالً منظمةً بالضرورة.  نوأوال ، المواطن

هذه المشاركة المواطنية المباشرة تتم بشكل فردي أو جماعي، من خالل تحركات أو مساهمات أو إبداء رأي 

السيما  المنطقة العربية في. وترتدي هذه المشاركة المواطنية أهمية كبيرة السياسة العامةوالتأثير في مجرى 

"الربيع العربي" من فعالية مباشرة للمواطنين في الشارع، انتفاضات ظهره في الوقت الراهن، من خالل ما أ

 لمعنية، غير منتظمة في صورةً واضحة المعالم للمجتمع المدني في البلدان االمتظاهرون حيث شكل 

 .أطر معينة

 

 حركاتبما فيها الحركات االجتماعية، وهي من الفئات التالية:  نيثانيا ، مشاركة منظمات المجتمع المد

جمعيات على اختالفها األعمال واتحادات أصحاب و مهنية،اتحادات ونقابات، و حمالت،اجتماعية و

 قاعدية )المنظمات غير الحكومية(.ومنظمات 

 

 الشراكة حدود المشاركة ووجهة

ً ما يكون المقصود بمشاركة المجتمع   يرة بشكل خاص )منظمات غير حكوميةالمدني مشاركة الفئة األخغالبا

وجمعيات(، وهذه نقطة ضعٍف حيث يتم إغفال مشاركة الفئات األخرى من منظمات المجتمع المدني، مع بعض 

 ىالقطاعي )الهيئات المثلثة التمثيل في بعض القطاعات أو المؤسسات(، أو علواالستثناءات على الصعيد الوطني 

 إشراك النقابات بصفتها آلية ثابتة في عمل منظمة العمل الدولية(.  )مثل واإلقليميالدولي  الصعيد

ت بين الجمعيا الشراكة األفقيةحيان تكون معظم األفي . ةو عمودية أفقيأتكون  ام، فإوالشراكة تأخذ شكلين

والمنظمات غير الحكومية من الفئة نفسها قوية، ولكن ال تقوم عالقات شراكة أو تعاون بين الفئات المختلفة. إذ من 
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تعاون وثيق بين شبكات المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، أو نقابات المعلمين، أو يكون هنالك ن أالنادر 

 مهنية. التحادات االنقابات والفيها ات أصحاب األعمال بما نقابات المهن األخرى، أو اتحاد

هات مع الج (عمودية)منظمات المجتمع المدني لبناء عالقات لدى في المنطقة العربية مرغوبة  الشراكة العموديةو

يعود ذلك إلى السعي إلى التمويل وو جهات مانحة. أ، سواء كانت منظمات غير حكومية دولية واإلقليميةالدولية 

، وإلى حد ما مع من جهة أخرى إلى عدم وجود قناعة بجدوى "الشراكة" مع الحكومات الوطنيةومن جهة، 

نظر اليها بصفتها غير مرحبة بالشراكة مع المجتمع المدني، وغير قادرة على المؤسسات اإلقليمية نفسها التي ي  

بيرة اإلشكاليات الكهم أ أحدمر ويعد هذا األمجتمع المدني عن الدولة أو الحكومة. منظمات ال استقالليةالقبول بفكرة 

بين ممثلي المجتمع المدني شفاف حوار حاجة الى بناء ثمة لذا  ويقّوض فكرة الشراكة من أساسها. في المنطقة

ما يتجلى ك حذر وعدم الثقة.عادةً بالتسم تكل طرف إزاء الطرف اآلخر، التي والحكومات، وتغيير النظرة المتبادلة ل

 في القيود التشريعية والسياسية واإلجرائية على عمل منظمات المجتمع المدني في العديد من البلدانذلك أيضا 

 . العربية
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 الجزء الرابع: نماذج وأمثلة حول األدوار المتعددة للمجتمع المدني

 لية: هي التاعناوين يمكن توزيع األدوار المحتملة للمجتمع المدني )وضمنه منظمات المجتمع المدني( وفق خمسة 

 ؛الدور التحويلي .1

 ؛التأثير في السياسات وصنع القرار .2

 ؛والخدماتي التنموي الدور التنفيذي .3

 ؛المناصرة والتعبئة .4

 الرصد والتقييم والمساءلة. .5

 

 

 الدور التحويلي -1

نقصد هنا دور المجتمع المدني في إحداث تغيرات عميقة واستراتيجية في وضع بلد ما أو حتى على صعيد 

 :2010على ذلك منذ نهاية عام  بعض األمثلةالمنطقة. ولدينا في المنطقة 

 

 حداث تغيير سياسي في إطار "الربيع العربي": إالدور المواطني في  -1-1

"الربيع العربي" وموقفنا منه وتحليلنا ألسبابه ونتائجه، ثمة  ما أطلق عليه مهما كانت نظرتنا إلى

أمر ال خالف عليه هو أن هذا التغيير الذي حصل )سواء كان إيجابياً أو سلبياً(، قد تم تحت تأثير 

المشاركة المواطنية الكثيفة جداً في الشارع على نحو غير مسبوق في التاريخ العربي، وكذلك في 

)هناك تجربة مشابهة نسبيا في التحوالت التي حصلت في أوروبا  ى حد ماالتاريخ المعاصر إل

. نحن إزاء فعل للمجتمع المدني، خارج التأطير السياسي الشرقية اعتبارا من أواخر الثمانينات(

وخارج إطار منظمات المجتمع المدني نفسه. أي هو فعل مواطني مباشر دون وسائط تنظيمية 

 ت سابق عليه. ممأسسة كانت قائمة في وق

فأ حيث انك نزاع مسلح: األولى في حالة اندالع في حالتين هذا الدور تراجعيلفت النظر أن ومما 

 االنتقال إلى اآللياتالحضور المدني؛ والحالة الثانية هو تراجع المشاركة المواطنية المباشرة مع 

ات بشكل خاص، حيث إلعادة تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية من خالل االنتخابالمؤسسية 

 تراجع الدور المواطني المباشر لصالح األحزاب والمؤسسات على اختالفها. 

ن العالم العربي شهد خالل السنوات األخيرة تجربة فريدة من نوعها في التأثير ن ذلك ال ينفي أإال أ

ً وا  هيّأتتعندما  ظستيقالمواطني في التغيير السياسي، وهو ما يبيّن أن هذا الدور كان كامنا

اد إلى وضعية الكمون راهناً، لت الظروف نفسها. هذا الدور عالظروف ذلك، ثم انكفأ عندما تبدّ 

وسائل اءة للتنمية بن تجاهل وجوده هو خطأ بالتأكيد، بل يجب االستفادة منه وتحويله إلى قوة بنّ إال أ

 مناسبة وغير مفتعلة. 
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 السياسية في تونسدور الرباعي التونسي في احتواء األزمة  -1-2

تحاد األعمال( ن من اتحاد الشغل واتحاد األعراف )احصل رباعي المجتمع المدني التونسي المكوّ 

ور للد 2015على جائزة نوبل للسالم لعام  اإلنسانونقابة المحامين والرابطة التونسية لحقوق 

دت أن تؤدي إلى التي كا 2013زمة السياسية في تونس عام الحاسم الذي لعبه في تجاوز األ

 انحراف المسار السياسي السلمي في تونس إلى مسار عنفي. 

ً فعّاالً، واستطاع أفقد أطلق هذا الرباعي  ً على حواراً وطنيا ً وسياسيا ً معنويا ن يمارس ضغطا

أطراف النزاع السياسي، فرض على جميع األطراف القبول بتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة، 

ني الستكمال المسار السياسي بدءاً من إقرار الدستور وصوالً إلى إجراء وااللتزام ببرنامج زم

 االنتخابات النيابية والرئاسية في تونس.

مأسس ل يمكن مثال كيفال هذايظهر  لدعم  الً فعّادوراً سياسياً وتحويلياً أن يلعب لمجتمع المدني الم 

ً ، وهو يتجاوز كل ما هو متعارف عليه العملية االنتقالية  نمن أدوار يمكن للمجتمع المدني أ تقليديا

ر على المستوى نفسه )الوطني والسياسي( أو يجابي أن يتكرّ ويمكن لمثل هذا الدور اإليلعبها. 

أن  إلى. وتجدر اإلشارة المالئمةظروف ال( إذا توفرت ةأو محلي ة)قطاعي أخرىعلى مستويات 

المجتمع المدني في مبادرة مشتركة، وهي: من منظمات مختلفة فئات  تهذا الرباعي جمع ةتركيب

نقابة عمالية )اتحاد الشغل(، القطاع الخاص ممثال بنقابة أرباب العمل )اتحاد األعراف(، نقابة 

 ديهات لوفـّرت نسان(،الرابطة التونسية لحقوق اإلمهنية )نقابة المحامين(، ومنظمة غير حكومية )

 من التأثير في مجرى األحداث.  انتهـّ مك معنويةواقتصادية وقوة شعبية 

 

 

 القرار عالتأثير في السياسات وصن -2

وفق المنظور التنموي، ال يقتصر دور المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني على توفير الخدمات أو 

و القطاعي، بل يطال أيضا المشاركة في صنع القرار والتأثير على أعلى التدخل التنموي التنفيذي المحلي 

آخر  بمعنى كما على المستوى الوطني والمحلي.اإلقليمي،  –السياسات، ويصح ذلك على المستوى الدولي 

الثغرات والنواقص في أداء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو التعويض عن  ال يقتصر دوره على سدّ 

لتي تطال مر بالشراكة الفعلية ابل يتعلق األدولة، وال توفير الخدمات بكلفة أقل بالنيابة عنهما، تقلص دور ال

 صنع السياسات نفسها، أو التأثير عليها في أقل تقدير. 

ة، قد تكون المنظمات والجمعيات التي تقدم الخدمات أكثر عدداً، ولكن ال بد أيضاً من عدٍد من الناحية العدديّ 

كاٍف من الشبكات اإلقليمية والوطنية، ومن المنظمات على اختالفها، نقابية ومهنية وجمعيات، تسعى أيضا 

ن المشاركة دساتير، ناهيك علتأثير في السياسات الوطنية أو القطاعية، وفي سن القوانين والتشريعات والإلى ا

 و المحلي. أفي صنع القرار والتخطيط والتنفيذ التنموي على المستوى الالمركزي 

ومن األمثلة على مساهمات المجتمع المدني في مجال التأثير على السياسات والتشريعات والمساهمة في 

 صنع القرار:
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 وروبي: األ -التأثير في الحوار العربي  -2-1

ية دولية ، من مؤسسات مالقليميينامة مخاطبة الشركاء الدوليين واإلفي السياسات العيشمل التأثير 

شبكة وروبي ودول مانحة، كونهم يؤثرون في الخيارات والسياسات الوطنية. وتهتم واتحاد أ

بهذا البعد، وتعتمد استراتيجية تجمع بين  (ANND) المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

الشركاء الوطنيين للتأثير في السياسات الوطنية من خالل مخاطبة الحكومات، دعم األعضاء و

وبين التشبيك اإلقليمي لمخاطبة صندوق النقد والبنك الدوليين كمؤسستين مؤثرتين في السياسات 

 وروبي كشريك فاعل ومؤثر على أكثر من صعيد.والمالية والتنموية، واالتحاد األاالقتصادية 

 وروبية علىلمعتمدة في إطار سياسة الجوار األوضوع "خطط العمل الوطنية" ااهتمت الشبكة بم

مستوى العالقات الثنائية مع دول الجوار الجنوبي، وبسياسة الجوار الجديدة التي اعتمدتها 

ً في أواخر عام وضية األوروالمف .  ساهمت الشبكة بشكل نشط في 2015بية المعينة حديثا

تاحتها المفوضية األوروبية، كما تمكنت من ات االفتراضية التي أستخدمة اآلليالمشاورات، م

تفعيل التنسيق مع المجتمع المدني األوروبي والتأثير في وجهة مساهمته في الحوار بما يدعم 

عدد من الوفود تمثل دول جنوب المتوسط مشاركة الشبكة  دعمتقضايا المنطقة العربية. كما 

الكتل  ، وكذلك معفي المفوضية والمعنيين بالعالقة مع هذه الدولللتشاور المباشر مع المسؤولين 

رلمانية مام الجمعية البة من تنظيم أكثر من جلسة استماع أوروبي. وقد تمكنت الشبكفي البرلمان األ

ية المعنية ومع بعض الكتل لتوضيح وجهة نورومتوسطية وورشات عمل مع اللجان البرلماألا

يات منتد وروبا وتدخالتها. كما نظمت الشبكة ثالثحول سياسات أ ينظر المجتمع المدني العرب

 الربيع"وروبية، وقد ارتدت هذه المنتديات أهمية كبيرة بعد انطالق حول العالقة العربية األ

وحظيت باهتمام المعنيين. وقد ساهم في هذه األنشطة ممثلون عن المجتمع المدني من  "العربي

ع ، ممثلين لمجموالمغربومصر ولبنان والجمهورية العربية السورية وفلسطين األردن وتونس 

 أعضاء الشبكة. 

 

مبادرة للحوار المنظم مع الشركاء في المجتمع المدني في دول  قتم إطالنتيجة هذه الفعاليات، 

جنوب وشرق المتوسط. وقد عقدت المبادرة منتديين تشاوريين بمشاركة واسعة من المجتمع 

عمال المنتدى وفي اعتماد ثالثة عناوين أساسية وقد ساهمت الشبكة في وضع جدول أي. المدن

للحوار بين أوروبا والمنطقة العربية هي التالية: العدالة االجتماعية والمساواة، واالنتقال بين دول 

 الجوار والهجرة، والفسحة المتاحة للمجتمع المدني في التكّون وفي العمل بشكل مستقل.
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 : )لبنان( المجتمع المدني في إعداد وصياغة السياسة الوطنية للشباب دور -2-2

المنطقة العربية، ومن خالل تمثيلهما في منتدى الشباب حول  فيفي تجربة فريدة من نوعها 

في لبنان، ومنظمات شبابية  2السياسات الشبابية، بادرت مجموعة من الجمعيات الشبابية الفاعلة

تسلط السياسة  .2012أخرى تابعة ألحزاب سياسية، بصياغة السياسة الوطنية للشباب عام 

االهتمام على خمسة محاور أساسية تعنى بتنمية الشباب هي: السكان والهجرة، العمل والمشاركة 

 لمشاركة السياسية. وأخيرا االندماج االجتماعي وا ،االقتصادية، التعليم والثقافة، الصحة

ن هذه المنظمات إال أ .2015 نهاية عامفي تم فعليا تبنّي هذه الوثيقة من قبل مجلس النواب اللبناني 

الشبابية لم تكتف في الواقع بصياغة وثيقة السياسة الشبابية في لبنان فحسب، بل قامت أيضا 

وهي مراجعة قانونية وفنية تكمن قيمتها في  ،بإعداد وثيقة أخرى متصلة بها وفي غاية األهمية

ار على جل تحفيز متخذي القربالتشريعات المعنية بالشباب من أ تحديد اآللية القانونية المتمثلة

توفيرها لتمكين حقيقي للشباب والنجاح في تنفيذ جميع التوصيات التي قدمتها وثيقة السياسة 

 الشبابية. 

التوصل الى تشبيك مستمر بين المنظمات الشبابية المدنية  يتمثل النجاح في هذه التجربة في

 ن كانت ظروف لبنان لم تسمحوصل الى صياغة وثيقة السياسات، وإوالسياسية في آن، وفي الت

حتى الساعة في وضعها موضع التنفيذ، وال في اختبار قدرة المنظمات الشبابية على رصد ومتابعة 

 ما تم االتفاق عليه. 

 

 يذي التنموي والخدماتيالدور التنف -3

أهم أدوار منظمات المجتمع المدني وإن صعبت اإلحاطة  الخدماتي أحد التنفيذي التنموي او الدوريثمل 

يتراوح هذا الدور بين تقديم الخدمات الرعائية البسيطة ومختلف أنواع ه، حيث تنوعل نظراً  بتفاصيله

الخدمات، وصوال إلى التدخل التنموي القطاعي أو المحلي أو الوطني من خالل المشاريع والبرامج 

 الواسعة. 

ما اريع فعلياً على األرض بعلى هذا المستوى، يكمن دور المجتمع المدني في العمل الميداني وتنفيذ المش

ً يحدث أ ون فئة ما تك ثراً تنموياً محسوساً ومباشراً، أو بما يلبي احتياجاً محدداً لفئة سكانية معيّنة )غالبا

نة أو تالفي مشكالت ونزاعات يمكن أن تقع. وعلى شة(، أو بما يساهم في حل مشكلة معيّ مهملة او مهمّ 

ة الخدماتي يصبح أقل أهمية من الناحية العمليهذا الصعيد، فإن التمييز بين العمل التنموي والعمل الرعائي 

مقارنة بأهمية هذا التمييز على المستوى النظري أو المفاهيمي. وليست هناك تراتبية قيمية من أي نوع 

ا مظر الفئات المستفيدة والمستحقة. أبين فئات التدخالت حيث أنها كلها تلبي حاجة وضرورة من وجهة ن

ئي والمنظور الحقوقي، فهو بالدرجة األولى في أسلوب العمل وفي بعد االختالف بين المنظور الرعا

ذا كانت المقاربة التنموية تشجع على ذلك، فهذا ليس من ثر على المدى المتوسط والبعيد. وإاالستدامة واأل

                                                           
سرة في لبنان، الحركة االجتماعية، جمعية العناية الصحية، نحو المواطنية، منظمة كفى، مؤسسة عامل، جمعية تنظيم األ  2

 تحاد المقعدين اللبنانيين، جمعية مسار، جمعية أهلنا، جمعية مجموعة سوا.إم النور، جمعية حلم، مؤسسة الصفدي، أتجمع 
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 باب التقليل من أهمية المقاربة الرعائية وإهمال تقديم الخدمات، بل من باب إدراجها في سياق المقاربة

 التنموية وفي خدمة أهداف بعيدة المدى.

 

لحاحاً من أي وإنسانية أكثر إإن دور المجتمع المدني ومنظماته وجمعياته من خيرية ورعائية وتنموية 

بسبب تناسل الحروب والنزاعات وما ينتج عنها من قتل ودمار، وموجات التهجير والنزوح  وقت مضى

التدخل غاثي ولك التكامل العضوي بين التدخل اإل، وكذالتي بلغت حدوداً خطيرةً جداً في المنطقة العربية

 التنموي، بحيث يندرج األول المباشر والفوري في الثاني البعيد المدى. 

 و تتم في أكثر من بلد عربي: أت التدخالت التي تمّ  بعض أمثلة عنوفي ما يلي 

 غاثي لالجئين السوريين )لبنان(التشبيك في العمل اإل -3-1

 قاماألرالجئ بحسب  أكثر من مليونوصل عدد الالجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى 

شكلت هذه األعداد عبئاً على  ثوحي  3الالجئين. األخيرة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

نشطت الحكومة اللبنانية في  صادية،االجتماعية واالقتو النواحي  الخدماتية لبنان وخاصة من 

معالجة هذه األوضاع من خالل الطلب من المجتمع الدولي إنشاء صندوق إعانات للمساندة في 

كافة لة ا لم تستطع االستجابأنه. إال تأمين بعض من الخدمات التعليمية والطبية لالجئين السوريين

 المتطلبات. 

ى تواجد عدد كبير من الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية باإلغاثة إلى تشتت جهود أدّ 

إنشاء اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية عام باإلغاثة. لذا، قامت المنظمات اإلغاثية في لبنان 

ية العمل اإلغاثي. ضم االتحاد حوالي مئة جمعية وطنية، بهدف تنسيق الجهود وزيادة فعال 2012

وإقليمية، ودولية تنشط في مجال العمل اإلنساني واإلغاثة. وقد نجح االتحاد بتنسيق الجهود 

اإلغاثية وتقديم خدمات طبية وتعليمية ومعيشية إلى المجتمع المضيف وإلى عدد كبير من الالجئين 

قد االتحاد اجتماعات تنسيقية دورية، ويشارك بوفود موحدة في في جميع المناطق اللبنانية. ويع

لهدر اجية والفوضى وامن االزدو نسبيا االجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية، وقد نجح في الحد

 ً على توفر البيئة المساعدة ال سيّما وجود  في العمل اإلغاثي. إال أن نجاحه الكامل يتوقف أيضا

حظ الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتوقف على المزيد خطة حكومية متسقة تل

من التنسيق بين المنظمات الدولية والمانحين، ومع الحكومة اللبناني، ذلك ألن التقدم في اإلنجاز 

وضمان استدامته يتوقفان على نجاح الشراكة وتجاوب كل أطرافها، وال يقتصران على طرف 

 واحد. 

 

                                                           

  الالجئين، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  3

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122. 
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 التمكين القانوني للمرأة )األردن(  -3-2

كل فعال، تصادية بشتعاني المرأة العربية من قيود قانونية واجتماعية تعيق تحقيق مشاركتها االق

 ي هذا المجال.الدساتير العربية ضمنت الحق المتساوي للرجل والمرأة ف معظم نعلى الرغم من أ

غالبا ما ال تضمن حماية النساء وال أجورا متساوية للرجل والمرأة، ناهيك عن  فالقوانين الوطنية

 عدم توفير حماية النساء العامالت في القطاع غير النظامي. 

( في األردن على تقديم العون القانوني SIGIهذا اإلطار، عمل المعهد الدولي لتضامن النساء )في 

ية من خالل إنشاء عدة مراكز تعنى بالتوعية القانونية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها االقتصاد

مركز سنابل"، وهو جزء من المعهد، لتقديم خدمات "وبالتدريب المهني. فعلى سبيل المثال، أنشئ 

إلى المرأة العاملة أو الباحثة عن عمل أو فاقدة العمل، ولتوفير خدمات اإلرشاد القانوني 

العمل والتأمينات االجتماعية وتنظيم العقود. كما تم تأسيس واالستشارات في مجال تنفيذ تشريعات 

مركز "لور مغيزل" للتدريب والتعليم الشعبي الذي يوفر برامج ودورات وورشات تدريبية 

 متنوعة في مجاالت القانون وحقوق اإلنسان والمهارات المهنية والحياتية.

مع جهات حكومية ومنظمة العمل ت جهود منظمات المجتمع المدني في األردن، بالتنسيق وأدّ 

الدولية، إلى إطالق مبادرة لإلنصاف في األجور في األردن بهدف التطبيق الفعال لمبدأ األجر 

المتساوي لألعمال متساوية القيمة في األردن. وتهدف إلى تعزيز إطار عمل مؤسسي قوي خاص 

ن التفاوض على ظروف بالمساواة في األجور، وإلى تمكين العامالت في المدارس الخاصة م

عمٍل أفضل، وأنظمة أجور عادلة، وسياسات للموارد البشرية تراعي النوع االجتماعي في مكان 

 4العمل.

 

 دور المجتمع المدني في التنمية المحلية )فلسطين( -3-3

 Palestinian Solar and" والمستدامة الشمسية للطاقة الفلسطينية الجمعية تعمل

Sustainable Energy Society, PSSES"، المجتمع في الوعي مستوى رفع على 

 االكتفاء يحقق بما فيه واالستثمار استخدامه يمكن متجدد كمورد الشمسية الطاقة بأهمية الفلسطيني

االستخدامات  شتى في عملي كبديل الشمسية الطاقة استخدام هميةأ تبرز الكهربائية. الطاقة من

من "إسرائيل" بما يخفف  الطاقة استيراد عن واالستغناء الفلسطيني الشعب معاناة تخفيف في

 .الوطني االستقالل التبعية لالحتالل، ويعزز

 بمدينة فلسطينية، ورسمية أهلية ومؤسسات الخيرية قطر جمعية مع 2012 عام تعاونت الجمعية

 حيث الشمسية الطاقة بواسطة حيوي طريق إنارة مشروع في الغربية، الضفة جنوب لحم بيت

 المشروعهذا الشمسية.  الطاقة على اعتمادا ليال النار وادي شارع إضاءة على المشروع يعمل

 الجامعات من عدد وإشراف والمستدامة، الشمسية للطاقة الفلسطينية الجمعية وتنفيذ تصميم من

 بوسطها الغربية الضفة جنوب يربط كونه من أهميته النار وادي طريق ويكتسب  الفلسطينية.

                                                           
، مل المرأة: تطبيق األجر المتساوي لألعمال متساوية القيمة في األردن، إعادة تقييم ع2014منظمة العمل الدولية،   4

 .http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_213522/lang--ar/index.htmمتوفر على: 
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ً  لحم بيت قضاء العبيدية بلدة من يبدأ حيث األردن مع الرابطة وبالمعابر وشمالها  وينتهي ،جنوبا

كاملة.  إسرائيلية لسيطرة يخضع لكنه شماالً، القدس شرقي السواحرة بلدة في إسرائيلي بحاجز

 شرقي الواقع الطريق امتداد على الشمسية، بالطاقة إضاءة وحدة 98 نصب على المشروع ويقوم

 يوميا تسلكه الفلسطينية السيارات آالف ظلت أن بعد متر، 3500 نحو بطول المحتلة القدس مدينة

 دامس. ظالم في

 من االئتالف نظمها التي المتجددة الطاقة تنظيم حول مساءلة، جلسات في الجمعية شاركت كذلك

 العام العمل في والمساءلة الشفافية لتعزيز سعيه إطار في- أمان – والمساءلة النزاهة أجل

 المجتمعية. المشاركة لتوسيع واستمراراً 

ترفاً،  لشأن البيئي ليسن اوالمناصرة والمساءلة، وهو يبيّن أيجمع هذا المثال بين العمل التنفيذي 

ن تكون له تجليات ملموسة ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن، كما هي ذات صلة بل يمكن أ

 بأهداف وطنية كبيرة. 

 

 إقليمي )تونس وبلدان أخرى( –التمكين االقتصادي للمرأة: تعاون وطني  -3-4

بدأ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( العمل على مشروع التمكين االقتصادي للمرأة 

، بعد التغيرات التي حصلت في تونس. يجمع 2011لبنك اإلسالمي للتنمية عام بدعم من ا

التمكين االقتصادي للمرأة من خالل العمل اإلنتاجي، والتنمية المحلية، ونقل المشروع بين 

الخبرات من النجاح المحقق الى بلدان أخرى باالستفادة من مظلة البرنامج اإلقليمي الممول من 

 البنك اإلسالمي. 

 ه لنساء وادي ريفتنفيذ برنامج الستخالص الزيوت من األعشاب موجّ في تونس تضّمن العمل 

الصباحية في والية زغوان يشمل كل مراحل اإلنتاج والتوزيع، وباعتماد مقاربة حقوقية. استفادت 

منهن من االستمرار في العمل المنتج، وشاركن في  129امرأة، تمكنت  180من المشروع 

كندا ووقّعن اتفاقية لبيع منتجاتهن التي تتم مراقبة نوعيتها، وتم تسجيل عالمة تجارية معرض في 

 خاصة بها )سالم( لضمان جودتها.

وفي منطقة الغدير تم تنفيذ مشروع إلنشاء معصرة زيتون لفائدة سبعين امرأة وثالثين رجال. 

ما اإلفادة من أشجار سيّ  ال ساهم المشروع في إعادة احياء النشاط الزراعي الذي كان قد توقف،

أطنان من زيت الزيتون في المرحلة األولى من العمل، ذي نوعية جيدة  4الزيتون. وتم انتاج 

)منتج بيولوجي(. توسع العمل في السنة التالية وباتت المعصرة تستخدم من القرى المجاورة 

 ج من تسويق انتاجهم منإلنتاج زيت الزيتون، وبفضل معايير الجودة تمكنّت مائة منتجة ومنت

 الزيت. 

دورة تدريبية لفائدة المستفيدين في المناطق التي شملها  13أنشطة البرنامج تنفيذ تضّمنت 

 امرأة. 45المشروع، من ضمنها دورات تدريبية على دراسات الجدوى وإدارة المشاريع شملت 
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دخله قليمي من توسيع نطاق تمكـّن نجاح المشروع، في مرحلته التجريبية في تونس، البرنامج اإل

بحيث شمل تنفيذ مشاريع صغيرة مشابهة مدّرة للدخل لفائدة نساء يعشن ظروفا صعبة بكل من 

امرأة، والشروع في التأسيس لمشروع مماثل لفائدة  659اليمن والسودان وموريتانيا انتفعت منها 

 امرأة.  70نساء القدس بفلسطين يشمل 

عة المشاريع في تونس، ويقوم بزيارات لتقييم األثر، والتأكد من صيانة ال يزال المركز يقوم بمتاب

المعدات، وتطوير العمل على توسيع مشاركة النساء المستفيدات، ونساء منطقتي وادي الصباحية 

 في الحياة العامة في القريتين.  والغدير

 

 المناصرة والتعبئة -4

كة مجمل العملية التنموية، بما في ذلك على مفهوم الشرا ينطبق مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتفاوتة على

ً باإلمكانيات والسلطة والقدرات  المثلثة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك ربطا

تها اوفي نهاية المطاف، الدولة ومؤسسفوالمسؤوليات المناطة بكل طرف والتي ال تتساوى على االطالق.

ها القطاع الخاص في مجاالت معينة )بحكم ما يملك من قدرات مالية واقتصادية ، يليهي المسؤول األول

لمباشر اوسلطة(. ويأتي المجتمع المدني في المستوى الثالث لجهة المسؤولية، خصوصاً أنه ليس المسؤول 

 هعن تخطيط وتنفيذ السياسات الكبرى والبرامج والتدخالت االستراتيجية التي تصوغ اقتصاد البلد وبنا

 التحتية وخياراته البعيدة المدى. 

دور المجتمع المدني كبير في رفع الصوت نيابة عن أصحاب المصلحة المستضعفين أو المغيّبين اال ان 

ر على والتعبئة للضغط والتأثي ةالقرار، وهو من تـ لقى على عاتقه وظيفة المناصرع صن المشاركية في عن

ذا الدور مطلوب لتحقيق التوازن بين مصالح كل الفئات وبين صانعي السياسات لتصحيح الممارسات. وه

، ن جهةم المصلحة العامة؛ وهو كذلك مطلوب لتحقيق التوازن بين السعي إلى الربح، والسعي إلى السلطة

 –. وال يفترض بالحكومات، وال بشركات القطاع الخاص من جهة أخرى وبين تحقيق المصلحة العامة

هذا التوازن. ضمان أن تضيق ذرعاً بهذا الدور، ألنه ضروري موضوعياً ل –ية األجنبية منها أو الوطن

ً بهذه الوظيفة، ما لم تتمتع و تجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم فعليا

 بهامش واسع من االستقاللية إزاء الحكومة وإزاء القطاع الخاص. 

 

 ك:من األمثلة على ذلوبئة أن تلعب دوراً هاما ً في تصويب السياسات، تستطيع حمالت المناصرة والتع

 

 

  (المغرب)الحركة اإلصالحية لمدّونة األسرة  -4-1

ت ع دّ المسيرة الطويلة للحركة النسائية والمجتمع المدني، وما تضّمنته من حمالت مكثفة ومتواصلة 

من نوعها في المنطقة العربية  )حتى اليوم( إلصالح مدّونة األسرة في المغرب، تجربة فريدة

لرائد الذي يمكن للمجتمع المدني أن يقوم به من أجل ومثاال بارزاً على مدى نجاح وتأثير الدور ا

 لى النهوض بوضع المرأة واألسرة.سن أو تطوير التشريعات الهادفة إ
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وحلفاؤها الى الدعوة إلصالح قوانين  5بادرت جمعية اتحاد العمل النسائي 1987من عام  اً اعتبار

، وضمان حقوق المرأة بما عرف بالحركة اإلصالحية 1958األسرة السارية المفعول منذ عام 

للمدّونة. وسعت الناشطات والناشطين في حملتهم الى إقناع البرلمان المغربي بتعديل قوانين 

القاعدي والتأييد الشعبي/  األسرة واألحوال الشخصية من خالل تحريك الرأي العام، وكسب

الدعم من منظمات حقوقية لمناصرة هذه المطالب الهامة. وبالفعل قام اتحاد العمل النسائي بحشد 

حزاب سياسية وعاملين في الخدمة االجتماعية واألكاديميين. ونظمت سلسلة من للمرأة وأ

ت وورشات تثقيفية ناقش التظاهرات السلمية التي تم التحضير لها من خالل عقد لقاءات وندوات

ن هذه الحمالت القائمة على رفع الوعي بالمدونة، حرصت أمختلف قضايا المرأة، والمالحظ 

 بالقراءة والكتابة.  عادةً باألخص على أن تتوجه الى المرأة الريفية الفقيرة والتي ال تلم 

جاءت  1993 ، في استصدار قانون عام1992نجحت حملة "عريضة جمع المليون توقيع" عام 

د ن جمعية اتحاتزويج بناتهم دون موافقتهن. إال أفيه تعديالت جزئية من ضمنها منع اآلباء من 

العمل النسائي اعتبرت هذا االصالح المحدود غير كاف وإن كان خطوة في االتجاه الصحيح، 

 واستمرت في تكثيف جهودها والضغط المستمر إلحداث تعديل جذري للمدّونة. 

جاب الملك محمد السادس لدعوات برنامج اإلصالحات الذي شمل البالد، استوفي إطار 

صالحيين، وشكـّل بعدها هيئةً لمراجعة مطالب الحركة، وشّجع رجال الدين على االنفتاح على اإل

د ة بتأيين كانت قد اتسمت عاممسيرة هذه الحمالت المتواصلة، وإ نوالجدير بالذكر أمناقشتها. 

قد واجهت معارضة من قبل أوساط أخرى. نها في الوقت نفسه كانت أيضاً قد وشعبي واسع، إال أ

إلقناعهم بأن الكثير من النصوص رجال الدين والفقهاء بادرت الجمعية بإقامة حوار مع 

واألحاديث الدينية هي داعمة لقضايا حقوق المرأة، فنجحت بكسب تأييد ملحوظ من أهم شرائح 

 ين. المجتمع، بمن فيهم رجال الد

، من أبرز إنجازاتها منح 2004عام )سميت بقانون األسرة( نتج عن ذلك اصدار مدّونة جديدة 

عاما،  18كل من الزوجين حقوق وواجبات متساوية في األسرة، ورفع السن القانونية للزواج الى 

 وغيرها من التعديالت والتطويرات الهامة والمتقدمة. 

مر أفي التأثير في اصدار تشريع أساسي في المجتمع، وهو  هذا مثال على نجاح المجتمع المدني

ما كان ِلينجح لوال المثابرة والنجاح في بناء تحالفات واسعة، ولوال الحوار المنفتح مع معارضي 

القانون، واشراك المؤسسة الدينية فيه. كل ذلك ساهم بشكل أساسي في تجاوب أعلى مقام في 

ع حركة اإلصالح، سّهل التوصل الى توافق مجتمعي في هذا الدولة أي الملك، الذي بتجاوبه م

 الشأن. 

 

                                                           

5  Union de L’Action Feminine. 
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 دور المجتمع المدني في التصّدي للعنف ضد المرأة في األماكن العامة )مصر، ودول أخرى( -4-2

لعب العديد من منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية دوراً محورياً وهاماً في حماية النساء 

صدار تشريعات وقوانين، وإعداد وتنفيذ برامج متنوعة بالتنسيق إعلى  من العنف من خالل العمل

مع جهات حكومية أحياناً، من أبرزها البرلمانات والقضاة وأجهزة الشرطة وهيئات الخدمات 

 االجتماعية والصحية واإلسكان. 

ت من الكن في كثير من األحيان أيضاً تولى المجتمع المدني عبء مسؤولية حماية النساء والفتي

هلية للمعنفات، نذكر توفير مات التي تقدمها هذه المنظمات األالعنف بشكل مباشر. ومن أهم الخد

لدعم وا مراكز االستماع واإلرشاد االجتماعي، والمعالجة الطبية بما فيها تقديم الدعم النفساني،

 ن االقتصادي. توفير مراكز إيواء، وفي قليل من األحيان التمكيوإعادة التأهيل، و القانوني،

في مصر، وعلى الرغم من المشاركة النسائية  2011يناير  25انتفاضة وفي الفترة التي تلت 

الواسعة في الحراك وفي التحركات الشعبية في الشارع التي تميّزت بما يكاد يكون انعدام ظاهرة 

التحّرش بالفتيات والنساء اثناء التحركات الشعبية، عادت ظاهرة التحرش الجنسي، بشكليه اللفظي 

ت، خاصة في األماكن العامة، الى البروز بقوة خالل األشهر والجسدي ضد النساء والفتيا

ستبعاد يناير" وعمال ممنهجاً ال 25"ثورة اعتبر ارتداداً على مناخ  في ماوالسنوات التي تلت 

 النساء وإقصائهن عن الحيز العام وعن التحركات الشعبية. 

المدني وظهور حركات  أدى ذلك بسرعة ملحوظة إلى تضافر جهود العديد من منظمات المجتمع

 body guard، "التحرير بودي جارد"ومبادرات متعددة مثل: "عملية مناهضة التحرش الجنسي

"، "حركة بسمة"، "انتفاضة النساء في العالم العربي" و"تحرش"، وغيرها، بما في ذلك مبادرات 

ش اشر للتحرتشكيل مجموعات حماية من المشاركين في التظاهرات واالعتصامات للتصدّي المب

بالفتيات والنساء المتواجدات في الساحات العامة وفي التحركات. كما بادرت أيضا بعض 

لكترونية تهدف الى توعية المجتمع بقضية تفّشي العنف إالمنظمات األهلية إلى إطالق حمالت 

اً أيضضد المرأة في األماكن العامة وضرورة التصدي لها والقضاء عليها، وقد ترك ذلك أثراً 

مر لم يكن امج الضوء على هذه الجريمة، وهو أعالم حيث سلطت بعض البرعلى وسائل اإل

 يحصل في السابق.

ناهضة للعنف ضد النساء، نجحت في أكثر من دولة عربية بشكل عام، فإن الحركات المدنية الم

م العنف ضد المرأة، وإن كانت متفاوتة من حيث شدة في فرض إ صدار قوانين خاصة تجّرِ

الدول العربية التي سنّت مثل هذه القوانين في السنوات األخيرة العراق بين تجريمها للظاهرة. ومن 

مباشر  بتأثير كل ذلك تمّ ، وومصر، وغيرها من البلدان ،لبنانفي وفي كردستان(، )قانون اتحادي 

 من الحمالت المدنية.  

 

 ذوي االعاقة )لبنان( االقتصادي لألشخاصومشروع الدمج االجتماعي  -4-3

يعتبر هذا المشروع بمثابة تجربة نموذجية في لبنان والعالم العربي لشراكة بين المجتمع المدني 

ً اجتماعياً و ذوي اإلعاقةوالقطاع الخاص، تهدف إلى تطوير دمج األشخاص  ، من خالل اقتصاديا
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تنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، باإلضافة إلى توعية المجتمع وأرباب العمل على ثقافة الدمج 

 .ذوي اإلعاقةوالتنوع وتسليط الضوء على إمكانيات األشخاص 

من  %3 نسبة( ينص على تخصيص 220/2000على الرغم من ان القانون اللبناني )رقم 

أن هذا القانون لم يطبّق ال ألشخاص ذوي اإلعاقة، إل القطاعين العام والخاصكال الوظائف في 

 اإلعاقة ذويفتح آفاق فرص العمل أمام األشخاص  إلى اتحاد المقعدين اللبنانيين بادر.  لذلك بعد

على مراحل،  2010 عام من من خالل التواصل مباشرة مع القطاع الخاص. وقد بدأ العمل اعتباراً 

عمال والشركات، والمناصرة لحقوق أصحاب األهيئات واتخذ في البداية شكل التواصل مع 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم بالعمل. 

، توصل االتحاد على إلى عقد شراكات 2013في المرحلة الثانية من المشروع التي بدأت عام 

مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والمناطق اللبنانية، وتوقيع بروتوكوالت تعاون 

ع عدد كبير من الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية. وأفضى ذلك إلى تأسيس نواة معها وم

الهيئة الداعمة للتنوع في لبنان، ودعم شركات القطاع الخاص بالمعلومات والخبرات المطلوبة 

التأهيل ى )توعوياً، وعلى مستو ذي اإلعاقةوالتوعية الكافية نحو بيئة عمل تحترم العامل 

لوظيفي والتجهيز المكاني وتعديل أدوات العمل(. وأمكن خالل هذه الفترة تحقيق والتكييف ا

  اإلنجازات التالية:

  استقطبت أكثر من 2015قليمية بعنوان "نحو عمل الئق للجميع ما بعد إتنفيذ ورشة "

ت على الصعيدين مشارك من هيئات اقتصادية وشركات قطاع خاص ومنظما 100

 الوطني واإلقليمي؛

  شركة من مختلف القطاعات العتماد معايير  50توقيع بروتوكوالت تعاون مع أكثر من

 ؛الدمج

  موظف 83تدريب ً نظمة التوظيف أشركة حول  40ـ قسام الموارد االجتماعية التابعة لأمن  ا

 ؛الدامجة

  ؛شركة 35توفير دراسات تجهيز هندسي ألكثر من 

 شخص 540 ـتوفير خدمات التدريب والمتابعة ل ً لتمكينهم من دخول سوق إعاقة ذوي  ا

 ؛العمل

  مختلفة؛ عاقة في مجاالتشخصاً ذوي إ 130تدريب وتوظيف 

 اً من أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة حول كيفية مساندة ودعم شخص 50 ـتوفير التدريب ل

 بنائهم؛أ

  مستشار توظيف من القطاع العام في مصر وسلطنة عمان حول  50تدريب أكثر من

 مج في مكان العمل.تقنيات الد

هيئة اقتصادية ونقابية )غرف تجارة وصناعة، جمعيات  16هذا المشروع يقيم اليوم شراكة مع 

  اً شركة عضو 42صناعيين، نقابة أصحاب الفنادق، نقابات مهنية(، كما أصبح هناك في لبنان 

شركة ومؤسسة  76على بروتوكول تعاون، و شركة موقعةً  52في الهيئة الداعمة للتنوع، و

 متعاونة معه. 
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سع ودين اللبنانيين لكونه المشروع األلى اتحاد المعقبالنسبة إ زةً مميّ  ل هذا المشروع تجربةً ـّ يشك

 ن االتحاد يعمل في مجاالت أخرى، اكة واسعة مع القطاع الخاص. كما أن شرالذي يتضمّ 

ً أ، كما ذوي اإلعاقة األشخاصما إنشاؤه لمرصد حقوق سيّ  ال في االجتماعات  نه يشارك سنويا

الدورية التي تعقدها لجنة متابعة تطبيق االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة في نيويورك منذ 

الموضوع والمناقشات ب، باإلضافة الى المشاركة في اجتماعات البنك الدولي الخاصة 2012عام 

إلدماج قضايا  2015ما بعد وخطة التنمية ل مية المستدامةالتنهداف أاإلقليمية والدولية عن 

 الخطة.األشخاص ذوي اإلعاقة في هذه 

ن يقود ن نجاح التجارب الوطنية والمثابرة على العمل، من شأنه أأ من الضروري اإلشارة الىو

نف صن ي  ألتجربة الحالية، حيث استحق هذا المشروع للى نجاحات أخرى كما هي الحال بالنسبة إ

تجربة  79تجارب عالمية تم اختيارها من أصل  10من قبل منظمة اليونيسكو كواحد من أفضل 

 تهدف الى تعزيز فرص العمل للشباب.العربية في المنطقة 

ن اتحاد المقعدين يرأس "المنتدى العربي لألشخاص المعوقين"، الذي تأسس أ والجدير بالذكر

تم انتخاب رئيسة المنتدى العربي لمنصب نائب رئيس دولة عربية، وقد  13بمشاركة  2013عام 

، 2016أبريل نيسان/"المنظمة الدولية لألشخاص المعوقين" في مؤتمرها الذي عقد في الهند في 

 دولة.  75بمشاركة ممثلين عن 

 

 الرصد والتقييم والمساءلة -5

مع دور المجتمع المدني الهام في المناصرة  ساءلة دور مساٍو باألهمية ومتوازٍ لعملية الرصد والتقييم والم

 لمنطقيا ملي لهذا الدور هو المسوغوالتعبئة الذي يتم أثناء وضع الخطط أو تنفيذها. والمسوغ المنطقي والع

تستطيع منظمات المجتمع المدني، بسبب قربها من المواطنين إلى ذلك، باإلضافة للمناصرة والتعبئة.  عينه

إلى الفئات واألشخاص  اتيماً موضوعياً لمقدار نجاح تحقيق األهداف ووصول الخدمأن تقدم تقيوحيادها، 

 يستهدفهم التخطيط.  نالذي

ات المهارات والقدر على أداء هذه المهمة بفعالية يتوقف الى حد كبير على امتالكه المجتمع المدنيإن قدرة 

البيئة المساعدة على تحقيق ذلك، ال سيّما ضمان الحق في الوصول إلى  توافر كما ال بد من ؛المناسبة

والمسؤول، المواطن بين المعلومات، ووجود أطر ومساحات وآليات يتحقق من خاللها التفاعل المطلوب 

 سماع صوته وتبيان رأيه. ويستطيع المواطن فيها إ

 

 



-25- 

 :هذه الدورمن األمثلة على 

لدولية: دور المجتمع المدني في تقارير االستعراض الدوري الشامل المساءلة باستخدام اآلليات ا -5-1

(UPRالتابع لمجلس حقوق االنسان ) 

يملك  بأنه (UPR)الشامل  الدوري االستعراض مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين وصف

بهذه اآللية اإلنسان في أشد بقاع العالم ظلمة". انطلق العمل  وحماية حقوق لتعزيز كبيرة "إمكانات

، وتكمن فرادتها في كونها عملية مراجعة شاملة لمختلف األبعاد المتصلة بحقوق 2008عام 

المتحدة، وتتم باعتماد آليات  األمم في عضاءالدول األ لكل ونصف سنوات االنسان، تتم كل أربع

 حددة. تشاركية حيث يلعب ممثلو المجتمع المدني دوراً مؤثراً نسبياً ضمن قواعد وآليات م

ا حتى اآلن ثمانية م(، شارك فيه2012والثانية  2008فذت حتى اآلن دورتان )األولى بدأت ن  

مشاركات  7تراوح عدد منظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة األولى بين  .بلدان عربية

ما في الدورة الثانية فكان الحد األدنى مشاركة في تونس كحدّ أقصى. أ 39و في اليمن كحدّ أدنى،

 مشاركة في مصر.   43مشاركة في األردن واليمن، والحد األقصى  11

 : مشاركات المجتمع المدني في االستعراض الدوري الشامل5الشكل 

 

ة : المراجعة الدورية الشاملة والمجتمع المدني )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميالمصدر

ANND ،2016) 

 

مات المجتمع المدني على تشكيل ائتالفات على شجعت آلية االستعراض الدوري الشامل منظ

ع حقوق اإلنسان في بلدانها، جل القيام بحمالت المناصرة لتحسين أوضاالمستوى الوطني من أ

منها ض نسان، ومنارير التي ترفع الى مجلس حقوق اإلعداد الملفات والتقومن أجل المساهمة في إ

 ن منظماتقديم المالحظات والمساهمات. كما أالقيام بمراجعة التقارير التي تقدمها الحكومات، وت

ي لحق فالمجتمع المدني تشارك في اجتماعات المجلس في جنيف لمناقشة تقارير الدول، ولها ا

هها ت التي وجنها تقوم بمتابعة أداء الحكومة لجهة االلتزام بالتوصياتنظيم أنشطة موازية، كما أ

 المجلس اليها. 

ما التجربة منظمة. أ 80؛ وفي لبنان تكّون من نقابة 79جمعية و 51ففي مصر تكّون االئتالف من 

الشامل  االستعراض الدوري دورةفي  شاركالتي نعرضها في ما يلي فهي خاصة باألردن الذي 
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 تشرين الثانية في االستعراض الدوري الشامل ولدورة 2009 فبراير/شباط في األولى

  .2013أكتوبر /األول

 

 ديسمبر/األول كانون في الفعلي، االستعراض من سنة نحو نسان" قبلإائتالف " تشكل لهذه الغاية

الثاني للمملكة  الدوري الشامل لالستعراض تقرير إعداد التحالف من الغرض وكان  2012

المملكة  في ومعاييرها اإلنسان مبادئ حقوق بتطبيق المتعلقة القضايا ومتابعة األردنية الهاشمية

األولى لالستعراض الدوري  الدورة الصادرة عن العامل أعضاء الفريق توصيات جانب إلى

 ، ودارت6أعضائه بين ودورية مكثفة مشاورات "إنسان" تحالف التقرير. أجرى إعداد الشامل في

 .صياغة التوصيات بهدف األولوية ذات القضايا حول مناقشات

 

 طّور االئتالف استراتيجية نشطة مع التركيز على التغطية االعالمية: 

 ة األردنية، تمت مواكبته إعالمياً؛العمل مع كلية الحقوق في الجامع -

اجراء عدد من المقابالت مع اإلذاعات والتلفزيونات والصحف في ما يتعلق  -

 ردنية؛اعية أإذباالستعراض الدوري الشامل بما فيها إذاعة مونتي كارلو ومحطات 

 عقد مؤتمر صحفي في األردن ونشاط مناصرة في جنيف.  -

البرلمان األردني تحالف "إنسان" إلى بمجرد انتهاء المراجعة الدورية، دعت لجنة الحريات في 

نسان في األردن في ضوء توصيات االستعراض الدوري الشامل. وقد مناقشة أولويات حقوق اإل

 عالم والعدل.  ن ضمنه وزيرا اإلجتماع موزراء هذا االد من الحضر عد

طار التشريعي والمناخ العام لم يكونا مؤاتيين تماما لعمل المجتمع المدني ن اإلأوعلى الرغم من 

تعديالت على القانون والممارسة، إال أن آلية المراجعة دخال إلى إفي األردن الذي كان يسعى 

أنها  نسان، كماالمعنيين حيال مسائل حقوق اإل رافتاحت إقامة حوار داخلي بين األطالدورية أ

 عالمي جيد.ة مناصرة وتوعية، وحظيت باهتمام إتاحت الفرصة لحملأ

  

                                                           

 للتدريب دعم ومركز االقتصادية، المعلوماتية للدراسات فينيكس مركز: التالية المدني المجتمع منظمات االئتالف شمل  6

 ومرصد األردنية، المرأة القانونية، واتحاد للمساعدة العدل ومركز القانونية، والمساعدة اإلنسان لحقوق وتمكين واالستشارات،

أربعة افراد من  المنظمات هذه إلى وانضم. األردني العمالي والمرصد المستقلة، التجارية للنقابات األردني واالتحاد والبيئة، اإلنسان

 .محامين وصحفيين
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 األكاديميون وعملية رصد السياسات )سلطنة عمان( -5-2

، وتتكون عضويتها من 2001كانون األول/ديسمبر  11تأسست الجمعية االقتصادية الع مانية في 

في مجاالت علم االقتصاد المختلفة. حدد النظام األساسي للجمعية عدة  حملة الشهادات العلمية

الح صي وتطوير المهنة والدفاع عن مملمعية تتراوح بين تنشيط البحث العمهام تقوم بها الج

التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية االقتصادية المنتسبين إليها، كما تشمل 

اء وإبداء الرأي في النواحي االقتصادية إذا طلب منها ذلك. وفي هذا السياق، الخبرب واالستعانة

جل مراجعة خططها العامة والقطاعية، ن غالبا ما تلجأ الى الجمعية من أفإن حكومة سلطنة ع ما

 وتقارير التنمية البشرية، وغيرها.

عداد تقارير ي إساهمت فقدمت الجمعية مرات عدة المشورة للحكومة في المجاالت المشار اليها، و

و مراجعة الدراسات التي استندت اليها، ونظمت عدداً من الندوات والمؤتمرات التنمية البشرية أ

في السياق نفسه. ومن ضمن المبادرات المميزة للجمعية إنتاج "الدليل الوطني للتنمية: ع مان التي 

 .2013آذار/مارس  25نريد" الصادر عن الجمعية في 

الذي  2013شباط/فبراير  معية دليالً وطنياً للتنمية بموجب قرار مؤتمر الجمعية فيأنتجت الج

عداد دليل وطني للتنمية يمثل رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكية نص على "إ

ن يتم من خالله تقييم الخطط ان تحقيق التنمية المستدامة... وألمواجهة التحديات المستجدة وضم

 هداف محددة ومؤشرات تنموية ذات أ ة وتحديد الخيارات المستقبلية بناء على معاييرالحالي

بجمعيات مهنية  ممثالً –قابلة للقياس". ويعدّ هذا الدليل أحد األمثلة على دور المجتمع المدني 

 في متابعة خطط التنمية الوطنية، وتقييمها، واقتراح البدائل.  –متخصصة

هم الخصائص التنموية في السلطنة، ثم يقدم الرؤية الجديدة المقترحة الدليل أيحلل القسم األول من 

في مختلف مجاالت التنمية البشرية )االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والمؤسسية، والبشرية(، 

ويقترح خارطة طريق إلعداد خطة التنمية المستقبلية ويضع سيناريوهات للمستقبل. ويعتبر ذلك 

، ح البدائلمية ومعرفية من المجتمع المدني األكاديمي، في مراجعة السياسات، واقترامساهمة عل

 كاديمية والمهنية للجمعية المعنية.  تتوافق مع الطبيعة األ

   

 المساءلة القضائية ودور المجتمع المدني )مصر( -5-3

أن  يالمدن مع تطور النظريات والممارسات الحقوقية يتوسع مسار المساءلة الذي يمكن للمجتمع

ن يستخدمها، بما فيها المسار القضائي، ال سيّما عندما تسمح يسلكه، واآلليات التي يمكن أ

التشريعات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني استخدام هذه المسارات. والمركز المصري للحقوق 

 ً خالل  االقتصادية واالجتماعية هو أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال، وقد كان ناشطا

الدولة جنبية وضائية لعدد من العقود بين شركات أالسنوات الخمس الماضية في مجال المراجعة الق

 المصرية التي تضمن شروطا مجحفة، ونجح في انتزاع قرارات بتعديلها لصالح مصر.

سلك المركز مسار المراجعة القضائية في قضايا داخلية، ومنها انتزاع حكم قضائي بإلزام 

المصرية بوضع حد أدنى لألجور بناء على دعوة فردية تقدم بها مواطن مصري وتوالها الحكومة 

ذه الدعوى كان . والمدعى عليه الرئيسي في ه2008كانون األول/ديسمبر  30المركز ابتداء من 
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 قومي مجلس أن "ينشأ على ينص 2003 لسنة 12ن قانون العمل رقم وزير التخطيط حيث أ

 القومي المستوى على لألجور االدنى الحد بوضع لتخطيط، يختصا وزير برئاسة لألجور

 بين األجور التوازن تحقيق تكفل التي والتدابير الوسائل وبإيجاد نفقات المعيشة بمراعاة

أساسياً  أجراً  ويتقاضى مطاحن بشركة يعمل واألسعار". وقد حكمت المحكمة لصالح المدعي الذي

شهريا إيجار مسكنه.  جنيها 220 ويدفع أبناء وخمسة زوجة من أسرة ولديه جنيه 368مقداره 

والحكم الذي صدر لصالح المدّعي هو في حقيقته حكم عام ألنه قضى بإلزام الحكومة المصرية 

ويساهم في حفظ حقوقهم وفي تخفيف  ، األمر الذي يفيد جميع األجراءبوضع حد أدنى لألجور

 الفقر.

 

اً ما ، حيث غالبالعربية القضائية ال يزال محدود االنتشار في المنطقةمثل هذا النوع من المساءلة 

تثنائي، بشكل اس ال تعطي التشريعات الوطنية للمجتمع المدني الحق في إطالق مراجعة قضائية إال

ن ذلك يتطلب توفر قدرات ومهارات خاصة لدى منظمات المجتمع المدني الراغبة إضافة الى أ

 في سلوك هذا الطريق. 
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 2030الجزء الخامس: دور المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 

 

 العربية المنطقةلفية في المدني مع األهداف اإلنمائية لأل تجربة المجتمع -1

ً العربية متفاو المنطقةلفية في ألل اإلنمائيةهداف األفي إنجاز  المحرزق العالم، كان التقدم مثل باقي مناط حسب  تا

ً . كما أوالمقاصد البلدان وحسب األهداف في الفترة  ن الصعوبات والمعوقات التي واجهتها المنطقة العربية عموما

خرى. وتواجه ، تفاوتت بين حالة وأنو بلد عربي معيّ لتي واجهتها مجموعة بلدان أ، أو ا2015و 2000ما بين 

نزاعات الحروب وال بسببال األمن واالستقرار حتى اللحظة، مشكالت تط 2011دول العالم العربي منذ 

يات خطيرة تتعلق بالوحدة الت ذات طابع سياسي ومؤسسي، وتحدّ تحوّ  حتالل. كذلك، يواجه عالمنا العربيالوا

ناطق يات مشتركة مع ملى تحدّ لقيم، ذات طابع مصيري، باإلضافة إالوطنية والتماسك االجتماعي وتفكك منظومة ا

يستمر هذا  نأ، ويتوقع المنطقة العربيةد ترك كل ذلك آثار سلبية عميقة على مسار التنمية في العالم األخرى. وق

 التأثير في السنوات القادمة. 

 

ً ألل اإلنمائيةهداف األالحكومات، مع مسار ما سيّ  العربية، ال المنطقةلقد تعاملت  ما حصل ل لفية بشكل مشابه نسبيا

ً عند الشركاء الدوليين أ في معظم دول العالم األخرى، ومشابه لالتجاهات السائدة ة . فغلبت المقاربة القطاعييضا

نمية فيها، وكذلك وجدت دول أخرى ال تتناسب مع مستوى التوالمقاصد ن األهداف أ البلدان العربيةووجدت بعض 

ً أنها ال تنطبق عليها إ عض األدنى الضروري ولم تتجاوزه. وبالتالي، حققت ب التنسيق بالحدّ  ؛ وبقيت عملياتال جزئيا

 ناقشتهمر قل من المتوقع والمطلوب، وهو أت أجمالية كانالمحصلة اإلن إال أ ، ذاك في هذا الهدف أو الدول إنجازاً 

نوات رت خالل السلفية التي صدلأل اإلنمائيةهداف األنجاز في إ المحرزالتقارير اإلقليمية والوطنية عن التقدم 

 السابقة. 

 

 ً  إلنمائيةا هدافاألج اإليجابية في التعامل مع مسار بعض النماذ على الرغم من ذلك، احتوت التجربة العربية أيضا

امة لعام التنمية المستد خطةفي مجال تنفيذ يمكن االستفادة منها ، لفية، بما في ذلك في مجال الشراكة تحديداً لأل

ً األهداف اإلنمائية لألفي المنطقة. ومنها تجربة الشراكة في مجال تكييف  2030 شركاء ، وبناء قدرات اللفية وطنيا

 في هذا المجال، التي يمكن اعتبارها من التجارب المتقدمة مقارنة باألقاليم األخرى. 

بناء ولي لانطلقت من مشروع د –ال تزال مستمرة حتى اآلن – تستعرضها هذه الورقةهذه التجربة والشراكة التي 

برنامج  قادوهو برنامج شمل كل مناطق العالم.  2005لأللفية عام  اإلنمائيةهداف األالقدرات اإلحصائية من أجل 

ً إاألمم المتحدة اإلنمائي  لعربية التجربة ا. تتميز المنطقة العربيةدارته في سكوا إـّت اإل، وتولدارة المشروع عالميا

ى مية اإلحصائية النوان، وتحويله من برنامج لمحو األهنا في تنظيم عدد كبير نسبيا من األنشطة تحت هذا الع

 . العربية للدوللفية في خدمة السياسات الوطنية ألل اإلنمائيةهداف األنامج إقليمي من أجل تكييف بر

 

ز بأنه انطلق منذ البداية من ، وتميّ إلى ما بعد ذلك، واستمر 2008و 2005بلغ هذا النشاط ذروته في الفترة ما بين 

الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة )شريكان رئيسيان هما شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 

اإلضافة ون، بخروشركاء وطنيون آ، )كوثر( ومركز المرأة العربي للتدريب والبحوث )الشبكة العربية( للتنمية
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كانت في األساس شراكة بين المجتمع المدني  هذه التجربة ننمائي(. أي أمج األمم المتحدة اإلسكوا وبرناالى اإل

 ما الحكومات( في األنشطة المختلفة.سيّ  ومنظمات األمم المتحدة، اتسعت لتطال األطراف األخرى )ال

 

 مخرجات الشراكة

، مادورا حاس فيها منظمات المجتمع المدني من شبكات إقليمية ومنظمات وطنيةنتج عن هذه الشراكة، التي لعبت 

 المخرجات التالية: 

ية اف األربعة األساسلفية، بمشاركة كاملة بين األطرلأل اإلنمائيةداف هاألإنتاج منهجية عربية لتكييف  -1

ومركز المرأة العربية للتدريب نمائي، والشبكة العربية، الشريكة )اإلسكوا، وبرنامج األمم المتحدة اإل

 ؛كوثر( - والبحوث

ة داألمم المتحمنظمات ، وغيرها من الشركاء من ةتشكيل فريق إقليمي لبناء القدرات من األطراف األربع  -2

 ؛المعنيةالعربية عالميين في البلدان والحكومات والمجتمع المدني واإل

وطنية.  5إقليمية، و 6، منها دورة تدريبية دولية، 2008و 2005دورة تدريبية في الفترة ما بين  12تنفيذ  -3

 255 ممثلة بـفي هذه الدورات ت جميع الدول العربية )ما عدا سلطنة عمان، وجزر القمر(. شارككما 

المشاركون الشراكة الفعلية بين مختلف األطراف )ما عدا القطاع الخاص( حيث بلغت ويجّسد  متدرباً.

من األمم المتحدة،  %15من الحكومات، و %26المجتمع المدني، و من منظمات %34نسبة المشاركة 

من فئات أخرى. وقد تم تنفيذ كل  %3من الجامعات ومراكز األبحاث، و %10عالميين، ومن اإل %12و

دريبية عداد المواد التإالدورة التدريبية الدولية األولى من قبل مدربين عرب. وقد اتم  ءاباستثنهذه الدورات 

 ؛2008رت في الدليل التدريبي الذي صدر عام عت وطوِّ ا في هذه الدورات، ثم جمِّ واختباره

جتمع لفية: دليل تدريبي لمنظمات المألهداف الغة العربية "التخطيط والعمل من أجل أنتاج دليل تدريبي بالإ -4

وموارد مع عروض  تدريبية وحدات 6، احتوى على 2008المدني واإلعالميين في البلدان العربية" عام 

  ؛شير اليها في الفقرة السابقةاء مواد الدورات التدريبية التي أمرجعية وتم بن

دورات لكل الشركاء(  3عدة دورات تدريبية في األردن ) 2009فذت خالل عام بعد صدور الدليل، ن   -5

 .ولبنان )دورة محلية(، والعراق، ودورة إقليمية في مسقط لدول مجلس التعاون الخليجي

 اد تدريبية جديدة تعتمد المنهجية نفسها هي التالية:نتاج موإ -6

األهداف اإلنمائية لأللفية: دليل البرلمانيين، صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشبكة  -أ

 ؛2012ة غير الحكومية للتنمية عام المنظمات العربي

 للجمعيات والمجالس البلديةالتنمية المحلية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية: دليل مرجعي  -ب

سكوا ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والبنك أجزاء(، صادر عن اإل 3والمحلية )

 ؛2013اإلسالمي للتنمية، عام 

: دليل مرجعي 2015جندة ما بعد لفية الى أهداف األأالمساواة وتمكين المرأة في العالم العربي من  -ت

ين تمكمم المتحدة لهيئة األالتمارين(، صادر عن االسكوا ومنظمة ن: الدليل وئيجزمن وتدريبي )

 . 2013كوثر، عام  –، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث والمساواة بين الجنسين لمرأةا
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لفية في عمل منظمات المجتمع المدني الشريكة والمؤسسات اإلعالمية، وتنظيم ألاإلنمائية لهداف األإدماج  -7

تنمية هداف الة العالمية للتنمية، بما في ذلك أمواد وبرامج إعالمية، واستدامة االهتمام باألجندأنشطة وإنتاج 

ً  2030لعام المستدامة  ية العربنتاج تقرير تقييمي عن العمل المشترك )الشبكة إ ذلك ايضا . شملحاليا

 ؛(العربية لفية في السياسات الوطنية )الشبكةاإلنمائية لألهداف ألدماج اإوكوثر(، وعن 

دني في أنشطة المناصرة لألهداف دراج الشراكة مع الحكومة والجامعات ومع منظمات المجتمع المإ -8

في زمن التحّول: نحو تنمية تضمينية شاملة" لعام  األهداف اإلنمائيةتقرير "إعداد لفية، ومنها اإلنمائية لأل

، ةلبنان، واستخدامه في أنشطة مناصرة عدّ روتاري في الندية مع أ سكوا بالشراكةالصادر عن اإل 2001

واعتماده في معهد العلوم االجتماعية من قبل أساتذة التنمية وتوزيعه على المدارس الثانوية بالتعاون مع 

  ؛وزارة التربية

هداف ألااإلقليمية، مثل تكييف الوطنية واستخدام كل هذه الموارد في تقديم الدعم الفني لعملية التكييف  -9

لفية بحسب خصائص دول مجلس التعاون الخليجي؛ دعم مسارات تشاركية وإنتاج خطط ئية لألاإلنما

ً أللفية مكيّ اإلنمائية لهداف إنمائية مستندة الى األ بحرين، الاألردن، و: العربية في عدد من الدول فة وطنيا

 ؛ولبنان ودول أخرىاال في العراق قل اكتمأاليمن، الى جانب تجارب والمغرب، وفلسطين، والسودان، و

ما الشبكات اإلقليمية في األنشطة اإلقليمية والعالمية سيّ  مساهمة نشيطة من قبل منظمات المجتمع المدني، ال -10

 لفية، مثل: اإلنمائية لألهداف األذات الصلة ب

، وتوسع في نشاط 2010لفية عام ألاإلنمائية لألهداف لقمة المراجعة العشرية  مساهمة في -أ

 ني بعدها في المنطقة العربية؛ المجتمع المد

ما  تحضير أجندة تولي شبكات إقليمية عربية إدارة الحوارات الخاصة بالمجتمع المدني في إطار -ب

 ؛2030 خطة التنمية المستدامة لعامفضت الى اعتماد ، التي أ2015بعد 

في مسار  دماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقةالمعنية باإلعاقة وإجمعيات التوسع االهتمام بين  -ت

، ومشاركة ممثلين عن الشبكة اإلقليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة 2015التحضير ألجندة ما بعد 

 في المنطقة العربية في المنتديات الدولية وتقديم مساهمات في هذا اإلطار؛

مشاركات إقليمية في أنشطة جامعة الدول العربية، وفي المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وتقديم  -ث

همات هامة بما في ذلك المشاركة في تنظيم بعض األنشطة والمنتديات الى جانب المنظمات مسا

 الدولية المعنية.

 لفية. ألاإلنمائية لهداف األب ميدانية محلية وقطاعية استوحت مشاركات وطنية عديدة، وتجار -ج

 

ما الرسالة التي توجهها هذه الورقة فهي تسليط أنجز تحت هذا العنوان. أعن جزء مما يعبّر ما سبق عرضه 

ها لفية وعلى فائدتألاإلنمائية لهداف األالضوء على قيام شراكة قوية ومنتجة مع المجتمع المدني في مسار 

وات وال نها ساهمت في توليد أنشطة أخرى ال يمكن حصرها. وهي شراكة عمرها سنأ لجميع األطراف حيث

فرصة إلعادة تفعيلها على نطاق أوسع وأكثر  2030التنمية المستدامة لعام  طةختزال مستمرة، وسوف تشكل 

 ً  . تقدما
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 ديدة على المستوىنتجت معرفة جأغطت هذه الشراكة المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية، و

الحكومية نشطة تعاون ملموسة بين مختلف األطراف أنتجت برنامجا لبناء القدرات، والمفهومي، كما أ

شراك القطاع الخاص، يقابلها إن نقطة الضعف األكثر أهمية كانت عدم التمكن من واألكاديمية والمدنية. إال أ

ضافة الى لفت النظر الى أهمية شراك اإلعالميين بشكل منهجي، والتعامل معهم كشريك تنموي، إإنجاح في 

 يوقد أظهر التفاعل مع شركائنا في الدول األعضاء خالل األشهر األخيرة التي تلت تبنّ  عالم والتواصل.اإل

ً أثناء عمل اإلسكواهمية دوراإلازدياد أ 2030التنمية المستدامة لعام  خطة في  عالم والتواصل، خصوصا

ً  اإلعالم ن يكون اهتمام، والعراق، واليمن. ومن المتوقع أالسودان ً  قويا  خرى. األ في الدول أيضا

تنفيذ لى الإن هذه الشراكة شملت مختلف مراحل العملية التنموية، في مسارها من لحظة التشكل المفهومي كما أ

 والمتابعة والمراجعة.

 

 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  مراحل التخطيط والتنفيذدور المجتمع المدني في  -2

، التي تشكل اإلطار 2030بدأ سريان خطة التنمية المستدامة لعام  2016اعتباراً من األول من كانون الثاني/يناير 

لمجتمع ا العالمي األشمل لألولويات والتوجهات التنموية للعقد ونصف العقد القادمين. أكد مضمون الخطة على دور

 جندة عالمياً وإقليمياً، كما على المستوى الوطني. المدني في تنفيذ هذه األ

 "؛ وشعارها "تحويل عالمنا"قوية أيضاً. فعنوانها لغةً مفردات جديدة و 2030تدامة لعام التنمية المس خطة تضمّ 

(. باإلضافة إلى ذلك، فإن النداء no one is left behind)وهي التعبير العربي المقابل لـ " تنمية ال تسثني أحدا

 حن الشعوبن)اإلعالن( والذي استشهدنا به في بداية هذه الورقة يستخدم تعبير الخطة المتضمن في القسم األول من 

في تأكيده على المشاركة المواطنية بالمعنى الواسع، ثم يعدد الشركاء ومن ضمنهم المجتمع المدني، ويرى في 

 لنجاحها. وسعيهم الفعال إلى تحقيقها، الشرط الضروري  2030 لعامالمستدامة لخطة التنمية تملك الناس 

 

 خطةاليعيدنا ذلك إلى ضرورة مشاركة الناس، والمواطنين، والمجتمع المدني، في كل مراحل العمل على تنفيذ 

جتمع وللم ،التنموية على مختلف المستويات )العالمية واإلقليمية والوطنية(، وفي مختلف مراحل دورة حياتها

 ن. عاماً من اآل 15إلى اإلنجاز بعد  من الوالدة ،المدني دور في كل مرحلة
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 :2030 خطة التنمية المستدامة لعامأدناه مراحل دورة حياة  6 يمثل الشكل

 2030: مراحل دورة حياة خطة التنمية المستدامة لعام 6الشكل 

 

 للمجتمع المدني دوره في كل مرحلة.

 –وهو حضر فعالً  –)صياغة المفاهيم(، ال بد من حضور المجتمع المدني المفهمة في مرحلة  -1

يرها، وتفس الخطةفي المنتديات العالمية واإلقليمية من أجل ضمان حضور وجهة نظره في صياغة 

 ؛تعبير عن وجهات نظر جميع االطرافوالحرص على التوازن في ال

رية من أجل إسماع صوت الفئات مشاركة المجتمع المدني ضرو التكييف الوطنيفي عملية  -2

ائم رة عن التنوع القاالجتماعية المهمشة وضمان أن تكون عملية التكييف تضمينية وشاملة ومعبّ 

 ؛2030 لخطة التنمية المستدامة لعامالتعبير عن ذلك في الصيغة الوطنية من ثّم في المجتمع، و

أولويات الفئات المهمشة ومن  على المجتمع المدني أن يحرص على إدراج التخطيط،في مرحلة  -3

الحتياجات جميع ال صوت لهم، وحاجاتهم في الخطط الوطنية، وأن تكون هذه الخطط مستجيبة 

 ؛على النحو األمثل الفئات

يقع على المجتمع المدني قسط من المسؤولية في التدخل الوطني والقطاعي  التنفيذفي مرحلة  -4

 ؛ع اإلنمائيةوالمحلي لتقديم الخدمات أو تنفيذ المشاري

ن يقوم بمتابعة علمية وبتقييم موضوعي للتقدم حيث على المجتمع المدني أ، الرصد والتقييمفي  -5

 ؛المحقق

ً في  -6 يساهم في ، بحيث المساءلة والتصحيحأخيراً، على المجتمع المدني أن يلعب دوره أيضا

ستفادة من سابقتها، باال ماً واستجابةً أكثر تقدّ  تطوير االتجاهات واالستراتيجيات الوطنية لتصبح

 م المعرفي الذي ال يتوقف. من التجربة ومن التقدّ 
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 وطني وإقليمي وعالميدور  -3

كما أن للمجتمع المدني دوراً محدداً في كل مرحلة من مراحل الدورة التنموية، كذلك له دور في كل المستويات 

نة يل مستوى من هذه المستويات أهداف وأولويات معلكووالوطنية والمحلية. أو شبه اإلقليمية العالمية واإلقليمية، 

 ن يقابلها أدوات التنفيذ المالئمة. يجب أن ت ولى العناية، وأ

ن تكون فاعلةً على كل المستويات )وال ن منظمات المجتمع المدني منفردة أتستطيع كل منظمة م أالمن الطبيعي 

ن أ مجموع منظمات المجتمع المدني، بصفتها كالً، ال بدّ إال ان في كل المراحل التي ذكرت في الفقرة السابقة(، 

تغطي كل المراحل وكل المستويات، ضمن توزيع عمل مناسب. وإذا كان المستوى الدولي واإلقليمي هو من 

هي األكثر رها وغي يةأولويات الشبكات اإلقليمية بالدرجة األولى، فإن الشبكات والجمعيات المحلية القاعدية والنقاب

 و القطاعي. عامل مع المستوى الوطني والمحلي أالً للتتأهي

 في ما يلي بعض األفكار المتعلقة بدور المجتمع المدني في كل مستوى، والتحديات التي يواجهها:

 

 المستوى الوطني

على المستوى الوطني، الذي يشمل أيضا المستوى القطاعي والمحلي، فإن أدوار المجتمع المدني متعددة جداً، 

 ووسائل العمل متنوعة، وإمكانيات المشاركة وأشكالها مفتوحة لكل أشكال التنظيمات والحركات والحمالت. 

، ي فترض أن تطال هذه 2030المستدامة لعام وفي ما يخص تنفيذ خطة التنمية الوطنية المستندة الى خطة التنمية 

 المشاركة مختلف مراحل رسم السياسات الوطنية، ومن ثم إلى التنفيذ، والرصد والمتابعة وأخيراً المساءلة.

، ال بدّ أن تشارك منظمات المجتمع المدني في عضوية اللجان الوطنية تطوير السياسات الوطنيةفي مرحلة  -

الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وأن تشارك في عملية التكييف الوطني، والحرص التي تتولى إدارة إعداد 

 على إسماع صوت الفئات األكثر تهميشاً.

 ة.و تنفيذ المشاريع التنمويمن مهام تقديم الخدمات أ ا قسطه، يتحمل المجتمع المدني التنفيذوفي مرحلة  -

رئيسي ال يجب إهماله( على المجتمع المدني أن )وهو دور  المتابعة والرصد، ثم المساءلةفي مرحلة  -

يلعب دوره بحياديّة وكفاءة، األمر الذي يتطلب تطوير مهاراته ومعارفه للقيام بهذا الدور، بما في ذلك بناء 

 التحالفات الضرورية لضمان التأثير في تصحيح السياسات. 

 

 المستوى اإلقليمي

ولجهة الشراكة  2030التنمية المستدامة لعام  خطةفي ما يتعلق بتنفيذ األهمية  في بالغيعتبر المستوى اإلقليمي 

 بين كل األطراف، بما في ذلك لجهة دور المجتمع المدني في هذا المستوى. 

حيث  ،ةالتنموي الخططالحضور في  خجولة: ال تزال القضايا اإلقليمية بالمعنى الدقيق للكلمة المضامين -

هداف أالوطني، مع حضور للقضايا الدولية بحكم وجود آليات متابعة وعلى المستوى التركيز منصب 

لتي ادولية، في حين ال يوجد جهد كاف لتحديد قضايا إقليمية، ما عدا بعض القضايا الخاصة والجزئية، 
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 تشكل محور اهتمام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمستوى نفسه من التبلور.

طابع إقليمي، تكون  ذاتفي هذا الصدد، يمكن للمجتمع المدني ان يحرص على اقتراح قضايا ومهام 

. مثل 2030لعام المستدامة التنمية  خطةموضوع اهتمام مشترك بين منظمات المجتمع المدني في إطار 

م في تنسيق قائهذه القضايا ليست مفتعلة وهي قائمة في بعض المجاالت وال بد من تطويرها. مثال هناك 

لك ثمة ة نفسها، كمصادر المياه المشتركة؛ كذيبعض المجاالت البيئية التي تفرضها طبيعة المشكالت البيئ

ن بين الجنسين. لكن البد من التوسع ليشمل التعاو تحقيق المساواةقضايا مشتركة في مجال تمكين المرأة و

ة يجال الخبرات في تقديم الدعم لالجئين وحمابخجل مثل إمكانية التنسيق في م مطروحةقضايا أخرى ال 

 الوافدةو كثر من دولة(، وكذلك إمكانية طرح قضايا العمالة المهاجرةحقوقهم )وهي مشكلة مشتركة في أ

و أبسياسة الجوار األوروبي  ما يختصّ أو التعاون وبناء القدرات فيرة والمستقبلة، بين البلدان المصدّ 

 . القضايا المشتركةمن  التجارة الدولية وغيرها

 

عربية ما جامعة الدول السيّ  : تتعلق نقطة الضعف األساسية بتطوير هياكل المؤسسات اإلقليمية اللياتاآل -

ومجلس التعاون الخليجي، لجهة ضرورة تحديث الهياكل من مجالس ولجان وآليات بما يسمح بمشاركة 

أوسع للمجتمع المدني. كذلك تكمن أهمية تطوير العالقات مع المكاتب اإلقليمية لألمم المتحدة والمنظمات 

و لجهة الشركاء الذي يجب ان ال يقتصروا أ جنداتاألالدولية األخرى بتوسيع العمل والتعاون سواء لجهة 

 ر العمل معهم.دة يتكرّ على منظمات محدّ 

 

: هم أيضا بالدرجة األولى الشبكات اإلقليمية واالتحادات النقابية والمهنية اإلقليمية، الى جانب المعنيون -

عدام الثقة بين ممثلي ان أجواءهنا حول إزالة  يالشبكات والمنظمات الوطنية. ويتركز الموضوع األساس

في هذا السياق، على منظمات حوارات حقيقية بين الطرفين، و وبناءالحكومات وممثلي المجتمع المدني، 

ً  ن تلعب دوراً األمم المتحدة أ  لى نتائج ملموسة. إيصاله إفي تسهيله و رئيسيا

 

 المستوى الدولي

غالباً ما تكون األجندات واألنشطة والمسارات محدّدة مسبقاً وقبل وقت طويل على هذا المستوى. إن حضور ممثلي 

المجتمع المدني العربي ضروري جداً. ولضمان هذا الحضور يجب االستفادة الى الحد األقصى من اآلليات وقنوات 

لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي؛ واآلليات الطارئة: المشاركة الموجودة )اآلليات الدائمة: مثل نظام االعتماد 

 أي الخاصة بكل نشاط(. 

 بالنسبة الى ممثلي المجتمع المدني العربي، فإن المحاور الرئيسية لمساهمته دوليا تتلخص في ما يلي:

: يمكن للمجتمع المدني من خالل حضوره في المنتديات العالمية ومن خالل شبكة تحالفاته المضامين -

ما في المجاالت التي ال تلقى اهتماما سيّ  الدولية، أن يحرص على طرح القضايا واألولويات اإلقليمية ال

كافيا مثل قضايا الهجرة، والنزوح واللجوء، وتعميق النظرة الى قضايا النزاع والتمييز بين أنواعها ال 

ح األولويات المتصلة باالقتصاد سيّما الحروب واالحتالل مقابل النزاعات الداخلية. كما يمكنه أن يطر

معايير ب الشركات المتعددة الجنسيات والزامالعالمي، ال سيّما قضايا الديون، والتجارة الدولية وشروطها، 
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استقرار أسعار المواد الزراعية والمواد األولية، واالهتمام  نحو ، والسعيحقوق االنسان والسالمة البيئية

خصوصاً برفع قضايا الدول العربية األقل نمواً. ويقع على عاتق المجتمع المدني أيضا أن يرفع الصوت 

عاليا في مجال الحفاظ على السلم والحوكمة الرشيدة، وللضغط من أجل اعتبار قضية السلم واألمن قضايا 

 عربيةالدول ال واجههتجل تجاوز المقاربات األمنية والعسكرية لما أقليمية. كما يمكنه الضغط من عالمية ال إ

وق من والتنمية واحترام حقتشديد على الترابط بين السلم واألرهاب، والالتطرف واإلما سيّ  من مشاكل، وال

 . االنسان والعدالة

 

على اعتماد لدى المجلس االقتصادي  كبر عدد ممكن من الجمعياتأ: العمل على حصول اآلليات -

عمال الجمعية العامة، والمنتديات ستفادة من ذلك للتمكن من متابعة أواالجتماعي لألمم المتحدة، واال

واجتماعات اللجان التي تعقد على الصعيد العالمي. ومن الضروري جدا مشاركة منظمات المجتمع المدني 

الذي ينظم في  2030ابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لمت

ً  نيويورك  ، وفي األنشطة التحضيرية لهذا المنتدى.سنويا

 

منظمات وطنية. شبكات وهم الشبكات اإلقليمية بالدرجة األولى، إضافة الى مساهمة ممكنة ل المعنيون: -

ن توسع من نطاق تحالفاتها مع الشبكات أولكن على الشبكات اإلقليمية ان تلعب دورها في هذا المجال، 

جل تبني القضايا المشتركة، ومن أجل الدعم المتبادل لقضايا أن تتبادل الدعم معها من أاإلقليمية األخرى، و

 لكي تتمكن من تحضير ةمعرفبناء الكل إقليم. من متطلبات هذه المشاركة تنمية قدرات هذه الشبكات و

 تالك مهارات التفاوض والعرض في المنتديات الدولية.  ملفاتها بشكل جيد ومتقن، وام

 

 2030المخطط العام ألدوار المجتمع المدني في اجندة 

، واألدوار التي 2030 خطة التنمية المستدامة لعامالتالي الصورة العامة لدورة العمل من أجل  7 الشكل يلخص

ل فئة هزة لدور كيمكن للمجتمع المدني أن يلعبها على مختلف المستويات، مع التأكيد على أنه ال توجد وصفة جا

د بنفسها الدور والمساهمة بما يتفق مع رسالتها ومهامها نه يعود للمنظمة أو الشبكة أن تحدّ أو كل شبكة، بل أ

  وقدراتها.وأولوياتها 
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 الجزء السادس: خالصة

في دعم يما الس ،التي برز فيها دور المجتمع المدني في المنطقة العربية على عدة مستوياتالواعدة كل األمثلة  تدل

 على تحقيق تحوالت نوعية سواءً  قدرة المجتمع المدني ومنظماته، على قدرة مختلفة الجهود التنموية في قطاعات

النتائج اإليجابية خالل العقدين الماضيين بالخصوص باستعداد  وت بّشر بعضعلى مستوى السياسات أو الخدمات. 

ومقاصدها  17ـالمجتمع المدني في عدد من الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال

 . 169ـ ال

زدهار بأن البيئة التشريعية والمؤسسية في معظم الدول العربية ليست مالئمة ال كذلك االعترافإال أنه يجب 

ما يّ س ، المستوى المؤسسات اإلقليميةاتخذت على التي الخطوات اإليجابية  بعض بالرغم منالمجتمع المدني، 

خالل السنوات األخيرة، وتشكيل  عمالة مع المجتمع المدني على جدول األجامعة الدول العربية لجهة وضع الشراك

 سية لهذه الغاية، بما في ذلك المبادرة األخيرة للعقد العربي للمجتمع المدني. آليات مؤسّ 

ذ ال تزال هناك معوقات كثيرة في التشريع إ، وإن كانت في االتجاه الصحيح، فهي ال تكفي وحدها ،إن هذه الجهود

يتجاوز الدور  ما وخاصة في، ره كامالً دوبعلى القيام ع المدني المجتمقدرة والتنظيم والممارسة تحول دون 

 الخدماتي وتنفيذ المشاريع. 

 المعوقات

 في الوقت مليء والواقع ن تكون عليه األمور، أبالنوايا واألفكار والتصورات لما يجب  مليء الخطاب الراهن

ة في ن يكون. وتتمثل عملية التنميأعينه بالتحديات والمعوقات التي تصنع الفجوة بين ما هو قائم وبين ما يجب 

وتغييره نحو األفضل من خالل توحيد جهود كل  "تحويل عالمنا" نحوالمشترك هذه الفجوة من خالل العمل ملء 

 ما المجتمع المدني.سيّ  الشركاء التنمويين، ال

يمكن ال ومختلف المستويات والمحاور،  فيداءه لدوره التنموي د عمل المجتمع المدني وأالتي تقيّ  المعوقات تتواجد

دور المجتمع بوذات الصلة  بعض اإلشكاليات األكثر أهمية وتداوالً  التي ستتناول هذه الورقة في سياقتغطيتها كلها 

 :2030المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

جندات الدولية على عمل الشركاء ل المعوقات األساسية في طغيان األ، تتمثدوليعلى المستوى ال -

أولوياتها  كييفالى تأحياناً ما منظمات المجتمع المدني اإلقليمية والوطنية، التي تضطر سيّ  التنمويين، ال

امها بدورها التمثيلي لمجتمعها قيجندات المانحين والجهات الدولية، األمر الذي يعيق وبرامج عملها مع أ

حويلي قيامها بدورها الت ذلك ن تمثلها وتدافع عن مصالحها. كما يعيقة التي يفترض أو للفئات االجتماعيأ

جندات قد ال تكون مالئمة. ومن جهة راف عن األولويات الوطنية لصالح أباتجاه التنمية حيث تدفع لالنح

معنى الشراكة بين المانح والمنظمة  تحريفئق إضافي يتمثل في األطراف الدولية والمانحين، ثمة عا

ً وهي المتعاقد معها، من منظمة شريكة الى منظمة مستفيدة من الدعم،  كرر يتتقتصر على جمعيات  غالبا

 العمل معها دون اعتماد معايير محايدة وموضوعية بالضرورة. 

 

 هياكلهي طبيعة من أهم العقبات التي تواجه مشاركة أمثل للمجتمع المدني ، قليميعلى المستوى اإل -

 السيما الحكومية– . ففي غالب األحيان ال تعتمد هذه المؤسساتالمؤسسات اإلقليميةوآليات عمل معظم 
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التشاركية في عملها، فتبقى مشاركة المجتمع المدني شكلية ومحدودة، وتتحسن الصورة من  المقاربة-منها 

 آليات دولية تدفع أحياناً إلى مزيد من االنفتاح والمشاركة.متولدة من الل محفزات خ

 

ليه يغلب عمناخ دول عربية ب ةسم تواجد عمل منظمات المجتمع المدني في عدتّ ي، المستوى الوطني على -

من حرية التأسيس والعمل،  الجانب التشريعي الذي يحدّ  في . وتكمن القيود، فتهّمش عملهنعدام الثقةا

يع حتى حين يكون التشر ،ات القضائيةالحقوبعض الم التمويل،مستوى على أخرى باإلضافة إلى قيود 

 ً   .مرنا

 

 التوصيات

 زها:أبر ، مندورهلتفعيل ضرورية ومتطلبات ذاتية فهناك نفسه،  المجتمع المدني تحدّيات بالنسبة الىأما 

ي موقف ف ال تعني فقط تغييراً العربية و المنطقةأهمية في  القضية األكثر ، وهياالستقاللية الحفاظ على -أ

 ً ً  الحكومات، بل تتطلب اقتناعا بذلك من قبل منظمات المجتمع المدني نفسها )نقابات، وجمعيات مهنية،  ذاتيا

لى عبناء عالقات سليمة قائمة االستقاللية عن الحكومات وتعني ومنظمات غير حكومية على اختالفها(. 

 نالتكامل والتعاون في خدمة الصالح العام. وكما يفترض أدوار والمواقع، والسعي الى احترام اختالف األ

تتمتع المنظمات غير الحكومية باالستقاللية تجاه الحكومة، كذلك عليها التمتع باالستقاللية تجاه المانحين، 

 . ةلمموالالجهات وعدم التحول الى مجرد أداة تنفيذية خاضعة لشروط 

 

ة فقي الواسع في ما بينها. فما هو قائم حتى الساع، والتشبيك األاالنفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني -ب

ن أهو التشبيك والتعاون بين فئة واحدة متشابهة من فئات التشكيالت المكونة للمجتمع المدني، في حين 

 لحيث يشك هاأشكال الحكومية على اختالفبناء عالقات تعاون وثيقة بين المنظمات غير هو المطلوب 

ً فقي شرطهذا التشبيك األ ً ضروري ا  . "ناتحويل عالم"ألداء دور مؤثر في السياسات وفي التنمية وفي  ا

 

من المعارف والمهارات  تملك منظمات المجتمع المدني كثيراً  :القدرات من معرفة ومهارات تطوير -ت

وأثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها على القيام بمهام صعبة ومركبة، وعلى أداء أدوارها بشكل ال يقل كفاءة 

المهارات ن كثيراً من منظمات المجتمع المدني تنقصها أيبدو  ،من ناحية أخرىعن أداء األطراف األخرى. 

في مجال المفاوضات العالمية تها محدودة مشاركمجاالت عمل معينة. على سبيل المثال، تبقى في 

مر وكذلك األ وعقود الشركات المتعددة الجنسيات.واإلقليمية الخاصة بالتجارة العالمية ومسألة الديون 

والمساءلة ة جعة القضائيبالنسبة الى نقد السياسات الدولية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وفي المرا

 ن هذه المعارف والمهارات تتفاوت بين فئات مكونات المجتمع المدني.الحقوقية وغيرها. كما أ
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م ي  من الحرص على تغليب قِ  التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني، ال بدّ  بمنظومة القيمفي ما يتعلق و -ث

لذلك  ،س والمنفعة واالحتراف والتسابق على المواردالتناف  منع والتشبيك، بدالً التعاون والتضامن والتطوّ 

م توجه يقجل احترام منظومة من أصادقة  بذل جهود ها مسؤولية  تقع على منظمات المجتمع المدني نفسِ 

 .  وتساعد على مزيد من المساءلة والشفافية تجاه الحكومات والمانحين والرأي العام عمله

 

 دور األمم المتحدة

الً لجهود الحكومات من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، تلعب منظمات األمم المتحدة دوراً اكماست

بيئة تشريعية ومؤسسية وسياسية محفزة للمجتمع  من خالل دعم وتوفير الثغرات والمعوقاتهذه أساسياً في سدّ 

 .نات المجتمعكل مكوّ قة وتعاون بين ث مناخ نحو بناء ،بين كافة األطرافتوفير مساحات للحوار والمدني، 

 

بالتشاور مع أطراف تنموية دولة  193الذي تم بموافقة حكومات  2030خطة التنمية المستدامة لعام إقرار  يمثلو

نة ثمي ، فرصةً بين الدول األعضاء في األمم المتحدة االختصاصات، وبعد مداوالت طويلة غير حكومية متعددة

البلدان تمكن حتى ت العربية المنطقةفي السيما بين الحكومات والمجتمع المدني فعّالة شراكة لبناء  استثمارهايجب 

 والتعاونالتضامن في مناخ يطبعه التي تطمح اليها  2030لعام  التنمية المستدامةأهداف تحقيق من بكل مكوناتها 

  . والشراكة الفاعلة
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