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منط  بني  مت�صل  خط  عرب  النا�س  بني  تربط  التي  االجتماعية  العالقات  تختلف 
ومنط "اجلمعيات".  فنمط املجتمعات االأهلية ميثل العالقات  "املجتمعات االأهلية" 
االأولية التقليدية التي تعترب غايات يف ذاتها.  ويعرف النا�س يف هذه املجتمعات 
على  قائمة  بينهم  فيما  امل�صاركة  وتكون  البع�س،  بع�صهم  واحتياجات  ظروف 
اأما  املوارد.   ذلك من  وغري  والعمل  واملنتجات  النقود  ت�صمل  التي  املبادلة  تقاليد 
منط اجلمعيات فيقوم على م�صالح م�صرتكة لفئات من النا�س تكون "جمموعات 
اأع�صاء هذه  يعرف  وال  واالأعمال.   التجارة  واحتادات  العاملني،  كنقابات  م�صالح" 
املجموعات بع�صهم البع�س بال�رضورة، ولي�صت العالقات التي تربط فيما بينهم 
�صبكة  ال�صبكتني،  هاتني  ومن  اأخرى.   الأغرا�س  و�صائل  بل  ذاتها  حد  يف  غايات 
املجتمعات االأهلية و�صبكة اجلمعيات، تتاألف الهياكل الو�صيطة التي توؤدي عدداً 
عبارة  وهي  واحلكومات،  االأفراد  بني  والو�صاطة  الربط  مثل  الهامة  الوظائف  من 
عن اأن�صجة رابطة داخل الن�صيج الكلي للمجتمع، كما اأنها و�صيلة للم�صاركة 
ال�صيا�صية.  وجدير بالذكر اأن املركزية، والتو�صع العمراين، و�صائر قوى التغيري، كانت 

تعمل على حتريك املجتمعات نحو منط اجلمعيات.

واأ�صبحت منظمات املجتمع املدين غري احلكومية ت�صطلع مب�صوؤوليات متزايدة، كما 
و�صلطة على امل�صتويني الوطني والعاملي.  ويتاألف  اأ�صبح دورها يكت�صب و�صوحاً 
بع�س هذه املنظمات من اأفراد ي�صكلون "جمموعات م�صالح"، مثل النقابات العمالية، 
واجلماعات  اخلريية،  واملوؤ�ص�صات  والعلمية،  املهنية  واجلمعيات  ال�صناعات،  واحتادات 
االأهلية، ويعمل بع�صها االآخر يف تقدمي اخلدمات االإن�صانية مثل التعليم، والرعاية 
ال�صحية، والقرو�س وامل�صاعدات االقت�صادية، وحل النزاعات.  وهناك منظمات تركز 
وحماية  االإن�صان،  و�صائر حقوق  واالأقليات،  للمراأة  املدنية  احلقوق  على ق�صايا مثل 
البيئة، واحلكم الدميقراطي، والف�صاد وا�صتغالل ال�صلطة.  ويقوم عدد كبري من هذه 
امل�صالح  اأو عن  باأن�صطتها  امل�صمولني  النا�س  الدفاع عن م�صالح  بدور  املنظمات 
بني  من  ولعل  بعينها.   ق�صايا  اأو  م�صاكل  وذلك يف  االأو�صع،  نطاقها  العامة يف 
الذي ميكن اأن  الوظائف املهمة ملنظمات املجتمع املدين اأنها تن�رض مبداأ "التطوع" 
ومن خالل ح�صد  االإن�صانية.   واخلدمات  االجتماعية  االأن�صطة  اأنواع  لكل  ين�رضف 
النا�س واملوارد، ميكن اأن تكون هذه املنظمات موؤثرة يف ال�صيا�صات الوطنية وتنفيذها.

املدين  املجتمع  موقع منظمات  "م�صكلة"  و�صف  ورد  بال�صيا�صات،  يتعلق  وفيما 
التايل:  النحو  على  هوبكنز  جونز  جامعة  من  الباحثني  من  عدد  اأجراه  م�صح  يف 
"رغم تزايد وجودها واأهميتها، فاإن منظمات املجتمع املدين قد ظلت لوقت طويل 
مبثابة القارة املفقودة من امل�صهد االجتماعي لعاملنا.  وما زال احلديث االجتماعي 
اجتماعيتني  دائرتني  بوجود  يعرتف  الذي  القطاعني،  بنموذج  وال�صيا�صي حمكوماً 
فقط خارج وحدة االأ�رضة، هما ال�صوق والدولة، اأو االأعمال واحلكومة.  ونتيجة لذلك، 

مقدمة)1(

 )1( �مل�سدر: �لإ�سكو�، نحو �سيا�سات �جتماعية متكاملة يف �لدول �لعربية: �إطار وحتليل مقارن، 2005،
E/ESCWA/SDD/2005/4، �ص 44-30.
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تعطلت قدرة منظمات املجتمع املدين على امل�صاركة يف املناق�صات الهامة التي 
امل�صكالت  حل  االإ�صهام يف  على  قدرتها  اأ�صبحت  كما  ال�صيا�صات،  ب�صاأن  جتري 

امللحة حمل اعرتا�س اأو جتاهل يف اأغلب االأحيان".

املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومة  بني  القائمة  العالقات  تختلف 
اختالفاً كبرياً ح�صب م�صتويات الدميقراطية.  فنظم احلكم باالأوامر، غالباً 
اإال يف  بها  ت�صمح  وال  امل�صتقلة  احلكومية  غري  املنظمات  ت�صكك يف  ما 
حدود �صيقة. وهي ت�صدر القوانني والقواعد بغر�س ال�صيطرة عليها ولي�س 

بغر�س تنظيمها.

وكثري من املنظمات غري احلكومية م�صغول مب�صالح اأع�صائه، بينما غريها م�صغول 
االأفراد،  اإىل  العامة، وبع�صها م�صغول بتوفري خدمات  بالدفاع عن بع�س الق�صايا 
واالأ�رض، واملجتمعات االأهلية.  ويُذكر اأن انت�صار النوع االأخري من املنظمات غري احلكومية 
يف املجتمعات النامية قد تلقى دفعة قوية من جانب اجلهات املانحة الدولية، �صواء 
كفاءة  عدم  لتعوي�س  بدائل  عن  بحثاً  االأطراف،  املتعدد  اأو  الثنائي  امل�صتوى  على 
املنظمات غري  تُعترب  التنمية وجهودها.  كما  توجيه موارد  احلكومية يف  الوكاالت 
احلكومية و�صيلة لت�صجيع التطوع وتعزيز فر�س امل�صاركة على م�صتوى القاعدة.  
ويف حني اأن كثرياً من املنظمات غري احلكومية ما زالت تعمل بجد للوفاء باأهدافها 
املعلنة، اإال اأن منظمات اأخرى مل تفعل.  وقد يكون الدافع وراء القيادات والعاملني 
يف املنظمات غري احلكومية هو الرغبة يف خدمة الغري، اأو اال�صتفادة من فر�س العمل، 
اأو ا�صتغالل العمل يف حتقيق م�صالح �صخ�صية.  وكثرياً ما اجتذبت املنظمات غري 
احلكومية بع�س القيادات اال�صتغاللية، خ�صو�صاً على م�صتوى املنظمات الوطنية.  
وت�صمل الفوائد التي ي�صعون اإىل حتقيقها املال واالمتيازات، واملكانة والتاأثري املقرتن 
اأما امل�صتفيدون فهم  بال�صلة، والتعامل مع �صاغلي منا�صب النفوذ وال�صلطة.  
الكايف  التاأثري  ولديهم  بالعملية،  لديهم معرفة  واأقاربهم ممن  ال�صفوة  اأفراد  عادة 
التمويل.   لت�صهيل  الالزمة  ال�صبكات  ومع  البريوقراطية،  التعقيدات  مع  للتعامل 
ومن املوؤ�صف اأن هذه النماذج تُلقي بظالل ال�صك على كثري من القادة والعاملني 

الغيورين على م�صلحة النا�س وم�صلحة املنظمات التي يديرونها.

اإن املنظمات غري احلكومية تخدم عدداً من الوظائف الهامة يف املجتمع.  
وعلى ال�صيا�صات اخلا�صة بها اأن ت�صجع تكوينها وت�صهل اأن�صطتها.  ومن 
ال�رضوري اأن يكون هناك لوائح عامة لتنظيم هذه االأن�صطة بهدف احلفاظ 
على ال�صفافية، وامل�صاءلة، وااللتزام باأهدافها املعلنة، ولي�س بهدف و�صعها 

حتت �صيطرة احلكومات.
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عدد اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف كل بلد عربي
 ون�سبتها اإىل اإجمايل ال�سكان

ن�سيب كل جمعية من عدد ال�سكانعدد اجلمعياتالبلد
عدد ال�سكان

118961986771901�لأردن

126462139936677�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

45010468142326�لبحرين

90651032780011393تون�ص

3376966933769(*) 1000�جلز�ئر

130617357947489�جلماهريية �لعربية �لليبية

12251940500015840�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

17853937935822061�ل�سود�ن

5669292670005162�لعر�ق

101257700025514ُعمان

145951700003543فل�سطني

17154113090654قطر

66339963751509�لكويت

336040990001219لبنان

27068817135173018م�رص

3850031352000815�ملغرب

4402760103862729�ململكة �لعربية �ل�سعودية

60030690005115موريتانيا
 

�مل�سدر: بيانات ر�سمية متو�فرة للعامني 2007 و2008، مت حتليلها يف مركز معلومات �ل�سبكة �لعربية للمنظمات �لأهلية: 
.www.shabakaegypt.org

)*( بلغ عدد �جلمعيات �لأهلية على م�ستوى �ملحافظات يف �جلز�ئر، و�لذي يت�سمن �لنو�دي و�حتاد�ت �لطالب وفروع 

�جلمعيات �ملركزية، 70 �ألف جمعية يف عام 2007.
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مفه�م املجتمع املدين

"جمموعة من  ت�صكله  ن�صبياً  واقع مبهم  على  املدين"  "املجتمع  يدل م�صطلح 
لتحقيق  والدولة  االأ�رضة  بني  العام  املجال  متالأ  التي  احلرة  التطوعية  التنظيمات 
والت�صامح  والرتا�صي  االحرتام  ومعايري  بقيم  ذلك  يف  ملتزمة  اأفرادها،  م�صالح 

واالإدارة ال�صلمية للتنوع واخلالف)2(."

)2( �سعد �لدين �إبر�هيم، �ملجتمع �ملدين و�لتحول �لدميقر�طي يف �لوطن �لعربي، تقدمي �سل�سلة در��سات م�رصوع �ملجتمع �ملدين 

و�لتحول �لدميقر�طي يف �لوطن �لعربي، �ل�سادرة عن مركز �بن خلدون للدر��سات �لإمنائية، بال�سرت�ك مع د�ر �لأمني للن�رص، 
1997، �لقاهرة.

م�سطلحات ذات عالقة باملجتمع املدين

منظمات املجتمع املدين )Civil Society Organizations(: وهي جتمعات من اأ�صخا�س ومن 
العام وال  للقطاع  تنت�صب ال  ولكنها ال  ر�صمية،  اإىل حد ما  ولها هيكلية  جمعيات، 

للقطاع اخلا�س املربح؛

يخطئ  ما  وغالباً   :)Non-governmental organizations-NGOs( احلكومية  غري  املنظمات 
من  ترتاوح  التي  املجاالت  �صتى  يف  تعمل  وهي  املدين.   املجتمع  وبني  بينها  النا�س 

امل�صاعدة االإن�صانية اإىل الدفاع عن حقوق االإن�صان مروراً بحماية البيئة؛

منظمات املجتمعات املحلية )Community-based organizations(: وهي جمعيات مكونة 
من نا�صطني وم�صتفيدين يقيمون يف منطقة جغرافية حمددة )حي اأو قرية اأو دائرة 
�صكنية ما(، وهي تعول كثرياً على امل�صاهمات التطوعية الأع�صائها، ولكن من اجلائز 

اأي�صاً اأن حت�صل على اأموال من املنظمات غري احلكومية؛

 )Non-governmental development organizations(: املنظمات غري احلكومية من اأجل التنمية
وهي املنظمات املخت�صة باإر�صال االأموال املوجهة للتنمية والتي تعمل على ال�صعيد 
الدويل بتوجيه امل�صاعدات من ال�صمال اإىل اجلنوب. ولغالبية البلدان النامية منظماتها 
غري احلكومية من اأجل التنمية.  وعلى عك�س منظمات ال�صمال، فاإن منظمات اجلنوب 
لتنفيذ  املدين  املجتمع  من  اأخرى  بكيانات  تختلط  التنمية  اأجل  من  احلكومية  غري 

م�صاريع التنمية اأو لتعبئة املجموعات ال�صكانية املحلية؛

منظمات التح�صي�س غري احلكومية )Advocacy NGOs(: وهي تقدم خدمات يف جماالت 
البحوث والتاأهيل وجمع املعلومات ون�رضها. ومن االأمثلة ال�صائعة عن هذا النوع من 
فاإن  الدويل  ال�صعيد  على  اأما  االأهلية.  املنظمات  واحتادات  التجارة  غرف  املنظمات 
املجل�س الدويل للرعاية االجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، واملجل�س العاملي لالأعمال 

التجارية من اأجل التنمية امل�صتدامة تنت�صب اإىل هذا النوع من املنظمات؛

ال�صنف  هذا  يف  وتدخل   :)Interest group associations( امل�صالح  جمموعات  جمعيات 
املنتجني  وتعاونيات  واملهند�صني،  واالأطباء  املحامني  جمعيات  مثل  املهنية  اجلمعيات 
النقابات  اإىل  اإ�صافة  املتقاعدين،  وكذلك  املوؤ�ص�صات،  كوادر  وجمعيات  وامل�صتهلكني، 

التي تتمثل مهمتها االأوىل يف الدفاع عن م�صالح املن�صمني اإليها يف جمال العمل.

�أجل  �مل�سوؤولية من  �أياٍد مرئية: حتّمل   ،2002 ،)UNRISD( �لجتماعية  �لتنمية  لبحوث  �ملتحدة  �لأمم  �مل�سدر: معهد 
�لتنمية �لجتماعية، �ص 101.

•

•

•

•

•

•
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جمالت تدخل منظمات املجتمع املدين وتاأثريها)3(

القائم  االجتماعي  العمل  من  كبري  بجزء  املدين  املجتمع  ت�صطلع منظمات 
واجلماعات.  وقد  االأفراد  اإىل حماية حقوق  والذي يهدف  والتنظيم  التطوع  على 
�صكل عدد من هذه املنظمات، مثل اجلمعيات اخلريية والتعاونية، اأطراً للم�صاركة 
العامة يف معاجلة م�صكالت اقت�صادية واجتماعية، وامل�صاهمة يف توفري اخلدمات 
والرعاية.  و�صاهم البع�س من منظمات املجتمع املدين يف ق�صايا احلكم الر�صيد 
والدميقراطية، وذلك من خالل دعم جهود االإ�صالح ال�صيا�صي واالجتماعي، فيما 
�صاهم البع�س االآخر يف اأن�صطة الدعوة العامة واملراقبة وتعبئة الراأي العام حول 
ق�صايا و�صيا�صات تنموية ملّحة، ومنهم من انخرط يف جمال الدفاع عن حقوق 
االإعاقات  ذوي  واالأ�صخا�س  والطفل  املراأة  وحقوق  واملدنية،  ال�صيا�صية  االإن�صان 
اأبرز املجاالت املحورية لتدخل منظمات  وغريها من الفئات املعّر�صة.  وفيما يلي 

املجتمع املدين:

امل�صاركة يف توفري اخلدمات وتنظيم حمالت التوعية والدعوة والدفاع؛
بناء القدرات املوؤ�ص�صية واإدارة برامج التنمية ون�رض املعلومات؛

مكافحة الفقر وتاأمني و�صائل الدعم املعي�صي والقرو�س ال�صغرية؛
النهو�س باملراأة وتعزيز مكانتها وم�صاركتها ودعم الفئات املهّم�صة واملعّر�صة؛

حماية البيئة وتر�صيد ا�صتخدام املوارد.

املجتمع  منظمات  تدخل  تاأثري  ب�صاأن  اأعّدت  التي  الدرا�صات  نتائج  اإن 
املدين مل تكن اإيجابية يف متيزها عن تدخل احلكومات يف جماالت مكافحة 
اأو نوعية اخلدمات وفاعلية تقدميها. ورغم كفاءة منظمات املجتمع  الفقر 
املدين وقدرتها على التجديد واالختبار، ورغم جناحها يف تكييف م�صاريعها 
النجاح مل يكن ملحوظاً يف  اأن هذا  اإال  املحلية،  واالحتياجات  ال�رضوط  مع 

امل�صاريع االإمنائية التي تعتمد مناهج �صاملة ومتكاملة.

امل�صدر: معهد �لأمم �ملتحدة لبحوث �لتنمية �لجتماعية )UNRISD(، 2002، �أياٍد مرئية: حتّمل �مل�سوؤولية من �أجل 
�لتنمية �لجتماعية، �لف�سل �ل�ساد�ص.

•
•
•
•
•

)3( بالإ�سافة �إىل �مل�سادر �لو�ردة �سمن هذه �ملادة �لإعالمية، فاإن �إعد�دها ��ستند �إىل "دليل تعزيز �مل�ساركة بني �حلكومات 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف عمليات �ل�سيا�سات �لعامة" �ل�سادر عن �لإ�سكو�، 2009.
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�مل�سدر: �أماين قنديل، موؤ�رص�ت فعالية منظمات �ملجتمع �ملدين �لعربي، �ل�سبكة �لعربية للمنظمات �لأهلية، �لقاهرة 
.2010

جمالت اهتمام منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية

ع�امل م�ؤثرة يف تط�ر دور منظمات املجتمع املدين

�صاهمت عوامل خارجية وداخلية يف تطور منظمات املجتمع املدين وتفعيل دورها 
يف البلدان العربية خالل العقود الثالثة االأخرية، وكان اأبرزها:

1-  الع�امل اخلارجية:
تنامي دور املجتمع املدين العاملي؛

انعكا�س الق�صايا العاملية مثل العوملة وتغرّي املناخ؛
ترويج قيم ثقافية ومبادئ اإن�صانية وقانونية على امل�صتوى العاملي؛

تبّني مقررات دولية ب�صاأن حقوق االإن�صان والدميقراطية وال�صفافية وامل�صاءلة؛ 
توفري م�صاعدات اإمنائية من خالل منظمات املجتمع املدين.

2- الع�امل الداخلية:
تعزيز القدرات املوؤ�ص�صية وتفعيل �صبكات عمل متعّددة امل�صتويات؛

ت�صجيع م�صاركة منظمات املجتمع املدين؛

•
•
•
•
•

•
•
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تعزيز م�صادر التمويل واإ�رضاك الفئات امل�صتهدفة والقطاع اخلا�س؛
تبّني �صيا�صات االإ�صالح االقت�صادي وتراجع دعم الدولة للخدمات العامة؛

تزايد معدالت الفقر والبطالة والتهمي�س االجتماعي؛
تنامي توجهات التنمية املحلية التي تعتمد مناهج تعبئة القدرات واملوارد؛

تطّور تكنولوجيا االت�صال وتوفر املعلومات على نطاق وا�صع؛
�صعف التمثيل احلزبي والنقابي يف التعبري عن م�صالح اجلماعات واالأفراد.

يتمتع عدد متزايد من منظمات املجتمع املدين بقدرات متنامية على 
اإ�صافة لتمتعها  املبادرة واال�صتجابة لالحتياجات وامل�صكالت االجتماعية، 
هيكلها  ملرونة  نظراً  والتغيري  التحديث  عملية  يف  االنخراط  بقابلية 

املوؤ�ص�صي وارتباطها بقواعدها ال�صعبية واملجتمعات املحلية.

اجتاهات حديثة لدور منظمات املجتمع املدين

ترافق التطور املّطرد لدور منظمات املجتمع املدين مع اجتاهات حديثة لتدخل هذه 
املنظمات وم�صاهمتها يف عملية التحديث والتغيري، وميكن اخت�صار هذه االجتاهات 

مبا يلي:

التاأثري على القرارات اأو ال�صيا�صات العامة؛
ممار�صة الرقابة على احلكومة؛

تن�صيط املواطنة ودعم الثقافة املدنية؛
تغيري االجتاهات وال�صلوكيات ال�صلبية؛

اإثارة اهتمام الراأي العام بالق�صايا التنموية؛
اإ�صدار املعلومات ون�رضها وتبادل اخلربات؛

تطوير عالقات التن�صيق والت�صبيك.

رغم حماوالت بع�س منظمات املجتمع املدين بلورة روؤية تنموية ملتابعة 
واأدوار  توجهات  على  طراأت  تطورات  ورغم  تقوميها،  اأو  العامة  ال�صيا�صات 
اإىل  تفتقر  زالت  ما  اأنها  اإال  املدين،  املجتمع  منظمات  من  االآخر  البع�س 
القدرات والو�صائل التي متكنها من امل�صاهمة الفاعلة يف �صنع القرار اأو 

التاأثري امللمو�س على ال�صيا�صات العامة.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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ظروف �ساغطة على اأداء منظمات املجتمع املدين

يتفاوت اأداء منظمات املجتمع املدين يف البلدان العربية بح�صب الظروف ال�صيا�صية 
والثقافية والقانونية التي متار�س فيها اأن�صطتها.  كما يتفاوت اأداء هذه املنظمات 
بح�صب حجمها وم�صادر متويلها، وهيكلها التنظيمي واالإداري، واأهدافها، وتنوع 
وكذلك  دولية(،  اأو  اإقليمية،  وطنية،  )حملية،  اجلغرافية  وتغطيتها  اأن�صطتها، 
بح�صب ا�صتقاللها املايل واالإداري.  ورغم هذا التفاوت، فاإن اأداء منظمات املجتمع 

املدين يف البلدان العربية يتاأثر عموماً بالظروف التالية:

االلتبا�س يف مفهومها للمجتمع املدين ودوره يف التنمية؛
تداخل مهامها يف تقدمي اخلدمات العامة مع مهام احلكومات؛

خ�صوعها لو�صاية اجلهات املانحة اأو الداعمة؛
�صعف بنيتها املوؤ�ص�صية وعدم ا�صتدامة اأعمالها غالباً؛

متثيل بع�صها جلهات حاكمة اأو انحيازها لفئات طائفية اأو م�صالح انتخابية؛
غلبة الطابع اخلريي والرعوي على اأن�صطتها؛

هيمنة املمار�صات البريوقراطية وتاأثرها ب�صخ�صية اأفرادها املوؤ�ص�صني؛
ت�صتت خربات املنظمات احلقوقية والدفاعية و�صعف املتابعة فيها.

ما زالت العالقة بني حكومات البلدان العربية عموماً ومنظمات املجتمع 
املدين عالقة ملتب�صة، ي�صودها التوتر والتخا�صم والتنازع ال�صمني حول 
هذه  ميتلك  من  وحول  م�صاحلهم،  ومتثيل  النا�س  اأجل  من  العمل  �رضعية 

ال�رضعية.

تتاأثر عملية امل�صاركة بظروف املجتمع املعني وتعقيداته، ومنها: قدرة   
املوؤ�ص�صات على القيام بوظائفها؛ وم�صتوى التطور التنموي والثقايف؛ ومنط 
الفر�س  وحجم  املوارد  وكفاية  االأيديولوجية؛  واملواقف  االجتماعية  القيم 
املتاحة لال�صتفادة من العوملة؛ ومرونة التنظيم االجتماعي واأ�صلوب ممار�صة 
احلكم؛ وطبيعة العالقات االجتماعية من حيث قابلية التغيري والتحديث؛ 

وتوفر املعلومات املوثوق بها والوافية ب�صاأن ق�صايا التنمية.

•
•
•
•
•
•
•
•
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مع�قات دور منظمات
املجتمع املدين

مع�قات �سيا�سية
وقان�نية

مع�قات اجتماعية 
وثقافية

مع�قات ادارية 
وهيكلية

• �سعف قناعة �حلكومات بدور
    �ملنظمات

• غياب �سو�بط ��ستخد�م �سلطة
    �لدولة

• غياب �لتعددية �ل�سيا�سية
• �سعف �ليات �مل�ساركة

• عالقات �لتد�خل بني �لر�سمي
    و�ملدين

• �سعف ثقافة �مل�ساركة 
    و�ل�سعور باملو�طنة

• هيمنة عالقات �ل�ستقطاب
    �لعائلي �و �لطائفي

• عدم �لتكافوؤ يف توزيع مو�رد
    �لتمكني

• �سعف �لهيكلية �لتنظمية �لد�خلية
    و�لت�سيب �لد�ري

• غياب �ملرجعية �ل�سعبية وبالتايل
    �سعف �لع�سوية

• �سعف �لقدرة على �لعمل �لتنظيمي
    وح�سد �لطاقات 

• �لتمويل �لهزيل �و �مل�رصوط

مع�قات دور منظمات املجتمع املدين

 م�ؤ�رشات تفعيل م�ساركة منظمات املجتمع املدين مع 

احلك�مات

التاأثري على ال�صيا�صات العامة وامل�صاهمة يف تقدمي اخلدمات؛
ال�صفافية ون�رض ثقافة احلوار واإقرار معايري الكفاءة واملراقبة وامل�صاءلة؛

الدميقراطية يف املمار�صة وتفعيل االجتماعات والتوا�صل مع االأع�صاء 
وامل�صتفيدين؛

الت�صبيك واإتاحة جماالت تبادل اخلربات وتر�صيد ا�صتخدام املوارد؛
بناء القدرات املوؤ�ص�صية وتعزيز اآليات التفاعل.

•

•

•

•
•
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قيا�س اأداء منظمات املجتمع املدين

انطالقاً من القواعد ال�صلوكية التي تركز عليها اأخالقيات العمل املدين، هناك 
عدد من املوؤ�رضات لتقييم اأداء منظمات املجتمع املدين، منها:

يحدد  اأ�صا�صي  نظام  وجود  موؤ�رضاته  ومن  امل�ؤ�ش�شي:  الرت�شيخ  مدى  قيا�س   -1
اأهدافها، ونظام داخلي يحدد كيفية عملها، ونظام مايل يحدد اآليات التمويل 

واالإنفاق فيها.

2- قيا�س مدى ممار�شة الدميقراطية داخل املنظمة: ومن موؤ�رضاته حتديد �صالحيات 
الوالية ومدتها، واإجراء انتخابات داخلية حرة، ومراعاة �رضية االقرتاع، واملداورة 

الن�صبية يف حتمل امل�صوؤوليات.

3- قيا�س اآليات امل�شاءلة واملحا�شبة الداخلية واملمار�شة الفعلية لها: ومن موؤ�رضاته 
والقدرة  واملعلومات،  التقارير  وتقدمي  على طلب  والقدرة  الوظيفية  امل�صاءلة 

على فر�س العقوبات.

4- قيا�س مدى احتكام املنظمة يف جممل اأن�شطتها وبراجمها اإىل الراأي العام: ومن 
�صحافية  موؤمترات  وعقد  للمنظمة  االإعالمية  اال�صرتاتيجية  ر�صد  موؤ�رضاته 

واإعداد املن�صورات.

5- قيا�س �شفافية العمل والأداء املايل: ومن موؤ�رضاته التاأكد من اأن خمتلف م�صادر 
التمويل مدرجة يف م�رضوع امليزانية، مبا يف ذلك املوافقة امل�صبقة على ال�رضف 

واأوراق ثبوتية حتمل توقيع امل�صتفيدين من االإنفاق.

ويف  �لعاملية  �ملوؤمتر�ت  تو�سيات  تنفيذ  يف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  دور  عن  در��سات  جمموعة  �لإ�سكو�،  �مل�سدر: 
�ملدين  �لعمل  �أخالقيات  �لثاين:  �جلزء   - �سلوك  مدونة  نحو  �لع�رصين:  �لقرن  من  �لت�سعينات  عقد  خالل  متابعتها 

.E/ESCWA/SDD/2003/13 ،2003 ،و�سلوكياته

اآليات م�ساركة منظمات املجتمع املدين مع احلك�مات

على  واملوافقة  ودوره،  ومبوقعه  باالآخر  فريق  كل  قبول  امل�صاركة  اآليات  تقت�صي 
التعاون معه، اأي احرتام احلكومات ال�صتقاللية املنظمات واحرتام املنظمات ل�صيادة 
القوانني واالأنظمة.  ومل يعد جمدياً اتخاذ القرارات، اأو ت�صميم ال�صيا�صات العامة، 
وتنفيذها وفق منهج التدخل من االأعلى نحو االأ�صفل.  ولذلك، تتطلب امل�صاركة 
املعلومات  وتبادل  لالت�صال  منا�صبة  اآليات  توفر  ال�صيا�صات  اأو  القرارات  هذه  يف 

واخلربات، ومنها:

10
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االأطر التفاعلية مثل املوؤ�ص�صات الالمركزية واملجال�س امل�صرتكة واالإعالم الذي 
ي�صكل منرباًً لتعزيز احلوار وامل�صاركة بني الفاعلني االجتماعيني؛

امل�صاءلة التي توؤدي اإىل تعزيز الثقة وامل�صاركة وح�صد املوارد؛

مراقبة تنفيذ الربامج وامل�صاريع املنبثقة عن ال�صيا�صات العامة.

املوارد  حول  والتعار�س  االنق�صام  اأنواع  ب�صتى  املجتمعات  خمتلف  تزخر 
الفاعلني  بني  م�صاركة  اإىل  يحتاج  ما  وهو  وغريها،  واالمتيازات  وال�صلطة 

االجتماعيني واأ�صحاب ال�صاأن لتحقيق ت�صويات مقبولة.

وهم  للتنمية.   احلكومية  غري  املنظمات  اإىل  فاأكرث  اأكرث  الدوليون  املانحون  يتوجه 
يعتقدون اأن تلك املنظمات اأحرى باأن تنجح حيث تف�صل املنظمات احلكومية.  ولكن 
لالأ�صف، باتت املنظمات غري احلكومية للتنمية تابعة للمانحني االأجانب، واأ�صبحت 
ميالة اإىل تنفيذ �صيا�صتهم، مما اأفقدها الكثري من قيمتها وخ�صائ�صها.  وهكذا، 
فاإن املجتمع املدين املحلي ينق�صم اإىل مع�صكرين، املنظمات التي تعمل مبا يُقال 
لها، واملنظمات التي ت�صعى اإىل تغيري االأحوال ا�صتجابة لالأولويات واحلاجات املطلوبة 
اأجل اال�صتمرار وامل�صاهمة املفيدة يف التنمية، حتتاج  على امل�صتوى املحلي.  ومن 
املنظمات غري احلكومية للتنمية ملزيد من الت�صجيع من قبل املانحني.  ومن واجب 
وراء  ال�صاعية  اخل�صو�صية  ملقت�صياتهم  ال  الكفة  برتجيح  اأموالهم  منح  هوؤالء 

امل�صاريع، واإمنا ملميزات املنظمات التي ي�صاهمون يف متويلها.

ومن اجلائز لهذه املنظمات اأن تطرح االأ�صئلة الثالثة التالية:

هل ت�صتجيب املنظمات حقاً حلاجات اجلماعات، اأم اأنها تتكيف بكل ب�صاطة مع 
ما هو �صائع لدى املمولني؟

هل اأن تلك املنظمات ثابتة على اال�صتجابة حلاجات املجموعات املحرومة، اأم اأنها 
ت�صعى بكل ب�صاطة اإىل اإر�صاء م�صاحلها التنظيمية واملادية؟

هل ت�صتمع املنظمات لنداء اأولئك الذين بدونها لن تُ�صمع اأ�صواتهم؟

لقد باتت املنظمات غري احلكومية للتنمية واملنظمات االأهلية هي التي ت�صطلع 
اأكرث فاأكرث بتوفري اخلدمات بالتعاون مع احلكومة من خالل "ال�رضاكات".  غري اأن هذه 
ال�رضاكات غالباً ما تكون جمردة من عنا�رضها اجلوهرية كاالحرتام املتبادل والتوزيع 
املن�صف للمنافع والعالقات املتوازنة.  واإذا ما وجب على املنظمات غري احلكومية 
للتنمية اأن تتدارك النواق�س التي تتغافل عنها الدولة، وجب عليها اأي�صاً اأن تتمتع 

مب�صوؤوليات حمددة حتديداً وا�صحاً واأن يكون عملها خا�صعاً للرقابة.

�لتنمية  �أجل  من  �مل�سوؤولية  مرئية: حتّمل  �أياٍد   ،2002 ،)UNRISD( �لجتماعية  �لتنمية  لبحوث  �ملتحدة  �لأمم  �مل�سدر: معهد 
�لجتماعية، �ص 105 و106.

11

•

•
•

املنظمات غري احلك�مية للتنمية ونظام امل�ساعدة الدويل

•

•

•



تعزيز م�شاركة املجتمع املدين يف عمليات ال�شيا�شات العامة

12

الإطار القان�ين مل�ساركة منظمات املجتمع املدين يف 
�سنع القرار)4(

تنتظم م�صاركة منظمات املجتمع املدين �صمن االإطار القانوين ب�صورة مطردة، 
وهو ما يوؤكد مكانة هذه املنظمات ودورها يف التنمية ال�صيا�صية مبا تعنيه من 
نظم دميقراطية وتكري�س ملبادئ العدالة و�صيادة القانون وتفعيل لوظائف االإدارة 
العامة.  وفيما يلي اأبرز عوامل ومظاهر تنظيم م�صاركة منظمات املجتمع املدين 

يف �صنع القرار:

تت�صمن الد�صاتري العربية الكثري من احلقوق ذات ال�صلة بامل�صاركة والتي ين�س 
عليها االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان ومواثيق دولية اأخرى؛

واإن  العربية،  البلدان  اأغلب  يف  االإدارية  واملمار�صات  القانونية  النظم  ت�صع 
بن�صب متفاوتة، عوائق يف وجه تاأ�صي�س وت�صيري وحل منظمات املجتمع املدين؛

يت�صع نطاق احلريات العامة ويتم تعزيز احلق يف الو�صول اإىل املعلومات ب�صورة 
مطردة يف معظم البلدان العربية، وذلك ان�صجاماً مع انت�صار و�صائل االت�صال 
وتنامي دور املعلومات ب�صفتها �رضطاً اأ�صا�صياً للمحا�صبة وامل�صاءلة، وبالتايل 

للم�صاركة؛

تتوفر لدى معظم البلدان العربية تنظيمات حملية تخ�صع هيئاتها لالنتخاب 
ب�صورة كاملة اأو جزئية، بح�صب البلدان املعنية؛

بداأت يف بع�س البلدان العربية م�صاركة حمدودة ملنظمات املجتمع املدين يف 
وم�صاركة  الرقابة،  واأنظمة  القوانني  مناق�صة  خالل  من  الت�رضيعية  العملية 
مطردة من خالل الدفاع عن احلقوق واحلريات العامة وتعزيز مكانة املراأة وحماية 

البيئة وغريها؛

ت�صكيل  �صمن  العربية،  البلدان  بع�س  يف  املدين،  املجتمع  منظمات  تتمثل 
االإعالم  جمال�س  اأو  واالجتماعية،  االقت�صادية  املجال�س  مثل  ر�صمية  هيئات 

الوطنية، اأو غريها.

لي�صت جميع البلدان العربية ذات اأنظمة �صيا�صية د�صتورية، ولي�صت جميع 
الد�صاتري مت�صاوية من حيث ال�صمانات الدميقراطية وحقوق االإن�صان، ولي�صت 
على  توؤكد  و�صعية  قوانني  خالل  من  مكّر�صة  الد�صتورية  الن�صو�س  جميع 
احلقوق التي ين�س عليها االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان ومواثيق دولية اأخرى.

فريق  �جتماع  يف  قدمت  ورقة  �لقر�ر،  �سنع  يف  �ملدين  �ملجتمع  مل�ساركة  �ملنظمة  �لقانونية  �لأطر  �لإ�سكو�،  �مل�سدر:   )4(

�لعامة"،  �ل�سيا�سات  عمليات  يف  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �حلكومات  بني  �مل�ساركة  تعزيز  "دليل  توجهات  ملناق�سة  �خلرب�ء 
.E/ESCWA/SDD/2009/WG.1/2/Rev.1 ،2009 بريوت، 29-30 ني�سان/�أبريل

•

•

•

•

•

•
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•
•
•
•

جمالت مقرتحة لتفعيل دور منظمات املجتمع املدين

تعزيز قدرتها على بلورة روؤيتها التنموية وترويجها لدى الراأي العام؛ 
اإ�رضارها الدوؤوب على �صمان حرية عملها وتعزيز ا�صتفادتها من العوملة؛

دعم اأطر امل�صاركة يف عمليات ال�صيا�صات العامة، واأبرزها الالمركزية؛
حتديث االإطار الت�رضيعي مبا يتالءم مع احلقوق ذات ال�صلة بامل�صاركة.

وا�صعة  �صهرة  املدين  املجتمع  فيه منظمات  ما كان هناك جمال عرفت  اإذا 
الت�صعينات من القرن الع�رضين، فهو العمل التح�صي�صي على ال�صاحة  يف 
الدولية.  واإن التعاون مع الهيئات الدولية، وباخل�صو�س االأمم املتحدة واملوؤ�ص�صات 
املالية الدولية، هو الذي مّكن منظمات املجتمع املدين من ممار�صة �صغط اأكرب.

�مل�سدر: �لإ�سكو� 2002، �أياٍد مرئية/حتّمل �مل�سوؤولية من �أجل �لتنمية �لجتماعية، �ص 106.

ت�ساوؤلت ب�ساأن دور منظمات املجتمع املدين

 هل تتوفر معلومات كافية ب�صاأن ق�صايا التنمية؟ وهل يخ�صع تداولها، اإن توفرت، 
اإىل قيود حتّد من حرية التعبري والتجمع؟

ما هو الدور الذي تطمح املنظمات اإىل تاأديته؟ وما هو ت�صورها الآليات تاأدية هذا 
الدور؟ وهل يوؤدي هذا الدور اإىل التاأثري على قرارات ال�صلطات؟

اأ�صا�س  على  اأم  ومكوناته  املجتمع  ثقافة  اأ�صا�س  على  املنظمات  دور  يتطور  هل 
افرتا�صي؟ 

وما  والليربالية،  العلمانية  واالأحزاب  النقابات  دور  تراجع  اإىل  املنظمات  تنظر  كيف 
يقابل ذلك من �صعود حلركات اإ�صالمية يقبل بع�صها مبداأ امل�صاركة الدميقراطي؟
هل تتمتع املنظمات بالقدرات املوؤ�ص�صية للم�صاركة يف عمليات ال�صيا�صات العامة؟
هل هناك توافق بني املنظمات على النظر اإىل امل�صتويات املحلية ب�صفتها قواعد 

�صليمة ملمار�صة الوظائف االجتماعية؟
 ما هو موقف املنظمات من امل�صاريع ال�صغرية، ذات الطابع املحلي، التي تعرب عن 

حاجات واقعية واأكرث مالءمة للتغيري القاعدي؟

املجتمع املدين املنظم هو �رضط الزم للدميقراطية وتعبري عنها، وهو و�صيط 
بني الدولة واملجتمع وعن�رض رئي�صي يف احلكم الر�صيد.  ولي�س املجتمع املدين 

املنظم بديالً عن الدولة بل مكمل لها.

•

•

•

•

•
•

•


