
 دليل تدريبي لمنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية حول

ئ إسطنبول مباد

د. مي حمّود



شــبكة المنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة اقليميــة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل 
ــة. انطلــق عمــل الشــبكة ســنة 1997 بينمــا تأســس  ــة عربي فــي 12 دول

المكتــب التنفيــذي للشــبكة فــي بيــروت  عــام 2000

ص.ب: 4792 / 14 - المزرعة: 5110 - 2070 - بيروت لبنان
هاتف: 00961319366 - فاكس: 009611815636 



دليل تدريبي لمنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية حول 

ئ إسطنبول مباد
ديسمبر   2021

د. مي حمّود



4

الفاعلين في المنطقة العربية دلياًل تدريبيًا حول  ي ممثلي منظمات المجتمع المدني وسائر  يسرنا أن نضع بين أيد
ي يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات والتخطيط لتعزيز مناعة هذه المنظمات أمام تزايد  ئ إسطنبول الذ مباد

التأثير بها. او  ي في المدافعة والمناصرة من اجل صياغة السياسات العامة  التنمو دورها 
الدليل مادة تدريبية مكونة من خمس وحدات كالتالي: ويتضمن هذا 

)40 دقيقة( تمهيد           الوحدة األولى:        
)30 دقيقة( اإلطار العام          الوحدة الثانية:        
)5 ساعات( ئ )عمل مجموعات(       المباد الوحدة الثالثة:         

)ساعة واحدة( التحديات )عمل مجموعات(        الوحدة الرابعة:      
)ساعة واحدة( ختام وتوصيات                              الوحدة الخامسة: 
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التعــرف إلــى  يســتهدف  المســاندة لنقــاش مفتــوح  األســئلة  الوحــدة مــن نــص تدريبــي مــع مجموعــة مــن  تتكــون هــذه 
يمثلــون: التــي  والمنظمــات  المشــاركين 

الهدف:  .1.1

ي فــي المدافعــة والمناصــرة 	  التنمــو امــام تزايــد دورهــا   تعزيــز مناعــة وتحصيــن ســمعة منظمــات المجتمــع المدنــي 
التأثيــر بهــا. او  مــن اجــل صياغــة السياســات العامــة 

ــي 	  ــع عمل ــق واق ــي خل ــاهمة ف ــي المس ــا ف ــر قدراته ــطنبول لتطوي ئ اس ــاد ــن مب ــات م ــتفادة الجمعي ى اس ــد ــة م معرف
ــة. التنمي ــة  ــع عملي بدف

أسئلة متفرقة حول منظمتكم:  .2.1

أسئلة عامة عن الجمعية او المنظمة: 	 

الخ.... 	  او ....  او نقابة  االسم، نطاق العمل، طبيعة المنظمة جمعية او شبكة 

الخ...؟	  ي تعمل فيه او هي شبكة إقليمية، الشراكات....  البلد الذ
اإلدارة والتنظيم الداخلي: 	 

ى منظمتكم؟	  الذين يعملون لد التقريبي للموظفين  كم يصل العدد 

التنفيذيــة 	  بيــن اإلدارة  ى منظمتكــم لوائــح داخليــة؟ هيــكل وظيفــي؟ توصيفــات وظيفيــة محــددة؟ فصــل  هــل لــد
التــي تتابــع السياســات العامــة للمؤسســة ســواء مجلــس أمنــاء أو هيئــات استشــارية؟ والهيئــات 

ى منظمتك رسالة محددة ومكتوبة، وهل لديها خطة استراتيجية؟ 	  هل تتوفر لد

التي خططتم لها في منظمتكم للعامين المقبلين؟	  هل يمكنك أن تصف أهم األنشطة المستقبلية 

هل يوقع أعضاء مجلس اإلدارة على ميثاق عدم تضارب المصالح؟	 

هــل تعــد منظمتكــم حســابات ختاميــة معتمــدة مــن مدقــق حســابات رســمي ســنويًا؟ هــل تنشــر هــذه التقاريــر فــي 	 
ى؟ أيــة وســيلة نشــر أخر الموقــع اإللكترونــي أو 

الذاتــي، وهــل تنضــم إلــى مدونــة مكتوبــة لقواعــد الســلوك و/أو ميثــاق 	  التنظيــم  آليــات  هــل تطبــق منظمتكــم 
ــاءلة؟ ــات المس آلي ــن  ــك م ــر ذل ــي و/أو غي أخالق

التقارير؟ 	  ما هي ممارسات منظمتكم المتعلقة بإعداد 

ى؟ هــل يوجــد لوائــح للجــزاءات 	  آليــات رفــع الشــكاو ى: هــل يوجــد نصــوص مكتوبــة تبيــن  إجــراءات تقديــم الشــكاو
تبيــن المخالفــات والعقوبــات المقــررة علــى مخالفتهــا؟

الوحدة األولى:  تمهيد                  
    )دقيقة(
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القدرات: هل تقوم منظمتكم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين فيها في الجانب المعرفي؟ 	  بناء 

البرامج والمشاريع بما يحقق أهداف المنظمة؟	  هل يشارك المستفيدون في اختيار نوعية 

كيف يشارك المستفيدون في تقييم تنفيذ برامج ومشروعات منظمتكم؟	 
ثقافة حقوق اإلنسان: 	 

بحقــوق 	  برامــج خاصــة  اإلنســان؟ هــل تعتمــد منظمتكــم  أنشــطة تعــزز حقــوق  بتنفيــذ  هــل تقــوم منظمتكــم 
اإلنســان لتثقيــف موظفيهــا؟

ئ حقوق اإلنســان؟ 	  هــل يتضمــن النظــام األساســي وبيانــّي الرؤيــة والمهمــة لمنظمتكم العمــل على تنفيــذ مباد
ئ المســاواة بين الجنســين و/أو تمكيــن المرأة؟ ئ العدالــة االجتماعيــة؟ مباد مبــاد

الجندر:	 

هــل تشــمل عضويــة مجلــس اإلدارة نســاء؟ مــا هــو وضــع هيــاكل اتخــاذ القــرار والحوكمــة فيمــا يتعلــق بإتاحــة حق 	 
الوصــول ومراعــاة اإلنصــاف المســاواة بين الجنســين؟

بيــن الجنســين و/أو 	  ئ المســاواة  الرؤيــة والمهمــة لمنظمتكــم مبــاد النظــام األساســي وبيانــّي  هــل يتضمــن 
ــرأة؟ الم ــن  تمكي

ى المعنيــة بالتنمية والمســاواة 	  هــل تضطلــع منظمتكــم فــي أعمــال الحــث على مشــاركة الجهــات الفاعلة األخــر
بــن الجنســين وتمكيــن المرأة؟

الدمج والتنوع:	 

ي اإلعاقة بحقوقهم بشكل كامل ودون تمييز؟	  هل تضمن منظمتكم تمتع األشخاص ذو

التي تقدمها منظمتكم؟	  أو أقليات للخدمات  ي فئات مهمشة  أية قيود تعيق وصول أ هل توجد 

ي اإلعاقة؟ 	  أبرز الجهود المتخذة لتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذو ما هي 
الشفافية: 	 

الدولية؟	  الواردة في معايير مبادرة شفافية المعونة  هل تحترم منظمتكم الشفافية ومجاالت الشفافية 

هي يتم تدوير وتبادل المعلومات داخل المنظمة فيما يتعلق بعمل المنظمة ومصادر تمويلها ومواقفها؟	 

الفئات المستهدفة؟	  كيف تصل منظمتكم إلى 

القرار؟	  أيًا من أدوات االتصال الحديثة للتواصل مع الجمهور أو مع صناع  هل تستخدم منظمتك 

التقاريــر وتحــرص علــى دقــة وتوثيــق المعلومــات وتقــوم 	  هــل تلتــزم منظمتكــم بالقواعــد المهنيــة فــي إعــداد هــذه 
التواصــل االجتماعــي وترســل إلــى وســائل اإلعــالم؟ الرســمية وصفحاتهــا علــى مواقــع  بنشــرها علــى مواقعهــا 

هــل تتيــح منظمتكــم إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة بالمشــروعات والبرامــج بمــا فــي ذلــك التقديرات 	 
النتائج؟ وتقييــم 
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البيئة:	 

المــوارد، وفــرز و/أو 	  بيئيــًا فــي عملياتهــا )ومنهــا تخفيــض اســتهالك  هــل تطبــق منظمتكــم مقاربــات مســتدامة 
النفايــات، والتقليــل مــن اســتهالك الطاقــة/ ومــا إلــى ذلــك.. )؟ تدويــر 

الشراكة:	 

ى؟	  أو تعاون مع جمعيات أو منظمات أخر ى منظمتكم مذكرات تفاهم  هل لد

كيــف تصمــم منظمتكــم برامجهــا ومشــروعاتها وكيــف تنفذهــا وتقيمهــا؟ ومــا هــو حجــم مشــاركة المســتفيدين 	 
والشــركاء فــي عمليــة صناعــة القــرار فــي مراحــل التصميــم والتنفيــذ والتقييــم لهــذه البرامــج والمشــروعات؟

أبرمت منظمتكم عالقات شراكة مؤسساتية الطابع وطويلة األمد؟	  هل 

ى؟	  كم مرة عملت فيها منظمتكم مع منظمات أخر

والمؤتمــرات 	  التدريبيــة  والــدورات  االجتماعــات  والتعليمــي(  الثقافــي  التبــادل  منظمتكــم  تمــارس  هــل 
منظمتكــم  شــركاء  التبــادل  هــذا  يشــمل  وهــل  أنشــطتها؟  )ضمــن  ذلــك  إلــى  ومــا  النظــراء،  واســتعراضات 

المســتفيدة؟ والجهــات 

أنتم:   .3.1

ئ إسطنبول؟ 	  هل تعرفون بوجود مباد
ئ إسطنبول؟	  كيف تقيمون معرفتكم بمباد
هل تأخذونها باالعتبار في عمل منظمتكم؟	 
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الوحدة الثانية: اإلطار العام

نقطة االنطالق: مبدأ المساءلة المتبادلة ال يعمل من 
جهة واحدة

    )دقيقة(

1.2. السياق التاريخي

العــام 2003 اعــالن رومــا حــول فاعليــة  ي فــي  التعــاون االقتصــاد المانحــة المنضويــة فــي إطــار منظمــة  الــدول  اعتمــدت 
ــا  ــزم به ــي تلت الت ــاعدات  ــة المس ئ فاعلي ــاد ــن مب ي تضم ــذ ــام 2005 وال ــس ع ــالن باري ــي اع ــتتبع ف ي اس ــذ ال ــاعدات  المس
الثامــن فــي اهــداف االلفيــة للتنميــة الصــادر  الهــدف  المانحــة لتفعيــل المســاعدات نوعيــا وكميــا انســجاما مــع  الجهــات 

عــام 2000 عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

يأتـي "مبـدأ المسـاءلة المتبادلـة" كتعبيـر عـن المسـؤولية المشـتركة فـي إطـار المشـاركة فـي وضـع السياسـات ومواجهـة 
ــن  ــل م ــة )2005( ال يعم التنمي ــة  ــول فاعلي ــس ح باري ــالن  ــية إلع ــة األساس ئ الخمس ــاد المب ــد  ــو أح ــة. ه التنمويـ ــات  التحديـ
ي  ي المصلحــة، فحــر ى مــن ذو جهــة واحــدة، وبالتالــي إذا كانــت منظمــات المجتمــع المدنــي تــود مســاءلة األطــراف األخــر

ئ والمعايــر وااللتــزام بهــا. المبــاد بهــا ان تبــدأ مــن نفســها خــالل وضــع 

ي غيــر  الرســمي مــن خــالل إطــالق مســار مــواز مــن جهتهــا، عملــت منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مالقــاة هــذا المســار 
الــى اجتمــاع عــام حصــل فــي إســطنبول عــام 2010 حيــث  انتهــى  ي  الــذ التنميــة  حكومــي حــول فاعليــة المجتمــع المدنــي فــي 
ئ  ــاد ــت بمب ــي عرف ــبتها والت ــاءلتها ومحاس ــات مس ــة والي ــر الحكومي ــات غي ــفافية المنظم ــز ش ــة لتعزي ئ ملزم ــاد ــى مب تبن

ــطنبول. إس

ئ اســطنبول مــن اجــل  فــي ســبتمبر2010، تبنــت أكثــر مــن 200 منظمــة مــن 82 دولــة تمثــل أكثــر مــن مرجعيــة وقطــاع "مبــاد
فاعليــة المجتمــع المدنــي فــي التنميــة" كنتيجــة لمســار اســتمر 3 ســنوات وشــاركت فيــه 3500 منظمــة عبــر العالــم.

ى فـــي بوســـان/كوريا الجنوبيـــة عـــام 2011 التأكيـــد على مبـــدأ المســـاءلة المتبادلـة كأحـد  وقد أعـــاد االجتمـــاع رفيـــع المســـتو
ي الفاعــل" مــن وزراء مــن  ى ذلــك إلــى توقيــع "شــراكة بوســان للتعــاون التنمــو ئ األساسية لفاعليـة التنميـة. وأد المبـاد
الــــدول المتقدمــــة والناميــــة واالقتصادات الناشــــئة، ومقدمــــي التعــــاون فيمــــا بيــــن بلــــدان الجنــــوب والتعــــاون الثالثــــي، 
ي يحتضـــن الجهـــات  التنمـــو والمجتمــــع المدنـــي أيضـــًا. وهـــذا اإلعـــالن يحـــدد للمـــرة األولـــًى إطـــارًا متفقـــًا عليـــه للتعـــاون 
الجنـــوب، ودول "بريكـــس" ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والجهـــات  بلـــدان  بيـــن  التقليديـــة، والمتعاونيـــن فيمـــا  المانحـــة 
ى ثــورة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. ى الرفيــع المســتو الممولة مــــن القطــــاع الخــــاص. وفــي الواقــع، كان هــذا المنتــــد

العــام أيضــًا 2011، تبنــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كمبوديــا آليــات لمتابعــة االلتــزام  وفــي نفــس الســياق، فــي 
ــي  ــركون ف ــراف المش ــق األط ــا. واتف ى تنفيذه ــتو ــى مس ــرز عل ــدم المح ــزام والتق ى االلت ــد ــم م ــطنبول وتقيي ئ اس ــاد بمب

يأتــي: ى علــى مــا  المنتــد

أ )تمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ممارســة دورهــا بصفتهــا جهــات فاعلــة مســتقلة ُتعنــى بتحقيــق 	 
ــا  ــا، م ــق عليه ــة المتف الدولي ــق  ــع المواثي ــى م ــا يتماش ــا بم ا خاص ــًز ــة تركي ــة المواتي ــاد البيئ ــالء إيج ــع إي ــة م التنمي

ــة. التنمي ــة  ــي عملي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاهمة منظم ــن مس ــى م ــد األقص الح ــق  ــى تحقي ي إل ــؤد ي
التــي تعــزز مســؤوليتها ومســاهمتها 	  ب )تشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى االلتــزام بالممارســات 

التنميــة لمنظمــات المجتمــع  الدولــي لفعاليــة  ئ اســطنبول واإلطــار  فــي فعاليــة التنميــة، مسترشــدة بمبــاد
المدنــي.
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ئ اســطنبول كوثيقــة تمــت صياغتهــا مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي نفســه، وبالتالــي  ومــن هنــا تأتــي أهميــة مبــاد
تأخــذ باالعتبــار: 

أولويات العمل والتحديات المحتملة. 

ئ الخمسة األساسية إلعالن باريس حول فاعلية التنمية )2005(1  2.2. المباد

التــزم شــركاء التنميــة الدوليــون بشــدة، ومنهــم البنــك الدولــي فــي إعــالن باريــس بشــأن فعاليــة المعونــة )2005( بتقاســم 
المســؤولية بهــدف تحســين إدارة المعونــات الدوليــة حتــى يتســنى تحقيــق نتائــج إنمائيــة أفضــل وأســرع.

اتخاذ ما يلزم من طرفي المعونة؛ المانحين والمستفيدين منها. ويدعو هذا اإلعالن إلى 
ئ أساسية: يتضمن هذا اإلعالن خمسة مباد

التملــك الوطنــي: حيــث يقــوم الشــركاء فــي البلــدان الناميــة بوضــع اســتراتيجياتهم الخاصــة للحــد مــن الفقــر وتحســين 	 
ي للفســاد. مؤسســاتهم والتصــد

ــداف 	  ــع األه ــى م ــي تتماش الت ــتراتيجيات  ــط واالس ــم الخط ــات( بدع ــة )دول ومنظم المانح ــات  ــوم الجه ــة: تق المواءم
الوطنيــة ويســتخدمون األنظمــة الوطنيــة، 

ي االزدواجية	  التنسيق بين الجهات المانحة: تنسيق تدخالتها وتسهيل إجراءاتها ومشاركة المعلومات لتفاد
التنمية وتنسيقها،	  النتائج: اإلدارة من أجل تحقيق نتائج 
التنمية.	  النامية عن نتائج  المساءلة المتبادلة بين الجهات المانحة والبلدان 

 
ي بهــا ان تبــدأ مــن نفســها  ي المصلحــة، فحــر ى مــن ذو إذا كانــت منظمــات المجتمــع المدنــي تــود مســاءلة األطــراف األخــر

ئ والمعايــر وااللتــزام بهــا. خــالل وضــع المبــاد

3.2. من هي منظمات المجتمع المدني؟

الحياة العامة	  هي تعبير مباشر عن المواطنة والحق في المشاركة من خالل المشاركة "غير السياسية" في 
الديموقراطية في جميع دول العالم	  الحياة  ي في  هي عنصر أساسي وحيو
الفئات األكثر تهميشًا	  التنمية ولصالح  هي تعمل من أجل 
هي من المحفزات األساسية للتغيير اإليجابي في المجتمع.	 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827300.pdf  1

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827300.pdf
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مفهوم المجتمع المدني2

العالــم. فهــي منظمــات  الديموقراطيــة فــي جميــع دول  الحيــاة  ي فــي  منظمــات المجتمــع المدنــي عنصــر أساســي وحيــو
تعمــل مــن أجــل التنميــة ولصالــح الفئــات األكثــر تهميشــًا، وهــي مــن المحفــزات األساســية للتغييــر اإليجابي فــي المجتمع.

ما هي عناصر تطور منظمات المجتمع المدني؟

الشفافية	 
المساءلة	 
االستقاللية	 
الحيادية	 
 الكفاءة 	 
عدم التسيس	 
التطوع	 
نبذ العنف	 
النزاعات بصورة سلمية	  حل 
الديمقراطية	 
الربح	  ال تعمل من أجل 
تهدف لتحقيق حقوق اإلنسان السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية	 

عبارات تقنية:

بالنســبة 	  للجمعيــة  الداخليــة  الحيــاة  ينظــم  وهــو  للجمعيــة،  المؤســس  النــص  هــذا  يعتبــر  األساســي:  النظــام 
النظــام األساســي للعالقــات بيــن مكونــات  بيــن المنخرطيــن وللعالقــات بيــن هيــاكل الجمعيــة. كمــا ينظــم  للعالقــات 

المجتمــع المدنــي.
الداخلي للجمعية.	  النظام الداخلي: يؤمن للمنخرطين والمنخرطات ضمان حسن التسيير 
ئ االخالقيــة والقيميــة التــي يجمع 	  ميثــاق الجمعيــة: يمكــن للجمعيــة أن تضــع أرضيــة ميثــاق يحــدد األهــداف والمبــاد

عليهــا األعضــاء والعضــوات عنــد تأســيس الجمعيــة أو عنــد انضمــام عضــو أو عضــوة جديــدة للجمعية.

النقاش حول هذه المفاهيم وغيرها من المقترحات. 2   ُيسأل الحضور هذا السؤال ويتم 



11

اآللية

ئ إســطنبول، وذلــك  الوحــدة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن تصميــم وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة اســتنادًا إلــى مبــاد تهــدف هــذه 
: عبر
ئ إسطنبول؛	  تعريف المشاركين بمباد
ئ إسطنبول؛	  التي يعمل فيها المشاركون في سياق مباد تأطير عمل المنظمات 
ئ من خالل مقاربة نقدية لالستخدامات المختلفة لكل منها.	  تعميق المعرفة بالمباد

وتشمل هذه الوحدة ثالثة مستويات:

أواًل: عمل مجموعات )ساعتين(
يقوم الميسر بتقسيم الحاضرين إلى مجموعتين:

التي تتمحور حول الخطوط العامة )األبعاد والسياق العام(. المجموعة األولى: تجيب على األسئلة )1 و2( 
التــي يعمــل فيهــا  أكثــر تفصيليــة فــي المنظمــة  التــي تتمحــور حــول رؤيــة  المجموعــة الثانيــة: تجيــب علــى األســئلة )3و4( 

ئ )المنظمــة والمواقــف الشــخصية(. المبــاد المشــاركون، إضافــة إلــى رؤيتهــم الشــخصية حــول تطبيــق هــذه 
الثمانيــة بهــدف الوصــول  ئ  المبــاد وتقــوم المجموعــة بتحليــل كل األســئلة الموزعــة عليهــم ككتلــة واحــدة لــكل مبــدأ مــن 

إلــى أهــداف مشــروع مرجــوة.
فــي هــذا الســياق، تحّضــر كل مجموعــة أهــداف تطبيقيــة يكــون نتاجهــا األهــداف المذكــورة فــي القســم المعنــون )كيفيــة 

الثمانيــة. ئ  المبــاد التطبيــق؟( لــكل مــن 

ثانيًا: تقوم كل مجموعة بعرض األهداف التطبيقية )ساعتين(
أدنــاه فــي القســم المعنــون )كيفيــة  بنــاء علــى المعلومــات المكملــة المذكــورة  المــدرب بالدعــم والتلخيــص  علــى أن يقــوم 

التطبيــق؟(.

ثالثًا: يعرض المدرب النتائج المذكورة في الجداول الواردة أدناه " كيفية التطبيق؟" )ساعة(

ئ الوحدة الثالثة:  المباد
    )ساعات(
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المبدأ األول: احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
التــي تعــزز  تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بوضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات واألنشــطة والممارســات 
والحصــول علــى عمــل الئــق  التنميــة،  الحــق فــي  بمــا فــي ذلــك  والجماعيــة،  الفرديــة  اإلنســان  حقــوق 

ــع. ــاواة للجمي ــة والمس ــة االجتماعي ــق العدال ــة، وتحقي الكرام ــظ  يحف

المبدأ الثاني: الحث على اإلنصاف والمساواة المبنية على النوع االجتماعي مع 
تعزيز حقوق النساء والفتيات 

تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تعزيــز التعــاون اإلنمائي وممارســته وهو ما يجســد المســاواة 
الوقــت نفســه تدعــم  المــرأة وخبراتهــا، وفــي  النــوع االجتماعــي، بمــا يعكــس اهتمامــات  المبنيــة علــى 
ــة  ــي عملي ــن ف ــل متمك ــاركتها كفاع ــة، ومش ــة والجماعي الفردي ــا  ــى حقوقه ــا عل ــرأة لحصوله الم ــود  جه

التنميــة.

المبدأ الثالث: االهتمام بتمكين الناس والمشاركة على أساس المبدأ 
الديمقراطي 

نطــاق  لتوســيع  لألفــراد  الدمجيــة  والمشــاركة  التمكيــن  بدعــم  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقــوم 
الفقــراء  التركيــز علــى  التــي تؤثــر فــي حياتهــم، مــع  التنميــة  الديمقراطــي للسياســات ومبــادرات  تملكهــم 

المهمشــين. و

المبدأ الرابع: تعزيز االستدامة البيئية 
البيئيــة  التــي تعــزز االســتدامة  التوجهــات  تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بوضــع األولويــات وتنفيــذ 
المنــاخ، مــع االهتمــام باألوضــاع  الحاليــة والقادمــة، بمــا فــي ذلــك االســتجابة العاجلــة ألزمــات  لألجيــال 

البيئــي والعدالــة. التكامــل  السوســيو-اقتصادية والثقافيــة والظــروف المحليــة الخاصــة مــن أجــل 

ئ اسطنبول الثمانية حول فاعلية التنمية مباد

المبدأ الخامس: ممارسة الشفافية والمساءلة 
التزامهــا المنظــم والمســتمر بالشــفافية والمســاءلة بتعــدد  تبرهــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
إدارة  وفــي  أعمالهــا  فــي  الحوكمــة  مبــدأ  واعتمــاد  الداخليــة  شــئونها  تســيير  فــي  وبالنزاهــة  أنواعهــا، 

ــكان. ــدر اإلم ــة ق الجمعي

المبدأ السادس: السعي إلى إقامة شراكات منصفة والتضامن 
تقيــم منظمــات المجتمــع المدنــي عالقــات شــفافة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ومــع غيرهــم مــن 
التكافــؤ، تســتند إلــى األهــداف اإلنمائيــة والقيــم  التنميــة، عالقــات غيــر مقيــدة ومبنيــة علــى  الفاعليــن فــي 
ى والتضامن  المشــتركة واالحتــرام المتبــادل والثقــة واالســتقاللية التنظيميــة والمرافقــة طويلة المــد

والمواطنــة العالميــة.

المبدأ السابع: إنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام بالتعلم المتبادل 
تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز ســبل التعلــم مــن تجاربهــا، ومــن تجــارب منظمــات المجتمــع 
للتنميــة  العمليــة  الخبــرات  مــن  مســتقاة  أدلــة  اعتمــاد  مــع  التنميــة،  مجــال  فــي  والفاعليــن  المدنــي 
ونتائجهــا، بمــا فــي ذلــك المعرفــة والحكمــة المأخــوذة مــن المجتمعــات المحليــة ومجتمعــات الســكان 

يــودون تحقيقــه. ي  الــذ األصلييــن، مــن أجــل تشــجيع االبتــكار ورؤيتهــم المســتقبل 

المبدأ الثامن: االلتزام بتحقيق تغيير مستدام إيجابي 
لعملهــا  أثــر  وإحــداث  مســتدامة  نتائــج  لتحقيــق  التعــاون  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تعمــل 
بشــكل  االهتمــام  أجــل إحــداث تغييــر للنــاس، مــع  والظــروف مــن  النتائــج  التركيــز علــى  ي، مــع  التنمــو

والقادمــة. الحاليــة  لألجيــال  دائمــة  تركــة  وضمــان  والمهمشــة،  الفقيــرة  بالفئــات  خــاص 
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حتى المنظمات التي ليس لها والية محددة تستهدف حقوق اإلنسان، 
تحتاج إلى اعتماد مقاربة قضايا حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية في جميع جوانب عملها

األبعاد
الناس في تقرير تنميتهم	  حق 
القرار، وخاصة بالنسبة لألشخاص المهمشين	  المشاركة في عمليات صنع 
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان	  التعليم، بما في ذلك 
ــات 	  ــد لوفي ــع ح ــوق، ووض ــة والحق ــة اإلنجابي ــك الصح ــي ذل ــا ف ــع، بم ــة للجمي ــات الصحي ــى الخدم ــول إل ــين الوص تحس

األطفــال صحــة األم، إلــخ،
سبل العيش المستدامة	 
العمل الالئق وظروف العمل الصحية	 
إنهاء االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر	 

 السياق العام
القوانين والسياسات؟	  كيف يتم بالفعل إضفاء الطابع المؤسسي على حماية حقوق اإلنسان في 
الدوليــة المقبولــة؟ والتــي تــم 	  التــي تعــزز العدالــة االجتماعيــة؟ مــا هــي المعاييــر  القانونيــة واالجتماعيــة  مــا هــي اآلليــات 

رفضهــا؟ لمــاذا؟
يتــم إعطــاء األولويــة لحقــوق بعــض 	  يتــم الطعــن فــي إعمــال حقــوق اإلنســان؟ ومــن قبــل مــن؟ هــل  ى  ي مــد إلــى أ

باألولويــة؟ لمــاذا؟ التــي تحظــى  المجموعــات  اآلخريــن؟ كيــف؟ مــا هــي  المجموعــات علــى 
الكثيريــن؟ 	  التــي تؤثــر علــى حيــاة  الثغــرات فــي حقــوق اإلنســان  اليوميــة؟ مــا هــي  الحيــاة  كيــف ُتحتــرم حقــوق اإلنســان فــي 

النــاس ولكــن بشــكل كبيــر؟ التــي تؤثــر علــى أقليــة مــن  الثغــرات  مــا هــي 
ي 	  مــا هــي جوانــب حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة التــي تتطلــب عنايــة مركّــزة فــي فعاليــة التنميــة فــي الســياق الذ

تعمــل فيه؟

المنظمة
اتفاق داخل منظمتكم حول تعريف وأهمية حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية؟	  ى هناك  ي مد إلى أ
االلتــزام 	  يظهــر  االجتماعيــة؟ كيــف  والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  يتعلــق  الحاليــة لمنظمتكــم فيمــا  األهــداف  مــا هــي 

اليوميــة؟ والعمليــات  الممارســات  التنظيميــة؟ فــي  السياســات  االجتماعيــة داخلًيــا؟ فــي  والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق 
كيف تظهر أصوات األشخاص المهمشين من خالل أهداف وأنشطة وممارسات منظمتكم؟	 
التي تستخدمها منظمتكم؟ 	  آليات المساءلة  ما هي 
التحديات والثغرات؟	  أين 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
مــا هــي جوانــب حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة التــي تخاطبــك بعمــق؟ وتلــك التــي تشــعرك بأنهــا غيــر مألوفــة أو 	 

ي صلــة؟ لمــاذا؟ كيــف يؤثــر ذلــك علــى تعزيــزك لحقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة؟ أقــل ذ
أنــت ومنظمتــك فــي تحقيقهــا فيمــا 	  التــي ترغــب  مــا هــي األهــداف الطموحــة والمحــددة والقابلــة للقيــاس والتحقيــق 

يتعلــق باحتــرام وتعزيــز حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة فــي غضــون عــام واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية المعيقة الحترام وتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية؟	 

المبدأ األول: احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية:  
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التــي تعــزز حقــوق اإلنســان  تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بوضــع وتنفيــذ االســتراتيجيات واألنشــطة والممارســات 
العدالــة  وتحقيــق  الكرامــة،  يحفــظ  والحصــول علــى عمــل الئــق  التنميــة،  الحــق فــي  بمــا فــي ذلــك  والجماعيــة،  الفرديــة 

والمســاواة للجميــع. االجتماعيــة 

العــراق: تــم إقــرار قانــون يحمــي حقــوق االقليــات القوميــة والدينيــة والمذهبيــة والقوميــة بعيــد حملــة مناصــرة مكثفــة 	 
قــام بهــا المجتمــع المدنــي

ي وتانيــت للفنــون ": خلــق نســيج جمعياتــي مــن المنظمــّات 	  تونــس: "جمعيــة رذاذ المتوســط للفنــون" وجمعيــة تحــد
الذيــن عملــوا علــى إطــالق حملــة لدســترة  يــن والممثليــن 

ّ
والجمعّيــات والمؤسســات والفاعليــن والفنانيــن والمرب

الثقافيــة. الحقــوق 
القانونية(	  مشاريع )العيادات 
رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان بــكل أشــكالها )فــي العــراق، هنــاك مبــادرات قليلــة جــدًا، قامــت بها بعــض المنظمات 	 

بتدريــب ناشــطين وناشــطات لرصــد االنتهــاكات ضــد حقوق اإلنســان بأشــكاله المختلفة.

كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

العاملون في 
القطاع

يفهم العاملون في 
القطاع المقاربات 

الحقوقية

إيجاد وتطبيق 
الداخلية  اإلجراءات 
للحماية والترويج 

لحقوق العاملين في 
القطاع

دمج تعزيز حقوق 
اإلنسان والعدالة 

االجتماعية في 
عمليات تقييم 

أداء العاملين في 
القطاع.

الشراكة 
والتعاون 

الوطني 
او ضمن 

منظمات 
المجتمع 

المدني

يعمل الشركاء 
التوعية حول  على 

حقوق اإلنسان 
وقضايا العدالة 

االجتماعية.

دمج قيم حقوق 
االنسان والعدالة 

االجتماعية في 
اتفاقيات الشراكة 

بين منظمات 
المجتمع المدني.

دمج مؤشرات 
حقوق اإلنسان 

والعدالة االجتماعية 
في تقييم الشراكات 

بين منظمات 
المجتمع المدني 
وبرنامج العمل.

أصحاب 
الحقوق 

آليات  وضع 
معرفية ألصحاب 
الحقوق وأصحاب 
المصلحة اآلخرين

آليات  وضع 
لمشاركة أصحاب 

الحقوق في 
التخطيط والتنفيذ 

االستراتيجي 
للمشاريع والبرامج

آليات  استخدام 
المساءلة من قبل 

أصحاب الحقوق

آليات  استخدام 
المساءلة من قبل 
المجتمع المحلي 
)أصحاب الحقوق 

الثانويين( 

للمدرب أو المدربة حصرًا
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األنشطة

تعتمد جميع 
األنشطة على 
معايير حقوق 

اإلنسان.

زيادة المناصرة 
لحقوق اإلنسان 

والعدالة االجتماعية

توثيق وإعداد 
التقارير حول 

انتهاكات حقوق 
اإلنسان

احترام السلطات 
المحلية والوطنية 
وكذلك الشركات 
العالمية حقوق 

اإلنسان

األشخاص 
ي االعاقة ذو

مشاركة 
ي  األشخاص ذو

االعاقة في صياغة 
وتنفيذ السياسات 

والقوانين 
والخدمات.

تبني استراتيجية 
وطنية وخطة 

عمل تستهدف 
ي  األشخاص ذو

االعاقة

تدريب المهنيين 
العاملين في 

القطاع الصحي، 
عمال المجتمع، 

المهندسين 
المعماريين 

المصممين على 
حقوق األشخاص 

ي االعاقة  ذو
وحقوق اإلنسان.

البحث عن  تعميق 
حقوق األشخاص 

ي االعاقة وحقوق  ذو
اإلنسان ودعمها 

من قبل السلطات 
المحلية والوطنية.

المجموعات 
المهمشة

إتاحة الوصول إلى 
معلومات مفصلة 

عن الخدمات 
فيما يتعلق 

بالمجموعات 
المهمشة

توفير برامج وخدمات 
)صحة، ضمان 
اجتماعي، إلخ( 

للجميع، وتمكين 
الوصول إليها، بما 

الفئات  في ذلك 
المهمشة.

ي إيجابي بين  تساو
جميع السكان على 
ى الصحي. المستو

التعليم / 
المجموعات 

المهمشة 
)األطفال(

بناء موقف 
إيجابي لصانعي 

السياسات 
الفئات  تجاه 
المهمشة.

بناء معرفة لمعلمي 
ي  ي األطفال ذو وذو
االعاقة بـحق هؤالء 

التعليم. في 

توفير السياسات 
المالئمة والتمويل 
للبرامج والهياكل 

التعليمية 
الشاملة.

ارتفاع معدالت 
القراءة  معرفة 

ى  والكتابة لد
األطفال 

المهمشين 
ي  واألطفال ذو

االعاقة والفتيات.

اإلطار 
القانوني

إيجاد حالة من 
الوعي العام حول 

حقوق اإلنسان.

إيجاد إطار قانوني 
للحقوق في 

المجتمع المدني.

تنفيذ ومراقبة 
القانونية  األطر 

القائمة على 
الحقوق.

الدول لدعاة  حماية 
حقوق اإلنسان 

وممثلي المجتمع 
المدني.

الجهة 
1234المستهدفة
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سبل العيش
إيجاد الوعي حول 

الوصل بين السوق 
العالمي والفقر.

 

تعزيز األسواق 
المحلية والتنوع 

البيولوجي في 
الزراعة، صيد 

األسماك والحراجة.

الغذاء متاح 
بأسعار معقولة.

القدرة  الناس  ى  لد
على االستمرار 

في سبل العيش 
والوصول إلى 

الغذاء.

الجندر 

تمكين جميع 
النساء، بما في 

ذلك الفقراء منهن، 
الرعاية  الوصول إلى 

وصحة األم عالية 
الجودة.

تخصيص وتجهيز 
أقسام خاصة بصحة 

األم.

تحسين صحة األم 
لجميع النساء.

العمال

تمكين العمال من 
النضال من أجل 

حقوقهم بشكل 
ي وبشكل  فرد

جماعي.

تأمين ظروف صحية 
والئقة للعمال.

يتمتع جميع العمال 
بالحقوق اإلنسانية 

األساسية.

األقليات 
استهداف هموم 
األقليات العرقية، 

كاللغة وغيرها

التواصل  توفير 
الرسمي في مختلف 

اللغات.

إتاحة المواد 
التعليمية بلغات 

األقليات.

دمج األقليات 
العرقية في 

التعليمية  النظم 
والسياسية

الجهة 
1234المستهدفة
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المبدأ الثاني: الحث على اإلنصاف والمساواة بين الجنسين مع 
تعزيز حقوق النساء والفتيات 

ال تفكر في النساء فقط على أنهن ضعيفات أو ضحايا؛
تذكّر حقوق المرأة اإلنسانية، وحكمة المرأة، عزمها، كرامتها، وعنفوانها، 

واعمل على تعزيز إنجازاتها وسلط الضوء على مكامن قوتها.

بيــن الجنســين،  التعــاون اإلنمائــي وممارســته وهــو مــا يجســد المســاواة  تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تعزيــز 
الفرديــة  المــرأة لحصولهــا علــى حقوقهــا  يدعــم جهــود  الوقــت نفســه  وفــي  وخبراتهــا،  المــرأة  اهتمامــات  يعكــس  بمــا 

التنميــة وقيادتهــا. والجماعيــة، ومشــاركتها كعضــو فاعــل متمكــن فــي عمليــة 
بــأدوار فاعلــة باعتبارهــن شــريكات  مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين والعمــل علــى قضايــا النســاء وتمكينهــن مــن القيــام 

ي تتعــرض لــه النســاء. الــذ ي لــكل أشــكال العنــف والتمييــز  التنميــة، والتصــد أساســيات فــي 

األبعاد
ى المجتمع ومؤسساته عبر: 	  التوزيع العادل للسلطة والموارد على مستو

التعليم والوظيفة( 	  ي للوظائف والفرص )مثل  التوزيع المتساو
التحكم بالموارد والملكية واإلرث 	 
مسؤوليات رعاية األسرة والطفل 	 
الثقافة وفي العالقات االجتماعية	  المساواة في 
النظام القضائي واالنتخابي(.	  القرار )مثل  الدولة والمشاركة السياسية وصنع  الوصول إلى مؤسسات 

الفــروق 	  البشــرية والماليــة بشــكل يراعــي  المــوارد  المثــال، تخصيــص  بيــن الجنســين، علــى ســبيل  تتطلــب المســاواة 
الرعايــة الصحيــة والتأميــن. بيــن الجنســين وكذلــك الوصــول المتكافــئ والمناســب للجنســين إلــى 

النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك جرائــم 	  الحــق فــي األمــان، مــن االســتغالل الجنســي والعنــف ضــد  للنســاء والفتيــات 
التــي تحتــاج إلــى ضمــان. الجــدد؛ وحقوقهــم الجنســية واإلنجابيــة  الشــرف وإهمــال المواليــد 

السياق العام
فــي  النــاس  معظــم  قبــل  مــن  الجنســين"  بيــن  "المســاواة  و  الجنســين"  بيــن  العدالــة   / "اإلنصــاف  تحديــد  يتــم  كيــف 

المــرأة؟ بحقــوق  تتعلــق  والتــي  المســتخدمة  ى  األخــر والمفاهيــم  المصطلحــات  هــي  مــا  منظمتكــم؟ 
كيــف يتــم فعليــًا إضفــاء الطابع المؤسســي علــى المســاواة والعدالة بين الجنســين فــي القوانين واألنظمــة االجتماعية؟ 

كيــف يتــم تنفيذهــا )أو ال( على أســاس يومي؟
ي تعمل فيه؟ ما هي، بنظركم، األسباب الجذرية المعيقة للمساواة بين الجنسين في السياق الذ

ي  ى يتــم االعتــراض ومواجهــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز اإلنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين؟ بواســطة مــن؟ أ ي مــد إلــى أ
مجموعــات مــن النســاء يواجهــن عقبــات أكثــر مــن غيرهــن؟ حقــوق مــن يتــم تجاهلهــا بشــكل خــاص؟ لمــاذا؟

اليومية؟ الحياة والعالقات  المرأة والمساواة والعدالة بين الجنسين في  ى احترام  كيف تر
الناس؟  التي تؤثر على كثير من  ما هي الفجوات في الحقوق بين الجنسين 

منظمتكم
ى هنــاك اتفــاق داخــل منظمتكــم حــول تعاريف 	  ي مــد فكــر فــي منظمتكــم )تاريخهــا الفريــد، تفويضهــا، طاقمهــا(. إلــى أ

ــن  ــاء م ــال والنس ــاوية" للرج ــداد المتس ــم "األع ــاوز منظمتك ــل تتج ــين"؟ ه ــن الجنس بي ــة  ــاواة والعدال ــة "المس وأهمي
بيــن الجنســين  خــالل مراعــاة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة؟ هــل تفكــر بوعــي فــي تأثيــر الســلطة علــى قضايــا المســاواة 

والمقاربــة الجندريــة؟
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الحاليــة لمنظماتكــم فيمــا يتعلــق باإلنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين؟ مــا هــي األهــداف اإلضافيــة 	  مــا هــي األهــداف 
أنهــا موجــودة وذات صلــة بعمــل منظمتكــم؟ التــي تحددهــا علــى 

والممارســات 	  التنظيميــة  السياســات  عبــر  الجنســين  بيــن  والعدالــة  بالمســاواة  منظمتكــم  التــزام  يظهــر  كيــف 
اليوميــة؟  والعمليــات 

التحديات والثغرات؟	  ما هي 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
ــر 	  أو غي ــة  ــر مألوف ــا غي بأنه ــعر  ــي تش ــق؟ والت ــك بعم ــي ل ــي تعن الت ــين  ــن الجنس بي ــة  ــاواة والعدال ــب المس ــي جوان ــا ه م

أقــل أهميــة؟ لمــاذا؟  أو  مالئمــة 
أنــت ومنظمتــك فــي تحقيقهــا فيمــا 	  التــي ترغــب  مــا هــي األهــداف الطموحــة والمحــددة والقابلــة للقيــاس والتحقيــق 

بيــن الجنســين فــي غضــون عــام واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ يتعلــق باإلنصــاف والمســاواة 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية المعيقة لإلنصاف والمساواة بين الجنسين؟	 

للمدرب أو المدربة حصرًا

ــنة 2014  ــم )164( لس ــوزراء رق ال ــس  ــرار مجل ــب ق ــا بموج ــم إقراره ــرار 1325 )2000( ت الق ــذ  ــة لتنفي ــة وطني ــداد خط ــراق: إع الع
بالمــرأة العراقيــة، والتــي جــاءت ثمــرة لجهــود كبيــرة مــن قبــل المنظمــات المحليــة وبدعــم مــن قبــل منظمــات  للنهــوض 

أجنبيــة
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كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

برمجة 
المشاريع

جمع ونشر 
معلومات 

مفصلة حول 
الجندرة.

التحليل  تطبيق 
والمقاربات  الجندرية من 

قبل جميع الموظفين 
والمتطوعين وتدريب 

الشركاء على المساواة 
والعدالة بين الجنسين.

النساء يشغلن 
ي بالتساو

مناصب قيادية 
قوية بين 

الموظفين 
والشركاء.

إدخال مؤشرات 
المساواة والعدالة 

بين الجنسين في تقييم 
برامج العمل ورصد 

المترتبة  وتحسين اآلثار 
على الجنس من خالل 

إعداد الموازنات.

تعميم 
المساواة

الشركاء ملتزمون 
المرأة  بقيادة 

ومشاركتها، بما 
المرأة  في ذلك 

المهمشة.

آليات لمشاركة للمرأة  
في االستراتيجية وخطط 

البرامج التشغيلية.

تنفيذ معايير 
عالية لمساءلة 

المستفيدين 
فيما يخص 

النساء.

الفتيات والفتيان  تربية 
على احترام الجميع 

النظر  ي، بغض  بالتساو
عن الجنس.

الحماية
علم الجمهور 

المرأة  بـوضعية 
الهّشة.

تأمين النساء في 
األماكن العامة والخاصة 

النظر عما  - بغض 
إذا كانت هذه األماكن 

مزدحمة أو منعزلة.

حماية دعاة 
المرأة  حقوق 
التخويف  من 

وانتهاكات حقوق 
اإلنسان.

المرأة مناصب  تولي 
القيادة في القطاعات 

العامة والخاصة.

العلم والعمل

الفتيات  تحصيل 
أفضل تعليم في 

المدرسة، حتى 
خالل األزمات 

االقتصادية.

تدريب النساء على 
الحصول على مراكز عمل 

مدفوعة األجر.

تمتع النساء بأجر 
 وفرص 

ٍ
متساو

عمل مواتية.

المرأة على عمل  حصول 
أثناء االقتصادية  آمن حتى 

األزمات.

الحقوق 
السياسية

المرأة  تعرف 
حقوقها وفقا 

للقوانين الوطنية 
والمعايير الدولية.

إبالغ النساء حول 
القضايا السياسية 

وأثرها.

تصويت النساء 
بأعلى

نسب وإتاحة 
الخيارات 

الديموقراطية 
النظام  في 
السياسي.

انتخاب النساء في  يتم 
المؤسسات اإلقليمية 

والوطنية والدولية.
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المبدأ الثالث: االهتمام بتمكين الناس والمشاركة على أساس 
المبدأ الديمقراطي

يجب أن تحاكي الحوكمة التشاركية سياق الصراع.

األبعاد:
التنمية المصممة محليًا	  دعم مبادرات 
التي تمّكن المهمشين	  تقوية منظمات المجتمع المدني 
الديمقراطية(	  الديمقراطية )أو غير  مراقبة السلطات المحلية والوطنية والدولية وممارساتها 
مراقبة انخفاض المساعدات 	 
التضامن مع السكان المتضررين	 
تسهيل الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين	 
المالي والسياسي لمنظمات المجتمع المدني	  تمكين االستقالل 
القيادية	  المرأة من تولي األدوار  تمكين 
الناس والجماعات للتحرك	  عقد اجتماعات عامة وحشد 
االعتراف بتنوع أصوات أصحاب المصلحة المحليين في منظمات المجتمع المدني	 
ي معيار كان	  القانون والممارسة على أ التمييز في  القضاء على 

السياق العام:
ي تعمل فيه؟ 	  الناس ومشاركتهم في السياق )السياقات( الذ كيف يتم تحديد تمكين 
النــاس 	  يتــم تمكيــن  ى  ي مــد النــاس ومشــاركتهم؟ إلــى أ يتــم بالفعــل إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى تمكيــن  كيــف 

ــة؟  ــة فعال ــاركتهم ممارس ــار مش واعتب
ي تعمل فيه؟ 	  الناس ومشاركتهم في السياق )السياقات( الذ ما هي األسباب الجذرية المعيقة لتمكين 
ى الجهــود المبذولــة لتعزيــز تمكيــن النــاس ومشــاركتهم متنــازع عليهــا؟ مــن قبــل مــن؟ مــا هــي المجموعــات 	  ي مــد إلــى أ

التــي تواجــه المزيــد مــن العقبــات أمــام المشــاركة؟ لمــاذا؟
أو االســتفادة مــن 	  التجاهــل  النــاس إلــى  اليوميــة؟ هــل يميــل  الحيــاة  النــاس ومشــاركتهم فــي  ى احتــرام تمكيــن  كيــف تــر

ــاركتهم؟  ــى مش ــة عل ــود المفروض القي ــة  ــول أو مقاوم ــى قب ــاس إل الن ــل  ــل يمي ــاذا؟ ه ــل؟ لم ــودة بالفع ــرص الموج الف
كيــف؟

الناس ومشاركتهم؟	  الثغرات المؤثرة في معالجة تمكين  ما هي 
ي 	  ــذ ال ــياقات(  ــياق )الس ــي الس ــة ف التنمي ــة  ــمة لفعالي ــر حاس ــي تعتب الت ــاركتهم  ــاس ومش الن ــن  ــب تمكي ــي جوان ــا ه م

ــف؟ ــاذا وكي ــه؟ لم ــل في تعم

منظمتكم:
ى هنــاك توافــق داخــل مؤسســتك حــول 	  ي مــد الفريــد، وتفويضهــا، وطاقمهــا. إلــى أ فكــر فــي منظمتــك، بتاريخهــا 

الديمقراطيــة؟ ومشــاركتهم  النــاس  وأهميــة تمكيــن  تحديــد 
الناس ومشاركتهم؟ 	  الحالية لمنظمتكم فيما يتعلق بتمكين  ما هي األهداف 
ى االلتــزام فــي 	  الديمقراطيــة داخلًيــا فــي السياســات؟ مــا مــد النــاس ومشــاركتهم  التــزام منظمتكــم بتمكيــن  ى  مــا مــد

التجديــد فــي الهيئــات والمســؤولين؟  يتــم فعليــا  انتخابــات دوريــة؟ هــل  اليوميــة؟ هــل لديهــا  الممارســات والعمليــات 
هل تقدم منظمتكم تقارير للناس المعنيين بعمل المنظمة؟ 	 
التحديات والفجوات؟	  ما هي 
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أنتم )مواقفكم الشخصية(
أو 	  بأنهــا غيــر مألوفــة  التــي تعنــي لــك بعمــق؟ والتــي تشــعر  الديمقراطيــة  النــاس ومشــاركتهم  مــا هــي جوانــب تمكيــن 

أو أقــل أهميــة؟ لمــاذا؟  غيــر مالئمــة 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ الديمقراطيــة فــي غضــون عــام  ومشــاركتهم  النــاس  بتمكيــن  يتعلــق 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
الديمقراطية؟	  الناس ومشاركتهم  هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية المعيقة لتمكين 

الديمقراطــي  الدامجــة لألفــراد لتوســيع نطــاق تملكهــم  التمكيــن والمشــاركة  تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بدعــم 
الفقــراء والمهمشــين. التركيــز علــى  التــي تؤثــر فــي حياتهــم، مــع  التنميــة  للسياســات ومبــادرات 

والمبــادرات 	  المطروحــة  التنميــة لتعزيــز تملكهــا للسياســات  وإشــراكها فــي خطــط  المســتهدفة  الفئــات  تمكيــن 
التنميــة وليــس فقــط مســتفيدة. الفئــات شــريكة فــي  التــي تخــص حياتهــا باألســاس. وبالتالــي تصبــح هــذه  التنمويــة 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان دائمًا، ال مناسباتيًا. كيف؟ المطلوب: تكريس 
الديمقراطية وثقافة حقوق اإلنسان	  االستثمار في مختلف المجاالت من أجل تعميم ثقافة 
الديمقراطية	  مواصلة بناء المؤسسات 
تدعيم دور المجتمع المدني 	 
القانونية القديمة	  مراجعة المنظومة 

انخــراط مختلــف أطيــاف المجتمــع مــن مواطــن ومجتمــع مدنــي وسياســي، وعــدم قصــر مشــاركة المواطــن علــى  ضمــان 
وتعميــق  الفعّالــة،  المواطنــة  وتعزيــز قيــم  الحكومــة،  ى  الشــفافية لــد وإنمــا تدعيــم مبــدأ  االنتخابيــة فقــط،  المحطــات 
التــي يمكــن اعتبارهــا  أكثــر لنجــاح المشــاريع وتحقيــق المشــاركة الفعليــة  اإلحســاس باالنتمــاء، إضافــة إلــى توفــر ضمانــات 

الديمقراطيــة. عمــود الممارســة 

للمدرب أو المدربة حصرًا
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كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

العمليات 
التشاركية

تستخدم منظمات 
المجتمع 

المدني عمليات 
تشاركية لتصميم 

وتنفيذ وتقييم 
االستراتيجية 

والبرنامج 
والمساءلة.

آليات  تعزيز 
ضمان المشاركة 

والمساءلة 
أمام األشخاص 

المهمشين.

مراقبة وتقييم 
البرامج من قبل 
الفاعلة  الجهات 

المحلية، وخاصة 
المستفيدين

تعزيز قدرة 
المشاركين في 

التقييم نحو  عمليات 
محاسبة منظمات 

المجتمع المدني 
وأصحاب المصلحة 

اآلخرين.

مواءمة محلية

تحديد العمليات 
التي أدت إلى عدم 

التمكين، على 
سبيل المثال 
التقارير  وضع 
حصرًا لصالح 

المانحين.

تصويب العمليات 
وااللتزامات حسب 

المتطلبات المحلية.

تركيز المنظمات 
الدولية والمحلية 

ومنظمات 
المجتمع المدني 
وكذلك الجهات 

المانحة على حقوق 
المستفيدين.

تنفيذ األجندات 
المحلية )بما في 

ى،  ذلك المحتو
العملية، والقرارات 

المتعلقة بتوزيع 
الميزانية(.

قدرات 
المنظمات

تحديد منظمات 
المجتمع المدني 

مصالحها الخاصة. 
ى حاجتها إلى  ومد

الدعم.

تمويل بناء قدرات 
منظمات المجتمع 

المدني.

التعلم  مأسسة 
والتبادل المعرفي 

بين الجنوب 
والشمال.

استدامة قدرات 
منظمات المجتمع 
المدني )على سبيل 

المثال، الحوكمة، 
القيادة  التمويل، 

والعمل الجماعي( 
وتناسبها مع 

المجتمع المحلي

ي عمل تنمو

تصميم وتنفيذ 
مبادرات 

التنمية من قبل 
المجتمعات 

المتأثرة.

تطبيق جميع 
أصحاب المصلحة 

القرار  صنع 
الديمقراطي، تقاسم 
السلطة ومحاسبة 

متعددة األبعاد.

تحجيم عدم 
التماثل بين 

ى المنظمات  قو
المانحة والشركاء 

المحليين.

عمل تعاوني 
بين مجموعات 

الفاعلين  من 
االجتماعيين على 

التنمية على أساس 
حقوقي.

تمكين 
ومساءلة

تدريب منظمات 
المجتمع المدني 

المحلية والعالمية 
على تمكين 
األشخاص.

دعم مبادرات تعاون 
منظمات المجتمع 

المدني
المحلي.

آليات  مأسسة 
الناس في  تمكين 
المجتمع المدني 

والحكومة.

مراقبة ومساءلة 
الحكومات والجهات 

المانحة من قبل 
منظمات المجتمع 

المدني.
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أفكار/أمثلة تطبيقية للنقاش:

العــراق: حكومــة وبرلمــان إقليــم كردســتان، أقــر وثيقــة تعــاون الســلطات العامــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي 
الفيدرالــي فقــد تمــت  ى وكاالت األمــم المتحــدة، كمــا علــى الصعيــد  صيغــت بمبــادرة مــن المنظمــات، وبدعــم مــن إحــد

الوثيقــة؟؟ صياغــة وثيقــة مشــابهة. كيــف تــم تبنــي وتنفيــذ هــذه 

ئ الحوكمة  تونــس: ركّــز دســتور 2014 التونســي علــى البعــد التشــاركي مــن خــالل تدعيــم اعتمــاد المقاربــة التشــاركية ومبــاد
ينــّص أيضــًا علــى مبــدأ  بــل  الواســعة،  ينــّص الدســتور الجديــد فقــط علــى الالمركزيــة  الرشــيدة كوســيلة إلدارة الحكــم. وال 
التونســي: " تعتمــد الســلطات المحليــة  المــاّدة 139 مــن الدســتور  التشــاركية. جــاء فــي  الديمقراطيــة  ي وهــو  مهــمّ ومركــز
المدنــي فــي  والمجتمــع  أوســع للمواطنيــن  المفتوحــة، لضمــان إســهام  الحوكمــة  ئ  ومبــاد التشــاركية،  الديمقراطيــة 

التونســية مــن هــذه الخطــوات؟ الترابيــة." كيــف تســتفيد الجمعيــات  التنميــة والتهيئــة  إعــداد برامــج 

التفــاؤل فــي  التــي نجحــت فــي بعــث  البلديــات  المبــادرات مــع عــدد مــن  قامــت بعــض منظمــّات المجتمــع المدنــي ببعــض 
المراصــد كمبــادرة  وبعــث  التشــاركية  آليــات كالميزانيــة  اعتمــاد  المبــادرات فــي  وتمثّلــت هــذه  التونســيين،  العديــد مــن 
العــام 2014 بهــدف  ي، وقامــت بتنفيــذ مشــروع "مرصــد بلديــة" فــي  البلــد التــي تعنــى بمراقبــة العمــل  جمعيــة "بوصلــة" 
النفــاذ إلــى المعلومــة وتقديمهــا بطريقــة واضحــة. ويهــدف المشــروع أيضــًا إلــى تقريــب  البلديــات مــن خــالل  رصــد نشــاط 

القــرار. أو فــي المســاهمة الفعّالــة فــي أخــذ  الواقــع المحلــي  البلديــة والمواطــن، ســواء فــي فهــم  بــن  المســافة 

تــمّ طلــب توفــر معلومــات  البلديــات، حيــث  المعلومــات مــن  بلديــة" طريقــة موّحــدة لجمــع  انتهــج فريــق "مرصــد  كمــا 
والمشــاريع  ونشــاطه،  ي  البلــد المجلــس  والمنقــوالت،  العقــارات  البشــرية،  المــوارد  البلديــة مــن  بالميزانيــة  متعّلقــة 
البلديــة االســتثمارية. واعتمــد المرصــد معيــارًا للشــفافية بنــاًء علــى مــا وّفرتــه كل بلديــة مــن معلومــات. وأهــم مــا يميــز هذا 
يتــم اختيارهــا  التــي  الميزانيــة ومتابعــة تنفيــذ المشــروعات  المشــروع هــو مشــاركة المواطنيــن فــي وضــع أولويــات توزيــع 

ــي. ــد المحل ــى الصعي ــي عل ــكل جماع بش

ــاز  ــي إنج ــاركية ف التش ــاد  ــى اعتم ــة إل ــية، إضاف التونس ــي  ــل األراض ــى كام ــات عل البلدي ــاط  ــد نش ــى رص ــروع إل ــعى المش ويس
ئ الحوكمــة مــن خــالل تحســن طــرق  القــرارات باعتمــاد مبــاد اتخــاذ  التــي تحّقــق المســاهمة فــي  المخّططــات االســتثمارية 

ي. التنميــة والتخطيــط الحضــر القــرارات المتعّلقــة ببرامــج  المشــاركة فــي وضــع 
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المبدأ الرابع: تعزيز االستدامة البيئية 

يجب أن تستند مناهج االستدامة البيئية إلى األدلة البحث والمعرفة المحلية.

األبعاد
تغير المناخ: الحد من اآلثار السلبية واالستجابات السريعة والتكيف والتخفيف	 
الكوارث )الكوارث البشرية والطبيعية(	  الحد من مخاطر 
البلدية والصناعية والخطرة والنووية	  النفايات:  إدارة 
الزراعة، التشجير	  إدارة الموارد: الصيد، األرض، الموارد الطبيعية، 
البيولوجي، واألمن الغذائي	  المياه )بما في ذلك الصرف الصحي(، والطاقة، والهواء، والتنوع  إدارة الموارد: 
البيئية	  التعرف على أدوار الجنسين في اإلدارة 
النقل(	  البناء،  االستثمار في المنتجات الخضراء )التصميمات، صناعة 
البيئية )ظروف المعيشة والعمل(	  الصحة 
تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك	 
االســتماع إلــى أصحــاب المصلحــة المحلييــن ودعمهــم، والبنــاء علــى المعــارف المجتمعيــة فيمــا يخــص إدارة المــوارد 	 

لطبيعية ا
الذيــن يعيشــون فــي فقــر والفئــات 	  المــوارد الطبيعيــة والوصــول إليهــا مــن قبــل األشــخاص  أكبــر علــى إدارة  ســيطرة 

المهمشــة
البيئة	  مساءلة الحكومة والقطاع الخاص عن السياسات وآثارها على 

السياق العام
البيئية الفعلية في بلدك؟	  ما هي االولويات 
ي تعمــل فيــه؟ مــا هــي المصطلحــات والمفاهيــم 	  الــذ البيئيــة فــي الســياق )الســياقات(  يتــم تحديــد االســتدامة  كيــف 

ى المســتخدمة فيمــا يتعلــق بهــا؟ المحليــة األخــر
القوانيــن واألنظمــة؟ كيــف تتــم 	  البيئيــة مــن خــالل  يتــم بالفعــل إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى االســتدامة  كيــف 

اليوميــة؟  الحيــاة  البيئيــة فــي  االســتدامة  ممارســة 
ي تعمل فيه؟ 	  البيئية في السياق )السياقات( الذ ما هي األسباب الجذرية المعيقة لتعزيز االستدامة 
التــي 	  البيئيــة معارضــة؟ مــن قبــل مــن؟ مــا هــي المجموعــات  ى تلقــى الجهــود المبذولــة لتعزيــز االســتدامة  ي مــد إلــى أ

البيئيــة؟ لمــاذا؟ أمــام تعزيــز االســتدامة  المزيــد مــن العقبــات  تواجــه 
اليومية؟ 	  الحياة  البيئية في  ى احترام تعزيز االستدامة  كيف تر
مــا هــي المجموعــات التــي تعمــل بالفعــل علــى االســتدامة البيئيــة فــي منطقتــك ومجال عملــك؟ ماذا يمكــن أن تضيف 	 

إلــى مــا يفعلونــه؟ أيــن توجــد إمكانيــات المشــاركة المتبادلــة والتعلم والتنســيق بين األقــران من خالل األنشــطة؟
ما هي جوانب إدارة الموارد الطبيعية والخدمات ذات األهمية الحاسمة للتنمية؟	 
البيئيــة؟ هــل يمكــن أن تنجــح 	  التــي تعتبرهــا جيــدة لتعزيــز االســتدامة  الحاليــة، مــا هــي الممارســات  بيــن المقاربــات  مــن 

هــذه األســاليب مــع منظمتكــم؟

منظمتكم
ى هنــاك توافــق داخــل منظمتكــم حــول 	  ي مــد أ وطاقمهــا. إلــى  وتفويضهــا،  الفريــد،  بتاريخهــا  فكــر فــي منظمتــك، 

البيئيــة؟ االســتدامة  وأهميــة  تحديــد 
البيئية؟ 	  الحالية لمنظمتكم فيما يتعلق باالستدامة  ما هي األهداف 
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اليوميــة 	  والعمليــات  الممارســات  السياســات؟ فــي  البيئيــة داخلًيــا فــي  باالســتدامة  التــزام منظمتكــم  يظهــر  كيــف 
المدنــي؟  المجتمــع  لمنظمــات 

التحديات والفجوات؟	  ما هي 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
أو أقــل 	  أو غيــر مالئمــة  بأنهــا غيــر مألوفــة  التــي تشــعر  التــي تعنــي لــك بعمــق؟ وتلــك  البيئيــة  مــا هــي جوانــب االســتدامة 

أهميــة؟ لمــاذا؟ 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ البيئيــة فــي غضــون عــام  باالســتدامة  يتعلــق 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
البيئية؟	  هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية لتدهور االستدامة 

الحاليــة  البيئيــة لألجيــال  التــي تعــزز االســتدامة  التوجهــات  تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بوضــع األولويــات وتنفيــذ 
ــة  ــة والثقافي ــاع االجتماعية-اقتصادي ــام باألوض ــع االهتم ــاخ، م المن ــات  ــة ألزم ــتجابة العاجل ــك االس ــي ذل ــا ف ــة، بم والقادم

ــة. ــي والعدال البيئ ــل  التكام ــل  ــن أج ــة م ــة الخاص ــروف المحلي والظ

الحاليــة والقادمــة بمــا فــي ذلــك االســتجابة الســريعة لألزمــات المناخيــة مــع مراعــاة  البيئيــة لألجيــال  تعزيــز االســتدامة 
البيئيــة. العدالــة  يخــص  واالجتماعيــة فيمــا  االقتصاديــة  الجوانــب 

مشكالت بيئية خاصة في بلدان المنطقة
ــع مــن المســاحة اإلجمالّيــة للوطــن 	 

ّ
التصّحــر نحــو 9.7 مليــون متــر مرب العالــم العربــي حيــث يغّطــي  ظاهــرة التصحــر فــي 

ْي نحــَو %68 منــه. أ العربــّي، 
ى اإلقليمــي: تقاســم فلســطين واألردن معظــم مواردهــا 	  الميــاه فــي تجلياتهــا الملموســة علــى المســتو مشــكالت 

الميــاه. التــي حرمــت ســيطرتها جزئيــًا مــن حصتهــا العادلــة مــن  المائيــة الســطحية مــع االحتــالل اإلســرائيلي 
النــزاع المســلح فــي 	  النفــط فــي حمــص )مخلفــات  الناتــج عــن مــواد خطــرة بســبب قصــف مصافــي تكريــر  الهــواء  تلــوث 

ســوريا(.
أزمة نفايات لبنان.	 

للمدرب أو المدربة حصرًا
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كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

المنظمة: 
برامج 

ونشاطات نحو 
االستدامة 

البيئة

جميع الموظفين 
والشركاء على 

دراية باالستدامة 
البيئية.

مكان عمل 
وأنشطة المنظمة 

تحترم االستدامة 
البيئية: تخفيض 

استخدام الموارد، 
التدوير،  إعادة 

استهالك أقل 
للطاقة.

نشر الممارسات 
الجيدة؛ وبناء 

ائتالفات نحو بيئة 
)عمل( صحية.

تشجيع حقوق 
الناس  جميع 

العيش والعمل 
بصحة بيئية جيدة 

البرامج. من قبل 

المشاركة نحو 
االستدامة 

البيئة

تقدير المعرفة 
المحلية والتقليدية 

البيئة  حول 
واالستدامة 
ومشاركتها 
مع اآلخرين 

واالستفادة منها.

مشاركة 
الممارسات الجيدة 

والتعلم )على سبيل 
النظراء،  المثال، بين 
المانحة  بين الجهات 
ومنظمات المجتمع 

المدني(.

التعاون بين  إيجاد 
البيئية  المنظمات 
التنمية. ومنظمات 

تعاون بين الجهات 
المانحة، القطاع 
الخاص، شبكات 

منظمات المجتمع 
المدني، وأصحاب 

القرار على استدامة 
البيئة.

االستدامة 
البيئية 

في برنامج 
المنظمة

البيانات  جمع 
األساسية

وإتاحة الوصول 
إليها.

البحث في  إجراء 
البيئية  االستدامة 

ونشرها
بلغات متاحة.

البيئي  التأثير  إدخال 
في رصد جميع 

األنشطة وإدارة 
األنظمة.

التقدم نحو  رصد 
البيئية  االستدامة 

في القطاعات 
العامة والخاصة 

ومنظمات المجتمع 
المدني وإصدار 

التقارير حولها

التكيف مع 
االستدامة 

البيئية

بناء قدرة منظمات 
المجتمع المدني 

التكيف  على 
والمشاركة في 
عمليات صنع 

القرار السياسي.

القدرة  دعم 
الحكومية

التكيف  على 
والقيادة.

التكيف  آليات  إيجاد 
البلد، مثال:  في 

ممثلو الحكومة 
هم رواد في 

البيئية. االستدامة 

إدارة جميع عمليات 
التمويل،  تكييف 

رصد وتقييم متعدد 
المستويات بطريقة 

شفافة.

خدمات المياه 
والنظافة

تثبيت خدمات 
المياه والنظافة 
وتوفيرها للنساء 

ولألشخاص 
ي االعاقة  ذو

وفي المجتمعات 
النائية. 

المحافظة على 
الخدمات بشكل 

منتظم وتحسينها
واستدامتها.

السكان على علم 
بالمخاطر الصحية 

الحياة  وأنماط 
الصحية.

إصابة عدد محدود 
الناس بسبب  من 

أمراض متعلقة 
بالمياه والنظافة.
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التلوث البيئي

التلوث  تقليل 
الناتج عن  ي  الجو

النقل الخاص 
وحركة المرور.

الناتج  التلوث  تقليل 
عن الصناعة )مثل 

النفط واالستخراج(.

مساءلة الشركات 
العالمية 

والوطنية من 
قبل المجتمعات 

المضيفة.

آليات المنع  وضع 
ونظام عقوبة 
للملوثين قيد 

التنفيذ.

الحماية 
البيئية

إيجاد الوعي حول 
العدالة االجتماعية 

البيئية  والقضايا 
البلدان  في 

الصناعية، بما 
في ذلك على 

ى  المستو
الحكومي.

النزعة  تقليل 
االستهالكية، خاصة 
الدول الصناعية. في 

تمويل ودعم 
االستثمار األخضر 

والتقنيات 
البيئية. واالبتكارات 

وضع التشريع 
األخضر موضع 

التنفيذ للتقليل من 
الكربون،  انبعاثات 

عبر استهداف 
التلوث  مصادر 

الصناعية والنفايات 
السامة وحماية 

الموارد.

الجهة 
1234المستهدفة
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المبدأ الخامس: ممارسة الشفافية والمساءلة 

مشاركة المعلومات بشفافية تساعد على تحسين فعالية تطوير منظمات المجتمع المدني وتجعلها أقل 
عرضة التهامات االحتيال والفساد.

األبعاد 
معالجة الفساد في جميع قطاعات المجتمع.	 
تعزيز شفافية المساعدات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك المدفوعات والنفقات.	 
التنموية واالقتصادية والميزانيات ومجموعات المصالح.	  الوصول إلى المعلومات حول السياسات 
مناصرة وتمكين المهمشين.	 
معالجة األسباب الجذرية للفقر.	 
التمويــل، 	  التأسيســية، بمــا فــي ذلــك معاييــر  التنظيميــة  ســهولة وصــول الجمهــور إلــى جميــع السياســات والوثائــق 

البرامجيــة والتقييمــات. الماليــة، المراجعــة والتقاريــر  التقاريــر 
الثقافية.	  الفوارق بين الجنسين والفروقات  ى واالستجابة تراعي  آليات للشكاو تنفيذ 
ثقافة شفافة وديمقراطية داخل المنظمة مع قيادة فعالة وخاضعة للمساءلة.	 

السياق العام
ي تعمــل فيــه؟ مــا هــي المصطلحــات 	  كيــف يتــم تحديــد ممارســة الشــفافية والمســاءلة فــي الســياق )الســياقات( الــذ

ى المســتخدمة فيمــا يتعلــق بهــا؟ والمفاهيــم المحليــة األخــر
كيــف يتــم بالفعــل إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى ممارســة الشــفافية والمســاءلة مــن خــالل القوانيــن واألنظمــة؟ 	 

كيــف تتــم ممارســة الشــفافية والمســاءلة فــي الحيــاة اليوميــة؟ 
ي تعمــل 	  الــذ مــا هــي األســباب الجذريــة للفســاد ومــا هــي معوقــات الشــفافية والمســاءلة فــي الســياق )الســياقات( 

فيــه؟ 
ــات 	  ــي المجموع ــا ه ــن؟ م ــل م ــن قب ــة؟ م ــاءلة معارض ــفافية والمس ــز الش ــة لتعزي ــود المبذول ــى الجه ى تلق ــد ي م ــى أ إل

ــاذا؟ ــاءلة؟ لم ــفافية والمس ــز الش ــام تعزي أم ــات  ــن العقب ــد م المزي ــه  ــي تواج الت
اليومية؟ 	  الحياة  ى احترام تعزيز الشفافية والمساءلة في  كيف تر
التــي تعمــل بالفعــل علــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي منطقتــك؟ وفــي مجــال عملــك؟ 	  مــا هــي المجموعــات 

ــالل  ــن خ ــران م ــن األق بي ــاءلة  ــفافية والمس ــز الش ــات تعزي ــد إمكاني ــن توج أي ــه؟  ــا يفعلون ــى م ــف إل ــن أن تضي ــاذا يمك م
األنشــطة؟

كيــف يتــم ضمــان المســاءلة بالفعــل مــن خــالل القوانيــن واألنظمــة، وكيــف يتــم إضفــاء الطابــع المؤسســي على هذه 	 
السياســات فــي الهيــاكل االجتماعيــة؟ كيــف يتــم فرضهــا )أو ال( علــى أســاس يومي؟ 

التــي تواجــه 	  يتــم الطعــن فــي الجهــود المبذولــة لتعزيــز المســاءلة؟ بواســطة مــن؟ مــا هــي المجموعــات  ى  ي مــد إلــى أ
أكثــر / أقــل معوقــات فــي محاســبة اآلخريــن؟ مــن هــو األقــل عرضــة للمســاءلة؟ لمــاذا؟

التنمية؟ لماذا وكيف؟	  ما هي جوانب المساءلة الحاسمة بشكل خاص لفعالية 

منظمتكم
ى هناك توافق داخل منظمتكم حول تعريف 	  ي مد الفريد، وتفويضها، وطاقمها. إلى أ فكر في منظمتك، بتاريخها 

وأهمية الشفافية والمساءلة؟
الحالية لمنظمتكم فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة؟ 	  ما هي األهداف 
اليومية 	  التزام منظمتكم بالشفافية والمساءلة داخلًيا في السياسات؟ في الممارسات والعمليات  كيف يظهر 

لمنظمات المجتمع المدني؟ 
التحديات والفجوات؟	  ما هي 
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أنتم )مواقفكم الشخصية(
أو 	  أو غيــر مالئمــة  بأنهــا غيــر مألوفــة  التــي تشــعر  التــي تعنــي لــك بعمــق؟ وتلــك  مــا هــي جوانــب الشــفافية والمســاءلة 

أقــل أهميــة؟ لمــاذا؟ 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ والمســاءلة فــي غضــون عــام  بالشــفافية  يتعلــق 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية لتدهور الشفافية والمساءلة؟	 

تبرهــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى التزامهــا المنظــم والمســتمر بالشــفافية والمســاءلة بتعــدد أنواعهــا، وبالنزاهــة 
فــي تســيير شــؤونها الداخليــة واعتمــاد مبــدأ الحوكمــة فــي أعمالهــا وفــي إدارة الجمعيــة قــدر اإلمــكان.

هل تقدم المنظمات األجنبية وهيئات األمم المتحدة نموذجًا إيجابيًا في مجال الشفافية؟	 
الواحدة، وانعدام الشفافية في عملها(؟ 	  أو العائلة  تضارب المصالح )كإدارتها من قبل بعض األقارب، 

تونس:
ــم لعمــل الجمعيــات يفــرض علــى الجمعيــات قواعــد رقابيــة داخليــة وخارجيــة، ويضبــط قواعــد مســك  المرســوم 88 المنظِّ
محاســبة تطبيــق النظــام المحاســبي للمؤسســات وحســب المعايــر المحاســبية التــي يضبطهــا قرار وزيــر الماليــة. وتلتزم 
ــا  ــة، كم ــام للحكوم الع ــب  الكات ــك  ــم بذل ــالم، وتعل ــائل اإلع ــة بوس ــة األجنبي المالي ــاعدات  ــن المس ــاح ع ــات باإلفص الجمعي

يفــرض المرســوم علــى الجمعيــات تعيــن مراقــب حســابات.

للمدرب أو المدربة حصرًا
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الجهة 
1234المستهدفة

التخطيط 
والتقييم

تضمين تقارير 
الرصد والتقييم 
أصوات أصحاب 

المصلحة 
المختلفين، خاصة 
المهمشين منهم.

آليات  تأسيس 
التعامل وحل 

ى؛ تمكين  الشكاو
أصحاب المصلحة 

من مساءلة 
المؤسسات.

إعالن استالم 
ى، واتخاذ  الشكاو
القرارات والنتائج.

إدراج نتائج 
التقييمات 

ى  وأنظمة الشكاو
في التخطيط 

المستمر والبرامج 
المستقبلية.

الوصول إلى 
المعلومات

ضمان وصول 
الجميع

الوثائق  إلى 
التأسيسية 

باإلضافة إلى 
المالية. التقارير 

ضمان وصول 
الوثائق  الجمهور إلى 

باللغات المحلية 
ومن خالل وسائل 

اإلعالم المتاحة.

التدابير  اتخاذ 
االستباقية لتوزيع 

المعلومات إلى 
المستفيدين 

االبتدائيين 
والثانويين.

ترويج 
الشفافية 
ومكافحة 

الفساد

تحمل الموظفين 
واألعضاء 
والشركاء 

والمتطوعين 
التعامل  مسؤولية 
مع الفساد وتعزيز 

النزاهة.

إنشاء وفرض 
النزاهة  معايير 

ى  وآليات حل الشكو
داخل منظمات 

المجتمع المدني 
وترويجها في 

العالقات مع جميع 
أصحاب المصلحة.

رصد وتقييم 
مؤشرات 
الشفافية 

والمساءلة، بما 
آراء  في ذلك 

المهمشين. 
مأسسة المنصات 

/ الشبكات 
التعاونية.

الترويج لتشريعات 
مكافحة الفساد 

والممارسات 
المؤيدة للنزاهة 

وتنفيذها من قبل 
كل القطاعات.

المشاركة 
في الشفافية 

والمساءلة

علم ودراية 
منظمات المجتمع 

المدني والجهات 
المانحة بالحق في 
المشاركة والتأثير 
التي  القرارات  في 

تخصهم.

بناء منظمات 
المجتمع المدني 
والجهات المانحة

المشاركة المناسبة 
التعاون مع  آليات 

المستفيدين
واألشخاص 
المتضررين.

آليات  استخدام 
المشاركة للتحليل 

وتحديد األهداف 
والتخطيط 

والتنفيذ والرصد 
والتقييم.

النتائج  استخدام 
الناتجة  والدروس 

عن اآلليات 
التشاركية لتحسين 

عمل منظمات 
المجتمع المدني 

المانحة.  والجهات 

دائرة 
المساءلة

مساءلة منظمات 
المجتمع 

المدني من قبل 
المستفيدين 

منهم.

مساءلة منظمات 
المجتمع المدني من 

قبل المجتمعات 
التي يعملون فيها.

مساءلة المانحين 
من قبل الجهات 

الممنوحة، 
وشركائهم 

والمستفيدين.

مساءلة المانحين 
من قبل المجتمعات 

التي يعملون فيها.

المساعدات

إتاحة الوصول إلى 
المعلومات عن 

المساعدات.

تبادل المعلومات 
بين الجهات 

المانحة )الدول، 
المجتمع المدني، 

المؤسسات( ومع 
المستفيدين.

المساعدة 
على المشاركة 

والتدقيق والتقييم.



31

يتخذهــا  التــي  المتعمــدة  اإلجــراءات  بالكلمــات فقــط. هــي تنتــج عــن  العادلــة  الشــراكات  التأكيــد علــى  يمكــن  ال 
بيــن منظمــات  العالقــات  ينطبــق علــى  التوازنــات. هــذا  األكثــر قــوة، لتحقيــق  الشــريك  وخاصــة  الشــريكين،  كال 
ــن  ــك بي ى، وكذل ــر ــة أخ ــن جه ــة م ــات المانح ــي والجه ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة، بي ــن جه ــي م ــع المدن المجتم

ومكوناتــه. المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

األبعاد 
تحديــد نقــاط القــوة بيــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك بيــن المنظمــات الدوليــة والوطنيــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي 	 

المحليــة والتعامــل معهــا. علــى ســبيل المثــال، قــد يعكــس نــوع األدوات المســتخدمة وأســلوب التقاريــر التحيــزات 
الثقافيــة. مســتوى كفــاءة اللغــة اإلنجليزيــة والتعليــم المتوقــع قــد يضــر ببعــض الجهــات الفاعلــة التــي يمكنهــا أن تقــدم 

مســاهمات مهمــة. 
قــد تــؤدي القيــود غيــر المعقولــة المفروضــة علــى اســتخدامات األمــوال، إضافــة إلــى حــق نقــض المانحيــن إلــى تقويــض 	 

اســتقالل واســتدامة المجتمــع المدنــي المحلــي.
متابعة االتصاالت األولية والخطط والوعود في الوقت المناسب.	 
التمويل طويل األجل واألساسي لمنظمات المجتمع المدني	 
تشجيع المصادر المحلية لدعم منظمات المجتمع المدني	 
شراكات مستدامة وطويلة األمد	 
األدوار ذات الصلة بالمرأة واألشخاص المهمشين	 
تبادل المعرفة والمسؤوليات بين الشركاء	 
المساءلة متعددة األبعاد	 
البناء على العمليات والفرص والهياكل القائمة	 
أشكال جديدة من التعاون وإدماج الجهات الفاعلة األخرى في مجال التنمية مثل األكاديميين	 
أنشطة المشاركة العامة	 

السياق العام
ي تعمــل فيــه؟ مــا هــي المصطلحات 	  كيــف يتــم تحديــد شــراكات عادلــة وتضامــن منصــف فــي الســياق )الســياقات( الــذ

ى المســتخدمة فيمــا يتعلــق بها؟ والمفاهيــم المحليــة األخــر
القوانيــن 	  يتــم بالفعــل إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الشــراكات العادلــة والتضامــن المنصــف مــن خــالل  كيــف 

ــة؟  اليومي ــاة  الحي ــي  ــا ف ــم تطبيقه ــف تت ــة؟ كي واألنظم
ي تعمــل 	  الــذ مــا هــي األســباب الجذريــة للشــراكات غيــر العادلــة والتضامــن غيــر المنصــف فــي الســياق )الســياقات( 

فيــه؟ 
وتضامــن منصــف معارضــة؟ مــن قبــل مــن؟ مــا هــي 	  المبذولــة لتعزيــز شــراكات عادلــة  الجهــود  ى تلقــى  ي مــد أ إلــى 

المنصــف؟ لمــاذا؟ والتضامــن غيــر  العادلــة  الشــراكات غيــر  التــي تســتفيد مــن  المجموعــات 
اليومية؟ 	  الحياة  كيف تلحظ ترويج الشراكات العادلة والتضامن المنصف في 
الترويــج للشــراكات العادلــة والتضامــن المنصــف فــي منطقتــك؟ وفــي 	  التــي تعمــل بالفعــل علــى  مــا هــي المجموعــات 

أيــن توجــد إمكانيــات المشــاركة المتبادلــة والتعلــم والتنســيق  مجــال عملــك؟ مــاذا يمكــن أن تضيــف إلــى مــا يفعلونــه؟ 
بيــن األقــران مــن خــالل األنشــطة؟ 

المبدأ السادس: السعي إلى إقامة شراكات عادلة وتضامن منصف  
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منظمتكم
ى هنــاك توافــق داخــل منظمتكــم حــول 	  ي مــد أ وطاقمهــا. إلــى  وتفويضهــا،  الفريــد،  بتاريخهــا  فكــر فــي منظمتــك، 

المنصــف؟ والتضامــن  العادلــة  الشــراكات  وأهميــة  تعريــف 
الحالية لمنظمتكم فيما يتعلق بالشراكات العادلة والتضامن المنصف؟ 	  ما هي األهداف 
ــات 	  ــي الممارس ــات؟ ف ــي السياس ــا ف ــف داخلًي ــن المنص ــة والتضام ــراكات العادل ــم بالش ــزام منظمتك الت ــر  ــف يظه كي

ــي؟  ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم اليومي ــات  والعملي
التحديات والفجوات؟	  ما هي 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
مــا هــي جوانــب الشــراكات العادلــة والتضامــن المنصــف التــي تعنــي لــك بعمــق؟ والتــي تشــعر بأنهــا غيــر مألوفــة أو غيــر 	 

مالئمــة أو أقــل أهميــة؟ لمــاذا؟ 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ المنصــف فــي غضــون عــام  والتضامــن  العادلــة  بالشــراكات  يتعلــق 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
والتضامــن 	  العادلــة  الشــراكات  الناتجــة عــن  المعيقــة لإلنصــاف  الجذريــة  األســباب  أهــداف منظمتكــم  هــل تعالــج 

المنصــف؟
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التنميــة، عالقــات غيــر  الفاعليــن فــي  ومــع غيرهــم مــن  أقرانهــا  المدنــي عالقــات شــفافة مــع  المجتمــع  تقيــم منظمــات 
المتبــادل والثقــة واالســتقاللية  التكافــؤ، تســتند إلــى األهــداف اإلنمائيــة والقيــم المشــتركة واالحتــرام  مقيــدة ومبنيــة علــى 

ــة. ــة العالمي ــن والمواطن ى والتضام ــد الم ــة  ــة طويل ــة والمرافق التنظيمي

إبــرام اتفاقــات شــراكة وعالقــات شــفافة مــع مؤسســات مختلفة تشــارك المؤسســة نفــس أهدافهــا ومبادئهــا، والعمل 
ى ومبنيــة علــى االســتقاللية التنظيميــة واالحــرام المتبادل. علــى أن تكــون تلــك الشــراكة طويلــة المــد

النتائــج اإليجابيــة إذا كانــت تهــدف إلــى  ي إلــى بعــض  ى محليــة، فقــد تــؤد بيــن منظمــات أجنبيــة وأخــر التــي تمــت  الشــراكات 
تنفيــذ مشــروع طويــل األمــد،

لكــن المنظمــات األجنبيــة ال تقــوم ببناء قــدرات المنظمات المحلية الشــريكة لها، وخصوصًا في مجال البناء المؤسســي، 
أو فتــح آفــاق لهــا للعمــل بشــكل واســع، بــل بالعكــس قامــت الكثيــر مــن المنظمــات األجنبيــة بتنفيــذ مشــاريعها بشــكل 
وال توجــد  وديمومتــه،  العمــل  اســتمرارية هــذا  يؤمــن  بمــا  الشــراكة مــع منظمــات محليــة  أو  التعــاون  مباشــر مــن دون 

متابعــة لهــا. 

أو  الــوزارات،  الدولــة بشــكل عــام، مــع بعــض  أو األجنبيــة مــع مؤسســات  بــن المنظمــات المحليــة  هنــاك شــراكات تتــم 
الهيئــات المســتقلة، وحتــى مجلــس النــواب ومجالــس بعــض المحافظــات، بســبب تدهــور الوضــع اإلنســاني والمالــي فــي 
البــاب  القيــام بمهامهــا بشــكل جيــد، ولذلــك فهــي فتحــت  العــراق، أضحــت فيهــا الحكومــة ال تســتطيع  الفتــرة األخيــرة فــي 

بــه. ي تمــر  الــذ التخفيــف جزئيــًا مــن هــذا الوضــع  الدولــة، كــي تســاهم فــي  واســعًا للمنظمــات للعمــل مــع مؤسســات 

فــي العــراق: نمــوذج واضــح وصــارخ وســلبي مــن تضــارب المصالــح تنشــره بعــض المنظمــات األجنبيــة: حــاالت مــن عــدم 
الشــراكة مــع المنظمــات المحليــة أو تقويــة المجتمــع المحلــي، فقــد قامــت بعــض المنظمــات األجنبيــة بتأســيس بعــض 
المنظمــات المحليــة ونّصبــت قيــادات أجنبيــة فــي رئاســة مجالــس إدارة هــذه المنظمــات وأصبحــت المنظمــات األجنبيــة 

التــي أسســتها وتديرهــا فعليــًا. هــذه تتعاقــد حصــرًا مــع المنظمــة المحليــة 

للمدرب أو المدربة حصرًا
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كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

الشراكة في 
االتفاقيات 

مشاركة كاملة من 
قبل الشركاء في 
تصميم وبرامج 

التقييم.

دمج الشفافية 
المتبادلة والمساءلة 
اتفاقات الشراكة. في 

دمج المساءلة متعددة 
األبعاد والتقييمات 
المتبادلة للعالقات 

اتفاقيات  والبرامج في 
الشراكة.

التفاوض  فصل 
اتفاقيات  حول 

الشراكة عن 
التمويل. عقود 

وضع أسس 
للشراكات

ي جميع  تساو
الشركاء في 

المعرفة.

مشاركة منظمات 
المجتمع المدني 
والشركاء لرؤية 

إيجابية للمشاركة 
المتساوية.

إيجاد األنظمة 
التي  والممارسات 

تسهل تقاسم السلطة 
وضمان المشاركة في 
القرار والمراقبة  صنع 
والتقييم والتعلم مع 

الشركاء والمستفيدين.

إيجاد سياسات 
شراكة صريحة 

ه كل 
ّ

توج
العالقات بين 

الشركاء.

مأسسة 
الشراكة

التعلم  آليات  تعميق 
مع ومن الشركاء.

آليات  مأسسة 
الدروس  دمج 

المستفادة في 
الهياكل والممارسات 

التنظيمية.

دمج تقييمات رضا 
الشريك والمستفيد 
نظم رسمية للرصد 

والتقييم.

مأسسة 
المراجعات 
المشتركة 

السنوية 
للشراكات.

التبادل 

الثقة  تأسيس 
واالحترام

بين الشركاء.

تقاسم متبادل 
لالفتراضات 

والتوقعات ووضع  
آليات مناسبة لحل 

النزاعات بين الشركاء 
وتطبيقها.

التعلم  مأسسة 
المتبادل والتخطيط؛ 

التنبؤ  القدرة على  وإيجاد 
بين الشركاء.

رعاية ومأسسة 
شراكات 

مستدامة.

التمويل

تمويل تكاليف 
منظمات المجتمع 
المدني األساسية 

والمناصرة، 
باإلضافة إلى 

المشاريع من قبل 
المانحين.

تأسيس الشراكات 
بين منظمات 

المجتمع المدني وبين 
المانحين ومنظمات 
المجتمع المدني على 
التزامات طويلة األجل.

التمويل تتعلق سياسات 
األولويات المحلية.

إيجاد منظمات 
المجتمع 

المدني مصادر 
محلية للتمويل 
وأنظمة للعمل 

ي. الخير

تمكين من 
اجل الشراكة

توعية حول األصول 
التي من المحتمل 

أن تضعف عمليات 
الشراكة.

تشجيع مقاربات 
التمكين، على سبيل 

المثال في المقترحات، 
التقارير وأدوات  إعداد 

التخطيط.

ضمان توظيف الجهات 
الدولية،  المانحة لألدوات 

التي تهدف  واألطر 
إلى دعم االحتراف في 

التمكين.

التقارير  تنسيق 
مع المانحين 
واستعمال 

اللغات المحلية.
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المبدأ السابع: إنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام بالتعلم المتبادل: 

يبــدأ التخطيــط الجيــد عنــد افتــراض أن الجهــات الفاعلــة المحليــة تعــرف أكثــر مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة حــول 
ي تعمــل فيــه. الــذ كيفيــة حــدوث التغييــر فــي الســياق 

األبعاد 
التعلم من األقران.	  االستثمار في 
ى 	  األخــر والقطاعــات  واألقــران،  والمكونــات،  المســتفيدين،  التعلــم مــن  االتجاهــات:  التعلــم متعــدد  االنخــراط فــي 

والعــام( الخــاص  والقطــاع  )األكاديميــة، 
الميزانيــات، والخــوف مــن 	  أو  المثــال االعتمــاد علــى الشــركاء  التعلــم، علــى ســبيل  التــي تعيــق  القــوة  تحديــد اختــالالت 

أو العقوبــة، إلــخ. الفشــل 
إظهار االستعداد ألخذ زمام المبادرة وقبول المخاطر المعقولة.	 
النجاحات المحدودة.	  أو  النجاحات وكذلك من الفشل  الدروس المستفادة من  تثمين 
التعلم.	  ى  االنخراط في عملية ومحتو
ومفيــدة )أدوات دوليــة قابلــة لالســتخدام 	  بطــرق مناســبة  األدوات  والكفــاءة الســتخدام  التدريــب  االســتثمار فــي 

الدولــي(. وأدوات محليــة قابلــة لالســتخدام  المحلــي 

السياق العام
ــياقات( 	  ــياق )الس ــي الس ــاس ف الن ــم  ــل معظ ــن قب ــادل م المتب ــم  بالتعل ــزام  ــة وااللت ــم المعرف ــاج وتقاس ــم إنت يت ــف  كي

ــم؟ التعل ــى  ــارة إل ــا لإلش ــتخدمة محلًي ى المس ــر ــم األخ ــات والمفاهي ــي المصطلح ــا ه ــه؟ م ــل في ي تعم ــذ ال
يتــم تنفيذهــا 	  المتبــادل؟ كيــف  بالتعلــم  يتــم إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى إنتــاج وتقاســم المعرفــة وااللتــزام  كيــف 

يومــي؟
ُينظــر 	  ي  الــذ اليوميــة؟ مــا  الحيــاة والعالقــات  المتبــادل فــي  بالتعلــم  ى احتــرام إنتــاج وتقاســم المعرفــة وااللتــزام  كيــف تــر

إليــه علــى أنــه القيمــة المضافــة لتقاســم المعرفــة )أم ال(؟ مــا هــي المخاطــر والفوائــد الملحوظــة فــي التعلــم المتبادل؟ 
مــا هــي المعتقــدات الثقافيــة األكثــر شــيوًعا حــول التجريــب والمخاطــرة والفشــل؟

ي 	  الــذ المتبــادل فــي الســياق  بالتعلــم  التــي تحــول دون إنتــاج وتقاســم المعرفــة وااللتــزام  الرئيســية  مــا هــي العقبــات 
تعمــل فيــه؟

بالتعلم المتبادل؟ من من؟	  ى يحصل نزاع حول الجهود المبذولة إلنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام  ي مد إلى أ
التي تعتبر األكثر مصداقية وكيف يتم تقاسمها؟ 	  أنواع المعرفة  ما هي 
التنمية؟ لماذا وكيف؟	  التي تعتبر حاسمة لفعالية  التعلم المتبادل  ما هي جوانب خلق وتبادل المعرفة وتعزيز 
التعاون؟	  ي قضايا؟ كيف يتم تنظيم  ي أطراف؟ في أ التعاون؟ بين أ ى شيوع  ما مد
اليومية والعالقات في مختلف األوضاع؟ 	  الحياة  التعاون في  كيف يظهر 
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منظمتكم
ى هنــاك توافــق داخــل منظمتكــم حــول 	  ي مــد أ وطاقمهــا. إلــى  وتفويضهــا،  الفريــد،  بتاريخهــا  فكــر فــي منظمتــك، 

المتبــادل؟ بالتعلــم  وااللتــزام  المعرفــة  وتقاســم  وأهميــة إنتــاج  تعريــف 
ي نــوع معرفــة يحظــى بتقديــر 	  التــي تعتبــر األكثــر مصداقيــة؟ أ أنــواع المعرفــة  كيــف تخلــق منظمتكــم المعرفــة؟ مــا هــي 

أو أقــل داخــل منظمتكــم؟ لمــاذا؟ أكبــر 
كيف تشارك منظمتكم المعرفة والتعلم؟	 
التنظيميــة 	  السياســات  فــي  داخلًيــا  المتبــادل  والتعلــم  المشــتركة  بالمعرفــة  منظمتكــم  التــزام  يظهــر  كيــف 

اليوميــة؟ والممارســات 
بالتعلم المتبادل؟	  بإنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام  الحالية لمنظمتكم فيما يتعلق  ما هي األهداف 
التحديات والفجوات؟	  ما هي 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
بأنهــا غيــر 	  التــي تعنــي لــك بعمــق؟ والتــي تشــعر  المتبــادل  بالتعلــم  مــا هــي جوانــب إنتــاج وتقاســم المعرفــة وااللتــزام 

أو أقــل أهميــة؟ لمــاذا؟  أو غيــر مالئمــة  مألوفــة 
التعلم والمشاركة؟	  ي يشجعك على  هل تتعلم مع اآلخرين؟ كيف تتعامل مع اإلخفاقات؟ ما الذ
النقد؟ كيف يؤثر ذلك على ترويجك لخلق المعرفة ومشاركتها والتعلم المتبادل في منظمتكم؟	  كيف تتعامل مع 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

ــنوات؟ ــس س ــنوات؟ خم ــالث س ــد؟ ث ــام واح ــون ع ــي غض ــادل ف المتب ــم  بالتعل ــزام  ــة وااللت ــم المعرف ــاج وتقاس بإنت ــق  يتعل
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
بالتعلم المتبادل؟	  هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية المعيقة إلنتاج وتقاسم المعرفة وااللتزام 

تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز ســبل التعلــم مــن تجاربهــا، ومــن تجــارب منظمــات المجتمــع المدنــي والفاعليــن 
الخبــرات العمليــة للتنميــة ونتائجهــا، بمــا فــي ذلــك المعرفــة والحكمــة  أدلــة مســتقاة مــن  التنميــة، مــع اعتمــاد  فــي مجــال 
المأخــوذة مــن المجتمعــات المحليــة ومجتمعــات الســكان األصلييــن، مــن أجــل تشــجيع االبتــكار ورؤيتهــم المســتقبل 

يــودون تحقيقــه ي  الــذ
التبادل المعرفي والتعّلم المتبادل	  البناء المعرفي وتبني منهجية تفاعلية بشأن 
التعلم واالستفادة من خبرات المنظمات المختلفة وتبادل المعلومات.	  تنويع طرق 

للمدرب أو المدربة حصرًا
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كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

تعزيز تبادل 
التعلم

إيجاد الوعي حول 
تأثير االختالالت في 
التعلم  القدرة على 

المتبادل.

التعلم  إدراج تبادل 
في ممارسات 

منظمات المجتمع 
المدني )مثل 

اجتماعات الموظفين 
والتقييمات(.

ضمان مشاركة 
الفاعلة  الجهات 

المحلية
التعلم. في تبادل 

تعزيز الجهات المانحة 
ومنظمات المجتمع 

المدني والشركاء 
مشاركة المستفيدين 

التعلم  في تبادل 
اإلقليمي والعالمي.

التعلم من 
الممارسات

جهوزية منظمات 
المجتمع المدني 

المانحة  والجهات 
لالعتراف باألخطاء 
واحتساب المخاطر.

التعلم من  تقدير 
النجاحات واألخطاء 

بين منظمات 
المجتمع المدني 

والشركاء.

الدروس  نشر 
المستفادة.

استيعاب ودمج األفكار 
الجديدة والممارسات 

الجيدة.

التعاون على 
التعلم

تدريب الموظفين 
تدريبًا جيدًا على 

األدوات ذات الصلة.

استيعاب الموظفين 
للمفاهيم واألدوات، 

وإتاحة الفرص 
لهم الستخدامها 

وتمكينهم من ذلك.

تشجيع استخدام 
المفاهيم واألدوات 
من قبل منظمات 
المجتمع المدني 

والشبكات 
والجهات المانحة.

مواءمة المفاهيم 
واألدوات مع السياق 

التفكير  وتحسين 
التعاون  في تنمية 

وممارسته.

الرصد 
والتقييم

تعزيز ممارسات 
الرصد والتقييم.

تدريب الموظفين 
على المقاربات 

المحلية والدولية 
للرصد والتقييم.

للموظفين 
التدخل في وضع 

المؤشرات 
المستخدمة 

التقدم. لقياس 

وضع معايير جديدة 
للرصد والتقييم وكذلك 

النتائج  استعمال 
والدروس المستفادة 
ي لتحسين  بشكل دور

الممارسة.

مشاركة 
التعلم

التعاون في  إيجاد 
تنمية المهارات 
ونقل المعرفة.

مشاركة المقاربات 
التعاون  الناجحة في 

التنمية  من أجل 
المشتركة.

تحليل المقاربات 
الناجحة  النهج غير 

بشكل تعاوني.

تطوير حلول للتحديات 
التعاون اإلنمائي  في 

بشكل تعاوني.
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المبدأ الثامن: االلتزام بتحقيق تغيير مستدام إيجابي 

كن حذًرا مع مواردك، واعمل دائمًا على مراعاة األجيال الحالية والمستقبلية.

األبعاد
الذاتية	  الناس من العمل على تنميتهم  تمكين 
عقد حوارات حول السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين	 
تطوير بدائل للنهج غير المستدامة وزيادة الوعي بأن االستدامة ممكنة	 
الدعوة لتوفير المنافع العامة الحكومية	 
الدعوة إلى تنمية اقتصادية تركز على سبل العيش	 
النزاعات واألزمات	  ي تسييس المساعدات في  تحد
تعزيز االندماج االجتماعي	 
المادية والبيئة الصحية ومجتمع آمن ومتماسك(	  التركيز على أمن اإلنسان ورفاهه )بما في ذلك االحتياجات 
تعزيز وصول المجتمعات إلى الموارد والتحكم فيها	 
التنمية المستدامة	  تحسين قدرات المجتمعات المدنية على إعمال 
المالية واستقالل منظمات المجتمع المدني	  ضمان االستدامة 
الدفاع عن المواطنة العالمية	 
النامية	  الدول  الترويج إللغاء ديون 
تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات	 
الدعوة إلى االستهالك المسؤول	 
التنمية	  الدولية على  تحديد وتقليل اآلثار السلبية للتجارة 

السياق العام
ي تعمــل فيــه؟ مــا هــي 	  الــذ النــاس فــي الســياق )الســياقات(  يتــم تحديــد "التغييــر المســتدام" مــن قبــل معظــم  كيــف 

ــا؟ ــتدام محلًي ــي المس ــر اإليجاب بالتغيي ــق  ــي تتعل ــتخدمة والت ى المس ــر ــم األخ ــات والمفاهي المصطلح
التغييــرات الضروريــة لتحســين المقاربــات 	  أنهــا مســتدامة؟ مــا هــي  ُينظــر إليهــا علــى  التــي  التنميــة  مــا هــي نتائــج جهــود 

الحاليــة لتحقيــق نتائــج مســتدامة؟ مــن يدعمهــا ومــن يعارضهــا؟ لمــاذا؟
ي يلعبه الشباب في التخطيط للمستقبل؟ 	  الدور الملموس الذ ما هو 
بالترويج لها؟	  التي تعتبرها منظمتكم )أكثر( ذات صلة بالتعامل مع المستقبل؟ كيف تقومون  ما هي المهارات 
التي تعمل فيها؟	  القوانين في السياق )السياقات(  ى في  التفكير قصير المد ى /  التفكير طويل المد كيف يظهر 
القرار؟	  ي تلعبه في عمليات صنع  الزمني الذ التوجه  ما هو دور 
التغيير؟	  الناس تجاه  كيف يشعر معظم 
ي تعمــل فيــه؟ كيــف تــدار الخالفــات وكيــف 	  الــذ التــي تشــكل الســياق السياســي واالجتماعــي  أنــواع الصراعــات  مــا هــي 

الناشــئة؟ مــن يعانــي منهــا؟ أو  القائمــة  ي يســتفيد مــن االنقســامات  الــذ يتــم حلهــا؟ مــن 
الناس؟	  الناس؟ بعض  اليوم ستؤثر بشكل كبير على مستقبل كثير من  ي من مشاكل  أ
التحديات المستقبلية؟	  التي تعتبرها منظمتكم أكثر صلة بالتعامل مع  ما هي المهارات والمعارف والعمليات 
بالترويج لها؟	  كيف تقومون 
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منظمتكم
ى هناك توافق داخل منظمتكم حول تعريف 	  ي مد الفريد، وتفويضها، وطاقمها. إلى أ فكر في منظمتك، بتاريخها 

وتحقيق تغيير مستدام إيجابي؟
التي تخلقها منظمتكم؟ كيف يتم تضمينها في أهدافك واستراتيجياتك؟	  ما هي االتجاهات المستقبلية 
أنها 	  التي تعتبر  التغيير المستدام؟ ما هي األهداف اإلضافية  الحالية لمنظمتك فيما يتعلق بتعزيز  ما هي األهداف 

متناسبة مع عمل منظمتكم؟
اليومية؟	  بالتغيير المستدام داخلًيا من خالل السياسات والممارسات والعمليات  التزام منظمتكم  كيف يظهر 
أو تعيق إدراك منظمتكم لالستدامة اإليجابية؟	  التي تساعد  التنظيمية  ما هي جوانب السياسة والثقافة 
التي تدرجها في أنشطتك؟ من تستبعد؟ لماذا؟	  التغيير  ما هي عوامل 
التعاون 	  الذين يعملون بالفعل على تغيير إيجابي مستدام؟ كيف يمكنك  من هم أصحاب المصلحة اآلخرون 

معهم؟ كيف يمكنك االستفادة من ممارساتهم الجيدة؟
التغيير المستدام؟	  ي "المفسدون"( وكيف يمكن استقطابهم لضمان  التغيير اإليجابي )أ ي يعيق  من الذ
البيئة 	  ما هي األهداف الطموحة والمحددة والقابلة للقياس والتي يمكن تحقيقها )سواء داخل المنظمة أو في 

التغيير المستدام؟ التأثير عليها(؟ هل ترغب أنت ومنظمتك في تحقيق أهداف إيجابية نحو  التي تسعى إلى 
التي تتبعها منظمتك؟	  ى  التنظيمية األخر كيف ترتبط هذه األهداف باألهداف والعمليات 
أو تناقضات؟	  ي تداخالت  ما هي اآلثار المترتبة على أ
التغيير اإليجابي المستدام؟	  هل تتعامل أهدافك مع العقبات الجذرية أمام 

أنتم )مواقفكم الشخصية(
مــا هــي جوانــب التغييــر المســتدام التــي تعنــي لــك بعمــق؟ والتــي تشــعر بأنها غيــر مألوفــة أو غير مالئمــة أو أقــل أهمية؟ 	 

ا؟  لماذ
التي تعتبرها "حياة جيدة"؟ وكيف يؤثر ذلك على تصورك للتغيير المستدام؟	  الحياة  ما هي 
ومنظمتــك تحقيقهــا فيمــا 	  أنــت  التــي ترغــب  والتحقيــق  والقابلــة للقيــاس  والمحــددة  الطموحــة  األهــداف  مــا هــي 

واحــد؟ ثــالث ســنوات؟ خمــس ســنوات؟ بتحقيــق تغييــر مســتدام إيجابــي فــي غضــون عــام  يتعلــق 
المترتبــة 	  التــي تتبعهــا منظمتكــم؟ مــا هــي اآلثــار  ى  التنظيميــة األخــر كيــف ترتبــط هــذه األهــداف باألهــداف والعمليــات 

أو تناقضــات؟ ي تداخــالت  علــى أ
هل تعالج أهداف منظمتكم األسباب الجذرية المعيقة لتحقيق تغيير مستدام إيجابي؟	 
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ي، مــع التركيــز على  تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى التعــاون لتحقيــق نتائــج مســتدامة وإحــداث أثــر لعملهــا التنمــو
ــان  ــة، وضم ــرة والمهمش الفقي ــات  بالفئ ــاص  ــكل خ ــام بش ــع االهتم ــاس، م ــر للن ــداث تغيي ــل إح ــن أج ــروف م ــج والظ النتائ

الحاليــة والقادمــة. تركــة دائمــة لألجيــال 

ــة  ــاس وخاص الن ــاة  ــن حي ــي تحس ــي ف ــر فعل ــا تأث ــون له ــة يك التنمي ــج  ــالل برام ــن خ ــتدامة م ــج مس ــق نتائ ــى تحقي ــل عل العم
الحاليــة والقادمــة. التأثــر اإليجابــي لألجيــال  الفئــات المهمشــة والفقــراء والتأكــد مــن اســتمرارية هــذا 

االستدامة بمعناها األصلي بما هي االستمرارية والعدالة بين األجيال: 

التنميــة عمليــة شــاملة لسياســات اقتصاديــة  بــل يعنــي أن تكــون  البيئــي وحــده،  البعــد  ال يقتصــر مفهــوم االســتدامة علــى 
التنميــة عمليــة قابلــة لالســتمرار. ويتطلــب ذلــك: وتجاريــة واجتماعيــة ... تجعــل 

أو اجتماعية تعجز عن مواجهتها	  القادمة ديونًا اقتصادية  عدم توريث األجيال 
والتكنولوجيــا 	  ومعدالتــه  النمــو  أنمــاط  فــي  تعديــل  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتثمار  عقلنــة 

؛ مة لمســتخد ا
تعديل أنماط االستهالك المبددة للموارد الطبيعية، والتي هي غير قابلة لالستمرار؛	 
ليســت 	  الحاليــة  الالمســاواة  ديمومــة  إلــى  ي  تــؤد تنميــة  ألن  الحاليــة،  العالقــات  فــي  واإلنصــاف  العدالــة  تحقيــق 

إدامتهــا. علــى  نعمــل  أن  تســتحق  وال  مســتدامة، 

كيفية التطبيق؟

الجهة 
1234المستهدفة

التشارك نحو 
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االستدامة 
لتفعيل 

اإلغاثة من 
الكوارث

الدروس  دمج 
المستفادة في 
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الكوارث. حاالت 

تعديل برامج اإلغاثة 
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الثقافي  مع السياق 
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المستقبلية 
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مواردها وحفظها.

النزاعات

االعتراف باألسباب 
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واستهدافها.

آليات داخلية  وضع 
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الهجرة
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الهجرة القسرية 
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مواجهتها.

معاملة المهاجرين 
والنازحين باحترام 

ودعمهم.

النازحين  تعاون 
والمهاجرين 

والمجتمعات 
المتضررة إليجاد 
حلول مستدام 

ومبنية على الحقوق.

إنشاء قوانين 
وسياسات الهجرة 

على أساس 
المقاربة الحقوقية.

األطفال 
والشباب

فهم األطفال 
والشباب الحاجة 
إلى معالجة عدم 

العدالة وعدم 
الدولي. المساواة 

ى  القدرة والرغبة لد
األطفال والشباب 

على المشاركة بنشاط 
التنمية العالمية  في 

المستدامة.

احترام األطفال 
والشباب وتقديرهم 

للتنوع والحقوق.

مشاركة 
المواطنين 

العالميين بنشاط 
في المجتمعات 

المحلية والدولية.
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التشارك في تكاليف 
التدهور  وأعباء 

البيئي
مشتركة )مسؤولية 
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التشارك في 
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التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في جميع 

أنحاء العالم.

الحد من استخدام 
الموارد الطبيعية 

بطريقة عادلة 
ومستدامة.

الوصول إلى 
التضامن العالمي.

الجهة 
1234المستهدفة
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ئ إســطنبول وذلــك عبــر تحديــد  التحديــات المعيقــة لتطبيــق مبــاد الوحــدة إلــى تأهيــل المشــاركين لمواجهــة  تهــدف هــذه 
التحديــات كافــة وتصنيفهــا مــن حيــث الموضــوع واألهميــة. هــذه 

ــات  ــة، وتحدي ــات موضوعي ــة، تحدي ــات ذاتي ــن )تحدي ــة عناوي ــول ثالث ــع ح التجم ــاركين  ــن المش ــب م ــياق، ُيطل ــذا الس ــي ه ف
ــوم كل مجموعــة بترتيــب األفــكار حســب األولويــة كالتالــي: ــاءلة( علــى أن تق خاصــة بالمس

ي تواجهه  منظمتك؟. 1 ي األكبر الذ التحد  من وجهة نظرك ما هو 
الثانية والثالثة من حيث األهمية؟. 2 المرتبة  ي يأتي في  ي الذ التحد ما هو 

أواًل- التحديات الذاتية

تتمثــل هــذه التحديــات فــي العديــد مــن اإلشــكاليات علــى الصعيــد المؤسســي حتــى تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي 
القيــام بأدوارهــا بــكل اقتــدار وهــي:

الواضــح أن نشــأة 	  اذ مــن  الرؤيــا ووضــع االســتراتيجيات وبرامــج العمــل طويلــة األمــد،  القــدرات الذاتيــة علــى صياغــة 
بعــض هــذه المنظمــات قائمــة علــى نشــاط شــخصي.

الديمقراطيــة والحاكميــة الرشــيدة داخــل عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي كالتعدديــة والشــفافية والمســاءلة 	 
وتجديــد  االجتماعــات  دوريــة  مبــدأ  واعتمــاد  المســؤولية،  علــى  الديمقراطــي  والتــداول  والمشــاركة  والمحاســبة 

والموضوعيــة لــإلدارة. العلميــة  األســس  واعتمــاد  القيــادات 
ــة 	  ــة وظرفي ــات غائي التحالف ــظ أن  ــة، إذ لوح ــات الوطني ــاء التحالف ــاون وبن ــبيك والتع ــل والتش ــس والتكام التجان

ى مشــتركة. بنــاء علــى أهــداف ورؤ ولفتــرة محــددة، وقائمــة علــى عالقــات شــخصية ال 
التطــوع، 	  يــزال موضــوع الجمــع بيــن التطــوع والمهنيــة فــي األداء قائمــًا، إذ لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة غيــاب مبــدأ  ال 

التطــوع.  الربــح والتكســب مــن العمــل واالقتصــار علــى  وتنامــي قضيــة مهنــة مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن حيــث 
ى إلــى تراجــع  يــؤد الخبــرة، مــا  إذ تبيــن أن كثــرًا ال يملكــون العمــل أو ســاعون للبحــث عــن فــرص عمــل ممــن يفتقــدون 

العــام. فــي األداء 
ضعــف التمويــل الذاتــي، اذ أغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي تعتمد فــي عملها علــى الدعم المقدم من مؤسســات 	 

التمويــل الدوليــة، ولــم تطــور عبــر عملهــا وســائل تمويــل ذاتية تســعى من خــالل ريعها لتحقيــق أهدافها.

الوحدة الرابعة: التحديات 
)عمل  مجموعات (

    )ساعة واحدة(

للمدرب أو المدربة حصرًا
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ثانيا- التحديات الموضوعية

تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي العديــد مــن التحديــات الموضوعيــة لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا وتحقيــق مســعاها فــي 
حمايــة حقوق اإلنســان:

أمــام 	  القوانيــن بمجملهــا تضــع العديــد مــن العقبــات اإلجرائيــة والموضوعيــة  إشــكاليات أمــام التأســيس: ال تــزال 
تأســيس منظمــات المجتمــع المدنــي.

القيــود علــى ممارســة منظمــات المجتمــع 	  يتــم وضــع  عقبــات أمــام ممارســة النشــاطات والفعاليــات: إذ عــادة 
رقابــي صــارم تجــاه  وممارســة دور  ي دور سياســي  أ األحيــان مــن ممارســة  بعــض  ومنعهــا فــي  المدنــي نشــاطاتها 
ــات  ــمية صالحي الرس ــات  ــض المؤسس ــن تفوي ــاًل ع ــا، فض ــي عمله ــتقالل ف ــع االس ــى م ــا يتناف ــات، م ــال المنظم أعم
أو المرجعيــة اإلداريــة بالحصــول علــى  الــوزارة  ي وقــت، وإلــزام إشــعار  مطلقــة فــي تعييــن هيئــات إداريــة مؤقتــه فــي أ
اللجــوء إلــى  الداخلــي ومنــح الجهــة المعنيــة صالحيــات حــل المنظمــة مــن دون  موافقــة إذا مــا رغبــت بتعديــل نظامهــا 

ــاء. القض
اإلدارة 	  تســتطيع  والتــي  والواســعة  الفضفاضــة  العبــارات  مــن  العديــد  القوانيــن  تضمنــت  تشــريعية:  عقبــات 

الجمعيــات. تأســيس  فــي  والحــق  والتعبيــر  ي  والــرأ الســلمي  التجمــع  حريــة  علــى  قيــودًا  يشــكل  بمــا  تفســيرها 
الثقافــة المجتمعيــة وإدراكهــا لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، أحــد أهــم 	  الثقافــة العامــة للمجتمــع: تشــكل 

وســائلها فــي طريقهــا للنجــاح.
وتقييــم 	  المنظمــات: مراقبــة  أهــداف  ومواءمتــه مــع تحقيــق  التمويــل  األجنبيــة /  األمــوال  الوطنــي:  التملــك  مبــدأ 

والمشــاريع. المســاعدات  وفاعليــة  أثــر  وقيــاس 
المشــاركة المصطنعــة بيــن المنظمــات األجنبيــة والمنظمــات المحليــة: الكثيــر مــن هــذه المنظمــات ال تعمــل 	 

الغالــب ال  بــل تعمــل معهــا علــى أســاس تنفيــذ عقــود مقاولــة، وفــي  وفــق مبــدأ الشــريك مــع المنظمــات المحليــة، 
أو مــا  بنــاء قــدرات وقابليــات وأنظمــة المنظمــات المحليــة المتعاقــدة معهــا  تســاهم هــذه المنظمــات األجنبيــة فــي 

الداخلــي وتطويــر أو وضــع أنظمتهــا اإلداريــة والماليــة وخطتهــا االســتراتيجية. أدائهــا  تســميها الشــريكة لتحســن 
القيود على أهداف وأنشطة الجمعيات	 
القيود على التمويل األجنبي	 
تناقص التمويل األجنبي 	 
القيود على المنظمات غير الحكومية األجنبية	 
القيود على مؤسسي وأعضاء المنظمات غير الحكومية	 
إلغاء التسجيل التلقائي	 
اإلشراف الحكومي المفرط	 
التنافس بين المنظمات على التمويل	 
تقديم الخدمات: اتباع أولويات المانحين خالل تقديم الخدمات	 
الحقــوق 	  التــي تعمــل فــي مجــال  المنظمــات  الحكوميــة، خصوصــًا علــى  الســلطات  األمنــي مــن قبــل  التضييــق 

الديمقراطيــة. ونشــر 
ي على مبدأ المشاركة	  عزوف المواطنين وخصوصًا النساء على االنخراط في الشأن العام: تحد
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ثالثًا- التحديات الخاصة بالمساءلة

 التنسيق/التواصل : تتطلــــب المســــاءلة المتبادلــــة تنســــيقًا بيــــن المؤسســــات لوضـــع آليـــات لرصـــد تأثيـــر تداخـــل 	 
ــتركة  ــا، واإلجــراءات المشـ ــق عليهـ ــذ االلتزامــات المتفـ ــي تنفيـ ــرز فـ ــدم المحـ ــة للتقـ المتبادلـ ــات  ــات والتقييمـ السياسـ
لتبريـر القـرارات، وآليــات لمعالجــة ضعــف األداء. فالنعــدام التنســيق، المرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بعــدم وجــود تواصــل، 

عواقــــب ضــــارة للمســــاءلة المتبادلــة.
 الفساد والثقة  عندمـــا يقتـــرن ضعـــف األداء من جانب الحكومـــات المتلقية بالفســـاد، يتفاقـــم الوضـــع. فالثقـــة فـــي 	 

الشـــراكة، وكذلـــك الحــــوار، يمكــــن أن يضيعــــا. فالفســــاد ال يضيــــع األمــــوال فقـــط، بـــل تفقـــد أيضـــًا الدوائـــر المحليـــة 
للمانحيـــن الثقـــة. ومــــن المثيــــر لالهتمــــام أن إعــــالن باريــــس إذ يتنــــاول الفســــاد باعتبــاره تهديــــدًا خطيــــرًا للتنميــة، ال 
ي لـــه فـــي الواقـــع – هـــو يعتمـد علـى الثقـــة فـي آليـات المســـاءلة العامـــة والتزامـات الجهـات  ي آليـــات للتصـــد يشــــمل أ
الفاعلـــة. هــــذا اإلغفــــال هــــو نقــــص خطيــــر، فالمســــاعدات يمكــــن أن تتوقــــف بســــبب قضايــــا فســــاد تكســــر الثقــــة. 
وفــــي حيــــن يمجــــد إعــــالن باريــــس فضائــــل الشــــراكة ويســــعى إلــى تحســــين عالقــات المســــاءلة، ال يقــــدم تحليــالت 

لألخطــــار ذات الصلــــة. 
ــن 	  ــعة مـ ــة واسـ ــة مجموعـ ــة والمتلقيــ المانحــ ــات  ــن الحكومــ بيــ ــة  ــط العالقــ ــاءلة :  تحيــ ــددة للمس ــوط المتع  الخي

الجهـــات الفاعلة، تتســـم بخصائص مختلفــــة وأطــر متباينــة للمســاءلة. مثــــاًل، تســعى وكاالت المســاعدات الثنائيــة 
إلــــى مجموعــــة مــــن األهـــداف التـــي تتخطـى المســـاعدات اإلنسـانية والحـــد مـن الفقـــر. وبالطريقـة نفســـها، للـوكاالت 
المتعـــددة األطـــراف هيــــاكل أكثــــر انفتاحــــًا للحوكمــــة، لكــن فــــي كثيــر مــن الحـــاالت، يملـك القـــوة التصويتيـة الرسـمية 
ــاءلة  ــت المســ ــة. وليســ المتبادلــ ــاءلة  ــن المســ ــد مــ ــا يحــ ــة، مــ الماليــ ــة  الناحيــ ــن  ــر مــ أكثــ ــاهمون  ــن يســ الذيـ ــك  أولئـ
التــــي تؤثــــر فــــي  الوحيــــدة  الواقــــع، عالقــــة المســــاءلة  المانحــــة والحكومــــات المتلقيــــة، فــــي  بيــــن الجهــــات  المتبادلــــة 

تقديــــم المســــاعدات. 
ي 	  العالقات غير المتكافئة :  ثمـــة عـــدم تماثـــل واضـــح فـي قـوة عالقـات المســـاعدات. فاسـتمرار اختـالل تـوازن القـو

الواقــــع. ومــــع  باريــــس الطــــرف عــــن هــــذا  أعــــاله، غــــض إعــــالن  المتبـــرع والمتلقـــي هــــو المشــــكلة. وكمــــا ذكــــر  بيـــن 
ي  التقليـــد التحديـــد إلصـــالح هيـــاكل الســـلطة غيـــر المتكافئـــة للنهـــج  المتبادلـــة علـــى وجـــه  ذلــــك، ُقّدمــــت المســــاءلة 
ــن  ــوا مـ ــم أن يقللـ ــة، يمكنهـ الحالـ ــذه  ــي هــ ــاف. فــ ــة المطــ ــي نهايــ ــون الســــلطة فــ المانحــ ــاعدات حيـــث يملـــك  للمسـ
المخصصـــات، أو يعلقـــوا المدفوعــــات إلــــى البلــــدان. ويمكــــن اســــتخدام الشــروط. وباإلضافــــة إلــى ذلــك، هــــم غالبــًا 

مــــا يملكــــون قــــدرة علــــى التحليــــل والحــــوار فــــي شــــأن السياســــات أكبــــر مــــن قــــدرة البلــــدان الشــريكة. 
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ئ  ووضعهــا فــي ســياق تطبيقــي لمبــاد أفــكار  المشــاركون مــن  بــه  اســتخالص كل مــا تقــدم  الوحــدة إلــى  تهــدف هــذه 
التاليــة: األفــكار  حســب  إســطنبول، 

والمــوارد 	  واإلدارة  أنظمــة للماليــة  الداخليــة، مــن خــالل كتابــة  بنيتهــا  وتحســن  الداخلــي للمنظمــات  تطويــر األداء 
البشــرية تكــون واضحــة ومعلنــة وشــفافة.

وأهميــة مؤسســات 	  المنظمــات وثقافــة مجتمعيــة تــدرك عمــل  العمــل علــى خلــق بيئــة قانونيــة مواتيــة لعمــل 
النمطيــة المأخــوذة عــن هــذا المجتمــع، والتــي عملــت العديــد مــن الجهــات  المجتمــع المدنــي، وذلــك لتغيــر الصــورة 
وحيــدة لعمــل هــذه  الخارجــي كأهــداف  التمويــل  وراء  والســعي  الخارجيــة  األجنــدة  وإلصــاق تهمــة  علــى تشــويهها، 

المنظمــات.
العمــل علــى توعيــة المنظمــات بضــرورة وأهميــة االلتــزام المؤسســي بالشــفافية والمســاءلة والحوكمــة وتمكيــن 	 

كافــة األطــراف مــن فئــات مســتهدفة وشــركاء وعامليــن مــن الوصــول إلــى كافــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل هــذه 
بنــاء قدراتهــا فــي هــذا المجــال. المنظمــات والعمــل علــى 

ي 	  ــذ ــات وال ــم المنظم ــر لمعظ ي األكب ــد التح ــوع  ــذا الموض ــر ه ــي، إذ يعتب ــل األجنب ــل للتموي ــاد بدائ ــى إيج ــل عل العم
المحلــي،  المجتمــع  األمــد تســتجيب الحتياجــات  االســتراتيجيات طويلــة  وضــع  أغلبهــا مــن  اســتطاعة  يحــول دون 
التــي يتوجــب عليهــا االلتــزام بهــا مــن إدارات  باإلضافــة إلــى تمكينهــا مــن توظيــف عــدد مــن العمــال للقيــام باألعمــال 

ــخ. ال ــث،  ــم وبح ــة وتقيي ــة رقابي وأنظم
العمــل علــى تأســيس ثقافــة قائمــة علــى اإلنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين داخــل المنظمــة وتمكيــن النســاء 	 

التنميــة. بــأدوار فاعلــة وقياديــة باعتبارهــن شــريكات فاعــالت وأساســيات فــي موضــوع  القيــام  مــن 
ي تضطلــع بــه فــي موضــوع التنميــة المســتدامة مــع الشــركاء 	  العمــل علــى توعيــة المنظمــات بأهميــة الــدور الــذ

الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك الحكومــات، وأن لهــا دورًا أساســيًا فــي تصميــم المشــاريع كصاحبــة قــرار وفــي مراحــل التنفيــذ 
التقييم. و

العمــل علــى توعيــة المنظمــات بأهميــة المســؤولية البيئيــة فــي عملهــا وأنشــطتها، وذلــك مــن خــالل بنــاء قــدرات 	 
العامليــن فيهــا بهــذا المجــال ومــن خــالل التعــاون مــع المنظمــات البيئيــة المختصــة.

العمــل علــى توعيــة المنظمــات بأهميــة إبــرام عالقــات شــراكة مؤسســاتية الطابــع وطويلــة األمــد والتشــبيك 	 
التنميــة. التأثيــر علــى السياســات وفعاليتهــا فــي  ى لفاعليتهــا فــي  وتنســيق العمــل مــع المنظمــات األخــر

الوحدة الخامسة: ختام وتوصيات
    )ساعة واحدة(

للمدرب أو المدربة حصرًا
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البحرين: 

االجتماعيــة 	  واألنديــة  الجمعيــات  قانــون  بأنشــطتها  والقيــام  لهــا  واالنتســاب  األهليــة  الجمعيــات  عمــل  ينظــم 
العاملــة فــي ميــدان الشــباب والرياضــة الصــادر بمرســوم قانــون رقــم 21 لســنة ١٩٨٩  الخاصــة  والثقافيــة والهيئــات 
ــوة  ــا بق ــع جميعه ــي تتمت ــه والت ب ــة  ــة المتعلق الوزاري ــرارات  ــام ٢٠٠٢ والق ــم 44 لع ــون رق ــوم قان ــب مرس ــدل بموج والمع
الــوزارة الحــق فــي الحــد مــن تشــكيل الجمعيــات المســتقلة ووضــع شــروط تحــد مــن  القانــون نفســه. وهــذا مــا يعطــي 

الحــال اآلن.  ا هــو  التســهيل فــي تكويــن الجمعيــات ك 
ر العقبــات 	  ر أحــد أك  قانــون الجمعيــات األهليــة لعــام 1989 مقيــد لتأســيس وحريــة عمــل الجمعيــات األهليــة ويعــت 

التــي يعانــي منهــا المجتمــع المدنــي.
القانون ال يشجع الجمعيات على االنخراط في خلق شراكات عربية وعالمية3	 

مصر:

تتعرض منظمات المجتمع المدني في مصر تتعرض للتضييق بشأن عملها وانشطتها:	 
العــام 2014 بإضافــة مــادة 78 إلــى قانــون العقوبــات تجعــل مــن ســيف الحبــس 	  صــدر قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة فــي 

مســلطًا علــى رقــاب النشــطاء والعامليــن بالمنظمــات، وتضمنــت عبــارات فضفاضــة وغيــر محــددة يمكــن أن تطــال 
أو اإلعــدام.  كل مــن يتلقــى تمويــالت أجنبيــة وتجعلــه عرضــه للحبــس 

شــهد العــام 2014 هجومــًا آخــر علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة وخصوصــًا الحقوقيــة التــي ال تخضــع لقانــون الجمعيات 	 
األهليــة. فقامــت وزارة التضامــن االجتماعــي بنشــر إنــذار للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي صحيفــة األهــرام المعــروف 
التــي ال تخضــع لقانــون الجمعيــات األهليــة رقــم 84  ب “إعــالن األهــرام" الصــادر فــي 18 يوليــو 2014 تطالــب المنظمــات 
ــدًا  ــالن تهدي ــذا اإلع ــد ه ــه، ويع ــم حل يت ــوف  ــتجب س ــم يس ــن ل ــون، وم القان ــذا  ــًا له ــا وفق ــق أوضاعه ــنة 2002 بتوفي لس

واضحــًا للمنظمــات يصــل إلــى حــد اإلغــالق.

األردن:

ي يحكــم منظمــات المجتمــع المدنــي ويفــرض عليهــا 	  الــذ الرئيســي  القانــون  قانــون الجمعيــات رقــم 51 لعــام 2008 هــو 
ــا عديــدة  القانــون رقــم 51 علــى لغــة مبهمــة، ويكتنفــه الغمــوض فــي قضاي ي  أن تســجل مــن أجــل أن تعمــل. ويحتــو
المدنــي،  المجتمــع  العقوبــات علــى منظمــات  وإجــراءات فــرض  التعســفي للجمعيــات،  الحــل  الحمايــة ضــد  مثــل 
وآليــات المشــاركة السياســية. وطبقــًا للفقــرة 9-أ مــن القانــون رقــم 51، ال ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيســي لمنظمات 

الدينيــة، وهــي شــروط غيــر محــددة بوضــوح. أو  المجتمــع المدنــي هــو تحقيــق األهــداف السياســية 
الربحيــة 	  المثــال، يجــب علــى الشــراكات غيــر  التدخــل فــي عملهــا علــى ســبيل  تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي بعــض 

أن تحصــل علــى  الجمعيــات  المســجلة فــي ســجل  والجمعيــات  والصناعــة  التجــارة  وزارة  اشــراف  المســجلة تحــت 
غيــر  الملكيــة  المنظمــات  أمــا  ومعقــدة.  طويلــة  اإلجــراءات  وتكــون  التمويــالت،  كل  علــى  الــوزراء  رئيــس  موافقــة 
الحاكــم  ًا إلــى  ان تقــدم إشــعار المدنــي  المجتمــع  ويجــب علــى منظمــات  المتطلبــات.  الحكوميــة فــال تخضــع لهــذه 

أو  أو تنضم إلى جمعية أو هيئة  أنه »ال يجوز ألية جمعية أن تنتسب أو تشرك  3.  تنص المادة 20 من مرسوم قانون الجمعيات لعام 1989 على 
البت في طلب  البحرين دون إذن مسبق من الجهة اإلدارية المختصة بذلك، ويعت ر مي خمسة وأربعين يومًا دون  أو اتحاد مقره خارج  ناد 

أو االنضمام المشار إليه من الجهة اإلدارية المختصة بمثابة رفض له. أو االشراك  االنتساب 
الخارج  ا ذكر إلى أشخاص أو منظمات في  ا ال يجوز ألية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وال أن ترسل شيئًا م  ك 

المبالغ الخاصة بثمن الكتب والن رات والسجالت العلمية والفنية إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة، وذلك فيما عدا 
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ي اجتمــاع بثمانيــة واربعيــن ســاعة علــى األقــل.  ي قبــل تنظيــم أ اإلدار
ــا 	  ــي تقاريره ــن ف ــن والعاملي ــن والمتطوعي ــور الموظفي ــم بأج ــم قوائ ــات تقدي ــى الجمعي ــجيل عل ــب التس ــرض مكت يف

ى ال تخضــع  انــه تعــدٍّ علــى خصوصيتهــا، ســيما أن القطاعــات األخــر الكثيــر مــن الجمعيــات علــى  الســنوية، وهــو مــا تــراه 
القواعــد.  لهــذه 

القيــود المفروضــة علــى 	  التــي تــم تعديلهــا فــي األردن وســعت مــن دائــرة  ي والتعبيــر: القوانيــن  الــرأ الحــق فــي حريــة 
ــهم.  ــن وحبس ــن واإلعالميي ــف الصحافيي ــام توقي أم ــه  ــى مصراعي ــاب عل الب ــح  ــالم وفت ــة واإلع ــر والصحاف التعبي ــة  حري
القيــام بأعمــال مــن شــأنها تعكــر صفــو عالقــات األردن مــع  بيــن  التهــم الموجهــة إلــى هــؤالء األشــخاص  وتراوحــت 
دول أجنبيــة، أو تعريــض المملكــة لخطــر أع ال عدائيــة أو ثأريــة، ومناهضــة نظــام الحكــم، أو التحريــض علــى مناهضتــه 
الدولــة، واســتمرار  اللســان وذم هيبــة رســمية. وقــد تــم توقيــف غالبيــة هــؤالء ومحاكمتهــم فــي محكمــة أمــن  وإطالــة 

توقيفهــم لفــرات طويلــة، وفــي أحيــان كثــرة لحــن صــدور الحكــم القضائــي.

السودان:

ينظــم قانــون العمــل الطوعــي فــي الســودان للعــام 2006 عمــل المنظمــات المســجلة فــي مفوضيــة العون اإلنســاني، 	 
وهــي غالبيــة المنظمــات المســجلة فــي الســودان، ويحــدد كل اإلجــراءات المتعلقــة بتســجيل المنظمــات وعملهــا 
ل  العــون اإلنســاني والمســجِّ التمويــل، كمــا يحــدد صالحيــات مفــوض  التراخيــص وتلقــي  وتجديــد التســجيل وســحب 

التعامــل مــع المنظمــات. والوزيــر المختــص فــي 
ــع 	  ــات المجتم ــات مؤسس ى حري ــد ــدد م ــًا يح ــًا دقيق ــارًا مفاهيمي ــام 2005 إط ــي للع ــودان االنتقال ــتور الس ــدد دس ــا ح كم

الحريــات  انتقاصــًا مــن  المدنــي فــي الســودان وطــرق كفالتهــا، إاّل أن قانــون تنظيــم العمــل الطوعــي للعــام 2006 شــكل 
أتاحهــا الدســتور. التــي 
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البحرين:

حــل بعــض الجمعيــات أو التدخــل فــي انتخابــات بعضهــا اآلخــر فــي العــام 2015 حلــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 	 
ادارة  ــس  ــاب مجل انتخ ــدم  ــة وع ــة العمومي ــد الجمعي ــدم عق ــا ع ــباب منه ــدة أس ــة لع ــات أهلي ــس إدارة لجمعي 18 مجل

البحريــن. بــه فــي  لفتــرة طويلــة، مــا ُيعــد مخالفــة للقانــون المعمــول 
العــام 2005 تســجيل جمعيــة 	  االجتماعيــة فــي  التنميــة  وزارة  رفضــت  الجمعيــات  بعــض  بتأســيس  التصريــح  عــدم 

البحرينيــة. النــزاھة  رفضــت طلــب جمعيــة  العــام 2009  وفــي  اإلنســان.  البحريــن لحقــوق  شــباب 

األردن:

القدرة التنظيمية:
ــدة: 	  ــرة جدي ــوريين خب ــن الس ــة الالجئي أزم ــى  ــزت عل ــي رك الت ــي  ى الوطن ــتو ــى المس ــات عل ــن المنظم ــر م الكثي ــبت  اكتس

ــي ــع المدن ــا للمجتم ــي يقدمونه الت ــج  البرام ــاق  ــاءة ونط ــن كف ــت م رفع
التخطيط االستراتيجي ضعيف: خطط وتوقعات قصيرة األمد	 
ي 	  التنفيــذ الرئيــس  بــدور كل مــن  الواحــد" حيــث يقــوم المؤســس  الرجــل  الداخليــة غيــر فعالــة "عــرض  لكايه اإلدارة 

اإلدارة. أقــارب فــي مجلــس  ويكــون لديــه  اإلدارة  ورئيــس مجلــس  للمنظمــة 

السالمة المالية:
الملــك حســين 	  ومؤسســة  أم علــي  تكيــة  األجنبــي:  التمويــل  واالعتمــاد علــى  التمويلــي  التنويــع  االفتقــار إلــى 

المحليــة التبرعــات  األكثــر نجاحــا فــي جمــع  للســرطان هــي 

المناصرة
بنــاء علــى 	  التفــرق  ائتــالف جنســيتي حــق لــي وألســرتي إلزالــة كل أشــكال  القوانيــن: مثــل مناصــرة  دور فعــال فــي تعديــل 

ــرات  ي تغيي ــم أ ــم ع يت ــم  ــا: ل ــى أطفاله ــيتها إل ــل جنس ــب أن تنق ــن أجان ــة م ــرأة المتزوج الم ــق  ــى ح ــز عل التركي ــع  ــوع، م الن
ي لهــذه المســألة. تشــريعية لكــن الحكومــة أجبــرت علــى إيــالء اهتمــام جــد
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