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 : مدخل •

 المجتمعالمسند الى  دورال عمى الضوء تسميط المقتضبة الدراسة ىذه عبر بادىء ذي بدء سيتـ
 االلفية ىداؼااعالف تحقيؽ  صدور بعد ما مرحمة في السيما العامة السياسات دورة في المدني

MDGs 0222-0202 ومف بعده أعالف تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامةSDGs  0202-
 الرشيد الحكـ معايير مع السياسية نظميا عمؿ معايير ضبط الى المجتمعات واتجاه  0202
 االدلة عمى قائمة عممية انساؽ وفؽ عمى تعمؿ ومتوازية متوازنة عامة سياسات بناء واسس

 دراسة منيج استخداـ الدراسة خالؿ وتـ .. مراحميا كؿ في العممي البحث اساليب واستخداـ
تقريب الفكرة الى المتمقي لمساعدة  اخرى بحث بمناىجفي بعض المفاصؿ  باالستعانة الحالة

 ثالثة الى بموجبو البحث قسـ وتدرجي واضح اسموب وفؽ المطموبةوالوصوؿ الى النتائج 
 ػ: طالبم

 حوكمة معايير عمى التركيز مع نشوءه واسباب المدني المجتمع ماىية ببياف االوؿ ياخذ .0
 العامة السياسات دورة في المجتمع ىذا بمشاركة القوؿ اليستقيـ حيث داخمو مف المدني المجتمع
 يتعاىد المجتمع ىذا عمؿ تحكـ قانونية معايير ىنالؾ تكوف اف دوف مف الصالح الحكـ وتعزيز
 االىتماـ مف حيزا ناؿ الذي االمر بينيـ فيما داخمي اجتماعي بعقد اشبو نحو عمى اعضاؤه عمييا
 . عممو اليات وتطوير المدني المجتمع ةبدراس المعنية الجيات لدى

 وتشريح مفيوميا حيث مف العامة السياسات دورة فسيتناوؿ الثاني طمبالم اما .0
 النظـ الختالؼ طبقا شرعيتيا وال شرعيتيا بيف المزاوجة عمى يعرج ثـ ووظائفيا امضامينيا
 . انتقالية بمراحؿ تمر التي النظـ في السيما  السياسية

 العامة  السياسات دورة في المدني لممجتمع االصالحي التداخؿ الثالث طمبالم يتناوؿ و .0
 تشريعات في ينعكس ما (لممخرجات مراجعة او ، المراحؿ خالؿ تقييما او ، الرسـ في دعما) 

 مجتمعاتيا مكانة ورفع،  الخدمة المستدامة لمجميور في تصب مبتكرة تنموية اساليب او جديدة
 . الدولية الحوكمة ومستويات التنمية مقاييس تدريجات ضمف
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 تهمعايير حوكمماهي ما المجتمع المدني و  : االول طمبالم

سيعالج ىذا المبحث مضاميف دراسة المجتمع المدني باالضافة الى المعايير الدولية لحوكمتو 
 وفقا لممطالب االتية :

  المجتمع المدني مضامين دراسة:  أوال

خصبة لطالب المعرفة في مجاؿ العمـو تعد دراسة المجتمع المدني والخوض في مضامينو مادة 
كبيرا  ايث ناؿ مفيـو المجتمع المدني اىتمام، ح الفمسفية فاالجتماعية والسياسية فضال ع

وخضع لتعريفات عدة تنوعت بتنوع الوظيفة والمكانة التي ارادىا لو اىؿ الفكر مف الميتميف 
المجتمع المذكور بحسب نوع البناء االجتماعي ، االقتصادي ، السياسي ، او الثقافي  دراسةب

تيا االتصالية او االنفصالية مع االطر التنظيمية المؤسساتية لجياز المتجمعات االنسانية وعالق
.   ما دعى بعض اصحاب االراء الفكرية لمقوؿ باف فكرة المجتمع المدني ولدت مع 0الدولة 

فكار الفمسفية الحديثة في القرنيف السابع عشر والثامف عشر ، حيث وردت اساسات بروز اال
أنطالقا مف حالة  ..ة ، الممكية ، الديموقراطية ية ، حيف دارت حوؿ قضايا المواطنالمعنى التقميد

وىي االراء التي تميؿ ليا ىذه الدراسة  .0المجتمع والتعاقد االجتماعي والقوؿ بمبادىء السيادة 
 رػكـ ضمف واقعنا المعاصػػودوره في ادارة الحدني ػػػع المػػح واالقرب لفكرة المجتمػػوتجدىا االرج

عمى اف ذلؾ الميؿ اليثني الدراسة عف االشارة الى االراء االخرى القائمة بأف عبارة المجتمع 
الجماعة تعود في تبمور معناىا الى حقب تاريخية أبعد مف ذلؾ ومنيا مفيـو )  قد المدني

جراء الداللة عمى شكؿ الوجود االنساني عندمايعيش الناس في ( التي أستخدميا أرسطو السياسية
  . 0ظؿ روابط سياسية ومدنية 

يتوجب عمى الدارس   بناءا عمى االراء الحديثة والمعاصرة المجتمع المدني  وفي ظؿ مناقشة
 : 4طبقا لالتي فكرتوالتي مرت بيا االربع  الحقباالشارة الى 

                                                            
1
( ، نٌسان 13، العدد ) في االنثربولوجيا والعلوم االجتماعية المجلة الجزائرية) الجزائر : ماهو المجتمع المدني منتصر العٌاشً :  

 . 64( ص 2001
2
( 2009،  دار ورد االردنية للنشر والتوزيع) عمان : نوافذ والغام المجتمع المدني ، الوجه االخر للسياسة عبد الحسٌن شعبان :  

 . 36ص
3
( ص  2012،  المركز الثقافي العربي) بٌروت :  فة السياسيةالفلس–مفردات الفلسفة االوربية علً بن مخلوف ومحمد جنجار :  

225. 
4
 . 44عبد الحسٌن شعبان ، م . س. ذ ، ص  
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 الثامف عشر حتى نيايات القرف التاسع عشر .  القرف والشروع : منذ بداياتالنشأة  حقبة .0
حقبة السبات: وىي المدة الممتدة مف نيايات القرف التاسع عشر الى فترة نياية الحرب  .0

 العالمية الثانية
المتحدة اباف العاـ حقبة اعادة الحياة : التي تزامنت مع بدء الشروع في تأسيس االمـ  .0

، وتبمور ابعاد المفيـو في كتابات عدد مف المفكريف وعمى راسيـ الماركسي  0442
 ( .0401 - 0940االيطالي انطونيو غرامشي ) 

اتضحت معالميا مع بدايات الثمث االخير مف القرف العشريف حقبة العمؿ : التي  .4
 0491حؽ في التنمية لعاـ حيف توجت بصدور أعالف ال وتصاعدت وتيرتيا في نياياتو

 .MDGs االلفية  ىداؼولوج العالـ في االلفية الجديدة التي افتتحت بأطالؽ أحتى 
 

وبالتاسيس عمى المراحؿ أعاله نجد اف مفيـو المجتمع المدني قد تبمور عمى نحو مضطرد خالؿ 
قميديا كامنا في ـو ، فبعد أف كاف مفيوما تالفترات المشار الييا حتى وصؿ الى ماىو سائد الي

عقوؿ الفالسفة ونظرياتيـ خالؿ حقبة النشأة والشروع بدأ بالبروز شيئا فشيا ليعبر عف حقيقة 
المراحؿ االولى الستخداـ االنساف وطبيعة اجتماعو المدني وىو ما يطمؽ عميو اصطالحا ) 

القائـ عمى اساس أعادة بناء العالقات السياسية في أدارة الحكـ انذاؾ بعيدا عف ( المفيـو 
المرتكزات الدينية أو االرستقراطية اي الترتبط بتكميؼ اليي وال بأرث عائمي ولكف بالمجتمع ذاتو 

 .2حيف تنبع منو وتصب في قنواتو 

 

في أعقاب انتصار البرجوازية وتحطيميا ( فقد وردت اما مرحمة االستخداـ الثاني لممفيـو ) 
لبنياف السمطة االقطاعية وفسحيا المجاؿ لعميمة التحرر السياسي لممجتمع المدني ، السيما مع 

                                                            
   اعُتمدت األهداف اإلنمائية لأللفية من طرف قادة العالم بهدف دفع وتسريع الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر 0222عام ،

وتحسين الصحة النفاسية ، ومكافحة االيدز ،وكفالة ، وتحسين التعليم ، وخفض وفيات االطفال ، والمساواة بين الجنسين والجوع، 
 االستدامة البيئية ، واقامة شراكات عالمية .

5
 .19( ص  2011، دار صفحات) دمشق :  مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدنيعلً عبود المحمداوي و وحٌد ناظم محمد :  
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بروز مجموعة مف القيـ الجديدة ) كالمصمحة ، والمنفعة ، والصالح العاـ ، والرابطة االجتماعية( 
 .1مثمة في مبدأ القداسة متتي كانت قائمة والفي انقالب واضح عمى التصورات االيديولوجية ال

وبأنتقالة مف مراحؿ تبمور وبروز المفيـو التقميدي الى متضمنات المفيـو ودالالتو المعاصرة نجد 
 البحثية المراكز مف قامت عمى أنضاجو مجموعة المدني لممجتمع تعريفاً قد تبنى  الدولي البنؾ أف

 وفقا لالتي :  الرائدة

 غير والمنظمات الحكومية غير المنظمات من النطاق واسعة مجموعة إلى المدني المجتمع مصطمح يشير"
 اآلخرين، أو أعضائها وقيم اهتمامات عن التعبير بعبء وتنهض العامة الحياة في وجود   لها التي الربحية
 مصطمح يشير ثم ومن. خيرية أو دينية أو عممية أو سياسية أو ثقافية أو أخالقية اعتبارات إلى استنادا  

 المحمية، المجتمعية الجماعات: تضم المنظمات، من عريضة مجموعة إلى المدني المجتمع منظمات
 والمنظمات الخيرية، والمنظمات األصميين، السكان وجماعات العمالية، والنقابات ، الحكومية غير والمنظمات

 .1"الخيري العمل ومؤسسات المهنية، والنقابات الدينية،

مفادىا اف المجتمع معاصرة ومف خالؿ التعريؼ اعاله نجد اف البنؾ الدولي ينطمؽ مف فكرة 
ليس ىو التعريؼ االوحد  المذكور، لكف التعريؼ المدني ماىو اال تعبير عف اىتمامات اعضائو 

السيما حيف تذىب رؤية االمـ المتحدة بالطبع في محيط الدراسات االجتماعية المدني لممجتمع 
أحداث التغيير االيجابي في الحياة العامة ينطمؽ مف فكرة  موضوع البحث أف وجود المجتمع الى 

التي ينبغى أف تكوف تحت طائمة االدارة الديموقراطية لشؤوف الحكـ المعتمدة في تدعيـ اركانيا 
 تبنييعتمد في تكوينو الداخمي عمى   " المسؤول عن أحداث التغيير " عمى كوف المجتمع المدني

شروط الحكـ الصالح لبناء واقعو وتنظيـ شأنو الذاتي طبقا لرؤية لجنة االمـ المتحدة االقتصادية 
 التي مفادىا :(  في ذلؾ   UN-ESCWAواالجتماعية لغربي اسيا ) 

المجتمع المدني هو كناية عن أفراد ومجموعات غير حكومية وال تتوخى الربح ، تنشط في الحياة العامة ، "
تغيير أجتماعي ، أقتصادي ، سياسي ، ثقافي ، تربوي ، وبيئي . ومن الممكن أن ينتظم بهدف تحقق 

                                                            
6

المركز الفلسطيني ) فلسطٌن :  دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطينناصر الشٌخ على :  

 .7( ص  2010،  للدراسات وحوار الحضارات
7
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentM
DK:20581116~menuPK:1410494~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20581116~menuPK:1410494~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20581116~menuPK:1410494~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/0,,contentMDK:20581116~menuPK:1410494~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
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المجتمع المدني ضمن منظمات تعتمد شروط الحكم الصالح وتكون مستقمة أستقالال  سياسيا  ، والتمييز بين 
 9، أو قبمي ، أو عائمي "و عرقي أديني ، و فئات المواطنيين عمى اساس سياسي أ

 

في دراسة المجتمع  المدني لتمنح مفيومو *متصؿ تتداخؿ المدارس المتخصصة عمى صعيد 
 :4 االتية التي توضح دوره في السياسات العامة االبعاد 

حيث اف المجتمع المدني الييدؼ لمربحية ، والينتمي البعد القائـ عمى  الفاعمية /  .0
لممؤسسة الرسمية ، وىو يشكؿ الركف الطوعي الثالث في مثمث الحكـ الصالح واالدارة 

، السيما حيف يستمد  الحسنة لمدولة بالشراكة مع المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص 
 .حيويتو مف تفاعمو مع الجميور ودفاعو عف مشكالتيـ العامة .

البعد القائـ عمى نوع االجندة / حيف يتسـ المجتمع المدني بأنو عامؿ التوازف في  .0
عندما يتنبى المنحى الديموقراطي ويعمؿ عمى السيما مجتمعات قد تكوف غير مدنية ، 

والمعتقدات ويعمؿ عمى ترسيخ انماط جديدة مف القيـ و اشاعة مبدا تيذيب القيـ 
 المعاممة المتساوية .

قائـ عمى المعالجة / أذ يتسـ المجتمع المذكور بالتنظيـ الحر ، وحرية التعبير ، البعد ال .0
والتشجيع عمى الحوار ، والشراكة ، والتشبيؾ ، والعمؿ الجماعي ، واالعتماد عمى الذات 

 ، وأمكانية التكيؼ .
ؿ البعد القائـ عمى العمؿ الجغرافي / عندما نجد المجتمع المدني يعمؿ مع الجميور وينز  .4

الى القواعد ، كما انو يعمؿ عمى الصعيديف الداخمي ، والعالمي في ظؿ تفاعمية واضحة 
 لتحقيؽ االىداؼ ..

البعد القائـ عمى المخرجات / التي تترجـ حرفيا بتمكيف الناس وبناء القدرات الى اقصى  .2
مدياتيا ، فضال عف الروح الرحبة لالستماع الى صوت الجميور ، والسعي لتحقيؽ 

 الة االجتماعية ، وتعزيز سبؿ العيش نحو االفضؿ ..العد

                                                            
8
 ٌنظر فً ذلك وثٌقة االمم المتحدة  

E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 "" 

 
*
 School  for civil societyمدرسة المجتمع المدنً الكندٌة  

9
  www.schoolforcivilsociety 
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مما سمؼ تمت االشارة الى مضاميف دراسة المجتمع المدني وابعاد المفيـو عمى نحو موجز 
بالقدر الذي تسمح بو صفحات ىذه الدراسة ويفيد في تحقيؽ ىدفيا .. مما يقود لالنتقاؿ الى 

 تمع وضبط حركتو ..المطمب الثاني المتعمؽ بمعايير حوكمة ىذا المج

 المعايير الدولية لحوكمة المجتمع المدني : ثانيا

الدارة منظمات المجتمع المدني الذي انيا ذلؾ النظاـ الفعاؿ لمجتمع المدني بيقصد بحوكمة ا 
واألجراءات التي تحقؽ التوازف بيف مصالح مديري  ،والنظـ ،والقواعد ، وعة المبادىءميشمؿ مج

وأصحاب المصالح االخرى المرتبطة وتحقؽ أىداؼ التنمية المستدامة ، وأالعضاء ، المنظمات 
والقواعد والنظـ  المبادىء.. جراء ما يسمح بو توافر )  العضاءه وائدلممجتمع وتعظـ مف الف

لة ء( مف متاحات لقياس اثر النجاح وتحقيؽ الرقابة الفعالة والمسا وأالجراءات المشار الييا اعاله
 . 02الجمعية  طتيا بما ينفع في تحقيؽ المصمحة العامةعمى أنش

لقوانيف منظمات المجتمع المدني أالىداؼ المتوخاة مف وفي ىذا المضمار يحدد المركز الدولي 
 : 00وراء تطبيؽ أليات حوكمة المجتمع المدني باالتي 

 .أستدامة وتنمية نشاط المنظمة وفؽ خطط ذات أىداؼ عاجمة ، واخرى طويمة المدى  .0
 زيادة فاعمية دور المنظمة التنموي . .0
 وبيف الرسالة التي جاءت مف اجميا.تناسؽ بيف أنشطة المنظمة مأسسة العمؿ وتحقيؽ ال .0
 ضي الى الفساد .فة المنظمة ، والحد مف تضارب المصالح الميطاقر و مديتعميؽ  .4
خرى ذات تكاممية وتضمينية العالقة بيف المنظمة وأعضائيا ، وبينيا وبيف االقطاب اال .2

 المصمحة بنشاطيا ) الحكومة ، القطاع الخاص ، الفئات المستفيدة ( .

عف قضايا االصالح في الوطف العربي الصادرة في مف زاوية اخرى أكدت وثيقة االسكندرية 

)المجتمع المدني (  *عمى تعزيز الشراكة بيف الحكومات والمتداخؿ الثالث 0224مارس / اذار 

 الديموقراطي السميـ و شفافية العمؿ التامة عند ممارسة المجتمع المدنيمف أجؿ ضماف االداء 
                                                            

(  ICNL   ،2012عمان  :  –المركز الدولً لقوانٌن منظمات المجتمع المدنً : دلٌل حوكمة منظمات المجتمع المدنً ) بٌروت    10

 . 3ص 
11
 م.ن . 

*
تطلق عبارة المتداخل الثالث على المجتمع المدنً / بمعنى العنصر الثالث  فً دورة السٌاسات العامة باالضافة الى المؤسسة  

 اع الخاص .الرسمٌة والقط
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لدوره في أدارة الحكـ .. كما اكدت ضرورة اختيار القيادات الفاعمة ، وتحديد المجاؿ الزمني 
 00لقياميا بمسؤوليتيا في اطار التطبيؽ الفعمي لمبدا سيادة القانوف

شكيؿ منظمات المجتمع المدني وضماف حرية تالوثيقة الى اىمية اطالؽ حرية  كذلؾ اشارت
لما في ذلؾ مف اىمية لتعزيز  00مشكالت التمويؿ االجنبي  التمويؿ والحركة مراعية اىمية ضبط

حوكمة المنظمات التي حدد أركانيا المركز الدولي لقوانيف منظمات المجتمع المدني بجممة مف 
 :  04المبادىء ىي

: أذ تعد شرطا ضروريا مف شروط وجود المجتمع المدني ، بعيدا عف  أالستقاللية .0
 .االدلجة وأالرتباط السياسي 

كؿ منتمي الى المجتمع المذكور بالحؽ في : التي ينبغي اف يتمتع في اطارىا  العضوية .0
 ديمقراطية التداوؿ .. وذلؾ لكوف العضوية تشكؿ جوىر عمؿ المنظمة .

كمبدأ يصبح بموجبو كافة قيادات المجتمع المدني تحت طائمة المسؤولية  :  المساءلة .0
 عمى نحو مباشر ودوري أماـ االعضاء .

 : التي تمكف االعضاء مف الحصوؿ عمى المعمومة بشفافية وعدالة . أالفصاح والشفافية .4
: مما يقتضي وجود الئحة تجنب تعارض المصالح في المنظمة  عدـ تعارض المصالح .2

 لمحد مف الفساد .
جمس االدارة ، والييئة م: المتمثؿ بالجمعية العمومية ، و  الييكؿ الثانوي التنظيمي .1

 التنفيذية ، ومجمس الرقابة ، ومراقب الحسابات .
 

الث في ادارة الحكـ طبقا لما تقدـ نجد اف المجتمع المدني الذي بات يشغؿ العنصر الث
وألشاف العاـ اليـو ، أخذ مديات زمنية ليست بالقميمة منذ بروز فكرتو االولى حتى اثبات 
وجوده كشريؾ فاعؿ يسيـ في دورة السياسات العامة بكؿ تفاصيميا  ) فيو يرسـ ، 

و عمى نح التقييـ ، ويساعد عندالتنفيذ ، كما انو يكتب التقارير  " ويشارؾ في / ويراقب"
في التقويـ ( بعد اف باتت السياسات العامة ليست بالفعؿ الحكومي الخالص كما ايجابي 

                                                            
12
 ( من البند اوال _ االصالح السٌاسً فً وثٌقة االسكندرٌة عن قضاٌا.2تنظر الفقرة ) 
13
 .قضاٌا عن االسكندرٌة وثٌقة فً السٌاسً االصالح_  اوال البند من( 7) الفقرة تنظر 
14
ندوة اليات حوكمة المجتمع ) بٌروت :  محاضرة بعنوان االستقاللية والعضوية في حوكمة المجتمع المدنيعماد الشٌخ داود :  

 ( .2012/ 12/  7-6، اوتٌل الرٌفٌرا  المدني
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ا االوؿ ، لتضحى فعال تشاركيا تسيـ فيو العديد مف االطراؼ طبقا يكاف عميو مفيوم
 اليو في المبحث الثاني مف الدراسة . وىو ما سيتـ التطرؽ 02لتصنيؼ اندرسوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15
 .66-52( ص ص  2010،  4، ط دار المسيرة، عامرالكبٌسً ) مترجم() عمان :  صنع السياسات العامةجٌمس اندرسون :  
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 المطمب الثاني :دورة السياسات العامة ) شرعيتها وال شرعيتها (
  السياسات العامة ) المصطمح العممي (:  اوال
 

اف تتطرؽ بادىء ذي بدء الى  البد لمدراسة البحث متطمبات عمى بناءاو في مستيؿ ىذا المطمب 
 : الذي يصفيا بانيا السياسات العامة عمى المستوى العاـ الشامؿ مصطمح

 ة الحكومية وبيئتيا "دالعالقة بيف الوح" 
ازاء حقيقة المعنى  يعد تعريفا يتسـ بالشمولية مما قد يحيؿ رؤية الدارس الى ضبابالذي 

 . 01والتصور مف وراءه 
تعرؼ السياسات العامة عمى ف.. أما عمى المستوى الخاص أالكثر تحديدًا في مجاؿ التخصص 

 أنيا :
، أو ما تمتنع " ماتنفذه الحكومة مف أعماؿ ، ومايصدر مف تشريعات عف ىيئاتيا التشريعية ، او 

. وىو التعريؼ الذي يفسر السياسات العامة عمى انيا 01ت اعاله " ياعف فعمو أ وتشريعو الج
فعؿ الحكومة بنشاط ىادؼ مقصود مما يجعؿ السياسات العامة غير مؤطرة بقانوف او نظاـ لقياـ 

 الحكومة بأمور عدة منيا : 
 .حؿ أزمات ومشكالت المجتمع داخميا وخارجيا 
 .تقديـ الخدمات 
 .) فرض بعض الرسـو ) ضمف ايرادات الموازنة العامة 

أو انيا مف جانب اخر عبارة عف قواعد قانونية تصدر عف الييأت التشريعية ، أو عف 
االمر الذي يقودنا الى ضرورة ..الحكومة بموجب ما تخولو الييا التشريعات مف صالحيات 

 :09كأالتي و السياسات العامة طبقا لمتعريؼ اعاله  مف نواعأ ثالثةالى االشارة 

سياسات عامة في ضوء االىداؼ الكبرى  التي تقـو عمييا عالقات الدولة مع مجتمعيا  .0
ية ، الداخمي أو الخارجي . ) كالمجاالت االقتصادية ، تحسيف الظروؼ االجتماعية والمعيش

 الحفاظ عمى االمف الوطني ( .

                                                            
16
 . 14م.ن ، ص  
17
 . 3( ص  2012، لالدارةالمعهد الوطني ) بٌروت:  صناعة السياسات العامةهبة خضر:  
18
 .5-4م ن، ص ص  
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سياسات عامة في ضوء االفعاؿ التي تقـو بيا الحكومة ضمف مجتمعيا ) أستخراجية،  .0
 توزيعية، تنظيمية ..... ( .

سياسات عامة في ضوء القوى السياسية المتنافسة ضمف البناء التعددي ) تمثيؿ االغمبية ،  .0
 االىتماـ العاـ، تمثيؿ االحزاب ( .تمثيؿ جماعات الضغط ، تمثيؿ اصحاب 

وفي ذات المعالجة يمكف تحديد خمسة عناصر أساسية تحدد أبعاد السياسات العامة ىي 
 :04بالتريتب 

 

 
                                                            

19
 (  2012) موقع العلوم القانونٌة على الشبكة العنكبوتٌة ،  : مدخل لفهم السياسات العامةحسن بال  

www.arcodroit.com  

انها عبارة عن مجموعة .1
من أالجراءات الملموسة 
 .التً تحدد محتوى السٌاسة 

العنصر المكون من .2
قرارات أو اشكال منح 
وتخصٌص الموارد مع 

 حضور االكراه 

 "سواء كان ظاهرا ًأو مخفياً " 

أنها تتخذ فً أطار عام .3
للعمل وهو ما ٌمٌزها عن 
كونها مجرد أجراءات 

 بسٌطة ومعزولة 

العنصر الذي ٌحدد .4
للسٌاسات العامة جمهور 

 وزبائن 

أفراد ، جماعات ، مؤسسات " 

 "تتأثر بها 

العنصر القائل بأن .5
للسٌاسات العامة أهداف 

مبدئٌة ترمً الوصول الٌها 
حسب معاٌٌر وقٌم محددة 

 ومحسوبة

http://www.arcodroit.com/
http://www.arcodroit.com/
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تحتاج الى توافر مجموعة مف الخصائص طبقا لرؤية االمـ المتحدة كما أف السياسات العامة 
 : 02في المرتسـ االتي لضماف اثرىا االيجابي عمى اكبر عدد مف الجميور كما 

 

                                                            
20
  المتحدة االمم وثٌقة ذلك فً ٌنظر 

E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068  

 خصائص 

 السٌاسات 

 العامة 

 المصلحة العامة للمجتمع ككل. 1

الشراكة  فً دورة السٌاسات .2
 العامة

 الفعالٌة لتحقٌق االهداف.3

 الكفاٌة فً أستخدام الموارد. 4

التكامل مع االستراتٌجٌات . 5
 والتشرٌعات والسٌاسات االخرى

 العدالة واالنصاف للجمهور . 6

التعاون لتعزٌز اللحمة بٌن كافة  7
 االطراف والجهات

 الواقعٌة وقابلٌة التنفٌذ. 8

العلمٌة اي االستناد الى أدلة .9
 علمٌة وبٌانات

التأقلم مع قٌم وثقافة المجتمع .  10
 مع تعزٌز مبادىء الدٌموقراطٌة 
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وبغية اتماـ الصورة التي استيمت بالعرض المقتضب اعاله عف المصطمح العممي وعناصره 
وخصائصو البد لمدراسة اف تنتقؿ انتقالة منيجية تمنح الموضوع مداه كما سيتـ توضيحو حوؿ 

 شرعية وال شرعية دورة السياسات العامة في المطمب الثاني أدناه ..

 ( شرعيتها وال شرعيتها)  العامة السياسات دورة : ثانيا

تعد دورة السياسات العامة عممية غامضة كثيرة التعقيدات والتشابؾ .. تشارؾ في صياغتيا أطراؼ 
،  00زئيا مع االخر الخاصة التي قد التنسجـ كميا أوجلكؿ منيا قيمو ومبادئو ومصالحو  ةعد

لتمثيؿ الدورة المذكورة عمى انيا مخرج لمعالجة سياسية مغمقة ) كأنيا  *ماحدى بديفيد ايستوف
) منطقية ، متناغمة ، وتعمؿ عبارة عف صندوؽ محكـ ( لكنيابرغـ التعقيد ينبغي اف تكوف 

  .00 الشكؿ في ادناهكسمسمة (عمى النحو الذي يمثمو 

 

 

 

                                                            
21
 . 12هبة خضر ، م س ذ ، ص  

*
 السٌاسٌة النظم لتحلٌل الشهٌر التحلٌلً النموذج صاحب.. 2014 وفً فً العاماكادٌمً امٌركً ت David Easton إٌستون دٌفٌد 

 "والمخرجات المدخالت نموذج" باسم المعروف
22
جامعة قسنطينة  كلية العلوم السياسية) الجزائر :  القرارنماذج ونظريات صنع السياسة العامة واتخاذ :  سمٌة أوشننقال عن :   

 . 12-1( ص ص  2012-2013،  -3 –
 

 منطقٌة

تعمل 
كلسلسة 
 مترابطة

دورة 
السياسات 

 العامة

متناغمة 
فً 

 مراحلها
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 مف مرحمة لكؿ التنبؤات يضع أف االولى مراحميا في العامة السياسات محمؿ مف يستدعي ما
 الظيور وفقا لمتوصيؼ االتي :  في منيجي أساس وعمى بمرحمتيا  التسع مراحميا

 

: أذ يعد تحديد المشكمة العامة جوىر بناء اية سياسة  تحديد المشكمة او القضية العامة .0
التي بتحميؿ اثارىا يتـ تحفيز  ف الحديث عنيا مف دوف وجود المعضمةعامة التي اليمك

 00الحكومات مف اجؿ اتخاذ القرار السياسي المناسب . 

 

: مف الضرورة بمكاف فيـ  جمع البيانات وتحميل الواقع وأسباب وانعكاسات المشكمة .0
المشكمة واالحاطة بيا وىو ما يتطمب ميارات لمبحث والتحميؿ لالحاطة بالموضوع مف 

 04معا دقيقا لمبيانات واالدلة يمكف تحدييا باالتي كؿ ابعاده  وىو ما يتطمب ج
مع حموؿ وانموذجات سابقة : الطريقة التقميدية القائمة عمى االحداث والمقارنات  - أ

اتباع اساليب البحث بالمشاركة  والمقارنات مع حموؿ وانموذجات سابقة ، أو
 أو استخداـ بحوث العمميات .المالحظة ، المقابمة ، االستبياف( )

المعمومات المكتبية المتوافرة في مراكز االبحاث ، والدراسات السابقة بصدد  - ب
وكذلؾ  الرسـو والخرائط والرموز واالشارات المكتوبة التي تحمؿ في الموضوع 

 .طياتيا معاني محددة ذات عالقة بحالة المجتمع المستيدؼ 

 

بغية جمع المعمومات  وتحدد الدراسات المختصة بالتحميؿ ثالثة أسس ينبغى التمسؾ بيا 
 لممرتسـ االتي : وفقاالمتكاممة التي يحتاجيا صناع السياسات العامة 

                                                            
23
 . 13ص ، ذ س م ، خضر هبة 
24

  E/ESCWA/SD/1998/8 -  PART3 , P.8 ٌنظر فً ذلك وتٌقة االسكوا  : 
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حميميا وطرح الحموؿ مف خالؿ قياس بيف تحديد المشكمة وت 25وهي الخطوة االنتقالية .0

 .االثر القبمي الذي يمكف لمسياسات العامة تحقيقو
لممشكالت يجب اف يتناوؿ  اجؿ اختيار الحؿ االنجع مف :26بمورة البدائل  .4

 تحميمياالمستويات التالية : 
 مدى تمبية السياسات العامة لحاجات المواطنيف  - أ
 نتائجتحقيؽ اليدؼ وال - ب
 اف الفعاليةمض - ت
 أمكانية التمويؿ  - ث
 تعزيز المشاركة - ج
 توفير االستدامة - ح

 

                                                            
25
 هبة خضر ، م س ذ  . 

26http://profwork.org/pp/formulate/skills.html 
  

ت
ما

لو
مع

 ال
مع

ج
س 

س
أ

 
 دقة تحدٌد مصادر المعلومات

تفعٌل دور االستشارة مع اصحاب 
 االختصاص

حسن استخدام المعالجة االحصائٌة 
 لتوفٌرمعلومات كافٌة كما ونوعا

http://profwork.org/pp/formulate/skills.html
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أختيار الحؿ االنجع مف بيف عدة حموؿ تخضع العممية  بعد  : 27الحجج الداعمة .5
لصراع ومساومة قبؿ اقراره حيث ينبغي أف يكوف الحؿ أو البديؿ الناجع مراعيا لجميع 

كمخرج وكذلؾ ينبغى اف يكوف االقؿ مف حيث  االطراؼ وكذلؾ لكونو الحؿ االمثؿ
بيانات وحداثتيا االثار السمبية . االمر الذي يجب اف يعزز بدقة المعمومات وال

واستخداميا أو العودة الييا في الوقت المناسب .. بغية أقناع الشركاء بذلؾ .. كما 
 ومصداقية مصدرىا .ينبغى اف تتميز ىذه االدلة بميزة امكانية اثبات صحتيا 

 

تكمف وظيفة ىذه المرحمة في أصدار قرار رسـ السياسات  :  28رسم السياسات العامة .6
عمى نحوه االخير مف قبؿ الجيات الرسمية المخولة بذلؾ ،  مف دوف اغفاؿ او تراخي 
عف اىمية تصديؽ ذلؾ القرار مف قبؿ جيات مخولة وظيفتيا )مراجعة ذلؾ القرار 

، رسمي ، او مرسـو وتصويبو ( عمى اف يكوف االنموذج االخير لمقرار مترجما بتشريع 
وينبغى عند الرسـ أف تضـ السياسة العامة خطة او .. وفقا الىميتو او بقرار اداري

فمثال سياسة االصالح مجموعة مف الخطط تتضمف كؿ واحدة منيا مجموعة مف البرامج ) 
الزراعي ، يمكن ان تتكون خطتها من مجموعة برامج كضم الممكية ، وتوزيع االراضي ، وتوسيع 

 ( رقعة االراضي الزراعية ، واالكتفاء الذاتي .. وهكذا 
 

أف السياسة العامة ترسـ في ضوء امكانية تطبيقيا وما تنص عميو :  29مرحمة التنفيذ  .7
في ر السياسة وتنفذ مف قبؿ االجيزة الحكومية اينبغي أف تد ولذلؾالئحة تشريعاتيا 

ضوء ما مرسـو سمفا مف قبؿ الجيات المسؤولة عف ذلؾ  في المراحؿ السالفة .. لكف 
ـ التنفيذ بتدارؾ سريع لبعض الفجوات وأصداربعض االمر يتطمب في بعض االحياف قيا

التنفيذ المرسـو ، وكذلؾ بتصميـ االحكاـ التي يجب اف التخؿ باالىداؼ وال بجدوؿ 
حكومي الجياز ال خضوع التدارؾ السريع المذكور البرامج .. ويترتب عمى التمادي في

سواء أكانت المالكات التنفيذية مدركة لحجـ الميمة أـ لـ يرتقي البناء  لممساءلة

                                                            
27
 E/ESCWA/SD/1998/8 -  PART 2 , P.34:    االسكوا وتٌقة ذلك فً ٌنظر 
28
 .  ذ س م ، خضر هبة 
29

  P. 110 E/ESWA/SDD/2102/3/Manual 12-068 ,ٌنظر فً ذلك وثٌقة االمم المتحدة ) االسكوا (                           
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 ينبغيألدراكيا وأتضاح الصورة لديو .  عمى جانب متصؿ المؤسسي والمعرفي لدييا 
عند التنفيذ  التقيد بموازنة السياسات العامة التي ينبغى اف تكوف متناغمة مع موازنات 

وفؽ ما تـ التعارؼ عميو  االعواـ التي سبقتيا وال تختمؼ عنيا اال بالقدر اليسير عمى
 بالتدرج( جراء ما تسببو الفوارؽ مف فجوات يصعب رتقيا .)

 
ينبغى أف تكوف مرحمة التقييـ مستمرة  :30 مرحمة التقييم وتقويم السياسات المستدام .8

الدورة فقط ، اذ يترتب طيمة دورة السياسات العامة وال يقتصر العمؿ بيا عمى نياية 
تصميـ أليات لممراجعة خالؿ كؿ المراحؿ السبع سالفة االشارة .. عبر اخضاع تمؾ 
السياسات لمنقاش العاـ وأستالـ االراء الواردة بصددىا ودراستياوتحميميا بعناية ، مما 

 عند الحاجة قبؿ الوصوؿ الى نياية المطاؼ وبما يخدـ تحقيؽ ييسر ألقياـ بالتعديالت 
 أالىداؼ المرسومة .

 
وىي المرحمة االخيرة مف دورة السياسات العامة التي تتـ فييا :  31مرحمة المصادقة .9

المصادقة عمى السياسة المنفذة سابقة أواعتماد أجراء التغييرات عمييا أو ادخاؿ برامج 
 . مف أجؿ دورة جديدة تخدـ أكبر عدد مف الجميوراضافية 

 

عممية ممنيجة ىادفة الحداث تغيير كمي ونوعي في  بكونياوتأتي شرعية دورة السياسات العامة 
اليمكف الحديث عف تمؾ كماعمى الجميور ..  اً ايجابي اً ويكوف ليا أنعكاساالوضاع القائمة 

الشرعية مف دوف االشارة الى شراكة حقيقة لمجميور في تحديد المشكالت والعوائؽ وأالحتياجات 
والعمؿ عمى وضع  القائمة عمى توفير وتوثيؽ االدلة والبيانات وكذلؾ الفرص وأالمكانات المتاحة

كما أف الشرعية مرتبطة   السياسات موضع التنفيذ وتوفير مستمزمات رسميا وتنفيذىا وتقييميا ..
ات بتكامؿ سالسؿ السياسات اي كمما انتيينا مف دورة نشرع في دورة جديدة تتكامؿ مع الدور 

 السابقة في ظؿ انفتاح يسمح بنجاح المساعي ..

                                                            
30
 م ن . 
31
 . ن م 
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عمى صعيد اخر ترتبط شرعية السياسات العامة بضرورة عدـ اقتصار ألتركيز عمى قطاع واحد 
لشرعية السياسات العامة حتى واف سمبا التي يعد اىماليا بالمجاالت االخرى  ـدوف االىتما

 تطبيقيا في عمى الورؽ حسب دونا عفبتة المثتوفرت كؿ مقومات تمؾ الشرعية عبر التشريعات 
شاممة لكؿ القطاعات وفقا  بصورة السياسات العامة لواقع العمالني ، ذلؾ ألف االصؿ رسـا

 ..00لمعايير الضرورة واالمكانية واالولوية 

أف عامؿ الشرعية يرتبط ارتباطا وثيقا باالنفتاح عمى الجميع وفقا لمبادىء يضاؼ الى ماتقدـ 
بناء ومأسسة الشراكات مف اجؿ التنمية وتعزز فرص تحقيؽ أىداؼ السياسات العامة المتوخاة . 
االمر الذي يستمـز تمسؾ الدولة بجممة مف المعايير التي ينبغى قوننتيا في ضوء ماجاء في 

المـ المتحدة الخاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية / واالقتصادية واالجتماعية العيديف الدولييف ل
، وكذلؾ مقررات مؤتمر القمة  0491، وأعالف الحؽ في التنمية لعاـ   0411والثقافية  لعاـ 

 0220جوىانسبرغ لعاـ   فضال عف مقررات 0442العالمية لمتنمية االجتماعية في كوبنياكف 
 ا في تناغـ السياسات وشرعيتيا ...التي تعد أساسا ممزم
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  في دورة السياسات العامة المدني لممجتمع االصالحي التداخل:  لثالثا مطمبال

   تامالتداخل ما قبل مرحمة االستقرار ال:  اوال

يمكف لممجتمع المدني اف يتداخؿ اصالحيا في لعؿ مف نافؿ القوؿ و ماأفرزتو الممارسة الدولية 
دورة السياسات العامة السيما في المراحؿ االنتقالية او ماقبؿ استقرارالنظاـ السياسي وفي ىذا 

مجتمع المدني كقوة فاعمة ضمف خارطة القوى  المجتمعية لمنشيد باف الدور المناط المضمار 
.. حيث نشيد  تطوير النظاـثـ مرحمة  السمبي الصراعينقسـ الى مرحمتيف مترابطتيف ىي مرحمة 

في االولى ضعؼ النظاـ الديمقراطي و ثقافتو ما يحتاج الى المزيد مف الدعـ لتستقيـ دورة 
 ..  00السياسات العامة فيو

ففي المرحمة االولى نجد اف الحالة الفمسطينة ) كمثاؿ ( شيدت كوف المجتمع المدني قد سبؽ 
اسي ىناؾ مما مكنو الف يكوف العبا قويا في تشكيؿ النظاـ السياسي وقد نشوءه نشوء النظاـ السي

لعب المجتمع المدني كذلؾ عدة اداور خالؿ المرحمة المذكورة منيا الدور االغاثي فضال عف 
.. حتى تبمور في المرحمة الثانية مف مشاركتو في  04نشر الوعي وبياف مخاطر النزاع واالنقساـ

تطوير النظاـ عبر مشاركات لبناء القدرات وحماية الفئات الميمشة ) كاالقميات والنساء والشباب 
ومنيا تجربة اقرار القوانيف الخاصة بالمراة في فمسطيف حيف  02واصحاب االحتياجات الخاصة ( 

التحالفات في تبني قوانيف تستند الى المساواة وعدـ التمييز  نسج االتحاد العاـ لممراة الفمسطينية
تجربة شبكة كما نجد مف االمثمة الحية  01.. 0222لسنة  1وحقوؽ االنساف كقانوف العمؿ رقـ 

   المجتمع المدني اليمني التي تبنت المشاركة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمتخفيؼ مف الفقر 
لمجتمع المدني في رسـ السياسات ومتابعتيا ومراقبتيا وتقييميا كما ساىـ ا*( 0220-0222) 

النجاح االستراتيجية المذكورة السيما عندما تعاني البمداف مف قصور اليياكؿ التنظيمية وعدـ 

                                                            
33

 E/ESCWA/SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1 SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1  :  وثٌقة االسكوا 
34
 3( ص  2013،  دار الخبرة) بغداد :  دور المجتمع المدني للمشاركة في السياسات العامةعماد الشٌخ داود :  

35
   E/ESCWA/SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1 SSD/2015 TECHNICAL PAPER.1 االسكوا وثٌقة   : 

36
 .12( ص 2011، االسكوا ) بٌروت : منظمات المجتمع المدني في متابعة السياسة االجتاعية وتقييمها في بلدان االسكوااالسكوا :  

*
 بعد حالة الصراع الدموي التً شهدتها الٌمن فً التسعٌنٌات . 
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كفاية الموارد البشرية وندرة الموارد ) مالية ، وبشرية ( والنقص الكبير في البيانات واالدلة وكذلؾ 
 .. 01جـ عف العادات السائدة وأنساؽ القيـ التقاطع الذي ين

 

 ، المصرية األورماف دار جمعية تجربة تعد بتطوير النظاـ المشار اليو  متصؿ صعيد عمى
 في لمتأمؿ عندىا الوقوؼ ينبغي أنموذجات مصر في الشاممة لمتنمية الخير جمعية تجربة وكذلؾ
 تسيـ رديفة عامة سياسات في والمساىمة البالد في التنمية لخطط المدني المجتمع تعزيز كيفية

 مييئة بيئات تعد التي الخدمات وقمة ورداءة الفاقة عواقب مف والتخفيؼ الحكـ رشاده ترصيف في
 .09 الحكومية اإلدارة شفافية وضعؼ الفساد الستشراء

   والمستقرة .المستقرة شبه في حالة النظم  التداخل:  ثانيا

 تنمية الثقافةالتي نجد فييا اف دور المجتمع المدني يتحوؿ الى مرحمتيف جديدتيف ىي مرحمة 
حيث يمكف في االولى  رصد ومراقبة السمطة السياسية  ) الشراكة( مرحمة المشاركة الفاعمةو 

والمؤسسات لضماف احتراـ القيـ مثؿ رصد اداء السمطات الثالث او الضغط والمناصرة لحث 
عمى تبني سياسات عامة ميمية ) كالنظاـ االنتخابي مثال( اما في المرحمة الثانية السمطات 

فاالمر يدخؿ ضمف المشاركة الفاعمة في الحكـ مف خالؿ تمثيؿ مصالح المواطنيف والتفاوض 
 مع السمطات لتحقيقيا.

االنتخابات عاـ مف اجؿ ديموقراطية *ولعؿ مف اىـ االمثمة عمى ذلؾ تاسيس الجمعية المبنانية 
 لتحقيؽ مجموعة اىداؼ منيا : 0441

  دراسة االتظمة والقوانيف االنتخابية واقتراح سبؿ تعديميا 
 يخ الثقافة الديموقراطية واعالـ المواطنيف بحقوقيـ وواجباتيـ رست 

                                                            
37
 . 15-14م.ن ، ص ص  

 
 ضمن نشاطها مطلع االلفٌة الحالٌة 

38
 داود ، م س ذ .  عماد الشٌخ 

*
 بعد الحرب االهلٌة  1989بعد االستقرار الذي حققه اتفاق الطائف  
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لقد تطورت عالقة الجمعية مع المجمس الدستوري المبناني ووزارة الداخمية مف خالؿ مينية 
 منحعمى  0229مف قانوف انتخابات سنة  02ى اسفر االمر عمى نص المادة عمميا حت

عاما عمى  00 مرور االنتخابات في لبناف مف قبؿ المجتمع المدني اي بعدحؽ مراقبة 
 04 موضوعة البحث اعاله تاسيس الجمعية التي عممت عمى تنمية الثقافة

الشراكة( فنشيد في النظـ  حتى االنتقاؿ الىاما في المرحمة الالحقة المتمثمة بالمشاركة الفاعمة )
الى مفيـو الحكـ التشاركي القائـ عمى تشريؾ المواطف  الالمستقرة اف المجتمع والدولة قد انتق

ومؤسساتو المدنية في الحياة السياسية وتوسيع دورىـ في اتخاذ القرار ليتـ تجاوز مساوىء 
مة الرشيدة التي تجبر صناع السياسات العامة الديمقراطية التمثيمية والولوج الى خانة الحوك

في  جسداطية التمثيمية تتر لالعتماد عمى المجتمع المدني  لنشيد بروز حقبة جديدة متتمة لمديموق
الديموقراطية التشاركية التي تيذب االولى وتحدث التوازف مف خالؿ االعتراؼ لممجتمع المدني 

ولعؿ واحدة مف اىـ  42مسار صنع السياسات العامةبوسائؿ لمتداخؿ المباشر وغير المباشر في 
الذي ورد بدءا ليفرض قيود عمى االمثمة ىو مشروع قانوف الجمعيات االىمية في مصر 

مما اثار تحفظ المجتمع  0449التنظيمات االىمية كمشروع قانوف مقترح مف مجمس الشعب عاـ 
صدار البيانات واطالؽ حممة تواقيع المقاالت وا تمثؿ بنشرالمدني الذي اطمؽ حراكا ضد اقراره 

جمعية مف المحافظات المصرية  لينطمؽ بعدىا الحوار مابيف المجتمع المدني 14ضمت 
والجيات الرسمية  حوؿ العمؿ االىمي والقانوف المنظـ لو ليصدر بعد ذلؾ  القانوف بصيغة اخرى 

رات العمؿ التشاركي لشركاء معززة لمتعاوف والتنسيؽ بيف المجتمع المدني والدولة كثمرة مف ثم
 .. 40التنمية في صنع السياسات العامة والتشريعات 

لممجتمع المدني في دورة ما تقدـ يظير لدينا عمى نحو مقتضب اىمية التداخؿ االصالحي 
 يعد خطوة جديرة باالعتبار يتحتـ عمى الدوؿ التي تبتغي التحوؿ نحوالسياسات العامة الذي 

                                                            
39
 .18، م س ذ ، ص  االسكوا بلدان في وتقييمها االجتاعية السياسة متابعة في المدني المجتمع منظمات:  االسكوا 

 
40
المغاربية لطباعة واشهار ) تونس :  الجزء الثانيالدليل التقديمي للعمل البرلماني / :  WFDمؤسسة وٌستمنستر للدٌموقراطٌة  

 . 35-34( ص ص  2015، الكتب 
41
 .18 ص ، ذ س م ، االسكوا بلدان في وتقييمها االجتاعية السياسة متابعة في المدني المجتمع منظمات:  االسكوا 
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االخذ بو كنوع جديد مف العمؿ التنموي اليادؼ الى تعزيز العقد االجتماعي مؤسساتيا مقرطة 
 الدارة الدولة ..

 الخاتمة والمقترحات :

عالجت ىذه الدراسة باقتضاب شديد ثالثة موضوعات ميمة ضمف  ضمف الصفحات السالفات
انطالقا مف كوف عنواف رئيس ىو شراكة المجتمع المدني المحوكـ في دورة السياسات العامة 

خارج ىياكؿ الدولة وغاياتيا السياسية كند اليـو المجتمع المدني بات يقؼ بشكمو التطوعي 
أو ضاغط في اعداد وتصويب و تنفيذ السياسات العامة او الى حد بعيد ازاء كؿ ماىو معسكر 

ي يمـز ىذه .. االمر الذارغامي في ممارسة السمطات مف اجؿ مدنية الدولة واحتراميا لجميورىا 
 تقديـ بعض المقترحات في ختاـ جولتيا عبر صفحاتيا السابقة وعمى النحو االتي :الدراسة 

نقؿ  واعمالو عمى نحو كفوء تبرز ضرورة مف اجؿ تعزيز نظاـ النزاىة الوطني .0
االشراؼ عمى عمؿ المجتمع المدني مف سمطة الحكومة الصرفة الى سمطة تعاىدية 

تدار عمى اسس الحوكمة لمدني والسمطات الحكومية تشاركية مابيف المجتمع ا
ذلؾ الف الوصاية التنفبذية عمى عمؿ ، الرشيدة ومقرطة االدارة وتولييا باالنتخاب 

المجتمع المدني يحد مف الدور الواجب اف يمعبو المجتمع المدني في دورة السياسات 
والقطاع الخاص باالضافة الى اىمية وظيفة المساءلة لمجياز التنفيذي العامة 

مف اتفاقية  00ات المادة ػػػور طبقا لمتضمنػػػػػػالمترتبة عمى عاتؽ المجتمع المذك
UN-CAC   40. 

حث المجتمع المدني عمى توفير البيانات واالدلة الحديثة حوؿ المشكالت العامة  .0
التي تسمح برسـ سياسات عامة قابمة لمقياس والتقييـ العممي لمخروج مف عشوائية 

في ظؿ ضعؼ البيانات واالدلة المعالجة الى العممية في ادارة دورة السياسات العامة 
عطيؿ اجراء االحصاء الذي يوفر قاعدة بيانات الحكومية حوؿ المشكالت العامة وت

رصينة لمشروع في سياسات عامة متناغمة بيف كؿ القطاعات تحقؽ خدمةالصالح 
 .العاـ 

                                                            
 اي تحولها الى الدٌموقراطٌة 

42
 .30/08/2007:تارٌخ|  4047:العدد رقم|  العراقٌة الوقائع 
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تزاـ بتطبيؽ بة تقرير الظؿ السنوي التقييمي لأللتوفير االمكانات لممجتمع المدني لكتا .0
دورة  لتنظيـ لما فيو مف ضرورة SDGs 0202-0202االىداؼ المستدامة لمتنمية 

 ..ولويات الحموؿ لممشكالت العامةوترتيبيا ألالسياسات العامة 
 السياسات في الشراكة سبؿ بصدد الوعي زيادة إلى تيدؼ برامج تبني عمى العمؿ .4

 الدنيا بحدودىا كانت أفو  حتى الجميور لدى عامة ثقافة ذلؾ وجعؿ العامة،
 ضمف الثقافة تمؾ عمى التنشئة سبؿ ينظـ تشريع الصدار الجيود تظافر مايقتضي

 التربوية المؤسسات ليكوف بمثابة دليؿ عمؿ الى.   واالعالمية التربوية المؤسسات
 اما ، االعدادية المرحمة في المتماثمة الدراسية المواد ضمف الموضوعات ىذه دخاؿأل
 جميع في الطمبة يتمقيا التي الديمقراطية مادة مف يتجزأ ال جزء فتكوف الجامعات في

 كافيا قسطا نالوا اساتذة تدريسيا عمى يقـو/  اف عمى/  استثناء دوف االختصاصات
 ، العامة الدراسات التنموية و السياسات في الشراكة موضوعات عمى التدريب مف

 لالمـ اسيا غربي لجنة قبؿ مف المعدة البرامج الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى ومنيا
بعدىا احد تنظيمات االمـ المتحدة المعنية بحالة التنمية (  االسكوا)  المتحدة

ذلؾ الف السياسات العامة تشمؿ والشراكة في ادارة الحكـ ضمف المنطقة العربية 
كافة القطاعات ) الطبية والزراعية واالقتصادية والدفاعية والتربوية والصناعية... الخ 

الذي مف الواجب اف ع المدني ( وىي ذات القطاعات التي يتوزع عمييا نشاط المجتم
ينشط داخؿ الجامعات عمى اساس تخصصي فقط بعيدا عف التوجيات السياسية الف 
الحـر الجامعي معني بالمشاركة في السياسات التنموية ومراقبتيا وتصويبيا ، أذ 

صيف بعيدا عف المناكفات ينبغي اف ترسـ عمى وفؽ االراء السديدة لممتخص
 .السياسية

 

طويؿ ويحتاج  في العمؿ الديموقراطيكؿ ماسمؼ يستمـز القوؿ باف طريؽ التشاركية وفي ختاـ 
 الى المزيد مف التعاضد خدمة لمصالح العاـ .

 
 



 

Page | 24 

 نبذة عف الباحث :

 عماد صالح الشيخ داود 

 بغداد– 0410تولد 

 العراؽ–حاصؿ عمى شيادة الدكتوراه في النظـ السياسية والسياسات العامة مف جامعة النيريف 

 استاذ مساعد لدى كمية العمـو السياسية / جامعة النيريف ) حاليا(.

 

 

 

 


