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  ن التشبيك والتنسيق بين نظمات المجتمع المدنيلمحة عامة ع
  

  فـالتعري
غـــري احلكوميـــة هـــو وســـيلة ناجعـــة لتبـــادل املعرفـــة واملعلومـــات حـــول  التشـــبيك بـــني اجلمعيـــات األهليـــة واملنظمـــات

االحتياجــات واحللــول واخلــربات الفضــلى واملنــافع واملســامهة يف نشــرها وتــداوهلا. كمــا يعتــرب التشــبيك وســيلة لتقويــة 
اخلطــاب وزيــادة التــأثري يف املفاوضــات والضــغط. ويســاهم التشــبيك   دملنظمــات غــري احلكوميــة مــن خــالل توحيــا

  كذلك يف تعزيز األداء الدميقراطي وتفعيل الدور التنموي ملنظمات اجملتمع املدين.
  

هــة نزعــة احلكومــة ويشكل التشبيك أداة لتقوية املنظمــات غــري احلكوميــة يف ســعيها حنــو اســتقاللية قرارهــا يف مواج
للهيمنـــة عليهـــا ولتوجيههـــا والقطـــاع اخلـــاص الـــذي حيـــاول التخفيـــف مـــن نتـــائج ادائـــه االقتصـــادي علـــى الصـــعد 
االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مــن خــالل دعــم املنظمــات غــري احلكوميــة، واجلهــات املاحنــة الــيت تســعى اىل فــرض 

  اهدافها وبرنامج عملها، ويف بعض األحيان، ثقافتها.
  

  األهـداف
  تسعى املنظمات غري احلكومية واجلمعايت األهلية من خالل التشبيك اىل حتقيق األمور اآلتية:

 بلورة مفهوم مشرتك وواضح للتنمية  
 بلورة رؤية مشرتكة وجديدة حول القطاع األهلي 

 الجتماعياالنتقال من الدور الرعائي وتقدمي اإلعانات اىل دور فاعل يف التنمية ويف عملية التغيري ا 

 إجياد البيئة القانونية املالئمة لعملها 

 التكامل واملشاركة مع وجود دولة عصرية 

 تنمية املهارات وبناء القدرات والتدريب 

  بنــاء جمتمــع مــدين، وإجيــاد فضــاءات تقــوم علــى اســاس حتــالف واع وأهــداف واضــحة ورؤيــة شــاملة للتنميــة
 ودور حموري للمنظمات األهلية.

  

دين كشــريك حيــوي تشــبيك أمهيــة بالغــة، خاصــة بعــد أن مت االعــرتاف بــدور منظمــات اجملتمــع املــهــذا ، ويرتــدي ال
يف عمليـــة التنميـــة، ففـــي حـــني كانـــت اجلمعيـــات األهليـــة، ومنـــذ عقـــود قليلـــة مضـــت، تعمـــل يف جمـــاالت اإلغاثـــة 

ا. هــذا، ويســاهم  التشــبيك يف حتقيــق واإلحســان أصــبحت حتتــل قضــايا التنميــة حيــزاً اساســياً يف براجمهــا ونشــاطا
  األمور اآلتية:
  احلد من التنافس بني منظمات اجملتمع املدين وتطوير التعاون والعمل اجلماعي. )1(
 تعزيز مفاهيم وآليات املشاركة يف اختاذ القرار يف املنظمات وعلى كافة الصعد )2(
 التعاون ملواجهة املخاطر والتحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية. )3(
 اجراء التقييم املوضوعي واجلريء. )4(
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 التقوية والتمكني من املسامهة يف بناء القدرات ورفع الوعي. )5(

 حتديد الدور الفاعل واملؤثر للقطاع األهلي من خالل احلوار والنقاش اجلماعي. )6(

 تعزيز املواقع التفاوضية مع صناع القرار وعلى املستويات كافة. )7(

 ياسة االقتصادية واالجتماعيةتنظيم محالت الضغط والتأثري يف الس )8(

  
دف شبكات اجلمعيات العا   رشيد استخدام املوارد البشرية واملصادر املالية.تلة يف القطاع ذاته اىل مكما و

  
 ة عــن العوملــةجتــومــع تزايــد االهتمــام باملتباعــة اإلقليميــة والدوليــة للتحــديات االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة النا

جــارة وفــتح األســواق، حتتــل مســألة املشــاركة يف احملافــل واملــؤمترات اإلقليميــة والدوليــة اهتمامــاً وسياســات حتريــر الت
كات القـــدرة علـــى املبـــادرة بالغـــاً، فيـــأيت التشـــبيك والتنســـيق ليفّعلهـــا ويعطـــي املنظمـــات األهليـــة املنضـــوية يف الشـــب

م اىل شــبكات حمليــة، إقليميــة أو دوليــة وال تســعى املنظمــات األهليــة اىل الــذوبان مــن خــالل االنضــما واإلبــداع .
  بل اىل التفاعل وتبادل اخلربات واملعلومات وتطوير الرؤية واألهداف واملفاهيم واحلد من التنافس.

  
ين، وخاصــة وقــد تعــزز الــدور الفاعــل واملــؤثر ملنظمــات اجملتمــع املــدين بعــد تطــّور مفهــوم التنميــة يف العقــدين األخــري 

رت األمــم املتحــدة بطــرح املفــاهيم اجلديــدة للتنميــة. فقيــاس التنميــة مل يعــد يقتصــر شــأواخــر التســعينات حيــث با
علــى املؤشــرات التقنيــة كالــدخل والعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة ومعــدالت األميــة فحســب، بــل بــات يتعــداها لتكــون 

واالجتماعيـــة اكثـــر مشوليـــة بابعادهـــا واهـــدافها مـــن خـــالل إدخـــال مؤشـــرات إضـــافية منهـــا االقتصـــادية والسياســـية 
ة احليــاة. كــل ذلــك أدى اىل تطــور النظــرة اىل العمــل األهلــي وتعريفاتــه، وبالتــايل يــوالثقافية والبيئية مبــا يف ذلــك نوع

ل احلفـــاظ علـــى البيئـــة والـــدفاع عـــن حقـــوق ااىل دوره السياســـي واالجتمـــاعي والثقـــايف وكـــذلك االقتصـــادي يف جمـــ
  دولة.اإلنسان والدميقراطية كشريك أساسي وفاعل لل

  
ويذهب البعض اىل إعطاء يُعد إضايف هلذا الدور، فيتبىن فكرة ان يكون القطــاع األهلــي شــريكاً كــامالً للدولــة مبــا 
يف ذلــك إشــراكه يف مناقشــة وصــنع القــرارات وكــذلك املشــاركة يف آليــات اختاذهــا ومــن مث تنفيــذها. وذلــك يف كــل 

ويات الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. وهـــذا مـــا يضـــع القطـــاع اجملـــاالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وعلـــى كافـــة املســـت
األهلــي امــام مســـؤوليات مضــاعفة متلـــي عليــه حتســـني ادائــه وتطــوير املفـــاهيم واملبــادئ العامـــة واألهــداف وآليـــات 

الدميقراطية والتعــاون والشــفافية واحــرتام الــرأي من العمل من خالل التنسيق وتبادل املعلومات واخلربات، ويف جو 
  آلخر.ا

  
  



 

ANND 4شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

  خالصــــة
يعتبــر التشــبيك آليــات وأطــراً فاعلــة للتنســيق، تتــوخى اإلضــاءة علــى القواســم المشــتركة بــين المنظمــات 
األعضــاء وعالقاتهــا بمرجعياتهــا، ولتطــوير رؤيــة تنمويــة شــاملة ولتقويــة الوســائل التحليليــة لــدى المنظمــات 

الــذي يــؤثر بمجتمعاتهــا والسياســي للدولــة  ادي واالجتمــاعيغيــر الحكوميــة باتجــاه تحســين األداء االقتصــ
وبرامجهـــا. ويتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل تحـــديث طـــرق وادوات تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات ومـــن خـــالل 
االجتماعات واللقاءات الدورية التــي تنظمهــا الشــبكة فــي إطــار هيكليتهــا وكــذلك مــن خــالل دعــم وتطــوير 

  نظمات غير الحكومية.األطر التنسيقية االخرى التي يمكن ان تنشأ بين الم
تشكل الهدف السامي الــذي يلتقــي األعضــاء لتحقيقــه،   ويساهم التشبيك كذلك في بلورة "رؤية" مشتركة

تحقيقهــا مــن خــالل  الــى كما يؤدي الــى بلــورة "رســالة"، وهــي بمثابــة األهــداف بعيــدة المــدى التــي يصــبون
داف" المحـــددة التـــي بكات "األهـــتعـــاونهم وعملهـــم المشـــترك، ويحـــدد اخيـــراً المنضـــوون فـــي إطـــار الشـــ

  في مهل زمنية محددة. يتوخون تحقيقها
  المعايير النوعية للتشبيك

  استناداً اىل تعريف التشبيك، ميكن اعتماد املعايري التالية لقياس نوعية وكيفية التشبيك:
 الرؤية والرسـالة (المهمة) - 1

مبثابــة األهــداف الســامية الــيت "حيلمــون" يقــوم التشــبيك حــول رؤيــة يتوافــق األعضــاء عليهــا. وتكــون الرؤيــة 
بتحقيقهـــا. ويؤكـــد األعضـــاء علـــى الرؤيـــة املشـــرتكة الـــيت تكـــون بالنســـبة الـــيهم مبثابـــة "منـــوذج تنمـــوي بـــديل" 

ا.   يعملون من خالل الشبكة للرتويج وحتقيق هذه "امليزة التفضيلية" اليت يتمتعون 
  

نظمــة واألســباب الكامنــة وراء وجودهــا. إن الرســالة وللتشــبيك رســالة (املهمــة) واضــحة تعــرب عــن أمهيــة امل
  توضح اإلجتاهات اليت جيب ان تسلكها الشبكة لتحقيق أهدافها.

  

وتســـاعد الرســــالة يف حتديـــد ســـبب أو أســـباب قيـــام الشـــبكة، ويف حتديـــد شـــرعيتها اجملتمعيـــة والقانونيـــة ويف 
  دفة.حتديد فلسفتها العامة جتاه اجملتمع ككل وجتاه الفئات املسته

وغالبـــاً مــــا تؤكــــد املهمــــة علـــى تعزيــــز مبــــادئ الدميقراطيــــة والتنميـــة البشــــرية املســــتدامة والعدالــــة اإلجتماعيــــة 
وصـــياغة ثقافـــة تنبـــذ العنـــف وتقـــوم علـــى أســـاس احـــرتام حـــق احليـــاة والتضـــامن والتعـــاون، ثقافـــة تقـــوم علـــى 

و العــرق او العقيــدة او الــدين ا جلــنسأساس احلقوق املتساوية بني كافة املواطنني بدون متييــز ســواء بســبب ا
او اإلعاقــة، مــع العمــل علــى رفــع الــوعي االجتمــاعي والثقــايف للمــواطنني وتطــوير اجملتمــع املعاصــر ومتكــني 

  اجملتمع املدين.
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 المبــادئ والقيــم - 2
قراطيــة ترتكز مبادئ وقيم التشبيك اىل تعزيز وتطوير دور مؤسسات اجملتمع املدين يف إطار التعدديــة والدمي

وســــيادة القــــانون واملشــــاركة والتنميــــة املســــتدمية والعدالــــة االجتماعيــــة مــــع األخــــذ باالعتبــــار ضــــرورة احــــرتام 
  خصوصية كل من األعضاء يف الشبكة.

: جيــــب ان تســــتند العالقــــة بــــني املنظمــــات األهليــــة واحلكومــــات اىل مبــــادئ مبــــدا الديمقراطيــــة  - أ
ى حتقيــق أهــدافها وتنفيــذ براجمهــا يف إطــار حيــرتم حريــة الدميقراطية وسيادة القانون مبا يساعدها علــ

 اجلمعيات وحيافظ على استقالليتها.
 

: ذلــــك انطالقــــاً مــــن حقهــــا يف املشــــاركة يف صــــنع القــــرار الــــوطين العــــام مبــــدأ الشــــراكة الكاملــــة  - ب
ات ختطـــيط تنفيـــذ ومراقبـــة ومتابعـــة وتقيـــيم الـــربامج التنمويـــة يـــوالتنمـــوي اخلـــاص واملشـــاركة يف عمل

 ختلفة.امل
 

: احلفـــــاظ علــــى األدوار املختلفـــــة للمنظمـــــات غــــري احلكوميـــــة مبــــا يف ذلـــــك تقـــــدمي مبــــدأ الـــــتنوع  -ج
اخلــدمات والتوعيــة واملشــاركة يف بلــورة الرؤيــة اإلقتصــادية االقتصــادية واالجتماعيــة والرتبويــة وتقويــة 

تقويــة وتــدعيم أس  ومتكني اجملتمع احمللي والــدفاع عــن حقــوق الفئــات املهمشــة واحملرومــة يف ســبيل
  اجملتمع املدين املنشود.

  

: يفــرتض أن تتمتــع املنظمــات غــري احلكوميــة حبقهــا بوضــع براجمهــا مبــا ينســجم مبــدأ اإلســتقاللية  - د
مع االحتياجــات واألولويــات احملليــة. واعتبــار أن ايــة حماولــة لتســييس التمويــل وفــرض تعــديل علــى 

دد   استقالليتها.هذه األولويات متس جبوهر العمل التنموي و
  

: أمـــا املبـــدأ األساســــي يف عمـــل منظمـــات اجملتمــــع املـــدين واجلمعيــــات مبـــدأ التقيـــيم والمراجعـــة  -هـ
األهليــة، وخاصــة يف التشــبيك فهــو القيــام باملراجعــة النقديــة لألهــداف واالســرتاتيجيات والــربامج 

ا التنمو وتعزيز العمل املؤسسايت والطباع التطوعي  والدميقراطية والشــفافية واألداء وتطوير مضمو
ا الداخلية.   واملكاشفة واملساءلة يف حيا

  

: ال بد مــن ان تعمــل الشــبكات علــى تعزيــز دور املــرأة اجملتمعــي مبدأ احترام النوع اإلجتماعي  - و
ا النمطيــة وضــمان كافــة حقوقهــا االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة وإلغــاء كــل  وتغيــري صــور

ا حقوق غري قابلة لالنتقاص، واعتبارها أشكال التمييز ضدها وضمان  حقوقها على اعتبار ا
جــزءاً ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان مــع ضـــرورة انعكــاس ذلــك علــى بــرامج وأهــداف وآليـــات 

  املنظمات األعضاء.
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 الغـايـات واألهــداف - 3

ختتلـــف جتـــارب التشـــبيك مـــن حيـــث األهـــداف، إذ ميكـــن أن يكـــون لتنســـيق تقـــدمي اخلـــدمات أو أعمـــال 
االغاثـــة، فتكـــون اهدافـــه ميدانيـــة كالتـــدريب او الرتبيـــة والتعلـــيم (الرتبيـــة الشـــعبية او حمـــو األميـــة) او الرعايـــة 

  الصحية األولية (كالتحصني/التلقيح) او الصحة املدرسية.
  

وميكــــن أن يهــــدف التشــــبيك اىل التغيــــري االجتمــــاعي مــــن خــــالل تنظــــيم او اعــــداد نشــــاطات تعبويــــة عــــرب 
ثري يف السياســـات العامـــة، فيكـــون يم محـــالت الضـــغط والتـــألقـــدرات وتنميـــة الـــوعي وتنظـــالتمكـــني وبنـــاء ا

صــر باجتــاه النمــوذج األول يف حــني تقتالتشــبيك بــذلك نوعيــاً. وغالبــاً مــا ينحــو التشــبيك احمللــي او الــوطين 
  مهام التشبيك اإلقليمي والدويل على النموذج الثاين.

  

يك هـــو بنـــاء جمتمـــع مـــدين قـــوي وقـــادر هلـــدف الرئيســـي للتشـــب: إن اتقويـــة وتمكـــين المجتمـــع المـــدني    - أ
ـــدف الشـــبكات اىل تعزيـــز وتطـــوير وترســـيخ دور  وفاعـــل مـــن خـــالل بنـــاء قدراتـــه ومتكينـــه وحتصـــينه. كمـــا 

ا للسمامهة يف إرساء قواعد جمتمع مدين دميقراطي تنموي.  املنظمات غري احلكومية يف اجملتمع والرقي 
  

ــدف التعزيز التنسيق  - ب شــبكات اىل تطــوير وتعزيــز وتنســيق العالقــة بــني خمتلــف املنظمــات غــري احلكوميــة : 
سواء األعضاء داخل الشبكة او خارجها ويف اجملاالت املختلفة، كذلك اىل تنسيق العالقــة مــع الشــبكات 

 واهليئات األخرى ومع منظمات األمم املتحدة والوكاالت الدولية احلكومية وغري احلكومية.
 

ــدف الشــبكات اىل تعزيــز تبــادل املعلومــات واخلــربات وتطــوير قــدرات معلومــات والخبــراتتبــادل ال    - ج  :
عيدين اإلداري واملؤسســـــايت صـــــيف الشـــــبكة علـــــى ال ومهـــــارات وإمكانيـــــات ومصـــــادر املنظمـــــات األعضـــــاء

 والربناجمي واملهين.
  

ــدف الشــبكات اىل حتقيــق وتعزيــز التضــامن والتعــاون مــع التضــامن والتعــاون  -د املنظمــات األعضــاء الــيت : و
  تتعرض ألزمات وصعوبات ومشاكل، ضرورية وتدخل يف صلب اهدف التشبيك.

 اإلستراتيجيا - 4
"علم وفــن القيــادة والتوجيــه". وهــي تعــين بالنســبة اىل شــبكات املنظمــات األهليــة  تعين كلمة اسرتاتيجيا 

غايـــــات مث اختيـــــار البـــــديل غـــــري احلكوميـــــة "حتديـــــد وتقيـــــيم املهمـــــات لتحقيـــــق الرســـــالة او األهـــــداف وال
املناســب". هـــذا ويعتـــرب التخطـــيط االســرتاتيجي مبثابـــة الطريـــق الصـــحيح لتمكــني الشـــبكات مـــن مواكبـــة 

  التطور واملتغريات والتفاعل مع املستجدات.
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وهذا يعين ان الشبكة تضع االسرتاتيجيا لبلوغ أهدافها. وعلى االسرتاتيجيا ان تشــري بشــكل واضــح اىل 
  وضح رسالتها واهدافها األساسية.الرؤية وان ت

  

ويتضـــمن التخطـــيط االســـرتاتيجي كـــل عناصـــر التخطـــيط والتنظـــيم الـــيت تقـــوم علـــى أســـاس حتليـــل دقيـــق 
للوضــع الــراهن وترصــد بعنايــة "مــا جيــب" ان يكــون عليــه هــذا الوضــع وتنتهــي اىل حتديــد "مــا ميكــن" ان 

قــوة بالنســبة اىل املنظمــات األهليــة غــري  يكون عليه يف املستقبل. ويشكل التخطيط االســرتاتيجي عنصــر
ا إذ انه الوسيلة األفضل لتحديد األهــداف واإلســتفادة القصــوى مــن املصــادر البشــرية  احلكومية وشبكا

حــة والعمــل بفاعليــة مــن خــالل وضــع جــدول زمــين وحتديــد األولويــات. كمــا أنــه يســاهم يف اواملاليــة املت
ســــاعد التخطــــيط االســــرتاتيجي الشــــبكة علــــى كســــب الشــــرعية التقيــــيم ومراجعــــة الــــربامج واملشــــاريع. وي

  واملصداقية مع البيئة اخلارجية.
 آليات العمــل  - 5

تشـــبيك تنفيـــذياً يف حـــال عمـــل علـــى تقـــدمي الرعايـــة وإيصـــال اخلـــدمات مباشـــرة اىل املســـتفيدين. يكـــون ال
  بأقل كلفة ممكنة.ويتطلب ذلك آليات عمل متكنه من الوصول اىل الفئات األكثر حاجة بنوعية جيدة و 

  

وميكــن أن يهــدف التشــبيك اىل تنميــة املــوارد البشــرية واملاديــة وبنــاء قــدرات املنظمــات األعضــاء والصــديقة 
ومتكينهــا مــن تنفيــذ براجمهــا. كمــا ميكــن لألعضــاء ان يعملــوا بشــكل غــري مباشــر، اي مــن خــالل الشــبكة، 

ذه املهمة.لتحقيق التغيري االجتماعي، فيتحدد عندها دور الشبكة بتمك   ينهم من القيام 
وتعــــد الشــــبكة الدراســــات يف اجملــــاالت املتنوعــــة، وخاصــــة حــــول مفــــاهيم التنميــــة واجملتمــــع املــــدين واجملتمــــع 
الدميقراطي والقوانني الناظمة لعمل املنظمات غري احلكومية، لتقويــة ومتكــني اعضــائها واملســامهة يف التوعيــة 

  والتعبئة.
واملـــؤمترات وورشـــات العمـــل والـــدورات التدريبيـــة املختلفـــة وتعقـــد اللقـــاءات  وتقـــوم كـــذلك بتنظـــيم النـــدوات

الدورية واملنتظمة كلما اقتضت احلاجة اىل ذلك لفتح حوار وملناقشة مواضيع كالدميقراطيــة وقضــايا اجملتمــع 
  املدين او الختاذ إجراءات لتعزيز املناصرة والدعم ولتشكيل جمموعات الضغط والتأثري وغريها.

عى الشــبكات اىل تطــوير أدوات مســاعدة كإنشــاء نظــام معلومــات يشــمل أهــداف خمتلــف املنظمــات وتســ
ا وطرق عملها. كما تسعى اىل تطــوير آليــات حمليــة وإقليميــة ملتابعــة ومراقبــة تطبيــق  غري احلكومية ونشاطا

  السياسات والربامج الوطنية الرمسية واألهلية وتوفري هذه املعلومات ألعضاء الشبكة.
ا تعميــق احلــوار والتشــبيك يف مــا بــني املنظمــات  إن إصدار نشرة إخبارية دورية وإصــدارات اخــرى مــن شــأ

ا ويعزز التواصل والتنسيق ويساهم يف متتني العالقة.   غري احلكومية وتعميم اخبار نشاطا
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 الهيكلية اإلداريـة والتنظيميـة - 6
  ة، إذ جيب أن:يتحلى التشبيك مبرونة عالية يف اهليكلية التنظيمي

  حيافظ على استقاللية املنظمات األعضاء وتنوعها. )1(
 وعلى مبادئ العمل املشرتك والتعاون والتنسيق. )2(

 وال يلغي الفاعلية يف التنفيذ والتأثري يف السياسات العامة. )3(

  
  بيك مركزياً او ان يكون أفقياً:شيعتمدان يف تنظيم هيكلية الشبكات، فإما ان يكون الت نوهناك شكال

وهـــو الـــذي يعتمـــد علـــى تراتبيـــة هرميـــة او حموريـــة تـــدور حـــول مركـــز يقـــود حركـــة  التشـــبيك المركـــزي:  - أ
الشبكة ويشكل مرجعيتها. إن التشبيك املركزي هو آلية فاعلة وسريعة احلركة نظراً لسرعة اختاذ القرار 

د من املشاركة وقــد والقدرة على املبادرة دون الرجوع اىل األعضاء يف كل مرة، إال ان هذه الفاعلية حت
تـــؤدي اىل اختصـــار الشـــبكة مبرجعيـــة حمـــدودة غالبـــاً مـــا تكـــون الرئاســـة (فيمـــا لـــو وجـــدت) او اإلدارة 

 التنفيذية.
  

وهو التشبيك الذي يكون فيه األعضاء متساوين يف اختاذ القرار واملتابعــة. ويكــون  التشبيك األفقي:  - ب
ر املســتمر بــني األعضــاء الختــاذ القــرارات اجلماعيــة دور الســكرتاريا او اإلدارة التنفيذيــة تســهيل التشــاو 

 والتنسيق من اجل التنفيذ األفضل للمهام.
  

إن هــذا الشــكل مــن التشــبيك، وعلــى الــرغم مــن الــبطء يف آليــات عملــه، إال أنــه يضــمن املشــاركة والتواصــل 
  ويقوي العالقة ويعزز تبادل اخلربات واملعلومات.

  

ليــات التبــادل واالتصــال، ال ســيما االتصــاالت االلكرتونيــة وهــو اشــبه مــا يعتمد التشبيك األفقي على أجنــع آ
  يكون بالشبكة االلكرتونية.

  

ويشـــــكل العمـــــل اإلداري يف جتـــــارب التنســـــيق التحـــــدي الـــــذي يشـــــغل القيـــــادة يف ســـــعيها اىل تفعيـــــل البنيـــــة 
هــم يف تنفيــذ بــراجمهم. يف فغالباً ما يكون تطوير البنية اإلدارية على حساب تقوية األعضــاء ودعمالتنظيمية، 

حني أن تفعيل آليات التشبيك والتبادل يتطلب مرونة فائقة وقدرة إدارية عالية. وبالتايل فمن املفضــل أن ال 
لية ادارية معقدة، كما انه جيب ان ال يتحول اجلهــاز اإلداري اىل مركــز قــرار يســتبدل اجلمعيــات كتتشكل هي
  األعضاء.

  

 احل. ويتعزز من خالل العمل املشرتك وتبادل املعلومات واخلربات. ويف حنيهذا، ويتطور التشبيك على مر 
تبقــــى الرؤيــــة والرســــالة عامــــة وثابتــــة، تــــتم مراجعــــة األهــــداف بشــــكل مســــتمر وجتــــري مطابقتهــــا مــــع الواقــــع 



 

ANND 9شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 

والتحـــديات ومالءمتهـــا مـــع الرؤيـــة والرســـالة. كمـــا جيـــب تطـــوير السياســـات وآليـــات العمـــل يف ضـــوء الـــربامج 
ف . وميكـــن أن تـــأيت مرحلـــة تأســـيس الشـــبكة يف ســـياق مســـار يهـــدف اىل تـــأمني فســـحة للتالقـــي واألهـــدا

ضـــحتني وحمـــددتني. يتطـــور التشـــبيك اوللمتابعـــة ولتحقيـــق األهـــداف احملـــدد ال تكـــون فيـــه الرؤيـــة والرســـالة و 
ف ضحة وأهدااكة ورسالة و بعدها، فيتحول اإلطار متثيلي للجهات املشاركة فيه واليت تتوافق على رؤية مشرت 

  التفويض احياناً، حيث تقوم الشبكة مبهام وبتكليفات باسم اعضائها. دّ وآليات علم حمددة وصوًال اىل ح
  

إن هــــذا االنتقــــال يف التشــــبيك مــــن مرحلــــة اىل اخــــرى، ال يــــتم إال عــــرب اإلرتقــــاء بالرؤيــــة وبالرســــالة وبالتــــايل 
لــــب انتقــــال التشــــبيك اىل مراحــــل متقدمــــة وقتــــاً األهــــداف وبــــالرامج اىل مراحــــل اكثــــر نضــــجاً وتطــــوراً. ويتط

ومرونة، خاصة أثناء عملية صياغة القيم واملبادئ العامة، ويتطلب ذلك، التوصل اىل مرحلــة مــن الــوعي يــتم 
فيها تغليب املصــلحة املشــرتكة علــى املصــلحة اخلاصــة او مصــلحة اجلمعيــة الضــيقة. إن التقلــب واإلرتقــاء مــن 

ة فاعلة تتسم بالشــفافية لتبــادل املعلومــات واخلــربات بــني األطــراف املشــاركة. أمــا مرحلة اىل اخرى يتطلب آلي
ل حــاو فرديــة، فيكــون تطــوره اىل مرا ةيف بعض احلاالت يكون التشبيك ممأسساً. أي ينــتج عــن مبــادرة خاصــ

  .خاصةمتقدمة رهن بأهداف مؤسسية او 
  

ـــا تســـتمد شـــرعيتها مـــن وأخـــرياً، لـــيس بالضـــرورة أن تبحـــث الشـــبكات عـــن الشـــرعية القان ونيـــة لعملهـــا، إذ ا
ا    ثانياً، وعالقتها باحلكومة ثالثاً، وعالقتها باجلهات املاحنة رابعاً. بأعضائها اوًال، وعالقتها بالناسعالقا

  تحديــات التشبيك
ــــا اجلماهرييــــة، ويف هــــ ذا التشــــبيك هــــو إطــــار للــــدفاع عــــن املصــــاحل املشــــرتكة لألطــــراف املنضــــوية فيــــه وملرجعيا

ــا  الســياق، علــى الشــبكات ان تراعــي خصوصــية كــل عضــو مــن االعضــاء. واملصــلحة املشــرتكة هــي اساســية أل
ــا تســاعد علــى تقويــة املواقــع التفاوضــية وحتــافظ كــذلك علــى احلــد األدىن مــن  تساهم يف متتــني التآلفــات كمــا أ

ســيم العمــل مــا يــؤدي اىل تــراكم وحــدة العمــل األهلــي، وتســاعد ايضــاً علــى احــرتام املصــلحة املشــرتكة علــى تق
  اخلربات ويضمن االستمرارية يف العمل املشرتك.

  
، أنواعــاً متعــددة مــن التحــديات تــراوح بــني هذا، وتواجه منظمــات اجملتمــع املــدين، ومــن بينهــا املنظمــات األهليــة

اجتماعيــــة التحــــديات العامــــة واملوضــــوعية ذات العالقــــة بالتحــــديات الــــيت تواجــــه اجملتمــــع ككــــل، مــــن سياســــة و 
واقتصادية وثقافية، وبني التحديات اخلاصة والذاتية  واليت تتعلق مبدى قدرة هذه املنظمات علــى خلــق فســحة 

  من االستقاللية متكّنها من التعبري احلقيقي واملوضوعي عن أحاسيس اجملتمع الذي تعمل فيه ومن أجله.
ة وحتقيق العدالة االجتماعيــة والدميقراطيــة. ومــن أما التحديات العامة، فهي تلك اليت تنجم عن حتديات التنمي

نافــل القــول إن النظــام العــاملي الــراهن، بقوانينــه ومؤسســاته وآليــات عملــه يضــعف دور احلكومــات الوطنيــة الــيت 
ا يف مواجهــــة هــــذه التحــــديات. مــــا بــــات يتطلــــب مشــــاركة حقيقيــــة ملنظمــــات اجملتمــــع املــــدين  تقلصــــت قــــدرا
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ـــا الكاملـــة يف تقـــدمي ومؤسســـاته املختلفـــة. ويف ا لســـياق نفســـه، مل تعـــد احلكومـــات قـــادرة علـــى اإليفـــاء بواجبا
اخلــدمات اإلجتماعيــة والعامــة للمجتمعــات احملليــة. كــل ذلــك أدى اىل زيــادة الطلــب علــى الــدور االجتمــاعي 

  للمنظمات األهلية، تقوم به للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة والعوز.
  

اتية واخلاصة، جتد املنظمات األهلية نفسها أمام ضرورة صياغة خطط وتنفيذ برامج أما يف جمال التحديات الذ
ــا اجلماهرييــة، وفــق عالقــات  تســتجيب لالحتياجــات امللحــة للمجتمعــات احملليــة، والــيت تشــكل أساســاً ملرجعيا

وتعــزز التعــاون يف  متوازنــة مــع احلكومــة ومــع اجلهــات املاحنــة، احملليــة او األجنبيــة. وأن حتــافظ علــى االســتقاللية
واإلداري وتطـــــوير قـــــدرات العـــــاملني فيهـــــا واملتطـــــوعني واألعضـــــاء  يآن. كمـــــا تواجـــــه حتـــــديات التطـــــوير اهليكلـــــ

ومتكينهم بشكل مستمر. إن الشراكة احلقيقيــة هــي تلــك الــيت تقــوم علــى أســاس رؤيــة وأهــداف شــاملة واضــحة 
  لكل طرف من األطراف فيها له دوره وموقعه.

  
روف، جتــد املنظمــات األهليــة نفســها أمــام مســؤوليات جديــدة تفرضــها احلاجــة الخنراطهــا يف يف ظــل هــذه الظــ

هــات املاحنــة. مواجهــة التحــديات وبأشــكال متعــددة تفرضــها كــذلك طبيعــة الشــراكة مــع القطــاع العــام ومــع اجل
  فيكون بذلك التشبيك حاجة للتخفيف من خطورة هذه التحديات.

  
  ألهليةاشكال التشبيك بين الجمعيات ا

هناك عدة أشكال من التشبيك بني املنظمات غــري احلكوميــة واجلمعيــات األهليــة، منــه مــا هــو جغــرايف ومنــه مــا هــو 
  نوعي، منه ما هو دائم ومنه ما هو آين:

  (أ) أما التشبيك اجلغرايف فيكون:
تنظــيم نفســها وحتديــد وغالبــاً مــا يــأيت اســتجابة لتحــديات ضــاغطة تســعى عــربه املنظمــات املنضــوية اىل وطنيــاً:  -1

ا العامة واالجتماعية.   موقعها من منظمات اجملتمع املدين األخرى، وجتاه الدولة وسياسا
والـــذي يتشـــكل بطريقـــة اراديـــة وانتقائيـــة ليعـــرب عـــن رؤيـــة مشـــرتكة ومهمـــة واضـــحة ومصـــاحل وأهـــداف  إقليميـــاً: -2

  اقليمية مشرتكة.
عقــد األخــري للقــرن املاضــي اســتجابة للتحــديات الــيت فرضــها املســار وهي النماذج اليت انتشرت خــالل ال دولياً: -3

الـــذي اختذتـــه العوملـــة. وقـــد بـــرزت اوىل جتـــارب نشـــوء شـــبكات دوليـــة ملنظمـــات غـــري حكوميـــة مـــع تطـــور فكـــرة 
احلاجة اىل نشــوء الشــبكات الدوليــة مــع تفــاقم األوضــاع العامليــة وتنــامي دور املؤسســات الدوليــة (البنــك الــدويل 

  النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية.وصندوق 
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(ب) أما التشبيك النوعي فيكون إما شامًال او قطاعياً: ففــي حــني يــأيت األول عامــاً وتنضــوي فيــه مؤسســات ذات 
خريات متعــددة االختصاصــات ومتنوعــة ميــادين العمــل (الشــبكة العربيــة للمنظمــات األهليــة وشــبكة املنظمــات 

ميـــة، اخل)، يركـــز الثـــاين علـــى ميـــدان او قطـــاع واحـــد: كالصـــحة او الرتبيـــة والتعلـــيم او العربيـــة غـــري احلكوميـــة للتن
االقتصــــاد او محايــــة البيئــــة او قضــــايا املــــرأة او الشــــباب او يف جمــــال اإلعاقــــة او الــــدفاع عــــن حقــــوق اإلنســــان، 

د يف جمــال التنســيق او التشــبيك القطــاعي املؤسســات املتخصصــة يف جمــال حمــدد او اســتجابة لتحــوتنضــوي يف 
  معني (املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، شبكة عايشة. اخل).

شــبيك دائمــاً (طويــل األمــد) فينشــأ لتحقيــق أهــداف طويلــة األمــد تســتلزم العمــل لفــرتات (ج) وميكــن أن يكــون الت
واخلربات ومنو الوعي املشرتك فيتحــول مــن  زمنية طويلة. ويف هذه احلالة، قد يتطور التنسيق مع تراكم التجارب

جمــــرد إطــــار للتنســــيق وتبــــادل اخلــــربات اىل حتــــالف دائــــم ذات مصــــاحل مشــــرتكة واســــعة (جتمــــع اهليئــــات األهليــــة 
  التطوعية يف لبنان شبكة املؤسسات األهلية الفلسطينية).

حتقيــق األهــداف او ينتقــل اىل (د) أو يكــون التشــبيك آنيــاً، فينشــأ لتحقيــق أهــداف آنيــة حمــددة ينفــرط عقــده مــع 
حتقيــق اهــداف اخــرى يف مرحلــة متقدمــة (اللقــاء الــوطين مــن اجــل االنتخابــات البلديــة: بلــدي بلــديت بلــدييت، 

  اللقاء الوطين من اجل قانون مدين اختياري. اخل).
  أطــر التشبيـك

 اإلتحادات -1

اىل االحتــاد العــام يف بعــض البلــدان  وهــي أطــر تتشــكل مــن خــالل انضــمام كافــة اجلمعيــات اليهــا يكــون االنضــمام 
شرطاً للحصول على الرتخيص وميكن ان تتكون االحتــادات علــى أســس جغرافيــة خمتلفــة: قطريــة كاإلحتــادات العامــة 

  حتاد احملامني العرب او دولية كاإلحتاد الدويل جلمعيات اإلعاقة.ظم البلدان العربية او اقليمية كإللطلبة يف مع
إلحتــادات قطاعيــة فتضــم كــل اجلمعيــات ذات االختصــاص احملــدد، كاجلمعيــات النســائية الــيت كمــا ميكــن ان تكــون ا

تتشكل يف إطار اجمللس النسائي اللبناين او اجلمعيات واملنظمــات الشــبابية املنضــوية يف اإلتــاد الــوطين لشــباب لبنــان 
البلــدان احتــادات للجمعيــات اخلرييــة   عاقــة املنضــمة اىل اهليئــة الوطنيــة لإلعاقــة، اخل. وتنشــأ يف بعــضمجعيــات اإلاو 

  كما هو احلال يف األردن.
ــدد مصــاحل فئــة معينــة مــن اجلمعيــات،  وميكــن لإلحتــاد أن ينشــأ حتــت ضــغط احلاجــة اىل مواجهــة حتــديات حمــددة 
فتتحــــد لتحقيــــق اهــــدافها املشــــرتكة، كإحتــــاد اجلمعيــــات املتعاقــــدة مــــع وزارة الشــــؤون االجتماعيــــة يف لبنــــان. فعنــــدما 

وقعــة معهــا، قامــت هــذه موازنة هذه الوزارة وبالتايل تقلصت املوازنــة املخصصــة لعقــود اجلمعيــات األهليــة امل ضتخف
  سيس احتاد لتقوية موقعها التفاوضي مع الوزارة وضماناً الستمرارية العالقة بشكل سليم.األخرية بتأ

مــــن املنظمــــات ذات النفــــوذ او القــــدرة علــــى وغالبــــاً مــــا ختتــــزل اإلحتــــادات الصــــفة التمثيليــــة وحتصــــرها بفئــــة حمــــدودة 
يمن على االحتادات جهات نافذة.   السيطرة تنظيمياً او ادارياً. ويف معظم األحيان، 
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 ةــالمظل -2

وهي إطار التنسيق ال يأخذ شكل اإلحتاد من حيث العضوية الشاملة والنية املمأسسة، ولكنه اوســع مــن ان يكــون 
ـــا شـــبكة مـــن حيـــث االخـــتالف يف الرؤيـــة  والتنـــوع يف األهـــداف. ال ميكـــن ان تشـــكل املظلـــة إطـــاراً فـــاعًال. غـــري أ

تشكل مكاناً لتبادل اخلربات وتداول املعلومات. وبذلك، تكون املظلة إطاراً انتقالياً يف مرحلة التحول اىل احتــاد او 
  اىل شبكة.

 الشبكات -3

فيــة. تتميــز الشــبكات بالرؤيــة واملبــادئ أطــر مرنــة وهــي ذات عضــوية حمــددة بشــروط نوعيــة وكي منتتكون الشبكات 
كة اليت توّحد اعضــاءها وكــذلك باألهــداف وآليــات العمــل. ميكــن للشــبكات أن تكــون حمليــة او قطريــة العامة املشرت 

  او إقليمية او دولية. كما ميكن ان تكون شاملة يف اهدافها او قطاعية.
ة رؤية واضحة ورسالة (مهمة) معينة، على أن تكون ولضمان جناح التشبيك واستمراريته، جيب ان تتوفر يف الشبك

هلـــا مبــــادئ عامــــة وأهـــداف حمــــددة وآليــــات عمــــل يســـاهم يف صــــياغتها كافــــة األعضـــاء. إن اآلليــــة التنظيميــــة املرنــــة 
  واملتوافق عليها من قبل كل األعضاء هي تعبري عن املساواة فيما بينهم وتضمن مصاحلهم.

دف الشبكات اىل القيام بتنظيم محالت الضغط والتأثري يف السياسات العامة ككل او يف ميادين حمددة كالتأثري 
مـــثًال يف بعـــض القـــوانني، فضـــًال عـــن تنميـــة قـــدرات اعضـــائها ومتكيـــنهم مـــن خـــالل رفـــع درجـــات الـــوعي لـــديهم يف 

  جماالت معينة.
  ة:وقد نشأت مؤخراً شبكات عديدة يف البلدان العربي

  الشبكات ذات األهداف الشاملة* 
  منظمة وشبكة من كل البلدان العربيــة. تعمــل  500كشبكة املنظمات األهلية العربية اليت تضم اكثر من

الشبكة يف جمال تدريب الكوادر العاملة يف املنظمات العربيــة وتســعى اىل تــأمني املــوارد وتبــادل املعلومــات. 
 بالعمل األهل العريب.تصدر الشبكة نشرة شبه دورية خاصة 

  شــبكة وطنيــة ومنظمــة  35وشبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية وهــي شــبكة تضــم يف عضــويتها
دولــة عربيــة، وتعمــل يف جمــاالت التنميــة االجتماعيــة والبيئــة واملــرأة وحقــوق اإلنســان.  12غــري حكوميــة يف 

دامة واتفاقيـــــات التجـــــارة تنميـــــة املســـــتوقـــــد حـــــددت الشـــــبكة آليـــــات عملهـــــا يف متابعةورصـــــد سياســـــات ال
املتعلقــة بالدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان. كمــا حــددت اهــدافها يف بنــاء قــدرات املنظمــات األهليــة  والقضــايا

 العربية ومتكينها وتنظيم محالت الضغط والتأثري على املستويني الوطين واإلقليمي.

 الشبكات القطاعية* 

 يات النسائية تعمل يف سبع دول عربية.كشبكة عايشة وهي شبكة عربية للجمع 

 .تم بالقضايا البيئية والتنمية املستدامة  والشبكة العربية للبيئة والتنمية وهي شبكة 
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  ـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان وحقـــوق الطفـــل وحقـــوق وهنـــاك العديـــد مـــن الشـــبكات الـــيت تعـــىن بشـــؤون ال
 االشخاص املعوقني ... اخل.

  

 الشبكات الوطنية (القطرية)* 

 مجعية مغربية. 54الفضاء اجلمعوي يف املغرب، وهي تضم ك 

  منظمــة أهليــة وهلــا فــروع يف الضــفة الغربيــة  90شبكة املنظمــات األهليــة الفلســطينية، وهــي تضــم اكثــر مــن
 ويف قطاع غزة ويف القدس.

  مجعية أهلية لبنانية. 14جتمع اهليئات األهلية التطوعية يف لبنان، وهو يضم 

 مجعية أهلية. 12نسانية يف لبنان، وهو يضم ملتقى اهليئات اإل 

 الشبكات القطرية والقطاعية في آن كـ:* 

 .هيشة تنسيق اجلمعيات اليمنية العاملة من أجل حقوق الطفل 

 ل حقوق الطفل يف لبنان.ججتمع اهليئات من أ 

 .شبكة املنظمات النسائية يف لبنان 

 وفق رسالة شمولية والشبكات المحلية وتعمل* 

 هليئات األهلية يف صيدا.جتمع ا 

 .هيئة تنسيق اجلمعيات يف طرابلس  
 دىـالمنت -4

هو فسحة تتالقى فيهــا خمتلــف األطــراف مــن خلفيــات فكريــة وأشــكال تنظيميــة خمتلفــة وانتمــاءات قطاعيــة متنوعــة. 
ســطة وتشــكل عمليــاً هــذه الفســحة مكانــاً حقيقيــاً للتبــادل وللتقــارب باجتــاه التوصــل اىل اهــداف عامــة بعيــدة ومتو 

  املدى.
نشأت فكرة املنتديات يف صيغتها الراهية مع إطالق اول منتدى عــاملي وهــو مــا عــرف الحقــاً باملنتــدى االقتصــادي 

، يف منتجـــع دافـــوس السويســـري مببـــادرة مـــن 1973العـــاملي الـــذي جـــرت العاجـــة علـــى تنظيمـــه ســـنوياً، منـــذ العـــام 
 هـــذا املنتـــدى الشـــركات العمالقـــة مـــع صـــناع القـــرار جـــورج شـــواب وهـــو أحـــد كبـــار املمـــولني يف العـــامل. وتلتقـــي يف
ة "إلدارة االقتصـــــاد العـــــاملي" ولتحديـــــد يـــــجاريـــــة الدولتاإلقتصـــــادي واملـــــايل يف العـــــامل مبشـــــاركة املؤسســـــات املاليـــــة وال

  ر.األولويات االقتصادية واقرتاح القوانني وإقرار اآلليات اليت تساهم يف زيادة األرباح وتسهل التبادل التجاري احل
  

قامت بعد ذلك منظمات األمم املتحدة بتنظيم منتديات للمجتمعات املدنيــة مبــوازاة مــؤمترات القمــم الــيت نظمتهــا. 
والــذي جــاء علــى  1975ة العامليــة للمــرأة يف نــريويب يف العــام نتــديات قــد نُظّــم حــول النــدو وقــد يكــون اول هــذه امل

العــاملي للمنظمــات غــري احلكوميــة، وبتشــجيع مــن األمــم  هــامش اجلمعيــة العامــة اخلاصــة. ونظــم بعــد ذلــك املنتــدى
مبـــوازاة القمـــة  1992مبـــوازاة قمـــة االرض ويف فيينـــا عـــام  1992املتحـــدة، يف كـــل مـــن الريـــو دي جنـــريو يف العـــام 
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يف مــوازاة القمــة العامليــة للســكان والتنميــة ويف كوبنهــاغن  1994العاملية حول حقوق اإلنسان، ويف مصــر يف العــام 
مبـــوازاة القمـــة العامليـــة للتنميـــة االجتماعيـــة. وتتالـــت بعـــدها املنتـــديات للمجتمعـــات املدنيـــة مبـــوازاة  1995ام يف العـــ

) وقمـــــة التنميـــــة املســـــتدامة 2002اجتماعـــــات القمـــــم يف اســـــتنبول حـــــول املؤئـــــل وقمـــــة متويـــــل التنميـــــة (مـــــونرتي 
  ).2002(جوهنسربغ 

  
تــدى املــدين األورويب املتوســطي علــى هــامش القمــة الوزاريــة االوىل بعــذ ذلــك قــام اإلحتــاد األورويب بــدعم وتنظــيم املن

انعقــد املنتــدى املــدين  . ومــن مث1995برشــلونة اواخــر عــام  ملشــروع الشــراكة االوروبيــة املتوســطية الــيت انعقــدت يف
ويف  2001 العــام ويف مارســيليا يف 1999ويف شــتوتغرت يف العــام  1997االورويب املتوسطي يف مالطا يف العــام 

  .2003ويف نابويل يف العام  2002نسيا يف العام فال
  

كمـــا نظـــم يف مطلـــع القـــرن احلـــادي والعشـــرين املنتـــدى االجتمـــاعي العـــاملي الـــذي انعقـــد لـــثالث ســـنوات متتاليـــة يف 
اي اهلنديــة يف بــيف مدينــة موم 2004ظــم يف العــام نُ والذي  2001داًء من العام مدينة بورتو اليغري يف الربازيل ابت

موازيــاً تشــارك فيــه منظمــات اجملتمــع املــدين واحلركــات االجتماعيــة  امليدورتــه الرابعــة. ويعتــرب املنتــدى االجتمــاعي العــ
مــيش اآلليــات الدوليــة  من كل ارجــاء العــامل للــرد علــى املنتــدى االقتصــادي العــاملي وتفــاقم ظــاهرة الفقــر يف العــامل و

اىل اكثــر مــن  2003كني يف املنتدى االجتمــاعي العــاملي يف العــام ملنظمات األمم املتحدة. هذا ووصل عدد املشار 
  آخر ممكن". مائة وعشرين الف شخص اجتمعوا من كل احناء العامل حتت شعار واحد: "مثة عامل
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 هناك شكل آخر من األطر التنسيقية اليت اخذت باالنتشار مؤخراً، وخاصة يف البلــدان األوروبيــة، وهــي املنــابر الــيت
تضـــم معظـــم املنظمـــات األهليـــة علـــى املســـتوى الـــوطين. وميكـــن اعتبـــار املنـــرب صـــيغة تنظيميـــة شـــديدة املرونـــة. فمنـــرب 
املنظمــات غــري احلكوميــة يف كــل بلــد اورويب هــو مبثابــة فــرع ملظلــة اوروبيــة للمنظمــات غــري احلكوميــة تأسســت مــؤخراً 

  لتنظيم العالقة بينها وبني االحتاد االورويب.
  

االبـــيض املتوســـط، بتأســـيس املنـــرب  ماعيـــة يف البلـــدان احمليطـــة بـــالبحراملنظمـــات األهليـــة واحلركـــات االجت كمـــا تقـــوم
  االورويب املتوسط والذي ستكون له فروع قطرية يف كل البلدان املعنية مبشروع الشراكة.

  
  

  ومن االهداف االساسية للمنرب االورويب املتوسطي:
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  اتفاقيــات الشــراكة، الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، والتأكــد مــن حســن رصد مسار املفاوضــات والتوقيــع علــى
  سريها بشكل عادل وااللتزام بتنفيذها من قبل كل األطراف املعنية.

  ويهدف املنرب كذلك اىل توعية ومتكني اجملتمعات املدنية يف البلدان املعنيــة مبشــروع الشــراكة حــول املشــروع
 نفسه.

 دى املـــدين الـــذي ينعقـــد مبـــوازاة االجتماعـــات الوزاريـــة االوروبيـــة املتوســـطية. ويهـــدف أخـــرياً اىل تنظـــيم املنتـــ
 ويساعد اجملتمعات املدنية يف التعبري عن رأيها ومواقفها من القضايا امللحة يف اطار مشروع الشراكة.

  

ــدف تأســيس املنــرب االورويب  املتوســطي ضــم وقــد انعقــد يف لبنــان مــؤخراً اجتمــاع تشــاوري ملنظمــات اجملتمــع املــدين 
ممثلــني عــن مجعيــات أهليــة. انتهــى االجتمــاع اىل إقــرار ورقــة تتضــمن رؤيــة ومبــادئ واهــداف وآليــات عمــل، ومسيــت 
جلنة للمتابعة تشكلت من اربع شبكات وطنية ومخس مجيعات ملتابعــة املشــاورات يف هــذا املوضــوع. وإلعــداد اوراق 

  .2003يف املنتدى املدين يف نابويل اواخر العام  ُعِرضتة عمل قطاعية حول مشروع الشراكة االوروبية املتوسطي
  

  اللقـاء -6
يتشــكل اللقــاء مــن أطــر وجمموعــات مــن املنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيــات واالحتــادات كصــيغة مرحليــة تتــوخى 

م هــو حتقيق اهداف آنية وحمددة. ال جيتمــع اعضــاء اللقــاء علــى رؤيــة ومهمــة موحــدتني بالضــرورة، إال ان مــا جيمعهــ
املصلحة املشرتكة يف حتقيق هدف حمدد واحد او اكثــر. وبالتــايل يتوافقــون علــى اســرتاتيجية وآليــات عمــل لتحقيقــه. 

  قد تطول فرتة قيام اللقاء او تقصر، حبسب القدرة على حتقيق االهداف املشرتكة اليت قام من اجلها.
  ربة اجملتمع املدين اللبناين يف العقد األخري:وميكن إدراج األمثلة التالية حول "اللقاء" واليت أخذت من جت

  
  اللقــاء الــوطين مــن اجــل االنتخابــات البلديــة وكــان شــعاره: بلــدي بلــديت بلــدييت: تــألف اللقــاء مــن مئــات

اجلمعيـــات واملنظمـــات واالحتـــادات والشـــبكات والشخصـــيات اللبنانيـــة. كمـــا اســـتهدف هـــذا اللقـــاء اجـــراء 
ــا  35ن بعد ان تعذر ذلك ملدة انتابات بلدية واختيارية يف لبنا عاماً. وقد أدت احلملة الوطنية اليت قــام 

اىل اقرار قانون انتخايب للبلديات واملختارين. وبالتايل جرت هذه االنتخابات وفــق القــانون. انتهــت مهمــة 
 اللقاء مع االنتهاء من االنتخابات.

  
 يعــات أهليــة واحتــادات عماليــة ونســائية اللقــاء الــوطين مــن أجــل قــانون مــدين اختيــاري: وهــو لقــاء يضــم مج

وشــبابية وشخصــيات مســتقلة، ويهــدف اىل إقــرار قــانون مــدين اختيــاري لألحــوال الشخصــية يف لبنــان. مــا 
 زال هذا اللقاء قائماً ما مل تتحقق اهدافة احملددة بإقرار القانون.
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  التشبيك األفقي بين منظمات المجتمع المدني
  عن اهمية التشبيك

يرتــدي التشــبيك أمهيــة بالغــة، خاصــة بعــد أن ّمت االعــرتاف بــدور منظمــات اجملتمــع املــدين كشــريك حيــوي يف عمليــة 
التنمية. ففي حني كانت اجلمعيــات األهليــة، ومنــذ عقــود قليلــة مضــت تعتمــد علــى العمــل اخلــريي والرعــائي وتقــدمي 

نشاطات منظمات اجملتمع املدين، مما يضع أمامهــا اخلدمات، أصبحت قضايا التنمية حتتل حيزاً اساسياً يف برامج و 
مسؤوليات مضاعفة متلي عليها حتسني ادائها وتطوير املفاهيم واملبادئ العامة واألهداف وآليات العمل مــن خــالل 

  التنسيق وتبادل املعلومات واخلربات ويف جو من الدميقراطية والتعاون والشفافية واحرتام الرأي اآلخر.
ك كــذلك يف بلــورة "رؤيــة" يلتقــي األعضــاء لتحقيقهــا، كمــا يــؤدي اىل بلــورة "رســالة"، وهــي مبثابــة ويســاهم التشــبي

م وعملهــم املشــرتك، وحيــدد أخــرياً املنضــوون يف  األهــداف بعيــدة املــدى الــيت يصــبون اىل حتقيقهــا مــن خــالل تعــاو
يتضــمن التشــبيك اعتمــاد آليــات  إطــار الشــبكات "األهــداف" احملــددة الــيت يتوخــون حتقيقهــا يف مهــل زمنيــة حمــددة،

ــــا،  ــــا مبرجعيا وأطــــر فاعلــــة للتنســــيق، تتــــوخى اإلضــــاءة علــــى القواســــم املشــــرتكة بــــني املنظمــــات األعضــــاء وعالقا
باإلضافة اىل تطوير رؤية تنموية شاملة وتقوية الوسائل التحليلية لدى املنظمات غري احلكومية باجتــاه حتســني األداء 

  السياسي لألطراف الشريكة يف التنمية.االقتصادي واالجتماعي و 
ويتحقق هذا االثر اإلجيايب من خالل حتــديث طــرق وادوات تبــادل املعلومــات واخلــربات، ومــن خــالل االجتماعــات 
واللقـــاءات الدوريـــة الـــيت تنظمهـــا الشـــبكة يف إطـــار هيكليتهـــا، وكـــذلك مـــن خـــالل دعـــم وتطـــوير األطـــر التنســـيقية 

   املنظمات غري احلكومية.األخرى اليت ميكن ان تنشأ بني
  فوائد التشبيك بين منظمات المجتمع المدني

ا وأثرهـــا وجممـــل  ا وصـــو ا وقـــدرا يُعتـــرب التشـــبيك بـــني منظمـــات اجملتمـــع املـــدين وســـيلة لتقويـــة اســـتقالليتها وأجنـــدا
االحـــرتام،  دورهـــا يف اجملتمـــع. إنـــه طريـــق حنـــو تقويـــة الشـــراكات مـــع القطاعـــات األخـــرى؛ وحنـــو شـــراكة مبنيـــة علـــى

  والعالقات املتبادلة املتوازنة، واستقاللية األطراف املنخرطة فيها.
  ويســــاعد التشــــبيك بــــني منظمــــات اجملتمــــع املــــدين علــــى تبــــادل املعلومــــات وإرســــاء أســــس الفهــــم املشــــرتك

هم يف للمقاربات التنموية، وميكن اجملموعات املتعاونة من بلورة رؤاها املشرتكة، وحيد مــن اإلزدواجيــة ويســا
 استخدام املوارد البشرية (واملادية) على حنو كفوء.
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  والتشـــبيك يســـاعد ايضـــاً علـــى جتـــاوز العمـــل يف تنفيـــذ املشـــروعات وتـــوفري اخلـــدمات اىل اإلضـــطالع بـــدور
 املدافعة والنصرة والضغط، واملشاركة يف صنع السياسات.

 

  تعزيــز األداء الــدميقراطي ويفعــل الــدور هو وســيلة لبنــاء القــدرات والتشــارك يف املهــارات ويســاهم كــذلك يف
التنمـــوي ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين. وهكـــذا، فهـــو ســـبيل حنـــو حتقيـــق دور أقـــوى وأشـــد متاســـكاً وانســـجاماً 

 ملنظمات اجملتمع املدين، ذلك أن التنافس والتنافر يف ما بيها سيرتاجع ملصلحة التكامل والتعاون.

 ع إجراءات التمويل وجعل املــوارد متاحــة ومســتدامة لصــغريات يساعد التشبيك يف تسهيل أعباء التعامل م
املنظمــات غــري احلكوميــة. كمــا ميكــن ملرونــة الشــبكات ان تســاعد علــى احلــد مــن النفقــات املصــروفة علــى 
التــدابري اإلداريــة والبنيويــة. وان جتعــل املــال اكثــر تــوفراً للمشــروعات واألنشــطة، وأن تــؤدي اىل إدارة افضــل 

 للموارد.

 ا يف املنتديات اإلقليمية والدوليــة، حيــث الشب كات الناجحة متكن منظمات اجملتمع املدين من إمساع صو
ُتصــاغ السياســات التنمويــة العامليــة. كمــا ميكنــه ان تُنشــئ بــدائل عمليــة وفعالــة تــدافع عنهــا علــى مســتوى 

ا ستحصل على دعم كافة املنظمات الشريكة.  صنع السياسة نظراً اىل كو

 د االهتمـــام باملتابعـــة اإلقليميـــة والدوليـــة للتحـــديات االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة الناجتـــة عـــن مـــع تزايـــ
العوملــــة وسياســــات حتريــــر التجــــارة وفــــتح االســــواق، حتتــــل مســــألة املشــــاركة يف احملافــــل واملــــؤمترات اإلقليميــــة 

ظمــات األهليــة املنضــوية يف الشــبكات والدولية اهتماماً بالغاً. فيــأيت التشــبيك والتنســيق ليفعلهــا ويعطــي املن
القــدرة علــى املبــادأة واملبــادرة واإلبــداع. وال تســعى املنظمــات األهليــة اىل الــذوبان مــن خــالل االنضــمام اىل 
شـــبكات حمليـــة، إقليميـــة او دوليـــة بـــل اىل التفاعـــل وتبـــادل اخلـــربات واملعلومـــات وتطـــوير الرؤيـــة واالهـــداف 

 واملفاهيم واحلد من التنافس.
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  أهداف التشبيك السعي الى:
  نمية* بلورة مفهوم مشرتك وواضح للت

  * بلورة رؤية مشرتكة وجديدة لدور القطاع االهلي.
* االنتقـــــال مـــــن الـــــدور الرعـــــائي واخلـــــدمايت اىل دور 

  فاعل يف التنمية ويف التغيري االجتماعي.
  * اجياد البيئة القانونية املالئمة لعملها.

ا وفق آليــات  * التكامل واملشاركة مع الدولة وأجهز
  عصرية

  واجية اخلدمات.* التنسيق واحلد من ازد
* بنــــاء جمتمــــع مــــدين فعــــال، وإجيــــاد فضــــاءات تقــــوم 
على اساس حتالف واع وأهداف واضــحة ودور حمــور 

  للمنظمات األهلية
  * زيادة فعالية املشاركة يف وضع السياسات.

*زيادة القدرة علــى املشــاركة يف األنشــطة والشــبكات 
  اإلقليمية والدولية.

 

  النتائج المتوقعة من التشبيك:
* احلــد مــن التنــافس بــني منظمــات اجملتمــع املــدين 

  وتطوير التعاون والعمل اجلماعي.
* تعزيـــز مفـــاهيم وآليـــات املشـــاركة يف اختـــاذ القـــرار 

  يف املنظمات على كافة الصعد.
* حتســــــــــــني القــــــــــــدرة علــــــــــــى مواجهــــــــــــة املخــــــــــــاطر 
والتحـــديات واالقتصـــادية والسياســـية واالجتماعيـــة 

  والثقافية.
ى رصــد وتقيــيم األداء التنمــوي * حتسني القدرة عل

  الذايت وللشركاء.
  * زيادة القدرات وارتقاء مستوى الوعي.

* تفعيـــل مشـــاركة اجملتمـــع املـــدين يف احلـــوار الـــوطين 
  على كافة املستويات.

* تعزيــز املواقــع التفاوضــية مــع صــناع القــرار وعلــى  
  كافة املستويات.

* زيــــــادة القــــــدرة علــــــى تنظــــــيم محــــــالت الضــــــغط 
  يف السياسة االقتصادية واالجتماعية.  والتأثري

 * تفعيل املشاركة يف املنتديات واحلمالت العاملية.
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  نتائج التشبيك بين منظمات المجتمع المدني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قطاع اھلي
 قطاع اھلي

  تبادل املعلومات  
   إرســــــاء أســــــس الفهــــــم املشــــــرتك للمقاربــــــات

 التنموية

  املشــــرتكة واحلــــد مــــن  بنــــاء اجملموعــــات رؤاهــــا
 التكرار

  ضــطالع االنتقال من تــوفري اخلــدمات اىل اال
 ة الضغط.بدور املدافعة والنصر 

  بناء القدرات والتشارك يف املهارات 

  احلد من التنافس 

   تعزيــــــز مفــــــاهيم وآليــــــات املشــــــاكرة يف اختــــــاذ
 القرار يف املنظمات وعلى كافة الصعد.

   تعزيـــــز املواقـــــع التفاوضـــــية مـــــع صـــــناع القـــــرار
 وعلى كافة املستويات

ج نتائ
التشبيك

  نتائج التشبيك

قطاع اھلي

 قطاع أھلي

 قطاع اھلي

  قطاع اھلي
 قطاع اھلي
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  التشبيك بين منظمات المجتمع المدني
  أشكال التشبيك بين منظمات المجتمع المدني

نظمــات اجملتمــع املــدين، منهــا مــا هــو جغــرايف ومنــه مــا هــو نــوعي. كمــا ميكــن هناك عدة أشكال من التشــبيك بــني م
أن يكون موضوع التشبيك شامًال (التنمية/ التنميــة املســتدامة)... او قطاعياً/متخصصــاً (مراقبــة اإلنتخابــات. احلــق 

او طويــل األمــد  يف الســكن/ حقــوق املــرأة، حــل النزاعــات). كمــا ميكــن أن يكــون تشــبيكاً آنيــا (مرحليــاً او مؤقتــا)
(دائماً). وميكن ان يأخذ التشبيك اشكاًال خمتلفة مثل: االحتاد، املظلة، الشــبكة، املنتــدى، املنــرب، اللقــاء، التجمــع، 

  احلملة... اخل.
 :د يكون التشبيكقلجهة األمد الزمني،  - 1

يــق أهــداف أخــرى لتحقيق أهداف معينة مث يتفكك بعد حتقيق األهــداف املرســومة او ينتقــل اىل حتق ً◌:آنيا* 
يف مرحلــــة متقدمــــة. وحيصــــل هــــذا يف املدافعــــة يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان يف موضــــوع حمــــدد، أو الضــــغط علــــى 
مصــدر القــرار الستصــدار بعــض التشــريعات او املطالبــة بإلغــاء بعضــها. واحلمــالت هــي مــن األشــكال األكثــر 

لبنـــان:  -لبلديـــة: بلـــدي بلـــديت بلـــدييتشـــيوعاً هلـــذا النـــوع مـــن التشـــبيك (اللقـــاء الـــوطين مـــن أجـــل االنتخابـــات ا
تشــــــبيك مصــــــر ... اخل).. ومــــــن املمكــــــن ان يتحــــــول التشــــــبيك اآلين اىل  -احلملــــــة ضــــــد قــــــانون اجلمعيــــــات

إذا توصــلت املنظمــات املتشــابكة اىل قناعــة جبــدوى االســتمرار  اســتراتيجي متوســط األمــد او تشــبيك دائــم
  بسبب حتقيق منفعة او اثر اجيايب معنوي او مادي.

: ينشــأ لتحقيــق أهــداف طويلــة األمــد تســتلزم العمــل لفــرتات زمنيــة طويلــة. ويف هــذه احلالــة، قــد يتطــور دائماً * 
التنسيق مع تراكم التجارب واخلربات ومنو الوعي املشــرتك فيتحــول مــن جمــرد إطــار للتنســيق وتبــادل اخلــربات اىل 

طوعيــة يف لبنــان، شــبكة املؤسســات األهليــة حتــالف دائــم ذو مصــاحل مشــرتكة واســعة (جتمــع اهليئــات األهليــة الت
  الفلسطينية، الفضاء اجلمعوي يف اململكة املغربية).

 لجهة الجغرافيا ، قد يكون التشبيك:  - 2

وميكـــن أن ينشـــأ بـــني جمموعـــة مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين ضـــمن نطـــاق جغـــرايف حمـــدد يف البلـــد : ◌ً محليـــا*
ية، او جمموعــة قــرى). وقــد يتبــع تقســيماً إداريــاً حمــدداً، أو قــد الواحد (حمافظة، او قضاء، منطقة إدارية، او مدن

ينشأ حول قضية حمددة هلا بعد جغرايف حملي (مناطق زراعيــة متضــررة مــن كارثــة طبيعيــة، منــاطق جمــاورة ملشــروع 
  طريق او مشروع إنشائي معني، مكب نفايات، أو إنشاء منطقة صناعية.. اخل).

 

جابة لتحديات ضاغطة تسعى عربه املنظمات املنضوية اىل تنظيم نفســها وحتديــد : وغالباً ما يأيت استوطنياً * 
ا العامة واالجتماعية.   موقها من منظمات اجملتمع املدين االخرى، وجتاه الدولة وسياسا
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: ويتشكل بطريقة ارادية وانتقائيــة ليعــرب عــن رؤيــة مشــرتكة ومهمــة واضــحة ومصــاحل واهــداف اقليميــة اقليمياً  *
ة. وقد يشمل كامل البلدان الــيت يتشــكل منهــا اإلقلــيم (علــى امتــداد البلــدان العربيــة االعضــاء يف جامعــة مشرتك

الــدول العربيــة)، او قســماً منهــا (بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي، املغــرب او املشــرق، بلــدان القــرن اإلفريقــي... 
  اخل)

 

 لجهة الموضوع، قد يكون التشبيك:  - 3

مؤسسات ذات خربات متعددة االختصاصات ومتنوعة ميادين العمل (الشبكة  حيث تنضوي فيه: شامالً  *
  العربية للمنظمات األهلية، وشبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، اخل).

  

ً◌: خيـــتص مبنظمـــات عاملــة يف ميـــدان او قطــاع واحـــد كالصـــحة او الرتبيــة والتعلـــيم او االقتصـــاد او قطاعيــا* 
يا املــــرأة او الشــــباب او يف جمــــال اإلعاقــــة او الــــدفاع عــــن حقــــوق اإلنســــان. وتنضــــوي يف محايــــة البيئــــة او قضــــا

التنسيق او التشبيك القطاعي املؤسسات املتخصصة يف جمال حمدد او اســتجابة لتحــد يف جمــال معــني (املنظمــة 
نـــوع االجتمـــاعي العربيـــة حلقـــوق اإلنســـان، الشـــبكة العربيـــة للبيئـــة والتنميـــة، شـــبكة عايشـــة، الشـــبكة العربيـــة لل

  والتنمية "اجند".. اخل).
  الركائز األساسية في بناء شبكة

  الركائز األساسية لبناء الشبكات هي:
وهــي األســس املرجعيــة الــيت حتــدد طــرق العمــل واألولويــات. وتعتــرب مــن هــذا القبيــل، قــيم  :المبادئ والقيم* 

فافية، وااللتــزام باملســاواة بــني الرجــال والنســاء... الدميقراطيــة، والشــراكة الكاملــة، والتنــوع، واالســتقاللية، والشــ
اخل. وهذه كلها قــيم ومبــادئ منســجمة مــع مفهــوم التنميــة البشــرية، ولكــن هنــاك قيمــاً اخــرى خمتلفــة مــن حيــث 
الــــدوافع (عمــــل اخلــــري واإلحســــان، التضــــامن علــــى أســــاس االنتمــــاء العــــائلي او الــــديين... اخل)، او مــــن حيــــث 

  ات واملضامني.أساليب العمل واملقارب
الرؤيــة هــي األهـــداف النهائيــة الــيت تســـعى اليهــا الشــبكة، والرســـالة هــي التعبــري املكثـــف : الرؤيــة والرســالة *

الـــذي يعكـــس هـــذه الرؤيـــة واالهـــداف، والـــيت حتـــدد اســـباب قيـــام الشـــبكة وموقفهـــا جتـــاه اجملتمـــع والفئـــات الـــيت 
  ختاطبها.

  

كة وبراجمهــا وبــرامج عمــل اعضــائها. وهــي تتضــمن مروحــة وهــي تتعلــق بطبيعــة الشــب :الغايــات واألهــداف* 
واسعة من املسائل الــيت تــرتجم الرؤيــة والرســالة اىل غايــات وأهــداف حمــددة، يف حــني أن صــياغة الرؤيــة والرســالة 
تبقـــى صـــياغة عامـــة. وميكـــن ان تتضـــمن اهـــداف الشـــبكة: تقويـــة ومتكـــني املنظمـــات، تعزيـــز التنســـيق، تبـــادل 

  ، التضامن والتعاون، التعاون لتنفيذ مشروع او محلة مشرتكة... اخل.املعلومات واخلربات
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: هــي جمموعــة األدوات والوســائل وخطــط العمــل واملقاربــات الــيت تعتمــدها الشــبكة مــن أجــل االســتراتيجية* 
حتقيق الرسالة والغايــات واألهــداف وترمجتهــا اىل واقــع مــؤثر. وتنطلــق االســرتاتيجية مــن التعــرف علــى الوضــع يف 

  نقطة اإلنطالق، اىل حتديد افضل الوسائل الطرق للوصول اىل الوضعية املرغوبة يف نقطة الوصول.
  

: أيضـــاً تتوقـــف علـــى طبيعـــة الشـــبكة وموضـــوعها واســـرتاتيجيتها، وآليـــات العمـــل هـــي أحـــد آليـــات العمـــل* 
دمات يف جمــال مكونات االسرتاتيجية. وميكن آللية عمــل الشــبكة ان تتخــذ شــكل تشــبيك تنفيــذي لتقــدمي اخلــ

معــني (شــبكة املنظمــات العاملــة يف جمــال اخلــدمات الصــحية واملستوصــفات)، او تشــبيك يقــوم علــى التكامــل 
الــداخلي لتنميــة املــوارد البشــرية واملاديــة، او تشــبيك الكــرتوين لتبــادل املعلومــات واألحبــاث، او تنســيق حتركــات 

  شعبية للضغط والتأثري يف سبيل تغيري السياسات.
: تتميـــز الشـــبكات مبرونتهـــا التنظيميـــة املرتفعـــة. ومـــن حيـــث املبـــدأ، فـــإن يكليـــة اإلداريـــة والتنظيميـــةاله* 

الشــبكات حتــاول االبتعــاد عــن اهليكليــات اهلرميــة املعقــدة. واالقــرتاب قــدر اإلمكــان مــن اشــكال العمــل األفقيــة 
لـــداخلي للشــبكة حتديــد مســـتوى واملتكافئــة، بأقــل قــدر ممكـــن مــن األعبــاء اإلداريـــة. وتشــمل عناصــر التنظــيم ا

املركزيـــة والتشـــبيك األفقـــي، العالقـــة بـــني خمتلـــف مكونـــات الشـــبكة (األعضـــاء واجلهـــات املســـتهدفة واإلدارة)؛ 
آليــــات صــــنع القــــرار وآليــــات التنفيــــذ والتقيــــيم: املســــاءلة واحملاســــبة واملكاشــــفة... اخل. وختتلــــف هــــذه العناصــــر 

ضـــوعها ونطاقهـــا (عامليـــة، إقليميـــة، داخـــل البلـــد الواحـــد، قطاعيـــة أو اختالفــاً كبـــرياً حســـب طبيعـــة الشـــبكة ومو 
  شاملة ... اخل).
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  التشبيك حول قضية محددة او في اطار 
  مشروع محدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  التشبيك في إطار مشروع محدد
 .التشبيك حول هدف واضح وحمدد 

  
  رفــــــع مســــــتوى اهتمــــــام املنظمــــــات وعــــــدد

منظمات اجملتمع املدين الــيت تتــابع موضــوع 
 العمل، 

 .البحث عن نقاط ارتكاز وطنية 

 
  بنـــاء العالقـــات مـــع احللفـــاء االســـرتاتيجيني

 مي واحمللي.على املستوى الدويل واإلقلي

  
 
  بنـــاء عالقـــات قويـــة مـــع خمتصـــني يف جمـــال

 املشروع.

 
  التعـــــرف وبنـــــاء الثقـــــة مـــــع اجلهـــــات املعنيـــــة

مبوضـــوع العمـــل.. صـــناع القـــرار واجلهـــات 
 املؤثرة يف صناعة القرار.

  
 

 .العمل مع اإلعالم 
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 وكاالت األمم املتحدة
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ـــــــا  -11 التواصـــــــل مـــــــع اجلهـــــــات احلكوميـــــــة ودعو
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  تحــديات التشبيــك
ــ ا اجلماهرييــة. ويف هــذا الســياق، التشــبيك هــو إطــار للــدفاع عــن املصــاحل املشــرتكة لألطــراف املنضــوية فيــه وملرجعيا

ا تساهم يف متتني  على الشبكات أن تراعي خصوصية كل عضو من األعضاء. واملصلحة املشرتكة هي اساسية أل
ــا تســاعد علــى تقويــة املواقــع التفاوضــية وحتــافظ علــى املســتوى املطلــوب مــن وحــدة العمــل. كمــا  التآلفــات كمــا أ

ى توزيــع العمــل بــني املنظمــات األعضــاء، مبــا يــؤدي اىل تــراكم اخلــربات ويضــمن يساعد احرتام املصلحة املشرتكة علــ
  االستمرارية يف العمل املشرتك.

تواجه منظمات اجملتمع املدين انواعاً متعددة من التحــديات تــرتاوح بــني التحــديات العامــة واملوضــوعية ذات العالقــة 
ة واقتصــادية وثقافيــة، وبــني التحــديات اخلاصــة والذاتيــة باملشكالت اليت تواجه اجملتمع ككل، من سياسية واجتماعي

والــيت تتعلــق مبــدى قــدرة هــذه املنظمــات علــى خلــق فســحة مــن االســتقاللية متكنهــا مــن التعبــري احلقيقــي واملوضــوعي 
  عن طموحات اجملتمع الذي تعمل فيه ومن أجله.

  التحديات العامة
ة االجتماعيــة والدميقراطيــة. فالنظــام العــاملي الــراهن، بقوانينــه هي تلك اليت تنجم عن حتــديات التنميــة وحتقيــق العدالــ

ا يف مواجهــة هــذه التحــديات، ممــا  ومؤسســاته وآليــات عملــه يضــعف دور احلكومــات الوطنيــة الــيت تقلصــت قــدرا
بات يتطلب مشــاركة حقيقيــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين ومؤسســاته املختلفــة. ويف الســياق نفســه، مل تعــد احلكومــات 

ا الكاملة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية والعامة للمجتمعات احمللية. كل ذلك أدى اىل قاد رة على اإليفاء بواجبا
زيـــادة الطلـــب علـــى الـــدور االجتمـــاعي للمنظمـــات األهليـــة، تقـــوم بـــه للتخفيـــف مـــن وطـــأة الفقـــر والبطالـــة والعـــوز. 

 اخلــدمات واحلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة، بــل أضــف اىل ذلــك أن نتــائج املعوملــة الراهنــة، ال تقتصــر علــى تــوفري
تتجـــاوز ذلـــك اىل حتـــديات ذات صـــلة بابتـــداع منـــاذج جديـــدة للبنـــاء الـــدميقراطي للمجتمعـــات الوطنيـــة، كمـــا علـــى 
الصعيد العاملي. ويف هذا السياق، فإن التأثري الذي يتمتع به اجملتمع املدين واألدوار املتعددة الــيت تؤديهــا املنظمــات 

  تمية اليه، تشكل احد الركائز والتجديدات النظرية االكثر امهية يف مفهوم الدميقراطية املعاصر واحلكم الصاحل.املن
  

  التحديات الذاتية والخاصة
  جتد منظمات اجملتمع املدين نفسها أمام مجلة من التحديات الذاتية اليت تتوزع على أكثر من مستوى:

 ا اىل التنمية وفل   سفة عملها وعالقتها بالشركاء التنمويني، وبالناس.ضرورة بلورة نظر
  ـــرامج تســـتجيب لالحتياجـــات امللحـــة للمجتمـــع. والـــيت ضـــرورة صـــياغة اســـرتاتيجيات وخطـــط عمـــل وتنفيـــذ ب

ا اجلماهريية.  تشكل اساساً ملرجعيا

 حتــافظ علــى  ضــرورة احلفــاظ علــى عالقــات متوازنــة مــع احلكومــة ومــع اجلهــات املاحنــة، احملليــة او االجنبيــة، وان
 االستقاللية وتعزز التعاون يف آن.

 .ا واساليب عملها ا التنظيمية وادار  ضرورة تطوير هيكليا
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 .ضرورة تطوير قدرات العاملني فيها واملتطوعني واالعضاء ومتكينهم بشكل مستمر 

 هنيـــة ضـــرورة عـــدم إغفـــال العمـــل التطـــوعي الـــذي هـــو اســـاس بنـــاء وتشـــكل منظمـــات اجملتمـــع املـــدين حبجـــة امل
 واالحرتاف والفعالية.

إن الشراكة احلقيقية هي تلك اليت تقوم على اساس رؤية واهداف شاملة وواضحة لكل طرف من االطراف فيه لــه 
دوره وموقعــه. كمــا مثــة مســؤوليات جديــدة تفرضــها احلاجــة الخنــراط منظمــات اجملتمــع املــدين يف مواجهــة التحــديات 

الشــراكة مــع القطــاع العــام ومــع اجلهــات املاحنــة. فيكــون بــذلك التشــبيك وباشــكال متعــددة تفرضــها كــذلك طبيعــة 
  حاجة للتخفيف من خطورة هذه التحديات.

  
  
  
  
  
 

  


