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تحسين مشاركة املجتمع املدني في جامعة الدول العربية

ّ .1
مقدمة
على مدى العقدين املنصرمينّ ،
تحولت العالقة بشكل جذري بين املجتمع املدني وهياكل الحوكمة وإجراءاتها على كافة
ُ
ً
أحيانا كقوى معارضة كان على
املستويات ،املحلية واإلقليمية والعاملية .في املاض ي ،كانت منظمات املجتمع املدني تعتبر
القطاع الخاص والحكومات الدفاع عن نفسها بوجهها .إال أنه من املقبول اليوم ،بشكل عام ،أن منظمات املجتمع املدني هي
ً
مقعدا على طاولة عمليات إجراءات الحوكمة وصنع القرارات .ومع تزايد اإلقرار بمنظمات
جهات معنية حقيقية تستحق
ُ
ّ
املجتمع املدني ومشاركتها بشكل فاعل في هذه املساحات ،فقد أصبحت تعتبر ً
جزءا ال يتجزأ من عملية وضع السياسات من
قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة ،وهذا يشمل الهيئات املتعددة األطراف الرفيعة املستوى مثال األمم املتحدة ومجموعة
العشرين.1
ويستمر املجتمع املدني ب ّ
التطور بطرق مؤثرة وديناميكية .ولم تزدد منظمات املجتمع املدني من حيث األرقام املجردة فحسب،
بل إن تكنولوجيات اإلتصاالت الفعالة من حيث التكلفة واملتاحة بشكل كبير قد خلقت ً
أيضا فرص مشاركة جديدة ملنظمات
املجتمع املدني .وقد سهل نشاط منظمات املجتمع املدني املتزايد على اإلنترنت تطوير شبكات معارف جديدة ،خالية من
الحواجز الجغرافية .ومن األمثلة على النطاق الواسع لهذه التقنيات الجديدة التي تعمل كقوة دافعة لربط األشخاص ،نذكر
ثورات الربيع العربي وحركة "احتلوا".2
وفي حين ثمة الكثير من الطرق لتعريف املجتمع املدني ،فهو ُيعتبر بشكل عام "املساحة خارج العائلة والسوق والدولة".3
ّ
ويعرف البنك الدولي املجتمع املدني على أنه:
املصفوفة الواسعة النطاق من املنظمات غير الحكومية والتي ال تبغى الربح ،ذات الحضور في الحياة العامة والتي ّ
تعبر عن اهتمامات
أعضائها واآلخرين وقيمهمً ،
بناء على اعتبارات اثنية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.4

ً
وفقا للمنتدى اإلقتصادي العامليّ ،
يعرف االتحاد األوروبي منظمات املجتمع املدني بحيث تشمل مجموعة واسعة من
املنظمات ،بما فيها:
ّ
كافة الهياكل غير التابعة للدولة والتي ال تبغى الربح والحيادية والخالية من العنف التي يتنظم األشخاص من خاللها لتحقيق أهداف
وأمثلة عليا ،إن كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية ...وهي تشمل منظمات املجتمع املدني املبنية على العضوية وعلى
القضية واملوجهة نحو الخدمات .وتعد هذه املنظمات ،ضمن غيرها ،منظمات املجتمع املحلي واملنظمات غير الحكومية واملنظمات
الدينية والجمعيات ومؤسسات البحوث ومنظمات النوع الجنساني واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنس ي ومغايرو الهوية

 1املنتدى اإلقتصادي العاملي ،دور املجتمع املدني في املستقبل ،2013 ،ص 5 .و ،)The Future Role of Civil Society, 2013( 7متوفر على الرابط التالي:
.http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf
 2املرجع نفسه ،ص.6-5 .
 3املرجع نفسه ،ص.8 .
 4البنك الدولي ،مشاورات مع املجتمع املدني :وثيقة عمل مرجعية ( ،)2007صConsultations with Civil Society: A Sourcebook Working Document (2007), p. ( 1 .
 ،)1.متوفر على الرابط التاليhttp://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ConsultationsSourcebook_Feb2007.pdf. :
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الجنسانية ،والتعاونيات والجمعيات املهنية والتجارية واإلعالم الذي ال يبغى الربح .وتشكل نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل،
أي ما ُي ّ
سمى بالشركاء اإلجتماعيين ،فئة محددة من منظمات املجتمع املدني.5

لبنك التنمية اإلفريقي تعريف واسع مماثل للمجتمع املدني:
يشمل املجتمع املدني مجموعة من النشاطات البشرية والترابطية التي تعمل في املجال العام خارج الدولة .وهو تعبير طوعي عن
اهتمامات وتطلعات املواطنين املنظمين واملوحدين من خالل مصالح أو أهداف أو قيم مشتركة ،يحتشدون في عمل جماعي ،إما بصفة
مستفيدين أو أصحاب مصلحة في عملية التنمية .مع أن املجتمع املدني يقف ً
بعيدا عن الدولة ،إال أنه ليس بالضرورة في تناقض
جوهري معها ،وهما يؤثران على بعضهما البعض في نهاية املطاف.6

ثمة أسباب ال تعد وال تحص ى ألهمية وضرورة مشاركة منظمات املجتمع املدني مع املنظمات الحكومية الدولية ،بما فيها
جامعة الدول العربية .إنما ثمة مشكلة نقص ديمقراطي كبرى بين الهيئات الدولية واإلقليمية تدعو إلى املعالجة بشكل طارئ،
ً
بغية إعادة مصداقيتها .وقد طالبت قادة الحكومات واألعمال التجارية واملجتمعات املدنية ،استجابة لهذا األمر ،بشمولية
اجتماعية أكبر في نماذج الحوكمة للمنظمات الحكومية الدولية.7
من الناحية العملية ،يحاول الكثير من املنظمات الحكومية الدولية العمل على مستوى منعزل عن األشخاص واملجتمعات
فعليا متأثرة بالسياسات والبرامج التي تعتمدها املنظمات ّ
ً
املحلية املستفيدة التي هي ً
وغالبا ما يتمتع ممثلو املجتمع
وتقدمها.
املدني بالخبرات وبشبكات املعارف على املستوى الشعبي ،وبالتالي يكونون قادرين على لعب دور الجسر بين املنظمات
الحكومية الدولية واألشخاص .ويكون إشراك منظمات املجتمع املدني في عمل املنظمات الحكومية الدولية ً
مفيدا بشكل
متبادل ،بقدر ما بإمكانه املساعدة على تحسين صياغة السياسات واالستراتيجيات ،كما وطريقة تطبيقها على األرض .8وال
متنوعة من املجتمعات املحلية ووجهات النظر في املناقشات واملفاوضات الشعب ً
يعطي إشراك مجموعة ّ
صوتا فحسب ،بل
يحسن نسبة النجاح ً
أيضا .أما ترسيخ السياسات واملمارسات في الحياة اليومية للناس فيعني أنه من ّ
ّ
املرجح أن تأخذ هذه
مما سيؤدي إلى نتائج فضلى .ويمنح إعطاء املجتمعات املحلية ً
السياسات واملمارسات واقع الناس بعين اإلعتبارّ ،
صوتا
مما يزيد ً
ً
إحساسا بالقوة وامللكية حيال السياسات واملمارسات التي تطالها بشكل مباشرّ ،
أيضا من فرص النجاح.9
وتستند أهمية إشراك املجتمع املدني على املبادئ األوسع للمنظمات الحكومية الدولية .إن أعضاء جامعة الدول العربية كلهم
ّ
أعضاء في األمم املتحدة ً
أيضا .ويشكل اإلقرار بأن املجتمع املدني هو أحد الجهات الرئيسية املعنية في تطوير أهداف التنمية
املستدامة وتطبيقها ومتابعتها ومراجعتها أحد املبادئ الرئيسية لخطة التنمية املستدامة لعام  2030لألمم املتحدة .10وتعترف
 5املنتدى اإلقتصادي العاملي ،املذكرة  ،2ص8.
 6مجموعة بنك التنمية األفريقي ،تدابير لتعزيز التعاون مع منظمات املجتمع املدني ،ص .6 .متوفر على الرابط التالي:
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy.Documents/Framework_for_Enhanced_Engagement_with_Civil_Society_Organizations-06_2015.pdf
 7املنتدى اإلقتصادي العاملي ،املذكرة  ،2ص.12.
 8املرجع نفسه ،ص.11 .
 9شعبة التنمية االجتماعية الشاملة التابعة لألمم املتحدة ،تعزيز مشاركة املجتمع املدني في األمم املتحدة 17 ،شباط/فبراير  .2016متوفر على الرابط التالي:
https://www.un.org/development/desa/civil-society/2016/02/17/strengthening-civil-society-engagement-at-the-un/
 10راجع  ،2015 ،Nilo, A., Civil Society & Other Stakeholders: Leaving no one behind when implementing the Agenda 2030 ,ص 5 .و ،6متوفر على الرابط التالي:
;  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9486ANilo%20Civil%20Society%20&%20Other%20Stakeholders.pdfواملذكرة  10الصادرة
عن شعبة التنمية االجتماعية الشاملة التابعة لألمم املتحدة.
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الفقرة السادسة من إعالن أهداف التنمية املستدامة بالدور الهام الذي لعبته منظمات املجتمع املدني في تطوير األهداف،
في حين تعترف الفقرة  39بدورها في تطبيق األهداف .11الهدف الرئيس ي لهذا التقرير هو تسليط الضوء على املعايير الدولية
واملمارسات الفضلى ملشاركة املنظمات الحكومية الدولية وعلى هذا األساس اإلشارة إلى التغييرات املمكنة في سلوك جامعة
ً
تماشيا مع طريقة عمل منظمات حكومية مشتركة أخرى في هذا املضمار.
الدول العربية لجعلها أكثر
قسم ّ
ويبدأ هذا التقرير بإلقاء نظرة على بعض املعايير العامة للمشاورات ،يليها ٌ
يحدد التجربة واملمارسات ملختلف املنظمات
الحكومية الدولية ويصف ممارساتها وسياساتها الداخلية في مجال إشراك الجهات الفاعلة الخارجية ،مع تركيز خاص على
ّ
منظمات املجتمع املدني .يركز التقرير على املنظمات الحكومية الدولية املماثلة لجامعة الدول العربية من حيث الهيكلية
واملكانة والهدف ،بالتحديد مجلس أوروبا ومنظمة الدول األميركية واملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة والبنك
الدولي .ثم يستعرض سياسات جامعة الدول العربية وممارساتها في هذا املجال ،ليختم بمجموعة من التوصيات على جامعة
الدول العربية أخذها بعين اإلعتبار بغية تحسين مشاركتها.

 .2املعاييرالدولية للمشاورات
ّ
ثمة ّ
كم كبير من املواد حول كيفية إجراء مشاورات متينة مع املجتمع املدني .إال أننا نركز ،لألهداف الحالية ،على مدونة
املمارسات الجيدة للمشاركة املدنية في عملية صنع القرار الصادرة عن مجلس أوروبا في العام ّ .2009
تقدم هذه ّ
املدونة
ّ
مجموعة واضحة من املبادئ والخطوط التوجيهية ملشاركة منظمات املجتمع املدني في صنع القرار ،بخاصة في ما يتعلق
بتطوير السياسات.12
ّ
تنص ّ
املدونة على املبادئ املنظمة املطلوبة لتعزيز عالقة استشارية جيدة بين السلطات العامة واملجتمع املدني:
• املشاركة  -منظمات املجتمع املدني قادرة على جمع آراء املواطنين وتوجيهها بحيث تقولب عملية صنع القرارات؛
• الثقة – التفاعالت بين منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة نزيهة وشفافة ومتسمة باإلحترام وموثوقة بشكل
متبادل ومركزة على الهدف املشترك القاض ي بتحسين حياة األشخاص؛
• املساءلة والشفافية – اإلنفتاح والوضوح واملسؤولية موجودين في كافة املراحل؛ و
• اإلستقاللية – ُتحترم منظمات املجتمع املدني بصفتها هيئات مستقلة ّ
ّ
التصرف بشكل مستقل،
تتمتع بالحرية في
ُ
كما تحترم أهدافها وقرارها ونشاطاتها.13
املدونة ً
وتشرح ّ
أيضا وجود أربعة مستويات للمشاركة:
َّ
 .1املعلومات – ُيطلب أو يتوقع مستوى منخفض من املشاركة ينطوي على توفير معلومات أحادية اإلتجاه من
السلطات العامة ،من دون أي تدخل من منظمات املجتمع املدني.
 11األمم املتحدة ،تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام .)UN Doc. A/Res/70/1( 2015 ، 2030متوفر على الرابط التالي:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication.
 12مجلس أوروبا ،مدونة املمارسات الجيدة للمشاركة املدنية في عملية صنع القرار ( ،)CONF/PLE(2009)CODE1اعتمدها مؤتمر املنظمات الدولية غير الحكومية ملجلس
أوروبا 1 ،تشرين األول/أكتوبر  .2009متوفر على الرابط التالي.https://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation :
 13مجلس أوروبا ،املدونة باختصار ( ،)The Code in Briefص .2 .متوفرة علىhttps://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation :
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 .2املشاورات – مستوى من املشاركة تسأل فيه السلطات العامة رأي منظمات املجتمع املدني حول مواضيع أو
تطورات سياساتية محددة ،إنما تنبع املبادرة واملواضيع من السلطات العامة وليس من منظمات املجتمع املدني.
 .3الحوار – أي عندما يمكن اتخاذ املبادرات من قبل أي من األطراف ،ويمكن أن تكون واسعة النطاق أو تعاونية.
مبنيا على املصالح املتبادلة واألهداف التي ّ
واسعة النطاق تعني أن الحوار الذي يكون باإلتجاهين يكون ً
يتم
ً
ً
منتظما من اآلراء في املنتديات العامة أو من خالل اإلجتماعات املخصصة.
مشاركتها بشكل محتمل ،ويؤمن تبادال
ّ
يشير الحوار التعاوني إلى الحوار املبني على مصالح متبادلة ويركز على تطوير سياسة محددة .ويكون الحوار
وغالبا ما ّ
ً
التعاوني رفيع املستوى أكثر من الحوار واسع النطاق،
يتكون من اجتماعات مشتركة ومتكررة ومنتظمة،
ّ
حيث ّ
التوصل إلى نتائج مثال التشريعات أو التوصيات
يتم تطوير استراتيجيات السياسات بشكل يؤدي إلى
املشتركة.
 .4الشراكة – هي أعلى مستوى من املشاركة .وتعمل منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة ً
معا وبشكل وثيق ،مع
ّ
تشكل الشراكة ً
قيدا.
احترام استقاللية منظمات املجتمع املدني وقدرتها على القيام بالحمالت والعمل من دون أن
ّ
تتضمن نشاطات توفير خدمات ومنتديات تشاركية وإنشاء هيئات صنع قرارات مشتركة.14
ويمكن للشراكات أن
ّ
ثم تتناول املدونة كيف على السلطات العامة ومنظمات املجتمع املدني املشاركة من خالل شرح كيفية تفاعلها طوال دورة
ّ
عملية صنع القرار ،التي تتألف من ست خطوات:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

وضع الخطة – في هذه املرحلة ،تسعى منظمات املجتمع املدني إلى قولبة الخطة من خالل الحمالت والقيام
بممارسة ضغط ّ
بطريقة تكون ّ
مكملة
معين على صناع القرار وعلى أساس احتياجات املصالح الجماعية ومخاوفها
ٍ
للمناقشات العامة األخرى.
ّ
الصياغة ّ -
ّ
تحدد منظمات املجتمع املدني املشاكل وتقترح الحلول وتقدم األدلة لإلقتراحات التي تفضل أن تدخلها في
ّ
ً
ً
أساسيا في هذه املرحلة
عنصرا
عمليات صياغة السياسيات القائمة أو الثابتة .ويشكل خلق الفرص للمشاورات
بغية جمع املدخالت من الجهات الرئيسية صاحبة املصلحة.
ً
القرار – قد تختلف عمليات صنع القرار بحسب السياق ،إال أنها عادة ما تشتمل على هيئات ذات صالحيات
رسمية تعتمد توجيهات أو قواعد السياسات النهائية .على هذا املستوى ،على مسودات املستندات أن تكون مفتوحة
للمدخالت وملشاركة منظمات املجتمع املدني قبل اتخاذ السلطات العامة أي قرار.
ً
التنفيذ – هذه هي املرحلة التي تكون فيها منظمات املجتمع املدني األكثر نشاطا ،إن كان من ناحية تقديم الخدمات
أو تنفيذ املشاريع .وهذه هي املرحلة التي ّ
يتم فيها تحقيق الناتج املرجو ،ومن الهام بمكان الحصول على املعلومات
الواضحة والشفافة حول التوقعات والفرض والشراكات الناشطة في هذه املرحلة.
الرصد – ترصد منظمات املجتمع املدني ،في هذه املرحلة ،نواتج السياسة ّ
املنفذة ّ
وتقيمها ،ويجب وضع أنظمة رصد
فاعلة وشفافة تضمن الهدف املرجو.
ّ
إعادة الصياغة – عقب التنفيذ والرصد ،قد يكون قد تم تحديد تغييرات في احتياجات املواطنين أو في فاعلية
بعض السياسات أو االستراتيجيات ،بحيث تدعو الحاجة إلى تغيير في السياسة .وعلى إعادة الصياغة أن تستند
على الحصول على املعلومات وعلى فرص الحوار لتحديد احتياجات ومبادرات جديدة ،على حد سواء.15

 14املرجع نفسه ،ص.3 .
 15املرجع نفسه ،ص.4 .
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توص ي املدونة بأدوات عملية بإمكانها تمكين املشاركة املدنية في كافة مراحل عملية صنع القرار بأكملها ،مثال توفير آليات
مشاركة إلكترونية وزيادة القدرة من خالل الدورات التدريبية وبرامج التبادل وخلق الهيكليات مثال الهيئات املنسقة واعتماد
أخيراّ ،
وثائق إطارية مثال اإلتفاقيات الثنائية التي تضع األساس للعالقة بين السلطات العامة ومنظمات املجتمع املدنيً .
تقدم
ّ
سياق لصنع القرارات،
املدونة مصفوفة املشاركة املدنية ،املشار إليها أدناه ،والتي يعتبرها مجلس أوروبا قابلة للتطبيق في أي ٍ
وطنيا أو ً
محليا أو ً
إن كان ً
دوليا .ويمكن استعمالها بعدة طرق ،بما فيها ملتابعة مستويات مشاركة املجتمع املدني أو تقييم
مشاركة منظمة املجتمع املدني أو كمورد لنشاطات تخطيط منظمة املجتمع املدني أو لتحديد طرق لتعزيز املشاركة عن
طريق اإلنتقال إلى مستوى أعلى.
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 .3ممارسات أفضل ملنظمات حكومية دولية أخرى
تختلف مشاركة املنظمات الحكومية الدولية مع املجتمع املدني بحسب نوع املنظمة الحكومية الدولية والسياق الذي تعمل
ّ
فيه .إال أنه يمكن تحديد العديد من أوجه التشابه ألن معظم املنظمات الحكومية الدولية لديها قيم ورؤيا مماثلة في ما
يختص بأهمية مشاركة املجتمع املدني ومزاياها .ويستعرض هذا القسم السياسات ذات الصلة الصادرة عن مجلس أوروبا
ومنظمة الدول األميركية واملجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة والبنك الدولي.
أ .مجلس أوروبا
ّ
ّ
تبنى مجلس أوروبا سياسة إشراك للمجتمع املدني متينة وفاعلة ً
جدا ،تركز بشكل خاص على منح هذه املنظمات ‘صفة
تشاركية‘ في املنتديات الرائدة في مجاالت صنع السياسات واتخاذ القرارات .تندرج عالقات مجلس أوروبا مع املنظمات غير
الحكومية في إطار فئتين واسعتين:
.I

العالقات مع املنظمات الدولية غير الحكومية :يمكن أن ُينظر إليها على ّأنها العالقات القانونية ملجلس أوروبا مع املنظمات
ً
جماعيا بمؤتمر املنظمات
غير الحكومية .تساهم املنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على صفة تشاركية واملعروفة
الدولية غير الحكومية ملجلس أوروبا ،بشكل فاعل ،في عملية صنع القرار في مجلس أوروبا وفي تنفيذ برامجه ،وبالتالي
تضمن صلتها بتوقعات األوروبيين.

.II

برامج املجتمع املدني مع املنظمات غير الحكومية الشريكة :ترمي برامج التعاون للمجتمع املدني إلى تعزيز دور املجتمع
املدني في ديمقراطية تعددية ،وبشكل خاص تشجيع املشاركة العامة في صنع القرارات.16

مؤتمر املنظمات الدولية غير الحكومية ملجلس أوروبا املشار إليه أعاله هو الهيئة الرئيسة التي تمثل املنظمات الدولية غير
الحكومية التي تتعدى الـ  400والتي تتمتع بصفة تشاركية في مجلس أوروبا .ويتخذ املؤتمر قرارات متعلقة بالسياسات ويتبنى
برامج عمل من خالل اإلشتراك في الحوار (أو ‘الحوار الرباعي‘ ،الذي يمثل طبيعة النقاشات الرباعية اإلتجاه) مع لجنة الوزراء
والجمعية البرملانية ومؤتمر السلطات املحلية واإلقليمية التابعة ملجلس أوروبا .الهدف هو "التأكد من عمل الصفة
التشاركية بشكل صحيح وبالتالي املساعدة على تكريس الدور السياس ي للمجتمع املدني في مجلس أوروبا" .17وفي حين أن منح
الصفة الخاصة للمنظمات الدولية غير الحكومية يعود إلى سنة  ،1952إال أن لجنة الوزراء لم ّ
تقرر اإلعتراف بها كهيئة
ومنحها أمانة عامة وإمكانية الوصول إلى غرف اإلجتماعات ،كما والترجمة الفورية الجتماعاتها ،إال عقب ‘املؤتمر العام
للمنظمات الدولية غير الحكومية‘ .18يجتمع املؤتمر ً
حاليا مرتين في السنة في ستراسبورغ خالل الجلسات العادية للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا ،19وينظم حفالت متصلة بأولويات مجلس أوروبا في مراحل مختلفة طوال السنة.20
 16مجلس أوروبا :مجلس أوروبا واملنظمات غير الحكومية :معززي الديمقراطية واملواطنة الفاعلة في أوروبا .متوفر على الرابط التالي:
https://www.coe.int/en/web/ingo/overview
 17مجلس أوروبا :مؤتمر املنظمات غير الحكومية الدولية في مجلس أوروبا .متوفر على الرابط التاليhttps://www.coe.int/en/web/ingo/the-conference-of-ingos-in-a- :
nutshell.
 18مجلس أوروبا :تاريخ مؤتمر املنظمات غير الحكومية الدولية في مجلس أوروبا ،2016 ،ص .3 .متوفر على الرابط التالي.https://www.coe.int/en/web/ingo/conference :
 19مجلس أوروبا ،املذكرة .18
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يقوم مؤتمر املنظمات الدولية غير الحكومية ً
أيضا ،كجزء من مهمته للمساعدة في زيادة مشاركة املنظمات غير الحكومية في
عملية صنع القرارات ،بزيارات للدول األعضاء للقاء منظمات غير حكومية محلية وسلطات عامة ،بغية "تعريفها إلى مؤتمر
املنظمات الدولية غير الحكومية وتحقيق فهم أفضل للتعاون بين املنظمات غير الحكومية وصانعي القرار ومناقشة مشاركة
املنظمات غير الحكومية في عملية صنع القرارات العامة ".ويستمع املؤتمر إلى املنظمات غير الحكومية والسلطات العامة،
ّ
على حد سواء ،بغية قياس استخدامهم لألدوات التشاركية ويتابع كل زيارة بواسطة تقرير يسلط الضوء فيه على املسائل
الهامة التي تواجه املنظمات غير الحكومية في ذينك السياق والوقت ّ
املحددين ويصيغ التوصيات لتحسين فاعلية التعاون.21
وقد أجريت ،منذ العام  12 ،2015زيارة.
وقد ّ
حددت لجنة الوزراء ،في قرارها ( ،3)2016الشروط واألحكام الذي يجب اإليفاء بها بغية الحصول على الصفة
ّ
توقع ً
التشاركية .22وعلى املنظمات الدولية غير الحكومية الراغبة بالحصول على هذه الصفة أن ّ
ً
تقدم ً
بيانا
رسميا وأن
طلبا
تقبل بموجبه املبادئ املنصوص عليها في مقدمة النظام األساس ي ملجلس أوروبا ومادته األولى .وعلى كل منظمة دولية غير
تقدمت بطلب أن ّ
حكومية ّ
تقدم نظامها األساس ي وقائمة بأي منظمات أعضاء ونشاطها وتقاريرها املالية للسنتين
ً
املنصرمتين .23إضافة إلى ذلك ،يمكن لهذا النظام األساس ي أن ُيعطى فقط للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تستوفي

الشروط الجوهرية التالية:
أ)

التي تحترم القيم واملبادئ ملجلس أوروبا وتدافع عنها؛

ب) القادرة ،من خالل عملها ،على دعم تحقيق تلك الوحدة األوثق املشار إليها في املادة األولى من النظام األساس ي ملجلس أوروبا؛
تم اعتماده ً
بناء على قانون تأسيس ي ّ
ت) التي تم إنشاؤها ً
وفقا للمبادئ الديمقراطية؛
ث) التي تتمتع بهيكلية وحوكمة ديمقراطيتين؛
ج) التي تكون تمثيلية بشكل خاص في مجال (مجاالت) اختصاصها وفي مجاالت عملها التي يتشارك فيها مجلس أوروبا؛
ح) التي تكون ممثلة على الصعيد األوروبي ،أي أن لديها أعضاء في خمسة دول أعضاء في مجلس أوروبا ،على األقل؛
خ) التي أنشئت وقامت بنشاطات على األقل سنتين قبل موعد تقديم طلبها للصفة التشاركية؛
د) التي لديها عالقات ناجحة قائمة مع مجلس أوروبا؛
ذ) القادرة على املساهمة واملشاركة الفعليتين في مداوالت مجلس أوروبا ونشاطاته؛
ً
معروفا من قبل املجتمع24.
ر) القادرة على جعل عمل مجلس أوروبا

 20مجلس أوروبا ،مؤتمر املنظمات غير الحكومية الدولية :الصفة التشاركية .متوفر على الرابط التاليhttps://www.coe.int/en/web/ingo/participatory-status :
 21مجلس أوروبا ،الزيارات القطرية ملؤتمر املنظمات غير الحكومية الدولية .متوفر على الرابط التالي.https://www.coe.int/en/web/ingo/country-visits :
 22القرار  CM/Res(2016)3الصادر عن لجنة الوزراء املعنية بالصفة التشاركية للمنظمات الدولية غير الحكومية ملجلس أوروبا 6 ،تموز/يوليو  .2016متوفر على الرابط
التاليhttps://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168068824c :
 23مجلس أوروبا ،مؤتمر املنظمات غير الحكومية الدولية :الصفة التشاركية ،املذكرة .21
 24ملحق القرار  ،CM/Res(2016)3املذكرة .23
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ب .منظمة الدول األميركية
ّ
ُت ُّ
عد منظمة الدول األميركية ،التي تأسست سنة  ،1948أقدم منظمة إقليمية في العالم ،وقد تحلت بإطار عمل متين ملشاركة
ّ
املجتمع املدني في هيئاتها السياسية منذ العام  1999عندما تبنت املبادئ التوجيهية ملشاركة منظمات املجتمع املدني في
نشاطات منظمة الدول األميركية .25وقد ّ
تسجل حتى تاريخ اليوم  465منظمة من املجتمع املدني لدى منظمة الدول األميركية
وقد ّ
تم إنشاء ما يقارب  600اتفاقية تعاون مع املجتمع املدني.26
وتستند مقاربة منظمة الدول األميركية ملشاركة منظمات املجتمع املدني إلى املادتين  6و 26من امليثاق الديمقراطي للبلدان
تنص املقاربة على أنه لكافة املواطنين الحق واملسؤولية باملشاركة في القرارات املتعلقة ّ
األمريكية 27.و ّ
بتطورهم ،وأن منظمة
الدول األميركية ستقوم ببرامج ونشاطات ّ
مصممة لنشر املبادئ واملمارسات الديمقراطية وتعزيز الثقافة الديمقراطية .وهي
تفرض على املنظمة استشارة الدول األعضاء والتعاون معهم على أساس مستمر ،وأن تأخذ بعين اإلعتبار مساهمات
منظمات املجتمع املدني .بحسب منظمة الدول األميركية ،فقد أدى وجود مشاركة املجتمع املدني ،منذ  ،1999إذ أخذ
التفاهم والثقة بين منظمات املجتمع املدني ومنظمة الدول األميركية بالنمو ،إلى "تحقيق أهداف نصف الكرة الغربي
ّ
املتعدد األبعاد ،كما ومبادرات أخرى
القاضية بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز التكامل اإلنمائي واألمن
ّ
تشكل ً
جزءا من الخطة األميركية.28
قيد التنفيذ في منظمة الدول األميركية والتي
.i

فرص اشتراك منظمات املجتمع املدني

ثمة ثالث طرق يمكن ملنظمات املجتمع املدني اإلشتراك فيها في عمل منظمة الدول األميركية .الطريقة األولى هي التسجيل في
منظمة الدول األميركية .الطريقة الثانية هي املشاركة من دون التسجيل من خالل حضور اجتماعات الجمعية العامة
واملجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي أو هيئات مختصة أخرى في منظمة الدول األميركية بصفة
‘ضيف خاص‘ .أما الطريقة الثالثة فهي املشاركة في نشاطات محددة ملنظمة الدول األميركية من خالل توقيع اتفاقيات تعاون
مع األمانة العامة ملنظمة الدول األميركية لتطوير برامج مشتركة.29
ّ
عندما تتبع منظمات املجتمع املدني املسار األول
وتتسجل في منظمة الدول األميركية ويوافق املجلس الدائم على مشاركتها،
يحق لها:

 25املجلس الدائم ملنظمة الدول األمريكية ،القرار ) ،CP/RES. 759 (1217/99مبادئ توجيهية ملشاركة منظمات املجتمع املدني في أنشطة منظمة الدول األمريكية 15 ،كانون
األول/ديسمبر  .1999متوفر على الرابط التالي.http://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/index.shtml :
 26منظمة الدول األمريكية ،العالقات مع منظمات املجتمع املدني .متوفر على الرابط التالي.http://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/index.shtml :
27امليثاق الديمقراطي ما بين الدول األميركية 11 ،أيلول/سبتمبر  .2001متوفر على الرابط التاليhttps://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm :
 28منظمة الدول األمريكية ،العالقات مع منظمات املجتمع املدني .املذكرة .27
 29منظمة الدول األمريكية ،دليل مشاركة ااملجتمع املدني في أنشطة منظمة الدول األمريكية ،ص .21 .متوفر على الرابط التالي:
.https://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/manual.shtml
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•

رفع التوصيات وتقديم املساعدة في التنفيذ الفاعل لقرارات منظمة الدول األميركية املتخذة في كل جلسة للجمعية العامة ،بشكل

•

مالئم.
ُ
استالم الجدول الزمني الجتماعات منظمة الدول األميركية واملواضيع التي ستناقش في اإلجتماعات ،عند اإلمكان.

•

تعيين املمثلين للمشاركة في اإلجتماعات العامة للمجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي والهيئات التابعة لهما.
الحصول على االستشارات االفتراضية عبر شبكة اإلنترنت حول مسائل ومبادرات ّ
تروجها منظمة الدول األميركية.

•

املساهمة في تحضير جدول أعمال اإلجتماع السنوي للمجلس الدائم املتعلق بمسألة ذات مصلحة خاصة ملنظمات املجتمع املدني

•

املسجلة ،لحوار واسع وموضوعي.
•

حضور اإلجتماعات املغلقة للمجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي والهيئات األخرى بموافقة رئيس اإلجتماع

•

املعني ،بالتشاور مع الوفود املشاركة للدول األعضاء.
ً
مسبقا الجتماعات فرق العمل واللجان الخاصة للمجلس الدائم أو مجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي.
استالم املستندات

•

توزيع املستندات الخطية قبل اجتماعات لجان املجلس الدائم أو مجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي.

•

تقديم املستندات الخطية التي ال تتجاوز الـ  2000كلمة ،حول مسائل تقع ضمن مجال صالحيتها الخاصة وتظهر في جدول األعمال أو
برنامج األعمال الجتماعات املجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي ولجانهماّ .
ويتم توزيع هذه املستندات من قبل
األمانة العامة للدول األعضاء.

•

استالم مقررات منظمة الدول األميركية املتخذة في كل جلسة للجمعية العامة30.

ً
ّ
املسجلة:
إضافة إلى ذلك ،بإمكان منظمات املجتمع املدني
•
•

املشاركة في اإلجتماعات العامة للمجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي والهيئات التابعة لهما.
ً
مواضيعيا باجتماعات املجلس الدائم أو مجلس البلدان
تقديم املدخالت عن طريق املستندات الخطية حول املسائل ذات الصلة
ُ
األمريكية للتكامل اإلنمائي ،ومن املستحسن أن ال تتجاوز الـ  2000كلمة (يجب أن ترفق النصوص التي تتجاوز الـ  2000كلمة
بملخصات تنفيذيةّ ،
توزعها األمانة العامة) .وقد تعطي منظمات املجتمع املدني ،بطريقة مماثلةً ،
ً
تقديما في بداية املداوالت،
عرضا
بموافقة لجنة املجلس الدائم أو مجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي املختصة املسبقة

•

الحصول على مسودات املقررات و/أو املقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة ،واملوافقة على التعليق عليها.

•

استالم املقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة ملنظمة الدول األميركية في جلستها العادية السنوية.

•

املشاركة في اإلجتماعات املغلقة للمجلس الدائم ومجلس البلدان األمريكية للتكامل اإلنمائي وهيئاتها السياسية ،بموافقة رئيس
الجلسة.

•

ً
مسبقا الجتماعات فرق العمل أو املجموعات املختصة للمجلس الدائم أو مجلس البلدان األمريكية للتكامل
استالم املستندات
اإلنمائي .وقد تقوم منظمات املجتمع املدني ،بعد املوافقة املسبقة ،بتصريح تقوم بتوزيعه إلى الدول األعضاء بغية أخذ املسألة بعين
اإلعتبار.

•

تقديم طلب للتمويل من الصندوق املحدد لدعم مشاركة منظمات املجتمع املدني في نشاطات منظمة الدول األميركية وفي عملية
مؤتمرات قمة األمريكيتين31.

 30منظمة الدول األمريكية ،صفة املجتمع املدني في منظمة منظمة الدول األمريكية .متوفر على الرابط التالي:
https://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/Status.shtml
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من الناحية اإلجرائية ،على منظمات املجتمع املدني التي تسعى إلى التسجيل أن ترسل ً
كتابا إلى األمانة العامة ملنظمة الدول
األميركية ،ي ّ
تضمن:
•

اإلسم الرسمي والعنوان وتاريخ تأسيس املنظمة وإسم (أسماء) مدرائها وممثليها القانونيين.

•

املجاالت الرئيسية للنشاط وعالقتها بنشاطات أجهزة منظمة الدول األميركية ووكاالتها وهيئاتها التي ترغب في املشاركة فيها.

•

األسباب التي تؤمن منظمة املجتمع املدني أنها تجعل مساهماتها املقترحة في نشاطات منظمة الدول األميركية مثيرة الهتمام املنظمة.

•

تحديد مجاالت عمل منظمة الدول األميركية التي تقترح دعم النشاطات القائمة فيها أو إعطاء التوصيات حول الطريقة املثلى لتحقيق
أهداف منظمة الدول األميركية32.

ً
ّ
يتضمن:
إضافة إلى ذلك ،على طلب التسجيل أن
•

نسخة مصدقة لدى كاتب العدل مليثاق منظمة املجتمع املدني أو صكها التأسيس ي أو نظامها األساس ي.

•

التقرير السنوي األحدث لنشاطات املنظمة.
ّ
بيان مهام املؤسسة موقع (من قبل مدير أو ممثل قانوني).

•
•

ّ
البيانات املالية للسنة املالية املنصرمة ،بما فيها اإلشارة إلى أي مصادر تمويل عامة أو خاصة (موقعة من قبل املسؤول املالي أو
املحاسب القانوني للمنظمة)33.

ّ
واملخصصة لنشاط منظمات
انعقد منذ العام  ،2002وبحسب ما تفيد صفحة اإلنترنت التابعة ملنظمة الدول األميركية
املجتمع املدني وإنجازاتها ،عدد كبير من اإلجتماعات التي شاركت فيها منظمات املجتمع املدني .وكان لهذه اإلجتماعات جداول
أعمال مختلفة من حيث املوضوع ،تتراوح بين تخفيف حدة الفقر ومكافحة العنصرية والحماية البيئية .وقد لعبت منظمات
أدورا هامة ً
املجتمع املدني ،بحسب منظمة الدول األميركية ً
جدا في هذه الظروف ،وساهمت بأفكار وتوصيات ّ
قيمة للدول
األعضاء في منظمة الدول األميركية واألمانة العامة ملنظمة الدول األميركية خالل املداوالت.34
ّ
مسجلة ،يمكن
ملتابعة املسار الثاني واملشاركة في اجتماع متعلق بمنظمة الدول األميركية بصفة منظمة مجتمع مدني غير
القيام بطلب الحضور بصفة ‘ضيف خاص‘ .وتشبه عملية القيام بهذا األمر طلب التسجيل .يجب إرسال كتاب قبل ً 30
يوما
ُ
من الحدث على األقل ،تطلب فيه منظمة املجتمع املدني املشاركة .متى تمت املوافقة على الطلب ،تمنح منظمة املجتمع
املدني صفة مراقب ُوت َّ
صنف على أنها ضيف خاص.35

 31منظمة الدول األمريكية ،سجل املجتمع املدني .متوفر على الرابط التالي .https://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/registry.shtml :راجع ً
أيضا ،منظمة الدول
األميركية ،دليل مشاركة املجتمع املدني في أنشطة منظمة الدول األمريكية ،املذكرة  ،30ص.22 ,
 32منظمة الدول األمريكية ،دليل مشاركة املجتمع املدني في أنشطة منظمة الدول األمريكية ،املذكرة  ،30ص.23 ,
 33املرجع نفسه.
 34منظمة الدول األميركية ،توصيات املجتمع املدني .متوفر على الرابط التالي.https://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/recomendations.shtml :
 35منظمة الدول األمريكية ،دليل مشاركة املجتمع املدني في أنشطة منظمة الدول األمريكية ،املذكرة  ،30ص .27- 25
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ّ
ً
أخيرا ،في ما يتعلق باملسار الثالث ،ثمة نوعان ممكنان من اتفاقيات التعاون بين منظمات املجتمع املدني ومنظمة الدول
األميركية .األولى ،وهي اتفاقيات التعاون العام ،مخصصة ملنظمات املجتمع املدني التي تسعى إلى تقديم خدمات استشارية
ّ
تتضمن الثانية ،وهي اتفاقيات التعاون الخاص،
لهيئات منظمة الدول األميركية وإلى نشر املعلومات حول نشاطاتها وبرامجها.
اتفاقيات حول تطوير البرامج التقنية أو اإلدارية أو املالية في مجاالت عمل منظمة الدول األميركية واتفاقيات حول املنظمات
ً
املختصة للبلدان األميركية بواسطة منظمة الدول األميركية واتفاقيات قام بها األمين العام مباشرة .36وعلى منظمة املجتمع
ّ
ّ ً
تحدد أوال القسم لدى األمانة العامة الذي يتولى املجال املواضيعي املعني،
املدني ،إلبرام أي من هذه اإلتفاقيات الخاصة ،أن

وأن ّ
تقدم اقتر ً
احا ذا أهداف محددة بشكل واضحُ .وتلزم منظمات املجتمع املدني ،بموجب اتفاقية تعاون مع منظمة الدول
األميركية ،بأن يكون لديها املوارد اإلقتصادية واملوظفين الكافيين إليفاء املوجبات والشروط املشار إليها في االتفاقية،
ومتابعتها بالشكل املطلوب.
.ii

مؤتمرات قمة األمريكيتين

ّ
كانت منظمة الدول األميركية ،وال تزال ،الوطن املؤسساتي واملنظم املركزي ملؤتمرات قمة األمريكيتين ،منذ العام  .2001وقد
خلقت منظمة الدول األميركية ،من خالل هذه املؤتمرات ،الكثير من الفرص ملشاركة منظمات املجتمع املدني وحوارها.
وبشكل خاص" ،تدعم منظمة الدول األميركية منتديات املجتمع املدني في صياغة التوصيات املتعلقة بعملية القمة وخطة
البلدان األمريكية وتعقد اجتماعات خاصة مع مجموعة استعراض تنفيذ القمة لتبادل املعلومات حول عملية القمة ،وتعمل
مع مختلف شبكات املعارف للمجتمع املدني لتبادل املعلومات وتقديم اآلراء حول تنفيذ ومتابعة واليات القمة بين منظمات
املجتمع املدني والحكومات ومنظمات البلدان األمريكية واألنظمة الدولية".37
ّ
تشكل عملية مؤتمرات قمة األمريكيتين أكبر منتدى حكومي في املنطقة ،اجتمع فيه رؤساء الحكومات للدول األعضاء بشكل
ُ
منتظم كل سنتين إلى ثالث سنوات منذ العام  1994ملناقشة جدول أعمال املنظمة 38.وقد أثبتت مشاركة منظمات املجتمع
املدني على أنها "وسيلة ّ
قيمة وهامة لشمل الجهات الفاعلة اإلجتماعية في الجهود إلحراز التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
وتحقيق الحوكمة الرشيدة" من خالل عملية مؤتمرات القمة ،وقد ّ
أقرت عدة إعالنات للمؤتمر بالدور الهام للمجتمع املدني
ً 39
مثاال على ذلكّ ،
تم اإلتفاق خالل قمة بورت أوف سباين (مرفأ
وقامت بتعهدات لخلق فرص أكبر ملشاركة املجتمع املدني .
اسبانيا) في ترينيداد وتوباغو في العام  2009على أن تشجيع مشاركة املواطنين واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني في تصميم
سياسات وبرامج التنمية وتنفيذها ،كما وفي تقديم املساعدة التقنية واملالية وتعزيز قدرتهم على املشاركة بشكل أكمل في
نظام البلدان األميركية وبنائها يجب أن ُيستكمل من قبل منظمة الدول األميركية.40

 36املرجع نفسه ،ص.27 .
 37املرجع نفسه ،ص.30 .
 38املرجع نفسه ،ص.29 .
 39املرجع نفسه ،ص.30 .
 40املرجع نفسه ،ص.32-31 .

مركز القانون والديمقراطية هو منظمة غير ربحية لحقوق إنسان وتعمل على املستوى الدولي لتأمين الخبرة القانونية في مجال حقوق اإلنسان والتي هي أساس
الديمقراطية

- 11 -

تحسين مشاركة املجتمع املدني في جامعة الدول العربية

ت .املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة
يشكل املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة ً
ً
رئيسيا لألمم املتحدة ذو إطار عمل رسمي للمشاركة مع املنظمات
جهازا
غير الحكومية .41تمنح العملية الرسمية الصفة اإلستشارية للمنظمات غير الحكومية ،ويعطيهم هذا األمر الحق باملشاركة في
املؤتمرات الدولية لألمم املتحدة ذات العالقة ،كما وفي اجتماعات الهيئات التحضيرية لهذه املؤتمرات.42
وقد منح املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ،منذ تأسيسه عام  ،1945الصفة اإلستشارية لحوالي  4,200منظمة غير حكومية.
العالقة بين املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي واملجتمع املدني متبادلة وتسمح للمجلس بمعرفة املنظمات التي تتمتع بخبرة في
مجاالت هامة ،وتسمح لها في ذات الوقت بالتعبير عن آرائها على الساحة الدولية.43
يرعى قرار املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي رقم  31/1996الذي "يلخص شروط األهلية للصفة اإلستشارية وحقوق املنظمات
غير الحكومية وموجباتها في الصفة اإلستشارية واألصول لسحب الصفة اإلستشارية أو تعليقها ودور لجنة املجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي للمنظمات غير الحكومية ومهامها ومسؤوليات األمانة العامة لألمم املتحدة في دعم العالقة
اإلستشارية "44منح الصفة اإلستشارية للمنظمات غير الحكومية45.

ُ
ّ
تنص املادة  13من القرار رقم  31/1996الشروط الرسمية لكي تمنح املنظمات غير الحكومية الصفة اإلستشارية:
ً
رسميا لدى السلطات الحكومية املالئمة كمنظمة غير حكومية/ال تبغى الربح) ملدة
على املنظمة غير الحكومية أن تكون قائمة (مسجلة
ّ
ً
قانونيا وبيان مهام ّ
ً
تم اعتماده بطريقة ديمقراطية وسلطة للتكلم نيابة عن أعضائها
سنتين على األقل وأن يكون لديها مقر معترف به
وهيكلية تمثيلية وآليات مساءلة مالئمة وعمليات صنع قرار ديمقراطية وشفافة .وعلى املوارد األساسية للمنظمة أن تكون مشتقة،
بجزئها األكبر ،من مساهمات الشركات املنتسبة الوطنية أو عناصر أخرى أو أعضاء أفراد.

ّ
ويشدد املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي على أهمية املبادئ الديمقراطية والشفافية ويؤكد على الحاجة للمنظمات غير
الحكومية التي تسعى إلى الحصول على الصفة اإلستشارية أن تتماش ى مع "روحية ميثاق األمم املتحدة وأهدافه ومبادئه."46
هناك ثالثة أنواع من الصفات اإلستشارية التي يمكن منحها من قبل املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي .األولى هي الصفة
ّ
ً
قانونيا .الصفة الثاني ،الصفة
املخصصة للمنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة واملعترف بها
اإلستشارية ‘العامة‘،
 41املجلس االقتصادي واالجتماعي ،العمل مع املجلس االقتصادي واالجتماعي ،ودليل املنظمات غير الحكومية للحصول على الصفة االستشارية ،ص .6 .متوفر على الرابط
التالي.http://csonet.org/content/documents/Brochure.pdf :
 42شعبة التنمية االجتماعية الشاملة التابعة لألمم املتحدة ،تعزيز مشاركة املجتمع املدني في األمم املتحدة .متوفر على الرابط التالي:
.https://www.un.org/development/desa/civil-society/2016/02/17/strengthening-civil-society-engagement-at-the-un/
 43املرجع نفسه.
 44املجلس االقتصادي واالجتماعي ،العمل مع املجلس االقتصادي واالجتماعي ،ودليل املنظمات غير الحكومية للصفة االستشارية ،املذكرة  ،42ص.6 .
 45املجلس االقتصادي واالجتماعي ،القرار  ،31/1996العالقة االستشارية بين األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية 25 ،تموز/يوليو  .1996متوفر على الرابط التالي:
 .http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm.راجع ً
أيضا ،األمم املتحدة ،الصفة االستشارية مع املجلس االقتصادي واالجتماعي .متوفر على
الرابط التاليhttp://www.un.org/esa/coordination/ngo/about.htm :
 46املرجع نفسه ،املادة .2
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اإلستشارية ‘الخاصة‘ُ ،تمنح للمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة املخصصة في مجاالت ّ
معينة من النشاط التي يغطيها
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي .الصفة الثالثة هي صفة ‘القائمة‘ ،املعطاة للمنظمات غير الحكومية التي ال تندرج في أي من
ً
حيزا ً
عامة ً
ضيقا لعملها .47متى ُمنحت منظمة ما الصفة اإلستشارية وكانت سمعتها جيدة أمام املجلس
الفئات األخرى وتملك
اإلقتصادي واإلجتماعي ،بإمكانها املشاركة في مجموعة من األحداث ،بما فيها جلسات املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي العادية
وجلسات لجانها والهيئات التابعة األخرى ،مثال لجنة وضع املرأة أو لجنة التنمية املستدامة ،التي تلتئم أغلبيتها مرة في السنة
على األقل .48في تلك الجلسات ،قد ّ
تقدم املنظمات غير الحكومية تصريحات خطية مسبقة وتقوم بتصريحات شفهية
ّ
وتجتمع مع ممثلين رسميين آخرين أو ممثلين عن منظمات غير حكومية وتنظم أحداث موازية وتحضرها وتشارك في
النقاشات والحوارات التفاعلية وحلقات النقاش واإلجتماعات غير الرسمية 49.إال أن رقعة هذه النشاطات قد تختلف من
هيئة إلى هيئة ،وتعتمد على نوع الصفة اإلستشارية التي تتمتع بها املنظمة غير الحكومية .يمكن للمنظمات غير الحكومية
ذوات الصفة العامة ،على سبيل املثال ،أن ّ
تقدم تصاريح خطية ال تتجاوز الـ  2000كلمة ،في حين أن بإمكان تلك التي تتمتع
بصفة استشارية خاصة أن تحصل على  500كلمة كحد أقص ى.
واألهم من ذلك ،أن الصفة اإلستشارية للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي تسمح للمنظمات غير الحكومية املعتمدة أن يكون
لديها صفة مراقب في جلسات مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وهو هيئة غير تابعة للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.
لتنفيذ هذا األمر ،على املنظمة غير الحكومية ذات الصفة اإلستشارية لدى املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي أن ترسل كتاب
طلب لإلعتماد لدى املجلس.50
ث .البنك الدولي
فهم ألهداف البنك ودعمها
تشترك مجموعة البنك الدولي مع املجتمع املدني من خالل اتصاالت استراتيجية ،عن طريق بناء ٍ
والدعوة لفرص حوار بين البنك واملجتمع املدني وتسهيل الوصول إلى وحدات البنك ذات الصلة .51وبشكل عام ،يتفاعل
البنك الدولي مع نوعين من املنظمات غير الحكومية :املنظمات غير الحكومية التشغيلية التي تشترك بشكل رئيس ي في تصميم
املشاريع املتعلقة بالتنمية واملنظمات غير الحكومية املناصرة التي تتمركز نشاطاتها الرئيسية حول الدفاع عن قضايا محددة
أو تشجيعها ،ومحاولة التأثير على سياسية وممارسة البنك الدولي لهذه األهداف.52
ّ
وتتضمن
الهيئة املسؤولة عن اإلشراف على مشاركة البنك الدولي ملنظمات املجتمع املدني هي فريق املجتمع املدني العاملي.
صالحيته البحث عن منظمات "ذات حضور في الحياة العامة ّ
وتعبر عن مصالح أعضائها والغير وقيمهاً ،
بناء على اعتبارات
 47األمم املتحدة ،الصفة االستشارية مع املجلس االقتصادي واالجتماعي ،املذكرة .46
 48املجلس االقتصادي واالجتماعي ،القرار  ،31/1996املذكرة  ،46ص.12- 11 .

 49املرجع نفسه.
 50املرجع نفسه ،ص.18 .
 51البنك الدولي ،املجتمع املدني ,متوفر على الرابط التالي.http://www.worldbank.org/en/about/partners/civil-society :
 52مكتبات جامعة ديوك ( ،)Duke Universityاملنظمات غير الحكومية :التعاون ما بين املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غير الحكومية .متوفر على الرابط التالي:
https://guides.library.duke.edu/c.php?g=289595&p=1930435
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أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية" ،ثم املشاركة مع منظمات املجتمع املدني تلك من خالل "مشاركة
املعلومات والحوار حول السياسات واإلستشارة االستراتيجية والتعاون التشغيلي والشراكات املؤسساتية."53
ّ
ً
ارتفاعا في أعداد املشاركة ملنظمات املجتمع املدني التي تحضر
وقد شهد البنك الدولي ،في ما يتعلق بالحوار حول السياسات،
اجتماعات الربيع واإلجتماعات السنوية .الجدير بالذكر أن منتدى سياسات املجتمع املدني ينعقد باإلشتراك مع صندوق
ّ
ويشدد ً
أيضا على أهمية الشفافية وتعزيز الحوار
النقد الدولي الذي يتخذ منهجية مماثلة ملشاركة منظمات املجتمع املدني
مع منظمات املجتمع املدني.54
ّ
ً
ً
سنويا مباشرة قبل
يشكل منتدى سياسات املجتمع املدني الحدث الرئيس ي ملشاركة منظمات املجتمع املدني ،وهو ينعقد
ً
اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليّ .
ويقدم منتدى سياسات املجتمع املدني مساحة للحوار وتبادل لآلراء مع البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي ،كما ومنظمات املجتمع املدني األخرى ،والوفود الحكومية والجهات ذات املصلحة ،وذلك على
نطاق واسع من املواضيع .وعلى ممثلي منظمات املجتمع املدني الراغبين في الحضور أن يستحصلوا على اعتماد ّ
يتم على

اإلنترنت .ويجري فريق املجتمع املدني استعر ً
اضا ً
أوليا للطلبات لضمان تمثيل مقدمي الطلب منظمات املجتمع املدني
املشاركة في عمليات تنمية السياسات الدولية و/أو أن العمل ذات الصلة قد ّ
تم .ثم يجري استعر ٌ
اض آخر من قبل مكتب
مقر منظمة املجتمع املدني أو البالد التي تعمل فيها بشكل رئيس ي ،أو بالد جنسية ّ
املستقر في بالد ّ
ّ
مقدم
املدراء التنفيذيين
َّ
الطلبّ .
ويتم هذا األمر في غضون ثمانية أيامُ ،يبلغ عندها املمثلون بواسطة البريد اإللكتروني القرار النهائي .ويمكن ملمثلي

منظمات املجتمع املدني ،في منتدى سياسات املجتمع املدني ،أن يشتركوا في اجتماع مائدة مستديرة مع مدراء البنك الدولي
التنفيذيين وأن يحضروا حوالي  40جلسة حوار حول السياسات ،منظمة في أغلبيتها من قبل منظمات املجتمع املدني.55
ويقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ً
أيضا بإلتزام اإلستمرار بتحديث منتدى سياسات املجتمع املدني وتحسينه،
ويديران لهذا الهدف جلسة آراء لتقييم ملنتدى سياسات املجتمع املدني في يوم املنتدى األخير 56ويقومان باستطالع ما بعد
ُ
ُ
منتدى سياسات املجتمع املدني ،تراجع نتائجه وتنشر.57
وقد استمر التعاون التشغيلي والشراكات املؤسساتية بين البنك الدولي ومنظمات املجتمع املدني في النمو .وبحلول العام
" ،2015ازدادت تنمية املشاريع ملنظمات املجتمع املدني في املشاريع املمولة من البنك ...من  %21في العام  1990إلى ."58%88
ّ
ويساهم اإلشتراك املتزايد ملنظمات املجتمع املدني في املشاريع واملبادرات ّ
التوجه نحو
املمولة من البنك الدولي في برهنة
 53البنك الدولي ،املجتمع املدني ,املذكرة .52
 54البنك الدولي ،املجتمع املدني ,املذكرة  ،52وصندوق النقد الدولي ،صحيفة الوقائع الخاصة بصندوق النقد الدولي :صندوق النقد الدولي واملنظمات غير الحكومية .متوفر
على الرابط التالي.http://www.imf.org/external/np/exr/facts/civ.htm :
 55البنك الدولي ،املجتمع املدني ,املذكرة .52
 56البنك الدولي ،منتدى سياسات املجتمع املدني :دليل للمشاركين :تشرين األول/أكتوبر  ،2017 ،13 – 10ص .4 .متوفر على الرابط التالي:
.http://pubdocs.worldbank.org/en/398441507162124220/17AM-CSO-Participants-Guide.pdf
 57البنك الدولي ،منتدى سياسات املجتمع املدني .Summary of CSO Registration & Post-CSPF Survey Results :متوفر على الرابط التالي:
.http://pubdocs.worldbank.org/en/999171509575665176/AM17-CSPF-Data-and-Survey-Results.pdf
 58البنك الدولي ،املجتمع املدني ،املذكرة .52

مركز القانون والديمقراطية هو منظمة غير ربحية لحقوق إنسان وتعمل على املستوى الدولي لتأمين الخبرة القانونية في مجال حقوق اإلنسان والتي هي أساس
الديمقراطية

- 14 -

تحسين مشاركة املجتمع املدني في جامعة الدول العربية

التعاون املتزايد بين البنك الدولي ومنظمات املجتمع املدني .وال تزال منظمات املجتمع املدني وممثلوها ُتعطى ً
دورا أكثر أهمية
في حوكمة البنك الدولي ،بما في ذلك تقديم املدخالت حول تخصيص املوارد للمشاريع واملشاركة في عدة هيئات استشارية في
البنك.
ّ
وقد سلط البنك الدولي الضوء ،في استعراضه األخير ملمارسات مشاركة املجتمع املدني ،على الجهود الكثيرة لإلستمرار في
توسيع رقعة املشاركة على كافة األصعدة .وقد ّ
تم إنشاء مجموعة استشارية للمجتمع املدني حول الصحة والتغذية والسكان
بين  2010و ،2012لتقديم آليات للحوار متعلقة بسياسة الصحة وبرمجتها .وكانت منظمات املجتمع املدني مشاركة بشكل
ً
وتغير املناخ ،وأبرم البنك ً
فاعل في مسائل متعلقة ببرامج البنك للبيئة ّ
عددا من الشراكات وأجرى ً
تدريبا مشتركا مع منظمات
املجتمع املدني حول مبادرات جمع البيانات والتبادل املفتوح للبيانات املفتوحة ورسم الخرائط الجغرافية للمشروع ،بغية
تم بذل جهود كبيرة ً
املساعدة في رصد املشاريع والنهوض بعد الكوارث .وقد ّ
أيضا لشمل منظمات املجتمع املدني في عمليات
صنع القرار َّ
آلليتي تقديم منح ،أال وهما البرنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي والشراكة العاملية للمساءلة اإلجتماعية.

 .4ممارسات جامعة الدول العربية
ً
ال يزال الطريق طويال أمام جامعة الدول العربية من حيث تطوير سياسات وممارسات مشاركة قوية مع منظمات املجتمع
املدني مقارنة بنظيراتها من املنظمات الحكومية الدولية من مناطق أخرى ذات حجم ومهمة متشابهين .لكي يتمكن املجتمع
ُ
ً
انفتاحا وشفافية بكثير ،وأن تدخل إصالحات جدية
املدني من املشاركة بشكل هادف ،على الجامعة العربية أن تصبح أكثر
ّ
على إجراءاتها الداخلية لضمان التشاور الحقيقي .وقد تم التبيان أنه حتى عندما تمكنت منظمات املجتمع املدني من
املشاركة بشكل وثيق مع الجامعة ،كما حدث أثناء األزمات في دارفور وسوريا ،لم يتوفر منتدى منتظم ملشاركة منظمات
املجتمع املدني وال سياسة واضحة لكيفية املشاركة .باإلضافة إلى ذلك ،لدى بعض هيئات الجامعة مبادئ توجيهية تعكس
ً
ً
عدائيا تجاه املجتمع املدني59.
موقفا
ينص ميثاق جامعة الدول العربية (امليثاق) ،الذي تم اعتماده في  ٢٢آذار من عام  ،١٩٤٥في املادة  ٢منه ،على أن الغرض من
ً
تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقاللها وسيادتها وتعزيز
الجامعة هو توثيق الصالت بين الدول األعضاء وتنسيق سياساتها
التعاون في الشؤون االقتصادية واملالية واملواصالت والثقافة والشؤون االجتماعية والصحية ،من بين جملة من الشؤون
األخرى 60.وفي عام  ،٢٠٠٢أنشأت الجامعة إدارة منظمات املجتمع املدني التي أصبحت بمثابة نقطة اتصال بين منظمات
املجتمع املدني وأجهزة الجامعة وآلياتها 61.وبحسب الجامعة ،تعمل أمانتها على توسيع التعاون والتنسيق بين منظمات
املجتمع املدني العربية من أجل تطوير استراتيجيات للشراكة وتعزيز قدراتها املؤسسية وتوعية املجتمعات العربية بدور

 59مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،تشرين الثاني  ،٢٠١٥ص .٥-٤ .متوفر على
الرابط التاليhttps://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/league-arab-states-manual-ar-20151125.pdf :
 60ميثاق جامعة الدول العربية ٢٢ ،آذار  .١٩٤٥متوفر على الرابط التاليhttp://www.refworld.org/docid/3ae6b3ab18.html. :
 61جامعة الدول العربية ،املجتمع املدني .متوفر على الرابط التاليhttp://www.lasportal.org/en/Pages/default.aspx :
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املجتمع املدني وإنشاء شبكة واسعة من منظمات املجتمع املدني النشطة في املنطقة العربية وتسهيل التفاعل والتعاون
بينها62.
وقد برز اهتمام الجامعة املتزايد بهذا املوضوع من خالل عدد من املبادرات التي طرحها األمين العام السابق للجامعة السيد
عمرو موس ى في عام  2002من ضمنها استحداث منصب "مفوض األمين العام للمجتمع املدني" ،والذي تواله عدد من أهم
ً
الشخصيات العربية حيث تواله دولة السيد طاهر املصري  ،ثم تم تطوير املنصب الحقا ليصبح "مبعوث األمين العام
للمجتمع املدني" ،وهو منصب تولته السفيرة نانس ي بكير ،ثم السفيرة د .هيفاء أبو غزالة .كما تم استحداث إدارة تعنى
بشؤون " املجتمع املدني " وذلك في إطار إعادة هيكلة األمانة العامة وتطوير منظومة العمل العربي املشترك63 .
ونص القرار رقم  280الخاص بتطوير املجلس االقتصادي واالجتماعي والصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس
بتاريخ  23أيار/مايو 2004على املوافقة على "حضور الجمعيات األهلية وغير الحكومية العربية واتحادات املجتمع املدني
املعتمدة لدى الدول األعضاء بصفة مراقب في اجتماعات املجلس ولجانه ،وذلك بدعوة من األمانة العامة وفق الضوابط التي
يضعها املجلس واألمين العام" .وعليه ،أقر املجلس االقتصادي واالجتماعي املعايير والضوابط التي يتم بموجبها مشاركة
منظمات املجتمع املدني في اجتماعاته بصفة مراقب بموجب قراره رقم  1540خالل الدورة غير العادية املنعقدة بتاريخ 6
كانون الثاني/يناير عام  .2005كما تم إضافة تلك املعايير والضوابط في النظام الداخلي املعدل للمجلس االقتصادي
واالجتماعي.
ً
محدودا مع منظمات املجتمع املدني .والعالقة تبدو من خالل األهداف التي
ولكن ،من الناحية العملية ،يبقى التفاعل
صاغتها جامعة الدول العربية تجاه منظمات املجتمع املدني أنها باتجاه واحد .وقامت القمة العربية االقتصادية والتنموية
واالجتماعية (كانون الثاني/يناير  -2013الرياض) بتفعيل دور منظمات املجتمع املدني العربي دعت الدول األعضاء إلى
مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق شراكة بين الحكومات ومنظمات املجتمع املدني وخاصة في عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية .كما دعت منظمات ومنظمات املجتمع املدني إلى تقديم املزيد من املبادرات في املجاالت االجتماعية والتنموية
واملساعدات اإلنسانية ،بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة أقوى في املنطقة العربية 64.فعلى أرض الواقع ال توجد هذه
الشراكة الحقيقية بين الحكومات ومنظمات املجتمع املدني في غالبية الدول العربية .كما ان منظمات املجتمع املدني اكثر
ً
حذرا في انفتاحها تجاه جامعة الدول العربية ،في إشارة إلى ان الثقة بين كال الطرفين ما زالت ضعيفة.
لقد بدأت الدعوات إلى تحقيق اإلصالحات على امليثاق ليشمل حماية حقوق اإلنسان منذ زمن طويل وتزايدت بعد الربيع
ُ
العربي في عام  .٢٠١١وفي العام نفسه ،أطلقت عملية إصالح سنحت فرصة نادرة ملشاركة املجتمع املدني .فاحتشدت
ّ
وتحركت بطريقة ّ
ّ
وموحدة لتقديم توصياتها لإلصالح التي علمت بها الجامعة من
منسقة
منظمات املجتمع املدني بسرعة
خالل إبالغ رسائل خاصة وعامة إلى املسؤولين املعنيين واالنخراط في حمالت مباشرة من خالل اجتماعات مع ممثلي الدول
األعضاء .وأفضت عملية اإلصالح إلى أنشاء أربع لجان لإلصالح ،بما فيها لجنة للمشاركة املجتمعية في الجامعة 65.وشملت

 62املرجع نفسه.
 63منشور على الرابط التاليhttp://www.lasportal.org/ar/civilsociety/Pages/default.aspx :
 64رابط موقع جامعة الدول العربية http://www.lasportal.org/ar/civilsociety/Pages/default.aspx
 65مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،ملحوظة رقم  ،٦٠ص ١٥ .وص.٣١-٣٠ .
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املسودة النهائية للتعديالت املقترحة على امليثاق ً
عددا من اإلصالحات املهمة ،مثال نص يحمي حقوق اإلنسان .ولكن لم
ُتعتمد هذه التعديالت حتى اليوم66.
إن الهيئة العليا للجامعة هي مجلس جامعة الدول العربية والذي يتألف من ممثلين من الدول األعضاء يتخذون القرارات
ويضعون السياسات على أعلى املستويات ،وذلك عند اجتماعهم في مؤتمرات القمة العربية ،التي ُتعقد مرة واحدة ً
سنويا .أما
ُ
املستوى التالي من عملية صنع القرار فيتمثل باجتماعات مجلس وزراء الخارجية والتي تعقد مرتين في السنة ،في آذار/مارس
ُ
وأيلول/سبتمبر 67.وت ّتخذ القرارات الجارية من قبل املمثلين الدائمين لدى الجامعة .كما تتخذ القرارات الرئيسية املتعلقة
ُ
بالسياسات اإلقليمية في مؤتمرات القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية التي تعقد مرة كل سنتين وكذلك مؤتمرات القمة
العربية األفريقية ومؤتمرات القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تعقد من وقت إلى آخر .وللجامعة ً
أيضا لجنة دائمة
لحقوق اإلنسان والتي تنعقد مرتين في السنة وإدارة حقوق اإلنسان التي توفر الدعم التقني للجنة ،مثال إعداد التقارير
ً
مجلسا ً
ً
عدد من املجاالت ذات لوائح تنظيمية خاصة
وزاريا
ووضع جداول األعمال .ويضم هيكل الجامعة ١٣
متخصصا في ٍ
ُ
بها .وتجتمع هذه املجالس ً
دوريا التخاذ القرارات واعتماد السياسات التي قد تدرج على جدول األعمال للنظر فيها واعتمادها
من قبل مجلس الجامعة.
ما من قدرة ملنظمات املجتمع املدني على الوصول مباشرة إلى مؤتمرات القمة .كما ال يمكنها حضور أي من الدورات التي
ً
مسبقا 68.وقج قامت منظمات املجتمع املدني ،في
يعقدها مجلس وزراء الخارجية ،وال تعلن أي من الهيئتين جداول أعمالها
ثالث حاالت ،بمحاوالت للتأثير على جداول أعمال القمة واملناقشات من خالل عقد منتديات موازية .وكان ذلك في بيروت في
عام  69٢٠٠٤وفي الرباط في عام  70٢٠٠٦وفي القاهرة في عام  .71٢٠٠٩وعلى غرار مجلس الجامعة ،إن اجتماعات املجلس
الوزاري مغلقة ً
أيضا وال ُيفصح عن جداول األعمال قبل االجتماعات72.
إن الترتيبات في اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان أفضل وبإمكان منظمات املجتمع املدني حضور دورات اللجنة إذا حصلت
على صفة مراقب غير استشاريً .
وبناء على اقتراح فلسطيني قدم الى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها رقم
 32عام  ،2012قررت اللجنة إبالء املنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان الحاصلة على صفة مراقب ومعها حق تناول
الكلمة بصدد كل بند من بنود جدول األعمال قبل اتخاذ القرار بشأنها .كما قبلت توصية اللجنة الدائمة بامكانية تقديم
املنظمة الحاصلة على صفة مراقب من اللجنة الدائمة القتراحات الدراجها على جدول أعمال االجتماع قبل شهرين من موعد
انعقاد دورة اللجنة ،وفي حالة حظي االقتراح بموافقة عضو واحد من اللجنة عند بداية االجتماع يدرج كبند ضمن مشروع
جدول األعمال73 .
 66املرجع نفسه ،ص.١٥ .
 67املرجع نفسه ،ص.٢٤-٢٠ .
 68املرجع نفسه ،ص.٢٢.
69مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،االستقالل الثاني نحو مبادرة لإلصالح السياس ي في العالم العربي .٢٠٠٤ ،متوفر على الرابط التالي:
http://www.cihrs.org/?p=4722&lang=en%5D
70مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،البيان الختامي للمنتدى املدني الثاني املوازي للقمة العربية .٢٠١٠ ،متوفر على الرابط التالي:
http://www.cihrs.org/?p=5758&lang=en%5D
 71البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان ،املؤتمر املوازي للقمة العربية .٢٠١٠ ،متوفر على الرابط التاليhttp://aphra.org.eg/en/?p=32 :
 72مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،ملحوظة رقم  ،٦٠ص.٢٦ .
 73راجع الرابط التالي.http://www.wattan.tv/news/10130.html :
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وبهذه التعديالت جرى تغيير نظري على دور منظمات املجتمع املدني الحاصلة على صفة مراقب لكن هذه التغيرات لم تنعكس
بشكل عملي على عمل منظمات املجتمع املدني التي امتنعت ،على سبيل املثال ،عن تقديم اقتراحات على جدول االعمال.
ً
باإلضافة إلى ذلك،
اعتبارا من كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٥لم تتقدم غير  ٢٣منظمة من  ١٢دولة عربية وذلك بسبب املعايير
ّ
ً
التي تعتمد على قوانين وطنية لتأسيس الجمعيات والتي غالبا ما تكون مقيدة في بعض البلدان العربية ،اضافة الى ان
املؤسسات التي حضرت هذه االجتماعات لم تلمس أية قدرة على التأثير على الحكومات بسبب حساسية ممثلو الحكومات
العربية في التطرق الى اي قضايا داخلية ذات عالقة بحقوق االنسان في بلدان العالم العربي .كما أن اللجنة الدائمة هي لجنة
فنية تابعة لالمانة العامة تصدر توصيات وال تملك سلطة اتخاذ القرار ،واملشاركون في اجتماعاتها ليسوا اعضاء مستقلين بل
يتبعون الحكومات في دولهم" 74.أما إمكانيات منظمات املجتمع املدني الحاضرة فتكون محدودة للوصول إلى الوثائق
واملداوالت ذات الصلة.
أما في ما يتعلق بالقمة التنموية االقتصادية واالجتماعية ،فما من آليات رسمية ملشاركة منظمات املجتمع املدني .إال أنه
صدرت قرارات عن مؤتمرات هذه القمة تضمنت بيانات تدعم مشاركة املجتمع املدني وتشجعها في القضايا االقتصادية
واالجتماعية والتنموية في املنطقة العربية .وقد حاولت منظمات املجتمع املدني استغالل ذلك من خالل الدعوة إلى تغيير
شكل هذا املنتدى ليشملها مباشرة ،ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك حتى اآلن75.
أما البرملان العربي ،وهو هيئة أخرى تابعة للجامعة أنش ئ بموجب اتفاقية ،فليس لديه أي آلية للحوار مع منظمات املجتمع
املدني .وربما املجال مفتوح للدعوة إلى إنشاء آليات مناسبة من خالل مناشدة أعضاء البرملانات الوطنية ممن هم أعضاء في
البرملان العربي ً
أيضا.
وتتمتع في العالم العربي هيئتان بممارسات أفضل ً
نسبيا في ما يتعلق بإشراك منظمات املجتمع املدني .األولى هي لجنة حقوق
اإلنسان العربية ،وهي هيئة مؤلفة من سبعة خبراء مستقلين أنشئت بموجب املادة  ٤٥من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان76،
ً
أحيانا أي
وهي تشرف على تنفيذ امليثاق .وتشجع هذه اللجنة منظمات املجتمع املدني على تقديم تقارير موازية وقد تدعو
منظمة تختارها لحضور مناقشاتها .باإلضافة إلى ذلك ،عندما تعقد اللجنة حوارات مع الدول األطراف ملناقشة تقاريرها ،فإنها
تعقد ً
ً
انفتاحا
أيضا جلسات حوار مغلقة مع منظمات املجتمع املدني التي قدمت تقارير موازية .أما الهيئة الثانية التي أظهرت
ومشاركة أكبر مع منظمات املجتمع املدني فهي األمانة العامة للجامعة ،ولذلك كانت هي الجهة التي ّ
وجهت إليها منظمات
املجتمع املدني نداءها وجهودها لتحقيق سياسات إشراك أفضلّ .
وتنفذ األمانة العامة القرارات وخطط العمل التي يعتمدها
مجلس وزراء الخارجية كما تنظم دورات للهيئات الحكومية الدولية ،مثال اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان ،والتي هي غير
مفتوحة إال أمام منظمات املجتمع املدني التي ّ
تتمتع بصفة مراقب لدى تلك الهيئة 77.لكن األمانة غير محصورة باالتصال مع
منظمات املجتمع املدني هذه وحسب ،بل في الكثير من األحيان تعقد اجتماعات يمكنها دعوة أي من منظمات املجتمع املدني
إليها.

 74مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،املذكرة  ،٦٠ص.٢٦ .
75املرجع نفسه.
76تم اعتماده في أيار/مايو  ٢٢من عام  ٢٠٠٤ودخل حيز التنفيذ في  ١٥آذار/مارس  .٢٠٠٨متوفر على الرابط التاليhttp://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html :
77مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،املذكرة  ،٦٠ص.٦١ .
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ّ
ومقرها بيروتً ،
ً
نظمت شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ّ ،)ANND
تحضيرا
عددا من املنتديات املوازية
وقد
ّ
للجوالت املختلفة من مؤتمرات القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية .وقد نظمت منتدى قبل قمة عام  ٢٠٠٩في الكويت78
ومنتدى آخر سبق قمة عام  ٢٠١١في القاهرة .79وباالشتراك مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
( )ESCWAواملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ( )ARADOومؤسسة داغ همرشولد (،)Dag Hammarskjöld Foundation
نظمت شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية منتدى في تموز  ٢٠١٤قبل مؤتمر  ٢٠١٥في تونس( 80الذي تم تأجيله
حتى عام  .)٢٠١٦ولطاملا دعت منظمات املجتمع املدني ممثلين من الجامعة إلى املشاركة في منتدياتها املوازية بهدف مناقشة
جدول أعمال القمة واملناداة بمشاركة أوسع .وفي ما يلي مثال عن ذلك:
تنظيم حوار مباشر بين مؤسسات جامعة الدول العربية وممثلين محليين وقوميين وإقليميين وممثلي منظمات املجتمع
الدولي في املنطقة العربية بمشاركة األمم املتحدة من أجل مناقشة آليات تشكيل إطار للحوار املؤسساتي والتعاون
والشراكة.
 ...إننا نطالب القادة والرؤساء العرب املجتمعين في مؤتمر القمة بتوجيه الدعوة إلى اجتماع رفيع املستوى يعقد بعد عام
ويخصص لبحث القضية االجتماعية من الدول العربية .وينبغي أن ترفع التوصيات املنبثقة عنه إلى مؤتمر القمة العربية
االقتصادية واالجتماعية الثالث املقرر بعد عامين ،وال بد أن تحافظ القمم الالحقة على التوازن بين البعدين االجتماعي
واالقتصادي81.

ولقد كان لحمالت املجتمع املدني بعض التأثير ،أقله على الورق ،على مر السنين .ففي عام  ،٢٠٠٤أكد بيان صادر عن
مجلس الجامعة في القمة املنعقدة في تونس على أهمية املنظمات غير الحكومية والجمعيات األخرى لتحقيق التنمية
املستدامة ودعم العمل العربي املشترك .كما أكد إعالن تونس الذي صدر عن تلك القمة على الدور املهم الذي يجب ان
تضطلع به منظمات املجتمع املدني في بلورة مجتمع للمستقبل .وفي عام  ،٢٠٠٥جاء في إعالن الجزائر الصادر عن مجلس
الجامعة أن عملية السماح للمجتمع املدني في العالم العربي باملشاركة في التنمية ستستمر .وفي عام  ،٢٠٠٦اعتمد مجلس
ّ
الجامعة إعالن الخرطوم والذي سلط الضوء مرة أخرى على أهمية توسيع مشاركة منظمات املجتمع املدني من خالل
تحديث مؤسساتها ومواصلة جهود التنمية واإلصالح82.
في عام  ،٢٠٠٨ذهب القرار رقم  ٤٣٣الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية إلى حد دعوة األمانة العامة إلى التنسيق مع
منظمات املجتمع املدني العربية التي كانت تتمتع بحق املشاركة في اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي وذلك من أجل
االضطالع بأدوار فعالة ومؤثرة 83.وفي عام  ،٢٠٠٩دعا القرار رقم  ١٥الذي صدر عن القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية

ً
تحضيرا ملؤتمر القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية،
 78املرجع نفسه ،باإلشارة إلى شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،اجتماع إقليمي للمجتمع املدني
بيان صحفي ٨ ،كانون الثاني/يناير .٢٠١٣
 79جسور :بوابة املجتمع املدني مشرق مغرب ،دعوة مفتوحة ٦ ،و ٧كانون الثاني  ،٢٠١١املنتدى اإلقليمي للحقوق االقتصادية واالجتماعية على ضوء األزمات العاملية 3 ،كانون
األول/ديسمبر من عام  .٢٠١٠متوفر على الرابط التاليhttp://demo.e-joussour.net/fr/node/6884 :
 80شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،منتدى إقليمي :معالجة عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية :الحاجة إلى نموذج تنموي جديد ١٤ ،حزيران/يونيو .٢٠١٤
متوفر على الرابط التاليhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=72 :
 81شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،التقرير السنوي  .٢٠١١متوفر على الرابط التالي.www.annd.org/data/item/pdf/38.pdf :
 82املرجع نفسه.
 83املرجع نفسه.
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في الكويت مرة أخرى إلى تفعيل منظمات املجتمع املدني العربية على املستويين اإلقليمي والدولي وجاء في خطة العمل الصادرة
عن تلك القمة ما يلي:
يضطلع املجتمع املدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها ،لتحقيق املزيد من التنمية ،مما يتطلب:
تعزيز دور منظمات املجتمع املدني لتضطلع بمسؤوليتها تجاه املجتمع.
تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات املجتمع املدني.
تبادل التجارب الناجحة بين مؤسسات املجتمع املدني84.

كما صدر بيان دعم آخر عن الجامعة في العام  ،٢٠١٣بعد قمة الجامعة في اململكة العربية السعودية .ونتج عن هذه القمة
ّ
إعالن الرياض الذي ّ
عبرت فيه الجامعة بصراحة عن دعمها ملشاركة املجتمع املدني في التنمية ،وسلطت الضوء على الجهود
الرامية إلى تطوير آليات من أجل مشاركة أوسع 85.ودفع ذلك في نهاية املطاف باألمانة العامة إلى إعالن العقد بين ٢٠١٦
و ٢٠٢٦على أن يكون عقد املجتمع املدني ويكون هدف هذا العقد زيادة املشاركة والتعاون مع املجتمع املدني وأصحاب
املصلحة اآلخرين 86.ولكن لم تقترن هذه البيانات بإجراءات ملموسة ،أقله على مستوى جامعة الدول العربية ،نحو زيادة
فرص املشاركة أمام منظمات املجتمع املدني.

 .5الخالصة
في العام  ،2012قامت  37منظمة حقوقية من كافة أنحاء العالم العربي ،وفي مذكرة إلى رئيس لجنة تطوير التعاون العربي
املشترك ،بتحديد ّ
كل من العوائق أمام العالقات الجديدة بين الجامعة ومنظمات املجتمع املدني كما والعناصر الرئيسية
لحلها:
[أن] أحد الركائز األساسية التي يجب أن يقوم عليها اإلصالح هو إصالح عالقة الجامعة باملجتمع املدني حيث تأخذ عالقة الجامعة
باملجتمع املدني منحى جديد .فال يعقل أن يكون للجامعة دور في التحوالت الديمقراطية ،ودعم مطالبات املجتمع املدني بذلك
ً
وأيضا استشارة املجتمع املدني في بعض من هذه األمور الهامة أحيانا بدون أن تقوم الجامعة بتغيير حقيقي ملنحى عالقتها مع
املجتمع املدني لتضع آليات ومعايير واضحة تقوم على الشفافية وتضمن عالقة مستمرة ترتبط بجميع هيئات الجامعة.
وهنا يجب على الجامعة أن تعدل إجراءاتها من أجل إحداث صفة استشارية حقيقية تتمتع بها منظمات املجتمع املدني ،حيث
تضمن إمكانية توصيل املجتمع املدني رؤيته إلى كافة هيئات الجامعة بما في ذلك القمة واملجلس واملجالس الوزارية املختلفة
واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبرملان واألمانة الدولية .ولضمان ذلك من الضروري أن تعيد الجامعة النظر في املعايير املتبعة
إلعطاء صفة استشارية (وليس صفة مراقب كما هو الحال اآلن ،والتي ال تسمح للمنظمات بالقيام بأية مداخالت أو إبداء آرائهم
خالل االجتماعات) .ومن الضروري أن تختلف املعايير الجديدة عما هو متبع اآلن بحيث يجب السماح للمنظمات العاملة حقيقة
في مجال حقوق اإلنسان (أو أي من املجاالت األخرى) من الحصول على هذه الصفة بدون إخضاع ذلك ملوافقة الدولة محل عمل
املؤسسة أو اشتراط أن تكون املؤسسة مسجلة حسب القانون املحلي ،حيث أنه كما تعلمون فإن ً
عددا ً
كبيرا من بلدان الدول

 84جامعة الدول العربية :املجتمع املجني .متوفر على الرابط التاليhttp://www.lasportal.org/en/civilsociety/Pages/default.aspx :
 85املركز الدولي للقانون غير الربحي ،مراقب الحرية املدنية :جامعة الدول العربية .متوفر على الرابط التاليhttp://www.icnl.org/research/monitor/las.html :
 86مرفت رشماوي ،جامعة الدول العربية :حقوق اإلنسان املعايير واآلليات :نحو مزيد من تواصل املجتمع املدني :دليل إرشادي ،ملحوظة رقم  ،٦٠ص ،٣٧ .باألشارة إلى "تبدأ
جامعة الدول العربية بصياغة مشروع "عقد املجتمع املدني" ،yanair.net ،أيلول .٢٠١٤
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العربية ما زال يقيد حرية التجمع وتشكيل الجمعيات بشكل واسع ومخالف اللتزام هذه الدول بحسب القانون الدولي .وتجدر
اإلشارة أن هذه هي اإلجراءات املتبعة اآلن في األمم املتحدة واالتحاد األفريقي بخصوص منح الصفة االستشارية.
كما يجب السماح للمنظمات غير الحكومية حضور االجتماعات والجلسات الرسمية لهيئات الجامعة واالضطالع على املواد
ً
مسبقا وإبداء الرأي واملالحظات .كما أنه من الضروري إيجاد آليات لضمان االستماع للمنظمات غير الحكومية حول األمور
املعنية
املوضوعة على جداول أعمال االجتماعات املختلفة87.

لقد أصدرت هيئات مختلفة من جامعة الدول العربية بيانات إيجابية حول أهمية إشراك منظمات املجتمع املدني في عملية
التنمية بشكل عام ،وفي أنشطة الجامعة بشكل خاص .لقد حان الوقت اآلن لتجاوز مجرد تكرار تلك التصريحات .على
جامعة الدول العربية اآلن أن تتخذ إجراءات ملموسة على هذه الجبهة .أما املكان املناسب للنظر فيه للحصول على إرشادات
في هذا الصدد هو مدونة املمارسات الجيدة للمشاركة املدنية في عملية صنع القرار .وعلى نحو مماثل ،على الجامعة أن تنظر
إلى دليل منظمة الدول األمريكية ملشاركة املجتمع املدني كإلهام لكيفية صياغة القواعد اإلجرائية الخاصة بها التي تحكم
تسجيل منظمات املجتمع املدني ومنحها االعتمادات.
ومن ضمن األمور الحيوية أن تخلق الجامعة العربية ً
فرصا حقيقية ملشاركة املجتمع املدني إذا كانت ترغب في تحسين عالقتها
مع القطاع االجتماعي هذا .ومن شأن القيام بذلك تحسين عملية وضع السياسات ضمن جامعة الدول العربية وتيسير عملية
تطبيق تلك السياسات ،وقبل ذلك كله ،تحسين مصداقية املنظمة ومكانتها .وبهذه الطريقة ،تستطيع جامعة الدول العربية
إظهار القيادة في املنطقة ،على أمل أن يقوم أعضاؤها بحذو حذوها مع مرور الوقت .في ما يلي ،نضع توصياتنا املحددة
للمض ي ً
قدما في هذه املسألة.

التوصيات لتحقيق اإلصالح
ً
عاما للخطوات التي نؤمن أنه على جامعة الدول العربية اتخاذها للمض ي ً
مخططا ً
قدما من ناحية
تمثل التوصيات التالية
إشراك املجتمع املدني.
 .1االستشارات بشأن االستشارات
عمل للوصول إلى املجتمع املدني العربي ملناقشة الخطوات التي يمكن
كخطوة أولى ،على جامعة الدول العربية أن تضع إطار ٍ
اتخاذها لتحسين فرص مشاركته .وعلى هذه العملة أن يحترم هذا ما يلي:
• على العملية أن تكون عملية شراكة في مستويات الشراكة الصادرة عن مجلس أوروبا ،وذلك بهدف عمل جامعة
ّ
الدول العربية بشكل وثيق مع املجتمع املدني أقله من ناحية استكشاف خيارات إلطار املشاركة القوي.
• على العملية أن تكون ترابطية بطبيعتها ،مع سلسلة من الخطوات التي تبدأ من تبادل األفكار إلى التوصيات
امللموسة لإلصالح.
 87مذكرة حول تطوير العمل العربي املشترك قدمتها  37منظمة حقوق إنسان  20 ،آذار/مارس  .2012متوفر على الرابط
التاليhttps://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/arab_ngos_memorandum_development_of_league_of_arab_states_english_march2012.pdf:
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• على العملية أن تكون شفافة قدر املستطاع ،مع إعطاء املجتمع املدني تفاصيل دقيقة حول طريقة التفكير ضمن
جامعة الدول العربية أثناء إجراء املناقشات.
• على جامعة الدول العربية ّ
التعهد في النهاية األولية لهذه العملية بالقيام بمراجعة جوهرية ملنهجها الحالي في ما
يتعلق بإشراك المجتمع المدني ،وكجزء من ذلك ،باعتماد سياسة جديدة أو إطار سياسيات لذلك.
ّ
ومخصص ضمن جامعة الدول العربية لقيادة هذه العملية ،في محاولة
• يجب إيالء االعتبار إلنشاء هيكل جديد
لبناء الثقة مع منظمات املجتمع املدني والتغلب على التوترات السابقة داخل هذه العالقة.
 .2الحصول على املعلومات
ُتعتبر الشفافية أساسية لبناء الثقة وتيسير أي شكل من أشكال املشاركة الحقيقية واملض ي ً
قدما بأي طريقة مجدية في هذا
املجال .على جامعة الدول العربية أن تلتزم بمستويات انفتاح أكبر بكثير من تلك التي تمارسها حتى اليوم .مع مرور الوقت،
عليها أن تعتمد سياسة الكشف عن املعلومات املخصصة .في غضون ذلك ،عليها البدء في الكشف ،على ّ
أقل تقدير ،عن ما
يلي:
• على أجهزة جامعة الدول العربية أن تنشر جداول أعمال اجتماعاتها الرئيسية ،مثال مؤتمر القمة ،وذلك في
وقت مبكر بما فيه الكفاية لتكون مفيدة.
ّ
• على األجهزة أن تنشر ً
ومجد ًدا في وقت مبكر بشكل مالئم ،وثائق أساسية رئيسية تتعلق باملسائل التي
أيضا،
سيتم مناقشتها في جدول األعمال ،وال تخضع إال ألسس مشروعة للسرية ،مثال األمن الوطني.
• عند نشر املعلومات ،يجب االستفادة بشكل كامل من تكنولوجيات االتصاالت الحديثة ،بما في ذلك املوقع
االلكتروني ،من خالل إنشاء صفحات وبوابات مخصصة لنشر املعلومات على سبيل املثال.
 .3منح اإلعتماد
ً
يجب أن يكون جزء من نهج املشاركة مع املجتمع املدني هو تعزيز نظام صفة املراقب الحالي في نهج الصفة اإلستشارية ،أسوة
ّ
بمنظمات حكومية مشتركة أخرى .عند القيام بهذا اإلنتقال ،يجب اتباع املبادئ التالية:
• يجب تبسيط عملية الحصول على الصفة وعزلها عن اإلعتبارات السياسات أو غيرها من اإلعتبارات التي ال عالقة
لها بها .يجب منح الصفة ألي منظمة تفي بالشروط الرسمية لهذا األمر ،بما في ذلك اإلشتراك في النشاطات التي
تحقق املستوى العتبي من العالقة بعمل جامعة الدول العربية واإللتزام باحترام معايير ّ
معينة.
• يجب النظر في إنشاء مستويات مختلفة من الصفة ،كما في املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة ،وذلك
لتصميم ذلك بشكل مناسب لعمل مختلف منظمات املجتمع املدني واحتياجاتها.
ً
• قدر املستطاع ،على عملية منح الصفة ّإما أن ُت ّ
طبق مباشرة على مجموعة كاملة من هيئات جامعة الدول العربية،
وباألخص تلك التي ّ
تتطرق إلى حقوق اإلنسان والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،وإما أن يمكن استخدامها لتسهيل
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الحصول على الصفة مع هيئات أخرى (كما هي الحال مع املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة ومجلس
حقوق اإلنسان ،داخل نظام األمم املتحدة).
• يجب أن تمنح الصفة منظمات املجتمع املدني مجموعة واسعة من حقوق املشاركة ،وليس فقط الحق بالحضور
وسماع الجهات الفاعلة الرسمية.
 .4قضايا أخرى
إلى جانب االعتماد الرسمي ،على جامعة الدول العربية أن تنظر في عدد من الطرائق األخرى لدعم مشاركة املجتمع املدني.
وعلى هذا األمر أن يشمل:
• توفير التمويل وأشكال أخرى من الدعم (مثال التدريب) ملشاركة منظمات املجتمع املدني أمام جامعة الدول
العربية وفي سياقات أخرى ،على حد سواء.
ً
• إنشاء منتديات محددة ملشاركة املجتمع املدني ،أسوة بمنتدى سياسات املجتمع املدني للبنك الدولي/صندوق النقد
الدولي ،على سبيل املثال.
ّ
مخصص لحضور
• إنشاء عدد من خيارات املشاركة ما بعد اإلعتماد الكامل ،مثال تقديم الطلبات على أساس
اجتماع ّ
معين أو مجموعة من اإلجتماعات أو هيئة أو العمل مع جامعة الدول العربية لتقديم السياسات (من
خالل تقديم الخدمات أو غيرها من األعمال البرنامجية ،على سبيل املثال).
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