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  من وزٌر التخطٌط والتعاون الدولً   قدٌمت

، والتً تلعب دورا الشراكة بٌن الحكومة الٌمنٌة ومنظمات المجتمع المدنًوثٌقة  بتقدٌمحكومة الٌمن تفتخر 

باهتمام اكبر لقد حضً دور المجتمع المدنً  ، الٌمنًلصالح المواطن  الطرفٌنحٌوٌا فً تعزٌز الشراكة بٌن 

ت أكبر من حرٌة التعبٌر وفتح الطرٌق لمنظمامساحة  إتاحة التً أسفرت عن و 2011فً أعقاب ثورة عام 

  .بلنخراط فً أنشطة المجتمع الرسمٌة وغٌر الرسمٌة والحوار العاملالمجتمع المدنً الناشئة 
 

 أهداف  التنمٌة  دور المجتمع المدنً، كشرٌك قوي ومستقل، مهم فً تعزٌز وتطوٌر بأن الحكومةتؤمن  

بناء ولذلك فإن  . طنٌنلحاجات وتطلعات الموا أكثر استجابة وجعلها  تقدٌم الخدمات العامةوتحسٌن مستوى 

وتعتبر الحكومة الٌمنٌة هذه الشراكة حجر  شراكة قوٌة مع المجتمع المدنً ٌمثل أولوٌة قصوى لدى الحكومة

فً الٌمنٌة الحكومة من هذا المنطلق جاء التزام و خطط الببلد لتحقٌق التنمٌة المستدامة،إنجاح الزاوٌة فً 

 م باعداد اطار الشراكة بٌن الطرفٌن.2012سبتمبر  مؤتمر أصدقاء الٌمن فً الرٌاض
 

وتنفٌذا اللتزامات الحكومة تم صٌاغة وثٌقة الشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً،  والتً تعد 

خطوة تارٌخٌة نحو تحقٌق التغٌٌر الدٌمقراطً، وترسٌخ مفاهٌم الشفافٌة والمساءلة وتمكٌن منظمات المجتمع 

بها مع  ٌةحكومة الٌمنالتعمل سللطرٌقة التً  أٌضا تخلق تحد   ها، ولكنللتعاون ص جدٌدةخلق فروالمدنً 

التحتٌة  ىو المساعدة فً إرساء األسس والبنه ٌهالهدف الرئٌسً من االتفاق، فمنظمات المجتمع المدنً

جاح ٌكون عندما ومع ذلك، فإن المؤشر الحقٌقً للن ن.لمواطنٌللشراكة ناجحة ومستدامة لتحقٌق نتائج أفضل 

صٌاغة وثائق ال تتطلب تصبح الشراكة بٌن الطرفٌن جزء من اآللٌات والسمات الطبٌعٌة فً العمل الٌومً  و

 واتفاقات بٌن الطرفٌن.  
 

التابع لبرنامج األمم المتحدة  ئةالقدرات الطار تنمٌةأقدم شكري لبرنامج  أنأود نٌابة عن الحكومة الٌمنٌة، 

لجهود الجبارة والعمل الشاق الذي بذل فً إنتاج هذه على االعمل  ٌقفرومجموعة  الفنٌة اإلنمائً واللجنة

أعربت الذي ، 2012خبلل مؤتمر المانحٌن الذي عقد فً  الرٌاض فً كما نجدد التأكٌد على ما تم الوثٌقه. 

عتبر هذا االتفاق الخطوة بناء شراكة مستدامة مع المجتمع المدنً، وٌبقوي ها الالتزام عن الحكومة الٌمنٌةفٌه 

 األولى فً إنشاء هذه الشراكة. 

 

 عمل معا لضمانأن نبمساعدة منظمات المجتمع المدنً وحان الوقت اآلن  و بنجاح هذا االلتزاملقد حققنا 

  تنفٌذ الشراكة ونجاحها فً تحقٌق االهداف المنشودة منها.

 

 

 

 

 الدكتور محمد سعٌد السعدي

 التخطٌط والتعاون الدولً وزٌر
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 :مقدمة

التنموٌةة فةً م على رسم السٌاسات والخطط 1993عملت الحكومات الٌمنٌة المتعاقبة منذ قٌام الوحدة الٌمنٌة 

ت إال أن تلك الجهود لم تحقق النتائج المرجةوة، حٌةك كانةت تعتمةد ذل  مختلف المجاالت، ورغم الجهود التً ب  

فً األساس على جهود الحكومة دون إشراك القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنً، خاصة فً ظل ضعف 

 ً المجتمع.قدرة منظمات المجتمع المدنً على إقناع الحكومة بأهمٌة دورها ف

المتسةةارعة فةةً المجةةاالت السٌاسةةٌة واالقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة، فةةً ظةةل  دولٌةةةاإلقلٌمٌةةة و الومةةع التحةةوالت 

العولمةةة وثةةورة المعلومةةات، ومةةع تنةةامً حاجةةات المجتمةةع الٌمنةةً ظهةةر عجةةز الحكومةةة عةةن تلبٌةةة متطلبةةات 

لخاص ومنظمات المجتمةع المةدنً فةً وحاجات المجتمع ، وهو ما أظهر الحاجة الماسة إلى إشراك القطاع ا

الجهةةود المبذولةةة لتحقٌةةق التنمٌةةة الشةةاملة، حٌةةك أعلنةةت الحكومةةة فةةً أكثةةر مةةن مناسةةبة أهمٌةةة الشةةراكة مةةع 

المجتمع المدنً، ونصت على ذلك العدٌد من البرامج الحكومٌةة والخطةط التةً تبنتهةا، غٌةر أن هةذا التعةاون 

  الوطنٌة الحقٌقٌة. لى مستوى الشراكةولم ٌرق إ كان محدوداا 

م، وتةوافر مسةاحة أكبةر مةن حرٌةة التعبٌةر، 2311ومع دخول الٌمن فً المرحلة االنتقالٌة بعد ثورة الشةباب 

برزت الفرصة أمام المجتمع المدنً للقٌام بدور الشرٌك الفاعل فً التنمٌةة وتقةدٌم الخةدمات ألفةراد المجتمةع 

ر الرسةةمٌة والحةةوار العةةام، وقةةد أدركةةت الحكومةةة الٌمنٌةةة واالنخةةراط فةةً األنشةةطة المجتمعٌةةة الرسةةمٌة وغٌةة

األهمٌة الحٌوٌة لهذه الشراكة, خاصة مع تفةاقم األوضةاع السٌاسةٌة واألمنٌةة واالقتصةادٌة، وتراجةع مسةتوى 

 5الخدمات المقدمة للمواطنٌن، وهو ما أكةدت علٌةه الحكومةة فةً مةؤتمر المةانحٌن المنعقةد فةً الرٌةاض فةً 

 م.2312سبتمبر 

إلةى  ووفقا للتجارب الدولٌة التً أسست لشراكات مماثلة بٌن الحكومة والمجتمع المدنً، فقد أظهرت الحاجةة

جةةراءات الدسةةتورٌة والتشةةرٌعٌة والتنموٌٌةةة واإلدارٌةةة الرامٌةةة إلةةى المسةةاهمة اتخةةاذ جملةةة مةةن التةةدابٌر واإل

ت الخاصةة بةإدارة الشةأن العةام، وتحقٌةق المجتمعٌة فً رسم وتنفٌذ ومتابعة السٌاسات العامةة واتخةاذ القةرارا

التنمٌة الشاملة، وإعمال قواعد الحكم الرشٌد، بما ٌعزز مفهوم الدٌموقراطٌة التشاركٌة والمشاركة المجتمعٌة 

التً طبقتها العدٌد من البلدان، والتً أصبحت أحد مقومات الةنظم السٌاسةٌة األنسةب فةً بةبلد ثةورات الربٌةع 

 اسً على تعزٌز حجم المشاركة الشعبٌة.العتماده األس ،العربً

وفً ضوء ما سبق، برزت الحاجة الماسة إلى بناء شةراكة حقٌقٌةة بةٌن الحكومةة الٌمنٌةة ومنظمةات المجتمةع 

مم برنامج األبرنامج تنمٌة القدرات الطارئة التابع ل جهود الحكومة الٌمنٌة بالتعاون مع المدنً، ولذلك جاءت

هةةداف أطةةار للشةةراكة بةةٌن الحكومةةة الٌمنٌةةة ومنظمةةات المجتمةةع المةةدنً بمةةا ٌخةةدم إعةةداد نمةةائً إلالمتحةةدة اإل

 ٌة الشاملة فً الجمهورٌة الٌمنٌة.التنم

منظمةة األمةم المتحةدة، ء الةدولٌٌن والمحلٌةٌن التةابعٌن لمن الخبةرا ومن أجل ذلك تم تشكٌل فرٌق ٌضم عدداا  

ظمات المجتمع المدنً المحلٌة والمنظمات الدولٌة، وعدد من من ذات العبلقةوممثلٌن عن الجهات  الحكومٌة 

وذلك بهدف إعداد وثٌقة الشةراكة واإلطةار العةام للشةراكة بةٌن الحكومةة الٌمنٌةة ومنظمةات المجتمةع المةدنً، 
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وكذا إعداد خطة عمل تنفٌذٌة لئلطار العام للشراكة، وإعداد خطة لمتابعة وتقٌٌم تنفٌذ الشراكة بٌن الطرفٌن. 

 على النحو اآلتً:نجازه وهو ما تم إو

 :الدٌباجة

إدراكا من الحكومة الٌمنٌة لمسؤولٌاتها عن تحقٌق التنمٌة الشاملة واالرتقاء بمستوى صنع وتنفٌةذ السٌاسةات 

ال ٌتحقةق إال بشةراكة حقٌقٌةة وفاعلةة مةع منظمةات  منهةا بةأن هةذا ٌمانةاا امة وتقدٌم الخدمات للمواطنٌن، وإالع

ى أساس التعاون والتكامل والثقةة واالحتةرام المتبةادل بةٌن الطةرفٌن، مةع االسةتقبلل المجتمع المدنً, تقوم عل

 .الكامل لمنظمات المجتمع المدنً

وإدراكا من منظمات المجتمع المدنً بأن دورها مكمل لدور الدولة فً تحقٌةق التنمٌةة المجتمعٌةة المسةتدامة, 

شراكة حقٌقٌة بٌنها وبٌن الحكومة, تنظمها قواعد قانونٌةة وأنها ال ٌمكنها أن تمارس هذا الدور إال من خبلل 

 عن التأثٌرات السٌاسٌة والحزبٌة. عامة وشاملة، بعٌداا 

ومهنٌاا ونقابٌاا و فً  الدستورٌة المؤكدة على حق المواطنٌن فً تنظٌم أنفسهم سٌاسٌاا وانطبلقا من النصوص 

ٌخةدم أهةداف الدسةتور، والتةزام الدولةة بضةمان هةذا  واالتحادات الوطنٌة بما المجتمع المدنًمنظمات تكوٌن 

الحةةق واتخةةاذ جمٌةةع الوسةةائل الضةةرورٌة التةةً تمكةةن المةةواطنٌن مةةن ممارسةةته، وضةةمان كافةةة الحرٌةةات 

 للمؤسسات والمنظمات السٌاسٌة والنقابٌة والثقافٌة والعلمٌة واالجتماعٌة.

 أجةةل مةةن ورمنظمةةات المجتمةةع المةةدنًد كةةد علةةى تفعٌةةلرنةةامج حكومةةة الوفةةاق الةةوطنً الةةذي أوفةةً ضةةوء ب

 .منها المرجوة األهداف  ٌحقق بما التنمٌة وتقدٌم الخدمات إدارة فً الحقٌقٌة المشاركة

وتنفٌذا إلطار المسؤولٌات المتبادلةة بةٌن الحكومةة الٌمنٌةة والمةانحٌن الةذي وقعةت علٌةه الحكومةة الٌمنٌةة فةً 

دٌةةد مةةن اللقةةاءات والمشةةاورات وورو العمةةل ونتةةائج م، وبنةةاءا علةةى الع2312مةةؤتمر الرٌةةاض فةةً سةةبتمبر 

بٌانات والحوارات المشتركة بٌن فاعلٌن حكومٌٌن ومدنٌٌن، وفةً ضةوء مراجعةة التجةارب السةابقة فةً تاالس

 هذا المجال، فالحكومة الٌمنٌة تقر ما ٌلً: 

 :مفهوم الشراكةأوال: 

 الشةراكة فةً جهةود تكاملٌةة منظمةة ومسةتمرة طةرافأنخةراط مفهوم الشراكة المجتمعٌة وفقةا لهةذه الوثٌقةة: إ

هةداف التنمٌةة وتحقٌق أ وتقٌٌم السٌاسات العامةو متابعة جل تحسٌن صنع وتنفٌذ أمن  وملزمة لكل األطراف

دوار بةةٌن  لةةؤل توزٌةةع كفةةؤ أسةةاس علةةى  الشةةراكة تقةةومعلةةى أن ،  بكفةةاءة وفاعلٌةةة و العمةةل اإلنسةةانً الشةةاملة

 مثل للموارد المتاحة.ظٌف األبما ٌضمن التوأطرف الشراكة 

  :مفهوم منظمات المجتمع المدنًثانٌا: 

من قبةل المةواطنٌن  التً تؤسسالمنظمات غٌر الحكومٌة : وفقا لهذه الوثٌقةمفهوم منظمات المجتمع المدنً  

والتشرٌعات النافذة من أجةل اإلسةهام فةً الشةأن العةام وتقةوم بةالتعبٌر عةن اهتمامةات والقوانٌن  وفقا للدستور
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وقةةٌم  شةةرٌحة مةةن أبنةةاء المجتمةةع إسةةتناداا إلةةى اعتبةةارات أخبلقٌةةة أو ثقافٌةةة أو سٌاسةةٌة أو علمٌةةة أو دٌنٌةةة أو 

 خٌرٌة، دون أن تهدف إلى تحقٌق الربح أو الوصول إلى السلطة.

 :الشراكةهمٌة أثالثا: 

 همٌة الشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً من: أتنبع 

اسات العامة وتوسٌع دائرة المشاركة المجتمعٌة وتجسٌد ٌالسوتقٌٌم و متابعة وتنفٌذ تحسٌن مستوى رسم  .1

العلمٌةةة خبةةرة الواالسةةتفادة مةةن  تخطةةٌط التشةةاركً مةةن خةةبلل تعةةاون الطةةرفٌنمفةةاهٌم الدٌموقراطٌةةة وال

 .المجتمع المدنً  اتلمنظموالعملٌة 

هداف التنمٌة المسةتدامة المنشةودة وتلبٌةة احتٌاجةات المجتمةع المتعةددة أالحكومة فً تحقٌق مع االشتراك  .2

وضةاع السٌاسةٌة قدرة الحكومة على تحقٌقها بصةورة منفةردة، وتةدهور األضعف  تزاٌدة خاصة مع موال

 منٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.واأل

المجتمةةع المةةدنً لٌكةةون لهةةا دور فاعةةل فةةً الشةةراكة، ودعةةم دورهةةا فةةً صةةنع تنمٌةةة وتطةةوٌر منظمةةات  .3

 لصوت وحاجات المجتمع . السٌاسات المحلٌة والوطنٌة باعتبارها ممثبلا 

منظمات المجتمع المدنً من الوصول واالنتشار فً المناطق الرٌفٌة التً التزال تعانً الحكومة وتمكٌن  .4

غلب المنظمات فةً المةدن الرئٌسةٌة، أخاصة فً ظل تركز  ,لٌهاإساسٌة وصول الخدمات األفً  اا قصور

فةً خاصةة هذا المجال وفً  خرىوتجارب الدول األ منظمات المجتمع المدنًخبرات  االستفادة من مع 

 المناطق المتضررة من الحروب والكوارك والصراعات.

ى أفةراد المجتمةع بمةا ٌخةدم الطةوعً ومبةدأ الحةق فةً التنمٌةة لةدو نشر وتعزٌز ثقافة العمةل االجتمةاعً  .5

أهداف التنمٌة. حٌك أن العمل الطوعً ٌرتبط إلةى حةد كبٌةر بمةدى قناعةة المةواطنٌن بحقهةم فةً التنمٌةة 

 الشاملة المستدامة.

وتراجةةع قةةدرة الدولةةة علةةى  طةةالبً التوظٌةةف عةةدد تزاٌةةد ظةةلاإلسةةهام فةةً خلةةق فةةرص عمةةل جدٌةةدة فةةً  .6

مما ٌتٌح الفرصة الستٌعاب جزء منهم فةً المشةارٌع المنبثقةة  استٌعابهم، وتنامً معدل البطالة فً الٌمن

 عن الشراكة.

 :مبادئ الشراكةرابعا: 

 وفقا لهذه الوثٌقة فً اآلتً:هم المبادئ التً تحكم الشراكة تتمثل أ

 تكون نأو للمنظمات، المؤسسً البناء فً ساسًأ وداعم شرٌك الحكومة تكون نأ :المتبادلة الشراكة .1

 .مع مراعاة التمثٌل القطاعً والجغرافً ،التنمٌةتحقٌق  فً للحكومة ساسٌاا أ شرٌكاا  المنظمات هذه

دور  المنظمةةات تمةةارسو المةةدنً المجتمةةع منظمةةات داءأتقةةوم الحكومةةة بمراقبةةة  :المتبادلةةة بةةةقارمال .2

 المؤسسات أداء على المعتمدة الرقابة آلٌات من جزء كون وتوفقا للقانون,    الحكومةأداء  علىالمراقبة 

 .الحكومٌة

 جهة، من والمنظمات الحكومة بٌن هاتبادل سهولةتعنً ضمان حق الحصول على المعلومات و :الشفافٌة .3

 ضافة إلى وضوح اإلجراءات المتعلقة بالشراكة بٌن الطرفٌن.، باإلخرىأ جهة من ذاتها المنظمات وبٌن
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المةةدنً  المجتمةةع ومنظمةةات الحكومةةة تتحمةةلتعنةةً أن و، حةةد مبةةادئ الحكةةم الرشةةٌدهةةً أ :المسةةاةلة .4

 فةً طةرف كةل ٌتوالهةا لتةًاة والقةرارات المرتبطةة بالصةالح العةام نشةطاألالمجتمع عن  مماأ المسؤولٌة

 .المترتبة على الشراكة المختلفة التنموٌة المجاالت

 الحكومةةةة عةةةن باسةةةتقبلل نفسةةةها دارةإ علةةةى المةةةدنً المجتمةةةع منظمةةةات تعمةةةل نوتعنةةةً أ :االسةةةتقةلٌة .5

 جهةود فةً الحكومة مع والتنسٌق التكامل مراعاة مع لها، المنظمة القوانٌن طارإ فً السٌاسٌة حزابواأل

 .الشاملة التنمٌة

كافةةة  فةةً والحٌادٌةةة بالموضةةوعٌة ومنظمةةات المجتمةةع المةةدنً الحكومةةة تلتةةزم :والحٌةةاد الموضةةوةٌة .6

 . وبما ٌحقق المصلحة العامة تمٌٌز دون وشفافة وواضحة محددة معاٌٌرل اوفقتعامبلتهما 

أطراف   بٌن تنشأ قد التً النزاعات تسوٌة فًهو الجهة المرجعٌة األخٌرة  القضاء :القضائٌة المرجعٌة .7

 .الشراكة

 اسةتمرارهابمةا ٌكفةل  الشةراكةوتحفٌز  تعزٌز على المدنً المجتمع ومنظمات الحكومة تعمل :ستدامةاإل .8

وهةو مةا ٌتطلةب مراجعةة هةذه   .المنشةودةالمسةتدامة  التنمٌةة وتحقٌةق المةواطنٌن خدمة جلأ من وتنمٌتها

 الوثٌقة ألول مرة بعد عامٌن من إقرارها والحقا كل أربع سنوات.

 هداؾ الشراكة:أخامسا: 

 تتمثل أهداف الشراكة وفقا لهذه الوثٌقة فً اآلتً:

ة وبنةاة جسةور الثقةة بةٌن توفٌر البٌئة المةئمة لعمل منظمات المجتمع المةدنً كشةرٌف فاةةل لوحكومة -1

 وذلك من خبلل: الطرفٌن.

ٌ مثل فً إنشاء إإ .أ  وٌتولى دارته منظمات المجتمع المدنً والحكومة، طار مؤسسً وطنً مستقل، 

 شراف على تنفٌذ الشراكة بٌن الطرفٌن.اإل

 دسترة الشراكة: ٌتمثةل فةً تضةمٌن الدسةتور نصةوص تؤكةد علةى الشةراكة بةٌن الحكومةة والمجتمةع .ب 

لى جانب القطاع العام والقطاع الخاص، والنص على الدٌموقراطٌة المدنً واعتباره الشرٌك الثالك إ

لتجسةةٌد  ،بمةا ٌكفةل حرٌةة التمثٌةل و حرٌةة اإلنتخةاب التشةاركٌة وتكاملهةا مةع الدٌموقراطٌةة التمثٌلٌةة

 المشاركة المجتمعٌة الحقٌقٌة. 

وحةةذف المةةواد غٌةةر المبلئمةةة والمعٌقةةة للشةةراكة، ، فٌهةةا مراجعةةة القةةوانٌن النافةةذة وتبلفةةً القصةةور .ج 

عةةاٌٌر الدولٌةةة، وبمةةا ٌضةةمن تسةةهٌل واقتةةراح التعةةدٌبلت المتوافقةةة مةةع متطلبةةات الشةةراكة وفقةةا للم

  وفق معاٌٌر واضحة وشفافة وعادلة. وقانونٌاا  دارٌاا إجراءات تسجٌل المنظمات إ

ٌةدة تقةنن وتةنظم عبلقةة السةلطات إجراء اإلصبلحات التشةرٌعٌة: وهةو مةا ٌتطلةب سةن تشةرٌعات جد .د 

العامة والمنتخبة بمنظمات المجتمةع المةدنً علةى أن تشةمل تحدٌةد كٌفٌةة وشةروط ومجةاالت وأدوار 

ت المخولةة بتقةدٌم مقترحةات المجتمع المدنً فً الشراكة،  وكذا إصدار قةانون للتشةرٌع ٌحةدد الجهةا

سةةهام فةةً تقةةدٌم جتمةةع المةةدنً مةةن اإلمكةةن منظمةةات المٌن وتعةةدٌبلتها وآلٌةةات تقةةدٌمها بمةةا ٌالقةةوان

 .اقتراحاتها لمشارٌع القوانٌن أو تعدٌل وإصبلح بعض التشرٌعات القائمة

اصل اسةتراتٌجً واسةتخدام وسةائل اإلعةبلم المختلفةة التوعٌة المكثفة والممنهجة عبر وضع خطة تو .ه 

كومةةة، مةةع همٌةةة دور منظمةةات المجتمةةع المةةدنً فةةً مختلةةف المجةةاالت كشةةرٌك مةةع الحللتعرٌةةف بأ
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دوارها المتعددة فةً اإلعبلم الرسمٌة لهذه المنظمات إلبراز أوسائل تخصٌص مساحات إعبلمٌة فً 

 خدمة المجتمع وخلق رأي عام مساند لهذا الدور.

 

رتقاة بمستوى صنع وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات والبرامج وتقدٌم الخدمات العامة، بما ٌوبً احتٌاجةات اإل -2

 وذلك من خبلل: التنمٌة الشاموة المستدامة.هداؾ أالمجتمع وٌحقق 

فةةً رسةةم السٌاسةةات العامةةة وتنفٌةةذها وتقٌٌمهةةا مةةن خةةبلل المجتمةةع المةةدنً شةةراك وتمثٌةةل منظمةةات إ .أ 

 تمثٌلها فً اللجان الرسمٌة المعنٌة. 

أخذ توصٌات التقةارٌر الصةادرة عةن منظمةات المجتمةع المةدنً بعةٌن االعتبةار عنةد مراجعةة وتقٌةٌم  .ب 

 الخطط والبرامج العامة.السٌاسات و

التزام منظمات المجتمع المدنً بالعمل ضمن خطط الحكومةة لتحقٌةق التنسةٌق والتكامةل فةً الجهةود  .ج 

 على كاهل الحكومة. ةالتنموٌ عباءبٌن الطرفٌن، وبما ٌساعد على تخفٌف األ

المقدمةة  تعامل مةع التمةوٌبلت الخارجٌةةالوضوح من قبل الحكومة و منظمات المجتمع المدنً فً ال .د 

  لؤلولوٌات المتفق علٌها. وفقاا  ن الدعم فً المجاالت المخصصة لهااالستفادة م قللمنظمات بما ٌحق

جراء الدراسات والمسوحات لتحدٌةد احتٌاجةات المجتمةع مةن الخةدمات إفً أطراف الشراكة اشتراك  .ه 

 والمشارٌع المختلفة.

 

 وذلك من خبلل:   .الدٌمواقراطٌةتعزٌز المشاركة المجتمعٌة داخل المجتمع وفقا لقٌم  -3

مةا بٌنهةا، حتةى تةتمكن مةن القٌةام ، وتبادل الخبرة فٌو نوعٌاا  التشبٌك بٌن المنظمات قطاعٌا وجغرافٌاا  .أ 

تواصةل والتنسةٌق مةع الحكومةة، علةى أن تعمةل الحكومةة علةى سةهل عملٌةة الكثر فعالٌةة، وت  بأدوار أ

 طر القانونٌة المنظمة لذلك.ألعادة النظر فً اإ

دوار ضةةةبط عمةةةل هةةةذه المنظمةةةات، وتحدٌةةةد األصةةةٌاغة مدونةةةة لقواعةةةد السةةةلوك/ مٌثةةةاق شةةةرف، ل .ب 

 .خبلقٌاا وأ والمسؤولٌات المتبادلة بٌن الطرفٌن والتزامهما بذلك قٌمٌاا 

المجتمعٌةةة عنةةد اشةةتراكها مةةع المؤسسةةات  اءلةلٌةةات المسةةمنظمةةات المجتمةةع المةةدنً السةةتخدام آدعةةم  .ج 

 ى مستوى المحافظات.الرسمٌة فً تقدٌم خدماتها عل

تاحةة االت التةً تةرتبط بعمةل المنظمةات وإتفعٌل مبدأ الشةفافٌة وتةوفٌر المعلومةات فةً مختلةف المجة .د 

 الفرصة للمنظمات للحصول علٌها بسهولة وٌسر.

 .ٌموقراطٌة فً إدارة النزاعاتلٌات السلمٌة الداستخدام اآل .ه 

الرسمٌة ذات العبلقةة بعمةل منظمةات المجتمةع قٌادات وموظفً المؤسسات تنظٌم برامج بناء قدرات  .و 

سخ مفةاهٌم وقةٌم المشةاركة المجتمعٌةة وقبةول اآلخةر، وتطةوٌر ر  المدنً لخلق ثقافة تدعم الشراكة وت  

 آلٌات العمل الدٌموقراطً لدٌها.

 نشر وتعمٌم وتعزٌز مفاهٌم الدٌموقراطٌة وحقوق اإلنسان.  .ز 

 لشبابٌة والمجتمعٌة.نشر ثقافة العمل الطوعً وتشجٌع المبادرات ا .ح 
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طار إط بها فً ا بما ٌؤهوها لوقٌام بالدور المنورتقاة بمستواهجتمع المدنً واإلبناة قدرات منظمات الم -4

 وذلك من خبلل: الشراكة.

لبلستخدام إتاحتها عمل مسح شامل لمنظمات المجتمع المدنً، وتحدٌك قاعدة البٌانات الخاصة بها و .أ 

إعادة تصنٌف المنظمات بحٌك تستوعب األشكال الجدٌدة منها كالشبكات و ،من قبل الجهات المختلفة

 والمبادرات.

نشةطة أتوفٌر الدعم المالً للمنظمات لتمكٌنها من مواجهة مستلزمات العمل، مةع تضةمٌن بنةود دعةم  .ب 

هلٌةةة جةةل تشةةجٌع هةةذه المنظمةةات والمبةةادرات األأهةذه المنظمةةات ضةةمن الموازنةةة العامةةة للدولةةة مةةن 

  سهم فً التنمٌة  بمجاالتها  المتعددة.والنسوٌة التً ت والشبابٌة

منظمةةات المجتمةةع المةةدنً، مةةن خةةبلل تشةةخٌص واقةةع منظمةةات ترسةةٌخ مبةةادئ الحكةةم الرشةةٌد لةةدى  .ج 

هةا مةن راتها وتمكٌنوتطوٌر إدارتها بغٌةة الرفةع مةن قةدالمجتمع المدنً والعمل على تأهٌلها مؤسسٌاا 

 بمعاٌٌر الشفافٌة والمسؤولٌة والتدقٌق والرقابة والتفتٌو الذاتً. لتزامإعمال القواعد المبلئمة لئل

نشاء مراكز متخصصة لتقدٌم االستشارات والدعم الفنً لمنظمات المجتمع المدنً، وتنظٌم البرامج إ .د 

ر فاعلٌة، وتمكٌنها من االنخةراط كثمجاالت المختلفة حتى ٌصبح دورها أالبلزمة لبناء قدراتها فً ال

 فً الشراكة.

 :مجاالت الشراكةسادسا: 

بةرز المجةاالت الممكنةة فةً ومةن أ، بصفة عامة مجاالت للشراكة بٌن الطرفٌن مختلف مجاالت التنمٌةتعتبر 

، مشةروعات التخفٌةف مةن الفقةر، التنمٌةة الصةحٌة مومة والطفولةقضاٌا المرأة واألالشراكة: تمكٌن الشباب، 

السٌاسةةٌة، التنمٌةةة ، التربٌةةة والتعلةةٌم والتنمٌةةة البشةةرٌة، علٌهةةاالبٌئةةة والحفةةاظ المٌةةاه و قضةةاٌاوالمجتمعٌةةة، 

، اإلغاثةةة اإلنسةةانٌة ودعةةم النةةازحٌن الفئةةات األكثةةر ضةةعفا فةةً المجتمةةع، قضةةاٌا نسةةانوالتوعٌةةة، وحقةةوق اإل

والبلجئٌن، تعزٌز مقومات الحكم الرشٌد، التنمٌة المحلٌة، المجاالت األمنٌةة ذات العبلقةة بةالمواطن وخاصةة 

 رتبطة بحقوق اإلنسان.الم

 :معاٌٌر الشراكةسابعا: 

 معاٌٌر دخول منظمات المجتمع المدنً فً الشراكة المجتمعٌة وفقا لهذه الوثٌقة تتمثل فً: 

 .المختصة ن تكون المنظمة مسجلة رسمٌا لدى الوزارةأ .1

 .الشراكةبذات العبلقة  تمجاالالأحد خبرة فً  لدٌهاأو  متخصصة ن تكون المنظمةأ .2

نظمة ولوائح داخلٌة أ على سبٌل المثال: دنً من مقومات الحكم الجٌد لدى المنظمةر الحد األتواف .3

دارٌة اإل الموارد البشرٌة ذات الكفاءة فً المجاالت معتمدة ومطبقة، ممارسة دٌموقراطٌة موثقة،

 علومات، نظام للمساءلة والمحاسبة.شفافٌة فً تداول الم الفنٌة البلزمة لعمل المنظمة،و

 .ن ٌكون لدى المنظمة مقر ثابت وقنوات تواصل فعالةأ .4

 .سنتٌن ماضٌتٌنآلخر  نجازاتنشطة وإأسجل توافر  .5

 الً ومحاسبً وسجبلت مالٌة معتمدة من المنظمة.نظام م .6
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 .ٌراعى تمثٌل الشبكات التً تمثل مجموعة كبٌرة من المنظمات .7

 تمثٌل الجغرافً.ٌراعى  تمثٌل مختلف المجاالت التً تعمل فٌها المنظمات و ال .8

 طار المؤسسً لوشراكة:اإلثامنا:  

ٌتمتةةع باالسةةتقبلل المةةالً   -ةمجلةةس أعلةةى للشةةراك -طةةار مؤسسةةًإٌجةةاد إ وفقةةا لهةةذه الوثٌقةةةتتطلةةب الشةةراكة 

 طار العام لها، مع مرعاة ما ٌلً:ه تنسٌق عملٌة الشراكة وتنفٌذ اإلداري والشخصٌة االعتبارٌة، ٌناط بواإل

من ممثلٌن للحكومة   ٌٌر وشروط مهنٌة محددة مسبقاا االمجلس األعلى باالنتخاب وفقا لمع : ٌتشكلالتمثٌل .1

التمثٌةل  ا، وٌراعةى فٌهة%60وممثلٌن عن منظمات المجتمةع المةدنً بنسةبة ، عضاءمن األ% 40 بنسبة

 والجغرافً. نوعًالقطاعً وال

راف على تنفٌةذ شالمجلس األعلى مهام اإلتتولى اللجنة المشكلة لئلعداد لتأسٌس : تشكٌل لجنة تحضٌرٌة .2

إعةداد اإلطةار القةانونً والتنظٌمةً الةبلزم لعمةل طار الشراكة لحٌن تأسٌس المجلس، والخطة التنفٌذٌة إل

 فً اللجنة بنفس نسب التمثٌل فً المجلس.الطرفان شراف على تأسٌسه، على أن ٌمثل المجلس واإل

 :التالٌة المهام المجلس ٌتولى  :المجوسمهام  .3

طار الشراكة بٌن الطرفٌن، ومتابعة وتقٌٌم مستوى تنفٌذ شراف على تطبٌق الخطة التنفٌذٌة إلاإل .أ 

 لى البرلمان ومجلس الوزراء، ونشر هذه التقارٌر.شراكة ورفع تقارٌر دورٌة/ سنوٌة إال

  هابناء قدراتتطوٌر منظمات المجتمع المدنً من خبلل تقدٌم الدعم الفنً واالستشاري وتنظٌم جهود  .ب 

 .الشراكة  لتحقٌق متطلبات رتقاء بها ٌز مقومات الحكم الجٌد لدٌها واإلعزلت

 أو تعدٌلها وتطوٌرها. القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدنً اقتراح  مشارٌع  .ج 

وواضحة وفق معاٌٌر محددة  تجمٌع وتحلٌل المعلومات البلزمة لتقٌٌم منظمات المجتمع المدنً .د 

 وشفافة.

، و فً ثناء تنفٌذ الشراكةأبٌن الحكومة والمنظمات  ن تنشأأالعمل على حل النزاعات التً ٌمكن  .ه 

 .حال عدم التسوٌة ٌتم اللجوء إلى القضاء

بالتنسٌق مع وزارة الشؤون االجتماعٌة  توفٌر قاعدة بٌانات حدٌثة عن منظمات المجتمع المدنً .و 

  نٌة ذات العبلقة.والعمل والجهات الحكومٌة المع

 .فاقها المستقبلٌةآتنظٌم مؤتمر سنوي لمناقشة واقع ومعوقات الشراكة ومعالجاتها و .ز 

لمساهمة فً االستفادة ول زدواجٌةالدولً لتجنب التكرار واإلالتموٌل ب توفٌر المعلومات المتعلقة .ح 

مات الخاصة بالمشارٌع ، وإٌجاد آلٌة لضمان إتاحة المعلوهداف التنمٌةأالمثلى من هذا الدعم لخدمة 

التنموٌة المقدمة من الدول والمنظمات المانحة والحكومة للمنظمات وتعزٌز وتشجٌع التنافس 

 الشرٌف للحصول علٌها، وضمان عدالة توزٌع المشارٌع والبرامج التنموٌة على مختلف المناطق.

المشاركة المجتمعٌة  اقتراح مجاالت وفرص جدٌدة للتعاون والشراكة بٌن الطرفٌن وتوسٌع دائرة .ط 

 إلى األرٌاف والمناطق النائٌة.

)مٌثاق  إعداد دلٌل الحكم الرشٌد لمنظمات المجتمع المدنً، وصٌاغة نموذج مدونة قواعد السلوك .ي 

 .الشرف( لعمل المنظمات

 .االنمائٌة الخطط تنفٌذ فً المدنً المجتمع ماتالتنسٌق بٌن الحكومة ومنظ .ك 
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 :الشراكة لوثٌقة العامة المرجعٌات: تاسعا

التالٌة, وتكون بنودها وأحكامها ومضامٌنها  األربعة تتمثل المرجعٌات العامة لوثٌقة الشراكة فً الملحقات

 جزء ال ٌتجزأ من وثٌقة الشراكة:

   المدنً المجتمع منظمات و الٌمنٌة الحكومة بٌن شراكةال لتطبٌق العمل خطة :(1الملحق رقم ) .1

 المجتمع منظمات و الٌمنٌة الحكومة بٌن شراكةاللتنفٌذ  المتابعة والتقٌٌمخطة  :(2الملحق رقم ) .2

   المدنً

 المجتمع ومنظمات الٌمنٌة الحكومة بٌن الشراكة وثٌقة العداد المرجعٌةالدراسة  :(3) الملحق رقم .3

 المدنً

 المدنً المجتمع ومنظمات الٌمنٌة الحكومة بٌن لشراكةا الدراسة القانونٌة لوثٌقة :(4) الملحق رقم .4
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 منظمات و الٌمنٌة الحكومة بٌن شراكةال لتطبٌق العمل خطة: (1الموحق رقم )

 المدنً المجتمع

 : يقذيح

الشراكة بٌنها وبٌن منظمات   المجتمع  وثٌقةخطة العمل هذه قدمت للحكومة الٌمنٌة إلرشادها فً تطبٌق 

متضمنة تالٌاا مصفوفات  2015دٌسمبر  31إلى  2013اكتوبر  1المدنً، وتغطً الفترة الممتدة من 

 األهداف ، والغاٌات ، واألنشطة والجدول الزمنً لتنفٌذ خطة العمل .

 غاٌاخ وأهذاف انًششوع :

ا  الغاٌة الشاملة من هذه الخطة هً شراكة كل من ال حكومة ومنظمات المجتمع المدنً كً ٌتعاونا وفقا

لمبادئ واضحة ومحددة تساعد على دفع عجلة التنمٌة المستدامة وتحسٌن أداء الخدمات فً الببلد ، وهذا 

 المشروع ٌسعى لتحقٌق أربعة أهداف:

قة بٌن توفٌر البٌئة المبلئمة لعمل منظمات المجتمع المدنً كشرٌك فاعل للحكومة وبناء جسور الث .1

 الطرفٌن.

اإلرتقاء بمستوى صنع وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات والبرامج وتقدٌم الخدمات العامة، بما ٌلبً احتٌاجات  .2

 المجتمع وٌحقق أهداف التنمٌة الشاملة المستدامة.

 .   الدٌمواقراطٌة لقٌم وفقا المجتمع داخل المجتمعٌة المشاركة تعزٌز .3

اإلرتقاء بمستواها بما ٌؤهلها للقٌام بالدور المنوط بها فً إطار بناء قدرات منظمات المجتمع المدنً و .4

 الشراكة.

 يهاو انًششوع :

أربعة أنشطة  محورٌة رئٌسٌة : )أ( إنشاء مجلس أعلى وتأمٌن بٌئة مبلئمة خطة العمل تتوزع على 

للشراكة. )ب( إشراك منظمات المجتمع المدنً فً صنع السٌاسات. )ج( رفع وتعزٌز مبادئ  المشاركة 

 . )د( بناء القدرات المهنٌة والتقنٌة لمنظمات المجتمع المدنً.المجتمعٌة

 : تأسٌس المجوس األةوى، وتوفٌر البٌئة المةئمة لوشراكة  األولىالمهمة 

غلب على العبلقة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً التصادم ، أو عدم وجودها ، وافتقارها للشفافٌة ،  

باسةةتثناء عةةدد محةةدود جةةداا مةةن المنظمةةات اسةةتطاعت أن تقةةٌم شةةراكة تنفٌةةذ مشةةارٌع مةةع الحكومةةة الٌمنٌةةة . 

لعبلقةة وبنةاء الثقةة بةٌن الحكومةة ومنظمةات المجتمةع المةدنً ، فةإن أول مهمةة رئٌسةٌة هةً إنشةاء وإلنعاو ا

 ،األعلةى بنةاء علةى توجٌهةات حكومٌةة وٌتعٌن أن ٌنشأ المجلس مجلس أعلى لئلشراف على تنفٌذ الشراكة ،

 إلةى جانةبمدنً . وأن ٌكون هٌئة مستقلة ومنتخبة من ممثلٌن عن الحكومة الٌمنٌة وعن منظمات المجتمع ال

إعادة بناء الثقة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً سةٌتولى المجلةس األعلةى مسةؤولٌة إعةادة النظةر فةً 

. باإلضةافة إلةى البلزمةة لتعزٌةز فةرص نجةاح الشةراكةالقوانٌن واألنظمة وٌوصً بسةن التشةرٌعات الجدٌةدة 

ت توعٌة ، وإعداد خطة للتواصل اإلستراتٌجً، جهوده للتروٌج للشراكة سٌتولى المجلس األعلى تنظٌم حمبل
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 لخطةةة التنفٌذٌةة المصةةفوفةانظةر ) والمسةةؤول عةن تنفٌةذ غالبٌةةة بنودهةاوسةٌكون الممةر الةةرئٌس لهةذه الخطةة 

 (.العمل

  فً صنع السٌاسات منظمات المجتمع المدنً إشراك :الثانٌة المهمة

مفهوم الشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع فً الٌمن مبادرة جدٌدة تهدف إلى تمكٌن وإشراك منظمات 

و التً المجتمع المدنً فً صنع السٌاسات. اتبعت الحكومات الٌمنٌة السابقة مقاربة تقلٌدٌة فً التنمٌة 

ات التنمٌة فً الببلد. ومع تجاهلت دور منظمات المجتمع المدنً والقطاع الخاص فً رسم  سٌاسبالغالب 

ات ذلك تدرك الحكومة الٌمنٌة حالٌاا أن التنمٌة تتطلب مشاركة أصحاب المصلحة المتنوعٌن بما فٌهم منظم

، اللذان قبلت الحكومة الٌمنٌة  بشراكتهم خبلل مؤتمر المانحٌن فً الرٌاض المجتمع المدنً والقطاع الخاص

وقنوات تواصل إلشراك منظمات المجتمع المدنً فً صنع . وهذه المهمة سوف تبنً آلٌة 2012عام 

عبلوة على تشجٌعه لمنظمات المجتمع المدنً على االلتزام بتنفٌذ البرامج  السٌاسات وتنفٌذها، وتقٌٌمها،

الموصى بها فً خطط الحكومة االستراتٌجٌة بغٌة تخفٌف عبء التنمٌة عن كاهل الحكومة. وكً ٌنتج 

ببناء أدوات تتولى أخذ التوصٌات والتقارٌر الصادرة عن منظمات المجتمع المدنً م اسٌاسات موثوقة سٌق

 فً االعتبار من قبل الحكومة عند قٌامها بمراجعة وتقٌٌم السٌاسات والخطط والبرامج .

 : المجتمعٌة المشاركة  مبادئ وتعزٌز رفعالمهمة الثالثة : 

 ،صنعها رون بالقرارات قادرٌن على المشاركة فً عملٌة أن ٌكون كل الذٌن ٌتأثتعنً  المجتمعٌةالمشاركة  

أكثر فعالٌة للقرارات  المشاركة العامة هً تواصل ثنائً االتجاه ٌهدف إلى تحسٌن وتعزٌزأي أن 

، وهذه المهمة صممت من أجل تعزٌز المشاركة العامة عبر منظمات المجتمع المدنً وتمكٌنها والسٌاسات

بما ٌمكنها من لعب دور فعال ومؤثر ٌحك الحكومة على  ،بعضها البعض تحالفات وشبكات بٌن من خلق

 ، وتقوٌة المسألة االجتماعٌة ،والشفافٌة وتقدٌم الخدمات كجزءركتها فً صدارة برامجها التنموٌةوضع مشا

ع المبادرات الشبابٌة غرس ثقافة العمل التطوعً ، وتشجٌ، ومن برامج منظمات المجتمع المدنً

 .والمجتمعٌة

 المهمة الرابعة : بناة القدرات التقنٌة والمهنٌة لمنظمات المجتمع المدنً 

ٌمثل بناء قدرات منظمات المجتمع المدنً حجر الزاوٌة لتنفٌذ الشراكة مع الحكومة. وعلى المدى القصٌر 

، تهدف تهدف إلى تعزٌز أدوات المساءلة االجتماعٌة وإدماجها  فً مشارٌع التنمٌة. وعلى المدى المتوسط 

هذه المهمة إلى إعادة رسم خارطة منظمات المجتمع المدنً ومسحها فً جمٌع أنحاء الٌمن وتحدٌد 

 تمكٌنها من الوفاء بمتطلبات العمل. و ، وتوفٌر حوافز مالٌة لمنظمات المجتمع المدنًةاحتٌاجاتها القطاعٌ

ٌد فً إدماج مفاهٌم الحكم الرشأما على المدى البعٌد فالهدف هو تشجٌع منظمات المجتمع المدنً على 

 .برامجها وفً تقدٌم خدماتها
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 العمل خطةالمصفوفة التنفٌذٌة ل
 

 الطرفٌن بٌن الثقة جسور وبناة لوحكومة فاةل كشرٌف المدنً المجتمع منظمات لعمل المةئمة البٌئة توفٌر: االول الهدؾ

 
 النتٌجة المتوقعة 

 

 
 النشاطات المخطط لها

  الزمنً اإلطار
 الطرؾ المسؤول

 الموازنة

مصدر  2015 2014 2013
 التموٌل

 المبوػ 
بالدوالر 
 االمرٌكً

 مؤسسً اطار انشاة .1
 فً ٌُمثل مستقل، وطنً
 المجتمع منظمات ادارته
 ٌتولى والحكومة، المدنً

 تنفٌذ ةوى االشراؾ
 .الطرفٌن بٌن الشراكة

 الشراكة اطار  اةداد فرٌق من توصٌة تقدٌم .أ 
 لتاسٌس باالةداد المعنٌة الوجنة بتكوٌن

  االةوى المجوس

Q4     الحكومة  فرٌق اةداد  اطار الشراكة
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  

  
300,000  

  
  
  

 المجوس لتأسٌس لةةداد لجنة تشكٌل .ب 
 القانونٌة االطر واةداد لوشراكة االةوى

  المجوس لعمل والتنظٌمٌة

Q4     التخطٌط  + الشؤون  وزارة
 االجتماةٌة

 الجهات من ةدد مع استشارات ةمل  .ج 
  المدنً المجتمع منظماتو المعنٌة الرسمٌة

 .األةوى المجوس تشكٌل بشأن

Q4     المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى

 االطر الستعراض ةمل تًورش ةقد .د 
 المزمع المجوس لعمل والتنظٌمٌة القانونٌة

 مشروع ةوى األخٌرة الومسات وضع انشاؤه
 إنشاة المجوس قرار

Q4     المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى

 نشاةإل  الوزراة لمجوسمسودة قرار  مٌقدت .ه 
  األةوى المجوس

Q4   الشؤون+  التخطٌط وزارة 
 + االجتماةٌة

 إلطةق ٌنتمحافظ فً مؤتمرٌن تنظٌم .و 
 رسمٌا الشراكة

Q4   الشراكة فرٌق اةداد  اطار 

 ةوىاأل مجوسو توضٌؾ و تجهٌز ال إنشاة .ز 
 المجتمع ومنظمات الحكومة بٌن لوشراكة
 الشراكة تنفٌذ ةوى لةشراؾ المدنً

  Q1, Q2   المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
+  االةوى  المجوس+ االةوى
 الشؤون+  التخطٌط وزارة

 الوزراة رئاسة+ االجتماةٌة

 نصوص الدستور تضمٌن .2
 بٌن الشراكة ةوى تؤكد

  المدنً والمجتمع الحكومة

 بتقدٌم الشراكة اطار اةداد فرٌق ٌقوم .أ 
 ةوى تؤكد التً القانونٌة بالنصوص مقترح

 فً لتضمٌنها الحوار مؤتمر الى الشراكة
  المؤتمر مخرجات اطار

Q4      الحكومة  فرٌق اةداد اطار الشراكة
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة

40,000  
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 لتضمٌن الدستور صٌاؼة لجنة متابعة .ب 
 فً  الشراكة ةوى المؤكدة النصوص
  القادم الدستور

Q4 Q1   المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى

 المعنٌة
  
  

 مجوس فً العامة االمانة مع التواصل .ج 
 بتضمٌن لودفع المعنٌة الوزارات و  الوزراة

 الدستور فً بالشراكة المتعوقة النصوص

Q4 Q1   المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
+  التخطٌط وزارة+ االةوى

 رئاسة+ االجتماةٌة الشؤون
 الوزراة

 الدةم لضمان محافظتٌن فًمنتدٌٌن  تنظٌم .د 
 لوشراكة الصوة ذات النصوص هذه إلدراج

 الدستور فً

Q4   المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى

  النافذة القوانٌن مراجعة .3
 التعدٌةت واقتراح

 متطوبات مع المتوافقة
  الشراكة

 لمراجعة الخبراة  من قانونً فرٌق تشكٌل .أ 
  القوانٌن

Q4     المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 الوزراة رئاسة+االةوى

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  

  
50,000  

  

 والمؤسسات الجمعٌات قانون مراجعة .ب 
 والقانون.  م 2001 لعام( 1) رقم األهوٌة

 النقابات بشأن م2002 لسنة 5 رقم
 م1998 لعام 39 رقم والقانون العمالٌة،

 .التعاونٌة الجمعٌات بشأن

Q4 Q1   ًالفرٌق القانون 

 نتائج ةوى ٌحتوي تقرٌر الفرٌق ٌقدم .ج 
 الةزمة بالتعدٌةت والمقترحات المراجعة

 االجراةات التخاذ الوزراة مجوس الى
 قانون فً الةزمة التعدالت اجراة .الةزمة

 الستٌعاب االهوٌة والمؤسسات الجمعٌات
 منظمات بٌن تنشأ التً والتحالفات الشبكات
 المدنً المجتمع

  Q1   وزارة+القانونً الفرٌق  
 القانونٌة الشؤون

 تقنن جدٌدة تشرٌعات سن .4
 بمنظمات ةةقة وتنظم

 المدنً المجتمع

التشرٌعٌة ةمل توةٌة ةن االصةحات  .أ 
محاضرات من  10الةزمة من خةل تنظٌم 

قبل خبراة دولٌٌن لوجهات المعنٌة ومنظمات 
المجتمع المدنً. وةقد منتدٌٌن لوتوةٌة 

الوطنٌة بضرورة االصةحات ومخرجاتها 
 االٌجابٌة

  Q1+Q2   المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى المجوس/االةوى

 القانونً الفرٌق+

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  
   

  
60,000  

  
  
  

 المقترحة بالتشرٌعات تقرٌر وتقدٌم اةداد .ب 
 الةتمادها الحكومة فً المعنٌة الجهات الى

  Q2    المجوس االةوى+ الفرٌق
 القانونً
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 المكثفة التوةٌة .5
 لوتعرٌؾ  والممنهجة

 الدةم وتعزٌز بالشراكة
 الشراكة لهذه والمناصرة

 تستهدؾ استراتٌجً تواصل خطة وضع .أ 
 بالشراكة لوتعرٌؾ المجتمع وفئات الحكومة
   واهدافها

Q4     المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
 االةوى

الحكومة  
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  
  
  

  
120,000  

  
  
  

 خةل من استراتٌجً تواصل خطة تنفٌذ .ب 
 واالجتماةٌة التقوٌدٌة اإلةةم وسائل

 االتصال وسائل من وؼٌرها

 Q1,2,3,4 Q1,2,3,4 المجوس لتأسٌس االةداد لجنة 
+ االةوى المجوس/االةوى
 وزارة+ الوزراة رئاسة
 االةةم

 المجتمع منظمات موضوةات تضمٌن .ج 
 المناهج فً الطوةً العمل وثقافة المدنً

 .والجامعات المدارس فً التعوٌمٌة

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4 المجوس+االةوى المجوس 
 التعوٌم لتطوٌر االةوى

 موضوةات ٌناقش سنوي مؤتمر تنظٌم .د 
 واهم تنفٌذها مستوى وتقٌٌم الشراكة
  المقترحة والحوول التنفٌذ معوقات

 
 

  Q4 Q4 المجوس االةوى 

 570,000 : االول هدؾلوالتقدٌري  الفرةً المجموع

 

 الشاموة التنمٌة اهداؾ وٌحقق المجتمع احتٌاجات ٌوبً بما العامة، الخدمات وتقدٌم والبرامج السٌاسات وتقٌٌم وتنفٌذ صنع بمستوى االرتقاة: الثانً الهدؾ
 المستدامة

 
 النتٌجة المتوقعة 

 

 
 النشاطات المخطط لها

  اإلطار الزمنً
 الطرؾ المسؤول

 الموازنة 

مصدر  2015 2014 2013
 التموٌل

 المبوػ 
بالدوالر 
 االمرٌكً

 المدنً المجتمع منظمات اشراف .1
 العامة، السٌاسات رسم فً

 وتقٌٌمها وتنفٌذها،

 المدنً المجتمع منظمات  ةن ممثوٌن اختٌار .أ 
 والمجالس ةٌالحكوم الرسمٌة الوجان فً

 مراةاة مع والبرامج بالخطط المعنٌة النٌابٌة
  والفئوي والجؽرافً القطاةً التمثٌل

  Q3,4 Q1,2,3,4 االةوى المجوس   +
 المعنٌة الوزارات

 السٌاسات برسم

  
الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  
  

240,000 

 ةوى المدنً المجتمع منظماتتدرٌب  .ب 
 التخطٌط ومهارات القٌادة، مهارات 

و  السٌاسات لصٌاؼة الةزمة االستراتٌجً
 منظماتل لداخوٌةا المشاورات  لٌاتا دةم

 ةن بةغاإلو ةدادإلل المدنً المجتمع
 أةةهالمذكورة  الوجان فً االشتراكات

 Q3,4 Q1,2,3,4 المجوس االةوى 
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 فً المدنً المجتمع منظمات مشاركة تعزٌز .ج 
 التنمٌة خطط واستعراض ووضع اتالقطاة

 الوطنٌة

 Q1,2,3,4 Q1,2,3,4 المجوس االةوى  +
 التخطٌط وزارة

 لجان فً المنظمات ةن ممثوٌن اشتراف .د 
 مستوى ةوى المحوٌة الموازنات اةداد

 والمحافظات المدٌرٌات

  Q4 Q4  + المجوس االةوى
المحافظات+ 

 المدٌرٌات

 قاةدةإلكترونٌه  تتضمن   بوابة إنشاة .ه 
 منظمات ةن الصادرة التقارٌر جمٌعب بٌانات

 المعوومات تبادل لتسهٌل المدنً المجتمع
 و الحكومة المنضمات نفسها و بٌن بٌن

 المدنً المجتمع منظمات

 Q4 Q1,2,3,4  + المجوس االةوى
 المنظمات

 منظمات ةن الصادرة التقارٌر توصٌات أخذ .و 
 مراجعة ةند االةتبار بعٌن المدنً المجتمع

 العامة والبرامج والخطط السٌاسات وتقٌٌم

 Q4 Q1,2,3,4  + المجوس االةوى
 المنظمات

 حول الضوة لتسوٌط اةةمٌة برامج اةداد .ز 
 التنموٌة الحكومة وبرامج خطط

  Q4 Q4  + المجوس االةوى
 وزارة االةةم

 فرص ةن معووماتلو الوصول .2
 شفافةب والدولٌة المحوٌة التموٌل

 التموٌلب المتعوقةو  المتاحة المعوومات نشر  .أ 
 والدولً المحوً

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4  الحكومة  المجوس االةوى
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
  المعنٌة

  
120,000  

 إةداد ةوى المدنً المجتمع منظمات تدرٌب .ب 
 التموٌل ةوى تتنافسو ال المشارٌع مقترحات

 المتاح

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4  المجوس االةوى 

 المدنً المجتمع منظمات اشتراف .3
م األوضاع والتقٌٌ المسوحات فً

 والشركاة حكومةالتً تقوم بها ال
 المجتمع احتٌاجاتةن  الدولٌٌن

 .المختوفة والمشارٌع الخدمات من

 المسوحاتجمع و نشر المعوومات المتعوقة ب .أ 
 الباحثٌن من فرٌق تشكٌل م األوضاعوالتقٌٌ

 ومسح الدراسات لتنفٌذ والدولٌٌن المحوٌٌن
 المجتمع احتٌاجات

  Q1,2,3,4  Q1,2,3,4    الحكومة  المجوس االةوى
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  

100,000  
  

 منظمات فً الموجودة الخبراتةوى  التعرؾ .ب 
 منظماتهذة ال من ةستفادةل المدنً المجتمع

 والدراسات التقٌٌمات إلجراة الصوة ذات
 االستقصائٌة

  Q1,2,3,4  Q1,2,3,4   االةوى المجوس 

 460,000 :الثانً وهدؾلالتقدٌري  الفرةً المجموع
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 اآلخر وقبول الدٌمواقراطٌة قٌم وترسٌخ المجتمع، داخل المجتمعٌة المشاركة تعزٌز: الثالث الهدؾ

 
 النتٌجة المتوقعة 

 

 
 النشاطات المخطط لها

  اإلطار الزمنً
 الطرؾ المسؤول

 الموازنة

مصدر  2015 2014 2013
 التموٌل

 المبوػ 
 بالدوالر االمرٌكً 

 وشبكات تحالفات إنشاة .1
 المجتمع منظمات فعالة بٌن

 التخصص ٌراع فٌها  المدنً
 الجؽرافٌة والمناطق القطاةً

   المدنً المجتمع منظماتتجدٌد بٌانات  .أ 
  وفئوٌا وجؽرافٌا قطاةٌا حالٌا العاموة والشبكات

  Q1,2    + المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة

80,000  
  

 قدرات بناةو  لوتجارب رسمً ؽٌرال تبادلال دةم .ب 
 تنظٌم خةل من التشبٌف مجال فً المنظمات

 مؤتمر وةقد تدرٌبٌة، دورات و ةمل ورش
 الشبكات لهذه سنوي

  Q3 Q4  المجوس االةوى 

 لقواةد مدونة صٌاؼة .2
 شرؾ مٌثاق/ السووف

 الشرؾ مٌثاق مسودة الةداد لجنة تشكٌل .أ 
 فً الناجحة العالمٌة التجارب ضوة فً مرجعٌة

 المجال هذا

  Q3   الحكومة  المجوس االةوى
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة

 

40,000  
  

 لعرض محافظات خمس فً ةمل ورش ةقد .ب 
 ةن ممثوٌن مع  الشرؾ مٌثاق مسودة ومناقشة
 ضوة فً وتنقٌحة المدنً المجتمع منظمات

 المقدمة المةحظات

  Q4   المجوس االةوى 

 المسؤولٌة الٌات استخدام .3
   الشفافٌة ةدامبو  المجتمعٌة

 حول المدنً المجتمع منظمات مهارات تنمٌة .أ 
  المجتمعٌة المسؤولٌة والٌات مفهوم

  Q3,4 Q1,2,3,4  +المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
  المعنٌة

  
110,000  

  المسؤولٌة مفاهٌم تضمٌنالتشجٌع ةوى  .ب   
  وبرامجها المنظمات لوائح فً المجتمعٌة

  Q4 Q4  + المنظمات
 المجوس االةوى

 والفنٌة االدارٌة المنظمات اداة تقارٌر نشر .ج 
 .المناسبة التواصل قنوات ةبر والمالٌة

  Q4 Q4 المنظمات 

 السومٌة االلٌات استخدام .4
 ادارة فً الدٌموقراطٌة

 االزمات

 المدنً المجتمع منظمات منتسبً مهارات تنمٌة .أ 
و  ومبادئ منهجٌات حول الحكومٌة والجهات

 لتجنب الحساسٌة منهج حول النزاةات تحوٌل
 المشارٌع ةنالتً ٌمكن ان تنتج   النزاةات
  التنموٌة والبرامج

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4   + المجوس االةوى
 المنظمات الدولٌه

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة

 

100,000  

 الوطنٌة المصالحة والٌات مفاهٌم تضمٌن .ب 
 منظمات وبرامج اهداؾ ضمن المجتمعٌة

 المدنً المجتمع

  Q4 Q1,2,3,4   + المجوس االةوى
 المنظمات الدولٌه

 المبادراتو  الطوةً العمل .5
 والمجتمعٌة الشبابٌة

 ةوى الضوة لتسوٌط  توةوٌة برامج تنظٌم .أ 
 االةةم وسائل ةبر واهمٌته الطوةً العمل

  Q1,2,3,4    + المجوس االةوى
الحكومة+ 

  
الحكومة 

120,000  
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الٌمنٌة و  المنظمات المختوفة
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  

 هبة/ منح منحهم ةبر مادٌا المتطوةٌن تحفٌز .ب 
 المدنً، المجتمع منظمات قبل من صؽٌرة مالٌة

 او تقدٌرٌة كشهادات معنوٌة مزاٌا الى اضافة
 تدرٌبٌة دورات او جوائز

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4   منظمات المجتمع
 المدنً

 450,000 :الثالث وهدؾلالتقدٌري  الفرةً المجموع

 

 الشراكة اطار فً بها المناط بالدور لوقٌام ٌؤهوها بما بمستواها واالرتقاة المدنً المجتمع منظمات قدرات بناة: الرابع الهدؾ

 
 النتٌجة المتوقعة 

 

 
 النشاطات المخطط لها

  اإلطار الزمنً
 الطرؾ المسؤول

 الموازنة

بالدوالر  المبوػ  مصدر التموٌل 2015 2014 2013
 االمرٌكً

 والقدرات لةحتٌاجات تقٌٌم .1
 المدنً المجتمع منظمات

المجوس االةوى +    Q1   أساسً مسح المسح الجراة فرٌق  تشكٌل .أ 
 وزارة  + التقٌٌم فرٌق

الشؤون  + التخطٌط
 االجتماةٌة

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  

150,000  
  

 الى المٌدانً النزول خةل من البٌانات جمع .ب 
 المؤسسٌة القدرات تقٌٌم و المحافظات

 احتٌاجاتها، وتحدٌد  حالٌا العاموة لمنظمات
 السابقة التقٌٌمات نتائج من االستفادة مع

 العةقة ذات

  Q1,2    + المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

 االلكترونً الموقع فً المسح نتائج اةةن .ج 
 هذه ٌتضمن كتٌب اصدار مع لومجوس
 البٌانات

  Q3    + المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

 لومنظمات المالً الدةم توفٌر .2
لودولة  العامة الموازنة ضمن

 مواجهة من لتمكٌنها
 وتحسٌن العمل مستوزمات

 الخدمات تقدٌم

 سنوٌا المخصص المالً الدةم حجم اةةن .أ 
 شفاؾ بشكل العامة الموازنة فً

  Q1 Q1  + المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  

50,000 
  

 لمنح وواضحة محددة والٌات معاٌٌر تحدٌد .ب 
 مع بالشراكة المدنً المجتمع لمنظمات الدةم

 ةمل ورش ةبر المدنً المجتمع منظمات
 الطرفٌن تضم نقاش وحوقات

  Q1,2    + المجوس االةوى
 الشؤون االجتماةٌة

 االةوى المجوس   Q4 2014 لعامالدةم  وتخصٌصةن  نةةاإل .ج 
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 من السنوٌة المالٌة التقارٌر وتحوٌل جمع .د 
 المستفٌد المدنً المجتمع منظمات

   Q4  المجوس االةوى +
 المستفٌد المنظمات

 منظمات حوكمة تعزٌز .3
 والمساةلة المدنً المجتمع

  المدنً المجتمع منظماتل حوكمة دلٌل اةداد .أ 
 والمساةلة

  Q3    المجوس االةوى +
 الشؤون االجتماةٌة

الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  
  

150,000  
  

وكمة ح فً متخصصٌن مدربٌن اةداد .ب 
 المنظمات 

  Q4   المجوس االةوى +
 الشؤون االجتماةٌة

 دلٌل وفق لومنظمات تدرٌبٌة برامج تنظٌم .ج 
 وكمةالح

   Q1   المجوس االةوى 

 الذاتً لوتنظٌم واضحة منهجٌة انشاة .د 
 وتطبٌق ووضع المدنً، المجتمع لمنظمات

 لعموها معاٌٌر

  Q3   المنظمات 

 متخصصة مراكز انشاة .4
 المجتمع منظماتبمجاالت 

 الدٌمقراطٌةو بناة  المدنً

 والمراكز الوحدات دور وتطوٌر تفعٌل .أ 
 المدنً المجتمع قدرات تنمٌة فً المتخصصة

 البناة دةم وحدة مثل"  حالٌا المتوفرة
 فً المدنً المجتمع لمنظمات المؤسسً

 " وةدن صنعاة جامعتً

  Q1,2   االةوى المجوس  +
+ العالً التعوٌم وزارة
 الفنً التعوٌم وزارة

  
  
الحكومة 
الٌمنٌة و 
 الجهات
 المانحة
 المعنٌة
  

200,000  
  

 محافظات فً مماثوة مراكز/  وحدات انشاة .ب 
 بناة بمهام لوقٌام الحاجة بحسب اخرى

 القدرات

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4  االةوى المجوس  +
+ العالً التعوٌم وزارة
 الفنً التعوٌم وزارة

 البرامج لتنفٌذ الةزم المالً الدةم توفٌر .ج 
 من االستفادة: مثل قنوات ةدة ةبر التدرٌبٌة

 المهنً، التدرٌب صندوق  مٌزانٌة من جزة
 ىالقطاع تشجٌع المانحٌن، دةم من االستفادة

 الجهود هذه لدةم الخاص

  Q1,2,3,4 Q1,2,3,4 االةوى المجوس  +
+ الفنً التعوٌم وزارة

 المانحٌن

 550,000 :الرابع وهدؾلالتقدٌري  الفرةً المجموع

 2,030,000 أإلجمالً التقدٌري: المجموع
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 و الٌمنٌة الحكومة بٌن شراكةاللتنفٌذ خطة المتابعة والتقٌٌم : (2الموحق رقم )

 المدنً المجتمع منظمات

وفقاا  لمبادئ  تعاونضٌة خصبة للبناء أر هو الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً بٌن للشراكه لشاملاالهدف 

 التنفٌذ ٌعتمد .وتحسٌن أداء الخدمات فً الببلد واضحة ومحددة تساعد على دفع عجلة التنمٌة المستدامة

 ٌدعم أساسً كعنصر والتقٌٌم المتابعة على المدنً المجتمع ومنظمات الٌمنٌة الحكومة بٌن للشراكة الفاعل

 نفس فً وفعالة نشطة وتقٌٌم متابعة طرق تطبٌق تعكس العمل خطة فإن علٌه وبناءا  األربعة الشراكة أهداف

 سٌكون والذي األعلى المجلس فإن الصدد هذا وفً. الشراكة إطار وتنقٌح المستمر التقٌٌم أجل من الوقت

، و العمل على اإلستعانة بفرٌق والتقٌٌم المتابعة خطة على باإلشراف سٌقوم الشراكة إطار تنفٌذ عن مسئوالا 

 شهر.ألتنفٌذ الشراكة كل ستة  والتقٌٌم المتابعةمن المتابعٌٌن المستقل و الذي سٌقوم بدور 

 وطوٌلة المدى قصٌرة والنتائج المباشرة النتائج لقٌاس المٌدانً البحك والتقٌٌم المتابعة خطة تستخدم سوف

 من العملً البحثً التقٌٌم أسالٌب الخطة تستخدم. العمل خطة فً موضح هو حسبما الشراكة لتنفٌذ المدى

( 1: )أربعة ألسباب الشراكة من مستفٌدٌن باعتبارهم والحكومة المدنً المجتمع منظمات إشراك خبلل

 وربطها لآلثار االنتقادي التحلٌل من بالشراكة المعنٌة األطراف كافة تمكٌن خبلل من النتائج سبلمة لضمان

 للنتائج الفوري التطبٌق من للتمكٌن( 3) الشراكة أطراف بٌن الفوري التعلم لتسهٌل( 2) المشروع بأنشطة

 بحٌك الشراكة بتنفٌذ المعنٌٌن الحكومة ومسئولً المدنً المجتمع منظمات لدى الفنٌة القدرات لبناء( 4)

 للمخرجات ملخص ٌلً فٌما. المشروع فترة انتهاء بعد حتى مستقل بشكل التقٌٌم أعمال تنفٌذ من ٌتمكنون

 .األربعة األهداف من هدف لكل قٌاسها على والتقٌٌم المتابعة خطة ستعمل التً واآلثار والنتائج

 :انًؤششاخ تٍاَاخ وتحهٍم نجًغ انًستخذيح انثٍاَاخ وإداسج انقٍاس طشق

 جمع طرق من العدٌد بإتباع النتائج قٌاس سٌتم الشراكة تلك بإنشاء المتعلقة األنشطة من الكبٌر العدد بسبب

 التً والمواد المدنً المجتمع ومنظمات الحكومة لتقارٌر المكتبٌة والمراجعة المقاببلت ذلك فً بما البٌانات

 تفصٌلها وسٌتم نشاط كل على بناءا  البٌانات جمع سٌتم. التركٌز ومجموعات والمسوحات نشرها ٌتم

 ومنظمات الحكومة بٌن العبلقات فً الكلٌة التغٌٌرات( 1: )التالٌة المستوٌات على النتائج التقارٌر وستعرض

( 3) الخدمات وتقدٌم برامجها وإدارة المدنً المجتمع منظمات أولوٌات فً التغٌٌرات( 2) المدنً المجتمع

 معٌارٌة نماذج فً البٌانات حفظ سٌتم. الشراكة تنفٌذ فً الرشٌد الحكم وإتباع الحكومة سلوك فً التغٌرات

ة اإللكترونٌ البوابة عبر الجمهور قبل من إلٌها الوصول باإلمكان وسٌكون المٌدانٌة المبلحظات ذلك فً بما

 .األعلى للمجلس

 :نها واالستجاتح األفكاس جًغ

 هذه تضمٌن سٌتم. الشراكة تنفٌذ أثناء ومخاوف أفكار على األعلى المجلس ٌحصل أن وٌؤمل ٌ توقع

 إعادة  فً تضمٌنها وسٌتم المخاوف أو األفكار عن التعبٌر عن التنفٌذ قٌد تكون التً األنشطة فً المعلومات

 .وتنفٌذها المستقبلٌة الشراكة تصمٌم
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 :انششاكح تتُفٍز انًتؼهقح انقشاساخ التخار انًؼهىياخ تىفٍش

 إطار تصمٌم تنفٌذ تحسٌن هو هدف كل أنشطة من كجزء ست نفذ والتً هذه والتقٌٌم المتابعة خطة هدف إن

 فً والتقٌٌم المتابعة نتائج تضمٌن سٌتم. المشروع فترة أثناء والتنفٌذ اإلدارة أسالٌب كافة وإرشاد الشراكة

 تنفٌذ وفً مراقبتها تتم التً الحالٌة التنفٌذ خطط تحسٌن أجل من ت ستخدم وسوف المشروع تقارٌر جمٌع

 .للشراكة المستقبلٌة الخطط
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 خطة المتابعة و التقٌٌم مصفوفة
 

 الطرفٌن بٌن الثقة جسور وبناة لوحكومة فاةل كشرٌف المدنً المجتمع منظمات لعمل المةئمة البٌئة توفٌر:  االول الهدؾ

 االفتراضات والمخاطر وسائل وادوات التحقق   المؤشرات  المخرجات

 مؤسسً مجوس اةوى كاطار انشاة .1
 ادارته فً ٌُمثل مستقل، وطنً

 المدنً المجتمع منظمات
 ةوى االشراؾ ٌتولى والحكومة،

 الطرفٌن بٌن الشراكة تنفٌذ

تأسٌس المجوس األةوى و ٌشمل تمثٌل  .أ 
ةادل بٌن الحكومة الٌمنٌة ومنظمات 

   المجتمع المدنً
االستقةل المالً واالداري فً ةمل   .ب 

 المجوس 

 االةوى المجوس لتأسٌس لةةداد لجنة تشكٌل 
  لوشراكة

  10 الشؤون التخطٌط، وزارة مع مقابةت 
  المحوٌة المالٌة، القانونٌة، الشؤون االجتماةٌة،

 المدنً المجتمع المنظمات من ةدد وكذا

 15 مع المدنً المجتمع منظمات قٌادات مع مقابوة 
  والفئوي والقطاةً الجؽرافً التمثٌل مراةاة

 التحضٌرٌة لوجنة قبل من ةمل ورش خمس ةقد 
  المجوس لعمل والتنظٌمٌة القانونٌة االطر الستعراض

 األةوى المجوس اصدار قرار إنشاة 

انجاز متطوبات إنشاة المجوس:  -
التمثٌل، الوجنة التحضٌرٌة، توفٌر 

 البنٌة التحتٌة الةزمة لعمل المجوس
 التأخٌر فً اجراةات تاسٌس -

المجوس، كتأخٌر تشكٌل الوجنة 
 واصدار القرار

  
  
  
  
  

دسترة الشراكة و مراجعة القوانٌن  .2
 النافذة و سن تشرٌعات جدٌدة.

 الحكومة الٌمنٌة بٌن الشراكة تضمٌن .أ 
من  كجزةمنظمات المجتمع المدنً و

 .الدستور
  و الووائح القوانٌن مراجعة .ب 

  لجنة صٌاؼة الدستور ضمنت النصوص المؤكدة ةوى
 الشراكة  فً الدستور 

  منتدٌات فً محافظتٌن لضمان دةم  2تنظٌم ةدد
 الزم الدراج النصوص الدستورٌة المتعوقة بالشراكة.

  تشكٌل فرٌق قانونً لمراجعة القوانٌن ، وتقدٌم
المقترحات بالتعدٌةت الةزمة الى مجوس الوزراة 

 نٌة.والجهات المع

  محاضرات لوتوةٌة ةن االصةحات  10تنظٌم
 التشرٌعٌة من قبل خبراة 

تأخٌر مخرجات مؤتمر الحوار  -
الوطنً، والذي قد ٌؤدي الى تأخٌر 

 ةموٌة دسترة الشراكة
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 الشراكة حول لومعوومات المنشورة مسح  .أ  تنمٌة الرأي العام المساند لوشراكة .3
وقنوات  وسائل اإلةةم التقوٌدٌة فً

 التواصل االجتماةً
 تواصل استراتٌجً خطة إنتاج  .ب 

  ةقد مؤتمرٌن فً محافظتٌن لتدشٌن واشهار اطار
الشراكة بحضور ممثوٌن ةن الحكومة والمجتمع 

 المدنً والدول واالطراؾ المانحة

   وضع خطة تواصل استراتٌجً تستهدؾ الحكومة
 وفئات المجتمع لوتعرٌؾ بالشراكة واهدافها  

  اةةمٌة فً قنوات التواصل تخصٌص مساحات
االةةمٌة لتسوٌط الضوة ةوى الشراكة ودورها  فً 

 خدمة المجتمع وخوق رأي ةام مساند لهذا الدور

  تضمٌن موضوةات منظمات المجتمع المدنً وثقافة
العمل الطوةً فً المناهج التعوٌمٌة فً المدارس 

 والجامعات.

  تنظٌم مؤتمر سنوي ٌناقش موضوةات الشراكة
ٌم مستوى تنفٌذها واهم معوقات التنفٌذ والحوول وتقٌ

 المقترحة

  

نظرا الن الشراكة موضوع جدٌد  -
ةوى الساحة الٌمنٌة، مما قد ٌتطوب 

وقت اكبر الستٌعاب هذا المفهوم 
 الجدٌد.

احتٌاجات المجتمع وٌحقق اهداؾ التنمٌة الشاموة الهدؾ الثانً: االرتقاة بمستوى صنع وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات والبرامج وتقدٌم الخدمات العامة، بما ٌوبً 
 المستدامة

 االفتراضات والمخاطر وسائل وادوات التحقق   المؤشرات  المخرجات

اشراف منظمات المجتمع المدنً  .1
فً رسم السٌاسات التنموٌة، 

 وتنفٌذها، وتقٌٌمها

الممثوة فً  المجتمع المدنًةدد منظمات  .أ 
 صٌاؼةالمتعوقة فً الوجان الرسمٌة 

 السٌاسات
 أةضاةو منظمات المجتمع المدنً ةدد  .ب 

تدرٌبهم فً تم   منظمات المجتمع المدنً
 مجال السٌاسات العامة

  ًحضور ممثوٌن ةن  منظمات المجتمع المدنً ف
 الوجان الرسمٌة  المعنٌة بالخطط والبرامج 

  ةقد ورش ةمل وحوقات نقاشٌة ٌشارف فٌها ممثوٌن
من المنظمات والجهات الحكومٌة إلثراة ةمل الوجان 

 الرسمٌة 

  تدرٌب كوادر المنظمات المجتمع المدنً ةوى مهارات
  التنموٌةرسم و صنع وتطوٌر السٌاسات 

  ةقد ورش ةمل وحوقات نقاشٌة لمناقشة التقارٌر
وصٌات شاموة الصادرة ةن المنظمات والخروج بت

 تقدم الى الوجان والجهات المعنٌة

  اشتراف ممثوٌن ةن المنظمات فً لجان اةداد
الموازنات المحوٌة ةوى مستوى المدٌرٌات 

 والمحافظات

الوبس لدى المنظمات حول مفهوم  -
رسم السٌاسات واالدوار المتوقعة 

 منها.
شكل الدولة القادمة ونظام    -

الحكم قد ٌؤثر ةوى مفهوم والٌات 
 رسم السٌاسات مستقبة 

 إجراة دراسة باحتٌاجات المجتمع التنموٌة .أ  تحدٌد احتٌاجات المجتمع التنموٌة .2
تضمٌن التقارٌر والمعوومات ونتائج  .ب 

 ٌٌن والدولٌٌن لتنفٌذ تشكٌل فرٌق من الباحثٌن المحو
 دراسات ومسح احتٌاجات المجتمع 

ةدم قدرة الفرق البحثٌة ةوى  -
الوصول الى المناطق النائٌة او 
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ةقد ورش ةمل وحوقات نقاشٌة تشرف فٌها كل    المسوحات فً البوابة االلكترونٌة لومجوس
المحافظات الستعراض ومناقشة مخرجات المسوحات 

 المٌدانٌة .

  انشاة بوابة الكترونٌة فً المجوس تشمل قاةدة
بٌانات تضم نتائج المسوحات والمعوومات المتعوقة 

 بالشراكة.

 ت المستخوصة من الدراسات تقدٌم التوصٌا
والمسوحات الى الجهات الحكومٌة المعنٌة لتضمٌنها 

 فً السٌاسات العامة

الحصول ةوى المعوومات الدقٌقة 
 من هذه المناطق.

 

التنسٌق والتكامل بٌن منظمات  .3
المجتمع المدنً والحكومة فً 

 التنمٌة الشاموةجهود 

حصر المشارٌع التً تنفذها منظمات  .أ 
المجتمع والمتعوقة ب او تتماشى مع خطط 

 الحكومة التنموٌة

  ةقد اجتماةات سنوٌة لعرض ومناقشة اولوٌات
 التنمٌة لدى الحكومة ةوى منظمات المجتمع المدنً 

 المنظمات  مراجعة وتقٌٌم التقارٌر الخاصة بانجازات
 ومدى انسجامها مع اولوٌات الحكومة

  تنفٌذ برامج اةةمٌة لتسوٌط الضوة حول خطط
 وبرامج الحكومة التنموٌة

ضبابٌة الرؤٌة التنموٌة لدى  -
الحكومة قد تنعكس سوبا ةوى 

امكانٌة التنسٌق فً الجهود مع 
 منظمات المجتمع المدنً

ةدم قدرة المجوس ةوى اقناع  -
منظمات لوعمل ةدد كبٌر من ال

 ضمن الخطط الحكومٌة

شفافٌة المعوومات ةن التموٌل  .4
االجنبً وانسجامه مع الخطط 

 لتنموٌة

تحدٌث المعوومات المتعوقة بالتموٌل االجنبً  .أ 
 ةبر المجوس االةوى

  التنسٌق بٌن المجوس االةوى و الدول والمنظمات
المانحة لوحصول ةوى المعوومات الكافٌة ةن حجم 

 متطوباته .و التموٌل المتاح واولوٌاته 

  نشر هذه المعوومات بشفافٌة حول المشارٌع الدولٌة
 ةن طرٌق البوابة االلكترونٌة.

ةدم رؼبة المانحٌن فً االلتزام  -
لتموٌل بتوفٌر المعوومات حول ا

 المتاح لدٌهم 
ةدم توافق االولوٌات التنموٌة   -

 لومانحٌن مع اولوٌات الحكومة

 الهدؾ الثالث: تعزٌز المشاركة المجتمعٌة داخل المجتمع، وترسٌخ قٌم الدٌمواقراطٌة وقبول اآلخر

 االفتراضات والمخاطر وسائل وادوات التحقق   المؤشرات  المخرجات

تحسٌن مستوى المشاركة  .1
المجتمعٌة  والتكامل بٌن منظمات 

نشر ثقافة العمل المجتمع المدنً و
الطوةً وتشجٌع المبادرات 

 الشبابٌة والمجتمعٌة

حصر الشبكات والتحالفات التً تم انشاةها  .أ 
 بٌن منظمات المجتمع المدنً

 ةدد المبادرات والبرامج الطوةٌة المنفذة .ب 
 

  تنفٌذ مسح لمنظمات المجتمع المدنً والشبكات
 عاموة حالٌا قطاةٌا وجؽرافٌا وفئوٌا ال

  الشبكات التً تم تأسٌسها بٌن منظمات المجتمع
 المدنً.

  ًورش العمل  والدورات التدرٌبٌة التً نفذت ف
 مجال التشبٌف.

   ةقد مؤتمر سنوي لهذه الشبكات لمناقشة وتقٌٌم
 ةموٌة التشبٌف 

  لجنة اةداد مسودة مٌثاق شرؾ مرجعٌة فً ضوة
 العالمٌة الناجحة فً هذا المجالالتجارب 

بناة الثقة بٌن المنظمات من اجل  -
تعزٌز التشبٌف بهدؾ توفٌر مساحة 

 اوسع لومشاركة المجتمعٌة.
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  مجتمعٌة بالعمل الطوةً التنظٌم برامج لوتوةٌة
 وتشجٌع المبادرات الشبابٌة

استخدام الٌات المسؤولٌة  .2
مبدأ الشفافٌة لدى و المجتمعٌة 

المجتمع المدنً واستخدام منظمات 
االلٌات الدٌموقراطٌة فً ادارة 

 االزمات

ةدد المنظمات وةدد اةضاة المنظمات  .أ 
الذٌن تم تدرٌبهم ةوى الٌات المسؤولٌة 

 المجتمعٌة.
مستوى المهارات المتوفرة لدى   منظمات  .ب 

المجتمع المدنً والموظفٌن الحكومٌٌن فً 
ات الجهات ذات العةقة فً مجال ادارة االزم

 والحوار والمصالحة

  ةقد برامج تدرٌبٌة و منتدٌات تنمٌة مهارات
هٌم المسؤولٌة امنظمات المجتمع المدنً حول مف

 المجتمعٌة و مبدأ الشفافٌة.

  تضمٌن مفاهٌم المسؤولٌة  المجتمعٌة فً لوائح
 المنظمات وبرامجها.

   نشر تقارٌر اداة المنظمات االدارٌة والفنٌة والمالٌة
ةبر قنوات التواصل المناسبة و تضمٌن  التقارٌر  
والمعوومات الصادرة ةن كل االطراؾ فً البوابة 

 االلكترونٌة لومجوس

  ةقد الدورات التدرٌبٌة لكوادر منظمات المجتمع
المدنً والجهات الحكومٌة حول منهجٌات ومبادئ 

 دارة االزمات تحوٌل وا

  تضمٌن مفاهٌم والٌات المصالحة الوطنٌة المجتمعٌة
 ضمن اهداؾ وبرامج منظمات المجتمع المدنً

تعد مفاهٌم المسؤولٌة المجتمعٌة،  -
وادارة االزمات  من المفاهٌم 

الحدٌثة ةوى المجتمع الٌمنً مما 
 ٌخوق تحد لترسٌخها والعمل بها.

بناة قدرات قٌادات وموظفً  .3
ت الرسمٌة ذات العةقة المؤسسا

بعمل منظمات المجتمع المدنً 
لخوق الثقة المتبادلة و تعزٌز ثقافة 

 تدةم الشراكة 
 

تضمٌن مفاهٌم  ومبادئ الشراكة والمسؤولٌة   ةدد البرامج التدرٌبٌة التً ةقدت .أ 
المجتمعٌة فً اطار الخطط التدرٌبٌة لوجهات 
 المدنًالحكومٌة ذات العةقة مع منظمات المجتمع 

  ًتنظٌم محاضرات توةوٌة من قبل خبراة لموظف
الجهات الحكومٌة لتسوٌط الضوة حول اطار الشراكة 

 الجدٌد والمسؤولٌة المجتمعٌة

نوةٌة البرامج التً تضمن فً  -
الخطط التدرٌبٌة قد ال تكون 

 بالمستوى المطووب.

 بمستواها بما ٌؤهوها لوقٌام بالدور المناط بها فً اطار الشراكةالهدؾ الرابع: بناة قدرات منظمات المجتمع المدنً واالرتقاة 

 االفتراضات والمخاطر وسائل وادوات التحقق   المؤشرات  المخرجات

تنمٌة الموارد المالٌة لومنظمات  .1
لتمكٌنها من مواجهة مستوزمات 

العمل، مع تضمٌن بنود دةم 
انشطة هذه المنظمات ضمن 

 الموازنة العامة لودولة

حجم الدةم المالً المخصص من الحكومة  .أ 
 لمنظمات المجتمع المدنً

ةدد المنظمات التً حصوت ةوى الدةم  .ب 
 المالً

 

  ًتحدٌد حجم ومجاالت واشكال الدةم الحكوم
المخصص لمنظمات المجتمع المدنً سنوٌا فً 

 الموازنة العامة

  ةقد ورش ةمل وحوقات نقاش تضم الحكومة
ومنظمات المجتمع المدنً لتحدٌد معاٌٌر والٌات 

 واضحة لمنح الدةم لمنظمات المجتمع المدنً 

  تقدم المنظمات تقارٌر سنوٌة مالٌة توضح مجاالت
 صرؾ المعونات الحكومٌة

معرفة منظمات المجتمع المدنً  -
بحجم و معاٌٌر الدةم الحكومً و 

 ة منه بشكل فعال.اإلستفاد
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ترسٌخ مبادئ الحكم الرشٌد لدى  .2
 منظمات المجتمع المدنً

دلٌل مرجعً لوحكم الرشٌد فً منظمات  .أ 
 المجتمع  المدنً

ةدد المنظمات واةضاة المنظمات الذٌن تم  .ب 
  تدرٌبهم ةوى الدلٌل

  وحكم الرشٌد فً منظمات مرجعً لاةداد دلٌل
  المجتمع المدنً

   لومنظمات وفق دلٌل الحكم تنظٌم برامج تدرٌبٌة
الرشٌد و انشاة منهجٌة واضحة لوتنظٌم الذاتً 

لمنظمات المجتمع المدنً، ووضع وتطبٌق معاٌٌر 
 لعموها

  اةداد مدربٌن متخصصٌن فً الحكم الرشٌد 

ةدم التزام المنظمات بمبادئ  -
الحكم الرشٌد او ةدم فهمها لهذه 

 المبادئ

دةم القدرات الفنٌة واالدارٌة  .3
والمالٌة لمنظمات المجتمع المدنً، 

 لتمكٌنها من االنخراط فً الشراكة

ةدد المراكز التً تم تأسٌسها او اةادة  .أ 
تأهٌوها لوقٌام بمهام بناة قدرات منظمات 

 المجتمع المدنً
 ةدد البرامج التً نفذتها هذه المراكز .ب 

 

  تفعٌل وتطوٌر دور الوحدات والمراكز المتخصصة
 مع المدنً المتوفرة حالٌا.فً تنمٌة قدرات المجت

   انشاة وحدات / مراكز مماثوة فً محافظات اخرى
 بحسب الحاجة لوقٌام بمهام بناة القدرات

 وتنفٌذ البرامج  توفٌر الدةم المالً الةزم الةداد
التدرٌبٌة ةبر ةدة قنوات مثل: االستفادة من جزة 

من مٌزانٌة  صندوق التدرٌب المهنً، االستفادة من 
دةم المانحٌن، تشجٌع ىالقطاع الخاص لدةم هذه 

 الجهود

تأخٌر اجراةات انشاة المراكز  -
المتخصصة، وانتشارها فً مختوؾ 

 المحافظات
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 الٌمنٌة الحكومة بٌن الشراكة وثٌقة ةدادإل المرجعٌة الدراسة: (3) رقم الموحق

 المدنً المجتمع ومنظمات

 يقذيح

شهدت المنطقة العربٌة خبلل العقدٌٌن االخٌرٌن تحوالت عدٌدة متأثرة بالعولمة وثةورة المعلومةات، و التةً  

الةدٌموقراطً بأشةكاله المختلفةة، كمةا بةرز  ادت الى  توجه بعض من الةدول  العربٌةةنحو تبنةً أنظمةة الحكةم

التغٌر فً دور الدولة من فاعل رئٌس فً صنع السٌاسةات العامةة ووضةع الخطةط وتنفٌةذها لٌصةبح الشةرٌك 

االول بٌن شركاء متعددٌن كالقطةاع الخةاص ومنظمةات المجتمةع المةدنً والةذٌن اصةبح لهمةا دورا اكبةر فةً 

فٌةةذ الخطةةط التنموٌةةة الوطنٌةةة، خاصةةة مةةع تعثةةر محةةاوالت التنمٌةةة التةةأثٌر علةةى السٌاسةةات العامةةة ورسةةم وتن

 .اعتمادا على القطاع العام فقط

وعلى الصعٌد الٌمنً، مثلت قضاٌا التنمٌة الشاملة محور اهتمام الحكومات المتعاقبة منذ اعادة تحقٌق الوحدة 

مختلةف المجةاالت، وبةذلت م،  حٌك شرعت فً  رسم العدٌد من الخطةط التنموٌةة فةً 1993الٌمنٌة فً عام 

جهود كبٌرة لتنفٌذ تلك الخطط وتحقٌق اهةداف التنمٌةة الشةاملة، ورغةم ذلةك، فقةد كانةت النتةائج المحققةة ذات 

تأثٌر  محدود على مختلف الصعد سٌاسٌا، اقتصادٌا، ادارٌا، اجتماعٌا، وثقافٌا، خاصة فةً ظةل غٌةاب  دور 

 مات المجتمع المدنً فً رسم وتنفٌذ وتقٌٌم تلك الخطط.شركاء التنمٌة المحلٌٌن : القطاع الخاص ومنظ

ومةةع التحةةوالت العالمٌةةة المتسةةارعة فةةً المجةةاالت السٌاسةةٌة واالقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة ومةةع تنةةامً حاجةةات 

المجتمع الٌمنً وضةعف قةدرة  الحكومةة  علةى تلبٌةة تلةك المطالةب والحاجةات، ظهةرت الحاجةة الماسةة الةى 

ومنظمات المجتمع المدنً فً الجهود المبذولة لتحقٌةق التنمٌةة الشةاملة، حٌةك اعلنةت اشراك القطاع الخاص 

الحكومةة فةةً اكثةةر مةةن مناسةةبة اهمٌةةة الشةةراكة مةةع المجتمةع المةةدنً، ونصةةت علةةى ذلةةك العدٌةةد مةةن البةةرامج 

ٌةة الحكومٌة والخطط التةً تبنتهةا، غٌةر ان هةذا التعةاون كةان محةدودا ولةم ٌةرق الةى مسةتوى الشةراكة الوطن

 الحقٌقٌة.

م، ودخول الٌمن فةً مرحلةة انتقالٌةة،  بةرزت الفرصةة امةام المجتمةع المةدنً 2311وبعد ثورة الشباب عام  

للقٌام بدور الشرٌك الفاعل فً التنمٌة وتقدٌم الخدمات الفراد المجتمع، وقد ادركت الحكومةة الٌمنٌةة االهمٌةة 

سةٌة واالمنٌةة واالقتصةادٌة، وتراجةع مسةتوى الخةدمات الحٌوٌة لهذه الشراكة خاصة مع تفاقم االوضاع السٌا

 .1م2312سبتمبر  5المقدمة للمواطنٌن، واكدت على ذلك فً مؤتمر المانحٌن المنعقد فً الرٌاض

 الموقعة بٌن الحكومة الٌمنٌة والدول والمنظمات المانحة وتنفٌذا التفاقٌة االطار المشترك للمسؤلٌات المتبادلة

 الحكومة الٌمنٌة بالتعةاون مةع سعت ، م2312التً انبثقت عن مؤتمر المانحٌن المنعقد فً الرٌاض سبتمبر  

عةداد اطةار للشةراكة بةٌن الحكومةة الةى إبرنامج االمم المتحدة االنمائً برنامج تنمٌة القدرات الطارئة التابع ل

 شاملة فً الجمهورٌة الٌمنٌة.ٌة الالٌمنٌة ومنظمات المجتمع المدنً وبما ٌخدم اهداف التنم

                                                           
1
 ”.انًجتًع انًذٍَ –انقطاع انخاص  –انشراكة فٍ انتًُُة انحكىية “قطاع انذراسات وانتىقعات االقتصادَة,  



 

26 
 

حٌةةك تةةم تشةةكٌل فرٌةةق ٌضةةم عةةدد مةةن الخبةةراء الةةدولٌٌن والمحلٌةةٌن التةةابعٌن لبلمةةم المتحةةدة، وممثلةةٌن عةةن   

الجهات الحكومٌة المعنٌة وعدد مةن منظمةات المجتمةع المةدنً المحلٌةة والمنظمةات الدولٌةة، وذلةك مةن اجةل 

ٌة ومنظمات المجتمع المدنً، اعداد خطة عمل تنفٌذٌةة الطةار اعداد مسودة اطار الشراكة بٌن الحكومة الٌمن

 الشراكة، واعداد خطة لمتابعة وتقٌٌم تنفٌذ الشراكة بٌن الطرفٌن.

 اوال: انًُهجٍح:

تةم اجةل الوصةول الةى نتةائج افضةل، حٌةك اطار الشةراكة علةى نةوع مةن التكامةل المنهجةً مةن  إعداد داعتم

 :التالٌةسالٌب االاستخدام 

خبةراء ( 4( عضةو، )25مكةون مةن ) ٌق عمل ٌتولى اعداد النسخة االولٌة من اطار الشةراكة،تشكٌل فر .1

الحكومٌةةة المعنٌةةة: مكتةةب رئاسةةة الجهةةات اطةةراف الشةةراكة مةةن ممثلةةٌن عةةن ( 9و)دولٌةةٌن ومحلٌةةٌن، 

الجمهورٌةةة، مكتةةب رئاسةةة الةةوزراء، وزارة التخطةةٌط والتعةةاون الةةدولً، وزارة الشةةؤون اإلجتماعٌةةة 

( من منظمات المجتمةع المةدنً الدولٌةة 2ن منظمات المجتمع المدنً الفاعلة المحلٌة، و)م( 8و) والعمل،

 (.إعداد وثٌقة الشراكة عمل فرٌق بأسماء قائمة، )أنظر ( منسقٌن وسكرتارٌة2العاملة فً الٌمن، )

( 33اء عدد )استبٌان اولى ٌتناول عدد من القضاٌا الرئٌسٌة المكونة الطار الشراكة الستقصاء ار توزٌع .2

 المدنً، واالجهزة الحكومٌة.  من منظمات المجتمع

الحكومةة ومنظمةات المجتمةع المةدنً فةً الةٌمن  مراجعة االدبٌات السابقة لتشخٌص طبٌعةة العبلقةة بةٌن  .3

والمنظومةة  ع المدنً ودورها فً المجةال التنمةوي ومعوقةات عملهةاوالتعرف على واقع منظمات المجتم

 واالستفادة من التوصٌات التً قدمتها لتعزٌزدور منظمات المجتمع المدنً. التشرٌعٌة الحاكمة لعملها، 

 قٌةادات الجهةاتمةن  (5)قٌادات عةدد مةن منظمةات المجتمةع المةدنً، و( 5)اجراء مقاببلت شخصٌة مع  .4

 حول اطار الشراكة بٌن الطرفٌن.وتصوراتهم للتعرف على ارائهم الحكومٌة المعنٌة 

واالجهزة  من منظمات المجتمع المدنً( 65)شارك فٌها فً كل من صنعاء وعدن عمل  تًتنظٌم ورش  .5

وخطتهةا التنفٌذٌةة، وتةم فةً  اطةار الشةراكة المقتةرحتم فٌهما استعراض ومناقشة وثٌقة  الحكومٌة المعنٌة

 ضوء مخرجاتهما اعادة تنقٌح وصٌاغة الوثٌقة والخطة التنفٌذٌة.

 ثاٍَا: َثزج تاسٌخٍح ػٍ تطىس انًجتًغ انًذًَ فً انًٍٍ

عرف الٌمن منذ أمد بعٌد اشةكاال متنوعةة مةن العمةل الجمةاعً االنسةانً الخٌةري المتجةذر فةً تةراك وثقافةة 

د، الصهارٌج، المسةاجد، تقةدٌم نشاء السدوإعاون فً العدٌد من االعمال مثل: المجتمع، تجسدت صور هذا الت

ن لبلسر الفقٌرة، بناء المنازل، وغٌرها، حٌك مثلت هذه الجهود المبكرة النواة االولى للعمل االجتماعً العو

 .2الحدٌك

                                                           
2
 .41, انًسح انًُذاٍَ نهجًعُات وانًؤسسات االههُة فٍ انًٍُانًركز انًٍُُ نهذراسات االجتًاعُة وبحىث انعًم,  
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مةع بداٌةة القةرن العشةرٌن ال إال ان العمل االجتماعً التعاونً المنظم لةم ٌظهةر إورغم هذه الجهود المبكرة، 

تحةادات شةبابٌة، وكانةت البةداٌات االولةى لهةذه المنظمةات فةً المحافظةات إنشاء جمعٌات، نةوادي، إفً شكل 

 :4، وذلك كما ٌلًبعدة مراحلوقد مرت عملٌة نشوء وتطور منظمات المجتمع المدنً فً الٌمن  .3الجنوبٌة

 المرحوة االولى: مرحوة ما قبل االستقةل

القرن العشرٌن، حٌك ظهرت العدٌد من منظمةات المجتمةع المةدنً كأحةد الٌةات  مطلعه المرحلة مع بدأت هذ

المعارضة لبلستعمار البرٌطانً فً الجنةوب، وللحكةم االمةامً فةً الشةمال، وتوصةٌل صةوتها الةى المجتمةع 

والنةةوادي اضةةافة الةةى االهةةداف التعاونٌةةة االخةةرى لهةةا، وتةةم انشةةاء العشةةرات مةةن الجمعٌةةات والمنظمةةات 

واالتحادات وارتبط عملها بمستوى الوعً التقلٌةدي السةائد انةذاك، وبلةم اجمةالً المنظمةات التةً تةم انشةاءها 

 ( منظمة.47خبلل هذه المرحلة ما ٌقرب من )

 المرحوة الثانٌة: مرحوة ما بعد االستقةل

التنمٌة بعد االستقبلل وكةان لهةا اتسمت هذه المرحلة بان الدولة حدٌثة النشأة هً التً قادت عملٌة التحدٌك و

دورا بارزا فً دعم وتكوٌن مؤسسات المجتمع المدنً، فةً ظةل نظةامٌن سٌاسةٌٌن مختلفةٌن لةدولتً شةطري 

الٌمن فً تلك الفترة، كان لهما اسةالٌب متعةددة فةً التعامةل مةع المجتمةع المةدنً، وربطهةا بمؤسسةات الدولةة 

ربة رائدة فً مجال العمل االجتماعً الجماهٌري تمثل ذلك فةً الرسمٌة. وقد شهد الٌمن فً هذه المرحلة تج

هٌئات التعاون االهلً التً تأسست فً مطلع السبعٌنات من القرن العشةرٌن، وقةد كةان لهةذه الهٌئةات اسةهاما 

بحةوالً م 1989اجمالً عدد المنظمات غٌر الحكومٌة التً تم انشاءها حتى  وٌقدرمتمٌزا فً مجال التنمٌة، 

 ظمة.( من424)

 م1990المرحوة الثالثة: مرحوة ما بعد الوحدة الٌمنٌة 

اتسمت هذه المرحلة بالتحول نحةو الدٌموقراطٌةة والتعددٌةة السٌاسةٌة والحزبٌةة، وهةو مةا ترتةب علٌةه وجةود 

ات او منظمات سٌاسٌة واجتماعٌة سنصوص تشرٌعٌة تعطً المواطنٌن الحق فً ان ٌنظموا انفسهم فً مؤس

ة مستقلة عن الحكومة، هذا االنفتاح وفر مناخا مشجعا لتطور وتاسٌس العدٌد من المنظمات واقتصادٌة وثقافٌ

غٌر الحكومٌة، تةزامن ذلةك مةع تنةامً الةدعم الةدولً لمنظمةات المجتمةع المةدنً، ممةا ادى الةى انشةاء اعةداد 

ة الشؤون ( منظمة مسجلة لدى وزار8317م الى )2311كبٌرة من المنظمات غٌر الحكومٌة، وصل فً عام 

المصادر غٌر الرسمٌة  . فً حٌن تشٌر بعض5االجتماعٌة والعمل بحسب آخر احصائٌة متوفرة لدى الوزارة

 ( منظمة غٌر حكومٌة اخرى غٌر مسجلة رسمٌا لدى الوزارة.4333ما ٌقرب من ) الى ان هناك

 م2011المرحوة الرابعة: مرحوة ما بعد ثورة الشباب 

بدأت بعد ثورة الشباب تتبلور مبلمح مرحلة جدٌةدة، حٌةك اتةاح دخةول الةٌمن فةً المرحلةة االنتقالٌةة الحالٌةة 

فرصة غٌر مسبوقة لمنظمات المجتمع الٌمنً لتحتل مكانتها الطبٌعٌة كشرٌك فاعل مع الحكومةة فةً التنمٌةة 
                                                           

3
ٍ، واقع انًجتًع انًذٍَ فٍ نتقرَر االجتًاعٍ انسُىٌ، انًحىر انثاَ“انًركز انًٍُُ نهذراسات االجتًاعُة وبحىث انعًم,  

 .55” انًٍُ وتحذَات انعىنًة,
4
 World Bank, “Yemen Civil Society Organizations in Transition: A Mapping and Capacity Assessment of 

Development-Oriented Civil Society Organizations in Five Governorates,” 9. 
5
 ”.و1144احصاءات انًُمًات يُرانحكىيُة نعاو “جتًاعُة، ادار  يعهىيات انًُمًات يُر انحكىيُة, قطاع انتًُُة اال 



 

28 
 

التةزام الحكومةة الٌمنٌةة بتأسةٌس م، و2312الشاملة وخاصة مع انعقاد مؤتمر المانحٌن فةً الرٌةاض سةبتمبر 

اطار للشراكة مع منظمات المجتمع المدنً ، والةدعم الكبٌةر التةً تحضةى بةه هةذه المنظمةات مةن المنظمةات 

، اضافة الى انعقاد مؤتمر الحوار الوطنً بصنعاء والمشةاركة الفاعلةة لمنظمةات المجتمةع الةدنً فةً 6الدولٌة

 ك. مجرٌات الحوار ورسم مستقبل الٌمن الحدٌ

 ثانثا: طثٍؼح انؼالقح انحانٍح تٍٍ انحكىيح ويُظًاخ انًجتًغ انًذًَ

خبلل العقدٌن الماضٌٌن تنامٌا ملحوظا تجسد 7شهدت  العبلقة بٌن الحكومة الٌمنٌة ومنظمات المجتمع المدنً

مةات فً الشراكة فً اعداد عدد من الخطط واالستراتٌجٌات التنموٌة، واتاحة مساحة عمةل اوسةع لهةذه المنظ

للعمل فً مجاالت التنمٌة وتقدٌم الخدمات للمواطنٌن، ورغم ذلك فإن مستوٌات الشراكة كانت دون المستوى 

اتسةمت  فةً مجملهةا بالتذبةذب وعةدم الوضةوح، ، وٌمكن القةول عمومةا ان  العبلقةة بةٌن الطةرفٌن 8المطلوب

اكة لتنفٌةذ عةدد مةن المشةارٌع، باستثناء عدد محدود جدا من المنظمةات التةً اسةتطاعت ان تقةٌم عبلقةات شةر

 ولعل ابرز مظاهر هذه العبلقة:

الى هذه المنظمات على انها قاصرة وغٌر قادرة على العمل الفاعل، واحٌانا تتعامل تنظر كانت الحكومة  .أ 

 معها من منظور سٌاسً كخصم للحكومة، ومن ثم كانت تتعامل معها كتابع وتحاول السٌطرة علٌها.

اعتبرت الحكومة جهة علٌا تحاول اعاقة عملها ولم تتح لها الفرصةة المناسةبة ى من جهة اخرالمنظمات  .ب 

للشراكة الحقٌقٌة، ولم تقدم الدعم المالً اال لعدد محدود من المنظمات وخاصة التً تةرتبط بهةا بعبلقةات 

 كثٌةةر مةةن  جٌةةدة، سٌاسةةٌا فةةً الغالةةب، كمةةا انهةةا لةةم تسةةاعدها فةةً تعزٌةةز قةةدراتها ورفةةع كفاءتهةةا، وسةةعت

المنظمات الى بذل الجهود الن تكون شرٌك فاعل للحكومة فةً جهةود التنمٌةة، ومراقةب الداءهةا، ولةٌس 

 تابع لها.

                                                           
6
 .م2312  سبتمبر الرٌاض فً المنعقد المانحٌن مؤتمر، المانحة والمنظمات والدول الٌمنٌة الحكومة بٌن المتبادلة للمسؤلٌات المشترك االطار تفاقٌةا .
7
 إلى تسعى وال األرباح تهدف الى تحقٌق ال التً حكومٌهال غٌر الفاعلة الجهات بانها: المدنً المجتمع نظماتم اإلنمائً المتحدة األمم برنامج ٌعرف 

 التً المدنً المجتمع منظماتع م اإلنمائً المتحدة األمم برنامج وٌتعاون. مشتركة ومصالح أهداف لتحقٌق الناس توحد وتعمل على. الحاكمة السلطة
 " التنمٌةمفاهٌم و والقٌم األهدافمعها بتتفق 

 UNDP, UNDP Strategy on Civil Society and Civic Engagement. 

 التً الربحٌة غٌر والمنظمات الحكومٌة غٌر المنظمات من النطاق واسعة مجموعة" إلىٌشٌر  المدنً المجتمع مصطلحفً حٌن ٌرى البنك الدولً ان 
 أو سٌاسٌة أو ثقافٌة أو أخبلقٌة اعتبارات إلى استناداا  اآلخرٌن، أو أعضائها وقٌم اهتمامات عن التعبٌر بعبء وتنهض العامة الحٌاة فً حضور لها

 المحلٌة، المجتمعٌة الجماعات: تضم المنظمات، من عرٌضة مجموعة إلى المدنً المجتمع منظمات مصطلح ٌشٌر ثم ومن. خٌرٌة أو دٌنٌة أو علمٌة
 ومؤسسات المهنٌة، والنقابات ة،الدٌنٌ والمنظمات الخٌرٌة، والمنظمات األصلٌٌن، السكان وجماعات العمالٌة، والنقابات ، الحكومٌة غٌر والمنظمات

 ."الخٌري العمل
World Bank, “Civil Society - Defining Civil Society.” 

 إلى تسعى وال األرباح تهدف الى تحقٌق ال التً حكومٌهال غٌر الفاعلة الجهات بانها: المدنً المجتمع نظماتم اإلنمائً المتحدة األمم برنامج ٌعرف
 التً المدنً المجتمع منظماتع م اإلنمائً المتحدة األمم برنامج وٌتعاون. مشتركة ومصالح أهداف لتحقٌق الناس توحد وتعمل على. الحاكمة السلطة

 "التنمٌةمفاهٌم و والقٌم األهدافتتفق معها ب
8
ذي عرفت وزارة التخطٌط الشراكة بأنها: "انخراط كافة أطراف التنمٌة فً عملٌات تفاوضٌة مستمرة فً عملٌة صناعة القرار واتخاذه، األمر ال 

ارة وزٌترتب علٌها نوع من االتفاقات الملزمة لتوزٌع كفء لؤلدوار المتفق علٌها بٌن هذه األطراف ٌضمن توظٌف كل الموارد المحلٌة المتاحة". 
 ، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادٌة، " الشراكة فً التنمٌة؛ الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدنً"، التخطٌط والتعاون الدولً، 

 .3” انًجتًع انًذٍَ, –انقطاع انخاص  –انشراكة فٍ انتًُُة انحكىية “قطاع انذراسات وانتىقعات االقتصادَة,  
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 ساتؼا: دوس يُظًاخ انًجتًغ انًذًَ فً انًجال انتًُىي

 منظمةةات المجتمةةع المةةدنًتشةةٌر الةةى وجةةود فضةةاء واسةةع النشةةاء فةةً الةةٌمن رغةةم ان البٌئةةة السٌاسةةٌة العامةةة 

دور اغلةةب منظمةةات  ، اال ان معطٌةةات الواقةةع العملةةً تؤكةةد انواشةةراكها فةةً تحقٌةةق اهةةداف التنمٌةةة الشةةاملة

حةد مةا فةً بعةض  المجتمع المدنً فً التنمٌة كان محدودا، فً اغلب المجاالت، وان كان لها دورا جٌدا الةى

وٌعةود محدودٌةة دورهةا الةى  .المجتمعٌةة المجاالت التنموٌة منها، التنمٌة البشرٌة، التنمٌة السٌاسٌة، والتنمٌة

تتمثةل أبةرز هةذه  الحكومً والبعض اآلخر ٌرتبط بالمنظمات ذاتهةا، د من العوامل بعضها ٌرتبط بالجانبعد

  العوامل فً اآلتً:

 :العوامل المرتبطة بالحكومة .1

راتٌجٌات ضةةبابٌة الرؤٌةةة لةةدى الحكومةةة فةةً المجةةاالت التنموٌةةة المختلفةةة وتةةدنً قةةدرتها علةةى رسةةم اسةةت .أ 

متكاملة فً المجاالت المختلفة تحظى بدعم واتفاق شركاء التنمٌة كالمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع 

المدنً، وتضةمن تكامةل جهةود كةل االطةراف لتحقٌةق اهةداف هةذه االسةتراتٌجٌات، ممةا ادى الةى تشةتت 

مجةاالت وهةو مةا انعكةس ثر جهود التنمٌة فً مختلةف التعالجهود وتعارضها فً حاالت عدٌدة، ومن ثم 

 سلبا على دور منظمات المجتمع المدنً فً هذ المجال.

عدم وجود معاٌٌر واضحة ومحددة وشفافة فً التعامل مع هةذه المنظمةات وتأهٌلهةا لبلسةهام فةً المجةال  .ب 

 فً المجال التنموي. ت محدودة القدرات ومحدودة االسهامالتنموي، مما جعل اغلب هذه المنظما

تحدٌةد طبٌعةة دور لتأطٌر الشراكة بٌن الحكومةة ومنظمةات المجتمةع المةدنً ودرة رسمٌة عدم وجود مبا .ج 

   ،ضعف المنهجٌةبالتذبذب و اتسم فً غالبٌتهت العبلقة بٌنهما هذه المنظمات وحدوده ومجاالته، مما جعل 

ود التنمٌة بقدرة هذه المنظمات على ان تكون شرٌكا حقٌقٌا فً جه وخاصة مع عدم ثقة وقناعة الحكومة 

مع المةدنً ان منظمات المجتالشاملة، رغم اعبلن الحكومة فً كثٌر من برامجها وخططها االستراتٌجٌة 

 شرٌكا اساسٌا لها فً تلك البرامج والخطط.

 لمرتبطة بمنظمات المجتمع المدنًالعوامل ا .2

وافتقارها الى الموارد البشرٌة المؤهلة، وقٌةام جةزء  غٌاب مقومات االدرة الرشٌدة فً اغلب المنظمات، .أ 

ضةعف ثقةة كبٌر منها على العمل الفةردي او العةائلً اثةر سةلبا علةى اداءهةا وعلةى ثقةة المجتمةع فٌهةا، وا

 .الحكومة فً قدرة هذه المنظمات على االسهام الفاعل فً المجال التنموي

 وموسمً جعلها تعمل بشكل متقطعذه المنظمات الواضحة لدى نسبة كبٌرة من هغٌاب الرؤٌة والرسالة  .ب 

ضةعف والمةوارد المالٌةة الغلةب المنظمةات  ، وبصفة خاصة فً ظل شةحةوال ٌتسم بالعمل االستراتٌجً

قدرتها على رسم استراتٌجٌاتها الخاصة المستدامة فً مختلف المجةاالت، اضةافة الةى عةدم شةفافٌة ودقةة 

 المانحٌن. لرغبات وتوجهات تغٌر من اولوٌاتها وفقاجعلها  جزء كبٌر منها، ممااالنظمة المالٌة لدى 

اهتمام بعض المنظمات بالعمل التنموي هو اهتمام سطحً، ٌركز على الجوانةب الكمٌةة ولةٌس النوعٌةة،  .ج 

 ن بالجوانب الكمٌة.متأثرة فً ذلك باهتمامات المانحٌ

د العمةل علةى مبةدأ التنةافس بةٌن منظمةات المجتمةع المةدنً، واعتمةا -التشةبٌك –ضعف مسةتوى التنسةٌق  .د 

ولٌس التكامل ممةا قلةل مةن فةرص التعةاون بٌنهةا وتبةادل الخبةرات وتنسةٌق الجهةود للوصةول الةى نتةائج 

  افضل.
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 خايسا: تحهٍم انىضغ انشاهٍ نًُظًاخ انًجتًغ انًذًَ

 معطٌات وارقام .1

المجتمع المدنً المسةجلة ة لوزارة الشؤون االجتماعٌة والعمل ان عدد منظمات ٌمأظهرت االحصاءات الرس

، وتظهر بعةض المصةادر األخةرى ان هنةاك مةا ٌقةرب 9( منظمة8317م ٌبلم )2311رسمٌا لدٌها حتى عام 

 ( منظمة غٌر مسجلة لدى الوزارة. 4333من )

اٌ ايهب انًُمًات تتركزز فزٍ اياَزة انعا زًة  زُعاء ومن خبلل تحلٌل البٌانات الواردة من الوزارة ٌتضح 

عىا ى انًحافمات انرئُسُة وخا ة حضريىت، تعز، عزذٌ، انحذَزذ ، وًَكزٍ اعزاد  رنز  انزً اٌ وعذد يٍ 

االيهب َفضم اَشاء انًُمًات يُر انحكىيُة فٍ انعا ًة باعتبارها يركز االَشطة انرئُسُة فٍ انبهذ اضافة 

ٍ تُشز  فزٍ انًحافمزات انً ايكاَُة انى ىل بسهىنة انً يراكز  ُع انقرار وانًاَحٍُ يقارَة بانًُمًات انتز

 .االخري

بٌاناتها قدٌمة ومن الصعب التواصل معهةا، وقةد ٌعةود ذلةك الةى عةدم المجتمع المدنً عدد كبٌر من منظمات 

 وجود آلٌه فعالة لضمان استمرار التواصل بٌن وزارة الشؤون االجتماعٌة وبٌن المنظمات.

مةات المجتمةع المةدنً محةدود جةدا، وغٌةر كةاف اظهرت الدراسات ان الدعم المالً المقدم مةن الةوزارة لمنظ

لمواجهة الحاجةات االساسةٌة السةتمرار عمةل المنظمةات، اضةافة الةى غٌةاب المعةاٌٌر العادلةة والشةفافة لمةنح 

 .10الدعم، كما ان هذا الدعم تم اٌقافه عن المنظمات التً تم تأسٌسها حدٌثا خبلل السنوات الخمس الماضٌة

 مات المجتمع المدنًالقوة لدى منظجوانب الضعؾ و .2

، كمةا انهةا عةدة جوانةب ضةعفالدراسات السابقة ان منظمةات المجتمةع المةدنً فةً الةٌمن تعةانً مةن بٌنت   

 :11، منهاتتمٌز بعدد من جوانب القوة

 انضؼف جىاَة .أ 

 تعانً كثٌر من المنظمات من جوانب ضعف متعددة، منها:  

  ًإضةافة الةى التنةافس فةً الحصةول  هةابٌنفٌما حالة عدم الثقة ٌغلب على عمل منظمات المجتمع المدن ،

تكامل بٌنها وتعٌق عملٌة التشبٌك خاصة فً ظةل والتً تضعف فرص التعاون والعلى الدعم والموارد، 

 والذي ٌؤثر سلبا على  امكانٌةة تبةادل المعلومةات وٌعٌةقلعدد كبٌر منها الوالء السٌاسً والقبلً والدٌنً 

 جهود التنسٌق.

 ضةةعف الحوكمةةة داخةةل المنظمةةات، غٌةةاب الشةةفافٌة والمسةةاءلة واالجةةراءات االدارٌةةة والمالٌةةة المناسةةبة، 

 .وضعف الممارسة الدٌموقراطٌة داخل اغلب منظمات المجتمع المدنً

                                                           
9
 ”.و1144احصاءات انًُمًات يُرانحكىيُة نعاو “قطاع انتًُُة االجتًاعُة، ادار  يعهىيات انًُمًات يُر انحكىيُة,  
10
 World Bank, “Yemen Civil Society Organizations in Transition: A Mapping and Capacity Assessment of 

Development-Oriented Civil Society Organizations in Five Governorates.” 
11
 HTSPE Limited, “Civil Society in Yemen: A National Participatory Review.” 
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   رغم صعوبة الحصول علٌه –شحة الموارد المالٌة الذاتٌة واالعتماد الى حد كبٌر على  دعم المانحٌن- 

ٌجعةل اغلةب  ، وهةو مةاالمنظمةات واتسةامه بالموسةمٌة معظمالبعد االستراتٌجً فً عمل  غٌابأدى الى 

 ومجاالت عملها بما ٌتوافق مع اولوٌات المانحٌن. هذه المنظمات تعمل على تعدٌل اولوٌاتها

  مهةارات التواصةل/ مهةارات مثةل  ضعف مسةتوى المهةارات لةدى العةاملٌن فةً اغلةب هةذه المنظمةات (

ارتفاع معدل دوران و ،ع/ مهارات ادارة الفرٌق/ مهارات التخطٌط االستراتٌجً، وغٌرها(اعداد المشارٌ

خاصة مع تدنً مسةتوى االجةور لهةم، ممةا ٌةؤثر سةلبا علةى  العمل وتسرب الموظفٌن من هذه المنظمات

 مستوى اداء كثٌر من هذه المنظمات

 جىاَة انقىج .ب 

 منها:  ،لدى هذه المنظمات جوانب القوةاظهرت الدراسات ان هناك عدد من 

  حٌةةك اصةةبحت المنظمةةات تعمةةل فةةً مجةةاالت عدٌةةدة كالتنمٌةةة السٌاسةةٌة التنةةوع فةةً مجةةاالت عملهةةا

ضةافة الةى انتشةارها فةً مختلةف واالجتماعٌة وتقدٌم الخدمات والتوعٌة والمناصرة والرقابة، وغٌرها، إ

وخلق عبلقةة  ى الفئات المستهدفة بسهولةالوصول المن ما مكنها ومنها المناطق النائٌة وهو المحافظات 

 .جٌدة مع الفئات المستهدفة

  متحمسة للعمةل المجتمعةً، وبصةفة خاصةة  قٌادات شابه الدٌه من المنظمات فً الوقت الحالًعدد كبٌر

وهةةو مةةا ٌعكةةس التحةةول فةةً اتجاهةةات المجتمةةع نحةةو مشةةاركة المةةرأة فةةً العمةةل المجتمعةةً  مةةن النسةةاء،

 لتطوٌر فعالٌة اداء منظماتهم.ٌتٌح فرص مشاركة اوسع  وخاصة فً المدن، مما

  ًعدد من هذه المنظمات استطاعت ان تكتسب سمعة جٌدة من خبلل الخدمات التةً تقةدمها والجهةود التة

وخاصةة مةع تراجةع دور الحكومةة فةً تقةدٌم الخةدمات  ،تبذلها لخدمة قضاٌا المواطنٌن فً الواقع العملً

والتً تزامنت مع العدٌد من األزمةات السٌاسةٌة واالقتصةادٌة واألمنٌةة التةً  فً السنوات القلٌلة الماضٌة

 عانى منها الٌمن.

 وجود قاعدة  إضافة إلى  سهولة ومرونة اتخاذ القرار مقارنة باالجراءات التً تتم فً االجهزة الحكومٌة

بانشةطتها وادوارهةا من المتطوعٌن العاملٌن لدى عدد من المنظمات مما ٌمكن تلك المنظمات مةن القٌةام 

 بتكلفة اقل.

  مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنً فً برامج بناء القدرات ،سواء بتموٌل ذاتً أو من خبلل دعم

المانحٌن، ساهم فً إكتساب قٌاداتها وموظفٌها المهارات االساسٌة الآلزمة لقٌام هذه المنظمات بأدوارهةا 

 المجتمعٌة بشكل أفضل.
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 لمنظمات المجتمع المدنًالفرص والتحدٌات  .3

المتعلقةة  هناك عدد من الفةرص والتحةدٌاتان ، المجتمع المدنً فً الٌمن بٌئة عمل منظماتٌظهر تحلٌل    

 :12منها ،بعمل هذه المنظمات

 انفشص انًتاحح .أ 

 أمام منظمات المجتمع المدنً فً اآلتً:  لفرص المتاحةاتتمثل ابرز 

 ًنظمةات المجتمةةع المةدنً فةً المجةاالت المختلفةة، وهومةا ظهةةر الرسةمً بةدور م تنةامً االهتمةام المحلة

بشكل واضح فً البرامج الحكومٌة واالستراتٌجٌات والخطةط التنموٌةة التةً اعتبةرت منظمةات المجتمةع 

التةةزام حكومةةة الوفةةاق الةةوطنً  المةةدنً شةةرٌكا للحكومةةة فةةً تحقٌةةق أهةةداف التنمٌةةة الشةةاملة، إضةةافة الةةى

 .13ضمن اتفاقاتها مع المانحٌنبالشراكة مع هذه المنظمات 

  خبلل السنوات األخٌرة الماضٌة عانى الٌمن من عةدد مةن األزمةات السٌاسةٌة واإلقتصةادٌة واالجتماعٌةة

واألمنٌة التً أثقلت كاهل الحكومة بأعباء متزاٌدة، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتهةا التنموٌةة فةً 

ماسةة علةى السةاحة الوطنٌةة ألدوار وجهةود منظمةات  مختلف المجاالت، وهو ما أدى الةى ظهةور حاجةة

 المجتمع المدنً لتقدٌم الخدمات للمواطنٌن وسد الفجوة الناشئة والمتزاٌدة فً هذا المجال. 

  منظمات المجتمع المدنً فً مختلف المجةاالت التنموٌةة وممارسةة الضةغط العالمً بدور تنامً االهتمام

التةزام اكبةر مةن قبةل المةانحٌن وبنةاءة مةع هةذه المنظمةات، مةع  على الحكومة للدخول فً شراكة حقٌقٌةة

 والمالً لمنظمات المجتمع المدنً. بتقدٌم الدعم الفنً

  فرصة لهذه المنظمات لبلطةبلع علةى التجةارب العالمٌةة فةً ور التكنولوجً وثورة المعلومات التط اتاح

المنظمةات المماثلةة المحلٌةة والدولٌةة وتبةادل هذا المجال واالستفادة منها وكذا سهلت عملٌة التواصل مع 

 .والخبرات فً مجال العمل المجتمعً المعلومات

  انتحذٌاخ .ب 

 فً: التً تواجه عمل منظمات المجتمع المدنً التحدٌاتتتمثل ابرز

 المتعلقةة بالتموٌةل، اراترضعف التنسٌق مع المانحٌن وصعوبة الحصول على التموٌةل وبةطء اتخةاذ القة 

ان كثٌةةر مةن المةةانحٌن غالبةا مةةا كمةا  وض معةاٌٌر مةةنح الةدعم مةةن قبةل تلةك المنظمةةات، اضةافة الةى غمةة

ٌفرضةةون اجنةةداتهم واولوٌةةاتهم علةةى المنظمةةات المحلٌةةة عنةةد تقةةدٌم الةةدعم دون مراعةةاة الولوٌةةات تلةةك 

 المنظمات.

  عوامةل بفعةل حالة الشك وعدم الثقة بةٌن الحكومةة ومنظمةات المجتمةع المةدنً التةً سةادت لفتةرة طوٌلةة

 .ادت الى ضعف مستوى الشراكة بٌن الطرفٌنمتعددة 

 ثقافة  ، خاصة وان وجود حالة من التنافس والصراع بٌن المنظمات مما ادى الى تشتٌت وتكرار الجهود

قلل من فةرص التنسةٌق والتكامةل األولى مما ال تزال فً اطوارها  المجتمع المدنً منظماتبٌن التشبٌك 

هذه المنظمات، وحد من قةدرة هةذه المنظمةات فةً القٌةام بةدور فاعةل فةً المجةاالت وتبادل الخبرات بٌن 

 المختلفة.
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  ،وتعقٌةةد اإلجةةراءات المتعلقةةة بعمةةل منظمةةات المجتمةةع الفسةةاد االداري والمةةالً فةةً االجهةةزة الحكومٌةةة

 المنظمات. لعملوضعف دور القضاء اوجد بٌئة غٌر مشجعة المدنً، 

 ٌللقٌةام بتنفٌةذ المشةارٌع التنموٌةة والحصةول ر الحكومٌة على السةاحة الٌمنٌةة انتشار المنظمات الدولٌة غ

، وتقلٌةل فةرص تنمٌةة المساحة المتاحة امام المنظمات المحلٌة على الدعم من المانحٌن أدى الى تضٌٌق 

  خبراتها التراكمٌة فً مجال عملها.

 مجال عمل منظمات المجتمةع المةدنًعدم استٌعاب المنظومة التشرٌعٌة الحالٌة للمستجدات فً طبٌعة و ،

فهنةةاك اشةةكال جدٌةةدة مةةن المنظمةةات والتفةةاعبلت  التةةً نشةةأت مةةؤخرا كالشةةبكات والمبةةادرات الشةةبابٌة 

وغٌرها التً ال ٌتوافر لها توصٌف محدد ضمن القوانٌن الحالٌة، وهو ما أدى الى ان عدد كبٌر من هذه 

 افر احصاءات ومعلومات دقٌقة حولها.المنظمات غٌر مسجل لدى الجهات المعنٌة وال تتو

  عدم توفر قاعدة بٌانات حدٌثة عةن منظمةات المجتمةع المةدنً، اضةافة الةى غٌةاب التصةنٌف الةدقٌق لهةذه

، وغٌةاب الٌةات المتابعةة والتواصةل المنظمات خاصة فً ظل غموض وضبابٌة مفهةوم المجتمةع المةدنً

 الفعالة بٌن الجهات الحكومٌة وهذه المنظمات

  الوعً العام لةدى المةواطنٌن بةدور منظمةات المجتمةع المةدنً ال ٌةزال محةدودا ممةا ادى ضةعف مستوى

 تفاعل المواطنٌن معها، وأثر سلبا على قدرة هذه المنظمات على لعب دور فاعل فً المجاالت المختلفة. 

 ابرز احتٌاجات منظمات المجتمع المدنً .4

االحتٌاجةات الخاصةة بمنظمةات المجتمةع المةدنً فةً الةٌمن حتةى بٌنت الدراسات السابقة ان هناك العدٌد مةن 

 :14تكون اكثر قدرة على الشراكة الفاعلة مع الحكومة، منها

  مةةة لعمةةل هةةذه المنظمةةات بحٌةةك تسةةتوعب المسةةتجدات علةةى السةةاحة اعةةادة النظةةر فةةً التشةةرٌعات المنظ 

قٌقٌةةة بةةٌن الطةةرفٌن، وتفعٌةةل الوطنٌةةة واالقلٌمٌةةة والدولٌةةة، وتتواكةةب مةةع التوجةةه نحةةو بنةةاء شةةراكة ح

النصةةةوص القانونٌةةةة التةةةً تمةةةنح منظمةةةات المجتمةةةع المةةةدنً امتٌةةةازات خاصةةةة كاالعفةةةاءات الجمركٌةةةة 

والضرٌبٌة وغٌرها، ومنح مزٌد من االمتٌازات وبصةفة خاصةة للمنظمةات العاملةة فةً المنةاطق الرٌفٌةة 

 لتعزٌز وجودها وانشطتها.

 تراتٌجٌة شةاملة ٌةتم اعةدادها بالتعةاون بةٌن الحكومةة ومنظمةات بناء قدرات هذه المنظمات مةن خةبلل اسة

المجتمع المدنً والمانحٌن، لتمكٌن هذه المنظمات من ان تكون بمستوى الشراكة المنشةودة، وتتمثةل اهةم 

مجةةاالت بنةةاء القةةدرات فةةً: مهةةارات بنةةاء وادارة فةةرق العمةةل، مهةةارات التواصةةل، مهةةارات التفةةاوض، 

موٌةةل وتنمٌتةةه، مهةةارات تنفٌةةذ وادارة المشةةارٌع، مهةةارات البحةةك واجةةراء مهةةارات الحصةةول علةةى الت

المسةةوحات لبلحتٌاجةةات المجتمعٌةةة، مهةةارات التقٌةةٌم والمتابعةةة، مهةةارات المناصةةرة والحشةةد، مهةةارات 

 التخطٌط االستراتٌجً، مهارات التشبٌك.

 انونٌةة الداخلٌةة وتطةوٌر تطبٌق مبادئ الحوكمة داخل المنظمات، وبصفة خاصة: اسةتكمال منظومتهةا الق

انظمتها االدارٌة والمالٌةة وتطبٌقهةا، وتعزٌةز الممارسةة الدٌموقراطٌةة داخلهةا، تعزٌزالشةفافٌة والمسةاءلة 

 والمحاسبة، وغٌرها.
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  تعزٌز ثقافة  التشةبٌك بةٌن منظمةات المجتمةع المةدنً وتشةجٌع إنشةاء الشةبكات بةٌن هةذه المنظمةات علةى

 المحلً، بما ٌعزز من دورها التنموي والرقابً.المستوى القومً وعلى المستوى 

  تسلٌط الضوء اعبلمٌا على دور هذه المنظمات التنموي، والتوعوي، والخدمً، لخلةق وعةً عةام مسةاند

 لدورها، وتنمٌة قدرات المنظمات فً العمل التكاملً مع وسائل االعبلم المختلفة.

 ت المجتمةع المةدنً، والعمةل علةى تةوفٌر التموٌةل مراجعة وتقٌٌم الٌات ومصادر التموٌل الحالٌةة لمنظمةا

 البلزم الستمرار عمل المنظمات والقٌام بدورها تجاه المجتمع، وفق معاٌٌر واضحة وعادلة وشفافة.

  هناك حاجة ملحةة لمسةح وتقٌةٌم المنظمةات الموجةودة حالٌةا وتحدٌةد المنظمةات الفاعلةة والمنظمةات غٌةر

بنةةاء قاعةةدة بٌانةةات حدٌثةةة لهةةذه المنظمةةات، مةةع عمةةل تصةةنٌف الفاعلةةة وفةةق معةةاٌٌر واضةةحة وشةةفافة، و

 للمنظمات وتحدٌد المستوى الذي ٌفترض ان تصل الٌه المنظمات لتدخل فً شراكة مع الحكومة.

 سادسا: تحذٌاخ اقايح انششاكح

رغةةم ان الشةةراكة المأمولةةة بةةٌن الحكومةةة ومنظمةةات المجتمةةع المةةدنً ٌتوقةةع منهةةا تحقٌةةق نتةةائج مثمةةرة علةةى 

 مختلف الصعد التنموٌة، إال أن هناك عدد من التحدٌات التً ٌمكن ان تعٌق هذه الشراكة منها:

  الفسةةاد المةةالً واالداري المتفشةةً فةةً اجهةةزة الدولةةة، وغٌةةاب مقومةةات الحكةةم الرشةةٌد وخاصةةة الشةةفافٌة

ل فٌةةه ضةةعف دور القضةةاء النزٌةةه نتٌجةةة لتخلةةف الٌةةات العمةةو والمسةةاءلة والمحاسةةبة وسةةٌادة القةةانون.

 .واستشراء الفساد والتدخل فً شؤونه من قبل الجهات المتنفذه

  النظرة القاصرة واالنتقادٌة من قبل الحكومةة تجةاه منظمةات المجتمةع المةدنً، وتةدنً مسةتوى الثقةة بةٌن

، وهو ما ٌتطلب بذل جهةود كبٌةرة لخلةق ثقافةة مسةاندة ومعةززة للشةراكة لةدى مةوظفً الجهةات الطرفٌن

 ٌة، وخلق نوع من الثقة المتبادلة بٌن الطرفٌن لتوفٌر بٌئة مناسبة للشراكة.الحكومٌة المعن

  محدودٌة الدعم المالً المقدم من الحكومةة لهةذه المنظمةات وعةدم شةفافٌة ووضةوح المعةاٌٌر فةً التعامةل

 معها

 تدنً مستوى الوعً المجتمعً بأهمٌةة دور منظمةات المجتمةع المةدنً فةً المجةاالت التنموٌةة المختلفةة ،

وهةو مةا ٌتطلةب العمةل الجةاد مةن جمٌةع األطةراف لتنمٌةة الةوعً المجتمعةً بأهمٌةة الةدور  وخلةق ثقافةة 

 مجتمعٌة تدعم العمل الطوعً وتساند أدوار هذه المنظمات.

 حٌةةك وقعةةت الحكومةةة الٌمنٌةةة علةةى االطةةار المشةةترك للمسةةؤولٌات قصةةر فتةةرة اعةةداد اطةةار الشةةراكة ،

م غٌةةر ان البةةدء فةةً إعةةداد إطةةار الشةةراكة بةةٌن الحكومةةة 2312تمبر المتبادلةةة فةةً مةةؤتمر الرٌةةاض  سةةب

م، وهةو مةا قةد ٌةراه الةبعض فتةره غٌةر 2313ومنظمات المجتمع المدنً لم ٌدشن إال خةبلل شةهر ٌونٌةو 

كافٌة العداد االطار، كما انه قد ٌولد بعض ردود األفعال المعارضة الطار الشةراكة نتٌجةة لعةدم توسةٌع 

 ختلف الشرائح ذات العبلقة.دائرة المشاركة لم

  ًغٌاب الضمانات الحقٌقٌة لتنفٌذ اطار الشراكة عملٌةا فةً المسةتقبل، ممةا قةد ٌقلةل مةن فةرص تنفٌةذها فة

وٌفقد الٌمن فرصة االستفادة الحقٌقٌة من الشراكة بٌن الطةرفٌن مةن اجةل النهةوض بأعبةاء التنمٌةة  الواقع

 فً مختلف المجاالت.
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  المركةزي دون نقلةه الةى المسةتوى المحلةً، فةً المحافظةات والمةدٌرٌات، حصر الشراكة على المستوى

مما ٌحد من امكانٌة وصول مخرجات الشراكة الى المناطق الرٌفٌة والتً تعتبر االكثر حاجةة لمثةل هةذه 

 . خاصة مع تزاٌد معدالت الفقر والجهل والمرض فً تلك المناطق المخرجات

 فة المعلومات الدقٌقة حول عدد ومجاالت عمل وقةدرات منظمةات عدم توافر قاعدة بٌانات حدٌثة تضم كا

المجتمع المدنً فً الٌمن سواء التً تم تأسٌسها سابقا وتسجٌلها لدى الةوزارة او تلةك التةً نشةأت خةبلل 

 السنوات االخٌرة ولم تسجل فً الوزارة.

  ًءها لدورها.ٌؤثر سلبا على استقبللها فً اداقد  تسٌٌس عمل بعض منظمات المجتمع المدن 

  لةدى اغلةب المنظمةات قةد  مقومةات الحكةم الرشةٌدضعف االمكانات المادٌة والبشرٌة والمؤسسٌة وغٌاب

 .ٌؤدي الى تعثر دورها فً هذا المجال
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 الٌمنٌة الحكومة بٌن الشراكة لوثٌقة ةالقانونٌ الدراسة: (4) رقم الموحق

 المدنً المجتمع ومنظمات

   مقدمة

فً كثٌر من الدول تأسست على جملة من  المدنً  تجارب للشراكة بن الحكومة وبٌن منظمات المجتمع

التدابٌر واإلجراءات الرامٌة إلى رفع المساهمة المجتمعٌة فً وضع ومتابعة وتنفٌذ السٌاسات واتخاذ 

القرارات الخاصة برسم السٌاسات وإدارة الشأن العام، وتحقٌق التنمٌة المستدامة، وإعمال قواعد الحكم 

، وتشٌر تلك التجارب إلى أن الوصول إلى مشاركة فعالة البد أن السٌما الشفافٌة والمسألة ،الرشٌد

ترتكز على مقاربات جدٌدة تجسدها مقتضٌات دستورٌة وتشرٌعٌة وقانونٌة وتنظٌمٌة وإدارٌة تندرج 

أو المشاركة االجتماعٌة والتً تضمنتها  15الٌوم "بالدٌمقراطٌة التشاركٌة" ضمن ما أضحى ٌعرف

 16أو فرضتها سٌاسة األمر الواقع فً بلدان أخرى.، ندساتٌر العدٌد من البلدا

وبالنسبة للحكومة الٌمنٌة ٌمكن أن تبدأ من حٌك انتهت إلٌه حكومات البلدان األخرى حتى تتفادى 

القصور واألخطاء التً صاحبت تلك التجارب من جهة، وبما ٌؤدي إلى تقلص التكالٌف وتحقق 

لببلد تنتظرها استحقاقات تنموٌة واقتصادٌة واجتماعٌة مردودٌة عالٌة من جهة أخرى، السٌما أن ا

وسٌاسٌة مركبة وواسعة، وهذه الورقة تحاول استعراض األسس البلزمة إلطبلق شراكة فاعلة لمنظمات 

المجتمع المدنً التً اضحت شرٌكاا أساسٌاا فً التنمٌة لكثٌر من البلدان أكدت تجاربها أن نقاشات 

والخطوات التً اتخذت من أجلها اتجهت إلى صٌاغة األسس الدستورٌة األطراف المعنٌة بالشراكة 

 والتشرٌعٌة والقواعد القانونٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة المتعلقة بالشراكة على النحو التالً: 

 أوالً: دسترة الشراكة 

ٌعد االعتراف بأدوار دستورٌة لمنظمات المجتمع المدنً المدخل االساسً لتأسٌس الشراكة فً الواقع  

العملً، بإدراج نصوص دستورٌة للشراكة بٌن السلطات العمومٌة ومنظمات المجتمع المدنً تنطلق من 

من ما بات ٌعرف تقرٌر الحق فً إنشائها وتكوٌنها، وتحدٌد مجاالتها ونطاقها الجغرافً والقطاعً ض

الٌوم بالدٌمقراطٌة التشاركٌة المكملة للدٌمقراطٌة التمثٌلٌة، التً اعطت منظمات المجتمع المدنً وضعٌة 

 الشرٌك الثالك إلى جانب القطاعٌن العمومً والخاص.

والبلدان التً قامت بدسترة الشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً انتقل الحوار فٌها من 

رة إلى وضع مجموعة من التشرٌعات والقوانٌن الهادفة إلى تفعٌل المقتضٌات الدستورٌة المتعلقة الدست

 17باالشراكة بٌن الحكومات والمجتمع المدنً وأدواره الجدٌدة.

م  جعل من الدٌمقراطٌة التشاركٌة أحد اشكال الحكم 1988وعلى سبٌل المثال الدستور البرازٌلً لعام  

مشاركة مجموع المصالح المهنٌة للمناقشة   18نً والمحلً وكفلها فً عدد من موادهعلى المستوٌٌن الوط

واإلقرار، حق الجمعٌات فً رفض المخالفات والتبلٌم عنها، اشراك المنتجٌن والعمال الرٌفٌٌن بتخطٌط 

                                                           
1

موقراطٌة التشاركٌة من واقع هذه الوثٌقة تشٌر إلى مجمل الوسائل واإلجراءات التً توفر مأسسة مشاركة المجتمع المدنً فً كل مفهوم الدٌ  

 مراحل السٌاسات العامة، و جدولتها ووضعها وصٌاغتها ، وتطبٌقها ، وتقٌٌمها.
16
   ESCWA, Promoting Participatory Democracy in the ESCWA Region, 8. 
17
 ‖.الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً البرازٌل“دي سوزا,  
18
 .)، 174، 103،187، 74،89، 73، 10،60، 23، 8م )1996المواد بإصبلحات العام ”  رازٌلً,لدستور الب“البرازٌلً,  
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ورسم السٌاسة الزراعٌة، شراكة األقلٌات المعارضة فً الغرفتٌن فً عضوٌة المجلس االستشاري 

اسً، وفً إبداء الرأي حول عدم  دستورٌة القوانٌن، الشراكة فً التعلٌم وفً محو األمٌة وحماٌة الرئ

 19البٌئة فً اقرار التموٌل والموازنات المحلٌة.

خاصة بعد النجاحات التً  20وعلى غرار البرازٌل اتجهت العدٌد من بلدان أمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌقٌا

لعالم العربً تعمل بعض الدول، لبنان، الجزائر،األردن، تونس من أجل حققتها التجربة البرازٌلٌة، وفً ا

م، جعل  2011والنموذج البلفت المغرب فً دستوره الجدٌد لعام ، الشراكة مع منظمات المجتمع المدنً

: من الدٌمقراطٌة التشاركٌة أحد مقومات النظام الدستوري للدولة كما جاء فً الفصل األول من الدستور

ٌقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والدٌمقراطٌة المواطنة "... 

 21والتشاركٌة، وعلى مبادئ الحكامة الجٌدة، وربط المسؤولٌة بالمحاسبة" كما فً فصول أخرى.

اعات األخرى وفً الٌمن الدستور النافذ تضمن عدداا من المواد التً تلزم السلطات العامة برعاٌة القط

الخاص والتعاونً والمجتمع المدنً غٌر أن تلك المواد  لم ترق إلى مستوى الشراكة وال الدٌمقراطٌة 

 22التشاركٌة.

والظرفٌة الحالٌة فً الٌمن مواتٌة لدسترة الدٌمقراطٌة التشاركٌة، حٌك ٌدور حوار وطنً شامل حول 

جدٌد ٌوفر فرصة لوضع نصوص دستورٌة  ومنها إعداد دستور،قضاٌا بناء الدولة والحكم الرشٌد

للشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً، إذ من المعروف أن العمل على تضمٌن الدستور 

نصوص حول الشراكة بعد صدوره عملٌة معقدة وطوٌلة  ألن الدساتٌر من الوثائق القانونٌة الجامدة التً 

ر بإجراءات تستغرق وقتاا مطوالا، فضبلا عن وضعه ٌحتاج تعدٌلها إلى توافقات سٌاسٌة وإلى المرو

لشروط ونصاب تمثٌلً محددة كً ٌوافق على التعدٌل، أٌضاا الشراكة بٌن الحكومة الٌمنٌة ومنظمات 

المجتمع المدنً هً احد بنود اإلطار المشترك للمسؤولٌات المتبادلة بٌنها وبٌن المانحٌن التً تعهدت 

م، عبلوة على احتواء الدستور على تلك  2012ه فً الرٌاض عام الحكومة بتنفٌذه والموقع علٌ

المقتضٌات فإنها تمثل حماٌة دستورٌة لحق المواطنٌن فً المشاركة بإدارة ومناقشة وإقرار السٌاسات 

المتعلقة بالشؤون العامة من خبلل منظمات المجتمع المدنً، وٌؤمن ضمانات قضائٌة تحول دون اصدار 

المخالفة للمقتضى الدستوري وٌعرضها للبطبلن، كما أنه ٌوجب مراجعة القوانٌن النافذة  او تنفٌذ القوانٌن

التً تعٌق من الشراكة المجتمعٌة فً التنمٌة وصٌاغة السٌاسات المتعلقة بالشؤون العامة على المستوٌٌن 

 . المركزي والمحلً

                                                           
19
 ESCWA, Promoting Participatory Democracy in the ESCWA Region, 7–8. 

م 1996 -1989بلدٌة خبلل الفترة من  80الدروس المستخلصة من التجربة البرازٌلٌة أن مشاركة المواطنٌن فً رسم مٌزانٌة البلدٌات لحوالً 
%،  98% إلى  80%  وارتفع معدل التزود بمٌاه الشرب من  85% إلى  46رفعت مستوى خدمات الصرف الصحً للسكان من 

 .% وهذا ٌعكس رضاء السكان عن الخدمات المقدمة50علٌم، ونسبة الضرائب بمعدل وتضاعفت نسبة االلتحاق بالت
20
 Republic of Ghana, ―Draft National Action Plan for the Republic of Ghana.‖     
21
 .139، 14،15، 13، 12الفصول  ” دستور المملكة المغربٌة,“المملكة المغربٌة,  

دولة ، تمكٌنه من أكدت على : تعزٌز حكامة المجتمع المدنً فً إدارة وتدبٌر الشأن الداخلً وكذا فً عبلقات الشراكة مع مؤسسات ال
المساهمة فً إعداد قرارات ومشارٌع لدى المؤسسات المنتخبة وتقٌٌمها، إحداك هٌئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلٌن االجتماعٌٌن فً 

ً تقدٌم الملتمسات إعداد السٌاسات العمومٌة ، وتفٌعلها وتنفٌذها وتقٌٌمها، تنظٌم المبادرة التشرٌعٌة للمجتمع المدنً من خبلل تقنٌن الحق ف
  التشرٌعٌة، تعزٌز الدور الرقابً للمجتمع المدنً من خبلل تقنٌن الحق فً تقدٌم العرائض.

22
 . 125، 25، 7المواد  ,”الدستور الٌمنً“الجمهورٌة الٌمنٌة,  

م نظمتها مؤسسة رنٌن الٌمن بالتعاون مع مؤسسة بٌت النور   2011فً الٌمن عقدت أول ورشة عمل حول الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً اكتوبر 
ا وشابه من خمس  50األلمانٌة والصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلٌة شارك فٌها « فرٌدرٌو اٌبرت»ومؤسسة  محافظات، وأول  شبابا

 م . 2009أغسطس  2رؤٌة فً الٌمن للمجتمع المدنً للشراكة أعدها الدكتور فؤاد الصبلحً ونقٌب الصحفٌٌن األسبق عبد الباري طاهر 
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مبادئ عامة تقرر بعض الحقوق  وعلٌه ٌتعٌن تضمٌن الدستور إلى جانب النص العام على هذه الشراكة

العامة لمنظمات المجتمع المدنً مثل الحق فً المناقشة المسبقة لقرارات المجالس والهٌئات المنتخبة، 

وفً حالة رفضها من قبل السلطات المعنٌة تلزم  ،وإلزامها بأخذ مقترحات السكان عند رسم السٌاسات

 23ت وتقٌٌمها.بتسبٌب الرفض وكذلك المشاركة فً تنفٌذ السٌاسا

 ثانٌاً: وثٌقة  إطار الشراكة 

شراكة تحتوي على مبادئ عامة تتعهد الحكومة بموجبها بتطوٌر وتقوٌة شراكتها مع منظمات ال وثٌقة

وثٌقة  الشكل تالمجتمع المدنً وبخلق آلٌات وأطر مؤسسٌة تنسق وتنظم التعاون من أجل تنفٌذ الشراكة، و

به الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً على القٌام بأدوار متبادلة من التزام مبدئً وقٌمً تتوافق بموج

وبموجب ذلك . أجل التعاون على تحقٌق أهداف تنموٌة مشتركة على المستوٌٌن المركزي والمحلً

الوثٌقة تنفذ جملة من االصبلحات الدستورٌة والتشرٌعٌة والقانونٌة واإلدارٌة والتنظٌمٌة والتزام إعمال 

متبادلة بٌن األطراف والقطاعات المعنٌة بتحقٌق مراقبة مة على أساس توزٌع أدوار ومبادئ الحوك

الشراكة المطلوبة من أجل تخفٌف األعباء عن كاهل السلطات العامة والعمل على تقدٌم وتحسٌن 

الخدمات وتسهٌل الوصول، وصٌاغة السٌاسات العامة الوطنٌة، وصنع القرار، والبلمركزٌة وتطوٌر 

وبعض الدول اصدرتها تحت  24والوصول إلى المعلومات  والشفافٌة والمسألة. ت االجتماعٌة،المنشئا

إذ لٌس هناك صٌغة أو تسمٌة موحدة لوثائق الشراكة، مٌثاق،  ،اسم مواثٌق أو وثائق أو استراتٌجٌة

 إنما مضمون متشابه ومقاصد، إذ لٌس لها اسم أو شكل محدد، برنامج، استراتٌجٌة، وثٌقة، إطار

وأهداف موحدة تحدد الواجبات والحقوق األساسٌة لجمٌع األطراف وتوزٌع األدوار بٌنها والتأكٌد على 

وٌمكن أن ٌحدد إطار الشراكة األدوات واآللٌات التً  25العدٌد من مبادئ الممارسات الجٌدة للشراكة.

مقترحات وصوالا إلى واتخاذ القرارات وال ،تعمل على تحقٌق الشراكة وتنفٌذها ومتابعتها وتقٌٌمها

 26اإلدارة المشتركة للمرافق وفقا لقوانٌن ولوائح منظمة لذلك.

 ثالثاً:  إصةحات تشرٌعٌة وقانونٌة وحوكمة العةقات واألدوار التبادلٌة 

تحتاج  الشراكة  إلى اصبلحات تشرٌعٌة وقانونٌة تشمل مراجعة القوانٌن النافذة ووضع قوانٌن جدٌدة 

وتنظٌم عبلقة الشراكة على أساس قواعد قانونٌة تحدد اآللٌات والمجاالت  ،صصةوإنشاء مؤسسات متخ

 وهو ما ٌتطلب اآلتً:  . واألولوٌات والمسؤولٌات وفق مبادئ الحكم الرشٌد

 مراجعة وتعدٌل القوانٌن 

على مدار السنوات الماضٌة وتحدٌداا منذ أن بدأت منظمات المجتمع المدنً تتلمس قصور التشرٌعات 

طرحت العدٌد من جمعٌات ومنظمات ، وهً تتعامل مع القٌود والمعوقات التً انعكست على انشطتها

، وتضمنت تلك 27المجتمع المدنً مقترحات لتحسٌن البٌئة القانونٌة لعملها ومعالجة أوجه القصور فٌها 

                                                           
23
 . 2013مقترحات ومطالب  تقدم بها أكادٌمٌون وناشطون فً منظمات المجتمع المدنً الجزائرٌة . مارس   

24
 ‖.المبادئ التوجٌهٌة إلعداد المواثٌق“ٌف, داٌمنر ل 
25
موجز  -تحلٌل مقارن للسٌاسات والممارسات األوربٌة فً التعاون بٌن المنظمات غٌر الحكومٌة والحكومة “رادوست توفتٌسوفا,  و نٌلدا بولٌان 

 ‖.المقالة
26
م اصدر الوزٌر األول منشوراا بشأن الشراكة بٌن مؤسسات  2003مبكر ففً العام  ٌعد المغرب من الدول التً اهتمت بالشراكة من وقت 

 10ألف منظمة،وٌتوقع لها أن تنموا بواقع  98الدولة  والجمعٌات والمنظمات غٌر الحكومٌة وقد ساعد ذلك على وصول عدد المنظمات إلى 
عضواا ستتولى وضع  65تمع المدنً واألدوار الدستورٌة مكونة من م شكلت اللجنة الوطنٌة للحوار حول المج 2013% سنوٌاا، وفً ماٌو 

 القوانٌن الجدٌدة وتعدٌل النافذ منها .
27
اإلصبلحات طرحت من وقت مبكر تحت عنوان مبادرة منظمات ائتبلف المجتمع المدنً قدمت  الى مؤتمر الدٌمقراطٌة واإلصبلحات  

قوق اإلنسان، صحفٌات ببل قٌود، الهٌئة الوطنٌة للدفاع عن الحقوق   و الحرٌات)هود(، السٌاسٌة االئتبلف مكون من : الشقائق العربً لح
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على انشطتها  المقترحات إضافة مواد جدٌدة، وتعدٌل، أو إلغاء وحذف بعض المواد األخرى التً اثرت

وحالت دون رفع مستوى  تعاونها وشراكتها مع الحكومة وبقٌة الفاعلٌن فً المجتمع، واستهدفت تلك 

م والئحته التنفٌذٌة  2001( لعام 1المطالب مراجعة قانون الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة رقم )

بشأن  2002عام ( ل35م. وقانون رقم ) 2004(  لسنة 129الصادرة بقرار رئٌس الوزراء رقم )

النقابات، ودعوة الجهات الحكومٌة المعنٌة إلى استٌعاب المبلحظات والمقترحات المقدمة. ومن جهة 

أخرى قام خبراء المركز الدولً لقانون المنظمات غٌر الهادفة للربح  بدراسة تلك المقترحات والمطالب 

لصت إلٌه الكثٌر من الدراسات وتحلٌلها والتعلٌق علٌها على ضوء المرجعٌات المعٌارٌة التً خ

واألبحاك والمناظرات بشأن أحسن وأجود القواعد القانونٌة لنشاط ونمو منظمات المجتمع المدنً ورفع 

وبالرجوع إلى تلك القوانٌن واللوائح واآلراء  28مستوى مشاركتها فً مختلف المجاالت التنموٌة.

التً ستعزز فرص  29ارنتها بالمعاٌٌر الدولٌة والمقترحات التً تقدمت بها تلك الجهات ودراستها ومق

 الشراكة نورد اآلتً :

 :ه انتُفٍزٌحو والئحت 2001( نؼاو 1قاَىٌ انجًؼٍاخ وانًؤسساخ األههٍح سقى ) -أ  

ا من  مع أن المركز الدولً لقانون المنظمات غٌر الهادفة للربح أثنى على القانون الٌمنً واعتبره واحدا

أما فً تقٌٌمه لمشروع  30نطقة، لكنه مع ذلك وصفه بالقانون غٌر المثالً،أحسن القوانٌن فً الم

التعدٌبلت المقترحة من قبل الحكومة فقد وصفها بأنها بدالا من أن تحسن البٌئة القانونٌة والتنظٌمٌة 

 . للمجتمع المدنً فإنها ترمً إلى فرض المزٌد من القٌود علٌه

شراكة فإن تعدٌبلت القانون وفقاا للشروط المعٌارٌة التً اصبحت والٌوم ومع التوجه إلقرار إطار عام لل

تحكم تلك القوانٌن أمر البد منه، فضبلا عن أنها إجراء تمهٌدي لتعزٌز القدرات الذاتٌة للقطاع الثالك 

واستقبلله. وٌتعٌن أن تركز التعدٌبلت لٌس فقط على ما خلصت إلٌه تلك االجتهادات، وإنما أٌضاا على 

الذي تطبق فٌه تلك القوانٌن حتى تجد التعدٌبلت  ،الواقع اإلداري والبٌروقراطً والسٌاسً استحضار

المطلوبة أذاناا صاغٌة من قبل كافة المعنٌٌن بتعزٌز دور منظمات المجتمع المدنً وهو ما سنحاول 

 استحضاره فً هذه الورقة وكما ٌلً :

                                                                                                                                                                                     
بة منتدى اإلعبلمٌات، المنظمة الٌمنٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان و الحرٌات، منتدى التنمٌة السٌاسٌة، المنتدى االجتماعً الدٌمقراطً، نقا

الٌمن، المدرسة الدٌمقراطٌة، نقابة األطباء والصٌادلة، مؤسسة الشرق الثقافٌة،  المعلمٌن، المرصد الٌمنً لحقوق اإلنسان اتحاد طبلب

والمؤسسة الٌمنٌة للدراسات االجتماعٌة.أكدت على جملة من الحقائق هً : تفرٌخ وشق واستنساخ منظمات المجتمع المدنً مثل منظمة 

ء تراخٌص لنقابات مماثلة، و مصادرة مقر نقابة المهندسٌن وعرقلة عقد صحفٌات ببل قٌود ونقابة المعلمٌن ونقابة األطباء والصٌادلة بإعطا

للمنظمات والنقابات الموالٌة للسلطة فقط ، توزٌع الدعم  -على قله -مؤتمرها حتى اآلن ونهب ممتلكات نقابة األطباء ، توزٌع الدعم الحكومً 

 للمنظمات والنقابات الموالٌة للسلطة فقط . -على قلته -الحكومً 
28
تداء قدمت مؤسسة دعم التوجه  المدنى الدٌمقراطً  رؤٌة لتعدٌل القانون كخبلصة للعدٌد من النقاشات وورو العمل التً نظمتها لتلك الغاٌة اب 

مات م كما تقدمت الهٌئة الوطنٌة للدفاع عن الحقوق والحرٌات )هود ( بمقترحاتها،  وقام خبراء المركز الدولً لقانون المنظ 2006من العام 
( بتحلٌل مشارٌع التعدٌبلت تلك ومراجعتها والتعلٌق باإلضافة إلى مشروع وزارة الشؤون االجتماعٌة والعمل ICNLغٌر الهادفة للربح )

 ومشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن  الئحة تنظٌم عمل المنظمات غٌر الحكومٌة العربٌة واألجنبٌة العاملة فً الٌمن .
29
من العهد الدولً  22من اإلعبلن العالمً لحقوق االنسان ، المادة  20نٌن جمعٌات ومنظمات المجتمع المدنً هً : المادة المعاٌٌر الدولٌة لقوا 

من العهد الدولً الخاص الحقوق االقتصادٌة والثقافٌة ،  قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم  8الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ، المادة 

م  بشأن مبادئ ومعاٌٌر حرٌة  1999م الخاص بحماٌة المدافعٌن عن حقوق االنسان ، إعبلن عمان لعام  1998من دٌسمبر  األول 144/53

 م . 2008فبراٌر  24الجمعٌات العربٌة ، إعبلن صنعاء بشأن حرٌة المجتمع المدنً 
30
 .نظمات المجتمع المدنًدلٌل القوانٌن المؤثرة فً مساٌمون,  and ,آٌرٌو, كوشٌن 
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  بالشراكة وتحفٌزها وتحدد التزامات اطرافها ٌتعٌن تضمٌن القانون الحالً نصوصاا تكرس االلتزام

تماشٌاا مع التوجهات للتأسٌس للشراكة وتأكٌداا لتنفٌذ االلتزامات المتبادلة بهذا الخٌار، إذ أن القانون 

 .  الحالً والئحته التنفٌذٌة خالٌان من التنصٌص على الشراكة

 التنفٌذٌة حددا شهراا للبت فً الطلب، مع أن القانون الحالً والئحته  ،فٌما ٌتعلق بتسجٌل المنظمات

وفً حالة إذا لم ٌبت به خبلل الشهر ٌكون مقبوالا بقوة القانون،وهذا النص جٌد ومتوافق مع االتجاه 

الدولً، لكن العوائق  ال تظهر بعد قبول الطلب حسب تجارب المنظمات، بل قبل قبوله، ألنه من 

ظفً الوزارة ٌتعٌن على مقدمه /مقدمٌه المرور أجل الوصول إلى مرحلة قبول الطلب من قبل مو

الطلب ونموذج نظام أساسً اجباري لبلسترشاد : بإجراءات إدارٌة معقدة كاشتراط تقدٌم وثائق مثل

إال أن قبوله بالصٌغة المرضٌة ، ومع أن الوزارة ومكاتبها لدٌها صٌغة نمطٌة للنظام األساسً 31،به

ومثل تلك ، ٌخضع لتقدٌر الموظف ورضاه به من عدمهمن قبل اإلدارات المعنٌة غالباا ما 

 . وقد ٌنجم عنه مماطلة من قبل الموظفٌن اإلدارٌٌن المعنٌٌن االجراءات تستغرق وقتاا طوٌبلا،

ألن الغاٌة من ، المعمول به بنظام االخطار لدى الوزارة، 32لذلك ٌتعٌن استبدال نظام التصرٌح والتسجٌل

التسجٌل والتصرٌح هو منح الشخصٌة القانونٌة للجمعٌة أو المنظمة التً تخولها التصرفاته القانونٌة 

ومنح الترخٌص غٌر الوارد أصبلا فً القانون ، والمالٌة وحق كشخصٌة مستقلة بذاتها عن شخصٌات

لذلك ٌعد اخطار المؤسسٌن ، ظماتغالباا ما ٌستخدم بطرٌقة تؤدي إلى إعاقة وعرقلة اشهار وتسجٌل المن

/ المؤسس عن اشهار الجمعٌة أو المنظمة لدى الوزارة بمثابة تسجٌل وإجراء كافٌاا، ألنه إعراب عن 

مٌبلد شخصٌة اعتبارٌة مسؤولة عن تصرفاتها المدنٌة والجنائٌة  تجاه الغٌر وٌمكن مقاضاتها بموجب 

إرادة المشرع عند وضع القانون الذي ٌنعت بأنه خبلفاا القوانٌن والتشرٌعات النافذة وهو ما اتجهت له 

لما هو  33للقواعد المتبعة فً الشرق األوسط  لم ٌشترط الحصول على ترخٌص بشكل إلزامً "إجباري"

 . معمول به عندما

 المقترح: 

  استبدال الترخٌص باإلخطار، كما ٌتعٌن تخوٌل مكاتب الوزارة صبلحٌات قبول االخطار فً جمٌع

 . محافظات 5المحافظات كون عدد المكاتب المخولة بالتسجٌل موجودة فقط فً 

هو عباره عن  تسجٌل  الممنوحة: فٌما ٌتعوق بالتجدٌد السنوي لوتراخٌص )شهادة التسجٌل(

)ترخٌص( سنوي جدٌد، ٌتناقض مع الدعوة لتسهٌل قٌد المنظمات ومخالف لقانون الجمعٌات الحالً 

أصبلا ما ٌخول الجهة المشرفة منح تراخٌص أو شهادة تسجٌل،  وإنما أدرج فً  نفسه الذي لم ٌرد فٌه

م التً تأتً فً مرتبة أدنى فً سلم ترتٌب القواعد القانونٌة،  2004( لعام 149البلئحة التنفٌذٌة رقم )

فته ألنها صادرة عن سلطة تنفٌذٌة )وزارة الشؤون االجتماعٌة(، محكومة بمطابقة القانون،  ولٌس مخال

وفرض أو تغلٌظ اإلجراءات اإلدارٌة على حق تسجٌل واشهار الجمعٌات والمنظمات الذي تحول 

                                                           
31
 ‖.ق تأسٌس الجمعٌات والتجمع السلمً فً الدول العربٌةح“عبدهللا خلٌل,  

فرض نظام أساسً إجباري لبلسترشاد به مطبق فً : مصر ، الٌمن ، لٌبٌا،سورٌا، اإلمارات ،البحرٌن،الكوٌت ،.. وهذا االتجاه ٌصنف بأنه 
تأسٌس الجمعٌات ، وٌترتب علٌه تعلٌق تمتعها مخالف للمعاٌٌر العالمٌة وأنه ٌعبر عن الرغبة فً بسط سٌطرة الحكومة ورقابتها على 

 بالشخصٌة المعنوٌة وٌنعت بأنه اتجاه تسلطً شمولً
32
القانون الحالً ربط اكتساب  الجمعٌات والمنظمات للشخصٌة االعتبارٌة بمجرد التسجٌل ، إال ان الوزارة ربطت الحصول على تلك الشخصٌة  

ن المشار إلٌه ، كما ألزمت الجمعٌة أو المنظمة بتقدٌم صٌغة نظام أساسً نمطً ،  ولذلك ٌجب بالترخٌص الذي لٌس له سند قانونً فً القانو
 الفصل مابٌن اكتساب  الشخصٌة االعتبارٌة بمجرد التسجٌل ،ومابٌن اإلجراءات المكلة لمنح شهادة القٌد أو الترخٌص .

33
 ‖.قوانٌن المنظمات غٌر الحكومٌة فً دول عربٌة مختارة“كرٌم البٌار,  
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واالشهار إلى شهادة من مجرد طلب خطً للتسجٌل  3/1بموجب البلئحة التنفٌذٌة،  والسٌما المادة 

ٌمكن السلطات المعنٌة ان تمنحها لمن ترٌد، وتمنعها عمن ترٌد، فضبلا عن أن  34.(تسجٌل )ترخٌص

ألي  35األصل هو الحق الذي ال ٌمكن أن ٌخضع  بموجب المواثٌق العالمٌة وبمقتضى االجتهاد القضائً

،  كما أنه ال ٌمكن أن ٌحجر على التمتع بحق أصٌل دخل مسبق ٌحوالن دون الوصول إلًرقابة أو ت

تضمن نصوصاا تمكن  هذا و. لظن بإساءة استعماله، ألن من ٌقرر ذلك سلطة القضاء وحدهالشبهة ا

الوزارة من وسائل أخرى إدارٌة وقضائٌة إلعمال رقابتها على األعمال ولٌس للرقابة على ممارسة 

الحقوق،  إذ منحها سلطات واسعة فً الرقابة واإلشراف على تطبٌق القانون،  وألزم الجمعٌات 

نظمات بمسك سجبلت ألعمالها وفقاا للمعاٌٌر المحاسبٌة، ومٌزانٌة سنوٌة تتضمن مصروفاتها والم

    36.وإٌراداتها

 المقترح: 

  ( ألنه لم ٌرد أصبلا فً القانون،  وٌكتفى ٌل )الترخٌصإلغاء العمل بالتجدٌد السنوي لشهادة التسج

سبلمة التقارٌر المالٌة والمحاسبٌة فقط ومنح شهادة ب ،بتقدٌم التقارٌرالمحاسبٌة والمالٌة السنوٌة

 37.طلب مزاٌا وحوافز ضرٌبٌة وجمركٌةللمنظمات التً تتلقى دعماا من الوزارة أو تتقدم لطلبه، أو ب

شخصاا عند التسجٌل  21حدد القانون الحالً عدد المؤسسٌن للجمعٌات بـ : فٌما ٌتعوق بعدد المؤسسٌن

وٌبلحظ أنه لم ٌشمل األشخاص القانونٌة االعتبارٌة، وهذا ، اجتماع( شخصاا طبٌعٌاا عند عقد اول 41و)

العدد من واقع التجارب فً الٌمن نتج عنه نزاعات وخبلفات أدت إلى انشقاقات، أو حل بعض الجمعٌات 

أو إلى اختفائها،  فضبلا عن أنه ٌحرم الفئات والجماعات التً ال تستطٌع جمع مثل ذلك ، والمنظمات

هو تقلٌص العدد ولٌس زٌادته كما جاء فً  38والتوجه الدولً السائد، ٌل جمعٌة خاصة بهاالعدد من تشك

بٌنما  ،عند عقد أول اجتماع 101وإلى  عضوا عند التسجٌل، 51المقترح الحكومً لتعدٌل القانون إلى 

شخاص  أ 7أو ، 5أو ، 3نجد أن بعض البلدان المماثلة لوضع الٌمن تتجه إلى تقلٌص العدد إلى مابٌن 

 39.لتأسٌس الجمعٌة

 المقترح: 

  تقلٌص عدد األشخاص المطلوبٌن لتأسٌس الجمعٌات بما ٌتماشى مع االتجاه العالمً، ومع متطلبات

 .جمعٌات ومنظمات المجتمع المدنًالشراكة ومنها تحفٌز المواطنٌن على التوسع فً تأسٌس 

                                                           
34
 م بشأن الجمعٌات والمنظمات األهلٌة ونصوص البلئحة التنفٌذٌة للقانون.   2001( لعام 1قارن بٌن نصوص القانون رقم ) 
35
 ‖.دارٌة: انشاء الجمعٌات االهلٌة بمجرد االخطار“إلالبلك,  

،   حق تأسٌس الجمعٌات ال ٌمكن  اخضاعه لتدخل مسبق من السلطة اإلدارٌة ،وحتى من السلطة القضائٌة.وهذا مانصت علٌه المواثٌق الدولٌة
م ، والدستور المصري الجدٌد نص على   1971ٌولٌو  16وسار علٌه االجتهاد القضائً ، كما المجلس الدستوري الفرنسً فً قرار له فً 

تأسٌس الجمعٌات باإلخطار وكذلك قانون الجمعٌات المصري الجدٌد ، والفلسطٌنً ، والمغربً  ، وعلى النهج ذاته سار القضاء اإلداري 
 المصري

36
 ، من قانون الجمعٌات   43،55،57المواد : 
37
بشأن الجمعٌات والمؤسسات والتً لم تنص على  94إلى  90كذلك الترخٌص ٌتعارض مع ما جاء فً القانون المدنً الٌمنً  المواد من  

 التسجٌل باإلشهار .  
38
عددا كبٌرا من األشخاص عند التأسٌس  مخالف " الٌمن ٌصنف من حٌك عدد المؤسسٌن للجمعٌات ضمن الحكومات العربٌة التً تشترط  

 للمعاٌٌر العالمٌة هً : الٌمن ، لٌبٌا،قطر،السعودٌة،سلطنة عمان ،الجزائر" عبدهللا خلٌل مصدر سبق ذكره  . 
39

: "  الجمعٌة  م  قلص العدد إلى شخصٌن طبقاا للفصل األول الذي جاء فٌه 2002على سبٌل المثال القانون المغربً لتأسٌس الجمعٌات العام 

 هً اتفاق لتحقٌق تعاون مستمر بٌن شخصٌن أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاٌة غٌر توزٌع األرباح فٌما بٌنهم." والقانون
،على مستوى 15على مستوى البلدٌات ،  10م حدد عدد األشخاص الطبٌعٌٌن عند التأسٌس بـ  2012الجزائري عدل بقانون جدٌد عام 

 شخصاا على مستوى مابٌن الوالٌات على أن ٌكونوا  من  المنتمٌن لثبلك والٌات .  21والٌات، ال
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  ًاألول، ألنه ورد فً البلئحة إلغاء حضور ممثل عن الوزارة كمشرف على االجتماع التأسٌس

إلدارٌة ولجنة الرقابة ولٌس له وجود فً القانون وٌعد تدخبلا قد ٌؤثر على إرادة الناخبٌن للهٌئة ا

 .والتفتٌو

 .التحدٌد القانونً الدقٌق لكل من جمعٌة ومؤسسة منظمة 

المسؤولٌة هناك خلط بٌن المسؤولٌة الشخصٌة  للمؤسسٌن والموظفٌن و: فٌما ٌتعوق بالمسؤولٌة

من القانون بصٌغتها  (74كما ورد  فً المادة ) بارها تتمتع بالشخصٌة القانونٌة،القانونٌة للمنظمة باعت

( من الدستور والقوانٌن النافذة التً تجعل المسؤولٌة الجنائٌة 48الحالٌة المناقضة لمقتضى المادة )

 شخصٌة.

 المقترح: 

  القوانٌن األخرى حول المسؤولٌة المدنٌة  والجنائٌة. إلغاء التعارض القانونً مع الدستور ومع 

 67فقد احتوى القانون على عقوبات جنائٌة عن األفعال المحددة فً المواد من : فٌما ٌتعوق بالعقوبات

( مع أن تلك األعمال مجرمة فً ألخ) التزوٌر االختبلس، تبدٌد األموال، جمع التبرعات... 70إلى 

الجرائم والعقوبات، القانون المدنً، وبالتالً ال ٌكون قانون الجمعٌات محبل قوانٌن أخرى منها قانون 

مناسبا لتنظٌمها. فضبل عن أن الحكومات التً اتجهت لبناء شراكة مع منظمات المجتمع المدنً عملت 

ألن التبرعات  ،على تقنٌن التبرعات وتنظٌمها إما فً إطار قانون الجمعٌات ذاته أو فً قوانٌن أخرى

كما أن تلك النصوص العقابٌة تطرح إشكالٌة القانون . من أهم مصادر تموٌل منظمات المجتمع المدنً

األولى بالتطبٌق عند ارتكاب تلك المخالفات، وتفتح الباب للبحك عن العقوبات األغلظ واألشد بذرائع 

 . سٌاسٌة أو حزبٌة أو العكس

 المقترح: 

 مشار إلٌها واالكتفاء بما ورد من عقوبات فً القانون الجنائً والمدنً.إزالة مواد العقوبات ال 

 .استبدال عقوبات الحبس بوقف المزاٌا والحوافز الضرٌبٌة، والحرمان من الدعم 

   ًتنظٌم كٌفٌة استفادة منظمات المجتمع المدنً من التبرعات والهبات التً تعد طبقاا للقانون الحال

 . كثٌر من البلدان مصدراا مهماا للتموٌل أعماالا مجرمة مع أنها فً

( من القانون تحظر على الجمعٌات والمؤسسات 19المادة ): فٌما ٌتعوق بالنشاط الحزبً لومنظمات

انخراطها فً نشاط حزبً، أو االشتراك فً حملة انتخابٌة، أو أن تخصص أموالها لمثل تلك الغاٌات. 

قد ٌفهم الحظر على أنه االمتناع عن مزاولة أنشطة  الدفاع  وهذا الحظر بصٌغته الحالٌة غٌر دقٌق ألنه

 . عن الحقوق والحرٌات وإبداء الرأي فً السٌاسات العامة والقضاٌا السٌاسٌة

 المقترح: 

 ألنها بصٌغتها الحالٌة  ٌد طبٌعة النشاطات المحظورة بدقة،تعدٌل نص المادة المذكورة لتحد

 . ماتفضفاضة، وقد تفسر على نحو ٌضر بالمنظ

عددا من المواد بشأن االتحادات قانون الحالً والئحته التنفٌذٌة افرد ال: فٌما ٌتعوق بتشكٌل االتحادات

الفرعٌة والعامة النوعٌة والجغرافٌة، وقٌد الحصول على الشخصٌة القانونٌة لها بالتسجٌل االجباري 

التشبٌك الطوعً  بٌن المنظمات النوعٌة مثلها مثل الجمعٌات والمنظمات. بٌنما  االتجاه السائد الٌوم هو 

 أو الجغرافٌة الذي ال ٌحتاج إلى إجراءات تسجٌل.
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 المقترح: 

 بالتشبٌك واستبدالها باالتحادات الخاصة 66 إلى 59 من المواد فً الواردة االتحاد مفردة إلغاء 

 المستوى على سواء والتحالفات الشبكات اكتساب ربط وعدم الجغرافً أو النوعً أو القطاعً

 وٌكتفى ،(الترخٌص) التسجٌل شهادة على بالحصول  االعتبارٌة للشخصة المحافظات او  الوطنً،

 المسجلة المنظمات أو  الجمعٌات،  من هم أصبلا  المؤسسٌن ألن  مكاتبها، أو الوزارة بإخطار

 سوى ٌعنً ال نفسها، التسجٌل إلجراءات بالخضوع  وتحالفاتها شٌكاتها وإلزام فإن قانونٌاا،وبالتالً

 من تعد التً والشبكات التحالفات فً للمنظمات الطوعً االنخراط أمام التعقٌدات من المزٌد خلق

 .الشراكة  لنجاح الضرورٌة الوسائل

االعفاءات الضرٌبٌة التً احتوى علٌها القانون والئحته التنفٌذٌة : فٌما ٌتعوق باإلةفاةات الضرٌبٌة

ولم ٌربطها بتصنٌف الجمعٌة من حٌك هً جمعٌة نفع عام، أو منفعة مشتركة أوردها بصٌغة عمومٌة 

 . ولم ٌحدد معاٌٌر لبلستفادة منها وترك تقدٌرها لئلدارة

وهذه النقطة تتطلب وضع معاٌٌر إذا استوفتها المنظمة تحصل على االعفاءات المقررة عبر آلٌة سرٌعة 

ة، ألن الممارسة تؤكد حصول جمعٌات ومنظمات ومرنة وال تخضع لرغبات وأمزجة اإلدارة المعنٌ

على اعفاءات ضرٌبٌة فٌما هً لم تكن سوى واجهة لمتنفذٌن وفاسدٌن وظفوا عوائد االعفاءات  

 . الضرٌبٌة الممنوحة لتحقٌق مصالح وأعمال شخصٌة

 المقترح: 

 الحكم الرشٌد   ئتحدٌد نسب االعفاءات بدقة وتوسع مجاالتها ورفع سقف الدعم  وربطها بتطبٌق مباد

السنوٌة، ووضع آلٌات مرنة وسرٌعة لتسهٌل الحصول علٌها من خبلل النافذة وتقدٌم التقارٌر

 . الواحدة

 ،إلزالة التعارض مع تلك اإلعفاءات ونسبها مراجعة القوانٌن الضرٌبٌة والمالٌة والجمركٌة . 

 ،وتمكٌن المنظمات من الدخول  تضمٌن القانون نصوصاا لبلستفادة من األمبلك العمومٌة واستغبللها

 40.فً عقود خدمات محددة وتحدد سقوفها المالٌة بمقدار معلوم، تماشٌاا  مع متطلبات الشراكة

  تضمٌن القانون نصوصاا تقرر معاملة تفضٌلٌة وحوافز ومزاٌا تشجٌعٌة لمنظمات الرٌف والمناطق

تمعات المحلٌة على تكوٌن جمعٌات النائٌة فً نسب االعفاءات الضرٌبٌة والدعم، ألنه  سٌشجع المج

ومنظمات فً تلك المناطق خاصة فً مجال دعم ذوي االحتٌاجات الخاصة، ومٌاه الشرب، 

 والصحة، والتعلٌم ومكافحة الفقر.

 ظمات للمراجعة والتدقٌق المحاسبًوضع صٌغة نمطٌة خاصة بالمن. 

، أوجب على المنظمات إنشاء 37، 36المواد مع أن القانون فً : فٌما ٌتعوق بالرقابة والتفتٌش الذاتٌة

لمنع تضارب المصالح، إال أنه  لجنة للرقابة والتفتٌو لمدة ثبلك سنوات من غٌر أعضاء الهٌئة اإلدارٌة،

أحال تحدٌد مهامها الرقابٌة والتفتٌشٌة للنظام األساسً للجمعٌة األمر الذي أدى إلى تجاهل بعض 

لتً ٌمكن أن تشكل تمرٌناا داخلٌاا للجمعٌات والمنظمات إلعمال الرقابة المنظمات لهذه اآللٌة الرقابٌة ا

 . الذاتٌة ومن ثم تهٌئتها لتطبٌق قواعد الحوكمة وٌساعدها على وضع تقارٌرها المالٌة السنوٌة

                                                           
40
ألف درهم ، والغاٌة من ذلك عدم  االضرار بقواعد   50المغرب حدد سقفاا للعقود  الموجهة لفائدة منظمات وجمعٌات المجتمع المدنً بـمبلم   

 .المنافسة بٌنها وبٌن مؤسسات القطاع الخاص 
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 المقترح:  

 من قبل لجان ذاتٌة للمنظمة وسٌلة من وسائل إعمال مبادئ الحوكمة اعتبار الرقابة والتفتٌو 

 . وتضمٌن القانون نصوصاا تحدد آلٌات وضمانات للتأكد من تطبٌقها

نص القانون على أن تشرف كل : فٌما ٌتعوق بتعدد الوزارات المشرفة ةوى منظمات المجتمع المدنً

وهو ما ٌخلق العدٌد من المشاكل مثل: عدم وجود  . وزارة على المنظمات التً تدخل فً اختصاصها

اضافة إلى حدوك تداخل  ،وضعف أو انعدام التنسٌق بٌن الجهود الحكومٌة ،قاعدة بٌانات موحدة

 وٌتعارض مع مبدأ النافذة الواحدة.   ،االختصاصات مع وزارة الشئون االجتماعٌة

 المقترح: 

  إلغاء ازدواج وتعدد هٌئات اإلشراف على  منظمات المجتمع المدنً وحصرها فً وزارة الشؤون

 .  االجتماعٌة

 :و تشأٌ انُقاتاخ انؼًانٍح 2002( نؼاو  35انقاَىٌ سقى ) -ب 

تلعب النقابات العمالٌة والمهنٌة النوعٌة دوراا محورٌاا فً الشراكة بٌن الحكومات ومنظمات المجتمع 

المدنً غٌر أن ذلك الدور ٌتوقف على البٌئة القانونٌة والتشرٌعٌة التً تعمل فً ظلها، ومنها القانون رقم 

النقابات العمالٌة، ولكً تتمكن النقابات من المساهمة والشراكة تتجه العدٌد من البلدان إلى  ( بشأن35)

موائمة التشرٌعات المنظمة لها مع المعاٌٌر الدولٌة للحرٌات النقابٌة، ولتقصً ومعرفة التوجهات بشأن 

وتبٌن أن  ،41والحكومٌة تطوٌر هذا القانون وجعله مواكباا للمعاٌٌر قمنا باستقصاء بعض اآلراء المهنٌة

هناك  حاجات ملحة لتعدٌل القانون وموائمته مع المعاٌٌر الدولٌة ألنه سٌساعد على تفعٌل دور هذا النوع 

من المنظمات المصنفة ضمن المجتمع المدنً. ومن خبلل قراءة القانون ومطابقة مقتضٌاته مع معاٌٌر 

والقرارات الصادرة عن لجنة الحرٌات ، م1948م ( لعا87منظمة العمل الدولٌة وفقا لبلتفاقٌة رقم )

 م  نستخلص اآلتً :1996النقابٌة فً مجلس إدارة منظمة العمل الدولٌة جنٌف 

بات من المعروف أن وجود نقابات فً قطاع الوظٌفة العمومٌة من شأنه أن : فٌما ٌتعوق باالستثناةات

غٌر أن القانون الحالً  نص . لمجتمع المدنًٌوسع مفهوم المجتمع المدنً وٌسهم فً اقامة شراكة  مع ا

( لعام 91مع أن قانون الخدمة المدنٌة رقم ) تنطبق على موظفً الخدمة المدنٌة، على أن أحكامه ال

م قرر ذلك الحق للموظفٌن الحكومٌٌن فً الخدمة المدنٌة وهذا التعارض حال دون وجود جهة 1991

ازدواجٌة فً التسجٌل بٌن وزارة الشؤون االجتماعٌة  مختصة مخولة  بتسجٌل النقابات ما أدى إلى

واالتحاد العام للنقابات العمالٌة، عبلوة على أن ذلك ٌتعارض مع المعاٌٌر الدولٌة التً تستثنً فقط 

 الشرطة والجٌو. 

 المقترح: 

  .إلغاء االستثناءات المخالفة للمعاٌٌر العالمٌة 

 .لم ٌشر القانون الحالً لذلك فٌما ٌتعوق بشراكة العمال فً رسم سٌاسات المنشئات: 

                                                           
41
بناء على خطة فرٌق العمل واإلعداد إلطار الشراكة ومنهجٌتها وبهدف وضع مبادئ متفق علٌها اجرٌت لقاءات مع وكٌل أول وزارة الشؤون  

ك االجتماعٌة والعمل ، ووكٌل الوزارة لقطاع العمل  وعقد لقاء مع وكٌل وزارة التخطٌط والتعاون الدولً ، ومع الموظفٌٌن المعنٌٌن فً تل
 زارات و نشطاء  فً منظمات المجتمع المدنً ونقابٌٌن ومهنٌٌن . الو



 

47 
 

 المقترح: 

  فً القانون ٌنص على الشراكة فً صٌاغة القرارات المتعلقة بالعملٌة االنتاجٌة فً إدخال تعدٌل

سئولٌة فطاعات العمل واالنتاج والخدمات والبٌئة وفق الدٌموقراطٌة التشاركٌة، وعلى أساس الم

 . االجتماعٌة ألرباب العمل

نص القانون على وحدة العمل النقابً على مستوى اللجان والمنظمات  فٌما ٌتعوق بالتعدد النقابً:

واالتحادات الفرعٌة واالتحاد العام. بحٌك تتبع جمٌعها نقابة فرعٌة أو مركزٌة واحدة وكلها تتبع االتحاد 

 . ومع فكرة الحرٌة والدٌمقراطٌة ،ً وفقاا لمعاٌٌر منظمة العملوهذا ٌتعارض مع التعدد النقاب. العام

 المقترح: 

 .إلغاء الوحدة النقابٌة وتكرٌس التعددٌة النقابٌة على مستوى اللجان والمنظمات واالتحادات النقابٌة 

فٌما ٌتعوق بقواةد التفاوض والوساطة والتحكٌم وفرص التقاضً فً النزاةات الناشئة ةن ةةقات 

اتحادات  ،من ثبلثة أعضاء ٌمثلون: الحكومة ً على أن تتكون اللجان التحكٌمٌةنص القانون الحال :لالعم

أرباب العمل، اتحاد العمال لتسوٌة نزاعات العمل. لكن على الرغم من دورها القضائً فً تسوٌة 

ه اللجان أهمٌته النزاعات إال أن ما تصدره من أحكام تستأنف أمام القضاء العادي وهو ما ٌفقد عمل هذ

إضافة إال أنها ال تحصل على المزاٌا المالٌة والوظٌفٌة التً ٌحصل  ،والغرض الذي أنشئت من أجله

 علٌها قضاة المحاكم، األمر الذي أثر على سٌر العدالة وحماٌة الحقوق الناشئة عن عبلقات العمل. 

 المقترح: 

  تقاضً العمالً وتوسٌع عملها لٌشمل درجات الإصدار قانون خاص بعمل ٌنظم عمل لجان التحكٌم

)مصر( ٌتمتع  هٌئة( على غرار المعمول به فً بعض الدولأو الثبلك فً كٌان موحد )مجلس

 باالستقبلل المالً واإلداري. أو إنشاء محاكم عمالٌة متخصصة ومستقلة بمختلف درجاتها.

 اللجان بما ٌضمن لها القٌام بفض النزعات  توفٌر المزاٌا والحقوق المالٌة واإلدارٌة والقانونٌة لتلك

 بسرعة ومرونة، نظراا ألن القضاٌا العمالٌة من القضاٌا المستعجلة.

وٌكرس حق لجوء  ،: ٌشترط القانون الحالً قٌد النقابة لدى االتحاد العام للنقاباتفٌما ٌتعوق بالتسجٌل

 ٌوماا. 30النقابة إلى القضاء فً حالة رفض تسجٌلها خبلل 

 المقترح: 

 .ًالنص على حظر حل النقابة أثناء مرحلة التقاض 

ترك استثنى القانون هذه النقابات من شمولها بأحكامه. و: فٌما ٌتعوق بالنقابات المهنٌة والنوةٌة

ومنها نقابة المحامٌن والصحفٌٌن التً تعد وفقاا للمعاٌٌر العالمٌة من  للمشرع تنظٌمها بقوانٌن خاصة،

أهم مكونات منظمات المجتمع المدنً الفاعلة فً انجاح عملٌة الشراكة، وإذا كانت نقابة المحامٌٌن 

ٌنظمها قانون خاص بها، إال أن نقابة الصحفٌٌن لٌس لها قانون خاص ٌنظمها  األمر الذي سٌنعكس على 

 . دورها فً الشراكة  المأمولة تنظٌم

 المقترح: 

 اصدار قانون خاص بنقابة الصحفٌٌن كونها نقابة مهنٌة نوعٌة ال ٌنطبق علٌها القانون المشار إلٌها . 
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صدرت فً السنوات األخٌرة  قوانٌن احتوت على نصوص اقرت : فٌما ٌتعوق ببعض القوانٌن النافذة

أعضاء بعض الهٌئات الجدٌدة ومكنته من المشاركة فً  شراكة منظمات المجتمع المدنً فً تعٌٌن

م بشــأن الموافقـــة على اتفاقٌــــــــة االمم المتحدة لمكافحة 2005( لسنة 47إدارتها منها قانون رقم )

م بشــأن مكافحة الفســـــاد والئحته التنفٌذٌة، والقانون رقم  2006( لسنة 39الفساد، والقانون رقم )

 . م بشأن المناقصات والمزاٌدات والمخازن الحكومٌة 2007( لسنة 23)

فهذه القوانٌن على الرغم من احتوائها ألول مرة على مقتضٌات تنص على إشراك منظمات المجتمع 

المدنً فً ترشٌح وإدارة الهٌئات الرقابٌة، هٌئة مكافحة الفساد، والهٌئة العلٌا للرقابة على المناقصات 

لك الشراكة لم تحقق الغاٌات المرجوة منها نظراا ألنها تتوقف عل تحدٌد واختٌار والمزاٌدات، إال أن ت

مجلسً النواب والشورى اللذان ٌختاران ممثلً  عن منظمات المجتمع المدنً من قبلالمشاركٌن 

المنظمات من الموالٌن لؤلحزاب التً ٌتبعونها، أو العتبارات سٌاسٌة محضة، عبلوة على أن تلك 

منظمات المجتمع المدنً اتسمت بالعمومٌة وعدم تحدٌدها لنسبة مشاركة المجتمع  نصوص اشراك

وقد أدى ذلك إلى . المدنً تحدٌداا دقٌقاا، األمر الذي ترك تقرٌر تلك النسبة لمجلسً النواب والشورى

مت تعطٌل الغاٌة من شراكة المجتمع المدنً فً الرقابة على األموال العمومٌة ومكافحة الفساد، وتحك

بها العبلقات الحزبٌة والسٌاسٌة واالعتبارات القرابٌة القبلٌلة والعشائرٌة والجهوٌة، األمر الذي جعل 

السلطات الخاضعة للرقابة هً التً تحدد من ٌراقبها من منظمات المجتمع المدنً وأهدر مبدأ الفصل 

لرقابة من أجل حماٌة وبٌن من ٌشاركون فً ا لمتصرفٌن باألموال العامة من جهةبٌن اآلمرٌن وا

األموال العمومٌة من جهة أخرى، وأضعف آلٌة مكافحة الفساد وتطبٌق مبادئ الحكم الرشٌد فً 

المناقصات والمزاٌدات العمومٌة كما نصت علٌها اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  والقوانٌن المشار 

( من قانون مكافحة الفساد، 9وفقاا للمادة ) إلٌها  التً نصت على شراكة المجتمع المدنً بصٌغة العموم

م بشأن المناقصات والمزاٌدات وتركت تقدٌر 2007( لسنة 23( من القانون رقم )فقرة أ 43والمادة)

تلك النسبة  الجتهادات السلطات المعنٌة التً بدورها خصصت عضواا واحداا فً هٌئة مكافحة الفساد من 

  . ٌئة العلٌا للرقابة على المناقصات من اربعة عشر عضواا عضواا، وعضو واحد فً اله 11اجمالً 

 المقترح: 

  تعدٌل القوانٌن واللوائح  المذكورة وتحدٌد نسبة محددة بما ٌتوافق مع حجم تمثٌل منظمات المجتمع

 المدنً حسب كل هٌئة، تعزٌزا للدور الرقابً لهذه المنظمات.

 إصةحات تشرٌعٌة 

التشرٌعٌة اصدار قوانٌن جدٌدة ألول مرة تلبً متطلبات الشراكة وتعزز آلٌات المقصود باإلصبلحات 

تنفٌذها ومتابعتها وتقٌٌمها وتنظم  الوسائل الخاصة واإلجراءات المتعلقة بتمكٌن منظمات المجتمع المدنً 

اتهم المتعلقة بحاجات السكان وتطلع وسن التشرٌعات وإبداء المقترحات من االشتراك فً رسم السٌاسات

وٌسمح للجماعات والفئات المعنٌة بتلك القوانٌن أن تبدي مقترحاتها وتحدد طرق عرضها من خبلل 

منظمات المجتمع المدنً أو النقابات والجمعٌات التعاونٌة والمهنٌة وٌحدد كٌف تتعامل السلطات المعنٌة 

، وٌمكن االسترشاد بالدروس مع تلك المقترحات عند تلقٌها وإلزامها بالرد علٌها، أو تسبٌب رفضها لها

 42الهند. و المستخلصة من التجارب المطبقة فً المجر، استونٌا، البرازٌل

                                                           
42
 .25–21” المبادئ التوجٌهٌة إلعداد المواثٌق,“داٌمنر لٌف,  
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 المقترح: 

  اصدار قانون لتنظٌم المشاركة فً مناقشة السٌاسات العامة والموازنات المحلٌة وتحسٌن الخدمات

 . للسكان والجماعات

 لبات والملتمسات للسلطات المنتخبة والسلطات اصدار قانون ٌنظم تقدٌم المقترحات والعرائض والط

العامة على المستوٌٌن الوطنً والمحلً وبما ٌمكن منظمات المجتمع المدنً من المشاركة فً 

 اقتراح ووضع التشرٌعات ومراجعتها أو تعدٌلها وفق ما ٌعرف الٌوم بالتشرٌع المفتوح.

 لمجتمع المدنً.اصدار قانون خاص بتنظٌم التشاور بٌن السلطات ومنظمات ا 

  وتحسٌن وتقٌٌم جودتها اصدار قانون خاص بالتسٌٌر المشترك لبعض الخدمات مثل المٌاه البٌئة

 .ومردودٌتها

  وضع قواعد قانونٌة جدٌدة للتموٌل المقدم للمنظمات والجمعٌات، أو قانون خاص بإنشاء )صندوق

 . (لتموٌل الوطنًل

 ات المبرزة فً مجال الشراكة من أجل تشجٌعها قانون خاص بجائزة سنوٌة تمنح للمنظم اصدار

 . أو تنضمٌن أحكام تنظمها فً إطار قانون الجمعٌات والمنظمات األهلٌة ،وتحفٌز التنافس فٌما بٌنها

  قانون ٌنظم  وٌقنن جمع التبرعات بمختلف الوسائل بما فٌها اإللكترونٌة التً تجمع لصالح منظمات

 . المجتمع المدنً

 ص بالنفع  العام وطرق ومعاٌٌر اكتسابهاصدار قانون خا . 

 قانون خاص بالجمعٌات الطبلبٌة والرٌاضٌة . 

 إجراةات وتدابٌر تنظٌمٌة وإدارٌة 

تنصرف تلك االجراءات إلى اهمٌة وضع تصور إلٌجاد إطار مؤسسً مستقل لتنسٌق الشراكة وٌساهم 

الحكومة اختٌار نسبة ومنظمات فً تشكٌله كل من منظمات المجتمع المدنً والحكومة بحٌك تتولى 

المجتمع المدنً نسبة محددة وهناك مقترحات لمنح سلطة التعٌٌن للمجالس العلٌا للسلطة التشرٌعٌة 

والجدٌر بالتنوٌه أن تجارب انتخاب بعض الهٌئات من قبل مجلس النواب فً الٌمن  43.مجلس النواب

غلبٌة وحرمان األقلٌات المعارضة فً المجلس أثبتت أن هذه الطرٌقة لم تؤد إال إلى تكرٌس هٌمنة األ

والمجتمع المدنً من المشاركة فً تشكٌل مثل تلك الهٌئات، فضبلا عن أنها تؤدي إلى استمرار هٌمنة 

النخب التقلٌدٌة لتحدٌد شكل مثل تلك الهٌئات )هٌئة مكافحة الفساد والهٌئة العلٌاء للمناقصات( إناطة 

ٌمكن أن ٌؤدي إال إلى هٌمنة االغلبٌة وتهمٌو المكونات واألطراف  التعٌٌن بالسلطة التشرٌعٌة ال

واألنسب اتباع طرٌقة التعٌٌن المتعدد الذي ٌحدد  االخرى كاألقلٌة البرلمانٌة، والمستقلٌن فً المجلس،

مجلس النواب، مجلس الشورى، مجلس القضاء،  الحكومة، بر رئٌس الدولة،عدداا معٌناا لكل سلطة ع

معارضة فً الغرفتٌن، وكونا خاصة بمنظمات المجتمع المدنً، وهذه الطرٌقة المتعددة األقلٌات ال

لسلطات التعٌٌن تضمن تمثٌبلا متوازناا لكل األطراف الحكومٌة بسلطاتها التنفٌذٌة والقضائٌة والتشرٌعٌة 

 . والنقابٌة والفعالٌات  والمنظمات المدنٌة

واستقبللٌته اإلدارٌة  ختصاصاته وصبلحٌاته ووظائفه بدقةا وٌراعى فً اإلطار القانونً المنظم للمجلس

والمالٌة بما ٌمكنه من تنسٌق الشراكة وتطوٌرها وإدارتها وتقٌٌم ومتابعة تنفٌذها وأدائها على أن تحدد 

                                                           
43
" هود " اقترحت فً مشروعها اختٌار مجلس لتنسٌق العبلقة بٌن منظمات  على سبٌل المثال  الهٌئة الوطنٌة للدفاع عن الحقوق والحرٌات 

المجتمع المدنً  من قبل مجلس النواب، وورقة حزب التجمع الٌمنً لئلصبلح بشأن اإلعبلم تقترح اختٌار مجلس أعلى لئلعبلم من قبل مجلس 
 النواب .
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الطبٌعة القانونٌة لهذا اإلطار وفقاا للتوجهات المعمول بها فً البلدان التً نفذتها واستلهام التجارب 

  .على حد سواء وبناء على استٌعاب وجهات نظر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً 44،الناجحة الممٌزة

 المقترح: 

  ٌتعٌن إنشاء مجلس أعلى للشراكة بٌن الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً لتنسٌق الشراكة وهو

ن رئاسة اإلطار المفضل نظراا ألن وضعه القانونً ٌمكنه من استقبللٌة نسبٌة وٌجعله قرٌباا م

الشراكة والتشاور بشأنها  ومتابعتها وتقٌٌمها  قتصر عمله على تنسٌق ورسم سٌاساتوسٌ. الحكومة

وهذا ٌحتاج إلى وضع إطار قانونً ، وٌتولى منح مٌزة النفع العام للجمعٌات والمنظمات المبرزة

ن شامل ٌحدد طرق تشكٌله ونسب تمثٌل كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً وٌبٌ

على أن ٌراعى فً تمثٌله من الجانب الحكومً الدوائر ، ودورات انعقاده، اختصاصاته وسلطاته

   . والقطاعات الحكومٌة ذات العبلقة بالشراكة بٌنها وبٌن منظمات المجتمع المدنً

 حىكًح ػالقح انششاكح تٍٍ انحكىيح ويُظًاخ انًجتًغ انًذًَ  اً:ساتؼ

الحكومة ومنظمات المجتمع المدنً خلق وسائل وآلٌات للمراقبة المتبادلة تقتضً الشراكة التنموٌة بٌن 

بٌن الطرفٌن بما ٌحقق المصلحة العامة وٌؤدي إلى نجاعة وفعالٌة السٌاسات التنموٌة ومراقبة 

المؤسسات العامة وحماٌة األموال واألمبلك العمومٌة من الفساد، وتطبٌق الشفافٌة، وتقٌٌم جودة 

وكل تلك الوظائف ال ٌمكن أن تتحقق فً الواقع العملً إال بالجمع بٌن ، تحسٌنهاالخدمات وضمان 

والعمل على أساس التكامل فً ، والمراقبة من أسفل منظمات المجتمع المدنً، المراقبة من أعلى الدولة

 . األدوار الهادفة إلى تطوٌر السٌاسات العامة المتعلقة بالشأن العام

 المقترح: 

 ر أو استراتٌجٌة وطنٌة مرحلٌة تستهدف فرض والتزام قواعد الحوكمة من قبل ٌتعٌن وضع إطا

المؤسسات والسلطات ومن قبل منظمات المجتمع المدنً على أساس تعزٌز المسؤولٌة والرقابة 

على . المتبادلة والتدقٌق والمحاسبة والوصول إلى المعلومات وبما ٌؤدي إلى تطبٌق معاٌٌر الحوكمة

خطوات أو تتزامن معها تطبٌق برنامج لبناء قدرات قطاع المجتمع المدنً وتأهٌله أن تسبق تلك ال

 . بالشكل الذي ٌمكنه من القٌام بوظائفه، لتطبٌق مبادئ وقواعد الحوكمة فً إدارة مؤسساته

 الخةصة

بماهً وسٌلة ناجعة لبلرتقاء بالتنمٌة  ،سع مجاالت الشراكة وتعدد أهدافهامن الواضح أن طبٌعة وتو 

الشاملة ووصولها إلى قطاعات واسعة من المجتمع الٌمنً الذي ٌعانً من عدم كفاٌة الموارد ومن 

هدرلها فً آن واحد ٌحتاج إلى جملة من التدابٌر الفعالة والمتجددة، السٌما فً الجوانب التشرٌعٌة 

ن والتشرٌعات المشار إلٌها فً هذه الورقة، إنما تمتد إلى خلق والقانونٌة التً ال تقتصر فقط على  القوانٌ

ة على المستوٌٌن منظومة متكاملة من القواعد القانونٌة وتوزٌع المسؤولٌات بٌن السلطات العامة والمنتخب

وبٌن منظمات المجتمع المدنً من جهة، وبٌن هذه االخٌرة والمواطنٌن وفق منظور  ،الوطنً والمحلً

وبما ٌفضً إلى كسب رضائه الذي هزته عقود طوٌلة من  ،ار لعبلقة المواطنٌن بالمؤسساتتبٌعٌد االع

عدم الثقة  الناتجة عن تغلٌب التعاطً السٌاسً للحكومة والقوى السٌاسٌة مع القضاٌا والحاجات 

 المجتمعٌة. 

                                                           
44
 ‖.نظرة عامة عن تجارب البلدان األوربٌة الوسطى والشرقٌة ودول البلطٌق“جٌراسٌموفا,  
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ربة تغلب ومضط إن تغلٌب الهاجس السٌاسً جعل تلك العبلقات بٌن السلطات العامة والمجتمع متذبذبة 

ٌمكن أن تبددها سوى ترسانة قانونٌة وتشرٌعٌة تضمن للمواطنٌن  التً ال علٌها الشكوك المتبادلة

الوصول إلى استحقاقاتهم التنموٌة والعٌو بسبلم وئام عبر منظماتهم األهلٌة التً بمقدورها أن تضطلع 

 ائدة فً كثٌر من الدول. بأدوار هامة وحٌوٌة وفقاا لما أكدته وتؤكده تجارب الشراكة الر
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 الشراكة الخطة الزمنٌة لعمل فرٌق إةداد وثٌقة 

 م2113سبتمبر  -أؼسطس –ٌولٌو 

 المكوؾ بالعمل 

القرارات أو 

الدةم 

 المطووب 

 النشاف المخطط   2013األشهر 

 واإلجراةات المرتبطة بذلف قائمة باألنشطة والنتائج 
 م المهمة

 ٌولٌو  أؼسطس سبتمبر

 أةضاة الفرٌق 

 د. روحً 

 د. احمد 

   24 

األساسٌة إلطار الشراكة بٌن منظمات المجتمع المدنً  مناقشة  المبادىة -
 والحكومة الٌمنٌة

 تعبئة اإلستبٌان من قبل أةضاة الفرٌق إنهاة  -
 مناقشة اإلستبٌان خةل اإلجتماع من قبل أةضاة الفرٌق  -
 توزٌع المهام بٌن أةضاة الفرٌق وفقاً لخطة العمل إنهاة   -

 .1 جمع المعوومات األساسٌة 

 د. أحمد 

 د. ةبد الكرٌم 

 انتصار 

 بٌتر

 سوطانة

 قبول

 د. حمٌد 

 ةوً جسار

 ةبدالحكٌم رٌشان

   31** 

تقدٌم المسودة األولى من وثٌقة إطار الشراكة بناةاً ةوى اإلستبٌان وتقدٌمها 

 لومجموةة: 

 ةموٌة المراجعة:

 إجراة مراجعة لوقوانٌن والووائح المتعوقة بمنظمات المجتمع المدنً -
 إجراة مراجعة  لووضع الحالً وإلحتٌاجات منظمات المجتمع المدنً  -

البدة بكتابة مسودة وثٌقة 

 الشراكة 
2. 

 جمٌع أةضاة الفرٌق  

المكتب اإلةةمً فً 

 رئاسة مجوس الوزراة 

  *7  

البدة بنشاطات التوةٌة لحشد دةم الحكومة والمجتمع المدنً إلطار هذه  -
 الشراكة: 

 الفرٌق الحكومً سٌبدأ بحشد الدةم إلطار الشراكة فً مؤسساتهم:  -
o  ةقد إجتماةات مع األطراؾ المعنٌة، كتابة مذكرة لموظفٌها

 وإداراتها وإرسال البٌانات الصحفٌة، الخ  
ٌبدأ أةضاة منظمات المجتمع المدنً  فً نشر المعوومات من خةل شبكات  -

 لمبادرة: منظمات المجتمع المدنً إلطةةهم ةوى ا
o  اإلةةن ةن المبادرة فً المواقع اإللكترونٌة التابعة لهم ومن خةل

شبكاتهم، وكتابة المقاالت حول الشراكة، والمشاركة فً األحداث 
المتصوة بمنظمات المجتمع المدنً فضة ةن الشراكة، وإرسال 

 التحدٌثات إلى المكاتب المٌدانٌة، الخ.
 ستمر حتى بعد نهاٌة سبتمبر مةحظة: أنشطة التوةٌة ٌجب أن ت

 .3 البدة بنشاطات التوةٌة 
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د. أحمد، د. ةبد الكرٌم،  

 انتصار 

 بٌتر

 سوطانة

 قبول

 د. حمٌد

 ةوً جسار

 ةبدالحكٌم رٌشان

 زبٌدة/ محمود

  14**  

 -اةداد و تقدٌم تقرٌر بالتوصٌات الفعالة لووائح وإصةحات األنظمة الداخوٌة -
 لتقدٌمه  ألةضاة الفرٌق.

اةداد و تقدٌم تقرٌر مراجعة لووضع الحالً لمنظمات المجتمع المدنً  -
 لتقدٌمه ألةضاة الفرٌق.  -وإحتٌاجاتها

البدة فً التحضٌر لورشتً ةمل فً صنعاة وةدن لٌشمل منظمات المجتمع  -
 المدنً وأةضاة الحكومة.

  

تقدٌم تقرٌرٌن ةن لوائح وحالة 

 منظمات المجتمع المدنً
4. 

 د. روحً

 د. أحمد 

 الخبٌر الدولً 

 قبول

 د. حمٌد

 سوطانه

 ةبدهللا

  21  

 تنقٌح مسودة إطار الشراكة -
o  ،تحرٌر وثٌقة المشروع ةوى أساس التؽذٌة الراجعة من فرٌق العمل

 والتقرٌرٌن الخاصٌن بمنظمات المجتمع المدنً ومراجعة الووائح.
o  برنامج األمم تقدٌم  المسودة  لومراجعة الداخوٌة ةبر فرٌق العمل و

 المتحدة اإلنمائً
o  ةرض الوثٌقة لفرٌق العمل 
o  مناقشة مع فرٌق العمل خطة العمل التنفٌذٌه األولٌة  وخطة المتابعة

 والتقٌٌم األولٌة  

 مسودة تنقٌح . أ
 الشراكة

البدة فً صٌاؼة  . ب
خطة العمل التنفٌذٌه 

وخطة المتابعة 
 والتقٌٌم 

5. 

 د. روحً

 د. أحمد

 د. ةبد الكرٌم

  الوقاة مع الفرٌق الفنً المشكل فً وزارة التخطٌط -  24  
 تقدٌم مةحظات الفرٌق ةوى المسودة واستٌعابها -

ةرض المسودة ةوى الفرٌق 

 الفنً
6. 

 د. روحً 

 د. أحمد 

 انتصار 

 بٌتر

 قبول

 سوطانه

 الخبٌر الدولً 

 ةوً جسار

 ةبدالحكٌم رٌشان

 ةبدهللا

 زبٌدة/ محمود

 

  28  
ورشتً العمل مع منظمات المجتمع المدنً والحكومة تقدٌم مسودة وثٌقة  -

 الٌمنٌة فً صنعاة وةدن لوحصول ةوى التؽذٌة الراجعة المطووبة
 تقدٌم مسودة خطة العمل التنفٌذٌه و وخطة المتابعة والتقٌٌم -

 .7 ةقد ورش ةمل إستشارٌة 
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 د. روحً 

 د. أحمد 

 بٌتر

 الخبٌر الدولً 

 د. حمٌد

 ةوً جسار

 رٌشانةبدالحكٌم 

 ةبدهللا

 سوطانه

 4   

 تحرٌر المستند ةوى أساس التؽذٌة الراجعة من ورش العمل. -
o  تقدٌم الوثٌقة لمراجعتها من قبل فرٌق ةمل البرنامج اإلنمائً لألمم

 المتحدة ووكاالت األمم المتحدة 
)منظمات المجتمع   إستعرا ض الوثٌقة النهائٌة لفرٌق العمل و الجهات المعنٌه -

 المدنً واألمم المتحدة ، الخ (
 إقرار الفرٌق الفنً لووثٌقة واةتمادها -

 إةداد مسودة قرار الةتماد اإلطار من قبل الحكومة -

 إنتاج و تقٌٌم الوثٌقة الختامٌة

  
8. 

وزارة الشؤون 

اإلجتماةٌة والعمل/ 

وزارة التخطٌط/ رئاسة 

الجمهورٌة/ رئاسة 

 الوزراة 

قرار مقدم 

من من 

وزراة 

التخطٌط  و 

وزارة 

الشؤون 

اإلجتماةٌة 

والعمل الى  

رئاسة  

 الجمهورٌة

11   

 تقدٌم الوثٌقة النهائٌة إلقراراها من قبل الحكومة  -
 

 

 

 

 

إقرار شراكة المجتمع المدنً 

 والحكومة
9. 

 
 25   

 إطةق الشراكة فً حدث وطنً فً صنعاة  -
 10. 

  أةضاة الفرٌق 
تقدٌم توصٌة من قبل فرٌق العمل بأةضاة لجنة التنفٌذ وخطة ةمل المتابعة  -   30

 والتقٌٌم 
 11. 

 

 ٌُثغً أٌ تظم أَشطح انتىػٍح يستًشج . –أغسطس  7ال تىجذ إجتًاػاخ خالل  ػٍذ انفطش انًثاسك  وانزي ٌثذأ فً *  
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