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Civil Society and Sustainable Human Development under a New
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د /حمدى أحمد عمر – جامعة سوهاج
1

1

جامعة سوهاج ،جمهورية مصر العربية

Mail: hamdy2017omar@gmail.com
تاريخ القبول9191/19/08 :
تاريخ الاستالم9112/11/04 :

امللخص:
هدفت الدراسة التعرف على مساهمة املجتمع املدني في التنمية البشرية
املستدامة فى محافظة سوهاج ،وحصر املعوقات التى يمكن أن تواجهه فى أدائه
لوظائفه وكيفية تجاوزها ،وتم تطبيق الاستبانة على عينة من القيادات من رؤساء
مجالس إلادارات وأعضاء مجلس إلادارة والعاملين واملتطوعين واملستفيدين من
جمعيات ومنظمات املجتمع املدني بلغت ( )191مفردة ،وتوصلت إلى أن منظمات
املجتمع املدني ساهمت فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة فى مجتمع الدراسة
Abstract:
(محافظة سوهاج) بدرجة كبيرة ،في جميع أبعادها ،وأن هناك عدة معوقات تحول
دون تحقيق التنمية البشرية املستدامة منها :ضعف تناول وسائل إلاعالم ملفاهيم
التنمية البشرية املستدامة ،وقلة وضعف التدريب والتأهيل والكوادر العاملة فى
العمل التطوعي فى منظمات املجتمع املدني ،وأن هناك عدة آليات تؤدي إلى تفعيل
دور املجتمع املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة ،منها :أن تكون هناك
شراكة بين مختلف القطاعات العام والخاص ومنظمات املجتمع املدني مبنية على
قيم الاحترام والفهم والثقة املتبادلة فيما بينهم.
الكلمات املفتاحية :املجتمع املدنى؛ التنمية البشرية املستدامة؛ عقد اجتماعي

الكلمات املفتاحية :؛ ؛ .

 حمدي أحمد عمر/د
Abstract:
The study aims to identify the contribution of civil society to
sustainable human development in Sohag governorate, and to
identify the obstacles encountered in the performance of its
functions and how to overcome them. and a questionnaire is applied
to a sample of leaders from the heads of boards of directors,
members of the board of directors, employees, volunteers, and
beneficiaries of civil society associations and organizations
amounting to (120). The findings of the study show that civil
society organizations have contributed to achieving sustainable
human development in Sohag Governorate in all its dimensions.
Further, there are several obstacles that might hinder the
achievement of sustainable human development, including the
weakness of the media to address the concepts of sustainable human
development, and the lack of training and rehabilitation and cadres
working in voluntary work in civil society organizations.
Furthermore, there are several mechanisms that lead to activating
the role of civil society in achieving sustainable human
development, including there should be a partnership between
different public and private sectors and civil society organizations
based on the values of respect, understanding and mutual trust
among them.
keyword : Civil Society; Sustainable Human Development ; New
Social Contract.
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مقدمة :
ً
ارتبط مفهوم املجتمع املدني لحقبة زمنية طويلة بمفهوم الدولة وشغل حيزا فى
الفكر السياس ي ،ليعود اليوم بقوة ليرتبط بمفهوم التنمية بمختلف أشكالها وميادينها،
فقد أكد العديد من املفكرين على العالقة بين التكاملية وعالقة التأثر لكال منهما حيث
أنهما من املفاهيم التى تبلورت وشاعت وانتشرت فى إطار ما يعرفه العالم من تغيرات فى
املفاهيم السائدة ،ويعتبر املجتمع املدني مؤشر له مقارباته ونظرياته التى تؤكد على
حيويته وأهميته البالغة ،من خالل ما يوفره من وسائل يتسني فى إطارها تصنيفه من
ضمن املؤشرات الفاعلة خاصة فى املجال التنموي ،فقد برهنت التطورات املعاصرة
على أهميته كآلية لتحقيق التنمية فى جميع مبادئها السياسية والاقتصادية والثقافية
والبيئية ،وكذلك إمكانية مشاركته للدولة والقطاع الخاص فى إقرار السياسات العامة،
وهذا ال يتحقق إال فى ظل توفر البيئة الديمقراطية (التى توفرت فى ظل القيادة الرشيدة
الحالية) التى تساهم فى فتح املجال أمام املشاركة املجتمعية وبناء فلسفة الحكم
الرشيد التى تشكل ألاداة ألاساسية املستخدمة فى ترقية املجتمعات وتنميتها.
فقد ظهر املجتمع املدني كفاعل تنموي رئيس فى مختلف البلدان ،كما أنه وعلى
ً
ً
صعيد املمارسة على ألارض ،تعد منظمات املجتمع املدني شريكا بارزا للمؤسسات
الحكومية والرسمية املحلية والدولية فى عمليات املساعدة إلانمائية ومواجهة الفقر
والبطالة ،وتوسع دوره من مجرد منظمات تركز على املنظور الرعائي النمطي إلى املنظور
التنموي الساعي إلى توفير مساحة أكبر من الحرية واملمارسة الديمقراطية واملشاركة فى
اتخاذ القرارات ،وتحسين إدارة الحكم عبر تعزيز املساءلة والشفافية فى النظام
السياس ي ،وحماية الحقوق ،وإيصال الخدمات الاجتماعية ،بل امتد تأثيرها إلى تشكيل
وتوجيه السياسات العاملية تجاه قضايا مثل حقوق إلانسان وحماية البيئة والتنمية
البشرية املستدامة.
ركز النموذج الجديد للتنمية على قوة املجتمع املدني وأدواره املتعددة فى بناء
ً
مجتمعات ودول أكثر تماسكا ،أنه يدرك الدور الحيوي الذي يلعبه املواطنون واملنظمات
غير الحكومية فى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية ،فإن
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ً
املعادلة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة فضال عن توسيع الديمقراطية وإشراك
املواطنين على نطاق اوسع فى تحديد وحل املشاكل ،فإن املبادئ الرئيسية فى هذا
النموذج الناش ئ لتنمية دول العالم الثالث هى املشاركة والشراكة – بناء شراكات مع
أوسع مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية (منظمات املجتمع املدني) على ساحة
التنمية وتعزيز أوسع مشاركة ممكنة للفقراء أنفسهم ،فإن نهج املجتمع املدني يعزز
ً
ً
التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي معا ،مرسخا توسيع الخيارات والحريات
وقوي الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم (إيبرلي ،)9111،فقد ثبت أن النموذج التنموي
ً
الذي اتبعته معظم الدول خالل العقود املاضية لم يعد قابال لالستمرار والاستدامة،
ألامر الذي دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي للدعوة إلى نموذج تنموي بديل
مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين ألاهداف التنموية من جهة وحماية البيئة
واستدامتها من جهة أخري ،فأصبحت هناك حاجة ّ
ملحة إلى"عقد اجتماعي جديد"
ونموذج تنموى مختلف ،يعتمد على املشاركة من جميع أفراد املجتمع ومؤسسات
ً
املجتمع املدني وروح املباداة من ألافراد ،وقطاع خاص أكثر اندماجا فى عملية التنمية،
وتعاون صادق بين مختلف فئات املجتمع بما فيها املجتمع املدني واملنظمات غير
الحكومية والقطاع الخاص.
فقد عكس الخطاب السياس ى للدولة املصرية فى ظل القيادة السياسية الجديدة
ً
الحالية توجها جديدا نحو تقوية دور املنظمات غير الحكومية وإدراك أن تحقيق التنمية
البشرية املستدامة لم تعد مسئولية الدولة وحدها ،بل أضحت مسئولية مشتركة بين
الدولة والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني ،وجاءت رؤية" العقد الاجتماعي الجديد"
في تقرير التنمية البشرية في مصر لتؤكد علي أهمية" الشراكة "بين الحكومة والقطاع
الخاص واملجتمع املدني واملواطنين ،كشرط الزم لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية
ً
ً
ً
الاجتماعية معا وصوال إلي توفير حياة كريمة لكل مواطن ،وأيضا لتفعيل مبادئ املساواة في
الحقوق والفرص واملشاركة في صنع السياسات ومساءلة الشركاء في تنفيذ" العقد
الاجتماعي الجديد" ،كل عن واجباته والتزاماته تجاه باقي ألاطراف ،واعتبر التقرير أن
"العقد الاجتماعي" ،يجب أن يرتكز علي دعامتين أساسيتين :هما ضمان معدل مرتفع
ومستدام للنمو الاقتصادي وللناتج املحلي إلاجمالي ،مصحوبا بتنفيذ حزمة متكاملة من
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البرامج تعبر عن أجندة اجتماعية جريئة ،يصعب تنفيذها وتحمل تكلفتها في واقع ألامر في
ظل غياب شراكة قوية وفعالة من أحد أطرافها هو منظمات املجتمع املدني ،ولذلك لم
يكن مستغربا أن يخصص تقرير التنمية البشرية الجديد لعام  2008بالكامل لدراسة دور
منظمات املجتمع املدني في تنفيذ "العقد الاجتماعي" في مصر (مصطفى.)9111،
وتشير دراسة جيربر) (Gerber,1996إلى أن خلق نوع من املشاركة فى عملية
التنمية يعد أحد أسباب التغيير فى املؤسسات وتحويلها إلى منظمات أكثر فعالية للبشر
ً
لكي يعملوا ويعيشوا معا من أجل رفع مستوي معيشتهم إلى ألاحسن فى ظل املتغيرات
ً
الاجتماعية والاقتصادية املعاصرة ،كما أكدت أن هناك وعيا بين أفراد املجتمع بأهمية
املنظمات ألاهلية فى املجتمع من خالل املشروعات املقدمة من قبل هذه املنظمات؛ وهو
ألامر الذي دفعهم إلى ضرورة املشاركة لتحقيق التنمية املطلوبة.
وأش ااارت دراس ااة إيم ااان ( ،)9112أن هن اااك دور كبي اار للمجتم ااع امل اادني ف ااي تحقي ااق
التنمي ااة بص اافة عام ااة والتنمي ااة املس ااتدامة بص اافة خاص ااة ،ف ااى ظ اال التح ااوالت والتط ااورات
العاملي ا ا ااة الت ا ا ااي ش ا ا ااهد ها الاقتص ا ا اااديات العاملي ا ا ااة ،وتط ا ا ااور مفه ا ا ااوم التنمي ا ا ااة م ا ا اان التنمي ا ا ااة
الاقتصادية إلى التنمية املساتدامة التاي تعمال علاى تحقياق التاوازن باين الجاناب البي اي مان
جهة والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ل ااذا تنطل ااق الدراس ااة الراهن ااة م اان النت ااائج الت ااى خرج اات ه ااا الكثي اار م اان الدراس ااات
وألادبي ااات الس ااابقة والتق ااارير الص ااادرة م اان البرن ااامج إلانم ااائي ل م اام املتح اادة ف ااى التنمي ااة
البش اارية املس ااتدامة ،والت ااي اتخ ااذت م اان العالق ااة ب ااين التنمي ااة ومنظم ااات املجتم ااع امل اادني
موضوع رئيس لها فاى جمياع البلادان ألاوربياة والعربياة وبخاصاة املجتماع املصاري ،لاذا تاأتي
ه ااذه الدراس ااة ضلق اااء الض ااوء عل ااى م ااا تقدم ااه بع ا منظم ااات املجتم ااع امل اادني م اان ب ارامج
وخدمات للمجتمع لتحقيق التنمية البشرية املستدامة فى محافظة سوهاج.
إشكالية الدراسة:
تأكد للعديد من الحكومات فى الدول النامية بصفة عامة والحكومة املصرية
بخاصة أنها ال تستطيع أن تحل مشاكلها وأزما ها لوحدها ،وأنه بات من الضرورة أن
يسهم املجتمع املدني بمؤسساته من جمعيات ومنظمات أهلية فى حل هذه املشاكل،
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وكذا فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة للحاق بركب الدول املتقدمة ،باعتبار أن
املشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أصبحت من املشاكل الكبيرة التى تؤثر على
حياة ألافراد فى الحاضر واملستقبل.
كما أن املجتمع املصري من الدول املصنفة من ضمن الديمقراطيات الصاعدة
ً
والتي شغل فيها املجتمع املدني حيزا في عملية البناء التنموي والديقراطي التي ما فتئت
تتطور بشكل ملحوظ ،السيما بعد ( )30يونيو ،لذا فأمر التنمية بالنسبة للمجتمع
املدني هام وضرورى ،وهذا ما نسعي لتحديده وإبرازه من خالل كشف العالقة الوطيدة
بين املجتمع املدني والتنمية البشرية املستدامة ،فمنظمات املجتمع املدني أصبحت
ً
شريك أساسيا فى تحمل املسؤولية ،وذلك بتسليط الضوء علي دراسة بع منظمات
املجتمع املدني كمجال للدراسة امليدانية فى محافظة سوهاج ،وبناء على ما سبق
تتلخص إشكالية الدراسة في تقص ي دور منظمات املجتمع املدني في تحقيق التنمية
البشرية املستدامة فى محافظة سوهاج؟".
أهداف الدراسة وأسئلتها:
مع تزايد الاهتمام بدراسة موضوع املجتمع املدني ،وفي إطار الحيوية (العلمية
والعملية) التي يكتسبها هذا املفهوم من خالل ألادوار التي يؤديها خاصة في املجال
التنموي ،و هدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلي رصد وإبراز مدي فاعلية املجتمع
املدني في التنمية البشرية املستدامة باملجتمع املصري ،بصفة عامة وبخاصة فى
محافظة سوهاج وحصر املشاكل واملعوقات التى يمكن أن تواجهه فى أدائه لوظائفه
وكيفية تجاوزها ،وبالتحديد هدف الدراسة إلي إلاجابة على ألاسئلة التالية-:
 إلى أى مدى تساهم منظمات املجتمع املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة فىمجتمع الدراسة؟
ً
 ما املعوقات التى تشكل عائقا أمام تحقيق دور منظمات املجتمع املدني فى تحقيقالتنمية البشرية املستدامة؟.
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 ما ألاليات التى تؤدي إلى تفعيل دور منظمات املجتمع املدني فى تحقيق التنميةالبشرية املستدامة فى املجتمع املصري بصفة عامة واملجتمع السوهاجي بخاصة؟.
أهمية الدراسة:
ألاهمية النظرية:
 تبرز أهمية الدراسة النظرية بما ستقدمه من فهم سوسيولوجى للمجتمع املدني فياملجتمع العربي بصفة عامة واملجتمع املصري بخاصة ،وتوضيح دوره فى التنمية
البشرية املستدامة.
ً
ً
ُ
 كما أنها تعد إضافة جديدة إلى املكتبة العربية السوسيولوجية كونها تقدم إطارا نظرياً
جديدا للباحثين حول دور منظمات املجتمع املدني فى التنمية البشرية املستدامة فى
املجتمع املصري.
 قلة الدراسات وألادبيات حول املوضوع يزيد من أهمية هذه الدراسة ،وقد الحظَّ
الباحث ذلك من خالل قلة الدراسات السابقة التى سلطت الضوء على دور املجتمع
املدني فى التنمية البشرية املستدامة فى املجتمع املصري بشكل عام ومحافظات
الصعيد بشكل خاص.
 قد تفتح هذه الدراسة املجال أمام الباحثين للقيام بدراسات أخري تتناول دور بعاملؤسسات الحكومية واملدنية وغيرها فى مجال التنمية البشرية املستدامة فى إطار
الشراكة املجتمعية.
ألاهمية العملية:
 تستمد الدراسة أهميتها من إمدادها القائمين على منظمات املجتمع املدني لفهمطبيعة التوجه الجديد ملنظمات املجتمع املدني على الساحة العاملية فى ظل عقد
اجتماعي جديد فى ألالفية (الدور التنموي التمكيني والحقوقي الدفاعي املستدام) ،مما
يوفر لهم فهم أفضل ُ
للب ّعد التنموي الذي أصبح يكتسبة املجتمع املدني وللممارسات
التى يتبناها ،وذلك من خالل الحلول واملقترحات التى قد تسهم فى تطوير برامج هذه
املنظمات وتفعيلها فى التنمية البشرية املستدامة.
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 قد تسهم نتائج هذه الدراسة فى لفت نظر القائمين على برامج منظمات املجتمع املدنيإلى الصعوبات التى تعوق دور هذه املنظمات وجوانب القوة والضعف فيها ،ومن ثم
إتباع ألاساليب الحديثة فى معالجتها.
التعريفات املفاهيمية وإلاجرائية:
ال يختلف الكثير من الباحثين والكتاب على إن مسالة تحديد املفاهيم وتعريفها
خطوة مهمة وضرورية من أجل كشف الغموض والالتباس الذي يكتنف هذا املفهوم أو
ذاك في أي بحث ،إال إن هذه الخطوة مع أهميتها  ،وال سيما في (الدارسات إلانسانية(
تبقى مسالة نسبية ومعقدة تبعا الختالف املنظومة املعرفية ،أضف إلى ذلك إن التحيز
امل سبق وانعدام املوضوعية يترك أثره في الباحثين وال سيما إذا كانوا في صدد التعامل
مع مفاهيم هي في ألاصل تعد مفاهيم /مصطلحات حركية تتعدد مضامينها بتعدد
ً
ألافكار والقراءات والتجارب التي يمر ها املفهوم /املصطلح تاريخيا وفي كل دورة حضارية
ً
ً
ً
ليستقر عند مفهوم محدد كليا أو جزئيا تبعا لنشأته الفلسفية والتاريخية
) ،(Mohajan,2018وهو ما ينطبق بالتحديد على مفهوم املجتمع املدني والتنمية
البشرية املستدامة ،وتشتمل الدراسة الحالية على املفاهيم آلاتية-:
ال ــدور :ينس ااب مفه ااوم ال اادور م اان الناحي ااة السوس اايولوجية ع ااادة إل ااى" لينت ااون رول ااف" إذ
يا ااذهب إلا ااى القا ااول با ااأن كا اال تنظا اايم يتضا اامن مجموعا ااة ما اان ألادوار ويفتا اارض با ا ااخاص
الق ااائمين ه ااا الخض ااوع الت ااام له ااذه ألادوار  ،ويحا ااد ال اادور جمل ااة م اان واجب ااات يضا ااطلع
بتنفي ااذها ك اال ف اارد ف ااى التنظ اايم (ريم ااون ب ااودو وآخ اارون ،)1986،ويش ااير مفه ااوم ال اادور إل ااى
ً
مجموع ااة التص ااورات ح ااول الس االوك املتوق ااع لفا ارد م ااا عن اادما يك ااون ش اااغال ملوق ااع مع ااين
ً
وموديااا ملتطلباتااه (ري ااان ،) 9112،كمااا يعاارف بأن ااه "مجموعااة ماان ألافع ااال والواجبااات الت ااى
ً
يتوقعهااا املجتمااع ماان هيئاتااه وأف اراده مماان يشااغلون أوضاااعا اجتماعيااة فااى مواقااف معينااة
ً
ً
(س ااالم ،)9112،ويمك اان أن يك ااون ال اادور وظيفي ااا أى ممارس ااا؛ إذا ت اام النظ اار إلي ااه عل ااى أن ااه
مجموعا ا ا ااة ما ا ا اان الوظا ا ا ااائف ،أو امله ا ا ا ااام ألاساسا ا ا ااية التا ا ا ااى يق ا ا ا ااوم ها ا ا ااا ا ا ا ااخص أو منظم ا ا ا ااة
ً
ً
معينة(ناصار )9112،ووفقاا لهاذا يتحادد الادور إجرائياا فاى عادة عناصار هاى( :ألافعاال التاى
يقااوم هااا الفاارد أو املنظمااة  -أن تكااون هااذه ألافعااال متوقعااة – أن تحاادد هااذه ألافعااال فااى
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ض ااوء موقا ااع الف اارد أو املؤسسا ااة) ،وترك ااز الدراسا ااة الحالي ااة علا ااى-:ال ــدور الفع ـ ــى :وه ااو ما ااا
تمارس ااه وتنف ااذه منظما ااات املجتم ااع املا اادني م اان مها ااام (أدوار) فعلي ااة فا ااى التنمي ااة البشا اارية
املسااتدامة ،والــدور املتو ــع :وه ااو م ااا تتوقع ااه عين ااة الدراس ااة م اان مه ااام وأنش ااطة تمارس ااها
منظمات املحتمع املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة فراد املجتمع.
ال ــدور إجرائي ــا :ه ااو مجموع ااة امله ااام واملس اائوليات وألانش ااطة والبا ارامج واملس اااهمات الت ااى
تقااوم هااا منظمااات املجتمااع املاادني لتحقيااق لتحقيااق تنميااة بشاارية مسااتدامة ،والتااى تتفااق
م ا ااع ألاه ا ااداف الت ا ااى قام ا اات جله ا ااا ه ا ااذه املنظم ا ااات بم ا ااا يتف ا ااق ومي ا ااادين عمله ا ااا ،وطبيع ا ااة
واحتياجات املجتمع التى تعمل فى إطاره.
منظمــات املجتمــع املــدني :عرفه ااا زج ااازي وج ااواد بأنه ااا :املنظم ااات الت ااى يؤسس ااها وي ااديرها
أف اراد وجماعااات ماان خااارج القطاااع الحكااومي ،وتسااعي هااذه املنظمااات إلااى خدمااة املجتمااع
ً
واملسااهمة فاى تطاويره مجاناا ودون الحصاول علاى مقابال ،مثال جمعياات منظماات العدالااة
والتنمية ومنظمات حقوق إلانسان(زجازى ،وجواد.)9112،
ويعرفهــا الحاحــر إجرائيــا :املنظمااات التااي يؤسسااها ويااديرها ألافاراد والجماعااات ماان خااارج
نط اااق الدول ااة وتس ااعي إل ااى تق ااديم با ارامج وخ اادمات وأنش ااطة للمجتم ااع (مجتم ااع س ااوهاج)
تساهم من خاللها فاى تحقياق التنمياة البشارية املساتدامة مثال جمعياات العدالاة والتنمياة
وتحسين الصحة ومنظمات حقوق إلانسان"
التنميــة البشــرية املســتدامة :يشااير تقرياار التنميااة البشاارية لعااام  2011علااى أنهااا" توساايع
حريات البشر الحقيقية للذين يعيشون اليوم مع الحرص علاى عادم املسااس بحرياات مان
سيعيشون فى املستقبل"(برنامج ألامم املتحدة .)9111،
ً
ً
وم اان هن ااا يتبن ااي الباح ااث مفهوم ااا إجرائي ااا للتنمي ااة البش اارية املس ااتدامة ه ااو" ق اادرة
منظم ااات املجتم ااع امل اادني عل ااى إح اادا تغيي ارات إيجابي ااة وجوهري ااة ف ااى الن ااوا ى التعليمي ااة
والاقتصا ا ااادية والصا ا ااحية والاجتماعيا ا ااة والسياس ا ا ااية والبيئيا ا ااة وحمايا ا ااة وتا ا اادعيم حق ا ا ااوق
إلانسان من شأنها توسع الخيارات والحريات الحقيقياة أماام أفاراد املجتماع دون املسااس
بحريا ااات أجيا ااال املسا ااتقبل بشا ااكل مسا ااتدام ،وتنرا ااى قا اادرا هم وتوسا ااع خيا ااارا هم وفرصا ااهم
املعيشا ا ااية والحقوقيا ا ااة والتعليميا ا ااة واملعرفيا ا ااة والبيئيا ا ااة ،وتا ا ااوهلهم للمشا ا اااركة با ا ااالقرارات
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التنموية فى املجتمع .ا
حدود الدراسة:
الحـدود البشـرية :تقتصار الدراساة علاى عيناه زجمهاا ( )191مفاردة مان قياادات ومسائولي
ماان رؤساااء مجااالس إلادارات وأعضاااء مجااالس إلادارات والعاااملين ،وبع ا املتطااوعين
واملستفيدين من منظمات املجتمع املدني بمحافظة سوهاج.
الحدود املكانية :تقتصر الدراسة على عينة من بع منظماات املجتماع املادني بمحافظاة
س ا ااوهاج ،وق ا ااد روع ا ااى ف ا ااى اختي ا ااار املنظم ا ااات أن تك ا ااون موزع ا ااة عل ا ااى املراك ا ااز الرئيس ا ااية
بمحافظ ا ااة س ا ااوهاج ،ومنه ا ااا :مؤسس ا ااة العدال ا ااة للتنمي ا ااة وحق ا ااوق إلانس ا ااان ،والجمعي ا ااة
املص اارية ل اادعم التنمي ااة البش اارية ،وجمعي ااة ش ااباب مص اار للتنمي ااة ،والجمعي ااة املص اارية
للتنميااة إلانسااانية ،ومؤسسااة معنااا للتنميااة ،وجمعيااة اااحبة الخياار للتثقيااف الص ا ي،
والجمعي ااة املص اارية ملؤش ارات التنمي ااة البش اارية للم ارأة والطف اال ،ومؤسس ااة ه ااى للتنمي ااة
وتطاوير ألاسارة ،ومؤسساة حاورس للتنمياة والتادريب ،وقاد تام اختياار محافظاة سااوهاج
ملااا يلااى :أنهااا ماان املحافظااات التااى تحتاااج إلااى جهااد تنمااوى كبياار للنهااوض بالبيئااة املحليااة
ً
ً
مم ااا يس ااتلزم دورا فع اااال ملنظم ااات املجتم ااع امل اادني ،وقوعه ااا ف ااى املج ااال املك ااانى لجامع ااة
سوهاج بما قد يعكس ضرورة خدمة الجامعة لقضايا املجتمع.
الحدود الزمنية :تم إجراء الدراسة خالل العام (.)9112 / 9112
الح ــدود املو :ــوعية :تحا اادد نت ااائج ه ااذه الدراسا ااة بص اادق ألادوات املس ااتخدمة غ ا اراض
ً
الدراسة ،من خالل إلاجابة عليها مان أفاردا العيناة ،ويمكان تعمايم نتاائج هاذه الدراساة
على املجتمعات املشا هة ملجتمع الدراسة.
الدراسات السابقة :ـ
تعااددت الدراسااات وألادبيااات السااابقة التااى تناولاات دور منظمااات املجتمااع املاادني
ف ا ااى التنميا ا ااة س ا ااواء علا ا ااى املسا ا ااتويات املحلي ا ااة أو العربيا ا ااة أو الدوليا ا ااة ،وق ا ااد شا ا ااكلت تلا ا ااك
الدراسات وألادبيات السابقة ثروة معرفية من الخبرات واملعلومات لدى الباحاث وأفادتاه
بحص اايلة م ااا توص اال إلي ااه البحث ااون ف ااى دارس ااا هم الس ااابقة ،وق ااد اس ااتفاد بش ااكل كبي اار م اان
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آلاراء املتباين ا ااة ف ا ااى اهتمام ا ااات وتوجه ا ااات تل ا ااك الدراس ا ااات ف ا ااى مس ا اااعيها لوض ا ااع تص ا ااورات
لتحقي ااق التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة  ،كم ااا أعانت ااه عل ااى معالج ااة موض ااوع الدراس ااة الت ااى
يقا ااوم ها ااا وتحديا ااد تسا اااؤال ها بشا ااكل يسا ااهم فا ااى تحقيا ااق التنميا ااة البشا اارية املسا ااتدامة فا ااى
املجتمع املصري ومجتمع الدراسة من خالل دور منظمات املجتمع.
فق ااد أج اارى حم اازة دراس ااة ( ،)1999ه اادفت إل ااى التع اارف عل ااى دور املنظم ااات غي اار
الحكومياة ومادى إساهامها فااى خلاق وتطاوير رأس املاال الاجتماااعي الاذي يمثال زجار ألاساااس
فى التنمية البشرية املستدامة ،فقد أكدت علاى ضارورة املزياد مان الدراساة واملعرفاة حاول
منظما ااات املجتما ااع املا اادني ،بإعتبا ااار أن ها ااذه املعرفا ااة شا اارط الزم للتا اادخل الفعا ااال لجعا اال
القطااع الثالاث العرباي يلعاب دوره فاى عمليااة التنمياة البشارية املساتدامة وخاصاة فاى خلااق
رأس م ااال اجتم اااعي ،كم ااا أك اادت عل ااى إلق اااء الض ااوء عل ااى عالق ااة املنظم ااات غي اار الحكومي ااة
بالقطاع الخااص بآلياات تباادل ألافكاار واملعلوماات لالقتاراب مان املساتجدات الجديادة مان
أجل تحقيق أهداف التنمية.
كما توصلت دراسة ميوفش( (Muhovich,1999إلى أن املنظمات ألاهلية أساهمت
بشااكل واضااح فااى تحقيااق تنميااة مسااتمرة ومتواصاالة ،ويرجااع ذلااك إلااى تااأثير قااادة املجتمااع
املحليااين ومش اااركتهم بالجه ااد والوق اات وامل ااال ف ااى تحقي ااق التنمي ااة عب اار ه ااذه املنظم ااات ،وأن
مش ااروعا ها وبرامجه ااا أدت إل ااى تحس ااين مس ااتوي معيش ااة أف اراد املجتم ااع عل ااى النح ااو ال ااذي
أسهم فى تحقيق تنمية للمجتمع.
وأجرى) (Carbone,2008دراسة هدفت للتعرف على دور املجتمع املدني ألاوروباي
فااى مساااندة ودعاام جوانااب معينااة ماان أجناادة التنميااة التعاونيااة فااى ألاقطااار ألاوروبيااة ،وقااد
بينت أن هناك ثالثة أدوار رئيسية ملنظمات املجتماع املادني ألاوروباي وهاى النصاح والارشااد
أو املشا اااركة ف ا ااى عملي ا ااة تشا ااكيل السياس ا ااات وتؤي ا ااد ألاصا ااوات املنادي ا ااة ب ا ااالتغيير ،وتق ا ااديم
مس ا اااعدة خاص ا ااة للفقا ا اراء وخ ا اادمات إنس ا ااانية ،وك ا ااذلك توحي ا ااد نش ا اااط املجتم ا ااع امل ا اادني
لتحقيق هذه ألاهداف.
وهدفت دراسة نكخا وريدزوان ) ،(Nikkhah & Redzuan,2010إلى الكشف عن
مساااهمة املنظمااات غياار الحكوميااة فااى التنميااة املجتمعيااة املسااتدامة ،واعتماادت علااى إطااار
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نظ ااري ل ااربط وظ ااائف املنظم ااات غي اار الحكومي ااة بالتنمي ااة املس ااتدامة ف ااى البل اادان النامي ااة،
وعلااى تحلياال ألادبيااات السااابقة فااى تكااوين إطارهااا النظااري وخلصاات إلااى أن هااذه املنظمااات
لاديها العديااد مان البارامج والوظاائف وألاداور التااى تسااعد املجتمااع علاى التمكااين مان أجاال
تحقي ا ااق التنمي ا ااة املس ا ااتدامة ،ول ا ااديها الق ا اادرة عل ا ااى تمك ا ااين املجتم ا ااع م ا اان تحقي ا ااق التنمي ا ااة
املس ا ااتدامة م ا اان خ ا ااالل تطبي ا ااق البا ا ارامج والوظ ا ااائف املتعلق ا ااة بتموي ا اال املش ا اااريع الص ا ااغيرة
وأنشطة بناء القدرات والاعتماد على الذات.
وهادفت دراسااة فاراج ( ،)2010إلااى تقيايم آداء الجمعيااات ألاهلياة فااى دعام حقااوق
إلانسا ااان فا ااى مصا اار ،والتعا اارف علا ااى املشا ااكالت والسياسا ااات الاجتماعيا ااة التا ااى تعا اااني منها ااا
الجمعي ااات ألاهلي ااة ف ااى مج ااال دع اام حق ااوق إلانس ااان ،وتكون اات عين ااة الدراس ااة م اان ()211
مفا ا ااردة ما ا ااوزعين ( )121ما ا اان أعضا ا اااء مجا ا ااالس إلادارة بالجمعيا ا ااات ألاهليا ا ااة  )171(،ما ا اان
املساتفيدين ماان الجمعيااات ألاهلياة ،وتوصاالت إلااى أن ) (%70مان املبحااوثين يوافقااون علااى
أن الجمعيات تقوم بأدوار ألانشطة الفعالة فاى مجاال التنمياة وحقاوق إلانساان فاى الوقات
الراهن.
كم ااا ها اادفت دراسا ااة الزيا ااادي ) ،(2011للتع اارف علا ااى دور الجمعيا ااات ألاهليا ااة فا ااى
تحقي ا ااق التنمي ا ااة البش ا اارية م ا اان خ ا ااالل إجا ا اراء مق ا ااابالت خص ا ااية م ا ااع بعا ا ا املس ا ااؤولين
والعاااملين واملتطااوعين فااى الجمعيااات ألاهليااة فااى مصاار ،وتوصاالت إلااى أن هناااك تااأثير لاادور
الجمعيااات ألاهليااة علااى تحقيااق التنميااة البشاارية فااى مصاار ،وأن هااذه الجمعيااات ال تق اادم
مساعدات كافية ضقامة مشروعات صغيرة.
وأجاارى املعلااولي وياسااين) ،(2011دراسااة هاادفت إلااى معرفااة ماادى تحقيااق أهااداف
التربي ا ااة م ا اان أج ا اال التنمي ا ااة املس ا ااتدامة ف ا ااى ب ا ارامج املنظم ا ااات غي ا اار الحكومي ا ااة ف ا ااى محافظ ا ااة
الالذقية ،وقد أظهرت النتائج أن املنظمات غيار الحكومياة تحقاق بعا الحاجاات التربوياة
للمسا ااتفيدين منه ا ااا :ف ا اى مج ا ااال التوعيا ااة والتعل ا اايم والتا اادريب والتأهي ا اال ،لتحقيا ااق أه ا ااداف
التنمي ااة املس ااتدامة ،كم ااا أب اارزت دور التربي ااة ف ااى تحقي ااق أه ااداف التنمي ااة املس ااتدانمة م اان
خ ااالل ب ا ارامج املنظما ااات غيا اار الحكوميا ااة الت ااى ها ااتم بمجا اااالت التوعيا ااة والتعلا اايم والتأهيا اال
والتدريب للمستفيدين.
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وأوضاحت دراسااة ناادا( ،)2013أن البيئااة العربيااة تتساام بضااعف مظاااهر التنساايق
والتعاااون بااين منظمااات املجتمااع املاادني وبينهااا وبااين الفواعاال الاجتماعيااة( الدولااة والقطاااع
الخاص)،ك ااذلك انتش ااار ظ اااهرة الجمعي ااات واملنظم ااات الت ااى ال ت ااؤدي أي دور ف ااى املجتم ااع
واس ا ااتمرار تجاه ا اال الس ا االطات الرس ا اامية له ا ااا ،وج ا ااود ع ا ااائق التموي ا اال ه ا ااو التح ا اادى ألاكب ا اار
ملنظما ااات املجتما ااع املا اادني فا ااى معظا اام الا اادول الناميا ااة ،مما ااا يحا ااول دون فعاليا ااة منظما ااات
املجتمااع املاادني ،إضااافة إلااى غلبااة وهيمناات التوجااه الخيااري علااى أنشااطة منظمااات املجتمااع
امل اادني فا ااى ال ااوطن العربا ااي تح اات تا ااأثير الارتبا اااط ل اادوافع التطا ااوع والعم اال املا اادني بالثقافا ااة
الدينية.
وها اادفت دراسا ااة صا ااالح) (2014للتعا اارف عل ا ااى املعوقا ااات التا ااى تواجا ااه مؤسس ا ااات
املجتمع املدني فى تعزيز ثقافة حقوق إلانساان ،،فقاد احتلات املعوقاات السياساية احتلات
املرتبا ا ااة ألاولا ا ااي بدرج ا ا ااة كبيا ا اارة وبنسا ا اابة ) ،(%79.22تليه ا ا ااا املعوقا ا ااات الاجتماعيا ا ااة بدرج ا ا ااة
ً
كبي اارة) ،(%71.9وأخي ا ارا املعوق ااات الثقافيا ااة بدرجا ااة متوس ااطة بنسا اابة ) ،(%67.6وأوصا اات
بضاارورة تااوفير إلامكان ااات إلادرايااة والفني ااة واملاديااة الت ااى تنااجع مؤسس ااات املجتمااع امل اادني
علاى نشار ثقافاة حقااوق إلانساان ،كماا يجااب أن تبتعاد مؤسساات املجتمااع املادني فاى نطاااق
عملها عن الصراع ،وأن تنسق فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة.
وأكاادت دراسااة البل ااي( ،)9112علااى الاهتمااام بتك ااريس العماال التضااامني العالئق ااي
بااين منظمااات املجتمااع املاادني ،والقطاااع الخاااص وبااين القطاااع الرسااري يساااهم فااى تحقيااق
ترقي ااة ورفاهي ااة اجتماعي ااة للمجتمع ااات املحلي ااة ،والعم اال بمقارب ااة الش اراكة التعاقدي ااة ف ااى
إدارة التنميااة املحلي ااة ف ااى ظاال الحك اام املفت ااوح علااى كاف ااة الفعالي ااات املجتمعيااة يس اااهم ف ااى
ترقية التنمية البشرية والحياة السياسية والاقتصادية فراد املجتمع بشكل عام.
وتوصالت دراساة عمار( ،)9112إلااى أن معظام املساتفيدين تحصاالوا علاى دعام ماان
املنظمااات غياار الحكوميااة وتعماال املنظمااات علااى تاادريب أاااحاب املشاااريع الصااناعية التااى
تاام دعمهااا وهااذا باادوره يااؤدي إلااى تطااوير وتجويااد ألاداء ممااا ياانعكس بصااورة إيجابيااة علااى
التنميااة الاقتصااادية ،كمااا أتفااح بالفعاال أن املنظمااات غياار الحكوميااة ساااهمت بالفعاال فااى
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مج ااال التعلا اايم والصا ااحة سا ااواء ذلا ااك ببنا اااء املا اادارس ومراكا ااز الصا ااحة أو تقا ااديم خا اادمات
تعليمية واحية متنوعة .ا
كما ااا أوضا ااحت دراس ا اة أبا ااو ها اازيم ( ،)9117الصا االة با ااين املجتما ااع املا اادني والدول ا ااة
املدنيااة والديمقراطيااة ،كااون هااذه الااثال تمثاال أهاام قنااوات املشاااركة الشااعبية إضااافة إلااى
أن فعالية املجتمع املدني تزياد مان فارص املشااركة السياساية ،وتادعم قايم الديمقراطياة،
وترسخ قيم املواطنة ،وسيادة القانون ،وهي املكونات الرئيسة للدولة املدنية.
كماا هادفت دراساة واللار جايورارساون) (Waller & Rarsons,2002إلاى الكشااف
عاان أثاار املنظمااات التنمويااة غياار الحكوميااة فااى ألاف اراد داخاال املجتمااع ،وماادي نجاحهااا ،عاان
طريااق تأثيرهااا فااى املسااتفيدين وعااائال هم واملجتمعااات التااى يعيشااون فيهااا ،وكااذلك التعاارف
على مادي تاأثير الاقتصااد املحلاي فاى عمال تلاك املنظماات ،وذلاك مان خاالل برناامج مشاروع
ألامل فى جمهورية الدومنيكان ،وقد توصلت إلى أن املنظماات غيار الحكومياة تعاد الشاريك
ألاكبر للمنظمات الحكومية فاى دفاع لجلاة التنمياة فاى املجتمعاات فاى ألاوناة ألاخيارة وفاى ظال
ألاوضاع العاملية واملحلية املعاصرة.
وأش ا ااارت دراس ا ااة ) (Ferguson,2011أن املجتم ا ااع امل ا اادني ف ا ااي ح ا ااد ذات ا ااه ال يمك ا اان
القضاء على الفقر ،بل يجب أن يعمل فى شراكة مع الحكوماات واملؤسساات ألاخاري ،وأن
ً
يكون واحادا مان الشاركاء ولايس مجارد خاادم لتنفياذ مخططاات مان الحكوماات والشاركات
الخاص ااة ،وأوص اات بض اارورة أن يع اايش الن اااس ف ااى بيئ ااة تمكيني ااة تش اااركية تع اازز املش اااركة
وتنفيااذ الق ارارات التااى تااؤثر علااى حيااا هم ،كمااا ينب ااي علااى الحكومااات إنشاااء إطااار تنظير ااي
ً
مل اازم قانوني ااا للمجتم ااع امل اادني يه اادف إل ااى وج ااود مجتم ااع مس ااتدام ،وض اارورة وج ااود برن ااامج
مع ا اادل أو ب ا ااديل ل ه ا ااداف إلانمائيا ا ااة ل لفي ا ااة ملعالج ا ااة جا ا ااذور أس ا ااباب الفق ا اار واملشا ا اااكل
الاجتماعي ا ااة والبيئي ا ااة للنم ا ااوذج الح ا ااالي للتنمي ا ااة املس ا ااتدامة ،وتوس ا اايع دور املنظم ا ااات غي ا اار
الحكومياة لحشاد الادعم الشاعري رضاية الحمايااة الاجتماعياة الشااملة التاى ياتم تحدياادها
على املستوي الوطني.
وهاادفت دراس ااة حس اان وفوره اااد) ،)Hassan & Forhad,2013إل ااى تحدي ااد دور
املنظما ااات غيا اار الحكوميا ااة فا ااى عمليا ااة التنميا ااة املسا ااتدامة ،تأثيرها ااا علا ااى مبا ااادرات التنميا ااة
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املسا ااتدامة ،واعتما اادت علا ااى املقا ااابالت النوعيا ااة حيا ااث نفا ااذ الباحثا ااان  16مقابلا ااة بشا ااكل
مباشار أو بشااكل غيار مباشاار مااع املساتفيدين ماان خادمات املنظمااة فااى القرياة ،وتوصاالت إلااى
ً
أن الب ارامج التااى تنف ااذها املنظم اات غي اار الحكوميااة قااادرة عل ااى أن تسااهم إيجابي ااا فااى عملي ااة
التنمي ا ااة املس ا ااتدامة إل ا ااى مس ا ااتوي مع ا ااين ،وأن نج ا اااح تنفي ا ااذ الب ا ارامج يعتم ا ااد عل ا ااى كف ا اااءة
العاملين فى تلك املنظمات.
تعقيب ع ى الدراسات السابقة:
يتف ااح م اان اس ااتعراض الدراس ااات الس ااابقة أن املجتم ااع امل اادني ه ااو مفه ااوم واس ااع
النط اااق يش ااتمل عل ااى ك اال التنظيم ااات وال ااروابط الت ااى توج ااد خ ااارج إط ااار الدول ااة (بم ااا فيه ااا
ألاح ازاب السياسااية) وخااارج إطااار السااوق ،كمااا أشااارت الدراسااات إلااى أن هااذه املنظمااات
لااديها العديااد ماان البارامج والوظااائف وألادوار التااى تساااعد املجتمااع علااى التمكااين ماان أجاال
تحقي ااق التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة ،وأن املنظم ااات غي اار الحكومي ااة تع ااد الش ااريك ألاكب اار
للمنظم ااات الحكومي ااة ف ااى دف ااع لجلا ااة التنمي ااة ف ااى املجتمع ااات فا ااى ألاون ااة ألاخي اارة وف ااى ظا اال
ألاوضاااع العامليااة واملحلي ااة املعاصاارة ،كدراسااة ) ،)Hassan & Forhad,2013ودراس ااة
) ،(Ferguson,2011ودراس ااة ) (Waller & Rarsons,2002ودراس ااة & (Nikkhah
) ،Redzuan,2010ودراس ااة عم اار ( ،)9112ودراس ااة املعل ااولى وياس ااين ( ،)9111وم اان خ ااالل
النظ اار له ااذه الدراس ااة نس ااتنتج أن منظم ااات املجتم ااع امل اادني س اااهمت ف ااى تحقي ااق التنمي ااة
البش اارية املس ااتدامة ف ااى مجتم ااع الدراس ااة (محافظ ااة س ااوهاج) بدرج ااة كبي اارة ،ف ااي جمي ااع
أبعادهاا ،ومااا يمياز الدراسااة الحالياة عاان بااقي الدراسااات أنهاا درساات دور منظماات املجتمااع
املا اادنى فا ااى تحقيا ااق التنميا ااة البشا اارية املسا ااتدامة بكا اال أبعادها ااا الاجتماعيا ااة والاقتص ا ااادية
والسياسية والصحية وحقوق إلانسان ،ثم بعد حماية البيئة وعالج إهدار املوارد.
إلاطار النظري:
مفهوم املجتمع املدني
يشير ) (Carothersإلى أن املجتمع املدني هو مفهوم واسع النطاق يشتمل على
كل التنظيمات والروابط التى توجد خارج إطار الدولة (بما فيها ألاحزاب السياسية)
ً
وخارج إطار السوق ،فاملجتمع املدني وفقا له يضم ما يطلق عليه علماء السياسة
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جماعات املصالح إلى جانب إلاتحادات العمالية والنقابات املهنية والجماعات الدينية
والثقافية والجماعات غير الحكومية) ، (Carothers,1999وفى نفس الاتجاه يعرفه تقرير
ً
التنمية البشرية ( )2003بأنه" شكال من أشكال الحياة الاجتماعية والذي يقع فى الفضاء
الكائن بين ألافراد والدولة،ومن ثم يضم مجموعة متنوعة من الهيئات واملنظمات
النشطة ،كا حزاب السياسية والنقابات العمالية والروابط والاتحادجات املهنية ،ويتسع
املفهوم ليشمل منظمات القطاع الخاص امللتزمة بمسئوليا ها املجتمعية ،وهذه
املؤسسات هدف للمشاركة فى صنع سياسات التنمية على كافة املستويات املجتمعية
(تقرير التنمية البشرية ،) 2003 ،وت شير بع البحو فى علم الاجتماع إلى أن أى
مجتمع تتوزع مواقع القوة فى داخله على الوجه آلاتي :هناك قوة الحكومة (القطاع
العام) والقوة الاقتصادية (الخاص) ،أما ما تبقي فهى قوة مستقلة بدرجة أو بأخري
وهذه القوة هى الناس وتنطبق على املبادرات النابعة منهم والتى يفترض فيها الاستقاللية
والتطوعية "املجتمع املدني).(Zaki,1997
يتبين من خالل هذه النقاشات التي طرحتها الرؤي املختلفة ،تعدد معاني مفهوم
املجتم ااع امل اادني ،وه ااي ناتج ااة لتع اادد آلاراء واملنطلق ااات إلايديولوجي ااة الت ااي ك ااان يتبناه ااا ك اال
مفكاار وباحااث و نااه ليساات هناااك ق اراءة محاياادة ملفه اوم مااا ،خاصااة إذا كااان املفهااوم ماان
واقاع معي ا ي معااين ،وهاذا هوالحااال بالنساابة ملعظام املفاااهيم التااي تطارح فااي مجااال العلااوم
إلانسااانية والاجتماعيااة ،فهناااك ماان ركااز علااى الجانااب الااوظيفي للمجتمااع املاادني ورأى ّأتااه
أح ااد أشا ااكال تنظا اايم املجتمع ااات بما ااا يحقا ااق التع اااون با ااين ألاف ا اراد ه اادف حمايا ااة حقا ااوق
ومصااالح الفئااات املتنوعااة والتوفيااق بينهااا ليقااوم باادور الرقيااب علااى تصااريحات الحكوم ااة،
وهن اااك م اان رك ااز عل ااى س اامات املجتم ااع امل اادني واعتب ااره مجتم ااع مس ااتقل إل ااى ح ااد بعي ااد ع اان
إشاراف الدولااة املباشاار ،فهااو يتميااز باالسااتقاللية والتنظاايم التلقااائي وروح املبااادرة الفرديااة
ً
والعما اال التطا ااوعي ،كم ا اا أنا ااه مجتما ااع التسا ااامح وقبا ااول آلاخا اار ،وإجما اااال يمكا اان القا ااول إن
التعريف ا ااات الكثي ا اارة واملتع ا ااددة للمجتم ا ااع امل ا اادني الت ا ااى يطرحه ا ااا الب ا اااحثون والكت ا اااب ،ق ا ااد
تط ااورت م ااع تص اااعد الاهتما ااام بدراس ااات املجتم ااع امل اادني وها ااى امت ااداد ل فك ااار ألاساسا ااية
والنظرياات التاى ارتبطات بمنظارى وعلمااء ،فقاد تركازت هاذه التعريفاات علاى مجموعاة مان
ألامور ألاساسية وهى كاآلتي-:
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 الحيز املستقل أو املساحة القائمة فى الفضاء العام بين ألاسرة والسلطة. وجود بيئة أخالقية تحافظ على تأمين الحقوق والالتزامات. الاحترام املتبادل لتأمين الحقوق السياسية لآلخرين. الاستقاللية التى بدت وثيقة الصلة باختيارات ألافراد والجماعات وبالحريات التى تعتبرً
ً
مكونا رئيسيا للمجتمع املدني.
 الارتباط بالبعد الاقتصادي من خالل السعى ضرساء مبادئ العدالة والفرص املتساوية.املجتمع املدني والتنمية البشرية املستدامة
تض ا اامنت وثيق ا ااة ألاه ا ااداف إلانمائي ا ااة ل لفي ا ااة ،والت ا ااى وقع ا اات عليه ا ااا دول الع ا ااالم،
تح ا ااديات أساس ا ااية ،ي ا ااأتي ف ا ااى مق ا اادمتها مكافح ا ااة الفق ا اار ،وتط ا ااوير التعل ا اايم وس ا ااد الفج ا ااوة
النوعيا ااة ،وتمكا ااين امل ا ارأة وتعزيا ااز املسا اااواة با ااين الجنسا ااين ،وتطا ااوير الخا اادمات الصا ااحية
والص ااحة إلانجابي ااة والاس ااتثمار ف ااى البش اار وغيره ااا م اان غاي ااات أساس ااية ومؤش ارات لقي اااس
ً ً
مدى التقدم املحرز ،وتمثل هاذه ألاهاداف وضارورة تحقيقهاا أساساا قوياا همياة مشااركة
املجتما ااع املا اادني فا ااى التنميا ااة الوطنيا ااة واملحليا ااة ،وما اان املها اام هنا ااا إلاشا ااارة إلا ااى أفكا ااار ثالثا ااة
أساسية تضمنتها هذه الوثيقة -:
* .الفكاارة ألاولااي :التأكيااد علااى مفهااوم املجتمااع املاادني القااوي ،بمعنااي الفعاليااة والكفاااءة فااى
تحقي ااق ألاه ااداف والوص ااول إل ااى الفئ ااات املس ااتهدفة ،ول اايس مج اارد ت ااوافر بني ااة أساس ااية
ً
ً
يكفاال القااول بااأن هناااك مجتمعااا ماادنيا ،وال الاعتماااد علااى ألارقااام كااأن نشااير مااثال إلااى
زيااادة عاادد الجمعيااات فااى بلااد ماان البلاادان أو محافظااة ماان املحافظااات ،فهااذا وحااده ال
ينطوي على مؤشرات لقوة املجتمع املدني( الشمري.) 9112 ،
* .الفك ا ا اارة الثاني ا ا ااة :التأكي ا ا ااد عل ا ا ااى قيم ا ا ااة الش ا ا اراكة  Partnershipوه ا ا ااى فك ا ا اارة ب ا ا اارزت ف ا ا ااى
ً
التسعينات من القرن العشرين ،ونصت عليها املواثيق العاملية بدءا من مؤتمر القااهرة
للسااكان والتنميااة عااام  ،1222ويشااير مفهااوم الشاراكة إلااى :عالقااة بااين طاارفين أو أكثاار،
تتوج ا ااه لتحقيا ا ااق النفا ا ااع العا ا ااام أو الصا ا ااالح الع ا ااام ،وتسا ا ااتند علا ا ااى اعتبا ا ااارات املسا ا اااواة
والاحترام والعطاء املتبادل الذي يساتند علاى التكامال ،حياث يقادم كال طارف امكانياات
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بشاارية وماديااة وفنيااة أو(جانااب منهااا) لتعظاايم املااردود وتحقيااق ألاهااداف فااإن الش اراكة
هااذا املعن ااي ليس اات عالقااة غي اار متكافئ ااة يه اايمن فيهااا ط اارف عل ااى آلاخاار ،إنم ااا ه ااى عالق ااة
تكاماال وتقاادير متبااادل ،يقاادم فيااه كاال طاارف بعا مااوارده لتعظاايم النتااائج لااذلك فااإن
الشراكة ليست إسناد مشروعات .
* .الفكرة الثالثة :املشااركة الشاعبية القاعدياة ،بمعناي تحرياك همام وطاقاات املاواطنين فاى
املجتمااع املحلااي لمسااهام فااى مواجهااة تحااديات التنميااة البشاارية ،وهااو مااا يشااير إلااى أهميااة
الادور الاذي يلعبااه املجتماع املادني لحفااز الطاقاات وتعبئاة العماال التطاوعي ،وتشاير هااذه
الفكرة إلى مفهوم الثقافة السياسية واملدنية وطبيعتها (إذا كانت تناجع علاى املباادرات
واملش اااركة م اان ع اادمها) كم ااا تش ااير إل ااى فك اارة ثقاف ااة العم اال التط ااوعي (بمعن ااي ت ااوافر ق اايم
واتجاهات إيجابية تنجع على املبادرة النخصية).
تكشااف هااذه ألافكااار الثالثااة التااى تواضااعت عليهااا الجهااات الدوليااة ووكاااالت ألاماام
املتحاادة أهميااة تضاامين املجتمااع املاادني فااى خطااط التنميااة وأهميااة إقامااة ش اراكة حقيقيااة
وفاعلااة بااين هااذه املنظمااات ماان جهااة والجهااات التنفيذيااة والساالطات املحليااة والتنظيمااات
ً
ابيكا ً
عامااا فااي
الشااعبية ماان جهااة ثالثااة ،فهااو منطقااة وسااطى بااين أجهاازة املجتمااع؛ يقاايم تشا
املجتم ااع ،يسا ااهل عمليا ااة التواص اال والتفاعا اال با ااا فراد ،ويجمعه اام علا ااى أها ااداف مشا ااتركة،
ويوفر الفرصة لهم للمشاركة والتطوع واملباادأة ،ومان ناحياة أخارى فاإن املجتماع املادني إذ
يوجااه نفسااه تلقاااء الدولااة فإنااه يقاادم لهااا الاادعم واملساااندة والش اراكة ،ويسااهم فااي تطااوير
برامجه ااا عب اار النق ااد البن اااء والتعبي اار عا اان مطال ااب ألافا اراد وحاج ااا هم .حقيق ااة أن املجتما ااع
املدني فضاء مساتقل يعمال بحرياة ،بعي ًادا عان قياود الدولاة وتعقياد البيروقراطياة ،أو كماا
يقول كلينجمان  :Kligmanأن املجتمع املادني يشاكل" شابكة مان الاروابط املساتقلة نس ًابيا
عن الدولة ،تربط تجمع املواطنين حول القضايا العاماة (ذات الاهتماام املشاترك)؛ بحياث
يمكان بتواجادهم وأفعاالهم أن يااؤثروا علاى السياساات العاماة" ) ،(Kligman,1990أى إنااه
يشكل شبكة من العالق ات التعاقدية التي تقع خارج حادود الدولاة وبشاكل مساتقل عنهاا،
ويتمثاال دور مؤسسااات املجتم ااع املاادني ف ااى التنميااة البش اارية املسااتدامة م اان خااالل جوان ااب
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رئيساة هاى الجانااب الاجتمااعي والاقتصاادي والثقااافي والبي اي والصا ي وغيرهااا مان الجوانااب
التنموية ألاخري-:
أ .دور املجتمع املدني في التنمية الاجتماعية.
* .حرية التجمع فالقانون حين ما يسمح بإنشاء مثل هذه املنظماات يحاول حرياة املجتماع
إلااى واقااع حقيقااي لهااا معنااى ممااا يتاايح حريااة التعبياار ،يمكاان ماان خاللهااا تحقيااق مطالااب
الجم اااهير تح اات ض ااغط كبي اار أو بص ااوت مس ااموع باعتب ااار أن الن ااخص منف اارد ال يمث اال
صوته أهمية أو قوة في مواجهة سلطة قوية .
* .التعدديااة والتسااامح :إن ل ف اراد والجماعااات فااي املجتم ااع اهتمامااات مختلفااة ومتنوع ااة
ومتباينا ااة رغا اام الف ا ااوارق القائما ااة بيا اانهم س ا ااواء أكانا اات ها ااذه الف ا ااوارق حسا ااب الع ا اارق أو
الجاانس أو اللغااة أو الاادين أو غيرهااا ،ولااذلك فااإن وجااود منظمااات مجتمااع ماادني يساامح
لهم بممارسة حقوقهم بطريقة قانونية ومشروعة ويتيح لهم التجماع وفقاا الهتماماا هم
ومي ااولهم بص اارف النظ اار ع اان الف ااوارق القائم ااة بي اانهم ،إن ه ااذا ب اادوره ي اادعم التس ااامح
ويس اااند التعددي ااة س ااواء داخ اال املجتم ااع نفس ااه أو ب ااين املجتمع ااات ف ااي حالةاملؤسس ااات
الدولية.
* .الاساتقرار الاجتماااعي وسايادة القااانون إن وجااود منظماات غياار حكومياة عدياادة ومتنوعااة
يع ااد م اان خص ااائص املجتمع ااات املس اااملة واملس ااتقرة الت ااي يس ااود فيه ااا الاحتا ارام الراس ااخ
لسيادة القانون.
* .تنفيذ برامج متكاملة في مجاالت الرعاية والتنمية الاجتماعية :فعلاى سابيل املثاال تنفياذ
ب ارامج التعل اايم والت اادريب والتأهي اال ومح ااو ألامي ااة ،وب ارامج مس اااعدات املرق ا ى ،وتق ااديم
ق ااروض وما اانح للا اراغبين با ااالزواج ،ومس اااعدة أسا اار الس ااجناء واملعا ااوقين وإقام ااة املراكا ااز
الاجتماعية للشباب وتأمين وجبات طعام للفقراء.
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ب .دور املجتمع املدني في التنمية الا تصادية:
* .تس ااهم ه ااذه املنظم ااات ف ااي مكافح ااة ظ اااهرة الفق اار س ااواء م اان خ ااالل تق ااديم املس اااعدات
املالياة املباشارة أو عاان طرياق تقاديم الخاادمات للفقاراء بشاكل مباشاار أو غيار مباشار ماان
خالل تنمية مهارات الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل.
* .تقااديم إعان ااات مباش اارة أو غي اار مباش اارة للفق اراء كالزك اااة والص اادقات م ااثال بم زل ااة عملي ااة
ضعااادة توزيااع الاادخل أو عمليااة ضعااادة توزيااع الثااروة بااين فئااات املجتمااع إن هااذا باادوره
يعم اال عل ااى تخفي ااف الفج ااوة ب ااين الطبق ااات ،وتحوي اال لج اازء م اان ألام ااوال م اان الفئ ااات
ً
ً
ادخارا إلى الفئاات ألاكثار اساتهالكا) ،وهاذا بحاد ذاتاه يادعم النماو الاقتصاادي مان
ألاكثر
خالل مضاعف الاستهالك.
* .إن الانخ اراط فااي العماال التطااوعي يع اد بم زلااة اسااتثمار لوقاات الف اراط لجميااع املتطااوعين
بش ااكل ع ااام ولفئ ااة الش ااباب املتعطل ااين ع اان العم اال أو الطلب ااة خ ااالل العط اال الص اايفية
بشكل خاص.
جـ .دور املجتمع املدني فى مجاالت تنموية أخري:
* .تبن ااي با ارامج محا ااددة لمس ااهام ف ااي املحافظا ااة عل ااى البيئ ااة وحمايتها ااا م اان التل ااو وتوعيا ااة
املواطني ن بأهمية البيئة وكيفية املحافظة عليها وحمايتها.
* .تسا ااهم منظما ااات املجتما ااع املا اادني فا ااي تثقيا ااف أف ا اراد املجتما ااع ما اان خا ااالل تنظا اايم وعقا ااد
املؤتمرات وورش العمل والندوات في مواضيع مدنية واجتماعية وثقافية متنوعة.
* .ت اادعيم الخ اادمات الص ااحية م اان خ ااالل البا ارامج الص ااحية الخيري ااة وال س اايما ف ااي املن اااطق
ً
الريفية والعمل في مشاريع الرعاية الصحية ألاولية والصحة إلانجابية ،هاذا فضاال عان
توعية أفراد املجتمع بأهمية تنظيم النسل وتقديم الوسائل لذلك إماا بأساعار رمزياة أو
بصورة مجانية مثل جمعيات تنظيم ألاسرة ومراكز ألامومة والطفولة.
* .فااي مجااال حقااوق إلانسااان والاادفاع عاان الحريااات ،تسااهم منظمااات الاادفاع عاان حقااوق
إلانسااان فااي متابعااة قضااايا املعتقلااين والسااجناء السياساايين وعمليااات الاحتجاااز الساارية
وعمليات نقل املعتقلين التي تمارسها بع الدول املتقدمة.
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* .ملنظمات املجتمع املادني ً
دورا كبي ًارا فاي تحقياق الديمقراطياة ساواء فاي الادول املتقدماة أو
ال اادول النامي ااة ،حي ااث ّتمث اال ه ااذه املنظم ااات أح ااد أش ااكال رأس امل ااال الاجتم اااعي ال ااذي
يمك اان ب ااه مقاوم ااة املركزي ااة وإس اااءة اس ااتعمال الس االطة الحكومي ااة ،ع اان طري ااق تش ااكيل
جماعا ا ا ااات ضا ا ا ااغط لها ا ا ااا الق ا ا ا اادرة علا ا ا ااى كسا ا ا ااب تأيي ا ا ا ااد أعضا ا ا اااء السا ا ا االطة التش ا ا ا ااريعية
).(Wagle,1999
التنمية البشرية املستدامة (املفهوم والحعد إلانساني):
لقا ا ااد با ا اارز مفه ا ا ااوم التنميا ا ااة البش ا ا اارية املسا ا ااتدامة بوصا ا اافه تركيب ا ا ااة ُمشا ا ااكلة م ا ا اان
استراتيجية التنمية البشرية كما عبرت عنها تقارير التنمياة البشارية التاى يصادرها البرناامج
إلانمااائي ل ماام املتحاادة ومفهااوم التنميااة املسااتدامة الااذي تاام تبنيااه ماان قباال مااؤتمر ألام اام
املتحادة حاول البيئاة عاام  1229ونساتدل علااى خالصاة هاذه التركيباة الناشائة فاى التعريااف
الش ااامل للتنمي ااة البش اارية املس ااتدامة وال ااذي ورد ف ااى برن ااامج ألام اام املتح اادة إلانم ااائي ب ااأن
التنمياة البشاارية "عملياة هاادف إلاى زيااادة الخياارات املتاحااة أماام الناااس ،ومان حيااث املباادأ
فإن هذه الخيارات بال حدود وتتغير بمرور الوقت ،أما من حيث التطبيق ،فقد أتفح أناه
عل ااى جمي ااع مس ااتويات التنمي ااة ،تترك ااز الخي ااارات ألاساس ااية ف ااى ثالث ااة ،ه ااى أن يحي ااا الن اااس
حي اااة أط ااول خالي ااة م اان العل اال ،وأن يكتس اابوا املعرف ااة ،وأن يحص االوا عل ااى امل ااوارد الالزم ااة
لتحقيااق مسااتوي حياااة كريمااة ،ومااا لاام تكاان هااذه الخي اارات ألاساسااية مكفولااة فااإن الكثياار
م اان الف اارص ألاخ ااري س ااتظل بعي اادة املن ااال" ،بي ااد أن التنمي ااة البش اارية ال تنته ااي عن ااد ه ااذا
الح ااد ،فهن اااك خي ااارات إض ااافية يه ااتم ه ااا الكثيا اار م اان الن اااس ،وه ااى تس ااتمد م اان الخب ا ارات
السياس ااية والاقتص ااادية والاجتماعي ااة إل ااى ف اارص الخل ااق وإلاب ااداع واس ااتمتاع ألا ااخاص
باااالحترام الااذاتي ،وضاامان حقااوق إلانسااان ،فالتنميااة تعنااي تنميااة إلانسااان الااذي هااو رأس
ً
املاال الحقيقاي هادفا وغاياة نهائيااة مطلقاة ،مان خاالل تااوفير وإشاباع جمياع حاجاتاه املاديااة
ً
وغيا اار املاديا ااة وتا ااوفير الظا ااروف وألاجا ااواء املجتمعيا ااة التا ااى تحقا ااق لا ااه قا اادرا ما اان الاسا ااتمتاع
بحقوقه كإنسان.
Sustainable Human
ل ا ااذا ج ا اااء مفها ا ااوم التنمي ا ااة البشا ا اارية املس ا ااتدامة
 Developmentك اارد فع اال عل ااى أزم ااة الدول ااة وأزم ااة الس ااوق ف ااى قياد هم ااا لعملي ااة التنمي ااة،
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ونتيجااة زم ااات التنمي ااة املستعص ااية ،فعك ااف برنااامج ألام اام املتح اادة إلانم ااائي ) (UNDPف ااي
ً
نشاااطه علااى الجوانااب البشاارية للتنميااة منااجعا علااى بااروز رؤيااة جدياادة للتنميااة ،وقااد تاام
توضاايح هااذه الرؤيااة الجدياادة للتنميااة ماان خااالل التقااارير الساانوية ،للتنميااة البشاارية التااي
يصادرها برناامج ألامام املتحادة إلانماائي مناذ عاام  1990وبحلاول عاام  1993اطلاق البرناامج
ه ااذه الرؤي ااة الجدي اادة للتنمي ااة تح اات عن ااوان "التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة" الت ااي تض ااع
إلانسااان فااي قمااة ساالم أولويا هااا وتنسااج التنميااة حولااه ،ال أن تنسااجه حااول التنميااة ،ماان
خ ااالل التأكي ااد عل ااى أن رأس امل ااال البش ااري ه ااو الث ااروة الحقيقي ااة ل م اام ،إذ أعي ااد الاعتب ااار
للفكرة القائلة بأن الناس هم وسيلة التنمية وغايتها ،ال وسيلتها فحسب.
ويعنااى ذلااك أن التنميااة البشاارية املسااتدامة تؤكااد علااى الاسااتثمار فااى البشاار لخلااق
وصناعة رأس ماال بشاري مؤهال يساتطيع أن يتعاايش ماع تحاديات العصار ،وإن ذلاك ياتم
من خالل زياادة فرصاهم فاى اكتسااب املعرفاة أى أن التنمياة البشارية املساتدامة تؤكاد علاى
جااانبين أحاادهما :هااو تشااكيل القاادرات البشاارية فااى مجاااالت التعلاايم واملعرفااة ،وآلاخاار هااو
تمكا ااين البشا اار ما اان اسا ااتثمار قا اادرا هم فا ااى إلانتا اااج أو املسا اااهمة فا ااى املجا اااالت السياسا ااية
والاجتماعية والثقافية وغيرها ).(Lesche,2002
كم ااا يشا ااير تقريا اار التنميا ااة البشا اارية الصا ااادر عا اان ألاما اام املتحا اادة عا ااام  2011علا ااى
أنها"توسايع حرياات البشار الحقيقياة للاذين يعيشااون الياوم ماع الحارص علاى عادم املساااس
بحري ا ااات م ا اان سيعيش ا ااون ف ا ااى املس ا ااتقبل(برنامج ألام ا اام املتح ا اادة إلانم ا ااائي ،)2011،ويلح ا ااظ
ً
مفهاوم الاساتدامة فاي هاذا التعرياف البعاد الزمناي املساتقبلي فاي التحليال وهاو ماا كاان مهماال
ً
أو ثانويا في إطار نظريات النمو الاقتصادي التقليدية التي كانات تضاع هادف تعظايم الاربح
ً
هدفا شبه وحيد للنشاط الاقتصاادي دون ألاخاذ بعاين الاعتباار لآلثاار السالبية التاي يمكان
أن تن ااتج ع اان التن ااامي الس ااريع ل ااوتيرة إلانت اااج عل ااى إلانس ااان نفس ااه وعل ااى امل ااوارد الطبيعي ااة
وديمومتها وعلى املحيط والنظام الطبيعي ،وهذه التنمية يجب أن تكون-:
* .تنمية شاملة :بحيث ت شمل كل منا ي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,وتشمل جميع املؤسسات الحكومية والخاصة
وألاهلية املوجودة فيه ,وتشمل كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم
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أو لونهم أو معتقدهم ,وتشمل ً
ً
ً
ً
وروحيا ،فهي ال
ونفسيا
جسديا
أيضا كل فرد بذاته
تترك أي ناحية في هذا البلد إال وتعمل على تطويرها وتحسينها.
* .تنمية متكاملة :هتم بجميع ألافراد والجماعات والتجمعات واملجاالت املختلفة
واملؤسسات الحكومية وألاهلية من ناحية تفاعلها مع بعضها ,بحيث تكون غير
متنافرة وال متناقضة ,وال يمنع نمو أحدها نمو آلاخر أو يعرقله.
* .تنمية مستدامة :تسعى ً
دائما ل فضل ,وتكون قابلة لالستمرار من وجهة نظر
اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية ،ومفهوم التنمية البشرية املستدامة
يعتبر إلانسان فاعل أساس ي في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات
التنمية دون مشاركة نشيطة فاعلة.
فالتنمي ااة البش اارية ت اارتبط بزي ااادة ق اادرات ألاف اراد التعليمي ااة والتكويني ااة والص ااحية
(الجسدية والعقلية) بما يساهم فى زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم؛ وتحقياق الرفاهياة لهام؛
وتحقيااق ذلااك فااى إطااار مباادأ الفاارص املتكافئااة ف اراد املجتمااع؛ ماان حيااث اسااتفاد هم ماان
خيا ارات املجتم ااع واملس اااهمة ف ااى زي ااادة دخل ااه؛ س ااواء بالنس اابة فا اراد املجتم ااع الح اااليين أو
املستقبليين ،وذلك فاى إطاار املحافظاة علاى الثاروات والخيارات الوطنياة؛ أى عادم إلاساراف
فااى اسااتهالكها ،وهااو مااا يضاامن اسااتمرارية التنميااة (التنميااة البشاارية املسااتدامة) ،وال شااك
ً
ً
أن ملؤسس ااات املجتم ااع امل اادني دورا كبي ارا ف ااى تحقي ااق ه ااذه التنمي ااة والش ااك أن املجتمع ااات
التى ينشد فيها دور املجتمع املدني تحقق نسب تنمية أكثر إيجابياة مان املجتمعاات التاى ال
ينشااط فيه ااا املجتم ااع امل اادني ،كم ااا أن جه ااد الدولااة يك ااون أكب اار وبنت ااائج أق اال ف ااى املجتمع ااات
ألاخيرة.
دعائم التنمية البشرية املستدامة:
إن التنمي ااة البش اارية تعن ااي توس اايع خي ااارات الن اااس وتش اامل عناص اار أساس ااية ه ااى
(إلانتاجية ،الاستدامة ،إلانصاف ،والتمكين) و هذا يكون هدف التنمياة البشارية هاو زياادة
إلانت اااج ع اان طري ااق املش اااركة الفاعل ااة ف ااى املش اااريع التنموي ااة (إلانتاجي ااة) ،وجعله ااا ل جي ااال
القادماة (القابليااة لالساتدامة) فااى تسااوي الحصااول علاى الفاارص الاقتصاادية والاجتماعيااة
والسياسااية (إلانصاااف) كااي تكااون التنميااة ماان صاانع البشاار ال ماان أجلهاام فقااط (التمكااين)،
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ً
وذلك استنادا إلى ما جاء فاى تقاارير التنمياة البشارية يمكان تحدياد أربعاة مكوناات وعناصار
للتنميااة البشاارية املسااتدامة مترابطااة ومتداخلااة مااع بعضااها الاابع ُ ،
وتعااد هااذه املكونااات
ً
والعناصر بمثابة معايير للسياسات وأهدافا يجب تحقيقها على الصعيد الكوني ،وبحسب
ظروف كل بلد ومجتمع(العبيدى )9112،وهى-:
أ .التمكين :ويعبر عنه ببساطة في تمكين الناس من ممارسة الخيارات التى صاغوها
بإرادا هم الحرة  ،فهو عملية لقيادة الناس لفهم أنفسهم )،(Brohman,1996
ويتحقق التمكين من خالل تبني إقترابات قائمة على الاشتراك فى عملية التنمية
كالديمقراطية السياسية والتشاركية مع منظمات املجتمع املدني والحرية السياسية
والشفافية والالمركزية وسيادة القانون ،وينظر مفهوم التنمية البشرية املستدامة إلى
الناس باعتبارهم فاعلين في عملية التغيير الاجتماعي ،وليسوا مجرد مستفيدين
يتلقون النتائج دون مشاركة نشيطة ،و هذا املعنى فإن مفهوم التمكين هو من
املكونات ألاساسية للتنمية البشرية ،ويعني أن يتمكن الناس من ممارسة الخيارات
التي صاغوها بإراد هم.
ب .التعاون واملشاركة :يعيش الناس داخل شبكة معقدة من الهياكل الاجتماعية التى
ً
تبدأ من ألاسرة مروروأ باملجتمع املدني وصوال إلى الدولة ،وتبدأ من جماعات الجهد
ً
الذاتي املحلى ،وتصل إلى الشركات املتعددة الجنسيات ،وهم أيضا كائنات جماعية
تقدر قيمة املشاركة فى جياة مجتمعهم ،وهذا إلاحساس باالنتماء مصدر هام من
ً
ً
مصادر السعادة ،فهو يضفي على الفرد إحساسا باملتعة وإحساسا بوجود هدف
وبوجود معني للحياة ،و هتم التنمية البشرية املستدامة بالطرق التي يعمل ها الناس
ً
معا ،ويتفاعلون فى ظل الشعور باالنتماء وبوجود هدف ومعني للحياة.
ج .إلانصاف :يعتبر إلانصاف أحد مكونات التنمية البشرية املستدامة ألاكثر أهمية
كونه يركز على عدالة وتكافؤ الفرص بين البشر ،ويستخدم مصطلح إلانصاف هنا
ً
بديال عن مصطل ي املساواة والعدالة ،وهو ألاقرب إلى الخطاب الاجتماعي الذي ساد
فى حقب سابقة ويعنى-:
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 الشفافية ،إلاعالم ،املشاركة فى تحقيق العدالة ،ضمان املواطنة ،حرية التعبير عنالرأى ،املجتمع املدني ،السالم ألاهلي ،إطالق البدائل ،الديمقراطية فى إلادراة
والتعليم وصياغة القرارات املصيرية.
 إدارة املوارد الطبيعية ،إلادارة املستدامة للغابات ،خف عمليات التجارة غيرالقانونية ،احتواء ألاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب للحفاظ على مصلحة
ألاجيال املقبلة أى إلانصاف يكون داخل الجيل الواحد وبين ألاجيال القادمة.
د .الاستدامة :وهنا تؤكد أدبيات التنمية البشرية املستدامة وتقاريرها على ضرورة عدم
اقتصار الاستدامة على البعد البي ي وحده بل تعنى شمول التنمية لسياسات
اقتصادية واجتماعية تجعل التنمية قابلة لالستمرار  ،وفى هذا السياق تؤكد على
عدم توريث ألاجيال القائمة ديون اقتصادية واجتماعية تعجز عن مواجهتها ،عقلنة
استثمار املوارد الطبيعية وما يتطلبه ذلك من تعديل في أنماط النمو ومعدالته،
تحقيق الع دل والانصاف في العالقات املالية ،ن تنمية تؤدي إلى ديمومة لالمساواة
الحالية ليست مستدامة.
هـ .ألامن :وبخاصة أمن املعيشة ،فالناس بحاجة أن يتحرروا من الظواهر التي هدد
معيشتهم ،مثل املرض أو القمع،ومن التقلبات الضارة املفاجئة في حيا هم.
و .إلانتاجية (تحقيق نمو ا تصادي) :تشير في هذا الصدد إلى بطالن النظرة التقليدية
التى كانت تعتبر أن مراحل إلاقالع الاقتصادي تقترن بالضرورة بتراجع الانصاف في
توزيع الثروة ،وترى عكس ذلك ،إذ أن التوزيع العادل للموارد العامة والخاصة ،من
وجهة نظرها ،من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ،وتركز هنا على ضرورة ترافق
التنمية البشرية املستدامة وتعزيز ارتباطها إلايجابي بالنمو والتنمية وإمكانيته إذا تم
اتباع عدد من السياسات والتى تقترحها في آلاتي-:
 التركيز على الاستثمار في التعليم والصحة وتطوير مهارات الناس. التشديد على بلوط توزيع أكثر عدالة للدخل وألاصول إلانتاجية. خلق فرص عمل أفضل وبشكل مستمر.53
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 اعتماد سياسة انفاق اجتماعي تتضمن تأمين الخدمات الاجتماعية ألاساسية وإنشاءشبكات ألامان الاجتماعي.
املنطلقات النظرية للدراسة (رؤية نظرية تكاملية):
تسااتند الدراسااة الراهنااة علااي أطاار نظريااة محااددة ،مسااتفيدة م ان الت اراكم املعرفااي
ومان ثام توجياه مساار العماال املياداني بشاكل مباشار إلااي تحدياد التسااؤالت تحديادا واضااحا
انطالقا ااا ما اان الت ا اراكم املعرفا ااي وجا اادوى القضا ااية وخطور ها ااا ،ونظ ا ارا ن موضا ااوعنا يا اادور
حاول"دور املجتماع املادني قااى تحقياق التنمياة البشارية املسااتدامة ،فمان هاذا املنطلاق ،فااإن
تناولن ا ااا لتحلي ا اال النظري ا ااات السوس ا اايولوجية الت ا ااي المس ا اات بالدراس ا ااة والتحلي ا اال موض ا ااوع
املجتمااع املاادني ومكوناتااه يضاافي املزيااد ماان الفهاام لسااياقه التاااريذي والاجتماااعي ،مااع ألاخااذ
ف ااي الاعتب ااار الاخ ااتالف ف ااي خصوص اايات املجتم ااع املص ااري واملجتمع ااات الس ااباقة ف ااي ترس اايخ
أسااس املجتمااع املاادني وتفعياال دوره فااى التنميااة البشاارية املسااتدامة ،وهااذا يتطلااب اختيااار
نما ا اااذج نظري ا ا ااة تعرض ا ا اات لتل ا ا ااك القض ا ا ااايا ف ا ا ااى مقوال ها ا ااا ،وله ا ا ااذا فه ا ا ااي كم ا ا ااا ق ا ا ااال املفك ا ا اار
ً
الجابري"مرجعياات استشاارية" ال غيار وليساات نموذجاا بعيناه" ،فقااد حااول الباحاث عاارض
جملاة مان النمااذج النظرياة واملقارباات التاى يعتقاد أن لهاا صالة بالدراساة مان أجال تحلياال
ً
أكثر عمقا ملختلف جوانب املوضوع وتتمثل فى-:
التصورات والنظريات الكالسيكية:
 .1تصـور ررام ــلل للمجتمـع املــدني (كمجــاس للتنـافج إلايــديولولي مـن أجــل الهيمنــة):
اعتبار غرام ا ي املجتمااع املاادني فضاااء للتنااافس الايااديوولوجي؛ فااإذا كااان املجتمااع السياسا ي
ً
حي ا ا ا ازا للسا ا ا اايطرة بواسا ا ا ااطة الدولا ا ا ااة ،فا ا ا اااملجتمع املا ا ا اادني ها ا ا ااو فضا ا ا اااء للهيمنا ا ا ااة الثقافيا ا ا ااة
الايديولوجية؛ ووظيفة الهيمنة هى وظيفاة توجيهياة للسالطة الرمزياة التاى تماارس بواساطة
التنظيمات التى تدعي أنها خاصة مثل النقابات واملدارس ودور العبادة والهئيات الثقافية
املختلفا ا ااة ،فا ا اااملجتمع املا ا اادني لديا ا ااه ها ا ااو مجموع ا ا اة ما ا اان البنا ا ااى الفوقيا ا ااة مثا ا اال :النقابا ا ااات،
والاح ا ازاب ،والص ا ااحافة ،وامل ا اادارس ،وآلادب والتنظيم ا ااات الح ا اارة الاخ ا اارى ،ويق ا ااول املفك ا اار
الاملاني املعاصر"هابرماس" إن وظائف املجتمع املدني تعني لدى غرام ي الرأي العاام غيار
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الرسري (أي الذي ال يخضاع لسالطة الدولاة) ،فبالنسابة لغرام ا ي هنااك مجااالن رئيسايان
يضمان استقرار أو سيطرة البرجوازية ونظامها-:
 ألاول ها ااو مجا ااال الدولا ااة وما ااا تملكا ااه ما اان أجها اازة ،وفيا ااه تتحقا ااق السا اايطرة املباشا اارة (أيالسياس ي).
 الثاااني هااو مجااال املجتمااع املاادني ومااا يمثلااه ماان أحازاب ونقابااات ووسااائل إعااالم وماادارسومساااجد أو كنااائس ،وفيااه تتحقااق وظيفااة ثانيااة البااد منهااا لبقاااء أي نظااام ،هااي الهيمنااة
إلايديولوجي ا ااة والثقافي ا ااة؛ ل ا ااذلك ال يكف ا ااي للوصا ا ااول إل ا ااى الس ا االطة ف ا ااى نظ ا اار غرام ا ا ا ي
والاحتفاظ ها السيطرة على جهاز الدولة ولكن البد من تحقياق الهيمناة علاى املجتماع،
وال يتم ذلك إال من خالل منظمات املجتماع املادني وعبار العمال الثقاافي بالدرجاة ألاولاي،
ويعتبر املثقفون أداة هذه الهيمنة.
 .2نموذج صامويل هـانجتون (ملششـرات الحةيـة املشسسـية) :تعتبار درجاة املؤسساية أحاد
مع ا ا ااايير تق ا ا اادم وتخل ا ا ااف املؤسس ا ا ااات والتنظيم ا ا ااات املختلف ا ا ااة وم ا ا اان ث ا ا اام فعاليته ا ا ااا ،وقا ا ا ااد
حدد"صاامويل هااانجتون" أربعاة معااايير يمكاان اساتخدامها للحكاام علااى مادى التطااور الااذي
بلغته مؤسسة أو منظمة ما ) (Huntington,1965هى-:
 القاادرة علااى التكيف(مقاباال الجمااود) وماان أنااواع القاادرة علااى التكيااف (التكيااف الزمنااي-التكيف الجيلي -التكيف الوظيفي).
 الاسااتقالل(مقابل التبعيااة) :وماان محااددات درجااة الاسااتقالل ( نشااأة مؤسسااات املجتمااعاملا ا اادني -الاس ا ا ااتقالل امل ا ا ااالي-الاس ا ا ااتقالل إلادراي والتنظير ا ا ااي) ،ومم ا ا ااا يع ا ا اازز اس ا ا ااتقاللية
املؤسس ااات ويقط ااع الاخت اراق ال ااداخلي والخ ااارجي له ااا م ااا يل ااي :إيج اااد أس ااس اتص ااال ب ااين
مؤسساات املجتمااع  -قياام تكافاال بينهااا مان خااالل قواعااد للتضاامن والتماسااك كأولويااة
ضاامن مكونااات حركا هااا  -ضاارورة تأساايس قواعااد ممارسااة داخليااة تااأبى بشااكل أو بااآخر
الفس ا اااد أو الانحا ا اراف أو الاس ا ااتبداد ،ذلا ا ااك أن فس ا اااد التكوين ا ااات الداخلي ا ااة سا ا اايؤدي
ضرورة إلى ضعفها ،بما يحقق إمكانات هائلة الختراقها.
 التعق ااد (مقاب اال الض ااعف التنظير ااي) :يقص ااد ب ااذلك تع اادد املس ااتويات الرأس ااية وألافقي ااة55
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داخل املؤسسة.
 التجااانس (مقاباال الانقسااام) :ويقصااد بااه عاادم وجااود ص اراعات داخاال املؤسسااة يااؤثر فاايممارستها لنشاطها.
 .3نظريـ ــة دولـ ــة الرفـ ــا  :اتجه ا اات أغل ا ااب دول الع ا ااالم عق ا ااب ألازم ا ااة الاقتص ا ااادية العاملي ا ااة
 ،1929تحاات تااأثير إسااهامات كي ااز الاقتصااادية إلااى الاادعوة إلااى تاادخل الدولااة فااي املجاااالت
الاقتصادية والاجتماعية مان أجال إنقااذ النظاام الرأسامالي ،وناتج عان هاذا التادخل نشاوء
م ااا أص ااطلح علي ااه دول ااة الرفاهي ااة إلاجتماعي ااة ،إذ تحمل اات الدول ااة ع اابء تق ااديم خ اادمات
إجتماعية متعددة ،وهاذا الوضاع قلال مان اتسااع وزياادة منظماات املجتماع املادني فاي تلاك
الفت اارة ،عل ااى إعتبا ااار أن دول ااة الرف اااه ها ااي املس اايطر والق ااائم علا ااى تق ااديم الخ اادمات ف ا اراد
الشاعب فكلمااا حققات دولااة الرفااه الحاجااات ألاساساية للشااعب كلماا تقلااص زجام وعاادد
منظماات املجتمااع املاادني ن الدولااة تحاال محلااه ،هاذه السياسااة التااي إنتقاادها العديااد ماان
املفكا اارين علا ااى غرار"تشا ااارلز ما ااوراى" فا ااي كتابا ااه تراجا ااع "السياسا ااة إلاجتماعيا ااة فا ااي أمريكا ااا
"1221-1221حيث رأي أن سياسة الرفاه أضرت في الواقع بالناس الذين كانت هدف إلى
مسا اااعد هم ،وذلا ااك أنها ااا سا اابب فا ااي نشا ااوء الاتكاليا ااة وعا اادم الشا اارعية والفقا اار علا ااى املا اادى
البعياد ،ويؤكاد "ماوراى" أنااه كماا تنق ُال دولااة الرفااه السالطة مان الفاارد للدولاة ،فهاي أيضااا
ً
تمااتص قااوة املجتمااع ،فكاال عماال جديااد تتااواله الحكومااة يعنااي مسااؤولية ونفعااا أقاال للفاارد
واملجتمع (موارى.)9112 ،
 .4نظرية إخفاق الدولة وإخفـاق السـوق :تعاد هاذه النظرياة ألاهام فاى فهام نماو منظماات
املجتمع املدني فى عالم اليوم ،حيث ترجع سبب نشأة وتطاور منظماات املجتماع املادني إلاى
لجااز السااوق والحركااة الاقتصااادية التااى دعااا إليهااا" أدم سااميث" و"ريكاااردو" وغيرهمااا عاان
تحقيااق املتطلبااات الاجتماعيااة والاقتصااادية ل ف اراد ،وكااذلك تحقيااق العدالااة الاجتماعيااة
واملس اااواة خاصا ااة فا ااى توزيا ااع ألاجا ااور ،ها ااو ما ااا يجعا اال ما اان با ااروز مؤسسا ااات املجتما ااع املا اادني
ً
ً
كقطاااع ثالااث فااى الدولااة أمارا واقعيااا ،وعليااه فظهااور مؤسسااات املجتمااع املاادني ماارتبط ماان
ناحيااة بقصااور وعاادم قاادرة السااوق علااى تااوفير الساالع والخاادمات ،وماان ناحيااة أخااري ماان
القصااور تتمثاال فااى لجااز الحكومااة عاان اسااتيعاب متطلبااات أف اراد املجتمااع ،وهااذا إلاخفاااق
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الثنا ااائي تا اازداد احتماالتا ااه فا ااى املجتمعا ااات املتنوعا ااة غيا اار املتجانسا ااة واملجتمعا ااات التا ااى تما اار
بمرحلااة تحااوالت وتغي ارات متالحقااة ،وفااى هااذه الظااروف يباارز دور منظمااات املجتمااع املاادني
حيااث يتوجااه نحااو القيااام باادوره فااى إشااباع احتياجااات ألاف اراد واملجتمااع ماان أجاال نعااوي
إخفاق الدولة والسوق(قنديل.)9112 ،
 .5نظريــة ألاعمــدت املتوا يــة :وقااد نااادي هااا "ج اراى بنيااامين كيركمااان Gray Benjamin
ً
 "Kirkmanأنطالقا ااا ما اان مالحظتا ااه أن كثيا اار ما اان الحكوما ااات تتعها ااد أما ااام شا ااعو ها بتنفيا ااذ
خطااط وب ارامج تنمويااة ،ثاام ال تسااتطيع أن تفااي بعهودهااا سااباب مختلفااة ،أو ربمااا كاناات
العهااود وهميااة تتخااذها الحكومااا ت كدعايااة لهااا لتحتاال عاان طريقهااا بعا مراكااز الساالطة،
وتااري هااذه النظريااة بأنااه ال يمكاان قيااام مجتمااع يسااعي لتحقيااق الرفاهيااة الاجتماعيااة بغياار
وجاود شاراكة وتعااون وتضااامن باين ألاجهاازة الحكومياة ومنظمااات املجتماع املاادني فكالهمااا
ّ
م ااتمم لآلخ اار ،ش اارط أال تتك اارر الخ اادمات الت ااى تق اادم للن اااس م اان ك ااال الجهت ااين (الحكوم ااة
واملجتم ااع امل اادني) ،وأال تتع ااارض م ااع بعض ااها ال اابع ؛ ف ااإذا أخ ااذت الدول ااة عل ااى عاتقه ااا
ً
ً
مسؤولية التعليم الابتدائي مثال ،فقد ال تستطيع تغطية احتياجاات النااس جمعياا وتاوفير
مكااان لكاال تلميااذ ،وماان هنااا تباارز فااى املياادان جهااود الهيئااات ألاهليااة والحلااول الذاتيااة التااى
يقدمها الناس طواعية فينشئون املدارس الخاصة (املليجى.)9112،
.6نظرية رأس املاس الاجتماعي :تنطلق الدراسة من التوجه النظرى لرأس املال
الاجتماعي فى عالقته باملجتمع املدني والتنمية البشرية املستدامة وحرص منظمات
املجتمع املدني فى تحقيق وسد الاحتياجات وألاولويات من خالل إقامة مشروعات
وبرامج تنموية تسهم فى تحقيق أهداف التنمية البشرية املستدامة ومواجهة الاستبعاد
الاجتماعي وأحدا إلانصاف والتمكين والحد من الفقر وتحقيق ألامن الاجتماعي
والحفاظ على البيئة ودعم املشاركة املجتمعية لتحقيق أهداف التنمية البشرية
املستدامة ،فإذا كان رأس املال الاقتصادي يتجسد فى عناصر إلانتاج املختلفة (ألارض،
والعمل ،أدوات إلانتاج) ،فيري ( والترز  )waltersأن رأس املال الاجتماعي يتجسد داخل
بنية العالقات الكائنة بين ألافراد كونهم فاعلين اجتماعين  Social Actorsأى قدر هم فى
الحصول على منافع بموج ب عضويتهم فى الشبكات والكيانات الاجتماعية مثل املجتمع
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املدنى(حمد )9112،حيث عرف كوملان  Colmanرأس املال الاجتماعي من منظور
مؤسس ي بوصفه عالقات مؤسسية تساعد على التفاعل بين مختلف
الفاعلين).(Colman,1998
حياث يؤكاد بوتناام  Putnamعلااى أن رأس املاال الاجتمااعي بمثابااة مالماح التنظاايم
الاجتمااعي املتمثلااة فاى الشاابكات أو معاايير التبااادل والثقاة الاجتماعيااة التاى تسااهل التنساايق
والتعا اااون ما اان أجا اال املنفعا ااة املتبادلا ااة ) ،(Putman,1995و ها ااذا يكا ااون "بوتنا ااام" قا ااد نقا اال
دراساة رأس املااال الاجتماااعي ماان املسااتوي الفااردي إلاى املسااتوي الجمعااي ماان خااالل تأكيااده
أن رأس امل ا ااال الاجتم ا اااعي يجس ا ااد مقوم ا ااات التنظ ا اايم الاجتم ا اااعي الت ا ااى يمك ا اان م ا اان خالله ا ااا
تحقيا ااق التط ا ااور والتقا اادم ف ا ااى املجتمع،كما ااا تح ا اادد أطروحتا ااه ث ا ااال مكونا ااات ل ا ارأس امل ا ااال
الاجتماااعي هااى :الالتزامااات ألاخالقيااة واملعااايير ،والقاايم الاجتماعيااة وبشااكل خاااص الثقااة،
والش ا اابكات الاجتماعي ا ااة خاص ا ااة الجمعي ا ااات التطوعي ا ااة،ويعرف “إنله ا ااارت“ رأس امل ا ااال
الاجتماعي بأنه" ثقافة الثقة والتسامح والتى من خاللهاا تتساع وتناتج الاروابط والجمعياات
التطوعية).(Inglehart, 1997
والدراساة الحالياة تتبناى وجهاة نظار ( (Colman, Putnam, Inglhartفاي رأس املاال
الاجتم اااعي ،والت ااى ت اارى أن ااه ش اابكة م اان العالق اات الاجتماعي ااة ب ااين ش ااركاء التنمي ااة والدول ااة
والقط اااع الخ اااص واملجتم ااع امل اادني الت ااى ت اادعم عملي ااة تحقي ااق أه ااداف التنمي ااة البش اارية
املس ااتدامة ،ك ااذلك بن اااء الثق ااة ب ااين ك اال م اان الدول ااة واملنظم ااات غي اار الحكومي ااة ،والتب ااادل
ورواب ااط التع اااون با ااين الدول ااة والقط اااع الخا اااص واملنظم ااات غي اار الحكوميا ااة نحا او تحقيا ااق
التنمية البشرية املستدامة.
املقاربات النظرية الحديثة:
مااع زحااف العوملااة وهيمنتهااا فااي مجاال هااا املختلفااة سااواء السياسااية (الديمقراطيااة،
واحتا ا ارام حق ا ااوق إلانسا ا ااان) أو الاقتص ا ااادية (تحريا ا اار ق ا ااوى الس ا ااوق وإزالا ا ااة الح ا اادود أما ا ااام
الرأس ا اامالية العاملي ا ااة) أو ف ا ااي مظاهره ا ااا التكنولوجي ا ااة وما ا اا ص ا اااحبه م ا اان ث ا ااورة املعلوم ا ااات
ً
والاتصاااالت ،وسااقوط بع ا النماااذج التنمويااة الكالساايكية القديمااة ،تصاااعدت تاادريجيا
حركات نقدية جديدة تسعي إلى تجديد الفكر ومحاولة التأصيل النظري واملنهجي للظواهر
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الاجتماعي ا ااة والسياس ا ااية والاقتص ا ااادية والبيئي ا ااة التنموي ا ااة م ا اان خ ا ااالل أقتراب ا ااات جدي ا اادة
اتسمت فيما يخص املجتمع املدني ودوره التنموي فيما يلى-:
 املراجع ا ااة ل فك ا ااار والنظري ا ااات الس ا ااائدة الديمقراطي ا ااة م ا اان الديمقراطي ا ااة التمثيلي ا ااة إل ا ااىالديمقراطي ا ا ااة التش ا ا اااركية والتأكي ا ا ااد عل ا ا ااى أن املجتم ا ا ااع امل ا ا اادني ه ا ا ااو املوق ا ا ااع للنش ا ا اااط
الديمقراطي.
 التركيااز علااى الفاااعلين الجاادد (الدولااة القطاااع الخاااص واملجتمااع املاادني) علااى املسااتوياتالوطنية والعاملية وتحليل عمليات التفاعل بينهم.
 اهتمااام غياار مساابوق با خالقيااات ملواجهااة الانهيااار القيرااي وألاخالقااي إزاء تااوحش السااوق(اعتبااار منظمااات املجتمااع املاادني ماان أهاام املنظمااات التااي تعماال علااى املحافظااة علااى القاايم
ألاخالقية وإلانسانية).
وم اان الاقتراب ااات الحديث ااة والت ااى أش ااارت إليه ااا تق ااارير التنمي ااة البش اارية ف ااى برن ااامج
ألاماام املتحاادة إلانمااائي ،والت ااي تاام التأكيااد م اان خاللهااا علااى أهمي ااة املجتمااع املاادني كفاع اال
رئيس ا ي ف ااي الب ارامج التنموي ااة إلااى جان ااب الدول ااة والقط اااع الخاااص اقت اراب م اادخلي الش اراكة
 Partneshipوالحوكم ااة  ،Governanaceحيا ااث شا ااهد العقا ااد ألاخيا اار ما اان القا اارن العشا اارين
ً
إنتش ااارا واس ااعا ف ااى اس ااتخدام ه ااذه املف اااهيم وطرحه ااا كمقارب ااات جدي اادة لتحقي ااق التنمي ااة
والتنميااة املسااتدامة والتنميااة البشاارية املسااتدامة ويعااود الساابب وراء طاارح هااذه املقاربااات
التنمويا ااة إلا ااى تسا ااجيل لجا ااز الحكوما ااات خاصا ااة فا ااي الا اادول الناميا ااة عا اان تحقيا ااق التنميا ااة
املنش ااودة ف ااي مجتمعا ه ااا ألام اار ال ااذي دف ااع العلم اااء والب اااحثين إل ااى التأكي ااد عل ااى أن أفض اال
السبل ملعالجة هاذا العجاز يكمان أساساا فاى تقلايص دور الدولاة وتبناي اساتراتيجيات تقاوم
ً
أساس ااا عل ااى ف ااتح املج ااال أم ااام القط اااع الخ اااص واملجتم ااع امل اادني للمس اااهمة ف ااي العملي ااة
التنموية.
 -1ا تــباب الشــراكة :يفساار طاارح مقاربااة الش اراكة هااو أن العماال التنمااوي قااد ينطااوي علااي
كثي اار م اان التح ااديات ،خاص ااة بع ااد فش اال الحكوم ااات ف ااي تحقي ااق التنمي ااة ،مم ااا ف ااتح املج ااال
ً
أم ااام املجتم ااع امل اادني بص اافته ش ااريكا إنمائي ااا عل ااى جمي ااع مس ااتويات أي سياس ااة أو برن ااامج
إنماائي ،لاذا اساتمرت عالقاات التعااون فاي الاتساااع والنماو وتحقاق هاذا التطاور فاي مختلااف
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أطي ا اااف التع ا اااون املتواص ا اال ال ا ااذي يش ا اامل :إلافص ا اااح ع ا اان املعلوم ا ااات ،ح ا ااوار السياس ا ااات
واملشاورات بشأن الاستراتيجيات والتعاون على مساتوى العملياات والشاراكات املؤسساية،
ً
ً
وفا ااي ظا اال ها ااذه املمارسا ااات يمكا اان اعتبا ااار منظما ااات املجتما ااع املا اادني شا ااريكا إنمائيا ااا فا اااعال
(برنااامج ألاماام املتحاادة إلانمااائي) ،فاااقتراب الش اراكة اقت اراب تنمااوي يشااير إلى"عالقااة تكاماال
ب ااين ق اادرات وإمكان ااات ط اارفين أو أكث اار تتج ااة إل ااى تحقي ااق أه ااداف مح ااددة ،وف ااى إط ااار م اان
ً
املس اااواة ب ااين ألاطا اراف لتعظ اايم املزاي ااا النس اابية الت ااى ي ااتم ه ااا ك اال ط اارف ،وأيض ااا ف ااى إط ااار
احت ا ارام كا اال طا اارف ل خا اار وتوزيا ااع ألادوار وتحما اال املسا ااؤوليات بقا اادر كبيا اار ما اان الشا اافافية،
فالشاراكة ليساات عالقااة غياار متكافئااة بااين ألاطاراف ،إنمااا تسااتند إلااى إعتبااار التكاماال حيااث
يقاادم كاال طاارف مااا يمتلكااه ماان إمكانيااات بشاارية وماديااة وفنيااة (أو جانااب منهااا) ماان أجاال
تحقيااق ألاهااداف املشااتركة (املناااعي ،) 9112،وماان أهاام الساامات واملعااايير التااى يقااوم عليهااا
إقتراب الشراكة ما يلي-:
 أناه يعكاس إقتاراب تنماوي حاديث يركاز علاى إعاالن إنتهااء نماوذج" التنمياة مان أعلى"بعنااىأن عملياة التنمياة املسااتهدفة الباد أن تشااارك فيهاا القاعادة العريضااة مان الشااعب وأن
ً
تكون منظمات املجتمع املدني املمثلة لهم طرفا رئيس ي إلى جانب الحكومة.
 تأكياده علااى التكاماال بااين ألاطاراف :الجكوماة ،القطاااع الخاااص ،املجتمااع املاادني ،ويعكااسقيم ااة التكام اال م اان أج اال تحقي ااق التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة ،كم ااا يعك ااس إلاعتا اراف
العالري بأهمية دور منظمات املجتمع املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة.
 إن عالقااة الشااركاء تقااوم علااى املساااواة واحتارام كاال طاارف ل خاار ،بمعنااى اسااتبعاد هيمنااةً
ط ا اارف عل ا ااى ط ا اارف آخ ا اار ،ويت ا اارجم ذل ا ااك عملي ا ااا إل ا ااى :املش ا اااركة ف ا ااى اقتا ا اراح وتخط ا اايط
مشا ااروعات ضا اامن السياسا ااات والب ا ارامج إلانمائيا ااة -املشا اااركة فا ااى عمليا ااة التنفيا ااذ با ااين
مختلف الفواعل -املشاركة فى املراقبة واملتابعة.
 إن تعظ اايم املزاي ااا لك اال ط اارف ه ااو بع ااد رئيسا ا ي ف ااى الشا اراكة ،واملزاي ااا النس اابية ملنظم اااتاملجتم ااع امل اادني ق ااد تض اام واح اادة أو أكث اار مم ااا يل ااى( :املتطوع ااون -الق اادرة عل ااى الوص ااول
للقواعااد الشااعبية وقضااايا املجتمااع واسااتقطا ها -القاادرة علااى تحديااد دقيااق ل ولويااات
وقض ااايا املجتم ااع  -ت ااوفير إمكان ااات فنيا ااة ومادي ااة  -ت ااوفير مب ااادرات وإب ااداعات لقضا ااايا
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تنموية).
 .2ا تـ ــباب الحوكمـ ــة :تؤكا ااد أغلا ااب ألادبيا ااات املعاصا اارة علا ااى الا اادور الا ااذي تلعبا ااه مقاربا ااة
الحوكم ا ااة ف ا ااى الت ا ااأثير عل ا ااى التنمي ا ااة ،فه ا ااذه املقارب ا ااة الت ا ااى عل ا ااى أساس ا ااها تتح ا اادد ألاطا ا اراف
والفواع اال املختلف ااة وت ااوزع الس االطات التنموي ااة بي اانهم وآلي ااات مش اااركتهم ومس اااءلتهم ،وال
يمك اان تص ااور تحقي ااق تنمي ااة تس ااتفيد منه ااا ألاط اراف واملجتمع ااات وبعدال ااة إذ ك ااان بعض ااها
ً
مستبعدا من املشاركة أو غير ممثل فى سالطات صانع السياساات أو غيار قاادر علاى مسااءلة
القائمين على إدارة هذه السياسات (عاشور.)9111،
وبتطحيق املقاربات النظرية السابقة ع ي مو:وع الدراسة الحالية يالحظ ما ي ي-:
 تقا ااوم فكا اارة الش ا اراكة با ااين الحكوما ااة والقطا اااع الخا اااص واملجتما ااع املا اادني علا ااي التع ا اااونوالتكام اال فيم ااا بينه ااا م ااع تحدي ااد مج اااالت العم اال والنش اااط لك اال ط اارف ه اادف تعبئ ااة
أفضل ضمكانات املجتمع وإدارة أكثر رشادة لشئون الدولة.
 تغياار النظاارة السااائدة فااي كاال دول العااالم حااول اسااتناد التنميااة فااي كاال أصااولها ونتائجهاااعلااي دور الدولااة فقااط أو دور القطاااع الخاااص فقااط ،حيااث أصاابح هناااك اقتناااع بااأن
تحقيااق التنميااة املجتمعيااة الشاااملة قااائم بصااورة أساسااية علااي تااوفير فاارص املشاااركة
لكل املجتمع بكل فاعلياته وبمختلف تنظيماته.
 تعاد الجمعيااات ألاهليااة أكثار قاادرة وفاعليااة علاي تحديااد احتياجااات وأولوياات السااكان فاايمجتمعا ها املحلية بكفاءة وواقعية.
 تمث اال منظم ااات املجتم ااع امل اادني وح اادات بنائي ااة ف ااى املجتم ااع ،بم ااا تس ااتهدفه م اان إش ااباعالحتياج ااات ألافا اراد والجماع ااات لتحقي ااق التنميا ااة املس ااتدامة املتواص االة املنش ااودة فا ااى
املجتمع ،ولذا تمثل ربط ووصل بين مكونات املجتمع.
 هن ا اااك ارتب ا اااط وثي ا ااق ب ا ااين رأس امل ا ااال الاجتم ا اااعي واملجتم ا ااع امل ا اادني ،وأن ألاخي ا اار وي ا اانهبواس ا ااطة رأس امل ا ااال الاجتم ا اااعي املك ا ااون م ا اان الالتزام ا ااات ألاخالقي ا ااة واملع ا ااايير ،والق ا اايم
الاجتماعية وبشكل خاص الثقة ،والتسامح.
 تحااول كاال منظماة مجتمااع مادني إنجاااز عاادة أهاداف تنمويااة أو إشاباع متطلبااات وحاادات61
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النسق (املجتمع) ،من خالل التكامل والتساند الوظيفي فيما بينها.
 أن تحقيااق التنميااة البشاارية املسااتدامة رهاان بتااوفير املناااو الااديموقراطي والاادور الفاعاالملنظم ااات املجتم ااع امل ااد ني (الدول ااة ،منظم ااات املجتم ااع امل اادني ،والقط اااع الخ اااص) م اان
خااالل املقاربااة التشاااركية ،حيااث ياارتبط مفهااوم التنميااة باستشااارة املااواطنين ملساااعدة
أنفسااهم ماان خااالل تنميااة مهااارا هم فااى تنظيمااات املجتمااع املاادني لتسااهل علاايهم عمليااة
املشا اااركة التضا ااامنية ما اان خا ااالل أنما اااط التمكا ااين والفعا اال الاجتما اااعي التا ااى تسا ااتخدم
كجزء من استراتيجيات تنمية املجتمع .ا
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ه ا اادف الدراس ا ااة الحالي ا ااة ف ا ااى إطاره ا ااا املي ا ااداني إل ا ااى التع ا اارف عل ا ااى واق ا ااع مس ا اااهمة
منظم ااات املجتم ااع امل اادني ف ااى التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة متخ ااذة م اان محافظ ااة س ااوهاج
ً
نموذجا.
نوع الدراسة:
تعااد ه ااذه الدراس اة م اان الدراسااات الوص اافية التحليليااة الت ااى تسااعي للتع اارف عل ااى
طبيع ااة الخ اادمات والبا ارامج وألانش ااطة الت ااى تق اادمها منظم ااات املجتم ااع امل اادني ف ااى تحقي ااق
التنمي ااة البش اارية املس ااتدامة ،حي ااث أن الدراس ااات الوص اافية تتج ااة إل ااى تص اانيف الحق ااائق
والبيان ااات وتحليله ااا ،ث اام اس ااتخالص النت ااائج وتعميمه ااا ،ل ااذا تس ااعي الدراس ااة الراهن ااة إل ااى
الوقوف على طبيعة الدور الفعلاي ملنظماات املجتماع املادني فاى التنمياة البشارية املساتدامة
فى محافظة سوهاج.
منهج الدراسة:
اس ااتخدم الباح ااث ألاس االوب الوص اافي التحليل ااي ال ااذي يعب اار ع اان الظ اااهرة موض ااع
ً
الدراسااة تعبيا ًارا ً
وكيفيااا ،وذلااك ماان خااالل التحلياال السوساايولوجي لنتااائج نماااذج ماان
كميااا
الدراس ا ااات والبحا ا ااو التا ا ااى تناول ا اات منظما ا ااات املجتما ا ااع امل ا اادني علا ا ااى اخا ا ااتالف قطاعا ها ا ااا
ومجاال ه ااا ف ااى بعا ا املجتمع ااات بص اافة عام ااة واملجتم ااع املص ااري بخاص ااة ،وم اانهج دراس ااة
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الحال ااة :والغ اارض م اان ه ااذا امل اانهج ه ااو اس ااتعماله ف ااى دراس ااة حال ااة منظم ااة م اان منظم ااات
املجتمع املدني فى محافظة سوهاج ودورها فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة.
أدات الدراسة:
ت ا اام تطبي ا ااق الاس ا ااتبانة عل ا ااى عين ا ااة م ا اان القي ا ااادات م ا اان رؤس ا اااء مج ا ااالس إلادارات
وأعض ا اااء مجل ا ااس إلادارة والع ا اااملين واملتط ا ااوعين واملس ا ااتفيدين م ا اان جمعي ا ااات ومنظم ا ااات
املجتمع املدني بلغت ( )191مفردة من منظمات املجتمع املدني بمحافظة سوهاج.
املعالجات إلاحصائية:
ً
ضج اراء التحل اايالت إلاحص ااائية ق ااام الباح ااث بتفري اات البيان ااات وتحليله ااا مس ااتخدما
البرناامج إلاحصاائي ) Statistical package for Social Science (SPSSفاى تحليال بياناات كال
سؤال من أسئلة الدراسة املتصلة بالجانب امليداني ،حياث اعتمادا املتوساطات الحساابية
والانحرافا ا ااات املعياري ا ا ااة الس ا ا ااتجابات رؤسا ا اااء مج ا ا ااالس إلادارات وأعض ا ا اااء مجل ا ا ااس إلادارة
والعاااملين واملتطااوعين واملسااتفيدين ماان جمعيااات ومنظمااات املجتمااع املاادني عاان كاال بنااد
من بنود أداة الدراسة.
عينة الدراسة:
 متغيب النوع :يتفح لنا تزايد عينة البحث من الذكور حيث بلغت ( )%21.1من إجماليً
العينة فى مقابل نسبة ( )%21من إلانا  ،وربما يرجع ذلك إلى عدم تمثيل املرأة تمثيال
ً
احيحا فى الفترة الحالية داخل منظمات املجتمع املدني ،وعدم وعى املرأة بحقوقها
الكاملة السياسية والاجتماعية والحقوقية حتى آلان ،وإن كانت املرأة أصلح للعمل
ألاهلي الاجتماعي من الرجل نها عاطفية ومعطاءة ،والعمل الاجتماعي التنموي يحتاج
إلى ذلك.
 فئات العمر :يتفح أن هناك تنوع فى الفئات العمرية ،وهذا مؤشر على استثمارقدرات هذه الفئات املختلفة ،فقد كشفت النتائج أن غالبة أفراد العينة ()%21.1
تتراوح أعمارهم بين (من 21إلى أقل من 22سنة) ،ثم الفئة العمرية ( 21إلى أقل من 22
سنة) بنسبة ( ،)%97.2وقد يرجع ذلك إلى أن إلانسان فى هذه املرحلة العمرية يكون قد
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وصل إلى درجة من الاستقرار فى حياته الاجتماعية والاقتصادية ،باضضافة إلى شغله
ملواقع وظيفية واجتماعية تؤهله للمشاركة فى العمل ألاهلي ،ويكون قد اكتسب العديد
من الخبرات واملعارف واملهارات الالزمة للعمل ألاهلي مما يساعد على رفع مستوي ألاداء
داخل هذه املنظمات ،تليها الفئة العمرية (أقل من  21سنة) بنسبة ( ،)%12.7ثم الفئة
ً
العمرية ( 21إلى أقل من  22سنة) بنسبة ( ،)%12.2وأخيرا الفئة العمرية ( 21سنة
فأكثر) وتمثل نسبة (.)%9.2
 الحالة الاجتماعية :يتفح أن غالبية أفراد العينة من املتزوجين ويشكلون نسبة( ،)%72.9وهى نتيجة منطقية تتم ي مع العادات والتقاليد التى تسود مجتمع الدراسة،
ً
فكلما كان الفرد فى حالة من الاستقرار العائلي والنفس ي والاجتماعي ،كان أكثر اهتماما
بالعمل التنموي التطوعي ،ومن ثم املساهمة فى حل القضايا التى تواجه املجتمع والقيام
بأنشطة تنموية ،يليها فئة غير املتزوجين بنسبة ( )%12.2وهو ما يشير إلى أن املتزوجين
ً
يكونون أكثر اهتماما بالعمل التطوعي وبقيمة الدور الذي يقوم به املجتمع املدني فى
التنمية البشرية املستدامة ،خاصة فى الفترة الحالية بعد انسحاب الدولة عن تأدية
الخدمات التنموية التى كانت تؤديها.
ً
 املستوي التعليمي :فمع ارتفاع مستوي التعليم يكون هناك إدراكا ووعي بقيمة العملالتنموي وأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه املجتمع املدني فى التنمية البشرية
املستدامة والنهوض باملجتمع ،فتشير النتائج إلى أن أكثر من نصف العينة ()%72.2
يحملون مؤهالت عليا أو فوق العليا (ماجستير ودكتوراه) ،وهذا يعنى أنهم على درجة
كبيرة من الوعي الثقافي الذي ييسر لهم القيام بدورهم املتوقع فى مساعدة منظمات
املجتمع املدني على تحقيق أهدافه التنموية فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة فى
مجتمع الدراسة ،وهذا يتفق مع دراسة وجدى بركات التى أكدت على أن ارتفاع املستوي
الثقافي للقيادات يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع املشكالت املجتمعية ،وجاءت نسبة
ً
التعليم مؤهل فوق املتوسط ( ،)%12.9ونسبة مؤهل متوسط ( ،)%2.2وأخيرا نسبة
مؤهل أقل من املتوسط وبلغت ( ،)%2.1كما توضح البيانات بصفة عامة إلى ارتفاع
املستوي التعليري عضاء ومجالس إدارات هذه املنظمات مما يجعلهم أكثر قدرة علي
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تفهم املشكالت املجتمعية والتخطيط ووضع البرامج ملواجهتها لتحقيق التنمية البشرية
املستدامة.
 عضوية املححوثين :فتشير البيانات أن غالبية مفردات الدراسة ( )%21.2عاملينبالجمعية (أمناء صناديق -سكرتارية) ،تليها نسبة ( )%99.2أعضاء مجالس إدارات
املنظمات والجمعيات ،تليها نسبة املستفيدين ( ،)%91.7تليها نسبة نواب مجالس
ً
إلادارات وقد بلت ( ،)%12.9وأخيرا نسبة ( )%11.1من رؤساء مجالس إدارة ،وهذا يعنى
أن كل أن كل الفئات الوظيفية ملجالس إدارات منظمات املجتمع املدني ممثلة فى مجتمع
الدراسة لتوضيح الاتجاهات املختلفة عضاء مجالس إلادارة نحو الدور الفعلي
للمجتمع املدني فى تحقيق أهداف التنمية البشرية املستدامة.
نتائج الدراسة ومنا شتها:
إلاجابة ع ى السشاس ألاوس:ما مساهمة منظمات املجتمع املدني فى تحقيق التنمية
البشرية املستدامة؟ ،لمجابة على السؤال الحالي تم حساب املتوسطات والانحرافات
املعيارية لكل عبارة من عبارات الاستبانة ،فكانت النتائج كما يلى-:
يتبين من نتائج السؤال الحالي أن الدرجة الكلية ملساهمة منظمات املجتمع
املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة جاءت بدرجة كبيرة في جميع أبعادها،
بمتوسط كلي( ،)2.22حيث جاء بعد تدعيم حقوق إلانسان فى املرتبة ألاولى
بمتوسط( ،)2.22واملرتبة الثانية ُبعد تنمية الوعي الص ي بمتوسط( ،)2.29واملرتبة
الثالثة ُبعد النمو الاقتصادي بمتوسط ) (3.47بينما جاء فى املرتبة الرابعة ُبعد حماية
البيئة وعالج إهدار املوارد بمتوسط ) (3.44واملرتبة الخامسة ُبعد التعليم بمتوسط
) ،(3.42واملرتبة ألاخيرة جاء ُبعد التنمية السياسية بمتوسط (.)2.21
وتتفق هذه النتائج مع دراسة حمزة ( ،)1999التى أشارت إلى أن القطاع الثالث
يلعب دوره فى عملية التنمية البشرية املستدامة ،ودراسة الطاهر ( )9112والتى توصلت
ً
ً
إلى أن منظمة بالن– سودان لعبت دورا كبيرا فى تنمية منطقة (قلي) فى مجال تنمية
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ،واملجاالت الصحية ،ودراسة عبداملؤمن) (2013التى
أكدت على أن املجتمع املدني يضطلع بدور حيوي فى تعبئة الطاقات لخدمة الصالح
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العام واملساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية املستدامة ،ودراسة إيمان ( ،)9112والتى
أكدت إلى أن هناك دور كبير للمجتمع املدني في تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية
املستدامة بصفة خاصة ،ودراسة أوستن ،ميابا ) (Muyaba,2000التى أشارت إلى أن
املنظمات غير الحكومية فى زامبيا تمكنت من تقديم مشروعات خدمية للفقراء من
خالل برامج التنمية البشرية املستدامة ،ودراسة نكخا وريدزوان & (Nikkhah
) Redzuan,2010التى خلصت إلى أن املنظمات غير الحكومية لديها العديد من البرامج
والوظائف وألاداور التى تساعد املجتمع على التمكين من أجل تحقيق التنمية
املستدامة ،وتختلف مع دراسة إبراهيم وآخرون( )2002التى توصلت إلى أنه بالرغم من
الجهود التي بذلتها مؤسسات املجتمع املدني على اختالف أنشطتها وبرامجها ومشروعا ها
فإن املحصلة النهائية للحد من الفقر ال تزال دون املتوقع.

ومن خالس تحليل الحيانات الكلية ملساهمة املجتمع املدنى فى تنمية أبعاد
التنمية البشرية املستدامة يتضح آلاتى-:
 -1املجتمع املدني والتعليم :تبين نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة املجتمع املدني
تساهم بدرجة كبيرة فى التعليم لتحقيق التنمية البشرية املستدامة بمتوسط كلي()2.29
فجاءت الفقرة ( )2فى املرتبة ألاولى وتنص على أن منظمات املجتمع املدني" تعمل على
رفع املستوي التعليري ومحو ألامية لدي املواطنين" ،بمتوسط ( ،)2.22والثانية الفقرة
( ) 1وتنص أنها" تساهم من خالل برامجها وأنشطتها التعليمية فى الحد من البطالة"
بمتوسط ( ،)2.29تليها املرتبة الثالثة الفقرة ( ،)2والتى تنص على أنها" تقنع القادرين
بالتبرع ضقامة دور الحضانة ورياض ألاطفال" ،بمتوسط ( )2.22ثم تليها املرتبة الرابعة
الفقرة ( ) 2وتنص على أنها" تساهم فى حمالت ملنع التسرب من التعليم" بمتوسط
( ،)2.22وفى الخامسة الفقرة ( )9وتنص أنها توفر الدعم املالي الالزم للمدارس لدعم
أنشطتها التعليمية بمتوسط ( )2.29وفى السادسة الفقرة( ) 2وتنص أنها" تساهم فى
إقامة فصول لتقوية الطالب بمتوسط ( ،)2.21والسابعة الفقرة ( )2وتنص أنها تساعده
ً
الطالب غير القادرين ماديا على مواصلة التعليم بمتوسط (.)2.22
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وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أحمد وعبدالجواد ( )9119والتى تؤكد على
وجود قصور فى الدور التربوي ملؤسسات املجتمع املدني ،يتفح مما سبق أن مشاركة
ً
ً
املجتمع املدنى فى التعليم قد أضافت إلى نظام التعليم مجاال جديدا ،حيث أصبح نظام
التعليم يعتمد على الشراكة املجتمعية بين الدولة ومؤسسات املجتمع املدني والعكس،
حيث يسهم املجتمع املدني فى تحسين أوضاع التعليم من خالل ما يقدمه من خدمات
ومساعدات للتعليم وذلك عن طريق املساهمة فى إنشاء املدارس والفصول وغيرها من
الخدمات التعليمة.
 -2املجتمع املدني وتنمية الوعي الصحي :تبين نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة املجتمع
املدني تساهم بدرجة كبيرة فى تنمية الوعي الص ى لتحقيق التنمية البشرية املستدامة،
بمتوسط كلي( ،)2.29فحازت الفقرة( )11على املرتبة ألاولى وتنص أنها "تشارك مع
املؤسسات الصحية فى تنظيم حمالت توعية احية" بمتوسط( ،)2.72وفى الثانية
الفقرة ( ) 2وتنص أنها " تقوم بنشر القيم الصحية بين أفراد املجتمع" بمتوسط ()2.22
وفى الثالثة الفقرة ( ) 2وتنص أنها "تعمل على تعديل السلوكيات الصحية الخاطئة إلى
سلوكيات احية احيحة" بمتوسط ( ،)2.22وفى الرابعة جاءت الفقرة ( )19والتى
تنص أنها تشارك فى الحملة القومية للقضاء على فيرس) (Cبمتوسط ( ،)2.22وفى
الخامسة جاءت الفقرة ( ) 2وتنص أنها تساهم فى مواجهة النمو السكاني بإقامة مراكز
لتنظيم ألاسرة" بمتوسط ( )2.22وفى السادسة الفقرة ( )7والتى تنص أنها تقييم ندوات
وورش عمل فى التثقيف الغذائي والصحة بمتوسط ( ،)2.27وفى السابعة الفقرة ()2
وتنص أنها "ترتقي باملستوي الص ي للسكان وتساعد هم على أن يعيشوا حياة احية
سليمة" بمتوسط (.)2.29
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة والطاهر ( ،)9112وسليم (،)2005
وزيتون ( ،)2007وعبداللطيف ) ،(2010وزجازي ) ،(2013وعمر (،)9112
وأوستن،ميابا ) (Muyaba ,2000و ) ،(World health Organization ,2001وباريت
وآخرون ) ،(Barrett G, 2005ونكخا وريدزوان ) ،(Nikkhah & Redzuan,2010وحسن
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وفورهاد ) ،)Hassan & Forhad,2013وتختلف مع دراسة زجازى ( ،)2011التى توصلت
إلى أن دور منظمات املجتمع املدني فى تنمية الوعي الص ى غير كافى.
 -3املجتمع املدني والنمو الا تصادي :تبين نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة املجتمع
املدني تساهم بدرجة كبيرة فى النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية املستدامة،
بمتوسط كلي( ،)2.27فحازت الفقرة ( )8على املرتبة ألاولى وتنص "تقدم قروض بفوائد
ميسرة لتنفيذ املشروعات الصغيرة للمواطنين" بمتوسط ( ،)2.12تليها املرتبة الثانية
الفقرة ( )12وتنص تنري اتجاهات إيجابية نحو املهن املختلفة" بمتوسط( ،)2.11ثم
جاءت الفقرة ( )11فى املرتبة الثالثة وتنص تساهم فى التدريب على الصناعات الحرفية "
بمتوسط ( ،)2.71واملرتبة الرابعة الفقرة ( )7والتى تنص تقيم برامج تدريبية للمواطنين
على ألاعمال الحرفية" بمتوسط ( ،)2.22وفى الخامسة الفقرة ( )2وتنص تعمل على
التمكين الاقتصادي للمواطنين للحصول على املوارد الالزمة لتحقيق مستويات أفضل
للمعيشة والقضاء على الفقر" بمتوسط ( ،)2.29وجاءت الفقرة( )2فى املرتبة السادسة
وتنص" تدعم قيم العمل الحر وتنمية الوعي الاستهالكي إلايجابي" بمتوسط (،)2.21
والسابعة الفقرة( ،)1وتنص تعمل على تنمية وزيادة املعارف الالزمة ملساعدة ألافراد
على تحسين أدائهم الاقتصادي" بدرجة متوسطة بمتوسط (.)2.22
وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة املجمر) ،(2000والطاهر ( ،)9112والشبكة
ً
ً
ً
العربية للمنظمات ألاهلية ( ،)2006التى رصدت دورا فعاال ومؤثرا للمنظمات غير
الحكومية فى مجال مكافحة الفقر من خالل املشروعات الصغيرة التى تؤسسها والقروض
امليسرة التى أستفاد منها ماليين الفقراء ،وقنديل ( ،)2006وبامرحول ( ،)9112وزيتون
ً ً
( )2007التى أشارت إلى أن مؤسسات املجتمع املدني تلعب دورا هاما فى تحقيق التنمية
ً
ً
ً
املستدامة فى املجتمع ألاردني سياسيا واقتصاديا وبيئيا ،ودراسة حامد( ،)2009وإيمان
( ،)9112وعبده ( ،)2014وعمر( )9112والتى تشير إلى أن املنظمات غير الحكومية تعمل
على تدريب أاحاب املشاريع الصناعية التى تم دعمها وهذا بدوره يؤدي إلى تطوير
وتجويد ألاداء مما ينعكس بصورة إيجابية على التنمية الاقتصادية ،وميوفش(
(Muhovich,1999التى توصلت إلى أن مشروعات وبرامج منظمات املجتمع املدني ،وأدت
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إلى تحسين مستوي معيشة أفراد املجتمع على النحو الذي أسهم فى تحقيق تنمية
للمجتمع ،وواللر جايورارسون ( (Waller & Rarsons,2002وكاليس وكارزمن (Akabas,and
) ،Kurzma, 2005ودراسة ) ،(Suharko, 2007ونكخا وريدزوان & (Nikkhah
) ،Redzuan,2010وحسن وفورهاد ) ،)Hassan & Forhad,2013وتختلف مع دراسة
الزيادي) (2011التى أشارت إلى أن هناك تأثير لدور الجمعيات ألاهلية على تحقيق
التنمية البشرية فى مصر ،وأن هذه الجمعيات ال تقدم مساعدات كافية ضقامة
مشروعات صغيرة.
 -4املجتمع املدني والتنمية السياسية :تشير نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة منظمات
املجتمع املدني ساهمت بدرجة كبيرة فى التنمية السياسية وتحقيق التنمية البشرية
املستدامة ،بمتوسط كلي( ،)2.21حيث جاءت الفقرة ( )9فى املرتبة ألاولى وتنص أنها
تعمل على بناء قدرات الشباب للمشاركة فى القضايا العامة كمسؤولية وطنية"بمتوسط
( ،)2.27والثانية الفقرة ( )10وتنص أنها تعقد الندوات املعنية بتعبئة جهود الشباب
للمشاركة في صنع القرار بمتوسط ( ،)2.21والثالثة الفقرة ( )6وتنص أنها تنري مهارات
التفاوض حول الشئون السياسية لدى الشباب بمتوسط ( ،)2.21وفى الرابعة الفقرة()1
ونصت أنها تنري القيم السياسية إلايجابية لدى الشباب بمتوسط( ،)2.22تليها فى
الخامسة الفقرة( )5وتنص أنها تقوم بتدريب قيادات الشباب على املهارات القيادية
بمتوسط ( ،)2.29تليها فى السادسة الفقرة ( )2وتنص أنها تتيح الفرص للشباب للتعبير
عن أرائهم بصراحة بمتوسط( ،)2.21والسابعة الفقرة ( )2وتنص أنها تساهم فى تنظم
دورات لتوعية الشباب بحقوقهم وواجبا هم السياسية بمتوسط( ،)2.22وتختلف نتائج
الدراسة الراهنة مع دراسة محمد ( )9112التى توصلت إلى محدودية دور منظمات
املجتمع املدني في النشاطات املتعلقة بالتنمية السياسية.
 -5املجتمع املدني وحماية الحيئة وعالج ظاهرت إهدار املوارد:تشير نتائج الدراسة أن
برامج وأنشطة منظمات املجتمع املدني ساهمت بدرجة كبيرة فى حماية البيئة وعالج
ظاهرة إهدار املوارد ،بمتوسط كلي ( ،)2.22حيث جاءت الفقرة ( )2فى املرتبة ألاولى
وتنص على أنها تعمل على تنمية املعارف واملهارات والسلوك البي ي وغرس الشعور
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باملسؤولية امللقاة على عاتق كل فرد" بمتوسط ( ،)2.72واملرتبة الثانية الفقرة( )7وتنص
على أنها توجه أفراد املجتمع نحو املحافظة على البيئة واملساهمة فى حمايتها من عوامل
الفقد والتدهور بمتوسط ( ،)2.72ثم تليها الفقرة( )1فى املرتبة الثالثة والتى تنص على
أنها تكسب املواطنين الوعي البي ي وزيادة املعرفة البيئية بمتوسط ( ،)2.22واملرتبة
الرابعة الفقرة( )2والتى تنص على أنها تساهم فى إكساب املواطنين املهارات والقدرات
ملواجهة املشكالت البيئية بمتوسط ( ،)2.21ثم تليها فى املرتبة الخامسة الفقرة ( )2والتى
تنص على أنها تنري وعي املواطنين بالحفاظ علي البيئة وعدم إهدار املوارد البيئية
بمتوسط (،)2.22واملرتبة السادسة الفقرة ( )9والتى تنص على أنها تعميق الوعي البي ي
بين أفراد املجتمع وتعريفهم بخصائص البيئة بمتوسط ( ،)2.29واملرتبة السابعة الفقرة
( )2على أنها تساهم بدرجة متوسطة والتى تنمص على أنها تساعد فى تنمية الوعي البي ي
لدى املواطنين فى كيفية استخدام املوارد وتحديد ألاولويات بمتوسط (.)2.21
 -6املجتمع املدني وحماية وتدعيم حقوق إلانسان لتحقيق التنمية البشرية
املستدامة :توضح نتائج الدراسة أن برامج وأنشطة منظمات املجتمع املدني ساهمت
بدرجة كبيرة فى تدعيم حقوق إلانسان لتحقيق التنمية البشرية املستدامة ،بمتوسط
كلي( ،)3.65فجاءت الفقرة( )2فى املرتبة ألاولى وتنص على أنها تقوم بالتوعية املستمرة
ً
للمواطنين بأى تعديالت فى القوانين أو الدستور"بدرجة كبيرة جدا بمتوسط(،)4.45
والثانية الفقرة( )11ونصت على أنها تقوم بتوعية املواطنين بحقوقهم الدستورية
والتعديالت الدستورية" بمتوسط ( ،)4.02وفى الثالثة الفقرة ( )2وتنص على أنها تسهل
إجراءات استخراج البطاقات الانتخابية بمتوسط ) ،(3.81وفى الرابعة جاءت الفقرة)(7
وتنص على أنها تراقب العملية الانتخابية لضمان نزاهتها بمتوسط ) ،(3.76وفى
الخامسة الفقرة) (6ونصت على أنها تنظم ندوات ثقافية على كافة املستويات داخل
املجتمع بمتوسط ) (3.68وفى السادسة جاءت الفقرة ) (1وتنص على أنها تعمل على
تقديم خدمات محو ألامية وتعليم الكبار بمتوسط ) ،(3.63وفى السابعة الفقرة()2
وتنص على املطالبة بالحفاظ على مجانية التعليم بمتوسط( ،)2.29تتفق نتائج الدراسة
الراهنة مع دراسة حمزة ( ،)1999وقنديل ( ،(2005وأبو زيد ( )2006التى أكدت أن
مؤسسات املجتمع املدني لها دورها في الدفاع عن حقوق إلانسان وتعزيز الحقوق
70

املجتمع املدني والتنمية البشرية املستدامة في ظل عقد اجتماعي جديد

الاجتماعية ،وعبدالتواب ( ،)2008التى أشارت أن أنماط املنظمات ألاهلية فى املجتمع
املصري تتنوع ما بين النمط الرعائي الخدمي والنمط التنموي والنمط الدفاعي ،ودراسة
حامد ( ،)2009وفراج ( ،)2010ومعمر( )2011التى أشارت إلى أن املنظمات الدولية غير
ً
ً
الحكومية تلعب دورا مهما في مجال حقوق إلانسان ،باضضافة إلى مساهمتها في النضال
من أجل توسيع دائرة الحقوق ،وأبو هزيم ( ،)9117كما تتفق مع دراسة Debbas,
) )2000وأوستن ،ميابا ) (Muyaba, 2000ودايفز مارتا) (Davies–Marta,2009وتورنى
بورتا –Purta,2009) (Torneyو ) (Lerner,2009التى أكدت على دور منظمات املجتمع
املدني فى تنمية ثقافة املواطنة ونشر الوعي بالحقوق والواجبات التى يجب أن يتمتع ها
كافة السكان املقيمين ،خاصة شريحة الشباب.
إلاجابة ع ى السشاس الثاني :ما املعو ات التى تشكل عائقا أمام تحقيق دور منظمات
املجتمع املدني فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة؟ ،لمجابة على السؤال الحالي ،تم
حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات الاستبانة،
فكانت النتائج كما يبلى-:
يتبين من نتائج الدراسة أن هناك عدة معوقات تحول دون تحقيق التنمية
البشرية املستدامة ،فقد جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة كبيرة ،بمتوسط
حسابي كلي ( ،)3.55فجاء ضعف تناول وسائل إلاعالم ملفاهيم التنمية البشرية
املستدامة فى املرتبة ألاولى بمتوسط ( ،)2.22واملرتبة الثانية قلة ثقة أفراد املجتمع بعمل
منظمات املجتمع املدني بمتوسط( ،)2.22واملرتبة الثالثة استمرار التعامل فى املجتمع
املصري على أساس العائلة وألاسرة والعشيرة بمتوسط ( )2.72واملرتبة الرابعة معوق
قلة وضعف التدريب والتأهيل وقلة الكوادر العاملة فى العمل التطوعي فى منظمات
املجتمع املدني بمتوسط ( ،)2.71واملرتبة الخامسة جاء معوق الروتين الحكومي وبطئ
إلاجراءات إلادارية فى تسيير العمل بمتوسط ( ،)2.22واملرتبة السادسة جاء معوق عدم
توفير التمويل الكافي لقيام منظمات املجتمع املدني بدورها فى التنمية البشرية املستدامة
بمتوسط ( ،)2.22واملرتبة السابعة جاء معوق قلة تعاون أفراد املجتمع مع منظمات
املجتمع املدني بمتوسط ( ،)2.22وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة صالح) (2014التى
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أشارت إلى أن املعوقات السياسية احتلت املرتبة ألاولي بدرجة كبيرة وبنسبة )،(%79.22
ً
تليها املعوقات الاجتماعية بدرجة كبيرة) ،(%71.9وأخيرا املعوقات الثقافية بدرجة
متوسطة بنسبة ) ،(%67.6وأوصت بضرورة توفير إلامكانات إلادارية والفنية واملادية التى
تنجع مؤسسات املجتمع املدني على نشر ثقافة حقوق إلانسان ،كما يجب أن تبتعد
مؤسسات املجتمع املدني فى نطاق عملها عن الصراع ،وأن تنسق فيما بينها لتحقيق
أهداف مشتركة ،.دراسة شاكر وآخرون( ،)9117التى أشارت إلى كثرة الضمانات التى
تأخذها الجمعية على املستفيدين ،عدم التنسيق بين الجمعية وباقي املنظمات ،وكذلك
نقص الاهتمام إلاعالمي بدور الجمعية التنموي فى منطقة الدراسة.
إلاجابة ع ى السشاس الثالر :ما آليات تفعيل منظمات املجتمع املدني فى تحقيق
التنمية البشرية املستدامة؟ ،ولمجابة على السؤال الحالي تم حساب املتوسطات
الحسابية والانحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات الاستبانة ،فكانت النتائج كما
بلى-:
تبين نتائج الدراسة أن هناك عدة آليات تؤدي إلى تفعيل دور املجتمع املدني فى
تحقيق التنمية البشرية املستدامة ،فقد جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة إلى حد ما،
بمتوسط كلي ( ،)3.12فجاءت موافقة عينة الدراسة فى املرتبة ألاولي بدرجة كبيرة أن
تكون هناك شراكة بين مختلف القطاعات العام والخاص واملبنية على قيم الاحترام
والفهم والثقة املتبادلة فيما بينهم بمتوسط) ،(3.75ت ليها املرتبة الثانية إتاحة املشاركة
وتطوير الوعي الاجتماعي بمتوسط ) ،(3.60واملرتبة الثالثة الالتزام باعتماد الرؤية
إلاستراتيجية والتخطيط العملي للمنظمة بمتوسط ) ،(3.55واملرتبة الرابعة جاء توافر
نظام دقيق للمعلومات عن منظمات املجتمع املدني بمتوسط ) ،(3.46واملرتبة الخامسة
توفير املناو الديمقراطية املالئم الذي يستند على تمكين الشعب من حكم نفسه من
خالل أشكال متعددة من الاستقاللية بمتوسط)،(3.45واملرتبة السادسة وجود دولة
قادرة على إتاحة حكم جديد وتكوين رأس مال اجتماعي إيجابي بمتوسط
)،(3.41واملرتبة السابعة وجود البناء التشريعي والتالزم بين النصوص الدستورية
والتطبيق الفعلي للقوانين بمتوسط ) ،3.40وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة جمعة
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( )9117التى توصلت لتقديم آليات لتفعيل دور املجتمع املدني فى اصالح التعليم تمثلت
فى ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين التى تيسر العمل ألاهلي بمصر وإزالة القيود الشديدة
التى تفرضها الدولة على مؤسسات املجتمع املدني ،وناجي ( )9112التى أوصت بضرورة
إيجاد نوع من الشراكة بين مؤسسات املجتمع املدني والدولة وعدم العمل بفردية فى
املجاالت التنموية.
نتائج وتوصيات الدراسة:
نتائج الدراسة:
 .1أن منظمات املجتمع ا ملدني ساهمت فى تحقيق التنمية البشرية املستدامة فى
مجتمع الدراسة (محافظة سوهاج) بدرجة كبيرة ،في جميع أبعادها ،تدعيم
حقوق إلانسان ،وتنمية الوعي الص ى ،والنمو الاقتصادي ،ثم ُبعد حماية
البيئة وعالج إهداراملوارد ،ثم ُبعد التعليم ،ثم ُبعد التنمية السياسية.
 .2هناك عدة معوقات تحول دون تحقيق التنمية البشرية املستدامة منها :ضعف
تناول وسائل إلاعالم ملفاهيم التنمية البشرية املستدامة ،وقلة وضعف
التدريب والتأهيل وقلة الكوادر العاملة فى العمل التطوعي فى منظمات املجتمع
املدني ،والروتين الحكومي وبطئ إلاجراءات إلادارية فى تسيير العمل ،وعدم
توفير التمويل الكافي لقيام منظمات املجتمع املدني بدورها فى التنمية البشرية
املستدامة ،وعدم توافر نظام دقيق للمعلومات وغياب إلاحصاءات والبيانات
عن واقع مشكالت املجتمع ،وعدم تعاون الجهات إلادارية املختلفة مع
منظمات املجتمع املدني ،وقناعة أفراد املجتمع بأن منظمات املجتمع املدني
تعمل لصالح أجندة دولية غربية ،وقلة املشاركة القاعدية فى العمل التطوعي
ال يضمن سرعة إيصال وتنفيذ املساعدات والتمويل.
 .3توجد عدة آليات تؤدي إلى تفعيل دور املجتمع املدني فى تحقيق التنمية
البشرية املستدامة ،من أهم هذه آلاليات :أن تكون هناك شراكة بين مختلف
القطاعات العام والخاص ومنظمات املجتمع املدني مبنية على قيم الاحترام
والفهم والثقة املتبادلة فيما بينهم ،وإتاحة املشاركة وتطوير الوعي الاجتماعي،
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والالتزام باعتماد الرؤية الاستراتيجية والتخطيط العملي ملنظمات املجتمع
املدني ،وتوافر نظام دقيق للمعلومات عن منظمات املجتمع املدني ،وتوفير
املناو الديمقراطية املالئم الذي يستند على تمكين الشعب من حكم نفسه من
خالل أشكال متعددة من الاستقاللية ،ووجود دولة قادرة على إتاحة حكم
جديد وتكوين رأس مال اجتماعي إيجابي ،ثم وجود البناء التشريعي والتالزم
بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي للقوانين.
توصيات الدراسة :من خالل النتائج توص ي الدراسة باآلتي-:
 .1العمل على يكون هناك شراكة بين املنظمات والحكومة فقيام دولة عصرية
حديثة قوية مرهون على أساس من الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية
والتنمية البشرية املستدامة.
 .2تبني رؤية واستراتيجية جديدة لعمل منظمات املجتمع املدني تتيح الشراكة
للعمل التنموي بين املنظمات والحكومة بعيد عن ألادوار املتشا هة والتكامل
ً
بين القطاع الخاص والحكومة ،شراكة قائمة على املساواة فى ملنظمات شريكا
ً
ً
فاعال مع الحكومة وليس وكيال لها.
 .3الع مل على تغير املفاهيم الثقافية والعادات السائدة التى ال تنجع على العمل
التطوعي الجماعي والتركيز على العالقات القوي بين ألاطراف وتحديدها على
أساس هذه الرؤية حقوق وواجبات كل طرف بحيث تكون تلك اعمل التطوعي
التنموي وخاصة بين الشباب واملشاركة واملساهمة فى وضع استراتيجية تنموية
مواكبة للتشريعات العاملية والعقد الاجتماعي الجديد.
 .4إزالة املعوقات التى تعترض املسار الطبيعى لتطور ونمو مؤسسات املجتمع
املدني واحترام الحق فى حرية تكوين الجمعيات واملنظمات املدنية خاصة فى
ظل العقد الاجتماعي الجديد.
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 .5بناء قدرات هذه املنظمات من خالل تنظيم دورات تدريبية لكل العاملين فى
هذه املنظمات فى مختلف املهارات إلادارية واملهنية بما يحقق رفع كفاءة ألاداء
وتطوير الجهود املبذولة فى مجال التنمية البشرية املستدامة وفق أسس علمية.
املراجع:
أوال :املراجع العربية
 .1أبو هزيم ،طارق زياد .)9117(.املجتمع املدني وبناء الدولة املدنية الديمقراطية:
مقاربة سياسية .مجلة املنارة للبحو والدراسات ،ألاردن.991-12 ،)1(92 ،

 .9إيبرلي ،دون .)9111(.نهوض املجتمع املدني العالري بناء املجتمعات والدول من
أسفل إلى أعلي ( ترجمت مليس قؤاد) .ألاردن :ألاهلية للنشر والتوزيع ،ألاردن
(.)9111
 .2إيمان ،بوشنقير .)9112( .دور املجتمع املدني فى تحقيق التنمية املستدامة.
مجلة جيل حقوق إلانسان ،الجزائر.22-21،)9(،
 .2برنامج ألامم املتحدة إلانمائي.)9111( .تقرير التنمية البشرية لعام .2011
نيويورك.
 .2البلي ،مسعود .)9112( .تفعيل دور املجتمع املدني فى التنمية املحلية :دراسة
نظرية من منظور الحكم الجيد .مجلة دراسات وأبحا  ،جامعة الجلفة،
الجزائر.222-221 ،)12(،
 .2تقرير التنمية البشرية .)9112(.التنمية املحلية باملشاركة .القاهرة :معهد
التخطيط القومي.

 .7زجازى ،هيثم على وجواد ،شوقى ناجي( .)9112وظائف املنظمات مدخل إدارى
بعاد القرن الحادي والعشرين .عمان :ألاهلية للنشر والتوزيع.
 .2حمد ،إسعاف .)9112(.رأس املال الاجتماعي :مقاربة تنموية .مجلة جامعة
دمشق.129-122،)2(21،
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 .2حمزة ،نبيلة .)1999( .التنمية البشرية املستدامة ودور املنظمات غير
الحكومية :حالة البلدان العربية .سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم(،)12
نيويورك :الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ،ألامم املتحدة.

 .11ديهوم ،على محمد وأبو رزيزة ،فت ي بلعيد ( ،9117ديسمبر ) .املجتمع املدني
ودوره فى عملية التنمية املحلية .ورقة مقدمة إلى املؤتمر الاقتصادي ألاول
لالستثمار والتنمية فى منطقة الخمس .الجامعة ألاسمرية.
 .11ريان ،محمد طه .)9112(.دور مؤسسات تعليم الكبار فى مواجهة تحديات
التنمية بمحافظة سيناء .مجلة آفاق جديدة فى تعليم الكبار ،القاهرة-29،)2(،
.22

 .19ريمون بودو ،فرانسو بوريكو وآخرون .)1986(.املعجم التنفيذي لعلم الاجتماع
(ترجمة سليم حداد) .الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية.

 .12الزيادي ،داليا عادل ( .)9111دور الجمعيات ألاهلية فى تحقيق التنمية البشرية
فى مصر (دراسة مقارنة) .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس،
القاهرة.
 .12سالم ،محمد سعيد .)2005(.مؤشرات تخطيطية لتنمية وعى املرأة العاملة
بأدوارها فى املجتمع  .مجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعية والعلوم إلانسانية،
جامعة حلوان.921-227 ،)16(1،
 .12شاكر ،أسامة وآخرون  .)9117(.محددات دور املنظمات ألاهلية فى تنمية
املجتمعات الريفية فى محافظة املنيا – دراسة حالة جمعية ألاورمان الخيرية.
مجلة مركز البحو الزراعية .القاهرة.222-222 ،)2(22 ،
 .12الشمري ،وفاء كاظم ( .)9112املجتمع املدني .طرابلس :الدار ألاكاديمية
للطباعة والتأليف والترجمة والنشر.
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 .17صالح ،أحمد  .)9112(.املعوقات التى تواجه مؤسسات املجتمع املدني فى تعزيز
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