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 صنع القرار والمساءلةفي  ظل الحوكمة فيالمشاركة المجتمعية  دور
 * ات دوليةخبر دالالت من 

 عالية عبد الحميد عارف

 أستاذ مساعد
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة القاهرة
 جمهورية مصر العربية

 :مقدمة

نلاو اللومماةم مان حيا  سالو  اللما  أفاي  حاول مساتتاعا  التلاولكاديمياة الدراساا  اأفي  هناك الكثير من الجدل
سال.  ها ا أأو ملورية دور الدولة وإدارة شئون المجتمع من أعلا  للا   تاعد عن مرمزية التيعالقا  الدولة بالمجتمع  تناول
المشااارمة  فيهااا التجااار  الدوليااة بلياا  ت اامنفااي  ا بمناااهج جدةاادة تاا  تلعيلهااامااان مصاالوب   اأكاديميااةالكتابااا  فااي  التلااول

العمليااا  اليوميااة لصاانع القاارار وتيااادة مسااتو  القاااول فااي  وت اامن المسااا لة الديمقراطيااةالمجتمعيااة تااوفير الشاارعية للعمليااة 
 لمخرجا  تلك العمليا  

ماان فعاليااة تنلياا  السياسااا  ماان تعاازت  Civic Engagement ة()المشااارمة المجتمعياا ماادنيمشااارمة المجتمااع اللن 
ةاات  اللماا  عليااال ماان خااالل  الاا  ممااا ةزيااد ماان شاارعية نمااام اللماا   معهااا لتجاااو  لالسياسااا   متلقاايخااالل تيااادة اسااتعداد 

هناك نوع من عادم صاح أفعل  مر السنين  مضمان المسا لة العامةفي  اماير   ادور  لمجتمعية تلعب المشارمة ا  مما مخرجاتال
صااح هنااك أ مان ما و   لمسا لةمأدوا  لتلقيق ا أو استخدام آليا  السوق  ليا  الرسمية للدولةاآلاستخدام  سوا  عن  الرضا
ن تلعاا. ماان أساااب بمقاادورها اأفااي  جتمعيااةتعتمااد علاا  المشااارمة الم التااينااوع ماان االتلاااق علاا  أن آليااا  المسااا لة اآلن 

 وذلك من خالل قيامها بدور ممم. آلليا  المسا لة الرسمية   مسا لة المسئولين العموم

دارة شاائون لفاي  ساالو  اللما  الرشايد واللوممااةو مان اهااور للااعلين جااددأومان ما  تتناااول ها ر الورقااة الالثياة مااا ةثيارر 
فاي  الستي اح دورهااستسع  ه ر الورقة ه ر العناصر اللاعلة التي   حدل مدنيوتعد تنميما  المجتمع ال الدولة والمجتمع 
 لتجار  الدولية لاعض اا تلعي. المسا لة المجتمعية وفق  وفي  صنع السياسا 

 :المشكلة البحثية
ياة صانع القارار وتلعيا. عملفاي  العاتلأن  للمشارمة المجتمعيةيممن  ال  الدور مد  تللي. في  تتمث. المشملة الالثية

وغيرر من الخارا   وروبيتجربة االتلاد اأوذلك من خالل االستلادة وتللي. للجها  العامة وضوابط تلك العملية   المسا لة
  ه ا الصددفي  الدولية

                                                           
  2013ديسمار   وُقا. للنشر في 2013أكتوبر ت  تسل  الال  في  *
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 :الدراسةومنهجية  أهداف
شاامال المشااارمة المجتمعيااة أوتللياا.  ماادنيتهاادا الدراسااة للاا  تلدةااد المقصااود بااالمجتمع الماان واقااع المشااملة الالثيااة 
تلعيا. فاي  وما اصانع القارار عملياة فاي  ها ر المشاارمة باال تؤمر ال  جانب تللي. الدور لل   ونشأتها مملهوم وممارسة  ه ا

فااي  متعااددة  ويرجااع السااابالدوليااة الخااارا  الوغياارر ماان  وروباايااا. خااارة تنمااي  االتلاااد اأفااي  وذلااك  المسااا لة المجتمعيااة
 التايتلاك الاوفرة    فيماا يخاص صانع القارار والسايما  ها ا المجاالفاي  وفرة اأدبيا وروبي لل  الترميز عل  خارة االتلاد اأ

علااا  مساااتو  ناااوع مااان المشاااروعية  إلضااالا والمساااا لة صااايمة مرضاااية لصااانع القااارار للااا   يممااان تاريرهاااا بملاولاااة الوصاااول
  تلادلا  المصالح من الدول الممثلة لالا. تعدد وتناقض أصفي  الملوضية اأوروبية والسيما

 ار توصاايو وتللياا. التجاافااي  تلليلاايال وصااليهجيااة الدراسااة علاا  اسااتخدام الماانهج الوبنااا  علاا  مااا ساااق سااتعتمد من
  باإلضاااافة للااا  ماانهج تقياااي  اأمااار ماان حيااا  تتااااع وتقياااي  النتااامج المترتااااة علااا  المشااارمة المجتمعياااة فيماااا يخاااص ةالماا مور 

 صنع القرار والمسا لة    الدراسة تمير  م

 :هيمالث أفكار رميسة ه ا الال  لل  في  فكار الواردةوبنا  عل  ه ا تنقس  اأ

 :الماهية.. والمشاركة المجتمعية مدنيالحوكمة والمجتمع ال -الا أو 
يشارك فيال اللاعلون )الخاص والعام( بشم.  ال  نال والعملية أو الوضع أعل   )الحوكمة(الرشيد سلوب الحكم أيعرا 

فاي  للااعلين غيار المنتماين لللموماةأدوار اعاادة تقياي  للا  ل  ؤد مماا ةا  تنماي  العالقاا  والصاراعا  المجتمعياةفي  قصد 
 (Kohler-Koch and Rittberger, 2006: 28). صناعة القرارا  السياسية 

تخاص الشالافية والمشاارمة  التاي والسايماتؤمر عل  ممارساة السال،ة   التيالهيم. والقواعد والعمليا   باللوممةيقصد و 
 التيتلك  هيو   االدعاما  الرميسة لللوممة  وي اا لل  ذلك مقاةيس أكثر تلدةد   هيفتلك  -والمسا لة واللعالية والموا مة
ت اامن المشااورة واللااوار الاادام   التايوماا ا   مادنيالمجتمااع ال ا أكثاار فعالياة لمجموعااا  وتنميماا ت امن مشااارمة أو ت امين  

نال ومتا  وماع أدنا  للمعااةير الخاصاة بماا ةات  االستشاارة بشاأحاد وضاع  امن ي المعلوما  ومواميق أدا  الخدمة  مما تاحةإو 
 اللاعلة دا  م. اأطراا أجرا ا  المنممة لسلوك و اتخاذ اإلفي  من المشارمة الك مزيد  من وميو  وي من م 

ياة واالقتصاادية للدولاة لدارة الموارد االجتماعفي  لسل،ةممارسة ا أسلو عن  دوليا لتقارير الانك التعار اللوممة وفق  و 
 : المساا لة والمشاارمة والمسااهمةفايليا  للمسا لة العاماة  ومان ما  تتلادد أربعاة عناصار لللومماة تتمثا. آلل  جانب توافر 

  (World Bank, 1994) التنمية والشلافيةفي 

المجتمااعم وماان ماا  يلاادد عناصاار أربعااة فااي  دور الدولااة وعالقتهااا باللاااعلين اآلخاارين تمياارااا. فااي وتعريااآ آخاار لللوممااة 
: العالقاا  الشاامية  والتلاول مان الساي،رة للتاأمير  والتشاابك باين الماوارد العاماة والخاصاة  وتعادد فايلللوممة مماملة للسابقة تتمثا. 

  (B. G. Peters and J. Pierre, 1998: 224- 225) تنلي  وإدارة السياسا  العامةفي  المستخدمةدوا  اأ

ن وحاادة فاا   بالنساااة لااألدوا  لألخاا  بهااا تناااول اللوممااة ماان حياا  التأكيااد علاا  اأدوا  والمهااارا  الالتمااة وهناااك ماان
بموجاهااا ةاات  تلقيااق المصااللة  التاايوإنمااا اأدوا    وممااة ليسااج الجهااة اللموميااة أو المنشااأة الخاصااةلسااياق الفااي  التللياا.
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ال اخ   الايروقراطايالجهاات  العامة  أما جانب المهارا  فقاد حادث تلاول مان التأكياد علا  المهاارا  اإلدارياة الالتماة لقياادة
 ماان أجاا. تلقيااق هاادا عااام شاااميتنمااي  فااي  أو أصاالا  مصااالح جاادد تساامح ب اا  فاااعلين التاايللاا  المهااارا  التممينيااة 

(Tom Liou Kuotsai, 2007:5)  

ة عان لعاادمماا ذمرناا مشاارمةم حيا  تعاار اللومماة عنصار الأن أبرت ما يميز بين اللوممة واللم  هاو وتر  الااحثة 
صااانع السياساااا   فاللومماااة تلاااول ترميزهاااا مااان اللااااعلين اللماااوميين فاااي  لماااوميطاااار التقياااي  دور اللااااعلين مااان خاااار  اإل

 صاااانع القاااارارفااااي  صاااانع القاااارار للاااا  التلاعاااا. بااااين اللاااااعلين اللمااااوميين وغياااار اللمااااوميين والالهيرارميااااةفااااي  والهيرارميااااة
(Kooiman, 1993:7)  

 :عن تلك السما  التاليالدراسة  ويعار الشم.  وهما متميرا    من بينها المسا لة والمشارمةلللوممةسما  مماني ويلدد الاعض 

 

Source: United Nations ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific), What is Good 

Governance? http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp 
 جار  التاي  السلمية اقد تأمر بالثور  مدنيالمجتمع الماهية حول  اأكاديميالجدل   ف ن مدنيأما بالنسبة للمجتمع ال

  وقااد ساااند  اللرمااا  المدنيااة تلااك الثااورا  وتكونااج ماان 1989فااي  ساااقج انهيااار الكتلااة الشاارقية التاايبااا الشاارقية و أور فااي 
ارتا،اج بمعارضاتها  التايمث. االتلادا  التجارية والكنامس وتنميماا  الماواطنين والملكارين   مجموعا  منوعة من اللاعلين

  (Barbara Finke, 2007) راكيةللنم  الشمولية االشت

يممااان رصااادها بتتااااع التااااريي الخااااص باااادايا  اساااتخدام  التااايو   مااادنيللمقصاااود باااالمجتمع التعريلاااا  مختللاااة وهنااااك 
 John Locke, Charles de Montesquieu, Georg Friedrich Hegel مثاالأالملهوم من قا. الملكرين السياسايين 

and Alexis de Tocqueville   دراكها  ل،ايعاة العالقاة باين الدولاة لاختلاو نتيجاة  مادنيقاد وجاد أن ملهاوم المجتماع الف
 علا  – وجاون لاوكنجاد و  فتنافسايعان لطاار باين ال،ارفين أو  تعااونيطاار لذا مانج تلك العالقة تعار عان لوالمجتمع فيما 
ا  تنافساي   خا   العالقاة بينهماا لدياال شامال  أومن ما    تللين ومستقلين لك. من الدولة والمجتمعخمجالين م حدد –ساي. المثال 

فاااي  كااادوا علااا  اساااتقاللية االقتصااااد عااان الدولاااةم بمعنااا  عااادم تااادخ. الدولاااةأن الجااادد الااا ةن و قاااد تانااا  تلاااك اللكااارة الليارالياااو 
  (Eva G. Heidbreder, 2012)االقتصاد  بينما رمز المارمسيون الجدد عل  وجود مجال مستق. للعم. العام 

تاناهاا مونتساميو ومان  التايةادرك ال،ايعاة التعاونياة باين الدولاة والمجتماع و  الا  عل  النقيض من ذلك نجد التوجال 

javascript:parent.bibpopup('refs.html#ref-Kooiman1993')
javascript:parent.fnpopup('fn_7.html')
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نصاااار أاللدةثاااة  ف والاااديمقراطيا تااا  ت،ويرهاااا وتانيهاااا مااان قاااا. نمااا  الرفاهاااة  التااايتلاااك الر ياااة    بعااادر فريااادريك هيجااا.
 رساامية تشااارميةجاارا ا  إل ا  بااين الدولااة والمجتمااع منممااة وفقاا يلترضااون عالقااة تعاونيااة مثاا. بااول هيرسااج – الديمقراطيااة

(Hirst 1994; Hirst and Veit M. Bader, 2001) صانع القارار فاي  مادنيله ا المنمور فا ن تادخ. المجتماع الوفق ا   و
له ا المنمور تعاد السامة وفق ا تلعي. اللوممة مأسلو  لللم   و في  واامو شرعية ورقابية تساه ل ممارستاليلترض  سياسيال

بمااا يعناا  الاعااد عاان التنمااي    مااع التأكيااد علاا  ساامة والمدنيااةو جتماااعينااال تنمااي  اأ هااي ماادنيتعريااآ المجتمااع الفااي  المهمااة
 (Jensen 2006; Eva G. Heidbreder, 2012) للدولة رسميال

ياة تلدةاد الان علا  مادنيالتناولاال لملهاوم المجتماع فاي  هناك منمور مال  ةؤماد  ا عن فكرة المنافسة أو المشارمةوبعيد  
  بمض النمر عن طايعتال ممنافس أو متعاون من العم. ضمن منمومة الديمقراطية  تممن المجتمع التياالجتماعية التلتية 

المممناة  اإلجارا ا مجموعاة مان وجاود للا   ضاافةل  وجاود قناوا  وشااما  اتصاال مان جانابفاي  وتتمث. تلك الانية التلتية
  (Taylor 1985; Barber 1984) خرآالق ايا العامة من جانب في  للتواص.

تلااك اللكاارة     فكاارة والمشااارمةو لهاا ا الق،اااعفااي  ةتمثاا. ماادنيلملهااوم المجتمااع المااورا  الثالمااة ن الاارابط بااين تلااك المنأوهماا ا نجااد 
سااااا الشاارعية للاانم  السياسااية للاا  لضااافة لدارة االقتصاااد وغياارر ماان الاانم  االجتماعيااة  لفااي  تقااوم علاا  فرضااية تلقااق الكلااا ة التااي

  (Matonyte, 2011)العمليا  وليس فقط االقتصار عل  مخرجا  تلك النم  في    وذلك من خالل مشارمة المواطنالديمقراطية

ساااب بمااد  سااي،رة والشااعايةو الدولااة والمجتمااع مهتمااون باأن ن الااااحثين المهتمااين بجدليااة العالقااة باايلوبشاام. عااام يمماان القااول 
  طااار السياسااا  العامااةفاااعلين مجتمعيااين مسااتقلين خااار  ليمماان تلعيلهااا فقااط بوجااود  التاايعلاا  المؤسسااا  السياسااية وعلاا  اأسااواق  و 

  (Eva G. Heidbreder, 2012:2) أصلا  اأعمال وأاللمومة  سوا   اأسواقفي  ا عن اللاعلين الرميسينوم ا بعيد  

ماان قااا. الااااحثين هاا ا الملهااوم باادورر  اسااتخدم  فقااد  Civic Engagementمفهااوا المشاااركة المجتمعيااةأمااا عاان 
ا علياال ليبمعاان مختللاةم مماا ي ا  يمان المماوض  والكثيار مان الملااوال  عرفاج الملهاوم علا  نلاو ماساط أو براجماات انوع 

  (Jensen, 2006: 39)طار متين ومتكام. للملهوم لكثر من توفير أ

نااال ويصااو نوعيااة معينااة ماان أتاا  تعريلااال بشاام. ف االاض علاا   - سياساايماان منمااور  -ملهااوم المشااارمة المجتمعيااة 
طار تنميماا  لفي  هداا مشترمةأ  ينلسه  وتانأ ن( تممنه  من تنمي يالمجتمعا  تتس  بقدرا  توجيهيال أع امها )المواطن

  (Wnuk-Lipinski and Bukowska, 2011)رسمية ملددة 

  تلاااك الملااااوال  رماااز  علااا  اأصاااول النمرياااة والعملياااة يتعرياااآ الملهاااوم بشااام. نممااالن هنااااك ملااااوال  متزاةااادة لكماااا 
ااا للملهااومم بلياا  عرفتااال  باادورها  التاايمختللااة للملهااوم و صاااح هناااك تعريلااا  أ التاااليإلدراك العالقااا  بااين الدولااة والمجتمااع  وبوفق 

ومماا   (Smismans 2006; Fung 2003; Klein 2001) مادنييمارساها المجتماع ال التاي ديمقراطياةمختللاة لل درجاا فارت  أ
فر القاادرة علاا  التوجيااال واللشااد اشااري،ة تااو   بمؤسساااتال ماادنيمشااارمة المجتمااع ال هاايساااق ةت ااح أن المشااارمة المجتمعيااة 

  صنع القرار وتلعيا. المساا لةفي  استي اح ملهوم المشارمة المجتمعية بشم. أعمق من خالل تللي. دوررويممن والتنمي   
 وهو ما سيت ح من اللكرتين التاليتين 
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 :وروبيدالالت من تجربة االتحاد ال  -المشاركة المجتمعية وصنع القرار -اثانيا 
 :خلفية تاريخية -أ

أسالو  اللما  داخا. االتلااد  فاي  مادنيأبارت دور المجتماع القاد  وروبايلالتلااد األ حول أتمة الشارعية بالنسااة الجد
تنشاأ  التاي الديمقراطياةلل  توجيال ترميزه  لل  مدخال  الشرعية  يينوالايروقراط واأكاديميين ا الجدل بالسياسيين وقد أد  ه

  (Fritz Scharpf, 1999: 1) فراداأاللم  من خالل في  من المشارمة اللعالة

باعتاااارر الوساايلة الواضاالة لتعزيااز شاارعية  للياااللااة ةنماار يمااان وللتاارة طو  الارلمااانينمااام التمثياا. أن وعلاا  الاارغ  ماان 
نلاو مشاارمة المجتماع  الماضايمنا  نهاياة التساعينيا  مان القارن لاول تاالهتماام قاد ف ن   وروبيالمدخال  داخ. االتلاد اأ

ماع نهاياة  وروبايتلااد اأاالفاي  ق التشاريعية أسالو  اللما الومامفي  وهو ما اهر  سلو  اللم  داخ. االتلادأفي  مدنيال
  (Barbara Finke, 2012) القرن 

دور جماعااا  للاا   وإرجاعااال وروبااياالتلاااد اأ ساالو  حماا أفااي  ماادنيدور المجتمااع الويمماان تتاااع االهتمااام المتزاةااد باا
  وقاااد ماااان الرشااايد لالتلااااد سااالو  اللمااا أمثيااارة الجااادل حاااول  الماضاااياتدهااار  منااا  الثمانينياااا  مااان القااارن  التااايالمصاااالح 
 –يممان تلساينها  التايو  الديمقراطياةساب علا  فعالياة عملياة صانع القارار ومخرجاا  شارعية العملياة اأفي منصا ا االهتمام 
  مدنيصلا  المصالح وت مين المجتمع الأمن خالل مشارمة  -لوجهة النمر تلكوفق ا 

سااااوا  علااا  الصااااعيد   ة علااا  السااااحةماااان الموضاااوعا  الم،روحااااالمشاااارمة المجتمعياااة موضااااوع وجااادةر بالااا مر أن 
معاهاادة فيمااا يخااص الساايما   1993فااي  وروبااييشااهدها الواقااع مناا  تكااوين االتلاااد اأ التاايأو نتيجااة الت،ااورا   كاااديمياأ

وأكاااد  مااا لك علااا  مشاااارمة   سياسااايقاماااة اتلااااد لت ااامنج أول مااارة تلدةاااد الهااادا مااان  التاااي Maastricht ماساااتريخج
مختللااة لصاانع القاارار  نماااذ وت اامنج ماا لك   وروباايمواجهااة عمليااا  التساايس المتزاةااد لالتلاااد اأفااي  مقااوة داعمااة المااواطن

بااين اللمومااا  الرساامية  جانااب مؤسسااا  صاانع القاارارللاا   تلااك النماااذ   هاا افااي  أولاا داة المجتمعيااة مدعامااة حاادد  فيهااا اأ
 ( Common Foreign and Security)المجلاس المشاترك للادفاع واأمان مثا. تمثا. الدعاماة الثانياة التايو المموناة لالتلااد 

تاا  التلااول نلااو الثانيااة لليااة وهماا ا ومااع بدايااة اأ (  Justice and Home Affairs)مجلااس العدالااة والشاائون الداخليااةو
ااكثاار اتساااع  أاسااتخدام أدوا  سياسااية  ا ماان ا تمتااد للاا  مااا ورا  اأدوا  المسااتخدمة فيمااا بااين حمومااا  االتلاااد لتشاام. أنواع 
الممارسااا  السياسااية علاا  بااروت مااا يساام  فااي    وقااد انعمسااج تلااك الت،ااورا رسااميوغياار ال ال،ااوعيالمشااارمة والتنساايق 
عمليااة صاانع القاارار مملااور مثياار فااي  هاا ا السااياق فكاارة المشااارمةفااي  وباارت  داخاا. دول االتلاااد  الرشاايدبأساالو  اللماا  

لت امينال عاار قناوا  تتجااوت  واأشامال المختللاة مادنيصاح ملهوم المشارمة مرتاط بلكارة المجتماع الألالهتمام  وسرعان ما 
  (Barbara Finke, 2007) الممثلة الديمقراطيا في  الرسمية

 :وروبياالتحاد ال في  صنع القرارفي  كفاعل منظم مدنيالمجتمع ال -ب

 باالجودةتاوفير مادخال  تتسا  فاي مشاارمتال في  ةتمث. وروبيداخ. االتلاد اأ مدنيةلعاال المجتمع ال ال  الدور اأول 
للكارة مشاارمة المجتماع ا ومان ما  ت امن جاودة للمخرجاا   وتاوفر اللومماة اساتيعاب    وتزيد من مشروعية عملية صانع القارار

 العملية السياسية في  تممن ه ا اللاع. من المشارمة بلاعلية التيملاع. منم   مما توفر اأدوا  السياسية  مدنيال

javascript:parent.bibpopup('refs.html#ref-Scharpf1999')
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صاانع القاارار وتااوفير المعلومااا  فااي  أصاالا  المصااالح جميااعماان خااالل لدراك دوافااع  -باللوممااة سااياق اأخاا   فاايو 
 وساااااجال  الشااااالافية وروبياااااة دماااااج ماااااا يعااااارا بااااااوالملوضاااااية اأ وروباااااياالتلااااااد اأقااااارر مااااا. مااااان  -عمااااان يشااااامله  القااااارار

Transparency Registersصنع القارار في  اأفراد والهيئا  المشارمة جميعقاعدة بيانا  واحدة ت   قاممة بأسما  في  و
فااي  داخاا. االتلاااد White Papersمقترحااا  للسياسااا  العامااة    علاا  أن ةاات  العماا. علاا  طاارحوروباايداخاا. االتلاااد اأ
  مهمةولكنها تمث. ومامق عامة لمقترحا    ال تعار صراحة عن برامج سياسية التي  سجال  الشلافية

 ال،اااوعيمااان خاااالل الت ااامين نمااا  المشاااورة داخااا. الملوضااايةم علااا   المتنااااميتلاااك الوماااامق هاااو التأكياااد فاااي  وأكثااار ماااا يلياااد
تيااادة الكلااا ة المجتمعيااة المشااارمة تلااك الرمااامز الرميسااة لللوممااة  فماان شااأن  تعااد ماان التاايو الماانم    ماادنيلمشااارما  المجتمااع ال

المشروعية أسالو  اللما  داخا. االتلااد  وذلاك مان خاالل دعا  التواصا. ماع توقعاا  الماواطنين داخا. االتلااد واللاد مان  وإضلا 
فااي  ماان شااأنال الاا  صاانع القاارارم اأماار فااي  مسااا لةضاالا  قاادر ماان الشاامولية واللجانااب للاا   صاانع القاارار  هاا افااي  اللااوقيالماانهج 

ويزياد ما لك     حي  ةزيد من مقة المؤسساا  القامماة بالتنليا وروبيالنهاية أن يلسن من جودة وموا مة وفاعلية سياسا  االتلاد اأ
  (Paul Magnette, 2001: 3-11) وروبيتنمي  االتلاد األل   باالنتما اإلحساب من خلق 

م اأمار وروبايمجاال حومماة االتلااد اأفاي  الدارسين والسيما  الورقة الاي ا  الم،روحة الكثير من الااحثينوتجت   
ةار  الااعض أن تلاك الورقاة  المقابا.وفاي  تنشاأ مان طرحهاا  التايالورقاة المقترحاة مان خاالل الماداوال   لمارا مان شاأنال  الا  

للملوضاية   الممنوحاةنهاا ال تنااقا السال،ا  التشاريعية أ  مماا اإلصاالحيةصاياغتها لخ،،هاا فاي  ال،ماوح الاي اا  ةنقصاها
  (Paul Magnette. 2001: 14)  صنع القرارفي  كما ال تقترح تمييرا  بعيدة المد  لعملياتها المؤسسية

ااا اخرجااا   فاا ن هاا ا المقتاارح يعااد ممون ااأمااا علاا  جانااب الم  حمااي الاا   وروبااينمااام المشااورة داخاا. االتلاااد اأفااي  مهم 
  وذلاك مان خاالل وروبايلالتلااد اأ اللما شارعية كاد  علا  االهتماام بأ التاي 1992 عاام باهتمام متزاةد بعد معاهدة ماسترخج

  المختللة التواص. المستمر مع التنميما  االجتماعيةمن خالل  أ تلعي. المشارمة المجتمعيةم 

ن مانااج مقتصاارة علاا  ت اامين التنميمااا  المهتمااة أسياسااة الملوضاايةم فاعااد فااي  وبنااا  علاا  تلااك المعاهاادة حاادث تمياار
مجاال السياسااا  فاي  ت امين التنميماا  االجتماعيااةللاا   -علاا  سااي. المثاال  -صاالج تساع  أبسياساا  الساوق المشااترمة  

فا ن المسائول المخاتص بتلاك  و العنصارية أأو الشااا  أو العجاز )الجانس( االجتماعية والهجرة  فعند تناول ق ايا تتعلق بالنوع 
 المجتمعااياللااوار للاا   هاا ا المجااال  ممااا ةاات  النماارفااي  الق ااايا داخاا. الملوضااية يسااع  للاا  التواصاا. مااع جماعااا  المصااالح

 داخاااا. االتلاااااد الديمقراطيااااةا علاااا  العمليااااة بالمواطنااااة  ممااااا يعااااد برهان اااا واإلحسااااابنااااال وساااايلة لاااادع  التماسااااك والوحاااادة أعلاااا  
(Smismans 2003: 476)  

فاا ن ملا اتهااا الاشاارية  فااي  جاا. تعااويض الاانقصأاالسااتعانة بخااارا  خااارجيين ماان فااي  رغاا  التاااريي ال،وياا. للملوضاايةو 
فااي  سااد هاا ا الاانقص  وقااد انعمااس هاا ا التلااولفااي  اقااد ساااعد مثياار   المشااورة والمشااارمة المجتمعيااةالتلااول نلااو تلعياا. نماا  

عينيا  الستينيا  والساافي  امان شامع   ال   Consultation االستشارةللملوضيةم فاستخدام مص،لح  ياالستخدام الملاهيم
واخاار أفااي  Participation المشاااركةللاا   الثمانينيااا  والتسااعينيا   ماا فااي  Partnership الشاارا ةملهااوم للاا   قااد تلااول

نعماس ا اللوممة والتأكيد عل  المشاارمة المجتمعياةنلو  يالقيمن التلول أةدل عل   ال  اأمر  التسعينيا  واأللية الثانية 
 Quittkat and) عمليااةو ةأياا وفااي يمماان ت اامينه عااادة صااياغة ر يااة الملوضااية نلااو وكيااو ةاات  الت اامين وماان ل علاا  
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Finke, 2008: 184)  

الساوق المشاترمة والتكاما. حلاة مر اأولا  هاي : وهنا ال بد من التفرقة بين ثالث مراحل لنظااا المشاورة داخال االتحااد
بدأ  منتصو  التيساب  المرحلة الثانية اأفي  مداوال  بين خارا  اقتصادةينفي  ممثلة  االقتصاد   ومانج المشورة فيها

 د أ التاي وروبايسياسا  االتلااد اأفي  الثمانينيا  حي  الوحدة االقتصادية وتكوين الملوضية  ومان التلول نلو الشراكة
مثاا. مختللاة  مجااال  فااي  امتاد ليشاام. اللاوار ماع المنممااا  غيار اللمومياة الا   يمااا يعارا بااللوار المجتمعااتلعيا. للا  

بهادا تلساين  2001منا   مادنياللللاوار ماع المجتماع  كثار شاموال  أ مرحلاةمر لل  نسان  م  ت،ور اأحماية الايئة وحقوق اإل
 Participatory“التشاارمية  الديمقراطياةماا يعارا ب ينتيجاة للتلاول نلاو تانا وروبيجودة عملية صنع القرار داخ. االتلاد اأ

Democracy”   متابعاة المقترحاا  يعرا بالورقة الاي ا  ومقتارح السياساا و وتأسايس عملياة  ت  تلعي. ما اإلطاره ا وفي
: اأول أقسااامويتكااون هاا ا الموقااع ماان مالمااة   ”Your Voice in Europe“للمشااورة  يلكتروناالعليهااا ماان خااالل موقااع 
للمناقشاا  ويات  فياال  الثاانيتهاا الملتملاة  القسا  اوتأمير  وروبايسياسا  االتلاد اأ جميعفي  الرأ بدا  للالستشارا  ويت  فيال 
ر ويعارا باا ياخقياادا  االتلااد  القسا  اأ  حادلماع  لكترونايويممان مان خاالل ها ا القسا  التلااور اإل  تناول ق ايا السااعة

 Eva) ا وقوةكثر تأمير  أن يعار عن رأيال بشم. أتممن المشارك من جدةدة خر  أخر و ويسمح بالتعرا عل  وسام. أوأدوا  

G. Heidbreder, 2007)  

 :صنع القرارفي  المشاركة المجتمعيةتحديات  -ج
الواقاع يشاير فا ن مما.   مدنيالمجتمع ال يهمقترح السياسا  والورقة الاي ا و في  ن اللئة المستهدفة من المشارمةأرغ  و 

سااب للا  ماا اأفاي    ويرجاع ها امادنيالمشارك والممث. الرميس له ا المجتمع ال هيل  أن المجموعا  المتخصصة والمنممة ل
وما ا  اإللكترونياةخاصاة بالتعاما. ماع المواقاع  ملموياة أأكاناج ساوا   ع القرار من خارة وماوارد ومهاارا صنفي  تت،لاال المشارمة

وتلاااول الملوضااية ماان جاناهااا  ت،رحااال الملوضااية  الاا  تتلااق ونمااام المشااورة  التاايفر الوقااج الااالتم للتعاماا. مااع الخ،ااوا  اتااو 
وساع مان ألقاعادة المشاارمة بليا  تتايح  -الخاصاة باالموارد والسيما –التخليو من القيود الملروضة عل  خ،وا  المشارمة 

ض فئاااا  د  للاا  التمييااز بااين بعااأبشاام. مايااار  ممااا  جااد لاا  ةؤخااا  حتاا  اآلن علاا  نلااو  الاا  اأماار   ماادنيالمجتمااع ال
  (Eva G. Heidbreder, 2007)خر آلخر ومن تنمي  من ممان آل مدنيالمجتمع ال

 :صنع القرارفي  مشاركة المجتمعيةأخرى لل آليات -د

اللقاا ا  العاماة أو االجتماعاا  فاي  المجتمعياة تتمثا.آلياة أخار  لت،اياق المشاارمة للا  ه ا السياق في  شارةاإلتجدر 
تلما  ما.    حيا الواليا  المتلدة اأمريميةفي  العامة الملتوحة موسيلة لتلقيق نوع من الشلافية لد  التنميما  اللمومية

 الجها  اللمومية المرمزية والمللية  م.والية بقانون لالجتماعا  العامة ت،اقال 

 الماضاايسااتينيا  القاارن فااي  اهاار  آرا  حياا   المشااارمة المجتمعيااة ليسااج باالملهوم الجدةاادفاا ن  اومماا ذماار سااابق  
اللموميااة وتعري ااها للنقااد والتملاايص ماان قااا.  عمااال والعمليااا اأ ماا.مشااو  هااي ديمقراطيااةهيااة للالوساايلة الاد أن تاار  

 Public Hearings االساتماع العاماةبعض الكتاباا  جلساا  في  ي،لق عليها التي –العامة  وتعد االجتماعا  العامة 
ع ااا  االجتماعااا  أ   ويتكاون  (Frances Rourke, 1960: 694) الوساايلة المثلا  لتلقيااق تلاك الشاالافية هاي -

ااا مماااانه  الل اااور والمشاااارمة والتلااادث خاااالل االجتمااااع  العاماااة مااان عاماااة الماااواطنين الااا ةن ب   اااوابط ملاااددةل اوفق 
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(Suzanne, J. Piotrowski and Erin Borry, 2008 :138-176)  

 :فر بعض الشروط مث.اتلقق اللاعلية من تلك االجتماعا  العامة ال بد من تو  ولكي
(Suzanne, J. Piotrowski and Erin Borry, 2008: 143-148) 

ت  مناقشتها  والهدا من ذلك هو ضمان مشارمة عدد ماا تس التيعالم بموعد وممان عقد الجلسا  والموضوعا  اإل -1
 العامة لل ور الجلسا   من

دار لتعزيااز المسااا لة أليمااون بمثابااة  الجلسااةفااي  مناقشااتال جتاادوين وقااامع الجلسااا   وذلااك ماان أجاا. تااوفير سااج. لمااا تماا -2
العاام  الارأ المسائولين بتوجهاا   لدراكن تدوين مالحماا  الل اور مان شاأنال تلساين لالمجتمعية للمواو العام  مما 

(Brian Adams, 2004) مان شاأنال  الا    ب. ةر  الااعض أهمياة تساجي. وقاامع الجلساا  بالصاو  والصاورةم اأمار
  (J. H. Sinder, 2003)تلسين دقة ومصداقية السجال  

 تتعلااق بع،ااا ا  التااي والساايما  بلياا  ال يساامح لعاادد ماياار ماان العامااة ح ااورها ومناقشااتها –ساارية بعااض الجلسااا   -3
  (James Bowen, 2001/2002: 134)ومناقصا  الجهة اللمومية  وما ةتعلق بشئون اأفراد 

من شأنال أن ةزيد من عدد المشارمين ويلسن مان التلاعا. المااشار بيانه   ال  اأمر   تسهي. عقد اجتماعا  الكترونية -4
(J.H. Sinder, 2003)  

النماااوذ  فاااي  المشاااارمة المجتمعياااةأدوا  مااان م مجموعاااة أخااار  اساااتخداللااا  هااا ا الساااياق مااا لك فاااي  اإلشاااارةيممااان و 
ااا تتااراوح  التاايو  اأمريمااي والمسااوح الميدانيااة  رأ لألدبيااا  ماان عقااد المنتااديا  لمناقشااة الق ااايا العامااة  واساات،العا  الااوفق 
 التااااداولضااااافة للاااا  عقااااد مااااا يعاااارا بيااااوم باإل  Participatory Budgets والمواتنااااا  التشااااارميةللمجتمااااع الممثلااااة 

Deliberation Day ةوجاال لتلاك اأدوا  أنهاا قاد تشاجع علا   الا  النقاد الادام   وإن ماان  خاالل عاام االنتخاباا  الرماساية
 عااان المشاااارمة ولكناااال ال يعاااار ال  ن بع اااها قاااد يماااون مماااثأ أ  التااداول أو المشاااارمة ولكنهاااا غيااار ممثلاااة  والعماااس صاااليحم

(David Campbell, 2010: 306-307)  

 :مساءلةتفعيل الفي  دورهاالمشاركة المجتمعية و  -اثالثا 
 :الماهية –المشاركة والمساءلة المجتمعية  -أ

تجااار المواااو العااام علاا  تااوفير المعلومااا  الخاصااة بأدامااال  التاايعلاا  أنهااا العمليااة  المساااءلة العامااةيمماان تعريااآ 
  (Ackerman, 2005: 6) وتارير ما قام بال من عم. وم ا ما تلقق من نتامج

آخر يممن تعريآ المسا لة عل  أنها: عالقة اجتماعية يستشعر من خاللهاا اللارد أو المنمماة االلتازام بتوضايح  رأ  فيو 
أو يممان تعريلهاا علا    (Bovens, 2007) مثا. أفاراد المجتماع افتراضايمياان  شخص أو منممة أو -وتارير سلومال آلخرين 

  (Schedler, 1999) وأدا  التزاماتال العامةفي  و فرطةدر سل،ة وتهاون أفي  عل  منوصاية  ضالقدرة عل  فر أنها و

فقد اهر  ممدخ. منم  لتلعيا. المساا لة العاماة  وقاد  مدنيالمجتمع ال المانية عل  مشارمة المساءلة المجتمعيةما أ
  مادنيمشاارمة وت امين المجتماع الا علا  مدخ. لتلقيق المسا لة معتمد  المسا لة المجتمعية عل  أنها:  دوليعرا الانك ال

مساا لة الجهاة العاماة في  أن يشارك بشم. مااشر أو غير مااشر مدنيو تنميما  المجتمع الأبموجاها يلق للمواطن  التيو 
(World Bank, 2004f: 1)ا التيالعملية لذن  هي  ف ا علا  الموااو العاام أن ةاوفر المعلوماا  ويلسار بموجاها يمون لزام 
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تنميمااا  المجتمااع فااي  المشااارمة المدنيااةفااي    وتتمثاا. اأطااراا اللاعلااةتلماا. عواقاااالمااع  للعامااةدامااال ونتااامج هاا ا اأدا  أ
 من أفراد وحرما  اجتماعية ووسام. لعالم  مدنيال

رغ  باالقامماة برامجهاا وخ،،هاا  و في  ةوليلت. اأيا للدول الناميةم حي  ا رميس  يعد تلسين أدا  الخدمة العامة هاجس  و 
  المتادنيدا  ها ا األتعادد العواما. المساااة مان رغ  باالللماوالين العماوم هاو السامة الرميساة  و  المتادنيذلاك ةاقا  اأدا  من 
  الاديمقراطيفالمساا لة ليساج فقاط سامة أسالو  اللما   المقدماة فاي  ياأتي -الااحثاة رأ فاي  – نقاص المساا لة العاماة ف ن
علا   تسااعد –حاد اآلرا  أ اوفق   –   فالمسا لة(Jayal, 2008) عنصر فاع. ورميس لتلسين أدا  المواو العام هيوإنما 

  (Ackerman, 2005) و االبتزاتوو والملسوبيةوو واللسادوملاربة مالث آفا م 

اهاار العدةااد ماان وماان ماا    ديمقراطيال ةتجاازأ ماان أساالو  اللماا  الاا اجااز   قااد عااد  المسااا لة  أنوبنماارة تاريخيااة نجااد 
اافااي  الداعمااة لهااااآللياا  المؤسسااية  الاادول المتقدمااة نجاحااا  فيااال حققااج فااي الوقااج الاا   ا أنااال الكثياار ماان الاادول  ونجااد أي  

أناال ال يممان لنكاار مان رغ  باالو  تلعيلهاا واأخا  بهاا فاي  الكثيار مان الادول النامياة قاد تعثار فا ن تلعيا. المساا لة  فاي  كايرة
السانوا  اأخيارةم فاي  المساا لة المعتمادة علا  آلياا  الساوق والمجتماع قاد بارت  وبشادةفا ن أهمية آليا  المسا لة الرسامية  

فااي  علاا  أنهااا تعتمااد   فقااد أصاااح هناااك اتلاااقبالنساااة للمسااا لة المجتمعيااةو  يجعاا. منهااا أكثاار قيمااة وفعاليااة  الاا  اأماار 
 بأشمالها المختللة  المجتمعيةارمة اأساب عل  مدخ. المش

 :خلفية تاريخية -المساءلة المجتمعيةبأسباب االهتماا  -ب
يممااان القاااول أناااال عنااادما تكاااون الدولاااة قوياااة فااا ن آلياااا  المساااا لة الرسااامية تكاااون فعالاااة  وعنااادها تلعاااب  -بشااام. عاااام

مان المماوض  يمن ال عو أو أن آليا  المسا لة الرسمية تعان ي  أما لذا مانج الدول تعانا مممال  دور   مجتمعيةالمشارمة ال
ا  ولكن ه ا االتجار ال يعار عن معادلاة صاريلة ومااشارةم ا تعوي ي  تلعب دور  لعندم   تارت جتمعيةوالوهن  ف ن المشارمة الم

تلعي. المساا لة وإعادة تشمي. و  تشمي.في  اا هام  تلعب دور   التيفهناك العدةد من العوام. السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
  (Abu Elias Sarker & Mostafa Kamal Hassan, 2008)المجتمعية  

ليااة الرأسااية( وماا ا اآلليااا  السياسااية والماليااة واإلداريااة ي،لااق عليهااا الاااعض مساام  )اآل التاايتلعااب آليااة االنتخابااا  و و 
ل مان مسا لة المواو العام  والتسا ل الهام هنا هاو لمااذا دور ا هام ا  -التاريخيمن المنمور  –والقانونية )اآلليا  اأفقية(

اآلليااا  الرساامية ماان قااا. نمريااا  وممارسااا  المسااا لة العامااة علاا  الاارغ  ماان وجااود فااي  تااارت اآلن المسااا لة المجتمعيااة
قيااق المسااا لة اللعالااة للمواااو تلفااي  للاا  ملدوديااة الوسااام. التقليديااة الماا مورة أعااالر لاا لك قااد ةرجااع الساااب الاارميسالدولااة  
 –الرسامية ملدودياة الوساام. التقليدياة فاي  لل  تلول االنتاار لل  المسا لة المجتمعية  ويعاود السااب أد  ال  اأمر العامم 
 :ةليساا  يممن لجمالها فيما مجموعة من األل   -الااحثة  رأ في 

خيارينم فالدولاة لا  تعاد اللاعا. اأوحاد  ج رياة خاالل العقادةن اأنلا  العال  بتمييارا  أفي  )اللوممة(مرور نم  اللم   -1
مان أجا. صانع  ا فيماا بينهاافقي اأمان الملتارض أن تتعااون وتنساق  التيالمؤسسا  في  صاح اللدة  عن التعدديةأنما إو 

 (Chandhoke, 2003) أسلو  اللم في  ن غير اللموميين ممشارك رميس  ومن م  برت اللاعلو وتنلي  السياسا 

لذا ماان هنااك ساو  لدارة  المواطن أن ةنتمر للترة طويلة للتعاير عان رأياال  تعقد عل  فترا  متااعدة تجار التيآلية االنتخابا   -2
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ضااافة للاا  وجااود تخوفااا  بشااأن   هاا ا باإليآنااعااد وساايلة فعالااة لمسااا لة المواااو العااام بشاام. تال  االنتخابااا فاا ن  التاااليوب
شاارا  للاا   ضااافةباإل  نتيجااة االنتخابااا فااي  ااااهرة تزوياار التصااويج والتالعااب   حياا  تستشاار   الناااميالعااال  فااي  االنتخابااا 

  (Zafarullah and Akhter, 2001) العمليا  االنتخابيةفي  العنو مسمة رميسةلل   جو لصوا  والاأ

اآللياااا  اأفقياااة  اساااتخدام حالاااة فاااي  الرقاباااة علااا  العملياااا  اللمومياااة المتنوعاااة والكثيااارةحياااان مثيااار مااان اأفاااي  يصاااعب -3
ممانهااا سااو   فجهااا  المراجعااة لاايس ب ابعااة تجاااوتا  المؤسسااا  التنلي يااةمفاااأدوا  الارلمانيااة لهااا تااأمير ملاادود علاا  مت

ها ا للا  جاناب عادم  ةات  الااج فيهاا  ال –حياان مثيار مان اأ فاي – التيعدد ملدود من المخاللا  في  مراجعة والتلقيقال
هادار الماال العاام أو اساتمالل المنصاب لتلقياق ل في  خالقية المتمثلةاأ عة الممارسا  غير القانونية وغيرفر آليا  لمتاباتو 

همااا لاا  التكللااة المرتلعااة للمقاضاااة لن التااداخ. بااين الساال،ة التنلي يااة والق ااامية لضااافة أ المالحاا وماان  ماابر  شخصااية 
  (Sarker, 2009)تجاوتا  المسئولين التنلي ةين في  لص.من لجو  الكثير من الناب لقاعا  الملاك  للأمران يلدان 

ن يخ اااع أاللتااارة اأخيااارة مواحااادة مااان أدوا  ضااامان المساااا لة العاماااةم حيااا  تلتااارض وجاااو  فاااي  بااارت  آلياااا  الساااوق  -4
المروناااااة فاااااع درجاااااة االساااااتجابة و عماااااال مااااان أجااااا. ضااااامان أو ر دوا  لدارة اأو أأن آللياااااا  الساااااوق و ن التنليااااا ةو المسااااائول

 دوا  الساوق أعماال ل ا فمان الصاعب جاد  م امشامالته الهف ن بعض اللاال   في  أداة السوق  نجاحمن رغ  باللمؤسساته   و 
الدول النامية  فمعم  اآلليا  الساوقية تنمار للا  الماواطن باعتااارر في  والسيما –بيئة اجتماعية وسياسية تتس  بالتعقيد في 
   (Haque, 2000) عل  الدفع سيت  استاعادر من نمام تقدي  الخدمةام ومن م  من ال يمتلك القدرة تبون  

لتلقياااق المساااا لة  أو تعوي ااية أداة ممملاااةتعاااد  التاايو  -وهماا ا أد  اأسااااا  السااابقة للااا  باااروت المسااا لة المجتمعياااة
المشااارمة  ضااوابط وآليااا و تلاااول النقاااط التاليااة ماان هاا ر الورقااة الالثيااة تسااليط ال ااو  علاا  الاادور و   العامااة للمواااو العااام

نمااا  فاااي  تلعيااا. المساااا لة وتلليااا. بعاااض تجاااار  المشاااارمة المجتمعياااة مااان خللياااا  مقافياااة مختللاااة ودورهاااافاااي  المجتمعياااة
 المسا لة العامة 

 :تحقيق المساءلةفي  المشاركة المجتمعية)شروط( ضوابط  -ج

فاااي  ا غاياااةمااان الرقاباااة علااا  تلاااك العملياااا  أمااار  ن التناااوع الهامااا. أنشااا،ة وممارساااا  الايروقراطياااة اللمومياااة يجعااا. ل
 وماااادتمنو االون نمااام لممانهااا فقااط الرقابااة علاا  عاادد ملاادود ماان العمليااا   ممااا  الصااعوبة  فالجهااا  الرقابيااة الخارجيااة ب

Ombudsmen - فااي  جهااة حموميااة تنااو  عاان الشاااكين ماان المااواطنينماان وجااود بعااض المجتمعااا  فااي  وهااو مااا ةتاااع
اأب مماناال  -الشاماو  اإلدارياة فاي  فيماا يعارا باالملققمسا لة ومقاضاة الجهة العاماة  االساتجابة للا  عادد ملادود مان  اي  

 علااا أ سااال. للااا  أعلااا  أسااال. بناااوع آخااار مااان الرقاباااة مااان أ أن تساااتكم. الرقاباااة مااان  ال ااارور  ناااال مااان أالشاااماو   لااا ا وجاااد 
(McCubbins and Schwartz, 1984 ) 

سل. بما تقاوم باال دورياة أعل  لل  أ استراتيجيتها من رقابة من في  الرسميةجهزة الرقابية وقد شاال الاعض ما تقوم بال اأ
 –ذاتاال الوقاج  فاي – فتساير علا  غيار هاد  حتا  ةللاج نمرهاا طاارك ماا  ولكنهاا  الشرطة المنوط بها متابعة المشاتاال فايه 

علا  العماس مان ذلاك فا ن مانهج الرقاباة مان  مثيارة لا  ةات  االنتااار لليهاا  مخاللاا طريقهاا فاي  المممن أن تكون قد صاادفج من
حاال اعتمادهاا علا  جهاا  رقابياة خارجياة مبلياة ممملاة تعتماد علياال المنمماة  ال  ن ار عل  يممن تشايهال بجرب اإلأ سل. لل  أ
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ها ا وفاي  االهتماام ويساتلزم الللاص والتملايص ما يستدع  المزياد مان وهو  مك و طار أل  حدوث مشملة لج. للج النمر أمن 
مساا لة الجهاة العاماةم فهاو دور مساتمر فاي  مادنيلا  حاد مايار دور المجتماع اللنا ار تشااال عم. جارب اإل ةليالسياق نجد أن آ

 نا ارارة اإللالمجتماع صا لطاالقممانياة لها ا النماام هاو فاي  التهدةاد الوحياد ما. مماان  وإن ماانفاي  لمجتمعلالدام  لوجود لا نمر  
  (Catalina Smulovitz, 2003)سالو  تخريااي مان أجا. الساي،رة علا  الموااو العاام أغير موضعها أو حت  انتها  في 
فااراد المجتمااع ماان حالااة ماان أ ييعااان ت ااعو عناادما قااد –الااحثااة  رأ  فااي – فاا ن المسااا لة المجتمعيااة الجانااب اآلخاارعلاا  و 

  مشمال  المنممة العامةمواجهة في  االالمااالة تجعلال سلاي  

ها ر القاوة ليساج ب ممانهاا أن تقاوم لكن  لعامة تلليز المسا لة افي  قوة مامنةيمث. ع من المجتلوعل  ه ا يممن القول 
 مان شاأنها تلويا. تلاك ال،اقاة الكامناة للا  حاق ممتساب  مجموعة من ال وابطبه ا الدور من تلقا  ذاتهام فال بد من توافر 

  للمجتماع م فااأمر ةتوقاو علا  الايئاة االجتماعياة والسياساية اوابطبأنال ال توجاد توليلاة جااهزة مان تلاك التجدر المالحمة و 
تعمااا. علااا   التااايرماااز باأسااااب علااا  العملياااا  السياساااية االجتماعياااة ة وإنماااا ا التوجاااال ال يساااتاعد المشاااارمة المؤسساااية  هااا

المجاااال فاااي  مشاااارمتها لنجااااحتسااااعد علااا   التاااييعاااد تماساااك الكتلاااة المجتمعياااة مااان أهااا  المقوماااا  هناااا   و اللااارد المساااتو  
 المسا لة 

منتصاو القارن فاي  بارت  التايوتراب،هاا قاد تاأمر  باالكثير مان العواما.  Social Bond الكتلاة المجتمعياةأن  المالح ومن 
  حجاام ومجاااال  عما. المؤسسااا أوت اخ    المجتمعاايتيااادة درجاة التناوع فاي  ضااعافها  وتتمثا. تلاك العواماا.لد  للا  أالعشارين و 
ضااافة للاا  تزاةااد حاادة الشااموك الخاصااة بمااد  شاارعية باإل  و اللصاا. المتزاةااد بااين الممثلااين السياساايين وجمااوع المااواطنينأوالتااعااد 

صاا  الكتلاة المجتمعياة للا  فقادانها القاوة أ الا  دارية المقيدة بخارا  تقنية ضيقة  وقد أد  ه ا ال عو جرا ا  والممارسا  اإلاإل
للاج االنتااار  الا  م اأمار دارياةجهازة اإلاأ داخا.عناال  يدا  مرضاأتممنها من خلق سالوميا  أو مساتو   التيواالستمرارية الالتمة 

  (Catlaw, 2008; Hummel, 2008) التماسك للكتلة المجتمعية لنتا و وسام. إلعادة أدوا  أالال  عن 

لذا ماناج المشاارمة المجتمعياة تزياد حاول ماا وجاود خاالا لدارة العاماة اإلفاي  مشاارمة الماواطنبدبيا  الخاصة اأ وتشير
تماسا  أن فيار  الااعض   مستقال   اوما يعد متمير   اتابع   اخالا حول ما يعد متمير  وجود  أ  تماسك الكتلة المجتمعية أم العمسم

 عادة الماضايسااعينيا  القارن ساتينيا  وأواما. فاي  ومن ما  اهار  المزيد من المشارمة تا  تلقيقما هو لال ن الكتلة المجتمعية
أمثلاة قاانون الايئية من طار التشريعا  الخاصة باللرما  لفي  اهر  التيمة ع  لتلسين وت،وير فرص المشار الملاوال  تس

  (Newman and Demone, 1969) ن لدارة المابا  والميار النميلةسا  الايئية وقوانيالسيا

م فمان خاالل المشااارمة الجيادة يمماان اأضال  م امون المشااارمة أكثار ن ااج    المشااارمةعلا  فكلماا اعتااد المااواطن 
 اأطاارااحلااول للمعتقاادا  والماادرما  المت اااربة  وماان ماا  يمماان التوصاا. لااادة. مقاااول ومتلااق عليااال ماان جميااع  ليجاااد

(King, Feltey and Susel, 1998: 320)   دارة العاماة مان اإلفاي  باين الماواطن والتنليا ةين لتفاعال المساتمرأن ا أ
ويات  ذلاك مان   ف ا.أج. تلقياق غاياا  ملاددة وحيااة أا من ن يعملوا سوي  أالمممن أن ةوجد مساحة عامة يممن أع امها 

  (Stivers, 1990: 86) خالل الوصول لله  أف . للصالح العام

  وقاد مشالج تلاك الدراساا  مادركات ومعتقادات الماواننينخر  تا  اختااار تاأمير المشاارمة العاماة علا  أدراسا   فيو 
فااي  تمماان ماان اناادما  المااواطن  يمااون لهااا جاادول ملاادد وفاارص مواتيااة التاايتتساا  بالكلااا ة و  التااين المشااارمة اللعالااة أعاان 
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المشاارمين للمنمماة الداعماة لتلااك المااادرة بليا  تااتممن المااواطنين تلاك المشاارمة ماان شاأنها تلويا. مادرما   عاماة دارة الاإل
  (Wang, 2001 and Halvorsen, 2003) تجاوت االنقساما  والتوص. التلاقا من 

مشااارمة فعالااة  فالعالقاااا   يساااق أيااةتماسااك الكتلااة المجتمعياااة مشاارط ال البااد ماان وعلاا  النقاايض ماان ذلااك ةاار  الااااعض أناا
فالمشاارمة يممان للقياام بمشاارمة فعالاة  جارا ا  الالتماة تشامي. نوعياا  اإلمان أجا.  ةضاروريالمشاارمة فاي  ساسية بين اللاعليناأ

للكتلاة المجتمعياة  وهما ا الباد مان وجاود ناوع   ارور  ن تناتج التماساك الأأن تولد وتلجر تناق ا  نتيجة للتنوعم ومن م  ال يممنهاا 
اقهاا ماع لوتنااع وجهاة النمار تلاك مان ات  وليس منتيجاة الحقاة لهاا مشارمة فعالةحدوث ليساق مشرط من التماسك للكتلة المجتمعية 

وصاو فياال الكتلاة االجتماعياة  الا   Rousseau, in On the Social Contract (1978) وروساوا ولا جتمااعينمرياة العقاد اال
للا  ناوع مان االتلااق  ؤد تا التايبمونها الناتجة عان التشاابها  باين المصاالح أو المناافع المختللاةم فاادون تلاك التشاابها  المشاترمة 

  (Eric K. Austin, 2010) ن ةتواجد ويستمرأا ما ليس ب ممانال طراا المختللة  ف ن مجتمع  بين اأ

: تماسااك الكتلااة المجتمعيااة ووجااود قنااوا  فاايتلقيااق المسااا لة تتمثاا. فااي  المشااارمة المجتمعيااةوهماا ا نجااد أن ضااوابط 
فكماااا قاااال  -ضاااافة للااا  ضااارورة تاااوافر مااادرما  ومعتقااادا  موجااااة مااان قاااا. الماااواطنين تجاااار المشاااارمةلللتلاعااا. المساااتمر  

 يلممه  اأشرار ون أن العامة هو ئو لقا  المااالته  بالش ةدفعال ال،ياون  ال  والثمن  أفالطون 

 :آليات المساءلة المجتمعية -د
وجماعاا   اإلعاالمآليا  المسا لة المجتمعية لتشم. التمااهرا  العاماة واإلضارابا  وحماال  الدعاياة وتلرياا   دتتعد
يشااير للاا  وجااود آليااا  جدةاادة يااة  فيجابلةتاناا  آليااا  أكثاار  آخاار رأ   وهناااك (Abu Elias Sarker, 2009)المصااالح 

 :(Malena et al., 2004) ةليتتمث. فيما  –للمسا لة المجتمعية
  صنع القرار العامفي  المشارمة -
  التموي.في  المشارمة -
  ومتابعتال العام اإلنلاقالرقابة عل  في  المشارمة -
  وتقييمال مراقاة مستو  أدا  الخدمة العامة -
  العام بشأن اللقوق القانونية للمواطن الوعيرفع  -
  اللجان العامة ولجان االستماعفي  المواطن مجهة استشارية ورقابيةمشارمة  -

   ك اللااق اللصاار لااأن الملوضااية حتا  اآلن تمت حالااة الملوضااية اأوروبياة نجاادفااي  وفيماا يخااص المسااا لة المجتمعياة
تثار حول ماد  اساتقاللية الملوضاية عان تنميماا   التيصياغة التشريعا   عل  الرغ  من الشموك في  اأخ  بالماادرةفي 

صاياغة السياساا  بالماادخال  فاي  اأخار   ممااا تثاار الشاموك حاول درجااة تاأمر أو ماد  التازام الملوضااية وروباياالتلااد اأ
ها ا اأمار يجعا. مان الصاعوبة  -صنع القارارفي  رسميب،اعال ال ةتمتع بدور  ال   مدنيتلص. عليها من المجتمع ال التي
فاي  مادنيعلا  اخاتالا تاأمير أو دور المجتماع ال اهنااك اتلاق الكان لنماام المشاورة لاد  الملوضاية   ودور  لقيام بتقيي  منم  ا

ساتلزمها تقادي  المشاورة  ي التايصنع القرار وذلك بلسب نوعية السياسا  الم،روحاة  وبلساب الماوارد والخاارا  والمعلوماا  
 هايصانع القارار فاي  مادنيأن وايلاة المجتماع ال أ  العاام بالسياساا  الم،روحاة   رأةوليهاا الا التيوبلسب درجة االهتمام 
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  (Rasmussen, 2007)طياتها للزام الملوضية عل  نلو يممن من مسا لتها في  وايلة مساندة  ولكنها ال تلم.

ماان تموياا. ماان قاااا.  ماادنيهاا ا السااياق تتعلااق بمااا تلصاا. عليااال غالايااة تنميمااا  المجتمااع الفااي  نق،ااة أخاار  أخياارة
علاا  الاارغ  ماان أن تلااك التنميمااا  ال تنماار للاا  هاا ا فصاانع القاارار  فااي  الملوضااية لللصااول علاا  وايلااة المشااورة لتساااندها

اا ف ناالالتمويا. معااامق أو مقياد علاا  اسااتقاللها   يعما. ماان من،لااق والمعارضاةو لصاانع السياسااا   اماان الصااعوبة أن نجاد تنميم 
 فشالج قد مدنيتنميما  المجتمع ال جميع  وبشم. عام ةر  الاعض أن قد ي عو من عملية المسا لة ال  اأمر  -العامة
  (Eva G. Heidbreder, 2007) أن تلعب دور الوسيط بين المواطنين داخ. االتلاد وبين الملوضيةفي 

ناااوع مااان  أ  تقياااي لأو  –للمساااا لة المجتمعياااة  معااااةيرها ميممااان اساااتخداميممااان تلدةاااد ساااج ممارساااا  بشااام. عاااام و 
 :(Ackerman, 2005: 20) ةليمما  هيو  -المسا لة 

 :العقاب مقابل الثوابهيكل  معيار -1
 دا  اللعال  ولكن المشملة تكمنمانة والعدل واأج. ضمان اأألتلقيق المسا لة  من  المهمةتعد العقوبة من الوسام. 

قارار أو القياام بأياة مااادرة   أ  من شأنها أن تشا. ةاد الموااو العاام عان اتخااذ التيالعقوبة استخدام آليا  في  الماالمةفي 
بالنسااة و   سالايك التصاليح السالو فاي  ملادود هاار تأميلكن لألدا  المتميز   ان الممافب  تعد حافز  أوعل  الجانب اآلخر نجد 

داة الممافااأة  ويرجااع ذلااك للاا  الااربط بااين المسااا لة المجتمعيااة أالمعاقاااة منهااا للاا   ة دا أللاا   للمسااا لة المجتمعيااة نجاادها أقاار 
ذلاك يممان للمساا لة المجتمعياة أن مان رغ  باالنلاو حالاة مان الم اب أو االعتاراض  و  جتمااعيعاراض للتلارك االأ واهور 

اا والدولاة  ف مادنيطار مان الشاراكة باين المجتماع اللفي  ما ت  تناولها لذاتكون ذا  فاعلية  وجاد  دوليالاناك الالمالحماا  وفق 
اهنااك الخارا  الدولية ف ن  واقعنال من أ يلادث للم،الااة بتلساين الخادما  العاماة بأسالو  بعياد  مجتمعايمان اللاراك ال انوع 

 ( World Bank, 2004a: 2كثر وفا  لوعودها )أدا  و اأفي  موما  بأن تكون أكثر رشادةم،الاين الل  عن الم ب

 اأدا ممن ت،ايقها من خالل استخدام ما يعارا با،اقاة الماواطن لتقياي  أتلك النوعية من العالقة بين المجتمع والدولة 
Citizen Report  أوCard الوقاج المعاصار اساتخدام تلاك فاي  دوليةتزاةد استخدامها حول العال   وقد ساند الاناك الا التي

خار  علا  مساتو  مللياتهاا مثا. أدول فاي  ياا والللااين وبيارو  ما  انتشار  بعاد ذلاكلاانأو  أوغندادول مثيرة مث. في  الا،اقا 
لذا مااان  مااا حالااةفااي  تهاااهميأ م حياا  ةاارون عاادم اأداة تاار  عاادم جاادو  تلااك  التاايرا  هناااك بعااض اآل نلكااومرانيااا والهنااد  أ

والسياسااية  اإلداريااةتواطااؤ مااع القيااادا  وجااود ومااع ذلااك يصاار عليهااا نتيجااة   المواااو العااام علاا  علاا  بالممارسااا  الخاطئااة
(Jenkins and Goetz, 1999: 619  ) 

داة ب،اقااة التقياااي  أوأخاار  للممافاااأة  فعنااد اساااتخدام  عقااا للدوا  أسااا لة علااا  من يشااتم. نماااام الأوبشاام. عااام ال باااد 
عن اللساد ولدةها الصالحية للمواطن ال بد أن يصاحاها وجود جهة عامة مستقلة ذا  صلة وميقة بالمواطن وتتول  الكشو 

 واأوماااادتمنا ولمااا يعاارا باا -الااحثااة رأ فااي  -وهااو الماانهج القريااب  بتلوياا. الق ااايا للماادع  العااام لمعاقاااة المواااو العااام
Ombudsman  االسمندنافية منها  والسيما  الكثير من الدولفي 

 :مقابل تحقيق النتائج اتباع القواعدمعيار  -2
بالرسااامية تلااازم المنمماااة  التااايطياااة مااااكس وبااار عااان بيروقرا -عااان اتاااااع القواعاااد المساااا لة –ولااا  أوتعاااار النوعياااة ا
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جارا ا  الصاارمة تلارر المنمماة مان اإل التايدارة العاماة اللدةثاة تعامالتها  بينما تعار النوعياة الثانياة عان اإلفي  والالملية
 -الااحثاة رأ فاي  –نساب وسايلة للمساا لة المجتمعياة أو   ( Barzelay, 1997  )اأدا باداع والمسائولية عان وتؤمد عل  اإل

  اأدا االلتزام بالقوانين مع االلتزام بت،وير  معيار  تؤمد عل   التي هي

 :أو الرسمية المؤسسةدرجة معيار  -3
ا ماا وناادر    مادنيالجهود لتعزيز المسا لة المجتمعياة بالتلقامياة واللردياة مان قاا. مجموعاا  مان المجتماع التتس  غالاية 

أو مياان معتارا باال داخا. هيما. الدولاة  وجادةر بالا مر أن هنااك مالماة  قاانونيصاورة تنماي  فاي  تلاك المجموعاا  لدرا ةت  
فاي  ت امين المشاارمةفاي    المساتو  اأول ةتمثا.لماوميمساا لة الجهاات الفاي  ةتويا  من آليا  المشارمة المؤسسايمس

 لين عمااوم للتواصاا. مااع المااواطنيناوجااود مااو  واإلجاارا ا للجهااا  اللموميااةم بلياا  تلاازم القواعااد  الخ،ااط االسااتراتيجية
Street Level Bureaucrats  ليجاادفاي  ةتمثا. الثااني  المساتو  والتاداخ. معاال مادنيمسئوليته  استشاارة المجتماع التكون 

والممارسااا  اللموميااةم وذلااك ماان خااالل العماا. مللقااة نشاا،ة اأفااي  موميااة مهمتهااا ضاامان المشااارمة المجتمعيااةحكيانااا  
القاانون تلازم فاي  المساتو  الثالا  ةات  فياال تلدةاد آلياا  التشااركو  والجهاة اللمومياة  مادنيوص. مع اللاعلين مان المجتماع ال

 عملية صنع السياسا  العامة في  مدنيتمع الالمختللة ت مين فاعلين من المج مومة بمياناتهالبموجاال ال

اأخااا   نااادرةالحااا  ت  بينماااا الثاااانيا ةلياااال المساااتو  كثااار شااايوع  مااان المشاااارمة هاااو اأ اأولر بالااا مر أن المساااتو  وجااادة
 والواليااااااا  المتلاااااادة  داريااااااةجااااارا ا  اإلقااااااانون اإلولمساااااتو  الثالاااااا  سااااااتخدام انمااااااذ  النااااااادرة اللوماااااان ا  بالمساااااتو  الثالاااااا 

Administrative Procedures Act   لياا يبول  الشاعايةقاانون المشاارمة وBolivia’s Popular Participation Law 
القااوانين للاا   ضااافة  هاا ا باإلMexico City’s Citizen Participation Lawالممساايك   وقااانون مشااارمة المااواطن

  (John M. Akerman, 2005: 18-20) اجتاحج العال  التيية المعلوما  الخاصة بشلاف

فاي  المساا لةفاي  المشاارمة ومأسساةوجاناب اللادة  عان ماد  للا   أناال التأكياد علا ها ا الصادد فاي  اأي   ومن المه  
اأالجها  اللمومية  ال بد    فاالقوانين الجيادة وحرياة مادنيبالنسااة للمجتماع ال والمأسساةوفر ناوع مان اتاو اللادة  عان ا مان ي  

بناا  قناوا  مان تممناال مان  مان بناا  قادرا  مادنيلا  ةاتممن المجتماع ال لذااللصول عل  المعلوما  تكون ذا  قيماة ضائيلة 
اسااك فيمااا يعاارا بتم اسااابق  عليااال  التأكياادتاا   الاا  وهااو اأماار   جاا. تلقيااق مسااا لة فعالااةأاللااوار مااع الجهااا  اللموميااة ماان 

  الكتلة المجتمعية

 :المشاركة والتضمينعمق درجة معيار  -4
اا ة حرمااا  المشااارم غالايااةعلاا   حاا ماان المالنااال أمساام  ودرجااة التملماا.و  وهنااا نجااد  اقااد ي،لااق الاااعض عليهااا أي  
  ولكان ةنادر أن نجاد فااعلين مان المجتماع منتشارةممارساا   هايفاللقاا ا  وور  العما.  مالمجتمعية مونهاا شادةدة السا،لية

 أن هناااكةاار  الاااعض علاا  النقاايض ماان ذلااك و خ،ااوة بخ،ااوة   لمااوميصاانع القاارار ال  ماادعوين للاا  متابعااة عمليااا ماادنيال
اا الجهاا  اللمومياة  ففاي  ل  وم،ايو صنع القرارل -مجها  للمسا لة  -حدود لت مين المواطنين  ضرورة لوضع  تلاكلوفق 

 أحااد –ساااي. المثااال  علاا  –صاانع القاارار قااد ي ااعو القاادرة علاا  المسااا لةم فكيااو للاا  داخاا. عمليااة ن الت اامين فاا اآلرا  
 ن والمشاارمةأةار   أن الااعض أ  اللم  علا  ماد  جاودة تلاك الوجااة في  اعداد وجاة ما أن يمون موضوعي  ل في  شارك
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 رأ   ويممن التارير لها ا الاCo-management Is Irreconcilable With Control“دارة ت عو من الرقابة اإلفي 
 عاان اللاااعلين اللمااوميين ماادنينابعااة ماان اسااتقاللية وتلقاميااة اللاااعلين ماان المجتمااع ال ماادنيأن قااوة رقابااة المجتمااع الفااي 
(John M. Ackermanl, 2005:19   وياازداد اأمار سااو  )ماان شااأنها  التايو الجماعااا  أمااان اأفاراد  لذاحالااة ماا فاي  ا

عل  ممارساة  بقدرتها – اق،ع   –ن ي،يح أفه ا من شأنال  نلسها  عل  تموي. من اللمومة ون ة تلصلمسا لة الجهة اللمومي
التنميما  المجتمعياة  جميعلص. عليال يه ا التهدةد ما اذا مان ه ا التموي. وطأة قد يخلو من لكن المسا لة المجتمعية  و 

 عل  نلو من المساواة والشلافية 

فااااراد أودرجااااة التملماااا.  فكلمااااا مااااان  والمأسسااااةودرجااااة    خيااااريناأ معيااااارينوجااااود ارتااااااط قااااو  بااااين ال وتاااار  الااحثااااة
تيجااة   أكااان ذلااك نسااوا  تلقيااق المسااا لةفااي  تاد  مصااداقيته  وقاادرته  علاا  المشااارمة  كثاار تنميماااأومجموعااا  المجتمااع 

 تلقيق المسا لة في  يممن االعتماد عليها مؤسسيةجهة مزيادة االعتداد به  ل مألزيادة مقدرته  عل  المشارمة 

 :شمولية المشاركةدرجة معيار  -5
 المتخصصاااينب اللااااال  لت ااامين مجموعاااا  صاااميرة مااان المنمماااا  غيااار اللمومياااة وبعاااض أغلااافاااي  هنااااك ميااا.

قاعادة المشاارمة وتنوياع ن توسايع أها ا الساياق فاي  المساا لة  والماارر الم،اروحفاي  والسياسيين من ذو  التوجهاا  المعتدلاة
سيصعب مان عملياة المساا لة نتيجاة لمياا   ال  اأمر    ريين من السياسيينن يلتح الاا  لمير المتعلمين واليساأمن شأنال 

دامرة المشارمة واللوار   لكن لمة موحدة لللوار وغيا  القي  المشترمة  وير  الاعض أنال عل  الرغ  من وجاهة ه ا المن،ق
أن  دامارة المشاارمة مان شاأنالوتناوع اتسااع ف(  Walter Eberlei, 2001: 15) يتادريجولاو بشام. ن ةات  توسايعها أال باد 
فيماا ةتعلاق مان معااةير أو  مادنيدراك الموالين العماوم لماا ةنتماره  مان المجتماع اللالمسا لة نتيجة لعدم في  لقق اللاعليةي

   فسايمونون علا  توقاعنلساها مان الاوتقاة مادنين من المجتمع الو ن العموم واللاعلو ذا مان الموالف  مالحما  لتقيي  أدامه  
ن وجاود مساتو  معاين مان التوقاع يماون ةار  الااعض أوعل  العمس من ذلاك وعل  تام بتوجها  ومعاةير ومواعيد المسا لة  

لكثيار مان التوقاع يماون غيار مرغاو  فياال أناال فا ن اذاتاال الوقاج فاي  ولكانالتخ،ايط طويا. الماد   في  ا لتلقيق التناغ مليد  
 المسا لة في  ل  الس،ليةل ؤد ة

حالاة ت اييق المشاارمة فاي  هاا  ةات  انتقاقاد  التايأن المجموعاا  فاي  لتوسيع وتنويع قاعادة المشاارمة ةتمثا.ساب آخر 
بينمااا   وصااورية ،ليةبهااا أن تكااون عمليااة ساا هاايعلاا  فعاليااة المسااا لة وينتممااا ةااؤمر تكااون حساانة الماان والثقااة باللمومااة  

دا  اللموماااة ألمراقااااة  حاااافزلماااا يمثلاااال مااان ا قاااد يماااون ملياااد    و عااادم الثقاااةأ والتشااامك قااادر مااان ساااو  المااانوجاااود ن أنجاااد 
(Catalina Smulovitz, 2003   ) 

يمثلاال ها ا  الا  والثارا   التلاد في  لتوسيع وتنويع قاعدة المشارمة ةتمث. يممن رصدر -الااحثة رأ في  – ساب مال 
 بالملكية لماادرا  المسا لة المجتمعية  اإلحسابلل  تيادة درجة القاول و  ؤد ة ال  النوع من المسا لةم اأمر 

 :بسلطاتها الثالث الحكوميةالجهات  ةمعيار شمولي -6
ماان خااالل  تنلياا  عااادة مااا ةاات  اأخاا  بالمسااا لة المجتمعيااة بالنساااة للجهااا  التنلي يااة لللمومااا   ف صااالح الجهااات ال

  ما لك ق ااميوال تشاريعيهماال مساا لة الجهاات الل ماع ذلاك  اأهمياة  ولكان ال يممانفاي  مار غاياةأالمسا لة المجتمعية هاو 
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ا لسارية وحساساية بعاض المعلوماا  نمار   طاالقاأصاعب علا  اإل هي -ق اميالجهات ال -مسا لة اأخير  مع مالحمة أن
مساا لة ذلك شاأن في  شأنال  نتخابيالتصويج االأداة يممن مسا لتال من خالل  تشريعيةتعام. معها الق ا   الجهات ال التي

وقابلياااة كثااار اأجهااازة جاذبياااة أللدولاااة يعاااد  تشاااريعين الجهاااات الأجااادةر بالااا مر و   ق ااااميوال تنليااا  ال اآلخااارين  الجهااااتين 
للصااول علاا  لتواصاا. العامااة ماان خااالل عقاادر جلسااا  اسااتماع و مااع ويرجااع ذلااك لتلاعلااال المسااتمر   للمشااارمة المجتمعيااة

  (John M. Akerman, 2005: 32-33) دوا خر ه ر اأآل  ل مشورة والتلاور مع الجماعا  الملتجة   ال

 :نتائج وملخص الدراسة
وماا ا   التشااارميةوالديمقراطياة اللوممااة اا. فااي  هادفج الدراسااة للا  تلدةااد بعاض الملاااهي  الخاصاة بالمشااارمة المجتمعياة

 والممثلاة الديمقراطياةتعاان  منهاا آلياا  الانم   التايوجاال القصاور أ  وتناولج الدراسة بالال  والتللي. مدنيالمقصود بالمجتمع ال
 طن دور ملاور  ماوايماون فيهاا لل اللومماةاا. فاي  دعج لل  الالا  عان آلياا  جدةادة التيآلية االنتخابا  بشم. رميس  و في 
 لة مساافاي  صانع القارار ومان ما  صاياغة السياساا   وما افاي  رمز  ه ر الورقة علا  دورر ملاعا. رمايسوقد  الشأن العام في 

أن تكااون قااد ماار  بالمراحاا. وجاادةر بالاا مر أن تلقيااق تلااك المشااارمة اللعالااة ماان قااا. المااواطنين ال بااد  اأجهاازة اإلداريااة للدولااة 
 :ةوضلها ما ي،لق عليال وتدر  المشارمة المجتمعية و حي  التيو التالية  

 (Informing)مجاارد التعهااد ماان قااا. الجهااة اللموميااة باا عالم المااواطن فااي  صااورها الاداميااة ممثلااةفااي  تكااون المشااارمة
 ا صانع القرار والادام. المتاحة ةواجهه التيبالمشمال  

ماااا يخاااص ماااا طااارح مااان للتأكياااد علااا  أهمياااة تجمياااع اآلرا  في (Consult)ستشاااارة مااا  تتااادر  المشاااارمة لتأخااا  صاااورة اال
 سياسا  وبدام. 

تسع  للتلاعا. المااشار ماع العاماة بشام. مساتمر للتأكياد علا  أخا   التيو  (Involve) مين التفي  المرحلة الثالثة تتمث.
 االعتاار والتأكيد عل  التله  الجيد لها في  االهتماما  والمشمال  العامة
فاي  تنميمااته  المدنياةفاي  ماع العاماة ممثلاين تنسايقلقاق الوفياال ةت (Collaborate) تعااون الفاي  المستو  اأعلا  ةتمثا.

 ح الادام. وتلدةد الادة. اأف . عمليا  صنع القرار واقترا جميع
فااي  وفيهااا يمااون للمااواطن اللااق اأصااي. (Empower)يلااددها التاادر  تعاارا بااالتممين  التاايالمرحلااة الخامسااة واأخياارة 

   (International Association for Public Participation)بتنلي ر  واإللزام النهامياتخاذ القرار 
فيهااا المااواطن تعاااون ة التاايساااي. تممااين المااواطن و فااي  الخ،ااوة قااا. اأخياارةمااع وهماا ا نجااد أن موضااوع الالاا  ةتلااق 

وجاادةر الرقابااة والمسااا لة عاان تنلياا ر  وينسااق مااع اأجهاازة الرساامية ماان أجاا. صاانع القاارار فااي  بتنميماتااال ومؤسساااتال المختللااة
باعتاارهمااا  Involvementوالت اامين  Participation شااراكةال ملهااوميهناااك ماان يسااتخدم علاا  نلااو التاارادا بالاا مر أن 

  Engagement (David Campbell, 2010: 309)المشارمة  نأدوا  لتممين المواطن م

اساتخدامها لتقيااي  وماا ا هنااك مؤشاارا  عادة يمماان   مادنين هناااك ضاوابط لمشااارمة المجتماع الأومماا تااين ماان الالا  
شام. فاي  مادنيرورة أن ةات  ت امين المجتماع الضا وروبايدراسة تجرباة االتلااد اأتاين لنا من خالل قد   و مستو  المشارمة

مختللاة لتلقياق الشاراكة بالنسااة وأدوا  اللاعلياة مان عملياة المشاارمة  مماا تا  تنااول آلياا   تتلقاق لكي مؤسسيأو  تنميمي
مماا ذمار  –ةوجاال لتلاك اأدوا   الا  لكان النقاد الادام  و من واقع الخارا  الدولياة   (صنع القرار والمسا لة) الدراسة تمير  لم
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ولكناال   ال  ن بع اها قاد يماون مماثأ أ  أنها قد تشجع عل  التداول أو المشاارمة ولكنهاا غيار ممثلاة  والعماس صاليحم -قاال  
 ن المواطنين من جهة والخاارا  وصاناع القارارعادة صياغة العالقة بيل في  هنا لتلد ا من م  ةتمث.و   ال يعار عن المشارمة

تلعياا. المواطنااة واعتاارهااا فااي  اللدةثااة  الديمقراطيااةيمماان اللاا. ممااا تشااير النمريااا  و ماان جهااة أخاار    دار  الجهااات اإلفااي 
الخاارا  الماوالين العماوم ها  ن أو   تنمار لللارد م،الاب للخدماة التايللعالقاة  تقلياد من الانمط ال ال  ا من العم. العام  فادنوع  
بليااا    هااا  مااان ةتولاااون حااا. مشااامالتال نياباااة عناااالم فااا ن المواطناااة اللعالاااة تممااان الماااواطنين مااان التلكيااار أنلساااه  وبأنلساااه و 

اأماار وماا ا تخصاايص الماوارد الالتمااة لتلعيلهااا علاا  أرض الواقاع  وهاا ا يسااتلزم   تالممهاا  التايةتممناون ماان طاارح الماااادرا  
  بمعن  خ وعه  للمسا لة  نلسه  وتلمله  تاعا  ه ا القرارألمواطنين من أخ  القرار باأصالة عن تقوية وتممين ا

ن ه ا التوجال ال يعن  التقلي. من شأن عنصار الخاارة  ولكناال ةللاج النمار للا  عملياة دةناميمياة للمشاارمة تلتا. فيهاا ل
ا للقادرا  المؤسساية للممارساا  المشامال  وباعتاارهاا تعزياز   ة باعتاارهاا ماوارد جدةادة للا.وليه  اأ  راآالمواطنين و  مساهما 
اا. ماا فاي  المشارمة المجتمعية ملكرة وممارساة ال بد من التأكيد عل  أهميةا وأخير    (Boyte and Kari, 1996: 24) التشارمية

مواجهاة اللموماا  فاي  مادنياكتساها المجتمع ال التيمان من أبرت صورر القوة  ال   سياسياللراك الفي  تشهدر اأمة العربية من تخ 
مع مراعاة ضاوابط المشاارمة اللعالاة وماع مراعااة  ة صنع سياساتال وتلدةد حاضرر ومستقالفي  المشارمة اللعالة من تممنال التيالمختللة 

 طن ئ لل  استقرار الو يت  استماللها لتلقيق مبر  شخصية أو عل  نلو يس لذاما قد ةنج  عنها من مثالب 
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ABSTRACT 

There is a great argument in academic literature over the implications of governance 

from the standpoint of the relation between governments and their societies. The new relation 

involves civic engagement as a cornerstone that enhances the legitimacy of democratic 

process. Civic engagement in international experiences proved to play a very important role in 

activating effective decision making and accountability through enhancing the readiness of 

citizens to accept public policies; thus enhancing the legitimacy of governance output. 

Accordingly, the paper tries to elaborate on the meaning of governance and civic 

engagement and its origins. It tries also to investigate the impact of civic engagement on 

decision making and accountability from international perspective, exploring, thus the 

different tools used for effective engagement in the two fields that represent the focal 

defendant variables of the study- decision making and accountability. 

Worth mentioning is the special concern that this paper gives to the experiment of the 

European Union, and this could be justified by the redundancy of academic writings that 

analyzed the role of civic engagement in enhancing the effectiveness of the European 

Commission in making decisions and activating public accountability in order to increase its 

legitimacy. 

The paper ends up with some suggestions concerning the requirements of strong civic 

bond that represents the essence of effective engagement. Also the researcher suggests the 

necessity of building a dynamic participation in which citizens’ opinions are perceived as new 

resources for problems solving and as an enforcement of institutional capacity of participatory 

practices. 


