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ها المطالبين يفع من مواطنامنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بددول ها يالتغيير مهمة شاقة شرعت ف

ولة، إال أن اإلصالحات همازالت مجمنطقة مصيرهم. الوجهة النهائية مسار التقرير  ىبدور أكبر ف

  المستقبل.خارطة "، ستكون بغاية األهمية لرسم وأنظمة الحكم ةوكم"الح ىالجارية ف

المفتوحة  مةحوكاألهمية الكبيرة للسلطت الضوء على  ىهبت خالل الربيع العرب ىرياح التغيير الت

ن الفقر ونشر الرخاء المشترك. تلبية المطالب الشعبية وتحقيق األهداف الرامية إلى الحد م ىوالشاملة ف

التحوالت الجارية وإصالح و أساسية إلطار التواصل الجديد، ركيزةومن خالل تحويل الحكامة إلى 

  السياسات الهادفة إلى زيادة الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين.

أفريقيا أدى إلى  الشرق األوسط وشمالإقليم  ىف ا فى ذلك أنظمة الحكم السائدةوكمة بموكان ضعف الح

 ىاألحيان بحسن النية. وأدى هذا ف بعض ىنفذت ف ىالسياسات العامة واإلصالحات الت قويض فعاليةت

تحقيق النتائج  ىمختلف أنحاء المنطقة ف ىت الهائلة واالستثمارات العامة فجانب منه إلى إخفاق التدخال

بشكل عام كال  وكمةاعترت إطار الح ىالمرتقبة. وعرضت أوجه القصور التاالجتماعية واالقتصادية 

انون، من المؤسسات العامة الرئيسية والخدمات األساسية لالستحواذ والفساد. وقوض ذلك من سيادة الق

  عالقات واالمتيازات.يقوم على ال ىوفرض حكم األمر الواقع الذ

وبة لترسيخ سات المطلية والسياومع هذا، توفر التحوالت الحالية فرصة نادرة لوضع التغيرات الهيكل

لكن إصالح ، حيويا   يمكن أن يلعب فيها دورا   ىتركز على المواطن الذ وشموال   مة أكثر انفتاحا  وكح

مة ال يحدث بين عشية وضحاها. إنها مهمة هائلة، وتتطلب تكيف كل من المواطنين والحكومات وكالح

ة قوانين وسياسات صياغ ىا. فال تكفات، والتصرف بناء عليهوليئمع مجموعة جديدة من الحقوق والمس

  (1). تنفيذها ىجديدة، بل ينبغ

لتمكن من الوقت الراهن ل ىأصبحت من األولويات فعبر إشراك المواطنين هرة الفساد محاربة ظالذلك 

  (2)ب. وأيضا  الشعوتحدث في عديد من الدول  ىمواكبة كل التغيرات الت

أضحى من المبادئ األساسية ة ن العامئوإدارة الش ىواإلدارية ف والمشاركة السياسية  لة الشفافيةأن مسإ

تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول، وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور وقابل للجدل  ىالت

يحكم ويسود كافة األنشطة  ىلك المبدأ الذوذكمبدأ عام،  افيةالشفلصالح  بعد يوم واالنتقاص يوما  

ية األساس حد الشروط والمقوماتالشفافية أ وباعتبار أن ،ىووظائف وأعمال الحكومة وجهازها اإلدار

  (3). الرشيد دحد أهم الشروط للحكم الجيأكافة المجاالت التنموية و  ىللتنمية الشاملة والمستدامة ف

وهو  لإلبداعيساعد على خلق مناخ  ،ن العامةئوإدارة الش ىكمبدأ عام فدارة بالشفافية ل اإلتفعي ن أهميةإ

باعتبار أن  ،والسياسيةمختلف التنظيمات اإلدارية  اد كل السلوكيات غير السوية داخلبعإيعمل على ك بذل

ر قضاء على الفقوالجل أإيجاد آلية من   تعمل علىالمجتمعات المعاصرة  ىالحالية ف التنموية األهداف

  حقوق اإلنسانة وحماي قراطيةالديم واإلدارة للشعوب وتحقيق الحكم الراشدالمعيشية  ورفع المستويات

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts


 
 

P. 3 

والوقاية من  التطويريواالبتكار  والتعليمي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ،اإلداريواإلصالح 

د مبدأ عام للشفافية ها إال مع وجوقتحقيأمور ال يمكن  ،أداء وظائفها ىاإلدارة ف نجاح الفساد, وأن

كانت  مؤسساتها عامة مختلفى ف ،نمن قبل المواطني الدولة ىون العامة فئالشإدارة كافة  ىوالمشاركة ف

حقل االتصاالت والثورة  ىف الحديثة تشهد تطوراتأن األزمات  بعين االعتبارمع األخذ  ،أم خاصة

أن  الحكوميةعلى اإلدارة ع، ول التغير النابع من ثقافة المجتمتقبن التنظيمات المنفتحة أالتكنولوجية, و

يحتم البحث عن المضمون الصحيح للشفافية  ىاألمر الذوهو  ,شفافيةتأخذ بجهود اإلصالح واإلدارة بال

 شيد المسئول. تعتبر من متطلبات الحكم الر ىالتوالمسائلة واالنفتاح 

من  جل التقليلأافية أن تجد بيئة عمل مناسبة من الشفدارة بيمكن لإلمدى  ىإلى أوهنا يثور التساؤل، 

  (4). حقيقيا   أصبح مطلبا   ىرسيخ مبدأ اإلدارة بالشفافية الذوبعد ذلك ت ،؟ ظاهرة الفساد

 

  ة:تحقيق التنمي ىبالشفافية ف اإلدارةدور  *

واإلدارة  تجعل الحكومة تىى الوه ىطرق التنمية واإلصالح اإلدار  ن اإلدارة بالشفافية تعتبر من أهمإ

 ىال تخف ،للعاملين والجمهور مكشوفبها  بيوت من زجاج كل ما ىتعمل ف  بمختلف أجهزتها  المحلية

إدارة  ىف إشراك المواطنين ك تحقق الجودة اإلدارية من خاللبذل ى، وهةوال توجد بها دهاليز معتم شيئا  

ويد المواطنين بالبيانات والمعلومات الصادقة عن ن تزتضم ىلتت او اتخاذ كافة اإلجراءا نهم العامة،ئوش

 فنيا  ) لجدوى المبررة لقراراتهامع إعالن أسباب ودراسات ا، وأعمالها كافة خططها وبرامجها وأنشطتها

  (5). قانونيا   – اجتماعيا   - تكنولوجيا   – اقتصاديا   – ماليا   -

لم ادول الع ىف ىيجب على نظامنا اإلدار ىالت لشاملة والجودة االيب إدارة اإلدارة بالشفافية من أس وتعتبر

 ن: م انطالقا   مختلف المستويات اإلدارية ىف ق األفضل واألجودجل تحقيأويعمل من  الثالث أن يتضمنها

 من جديد دءالب ىتعن ى)الت من خالل تطبيق مفهوم الهندرة اإلدارية ىإعادة تنظيم الجهاز الحكوم -

 ا(. واألنظمة وأساليب العمل وغيره نانياإلجراءات والقومن حيث 

 ة. التنظيمات اإلداري بها داخل نين واألنظمة واإلجراءات المعمولوير القواتط -

 ء. والتدريب وقياس األدا عداداإل لمن خال نمية وتطوير الموظفينت -

 ة. اإلدارة بالشفافيعتبر من مقومات ت تىوإجراءات العمل ال ،كل التنظيميةطوير الهيات -

 

 : دمكافحة الفسا ىبالشفافية ف دارةاإلدور  *

بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة االنتشار ذات  ىالمالو ىرالفساد اإلدا و ،ث تعتبر ظاهرة الفسادبحي

درجة تختلف  واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، و جذور عميقة تأخذ أبعادا  
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مختلف  ىونة األخيرة باهتمام الباحثين فاآل ىاهرة الفساد فت ظحظيذ إ شموليتها من مجتمع إلى آخر.

االجتماع، كذلك تم تعريفه وفقا  لبعض المنظمات  علم السياسة و القانون و االختصاصات كاالقتصاد و

 .منها ىال يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسة حتى أضحت ظاهرة العالمي

  استغالل أيضا    ىلوظيفة العامة للكسب الخاص، بمعنا هو إساءة استعمال السلطة العامة أو :الفسادو

  (6)ة. بما يخالف القواعد الموضوعيأو المنصب الوظيفى  المركز

 رالبد من تواف ،ى بشكل خاصمكافحة الفساد اإلدار ىف بدور فعال وحتى تساهم اإلدارة بالشفافية

 ى: ما يل ىها وتتمثل فأهداف تحقيق ح الشفافية فىتعتبر أساسية حتى تنج مجموعة من العناصر،

 ى. ق مستوى متقدم من التطوير اإلداررورة تحقيض -

ة وكذلك أجهزة الخدمة المدني ىتنسيق بين األجهزة المعنية بالتطوير اإلداررورة إحداث الض -

 والعامة. 

 ا. تقنياته ىمع ضرورة التحكم ف ،طوير شبكة المعلوماتت -

  (7)ت. الترقيا ىام مبدأ الكفاءة فمع استخد ة،ت اإلداريللتنظيما ىوالفرد ىيم األداء المؤسسيقت -

تواجه خطط التنمية، خاصة  ىبرز المشكالت التأب المجتمعات أن ظاهرة الفساد من غلأومن هنا أدركت 

وأفضل آلية  ،راء والمختصين على ضرورة مكافحتهتقارير الخب تفقتوا ،المجتمعات والدول النامية ىف

 ة. فافياإلدارة بالش ىه لذلك

 مفهوم إشراك المواطنين: * 

الحياة العامة.  ىل لكل مواطن من الشعب للمساهمة فهو الحق المكفو ،الشأن العام ىحق المشاركة فهو 

سواء من المحتمل أن تؤثر عليه،  ىاتخاذ القرارات الت ىأو مجتمع حق المشاركة ففلكل فرد أو مجموعة 

الشأن العام يتمثل بداية  ىفحق المشاركة فع. تأثير على المجتمأو قرار خاص له  ىكان هذا القرار حكوم

لكن األولى من ذلك هو حق الفرد االستفتاءات، و ىلالنتخابات، والمشاركة فحق التصويت، الترشح  ىف

حترم، ويتم مناقشتها المنتديات العامة، وأن تسمع هذه اآلراء وت ىلحر عن أفكاره وآراءه فالتعبير ا ىف

االعتبار وتوضع باعتبارها نقاط أساسية  ىهمومهم فالمجتمع. فمن حق المواطنين أن تؤخذ  ىفومداولتها 

 ة. الحكوميعلى قائمة األجندة 

تحدث عدم المشاركة السلبية عندما يشترط على حيث ة، الشأن العام مستويات مختلف ىوللمشاركة ف

من أشكال المشاركة يخبر بها شكل  ىهة . والمشورالمواطنين قبول مجموعة من القرارات المحددة سلفا  

اعتباره ردود أفعالهم على الرغم من أنهم ال  ىولياتهم ويأخذ فئالقرارات العامة بحقوقهم ومس ىمتخذ

بالضرورة إلى استخدام إسهاماتهم. فالمزيد من األشكال اإليجابية للمشاركة، مثل الشراكة  يلجئون

المواطنين سلطة أكبر للتأثير على السياسة  ىسلطة، تعططن للالمواوالسلطة المفوضة وإمكانية مراقبة 

مشورة لتدخل على مستوى الفمعظم شعوب الدول الديمقراطية لها حق اة، ومراقبة الخدمات العام
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المشاركة حدود عدم  ىية، فقد تم دوما  حصر المصريين فعلى اختالف العصور التاريخة، والشراك

  (8). سلفا  رارات تم اتخاذها جموعة من القإطار قبول م ىالسلبية ووضعهم ف

والقيام  ،ىون مجتمعهم، وإبداء الرأئتدبير ش ىلعامة مساهمة األفراد فالحياة ا ىيقصد بالمشاركة فكما 

غير  ،ق المشاركة ضمن الحريات السياسية. ويندرج حووطنيا   بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة محليا  

 ثراتقع على النقيض من ثقافة عدم االكثقافة ت ىإذ ه ،ونها مجرد حقم المشاركة يتجاوز كأن مفهو

حاجة كل مجتمع إلى ترسيخها عن طريق التنشئة الديمقراطية القائمة على  ىمما يعن واليأس والعزوف،

 ىول فئإرادة المواطنين للعمل المس ىذلك أن قوة الديمقراطية تكمن ف أسس التعبئة والتكوين المستمرين،

وهذه  ،ئهموتقييم أدا ، واختيار من يمثلهم،ىالتدبير العموم ىوالمشاركة مع غيرهم ف العامة الحياة

حدت بالمنظرين للديمقراطية للحديث عن الذهنية الديمقراطية المقترنة  ىالت ىلعمليات مجتمعة ها

  (9) بالتكوين والممارسة السليمة.

يجب أن يكون له دور فعال المواطن عامة عن أن دالالته ال فى(Partnerships)  ويعبر مفهوم الشراكة

. ولما كان أهم ما يميز اإلدارة الحديثة )إدارة ىالمحلى/يعيش فيه على المستويين الوطن ىالمجتمع الذ ىف

هو إشراك المستفيدين من نشاطاتها. فإن تحقق ذلك يستلزم إجراءات متعددة  المؤسسات/إدارة الدولة(

مع  د الشراكةالشأن العام من خالل مؤسسات أهلية تعتم ىالمشاركة فهدف تمكين المواطن من تست

وتعقيد بيروقراطية فالشراكة المجتمعية تقلل من أخطاء المركزية )قصور وعجز ، المؤسسات الحكومية

  (10) ى(.الجهاز الحكوم

 : كمنهج إشراك المواطنين* 

نقيس من خاللها  رات كمية ونوعية()آليات، ميكانيزمات، مؤش تضمن اعتماد حزمة من اإلجراءاتي

 ىمات، نقابات، مجالس محلية(، ويعنالشعبية وفق أطر مؤسسية حديثة )جمعيات، منظتحقق المشاركة 

 إدارة الشأن العام ىب متعددة إلشراك أفراد المجتمع فذلك العمل من خالل واحد أو أكثر من أسالي

 إستراتيجيةنشاطهم، فليس من المهم إعداد وثيقة أو  وتوزيع األدوار بين الشركاء وفق قدراتهم ومجاالت

 ىلمجتمعية آلية مهمة ف، بل المهم أيضا  تنفيذها على أرض الواقع، وهنا تكون الشراكة اللمشاركة الفاعلة

 د. الداعم لبناء الحكم الرشي ىالعمل الجمعاستدامة 

 إشراك المواطنين كعملية: * 

، وتتضمن مجموعة السياسات واإلجراءات القانونية واإلدارية جتمعإلى توسيع الخيارات أمام المتهدف 

وهذا  ،ىوالوطن ىوضع اآلليات على المستويين المحل ىفالالزمة لتمكين أفراد المجتمع من المساهمة 

إلى حالة المشاركة والفاعلية. وهنا تكون العملية المجتمعية  ىاألفراد من حالة السلبية والتلق خروج ىيعن

 . السياسية واإلنمائيةحقوقهم عن  دفاعا  
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وبشكل عام يمكننا القول إن الشراكة )كمفهوم، وعملية، ومنهج( تعتبر حزمة متكاملة تتضمن عددا  من 

لها تفعيل المشاركة يتم من خال ىالمؤسسية التاآلليات واألساليب واإلجراءات واألطر أو القنوات 

بهذه العملية البد من نشر وتعميم  ى. وللوعالمستدامة مختلف عمليات التنمية الشاملة ىالمجتمعية ف

جديدا  يتضمن  تنمويا  العمل على إكساب األفراد والجماعات )رجاال  ونساء( وعيا   ىودالالتها. أمفهومها 

مجتمعهم وتحسين معيشتهم. وهنا عية والفردية من أجل تنمية اطرائق وأساليب مبتكرة تفعّل قدراتهم الجم

ع والسلبية والتواكل إلى ثقافة العمل ألفراد والجماعات حيث يتجاوزون ثقافة الخنوتبرز شخصية ا

وهنا يكتسبون طرقا  وأساليب جديدة من أجل تنمية مجتمعهم  واإلنتاج واإلصرار على تحقيق الذات،

اق تكمن هذا السي ىالمفيد لهم. وف ىالعمل التنمو ىعية فاوتحسين معيشتهم، وبالتالي تتزايد قدراتهم الجم

راكة بين من خالل الشوتأسيس منظومة الحكم الرشيد استدامة التنمية وبناء الديمقراطية  ىهم آلية فأ

 ية. الجهود الرسمية واألهل

 : كحق أصيلإشراك المواطنين * 

البد من التأكيد على أن لكل مواطن الحق غير المنتقص والفرصة الكاملة فى أن يشارك فى إدارة الشئون 

ة، مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وأن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد العام

دورية نزيهة تجرى باالقتراع لمناصب العامة فى بلده، وفى أن يَنتخب و يُنتخب فى انتخابات الوظائف وا

، ذلك عن إرادة الناخبين وتضمن التعبير الحرالعام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، 

 كله دون أو وجه من أوجه التمييز، فإرادة الشعب الحرة هى األساس الذى تقوم عليه سلطة الحكم. 

حق فى المشاركة فى إدارة الشأن العام على أساس العرق، فال يجوز التمييز بين المواطنين فى التمتع بال

ى السياسى أو غيره، أو األصل القومى أو االجتماعى أو أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأ

  (11)عاقة. الثروة، أو المولد أو أى وضع آخر، أو على أساس اإل

والعام بفعالية وعلى قدم المساواة بين الجميع من وينبغى االعتراف لما للمشاركة فى الشأن السياسى 

والتنمية االقتصادية وتعزيز  االجتماعىاإلدماج أهمية بالغة بالنسبة إلى الديمقراطية وسيادة القانون و

المساواة بين الجنسين، باإلضافة إلى إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، لذلك البد من 

تكثيف الجهود إلزالة الحواجز القائمة فى القانون والممارسة، والعمل بهمة على تيسير المشاركة التامة 

 مة. فى الحياة السياسية والعا

 أن العام: الشمفهوم * 

هو شأٌن يتعلق بالكيان الذى يعيش اإلنساُن ة. الفرد بذاته أو بأسرته الُمباشر كل ما يتجاوز اهتماماتهو 

فى الحضارة اليونانية ف ،ان يُدعى الدولة القومية الحديثةفى ظله. فى عصرنا الحاضر، هذا الكي

من هذه ( Polisنية المد لدولةى )اة تُسمات ُسكانيالد تجمعقبل الميالكالسيكية ظهرت منذ القرن الثامن 

السياسة إذا  هى  ،امة المتعلقة بهذه الُمدن/ الدولأى الشؤون الع( Politics السياسة(ة الكلمة اشتُقت كلم
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، ... الحروبكل األمور المتصلة بإدارة الُمدن من فرض الضرائب واستخدام األموال العامة وإعالن 

 إلخ. 

ى اليونانيون القدماء أن االشتراك فى الشأن العام هو فرُض عين على كل مواطن فى المدينة أرحيث 

   (12)ء(. النساالعبيد ويُستثنى  كان أى -)المواطن هنا هو الذكُر الُحر

ون المتنوعة فى شتى المجاالت التى ترتبط فى المقام األول بحياة ئالشأن العام مجموعة من الشو

بهذه البد من إدراك حق هؤالء المواطنين فى أن يعبروا عن رؤاهم وآرائهم فيما يتعلق  المواطنين. لذا

  (13)ا . ترفالشؤون مهما كثرت وتعددت. وأن االستجابة لهذا الحق ضرورة وليست 

  : الشأن العام على حياتنا اليومية ىالمشاركة فتأثير حق * 

 ة خلق مناخ مناسب للمشاركة المحلي -

للمواطنين  ىى المحلتقف حائال  دون المشاركة الفعالة على المستو ىالت هناك العديد من العقبات

توصيل شكوى ما للدولة. فعلى سبيل المثال: المواطنين المهتمين بالتواصل مع  ىالمصريين الراغبين ف

تسمح بوجود أية  ىالت اآلليةمنطقتهم السكنية ينقصهم  ىتواجههم ف ىدارة المحلية بشأن المشكالت التاإل

ك باإلضافة طائل؛ ذل ىمكتب للمكتب المجاور له بال أ التنقل من ىعالة؛ فقد يهدر المواطن أياما  فنتيجة ف

 ل. الدخإلى منطقة سكنية منخفضة  ىتلقاها ذلك المواطن إذا كان ينتمسي ىالسيئة التإلى المعاملة 

 ىالقيود المفروضة على الميزانية فشكل عام مثل كما يوجد عقبات مؤسساتية تعوق عملية المشاركة ب

الوطنية % من الميزانية 12ة بـ اإلدارة المحلية وعدم توفر المعلومات. قدرت موازنات اإلدارة المحلي

اقتراحات عامة وتطوير بعض  ىإذا أرادت اإلدارات المحلية تبن ؛ فعلى سبيل المثال2011/2012 ىعام

بعض األحيان يتم حجب مخططات التنمية الخاصة  ىفو ك. القيام بذل الخدمات، ستمنعها مواردها من

  (14)ى. بمناطق اإلدارة المحلية ليس فقط عن العامة ولكن أيضا عن الكيانات الحكومية األخر

  تطوير إمكانات المواطنين -

ت محدودة على خدما)العشوائيات والمناطق الشعبية(  رسميةالالالمناطق  ىسكان المدينة ف يعيش أغلبية

 ىواجد هؤالء المهتمين بالمشاركة فالحكومة. وعندما يت ىت مواطنة محدودة، مع عدم تمثيل فوامتيازا

تؤثر على منطقتهم السكنية؛ مثل قرارات رصف طرق جديدة أو اختيار المناطق  ىاتخاذ القرارات الت

ن بطرق رسمية قليلة وغير الصالحة إلقامة مدرسة جديدة أو عيادة صحية جديدة، يجدون أنفسهم محددي

الحياة العامة فرص إلقامة عالقات وتحالفات مع مواطنين  ىأخرى، تتيح المشاركة فكافية. ومن ناحية 

 ىعلى القيام بأدوار حكومية ف قادرجديد ن مهتمين بالمشاركة، ومن ثم يساعد ذلك على إعداد نشء آخري

أم  ىرسم ىواء أرادوا أن يكون لهم دور سياسة سالمواطنين خبرة سياسية وإداري ىيعطالمستقبل، كما 
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من قبل الحكومة، الشأن العام على محمل الجدية  ىلك، إذا أخذت مشاركة المواطنين فال. واألهم من ذ

 م. والحياة المدنية والصالح العاسيساعد ذلك على توطين قيم الخدمات العامة 

 ة بناء الثق -

مة صعبا  بعد العديد من السنوات المضطربة وفترات مختلفة من والحكو ناء الثقة بين المواطنينأصبح ب

تزال ضرورية ، كان البعض منها عنيف واآلخر مسبب لالنشقاقات، ولكن هذه الثقة ال ىالسياسالصراع 

الحياة العامة إحدى الطرق إلعادة هذه الثقة. فقد أثبتت  ىللبالد؛ وتعد المشاركة ف ىللنمو الديمقراط

 ىين بعضهم مع بعض ومع الحكومة ينحعالم، مع وجود استثناءات، أن انخراط المواطنحول ال التجارب

المشاركة والحوار المفتوح والتشاورات بشأن احتياجات المجتمع قة، فويعمل على إعادة الث الخوف جانبا  

 ة. كع نحو تحقيق تلك األهداف المشترتظهر القاعدة المشتركة بين المواطنين وأعضاء المجتم

التزام  ى. فالمشاركة تستدعتلجميع التحديا ىالدواء الشافلى الرغم من ذلك، فإن المشاركة ليست وع

عبر عنها المواطنون أو  ىك وجهات النظر المختلفة سواء التالحترام آراء اآلخر وأفكاره وإدرا ىمدن

القى مع المصالح تتقد لو الحكومة أو ممثلون عنهما. ويتطلب ذلك اعتراف أن المصالح المشتركة ئومس

 ة. تتالقى مع األجندة الوطنيالشخصية وأن مصالح المجتمع قد 

 تأكيد دستورى لحق المواطنين فى إدارة الشأن العام: * 

، ولكنها قصرت ”ىالحياة العامة واجب وطن ىمشاركة المواطن ف“أن من الدستور  87تنص المادة 

االستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه  ىف ىرأاالنتخاب، والترشح، وإبداء ال حق“المشاركة على 

الحياة العامة، ولكن هذه  ىالمشاركة ف ىفتعد االنتخابات واالستفتاءات حجر األساس للحق ”. الحقوق

ظلت باقية كما  ىالت 2012من دستور  54ضمن المادة المشاركة يجب أن تتعدى صناديق االنتخابات. ت

التواصل مع السلطات العامة؛ إال أنها ال تلزم  ىالمواطن ف حق 2014ن دستور م 85ة الماد ىف ىه

لم تنص على اتخاذ أية ددة كما أنها السلطات باالستجابة لذلك التواصل مع الجمهور بتوقيتات مح

ت وعدم االلتزام بالتجاوب مع المواطنين الفاعلين والمهتمين بالشأن حالة تجاهل السلطا ىإجراءات ف

 العام. 

ضامن لتكفل الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية والت 2014ودستور  2012من دستور  8 وتلزم المادة

 ىى التصويت والتعبير عن الرأالشأن العام تقتصر عل ىالمشاركة ففإذا كانت ن، الخير لجميع المواطني

اع إلى ن دون االستمفقط من خالل االستفتاءات، فكيف إذا  ستضمن الدولة العدالة االجتماعية والتضام

حين أنها ال تدرك  ىالرفاهة لجميع المواطنين فكيف ستعمل الدولة على تحقيق  عامة الشعب؟!

 ى، فإن مشاركة الحكومة فىة العامة واجب وطنالحيا ىكانت المشاركة ففإذا  ،احتياجاتهم ومتطلباتهم؟!

  م والشعور بالمسئولية. العام يتطلب المزيد من االهتماالحوار 
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 : تعزيز المشاركة فى الحياة العامةل تدخالت* 

ن أن تؤسس كيانات للمشاركة، على جميع مستويات الحكومة، مكونة من سلطات منتخبة وممثلي نبغىي

مثل  ىيتم العمل فيها وفقا للمبادئ الديمقراطية. تهدف المشاركة ف، وعن الحكومة وممثلين عن المجتمع

 لى: إهذه الكيانات 

 ن. وقطاعية بين الحكومات والمواطني صياغة خطط وطنية ومحلية -

 تنمية المستدامة. ثمار العام وصياغة أجندات للين جودة االستتحس -

 ت. إعداد موازنات تشاركية للحكوما -

 ة. ة والمساءلة والمراقبة االجتماعيتعزيز الديمقراطية بآليات دائمة من الشفافي -

 ثليهم والحكومة على السواء. ل بينهم وبين مموية عمليات التواصتدريب المواطنين وتق -

بطاقات تقييم : جلسات استماع للجمهور، لجان رقابة، ىلمشاركة، يتوجب تنظيم جميع ما يلولتنفيذ هذه ا

التى  ، مجالس استشارية، كيانات أخرى تعزز العقلية المدنيةى، ضغط شعبتمثيلية مجالسالمواطن، 

 ة. تؤمن بالمشاركة اإليجابية الفاعل

ام الشأن الع ىت الدولة فيما يتعلق بالمشاركة فالدولة متابعة المبادئ التوجيهية لسياسا يجب علىكما 

 ى: كالتال

ية تحديد السياسات والخطط الخاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماع ىتعزيز المشاركة المجتمعية ف -

 ى. على المستويين الوطني والمحل

لقرارات السياسية، التخطيط للتنمية االقتصادية اتخاذ ا ىالمجتمعية ودعمها فزيز المشاركة تع -

 ة. الجتماعية وتوفير الخدمات العاموا

طات الدولة على جميع المستويات ممارسة سل ىالتدقيق ف ىيز المشاركة المجتمعية ودعمها فتعز -

 ىأخرأو مؤسسات إطار أشكال  ىالمهنية أو الفئات المهنية أو فإطار تنوع المنظمات  ىف

 . مشابهة

للتنمية السياسية  ىقانون إلنشاء صندوق مدنعزيز القوى السياسية لدى الجمهور، وطرح ت -

 ىإلجراءات المجموعات المدنية الت جراءات األنشطة العامة للمحليات، وتقديم الدعمإلمساعدة 

تشكل شبكات في هيئات متنوعة من أجل أن تكون هذه المجموعات قادرة على التعبير عن آرائها 

 م. مطالب المحليات في مناطقه قتراحوا

النزيه وتشجيع التصويت العادل  ،ىالحكومة الديمقراطتعريف المجتمع بالتنمية السياسية ونظام  -

 ا. ات بكافة أشكالها وصورهاالنتخاب ىمن قبل الجمهور ف
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 توصيات:  * 

تشمل التمييز وتحول  إن إعمال حق المشاركة فى الشأن العام إعماال  كامال  ال زال يواجه عقبات عديدة

دون تمتع المواطنين تمتع كامل بحقهم فى المشاركة بالحياة العامة والسياسية أيضا ، خاصة النساء 

وهم الفئات األشد ، واألشخاص المنتمين إلى فئات مهمشة أو أقليات، واألشخاص أيضا  ضعفاء الحال

  تضررا  من التمييز فى المشاركة فى الشأن العام.

ل ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة والالزمة التى تشجع علنا  وتكفل فعليا  لكل مواطن الحق لذلك الدو

 . والفرصة فى المشاركة فى الشأن العام دون تمييز وعلى قدم المساواة بين الجميع

. الشخصيات العامة وبين السكانالمسئولين وتعمل الحكومات المحلية باعتبارها الوسيط بين يجب أن و

هناك الكثير من فالشأن العام.  ىة فومع ذلك، فإن هيكلة اإلدارة المحلية ليست موجهة لدعم المشارك

ثقافة أولها وأهمها  ،مصر ىمشاركة المواطنين فتحول دون تطبيق حق  ىالتالمعوقات المؤسساتية 

؛ ثانيا  أننا ال نزال نقص وصول المعلومة للجمهور إلىعلى الحكومة، وتؤدى ال تزال تسيطر  ىالتعتيم الت

طرح سياسات جديدة  ىالشأن العام ف ىكة فمن مركزية الحكومة. يتطلب ذلك منا دعم حق المشار ىنعان

 ضمن: ذلك األساس قد يت ،دساتير أخرى ىكما هو ف ىقو ىوأساس دستور

 ة. عدم مركزيتها ورفع تخصيص الموازننقل السلطات السياسية ومقار صنع القرارات و -

 ىالمشاركة المجتمعية بحرية ف ىل مختلفة، متاحة لجميع المواطنين الذين يرغبون فخلق سب -

صناعة القرارات مثل إعداد خطط حضرية وتنموية، إدارة الحضر، توفير خدمات عامة، 

 ن. تؤثر على حياة المواطني ىمن اإلدارة العامة الت باإلضافة إلى أنماط أخرى

ة المباشرة من خالل االنتخابات، االستفتاءات، منتديات للمشاركة المجتمعي ىخلق إطار مؤسس -

 ى. حة، مشاورات، واجتماعات عامة أخرمفتو

جميع النشاطات االجتماعية، السياسية، االقتصادية، الثقافية بغض النظر  ىضمان حق المشاركة ف -

  ع، وأى شئ أخر.لة االجتماعية واالقتصادية، النوعن العمر، الدين، العرق، الحا

 ة. هم على المشاركة المدنين فرص متساوية للمشاركة وخلق محفزات للفقراء لتحفيزضما -

عن طريق جهود منظمة،  ىأو جماع ىبشكل فردتشجيع سكان كل منطقة على المشاركة، سواء  -

 م. لين عن هذه المهائوومقابلة مسإلدارة الخدمات والمرافق العامة 

 ( 15). ةالحكوم ىين المواطنين وموظفلصالح العام بتلتزم الدولة بغرس أساسيات ا -
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 خاتمة:  * 

واالتجاه  ىاألحادلذلك فإنها تقف على النقيض من المنطق  الحياة العامة حق وواجب، ىالمشاركة ف

على ممارسة ن تبط بمدى قدرة المواطنيمسألة تر ىبل ه ،ئش أو ال ئإنها ليست امتالك كل ش ،المغلق

أنه كلما القرار للحصول على تطبيق أسلم لمبادئها، واقتناعهم  ىوصانع السياسة العامةتأثيرهم على سير 

تقلصت مساحة التطرف. ذلك أن الدروس المستفادة من المشاركة قد تكون  ،زادت مساحة الديمقراطية

يسمح بتنظيم  وثقافي وقيمي إجرائيمشروع أهم من المشاركة ذاتها، إذ بواسطتها ندرك أن الديمقراطية 

ويعكس قدرة النظام على استيعاب ضغوط التدافع والتصارع  مجتمع وترشيده.داخل الاالختالف 

ومعنى ذلك أن المشاركة تتحول من وسيلة إلى  ،ىكار والمؤسسات المختلفة بشكل سلموالتنافس بين األف

  (16). هاتاج الذهنية الديمقراطية وإشاعتآلية إلن

ظمة ثانى المشاركة الشعبية المنبناء على دعوة، والفى المشاركة: األول المشاركة  هناك اتجاهانف

 المنتظمة. 

استدعاء المواطن فى مناسبات معينة للمشاركة فى الشأن العام سواء  ،يُقصد بالمشاركة بناء على دعوة

من خالل تصويت فى انتخابات، أو لجان استماع لبعض القوانين، أو مظاهرة تأييد، أو توقيع عرائض أو 

إلخ، وهو كما يبدو نوع من المشاركة يجعل صانع ... بداء الرأى فى استطالعات معينة، بيانات، أو إ

 م. استدعاء المواطنين فى الشأن العاالقرار وحده هو الذى يقرر متى يفتح، ومتى يغلق 

فهى التى تقوم على وجود أطر وأشكال ومؤسسات تجعل والمنتظمة أما المشاركة الشعبية المنظمة 

 مستمر يكون المواطن على اتصالئمة، سواء فى الشأن المحلى أو الشأن القومى، بحيث المشاركة دا

بالبيئة التى يعيش فيها. بالطبع المحليات ينبغى أن تلعب هذا الدور. وفى كل التجارب المتقدمة، ومباشر 

اآلن عبر بوابة  نجد المشاركة تمردول القارة األفريقية النامية ومن بينها والتى بدأت تنتقل إلى الدول 

 ت غير الحكومية دورا  حضور المواطن المستمر فى المحليات، على نحو دائم مستدام، وتلعب المنظما

والمساءلة فى هذا الشأن. بعضها يصب فى المشاركة فى صنع القرارات، وبعضها يتعلق بالرقابة  مهما  

  (16)ة. الشعبية للخدمات العام

وال نكتفى باستدعاء المواطن أو دعوته للمشاركة من آن آلخر،  ركة،لمشالضع إطار ثابت لذلك ينبغى و

التنمية المستدامة والنمو  ة الفعالة التى تضمنالمشاركالتلقائى للمواطن تجاه  ألن ذلك ال يوفر النزوع

 . والدول الحقيقى للشعوب
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