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 درآمد
چندگانه اجتماعی، تقویت مشارکت و نهاد، نقش محوری در توانمندسازی افراد، توسعه شبکه روابط های مردمسازمان

ساز بسط شبکه روابط شخصی، ایجاد منطقه حائل میان جامعه و دولت دارند. در سطح خرد و فردی، این نهادها زمینه

سازی و افزایش مدارای ی مجابی عمومی بر اساس شیوهحل برای مسائل عمومی در عرصهتدوین مسئله و ارائه راه

سطح کالن و نهادی، موجب تقویت همبستگی اجتماعی، توزیع متکثر قدرت در جامعه و کاهش شوند. در اجتماعی می

ای، گسترش روابط گفتمانی و تسهیل تراکم قدرت، کمک به افزایش کنشگران جمعی و کاهش ابعاد اختالل رابطه

 شوند. انتقال اطالعات می

تر باشد، شاهد حضور دولت مقتدرتر، ثبات شدهتثبیت تر وی مدنی فربه، هرچه جامعهدر نسبت میان دولت و جامعه

دار دولت ی کاستن از اقتی مدنی به منزلهسیاسی بیشتر و نظم پویا هستیم. بنابراین، تکوین و توانمندسازی جامعه

  1شود.ی روابط اجتماعی، موجب تقویت اقتدار دولت مینیست، بلکه با تقویت پاسخگویی و بسط شبکه

های مختلف برد توانمندسازی حاکمیت و جامعه، بدون توجه به نقش نهادهای مردمی و مدنی در عرصهبنابراین راه

رسد. بر اساس همین فرض، مطالعه و ترویج ادبیات نظری مربوط به توانمندسازی حکمرانی، به سرانجام نمی

 ندسازی حاکمیت و جامعه است. ها، بخشی از دستور کار توانمها و سمننهاد و حکمرانی خیریههای مردمسازمان

ن، مباحث گردد. در ایراگیری و توسعه شبکه نهادهای مدنی در کشورهای دیگر به چندین دهه پیشتر بازمیسابقه شکل

گردد. پس از یک بازمی 0731ی و اوایل دهه 0731ی مربوط به ایجاد هماهنگی میان نهادهای مدنی به اواخر دهه

ی قابل در ایران توسعه 0731های نهادهای مدنی و مردمی طی دهه های مذکور، شبکهلیتدوره وقفه و فترت در فعا

های مربوط به های متعدد در حوزهگیری شبکهسال گذشته شاهد تکوین و شکل 3اند. طی کمتر از توجهی پیدا کرد

ها م که از به هم پیوستن سمنایهای اجتماعی، محیط زیست، گردشگری، کارآفرینی و ... بودهخیریه، مسائل و آسیب

افزایی و ایجاد چتر واحد فعالیتی برای پیگیری اهداف ی منفرد به یکدیگر شکل گرفته و سبب همهای خیریهو سازمان

 اند. های مشترک شدهو برنامه

وان ته میچنانکه در گزارش فعلی مالحظه خواهیم کرد، شبکه نهادهای مدنی کارکردهای متعددی دارند که از آن جمل

 به موارد زیر اشاره کرد: 

 ها؛های جامعۀ مدنی و افزایش همکاری و کار تیمی میان آنپایان دادن به رقابت میان سازمان .1

 ها از طریق گفتگوی چندجانبه و گروهی؛تعریف نقش فعال و اثرگذار سمن .2

 فرهنگی؛های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همکاری برای فائق آمدن بر مخاطرات و چالش .3

 های اقتصادی و اجتماعی؛گری در مورد سیاستگری و حمایتدهی به البیسازمان .4

 سازی و افزایش آگاهی؛ها برای ظرفیتتقویت سمن .5

                                                           
 دمختاری جامعه و اقتدار دولت بنگرید به: ی مدنی و نسبت آن با خو. برای توضیح بیشتر درباره کارکردهای جامعه1

 . تهران: نشر نی. شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعیجامعه. 0731چلبی، مسعود. 
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های ی توانمندسازی جامعه، شناسایی و تقویت شبکهمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در چارچوب برنامه

هایی از تاریخچه و روند داشته است. در همین راستا کوشیده شده گزارشائتالفی را در دستور کار خود  اجتماعی

 د. نمنتشر ک در پایگاه خودها در ایران ها و خیریههای سمنهای فعالیت، اهداف و کارکردهای شبکهتکوین، زمینه

ها ای از گزارشسازی و توانمندسازی نهادهای مدنی، مجموعهدر راستای توسعه و ترویج ادبیات نظری مربوط به شبکه

 گیرد. در این زمینه توسط مرکز توانمندسازی ترجمه شده که به تدریج انتشار یافته و در دسترس عالقمندان قرار می

ها، مرکز آموزش اجتماعی )بخش منابع و پشتیبانی سمن است که توسط 1گزارش فعلی فصل ششم از کتابی

( تدوین UNDPدر وزارت امور اجتماعی لبنان و با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل ) 2سازی برای کاهش فقر(ظرفیت

است. نویسنده این گزارش زیاد « ها در لبنانحکمرانی درونی برای سمن»شده است. عنوان کامل این کتاب، 

( Arab NGO Network for Development: ANNDد، مدیر شبکه نهادهای مدنی عربی برای توسعه )عبدالصم

 است. 

ها در جهان عرب به خواننده معرفی شده که برای آشنایی با وضعیت های سمنهایی از شبکهدر این گزارش، نمونه

نان مفید است. مباحث نظری نویسنده در ی مدنی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه در لبجامعه

ها ها و همچنین روابط متقابل این شبکههای سمنهای شبکهها و چارچوبمورد ضرورت، کارکردها و اهداف، چالش

 ی ایرانی نیز قابل تامل و کاربست است. ی خیریه، در زمینههای دولتی و حوزهبا سازمان

 دانشگاهی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد

 9911مرداد  8

  

                                                           
1. Ziad Abdel Samad. 2004. "NGO Interaction, Coordination, and Networking", in: Ministry of Social Affairs of 

Lebanon and United Nations Development Program. NGO Interaction, Coordination, and Networking. Translator: 

Aline Bazouni. TYPOPRESS. Link:  

http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/IntGov_en.pdf  

2. Capacity Building for Poverty Reduction, NGO Resource & Support Unit, Social Training Center 

https://iran-bssc.ir/category/research-fields/empowerment-of-reform-nets/
https://iran-bssc.ir/category/research-fields/empowerment-of-reform-nets/
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/IntGov_en.pdf
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 مقدمه
نهاد است. این شیوه های مردمهای کارآمد برای تبادل دانش و اطالعات در میان سازمانسازی یکی از شیوهشبکه

ر اطالعات ای برای نشتواند وسیلهها باشد. همچنین میرویی با چالشها برای روبهبایستی مبتنی بر نیازها و انگیزۀ آن

زنی ی چانهها و توانایهم پیوند دادن نیروها، ظرفیت سمنوسیلۀ تعریف زمینۀ مشترک و بهسازی به. شبکهو دانش باشد

های جامعۀ مدنی در توسعه را تقویت دهد و نقش سازماندهد. این روش دموکراسی را ترویج میها را افزایش میآن

 کند.می

پردازد؛ موضوعات مورد بررسی در این بخش ها میسازی در میان سمنحاضر به ضرورت و اهمیت شبکه زارشگ

 هایتاباند بر چالشهمچنین نوری می زارشگسازی است. این پذیری و ضوابط اخالقی شبکهیابیاهداف، دست

 زارشگین ازاین، اخود بگیرد. گذشتهتواند بهسازی میسازی، انواع آن و ساختارهای مختلفی که شبکهروی شبکهپیش

 روی کارهای اصلی پیشکند. در پایان نیز چالشهای دولتی و خیرین بحث میها، سازمانبین سمن در مورد رابطۀ

 شود.ها تشریح میها در لبنان به بحث گذاشته شده و نحوۀ غلبه بر آنسمن
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 پذیرییابیاول: اهداف و دست
حت و مقابله با هر نوع تالشی برای ت هاگیری مستقل سازمانهای کارآمد برای تقویت تصمیمسازی یکی از شیوهشبکه

های ای برای کاهش تأثیرات سیاستعنوان وسیلهها بهشان، اثرگذاری بر مسیرشان و استفاده از آنکنترل قرار دادن

مک ها کسازی به سمنمحیطی است. شبکهاقتصادی خصوصی و دولتی بر روی مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست

 ها وهای خیرین نیز مقاومت کنند که ممکن است در برخی موارد بخواهند اهداف، برنامهکند که درمقابل تالشمی

 ها تحمیل کنند.فرهنگ خود را بر سمن

 . اهداف9

 کنند عبارتند از موارد زیر:سازی دنبال میها از خالل شبکههای جامعۀ مدنی و سمنهدفی که سازمان

 ایجاد مفهومی مشترک و روشن از توسعه؛ 

 اد تصویری مشترک و مدرن از بخش مدنی؛ایج 

 ایجاد یک فضای حقوقی مناسب برای کارشان؛ 

 تکمیل دولت مدرن و مشارکت در آن؛ 

 های نیرومند، اهداف روشن و تصویری مشترک از توسعه و نقشی ایجاد فضاها و جامعۀ مدنی بر مبنای ائتالف

 ها.اساسی برای سمن

 دهندۀ خدمات و خیریه به نقشی کارآمدتر در فرایند تغییر اجتماعی؛عنوان ارائهفراروی از ایفای نقش به 

 کاری؛ایجاد هماهنگی و اجتناب از موازی 

 سازی.ها، آموزش و ظرفیتتقویت مهارت 

 سازی افزایشعنوان شرکای مهم توسعه، اهمیت شبکهها بههای جامعۀ مدنی و شناسایی آنبا افزایش نقش سازمان

ها شان بعد از دههتر پرداختند، نقشهایشان بیشها به مسائل توسعه در اهداف و استراتژیسمنکه یافت. از زمانی

 ناگهان تغییر کرد. فعالیت در زمینۀ خیریه و تأمین خدمات به

 پذیرییابی. دست2

 تواند به موارد زیر کمک کند:سازی میشبکه

 ها؛زایش همکاری و کار تیمی میان آنهای جامعۀ مدنی و افپایان دادن به رقابت میان سازمان .1

 ها در تمامی سطوح؛گیری در سمنترویج مفاهیم و سازوکارهای تصمیم .2

 ها از طریق گفتگوی چندجانبه و گروهی؛تعریف نقش فعال و اثرگذار سمن .3

 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛همکاری برای فائق آمدن بر مخاطرات و چالش .4

 گیران در تمامی سطوح؛مامی تصمیمتقویت گفتگو با ت .5

 های اقتصادی و اجتماعی؛گری در مورد سیاستگری و حمایتدهی به البیسازمان .6
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 سازی و افزایش آگاهی؛ها برای ظرفیتتقویت سمن .2

 گیرانهطرفانه و سختهای بیانجام ارزیابی .8

سانی سازی استفاده از منابع انل عقالنیدنباکنند همچنین بههایی که در یک بخش یا زمینه کار میشبکه شدن سمن

 و مالی است.

نقش مؤثر و پرنفوذ  0331در دو دهۀ اخیر و در پی تشریح مفاهیم جدید در مورد توسعه از سوی سازمان ملل در دهۀ 

زندگی در هنگام تولد و نرخ باسوادی ای همچون درآمد، امیدبههای کمیها تقویت شد. توسعه دیگر به شاخصسمن

های کیفی مربوط به اقتصاد، سیاست، تری دارد و با شاخصشود. مفهوم توسعه اکنون ابعاد و اهداف جامعدود نمیمح

تر شده است. این مسئله به درک و تعریف کار مدنی شکل داده زیست و کیفیت زندگی کاملجامعه، فرهنگ، محیط

نوان عبه -ها تماعی، فرهنگی و اقتصادی سمنهای سیاسی، اجتری به ایفای نقشاست. این تعاریف اهمیت بیش

 ند. دهزیست میهای دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و حفاطت از محیطدر زمینه -شریکی همبسته و مؤثر برای دولت 

ها این است که بخش مدنی شریکی کامل برای دولت است. دهند. باور آنتر میبعضی به این نقش حتی بعدی گسترده

براین، بخش مدنی در سازوکارها و اجرای شود. عالوهگیری نیز میشامل مشارکت در فرایندهای تصمیماین شراکت 

المللی مداخله داده های اقتصادی و اجتماعی و در تمامی سطوح ملی، محلی و بینتصمیمات در تمامی زمینه

دارد تا عملکردش را بهبود ببخشد و با گذارد و آن را وامیتر را بر دوش بخش مدنی میای بزرگشود. این وظیفهمی

گذاری اطالعات و تجربه در چارچوب دموکراسی، همکاری، شفافیت و احترام به سایر عقاید، اشتراکهماهنگی و به

 اصول، اهداف و سازوکارهای کاری مشترکی را ایجاد کند.

 این اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز المللی به پیروی ازای و بینسازی، تمایل منطقهبا افزایش اثرات جهانی

 شبکهبر اتخاذ سیاستیابد. عالوهافزایش می
ً
ا سازی و هماهنگی این مشارکت ر های تجارت آزاد و بازارهای باز. حقیقتا

دست بگیرند و نوآوری داشته باشند. هدف از بخشد که ابتکارعمل را بهها این ظرفیت را میکند و به سمنتقویت می

سازی نیست. بلکه هدف افزایش تعامالت؛ المللی همگونای یا بینپیوستن به یک شبکۀ محلی، منطقه

 دهی به تصورات، اهداف و مفاهیم و محدودسازی رقابت است.گذاری تجربه و اطالعات؛ شکلاشتراکبه

 . خالصه9

و  های عضوبر وجوه مشترک میان سمنسازی سازی یکی از ابزارها و سازوکارهای کارآمد هماهنگی است. شبکهشبکه

دهند تا با هدف بهبود عملکرد اقتصادی، سازی انجام میها شبکهگذارد. سمننامه تأثیر میها با توصیهرابطۀ آن

د. های تحلیلی خود را تقویت کننانداز جامع برای توسعه ایجاد کنند و روشاجتماعی و سیاسی دولت بتوانند یک چشم

سازی تنها با ابزارهای مؤثر ها نیز مشاهده خواهد شد. هرچندکه، شبکههای آنها و برنامهنامهاساساین اهداف در 

ها و حمایت های ساختاری شبکهدهی به چارچوبای برای سازمانگذاری اطالعات و تجربه؛ جلسات دورهاشتراکبه

 د.شوها حاصل میهای سازوکار هماهنگی بین سمنو توسعۀ سایر چارچوب
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تواند مشترک کمک کند، هدفی باالتر و مشترک که می «اندازچشم»گیری تواند به شکلسازی میبراین، شبکهعالوه

ی برای اهداف آتی است که با همکار« رسالت»سازی همچنین در پی ایجاد یک ها را به یکدیگر نزدیک کند. شبکهسمن

د کنند که امیدوارنمشخصی را تعریف می« هدافا»ضای شبکه آخر، اعدستیابی خواهد بود. دستو کار مشترک قابل

 ها برسند. طی مدتی مشخص به آن
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 دوم: استانداردهای کیفی
 کار برد:های آن بهتوان برای ارزیابی کیفیت و روشسازی، استانداردهای زیر را میبراساس تعریف شبکه

 انداز و رسالت. چشم9

ا هآنهدف درازمدت انداز است که هاست. این چشمموردتوافق گروهی از سمن اندازسازی مبتنی بر یک چشمشبکه

ها با کار کردن در داخل این شبکه هاست. آنآن« الگوی بدیل توسعۀ»انداز مشترک آورد. این چشموجود میرا به

 بینند.می« مزیتی ترجیحی»عنوان را ترویج و حاصل کنند و آن را به« الگو»کوشند این می

ستی این رسالت بایسازی بایستی یک رسالت مشخص داشته باشد که ضرورت و دالیل ایجادش را نشان دهد. بکهش

 گیرد نشان دهد.خود میجهتی را که شبکه در آینده در رسیدن به اهدافش به

 یاین رسالت منطق و دالیل ساخت شبکه، مشروعیت حقوق و اجتماعی و فلسفۀ کلی آن نسبت به جامعه و تمام

 کند. های هدف را تعریف میگروه

رهنگی براین، فاین رسالت بایستی اصول دموکراسی، توسعۀ پایدار انسانی و مساوات اجتماعی را تأیید کنند. عالوه

آمیز برپایۀ احترام به حق زندگی، همبستگی و همکاری و برمبنای حقوق برابر بین تمامی شهروندان فارغ غیرخشونت

ازاین، بایستی بر افزایش آگاهی اجتماعی و گذارد. گذشتهشان بنیان میدین، نژاد و توانایی از جنسیت، عقاید،

 فرهنگی شهروندان، ایجاد یک جامعۀ مدن و تقویت جامعۀ مدنی تمرکز داشته باشد.

 ها. اصول و ارزش2

بر بستر چارچوبی مبتنی سازی مبتنی است بر ترویج و توسعۀ نقش نهادهای جامعۀ مدنی درهای شبکهاصول و ارزش

 تنوع، دموکراسی، حاکمیت قانون، همکاری، توسعۀ پایدار و مساوات اجتماعی  و نیز احترام به حریم شخصی اعضا.

ها و دولت بایستی تحت حاکمیت اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون باشد، رابطۀ بین سمنالف. مفهوم دموکراسی: 

قق شان است در تحگذارد و حافظ استقاللها احترام میفضایی که به آزادی انجمن ها کمک کند درای که به آنگونهبه

 هایشان کمک کند. شان و اجرای برنامهاهداف

 هایگذاریگیرِی سیاستها از این حق برخوردار هستند که در فرایندهای تصمیمسمنب. مفهوم شراکت کامل: 

ریزی، اجرا، نظارت، ها همچنین از حق مشارکت در برنامهند. آندولتی و اهداف توسعۀ خصوصی مشارکت داشته باش

 های مختلف توسعه برخوردار هستند.پیگیری و ارزیابی برنامه

در  بخشی؛ مشارکتها احترام بگذارند: ارائۀ خدمات؛ آگاهیها بایستی به نقش مختلف سمنشبکه ج. مفهوم تنوع:

شدگان و راندهحاشیهی؛ تقویت اجتماعات محلی و دفاع از حقوق بهانداز اقتصادی، اجتماعی و آموزشایجاد چشم

 ها جامعۀ مدنی آینده است. ها تقویت پایهمحرومان. هدف از این
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ها محلی برخوردار هایشان براساس نیازها و اولویتها باید از حق تعیین و تعریف برنامه: سمند. مفهوم استقالل

یدی علیه ای و تهدها نقض ماهیت کار توسعهردن تأمین مالی و تغییر این اولویتباشند. هرنوع تالشی برای سیاسی ک

 هاست. استقالل این سازمان

 در شبکههای جامعۀ مدنی و سمن: اصل اساسی حاکم بر کار سازمانی. مفهوم ارزیابی
ً
سازی( بازبینی ها )مخصوصا

هاست. این عالوه بر تقویت کار نهادی ای آند محتوای توسعهها و عملکرد برای بهبوها، برنامهاساسی اهداف، استراتژی

 و داوطلبانه، دموکراسی، شفافیتو پاسخگویی در سطح سازمان است.

ز تمامی ها؛ دفاع اها بایستی بر روی ارتقای نقش زنان در جامعه؛ تغییر کلیشهشبکههـ . مفهوم برابری جنسیتی: 

که این حقوق منفک از حقوق بشر نیستند ها و تضمین اینانواع تبعیضحقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ امحای 

 ها بازتاب بیابد.ها و شبکهکار کنند. این بایستی در برنامه، اهداف و سازوکارهای سمن

 . اهداف9

 متواند با هدف هماهنگی خدماتی یا اجرای کارهای امدادی انجاتواند اهداف متنوعی داشته باشد. میسازی میشبکه

آموزی، آموزش )آموزش پایه یا سوادآموزی(، تواند معطوف به فعالیت میدانی یا کمی باشد همچون فنشود. هدف می

دهی تواند کیفی باشد و در پی تغییر جامعه با سازمانمراقبت درمانی )واکسیناسیون( یا بهداشت مدارس. همچنین می

های های ایجاد فشار یا تغییر سیاستدهی کمپینسازمان بخشی،سازی، آگاهییا بسیج از خالل تقویت و ظرفیت

المللی ای یا بینسازی در سطح منطقهکه شبکهسازی در سطح محلی و ملی اغلب کمی است، درحالیدولتی. شبکه

 بیشتر کیفی است.

 شوند:ترتیب زیر تعریف میسازی بهاهداف شبکه

 :زی ساختن یک جامعۀ مدنی قوی از طریق ساهدف اصلی شبکه الف. توانمندسازی جامعۀ مدنی

ها همچنین درپی این است که نقش مند و کارآمد باشد. شبکهسازی و توانمند سازی است که قابلیتظرفیت

ها را در جامعۀ تقویت، توسعه و نهادینه کنند تا بتوانند در ایجاد قوانین یک جامعۀ مدنی پیشرفته و سمن

 دموکراتیک نقش ایفای کنند.

  .های مختلف در داخل ها در زمینهسازی سمنها برای توسعه، تقویت و هماهنگشبکه افزایش هماهنگی:ب

ه ها، نهادهای وابستها همچنین برای هماهنگی روابط با سایر شبکهکنند. آنریزی میو خارج از شبکه برنامه

 کوشند.المللی دولتی و غیردولتی میهای بینبه سازمان ملل و سازمان

 گذاری اطالعات، داده و تجارب برای اشتراکها در پی بهشبکه گذاری اطالعات و تجربه:اشتراک. بهج

ریزی، اداری و ای هستند: برنامهها و منابع اعضا در تمامی سطوح حرفهها، قابلیتها، مهارتتقویت ظرفیت

 نهادی.
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 :های عضو و همکاری با سمنها تقویت همبستگی و یکی از اهداف شبکه د. همبستگی و همکاری

ی های درونکنند. همبستگی و همکاری از مؤلفهوپنجه نرم میغیرعضوی هست که با بحران یا سختی دست

 سازی هستند.شبکه

 های عضو دارد.ها ارتباط نزدیکی با ماهیت و اهداف سمناهداف شبکه

 . استراتژی4

هایی تعریف و ارزیابی فعالیت»ها عبارت است از: ی شبکۀ سمنهستند. استراتژی برا« علم و هنر رهبری»ها استراتژی

یزی ربرنامه«. شده و نیز انتخاب یک بدیل مناسب ]درصورت لزوم[شان انجامانداز یا اهدافکه برای رسیدن به چشم

 د.یشرفت کننموازات توسعه و تغییر پدهد بهها امکان میها است که به آنراهبردی از ابزارهای توانمندسازی شبکه

ن داشته و اندازی روششان استراتژی تعریف کنند. این استراتژی باید چشمها باید برای رسیدن به اهدافتمامی شبکه

 ها را بازتاب دهد.اهداف و رسالت آن

ع ضشود که مبتنی هستند بر تحلیل ودهی را شامل میریزی و سازمانهای برنامهریزی استراتژیک تمامی مؤلفهبرنامه

 باشند.باید باشند، باید درنظر داشت که چطور توانند میکه چیزها چطور موجود. برای تعریف این

کردن ها، چراکه بهترین روش برای تعریف اهداف، بیشینهها و سمنهای شبکهریزی استراتژیک یکی از مزیتبرنامه

نین بندی است. همچبندی و اولویتاز طریق تعریف زمان وری باالمنافع از منابع انسانی و مالی موجود و نیز کار با بهره

کند. و نیز به شبکه در کسب مشروعیت و اعتبار کمک های مختلف کمک میها و پروژهبه ارزیابی و بازبینی برنامه

 (.7رساند )نگاه کنید به فصل می

 . سازوکارهای کاری5

 به ذیکه شبکهزمانی
ً
زم صورت سازوکارهایی ال کند، ماهیتی اجرایی دارد. دراینینفعان ارائۀ خدمت مسازی مستقیما

کارآمد  ایلحاظ هزینهصورتی که بهاست که این خدمات به کسانی ارائه شود که بیش از همه به آن نیاز دارند و نیز به

 باشد.

پیمانانشان ی اعضا و همشکل براسازی یکتواند در پی توسعۀ منابع انسانی و مالی، ظرفیتسازی میبراین، شبکهعالوه

که طور غیرمستقیم یعنی ازخالل شبتوان برای ایجاد تغییر اجتماعی بهها باشد. اعضا میهای آنو تسهیل اجرای برنامه

 ها برای انجام کارها تعریف کرد.توان براساس توانایی آنترتیب نقش شبکه را میاینکار کنند. به

گری، مطالعاتی بر روی مسائل مختلف، بخشی و بسیجو ایفای نقش در آگاهی ها با هدف توانمندسازی اعضایشبکه

 دهند. ها انجام میویژه توسعه، جامعۀ مدنی، جامعۀ دموکراتیک و قوانین حاکم بر کار سمنبه
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وگو حول براین، برای انجام گفتطور مرتب سمینار، کنفرانس، کارگاه و جلسه برگزار کنند. عالوهتوانند بهها میشبکه

 گری،های مناسب برای تقویت حمایتموضوعاتی همچون دموکراسی و جامعۀ مدنی و نیز با هدف بکارگیری سنجه

 توان جلسات آموزشی برگزار کرد. ها فشار و البی میایجاد گروه

ی اطالعات توان شامل ایجاد یک سیستمها در پی ایجاد ابزارهایی برای ارائۀ مناسب خدمات هستند. این میشبکه

توانند ابزارهایی محلی و ها همچنین میهای کاری چندین سمن باشد. شبکهها و روشحاوی اهداف، فعالیت

ای و ملی و نیز ارائۀ اطالعات به اعضا دراین های منطقهها و سیاستای برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامهمنطقه

 مورد ایجاد کنند.

خبار و ها را تقویت و به انتشار اسازی و گفتگو بین سمنتواند شبکهها و مانند این نیز میامهنها، بخشنامهانتشار گاه

 شود.حال که باعث تقویت تعامل، همکاری و روابط خوب میها کمک کند، درعینهای آنفعالیت

 . ساختار اداری و مدیریتی6

 راکه:سازی ضامن سطح باالِی انعطاف در ساختار مدیریتی است چشبکه

 کند؛ها را حفظ میاستقالل و تنوع اعضای سمن 

 کند؛از اصول کار مشترک، همکاری و هماهنگی حفاظت می 

 کند.های عمومی را تقویت میکارآمدی در اجرا و اثرگذاری بر سیاست 

 مطابق با یکی از این دو مدل هستند: متمرکز یا افقی:ساختار شبکه
ً
 ها معموال

 کند مراتبی یا هرمی باشد با مرکزی که شبکه را رهبری میتواند سیستمی سلسلهمی: سازی متمرکزالف. شبکه

گیری و توانایی ابتکارعمل بدون نیاز به ارجاع دلیل سرعت تصمیمسازی متمرکز بهشود. شبکهو مرجع محسوب می

مکن است مبنای شبکه را کند و ممکرر به اعضا، ابزاری کارآمد و سریع است. اما این مدل مشارکت را محدود می

 اجرایی. تنها به یک بخش محدود کند، به رئیس یا هیأت

 گیری و ارزیابی برابر هستند. نقش هیأت مدیره یا هیأت اجرایی جا اعضا در تصمیمدراینسازی افقی: ب. شبکه

ایف جرای وظصورت گروهی و هماهنگی بهتر اتنها تسهیل تعامل پیوسته میان اعضا برای گرفتن تصمیمات به

گذاری تجربه و اطالعات را اشتراکدهد و بهرغم کندی، این سازوکار مشارکت و تعامل را افزایش میاست. علی

ویژه ارتباطات از راه دور است و سازی افقی مبتنی بر کارآمدترین ابزارهای ارتباطی، بهکند. شبکهتشویق می

 های الکترونیک دارد.ساختاری مشابه شبکه

خواهند ساختار مدیریتی را تقویت کنند. داری موردنیاز در فرایند همکاری چالش اصلی رهبرانی است که میکار ا

سازی دیگر، تقویبت شبکهگیرد. ازسویهایشان شکل میساختار اداری اغلب با تقویت و حمایت اعضا در اجرای برنامه

ار رو، ترجیح این است که ساختی راهبری باالست. ازهمینگذاری مستلزم انعطاف باال و توانایاشتراکو ساختارهای به

 گیری جمعی اعضا نشود. اداری ساده باشد و یک هیأت اداری جایگزین فرایندهای تصمیم
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 یابد.گذاری اطالعات و دانش ارتقا میاشتراکشود و با کار مشترک و بهسازی طی مراحل مختلف انجام میشبکه

ا بایستی همانند، اهداف مستلزم بازبینی مکرر هستند. آنلت کلی هستند و ثابت باقی میانداز و رساکه چشمدرحالی

ها و سازوکارهای کاری باید در سایۀ این انداز و رسالت باشند. سیاستکه پاسخی به وضعیت موجود همراستا با چشم

رای مالقات، پیگیری و رسیدن به اهداف وجودآوردن راهی بتواند با بهسازی میبرنامه و اهداف آن شکل بگیرند. شبکه

ای از توان متشکل از مجموعهسازی میانداز و رسالتی معین آغاز شود. در ادامه این شبکهمشخصی و بدون چشم

اندازی مشترک، رسالتی مشخص، اهدافی معین و سازوکارهای کاری شود. این به شبکه اجازه اعضای نماینده با چشم

 ها را انجام دهد. اعضایش برخی فعالیت خواهد داد که از طرف

ها باید دیگر، اهداف و برنامهبیانشود. بهانداز و رسالت ممکن میرفتن از مرحلۀ اول به دوم تنها با ایجاد یک چشمپیش

نعطاف تری برسد، به زمان و اسازی به مراحل پیشرفتهکه شبکهبه سطح بلوغ و پیشرفت باالتری برسند. برای این

ع منظور بایستی به اهمیت منافنیاز است. برای این -ها و اصول کلیبندی ارزشویژه طی فرایند صورتبه–شتری بی

عمومی به منافع خصوصی یا منافع یک سمن خاص اذعان داشت. گذر از یک مرحله به مرحلۀ بعد مستلزم سازوکاری 

سازی نفعان است. دربرخی موارد، شبکهامی ذیگذاری اطالعات و تجربه دربین تماشتراککارآمد و شفاف در به

تواند نهادینه باشد )درنتیجۀ ابتکارعمل خصوصی یا فردی( و پیشرفت آن به مراحل باالتر تحت تأثیر اهداف می

 گذاران یا متولیان آن باشد.پایه

ها ابطۀ آنه مشروعیت از ر ها مشروعیتی قانونی برای کارشان بیابند، چراکتوان گفت که الزم نیست شبکهآخر، میدست

 شود.ترتیب اولویت( ناشی میبا اعضا، شهروندان، دولت و خیرین )به
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 هاسوم: چالش
ها باید به است. در این زمینه، شبکه 1سازی چارچوبی برای دفاع از منافع مشترک اعضای و عموم مردمشبکه

و  کندزنی کمک میها و موضع چانهقویت ائتالفهای هریک از اعضا توجه داشته باشند. منافع جمعی به تشاخصه

کند. احترام به منافع مشترک به تخصیص وظایف نیز کمک کرده، به وحدت حداقلی موردنیاز در کار مدنی را حفظ می

 کند.انجامد و تداوم کارجمعی را تضمین میتر میتجارب بزرگ

های مشترک و عینی ها از چالشرو هستند. گسترۀ این چالشها روبهها با انواع چالشهای جامعۀ مدنی و سمنسازمان

های خصوصی یا ذهنی مربوط به توانایی حفظ استقالل و جامعه )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی( تا چالش

 ابراز آشکار احساسات جامعه متغیر است. 

سی است. نظم جهانی کنونی با های کلی ناشی از فرایندهای توسعه، اجرای مساوات اجتماعی و دموکراچالش

حدی کاهش یافته است که ها بههای ملی است. نقش آنها، نهادها و سازوکارهایش درحال تضعیف نقش دولتقانون

د. ساز های مختلف جامعۀ مدنی را ضروری میرو شوند. همین مسئله مشارکت سازمانها روبهتوانند با این چالشنمی

ها شان در زمینۀ ارائۀ خدمات اجتماعی و دولتی نیستند. همۀ اینقادر به انجام وظایف ها دیگرازاین، دولتگذشته

 ها در کاهش فقر، بیکاری و نیاز شده است.منجر به افزایش تقاضا برای ایفای نقش سمن

د وین کننهایی تدهای فردی موظف هستند برای پاسخ به نیازهای مبرم جامعه )مردم آن( برنامهها در مورد چالشسمن

 ها باید از استقالل خود محافظت کنند وبراین، سمنای متعادل با دولت و خیرین ملی باشد. عالوهکه مبتنی بر رابطه

را  شان و داوطلبانرو شوند و کارکنانهای توسعۀ ساختاری و اداری روبهها باید با چالشبا یکدیگر همکاری کنند. آن

تواند نفع میانداز و اهداف جامعی است که هر ذیحقیقی مبتنی بر یک چشمآخر شراکت مدام آموزش دهد. دست

 خوبی و با داشتن نقش و جایگاهی روشن آن را درک کند. به

لف ها در سطوح مخترو شدن با چالشهایی دارند که از ضرورت روبهها مسئولیتچه در باال گفته شد، سمنباتوجه به آن

سازی به ابزاری برای فائق آمدن بر این رو، شبکهگیرند. ازهمینخش دولتی نشأت میو ماهیت شراکت با خیرین و ب

 شود.ها تبدیل میچالش

  

                                                           
تواند می« عموم مردم»که رود، درحالیکار میها در مورد ارائۀ خدمات اجتماعی بهدر سمن« نفعانذی»و « های هدفگروه». اصطالحات  1

 ها را نشان دهد. تر آننقش کلی
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 چهارم: سطوح
 ها اشکال گوناگونی دارد: جغرافیایی یا موضوعی؛ موقت یا دائمی.شبکۀ سمن

 سازی جغرافیایی. شبکه9

 شود:در سه سطح انجام می

های عضو همکاری کرده و خود را در جایگاهی آید. سمنهای مبرم درمیلی برای چالشحاغلب به شکل راهالف. ملی: 

 دهند. های دولتی و اجتماعی قرار میهای جامعۀ مدنی، دولت و سیاستدر برابر سایر سازمان

 مشترکانداز، وظایف و اهداف گیرد و هدف از آن نمایاندن چشمطور گزینشی و انتخابی شکل میبهای: ب. منطقه

 یند. آوجود میای بههای جدید منطقهگیری بلوکهایی است که درنتیجۀ شکلرو شدن با چالشای برای روبهمنطقه

سازی شکل گرفت. اولین شبکۀ های ناشی از جهانیرویی با چالشو برای روبه 31این شکل در دهۀ المللی: ج. بین

ازمان المللی سهای بینهای جامعۀ مدنی نیز در اجالسکه سازمانالمللی در پی ظهور این ایده تشکیل شد سمن بین

المللی همچون بانک جهانی، گیری نهادهای بینسازی و شکلگیری جهانیبراین، با شدتعالوه1ملل شرکت کنند.

 تر شد.المللی بیشهای بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی ضرورت شبکهصندوق بین

 یسازی موضوع. شبکه2

 شود:سطح انجام می دودر 

های مختلف تجربه دارند و کار میدانی مستقیم انجام شود که در زمینههایی را شامل میسازمانالف. عمومی: 

های غیردولتی عربی برای های غیردولتی عربی که مقر آن در قاهده است؛ شبکۀ سازماندهند )شبکۀ سازمانمی

 توسعه که مقر آن در لبنان است(. 

زیست، متمرکز بر یک زمینه یا بخش خاص همچون بهداشت، آموزش، اقتصاد، حفاظت از محیطای: . زمینهب

که  روندسازی میسراغ این نوع شبکهخاطر بهاینها بهجنسیت، جوانان، معلولیت یا دفاع از حقوق بشر است. سمن

رو هستند فائق بیابند )سازمان ینۀ با آن روبهخواهند بر چالشی که در یک زمدهند یا میکارهای مشابهی انجام می

 و غیره(. 2زیست و توسعه، شبکۀ عایشهحقوق بشری عرب، شبکۀ عرب برای محیط

 

 

                                                           
(؛ اجالس توسعۀ 0331(؛ اجالس جمعیت و توسعه )قاهره، 0331(؛ اجالس حقوق بشر )وین، 0331. اجالس زمین )ریودوژانیرو،  1

 (.0331های انسانی )استانبول، گاه(؛ چهارمین کنفرانس جهانی دربارۀ زنان و اجالس سکونت0331اجتماعی )کپنهاگ، 

2. AISHA 
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 سازی. طول مدت شبکه9

شود که نیازمند سازی برای رسیدن به اهداف درازمدتی استفاده میاین نوع از شبکهسازی دائمی: الف. شبکه

رود. سازی با انباشت تجربه، تخصص و ایجاد آگاهی مشترک پیش می. در این مورد، شبکههای درازمدت هستنددوره

گذاری تجربه به ائتالفی دائمی با منافع مشترک تبدیل اشتراکسازی از چارچوبی مبنایی برای هماهنگی و بهشبکه

 های فلسطین و ...(.هاِی لبنان، شبکۀ سمنهای داوطلب در لبنان، انجمن سمنشود )اتحادیۀ انجمنمی

ن گیرد. با تحقق ایمنظور رسیدن به اهدافی مشخص و فوری شکل میسازی موقت بهشبکهسازی موقت: ب. شبکه

شود. ممکن است در سطوح باالتر، هداف دیگری اتخاذ بکند )همچون گردهمایی اهداف شبکه از هم گسیخته می

 گردهمایی ملی درمورد یک قانون انتخابی احوال شخصیۀ مدنی(. بلدی بلدتی بلدیاتی،ملی برای انتخابات شهرداری، 
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 هاپنجم: چارچوب

 ها. اتحادیه9

 ها ضروریها هستند. در برخی کشور برای کسب برخی مجوزها عضویت در اتحادیهها متشکل از تمامی سمناتحادیه

ی(، های دانشجویمحلی )همچون اتحادیههای متفاوت جغرافیایی تشکیل شوند: توانند درمقیاسها میاست. اتحادیه

 های معلولین(.المللی انجمنالمللی )همچون فدراسیون بینای )همچون اتحادیۀ وکالی عرب(، یا بینمنطقه

های مشابهی دارند را گرد هم بیاورند، هایی که تخصصمحور باشند و انجمنتوانند زمینهها همچنین میاتحادیه

های جوانان در اتحادیۀ ملی جوانان لبنانی. برخی کشورها در شورای زنان لبنان یا انجمن های بانوانهمچون انجمن

 های خیریه دارند. هایی برای سازمان)مانند اردن( نیز اتحادیه

ع رویی با چالشی خاص شکل بگیرند که منافع نو توانند درپی یک نیاز ابتدایی برای روبهها میازاین، اتحادیهگذشته

های آن اتحادیۀ شود. از نمونهها برای رسیدن به اهداف مشترک متحد میکند. آنها را تهدید میز سمنخاصی ا

های خانه کاهش یافت، بودجهکه بودجۀ این وزارتها در همکاری با وزارت امور اجتماعی لبنان است. زمانیانجمن

یجاد کنند، با شان اای برای تقویت جایگاهاتحادیه ها تصمیم گرفتند کهها کاهش یافتند. سمنیافته به سمناختصاص

 زنی کنند و روابط خوبی میان آن دو برقرار کنند. خانه چانهوزارت

وانند تها محدود کنند که میها تالش کردند نمایندگی را در اختیار خود گرفته و عضویت را به آنبسیاری از اتحادیه

 وند. شگران نیرومند بیرونی کنترل میها توسط کنشسایر موارد، اتحادیهکنترل سازمانی و اداری اعمال کنند. در 

 . چترها2

گیرد: عضویت جامع و ساختار نهادی. چتر از حیث خود نمیچارچوبی برای هماهنگی که شکل یک اتحادیه را به

 وجود آورند اما پلتفرمید بهتوانند یک چارچوب کارآمتر است. چترها نمیتر و بزرگاندازها و تنوع اهداف گستردهچشم

، چارچوبی گذرا است که طی گذار به اتحادیه یا شبکه شکل اشتراکبرای به
ً
گذاری تجربه و اطالعات هستند. متعاقبا

 گیرد.می

گیرد. چترها همواره کارآمد نیستند، چراکه هیچ قدرت اجرایی محور شکل میهای هدفیک چتر در چارچوب کمپین

 آورند.عمل میها پشتیبانی مالی، فنی و اخالقی بهدهند. آنا را اعضایشان انجام میندارند اما کاره

 ها. شبکه9

ها ها محدود و مشروط است. شاخصۀ آنگیرند، اما عضویت در آنهایی منعطف شکل میها در چارچوبشبکه

توانند محلی، ملی، میها ها است. شبکههای کار مشترک اعضای آنانداز کلی، اصول، اهداف و روشچشم

 محور باشند. تواند جامع یا موضوعشان نیز میالمللی باشند و اهدافای یا بینای، منطقهفرومنطقه
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انداز آن روشن باشد و رسالت مشخصی برایش تعریف شود. همچنین برای تضمین موفقیت و تداوم شبکه باید چشم

ه باشد که همۀ اعضا در آن اشتراک داشته باشند. سازوکار های کاری داشتبایستی اصول مشترک، اهداف و روش

اظت ها حفدهندۀ برابری است و از منافع آنگیرد، بازتابمنعطف این سازمان که بین اعضا بر سر آن توافق صورت می

، چه دگذاری دولتی را تحت تأثیر قرار دهنهای ایجاد فشار تشکیل دهند و سیاستکوشند کمپینها میشبکه کند.می

 های اعضا را با افزایش آگاهی در این زمینه گسترش دهند.ای خاص و نیز قابلیتطور کلی و چه در زمینهبه

 ها شکل گرفته است:در منطقۀ عرب انواع مختلف شبکه

 هایی با اهداف گسترده: الف. شبکه

 سمن و شبکه از تمامی کشورهای عربی است. این  511های عرب که متشکل از بیش از همچون شبکۀ سمن
کوشد منابع و اطالعات دراختیار اعضا بگذارد. کند و میسازی کار میشبکه با آموزش پرسنل بر روی ظرفیت

 کند.های عرب منتشر میای در مور کارهای شبکۀ سمننامهاین شبکه گاه
  کشور عرب است. کار آن در  12شبکه و سمن ملی از  35های عرب برای توسعه متشکل از سمنشبکۀ

زیست، جنسیت و حقوق بشر است. این شبکه کارش را بر روی نظارت بر های توسعۀ اجتماعی، محیطحوزه
مرکز ر متهای توسعۀ پایدار، قراردادهای تجاری، اصطالحات و مسائل مرتبط با دموکراسی و حقوق بشسیاست

های دهی کمپینهای عرب و سازمانسازی و تقویت ظرفیت سمنکرده است. اهداف آن معطوف به ظرفیت
 ای است.طلبی در سطوح ملی و منطقهحمایت

 محور:های زمینهب. شبکه

 های زنان که در هفت کشور عربی کار ای عربی برای انجمنهای این نوع شبکۀ عایشه است، شبکهاز نمونه
 کنند. می

 پردازد.زیستی و توسعۀ پایدار میزیست و توسعه است که به مسائل محیطنمونۀ دیگر شبکۀ عرب برای محیط 
 های بسیار دیگری نیز وجود دارد که برروی حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق معلولین و سایر مسائل شبکه

 کنند. کار می

 های ملی:ج. شبکه

 شود.سمن مراکشی را شامل می 54ها در مراکش است که ها فضا برای انجمنیکی از آن 
 المقدس سمن تشکیل شده و در کرانۀ باختری، نوار غزه و بیت 91ها نیز از بیش از شبکۀ سمن فلسطینی

 شعبه دارد.
 کند.سمن لبنانی را نمایندگی می 14های داوطلب در لبنان اتحادیۀ سمن 
 کند.نماندگی میسمن لبنانی را  13های لبنانی انجمن سمن 
 کند.سمن را نمایندگی می 12های بشردوستانه در لبنان اتحادیۀ انجمن 
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 محور ملیهای زمینهد. شبکه

 های یمنی برای دفاع از حقوق کودکانکمیتۀ هماهنگی سمن 

 ها برای رفاه کودکاناتحادیۀ لبنانی 

 های زنان در لبنانشبکۀ سمن 

 رگهای بز های محلی با مأموریتی. شبکه

 ها در صیداکمیتۀ هماهنگی سمن 

 ها در طرابلسکمیتۀ هماهنگی سمن 

 ها.مجمع4

ها محلی هستند برای کنند. مجمعهای کاری و ساختار سازمانی متفاوت شرکت میهایی با حوزهها سمندر مجمع

 مدت. تبادل و همکاری برای رسیدن به اهداف بلند و میان

 به المللی برمیس بینها به اولین اجالشکل کنونی مجمع
ً
معروف شد و از « مجمع اقتصادی جهانی»گردد که بعدا

ر المللی برگزاترین خیرین بینطور ساالنه در داووس سوئیس و به همت کالوس شواب یکی از بزرگبه 0337سال 

ی و المللگیرندگان اقتصادی و مالی بینهای چندملیتی، تصمیمکنندگان در این حمع شرکتشود. مشارکتمی

های ، تدوین اولویت«مدیریت اقتصاد جهانی»المللی تجاری و مالی هستند. هدف آن نمایندگان نهادهای بین

توانند باعث افزایش سود و تسهیل تجارت آزاد های حقوقی و بکارگیری سازوکارهایی است که میاقتصادی، پیشنهاده

 شوند.

کنند. اولین مجمع همزمان با های جامعۀ مدنی برگزار مییشان، مجمعهاموازات نشستهاِی ملل متحد نیز بهسازمان

ها در جریان المللی سمنبرگزار شد. پس از آن مجمع بین 0331کنفرانس جهانی زنان در نایروبی و در سال سال 

کنفرانس ، در وین و همزمان با 0331ها در سال در ریودوژانیرو برگزار شد. سایر مجمع 0331نشست زمین در سال 

و در نشست جهانی توسعۀ اجتماعی  0331جهانی حقوق بشر، در نشست جهانی جمعیت و توسعه در مصر در سال 

های های جامعۀ مدنی مجمعها و سازمانها بسیاری از سمنبرگزار شد. در پی این مجمع 0331در کپنهاگ در سال 

در استانبول، مالیه برای توسعه )مونتری،  IIاسکان بشر های ملل متحد برگزار کردند. نشست موازات نشستخود را به

 (. 1111( و نشست جهانی توسعۀ پایدار )ژوهانسبورگ، 1111

 0331های اتحادیۀ مدیترانه در سال مدیترانه همزمان با نشست وزرا در مورد همکاری -اولین مجمع جامعۀ مدنی یورو 

(، مارسی 0333(، اشتوتگارت )0333ین مرتبۀ دیگر و در مالت)در بارسلونا برگزار شد. بعد از آن این مجمع چند

 ( برگزار شد. 1117( و ناپل )1111(، والنسیا )1110)
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سه سال متوالی  1110( در ابتدای قرن بیست و یکم شکل گرفت. این مجمع از سال WSFمجمع اجتماعی جهانی )

ها و ار شد. این مجمع نمایندگان جامعۀ مدنی، سمندر بمبئی برگز  1111در پورتو آلگری برزیل برگزار شد. در سال 

آورد تا به افزایش جهانی فقر و های اجتماعی را از سراسر جهان و در پاسخ به مجمع جهانی اقتصاد گرد هم میجنبش

ر هزار نف 011از  1117کنندگان در مجمع در سال المللی ملل متحد بپردازد. شمار شرکترفتن ابزارهای بینحاشیهبه

 بود. « دنیایی دیگر ممکن است»در سرتاسر جهان بیشتر شد و شعار آن: 

 ها. پلتفرم5

 اند و اغلبها محبوبیت زیادی یافتهها هستند. در اروپا پلتفرمهای رایِج هماهنگی پتلفرمیکی دیگر از چارچوب

ها در تمامی کشورهای اروپا رمهای ملی را تحت پوشش دارند. پلتفرم ابزاری بسیار منعطف است. امروزه پلتفسمن

ها با نام دارد و برای نظم دادن به روابط سمن« 1CONCORD»های اروپایی است که ای از سازمان بزرگ سمنشاخه

 اتحادیۀ اروپا ایجاد شده است. 

د که انکرده مدیترانه را ایجاد –های اجتماعی در کشورهای حوزۀ دریای مدیترانه پلتفرم یورو ها و جنبشبرخی از سمن

 هایی خواهد داشت.در هر یک از کشورهای عضو نیز پلتفرم

 دارای اهداف زیر است:2پلتفرم یورومد

 های دوجانبه و چندجانبه و تضمین اجرای منصفانۀ آن از برای نظارت بر فرایندهای مذاکره و توافق شراکت

 ها.سوی تمامی سازمان

 ازی جامعۀ مدنی در کشورهای عضو.برای نشر آگاهی در سطح پلتفرم و توانمندس 

 موازات جلسات سطح وزیران یورومد و کمک به جامعۀ مدنی در ابراز های مدنی بهبرای ترتیب دادن مجمع

 های چارچوب پلتفرم.عقاید و جایگاه خود در مورد اولویت

مایندۀ پلتفرم یورومد بپردازد. ن های جامعۀ مدنی برگزار شد تا به بررسیای مشورتی با حضور سازماندر لبنان نیز جلسه

انداز، اصول، اهداف و سازوکارها تهیه ها در این جلسه حضور داشتند. در انتها گزارش وضعیتی در مورد چشمسمن

شد. یک کمیتۀ پیگیری متشکل از چهار شبکۀ ملی و پنج سمن نیز تشکیل شد تا به بحث دربارۀ موضوع ادامه دهد و 

در مجمع مدنی  1117های مختلف تهیه کند. این مقاالت در اواخر سال مورد همکاری در بخش هایی عملیاتی درمقاله

 ارائه شد.  3در ناپل

                                                           
 های غیردولتی اروپایی برای امداد و توسعهاسیون سازمان.کنفدر  1

2. EUROMED 

( بیروت در نهم اکتبر برگزار شد. سی و یک شبکه و سمن ملی و Meridien Commodore. جلسۀ مشورتی در هتل مریدین کمدور ) 3

)  ANNDز کمیتۀ پیگیری متشکل بود ا ای در آن حاضر شدند. حاضرین تصمیم گرفتند که یک کمیتۀ پیگیری تشکیل دهند. اینمنطقه

های زنان در لبنان )جنسیت(، شبکۀ هماهنگی های داوطلب در لبنان )گسترش و توسعه(، شبکۀ انجمنهماهنگی(، جمعیت سمن
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 ها(ها)گردهمایی. نشست6

 دستیابی بهشوند و نیتها برگزار میها و برخی گروهها، اتحادیهها با حضور سمنها یا نشستگردهمایی
ً
 شان معموال

 چشمت. حاضرین در نشستاهدافی فوری و سریع اس
ً
ها بخاطر منافعی انداز یا فعالیت واحدی ندارند. آنها لزوما

ه ها استراتژی و سازوکارهایی مشابرو آنکنند. ازهمینمشترک و برای رسیدن به اهدافی مشخص با یکدیگر مالقات می

 برای رسیدن به اهدافشان دارند.

 ان در دستیابی به اهداف مشترک متغیر خواهد بود.شها با توجه به تواناییعمر برگزاری نشست

 های دهۀ اخیر جامعۀ مدنی در لبنان است:هایی از نشستدو  مثال زیر تنها نمونه

 ن، )کشور من، شهر م« بلدی، بلدتی، بلدیاتی»ها در لبنان: شعار آن گردهمایی ملی برای انتخابات شهرداری

جمن، اتحادیه، شبکه و فرد را گرد هم جمع کرد. هدف آن شهرداری من( بود. این نشست صدها سمن، ان

سال بود. دستاورد این کمپین ملی تصویب قانون انتخابات برای  35برگزاری انتخابات شهرداری بعد از 

ها و شهردارها بود. این انتخابات برمبنای قانون برگزار شد و گردهمایی بعد از پایان انتخابات به پایان شهرداری

 رسید.

 های کارگری، ها، اتحادیهشست ملی برای قانون انتخابی احوال شخصیۀ مدنی: در این گردهمایی سمنن

آور احوال های جوانان و افراد حضور داشتند. هدف آن تصویب یک قانون غیرالزامهای زنان، انجمنانجمن

 نان تداوم دارد. شخصیۀ مدنی است. از آنجایی که این قانون هنوز تصویب نشده است، این نشست همچ

  

                                                           
های لبنانی فعال در میان اجتماعات فلسطینی )پناهندگان فلسطینی(، انجمن شفافیت لبنان )حکمرانی(، خط سبز سمن

 ، انجمن انتخابات دموکراتیک در لبنان )حقوق بشر(، مجمع توسعۀ لبنان )جوانان( و مرکز مرزها )مهاجرت(. زیست()محیط
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 های دولتیها با سازمانششم: روابط سمن
مفهوم جدید توسعه مبتنی بر شراکت سه جانبه بین بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی است. توسعه دیگر 

جانبه در شود، بلکه مسئولیت کلیۀ جامعه است. برای رسیدن به شراکتی همهیکی از کارکردهای دولت محسوب نمی
 ها، امروزه بسیج کامل جامعۀ مدنی امری ضروری است.ها و سیاستگیری و اجرای برنامهمتصمی

ها موفق به جذب هاست. طی جنگ داخلی لبنان این انجمنگیر انجمنهای جامعۀ لبنان حضور چشمیک از شاخصه
توان در مورد ها را میونهشمار زیادی داوطلب شدند و نقشی اساسی در ارائۀ خدمات اجتماعی داشتند. بارزترین نم

سوادی، توسعۀ روستایی و آگاهی اجتماعی مشاهده کرد. های اولیه، آموزش و بیها، مراقبتشرایط اضطراری و کمک
های ملل متحدد )برنامۀ توسعۀ ملل های دولتی مربوطه و سازمانجامعۀ مدنی تمامی این خدمات را با همکاری سازمان

های های همکاری بین بخشترین نمونهداشت جهانی و غیره(. این تجربه از درخشانمتحد، یونیسف، سازمان به
 شدت کاستند.های شهروندان بهها طی دورۀ پانزده سالۀ جنگ لبنان از بار مشقتدولتی و مدنی است. سمن

ی در به شراکتی حقیق توانداند. این رابطه میها و نهادهای دولتی را نشان دادهتجارب پیشین اهمیت رابطۀ بین سمن
 ریزی، اجرا و ارزیابی بدل شود.برنامه

های مشترکی شکل گرفتند تا بخش دولتی و مدنی را هماهنگ کنند؛ ها، نهادها و کمیتهدر پایان جنگ لبنان چارچوب
 از جمله:

 :ی تجاری هاپنج عضو آن از نمایندگان جامعۀ مدنی هستند، عالوه بر آن اتحادیه شورای اجتماعی اقتصادی
ها و های صنفی اساتید دانشگاههای کارگری، سندیکاهای کشاورزی، کانون)صاحبان صنایع و تجار(، اتحادیه

 معلمان و روشنفکران در این شورا حضور دارند. 
 :مند در آن حضور دارند. المللی عالقههای بینهای دولتی و مدنی و سازمانکه بخش شورای عالی رفاه کودکان 
  های مختلف فعالیت شود که در رابطه با افراد دچار به معلولیتشامل مؤسساتی می ملی معلولین:کمیتۀ

 ها، نمایندگان معلولین و مؤسسات بخش دولتی.ها، آسایشگاهکنند: سمنمی

ها ر آنوها داشته باشند، ادارۀ امای ساختاری با دولتها نباید رابطهسمن»شده باشد؛ این رابطه باید روشن و تعریف
ناسب ها بایستی ارزیابی شود و در تانتخاب نمایندگان و اختیارات این سازمان«. بایستی مستقل و توسط خودشان باشد

 شان قرار بگیرد.با اهداف

ای خود که محدود به روابط فنی و اداری، ها و دولت بایستی از شکل قدیمی و کلیشهاز سوی دیگر، رابطۀ بین سمن
ها فراتر رود. این رابطه بایستی همسو با گذاری نمایندگان و اجرای قوانین انحمنها، نامرخی برنامهاجرای محدود ب

ها عامل نهادی و توانمندکنندۀ جامعۀ تعریف جدید از توسعه باشد و همپای آن پیش برود. براساس تعریف جدید، سمن
 ها دیگر محدود به ارائۀ خدمات نیست. ش سمنمدنی در زمینۀ عدالت اجتماعی و دموکراسی هستند. بنابراین نق

ها و ها بایستی از این حق برخوردار باشند که اولویتها را شریکی واقعی در فرایند توسعه بداند. سمندولت باید سمن
 ها و سازوکارهای اجرایی را نیز مشخص کنند. این مستلزم:نیازها را تعیین کنند و اهداف، سیاست
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 ها برای انتخاب ساختار ها، حفظ استقالل عمل و آزادی آنوقی برای سازماندهی کار سمنایجاد چارچوبی حق
 ها برای انتخاب اهداف و دستورکارشان.مناسب سازمانی و آزادی دادن به آن

 اعث تواند بهای دولتی و مدنی. این قضیه میایجاد سازوکاری منظم و ساختاریافته برای شور و مشورت بخش
های مشورتی و مشترک بسیاری در لبنان کاری و رقابت بکاهد. )کمیسیونشارکت شود و از موازیبهبود اصل م

ها باید نقش خود، استقالل و های مختلف تشکیل شد. این کمیسیونبرای پرداختن به مسائل و بخش
 استانداردهای عملکرد خود را تقویت کنند.(

 ادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق بشر و دموکراسی.ها نسبت به دفاع از حقوق اقتصاذعان به حق سمن 
 ها در ارائۀ خدمات و دفاع از حقوق مدنی شهروندان.های مستقیم سمنپیوند زدن بین نقش 

 هایشان را پیش ببرند وها را قادر سازد که فعالیتها حاکم باشد و آنچارچوب حقوقی مناسبی بایستی بر کار سمن
ها بخشی از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و نیز ها در تشکیل اتحادیهها و آزادی آننتوسعه بخشند. مشروعیت کار سم

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به امضای اغلب کشورهای عربی از جمله لبنان رسیده میثاق بین
ها و اهداف، برنامه انداز،هاست که چشمها مبنای این چارچوب حقوقی است. استقالل سمناست. استقالل سمن

 کند.ها و نیز استقالل ادارای، سازمانی و مالی را تعریف میفعالیت

دولت بایستی از یک سو چارچوب حقوقی مناسبی اتخاذ و آن را اجرا کند، بر روی اجرایش نظارت داشته باشد و آزادی 
بین  هایی تدوین شود که ماهیت رابطۀنامهنبراین، بایستی آییها را تضمین کند. عالوهها و استقالل آنتشکیل انجمن

تعریف کند.  دولت باید به تأمین مالی  -های مشترک و ارائۀ خدماتبا تأکید بر اجرای برنامه –دولت و جامعۀ مدنی را 
ها و کمک مستقیم مالی در صورت نیاز کمک هاست همچون مالیات و هزینهها با کاهش فشارهایی که بر دوش آنسمن
 کند.

اندازی روشن داشته باشد و اهداف و وظایفی را تعریف کند که بازنمایندۀ از سوی دیگر، جامعۀ مدنی بایستی چشم
های هماهنگی را تسهیل سازی و چارچوبزنی و گفتگو از طریق شبکهنیازهای جامعه باشد. جامعۀ مدنی باید چانه

های مالی و چرخش قدرت بایستی مورد احترام باشد و کند. شفافیت، پاسخگویی، احترام به قوانین داخلی و نظام
ها پیروی شود تا حکمرانی خوب محقق شود و بازنمایی مشروعی ایجاد شود و انگیزۀ مشارکت تقویت درستی از آنبه

 شود. 

های متقابل، مستلزم اصالح سازوکارهای محلی و ملی و تقویت همبستگی بین جامعه و دولت از طریق شناسایی نقش
. این شورا کردیز ترویج سازوکارهای گفتگو است. پیشنهاد تشکیل شورای اجتماعی اقتصادی این هدف را دنبال مین

ها ارائه کرد. شورای اجتماعی اقتصادی چارچوبی ملی متشکل پیشنهادی برای تعامل و گفتگو در سطح تمامی بخش
ید )تجار، صاحبان صنایع و کشاورزان(، بخش های مختلف است. اعضای آن نمایندۀ بخش تولاز نمایندگان بخش
های صنفی معلمان و اساتید دانشگاه، کشاورزان و غیره(، اصناف )وکال، های کارگری، کانوننیروی کار )اتحادیه

ها و نمایندگان جامعۀ مدنی. این تجربه مستلزم ارزیابی عینی است پزشکان، معماران، مهندسان(، روشنفکران، رسانه
  د.اش با جامعۀ مدنی را سامان ببخشهای ملی رابطهرویی با چالشباید تعریف شود. دولت بایستی برای روبهو نقش آن 
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 هفتم: هماهنگی با خیرین
ه ها به تأمین مالی وابستهاست. تداوم و توسعۀ خدمات و فعالیت سمنترین عوامل مؤثر بر کار سمنتأمین مالی از مهم

های هدفی دهندگان دولتی و غیردولتی، محلی یا خارجی و نیز گروهشرایط مربوط به اعانهاست. تأمین مالی تحت تأثیر 

 است که مقصود نهایی این تأمین مالی هستند. 

ی های مالمفهوم تأمین مالی با توسعۀ مفهوم کار مدنی توسعه پیدا کرد. در گذشته، این مفهوم در رابطه با کمک

 حق به را میای بود که ثروتمندان به فقخیریه
ً
کردند. با تغییر مفهوم توسعه و رابطۀ آن با اصول حقوق بشر )مشخصا

ن های مدرن سازماخود گرفت که مطابق با مدلتوسعه(، تأمین مالی نیز محول شد. تأمین مالی الگوهای نهادمندِی به

 و حاکمیت هستند.

 گیرند:منابع تأمین مالی در سه دستۀ زیر قرار می

 ی توسط خود. تأمین مال9

 ب ها اغلشود. این کمپیندر این روش بر خیرین محلی و اعضای اجتماع محلی تکیه می های اهدای پول:کمپین

ۀ روزه و ایام رمضان سازمان
ّ
های توانند نفع بسیاری ببرند. یکی از سازمانهای خیریه میفصلی هستند. مثاًل در چل

کند. جمعیت صلیب سرخ های اهدایی محلی تأمین میطریق پولبودجۀ خود را از  % 85خیریۀ فعال در لبنان 

ها و با سر زدن به ها و جادههایی در خیاباناندازی جایگاههای اهدای پول دارد و با راهلبنان هر ساله کمپین

 کنند. های اهدایی را گردآوری میمؤسسات دولتی و خصوصی کمک

 ها و خدماتی هستند که در محالت به اقشار اید حاصل از فعالیتها نیز متکی بر عوبرخی از سمن ها:فعالیت

کنند. این مسئله مبتنی بر ایدۀ نفعان عواید دریافت میشان از ذیها به ازای خدماتکنند آننیازمند ارائه می

ترین های هدف در تأمین بودجه برای تضمین تداوم خدمات است. یکی از بزرگمشارکت اجتماع محلی و گروه

اش اش را از عواید مالی خدماتبودجه %65کند، توانسته تا های لبنان که در زمینۀ بهداشت فعالیت میسمن

ها با لحاظ کردن سهم کار داوطلبانه، قیمت واقعی هر یک از خدمات خود را دست آورد. برای این منظور، آنبه

اری تأمین مالی است و کیفیت قابل قبول بخش پایدتعیین کردند. این نوع از تأمین مالی توسط خود ضمانت

 کند.خدمات در مقایسه با بخش خصوصی را تضمین می

 :ی هاهای عضویت و کمکهای اشتراک ساالنه، هزینهتوانند با پرداخت هزینهها میاعضای سمن هزینۀ عضویت

 غیرنقدی منبع درآمد سمن باشند؛ هرچند که این منبع محدود و ثانویه است.

 مالی دولتی . تأمین2

 :توانند ارائه دهند، کمک مالی دهند که خود نمیهایی که خدماتی ارائه میها به سمنبرخی دولت قراردادها

شود که نوع و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سمن را تعریف کنند. این کار از طریق قراردادهایی انجام میمی

ها دارد و های سمنر اجتماعی لبنان است که سهمی در هزینههای آن قراردادهای وزارت اموکند یکی از مثالمی
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دهد. وزارت بهداشت همچنین بودجۀ ها را پوشش میبخشی از خدمات بهداشتی و اجتماعی ارائه شده توسط آن

 کند. ها )و بخش خصوصی( را نیز تأمین میهای سمنخدمات بستری در بیمارستان

 :های توسعه( همچون صندوق ملِی آوارگان و شورای دولتی )بودجه برخی از مؤسسات منابع مالی پشتیبان

 کند. ها را تأمین مالی میهای ارائه شده توسط سمنجوانان، برخی از پروژه

 ها در تأمین مالی جامعۀ مدنی، های مشارکت دولتیکی از راه ها:معافیت از پرداخت مالیات و سایر هزینه

های بیمه معاف ها، عوارض، تأمین اجتماعی و هزینهاز پرداخت برخی مالیات ها راتصویب قوانینی است که سمن

، مبالغ صرفهمی
ً
 کار گرفت. ها و خدمات بهتوان برای طراحی برنامهشده از این طریق را میجوییکند. نتیجتا

 . تأمین مالی از خارج9

شود م است و از جانب منافع مختلفی تأمین میهای تأمین مالی است. این روش مستقیترین شیوهاین از جمله مرسوم

 هاست:که شامل این

 :د توانکنند؛ این امر میهای خاصی را در سایر کشورها تأمین مالی میها پروژهبرخی از دولت منابع دولتی

 های سیاسی(.ها انجام شود )بسته به اولویتهای دولتی یا سمناز طریق سازمان

 های بزرگ برای گیرند. همچنین شرکتها شکل میرای تأمین مالی برخی پروژهها باین صندوق ها:صندوق

 صندوق
ً
 کنند.اندازی میهایی راهکاهش فقر و بیکاری بعضا

 نفعان هستندوها اغلب واسطۀ بین اهداکنندگان پول و ذیسمن ها:سمن 

 المللی )همچون سازمان ملل یا بینها ها وابسته به سازماناین برنامه المللی:های بینها و صندوقبرنامه

 ای )همچون اتحادیۀ اروپا( هستند.های منطقهبانک جهانی( یا اتحادیه

از تولید ناخالص  %3.1(، کشورهای اهداکننده متعهد شدند تا 0331بایستی اشاره کرد که طی اجالس زمین در ریو )

، این تعهد با 1111گذاری برای توسعه در سال داخلی خود را برای کمک به توسعه صرف کنند. در اجالس سرمایه

 %17.1میزان اختصاص یافته ]از تولید ناخالص داخلی[ در حدود  0333توافق مونتری تأیید شد. هرچندکه در سال 

ها از این میزان نصیب سمن %07میلیارد دالر است.  11شود در حدود ، میزان مبالغی که ساالنه صرف می1درصد بود

 محور در کشورهای در حال توسعه شود. ها و پرژوهای توسعهرف برنامهشود تا صمی

به اهداف توسعۀ هزاره دست  1101کشور متعهد شدند که تا سال  033در اعالمیۀ هزارۀ مجمع عمومی سازمان ملل، 

مناسب  اییابند. هشتمین هدف، تعهد کشورهای توسعه یافته برای کار با کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد فض

یافته گذاری برای توسعه بر مشارکت کشورهای توسعهیابی به توسعۀ سریع و پایدار است. اجالس سرمایهبرای دست

ای در های توسعهاز تولید ناخالص داخلی خود را به تأمین بودجه برای برنامه % 3.1تأکید کرد. این کشورها باید 

 توسعه اختصاص دهند. کشورهای درحال
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میلیارد دالر آمریکا است. این  011های مهار فقر نزدیک به زند که بودجۀ ساالنه برای سیاستهانی تخمین میبانک ج

ای از طریق های توسعهرقم دو برابر بیش از میزان گفته شده در باالست. بانک جهانی در پی صرف این مبلغ برای برنامه

 توسعه است. های درحالها در کشور های اجتماعی و در همکاری با سمنصندوق

ون های خارجی بدها در دستیابی به بودجهکند: توانایی آنرو میها را با چالشی جدید روبههرچندکه این مسئله سمن

های کاری جدیدی را تحمیل شان. اهداکنندگان اغلب شیوههای ملیها و استراتژیتحت تأثیر قرار گرفتن اولویت

هایی متفاوت از زهای محلی مطابقت نداشته باشد یا ممکن است اهداف و اولویتکنند که ممکن است با نیامی

 نفعان داشته باشند.ذی

ها ها، الزامات و استانداردهای قانونی و اداری است که بر سمنهای تأمین مالی از سوی خارجییکی دیگر از چالش

ها و ها، فعالیتاری در مقایسه با ارائۀ برنامههای ادتواند درصد صرف بودجه برای هزینهشود. این میتحمیل می

 خدمات کاهش دهد.

یک همکاری واقعی مبتنی بر اشتراک، توزیع عادالنۀ منافع و روابط متعادل است. همکاری حقیقی همچنین مبتنی بر 

چنین مبتنی ها است. این مسئله همای آنها، اهداف و سازوکارهای مداخلهها در تعیین اولویتاصول استقالل سمن

اشتراک گذاری تجارب و اطالعات. برای این منظور، اهداکنندگان بایستی پیش از آغاز هر برنامه یا است بر گفتگو و به

 آخر، همکاری واقعی مستلزم شفافیت و پاسخگویی است.های محلی گفتگو کنند. دستاتخاذ هر استراتژی با سازمان

شان با ها در روابطها قرار دهند که به آنند چارچوبی در اختیار سمنتوانها در این است که: میاهمیت شبکه

توانند بدون ها میها شکل دهد. شبکهها، اهداف و سازوکارهای کاری آناهداکنندگان مالی کمک کند و به اولویت

هایشان و توانایی ها در تقویتتوانند به آنها را تضمین کنند. میهای کاری اعضا استقالل آنمداخله در اولویت

ش ها در کاهپذیری در مدیریت به شبکهشان با اهداکنندگان کمک کنند. افزایش انعطافزنی بر سر جایگاهچانه

هد دها را افزایش میها و پروژهطریق صرف مستقیم هزینه در برنامهکند و بدینهای ادارای و سازمانی کمک میهزینه

 کند. ری میو اهداکنندگان را تشویق به همکا

  



 

 

 

 

 

 26 هاسمن یساز و شبکه یتعامالت، هماهنگ

 

 سازیها در لبنان و نقش شبکهروی سمنهای پیشهشتم: چالش
قر، ای برای رفع فهای توسعهها و سیاستهای سنتی به سمت برنامهکه از الگوی برنامههای غیردولتی زمانیسازمان

 ند:اصورت خالصه آمدهبه ها در پایینشوند. این چالشرو میهای بسیاری روبهروند، با چالشبیکاری و بیماری می

 های ملی و  ارتقای مفهوم شهروندی. حفظ سمن9

ه خوبی ای درصورتی که بگرایی یکی از مشکالت اساسی در زندگی عمومی و خصوصی مردم لبنان است. تنوع فرقهفرقه

 شد.رسان بایدهتواند غنابخش و فامدیریت شود و در نظامی عادالنه که مبتنی بر مبانی سیاسی عادالنه است می

های آید که در آن تمامی شهروندان در برابر قانون حقوق و مسئولیتایدۀ شهروندی خوب از حس تعلق به ملتی برمی

 ها بایستی نقشی اساسی در ایجاد حس شهروندی و تقویت مبانی اتحاد ملی ایفا کنند.یکسانی دارند. درنتیجه، سمن

ا هها در مواجهه با چالش عدم انسجام اجتماعی هستند. شبکهانایی آنها و توها پشتیبان استقالل سمنشبکه

ها این ها به سمنرو، آنهای الزم برای تبادل نظر، گفتگو و حفظ تنوع و تفاوت ایجاد کنند. از همینتوانند حداقلمی

 شان در دفاع از منافع جامعۀ مدنی را ایفا کنند.دهند تا نقشامکان را می

 های دولتیگری بر سر سیاستانداز درازمدت توسعۀ انسانی: البیچشمگیری . شکل2

 های اجتماعیها و سیاستهای مشخص ملی نیاز دارد که اولویتای و استراتژیانداز جامع توسعهلبنان به یک چشم

 های مشخص تعریف کند.را با اهداف و برنامه

شوند، ها براساس آن تعریف میها و مسئولیتای که برنامهراتژیاندازی ملی و استتواند با ایجاد چشمجامعۀ مدنی می

 نقش مهمی در رسیدن به این هدف داشته باشد.

ویژه حول هها بها در تمامی بخشبرای رسیدن به موفقیت، این مسئله نیازمند سطح باالی تبادل و همکاری بین سازمان

 های کاری مشترک است. اصول و چارچوب

 اهداف . پایبندی به9

شاخصۀ جامعۀ مدنی توانایی آن در تشخیص و ابراز احساسات واقعی جامعه است. کار مدنی مشروعیت خود را از 

 گیرد.شکلی عینی، مسئوالنه و جدی وام میاش در ابراز مسائل جامعه بهتوانایی

عۀ ، از عالیق اصلی جامهای دولتی که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقیمی بر شهروندان دارندسیاست

ها در تصمیمات ملی است و مستلزم همکاری بین دولت و جامعۀ مدنی است مدنی هستند. ارائۀ خدمات یکی از اولویت

 گیری تا ارائه و ارزیابی بایستی در جریان باشد.که از سطح تصمیم
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ای و های تجاری منطقهنامهافقهای پیوستن به اقتصاد جهانی و اجرای توتوسعه در سایۀ چالشکشورهای درحال

ها و بار بدهی دولت را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهند. این اند تا هزینهسازی آوردهالمللی رو به خصوصیبین

 ند.کنهای کالن اقتصادی و حل بدهی خارجی اتخاذ میهایی مالی و پولی برای رفع بحرانکشورها همچنین سیاست

 بخش خدمات
ً
اثرگذارترین بخش از حیث  –بویژه خدمات رفاهی همچون آب، برق، آموزش و بهداشت  – احتماال

 محیطی و فرهنگی است.اجتماعی، اقتصادی، زیست

اش های هدفها را ملزم به اتخاذ مواضع مشخص سیاسی در دفاع از منافع گروهها جامعۀ مدنی و سمنتمامی این

ها ای باشند که مخاطرات، ضعفاقتصادی –های اجتماعی پژوهش و تحلیل بایستی مبتنی برسازد. این مواضع میمی

ی دولتی هاگری بر سر سیاستهایی برای البیها کمپینرود که سمنرو، انتظار میاند. ازهمینها را تعریف کردهو بدیل

های گاهآوری دید گردهم ای برای کمک به تقویت گفتگوی ملی وسازی وسیلهاندازی کنند. شبکهو تصمیمات ملی راه

 گری است. های البیدهی کمپینمختلف با هدف سازمان

 1های فشارگیری گروههماهنگی مؤتلفین جامعۀ مدنی: شکل. 4

های دانشجویی، های کارگری و کشاورزی، انجمنهای مختلف، از جمله اتحادیهجامعۀ مدنی متشکل از سازمان

هایی که زیستی و زنان؛ سازمانهای محیطهای بخشی مختلف همچون جنبشها و شورای فرهنگی؛ سازمانتعاونی

ها و خاطر هماهنگی بین این سازماناینکنند. بههای حقوق بشر، توسعه و مراقبت از نیازمندان فعالیت میدر عرصه

 مؤسسات مختلف جامعۀ مدنی امری ضروری است.

ارند: اتحادیۀ سراسری کارگران، اتحادیۀ اصناف مستقل و های معینی دهای گفته شده چارچوببرخی از سازمان

های شود: جمعیت سازمانها همکاری به اشکال مختلفی انجام میشورای بانوان لبنان. همچنین در بین سمن

های طرف قرارداد با وزارت امور اجتماعی، دوستانه، اتحادیۀ ملی سازمانهای انسانداوطلبانه در لبنان، مجمع سازمان

زیستی لبنان. همکاری و هماهنگی، درون یا بین بخشی برای تعریف شورای ملی خدمات اجتماعی و مجمع محیط

 تواند منجر به مشارکتشان ضروری است. همچنین میها و تکمیل نقشها، دفاع از آنمنافع مشترک، هماهنگی تالش

 گیری شود.تر در تصمیمعمومی گسترده

المللی )پیگیری(، بخش خصوصی )نتایج(، ساختار داخلی های بینکنفرانس ها:. فائق آمدن بر چالش5

 هاسازمان

شود. اما عامل اساسی المللی مختلف و اهداف بیشماری در جامعۀ مدنی مشاهده میهای بیندرحال حاضر، گرایش

 و حقوق بشر ضرورت دارد.های انسانی، عدالت اجتماعی این اعتقاد راسخ است که ایجاد جهانی دیگر، مبتنی بر ارزش

 این مستلزم:

                                                           
1 .Lobbies  ترجمه شده است. م« گروه فشار»گری، و اسم آن به :فعل یا مسند این واژه به صورت البی 
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 .الف. ایجاد نظمی جهانی مبتنی بر مشارکت، دموکراسی و شفافیت است 

 های مستقرب. سازوکارهای اثرگذار برای پاسخگوسازی نهادها و سازمان 

 ها در گسترش خوداتکایی و ابراز منافع شهروندانش از خالل سازوکارهایی ج. ایفای نقش اثرگذار دولت

 کراتیک که پیرو اصول حقوق، شهروندی و احترام به حقوق انسانی است. دمو 

شان در حدی کاهش داده است که تواناییگیرندگان محلی را بههای ملی و تصمیمسازی نقش دولتامروزه، جهانی

 ای وطقههای منها با جنبشاند. این مسئله ضرورت پیوند زدن بین بعد ملی فعالیت سمنرهبری را از دست داده

گیری المللی برای اثرگذاری بر تصمیمای و بینهای منطقهرو، ائتالف شبکهالمللی را افزایش داده است. ازهمینبین

 ای و محلی ضرورت دارد. المللی، منطقهبین

معلوم  ا راهها و اولویتای تعریف که ماهیت این ائتالفاندازش را به گونهبرای این منظور، جامعۀ مدنی بایستی چشم

گری شده برای البیالمللی نیازمند برخورداری از مواضع روشن و تعریفهای بینها و نشستکند. شرکت در کنفرانس

لی شکدهی، هماهنگی، تبادل اطالعات و تجربه بهها ظرفیت زیادی برای سازمانو تبادل اثرگذار است. این چارچوب

 نند.کبهینه دارند و به تقویت مشارکت کمک می

المللی های بینهای دولتی با تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانسها و برنامهجامعۀ مدنی بایستی بر تطابق سیاست

 شود.زیستی و حقوق بشری انجام میهای اجتماعی، محیطباننظارت کند. این امر با ایجاد دیده

 ها به بار اداری اضافی. اجتناب از تبدیل شبکه6

تواند به هدفی تبدیل شود که حفظ روی بخش مدنی ساختار ادرای آن است. این ساختار خود میشترین چالش پیمهم

 و تداوم آن مستلزم تالش مضاعف است.

هماهنگی نباید به جایگزینی برای اعضا تبدیل شود، چراکه هدف اصلی هماهنگی تقویت و توانمندسازی اعضا برای 

های صرف شده بر روی کار اداری چالشی است که ت. همچنین، کاهش هزینهها و دستیابی به اهداف اسارائۀ برنامه

 رو هستند. شان با آن روبهها در رسیدن به اهدافاغلب شبکه
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 ها و کار اجرایینهم: کار مدنی: روش
ین های هماهنگی در اای در تقویت و توانمندسازی جامعۀ مدنی دارند. چارچوبهای برجستهها در لبنان نقشسمن

های مختلف در یک قالب و حول ها به تعیین اصول کار جمعی و گردآوری بخشموفقیت اثرگذار بودند. این چارجوب

اندازی ها همچنین به برخی کشورها از جمله لبنان در اصالح مقرارت و قوانین با راهاهداف مشترک کمک کردند. آن

 گیران کمک کردند. گری با تصمیمیزنی با دولت و از طریق البهای مشاوره و چانهکمپین

های اشغال فلسطین کمک های جنگ داخلی لبنان به فائق آمدن بر چالشتجارب هماهنگی در فائق آمدن بر چالش

ها نقشی پررنگ در ارائۀ خدمات در اند. سمنهای دولتی منتهی شدهها به نبود سازمانکرد. هر دوی این چالش

المللی در های بینهای بخش دولتی و سازمانحال که با سازمانسانی داشتند. درعینهای اضطراری و امدادر زمینه

 کردند.ای همکاری میهماهنگی خدمات اجتماعی و توسعه

ها و ها از طریق شبکهای سهمی پررنگ ایفا کردند. آنهای فرقهبندیرغم دستههای لبنانی علیاز سوی دیگر، سمن

 ل بین مناطق و اهل مذاهب مختلف را حفظ کردند. های هماهنگی، تعامچارچوب

ولی تواند به ایجاد اصول صلح بر اساس اصحال، شرایط کنونی مستلزم رویکردی متفاوت است. رویکرد کنونی میبااین

 اندازها، اهداف و سازوکارهای جدید مورد نیاز است.خاطر است که ساختارها، چشمهمینامن و مطمئن کمک کند. به

وسعه و های ملی تگذاری دولتی و تعیین اولویتای جامع، اثرگذاری بر سیاستانداز توسعهۀ اساسی ایجاد چشممسئل

 های ارائۀ خدمات توسط دولت دیگر کافی نیست. های بازسازی است. صرف ارائۀ خدمات و جبران شکافسیاست

دق است. بخش مدنی در تالش برای ایجاد همین مسئله در مورد تجارب کار مدنی در سایر کشورهای عربی نیز صا

 ای(.ای است که همسو با تغییرات در ماهیت کار مدنی است )از کار خیریه تا کار توسعههای توسعهمفهوم

ها و های دولتی و خصوصی تنها وظیفۀ جامعۀ مدنی نیستند. دولتها و مدرنیزاسیون سیاسترو شدن با چالشروبه

باشند  ایاندازهای جامع توسعهبندی چشمها بایستی در پی صورتکنند. آنورد نقش ایفا میوکارها نیز در این مکسب

این، بر نفعان مختلف فعال در جامعه تقسیم کنند. عالوهها را میان ذیهای کاری تدوین کرده و نقشها و طرحو برنامه

های آزادی هایی که به سمنزد، چارچوبساهای جدید حقوقی را ضروری میها تعریف چارچوبرویی با چالشروبه

 دهند. های هدف را خطاب قرار میکنند و گروهدهند؛ اهداف، برنامه و طرح ایجاد میعمل می

ای های توسعهها را مورد حمایت مالی و اخالقی قرار دهند. از یک سو، بایست به برتامهبایست این سازمانها میدولت

ها را از بارهای دهند بودجه اختصاص دهند. از سوی دیگر، بایستی سمنارائه نمیای که خود و خدمات اجتماعی

 ها خالص کنند. مالی، عوارض و سایر هزینه

ست های دولتی نیتقویت، توانمندسازی و ارتقای ساختار دموکراتیک جامعۀ مدنی محدود به مفاهیم، اصول و سیاست

 گیرد. ی و حکمرانی خوب را نیز دربرمیگیرو طراحی سازوکارهایی برای رهبری، تصمیم
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سازی، حفظ منافع جمعی با دفاع از جامعۀ مدنی و سازی توسعۀ نهادی، ظرفیتترتیب، هدف کنونی شبکههمینبه

 های دولتی و خصوصی داشته باشد.نحوی که بتواند روابطی متعادل با بخشتقویت آن به

های کنونی هماهنگی تا چه اندازه در بدل شدن به شرکای نیرومند بهای ملی و چارچوماند: شبکهدو پرسش باقی می

های جامعۀ مدنی سهم اند؟ تا چه اندازه در مدیریت فرایندهای توسعه و بازتاب جریانها موفق بودهو کارآمد دولت

 اند؟ داشته
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