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شكر وتقديرتمهيد

هــذا التقريــر هــو حًقــا نتــاج  الصبــر والجلــد اللذْيــن اقترنــا بإعــداد هــذا التقريــر. ومنــذ التحقــت 
بمنتــدى المؤسســات العربيــة، عــام 2014، كان حلمــي  أن نشــارك مًعــأ فــي المســعى 
ــة، مــن داخــل هــذه  الهــادف والواعــي إلنشــاء قاعــدة معرفيــة خاصــة بالمنطقــة العربي
ــام  ــل اهتم ــرون مح ــدة ق ــذ ع ــة من ــة العربي ــت المنطق ــد كان ــا. لق ــا وعنه ــة ذاته المنطق
ــم  ــى الرغ ــك – وعل ــن ذل ــتثناًء م ــي اس ــاء االجتماع ــاع العط ــن قط ــم يك ــم – ول ــي العال باق
ــات  ــذه البيان ــة، إال  أن ه ــن المنطق ــارف ع ــات والمع ــن البيان ــر م ــع الكثي ــم جم ــه ت ــن أن م

ــة. والمعــارف لــم تكــن كافي

ــن  ــات ع ــدة بيان ــع قاع ــى وض ــة عل ــة الداعم ــات العربي ــدى المؤسس ــرار منت ــد كان إص  لق
ــا أن نــروى قصــة العطــاء االجتماعــي   ــا بإنــه يجــب علين ــا مــن إيمانن المعــارف العربيــة نابًع
فــي منطقتنــا العربيــة، وأنــه يجــب أن يكــون لدينــا بيانــات خاصــة بنــا حتــى يمكننــا أن نــروي 
قصتنــا بأنفســنا. وفــي ظــل  روح العصــر الحالــي، الــذي انقشــع فيــه االســتعمار، وتــم فيــه 
تقويــض النمــوذج الغربــي الــذي حكــم الكثيــر مــن الحــوار واتجــاه العطــاء االجتماعــي، فــإن 
ــة   ــا بدق ــي لدين ــاء االجتماع ــة العط ــل قص ــا أن ننق ــى يمكنن ــه حت ــًخا بأن ــا زال راس ــا م إيمانن
ــا فقــط. لقــد اســتغرق األمــر  ــا خاصــة بن ــه يتعيــن أن تكــون قصتن وبصــورة صحيحــة، فإن
عــدة ســنوات قليلــة إليجــاد أفضــل الســبل لتحقبــق هــذا. ولــم يكن مــن الســهل الحصول 
علــى التمويــل أو اكتســاب الثقــة لدعمنــا فــي إعــداد البحــوث الخاصــة بنــا. وحيــث إن  فضــاء 
ــم  ــن المه ــه م ــد أن ــا نعتق ــود، فإنن ــه القي ــد في ــي تتزاي ــاع المدن ــي والقط ــاء االجتماع العط
للغايــة ليــس فقــط دراســة مســار هــذا التطــور، بــل يجــب توثيــق نتائجــه أيًضــا. لقــد جــاءت 
دراســتنا للبيئــة الممُكًنــة عبــر البلــدان األربعــة، أى مصــر واألردن وفلســطين ولبنــان، فــي 
وقــت تشــهد فيــه المنطقــة تحــواًل عظيًمــا. فعلــى الســاحة السياســية واالقتصاديــة مــا 
ــا. ونحــن نأمــل  ــار الناجمــة عــن جائحــة كورون زالــت هــذه البلــدان تعمــل علــى مواجــة اآلث

البنــاء علــى هــذا البحــث خــالل الســنوات القادمــة واإلفــادة بمســار االســتنتاجات التــي 
وصلنا إليها هنا. 

وأخيــًرا يعــد هــذا التقريــر نتــاج  الصبــر والجلــد اللــذان اقترنــا بســعينا لتصميــم وإعــداد ووضع 
هــذا التقريــر الــذي ســوف يســاهم فــي بنــاء القاعــدة المعرفيــة للعطــاء االجتماعــي 
العربــي. وال يفوتنــا أن نعــرب عــن امتنانــا  لالتحــاد األوربــي ومنظمــة المبــادرات العالميــة 
لدعــم مقدمــي المنــح  WINGS   لمنحنــا التمويــل وإتاحــة الفرصــة لنــا إلتمــام هــذا التقريــر.

ــم  ــا ت ــاًل وملتزًم ــا  فاع ــرين طرًف ــالث وعش ــاهمة ث ــود ومس ــر  بجه ــذا التقري ــداد ه ــم إع ت
إجــراء مقابــالت  معهــم، مــن كل مــن  مصــر واألردن ولبنــان وفلســطين، وقــد قــدم  
ــر، رؤى  ــذا التقري ــق ه ــي ملح ــماؤهم ف ــة أس ــم، والمدرج ــت مقابلته ــن تم ــراف الذي األط
ــن  ــر. ونح ــذا التقري ــراج ه ــم وإخ ــه وتصمي ــي توجي ــاعدت ف ــة س ــات مكثف ــادات وبيان وإرش
ــذان  ــان الل ــا قارئ ــاهم به ــي س ــات الت ــب والمعلوم ــق الثاق ــا للتعلي ــان أيًض ــعر باالمتن نش
ــذه،  ــث ه ــة البح ــي عملي ــاهمة ف ــم للمس ــا المزدح ــن وقتهم ــر م ــا الكثي ــا واقتطع تطوع
وهمــا: األســتاذ الدكتــور مصطفــى كامــل الســيد، أســتاذ متقاعــد فــي قســم العلــوم 
بالقاهــرة،  األمريكيــة  بالجامعــة  مســاعد  وأســتاذ  القاهــرة  جامعــة  فــي  السياســية 
والدكتــور شــونالي بانيرجــي، باحــث أول مشــارك فــي مركــز العمــل الخيــري االســتراتيجي 

بكليــة كامبريــدج جــدج إلدارة األعمــال.

كمــا نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا العالــي للدعــم البحثــي الــذي قدمتــه روزي ريتشــاردز. 
ونتوجــه بشــكر خــاص إلــى فريــق التصميــم فــي تــورون، بقيــادة ممــدوح ســعود وطــارق 
شــهاب الديــن، الذيــن ابتكــروا بعنايــة مخطًطــا وتصميًمــا  جســدوا فيهمــا  روح ومحتــوى 

التقريــر.

ــا  ــود أيًض ــة. ون ــة األوروبي ــه المفوضي ــذي قدمت ــي ال ــم التمويل ــون للدع ــأ ممتن ــن أيض ونح
ــح  ــي المن ــم مقدم ــة لدع ــادرات العالمي ــي المب ــركائنا ف ــاص لش ــكرنا الخ ــن ش ــرب ع أن نع

)WINGS( علــى توجيهاتهــم ودعمهــم الراســخ وحماســهم لهــذا المشــروع.

نائلة الفاروقي
المدير التنفيذي للمنتدى
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يرتبط النمو البطيء والمتذبذب للمجتمع المدني في المنطقة العربية بتقلص الفضاء المدني، 
ونقص التمويل المستدام، وحدوث األزمات.

تعّد ديناميكيات القوة غير المتكافئة في العالقة بين الجهات المستفيدة من المنح والجهات 
المانحة الشغل الشاغل لألطراف الفاعلة المدنية حيث يرسخ التبعية ويحد من الجهود 

المحلية.

ترى األطراف الفاعلة المدنية  أن بناء القدرة على التكُيف لدى منظمات المجتمع المدني، وبناء 
القدرات طويلة األجل يعد عوامل جوهرية لتحقيق التعافى في المنطقة.

أسهمت ممارسات التمويل المرنة التي أجرتها الجهات المانحة، والعطاء االجتماعي العربي 
خالل أزمة فيروس كورونا في تعزيز فًعالية المجتمع المدني وقدرته على التجاوب مع 

المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة.

 إن معايير إرساء العقود، وإجراءات اإلبالغ المفرطة التي تطبقها الجهات المانحة تحرم قاعدة 
واسعة من منظمات المجتمع المدني من الحصول على التمويل.

تعّد الممارسات المصرفية التقديرية، وتطبيق اللوائح التي تؤثر على الحصول على التمويل 
الدولي أكبر القيود التي تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

ترى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن االفتقار إلى هيئات تمثل منظمات المجتمع 
المدني، وإلى إئتالفات  فًعاَلة يحد من قدرتها على الدعوة الفّعالة لتكوين فضاء مدني ممٍكن.

يعد االستثمار في القدرات البحثية، وتقديم األدلة  المؤيدة أمًرا أساسًيا لتعزيز التأثير والدعوة 
إلى تكوين فضاء مدني ممٍكن.

االستنتاجات الرئيسية
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https://www.undp.org/ .1  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )2002(. تقرير التنمية البشرية العربية 2002: خلق الفرص لألجيال القادمة

0-2002-arab-states/publications/arab-human-development-report

2  يتجلى في التقرير في التناوب المحدود على القيادة، وضعف مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية، وإضفاء الطابع 

الشخصي على السلطة وتركيزها في أيدي فرد واحد، والذي عادة ما يكون القائد التاريخي للجمعية.

3 تعاون المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع جامعة الدول العربية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

https://www.unhcr.org/eg/what-we-do/las-cooperation

الصورة لمؤسسة التعاون بفلسطين 

مقدمة
التحديــات  العربيــة1  البشــرية  التنميــة  تقريــر  تنــاول   ،2002 عــام  فــي 
الصعيــد  فعلــى  العربــي.  المدنــي  المجتمــع  تواجــه  التــي  المعقــدة 
الدولــة  تفرضهــا   التــي  القيــود  علــى  الضــوء  تســليط  تــم  الخارجــي، 
الصعيــد  علــى  األساســية  العقبــات  تمثلــت  بينمــا  والبيروقراطيــة، 
الداخلــي فــي االفتقــار للحكــم الرشــيد2، والتطــوع المحــدود، وغيــاب 
القاعــدة االجتماعيــة، واالعتمــاد المفــرط على الشــركاء األجانــب.  واآلن 
وبعــد مــرور عشــرين عاًمــا، ال تــزال بعــض هــذه التحديــات قائمــة علــى 
نطــاق واســع  وتســتمر فــي الحــد مــن إمكانــات المجتمــع المدنــي علــى 
إحــداث التأثيــر والتغييــر االجتماعــي، ويتمثــل أبرزهــا فــي عــدم وجــود 
بيئــة ممٍكنــة  للعمــل المســتدام والفًعــال لمنظمــات المجتمــع المدنــي.

وفــي الوقــت ذاتــه، طــرأ تغيــر عميــق  فــي  القــوة الدافعــة للتغييــر 
فــي المجتمــع المدنــي منــذ تقريــر عــام 2002، إذ أظهــر المجتمــع المدنــي 
العربــي مرونــة مذهلــة، تعــد قصــة نجــاح حقيقيــة فــي مواجهــة ســياق 
جيوسياســي معقــد – تســتضيف المنطقــة 53% مــن الالجئيــن مــن 
ــزال  ــررة وال ت ــة متك ــات اقتصادي ــن أزم ــت م ــد عان ــم3، وق ــكان العال س
ــت  ــي ارتفع ــر الت ــاواة والفق ــدم المس ــتويات ع ــادة مس ــن زي ــي م تعان
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا. كمــا تتوســع منظمــات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي المســجلة ليــس فقــط مــن حيــث أعدادهــا المطلقــة، 
ــة  ــا سياســات التنمي ــد فــي قضاي ولكــن أيًضــا مــن حيــث وزنهــا  المتزاي
ــر  ــي وأط ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــتراتيجيات التنمي ــع اس ــا م وتوافقه
ــن  ــاًل ع ــتدامة، فض ــة المس ــداف التنمي ــيما أه ــة - ال س ــة العالمي التنمي
العالمــي. وتــؤدي  المســتوى  التنســيق علــى  آليــات  مشــاركتها فــي 
ــر  ــد وتوفي ــالل الرص ــن خ ــة م ــا أدواًرا متنوع ــة أيًض ــات المدني المجتمع
الخدمــات األساســية، ومــن حيــث زيــادة الوعــي والدعــوة والتدريــب 
وبنــاء القــدرات. كمــا نمــت منظمــات البنيــة التحتيــة وشــبكات ومنصات 
المشــاركة، وتبــادل المعرفــة والتنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة المدنيــة 
ــد  ــك، تتزاي ــى ذل ــة إل ــر. باإلضاف ــذا التقري ــي ه ــيظهر ف ــا س ــة، كم العربي
ــع  ــح م ــكل واض ــراكات بش ــن الش ــاح وتكوي ــفافية واالفص ــة الش ثقاف
تزايــد عــدد المؤسســات الخيريــة والعطــاء االجتماعــي المجتمــع المدنــي 
التــي تعلــن عــن أنشــطتها وتمويلهــا، فضــاًل عــن نمــو الشــراكات بيــن 
ومنظمــات  الحكومــة  بيــن  والتعــاون  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

ــي. ــع المدن المجتم

ويهــدف هــذا التقريــر إلــى إلقــاء الضــوء علــى هــذه القضايــا مــن خــالل تحديــد واضــح 
ودقيــق  )mapping( للتغييــرات فــي البيئــة الممٍكنــة فــي ســياق جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا 
والنمــو  التكُيــف  منظــور  خــالل  مــن  المنظمــات   مســتوى  علــى  الممارســات  علــى 
واالســتدامة للمجتمــع المدنــي، وذلــك بالتركيــز علــى أربــع دول عربيــة: مصــر واألردن 
ولبنــان وفلســطين. وال يغطــي التقريــر كافــة أطــراف المجتمــع المدنــي، ولكنــه يركــز علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي تتضمــن الجمعيــات، والمنظمــات المحليــة والجمعيــات 
ــث  ــة حي ــات القائم ــي  الدراس ــع ف ــج المتب ــن النه ــر ع ــرج التقري ــد خ ــة. وق ــة والديني الخيري
ــة  ــن والبني ــات والقواني ــي السياس ــية ف ــرات الرئيس ــى التغيي ــوء  عل ــي الض ــج يلق ــذ بنه أخ
ــوات  ــد الفج ــدف تحدي ــا، به ــي ويحلله ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــر عل ــي تؤث ــة الت التحتي
والمناصــرة  التأييــد  بدعــاوى  للنهــوض  القطــاع  فــي  العمــل  ومجــاالت  واألولويــات 
الجماعيــة مــن قبــل القطــاع مــن أجــل تهيئــة بيئــة ممٍكنــة. وقــد ركــزت الدراســة بشــكل 
خــاص علــى إبــراز األصــوات المحليــة واألطــراف الفاعلــة المدنيــة مــن خــالل عــرض نتائــج 
إلــى  باإلضافــة  المدنــي،  الفضــاء  علــى  الوطنــي  المســتوى  علــى  والتحليــالت  األبحــاث 
ــات  ــة - أي المؤسس ــة المتنوع ــراف ذات الصل ــع األط ــة م ــبه منظم ــة ش ــد 23 مقابل عق
والجمعيــات ومقدمــي خدمــات دعــم البنيــة التحتيــة، والمنظمــات البحثيــة واألكاديمييــن 
وخبــراء المجتمــع المدنــي - مــن البلــدان األربعــة. وقــد كان االفتقــار إلــى األبحــاث الحديثــة 
حــول المجتمــع المدنــي فــي البلــدان األربعــة يشــكل أحــد القيــود علــى البحــث. وســتكون 
ــة للجمهــور  ــات المحــدودة المعلن ــة والبيان ــات األولي ــود المفروضــة علــى جمــع البيان القي
مــن المصــادر الرســمية مــن  القضايــا التــي  ســيتم تناولهــا بالتفصيــل الحًقــا فــي التقريــر.

فــي حيــن ال يوجــد إجمــاع علــى مســتوى القطــاع  بشــأن تعريــف البيئــة الممٍكنــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي، تتبنــى الدراســة تعريًفــا عملًيــا للبيئــة الممٍكنــة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي المنظمــة مســتوحًى مــن تعريــف ســيفيكوسCIVICUS( 4( لـــ "الفضــاء المدنــي'' 
عمــل  لتمكيــن  الالزمــة  التحتيــة  والبنيــة  والقوانيــن  السياســات  مجموعــة  ليشــمل: 
منظمــات المجتمــع المدنــي واســتدامتها. وتنقســم الدراســة إلــى األقســام الرئيســية 
ــة،  ــدان األربع ــي البل ــي ف ــع المدن ــاق المجتم ــم ونط ــم األول حج ــتعرض القس ــة: يس التالي
وتأثيــر جائحــة كورونــا علــى ممارســات منظمــات المجتمــع المدنــي ودورهــا فــي التعافــي؛ 
ويستكشــف القســم الثانــي فًعاليــة الفضــاء المدنــي فــي التأثيــر علــى النشــاط المدنــي مــع 
التركيــز علــى دور اإلطــار القانونــي؛ فــي حيــن يقتــرح القســم الثالــث أجنــدة للتغييــر بقيــادة 
المجتمــع المدنــي لتكويــن فضــاء مدنــي ممٍكــن يرتكــز علــى المحــاور  الثالثــة  لتوفيــر األدلــة، 

ــي. والدعــوة، وتشــكيل االئتالفــات، والتمويــل المســتدام لمنظمــات المجتمــع المدن

ويعــّد هــذا هــو الوقــَت المناســب للعمــل الخيــري والمجتمــع المدنــي العربــي  لدعــم إعــادة 
بنــاء أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة وتعزيزهــا والمشــاركة بشــكل أكثــر فًعاليــة فــي التدابيــر 
التــي ســُتتخذ فــي مرحلــة مــا بعــد التعافــي. وعلــى هــذا النحــو، تركــز هــذه الدراســة علــى 
الدعــوة إلــى تحويــل النظــام إلــى بيئــة ممكٍنــة أكثــر للعمــل الخيــري العربــي والمجتمــع 

المدنــي والتــي مــن شــأنها تمكينــه مــن الوفــاء بقيــم العدالــة االجتماعيــة والتضامــن.

4  سيفيكوس هو تحالف عالمي لمنظمات ونشطاء المجتمع المدني مكرس لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني في جميع أنحاء 

العالم.

https://www.undp.org/arab-states/publications/arab-human-development-report-2002-0
https://www.undp.org/arab-states/publications/arab-human-development-report-2002-0
https://www.undp.org/arab-states/publications/arab-human-development-report-2002-0
https://www.unhcr.org/eg/what-we-do/las-cooperation
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تقييم المجتمع المدني في خضم 1
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1.1 المجتمع المدني العربي:
قصة نمو بطيء  ومتذبذب، وتزايد المتطلبات غير الملباة
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جــدول 1: حجــم منظمات المجتمع المدني المســجلة في البلدان األربعة

المصادر: سجل المجتمع المدني، وزارة التنمية االجتماعية - األردن.
ما بعد اإلصالح والتنمية. )2015(. مسح منظمات المجتمع المدني في لبنان. 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf
قسطنطيني، ج.، وسالمة، إ. )2015(. مسح دراسة المجتمع المدني في فلسطين - تحديث التقرير النهائي لعام 2015. 

ترانستك. 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf؛ 

قنديل، أ. )2015(. التقرير السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية: التحوالت في مشهد منظمات 
المجتمع المدني )2015-2000(. القاهرة: الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني.

*مالحظة: تستند البيانات السكانية المستخدمة لألعوام 2000 و2015 و2021 إلى مؤشرات البنك الدولي. واألرقام في 
فلسطين تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة.

 2021

  2015

2000

 2021

  2015

2000

2021

 2021

 2015

 2000

 2000

2015

العددالسنة

عدد منظمات المجتمع المدني

مصر

األردن

لبنان

فلسطين

ــتمًرا  ــًوا مس ــهد نم ــة تش ــة العربي ــح أن المنطق ــن الواض م
المطلــق  العــدد  حيــث  مــن  المدنــي  المجتمــع  فــي 
ــان  ــد إمع ــك، عن ــع ذل ــدول 1(. وم ــجلة )ج ــات المس للمنظم
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إنشــاء   وتيــرة  فــإن  النظــر، 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إلــى  الحاجــة  أن  إلــى  تشــير 
لمــلء فجــوات الخدمــات االجتماعيــة أو غيرهــا مــن فجــوات 
ــي  ــو ف ــرة النم ــاوز وتي ــح، تتج ــى األرج ــزال، عل ــات ال ت االحتياج
توفيــر مثــل هــذه الخدمــات أو التدخــالت لتوفيرهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال، بيــن عامــي 2000 و2015، زاد متوســط عــدد 
منظمــات المجتمــع المدنــي األردنيــة للفــرد ثــالث مــرات، 
بينمــا زاد إلــى الضعــف عملًيــا فــي مصــر وفلســطين. أمــا 
فــي لبنــان، فقــد زاد عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي للفــرد 
بنســبة %34 فقــط خــالل الفتــرة ذاتهــا، ومــن المرجــح أن 
ــى  ــود عل ــن القي ــة م ــود درج ــى وج ــًرا عل ــذا مؤش ــون  ه يك
القــدرة االســتيعابية و/ أو االقتــراب مــن تحقيــق  تــوازن بيــن 
ــي، إذ إن  ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــب عل ــرض والطل الع
لبنــان، مــن خــالل مجتمعهــا المدنــي الناضــج والنشــط إلــى 

ــا  ــة باحتوائه ــدان األربع ــذه البل ــادة ه ــل قي ــر، تواص ــد كبي ح
المجتمــع  منظمــات  عــدد  ضعــف  مــن  يقــرب  مــا  علــى 
المدنــي علــى أســاس نصيــب الفــرد فــي أي مــن أقرانهــا مــن 
البلــدان األخــرى. وتشــير البيانــات الخاصــة بمصــر واألردن 
لعــام 2021 )وهــي غيــر متوفــرة فــي لبنــان وفلســطين( 
إلــى أن هنــاك انخفاًضــا حــاًدا فــي وتيــرة تكويــن  منظمــات 
المجتمــع المدنــي، فــي مصــر علــى وجــه الخصــوص منــذ 
عــام 2015، حيــث تحقــق نمــو بنســبة %2 فقــط خــالل ســت 
ســنوات – وهــو نمــو بطــيء )جــدول 1(. فــي حيــن كانــت 
ــي  ــرد ف ــي للف ــع المدن ــات المجتم ــدد منظم ــي ع ــادة  ف الزي
مصــر  فــي  زيادتهــا  مــن  مــرة   14 بمعــدل  أســرع  األردن 
للفتــرة ذاتهــا )2021-2015(. ونظــًرا لوجــود تدابيــر تقييديــة 
مماثلــة تؤثــر علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البلدْيــن، 
يلــزم إجــراء مزيــد مــن البحــث لفهــم ســبب انخفــاض معــدل 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــرد بش ــي للف ــع المدن ــات المجتم ــو منظم نم

مصــر مقارنــة بمعــدل نموهــا فــي األردن.

الصورة لمؤسسة التعاون بفلسطين 

* عدد منظمات المجتمع المدني لكل 100 ألف نسمة 

52

51

24

65

51

17

غير متاح

غير متاح

127

95

32

65

 53,000

 46,700

 16,600

 6,648

 4,771

 853

غير متاح

غير متاح

8,311

 3,653

926

2,793

 .1 المجتمع المدني العربي:1. 

قصة نمو بطيء  ومتذبذب، وتزايد المتطلبات غير الملباة

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf؛ 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf؛ 
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https://civicspace. .2019 5 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. )2019(. مرصد الفضاء المدني في المنطقة العربية- تقرير

annd.org/regional_reports/2019

6 قنديل، أ. )2015(. التقرير السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية: التحوالت في مشهد منظمات المجتمع المدني 

)2000-2015(. القاهرة: الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني.

7  المرجع نفسه )2015(.

الصورة لمؤسسة التعاون بفلسطين 

التحول للديمقراطية 

2000

16,600

21,000

2007

2010

28,000

انتفاضة مصر

2011

30,000

ما بعد االنتفاضة

2013

34,000

الحكومة الجديدة

2015

46,700

إصدار قانون المنظمات 
غير الحكومية رقم 17

2016

2019

48,600

47,580

2019 التصديق على 
القانون رقم 70 

وإصدار القانون رقم 
149

2017

50,326

المصادر: أ. قنديل. )2017(. منظمات المجتمع المدني في مصر وسنوات الخطر. القاهرة، مصر.
مهدي، م. )2022(. المجتمع المدني كمحرك رئيسي لالنتعاش والتنمية المستدامة: كيفية النهوض بالمجتمع المدني في 

مصر لمواكبة االتجاهات العالمية )ورقة العمل -223أ(. المركز المصري للدراسات االقتصادية.
https://eces.org.eg/upload/publications/W%20P/W%20P%20AR%20223.pdf 

شــكل 1: الجدول الزمني لعملية انشــاء منظمات المجتمع المدنى المســجل  وإلــى جانــب هــذا النمــو البطــيء فــي مصــر، كانــت هنــاك 
فتــرات متقطعــة مــن التوســع واالنكمــاش فــي تكويــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي. ويتضمــن  شــكل 1 جــدواًل زمنًيــا 
حيــث  مصــر،  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  لتشــكيل 
شــهد أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
الديمقراطيــة،  إلــى  السياســي  التحــول  بســبب  توســًعا 
ــع  ــبب الربي ــام 2011 بس ــد ع ــاًل بع ــًعا مماث ــهدت توس ــا ش كم
العربــي. وتقــدم األدبيــات تفســيًرا لهــذا النمــو المتذبــذب 
يظهــرأن هنــاك  عالقــة مباشــرة بيــن تكويــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي، مــن ناحيــة، ودور تمكيــن / وعــدم تمكيــن 

الفضــاء المدنــي5. 

للفضــاء  انفتــاح  هنــاك  يكــون  عندمــا  أخــرى،  وبعبــارة 
المدنــي، كمــا كان الحــال بعــد االنتفاضــات العربيــة علــى 
ســبيل المثــال، تكــون هنــاك طفــرة فــي تكويــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي الرســمية، والعكــس صحيــح - فمــع إغــالق 
الفضــاء المدنــي، يتراجــع النشــاط المدنــي6. ففــي مصــر، تــم 
ــاب  ــي أعق ــدة ف ــي جدي ــع مدن ــة مجتم ــجيل 3061 منظم تس
تونــس  فــي  مدنــي  مجتمــع  منظمــة  و2600   2011 انتفاضــة 
ــبة  ــاض بنس ــدث انخف ــر، ح ــي مص ــا7. وف ــرة ذاته ــالل الفت خ
2% فــي عــدد  منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة مــع

إصــدار  قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 70 لعــام  

2017      المقٍيــد لمنظمــات المجتمــع المدنــي. وتؤكــد كل 
الدراســة واألدبيــات  أجريــت لهــذه  التــي  المقابــالت  مــن 
األخــرى تأثيــر الفضــاء المدنــي المقًيــد علــى تقلــص عــدد 
المنظمــات الحقوقيــة )التــي ال تقــدم الخدمــات( ومنظمــات 
العالقــة اإليجابيــة ذاتهــا فــي  حقــوق اإلنســان. وتظهــر 
المبــادرات  تــزداد  أزمــة،  هنــاك  تكــون  فعندمــا  األزمــات. 
المدنيــة الرســمية وغيــر الرســمية، وعندمــا تنحســر، ينحســر 
النشــاط المدنــي أيًضــا. ويشــير محللــو المجتمــع المدنــي إلــى 
أن األرقــام الحاليــة مــن المحتمــل أن تكــون مضللــة فــي كل 
ــات  ــذه المنظم ــض ه ــان ألن بع ــطين ولبن ــة فلس ــن حال م
غيــر نشــطة فــي الواقــع، أو تتجــه  إلــى االختفــاء فــي أعقــاب 
أزمــة مــا، أو عندمــا ينقطــع عنهــا التمويــل الدولــي الــذي 

يســاندها.

باالتجاهــات  البيانــات توحــي بقــوة  أن  ولذلــك، فــي حيــن 
ــا  ــى، إال أنه ــر الملب ــب غي ــذب والطل ــو المتذب ــة للنم المختلف
ــرات، ألن  ــرد مؤش ــا مج ــى أنه ــر عل ــذ أكث ــى أن تؤخ ــاج إل تحت
ومنهجيــات  البيانــات،  تبويــب  وأســاليب  البيانــات،  جمــع 

اإلبــالغ مــا تــزال مختلفــة فــي أنحــاء المنطقــة.

 https://eces.org.eg/upload/publications/W%20P/W%20P%20AR%20223.pdf 
 https://eces.org.eg/upload/publications/W%20P/W%20P%20AR%20223.pdf 
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ويتمثــل أحــد المظاهــر األخــرى للنمــو المتباطــئ فــي أن 
الغالبيــة العظمــى مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
ال  بطبيعتهــا  خيريــة  مؤسســات  هــي  األربعــة  البلــدان 
تمتلــك أي حافــز ُيذكــر للمشــاركة فــي القضايــا الهيكليــة 
العمــل  ومســاحة  المشــوهة،  التمويــل  لهيــاكل  نظــًرا 
 .)2 )شــكل  المحــدودة  التنظيميــة  والقــدرات  المقيــدة، 
ــي  ــاط المدن ــر النش ــث ُيظه ــك حي ــن ذل ــان م ــتثنى لبن وُيس
تركيــًزا فــي زيــادة الوعــي )46%(، ويليــه بنــاء القــدرات )%37( 
المدنــي  الخدمــات )28%(. كمــا ُيســجل المجتمــع  وتقديــم 
التنميــة  التاليــة:  القطاعــات  فــي  عاليــة  تغطيــة  اللبنانــي 
االجتماعيــة، والصحــة، والتعليــم، وحقــوق اإلنســان والبيئــة8. 
فــي حيــن تعــًرف حوالــي 60% من منظمــات المجتمــع المدني 

فــي فلســطين علــى أنهــا منظمــات مجتمعيــة9.

ومــع ذلــك، فــإن التوظيــف فــي القطــاع المدنــي ُيظهــر 
باتخــاذ  المواهــب،  اســتقظاب  علــى  متزايــدة  إمكانــات 
التقديــرات  وتســجل  بديــل،.  كمؤشــر  المتطوعيــن  حجــم 
المتحفظــة لحجــم المتطوعيــن فــي مصــر، فــي تقريــر برنامج 
ــر  ــوع، أكث ــأن التط ــام 2018 بش ــدة لع ــم المتح ــي األم متطوع
مــن 1.7 مليــون متطــوع، وحســب تقديــرات غيــر رســمية 
يقــدر هــذا العــدد بـــ 5 مالييــن متطــوع10. وفــي حيــن ال توجــد 
بيانــات حديثــة عــن حجــم التطــوع فــي لبنــان، هنــاك أكثــر مــن 

162،970 متطوًعــا فلســطينًيا وفًقــا للتقريــر ذاتــه. 

وفــي األردن، يبلــغ حجــم المتطوعيــن وفًقــا لــوزارة التنميــة 
ــا11. ويعتبــر المجتمــع المدنــي  االجتماعيــة فــي األردن 188 ألًف
أيًضــا مــن أكثــر جهــات التوظيــف جذًبــا للنســاء فــي مصــر12.

ــع  ــات المجتم ــي لمنظم ــع الجغراف ــق بالتوزي ــا يتعل ــا فيم أم
ــرة  ــوارد  الكبي ــرة وذات الم ــات الكبي ــز المنظم ــي، تترك المدن
فــي العاصمــة والمحافظــات الحضريــة، وتميــل إلــى التحكــم 
فــي الفضــاء المدنــي مــن خــالل حصولهــا علــى التمويــل 
والمشــاورات  السياســات  حــوار  فــي  والتمثيــل  العــام 
االنقســامات  تفــرض  فلســطين،  وفــي   )3 )شــكل 
اإلقليميــة طبقــة إضافيــة مــن التعقيــد مــع كــون منظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي غــزة والقــدس الشــرقية 
ــة  ــامات المذهبي ــل االنقس ــان، تمي ــي لبن ــا 13. وف ــا حظًّ أقله
أيًضــا إلــى الهيمنــة علــى العمــل المدنــي ليــس فقــط للتأثيــر 
علــى توزيعــه الجغرافــي واســتهداف الجهــات المســتفيدة، 
ــتركة.  ــدة المش ــع األجن ــاون ووض ــد التع ــى ح ــا إل ــن أيًض ولك
ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــد منظم ــر، تعتم ــتثناء مص وباس
الــدول الثــالث علــى التمويــل الدولــي. أمــا فــي مصــر، فتتمتع 
المؤسســات العامــة الكبــرى والمنظمــات الخيريــة بإمكانيــة 
الوصــول إلــى التبرعــات  الدينيــة والمنــح التــي تقدمهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، بينمــا يمكــن للمنظمــات الخيريــة 
ــل  ــى التموي ــول عل ــة الحص ــة المحلي ــات المجتمعي والمنظم
األعمــال  ورجــال  األثريــاء  المجتمــع  أفــراد  مــن  المحلــي 

وتحويــالت المغتربيــن.

الصورة لمؤسسة رواد التنمية األردن 

تقديم األعمال الخيرية والخدمات

- التنموية 
- القائمة على الحقوق

%30

%14

%70

%26

شــكل 2: التوزيع النســى لمنظمات المجتمع المدني

شــكل 3: نســبة منظمات المجتمع المدنى المســجلة فى المناطق الريفية والمحافظات االكثر فقرا 

8 ما بعد اإلصالح والتنمية. )2015(. مسح منظمات المجتمع المدني في لبنان.

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf

9 ق قسطنطيني، ج.، وسالمة، إ. )2015(. مسح دراسة المجتمع المدني في فلسطين - تحديث التقرير النهائي لعام 2015. ترانستك. 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf

10   لوف، ب.ج، وكارول، م. )2018(. الخيط الذي يربط: تقرير حالة التطوع في العالم لعام 2018. برنامج متطوعي األمم المتحدة.

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV_SWVR_2018_English_WEB.pdf 

11   بناء على إحصاء أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة.

12    مهدي، م. )2022(. المجتمع المدني كمحرك رئيسي لالنتعاش والتنمية المستدامة: كيفية النهوض بالمجتمع المدني في مصر 

لمواكبة االتجاهات العالمية. المركز االقتصادي للدراسات االقتصادية. ورقة عمل
ECES  - 223-A https://eces.org.eg/upload/publications/W%20P/W%20P%20AR%20223.pdf 

13    قسطنطيني، ج.، وسالمة، إ. )2015(. مسح دراسة المجتمع المدني في فلسطين - تحديث التقرير النهائي لعام 2015. ترانستك. 
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أكبــر  لبنــان  كــون  ومــع  القطــري،  المســتوى  علــى 
الفــرد  نصيــب  أســاس  علــى  لالجئيــن  مضيــف  بلــد 
 ،)4 )شــكل  العالــم  مســتوى  وعلــى  المنطقــة  فــي 
نطــاق  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تشــارك 
واســع فــي توفيــر اإلغاثــة والميــاه والمرافــق الصحيــة 
القائمــة  والتدخــالت  الصحيــة،  والخدمــات  والتعليــم 
علــى الحقــوق بدرجــة أقــل، لدعــم اندمــاج الالجئيــن 
فــي المجتمعــات المضيفــة. وفــي لبنــان وفلســطين، 
دفعــت ســياقات الحكــم الهشــة المجتمــع المدنــي 
إلــى لعــب دور حيــوي فــي تنميــة المجتمعــات وتوفيــر 
الخدمــات األساســية، لدرجــة أن بعــض المحلليــن قــد 
يــرون أن الحــدود بيــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي 14. غيــر واضحــة ومحــددة. وفــي فلســطين، 
علــى وجــه الخصــوص، ســبق المجتمــع المدنــي إنشــاء 
الســلطة الفلســطينية، وتعتبــر منظمــات المجتمــع 
المدنــي العًبــا رئيســًيا فــي تقديــم خدمــات معينــة، مثل 
رعايــة األطفــال وخدمــات إعــادة التأهيــل والزراعــة 
والرعايــة الصحيــة المتخصصــة15. وفــي البلــدان األربعــة 
علــى حــد ســواء، تعــد المستشــفيات الممولــة مــن 
التــي  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  الخيريــة  التبرعــات 
ــي أمــرا شــائًعا 16 ، فقــد تعاقــد  يديرهــا المجتمــع المدن
المجتمــع المدنــي فــي لبنــان مــع الحكومــة لتوفيــر %40 

مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 17 .

الصورة لمؤسسة رواد التنمية األردن

3 2 1

تركيا األردن لبنان

43 69 128

وفــي مصــر واألردن، أدى تقلــص دور الدولــة فــي 
تقديــم الخدمــات االجتماعيــة، فــي ضوء سياســات 
أواخــر  فــي  طبقــت  التــي  االقتصــادي  التحريــر 
ــات، إلــى جانــب ارتفــاع مســتويات الفقــر،  الثمانيني
مهمــة  فجــوات  بســد  المدنــي  المجتمــع  قيــام 
مــن حيــث توفيــر شــبكة أمــان اجتماعــي حيويــة 
إدخــال  مــع  والمحرومــة،  الفقيــرة  للمجتمعــات 
نمــاذج مبتكــرة  ومؤثــرة فــي التمكيــن االجتماعــي 
واالقتصــادي. كمــا يوجــد أيًضــا تنــوع متزايــد فــي 
القضايــا التــي تتبناهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، 
المجتمــع  منظمــات  ســاهمت   ،2019 عــام  ففــي 
ــا البيئيــة، وقدمــت  المدنــي فــي مصــر فــي القضاي
 22 بقيمــة  عينيــة  وتبرعــات  نقديــة  مســاهمات 
ــة  مليــون دوالر أمريــي للصحــة والثقافــة والتنمي
المجتمعيــة 18 . وتلعــب الجمعيــات والمؤسســات 
أكثــر  دوًرا  مصــر  فــي  رســوًخا  واألكثــر  األكبــر 
التحتيــة  البنيــة  مشــروعات  تنفيــذ  فــي  بــروًزا 
والتنميــة علــى المســتوى الوطنــي بالشــراكة مــع 
الحكومــة19. ومــن األمثلــة علــى ذلــك المشــروع 
تبلــغ  حيــث  كريمــة".  "حيــاة  الطمــوح  الوطنــي 
ــار  ــنوات 35.6 ملي ــدد الس ــروع متع ــة المش ميزاني
دوالر أمريــي، ويســتهدف القــرى األكثــر فقــًرا 
فــي مصــر بتوفيــر البنيــة التحتيــة األساســية مثــل 
الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
التمكيــن  تدخــالت  إلــى  باإلضافــة   ،)WASH(
االقتصــادي التــي يتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع 16 

منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 20 .

ومــع ذلــك، فــإن التحــول مــن مجتمع مدنــي خيري 
إلــى مجتمــع لــه إســتراتيجية وأهــداف تنمويــة هــو 
أحــد العناصــر الرئيســية المفقــودة فــي المجتمــع 
المدنــي العربــي حتــى اآلن. فالطابــع غيــر الرســمي 
ــد  ــاه متزاي ــو اتج ــة - وه ــادرات المدني ــد للمب المتزاي

فــي القطــاع - هــو عالمــة دالــة علــى أن إجــراءات 
اإلطــار  فــي  والتحديــات  المرهقــة  التســجيل 
التنظيمــي تعمــل علــى تثبيــط المبــادرات الهادفــة 
إلــى إضفــاء الطابــع الرســمي. كمــا أن التحــوالت 
الديموغرافيــة الســريعة، وارتفــاع معــدالت عــدم 
التمويــل  علــى  واالعتمــاد  والفقــر،  المســاواة 
الدولــي، والضغــوط مــن إطــار تنظيمــي مقٍيــد، 
المجتمــع  صمــود  مســألة  تضــع  عوامــل  كلهــا 
المحــك.  علــى  التكٌيــف  علــى  وقدرتــه  المدنــي 
بعــض  علــى  الضــوء  التالــي  القســم  وســيلقي 
ــا وتأثيراتهــا  محــركات التغييــر خــالل جائحــة كورون
علــى قــدرة المجتمــع المدنــي علــى التكٌيــف فــي 

البلــدان األربعــة.
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أكبر ثالث دول في منطقة الشــرق األوســط وشمال فريقيا 
تســتضيف الجئين على أســاس كل 1000 ساكن في عام 2020
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لقــد تســببت الجائحــة ، وتأثيرهــا الالحــق إلى حــدوث انكماش 
االجتماعــي  العطــاء  علــى  متزايــدة  وضغــوط  اقتصــادي، 
العربــي المنظــم والمجتمــع المدنــي مــن حيــث قدرتــه علــى 
مواجهــة  الفجــوات الخطيــرة فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
وأزمــة التعليــم، وزيــادة انتشــار الجــوع، والبطالــة الهائلــة، 
وفقــدان دخــل المجتمعــات المهمشــة بالفعــل والفقيــرة. 
وفــي حيــن أن األزمــة قــد وضعــت القــدرات التشــغيلية 
أنهــا  إال  الضغــط،  تحــت  المدنــي  للمجتمــع  والتنظيميــة 
ــع  ــات المجتم ــة منظم ــى مواجه ــا عل ــوء أيًض ــلطت الض س
مــن  وقربــه  القطــاع  تحــرك  وســرعة  للجائحــة  المدنــي 
المجتمعــات - وهــي ســمة رئيســية لمنظمــات المجتمــع 

المدنــي العربيــة.

األكثــر  التأثيــرات  إحــدى  تتمثــل  الكلــي،  المســتوى  وعلــى 
وضوًحــا ألزمــة فيــروس كورونــا فــي أنهــا تســببت فــي 
حــدوث طفــرة فــي العمــل المدنــي. فقــد أثبتــت الدراســات 
ــل  ــة بالفع ــي المنطق ــي ف ــل التطوع ــول العم ــة ح التجريبي
العالقــة بيــن األزمــة اإلنســانية وتزايــد العمــل المدنــي - 
ــي  ــل التطوع ــي أو العم ــي المؤسس ــع المدن ــواء المجتم س
الفــردي. وُيبّيــن دليــل المجتمــع المدنــي "دليــل مدنــي" فــي 
لبنــان ذلــك فــي األزمــات المتتاليــة؛ وزيــادة العمــل المدنــي 

وإنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة 21 . ومــع ذلــك، تؤكــد 
مبــادرات  تبــدد  الدراســة  لهــذه  أجريــت  التــي  المقابــالت 
العمــل الجماعــي فــي أعقــاب األزمــة، وهــي قضيــة تتأثــر 
بشــكل مباشــر بالــدور القــوي فــي التدخــل الــذي يؤديــه 
ــى  ــة عل ــود المفروض ــن القي ــاًل ع ــد، فض ــي مقًي ــاء مدن فض
الحوكمــة والتمويــل التــي أدت إلــى إضعــاف العمــل المدنــي 
المنظــم والمســتدام، وهــي قضايــا ســتتم دراســتها بعمــق 

ــي. ــم الثان ــي القس ف

وديناميكيتهــا  كورونــا  فيــروس  أزمــة  تقييــم  خــالل  مــن 
ــز الممارســات  ــرة فــي المجتمــع المدنــي، يمكــن تميي المتغٍي

التاليــة: واالتجاهــات 
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ما هو األثر المضاعف لفيروس كورونا والضغوط االقتصادية على أجندة 
برامج المجتمع المدني؟

سؤال إرشادي رئيسي

ــة  ــي الطليع ــة ف ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــت منظم كان
اإلغاثــة  فــي  التوســع  وكان  االســتجابة.  حيــث   مــن 
مــن   التطوعــي  والعمــل  الخيريــة  والجمعيــات  اإلنســانية 
العوامــل الرئيســية والمهمــة فــي ذلــك، حيــث شــهدت 
الطــوارئ.  احتياجــات  فــي  حــاًدا  ارتفاًعــا  المجتمعــات 
وتضمنــت االســتجابة الطارئــة لفيــروس كورونــا بشــكل 
أساســي دعــم  حصــول الفئــات والمجتمعات المســتضعفة 
كورونــا،  بفيــروس  المتعلقــة  والعالجــات  األدويــة،  علــى 
وأجهــزة   النظافــة  مســتلزمات   علــى  الحصــول  وتعزيــز 
وتوزيــع  والمجتمعــات،  المستشــفيات  فــي  الحمايــة 
النفســي  الدعــم  النقديــة، وتقديــم  األغذيــة، والمســاعدة 
واالجتماعــي ودعــم الصحــة العقليــة، ودعــم الحصــول علــى 
الرقميــة والتعليــم عبــر اإلنترنــت لألطفــال فــي  األدوات 
ونظــًرا  المهمشــة.  والمجتمعــات  العــام  التعليــم  نظــام 
للحجــم الهائــل لألزمــة، فقــد كانــت الحكومــات فــي البلــدان 
األربعــة - بدرجــات متفاوتــة - أكثــر تقبــاًل للتعــاون الــذي قــام 
بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي خــالل ذروة 

األزمــة، وهــو اتجــاه تراجــع بعــد ذلــك.

وقــد تمثلــت التحديــات الرئيســية فــي القــدرات المنهكــة 
ــات  ــتجابة لالحتياج ــى االس ــي عل ــع المدن ــات المجتم لمنظم
والتباعــد  الحظــر  قيــود  خضــم  فــي  والعمــل  المتغٍيــرة، 
التدخــالت  تنفيــذ  فــي  التداخــل  عــن  فضــاًل  االجتماعــي، 

والمســاعدة فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد كانــت هــذه األخيرة 
المجتمــع  منظمــات  عمــل  منهــا  عانــى  مزمنــة  مشــكلة 
ــى  ــار إل ــدودة واالفتق ــيق المح ــات التنس ــبب آلي ــي بس المدن
تقييمــات مناســبة لالحتياجــات، وهــي قضيــة ســيتم تناولهــا 
ــى  ــة إل ــث. وباإلضاف ــم الثال ــي القس ــل ف ــن التفصي ــد م بمزي
األردن  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وجــدت  ذلــك، 
التنقــل والحــق  وفلســطين أن القيــود المفروضــة علــى 
ــزي، ممــا أعــاق  فــي التجمــع مطبقــة بشــكل مفــرط وتميي
فعلــى  المحتاجــة.  المجتمعــات  إلــى  للوصــول  جهودهــم 
المجتمــع  منظمــات  مــن   %50 واجهــت  المثــال،  ســبيل 
موظفيهــا   تنقــل  تصاريــح  علــى  قيــوًدا  األردنيــة  المدنــي 
ــًرا فــي الطلــب علــى خدمــات  ــا كبي فــي وقــت شــهد ارتفاًع
لوحــظ  كمــا   .  22 ودعمهــا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
الوصــول  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  قــدرة  عــدم 
إلــى المســتفيدين أو تقييــم حالــة األســر التــي تحتــاج إلــى 
مســاعدة ماليــة أو التواصــل مــع ضحايــا العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي 23 .

ــر، المؤســس الشــريك للمرصــد، "لــم  وبحســب فــراس جاب
يكــن لدينــا أي تخطيــط احتــرازي قــوي. ولــم تعــرف الحكومــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي كيفيــة التعامــل مــع الفئــات 
االجتماعيــة المســتضعفة، مثــل كبــار الســن واألطفــال 

ذوي اإلعاقــة".

طفرة وتجديد في العمل المدني، مع التوسع في جهود  اإلغاثة 	 
اإلنسانية والعمل التطوعي لالستجابة لالحتياجات الطارئة الملحة. 

الصورة لمؤسسة رواد التنمية األردن

طفرة كبيرة في العمل المدني أطلقها اندالع فيروس كورونا:1. 2. 

اختبار لقدرة المجتمع المدني على التكيف

 http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf
 http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf
 https://archive.ardd-jo.org/Publications/coping-with-covid-19-in-jordan-a-gendered-human-security
 https://archive.ardd-jo.org/Publications/coping-with-covid-19-in-jordan-a-gendered-human-security
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لقــد أفــادت جميــع المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا فــي 
الدراســة أن هنــاك زيــادة فــي  اســتخدام األدوات  هــذه 
منخفضــة التقنيــة لــكل مــن أغــراض المنظمــة الداخليــة 
إلــى  التحــول  فــإن  ذلــك،  مــع  اإلنترنــت.  عبــر  أوالتعامــل 
كان  منهــا  واالســتفادة  التقنيــة  األدوات  اســتخدام 
ــا. ففــي حيــن تحولــت بعــض المنظمــات بسالســة  متفاوًت
إلــى اســتخدام األدوات الرقميــة والتواصــل عبــر اإلنترنــت، 
ــي  ــكل رئيس ــت بش ــات تجل ــرى تحدي ــات أخ ــت منظم واجه
ــي  ــا ف ــدم وجوده ــة - وع ــة الرقمي ــة التحتي ــف البني ــي ضع ف
بعــض الحــاالت - ونقــص القــدرات. ففــي فلســطين، كان 
ضعــف البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
أشــارت  كمــا  شــائًعا.  أمــًرا  التــرددي  النطــاق  وانخفــاض 
جمعيــة "الوطنيــة"، وهــي منظمــة مصريــة لدعــم البنيــة 
التحتيــة فــي قطــاع الرعايــة البديلــة، إلــى أن التبرعــات الفردية 
- وهــي مصــدر مهــم لتمويــل دور رعايــة األيتــام واألطفــال 
ــبب  ــت بس ــد انخفض ــن – ق ــة الوالدي ــن رعاي ــن م المحرومي
ــر  ــاء عب ــة وأدوات العط ــة الرقمي ــة التحتي ــى البني ــار إل االفتق
ــث  ــر، حي ــر الخي ــة مص ــس مؤسس ــى عك ــذا عل ــت. ه اإلنترن
اإللكترونيــة  والتبرعــات  اإلنترنــت  عبــر  األدوات  ســاعدت 
علــى الحفــاظ علــى زخــم التبرعــات. ومــع ذلــك، ظهــرت علــى 
الســطح   الفــوارق العميقــة بيــن المجتمعــات ومنظمــات 
ــى  ــول عل ــى  الحص ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــي الت ــع المدن المجتم
تمتلــك  ال  التــي  تلــك  وبيــن  الرقمــي   االتصــال  خدمــات 
ذلــك - وهــي منظمــات المجتمــع المحلــي والمجتمعــات 
الريفيــة والنائيــة - وكشــفت أكثــر عــن مواطــن الضعــف في 
المجتمعــات التــي تعانــي مــن عــدم المســاواة فــي الخدمــات 
األساســية وفجــوات البنيــة التحتيــة. وقــد قامــت العديــد 
ــة  ــة اجتماعي ــي مؤسس ــي، وه ــل طم ــات - مث ــن المنظم م
أردنيــة تبنــي قــدرات الشــباب للمشــاركة فــي السياســة 
ــن  ــب كل م ــم تدري ــا لدع ــة خدماته ــيع قائم ــة - بتوس العام
المؤسســات والجهــات المســتفيدة علــى اســتخدام أدوات 

االتصــال الرقميــة.

لقــد ســاد هــذا االتجــاه فــي البلــدان األربعــة. ففــي حيــن 
ُيتوقــع تركيــز التمويــل علــى اإلغاثــة فــي أي ســياق أزمــة، 
إلــى التركيــز  إال أن المشــاركين فــي الدراســة قــد أشــاروا 
المفــرط علــى قضايــا معينــة مثــل العنــف القائــم علــى النــوع 
ــا أخــرى مثــل حقــوق اإلنســان  االجتماعــي، وتهميــش قضاي
والحمايــة القانونيــة للعمــال المهاجريــن، كمــا هــو الحــال فــي 
األردن. وقــد لعــب اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
ــًرا فــي تحديــد اســتجابة منظمــات  التمويــل الدولــي دوًرا كبي
المجتمــع المدنــي للجائحــة. ففــي مصــر، أدى االفتقــار إلــى 
ــل،  ــص التموي ــوء تخصي ــالل وس ــى اخت ــات إل ــم االحتياج تقيي

ــة. ــاع الصح ــي قط ــاص ف ــكل خ ــى بش ــذي تجل ــر ال األم

كمــا أفــاد المشــاركون فــي الدراســة أن مســتويات التمويــل 
لــم تنخفــض مــن حيــث القيمــة المطلقــة. بــل كان الســبب 
ــاالت  ــتجابة لح ــل لالس ــص التموي ــادة تخصي ــو إع ــرى ه باألح
الصحــة،  خاصــة   - األولويــة  ذات  والفجــوات   الطــوارئ 
ــي.  ــم الرقم ــذاء، والتعلي ــع الغ ــة، وتوزي ــاعدات النقدي والمس
كان  ســواء،  حــد  علــى  واألردن  ولبنــان  فلســطين  وفــي 
الســبب فقــدان التمويــل وتبديــل الموظفيــن، مــع كــون 
بعــض المنظمــات علــى وشــك اإلغــالق. وقــد أظهــرت 
الفينيــق   مركــز  أجراهــا  المدنــي  الفضــاء  حــول  دراســة 
منظمــة  وهــو    – والمعلوماتيــة  االقتصاديــة  للدراســات 
البيئــة  قضايــا  علــى  تركــز  مســتقلة  سياســات  أبحــاث 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتشــريعية فــي األردن - أن %75 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي األردنيــة شــهدت انخفاًضــا 
فــي التمويــل، بينمــا أفــاد 10% فقــط بوجــود زيــادة 24 . وقــد 
اســتمر هــذا التضييــق فــي التمويــل فــي أعقــاب األزمــة. 
وفــي حالــة المؤسســات المحليــة والمســؤولية االجتماعيــة 
تأثيــر  كان  فقــد  الفرديــة،  المانحــة  والجهــات  للشــركات 
انخفــاض التمويــل علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أكثــر 
وضوًحــا. كمــا كان لتضــاؤل المــوارد الماليــة بســبب الصدمــة 
االقتصاديــة تأثيــر ســلبي علــى توافــر التمويــل لمنظمــات 
ــت  ــن تم ــخاص الذي ــد األش ــاد أح ــث أف ــي. حي ــع المدن المجتم
بفقــدان  مصــر  فــي  وســيطة  مؤسســة  مــن  مقابلتهــم 
لبرنامــج تعليمــي يدعــم وصــول  المانحــة  الجهــات  نصــف 
العلــوم  الفــرص فــي مجــاالت  إلــى  المحروميــن  الشــباب 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات بســبب تحــول فــي 

أولويــات الجهــات المانحــة فــي ضــوء األزمــة الماليــة.

تحقق المزيد من سرعة تحرك المجتمع المدني  نحواالستجابة 	 
لالحتياجات الملحة من خالل استخدام األدوات الرقمية منخفضة 

التقنية واعتماد النماذج الهجينة للتنفيذ الذي يعتمد أو ال يعتمد 
على اإلنترنت. 

ً عن أولويات  	  تحويل التمويل لتلبية احتياجات اإلغاثة الفورية بعيدا
التنمية واألولويات الملحة األخرى.

الصورة لمؤسسة التعاون فلسطين 

http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf .24  فينيكس. )2020(. األردن: الفضاء المدني

http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf
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لقــد انعكــس ذلــك بشــكل أساســي فــي المرونــة المتاحــة  
بنــود  تخصيــص  إلعــادة  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
الميزانيــة لالســتجابة للطــوارئ وتحديــد االحتياجــات علــى 
ــح.  ــة للمن ــداول الزمني ــد الج ــن تمدي ــاًل ع ــع، فض أرض الواق
وقــد كانــت بعــض الجهــات المانحــة أكثــر مرونــة مــن غيرهــا 
مــن خــالل الســماح لمنظمــات المجتمــع المدنــي باتخــاذ 
قــرار بشــأن أولوياتهــا المتغيــرة فــي أعقــاب أزمــة فيــروس 
كورونــا. وفــي عــام 2020، عانــى لبنــان مــن آثــار مضاعفــة 
ــروت. وفــي هــذا  ــاء بي ــا وانفجــار مين ألزمــة فيــروس كورون
الســياق، وضــع مشــروع "شــبكة" - وهــو عبــارة عــن مبــادرة 
المؤسســية  القــدرات  لتطويــر  ونصــف  عامْيــن  لمــدة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة بتمويــل مــن الوكالــة 
ــا للمرونــة فــي التمويــل مــن  ــان - نموذًج الفرنســية فــي لبن
خــالل االســتجابة الحتياجــات التمويــل المتنوعــة الصــادرة 
عــن المســتفيدين مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا في 
ــار،  ــن االنفج ــن م ــخاص المتضرري ــل األش ــادة تأهي ــك إع ذل
ــع  ــراض، وتوزي ــددة األغ ــة متع ــاعدة النقدي ــة المس وأنظم
الغــذاء واألمــن، ودعــم كبــار الســن، ودعــم اإلســعافات 
ــام  ــا ق ــر. كم ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــية عل ــة النفس األولي

ــج  ــل برنام ــل تموي ــان بتحوي ــي لبن ــي ف ــاد األوروب ــد االتح وف
قائــم للتمكيــن االقتصــادي للنســاء إلــى صنــدوق طــوارئ 
لدعــم األعمــال التجاريــة المملوكــة للنســاء والتــي تأثــرت 
واســتهدف   .2020 أغســطس  فــي  بيــروت  مينــاء  بانفجــار 
ــالل  ــن خ ــاء م ــة للنس ــركة مملوك ــوارئ 30 ش ــدوق الط صن
الدعــم المــرن الــذي يغطــي أولويــات تمويــل متنوعــة مثــل 
ترميــم المتاجــر، وتمويــل رواتــب الموظفيــن، وشــراء المــواد 

ــك. ــى ذل ــا إل ــام، وم الخ

وعلــى الرغــم مــن قلــة عددهــم، إال أن بعــض المموليــن، 
مثــل مؤسســة ســاويرس والمجلــس العربــي للطفولــة 
والتنميــة، قامــوا بتقديــم منــح اســتثنائية بشــأن االســتجابة 
الطارئــة لفيــروس كورونــا. وإلــى جانــب ممارســات التمويــل 
المرنــة، دعمــت الجهــات المانحــة ومقدمــو المنــح المحليون 
الحــوارات  خــالل  مــن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أيًضــا 
والمناقشــات المتكــررة بيــن الجهــات المانحــة والجهــات 
الممنوحــة طــوال األزمــة. وقــد ســاعدت هــذه الممارســة 

ــم. ــى عمله ــة عل ــر األزم ــن تأثي ــف م ــي التخفي ــة ف القٍيم

مراعاة المرونة في أساليب التمويل لكل من الجهات المانحة 	 
الدولية والمحلية ومقدمي المنح. 

 الصورة لمؤسسة رواد التنمية االردن



2627 ملتقى المؤسسات العربية الداعمة نحو فضاء مدني عربي ُمَمٍكن للتكُيف والنمو واالستدامة

الفجوة الرقمية

 تزايد معدالت عدم
المساواة والفقر

 التباطؤ االقتصادي
العالمي

 أزمات الغذاء
اإلقليمية

 األزمات والصراع
 اإلنسانيين

 االستبعاد
االجتماعي

األزمة الصحية

األزمة االقتصادية

 أزمة الالجئين والنزوح
التي طال أمدها

البطالة

الفضاء المدني المقيد

التعــرض  فــإن  المدنيــة،  الفاعلــة  لألطــراف  وفًقــا 
أزمــات  أو  منهــا،  البيئيــة  أو  الصحيــة  ســواء  لألزمــات 
الكــوارث الطبيعيــة هــو أحــد التحديــات الرئيســية التــي 
سيســتمرون فــي التصــدي لهــا للتأكيــد علــى الحاجــة 
ــت  ــي الوق ــتدامة. وف ــة المس ــول التنمي ــى حل ــة إل الماس
ذاتــه، يعتمــد بنــاء أنظمــة حمايــة اجتماعية قويــة وتحقيق 
ــاء  ــة بن ــى إمكاني ــة عل ــي المنطق ــادي ف ــى االقتص التعاف
ــض  ــرى بع ــات. وت ــه األزم ــي وج ــف ف ــى التكٌي ــدرة عل الق
المنظمــات أن الحاجــة إلــى فهــم تأثيــر فيــروس كورونــا 
علــى الفئــات الضعيفــة جــزء ال يتجــزأ مــن االنتعــاش 
ــة  ــى هيئ ــار إل ــطين، االفتق ــي فلس ــة. ف ــنوات قادم لس
ومؤسســة تنســيق لالســتجابة لألزمــات يلقــي بثقلــه 
ــي.  ــع المدن ــن المجتم ــة م ــي الدراس ــاركين ف ــى المش عل
فهــم يــرون أن الهيكل المؤسســي لالســتجابة لألزمات 
المدنــي  والمجتمــع  المحليــة  للمجتمعــات  ضــروري 
لتحمــل الصدمــات والحــد مــن تعطيــل مســارات التنميــة 
علــى المــدى المتوســط والطويــل. وفــي لبنــان، يفتــرض 
أن  القــدرة علــى التكٌيــف بطبيعتهــا تبعيــة المســار حيــث 
ــادة  ــات وإع ــش األزم ــي بعي ــع اللبنان ــى المجتم ــم عل ُيحك
منظمــات  عالقــة  تكــون  ال  وعندمــا  باســتمرار.  البنــاء 
فمــن  بوضــوح،  محــددة  بالدولــة  المدنــي  المجتمــع 
المرجــح أن تــؤدي تدابيــر التعافــى والقــدرة علــى التكٌيــف 
إلــى نتائــج مشــوهة مــع عــدم خــروج واضــح لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي مــن تحمــل مســؤوليات الدولــة.
صخرة الروشة، بيروت، لبنان

يعــد التركيــز علــى  تحقيــق  التعافــي االقتصــادي والقــدرة 
علــى التكٌيــف حالًيــا مجالْيــن رئيســيْين بالنســبة للمجتمــع 
رؤيــة  علــى   إجمــاع  غيــاب  ظــل  ففــي  العالمــي.  المدنــي 
ــج  ــل النتائ ــي، تتمث ــي العرب ــع المدن ــر للمجتم ــة للتغيي ونظري
توســيع  فــي  كورونــا  فيــروس  ألزمــة  المهمــة  الجانبيــة 
مســاحة التفكيــر فــي الــدور الحالــي والمأمــول للمجتمــع 
ــام  ــي نظ ــتمرة ف ــوات المس ــد الفج ــي س ــي ف ــي العرب المدن
االقتصــادي  االنتعــاش  فــي  ودوره  االجتماعيــة  الحمايــة 

االجتماعيــة. والعدالــة  اإلنســان  رفاهيــة  وتعزيــز 

وعلــى المســتوى الكلــي، توجــد العديــد مــن الدوافــع للتغييــر 
علــى  قــوي  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  التــي  والمخاطــر 
نتائــج التنميــة والتدخــالت التــي يقودهــا المجتمــع المدنــي 
فــي المنطقــة. وقــد حــددت المقابــالت مــع المشــاركين 
فــي الدراســة بعــض التأثيــرات والمخاطــر الرئيســية علــى 
المســتوى الكلــي التــي يمكــن أن تؤثــر فــي التعافــي مــن 
أحــدث أزمــة صحيــة ووبــاء عالمــي وتشــكله )الشــكل 5(.

كيف تشارك منظمات المجتمع المدني العربية في تحقيق التعافى 
والقدرة على التكٌيف؟

سؤال إرشادي رئيسي

شكل 5:

إجتياز الضغوط واألزمات االقتصادية الحالية1. 3. 
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التنظيمــي، شــددت األطــراف الفاعلــة  وعلــى المســتوى 
الــدروس  فــي المجتمــع المدنــي علــى أهميــة اســتيعاب 
التعافــى  أن  إلــى  باإلضافــة  األزمــة،  مــن  المســتفادة 
االقتصــادي يتطلــب قبــل كل شــيء بناء قدرات مؤسســية 
محليــة مســتدامة وليــس مجــرد برامــج، فتطويــر قــدرات 
ــف للمنظمــات هــو أحــد المجــاالت الرئيســية  التعلــم والتكٌي
التنفيذيــة  "المديــرة  محــارب،  ســمر  وتشــير  للتعافــى. 
ــي  ــة ف ــة والتنمي ــة للديمقراطي ــة العربي ــة النهض لمنظم
األردن، إلــى الــدور الــذي يلعبــه التدخل القــوي للمنظمات 
الدوليــة فــي الســياق الالحــق لألزمــة والتعافــى، وهــو 
قــوة ال تنســبها إلــى المــوارد التمويليــة الضخمــة  لهــذه 
التعلــم   قــدرات  إلــى  أيًضــا  بــل  وحســب،  المنظمــات 
المؤسســية التــي تتجلــى فــي مواءمــة وتحويــل وتطويــر 
الــدورة  مرحلــة  أســاس  علــى  البرامجيــة  االســتجابات 

والتعافــى".

وفــي الوقــت ذاتــه، بينــت المقابــالت مــع الجهــات الفاعلــة 
المدنيــة وجــود قلــق مــن التوتــر الناجــم عــن المفاضلــة  بيــن 
تقديــم اإلغاثــة اإلنســانية والخدمــات األساســية مــن ناحيــة، 
وجهــود التنميــة المســتدامة مــن ناحيــة أخــرى. ومــع تســبب 
أزمــة كورونــا فــي تحويــل المــوارد والجهــود نحــو األولــى 
علــى حســاب األخيــرة، تأثــر التعافــى االقتصــادي وجهــود 
التحــول ســلًبا. وتــرى هنــد عبــد المجيــد، المديــر التنفيــذي 
التمويــل  مشــهد  "أن  مصــر،  فــي  تــروس  لمؤسســة 
وأجنــدة البرنامــج فــي مصــر قــد تغيــروا مــع تهميــش 
ــز  ــة، كان التركي ــل األزم ــتدامة. فقب ــة المس ــدة التنمي أجن
ريــادة  وتمكيــن  الخيــر،  أجــل  مــن  التكنولوجيــا  علــى 
األعمــال، وخلــق فــرص العمــل فــي القطاعــات الناشــئة، 
الخيــري  الدعــم  فــي  وحتــى  اآلن  أمــا  المــرأة.  وتمكيــن 
ــة.  ــن الوقاي ــداًل م ــالج ب ــى الع ــز عل ــب التركي ــة، ينص للصح

ــول  ــاد حل ــل إيج ــة، احت ــدالت البطال ــت مع ــا ارتفع وعندم
المقعــد  المهــارات  وبنــاء  الوظائــف  لخلــق  مســتدامة 
الخلفــي بينمــا انصــب التركيــز علــى تقديــم المســاعدة 

النقديــة قصيــرة األجــل".

األجــل  قصيــرة  االجتماعيــة  المســاعدة  أن  حيــن  وفــي 
ــى  ــة، يبق ــد ضروري ــات  تع ــاء األزم ــن أثن ــراء والمحرومي للفق
ــوازن  ال  ــر وهــو هــل يمكــن الوصــول لت ــاك ســؤال كبي هن
تطغــى فيــه مســاعدات اإلغاثــة علــى التعافــى االقتصــادي  
وجهــود التنميــة المســتدامة للمجتمــع المدنــي، خاصــة فــي 
ظــل هيمنــة التركيبــة الخيريــة للمجتمــع المدنــي العربــي 
ورجحــان كفــة التمويــل الدولــي الموجــه لإلغاثــة اإلنســانية. 
وفيمــا يتعلــق بالنقطــة األخيــرة، يشــير بابتيســت هانكــوارت 
المنســق األول لمنتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
فــي األردن - وهــي هيئــة جماعيــة تضــم 61 منظمــة غيــر 
حكوميــة دوليــة - إلــى أن التحــول مــن اإلغاثــة اإلنســانية إلــى 
إعــادة اإلعمــار واالنتعــاش كان بطيًئــا فــي المنطقــة. "فــي 
األردن، لدينــا نظــام إغاثــة إنســانية مكلــف للغايــة مصمــم 
لحــاالت الطــوارئ الملحــة وليــس برنامًجــا إســتراتيجًيا 
ــرى  ــن ن ــدة. ونح ــن الممت ــة الالجئي ــنوات ألزم ــدة 10 س لم
أنــه يتوجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــة 
ــان،  القيــام بتدخــالت برنامجيــة أكثــر اســتدامة ". وفــي لبن
يتجلــى االفتقــار إلــى حلــول مســتدامة فــي دعــم الالجئيــن. إذ 
يعانــي الالجئــون فــي المخيمــات اللبنانيــة كل عــام مــن شــح 
وقــود التدفئــة والطاقــة، فضــاًل عــن المــأوى غيــر المناســب 
الــذي يعرضهــم لظــروف جويــة قاســية 25 . وفــي ظــل عــدم 
وجــود حلــول ســكنية ملموســة الســتبدال الخيــام، فــإن 
محنــة الالجئيــن علــى أســاس ســنوي تؤكــد هــذا الخلــل 

ــة المســتدامة. ــم بيــن دعــم اإلغاثــة وحلــول التنمي القائ

مــا نتــج عــن أزمــة كورونــا هــو االقتنــاع المشــترك علــى نطــاق واســع  بإمكانيــة 
تعرضنــا الشــديد للمخاطــر واألزمــات المتكــررة ســواء كان ذلك في شــكل صراعات 
أو حــروب أو أزمــات صحيــة، وأن العمــل الخيــري الموجــه لإلغاثــة واالســتهالك 
ــاء  ــى إحي ــة إل ــن بحاج ــادي، فنح ــي واقتص ــور مؤسس ــن منظ ــتدام م ــر مس ــر غي يعتب
الممارســات الخيريــة العربيــة المســتدامة، مثل األوقــاف والصناديق االســتئمانية". 

محمــد حســونة الباحــث فــي منصــة زهــور لخدمــات االوقــاف.
 محمد حسونة الباحث في منصة زخر لخدمات االوقاف.

لقــد كانــت القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني لعــام 2016 فــي 
اســطنبول منعطًفــا فريــًدا وقعــت فيــه الجهــات المانحــة 
اإلصــالح  أجنــدة  علــى  الدوليــة  اإلنســانية  والمنظمــات 
والمبــادئ المعبــر عنهــا فــي 10 التزامــات لتحســين كفــاءة 

وفعاليــة وشــمولية إيصــال المســاعدات الدوليــة – إذ كانــت 
"الصفقــة الكبــرى" التــي تضــع المــوارد فــي أيــدي أولئــك 

ــا. ــون إليه ــن يحتاج الذي

يعــّد مصطلــح المحليــة واحــًدا مــن المصطلحــات المختلــف 
بشــأنها، والتــي يتــم التأمــل فيهــا بقــوة حســب الســياق 
والجهــات الفاعلــة. فبالنســبة لبعــض الجهــات المانحــة، 
يمكــن أن يســاء فهــم مصطلــح المحليــة بأنــه مجــرد زيــادة 
التمويــل المباشــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي، أو زيــادة 
تمثيــل الموظفيــن المحلييــن فــي المكاتــب الدوليــة علــى 
ــب  ــال الجان ــع إغف ــال، م ــبيل المث ــى س ــة عل ــتوى الدول مس

اآلخــر منــه المتمثــل فــي بنــاء القــدرات المســتدامة للجهــات 
عكــس  فهــو   – التحويليــة  واألجنــدة  المحليــة  الفاعلــة 
التدويــل مــن خــالل قــدرات جماعيــة محليــة أقــوى. ومــع 
ــي أي  ــكل أساس ــد بش ــة يجس ــح المحلي ــإن مصطل ــك، ف ذل
جهــود لزيــادة مشــاركة وتمثيــل وقيــادة الجهــات الفاعلــة 
المحليــة اســتجابًة للجهــود المبذولــة للتعامــل مــع مختلــف 

األزمــات اإلنســانية وإجــراء التدخــالت اإلنمائيــة. 

إطار 1: المحلية Localization  من منظور إقليمي

ما الذي تعنيه المحلية؟

25  السلطات اللبنانية تعرقل حل أزمة الفيضانات في مخيمات عرسال لالجئين السوريين. )2021(. عنب بلدي.

https://english.enabbaladi.net/archives/2021/02/lebanese-authorities-hinder-solution-to-flooding-crisis-in-arsal- 
/camps-for-syrian-refugees

26  اشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. )2019(. مرصد الفضاء المدني في المنطقة العربية - تقرير 2019.

https://civicspace.annd.org/regional_reports/2019 

مخــاوف  األردن  فــي  الفنيــق  مركــز  مــن  عــوض  أحمــد  أثــار 
يحركــه  الــذي  "التفكيــر  مــن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
أولويــات  خــالل  مــن  البرامــج  أجنــدة  وضــع  فــي  الســوق" 
التمويــل التــي تحركهــا الجهــات المانحــة والتــي تملــي علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي أجنــدة التعافــى. وتؤكــد الدراســات 
المانحــة  الجهــات  دور  علــى  المدنــي  بالمجتمــع  المتعلقــة 
فــي تعزيــز تقلــص الفضــاء المدنــي وديناميكيــة القــوة غيــر 
ــن  ــتفيدة م ــات المس ــة والجه ــات المانح ــن الجه ــة بي المتكافئ
ــدة  ــرة فــي وضــع األجن ــى اســتقاللية األخي ــر عل ــح ممــا يؤث المن
26 . وأشــار عــوض إلــى "منظمــة واحــدة قامــت بتغييــر كامــل 

بمقــدار 180 درجــة فــي اتجــاه برامجهــا لمجــرد الحصــول علــى 
التمويــل لالجئيــن". ولــي يكــون لــدى منظمــات المجتمــع 
مــن  نابعــة  مســتقلة  اقتصــادي  التعافــى  خطــط  المدنــي 
ــزام  ــالل االلت ــن خ ــوة م ــة الق ــر ديناميكي ــب تغيي ــع، وج المجتم

المحليــة. لألجنــدة  المنهجــي  والتنفيــذ  األقــوى 

ومــع ذلــك، فقــد تمثــل أحــد التداعيــات اإليجابيــة لوبــاء كورونــا 
المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــة  لــدى  المتزايــد  الوعــي  فــي 
الخيــري  العمــل   - الحاليــة  الٌنهــج  بــأن  والجمهــور  المدنــي 
واإلغاثــي - التــي تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية لــن 
إذ  المتكــررة.  التقلبــات واألزمــات  تكــون كافيــة فــي ســياق 
إن تمكيــن المجتمعــات والجماعــات مــن الخــروج مــن دائــرة 
ســبل  وتحقيــق  المســاواة،  عــدم  أوجــه  مــن  والحــد  الفقــر، 
الحالــي  النظــام  ضبــط  إعــادة  يتطلــب  المســتدامة  العيــش 

مســتدامة. تنمويــة  حلــول  واعتمــاد 
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3031 ملتقى المؤسسات العربية الداعمة نحو فضاء مدني عربي ُمَمٍكن للتكُيف والنمو واالستدامة

ــة  ــا فــي تنفيــذ المحلي تتمثــل إحــدى الفجــوات األكثــر وضوًح
مــن منظــور السياســات والممارســات فــي التأثيــر الضئيــل 
إلــى  القــرار  صنــع  مســتوى  مــن  لاللتزامــات  المحــدود 
الموظفيــن الدولييــن العامليــن فــي المنطقــة، فضــاًل عــن 
المشــاركة المحــدودة وتوعيــة الجهــات الفاعلــة المحليــة 
بإصــالح أجنــدة المســاعدات. فعلــى ســبيل المثــال، ال يفهــم 
الموظفــون الدوليــون العاملــون فــي المنطقــة بوضــوح 
الجهــات  أن  حيــن  فــي  المحليــة،  وتنفيــذ  تفســير  كيفيــة 
لعكــس  راميــة  جهــوًدا  تبــذل  ال  قــد  المحليــة  الفاعلــة 
التدويــل أو قــد يعوقهــا ديناميكيــات القــوة التــي تعــزز عــدم 

ــوى. ــؤ الق تكاف

كمــا تلعــب بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة، 
وخاصــة المعنيــة بدعــم البنيــة التحتيــة، دوًرا اســتراتيجًيا فــي 
ســد هــذه الفجــوة مــن خــالل توفيــر األدلــة، والتنســيق 
االجتماعــات  وتنظيــم  المدنيــة،  الفاعلــة  الجهــات  بيــن 
التــي تجمــع وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
رصــد  كان  وقــد  المحلييــن.  العالقــة  وأصحــاب  المانحــة 
وتقييــم تنفيــذ االلتزامــات الموقعــة فــي "الصفقــة الكبــرى" 
علــى المســتوى القطــري إحــدى الطــرق التــي يعمــل بهــا 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات المعنيــة بدعــم البنيــة التحتيــة 
علــى تعزيــز عمليــة االنكفــاء المحلــي. ويالحــظ أيًضــا تدخــالت 
الدعــوة حيــث تدعــو منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تمثيــل 
أفضــل للجهــات الفاعلــة الوطنيــة فــي هيــاكل التنســيق 

وصنــع القــرارات المتعلقــة بالمســاعدات.

أزمــة  أو  الســوريين  الالجئيــن  بأزمــة  األمــر  تعلــق  ســواء 
ــا أو األزمــات األخــرى فــي المنطقــة، فقــد اســتمرت  كورون
جميــع األزمــات في التأكيد على اســتجابة الخطــوط األمامية 
للجهــات المدنيــة المحليــة وســرعة تحركهــا وقربهــا مــن 
المجتمعــات المتضــررة مــن األزمــات. وقــد أصبحــت الصلــة 
المباشــرة بيــن اســتجابة الجهــات المدنيــة لألزمــات والحاجــة 
إلــى تطويــر نظــام مســاعدات أكثــر اســتجابة محلًيــا أكثــر 
وضوًحــا بمــرور الوقــت ومــع تكــرار األزمــات. إذ يؤكــد بعــض 

ــد  ــا ق ــة كورون ــي ألزم ــاع المدن ــتجابة القط ــن أن اس المحللي
نجحــت فــي تحطيــم واحــدة مــن أكثــر الروايــات الراســخة التي 
ــأن المنظمــات  ــة ب ــة وهــي األســطورة القائل تعــوق المحلي
المحليــة أكثــر مخاطــرة مــن المنظمــات الدولية. ففــي لبنان، 
علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن أن المحليــة يمكــن أن 
يفقــد زخمــه فــي كثيــر مــن األحيــان، فقــد دفــع انفجــار مينــاء 
ــي  ــع المدن ــوار المجتم ــدر ح ــى تص ــة إل ــدة المحلي ــروت بأجن بي

المحلــي والحكومــة والجهــات المانحــة.

كيف يعمل المجتمع المدني العربي على دفع عجلة المحلية؟

ما أثر األزمات المتكررة في المنطقة على المحلية؟

معبد الكرنك، مصر

المصادر: مقابالت المشاركين في الدراسة. عبد التواب ج. )2021، 2 آب(. المحلية في ضوء الدروس المستفادة من 
أزمة كورونا. https://ardd-jo.org/Blogs/localization-in-light-of-lessons-learned-from-covid-19؛ النهضة العربية 

https://firebasestorage. .للديمقراطية والتنمية. )2020(. تعزيز المحلية في األردن: التعزيز والدعم ال يحل محاًل أو يقوض
googleapis.com/v0/b/ardd94d08.appspot.com/o/publications%2Fegxmvjym08.pdf?alt=media&token=48
a3b9d1-f3e8-4f6b-90ed-1070004f28e0؛ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. الصفقة الكبرى )الموقع الرسمي(. 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

https://ardd-jo.org/Blogs/localization-in-light-of-lessons-learned-from-covid-19؛
https://ardd-jo.org/Blogs/localization-in-light-of-lessons-learned-from-covid-19؛
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd94d08.appspot.com/o/publications%2Fegxmvjym08.pdf?al
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd94d08.appspot.com/o/publications%2Fegxmvjym08.pdf?al
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd94d08.appspot.com/o/publications%2Fegxmvjym08.pdf?al
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain 
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain 
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دور الفضاء المدني2
2.1.   هل تقلص الفضاء المدني؟

2.2. التعقيدات في اإلطار القانوني
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بشــكل  عــام، أفــاد جميــع المشــاركين فــي الدراســة بأنهــم 
عملــوا فــي فضــاء مدنــي مقُيــد ومتقلــص، مــع عــدم وجــود 
تأثيــر كبيــر ألزمــة كورونــا علــى هــذا التقلــص فــي مصــر 
أو لبنــان، إذ لــم تــؤد األزمــة إال إلــى تســليط الضــوء علــى 
فــي  الفجــوات  وكذلــك  الممٍكنــة،  البيئــة  فــي  التحديــات 
تقديــم الخدمــات الحاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، شــهد كل 
ــة  ــراءات التقييدي ــن اإلج ــد م ــطين المزي ــن األردن وفلس م
التــي أثــرت علــى منظمــات المجتمــع المدنــي خــالل أزمــة 
قوانيــن  تطبيــق  فــرض  األردن،  ففــي  كورونــا.  فيــروس 
الطــوارئ قيــوًدا علــى الحركــة وحريــة التعبيــر 27 . وتجلــت 
ــول  ــه الوص ــذي كان في ــت ال ــي الوق ــر ف ــة التعبي ــود حري قي
كورونــا  فيــروس  بانتشــار  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى 
يخضــع لرقابــة صارمــة، فعلــى ســبيل المثــال، تــم تعليــق 
األخــرى  القيــود  وشــملت  المطبوعــة.  الصحــف  إصــدار 
رفــض الموافقــات علــى التمويــل مــن قبــل لجنــة المجلــس 
الــوزاري المســؤولة عــن موافقــات 28 تمويــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي. وفــي فلســطين، تــم تطبيــق القيــود علــى 
الحركــة والحظــر بشــكل أكثــر صرامــة، ال ســيما فــي غــزة 
المحاصــرة باألصــل ممــا أثــر علــى وصــول موظفــي اإلغاثــة 

اإلنســانية 29 .

ــد زيــادة الســمة  ويشــمل تجســيد الفضــاء المدنــي المقيِّ
ال   - المبــادرات  مــن  المزيــد  اختــارت  حيــث  الرســمية  غيــر 
ســيما تلــك التــي يقودهــا الشــباب والقائمــة علــى المجتمــع 
الخــارج  فــي  المؤسســات  تســجيل  أو  التســجيل،  عــدم   -
للقيــام  وســائل  لديهــا  التــي  المنظمــات  لتلــك  بالنســبة 
إيقــاف عملياتهــا  أو  إغــالق منظمــات بأكملهــا  أو  بذلــك، 
ــا، أو فــي أســوأ الســيناريوهات ســجن قــادة منظمــات  جزئيًّ
المجتمــع المدنــي كمــا فــي حالــة فلســطين. وقــد تــم تحديــد 
التعقيــدات فــي اإلطــار القانونــي والحصــول علــى التمويــل 
ــًدا للفضــاء المدنــي. وقــد تــم  ــر الســمات تقيي علــى أنهــا أكث
ــمْين  ــي القس ــق ف ــن التعم ــد م ــن بمزي ــا القضيتْي ــاول كلت تن

الفرعيْيــن التاليْيــن.

يعتبــر اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم الجمعيــات المدنيــة فــي 
البلــدان األربعــة معقــًدا بالنظــر إلــى مجموعــة القوانيــن 
- التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى التجمــع 
المدنــي - وتعــدد هيئــات الرقابــة التــي تنفــذ هــذه القوانيــن. 
مباشــر  بشــكل  تؤثــر  التــي  الرئيســية  التشــريعات  وتعــّد 
ــدان األربعــة بشــكل  علــى عمــل المجتمــع المدنــي فــي البل
قوانيــن  أقــل  حــد  وإلــى  الجمعيــات،  قوانيــن  أساســي 
ــركات  ــون الش ــاب، وقان ــة اإلره ــوال ومكافح ــيل األم غس
وقوانيــن  وفلســطين(  األردن  حالــة  )فــي  الربحيــة  غيــر 
التجمعــات العامــة، وقانــون العقوبــات فــي مصــر )قانــون 
58 لســنة 1937( واألردن )قانــون 16 لســنة 1960( 30 ، وقانــون 

التجمعــات العامــة األردنــي )2004( المعــدل فــي 2012.

ــي  ــار القانون ــل اإلط ــم تعدي ــي، ت ــد الماض ــدى العق ــى م وعل
الــذي يحكــم المجتمــع المدنــي إمــا مــن خــالل إدخــال قوانيــن 
ــي  ــة. فف ــات تدريجي ــه إلصالح ــات أو إخضاع ــدة للجمعي جدي
قانــون  محــل   2019 لســنة   149 رقــم  القانــون  حــل  مصــر، 
ــات  ــن الجمعي ــوأ قواني ــد أس ــر أح ــذا األخي ــار ه ــع اعتب 2017، م
فــي مصــر وفًقــا لبعــض المحلليــن ببنــوده العقابيــة غيــر 

المتناســبة والمتطلبــات التنظيميــة المفرطة. وفــي األردن، 
ــب  ــض جوان ــالح بع ــي إص ــا ف ــي تقدًم ــع المدن ــق المجتم حق
المراســيم  بعــض  مــن  الرغــم  وعلــى  الجمعيــات.  قانــون 
ــة التــي أدخلتهــا الحكومــة علــى  ــة التقييدي واللوائــح التنفيذي
ــر القانــون الفلســطيني للجمعيــات  فتــرات متقطعــة، يعتب
الخيريــة والمؤسســات المجتمعيــة )القانون 1 لعــام 2000( أحد 
أفضــل القوانيــن فــي المنطقــة 31 ، فــي حيــن يوفــر القانــون 
العثمانــي فــي لبنــان لعــام 1909 إطــاًرا قانونًيــا واســًعا للعمــل 
ــر ليبراليــة للعمــل المدنــي. المدنــي يتجلــى فــي مســاحة أكث

كيف يؤثر اإلطار القانوني على إنشاء وعمل المجتمع المدني؟هل هناك تقلص في الفضاء المدني وكيف يؤثر على عملك؟

سؤال إرشادي رئيسيسؤال إرشادي رئيسي

لتعقيدات في اإلطار القانونيهل تقلص الفضاء المدني؟

27  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. )2020(. األردن - الفضاء المدني.

http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf 

28  المرجع نفسه، 2020.

29  شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية. )2020، 11 أيلول(. ارفعوا الحصار عن غزة ]خبر صحفي[. 

https://www.pngo.net/?p=3119&lang=en
31  قسطنطيني، ج.، وسالمة، إ. )2015(. مسح دراسة المجتمع المدني في فلسطين - تحديث التقرير النهائي لعام 2015. ترانستك. 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf
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 http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf 
 http://www.civilsociety-jo.net/uploads/637748928141307693.pdf 
https://www.pngo.net/?p=3119&lang=en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf
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القوانين الرئيســية التي تحكم الحق في إنشــاء الجمعيات

لقوانيــن  رئيســية  عناصــر  أربعــة  هنــاك  أن  حيــن  فــي 
المجتمــع  علــى  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  التــي  الجمعيــات 
المدنــي - وهــي البنــود التــي تؤثــر علــى التســجيل وجمــع 
األمــوال واإلبــالغ والحــل، فــإن األدبيــات المتعلقــة بالفضــاء 
الدراســة تؤكــد  التــي أجريــت لهــذه  المدنــي والمقابــالت 
ــن  ــي قواني ــكلة ف ــن المش ــاالت ال تكم ــم الح ــي معظ ــه ف أن
الجمعيــات نفســها بقــدر مــا تكمــن فــي طريقــة تفســيرها 
وتنفيذهــا مــن قبــل هيئــات الرقابــة ذات الصلــة. فعلــى 
ــات  ــد للمؤسس ــل األم ــدي الطوي ــال، كان التح ــبيل المث س
فــي  أقــل  وبدرجــة  واألردن،  مصــر  فــي  والجمعيــات 
فلســطين ولبنــان، التــي تتبــع نظــام اإلخطــار بالتأســيس 
التســجيل  عمليــة  هــو  اإلعــالن(،  نظــام  أيًضــا  )ويســمى 
المرهقــة والتقديريــة التــي غالًبــا مــا تكــون طويلــة وتتضمــن 
متطلبــات توثيــق متعــددة. ففــي لبنــان، علــى الرغــم مــن أن 
ــات  ــكيل الجمعي ــمح بتش ــام 1909 يس ــي لع ــون العثمان القان
ــا "لمتطلبــات  عــن طريــق اإلخطــار، إال أنهــا تخضــع عمليًّ
التصريــح المســبق 32 " وقــد يســتغرق األمــر أيًضــا شــهوًرا 
الســلطة  تقــوم  حتــى  ســنوات  الحــاالت  بعــض  وفــي 
اســتالم  دون  فمــن  إخطــار،  إيصــال  بتســليم  التنظيميــة 
اإلخطــار، ال يمكــن للمؤسســات فتــح حســاب مصرفــي. 
القانــون  فــي  تعديلهــا  تــم  التــي  الجوانــب  أحــد  ويتمثــل 
المصــري 149 لعــام 2019 فــي إدخــال نظــام التســجيل عــن 
طريــق اإلخطــار الــذي يحــدد مهلــة 60 يوًمــا لــوزارة التضامــن 
االجتماعــي – وهــي الســلطة التنظيميــة الرئيســية للمجتمــع 
المدنــي - لتقديــم إخطــار خطــي، ليحــل محــل الشــرط القائــم 

منــذ زمــن بعيــد للتســجيل المســبق. وقــد الحــظ خبــراء 
ــات  ــجيل منظم ــي تس ــن ف ــدوث تحس ــي ح ــع المدن المجتم
المجتمــع المدنــي. وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، غالًبــا 
مــا تتأثــر قــرارات التســجيل بمــا إذا كانــت المنظمــة تتماشــى 
حركــة  أو  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  أجنــدات  مــع 
حمــاس. إذ تجــد المنظمــات المشــتبه فــي ارتباطهــا بحركــة 
حمــاس صعوبــة أكبــر فــي التســجيل فــي الضفــة الغربيــة 33 
. ويظــل تســهيل تســجيل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
خــالل اعتمــاد وتطبيــق أنظمــة اإلخطــار عنصــًرا أساســًيا 

مفقــوًدا لتكويــن بيئــة ممٍكنــة.

قانون الجمعيات 
الخيرية 

والمؤسسات 
المجتمعية )قانون 1 

لسنة 2000(.

فلسطين

القانون العثماني 
لعام 1909

لبنان

قانون الجمعيات 
)قانون 51 لسنة 

2008(؛ القانون 
المعدل لقانون 

الجمعيات )قانون 
22 لسنة 2009(.

األردن

قانون تنظيم 
ممارسة العمل 

المدني )قانون 149 
لسنة 2019(

مصر

القيــود  أن  الدراســة  فــي  المشــاركين  أغلبيــة  ويتفــق 
التنظيميــة علــى  الحصــول علــى التمويــل األجنبــي والقيــود 
المصرفيــة هــي العوائــق الرئيســية أمــام عمــل المجتمــع 
نظــام  يوجــد  ال  حيــث  فلســطين  باســتثناء   - المدنــى 
للموافقــة علــى التمويــل األجنبــي. وال تمثــل القوانيــن التــي 
تنظــم التمويــل التحــدي األكبــر فــي حــد ذاتهــا، بــل هــي 
والمرهقــة.  الطويلــة  التمويــل  علــى  الموافقــة  عمليــات 
ــة فــي المجتمــع المدنــي فــي كل  وتشــترك الجهــات الفاعل
مــن مصــر واألردن فــي  القلــق بشــأن التأخيــر فــي منــح 
ــادة  ــب الم ــر، تتطل ــي مص ــق. وف ــبء التوثي ــات وع الموافق
التضامــن  وزارة  إخطــار   2019 لســنة   149 القانــون  مــن   47
بمعلومــات  الدوليــة  األمــوال  اســتالم  قبــل  االجتماعــي 
مســتفيضة حــول الجهــة المانحــة واألمــوال واألنشــطة 
ودراســة  التفصيليــة  والميزانيــة  تمويلهــا  ســيتم  التــي 
الجــدوى. وبالمثــل فــي األردن، ينــص القانــون رقــم 51 علــى 
أن جميــع التبرعــات والهبــات والمنــح أو غيرهــا مــن أشــكال 
ــس  ــن مجل ــار م ــبقة وإخط ــة مس ــع لموافق ــل تخض التموي
الــوزراء، وهــو هيئــة رقابيــة رئيســية علــى حصــول منظمــات 
ــزم نمــوذج  المجتمــع المدنــي علــى التمويــل الدولــي. كمــا يل
ــي  ــا ف ــة، بم ــق الداعم ــن الوثائ ــد م ــع العدي ــامل م ــب ش طل
ذلــك معلومــات مفصلــة عــن المشــروع المــراد تمويلــه، 
ــروع  ــاط المش ــة ارتب ــم وكيفي ــة والتقيي ــرات المتابع ومؤش

باألهــداف الوطنيــة واإلنمائيــة لــألردن 34 .

فــي حالــة الشــركات غيــر الهادفــة للربــح، فإنهــا تتيــح عموًما 
ــب  ــاك طل ــن هن ــم يك ــا ل ــي م ــاط المدن ــر للنش ــاحة أكب مس
ــارة  ــوزارة التج ــون ل ــث يك ــي حي ــل دول ــى تموي ــول عل للحص
أو  الرفــض  فــي  الكاملــة  التقديريــة  الســلطة  والصناعــة 
االمتنــاع. وفــي فلســطين أيًضا، تمــت إضافة موافقــة وزارة 
االقتصــاد علــى التمويــل األجنبــي إلــى قانــون الشــركات غيــر 
الربحيــة. وهنــاك العديــد مــن األمثلــة لمنظمــات المجتمــع 
بســبب  أمــوااًل  فقــدت  التــي  والدوليــة  الوطنيــة  المدنــي 
التأخيــر فــي منــح الموافقــات فــي كال البلديــن، ولكــن هنــاك 
جهــود أقــل لتوثيــق هــذه الوقائــع وتأثيرهــا علــى المســتوى 
التنظيمــي والقطاعــي والكلــي. وهنــا تتمثــل بشــدة أهميــة 

ــى  ــة عل ــة للموافق ــات اإلجرائي ــيط المتطلب ــى تبس ــة إل الحاج
التمويــل علــى المســتوى الدولــي.

كمــا تســاءل المشــاركون فــي الدراســة أيًضــا عــن التطبيــق 
بالمنظمــات  تضــر  التــي  التمويــل  لقوانيــن  العــادل  غيــر 
ــر  ــات األكب ــمعة المنظم ــوه س ــا تش ــا أيًض ــر، ولكنه األصغ
التــي لهــا عقــود مــن تاريــخ العمــل الراســخ. فقــد شــهدت 
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي تأخيــرات فــي الموافقــة 
علــى التمويــل اســتغرقت فــي بعــض الحــاالت ســنوات 
أو  المانحــة،  والجهــات  األمــوال  فقــدان  إلــى  إمــا  أدت 
تقليــص حجــم العمليــات، أو إنهــاء البرامــج، أو فــي أســوأ 
الحــاالت إغــالق المنظمــات. مــع أنهــا اعتمــدت علــى تحويــل 
مــوارد التمويــل الداخليــة ومــوارد المنظمــة للتنفيــذ حتــى 
تتــم الموافقــة علــى التمويــل، وكان ذلــك فقــط فــي حــاالت 
ــل  ــوًخا واألفض ــر رس ــات األكث ــي المنظم ــيما ف ــة، ال س قليل

ــوارداً. م

ودون اســتثناء، أدت القيــود المصرفيــة إلــى تقييــد حصــول 
والتمويــل  التمويــل  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــة  ــي لمكافح ــار التنظيم ــار اإلط ــل اعتب ــي ظ ــدود ف ــر الح عب
اإلرهــاب وغســيل األمــوال المحــرك الرئيســي وراء هــذه 
الممارســات التقييديــة. وتوجــد تفاوتــات في تطبيــق قوانين 
الممارســة  فــي  اإلرهــاب  ومكافحــة  األمــوال  غســيل 
ــل  ــن قب ــة م ــابات المصرفي ــح الحس ــد فت ــي تقي ــة الت العملي
تدفــق  علــى  بشــدة  وتؤثــر  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

التمويــل عبــر الحــدود.

لقــد خســرنا مليــون دوالر أمريــي فــي برنامــج مشــترك للتمكيــن االقتصــادي للمــرأة 
مــع األمــم المتحــدة. وقــد أمضينــا شــهوًرا نتفــاوض مــع الحكومــة لكنهــا لــم تعتــرف 
ــة  ــة تابع ــن منظم ــي م ــت تأت ــي كان ــة الت ــا المنح ــد فقدن ــج. لق ــن البرنام ــدة م بالفائ

لألمــم المتحــدة تمتلــك مصداقيــة لــدى الحكومــة.
مشارك في الدراسة من األردن.

32  المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح. مرصد الحرية المدنية: لبنان. 

https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/lebanon

33  المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح. مرصد الحرية المدنية: فلسطين. 

https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/palestine
34  المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح. مرصد الحرية المدنية: األردن.

https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/jordan 
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بــأن  الدراســة  فــي  المشــاركين  بعــض  أفــاد  قــد 
مجموعــة  متطلبــات  تتجــاوز  المصرفيــة  القيــود 
لمكافحــة  الماليــة  بالعمليلــت  المعنيــة  العمــل 
تجميــد  يعــد  فلســطين،  ففــي   .FATF اإلرهــاب 
المجتمــع  لمنظمــات  المصرفيــة  الحســابات 
اإلســرائيلية  الحكومــة  تســتخدمها  أداة  المدنــي 
الفلســطينية  المدنــي  المجتمــع  لتقييــد منظمــات 
ــي  ــة ف ــة المصرفي ــا كان لألزم ــا. كم ــق عليه والتضيي
لبنــان فــي عــام 2019 تأثيــر واســع النطــاق علــى تقييــد 
حصــول منظمــات المجتمــع المدنــي علــى التمويــل، 
حيــث لــم يقتصــر األمــر علــى عــدم تمكــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن الحصــول علــى الودائــع، ولكــن 
أيًضــا لــم يكــن بإمــكان مواطنــي الطبقــة الوســطى 
الذيــن هــم الممّولــون الرئيســيون لألعمــال الخيريــة 
"الدولــرة35"  وتعتبــر  األمــوال.  علــى  الحصــول 
فــي  الكبــرى  القضايــا  مــن  المصرفيــة  واألنظمــة 
المجتمــع  منظمــات  وتخضــع  اللبنانــي.  الســياق 
البنــوك  المدنــي "لفحوصــات شــديدة" مــن قبــل 
اللبنانيــة علــى أســاس الشــفافية ومحاربــة اإلرهــاب 
36 . وقــد واجــه مــا يقــرب مــن نصــف المشــاركين 

ــات  ــن منظم ــة م ــمل 112 منظم ــتطالع ش ــي اس ف
المجتمــع المدنــي ومبــادرات لبنانيــة قيــوًدا مصرفيــة 
– تمثلــت فــي قيــود خاصــة علــى حســابات العمــالت 
األجنبيــة، ورســوم إضافيــة علــى عمليــات التحويــل 
المرتبطــة  العملــة  قيمــة  وانخفــاض  والســحب 
تقديــم  علــى  أثــرت  والتــي   - الســحب  بعمليــات 
الثانــي(  )كانــون  ينايــر  مــن  والعــون  المســاعدة 
حتــى مــارس )آذار( 2021 فــي حالــة إغــالق ارتبطــت 
بأزمــة كورونــا وحالــة الطــوارئ37. وفــي فلســطين، 
ومــن  التقييديــة.  المصرفيــة  الممارســات  تنتشــر 
ــة لـــ  ــد الحســابات المصرفي ــة علــى ذلــك تجمي األمثل
80 منظمــة مجتمــع مدنــي فلســطيني فــي نوفمبــر) 
تشــرين الثانــي( 2021 38. وفــي األردن، أظهــر مســح لـ 
680 جمعيــة مدنيــة أن أكثــر مــن 50% مــن المنظمــات 
ــح  ــي فت ــق ف ــه عوائ ــتطالع تواج ــملها االس ــي ش الت

لمنظماتهــا39. مصرفيــة  البترا، األردنحســابات 

هيئــات  بيــن  المتداخلــة  االختصاصــات  وتشــكل 
الرقابــة والتنســيق المحــدود إلــى حــد مــا عقبــة 
تقــدم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  أخــرى.  رئيســية 
والمحليــة  الدوليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
العاملــة فــي فلســطين الوثائــق ذاتهــا إلــى وزارات 
المحــدود  التنســيق  مســألة  يثيــر  ممــا  مختلفــة 
ويوضــح  الــوزارات40.  بيــن  المعلومــات  وتبــادل 
شــكل 6 مســتوى الرقابــة التــي تمارســها مختلــف 
ذات  األخــرى  القلــق  دواعــي  ومــن  الهيئــات. 
الصلــة، متطلبــات اإلبــالغ المفرطــة المفروضــة 
علــى الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة والعطــاء 

االجتماعــي. ففــي فلســطين، ال تقــدم المنظمــات 
عــن  منتظمــة  تقاريــر  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــي  ــة. وف ــة مدقق ــر مالي ــم تقاري ــطتها أو تنظ أنش
هــذه الحالــة، يوصــى بشــدة بتبســيط دور هيئــات 
الرقابــة واعتمــاد متطلبــات إبــالغ أخــف للمنظمات 

األصغــر.

شــكل 6: تعدد وتداخل أدوار هيئات الرقابة في فلســطين

35  مصطلح يستخدم ليعكس استخدام الدوالر األمريي بداًل من العملة المحلية إلجراء المعامالت.

36  أبي ياغي، م.ن. يمين، ل. وجاغارناثسينغ، أ. )2019( المجتمع المدني في لبنان: فخ التنفيذ. المركز المعرفي التابع للمجتمع المدني، 1 )1(. 

https://civilsociety-centre.org/paper/civil-society-lebanon-implementation-trap

37  دعم لبنان. )2021(. موجز: مبادرات التضامن والفضاءات المدنية والعملياتية لمنظمات المجتمع المدني في لبنان خالل فترة اإلغالق في 

الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2021.
https://civilsociety-centre.org/paper/digest-solidarity-initutions-and-csos-civic-operational-space-lebanon-during-

lockdown-january

38  رار إغالق الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدني المسجلة في غزة. )2021، 4 تشرين الثاني(. شبكة أخبار القدس. 

/https://qudsn.net/post/187888

39  غالبية منظمات المجتمع المدني تطالب بإصالح اللوائح للحصول على التمويل األجنبي. )2021، 28 نيسان(. الغد.

/https://alghad.com 

المصادر: مان ترانسبارنسي فلسطين. )2016(. مساءلة المنظمات الدولية غير الحكومية في فلسطين.
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40  أمان ترانسبارنسي فلسطين. )2016(. مساءلة المنظمات الدولية غير الحكومية في فلسطين. 

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/a53f8d12569426bd2084c5fbf51fa303.pdf
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المدنــي  المجتمــع  يقودهــا  التــي  الجهــود  فــإن  ذلــك،  ومــع 
للدعــوة إلــى تهيئــة البيئــة الممٍكنــة، حتــى لــو كانــت جهــوًدا 
مشــتتة، كانــت ســمة مســتمرة للنشــاط المدنــي فــي البلــدان 
األربعــة. ففــي لبنــان، تجــري مناقشــات الســتبدال القانــون 
العثمانــي بالعمــل المدنــي، حيــث أشــار ممثلــو المجتمــع المدنــي 
والجهــات المانحــة إلــى ازدهــار النشــاط المدنــي بعــد انتفاضــة 
2019 فــي لبنــان. وهنــاك تفــاؤل بــأن الحــوار الوطنــي لعــام 2022 
ــي  ــوار السياس ــر للح ــاحة أكب ــيخلق مس ــر س ــي مص ــدأ ف ــذي ب ال
يواصــل  فلســطين،  وفــي  المدنــي.  والمجتمــع  الدولــة  بيــن 
المجتمــع المدنــي الدعــوة للتغييــر ونجــح فــي الحــد مــن فــرض 
الممارســات التقييديــة. ومــع ذلــك، شــددت الجهــات الفاعلــة 
المبذولــة  الجهــود  أن  علــى  األربعــة  البلــدان  فــي   المدنيــة 
للدفــاع عــن الفضــاء المدنــي الممٍكــن لــن تكــون مجديــة إال 
ــن  ــة بي ــاء الثق ــى بن ــل عل ــيء دالئ ــل كل ش ــاك قب ــت هن إذا كان
الحكومــة والمجتمــع المدنــي. وقــد تــم توضيــح أولويــات العمــل 
األخــرى فــي جــدول األعمــال مــن أجــل فضــاء مدنــي أكثــر قــدرة 

ــكل 7. ــي الش ــن ف ــى التمكي عل

الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة

بنــاء الثقــة بين منظمات المجتمــع المدني والحكومات من خالل 
التعليم والحوار.

توثيــق األثر والخســائر الناجمة عن القيود التــي تفرضها  لوائح الحصول 
علــى التمويل على المســتوى التنظيمي والقطاعي والكلي.

تســهيل تســجيل منظمات المجتمع المدني من خالل اعتماد 
وتطبيق أنظمة اإلخطار.

تبســيط المتطلبــات اإلجرائية للموافقة علــى التمويل الدولى، واعتماد 
إجراءات أكثر شــفافية فــي الموافقات على التمويل.

تبســيط دور هيئات الرقابة، واعتماد متطلبات إبالغ أقل وأيســر، 
خاصة للمنظمات األصغر.

مجاالت العمل 
الرئيسية 

إلصالح اإلطار 
القانوني:

 توثيق آثار
القيود

 إقرار أنظمة
اإلخطار

 الشفافية
 وتبسيط

 الموافقة على
التمويل الدولي

 تبسيط دور
هيئات الرقابة

بناء الثقة

شــكل 7:  االولويات لتحقيق بيئة ممكنة
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خلق القوة الدافعة للتغيير وتهيئة 3
فضاء مدني ممٍكن

3.1. ميدان العمل األول: توفير األدلة المؤيدة، وتبادل المعلومات
3.2 ميدان العمل الثاني: تشكيل االئتالفات، ودعاوى المناصرة والتأييد الجماعية

3.3 ميدان العمل الثالث: التمويل المستدام للمجتمع المدني
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فــي الســنوات األخيــرة، شــهدت البنيــة التحتيــة للبيانــات 
العربــي  المدنــي  والقطــاع  االجتماعــي  بالعطــاء  الخاصــة 
الرقميــة  االتصــال  وســائل  نمــو  أدى  فقــد  كبيــًرا.  تقدًمــا 
ووســائل التواصــل االجتماعــي والتقنيــات الســحابية إلــى 
تســهيل جمــع البيانــات وتبــادل المعلومــات داخــل القطــاع 
ومــع الجمهــور. ويعــّد تطويــر قواعــد البيانــات الرقميــة، 
علــى المســتويْين اإلقليمــي والوطنــي لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي وأنشــطتها، أحــد المجــاالت النــي تشــهد تقدًمــا 
محــددة.  بقضايــا  المتعلقــة  المســوح  عــن  فضــاًل  كبيــًرا، 
بيانــات  قواعــد  بعــض  عــن  تفاصيــل   2 الجــدول  ويقــدم 
المجتمــع المدنــي القطاعيــة الرئيســية. ويتــم تمويــل معظم 
قواعــد البيانــات هــذه مــن قبــل جهــات مانحــة دوليــة مــع 
منظمــات دعــم البنيــة التحتيــة التــي تلعــب دوًرا رائــًدا أيًضــا. 
هــذا باإلضافــة إلــى الجهــود التــي بــادرت بهــا الحكومــات بمــا 
فــي ذلــك وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي األردن وقاعــدة 
بيانــات منظمــات المجتمــع المدنــي التابعــة لــوزارة التضامــن 
االجتماعــي فــي مصــر والتــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2014 

ــا لتعكــس متطلبــات الالئحــة  التنفيذيــة  ويتــم تحديثهــا حالًي
للقانــون 149 إلنشــاء قاعــدة بيانــات عــن منظمــات المجتمع 
المدنــي العاملــة فــي مصــر41. ومــن ناحيــة أخــرى، فــي لبنــان 
ــي.  ــع المدن ــجل المجتم ــات س ــر بيان ــم نش ــطين، ال يت وفلس
ــث  ــي، حي ــي اللبنان ــع المدن ــزي للمجتم ــجل مرك ــد س وال يوج
تســجل منظمــات المجتمــع المدنــي إمــا فــي وزارة الداخليــة 
أو فــي الــوزارات األخــرى ذات الصلــة حســب نــوع النشــاط.

تمكيــن  علــى  قــدرة  أكثــر  مدنــي  فضــاء  تكويــن  يعتمــد 
علــى  المجتمــع   هــذا  قــدرة  علــى  المدنــي  المجتمــع 
تنظيــم نفســه بشــكل جماعــي للتأثيــر علــى السياســات 
بذلــك،  القيــام  وســيتطلب  التنظيميــة.  واإلصالحــات 
بشــكل فًعــال، توفيــر األدلــة وتوثيــق الممارســات الفًعالــة 
المدنــي فــي  الفضــاء  المدنــي ودور  المجتمــع  لمنظمــات 

التأثيــر علــى تلــك الممارســات.  وتســتند كل االســتراتيجيات 
ــي - كل  ــع المدن ــتدامة المجتم ــراض  اس ــى افت ــابقة عل الس
- واعتمــاد  التمثيليــة  الفرديــة والهيئــات  مــن المنظمــات 
ممارســات التمويــل المســتدام مــن أجــل تحقيــق النمــو 
ــة  ــيتم دراس ــي. وس ــع المدن ــف للمجتم ــى التكٌي ــدرة عل والق
كل مــن مســارات اإلصــالح هــذه بمزيــد مــن التفصيــل هنــا.

جــدول 2: قواعد البيانات الرقمية عــن المجتمع المدنى العربي

اسم 
المنظمة

اسم 
قاعدة 

البيانات

عدد البلدان
منظمات 
المجتمع 

المدني

نوع 
المنظمة

المنظمة 
الداخلية

مجاالت 
التدخل

النطاق 
الجغرافي

معلومات 
مالية

معلومات 
التواصل

"دليل 
مدني"
دليل 

المجتمع 
المدني

دليل 
منظمات 

المجتمع 
المدني في 

األردن

الشبكات 
الوطنية

سجل 
منظمات 

المجتمع 
المدني

بوابة 
المنظمات 

غير 
الحكومية

لبنان

األردن

المنطقة 
العربية

األردن

المنطقة 
العربية

1,300

2,085

4,000

6,648

 3,830

مركز العلوم 
االجتماعية 

والبحوث

مركز العلوم 
االجتماعية 

والبحوث

مؤسسة آنا 
ليند

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

شبكة 
المنظمات 
العربية غير 

الحكومية

ملحوظة: * ال يشمل االتحادات والنقابات ونوادي الشباب واالتحادات والغرف.

ميدان العمل األول:

توفير األدلة المؤيدة، وتبادل المعلومات

40  أكثر من 45000 منظمة غير حكومية مسجلة في وزارة التضامن االجتماعي: الحلو. )2014، 8 كانون األول(. ديلي نيوز ايجيبت.

/https://dailynewsegypt.com/2014/12/08/45000-ngos-register-ministry-social-solidarity-el-helw

https://dailynewsegypt.com/2014/12/08/45000-ngos-register-ministry-social-solidarity-el-helw/ 
https://dailynewsegypt.com/2014/12/08/45000-ngos-register-ministry-social-solidarity-el-helw/ 
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إلــى البيانــات التمثيليــة علــى المســتوى  كمــا أن االفتقــار 
التدخــل  بقطاعــات  المتعلقــة  واإلقليمــي  القطــري 
االجتماعــي  بالعطــاء  الخاصــة  واالســتثمارات  والتمويــل 
األثــر  وقيــاس  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  العربــي 
عليهــا.  التأكيــد  تــم  رئيســية  اســتراتيجية  فجــوة  تمثــل 
ومــا يفســر هــذه الفجــوة هــو االســتثمار المحــدود فــي 
القــدرات البحثيــة لمنظمــات دعــم البنيــة التحتيــة لتنظيــم 
أســاليب متعمقــة لجمــع البيانــات. وعلــى الرغــم مــن أن 
ممارســات منظمــات المجتمــع المدنــي الفرديــة تشــير إلــى 
ــادل  ــة وتب ــى األدل ــة عل ــات القائم ــد للممارس ــي المتزاي التبن
المعلومــات، إال أن ثقافــة الشــفافية الناشــئة بيــن المجتمع 
ــة  ــات التنظيمي ــى المتطلب ــار إل ــا االفتق ــي عززه ــي والت المدن
لتبــادل المعلومــات علًنــا تلعــب دوًرا قوًيــا. فقــد أشــارت 
ــه  ــى أن ــر، إل ــن مص ــي م ــع المدن ــرة المجتم ــد، خبي ــي محم إنج
"ال يوجــد متابعــة وتقييــم، أو تقييــم لألثــر إلظهــار مــا إذا 
ــج  ــى نتائ ــؤدي إل ــي ي ــع المدن ــات المجتم ــل منظم كان عم
ــا بيانــات حــول مــا إذا كانــت  إنمائيــة إيجابيــة. وليــس لدين
ــام  ــرات وأرق ــا مؤش ــل لدين ــنت. ب ــد تحس ــاس ق ــاة الن حي
علــى مســتوى المخرجــات فقــط. فمنظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تجــري الدراســات ال تنشــرها خوًفــا مــن 

المســاءلة". قضايــا 

بيئــة  توفيــر  عــن  المدافعــون  يدعــو  فلســطين،  وفــي 
ــى أن  ــي إل ــع المدن ــات المجتم ــفافية لمنظم ــر ش ــل أكث عم
يرخــص قانوًنــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي  بــأن تفصــح 
عــن  تقاريرهــا الماليــة والســنوية علًنــا، مــع ذكــر مصــادر 
لبنــان،  بأنشــطتها44. وفــي  المتعلقــة  التمويــل والبيانــات 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــات ومنظم ــة المؤسس ــو عضوي تنم
أكثــر  مشــاركة  مــع  مطــرد  بشــكل  مدنــي"  "دليــل  فــي 
ــتريات،  ــة، والمش ــة الداخلي ــات التنظيمي ــفافية للمعلوم ش

وفــرص الوظائــف الشــاغرة. ومــع ذلــك، تظــل وجهــات 
النظــر والممارســات هــذه هــي االســتثناء وليــس القاعــدة 
فــي البلــدان األربعــة، علــى الرغــم مــن أن  البحــوث التجريبيــة 
العــرب  المانحيــن  إلــى أن  العطــاء  تشــير بوضــوح  حــول 

يعتبــرون الشــفافية فــي مؤسســات العطــاء والعمــل
 الخيري أمًرا مهًما في قرارات منح  العطاء.

وفــي حيــن أن نشــر المعلومــات حــول تدخــالت منظمــات 
المجتمــع المدنــي هــو فرصــة لبنــاء الثقــة فــي منظمــات 
ــاءلة  ــق والمس ــن التدقي ــوف م ــإن الخ ــي، ف ــع المدن المجتم
يميــل إلــى تقييــد مؤسســات العطــاء العربــي والمجتمــع 

ــر. ــاس األث ــم وقي ــج عمله ــاركة نتائ ــن مش ــي م المدن

هــذه  الدراســة  خريطــة  ُتظهــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
اســتخدام األدلــة واألبحــاث لقيــاس تأثيــر األزمــة وتوجيــه 
عمــل المجتمــع المدنــي. فمنــذ بدايــة أزمــة كورونــا، ســعت 
إلــى  والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بعــض 
إجــراء تقييــم لالحتياجــات وتحليــل الموقــف لتحديــد احتياجــات 
األزمــة،  ذروة  وبعــد  والفجــوات.  المجتمعيــة  الطــوارئ 
ــة  ــة التحتي ــم البني ــات دع ــة ومنظم ــات المانح ــعت الجه س
إلــى تحديــد وتقييــم تأثيــر األزمــة مــن منظــور المســتوى 
الكلــي )مثــل الفضــاء المدنــي والبطالــة وأنظمــة الحمايــة 
االجتماعيــة(، وتأثيرهــا علــى الفئــات المســتضعفة )مثــل 
والنســاء،  المهاجريــن،  والعمــال  والمعًوقيــن،  الالجئيــن، 
الخاصــة بقضايــا محــددة )مثــل  وكبــار الســن( والبحــوث 
ــم  ــات التعلي ــي، واحتياج ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
الدراســات بعــض األفــكار  الرقمــي(. وقــد قدمــت هــذه 
القٍيمــة عــن حالــة المجتمــع المدنــي فــي ســياق الجائحــة 

االجتماعــي. القطــاع  وفجــوات  

الشــعبية،  القاعــدة  مســتوى  علــى  المشــاركة،  وتتيــح 
للمجتمــع المدنــي مــع المجتمعــات والمشــاكل االجتماعيــة 
ــات والمعلومــات التــي يمكــن  ــر البيان ــة لتوفي ــات هائل إمكان
أن توٍجــه ممارســات أكثــر فاعليــة، ليــس فقــط للمنظمــات 
نفســها ولكــن أيًضــا للحكومــة الوطنيــة والمحليــة. ففــي 
لمنظمــات  الفنيــة  الخبــرة  إن  القــول  فلســطين،يمكن 

المجتمــع المدنــي التــي تراكمــت علــى مــدى ســنوات مــن 
المعرفيــة  القاعــدة  تتجــاوز  الواقــع  أرض  علــى  الخبــرة 
للحكومــة فــي العديــد مــن مجــاالت السياســة، مثــل الزراعة 
ــم، كمــا أنهــا تحــدد المواقــع التــي تشــارك  والصحــة والتعلي
القائمــة  الدعــوة  المدنــي فــي  فيهــا منظمــات المجتمــع 
علــى األدلــة42. ومــع ذلــك، فــإن إجــراء البحــوث هوأحــد أكثــر 
الجوانــب التــي يتــم تجاهلهــا فــي عمــل المجتمــع المدنــي، ال 
ــة،  ــات المجتمعي ــر والمنظم ــات األصغ ــن المنظم ــيما بي س
وهــو مــا يفســر إلى حــد كبيــر التنســيق المحــدود واالزدواجية 
ــال، ُيظهرمســح  اســتجابة  فــي العمــل. فعلــى ســبيل المث
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي انفجــار مينــاء بيــروت أن 
ــا  الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين )63%( لــم يجــروا بحًث
ــا أن  ــة43. كم ــل واالزدواجي ــى التداخ ــا أدى إل ــات مم لالحتياج
ــص  ــبب نق ــع بس ــة يتراج ــر األدل ــث وتوفي ــالق  دور البح إط
البحثيــة، فضــاًل عــن  القــدرات  التمويــل واالســتثمار فــي 
الفهــم المحــدود لــدور البحــث فــي دعــم مصداقية وشــرعية 
عمــل المجتمــع المدنــي. وتؤكــد مــاري نويــل أبــي ياغــي مــن 
مركــز العلــوم االجتماعيــة والبحــوث فــي لبنــان أن: "نقــص 
البحــوث يضــع عالمــة اســتفهام كبيــرة علــى شــرعية 
االحتياجــات  تعــرف  بأنــك  ادعــاء  وجــود  إن  إذ  عملهــم. 
ألنــك مــن المجتمــع أو الحــي يقــوض موضوعيــة البحــث 
وكيــف أنــه يلقــي الضــوء علــى قضيــة قــد ال تدركهــا مــن 

موقعــك".

مسجد قبة الصخرة، فلسطين

42  قسطنطيني، ج.، وسالمة، إ. )2015(. مسح دراسة المجتمع المدني في فلسطين - تحديث التقرير النهائي لعام 2015. ترانستك. 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf

https://daleel-madani.org/beirut-blast-response .43  دليل مدني. )2020(. االستجابة النفجار بيروت

44  أمان ترانسبارنسي فلسطين. )2016(. مساءلة المنظمات الدولية غير الحكومية في فلسطين. الرقابة الداخلية والخارجية )تقرير رقم 

https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/01/14 .)178/ المساءلة-في-منظمات-المجتمع-األهلي - 
web-1610609267

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/westbank/documents/news/2015/pal_csomapping__2015.pdf
https://daleel-madani.org/beirut-blast-response
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/01/14/
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/01/14/
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مــن  المعلومــات  وتبــادل  الشــفافية  أن  حيــن  وفــي 
همــا  الخيريــة  والجمعيــات  العطــاء  مؤسســات  قبــل 
شــرطان ضروريــان للمســاءلة والثقــة العامــة، إال أنهمــا 
اإلقليميــة  المديــرة  المــكاوي،  تشــرح   إذ  كافيْيــن.  ليســا 
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  فــورد  لمؤسســة  الســابقة 
وشــمال إفريقيــا، أنــه يجــب علينــا االنتبــاه إلــى التصــورات 
علــى  مشــتركة  نظــر  وجهــة  هنــاك  إن  إذ  المجتمعيــة، 
الســائدة  اإلعــالم  وســائل  مــن  مدفوعــة  واســع  نطــاق 
ووســائل التواصــل االجتماعــي، مفادهــا أن الثــروة الخاصــة 
ــاك  ــة. وهن ــة العام ــق المصلح ــا لتحقي ــوق به ــن الوث ال يمك
ــى  ــي تتلق ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــأن منظم ــٌور ب ــا تص أيًض
وفاســدة،  كــفء  غيــر  العطــاء  مؤسســات  مــن  منًحــا 
ممــا يطــرح تعقيــًدا فــي الســياق المجتمعــي يجــب علينــا 
الشــفافية  علــى  اإلصــرار  فــي  االســتمرار  مــع  مراعاتــه 
ومشــاركة المعلومــات. فعلــى ســبيل المثــال: ينشــر منتدى 
فــي  جيرهــارت  ومركــز  الداعمــة  العربيــة  المؤسســات 
الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة معلومــات عــن األثــر اإليجابــي 
للعطــاء االجتماعــي، والتــي ينبغــي أن تبــدد القلــق بشــأن 
ــد  ــة.  وتع ــة العام ــق المصلح ــي تحقي ــة ف ــروة الخاص دور الث
المقدمــة  أســفاري  ومؤسســة  فــورد  مؤسســة  منحــة 
لكليــة الصحــة العامــة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 
المجتمــع  منظمــات  وتدريــب  لتوجيــه  مشــترك  مســعى 
المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
داخــل  المؤسســية  والقــدرات  الداخليــة  اإلدارة  لتحســين 
البيانــات  عــن  الكشــف  يكــون  "لــي  المدنــي.  المجتمــع 
مناســًبا للســياق، نحتــاج إلــى تصحيــح االفتراضــات حــول 
المجتمــع المدنــي والعطــاء  االجتماعــي باإلضافــة إلــى 
اإلصــرار علــى تبــادل المعلومــات والشــفافية كمحركْيــن 

والثقــة." للمســاءلة 

أن  يمكــن  التــي  الرئيســية  اإلجــراءات  بعــض  وتتضمــن 
ــأن العامليــن فــي  ــاء الوعــي ب تعــزز الشــفافية مــا يلــي: 1( بن
المجتمــع المدنــي هــم مهنيــون يعملــون لقــاء أجــر لتحديــد 
و تلبيــة احتياجــات معقــدة. 2( تحتــاج منظمــات دعــم البنيــة 
فــي  الثقــة  بنــاء  علــى  القطــاع  مــع  العمــل  إلــى  التحتيــة 
مؤسســات  العطــاء العربــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن خــالل دعــم جمــع البيانــات وقيــاس األثــر الــذي يحقــق 
بيانــات  خصوصيــة  علــى  الحفــاظ  متطلبــات  بيــن  توازًنــا 
القطــاع وضــرورة تحقيــق  الشــفافية. 3( يجــب االعتــراف 
بجهــود منظمــات المجتمــع المدنــي فــي  تعزيزهــا  للبيانــات، 

ــاد أو  ــكال االعتم ــض أش ــالل بع ــن خ ــا م ــج إم ــادل النتائ وتب
مــن خــالل منحهــا جوائــز تقديريــة والثنــاء عليهــا مــن قبــل 
الحكومــة. ويعتبــر الميثــاق المهنــي الخــاص بالمنظمــات 
غيــر الحكوميــة الفلســطينية )مدونــة ســلوك المؤسســات 
يقودهــا  مبــادرة  علــى  مثــااًل  الفلســطينيىة(  االهليــة 

المجتمــع المدنــي لتعزيــز الشــفافية والحكــم الرشــيد.

وفــي الوقــت ذاتــه، تحتــاج منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى 
الوصــول إلــى بيانــات القطــاع االجتماعــي. ويمكــن لقوانيــن 
ــا  ــار إليه ــي يش ــات - والت ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف الح
- أن تلعــب دوًرا  أيًضــا باســم قوانيــن حريــة المعلومــات 
ــول  ــي للوص ــع المدن ــات المجتم ــم منظم ــي دع ــًيا ف أساس
إلــى المعلومــات مــن الحكومــة شــريطة أن يتــم تنفيــذ هــذه 
القوانيــن بفاعليــة، إذ إن الوصــول فــي الوقــت المناســب 
ــي  ــاع االجتماع ــة بالقط ــات المتعلق ــات والبيان ــى المعلوم إل
وإنفــاق القطــاع العــام وخاصــة علــى المســتوى المحلــي 
ســيمٍكن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن اتخــاذ قــرارات 
بهــا،  القيــام  يجــب  التــي  االســتثمارات  بشــأن  مدروســة 
ــل،  ــكل أفض ــة بش ــود الحكومي ــع الجه ــل م ــة التكام وكيفي
ــالت  ــي التدخ ــل ف ــة والتداخ ــب االزدواجي ــل تجن ــى األق أو عل
التــي  الــدول  أوائــل  مــن  األردن  وُيعــد  بالبرامــج.  الخاصــة 
تبنــت قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي 
المنطقــة، وانضــم إليــه الحًقــا لبنــان فــي عــام 2017. ومــع 
ذلــك، ال تــزال هنــاك تحديــات فــي تنفيــذ هــذه القوانيــن. 
ففــي بعــض الحــاالت، يكــون االفتقــار إلــى الوعــي أو الفهــم 
للشــروط مــن قبــل الخدمــة المدنيــة هــو العائــق، بينمــا 
فــي حــاالت أخــرى يكــون العائــق هــو االفتقــار إلــى االلتــزام 
التقديريــة45. وفــي مصــر وفلســطين،  وثقافــة الســلطة 
كانــت مناقشــة مشــروع القانــون عمليــة مطولــة. ومــن 
شـــأن التعلــم مــن األمثلــة الناجحــة فــي المنطقــة، مثــل 
المنطقــة  مــن  مســتوحاة  مســارات  يقــدم  أن  تونــس، 
ــول  ــي الحص ــق ف ــون الح ــي لقان ــاد التدريج ــة واالعتم لصياغ

علــى المعلومــات.

 الصورة للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة

45  ك. شهيب، ومحمد السعداني )2021، 23 حزيران(. قوانين الوصول إلى المعلومات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 

أضواء على األردن وتونس ولبنان. معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط. 
//https://timep.org/explainers/access-to-information-laws-in-mena-spotlight-on-jordan-tunisia-and-lebanon

https://timep.org/explainers/access-to-information-laws-in-mena-spotlight-on-jordan-tunisia-and-leba
https://timep.org/explainers/access-to-information-laws-in-mena-spotlight-on-jordan-tunisia-and-leba
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عــالوة علــى ذلــك، فــإن ائتــالف شــروط مســاعدات 3. 2. 
المنظمــات  نظمتــه  الــذي  األوروبــي  االتحــاد 
األخــرى  واالئتالفــات  الحكوميــة  غيــر  الفلســطينية 
ــر  ــة أو تغيي ــة التقييدي ــات الحكومي ــج الممارس ــي تعال الت
السياســة االجتماعيــة قــد أظهــر تأثيــًرا  وحقــق قــوة 
وائتالفــات  مجموعــات  تمتلــك  كمــا  للتغييــر.  دافعــة 
النــوع االجتماعــي فــي لبنــان أيًضــا تأثيــًرا  الدفــاع عــن 

ملحوًطــا. ا  سياســيًّ

ومــع ذلــك، أشــار محللــو منظمــات المجتمــع المدنــي 
الطبيعــة  إلــى  الدراســة  بهــذه  الخاصــة  والمقابــالت 
المنطقــة. ففــي  االئتالفــات فــي  لتشــكيل  المشــتتة 
زمنًيــا  محــددة  االئتالفــات  تكــون  األربعــة،  البلــدان 
قليــل  عــدد  وجــود  مــع  محــددة  بقضايــا  ومرتبطــة 
مصــادر  لديهــا  التــي  الجماعيــة  الهيئــات  مــن  فقــط 
تمويــل مســتدامة وأجنــدات طويلــة األجــل وقــدرات 
تنســيق قويــة. وقــد تــم التأكيــد علــى القيــود التاليــة التــي 
تواجههــا جهــود تشــكيل االئتالفــات: تحركهــا  وســائل 
اإلعــالم واالتصــال، بــداًل مــن أن يحركهــا الدافــع للتأثيــر 
األرض؛  علــى  للقيــاس  قابــل  تغييــر  إحــداث  بهــدف 
وأنهــا ُتــدار مــن  المســتوى القيــادي األعلــى vertical  وال 
تتســم بأنهــا ُتــدار مــن قبــل القطــاع؛ ولهــا نطــاق محــدد 
زمنًيــا وقائــم علــى المشــروع مــع عــدم وجــود خطــط 
الهــدف  إلــى مــا بعــد تحقيــق  لالســتدامة لالســتمرار 
قصيــر المــدى؛ وكذلــك تفتقــر  إلــى القيــاس التجريبــي 
لنتائــج تشــكيل االئتالفــات، وال ســيما التأثيــر علــى تغييــر 

السياســة أو تعلــم السياســات.

االئتالفــات  تشــكيل  بيــن  العالقــة  انفصــام  ويعــود 
وأثــره علــى التغييــر االجتماعــي إلــى االفتقــار إلــى الحــوار 
المؤسســي بيــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 
ــذه  ــل ه ــا مث ــد فيه ــي توج ــدودة الت ــاالت المح ــي الح وف
الجهــات  المؤقتــة، يهيمــن عــدد قليــل مــن  اآلليــات 
ــا  ــهد بينم ــى المش ــارزة عل ــرة والب ــة الكبي ــة المدني الفاعل
يتــم اســتبعاد األطــراف األصغــر واألقــل بــروًزا. ويفســر 
ذلــك إلــى حــد كبيــر ســبب ميــل بعــض الجهــات الفاعلــة 
ــة  ــة العملي ــن الناحي ــي م ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ف
وشــخصية  رســمية  غيــر  مناقشــات  إلــى  اللجــوء  إلــى 

وثنائيــة مــع الجهــات الحكوميــة.

عــالوة علــى ذلــك، يتأثــر الوصــول إلــى الحكومــة بشــكل 
الفاعلــة  الجهــات  إذا كانــت  كبيــر بتصورهــا حــول مــا 
المدنيــة تتماشــى مــع اتجــاه الدولــة وأولوياتهــا. ويختلــف 
الحكومــة  تميــل  حيــث  االئتــالف  مشــاركة  مســتوى 
األخــرى.  حســاب  علــى  االئتالفــات  بعــض  تقّبــل  إلــى 
كورونــا  أزمــة  خــالل  واضًحــا  هــذا  كان  األردن،  ففــي 
مــع  أكبــر  بشــكل  التعــاون  الحكومــة  فضلــت  حيــث 
ائتالفــات معينــة، علــى حســاب أخــرى. وفــي الوقــت 
الدولــة  تقودهــا  التــي  الجهــود  لوحظــت  بينمــا  ذاتــه، 
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وإشــراك  للتشــاور 
جميــع الســياقات األربعــة، كان هنــاك تســاؤل حــول 
فًعاليــة هــذا الحــوار. وقــد ينظــر إليهــا البعــض علــى 
أنهــا تدخــالت ســطحية بــداًل مــن أنهــا تنبــع مــن إيمــان 
حقيقــي وفهــم اســتراتيجي لــدور منظمــات المجتمــع 
الــى الشــراكة.  أنهــا نمــوذج تنميــة يســتند  أو  المدنــي 
وقــد كان االفتقــار إلــى اســتدامة الحمــالت واالســتجابة 
الحكوميــة مــن أكثــر األســباب التــي ذكــر  أنهــا كانــت 
قبــل  مــن  السياســات  مناصــرة  حمــالت  فشــل  وراء 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان47.

الصورة للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة

ــوة  ــات  والدع ــكيل االئتالف ــى أن تش ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــت مقابلته ــي تم ــة الت ــة المدني ــات الفاعل ــع الجه ــق جمي تتف
الجماعيــة هــي وســائل مهمــة لوضــع أجنــدة السياســات المشــتركة والدعــوة للتغييــر السياســي والتشــريعي، فضــاًل عــن 

ــة. ــة والدولي ــة والوطني التمثيــل فــي المنتديــات المحلي

وتعتبــر هــذه الدراســة أن االئتالفــات والدعــوة الجماعيــة تعــد  تدخــاًل اســتراتيجًيا رئيســًيا إلنشــاء فضــاء مدنــي ممٍكــن مــن 
خــالل البنــاء علــى الممارســات الجيــدة الحاليــة كنقطــة انطــالق.

بــدء  المدنــي فــي  المجتمــع  نجــح  األربعــة،  البلــدان  وفــي 
مناقشــات سياســية حــول قضايــا السياســة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة االســتراتيجية، وتبــادل المعرفــة، وفــي بعــض 
ــات  ــالح السياس ــات إص ــراء عملي ــى  إج ــز عل ــاالت التحفي الح
الجماعيــة.  والدعــوة  االئتالفــات   تشــكيل  خــالل  مــن 
وتضمنــت هــذه المشــاركة فــي العديــد مــن الحــاالت فترات 
متقطعــة واســتلزمت ســنوات مــن توفيــر األدلــة والدعــوة 
مــن أجــل تحقيــق التغييــر. وفــي مصــر، عملــت الحــركات 
ــاص  ــكل خ ــاء بش ــا النس ــي تقوده ــة الت ــات المدني والجمعي
ــلية  ــاء التناس ــويه األعض ــة تش ــنوات لمكافح ــدى س ــى م عل
األنثويــة )ختــان الفتيــات( وتغييــر التشــريعات التــي تؤثــر 

وتقدمــت  للمــرأة.  الشــخصية  واألحــوال  األســرة  علــى 
ائتالفــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر بمشــاريع قوانيــن 
مختلفــة، بمــا فــي ذلــك قانــون بشــأن حريــة المعلومــات46  
وآخرهــا قانــون الرعايــة البديلــة لألطفــال المحروميــن مــن 
رعايــة الوالديــن مــع توقعــات بمشــروع قانــون ســتقره 
ــطيني  ــي الفلس ــع المدن ــب المجتم ــن لع ــي حي ــة، ف الحكوم
دوًرا اســتباقًيا فــي مراقبــة انتشــار التطعيــم ضــد فيــروس 
والمشــاركة  االئتالفــات  تشــكيل  خــالل  مــن  كورونــا، 
ــن  ــد م ــة لمزي ــى الحكوم ــط عل ــي الضغ ــح ف ــة، ونج اإلعالمي

الشــفافية فــي نظــام توزيــع اللقــاح. 

ميدان العمل الثاني: 

تشكيل االئتالفات، ودعاوى المناصرة والتأييد الجماعية

شــكل 8: أدوار المجتمع المدني في صياغة السياســات وتنفيذها

46  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. )2012(. تقرير االستدامة لمنظمات المجتمع المدني لعام 2012 لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2012_MENA_CSOSI.pdf .أفريقيا

47  ما بعد اإلصالح والتنمية. )2015(. مسح منظمات المجتمع 

المدني في لبنان.
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ 
lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2012_MENA_CSOSI.pdf
 https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf
 https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf
 https://eeas.europa.eu/archives/delegations/lebanon/documents/news/20150416_2_en.pdf


5253 ملتقى المؤسسات العربية الداعمة نحو فضاء مدني عربي ُمَمٍكن للتكُيف والنمو واالستدامة

ــد  ــد أح ــاع. وأك ــتوى القط ــى مس ــات عل ــى ائتالف ــة إل ــى الحاج ــة  عل ــه الدراس ــذى أجرت ــح ال ــالل المس ــن خ ــد م ــم التأكي ــد ت وق
المشــاركين فــي الدراســة مــن مصــر أن هنــاك مســاحة كبيــرة لتشــكيل االئتالفــات التــي تشــرك منظمــات المجتمــع 

ــة. ــك الخدمي ــة وتل ــات الحقوقي ــمل المنظم ــي تش ــات الت ــد االئتالف ــه التحدي ــى وج ــب، وعل ــع الجوان ــي جمي ــي ف المدن
ويمكــن لهــذه األخيــرة - التــي تعتمــد علــى تكتيــكات غيــر مباشــرة - أن تســتفيد مــن الخبــرة القانونيــة والقــدرات التكتيكيــة 

المختلفــة لألولــى.

ــة  وفــي فلســطين، نجحــت عناصــر مختلفــة داخــل المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقي
ــى  ــدل إل ــر للج ــة المثي ــة االجتماعي ــون الحماي ــروع قان ــر مش ــا لتغيي ــل مًع ــالف والعم ــكيل ائت ــي تش ــة، ف ــات العمالي والنقاب
قانــون أكثــر مالءمــة )إطــار 2: الحملــة الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة(48. ومــع ذلــك، شــدد مشــارك آخــر فــي الدراســة مــن 
لبنــان علــى التحديــات التــي تواجــه تنظيــم مثــل هــذه االئتالفــات، إذ تميــل المنظمــات الحقوقيــة إلــى االلتــزام بإطــار عمــل 
قائــم علــى حقــوق اإلنســان مدفــوع بالمبــادئ وأســاليب المشــاركة المباشــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، تجــد المنظمــات الخدميــة 
صعوبــة فــي االنضمــام إلــى ائتالفــات قــد ُينظــر إليهــا علــى أنهــا منخرطــة فــي قضايــا خالفيــة مــن قبــل الســلطات المحليــة.

جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر

المصدر: جابر ف. )2017(. قانون الضمان االجتماعي في فلسطين: السعي للعدالة. روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ )المكتب اإلقليمي فلسطين(.  
http://www.rosalux.ps/wp-content/uploads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.pdf

والحكومــة  الدوليــة  المانحــة  الجهــات  بيــن  الحــوار  مــن  مزيــد  إلــى  بحاجــة  نحــن 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي حيــث ال يوجــد حــوار مــن هــذا القبيــل فــي مصــر. كمــا 
أننــا بحاجــة إلــى تطويــر آليــات فرديــة وجهــود جماعيــة لدعــم هــذا الحــوار إذ إننــا نعمــل 

ــر. ــن مص ــة م ــي الدراس ــارك ف ــة". مش ــي عزل ف

فــي عــام 2016، بعــد أربــع ســنوات مــن العمــل مــع الخبــرات 
والتشــاور  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قبــل  مــن  الدوليــة 
ــة  ــة الوطني ــدرت اللجن ــة، أص ــة المحلي ــراف المعني ــع  األط م
االجتماعــي  الضمــان  قانــون  مشــروع  بوضــع  المكلفــة 
الضمــان  بشــأن   2016 لعــام   )6( رقــم  المرســوم  مشــروع 
االجتماعــي فــي فلســطين. ومــن وجهــة نظــر المجتمــع 
المدنــي والنقابــات العماليــة، اعُتبــر مشــروع القانــون معيًبــا 

ومنحــاًزا لصالــح القطــاع الخــاص ويرغــب فــي الســيطرة 
علــى أمــوال العمــال. وكان االفتقــار إلــى الشــفافية فــي 
ــي  ــع المدن ــل المجتم ــف تمثي ــون وضع ــة القان ــة صياغ عملي
مــن أهــم االنتقــادات التــي تــم اإلعــراب عنهــا، حيــث أجريــت 
المناقشــات الفعليــة حــول المســودة مــن قبــل مجموعــة 

ــة. ــاء اللجن ــن أعض ــرة م صغي

مــن  واســع  ائتــالف  تشــكيل  تــم  الخلفيــة،  هــذه  وعلــى 
ــان(  ــل )نيس ــي إبري ــون ف ــارض للقان ــي المع ــع المدن المجتم
العماليــة  والنقابــات  العمــال  اتحــادات  شــمل   2016
والخبــراء  الشــباب  وجمعيــات  النســائية  والمنظمــات 
ــا أدى  ــة، مم ــر الحكومي ــات غي ــبكات المنظم ــن وش الخارجيي
إلــى إطــالق الحملــة الوطنيــة للضمــان االجتماعــي. وكان 
حجــم االئتــالف وخبراتــه الجماعيــة ســمة مميــزة تميــزه عــن 
جهــود تشــكيل االئتالفــات األخــرى. وقــد ضمنــت خطــة 
العامــة ســير  القيــادة وتشــكيل األمانــة  العمــل واختيــار 

عمــل االئتــالف وفعاليتــه. وتــم اتبــاع نهــج التأييــد القائــم 
علــى األدلــة وادرجــت مطالــب الحملــة فــي وثيقــة سياســية، 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  السياســات  مرصــد  أعدهــا 
للقانــون. وتــم تنظيــم عــدد  تضمنــت تعليقــات وانتقــاًدا 
فــي  القصــور  أوجــه  حــول  التوعويــة  العمــل  ورش  مــن 
القانــون والتعديــالت الالزمــة مــع تغطيــة إعالميــة كبيــرة، 
والتواصــل مــع العمــال عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 
وقــد نظــم اعتصامــان كبيــران فــي نهايــة المطــاف بحضــور 

عــدد كبيــر مــن العمــال والموظفيــن.

نجحــت الحملــة الوطنيــة للضمــان االجتماعــي فــي تعليــق 
األطــراف  ضــم  شــاماًل  وطنًيــا  حــواًرا  وبــدأت  القانــون، 
تشــكيل  وتــم  الرئيســيين.  المصلحــة  صاحبــة  المعنيــة 
اللجنــة  القانــون. وعملــت  ُكلفــت بمراجعــة  لجنــة وزاريــة 
للحملــة  القانونيــة  اإلدارة  مــع  الفلســطينية  التشــريعية 
ــة  ــب الحمل ــم مطال ــي معظ ــد يلب ــون جدي ــة قان ــى صياغ عل

ممــا أدى إلــى إصــدار مرســوم بقانــون صــادق عليــه مجلــس 
الــوزراء ووقــع عليــه الرئيــس عبــاس. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــا علــى مراجعــة القانــون،  ضغــط القطــاع الخــاص يؤثــر حالًي
دور  حــول  مســتفادة  دروًســا  يوفــر  الحملــة  نجــاح  فــإن 
تشــكيل االئتالفــات علــى نطــاق واســع والتأييــد القائــم علــى 

األدلــة فــي إدخــال التغييــر علــى السياســات.

إطار 2: الحملة الوطنية للحماية االجتماعية العادلة في فلسطين

تشكيل الحملة الوطنية للضمان االجتماعي:

اإلنجازات:

48  جابر، ف. )2017(. قانون الضمان االجتماعي في فلسطين: السعي للعدالة. روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ )المكتب اإلقليمي في 

http://www.rosalux.ps/wp-content/uploads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.pd .)فلسطين

http://www.rosalux.ps/wp-content/uploads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.p
http://www.rosalux.ps/wp-content/uploads/2017/01/Rosa-Luxemburg-Articles-English-Firas-Jaber-Paper.p
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هــذا  لعــالج  الدولــة  تقودهــا  التــي  الجهــود  بــدأت  وقــد 
المجتمــع  بيــن  مؤسســى  حــوار  إلــى  )االفتقــار  االنفصــام 
المدنــي والحكومــة( فــي الظهــور. إذ أعلــن الرئيــس المصــري 
أن عــام 2022 هــو عــام المجتمــع المدنــي. وتكمــن أهميــة 
ذلــك فــي االعتــراف علــى مســتوى صانــع  السياســات العالي 
بالــدور المهــم لتعــاون منظمــات المجتمع المدنــي ومواءمة 
وأهــداف  الوطنيــة  التنميــة  خطــط  تحقيــق  نحــو  الجهــود 
ظهــور  المبــادرة  هــذه  عــن  ونتــج  المســتدامة.  التنميــة 
التنميــة"  أجــل  المدنــي مــن  للمجتمــع  الوطنــي  "االئتــالف 
واالتحــادات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ذلــك  فــي  بمــا 
ــراك  ــن إش ــاًل ع ــي، فض ــي واإلقليم ــتويين الوطن ــى المس عل
مؤسســات العطــاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
ــة فــي المجتمــع المدنــي. وقــد  وغيرهــا مــن الجهــات الفاعل
كان مــا مّيــز هــذا االئتــالف عــن غيــره هــو أنــه  ال يقصــى  
أحــًدا مــن خــالل إتاحــة االنضمــام  إليــه أمــام جميــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي  دون دعــوة مســبقة. ففــي لبنــان، ُتالحــظ 
لمنظمــات  المتزايــدة  الرغبــة  المدنيــة  الفاعلــة  الجهــات 
المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة والحكومــة للعمــل مًعــا 

فــي الهيئــات االستشــارية.

كمــا تشــارك ائتالفــات رئيســية مثــل جونــف JONAF وهمــم  
HEMAM فــي األردن بنشــاط فــي تمثيــل المجتمــع المدنــي 
مــن خــالل التعامــل بشــكل مباشــر مــع القضايــا ذات الصلــة 
مثــل المحليــة، وحقــوق اإلنســان، والمســاواة بين الجنســْين، 
إلــى  اســتمرارها  ويعــزى  المســتدامة.  التنميــة  وأهــداف 
االســتقرار فــي تدفقــات التمويــل - الممولــة إمــا مــن خــالل 
رســوم العضويــة و/ أو الجهــات المانحــة – ووجــود أمانــة 
تنســيقية قويــة. كمــا يعــّد منتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة مثــااًل آخــر لتحالــف نشــط يضــم 61 منظمــة غيــر 
ــى  ــدون عل ــم يعتم ــي األردن. وه ــل ف ــة تعم ــة دولي حكومي
القــدرة  مــع  عملياتهــم  علــى  للحفــاظ  العضويــة  رســوم 
وفــي  بالتنســيق.  المعنيــة  لألمانــة  القويــة  التنفيذيــة 
ــطينية  ــة الفلس ــات االهلي ــبكة  المنظم ــّد ش ــطين، تع فلس
خــالل  مــن  المدنــي  القطــاع  تمثيــل  فــي  للغايــة  نشــطة 
140 منظمــة  أكثــر مــن  تشــكيل االئتالفــات، مــع عضويــة 
مجتمــع مدنــي واتبــاع نهــج ديناميــي، وتعــّد بصمتهــم أكثــر 
ــانية  ــة واإلنس ــوق المدني ــاكات الحق ــد انته ــي رص ــا ف وضوح
نمــوذج  أيًضــا  وهنــاك  اإلســرائيلي.  االحتــالل  قبــل  مــن 
"أمــان" فــي فلســطين الــذي بــدأ كائتــالف وأصبــح فيمــا بعــد 

منظمــة تعمــل كمراقــب للشــفافية والفســاد.

الصورة للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة

وجــود قضية واضحة وأجندة مشــتركة لالئتالف ومقاييس 
محددة للنجاح،

وجود هيكل تنســيقي قوي أو أمانة عامة تتولى اإلدارة 
اليوميــة ولكنها تضمن أيًضا مشــاركة متكررة لألعضاء،

تحقيق المســؤولية المشــتركة وتوازن القوى الذي يضمن 
عدم ســيطرة أي عضو من أعضاء االئتالف على الســاحة،

تخصيص المــوارد لتمويل االئتالف وضمان تدفقات 
التمويل لتنفيذ خطة العمل المســتدامة،

المشــاركة المتكررة لألعضاء في المناقشــات ووضع 
جدول األعمال.

مجاالت العمل 
الرئيسية 

لتشكيل ائتالف 
فًعال:
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أكــدت هــذه الدراســة كيــف أن الممارســات المرنــة لتقديــم 
ــة  ــات المانح ــاء  والجه ــات العط ــب مؤسس ــن جان ــح م المن
منظمــات  تمكيــن  فــي  فًعــااًل  دوًرا  لعبــت  قــد  الدوليــة 
المجتمــع المدنــي مــن االســتجابة الفًعالــة والتكٌيــف مــع 
االحتياجــات المتغيــرة علــى أرض الواقــع. ويعــد الســؤال 
وتقديــم  التمويــل  ممارســات  كانــت  "إذا  فيمــا  المتمثــل 
المنــح المرنــة ستســتمر، ويمكــن أن تــؤدي إلــى تحــرك أكثــر 
جــرأة نحــو التمويــل طويــل األجــل والمســتدام للمجتمــع 
ــز التفكيــر فــي  ــا علــى حّي ــًرا يهيمــن حالًي المدنــي" ســؤااًل كبي

الفضــاء المدنــي.

وترغــب منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أن تــرى تغيــًرا نحــو 
ــر  ــات أكث ــاد ممارس ــالل اعتم ــن خ ــتدامة م ــر اس ــل أكث تموي
ــادة التمويــل األساســي، والمنــح متعــددة  مرونــة، مثــل: زي
الســنوات، وإقامــة األوقــاف. كمــا تريــد المنظمــات أن تــرى 
العربــي  االجتماعــي  العطــاء  لمؤسســات  موســًعا  دوًرا 
البلــدان  وفــي  المحليــة.  المؤسســى  العطــاء  ولنمــاذج 
باســتمرار  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تؤكــد  األربعــة، 
علــى أهميــة زيــادة التمويــل األساســي مــن قبــل الجهــات 
الداخليــة،  القــدرات  لتنميــة  والعربيــة  الدوليــة  المانحــة 
واســتقطاب المواهــب، واالســتثمار طويــل األجــل فــي 
تطويــر الموظفيــن، ودعــم التغييــر المنهجــي طويــل األجــل 

بشــكل عــام49. 

لمركــز تطويــر  التنفيــذي  المديــر  ويعــّد غســان كســابرة، 
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي فلســطين – وهــو منظمــة 
ــًدا  ــي - مؤي ــح والدعــم الفن ــة وتقــدم المن ــة التحتي تدعــم البني
فــي  خبرتنــا  مــن  "انطالًقــا  هــذه:  النظــر  لوجهــة  قوًيــا 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــح لمنظم ــم المن ــات تقدي إدارة آلي
آليــات  إحــدى  الميــدان، فــإن  وكذلــك مالحظاتنــا  مــن 
التمويــل األكثــر تأثيــًرا هــي تمويــل الدعــم المؤسســى  

منظمــات  عمــل  اســتمرار  واضــح  بشــكل  أتــاح  الــذي 
علــى  واســتدامتها  الفلســطينية  المدنــي  المجتمــع 
ــان  ــزو أم ــطين، تع ــن فلس ــل، م ــل". وبالمث ــدى الطوي الم
ــذي  ــم ال ــى الضخ ــل المؤسس ــى التموي ــا إل ــتقرار تمويله اس
قــادت  وقــد  ميزانيتهــا.  إجمالــي  مــن   %65-60 إلــى  يصــل 
مؤسســة فــورد هــذا المجــال منــذ عــام 2016. إذ يبنــي برنامــج 
البنــاء الخــاص  Build Programme  بهــا قــدرة منظمــات 
ــن  ــل م ــدى الطوي ــى الم ــف عل ــى التكٌي ــي عل ــع المدن المجتم
خــالل تقديــم دعــم مؤسســى متعــدد الســنوات ومــرن 
وغيــر مقيــد للدعــم المؤسســي، وبالتالــي تحويــل القــوة إلــى 
المجتمــع المدنــي المحلــي لتحديــد أولوياتــه الخاصــة وبنــاء 

ــد50.  ــل األم ــي طوي ــر المنهج التغيي

ــة  ــود المبذول ــط الجه ــل أن تثب ــن المحتم ــل م ــاك عوام هن
الجهــات  جانــب  مــن  اســتدامة  أكثــر  تمويــل  العتمــاد 
ــة  ــتدفع جائح ــي؛ إذ س ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الممول
ــاه  ــي االتج ــتوى الكل ــى المس ــرى عل ــوط األخ ــا والضغ كورون
المنــح  تقديــم  حســاب  علــى  أقصــر  تمويــل  آفــاق  نحــو 
متعــددة الســنوات؛ فقــد كان أفــق التمويــل قصيــر األجــل  
ــي  ــم ف ــة للتحك ــة آلي ــط بمثاب ــروعات فق ــه للمش ــذي يوج ال
والمؤسســات  المانحــة  الجهــات  جانــب  مــن  المخاطــر 
العاملــة فــي ســياقات متقلبــة وغيــر متوقعــة. عــالوة علــى 
ــة  ــة الدولي ــات المانح ــض الجه ــات بع ــل ممارس ــك، تمي ذل
ــى  ــة. فعل ــز التبعي ــى تعزي ــة إل ــي المنطق ــة ف ــرة العامل الكبي
تنــص  التــي  المنــح  المثــال، تحافــظ معاييرتقديــم  ســبيل 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــة م ــراكات المحلي ــى الش عل
مكانــة  اســتدامة  علــى  أيًضــا  الكبيــرة  العقــود  إلرســاء 
منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة كمنظمــات تنفيذيــة 
بالتكاليــف المؤسســية  المتعلقــة  القيــود  رائــدة. كمــا أن 
ــة،  ــزز التبعي ــج تع ــف البرام ــل تكالي ــة( مقاب ــف االداري )التكالي
قبــل  مــن  العقــود  لمنــح  التنافســية  الطبيعــة  إن  حيــث 
بعــض الجهــات المانحــة الدوليــة الكبيــرة تفضــل مقترحــات 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحافــظ علــى انخفــاض 

التكاليــف المؤسســية ممــا يعــزز عــدم وجــود تنميــة طويلــة 
وتتمثــل  والتبعيــة.  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  األجــل 
إحــدى الممارســات التقييديــة األخــرى فــي عــبء المتطلبــات 
المفرطــة لإلبــالغ عــن المنــح التــي لــم تشــهد جهــوًدا كبيــرة 

لمعالجتهــا حتــى اآلن. 

ويتمثــل أحــد التحديــات الهيكليــة الرئيســية التــي تــم التأكيــد 
الجهــات  ديناميكيــات  دور  فــي  البحــث  هــذا  فــي  عليهــا 
المانحــة والجهــات التــي تتلقــى المنــح واالفتقــار إلــى حلــول 
تقلــص  تعــزز  التــي  القــوى  اختــالالت  لمعالجــة  منهجيــة 
ياغــي  أبــي  نويــل  مــاري  ســلطت  وقــد  المدنــي.  الفضــاء 
الضــوء علــى هــذه المســألة: "ال يكفــي أن يكــون لديــك 
مــع  يتعامــل  شــراكة  مســؤول  أو  المحليــة  مســؤول 
ديناميــات  لمعالجــة  المحليــة  أو  الوطنيــة  المنظمــات 
االقــوة. فنحــن بحاجــة إلــى حلــول منهجيــة. واألمــر الــذي 
مــن شــأنه أن يمهــد الطريــق للملكيــة المحليــة لعمليــة 
التنميــة هــو ضمــان أن يكــون هنــاك تأييــد مــن الجهــات 
المانحــة الكبيــرة والتفّكــر فــي ممارســاتهم ودورهــم فــي 

الفضــاء المدنــي المتقلــص فــي المنطقــة".

ــع  ــات المجتم ــاكل ألن منظم ــة والهي ــي األنظم ــتثمار ف ــر لالس ــال كبي ــد مج ال يوج
ــر، ومحدوديــة  ــر  الموظفيــن بشــكل كبي المدنــي غارقــة فــي تنفيــذ برامجهــا ، وتغٌي
المــوارد البشــرية التــي تمنــع المشــاركة فــي تبــادل المعرفــة، وتنميــة القــدرات 

ــا. ــين أنظمته ــة تحس ــن كيفي ــن اآلخري ــم م ــيق للتعل والتنس
نادين عبد هللا شبي، مدير مشروع خبراء فرنسا - لبنان.
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المســتنفزة   القــدرات  علــى   التبعيــة  دورة  تنطــوي  كمــا 
وااللتــزام المحــدود إلــى حــد مــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
الصعــب  مــن  أن  كمــا  دخلهــا.  مصــادر  وتنويــع  بتطويــر 
القيــادة فــي  إحــداث تغييــر علــى مســتوى  التحفيــز علــى 
أكــده المشــاركون  المدنــي، حســبما  المجتمــع  منظمــات 
فــي الدراســة. وتقتــرح األطــراف المطلعــة أن منظمــات 
ــا  المجتمــع المدنــي فــي كثيــر مــن الحــاالت تتخــذ قــراًرا واعًي
الســهل.  الطريــق  واتبــاع  صالحيتهــا  ممارســة  بعــدم 
ــن  ــي "م ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــد م ــبة للعدي فبالنس
مــن  المســتفيدين  المتدربيــن  عــدد  إحصــاء  األســهل 
تدريــب بنــاء القــدرات، بــداًل مــن اإلبــالغ عــن التغٌيــرات 
الســلوكية الناتجــة عــن توفيــر األدلــة والدعــوة إلنهــاء 
تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة" حســبما مــا أفــاد بــه 

أحــد المشــاركين فــي الدراســة مــن لبنــان.

مــن  تنبــع  التــي  المنظمــة  وأجنــدة  بمهمــة  فااللتــزام 

احتياجــات المجتمــع والجماعــة يتطلــب نهًجــا طويــل المــدى 
ــة. ــن التبعي ــص م ــم للتخل ــر والتعل ــرة والتفكي ــرن بالمثاب يقت

ــات  ــة والجه ــات المانح ــن الجه ــة بي ــون العالق ــب أال تك يج
التــي تتلقــى المنــح أحاديــة االتجــاه وأن تتمحــور حــول تلقــي 
التمويــل وإعــداد التقاريــر عنــه. فيمكــن لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي التأثيــر علــى ديناميكيــات الســلطة لــدى الجهــات 
تتحــاور  كانــت  إذا  المنــح  تتلقــى  التــي  والجهــات  المانحــة 
باســتمرار مــع مقدمــي التمويــل  مــن خــالل الــدورة الخاصــة 
للمشــاريع / البرامــج مــن اول ارســاء المفاهيــم إلــى الدورات 
الماليــة. ومــن شــأن ذلــك أن يعــزز اإلبــداع المشــترك بيــن 
الجهــات المانحــة والجهــات التــي تتلقــى المنــح، والتخطيــط 
ــم  ــن، والتعل ــدم اليقي ــه ع ــع أوج ــل م ــتراتيجي، والتعام االس
مــن النجــاح والفشــل. ويمكــن للمشــاركة المســتمرة علــى 
المســتوى الكلــي تحويــل عالقــة عــدم تــوازن القــوة إلــى 

ــاوية. ــراكة متس ش

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  نمــاذج  بعــض  وُتظهــر 
التــي  المنظمــات  الدراســة،  حددتهــا  التــي  المســتدامة 
ــا،  ــي مهمته ــة ف ــذ البداي ــل من ــتدامة بالكام ــدت االس اعتم
أو التــي تعمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل، واعتمــاد نمــاذج 
 Arc" تمويــل أكثــر اســتدامة. ويعــد كل مــن "دليــل مدنــي" و
En Ciel" مثــاالن رائــدان مــن لبنــان، إذ يعمــل برنامــج "دليــل 
مدنــي" التابــع لمركــز العلــوم االجتماعيــة والبحــوث علــى 
أســاس العضويــة، وقــد كان علــى مــدى أكثــر من 10 ســنوات 
ســاهمت  الحــاالت،  بعــض  وفــي  ذاتًيــا.  ممــواًل  برنامًجــا 
فوائــض الدخــل مــن البرنامــج فــي تغطيــة تكاليــف تشــغيل 
المركــز. فــي حيــن يمثــل Arc En Ciel - الحائــز علــى جائــزة 
مؤسســة شــواب  Schwab  للريــادة االجتماعيــة لعــام 2015 
- مثــااًل علــى منظمــة تضــع االســتدامة فــي صميــم مهمتها 
قابــل  اجتماعــي  مشــروع  نمــوذج  اعتمــاد  خــالل  مــن 
للتطبيــق. فمــن خــالل إدارة األنشــطة المــدرة للدخــل علــى 
ــتدامة،  ــة المس ــات، والزراع ــل إدارة النفاي ــع، مث ــاق واس نط
وإنتــاج األغذيــة الزراعيــة، وإنتــاج أجهــزة تنقــل عاليــة الجــودة، 
نجحــت المنظمــة فــي تغطيــة أكثــر مــن 80% مــن ميزانيتهــا 
لموقــع  ووفًقــا  ذاتًيــا51.  المحققــة  اإليــرادات  خــالل  مــن 
ــز  ــا مراك ــر حالًي ــة تدي ــإن المنظم ــي، ف Arc En Ciel اإللكترون
معالجــة نفايــات المستشــفيات وتعالــج أكثــر مــن 80% مــن 

ــان. ــي لبن ــة ف ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي نفاي

آخــر  مثــااًل   Care Egypt مصــر  كيــر  منظمــة  تعــد  كمــا 
 .2016 عــام  بــدأت فــي رحلتهــا لالســتدامة منــذ  لمنظمــة 
ــا مــن المكتــب القطــري  فقــد كانــت المنظمــة ســابًقا فرًع
ــر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتركــز علــى إرث  لهيئــة كي
مــن التدخــالت البرامجيــة الممولــة مــن الجهــات المانحــة 
للتمكيــن االقتصــادي والحــد مــن الفقــر، وذلــك لالســتثمار 
ــي  ــة ف ــات االجتماعي ــر المؤسس ــي تطوي ــرد ف ــكل مط بش
ــت  ــي الوق ــيج. وف ــة والنس ــة الزراعي ــة واألغذي ــاع الزراع قط
ذاتــه، مــن خــالل التوافــق مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة 
2030 لمصــر والتســجيل كمؤسســة عامــة بموجــب القانــون 
أكثــر  تشــغياًل  الخطــوات  هــذه  تضمــن   ،2019 لعــام   149

ــا الســتراتيجية مؤسســة كيــر. ويــدرك حازم  اســتقاللية محليًّ
فهمــي، مديــر مؤسســة كيــر مصــر، الــدور الحاســم للتعلــم 
ــاف  ــادة اكتش ــة إلع ــا الفرص ــف: "لدين ــل والتكٌي ــن الفش م
أنفســنا فــي ضــوء نمــاذج الريــادة االجتماعيــة القابلــة 
التــي تسترشــد بالتأثيــر االجتماعــي. ونحــن  لالســتمرار 
نــدرك أن هــذا ليــس مســاًرا ســهاًل، ولكنــه سيســتغرق 

ــف". ــل والتكٌي ــن الفش ــم م ــا، بالتعل وقًت

يعــّد االفتقــار إلــى التمثيــل الهــادف لمنظمــات المجتمــع 
صنــع  أنظمــة  فــي  الوطنيــة  الفاعلــة  والجهــات  المدنــي 
بصياغــة  يتعلــق  فيمــا  الرئيســية  اإلســتراتيجية  القــرار 
و  المحليــة  المســاعدة  بشــإن  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
ــع  ــاق واس ــى نط ــا عل ــا به ــة معترًف ــة، قضي ــات المانح الجه
التأكيــد  فــي  المبالغــة  يمكــن  فــال  األربعــة.  البلــدان  فــي 
ــات  ــة لمنظم ــة قوي ــات تمثيلي ــود هيئ ــى وج ــة إل ــى الحاج عل
ــل  ــام تموي ــوض بنظ ــة للنه ــي المنطق ــي ف ــع المدن المجتم
فــي  المعونــات.  تخصيــص  عمليــة  وتحســين  ممٍكــن 
ــي أن  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــرى، عل ــود األخ ــل القي ــن تتمث حي
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية فــي 
النهــوض المحليــة يعوقهــا ضعــف اآلليــات الحاليــة فــي 
ضمــان تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين. 
وتلعــب منظمــات دعــم البنيــة التحتيــة دوًرا مكمــاًل فــي 
وعقــد  البحــوث  خــالل  مــن  المســتدام  التمويــل  تعزيــز 
ــان،  ــي لبن ــة. فف ــات المانح ــع الجه ــوة م ــات والدع االجتماع
يقــوم اتحــاد مكــون مــن أربــع منظمــات مجتمــع مدنــي 
الحضريــة، بوضــع   التنميــة  برامــج  بقيــادة معهــد  لبنانيــة، 
المجتمــع  لمنظمــات  المســتدام  التمويــل  حــول  دليــل 
تمويــل  الحتياجــات  طريــق  خارطــة  يرســم  الــذي  المدنــي 
التنميــة والفجــوات بنــاًء علــى اســتبيان يخــص  األطــراف 
ــل  ــة مث ــاذج محلي ــج لنم ــم التروي ــث يت ــة، حي ــة المصلح صاحب

األوقــاف.

ال تنتظــر حتــى تنفــد أموالــك لطلــب التمويــل، بــل أشــرك المانحييــن بانتظــام فــي 
ــم«. ــات والتعل ــد األولوي ــط وتحدي التخطي

 نهــى المــكاوي، المديــر اإلقليمــي الســابق لمؤسســة فــورد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والعميد 
المعيــن حديًثــا لكليــة الشــؤون العالميــة والسياســة العامــة فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهرة.

Arc En Ciel   51. )2018(. تقرير التأثير 2018.

 https://www.arcenciel.org/wp-content/uploads/2019/02/the-arcenciel-impact-report-2018-final.pdf 

https://www.arcenciel.org/wp-content/uploads/2019/02/the-arcenciel-impact-report-2018-final.pdf
https://www.arcenciel.org/wp-content/uploads/2019/02/the-arcenciel-impact-report-2018-final.pdf
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وفــي إطــار مشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي، قدمــت 
للجامعــة  التابعــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  منصــة 
لبنــاء  خصيًصــا    وضــع  مشــروًعا  بيــروت  فــي  األمريكيــة 
المصممــة  الذاتــي"  التقييــم  "أداة  أســاس  علــى  القــدرات 
منظمــات  فــي  المؤسســية  الفجــوات  لتحديــد  خصيًصــا 
المجتمــع المدنــي. كمــا أنــه يتيــح الفرصــة للخضــوع لعمليــة 
والحوكمــة  اإلداريــة  الهيــاكل  ــم  تقيٍّ طوعيــة  اعتمــاد 
غيــر  للمنظمــات  التشــغيلية  المبــادئ  إلــى  باإلضافــة 
مــن  األدنــى  الحــد  بتحقيــق  االعتــراف  وتوفــر  الحكوميــة 
معاييــر الجــودة التنظيميــة والتشــغيلية. وتســتثمر الوكالــة 
الفرنســية، مــن خــالل مشــروع "شــبكة"ٍ Shabake" فــي 
ــة القــدرات المؤسســية لـــ 13 منظمــة مجتمــع مدنــي  تنمي
لبنانيــة متوســطة الحجــم. وتكمــن حداثــة المشــروع فــي 
مــن  التفويــض  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  يمنــح  أنــه 
خــالل اعتمــاد منهجيــة التقييــم الذاتــي لتقييــم احتياجــات 
بنــاء القــدرات الخاصــة بهــا، وتصميــم التدخــالت التنمويــة 
ــروع  ــيق مش ــكل تنس ــن هي ــير م ــها بتيس ــى بأنفس والتعاف
هــذا  مــن  الناشــئة  األخــرى  المســارات  ومــن  "شــبكة". 

المحليــة  بأجنــدة  مباشــًرا  ارتباًطــا  والمرتبطــة  المشــروع 
هــو اطالعهــا علــى  مبــادرات وتجــارب الجهــات الفاعلــة 
ــة  ــال المحلي ــي مج ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الدولي
إلــى تطويــر إطــار المحليــة  تــؤدي  والتــي مــن شــأنها أن 
الــذي يجــب أن تدعــو مــن أجلــه  األطــراف صاحبــة المصلحــة 
ــرى  ــة األخ ــات المانح ــبة للجه ــون. وبالنس ــون اللبناني المحلي
منظمــات  فــي  مباشــرة  االســتثمار  تســتطيع  ال  التــي 
اســتراتيجية  ذكــر  جــاء  فقــد  المحليــة،  المدنــي  المجتمــع 
حشــد األمــوال، إذ تقتــرح منــى ويصــا، الرئيــس التنفيــذي 
ــل  ــة تعم ــة اجتماعي ــي مؤسس ــن - وه ــف فيج ــركة الي لش
علــى تمكيــن النســاء ذوات الحيــازات الصغيــرة فــي الزراعــة 
وإدارة الميــاه فــي مصــر - نهــج التمويــل المختلــط الــذي 
ــن و  ــتثمرين المؤثري ــؤولة والمس ــركات المس ــمل الش يش
ممولــي العطــاء االجتماعــي ومقدمــي المنــح التــي يمكــن أن 
تســاعد فــي دعــم اســتدامة المبــادرات المحليــة مــع الهــدف 
النهائــي المتمثــل فــي إنشــاء أســواق شــاملة ودعــم نمــاذج 

للتطبيــق. القابلــة  االجتماعيــة  المشــاريع 

إن القيــام بتدخــالت خاصــة بالبرامــج، علــى نطــاق واســع 
وشــاماًل  مباشــًرا  اســتثماًرا  يعنــي  منظمــة،  وبصــورة 
وطويــل األجــل فــي بنــاء القــدرات المؤسســية لمنظمــات 
والمــوارد  والتشــغيل  الحوكمــة  )أي  المدنــي  المجتمــع 
التدخــالت  مــن  بــداًل  الماليــة(  واالســتدامة  البشــرية 
العشــوائية  والمجــزأة والقائمــة علــى العــرض التــي جــرى 

عليهــا العمــل حتــى اآلن. وتســتثمر بعثــة االتحــاد األوروبــي 
فــي لبنــان فــي هــذا االتجــاه مــن خــالل تقديــم الدعــم الفنــي 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي عبــر منصــات المجتمــع المدني. 

قبــل صياغــة اســتراتيجيات التعــاون مــع الدولــة المانحــة، يجــب علــى الجهــات 
ــات  ــي والهيئ ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــع م ــاق واس ــى نط ــاور عل ــة التش المانح
الممثلــة لهــا والحكومــة. وأثنــاء إجــراء المشــاورات، ينبغــي التوســع فيهــا لتحقيــق 

مشــاركة أوســع  وأكثــر شــمواًل لمجموعــة منظمــات المجتمــع المدنــي.
غسان كسابرة المدير التنفيذي لمركز تنمية المنظمات غير الحكومية، فلسطين.

تحفيــز التطــوع وبناء قاعدة للمتطوعيــن لتعويض فقدان التمويل،

تنميــة األمــوال المجمعة مــن منظمات المجتمع المدني و / أو 
الجهــات المانحة الخيرية،

تطبيق رســوم الخدمة )مثل تقديم خدمات البحوث أو االستشــارات 
الفنيــة لتوليد دخل أو تطبيق رســوم العضوية على الخدمات(،

التعلــم من تجارب المؤسســات الريــادة االجتماعية حول الجمع بين 
توليــد الدخل وااللتزامات  االجتماعية،

مجاالت العمل 
الرئيسية 

الستدامة 
التمويل:
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عبد الحليم زيدان، رئيس معهد برامج التنمية الحضرية - لبنان

أحمد عوض، مدير مركز فينيكس للدراسات االقتصادية والمعلوماتية - األردن

بابتيست هانكوارت، منسق أول لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية األردنية

فراس جابر، مؤسس مشارك وباحث في مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية - فلسطين

غسان كسابرة، المدير التنفيذي لمركز تنمية المنظمات غير الحكومية - فلسطين

حمه زيدان، رئيس العمليات لشركة أمان )TI فلسطين( - فلسطين

حازم فهمي، مدير كير مصر، كير الدولية

هبة نصير - رئيس برنامج متطوعي األمم المتحدة - القاهرة - مصر

هند عبد المجيد، المدير التنفيذي لمؤسسة تروس - مصر

إنجي محمد، باحثة في المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ومستشارة وزارة التضامن االجتماعي بشأن 

الحماية االجتماعية - مصر.

عصام العدوى، خبير مجتمع مدنى –مصر 

عصام الحاج حسين، المدير التنفيذي أمان )TI فلسطين(

إسالم ربيعي، ماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان، معهد األصفري - لبنان

ماري نويل أبي ياغي، مدير مشارك في مركز العلوم االجتماعية والبحوث- لبنان

محمد حسونة، باحث في منصة زخر لخدمات األوقاف - مصر

منى ويصا، المدير التنفيذي لجمعية اليف فيجن - مصر

نادين عبد هللا، مديرة مشروع شبكة Shabake بالوكالة الفرنسية للتنمية - لبنان

نهى المكاوي، المدير اإلقليمي السابق لمؤسسة فورد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعميد كلية 

الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة األمريكية بالقاهرة - مصر

خالد فصيح، مدير االتصاالت بمؤسسة مصر الخير - مصر

روال وهبي عباس، مديرة البرامج في بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

سمر محارب، المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - األردن

وليد شوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوائي My Medicine - مصر

ياسمين الحجري، المديرة التنفيذية للجمعية الوطنية - مصر

الملحق: قائمة المشاركين في الدراسة
)مدرجة حسب الترتيب األبجدي باللغة اإلنجليزية(



6465 ملتقى المؤسسات العربية الداعمة نحو فضاء مدني عربي ُمَمٍكن للتكُيف والنمو واالستدامة



نحو فضاء مدني عربي ُمَمٍكن للتكُيف والنمو واالستدامة66

ملـتـقـى المؤسســـات العربــيــــة الداعـمـة
ــت  ــت تح ــح. تأسس ــة للرب ــر هادف ــة غي ــى مؤسس ه
الماليــة  المســاهمات   .)EIN 4966210-84( رقــم 

قابلــة للخصــم مــن الضرائــب.
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