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 مقدمة
 

تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق األوسط وشمال من  الرابعيسر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن تقدم اإلصدار 
وقابلتيھا  قطاع منظمات المجتمع المدنييدور ھذا اإلصادار حول قوة  .2015و 2014 يّ والذي يغطي األحداث التي وقعت في عام أفريقيا

  الضفة الغربية وقطاع غزة.و ق واألردن ولبنان والمغرب واليمنفي مصر والعرا العامة للحياه

 في كل دولة لتقييم وتصنيف خبيرة مجموعةعلى معرفة الممارسين والباحثين في منظمات المجتمع المدني الذين يشكلون  التقريريعتمد 
البيئة القانونية، القدرة التنظيمية، السالمة المالية، المناصرة، توفير الخدمات، البنية سبعة أبعاد مترابطة الستدامة منظمات المجتمع المدني: 

إلى قطاع مجتمع مدني متطور جًدا  (الذي يشير 1 بين لكل بعد ويمكن أن تتراوح النقاطنقاط  باقتراحجنة اللالتحتية، الصورة العامة. تقوم 
يتم عمل متوسط  ).يعاني من مستوى منخفض من النمو مستدامإلى قطاع ھش غير شير (التي ت 7و )يتمتع بمستوى مرتفع من االستدامة

، )3إلى  1(النقاط من  : االستدامة المحسنةفي ثالث فئات جامعة كل النقاط التقريرلنقاط األبعاد وذلك إلنتاج نقاط االستدامة الكلية. يجّمع 
تقوم لجنة تحرير مؤلفة من خبراء فنيين وإقليميين بمراجعة نتائج ھيئة  .)7 – 5.1( ، واالستدامة المعاقة)5-3.1( واالستدامة المتطورة

ھناك مزيد من التفاصيل متاحة حول المنھجية  الخبراء بھدف الحفاظ على مناھج ومعايير متسقة من أجل السماح بالمقارنات بين الدول.
  في ملحق أ.متناظرة لحساب النقاط وإنتاج تقارير المستخدمة 

. تالحظ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن 2015و 2014نبغي أن يالحظ القّراء أن ھذا الكتاب يرّكز على الوضع على األرض في عامّي ي
التطورات في الدول السبعة التي يغطيھا ھذا التقرير تواصل اضطرابھا وأن الوضع في الكثير من ھذه البلدان يختلف بشكل كبير اآلن عما 

   يه في الفترة المغطاه.كان عل

مصدًرا مفيًدا للمعلومات لمنظمات المجتمع المدني المحلية والحكومات والمانحين واألكاديميين وغيرھم ممن يريدون فھم  التقريريعتبر 
لمدني لمنطقة تقرير استدامة منظمات المجتمع اأفضل للجوانب الرئيسية الستدامة قطاع منظمات المجتمع المدني ورصد ھذه الجوانب. إن 

يتكامل مع منشورات مماثلة تغطي مناطق أخرى تتضمن تقارير عن البلدان األربعة والعشرين في وسط  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وشرق أوروبا ومنطقة أوراسيا، والبلدان الثالثين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسبعين دولة في آسيا، وكذلك أفغانستان 

العدد اإلجمالي تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياھذه اإلصدارات من  ترفعوبذلك  1ان.وباكست
  من الدول التي شملتھا الدراسة إلى سبعين دولة.

إلى بالشكر والتقدير  تقدمونحن ن. والمنظمات ما كان إلصدار من ھذ النوع أن يخرج إلى الوجود بدون مساھمات من عديد من األفراد
نشكر العديد من كما نود أيًضا أن وكتابة تقارير الدول.  الخبيرة المجموعةشركائنا التنفيذيين الذين لعبوا دوًرا حاسًما في تسھيل اجتماعات 

 المجموعاتوخبرائھم، وشركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمانحين الدوليين الذين شاركوا في  ممثلي منظمات المجتمع المدني
وإسھاماتھم بمثابة األساس الذي يرتكز عليه تقرير استدامة منظمات  وأفكارھم، ، ومالحظاتھم،ة في كل بلد، حيث تعتبر درايتھمالخبير

  المجتمع المدني.

                                                      

غا خان. خرج تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لدولة أفغانستان وتقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لدولة باكستان بفضل دعم مؤسسة األ 1 
  ي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.تقدم مؤسسة األغا خان أيًضا التمويل لتقارير مالي وكينيا فيما يخص تقرير استدامة منظمات المجتمع المدن
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 ملخص تنفيذي
 

المدني وقابليتھا  بتقييم قوة قطاعات منظمات المجتمعتقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقوم 
األحداث  التقريريغطي ھذا اإلصدار من  واليمن. الضفة الغربية وقطاع غزةو للحياة في مصر والعراق واألردن ولبنان والمغرب

  .2015و 2014على مدار عامّي  منظمات المجتمع المدنيلى واالتجاھات التي تؤثر ع

، حيث واجھت 2015و 2014 يّ عام أثناءمضطربة  في ظل بيئة وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط في  منظمات المجتمع المدنيلت مِ عَ 
في العراق، نشأ التنظيم المسلح المزعوم  .ھذه المنظمات تحديات بدًءا بصراعات مسلحة شرسة وانتھاًء بأزمات إنسانية واقتصادية حادة

الدولة اإلسالمية (أو المعروفة أيًضا باسم داعش) كتھديد قوي بشكل متزايد، حيث استولت على أراضي في األجزاء الغربية والوسطى من 
ألقليات الدينية، والمرأة، انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، خاصة تلك التي تمس ا . وارتكب ھذا التنظيم المسلح2014البالد في عام 

صعوبات عملية في التشغيل  منظمات المجتمع المدنيواجھت . ھذا التنظيم في العراق آالف األشخاص على الھربوالفتيات، وأجبر انتشار 
وليته ، شھد العراق، وكذلك مصر، ولبنان، واليمن ھجمات أعلن مسئ2015داخل وحول المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم. في عام 

الخارج من المخاوف األمنية عبر منطقة  ظيم الدولة وتجنيدھا لمقاتلين منعنھا تنظيم الدولة أو الحركات التابعة له. كثّف انتشار ھجمات تن
عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحدا بالحكومات في الكثير من البلدان إلى إقرار قوانين ونظم تھدف إلى مكافحة النشاط المتطرف. نتج 

  ، بما في ذلك قيود على قدرتھم على تلقي تمويل من مانحين أجانب.منظمات المجتمع المدنيابير قيود جديدة على بعض ھذه التد

وواصلت إفراز أثار جانبية في  2015و 2014، خالل عامّي التقريرازداد تعقيد وفداحة الحرب األھلية في سوريا، الدولة التي ال يغطيھا 
ولبنان. وھذه الدول الثالث جميعا تستضيف بالفعل مئات اآلالف من الالجئين والنازحين  بما في ذلك العراق واألردن دول المجاورة،ال

 داخليًا، مما زاد من الصعوبات التي تواجھھا ھذه الدول في تلبية احتياجات عدد متنامي من السكان الالجئين والنازحين داخليًا مع ضمان
في التدفق على ھذه البلدان، مما ساعد على دعم  للمجتمعات المضيفة. وقد استمرت المعونات األجنبية السخية األمان والموارد الكافية
تضمن أنشطة الئك الذين كيفوا نطاقات عملھم لتالتي تعمل بالفعل على إغاثة الالجئين والنازحين داخليًا وكذلك أو منظمات المجتمع المدني

  المساعدات اإلنسانية.

مع ختام مؤتمر الحوار الوطني قد  2014نفسه وفي اليمن، فإن العالمات الواعدة للمصالحة السياسية التي ظھرت في أوائل عام  في الوقت
تالشت فيما بعد في ذلك العام عندما استولت جماعة الحوثيين المسلحة على عاصمة البالد، والعديد من المؤسسات الحكومية، والجيش. وقام 

، مما أدى إلى وقوع اآلالف من الخسائر البشرية، وماليين 2015ه السعودية بشن حرب على الحوثيين في أوائل عام تحالف دولي تتزعم
في اليمن لمواصلة العمل في ظل الصراع المسلح  منظمات المجتمع المدنيمن النازحين داخليًا، وأزمة إنسانية جديدة في المنطقة. كافحت 

منظمات المجتمع ستيالئھم على أجزاء كان يسيطر عليھا الحكومة، بدأ الحوثيون في تضييق الخناق على والموقف السياسي المائع. بعد ا
خاصة تلك التي  – منظمات المجتمع المدنيفي المناطق الخاضعة لسيطرتھم. وتم إجبار عشرات المنظمات على اإلغالق. واجھت  المدني

واجھت صعوبات إدارية جديدة في العمل في المناطق الخاضة  –قوق اإلنسان) تعمل في مجال حقوق اإلنسان (أي توثيق انتھاكات ح
  من أنشطتھا من أجل الحفاظ على توصيف أقل وتجنب االستھداف. منظمات المجتمع المدنيلسيطرة الحوثيين. قللت الكثير من 

. 2014ليلية والحملة البرية في غزة في صيف عام وبلغت ذروتھا في الغارات اإلسرائزادت التوترات بين األراضي الفلسطينية وإسرائيل، 
ن أعقب حرب غزة التي دّمرت معظم البنية التحتية لألراضي الفلسطينية وقتلت آالف الفلسطينيين سلسلة من الھجمات االنتقامية بين الجانبي

الضفة الغربية، وحفز تمويالت جديدة من . كان للحرب آثاًرا كبيرة على منظمات المجتمع المدني في كٍل من قطاع غزة و2015خالل عام 
  لمعالجة ھذه االحتياجات الملحة.  منظمات المجتمع المدنيالمانحين لإلغاثة وإعادة اإلعمار، وتحولت أولويات 

عام فشلت في تلطيف السخط ال 2014واجھت دول المنطقة مجموعة من التحديات السياسية أيًضا، فحكومة العراق المنتخبة مؤخًرا في عام 
. منظمات المجتمع المدنيوشارك فيھا معظم  2015على الفساد والخدمات العامة المتدنية، مما أدى إلى احتجاجات عامة واسعة في عام 

، وتراجع صنّاع القرار بشكل كبير في إقرار أي سياسيات جديدة، مما جعل من 2015و 2014وأما لبنان فبقيت بدون رئيس خالل عامّي 
المشاركة في مناصرة فّعالة. على الرغم من توقيع اتفاقية مصالحة في مدينة غزة في منتصف عام  منظمات المجتمع المدنيالصعب على 

الحكومتين أھليتھا  كل واحدة منفتح وحماس، بقيتا منقسمتين. ومع إدعاء  حركتا، فإن حكومتي األراضي الفلسطينية، التي يقودھا 2014
في  لمنظمات المجتمع المدنيارتباك متواصل حدوث  المأزق السياسي أكدالواقعة في غزة،  مجتمع المدنيمنظمات الكسلطة تسجيل على 

غزة في ماھية اللوائح والسلطات التي كان عليھا أن تخضع لھا. في األردن والمغرب، سمحت الحكومتان الملكيتان بخطوات مدروسة نحو 
لى الالمركزية في سلطة اتخاذ صنع القرار، ووضع آليات جديدة في المغرب للسماح اإلصالح، مثل إقرار قانون في األردن للتحول إ

بالمزيد من المشاركة العامة في العملية التشريعية. في الوقت نفسه، بذلت الدولتان جھوًدا للتقليل من المعارضة بتضييق الخناق على 
  تعبيرات الرأي أو األنشطة التي تعتبر محظورة سياسيًا.

االضطراب. تكافح الكثير من الدول في ھذا ضطراب اإلقليمي في تحديات اقتصادية وأدت ھذه التحديات االقتصادية إلى تفاقم ساھم اال
من سكان اليمن  %80ه عقب الحرب، أصبح حوالّي المنطقة مع المعدالت المرتفعة من الففر والبطالة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن

. كان أكثر 2015، ويعيش أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، طبقًا لتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام يعيشون في نطاق الفقر
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، طبقًا للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. كان لھبوط 2015بالمائة) عاطلين عن العمل في أواخر عام  54من نصف الفلسطينيين (
أشد األثر على العراق على وجه الخصوص، البلد الذي تعتمد معظم ميزانيته الوطنية على مبيعات  2014أسعار النفط العالمية في عام 

 النفط. في الوقت نفسه، أدت األعداد الكبيرة من الالجئين إلى الضغط على الموارد المحدودة أصاًل وأثقل كاھل البنية التحتية، خاصة في
واالعتماد  لمنظمات المجتمع المدنيفة تعني في الغالب التمويل الحكومي المنخفض األردن ولبنان. كانت الظروف االقتصادية الضعي

  المتواصل على المانحين األجانب بصفتھا الوسائل األساسية للدعم.

في المنطقة ألن البيانات الرسمية غالبًا ما تكون غير جديرة بالثقة أو غير متاحة. على  منظمات المجتمع المدنيمن الصعب قياس قطاعات 
منظمات عكست مجموعة واسعة في عدد من  2015و 2014لك، فإن البيانات المتاحة عن المنظمات المسجلة مسبقًا في عامّي ذالرغم من 

طبقًا لوزارة الداخلية.  2014جمعية في عام  116,836 –كبر من المنظمات المسجلة في كل دولة. سجلت المغرب العدد األ المجتمع المدني
المنظمات غير منظمة مجتمع مدني مسجلة بموجب قانون  45,000وفي مصر وطبقًا لوزارة التضامن االجتماعي المصرية، كان ھناك 

منظمة مجتمع مدني مسجلة. وفي  8,311نية وجود . وفي لبنان، أفادت وزارة الداخلية والبلديات اللبنا2015مع نھاية عام  الحكومية
جمعية جديدة مسجلة في  393جمعية مسجلة، طبقًا لسجل الجمعيات، مع وجود  4,854، كان ھناك إجمالي 2015األردن، مع نھاية عام 

منظمة  2,150وجود  في الحكومة الفدرالية إلى المنظمات غير الحكومية دائرةأفادت . وفي العراق، 2015في عام  533و 2014عام 
المنظمات غير  دائرة. (أفادت 2015منظمة في عام  2,591، وھو العدد الذي زاد ليصل 2014متجمع مدني مسجلة مع نھاية عام 

منظمة  2,564و 2014منظمة غير حكومية تقريبًا مسجلة في نھاية عام  2,300في حكومة إقليم كوردستان العراق إلى وجود  الحكومية
 2,793بإجمالي  لمنظمات المجتمع المدنيأيًضا بوجود قطاع صغير الضفة الغربية وقطاع غزة في العام التالي.) أفادت  غير حكومية

  ، طبقًا لوزارة الداخلية. أما اليمن فلم يكن لھا أرقام متاحة.2015منظمة مجتمع مدني مسجلة بحلول عام 

  مواجھة التحديات القانونية واإلدارية

قيوًدا قانونية وإدارية مكثفة فُرضت عليھا من  منظمات المجتمع المدنيلتحديات األمنية والسياسية واالقتصادية، واجھت في مشھد حافل با
وقام المسئولون الحكوميون في الغالب بتشكيل ھذه القيود في سياق المخاوف األمنية أو ، 2015و 2014أثناء عامّي الحكومات  جانب

   كتدابير لمكافحة اإلرھاب.

قامت الحكومة بحل وحظر  ،2015و 2014في االنحدار أثناء عامّي  لمنظمات المجتمع المدني، التي استمرت البيئة القانونية فيھا في مصر
التي صنفتھا الحكومة المصرية بشكل رسمي كجماعة إرھابية في عام المشتبه بارتباطھا بجماعة اإلخوان المسلمين (المنظمات المئات من 

سجلّت  –، وخاصة تلك المشتركة في أعمال تتعلق بحقوق اإلنسان منظمات المجتمع المدني، فإن كثيًرا من 2014حلول عام  ). وقبل2013
 2002لعام  84القانون رقم وھو كشركات غير ھادفة للربح أو كمكاتب قانونية من أجل تجنب القانون المصري المقيد على نحو سيء، 

، أصدرت الحكومة إنذاًرا يطلب من كل 2014). ولكن في أواخر عام المنظمات غير الحكوميةقانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية (
، األمر الذي يتطلب من بين أشياء أخرى موافقة المنظمات غير الحكوميةالمنظمات المشتركة في العمل المدني أن تسجل بموجب قانون 

 حكومية مسبقة قبل تلقي تموياًل أجنبيًا.

تأثيرھا في البيئة القانونية، فإن ھذه اإلجراءات أثرت على عدٍد من األبعاد األخرى الستدامة منظمات المجتمع المدني في مصر عالوةً على 
، فقد ضعفت السالمة المالية للقطاع مع مواجھة المنظمات غير الحكومية تحديات خطيرة في مجال تلقي التمويالت األجنبية، أثناء العام

ا لالشتراك في المظاھرات العامة، وتدھور تقديم الخدمات عندما جّمدت الحكومة بعد أن أصبح المواطنون أقل استعدادً  وتراجعت المناصرة
الحسابات المصرفية للمنظمات غير الحكومية التي كانت تقدم خدمات حرجة، وتأثرت الصورة العامة ألن إجراءات الحكومة أظھرت 

وضًعا قانونيًا أو  منحھاالتي حاولت التسجيل بموجب القانون ُرفض  منظمات المجتمع المدنيومعظم  الرؤية العامة للقطاع بشكل سلبي.
أخفقت الحكومة في االستجابة إلى طلبات تسجيلھم. أقرت الحكومة أيًضا تعديالت على قانون العقوبات الذي فرض عقوبات في منتھى 

غرض يعتقد أنه ضار بالمصلحة الوطنية. حث أمر التسجيل وتعديل قانون العقوبات  القسوة ترتبط بالتمويل األجنبي الذي يتم تلقيه ألي
وتم استجواب قادة ھدفًا لمضايقات الحكومة أيًضا.  منظمات المجتمع المدنيعلى تقليل أنشطتھم. كانت  منظمات المجتمع المدنيالكثير من 

ر، ومنعوا من تنفيذ الفعاليات. شعرت المنظمات الدولية المشتركة في وموظفيھا وأصبحوا عرضة للمنع من السف منظمات المجتمع المدني
 المنظمات غير الحكوميةداف على وجه الخصوص، وآثرت اثنتان على األقل من ھأعمال مرتبطة بالحقوق السياسية أو اإلنسانية باالست

  مغادرة مصر نھائيًا.

السنوات السابقة وكان يرجع ھذا في الغالب إلى أن أھدافھم يُعتقد أنھا في األردن، ُرفض تسجيل المزيد من المنظمات بشكل رسمي في 
منظمات غامضة أو غير متوافقة مع الثقافة المحلية، أو أن لديھا أجندة سياسية أو دينية أو سياسية. قامت الحكومة كذلك بحل عدد متزايد من 

قامت اثنان وستون منظمة.  تحيث كان 2013ما تم حله في عام وھو أكبر م، 2015في عام  189و 2014في عام  108: المجتمع المدني
، لتوسع تعريف 2015متذرعة بالمخاوف األمنية، بما في ذلك التطرف والمقاتلين الجانب، بتعديل قانون مكافحة اإلرھاب في عام الحكومة 

منظمة أرسلت شيء ما على تويتر توحي بدعمھا "العمل اإلرھابي" بلغة واسعة تستھدف التعبير على اإلنترنت. على سبيل المثال، فإن 
مسئواًل عن ارتكاب عمل إرھابي. قامت الحكومة األردنية أيًضا بتضييق  اون في حد ذاتھ"تروج ألھداف إرھابية" يمكن أن تكلمجموعة 
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قدمت وزارة التنمية ، 2015ام الخناق على التمويل األجنبي، وھو الشيء الذي يتطلب أصاًل بموجب القانون موافقة حكومية مسبقة، ففي ع
الكشف عن معلومات واسعة حول مؤسسيھا، ومشاريعھا،  منظمات المجتمع المدنياالجتماعية استمارة طلب مفصلة ومطولة تطلبت من 

  وأنشطتھا من أجل الحصول على الموافقة على تلقي تمويالت أجنبية.

. قدمت 2015و 2014في األراضي الفلسطينية أيًضا أنظمة قانونية وإدارية أكثر تقييًدا لعملھا في عامّي  منظمات المجتمع المدنيواجھت 
منظمات المجتمع ، وھي تتطلب من 2014في عام  لمنظمات المجتمع المدنيحكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أنظمة جديدة 

قانون  في شكل ، أصدرت السلطة الفلسطينية مرسوًما2015م وثائق إدارية ومالية. في عام من بين أشياء أخرى أن تسلم بشكل منتظ المدني
بالمثل، مما خلق  منظمات المجتمع المدنيلمكافحة الفساد، والذي ركز من قبل على المسئولين الحكوميين، ولكن ليطبق ھذه المرة على 

كٌل من وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية وكذلك نظيرتھا في  مجتمع المدنيمنظمات الأعباًءا إدارية إضافية. في قطاع غزة، حيث يحكم 
  حركة حماس، تم حل سبعة وثمانين منظمة من جانب الحكومة إلخفاقھا في االمتثال لألنظمة الجديدة للسلطة الفلسطينية.

غير مسموح  منظمات المجتمع المدنيًء إدارية على بطريقة مماثلة، تذرعت السلطات في المغرب بمخاوف أمنية وإرھابية عند فرضھا أعبا
  ، مثل طلبات الحصول على توثيقات إضافية أثناء عملية التسجيل.منظمات المجتمع المدنيبھا بموجب قانون 

  إظھار القدرة على التكيف والمرونة

ا على التكيف، حيث عّدلت من نفسھا حسب في المنطقة أثبتت قدرتھ منظمات المجتمع المدنيبيئات العمل الصعبة، فإن على الرغم من 
الظروف وعّدلت من أنشطتھا لمعالجة االحتياجات األكثر إلحاًحا لدوائرھم الشعبية واألجندات الناشئة لمانحيھم. كان ھذا أوضح ما يكون 

داخليًا، أو بسبب النزاع المسلح. في في تلك الدول التي تواجه أزمات إنسانية، سواًء كان ذلك بسبب العدد الضخم من الالجئين أو النازحين 
شبكاتھا، وأنشأت تحالفات جديدة، واستخدمت وسائل مبتكرة لمشاركة المعلومات  منظمات المجتمع المدنيعدد من البلدان، طّورت 

  والمعرفة عبر القطاع للعمل مًعا في الِمحن.

، واصل المانحون األجانب توجيه غالبية تمويالتھم 2015مليون الجيء سوري بحلول أوائل عام  1.3في لبنان، التي استضافت ما يقدر بـ 
ج بناء الوعي. أصبحت الكثير عية، مثل االندماج المجتمعي وبرامإلى المساعدات اإلنسانية واالحتياجات االجتما لمنظمات المجتمع المدني

قادرة على البناء على قدراتھا الحالية لمعالجة أزمة الالجئين، حيث قدمت خدمات مثل الدعم الطبي،  المجتمع المدني منظماتمن 
  والخدمات التعليمية، والغذاء، وغيرھا من الضروريات.

الجئين القادمين من مي من الخبرة أكبر في تقديم المساعدات لخدمة العدد المتنا في األردن منظمات المجتمع المدنياكتسبت بشكل مماثل، 
ي تقديم خدمات اإلغاثة، خاصة في ف 2015و 2014في عامّي بشكل متزايد  منظمات المجتمع المدنيتخصصت سوريا والعراق. 

  المحافظات الشمالية األشد تأثًرا باألزمة.

، 2015و 2014لفّعالة في معظم فترات عامّي في اليمن قدرتھا على المرونة كذلك في وجه الحكومة غير ا منظمات المجتمع المدنيأثبتت 
قامت مؤسسات شعبية غير رسمية بتقديم و والمضايقات التعسفية واإلغالق من جانب الحوثيين، والقصف من غارات التحالف الدولي.

من المانحين الدوليين  . قام الكثيرفي األماكن التي توقفت فيھا مؤسسات الحكومة عن العمل الخدمات المطلوبة إلى المجتمعات المحلية
المساعدة اإلنسانية الطارئة على رأس األولويات على حساب دعم التنمية، وخاصة بعد بدء غارات  بإعادة تخصيص التمويل، واضعةً 

بتقديم على سبيل المثال بشكل مماثل بإعادة توجيه أنشطتھا لمعالجة جھود اإلغاثة،  منظمات المجتمع المدني. قامت 2015التحالف في عام 
أيًضا شبكات وتحالفات  منظمات المجتمع المدنيالغذاء، والماء، والمستلزمات الطبية، وغيرھا من الضروريات إلى المحتاجين. كّرست 

   أقوى، مما ساعدھا على تبادل المعلومات، والوصول إلى التمويل، وتنسيق جھود المناصرة مع المنظمات األخرى.

ت تمويالت المانحين بشكل كبير لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية للمساعدة على االستجابة في غزة، زاد 2014بعد حرب عام 
من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من مواردھا اللوجستية  الكثيرغيّرت لالحتياجات اإلنسانية الملحة واحتياجات إعادة اإلعمار. 

  والصرف الصحي، والدعم الغذائي.على سبيل المثال، الرعاية الطبية، ، ومنھا، وياتھاوالمالية لتضع تقديم اإلغاثة الطارئة على رأس أول

منظمات المجتمع بشكل مماثل، في العراق، حيث مال تمويل المانحين بشكل أساسي إلى دعم االستجابة للكوارث وجھود اإلغاثة، رّكزت 
ب تغيير األنشطة للتركيز على اإلغاثة اإلنسانية من المنظمات العمل بشكل بشكل متزايد على تقديم الخدمات للنازحين داخليًا. تطلّ  المدني

مرن في مواقف الكوارث. واجھت المنظمات تحديات لوجستية وأمنية شديدة في تنفيذ مشاريع في المناطق الموجودة داخل سيطرة تنظيم 
منتديات  منظمات المجتمع المدني ائتالفات طّورتر القطاع. الدولة وحولھا، لكنھا اجتازت ھذه التھديدات جزئيًا بمشاركة المعلومات عب

 جديدة على اإلنترنت لالتصال مع بعضھا البعض ومشاركة المعرفة حول الفعاليات على األرض.
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  تعزيز اعتراف ودعم أكبر من جانب الرأي العام

ي العام في عامّي محسنة ودعم متزايد من الرأبصورة عامة  التقريرتقريبًا في كل البلدان التي يغطيھا ھذا  منظمات المجتمع المدنيتمتعت 
إلى االحتياجات المحلية وإلى الوضوح األكبر  منظمات المجتمع المدنياستجابة  إلىفي كثير من الحاالت كان ھذا يرجع . 2015و 2014

أفراد محليين وكيانات خاصة  جانب من الحاالت في بعض لمنظمات المجتمع المدنيازداد الدعم المالي بفضل التغطية اإلعالمية المتزايدة. 
  وذلك النقطاع التمويل الحكومي بسبب العجز االقتصادي. 

اإليجابي نحو ھذه  هونمى اتجاھ 2015و 2014في عامّي  منظمات المجتمع المدنيي العام على نحو متزايد حول في لبنان، نمت معرفة الرأ
تعالج أزمة الالجئين، التي حالفات أقوى مع المجتمعات المحلية، ألنھا لم تتولى فقط األنشطة ت منظمات المجتمع المدنيالمنظمات. شّكلت 

مت خدمات لمعالجة االحتياجات المحلية األخرى. تراجعت الكثير من الخدمات الحكومية مع ركود الموقف السياسي، وفي ولكنھا أيًضا قدّ 
منظمات مثل الرعاية الصحية والتعليم. تلقت مطلوبة في مجاالت لسد الثغرات ا من جھودھ منظمات المجتمع المدنيلت بعض الحالت حوّ 
في االحتجاجات الحاشدة تحت  منظمات المجتمع المدنيالمزيد من التغطية اإلعالمية اإليجابية والموسعة كذلك. شاركت  المجتمع المدني

، وفي بعض الحاالت ساعدت ھذه المنظمات في 2015في عام  ضد عجز الحكومة عن تقديم خدمات إزالة القمامة "طلعت ريحتكم"شعار 
تغطية إعالمية موسعة وإيجابية سواًء الحتجاجات "طلعت ريحتكم" أو غيرھا من أنشطة بھذه االحتجاجات  وحظيت قيادة االحتجاجات.

  المناصرة، بما في ذلك حملة من أجل قانون جديد للعنف المنزلي.

 كذلك. كان 2015و 2014في الصورة العامة في عامّي  تحسناتعن وجودة الضفة الغربية وقطاع غزة في  منظمات المجتمع المدنيأفادت 
بوجه عام في االستجابة آلثار حرب غزة. تم االعتراف بمنظمات المجتمع المدني أيًضا على شكل  به مرحب منظمات المجتمع المدني دور

واسع لدورھا المتواصل في تقديم الخدمات إلى المجتمعات في مجموعة واسعة من المجاالت، بدًءا بتقديم السلع األساسية وانتھاًء بتقديم 
من التحالفات القائمة وشّكلت تحالفات  2015و 2014أيًضا في عامّي  المجتمع المدنيمنظمات وّسعت خدمات الدعم القانوني والتعليم. 

جديدة من أجل تعزيز القطاع من خالل تعاون أكبر، ولتكون أكثر استجابة إلى احتياجات المواطنين. دعمت مثل ھذه الجھود من النظرة 
  .لمنظمات المجتمع المدنياإليجابية 

نتيجة الشتراكھا النشط في أعمال  2015ي العام، خاصة في عام أيًضا دعم وثقة أكبر من الرأ لمجتمع المدنيمنظمات افي اليمن، اكتسبت 
بزمام المبادرة في تقديم الخدمات األساسية  منظمات المجتمع المدنيأخذت  عالوةً على ذلك،اإلغاثة لمساعدة المجتمعات المتاثرة بالحرب. 

وغيرھا من الخدمات إلى المجتمعات  الطوارئ، خاصة في المدن والقرى الصغيرة. إن تقديم مساعدة لسد الثغرات التي تركتھا الحكومة
منظمات المجتمع على توسيع دوائرھا الشعبية، كما ازدادات مبادرات الشباب في  منظمات المجتمع المدنيالمحلية المحتاجة إليھا قد ساعد 

  من األجيال المستقبلية. لمنظمات المجتمع المدنيي اشتراك أكبر ودعم رافعةً األمل ف ،يرثفي العدد وفي التأ المدني

منظمات . رّكزت المحلية إلى االحتياجاتالعراقية من صورتھا العامة عبر استجابة أكبر  منظمات المجتمع المدنيبشكل ممثال، رفعت 
ناصرة، مثل الالمركزية السياسية، والتوزيع العام لعوائد في العراق على القضايا المحلية بالدرجة األولى في حمالت الم المجتمع المدني

العراقية الدعم  منظمات المجتمع المدنيالنفط، والقضايا البيئية المحلية التي رفعت من ظھورھا ودعمھا بين المجتمعات المحلية. تلقت 
ة إلى المنظمات المشتركة في يرية الموجھاصة من المساھمات الخالمالي من مصادر محلية بشكل أكبر من السنين الماضية كذلك، وخ

  مساعدة الالجئين والنازحين داخليًا.

بوجود المزيد من التغطية اإلعالمية الموسعة ألنشطتھا وجھودھا في  منظمات المجتمع المدنيفي كٍل من األردن والمغرب، أفادت 
ة وأكثر إيجابية من اإلعالم الحكومي والخاص، مما ساعدھا في األردن تغطية إعالمية متزايد منظمات المجتمع المدنيالمناصرة. تلقت 

األردنية بوجود دعم مالي  منظمات المجتمع المدني. في الوقت نفسه، أفادت منظمات المجتمع المدنيعلى إعالم المجتمع بقيمة مساھمات 
ل متزايد من المصادر المحلية في شكل تبرعات خيرية. ولعبت وسائل اإلعالم المغربية بشكل مماثل دوًرا إيجابيًا في تثقيف الرأي العام حو

ربية على قضايا مثل المغ منظمات المجتمع المدنير أنشطتھا. ساعدت حمالت المناظرة البارزة التي أطلقتھا ونش منظمات المجتمع المدني
  .لمنظمات المجتمع المدنيساعدت في تعزيز تقدير شعبي أكبر  – العنف المرتبط بالنوع االجتماعي وحقوق اإلجھاض

تاريخيًا مع الحمالت الشعبية للتشكيك والتشھير بھا (غالبًا ما ترعاھا الحكومة)،  منظمات المجتمع المدنيوحتى في مصر التي كافحت فيھا 
أفادت بوجود بعض التحسنات في كٍل من طريقة تصويرھم من جانب اإلعالم وفي طريقة النظر إليھم من  ات المجتمع المدنيمنظمفإن 

الموجھة نحو التنمية والخدمات ھي أكثر  منظمات المجتمع المدنيجانب الرأي العام، حيث بدا أن األوصاف السلبية قد انخفضت. كانت 
منظمات واصلت  2015و 2014غيرھا بالنظرة اإليجابية المستمرة من جانب الرأي العام، وفي عامّي المنظمات التي تمتعت أكثر من 

  االضطالع بدور حاسم في تقديم الخدمات، وخاصة في المناطق المحرومة من الخدمات حيث تعيش أفقر المجتمعات. المجتمع المدني
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 في االستدامة اتجاھات

واجه ت تفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا ظل منظمات المجتمع المدنيفي الوقت الذي حدث فيه تقدًما في بعض المجاالت، فإن استدامة 
في كل البلدان في فئات  –لألبعاد الفردية وكذلك لمستويات االستدامة العامة  –. ظلت كل النقاط 2015و 2014صعوبات في عامّي 
  االستدامة المعاقة. لم تكن ھناك نقاط في المنطقة في فئة االستدامة المحسنة.االستدامة المتطورة و

 2014في األراضي الفلسطينية تسجيل المستويات األعلى في االستدامة العامة في عامّي  منظمات المجتمع المدنيواصلت قطاعات 
واصلت االستفادة من  ا، فإنھ2015و 2014رة في عامّي في لبنان عملت في بيئة غير مستق منظمات المجتمع المدني. في حين أن 2015و

كل  البيئة القانونية األكثر تمكينًا في المنطقة، واشتركت بشكل فّعال في المناصرة (على الرغم من أن ھذا لم ينتج عنه نجاًحا ملموًسا في
أعلى  تسجيلغزة الضفة الغربية وقطاع  في منظمات المجتمع المدنياألحوال)، وتقديم الخدمات في مجموعة من المجاالت. واصلت 

  مستويات االستدامة العامة كذلك وعلى رأسھا على وجه الخصوص نقاط قوية في تقديم الخدمات.

، فقد ظلت األدنى في 2015وتراجعت في عام  2014في مصر التي ظلت مستقرة في عام  لمنظمات المجتمع المدنيأما االستدامة العامة 
المصري داخل أكثر البيئات القانونية تقييًدا  قطاع منظمات المجتمع المدنيامين، لتھبط إلى فئة االستدامة المعاقة. يعمل المنطقة في كال الع

تصارع  حيث قدمت الحكومة قيوًدا جديدة قاسية. 2015و 2014بيئة ازدادت سوًءا في عامّي  وھي –في البالد السبعة محل الدراسة 
رية أيًضا سالمة مالية ضعيفة وصورة عامة سلبية، وكذلك قدرة محدودة على المناصرة. واصلت استدامة المص منظمات المجتمع المدني
 منظمات المجتمع المدني. تكافح 2015و 2014في اليمن أيًضا الھبوط داخل فئة االستدامة المعاقة في عامّي  منظمات المجتمع المدني

 لمنظمات المجتمع المدنياصة في البقاء على سالمتھا المالية. تراجعت االستدامة العامة اليمنية مع قدرة تنظيمية ضعيفة وتواجه صعوبة خ
االستدامة المعاقة بعد عامين في فئة االستدامة المتطورة. كان التراجع يرجع بشكل كبير  إلى، لترجع مرة أخرى 2015في األردن في عام 

  تھا على القطاع.إلى تدھور البيئة القانونية حيث ضيقت الحكومة من قبض

من  منظمات المجتمع المدنيھبطت االستدامة بوجه عام في العراق والمغرب في مكان ما في المنتصف. في كال البلدين، تحسنت استدامة 
بشكل متزايد مع السكان النازحين، مما ساعد  منظمات المجتمع المدني. في العراق، عملت 2015وظلت ثابتة في عام  2014إلى  2013
 تحسناتفي المغرب بوجود  منظمات المجتمع المدنيتحسين الصورة العامة للقطاع، وعالقته مع الحكومة، وقدراته التنظيمية. أفادت  على

  تقريبًا في كل أبعاد االستدامة.

عبر المنطقة، وفي المتوسط، ظلت  منظمات المجتمع المدنيتعتبر السالمة المالية، وخاصة نقص التنوع في التمويل، تحديًا رئيًسا يواجه 
. باستثناء العراق واألردن، فإن السالمة المالية 2015و 2014بالمنطقة في عامّي  لمنظمات المجتمع المدنيالسالمة المالية أضعف األبعاد 

إلى ضعف  المدنيمنظمات المجتمع أشارت إما بقيت كما ھي أو ازدادت سوًءا في كل البلدان.  منظمات المجتمع المدنيلقطاعات 
منظمات االقتصاديات المحلية والتغيرات في أولويات المانحين الدوليين بصفتھا األسباب الرئيسية للمصاعب المالية. أفادت ھذه التغيرات 

منظمات ، خاصة لدعم عمل منظمات المجتمع المدنيمع زيادة التمويل الدولي والمحلي إلى  ،مع ذلك ،في العراق واألردن المجتمع المدني
  في العمل اإلنساني والخيري لمعالجة أزمات الالجئين والنازحين داخليًا. المجتمع المدني

في المنطقة قوية نسبيًا في قدرتھا على تقديم الخدمات والمناصرة الحتياجات مجتمعاتھا، وبوجه  منظمات المجتمع المدنيوفي المقابل، فإن 
ن تقديم . تحسّ 2015و 2014في المنطقة في عامّي  منظمات المجتمع المدنيين األقوى الستدامة عام، كانت المناصرة وتقديم الخدمات البعد

والضفة الغربية وقطاع غزة، إال أنه  في العراق واألردن والمغرب 2014ن في عام الخدمات بثبات أثناء العامين في لبنان واليمن وتحسّ 
منظمات المجتمع في األردن والضفة الغربية وقطاع غزة. في لبنان، قدمت  2013إلى مستويات عام  2015في عام تراجع مرة أخرى 

خدمات متنوعة بشكل متزايد نتيجة ألزمة الالجئين السوريين، عالوةً على االستجابة إلى الصعوبات المتوقعة في الخدمات التقليدية  المدني
في اليمن بشكل متزايد السلع  منظمات المجتمع المدني، قّدمت المقدمة من جانب الدولة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. بشكل مماثل

اه متنقلة األساسية والخدمات لالستجابة إلى األزمة اإلنسانية المتنامية، ومن ھذا على سبيل المثال، األخذ بزمام المبادرة في تقديم إمدادات مي
  في تعز وإغاثة طبية طارئة في عدن.

)، واليمن 2014)، والمغرب (2015و 2014) ولبنان (2015بلدان في المنطقة، بما في ذلك العراق (نت المناصرة في الكثير من التحسّ 
في العديد من حمالت المناصرة المرتكزة على قضايا معينة وأفادت بشكل متزايد  منظمات المجتمع المدني). في العراق، اشتركت 2014(

إلقرار قانون جديد  منظمات المجتمع المدنيكوردستان. ناصرت  إقليم، وخاصة في بوجود عالقات إيجابية وتعاونية مع السلطات الحكومية
في  منظمات المجتمع المدني. أطلقت 2015لمكافحة غسيل األموال، وقانون للعمل، وقانون لألحزاب السياسية، وكلھا قد أُقر في عام 

ف المبني على النوع االجتماعي، واإلجھاض. قبل استيالء المغرب حمالت توعية ومناصرة تستھدف قضايا مثل تكلفة المعيشة، والعن
ئلة المتبادلة الذي نص ضمن أشياء أخرى على المسازادت المناصرة في اليمن نتيجة إلطار ، 2014الحوثيين على السلطة في أواخر 

ات جديدة لمناصرة قضايا مثل المشاركة اليمنية تحالف منظمات المجتمع المدنيشراكة أقوى بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. شّكلت 
كذلك. ومع فرض الحوثيين قيوًدا جديدة على معظم  2014السياسية للمرأة وتمتعت بعالقات أقوى مع صانعي القرار في الحكومة أثناء عام 
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م الحكومة في جھودھا على قضايا أقل إثارة للخالف، مثل دع 2015المناصرة في عام  منظمات المجتمع المدنيأنواع النشاط، رّكزت 
  لتقديم الخدمات األساسية.

في مصر بيئة مقيدة بشكل  منظمات المجتمع المدنيكانت مصر استثناًءا صارًخا من التحسن العام في المناصرة في المنطقة. واجھت 
مكافحة اإلرھاب مع تعريفات واسعة اسيًا لتشريًعا ق 2015التدابير في عام  لمناصرة مع تقديم تدابير تقييدية جديدة. تضمنت ھذهلمتزايد 

يمكن استخدامھا إلعاقة المناصرة السياسية السلمية وغيرھا من وسائل التعبير المشروع. تراجعت الحكومة أيًضا عن سحب أو تعديل 
  قانون تقييدي على المظاھرات الذي أستخدم كزريعة لسجن الكثير من مناصري الحريات.

في عامّي  منظمات المجتمع المدنيإيجابية في العديد من أبعاد استدامة  تحسناتوشمال أفريقيا بوجود  أفادت معظم بلدان الشرق األوسط
تحسنت  لمنظمات المجتمع المدني. في حين أن القدرة التنظيمية ظلت محدودة، فإن أربع دول قد أفادت بأن القدرة التنظيمية 2015و 2014

منظمات حيث إن قدرة  2015. وظل ھذا االتجاه اإليجابي مستمًرا في عام واليمن واألردن ولبنانوھذه الدول ھي العراق  2014ي عام ف
في كل البلدان تقريبًا بوجود تقدم في  منظمات المجتمع المدني إما تحسنت أو بقيت كما ھي. أفادت في كل البلدان السبعة المجتمع المدني

  والعمل في ظل أنظمة إدارية أكثر قوة وشفافية. في التخطيط االستراتيجي االشتراكو االت مثل بناء دوائر شعبية محليةمج

أن تتحسن الصورة  بط قوية داخل مجتمعاتھااإلنشاء رو منظمات المجتمع المدنيفي منطقة كافحت فيھا  شيء لفت النظركان أكثر  اربم
كما ھو موصوف بتفصيل أكبر أعاله. أفادت  2015و 2014عبر المنطقة في عامّي بشكل دراماتيكي  لمنظمات المجتمع المدنيالعامة 

والقطاع الخاص. في أماكن في العراق،  عالقات أكثر إيجابية مع الجمھور واإلعالم والحكومة في كل بلد بوجود منظمات المجتمع المدني
الجئين نتيجة للثقة الشعبية المحسنة إلى ظھور أكبر لھا في تقديم المساعدة إلى النازحين داخليًا وال منظمات المجتمع المدنيأشارت 

ھدفًا لحمالت التشھير في السنوات األخيرة، قلت الدعاية السلبية،  منظمات المجتمع المدنيواالحترام. حتى في مصر التي كانت فيھا 
لوعي العام بأنشطتھا رفعت من مھارات اإلعالم االجتماعي لبناء ابمشاركة محسنة مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدنيوتمتعت 

  ومساھماتھا في المجتمع.

في  منظمات المجتمع المدني. أفادت 2014خاصة في عام  في المنطقة أيًضا أثناء العامين لمنظمات المجتمع المدنيتحسنت البنية التحتية 
بكات وش والمنظمات والتحالفات الموسعة أكبر إلى الموارد، مثل التدريب والدعم الفني كل البدان فيما عدا مصر بأنھا تمتلك وصواًل 

من تحالفاتھا القائمة  منظمات المجتمع المدنيالتي امتلكت أقوى النقاط في البنية التحتية في المنطقة، وّسعت  مشاركة المعلومات. في لبنان
أيًضا بشكل  ظمات المجتمع المدنيمنوشّكلت تحالفات جديدة لتنسيق الجھود في مجاالت مثل حقوق المرأة واإلصالح االنتخابي، وشّكلت 

التي امتلكت ثاني أقوى نقاط في البنية التحتية، أفادت  خاص. في الضفة الغربية وقطاع غزةكيانات القطاع الومتزايد شراكات مع الحكومة 
وشراكات  المدني لمنظمات المجتمعبوجود رضى أكبر عن وصولھا إلى التدريب وكذلك إنشاء تحالفات أكبر  منظمات المجتمع المدني

  قوية خارج القطاع، خاصة مع الجامعات.

لمنظمات المجتمع قد تدھورت بشكل كبير أو بقيت كما ھي  لمنظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من عالمات التقدم، فإن البيئة القانونية 
منظمات البيئات القانونية التي تعمل فيھا . على وجه الخصوص، تدھورت 2015و 2014غرب في عامّي مفي كل البلدان فيما عدا ال المدني

، فإن الحكومتين في كلتا البلدين رفضت التسجيل القانوني آنفًا لفي مصر واألردن. كما ھو موصوف بمزيد من التفصي المجتمع المدني
  ، وقيّدت وصولھا إلى التمويالت األجنبية. منظمات المجتمع المدنيت ، وحلّ لمنظمات المجتمع المدني
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 اتمةخ

 منظمات المجتمع المدنيمثلتا صورة معقدة الستدامة  2015و 2014موصوف بالتفصيل في تقارير البلدان واألراضي، فإن عامّي كما ھو 
مواجھة األزمات اإلنسانية واألمنية القاسية، حيث عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كان ھناك بعض العالمات البارزة للتقدم، خاصة في 

قدرتھا على المرونة في مواجھة بيئات العمل الصعبة، وقامت بتكييف وتوسيع قدرتھا على تقديم الخدمات.  منظمات المجتمع المدنيأثبتت 
  في كل بلد أيًضا بوجود روابط أقوى بمجتمعاتھا المحلية وبنظرة إيجابية من الرأي العام لدورھا. منظمات المجتمع المدنيأفادت 

قد فرضت  –وأبرزھا مصر، ولكن أيًضا شملت األردن واألراضي الفلسطينية  –الحكومات في العديد من البلدان  على الرغم من ذلك، فإن
الركود السياسي أو عدم االستقرار في بالد  وحدّ  تحقيق إمكانياتھا. في منظمات المجتمع المدنيقيوًدا قانونية وإدارية جديدة أعاقت قدرات 

عبر المنطقة ضعيفة  منظمات المجتمع المدنيبنّاء. ظلت  على إحداث تغيير منظمات المجتمع المدنيدرة أخرى، مثل لبنان واليمن، من ق
تعتمد بشكل أساسي على المانحين الدوليين ذوي كانت وتفتقر إلى الدعم المستدام من الحكومة المحلية ومصادر القطاع الخاص وغالبًا ما 

  األولويات المتقلبة.

في مصر والعراق واألردن ولبنان والمغرب  منظمات المجتمع المدنيتقدم تقارير البلدان واألراضي التالية نظرة متعمقة على قطاعات 
 والحكومات والمانحين لمنظمات المجتمع المدنياتجاھات مفيدة  التقريرواليمن والضفة الغربية وقطاع غزة. ونحن نأمل أن يجّسد 

  .منظمات المجتمع المدنيذلك نھوض قطاعات داعًما ب ،والباحثين
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 2014/2015 يّ لعام المدني المجتمع منظمات استدامة تصنيفات
2014/2015عامّي  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
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 5.4: 2015/  5.3: 2014تدامة منظمات المجتمع المدني: اس
وصلت مصر إلى عالمات فارقة 

، بدًءا 2015و 2014في عامّي 
بالموافقة الشعبية على دستور 

، 2014جديد في يناير من عام 
وانتھاًء بانتخاب مجلس نواب 
جديد في الشھور األخرى من 

غياب التشريع . في 2015عام 
أثناء ھذه الفترة، قام الرئيس 

االنتقالي عدلي منصور ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي من بعده باالستئثار بالسلطة التشريعية وكذلك 
لمنظمات قانون عن طريق إصدار المراسيم. طبقًا  350بالسلطة التنفيذية وأصدرا مًعا ما يزيد عن 

ن، فإن الكثير من ھذه القوانين تناقضت مع مواد الدستور الجديد، وغيرھم من المراقبي المجتمع المدني
  بما في ذلك الفقرات التي تحمي الحقوق الفردية والحريات.

  
  
  

 
 

 *حقائق البلد 

 القاھرةالعاصمة: 

 جمھورينوع الحكم: 
نسمة  88,487,396 السكان: 

 )2015(إحصائية يوليو 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
  (تعادل القدرة الشرائية):

دوالر (إحصائية   11,800
2015( 

 108 مؤشر التنمية البشرية:
)2015( 

 لمصر  منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

 
استدامة منظمات المجتمع 

 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 السالمة المالية

 المناصرة

 تقديم الخدمات

5.3استدامة معاقة

5.4استدامة معاقة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 

العاصمة، ونوع الحكم، والسكان، وإجمالي الناتج المحلي في كل التقارير مستقاه من كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة االستخبارات 
 /https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbookكية، وھو متاح على اإلنترنت على ھذا الرابط: المركزية األمري

 -http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopmentكما أن تصنيفات مؤشر التنمية البشرية متاحة على ھذا الرابط:   .
index-hdi 
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ومة طريقتھا التقييدية على الجماعات واألفراد ك. واصلت الح2015و 2014شديدة أثناء عامّي ان المجتمع المدني في مصر عرضةً لقيود ك
في ، حيث تم حل المنظمات وتجميد األموال للمؤسسات المشتبه 2013المرتبطين بجماعة اإلخوان المسلمين والتي تم حظرھا في عام 

وعلى وجه الخصوص بعد انتخاب الرئيس عبد  ماؤھا للجماعة.انت
، اتخذت الحكومة خطوات 2014الفتاح السيسي في يونيو من عام 

إضافية لقمع االنشقاقات والمعارضة السياسية، بما في ذلك تلك 
األطراف غير المنتمية لجماعة اإلخوان المسلمين. عانت حرية 

احتلت مصر  2015، وفي عام التعبير ومعھا حرية تكوين الجمعيات
المركز الثاني في العالم في عدد الصحفيين المعتقلين. وظل فرض 

قائًما، وسجنت السلطات  2013قانون التظاھر المقيد الذي صدر عام 
  آالف األشخاص لحضورھم اجتماعات عامة غير مرخصة. 

  
طبقًا لوزارة التضامن االجتماعي في مصر، كان ھناك في عام 

منظمة غير حكومية مسجلة بموجب قانون  45000 عدد 2015
منظمات المجتمع والذي كان ساريًا. سوف يناقش ھذا التقرير أيًضا  201، 10، 2002لعام  84، وھو القانون المنظمات غير الحكومية

المقيد، وبداًل من  84من أجل تجنب اإلجبار على التسجيل بموجب قانون  المنظمات غير الحكوميةالتي تأخذ أشكااًل تنظيمية غير  المدني
ذلك فھي تسجل كشركات مدنية، ومكاتب قانونية، واتحادات تجارية مستقلة تشترك في أنشطة للصالح المدني والعام (بما في ذلك، على 

  .84موجب القانون سبيل المثال، األعمال في مجال حقوق اإلنسان)، ولكن ال يشترط لھا التسجيل ب
  

حسب ما تم قياسه بواسطة  لمنظمات المجتمع المدنيونظًرا للبيئة األكثر تقييًدا بشكل عام لمنظمات المجتمع المدني، فإن االستدامة العامة 
 .2015و 2014قد تراجعت إلى حٍد ما بين عامّي  منظمات المجتمع المدنيتقرير استدامة 

  
 

  6.4: 2015/  6.3: 2014البيئة القانونية: 
  

على  2014يحتوي الدستور الجديد الذي تم إقراره في عام 
 75فقرات تمكينية متعلقة بحرية تكوين الجمعيات. تمنح الفقرتان 

طنين الحق المطلق في تشكيل الجمعيات، االمو 76و
والمؤسسات، والنقابات، واالتحادات العمالية بموجب إخطار. 
تضمن مواد الدستور استقاللية ھذه الكيانات وقصر صالحية 
حلھا على الدعاوى القضائية. وعلى الرغم من ذلك، فإن البيئة 

 2014القانونية للمجتمع المدني تراجعت بشكل مستمر في عامّي 
. اتسمت ھذه الفترة بتالعب متزايد بالقانون لتقييد 2015و

، واالتحادات، والنقابات المھنية، وتقييد المنظمات غير الحكومية
أيًضا دوًرا  لعب الجھاز األمني عملھم وتقويض استقالليتھم.

على . المنظمات غير الحكوميةخل في شئون أكثر جالًء في التد
اجتماع مخطط له بين المركز المصري لدراسات السياسات العامة  2015ألمنية مرتين في أكتوبر من عام ألغت السلطات ا سبيل المثال،

مناقشة حرية تكوين الجمعيات في ضوء الدستور الجديد والمعايير الدولية. في إلى االجتماع  يھدفوعدد من المرشحين البرلمانيين. كان 
  جتماع بتلقي أوامر من مسئولين أمنين بإلغاء االجتماع.كلتا المناسبتين، أفاد العاملون في مكان اال

  
ھو الذي يحكم المنظمات غير الحكومية، حيث يعطي لوزارة التضامن االجتماعي صالحيات واسعة على  84ال يزال القانون التقييدي رقم 

مجتمع المدني، نشرت الوزارة إشعاًرا في وفي إحدى اإلجراءات التي نُظر إليھا كجزء من حمالت القمع على منظمات ال ھذه المنظمات.
ولم تكن مسجلة بموجب قانون  2تطلب فيه من كل الكيانات المدنية التي تمارس "العمل المدني" 2014صحيفة األھرام في يوليو من عام 

) 2014نوفمبر،  10من تاريخه كآخر موعد للتسجيالت الجديدة (وتم تمديدھا الحقًا حتى يوًما  45أن تقوم بالتسجيل. حدد اإلشعار  84
قمع واسعة على مالت ح الحكومة في التسجيل ستتعرض للمساءلة القانونية. وفي نھاية المطاف، لم تتابع أخفقتمشيًرا إلى أن الكيانات التي 

ابة تحذير إلى منظمات المجتمع المدني غير المسجلة وكذلك إلى بعٍض من المنظمات غير المسجلة. ومع ذلك، كان أمر التسجيل بمث

                                                      

  "العمل المدني" ھو ترجمة للمصطلح المستخدم في اإلشعار الرسمي الصادر عن وزارة التضامن االجتماعي. 2 

 المدني في مصر استدامة منظمات المجتمع

 في مصرالبيئة القانونية
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بموجب أشكال قانونية أخرى، مثل شركات مدنية أو مكاتب محاماة. طبقًا لمركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، فإن المنظمات المسجلة 
  جل تجنب انتقام الحكومة.ضت من عدد موظفيھا، وأنشطتھا ومناصرتھا من أالمنظمات خفّ  الكثير من ھذه

 2015و 2014كانت المحصلة في معظم األحيان اعتباطية، وفي عامّي ، 84بالنسبة لتلك المنظمات التي حاولت التسجيل بموجب قانون 
 عدد المنظمات صفة قانونية بعد محاولة التسجيل. رفضت وزارة التضامن االجتماعي تسجيل مؤسسة ضحايا االختطاف منحُرفض تسجيل 

واالختفاء القسري، وجمعية العبور لتنمية المجتمع، وجمعية طيبة لتنمية المجتمع. وفي حاالت أخرى، أخفقت وزارة التضامن االجتماعي 
  الحريات. ومع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الحركة المصرية للحقوق  في االستجابة إلى طلبات التسجيل، كما كان الحال

المجموعات الدولية، فإن وزراة الخارجية رفضت طلبات التسجيل المقدمة من العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك االتحاد  أما في حالة
الدولية واجھت عند  المنظمات غير الحكوميةومنظمة النظراء الدولية، كما أن الدانمركي للنقابات العمالية، ومنظمة جيران طيبون، 

ات إدارية وإجرائية مربكة، وافتقار للوضوح فيما يتعلق بنظيرھا الحكومي. تتضمن ھذه العقبات متطلبات متضاربة ھا التسجيل عقبتمحاول
تم إعطاء أحد المنظمات تعليمات مكتوبة تطلب منھا أن يكون لديھا وجود مادي وموظفين قبل التسجيل، بينما  على سبيل المثال،أو مربكة. 

في حالة أخرى، تم إعطاء نفس المنظمة تعليمات شفھية بتجاھل الخطاب المكتوب. كانت أسباب ھذه التعليمات المتفاوتة غير واضحة. وفي 
طلبت من ھذه المجموعات إيقاف عملياتھا في البالد. في الوقت نفسه، ادعت وزارة التضامن نھاية المطاف رفضت الحكومة التسجيل و

، ومن بينھم العلوم اإلدارية 2015االجتماعي أن ھناك ستة عشر منظمة أجنبية قد سجلت أو أعادت التسجيل في النصف األول من عام 
  اف االجتماعي المتنقل "ساموسوسيال".للصحة، ومبادرة الطالب في المشاريع الحرة "إناكتس"، واإلسع

، معظمھا بدعوى اشتباه ارتباطھا بجماعة 2015و 2014المحلية في عامّي  المنظمات غير الحكوميةمن  حلت الحكومة عدًدا غير مسبوق
حكومية لھا منظمة غير  1047"حظرت" الوزارة  2015و 2014اإلخوان المسلمين. طبقًا لوزارة التضامن االجتماعي، أثناء عامّي 

األخرى تحت المراقبة من  521منظمة من ھذا العدد، ووضعت المنظمات الـ  533ارتباطات مزعومة بجماعة اإلخوان المسلمين، تم حل 
منظمة غير حكومية إضافية أثناء ھذه  872لجنة خاصة ُعھد إليھا بإدارة تمويالت اإلخوان المسلمين. وحلت وزارة التضامن االجتماعي 

منظمة غير  224ألسباب غير االرتباطات المزعومة باإلخوان المسلمين، بما في ذلك عدم نشاط المنظمات، وتم حل مجالس إدارات الفترة 
  حكومية.

فرض  2014أتى في شكل تعديل في قانون العقوبات في سبتمبر من عام  منظمات المجتمع المدنيثمة تطور قانوني رئيسي ھدد استدامة 
بالسجن مدى الحياة وبعقوبة كبيرة  – 78عقوبات جديدة قاسية على تلقي تمويالت أجنبية لتقويض األمن الوطني. تعاقب المادة المعدلة رقم 

ار بالمصالح الوطنية" أو "المساس بالسيادة الوطنية" أو شخص يتلقي تموياًل أو غيره من صور الدعم من مصدر أجنبي بقد "اإلضرأي  –
م. "اإلخالل باألمن والسلم العام". وأصبح الموظفون المدنيون الذين يسھلون التلقي غير السليم للتمويل األجنبي اآلن عرضة لعقوبة اإلعدا

منظمات لغة التقديرية والعقوبات الشديدة بالعديد من تعطي ھذه اللغة المبھمة للقضاه سلطة تقديرية واسعة في تطبيقھم للقانون. أدت ال
المصرية المدعومة من مانحين إلى الخوف من استخدام القانون ضدھم لتنفيذھم أنشطة مشروعة وسلمية لم توافق عليھا  المجتمع المدني

في حقوق اإلنسان وغيرھا من الموضوعات الحكومة. وفي ظل البيئة العامة وأمر التسجيل، فإن بعض المنظمات الممولة أجنبيًا المشتركة 
أن تصبح ھدفًا للحكومة. على سبيل المثال، قرر مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان  ا من أجل تجنبالمثيرة للجدل خفضت من أنشطتھ

  إطالق ھذه البرامج في مصر. من أن ينقل برامجه الدولية إلى تونس بعد أكثر من عقدين 2014في عام 

، 2014. في مايو من عام 2015و 2014قائًما في عامّي  المنظمات غير الحكوميةالحكومة وغيرھا من األنشطة القسرية ضد ظل تضييق 
، تم التحقيق مع 2015داھمت قوات األمن فرع المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية في اإلسكندرية. وفي مايو من عام 

 صياغتھممجموعة المتحدة (أحد مكاتب المحاماه المتخصصة في قضايا حقوق اإلنسان) على خلفية محامي وقاضيين كانوا يعملون مع ال
مشروع قانون لمناھضة التعذيب ورفعه إلى الرئاسة. كما حظرت السلطات المصرية أيًضا عدًدا من نشطاء المجتمع المدني من مغادرة 

، تم اعتقال المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق 2015من عام  في يونيو على سبيل المثال،البالد وصادرت جوازات سفرھم. 
، منعت السلطات األمنية 2015والحريات في المطار وُمنع من السفر إلى ألمانيا لحضور مناقشة الطاولة المستديرة. في أكتوبر من عام 

األردن للمشاركة في برنامج تدريبي. كان لھذه الحوادث تأثيًرا  إلىمعھد األندلس لدراسات التسامح ومناھضة العنف من إرسال متدربين 
  كبيًرا على مجموعات حقوق اإلنسان على وجه الخصوص، مما حدا بھذه المجموعات إلى خفض أنشطتھا والحد من مناصرتھا.

بين اتحاد نقابات عمال  ا متواصاًل صراعً  2015و 2014د عامّي اتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد النقابات المھنية المستقلة كذلك. شھ
حملة تشويه عامة ضد أعضاء النقابات  المستقلة. أطلق رئيس اتحاد نقابات عمال مصر النقاباتمصر التي تخضع لسيطرة الدولة وبين 

ھھم فيه إلى عدم ، أصدر مجلس الوزراء إشعاًرا إلى كل الكيانات الحكومية يوج2015. في أواخر عام المستقلة ودعى إلى حل النقابات
التعامل مع النقابات المستقلة والتعاون فقط مع اتحاد نقابات عمال مصر على وجه الحصر. اعتبرت النقابات المستقلة واالتحادات 

  المتخصصة ھذا إھانة كبيرة وتعدي على حقوق العمال المصريين.
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. 2013منذ عام  المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك لمدنيلمنظمات المجتمع الم يتغير األساس القانوني للضرائب والدخل المكتسب 
من الخارج أو على المواد  الضرائب على التمويالت والمنح التي تحصل عليھا منظمات المجتمع المدنيبموجب القانون، ال تدفع 

د ألنشطتھم، وال يجوز لھم أن يبيعوھا بدون ھذه الموا تستخدم المنظماتالمستوردة المطلوبة ألداء أنشطتھا، مثل المعدات المكتبية. يجب أن 
ال تدفع ضرائب على العقود، أو التوكيالت، أو المنشورات،  منظمات المجتمع المدنيموافقة مسبقة من وزارة التضامن االجتماعي، كما أن 

المسجلة في  نظمات المجتمع المدنيمكسب الدخل من السلع والخدمات التي تقدمھا، إال أن  لمنظمات المجتمع المدنيأو التسجيالت. يجوز 
بالمائة على أي أرباح. التخضع  25بالمائة إلى  20أشكال قانونية مثل الشركات المدنية ومكاتب المحاماه فإنھا تخضع لضرائب تتراوح من 

زايا ضريبية نظير تبرعھا تتلقى الشركات واألفراد م عالوةً على ذلك،لھذه الضريبة.  84المسجلة بموجب قانون  منظمات المجتمع المدني
  بالمائة من الدخل السنوي الصافي للمتبرع. 10للمنظمات غير الحكومية، وال ينبغي أن يتعدى المبلغ المخصوم 

المنظمات غير تقدم االتحادات اإلقليمية للمنظمات غير الحكومية، الحاضرة في كٍل من المناطق الحضرية والريفية، الدعم القانوني إلى 
، وھي قادرة على تقديم منظمات المجتمع المدني. ھناك مجموعة أساسية من المحامين التي تلقت تدريبًا خاًصا في مجال قانون الحكومية

محاميًا في خمسة عشر محافظة في البرامج  150شارك أكثر من  على سبيل المثال، إن لزم األمر. المنظمات غير الحكوميةالدعم إلى 
وكذلك الحوكمة الداخلية  لمنظمات المجتمع المدنيوالتي رّكزت على البيئة القانونية  2013مجموعة المتحدة في عام التدريبية التي تعقدھا ال

، َعِمل الكثير من المحامين مباشرة مع االتحاد اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية في 2015و 2014أثناء عامّي  .منظمات غير الحكوميةلل
  محافظتھم.

  

  
 5.4: 2015/  5.4 :2014القدرة التنظيمية:

. 2015و 2014ظلت القدرة التنظيمية للقطاع ضعيفة نسبيًا في عامّي 
بشكل عام مع حجم  لمنظمات المجتمع المدنيتنسجم القدرة التنظيمية 

اشتركت المنظمات  على سبيل المثال،المنظمات وطبيعة أنشطتھا. 
الخدمات و/أو العمل الخيري، ولذا فإن لديھا قدرات األكبر في تقديم 

أكبر وھي أكثر فاعلية في بناء دوائر شعبية محلية قوية. من بين 
المنظمات الرائدة التي أثبتت قدراتھا القوية بنك الطعام المصري، 
والھيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية، وھيئة كير الدولية في 

  مصر.

منظمات المجتمع ط االستراتيجي يطرح تحديًا لمعظم ال يزال التخطي
أقرب إلى امتالك رؤية واضحة المعالم، ورسالة، وخطط استراتيجية، إال أن درجة  منظمات المجتمع المدني. مرة أخرى، تكون المدني

منظمات بالمائة من  80ل حوالّي التزامھم بھا تتفاوت من منظمة إلى أخرى. أما المنظمات األصغر والمنظمات متوسطة الحجم، التي تمث
منظمات المجتمع إلى حٍد ما في افتقار كثير من  84ربما يساھم القانون ، فھي تكافح لتشكيل ھذه األدوات على اإلطالق. المجتمع المدني

نوع األھداف يمكن أن للرؤية والرسالة وذلك بتشجيعھم على التسجيل بمجموعة من األھداف غير المرتبطة. في ظل اعتقادھا بأن ت المدني
عدًدا من مجاالت االھتمام  84الساعية للتسجيل بموجب قانون  منظمات المجتمع المدنييحّسن من فرص تأمين التسجيل، تطرح الكثير من 

لقي يجب عليھا ت 84في ظل قانون  منظمات المجتمع المدنيبداًل من رؤى واضحة ومحددة بشكل جيد أو بيان بالرسالة. بالنظر إلى أن 
موافقات على مستوى المشاريع حتى عندما يكون لديھا شكل ما من أشكال التخطيط في موضعھا الصحيح، فإن عدم إمكانية توقع التمويل 

  باإلضافة إلى التغيرات في أولويات المانحين تجعل مثل ھذه الخطط مھملة.

نادًرا مع الحوكمة الداخلية الديمقراطية بصرف النظر عما إذا كانت قد وضعت ھياكل للحوكمة أم ال.  منظمات المجتمع المدنيتكافح معظم 
والجمعيات العمومية بشكل موسع في الحوكمة أو في تحديد الخطط والسياسات  منظمات المجتمع المدنيما تشارك مجالس إدارات 

إلدارة، دون كثير من الرقابة أو المحاسبة، بأخذ زمام المبادرة في إدارة المنظمة. بداًل من ذلك، غالبًا ما يقوم رئيس مجلس ا التنظيمية.
بإضفاء  منظمات المجتمع المدنيالمنظمات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد قامت بعض  فييصدق ھذا الوصف على وجه الخصوص 

د من القيادات الشخصية لمؤسيتھا أو كادر صغير من الطابع المؤسسي على أنفسھم كمنظمات حقيقية ديمقراطية تمتد قاعدتھا إلى أبع
  أعضاء مجلس اإلدارة.

غالبًا ما تكون غير قادرة على اكتساب الموظفين المحترفين  منظمات المجتمع المدنيفيما عدا ھذا العدد القليل من المنظمات الكبيرة، فإن 
على حشد المتطوعين في ظل الظروف  منظمات المجتمع المدنيت قدرة جيدي التدريب ويرجع ھذا بشكل أساسي إلى القيود المالية. لقد عان

أدت  على سبيل المثال،في توليد العمل التطوعي، وال سيما في المناطق الريفية.  اً لتأثير الديني ال يزال يلعب دوراالقتصادية القاتمة، إال أن ا
 63000ات التنموية الخيرية ذات التوجه الديني، إلى جذب أكثر من األنشطة التي تم تنفيذھا من جانب صنّاع الحياة، وھي إحدى المنظم

  .2014و 2013متطوع في عامّي 

 في مصر التنظيميةالقدرة 
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إلى البنية التحتية العصرية للمكاتب مرتبطًا أيًضا بحجم المنظمة. يكون العدد القليل من المنظمات الكبيرة بوجه المنظمات يعتبر وصول 
 2014، خاصة تلك المنظمات الممولة من جانب مانحين، أفضل تجھيًزا في عامّي نيمنظمات المجتمع المدعام جيدة التجھيز. كانت 

مما كانت عليه في سنوات ماضية، إال أن قدرتھا على صيانة وتحديث أجھزتھا ال يزال محدوًدا. يبقى أن نذكر أنه حتى المنظمات  2015و
زة كمبيوتر، وھواتف خلوية، ووصواًل إلى اإلنترنت. وقد أتاحت الصغيرة جًدا، وغير المدعومة من مانحين عادةً ما يكون لديھا أجھ

منظمات المجتمع التكاليف المعقولة لھذه األجھزة، عالوة على انتشار اإلنترنت بأسعار معقولة ومنصات اإلعالم االجتماعي، للكثير من 
  نشر أنشطتھا على اإلنترنت. المدني

  

 5.7: 2015/  5.6 :2014 السالمة المالية:

 2014ھزيلة في عام  لمنظمات المجتمع المدنيبقيت السالمة المالية 
  .2015وازدادت سوًءا إلى حٍد ما في عام 

  
لمنظمات المجتمع فرضت الحكومة عوائق جديدة على التمويل األجنبي 

منظمات ، كان على 84. بموجب قانون 2015و 2014في عامّي  المدني
المسجلة أن تحصل دائًما على موافقة مسبقة من وزارة  المدنيالمجتمع 

التضامن االجتماعي قبل أن تستطيع تلقي أموااًل من خارج مصر، مما 
بدوره إلى تصريحات من السلطات األمنية. بدًءا من أواخر عام  يحتاج
منظمات المجتمع ، تم توسيع متطلب الموافقة المسبقة ليشمل كل 2014
ذلك الشركات المدنية ومكاتب المحاماه المشتركة في  بما في المدني

عقب إشعار التسجيل الصادر عن وزارة التضامن االجتماعي. تُعد الموافقة  84"العمل المدني" مما تطلب تغيير حالتھم والتوافق مع قانون 
تي تقوم بأعمال خيرية أقرب إلى تلقي على التمويل أمًرا غير منتظًما وصعب توقعه. في حين يشعر بعض المراقبين أن المنظمات ال

التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان واإلصالح السياسي، فإن ھناك استثناءات تضع ھذا االفتراض  منظمات المجتمع المدنيالموافقة من 
 تحت االختبار.

 اإلضرار بالمصالحأنه يھدف إلى "، كما ھو موصوف أعاله، تم تشديد العقوبات على تلقي تمويل أجنبي يعتبر 2014في سبتمبر من عام 
من قانون العقوبات. بموجب  78الوطنية"، أو "المساس بالسيادة الوطنية"، أو "اإلخالل باألمن أو السلم العام" بوضع تعديالت على الفقرة 

جن مدى الحياة وعقوبة أصبح تلقي دعم مالي أو غيره من أنواع الدعم من مصدر أجنبي بھذا القصد يعاقب عليه بالسالفقرة المعدلة، 
أدى ھذا إما إلى تثبيط . وبة اإلعدامقضخمة، في حين يخضع اآلن الموظفون المدنيون الذين سھلوا التلقي غير السليم للتمويل األجنبي لع

مويالت بتقليل لدعم أنشطتھا، أو تشجيع أوالئك الذين استمروا في تلقي الت ي االعتماد على المانحين األجانبف منظمات المجتمع المدني
  مناصراتھم وتجنب القضايا المثيرة للجدل.

بأن الحكومة المصرية قد أصدرت مذكرة تأمرھم فيھا بعدم التعامل مع مبادرة  منظمات المجتمع المدني، أفادت 2015يونيو،  25في 
في مصر،  منظمات المجتمع المدنيشاريع الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية األمريكية، وھي إحدى الممولين المتكررين لم

، رفضت وزارة 2015سواًء تضمن ذلك االشتراك في برامج مشتركة أو اشتراًكا في األنشطة التي ترعاھا المبادرة. وفي سبتمبر من عام 
لب فيه المجلس الموافقة التضامن االجتماعي رفًضا صريًحا طلبًا مقدًما من المجلس العربي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق اإلنسان يط

على تلقي أموااًل من الصندوق الوطني للديمقراطية الذي يقع مقره في الواليات المتحدة. كان الھدف من ھذه األموال دعم دورات تدريبية 
  لمحامين وقضاه مصريين على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

، معلنةً أنه اعتباًرا المنظمات غير الحكوميةماعي موافقتھا على مبالغ كبيرة لتمويل على الرغم من ھذه القيود، نشرت وزارة التضامن االجت
مقدمة من  مليون دوالر أمريكي) 12.9 جنية مصري (حواليّ  100,630,613، وافقت الوزارة على 2014سبتمبر،  14يوليو إلى  1من 

، وطبقًا لوزارة التضامن االجتماعين 2015ي النصف األول من عام سبعين مانًحا وتستفيد منه أربعة وستين منظمة غير حكومية مسجلة. ف
مانًحا وتستفيد  288مليون دوالر أمريكي)، مقدًما من  33.2جنية مصري (حوالّي  259,637,113وافقت الوزارة على طلبات تمويل بمبلغ 

في  ة على التمويل مشتركة بشكل أساسيحكوميمنظمة غير حكومية. كانت المنظمات التي استطاعت الحصول على الموافقة ال 179منه 
على ھذه تابًعا لمؤسسات ضخمة أو رجال أعمال يتمتعون بثقة الحكومة.  منظمات المجتمع المدنيأنشطة تنموية وخيرية. وكان بعض 

مليون  2.3جنية مصري (حوالّي  17,875,000تلقت مؤسسة أم حبيبة، المرتبطة بمؤسسة األغا خان، منحة أجنبية بمبلغ  سبيل المثال،
  مليون دوالر أمريكي). 1.4جنية مصري (حوالّي  11,158,000دوالر أمريكي)، بينما تلقت مؤسسة مصر الخير منحة بمبلغ 

الخيرية لديھا الوصول األكبر إلى التمويل المحلي، فالتبرعات ذات الدوافع الدينية، مثل بوجه عام، فإن المنظمات المشتركة في األنشطة 
 على سبيل المثال،. لمنظمات المجتمع المدنيالزكاة والصدقات في اإلسالم، راسخة بعمق في الثقافة المصرية وتشّكل مصدًرا ھاًما للتمويل 

في مصرالسالمة المالية
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 1000ات ابتداًء من التعليم الديني وانتھاًء بالمياه والصرف الصحي، تمتلك أكثر من فإن الجمعية الشرعية، التي تقدم مجموعة من الخدم
وھناك منظمات أخرى كبيرة بشكل أساسي من الزكاة والصدقات.  ممولة 2015فرع على طول البالد، وأفادت الجمعية بأن ميزانيتھا لعام 

ت التوجه التنموي لديھا القدرة أيًضا على جمع تبرعات محلية كبيرة. تقدم الخدمات الخيرية، وجھود اإلغاثة، وغيرھا من األنشطة ذا
 للخدمات اإلنجيلية القبطيةالھيئة وتتضمن ھذه المنظمات بنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية األورمان، ورسالة، 

  .االجتماعية

الشركات المصرية حذو ھذه  وتحذو، لمنظمات المجتمع المدنيتعتبر الشركات متعددة الجنسيات ھي الرائدة في العمل الخيري المؤسسي 
الشركات متعددة الجنسيات بشكل متزايد. ھناك بعض الشركات المحلية الكبيرة التي تضفي الطابع المؤسسي على مبادرتھا للعمل الخيري 

ت شركت اتصاالت مؤسسة أيادي اتصاالت. أما أنشأ على سبيل المثال،عن طريق بناء مؤسسات لتقديم المنح ويكون تركيزھا على التنمية. 
  الشركات األصغر فھي أقل توجھًا نحو العمل الخيرية التنموي، وتميل إلى التركيز على القضايا الخيرية الفردية.

غير قادرة على االعتماد على استرداد التكاليف من الخدمات التي تقدمھا، ألنھا تخدم الفقراء بشكل أساسي،  منظمات المجتمع المدنيإن 
بشكل عام من االتصاالت  منظمات المجتمع المدنيتعاني  عالوةً على ذلك،ولذلك فھي ال تتقاضي منھم إال رسوًما رمزية، إن وجدت. 

. حتى المنظمات الكبيرة تكافح لضمان التزام أعضاءھا العتماد على األعضاء لتقديم عوائد كبيرةالضعيفة مع قاعدة العضوية، وال تستطيع ا
بدفع رسوم العضوية، ناھيك عن التبرع لألنشطة. بداًل من ذلك، تعتمد الكثير من المنظمات على التمويل إما من عضو واحد يكون له 

  ية، أو من مصادر تمويل أجنبي.بالتالي سيطرة غير متكافئة على القرارات االستراتيج

المنظمات غير ، وعلى وجه الخصوص منظمات المجتمع المدنيتقدم الوزارات والمؤسسات الحكومية أيًضا بعض التمويالت مباشرة إلى 
وزارة التضامن  اشتركت –أطفال بدون مأوى ومستقبلنا في أيدينا  –في مبادرتين  على سبيل المثال،التي تقدم الخدمات الخيرية.  الحكومية

المنظمات غير مليون دوالر في شكل أموال من صندوق دعم  1.4االجتماعي مع إحدى وعشرين منظمة غير حكومية، حيث قدمت لھم 
، ورّكز على إعادة تأھيل األطفال المشردين وإعادة 2014التابع للوزارة. تم إطالق مشروع أطفال بدون مأوى في أواخر عام  الحكومية

، وكانت ترّكز على تمكين الشباب وزيادة المشاركة المدنية 2015ل المجتمع. أما مبادرة مستقبلنا في أيدينا فبدأت في عام دمجھم داخ
لتنفيذ األنشطة بنشر مناقصة عامة إما على موقعھا على  المنظمات غير الحكومية إلىوالسياسية من الشباب. تقدم وزارة البيئة أيًضا تموياًل 

، يمكن 84طبقًا للقانون  عالوةً على ذلك،في إحدى الصحف، و/أو من خالل مديرياتھا المحلية، مع وضع معايير للتقديم. اإلنترنت، أو 
، وافقت وزارة التضامن 2015في يونيو من عام  على سبيل المثال،تعيين منظمات ذات منفعة عامة تتعاقد معھا الحكومة لتنفيذ األنشطة. 

بلغ إجمالي التمويل في ھذه المشاريع وكة في تمكين الشباب، رلسبعة عشر مشروًعا من جانب منظمات مشتاالجتماعي على منح تمويل 
  دوالر أمريكي). 680,000ستة ماليين جنية مصري (حوالّي 

 غير الحكومية المنظماتأن تحتفظ  84من قانون  21تتطلب المادة  بشكل متسق اإلدارة المالية الشفافة. منظمات المجتمع المدنيال تمارس 
دوالر أمريكي، لكن  2,500جنية مصري (حوالي  20,000بسجالت مالية وأن توظّف مدققي حسابات إذا تجاوزت ميزانية المنظمة 

بالنسبة لكثير من المنظمات نظًرا للقيود المالية. وبناًء عليه، فإنه من الشائع للمنظمات غير  ااالمتثال لھذه المتطلبات أثبت صعوبتھ
الحكومية أن تطلب المساعدة من موظفي وزارة التضامن االجتماعي لمساعدتھا على تحقيق التوازن في سجالتھا، وھي ممارسة تفتح الباب 

تقارير مالية سنوية أو تقارير عن أنشطتھا. ھناك عدد محدود فقط  مات المجتمع المدنيمنظعام، ال تنشر  ةلتضارب المصالح والفساد. بوج
 ھو الذي يقوم بذلك بشكل روتيني وينشر تقاريره على موقعه اإلليكتروني.

 
 5.5: 2015/  5.4: 2014المناصرة: 

مقيدة بشكل متزايد في  منظمات المجتمع المدنيأصبحت بيئة مناصرة 
المناصرة نتيجة لذلك. في جھود  تقلصت، حيث 2015و 2014عامّي 

كلتا العامين، اتخذت السلطات الحكومية إجراءات تقييدية ثبتطت 
المناصرة، وأكدت الخطابات التي أدلى بھا المسئولون رسالة الحكومة 

ى عل. منظمات المجتمع المدنيبأنھا لن ترحب بآراء معارضة من 
 منظمات المجتمع المدنيأصبح عدٌد من أعضاء  سبيل المثال،

البارزين والنشطاء الحقوقين المعروفين عرضة لمنع السفر في عامّي 
، تراجعت 2014ولم يستطيعوا مغادرة مصر. وفي عام  2015و 2014

الحكومة في سحب أو تعديل قانوني تقييدي على المظاھرات 
ئع لسجن المناصرين الحقوقيين. من واالحتجاجات التي ظلت توفر ذرا

، منظمات المجتمع المدنيفي مزيد من التراجع في مناصرة  2015و 2014الناحية العملية، ساھم غياب ھيئة تشريعية في مصر أثناء عامّي 
  ألنه لم يكن ھناك إال القليل من الفرص لالشتراك المباشر مع صنّاع القرار.

 في مصر المناصرة
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 على سبيل المثال،كامنة على التعبير والمناصرة.  لمكافحة اإلرھاب اشتمل على قيودٍ تشريًعا كاسًحا  ، أقرت الحكومة2015في أوائل عام 
من القانون على أن أي فرد ينشر أو يروج قصًصا حول أعمال إرھابية أو  35اعتماًدا على تعريف واسع "لألعمال اإلرھابية" تنص الفقرة 

جنية مصرية (حوالّي  500,000 – 200,000ة الدفاع يمكن أن يعاقب بغرامة قدرھا أخبار تتناقض مع التصريحات الرسمية لوزار
ته، يمكن أن تحظره المحكمة من ممارسة مھنته لمدة تصل خص القصة كجزء من مھمدوالر أمريكي). إذا نشر الش 64,000 – 25,000

ويج أفكار أو معتقدات تناصر ارتكاب أعمال إرھابية" إلى عام. يعاقب القانون أيًضا أي شخص يستخدم موقًعا إليكترونيًا لغرض "تر
  سنوات على األقل. 5بالسجن لمدة 

، أخضع أحد قضاة التحقيقات موظفي المجموعة المتحدة إلى استجوابات مطّولة على خلفية عملھم على وضع مسودة 2015مايو،  21في 
ھذه اإلجراءات القانونية من رسالة الحكومة بأنھا ال ترحب بأي مشروع قانون عن مناھضة التعذيب والمناصرة من أجل إقراره. تعزز 

  محاوالت للمناصرة واإلصالح القانوني الذي يشكل تحديًا لموقف الحكومة.

للمشاركة في صنع القرار الحكومي. بعض الكيانات الحكومية، بما  لمنظمات المجتمع المدنيال توجد آليات راسخة أو منھجية بشكل عام 
منظمات المجتمع مجلس الوطني للطفولة واألمومة، والمجلس الوطني للمرأة، ووزارة البيئة، تشترك في المشاورة المنتظمة مع في ذلك ال
بشكل واسع في وصولھا إلى الھيئات المختلفة لصنع القرار وقدرتھا على المناصرة ويتوقف ھذا  منظمات المجتمع المدني. تتفاوت المدني

  في ھذا األمر مع ذلك.على المؤسسة المشتركة 

 21. في 2015و 2014أثناء عامّي  منظمات المجتمع المدنيكانت ھناك حاالت معزولة من تحالفات المناصرة المرتكزة على قضية بين 
للتنديد  2015دعت ھذه الھيئة إلى االحتجاج في سبتمبر من عام عشرون نقابة مستقلة ھيئة تنسيق تُسمى تضامن.  ت، شّكل2015أغسطس، 

بقانون الخدمة المدنية الجديد ودعت إلى تعليقه، متھمة القانون على اعتبار أنه صدر عن طريق مرسوم رئاسي قبل تنصيب البرلمان بدون 
لن تكون في صالح الموظفين ويمكن أن تزيد الفساد  مشاورة أصحاب المصلحة المعنيين، وأن نظامه الجديد للرواتب، والتوظيف، واإلقالة

، أعلنت خمسون نقابة عمالية واتحاد عمالي إقامتھم لجنة تنسيقية للنقابات 2015في ديسمبر من عام  عالوةً على ذلك،والمحسوبيات. 
عمال مصر. أثناء االنتخابات البرلمانية،  العمالية المستقلة للمناصرة من أجل قوانين ديمقراطية لنقابات العمال ولفضح الفساد داخل نقابة

، اشترك عدد من المنظمات الفردية، وكذلك االئتالف المصري لمراقبة االنتخابات 2015التي تم تنظيمھا ما بين أكتوبر وديسمبر من عام 
ة لالحتفال باليوم العالمي لحقوق في مراقبة االنتخابات، كما شارك عدد من المنظمات الحقوقية أيًضا في لجنة الحريات في نقابة الصحاف

الحدث الذي حظي بحضور واسع وتضمن نقاشات عن قضايا حقوق اإلنسان وتوصيات لمعالجة وھو ، 2015بر، مديس 10اإلنسان في 
  الموقف.

ا عادة ما تقوم محدودة. عندما تشترك المنظمات األصغر في المناصرة فإنھ منظمات المجتمع المدنيعلى المستوى المحلي، تعتبر مناصرة 
  في شراكة مع مجموعات أخرى في مجالھا. حكومية أكبربذلك بصفتھا جزء من ائتالف، وغالبًا ما تقودھا منظمات غير 

مشتركة في موضوع تمكين اإلصالحات القانونية لدعم المجتمع المدني، وساعدت مناصرتھم في عامّي  منظمات المجتمع المدنيظلت 
 صياغتهفي  منظمات المجتمع المدنيالذي ساعدت  المنظمات غير الحكوميةإن مسودة قانون يد من القيود. على منع المز 2015و 2014

في ظل قيادة وزير التضامن االجتماعي فيما بعد د. أحمد البرعي تم سحبه عندما تولت د. غادة والي منصب الوزير في عام  2013في عام 
مسودة قانون جديد للمنظمات غير الحكومية احتوى على العديد  لصياغةمن االجتماعي لي لجنة داخل وزارة التضاا. خصصت د. و2014

على المسودة  المنظمات غير الحكومية. اعترضت 84وكانت حتى أكثر تقييًدا من قانون  المنظمات غير الحكوميةمن القيود الجديدة على 
 عالوةً على ذلك،وبين المجتمع الدولي.  لرفع الوعي حول المسودة محليًائق ، وأصدرت العديد من الوثايالجديدة لوزارة التضامن االجتماع

منظمة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني من  150و المنظمات غير الحكومية، قام إحدى عشر اتحاد إقليمي من 2014سبتمبر،  18في 
في نھاية األمر بسحب مسودة الوزارة وأرجأت النظر أربعة عشر محافظة بالمشاركة في مؤتمًرا لمناقشة مسودة القانون. وقامت الحكومة 

  في الموضوع إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية.

  

  4.7: 2015/  4.7 :2014 تقديم الخدمات:

مستقًرا تقريبًا أثناء عامّي  منظمات المجتمع المدنيظل تقديم الخدمات من 
تلعب دوًرا حاسًما في  المجتمع المدنيمنظمات . ال تزال 2015و 2014

تقديم الخدمات إلى المواطنين المصريين، وخاصة في المناطق الحضرية 
والريفية المحرومة من الخدمات حيث تعيش المجتمعات األقل حظًا. 
تتراوح ھذه الخدمات من الخدمات األساسية (مثل المياه المتنقلة، 

إلى الدعم األكثر تطوًرا (بما في  والوجبات التكميلية، والخدمات الصحية)
ذلك القروض الصغيرة، والتدريب على الوظائف، والتعليم، وإعادة 

في مصرتقديم الخدمات
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تقدم المقدار  –المرتكزة على أساس ديني التي تمتلك فروع محلية عديدة عبر البالد  منظمات المجتمع المدنيتقدم التأھيل، وتمكين المرأة). 
عيات تنمية المجتمع األصغر والموجودة تقريبًا في كل القرى الخدمات كذلك، ولكن غالبًا ما تكون األكبر من الخدمات الخيرية. وتقدم جم

منظمة مجتمع مدني قدمت  2,995ھذه الخدمات أقل في الجودة والتكرار. طبقًا للجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في مصر، فإن ھناك 
بالمائة تلقوا خدمات األيتام  42. ومن بين ھؤالء المنتفعين، 2014مصر في عام شخص في جميع أنحاء  2,262,350الخدمات إلى حوالّي 

بالمائة تلقوا  8بالمائة تلقوا خدمات الرعاية االجتماعية، و 22بالمائة تلقوا خدمات تستھدف األشخاص ذوي اإلعاقة، و 37والمسنين، 
  خدمات تنظيم األسرة.

 علىوجبة إلى الطالب في عشر محافظات، عالوةً على تقديم سلع غذائية رئيسية  21,000 ، قّدم بنك الطعام المصري حواليّ 2014في عام 
مواطن في محافظاتّي سوھاج وأسيوط لرفع وعيھم حول  36,000 إلى، وصلت ھيئة كير مصر 2015و 2014أسرة. في عامّي  240,000

قادرة أيًضا على الوصول إلى أعداد أكبر من المنتفعين. في  متوسطة الحجم المنظمات غير الحكوميةحقوق المرأة في الميراث، كما أن 
امرأة في سبعة  300,000َعِمل المركز المصري لحقوق المرأة مع شركاء محليين لتدريب حوالّي  على سبيل المثال،مجال حقوق اإلنسان، 

معية كاريتاس مصر، جعقدت ، 2015عام وعشرين محافظة في إطار مشروع حمل اسم أصوات النساء في مكافحة العنف ضد المرأة. في 
  طفل وأمھاتھم في حي روض الفرج لتطوير مشاركة العائالت في بناء المجتمعات. 115بالتعاون مع مؤسسة قوس قزح للتنمية، معسكًرا لـ 

أساسي على المعرفة المجتمعية لتحديد احتياجات وأولويات السكان الذين يخدمونھم. من النادر أن تنفذ  لبشك منظمات المجتمع المدنيتعتمد 
تقييمات دقيقة أو مسوحات قبل تقديم الخدمات إال إذا كان ذلك جزًءا من مشروع ممول من مانحين. يستھدف مدى  منظمات المجتمع المدني

، وغالبًا ما يتكون من عامة منظمات المجتمع المدنيمستفيدين خارج نطاق عضوية  نيمنظمات المجتمع المدالخدمات التي تقدمھا 
األخرى، والكيانات الحكومية، واألكاديمية، على سبيل  منظمات المجتمع المدنيأيًضا الخدمات إلى  منظمات المجتمع المدنيالجمھور. تقدم 

  .منظمات المجتمع المدنيل التي تقودھا المثال عن طريق تزويدھم بالمنشورات ودعوتھم إلى ورش العم

الخدمات مقابل رسوم رمزية أو مجانًا؛ ألنھا تلبي في المقام األول احتياجات الفقراء وھي على دراية  منظمات المجتمع المدنيتقدم معظم 
  بالقيود المالية التي تؤثر على مستفيديھم.

  

  4.2: 2015/  4.2 :2014 البنية التحتية:

بشكل  منظمات المجتمع المدنيتراجعت البنية التحتية التي تخدم قطاع 
، ويرجع ھذا بشكل رئيسي إلى العجز في التمويل 2014كبير في عام 

من ھذين العاملين  وتقديم قيود جديدة من جانب الحكومة، حيث أدى كلٌ 
بدون تغيير إلى انخفاض توفر دعم بناء القدرات. وبقي الموقف نسبيًا 

   .2015في عام 

ھناك عدد قليل جًدا من منظمات الدعم الوسيط أو منظمات الموارد 
المكرسة بشكل أساسي لدعم المجتمع المدني. تتضمن ھذه الكيانات 
القليلة مركز خدمات المنظمات غير الحكومية المصرية ومركز 
ير خدمات التنمية. نظريًا، تقدم االتحادات المتنوعة للمنظمات غ

الحكومية أيًضا بعض الدعم، إال أن ميزانياتھم المتدنية ال تسمح بتقديم 
الدعم إلى غيرھا من المنظمات كذلك وعادة ما يكون ھذا من خالل مشاريع محددة من  منظمات المجتمع المدنيمساعدة حقيقية. تقدم بعض 

منظمة  100تخصص والدعم الفني إلى مموعة المتحدة التدريب ال، قّدمت المج2015و 2014في عامّي  على سبيل المثال،تمويل المانحين. 
  في مجال المراقبة، والتوثيق، ورفع الوعي، وتقديم الدعم القانوني المتعلق بقضايا التعذيب.

وفاء ببناء القدرات والتمويل في سياق ال منظمات المجتمع المدنيات تزود سبعض الكيانات الربحية في القطاع الخاص مؤس أنشأتلقد 
بمسئولياتھا االجتماعية. ومن بين المنظمات الرائدة في تقديم المنح مؤسسة سويرس، وفودافون مصر لتنمية المجتمع، ومؤسسة كلنا واحد. 

  التي تركز على التنمية. منظمات المجتمع المدنيتدعم ھذه المنظمات بشكل أساسي 

اإلنسان غير الحكومية المستقلة، وھو . قام منتدى منظمات حقوق 2015و 2014واصل عدد من االئتالفات والشبكات العمل أثناء عامّي 
. وقام االئتالف 2014 نوفمبر في اإلنسان حقوق مجلس في لمصر الشامل الدوري االستعراضأحد ھذه االئتالفات، بتقديم تقرير أثناء 

 2014المصري لحقوق الطفل، المؤلف من أربعة وستين منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الطفل، بمواصلة نشاطه. في عامّي 
ث دعى االئتالف إلى تنفيذ المواد التي في صالح الطفل في الدستور، وإقرار مصر للبروتوكول االختياري الثال على سبيل المثال،، 2015و

التفاقية حقوق الطفل، والمحاكمات العادلة لألحداث، كما أصدر االئتالف تقارير عن االنتھاكات المرتكبة ضد األطفال، وأعلن في عام 
  .2016أن االئتالف سيأخذ زمام المبادرة في صياغة تقرير موازي يتم تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل في عام  2015

 في مصر حتيةالبنية الت
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العاملة في مجال حقوق  المنظمات غير الحكوميةظھرت ائتالفات جديدة أثناء ھذه الفترة التقييمة كذلك. تضمنت ھذه االئتالفات اتحادات 
رف التراثية شمال وجنوب سيناء (يونيو العاملة في مجال الحِ  المنظمات غير الحكومية)، واتحاد 2014اإلنسان والعدالة االنتقالية (يناير 

النوبية للدعم االجتماعي (أكتوبر  المنظمات غير الحكومية)، واتحاد 2014للمنظمات غير الحكومية (فبراير ، واتحاد رواد التنمية )2014
2015.(  

محدودة جًدا، وخاصة عند مقارنتھا بعامّي  2015و 2014للتدريب وبناء القدرات في عامّي  لمنظمات المجتمع المدنيكانت الفرص المتاحة 
فإن  عالوةً على ذلك،. يرجع التراجع بشكل أساسي إلى تضاؤل دعم المانحين والنقص في التمويل المتاح لبناء القدرات. 2013و 2012

، وقامت السلطات بحظر الفعاليات التدريبية من وقت إلى آخر. منظمات المجتمع المدنيالقيود المضاعفة قد قيّدت أنشطة بناء القدرات لدى 
، ألغت السلطات األمنية برنامج تدريبي حول المساواة بين الجنسين نظمه مركز المرأة للوعي 2015في أكتوبر من عام  على سبيل المثال،

 منظمات المجتمع المدنيالقانوني واإلرشاد. وحظرت السلطات أيًضا مدربين بريطانيين مرتبطين بالفعالية من دخول البالد. تمتلك 
الوصول إلى بعض بناء القدرات وكتيبات التدريب عن طريق اإلنترنت، إال أنه من غير الواضح إذا ما كانت ھذه الموارد تُستخدم بشكل 

  واسع أم ال.

 –بما في ذلك اإلعالم، والحكومة، وقطاع األعمال  –والقطاعات األخرى  منظمات المجتمع المدنيال تزال الشراكات عبر القطاعات بين 
على سبيل للمساعدة في تنفيذ أھدافھا.  منظمات المجتمع المدنيستثناًء وليس القاعدة. تقوم الوكاالت الحكومية في منسبات قليلة بالتعاقد مع ا

أشركت وزارة التضامن االجتماعي منظمات غير حكومية في تنفيذ بعًضا من أھدافھا التنموية، مثل مبادرتّي مستقبلنا في أيدينا  المثال،
أقل، المجلس القومي للمرأة بتنفيذ شراكات قومي للطفولة واألمومة، وبدرجة وقام المجلس الأطفال بدون مأوى التي تم مناقشتھا آنفاً. و

يشترك على سبيل المثال، للتشاور حول تطوير االستراتيجيات وخطط العمل. في إحدى المناسبات، ، المنظمات غير الحكوميةمحدودة مع 
مع المجتمع المدني كذلك، بما في ذلك من خالل الدعم الخيري من المؤسسات التابعة للشركات، كما ھو موصوف أعاله. القطاع الخاص 

، َعِملت منظمة نھضة المنصورة غير الحكومية مع الشركات لتعزيز التغيير المجتمعي المستدام من خالل بناء 2015و 2014في عامّي 
. عات زراعية لتحسين إنتاجية الفالحالقبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية في شراكات مع مشرو قدرات الشباب في حين اشتركت الھيئة

 ونادًرا ما تجد شراكات مجدية خارج نطاق ھذه األمثلة القليلة. 

 
 

 5.7: 2015/  5.7: 2014الصورة العامة: 

أقل  المجتمع المدنيمنظمات كان الخطاب اإلعالمي السلبي حول 
، خاصة بالمقارنة مع العامين السابقين 2015و 2014بروًزا في عامّي 

ال سيما مع وجود ھجمات إعالمية منھجية منظمة من جانب الحكومة 
 منظمات المجتمع المدنيعلى منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، فإن 

تمر بعض بشكل عام ال تتمتع بتغطية إعالمية موسعة أو إيجابية واس
منظمات المجتمع . تميل منظمات المجتمع المدنيالخطاب السلبي عن 

مناھج استراتيجية نحو اإلعالم، بينما إلى امتالك أو إنشاء  المدني
  تفتقر وسائل اإلعالم إلى الدراية حول القطاع.

على سبيل . منظمات المجتمع المدنيوتتفاوت التقارير اإلعالمية حول 
ات حماية المستھلك التي اشتركت في تدخالت لمراقبة األسعار واألسواق بتغطية إعالمية واسعة. وھناك منظمة تُسمى تمتعت منظم المثال،

عالوةً على . 2015و 2014جمعية المراقبة والجودة لحماية المستھلك كانت إحدى المجموعات التي تلقت تغطية واسعة وإيجابية في عامّي 
حقوق اإلنسان التي تعمل في حملة لمناھضة التعذيب، بما في ذلك المجموعة منظمات ، تلقت 2015في نوفمبر وديسمبر من عام  ذلك،

المتحدة، تلقت تغطية إعالمية إيجابية على نحو استثنائي، ربما الحتواء الغضب الشعبي المتصاعد من انتھاكات حقوق اإلنسان في مصر. 
  الفھم العميق للمجتمع المدني وأنشطة منظماته. إلىاإلعالمية عادة ما تعكس االفتقار ورغم ذلك، فإن التغطية 

حتى تاريخه، ليست ھناك دراسات تقيس الرأي العام للمجتمع المدني في مصر. على الرغم من الھجمات الفردية العرضية على مجموعات 
كملجأ  على سبيل المثال،للحصول على الدعم،  منظمات المجتمع المدني إلىي العام يسعى ة، فإن الرأحقوق اإلنسان في المنتديات العام

أخير لضحايا التعذيب من حيث الخدمات المقدمة والطريقة التي تُقدم بھا ھذه الخدمات. وھذه النظرة اإليجابية، مع ذلك، ال تنعكس على 
عالوةً على ن معھا عندما تقع تحت الھجوم أو تُحظر أنشطتھا. ، وال يبدو أنھا تُترجم إلى تضاملمنظمات المجتمع المدنيتبرعات الجمھور 

  فإن نظرة الرأي العام والحكومة للتمويل األجنبي ظلت سلبية. ذلك،

ال تزال نظرة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني قاتمة، ولكن مواقف الوكاالت والمسئولين يبدو أنھا انتھازية مع مواقف إيجابية بشكل 
  المنظمات التي تساعدھم على تحقيق أھداف معينة. أساسي تجاه تلك

في مصرالصورة العامة
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 بالنسبة للقطاع الخاص، يبدو أن الفجوة التاريخية في الثقة بين القطاع ومنظمات المجتمع المدني قد تقلصت. ھناك عدد من المشاريع اآلن
التنموية البشرية. كما ناقشنا سابقًا، فقد ، وخاصة األنشطة ذات األھداف االقتصادية واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدنيتدعم أنشطة 

لتنفيذ مشاريع مستدامة  لمنظمات المجتمع المدنيشّكلت العديد من الشركات الكبيرة مؤسسات، بما في ذلك مؤسسة سويرس التي تقدم منًحا 
مجموعات التي ترّكز على حقوق تلك ال منظمات المجتمع المدنيومشاريع تنمية مجتمعية. تستثني نظرة القطاع اإليجابية للشراكة مع 

  اإلنسان والتنمية السياسية مع ذلك، وھو فارقًا ينحاز إلى موقف الدولة.

منظمات تصبح أكثر فاعلية في استخدامھا لإلعالم االجتماعي لنشر أنشطتھا. عادة ما تمتلك  منظمات المجتمع المدنيبوجه عام، فإن 
على الفيس بوك للتفاعل مع قواعدھا الشعبية وتطوير صورتھا العامة. أما المنظمات صغيرة ومتوسطة الحجم صفحات  المجتمع المدني

التوسع في الكالم عن المنظمة وأنشطتھا، ومشاركة قصص األكبر فغالبًا ما يكون لديھا مواقعھا اإلليكترونية الخاصة التي تمكنھا من 
. لقد شّكلت بعض منظمات المجتمع المدنين ھذه المواقع عند تغطية النجاح والمنشورات. يحصل الكثير من الصحفيين على المعلومات م

المنظمات عالقات شخصية مع الصحفيين، مما يسھل تغطية إخبارية أكثر انتظاًما. تكون وسائل اإلعالم المحلية بوجه عام مھتمة ونشيطة 
  المحلية في مجتمعاتھا. منظمات المجتمع المدنيفي تغطية أنشطة 

لم تتقدم إال خطوات  –مباشرة  2011، وھي مبادرة بدأت بعد ثورة لمنظمات المجتمع المدنيوضع وإقرار مدونة سلوك  لم تتقدم عملية
يجب أن  منظمات المجتمع المدني، مما يعني أن منظمات المجتمع المدنيقليلة. ويمكن أن يرجع ھذا إلى الضغوط المالية والقانونية على 

 منظمات المجتمع المدنيتوّجه كل الوقت والموارد التي ال تنفق على األنشطة إلى جمع التبرعات والحفاظ على الذات. لم تتحسن شفافية 
أن تقدم تقارير سنوية إلى وزارة التضامن االجتماعي. في حين أن ھذا كان  المنظمات غير الحكومية، يجب على 84أيًضا. بموجب قانون 

تقارير مفصلة عن أنشطتھا وميزانياتھا، فإن المنظمات اآلن أقل رغبة في نشر  المنظمات غير الحكوميةا قبل عقود أن تشارك شائعً 
  تقاريرھا. يمكن أن يكون ھذا مرتبطًا بالخوف من التغطية اإلعالمية السلبية، خاصة في حالة المنظمات التي تتلقى تموياًل أجنبيًا.
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 4.8: 2015/  4.8: 2014 استدامة منظمات المجتمع المدني:

واجه العراق تحديات سياسية وأمنية 
 2014واقتصادية متعددة في عامّي 

، استولى 2014. في عام 2015و
اإلسالمية في العراق  تنظيم الدولة

 على الموصل، وكذلك على والشام
أجزاء من محافظات صالح الدين، 
واألنبار، وديالي في األجزاء الغربية 
والوسطى من البالد. شھدت المناطق 

المسيطر عليھا من جانب تنظيم الدولة انتھاكات صارخة لحقوق اإلنسان، وخاصة ضد األقليات الدينية 
من للتنظيم إلى زيادة النازحين داخليًا، حيث فر المدنيون  مثل اليزيديين والمسيحيين. أدى التوسع اإلقليمي

منظمات المناطق الخاضة لسيطرة تنظيم الدولة. ونتيجة لألزمات األمنية واإلنسانية، غيّرت الكثير من 
المحلية والدولية أنشطتھا لترّكز على اإلغاثة والخدمات للنازحين داخليًا، وكذلك لتوثيق  المجتمع المدني

في  منظمات المجتمع المدنيت حقوق اإلنسان المرتكبة من جانب تنظيم الدولة. ساعد زيادة عمل انتھاكا
، وكذلك عالقة ھذه المنظمات لمنظمات المجتمع المدنيمخيمات النازحين على تحسين الصورة العامة 

  بالحكومة.

  

البلد حقائق  

 بغدادالعاصمة: 

 ديمقراطي برلمانينوع الحكم: 

نسمة  37,056,169 السكان:
  )2015(إحصائية يوليو 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
 (تعادل القوة الشرائية):

دوالر (إحصائية   15,500
2015( 

 121 مؤشر التنمية البشرية:
(2015) 

 للعراق  منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

 
استدامة منظمات المجتمع 

 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 السالمة المالية

 المناصرة

 تقديم الخدمات

4.8متطورةاستدامة

4.8متطورةاستدامة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 
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العراق انتخابات برلمانية نتج عنھا انتقال  ، عقد2014في أبريل من عام 
نسبيًا إلى حكومة جديدة يقودھا رئيس  الطة مثير للجدل وإن كان سلميً للس

وخاصة في الربع الثالث  2014الوزراء حيدر العبادي. على مدار عام 
من العام، شھد العراق أزمة اقتصادية شديدة، وكان ھذا يرجع بدرجة 

ط مكونًا مثل عوائد النف، حيث تالعالميةكبيرة إلى انھيار أسعار النفط 
. ونتيجة لذلك، قّدمت الحكومة دعًما ماليًا رئيسيًا في الميزانية الوطنية

. من ناحية أخرى، كانت الدولة لمنظمات المجتمع المدنيمباشًرا أقل 
نظًرا لنقص  منظمات المجتمع المدنيأكثر انفتاًحا بشكل عام للتعاون مع 

على سد الثغرات الموجودة في  منظمات المجتمع المدنية الموارد وقدر
  تقديم الخدمات.

الذي رّكز على الفساد الواسع في الحكومة، والتقديم المتدني للخدمات، والقضاء الضعيف  –، أدى االستياء الشعبي المتزايد 2015في عام 
في حشد المظاھرات مثل تلك التي حدثت في ميدان التحرير في  منظمات المجتمع المدنيأدى إلى مظاھرات شعبية واسعة. ساعدت  –

بغداد في شھر يوليو ومظاھرات الجمعة األسبوعية التي حدثت بعد ذلك. قّدم رئيس الوزراء العبادي في نھاية األمر حزمة من اإلصالحات 
، وعقب العمليات التي بدأت في الربيع، حررت التي تعالج مطالب المتظاھرين، والتي أقرھا البرلمان في شھر أغسطس. في الوقت نفسه

أن  منظمات المجتمع المدنيالقوات العسكرية العراقية بعض المناطق من أيدي تنظيم الدولة، بما في ذلك تكريت، وسنجار، ثم ما لبثت 
  دين. بدأت في تنفيذ أنشطتھا في المناطق المحررة مؤخًرا، مثل تقديم المساعدة إلى السكان المدنيين العائ

، وزاد ھذا العدد ليصل 2014منظمة غير حكومية مسجلة مع نھاية عام  2,150طبقًا للمديرية الفدرالية للمنظمات غير الحكومية، كان ھناك 
منظمة غير حكومية مسجلة  2,300في إقليم كوردستان بأن ھناك حوالّي  المنظمات غير الحكومية دائرةأفادت . 2015في عام  2,591إلى 
  منظمة بعدھا بعام. 2,564و 2014اية عام في نھ

  
 4.4: 2015/  4.4: 2014البيئة القانونية: 

 
القانون المختص بالمنظمات غير الحكومية (القانون رقم  ال يزال

في  منظمات المجتمع المدنيھو الذي يحكم عمل  )2010لعام  12
 منظمات المجتمع المدني المنطقة الفدرالية للعراق، في حين تعمل

القانون المختص بالمنظمات غير  بموجبفي إقليم كوردستان 
إقليم الحكومية العاملة في إقليم كوردستان العراق (قانون حكومة 

). يعتبر القانون ممكنين نسبيًا، وكل 2011لعام  1كوردستان رقم 
ة تسجيل مباشرة مع متطلبات قليلة وحدود قانون ينص على عملي

زمنية واضحة الستجابة الحكومة للطلبات. بوجه عام، أصبحت 
أكثر سھولة إلى حٍد ما  لمنظمات المجتمع المدنيعملية التسجيل 

 منظمات المجتمع المدني، حيث أصبحت 2015و 2014في عامّي 
تم  منظمات المجتمع المدنيبالمائة من طلبات تسجيل  95العراقية بأن حوالّي  ةالمنظمات غير الحكومي دائرةأكثر دراية بالقانون. تفيد 

  قبولھا.

، أضافت 2015في عام عملية التسجيل قد ظھرت أثناء عملية إعداد التقرير وإن كانت ھذه التحديات ثانوية. في ھناك بعض التحديات 
ثيق مستنداتھم، معللة ذلك التغيير بالحاجة إلى المزيد من إجراءات الفرز السلطات الكردية فقرة في شروط التسجيل تطلب من المتقدمين تو

والمراجعة للطلبات للتأكد من عدم ارتباطھا بمنظمات إرھابية. كما سحب مجلس الوزراء الكردي حق الكليات والجامعات األجنبية في 
  ة لتجنب دفع رسوم أعلى كجامعات أجنبية.التسجيل كمنظمات مجتمع مدني بعد ما أستغلت الجامعات األجنبية ھذه الميز

في حكومة العراق الفدرالية،  المنظمات غير الحكومية دائرة( المنظمات غير الحكوميةإن المؤسسات الحكومية المسئولة عن تسجيل 
في إقليم كوردستان) غير قادرة على حل أي منظمة مجتمع مدني من جانب واحد ولكن يمكن أن تعلّق  المنظمات غير الحكومية ودائرة

. يمكن أن تطلب الحكومة أيًضا قرار قضائي بحل منظمات المجتمع المدنيأنشطة أي منظمة مجتمع مدني لمدة ثالثين يوًما النتھاكھا قانون 
نظر الحكومة بشكل سلبي،  منظمات المجتمع المدنياالنتھاكات الصارخة. إذا لفتت إحدى في حالة  منظمات المجتمع المدنيمنظمة من أي 

على سبيل المثال بالحديث ضد الفساد أو إدعاء انتھاكات ارتكبتھا قوات األمن، تكون المنظمة أقرب إلى مواجھة ھذه التحديات أو عقبات 
ام إلى الشبكات، إال أنھا يجب أن تقدم المستندات المطلوبة للتسجيل في مثل ھذه االنضم منظمات المجتمع المدنيبيروقراطية زائدة. تستطيع 

  الشبكات. 

 عراقالاستدامة منظمات المجتمع المدني في 

العراقفيالبيئة القانونية
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. أصبح التعامل مع ھذه منظمات المجتمع المدنية على يإن اإلدارات الحكومية متعاونة بشكل عام، ونادًرا ما يحدث تضييقات إدار
بدأت السلطات في صة عقب غزو تنظيم الدولة وسيطرتھا على مناطق معينة. ، مع ذلك، وخا2015و 2014اإلدارات أكثر تعقيًدا في عامّي 

التي تعمل في معسكرات النازحين الداخلين  منظمات المجتمع المدنيكركوك وداھوك ممارسة المزيد من اإلشراف والسيطرة على 
ظ بالعمل. كان ھناك عقبات إدارية متزايدة في الحصول على إذن المحاف منظمات المجتمع المدنيوحولھا. يطلب مسئولو كركوك أيًضا من 

  كذلك. في كال المكانين، على سبيل المثال، يُحظر العمل بدون موافقة رسمية من الحكومة. 2015ميسان والبصرة في عام 

ة على عوائدھا معفاه من كل الضرائب والرسوم الجمركي منظمات المجتمع المدنيعلى أن  2011لعام  1ينص قانون إقليم كوردستان رقم 
تُعفى من الضرائب والرسوم  2010لعام  12المسجلة بموجب القانون رقم  منظمات المجتمع المدنيوممتلكاتھا وأموالھا. في المقابل، فإن 

 منظماتالجمركية فقط إذا تقدمت للحصول على حالة "المصلحة العامة" وحصلت عليھا. يتم منح ھذه الحالة من جانب مجلس الوزراء إلى 
التي تم إنشاؤھا "لتحقيق المنفعة العامة". ال يحصل المتبرعون األفراد أو الشركات على مزايا ضريبية نظير تبرعاتھم  المجتمع المدني

  .لمنظمات المجتمع المدني

تصادية والعجز في أيًضا اكتساب الدخل من الحكومة في مقابل الخدمات التي تقدمھا، إال أن األزمة االق منظمات المجتمع المدنيتستطيع 
ل رسوًما بشكل عام أن تحصّ  لمنظمات المجتمع المدنيالقانون سمح . ي2014ثاني من عام الميزانية وضع نھاية لھذا الدخل في النصف ال

نية من بين التي تقدم الخدمات القانو منظمات المجتمع المدنيعلى الخدمات التي تقدمھا، لكن القليل من المنظمات ھي التي تقوم بذلك. تُعد 
  تلك المنظمات التي تجلب العوائد. 

أثناء عملية  منظمات المجتمع المدنيوقد ساعدوا الكثير من  منظمات المجتمع المدنيھناك رابطة من المحامين الشباب مدربين على قانون 
 منظمات المجتمع المدني. يتم مشاركة المعرفة القانونية أيًضا بين المنظمات وغالبًا ما يتم تمريرھا من 2015و 2014التسجيل في عامّي 

  الجديدة. منظمات المجتمع المدنياألكثر رسوًخا وخبرة إلى 
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مع وصول تنظيم الدولة إلى العراق وما ترتب عليه من أزمات 
في تغيير عملھا في عامّي  منظمات المجتمع المدنيإنسانية، بدأت 

نحو اإلغاثة والمساعدات للنازحين. ساعد ھذا الكثير  2015و 2014
م إدارة أنواع جديدة من من المنظمات في توسيع قدراتھا القائمة وتعل

كما ساعد ھذا المنظمات على بناء دوائرھا الشعبية  المشاريع،
أكثر ظھوًرا  منظمات المجتمع المدنيالمحلية، حيث أصبح عمل 

منظمات وأصبحت المجتمعات أكثر دراية بھذه المنظمات. وسعت 
أيًضا من دوائرھا الشعبية المحلية باالستجابة  المجتمع المدني

في  على سبيل المثال،بتنظيم الدولة. الحتياجات المجتمعات المتأثرة 
قي إلدارة الصراع ومھارات ناصر المركز العرا 2015عام 

بنجاح من أجل الحصول على موافقة البرلمان على رواتب  التفاوض
  موظف في القطاع العام يعيشون في مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة. 20,000ألكثر من 

م ھذا مع العجز في التمويل وعلى وجه راتيجية والرسائل مع ذلك. ويتفاقم إلى الخطط االستبوجه عا منظمات المجتمع المدنيتفقتر 
  وراء البقاء قصير األمد. فيمامن التفكير  منظمات المجتمع المدنيالخصوص نقص التمويل طويل األمد، حيث يثبط انعدام األمن المالي 

. على سبيل المثال، قامت جمعية األمل العراقية، 2015و 2014ٍد ما في عامّي تحسنت اإلدارة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني إلى ح
بإقرار سياسات الموارد البشرية، بما في ذلك التوصيفات  منظمات المجتمع المدنيومؤسسة المرتقى للتنمية البشرية، وعدد آخر من 

تفتقر إلى التوزيع الواضح للمسئوليات  منظمات المجتمع المدني الواضحة للوظائف، والھياكل اإلدارية. في مقابل ذلك، ال تزال الكثير من
أيًضا عرضة  منظمات المجتمع المدنيما تكون  تكريس األفراد أو الفِرق. غالبًا بين الموظفين وتميل إلى تغيير المھام والمشاريع بداًل من

في مناطق الصراع أو المخاطر  عالوةً على ذلك،ئيسية للمنظمة. لإلدارة بنظام القمة إلى القاعدة من جانب فرد واحد يتخذ كل القرارات الر
وضع سالمتھا وأمنھا على رأس إلى تجاھل أو التنازل عن األنظمة المؤسسية من أجل  منظمات المجتمع المدنياألمنية الشديدة، تضطر 

  أولوياتھا.

الدولية  المنظمات غير الحكومية، دخل عدد من 2014في عام . منظمات المجتمع المدنيال يزال تعيين الموظفين أحد التحديات لكثير من 
 المنظمات غير الحكوميةموظفين محليين وأتى معظم ھؤالء الموظفين من منظمات مجتمع مدني محلية. تكون  تالكبيرة إلى العراق وعيّن

إلى تعيين  منظمات المجتمع المدني، احتاجت الدولية بوجه عامة قادرة على دفع رواتب أعلى من المنظمات المحلية.  وعلى الرغم من ذلك

 العراقفي  القدرة التنظيمية



 

 

 
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2014/2015المدني لعامّي تقرير استدامة منظمات المجتمع                             26

نتيجة للمشاريع المتزايدة للنازحين داخليًا وإعادة بناء المناطق المحررة، مما  2015المزيد من الموظفين واستطاعت عمل ذلك في عام 
لديھا محاسبين في حين توظف القليل من  منظمات المجتمع المدنييتطلب المزيد من األفراد الميدانيين لتولي أنشطة اإلغاثة. إن معظم 

المنظمات مديري تقنية بوجه عام على أساس الحاجة. كان ھناك زيادة في العمل التطوعي كذلك وخاصة في معسكرات النازحين داخليًا. 
دة عن السنوات ھي زيابالمائة من كل العراقيين شاركوا في العمل التطوعي، و 27أجرتھا فيالق الرحمة أن  2015توصلت دراسة في عام 

بأقليم كوردستان بإعطاء خمسة عشر منحة للعمل التطوعي في عام  المنظمات غير الحكومية دائرةبھذا التوجه، قامت  السابقة. واعترافًا
  ، صاغت الحكومة قانونًا يحكم العمل التطوعي.2015، وفي عام 2014

وتر، والھواتف الذكية، يبية أساسية عصرية، بما في ذلك أجھزة الكمبفي العراق معدات مكت منظمات المجتمع المدنيتمتلك معظم 
  والوصول إلى اإلنترنت.

في تشجيع استخدام اإلعالم االجتماعي عن طريق اإلنترنت مثل الفيس  منظمات المجتمع المدنيساعدت المشاركة المتزايدة للشباب مع 
اإلعالم االجتماعي لتنظيم حمالت المناصرة منخفضة التكلفة، والحمالت  يمنظمات المجتمع المدنبوك، وتويتر، وانستجرام. استخدمت 

على  منظمات المجتمع المدنيعلى سبيل المثال لرفع الوعي حول كيفية مساعدة النازحين داخليًا. اعتمدت  –الترويجية، واإلعالنات 
بما في ذلك من خالل جمع التبرعات. ساعدت أدوات اإلعالم االجتماعي للتشبيك مع منظمات أخرى، وكذلك الكتساب الدعم الشعبي، 

  على تقليل التكاليف والوقت الذي يتطلبه توثيق المواد وتنظيمھا وأرشفتھا. منظمات المجتمع المدنيمثل جوجل درايف كذلك اإلنترنت 
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تحسنت السالمة المالية العامة لمنظمات المجتمع المدني إلى حٍد ما في 

، حيث زاد التمويل المحلي 2015وظلت ثابتة في عام  2014عام 
 منظمات المجتمع المدنيوالدولي، ويرجع ھذا بشكل كبير إلى دعم 

التي تعمل في المساعدة اإلنسانية والعمل الخيري. انخفض الدعم 
وعلى وجه الخصوص عقب األزمة االقتصادية  الحكومي، مع ذلك،

   .2014التي بدأت في أواخر عام 

، قّدمت المصادر المحلية المزيد من الدعم 2015و 2014في عامّي 
في المقام األول في شكل تبرعات  منظمات المجتمع المدنيالمالي إلى 

 . أدى شعور باإللحاحلدعم العمل المرتبط بالالجئين والنازحين داخليًا
وحجم االحتياجات اإلنسانية إلى انتشار صناديق التبرعات في المدن والبلدات. شّكلت بعض المؤسسات الدينية منظمات المجتمع المدني 
الخاصة بھا، مثل مؤسسة عين للرعاية االجتماعية، التي استطاعت جمع مبالغ كبيرة من التبرعات بسبب الدعم الذي تلقته من القادة 

لم تدعم األموال المحلية أيًضا بعض الدعم من رؤساء القبائل، على سبيل المثال في صالح الدين.  منظمات المجتمع المدنيالدينيين. تلقت 
لكنھا كانت موجھة حصريًا إلى إغاثة النازحين داخليًا. ظل  منظمات المجتمع المدنيفي معظمھا ورش عمل التدريب لجھود بناء قدرات 

على وجه الخصوص،  2014خاص المحلي محدوًدا جًدا على الرغم من ذلك. بعد األزمة االقتصادية في عام الدعم المقدم من القطاع ال
  .لمنظمات المجتمع المدنيكانت الكيانات الخاصة غير راغبة أو غير قادرة على تخصيص الموارد 

الدولية.  المنظماتتلقي التمويالت من المانحين األجانب، بما في ذلك من خالل المنح الفرعية والعقود من  منظمات المجتمع المدنيواصلت 
كان ھذا النوع من التمويل يميل أيًضا إلى دعم االستجابة لألزمات بشكل أساسي وجھود اإلغاثة، في حين تراجعت التمويالت الموجھة 

مليون دوالر لمنظمات المجتمع المدني لدعم النازحين داخليًا  500لعربية السعودية بمبلغ للمجاالت األخرى. تبرعت بعثة المملكة ا
مليون دوالر لھم. وّسعت منظمة اليونسكو أيًضا من عملھا،  130والالجئين، على سبيل المثال، في حين وّجه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بعٌض من  تإلى العراق، وقدم المنظمات غير الحكوميةالمدني المحلية. وصل عدد من  مما تربت عليه مزيد من التمويل لمنظمات المجتمع
ھذه المنظمات الدعم المالي في شكل منح فرعية للمجموعات المحلية، وتضمنت ھذه المنظمات ھيئة كير، وأوكسفام، وبعثة الشرق. ومع 

المنظمات غير فإن بعض  عالوةً على ذلك،ذلك، فإن الكثير من المنظمات غير الحكومية الكبيرة غادرت البالد نظًرا للموقف األمني. 
  المحلية.  منظمات المجتمع المدنيالدولية بدأت في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر دون العمل مع  الحكومية

مع تأثر الميزانيات بانھيار أسعارالنفط في عام  2015و 2014بوجه عام، تراجع التمويل الحكومي لمنظمات المجتمع المدني في عامّي 
تموياًل حكوميًا متواضًعا في إقليم كوردستان على  منظمات المجتمع المدنيقت وما ترتب عليه من خسارة في عوائد الحكومة. تل 2014

ومنح  منظمات المجتمع المدني، قّدم مجلس المرأة في إقليم كوردستان إحدى وأربعين منحة إلى 2015و 2014الرغم من ذلك. في عامّي 
للمشاركة في حملة  لمنظمات المجتمع المدنيعراقية منًحا ، منحت أيًضا وزارة الصحة ال2015مجلس البيئة ستة عشر منحة. وفي عام 

مليون دوالر حول الكوليرا. وعلى الرغم من ذلك، فإن ھذه المنح وكذلك العقود الحكومية  50صد لھا صحة التي رُ التوعية التابعة لوزارة ال
  المقدمة لمنظمات المجتمع المدني كانت غير مألوفة أثناء فترة إعداد التقرير.

العراقفيالسالمة المالية
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الحصول  منظمات المجتمع المدني. تستطيع منظمات المجتمع المدنيه عام، ال تساھم رسوم العضوية السنوية بشكل كبير في عوائد بوج
تكسب جمعية  على سبيل المثال،على العوائد من الخدمات التي تقدمھا، إال أن القليل منھا فقط ھو الذي يقوم بھذا عمليًا. في إقليم كوردستان، 

  ئد من تشغيل عيادات صحية، وتكسب مؤسسة المرتقى للتنمية االجتاعية عوائد عن طريق تقديم برامج تدريبية.األمل عوا

إلى حٍد ما أثناء إعداد التقرير. في السنوات السابقة، افتقرت  منظمات المجتمع المدنيتحسنت عملية إمساك السجالت واإلدارة المالية لدى 
إلى الشفافية ألن المنظمات نادًرا ما كانت تنشر تقاريرھا المالية وميزانياتھا وال تقوم بداًل من ذلك  ع المدنيلمنظمات المجتمالموارد المالية 

منظمات في إقليم كوردستان من  2011لعام  1في العراق، وقانون  2010لعام  12بإتاحة وصول الجمھور إليھم. يتطلب كٌل من قانون 
منظمات سنوية إلى الھيئة الحكومية المشرفة التي تقوم بإتاحة التقرير للجمھور. في حين أن القليل من  تقديم تقارير مالية المجتمع المدني
كانت تلتزم بشكل متزايد بالمتطلب وتسلم تقارير مالية. في إقليم  منظمات المجتمع المدنيقد واجه تبعات لعدم االمتثال، فإن  المجتمع المدني

لتعزيز ھذه الممارسة وتحفيز  منظمات المجتمع المدنيخطابات تقدير إلى بإرسال  غير الحكومية المنظماتكوردستان، بدأت دائرة 
لمنظمات المجتمع على ممارسة عملية إعداد تقارير مالية شفافة. كانت ھناك أيًضا زيادة في الدورات التدريبية  منظمات المجتمع المدني

الدولية مثل فيالق الرحمة بتدريب العديد من  منظمات المجتمع المدني. قامت 2015-2014على أنظمة اإلدارة المالية في عامّي  المدني
العراقية على تحسين أنظمتھا المالية. يطلب المانحون على الدوام تقارير مالية منتظمة، مما حدا بالكثير من  منظمات المجتمع المدني
  الي متخصص.الممولة من مانحين إلى إشراك مدير م منظمات المجتمع المدني
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على  منظمات المجتمع المدني، تحسنت قدرة 2015و 2014في عامّي 
تنظيم وتنفيذ حمالت المناصرة، وكذلك تحسنت عالقتھم بصنّاع السياسة 

في إقليم كوردستان  منظمات المجتمع المدنيبشكل عام. تمتعت بعض 
خاص مع الحكومة. أثناء فترة إعداد  إيجابية وتعاونية على نحوبعالقة 

وحكومة  منظمات المجتمع المدنيَعِملت  على سبيل المثال،التقرير، 
للشراكة والتنمية بين السلطات  2013اتفاق إقليم كوردستان على تنفيذ 

منظمات مما يعكس ثقة الحكومة في  العامة والمنظمات غير الحكومية
وكذلك فھم المسئولين الحكوميين للدور المھم الذي تلبعه  مدنيالمجتمع ال

في إقليم كوردستان  منظمات المجتمع المدنيھذه المنظمات. تمتلك 
ذ األنشطة مثل ورش العمل بيًرا إلى البرلمان حتى أنھا تنفوصواًل ك

البرلمان، وھي لجنة شئون المجتمع المدني تساعد داخل مبنى البرلمان مع حضور أعضاء البرلمان أحيانًا. ھناك لجنة خاصة دائمة في 
  وأعضاء البرلمان. منظمات المجتمع المدنيعلى تسھيل ھذه األنشطة وكذلك تعقد لقاءات مباشرة بين 

منظمات ، رّكزت 2015في حمالت مناصرة مبنية على قضايا معينة، وحقق بعضھا تقدًما كبيًرا. في عام  منظمات المجتمع المدنياشتركت 
على مجموعة من القضايا المحلية، بما في ذلك المركزية السلطة من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية، وتوزيع  لمجتمع المدنيا

عوائد النفط على المواطنين، وتفعيل المجالس االستشارية في المحافظات، وتسجيل النازحين داخليًا ورفع الوعي بحقوقھم (حملة أھلنا، 
أيًضا في مواضيع  منظمات المجتمع المدنيكاتف)، والحمالت المنفذة من جانب العيادة القانونية لحقوق المعاقين. اشتركت وكذلك مشروع ت

) ندوة في عام منظمات المجتمع المدنيبيئية. كجزء من حملة إنقاذ دجلة واألھوار العراقية، عقد المنتدى االجتماعي العراقي (ائتالف من 
بغداد حول حقوق المياه وسياسة المياه الوطنية لدى العراق، والمناصرة ضد تشييد سد إليسو. اشتلمت حمالت  مع مجلس محافظة 2014

وسائل اإلعالم االجتماعي وانتھاًء  على مدى واسع من األنشطة األخرى، ابتداًء بحمالت اإلعالن على منظمات المجتمع المدنيمناصرة 
  مقارنة بالسنوات السابقة. 2015و 2014وسع بشكل ملحوظ في ھذه الحمالت في عامّي بالمظاھرات العامة. كان ھناك مشاركة أ

، ضغط تحالف من 2014تحالفات وائتالفات مبنية على القضايا ألغراض المناصرة كذلك. في عام  منظمات المجتمع المدنيلقد شّكلت 
في عمليات السالم. في  المرأةالذي يعالج دور  1325يذ القرار بشكل فّعال على مجلس الوزراء إلصدار خطة لتنف منظمات المجتمع المدني
تحالف لدعم لجنة النزاھة للعمل مع لجنة البرلمان الدائمة المختصة بمكافحة الفساد.  منظمات المجتمع المدنيإقليم كوردستان، شّكلت 

ت االھتمام بالقضايا النسائية في كودرستان أعضاء في المجموعة النسائية لقانون العنف اذ منظمات المجتمع المدنيوھناك عدد كبير من 
تحالف الشبكات االنتخابية األربعة والتي تركز على  2015في عام  منظمات المجتمع المدنيالمنزلي. تتضمن التحالفات التي شّكلتھا 

مجتمع مدني واتحادات وترّكز على إصالح منظمات نى والتي تتضمن اإلصالح االنتخابي، وتحالف مجلس المؤسسات الدينية في المث
  العديد من السياسات المحلية.

من أجل اإلصالح السياسي،  منظمات المجتمع المدنيشھدت فترة إعداد التقرير أمثلة عديدة من الجھود الناجحة لحشد التأييد من جانب 
بشكل ناجح لتعديل قانون نقابات المعلمين على  منظمات المجتمع المدنياتحادات سواًء بشكل فردي أو من خالل االئتالفات. ناصر أحد 

 العراقفي  المناصرة
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، إلى إقرار 2015مجلس الوزاء ولجنة المعاشات في عام  منظمات المجتمع المدنيسبيل المثال. أدت أحد أھم الحمالت التي أشركت فيھا 
في البرلمان إلقرار قانون العمل  منظمات المجتمع المدني ، كما ناصرت بعض المنظمات ولجنةقانون جديد لمحافكحة غسيل األموال

منظمات المجتمع دعم الرأي العام بشكل متزايد دور  عالوةً على ذلك،. 2015وقانون األحزاب السياسية واللذان تم إقرارھما في عام 
  .2015و 2014لق الرحمة على مدار عامّي في المساعدة على تشكيل القوانين من خالل ھذه المناصرة طبقًا لدراسة أجرتھا فيا المدني

السياسي الذي يمس المجتمع المدني وحرية تكوين الجمعيات. َعِملت  حأيًضا في مناصرة متعلقة باإلصال منظمات المجتمع المدنياشتركت 
منظمات لمسودة إلى لجنة وقّدمت ا على سبيل المثال،على صياغة مسودة قانون حول تنظيم العمل في النوادي،  منظمات المجتمع المدني

 في البرلمان. المجتمع المدني

  
  4.6: 2015/  4.6 :2014 تقديم الخدمات:

 
على الخدمات الموجھة  2015و 2014رّكز تقديم الخدمات في عامّي 

للنازحين داخليًا، بما في ذلك تقديم المساعدات األساسية مثل الغذاء 
 منظمات المجتمع المدنيوالمياه والمستلزمات الطبية. بدأت بعض 

أيًضا توثيق انتھاكات حقوق اإلنسان داخل معسكرات النازحين داخليًا، 
بعض األحيان المشورة القانونية والنفسية لألفراد المعتدى  وقدمت في

عليھم أو المصابين بصدمات نفسية. ساعدت المشاركة المحسنة 
في اإلغاثة اإلنسانية على بناء قدرات  لمنظمات المجتمع المدني
على العمل بمرونة في مواقف األزمات.  منظمات المجتمع المدني

يًضا تقديم الخدمات األخرى مثل أ منظمات المجتمع المدنيواصلت 
المساعدة القانونية، وخدمات الرعاية الصحية، والبرامج التعليمية 

متنوعة على وجه  منظمات المجتمع المدنيوبرامج محو األمية، ودعم المجموعات األخرى الضعيفة والمھمشة. كانت الخدمات المقدمة من 
غاثة للنازحين داخليًا والالجئين على رأس ناك أيًضا تحول نحو وضع خدمات اإلان ھالخصوص في إقليم كوردستان، على الرغم من أنه ك

  األولويات.

منظمات المجتمع على تقديم الخدمات للنازحين داخليًا أولويات محلية، ولم يتم تشجيع مشاركة  منظمات المجتمع المدنيعّكس تركيز 
منظمات في االستجابة لإلغاثة فقط من جانب المانحين ولكن أيًضا كان مرحبًا به من جانب المواطنين المحليين. يتم تقديم خدمات  المدني

بوجه عام على الميزانيات المبنية على المشاريع السترداد قيمة الخدمات  منظمات المجتمع المدنيفي الغالب مجانًا، وتعتمد  المجتمع المدني
  مھا بداًل من تحصيل رسوم مقابل ھذه الخدمات.التي تقد

منظمات المجتمع عادةً إلى ما وراء عضوياتھا، وخاصة عند استھداف النازحين والالجئين. تسّوق  منظمات المجتمع المدنيتصل خدمات 
 منظمات المجتمع المدنير إلى مليون دوال 15 المنظمات غير الحكوميةأيًضا الخدمات للحكومة. في إقليم كوردستان، منحت دائرة  المدني

  لتقديم الخدمات في مجاالت عديدة من العمل العام، بما في ذلك البحث عن قضايا مثل السالمة المھنية وحوادث المرور.

في ضوء  في تقديم الخدمات، خاصة فيما يتعلق بإغاثة النازحين داخليًا. منظمات المجتمع المدنيتقدر الحكومة بوجه عام الدور الذي تلعبه 
لمساعدتھا في سد الثغرات  منظمات المجتمع المدني، اعتمدت الحكومة بكثافة أكبر على 2014األزمة الفدرالية المالية واالقتصادية في عام 

منظمات المجتمع التي خلفتھا في الخدمات العامة، وأشارت السلطات الحكومية المحلية على وجه الخصوص إلى تقديرھم للدعم المقدم من 
النشطة، في  منظمات المجتمع المدني، بدأت مجالس المحافظات في إرسال خطابات شكر وتقدير إلى 2015و 2014. في عامّي المدني

منظمات إشارة غير مسبوقة عن تقدير الحكومة. بدأت بعض مجالس المحافظات أيًضا في توجيه األفراد المحتاجين إلى المساعدة إلى 
، وافقت الحكومة في 2015بشكل علني في تدريب موظفيھا. في عام  منظمات المجتمع المدنيجھود رة التعليم . قّدرت وزاالمجتمع المدني

  .منظمات المجتمع المدنيلدور  وتقديرھاإقليم كوردستان على إنشاء فريق استشاري يتضمن منظمات مجتمع مدني في إشارة إلى ثقتھا 

  

 5.2: 2015/  5.2 :2014البنية التحتية:

 على سبيل المثال،، 2014بدور مراكز الموارد والدعم لمنظمات مجتمع مدني محلية أخرى. في عام  منظمات المجتمع المدنيتقوم بعض 
منظمة في شكل تدريب، وخدمات اجتماعية، و/أو منح، كما قامت مؤسسة جامعة النور  420قّدمت منظمة النجدة الشعبية دعًما إلى حوالّي 

المحلية، وتحديًدا في شكل بناء قدرات من خالل ورش عمل  منظمات المجتمع المدنيراقية بتقديم دعم مؤسسي إلى وجمعية األمل الع
  تدريبية، ومشاركة موارد معرفية، واستشارات.

العراقفيتقديم الخدمات
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، كان ھناك زيادة ملحوظة في جھود ائتالفات 2014ابتداًء من عام 
لمشاركة المعلومات، وكان ھذا يرجع جزئيًا  منظمات المجتمع المدني

إلى التھديدات األمنية الجديدة التي فرضھا تنظيم الدولة اإلسالمية في 
حاجة أكبر  منظمات المجتمع المدنيالعراق والشام. واجھت 

للتخاطب والتنسيق مع بعضھا البعض من أجل تنفيذ المشاريع في 
قامت بذلك من خالل مناطق خاضعة للتھديد أو في صراع مفتوح و

تضم واحدة من أكبر المجموعات  ائتالفات ومنتديات على اإلنترنت.
وھي منتدى المدافعين عن حقوق  على سبيل المثال،على الفيس بوك، 

عضو، بما في ذلك  25000تضم أكثر من  –اإلنسان والنشطاء 
منظمات مجتمع مدني، ونشطاء محليين، ومدافعين عن حقوق 

أعضاء المنتدى المعلومات بوجه عام حول انتھاكات حقوق اإلنسان، والتھديدات التي يتعرض لھا المدافعون عن حقوق  اإلنسان. يشارك
. توجد شبكة أخرى لغرض تبادل المعرفة، مثل شبكة السالم، وشبكة السالمة منظمات المجتمع المدنياإلنسان، واألنشطة المرتبطة بأنشطة 

من تبادل التقارير  منظمات المجتمع المدني، والشبكة العراقية لمنع الصراع. استفادت منظمات المجتمع المدني والتنمية، وشبكة ديالة لتنمية
  من خالل ھذه الشبكات واالئتالفات.

القضاء وصواًل إلى التدريب المبني على القضايا في مواضيع معينة مثل اتفاقية  منظمات المجتمع المدنيأثناء فترة إعداد التقرير، امتلكت 
على كل أشكاء التمييز ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، وتقوية الحوكمة المحلية والمواطنة، واستعادة وإعادة دمج المناطق 

إذا  منظمات المجتمع المدنيالمحررة من تنظيم الدولة. قّدم معھد الحرب والسالم تدريبًا على األمن الرقمي والذي عليه طلب كبير بين 
التدريب على  منظمات المجتمع المدنيا في االعتبار االستخدام المتزايد لوسائل االتصال عن طريق اإلنترنت. تلقى عدد قليل من أخذن

والذي يُعد أحد نقاط الضعف الشائعة بين قضايا القدرة التنظيمية مثل اإلدارة المالية، أو الموارد البشرية، أو التخطيط االستراتيجي، 
على طول البالد تمتلك الوصول إلى 2015و 2014في عامّي  منظمات المجتمع المدنيكانت  ا ناقشنا من قبل.كم ع المدنيمنظمات المجتم

سبعة كتيبات  على سبيل المثال،كتيبات التدريب، بما في ذلك كتيبات باللغتين العربية والكردية. أصدرت رابطة مدربي حقوق اإلنسان، 
  تدريبية باللغة الكردية. 

يُقدم من جانب مدربين أجانب خالفًا للمدربين المحليين. وعلى الرغم من ذلك، فإنه  لمنظمات المجتمع المدنيال يزال معظم التدريب المتاح 
عقدت منظمة ھيفوس وجمعية  على سبيل المثال،، تحسنت قدرة التدريب المحلي على قضايا حقوق اإلنسان. 2015و 2014اثناء عامّي 
. وفي اثناء 2014دريب المدربين إلثنّي وعشرين مدافًعا عن حقوق اإلنسان في أربيل بإقليم كوردستان في أغسطس من عام األمل دورة لت

ورشة عمل امتدت ألسبوع، تلقى المشاركون تدريبًا في حقوق اإلنسان، وكذلك مھارات تدريبية وأساليب تدريسية. قامت منظمة األمامي 
  ين عن حقوق اإلنسان في إقليم كوردستان.العراقية أيًضا بتدريب مدافع

على سبيل ، 2015شراكات جديدة مع كٍل من القطاعين الخاص والعام أثناء فترة إعداد التقرير. في عام  منظمات المجتمع المدنيشّكلت 
ت زين، وشركة كوريك شّكلت شراكة مع شركة اتصاال –وھي بناة العراق  منظمات المجتمع المدنيشّكلت إحدى منظمات تنمية  المثال،

الھواتف. وفي إقليم كوردستان، زادت شحن  قسائمتبرعات عن طريق  منظمات المجتمع المدنيتليكوم، وشركة آسيا تيل بأن تتلقى 
الشخصيات العامة من دعمھا لمنظمات المجتمع المدني المشتركة في أنشطة تعزيز السلم. بوجه عام، كانت الحكومة أكثر دعًما لمنظمات 

. دخلت وزارات منظمات المجتمع المدنيلمجتمع المدني وأكثر رغبة في تشكيل شراكات معھا نتيجة لألزمة المالية والحاجة إلى دعم ا
طلبت وزارة التعليم على  على سبيل المثال،، 2014. في عام منظمات المجتمع المدنيالصحة، والتعليم، واألوقاف كلھا في شراكات مع 

  في برامج محو األمية. منظمات المجتمع المدني وجه التحديد مساعدة

   
 5.2: 2015/  5.3 :2014 الصورة العامة:

  
تحسنًا كبيًرا في صورتھا العامة؛ إذ نما الدعم الشعبي لمنظمات المجتمع المدني،  2015و 2014في عامّي  منظمات المجتمع المدنيشھدت 

ى وكان يرجع ھذا جزئيًا إلى دور ھذه المنظمات في حشد المتطوعين والتبرعات لتوجيھھا إلى النازحين داخليًا وتنفيذ أنشطة اإلغاثة األخر
ما حدث في القوش لمشاريع التنمية االقتصادية مثل  منظمات المجتمع المدني تنفيذ إنوالذي كان يعتبر ضروريًا في األزمة اإلنسانية. 

كذلك. طبقًا  منظمات المجتمع المدنين بشكل كبير وملموس من صورة وزمار الذي تضمن مبادرات للمنح الفرعية وإدرار الدخل قد حسّ 
بشكل متزايد في أعمال المناصرة،  منظمات المجتمع المدنيالتي أجرتھا فيالق الرحمة، فإن العراقيين أيًضا دعموا دور  2015لدراسة 

بالمائة من العراقيين أن  50، قال 2015مساءلة الحكومة من خالل أنشطة المراقبة وغيرھا. بحلول عام ووالتأثير في القوانين والسياسات، 
، طبقًا لنفس الدراسة. وفي 2013بالمائة في عام  39غت وھي نسبة تزيد عن النسبة السابقة التي بل –المجتمع المدني أحدث فرقًا في حياتھم 

من أجل  منظمات المجتمع المدنيقد أيدوا إشارة إضافية على تحسن الدعم الشعبي، فإن ھناك عدد من رؤساء القبائل والشخصيات العامة 
. في عام منظمات المجتمع المدنيتحسين الصورة العامة لھؤالء الرؤساء والشخصيات أنفسھم، مما يعكس السمعة اإليجابية التي تتمتع بھا 

 ضد فساد الحكومة والخدمات العامة منظمات المجتمع المدني، أشادت القيادة الدينية الشيعية بالدور الھام للمظاھرات التي قادتھا 2015

 العراقفي  البنية التحتية
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 منظمات المجتمع المدنيالمتدنية في إحداث تغيير إيجابي. وقد جذبت 
  الكثير من األعضاء والمتطوعين من بين الشباب أثناء ھذه الفترة كذلك.

 2015أدت التغطية اإلعالمية الواسعة ألزمة النازحين داخليًا في عام 
التي تقدم  منظمات المجتمع المدنيى إلى إيالء بعض االھتمام اإلضافي إل

الخدمات اإلنسانية. كان ھناك تقدًما بين الصحف المحلية التي بدأت في 
وأنشطة ھذه المنظمات.  لمنظمات المجتمع المدنيمنح بعض المساحة 

بدأت أحد المحطات اإلذاعية في بابل أيًضا تقديم ساعة من البث الحي 
لى الرغم من ذلك، ال تزال العديد من لمنظمات المجتمع المدني مجانًا. ع

في مقابل  منظمات المجتمع المدنيوسائل اإلعالم تغطي فقط أنشطة 
  رسوم.

 على سبيل المثال،، 2014. في عام منظمات المجتمع المدنيتنظر الحكومة بوجه عام على المستويين المحلي والوطني بنظرة إيجابية إلى 
وأنشأ ثالث لجان استشارية مختصة بالمرأة، وحقوق اإلنسان، والبيئة.  منظمات المجتمع المدنيون مع اتفاقية التعا أقر البرلمان الكردي

على وجه التحديد في أحد الخطابات العامة بعد أزمة تنظيم  لمنظمات المجتمع المدنيأعرب الرئيس الكردي، مسعود برازاني، عن شكره 
في العمليات السياسية وصنع السياسات، مثل  منظمات المجتمع المدنيالدولة اإلسالمية في العراق والشام. ھناك نظرة أقوى بأن مشاركة 

وأكثر  منظمات المجتمع المدنييجابيًا تجاه مناقشات مسودات القوانين، زادت من شرعية ھذه المنظمات. أصبح القطاع الخاصة أكثر إ
منظمات ض إلى فكات إمدادات اإلغاثة بسعر مخاتعاونًا معھا كذلك، وخاصة في توزيع المساعدات. على سبيل المثال، قّدمت بعض الشر

  مثل اإلمدادات في مخيمات النازحين داخليًا. المجتمع المدني

بشكل متزايد على وسائل اإلعالم االجتماعي لنشر أنشطتھا وبناء صورة عامة إيجابية. شّكل أحد أعضاء  منظمات المجتمع المدنيتعتمد 
منظمات . بدأ الصحفيون أيًضا في بناء العالقات مع 2015في إقليم كوردستان أقسام للعالقات العامة في عام  منظمات المجتمع المدني

  المرتبط بالمناصرة من أجل اإلصالح السياسي والسياسات. المجتمع المدني منظمات، وخصوًصا لتغطية عمل المجتمع المدني

التي تمتلك سياسة داخلية  منظمات المجتمع المدنيبعد مدونة سلوك تشمل القطاع، وال يوجد إال قليل من  منظمات المجتمع المدنيلم تتبنى 
تقارير مالية سنوية إلى اإلدارة  المنظمات غير الحكوميةل، ال تقدم كل للشفافية فيما يتعلق بالموارد المالية واألنشطة. كما أشرنا من قب

كانت في طريقھا  منظمات المجتمع المدنيالحكومية المشرفة عليھم على الرغم من أن القانون يشترط القيام بذلك. ومع ذلك، فإن المزيد من 
  أكبر من األعوام السابقة.بشكل  2015و 2014إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ممارستھا في عامّي 

    
  

العراقفيالصورة العامة
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 األردن

 
 

 5.1: 2015/  5.0: 2014استدامة منظمات المجتمع المدني:
، واصلت 2015و 2014في عامّي 

األردن المعاناة من اآلثار الجانبية 
للصراعات الدائرة في جارتيھا 

والعراق. وجھت البالد أيًضا سوريا 
تحديات سياسية واقتصادية متواصلة 
بما في ذلك معدل البطالة المرتفع 

بالمائة) وتأثير العدد الضخم  12(
من الالجئين السوريين. بحلول عام 

، أصبح مخيم الالجئين في الزعطري رابع أكبر مركز سكاني في األردن، وفي أبريل في تلك العام 2014
مة المعسكر الثاني بالقرب من مدينة األزرق. في حين أن تدفق الالجئين السوريين إلى األردن فتحت الحكو

، فإنه طبقًا 2013تباطئ بشكل كبير بعدما فرضت الحكومة قيوًدا جديدة على الوافدين في أواخر عام 
 الجيء في بلد 630,000بـ  2015للمفوضية العليا لشئون الالجئين، قُدر عدد الالجئين المسجلين في عام 

  ماليين نسمة بقليل. 6ما يربو عن  إجمالي تعداد سكانھا يبلغ

قلة التضخم، باإلضافة إلى توسع طفيف والبالد نمًوا اقتصاديًا ھامشياً يقوده انخفاض أسعار النفط  تحقق
الالجئين في قطاع السياحة. ظلت معدالت الفقر والبطالة مرتفعة نسبيًا مع ذلك، وولد العدد الواسع من 

ولبنيتھا التحتية. فيما يتعلق بالتطورات، واصلت الحكومة تنفيذ  تحديات جديدة لموارد البالد المحدودة
، 2025، أطلقت الحكومة برنامج عمل األردن 2014عناصر عملية اإلصالح التي أطلقتھا على أعقاب الثورات العربية. في مايو من عام 

المتزايدة، والفقر، والبطالة. وتم تقديم قانون جديد وھو خطة تمتد لعشر سنوات للتطوير االقتصادي واالجتماعي لمعالجة تكاليف المعيشة 

 حقائق البلد

 عمانالعاصمة: 

 ملكي دستورينوع الحكم: 

 نسمة 8,117,564 السكان:
  )2015(إحصائية يوليو 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
 (تعادل القوة الشرائية):

دوالر (إحصائية   12,100
2015( 

 80مؤشر التنمية البشرية:
(2015) 

 لألردن منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

 
استدامة منظمات المجتمع 

 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 الماليةالسالمة 

 المناصرة

 تقديم الخدمات

5.0متطورةاستدامة

5.1معاقةاستدامة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 
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، ھادفًا 2015وتم اعتماده بموجب مرسوم في عام  2014للبلديات في عام 
إلى تعزيز الالمركزية عن طريق تحويل سلطة صنع القرار من الوزارات 

مة في عمليات صنع القرار. في عام إلى المحافظات وزيادة المشاركة العا
، قّدمت الحكومة أيًضا مسودة قانون انتخابي جديد سيزيد من التمثيل 2015

  ف التصويت المبني على العشائر.عِ ضْ التشريعي للمناطق الحضرية ويُ 

في األردن تواجه تحديات عديدة في عامّي  منظمات المجتمع المدنيظلت 
القانونية التي تحد من قدرتھا على ، بما في ذلك القيود 2015و 2014

المشاركة في المناصرة وحشد التأييد، والھياكل اإلدارية الداخلية الضعيفة، 
منظمات ظلت  ومع ذلك،واالعتماد المكثف على المانحين األجانب. 

نفذةً مشاريع في مجاالت الصحة، تلعب دوًرا حاسًما في تلبية االحتياجات التنموية على المستويين الوطني والمحلي، م المجتمع المدني
رير، بدأ والبيئة، والزراعة، والدعم االقتصادي، والتنمية الريفية، وبناء القدرات، واألنشطة الشبابية، والحكم الرشيد. أثناء فترة إعداد التق

  السوريين أو توسع في ھذه البرامج. في وضع البرامج المتعلقة باإلغاثة اإلنسانية المقدمة لالجئين منظمات المجتمع المدنيكذلك عدد من 

جمعية طبقًا لِسجل الجمعيات، وتم تسجيل ثالثمائة وثالثة  4,854، كان ھناك عدد إجمالي من الجمعيات المسجلة يبلغ 2015مع نھاية عام 
 .2015جمعية في عام  533، و2014وتسعين جمعية جديدة في عام 

 
 5.2: 2015/  5.0: 2014البيئة القانونية: 

 
ھو القانون  وتعديالته 2008لعام  51ال يزال قانون الجمعيات رقم 

المحلية واألجنبية  منظمات المجتمع المدنيتسجيل الرئيسي الذي يحكم 
، 51بعد تسجيل الجمعيات بموجب قانون . واإلشراف على ھذه المنظمات

المختصة لإلشراف. تعتمد الوزارة يحيلھم مجلس التسجيل إلى الوزارة 
المختصة على نوع الجمعية ويمكن أن تكون، على سبيل المثال، وزارة 
التنمية السياسية، أو وزارة السياحة، أو وزارة البيئة، أو وزارة الداخلية. 
تسجل الشركات غير الھادفة للربح لدى وزارة التجارة والصناعة بموجب 

. ھناك أيًضا فئة خاصة من المنظمات 2010لعام  73قانون الشركات رقم 
ة بناًء على لل بموجب قوانين منفصجِّ الملكية غير الحكومية التي تُسَ 

  مراسيم ملكية ومصادقات برلمانية.

يسمح للحكومة برفض طلبات التسجيل بدون إبداء  51يُرفض تسجيله، فإن القانون رقم  منظمات المجتمع المدنيفي حين أن القليل من 
ألھدافھا وغاياتھا. اعتبر مسئولو التسجيل نظًرا  منظمات المجتمع المدنيتم رفض تسجيل عدد متزايد من  2015و 2014تعليل، وفي عامّي 

تم  على سبيل المثال،ة، أو لديھا أجندة سياسية أو دينية أو ثقافية معينة. أھداف ھذه المجموعات غامضة وغير متوافقة مع الثقافة المحلي
، سعت الحكومة أيًضا إلى الحد من عدد 2015تبشيرية تابعة لجمعية الفرسان على أساس أھدافھا الدينية. في عام رفض تسجيل جمعية 

بشكل أكبر على عملھم األغاثي. كان ھذا يرجع جزئيًا إلى جھد الجديدة التي تتشكل وتسجل للعمل مع الالجئين من أجل السيطرة المنظمات 
تحويل األموال الموجھة إلى السوريين بواسطة المنظمات االحتيالية. كان ھناك أيًضا على األقل مثااًل واحداً الرامي إلى التقليل من مخاطر 

  متورطًا في قضية قانونية جارية في المحاكم.دني كان لمنظمة تم رفض طلب تسجيلھا ألن أحد األعضاء المؤسسين لمنظمة المجتمع الم

منظمة مجتمع مدني  108: تم حل منظمات المجتمع المدنيالتي تنص على حل  51أحكام القانون بشكل أقوى لتنفيذ تحركت الحكومة أيًضا 
نظمة مجتمع مدني، إما بدعاوى م 189، تم حل ما جملته 2015في عام و. 2013، مقارنة باثنين وستين منظمة في عام 2014في عام 

انتھاك قانون الجمعيات أو بطلب من الھيئة التي تحكم عمل المنظمة. على سبيل المثال، حلّت وزارة التنمية االجتماعية جمعية خيرية في 
ب ما يقتضه محافظة الزرقا بدعوى أنھا تلقت تمويالت من جھات غير أردنية بدون الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة حس

  .51القانون رقم 

. تحتوي بعض أحكام القانون على لغة غامضة تسمح بسلطة تقديرية 51، عيّن مجلس التسجيل خبيًرا لمراجعة القانون رقم 2014في عام 
، بما في ذلك حل ھذه المنظمات، وكذلك آليات للمشاركة منظمات المجتمع المدنيكبيرة للحكومة، وخاصة إجراءات فرض عقوبات على 

فيما يخص االشتراك في "أنشطة سياسية"  منظمات المجتمع المدنيالسياسية. على سبيل المثال، الحظر الواسع الذي يفرضه القانون على 
. تفيد التقارير بأن مراجعة الخبير نتج بھاوالذي يسمح بتفسيرات واسعة ويعطي السلطات سلطة التقدير في تحديد ماھية األنشطة المسموح 

ية، يقال عنھا صياغة تعديالت، إال أن ھذه التعديالت لم يتم إصدارھا رسميًا أو نشرھا علنيًا أثناء فترة إعداد التقرير. طبقًا للبيانات الرسم

 في األردن منظمات المجتمع المدنياستدامة 

البيئة القانونية في األردن
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بأھداف  منظمات المجتمع المدنيوربط عمل  نيمنظمات المجتمع المدبأن التعديالت كانت ترّكز على تقوية مباديء الحوكمة الرشيدة لدى 
  التنمية الوطنية لألردن.

أحيانًا عقبات إدارية عند التعامل مع مؤسسات الحكومة، بما في ذلك  منظمات المجتمع المدنيعمليًا، تواجه  كما ھو مطبقبموجب القانون 
يجوز للوزارة المشرفة أن تنشأ لجان إلجراء  على سبيل المثال،. المعامالت اإلدارية المتأخرة، وسوء استخدام السلطة من جانب المسئولين

، تحديًا إضافيًا لحرية الرأي والتعبير لدى 2014يمثل قانون منع اإلرھاب األردني، المعدل عام . لمنظمات المجتمع المدنيتدقيقات مالية 
المعدل، تم توسيع تعريف "األعمال اإلرھابية" لتشمل  ، بما في ذلك التعبير على اإلنترنت. بموجب القانونمنظمات المجتمع المدني

وسيلة عامة أخرى "لتسھيل األعمال اإلرھابية أو دعم جماعة، أو منظمة، أو جمعية ترتكب أعمااًل إرھابية أو  أياستخدام اإلنترنت أو 
 بدعمھاصفحتھا على الفيس بوك شيء ما يوحي على  منظمات المجتمع المدنيتروج أفكارھا أو تمولھا." وبناًء عليه، فإنه إذا نشرت إحدى 

  لجماعة "تروج أفكاًرا إرھابية" فإنھا يمكن أن تكون نفسھا مسئولة عن ارتكاب عمل إرھابي.

، قدمت الحكومة أيًضا قيوًدا جديدة على التبرعات الخيرية من أجل منع التمويل الممكن للمنظمات اإلرھابية. يفرض القانون 2015في عام 
قي تمويل من مصادر أجنبية أنه يجب عليھا التقديم على موافقة من مجلس الوزراء لالتي تسعى لت منظمات المجتمع المدنيعلى  51رقم 

بإقرار نموذج تقديم  2015والحصول على ھذه الموافقة. شددت الحكومة في تنفيذھا متطلبات القانون فيما يخص التمويل األجنبي في عام 
نظمة المجتمع المدني عندما تلتمس الموافقة على تلقي أموال أجنبية واستخدامھا. يشمل طلب التقديم أربع صفحات جديد يجب أن تستخدمه م

من األسئلة التفصيلية، عالوةً على طلب عدد من المستندات الداعمة، وھذا يضع عقبة إضافية مستھلكة للوقت في طريق تلقي التمويل من 
  خارج األردن.

. ومع ذلك، كان ھناك بعض الدعوات لمنظمات المجتمع المدنيفي القوانين أو اللوائح التي تحكم المعاملة الضريبية  لم يكن ھناك تغيرات
 لمنظمات المجتمع المدنيأسوةً بالھيئات الحكومية. ال يزال القانون يسمح أن يتم إعفاءھم كليًا من الضرائب  منظمات المجتمع المدنيمن 

  بكسب الدخل من تقديم سلع وخدمات معينة، مثل الدورات التدريبية.

موظف متخصص في القانون، مما يضع عبئًا إضافيًا على  منظمات المجتمع المدني، طلبت نقابة المحامين أن يكون لدى كل 2014في عام 
قدرة لتوظيف موظفين قانونيين. تفرض الحكومة كاھل الكثير من المنظمات، وكثير من ھذه المنظمات تكون صغيرة الحجم وليس لديھا 

توظيف  منظمات المجتمع المدنيال يفرض على موظفي  51غرامة على المنظمات في حالة عدم االمتثال، على الرغم من أن القانون رقم 
تقدم خدمات االستشارات حتى قبل طلب نقابة المحامين، كان لدى األردن الكثير من المنظمات التي  عالوةً على ذلك،خبير قانوني. 

ألن المنظمات سعت للحصول على المشورة القانونية فقط عندما كان  ، وكثير منھا كان غير مستغل؛منظمات المجتمع المدنيالقانونية إلى 
  ھنك حاجة تدعو إلى ذلك.

  

  5.4: 2015/  5.4 :2014 القدرة التنظيمية:

خطوات فّعالة  منظمات المجتمع المدني، اتخذت 2015و 2014في عامّي 
في إشراك المجتمعات المحلية، وبناء الدوائر الشعبية، خاصة بين 

آليات لتحديد القضايا  منظمات المجتمع المدنيالشباب. وضعت بعض 
َعِمل  على سبيل المثال،ذات األولوية، مثل العنف والعدالة االجتماعية. 

األعلى للسكان مع شركاء محليين لتحديد أولويات البحث ونشر  المجلس
كان العمل التطوعي بين الشباب نتائجه لكل المراكز البحثية في األردن. 

من السنوات السابقة، حيث  2015و 2014عامّي  فيبوجه عام أكثر قوة 
على سبيل تولت بعض المنظمات القيام بجھود للعمل مباشرة مع الشباب. 

، على 2014تعمل مؤسسة قادة المستقبل، التي تأسست في عام  ،المثال
التماسك االجتماعي بين الشباب. وفي  اء القدرة القيادية للشباب وتعزيزبن

تولى الشباب قيادة عدًدا من المبادرات الوطنية التطوعية، مما  2014عام 
ى إشراك ، وھي تھدف إل2014"كل خطوة بتعمل فرق" في عام  تم إطالق مبادرةيعكس االشتراك المتزايد للشباب في العمل التطوعي. 

لمشاركة في مشاريع الخدمة المجتمعية. وسف تشرك المبادرة فيما بعد الطالب في المدارس عبر األردن الشباب األردني وتمكينه من ا
  بالتعاون مع وزارة التعليم.

  
أكد أن  – 2014أكد تقييم مؤسسي أجراه برنامج دعم المبادرات المدنية في األردن الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في عام 

منظمات المجتمع المدني ال تشترك في تخطيط استراتيجي كبير. وفي غالب األمر، فإن منظمات المجتمع المدني الكبيرة والمنظمات الملكية 
أما المجموعات الصغيرة حكومية ھي فقط من يمتلك القدرة على وضع خطط واضحة المعالم ودمجھا في صنع القرار التنظيمي. غير ال

 القدرة التنظيمية في األردن
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ق فتقوم فقط بتشكيل الرؤى والرسائل المؤسسية. عالوةً على ذلك، حتى بين تلك المنظمات التي لديھا خطط استراتيجية، فإن الكثير منھا يخف
، نفّذ برنامج دعم المباردات المدنية في األردن برامًجا لدعم إضفاء الطابع المؤسسي على 2014في عام تابعة شروطھا. في االلتزام بھا أو م

منظمات المجتمع المدني ومساعدتھا على وضع خطط استراتيجية. ومع ذلك، فإن التأثير طويل األمد لھذه البرامج يعتمد على اشتراك 
  يع ذات مدد أطول ووصول إلى تمويل مستدام.منظمات المجتمع المدني في مشار

مات إن اإلدارة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني ضعيفة، ويرجع ھذا جزئيًا إلى أن البيئة القانونية ال تقدم إرشاًدا واضًحا لمساعدة منظ
المدني وأنظمتھا اإلدارية، بما في ذلك المجتمع المدني على تشكيل ھياكل حكم قوية. ال تزال اإلطارات المؤسسية لمنظمات المجتمع 

  القواعد واللوائح الداخلية غير متطورة.

ال تزال الغالبية العظمى من عمل منظمات المجتمع المدني مبنيًا على المشاريع، وليس على المدى الطويل، مما يحد من تطوير التعيين 
، ترك عدد مسبوق من موظفي منظمات المجتمع 2015و 2014في عامّي  الدائم للموظفين، والھياكل اإلدارية الدائمة. عالوةً على ذلك،

عام  المدني ھذه المنظمات لالنضمام إلى المنظمات الدولية العاملة في األردن. تكون المنظمات الدولية التي لديھا مشاريع كبيرة قادرة بشكل
في التمويل. إن نقص التمويل طويل األمد، وكذلك نقص على تقديم رواتب أعلى من المنظمات المحلية التي تواجه في الغالب عجز 
ن في والكوادر الفنية واإلدارية واستبقاءھم. يساھم المتطوعاإلطارات المؤسسية واألنظمة اإلدارية، ال يعطي للوظائف األمان الالزم لجذب 

  الت مقابل عمله.قوة عمل منظمات المجتمع المدني، لكن الكثير منھم يسعى للحصول على تعويض أو بدل تنق

دات ال يزال التطور الفني لمنظمات المجتمع المدني معتمًدا على التمويل والمتطلبات الفنية للمشاريع الممولة. تمتلك المنظمات الكبيرة مع
ألصغر على قياسية متطورة مثل أجھزة الكمبيوتر والبرامج، والطابعات، والھواتف الخلوية، وأجھزة الفاكس، في حين تعتمد المنظمات ا

 المعدات األساسية. أما الوصول إلى اإلنترنت فھو متاح على نطاق واسع وبتكلفة معقولة.

 
 5.2: 2015/  5.2 :2014 السالمة المالية:

في  لمنظمات المجتمع المدنيحدث تحسن طفيف في تقديم الدعم المالي 
قدم  على سبيل المثال،. 2015و 2014وعامّي  2013األردن ما بين عام 

برنامج صندوق الملك عبد هللا للتمكين الديمقراطي التمويل لعدد من 
المبادرات الفردية، بما في ذلك التدريب على تقنية المعلومات وإعادة 

ماليًا  التأھيل ألفراد الجيش المتقاعدين، ومنح دراسية للطالب المحتاجين
واإلرشاد الوظيفي إلعداد والمتفوقين دراسيًا في الجامعات الحكومية، 

الشباب لدخول سوق العمل. زاد الدعم المقدم للمنظمات الخيرية إلى حٍد 
، مثل مركز الملك حسين للسرطان، وتكية 2015و 2014ما في عامّي 

عم على أم علي التي تقدم الطعام إلى الجوعى والمحتاجين. أتي ھذا الد
من المانحين،  والمحسنين، وغيرھم وجه التحديد من أعضاء المجتمع،

انطالقًا من  –التي كانت بالفعل خاضعة للموافقة الحكومية المسبقة  –إال أن الحكومة قد كثّفت تنظيم التبرعات الخيرية من غير األردنين 
  الخوف من احتمال تسرب األموال إلى المنظمات اإلرھابية.

لتقديمھا الخدمات في شكل استشارات فنية، ومساعدة في بناء القدرات، وبعض الدعم  منظمات المجتمع المدنيحكومة الدعم إلى تقدم ال
 المالي المحدود لتغطية التكاليف األساسية. تقدم وزارة المالية ووزارة الشئون البلدية دعم حكومي إضافي لمنظمات المجتمع المدني، على

المنظمات الملكية غير الحكومية بوجه عام  تتلقىباستخدام المرافق البلدية مجانًا.  لمنظمات المجتمع المدنيريق السماح سبيل المثال، عن ط
تلقت المنظمات الملكية غير الحكومية تموياًل من وزارة التخطيط  على سبيل المثال،تموياًل حكوميًا أكثر من أي منظمة مجتمع مدني آخر. 

  نفيذ مشروع جيوب الفقر الذي يعالج المجتمات المحرومة عبر األردن.والتعاون الدولي لت

، يقدم القطاع الخاص مقداًرا محدوًدا من الدعم عبر برامج المسئولية االجتماعية للشركات. نجحت بعض المنظمات أيًضا في هفي الوقت ذات
الخاص بالشراكة بين القطاعين  2014فإن قانون عام  ومع ذلك،جمع الدعم المحلي المالي والعيني من خالل األنشطة الخيرية واإلغاثية. 

لكة والمشاريع المشتركة بين القطاعين، لم يُستخدم مالعام والخاص الذي يھدف إلى تشجيع مشاركة القطع الخاص في التتنمية االقتصادية للم
تراجًعا في الدعم  2014في عام  مات المجتمع المدنيمنظشھدت  عالوةً على ذلك،. منظمات المجتمع المدنيبعد لتسھيل تدفق الدعم إلى 

المقدم من جانب القطاع الخاص حيث أنشأت العديد من الشركات الكبيرة مبادرتھا وبرامجھا الخاصة وخاصة في مجال المشاريع 
خطوات مشابھة. حّولت  ردناتخذت شركتا أمنية وتليكوم، وھما شركتان كبيرتان لالتصاالت في األواالجتماعية مثل منصة زين لإلبداع. 

  وخبرتھا في تنفيذھا. منظمات المجتمع المدنيوأبعدت دعم  منظمات المجتمع المدنيوجھت إلى مثل ھذه المبادرات األموال التي 

ر، تم إطالق أثناء فترة إعداد التقري منظمات المجتمع المدنيد أرقام رسمية عن مبالغ التمويل األجنبي التي تدفقت إلى في حين أنه ال يوج
ة، وبرنامج تكامل ردني لالتصال والمناصرة والسياسعدد من المشاريع التي تم دعمھا من جانب ممولين خارجيين بما في ذلك المشروع األ

السالمة المالية في األردن
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وروبي، األردن للنوع االجتماعي الذي تم تمويلھما من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. يتضمن الممولون الرئيسيون اآلخرون االتحاد األ
  المفوضية العليا لشئون الالجئين، وزارة التنمية الدولية البريطانية.

 منظمات المجتمع المدنيمن جانب برنامج دعم المبادرات المدنية في األردن وخلص التقييم إلى أن  2014تم إجراء تقييم مؤسسي في عام 
تموياًل من أكثر من مصدر أو مصدرين. إن العدد المحدود لمصادر  لم تنوع بشكل فّعال من مصادر تمويلھا. نادًرا ما تتلقى أي منظمة

ي التمويل للمنظمات المحلية يرجع جزئيًا إلى دخول المنظمات الدولية إلى األردن. بدأت المزيد من المنظمات األجنبية العمل في األردن ف
  ه من قبل.، وبدأت تمتص التمويل الذي كانت المنظمات المحلية تتلقا2015و 2014عامّي 

يميل معظم المانحين األجانب إلى دعم برامج ومشاريع محددة، مما يحتم على المجموعات المحلية في الغالب االعتماد على الدخل الدوري 
 بشكل منظمات المجتمع المدنيقصير األمد في مقابل الدعم المؤسسي طويل األمد. يكون دعم المانحين فنيًا بشكل كبير وماليًا وال تسعى 
ھيئة  – منظمات المجتمع المدنيعام إلى محاولة زيادة عضويتھا من أجل زيادة دخلھا من الرسوم التي تتلقاھا من األعضاء. قام منتدى 

قاموا في  –المجتمع المدني، وشركاء حكوميون رئيسيون معنيون بحقوق اإلنسان، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان منظمات تنسيقية تضم 
  ث أي تقدم ملموس.حدِ ، لكن ھذا لم يُ منظمات المجتمع المدنيجزئيًا باستكشاف قضايا تمويل  2015أواخر عام 

ل الرسوم مقابل الخدمات المرتبطة بالصحة، والخدمات تحصّ  منظمات المجتمع المدنيعالوةً على جمع رسوم العضوية، فإن بعض 
 منظمات المجتمع المدنياالجتماعية، والتدريب، واالستشارة القانونية من أجل المساعدة على معادلة التكاليف التشغيلية. لقد نظرت بعض 

  في محاولة إنشاء صناديق وقف لدعم ھذه الخدمات.

 بوجه منظمات المجتمع المدنيتسليم تقارير إدارية ومالية سنوية، وتستجيب  ت المجتمع المدنيمنظمايفرض اإلطار القانوني لألردن على 
دوالر أمريكي)، فيجب عليھا إشراك مدقق  4200دينار أردني (حوالّي  3000عام إلى ھذه المتطلبات. إذا تخطت الميزانية السنوية للمنظمة 

  خارجي.

 
 5.2: 2015/  5.1 :2014المناصرة:

شق طريقھا بصعوبة في مجال  منظمات المجتمع المدنيواصلت 
المناصرة بشكل فّعال وإنشاء روابط مستدامة مع صنّاع القرار في 

زاد إلى  منظمات المجتمع المدنيالحكومة. في حين أن التنسيق بين 
منظمات المجتمع من جانب  ، فإن المناصرة2015حٍد ما في عام 

  بوجه عام تراجعت على مدار فترة إعداد التقرير. المدني

، كان ھناك اتصال مباشر بشكل أكبر إلى حٍد ما بين 2014في عام 
وصنّاع السياسة، بما يشمل االتصال عبر  منظمات المجتمع المدني

في  منظمات المجتمع المدنيدائرة األحزاب السياسية وممثلي 
ھذه غير منظمة أو متسقة فإن قنوات االتصال  ومع ذلك،البرلمان. 

عالوةً ومعظم األمثلة ھي جھود فردية مبنية على العالقات الفردية. 
عندما تناولت الھيئة  في وضع السياسات الوطنية والتشريع. منظمات المجتمع المدنيكان ھناك تراجع بوجه عام في إشراك  على ذلك،

لن يكون لھا دور  منظمات المجتمع المدنيعلى سبيل المثال، أصبح جليًا أن ، 2014التشريعية قضية الالمركزية بالقرب من نھاية عام 
مسودة قانون االنتخابات  تفي وضع القانون الجديد للبلديات. كان كان لمنظمات المجتمع المدني دور ھامشيتلعبه. وبطريقة مماثلة،  كبير

ن اآلخرو منظمات المجتمع المدنيقانون الجديد، وسلّم ممثلو في وضع مسودة ال منظمات المجتمع المدنياستثناًء؛ حيث شارك ممثلو 
في وضع التشريع والسياسة،  منظمات المجتمع المدنيعندما تم إشراك ممثلي  ومع ذلك،. 2015اقتراحات لتعديل المسودة في أواخر عام 

الذين شاركوا في وضع مسودات القوانين أو  منظمات المجتمع المدنيفإن ممثلو  عالوةً على ذلك،يبدو أن إشراكھم كان رمزيًا فحسب. 
  .منظمات المجتمع المدنيكممثلين عن  واكان قد وقع عليھم االختيار كأفراد وليس 2015و 2014اشتركوا في لجان وطنية في عامّي 

يھدف ائتالف ھمام  المثال،على سبيل مع تشكيل االئتالفات الجديدة.  2015إلى حٍد ما في عام  منظمات المجتمع المدنيتحسن التنسيق بين 
لحوكمة، ودور القانون، وإصالحات في حقوق اإلنسان، في حين يطمح ائتالف ھي للبرلمان لجھود نحو تنمية مستدامة وتطوير اإلى تنظيم ا

ن الممثلين ، عقد ائتالف ھي للبرلمان لقاءات مع برلمانيين وغيرھم م2015إلى زيادة حصة المرأة من المقاعد في البرلمان. في عام 
  الحكوميين، وعقد ورشة عمل عامة لتثقيف الجمھور حول أھمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

 2014نفذت حمالت مناصرة محدودة في عامّي  منظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من تشكيل جھات تنسيقية جديدة وائتالفات، إال أن 
كانت الحملة يقودھا مجموعة ن ھذه القاعدة ھو حركة الحق في الوصول إلى المعلومات. وكان أحد االستثناءات التي خرجت ع. 2015و

كلنا األردن، باالتحاد مع ائتالف إصالح والتي ضمت مركز حرية وحماية الصحفيين. لم تكن الحملة الحملة قادرة على تحقيق نتائج 

 مناصرة في األردنال
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عة معھد الدولي لتضامن النساء مشروع مناصرة يرّكز على مع ذلك. في نفس السياق، واصلت مجمو 2015و 2014ملموسة في عامّي 
من قانون العقوبات األردني التي تنص على أن أي فرد متھم باالغتصاب يمكن أن يتجنب العقوبة عن طريق الزواج من  308إبطال المادة 

، 308الفقرة  فلتعديل أو حذ دنيمنظمات المجتمع المالضحية. وعقب مناصرة مستمرة من معھد الدولي لتضامن النساء وغيره من 
أزالت الفقرة التي تسمح للمغتصبين المتھمين باإلفالت من  2015بريل في أ 308مسودة تعديل على الفقرة  أصدرت أحد لجان وزارة العدل

واسًعا بمقدار مناصرة التنقيح الذي جرى على الفقرة لم يكن  ، فإن2016يلھا فيما بعد في عام العقوبة. على الرغم من أن الفقرة تم تعد
  .منظمات المجتمع المدني

على الرغم من أنھا لم  2015و 2014قيد التنفيذ في عامّي  لمنظمات المجتمع المدنيكانت ھناك مناصرة محدودة متعلقة باإلصالح القانوني 
في محافظات شتى  لمجتمع المدنيمنظمات ا، بدأ مجلس التسجيل سلسلة من الجلسات الحوارية مع 2014تحقق أھدافھا. في بداية عام 

منظمات تعديالت مقترحة إلى ديوان التشريع والرأي. اشتركت  منظمات المجتمع المدني. سلّمت 51لمناقشة التعديالت على القانون رقم 
التنمية االجتماعية. المرتبطة بنموذج التقدم للحصول على تمويل أجنبي الصادر عن وزارة  بشكل فّعال أيًضا في المناصرة المجتمع المدني

تعليقات إلى الوزارة تعارض النموذج وتحدد قيوًدا إضافية  منظمات المجتمع المدنيوكذلك منتدى  منظمات المجتمع المدنيسلّم عدد من 
  في باب التمويل إال أن النموذج تم إقراره في نھاية المطاف. منظمات المجتمع المدنيتضعھا الوزارة على 

  

  4.7: 2015/  4.6 :2014تقديم الخدمات:

في األردن بشكل متزايد خدمات عديدة  منظمات المجتمع المدنيقدمت 
، وخاصة استجابة الحتياجات أعداد الالجئين 2014ومتنوعة في عام 

إلى حٍد ما في  تقلصالمتزايدة في البالد على الرغم من أن ھذا التحسن 
   .2015عام 

مساعدة األفراد  منظمات المجتمع المدنيأثناء كلتا العامين، واصلت 
والمساعدة في تخفيف العبء على الحكومة عن طريق تقديم خدمات 

األزمة السورية والعدد المتزايد في الالجئين  استمرارعامة معينة. أدى 
 منظمات المجتمع المدنيفي األردن مًعا إلى قدرات أكبر وخبرة بين 

منظمات المجتمع في تقديم المساعدات. وظھرت أعداد متنامية من 
المتخصصة في تقديم خدمات األغاثة لالجئين السوريين مع  المدني

لالجئين وتقديم الخدمات لھم  منظمات المجتمع المدنيظھور المزيد من الفرص التمويلية التي تستھدف قضايا الالجئين. كانت استجابة 
قدمت جمعية المرأة  على سبيل المثال،لخصوص في المحافظات الشمالية لألردن، مثل مفرق، وإربد، وعجلون. متوافرة على وجه ا

فإن التغير في تركيز  ومع ذلك،العربية السلع األساسية مثل الغذاء والمياه والكساء وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية لالجئين. 
  اإلغاثية قلل من فرص التمويل لمنظمات المجتمع المدني المشتركة في مجاالت أخرى.المانحين إلى الالجئين واألغراض 

من الحماية البيئية، مثل تعزيز استخدام  منظمات المجتمع المدنيفي خارج نطاق اإلغاثة الطارئة والدعم اإلنساني، تتراوح جھود خدمات 
بما في ذلك صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية،  منظمات المجتمع المدنيت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى التعليم ورفع الوعي. نفذّ 

مجموعة متنوعة من الخدمات، ومع ذلك  منظمات المجتمع المدنيومؤسسة نھر األردن أيًضا منًحا صغيرة أو برامج قروض. غالبًا ما تقدم 
  المنظمات ھي التي تتخصص في مجاالت خدمة محددة. فإن ھذا التنوع يمكن أن يأتي على حساب التخصص، حيث إن القليل من

بوجه عامة متماشية مع احتياجات المجتمع الذي  2015و 2014في عامّي  منظمات المجتمع المدنيكانت الخدمات المقدمة من جانب 
أن تصبح خدماتھم أقل تماشيًا ضغطًا لكي تتوافق مع أجندات المانحين، مع ذلك، مما قد يؤدي إلى  منظمات المجتمع المدنيتخدمه. تواجه 

إلى تمكين ھذه المنظمات من أن يكونوا أكثر  لمنظمات المجتمع المدنيمع احتياجات المجتمع. قد يؤدي النقص في الدعم التشغيلي الكافي 
ق التقديم الفّعال أيًضا بمشاركة المعلومات عبر القطاع بشكل منتظم ومتسق، مما يعو منظمات المجتمع المدنياستجابة كذلك. ال تقوم 

  لخدمات القطاع واستخدام ھذه الخدمات.

فإنھا ليست فّعالة بشكل عام في  ومع ذلك، على أعضاءھا، لكنھا تقدم الخدمات إلى المجتمعات المحلية. منظمات المجتمع المدني تقتصرال 
األكاديمية، وعلى ھذا النحو فھي أقل فاعلية  األخرى واألوساط منظمات المجتمع المدنيتسويق الخدمات إلى المجموعات األخرى، مثل 

على وسائل اإلعالم االجتماعي في ترويج خدمات معينة مثل  منظمات المجتمع المدنيفي جذب مستفيدين جدد. في بعض الحاالت، تعتمد 
(منصة لفرص  FOR9Aمثل  منظمات المجتمع المدنيقدمت المواقع التي أصدرتھا ، 2014في عام  على سبيل المثال،التدريب والتعليم. 
(نطاق معلومات مفتوح للتشريع، واألبحاث، واإلعلالم) قدمت فرص تعليمية محسنة في كٍل من األردن  HAQQIالتعليم للشباب) و

  والمنطقة العربية ككل.

تقديم الخدمات في األردن
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تدر دخاًل باإلضافة إلى تعويض الرسوم. على سبيل المثال، أصبحت مطابخ  منظمات المجتمع المدنيإن بعض الخدمات المقدمة من 
منظمات الخدمة نموذج أعمال ناجح. في ھذه البرامج، تّجھز النساء الوجبات التي تُباع في المجتمع المحلي أو للفعاليات المنظمة من جانب 

فإن األموال المحصلة من الخدمات ال تقدم  ومع ذلك،ل للنساء. مجتمع مدني أخرى، وبذلك فھي تفيد كاًل من المجتمع وتخلق فرص العم
  دخاًل كافيًا لتغطية تكاليفھا.

، وقّعت الحكومة عقًدا مع 2014في عام  على سبيل المثال،. منظمات المجتمع المدنيتدفع الحكومة أحيانًا مقابل الخدمات المقدمة من جانب 
مع أكاديمية من أجل التغيير، وشكلتا فريق الستقصاء دور الرعاية لأليتام والمعاقين، حيث المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي بالتعاون 

أجريتا زيارات بدون مواعيد محددة وقّدمت تقارير إلى وزارة التنمية االجتماعية، مما ساعد على كشف المشكالت الموجودة في بيوت 
  الرعاية.

  

 5.0 :2015/  4.9: 2014 البنية التحية:

، لكنھا تراجعت في عام 2014على العموم في عام  تحسنت البنية التحتية
على الرغم من بعض التعاون المتزايد داخل القطاع والشراكات  2015

عبر القطاعات. يواجه قطاع منظمات المجتمع المدني بشكل عام عجًزا في 
موارد التدريب والكوادر المؤھلة القادرة على تقديم الخدمات الفنية 

قليل من الموارد األساسية لدعم منظمات المجتمع واالستشارية. ھناك عدد 
المدني رغم ذلك. تقدم مديرية تنمية المحافظات ومديرية تحسين اإلنتاجية 

. لمنظمات المجتمع المدنيتقدما بعض الدعم الفني  –التابعتان للحكومة 
تشرف على المشاريع التنموية الصغيرة وتساعد على  على سبيل المثال،

على تنفيذ المشاريع. ھناك بعض  ظمات المجتمع المدنيمنتدريب موظفي 
المحلية، مثل مركز تنمية األعمال، مكرسة على  منظمات المجتمع المدني
األخرى على المستوى المحلي، ونخص بالذكر على وجه الخصوص  لمنظمات المجتمع المدنيقدرة التنظيمية لوجه الخصوص لبناء ا

ثل مؤسسة نور الحسين، ومؤسسة الملك حسين، والصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية التي تساعد المنظمات الملكية غير الحكومية م
األصغر خارج المدن الكبرى لمساعدتھا على  منظمات المجتمع المدنيفي تقديم الخدمات الوسيطة مثل التدريب واالستشارة القانونية إلى 

 بريادةأطلقت جمعية "واعدات" المختصة بعقد الحزم التدريبية الخاصة  على سبيل المثال،ي. المنافسة للحصول على التمويل المحلي والدول
أطلقت مبادرة تھدف إلى مساعدة النساء األردنيات على بناء مھارات جمع التبرعات  – النساء مھارات لتطوير األعمال مجال في المرأة

  والترويج لھا. إلطالق مشاريعنّ 

ذات القدرة في تقديم المنح ينبع من الحكومة أو  لمنظمات المجتمع المدنيھناك عدد من المنظمات التي تقدم المنح في األردن. إن التمويل 
مانحين دوليين. تقدم المنظمات الملكية غير الحكومية بشكل متكرر منًحا فرعية إلى المنظمات المجتمعية، وعلى األخص من خالل برنامج 

  لفقر الذي يستھدف المناطق والمجتمعات األردنية المحرومة.جيوب ا

في أدنى مستوياته، وكان ھناك القليل من الشبكات أو المنظمات المكرسة لتسھيل  منظمات المجتمع المدني، كان التعاون بين 2014في عام 
منظمات أو شبكة تقدم تبادل المعلومات أو الحوار لقطاع  جامعة، ولم يكن ھناك منظمة منظمات المجتمع المدنيمشاركة المعلومات بين 

المنظمات ، وھي ھيئة تنسيقية تتضمن منظمات المجتمع المدنيمع إنشاء منتدى  2015ككل. تحسن ھذا إلى حٍد ما في عام  المجتمع المدني
 ضم المنتدى ثالثة عشر منظمةالتنموية. ، والشركات غير الھادفة للربح، والجمعيات النشطة في العديد من القطاعات غير الحكومية

وھي تھدف إلى تنظيم وتقوية جھود ھذه المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أجندة اإلصالح في  2015أعضاء مع نھاية عام 
  ك بين بعضھا البعض.في االتصال ومشاركة الدروس المستفادة والتشبي لمنظمات المجتمع المدنييعتبر المنتدى أيًضا آلية البالد. 

أطلق برنامج  على سبيل المثال،. 2015و 2014في عامّي  لمنظمات المجتمع المدنيھدفت بعض المبادرات إلى المزيد من التدريب الموجه 
ؤسسة ، بالتعاون مع شركاءھا األردنيين، م2014دعم مبادرة المجتمع المدني األردني مشروع التعزيز الداخلي من أجل التغيير في عام 

نھر األردن، ومؤسسة نور الحسين، ومركز ثريا للدراسات. قدم المشروع فرصة للمنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني المسجلة 
 حديثًا لتتعلم حول أساسيات اإلدارة المؤسسية وإدارة البرامج، وتحديد أولويات بناء القدرات، وتطوير خطط استراتيجية طويلة األمد. إن

من أجل التغيير التابع لبرنامج دعم  يأدوات االستفادة من تأسيس الجمعيات التي تم وضعھا في ظل مشروع التعزيز الداخل مجموعة
على فھم مباديء اإلدارة الفّعالة والحكم الرشيد وتطبيقھا.  منظمات المجتمع المدنيمبادرات المجتمع المدني األردني ھدفت إلى مساعدة 

منظمة مجتمع مدني خيرية أثناء المرحلة  980وجرت في جميع أنحاء المملكة، لتصل إلى  2014ية في مايو من عام بدأت الدورات التدريب
  األولى.

 نية التحتية في األردنالب
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. شھد العام التالي بعض التحسن مع زيادة الشراكات بين 2014في عام  تكان ھناك القليل من األمثلة إن وجدت للشراكات عبر القطاعا
اشتركت بلدية عمان أيًضا وتعاونت مع وزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات اإلغاثة إلى الالجئين السوريين. 

بذلك إلى رفع الوعي العام حول منع القمامة والحفاظ ، على سبيل المثال، ھادفةً 2015في قضايا بيئية في عام  منظمات المجتمع المدني
اع الخاص، بما في ذلك مشروع إعادة تدوير األوراق، طمع الق منظمات المجتمع المدنيعلى محافظة نظيفة. كان ھناك أمثلة قليلة لتعاون 

ردنية بالتعاون مع شركة زين لالتصاالت ، وتم تنفيذه من جانب جمعية البيئة األ2015و 2014واستمر في عامّي  2011الذي بدأ في عام 
 وشركة جيت للنقل.

 
 4.7: 2015/  4.6 :2014الصورة العامة:

 
، كان ھناك بعض التحسن في كٍل من كم وطبيعة التغطية 2014أثناء عام 

في اإلعالم الرسمي، بما في  لمنظمات المجتمع المدنيجابية ياإلعالمية اإل
ذلك الصحف والتلفزيون، وكذلك اإلعالم الخاص مثل قناة رؤيا. ساھم 

، منظمات المجتمع المدنياإلعالم عن طريق اإلنترنت في ظھور أنشطة 
ومع ذلك، بقيت ھذه التغطية سطحية. ھناك أحد الصحف العربية التي 

وھي متخصصة في  ،2014تُسمى قضايا المجتمع المدني ظھرت في عام 
  والقضايا التي تواجھھا. منظمات المجتمع المدنيتغطية أنشطة 

على الرغم من تصويره بشكل إيجابي على العموم في اإلعالم، فإن 
في عامّي  مشوًشاككل كان  منظمات المجتمع المدنيالصورة لقطاع 

مات خيرية محلية معينة مثل مركز الملك حسين للسرطان، . كان ھناك اتجاه إيجابي على العموم بين األردنيين نحو منظ2015و 2014
وكانت أحد ، مع ذلك، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإغاثة الالجئين. 2015وتكية أم علي. بدا أن التصور العام للقطاع رديئًا في عام 

لسوريين، واستخدامه للكسب الشخصي. وكانت باستغالل التمويل الموجه لالجئين ا منظمات المجتمع المدنيالموضوعات الشائعة ھو اتھام 
لم تكن مستجيبة لمجتمعاتھا المحلية وأنھا وجدت فقط لتقديم التوظيف ألعظائھا. وقد  منظمات المجتمع المدنيھناك شكوى أخرى وھي أن 

منظمات ات الداخلية بين ، وكذلك التضاربمنظمات المجتمع المدنييكون نقص الوعي العام بالدور الحقيقي واألنشطة التي تقوم بھا 
   .2015أو موظفيھا ھو الذي ساھم في مزيد من الصورة العامة السلبية في عام  المجتمع المدني

بقي تصور الحكومة لمنظمات المجتمع المدني مشوًشا كذلك، ويبدو أنه يتنوع من مؤسسة عامة إلى مؤسسة أخرى. وھناك مثال على 
، أتاحت الوزارة 2015. في عام منظمات المجتمع المدنييط التي لديھا تصور إيجابي جًدا عن االشتراك اإليجابي وھو وزارة التخط

للتنمية الوطنية  2025في خطط التنمية المحلية باإلضافة إلى إعداد ومراجعة برنامج عمل األردن  لمنظمات المجتمع المدنياشتراك موسع 
، وخاصة تلك المنظمات التي لمنظمات المجتمع المدنيناك تشكيك واسع من الحكومة االقتصادية واالجتماعية. وعلى الرغم من ذلك، فإن ھ

أدى إلى قيود مكثفة على قدرة  –تتلقى التمويل من خارج األردن. أدى التصور السلبي لھذه المنظمات وللتمويل األجنبي على وجه العموم 
  كما تم مناقشته آنفًا. 2015على الوصول إلى ھذا التمويل في عام  منظمات المجتمع المدني

أو التناول العلني لقضايا مثل حرية التعبير، أو  لمنظمات المجتمع المدنيالدعم الصريح  عنالقطاع الخاص بشكل كبير منظمات  تمتنع
فإنھا أقرب إلى دعم القضايا المتعلقة بالبيئة، والشباب، وحقوق المرأة، وكذلك األنشطة  ومع ذلك،حقوق اإلنسان، أو المشاركة السياسية. 

 المندرجة تحت الرعاية الملكية.

تفتقر إلى الخبرة الكافية في تسويق أنشطتھا من خالل اإلعالم. لقد ساعد اإلعالم االجتماعي إلى حٍد ما في  منظمات المجتمع المدنيال تزال 
  ، لكن ھناك تغطية احترافية غير كافية للقطاع.منظمات المجتمع المدنيزيادة تسليط الضوء على 

منظمات المجتمع ، ومنتدى لمنظمات المجتمع المدنيالتنسيقية  ، بما في ذلك ائتالف ھمام والھيئةمنظمات المجتمع المدنيھناك القليل من 
منظمات المجتمع ھي التي قد أقرت مدونات سلوك داخلية. ھناك دعم واسع بين الجمھور والحكومة لوجود شفافية أكبر في عمل  المدني
تقديم تقارير  منظمات المجتمع المدنييُطلب من جھودھا لتكون شفافة. ال توثق دائًما أو تعلن عن  منظمات المجتمع المدني، ولكن المدني

  سنوية إلى الوزارات التي تشرف عليھا، وھي بوجه عام تلتزم بھذا المتطلب.

  

 

 

الصورة العامة في األردن
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 3.9: 2015/  4.0: 2014استدامة منظمات المجتمع المدني: 
، على الرغم 2015و 2014في عامّي 

من البيئة غير المستقرة والعديد من 
التحديات السياسية واالقتصادية 

المجتمع المدني قطاع واألمنية، فإن 
في لبنان أثبت مرونته واستدامته 
بشكل متزايد. ساھمت مستويات الفقر 
المتزايدة والبطالة، جنبًا إلى جنب مع 

في  اإلحباطات السياسية الواسعة
رفعت المكاسب مخاوف حول تنامي التطرف، وخاصة بين المجتمعات الموجودة في الشمال ووادي البقاع. 

في بيروت الذي  2015اإلقليمية لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في سوريا المجاورة وتفجير 
مليون الجيء  1.3ما يقدر بـ  رفعت من اإلحساس بانعدام األمن. كان يعيش –أعلن التنظيم مسئوليته عنه 

حتية للدولة ودفع الكثير من ت، مما أحدث تحديًا إضافيًا للبنية ال2015سوري في لبنان في أواخر عام 
  إلى تغيير عملھا لمعالجة القضايا اإلنسانية وقضايا الالجئين. منظمات المجتمع المدني

 حقائق البلد

 بيروتالعاصمة: 

  جمھوري نوع الحكم:

نسمة  6,184,701 السكان:
 )2015(إحصائية يوليو 

إجمالي الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد (تعادل القيمة 

دوالر  18,200 الشرائية):
 )2015(إحصائية 

 67 مؤشر التنمية البشرية:
(2015) 

 للبنان منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

استدامة منظمات المجتمع 
 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 السالمة المالية

 المناصرة

 تقديم الخدمات

4.0متطورةاستدامة

3.9متطورةاستدامة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 
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بدون تغيير بشكل كبير. ال  لمنظمات المجتمع المدنيبقيت البيئة القانونية 
قانون العھد العثماني الخاص من  منظمات المجتمع المدنيتزال تستفيد 

بالجمعيات الذي يوفر جنبًا إلى جنب مع الدستور حماية واسعة لحرية 
على المانحين الدوليين  منظمات المجتمع المدنيتكوين الجمعيات. تعتمد 
ھي  منظمات المجتمع المدنيللتمويل. القليل من بصفتھم المصدر الرئيس 

التي تشترك في أنشطة مدرة للدخل ونادًرا ما تجد شراكات بين ھذه 
المنظمات وبين القطاع الخاص. جعل العجز في التمويل وانعدام األمن 

 جعل من –المالي باإلضافة إلى السياسات المالية غير الواضحة 
الصعوبة بمكان اإلبقاء على موظفين دائمين مؤھلين. انخفض العمل 

نظًرا للموقف االقتصادي على الرغم من  2014التطوعي أيًضا أثناء عام 
  مع ظھور حركة مدنية واسعة.  2015أنه كانت ھناك زيادة ملحوظة في المتطوعين في عام 

من عمل الحكومة. في ظل عدم وجود رئيس، تم تفويض البرلمان للتشريع فقط ، مما أبطأ 2015و 2014بقيت لبنان بدون رئيس في عامّي 
على الرغم من أن ھذا القيد يترك الكثير من السلطة التقديرية التي تحكم المسئولين.  الوطنيفي األمور التي تعتبر طارئة أو حرجة لألمن 

تكن قادرة على دفع المشرعين نحو اإلصالحات السياسية. على  ألنھا لم منظمات المجتمع المدنيأثر الركود السياسي بشدة على عمل 
 –الفشل الملحوظ للحكومة في التعامل مع إدارة النفايات الصلبة في بيروت  أشعلالرغم من ذلك، لم يكن ھناك حمالت مناصرة ملحوظة. 

. وكان النطاقعبئة مظاھرات عامة واسعة حملة "طلعت ريحتكم" التي كانت قادرة على ت ھي، و2015حركة مدنية كاسحة في عام  أشعل
وصنّاع السياسة أثناء  منظمات المجتمع المدنيردة فعل الحكومة العنيفة على ھذه المظاھرات، مع ذلك، عالمة على تراجع العالقات بين 

  إعداد فترة التقرير.

 منظمة مجتمع مدني مسجلة في لبنان.  8311ك ، كان ھنا2015طبقًا لوزارة الداخلية والبلديات (وزارة الداخلية)، مع نھاية عام 

 
 3.9: 2015/  3.9 :2014 البيئة القانونية:

 
، لم يكن ھناك تغييرات على القوانين التي تحكم 2015و 2014في عامّي 

أكثر  أصبح، ومع ذلك، فإن تنفيذ القوانين منظمات المجتمع المدنيعمل 
   تقييًدا وظلت الثغرات موجودة في كٍل من التشريع واإلجراءات اإلدارية.

الصادر عن وزارة الداخلية أن  2006لعام  10رقم  ينص المنشور
منظمات الوزارة، باالشتراك مع أي وزارة أخرى مختصة، تراجع ملف 

ومؤسسيھا. وھناك منشور الحق صادر عن وزارة  المجتمع المدني
الداخلية ينص على أنه يجب أيًضا أن تراجع مديرية األمن العام ملف 
منظمة المجتمع المدني. وال تخضع ال الوزارات وال مديرية األمن إلى قيد 
زمني لھذه المراجعات، مما قد يؤدي إلى تأخيرات. طبقًا لمنشور عام 

داخلية أن ترفض إشعار لمنظمة مجتمع مدني إذا قررت أن ھذه المنظمة إما ال تقدم المستندات السليمة أو إذا كان ، يجوز لوزارة ال2006
منظمات المجتمع إذا وافقت وزارة الداخلية على اإلشعار، من ناحية أخرى، فإنھا تصدر إيصال إلى مؤسسي نطاق عملھا غير مشروع. 

إنشاء منظمة المجتمع المدني الشكل الرسمي، مما يسمح لمنظمة المجتمع المدني أن تثبت وجودھا على . يضفي إيصال اإلشعار ھذا المدني
القانوني وتتخذ خطوات مھمة مثل فتح حسابات مصرفية. من بين األمثلة على المشكالت مع ھذه العملية حسب ما يتم تنفيذه حاليًا ھو أن 

، ثم أحالت وزارة الداخلية الملف 2014ع قّدم إشعاره باإلنشاء إلى وزارة الداخلية في عام مركز اإلنترنت اللبناني الذي يسّجل أسماء المواق
إلى وزارة االتصاالت لتقييمه. ولم ترد وزارة االتصاالت أبًدا؛ لذلك بقيت المنظمة في طي النسيان، بدون وسائل إلثبات أنھا قّدمت 

  إشعارھا وبالتالي إلثبات تأسيسھا بشكل قانوني.

 والمثليين المثلياتالعاملة في مجال حقوق اإلنسان، وكذلك المنظمات التي تتعامل مع القضايا الحساسة مثل  منظمات المجتمع المدنيإن 
على ، أو الحقوق البيئية تميل إلى مواجھة تحديات أكبر وتأخيرات أثناء عملية التسجيل. جنسيًا والمتحولين المزدوج الجنسي التفضيل وذوي

على الرغم من أنه تشكل وأشعر وزارة الداخلية  2015لم يتلقى مركز نسيم إلعادة تأھيل ضحايا التعذيب إيصال إشعاره حتى  ثال،سبيل الم
. وھناك منظمة مجتمع مدني بيئية تُدعى الطبيعة األم، تم تأسيسھا من جانب أحد النشطاء المعروفين بنشاطھم 2007بتشكيله في عام 

بنتيجة مفادھا أن عمل المجموعة يمكن  لكن رفض إشعارھا 2013الناعمة أشعرت الوزارة بتأسيسھا في نوفمبر إلغالق مكب نفايات في 
  أن يسبب توتًرا بين المجتمعات المحلية بالقرب من مكب النفايات

 منظمات المجتمع المدني في لبناناستدامة 
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ال  على سبيل المثال،، مما يزيد من التحديات اإلضافية. منظمات المجتمع المدنيال تعالج البيئة القانونية كل القضايا التي تتعلق بتأسيس 
التي تم إنشاؤھا بموجب مرسوم رئاسي أو من  منظمات المجتمع المدنييقدم القانون إرشادات واضحة أو معايير للعمليات التي تنطبق على 

مجتمع مدني معينة التسجيل لدى ت منظماجانب وزارة الشئون االجتماعية. ثمة صعوبة أخرى تكمن في المتطلب الذي يفرض على 
تتطلب شروط  على سبيل المثال،وزارات مختلفة مثل وزارة الشئون االجتماعية أو وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة للوزارة األخيرة، 

نص عليه قانون التسجيل في بعض الحاالت أن يكون األعضاء تحت سن العشرين، مما يتناقض مع متطلبات الحد األدنى من العمر الذي ي
  الجمعيات.

وسيطرتھا على إدارتھا الداخلية. يجوز للدولة أن تتدخل إذا سعت  منظمات المجتمع المدنييتضمن قانون الجمعيات أحكاًما تدعم استقالل 
التغيير. يحمي  رسالتھا على سبيل المثال؛ إذ يجب على المؤسسين أن يخطروا فقط الوزارة بھذا إلى تغيير منظمات المجتمع المدنيإحدى 

فقط أن تُحل إذا انتھت مدتھا  لمنظمات المجتمع المدنيمن الحل التعسفي من جانب الحكومة. يجوز  منظمات المجتمع المدنيالقانون أيًضا 
ا كان طبقًا للنظام الداخلي للجمعية بموجب قرار من مجلس إدارتھا، أو بموجب حكم قضائي طبقًا لقانون العقوبات، أو بموجب مرسوم إذ

  .الوطنيغرضھا غير مشروع أو إذا كان أعضاؤھا متھمين بجرائم ضد األمن 

من الضريبة على الدخل من المنح والعوائد، لكن عملية المطالبة باإلعفاء غير واضحة. وبالمثل تُعفى  منظمات المجتمع المدنيتُعفى 
ھا كنھا نادًرا ما تستطيع الحصول عليب استرداد كامل للضرائب، ولمن ضريبة القيمة المضافة ولديھا الحق في طل منظمات المجتمع المدني

لمنظمات نظًرا لالفتقار إلى الدراية بھذه العملية. ال يوجد ھناك لوائح تخص االستقطاعات الضريبية من األفراد أو المؤسسات للتبرع 
دمات طالما تُوّجه ھذه األرباح نحو تحقيق أھداف منظمة اكتساب الدخل نظير تقديم الخ منظمات المجتمع المدني. تستطيع المجتمع المدني
  ، وال توزع على أعضاءھا.المجتمع المدني

. منظمات المجتمع المدنيالوصول إلى المشورة القانونية لكن محامين قلة ھم الذين لديھم دراية بطبيعة عمل  منظمات المجتمع المدنيتمتلك 
تمتلك الوصول إلى الخبرة القانونية، فإن المحامين في ھذه المناطق أقل احتمااًل ألن يكون في حين أن المنظمات التي تقع خارج بيروت 

  .منظمات المجتمع المدنيلديھم دراية بقانون 

  

  4.0: 2015/  4.1: 2014القدرة التنظيمية: 
  

بشكل عام على مدار  لمنظمات المجتمع المدنيتحسنت القدرة التنظيمية 
مع حدوث زيادة كبيرة في التمويل األجنبي استجابة  2015و 2014عامّي 

 لمنظمات المجتمع المدنيلألزمة السورية، مما دعم التطور المؤسسي 
  وحثھم على توسيع نطاق عملھم. 

بشكل تاريخي لبناء دوائر شعبية  منظمات المجتمع المدنيلقد كافحت 
. 2015و 2014محلية، إال أنھا فعلت ذلك بنجاح أكبر إلى حٍد ما في عامّي 

بما أن التمويل الجديد من المانحين الذي يستھدف العدد المتزايد من 
لتغيير تركيز عملھا،  منظمات المجتمع المدنيالالجئين السوريين قد حفز 
ت قادرة على البناء على قدراتھا وشبكاتھا فإن الكثير من المنظمات كان

الحالية وتوسيعھا لمعالجة األزمة، بما في ذلك تأثيرھا على المجتمعات المحلية. ساعد ھذا على بناء اتصاالت أكبر مع السكان المحليين 
ساعد  – 2015ت ضد الحكومة في . ساعد الحشد الشعبي الواسع ذو القاعدة الواسعة في المظاھرامنظمات المجتمع المدنيوزاد من ظھور 

  مستوى القاعدة الشعبية.ى دوائر شعبية أوسع، وخاصة على على أن تصل إل منظمات المجتمع المدني

مؤسسة بيانات رسائلھا وأھدافھا بشكل واضح. طبقًا لدراسة تم إجراءھا من جانب  منظمات المجتمع المدنياألغلبية الساحقة من  تلقد حدد
منظمات بالمائة من  78في لبنان، فإن  منظمات المجتمع المدني، رسم خارطة 2015في عام  (BRD)"ما وراء اإلصالح والتنمية" 

بالمائة قالت إن أنشطتھا كانت متوافقة بالكامل مع بيان رسائلھا، مما  48أفادت بأن لديھا بيانات عن رسائلھا. من بينھم،  المجتمع المدني
التي تعتمد بكثافة  منظمات المجتمع المدنيقد وّسعت من أنشطتھا إلى ما وراء نطاق أھدافھا األصلية. إن  المنظماتأن الكثير من  يشير إلى

ام على المانحين الدوليين في التمويل غالبًا ما تتحرك في ضوء أجندات مانحيھا، بداًل من تشكيل خططھا االستراتيجية طويلة األمد وااللتز
ھذه خططًا استراتيجية في حين تواصل تكييف عملھا طبقًا ألوليات المانحين  منظمات المجتمع المدنيبعض الحاالت، تتبنى بھا. في 

  والظروف المتغيرة مثل أزمة الالجئين.

لديھا ھياكل إدارية واضحة، بما في ذلك أوصاف وظيفية واضحة وتوزيع المنظمات أيًضا بأن أغلبية  BRDأفادت دراسة مؤسسة 
بالمائة منھم لديھا جمعيات  45أن لديھا مجالس إدارات و منظمات المجتمع المدنيبالمائة من  61أفادت  عالوةً على ذلك،للواجبات. 

 القدرة التنظيمية في لبنان
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رسمية، فإن التقييمات التنظيمية من جانب كمة داخلية لديھا سياسات حو منظمات المجتمع المدنيبالمائة فقط من  17. في حين أن عمومية
منظمات إلى حٍد ما. يتم تحفيذ  لمنظمات المجتمع المدنيساعدت على تطوير اإلدارة الداخلية  2015و 2014الوكاالت الدولية في عامّي 

ات التنظيمية عند اتخاذ قرارات التبرعات. حتى باستمرار لتحسين ھياكلھا اإلدارية؛ ألن المانحين غالبًا ما يفحصون القدر المجتمع المدني
تعكس ھياكل إدارية واضحة وآليات حوكمة رشيدة، فإن المنظمات عمليًا غالبًا ما  لمنظمات المجتمع المدنيإذا كانت السياسات المكتوبة 

منظمات المجتمع ئة من مجالس إدارات بالما 60ال تعقد  على سبيل المثال،، BRDتكافح لتنفيذ ھذه السياسات بشكل كامل. طبقًا لمؤسسة 
  لقاءات منتظمة. المدني

موظفين بناًء على مشاريع قصيرة األمد بداًل من االحتفاظ بموظفين دائمين نظًرا لنقص التمويل  منظمات المجتمع المدنيتوظف  ما اغالبً 
بعض الموظفين الذين يتم التعاقد معھم على أساس  صغيرة من ناحية عدد الموظفين مع وجود منظمات المجتمع المدنيالمستدام. إن معظم 

الموظفين المحتملين ذوي  إنجزئي. تكافح المنظمات األصغر على وجه الخصوص لالحتفاظ بالموظفين المحترفين المؤھلين، حيث 
ل إلى تقديم مرتبات أعلى وتأمين األكبر أو المنظمات الدولية التي تمي منظمات المجتمع المدنيالخبرات األكبر غالبًا ما يفضلون العمل مع 

  المحلية. منظمات المجتمع المدنيأكبر من 

في دراسة مؤسسة  منظمات المجتمع المدنيبالمائة من  40تعتمد الغالبية العظمة من المنظمات على العمل التطوعي لدعم أنشطتھا، و
BRD  الظروف حتى أفادت أن لديھا ھيئة إدارية مخصصة للمتطوعين. انخفض العمل التطوعي إلى حٍد ما بعد األزمة السورية مع تدھور

المتطوعين المحتملين أقرب إلى الصمود حتى الحصول على عمل مدفوع األجر. على الرغم من ذلك، كان  االقتصادية في لبنان وكان
  أزمة القمامة. صاحبت، وخاصة فيما يتعلق بالحركة المدنية التي 2015العمل التطوعي في عام ھناك تحسن ملحوظ في معدالت 

  

 4.8: 2015/  4.8: 2014السالمة المالية: 

كفاحھا مع التمويل واالستدامة  لبنانفي  منظمات المجتمع المدنيواصلت 
قنوات الدعم وجود القليل من . مع 2015و 2014المالية في عامّي 

 منظمات المجتمع المدنيالموثوقة من القطاعين العام والخاص، تعتمد 
بشكل كبير على مصادر التمويل األجنبي. يعني ھذا في الغالب أن 

تضع أجندات المانحين على رأس أولوياتھا، مما  منظمات المجتمع المدني
منظمات صعبًا، ويبعد  يجعل من بناء استراتيجيات طويلة األمد أمًرا

عن بناء مصادر محلية بديلة للدعم. يتضمن كبار  المجتمع المدني
المانحين وكاالت األمم المتحدة، والوكاالت الحكومية التابعة للواليات 

، وّجه ھؤالء 2015و 2014المتحدة واالتحاد األوروبي. في عامّي 
جئين السوريين المانحون التمويل بشكل أساسي نحو الدعم اإلنساني لال

، دفعت المخاوف من تنامي التطرف في لبنان المانحين إلى توجيه التمويالت إلى األنشطة 2015وبرامج الترابط االجتماعي. أيًضا في عام 
املة في خاصة تلك المنظمات الع – منظمات المجتمع المدنيالمرتبطة بمناھضة الجماعات المتطرفة العنيفة وأيدولوجياتھا. ھناك الكثير من 

غيّرت من استراتيجيھا طبقًا ألجندات المانحين، وخاصة عن طريق تقديم  –الشمال ووادي البقاع حيث تتركز ھناك مجتمعات من الالجئين 
  أو توسيع مشاريع مرتبطة باألزمة السورية.

التي لديھا سياسات أو برامج لجمع  ھي منظمات المجتمع المدنيالقليل من فإن باستثناء المنظمات ذات االنتماء السياسي والديني، 
إلى الموظفين األكفاء الذين يتولون أنشطة جمع التبرعات مثل كتابة العروض، أو  منظمات المجتمع المدنيالتبرعات. غالبًا ما تفتقر 

قليلة تعمل في قضايا  إن مصادر العمل الخيري موجودة، لكنھا فقط متاحة لمنظماتالموارد المالية التي يخصصونھا لمثل ھذه األنشطة. 
اإلسالمية التي تستفيد من الزكاة وتستطيع  منظمات المجتمع المدنيإنسانية محلية تحظى بمطالبة عامة مثل سرطان األطفال، وكذلك 

ر المساعدة على مساندة عملياتھا من خالل تقديم الصدقات الخيرية الدينية. يحتاج الحصول على دعم اللبنانين المغتربين في الغالب استثما
مغتربين ينطوي على سفر وفي بعض مبدئي مرتفع ويمكن أن يكون صعبًا من الناحية اللوجستية، حيث أن التوعية الفعالة للبنانين ال

األكبر وذات القدرة العالية  منظمات المجتمع المدنيتسجيل قانوني للمنظمة خارج لبنان. وبالتالي، فإنه بوجه عام فقط  إلى يحتاج الحاالت
مؤسسة اإلمام الصدر، ومؤسسة تمتلك جمعية مقصاد الخيرية اإلسالمية، و على سبيل المثال،تعتمد على دعم اللبنانين المغتربين. ھي التي 

قد بدأت في عقد  منظمات المجتمع المدنيالصفدي شبكات قوية للبنانيين المغتربين. في حين أن ھذا ال يزال نادًرا، فإن مناصرة وتطوير 
والجمعية اللبنانية ي، قراطية االنتخابات، وقرية أطفال أنقذوا أرواحنا، وكن ھادت: الجمعية اللبنانية من أجل ديمفعاليات لجمع التبرعا

للتوحد، وتمنى، من بين جمعيات أخرى تعقد حفالت عشاء سنوية ألغراض جمع التبرعات. وھذه الفعاليات نادًرا ما تجلب دخاًل يذكر مع 
  ذلك.

السالمة المالية في لبنان



 

 
 

 43  لبنان

قد بدأت  المدنيمنظمات المجتمع من  قليلالقليل من الدعم من الشركات على الرغم من أن ھناك عدد  منظمات المجتمع المدنيتتلقى 
الوصول إلى القطاع الخاص وخاصة البنوك. ھناك منظمات تشمل الصليب األحمر اللبناني، وصندوق القلب الشجاع، والجمعية اللبنانية 
للرعاية االجتماعية للمعاقين، وسيسوبيل، وحماية، وطرق للحياة كلھا تتلقى دعم لحمالتھا من القطاع المصرفي. من ناحية أخرى، فإن 

العاملة في إصالح السياسة العامة ال تتلقى بوجه عام مثل ھذا الدعم. ال تزال المؤسسات تفتقر إلى مبادرات مثل االستقطاعات لمنظمات ا
تخفق في  المنظماترسوم على العضوية، وھذه  . القليل من المنظمات لديھامنظمات المجتمع المدنيالضريبية لتقديم الدعم المالي إلى 

  دخل يذكر من رسوم العضوية.الحصول على 

الكثير من المنظمات ال تعلن  على سبيل المثال،للموارد المالية.  منظمات المجتمع المدنيھناك نقص عام في الشفافية فيما يتعلق باستخدام 
ة المالية ونشر التقارير المالية يتطلب موارد ال األنظمة اإلدارأن  منظمات المجتمع المدنيبعض  تدعيموارد التمويل الخاصة بھا. عن 

ھذه التي لديھا إجراءات مالية واضحة قد ال تعرف كيفية تنفيذھا، حيث أنھا قد  منظمات المجتمع المدنيحتى  عالوةً على ذلك،تمتلكھا. 
، وتواجه الكثير منھا المجتمع المدنيمنظمات وضعتھا فقط للوفاء بمتطلبات المانحين. لقد ساھم نقص الشفافية في تصورات سلبية عن 

  دعاوى بالفساد. 

 

  3.7: 2015/  3.8: 2014المناصرة: 
 

لم تؤدي إلى تغير ملموس  منظمات المجتمع المدنيفي حين أن مناصرة 
المواقف  ، وھذا يرجع بشكل كبير إلى ركود2015و 2014في عامّي 

العامة واالفتقار إلى اإلجراء التشريعي، فإن المناصرة والعمل المدني قد 
زاد. كانت ھناك ائتالفات معينة للمناصرة قادرة على حشد أعداد ضخمة 

ة ھذه الحشودات حملة "طلعت ريحتكم" التي ممن الناس. وكان في مقد
نت عقود لتناول إدارة النفايات الصلبة. كا 2015ظھرت في صيف عام 

إدارة النفايات الصلبة في البالد قد انتھت في نفس الوقت الذي تم فيه 
إغالق مكب النفايات الرئيسي، مما أدى إلى أكوام من القمامة المتراكمة 
على الطرق. شارك عشرات اآلالف من اللبنانيين من جميع أنحاء البالد 

الملحوظة من في االحتجاجات العامة ضد أزمة القمامة وعدم الفاعلية 
التي شھدت فيھا لبنان مثل ھذه المظاھرات الكاسحة. كانت حملة "طلعت ريحتكم"  2005جھة الحكومة. كانت ھذه المرة األولى منذ عام 

. في منظمات المجتمع المدنيأيًضا استثنائية في كونھا حملة مدنية استطاعت جذب دعم شعبي عريض ومتنوع وحشد إجراء منسق بين 
ذاتھا تالشت بعد ما استخدمت قوات األمن القوة في قمع المتظاھرين، فإنھا نجحت في تحفيز الحكومة على وضع خطة  ةالحملحين أن 

  . 2015إدارة نفايات جديدة وشاملة في سبتمبر من عام 

البًا ما يتمخض عنه عروض تتعاون مع صنّاع السياسة على كل المستويات على الرغم من أن التعاون غ منظمات المجتمع المدنيال تزال 
وعلى المستوى العملي، يعتبر التعاون والتنسيق  عالوةً على ذلك،لمسودات قوانين لم يتم النظر فيھا حتى اآلن من جانب الجمعية العمومية. 

نع السياسات غير صعبًا ألنه ال يوجد ھناك آليات راسخة أو قنوات اتصال بين صنّاع السياسة ومنظمات المجتمع المدني. إن عمليات ص
فإن النقاشات داخل لجان البرلمان سرية. وبدون الوصول إلى معلومات حول ما يحدث  على سبيل المثال،واضحة وغالبًا ال تكون شفافة. 

 واالشتراك بشكل فّعال فيتعتمد على االتصاالت الشخصية للتنسيق مع صنّاع السياسات  منظمات المجتمع المدنيفي ھذه الجلسات، فإن 
منظمات المجتمع أيًضا ال يساند جھود  –وخاصة الفراغ المستمر في المنصب الرئاسي  –عمليات صنع السياسة. إن البيئة السياسية المعقدة 

تحركات نحو اإلصالح قد أوقفت بسبب تراجع صنّاع القرار عن إقرار أي سياسات الفي المناصرة وإحداث تغيير، حيث أن أي  المدني
على الرغم من أنه بوجه عام ال تعتمد المؤسسات  منظمات المجتمع المدنيض أعضاء البرلمان والوزراء مشاورات مع جديدة. يعقد بع

  في عمليات المعلومات أو اآلراء حول السياسات.  منظمات المجتمع المدنيالعامة على 

أكثر اشتراًكا ونشاطًا في تطوير السياسة المحلية وليس الدولية، وخاصة استجابة ألزمة  منظمات المجتمع المدنيفي ھذا السياق، تكون 
السوريين. على الرغم من ذلك، ال يزال مستوى المشاركة ضعيفًا وغالبًا ما يكون مقصوًرا على االستجابات الطارئة، مثل االستجابة إلى 

اسات طويل األمد. في معظم الحاالت، يتم دفع حمالت المناصرة ذات القاعدة قرار حكومة أو منشور، بداًل من االشتراك في تطوير سي
فإن عمليات صنع السياسات بطيئة  عالوةً على ذلك،العريضة من جانب مشاريع المانحين ولذلك فھي تنتھي بمجرد انتھاء ھذه المشاريع. 

إلى الموارد المطلوبة لمتابعة ومراقبة ھذه العملية حتى  ع المدنيمنظمات المجتممعظم وتفتقر وغالبًا ما تمتد إلى ما بعد فترة المشروع، 
  نھايتھا.

المناصرة في لبنان
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منظمات المجتمع العمل على تقديم الخدمات بداًل من المساھمة في تطوير السياسات. غالبًا ما تكون  منظمات المجتمع المدنيتفضل معظم 
المشتركة في المناصرة صغيرة وال تمتلك ميزانيات مخصصة لحشد األفراد أو الموارد إلجراء األبحاث أو تقديم الخبرة التي يمكن  المدني

 لتكون المنظمات األكبر أفضل تجھيًزا بشكل عام للعمل على المناصرة، لكن معظم ھذه المنظمات أيًضا تفشمشاركتھا مع صنّاع السياسة. 
، يرجع ھذا بشكل كبير إلى افتقار الحكومة لاللتزام الواضح نحو اإلصالح، وخاصة لمنظمات المجتمع المدنيكبير. طبقًا في إحداث تأثير 

أقل في األولوية بالنسبة  منظمات المجتمع المدنيمع التقلبات السياسية والتحديات األمنية في المنطقة التي تجعل مطالب اإلصالح من جانب 
  للقادة السياسيين.

على الرغم من ذلك، باإلضافة إلى الحشد الكاسح لحركة "طلعت ريحتكم" الموضحة آنفًا، فإن بعض المنظمات الفردية قد حققت نجاحات 
ساعدت المناصرة التي قامت بھا منظمات المجتمع المدني كفى ، 2014في عام  على سبيل المثال،. 2015و 2014في المناصرة في عامّي 
ساعدت على التسبب في إقرار قانون لحماية المرأة وأفراد األسرة ضد العنف المنزلي. وفي العام نفسه،  –زلي وعباد ضد العنف المن

أدوات مناصرة مبتكرة لرفع الوعي العام حول الفساد. وفتحت منظمة "سكر الدكانة" سوق في بيروت  منظمات المجتمع المدنياستخدمت 
الملصقات واإلعالنات عبر  إلىقيادة، ووظائف حكومية، وأصوات انتخابية. وباإلضافة  "لبيع البالد" بما في ذلك بضائع مثل رخص

المدينة، فإن السوق حتى ساعد على إشراك األفراد وتشجيعھم على اإلبالغ عن أحداث الفساد، مما أنتج بيانات يمكن مشاركتھا مع صنّاع 
  السياسة.

، كانت قد تشكلت من ائتالف من األفراد الذين 2014تم إطالقھا رسميًا في عام  إن الحملة األھلية للحفاظ على دالية الروشة التي
اجتمعوا مًعا للمناصرة من أجل حماية الواجھة البحرية للمدينة كمساحة عامة مشتركة. جذبت الحملة أعداد كبيرة من 

الذي أزال القيود على التنمية  1989المناصرين من خالل أنشطتھا التي تضمنت دعوى قضائية ضد الحكومة بناًء على مرسوم 
  ، أصدر وزير البيئة خطاب يصنّف دالية "كمنطقة طبيعية".2015في دالية. في يناير من عام 

ال يزال محدوًدا. ھناك عاطفة قوية بالمنافسة  منظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من ھذه النجاحات، فإن العمل المشترك بين 
وغالبًا ما أتت النجاحات في المناصرة كنتيجة ألفراد وليس منظمات. فشلت المناصرة بوجه عام  ،منظمات المجتمع المدنيبين 

أيًضا لتحسين البيئة القانونية التي تحكم المجتمع  منظمات المجتمع المدنيفي إحداث تغيير دائم وبناء قاعدة مجتمعية. لم تناصر 
 المدني أثناء ھذه الفترة.

  
 3.4: 2015/  3.5: 2014تقديم الخدمات: 

 
في لبنان خدمات في مجموعة من المجاالت،  منظمات المجتمع المدنيتقدم 

، زاد تقديم الخدمات بوجه عام نتيجة ألزمة 2015و 2014وفي عامّي 
ان الالجئين السوريين واستجابة الحتياجات لم يتم سدھا من جانب الدولة. ك

الطبية، والخدمات التعليمية، والغذاء  ات المساعداتفي مقدمة ھذه الخدم
 منظمات المجتمع المدنيفإن  ومع ذلك،وغيره من المساعدات اإلنسانية. 

تميل إلى أن االستجابة ومعالجة االحتياجات الملحة بداًل من وضع خطط 
طويلة األمد لبرامج الخدمات ذات التاثير المستدام. عالوة على ذلك، فإن 

تتبع بشكل  منظمات المجتمع المدنيالسلع والخدمات المقدمة من جانب 
اًء كبير متطلبات المانحين، وبالتالي فھي قد ال تعكس األولويات سو

ذات  منظمات المجتمع المدنيللمجتمعات المحلية أو لالجئين. تميل 
االنتماء السياسي مثل مؤسسة الصفدي ومؤسسة رينة معوض إلى التركيز على الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم واإلغاثة اإلنسانية، 

  المرتبطة بھذه المؤسسات.ن تقديم ھذه الخدمات في مناطق معينة يزيد من الدعم لألحزاب السياسية إحيث 

، فإن خدمات الدولة أيًضا تراجعت وفي بعض الحاالت 2015باإلضافة إلى الركود العام للمؤسسات السياسية والتدھور السياسي في عام 
منظمات تحسين تقديم الخدمات، اتجھت ن العمل على تمكين القطاع العام من جھودھا لتمأل الثغرة. وبداًل م منظمات المجتمع المدنيغيّرت 

  إلى تقديم الخدمات التي كانت تقدمھا الدولة في المعتاد مثل الرعاية الصحية (فتح العيادات) والتعليم (بناء المدارس). المجتمع المدني

مثل المنشورات والتحليل التي تقدم السلع والخدمات التي تتخطى االحتياجات االجتماعية واإلنسانية،  منظمات المجتمع المدنيإن 
على سبيل االحترافي، غالبًا ما تصل إلى دائرة شعبية أوسع من مجرد أعضاء المنظمات. قد يتم توزيع المنشورات عن طريق اإلنترنت، 

بل الخدمات ل رسوم مقاي أفراد مھتمين، أو أكاديميين، أو منظمات مجتمع مدني، أو ھيئات حكومية. ال يحصّ ألوبذلك تكون متاحة  المثال،
  .منظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من أن ھذا يمكن أن يساعد على استدامة عمل  منظمات المجتمع المدنيإال القليل من 

تقدم الخدمات في لبنان
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على ف ديم الخدمات االجتماعية األساسية،في تق منظمات المجتمع المدنيتعترف الحكومة والسلطات المحلية بالدور المھم الذي تضطلع به 
منظمات والسلطات المحلية عن طريق طلب إشراك  منظمات المجتمع المدنيالمستوى المحلي، يعزز المانحون الدوليون من التعاون بين 

فإن ھذه العالقة التعاونية ال تزال  ومع ذلك،في المجالس البلدية وغيرھا من السلطات المحلية، كشرط لتقديم التمويل.  المجتمع المدني
  ى مشاريع أكثر منھا على تحالفات استراتيجية طويلة األمد.مقصورة عل

  
  

  3.8: 2015/  3.9: 2014البنية التحتية: 
  

وعيًا أرقى  منظمات المجتمع المدني، أبدت 2015و 2014في عامّي 
بالحاجة للعمل في ائتالفات واستخدام المنھج التشاركي للمشاركة مع القطاع 

لمنظمات المجتمع ، والحكومة، واإلعالم. واستفادت البنية التحتية الخاص
  أيًضا من استثمار دول أخرى استجابة لألزمة السورية. المدني

الوصول إلى التدريب والدعم الفني من  منظمات المجتمع المدنيتمتلك 
. لكونھا تقع منظمات المجتمع المدنيمنظمات الدعم الوسيط ومراكز موارد 

بشكل أساسي في بيروت، فإن كيانات الدعم ھذه تقدم التدريب حول اإلدارة 
المالية، والتطوير التنظيمي، وبناء القدرات، وغيرھا من المجاالت. تتلقى 

أيًضا الدعم في مجال تقنية المعلومات من شركات  مدنيمنظمات المجتمع ال
تقدم بعض المنح الدولية وبعض  ، وبعض البنوك.MTC، وشركة االتصاالت المتنقلة WITمثل مايكروسوفت، وتقنية المعلومات للنساء 

ح ما بين التخطيط االستراتيجي في قضايا تتراو منظمات المجتمع المدنيبرامج المسئولية االجتماعية للشركات االستشارات لمساعدة 
، مع ذلك، ألنه ليس إلى تمويل المانحين منظمات المجتمع المدنيوإعداد التقارير. يمكن أن يعتمد الوصول إلى ھذا الدعم على وصول 

إلى أن يكون لديھا وصول أكبر للتمويالت الدولية والخبرة  منظمات المجتمع المدنيكافية لدفع رسوم مثل ھذه الخدمات. تميل  لديھم أموالٌ 
في األجزاء الشمالية والشرقية من البالد، مما يسھل التدريب. ال تقدم المؤسسات المجتمعية المحلية ومنظمات الدعم الوسيط في المعتاد 

  منًحا لمعالجة احتياجات محددة محليًا.

ريبية على قضايا مثل بناء القدرة التنظيمية، واإلدارة المالية، والمناصرة، ومھارات اإلعالم ، رّكزت الدورات التد2015و 2014في عامّي 
أو للسياق الذي تعمل فيه.  منظمات المجتمع المدنياالجتماعي. كانت ھذه في الغالب ليست مخصصة بشكل جيد، مع ذلك، الحتياجات 

بين حجم منظمة المجتمع المدني وطبيعة عملھا، لكنھا تقدم تدريبات أكثر تعميًما عالوة على ذلك، ال تفّرق الكثير من الدورات التدريبية 
متعذر الوصول  ال رسوم مرتفعة، مما يجعل خدماتھلمالئمة كل أحجام وأنواع المنظمات. أما شركات التدريب األكثر رسوًخا فھي تحصّ 

ًضا غير متاح في المناطق التي تقع خارج بيروت، خاصة عندما يتعلق بالنسبة لكثير من المنظمات. يعتبر التدريب عالي المستوى أي اإليھ
ق دعم األمر باإلدارة االستراتيجية، واإلدارة المالية، وجمع التبرعات، وإدارة العمل التطوعي، وتطوير مجالس اإلدارات. نادًرا ما يتم إلحا

  ب أو الدعم الفني للتأكد من أن التدريب تم تنفيذه بالكامل.بأي نوع من التدري منظمات المجتمع المدنيبناء القدرات المقدم إلى 

لجنة حقوق الطفل،  منظمات المجتمع المدنيفقد شّكلت  على سبيل المثال،وھي متنامية في العدد.  لمنظمات المجتمع المدنيتوجد تحالفات 
ائتالفات لالستجابة  منظمات المجتمع المدنيغالبًا ما تنشأ النسائية، والحملة األھلية لإلصالح االنتخابي.  منظمات المجتمع المدنيوائتالف 

منظمات المجتمع تكافح ائتالفات لطلبات المانحين والعمل على مشاريع محددة. في بعض الحاالت، تنحل االئتالفات بعد اكتمال المشروع. 
ارك المعلومات في الغالب مع بعضھا البعض. شھد أنھا ال تش منظمات المجتمع المدنيأيًضا إلحداث تأثير، ويعني التنافس بين  المدني
، مع ذلك، مثل المراجعة الدولية العالمية لألمم منظمات المجتمع المدنيعدًدا من مسارح األحداث الرئيسية الئتالفات  2015و 2014عامّي 

  مرأة.المتحدة، ولقاءات المتابعة حول االتفاقيات مثل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد ال

أطلق المركز  على سبيل المثال،على وعي متزايد بأھمية إقرار شراكات ذات أصحاب مصلحة متعددين.  منظمات المجتمع المدنيإن 
مشروع بأصحاب مصلحة متعددين يشمل الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع  2014اللبناني لإلنترنت في يونيو من عام 

الخاص. كانت المبادرة مؤسسة بجھد مشترك من وزارة التعليم، ووزارة االتصاالت، وجھاز تنظيم االتصاالت، واتحاد الغرف التجارية 
لزراعية في لبنان، وجمعية تقنية اإلنترنت اللبنانية، ومؤسسة المرأة في تقنية المعلومات، ونقابة المحامين، ومؤسسة بيري والصناعية وا

  تك.

  

  

 البنية التحتية في لبنان
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 4.0: 2015/  4.1: 2014الصورة العامة: 

بحضور  منظمات المجتمع المدني، تمتعت 2015و 2014في عامّي 
موسع في اإلعالم، وخاصة مع االستفادة من اإلعالم االجتماعي 

بجد  منظمات المجتمع المدنيوالحضور الرقمي المتزايد. َعِملت 
للحصول على مساحة في اإلعالم واھتمام منه، ووجدت أنه من األسھل 
بشكل عام أن تجذب التغطية في وسائل اإلعالم المسموعة، والمقروءة، 

على غطّى اإلعالم بشكل واسع مظاھرات "طلعت ريحتكم"،  والمرئية.
للضعط على  منظمات المجتمع المدنيوكذلك جھود  سبيل المثال،

البرلمانيين إلقرار قانون عنف منزلي جديد. يعتمد دفء التغطية 
اإلعالمية على االنتماء السياسي أو الطائفي، وكذلك على أجندة اإلعالم، 

على سبيل التي تدافع عن حقوق اإلنسان، فمنظمات المجتمع المدني 
أيًضا  منظمات المجتمع المدنيوجود مساحة لھا في اإلعالم. تتلقى المبادرات اإليجابية الصغيرة من جانب  فيتواجه صعوبة أكبر  المثال،

لكنه  منظمات المجتمع المدني تغطية أقل بوجه عام، حيث يسعى اإلعالم وراء المزيد من الدراما والقصص الفاضحة. يغطي اإلعالم أنشطة
  ال يرّكز بالضرورة على الدور اإليجابي األوسع الذي تلعبه في المجتمع. 

راسخة مثل منظمات الثقة كمصدر موثوق للمعلومات، على الرغم من أن الرأي العام يتفاوت مع  منظمات المجتمع المدنيلقد اكتسبت 
الكثير من الناس يربط غير مكتمل.  لمنظمات المجتمع المدنيبر. يعتبر فھم الجمھور الصليب األحمر الدولي الذي يتمتع بمصداقية أك

فإن قصص  ومع ذلك،بالعمل الخيري أو يعتقد أن كل المنظمات تسيء استخدام التمويالت لمنافعھم الخاصة.  منظمات المجتمع المدني
مثل تغطية الجھود الناجحة لمنظمات  –قدرتھا على بسط نفوذھا أو  منظمات المجتمع المدنياإلعالم التي تلقي الضوء على نجاح بعض 

لمنظمات قد بدأت في تغيير التصور العام  –المجتمع المدني المختصة بحقوق المرأة في المناصرة من أجل قانون عنف منزلي جديد 
  .المجتمع المدني

يعتمد صنّاع كمصدر مجتمعي، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات استجابة لألزمة السورية.  منظمات المجتمع المدنييرى صنّاع القرار 
أنھم  منظمات المجتمع المدنيمعروفة كمصدر للخبرة والمعلومات الموثوقة. لقد أثبتت الكثير من ال منظمات المجتمع المدنيالقرار على 

ارير التي يصدرونھا. يعتبر قطاع األعمال في طريقه إلى أن يكون لديه تصور خبراء في مجالھم، وسمعتھم المدعومة بالمنشورات والتق
  كذلك. منظمات المجتمع المدنيأفضل عن 

على تعزيز صورھا العامة، لكن معظمھا يفتقر إلى الخبرة عندما يتعلق األمر بالتعامل مع اإلعالم. القليل  منظمات المجتمع المدنيتعمل 
منظمات يمتلك استراتيجيات إعالمية أو يعرف كيفية االندماج بشكل فّعال مع المراسلين والصحفيين. إن جًدا من المنظمات ھو الذي 

على وعي بأھمية امتالك مسئول اتصال لبناء عالقات مع اإلعالم والجمھور، لكنھا ليس لديھا الموارد الكافية أو الخبرة في  المجتمع المدني
بشكل متزايد اإلعالم االجتماعي لتحسين ھويتھا الرقمية وتحسين صورتھا العامة، مما يؤدي  المدنيمنظمات المجتمع ھذا المجال. تستخدم 

  إلى المزيد من المشاركة من كٍل من اإلعالم والمجتمعات المحلية.

ار الشفافية للجمھور. ھببذل الكثير من الجھد في إظ منظمات المجتمع المدني، ولم تقم لمنظمات المجتمع المدنيد ھناك مدونة سلوك ال توج
على ، منظمات المجتمع المدنيبعد فكرة الشفافية كمعيار في عملياتھا، فالتقارير السنوية التي تصدرھا  منظمات المجتمع المدنيلم تعتنق 

  تعالج بشكل أساسي متطلبات المانحين بداًل من إعالم الرأي العام. سبيل المثال،

الصورة العامة في لبنان
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  4.7: 2015/  4.7: 2014استدامة منظمات المجتمع المدني: 

 
، تم إقرار 2015و 2014في عامّي 

أحكام قانونية وتنظيمية جديدة تدعم 
الديمقراطية التشاركية في المغرب 
وتوفر ھياكل رسمية تسمح للجھات 

مشاركة في الحياة العامة. الفاعلة بال
على  2011يحتوي دستور عام 

فقرتين تدعما مشاركة المجتمع 
، وھو الحق في المدني في التشريع

تقديم االقتراحات القانونية والحق في تقديم المطالب. في السابق، كان اقتراح وصياغة القوانين المسئولية 
مع ذلك الحركة باتجاه نظام يقوم فيه المجتمع المدني الوحيدة للحكومة والبرلمان. تعكس األحكام الجديدة 
مھا. ومع ذلك، فإن ھذا ال يساوى شيئًا ألن الفقرة يباإلعالم عن تصميم إجراءات الحكومة وتنفيذھا وتقي

قيوًدا ألن بعض االختصاصات التشريعية موجودة حصريًا  االتي تسمح للمواطنين باقتراح القوانين بھ
تتضمن الفقرات الدستورية، والقوانين اإلقليمية  عالوةً على ذلك،داخل نطاق سلطة الملك والحكومة. 

  الجديدة آليات للديمقراطية التشاركية، مثل الھيئات االستشارية على المستويات االشتراكية واإلقليمية.

إعادة تأكيد وتعزيز دور المجتمع المدني في مناصرة القضايا االجتماعية أيًضا  2015و 2014شھد عامّي 
على الرغم من المناصرة الظاھرة  ومع ذلك،مثل حقوق المرأة، وتحسين ظروف العمل للعمال المحليين. 

عمليات  فيتشكك  منظمات المجتمع المدني، ظلت 2015و 2014في عامّي  لمنظمات المجتمع المدني
  تعاون مع الحكومة.ال

 حقائق البلد

 الرباطالعاصمة: 

  ملكي دستوري نوع الحكم:

نسمة  33,322,699 السكان: 
 )2015(إحصاية يوليو 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
 (تعادل القوة الشرائية):

(إحصائية  دوالر 8,200
2015( 

 126مؤشر التنمية البشرية:
(2015) 

 للمغرب منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

استدامة منظمات المجتمع 
 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 السالمة المالية

 المناصرة

 تقديم الخدمات

4.7متطورةاستدامة

4.7متطورةاستدامة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 
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كان المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان في المغرب حدثًا مھًما في عام 
. أبدى المجتمع المدني ردود فعل مختلطة تجاه المنتدى. على 2014

، إال أن منظمات المجتمع المدنيالرغم من الحشد القوي من بعض 
ختصة بحقوق اإلنسان مثل الجمعية ممنظمات مجتمع مدني أخرى 

المغربية لحقوق اإلنسان والرابطة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
قاطعت الحدث ألنھا عارضت دور المجلس القومي لحقوق اإلنسان في 

  تنظيم المنتدى وحشد الجھات الفاعلة فيه.

قد  2030-2015ية لدمج الشباب من إن الموافقة على استراتيجية قوم
نتج عنه إطاًرا عاًما يستھدف الشباب ما بين أعمار الخمسة عشر 
والتسعة والعشرين. يعتبر إقرار استراتيجية قومية لدمج الشباب إنجاًزا 

الثقافية والسياسية، ودعم دمج ألنه يتماشى مع الدستور، وعلى األخص فيما يتعلق بتعزيز دور الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية و
  الشباب في أسواق العمل والحياة الجمعياتية. 

رباط، لفإن نداء ا ومع ذلك،مارس يوًما وطنيًا تقديًرا للمجتمع المدني.  13، أصدر الملك محمد السادس مرسوًما يعلن يوم 2014في عام 
ة وھي حركة تعيد التأكيد على أھمية دور الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة والتنمية المحلية، قاطعت احتفال الحكوم

المشاركة في المقاطعة عن استياءھا من  منظمات المجتمع المدنيباليوم وشجبت ما يزيد عن خمسين جمعية ھذا االحتفال علنًا. عبرت 
تحاول إضفاء الشرعية على استشارة الحكومة حول الفقرات  ھاالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي شعرت الجمعيات أنة وزار

  بأن نھج الحكومة كان كافيًا. منظمات المجتمع المدنيالدستورية المرتبطة بالجمعيات. لم تشعر 

ثالثة وتسعين بالمائة من ھذه تعمل جمعية في المغرب.  116,836ناك ، ھ2014طبقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية في ديسمبر 
جمعية  202جمعية) على المستوى الوطني. من بين ھذه الجمعيات،  4,500بالمائة (أو حوالي  4الجمعيات على المستوى المحلي فقط، و

ة تكتنف عملية منح حالة المنفعة العامة وھي التي معترف بھا رسميًا من الدولة كمنظمات منفعة عامة. ويرى النقاد أن عالقة المحسوبي
كل تفسر العدد القليل نسبيًا من المنظمات التي تحصل على ھذه الحالة. تبين وزارة الداخلية بأن المجتمع المدني المغربي قد نما وتنوع بش

في  لمنظمات المجتمع المدنيي غير متساوي جمعية. ھناك توزيع جغراف 4000عندما لم يكن ھناك إال حوالّي  1990كبير منذ أواخر عام 
، والحوز، والدار البيضاء وتانسيفتسوس، وماسة، ودرعة، ومراكش،  –المغرب. تستضيف ثالثة من مناطق المغرب اإلثني عشر 

بالمائة تقع في  4يغة وبالمائة فقط من الجمعيات تقع في الشاوية ورد 3. وفي المقابل، فإن منظمات المجتمع المدنيبالمائة من  38 – الكبرى
  الغرب والشراردة وبني حسن.

 
 4.6: 2015/  4.6: 2014البيئة القانونية: 

في المغرب في عام  لمنظمات المجتمع المدنيتحسنت البيئة القانونية 
. تم ترسيخ مبدأ حرية 2015وظلت بعد ذلك مستقرة في عام  2014

تكوين الجمعيات أول مرة بموجب ظھير (مرسوم ملكي) للحريات 
. يتضمن التشريع المنثبق 2002وتم عديله في عام  1958المدنية في عام 

  عن ھذا المرسوم الحق في إنشاء الجمعيات. 

الصلة الحق في إنشاء الجمعية، لكن عمليًا، يمكن أن  ال تقيّد القوانين ذات
تضع السلطات المحلية العقبات اإلدارية مثل طلب مستندات إضافية ال 

والرفض التعسفي للطلبات. تتذرع ھذه السلطات  ينص عليھا القانون
بالمخاوف األمنية المتعلقة باإلرھاب وتھديد سالمة األراضي عند 

التسجيل. مع أخذ ذلك في الحسبان، فقد أظھرت السلطات المحلية مرونة أكبر نحو إنشاء الجمعيات كما يتبين من تأخيرھا أو رفضھا طلبات 
  الزيادة في عدد الجمعيات.

 – منظمات المجتمع المدني. يترك التشريع الذي يحكم عمل منظمات المجتمع المدنيبشكل عام، تمثل البيئة القانونية قيوًدا كبيرة على عمل 
عقود وغيرھا من المعامالت، وكذلك الكيفية التي في يترك الباب مفتوًحا لتأويل الكثير من القضايا الھامة مثل القواعد التي تنظم الدخول 

حول كيفية تطبيق أحكامه في  المعلوماتتسبب غموض القانون والنقص في شئونھا الداخلية.  منظمات المجتمع المدنيينبغي أن تدير بھا 
  سير السلطات المحلية له أو استغالله. سوء تف

حقوق اإلنسان. منظمات ، كان ھناك العديد من الحاالت التي أساءت الحكومة فيھا استخدام سلطتھا ضد بعض 2015و 2014في عامّي 
 تأراضي المملكة. ھدداتھمت وزارة الداخلية الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بتنفيذ "أجندة مبھمة" وبتھديد سالمة  على سبيل المثال،

 في المغرب منظمات المجتمع المدنياستدامة 

البيئة القانونية في المغرب
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. ورًدا على ذلك، رفعت الجمعية المغربية لحقوق 2000الوزارة بنزع حالة المنفعة العامة من الجمعية والتي حصلت عليھا الجمعية منذ عام 
  اإلنسان شكوى ضد الوزارة لسوء استخدام السلطة في محاولة تعليق أنشطة الجمعية.

أن تكسب العوائد طالما أن األرباح ال توزع بين  لمنظمات المجتمع المدنيية على أنه يجوز حول الحريات المدن 1958ينص ظھير عام 
سجالت ضريبية، والكثير منھا ليس لديه حتى رقم تعريف ضريبي. طبقًا لمدونة السلوك  منظمات المجتمع المدنيأعضاءھا. ال تمتلك 

المنافسة على العروض الحكومية. ومع ذلك، وعمليًا، غالبًا ما تطلب الكيانات  نيلمنظمات المجتمع المدالجديدة للمشتريات العامة، ال يُسمح 
  في إطار عقود الشراء أو عروض المنافسة المقيدة التي يدرجون لھا مذكرة تبرير.  منظمات المجتمع المدنيالحكومية عروًضا من 

 منظمات المجتمع المدني، مما يمثل عقبة كبيرة، حيث أن كما لو كانت شركات خاصة منظمات المجتمع المدنييعامل النظام الضريبي 
ال تُعفى من دفع ضرائب المبيعات إال المنظمات ذات حالة المنفعة العامة المعترف تُعفى من دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. 

  بھا، ولكن حتى تلك الحالة ال تُمنح في بعض الحاالت.

على المستوى المحلي. لقد قدمت بعض مراكز  منظمات المجتمع المدنيانونية تحديًا كبيًرا للكثير من ال يزال الوصول إلى الخدمات الق
قدمت خدمات شبه قانونية في بعض  –ة، والمرصد الوطني لحقوق األطفال األحياء، مثل المركز المغربي للدراسات القانونية والقضائي

 المناسبات. تقيّم ھذه المنظمات الحاالت القانونية، وتقدم المشورة القانونية، وحتى تتدخل في المحاكم. ومع ذلك، غالبًا ما تفتقر ھذه
  المنظمات إلى رؤية واضحة أو نظاًما لتقديم تلك الخدمات على نطاق أوسع. 

 
 5.2: 2015/  5.2 :2014القدرة النظيمية:

 2014في عامّي  لمنظمات المجتمع المدنيلم تتغير القدرة التنظيمية 
  .2015و

لتحديد أھدافھا وتمييزھا عن  منظمات المجتمع المدنيتكافح معظم 
أھداف المانحين، وتكافح أيًضا لبناء ائتالفات ضرورية وسبل لدعم 

  مبادراتھا، خاصة المناصرة ومبادرات الحشد االجتماعي.

إن لحجم المنظمة ومستوى احترافيتھا تأثيًرا كبيًرا على درجة امتالكھا 
. تمتلك الكثير من لھياكل تنظيمية احترافية تُحترم من الناحية العملية

المستوى الوطني  الكبيرة التي تعمل على منظمات المجتمع المدني
. في ھياكل إدارية احترافية، مما يدعم اإلدارة طويلة األمد للمنظمة

ليات المقابل، تعتمد المنظمات األصغر واألكثر محلية بكثافة على المتطوعين الذين يقومون بدور أعضاء مجلس اإلدارة ويديرون العم
في المغرب، خاصة المنظمات المحلية األصغر، يتم ضم المجلس واإلدارة مًعا ويتكونا من  منظمات المجتمع المدنياليومية. بالنسبة لمعظم 

ء عتبر شفافية مجلس اإلدارة أحد المواضيع الشائعة للحديث بين أعضاالعمومية للمنظمة عند إنشاءھا. ت أفراد تم انتخابھم من جانب الجمعية
ات داخليًا أو بين أصحاب جھًدا كافيًا في مشاركة المعلوم منظمات المجتمع المدنيمعظم ال تستثمر مجلس اإلدارة وبين أفراد اإلدارة. 

  باستثناء التقارير الدورية التي تقدمھا مجالس اإلدارات. المصلحة

 منظمات المجتمع المدنيتراتيجية وھو يتعلق جزئيًا بميل ھو الذي يمتلك خططًا اس منظمات المجتمع المدنيال يوجد إال عدد قليل من 
للتركيز على أھداف المانحين الدوليين. إن القدرة غير الكافية في التخطيط االستراتيجي واالتصاالت، وكذلك االعتماد على المانحين 

  تھا. على أن تكون منظمات تتحرك من منطلق رسال منظمات المجتمع المدنيالدوليين تحد من قدرة 

بأجر. لقد بدأوا في تطوير أنظمة إلدارة الموارد البشرية بما في ذلك  أفراد بدوام كامل منظمات المجتمع المدنيتوظّف الكثير من 
 محاسبينأيًضا مستشارين خارجيين، مثل  منظمات المجتمع المدنياإلجراءات الرسمية إلدارة التوظيف، واألجور، والعقود. توظف بعض 

للعثور على الموظفين  tanmia.maمنصة إليكترونية على اإلنترنت باسم  منظمات المجتمع المدنيمستقلين ومدققين. تستخدم الكثير من 
  والمستشارين.

حتى لقد قدمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (وھو برنامج للحكومة المغربية)، ومشروع تقوية، وتمكين (أحد برامج األمم المتحدة)، و
قدمت لمنظمات المجتمع المدني المعدات المكتبية المطلوبة مثل أجھزة الكمبيوتر، والطابعات، وغيرھا من  – للفوسفاطالمكتب الشريف 
  المعدات المكتبية. 

  

 القدرة التنظيمية في المغرب
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 5.6: 2015/  5.6 :2014 السالمة المالية:
 

منظمات المجتمع ال يزال تمويل الجمعيات مشكلة كبرى تعيق تطور 
عن المفوضية العليا  2009في المغرب. طبقًا لتقرير صدر عام  المدني

بالمائة من التمويل الموجه  80بالمائة من الجمعيات  10للتخطيط، تدير 
بالمائة من الجمعيات لديھا  90فإن  ومع ذلك،. لمنظمات المجتمع المدني

  دوالر). 510درھم مغربي ( 5000زانية سنوية أقل من مي

بالرغم  وصواًل متكافئًا لفرص التمويل منظمات المجتمع المدنيال تمتلك 
من أن انتشار اإلنترنت زاد من الوصول إلى معلومات حول ھذه 

. ليس ھناك شفافية كافية خاصة منظمات المجتمع المدنيالفرص لمعظم 
يل المحلية، وكيفية تخصيص الموارد، والمحاسبة آليات التموب يتعلقفيما 

عليھا، وإدارتھا. تختلف قدرة جمع التبرعات بين الجمعيات على حسب موقعھا (حضرية أو ريفية)، وقطاع التدخل، والعالقات الشخصية، 
   والقدرة الفنية في إعداد العروض استجابة لمتطلبات العروض الدولية.

ال تزال مصدر التمويل الرئيسي  – 2005تنمية البشرية، وھي مبادرة تقودھا الحكومة تم إطالقھا في عام ال تزال المبادرة الوطنية لل
لمنظمات للجمعيات المحلية. توجد مبادرات أخرى في القطاع العام أيًضا مثل مھارات المكتب الشريف للفوسفاط، وھو برنامج دعم 

  رب من مناطق التنجيم عن الفوسفات.سفاط وھو نشط على وجه الخصوص بالقتم إطالقه من جانب المكتب الشريف للفو المجتمع المدني

منظمات المجتمع في المغرب. إن افتقار  لمنظمات المجتمع المدني، بدا أن مقدار تمويل المانحين الدوليين يتراجع 2015و 2014في عامّي 
  دام غالبًا ما يعيق قدرتھا على التصرف نيابة عن المجتمعات وااللتزام باستراتيجيات مالية طويلة األمد.إلى مصادر التمويل المست المدني

خدمات تسمح لھا باكتساب دخل إضافي على الرغم من نواحي الغموض في ھذا المجال. تتضمن ھذه  منظمات المجتمع المدنيلقد طورت 
وحتى بناء القدرات للمبادرات المحلية.  ،ية، وإصدار المواد التدريبية، وحشد المواطنينالخدمات التحليل االجتماعي، والدورات التدريب

منظمات المجتمع إلى خبرة ومعرفة  مثل المكتب الشريف للفوسفاط تدعوھناك كيانات حكومية مثل وزارة التنمية االجتماعية وشركات 
قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتماس عية. على مستوى المحافظات، في مجاالت محددة مثل التدريب والدعم للتنمية المجتم المدني
لوضع أنماط جديدة في التنمية التنظيمية، واالقتصاد االجتماعي والمبني على التضامن، واالتصاالت.  منظمات المجتمع المدنيدعم 

لمنظمات وخاصة على المستوى المحلي لديھا صعوبات في جمع باستثناء الرسوم المحصلة نظير االنضمام إلى المنظمة، فإن كثيًرا من ا
مساھمات منتظمة من أعضاءھا. إن معظم أعضاء الجمعيات من بين مجتمعات المنتفعين من خدمات الجمعيات ويكون لديھم دخل وقدرة 

  محدودتين لدفع رسوم العضوية.

لمدني التي لديھا ھذه األنظمة غالبًا ما تقرھم لالمتثال لمتطلبات ال تمتلك معظم الجمعيات أنظمة محاسبة مالية، ومنظمات المجتمع ا
  المانحين.

  
  4.0: 2015/  4.0: 2014المناصرة: 

  
تأخذ المناصرة في المغرب الكثير من الصور بما في ذلك الحشد ورفع 
وعي المواطنين، ومناقشة القضايا االجتماعية، ونشر التقارير. ومن بين 
بعض المنظمات العديدة المشتركة في المناصرة الفضاء الجمعوي، 
وجمعية كارفور، وائتالف ربيع الكرامة (ائتالف من منطمات المجتمع 

منظمات المجتمع لمناھضة للتفريق والعنف ضد المرأة). لعبت المدني ا
 2014سنوية لعام  ميزانيةقانون دوًرا فّعااًل في الدفع نحو إقرار  المدني

سعى لتعزيز العدالة المالية، ومكافحة  الذي) 13 – 110(قانون رقم 
  االحتيال، وتعزيز التنمية اإلقليمية.

والحركات االجتماعية، مثل جمعية على المستوى المحلي، فإن الجمعيات 
ف البدائل للمرأة، والحركة المغربية لحقوق اإلنسان أطلقت حمالت توعية ومناصرة حول قضايا محددة مثل التكلفة المتزايدة للمعيشة، والعن

قادرة على استخدام اإلعالم بشكل فّعال إللقاء الضوء على ھذه القضايا.  منظمات المجتمع المدنيكانت المبني على النوع، واإلجھاض. 
أن تساعد في ، لنساء المغرب الديمقراطيةومن خالل مناصرتھم ووساطتھم مع الحكومة، استطاعت منظمات مجتمع مدني، مثل الجمعية 

. بموجب 2015أكتوبر  30التي يعتنين بأطفال وذلك في تقدم مزايا لألرامل وغير الموظفات، بما في ذلك إقرار مرسوم لدعم األرامل ال

السالمة المالية في المغرب

 المناصرة في المغرب
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عالوةً دوالر) على حسب عدد األطفال.  105 – 35درھم مغربي ( 1,050و 350أرملة ما بين  300,000المرسوم، يتوقع أن تتلقى حوالّي 
. 2015ظروف معينة اعتباًر من يناير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قد يتلقى األفراد مزايا بطالة في ظل وعقب حملة  على ذلك،

وھو التقدم الذي أحرزته ضد الحصانة القضائية للمغتصبين بإلغاء الفقرة  2014في عام  لمنظمات المجتمع المدنيكان ھناك إنجاز ملحوظ 
عتدى جنسيًا على قاصرة من قانون العقوبات. كانت ھذه األحكام تحمي من المالحقة القضائية للرجل الذي اغتصب أو ا 475من المادة  2

التالية كانت نشطة في تحقيق  منظمات المجتمع المدنيإذا ما تزوج منھا فيما بعد. باإلضافة إلى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فإن 
قوق اإلنسان، والجمعية مغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والمنظمة المغربية لحربية لحقوق اإلنسان، والرابطة الھذا اإلنجاز: الجمعية المغ

  المغربية لمناھضة العنف المبني على النوع، ورابطة نساء المغرب.

فإن أشكال ھذه  ومع ذلك،في عمليات اتخاذ القرار السياسي.  منظمات المجتمع المدنيعلى فقرات عن مشاركات  2011يحتوي دستور عام 
في  14-64لقد تم إقرار الفقرات الثالثة عشر من مسودة القانون رقم لقوانين. اآلليات ال تزال قيد التطوير من خالل العديد من مسودات ا

، ليضع شروط وإجراءات لممارسة حق تقديم االقتراحات التشريعية. تعين الفقرات الستة عشر لمسودة 2016آخر األمر في يناير من عام 
  إلى السلطات العامة. الشروط واإلجراءات الالزمة لممارسة حق تقديم مطالب 14-44قانون رقم 

على المستوى المحلي، تقدم المواثيق المجتمعية اإلطار القانوني للتعاونيات المحلية. تحتوي ھذه على أحكام تطالب ھذه التعاونيات 
ھيئات  بالمشاركة مع الجمعيات في التعاون والتفاوض واالعتماد على خبرتھم في مجاالت محددة. يُطلب من المجالس اإلقليمية أن تنشأ

  استشارية تشترك مع المجتمع المدني.

لقد زاد عدد منظمات المناصرة مع زيادة اشتراكھم في القضايا السياسية. وقد ظھرت أيًضا مجموعات البحث والتحليل السياسي. ھناك 
أن التشبيك ومشاركة المعلومات أمًرا ھاًما لإلعالم والضغط على الحكومة حول قضايا  منظمات المجتمع المدنيأيًضا اعتراف متزايد بين 

مة، اجتماعية. تتضمن األمثلة على الشبكات التي كانت ناجحة الجمعيات التعاونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وائتالف ربيع الكرا
  / اإليدز. عديدة من الجمعيات المكافحة لفيروس نقص المناعة البشرية  ومجموعات

  من بين المطالب المنصوص عليھا في نداء الرباط. لمنظمات المجتمع المدنييعتبر اإلطار التشريعي األفضل 

 
 4.5: 2015/  4.5: 2014تقديم الخدمات: 

ز بشكل في المغرب يركّ  منظمات المجتمع المدنيإن تقدم الخدمات من 
متزايد على التنمية االجتماعية االقتصادية في المناطق الحضرية والريفية 
للبالد. من خالل الصندوق الدولي لمحاربة اإليدز، والسل، والمالريا، تقدم 

خدمات مثل الدعم النفسي والبدني، واألدوية،  منظمات المجتمع المدني
خدمات االجتماعية والعالج في المستشفيات عند الحاجة. وفيما عدا ال

التدريب والدعم الفني في مجاالت  منظمات المجتمع المدنياألساسية، تقدم 
  حقوق اإلنسان، والتنمية المستدامة، والحكم الديمقراطي.

باستثناء القليل من الجمعيات والمجموعات االجتماعية االحترافية التي 
للمجتمعات تخدم أعضاءھا حصريًا، فإن معظم الجمعيات تنفذ األنشطة 

قدرات محدودة لتقييم االحتياجات على مستوى المجتمعات  منظمات المجتمع المدنيطبقًا لألوليات اإلقليمية والموضوعية. تمتلك الكثير من 
مة من القدر الذي تلبي به الخدمات والمنتجات المقد ياجات الحكومة والمانحين. عمليًا، يتوقفواالتصال معھم وتجد نفسھا تستجيب إلى احت

احتياجات المنتعفين على القدرة التحليلية لمنظمات المجتمع المدني والمتطلبات الخارجية التي يؤثر فيھا المانحون  منظمات المجتمع المدني
  الدوليون أو يفرضونھا.

والمنشورات، وورش العمل.  الخدمات والمنتجات إلى الجامعات والحكومة مثل الدورات التدريبية، منظمات المجتمع المدنيغالبًا ما تقدم 
  تدعو الحكومة بشكل متزايد إلى ھذه األنواع من الخدمات.و

تكاليف المنتجات والخدمات التي تقدمھا. بداًل من ذلك، تعتمد ھذه المنظمات بشكل أكثر كثافة على  منظمات المجتمع المدنيال تسترد معظم 
في قدراتھا إلنتاج المنتجات وتسويقھا، فإنھا ال تطلب  منظمات المجتمع المدنيمشاريع لدعم أنشطتھا. على الرغم من وجود بعض استثمار 

  لمنتجات.في الغالب من المستخدمين دفع مقابل لھذه ا

، 2015و 2014تقدم الحكومة، من خالل الجمعيات التعاونية المحلية، منًحا أو إعانات مالية للجمعيات المحلية داخل منطقتھا. في عامّي 
  في تقديم الخدمات والتنمية االجتماعية. منظمات المجتمع المدنيأدركت الحكومة قيمة 

تقديم الخدمات في المغرب
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 4.9: 2015/  4.9: 2014البنية التحتية: 

ثم  2014في عام  لمنظمات المجتمع المدنيبشكل عام  تحسنت البنية التحتية
قادرة على وضع  منظمات المجتمع المدني. كانت 2015بقيت ثابتة في عام 

منظمات آليات لمشاركة المعلومات من خالل منصات اتصال مختلفة. كانت 
الخصوص في إنشاء شبكات  لھا دور ھام على وجه المجتمع المدني

 www.egalite.maو www.tanmia.maمثل  منظمات المجتمع المدني
ھناك أيًضا الموقع  .joussour-www.Eو online-www.Zagoraو

وزارة العالقات مع  الذي أنشأته )public.ma-www.service(اإلليكتروني 
لمنظمات ھذه المواقع اإلليكترونية مساحة  تھيءالبرلمان والمجتمع المدني. 

  عرفة.المحلية واإلقليمية لمشاركة المعلومات والم المجتمع المدني

منظمات المجتمع مكاسب في مشاركة المحتوى المطور من خالل ھذه الشبكات. وحاليًا، أصبحت  منظمات المجتمع المدني تلقد حقق
التقدم الذي حدث في تقنية  علومات مع األخذ في الحسبانأفضل في قدرتھا على الوصول إلى ھذه المصادر المتنوعة من الم المدني

  والموارد البشرية القوية على المستوى المحلي.المعلومات واالتصاالت 

والجمعية المغربية للتضامن والتنمية اللذان يكمن الغرض الرئيسي منھما في تسھيل  Tanmia.maدعم وسيطة بما في ذلك منظمات ھناك 
الوسيطة إلى االستجابة إلى الدعم منظمات تھدف إلى المعلومات والتدريب والدعم الفني عبر المغرب.  منظمات المجتمع المدنيوصول 

المحلية. في بعض األوقات، تكسب ھذه المنظمات عوائد من الخدمات التي تقدمھا. ھناك بعض  منظمات المجتمع المدنياجات ياحت
 نيمنظمات المجتمع المدالذي أنشأھا البنك التجاري توزع تمويالت المانحين على  للفوسفاط والمؤسساتالمؤسسات مثل المكتب الشريف 
  من أجل مبادرات التنمية المحلية.

منظمات المجتمع في المغرب. يُنظر إلى المحتوى التدريبي من جانب  منظمات المجتمع المدنين في إدارة مدربون مؤھلون ومحترفوھناك 
ة واسع ويتضمن وحدات المحلية. إن مدى المواضع التدريبي منظمات المجتمع المدنيعلى أنه مالئًما ويعالج احتياجات وتوقعات  المدني

عن اإلدارة االستراتيجية، والمحاسبة، واإلدارة المالية، وكتابة العروض، وحكم مجلس اإلدارة. يتم تقديم الدورات التدريبية بوجه عام 
  بشكل أقل شيوًعا. نباللغتين الفرنسية والعربية، مع تقديم بعض الدورات التدريبية باللغة البربرية ولك

مع القطاع الخاص بشكل كبير، بسبب انفتاح القطاع الخاص بشكل تدرجي أمام المشاركة مع  منظمات المجتمع المدنيات لقد تطورت شراك
اشترك المكتب الشريف للفوسفاط مع  على سبيل المثال،. منظمات المجتمع المدني، والخبرة المؤكدة لبعض منظمات المجتمع المدني

 ، كما اشتركت شركة ريتشوالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، ومؤسسة الشرق والغرب، Tanmia.maمجتمع مدني مثل منظمات 
 بوند، وھي إحدى شركات األثاث، مع إحدى منظمات المجتمع المدني التي تٌسمى شبكة الدار البيضاء لجمعيات األحياء وبنك الطعام.

 
  4.3: 2015/  4.3: 2014الصورة العامة: 

في مواضيع ھامة  منظمات المجتمع المدني، زاد ظھور 2014في عام 
. كان من بين أكثر 2015ذات اھتمام عام وبقيت ثابتة على ذلك في عام 

ظھوًرا تلك التي تعمل على مناھضة التورط في  منظمات المجتمع المدني
قضايا اجتماعية مثل العنف المبني على النوع واإلجھاض. على سبيل 
المثال، قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، واتحاد الرابطة 
الديمقراطية لنساء المغرب، وحركة المواطن البديل، والجمعية المغربية 

ت مناصرة لتحسين التصور العام لمنظمات لحقوق اإلنسان بتنفيذ حمال
المجتمع المدني التي تسعى إلى إحداث تغيير في ھذه القضايا. وقد زاد 
ھذا من المساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز مواقفھا حول 

  جتماعية على المستوى المحلي أيًضا. اقضايا 

نشطتھا. في السنوت األخيرة، لعب اإلعالم دوًرا ھاًما في إعالم المجتمع بمساھمة وأ منظمات المجتمع المدنييقدر الجمھور بشكل عام 
وسائل إعالم متنوعة بما في ذلك الصحف بشكل متزايد  منظمات المجتمع المدنيفي التنمية االجتماعية، وتستخدم  منظمات المجتمع المدني

حطات اإلذاعية. ھناك برامج إعالمية ترّكز على األنشطة االجتماعية، مثل المطبوعة واإلليكترونية، والتلفزيون الوطني، والعديد من الم
فإن الصحف اإلليكترونية قد سلطت الضوء على األنشطة الجمعوية على  عالوةً على ذلك،برنامج اإلذاعة الوطنية التي تُسمى مع الشباب. 

  وز، مثل الحشد، واالجتماعات، والمؤتمرات، وغيرھا من األنشطة.شديدة البرالمستوى المحلي. تميل وسائل اإلعالم إلى تغطية الفعاليات 

 البنية التحتية في المغرب

المغربالصورة العامة في
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منظمات آخذة في التحسن التدريجي، وھو الشيء الذي ينعكس في التأثير الذي تستطيع  لمنظمات المجتمع المدنيإن الصورة العامة 
انين إيجابية للمجتمع المدني والنساء نتيجة قو أقرت الحكومة على سبيل المثال،أن تحدثه في صنّاع القرار السياسي.  المجتمع المدني

عن العنف ضد المرأة، وقانون عن عمل األطفال، وقانون  13-103، وتضمنت ھذه القوانين القانون رقم منظمات المجتمع المدنيلمناصرة 
في التنمية ولديھا تصور إيجابي بشكل عام  منظمات المجتمع المدنيعن الحق في اإلجھاض. تعترف الحكومة والقطاع الخاص بقيمة 

 منظمات المجتمع المدنيأطراف فاعلة في حشد المجتمعات وكمصدر للمعلومات. تحاول معظم  منظمات المجتمع المدنيتجاھھا. تُعتبر 
  نشر أنشطتھا وتحاول الحفاظ على عالقة قوية مع الصحفيين.

لمنظمات طني وشبكات لديھا معرفة كبيرة في مجاالت األخالقيات والحكم الرشيد ھناك منظمات مجتمع مدني مشھورة على المستوى الو
مواثيق ومدونات سلوك إلرشاد عملھم. ال تزال الجمعيات األخرى بالفعل ات ذه المنظمات والشبكبعض من ھوقد تبنت ، المجتمع المدني

أو ممارسة بشكل  غير مطورة بشكل جيد منظمات المجتمع المدني تنظر في وضع مثل ھذه المواثيق أو المدونات وااللتزام بھا. إن شفافية
تقارير سنوية عن أنشطتھا  منظمات المجتمع المدنيواسع. فيما عدا استثناءات قليلة، مثل الشفافية المغربية وجمعية آفاق المغرب، ال تنشر 

 أو وضعھا المالي.
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 حقائق البلد

 -الضفة الغربية  السكان:
نسمة / قطاع  2,785,366

نسمة  1,869,055 -غزة 
 )2015(إحصائية يوليو 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 
  (تعادل القوة الشرائية):

دوالر (إحصائية   4,300
لكٍل من الضفة الغربية  2015

  وقطاع غزة)

 107 مؤشر التنمية البشرية:
(2015) 

 الضفة الغربية وقطاع غزة

 
  

  4.3: 2015/  4.3: 2014: منظمات المجتمع المدنياستدامة 
 

الضفة الغربية ظلت 
 تعانيغزة وقطاع 

من سلسلة من 
األزمات السياسية 

قتصادية واال
واإلنسانية في عامّي 

 .2015و 2014
زادت التوترات بين 

الفلسطينيين 
وبلغت ذروتھا في حملة إسرائيلية جوية وأرضية استمرت سبع  2014واإلسرائيليين في صيف عام 

فلسطيني قد قُتلوا. وخلفت الغارات اإلسرائيلية  2,000أسابيع ضد غزة. مع نھاية أغسطس، كان أكثر من 
مسكن، وسبعة عشر مستشفى،  18,000ية تحتية مادية قد لحقھا أضراًرا بالغة، وكذلك ورائھا في غزة بن

وثُلث مدارس غزة إما لحق بھا أضراًرا بالغة أو ُدمرت طبقًا لألمم المتحدة. عقب حرب غزة في عام 
، وتركزت في القدس 2015عام  خالل، استمرت سلسلة من الھجمات االنتقامية بين الجانبين 2014

  ت ترّكز على قضية الوصول إلى الحرم القدسي الشريف/جبل المعبد. وكان

 للضفة الغربية وقطاع غزة منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 البنية التحتية

 الصورة العامة

استدامة منظمات المجتمع 
 المدني

 البيئة القانونية

 القدرة التنظيمية

 السالمة المالية

 المناصرة

 تقديم الخدمات

4.3متطورةاستدامة

4.3متطورةاستدامة 2015 

 استدامة محسنة     استدامة متطورة         استدامة معاقة

2014 



 

 
 

 55  الضفة الغربية وقطاع غزة

أثناء ھذه الفترة، لم تتحسن العالقات بين األراضي الفلسطينية بشكل 
كبير. قبل حرب غزة مباشرة، الحت في األفق عالمات مصالحة 

ّي فتح وحماس، ووصل الجانبان إلى اتفاقية في سياسية بين حركت
علق الكثير عليھا آمالھم في أن تضع نھاية  2014أبريل من عام 

، مع ذلك، كان 2015لالنقسام اإلقليمي والسياسي. مع نھاية عام 
لالتفاقية تاثيًرا ضئياًل، وبقيت أراضي الضفة الغربي وقطاع غزة 

  منقسمتين.

وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، تعانيان ال تزال الضفة الغربية، 
من معدالت مرتفعة في البطالة والفقر. طبقًا للجھاز المركزي 

بالمائة  54، كان 2015لإلحصاء الفلسطيني، مع حلول منتصف عام 
بالمائة من  60ن من الفلسطينين عاطلين عن العمل. ال تزال البطالة سائدة بأعلى معدالت لھا بين الشباب، وخاصة في قطاع غزة التي كا

  طبقًا للبنك الدولي. 2015عمل في عام سكانھا يبحثون عن 

على ضوء ھذه الخلفية، يواجه المجتمع المدني الفلسطيني مجموعة متنوعة من العقبات التي تحد من قدرات المنظمات على الوفاء 
 من جراءي لحكومة ووقع على كاھلھا المزيد من األعباء بواجباتھا. في كال المنطقتين، ظلت المنظمات تواجه قيوًدا وتضييقات من مسئول

بشكل متزايد خطًطا  منظمات المجتمع المدني. تتبنى 2015و 2014سلسلة من اإلجراءات الخارجة عن القانون وغير الدستورية في عامّي 
من تحديات الحوكمة  لمنظمات المجتمع المدنيل استراتيجية لكنھا تكافح للحفاظ على أنظمة إدارية ديمقراطية. يفاقم الموقف المالي المتقلق

  التي تواجھھا.

ھي تقدم الخدمات التي أصبحت ضرورية بشكل متزايد في قطاع غزة للمساعدة في  لمنظمات المجتمع المدنيتبقى نقطة القوى األكبر 
نحو تقديم الخدمات مع قيام  لمجتمع المدنيمنظمات اإعادة اإلعمار وجھود االستجابة اإلنسانية. في الضفة الغربية، تحولت المزيد من 

ومع تحويل الكثير من المنظمات في كلتا المنطقتين بشكل متزايد لتقديم الخدمات.  منظمات المجتمع المدنيالحكومة ھناك بالتعاقد مع 
 التحتية للقطاع ككل غير متطورة. تركيزھما نحو تقديم الخدمات وبعيًدا عن حشد التأييد، فإن جھود المناصرة قد تراجعت. ال تزال البنية

على الرغم من أن االئتالفات الظاھرة والمؤثرة موجودة، فإن منظمات الدعم الوسيطة الھامة تعتبر ضعيفة، والتعاون عبر القطاعات 
منظمات يجابية ويُنظر إلى ع بعالقة إيجابية مع اإلعالم على الرغم من أن التصور العام أقل إتتتم منظمات المجتمع المدنيمحدوًدا. ال تزال 
  على أنھا تعتمد بشكل واسع على المانحين األجانب. المجتمع المدني

منظمة مجتمع مدني مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. تعمل معظم  2,793، كان ھناك 2015طبقًا لوزارة الداخلية، بحلول عام 
 رسم خريطة المجتمع المدني في فلسطينممولة من االتحاد األوروبي باسم دراسة أفادت على المستوى المحلي.  منظمات المجتمع المدني

كلھا تقريبًا تقع مراكزھا الرئيسسة في المراكز الحضرية لرام هللا، ومدينة غزة، والقدس على  منظمات المجتمع المدنيأفادت بأن نصف  –
 الرغم من أنھا تخدم المناطق الريفية كذلك. 

 
 5.0: 2015/  5.0: 2014البيئة القانونية: 

في الضفة الغربية وقطاع  منظمات المجتمع المدني، تعمل على الورق
غزة في بيئة قانونية ممّكنة نسبيًا على الرغم من أن تبني وتنفيذ لوائح 

  قّدم تحديات جديدة. 2015و 2014وسياسات مقيدة في عامي 

، أصدرت حكومة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة 2014عام في 
قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات  مرسوًما ينشأ لجنة لتعديل

والذي يُشار إليه فيما بعد باسم  2000لعام  1االجتماعية (قانون رقم 
") الذي يعد القانون الرئيسي الذي يحكم منظمات المجتمع المدني"قانون 

المجتمع المدني في األراضي الفلسطينية وھو أحد أكثر قوانين المجتمع 
المدني تمكينًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مع نھاية عام 

سطينية للحصول على تعليقاتھا حول الفل منظمات المجتمع المدني، مع ذلك، لم تصدر اللجنة أي مسودات تعديالت، وال اشتركت مع 2015
 التعديالت الممكنة على القانون. في الوقت نفسه، بدأت الوكاالت الحكومية والمسئولون الحكوميون تطبيق لوائح جديدة، على سبيل المثال،

ل يان التأخر في إجراء التعدعن قرب أكبر. ك منظمات المجتمع المدنيعلى التسليم اإلجباري لمستندات إدارية ومالية إضافية إلدارة عمل 
من أن أي مسودة جديدة يمكن أن  منظمات المجتمع المدنييُنظر إليه كخطوة إيجابية، حيث خشيت  منظمات المجتمع المدنيعلى قانون 

بعھا. واصلت السلطة أن تت لمنظمات المجتمع المدنيتكون أكثر تقييًدا من القانون الحالي، لكن اللوائح تكون أحيانًا مستھلكة للوقت ومرھقة 

  في  منظمات المجتمع المدنياستدامة 
  الضفة الغربية وقطاع غزة

 البيئة القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة
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. كانت اللوائح الجديدة تُنفذ بشكل متكرر من جانب مجلس الوزراء، أو من 2015الفلسطينية وحكومة حماس فرض ھذه التدابير خالل عام 
  جانب وزارات فردية، مما يحد من فرصة الحصول على تعليقات أو اعتراض من جانب مجموعات المجتمع المدني.

فقد  ومع ذلك،من أجل أن تعمل بشكل قانوني.  نظمات أن تسجل لدى وزارة الداخلية، يجب على الملمجتمع المدنيمنظمات ابموجب قانون 
في  منظمات المجتمع المدنيأصبحت العملية معقدة بشكل متزايد في ضوء االنقسام السياسي بين الحكومتين. في معظم الحاالت، يجب على 

كلة من حركة حماس باإلضافة إلى وزارة الداخلية التابعة للسلطة الوطنية في الضفة الغربية. يسبب غزة التسجيل لدى وزارة الداخلية المش
التي  منظمات المجتمع المدنيتعمل في ظلھا الكثير من  ومشكوك فيھاقانونية  نصفھذا في الغالب تحديات بيروقراطية ويساھم في بيئة 

على حسب طبيعة المنظمة. تُجري حكومتا حماس والسلطة الفلسطينية تدقيقات أمنية التسجيل تقع في غزة. في كلتا المنطقتين، تتباين سھولة 
ال يتبعون لمنافسيھا وھي عملية غالبًا ما تسبب تأخيرات بيروقراطية. يمكن أن يُفرض  منظمات المجتمع المدنيصارمة لتتأكد أن موظفي 

عاية الصحية والتعليم والخدمات الشبابية أن تسجل لدى الوزارة المالئمة طبقًا العاملة في قطاعات متخصصة مثل الرالمنظمات أيًضا على 
  لمجاالت العمل.

الواقعة في القدس الشرقية والمنطقة ج من الضفة الغربية أكثر تعقيًدا؛ ألن المنظمات  لمنظمات المجتمع المدنيتعتبر البيئة القانونية 
مل في وقت متزامن مع القوانين واللوائح اإلسرائيلية. تعتبر أبرز ھذه القوانين ھو قانون منع الموجودة في ھذه المناطق يجب عليھا أن تتعا

منظمات المجتمع . بموجب ھذه القوانين ولوائحھا التنفيذية، يمكن إغالق 2005وقانون حظر تمويل اإلرھاب لعام  1984اإلرھاب لعام 
بسبب "اعتبارات أمنية" غير محددة وتعسفية. يصر  القضاء العسكري اإلسرائيليغالبًا ما يصدر من محكمة عن طريق أمر محكمة  المدني

التي تعتبر جبھات لحماس أو غيرھا من الجماعات المصنفة المنظمات المسئولون اإلسرائيليون على أن ھذه الصالحيات ضرورية إلغالق 
  غير واضح بالضرورة.لديھا كإرھابية على الرغم من األساس المنطقي لھذه الصالحيات الواسعة 

من  2015و 2014إضافية من جانب الحكومة في عامّي القتحامات  عرضةغزة الضفة الغربية وقطاع عبر  منظمات المجتمع المدنيكانت 
متطلبات بيروقراطية جديدة متعلقة  منظمات المجتمع المدني، واجھت 2014خالل الطرق القانونية وغير القانونية على حٍد سواء. في عام 

موثقة إيصاالت تسليم مستندات مالية إضافية مثل  منظمات المجتمع المدنيون في قطاع غزة يطلبون من لبدأ المسئو بإعداد التقارير المالية.
معلومات المرتبطة باإلدارة المالية للتوافق مع القوانين واللوائح من جانب وزارة المالية، وتماشيًا مع المستندات الضريبية وغيرھا من ال

، تم إغالق سبعة وثمانين 2015للمنظمات وعملياتھا. يمكن أن يتسبب اإلخفاق في االلتزام بھذه المتطلبات في إغالق المنظمات. في عام 
اك نواب غير رسميين بدأوا منظمة مجتمع مدني واقعة في غزة بسبب إخفاقھا في االمتثال للوائح الحكومة. أفادت منظمات غزة أيًضا أن ھن

حين في القيام بأمور التسجيل والشئون المشابھة. يعمل ھؤالء األفراد بموجب موافقة الوزارة لكنھم غير مجازين قانونًا بموجب القانون. في 
لبيروقراطية، فإن أن بعض منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة تعتقد أن النواب مفيدين في معالجة تراكمات التسجيل والتأخيرات ا

بشكل كافي مع حماس، وأن تشكل  منظمات المجتمع المدنيمنظمات أخرى تخشى أن تقوم بدور "المنفذين السياسيين" لضمان تماشي 
  المزيد من التعديات من جانب الحكومة.

بتفويض يضمن استقاللية  . تم إنشاء المفوضيةمنظمات المجتمع المدنيمفوضية ، أصدر الرئيس عباس مرسوًما ينشأ 2014في عام 
بعد، فيقومون بدور ھمزة  ھمالقطاع، وتسھيل التعاون عبر القطاعات، وتعزيز العمل التطوعي. وأما أعضاء المفوضية، والذين لم يتم تعيين

مھتمة بشكل الفلسطينية  منظمات المجتمع المدنيوالرئيس. عندما تم إصدار المرسوم، كانت  منظمات المجتمع المدنيوصل مباشرة بين 
كبير بالدور الحقيقي للمفوضية وأصدرت بيان للرئيس ترفض فيه المرسوم. على الرغم من االستقاللية اإلدارية للمفوضية عن الوزارات، 

رة ال تثق أن المفوضية سوف تخدم مصالح القطاع وتعتقد أنھا ستقوم في الواقع بآلية إضافية للسيط منظمات المجتمع المدنيفإن الكثير من 
أيًضا أن واجب المفوضية مشابة جًدا لواجب  منظمات المجتمع المدني. تعتقد الكثير من منظمات المجتمع المدنيالحكومية ومراقبة 

ل ي، تم إحراز تقدم ضئيل في تشك2015. مع نھاية عام المنظمات غير الحكوميةالكيانات غير الحكومية األخرى، مثل مركز تنمية 
  على أنه تطوًرا إيجابيًا.  منظمات المجتمع المدنيًضا من مشاريعھا األولية، وھو األمر الذي ينظر إليه معظم المفوضية أو إطالق بع

منظمات ، اتخذت حكومة الضفة الغربية يقودھا رئيس الوزراء رامي الحمد هللا خطوات لبسط سيطرتھا المتزايدة على 2015في عام 
سوف يُطبق اآلن  2005لعام  1أصدر مجلس الوزراء مرسوًما بأن قانون مكافحة الفساد رقم  المثال،على سبيل . في يوليو، المجتمع المدني

بإجراءات إدارية إضافية ويفرض عليھا تقديم  منظمات المجتمع المدني. يثقل إقرار ھذا المرسوم كاھل منظمات المجتمع المدنيعلى 
حول الشركات  2010لعام  3فسه، أصدر مجلس الوزراء قراًرا يعدل الالئحة رقم مستندات إضافية، مثل اإليصاالت المالية. في الشھر ن

الفلسطينية. يضيف التعديل مطلبًا جديًدا يوجب على الشركات  منظمات المجتمع المدنيوالتي سجلت بموجبه عدد من  غير الھادفة للربح
لم يقدم المجلس تفسيًرا وح أو تبرعات أو مساعدات أو أموال". غير الھادفة للربح الحصول على موافقة مجلس الورزاء قبل قبول "أي من

  للتعديل.

، تحركت الحكومة إلغالق ائتالف السالم الفلسطيني. أصدر الرئيس عباس مرسوًما تنفيذيًا يأمر فيه المنظمة 2015في أغسطس من عام 
قبون أن القرار كان بحافز من رغبة عباس في تھميش منافس باإلغالق على الرغم من حقيقة أن الرئاسة ال تمتلك ھذه السلطة. الحظ المرا

سياسي محتمل في قيادة منظمة السالم الفلسطيني. وتم إلغاء القرار بعد فترة وجيزة من إصداره ليصير األمر إلى مجرد إغالق مؤقت 
  . منظمات المجتمع المدنيالشك بين لمنظمة السالم الفلسطيني، لكن الحادثة، على الرغم من ذلك، أوقعت شعوًرا عميقًا بالقلق و
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ضئيلة في  ، يتم إعفاء المنظمات من الضرائب والرسوم الجمركية ويواجھون صعوبة2000لعام  منظمات المجتمع المدنيبموجب قانون 
فيضات ضريبية نظير فإن المانحين من األفراد والشركات مؤھلين بموجب القانون أن يتلقوا تخ عالوةً على ذلك،. المطالبة بھذه اإلعفاءات

أنھا تواجه صعوبة ضئيلة في اعتراف إدارة  المنظمات غير الحكومية. تفيد معظم منظمات المجتمع المدنيالتبرعات التي يقدمونھا إلى 
أكبر. يُسمح للمنظمات أيًضا  تدقيقالضرائب على الدخل بھذه التخفيضات، وإن كانت المنظمات صغيرة ومتوسطة الحجم تفيد بوجود 

  المزايدة على العقود الحكومية وكسب الرسوم من الخدمات التي تقدمھا.ب

بدأت بشكل متزايد في توثيق االنتھاكات المالحظة  منظمات المجتمع المدني، فإن 2015و 2014للقيود القانونية والعملية في عامّي  استجابة
الكيانات في األراضي الفلسطينية المشورة القانونية، ومع ذلك،  من جانب الحكومة وتسعى للحصول على المساعدة القانونية. يقدم عدد من

عبر األراضي الفلسطينية ولديھا موارد مالية متفاوتة متاحة لتكريسھا لتقديم الخدمات القانونية. غالبًا ما  يفإنھا غير موزعة بشكل متساو
اعدة وبالتالي لحماية نفسھا من االنتھاكات بسبب عضويتھا في تتمتع المنظمات األعضاء في ائتالفات أوسع بوصول أكبر إلى مثل ھذه المس

  ھذه االئتالفات.

 
 2015: 2015/  4.0 :2014 القدرة التنظيمية:

 
بدون تغيير بشكل  لمنظمات المجتمع المدنيبقيت القدرة التنظيمية العامة 

صعوبة  منظمات المجتمع المدنيواجھت  .2015و 2014كبير في عامّي 
أكبر في الحفاظ على دوائر شعبية ملتزمة، وقد يكون ھذا قد نتج عن 
اتجاه المنظمات إلى أن توسع واجباتھا وأن تصبح أقل تخصًصا من أجل 

أيًضا من  منظمات المجتمع المدنيزيادة وصولھا إلى التمويل. كافحت 
ھا أجل الحفاظ على ھياكلھا الديمقراطية الداخلية، حيث أن لدى الكثير من

  فصلة عن الدوائر الشعبية للمنظمات.عمال مؤقتون وھياكل إدارية من

المتزايد بين  ھناك عالمات للتخطيط االستراتيجي، كانت 2015في عام 
 150، كانت حوالّي 2015مع نھاية عام و. منظمات المجتمع المدني

منظمة في غزة قد تبنت خططًا استراتيجية، والكثير منھا يقوم بذلك من 
 منظمات المجتمع المدنيھو أحد الكيانات التي ساعدت  المنظمات غير الحكوميةأجل تنفيذ شروط المانحين أو الشركاء. إن مركز تطوير 

، فإن على التخطيط االستراتيجي قادرةغزة الضفة الغربية وقطاع جية. في حين أن المنظمات في على تطوير قدرتھا في تطوير االستراتي
  إلى أجل قصير ومتوسط.  الشك المالي غالبًا ما يحفز الكثير على الحد من تخطيطه

اإلدارات. بموجب القانون، كفاحھا مع قضايا متعلقة بھياكل الحكم الداخلي وتشكيل مجالس  منظمات المجتمع المدنيبوجه عام، واصلت 
أن يكون لديھا مجلس إدارة يتألف من ثالثة عشر عضًوا على األكثر ال يحصلون على أجر وال  منظمات المجتمع المدنييجب على 

ة بشكل متزايد في توظيف أعضاء مجلس إدارالضفة الغربية وقطاع غزة يستمدوا من الجمعية العمومية للمنظمة. لقد بدأت المنظمات في 
أو ارتباطھم بالدوائر الشعبية. إنه ليس من  ةبسبب وضعھم وشبكاتھم وقدرتھا على جمع التبرع بداًل من فِطنتھم ومعرفتھم بالظروف المحلي

عالوةً على أحد األفراد يخدم في مجالس إدارية لمنظمات متعددة، مما يطرح تساؤالت حول مصداقية األعضاء والتزامھم. الغرابة أن تجد 
  غالبًا ما تكون مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة سيئة التعريف وقد يبدأ األعضاء في القيام بمسئوليات مديري العموم. ذلك،

 منظمات المجتمع المدنيمن الموظفين المتطوعين والذين يحصلون على أجر. تتمتع  ةمتنوع مجموعةتمتلك المنظمات الوصول إلى 
ن: يتمتع الفلسطينيون بوجه عام بِحس قوي بالمسئولية االجتماعية، وتمتلك مجموعات القاعدة بالعديد من المزايا في اجتذاب الموظفي

تدير منصة إليكترونية لنشر فرص الفلسطينية،  المنظمات غير الحكوميةالشعبية اتصاالت محلية قوية، وبعض المجموعات، مثل شبكة 
، فإنھا تضع أولوية كل مشروع على حدهتمويل  نمطبشكل متزايد نحو  المدنيمنظمات المجتمع فمع تحول  ومع ذلك،التوظيف والتطوع. 

  لمھارات االحترافية مثل كتابة العروض وإدارة المشاريع، وأصبح دور المتطوعين أقل أھمية.لأعلى 

برة في كتابة العروض ، تتضارب الحاجة إلى الموظفين المؤھلين ذوي الخمنظمات المجتمع المدنيعالوة على ذلك، بالنسبة لكثير من 
وإدارة المشاريع مع الموارد المحدودة. توظف المنظمات في الغالب الموظفين المحترفين لمشاريع محددة بداًل من العمل معھم بموجب 

العمل عقود للعمل بدوام كامل. في حين أن ھذه طريقة موفرة في التكلفة لتوظيف موظفين للمشروع، فإن غياب األمان الوظيفي يجعل ھذا 
راتب  يوفر لھمأقل رغبة للمتخصصين في القطاع. نتيجة لذلك، قد يفضل المتخصصون العمل لصالح منظمات غير حكومية دولية، مما 

  أفضل وأمان أكبر.

فإن  مثال،على سبيل الواثقة بشكل أكبر بعملياتھا الداخلية وإدارتھا أكثر من عالقاتھا الخارجية.  منظمات المجتمع المدنيبوجه عام، فإن 
دراسة رسم خريطة للمجتمع المدني في فلسطين الممولة من االتحاد األوروبي والتي تم إجراؤھا من جانب اتحاد الجمعيات غير الحكومية 

عبية، والمنظمات المجتمعية حددت "التنظيم" و"تقديم الخدمات" كأحد نقاط القوة لمنظماتھا. شلية، وجدت أن حوالي نصف القواعد االدول

القدرة التنظيمية في الضفة الغربية 
  وقطاع غزة
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من نفور عناصره، بالمائة "القوة المجتمعية والثقة" كأحد نقاط القوة التنظيمية. يتنامى قلق المجتمع المدني بشكل متزايد  30حددت حوالّي و
 مما قد يعتبر نتيجة حتمية لالعتمادية المتنامية على المانحين وأجنداتھم. يعتبر تعيين أعضاء مجالس اإلدارات أيًضا أحد مصادر القلق،

  يث أن ھؤالء األفراد نادًرا ما يأتوا من الدوائر الشعبية.ح

بشكل عام على المحامين الخارجيين والمستشارين في الحصول على الدعم القانوني وغيرھا من الخدمات  منظمات المجتمع المدنيتعتمد 
ا يكون لديھا صعوبة في تقديم ھذه الخدمات. وقد فإن المنظمات األصغر والشعبية مثل المنظمات المجتمعية غالبًا م ومع ذلك،االحترافية. 

  النظيرة.  منظمات المجتمع المدنيحفذ ھذا بدوره من المزيد من مشاركة المعلومات بين 

تمتلك معظم المنظمات وسائل التقنية، بما في ذلك الھواتف الخلوية، والمكاتب، والبرامج، والوصول إلى اإلنترنت. تشترك بعض المنظمات 
 التقنيات، ومشاركة المواد المادية وكذلك المعرفة التقنية والمھارات.في نقل 

 
 4.9: 2015/  4.8: 2014السالمة المالية: 

 2014التوقعات المالية لمنظمات المجتمع المدني أثناء عامّي  تقلبت
، إال أنھا 2014. تحسنت السالمة المالية بشكل ملحوظ في عام 2015و

. يرجع 2013إلى المستويات المرصودة في عام  2015تراجعت في عام 
على األرجح إلى استجابة المانحين إلى حرب غزة  2014التحسن في عام 
أثبت انتشار ساعدات المقدمة إلى الفلسطينين بشكل كبير. عندما زادت الم

 أثبت فائدته –مشاريع جديدة استجابة لحاجة اتخاذ إجراء عاجل في غزة 
على المدى القصير، ولكن لم يحظى باالستدامة،  لمنظمات المجتمع المدني

تغير أولويات  مع 2015وانخفضت مستويات التمويل مرة أخرى في عام 
المانحين. تخشى الكثير من المنظمات من أن تؤدي األزمة المتنامية في 
العراق وسوريا وليبيا واليمن وكذلك أزمة الالجئين في االتحاد األوروبي 

  الفلسطينية. منظمات المجتمع المدنيإلى مواصلة تحويل اھتمام المانحين ومواردھم بعيًدا عن 

. على الرغم من أن المنظمات كانت فّعالة في بناء موارد متعددة للتمويل، لمنظمات المجتمع المدنيمشكلة كبيرة  ال تزال السالمة المالية
منظمات .  ينظر الفلسطينيون العاديون إلى على حدةفإن القليل من ھذه الموارد غير مستدام، والكثير منھا يوجد على أساس كل مشروع 

أن  2015اليًا كذلك: وجدت أحد الدراسات التي أجرتھا منظمة العالم العربي لألبحاث والتنمية في عام على أنھا ضعيفة م المجتمع المدني
" مستدامة ماليًا، حيث تم تعريف المنظمات بتلك التي تستطيع منظمات المجتمع المدنيبالمائة من الفلسطينين يعتقدون أن "القليل من  61

  في المستقبل.مواصلة عملياتھا لمدة عامين على األقل 

قادرة على بناء تدفقات عوائد متنوعة على الرغم من أن تأثير ھذا يكون محدوًدا في الغالب وال تزال الكثير من  منظمات المجتمع المدنيإن 
د المنظمات تجد أنفسھا معتمدة بشكل أساسي على المانحين. طبقًا لدراسة رسم خريطة المجتمع المدني التي أجريت من جانب االتحا

بالمائة من القواعد الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية حددت مساھمات األعضاء أحد  70، فإن ما يزيد عن 2015األوروبي عام 
يم الخدمات، وھي ممارسة شائعة للمنظمات في قطاعات ي أيًضا أن تتلقى رسوًما مقابل تقد. يجوز لمنظمات المجتمع المدنمصادر التمويل
، فإن 2015حية والتعليم والقانون. حسب ما جاء في دراسة رسم خريطة المجتمع المدني التي أجراھا االتحاد األوروبي عام الرعاية الص

أفادت أن رسوم الخدمات شّكلت جزًءا من تدفقات العوائد. على الرغم من ذلك، فإن  منظمات المجتمع المدنيبالمائة من  40حوالّي 
  في بعض الحاالت ال تصل إال إلى أكثر بقليل من مجرد دعم رمزي. وبًا ما تكون محدودة المساھمات من ھذه المورد غال

على جمع التبرعات من المجتمعات المحلي لإلعاقة من الظروف االقتصادية الصعبة التي يواجھھا  منظمات المجتمع المدنيتتعرض قدرة 
ين ھبط الناتج المحلي اإلجمالي. ال يزال الفقر مرتفًعا وخاصة في غزة. في ، ارتفعت البطالة، في ح2013الكثير من الفلسطينيين. منذ عام 

. كشفت دراسة منظمة العالم العربي لمنظمات المجتمع المدنيھذه البيئة االقتصادية، ال يمتلك الفلسطينيون العاديون الوسائل المالية للتبرع 
منظمات المجتمع يعتقدون أن أعضاء مجتمعھم يقدمون مساھمات مالية إلى  لألبحاث والتنمية عن أن ما يزيد عن ُخمس الفلسطينين بقليل

  .المدني

من القطاع الخاص محدوًدا، حيث ال يمارس برامج المسئولية االجتماعية إال القليل من  لمنظمات المجتمع المدنيال يزال التمويل المقدم 
قطاع الخاص في األراضي الفلسطينية، حيث تكون ممارسة المسئولية الشركات. وھذا من شأنه أن يعكس الموارد المحدودة لمؤسسات ال

وشركة االتصاالت ، والشركة الفلسطينية للتنمية واالستثمار، االجتماعية للشركات مقصورة على عمالقة الصناعة مثل بنك فلسطين
  يعتبر التمويل من المؤسسات الدينينة نادًرا كذلك.و. "بالتل"الفلسطينية 

السالمة المالية في الضفة الغربية 
 وقطاع غزة
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نتج عنه تراجع ملحوظ في  –على عقود المشاريع للحفاظ على بقاءھا المالي  لمنظمات المجتمع المدنياالعتماد المتزايد لقد نتج عن 
تمويل المشاريع، فإن الكثير منھا قد وسع من في التنافس مع بعضھا البعض من أجل  منظمات المجتمع المدنيومع كفاح  التخصص.

 44لرسم خريطة المجتمع المدني، أفادت  2015واجباته في محاولة لتوسيع مجموعة المانحين المحتملين. في دراسة االتحاد األوروبي لعام 
بالمائة من مراكز الموارد غير  33، وكذلك أفادت تأو خمسة قطاعا ةأربعالشعبية عن تخصصھا في  منظمات المجتمع المدنيبالمائة من 

منظمات المجتمع الھادفة للربح، والجمعيات الخيرية، ومنظمات الدعم الوسيط. إن االتجاه بعيًدا عن التخصص يؤثر سلبًا على نوعية عمل 
عند الجمھور.  مدنيمنظمات المجتمع الھا لتطوير روابط مستدامة مع دوائرھا الشعبية، ويھدد صورة استقاللية ت، ويحد من فرصالمدني

المنظمات لتجھيز  لمنظمات المجتمع المدنيعلى تطوير مناھج متكاملة  منظمات المجتمع المدنيولمقاومة ھذا االتجاه، فقد َعِملت بعض 
  بشكل أفضل لتنسيق العمل في قطاعات مختلفة.

عن أنشطتھا المالية إلى الحكومة، وإن كانت ھذه بانتظام تقارير  منظمات المجتمع المدنيحسب ما ھو منصوص عليه من القانون، ترفع 
وتلبي  منظمات المجتمع المدنيالتقارير ال تُعلن دائًما للجمھور. لقد نشرت بعض المجموعات أيًضا تقاريرھا السنوية على اإلنترنت. تفھم 

 منظمات المجتمع المدنيتفاظ بمحاسب. تحافظ االحتياجات األساسية لإلدارة المالية السليمة، مثل االحتفاظ باإليصاالت والسجالت، واالح
 ذات الشراكات الدولية على أنظمة أكثر تعقيًدا ألنھا غالبًا ما تمتثل للوائح المانحين وبروتوكوالتھم اإلضافية.

 
 4.4: 2015/  4.3: 2014المناصرة: 

في  تقلصتلكنھا  2014في عام  منظمات المجتمع المدنيزادت مناصرة 
العام التالي. يعكس التحسن األول النشاط المتزايد للمنظمات أثناء حرب 
غزة وبعدھا لرفع الوعي واستقطاب الجھات الدولية الفاعلية لدعم الشعب 

نجاًحا في  منظمات المجتمع المدنيالفلسطيني. عالوة على ذلك، حققت 
لمصالحة بين فتح وحماس في عام مجال المناصرة في توقيع اتفاقية ا

  .والتي كانت أحد أھداف جھود الضغط للمجتمع المدني 2014

منظمات ، تضائلت فاعلية مناصرة 2015فإنه مع نھاية عام  ومع ذلك،
. وأصبح من الجلّي أن إعادة التوحد بين حماس وفتح لن المجتمع المدني

 لمجتمع المدنيمنظمات ايتم يتحقيقه على الرغم من االتفاق، وشعرت 
مع مرور الوقت بعد نھاية حرب غزة، حول  عالوةً على ذلك،بالتراجع في قدرتھا على الضغط على الحكومة والدفع نحو اإلصالح. 

  من منصة بارزة للمناصرة من أجل التغيير. منظمات المجتمع المدنيالمجتمع الدولي أنظاره إلى أماكن أخرى في المنطقة مما حرم 

على سبيل لديھا مساحة محدودة للمناصرة مقيدة بالقيود التي تضعھا الحكومة وغيرھا من التحديات.  منظمات المجتمع المدنيال تزال 
إليه مطالبھا نيابة عن دوائرھا  منظمات المجتمع المدنيفقد مثّل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل ھدفاً رئيًسا للمناصرة رفعت  المثال،

تمتلك القدرة لحشد الدعم المحلي  منظمات المجتمع المدنيمشرعون يخضعون للمحاسبة نسبيًا أمام دوائرھم الشعبية، وكانت الشعبية. كان ال
لممارسة الضغط على قضايا معينة. ومع ذلك، فإن تعليق عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في أعقاب االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع 

يجب عليھا اآلن أن ترفع مطالبھا مباشرة إلى الوزارات وغيرھا من الھيئات  منظمات المجتمع المدني يعني أن 2007غزة في عام 
الفدرالية وھي أقل خضوًعا  ھذا النھج أقل فاعلية ألن الوزارات تھتم أكثر بعالقتھا مع الحكومة منظمات المجتمع المدنيالتنفيذية. تعتبر 

في حشد التأييد  لمنظمات المجتمع المدنيردية وأقل اتصااًل بھم. وبناًء عليه، فإن الفرص المتاحة لدوائر الشعبية الفمن جانب الة للمساء
  قد تقلصلت. طوممارسة الضغ

فرصة للتأثير على الحكومة، فإن ھذا يحدث غالبًا عن طريق دعوة من جانب الحكومة. في حين  منظمات المجتمع المدنيعندما يكون لدى 
 لمنظمات المجتمع المدنيترحب بانتظام بالمناصرة السياسية، فإنھا تدرك الميزة النسبية الضفة الغربية وقطاع غزة من أن اإلدارات في كٍل 

تُدعى غالبًا لتقديم المشورة حول استراتيجيات القطاع الوطني،  منظمات المجتمع المدنيفي أمور اجتماعية واقتصادية معينة. ولذلك فإن 
لھا دور أساسي في صياغة استراتيجية القطاع الصحي، واستراتيجية القطاع الزراعي، وقانون العمل. تميل وكان  على سبيل المثال،

إلى التمتع بترحاب أكثر دفئًا من ھيئات الحكومة المحلية، مثل المجالس البلدية، التي غالبًا ما تعتمد على الخبرة  منظمات المجتمع المدني
أيًضا التأثير بصفتھا جھات  منظمات المجتمع المدنيوقات، تمارس في وضع السياسات. في بعض األ لمنظمات المجتمع المدنيالمحلية 

التي تركز على قضايا النوع االجتماعي  منظمات المجتمع المدنيشارك عدٌد من  على سبيل المثال،رقابية للحكومة في المنتديات الدولية. 
لسطينية اللتزاماتھا بموجب اتفاقية القضاء على التفرقة ضد المرأة التي صدقت عليھا في إعداد تقرير موازي يوثّق امتثال السلطة الف

  .2014األراضي الفلسطينية في عام 

منظمات المجتمع اإلصالح القانوني بوجه عام، وكذلك إصالح القوانين التي تحكم  علىفي التأثير  منظمات المجتمع المدنيإن قدرة 
ت على وعي بأھمية القانون في عملياتھا مع ذلك، وقد ضغطت في بعض األوقات من أجل توفير بيئة قانونية ، محدودةً. إن المنظماالمدني

  المناصرة في الضفة الغربية وقطاع غزة
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بدأ ممثلو  على سبيل المثال،، 2015أكثر تمكينًا ووقفت ضد جھود الحكومة الرامية إلى فرض المزيد من القيود القانونية عليھا. في عام 
وإن كانت إجراءات ھذا  ومة السلطة الفلسطينية على صياغة مسودة قانون جديد للمجتمع المدنيفي العمل مع حك منظمات المجتمع المدني

حقوق اإلنسان  منظماتالعمل تتم في إطار من السرية ولم يكن من الواضح مدى التأثير الذي أحدثه ھؤالء الممثلون. يعتبر مجلس 
الفلسطينية أحد أكثر ائتالفات المناصرة القانونية ظھوًرا، حيث يتألف من منظمات تتضمن الحق، والحريات، ومركز القدس للمساعدة 

   القانونية والحقوق.

، 2015و 2014 فإنه في عاميّ  ومع ذلك،في السنوات الماضية، حقق المجتمع المدني الفلسطيني انتصارات مبھرة في مجال المناصرة. 
أصبحت المنظمات مصابة بخيبة أمل بشكل متزايد من نتائج االنتصارات السابقة ومتشائمة بشأن إمكانية إطالق حمالت مستقبلية. تربط 

اكة عتقد أن الشرفي الضفة الغربية تشائمھا المتزايد بالتغيير الذي حدث في قيادة الحكومة، فالبعض ي منظمات المجتمع المدنيالكثير من 
دوًرا أكبر في تشكيل  تلعبمع وجود ممثلين وائتالفات  2013ني والحكومة كانت بناءة بشكل أكبر في ظل إدارة عام بين المجتمع المد

 .  قد تقلصفي ظل اإلدارة الحالية  السياسات. في المقابل، فإن دور المجتمع المدني في تشكيل السياسات

ار اإلدارة لمراسيم جديدة، وقرارات، وبيانات نظر إليھا البعض على أنھا تحريضية. كان تعليق ومما لم يساعد في تحقيق ھذا الدور إصد
المجلس التشريعي الفلسطيني على وجه الخصوص مثبطًا؛ ألنه أوحى بأن كل التغييرات القانونية اآلن يتم عملھا عن طريق أمر تنفيذي 

  على مخرجات السياسة.للتأثير  منظمات المجتمع المدنيوھناك فرص أقل أمام 

منظمات المجتمع . ويمكن ربط ھذا التراجع في المناصرة جزئيًا بتحول تتقلصالمناصرة الوطنية على علم بأن  المنظمات غير الحكوميةإن 
لكنھا  لمدنيمنظمات المجتمع ابعيًدا عن حشد التأييد نحو تركيز أكبر على تقديم الخدمات، خاصة في الضفة الغربية. توجد شبكات  المدني

تنضم إلى الشبكات لتحصل على ظھور أكبر وتصل  منظمات المجتمع المدنيال تقود تأثير المناصرة الذي تقترحه أعضاءھا ألن الكثير من 
ببعض النجاح في  منظمات المجتمع المدنيقد حظيت إلضافة وزن إلى حمالت المناصرة. فإلى فرص جمع األموال، بداًل من االنضمام 

ومع أييد والدعم من القطاع الخاص في مبادرات المناصرة، مثل الحمالت التي تدور حول قانون العمل والحد األدنى من األجور. كسب الت
طنين الذين قال نصفھم تقريبًا في دراسة مركز العالم العربي اأقل تفاؤاًل بين المو منظمات المجتمع المدنيفإن النظرة إلى مناصرة  ذلك،

  أنھم اعتقدوا بأن حمالت المناصرة كانت غير ناجحة في الضغط على الحكومة. 2015ة عام للبحوث والتنمي

الفلسطينية على وجه الخصوص وظھورھا وفاعليتھا ھي المناصرة الدولية.  منظمات المجتمع المدنيإن أحد المجاالت التي تحظى بنشاط 
دعت االئتالفات الوطنية، مثل شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية علنًا  على سبيل المثال،، 2014في ردة فعلھا على حرب غزة عام 

ء الحكومات وصانعي القرار بالخارج إلى محاسبة إسرائيل على أعمالھا العسكرية. لقد كان المجتمع الفلسطيني أيًضا أحد القوى الدافعة ورا
إلنھاء االحتالل االقتصادي  االنسحابالرامية إلى استخدام سلطة ، وھو أحد الجھود العقوبات وفرض االستثمارات وسحب المقاطعةحملة 

ق اإلسرائيلي. تقوم المنظمات النشطة في مجال حقوق اإلنسان، مثل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، وجمعية الح
  عم الحقوق الفلسطينية. بشكل منتظم بإصدار التقارير، ورفع الوعي، والضغط على الھيئات الدولية لد

  
  3.7: 2015/  3.6: 2014تقديم الخدمات: 

  
على تقديم الخدمات في عام  منظمات المجتمع المدنيتحسنت قدرة 

. في حين أوقفت حرب 2015، لكنھا تراجعت إلى حٍد ما في عام 2014
غزة تقديم الخدمات في بعض المجاالت، فإنھا أيًضا أدت إلى إعادة تقييم 
أولويات المانحين فيما بعد الصراع ودفعت الكثير من المنظمات إلى 

 اجات اإلنسانية العاجلة.خدمات إلى اإلغاثة الطارئة واالحتيالتحويل 
نتيجة لذلك، في الوقت الذي تحسنت فيه تقديم الخدمات بشكل عام، أفاد 

وھو  –الفلسطينيون أنھم تلقوا خدمات أقل غير متعلقة باإلغاثة الطارئة 
. في دراسة مركز العالم العربي للبحوث 2015اتجاه استمر خالل عام 

 بالمائة من الفلسطينين 31اد أف على سبيل المثال،، 2015والتنمية عام 
، وھو تراجع طفيف عن منظمات المجتمع المدنيبتلقيھم خدمات من 

  .2014بالمائة في عام  34نسبة الـ 

الفلسطينية. إن الميزة النسبية التي  منظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من ذلك، ال يزال تقديم الخدمات واحًدا من أكبر نقاط القوى عند 
في ھذا المجال يأتي من عوامل عديدة: أواًل، تسبق في إنشاؤھا إنشاء السلطة الفلسطينية نفسھا (في كٍل  منظمات المجتمع المدنيتتمتع بھا 

 من الضفة الغربية وقطاع غزة) ولديھا تاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المجتمعات والدوائر الشعبية، وھو دور ال تود الحكومة المدنية
قادرة على العمل في  منظمات المجتمع المدنيا أن تعطله. ثانيًا، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غالبًا ما تكون المشكلة حديثً 

مجاالت ليس للحكومة المركزية وجود فيھا بتزويد المواطنين بالدعم المطلوب في مجاالت الصحة والتعليم والدعم القانوني من بين 

  تقديم الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة
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في مسئوليات معينة ال تستطيع أن تخصص لھم الموارد  منظمات المجتمع المدنيالبًا ما تكتفي الحكومة بتفويض مجاالت أخرى. ثالثًا، غ
  اللوجستية والمالية والبشرية.

نشطاء في عدد من  منظمات المجتمع المدنيإن تقديم الخدمات في األراضي الفلسطينية متنوع بشكل استثنائي، ويكون مقدمو الخدمات من 
ير مواردھم المالية ت فيه حرب غزة الكثير من المنظمات على تغيية والقانونية. في الوقت الذي حفزالمجاالت االجتماعية والسياس

وجستية إلى تقديم خدمات متعلقة بالصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم، فإن عدًدا من المنظمات أيًضا أجرى األبحاث والل
نزاھة والشفافية، وھو الفرع الفلسطيني لمنظمة الشفافية العالمية، بنشر تقارير عن الفساد، والمسائلة، وغيرھا الت. يقوم ائتالف الوالتحلي

المناصرة القانونية تقارير وإحصائيات وتحليالت عن  اتمن المواضيع المتعلقة بالحكم الرشيد. تنشر جمعية الحق وغيرھا من مجموع
  إلنسان من جانب إسرائيل. إن كل التقارير متاحة للجمھور وغالبًا ما تحظى بتغطية إعالمية كذلك.انتھاكات حقوق ا

، ويمكن أن تتفاوت الخدمات المقدمة من جانب منظمات منظمات المجتمع المدنيھناك القليل من التوحيد القياسي عبر تقديم الخدمات من 
ية، والمنظمات غير الحكومية الدولية سلسلة من مشاريع الدعم المصممة لتساعد على مختلفة. لقد أطلقت االئتالفات والمنظمات الوطن

  تعزيز الجودة وإنشاء معايير لھا، على الرغم من أن ھذه الجھود لم تسفر عن نتائج بعيدة المدى.

ت التي تقدم خدمات مرتبطة بالتعليم أن تكسب العوائد من الخدمات التي تقدمھا. في حين أن معظم المنظما لمنظمات المجتمع المدنييُسمح 
منظمات ل رسوًما، فإن ھذه الرسوم نادًرا ما تكون كافية لدعم والرعاية الصحية والمساعدة القانونية، وغيرھا من المجاالت المشابھة تحصّ 

البًا ما تقدم خدمات مجانية على علم باحتياجات وقدرات منتفعيھا، وغ منظمات المجتمع المدنيفإن  عالوةً على ذلك،. المجتمع المدني
  ألوالئك الذين ليس لديھم سبل للدفع مقابلھا. 

منظمات تنعكس العالقة بين المجتمع المدني والحكومة في الضفة الغربية، مقارنةً بھذه العالقة في قطاع غزة، في تقديم الخدمات من 
لتقديم  منظمات المجتمع المدنيالوزراء بشكل متزايد في التعاقد مع في الضفة الغربية، قد بدأت اإلدارة وفي المنطقتين.  المجتمع المدني

تمتلك ميزة نسبية في الكفاءة، والوصول، والجودة في مجاالت معينة. في قطاع  منظمات المجتمع المدنيأن بالخدمات. ھناك تفھم واضح 
 ھاأو تعوض منظمات المجتمع المدنيتعترف حكومة حماس بانسجاًما، وال  والحكومة أقل منظمات المجتمع المدنيغزة، تعتبر العالقة بين 

 عن تقديم الخدمات بنفس الدرجة.

  
 4.0: 2015/  4.0: 2014البنية التحتية: 

 
على مدار العامين  لمنظمات المجتمع المدنيتحسنت البنية التحتية 

 منظمات المجتمع المدني، أعربت 2015و 2014الماضيين. في عامّي 
عن رضاھا عن التدريب المتاح وكذلك الشراكات بين القطاعات. عالوة 

 لمنظمات المجتمع المدنيعلى ذلك، يعتبر إنشاء ائتالفات ضخمة 
   والتعاون بدرجة أكبر مع المجتمع نقاط تحسن للمنظمات.

تتضمن األمثلة البارزة لمنظمات الدعم الوسيط في الضفة الغربية وقطاع 
غزة جمعية التنمية الزراعية، ومركز العمل التنموي مًعا، معھد األبحاث 
التطبيقية بالقدس، ومنتدى شارك للشباب، ومركز خليل السكاكيني 

 فلسطين. طبقًا لدراسة رسم فرع –الثقافي، ومنظمة الدفاع عن اإلطفال 
الدعم الوسيط تشترك في تقديم الخدمات، منظمات بالمائة من  80، فإن حوالّي الممولة من االتحاد األوروبي 2005خريطة المجتمع المدني 

بالمائة يشترك في مشاركة المعلومات وحوالّي النصف في التدريب. تغطي الدورات التدريبية  60حيث تغطي كل المجاالت، بينما 
سيط مدى من الموضوعات على حسب احتياجات المتدربين، ويشمل ذلك اإلعالم واالتصال، والتطوير االستراتيجي، لمنظمات الدعم الو

  والمنح وكتابة العروض، والمراقبة (الداخلية والخارجية)، والقيادة، والحكم الرشيد (مكافحة الفساد)، وضبط الجودة.

الوسيطة تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي. في دراسة رسم خريطة المجتمع  مثل نظرائھا من المنظمات الشعبية، فإن منظمات الدعم
بالمائة من منظمات الدعم الوسيط المنظمات غير الحكومية الدولية كمصدر  70حوالّي حددت الممولة من االتحاد األوروبي،  2005المدني 

بالمائة فقط  30بالمائة التمويل من مساھمات األعضاء، ويتلقى  60الّي حويتلقى بالمائة أخرى المنظمات الدولية.  70حددت للتمويل بينما 
قد تتلقى  على سبيل المثال،التمويل من تقديم الخدمات. تُقدم الخدمات مجانًا أو بتكلفة، ويعتمد ھذا على متلقي الخدمة أو طبيعة العمل. 

ين دوليين مدفوعاتھا من المانحين بداًل من المتدربين. تكون ھذه منظمات الدعم الوسيط الموظفة لتنفيذ مشاريع التدريب من جانب مانح
  الخدمات متاحة بشكل عام في كل المدن الرئيسية.

  البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة



 

 

 
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2014/2015المدني لعامّي تقرير استدامة منظمات المجتمع                             62

الدعم الوسيط لكنه باألحرى يُنفذ من جانب المنظمات الوطنية، مثل مركز تطوير منظمات ال يقع تقديم المنح بشكل عام داخل نطاق 
الفلسطينية مباشرة من ھيئات  منظمات المجتمع المدنيالھيئات الدولية. يمكن أن تأتي المنح المقدمة إلى المؤسسات األھلية الفلسطينية، أو 

  االتحاد األوروبي أو يمكن تمريرھا من خالل ھيئة محلية تابعة، مثل أمانة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية وشبكات المنظمات أبرز ھذه االئتالفات ھو يوجد عدٌد من االئتالفات داخل قطاع المجتمع المدني. و
خيرية، والمعھد الوطني العام للجمعيات ال واالتحاد الفلسطينياألھلية الفلسطينية بغزة، وأمان، ومجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، 

توجد االئتالفات المتخصصة التي تعالج قضايا ھامة في المجتمع الفلسطيني، مثل  عالوةً على ذلك،. للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية
العنف المبني على النوع االجتماعي. يتضمن أبرز ھذه الھيئات المنتدى (منظمة فلسطينية غير حكومية مناھضة للعنف المنزلي ضد 

 منظمات المجتمع المدنيع في رام هللا، على الرغم من أنھا تتضمن النساء) ومنتقى النوع االجتماعي (منتدى النوع االجتماعي). وكالھما يق
من كٍل من الضفة الغربية وقطاع غزة. تعتبر مشاركة المعلومات ممارسة شائعة بين االئتالفات على الرغم من أن االنضمام لھا ال يُعد 

ى أنھا تنضم إلى االئتالفات بشكل رئيسي للحصول على إل منظمات المجتمع المدنيحافًزا كبيًرا لمنظمات المجتمع المدني. تشير معظم 
ظھور أكبر أو فرص أكبر لجمع التبرعات. وغالبًا ما تكون رغبتھم للتحسن عن طريق التعلم من المنظمات األخرى أو إضافة وزن 

في  على سبيل المثال،مستوى مرتفع. إضافي لجھود المناصرة ھو االھتمام الثاني والثالث. غالبًا ما يحدث تعاون بين ھذه االئتالفات على 
 الحكومية غير للمنظمات الوطني المعھد، أطلق االتحاد األوروبي بالتعاون شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية، و2015فبراير من عام 

التنمية الذي كان يھدف  في منظمات المجتمع المدنيأطلق مشروع تحسين دور  –، واالتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية الفلسطينية
  .في المناصرة والتعاون والتنسيق والتكامل واالستجابة للمواطنين منظمات المجتمع المدنيإلى تقوية دور 

بأنھا كانت راضية عن التدريب المتاح لمنظماتھا، على الرغم من أن نطاق برامج التدريب غالبًا  منظمات المجتمع المدنيأفادت الكثير من  
ما يعاني نتيجة للتمويل غير الكافي. تركز الدورات التدريبية في المعتاد على األولويات قصيرة األمد، مثل تحسين قدرة العاملين في 

مقابل بناء القدرات للمنظمات ككل. ال تقتصر الدورات التدريبية على عواصم رام هللا على المستوى الفردي في  منظمات المجتمع المدني
  وغزة على الرغم من أن الكثير منھا يجري في ھذه المواقع، لكنه أيًضا يُنفذ في مراكز سكانية رئيسية أخرى.

يئات الحكومية المحلية مثل المجالس البلدية ال تزال الشراكات عبر القطاعات ضعيفة على الرغم من ظھور بعض التحسنات. تُشرك الھ
في دور استشاري في القرارات والمشاريع. ومع ذلك، تعتبر الشراكات مع القطاع الخاص  منظمات المجتمع المدنيوالقروية بشكل متزايد 

إلى حٍد ما  متناھي الصغر ضاإلقرانادرة ألن القليل من الشركات ھي التي لديھا موارد تخصصھا لھذه الشراكات. لقد ساعدت مؤسسات 
في  متناھي الصغر اإلقراضفي بعض الحاالت على القيام بدور ھمزة الوصل بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص. إن مؤسسات 

 والتي تعمل مباشرة مع الصغر ومتناھى الصغير لالقراض الفلسطينية الشبكةمدرجة في ائتالف (شراكة) الضفة الغربية وقطاع غزة 
ن في شراكة غالبًا بشكل مباشرة مع مجموعات المجتمع الحكومية. يتعاون األعضاء الفرديومجموعات من مركز تنمية المنظمات غير 

  المدني كذلك حيث يقدمون المنح لدعم األنشطة.

. تفيد ھذه العالقة بشكل نيمنظمات المجتمع المدال تزال الجامعات، بما في ذلك جامعة بيت لحم وجامعة بيرزيت واحدة من أقوى شركاء 
منظمات المجتمع تقدم  منظمات المجتمع المدنيعندما تقدم الجامعات الدورات التدريبية للعاملين في  على سبيل المثال،عام كال الجانبين، ف

ت مؤخًرا ھي إنشاء من نقاط الخالف التي أثير ةفرص إيجاد الوظائف أو المنح الداخلية لطالب الجامعة الواعدين. كانت واحد المدني
الجامعات لمراكز تنمية مجتمعية. كان لھذه المراكز القدرة على أن تصبح مشتركة مباشرة في تنفيذ المشاريع، وطّورت في بعض الحاالت 

ت منظماشراكات مباشرة مع المانحين. والمنظمات غير الحكومية الدولية، وغيرھا من الجھات الدولية الفاعلة، وھو تطور رأته بعض 
  لھا. منافًسا المجتمع المدني

  

  4.2: 2015/  4.3: 2014الصورة العامة: 

بشكل ملحوظ منذ  لمنظمات المجتمع المدنيلقد تحسنت الصورة العامة 
ويسھل من  ة بين المنظمات والجمھور إيجابية. ال تزال العالق2013عام 

ذلك العالقة البناءة مع اإلعالم. وقد ساعد االستخدام المتنامي لوسائل 
في االتصال مباشرةً  منظمات المجتمع المدنياإلعالم االجتماعي أيًضا 

مع المنتفعين المحتملين والجمھور بشكل عام. في الوقت الذي ال تزال فيه 
المجتمع المدني  عالقة القطاع مع الحكومة ضعيفة، فإن جھود منظمات

  لتنظيم نفسھا ذاتيًا قد حسنت من نظرة المسئولين الحكوميين إليھا. 

بشكل عام بعالقة بناءة مع اإلعالم على  منظمات المجتمع المدنيتتمتع 
الرغم من أن اھتمام اإلعالم الوطني بمنظمات المجتمع المدني ال يزال 

وجھوده، وخاصة عندما تكون متعلقة بقطاع معين  منظمات المجتمع المدنيتغطية قضايا محدوًدا. تعتبر وسائل اإلعالم المحلية أقرب إلى 

  الصورة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة
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مزيد من تسليط األضواء، لكن ھذا بالتي تواجه إسرائيل واحتاللھا بشكل مباشر أيًضا  منظمات المجتمع المدنيمن السكان. تحظى أنشطة 
  .منظمات المجتمع المدنييستثني الكثير من 

على اإلعالم االجتماعي مستخدمةً منصات مثل الفيسبوك أو المنصات اإللكترونية على اإلنترنت  نظمات المجتمع المدنيمتعتمد الكثير من 
ز لإلعالن عن عملھا، مما يقلل من الحاجة إلى وسائل اإلعالم التقليدية. لقد قام اتحاد الصحفيين وغيرھا من الھيئات اإلعالمية، مثل مرك

حول المشاركة اإلعالمية، واالتصال،  لمنظمات المجتمع المدنيقامت بتقديم الدورات التدريبية  –ة بيرزيت التطوير اإلعالمي بجامع
أكثر قدرة على اإلعالن عن  منظمات المجتمع المدنيحيث أصبحت  وغيرھا من المھارات. بوجه عام، يبدو أن ھذه الجھود قد آتت ثمارھا

  على وعي بالدور اإليجابي لإلعالم، وبعضھا يشترك في اإلعالنات. منظمات المجتمع المدنيعملھا. إن 

منظمات المجتمع فإن سمعة  ومع ذلك،ويقّدر مساھماتھا.  لمنظمات المجتمع المدنييحتفظ الرأي العام الفلسطيني بنظرة إيجابية نسبية 
وشرعيتھا المفترضة تتعرض للتھديد عند النظر إليھا من جانب اعتمادھا فقط على المانحين. عند السؤال عن صاحب التأثير األكبر  المدني

بالمائة من الجمھور المانحين الدوليين في  45في دراسة مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، حدد  منظمات المجتمع المدنيعلى خدمات 
بالمائة فقط من المجيبين يعتقدون  14بالمائة آخرون األحزاب السياسية على أنھا المؤثر األكبر. كان  22ا السؤال، واختار إجابتھم على ھذ

  وغيرھا من ھيئات صنع القرار ھي التي تمارس التأثير األكبر. منظمات المجتمع المدنيأن مجالس إدارات 

من الجمھور، ومن المحتمل أن يكون ھذا من أعراض الخالف بين القطاعين. في  يمنظمات المجتمع المدنإن الحكومة أكثر تشكيًكا في 
بالفساد وسوء  منظمات المجتمع المدني، أدلى رئيس الوزراء الحمد  بسلسلة من التصريحات التي بدا أنھا تتھم 2015أكتوبر من عام 

الرائدة، بما في ذلك شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية، ومجلس  يمنظمات المجتمع المدناإلدارة. استرعت التعليقات استجابة موحدة من 
، وجمعية أمان، رافضةً التعليقات ومتھمة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينيةوالمعھد الوطني  منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية،

في غزة كثيًرا. ال تزال  لمنظمات المجتمع المدني الحكومة بمحاولة إساءة تمثيل عملھم من أجل إضعاف القطاع. ال تختلف نظرة الحكومة
فإنه بوجه عام تعتبر  ومع ذلك،وعالقتھم باألنصار الدوليين.  لمنظمات المجتمع المدنيالحكومتان حذرتان من انتماءات سياسية معينة 

  وأكثر اعتماًدا عليھم في المشورة.  لمنظمات المجتمع المدنيالحكومة المحلية أكثر تقديًرا 

في إجراءات مثل  منظمات المجتمع المدني تزال العالقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص غير متطورة. يمكن أن تؤدي مناصرة ال
قادة األعمال، ولكن ھذا يُعد استثناء إلى حٍد  هيمكن أن تؤدي إلى استرعاء انتبا –حملة الحد األدنى من األجور أو التعليق على قانون العمل 

تتمتع بعالقات إيجابية مع النقابات التجارية، ومجموعات مثل مركز الديمقراطية وحقوق العمال  منظمات المجتمع المدنيكبير. ال تزال 
  نية ھذا التعاون.انتماء النقابات إلى الحكومة يحد من إمكا نفإ ومع ذلك،الذي يدعم بشكل فّعال تطور النقابات. 

كانت أھم الخطوات في التنظيم الذاتي ھو إنشاء مدونة سلوك المؤسسات األھلية في لقد زاد االتجاه نحو التنظيم الذاتي في السنوات األخيرة. 
والمعھد الوطني  االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية،و، والذي تم اإلعداد له من جانب مركز تطوير المؤسسات األھلية، 2008عام 

، 2015للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة المنظمات األھلية الفلسطينية، وشبكة المنظمات األھلية الفلسطينية بغزة. مع بداية عام 
قارير تقارير سنوية، ونشرات إخبارية، وتحديثات دورية، وت منظمات المجتمع المدنيمنظمة قد أقرت المدونة. تصدر أبرز  650كانت 
 إصدار ھذه التقارير بعام أو أكثر. فيال يتم إصدار ھذه التقارير دائًما بانتظام، وقد تأخرت بعض المنظمات  ومع ذلك،مالية. 
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  5.1: 2015/  5.1: 2014استدامة منظمات المجتمع المدني: 

 
، 2015و 2014على مدار عامّي 

مرت اليمن بثورة سياسية كبرى 
تطورت في نھاية األمر إلى حرب 
أھلية مع تدخل أجنبي كبير. اختتم 
مؤتمر الحوار الوطني أعماله في 

بعد عشر شھور  2014يناير من عام 
وكان المؤتمر أحد مكونات المرحلة 

. تضمنت 2011االنتقالية ما بعد عام 
مر الحوار الوطني سلسلة من المباديء التي تھدف إلى ضمان حقوق األفراد والحريات، وتمكين نتائج مؤت

الشباب والمرأة، وإنشاء نضام فدرالي، والقضاء على الفساد. جمع مؤتمر الحوار الوطني بين قطاع 
فض عريض من المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة. ومع ذلك، ر

ن، وھي مجموعة كة اإلنفصالية في الجنوب والحوثيوالحرفصيالن توصيات مؤتمر الحوار الوطني وھما: 
في حرب مع نظام الرئيس السابق علي عبد هللا صالح لعد سنوات. بعيًدا عن النجاحات  دخلتشيعية مسلحة 

المبدئية لمؤتمر الحوار الوطني، فإن الحكومة االنتقالية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور ھادي في عام 
كانت بشكل عام ضعيفة وشھدت فترة من الصراعات المحلية وتدھور لألوضاع األمنية  2014
  تصادية.واالق

في اليمن، أحد أفقر الدول في  منظمات المجتمع المدنيمع تراجع قدرة الحكومة على تقديم الخدمات األساسية لمواطنيھا، أصبح دور 
منظمة مجتمع مدني مسجلة في  8,421المنطقة العربية، دوًرا حاسًما بشكل متزايد. طبقًا لوزارة الشئون االجتماعية والعمل، كان ھناك 

 لليمن منظمات المجتمع المدنينقاط استدامة 

 التحتيةالبنية 

 الصورة العامة
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، وإضافة إلى ھذه المنظمات، قّدر البنك الدولي أنه 2014بداية عام 
منظمة غير مسجلة. وبذلك يكون قطاع  6,000كانت ھناك أكثر من 

منظمات المجتمع المدني لليمن كبير بشكل يجعله أحد األصول بالنسبة 
لتنموية ومعالجة القضايا للحكومة لمساعدتھا في تحقيق األھداف ا

األخرى الملحة، مثل تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية 
، اغتنم 2014والنائية التي يعتبر وجود الحكومة فيھا محدوًدا. في عام 

الفرصة ليلعب دوًرا فّعااًل في التنمية وتقديم الخدمات ولالشتراك في 
اتخذت  لحوار الوطني.األنشطة المجتمعية الرسمية وغير الرسمية وا

، منظمات المجتمع المدنيحكومة اليمن أيًضا لتشجيع تعاون أكبر مع 
 2014ن عام بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى للشراكة في يناير م

التوعية بالتنمية في مارس من  واستضافة مؤتمر الشراكة من أجل
  . 2015عام 

بتقوية موقفھا كشريك حاسم للحكومة كما ھو موضح في إطار اليمن  ع المدنيمنظمات المجتم، قامت 2014أثناء النصف األول من عام 
في وضع أفضل للشراكة  منظمات المجتمع المدنيمساءلة المشتركة وآليات تنفيذه الالحقة. جعلت ھذه األشياء من ضمن أدوات أخرى لل

. على الرغم من ذلك، لم تستطع الحكومة في النھاية المدنيمنظمات المجتمع والحكومة من خالل تعديل قانون  منظمات المجتمع المدنيبين 
  . 2014اتخاذ خطوات كبيرة لمتابعة التزاماتھا قبل أن يتراجع الوضع السياسي بشكل حاد في النصف الثاني من عام 

سبتمبر،  21وته في . ووصل الموقف ذر2014في الوقت نفسه، دفع التوتر السياسي بشكل متزايد اليمن إلى حافة حرب أھلية في عام 
على مؤسسات حكومية معينة وكذلك على الجيش. بدأ الحوثيون في صعناء  عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء واستولو 2014

، خاصة تلك التي كانت تعتبر تابعة للحزب منظمات المجتمع المدنيالواقعة تحت سيطرتھم بتضييق الخناق على  األخرىوالمناطق 
خمسة عشر منظمة مجتمع مدني على األقل قد تعرضت  ت، كان2014الرئيس، حزب اإلصالح. مع حلول أكتوبر من عام  اإلسالمي

حيث تم نھب كال الجمعيتين الخيرية،  التضامنوجمعية  لرعاية المكفوفاتللھجوم، أو المداھمات أو اإلغالق، بما في ذلك جمعية األمان 
   وتدميرھما.

وضع الحوثيون الرئيس ومجلس الوزراء رھن اإلقامة الجبرية، وأجبروا الرئيس الھادي على الھرب إلى  ،2015في يناير من عام 
الجنوب. بدأ الحوثيون في بسط سيطرتھم على بعض المؤسسات الحكومية كذلك، وخاصة من خالل لجنتھم الثورية العليا. في مارس من 

ة حربًا على الحوثيين بدعوى إعادة حكومة الرئيس ھادي إلى السلطة ومواجھة الدعم ، شن تحالف تقوده المملكة العربية السعودي2015عام 
للبقاء عاملة وھي تواجه تھديًدا مستمًرا باإلغالق  منظمات المجتمع المدنياإليراني للحوثيين. أثناء ھذه األحداث سريعة التطور، كافحت 

وعشرين منظمة مجتمع مدني على األقل على اإلغالق في الربع األخير من عام  نير الحوثيون اثنالتعسفي واعتقال العاملين فيھا. أجب
العاملة في مجال حقوق اإلنسان على  منظمات المجتمع المدني، وكان بعًضا منھا بدعوى العمل بدون رخصة تسجل صالحة. كانت 2015

ل االختطاف واالختفاء القسري لنشطاء حقوق وجه الخصوص عرضة لخطورة أكبر ألنھا حاولت توثيق انتھاكات حقوق اإلنسان مث
  اإلنسان، والقادة السياسيين، والصحفيين. 

في حين تم إغالق عدد من المنظمات، فإن الجمعيات الشعبية ظھرت وقدمت الكثير من الخدمات المطلوبة إلى المجتمعات المحلية، بما في 
قفت مؤسسات الحكومة ھناك عن العمل بسبب الحرب، مما حفز األفراد ذلك تلك الجمعيات الموجودة في عدن والضالع وعبيان حيث تو

فإن ھذه الجمعيات كانت غير رسمية حيث لم يكن لديھا ال ھياكل إدارية  ومع ذلك،على تشكيل مجموعات من أجل تنفيذ خدمات الحكومة. 
   وال تراخيص.

ا على البيئة القانونية لمنظمات المجتمع المدني، حيث تم نھب معظم ھذه تأثيًرا سلبيًا ملحوظً  2015كان للثورة السياسية والعسكرية في عام 
زادت إلى حٍد  منظمات المجتمع المدنيالمنظمات أو إغالقه. على الرغم من التحديات الموجودة في ظل سيطرة الحوثيين، إال أن مناصرة 

نتيجة  2015في عام  لمنظمات المجتمع المدنيلصورة العامة ما، خاصة مع ظھور الكثير من مبادرات الشباب كمناصرين أقوياء. تحسنت ا
لى لالستجابة لألزمة اإلنسانية المتنامية عن طريق تنويع وتوسيع خدماتھا، وحشد التمويل األجنبي، وتقديم المساعدة المطلوبة بشكل كبير إ

ن المجتمعات المحلية، وتوسيع قواعدھا الشعبية، بي منظمات المجتمع المدنيالمجتمعات المحلية. ساعدت ھذه الجھود في تحسين صورة 
  وزيادة عدد المتطوعين الذين ينضمون إليھا.

 
 
 
 
 

 في اليمن منظمات المجتمع المدنيدامة است
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، يُسمى )2001لعام  1قانون الجمعيات والمؤسسات (قانون رقم  ال يزال
تأسيس وعمل يحكم  ال يزال –فيما بعد "قانون منظمات المجتمع المدني" 

يعتبر قانون منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني في اليمن. 
ينص  على سبيل المثال،ن نسبيًا، لكن ھناك إشكاليات في تنفيذه. ممكِّ 

نظمات قانون منظمات المجتمع المدني على عملية بسيطة لتسجيل م
المجتمع المدني، إال أنه عمليًا كانت عملية التسجيل حسب ما جربتھا 

كانت مطولة وتضمنت تأخرات  2014منظمات المجتمع المدني في عام 
متكررة وطويلة في انتظار االستجابة من وزارة الشئون االجتماعية 

فإن موظفو وزارة الشئون االجتماعية والعمل والعمل. عالوة على ذلك، 
في مقابل تسھيل عملية التسجيل، أو في  رشاويلبًا ما كانوا يطلبون غا

المقابل، يستبعدون الطلبات المقدمة من مجموعات ينظر إليھا على أنھا تنتمي إلى األحزاب السياسية المعارضة التي تتناول قضايا حساسة 
، وھو األمر الذي يتطلب تسليم مثل حقوق اإلنسان أو الفساد. واجھت منظمات المجتمع المدني صعوبات مماثلة عند محاولة تجديد تسجيلھا

على سبيل تقارير مالية وإدارية إلى وزارة الشئون االجتاعية والعمل وتسليم إثبات بأن الجمعية العمومية كانت تعقد جلسات منتظمة. 
. بموجب 2014عام  واجھت جمعية جميع الناشطات النساء العديد من التأخيرات والعقبات اإلدارية في محاولة تجديد تسجيلھا في المثال،

تتمتع منظمات المجتمع المدني بالحرية في العمل على أي موضوع، لكن منظمات المجتمع المدني قانون منظمات المجتمع المدني، 
المشتركة في تقديم الخدمات والعمل الخيري بشكل عام واجھت صعوبات أقل في التسجيل األولي وكذلك في تجديد التسجيل من تلك 

  تي تركز على حقوق اإلنسان والمناصرة.الجمعيات ال

بعد ظھور اللجنة الثورية للحوثيين والتي تم إنشاؤھا إلدارة  2015أصبح التسجيل أكثر صعوبة لمنظمات المجتمع المدني في عام 
، وكانت 2015 المؤسسات الحكومية المختلفة، واستولت على وزارة الشئون االجتماعية والعمل. لم يتم تسجيل منظمات جديدة في عام

تسجيله ونجح فقط  تجديدواجه المنتدى اإلنساني اليمني صعوبة في  على سبيل المثال،طلبات تجديد التسجيل غالبًا ما تقابل بالرفض كذلك. 
المجتمع  في القيام بھذا التسجيل باستخدام االتصاالت الشخصية في وزارة الشئون االجتماعية والعمل، بداًل من االستشھاد بقانون منظمات

المدني. في عدد من القضايا، كانت وزارة الشئون االجتماعية والعمل تؤخر أو ترفض طلب المنظمة في التسجيل أو تجديد التسجيل ثم 
ن ھذا مؤسسة إنسان (التي تقدم خدمات الرعاية االجتماعية لألطفال)، أجبرت المنظمة على اإلغالق بدعوى العمل بدون ترخيص. تضمّ 

كافل (خدمات التدريب والخدمات االجتماعية للفئات المعدمة في تعز) ومؤسسة طيبة (خدمات تنموية تركز على الصحة وجمعية الت
  والتعليم).

من قانون منظمات المجتمع المدني وزارة الشئون االجتماعية والعمل الحق في رفع دعوى قضائية لحل أي منظمة إذا  44تعطي المادة 
ة يًرا للقانون. في السنوات الماضية، نادًرا ما سعت وزارة الشئون االجتماعية والعمل إلى حل المنظمات، وخاصارتكتب المنظمة خرقًا خط

الوزارة كانت تفتقر إلى الميزانية التي تتيح لھا إجراء زيارات ميدانية إشرافية. أصبحت قرارات الحل  تلك الواقعة خارج العاصمة، ألن
، مع ذلك، بعد استيالء الحوثيين على وزارة الشئون 2015ون االجتماعية والعمل أكثر شيوًعا في عام الرسمي الصادرة عن وازارة الشئ

وعشرين منظمة من جانب واحد، وجّمدت  ن، علقّت وزارة الشئون االجتماعية والعمل أثني2015االجتماعية والعمل. في أكتوبر من عام 
مات التي صدر أوامر بإغالقھا منظمات راسخة مثل المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق أرصدتھا البنكية وأغلقت مقراتھا. ومن بين المنظ

اإلغاثة الخيرية والمشاريع والحريات، والمنتدى اإلنساني اليمني، وشبكة نماء (شبكة مؤلفة من منظمات مجتمع مدني مكرسة لتنسيق 
لتي تأخرت طلبات تسجيلھا أو ُرفضت. تجاھل حل المنظمات أحادي التنموية). وكان من بين المنظمات المغلقة كذلك تلك المنظمات ا

الجانب من وزارة الشئون االجتماعية والعمل متطلبات قانون منظمات المجتمع المدني بأنه يجب أواًل تزويد المنظمة بثالثة خطابات 
  عن إجراء اإلنشطة التي أعتبرت منتقدة للحكومة.تحذيرية والحصول على قرار قضائي بالحل. ثبط التھديد بالحل منظمات المجتمع المدني 

ي. لقد أثرت البيئة االقتصادية واألمنية المائعة بالسلب على الكثير من المنظمات ومھدت الساحة لمضايقات متزايدة لمنظمات المجتمع المدن
يشات تعسفية لمقرات بعض منظمات المجتمع بدأت اللجنة الثورية للحوثيين المنشأة في وزارة الشئون االجتماعية والعمل في تنفيذ تفت

المدني، على سبيل المثال، والتحقيق في الحسابات المصرفية وأي منح أو تبرعات تتلقاھا. احتل فريق من الحوثيين ونھب المكاتب التابعة 
ذي يعارضه الحوثيون بشراسة. مع للجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية انتقاًما من انتماء المنظمة لحزب اإلصالح، الحزب اإلسالمي ال

إما مؤقتًا، كما كان الحال مع الجمعية  –أخذ ھذه الظروف في الحسبان، فإن بعض المنظمات قررت أنه ليس لديھا خيار إال تعليق أنشطتھا 
  جميع الناشطات النساء للتنمية الثقافية.الخيرية للرعاية االجتماعية، أو نھائيًا كما كان الحال مع مؤسسة 

طبقًا لقانون منظمات المجتمع المدني، تُعفى منظمات المجتمع المدني من عدد من الضرائب: ال يُطلب منھم دفع الضريبة على الممتلكات 
عن مقارھم، أو ضريبة الدخل على االستثمارات الخارجية أو التبرعات سواًء كانت تبرعات عينية أو مالية، أو الضريبة الجمركية على أي 

رونھا. ومع ذلك، فإن أغلبية منظمات المجتمع المدني ليس لديھا معرفة كافية بالقانون واإلعفاءات ذات الصلة، مما جعلھم معدات يشت
تستورد مؤسسة اليمن للصحة والتنمية االجتماعية منتجات  على سبيل المثال،عرضة للمضايقة واالستغالل من جانب السلطات الضريبية. 

البئة القانونية في اليمن
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انون، ال ينبغي دفع ضريبة جمركية، لكن اإلجراءات المطلوبة للمطالبة باإلعفاء مطولة، والموافقة على المطالبة لتنظيم األسرة. طبقًا للق
صعب الحصول عليه عمليًا، لذلك تدفع المؤسسة في نھاية األمر الضريبة من أجل اإلفراج عن السلع من جانب سلطات الجمارك. أُجبرت 

على الرغم من اإلعفاء  2104ة على دفع ضريبة للحصول على معدات كانت قد استوردتھا في عام الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعي
الذي يمنحه القانون. تُعفى منظمات المجتمع المدني أيًضا من دفع ضرائب على رواتب موظفيھا، إال أن أغلبية المنظمات تدفع ھذا النوع 

  قانون منظمات المجتمع المدني. من الضرائب نظًرا لمضايقات السلطة الضريبية وتجاھل

يحصل المتبرعون من األفراد على تخفيضات ضريبية نظير تبرعاتھم لمنظمات المجتمع المدني. في حين أن ھذا قد شجع على التبرعات، 
أجل الحصول ينشأ بعض رجال األعمال جمعيات ويتبرعون لجمعياتھم من  على سبيل المثال،فإن القانون تم استغالله في بعض األحيان. 

  على التخفيض الضريبي. 

الداخلية، يُسمح لمنظمات المجتمع المدني االشتراك في أنشطة مدرة للدخل. ومع ذلك، فمن  ن منظمات المجتمع المدني ولوائحهطبقًا لقانو
الناحية العملية، تُمنع المنظمات في الغالب من القيام بذلك أو تكون عرضة لمضايقات سلطات الضرائب. يجب أن تتوافق أنشطة كسب 

  أن تتعارض مع أھداف المنظمة وغاياتھا.  الدخل لمنظمات المجتمع المدني مع القانون الوطني وال يجوز

يؤدي االستثمار المكلف في الموارد والوقت، وكذلك افتقار منظمات المجتمع المدني للمعرفة بحقوقھا إلى تعويق الكثير من المنظمات عن 
ن المحامين ھم الذين لديھم المعرفة طلب العدالة. وبالنسبة للمنظمات التي تقوم بذلك، فإن القدرة القانونية المحلية محدودة، والقليل م

ة والمھارات المطلوبة لتولي القضايا القانونية لمنظمات المجتمع المدني. عالوةً على ذلك، يتاح الوصول إلى المحامين والمشورة القانوني
، فر أغلبية 2015ي عام فقط في المدن الكبيرة مثل صنعاء وتعز، ھذا إن كانت متاحة أصاًل في ھذه األماكن. عقب اندالع الحرب ف

انتقام المحامين المدربين من البالد أو اختبأوا. عالوةً على ذلك، لم تعد المحاكم عاملة، وما تبقى من المحامين فال يقبل القضايا خوفًا من 
  المسئولين الحوثيين.

 
  5.3: 2015/  5.4: 2014القدرة التنظيمية: 

 
قلياًل من قدراتھا لتلبية  منظمات المجتمع المدني، حّسنت 2014في عام 

دوائرھا الشعبية، وجذب المزيد  عالمحلية، وتوسياحتياجات المجتمعات 
. وأدت التمويالت المتزايدة من المانحين لبناء قدرات من المتطوعين

بفضل  على سبيل المثال،إلى دعم ھذا االتجاه.  منظمات المجتمع المدني
الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، درب المنتدى اإلنساني 

ًزا على التطوير منظمة مجتمع مدني في إحدى عشر محافظة مركّ  150
المؤسسي وكتابة المنح، وكذلك الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة. بنت 

دني، بما من موظفي منظمات المجتمع الم 600الدورات التدريبية قدرة 
في ذلك ثمانية وعشرين تم تدريبھم ليعملوا مدربين، مما يمكنھم من 
توسيع التدريب إلى أعضاء آخرين في منظماتھم. بشكل مماثل، أجرت 

ق الريفية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل مشروع استجابة اليمن العديد من البرامج التدريبية للمنظمات النسائية العاملة في المناط
 منظمات المجتمع المدنيمع توسيع  2015في لحج وعبيان وشبوه. ظلت القدرة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني تتحسن خالل عام 

  لدوائرھم الشعبية بشكل أكبر من خالل العمل اإلنساني والخدمي في المجتمعات المحلية وجذبت عدًدا متزايًدا من المتطوعين.

ومدى القوة التي  2011على الدروس المستفادة حول أھمية الدوائر الشعبية أثناء انتفاضات الشباب عام  مع المدنيمنظمات المجتبنت 
الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية على  ، َعِملت المنظمات الكبيرة مثل2104الدعم العام. في عام وتجذب بھا الدوائر الشعبية التمويل 

ووظّفت منظمات أخرى، بما محافظات مختلفة، وخاصة في المدن والقرى الصغيرة، ونجحت في جذب الدعم. تطوير دوائرھا الشعبية في 
على وجه  2015في ذلك منظمة سول، متطوعين من الشباب للمساعدة في تنفيذ المشاريع مما ساعد على بناء دوائرھا المحلية. في عام 

في العمل اإلغاثي وتقديم الخدمات إلى  للمدني بشكل عام نتيجة الشتراكھا الفّعاالخصوص، توسعت الدوائر الشعبية لمنظمات المجتمع ا
المجتمعات المحلية لسد الثغرات التي تركتھا الحكومة. كانت االرتباطات المتزايدة مع الدوائر المحلية تعني أن ھذه االستجابات كانت 

  احتياجات المجتمعات. حسبأفضل بشكل  مصممة

لديھا خطط استراتيجية، وكذلك  منظمات المجتمع المدني، فإن الكثير من 2013ھا من جانب البنك الدولي في عام جراؤطبقًا لدراسة تم إ
 منظمات المجتمع المدنيرؤى وأھداف. ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية، ال تلتزم معظم المنظمات بخططھا االستراتيجية. غالبًا ما تتبع 

، تم إجبار الكثير 2015أجندات المانحين بصرف النظر عن أھدافھا وخططھا ھي من أجل الوصول إلى التمويل. عالوة على ذلك، في عام 
من المنظمات على التنازل عن خططھا االستراتيجية والشروع في العمل اإلغاثي من أجل تلبية االحتياجات الطارئة والملحة للسكان. من 

 القدرة التنظيمية في اليمن
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ناء ھذا الوقت طورت الكثير من المنظمات خطط لتخفيف المخاطر التي رّكزت على تحديد المخاطر األمنية التي قد ناحية أخرى، أث
  يواجھونھا عند تقديم المساعدة اإلنسانية.

عضو  في اليمن ھياكل إدارية داخلية مكتوبة وسياسات تفصل مسئوليات كل قسم فيھا ومسئولية كل منظمات المجتمع المدنيتمتلك معظم 
فإنه من الناحية العملية تُدار المنظمات في الغالب من جانب مؤسسيھا الذين يتحكمون في كل جانب من إدارتھا  ومع ذلك،داخل المنظمة. 

السبق في تصميم معايير اعتماد وطنية لمنظمات المجتمع المدني، وتم وضع  قصبالصندوق االجتماعي  أحرز، 2104التنظيمية. في عام 
أدوات التقييم الوطنية بمشاركة عشرين منظمة مجتمع مدني وممثلين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون  مجموعة من

المشاركة على المعايير الموحدة، فإن الموقف السياسي المتدھور قد أعاق  منظمات المجتمع المدنياالجتماعية والعمل. في حين صادقت 
  تقدم المبادرة.

للموظفين، وخاصة بين الموظفين ذوي المھارات  من معدل دوران حاد منظمات المجتمع المدنيلموارد البشرية، تعاني على مستوى ا
رات تنافسية ومزايا جذابة تجذب الكثير من المحترفين دومقارنة بمنظمات المجتمع المدني المحلية، يقدم المانحون  المرتفعة والمحترفين.

؛ ألن الموظفون الجدد يتطلبون وقتًا إضافيًا لتطوير المھارات الضرورية. لقد تفاقم منظمات المجتمع المدني المھرة. يقوض ھذا من عمليات
أن تعفي موظفيھا من عملھم ألن معظم  منظمات المجتمع المدنيعندما كان على الكثير من  2015النقص في عدد الموظفين في عام 

لتنفيذ العمل األغاثي. عالوة  لمنظمات المجتمع المدنيمن المانحين على إعادة تخصيص التمويل مشاريعھم تم تعليقھا ولم يوافق إال القليل 
  على ذلك، فر بعض الموظفين من البالد وانتقلوا إلى قرى نائية للھرب من الصراع.

وبات في جذب المتطوعين.  ال تزال تواجه صع منظمات المجتمع المدني، إال أن 2014اكتسب مفھوم العمل التطوعي بعض الزخم في عام 
غير  منظمات المجتمع المدنييوجد ھناك لوائح أو غيرھا من المعايير للتأكد من تساوى المنافع لكٍل من المتطوعين والمنظمات، وغالبية 

إلى بناء  تعويضات عن النفقات المعقولة للمتطوعين أو غير قادر على ذلك. يسبب ھذا معضلة للشباب الذي يسعون أيراغب في تقديم 
ولكنھم ال يستطيعون تحمل نفقات تنقالتھم. صممت القليل من المنظمات، بما في  على سبيل المثال،مھاراتھم من خالل العمل التطوعي، 

 2014صممت برامج في عامّي  –على التنمية، ومؤسسة تطوير القيادات الشبابية  تركزذلك منظمة سول، وھي منظمة مجتمع مدني 
لجذب المتطوعين وتدريبھم واإلبقاء عليھم. من ناحية أخرى تلجأ المنظمات الكبيرة مثل الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية  2015و

دمون الشبكات الشخصية لتوظيف المتطوعين. نتيجة لذلك، غالبًا ما يكون لديھم متطوعون مؤقتون أو "موسميون" يق علىوالصالح 
زاد ، 2015ن مطلوبين لتوزيع الطعام والكساء. في عام مل الخيري التشجيع ويكون المتطوعوالمساعدة أثناء رمضان والعيد عندما يلقى الع

بشكل كبير. كان على الكثير من المنظمات أن تّسرح بعًضا من موظفيھا لتقليل  منظمات المجتمع المدنيعدد المتطوعين الذين يخدمون 
  ف التشغيلية وتوظيف متطوعين مقابل حوافز رمزية لتغطية العجز في موظفيھا.التكالي

بوجه عام، ال يمتلك الوصول إلى التقنيات المكتبية المتطورة إال المنظمات الكبيرة في المناطق الحضرية، ويشمل ذلك أجھزة الكمبيوتر 
حمل تكلفة شراء أنظمة الطاقة الشمسية لضمان مصدر طاقة مستمر. والخوادم والوصول إلى اإلنترنت. تستطيع ھذه المنظمات أيًضا أن تت

الواقعة في مناطق ريفية فتمتلك وصواًل محدوًدا إلى تقنية المكاتب األساسية، والكثير منھا ليس لديه  منظمات المجتمع المدنيأما معظم 
التي تمتلك  لمنظمات المجتمع المدنيحتى بالنسبة  ى ذلك،عالوةً علأجھزة كمبيوتر أو وصول إلى اإلنترنت ألن التكلفة تمنعھم من ذلك. 

على طول  منظمات المجتمع المدني، واجھت 2015مكتبية، فإن االنقطاع المستمر للكھرباء يحد من فائدة ھذه المعدات. في عام معدات 
وقفت بالكلية، وكانت الكھرباء في الغالب متاحة فقط البالد صعوبة أكبر في االستفادة من التقنية الحديثة ألن الكھرباء التي تقدمھا الحكومة ت

لتلك المنظمات التي تستطيع تحمل تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية. استخدمت الكثير من المنظمات الھواتف المحمولة لالتصاالت معتمدة على 
يد اإلليكتروني. عقب اندالع الحرب، ، بداًل من البرGSM الشركات التي تعمل بنظامتطبيقات الرسائل مثل الواتس آب الذي تدعمه 

  أصبحت قطع الغيار ألجھزة الكمبيوتر الشخصية أيًضا نادرة بسبب الحظر المفروض من جانب االئتالف الذي تتزعمه السعودية.

 
 5.7: 2015/  5.6: 2014السالمة المالية: 

 
بشكل عام مستقرة نسبيًا  المدنيلمنظمات المجتمع بقيت السالمة المالية 

لكنھا تراجعت إلى حٍد ما في العام التالي، وخاصة مع  2014في عام 
قيام المانحين األجانب بإعادة تخصيص تمويلھم من التنمية إلى 
المساعدة اإلنسانية. كان أغلبية ھذا الدعم موجھًا إلى المنظمات غير 

كان ھذا التمويل األجنبي الحكومية الدولية ووكاالت األمم المتحدة، و
  . 2015المحلية أقل من المتوقع في عام  منظمات المجتمع المدنيإلى 

في اليمن على التمويل المقدم من  منظمات المجتمع المدنيتعتمد أغلبية 
، كما كان في السنوات السابقة، أتى 2014المانحين الدوليين. في عام 

فإن  ومع ذلك،ة الدولية. قدر كبير من التمويل من المساعدة التنموي

السالمة المالية في اليمن
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أثر سلبًا على ھذا المصدر من التمويل. من ناحية أخرى، مع تفاقم  2015تصاعد الصراع وتعليق الكثير من البرامج التنموية في عام 
، كانت ھناك 2015وما عقب ذلك من ھجمات التحالف في عام  2014الموقف اإلنساني عقب استيالء الحوثيين على السلطة في عام 

دعوات متنامية لتقديم المزيد من المساعدات اإلنسانية من المجتمع الدولي. استجاب مجتمع المانحين وتلقت اليمن أموااًل بلغ مبلغھا 
  .2015مليون دوالر في عام  892، 2014مليون دوالر في شكل مساعدات إنسانية في عام  414اإلجمالي 

على سبيل القدر األكبر من التمويل من المجتمع الدولي (االت األمم المتحدة مالت إلى تلقى الدولية ووك المنظمات غير الحكوميةفي حين أن 
خمسة عشر مشروع من أصل  – 2014أغلبية المشاريع الممولة من جانب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية في عام  المثال،

منظمات المجتمع تم تنفيذھا من جانب منظمات غير حكومية دولية أو وكاالت لألمم المتحدة)، ونافس عدٌد صغير من  –ثالثة وعشرين 
غالبًا  –مجتمع مدني محلية أخرى من التمويل الدولي بشكل غير مباشر منظمات . استفادت 2014بنجاح على ھذه األموال في عام  المدني

الدولية وغيرھا من وكاالت األمم المتحدة بالتشارك مع المجموعات المحلية لتنفيذ أنشطة  ميةالمنظمات غير الحكوما كانت تقوم 
  المشروعات عندما تحد البيئة األمنية من وصولھا إلى مناطق معينة.

 مات المجتمع المدنيمنظتوقعات  إلى. لم يرقى التمويل المقدم من المانحين الدولين للمساعدات اإلنسانية 2015استمر ھذا االتجاه في عام 
على سبيل ، 2014الدولية ووكاالت األمم المتحدة. في عام  المنظمات غير الحكوميةالمحلية واحتياجاتھا ولكن تم توزيعه بشكل أساسي على 

ئة (بما في ذلك بالما 28، تلقت 2015بالمائة من إجمالي الدعم اإلنساني، بينما في عام  43المحلية  منظمات المجتمع المدنيتلقت  المثال،
أيًضا  منظمات المجتمع المدنيالدولية أو األمم المتحدة). أخذت  المنظمات غير الحكوميةأثناء قيامھا بدور جھات تلقي منح فرعية من 

الدولية في العمل اإلغاثي حسب ما ھو موصوف من وسائل اإلعالم  المنظمات غير الحكوميةصورة مبالغ فيھا عن الدور الذي تلعبه 
المحلية. دعى المنتدى  منظمات المجتمع المدنياالفتقار إلى الدعاية فيما يخص ندرة التمويل المتلقى من جانب بسبب محلية والدولية، وال

اإلنساني اليمني إلى الشفافية في توزيع تمويالت المساعدات اإلنسانية، موصيًا بتشكيل لجنة تتألف من وزارات مختصة، ومنظمات مجتمع 
  ة، ومنظمات دولية لمراقبة توزيع األموال بشكل شفاف وقابل للمساءلة.مدني محلي

قطاع التي لھا عالقات مع محدود بشكل عام وغالبًا ما يكون متاًحا لعدد قليل من المنظمات  لمنظمات المجتمع المدنييعتبر التمويل المحلي 
ى أساس التجانس االجتماعي أو التقارب الجغرافي، مثل جمعية األعمال أو المشروعات الخيرية. أما الجمعيات المجتمعية المشكلة عل

  األغابرة واألعروق االجتماعية الخيرية فھي تتمتع بوصول أكبر إلى التمويل المحلي، وخاصة من اليمنيين الذين يقيمون خارج البالد.

وجود عدد قليل من الشركات التي تقدم الدعم  من متواضع وغير منتظم على الرغم لمنظمات المجتمع المدنيال يزال تمويل القطاع الخاص 
، قّدمت شركة 2014في عام  على سبيل المثال،العيني والمالي إلى بعض المنظمات كجزء من التزامھا بالمسئولية االجتماعية للشركات. 

في الشبكة من خمس محافظات مختلفة.  عضو 300الدعم إلى شبكة التنمية اليمنية لعقد منتديين تدريبيين ألكثر من  "إم تي إن"االتصاالت 
أثناء  منظمات المجتمع المدني علىومنشوراتھا وتوزع تبرعات عينية  منظمات المجتمع المدنيترعى شركة يمن موبايل بالمثل فعاليات 

منظمات ي يقدمونھا إلى ، مع تفاقم الموقف األمني، زاد رجال األعمال ورائدو العمل الخيري من األموال الت2015رمضان والعيد. في عام 
لتمكين بعض المجموعات من تنفيذ مشروعات المساعدات مثل تقديم الخدمات إلى النازحين داخليًا وغيرھم من الفئات  المجتمع المدني

  المتضررة من الحرب.

، تقدم وزارة المجتمع المدني منظماتمن قانون  18القليل من الدعم التمويلي من الحكومة. طبقًا للمادة  منظمات المجتمع المدنيتتلقى 
الشئون االجتماعية والعمل الدعم إلى المنظمات التي تم إنشاؤھا لمدة عام أو أكثر على أن تكون المنظمات تقدم خدمات ذات منفعة عامة. 

في  مات المجتمع المدنيلمنظمن الناحية العملية يعتبر ھذا النوع من التمويل محدوًدا جًدا وال يوجد عملية واضحة أو معايير  ومع ذلك،
تلقت فقط  ھاأن 2014القليلة التي تلقت أموااًل من وزارة الشئون االجتماعية والعمل في عام  ل على ھذا التمويل. أفادت المنظماتالحصو
مع  2015ا في عام فقد توقف التمويل المقدم من وزارة الشئون االجتماعية والعمل كليً  عالوةً على ذلك،دوالر شھريًا.  140إلى  50حوالّي 

  لدعم النازحين داخليًا بشكل مباشر. منظمات المجتمع المدنيقيام الوزارة بإعادة تخصيص كل التمويل الموجه إلى 

 منظمات المجتمع المدنيمن العقود الحكومية لكن ھذا نادر في الواقع. يسمح قانون  منظمات المجتمع المدنيينص القانون على عوائد 
من  2014للحكومة بالتعاقد مع المنظمات لتشغيل الخدمة االجتماعية لديھا. في مثال على ذلك، تم التعاقد مع مؤسسة خديجة للتنمية في عام 

كبير على  فإن ھذه األنواع من العقود غير منتظمة وتعتمد بشكل ومع ذلك،جانب صندوق المعاقين وإعادة التأھيل لتشغيل أحد مراكزھا. 
  ھا مع الحكومة. عالقات

مع تدھور االقتصاد  ومع ذلك،. منظمات المجتمع المدنيالشركات واألفراد على زيادة تبرعاتھم إلى ، حث الموقف اإلنساني 2015في عام 
بشكل أكبر نتيجة للحرب الدائرة، تقلصت قدرة األفراد والشركات على التبرع. في الوقت نفسه، أطلق الحوثيون حمالت لجمع التبرعات 

 منظمات المجتمعلجمع التبرعات من الجمھور. منع الحوثيون  منظمات المجتمع المدنيمن أجل جھود الحرب وفرضوا قيوًدا على حمالت 
ألن ھذا كان يُنظر إليه تنافًسا مع  على سبيل المثال،من جمع التبرعات من خالل المساجد والفعاليات العامة لجمع التبرعات،  المدني

  جھودھا لجمع التبرعات لألغراض العسكرية.
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تمد حصريًا على المانحين تع منظمات المجتمع المدنيمصادر متنوعة للتمويل. ألن معظم  منظمات المجتمع المدنيال تمتلك أغلبية 
وإعادة توجيه التمويالت أجبر الكثير منھم على اإلغالق. وقد تفاقم ھذا بسبب تقلص العوائد  2015الدوليين، فإن األزمة التي وقعت في عام 

على سبيل مويلھا. المستمدة من جمع التبرعات المحلية. بوجه عام، فإن المؤسسات الكبيرة فقط ھي التي كانت ناجحة في تنويع مصادر ت
ل مبالغ صغيرة مقابل بيع بدأت جمعية األمان لرعاية الكفيفات مشروعين يدران الدخل للمنظمة وھما: وحدة الطباعة التي تحصّ  المثال،
يم مطبوعة بطريقة بريل للمكفوفين، والمركز الثقافي الذي يحصل رسوًما على الدخول. وھناك منظمة أخرى كبيرة، وھي مؤسسة اليتكتب 

التنموية، لديھا وحدة استثمارية راسخة لھا حقيبة من المشاريع االستثمارية، بما في ذلك وحدة الطباعة، ومركز لتجليد الكتب، وكلية 
  .في التدفئة الطاقة الشمسيةالتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ومصنع إلنتاج خزانات المياه 

أنظمة محاسبية سليمة من أجل الوصول إلى تمويل المانحين، لكن اإلدارة المالية ال تزال  أن يكون لديھا منظمات المجتمع المدنييجب على 
منظمات إلى الموظفين المدربين واآلليات الفّعالة إلعداد التقارير. ال تزال أغلبية  منظمات المجتمع المدنيأحد التحديات، حيث تفتقر معظم 

يطة إلدارة مواردھا المالية، مما يُعد أحد العيوب عندما تسعى المنظمات إلى التقدم تعتمد على صفحات اإلكسيل البس المجتمع المدني
 للحصول على منح دولية.

 
 

 4.9: 2015/  4.8: 2014المناصرة: 

منظمات على الرغم من العالمات المبكرة لوجود شراكة أقوى بين 
من جانب الحكومة والحكومة والمزيد من االنفتاح  المجتمع المدني

لمنظمات ، فإن بيئة المناصرة منظمات المجتمع المدنيلمناصرة 
بشكل كبير ي النصف الثاني من  في الواقع تدھورت المجتمع المدني

  .2015وخالل عام  2014عام 

 منظمات المجتمع المدني، زاد التعاون بين 2014في بداية عام 
والحكومة نتيبجة إلطار المساءلة المتبادلة، وھو إحدى مكونات 

التي كانت تھدف إلى توجيه  2011المرحلة االنتقالية ما بعد عام 
مجموعة من اإلصالحات، بما في ذلك النھوض بشراكات أقوى بين 

، أنشأت 2014الحكومة وقطاع المجتمع المدني. في يناير من عام 
 60كة للمساعدة على تنفيذ إطار المساءلة المتبادلة. كان لدى المجلس األعلى للشراكة مجلس إدارة يتألف من الحكومة مجلس أعلى للشرا

، فإن 2015بالمائة من مسئولي الحكومة اليمنية، وعلى الرغم من أنه لم يكن يعمل في نھاية عام  40و منظمات المجتمع المدنيبالمائة من 
بموجب إطار المساءلة  على سبيل المثال،كال الطرفين بشراكة أكبر أثناء المرحلة االنتقالية وما ورائھا. إنشاؤه أعاد التأكيد على التزام 

المتبادلة، تعاونت الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية مع الحكومة لتشكيل مجموعات مجتمعية في محافظة عبيان وشاركت في اجتماعات 
لتعزيز نتائج مؤتمر الحوار  منظمات المجتمع المدنيعات المحلية. اشتركت الحكومة أيًضا مع احتياجات المجتم لتحديدالمجلس المحلي 

تعاونت مؤسسة خديجة للتنمية مع أمانة مؤتمر الحوار الوطني لتعزيز نتائج  على سبيل المثال،الوطني واجتذاب الدعم العام لتنفيذه. 
  محافظة إب.المؤتمر بين قادة المجتمعات المحلية في 

كذلك مثل ائتالف المجتمع المدني لدعم الحوار الوطني وذلك لتعزيز تنفيذ  2014ائتالفات في أوائل عام  منظمات المجتمع المدنيشّكلت 
نتائج مؤتمر الحوار الوطني. شّكلت خمس منظمات مجتمع مدني أيًضا مناصرة الئتالف حقوق المرأة للمناصرة من أجل المشاركة 

خدام نتائج مؤتمر الحوار الوطني كإطار مرجعي. وبشكل مماثل، أجرت شبكة تعزيز المجتمع المدني ذات الستين السياسية للمرأة باست
وملصقات لتسليط الضوء على النتائج المختلفة لمؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك حصة المرأة  ةعضًوا ورش عمل أنتجت أفالم قصير

  في البرلمان وھيكل الدولة االتحادية. 

. على سبيل المثال، ساعدت أحد الحمالت التي 2014نجاًحا محدوًدا لكنه مھًما في عام  لمنظمات المجتمع المدنيشھدت جھود الضغط 
كوزراء في الحكومة المشكلة حديثًا في نوفمبر من  منظمات المجتمع المدنيفي تعيين خمس نشطاء في  منظمات المجتمع المدنيأطلقتھا 

  .2014عام 

والحكومة ولكنھا لم تتحقق أبًدا،  منظمات المجتمع المدنيم من ذلك، فإن معظم إطار المساءلة المتبادلة يبشر بشراكة أقوى بين على الرغ
بدأت بيئة المناصرة لمنظمات المجتمع المدني تتدھور بشكل كبير. أبطل استيالء الحوثيين على الحكومة بشكل  2014ومع منتصف عام 

. بمجرد وصولھم إلى السلطة، فرض الحوثيون قيوًدا جديدة على معظم 2014في المناصرة في عام  المجتمع المدنيمنظمات كبير إنجازات 
نظمت منظمة مواطنة  على سبيل المثال،أنواع النشاط. على وجه الخصوص، منعت السلطات عمليًا أي مناصرة متعلقة بحقوق اإلنسان. 

 المناصرة في اليمن
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طالق الصحفيين المعتقلين وقادة األحزاب السياسية. عقب الحملة، تم اعتقال أربعة أعضاء من إل 2015لحقوق اإلنسان حملة شعبية في عام 
  المنظمة لمدة يومين، وتم وضع مدير المنظمة تحت حظر السفر.

إثارة  ، فإن تلك المنظمات التي واصلت االشتراك في المناصرة رّكزت على قضايا أقل2015نتيجة لذلك، وفي خضم الثوران السياسي لعام 
رّكزت معظم حمالت المناصرة على دعم الحكومة في جھودھا الرامية لتقديم الخدمات األساسية. شاركت  على سبيل المثال، .للخالف

األخرى في حملة العودة إلى المدارس. رّكزت بعض  منظمات المجتمع المدنيالمؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان أيًضا وغيرھا من 
الذي أحدثه ھجمات االئتالف الذي تتزعمه السعودية ويتضمن ذلك حملة "أوقفوا  التدميرة لمنظمات المجتمع المدني على جھود المناصر

الحرب في اليمن". وكانت السلطات الحوثية متجاوبة بشكل عام مع مثل ھذه المناصرة وحتى شجعت مثل ھذه المناصرة المناھضة 
  منع أغلبية الجھود المبذولة من خصومھا إلطالق حمالت أو المناصرة.للحرب، بينما ھي من الناحية العملية ت

. ھناك 2015و 2014إلى حٍد ما بين المبادرات الشبابية التي نمت في العدد وفي التأثير في عامّي  منظمات المجتمع المدنيزادت مناصرة 
. ولكون ھذه المبادرات 2015، وستة وتسعون في عام 2014ي عام مبادرة شبابية، ومنھا اثنان وثالثون تم إنشاؤھا ف 152حاليًا ما يزيد عن 

واقعة في مناطق جغرافية متعددة مع أعضاء من خلفيات تعليمية واجتماعية متنوعة، فإنھا ارتكزت على المعرفة المحلية واإلحساس الزائد 
في ذلك التعليم ومعارضة الحرب، وتوثيق انتھاكات بالمسئولية االجتماعية للمناصرة على مجموعة واسعة من القضايا االجتماعية، بما 

  حقوق اإلنسان في مقابل وسائل اإلعالم.

  .2015و 2014التي تؤثر على قطاع المجتمع المدني في عامّي  القانونيةبنجاح من أجل اإلصالحات  منظمات المجتمع المدنيلم تناصر 

  
  4.8: 2015/  4.9: 2014تقديم الخدمات: 

  
مجموعة متنوعة من  منظمات المجتمع المدني، قّدمت 2014في عام 

والشباب حول  لمنظمات المجتمع المدنيالدورات التدريبية التعليمية 
توثيق انتھاكات حقوق  إلىمواضيع تتراوح من حوكمة اإلنترنت 

وخاصة الرعاية المقدمة لالفراد  –نت الرعاية الصحية ااإلنسان. ك
والبرامج التعليمية أيًضا من بين الخدمات المقدمة من جانب  –المعاقين 

، ومع تطور 2015 عام . أما في2014في عام  منظمات المجتمع المدني
الصراع إلى حرب علّق المانحون الدوليون عدًدا من المشاريع التنموية 
ر وأعادوا تخصيص التمويل إلى العمل اإلغاثي، وبناًء عليه، فإن الكثي

ھي األخرى أعادت توجيه طاقتھا إلى  منظمات المجتمع المدنيمن 
تقديم الخدمات األساسية، مثل تقديم سالت الطعام، والمياه، 

أطلق اتحاد المجتمع  على سبيل المثال،والمستلزمات الطبية، والبطانيات، والمالبس إلى النازحين داخليًا وغيرھم من الفئات المحتاجة. 
ملة لجمع مالبس الشتاء. وأنشأت عشرة منظمات مجتمع مدني أخرى الشبكة المدنية لإلغاثة اإلنسانية لتنسيق وطلب المدني اليمني ح

  التمويل من أجل جھود اإلغاثة.

أكثر استجابة الحتياجات المجتمعات المحلية، وخاصة في  منظمات المجتمع المدني، أصبحت 2015مع تصاعد األزمة اإلنسانية في عام 
تزويد المواطنين في تعز  قصب السبق في القيام بدور منظمات المجتمع المدني أحرزت على سبيل المثال،تزويدھم بخدمات اإلغاثة. 
سعافات األولية لمساعدة المدنين الجرحى في عدن لنقل الجرحى أثناء الغارات الجوية، وتدريب الشباب على اإل بالمياه، وتشكيل فرق إنقاذ

وكانت المنظمات التي أُنشت بغرض خدمة عمالء أو مجتمعات محددة مثل جمعية األعبوس االجتماعية الخيرية، وھي جمعية في صنعاء. 
  .بوضوحتستھدف المجتمعات المحلية في األعبوس، والحضاريم التي تستھدف الحضاريم في صنعاء فكانت مستجيبة 

على سبيل تقدم الخدمات إلى الجمھور ككل، فإن عدد صغير منھا يستھدف جماعات محددة.  منظمات المجتمع المدنيحين أن أغلبية  في
يعتبر المستفيدون الرئيسيون من جمعية سول من النساء، والشباب، واألطفال، بينما ترّكز مؤسسة تنمية القيادات الشابة على  المثال،

لمنظمات، مثل خديجة للتنمية، بشكل أساسي على األشخاص ذوي اإلعاقات لكنھا تستھدف قطاعات أخرى من الشباب. ترّكز بعض ا
  المجتمع كذلك.

تّدرب مؤسسة اليتيم  على سبيل المثال،قادر على استرداد رسوم الخدمات التي يقدمھا.  منظمات المجتمع المدنيھناك عدد صغير فقط من 
وتبيع منتجاتھم من أجل استرداد تكاليفھا. وبشكل مشابه، يّدرب الھالل األحمر اليمني الشباب على صنع  التنموية أعضاءھا على النجارة

منظمات المجتمع مستلزمات الوالدة لألمھات ويوزع جزء من العائدات. ھذه أمثلة معزولة، مع ذلك، حيث يثبط الفقر الساحق بين السكان 
  تحصيل حتى رسوم رمزية.  المدني

الخدمات في اليمنتقديم 
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في نوفمبر  على سبيل المثال،في تقديم الخدمات.  منظمات المجتمع المدنيفي مناسبات قليلة اعترفت الحكومة بشكل غير مباشر بمساھمة 
منظمة مجتمع مدني للمشاركة في صياغة وتنفيذ "استراتيجية إلشراك المجتمع المدني  280، دعت وزارة الشئون القانونية 2014من عام 

، سھّلت وزارة الداخلية وصول 2015وبالتالي أشركتھم في تحقيق األھداف التنموية للبالد. في عام  ة االنتقالية في اليمن"في جھود العدال
منظمات إلى المناطق غير اآلمنة من أجل تقديم اإلغاثة إلى المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن  منظمات المجتمع المدني

 منظمات المجتمع المدنيبتقديم  لالعترافبشكل عام تشعر أن الحكومة يمكن أن تتخذ المزيد من الخطوات الملموسة  المجتمع المدني
للخدمات وتسھيل ھذه المھمة لھم، بما في ذلك التنسيق األفضل مع المؤسسات الحكومية المختصة، والوصول إلى المعلومات، والمشاركة 

  في المناقصات العامة.

  

 5.3: 2015/  5.4: 2014حتية: البنية الت
  

 منظمات المجتمع المدنيعلى الرغم من التحديات المتنوعة التي تواجه 
، فإن البنية التحتية للقطاع تحسنت بشكل 2015و 2014في عامّي 

شبكات جديدة  منظمات المجتمع المدنيطفيف في كال العامين، وشّكلت 
  وتحالفات وتمتعت بوصول أكبر إلى التدريب.

ال توجد منظمات الدعم الوسيط ومراكز الموارد في اليمن، ومع ذلك، 
فإن الشبكات مثل شبكة اليمن التنموية، واتحاد المجتمع المدني اليمني، 
ومنتدى المجتمع المدني قد قامت بدور الكيانات الداعمة. في مقابل 

 منظمات المجتمع المدنيئيلة، تقدم ألعضاءھا من رسوم عضوية ض
المعلومات وفرص بناء القدرات، وأماكن الفعاليات بسعر مخفض، 

بصرف النظر عن الموقع مما يسھل من وصول الدعم إلى  منظمات المجتمع المدنيوالوصول إلى التمويل. والعضوية مفتوحة لكل 
ك، فإن شبكة تعزيز المجتمع المدني، بدعم من مشروع استجابة اليمن قد أكملت المرحلة الريفية. عالوة على ذل منظمات المجتمع المدني

 ، ولكن في المرحلة الثانية، وموارد ھذا المركز متاحة اآلن على اإلنترنتلمنظمات المجتمع المدنياألولى من إنشاء مركز معلومات 
  .ركز مقار مادية، بما في ذلك مكتبة في كل مقرسيكون للم

، بما في ذلك شبكة تعزيز المجتمع المدني، ومنتدى المجتمع المدني منًحا فرعية إلى المنظمات منظمات المجتمع المدنيشبكات  تقدم
اليمن التابع للوكالة  ةاألصغر. تخصص ھذه الشبكات ألعضاءھا جزًءا من التمويل الذي يتلقونه من مانحين دوليين، مثل مشروع استجاب

 –ا من المنظمات التي تتلقى منًحا دولية مدولية وأوكسفام ھوالند. تشترك منظمة سول وشبكة اليمن التنموية وغيرھاألمريكية للتنمية ال
  تشترك أيًضا مع الجمعيات األصغر في محافظات أخرى وتقدم منًحا صغيرة لتنفيذ أنشطة المشروعات.

مع ظھور منظمات تدرك فائدة التشبيك من  2015و 2014وتحالفاتھا في الحجم والتأثير في عامّي  منظمات المجتمع المدنينمت شبكات 
، كان في شبكة اليمن 2015في عام  على سبيل المثال،ية، وتحسين جھود المناصرة. سأجل الوصول إلى التمويل، وبناء القدرة المؤس

ان في شبكة تعزيز المجتمع المدني واحد وستين عضًوا مقارنة بثالثين عضو ، وك2013عضو في عام  300عضًوا مقارنة بـ  426التنموية 
غير األعضاء في الشبكة إلى طرق أخرى لتبادل المعلومات  منظمات المجتمع المدني. تسعى 2014عند إنشائھا في فبراير من عام 

، منظمات المجتمع المدنيضر موت من ممثلين من يتألف مجلس تنسيق المجتمع المدني في ح على سبيل المثال، والوصول إلى التمويل.
  والقطاع الخاص، والسلطات المحلية الذين يعملون مًعا لتحديد احتياجات المجتمعات ووضع المشاريع.

ات وعبعض الوصول إلى المدربين المتخصصين في بناء القدرات الذين يقدمون التدريب حول موض منظمات المجتمع المدنيتمتلك 
، فإن 2015المنح، والتخطيط االستراتيجي، والتخطيط للمناصرة، وحل الصراعات. ومع التركيز على جھود اإلغاثة في عام  تتضمن كتابة

 واعمل المانحين الدوليين، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والصليب األحمر األلماني، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية
من  منظمات المجتمع المدنيالمتخصصين في مواضيع األغاثة العملية لتمكين  منظمات المجتمع المدنية من مدربي على توفير مجموع

تنفيذ األنشطة اإلغاثية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. قام ھؤالء المدربون بتدريب أربعة وعشرين منظمة مجتمع مدني على تقديم اإلسعافات 
مجتمع منظمات أيًضا تدريبات لسبعة  2015االحتياجات، وتوزيع الغذاء. عقدت جمعية فجر األمل في عام األولية، وجمع البيانات، وتقييم 

سعافات األولية، والتدابير في تقييم االحتياجات، وإدارة األزمات، واإل منظمات المجتمع المدنيعز ترّكز على بناء قدرات تمدني في 
يوجدون في المدن الرئيسية، فإن توسع الشبكات والتحالفات قد حّسن من  المجتمع المدنيمنظمات األمنية. في حين أن غالبية مدربي 

أحد المشكالت، مع  منظمات المجتمع المدنيلمنظمات الواقعة في المناطق الريفية. ال تزال جودة تدريب لالوصول إلى الدورات التدريبية 
 لمنظمات المجتمع المدنيين وھناك القليل من األدلة التي تؤيد أن التدريب المقدم ذلك، ألنه ال يوجد إصدار شھادات أو اختبار موحد للمدرب

  من جودة العمل. قد حّسن

 البنية التحتية في اليمن
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والحكومة وليدة نسبيًا. تشير خبرة بعض المنظمات أن الھيئات الحكومية غالبًا ما تقوم بدور  منظمات المجتمع المدنيال تزال الشراكات بين 
ومكاتب الوزارات في المحافظات  منظمات المجتمع المدنييعوق تقدم المشاريع. تحظى الشراكات بين  قد المشرف وليس المشارك، مما

تعاونًا أقوى بين  2015بالتساوى وتسھيل تنفيذ المشاريع. شھد عام  منظمات المجتمع المدنياليمنية بنجاح أكبر؛ ألنھا أقرب إلى معاملة 
  مدني، وخاصة في جمع البيانات حول النازحين داخليًا ومشاركة المعلومات.سلطات الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع ال

، 2014في عام  على سبيل المثال،. 2015و 2014أيًضا من مشاركتھا مع القطاع الخاص في عامّي  منظمات المجتمع المدنيزادت 
 اشتركت الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية مع الشركات المحلية إخوان ثابت، وبازرعة، والسنيدر لبناء اثنين وخسمين منزاًل في عبيان

  كانت قد دمرتھا الحرب.

  
  

  4.7: 2015/  4.8: 2014الصورة العامة: 
 

المجتمع المدني إيجابية نسبيًا في عام ظلت الصورة العامة لمنظمات 
، وخاصة مع توسيع المنظمات لعملھم 2015وتحسنت في عام  2014

في المساعدة اإلنسانية والعمل اإلغاثي لمساعدة المجتمعات 
   المتضررة من الحرب.

في عامّي  منظمات المجتمع المدنيزادت التغطية اإلعالمية ألنشطة 
لمنظمات ه عام يقّدم صورة إيجابية وكان اإلعالم بوج 2015و 2014

. على وجه الخصوص، سلطت وسائل اإلعالم المجتمع المدني
، مؤكدةّ على لمنظمات المجتمع المدنيالضوء على العمل اإلغاثي 

الجانب التطوعي لقطاع المجتمع المدني. وبالتالي، فإن الدعم 
طي كٌل داخل المجتمعات المحلية. تغقد زاد  لمنظمات المجتمع المدني

لديھا اتصاالت جيدة التي قليلة المنظمات ال، ومع ذلك، فإن منظمات المجتمع المدنيمن القنوات الرسمية (الحكومية) والتجارية فعاليات 
منظمات ، قللت 2015وتمويل جيد ھي التي تحظى بتغطية اإلعالم الرسمي. عقب استيالء الحوثيين على قنوات اإلعالم الحكومي في عام 

من جھودھا في طلب التغطية اإلعالمية من أجل تجنب النظر إليھا على أنھا مرتبطة بحزب سياسي أو آخر، حيث أن  المجتمع المدني
  المحطات التجارية المختلفة مرتبطة بفصائل سياسية مختلفة.

االجتماعي للترويج لعملھا وجذب الداعمين. ماھرة في استخدام اإلعالم  منظمات المجتمع المدني أصبحتبعيًدا عن اإلعالم التقليدي، فقد 
، مع 2015في عام  11800إلى  2013في عام  4000زاد عدد الداعمين لمنظمة سول على صفحتھا على الفيس بوك من  على سبيل المثال،

من مستخدمي اإلعالم  يشاركون معلومات حول أنشطتھا ويشاركون في دراساتھا. يمثل الشباب قطاًعا كبيًرا األشخاصعدد أكبر من وجود 
جتماعي بنمو كبير في عدد الشباب الراغبين في في اإلعالم اال منظمات المجتمع المدنياالجتماعي، وقد صوحبت النجاحات التي أحرزتھا 

  كمتطوعين. منظمات المجتمع المدنياالنضمام إلى 

. عكست التغطية 2015و 2014ت غير متسقة في عامّي ، كما ھو مصور في اإلعالم، كانلمنظمات المجتمع المدنيإن تصورات الحكومة 
ت الحكومة ا. كانت ھجممنظمات المجتمع المدنيمواقف الحكومة التي تتراوح بين الثناء والھجوم على  لمنظمات المجتمع المدنياإلعالمية 

س األموال أو بتورطھا في عالقات مع تنظيم باختال منظمات المجتمع المدنيالعامة مبنية غالبًا على إدعاءات ال أساس لھا من الصحة تتھم 
  القاعدة.

بين الشركات مع  منظمات المجتمع المدنيمختلطًا كذلك. من ناحية، تحسنت صورة  لمنظمات المجتمع المدنيكان تصور مجتمع األعمال 
لقطاع الخاص. في الوقت نفسه، زاد عدد على تقديم الخدمات. نتيجة لذلك، زادت التبرعات من ا منظمات المجتمع المدنينمو الثقة في قدرة 

تحالفات ومنظمات مسجلة حديثًا.  أخذ شكل، وكثير منھا 2015العاملة في المساعدة اإلنسانية بشكل كبير في عام  منظمات المجتمع المدني
ونزاھتھا في تقديم اإلغاثة، وكذلك  منظمات المجتمع المدنيأدى ھذا االنتشار إلى بعض المخاوف داخل مجتمع األعمال حول موثوقية 

 لمنظمات المجتمع المدنيأصبح رجال األعمال والشركات أكثر تحفظًا في التبرع قدرتھا على إدارة التبرعات والمنح. في بعض الحاالت، 
  نتيجة لذلك.

 عالوةً على ذلك،لياًل للعالقات العامة. وكرّست جھًدا ق ا في العمل اإلغاثيمشاركتھ منظمات المجتمع المدني، كثّفت غالبية 2015في عام 
تغطية أنشطتھا من أجل تجنب  بتعاد عن األضواء في ظل ظروف أكثر تقييًدا ولم ترغب فياال منظمات المجتمع المدنيفّضلت بعض 

ن أنھا روجت لھذه . في حي2015نفذت مؤسسة تنمية القيادات الشابة برامج إغاثية وتنموية عديدة في عام  على سبيل المثال،العقاب. 

الصورة العامة في اليمن
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ھو الذي تم تغطيته في  –وھو مبادرة جمع التبرعات من أجل جھود الحرب  –األنشطة على صفحتھا على الفيس بوك، فإن برنامج واحد 
  اإلعالم.

تسليم تقارير المنظمات ينبغي عليھا  على الرغم من أن على سبيل المثال،تكافح مع الشفافية والمساءلة.  منظمات المجتمع المدنيال تزال 
 ب من ھذا المتطلب من خالل الرشاوييتھرالمنظمات مالية إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل لتجديد تراخيصھا، فإن الكثير من 

منظمات قطاع أجبر  –والعالقات الشخصية. من ناحية أخرى، أجبر الطلب المتنامي من المانحين الدوليين بمزيد من الشفافية والمساءلة 
مدونة سلوك تم إقراره من جانب  منظمات المجتمع المدنيوضعت  2014وفي يناير من عام  التنظيم الذاتيعلى إنشاء نظام  جتمع المدنيالم

منظمات ، فإن ھناك عدد متنامي من منظمات المجتمع المدنييمثل فقط حصة صغيرة من قطاع منظمة مجتمع مدني. في حين أن ھذا  150
 في المستقبل. التنظيم الذاتيقد أبدى اھتمامه بمدونة السلوك ورغبته في  المجتمع المدني



 

 
 

 75   المدني تمعالمج منظمات استدامة مؤشر منھجية: أ ملحق

  ملحق أ: منھجية مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني:
 

I. نظرة عامة 

استدامة منظمات المجتمع مؤشر تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في تنسيق لصيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتطوير 
. يجتمع أحد ممثلي التنفيذ المحليين في كل دولة بھيئة مكونة من ثمانية ممثلين على األقل لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني

مية الدولية مؤشرات المدني وخبرائھم المعنيين وذلك لتقييم أداء القطاع في كل واحد من األبعاد السبعة. لقد وضعت الوكالة األمريكية للتن
ط كل لكل بُعد وتقوم الھيئة بمناقشة نقاط كل بُعد، ويؤخذ متوسط ھذه النقاط مًعا للحصول على مجموع نقاط أولية للبُعد. يتم جمع مجموع نقا

ً للحصول على مجموعة نقاط أولية لالستدامة العامة لمنظمات المجتمع المدني. يقوم شريك التنفيذ بصياغة تق رير كل بلد بناًء على بُعد معا
  مناقشة الھيئة الخبيرة، فضاًل عن المعرفة الخارجية بالقطاع.

تجتمع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بلجنة تحرير مكونة من متخصصين في المجتمع المدني في المنطقة ومنھجية المؤشر من الوكالة 
المركز الدولي لقانون عدم الربح وخبير إقليمي واحد على األقل. تستعرض لجنة األمريكية للتنمية الدولية وشركة نظم اإلدارة الدولية و

التحرير الوصف والنقاط لتضمن أن النقاط مدعومة بشكل كاف وأنھا تعكس فئة تنمية قطاع منظمات المجتمع المدني، ثم تنظر لجنة 
مما يوفر منظور إقليمي يضمن إمكانية المقارنة بين النقاط. في  التحرير في نقاط الدولة فيما يتعلق بالنقاط المقترحة في البالد األخرى،

بعض الحاالت، تقترح لجنة التحرير إدخال تعديالت على النقاط المقترحة بناًء على المعلومات المقدمة لھا واالتجھات التي تؤثر على 
لتوضيح وتطلب المزيد من المعلومات الستكمال التقرير. استدامة منظمات المجتمع المدني في المنطقة ككل، كما تثير لجنة التحرير نقاط ل

  يقوم محرر البرنامج بتحرير التقرير وإرساله مرفقًا به توصيات النقاط ھذه والطلبات إلى الشريك المنفذ إلضافة التعليقات والمراجعة.

التحرير، يكون لديھم فرصة لتقوية وصفھم ليبرر إذا لم يوافق الشريك المنفذ وھيئة الخبراء المحلية على توصيات النقاط الخاصة بلجنة 
  النقاط المقترحة بشكل أفضل. يكون للجنة التحرير الكلمة األخيرة في مسألة النقاط.

  فيما يلي التعليمات الكاملة التي تُرسل إلى الشركاء المنفذين، فضاًل عن االستبيان المستخدم من قِبل ھيئة الخبراء.

II. جتمع المدنيأبعاد استدامة منظمات الم 

قوة قطاعات المجتمع المدني وصالحيتھا الشاملة. ال يُقصد من المؤشر أن يقيس استدامة  مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدنييقيس 
منظمات المجتمع المدني الفردية، ولكنه يقيم بوضوح المستوى العام لتطور قطاع منظمات المجتمع المدني ككل. تم تحليل سبعة أبعاد 

  . وفيما يلي وصف مختصر لكل بعد من أبعاد االستدامة:مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدنيفة لقطاع منظمات المجتمع المدني في مختل

 البيئة القانونية

نبغي أن لكي يكون قطاع منظمات المجتمع المدني مستديًما، ينبغي أن تدعم البيئة القانونية والتنظيمية احتياجات منظمات المجتمع المدني. ي
تسھل على المشتركين الجدد، وتساعد في منع التدخل الحكومي، وتعطي منظمات المجتمع المدني القاعدة القانونية الالزمة لالشتراك في 
 أنشطة جمع التبرعات المالئمة والمضاربات المشروعة المدرة للدخل. تشمل العوامل التي تشّكل البيئة القانونية سھولة التسجيل، والحقوق

القانونية والشروط التي تنظم منظمات المجتمع المدني، ودرجة ردع القوانين واللوائح التي تتعلق بفرض الضرائب، والمشتريات والمسائل 
ت األخرى والفوائد التي تعود من ھذه القوانين واللوائح على فاعلية منظمات المجتمع المدني وسالمتھا، كما يتم أيًضا فحص درجة المعلوما

ونية والخبرة التي لدى المسئولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمحامين العاملين في القطاع الخاص لديھم المعرفة القان
  القانونية وخبرة العمل داخل البيئة القانونية والتنظيمية لمنظمات المجتمع المدني.

 القدرة التنظيمية 

 للمساءلةكتلة حرجة من منظمات المجتمع المدني التي تخضع للحكم بشكل شفاف وتخضع م المستدايشمل قطاع منظمات المجتمع المدني 
قدرة القطاع  المؤشربشكل معلن، وتُدار باقتدار، ويشمل تلك المنظمات التي تظھر مھارات تنظيمية أساسية. يتناول بُعد القدرة التنظيمية في 

ستراتيجي، فضاًل عن اإلدارة الداخلية وممارسات التوظيف داخل منظمات المجتمع على االشتراك في بناء الدوائر الشعبية والتخطيط اال
  المدني. وأخيًرا، يبدو أن ھذا البعد يبحث في الموارد الفنية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني في عملھا.

 السالمة المالية

يجب أن تكون الكتلة الحرجة من منظمات المجتمع المدني سليمة من الناحية المالية، ويجب أن يكون االقتصاد قويًا بما يكفي لدعم جھود 
ظمات التمويل الذاتي لمنظمات المجتمع المدني وأن يولد التبرعات الخيرية من الموارد المحلية. يمكن أن تعتمد السالمة المالية لكثير من من
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مجتمع المدني بنفس القدر على إتاحة صناديق دعم المانحين الدوليين وقدرتھا على المنافسة على ھذه الصناديق. تشمل العوامل التي تؤثر ال
، على السالمة المالية لمنظمات المجتمع المدني حالة االقتصاد، والدرجة التي يتم بھا رعاية العمل الخيري والتطوعي في الثقافة المحلية

 عن الدرجة التي يتم بھا تطوير المشتريات الحكومية وفرص زيادة اإليرادات التجارية، كما يُنظر أيًضا في تطور وانتشار جمع فضاًل 
  التبرعات ومھارات اإلدارة المالية القوية. 

 المناصرة

مجتمع المدني الوسائل الالزمة إليصال ة وبيئة المناصرة تكوين االئتالفات والشبكات وأن تقدم لمنظمات الييجب أن تدعم البيئة السياس
رسائلھا من خالل اإلعالم إلى الجمھور األوسع، وللتعبير عن مطالبھم إلى المسئولين الحكوميين، ومراقبة إجراءات الحكومة لضمان 

انتشارا المناصرة في قطاعات المسائلة. يبحث بُعد المناصرة في ِسجل منظمات المجتمع المدني في التأثير على السياسة العامة، ويتم تحليل 
مختلفة على مستويات مختلفة من الحكومة، فضاًل عن القطاع الخاص، كما يتم النظر في الدرجة التي قد تشكلت بھا ائتالفات منظمات 

  المجتمع المدني حول القضايا، فضاًل عما إذا كانت منظمات المجتمع المدني تراقب برامج األحزاب وأداء الحكومة.

 الخدماتتقديم 

تتطلب استدامة القطاعات كتلة حرجة من منظمات المجتمع المدني التي تستطيع أن تقدم بشكل فّعال الخدمات التي تلبي احتياجات وأولويات 
السلع والخدمات التي تقدمھا منظمات المجتمع المدني ومدى  مجموعةوتوقعات القواعد الشعبية بشكل متسق. يفحص بُعد تقديم الخدمات 

 وتحظىجابة ھذه الخدمات الحتياجات المجتمع وأولوياته، كما يتم النظر في الدرجة التي تسترد بھا منظمات المجتمع المدني التكاليف است
  والدعم من الحكومة مقابل ھذه الخدمات. بالتقدير

 البنية التحتية

ول الواسع لخدمات الدعم المحلية لمنظمات المجتمع للقطاع ضرورية لتزويد منظمات المجتمع المدني بالوصالقوية إن البنية التحتية 
التي تقدم ھذه الخدمات قادرة على تثقيف منظمات المجتمع المدني األخرى وتدريبھا وتقديم  يجب أن تكون منظمات الدعم الوسيطالمدني. 

علومات والسعي وراء مسائل ذات مصلحة المشورة لھا، وتوفير الوصول إلى شبكات منظمات المجتمع المدني واالئتالفات التي تتبادل الم
  مشتركة، كما يتم النظر في انتشار وفعالية الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والشركات المحلية والحكومة واإلعالم.

 الصورة العامة

حقيق استدامة القطاع، ينبغي أن يكون لدى الحكومة وقطاع الشركات والمجتمعات صورة عامة إيجابية عن منظمات المجتمع المدني لت
ه منظمات المجتمع المدني في المجتمع. يؤثر الوعي العام والمصداقية بشكل مباشر على بعم الواسع والتقدير للدور الذي تلويشمل ذلك الفھ

 درجةمة في قدرة منظمات المجتمع المدني على توظيف األعضاء والمتطوعين، وتشجيع الجھات المانحة األصلية. يبحث بُعد الصورة العا
تغطية اإلعالم لمنظمات المجتمع المدني وطبيعة التغطية، ووعي مسئولي الحكومة ورغبتھم في إشراك منظمات المجتمع المدني، فضاًل 

  عن معرفة الجمھور وتصورھم حول القطاع ككل، كما يتم النظر في العالقات العامة لمنظمات المجتمع المدني وجھود التنظيم الذاتي.

III.  الُمنفذمنھجية 

ھيئة الخبراء التي ستجتمع شخصيًا لمناقشة حالة المجتمع المدني على مدار سنة إعداد التقرير، وتحديد  لجمعينبغي اتباع الخطوات التالية 
  .لمؤشر استدامة منظمات المجتمع المدنيالنقاط، وتجھيز تقرير البلد 

 المجتمع المدني لتقوم بدور خبراء الھيئة.ممثلين لمنظمات  8االختيار المتأني لمجموعة ال تقل على  .1
 

ية يعتبر المنفذون أحرار في اختيار أعضاء الھيئة استناًدا لإلرشادات التالية. يجوز للھيئة أن تدرج ممثلين من الوكالة األمريكية للتنم
ديم بعض الكلمات االفتتاحية الفتتاح الحدث الدولية، لكنھم لن يكون لديھم القدرة على اإلدالء بأصواتھم من ناحية النقاط. ھم مدعوون لتق

ھيئة ألنه ممول من جانب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كما أنھم مدعوون لمراقبة المناقشة والمشاركة فيھا. ينبغي أن يتضمن أعضاء ال
  :ممثلين لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك األنواع التالية من المنظمات

  مراكز الدعم المحلية لمنظمات المجتمع المدني، ومراكز الموارد أو منظمات دعم المجتمع المدني الوسيطة، •

منظمات المجتمع المدني المحلية، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية المشتركة في مجموعة من أنشطة تقديم الخدمات  •
  أو المناصرة،

  األكاديميين من ذوي الخبرة المتعلقة بالمجتمع المدني واستدامة منظمات المجتمع المدني، •
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  شركاء منظمات المجتمع المدني من الحكومة أوالشركات أو وسائل اإلعالم، •

  المراكز البحثية التي تعمل في مجال تطوير المجتمع المدني، •

  لمحامين، ومجموعات المستخدمين الخاصة بالموارد الطبيعية،الجمعيات األعضاء مثل الجمعيات التعاونية، وا •

  المانحين الدوليين الذين يدعمون المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، وغيرھم من الشركاء المحليين، •

ني الممثلة في الھيئة ھي من ھيئة الخبراء من مواطني البلد. يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدعلى األقل بالمائة  70يُوصى بأن يكون 
يفية تلك المنظمات التي يركز عملھا بكثافة إما على المناصرة أو تقديم الخدمة االجتماعية. ينبغي أن يمثل المتناقشون كاًل من المناطق الر

ر اإلمكان، فضاًل عن والحضرية للبالد قدر اإلمكان، وينبغي أن يمثلوا مجموعات المرأة واألقليات من السكان والمجموعات المھمشة قد
اب. القطاعات الفرعية مثل حقوق المرأة، والتنمية المجتمعية، والتعليم المدني، وتمويل المشاريع الصغيرة، والبيئة، وحقوق اإلنسان، والشب

  ينبغي على الھيئة أن تضّمن تمثياًل متكافئًا من الرجال والنساء قدر اإلمكان.

ب اختيار مجموعة أكبر من أجل عكس تنوع واتساع قطاع المجتمع المدني في البالد. ومع ذلك، في بعض األمثلة، قد يكون من المناس
يُرجى أن تضعوا في االعتبار أن مجموعة أكبر بكثير قد تجعل بناء توافق في اآلراء داخل الھيئة أكثر صعوبة. وبداًل من ذلك، إذا كانت 

  فذين ربما يرغبوا في النظر في عقد الھيئات اإلقليمية. االختالفات اإلقليمية داخل البالد ھامة، فإن المن

 ضمان فھم أعضاء الھيئة ألھداف التمرين .2

 المؤشرإن ھدف الھيئة ھو تطوير تصنيف مبني على توافق اآلراء لكل واحد من األبعاد السبعة الستدامة المجتمع المدني التي يغطيھا 
ھو تتبع ومقارنة التقدم في القطاع  للمؤشرالمنھجية الموصوفة أدناه. يعتبر الھدف العام وللتعبير عن تبرير أو تفسير لكل تصنيف متسق مع 

ع على مر الوقت، مما يزيد من قدرة الكيانات المحلية على تنفيذ التقييم الذاتي والتحليل. يھدف المؤشر أيًضا إلى تطوير فھم متعمق لقطا
  المجتمع المدني ألغراض الدعم األفضل ووضع البرامج.المجتمع المدني بين المانحين والحكومات ومنظمات 

 يُوصى بتوزيع التعليمات والمستندات الوصفية على أعضاء ھيئة الخبراء قبل االجتماع بالھيئة بثالثة أيام على األقل حتى يتسنى لھم وضع
قد جلسة تعريف مختصرة ألعضاء الھيئة قبل نقاطھم األولية لكل مؤشر قبل االجتماع مع أعضاء الھيئة اآلخرين. قد يكون من المفيد ع

 مناقشة الھيئة. اختار بعض الشركاء عقد جلسة تدريب رسمية مع أعضاء الھيئة لمراجعة وثيقة المنھجية والتعليمات وقّدم الشركاء اآلخرين
  إلى المتناقشين المزيد من النقاش العام حول أھداف التمرين والعملية.

ھذا العام لتعقب الدروس المستفادة الستخدامھا في تحسين عملية المراقبة في السنوات  لمؤشرباستخدام اإلعداد  إن فريق المشروع مھتم جًدا
 القادمة، ويقّدر للمنفذين تسجيلھم وتقديمھم أي مالحظات قد تكون لديھم ستزيد من فائدة ھذه األداة الھامة لشركة نظم اإلدارة الدولية

  الدولية.والوكالة األمريكية للتنمية 

 عمل اجتماع لھيئة الخبراء لمنظمات المجتمع المدني .3
ينبغي  منظمات المجتمع المدنياجتماع لجنة الخبراء، يُرجى تذكير المتناقشين أن كل مؤشر وبُعد من أبعاد مؤشر استدامة في  .4

 تسجيله طبقًا لألمثلة المتعلقة بالدولة والمبنية على دليل من بين الظروف الحالية أو التاريخية أو السياسات أو األحداث.

ينبغي أن تحدث عملية التصنيف بالتوازي مع مراجعة عملية التصنيف والفئات المقدمة في "التصنيفات: نظرة أقرب." أو عقب ھذه 
عضو في الھيئة في كل مؤشر لكل بُعد أن يشارك نقاطه المبدئية وتبريره مع باقي المجموعة. في نھاية مناقشة كل المراجعة. اسمح لكل 

مؤشر، اسمح لكل واحد من أعضاء الھيئة أن يعّدل من نقاطه إن رغب في ذلك، ثم استبعد النقاط األعلى واألدنى واحسب متوسط النقاط 
دة لكل مؤشر. بمجرد الوصول إلى النقاط النھائية لكل مؤشر داخل بُعد معين، احسب المتوسط أو المتبقية مع بعضھا لتخرج بنقاط واح

الوسط الحسابي لھذه النقاط للحصول على نقاط أولية للبُعد. تأكد من تسجيل مالحظات متأنية أثناء مناقشة كل مؤشر مع تفصيل التبريرات 
التقرير المكتوب. يُرجى الحفاظ على كل النقاط في ِسجل مع ضمان عدم إمكانية القيام بإسناد لكل النقاط ألن ھذا ينبغي أن يقوم بدور قاعدة 

القيام بإسناد أحد أعضاء الھيئة. يجوز للمنفذين استخدام جدول شبيه بالجدول الموجود أدناه لتعقب نقاط أعضاء الھيئة بدون  علىشخصي 
أدناه) وينبغي أن يعكس توافق في اآلراء بين  8ح بالدليل في تقرير البلد (انظر بند طاف، ينبغي دعم كل تصنيف ممنوشخصي. في نھاية الم

  أعضاء المجموعة.

 الصورة العامة البنية التحتية تقديم الخدمات المناصرة السالمة المالية القدرة التنظيمية البيئة القانونية عضو الھيئة

1 2 4 5 2 2 6 3 
2 4 3 4 3 3 4 3 
3 3 2 4 1 3 6 2 
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بمجرد تحديد النقاط الخاصة بكل بُعد، وكخطوة أخيرة، استعرض وصف ذلك البُعد في قسم "التصنيفات: نظرة أقرب." ناقش  .5
 مع المجموعة ما إذا كانت النقاط لكل بلد تطابق وصف التصنيف أم ال.

المدني في مرحلة "االستدامة المحسنة". يُرجى قراءة قسم في القدرة التنظيمية أن قطاع المجتمع  2.3على سبيل المثال، تعني نقاط مقدارھا 
 "االستدامة المحسنة" للقدرة التنظيمية في قسم "التصنيفات: نظرة أقرب" لتضمن أن ھذا يصف بدقة بيئة المجتمع المدني. إن لم يكن كذلك،

  ناقش مع المجموعة لتحديد نقاط أكثير دقةً تناسب الوصف المقدم لذلك البُعد.

 كل واحد من األبعاد السبعة للمؤشر وسّجلھم بطريقة مشابھة.ناقش  .6

ھذه بمجرد تسجيل كل األبعاد السبعة، احسب النقاط النھائية لألبعاد مًعا للحصول على النقاط النھائية لمؤشر البلد. تأكد من تضمين ملخص ل
  المناقشة في مشروع تقرير البلد.

 لتقارير تُستعرض من جانب لجنة التحرير في واشنطن دي سي.يُرجى تذكير المجموعة في ھذه المرحلة أن ا .7

  ستضمن لجنة التحرير أن كل النقاط مدعومة بشكل كافي وقد يطلبوا تعديالت في النقاط و/أو تبرير إضافي لدعم النقاط.

 دلجّھز مشروع تقرير للب .8

بيان نظرة عامة ونقاش مختصر للحالة الحالية من استدامة  ينبغي أن يغطي ھذا التقرير السنة التقويمية. ينبغي أن يتضمن مشروع التقرير
قطاع المجتمع المدني فيما يتعلق بكل بُعد. ينبغي أن يتضمن القسم المخصص لكل بُعد على مناقشة لكٍل من اإلنجازات ونقاط القوة في 

  البُعد، فضاًل عن العقبات التي تقف في طريق االستدامة ونقاط الضعف.

مقدر من منظمات المجتمع المدني المسجلة والنشيطة في بيان النظرة العامة، فضاًل عن نظرة عامة على المجاالت  يُرجى تضمين عدد
  الرئيسية والمناطق الجغرافية التي تعمل فيھا منظمات المجتمع المدني.

يُرجى أن تضع في االعتبار أن العملية تعتمد  يُرجى تحديد البيانات المقدمة إلى شركة نظم اإلدارة الدولية بخمس صفحات باللغة اإلنجليزية.
  على المنفذين لضمان أن التقرير ذات طول مالئم وجيدة الصياغة ألن المشروع ليس لديه القدرة على القيام بالتحرير واسع النطاق.

 ا لنا فقط ولن يتم إعالنه.يُرجى تضمين قائمة بالخبراء الذين أسھموا في الھيئة وانتمائاتھم التنظيمية مع التقرير. سيكون مرجعً 

 في حين أن التقارير الفردية للبلدان لمؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون مختصرة، فإن المنفذين يمكن أن يكتبوا تقارير
وزيع إليكتروني أطول الستخدامھم الخاص ليصفوا بشكل أشمل مادة اجتماعات الھيئة. عالوةً على ذلك، سيقدم المشروع حدث عام أو ت

  (على سبيل المثال القوائم البريدية أو المواقع) للترويج لنشر التقرير في بلدان المنفذين. 

سلّم مشروع تقرير البلد مع التصنيفات عن طريق البريد اإلليكتروني إلى شركة نظم اإلدارة الدولية. سيكون محرر المشروع على اتصال 
  ة أي أسئلة معلقة وتوضيحات معلقة فيما يتعلق بتسجيل النقاط ومحتوى التقرير.معك ليتابع استالم التقرير لمناقش

 في واشنطن، ستراجع لجنة التحرير النقاط ومشاريع تقارير البلدان وستناقش أي قضايا أو مخاوف مع المنفذ. .9

لدولية والمركز الدولي لقانون عدم الربح وأحد تتألف لجنة التحرير من ممثلين من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشركة نظم اإلدارة ا
"دور الخبراء اإلقليميين على األقل من المتمكنيين في المسائل والديناميات التي تؤثر على المجتمع المدني في المنطقة. يشمل القسم التالي 

ليست مدعومة بشكل كاف من تقرير البلد، خاصة لجنة التحرير" المزيد من الوصف لھيئة التحرير. إذا قررت لجنة التحرير أن نقاط الھيئة 
بين إذا ما قورنت بنقاط وتقارير البلدان األخرى في المنطقة، يجوز للجنة التحرير أن تطلب تعديل النقاط، وبالتالي ضمان قابلية المقارنة 

ا ھو منقول من جانب محرر المشروع حتى يتم البالد. سيكون المنفذ مسئواًل عن االستجابة لكل التعليقات التي تُطرح من لجنة التحرير كم
  ر.إقرار التقرير وقبوله من جانب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. يترأس أحد ممثلي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لجنة التحري

IV. دور لجنة التحرير 

رير كل البالد ومناقشتھا من جانب لجنة تحرير مكونة من كخطوة أخيرة في عملية مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني، يتم مراجعة تقا
 خبراء إقليميين وخبراء في القطاع في واشنطن دي سي. يترأس ھذه اللجنة مستشار المجتمع المدني لدى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 وحقوق للديمقراطية االمتياز مركزرجوا خبراء من وتتضمن أعضاء متناوبين من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (أعضاء سابقين قد أد
، ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في أفريقيا، وكتب اإلنسانية والمساعدات والنزاعات الديمقراطية مكتبالتابع ل والحكم اإلنسان

طية شركاء التنمية والتعاون الخاص والتطوعي التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وموظفي الخدمة األجنبية العاملين مكتب الديمقرا
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خان وخبراء مجتمع مدني  األغان اللجنة أيًضا ممثاًل من مؤسسة وحقوق اإلنسان والحكم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية). تتضم
  ممثلين عن شركة أنظمة اإلدارة الدولية والمركز الدولي لقانون عدم الربح.

 بتتقوم لجنة التحرير بثالثة أدوار. تراجع كل التقارير والنقاط لتضمن أن الروايات مالئمة ومقنعة من وجھة نظر دعم النقاط المقترحة. تث
ل، الرواية المقنعة أن النقاط مترتبة على دليل على حاالت ممنھجة وواسعة النقاط وليست مبنية على حالة فردية أو حالتين. على سبيل المثا
 عةالدولة التي تتميز بعدد كبير من منظمات المجتمع المدني ذات أنظمة اإلدارة المالية القوية التي تجمع التبرعات محليًا من مصادر متنو

عات من تمثل تبريًرا لنقاط السالمة المالية المرتفعة، وأما البلد التي بھا منظمة مجتمع مدني كبيرة أو منظمتين لديھم القدرة على جمع التبر
رب" مصادر متنوعة فال تمثل تبريًرا لذلك. تتحقق لجنة التحرير من أن نقاط كل بُعد تلبي المعايير الموصوفة في قسم "التصنيفات: نظرة أق

ي لضمان أن النقاط والروايات تعكس بدقة الفئة الحقيقية لتطور قطاع منظمات المجتمع المدني. الدور األخير واألھم، تنظر لجنة التحرير ف
  نقاط الدولة فيما يتعلق بالنقاط المقترحة في الدول األخرى حيث تقدم منظوًرا إقليميًا يضمن إمكانية مقارنة النقاط.

لنقاط النھائية مع منظمات المجتمع المدني التي صاغت التقرير. تحتفظ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في واشنطن بالكلمة يتم مناقشة كل ا
  األخيرة في كل النقاط.

وأنه يجوز  يتم تشجيع منظمات المجتمع المدني على تذكير ھيئاتھم منذ البداية أنه يجوز للجنة التحرير أن تطلب المزيد من التوضيح للنقاط
لھا تعديل النقاط متى كان ذلك ممكنًا. ومع ذلك، بإضافة خطوة لكل ھيئة لمقارنة نقاطھم مع قسم "التصنيفات: نظرة أقرب" (وھو شيء 

لكل ضروري تقوم به لجنة التحرير)، يُرجى أنه سيكون ھناك اختالفات أقل بين النقاط المقترحة والنقاط النھائية. إن ضمان أن قسم الرواية 
  بُعد يتضمن شرح كاف للنقاط سيحد أيًضا من حاجة لجنة التحرير لطلب مزيد من التوضيح. 

V. تعليمات ألعضاء ھيئة الخبراء 

عبر عملية التصنيف استخدم الخطوات التالية إلرشادك 
الفردي. سيتم تكرار نفس ھذه العملية أثناء اجتماع ھيئة 
خبراء منظمات المجتمع المدني التي يناقش فيھا أعضاء 
الھيئة نقاطھم المبدئية، ودليلھم على ھذه النقاط، 
ويحددون باتفاق اآلراء النقاط النھائية لكل واحد من 

  المؤشرات واألبعاد.

ف كل واحد من األبعاد السبعة يُرجى تصني :1خطوة 
وكل واحد من المؤشرات داخل كل بعد على المقياس 

إلى  1حيث تشير النقطة  7إلى  1التالي المدرج من 
قطاع مجتمع مدني متطور جًدا يتمتع بمستوى مرتفع 

إلى قطاع ھش غير  7من االستدامة، وتشير النقطة 
يب مستديم يعاني من مستوى منخفض من النمو. يتم تقر

  النقاط الكسرية األقل من خانة عشرية واحدة.

  
  
 
 

 االستدامة المعاقة االستدامة المتطورة االستدامة المحسنة

1 2 3 4 5 6 7 

  
عند تصنيف كل مؤشر، يُرجى تذكر النظر في كل مؤشر بتأني وتسجيل مالحظات عن أي أمثلة محددة أو متعلقة بالبلد من : 2خطوة 

  التاريخية أو السياسات أو األحداث التي استخدمتھا كأساس لتحديد ھذه النقاط.الظروف الحالية أو 
  

بعد أن تكون قد انتھيت من تصنيف كل المؤشرات داخل واحد من سبع أبعاد، احسب متوسط ھذه النقاط لتصل إلى نقاط عامة : 3خطوة 
  لذلك البعد. سّجل ھذه النقاط العامة في المساحة الموفرة.

  

 تعريف منظمة المجتمع المدني:

"بشكل واسع على أنھا أي منظمات، سواًء كانت  منظمات المجتمع المدنيتعرف 
رسمية أو غير رسمية، ليست جزًءا من جھاز الحكومة، وال توزع األرباح على 

مديريھا أو مشغليھا، وذاتية الحكم، ويعتبر المشاركة فيھا مسألة حرية اختيار. 
ويشمل ھذا كاًل من المنظمات التي تخدم أعضاءھا والمنظمات التي تخدم 

ور. وبالتالي يتضمن ھذا التعريف مقدمي الخدمة الصحية الخاصة وغير الجمھ
الربحية والمدارس ومجموعات المناصرة ووكاالت الخدمة االجتماعية 

ومجموعات مكافحة الفقر ووكاالت التنمية، والجمعيات المھنية، والمنظمات 
مؤسسات المجتمعية والنقابات، والكيانات الدينية، والمنظمات الترويحية، وال

 الثقافية، وغيرھا الكثير."

يان نحو تمكين بيئة قانونية للمجتمع المدني، بيان المؤتمر السنوي الخيري ب
السادس عشر للزمالء الدوليين لجامعة ھوبكنز، نيروبي، كينيا. المجلة الدولية 

 .2005، نوفمبر 1، عدد 8لقانون عدم الربح. مجلد 
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جرد تحديد النقاط العامة لبُعد معين، كخطوة أخيرة، راجع وصف ذلك البُعد في قسم "التصنيفات: نظرة أقرب" لضمان أن ھذا بم: 4خطوة 
في القدرة التنظيمية أن قطاع المجتمع المدني في مرحلة "االستدامة  2.3نقاط مقداره  موعيصف البيئة بدقة. على سبيل المثال، يعني مج

عد مراجعة قسم "التصنيفات: نظرة أقرب" أن مجموعة النقاط ال يصور الوصف بدقة، اعملوا مًعا لتقرير مجموع المحسنة". إذا قررت ب
  نقاط أكثر دقة تناسب وصف ذلك البُعد بشكل أفضل.

  
ثيق كل النقاط بمجرد أن يتوفر لديكم النقاط لكل بُعد، احسب متوسط ھذه النقاط السبعة مًعا للوصول إلى تصنيف عام للبلد وتو: 5خطوة 

 والمناقشة.
 

 مقياس النقاط:

 1يستخدم مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني مقياس مكون من سبع نقاط لتسھيل المقارنات بمؤشرات بيت الحرية بحيث تمثل نقطة 
العريضة التالية لتحديد النقاط المستوى األدنى من االستدامة. يمكن استخدام اإلرشادات  7المستوى األعلى من االستدامة وتمثل النقطة 

  للمؤشرات الفردية واألبعاد:

تتحسن استدامة قطاع المجتمع المدني بشكل كبير عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال. في حين أن  .1
ديه اإلصالحات والتطورات المطلوبة ربما ال تتحقق، فإن مجتمع منظمات المجتمع المدني المحلية يدرك الحاجة إليه ول

 خطة ولديه المقدرة لتحقيق ھذه اإلصالحات والتطورات بنفسه.
 

تتحسن استدامة قطاع المجتمع المدني عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال. يظھر مجتمع منظمات المجتمع  .2
 المدني المحلي التزاًما بتحقيق اإلصالحات وتطوير االحترافية في ھذا المجال.

  
المجتمع المدني إلى حد ما عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال، أو يعتبر التزامھا تتحسن استدامة قطاع  .3

  بتطوير الجانب المذكور أمًرا ھاًما.
  

تتأثر استدامة قطاع المجتمع المدني بشكل ضئيل عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال. يمكن أن يعوق التقدم  .4
  أو إعالم غير مكترث، أو مجتمع مكون من نشطاء بنوايا حسنة ولكن بال خبرة. اقتصاد راكد، أو حكومة سلبية، 

  
يتم إعاقة استدامة قطاع المجتمع المدني إلى حد ما عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال. يمكن أن يعوق التقدم  .5

ه أو رجعي، أو مستوى منخفض من اقتصاد مبني على التعاقدات، أو حاكم مستبد وحكومة مركزية، أو إعالم مسيطر علي
 من القدرة، أو اإلرادة، أو االھتمام في جزء من مجتمع منظمات المجتمع المدني.

 
قد يمنع نمو قطاع منظمات يتم إعاقة استدامة قطاع المجتمع المدني عن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال.  .6

 .متدني معادية وقدرة منخفضة ودعم عام المجتمع المدني وجود بيئة
 

يتم إعاقة استدامة قطاع المجتمع المدني بشكل كبيرعن طريق الممارسات/السياسات في ھذا المجال، ويكون عامة نتيجة  .7
  لحكومة استبدادية تعارض بشدة نمو منظمات مجتمع مدني مستقلة.

  
  ، يُرجى اإلشارة إلى قسم "التصنيفات: نظرة أقرب" أدناه.لمزيد من المعلومات حول معنى التصنيفات لألبعاد الفردية

VI. األبعاد والمؤشرات 

إن القسم التالي ھو ورقة عمل تستخدمھا ھيئة الخبراء لتعقب النقاط التي اقترحوھا لكل مؤشر من كل بُعد. ينبغي على كل عضو من 
بحيث تشير  7إلى  1ات داخل كل بُعد على مقياس مكون من أعضاء الھيئة أن يصنّف كل واحد من األبعاد السبعة وكل واحد من المؤشر

إلى قطاع ھش غير مستديم يعاني من  7إلى قطاع مجتمع مدني متطور جًدا يتمتع بمستوى مرتفع من االستدامة وتشير النقطة  1النقطة 
  مستوى منخفض من النمو. يتم تقريب النقاط الكسرية األقل من خانة عشرية واحدة.

 نونيةالبيئة القا

  .قادرة على التسجيل  منظمات المجتمع المدني؟ ھل منظمات المجتمع المدنيھل ھناك قانون مالئم معني بتسجيل التسجيل
 والعمل بسھولة من الناحية العملية؟ 

 



 

 
 

 81   المدني تمعالمج منظمات استدامة مؤشر منھجية: أ ملحق

 .ھل اإلدارة الداخلية ونطاق األنشطة المسموحة ووضع التقارير المالية و/أو حل منظمات المجتمع المدني مفصلة بشكل  العمل
جيد في التشريع الحالي؟ ھل ھناك مصطلحات قانونية واضحة تمنع تحكم الدولة غير المرغوب في منظمات المجتمع المدني؟ 

مات المجتمع المدني محمية من احتمالية قيام الدولة بحل منظمة مجتمع مدني ما ھل يتم تنفيذ القانون طبقًا لشروطه؟ ھل منظ
 ألسباب سياسية/تعسفية؟

 
  .ھل يُسمح لمنظمات المجتمع المدني وممثليھم أن يعملوا بحرية في إطار القانون؟ ھل ھم المعوقات اإلدارية وتضييق الدولة

والحكومات المحلية وشرطة الضرائب؟ ھل يستطيعون تناول أمور النقاش بمنأى عن المضايقة من جانب الحكومة المركزية 
 العام بحرية والتعبير عن النقد؟

 
 ھل المشورة  . ھل ھناك محامون محليون مدربون على قانون منظمات المجتمع المدني ومطلعون عليه؟القدرة القانونية المحلية

 فرعية؟والمدن ال القانونية متاحة لمنظمات المجتمع المدني في العاصمة
 

  .ھل تتلقى منظمات المجتمع المدني نوع من اإلعفاء الضريبي أو الخصم على الدخل من المنح أو الھبات أو الرسوم أو الضرائب
 النشاط االقتصادي؟ ھل يتلقى األفراد المانحون والشركات المانحة تخفيضات ضريبية؟

 
 مع المدني أن تكسب دخاًل من تقدم السلع والخدمات؟ ھل يُسمح لمنظمات ھل ھناك تشريع يسمح لمنظمات المجت الدخل المكتسب

 المجتمع المدني التنافس بشكل قانوني على العقود الحكومية/المشتريات على المستويين المحلي والمركزي؟
 

 القدرة التنظيمية

  .ء دوائر شعبية محلية لمبادراتھا؟ ھل ھم ھل تحدد منظمات المجتمع المدني بوضوح وتسعى بنشاط نحو بنابناء الدوائر الشعبية
 ناجحون في ھذه المساعي؟

 
  .ھل تمتلك منظمات المجتمع المدني مھمات محددة بوضوح تلتزم بھا؟ ھل تمتلك منظمات المجتمع المدني التخطيط االستراتيجي

 خطط استراتيجية محددة بوضوح وأساليب تخطيط استراتيجي للشركات في عمليات صنع القرار؟
 

 ھل ھناك ھيكل إدارة محدد داخل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تقسيم معترف به للمسئوليات بين ھيكل اإلدارة الداخلي .
مجلس اإلدارة والموظفين؟ ھل يشترك مجلس اإلدارة بنشاط في حكم منظمة المجتمع المدني؟ ھل تعمل مجالس اإلدارات بطريقة 

 مين والداعمين أن يتحققوا من االستخدام المالئم لألموال؟مفتوحة وشفافة بحيث تسھل للمساھ
 

  ھل منظمات المجتمع المدني قادرة على الحفاظ على موظفين دائمين مقابل أجر؟ ھل . منظمات المجتمع المدنيالتوظيف في
وصاف الوظيفية وكشوف تمتلك منظمات المجتمع المدني ممارسات كافية في الموارد البشرية للموظفين، بما في ذلك العقود واأل

الرواتب وسياسات األفراد؟ ھل يتم توظيف المتطوعين المحتملين وإشراكھم؟ ھل تستفيد منظمات المجتمع المدني من الخدمات 
 المھنية مثل المحاسبين أو مديري تقنية المعلومات أو المحامين؟

 
  .بمعدات المكتب العصري (أجھزة كمبيوتر وبرامج  ھل تسمح موارد منظمات المجتمع المدني بشكل عامالتقدم التكنولوجي

 ؟)جديدة نسبيًا وھواتف محمولة وآالت فاكس/ماسحات ضوئية صالحة للعمل وإمكانية دخول على اإلنترنت إلخ
 

 السالمة المالية

 .ھل تجمع منظمات المجتمع المدني نسبة كبيرة من التبرعات من المصادر المحلية؟ ھل منظمات المجتمع المدني  الدعم المحلي
قادرة على االعتماد على نواة من المتطوعين والدعم غير المادي من مجتمعاتھم ودوائرھم الشعبية؟ ھل ھناك مصادر محلية 

 للعمل الخيري؟
 

 .المدني في المعتاد مصادر تمويل متعددة/متنوعة؟ ھل تمتلك معظم منظمات المجتمع المدني ھل تمتلك منظمات المجتمع  التنوع
 موارد كافية لالستمرار في العمل في المستقبل القريب؟

 
 .ھل ھناك أنظمة إدارة مالية سليمة قيد التنفيذ؟ ھل تعمل منظمات المجتمع المدني في المعتاد بطريقة شفافة،  أنظمة اإلدارة المالية

 بما في ذلك التدقيقات المالية المستقلة ونشر التقارير السنوية التي تحتوي على بيانات مالية؟
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 .ھل غرست الكثير من منظمات المجتمع المدني نواة والء من المناصرين الماليين؟ ھل تشترك منظمات المجتمع  جمع التبرعات
 الخيري؟المدني في أي نوع من توعية األعضاء أو برامج تنمية العمل 

 
 ھل تّكمل العوائد من الخدمات أو المنتجات أو إيجار األصول دخل منظمات المجتمع المدني؟ ھل تتعاقد الدخل المكتسب .

الحكومة و/أو الشركات المحلية مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات؟ ھل تجمع المنظمات المبنية على العضوية رسوًما 
 على ذلك؟

 
 المناصرة

 ھل ھناك خطوط مباشرة للتواصل بين منظمات المجتمع المدني وصنّاع السياسة؟ ھل  ن مع الحكومتين المحلية والفيدرالية.التعاو
 يعمل ممثلون من منظمات المجتمع المدني والحكومة مًعا على أي مشاريع؟

 
 .يا ونفّذت حمالت مناصرة واسعة ھل شّكلت منظمات المجتمع المدني ائتالفات مبنية على القضا مبادرات مناصرة السياسات

النطاق؟ ھل كانت ھذه الحمالت فّعالة على المستوى المحلي و/أو المستوى الوطني في رفع الوعي أو الدعم لقضايا متنوعة؟ 
 (يُرجى تقديم أمثلة إن كانت ذات صلة).

 
  .مستويات مختلفة من عمليات صنع  ھل ھناك آليات وعالقات لمنظمات المجتمع المدني تمكنھا من المشاركة فيجھود الضغط

القرارا الحكومي؟ ھل منظمات المجتمع المدني مرتاحة لمفھوم الضغط؟ ھل كان ھناك أي نجاحات فيما يتعلق بالضغط على 
 المستوى المحلي أو الوطني أدى إلى سن تشريع أو تعديله؟ (يُرجى تقديم أمثلة إن كانت ذات صلة).

 
 ھل ھناك وعي في المجتمع األوسع لمنظمات المجتمع المدني عن الطريقة التي الح القانوني. المناصرة المحلية من أجل اإلص

يمكن أن يعزز بھا إطار إيجابي وتنظيمي من فاعلية منظمات المجتمع المدني واستدامته؟ ھل ھناك جھد مناصرة لمنظمات 
 المدني والعمل الخيري المحلي، إلخ؟ المجتمع المدني لتعزيز اإلصالحات القانونية التي تفيد منظمات المجتمع

 
 تقديم الخدمات

  .ھل تقدم منظمات المجتمع المدني خدمات في مجموعة متنوعة من المجاالت، بما في ذلك الخدمات مدى السلع والخدمات
االجتماعية األساسية (مثل الصحة والتعليم واإلغاثة واإلسكان والمياه والطاقة) وغيرھا من المجاالت (مثل النمو االقتصادي 

 متنوع ككل؟ والحماية البيئية والحكم والتمكين)؟ ھل "خط انتاج" القطاع 
 

  .ھل السلع والخدمات التي تقدمھا منظمات المجتمع المدني تعكس احتياجات وأولوليات دوائرھم االنتخابية االستجابة للمجتمع
 ومجتمعاتھم؟

 
  .الشعبية ھل تلك السلع والخدمات التي تتماشى مع االحتياجات المحلية األساسية المقدمة إلى الدائرة الدوائر االنتخابية والعمالء

ھي أوسع من عضوية منظمات المجتمع المدني؟ ھل ھناك بعض المنتجات مثل المنشورات أو ورش العمل أو التحليل الخبير يتم 
 تسويقة إلى منظمات المجتمع المدني األخرى أو الدوائر األكاديمية أو الكنائس أو الحكومة؟

 
 .لسلع والخدمات، ھل تسترد أيًا من ھذه التكاليف عن طريق رسوم عندما تقدم منظمات المجتمع المدني ا استرداد التكاليف

 تحّصلھا، إلخ؟ ھل يمتلكون المعرفة باحتياجات السوق وھل ھناك قدرة للدوائر الشعبية على الدفع مقابل تلك المنتجات؟
  

 .كن أن تضيقھا منظمات ھل الحكومة على المستوى الوطني و/أو المحلي تعترف بالقيمة التي يم االعتراف والدعم الحكومي
المجتمع المدني في تقديم الخدمات االجتماعية األساسية ومراقبتھا؟ ھل تقدم ھذه المنظمات المنح أو العقود إلى منظمات المجتمع 

 المدني لتمكينھا من تقديم ھذه الخدمات؟
 

 البنية التحتية

  ك منظمات دعم وسيطة أو مراكز موارد لمنظمات ھل ھنا. منظمات المجتمع المدنيمنظمات الدعم الوسيطة ومراكز موارد
المجتمع المدني تمكنھا من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والتكنولوجيا والتدريب والدعم الفني في جميع أنحاء البالد؟ ھل 

ة؟ ھل تكسب تلبي منظمات الدعم الوسيطة ومراكز موارد منظمات المجتمع المدني احتياجات منظمات المجتمع المدني المحلي
منظمات الدعم الوسيطة ومراكز الموارد بعًضا من العوائد من الدخل المكتسب (مثل الرسوم المحصلة على الخدمة) وغيرھا من 

 المصادر المنتجة محليًا؟ (يُرجى وصف أنواع الخدمات المقدمة بواسطة ھذه المنظمات في تقرير بلدك.)
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  .المجتمعية المحلية و/أو منظمات الدعم الوسيطة تقدم المنح إما من األموال  ھل المؤسساتمنظمات تقديم المنح المحلية

 المجموعة محليًا أو من إعادة منح تمويالت المانحين الدوليين لمعالجة االحتياجات المحددة محليًا والمشاريع؟
 

  البعض؟ ھل ھناك شبكة عاملة  ھل تشارك منظمات المجتمع المدني المعلومات مع بعضھا. منظمات المجتمع المدنيائتالفات
 تسھل من تبادل المعلومات؟ ھل ھناك منظمة أو لجنة يعزز القطاع مصالحه من خاللھا؟

 
  .ھل ھناك مدربين مقتدرين في إدارة منظمات المجتمع المدني المحلية؟ ھل التدريب األساسي في إدارة منظمات التدريب

االستراتيجية والمحاسبة واإلدارة المالية وجمع التبرعات وإدارة المتبرعين المجتمع المدني متاًحا في مجاالت مثل اإلدارة 
وتطوير مجلس اإلدارة؟ ھل تلبي الدورات التدريبية احتياجات منظمات المجتمع المدني المحلية؟ ھل مواد التدريب متاحة 

 باللغات المحلية؟
 

 مل في شراكة سواًء بشكل رسمي أو غير رسمي مع . ھل ھناك أمثلة لمنظمات مجتمع مدني تعالشراكات بين القطاعات
الشركات المحلية والحكومة واإلعالم لتحقيق أھدافًا مشتركتة؟ ھل ھناك وعي بين القطاعات المختلفة عن اإلمكانيات المتاحة 

 لمثل ھذه الشراكات والمصالح من ورائھا؟
 

 الصورة العامة

  .دني بتغطية إعالمية إيجابية على المستوييين المحلي والدولي؟ ھل ھناك تفريق ھل تتمتع منظمات المجتمع المالتغطية اإلعالمية
يتم بين اإلعالنات عن الخدمة العامة واإلعالنات التجارية؟ ھل تقدم وسائل اإلعالم تحلياًل إيجابيًا للدور الذي تلعبه منظمات 

 المجتمع المدني في المجتمع المدني؟
 

 ھل لعامة الجمھور تصور إيجابي عن منظمات المجتمع المدني؟ ھل يفھم الجمھور لمدني. التصور العام لمنظمات المجتمع ا
 مفھوم منظمة المجتمع المدني؟ ھل الجمھور مناصر لنشاط منظمات المجتمع المدني ككل؟

 
  لديھم تصور ھل قطاع األعمال ومسئولو الحكومة المحلية والمركزية . منظمات المجتمع المدنيالحكومة/تصور الشركات عن

إيجابي عن منظمات المجتمع المدني؟ ھل يعتمدوا على منظمات المجتمع المدني كمورد مجتمعي، أم كمصدر للخبرة 
 والمعلومات الموثوقة؟

 
  .ھل تعلن منظمات المجتمع المدني عن أنشطتھا أو تروج لصورتھا العامة؟ ھل طورت منظمات المجتمع المدني العالقات العامة

 لصحفيين لتشجيع التغطية اإليجابية؟عالقات مع ا
 

 .ھل تبنت منظمات المجتمع المدني مدونة أخالقيات أو حاولت إظھار الشفافية في عملياتھا؟ ھل تنشر منظمات  التنظيم الذاتي
 المجتمع المدني الرائدة تقارير سنوية؟

VII. التصنيفات: نظرة أقرب 

كل واحد من األبعاد السبعة لتطور القطاع. يتم استخالص ھذه الخصائص ينتقل القسم التالي إلى مستوى أعمق من الشرح لخصائص 
ع والفئات من المالحظات التجريبية لنمو القطاع في المنطقة بداًل من نظرية السببية للتنمية. نظًرا للطبيعة الالمركزية لقطاعات المجتم

لتالي فإن خصائص األبعاد السبعة ال تعتبر خطوات سبعة مستقلة المدني، يمكن أن تحدث الكثير من التطورات المتناقضة بشكل متزامن وبا
للتنمية. بداًل من ذلك، يتم تجميع ھذه الخصائص في ثالث فئات رئيسية: االستدامة المحسنة واالستدامة المتطورة واالستدامة المعاقة. 

نقاط، واالستدامة المتطورة تناظر درجة ما  3و 1ين االستدامة المحسنة ھي أعلى مستويات االستدامة والتنمية، وھي تناظر درجات ما ب
  نقاط على المقياس. 7إلى  5.1نقاط، والمستوى األقل من النمو ھو فئة االستدامة المعاقة وھي تناظر درجة مقدارھا  5و 3.1بين 

 البيئة القانونية

أو يعطي المنظمات غير  منظمات المجتمع المدنييضع اإلطار القانوني والتنظيمي شروطًا خاصة الحتياجات االستدامة المحسنة: 
الربحية مزايا خاصة مثل: خصومات ضريبة كبيرة على مشاريعھا أو مساھماتھا الفردية، وإعفاءات ضريبة كبيرة لمنظمات المجتمع 

ر جھود اإلصالح القانوني حتى لتقديم الخدمات الممولة من جانب الحكومة، إلخ. تعتب منظمات المجتمع المدنيالمدني، ومنافسة مفتوحة بين 
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ھذا الحد بشكل أساسي ھي جھد المناصرة المحلي لمنظمات المجتمع المدني إلصالح أو صقل قوانين الضرائب، أو عمليات الشراء، إلخ. 
  توجد خبرة محلية ومقارنة عن اإلطار القانوني لمنظمات المجتمع المدني، وتتوفر الخدمات والمواد القانونية. 

مشاكل قليلة في التسجيل وال تعاني من تضييق من جانب الحكومة. يُسمح لھا  منظمات المجتمع المدنيتواجه مة المتطورة: االستدا
منظمات قد تثبط عمليات  .باالشتراك في مجموعة عريضة من األنشطة على الرغم من أن شروط الضرائب وإجراءات المشتريات، إلخ

امج إلى إصالح النظام التشريعي لمنظمات المجتمع المدني الحالية وتوضيحه، والسماح لمنظمات وتطورھا. تسعى البر المجتمع المدني
المجتمع المدني باالشتراك في زيادة اإليرادات واألنشطة التجارية، والسماح للحكومات الوطنية أو المحلية بخصخصة تقديم خدمات 

الحاجة  منظمات المجتمع المدنيالية لمنظمات المجتمع المدني، إلخ. يفھم مجتمع حكومية مختارة، ومعالجة الضريبة األساسية والمسائل الم
ككل. بدأت نواه من المحامين  منظمات المجتمع المدنيإلى توحيد الصفوف والمناصرة من أجل اإلصالحات القانونية التي تفيد قطاع 

ونصح مجتمع  منظمات المجتمع المدنيالخدمات القانونية إلى عن طريق تقديم  منظمات المجتمع المدنيالمحليين في التخصص في قانون 
  حول اإلصالحات القانونية المطلوبة وصياغة مشروع تشريع، إلخ. منظمات المجتمع المدني

على التسجيل و/أو العمل، إما من خالل غياب الشروط  منظمات المجتمع المدنيتقيّد البيئة القانونية بشدة من قدرة االستدامة المعاقة: 
وتضييقھا على  منظمات المجتمع المدنيالقانونية أو الطبيعة المربكة أو المقيّدة للشروط القانونية (و/أو تنفيذھا)، أو معاداة الحكومة تجاه 

  ھذه الجمعيات.

  القدرة التنظيمية: 

المحكومة بشفافية والمدارة باقتدار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.  لمجتمع المدنيمنظمات اتوجد العديد من االستدامة المحسنة: 
من أساليب التخطيط االستراتيجي.  منظمات المجتمع المدنيتمتلك معظم المنظمات بيانات محددة بوضوح حول رسالتھا، وتنتفع معظم 
موظفين  منظمات المجتمع المدنيإلدارة والموظفين. تمتلك توجد مجالس إدارات وھناك تفريق واضح بين مسئوليات أعضاء مجلس ا

معدات عصرية نسبيًا تسمح لھم  منظمات المجتمع المدنيجيدي التدريب، ويتم االنتفاع من المتطوعين على نطاق واسع. تمتلك معظم 
  ح.الرائدة دوائر شعبية محلية قوية بنجا منظمات المجتمع المدنيبالقيام بعملھم بكفاءة. طّورت 

منظمات المجتمع الفردية قدرة معززة على حكم نفسھا وتنظيم عملھا. تحتفظ بعض  منظمات المجتمع المدنيتظھر االستدامة المتطورة: 
منظمات المجتمع الفردية بموظفين يعملون بدوام كامل وتفتخر بتقسيم منظم للعمل بين أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين. تمتلك  المدني
ة الوصول إلى المعدات المكتبية األساسية، بما في ذلك أجھزة الكمبيوتر وأجھزة الفاكس. في حين أن ھذه الجھود ربما لم تؤتي إمكاني المدني

  تفھم الحاجة إلى ذلك وتبذل مجھوًدا لتطوير الدوائر الشعبية المحلية. منظمات المجتمع المدنيثمارھا بعد إال أن 

امل في ھذا النوع من االستدامة نموذًجا "لعروض الرجل الواحد" حيث تعتمد بشكل ك مجتمع المدنيمنظمات التعتبر االستدامة المعاقة: 
تفتقر منظمات المجتمع المدني إلى معنى واضع المعالم  على شخصية فرد واحد أو فردين غالبًا ما ينقسموا بسبب صدامات في الشخصية.

فھم قليل أو منعدم بالتخطيط االستراتيجي أو تشكيل البرامج. نادًرا ما تمتلك  نيمنظمات المجتمع المدفي ھذه الفئة، تعكس  لرسالتھا.
فھم بقيمة الدوائر  منظمات المجتمع المدنيالمنظمات مجلس إدارة أو لوائح أو موظفين أو أكثر من بضعة أعضاء نشطين. ليس لدى 

 المحلية أو تطويرھا من أجل عملھم.

  السالمة المالية: 

أنظمة إدارة مالية سليمة قيد العمل، بما في ذلك تدقيقات مستقلة ونشر  منظمات المجتمع المدنيتمتلك كتلة حرجة من حسنة: االستدامة الم
نسبة كبيرة من تمويلھم من المصادر المحلية،  منظمات المجتمع المدنيتقارير سنوية مع بيانات مالية لكسب ثقة المانحين المحتملين. تجمع 

مصادر متعددة  منظمات المجتمع المدنيبما في ذلك الحكومة، والعمل الخيري من الشركات واألفراد، والدخل المكتسب. تمتلك معظم 
  لي ممكنًا.للتمويل مما يسمح لھا باالستمرار على المدى القريب. ھناك اقتصاد متنامي يجعل من النمو في المنح المح

مناھج في االستقالل المادي والسالمة المالية. في حين أنھا ال تزال معتمدة إلى حد كبير  منظمات المجتمع المدنيتقود االستدامة المتطورة: 
د والمنح من الفردية لھا تجربة في زيادة العوائد من خالل تقديم الخدمات وكسب العقو منظمات المجتمع المدنيعلى المانحين األجانب، فإن 

البلديات والوزارات مقابل تقديمھا الخدمات أو محاولتھا جذب األعضاء الذين يدفعون الرسوم أو المانحين المحليين. ومع ذلك، يمكن أن 
ت منظمايكبح االقتصاد الكاسد جھود جمع التبرعات من المصادر المحلية. تتناول البرامج التدريبية مسائل اإلدارة المالية وقد بدأت 

في فھم أھمية الشفافية والمسائلة من منظور جمع التبرعات على الرغم من أنھا قد تكون غير قادرة على تنفيذ تدابير  المجتمع المدني
  الشفافية بشكل كامل. 

على راعي أجنبي واحد. الجديدة متعلقة في بقائھا على المنحة تلو المنحة و/أو تعتمد ماليًا  منظمات المجتمع المدنيتبقى االستدامة المعاقة: 
قد أنشأت على آمال تلقي تمويل، فإن معظمھا يكون غير نشط إلى حد كبير بعد أن تفشل  منظمات المجتمع المدنيفي حين أن الكثير من 

د. ليس لدى محاوالت كسب تمويل المانح. تعتبر مصادر التمويل المحلية غير موجودة تقريبًا ويرجع ھذا جزئيًا إلى االقتصاد المحلي الكاس
  أنظمة إدارة مالية وال تفھم الحاجة إلى الشفافية المالية أو المسائلة. منظمات المجتمع المدني
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 المناصرة

القدرة والكفاءة على االستجابة لالحتياجات المتغيرة، وقضايا واھتمامات  منظمات المجتمع المدنييُظھر قطاع االستدامة المحسنة: 
) تكوين االئتالفات للسعي في المسائل 1لقاعدتھا المؤسسية والسياسية، فإنھم يبدأوا في  منظمات المجتمع المدنيالمجتمع والبلد. ومع تأمين 

) مراقبة المشرعين والھيئات 3) مراقبة األحزاب السياسية والضغط عليھا، و2ذات المصلحة المشتركة، بما في ذلك قوانين الجمعيات، 
المواطنين وغيرھم من المنظمات لالستجابة إلى الحاجات المتغيرة، والقضايا،  حشدقدرتھا على  لمدنيمنظمات المجتمع االتنفيذية. تظھر 

في ھذه الفئة من النمو استراتيجيتھا وتمتلك القدرة على التكيف واالستجابة للتحديات على  منظمات المجتمع المدنيوالمصالح. ستراجع 
التحالفات حول قضايا مشتركة  منظمات المجتمع المدنيحسب القطاع. يعتبر الحافظ الرئيس للتعاون ھو المصلحة الذاتية: يمكن أن تشكل 

  تواجھم كمنظمات غير ربحية وغير حكومية.

منظمات مناصرة معرفة بشكل ضيق تنشأ وتصبح فّعالة سياسيًا استجابة لقضايا محددة. يمكن أن تقدم المنظمات في لمتطورة: االستدامة ا
مستواھا المتطور من النمو مخاوفھا إلى المستويات غير المالئمة من الحكومة (الحكومة المحلية بداًل من الوطنية والعكس). يمكن إظھار 

و افتراضه بشكل غير صحيح ألن النشطاء يختارون االجتماع بمسئولي القسم التنفيذي ("حيث تكمن القوة في ضعف القسم التشريعي أ
الحقيقة"). توجد بدايات لتحليل السياسات البديلة في الجامعات ومراكز األبحاث. يبدأ ھناك تطور في مشاركة المعلومات والتشبيك داخل 

  حكومة والمناصرة من أجل احتياجاتھا.إلعالم ال منظمات المجتمع المدنيقطاع 

حركات عامة واسعة مكونة من نشطاء مھتمين بمجموعة متنوعة من القطاعات ومتوحدين في معارضتھم للحكومة ثم االستدامة المعاقة: 
ية ھي الغالبة لمعظم يتفرقون أو يختفون. بعض البلدان في ھذه الفئة لم تجرب حتى الموجة األولية من النشاط. تعتبر المخاوف االقتصاد

خائقون من االشتراك في حوار مع  منظمات المجتمع المدنيالمواطنين، وتوجد السلبية والتشاؤم والخوف داخل الجمھور العام، ونشطاء 
الدور  لمدنيمنظمات المجتمع االحكومة، ويشعرون بعدم كفايتھم لتقديم آرائھم و/أو ال يعتقدون أن الحكومة ستستمع إلى توصياتھم. ال تفھم 

  الذي يمكن أن يلعبون في السياسة العامة أو ال تفھم مفھوم السياسة العامة.

 تقديم الخدمات

مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تعكس المجتمع و/أو أولويات  منظمات المجتمع المدني الكثير منتقدم االستدامة المحسنة: 
المنتجات التي تتخطى الخدمات االجتماعية األساسية في قطاعات مثل التنمية االقتصادية  لمدنيمنظمات المجتمع االمانحين. تقدم الكثير من 

في عدة قطاعات معرفة قوية كافية باحتياج السوق لخدماتھم  منظمات المجتمع المدنيأو حماية البيئة أو الحكم الديمقراطي. لقد اكتسبت 
ه الخدمات أو غيرھا من مصادر إدراج التمويل بما في ذلك التبرعات الخاصة والمنح وقدرة الحكومة على عمل عقود معھم لتقديم مثل ھذ

تجد أنه من الممكن تمرير ھذا الدعم من السلع  منظمات المجتمع المدنيوالرسوم كلما كان ذلك مسموح من جانب القانون. ھنا مجموعة من 
لالستمرار مع الدخل المكتسب من سلع وخدمات  استرداد التكلفة فيھا قاباًل  يكون والخدمات عبر القطاعات في حالة السلع والخدمات التي ال

منظمات أكثر ربًحا، أو في حالة األموال المجموعة من مصادر أخرى. تعترف الكيانات الحكومية خاصة على المتسوى المحلي بقدرات 
  ة.وتقدم المنح أو العقود لتمكنھم من تقديم الخدمات المختلف المجتمع المدني

في تغطية الفجوة في الخدمات االجتماعية على الرغم من أن  منظمات المجتمع المدنيتعترف الحكومة بمساھمات االستدامة المتطورة: 
الحاجة إلى تحصيل الرسوم مقابل الخدمات  منظمات المجتمع المدنيھذا نادًرا ما يكون مصحوبًا بالتمويل في شكل منح أو عقود. تدرك 

خرى مثل المنشورات وورش العمل، ولكن حتى عندما يكون ھذا مسموح به، فإن ھذه الرسوم نادًرا ما تغطي تكاليفھا. في والمنتجات األ
إلى احتياجات المجتمع، فإن االحتياجات يتم تحديدھا بشكل  منظمات المجتمع المدنيالوقت الذي تستجيب فيه السلع والخدمات المقدمة من 

 منظمات المجتمع المدنيبشكل ممنھج. تبدأ الدائرة الشعبية لخبرة  منظمات المجتمع المدنيليين، أو بواسطة عام من جانب المانحين الدو
األخرى، والدوائر  منظمات المجتمع المدنيوتقاريرھا ووثائقھا بالتوسع إلى ما ھو أبعد من أعضاء ھذه الجمعيات والفقراء لتشمل 

  األكاديمية، والكنائس، والحكومة.

قادر على تقديم الخدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة أو التعليم أو  منظمات المجتمع المدنيھناك عدد محدود من االستدامة المعاقة: 
على الرغم من أنه على المستوى المنخفض من التعقيد. يتلقى أولئك الذين يقدمون ھذه الخدمات مقدار قليل من اإلعانات  –اإلغاثة 

التي تصدر المنشورات وتوفر الخدمات الفنية أو األبحاث تفعل ذلك فقط  منظمات المجتمع المدنيالحكومية أو العقود إن وجدت. 
  توجد محاوالت لتحصيل الرسوم مقابل السلع والخدمات.ألعضاءھا أو مانحيھا. نادًرا ما 

 البنية التحتية:

نشيطة في كل مناطق البالد وتقدم التدريب  منظمات المجتمع المدنيمنظمات الدعم الوسيطة و/أو مراكز موارد االستدامة المحسنة: 
لخيرية. ھناك جھود مبذولة لتأسيس ومنح المؤسسات المتقدم والخدمات المعلوماتية والدعم القانوني والمشورة واألنشطة التنموية ا

المجتمعية والمؤسسات المقدمة للمنح األصلية و/أو المنظمات التي تنسق جمع التبرعت المحلية. ھناك كادر احترافي من الخبراء المحليين 
نقص الموارد المالية قد  على الرغم من أن قيمة التدريب منظمات المجتمع المدنيوالمستشارين والمدربين في اإلدارة غير الربحية. تدرك 

ًدا على الوصول إلى التدريب المقدم محليًا. تغطي مواضيع التدريب المتاح: المسائل القانونية والضريبية لمنظمات المجتمع المدني، يبقى قي
ة والعالقات العامة، والكفالة، وجمع والمحاسبة وإمساك الِسجالت، ومھارات التخاطب، وإدارة المتطوعين، ومھارات العالقات اإلعالمي
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آخذة في التطور  منظمات المجتمع المدنيمًعا وتتبادل المعلومات من خالل شبكات وائتالفات.  منظمات المجتمع المدنيالتبرعات. تعمل 
  وإنشاء الشراكات عبر القطاعات مع الشركات والحكومة واإلعالم لتحقيق أھدافًا مشتركة. 

الدعم الوسيطة ومراكز الموارد نشيطة في المراكز السكانية الرئيسية وتقدم خدمات مثل توزيع المنح ونشر منظمات ة: االستدامة المتطور
وتقديم التدريب األساسي وخدمات  منظمات المجتمع المدنيالرسائل اإلخبارية واالحتفاظ بقاعدة بيانات للعضوية وإدارة مكتبة ألدبيات 

. منظمات المجتمع المدنيملة أخرى وشبكات آخذة في التشكل لتسھيل التشبيك وتنسيق أنشطة مجموعات االستشارات. ھناك منظمات شا
ليين، يمتلك المدربون المحليون القدرة على تقديم التدريب التنظيمي األساسي. يتم تشكيل منتدى المانحين لتنسيق الدعم المالي للمانحين الدو

  يتم إدراك قيمة الشراكات بين القطاعات بعد.وتطوير األنشطة الخيرية للشركات. لم 

الدعم الوسيطة أو مراكز الموارد والشبكات والمنظمات الشاملة، ومن وجد من منظمات ھناك عدد قليل، إن وجد، من المعاقة:  االستدامة
الكمبيوتر والفاكس والبريد ھذه المنظمات فھو يعمل بشكل رئيسي في المدينة العاصمة ويقدم خدمات محدودة مثل الوصول إلى أجھزة 

ج اإلليكتروني وتوفير مكان لالجتماع. التدريب المحلي والقدرة التنموية لمنظمات المجتمع المدني محدودة للغاية وغير متطورة. تقدم برام
وتحسين جمع التبرعات أو  المانحين الدوليين في المقام األول التدريب والدعم الفني. ال يوجد ھناك مجھود منسق لتطوير التقاليد الخيرية

للعمل مًعا محدودة بتصور المنافسة من أجل الحصول على الدعم األجنبي  منظمات المجتمع المدنيتأسيس مؤسسات مجتمعية. مجھودات 
  وعدم الثقة في المنظمات األخرى.

 الصورة العامة

المدني وثقة في ھذه المنظمات، ومعدالت متزيادة للتطوع.  تتميز ھذه الفئة بمعرفة عامة متنامية بمنظمات المجتمعاالستدامة المحسنة: 
منظمات المجتمع إلطالق الحمالت لزيادة الثقة العامة. ھناك أمثلة منتشرة حول عالقات العمل الجيدة بين  منظمات المجتمع المدنيتتكتل 
القطاع الخاص والعام أو لجان استشارية لمنظمات والحكومة الوطنية والمحلية، ويمكن أن يترتب على ھذه األمثلة مبادرات بين  المدني

مع اإلعالم  منظمات المجتمع المدنيوتتعامل  منظمات المجتمع المدنيالمجتمع المدني لمجالس المدن والوزارات. يغطي اإلعالم عمل 
بما في ذلك وجود مدونة  المجتمع المدنيمنظمات والعالقات العامة بطريقة احترافية. توجد ھناك مسائلة وشفافية وتنظيم ذاتي داخل قطاع 

  أخالقيات أو مدونة سلوك ذات قبول عام. 

ألنه يعتبرھم ضعاف وغير فّعالين أو غير مالئمين. تدرك  منظمات المجتمع المدنيال يميل اإلعالم إلى تغطية االستدامة المتطورة: 
تصبح أكثر شفافية، ولتسعى للحصول على الفرص للتغطية اإلعالمية، الفردية الحاجة إلى تثقيف الجمھور، وألن  منظمات المجتمع المدني

في  منظمات المجتمع المدنيلكنھا ليس لديھا المھارات لعمل ذلك. ويترتب على ذلك أن يكون لدى عامة السكان القليل من الفھم لدور 
حلية كما ھو مدلل عليه بالمشاركة في اللجان المحلية الم منظمات المجتمع المدنيالمجتمع. تظھر الحكومات المحلية عالقات عمل قوية مع 

  واالستشارات والمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المنح العرضية، لكن ھذا غير منتشر بعد.

كونھا مؤسسات.  بوصفھا مؤسسات أو شاكين في  منظمات المجتمع المدنيالجمھور و/أو الحكومة غير مطلعين على االستدامة المعاقة: 
ال يفھم معظم الجمھور مفھوم "غير الحكومي" أو "غير الربحي" أو "المجتمع المدني" بما في ذلك مسئولي الحكومة وكبار رجالي 

ن ماألعمال والصحفيين. يمكن أن تكون التغطية اإلعالمية معادية نظًرا لشك إعالم حر لكنه غير مطلع، أو نظًرا لعداء اإلعالم المتحكم به 
. وبسبب الجو العدائي الذي تسببت فيه الحكومة منظمات المجتمع المدنيجانب حكومة استبدادية. يجوز إصدار تھمة الخيانة ضد 

 االستبدادية، إذا تبرع األشخاص أو الشركات لمنظمات المجتمع المدني أصاًل فإنھم يفعلون ذلك بشكل مجھول.
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 2014/2015لعامّي  ملحق ب: بيانات مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني
 

 الحالة النقاط

 محسنة 1.0-3.0

 متطورة 3.1-5.0
 معاقة 5.1-7.0

 
 2014/2015الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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 مصر

 العراق

 األردن

 لبنان

 المغرب

الضفة الغربية وقطاع غزة 

 اليمن

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

5.3 5.46.3 6.45.4 5.45.6 5.75.4 5.54.7 4.74.2 4.25.7 5.7

4.8 4.84.4 4.45.0 5.05.4 5.43.9 3.84.6 4.65.2 5.25.3 5.2

5.0  5.15.05.25.4 5.45.2 5.25.1 5.24.6 4.74.9 5.04.6 4.7

4.0 3.93.9 3.94.1 4.04.8 4.83.8 3.73.5 3.43.9 3.84.1 4.0

4.7 4.74.6 4.65.2 5.25.6 5.64.0 4.04.5 4.54.9 4.94.3 4.3

4.3 4.35.0 5.04.0 4.04.8 4.94.3 4.43.6 3.74.0 4.04.3 4.2

5.1 5.14.95.15.4 5.35.6 5.74.8 4.94.9 4.85.4 5.34.8 4.7
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 2014/2015في عامّي  البلدان مرتبة حسب النقاط

 
    

 
 2015استدامة منظمات المجتمع المدني عام      2014مات المجتمع المدني عام استدامة منظ

  

   استدامة محسنة

  

  

   

 استدامة محسنة

      

 استدامة متطورة استدامة متطورة

 النقاط  الترتيب    النقاط  الترتيب   

  3.9  1  لبنان   4.0 1  لبنان

  4.3  2  الضفة الغربية وقطاع غزة    4.3 2  الضفة الغربية وقطاع غزة 

  4.7  3  المغرب   4.7   3  المغرب

 4  العراق
  5  األردن

  4.8 
  5.0

  

   

   

   

  4.8  4  العراق

  استدامة معاقة

 األردن استدامة معاقة

  اليمن

5  

5  

5.1  

 5.1 6  اليمن  5.1

  5.4  7  مصر   5.3 7  مصر

  

  

  2015البيئة القانونية عام  2014البيئة القانونية عام  
  

 استدامة محسنة
  

  

  

  

 استدامة محسنة

      

 استدامة متطورة استدامة متطورة

  3.9 لبنان 3.9 لبنان

  4.4 العراق   4.4 العراق

  4.6 المغرب   4.6 المغرب

 اليمن

 الضفة الغربية وقطاع غزة 

  األردن

4.9  

 5.0  

5.0    

     
     
     
     

  5.0  الضفة الغربية وقطاع غزة 

 استدامة معاقة

 اليمن

 األردن

 مصر

5.1  

5.2  

  استدامة معاقة  6.4

 6.3  مصر
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 2015القدرة التنظيمية عام                                            2014القدرة التنظيمية عام                   

استدامة محسنة

  

استدامة متطورة

 4.0  الضفة الغربية وقطاع غزة
  4.1  لبان

  5.0  العراق

استدامة معاقة

 5.2  المغرب
  5.4  اليمن
  5.4  مصر
  5.4                                    األردن

 

 استدامة محسنة

   

 استدامة متطورة

  4.0  لبنان
  4.0  الضفة الغربية وقطاع غزة 

  5.0  العراق

 استدامة معاقة

  5.2  المغرب
  5.3  اليمن
  5.4  مصر
  5.4  األردن

 

    
  2015السالمة المالية عام   2014السالمة المالية عام  

      
 2015المناصرة عام             2014المناصرة عام 

استدامة محسنة

 
 
 
 

 استدامة محسنة

     
  استدامة متطورةاستدامة متطورة

  3.7     لبنان 3.8      لبنان
  3.8     العراق  3.9      العراق
  4.0     المغرب  4.0      المغرب

  4.4    الضفة الغربية وقطاع غزة   4.3     الضفة الغربية وقطاع غزة
 4.8      اليمن

 
 
 

  4.9     اليمن
 استدامة معاقةاستدامة معاقة

  5.2     األردن 5.1      األردن
  5.5     مصر  5.4      مصر

 استدامة محسنة
   
   
   

 استدامة محسنة

     
 متطورةاستدامة استدامة متطورة

  4.8                لبنان 4.8                                      لبنان

  4.8            الضفة الغربية وقطاع غزة
 
 
  

  4.9                     الضفة الغربية وقطاع غزة 

 استدامة معاقةاستدامة معاقة

  5.2      األردن  5.2    األردن

  5.4      العراق   5.4    العراق

  5.6      المغرب   5.6    المغرب

  5.7     مصر   5.6    اليمن

  5.7     اليمن   5.6    مصر
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 2015تقديم الخدمات عام                                                      2014تقديم الخدمات عام 
  

 استدامة محسنة
 

 

 

 

 استدامة محسنة

      

 استدامة متطورة استدامة متطورة

  3.4      لبنان 3.5    لبنان

  3.7     الضفة الغربية وقطاع غزة   3.6   الضفة الغربية وقطاع غزة 

  4.5      المغرب  4.5    المغرب

  4.6      العراق  4.6    العراق

  4.7      مصر  4.6    األردن

  4.7      األردن  4.7    مصر

 4.9    اليمن
 

 

 

  4.8      اليمن

 استدامة معاقة استدامة معاقة

            

    
 2015البنية التحتية عام   2014البنية التحتية عام   

      

 استدامة محسنة

 

 

 
 

 استدامة محسنة

      

 استدامة متطورة استدامة متطورة

  3.8  لبنان 3.9  لبنان

  4.0  الضفة الغربية وقطاع غزة   4.0  الضفة الغربية وقطاع غزة 

  4.2  مصر  4.2  مصر

  4.9  المغرب  4.9  المغرب

 4.9  األردن

 

 
 

  5.0  األردن

 استدامة معاقة استدامة معاقة

  5.2  العراق 5.2  العراق

  5.3  اليمن  5.4  اليمن
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  2015الصورة العامة عام   2014الصورة العامة عام   

      

 استدامة محسنة

 

 

 
 

 استدامة محسنة

      

 استدامة متطورة استدامة متطورة

  4.0  لبنان 4.1  لبنان

  4.2  الضفة الغربية وقطاع غزة   4.3  المغرب

  4.3  المغرب  4.3 الضفة الغربية وقطاع غزة 

  4.7  األردن  4.6  األردن

 4.8  اليمن
 

 

 

  4.7  اليمن

 استدامة معاقة استدامة معاقة

  5.2  العراق 5.3  العراق

  5.7  مصر  5.7  مصر
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 والبلدان النقاط بالسنوات
    الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

 البلد

  

 

  

 

20112012201320142015 201120122013201420152011 2012 2013 2014 2015 

 معاقة معاقة مصر
 معاقة

5.3 

 معاقة

5.3 

 معاقة

 معاقة معاقة 5.4
 معاقة

6.2 

 معاقة

6.3 

 معاقة

 معاقة معاقة 6.4
 معاقة

5.4 

 معاقة

5.4 

 معاقة

5.4 

 معاقة معاقة4.4 متطورة 4.4 متطورة 4.4 متطورة  متطورة  متطورة 4.8 متطورة 4.8 متطورة 4.9 متطورة  متطورة  متطورة  العراق
 معاقة

5.0 متطورة 5.0 متطورة  5.1

5.0 متطورة 5.0 متطورة  معاقة معاقة األردن
 معاقة

5.0 متطورة 5.0 متطورة  متطورة  متطورة  5.1
 معاقة

 معاقة معاقة 5.2
 معاقة

5.5 

 معاقة

5.4 

 معاقة

5.4 

4.0 متطورة 4.1 متطورة 4.2 متطورة  متطورة  متطورة 3.9 متطورة 3.9 متطورة 3.8 متطورة  متطورة  متطورة 3.9 متطورة 4.0 متطورة 4.1 متطورة  متطورة  متطورة  لبنان

 معاقة معاقة4.6 متطورة 4.6 متطورة 4.7 متطورة  متطورة  متطورة 4.7 متطورة 4.7 متطورة 4.8 متطورة  متطورة  متطورة  المغرب
 معاقة

5.2 

 معاقة

5.2 

 معاقة

5.2 

الضفة الغربية 
وقطاع غزة 

4.0 متطورة 4.0 متطورة 4.0 متطورة  متطورة  متطورة 5.0 متطورة 5.0 متطورة 4.9 متطورة  متطورة  متطورة 4.3 متطورة 4.3 متطورة 4.3 متطورة  متطورة  متطورة 

 معاقة معاقة اليمن
 معاقة

5.1 

 معاقة

5.1 

 معاقة

4.9 متطورة 4.9 متطورة  متطورة  متطورة  5.1
 معاقة

 معاقة معاقة 5.1
 معاقة

5.5 

 معاقة

5.4 

 معاقة

5.3 
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    الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

 البلد

  

 
 

  

 

20112012201320142015 201120122013201420152011 2012 2013 2014 2015 

 معاقة معاقة مصر
 معاقة

5.6 

 معاقة

5.6 

 معاقة

 متطورة معاقة 5.7
 معاقة

5.1 

 معاقة

5.4 

 معاقة

4.7 متطورة 4.7 متطورة 4.7 متطورة  متطورة متطورة 5.5

 معاقة معاقة العراق
 معاقة

5.5 

 معاقة

5.4 

 معاقة

4.6 متطورة 4.6 متطورة 4.7 متطورة  متطورة متطورة3.8 متطورة 3.9 متطورة 3.9 متطورة  متطورة متطورة 5.4

 معاقة معاقة األردن
 معاقة

5.3 

 معاقة

5.2 

 معاقة

 معاقة معاقة 5.2
 معاقة

5.1 

 معاقة

5.1 

 معاقة

4.7 متطورة 4.6 متطورة 4.7 متطورة  متطورة متطورة 5.2

3.4 متطورة 3.5 متطورة 3.6 متطورة  متطورة متطورة3.7 متطورة 3.8 متطورة 3.9 متطورة  متطورة متطورة4.8 متطورة 4.8 متطورة 4.8 متطورة  متطورة متطورة لبنان

 معاقة معاقة المغرب
 معاقة

5.5 

 معاقة

5.6 

 معاقة

4.5 متطورة 4.5 متطورة 4.6 متطورة  متطورة متطورة4.0 متطورة 4.0 متطورة 4.1 متطورة  متطورة متطورة 5.6

الضفة الغربية 
وقطاع غزة 

3.7 متطورة 3.6 متطورة 3.7 متطورة  متطورة متطورة4.4 متطورة 4.3 متطورة 4.4 متطورة  متطورة متطورة4.9 متطورة 4.8 متطورة 4.9 متطورة  متطورة متطورة

 معاقة معاقة اليمن
 معاقة

5.6 

 معاقة

5.6 

 معاقة

4.8 متطورة 4.9 متطورة 5.0 متطورة  متطورة متطورة4.9 متطورة 4.8 متطورة 4.6 متطورة  متطورة متطورة 5.7

 
 
 
  



 

 

 
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2014/2015المدني لعامّي تقرير استدامة منظمات المجتمع                             94

   الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

 البلد

      

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

 معاقة معاقة 4.2  متطورة  4.2  متطورة  4.0  متطورة  متطورة متطورة مصر

 معاقة

5.8 

 معاقة

5.7 

 معاقة

5.7 

 معاقة معاقة العرق

 معاقة

5.3 

 معاقة

5.2 

 معاقة

 معاقة معاقة 5.2

 معاقة

5.4 

 معاقة

5.3 

 معاقة

5.2 

 4.7  متطورة  4.6  متطورة  4.7  متطورة  متطورة متطورة 5.0  متطورة  4.9  متطورة  5.0  متطورة  متطورة متطورة األردن

 4.0  متطورة  4.1  متطورة  4.2  متطورة  متطورة متطورة 3.8  متطورة  3.9  متطورة  4.0  متطورة  متطورة متطورة لبنان

 4.3  متطورة  4.3  متطورة  4.4  متطورة  متطورة متطورة 4.9  متطورة  4.9  متطورة  5.0  متطورة  متطورة معاقة المغرب

الضفة الغربية 
 وقطاع غزة

 4.2  متطورة  4.3  متطورة  4.4  متطورة  متطورة متطورة 4.0  متطورة  4.0  متطورة  4.1  متطورة  متطورة متطورة

 معاقة معاقة اليمن

 معاقة

5.5 

 معاقة

5.4 

 معاقة

 4.7  متطورة  4.8  متطورة  4.8  متطورة  متطورة متطورة 5.3
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