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 إنتراك

 2007أآتوبر /ّولاألتشرين 

 يدتمه
 

إنتراك  موضوع حالة المجتمع المدني فيه، مما دفع دبيات التي تعالجاألالى يفتقر العالم العربي 

 ة لمعالجة هذا النقص وللمساعدة في إرشاد عملي الشاملة آخطوة رئيسلدراسةهذه االى اعداد 

واختالف في العالم العربي  هذا المجتمع تنّوع عمل الى ونظرًا. المجتمع المدني

من فقط  بعض المواضيع الى يةالتطبيقالدراسة سنتطّرق من خالل هذه ، تهأنشط

وسنثير بعض االسئلة التي تتطّلب دراسات أآثر تعّمقًا على أمل  دون التعّمق فيها 

  تفصيلّيةات ودراس في المستقبل إضافّيةنقاشات تقديم نظرة شاملة مفيدة تؤدي الى

 .المتشّعبفي هذا الموضوع  حول بعض األوجه المحددة في مراحل الحقة

 

 رود ماآلود

 مدير البرنامج

 إنتراك
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 2007نظرة شاملة عن المجتمع المدني في العالم العربي إنتراك : الدراسة العشرون ألمثلة التطبيق العملّية

 
 نظرة شاملة عن المجتمع المدني في العالم العربي

 

 بقلم ميرفت رشماوي وتيم موريس

 

 ، المنّظمات غير الحكومّية،المجتمع المدني، الشرق األوسط،  العالم العربي:لمفتاحالكلمات ا

  . بناء القدرات، حقوق اإلنسان، الديمقراطّية،الحكم

 

  تنفيذّيملّخص

 
في انعقاد القّمة العربّية في الرباط فقبل . جّمةيواجه المجتمع المدني في العالم العربي تحّديات 

 وصحفيون وأآاديميون وبرلمانيون منتدى المجتمع أهليةون منّظمة حضر خمس، 2006 عامال

لغاء آاّفة القيود األمنّية واإلدارّية والتشريعّية اّلتي الى ا الحكومات ودعوا من خالله 1المدني

 لكي تتماشىلمجتمع المدني ترعى عمل ا التشريعات اّلتي تحديثالى تعيق اإلصالح السياسي و

 حولسابقة ال همالتزاماتب للوفاءللقادة العرب وقد جاء هذا المنتدى بمثابة تحدٍّ  .الدولّيةالمعاييرمع 

 .دية وحقوق اإلنسانإلصالح السياسي والتعّدا

 

 المواردلك سكان العالم العربي الوقت والطاقة وت؟ وهل يمذلكهي فرص حصول لكن ما 

ة ي وما هي القيود الرئيس؟ قادرة على االستمرارلتأسيس جمعياتومهارات التعبئة المطلوبة 

 وهل ؟والتعّرف عليهم أآثراالخرين  التفاعل مع األفرادلموارد المجتمع المدني؟ وهل يستطيع 

وما هي القيود اعطاء االمثلة عن حاالت معينة تعاني منها؟ تستطيع منّظمات المجتمع المدني 

يون على السواء من ثقفون واالّميتمّكن الم؟ وهل عن رأيهمة اّلتي تمنع الناس من التعبير يالرئيس

بسهولة خاصة تلك المتعّلقة بالقطاع العام؟ أم أن هذه المعلومات مراقبة إلى المعلومات الوصول 

وعملية الوصول اليها خاضعة للرقابة أو غير ممكنة؟ وهل ينبغي أن يكون طالب المعلومات 
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أساليب يتم  منلمعلومات؟ وهل لى ااالساسية التي تعيق عملية الوصول ا وما هي القيود مثقفًا؟ 

المطالبة  وورفع الشكاوى  المدنّيةللتعبير عن المصالح تخّصص  وإمكانيات   وأماآنتطبيقها 

 وبين هذه المنظمات والدولة المجتمع المدنيوالتعاون والتفاوض في ما بين منظمات الحقوق ب

 ؟المواطنينومشارآة ل لتفاع التي تعيق اة يوما هي القيود الرئيسوالقطاع الخاص؟ 

 

من خالل ق طّرت، سن العالم العربيباالضافة الى اجراء مسح شامل لحالة المجتمع المدني في

 .   في المنطقةالمتعّلقة بالمجتمع المدني المذآورة أعاله و الحيوّيةاالسئلة هذه   الىهذه الدراسة
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 2007نظرة شاملة عن المجتمع المدني غي العالم العربي إنتراك : العملّيةالدراسة العشرون ألمثلة التطبيق 

 
 المحتويات

 
 تمهيد

  تنفيذّيملّخص

 مقّدمة

 خلفّية عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  التنمية البشريةمؤشرات

  منّظمات المجتمع المدنيمفهوم

 دول ال  بعض عن المجتمع المدني فيموجزةنظرة شاملة 

 أزمة الحكم

  المجتمع المدنيالتي يعاني منهاالقيود 

 بناء القدرات

 المواردو التدريبات ممو خدمقّد

 أولويات بناء القدرات

 خالصة
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 2007نظرة شاملة عن المجتمع المدني غي العالم العربي إنتراك : الدراسة العشرون ألمثلة التطبيق العملّية

 مقّدمة
 

الت الخارجية ّر السنين تاريخًا حافًال من التدّخلقد شهد المجتمع المدني على م

 التي قّيدته التسّلطية ومن األنظمة المستبّدةوالمراقبة الشديدة التي ُفرضت عليه 

 باختالف البلدان حيث تطّور المجتمع المدنياختلف و.  ورسمت صورته الحالية

منّظمات الايد من ويؤّمن عدد متز. المجتمع في بعض البلدان المعّينةهذا نشط ممثلو 

جراء أبحاث المنّظمات تحاول هذه اعندما لكن  و،المجتمع المدني خدمات للمنطقة

حقوق العمل بالنيابة عن  الدفاع عنإلى عندما تسعى  أو التهميشطبيعة الفقر وحول 

 والتعبير وتشّكل هذه الرأيحرية  بقوانين تقمع تصطدم، المجموعات المهّمشة

االستعمار اذ بقيت على حالها من دون اجراء اي تعديل القوانين احدى رواسب 

 المجتمع المدني مع ى نمّو قد أّثرت سلبًا عل"الحرب على اإلرهاب"آما وأن . فيها

 منّظمات المجتمع ايرادات على المراقبة الواليات المّتحدة األميرآّية بتشديد مطالبة

 .المدني

 

القتصادي واالجتماعي والسياسي ياق اهذه الدراسة الخلفّية التاريخّية والستظهر 

وتصف عمل منّظمات المجتمع .  المجتمع المدني في المنطقةاطارهذي يعمل في ال

آما . واحتياجاتها الُقُدراتية هاالمدني في آّل بلد من البلدان والتحّديات اّلتي تواجه

 .المنطقةواجهها المجتمع المدني في ي المشترآة اّلتي المواضيع عن تحليًالتتضّمن 

 

تّم جمعها   قد باالستناد إلى معلومات2 العالم العربيبلدانتغّطي هذه الدراسة معظم 

 ن بناء القدرات ومحّلليناشطين في مجالمقابالت مع من موارد ثانوّية متوّفرة ومن 

                                                 
ر والعراق واالردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر وسوريا وتونس وعمان الجزائر والبحرين ومص: من ضمنها 2
  .السعودية واالمارات العربية المتحدة واليمنالمملكة العربية و
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ري أي تقييم شامل لقدرات المجتمع المدني يغطي يسبق أن أجولم . لمجتمع المدنيل

ثغرات متعددة في ما يخص توّفر المعلومات في هذا ما ان هناك آالمنطقة بأسرها 

 .  المجال

 

 وفي تبادل المعلومات ات في المستقبلقشانم عقدفي  أن تساهم هذه الدراسة نأمل

 بناء القدرات مثل الناشطين في مجال المجتمع المدني في المنطقة ون فيناشطيالبين 

 .إنتراك

 

 خلفّية عن العالم العربي
 

اإلمبراطورية  آان أبرزها قوى ونخب خارجّيةعلى مّر السنين لسيطرة ضت المنطقة تعّر

على حيث سيطرت  في القرنين السادس عشر والسابع عشر أوج قوتها أيفي وذلك العثمانّية 

عام في الانهيار اإلمبراطورّية العثمانّية ومع . وشمال أفريقيا  الشرق األوسط بلدانمعظم

اوروبا التي سيطرة ل) باستثناء السعودّية وشمال اليمن(آاّفة العربّية  الّدول خضعت، 1922

العربية على  الّدول  معظمحصلت، لخمسينات والستيناتا وفي . آانت تسعى الى التوّسع

 .خضعت لسيطرة ديكتاتوريات عسكرّيةعادت واستقاللها لكن سرعان ما 

 

نسمة  مليون 325حوالى  منطقة التى تعدُّ متعّددة تجمع بين بلدان هذه الميزات مشترآةهنالك 

 : وأبرزها

 

على الرغم من أن بعض (  الّلغة العربّية آلغة مكتوبة ورسمية في المنطقة اعتماد •

 ؛)لغات أخرى تستخدم ألقليات اإلثنّيةا

 التشابه في العادات والتقاليد والّنظم السياسّية واالجتماعّية؛ •

  مجتمعات عشائرّية؛النشوء من •

ة بارزة وأقليات مسيحي مجموعات فعلى الّرغم من وجود: الديانة اإلسالمّيةسيطرة  •

 في اإلسالم؛متجّذرة أو أقليات دينّية أخرى في بعض الّدول إّال أّن الثقافة يهودية 
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 العثمانيين والبريطانيين  من قبلن السيطرة الخارجّية ال سّيمامتاريخ مشترك  •

  اّلتي وضعوها؛والفرنسيين واستمرار تأثير القوانين

التي تساهم العوامل الحيوّية على  حريات الرأي والتعبير وتواصل المراقبة الشديدة على •

 ؛ المجتمع المدنيفي تعزيز دور

 أو التشريعات المقّيدة  على فترة طويلةدةّت حاالت الطوارئ الممتساهمول في بعض الد •

 األحزاب السياسية ومنّظمات القوة لقمع عمل األنظمة باعطاء بعضأو المحاآم الخاّصة 

 المجتمع المدني؛

 النمّو السكاني السريع في العقود األخيرة والمجتمعات الشابة؛ •

 الشباب؛لدى  البطالة المرتفع خاّصة مستوى •

 العواصم؛خاصة في المدن الكبرى و السريع وتمرآز السكان بصورة التمّدن •

يجيدون الكتابة  فقط الراشديني ثلث حيث أن  النساءلدىنسب األمّية المرتفعة خاّصة  •

 ؛3 وهذه أدنى نسب التعّلم بين الراشدين في العالموالقراءة

من ًا هائلة عدادإذ إن أ نسب الهجرة المرتفعة والهجرة القسرّية وهجرة األدمغة •

 غادرواقد السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين الذين يتمّتعون بكفاءات مهنّية 

 ؛دد السوريين المتواجدين خارج سوريا يفوق عدد الساآنين فيها فع،بلدانهم

الت العسكرّية الطويلة األمد على أثر االحتالل الخارجّي والنزاعات المسّلحة والتدّخ •

ن في االالمجتمع المدني وعلى حقوق اإلنسان خاّصة في فلسطين والجزائر ولبنان و

 العراق؛

هدف حماية ب 1945عام تي تّم تأسيسها في الالالعضوّية في جامعة الّدول العربّية  •

 مصالح الّدول العربّية؛

 

 :ة فهيياالختالف الرئيسنقاط أّما 

 

تأسيس  والمدارسلدخول المبكر إلى فا تة،متفاواللثقافة والتعليم الحديث اسرعة انتشار  •

 لتنمية المجتمع  دفعًاأعطياصحف في بلدان مثل مصر وفلسطين ولبنان وسوريا ال

 . في حين بقيت دول الخليج أقرب إلى القيم العشائرّية في هذه البلدان،يالمدن

 

                                                 
3 pdf.E148972/148900/0014/images/org.unesco.unesdoc://http  
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 من ة آبيرأعدادًاجذبت قد دول الخليج الغنّية بالنفط ، حيث أن متفاوت للثرواتالتوزيع ال •

 في حين ما زالت العمال األجانب بما في ذلك عّمال من مختلف أرجاء العالم العربي

فعلى سبيل المثال، . العالم  األقّل انماًء فيدولالبين   األخرى تعتبر منبعض الّدول

 ألمم المّتحدةاالصادر عن برنامج  على مؤّشر التنمية البشرّية 150تحتّل اليمن المرتبة 

 .4االنمائي

 

 في دول  تكثر منّظمات المجتمع المدنيحيث أن ، للمجتمع المدنيمتفاوتالتطّور ال •

 وتفتقر بلدان أخرى غرب وتونس واليمنالجزائر ومصر ولبنان وفلسطين والمآ

 . لهذه المنظماتآالسعودّية وسوريا وليبيا 

 

  البشرّيةالتنمية مؤشرات  
 

 التعليم

 

ويشير تقرير . في معظم الّدول% 4 عليم أقّل منالّدخل القومي على التالجزء المنفق من ما زال 

ما أو أآثر من األطفال % 20ى حوال إلى أّن ونسكوليااألخير الصادر عن " التعليم للجميع"

 اممأو الحاّد  البطيء المعتدلمشكلة النمو من  يعانون  الّدول العربّيةأغلبيةفي دون سّن الخامسة 

أآثر  المعتمد عالميًاالتعليم االبتدائي آما وأن التحّول الى . 5 على أدائهم في المدرسةنعكس سلبًاي

المدرسة الى  الدخول سّن ماليين طفل في 6من أآثر  حيث أن من أّي مكان في العالمُبطًا 

 وقد بلغت نسبة 2004عام الآانوا ال يزالون خارج المدرسة في الشرق األوسط   فياالبتدائية

 منذ ةالثانويبالدراسات  االلتحاق معّدلفي % 23 ارتفاع بنسبة ُسّجلوفيما %. 59 منهم إلناثا

حيث  ًةمنخفض األخيرة الثانوية في السنواتاق ت نسبة االلتحبقي، 2004  العام إلى1999عام ال

تابعوا تعليمهم الثانوي ،  االولىمسجلين في الصفوف الثانوّية% 79من أصل فقط % 52إن 

 . العالي

 

 فتاة في المدارس االبتدائّية 90بمعّدل تسجيل التمييز على أساس الجنس في التعليم سائدًا ما زال 

. 1999عام بالمئة في ال 87 على هذه النسبة اقتصرتأن بعد  2004عام في ال فتى 100لكّل 
                                                 

4 statistics/2006hdr/org.undp.hdr://http  
5 pdf.E148972/001489/0014/images/org.unesco.unesdoc://http  
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الى تحقيق المساواة بين  2004عام الصادرة في البيانات المن البلدان وفق % 15 قد توّصلو

 تعاني و.العاليمرحلة التعليم من دون التوّصل الى هكذا مساواة في في التعليم الثانوي الجنسين 

الى  حاجة األسرة الملّحة إلى عملهّن مّما يؤّدي حرمان بسببمن الالفتيات في المناطق الريفّية 

 .في سّن مبكرعدم تسجيلهّن في المدرسة أو إلى ترآهّن الدراسة 

 

نسبة دخول  أضعاف ةثالثبنسبة تصل الى خارج المدرسة عرضة للبقاء إّن األوالد الفقراء 

النسبة  آما تشير تهنوعّي حساب  التعليم علىانتشاروغالبا ما يحدث . االوالد الميسورين اليها

 في المزمنهما الّنقص " التعليم للجميع "نحووما يبّطئ التقّدم . ي بعض الّدول فللمعيدينالعالية 

 الدراسّية في  يلوح في األفق يمكن أن يقسم االنظمة خطرثمةو. األساتذة والمعنويات المنخفضة

تحصل عليه و باهظ ة وهوخاّصّدمه المدارس التقتعليم : الّدول العربّية إلى قسمين منفصلين هما

 .لألغلبيةمنخفضة تقّدمه الدولة  ذات جودة وتعليم  الميسورةاألقلّية

 

نسب في المن أدنى يجيدون القراءة والكتابة وهي  ثلثي الراشدين العرب إلى أّنيونسكو وتشير ال

يم منخفضة لدى الراشدين الى في حال لم تتوّصل بلدان المنطقة التي تعاني من نسب تعلو. العالم

لن تتمّكن هذه البلدان من وضع برامج لتعليم الراشدين تستهدف النساء األميات بنسٍب مختلفة، 

 .2015عام للالمّتحدة تحقيق الهدف الخاص بالتعليم الذي وضعته األمم 

 

 العمالة
 

ير منّظمة العمل وتش. بمختلف أشكالهاالعمل  واتّتسم المنطقة بدرجات مرتفعة من البطالة 

. 6هي أعلى نسبة في العالم% 13.2إلى أن نسبة البطالة في المنطقة البالغة ) ILO(الدولّية 

. 7 العاملة تدريجيا في المنطقة إّال أّنها ال تزال منخفضةاليدمشارآة النساء في نسبة وارتفعت 

أّن د منظمة العمل الدولية تجو.  تتفاقم باستمرارالشباب مشكلة مزمنةلدى بطالة ال مشكلة عتبروُت

ضمان  من أجل 2020عام الالمنطقة سوف تحتاج إلى خلق مئة مليون فرصة عمل بحلول 

 .توظيف آّلي

 

                                                 
 . 2006يناير / ، موجز، آانون الثانيGlobal Employment Trendsاتجاهات التوظيف العالمية : مة العمل الدوليةمنظ 6
7 dfp.en06getb/download/strat/employment/english/public/org.ilo.www  
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 العاملة في الكويت ولبنان وعمان اليد اّلذين يشّكلون أعلى نسبة من االجانبإّن العمال 

 اتالمجّردة من حقوق اإلّتحاد الوحيدة اتوالسعودّية واإلمارات العربّية المّتحدة هم المجموع

 .ةالعمالي

 

 مّما أعاق التنمية بشكٍل ملحوظدمغة األ هجرة الىالقمع السياسي و البطالة والنزاعات لقد أّدت

فعلى سبيل المثال، هاجر .  من العرب الكفوئين إلى الغربهائلةهجرة أعداد االقتصادية بسبب 

سّبب قد و.  إلى الخارج2000العام  و1998  العام العرب بيناألطباء من 15000أآثر من 

الموّظفين صفوف في ال يستهان به للمهنيين العراقيين نقصا استهداف المتمّردين المتعّمد 

 .من ذوي الكفاءة المدّرسينالعاملين في المجال الصّحي و

 

 النوع اإلجتماعي

 

في عّدة دول  نساءسها تترّأالتي تعنى بشؤون المرأة والجمعيات الخيرية التي جمعيات ال تنشط 

ترّآز هذه الجمعيات عملها على تحسين الظروف االجتماعية للمرأة واصالح و. في المنطقة

 هافي القوى العاملة وتمكينوهي تسعى الى تعزيز مشارآة المرأة . القوانين التي ترعى حقوقها

التمييز الحّد من  الى، ومن شغل مناصب قيادّية ومواقع اّتخاذ قرار في القطاعين العاّم والخاّص

في فلسطين ولبنان ومصر بشكٍل ملحوظ نسائّية المجموعات ال تنشط هذهو. بين الرجل والمرأة

على عكس بلدان أخرى في المنطقة حيث أن الناشطين في مجال وتونس والمغرب واليمن 

في ال آما هي الحالتقليديين وسلطات قبل الن إصالح الظروف االجتماعية للمرأة مستهدفون م

 . األخرى الخليج دولالسعودّية وفي بعض

 

إلى في أغلب األحيان  األولوّية  تعطيبين الرجل والمرأةاألهلية المناهضة للتمييز منّظمات إن ال

 الجزائّية المتعّلقة بالزواج والّطالق والجنسّية واإلرث والعنف القوانين األسرّية والقوانينتعديل 

 المعتمد نتخاباالحّق بالمنظمات تطالب هذه و". شرفال" بجرائم وعقوبة ما ُيعرفضّد المرأة 

 التصديق علىالعمل وفي البرلمان والحكومة والمساواة في مكان  العادل للمرأة وبالتمثيل عالميًا

 حقوق اإلنسان الدولّية وإلغاء عّدة تحّفظات وضعتها الّدول العربّية على اّتفاقيات حقوق معاهدات

  األنشطة المدّرة للدخل،  خدمات واستشارات قانونّية وتدعمأهليةمنّظمات عدة  وتؤّمن. اإلنسان

 .للعنفالمعّرضات للنساء المأوى آما تؤّمن 
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 عن  الى حدٍّ آبيروتختلف هذه القوانين بشكٍل عام، قوانين األسرة الشريعة اإلسالمية  تحّدد

وتواجه . والفرنسي أمدني البريطاني  القانون الترتكز على القانونية التي ما زالت الهيكليات

 ًا  وفقإذ إن وضعها الشخصي يحدد لبنان تحديات آبرى فيالمرأة  التى تعنى بشؤون لمنظماتا

  .عرقية مجتمعات دينية وهي عبارة عن    المعترف بها رسميًا19ـ الالطوائفنتمائها إلحدى ال

 

أصدر  2000 عام ال ففي العالم العربي، تستفيد منها المرأة في  قانونيةتغّيرات أمثلة عن ثمة

سوء معاملة اثبات  برفع قضية طالق من دون لمرأةل يسمح مجلس الشعب المصري قانونًا

ة في الحصول على جواز أ المر بحق2002عام  في الواعترفت المحاآم المصرية . الزوج لها

طت األردن المرأة حّق رفع أعآما . موافقة الّذآور من أقاربهاسفر والّسفر إلى الخارج من دون 

إعطاء المتزوجات من أجانب بقضّية طالق ورفعت سّن الزواج وسمحت للنساء األردنيات 

 في مجال حقوق نو ناشط قاده طويلنزاع بعد 2005عام الوفي . الجنسّية األردنّية ألوالدهّن

 كاّفةيعترف بصّوت النواب الكويتيون على قانون ،  على السواءنساءالرجال وال  من المرأة

 ألسرةل قانون جديد ُأقّر  فقدفي المغرب،أما . بما في ذلك حق اإلنتخابللمرأة السياسّية الحقوق 

تّم قد  و.وشغل المناصب االداريةمان باإلنتخاب  في قطر وُعللمرأةمح  ُس آما.2003عام في ال

 ُأجريت حيث الرجل والمرأةبين يتعّلق بالمساواة في ما إحراز تقّدم هائٍل في القوانين التونسية 

المنّظمات غير فتعمل فلسطين ولبنان ومصر أما في .  القوانينعلى هذهتعديالت ال  منسلسلة

 .أخرىباالضافة الى قوانين  قانون األسرةإلعادة صياغة جاهدًة الحكومّية 

 

عليها لقد ساهم النزاع القائم في الشرق األوسط في تغيير وضع المرأة من جهة ووضع القيود 

حرآة نسائّية قوّية وفاعلة أّدى الى نشوء لحرّية في سبيل ا  الفلسطينيفالصراع.  من جهة أخرى

، ما زال العنف القائم على  أخرىوفي عّدة دول. شّكلت جزءا ال يتجّزأ من الحرآة الوطنّية

اإلسالميين  الناشطينالنزاع في الجزائر بين أن  و آما.التمييز بين الّرجل والمرأة حقيقة قاسية

 اإلحتالل اإلسرائيلي المستمّر للضّفة الغربّية وغّزة ّدىوأ. قد أودى بحياة نساء آثيراتوالّدولة 

 قدآما و.  حقوق المرأةتطّورغير مؤاتية لسياسّية وخلق أجواء  المنزليالمزيد من العنف الى 

. قتصادّية وثالث حروبالدولة وعقوبات اقمع الممارس من قبل بالحياة المرأة العراقية  أحيطت

  أآثرالمرأةاضطهاد الى على المدى الطويل " رّرالتح" إلى تؤدي دعوات الواليات المتحدةوقد 

 التدهور أرغمقد و.  في ما مضىلّرجل والمرأة وتعليم اإلناثبين اآان مثاًال للمساواة في بلد 

 الّلباسبفهّن وااللتزام األمني النساء العراقيات على البقاء في المنزل والتنازل عن وظائ
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 طبيبات وأآاديميات ومحاميات وناشطات في منّظماتآثيرات تعّرضت ّنساء قد و. اإلسالمي

 .8نفيال لإلغتيال ووفي السياسةغير حكومّية 

 

مصر، تملك يختلف وضع المرأة في ما يتعّلق بتوّصلها الى العمل باختالف البلدان العربية، ففي 

.  موّظفات في قطاعي الخدمات أو الزراعةاألغلبية الخاّصة لكن الشرآاتمن % 17النساء 

تعمل ربع النساء تقريبا ف،  في لبنانأما. غير الرسمي شائع جدًا في القطاع  المرأة عملآما وأن

وتشّكل النساء في الكويت ثلث القوى العاملة . مهّمةفي المهن لكن عدد قليل منهّن يشغل مواقع 

ّن ثلث األطباء وربع أساتذة الجامعات في المغرب هم من أوآما .  الخليجفيعلى األنسبة الوهي 

أما في السعودية، .  تحقيق نجاح في التعليم والطّب واإلعالمة القطريالمرأةواستطاعت . النساء

تستطيع ال  والسيارات قيادة ليهاحظر عُي عن الذآور غير األنسباء واالنعزال المرأةيطلب من ف

 . الرجالالتي ال يتواجد فيهاآن مااألالعمل في 

 

 إذ المتعلقة بالتمييز بين الرجل والمرأةضايا القالمواقف من يؤثران في  الدين والسياسة ما زال

ويظهر . لم يوّقع عدد من الّدول العربّية على اّتفاقّية القضاء على آاّفة أشكال التمييز ضّد المرأة

  وجدتوّقعت على االّتفاقّيةمن تلك التي عّدة دول  أنتقرير صادر عن منّظمة العفو الدولّية 

بعض رسميا على االسالمية مما دفعها الى التحّفظ  والشريعة بنود هذه االتفاقيةتناقضات بين 

 .9االساسية لهذه االتفاقيةمندرجات ال

 

 منّظمات المجتمع المدنينماذج عن 
 

للداللًة " المدينةمجتمع " إلى يةلعرب االلغة للمجتمع المدني في شيوعًاالمصطلح األآثر يشير 

 أعطى دفعا للمجتمع المدني  مّماعشائري إلى مجتمع متمّدن وريفي اإلنتقال من مجتمع على

 .المنّظم

 

                                                 
 .يونيو/، نجدي العلي، دراسة حول الهجرة القسرية، حزيران"المرأة العراقية تحت الضغط" 8

pdf.18/Iraq/FMRpdfs/org.fmreview.www  
 إضعاف لحماية المرأة من العنف في الشرق –ضد المرأة التحّفظات على اتفاقية الغاء آافة أشكال العنف : "منظمة العفو الدولية 9

 . 2004نوفمبر /  تشرين الثانيIOR 51/009/2004 ،3تقرير المنظمة "  األوسط وشمال افريقيا
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تعاليم االسالم القيم اإلسالمّية وتعود الى  جذور المجتمع المدني في المنطقة  العديدون أّنويعتبر

فعلى سبيل المثال، تشّجع .  والمساعدات المتبادلةالجماعيةة لمسؤولّيواالخيرّية ودعواته لالعمال 

 .لفقراءلنسبة من ثروتهم تبّرع الميسورين بالمبادئ اإلسالمّية مثل الّزآاة والّصدقة على 

 

 محترفةمجموعات  وشّكلتمثّقفون  يقودها العشرين انبثقت منّظمات جديدة ات القرنفي بداي

 . اإلصالح االجتماعيعمل علىال وهذه المنظمات للترويج ألهداف

 

 الجمعيات الخيرّية

الحرآات الدينّية و المساجد باالضافة الىعملت الجمعيات القائمة على الطوائف الدينّية لقد 

 من أموال الهبات الخيرّية هاواردمتحصل على آانت في أغلبيتها  و عّدةقرونلاإلسالمّية 

يصعب تحديد  ، التي الجمعيات الخيرّيةهذه  الت وما زعملتقد و. اإلسالمّية المعروفة بالوقف

ولكنها تعرضت . وتوزيعهاوجمع التبرعات تحديد الفقراء على آاّفة في الّدول العربّية  ،عددها

اليوم تنتمي و. في العقود األولى لالستقاللللقمع والمراقبة من قبل بعض األنظمة الدآتاتورية 

خوان  فلسطين وحزب الّله في لبنان واإلقة مثل حماس فياألحزاب السياسّية اإلسالمّية في المنط

 بذلك خدمات اجتماعية متعددة تؤّمنالفاعلة فجمعيات من ال شبكات  الىالمسلمين في مصر

 في آما تنشط. الصحية وخدمات أخرى تساهم في تحسين الظروف المعيشيةالّتعليم والعناية آ

وتنتمي  المسيحيةئمة على الطوائف لبنان ومصر والعراق وسوريا وفلسطين جمعيات قا

 بالمسنين واألرامل العنايةمثل تلبي احتياجات المجتمع جمعيات خيرّية أخرى وثمة . للكنيسة

 الرّيتأمين  التنمية الريفية من خالل تعمل على  باالضافة الى الجمعيات التي واأليتام والفقراء

 . يفّيةي المناطق الروتلبية االحتياجات الزراعية االخرى ف

 

  المنفعة المتبادلة ذاتالجمعيات
هيئة ادارية آما انتخاب  لديهم مهمة يكونلتشكيل جمعية يكونون فيها أعضاء واألفراد يجتمع 

الجمعيات صغيرة وتعمل على وقد تكون هذه . يكون لهم منفعة من خالل عضويتهم في الجمعية

 .  البلد بأآمله نطاق عاملة على تكونأو، موجودة في منطقة جغرافية محّددةنطاق محلي و

صغيرة يتّم تشكيلها مهنّية ومجموعات الجمعيات ال والعماليةّتحادات االجمعيات ال هذهوتشمل 

 . في القرى لتقديم الخدمات المحلية
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  المنفعة العاّمةالجمعيات ذات

راد الذين  أما األف.من ذوي الحاجةعات هدفها إفادة المواطنين مجموتتألف هذه الجمعيات من 

يترأسون هذه الجمعيات أو ينتسبون اليها فال يستفيدون منها، وتحّدد اليات عملها بمبادرة من 

 ويحّدد الجمعياتويختلف حجم هذه ).  ادارةغالبا ما يكون مجلس(المنتسبين الملتزمين فيها 

 حين أنها تقوم  وفي.عملها من خالل المفاهيم العامة والقيم التي يؤمن بها المواطنون المؤِسسون

على روح االنتماء بطبيعتها، ُيساءل أعضاء مجلس ادارتها وفقًا لهيكلية الحكم فيها وللقوانين 

وبالتالي، ال يحّدد  .ا اّلذين يستفيدون من خدماتهتجاهإّال أّنهم غير مسؤولين التي ترعى شؤونها 

 وخير. متبادلةال  المنفعةعملها آما هي الحال في الجمعيات ذاتيستفيدون من خدماتها اّلذين 

  . المنّظمات غير الحكومّيةمثال على الجمعيات ذات المنفعة العامة هي المؤسسات الخيرية و

 

 مزّيفةال الجمعيات األهلية

المواطنين لكّنها تمّثل أّنها  في العالم جماعات تّدعي آما في آّل مكان  في الشرق األوسط تنشط

 عندما يكون  خاّصًة،فرادألحزاب سياسّية أو ألأو آات خاصة للدولة أو لشرفي الواقع تنتمي 

حيث  على البلدان التي تنشط فيها هذه الجمعيات ويشّكل العراق مثاًال. التمويل الغربي متوّفرًا

ال تمّثل المجتمع المحلي وتحصل على تمويل خارجي نوعًا  انبثاق منّظمات غير حكومّية خلق

 .  المدني اإلرباك بشأن دور المجتمعمن

  

 بشكٍل رئيسي  منّظمات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخليج يصّنف عمل

 :10لفئات الخمسة التاليةل وفقًا

 

محلّية ونواد للشباب وجمعيات رياضّية  اجتماعية اجتماعّية وترفيهّية تضّم نواد أنشطة .1

 ؛ترفيهيةو

 ومنّظمات مجموعات مساعدة متبادلةعبر  – ةخدمات اجتماعّيوتقديم مساعدة اجتماعّية  .2

  وجمعيات ترفيهّية ومنّظمات غير حكومّية إنمائّية؛مجتمعيةتنمية 

تعزيز األبحاث جمعيات تعمل على جمعيات ثقافّية وعبر  –أنشطة نشر المعرفة   .3

 ؛والثقافة

                                                 
، 2005يناير /، آانون الثاني"المجتمعات المدنية العربية واصالح االدارة العامة، اطار عمل تحليلي ونظرة شاملة: سليم نصر 10

pdf.civilsociety-arab/civilsociety/publications/org.initiative-arabgov.www  
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أو  العضوّية أو جمعيات مهنّية تقوم علىعبر مجموعات  -المجتمعية  المصالحتمثيل  .4

 ؛يةالثقاف المصالح وأالنساء والشباب تجار وتمّثل هذه المجموعات ّتحادات التحّرآات 

حقوق  : وترّآز عملها علىللمصلحة العاّمة التي تعمل منّظمات المجتمع المدني  .5

اإلنسان، حقوق المرأة، حقوق العمال، الحكم الّرشيد والمساءلة، الّديمقراطّية، دولة 

، حماية البيئة، حماية ة المدنيالتربيةالّنزاهة، مراقبة االنتخابات، القانون، الشفافّية و

 .حماية المستهلك وأاإلرث، 

 

أي   عن العديد من الحكومات ال تكشفإذ إن منّظمات المجتمع المدني عددال يمكن تحديد 

  ، طقة ال يوجد الئحة شاملة عن الجمعيات الخيرّية في المن، آمابيانات حول المنّظمات المسّجلة

 وأن بعض الجمعيات خاصة تلك التي تعمل على نطاق محلي تبقى غير مسّجلة في الدوائر تىح

إحدى من و. صحيح آما تعمل بعضها حّتى بعد رفض تسجيلهاالشكل ال مسّجلة ب أو غيرالرسمية

 التي ترعى ة الموجودة على جدول أعمال المجتمع المدني هي تغيير القوانينيالرئيسالنقاط 

 .تأسيس الجمعيات والحّق في التجّمع حرّية عزيزلت ن الجمعياتشؤو

 

وقد استطاعت جمع بعض .  بشكل واسععملها على النطاق المحليالجمعيات الخيرّية ترّآز 

من القطاع الخاّص فضًال عن باالضافة الى التبرعات التبرعات من المجتمعات المحلية 

التبرعات التي قيود على أنواع ابفرض الليج وبدأت دول الخ.  أخرى في الخارجتمويلمصادر

األعمال قتصر ت  بشكٍل عام،.تدابير لمكافحة اإلرهاباتخاذ ذريعة يمكن الحصول عليها ب

 للجمعيات التي ُتعنى بتحسين الظروف المعيشية على الّدعم التقليدي ة المحّليالخيرية

 .تشّجع عليهأو   التبّرعنّظمت قوانين  الىلّدول العربّيةتفتقر أغلبية او. ةاالجتماعيو

 

  11 العربيةدول بعض ال عن المجتمع المدني فيموجزةنظرة شاملة 
 

 الجزائر

إّبان حرب قاسية في سبيل التحرير،  1962عام في المن فرنسا بعد حصولها على االستقالل 

  انينقوال تحّدو. بين الّدولة والمتمّردين اإلسالميينًا نزاعفي التسعينات  الجزائرشهدت 

                                                 
 :  ”Organizing Association in Arab Countries“" تنظيم التجّمع في البلدان العربية: "لقد تم استقصاء هذه المعلومات من 11

  ومرآز الخليج (POGAR)بالتعاون مع برنامج ادارة الحكم في الدول العربية ) لبنان(دراسة أجرتها جمعية عدل للحقوق والحريات 
 . لألبحاث
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وعلى الّرغم من وجود . الدستوري في التجّمعحّق من الالطوارئ المتعّلقة بحاالت والتوجيهات 

على حقوق عمله عدد آبير من منّظمات المجتمع المدني في الجزائر إّال أّن عددًا قليًال جّدًا يرّآز 

اك في النشاطات  من االشتر في الجزائرمنع منّظمات المجتمع المدنيُتو. اإلنسان أو التنمية

على الّرغم من هذه القيود، يوجد في الجزائر عدد لكن و. الحزب الحاآمبعد موافقة السياسّية إّال 

 .آبير من الجمعيات الخيرّية العاملة مع المزارعين والشباب والنساء واالّتحادات التجارّية

 

 البحرين
  عليها ويفرض في البحرينني منّظمات المجتمع المد عمل1989عام في الينّظم قانون صادر 

في حّث التحرير السياسي منذ توّلي الشيخ حمد بن عيسى الخليفة السلطة قد و. عددًا من القيود

، أنشأت الحكومة لجنة حقوق 1999عام الوفي .  جديدةأهلية منّظمات تأسيس على 1999عام ال

وفي نهاية .  النسائيةة البحريننيات آما أنشئت جمعّيينسان ومن ثّم أنشئ اّتحاد النساء البحراإل

، منح بيان 2002عام الوفي .  منّظمة غير حكومّية350، تّم تسجيل أآثر من 2003عام ال

وقد بلغ عدد .  من غير المواطنين حّق تشكيل اّتحادات واالنضمام إليهافيهمملكّي العمال بما 

في لكن و. معيات النسائّيةالجوتزايد عدد  اّتحادا تجاريا 40 االتحادات حاليًا في البحرين

 . عاد القمع ليسود على هذه الجمعياتالسنوات األخيرة

 

  نشاط المجتمع المدني في البحرينقمع
. ، اعتقل مسؤولون من مرآز البحرين لحقوق اإلنسان وأقفل المرآز2004سبتمبر /في أيلول

 الشورى في  إلى مجلسرسالة" 19الماّدة "ومنظمة منّظمة العفو الدولية قد وّجهت و

حرّية التعبير من مشروع قانون يهّدد ا مقلقهان فيها عن  تعّبر2006عام  من اليونيو/حزيران

، تّم التضييق على المدافعين عن حقوق اإلنسان بما في ذلك 2006عام الوفي . الجمعياتوحرّية 

 تزال منّظمة وال.  عليهمعتداءاال أو هم اتهامات إجرامّية خاطئة أو تهديدمقاضاتهم بعد توجيه

حقوق اإلنسان في البحرين قلقة حول التضييق المستمّر على الصحافيين لدى تغطية مسائل 

 ".حّساسة "ين البحر فيتعتبرها السلطات
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 مصر  

الجمعيات  فضًال عن األآثر نشاطًا في المنطقة مراآز الدراسات والبحوث بأحد مصر تتمّيز

 الدائمة التي يصّدق عليها حالة الّطوارئولكن . الخيرّيةلمرأة والجمعيات المناضلة لحقوق ا

 بشكٍل آبير تحّد  1981عام في الحسني مبارك باستمرار منذ أن أعلنها الرئيس مجلس الشعب 

 ترهيب من ، 2002عام في ال ،زاد قانون الجمعيات المراجعقد و. من أنشطة الجمعيات

 هذه  على نشاط  المفروضةالقيودومن المنّظمات غير الحكومّية والمعارضة المصرّية 

تفكيك أّي ب وسمح لوزارة الشؤون االجتماعية وليس للمحاآم جمع التبرعاتوعلى ات المنّظم

البالغ عددها آاّفة آما ألزم الجمعيات المصرّية .  تقوم بنشاطات غير قانونّيةتعتبرها جمعية

لبات بعض منّظمات حقوق فضت ط ُر حيث في وزارة الشؤون االجتماعيةبالتسّجل 16000

المشارآة في النشاطات بوال يسمح للمنّظمات غير الحكومّية . اإلنسان المنشأة منذ وقت طويل

 لديها وأن يكون  تكون مسّجلًة، وأن"المصلحة العاّمة"النقابّية أو السياسّية، ويتوّجب عليها خدمة 

 آانت مسّجلة بصفتها إذاسياسّية إّال ات في النشاطات التشترك الجمعيينبغي أن وال . نظام داخلّي

 نتسجيل منّظمتيطلبي ، رفضت وزارة الشؤون االجتماعّية 2003عام الوفي . أحزاب سياسّية

 .نساناإلحقوق في مجال بارزتين 

 

 مرآز ابن خلدون للدراسات اإلنمائّية
عّدة أسابيع  من باحثيه والشرآاء فيه ل27، تّم اعتقال مؤسس المرآز و2000يونيو /في حزيران

تّم الحكم عليهم قد و. وقامت المحاآم األمنّية في الدولة باستجوابهم وباّتهامهم وبمحاآمتهم

 شهرًا من المّدة تّم 15وبعد إمضاء . باألشغال الشاّقة لمّدة تتراوح بين الّسنة إلى الست سنوات

ئ المّتهمين من آاّفة وبّر .السابقةأحكام إطالق سراحهم آّلهم عندما نقضت محكمة مصر العليا 

بحاث والحصول على حرية إجراء األوأقّرت حقوق المرآز الّدستورّية بالمنسوبة اليهم الّتهم 

 . والنشرالتمويل

 

 

 العراق 

وآان نظام صّدام . ، آان المجتمع المدني مقّيد بإحكام2003مارس /قبل غزو العراق في آذار

 آل من يتعامل معّرضفي العراق بالجواسيس وآان  العاملة ةيصّنف الوآاالت الدولّية القليل

بعيدان آّل البعد وآان مفهوم المنّظمات غير الحكومّية و ثقافة المجتمع المدني الحّر . خطر آبيرل
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 بأعداد آبيرة، عّزز وصول المنّظمات غير الحكومّية 2003عام ال وفي. عن المجتمع العراقي

 هذا المفهوم وما زال. القوات العسكرّية المحتّلةعامل مع يتأّن المجتمع المدني ب المفهوم السائد

 لالنقسام جّراء المنّظمات الّنسائّية قد تعّرضت و. الحالي مناخ عدم الّثقة الخاطىء سائدًا في ظل

خاّصة تلك المدعومات من و االغتراب، المجتمع المدني عائدات من  فيالتوّترات بين ناشطات

 لتبية قائمةأهلية منّظمات وثمة .  رزحن تحت حكم صدامتناشطا و،الواليات المّتحدة

 . ها ملزمة على العمل خفية ألسباب أمنيةلكّنو في المجتمع االحتياجات االنسانية المتزايدة

منّظمات الخدمات االجتماعية ذات الّصلة باألحزاب السياسّية وبالمتمّردين مع ارتفع عدد و

ة الهالل ومازالت جمعّي.  البالدالعراقيين أآثر فأآثر داخلازدياد التوّترات الطائفّية وتشريد 

 أرجاء البالد لكن بخطر  آافةالعمل فية التي تستطيع  الوحيدالجمعية العراقية األحمر العراقي

لجنة قد اتخذت و.  قوات االحتاللمن قبل عملها بوقففريق العمل وبخطر مستمّر على شديد 

 منّظمة 80 تضّم  مظالتية وهي مجموعة،)NCCI(ي العراق تنسيق المنّظمات غير الحكومّية ف

 . مقرًا لها عّمانمن ،غير حكومّية محلّية ودولّية

 

 األردن

وتتمّتع المنّظمات غير . 1966عام ال وفقًا لقانون حزبييحّظر استخدام الجمعيات ألّي هدف 

 في التحرير إذ إنها شارآتإحدى أفضل البيئات السياسّية في العالم العربي بالحكومية األردنّية 

 الجمعّية األردنّية لحقوق المواطنين ولكن على الرغم من ذلك قد تّم إغالق. السياسي لبالدها

)JSRC (شبكة منّظمات غير حكومّية إنمائّية في األردن وثمة. 2002أآتوبر /في تشرين أّول 

 المنّظمات  عدد فيملحوظرتفاع اقد ُسّجل و. االنمائية آافةمنّظمات لديها قاعدة بيانات تشمل ال

التي  بعد سياسة التحريرغير الحكومّية والجمعيات الخيرّية المسّجلة في السنوات القليلة األخيرة 

اليهم  السلطات األردنّية تشيرالذين (أّدى تدّفق الّالجئين العراقيين قد و.  الحكومةتعتمدها

ات األردنّية من الجمعيات اّلتي تقّدم لهم  إلى حذر السلط")مؤّقتينالزائرين ال" أو ضيوفبال"

 .المساعدة

 

 الكويت

 المنفعة العاّمة واالّتحادات  ذاتجمعياتيعتبر المجتمع المدني محدودًا نوعًا ما ويتألف من ال

ويمنع القانون الجمعيات االشتراك . الّتجارّية والمجموعات غير الرسمّية مثل الجمعيات التعاونّية

 منفعة  ذاتوتحصل تقريبًا آاّفة الجمعيات المسّجلة على أّنها جمعيات. اسّيةفي النشاطات السي



 20

الموّظفين  تشّجع تكاليف حضور المؤتمرات و الدولةتغطيآما . من الحكومةعاّمة على التمويل 

وعلى . لهذا القطاعالتمويل تؤمن مساعدة منّظمات المجتمع المدني وعلى  في القطاع العام

 بالتالي تقوم و آّلهايغّطي دعم الدولة تكاليف منّظمات المجتمع المدني، ال الرغم من ذلك

 40000 جمعّية تضّم 55قد بلغ عدد الجمعيات حاليًا و. منظمات عدة بجمع التبرعات بنفسها

 والتحّرر االقتصادي المساواة بين الرجل والمرأةعلى عملها بشكٍل رئيسي عضو وترّآز 

 مية فضًال عن مئات المنّظمات غير الرسمّية وغير المرّخصةوالسياسي وتعزيز القيم اإلسال

إذ ال تتمتع بالصفة القانونية، وهي تعقد  ةالحكوم من الماليالدعم لى عال تحصل التي 

 دورًا هي تؤديعدد هذه الّديوانيات في السنوات األخيرة و ازدادقد و. منازلالفي اجتماعاتها 

  تتعّلق الخاّصة لمناقشة مسائلنديوانياتهللنساء في الكويت آما و. مهمًا في العملّية السياسّية

 مالي دعم الكويت االّتحادات الّتجارّية ويحصل بعضها على آما تبرز في. المصلحة المشترآةب

 .استقاللّيتهاولكن على حساب آبير من الدولة 

 

 لبنان       
الدولة العثمانية في   لعهد يعودوقة يعتبر قانون الجمعيات في لبنان من القوانين األقدم في المنط

 هيكليتهامنّظمات المجتمع المدني إعالم وزارة الداخلّية عن وجودها ووينبغي ب. 1909لعام ا

وقد وصل عدد .  فقط1999عام ال جمعّية جديدة في 1100حوالى قد تم تسجيل و. الداخلّية

 نقابات المحامين تعتبرو. ة جمعّي250حوالى الى في لبنان الجمعيات العمالية واالتحادات 

ويعّد .  آما في آاّفة أرجاء العالم العربي فاعلةوالمهندسين والصحافيين والمحاسبين واألساتذة

التي جمعيات الويعود تاريخ بعض .  االّتحاد التجاري الّرئيسيفي لبنانالعاّم  يّتحاد العّمالاال

ال تلتزم هذه الجمعيات بطائفة معّينة  عشر و القرن التاسعالىالخدمات االجتماعية في لبنان تقّدم 

عترف بها رسميا آمجموعات الم(المتعّددة في لبنان بل تشمل خدماتها الطوائف المختلفة 

 ).إثنية/دينّية

 

، وبدولة  بعدم االستقرار السياسيتّتسم المجتمع المدني الّلبناني في بيئة فريدة من نوعها تطّور

، وبمشاآل اقتصادّية مزمنة، وبترآيبة اجتماعّية متقّلبة قانون بسيادة واستبدادّية،ضعيفة وغالبًا 

لسياسات محدود نسبيًا با المجتمع المدني تأثيروإّن . طائفّية، وبتدّخل خارجي في الشؤون الّلبنانّية

 عّدة منّظمات لبنانّية بالشفافّية خاّصة تلك تّتسموال . مهم جدًا أّن دوره في تأمين الخدمات إّال

 فجوة بين الدور آما وأن هنالك.  يسيطر عليها أصحاب نفوذ التي أو معينةعائلةلمحسوبة على ا

 .وضعفه في ممارسة هذه القيم المجتمع المدني في تعزيز القيم الديمقراطية يؤديهالفعلي الذي 
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تي  بعد نهاية الحرب األهلية اّلملحوظ في لبنانازداد عدد منّظمات المجتمع المدني بشكل لقد 

 أو أّدى إعادة ظهورقد و.  الدولة الّلبنانّيةوالتي شّلت 1990 الى العام 1975العام دامت من 

 وتعزيز الّثقة الوطنّية الى إعادةطائفّية تتبّنى جداول أعمال غير سياسّية  تأسيس جمعيات غير

 .المواطنّية

 

ليس  2006زب الّله في صيف لنزاع المدّمر بين إسرائيل وحعن ا آما أّدت النتائج التي ترّتبت 

تقديم و اإلغاثة التحّول الى وإّنما أجبرت المجتمع المدني علىالى القضاء على أي أمل فحسب 

منها من خسر لبنانّية بالنزاع وأهلية تأثرت عدة منّظمات قد و. المساعدة لضحايا الحرب

ّن إذ إ ًةوارئ معّقدلطا ت االستجابة غير المنّسقة لحالةوآان. المكاتب واألصول والسجالت

قد سعت منظمات و. خدمات اجتماعية الذي يقّدم حزب الّلهالفاعل الرئيسي في هذا النزاع هو 

الى تأمين غّزة األمم المّتحدة ومنّظمات المجتمع المدني غير الحكومّية الدولية في لبنان آما في 

 .المجتمع المدنيالخدمات الى جانب الناشط االبارز في 

  

 نّظمات المجتمع المدني في لبنانتنسيق م
 :يوجد في لبنان عدة منتديات لتنسيق عمل منّظمات المجتمع المدني

 خدمات اجتماعّية ويعّزز حقوق المجموعات ملتقى الهيئات اإلنسانية غير الحكومية يوّفر

 جهود المنّظمات غير الحكومّية اإلنسانية، نّسقيوالمجموعات المحرومة، و للخطر المعّرضة

 .تعاون مع مؤسسات الدولة والجمعيات اإلنسانية الطوعّية واألجنبّيةيو

 

  أيضًا على تنسيق العمل اإلنمائي  تجّمع المنّظمات غير الحكومّية التطوعّية الّلبنانّيةيعمل

ويساعد الجمعيات المدنية الخاّصة ويساهم في التشريعات الّلبنانّية ويتعاون مع . االجتماعي

 ًاسانّية ويمّثل أعضاءه أمام السلطات الدولّية والوطنّية والعاّمة، وينّسق منتدى مدنيالمنّظمات اإلن

 .للتنمية

 

 الموجودة في لبنان هي واحدة من عّدة شبكات شبكة منظمات المجتمع المدني العربية للتنميةإّن 

عام في ال) ANND(وتأسست شبكة منّظمات المجتمع المدني العربية للتنمية .أو منّظمات إقليمّية

التنمية، : ة هيي ثالثة برامج رئيسلديهاو.  دولة عربّية12 منّظمة في 45 وآانت تضّم 1996
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 الحمالت قيادة الشبكات وإنشاء من خالل األبحاث ووتعمل. الديمقراطّية، والعولمة والّتجارة

مات اإلعالم واالتصال وآسب التأييد لمشروع قرار و بناء قدرة المنّظمن خالل وسائل و

 . األعضاء والمشارآة الفعلية في الّلقاءات واألحداث اإلقليمّية والدولّية

 

 

 ليبيا  

 إّتحاد الغرف التجارية إلى واينضّمويمكن للعّمال أن . ال يوجد منّظمات مستقلة فعليا في ليبيا

ومة أيضًا آما أنشأت الحك. ديره الّلجان الشعبّية العاّمةت و1972عام في الالوطني اّلذي أنشئ 

 عّدة تضّم اّلتي مؤسسة القذافي للتنميةو 1998 عام في الجمعّية حقوق اإلنسان العربية الّليبّية 

الهادفة الى تأسيس  وغالبًا ما تقمع الجهود  سائدًااعتقال النقاد والمصلحينوما زال . أجهزة

 .جمعية

 

 المغرب
قد شهد البلد و. 1914عام اللى المغرب إيرعى شؤون الجمعيات في يعود تاريخ أّول قانون 

 أخرى تعنى بشؤون المرأة  باالضافة الى جمعيات تحرآًا فاعًال مناضًال لحقوق االنسان

عدد قد ازدادو. حرّيةالستقاللّية واال بنوع منوجمعيات ثقافّية ومجموعات شباب اّلتي تتمّتع 

. 1999عام في الادس ملكا  منذ أن أصبح محّمد الس بشكل ملحوظالمنظمات والجمعيات الخيرّية

الذي الذي ُأقّر مؤخرًا و في قيادة حملة قانون وضع األسرة فاعلةوآانت حرآة حقوق المرأة 

 ةلا في تعزيز العدايضًا فاعلةوآانت حرآة حقوق اإلنسان . في المنطقةتطورًا يعتبر األآثر 

 المصالحة واإلنصاف وآان نصف أعضاء لجنة.  الماضيةالخروقات وفي التعامل مع ةاالنتقالي

 ممّثلين عن  التي شهدتها البالد انتهاآات حقوق اإلنسان آانت تعالج موضوعفي البالد اّلتي 

تجارب من عّدة ترتكز  جّدًا متطّورة معّقدة وتدابيرتبعت الّلجنة او. المنّظمات غير الحكومّية

ت قرارًا نهائيًا شامال  وأصدر2005عام الوأنهت الّلجنة عملها في نهاية . في العالمبلدان 

 .عادًالو

 

 قانون أسرة جديد في المغرب
مثال عن حمالت المنّظمات غير الحكومّية الناجحة لإقرار قانون األسرة الجديد في المغرب إن 

التي إلصالحات ف. تلجأ الى االبداع واتخاذ االجراءات الفعالة لتحقيق االهداف المرجوةاّلتي 
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 قانونيا نفسها وال يلزمها على ة وصيآثيرة، إذ يسمح للمرأة أن تكونالقانون الجديد يتضّمنها 

 عن آما يمكنها التخلي من الّذآور في ما يتعّلق بالّزواج والتعليم والتوظيف أنسبائهابقرارات 

وادرج تعّدد الّزوجات .  عامًا18 سّن الزواج إلى  القانون الجديدورفع.  أرادتإذاهذا الحّق 

على الّزوجة األولى إعطاء موافقتها آما يجب منع تحّد من هذه الظاهرة إذ تتحت قيود جديدة 

ويجب أن يعطي قاض موافقة على آاّفة حاالت . إبالغ الزوجة الثانية بوجود الزوجة األولى

آما يعطي . تعّدد الزوجات مسندًا موافقته على دليل منح الزوجتين وأوالدهما مكانة متساوية

 ينفية الحّق في الطالق على أساس تعّدد الّزوجات ويسمح بعقد زواج القانون الجديد المرأ

. في إجراء الطالقويعطي القانون الجديد المرأة حقوقًا متساوية . إمكانّية تعّدد الزوجات مستقبًال

ال يمكن أن يكون أّي طالق نهائيا إّال إلى حين يتّم آما . وال يعتبر الطالق الشفهي ملزما قانونيًا

وتعطى . أصول الزوجين بالتساوي وحين تدفع أّي ديون مستحّقة للزوجة واألوالدتوزيع 

. األفضلّية اآلن في وصاية األطفال إلى الوالدة ويندرج اآلن األحفاد في إرث أجدادهم لجهة األّم

 

ظهرت في العقدين األخيرين عّدة مجموعات نسائّية في المغرب تطالب بالمساواة بين الرجل 

.  إلى هذه المجموعات نظرة متفّهمة ومكّملة لجهود اإلصالح الحديثةالدولةونظرت . والمرأة

، أسس الملك محمد السادس لجنة ملكّية مؤلّّفة من سلطات دينّية وخبراء 2001عام الوفي 

آجزء من جهده لعكس صورة ) مدّونة(قانونيين لطرح توصيات لتعديل قانون وضع األسرة 

 الموافقة باإلجماع رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، قّدم 2004فبراير /وفي شباط. حديثة

 قانون األسرة مكانويحّل التشريع الجديد . على قانون األسرة الجديد إلى الملك محمد السادس

 .الموجود في المدّونة السابقة

 

ال في حملة ة تعنى بشؤون المرأة جمعي 200يضّم من خالل تحالف لقد تمّ  تحقيق هذا األمر 

وحمل التحالف مطالب إلصالح قانون . 2004  العام حتى1999عام السابق لها دامت من 

آما .  ومفّكرين إسالميين فقطنساء وليس رجالتضّم جنة استشارية وطالب بتأليف ّلاألسرة 

وآانت عملّية . اقترحوا أن تضّم الّلجنة خبراء قانونيين وعلماء اجتماع واقتصاديين وعلماء نفس

واستغّلت األحزاب . تغيير عملّية طويلة ومعّقدة وتتضّمن عدد من الجمعيات الشريكةالإحداث 

واستخدم المحافظون المساجد واإلعالم إلضعاف عمل المرأة . السياسّية الدين ألسباب سياسّية

 مع مجموعات للتواصوأنشئ حلف واسع أثناء الحملة .  مناهضة لمطالبهاآما نّظموا تظاهرات

المشاآل  المطلوبة عادلة ويمكن أن تحمل الحلول لبعض  التعديالتولكي يظهر أن في المجتمع
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 محادثات على الصعيد الوطني وأصّرت المجموعات النسائّية على آما عقدت. االجتماعّية

ونّظمت الجمعيات النسائّية . مواقفهّن مناقشة بقّوة القانون القائم على المساواة بين الرجل والمرأة

 .يطالبون بالتغييرات رجل وامرأة 500000شدة ضّمت حوالى مسيرات حا

 

 

 األراضي الفلسطينّية المحتّلة 

 من أآثر تنوعًا من تلك الموجودة في البلدان األخرىغّزة مجموعة و الضّفة الغربّية تضّم

مراآز منّظمات حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والجمعيات الخيرّية وجمعيات تقديم الخدمات و

ست وثالثون االنترنت ويبلغ عدد تلك الموجودة بفعالية على  . ث والجمعيات المهنّيةالبحو

مناهضًا المجتمع المدني قد تطّور و .منّظمة غير حكومّية على األقّل وستة عشر مرآز بحوث

 الخدمات الصحّية ومنع ًااقتصاديشّد الخناق سياسات اضطهاد الحقوق والحريات وولحتالل لال

الثغرات في الخدمات اّلتي مجتمعًا  المجتمع المدني سّدو.  فضًال عن خدمات أخرىوالتعليمّية

 1967عام في السلطات االحتالل في الفترة الممتّدة بين احتالل الضّفة الغربية نجمعت عن 

 األوامر العسكرّية اإلسرائيلية بشّدة حّدتو. 1994 في العاموتأسيس السلطة الوطنّية الفلسطينّية

نشاطات  النشاطات المدنّية ومن 1981عام في ال الصادر 686 األمر العسكري رقم اهبما في

من الخدمات الصحية % 60أآثر من  حاليًا بتقديم المنّظمات غير الحكومّيةوتقوم ". المؤسسات

من % 95تأمين من مراآز إعادة التأهيل و% 90من المستشفيات و% 42 وإدارةاألولّية 

 جمعيات المجتمع المدني في غياب الحكومة تؤديه اّلذي األساسيجة للدور التعليم التمهيدي آنتي

في القطاع الزراعي باالضافة الى االحتياجات العاملين آلالف  آما تقّدم الخدمات .الفاعلة

 25ويوّظف قطاع المنّظمات غير الحكومّية الفلسطينّية أآثر من . مجتمع الفلسطينياألساسية لل

 من الضغوط التي تهّدد رغم ناشطة على العّدة وسائل إعالم خاّصة ما زالت .12"ألف شخص

فتح من غّزة في حرآة   بإبعادحماسقامت حرآة حرية الصحافة في الضّفة الغربّية وغّزة منذ 

 . 2007يونيو /حزيران

 

آما ). PNGO(ينتمي عدد آبير من المنّظمات إلى شبكة المنّظمات غير الحكومّية الفلسطينّية 

 في ما يتعّلق ايصال مطالبهاالة جّدًا في المنّظمات غير الحكومية واالّتحادات التجارّية فّعوإّن 

                                                 
12 pdf.5R-EIA-III-PNGO/Newsletter/resources/org.ectproj-pngo.www  
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ويمنع مشروع قانون جديد المنّظمات غير الحكومّية . 13بالجمعيات الخيرّية وقوانين العمل

 لـ أعضاء من اقامو. اطات السياسّيةالفلسطينّية والجمعيات الخيرّية من االشتراك في النش

)PNGO ( بإعادة دراسة مشروعالعاملة على النطاق المحلي فضًال عن أعضاء من المنّظمات 

وأعطى . للمجلس التشريعي الفلسطينيوقّدموا وجهات نظرهم قانون المنّظمات غير الحكومّية 

 للجمعيات الخيرية والمنّظمات غير 2000عام في ال الصادر 1القانون الفلسطيني الموجود رقم

  منّظمات غير حكومّية وجمعيات خيرية ومهنية واجتماعيةتأسيسفلسطينيين حّق الحكومية ال

 في ، آان آّل من القانون العثماني للجمعيات الخيرية الصادر2000عام الوقبل . واالنتماء اليها

  للجمعيات الخيرية ال يزال1966 عامفي ال الصادر 33 ومن القانون األردني رقم 1907عام ال

 . المفعولساري

 

أدى فوز حماس في قد و.  في فلسطيناتمساعدتقّدم ال عّدة مؤسسات دولّية ومؤسسات تنشط

 إلى انسحاب الدعم الخارجي المقّدم إلى السلطة 2006يناير /االنتخابات الوطنية في آانون ثاني

 .القطاع العام من رواتبهم لعّدة أشهر مّما حرم موظفي الوطنية الفلسطينية

 

التمويل من  1997 الذي تّم اطالقه في العام الفلسطينيةنّظمات غير الحكومّية مشروع الميتلقى 

ي آندا وإيطاليا والسعودية والمملكة المّتحدة والمصرف اإلنمائي اإلسالمومن  البنك الدولي

 :ةيثالثة أهداف رئيس وله وجمعية الخدمة االجتماعية

 المنّظمات غير من خالليني لمهمشين في المجتمع الفلسطاخدمات للفقراء وتقديم ال )1(

 ؛الحكومّية

من  التمويل القدرات المؤسساتية للمنّظمات غير الحكومّية التي تحصل على تطوير )2(

  هذا المشروع؛خالل

دعم الجهود اّلتي تبذلها السلطة الفلسطينّية الوطنية وقطاع المنّظمات غير الحكومّية  )3(

لتطوير اطار عمل  في ذلك تقديم الدعم بما في ما بينها عملالالفلسطينّية لتعزيز عالقة 

 .قانوني مالئم

 

                                                 
أنظر على سبيل المثال الى الرسالة التي وجهتها منظمات المجتمع المدني الى اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حول تعديل  13

 ، 2005مايو /أيار28قانون الجمعيات الخيرية والجمعيات العاملة على النطاق المحلي في 
htm.05_05_28_PLC_letter_en_NGOlaw/net.pngo.www://http   
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 لدعم قطاع المنّظمات غير الحكومية وضع الياتلمشروع إلى ا ة من الثالثتسعى المرحلة

بر أنواع ع الفاعلة جتماعية االخدمات ال إلى  الفقراء والمهمشينالفلسطينّية وإلى تحسين وصول

 .جتماعيةاالخدمات ال في تقديمبناء القدرات يمها ل التي يتّم تصمنشطةاألمنح والمختلفة من 

 

 عدة أجهزة لتنسيق منّظمات المجتمع المدني في فلسطين بما في ذلك شبكة المنّظمات غير هنالك

الحكومية الفلسطينية واّتحاد الجمعيات الخيرّية العام و الجمعية الوطنية للمنّظمات غير 

 التشريع حول المنّظمات والعادة دراسة للمدافعةض وتنّسق أحيانا مع بعضها البع. الحكومية

 .غير الحكومّية والجمعيات الخيرّية

 

 شبكة المنّظمات غير الحكومّية الفلسطينّية 

 آأعضاء على موقعها مدرجة منّظمة 90وتضّم أآثر من  1993 عام في التأسست 

د والشباب وتنمية لزراعة وتنمية األعمال واألوالآ قطاعات هي ناشطة عدةااللكتروني، و

المجتمع وحماية المستهلك والثقافة والّديمقراطية والبحوث واإلعالم واالّتصال والتعليم والمسنين 

وإّن الهدف .  الخاّصة والمرأةاالحتياجاتوالبيئة والصّحة وحقوق اإلنسان والمساعدة القانونّية و

 المنّظمات تؤديهز الدور اّلذي تعزي"  لشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية هو األساسي

غير الحكومية من خالل المساهمة في تنمية وتقوية المجتمع المدني ضمن دولة فلسطينية مستقّلة 

 PNGO ـوتهدف ال". قائمة على مبادئ الديمقراطية والعدل االجتماعي واحترام حقوق اإلنسان

 :إلى

 المساهمة في المقاومة الفلسطينّية إلنهاء االحتالل؛ •

 لدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني محليا وإقليميا وعالميا؛ا •

 ؛ فاعلةسياسات عامةوئم التشريع مب المطالبة •

 تعزيز التنسيق ضمن قطاع المنّظمات غير الحكومّية؛ •

 تعزيز القيم الديمقراطّية ضمن المجتمع الفلسطيني؛ •

 .                 تعزيز قدرات المجتمع المدني التنظيمّية
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 انعم
 تقوم بنشاطات سرّية  التي بالنظام االجتماعي أوأنشطتها تخّليمنع تأسيس الجمعيات اّلتي 

وال يوجد عّدة منّظمات غير حكومّية مسموح بها أو فعلّية في . او ذات طبيعة عسكرّية

 إذ يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة المجتمع المدني محدود وضعيفف. عمان

تمّول الحكومة ( جمعّية نسائّية وافقت عليها الحكومة 42باالضافة الى ة  منّظم12حوالى 

ال و.   سنتين هو لتسجيل منّظمة غير حكومّيةة المطلوبالمدة  معّدلّنأو، آما )بعضها جزئيا

ّن الجمعيات الصناعّية آما وأ. تسمح الحكومة بتأسيس منّظمات حقوق إنسان مستقّلة

وتعمل إنتراك مع المنّظمات غير . دات التجارية محظورةوالنقابات المهنّية واالّتحا

 . لتعزيز المجتمع المدني عدة استراتيجيات وضعالحكومّية والحكومة على

 

 قطر 

.  أقّله مقارنة مع معظم دول الخليج األخرىتحريرًا أساسيًا قطر في السنوات األخيرة شهدت

 عن تأسيس لجنة حقوق إنسان 2002عام  في الوأعلن األمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني

ولفتت الّلجنة االنتباه . وطنية مؤّلفة من ممّثلين من وزارات الحكومة ومن المجتمع المدني

لكن لم يتّم و.  قانون عمل جديد وضعإلى انتهاآات حقوق العمال األجانب ودعت إلى

وأّن األحزاب  آماحقوق اإلنسان وحقوق المرأة المناضلة لالمستقّلة  منّظماتالترخيص لل

عام  في ال)QACA (الخيريةالسلطة القطرية للنشاطات وتأسست . السياسية محظورة

موافق عليها منظمات أهلية  وبضعة لإلشراف على عمل الهالل األحمر القطري 2004

سبتمبر في في / ويعود تأسيس هذه السلطة لرغبة قطر بعد الحادي عشر من ايلول.رسميا

وعملت إنتراك والجمعية . ا تراقب تدّفق األموال التي قد تخدم االرهاباالظهار للعالمم بأنه

  ولكن ثمة.السلطة القطرية للنشاطات الخيريةالخيرية إلنكلتراعلى تقديم النصائح إلى 

المستقلة المرّخص لها وهذه السلطة التي ال واضحة بين منّظمات المجتمع المدني توترات 

 .منّظمات المجتمع المدنيأو ستراقب سياسة عدم التدخل  ستّتبع اآلن ما إذا ُيعرف حتى

 

 السعودية
 آما صرح. 2003عام ال العاهل السعودي عن إنشاء منّظمة صحفّية مستقّلة في أوائل أعلن

وأسست المنّظمة الوطنّية لحقوق . 2003عام العن تشكيل منّظمة حقوق إنسان في منتصف 

 وعالجت مئات القضايا المتعّلقة بالتوظيف 2004فبراير /اإلنسان في السعودّية في شباط
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، أعلنت 2005عام الوفي .  والسجونالمنزلي والعنف االجنسيةوالبيروقراطّية والقضاء و

ال األجانب ومعاقبة أرباب الحكومة  عن تأسيس إدارة خاّصة مكّلفة بحماية حقوق العّم

دمات في المنازل تتعّرضن  من الخاىوتتلّقى اإلدارة شكاو.  إليهمالذين يسيئونالعمل 

ويمنع أّي رّب عمل يتخّلف عن دفع راتب .  واإلساءة وال تدفع أجورهّن الجنسيللتحّرش

ويشّكل المصلحون والناشطون شبكة . الخادمة من توظيف خادمة أجنبّية لمّدة خمس سنوات

اإلصالح تّمت المطالبة عّدة مرات بقد و. غالبًا ما يتّم استهدافهم وسجنهملكن  ومستقلة

 .وبمشارآة شعبّية أوسع

 

 سوريا
التصّرف في عّدة مجاالت بلحكومة ل 1963عام التسمح قوانين الطوارئ المفروضة في 

ومنذ فترة قصيرة . ويشّكل إلغاء القانون العرفي أولوّية للمصلحين في سوريا.  األمنباسم

وعات غير الرسمّية ، اجتمعت المجم2000يوليو /بعد تسليم السلطة لبشار األسد في تموز

في منازل خاّصة لمناقشة مواضيع االقتصاد وحقوق اإلنسان والسياسة فضًال عن مواضيع 

 2000نوفمبر / تشرين ثاني16 معتقل سياسي في 600وأطلق الّرئيس سراح . أخرى

وسمح ألعداد آبيرة من أعضاء األخوان المسلمين غير القانونيين المنفيين بالعودة إلى 

وانتهت فترة تسامح بشار . سارية، ظّلت قوانين الطوارئ كن على الرغم من ذلكول. ديارهم

 عندما أوقفت السلطات عشر قادة معارضين ضمنهم 2001أغسطس /األسد فجأة في آب

واّتهم النائب رياض سيف الذي منح بعض الحرّية إلنشاء حزب . اثنين من مجلس الشّعب

. ومنذ ذلك الوقت حصلت سلسلة اعتقاالت. همعارضة ناشئ بعقد منتدى أسبوعي في منزل

 حقوق اإلنسان وغيرهم من ن في مجالناشطوالزال المصلحون والكتاب والمحامون و وما

 واّتحاد للتجار اّتحاد واحد وهنالك. 14 عليهماالعتداءالناشطين معّرضين لخطر االعتقال و

 اّتحادات تجارّية أو جمعيات وال يسمح بتأسيس أّي. للنساء لهما فروع في آاّفة أرجاء البالد

 .وال يوجد في سوريا منّظمات مجتمع مدني مستقّلة بكّل ما للكلمة من معنى. نسائّية مستقّلة

 

 تونس
ارتفع عدد قد و. 1888عام ال في تونس إلى يرعى عمل الجمعياتيعود تاريخ القانون اّلذي 

سعة من النشاطات الرياضّية تغّطي مجموعة واهي  في الثمانينات وبشكل ملحوظالمنّظمات 

ثقافّية الفنّية والنشاطات والنسائّية النشاطات ال الخدمات االجتماعّية، فضًال عن ووالعلمّية 
                                                 

14 index/syr-eng/library/org.amnesty.web://http  
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ويمنع القانون المنّظمات غير الحكومّية من ممارسة العمل . التي تعتبر األآثر شيوعًا

ن مؤسسي جمعّية ما ويطلب م.  أن تكون مسّجلة في وزارة الداخلّيةآما ينبغيالسياسي 

وتتطّلب . تقديم ميثاق الجمعّية وقوانينها الداخلّية إلى الوزارة من أجل الحصول على إيصال

وفي السنوات األخيرة، . لقاءات المنّظمات غير الحكومّية العاّمة موافقة مسبقة من الوزارة

ضييق والتهديد حقوق اإلنسان والمدافعون عنها وعائالتهم إلى التن في مجال تعّرض ناشطو

مّما أّدى الى إقفال بعض وغالبا ما ال يسمح لهم بالسفر إلى خارج البالد. واالعتقال المتكّرر

 .مراقبة مراسالتهاالجمعيات و

 

، تّم الحكم على المحامي محّمد عّبو وهو مدافع عن حقوق اإلنسان 2005أبريل /في نيسان

رنت تنتقد السلطات التونسّية وتستنكر بالسجن ثالث سنوات ونصف لنشره مقاالت على االنت

يونيو /الستئناف إّال أّنه ظّل في السجن حّتى عفي عنه في حزيرانباوأقّر الحكم . التعذيب

، اعتبرت مجموعة األمم المّتحدة العاملة على 2005نوفمبر /وفي تشرين ثاني. 2007

ن العالمي لحقوق اإلنسان  من اإلعال19 للمادة ًااالعتقاالت العشوائّية اعتقال عّبو انتهاآ

، 2006أبريل /وفي نيسان.  من االتفاقية الدولّية حول الحقوق السياسّية والمدنّية19وللمادة 

إثر  وبتهديده ألسد جوهرياقامت القوات األمنية بالتضييق على المدافع عن حقوق اإلنسان 

 ”Torture Victims against Impunity“ " الحصانةضدضحايا التعذيب "تأسيسه 

 .العدالةتدعو الى مثول ممارسي التعذيب أمام وهي منّظمة 

 

نوفمبر /تشرين ثانيفي برعاية األمم المتحدة  للمعلومات للقّمة العالمّيةأثناء التحضير وفي 

وتواصل . الّرئيسيينن في مجال حقوق االنسان ناشطيلل، ازداد اضطهاد الدولة 2005

دولّية من خالل المعلومات الهدف إلى تطوير تبادل انت تآاالضطهاد في أثناء القّمة اّلتي 

 .استخدام تكنولوجيا جديدة

 

 

 اإلمارات العربّية المّتحدة
ينبغي الحصول على موافقة الحكومة من أجل التجّمع وتأسيس الجمعيات إذ ينبغي أن 

 وهو أمر يطّبق في بعض السلطات المحلّيةتستحصل آل جمعية خاصة على الترخيص من 

ّجل آاّفة المنّظمات غير الحكومّية في وزارة العمل سأن تآما ينبغي  .االمارات فقط

 تدّخل  دون غير المسّجلة علنا مناألهليةوالشؤون االجتماعّية فيما تعمل بعض المنّظمات 
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 . منّظمة100 حوالى الىمسّجلة المحلّية ال  حاليًا وصل عدد المنظمات األهلية .الحكومة

 من التطّرق علناًً الى على النشاطات اإلنسانّية واالجتماعية األهلية عملهامات وترّآز المنّظ

وتحصل المنّظمات غير الحكومّية المسّجلة على مساعدات أو تمويل من . المسائل السياسّية

، وافقت اإلمارات العربية المّتحدة 2006مارس /وفي آذار. حجم عضويتهال وفقًاالحكومة 

االضرابات ّن االتحادات التجارية وأوآما . وق اإلنسان اإلماراتّيةعلى تشكيل جمعية حق

 محظورة ومع ذلك قام عدد آبير من الموّظفين غير اإلماراتيين بعدد الجماعيالتفاوض و

 . باتاضرمن اال

 

 اليمن
منّظمات غير الحكومّية اليمنية المشارآة في العمل  على عدم السماح للالقانونينص 

. تعمل المنّظمات المحلّية واألجنبّية من دون عرقلة جدّية في اليمن عام، وبشكٍل. السياسي

  اليمن اليومتضّمو. وتّمت بنجاح مقاومة فرض قيود على التمويل الخارجي للمنّظمات

منذ ُأّسست منّظمات الفبعض . في شبه الجزيرة العربّيةتنّوعًا المجتمع المدني األآثر نشاطًا و

 فهو غير  للمنظمات غير الحكومّية العدد الدقيقأما. واسعةبخبرة  تتمّتع هيوقت طويل و

 تطلق بمبادرات فردية مجموعة اّتحادات عمالّية ومشاريع تنشط في اليمن  ولكن محّدد

جتماعية ومجموعات االخدمات  تقّدم ال ومدارس خاّصة وجمعّياتنواٍدوتعاونيات إنمائية و

الّدول " ضمن الئحة المندرجةلة العربية الوحيدة الدووهو  اليمن بلد فقير يعتبرو. نقاش

  دورًا هاماًًالمجتمع المدني في  مجموعات أّدتو. وفق تصنيف األمم المّتحدة" األقل تطورًا

 ة  الجمعياتحري والمنظمات األهليةوتخضع .  المشاريع اإلنمائّيةتنفيذفي محاربة الفقر و

التوترات ة مع الواليات المّتحدة والتعبير للتهديد نتيجة لتحالف الحكومحرية و

 .السياسية/الطائفية

 

 أزمة الحكم 
بإجراء تقييم دقيق للمشاآل التي تواجهها  UNDP إلنمائي األمم المّتحدةا برنامج قام

ويصف تقرير التنمية العربّية .  العربيةالنسانية تقارير التنمية ا منعبر سلسلةالمنطقة 

 :15آما يلي الحكم الصادر عن األمم المّتحدة أزمة

 

                                                 
  164 - 163نحو الحرية في الوطن العربي، البرنامج االنمائي لألمم المتحدة، ص : 2004تقرير التنمية العربية  15
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 هي أّن اّتخاذ القرار على الصعيد السياسي ظّل في االساسيةإّن مشكلة الحرية والحكم " 

 من الساحقة االغلبية استثناءوتّم .  على خدمة مصالحها الخاّصةويرّآز... أيدي األقلّية

ربية قادرة ولم تكن األنظمة الع.  لإلفقار والتهميشبالتالي وترآوا  من هذه العمليةالشعب

زالت األراضي العربّية محتّلة  وما. على حماية المصالح العربية على الساحة الدولّية

من العرب % 10ويخضع حوالى . وأضيف احتالل العراق مؤّخرًا إلى احتالل فلسطين

... دًا في المنطقةداآلن لالحتالل وبعد عّدة عقود ظهرت القوات العسكرّية األجنبّية مج

 من خالله تنجز األنظمة الموجودة في هذه األيام إصالحا أساسيا تستطيع وأخيرًا، لم

 ". اآلمال لمستقبل أفضلتعزيز ومسارهاتصحيح 

 

نّظمت قد و. لطالما آان المجتمع المدني في العالم العربي معّبرًا عن الحاجة لإلصالح

المنتدى " لقد جمعال، فعلى سبيل المث. قمم جامعة الدول العربّيةانعقاد منتديات مختلفة قبل 

ومجموعة ) BMENA( ما يعرف بشمال أفريقيا والشرق األوسط األوسع "للمستقبل

-17الرباط (وتضّمن البيان الختامي للمنتدى المدني الثاني الموازي للقّمة العربية . الثمانية

 .توصيات تعكس مطالب المجتمع المدنيعّدة  16)2006فبراير / شباط19

 

 القضاء على آاّفة القيود األمنّية واإلدارّية ضرورةبشكل خاّص على ورّآزت التوصيات 

والتشريعّية المفروضة على تأسيس وإدارة المنّظمات غير الحكومّية والنقابات واالتحادات 

ّية رودعت إلى تدّفق المعلومات الحّر وح. االعالمالتجارّية واألحزاب السياسية ووسائل 

. الدولّيةوضع التشريعات التي تتالءم مع المعايير ضًال عن التعبير والمعتقد والتجّمع ف

فضًال ) مصر والجزائر وسوريا( في الدول العربّية المستمرة حاالت الطوارئ اعتبرتو

عمل المجتمع المدني ودولة التي تعيق ة يعن المحاآم االستثنائية على أّنها التحديات الرئيس

المعتقلين بسسب والمدافعين عن حقوق اإلنسان ووطالبت بإطالق سراح المصلحين . القانون

 حقوق احترام ضرورةآما رّآز المجتمع المدني العربي أيضًا على  . انتماءاتهم الدينية

دعت القّمة آما . والتمييز ضّد المرأة في البلدان العربّية االجحافأشكال المرأة وإنهاء آاّفة 

وحّثت منّظمات المجتمع . عزيز حقوق اإلنساناإلصالح السياسي وتتطّور  تقييمالعربّية إلى 

 إلى فتح هاالمدني الجامعة العربّية على مراجعة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، ودعت

العائق الرئيسي "  إلى أّن  التي خرج بهاوأشار المنتدى في خالصة. أبوابها للمجتمع المدني

 الحكومات العربّية تفتقر إلى اإلرادة  غالبّيةهو آوناّلذي يعيق اإلصالح في العالم العربي 
                                                 

16 2006=year_pr&70=id_per?aspx.en_details_Press/org.cihrs.www  
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اّتخذت بعض : " وأضاف المنتدى". ي هذه اإلصالحاتفالسياسّية الالزمة لمباشرة العمل 

 تعديالت دستورية وتشريعّية وإعالنها إلجراءالحكومات مبادرة طلب عدد من التدابير 

هذه التدابير لسوء الحّظ وبالتالي آانت . للرأي العام آإثبات عن اإلرادة الحقيقية لإلصالح

 إعطاء انطباع أآثر من التغيير الواقعي؛ وضّمت تهدف الىظالمة أو تؤّثر تأثيرا محدودا و

 ."في عّدة حاالت ارتدادًا باإلضافة إلى القيود الموجودة أصًال

 

 17جتمع المدنيالمفروضة على المالقيود 
 

 تأسيس الجمعيات والتجّمعحرّية 
 إلى الّدول للسماح لها بالتسجيل وبعقد طلببات المجتمع المدني تقّدم منّظمت أن ينبغي

على أي  القوانين تنّصوال . بشكل عشوائيُتجابه طلباتها بالرفض غالبا ما وجتماعات اال

 في أغلب األحيان تغيبو. لرفضهاأو التجمعات تنظيم  و المنظماتتسجيلب للسماحمعايير 

 آما وأن . مراجعة قضائّيةأو لطلبتنفيذّية المقررات الواضحة الستئناف الجراءات اإل

للتفسيرات  ما يعّرضها غامضةمنّظمات المجتمع المدني واسعة والبنود التي ترعى عمل 

 المنّظمات غير  ادارةوتدّخلت الّدول في مناسبات عديدة بانتخابات مجالس. المغلوطة

أّي سبيل قانوني  من دون أصولهاالحكومّية وأوقفت المنّظمات عن العمل وصادرت 

وتشير القوانين في المنطقة إلى أّنه ال يجب على المنّظمات ممارسة العمل . لالستئناف

 اعاقة أنشطةوبالتالي يمكن . السياسي إّال أّنها فشلت في تحديد ما يحتويه العمل السياسي

ل من خالحقوق اإلنسان في أّي وقت ب تلك التي ُتعنىالمنّظمات غير الحكومّية خاّصة 

 .أّنها تمارس أعماًال سياسّيةاالدعاء 

 

فض لريعود إّما للقوانين المتشّددة جدًا أو  وهو أمر غير مسّجلة رسميًاعّدة  منّظمات ثمة

تقّدمت  تسجيل العديد من تلك اّلتي  طلبالمنّظمات التسجيل في ظّل هكذا قوانين أو رفض

 تلك الموجودة في المناطق خاّصة( بعض المنّظمات سعي أو بكّل ببساطة إلى عدم به

ة هذه المنظمات  قدريعيقوهذا من دون شّك . التسجيل الى )الريفّية أو المنّظمات الصغيرة

 . على تنفيذ أنشطتها

 
                                                 

قوانين المنظمات األهلية في "جتمع المدني في بعض الدول العربية أنظر الى آريم البايار، للمزيد من التفاصيل حول منظمات الم 17
 . 2005، أيلولظسبتمبر 4، العدد 7المجلة الدولية لقانون الجمعيات التي ال تتوخى الربح، الجزء " الدول العربية
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 التمويل

 تدخالت الحكومات األجنبّية في بالنوايا الكامنة وراءتشّكك منّظمات المجتمع المدني 

مثل الواليات (المساعدات األجنبّية من بعض الّدول  ترّحب عّدة منّظمات بوبالتالي الالمنطقة

 للتنمية الدولّية الحكومات اّلتي تقّدم لها الّدعم األميرآيةوآالة ال ُتلزمو). المّتحدة األميرآّية

بتزويد أّي فرد أو آيان  " المتلّقييقوم  التمويل اإلرهاب تقضي بأتعّلق بي تعّهدبالتوقيع على 

 ويتضّمن أحد ". أو يشترك فيه بالمواد أو بالموارداه أو يرع لهو يخّططأنشاطًا إرهابيًا يدعم 

المالحق للتعّهد أسماء عدد آبير من األجهزة الفلسطينية والمجموعات اّلتي تعتبرها الواليات 

وعّبرت المنّظمات غير الحكومّية الفلسطينية عن أّن توقيع التعّهد . المّتحدة آيانات إرهابّية

 تضمينات خطيرة ويمكن أن يمّهد الّطريق لتشويه سمعة نشاطات عدد آبير يمكن أن يحتوي

وتؤّمن منّظمات حقوق . رهابتصّب في خانة اإلمن المنّظمات غير الحكومّية على أّنها 

اإلنسان مساعدة إلى المساجين بغّض الّنظر عن انتماءاتهم السياسية الممكن أن تعتبر بمثابة 

 .مخالفة للتعّهد

 

 وجداول "حساسة"ق التاريخي للمنطقة والخوف من التدّخل األجنبي في مسائل السياأن 

 التمويل الخارجي للمجتمع المدني أمرًا  جعلوا من والتالعب السياسيالغامضةاألعمال 

عّدة حصول   من رغمعلى العلى التمويل من مصادر أجنبّية حاليًا  قيود  وثمة.مثيرا للجدل

 محاوالت متكّررة لتقييد آما تجري.  التمويل األجنبيل خالدول على مبالغ آبيرة من

في عّدة مناسبات  منّظمات المجتمع المدني من الحصول على تمويل من مصادر أجنبّية

دون للدراسات  خل مرآز ابنومنهاقفال بعض المنّظمات األآثر بروزا في المنطقة إلذريعة آ

 .اإلنمائّية الموجود في القاهرة

 

 وتجمع . من خالل أنشطتها التمويللجمع بالكفاءة الالزمة مات المجتمع المدني  منّظال تتمّتع

ّص أو عبر التبّرعات التقليدّية من المساجد أو الكنائس أو ابعضها األموال من القطاع الخ

التمويل في من نقص عضوّية ال  القائمة علىوتعاني المنّظمات. آقسم من الّزآاة أو الصدقة

وتعتمد بعض المنّظمات بشكل واسع على تمويل .  دفع مستحقاتهمددون فييترألّن األعضاء 

 . بسحب األموالالتعسفية القراراتالدولة ما يجعلها عرضة لخطر 

 

إجراءات التمويل الدولي وعلى ليست على اطالع ب بعض منّظمات المجتمع المدني آما وأن

 .في جمع التبرعات نيمتخّصصيفتقر معظمها لآيفّية إخبار المتبّرعين ومعظمها 
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 والنقاباتتحادات اال
فعلى سبيل المثال، .  المنطقةبلدان فيزالت النقابات العمالّية مقّيدة بشكل واسع في عّدة  ما

 واحد فقط في تجار بتشكيل إّتحاد 2002سبتمبر /في البحرين في أيلولقانون جديد سمح 

 12  مرور جديد على الّرغم منوفي الكويت لم يجر العمل بقانون عمل.  تجاريقطاعآّل 

 عّدة قيود باالضافة الى  واحد البالد نظام اّتحاد تجار فيوما زال.  حولهسنة من المحادثات

أو مان الحّق بتشكيل اّتحادات وال يعطي القانون في ُع. اتحادات التجارعلى حقوق وحريات 

 إلى منتمية  العماليةمنّظماتكون الت أن ينبغيوفي سوريا .  تجارّية جماعّيةاتالقيام بعملّي

اّلذي ) GFTU(نقابة العمال الرسمية الوحيدة في البالد وهي اإلّتحاد العاّم لنقابات العّمال 

 اتاط النقاب معظم مظاهر نشهذا االتحادويراقب . يسيطر عليه بشّدة حزب البعث الحاآم

دية، صدر قانون عمل وفي السعو.  نقابةلديها يمكن أن يكون أنشطةويحّدد أي قطاعات أو 

 يسمح فقط بلجان العمال والنقابات العمالّية فيما تمنع 2005سبتمبر /جديد في أيلول

 . مقّيدةحقوق نقابة العمالحيث  نظام نقابة عمال وحيد  ، فثمةفي اليمنأما . االضرابات

 

 قيود أخرى

 العالم فيف. ال تعكس منّظمات المجتمع المدني درجة االختالف بين شعوب المنطقة •

قليلة حول هذه االحقوق االثنية دراسة ات وبحقوق األقلّي  اعتراف متواضعالعربي

 .جنسّيةالأو /لغوّية والأو /دينّية والأو /و

تفتقر إلى القدرة لكنها  ولتحديد مساحة لنفسها منّظمات المجتمع المدني تناضل •

بمنّظمات المجتمع المدني  وغالبا ما تتأّثر المجتمعات العربّية .لالستفادة من التنّوع

األمر يرافقه واقٌع أن وهذا  . الحقيقّية للشعباالحتياجات عن بعيدةآونها نخبوّية و

 .منّظمات المجتمع المدني ليست منّظمات عضوّيةأغلبية 

 متشابهة في العاملة في مجاالتمختلفة اللمجموعات لتنسيق الشبكات أو أجهزة إن  •

  المشترآةاالحتياجاتجل تسهيل النقاشات أو معالجة  أو داخل البلدان من أالمنطقة

 .قليلة جدًا

وتؤّدي . خارجها محدودة جدًا بين القطاعات داخل البلدان أو والعالقاتشبكات ال إن •

 الجهودتكرار إلى هنفس و القطاع هنفس بين المنّظمات العاملة في البلد ةالمنافس

 .واألنشطة
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لسياسية لسامحة بتأثير مفرط ) لسياسة فيهاتدخل ا( مسّيسة أهلية منّظمات تأصبح •

 .على عملها مما يؤّدي إلى انشقاقات ومشاآل داخلّية متكّررة

مرأة والشباب على الّرغم لل ةودمحدمشارآة عام ب بشكل األهليةمنّظمات السمحت  •

 .تدريجيا  بدأت تتجه نحو التغيير بعض الّدولمن أّن

 تا إدارأنآما ونّظمات المجتمع المدني  في محاجًة روح التطّوع تشّكلغالبا ما  •

 . لجذب المتطّوعين وتشجيع مشارآتهمهذه المنظمات ال تبذل الجهود الالزمة

يمقراطي والشفاف، غالبا ما تعاني منّظمات المجتمع المدني في غياب الحكم الد •

 .يغادر المؤسسونعندما 

 إذ إن تمع المدني منّظمات المجآبيرة على نشوء اإلسالم السياسي تحّديات يفرض •

بعضها غبر واثق من آيفّية الرّد على انتهاآات حقوق اإلنسان اّلتي يرتكبها أعضاء 

 .الحرآات اإلسالمّية

لمنّظمات المجتمع المدني عالقات ضعيفة جّدًا مع الحكومات وال تعرف آيف  •

 المعلومات أو لمناقشة تبادل للتنسيق أو مشترآة خطط تضعوال . تتعامل معها

 . المشترآةتماماتااله

ال تهتّم منّظمات المجتمع المدني عموما بكيفّية جعل نفسها مسؤولة أمام الحكومات  •

 .المستفيدين من أنشطتهاوالممّولين والنظائر و

 

 )AHRF(صندوق حقوق اإلنسان العربي : دراسة حالة

ى وجه علآاف زال التمويل لدعمها غير  فيما تزداد نشاطات حقوق اإلنسان بانتظام، ما

ويعّرض االعتماد المفرط على التمويل األجنبي أولئك . الخصوص من المصادر المحلّية

، إّن منّظمات وبالتالي. ضطهادلالالمدافعين عن حقوق اإلنسان لالنتقاد وفي بعض األحيان 

حماية بقائها المؤسساتي لموارد وال  الجهود على بذلمرغمةحقوق اإلنسان غير الدولّية 

صندوق وإّن . بدًال من توجيه جهودها ومواردها لتعزيز حقوق اإلنسان والّدفاع عنهاوشرعّيتها 

 حقوق اإلنسان في ألنشطة مختّصة بتأمين الّدعم العهد مؤسسة حديثة حقوق االنسان العربي

 وأحقوق مدنية  وتعزيزها أآانت اإلنسانانسان الترويج لحقوق المنطقة العربّية مع هدف 

حقوق اإلنسان الرؤية الحقيقية ل الصندوقدعم يو. ثقافية وأاجتماعية  وأية اقتصاد وأسياسية 

 مع الناشطين في مجال عمل مباشرةيو. منح مختلفة خالل تقديم منالعالمّية في العالم العربي 

منتظم لتحديد استراتيجيات واعدة ويستشيرهم بشكل في آاّفة أرجاء المنطقة حقوق االنسان 
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الذي يغطي توجهها ل وفقًاو.  المنطقةاحتياجاتق اإلنسان بالتوافق مع ومالئمة لتعزيز حقو

نسان في اإلحقوق بين ربط القادرة على الوحيدة يعتبر الصندوق الهيئة ال، المنطقة بأسرها

آما تعمل أيضا على . حقوق العالمية والشبكات القانونّية فضال عن الموارد الخيرّيةوالالمنطقة 

 ة االجتماعيةلاالعدالقائم على حسان اإلمفهوم وحقوق اإلنسان بهدف تعزيز  المحلي  التمويلجمع

 في ميادين التنمية ئهم حقوق اإلنسان وزمالالمناضلين في سبيل بين مثمرةوعلى بناء عالقات 

الّدعم المتوّفر الصندوق أن يوّسع أنشطته لتعزيز أمل يو. واإلعالم والخدمات االجتماعية

 . في المنطقة العربّية حقوق اإلنسانألنشطة

 

 

 بناء القدرات
 متشابكة لتمّثل  أبعاد بناء القدرات المختلفةمعتبرة فيها" نموذج ورقة البرسيم" إنتراك تحّبذ

 بناء وترّآز عملية.  الخارجّيةوالمنظماتبرامج منّظمات المجتمع المدني والمنّظمات الداخلّية 

آما . المجالين اآلخرينتتجاهل أداء البرامج لكّنها القدرات في العالم العربي بشكل رئيسي على 

خطط تنظيمية مترابطة شاملة من شأنها أن تجذب وأنه لم يتّم بذل الجهود المطلوبة لوضع 

مساعدة المنّظمات على تحديد العوامل الداخلية والخارجية اّلتي  وتساهم في المساعدة الخارجّية

 . هامجابروتنفيذ تعيق تنميتها 

 

وآيفية  توّد أن تؤديهالدور الذي ماهية لت منّظمات المجتمع المدني تكرارا بتعريف فشلقد 

ترّآز عليها ومن أجل   التيفهم المسائلمن أجل  إلى بناء قدرات أفضل فهي بحاجة. تأديته

التي تتبع اجراءات تخطيط المنّظمات قليلة هي اليوم، . الخططوضع  وهااستراتيجياتتحديد 

يبقى عمل ،  مماثلةوفي غياب خطط. أهدافا أو خططا إستراتيجيةهدافًا واضحة تتضّمن أ

، تسّلم المنّظمات مهّمة عّدة وفي حاالت. األحداث أو الفرصب مرتبطمنّظمات المجتمع المدني 

من دون أن  بسبب القدرات الداخلّية الضئيلة  الى مستشارين من خارجهاصياغة مسودة اقتراح

 أو مجلس األمناء  فيهاع فريق العمل أو المتطّوعين أو األعضاءمحادثات ميجري هؤالء أي 

تضع برامجها بما يتالءم آما أصبحت بعض المنّظمات . ذات الّصلة بالموضوع قبل القيام ذلك

 . مع الممّول بمحاولة لجذب المتبرعين
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 التدريب والموارد خدمات مقّدمو
سان على الصعيد اإلقليمي والوطني وحّتى اإلن في مجال حقوق تدريبال سّلة واسعة من هنالك

تدريب ال بين ولكن ثمة خلط. وتدّرب عّدة منّظمات وطنّية موّظفين من منّظمات أخرى. المحّلي

حقوق اإلنسان للممارسين والحاجة إلى زيادة الوعي العام بشأن مسائل حقوق  على المختّص

في تونس وهو المنّظمة اإلقليمّية ويدير المرآز العربي لحقوق اإلنسان الموجود . اإلنسان

آما يدّرب المرآز مدربين .  حقوق اإلنسان عّدة دورات آّل عام علىة اّلتي تؤّمن تدريبيالرئيس

طّور برامج قد  و، العديد منهمبتوظيفتقوم منّظمات أخرى على الصعيد الوطني والمحّلي 

وأّمن مرآز عّمان لدراسات . ل في هذا المجا خبرته الطويلةمن خالل ذات جودة عاليةمختّصة 

 تضمنوا  فرد 6800 دورة استفاد منها أآثر من 230أآثر من ) ACHRS(حقوق اإلنسان 

ني وناشطي حقوق د من العراق وسوريا حيث منّظمات المجتمع المًا من المشارآين آبيرًاعدد

لموجود في بيروت تدريب آما يقّدم  مكتب منّظمة العفو الدولّية اإلقليمي ا. اإلنسان مقّيدين بشّدة

مكافحة حقوق اإلنسان وتدريب في التخطيط والحمالت اإلستراتيجية ومنهجيات البحث وعلى 

 ).VAW(العنف ضّد المرأة 

 

ما زال  لكن لسوء الحّظ ها اآثر انتشارًا  العنف ضّدمكافحة  علىتدريبوالحقوق المرأة أصبحت 

تتزايد أيضا التدريبات في و.  األساسية في هذا المجالاالحتياجات تحديد  غائبًا آما ال يتمتنسيقال

 جهة أخرى، من. االنجابيةوالصّحة مجاالت حقوق اإلنسان والطفولة المبكرة ومنهجيات البحث 

تقنيات مراقبة االنتخابات بعد تأسيس الشبكة العربية لمراقبة يتم الترآيز على التدريب على 

 .االنتخابات

 

 أعضائها اتقدر على تعزيز )ANND(ير الحكومّية العربّية للتنمية شبكة المنّظمات غوتعمل 

 آونهاو. نقاشات مفتوحةالمحادثات ووتشجيعهم على اجراء ال و لهم تأمين مواردمن خالل

 اجتماعات تحّدد في أثناء هاألعضاء فياحتياجات المنظمات اعضوّية، فإّن قائمة على المنّظمة 

بالتالي على الحقوق االقتصادية  و على التنميةكل رئيسيوترّآز هذه األخيرة بش. الشبكة

:  في ثالثة مجاالت هيشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنميةوتعمل . واالجتماعية

أما بالنسبة .  واالجتماعية واإلصالحات االقتصادّيةأللفّية، والمسائل التجارّية،اأهداف التنمية 
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ت فيّتفق عليها في أثناء عملية تخطيط إستراتيجية تجري آّل ثالث للمسائل المتعّلقة ببناء القدرا

 .سنوات

 

ونادرًا ما .  عن موضوع التدريبالحديثةمعرفة ال تنقصهم التدريب أشخاصيقوم بوغالبا 

 . تشارآيةيحّضر المدّربون مواد للمشارآين وال يستعملون أساليب 

 

. لنقابات العمالية ومنّظمات عضوّية أخرى بناء القدرات ل من التدريب علىقليليتم إجراء ال

في التدريب اّلذي يقوم به من مكتبه اإلقليمي ) ITUC(ويرّآز حاليا إّتحاد نقابة العمال الدولي 

 . توثيق انتهاآات حقوق العمال منأعضاء االّتحادات المنتسبةتمكين في عّمان على 

 

المدّربين في نقص الالعربّية وبية باللغة وفي المواد التدري البشرّية الموارديشّكل الّنقص في 

وأّسس مرآز .  بناء القدرات في المنطقةعملية في ًاي تحّديا رئيسالذين يجيدون اللغة العربية

للمدربين في مجال حقوق االنسان في محاولة للتنسيق وتبادل   18عّمان لحقوق اإلنسان شبكة

. خرىاألمجاالت اللمدربين في ل مشابهة بذل جهودلألسف، ال ُتلكن و. مدربينالخبرات بين ال

 . آما وأن المصادر المتوفرة قليلة جدًا ويصعب الوصول اليها إذا وجدت

 

 :هذه المصادروتشمل 

أرضّية مشترآة عن دليل المنّظمات غير الحكومية لبناء القدرات الصادر عن البحث  •

 المنّظمات غير الحكومّية  الحكم وزيادة انفتاح واستجابةهيكلياتتعزيز بغية واّلذي آتب 

 في مصر واألردن والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس خاصًةفي الشرق األوسط 

 اإلجابة عن  في19المنّظمات غير الحكومّية في المنطقةيهدف الى مساعدة آما . واليمن

 ؛وإنمائّيةأساسية أسئلة 

لحكومّية الفلسطينّية شبكة المنّظمات غير اسلسلة من األدلة حول بناء القدرات أعدتها  •

 الحمالت وجمع التبّرعات والتأثير على الهيئة تنظيم اإلدارة والتمويل وترّآز على

 ؛20والتشبيكالتشريعّية 

                                                 
راسات حول حقوق االنسان، مرآز عمان للد" إنشاء شبكة المدربين في مجال حقوق االنسان"أنظر الى  18

237=CNID?asp.CenterNewsView/english/org.achrs.www  
19 html.capacity_middleeast/middleast/programmes/org.sfcg.www  
20 www.pngo.net/pngo_ara/arabic.htm 
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اّلذي يضّم فقرات حول الحمالت ومنّظمة العفو الدولّية  الذي أعدته حمالتدليل تنظيم ال •

 وتنظيم لتبرعات وجمع ا اتألزماالستجابة ل والتحرآاتاإلستراتيجية وتنظيم 

 ؛21ات ووسائل اإلعالم واإلعالنتقنيات قيادة الحمالتالحمالت، 

مواد متعددة  بما في ذلك يةبرامج تدريبقامت المؤسسة الدولية لالدارة والتدريب بإعداد  •

التواصل، االتصال وحسابة، ومهارات ماإلدارة المالّية والآ  مختلفة مواضيعحول

 ؛   22وجمع التبرعاتّظمات غير الحكومّية والقيادة الفعالة والحكم الديمقراطي داخل المن

 

 موارد متعّلقة بحقوق المرأة في آاّفة AmanJordanيستضيف موقع عمان األردن  •

 منّظمات  عمل تدريبّية مفيدة لتعزيزمجموعة موادويتضّمن . أرجاء العالم العربي

 .بين الرجل والمرأةوالمساواة المجتمع المدني 

 

في مختلفة آرفع مستوى آفاءة الموظفين مواضيع  حول تدريبية متعددةدورات يذ وتّم تنف

). خاّصة الّلغة اإلنكليزّية( الحاسوب وحفظ المّلفات والّلغات  علىعملالإتقان آ  عّدةمجاالت

 .تدريب يسمح للمنّظمة بتطوير رؤيتها وتطبيقهاولّكن ما من 

 

فهو ال يرّآز على أّي قطاع .  االستثناءات القليلة إحدىللتنمية يشّكل معهد الملكة زين الشرف

 التنمية عبر تأمين التدريب والبحوث لتحسين مهارات الممارسين في يسعى الى تعزيزبما أّنه 

 أخرى ويقوم بتقييم احتياجاتهاباالشتراك مع منّظمات  المعهدويعمل . األردن وفي آاّفة المنطقة

 من خاللالتعّلم  "ية مصّممة وفقًا لالحتياجات تقوم علىيقّدم خدمات تدريببناء القدرات وفي 

 ".العمل

 

 ة المسيحيان جمعّية الشبمن آقسم 1988عام في الالتدريب المؤسسة الدولية لالدارة و تأّسس

)YMCA (للمساهمة بطريقة فّعالة في االستجابة لإلحتياجات اإلدارية والتنموية في  في لبنان

وتقّدم المؤسسة لطالبي الخدمة األجواء . حكومية على السواءالمنظمات الحكومية وغير ال

. المؤاتية للمشارآة في نقاشات مهمة حول القضايا المدنية المتعّلقة بلبنان وبالشرق األوسط

إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة الدولية لإلدارة والتدريب آوسيط يقوم بتأمين الخبرات الالزمة 

المؤسسات (طنين والقطاع الخاص والمنظمات األهلية والحكومة لخلق روابط أساسية بين الموا
                                                 

21 eng-manual-campaining/pages/org.amnesty.web://http النسخة العربية ليست نتوفرة على صفحات االنترنت ولكن 
 .  على الدليل في جميع مكاتب منظمة العفو الدوليةيمكن الحصول

22 htm.training/templates/com.imtilb.www  
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 اتباإلضافة إلى االستشاروالتنية االدارية قوم بالتدريب وبتنمية الموارد البشرّية وت). الحكومية

ويتّم تحديد االحتياجات إما من خالل دراسة تقوم بها المؤسسة . اإلدارية والمالية والقانونية

 المؤسسة الدولية أدلة حول بناء القدرات وتؤّمن . ب محّدد من المنّظمة المعنّيةلطلالدولية أو وفقًا 

ا بتقييم فعالّية مشاريعهتقوم المؤسسة الدولية وغالبًا ما . مواد أخرىها باالضافة الى وتنشر

 البشرّية وفي ها المؤسساتّية وتنمية موارداتهاتدعم منّظمات المجتمع المدني في بناء قدرو

 .ة الماليهامورداعدة قتوسيع 

 

 المؤسساتّية واإلدارّية ات شبكة المنّظمات غير الحكومّية الفلسطينّية تعزيز القدرلقد وضعت

في وتقوم بتحديدالمدربين وضع االعالنات . هيكليتها في سّلم أولوياتهاتعزيز و ئهاألعضا

 تهالجن إلى ها وتوّثقها وتسّلموتراجع الّلجنة اإلدارية المناقصات لعقود التدريب. الصحافة المحلّية

 .ية التدريبإعداد الموادن عن ي مسؤولون فيهاالمدربيكون و. المشرفة

 

الخدمات يقّدم ف) NCHRD(المرآز الوطني لتنمية الموارد البشرية الموجود في عمان أما 

  المحليين واألجانب المتخصصين في مهارات الحاسوب والتقييملطالبي الخدماتواالستشارات 

 .وأنظمة معلومات اإلدارة والبحوث والتخطيط

 

 خارجّيةال العالقات
من أجل القيام من األهمية بمكان  المستفيدين من أنشطتهاومع إن بناء العالقات بين المنظمات 

آما من المهّم أيضًا . معرفتهاتعميق إظهار مسؤولّيتها وتبادل الخبرات ووبعملها بفعالّية، 

 جمع التبرعات واظهار االستخدامممولين من أجل ال مع العالقاتة بناء للمنّظمات معرفة آيفّي

 . المناسب لها

 

ممارسة  بالحمالت وفالقيام.  لتطوير المنّظماتانمهّمالتشبيك  وبناء العالقات  آما يعتبر

وجمعيات وائتالفات تحالفات مع  تشبيك وبناء عالقات  يتطّلبانعلى سبيل المثالالضغوط 

يشّكل نقطة ضعف ة إّال أّنه ما زال ي ضروري للمنّظمات السياس وهو أمر مشترآةبرامجإعداد و

 .لمجتمع المدني العربيفي ا
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أفضل ب جمعيات حقوق المرأة لتكون مجّهزة   إذ تعمل العاّمالتوّجه استثناءات مهّمة لهذا ثمة

ائل صعبة مثل حمالت مهّمة تعالج مسآما تشهد المنطقة . وتنسيقها للقيام بحمالت الوسائل

 . في لبنان أو المصادقة على نظام محكمة الجنايات الدولّية األساسيعقومة االعدامالحملة إللغاء 

 

فعلى سبيل  . مختلفةمنهجيات من خالل بعض األساليب الجديدة لتنظيم الحمالت استخدام أوبد

تنظيم ضية  في مصر في الشهور القليلة الماءالمثال، تضّمنت حملة دعم استقالل القضا

النترنت فضًال عن تشكيل واللجوء الى ابالمظاهرات في الشوارع واستخدام مواقع الكترونّية 

 . المنّظمات غير الحكومّية واألحزاب السياسّية والبرلمانيينبينتحالفات واسعة 

 

 منتدى التأسيس العربي: دراسة حالة

 بالتعاون مع عّدة جمعيات Welfare Associationتعمل جمعّية تقديم الخدمات االجتماعية 

القائم على حسان اإلخيرّية أخرى في العالم العربي على إنشاء برنامج تعليم فّعال في مجال 

ويهدف المنتدى إلى .  مرّآزًا على البحث عن حلول لتحديات التنمية اإلقليمّيةةالجتماعيالدالة ا

ويهدف .  داخل المنطقة وخارجها على العمل بفعالّية وتأمين برنامج للحوارأعضائهمساعدة 

 الخيرّية في آاّفة أرجاء المنطقة من أجل تأمين األعمالالمنتدى على المدى البعيد إلى تداؤب 

بعقد  المنتدى سيقومو.  المجموعات المهّمشةلخدمةاستراتيجي وفعال بشكل استخدام الموارد 

جتماعّية وتطوير التوثيق المتعّلق  التوعية حول مفاهيم العدل والمسؤولّية االلزيادةورشات عمل 

البلدان التي تفيد  األخالقية والممارسات ميثاق شرف وصياغة مبادئ وإعداد دليلبهذا المفهوم 

 .العربّية

 

 

 

 أولويات بناء القدرات
وقد تم إعداد مواد منّظمات المجتمع المدني العربّية حاجة ماسة لبناء القدرات تعتبر عملية 

لكن على الرغم من و. السنوات األخيرةفي السنوات  متعددة في هذا المجال وبرامج تدريبية

تلبية عن   عاجزة ما زالت عدة منظمات أهلية،تخصيص األموال طائلة وبذل الجهود آبيرة

 منّظمات مطلعين في مجال مع نقاشاتوتشير . الجماعات التي ينبغي أن تخدمها احتياجات 

 :يب أو برامج بناء القدرات إلى الّتدرمقّدميالمجتمع المدني و
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 التدريب لضمان إجراء الممولونغالبا ما يطلب ف. تصميم البرامج بما يتالءم مع الممّول •

 على التدريب أهليةويحّث توّفر التمويل عّدة منّظمات .  اّلتي يمّولونهامالءمة المشاريع

 .الممولين إرضاءمن أجل 

 

 من ذوي الكفاءةلمدّربين ااختيار عدم  وياجاتاالحت عدم تحديدمالئم والتخطيط عدم ال •

 . الموضوعفيوالخبرة 

 

في ببرامجها من تنفيذ  المنّظمات تمكين بناء القدرات بشكل رئيسي على ترآيز عملية •

 . الخارجّيةتوطيد العالقات التنظيمّية الداخلّية أو على بناء القدراتالعمل حين ال يتم 

 

 لبناء بحاجةت من ضمنها تلك اّلتي تؤّمن التدريب أّنها  عدد آبير من المنّظماعدم إدراك •

 ولم يعِِ هؤالء . خارجّيةالعالقاتالقدرات خاّصة في ما يتعّلق بالتنظيم الداخلي وتطوير 

ولن تساهم عملية بناء القدرات في . هذه الحاجة اال بعد مناقشتها معهم بالتفصيل

المنّظمات تساعد  تساعدهم أيضًا وكنمساعدتهم على تقديم الخدمات التدريبية فحسب ول

 والقيام بعمليات تخطيط شاملة لتحديد مجاالت التدريب تحديد احتياجاتها على المتلقية

 .المطلوبة

 

وإهمال  برامج بناء القدرات والتدريب المنّظمات غير الحكومّية أغلبية استهداف •

 .والعاملة على النطاق المحلي العضوّية القائمة علىالمنّظمات 

 

 هذه المنظمات  األفراد فييخضعوغالبًا ما معينة منّظمات ل البرامج إستهداف أغلبية •

 .للتدريب من عّدة مقدمي خدمات تدريبية

 

 . الخبرة المكتسبة من التدريب داخل المنّظمات وفي ما بينهاعدم نشر •

 

 .رينها مع اآلختتشارآممواد يمكنهم العودة إليها ثانية أو ب عدم تزويد المشارآين •
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 ولكن التدريب الذي يتم .بشكل عام من الواقعالتدريب وبناء القدرات ينبغي أن ُيستوحى  •

 معلومات  سوىيترك مع المشترآينتقديمه ال يتطّرق الى تحليل حاالت واقعية وال 

 . تعطي انطباعا راسخًاالقليلة 

 

 . التدريب بين دول الخليج ودول المغربتقديمقليمي في اإلتحّيز ال •

 

 .  دول مثل ليبيا وسورياقصاء المدربين األجانب فيإ •

 

 

 خاتمة
 

  باالنبثاق  منّظمات جديدة في عّدة دولبدأتو. يزداد انتشار المجتمع المدني في العالم العربي

أما المنظمات الموجودة فتعمد الى التطّرق الى مواضيع جديدة واتباع أساليب عمل حديثة لتطال 

 . مستفيدين جدد

 

تنظيم على ال ا قدرتهتحّد منتتضّمن قيودًا خارجّية آبيرة  تواجه تحّديات ه المنظماتلكّن هذ

بفعالّية لتخطيط للكفاءة في اّنها تفتقر إ إذآما تواجه تحّديات داخلّية . ه وصرف التمويلوطلب

ما  في ما بينها وبناء العالقة مع أعضائها والمستفيدين من أنشطتها، آزيادة الموارد والتنسيقلو

  .تفتقر للتمويل وليس لديها القدرة على تنظيم أنشطة مدرة للدخل

 

وتتزايد برامج بناء القدرات اإلقليمية لكّنها تصل فقط إلى عدد قليل من المنّظمات وترّآز على 

التطّور التنظيمي الداخلي نقطتين أساسيتين أال وهما على أداء البرنامج وتهمل  معينة وقطاعات

ًا ملحوظًا في غياب تقّدمالمجتمع المدني في المنطقة يحرز أن ال يمكنو. جّية الخارالعاقاتو

 .من دون االنتباه إلى هذه المجاالت.هاتيت النقطتين

 

ي تنّظم  واحترامها مّما يتطّلب أعادة النظر في القوانين الت، ال بّد من صون الحرياتأخيرًا

 الّدولة في عمل منّظمات  أقل منًالتدّخآما سيتطّلب  واإلشراف عليها، الجمعياتتسجيل 

  . التعبيرتأسيس الجمعيات وحريةالمجتمع المدني وضمانات حقيقّية لحرّية 


