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سردیات المجتمع المدني وحمالت الفضاء المدني

أحرزت منظمات المجتمع المدني والمدافعین/ت عن حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا تقدًما كبیًرا في تغییر السردیات حول المنظمات 
والنشطاء والناشطات المدنیین في السنوات الماضیة، ومع ذلك، ال تزال المجتمعات المحلیة في المنطقة تحمل بعض المفاھیم الخاطئة حول دور المجتمع 
المدني، و تذبذب أحیانا في منسوب الثقة في المنظمات المدنیة، مما یسھم في خلق مشاعر سلبیة والتي تساھم في عدم تعاطف المجتمعات عند حدوث 
تضییقات على حریات ونشاط المجتمع المدني. تشتغل منظمات المجتمع المدني والنشطاء والناشطات على مواجھة ھذه السردیات السلبیة بحمالت ترافع 
ومناصرة وغیرھا، حیث تروج لنجاحات المجتمع المدني في المنطقة و تعمل بالدفع  باتجاه انفتاح الفضاء المدني وضمان الحقوق والحریات المدنیة للجمیع 

وبناء تأثیر إیجابي.

كأعضاء وعضوات ھذه المجموعة، سنشتغل على اإلجابة على أسئلة مثل التالي:
كیف یمكننا مساعدة منظمات المجتمع المدني في تقدیم سردیاتھم  الخاصة؟●
كیف یمكننا مساعدة الناشطین/ات و المدافعین/ات عن حقوق اإلنسان على تغییر السردیات السلبیة ضمن مجتمعاتھم/ن؟●



 ماھیة المجتمع المدني:
فئاتھ ودوره وواقع الفضاء المدني في المنطقة

 منى بن قارقة
مدیرة االبتكار



ما ھو الفضاء المدني؟

 من المھم التأكید على أن استخدام مصطلح "الفضاء المدني"  یقصد بھ ممارسة
 الحقوق والحریات في العالم المادي فقط. بل یشمل الفضاء المدني ویتجاوز
 العالم المادي الى الفضاء االلكتروني. فھو الحیز الذي ُیجرى فیھ النشاط
 الحقوقي المتنوع متعدد الطبقات عبر الوسائل المختلفة. على ھذا النحو، فإنھ
 أصبح أكثر وضوحاً وتعزز بشكل خاص بسبب انتشار اإلنترنت ووسائل
 التواصل اإلجتماعي، خاصة في المنطقة، مما ساعد على ظھور الفضاء

المدني افتراضیاً في الفضاء اإللكتروني.

أدوار المجتمع المدني:
  تقدیم الخدمات: كتوفیر خدمات الرعایة الصحیة وإدارة المدارس االبتدائیة.●
 الدفاع والمحاماة: كالضغط على الحكومة فیما یتعلق بحقوق الشعب والبیئة.●
 المراقبة: من خالل مراقبة امتثال الحكومات للمطالب. بناء المواطنة الفعالة: من خالل تحفیز المشاركة المدنیة محلیاً، وتحفیز التفاعل مع●

 الحكومة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة.
المشاركة في عملیات اإلدارة العالمیة: مثل: العمل في المجلس االستشاري لحساب صنادیق استثمار المناخ العالمي التابعة للبنك الدولي.●



ً مات غیر الربحّیة، وغیر الحكومّیة الُمستقِّلة تماما ف الُمجتَمع المدنّي بأّنھ مجموع الُمنظَّ  ُیعرَّ
لطة الّسیاسیة والتي َتّم تأسیسھا على َید أفراد أو جماعات ُمھتمة بالّطابع اإلنسانّي،  عن السُّ
مات الخیرّیة، النقابات الُعّمالیة، النقابات المھِنّیة،  وھي تشمل في ُمجملھا مجموعة الُمنظَّ
مات الخاّصة بحقوق اإلنسان، الّنوادي الّریاضیة، جماعات  ُمؤسسات العمل الخیري، الُمنظَّ

نة من السّكان الَمحلّیین الّرفق بالحیوان، والجماعات الُمكوَّ

 وبصفة أْشَمل ُیمكن تعریف الُمجتَمع المدنّي بأنھ إجمالّي الّتنظیمات والُمؤّسسات ذات الّطابع
االجتماعّي والّتطوعي التي َتمأل المجال العام بین الَفرد من ِجھة والّدولة من جھة أُخرى

 ُیعَرف كذلك ُمصطَلح الُمجتَمع المدنّي بأسماء مختلفة أخرى لھا نفس الّداللة الَمعنوّیة، منھا:
عیة، القطاع الُمستِقّل، القطاع الثَّالث مات التطوُّ الُمجتَمع األھلّي، الُمنظَّ

خصائص المجتمع المدني

ً  تمّیز المجتمع المدني بـ 9 خصائص على األقل وفقا
،(ICNL) للمركز الدولي للقانون غیر الھادف للربح 

وھي كاآلتي:
التبادلیة●
الجماعیة●
التشاركیة●
العدالة●
مراقبة الموارد من أجل الصالح العام●
االتحاد●
السیادة●
المساواة●
المسؤولیة●



واقع الفضاء المدني في العالم





في آخرتصنیف لسیفیكوس مونیتور،اعُترالفضاءالمدني مغلًقا في تسع بلدان،وقمعي في خمس ومعرق  في 
العدد ذاتھ من الدول.وقد بقیت التصنیفات على حالھا تقرًیبا، باستثناء التدھور الملحوظ في العراق من 
قمعي إلى مغلق، بعد انطاق حركة احتجاجیة شعبیة فیتشرین األول/أكتوبر 2019وتّعرضھا لردة فعل 

عنیفة وقمع شامل لحریة.

واقع الفضاء المدني في المنطقة



   

 القیود على المجتمع المدني
مافتئت الرقابة تحتفظ بمكانتھ اكأكراالنتھاكات المّسجلة في منطقة الشرقا ●

ألوسط وشال إفریقیا، حیث تم توثیقھا في 14 من أصل 19 دولة
ُسجلت مضایقات من السلطة في ١١ بلد، منھا إیران، حیث قامت السلطات ●

باستدعاء واعتقال أعضاء المجتمع المدني والصحافین وأشخاص عادین 
استخدموا اإلعام االجتاعي أالنتقاد استجابة الحكومة مع انتشار وباء كوفید. 

اسُتخدم احتجاز الصحفیین في كثیر من األحیان لقمع المعارضین حول ●
المنطقة، ما ھو موثق في تسعة بلدان



مواصلة لعب النساء دًورا رئیًسیا في مناصرة الفضاأ لمدني وحقوق اإلنسان -
الشاملة،وتّعرضھن الستھداف  الدائم بسبب عملھن السلمي في مجال حقوق اإلنسان.

في البحرین، جاء اإلفراج المشروُط عن نبیل رجب من السجن بعد سنوات من المناصرة ُالمستمرة -
للمجتمع المدني، وقد أفرج عن سجناء رأي آخرین، لكن البعض، مثل عبد الھادي الخواجة، ما یزال 

في السجن.
 في إیران، تم تخفیف الحكم بالسجن لمدة ١٦ عام على المدافعة عن حقوق اإلنسان نرجس محمدي -

لدعوتھا ضد عقوبة اإلعدام، وذلك في تشرین األول/أكتوبر ٢٠١٩، ما أتاح إطاق سراحھا.
وفي تونس، أیدت محكمة االستئناف قرارات المحاكم السابقة ورفضت محاوالت الحكومة المستمرة -

منذ فترة طویلة إلغاق جمعیة شمس المعنیة بحقوق مجتمع المیم.
وفي الكویت، تمت ترئة ١٣مدافع عن حقوق اإلنسان من تھم تتعلق بعملھم في الدفاع عن حقوق -

مجتمع البدون المستبعدین, بعد اعتقالھم واحتجازھم في تموز/یولیو ٢٠١٩.

تطورات ایجابیة



Join the CIVICUS Alliance! 
civicus.org/join

civicus.org            info@civicus.org  /CIVICUS             @CIVICUSalliance

How are we doing? 
feedback@civicus.org

http://www.civicus.org/
mailto:info@civicus.org
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إذا كانت لدیكم/ن أیة أسئلة أو استفسارات المرجو التواصل معنا عبر االیمیل التالي:
mena@innovationforchange.net

Instagram / Twitter / Facebook : I4CMENAHub

www.MENA.InnovationForChange.net

mailto:mena@innovationforchange.net
http://www.innovationforchange.net/

