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 العربي العالم في اإلنسانية واألوضاع األزمات ظل في والمتابعة الرصد: المدني المجتمع منظمات

  

 ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العربي حول

 2030دور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 
 

 أحمد عارف

 األسرية باحث بقسم السياسات

 1مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع معهد الدوحة الدولي لألسرة، عضو

 

 ملخص تنفيذي
 

 مقدمة:

لمجتمع المدني في العالم العربي مما ال شك فيه أن أهمية منظمات ا

خذةً في التزايد في ظل التغيرات المتسارعة السياسية واألمنية آ

ية التي تشهدها المنطقة العربواالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

يحاول الباحث رصد وتأطير موقع منظمات المجتمع و ككل.

 ،ماهية الوظائف التي تقوم بهاالمدني في العالم العربي من حيث 

ثم فهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في 

مجال الرصد والمتابعة في ظل األزمات واألوضاع اإلنسانية في 

العالم العربي، ويستدل الباحث بثالثة حاالت وطنية واقليمية 

ودولية لمنظمات مجتمع مدني تعمل في مجال الرصد والمتابعة 

 في العالم العربي.نسانية في ظل األزمات واألوضاع اإل

 األسئلة البحثية:

ما هو واقع الرصد والمتابعة التي  ؛هو يالسؤال البحثي الرئيس

تقوم بها منظمات المجتمع المدني في العالم العربي في ظل 

ولإلجابة على هذا التساؤل   األزمات واألوضاع اإلنسانية؟

 :التراتبيةالرئيسي هناك العديد من التساؤالت الفرعية 

ما هو موقع منظمات المجتمع المدني العربية من حيث  -1

 الوظائف المؤسساتية؟

ما هي أهداف وآليات عمل منظمات المجتمع المدني  -2

)الوطنية واالقليمية والدولية( في مجال الرصد 

 مات واألوضاعزابعة في العالم العربي في ظل األوالمت

 اإلنسانية؟

واجه عمل منظمات ما هي طبيعة التحديات التي ت -3

المجتمع المدني )الوطنية واالقليمية والدولية( في مجال 

 ماتزابعة في العالم العربي في ظل األالرصد والمت

 واألوضاع اإلنسانية؟

 

                                                                 

 الطرح والمعلومات الواردة في هذه الورقة البحثية هي مسؤولية المؤلف، وال تمثل رأي/ موقف المؤسسة التي يعمل بها المؤلف. 1 

 

خريطة منظمات المجتمع المدني في  المبحث األول:نتائج 

 العالم العربي

منظمة غير حكومية من كافة الدول  2659اتخذ الباحث عدد 

  دليل منظمات المجتمع المدني في العالم العربيشملها العربية 

(arab.org) عينة مساحية ك(Area Sample)   لتصنيف

منظمات المجتمع المدني في العالم العربي وفقاً لماهية نشاطها إلى 

)منظمات ذات  طابع سياسي، ومنظمات ذات طابع اقتصادي، 

منظمات ذات طابع اجتماعي(. وألغراض التحليل الكلي و

االقليمي، تناول الباحث تأطير هذا التصنيف على كافة الدول 

 ربعة التالية:ية وفقاً للمجموعات األالعرب

دول المشرق العربي )مصر والعراق واألردن ولبنان   -1

 وفلسطين وسوريا(

 وتونس(دول المغرب العربي )الجزائر وليبيا والمغرب  -2

دول مجلس التعاون الخليجي )السعودية واإلمارات وقطر  -3

 والكويت والبحرين وعمان(

الدول األقل تقدماً )جزر القمر وموريتانيا واليمن وجيبوتي  -4

 والسودان والصومال(

 وخلص الباحث إلى النتائج التالية الموضحة على الخريطة أدناه:

المجتمع المدني في الدول عند النظر إلى ماهية نشاط منظمات  -

ي تحتل المرتبة األول -ووفقاً لعدد المنظمات محل الدراسة–العربية

منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال االجتماعي بنسبة 

ي المنظمات العاملة ف ، بينما تأتي في المرتبة التي تليها74%

، ثم المنظمات العاملة في المجال %20المجال السياسي بنسبة 

)كما هو موضح بالرسم  .%6االقتصادي وهي األقل بنسبة 

 البياني أدناه(
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منظمات المجتمع المدني وفقاً للنشاط  ( نسب1ي رقم )نرسم بيا 

 في كافة الدول العربية

 

 

 

تظل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع االجتماعي  -

)الموضحة باللون األخضر على الخريطة( لها الغلبة والنسبة 

األكبر في كافة المجموعات األربعة، حيث تحتل دول الخليج 

المجتمع المدني ذات العربي المرتبة األولى في عدد منظمات 

، ثم تأتي الدول العربية األقل تقدماً %82الطابع االجتماعي بنسبة 

في دول المشرق العربي، وبنسبة  %73، ثم بنسبة  %79بنسبة  

 في دول المغرب العربي. 71%

وترتفع نسبة منظمات المجتمع المدني ذات الطابع السياسي  -

)الموضحة باللون األحمر الداكن( في دول المشرق العربي بنسبة 

عنها في باقي المجموعات الثالثة، وتكون أقل تمثيالً في  22%

دول الخليج العربي حيث تصل نسبة منظمات المجتمع المدني 

بعض دول الخليج  فقط وتخلو %7ذات الطابع السياسي إلى 

 العربي من هذا النوع من المنظمات. 

أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ذات الطابع االقتصادي  -

)الموضحة باللون األزرق( والمعنية بتمويل بعض المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر أو غير مباشر، فتحتل دول 

تليها دول الخليج ، %15المغرب العربي أعلى نسبة تصل إلى 

 %6، تليها الدول العربية األقل تقدما بنسبة %11العربي بنسبة 

والتي غاب عن بعض الدول فيها وجود مثل هذه المنظمات، وتأتي 

 .%5دول المشرق العربي في المرتبة األخيرة بنسبة 

( تصنيف منظمات المجتمع المدني وفقاً للنشاط 1خريطة رقم )

 ةفي كافة الدول العربي

 

 

 

 

المبحث الثاني: تجارب وطنية واقليمية ودولية نتائج 

لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالرصد والمتابعة في 

 ظل األزمات واألوضاع اإلنسانية في العالم العربي

تناول هذا المبحث تحليالً لثالث حاالت؛ وطنية )المرصد السوري 

 حقوقلحقوق اإلنسان( واقليمية )الشبكة العربية لمعلومات 

لمنظمات مجتمع مدني تعمل  ،اإلنسان( ودولية )أطباء بال حدود(

وضاع اإلنسانية في مجال الرصد والمتابعة في ظل األزمات واأل

. وألغراض االتساق البحثي يقسم تحليل كل في العالم العربي

منظمة مذكورة إلى أربعة محاور هي؛ خلفية النشأة، واألهداف 

 الصعوبات والتحديات.وآليات العمل، والمخرجات، و
 

وخلص الباحث إلى أن طبيعة مهام الرصد والمتابعة تعتمد بشكل 

كبير على شهود العيان والناشطين والعمل الميداني، وتواجه 

منظمات المجتمع المدني في ممارسة مهام الرصد والمتابعة العديد 

من التحديات في العالم العربي في ظل األزمات واألوضاع 

تتفاوت مستويات التحديات من حالة إلى أخرى ابتداءأ اإلنسانية، 

بالتضييق األمني من األنظمة السياسية وانتهاًء بحاالت القتل 

 واالختطاف من الجماعات المسلحة في مناطق النزاع.

 

 التوصيات:

 اً بحثي سؤاالً  تطرحخلص الباحث إلى ثالثة توصيات، أولها 

طوات إجرائية تعلق بختنيها وثالثها ة، وثايلألجندة البحثية المستقبل

 :االقليمية والدولية يمكن أن تتخذها بعض الكيانات

تساؤالً هاماً لألجندة البحثية المستقبلية؛ في ظل المعطيات  -

المحلية من نزاعات مسلحة وحاالت عدم االستقرار األمني 

والسياسي التي تشهدها العديد من البلدان العربية، وفي ظل 

الحالية لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية القدرات 

ومساحات الحركة المتوفرة لها، ما هي إمكانية إسهام منظمات 

المجتمع المدني العربية في رصد ومتابعة التقدم في تنفيذ خطة 

 ؟2030التنمية المستدامة 

ضرورة إنشاء دليل الكتروني يحتوي على كافة منظمات  -

اية تحت رع ية، مصنفة وفقاً للدول والمهامالمجتمع المدني العرب

إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية لتوفير المصداقية 

وتسهيل الوصول للبيانات الالزمة من الدول، ويمكن إشراك 

ذي ين في هذا المشروع كالمكتب التنفييالعديد من الفاعلين االقليم

 .الخليجي بمجلس التعاونلمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

يمكن لشعبة المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون االقتصادية  -

االستفادة من تجارب منظمات  واالجتماعية باألمم المتحدة

المجتمع المدني العربية في الرصد والمتابعة باألخص منظمات 

المجتمع المدني ذات الطابع االقليمي )الشبكة العربية للمنظمات 

لية، والشبكة العربية للتنمية المستدامة، والشبكة العربية األه

لالبتكار( والتي توفر بيانات وتقارير عن موضوعات يمكن 

 زاالستفادة منها كمدخالت لعملية الرصد والمتابعة الخاصة بإنجا

.2030أهداف التنمية المستدامة 

 

20%

6%

74%

 نسبة منظمات المجتمع المدني ذات الطابع السياسي 

 نسبة منظمات المجتمع المدني ذات الطابع االقتصادي 

 نسبة منظمات المجتمع المدني ذات الطابع االجتماعي 


