
 

 إعادة البناء من أجل الخیر 
 اإلجراءات المطلوبة من الحكومات لدعم المجتمع المدني وتعزیز استدامتھ

عن آثار اقتصاد�ة واجتماع�ة وس�اس�ة استثنائ�ة، و�تنا بحاجة لخطط إنعاش لتوسيع مجال   19- أسفرت جائحة كوف�د
بالالمساواة، وعكس أزمة المناخ، و�ناء مؤسسات دول�ة �مكن  الحقوق، وجعل االقتصادات أ��� عدالة، وز�ادة االهتمام  

ي 
ي ذلك المنظمات   - العمل معها. �جب اعتبار المجتمع المدين

الذي �شمل مجموعة كاملة من الجماعات المدن�ة بما �ن
�ة، والمجموعات التطوع�ة، والصناديق االئتمان�ة، والمؤسسات والجمع�ات،   غ�ي الحكوم�ة، والجمع�ات الخ�ي

قوة حي��ة إلخراج العالم من األزمة والقط�عة  -النقابات، والمؤسسات االجتماع�ة، ومقد�ي الرعا�ة ووكاالت الرعا�ة و 
ا. حان الوقت ألن تبدأ الحكومات  ي كانت بالفعل فاشلة جد� مع الس�اسات االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة اليت

اماتها بالعمل ع� تحقيق  ن ي مستدام إلعادة البناء.  الدول�ة ال�ت
ي جهد مدين

 واالستثمار �ن

ي وتمتينه كجزء من  
ي �مكن للحكومات اتخاذها لدعم المجتمع المدين ُ�ستخدم هذە الوث�قة كدل�ل عم�ي لإلجراءات اليت

ي و�عادة اإلعمار ما بعد كوف�د
ة عن19-جهود التعا�ن

�
احات   ، و�ي �ستند إ� أدل مبادرات من حول العالم لتقّدم اق�ت

ي أ��� من 
ي �ن

ي   80إضاف�ة لدعم هذە الجهود، بناًء ع� رؤى شبكات المجتمع المدين ي ذلك التقي�مات اليت
دولة، بما �ن

�ة (AGNAأجرتها مجموعة تآلف المؤسسات الوطن�ة ( ) وس�ف�كوس  CAF)، ومؤسسة معونة الجمع�ات الخ�ي
)CIVICUSاالت الحكوم�ة إ� مراجعة اإلجراءات  ). ونأمل أن �كون هذا المورد بمثابة دعوة لواض�ي الس�اسات والوك

ن   ، فنتوقع أن �عزز هذا المورد جهود تأمني ي
ي وتع��زها. أّما بالنسبة لمجموعات المجتمع المدين

المتعلقة بالمجتمع المدين
ي نحتاجها ع�ب البلدان.   اإلجراءات الداعمة اليت

ي ضمن خط
 : 19-ط االستجابة واإلنعاش المتعلقة بكوف�دلذا، نو�ي باتخاذ التداب�ي التال�ة لدعم وتع��ز المجتمع المدين
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ي و�سهاماته 1
 . رفع القيود؛ إعالء ق�مة المجتمع المدين

 

ي طل�عة االستجابة العالم�ة للجائحة لتقد�م الخدمات المنقذة للح�اة وتبادل المعلومات 
ي �ن

تواجد المجتمع المدين
وتنسيق اإلجراءات الالزمة لتع��ز المساءلة ومتابعة استجابة الس�اسات. ومع ذلك، اسُتخدمت الجائحة ع�ب العالم  
ي عن عمد عن 

رة ع� الح��ات المدن�ة و/أو إلبعاد المجتمع المدين ع�ة ع� مروحة من القيود غ�ي الم�ب إلضفاء ال�ش
ن عن حقوق   جهود التخط�ط والتنف�ذ من خالل مست��ات غ�ي مسبوقة ن والمدافعني من الرقابة، والتهّجم ع� الصحفيني

ي الخصوص�ة. 
 اإل�سان، واستخدام عنف أجهزة الدولة ل�بح االنتقادات، واالنتهاك الجس�م للحق �ن

ي متن�ع وحيوي ومرن 
اف بالحاجة إ� مجتمع مدين ، ع� الحكومات االع�ت للتأ�د من نجاعة  أ��� من أي وقت م�ن

ي الح�اة  تداب�ي الطوارئ وص
ورة. �جب التمسك بالحقوق األساس�ة مثل الحق �ن مودها أمام اختبار التناسب وال�ن

https://www.civicus.org/index.php/media-center/reports-publications/the-compendium
https://www.civicus.org/index.php/media-center/reports-publications/the-compendium
https://www.civicus.org/index.php/media-center/reports-publications/the-compendium
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.cafonline.org/covid-19-support/covid-19-giving-globally
http://www.civicus.org/


 

ي التعب�ي عن  
ي حاالت اإلعالن الرس�ي عن الطوارئ، وكذلك الحق �ن

والتحرر من التعذ�ب والمعاملة المهينة، حيت �ن
ي هذا الس�اق، �مكن للحكومات الق�ام بم��د من األ

ي  المعارضة الد�مقراط�ة. و�ن
ي �ن

فعال للتأ��د ع� دور المجتمع المدين
ن الحكومات وقطاع األعمال من فهم الحقائق   ي إ� تمكني

ي العمل مع المجتمع المدين
جهود االستجابة واإلنعاش. �ض�ن

ي  
األساس�ة �شكل أفضل، وتط��ر التدخالت الهادفة والمستجيبة لمحركات عدم المساواة واالضطرابات االجتماع�ة. �ن

، يوفر اإل�وادور، 
ً

ي جميع أنحاء البالد، كما تم   رس�ي  موقعمث�
ي �ن

نت المعلومات حول جهود المجتمع المدين ع� اإلن�ت
ي  

ي من خالل التلف��ون �ن
ي إ�طال�ا وفر�سا وأوكران�ا، وهناك مبادرات لعرض جهود المجتمع المدين

إ�شاء منصات مماثلة �ن
 إثي���ا. 

ي المنصات المتاحة  �مكن للحكومات المحل�ة أن تكون فّعالة 
ي لمشاركة عمله �ن

ي دعوة المجتمع المدين
�شكل خاص �ن

لدعم وتوسيع هذە الجهود. وهذا �شمل إزالة القيود المفروضة ع� وسائل  وتوف�ي الوسائل ألقسام أخرى من المجتمع 
ي األخرى لتع��ز ثقة الجمهور ومشاركته، ألن الفهم  

اإلعالم المحل�ة وتمكينها من العمل مع مجموعات المجتمع المدين
ي يؤثر �شكل مبا�ش ع� 

لألسباب و�حد من استدامة القطاع وعمله    المحل�ة المل��ةالمحدود لمنظمات المجتمع المدين
 . ي ات��ب  �شكل اس�ت

 

ي تغط�ة تكال�ف التشغ�ل وتخف�ضها 2
ي �ن

 . دعم المجتمع المدين

 

، وال س�ما  ي
ة لتع��ز المجتمع المدين المجموعات العاملة ع� الخطوط  ُ�عت�ب دعم نفقات التشغ�ل ط��قة مبا�ش

ي البن�ة التحت�ة والوظائف  
ن المؤسسات من االستثمار �ن

�
د لتكال�ف التشغ�ل �مك األمام�ة. كما إن الدعم المرن وغ�ي المق�َّ

ا أثناء   ر الدعم التشغ��ي كذلك بالتك�ف واالستجابة ��ع�
ّ
ي ستساعد ع� توسيع نطاق التأث�ي واالستدامة. و�سمح توف اليت

 زمات. األ

، سمحت ليتوان�ا للجمع�ات والمؤسسات المستأجرة للممتل�ات من البلد�ة والهيئات التابعة للبلد�ة بالحصول  
ً

مث�
ي مدفوعات اإل�جار والعق��ات المفروضة ع� المدفوعات المتأخرة. وهناك معلومات عن عن 

ع� إعفاء أو تخف�ض �ن
ي ز�مبابوي

ي التف�ا ولبنان. و�ن
ة سماح متناسقة مع إجراءات  تداب�ي مماثلة �ن ك والمصارف بف�ت

ّ
، قامت الحكومة ب�لزام الم�

، كالمعدات الوقا�ة الشخص�ة  19- الحجر �شأن اإل�جارات والرهون العقار�ة، وأمرت ب�عفاء الواردات المتصلة بكوف�د
ر المواد األساس�ة واألصول الماد�ة  

ّ
ورة  وأدوات الفحص، من الرسوم. و�ش�ي التقار�ر إ� توف ي مالوي وناميب�ا، رغم �ن

�ن
انها  حول هذە المبادرات، ح�ث �منع غ�اب التواصل الفّعال حول تداب�ي اإلغاثة بمعلومات شفافة و��عة اق�ت

ا من معرفة هذە التداب�ي والوصول إليها.   المجموعات األ��� احت�اج�

، مثل  كما هو الوقت المناسب اآلن للحكومات إلحراز التقّدم وتط��ر آل�ات ما ي
ل�ة جد�دة ومبتكرة لدعم المجتمع المدين

�ب�ة للعطاءات   ن الحوافز ال�ن �ب�ة وتحسني �بة الق�مة المضافة وتقد�م اإلعفاءات ال�ن تع��ز مبادرات مراجعة أنظمة �ن
ا إعادة توز�ــــع الرسوم واألموال ووسائل االستثمار  ابط ول�س فقط للتدخالت المتعلقة باألزمات، و�مكن أ�ض� �شكل م�ت

ة، مثل استخدام   ائب غ�ي المبا�ش ، قامت الممل�ة المتحدة يتخص�ص ال�ن
ً

. مث� ي
لدعم تدخالت المجتمع المدين

ي الخطوط  
�بة الق�مة المضافة ع� معدات الحما�ة الشخص�ة، للجهود المبذولة لدعم عّمال الصّحة �ن مدفوعات �ن

ق األوسط، فقد عرضت الحكومات تقد�م قرو  ي ال�ش
ة.  األمام�ة. أّما �ن ا عن المساعدة المبا�ش ي عوض�

ض للمجتمع المدين
ي  

ي �ن
ورة إعداد مجموعة من أدوات التم��ل، المال�ة وغ�ي المال�ة والمدفوعة بالطلب، لمساندة المجتمع المدين و�ظهر �ن

 ز�ادة مرونته. 

 

https://coronavirusecuador.com/
https://coronavirusecuador.com/
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https://www.cafonline.org/about-us/global-alliance/growing-giving-in-kenya-uganda-and-tanzania


 

ي المتطلبات التنظ�م�ة 3
 . توف�ي المرونة �ن

 

ي اإلجراءات اإلدار�ة تداب�ي ل��ادة المرو أبلغت مجموعة من البلدان عن  
ي  نة �ن

للجمع�ات والمؤسسات المسجلة، بما �ن
وع   �ات واإلنفاق واإلبالغ وتقد�م المنح والتعاقد. و�مكن أن �كون تعد�ل متطلبات الم�ش ات متعلقة بالمش�ت ذلك تغي�ي

، أو من ي
، ط��قة ��عة وفّعالة لطمأنة مجموعات المجتمع المدين

ً
خالل تحد�ث تم��ل    و�عداد التقار�ر اإلدار�ة، مث�

ي مالوي والمكس�ك. 
 المشار�ــــع والتعاون وترتيبات التف��ض كما جرى �ن

ن  ائب كما تم اعتماد اإلجراءات لتأمني ي متطلبات المحاسبة وال�ن
،  المرونة �ن

ً
رت ألمان�ا، مث�

ّ
ي بعض البلدان، فقد وف

�ن
ي حساب الخسائر وانخفاض رأس المال، و 

عات وكذلك �ن ي إدارة الت�ب
ائب  مرونة �ن جرى تطبيق إعفاءات جزئ�ة من ال�ن

ي أما�ن أخرى. 
ي تدفعها المنظمات غ�ي الحكوم�ة �ن  اليت

 

ن واإلعانات حول كوف�د4 ي صناديق التحف�ي
ي �ن

اك المجتمع المدين  19-. إ�ش

 

ي عن التداب�ي المنهج�ة لدعم االنتعاش االجتما�ي واالقتصادي من ال��اء، هذە 
التداب�ي  لألسف، �غ�ب المجتمع المدين

ي  
ي معظم الس�اقات، رغم الحاجة الماسة لتوف�ي دعم ما�ي مخصص، بما �ن

ي تم تط��رها مراعاة لألعمال التجار�ة �ن اليت
ي كل البلدان. و�جب توسيع نطاق التداب�ي الحال�ة الهادفة إ�  

ي �ن
ذلك تداب�ي دعم الدخل واإلعانات، للمجتمع المدين

، وأن تكون مصح��ة بتدخالت �ستج�ب لالحت�اجات الخاصة انتعاش األعمال التجار�ة لتشمل المجت  ي
مع المدين

 . ي
ة، الرسم�ة وغ�ي الرسم�ة الموجودة ع�ب الط�ف األوسع للمجتمع المدين ة وال�ب�ي  للمجموعات الصغ�ي

ي ع� 
ن  حزمةتقت� األمثلة المتاحة ع� إجراءات اإلنعاش للمجتمع المدين ي من   750بق�مة   تحف�ي ليين مليون جن�ه اس�ت

ي النمسا. ع�   700بق�مة  دعم حزمة حكومة الممل�ة المتحدة و 
ي �ن

ي والفنون والقطاع الثقا�ن
مليون يورو للمجتمع المدين

ي أيرلندا، و�ضم   35بق�مة  استقرار  صندوق نطاق أصغر، تم اعتماد 
مليون يورو لدعم احت�اجات التم��ل العاجلة �ن

ي روس�ا 
مليون يورو) للمنظمات غ�ي الحكوم�ة. باإلضافة إ� ذلك،   39مل�ار رو�ل (حوا�ي  3صندوق المنح الرئاس�ة �ن

ال�ا وفر�سا وهولندا، ومخصصا ن وأس�ت ي األرجنتني
ت لخدمات  تم اللجوء لخطط دعم األجور والوصول إ� االئتمان �ن

ي مشار�ــــع  
ي إ�شاء صندوق لالبتكار االجتما�ي �ن

عت أيرلندا �ن ن �ش ي حني
ي كندا، �ن

الفئات الضع�فة مثل النساء وكبار السن �ن
 اإلنعاش. 

ي بدأتها الحكومة   ي اليت
و�ش�ي التقار�ر الواردة من جنوب إف��ق�ا إ� مجموعة من اإلجراءات لدعم المجتمع المدين

كات ي جنوب أف��ق�ا (والمؤسسات الخاصة وال�ش
�ة �ن )، CAF. أعلنت مؤسسات مثل مؤسسة معونة الجمع�ات الخ�ي

ي  مقاطعة، و Mergonومجموعة  (وزارة التنم�ة االجتماع�ة) عن توف�ي تم��ل للمنظمات غ�ي الحكوم�ة   ال��ب غريب
ا للجمهور لدعم األهداف المنشودة. كما �فت  مليون راند كإجراء إغاثة   150 لل�انص�ب الوطن�ة اللجنةيتضمن فرص�

ي تنّفذ   للمنظمات غ�ي الحكوم�ة. ومن المتوقع أن �ساعد صندوق التضامن الرئا�ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة اليت
خدمات تتما�ش مع أهداف الصندوق للوقا�ة وال�شف والرعا�ة والدعم. �شكل عام، هناك مجموعة واسعة من 

ي 
ي دعم جهود المجتمع المدين

�ة والجمهور عامة �ن كات والمؤسسات الخ�ي ور�ة لتشجيع ال�ش  . اإلجراءات الممكنة وال�ن
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ي 5
 . تط��ر البن�ة التحت�ة الالزمة لرفع مستوى جهود المجتمع المدين

 

ي وتمتينهبالنسبة للحكومات، هذا بالضبط هو وقت 
ي ذلك التم��ل  تأس�س آل�ات أوسع لدعم المجتمع المدين

، بما �ن
ات�ج�ات والموارد،  المتوسط والط��ل المدى للشبكات أو المنظمات الجامعة، وتط��ر منصات تبادل المعرفة واالس�ت 

ي من خالل  
كات ع�ب الوطن�ة دعم جهود المجتمع المدين بطرق تعزز التماسك والتعاون، ال المنافسة. و�مكن لل�ش

�ة  ا كما �مكن للمؤسسات الخ�ي ي الرواتب، تمام�
،  افواألوق األصول من  االستفادةمنصات جمع األموال والمساهمة �ن

ي األساس�ة. 
 و�ي تفعل كذلك، لخلق مسالك جد�دة ومرنة لموارد المجتمع المدين

ي  
. و�ن ي

تغال و��طال�ا المسخرة لدعم جهود المجتمع المدين ي ال�ب
ن والشباب الوطن�ة �ن وقد تم تع��ز خدمات المتطوعني

ن صندوق كوف�د
�
ي منظ  19-بلج�كا، �مك

ي من المساهمة �ن ي االتحاد األورويب
. وقد  للتضامن موظ�ن ي

مات المجتمع المدين
اليون،   ي س�ي

. أّما �ن ي
عات المقدمة للمجتمع المدين �ب�ة ع� الت�ب ها من البلدان إعفاءات �ن اعتمدت التف�ا وهولندا وغ�ي

ن بجهود مواجهة   ي التفاعل مع جهود الرئ�س والوزراء المعنيني
فقد أتاحت منصة تقودها الحكومة للمجتمع المدين

ن لممث�ي 
�
ة  الجائحة، مما مك ي من الوصول إ� وزارات الصحة والمال�ة وف��ق االستجابة للطوارئ مبا�ش

 المجتمع المدين
ي بكوف�د19-والتنسيق �شأن كوف�د ي المعين ن من المنظمات غ�ي   19-. كما ضّم ف��ق العمل الوطين ي ماالوي ممثلني

�ن
هم، مما ساعد  ي   الحكوم�ة واألوساط األ�اد�م�ة والحكومة والهيئات الدين�ة، وغ�ي ات والشبكات اليت ي �سخ�ي الخ�ب

�ن
ي إ� هذا الجهد. 

 �مكن أن تقدمها مختلف أجزاء المجتمع المدين

ي ل�ننا نحتاج أن تقوم الحكومات  
ي المجتمع المدين

ي مختلف البلدان،   بتط��ر حوافز أقوى للمجتمعات لالستثمار �ن
�ن

ي لبناء المشاركة 
ا�ات النشطة مع المجتمع المدين العامة من خالل دعم التأث�ي الذي تحققه وتبادل  وعليها أن تعقد ال�ش

ا�ات  ن ال�ش المعلومات عن تخص�ص األموال العامة واستخدامها. و�شكل عام، علينا استغالل هذە اللحظة لتحف�ي
ي تهدف إ� تع��ز   ن القطاعات اليت  داخل البلدان وف�ما بينها.  المحل�ة العطاء حركاتوالحمالت بني

 

ي من تط��ر بدائل مستدامة 6
ن المجتمع المدين  . تمكني

 

ي مقار�ات إعادة اإلعمار المتمحورة حول الناس،  
ي من المكونات الحي��ة �ن

لتلب�ة مطالب التغي�ي  �عت�ب المجتمع المدين
ي األوقات  

ا �ن ي تتيح اعتماد استجابات أفضل تنس�ق�
ن الحكومة والمجتمع المدين ا�ات الحق�ق�ة بني . إن ال�ش ي اإل�جايب

ا لتقي�م مخاطر األزمات ع� مختلف السكان والتخف�ف منها. ل�ن ذلك لن �حدث   ن مع� الحرجة، وتضمن عمل الفاعلني
ي جزء� 

ن أصحاب المصلحة المتعددين ومساحات صنع القرار قبل أن �صبح المجتمع المدين ا ال يتجزأ من المشاورات بني
ي 

ن وذو الشبكة الواسعة  لتصم�م البدائل االجتماع�ة واالقتصاد�ة لعالم ما بعد الجائحة. إن المجتمع المدين
�
الممك

 هو قوة من أجل الخ�ي �جب االحتفاء بها. والمزّود بالموارد المناسبة 

ي  إن إعادة التو 
، بما �ن ي االقتصاد العال�ي

ي نحتاجها �ن ن لإلصالحات اله�كل�ة اليت ازن للسلطة و�ناء التضامن هما مفتاحني
ن من نمو الناتج المح�ي اإلجما�ي كمؤ�ش رئ��ي لألداء إ� إعطاء األول��ة للرفاه�ة   ك�ي ي ع� تح��ل ال�ت ذلك الحث المنه�ب

ي ط ات التح��ل�ة اليت . وتتطلب التغي�ي ال انتظارها، مثل إنهاء التدفقات الخارجة الصاف�ة لألموال  كمق�اس أسا�ي
والموارد األخرى من بلدان الجنوب إ� الشمال العال�ي حيت يتسين لألو� الحصول ع� موارد أ��� إجماً� إلعمال الحق  
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. إن  ي ي التنم�ة المستدامة لشع��ــها، باإلضافة إ� الدعم الس�ا�ي والشعيب
ي �ن

وتوسيع الح��ات  تع��ز المجتمع المدين
ي صلب مسار االنتعاش العال�ي الشامل الذي نحتاج إل�ه للخروج من الجائحة.  المدن�ة

 عليها أن تكون �ن

 

 لم��د من المعلومات: 

 do/strengthen/agna-we-cus.org/index.php/whathttps://www.civiمجموعة تآلف المؤسسات الوطن�ة: 

�ة:   https://www.cafonline.orgمؤسسة معونة الجمع�ات الخ�ي

 https://www.civicus.orgس�ف�كوس: 
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