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المقدمة. 	

ملخص التقرير. 	.	
،	يقدم	التقرير	ملحة	عامة	عن	القوانين	واالتفاقيات	

ً
يشمل	هذا	التقرير	على	النقاط	التالية:	أوال

الدولية	الحالية	املتعلقة	بحرية	التجمع	وحرية	التعبير	وكذلك	املجتمع	املدني	مع	تسليط	الضوء	
على	أفضل	املمارسات	واملبادئ	التوجيهية	للدول.

،	ينتقل	التقرير	إلى	تقديم	ملحة	عامة	عن	النشاط	املتعلق	بتغير	املناخ	وتنظيمه	بشكل	عام	
ً
ثانيا

في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	باإلضافة	إلى	مقدمة	موجزة	عن	الوضع	الحالي	)2015 
وما	بعده(	فيما	يتعلق	بالحريات	وعمل	املجتمع	املدني	واللوائح	املنظمة.

كما	يسلط	هذا	التقرير	الضوء	بعد	ذلك	على	ملحات	عامة	خاصة	بكل	بلد	عن	القوانين	الوطنية	
تليها	 واعتماد	املعاهدات	واللوائح	واالتفاقيات	الدولية	فيما	يتعلق	بالحريات	املذكورة	أعاله،	
واملنظمات	 األنشطة	 وخاصة	 املدني،	 املجتمع	 يواجهه	 الذي	 الحالي	 الوضع	 عن	 عامة	 نظرة	
خالل	 من	 الواقع”	 “أرض	 من	 جمعها	 تم	 التي	 للنتائج	 عرض	 ذلك	 يتبع	 ثم	 والبيئية.	 املناخية	

مات	وكذلك	تقارير	وسائل	اإلعالم	واملراقبين.
َّ
املقابالت	مع	املنظمين	واملنظ

الدولية	والوطنية	 القوانين	 بين	 	
ً
التعرف	على	الفجوات	املوجودة	حاليا 	

ً
التقرير	أيضا وسيتيح	

النتائج	 بعرض	 التقرير	 ويختتم	 الحالية.	 واملمارسات	 الوطنية	 القوانين	 بين	 الفجوة	 وكذلك	
بالسياسة	 الخاصة	 التوصيات	 بعض	 تقديم	 إلى	 باإلضافة	 لها	 التوصل	 تم	 التي	 الرئيسية	

واملزيد	من	البحث.

منهجية البحث. 	.1
األطر	 لفهم	 إجراء	بحث	مكتبي	 تم	 	،

ً
أوال االتي:	 في	 نوجزها	 البحث	على	ثالث	مراحل	 إجراء	 تم	

القانونية	والسياسية	الحالية	في	كل	بلد	من	البلدان	الخمسة	باإلضافة	إلى	الفضاءات	املدنية	
والحركات	االجتماعية	القائمة	املتعلقة	باملناخ.

املناخ	 بتغير	 املتعلقة	 الوطنية	 االتفاقات	 كافة	 مراجعة	 املكتبي	 البحث	 هذا	 تضمن	 وقد	
واالستراتيجيات	الوطنية	والتغييرات	في	القوانين	والسياسات	املتعلقة	بحرية	التجمع	واملشاركة	
وحرية	التعبير	وتغطية	الحركات	االجتماعية	القائمة	وكذلك	مراجعة	التقارير	الوطنية	والدولية	

واستعراضات	وسائل	اإلعالم	وكذا	املصادر	الثانوية	األخرى.
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 8 و	 لبنان	 في	 	9 و	 املغرب	 في	 منها	 	9( منظمة	 متعمقة	شبه	 فعلية	 مقابلة	 	34 إجراء	 تم	 	،
ً
ثانيا

3	في	العراق(	مع	منظمات	املجتمع	املدني	واملنظمات	غير	الحكومية	 5	في	تونس	و	 في	األردن	و	
والناشطين	واملنظمات	واملنظمين	املحليين	اآلخرين.	وقد	سمحت	تلك	املقابالت	بجمع	بيانات	
نوعية	مفتوحة	أثناء	استكشاف	أفكار	املشاركين	ومشاعرهم	وخبراتهم	كونها	متعلقة	بموضوع	
	بالتعمق	في	قضايا	حساسة	على	سبيل	املثال	فيما	

ً
محدد.	كما	سمحت	مثل	هذه	املقابالت	أيضا

مين	ومع	الحكومة	والتي	 ِ
ّ
يتعلق	بالحديث	عن	التحديات	املتعلقة	بنشاطهم	وعالقتهم	مع	املنظ

قد	يكون	من	الصعب	الحديث	عنها	خاصة	بشكل	فعلي.

تم	اختيار	املشاركين	بناًء	على	مشاركتهم	في	حركة	املناخ	سواًء	كناشطين	أو	كجزء	من	املنظمات	
	اتباع	أسلوب	كرة	الثلج	كنهج	ألخذ	العينات.	وعالوة	على	ذلك	تم	تصميم	أداة	املسح	

ً
وقد	تم	أيضا

النوعي	ونشرها	في	العراق	واألردن	وتونس.

وقد ركزت أسئلة املسح على ثالثة نواحي رئيسية:

3 8 9 9 5

الذي  الشخص  يواجهها  التي  والفرص  التحديات 
تمت مقابلته خاصة فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية 
والوصول إلى المعلومات والتمويل والقدرة على 

التنظيم وغير ذلك.

بالمناخ  المتعلقة  والحالية  السابقة  الحركات 
والفضاء المتاح للمجتمع المدني في الدولة.

ذلك  في  (بما  والسلطات  الحكومة  مع  العالقة 
الوصول إلى التصاريح وحاالت المضايقة).
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بعد	ذلك	تم	إجراء	تحليل	موضوعي	لكل	من	املقابلة	والبيانات	الثانوية.	وقد	سمحت	طريقة	
التحليل	املتبعة	في	هذه	الدراسة	بتحديد	املوضوعات	واألفكار	واألنماط	املشتركة	واستكشاف	

املعاني	التي	يربطها	الناس	بتجربتهم	والطريقة	التي	ترتبط	بها	بالسياق	األكبر.

ن	من	زيادة	فهم	الكيفية	التي	تعكس	بها	هذه	املعاني	واملواضيع،	
َ
وبهذا	املعنى،	فإن	ذلك	سيمك

التجارب	الحية	للمشاركين	والسياقات	التي	يعيشون	فيها	سواًء	كانت	مادية	أو	اجتماعية،	وكيف	
تحد	من	مشاركتهم	املدنية	أو	تمكنهم	من	ذلك.

أزمة المناخ. 	.1
في	الواقع	أن	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	تتضرر	بشدة	من	تغير	املناخ،	وكمنطقة	
تعاني	بالفعل	من	نقاط	ضعف	متعددة	ومركبة،	يشير	مسار	العمل	كاملعتاد	إلى	أنه	ستحدث	

موجات	حر	شديدة	غير	مسبوقة	وخاصة	في	النصف	الثاني	من	هذا	القرن.

جوانب	 في	 كبير	 بشكل	 املتراكمة	 واالقتصادية	 االجتماعية	 العواقب	 تتجلى	 أن	 املتوقع	 ومن	
متعددة	بما	في	ذلك	تضخم	املياه	وانعدام	األمن	الغذائي	وزيادة	البطالة	وانخفاض	اإلنتاجية	

والهجرة	من	الريف	إلى	الحضر	وانخفاض	الناتج	املحلي	اإلجمالي.

لقد	بعثت	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	في	سنة	2018	ما	مقداره	3.2	مليار	طن	من	
ثاني	أكسيد	الكربون	وأنتجت	ما	نسبته	8.7	في	املائة	من	انبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري	

العاملية	على	الرغم	من	أنها	تشكل	6	في	املائة	فقط	من	سكان	العالم.

في	 املتاح	 األحفوري	 الوقود	 واستخدام	 الطاقة	 قطاع	 عن	 الغالب	 في	 االنبعاثات	 هذه	 وتنتج	
والغاز	 النفط	 استيراد	 على	 اعتمادها	 فإن	 للنفط	 املنتجة	 غير	 للبلدان	 بالنسبة	 أما	 املنطقة.	

وهشاشة	مواردها	جعلها	شديدة	التأثر	بتغير	املناخ.

أصدر	املنتدى	االقتصادي	العالمي	تقرير	املخاطر	العاملية	لسنة	2021	الذي	يسلط	الضوء	على	
منطقة	الشرق	األوسط	باعتبارها	معرضة	بشكل	خاص	لتهديدات	املناخ.	وقد	حذر	التقرير	من	
أن	تغير	املناخ	يجب	أن	يتصدر	قائمة	أولويات	صانعي	السياسات	وأن	جائحة	فيروس	كورونا	

املستجد	ال	ينبغي	أن	تحجب	اآلثار	املدمرة	طويلة	املدى	لتغير	املناخ.

وعلى	الرغم	من	التقدم	امللحوظ	الذي	أحرزته	بلدان	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	لصالح	
أجندة	التنمية	املستدامة	إال	أن	استراتيجيات	وإجراءات	التخفيف	من	آثار	تغير	املناخ	والتكيف	

معها	ال	تزال	مجزأة	ومعزولة	داخل	قطاعات	معينة.

األمن	 قضايا	 تواجه	 منطقة	 في	 أخرى	 أولويات	 عليها	 تتفوق	 املناخ	 تغير	 مسألة	 تزال	 ال	 كما	
إجراءات	 تبدو	 وبينما	 االقتصادية.	 واملشاكل	 املوارد	 وندرة	 الجماعية	 والهجرة	 واالستقرار	
	من	تدابير	التكيف	فإنه	يمكن	للمرء	أن	يتنبأ	بأن	الدوافع	وراء	انتقال	

ً
التخفيف	أكثر	وضوحا

الطاقة	نحو	املصادر	املتجددة	واتجاه	كفاءة	الطاقة	هي	في	األساس	دوافع	اقتصادية	بحتة	ألنها	
	استثمارية	جذابة	للشركات	والبنوك	املحلية	والدولية.

ً
تشكل	فرصا
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	بالحكم	الرشيد	وتكامل	التأثير	االجتماعي،	
ً
ومع	ذلك	فإن	هذا	االنتقال،	عندما	يكون	مصحوبا

من	شأنه	أن	يسهم	في	تخفيف	العبء	االقتصادي	واالجتماعي	وكذلك	اآلثار	املرتبطة	باملناخ.

	فقد	جذبت	تقنيات	الطاقة	املتجددة	11	مليار	دوالر	أمريكي	إلى	املنطقة	
ً
وألنها	أكثر	األمثلة	نضجا

العربية	في	عام	2016	مقارنة	بمبلغ	1.2	مليار	دوالر	أمريكي	في	عام	2008.	ويعمل	في	هذا	القطاع	
أكثر	من	11.5	مليون	شخص	في	جميع	أنحاء	العالم	منهم	32	في	املائة	من	النساء.

ويعمل	تطور	الطاقة	املتجددة	على	تعبئة	الفرص	االقتصادية	في	معظم	القطاعات	الخدمية	
والصناعية	ويحفز	برامج	االبتكار	والتعليم	وتحسين	املهارات	في	جميع	أنحاء	العالم.	وبهذا	الصدد	
تواصل	دولة	املغرب	قيادة	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	حيث	تهدف	إلى	تحقيق	ما	

نسبته	52	في	املائة	من	األهداف	لعام	2030	وما	نسبته	100	في	املائة	لعام	2050.

	متعدد	القطاعات	ومتعدد	األبعاد	وله	هياكل	معقدة	
ً
من	الواضح	أن	تغير	املناخ	يمثل	تحديا

والحوكمة	 والعدالة	 املناخي	 النشاط	 استكشاف	 يجب	 وبالتالي	 املصلحة.	 ألصحاب	 بالنسبة	
ضمن	هذا	السياق	املعقد	وليس	من	خالل	العدسات	البيئية	املستقلة.

املبادرات	 في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	بعض	 املناخي	 النشاط	 لقد	شهد	مسرح	
النشطة	خالل	السنوات	القليلة	املاضية	وخاصة	قبل	مؤتمر	باريس	)COP21(	في	عام	2015.	
ومن	األمثلة	على	ذلك	إطالق	شبكة	العمل	املناخي	في	العالم	العربي	)كانو(	والتي	تعمل	تحت	مظلة	

شبكة	العمل	املناخي	العاملية.

وتعرف	هذه	الشبكة	بأنها	عبارة	عن	شبكة	من	املنظمات	غير	الربحية	تأسست	في	سبتمبر	2015 
العربي.	 العالم	 في	 املدني	 للمجتمع	 املناخ	 تغير	 مكافحة	 تنسيق	جهود	 إلى	 الحاجة	 أساس	 على	
ومثال	آخر	على	تلك	املبادرات	هو	حركة	الشباب	العربي	للمناخ	التي	تهدف	–	من	خالل	الفصول	

الُقطرية	–	إلى	حشد	املزيد	من	الناس	حول	القضايا	البيئية	وأزمة	املناخ.

	للنشاط	املناخي	اإلقليمي	
ً
	واعدا

ً
وفي	حين	أن	شبكة	العمل	املناخي	في	العالم	العربي	تشكل	نموذجا

	من	أجل	كيانات	وعمليات	مؤسسية	وإدارية	خاصة	بها.	تجدر	اإلشارة	إلى	أنه	ال	
ً
فهي	تكافح	أيضا

تزال	خطة	العمل	الخاصة	بـشبكة	العمل	املناخي	في	العالم	العربي	تبدو	عامة	بعض	ال�شيء.	ومع	
مرور	الوقت	فإن	الخبرة	في	حركات	تغير	املناخ	علمت	الناس	الكثير	حول	كيفية	تمكين	املزيد	

من	التأثير	واملشاركة	في	العمل	املناخي.

وتشمل الدروس املستفادة من ذلك ما يلي:

والقطاعات  المناخ  تغير  بين  الترابط  على  التأكيد 
ا�خرى.

والمدعومة  ا�دلة  على  القائمة  الحجج  استخدام 
بالعلم.

السماح للشباب بإدارة عجلة القيادة.

التعاون على مستوى الدولة وا�قليم والعالم على 
ا�ولويات المشتركة.
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البيئة	واملجتمع	واالقتصاد	 املناخ	وتداعياتها	على	 ال	يزال	فهم	الطبيعة	املعقدة	لقضايا	تغير	
	بعيد	املنال	وال	سيما	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا.	ومع	ذلك	سوف	يظهر	

ً
هدفا

	شريطة	
ً
االهتمام	وااللتزام	املتزايد	من	الحكومات	والشعوب	في	شكل	مشاركة	مدنية	أكثر	نضجا

.
ً
	وقويا

ً
الحفاظ	على	الفضاء	املدني	مفتوحا

أعضاء	شبكة	العمل	املناخي	في	العالم	العربي	في	مؤتمر	املناخ	العالمي	)COP25(.	املصدر:	املوقع	اإللكتروني

الفضاء المدني. 	.1
وقد	لخص	تقرير	“سلطة	الشعوب	تتعرض	للخطر”	لسنة	2019	الذي	أعده	مرصد	التحالف	
العالمي	لتعزيز	عمل	املواطنين	داخل	مجتمعاتهم	)سيفيكوس(	إلى	أن	8	من	كل	10	أشخاص	في	
منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	يعيشون	في	بلدان	تنتهك	فيها	الحكومات	حريات	تكوين	
الجمعيات	والتجمع	السلمي	وحرية	التعبير.	وقد	أظهرت	البيانات	أن	ثماني	دول	مصنفة	على	
أنها	“مغلقة”	وست	دول	على	أنها	“مكبوتة”	وخمسة	على	أنها	“معرقلة”.	وال	توجد	دول	في	املنطقة	
تندرج	في	الفئات	“املفتوحة”	أو	“الضيقة”.	وتشير	نتائج	مرصد	سيفيكوس	لسنة	2020	إلى	عدم	
تم	 انتهاكات	 أكثر	خمس	 وكانت	 	.2019 لسنة	 السابق	 بالتقرير	 مقارنة	 كبيرة	 وجود	تحسينات	
اإلبالغ	عنها	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	هي	تلك	املتعلقة	بالرقابة	)االتجاه	األكثر	
(	واملضايقات	واحتجاز	الصحافيين	واحتجاز	املدافعين	عن	حقوق	اإلنسان	واالعتداء	

ً
شيوعا

على	الصحافيين.

يعد	دور	الوكاالت	الدولية	والجهات	املانحة	دور	بالغ	األهمية	في	منطقة	ذات	اهتمام	دولي	كبير	
فنية	 في	شكل	مساعدة	 املساعدات	 وتأتي	هذه	 اإلنمائية.	 للمساعدات	 األوجه	 متعدد	 وتدفق	
ودعم	مالي	يستهدف	معظم	األولويات	االقتصادية	واالجتماعية	والبيئية	واحتياجات	اإلصالح	
في	 تباطأت	 املساعدة	هذه	قد	 أن	قنوات	 وفي	حين	 إفريقيا.	 الشرق	األوسط	وشمال	 بلدان	 في	

http://www.canaw.org
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املدني	واإلصالحات	 لتنمية	املجتمع	 	
ً
	رئيسيا

ً
أنها	تظل	محركا إال	 الجائحة	 املا�شي	بسبب	 العام	

لم	تكن	 إن	 التعاون	اإلنمائي،	 تمتلك	معظم	وكاالت	 الصلة.	 التمكينية	ذات	 البيئة	 في	جوانب	
جميعها،	مجموعة	مؤشرات	وسياسات	خاصة	بها	إلدارة	الفضاء	املدني	ومع	ذلك	فإن	االلتزامات	
بموجب	االتفاقات	الدولية	واملتعددة	األطراف	وكذلك	عقود	املشاريع	كانت	عرضة	ملستويات	
مختلفة	من	التأخير	أو	التغيير	في	النهج.	وفي	حين	أن	متابعة	بعض	التزامات	التسليم	واإلبالغ	
قد	تكون	عانت	من	اإلغالق	وحظر	التجوال	وانخفاض	القوى	العاملة	وساعات	العمل	إال	أن	
كل	ذلك	تم	تنفيذه	من	خالل	تفعيل	قوانين	دفاع.	واألهم	من	ذلك	أن	تصور	متطلبات	املشاركة	
املدنية	من	قبل	الجهات	املانحة	هو	أنها	تقتصر	على	إعداد	تقارير	املشروع	دون	إحداث	التغيير	

املستدام	املنشود	على	املدى	الطويل.

تداعيات جائحة فيروس كورونا . 	.1
المستجد

فقد	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 لجائحة	 املدمرة	 واالقتصادية	 الصحية	 العواقب	 جانب	 إلى	
خلقت	الجائحة	تحديات	إضافية	للفضاء	املدني	والحقوق	املدنية	في	منطقة	الشرق	األوسط	
	ملرصد	الحرية	املدنية	الخاصة	بـجائحة	فيروس	كورونا	املستجد	التابع	

ً
وشمال	إفريقيا.	ووفقا

	
ً
للمركز	الدولي	للقوانين	غير	الربحية	)ICNL(،	فقد	تم	تحديد	ما	ال	يقل	عن	69	إجراًء	جديدا
	لجائحة	فيروس	كورونا	املستجد	الذي	يؤثر	على	الحريات	املدنية	على	أنها	متخذه	من	

ً
استجابة

قبل	الحكومات	في	17	دولة	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا.	وتشمل	هذه	االجراءات	
تقنينها.	ففي	 يتم	 لم	 التي	 الحكومية	األخرى	 واملمارسات	 واللوائح	 واملراسيم	 واألوامر	 القوانين	
تونس	على	سبيل	املثال	أعلنت	حالة	الطوارئ،	في	حين	تم	تفعيل	قانون	الدفاع	الوطني	في	األردن،	
ومن	جهة	أخرى	فقد	أعلنت	لبنان	واملغرب	حالة	التعبئة	العامة	وحالة	الطوارئ	الصحية	على	
تشمل	 أن	 ينبغي	 ال	 أنه	 فقط	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 جائحة	 تثبت	 اإلطار	 هذا	 وفي	 التوالي.	
املشاركة	في	ظروف	الطوارئ	لتجنب	املخاطر	والتكاليف	املرتبطة	بنقص	التمثيل	العام	في	صنع	
القرار	باإلضافة	إلى	ذلك	تعمل	الحياة	الجديدة	التي	فرضتها	الجائحة	على	تسريع	التحول	الرقمي	
في	جميع	أنحاء	العالم	مما	يسمح	بمزيد	من	املشاركة	العامة	شريطة	أن	يكون	الوصول	إلى	البنى	

	بشكل	متساٍو	للجميع.
ً
التحتية	املادية	والتقنية	لتكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	متاحا

غير	 واملنظمات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 معظم	 تمكنت	 فقد	 الصعبة	 األوقات	 هذه	 مثل	 وفي	
وكذلك	 والتوعية	 املناقشة	 الرقمي	ألحداث	 التحول	 من	خالل	 عملها	 مواصلة	 من	 الحكومية	
التدريبات	الفنية.	كما	لم	يتم	التحقيق	في	تفاصيل	املعاناة	االقتصادية	والتشغيلية	ملنظمات	
بل	 عليها،	 الضوء	 تسليط	 يتم	 ولم	 الجائحة	 بسبب	 الحكومية	 غير	 واملنظمات	 املدني	 املجتمع	
الحريات	 على	 الضغط	 زيادة	 على	 األمثلة	 من	 العديد	 التقاط	 تم	 فقد	 ذلك	 من	 العكس	 على	
التمويل.	 على	 املوافقات	 تأخر	 وكذلك	 والتجمع	 التعبير	 بحرية	 يتعلق	 فيما	 سيما	 ال	 املدنية	
	تجاه	إشراك	املجتمع	املدني	في	أي	من	

ً
واألهم	من	ذلك	لم	تتخذ	الحكومات	أي	خطوات	تقريبا

هذه	 لبعض	 كان	 وقد	 القطاعات،	 عبر	 اتخاذها	 يتم	 التي	 واالقتصادية	 االجتماعية	 القرارات	
القرارات	إجراءات	استجابة	قاسية	تم	اتخاذها	في	معظم	القطاعات	والتي	أثرت	بدورها	على	
تختلف	 وال	 الحكومية.	 غير	 واملنظمات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 من	 العديد	 واستدامة	 عمل	
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التقرير	–	عندما	يتعلق	األمر	بإشراك	 التعافي	من	الجائحة	–	حتى	وقت	كتابة	 استراتيجيات	
املجتمع	املدني	وضمان	سماع	جميع	األصوات.

مناسبة	 فرصة	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 لجائحة	 املصاحب	 االقتصادي	 االنتعاش	 سيشكل	
الذكي	 االقتصادي	 اإلصالح	 على	 التركيز	 خالل	 من	 ومستدامة	 عادلة	 بطريقة	 البناء	 إلعادة	
	والتنمية	في	قطاعات	عدة	مثل	الزراعة	والنقل	والطاقة	والتنمية	الحضرية.	وستحتاج	

ً
مناخيا

بلدان	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	إلى	العمل	على	سياسات	مبسطة	وعوامل	تمكين	قطاعية	
لضمان	أن	حصتها	من	خطط	التعافي	تلبي	تطلعات	واحتياجات	شعوبها.

المعايير والمبادئ الدولية . 	.1
للمشاركة العامة والمدنية في 

تغير المناخ
من	أجل	معالجة	تغير	املناخ	بشكل	فعال	يدرك	املجتمع	الدولي	الدور	املركزي	الذي	يلعبه	املجتمع	
املدني	واملجتمعات	املحلية	في	فهم	التحديات	واملخاطر	املحلية	وصياغة	سياسات	وخطط	شاملة	
	لهذه	الغاية	تتضمن	كل	من	اتفاقية	األمم	

ً
وعادلة	وضمان	نجاح	التخفيف	والتكيف.	وتحقيقا

	وتوصيات	للمشاركة	مع	املجتمع	
ً
املتحدة	اإلطارية	بشأن	التغير	املناخي	واتفاق	باريس	أحكاما

املدني	واملنظمات	غير	الحكومية.

تعمل	املادة	)6(	من	االتفاقية	على	حشد	الحكومات	واملجتمع	املدني	وأصحاب	املصلحة	اآلخرين	
	.
ً
لتنفيذ	إجراءات	تعاونية	مقترحة	من	قبل	الدول	تكون	متعددة	التخصصات	ومراعية	ثقافيا
كما	أن	هذه	املادة	تضع	سياسة	املناخ	االجتماعية	الشاملة	وتنفيذها	في	صميم	عملها	وهي	تعزز	
في	 الناس	 للنوع	االجتماعي	ومشاركة	 بين	األجيال	واملراعية	 التقليدية	واملتداخلة	 دور	املعارف	
صنع	القرار.	عالوة	على	ذلك	فإن	املادة	)6(	تجعل	حلول	تغير	املناخ	من	األمور	التي	تهم	الجميع	
	ال	سيما	تلك	اإلجراءات	التي	يقوم	بها	الشباب	

ً
فهي	تعطي	قيمة	ومغزى	لإلجراءات	الذكية	مناخيا

الذين	سيرثون	املستقبل.

أجل	 من	 والدولي	 اإلقليمي	 التعاون	 وتعزيز	 	دعم	
ً
أيضا باريس	 اتفاق	 على	 املوقعين	 من	 ُيطلب	

	من	قبل	جميع	األطراف	وأصحاب	املصلحة	من	غير	
ً
حشد	إجراءات	مناخية	أقوى	وأكثر	طموحا

األطراف	بما	في	ذلك	املجتمع	املدني	والقطاع	الخاص	واملؤسسات	املالية	واملدن	والسلطات	دون	
الوطنية	األخرى	واملجتمعات	املحلية	والشعوب	األصلية.

ومما	يتصل	بنطاق	هذا	التقرير	أهداف	األمم	املتحدة	للتنمية	املستدامة	وخاصة	الهدفين	13	و	
17	اللذين	يهتمان	بالعمل	املناخي	والشراكات	على	التوالي.	وقد	اعتمدت	العديد	من	البلدان	في	
املنطقة،	بما	في	ذلك	على	سبيل	املثال	ال	الحصر	املغرب	ولبنان،	لغة	وأهداف	التنمية	املستدامة	

كجزء	من	خططها	الوطنية.
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القوانين والمعايير الدولية الخاصة . 	.1
بحقوق اإلنسان

	
ً
تعترف	القوانين	واالتفاقيات	الدولية	لحقوق	اإلنسان	بحرية	التعبير	والتجمع	باعتبارها	جانبا
	
ً
	جوهريا

ً
	لحماية	حقوق	اإلنسان	والقيم	الديمقراطية،	ويعتبر	دور	املجتمع	املدني	موضوعا

ً
مهما

	ما	تكون	حرية	التعبير	وحرية	التجمع	متشابكة	وغير	قابلة	للفصل	مما	
ً
في	هذا	السياق،	وغالبا

حدد	
ُ
	ما	تؤثر	تداعيات	أحدهما	على	اآلخر.	ت

ً
يستلزم	التعامل	معهم	بشكل	مشابه	وبالتالي	غالبا

املجالين	عن	 بهذين	 املتعلقة	 الواحدة	 الدولة	 الدولي	وعلى	مستوى	 املستوى	 املسؤوليات	على	
طريق	عدد	من	القوانين	واالتفاقيات	الدولية	الرئيسية.

 للمادة )19( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإنه:
ً
ووفقا

لكل	فرد	الحق	في	اعتناق	اآلراء	دون	أي	تدخل. 	
املعلومات	واألفكار	 	 البحث	عن	 الحق	حرية	 التعبير	ويشمل	هذا	 في	حرية	 الحق	 لكل	فرد	

سواًء	 الجغرافية،	 بالحدود	 تقيد	 دون	 كانت	 وسيلة	 بأية	 وإذاعتها	 وتلقيها	 أنواعها	 بجميع	
	أو	في	أي	شكل	فني	أو	من	خالل	أي	وسيلة	إعالمية	أخرى	يختارها.

ً
	أو	مطبوعا

ً
	أو	كتابيا

ً
شفهيا

تستتبع	ممارسة	الحقوق	املنصوص	عليها	في	الفقرة	)2(	من	هذه	املادة	واجبات	ومسؤوليات	 	
خاصة.	لذلك	قد	تخضع	لقيود	معينة	ولكن	هذه	القيود	يجب	أن	تكون	فقط	على	النحو	

املنصوص	عليه	في	القانون	وحسب	الضرورة:
احترام	حقوق	اآلخرين	أو	سمعتهم. 	3	
حماية	األمن	القومي	أو	النظام	العام	أو	الصحة	العامة	أو	اآلداب	العامة. 	3	

عالوة	على	ذلك	تنص	املادة	)21(	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية	على	ما	
	به”،	وال	يجوز	وضع	قيود	على	ممارسة	هذا	الحق	

ً
يلي:	“يكون	الحق	في	التجمع	السلمي	معترفا

غير	تلك	املفروضة	بما	يتوافق	مع	القانون،	والتي	تشكل	تدابير	ضرورية	في	مجتمع	ديمقراطي	
لصيانة	األمن	القومي	أو	السالمة	العامة	أو	النظام	العام	أو	حماية	الصحة	العامة	أو	اآلداب	

العامة	أو	حماية	حقوق	اآلخرين	وحرياتهم.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية . 	.1
بشأن تغير المناخ ومشاركة 

المجتمع المدني
دخلت	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	التغير	املناخي	حيز	التنفيذ	في	21	مارس	1994	بهدف	
نهائي	هو	منع	التدخل	البشري	“الخطير”	في	النظام	املناخي.	ومنذ	األيام	األولى	التفاقية	األمم	
املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	شاركت	املنظمات	غير	الحكومية	من	خالل	تبادل	اآلراء	مع	
	
ً
املندوبين	و/أو	من	خالل	حضور	الجلسات.	يعتبر	منظور	وخبرة	املجتمع	املدني	معترف	بهما	جيدا
كمصدر	ألفكار	ومقاربات	جديدة	وإن	دور	“املراقب”	للعملية	املمنوح	للمنظمات	غير	الحكومية	

يعزز	الشفافية	والثقة	املتبادلة	في	مثل	هذا	السياق	العالمي	املعقد.
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في	محاولة	لتنسيق	العملية	وضمان	املشاركة	الفعالة	من	قبل	“املراقبين”	أعدت	اتفاقية	األمم	
املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	مبادئ	توجيهية	للسلوك	املناسب	أثناء	حضور	اجتماعات	
هيئات	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ.	وهذه	املبادئ	التوجيهية	ليست	شاملة،	
ولكنها	تسعى	إلى	تقديم	معلومات	تعكس	املمارسة	الحالية	فيما	يتعلق	بحضور	املراقبين	لدورات	
واجتماعات	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ.	وهي	تتما�شى	مع	تلك	التي	تحكم	
مشاركة	املنظمات	غير	الحكومية	في	دورات	الهيئات	األخرى	في	منظومة	األمم	املتحدة.	وتشمل	
الجوانب	الرئيسية	التي	تغطيها	املبادئ	التوجيهية	الوصول	وآداب	السلوك	والسالمة	واملشاركة	

وتوزيع	املواد	اإلعالمية.

اإلطارية	 املتحدة	 األمم	 التفاقية	 	)COP23( العالمي	 املناخ	 مؤتمر	 استجاب	 	2017 عام	 في	
بشأن	تغير	املناخ	لطلب	اإلسهام	في	تقرير	املفوض	السامي	بشأن	“مساحة	املجتمع	املدني	في	
وقد	 اإلنسان،	 لحقوق	 السامي	 املفوض	 مكتب	 من	 ورد	 الذي	 األطراف”	 املتعددة	 املؤسسات	
قدمت	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	أمثلة	وممارسات	ملموسة	بشأن	4	توصيات	تدور	حول	

مشاركة	املجتمع	املدني.

اتفاقية باريس للمناخ. 	.1
2016.	وفي	 4	نوفمبر	 	من	

ً
اعتبارا التنفيذ	 	وقد	دخلت	حيز	

ً
باريس	ملِزمة	قانونا اتفاقية	 تعتبر	

حين	أن	الكثيرين	يعتبرون	هذه	املناسبة	لحظة	تاريخية	فارقة	حيث	اتفقت	البلدان	الصناعية	
والنامية	بشكل	مشترك	على	نفس	إطار	سياسة	املناخ	ألول	مرة	على	اإلطالق	خالل	مؤتمر	املناخ	
العالمي	بموجب	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	التغير	املناخي	)2015(	فقد	حذر	آخرون	
باريس	 اتفاقية	 تزال	 املراجعة.	وال	 وآليات	 التنفيذ	 في	خطط	 باريس	جيد	فقط	 اتفاق	 أن	 من	
	للحوكمة	العاملية	ومناصرة	السياسات.	أصبح	السؤال	

ً
	مثاليا

ً
ظهر	نموذجا

ُ
والعملية	املتعلقة	بها	ت

�جراء  االتفاقية  هيئات  اجتماعات  تعقد 
ووفق	  االتفاقية.  في  ا�طراف  بين  مفاوضات 

وكالة  أو  هيئة  "أي  االتفاقية  من   7 المادة  من   6 للفقرة 
سواًء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، 
االتفاقية،  تغطيها  التي  المسائل  في  مؤهلة  تكون 
في  ممثلة  تكون  أن  في  برغبتها  ا�مانة  أبلغت  والتي 
دورة مؤتمر ا�طراف بصفة مراقب، يجوز قبولها على هذا 
الحاضرة.  ا�طراف  ثلث  ا�قل  على  يعترض  لم  ما  النحو 
ويخضع قبول ومشاركة المراقبين للنظام 

الداخلي الذي يعتمده مؤتمر ا�طراف".
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املطروح	هو	ما	إذا	كان	هذا	التقدم	في	شؤون	في	الحوكمة	الدولية	يمكن	أن	يصل	إلى	املستويين	
الوطني	واملحلي	في	مختلف	البلدان؟

تقر	اتفاقية	باريس	بأن	الهدف	طويل	األجل	املتمثل	في	الحد	من	زيادة	متوسط	درجة	الحرارة	
العاملية	إلى	أقل	من	2	ويفضل	1.5	درجة	مئوية،	مقارنة	بمستويات	ما	قبل	العصر	الصناعي،	
سيتحقق	بالتدريج	ولذلك	فهو	مبني	على	الطموحات	اإلجمالية	والفردية	املتزايدة	للبلدان	مع	
	في	صميم	اتفاقية	باريس	وتحقيق	أهدافها	طويلة	

ً
مرور	الوقت.	وتعد	املساهمات	املحددة	وطنيا

الوطنية	 االنبعاثات	 للحد	من	 بلد	 كل	 يبذلها	 التي	 الجهود	 املساهمات	 كما	تجسد	هذه	 األجل	
والتكيف	مع	آثار	تغير	املناخ	وتتطلب	اتفاقية	باريس	من	كل	طرف	إعداد	املساهمات	املحددة	
كل	 	

ً
وطنيا املحددة	 املساهمات	 قدم	

ُ
ت عليها.	 والحفاظ	 عنها	 واإلبالغ	 تحقيقها	 ينوي	 التي	 	

ً
وطنيا

سجل	في	سجل	عام	تحتفظ	به	سكرتارية	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	
ُ
خمس	سنوات	وت

على	 املحددة	 املحدثة	 أو	 الجديدة	 املساهمات	 تقديم	 األطراف	 من	 لب	
ُ
ط وقد	 املناخي.	 التغير	

املستوى	الوطني	بحلول	عام	2020	وكذا	تقديم	املعلومات	الالزمة	للوضوح	والشفافية	والفهم	
ذات	الصلة	بتلك	املساهمات.	وكما	هو	موضح	في	الصورة	التالية،	خريطة	مرصد	التحديثات	
العربية	 اإلمارات	 باستثناء	 إفريقيا	–	 الشرق	األوسط	وشمال	 تقدم	دول	 لم	 	،2020 املناخية	
تم	 التي	 الثالث	 الدول	 قدمت	 وقد	 اآلن.	 حتى	 املحدثة،	 	

ً
وطنيا املحددة	 مساهماتها	 	– املتحدة	

تحليلها	في	هذه	الدراسة	نسخها	األولى	من	املساهمات	املحددة	على	املستوى	الوطني	قبل	اتفاقية	
باريس	في	2015.

	لسنة	2020.	املصدر:	مرصد	التحديثات	املناخية
ً
حالة	عملية	تحديث	املساهمات	املحددة	وطنيا

اإلنسان	 حقوق	 إلى	 لإلشارة	 يكون	 فقد	 	،
ً
وغامضا 	

ً
محدودا باعتباره	 انتقاده	 من	 الرغم	 وعلى	

وحقوق	الشعوب	األصلية	واالستجابة	للنوع	االجتماعي	في	النص	النهائي	التفاق	باريس	آثار	كبيرة	
على	تفسير	ومواصلة	تطوير	التزامات	األطراف	فيما	يتعلق	بتدابير	االستجابة	لتغير	املناخ.	وبينما	
املشاركة	 إلى	 مجملة	 إشارة	 بالفعل	 املناخ	 تغير	 بشأن	 اإلطارية	 املتحدة	 األمم	 اتفاقية	 أشارت	
األمم	 اتفاقية	 من	 	6 )املادة	 مناسبة	 استجابات	 وتطوير	 وآثاره	 املناخ	 تغير	 معالجة	 في	 العامة	
مشاركة	 تعزيز	 على	 بشكل	خاص	 باريس	 اتفاقية	 تؤكد	 املناخ(،	 تغير	 بشأن	 اإلطارية	 املتحدة	
القطاعين	العام	والخاص	في	تنفيذ	املساهمات	املحددة	على	املستوى	الوطني	)الفقرة	8	من	املادة	
	
ً
6	في	اتفاقية	باريس(.	ويتجلى	هذا	االهتمام	املتجدد	بدور	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	أيضا

https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/
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في	االعتراف	بأن	التكيف	مع	تغير	املناخ	“يجب	أن	يستند	إلى’’،	من	بين	أمور	أخرى،	“املعارف	
التقليدية	ومعرفة	الشعوب	األصلية	وأنظمة	املعرفة	املحلية’’	)الفقرة	7	من	املادة	5	في	اتفاقية	
باريس(.	وعلى	الرغم	من	أن	دور	املعارف	التقليدية	قد	تم	االعتراف	به	بالفعل	في	مقررات	مؤتمر	
من	 االتفاقية	 في	 اإلشارة	 فإن	 املناخ،	 تغير	 بشأن	 اإلطارية	 املتحدة	 األمم	 اتفاقية	 في	 األطراف	
املحتمل	أن	تفتح	الطريق	ملزيد	من	إدراج	أصحاب	املعارف	التقليدية	ومراعاتهم	في	اإلدارة	الدولية	
لتغير	املناخ	ويدعم	هذه	اإلمكانية	القرار	الصادر	عن	مؤتمر	األطراف	الحادي	والعشرين	إلنشاء	
في	املجتمعات	 التخفيف	والتكيف	 لتبادل	الخبرات	ومشاركة	أفضل	املمارسات	بشأن	 منصة	

املحلية	والشعوب	األصلية	)القرار/CP.21،	الفقرات	134–136(.

وبينما	يشير	منطوق	اتفاق	باريس	إشارات	محددة	إلى	االستجابة	للنوع	االجتماعي	فيما	يتعلق	
بالتكيف	وبناء	القدرات	)املادتان	5.7	و	2.11(	إال	أنه	يفتقر	إلى	االرتباط	الكافي	للمساواة	بين	

الجنسين	في	صنع	السياسة	املناخية	وتقاسم	املنافع.

	من	خالل	أمانة	
ً
وبالنسبة	للحكومات	فإنه	سيتم	تحديد	املساءلة	بشأن	املساهمات	املحددة	وطنيا

اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	واآلليات	املرتبطة	بها.	أما	بالنسبة	للشركات	
فإن	املساءلة	مبعثرة	إلى	حد	ما	لكنها	ليست	أقل	قوة	من	سابقتها.	ويجب	أن	تتوقع	الشركات	أن	
	من	

ً
تخضع	للمساءلة	ليس	فقط	أمام	السلطات	الحكومية	في	البلدان	املستضيفة،	ولكن	أيضا

	عملية	
ً
أيضا االتفاق	 ُيخضع	 واملستثمرين.	 واملوظفين	 والعمالء	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 قبل	

تنفيذ	التزامات	األطراف	املتقدمة	فيما	يتعلق	بتوفير	التمويل	)الفقرة	13	من	املادة	6	في	اتفاقية	
باريس(	لعملية	مراجعة	ألول	مرة.	وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	أحد	أهم	التغييرات	املفاهيمية	التي	تم	
إجراؤها	في	اتفاقية	باريس	هو	التحول	من	إلقاء	اللوم	على	بعضنا	البعض	لعدم	االمتثال	ألي	
التزام	قانوني	إلى	محاولة	التفوق	على	بعضنا	البعض	في	مواجهة	التحدي	املشترك.	ويحظى	هذا	
واملواطنين	 والعلماء	 والنشطاء	 للصحافيين	 السماح	 الشفافية	من	خالل	 آلية	 بدعم	 التحول	
املعنيين	والشركات	البيئية	بما	يلي:	املشاركة	في	املناقشات	واإلعالن	عن	النجاحات	واإلخفاقات	

وطلب	املساعدة	واملشورة	وتقديم	الدعم	للبلدان	األخرى.

المشاركة العامة وجدول . 	.1	
أعمال األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة
تعتبر	املشاركة	العامة	مكفولة	بموجب	املادة	)25(	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	
والسياسية	التي	تنص	على	أن	“يكون	لكل	مواطن	الحق	والفرصة	دون	أي	وجه	من	وجوه	التمييز،	
...،	وبدون	أي	قيود	غير	معقولة	)أ(	املشاركة	في	إدارة	الشؤون	العامة	إما	مباشرة	أو	من	خالل	
ممثلين	يتم	اختيارهم	بحرية	...“.	وتستند	املشاركة	الفعالة	إلى	عدة	مبادئ	عاملية	بما	في	ذلك	
إلى	 والوصول	 والتعليم	 التمييز	 وعدم	 واملساواة	 والسالمة	 القانونية	 والبيئة	 السياسة	 تمكين	
املعلومات،	واالنفتاح	والشفافية	واملعالجات	الفعالة	للجميع.	وتشير	معظم	دول	منطقة	الشرق	
إلى	الحق	في	املشاركة	العامة	في	دساتيرها	إلى	جانب	التأكيد	عليه	في	 األوسط	وشمال	إفريقيا	

امليثاق	العربي	لحقوق	اإلنسان	لعام	2004.
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	مختلفة	بما	في	ذلك	توفير	املعلومات	
ً
ويمكن	أن	تتخذ	املشاركة	العامة	في	صنع	القرار	أشكاال

والتشاور	والحوار	واملشاركة	النشطة.	ويمكن	تمكين	املشاركة	باستخدام	أدوات	وأساليب	معينة	
مثل	مواقع	اإللكترونية	أو	املنصات	االلكترونية	والحمالت	العامة	ولجان	أصحاب	املصلحة	أو	
املجالس	والهيئات	االستشارية	وجلسات	االستماع	العامة	واملؤتمرات	واملناقشات	واملشاورات	

ومجموعات	العمل.

الفعالة  للمشاركة  الالزمة  التدابير  اتخاذ  ضمان  الحكومات  على  يجب  ذلك  على  عالوة 
والشاملة من خالل:

ومن	 	 إليها.	 الوصول	 املهمشة	 والجماعات	 لألفراد	 يمكن	 التي	 املؤسسية	 الهياكل	 أو	 األطر	
الوزارات	 في	 املشاركة	 ومنسقي	 الحكومة	 في	 للمشاركة	 التنسيق	 هيئات	 ذلك	 األمثلة	على	
العمل	 أو	مجموعات	 املدني	واللجان	 العامة	واملجتمع	 واملجالس	املشتركة	مع	املؤسسات	
في	 الفاعلة	 والجهات	 العامة	 السلطات	 بين	 اإلطارية	 االتفاقيات	 وكذا	 األخرى	 والهيئات	

املجتمع	املدني	لدعم	املشاركة.
املشاركة	الهادفة	في	مختلف	مراحل	اتخاذ	القرار،	أي	قبل	وأثناء	وبعد	)بما	في	ذلك	متابعة	 	

وتقييم	التنفيذ(.
استخدام	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	لتعزيز	املشاركة	باتباع	نفس	مبادئ	املشاركة	 	

خارج	اإلنترنت.	ويجب	استخدام	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	إلنشاء	مساحات	وفرص	
للجمهور	للمشاركة	بشكل	هادف	في	مجموعة	متنوعة	من	األنشطة	مثل	تقديم	املقترحات	
لتكنولوجيا	 الفعالة	 للتدابير	 ويمكن	 عليها.	 والتصويت	 والتعليق	 والسياسية	 التشريعية	
املعلومات	واالتصاالت	أن	تتيح	مشاركة	أوسع	للنساء	واألشخاص	ذوي	اإلعاقة	وكبار	السن	

واألشخاص	الذين	يعيشون	في	املناطق	الريفية	والسكان	األصليين.

وبالتركيز	على	املشاركة	العامة	في	أجندة	التنمية	املستدامة،	فقد	أصدرت	األمم	املتحدة	معاييرها	
الدنيا	املشتركة	لعام	2020	ملشاركة	أصحاب	املصلحة	املتعددين	في	إطار	عمل	األمم	املتحدة	
ل	املشاركة	

ُ
للمساعدة	اإلنمائية	وتعكس	هذه	املعايير	االلتزام	العالمي	ملنظومة	األمم	املتحدة	بُمث

لعام	 املستدامة	 التنمية	 بينها	خطة	 من	 أمور	 عدة	 في	 تتجسد	 التي	 والهادفة	 والنشطة	 الحرة	
للتعاون	 اإلنسان	 حقوق	 على	 القائم	 للنهج	 املتحدة	 لألمم	 املشترك	 التفاهم	 وكذلك	 	،2030
على	 املصلحة	 أصحاب	 صوت	 أن	 في	 املعايير	 لهذه	 الشامل	 املبدأ	 ويتمثل	 	.)2003( اإلنمائي	
للمساعدة	 املتحدة	 ه	جميع	مراحل	عمليات	إطار	عمل	األمم	 يوّجِ أن	 القطري	يجب	 املستوى	

اإلنمائية	بما	في	ذلك	التصميم	والتنفيذ	واملشاركة	في	التطبيق	واملتابعة	والتقييم.

أنحاء	 جميع	 في	 موحدة	 املستدامة	 التنمية	 ألهداف	 الشاملة	 والغايات	 املبادئ	 أن	 حين	 في	
العالم،	فإنها	تسمح	بالكثير	من	االبتكار	من	قبل	املدن	استجابة	الحتياجاتها	املعقدة	واملحلية.	
ويتم	تشجيع	االبتكار	من	خالل	أوجه	التآزر	والترابط	الالمحدود	بين	مختلف	أهداف	التنمية	
القيود	 أولوية	واحدة.	وعالوة	على	ذلك	فإن	 أكثر	من	 تعالج	 التي	 الحلول	 املستدامة	لتحسين	
املالية	التي	تواجهها	معظم	املدن	هي	محفزات	لالبتكار	ونشر	للتقنيات	التي	من	شأنها	أن	تساهم	
بشكل	أكبر	في	االنتعاش	االقتصادي	والعدالة	االجتماعية.	ومثل	املراجعات	الوطنية	الطوعية	
	بإعداد	املراجعات	املحلية	الطوعية	لإلبالغ	عن	التقدم	

ً
على	مستوى	الدولة	تقوم	املدن	أيضا

	منصة	عملية	لنشر	
ً
املحرز	في	أهداف	التنمية	املستدامة.	وتعد	املراجعة	املحلية	الطوعية	أيضا

املعرفة	واملعلومات	وتعزيز	الشفافية	واملساءلة	كقيم	أساسية	لالستدامة.	وعلى	عكس	املراجعة	
األمم	 في	 رسمي	 بوضع	 	– اآلن	 حتى	 	– الطوعية	 املحلية	 املراجعة	 تتمتع	 ال	 الطوعية	 الوطنية	
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املتحدة.	لذلك	ال	توجد	عمليات	أو	معايير	رسمية	مطبقة	إلنتاج	املراجعة	املحلية	الطوعية	مما	
	الحتياجاتها	

ً
لكل	مدينة	إلنشاء	وتخصيص	مراجعة	محلية	طوعية	وفقا 	

ً
الباب	مفتوحا يترك	

األوسط	 الشرق	 ملنطقة	 الطوعية	 املحلية	 املراجعة	 في	 أي	مساهمة	 تقديم	 يتم	 لم	 وأولوياتها.	
وشمال	إفريقيا	على	املوقع	اإللكتروني	ألهداف	التنمية	املستدامة	لألمم	املتحدة	حتى	اآلن	مما	

قد	يشكل	فرصة	ملزيد	من	املناصرة	واملشاركة	العامة	املحلية.

الشراكة الحكومية المفتوحة. 	.		
	إلنشاء	شراكة	فريدة	وقوية	تعزز	الحوكمة	

ً
اجتمع	قادة	الحكومات	ودعاة	املجتمع	املدني	معا

الشفافة	والتشاركية	والشاملة	واملسؤولة.	ومنذ	إطالقها	في	عام	2011	انضمت	إلى	هذه	الشراكة	
جنب	 إلى	 	

ً
جنبا تعمل	 التي	 املحلية	 الحكومات	 من	 متزايد	 وعدد	 دولة	 	78 املفتوحة	 الحكومية	

مع	اآلالف	من	منظمات	املجتمع	املدني.	وعلى	مدى	كل	عامين	يقدم	كل	عضو	خطة	عمل	تم	
واملساءلة	 الشفافية	 لتعزيز	 امللموسة	 االلتزامات	 تحدد	 املدني	 املجتمع	 مع	 باالشتراك	 وضعها	
واملشاركة	العامة.	ويعتبر	األردن	واملغرب	وتونس	أعضاء	وطنيون	من	منطقة	الشرق	األوسط	
وشمال	إفريقيا	في	هذه	الشراكة	يرافقهم	عدد	قليل	من	املجالس	البلدية	كأعضاء	محليين.	ومنذ	
	.
ً
انضمامها	إلى	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	فقد	قدمت	هذه	الدول	الثالث	أكثر	من	129	التزاما
وكل	من	األردن	)التي	انضمت	في	2011(	وتونس	)التي	انضمت	في	2014(	تعتبر	دول	متأخرة	في	
تنفيذ	التزاماتها،	في	حين	أن	خطة	العمل	األولى	للشراكة	الحكومية	املفتوحة	في	املغرب	ال	تزال	
التفاصيل	 من	 مزيد	 استكشاف	 املستقلة.	وسيتم	 التقارير	 إعداد	 آلية	 قبل	 من	 التقييم	 قيد	
الخاصة	بكل	بلد	في	األقسام	التالية.	أما	بالنسبة	للعراق	ولبنان	فهم	ليسوا	أعضاء	في	الشراكة	
املتحدة	 الحكومة	ووكاالت	األمم	 التي	نظمتها	 العمل	 املفتوحة	رغم	أن	بعض	ورش	 الحكومية	

تناولت	مفهوم	الحكومة	املفتوحة	على	مستويات	مختلفة.

إليها	من	 الحكومية	املفتوحة	على	فكرة	أن	الحكومة	املفتوحة	يمكن	الوصول	 تقوم	الشراكة	
الشعوب	 بين	 العالقة	 تحسين	 وأن	 وأكثر	مساءلة	 استجابة	 وأكثر	 أكبر	 بشكل	 املواطنين	 قبل	
التقارير	املستقلة	 آلية	إعداد	 وحكوماتها	له	فوائد	طويلة	األجل	وملموسة	للجميع.	كما	تقوم	
بمراقبة	جميع	خطط	العمل	على	مدار	دورات	السنتين	لقياس	التقدم	املحرز	في	االلتزامات.	
ثم	 واالتجاهات	 املمارسات	 أفضل	 لتحديد	 املستقلة	 التقارير	 إعداد	 آلية	 بيانات	 ستخدم	

ُ
وت

تقديم	وجهات	نظر	جديدة	لشراكة	الحكومة	املفتوحة.	كما	يستخدم	املجتمع	املدني	واألعضاء	
وكذلك	املواطنون	هذه	املعلومات	للتفكير	في	تقدمهم	وتحديد	أولويات	اإلجراءات	املستقبلية.

يعمل	التخطيط	البيئي	وصنع	السياسات	على	دمج	املشاركة	العامة	إلى	مستويات	معينة	من	
خالل	جلسات	التشاور	الخاصة	بتقييم	األثر	البيئي	والكشف	عن	مجموعات	مختارة	من	بيانات	
	من	االهتمام	للتخفيف	من	آثار	تغير	املناخ	

ً
املراقبة.	وتولي	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	مزيدا

في	تشجيع	 تساعد	 أن	 يمكن	 التي	 املعلومات	 إلى	 والوصول	 املفتوحة	 وللبيانات	 معه	 والتكيف	
االبتكار	وتحديد	بدائل	عالية	العائد	على	االستثمار	لألنشطة	كثيفة	غازات	االحتباس	الحراري.	
إلى	هذا	يمكن	أن	تؤدي	املشاركة	العامة	في	التشريعات	واللوائح	والتخطيط	لكل	من	التخفيف	
والتكيف	إلى	زيادة	التأييد	العام	وتحسين	الوعي	العام	واالستجابة	ملخاطر	السلوكيات	والعواقب	
املناخية	غير	املتوقعة.	وتشجع	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	ربط	اإلجراءات	باألهداف	العاملية	

للتنمية	املستدامة	وتعزيز	حقوق	املجتمع	في	قضايا	استخدام	األرا�شي.
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أعدت	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	في	عام	2020	“دليل	الحكومة	املفتوحة	وفيروس	كورونا:	
التحوالت	الخضراء	–	املناخ	والبيئة’’	بهدف	تجنب	مسار	“العمل	كاملعتاد‘’	وتشجيع	البلدان	على	
إعادة	بناء	اقتصادات	أكثر	مرونة	والتحول	نحو	بدائل	أكثر	استدامة	وصحة	وإنصاف،	ويتضمن	

الدليل	عدة	توصيات	تليها	أمثلة	على	املمارسات	الجيدة	من	جميع	أنحاء	العالم.

نة لمنظمات . 	.1	 البيئة الُمَمكِّ
المجتمع المدني

إن	ازدهار	املجتمع	املدني	واملشاركة	بفعالية	يحتاج	إلى	بيئات	تشريعية	وسياسية	مواتية	تحترم	
الجمعيات	 تكوين	 اإلنسان	وتحترم	حرية	 العالمي	لحقوق	 في	اإلعالن	 عليها	 املنصوص	 املعايير	
بلدان	 في	 املناخي	 للعمل	 املدني	 الفضاء	 فهم	 على	 القدرة	 أجل	 ومن	 التعبير.	 وحرية	 والتجمع	
الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	املختارة	سيتم	تحليل	جوانب	بيئة	التمكين	املتاحة	مع	مراعاة	
املجتمع	 ملنظمات	 املواتية	 للبيئة	 شامل	 تقييم	 إجراء	 تم	 التوجيهية.	 واملبادئ	 الدولية	 املعايير	
املدني	بشكل	عام	ملا	مجموعه	16	دولة	حول	العالم	في	إطار	التقييم	الوطني	للبيئة	املواتية	الذي	
	من	مبادرة	الفضاء	املدني،	التي	ينفذها	مرصد	سيفيكوس	واملركز	الدولي	للقوانين	

ً
يعد	جزءا

غير	الربحية	)ICNL(	بالشراكة	مع	املادة	19	والحركة	العاملية	من	أجل	الديمقراطية،	بدعم	من	
حكومة	السويد.	وقيمت	منهجية	التقييم	الوطني	للبيئة	املواتية	ما	يصل	إلى	10	أبعاد	وكلها	تؤثر	
على	قدرة	منظمات	املجتمع	املدني	على	الوجود	والعمل	والتصرف	من	أجل	تحديد	ما	إذا	كانت	
البيئة	الوطنية	مواتية	للمجتمع	املدني.	ستة	من	هذه	األبعاد	ذات	طابع	إلزامي	وهي:	التكوين	
والتشغيل	والوصول	إلى	املوارد	وحرية	التعبير	وحرية	التجمع	السلمي	والعالقات	بين	الحكومة	
تطبيقها	 ويمكن	 اختيارية	 األخرى	فهي	 األربعة	 لألبعاد	 بالنسبة	 أما	 املدني.	 املجتمع	 ومنظمات	
	على	السياق	الوطني	وهي:	حرية	اإلنترنت	وتعاون	منظمات	املجتمع	املدني	وتحالفاتها	

ً
اعتمادا

والضرائب	والوصول	إلى	املعلومات.

التي	 والقانونية	واملؤسسية	 الوطنية	 تتباين	األطر	 إفريقيا	 الشرق	األوسط	وشمال	 في	منطقة	
تحكم	منظمات	املجتمع	املدني	واألبعاد	املذكورة	أعاله	بشكل	كبير.	من	ناحية	أخرى	تخضع	
منظمات	املجتمع	املدني	البيئية	لنفس	إطار	العمل	مثل	منظمات	املجتمع	املدني	األخرى	مما	
هذه	 بموجب	 الخمسة	 البلدان	 تحليل	 وسيسلط	 أسا�شي.	 كعنصر	 التنفيذ	 في	 التباين	 يترك	
والتوصيات	 األفكار	 إلى	 باإلضافة	 املشتركة	 واألولويات	 القضايا	 بعض	 على	 الضوء	 الدراسة	

الخاصة	بكل	بلد.
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العراق. 1

المشهد الوطني لتغير المناخ. 1.	
	على	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	وبروتوكول	كيوتو	في	عام	

ً
صادق	العراق	رسميا

	التفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	)2016(.	وقع	العراق	
ً
	واحدا

ً
	وطنيا

ً
2009	وأعد	بالغا

	في	مشهد	العمل	املناخي،	
ً
اتفاقية	باريس	في	عام	2016.	ومن	الناحية	العملية،	انطلق	العراق	مؤخرا

ففي	يناير	2021	وافق	الرئيس	العراقي	على	تصويت	البرملان	املؤرخ	في	سبتمبر	2020	لالنضمام	إلى	
اتفاقية	باريس.	وبهذا	فإن	العراق	–	الذي	يمثل	إنتاجه	النفطي	99	في	املائة	من	الصادرات	وأكثر	
من	90	في	املائة	من	عائدات	الحكومة	املركزية	–	يدخل	حقبة	جديدة	من	التنوع	االقتصادي.	
ولكن	مع	الزيادة	املتوقعة	في	عدد	السكان	وانخفاض	أسعار	النفط	وتزايد	ندرة	املياه	فإن	هذا	
	من	

ً
	للغاية.	وينتهي	البلد	حاليا

ً
	عن	االقتصاد	املعتمد	على	النفط	سيكون	صعبا

ً
التحول	بعيدا

	وخطة	التكيف	مع	املناخ	والتقارير	والوثائق	االستراتيجية	األخرى.	
ً
إعداد	املساهمات	املحددة	وطنيا

	بأولويات	أخرى	بما	في	ذلك	األمن	ومحاربة	
ً
ومن	ناحية	أخرى	فإن	الفضاء	املدني	مشغول	تماما

الفساد	والديمقراطية	والعدالة	االجتماعية	وحقوق	اإلنسان	والعديد	من	األولويات	األخرى.	وتعتبر	
	على	

ً
	ولها	حضور	محدود	نسبيا

ً
املنظمات	غير	الحكومية	الناشطة	في	مجال	تغير	املناخ	قليلة	جدا

املستويين	الوطني	واملحلي،	ومع	ذلك	فقد	بدأت	املنظمات	غير	الحكومية	البيئية	والخبراء	البيئيون	
في	إدراك	ومناقشة	تأثير	تغير	املناخ	على	القطاعات	األخرى	ومكونات	البيئة	الطبيعية	مثل	التنوع	
البيولوجي	والسياحة	والزراعة	والنظم	البيئية	بشكل	عام.	وتفتقر	هذه	املنظمات	غير	الحكومية	
إلى	املعرفة	الفنية	والقدرة	على	دمج	العمل	املناخي	في	الفضاء	املدني	وجهود	النشاط	الخاص	بهم.	
	على	جهود	اإلغاثة	اإلنسانية	ولم	يستثمروا	بشكل	

ً
ولقد	كان	املانحون	وحتى	وقت	قريب	أكثر	تركيزا

كاٍف	في	تمكين	املنظمات	غير	الحكومية	في	قطاعات	التنمية.

في	 التفاوت	اإلقليمي	داخل	العراق	وحرص	املجتمعات	على	تحقيق	املساواة	املنشودة	 ويعتبر	
األهوار	 منطقة	 تعد	 جهتها	 من	 األهمية.	 من	 القدر	 نفس	 على	 والخدمات	 القطاعات	 مختلف	
الثقافي	والطبيعي	 التراث	 املناخ	حيث	يتعرض	 تأثيرات	 التي	تظهر	فيها	 الرئيسية	 أحد	املجاالت	
للخطر	مع	عدم	وجود	خطط	واضحة	لإلنقاذ.	ويشكل	االعتماد	الكبير	على	النفط	والغاز	عقبة	
	لنقطعه	في	العراق.	الجدير	بالذكر	

ً
رئيسية	في	االنتقال	نحو	بيئة	أنظف	وال	يزال	الطريق	طويال

أن	املنظمات	غير	الحكومية	في	إقليم	كوردستان	حريصة	للغاية	على	إيجاد	طرق	للعمل	على	
أجندة	املناخ.	ويجب	أن	يحتل	األمن	والعدالة	املناخية	مكانة	عالية	في	جدول	أعمال	الشعوب	

	مثل	األمن	البشري	والعدالة	االجتماعية.
ً
والحكومات	تماما

تعمل	وزارة	البيئة	داخل	وزارة	الصحة	والبيئة	ولديها	بعض	اآلمال	الداخلية	في	العودة	كوزارة	
االقتصادية	 لألبعاد	 يمكن	 الواضح	كيف	 املناخي.	وليس	من	 التحول	 بذاتها	كجزء	من	 قائمة	
واالجتماعية	لتغير	املناخ	أن	تؤدي	إلى	مشاركة	مدنية	أوسع	وأعمق	وعمل	محلي	في	ظل	وجود	جميع	
األولويات	األخرى.	فيما	يلي	النقاط	الرئيسية	للسياسة	واإلطار	القانوني	لتغير	املناخ	في	العراق:
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قانون االنضمام التفاقية باريس رقم 31 
لسنة 2020

 2020 س�تم��   �� املؤرخ  ال��ملان  تصو�ت  ع��   2021 يناير   �� العرا��  الرئ�س  وافق 
لالنضمام إ�� اتفاق بار�س. وتكمن مزايا التصديق ع�� هذا التصو�ت �� أمر�ن اثن�ن: 
أولها أنھ يمكن للعراق اآلن ا��صول ع�� تمو�ل من خالل صندوق املناخ األخضر الذي 
ع��  االعتماد  من  للقفز  االقتصاد  وتحف��  الكر�ون  أكسيد  ثا�ي  إنتاج   �� س�ساعد 
الدول  ���ع  التصو�ت  ع��  التصديق  أن  وثان��ا  األخرى.  الطاقة  مصادر  إ��  النفط 

األخرى ع�� مساعدة العراق �� تحقيق االنتقال.

 �المساهمات المقررة المحددة وطني
2015

(املقدمة   
ً
�س�يا املوجزة  الوط�� –  املستوى  ا��ددة ع��  املساهمات  وثيقة  إعداد  تم 

باللغة العر�ية فقط) قبل اجتماع بار�س (COP21) �� عام 2015 مع ال��ك�� ع�� �ل 
من التخفيف والتكيف. و��دف العراق إ�� خفض انبعاثات غازات االحتباس ا��راري 
ب�سبة 14٪ ب�ن عامي 2020 و 2035 �� جميع القطاعات. فيما يتعلق بالتكيف تؤكد 
 ع�� القطاعات التالية ال�� تأثرت �شدة بتغ�� 

ً
وثيقة املساهمات املقررة ا��ددة وطنيا

املناخ و��: املياه والزراعة والتنوع البيولو�� وال��ة والسياحة وتنص الوثيقة ع�� أن 
املوقع  ُيظهر  التمو�ل.  بتوفر   

ً
مشروطا سي�ون  املقصودة  األهداف  هذه  تحقيق 

"أ�شطة  الدعم كجزء من  يتلقى  �ان  العراق  أن  املناخ األخضر  اإللك��و�ي لصندوق 
االستعداد" ال�� من شأ��ا أن تؤدي إ�� إعداد مشار�ع للتمو�ل ا��تمل. و�قوم العراق 
 و�أمل أن يتم ذلك بمشاركة أقوى 

ً
 بمراجعة وتحديث املساهمات ا��ددة وطنيا

ً
حاليا

من ا��تمع املد�ي. وع�� الرغم من أن التقر�ر األول للمساهمات ا��ددة ع�� املستوى 
الوط�� �ش�� إ�� أن مشاورات ا��تمع املد�ي قد أجر�ت كجزء من العملية التحض��ية 
أو  التنفيذ  أو  املراجعة  عمليات   �� املد�ي  للمجتمع  محددة  أدوار  أي  يوفر  ال  أنھ  إال 

املراقبة اإلضافية.

خطة العمل الوطنية للتكيف مع المناخ

أطلقت ح�ومة العراق �� عام 2020 و�الشراكة مع برنامج األمم املتحدة للب�ئة عملية 
و��دف  املناخ.  �غ��  مع  التكيف  البالد ع��  لبناء قدرة  الوطنية  التكيف  تطو�ر خطة 
خالل  من  املناخ  لتغ��  السلبية  لآلثار  التعرض  من  ا��د  إ��  الوطنية  التكيف  خطة 
التخطيط االس��اتي�� بناًء ع�� توقعات �غ�� املناخ �� املستقبل. ومن املتوقع أن ت�ون 
خطة التكيف الوطنية جاهزة خالل 3 سنوات ول�س من الوا�� ما إذا �انت العملية 
مختلف  ومن  البالد  أنحاء  جميع   �� املد�ي  ا��تمع  إلشراك   

ً
محددا  

ً
ن��ا ست�بع 

القطاعات.
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خطة التنمية الوطنية (2018 – 2022)

 ع�� تقر�ر �شرح 
ً
تم �شر هذه ا��طة ع�� موقع وزارة التخطيط والذي يحتوي أيضا

من  ا��مسية  ا��طة  وتتألف   .2019 أبر�ل  ح��  ا��طة   �� ا��رز  التقدم  بالتفصيل 
التنمية  قطاعات  ��ميع  األولو�ة  ذات  واإلجراءات  التحديات  وتفصل  صفحة   264
تتضمن  كما  املناخ.  و�غ��  الب�ئة  ذلك   �� بما  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
 لتعز�ز املشاركة العامة �� صنع القرار وحقوق اإل�سان وسيادة القانون 

ً
ا��طة أهدافا

وال��اهة والشفافية والالمركز�ة وأمور أخرى.

المشاركة العامة وجدول أعمال ا�مم 
المتحدة للتنمية المستدامة

ال تتضمن منصة معرفة أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة أي تقار�ر من العراق 
ولك��ا �ش�� إ�� أنھ من املتوقع إجراء مراجعة طوعية وطنية �� عام 2021. و�ش�� وزارة 
لعام  الطوعية  الوطنية  املراجعة  أن  إ��  اإللك��و�ي  موقعها  ع��  العراقية  التخطيط 
2021 ست�ون التقر�ر الثا�ي وأن التقر�ر األول قد تم تقديمھ بالفعل إ�� ��نة رفيعة 
املستوى ����اء األمم املتحدة. و�عمل وزارة التخطيط مع مختلف أ��اب املص��ة 

بما �� ذلك املنظمات غ�� ا���ومية ع�� املراجعة الوطنية الطوعية الثانية. 
يذكر برنامج األمم املتحدة اإلنما�ي �� العراق ع�� موقعھ اإللك��و�ي أن الدعم املقدم 
لثالث  ا��تمع  بقيادة  ن��  لتنفيذ  تمديده  تم  قد  اإلنما�ي  املتحدة  األمم  برنامج  من 
محافظات (البصرة واألنبار وكر�الء) لتوط�ن أهداف ومؤشرات التنمية املستدامة مع 
والقطاع  ا��لي�ن  لأل�اديمي�ن  الفعالة  واملشاركة  ا��تمعية  املشاورات  ع��  ال��ك�� 
ا��اص واملنظمات غ�� ا���ومية بما �� ذلك الشباب وال�ساء والفئات الضعيفة مثل 
 إذا أعطيت األولو�ة لتغ�� 

ً
املزارع�ن. وست�ون هذه منصة اختبار جيدة لهذا الن�� خاصة

 للهدف الثالث عشر من أهداف التنمية املستدامة من قبل تلك ا��تمعات.
ً
املناخ وفقا

ومن األمثلة امللهمة �� هذا ا��ال عمل منظمة غ�� ح�ومية بي�ية �� إقليم كردستان 
 من أجل اإل�سان والب�ئة" وال�� طورت دليل املعلم لدمج أهداف التنمية 

ً
�س�� "معا

و�شراك  الو��  لز�ادة  األ�شطة  من  مجموعة  ب�نفيذ  وتقوم  التعليم   �� املستدامة 
ا��تمعات ا��لية.
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المشاركة العامة في العمل . 1.1
المناخي

منظمات	املجتمع	املدني	أو	–	كما	هو	مشار	إليها	في	العراق	–	املنظمات	غير	الحكومية	هي	مفهوم	
	في	القاموس	العراقي.	خالل	فترة	حكم	حزب	البعث	وحتى	عام	2003	تم	قمع	دور	

ً
جديد	نسبيا

ووظائف	املجتمع	املدني	أو	دمجها	في	القطاع	العام.	ومن	املالحظ	أن	قطاع	منظمات	املجتمع	
2003	إلى	الحد	الذي	ال	يمكن	معه	 املدني	أو	املنظمات	غير	الحكومية	ينمو	بسرعة	منذ	عام	
12,000	منظمة	غير	حكومية	 إلى	وجود	مجموعة	من	 تتبعه،	وتشير	التقديرات	غير	الرسمية	
	بشكل	رسمي.	ويعتبر	املوقع	الجغرافي	هو	عامل	

ً
أو	أكثر،	على	الرغم	من	عدم	تسجيلها	جميعا

مهم	يؤثر	على	نضج	ونطاق	املنظمات	غير	الحكومية	في	مختلف	املحافظات	العراقية	وال	يرجع	
هذا	فقط	إلى	االختالفات	في	الطبيعة	السكانية	أو	األولويات	املحلية،	بل	يرجع	إلى	املناخ	األمني	
املتغير	الذي	نشأت	فيه	املنظمات	غير	الحكومية	وتطورت.	إن	الطريقة	التي	تتعامل	بها	السلطات	
	وال	تزال	متأثرة	بالثقافة	القديمة	

ً
الوطنية	واملحلية	مع	املنظمات	غير	الحكومية	متنوعة	تماما

من	نظام	ما	قبل	عام	2003.	وتعتمد	معظم	املنظمات	غير	الحكومية	على	تمويل	الجهات	املانحة	
ودعمها	حيث	إن	بناء	القدرات	وتمكين	منظمات	املجتمع	املدني	هذه	-	بشكل	واضح	-	سيحتاج	
.	وُيظهر	الدليل	العربي	للمنظمات	غير	الحكومية	وجود	

ً
إلى	سنوات	قبل	أن	تصبح	مكتفية	ذاتيا

6	منظمات	بيئية	غير	حكومية	فقط	في	العراق	معظمها	معنية	بالحفاظ	على	الحياة	البرية	بينما	
	أكثر	من	ذلك	بكثير.

ً
من	املتوقع	أن	يكون	املهتمون	بالعمل	املناخي	األوسع	نطاقا

وتركز	غالبية	منظمات	املجتمع	املدني	على	عملية	التحول	الديمقراطي	والعدالة	االجتماعية	
ومكافحة	الفساد	باإلضافة	إلى	قضايا	حقوق	اإلنسان.	تنص	خطة	التنمية	الوطنية	)2018	–	
2022(	على	أن	نسبة	املشاركة	العامة	في	تحديد	األولويات	منخفضة	تصل	إلى	13	في	املائة	تليها	

مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	عند	10	في	املائة	والحكومات	املحلية	عند	17	في	املائة.

وقد حددت الخطة التحديات الرئيسية في هذا الصدد على النحو التالي:

انخفاض	املشاركة	الفعالة	من	الجمهور	واملجتمع	املدني	والحكومات	املحلية	وفرق	اإلدارة	 	
الوزارية	في	تحديد	األولويات	والرصد	والتقييم	واملساءلة	والتدابير	التصحيحية.

تعزيز	 	 في	 املدني	 املجتمع	 بدور	منظمات	 املحلية	 والحكومات	 املواطنين	 بين	 الوعي	 ضعف	
تم	 حيث	 العراق	 في	 ملحوظ	 انخفاض	 عن	 سيفيكوس	 مرصد	 وأفاد	 الفعالة.	 املشاركة	
الشعبية	 االحتجاجات	 بعد	حركة	 ذلك	 ويأتي	 مغلق.	 إلى	 التصنيف	من	مكبوت	 تخفيض	
التي	بدأت	في	أكتوبر	2019	والتي	شهدت	استجابة	عنيفة	وقاسية	مع	حملة	قمع	واسعة	
على	حرية	التعبير	والعديد	من	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	التي	ما	زالت	توثق	حتى	اللحظة.

في	حين	أنه	من	الصعب	للغاية	الحصول	على	رقم	رسمي	يتعلق	باملنظمات	البيئية	غير	الحكومية	
فمن	الواضح	أن	البيئة	قد	ال	تكون	من	بين	األولويات	القصوى	في	هذه	املرحلة	–	على	األقل	
ليس	كموضوع	مستقل.	تحظى	البيئة	كعنصر	من	عناصر	األمن	البشري	بمزيد	من	االهتمام،	
عت	بعض	املنظمات	غير	الحكومية	العراقية	البيان	املشترك	في	اليوم	العالمي	ملنع	استغالل	

ّ
ووق

البيئة	في	الحرب	والنزاع	املسلح	)2018(.	وتشمل	هذه	املنظمات	مبادرة	التضامن	مع	املجتمع	
املدني	العراقي	وحماة	دجلة	)جمعية	حماة	نهر	دجلة	في	العراق(،	من	بين	آخرين.	وفي	اآلونة	األخيرة	
	أكثر	صرامة	بتغير	املناخ	ألنه	يضاعف	الضغط	الحالي	على	

ً
ُيظهر	املجتمع	املدني	العراقي	اهتماما
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املوارد	الطبيعية	وصحة	اإلنسان	ورفاهيته.	وقد	بدأت	املنظمات	غير	الحكومية	املهتمة	بالعمل	
املناخي	في	الظهور	واالنخراط	في	هذا	املشهد	الجديد	ولكن	ال	تزال	بأعداد	أقل	وتأثير	أقل	مما	هو	
مطلوب،	وهناك	منظمة	غير	حكومية	تركز	على	املناخ	وهي	منظمة	املناخ	األخضر	العراقية	–	هي	
عضو	في	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	وشاركت	في	مؤتمر	املناخ	العالمي	)COP21(	في	باريس.

املصدر:	صفحة	الفيسبوك	الخاصة	بنمظمة	املناخ	األخضر	العراقية

https://www.facebook.com/IraqiWildlifeCenter/
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تغير المناخ والحركات البيئية. 1.1
إن	ربط	تغير	املناخ	ببعض	التدهور	الواضح	في	املوارد	أو	املواقع	الخاصة	سيشكل	أداة	تعبئة	
تهتم	 حيث	 الصدد،	 بهذا	 خاصة	 قيمة	 لهما	 حديثان	 مثاالن	 وهناك	 املدني	 الفضاء	 في	 فعالة	

بإبرازهما	املجتمعات	املتضررة	ووسائل	اإلعالم	الدولية.

إحداها	هي	األهوار	العراقية	وهي	أرض	رطبة	ذات	أهمية	وطنية	وذات	أهمية	عاملية	مع	نظام	بيئي	
فريد	يتكون	من	نهري	دجلة	والفرات	اللذان	يلتقيان	ويتدفقان	عبر	األهوار	إلى	ساحل	الخليج.

وتتأثر	األهوار	بالتغيرات	التي	تطرأ	على	أنماط	املناخ	وكذلك	اإلجراءات	البشرية	ويمكن	لعلماء	
	إلى	جنب	مع	املواطنين	رؤية	الفرق.

ً
البيئة	جنبا

املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لصحيفة	النيويورك	تايمز.

تتعلق	الحالة	األخرى	باملمارسة	املثيرة	للجدل	املتمثلة	في	الحرق	)حرق	الغاز	الزائد	املنتج	أثناء	
	تهديد	قاتل	ألولئك	

ً
	في	أزمة	املناخ	وهو	أيضا

ً
	رئيسيا

ً
	مساهما

ً
استخراج	النفط(	والتي	تعد	عامال

الرئة	 وأمراض	 الربو	 بأمراض	 املنبعثة	 امللوثات	 ربط	 تم	 حيث	 منه	 بالقرب	 يعيشون	 الذين	
والجلد	والسرطان.

https://www.nytimes.com/2021/04/12/travel/iraq-mesopotamian-marshes.html
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املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لصحيفة	اإلندبندنت.

هناك	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	التي	تعالج	جوانب	التوعية	البيئية	في	إقليم	كوردستان.	
	من	أجل	اإلنسان	والبيئة”	الذي	يوفر	التوعية	واملناقشة	حول	

ً
ومن	األمثلة	على	ذلك	برنامج	“معا

مختلف	القضايا	البيئية	ويخاطب	فئات	متنوعة	من	الجماهير،	ومع	ذلك	أشارت	املنظمة	غير	
الحكومية	التي	تقوم	بتنفيذ	البرنامج	إلى	ضعف	الوعي	العام	ونقص	الدعم	من	الجهات	املانحة	
للمنظمات	غير	الحكومية	العاملة	في	مجال	البيئة	وتغير	املناخ،	وسلطت	الضوء	على	الحاجة	

إلى	بناء	القدرات	لجميع	املنظمات	غير	الحكومية	في	كردستان.

https://news.yahoo.com/poisoned-clouds-suffocating-people-iraq-091034960.html 
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	لحماية	اإلنسان	والبيئة
ً
املصدر:	صفحة	الفيسبوك	الخاصة	بجمعية	معا

كما	أشار	جميع	النشطاء	الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	الحاجة	إلى	مزيد	من	التعاون	مع	املنظمات	
بالفعل	في	قطاعي	 التي	تنشط	 غير	الحكومية	في	دول	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	األخرى	

املناخ	والبيئة.

https://www.facebook.com/TogetherforHumanandEnvironment
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البيئة الُمَمّكنة لمشاركة . 1.1
المجتمع المدني

املجتمع	 مع	 املشتركة	 املشاورات	 بعد	سنوات	من	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 قانون	 اعتماد	 تم	
ويعتبر	 الدولية.	 واملعايير	 املمارسات	 أفضل	 إلى	 	

ً
واستنادا اآلخرين	 املصلحة	 وأصحاب	 املدني	

يتبنى	 	للمجتمع	املدني	ألنه	
ً
	حقيقيا

ً
انتصارا 2010	من	قبل	الكثيرين	 )12(	لسنة	 القانون	رقم	

	
ً
عملية	تسجيل	واضحة	ومباشرة	ويزيل	الحواجز	أمام	التمويل	األجنبي	واملحلي	ويخلق	اختبارا
	لقدرة	الدولة	على	تعليق	عمل	املنظمات	غير	الحكومية	ويزيل	العقوبات	الجنائية	بسبب	

ً
قضائيا

االنتماء	إلى	منظمة	غير	حكومية	مسجلة	بشكل	غير	صحيح.	وقد	حدد	القانون	مجموعة	واحدة	
من	املنظمات	وهي	املنظمات	غير	الحكومية	وبالتالي	يتجنب	التعاريف	املتضاربة	التي	قد	تنشأ	

عن	استخدام	مصطلحات	أو	أنواع	مختلفة	من	منظمات	املجتمع	املدني.

ويعد	قانون	املنظمات	غير	الحكومية	في	إقليم	كردستان	العراق	)قانون	حكومة	إقليم	كردستان	
رقم	1	لسنة	2011(	عالمة	بارزة	للمجتمع	املدني	الكردي	والعراقي	ويضع	األساس	لعصر	جديد	
من	العالقات	بين	املجتمع	املدني	والحكومة	في	كردستان	حيث	يبسط	القانون	عملية	التسجيل	
للتمويل	 أكبر	 ويضيف	شفافية	 الحكومية	 غير	 للمنظمات	 املالية	 االستدامة	 ويوضح	شروط	

الحكومي	للمنظمات	غير	الحكومية،	باإلضافة	إلى	أحكام	متقدمة	أخرى.

وعادة	ما	تكون	املمارسة	في	الواقع	مختلفة	عما	هو	موجود	على	الورق.	حيث	يمكن	أن	تنجر	
املنظمات	غير	الحكومية	العراقية	إلى	االنتماءات	السياسية	مما	قد	يضر	بتسجيلها	أو	املوافقة	
على	تمويلها.	وعلى	مستوى	آخر	فإن	املجلس	املحلي،	في	حين	أنه	ليس	له	دور	رسمي	في	إدارة	
املنظمات	غير	الحكومية	واملوافقات،	يختلف	في	منهجه	تجاه	املنظمات	غير	الحكومية	حيث	
	للمنظمات	غير	الحكومية	في	حين	قد	تشكل	بعض	

ً
	ودعما

ً
ظهر	بعض	املجالس	املحلية	تعاونا

ُ
ت

املجالس	االخرى	عقبات	أمام	تسجيلها.

تتمحور	 التي	 باألولويات	 	
ً
تماما العراق	مشغول	 في	 املدني	 الفضاء	 فإن	 الواقع،	 من	 وكإنعكاس	

وتعد	 اإلنسان.	 وحقوق	 االجتماعية	 والعدالة	 والديمقراطية	 الفساد	 ومكافحة	 األمن	 حول	
	
ً
	ولها	حضور	محدود	نسبيا

ً
املنظمات	غير	الحكومية	الناشطة	في	مجال	تغير	املناخ	قليلة	جدا

على	املستويين	الوطني،	ومع	ذلك	فقد	بدأت	العديد	من	املنظمات	البيئية	غير	الحكومية	والخبراء	
في	إدراك	ومناقشة	تأثير	تغير	املناخ	على	القطاعات	األخرى	ومكونات	البيئة	الطبيعية	مثل	التنوع	
البيولوجي	والسياحة	والزراعة	والصحة.	وتفتقر	هذه	املنظمات	غير	الحكومية	إلى	املعرفة	الفنية	
والقدرة	على	دمج	العمل	املناخي	في	الفضاء	املدني	وجهود	نشاطها	الخاص.	ولقد	كان	املانحون	
	على	جهود	اإلغاثة	اإلنسانية	ولم	يستثمروا	بشكل	كاٍف	في	تمكين	

ً
وحتى	وقت	قريب	أكثر	تركيزا

املنظمات	غير	الحكومية	في	قطاع	البيئة.

تحقيق	 على	 املجتمعات	 العراقية	وحرص	 املناطق	 داخل	 التفاوت	 فإن	 املحلي	 املستوى	 وعلى	
املساواة	املنشودة	)السياسية	واالقتصادية(	يمثل	جوهر	العمل	املناخي.	ويجب	أن	يحتل	األمن	
	مثل	األمن	

ً
املناخي	والعدالة	املناخية	مكانة	عالية	في	جدول	أعمال	الشعوب	والحكومات	تماما

االجتماعية	 والعدالة	 املناخ	 بين	 الروابط	 هذه	 فهم	 يزال	 وال	 االجتماعية.	 والعدالة	 البشري	
	عبر	كافة	املناطق	املختلفة.

ً
	جدا

ً
وحقوق	اإلنسان	ضعيفا
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فيما	يتعلق	باملشاركة	في	وضع	سياسات	تغير	املناخ	والتخطيط	فقد	أشارت	بعض	املنظمات	
غير	الحكومية	إلى	أنه	تمت	دعوتها	للمساهمة	في	تقارير	وخطط	محددة	مثل	تقرير	تقدم	أهداف	
أن	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 إحدى	 وذكرت	 الطوعية.	 الوطنية	 واملراجعة	 املستدامة	 التنمية	
هناك	مجموعات	عمل	شكلتها	الحكومة	إلشراك	املنظمات	غير	الحكومية	والخبراء	في	جوانب	
بيئية	محددة	وال	سيما	التعليم	والتوعية.	املنظمة	غير	الحكومية	الوحيدة	التي	سلطت	الضوء	
على	مشاركتها	املؤسسية	كانت	منظمة	املناخ	األخضر	العراقية	ألنها	عضو	في	اللجنة	الوطنية	
لتغير	املناخ.	وقد	حضرت	منظمة	املناخ	األخضر	العراقية	مؤتمر	املناخ	العالمي	)COP21(	في	
باريس	كجزء	من	الوفد	العراقي.	جميع	مؤس�شي	هذه	املنظمة	هم	أساتذة	جامعيون	لديهم	التزام	
واضح	باملزيد	من	االنخراط	في	العمل	املناخي	وفي	خلق	حركة	مناخية	وطنية	مع	املنظمات	غير	

الحكومية	األخرى.

ينطبق	التحليل	أدناه	على	املنظمات	غير	الحكومية	املعنية	بالبيئة	وتغير	املناخ	كما	ينطبق	كذلك	
على	املنظمات	غير	الحكومية	األخرى.

حرية تكوين الجمعيات	.4.1. 

افقة املسبقة متطلبات املو

	للمادة	)8(	من	قانون	املنظمات	غير	الحكومية	فإنه	يكون	على	اإلدارة	املختصة	البت	في	
ً
وفقا

طلب	التسجيل	خالل	)7(	أيام	من	تاريخ	التسجيل	لدى	اإلدارة.	خالف	ذلك	يعتبر	الطلب	موافق	
	إذا	تم	رفض	طلب	التسجيل	أو	التأسيس	فإنه	يجب	على	اإلدارة	توضيح	أسباب	

ً
عليه.	وأيضا

.
ً
الرفض	وإخطار	املتقدمين	كتابيا

يشير	مرصد	الحريات	املدنية	في	العراق	إلى	أن	إدارة	املنظمات	غير	الحكومية	تطلب	من	جميع	
املنظمات	الطموحة	الحصول	على	موافقة	من	اللجنة	الوطنية	العليا	للمساءلة	والعدالة	قبل	
تسعى	 التي	 األجنبية	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 يجب	على	فروع	 كما	 التسجيل.	 من	 تتمكن	 أن	
األحوال	 هوية	 وبطاقات	 العراقية	 الجنسية	 شهادات	 من	 نسخة	 تقديم	 العراق	 في	 للتسجيل	
املدنية	ملوظفيها	العراقيين	وكذلك	نسخ	من	جوازات	السفر	ووثائق	اإلقامة	ملوظفيها	األجانب	
الحكومية	 غير	 املنظمات	 تسجيل	 أمام	 	

ً
عائقا باعتباره	 البند	 هذا	 انتقاد	 تم	 وقد	 	.)25 )املادة	

	منها	مشاركة	معلومات	
ً
األجنبية	والتي	قد	تكون	لديها	مخاوف	بشأن	أمن	موظفيها	إذا	كان	مطلوبا

هوياتهم.	أما	في	كردستان	من	جهتها	تطلب	دائرة	املنظمات	غير	الحكومية	من	املنظمات	األجنبية	
القيام	بتجديد	تسجيلها	كل	عام.

تشكيل منظمات املجتمع املدني

هناك	شكل	قانوني	واحد	متاح	للمنظمات	املسجلة	غير	الهادفة	للربح	في	العراق	وهو	املنظمة	
أو	 الطبيعيين	 األشخاص	 من	 “مجموعة	 بأنها	 الحكومية	 غير	 املنظمة	 عرَّف	

ُ
ت الحكومية.	 غير	

	لبنود	هذا	القانون	ملتابعة	
ً
االعتباريين	الذين	تم	تسجيلهم	وحصلوا	على	شخصية	اعتبارية	وفقا
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عرَّف	املنظمة	غير	الحكومية	
ُ
أغراض	غير	ربحية”	)املادة	1	من	القانون	رقم	12	لسنة	2010(.	وت

1	من	 )املادة	 لقوانين	دولة	أخرى”	 	
ً
إنشاؤها	وفقا تم	 بأنها	“فرع	ملنظمة	غير	حكومية	 األجنبية	

القانون	رقم	12	لسنة	2010(.

وتعتبر	املنظمات	غير	الحكومية	حرة	في	متابعة	أي	أغراض	غير	هادفة	للربح.	ويمكن	للمنظمات	
وضع	 على	 للحصول	 بطلب	 التقدم	 العامة”	 املصلحة	 “تحقيق	 إلى	 تسعى	 التي	 الحكومية	 غير	
“املنفعة	العامة”	)املادة	17	من	القانون	رقم	12	لسنة	2010(.	وفي	حالة	منحها	ذلك	فإن	هذه	
عفى	من	ضريبة	الدخل	وضريبة	القيمة	املضافة	والرسوم	الجمركية	

ُ
املنظمات	غير	الحكومية	“ت

منح	صفة	املنفعة	العامة	
ُ
2010(.	وت 12	لسنة	 17	من	القانون	رقم	 وضريبة	املبيعات”	)املادة	

“بقرار	من	مجلس	الوزراء	بناًء	على	اقتراح	األمين	العام	ملجلس	الوزراء”	)املادة	17	من	القانون		
رقم	12	لسنة	2010(.

العمليات

لقد	تحررت	املنظمات	غير	الحكومية	العراقية	من	سيطرة	الدولة	القمعية	ومتطلبات	التسجيل	
املعيقة.	ويوفر	القانون	رقم	)12(	لسنة	2010	للمنظمات	غير	الحكومية	مساحة	مناسبة	للعمل	
في	مختلف	القطاعات	ومع	ذلك	فإن	املنظمات	غير	الحكومية	ما	زالت	بحاجة	إلى	بناء	القدرات	
املؤسسية	والبشرية	لتكون	قادرة	على	العمل	بفعالية	وقيادة	التغيير	واستدامته	على	املستويين	
املناخ	هي:	تطوير	 في	مجال	تغير	 القدرات	 بناء	 التي	تتطلب	 اإلقليمي	والوطني.	بعض	املجاالت	
السياسات	واملناصرة	)عبر	القطاعات	املتأثرة	بتغير	املناخ	واملؤثرة	فيه(	والتخطيط	االستراتيجي	
الخاصة	 للبرامج	 وكذلك	 العامة	 )للسياسات	 والتقييم	 واملتابعة	 املجتمع	 وتعبئة	 والشبكات	
البيانات	 وتحليل	 والبحوث	 األدلة	 على	 القائمة	 واالتصاالت	 الدولية	 واملفاوضات	 واملشاريع(	
االجتماعية	 واآلثار	 املناخية	 والعدالة	 املناخ	 بتغير	 املتعلقة	 والتقنية	 العلمية	 واملوضوعات	
بين	 الجغرافية	 التباينات	 تظل	 	

ً
سابقا ذكرنا	 وكما	 واملالية.	 التنفيذية	 واإلدارة	 واالقتصادية	

االقاليم	املختلفة	مشكلة	أساسية	يجب	معالجتها	بشكل	عاجل	وإبداعي	لتعزيز	العمل	ضمن	
أجندة	التنمية	املستدامة	بشكل	عام	والعمل	املناخي	بشكل	خاص.

أحد	التحديات	الرئيسية	التي	تواجه	املنظمات	غير	الحكومية	التي	تم	إنشاؤها	في	األصل	للعمل	
	للغاية،	وبالتالي	فإن	معظم	

ً
في	مجال	البيئة	هو	أن	التمويل	والدعم	للقطاع	البيئي	كان	ضعيفا

املنظمات	غير	الحكومية	وبصرف	النظر	عن	نطاقها	أو	اسمها	تقوم	بمشاريع	إغاثة	منذ	أن	تم	
توجيه	األموال	إلى	ذلك	االتجاه.

وكإنعكاس	من	أرض	الواقع	فإنه	يتم	تمكين	تشكيل	املنظمات	غير	الحكومية	في	العراق	من	قبل	
الدستور	وقانون	املنظمات	غير	الحكومية.	ومن	الواضح	أنه	ال	يوجد	نقص	في	عدد	املنظمات	غير	
	نحو	

ً
الحكومية،	ولكن	هناك	نقص	في	التركيز	القطاعي	ألن	معظم	عمل	هذه	املنظمات	كان	موجها

أولويات	أخرى	تمليها	الساحة	السياسية	واألمنية.	وقد	تم	تجميع	ذلك	من	خالل	تركيز	الجهات	
إلى	البعد	البيئي	لتغير	املناخ.	وقد	أشار	بعض	األشخاص	 	

ً
املانحة	الخارجية	التي	تفتقر	أيضا

الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	أنه	حتى	املنظمات	غير	الحكومية	املسجلة	ذات	النطاق	البيئي	تحولت	
توحيد	 من	 القليل	 وهناك	 أخرى.	 لقطاعات	 دعم	 أي	 تجد	 لم	 إنسانية	حيث	 برامج	 تنفيذ	 إلى	
الجهود	في	تعاون	املنظمات	غير	الحكومية	)تشكيل	الشبكات(	في	قطاع	البيئة	والذي	من	شأنه	

أن	يساعد	في	بناء	حركات	وطنية	ومحلية	في	مجاالت	العمل	املناخي.
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حرية التجمع	.1.	. 
يكفل	الدستور	في	املادة	)38(	حرية	التجمع	على	نحو	ال	ينتهك	النظام	العام	واألخالق	العامة،	في	
حين	ينظم	القانون	حرية	التجمع	والتظاهر	السلمي	بيد	أن	ذلك	ال	يمنع	املتظاهرين	من	خطر	
	–	2019 	خالل	حركة	االحتجاجات	في	

ً
العنف	أو	االعتقال.	أصبحت	هذه	املخاطر	أكثر	بروزا

2020.	حيث	استخدمت	قوات	األمن	حظر	التجول	والغاز	املسيل	للدموع	والذخيرة	الحية	لقمع	
املظاهرات	في	بغداد	وغيرها	من	املدن	الجنوبية	التي	بدأت	في	أكتوبر	2019	ضد	الفساد	وضعف	

البنية	التحتية	والخدمات	الحكومية	وارتفاع	معدل	البطالة.

2003	على	تنظيم	إطاري	للجمعيات	العامة	واملظاهرات	 وينص	األمر	املؤقت	رقم	)19(	لسنة	
باإلضافة	إلى	أنه	أصدرت	وزارة	الداخلية	عدة	لوائح	لتقييد	التجمعات	في	ظروف	محددة.	وتحظر	
املادة	)4(	من	األمر	)19(	“أي	مسيرة	أو	تجمع	أو	اجتماع	أو	احتشاد	على	الطرق	أو	الشوارع	العامة	
األق�شى	 والعدد	 باملكان	 	

ً
	خطيا

ً
تلقت	إشعارا املوافقة	قد	 تكن	هيئة	 لم	 ما	 العامة	 األماكن	 أو	

لألشخاص	املشاركين	وأسماء	وعناوين	منظمي	أي	مسيرة	من	هذا	القبيل	أو	تجمع	أو	اجتماع	
أو	احتشاد	وطريقه	ووقت	شروعه	ومدته	قبل	24	ساعة	على	األقل	من	بدايته”.	وال	ينص	األمر	
املؤقت	على	أسباب	محددة	يمكن	أن	تستند	إليها	السلطات	في	رفض	اإلخطار	ولذلك	يبدو	أن	لها	
سلطة	تقديرية	واسعة	للقيام	بذلك.	وقد	منحت	املادة	)9(	من	األمر	)100(	لسنة	2004	الذي	
مين	في	الطعن	أمام	محكمة	اتحادية	إذا	تم	حرمانهم	من	 ِ

ّ
عدل	أجزاء	من	األمر	)19(،	الحق	للمنظ

	للقانون”.
ً
	أو	مخالفا

ً
	أو	هزليا

ً
فرصة	التجمع	أو	ما	إذا	كان	هذا	الحرمان	“تعسفيا

وتشمل	املادة	)3(	من	األمر	)19(	القيود	املفروضة	على	توقيت	التجمعات	ومدتها	وموقعها،	فهي	
تنص	على	سبيل	املثال	على	أنه	ال	يجوز	عقد	التجمعات	في	أماكن	عامة	ألكثر	من	أربع	ساعات	وال	
	ومن	الساعة	4:30	–	6 

ً
يمكن	عقدها	أثناء	ساعات	الذروة	–	أي	من	الساعة	7:30	–	9	صباحا

؛	وال	يمكن	أن	تكون	أقرب	من	500 
ً
مساًء	في	أيام	العمل	–	ما	لم	توافق	عليه	السلطات	مسبقا

	التجمعات	على	الطرق	ما	لم	تقتصر	
ً
متر	إلى	السفارات	ومكاتبها	اإلقليمية.	ويحظر	األمر	أيضا

على	حجم	“لن	يعرقل	بشكل	غير	معقول	حركة	املشاة	أو	املركبات”	كما	تحدده	السلطات.	وينص	
األمر	على	أنه	في	هذه	الحالة	تقوم	السلطات،	في	غضون	12	ساعة	من	تلقي	إشعار	بالتجمع	املقرر	
	يحظر	

ً
عقده،	بإبالغ	املجموعة	املطالبة	بأق�شى	عدد	من	املشاركين	املأذون	لهم	بذلك.	وأخيرا

األمر	على	الجماعات	أن	تعقد	تجمعات	أو	مسيرات	عامة	في	أكثر	من	موقع	أو	بلدية	في	اليوم	
.	وهكذا	يبدو	أن	للسلطات	سلطة	تقديرية	واسعة	في	الحد	

ً
نفسه	ما	لم	يؤذن	لها	بذلك	مسبقا

من	مكان	التجمعات	وتوقيتها	وحجمها.	وتنص	املادة	)7(	من	األمر	)19(	على	أنه	“يجوز	احتجاز	
أي	شخص	ينتهك	هذا	األمر	واعتقاله	ومحاكمته	والحكم	عليه	بالسجن	ملدة	تصل	إلى	سنة	في	
يتعرض	 به	قد	 في	تجمع	غير	مأذون	 أو	يشارك	 ينظم	 وبالتالي،	فإن	أي	شخص	 إدانته”.	 حالة	

للسجن	ملدة	تصل	إلى	سنة	واحدة.

وفي	حين	أن	الحاالت	املتصلة	باملناخ	لم	تسجل	فإن	هذه	املخاطر	ستقمع	أي	نشاط	محتمل	في	
	لعدم	وجود	نشاط	مناخي	حقيقي	في	العراق	فإنه	لم	يبلغ	عن	أي	حاالت	تتعلق	

ً
أي	قطاع.	ونظرا

بالحرية،	غير	أن	الكبت	والقمع	اللذين	يواجههما	الناشطون	والصحافيون	في	املجال	املدني	العام	
يشكالن	مخاطر	واضحة	على	أي	نوع	من	أنواع	النشاط	وقد	زادت	األوامر	ذات	الصلة	بجائحة	

فيروس	كورونا	املستحد	من	هذه	التحديات	وحّدت	من	حرية	التجمع.
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	في	املجال	املدني	وخاصة	خالل	عام	
ً
تعتبر	االعتقاالت	والعنف	والقمع	ممارسات	شائعة	جدا

“ال	 أنه:	 إلى	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 احدى	 من	 الواردة	 الردود	 إحدى	 أشارت	 وقد	 	.2020
مجال	للنشاط	املناخي	في	ضوء	القمع	والقتل	اللذين	يستخدمان	ضد	أولئك	الذين	يطالبون	

بحرية	وطنهم”.

حرية التعبير	.4.1. 
يسمح	الدستور	بحرية	التعبير	مع	بعض	القيود	للحفاظ	على	“النظام	العام”	و	“اآلداب	العامة”.	
بع	الصحافيون	نهج	الرقابة	الذاتية	لتجنب	اآلثار	القانونية	أو	االنتقام	العنيف،	كما	تواجه	

ّ
ويت

	وعرقلة	استجابة	لتغطيتها.	وفي	بعض	األحيان	يؤدي	نشر	مواقع	التواصل	
ً
وسائل	اإلعالم	قيودا

االجتماعي	حول	املواضيع	املثيرة	للجدل	إلى	اإلنتقام.	وتعتبر	بعض	املواضيع	بما	في	ذلك	الفساد،	
	للحدود	وتتسبب	في	بعض	األحيان	

ً
وبدرجة	أقل	إلى	حد	ما،	االنتقادات	املوجهة	إلى	إيران،	تعديا

في	إلقاء	القبض	واستقطاع	املرتبات	والتعذيب	ورفع	الدعاوى	الجنائية.

حركة	 استمرار	 مع	 للحكومة	 املناهضين	 الناشطين	 من	 عدد	 اختطاف	 تم	 	2020 عام	 وفي	
في	إقليم	كردستان	 إلقاء	القبض	على	ناشطين	 االحتجاجات.	وفي	شهري	أكتوبر	وديسمبر	تم	

بسبب	دعوتهم	ومشاركتهم	في	االحتجاجات	ضد	األحزاب	الحاكمة.

وفيما	يتعلق	باملنصات	الرقمية	أعرب	الخبراء	والناشطون	عن	قلقهم	البالغ	إزاء	مشروع	قانون	
الجرائم	االلكترونية	ووصفوه	بأنه	غامض	ومبالغ	فيه	وقا�شي	للغاية.	وقد	استجاب	برملان	العراق	
لهذه	الشواغل	وناقش	التعديالت	املحتملة	مع	أصحاب	املصلحة	الرئيسيين	في	نوفمبر	2020.

على	 العالمات	 هذه	 مثل	 فإن	 املناخ،	 بتغير	 صلة	 ذات	 حاالت	 عن	 اإلبالغ	 يتم	 لم	 حين	 وفي	
العواقب	املحتملة	للتعبير	عن	اآلراء	قد	تعرض	للخطر	أي	شكل	من	أشكال	النشاط	املناخي.	
عام	 تهديد	 بل	 باملناخ	 ذات	صلة	 توجد	حاالت	 ال	 أنه	 هو	 العراق	 في	 الواقع	 فإن	 أخرى،	 ومرة	
للصحافيين	والناشطين	في	وسائل	اإلعالم	االجتماعية	الذين	يبلغون	بشكل	سلبي	عن	قرارات	

الحكومة	وممارساتها.

الوصول إلى التمويل	.1.1. 
قد	تسعى	املنظمات	غير	الحكومية	العراقية	إلى	الحصول	على	التمويل	من	عدة	مصادر	بما	في	
	ويصعب	الوصول	

ً
	للخطر	سياسيا

ً
	ما	يكون	معرضا

ً
ذلك	النظام	السيا�شي	العراقي	الذي	غالبا

القانون	على	أنه	سيتم	تمويل	بعض	 إليه	من	قبل	املنظمات	غير	الحكومية	املستقلة.	وينص	
أنشطة	املجتمع	املدني	من	قبل	الحكومة	العراقية،	لكن	معايير	التنفيذ	غير	واضحة	ويمكن	أن	
تتعرض	لخطر	سيا�شي	حيث	ال	يوجد	نقص	في	املنظمات	غير	الحكومية	التي	لها	صالت	باألحزاب	
السياسية	املهيمنة	في	العراق	وشبكاتها	من	املحسوبية	و/أو	الفساد.	وهناك	طريقة	أخرى	لحشد	
	
ً
تحديا األمر	 هذا	 ويواجه	 األعضاء.	 ومساهمات	 املجتمعات	 من	 التبرعات	 جمع	 وهي	 التمويل	
واملوارد	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 العراقي	ومجتمع	 الجمهور	 بين	 الثقة	 انعدام	 بسبب	 	

ً
حقيقيا

	في	تأمين	املساهمات	املحلية	في	جمع	
ً
املالية	املحدودة	بشكل	عام.	وتميل	املنظمات	األكثر	نجاحا

التبرعات	إلى	أن	تكون	متجذرة	في	الشبكات	الدينية	أو	العائلية.	ويظل	املانحون	الدوليون	املصدر	
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األكثر	موثوقية	لتمويل	املنظمات	غير	الحكومية	املستقلة	والخيار	القابل	للتطبيق	الستمرار	
قطاع	املجتمع	املدني	املستقل	في	العراق	على	األقل	في	الوقت	الحالي.	ومع	ذلك	ال	يزال	التمويل	
	للغاية	وال	تزال	غالبية	األموال	

ً
الخارجي	للمنظمات	غير	الحكومية	في	قطاع	تغير	املناخ	محدودا

تستهدف	قضايا	اإلغاثة	واألمن	البشري.

ويشكل	توفر	التمويل	الخارجي	للعمل	املناخي	القضية	الرئيسية	املتعلقة	بالتمويل	حيث	أبرزت	
البرامج	حيث	أن	معظم	 التمويل	ملثل	هذه	 التي	تمت	مقابلتها	نقص	 املنظمات	غير	الحكومية	
تم	توجيهه	من	 إذا	 للغاية	 املحلي	مخادع	 التمويل	 املانحين	يركزون	على	جهود	اإلغاثة.	ويعتبر	
خالل	جداول	األعمال	السياسية	ومن	شأنه	أن	يضر	باستقالل	املنظمات	غير	الحكومية	ويعيق	
التمويل	العام	النادر	بالفعل.	إن	وجود	نشاط	صحي	وفعال	في	مجال	املناخ	وفضاء	مدني	حر	
يتطلب	الوصول	إلى	التمويل	وكذلك	إلى	املساعدة	الفنية	وبناء	القدرات	على	جميع	املستويات.	
اقترح	 كما	 الحدود	 عبر	 والخبرة	 املعرفة	 لتبادل	 جيدة	 طريقة	 اإلقليمية	 املشاريع	 تكون	 وقد	

بعض	املستجيبين.

الحصول على المعلومات	.4.1. 
تعهدت	رئاسة	مجلس	النواب	العراقي	في	عام	2018	بسن	قانون	الحق	في	الحصول	على	املعلومات	

وفي	عام	2020	قدمت	الحكومة	مشروع	قانون	ملناقشته	على	مستوى	الهيئة	التشريعية.

تم	تبني	العديد	من	السياسات	التي	تعزز	االنفتاح	في	السنوات	املاضية،	بما	في	ذلك	القواعد	
التي	تطلب	من	املوظفين	العموميين	الكشف	عن	أصولهم	اململوكة.	ومع	ذلك	ال	تعمل	الحكومة	
بشكل	عام	بشفافية	ال	سيما	في	قطاعي	النفط	والغاز	وكذلك	في	الصناعات	االستخراجية.	كما	
يعد	نظام	املشتريات	العامة	نظام	غير	شفاف	وفاسد	وال	يوجد	أي	سبيل	قانوني	متاح	ملقدمي	
	بشأن	الحصول	على	املعلومات	

ً
	شامال

ً
العطاءات	غير	الناجحين.	ولم	يقر	العراق	حتى	اآلن	قانونا

للمراجعة	 التشريعية	 الهيئة	 إلى	 	
ً
أنها	قدمت	قانونا 	

ً
أعلنت	مؤخرا الحكومة	 أن	 الرغم	من	 على	

ويبدو	أن	مشروع	القانون	يمثل	مشكلة	للعديد	من	النشطاء	والصحافيين	الذين	عقدوا	جلسات	
نقاش	حول	هذا	املوضوع	خالل	السنوات	القليلة	املاضية.	وفي	إقليم	كردستان	العراق	وبعد	
الحصول	على	 في	 الحق	 اعتماد	قانون	 تم	 بين	مختلف	األطراف	 املفاوضات	 ثالث	سنوات	من	

املعلومات	في	عام	2013.

ومشاورات	 مدخالت	 من	 يستفيد	 املعلومات	 على	 الحصول	 بشأن	 املنتظر	 القانون	 وسيظل	
	يجب	تطوير	زاوية	تغير	املناخ	واستكشافها	ألن	

ً
املنظمات	غير	الحكومية،	وبشكل	أكثر	تحديدا

	وسيكون	قطاع	الطاقة	)النفط	
ً
	كبيرا

ً
مسألة	شفافية	البيانات	والكشف	عنها	ستشكل	تحديا

والغاز(	واملمارسات	غير	املستدامة	في	صميم	العمل	املناخي.
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تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد	.4.1. 
استخدمت	السلطات	في	العراق	وال	سيما	في	إقليم	كردستان	عمليات	اإلغالق	الخاصة	بجائحة	
مواقع	 إلى	 الوصول	 على	 األفراد	 قدرة	 وتقييد	 االحتجاجات	 لحظر	 املستجد	 كورونا	 فيروس	
االحتجاج.	وفي	مايو	2020،	فتحت	قوات	األمن	التابعة	لحكومة	إقليم	كردستان	النار	في	دهوك	
واعتقلت	متظاهرين	كانوا	يطالبون	بتحسين	الظروف	املعيشية	ووضع	حد	للفساد	ودفع	رواتب	

.
ً
الدولة	غير	املدفوعة	مسبقا

النتقادهم	 تشهير	 دعاوى	 واملدونين	 االجتماعي	 التواصل	 وسائل	 بعض	مستخدمي	 واجه	 وقد	
استجابة	السلطات	املحلية	الضعيفة	لجائحة	فيروس	كورونا	املستجد.

منظمات المجتمع المدني والتعاون 	.4.1. 
الحكومي

ال	تزال	العالقة	مع	الجهات	الحكومية	في	طور	البناء	عندما	يتعلق	األمر	باملنظمات	غير	الحكومية	
النشطة	في	مجال	تغير	املناخ.

ربما يكون هذا بمثابة تطور ثالثي األبعاد:

وجود	ونضج	املنظمات	غير	الحكومية	نفسها. 	
األجندة	البيئية	والدعم	السيا�شي	والعام	لاللتزامات	املتعلقة	باملناخ. 	
استعداد	الحكومة	لعمل	اإلصالحات	الالزمة	فيما	يتعلق	بالشفافية	والوصول	إلى	املعلومات	 	

)خاصة	في	القطاعات	املثيرة	للجدل	مثل	الطاقة(.

واملناخي	 البيئي	 املشهد	 في	 بالفعل	 املوجودة	 	
ً
جدا القليلة	 الحكومية	 غير	 للمنظمات	 بالنسبة	

لبضع	سنوات	والتي	تمكنت	من	اكتساب	بعض	املعرفة	والخبرة	من	خالل	املشاركة	في	املؤتمرات	
الدولية،	قد	تكون	عالقتها	مع	الحكومة	أكثر	إيجابية.	ومن	جهة	أخرى	قد	تكون	املنظمات	غير	
من	 الهائل	 العدد	 إن	 مانح	محتمل.	 أو	 بمثابة	شريك	 ألنها	 أفضل	 في	وضع	 الدولية	 الحكومية	
املنظمات	غير	الحكومية	التي	من	املحتمل	أن	يكون	لها	مصلحة	في	تغير	املناخ	يجعل	بناء	العالقة	
	وإن	االختالفات	الجغرافية	وعدم	إعطاء	األولوية	لقضايا	املناخ	مقارنة	باإلصالحات	

ً
أكثر	تعقيدا

املهمة	األخرى	هي	في	األساس	جوانب	تتطلب	تدخالت	متعددة.

إن	املوقع	اإللكتروني	التابع	لوزارة	الصحة	والبيئة	ال	يظهر	أي	زاوية	للمجتمع	املدني	وال	يوجد	
لديه	أي	آلية	لطلب	املعلومات	عدا	نموذج	الشكاوى.	ومع	ذلك	فقد	أكدت	بعض	املنظمات	غير	
الحكومية	التي	تمت	مقابلتها	)من	كردستان(	أنه	تمت	دعوتها	لحضور	اجتماعات	مجموعات	
التشاور	التي	عقدتها	وزارة	التخطيط	بشأن	أهداف	التنمية	املستدامة	والتقارير	البيئية	الوطنية	
	وخطة	

ً
األخرى.	ويجب	أن	تشكل	جهود	التخطيط	الجارية	لتحديث	املساهمات	املحددة	وطنيا

العمل	الوطنية	فرصة	مناسبة	لتعزيز	التعاون	وتوسيع	املنظمات	غير	الحكومية	املساهمة	في	
أجندة	املناخ.
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يعتبر	التعاون	بين	الحكومة	ومجتمع	املنظمات	غير	الحكومية	بشأن	قضايا	تغير	املناخ	محدود	في	
العراق	حيث	أن	مشهد	العمل	املناخي	بأكمله	اليزال	في	خطواته	األولى.	ويعد	وجود	منظمة	املناخ	
األخضر	العراقية	كعضو	في	اللجنة	الوطنية	للتغير	املناخي	عالمة	جيدة	ويجب	أن	يؤدي	إلى	حشد	
املزيد	من	مشاركة	املجتمع	املدني.	وقد	أكد	املستجيبون	واألشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	على	
الحاجة	إلى	امتالك	مزيد	من	الوعي	والدعم	ألجندة	تغير	املناخ	من	صناع	القرار	والجمهور	العراقي.	
	لوجود	العديد	من	وثائق	السياسات	واالستراتيجيات	قيد	

ً
	نظرا

ً
	كبيرا

ً
ويمكن	أن	تحِدث	املشاركة	فرقا

	وخطط	العمل	الوطنية.	وقد	تكون	العديد	من	املنظمات	
ً
اإلعداد	مثل	املساهمات	املحددة	وطنيا

	من	غيرها،	على	سبيل	املثال	تلك	التي	تعمل	في	األهوار	وتلك	التي	تقوم	
ً
غير	الحكومية	أكثر	استعدادا

بالفعل	ببعض	األنشطة	البيئية	في	كردستان	يمكن	أن	تشكل	نواة	لشبكة	مناخية	للمجتمع	املدني.

تعاون منظمات المجتمع المدني 	.4.1. 
وتحالفاتها

من	الواضح	أن	العراق	لديه	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	النشطة	التي	تعمل	في	مواقع	
يقودها	 منظمة	 العراق	 في	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 تنسيق	 لجنة	 وتعتبر	 مختلفة.	 وقطاعات	
الحكومية	 غير	 للمنظمات	 املبدئي	 الجماعي	 العمل	 لتنسيق	 	2003 عام	 في	 تأسست	 األعضاء	
لتعزيز	التنمية	ومعالجة	االحتياجات	اإلنسانية	وتعزيز	احترام	حقوق	اإلنسان	في	العراق.	ولدى	
املانحين.	 العديد	من	 الدعم	من	 في	جنيف	وبغداد	وأربيل	وتتلقى	 التنسيق	هذه	مكاتب	 لجنة	
واملراقبين	 والدولية	 املحلية	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 أعضاء	 من	 	180 حوالي	 اللجنة	 وتخدم	
بالتنسيق	واملناصرة	وخدمات	االتصال	الحكومية	وبناء	قدرات	املنظمات	غير	الحكومية.	وتجمع	
لجنة	تنسيق	املنظمات	غير	الحكومية	في	العراق	املعلومات	بشكل	موّحد	حول	املنظمات	غير	
	يحتوي	على	ملفات	تعريف	املنظمات	غير	

ً
الحكومية	النشطة	على	أساس	سنوي	وتنشر	كتيبا

 2019 في	عام	 تم	تجميعها	 التي	 الشخصية	 امللفات	 في	 النظر	 العراقية.	ومن	خالل	 الحكومية	
هناك	القليل	من	التخصص،	إن	وجد،	في	نطاق	البرامج	واألنشطة	التي	تنفذها	املنظمات	غير	
الحكومية.	ال	توجد	منظمات	غير	حكومية	تركز	على	املناخ	داخل	لجنة	تنسيق	املنظمات	غير	
الحكومية	في	العراق	ويتم	تنفيذ	عدد	قليل	من	املشاريع	البيئية	والزراعية	أو	تلك	املتعلقة	باملياه	
والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	من	قبل	بعض	املنظمات	غير	الحكومية	األخرى.	كما	توجد	

شبكات	أخرى	للمنظمات	غير	الحكومية	العراقية	تركز	على	حقوق	الطفل	والسالم	واألمن.

أكد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	واملستجيبين	على	أهمية	وجود	شبكة	من	املنظمات	غير	
الحكومية	التي	من	شأنها	أن	تبني	املعرفة	وتساهم	بقوة	في	صنع	سياسات	تغير	املناخ	وجهود	
التنفيذ.	ويحتاج	الوضع	الحالي	للنشاط	املناخي	املجزأ	والضعيف	إلى	خطة	عمل	واضحة	لتنظيم	

وتمكين	املنظمات	غير	الحكومية	في	مختلف	األقاليم.

الشراكة الحكومية المفتوحة	.4.1. 
	في	الشراكة	الحكومية	املفتوحة،	ومع	ذلك	فإن	خطة	التنمية	الوطنية	

ً
ال	يعتبر	العراق	عضوا

والتقدم	 املفتوحة	 الحكومية	 الشراكة	 مبادئ	 ملعالجة	 جيدة	 قاعدة	 تشكل	 قد	 به	 الخاصة	
بطلب	العضوية.





األردن



األردن

 إجراءات التغير
 المناخي على

 المستوى الوطني
والمحلي
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األردن. 1

المشهد الوطني لتغير المناخ. 	.1
الجهود	 في	 باملشاركة	 يتعلق	 فيما	 املنطقة	 في	 	

ً
نشاطا البلدان	 أكثر	 أحد	 	

ً
تاريخيا األردن	 يعتبر	

النامية	 البلدان	 بين	املجموعة	األولى	من	 املناخ.	ولقد	كان	من	 بالبيئة	وتغير	 املتعلقة	 الدولية	
التي	سارعت	إلى	التصديق	على	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	واالنضمام	إلى	بروتوكول	كيوتو	
	الدولة	العربية	الثالثة	التي	قدمت	مساهماتها	

ً
في	عام	1994	و	2003	على	التوالي	وكانت	أيضا

	قبل	مؤتمر	باريس	)COP21(	باإلضافة	إلى	كونها	أول	دولة	عربية	تتصدى	
ً
املقررة	املحددة	وطنيا

	.)2020 	– 	2013( الحيوية	من	خالل	سياسة	وطنية	 القطاعات	 على	 وتداعياته	 املناخ	 لتغير	
يتطور	اإلطار	القانوني	والسيا�شي	لتغير	املناخ	في	األردن	مع	مرور	الوقت	بدعم	من	العديد	من	
الشركاء	الدوليين	مثل	برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي	والوكالة	األملانية	للتعاون	الدولي.	ويعتبر	
التأثير	الذي	يحدثه	تغير	املناخ	على	البيئة	الهشة	الحالية	واملوارد	الطبيعية	النادرة	وخاصة	املياه	
هو	من	صميم	أجندة	تغير	املناخ	في	األردن.	عالوة	على	ذلك	فإن	األردنيون	يعانون	من	تداعيات	
تغير	املناخ	مثل	الجفاف	الشديد	وموجات	الحر	والفيضانات	املفاجئة	وقد	لقي	بعض	األبرياء	
حتفهم	قبل	بضع	سنوات	في	الفيضانات	التي	اجتاحت	منطقة	البحر	امليت	وتأثرت	اإلنتاجية	
	في	قطاع	الزراعة.	وفيما	يلي	تحليل	للسياسات	

ً
اليومية	في	جميع	القطاعات	وكانت	أكثر	وضوحا

والتشريعات	ذات	الصلة	وكذلك	الترتيبات	املؤسسية	االستراتيجية	التي	تؤثر	بشكل	مباشر	على	
العمل	املناخي	في	األردن:

قانون حماية البيئة رقم )4( لسنة 044	. 4.4.4
تم	تعديل	قانون	حماية	البيئة	رقم	)52(	لسنة	2006	في	عام	2017	ألغراض	متعددة	بما	في	ذلك	
دمج	مفهوم	تغير	املناخ.	قبل	ذلك	مارست	وزارة	البيئة	سلطتها	كنقطة	محورية	وطنية	لتغير	
املناخ	دون	أي	أساس	قانوني،	وقد	كانت	الحاجة	إلى	الحصول	على	تفويض	قوي	للتنسيق	بين	
	في	

ً
القطاعات	والهيئات	الحكومية	هي	الدافع	الرئيس	وراء	هذا	التعديل.	وقد	ساهم	ذلك	أيضا

إثبات	أن	األردن	يدمج	االلتزامات	الدولية	في	القوانين	والسياسات	املحلية.

وفيما يلي تفصيل باألحكام الرئيسية املتعلقة بتغير املناخ التي تمت إضافتها وهي:

املادة )2(:	تم	تضمين	تعاريف	تغير	املناخ	وغازات	االحتباس	الحراري.

الفقرة )ج( من املادة )4(:	على	وزارة	البيئة	تنسيق	الجهود	الوطنية	التي	تهدف	إلى	التنبؤ	بتغير	
املناخ	وتحديد	القطاعات	املتأثرة	به	ومراقبة	وتخفيف	غازات	االحتباس	الحراري	وتوفير	التمويل	
ونقل	التكنولوجيا	وكذلك	إعادة	تخصيص	التمويل	املتاح	وتوزيعه	على	أنشطة	تغيير	املناخ.
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	فيها	مثل	اتفاقية	األمم	
ً
الفقرة )د( من املادة )4(: متابعة	أي	اتفاقية	بيئية	يكون	األردن	طرفا

صادقت	 صلة	 ذات	 أخرى	 بروتوكوالت	 أو	 اتفاقيات	 وأي	 املناخ	 تغير	 بشأن	 اإلطارية	 املتحدة	
عليها	اململكة.

عالوة	على	ذلك	ومن	منظور	املجتمع	املدني	تنص املادة )14(	على	ما	يلي:	“يجب	على	الكيانات	
في	املجال	 العاملة	 للربح	 الهادفة	 الخاصة	غير	 للجمعيات	والشركات	 املفوضة	بمنح	تراخيص	

البيئي	الحصول	على	موافقة	وزارة	البيئة	إلصدار	و/أو	تجديد	التراخيص”.

الئحة تغير المناخ رقم )44( لسنة 044	. 4.4.	
تقوم	الالئحة	بتوفير	إطار	قانوني	لجهود	التخطيط	والتنفيذ	الخاصة	بتغير	املناخ	وهي	خطوة	
مطلوبة	بشدة	لتأكيد	وتعزيز	دور	وزارة	البيئة	على	املستوى	الوطني.	وتحدد	الالئحة	املصطلحات	
	االلتزام	الوطني	بموجب	االتفاقيات	الدولية	

ً
واملفاهيم	الرئيسية	لتغير	املناخ	كما	تحدد	أيضا

بمثابة	تجربة	 اللمسات	األخيرة	عليها	 اللوائح	ووضع	 أن	تكون	عملية	صياغة	 ُيتوقع	 املختلفة.	
	للتعليقات	

ً
إيجابية	ألنها	تضمنت	عدة	جلسات	استشارية	وفي	نهاية	املطاف	فترة	قصيرة	نسبيا

العامة.	إال	أن	معايير	االختيار	ألولئك	الذين	سيشاركون	من	اليوم	األول	مقابل	اآلخرين	الذين	
ستتم	دعوتهم	إلى	جلسة	التشاور	ثم	أولئك	القادرين	على	التعليق	على	املسودة	النهائية	تعتبر	

غير	واضحة	إلى	حٍد	ما.

ومن	زاوية	املشاركة	العامة	تتضمن	الالئحة	“الكيانات	ذات	الصلة”	كجزء	من	التعريفات	الواردة	
 1 في	املادة	)2(	ولكن	بعد	ذلك	يقتصر	التعريف	على	اإلشارة	إلى	الكيانات	املذكورة	في	امللحق	
و	3	من	الالئحة.	وتتضمن	كل	من	هذه	املالحق	قائمة	متنوعة	من	املنظمات	العامة	والخاصة	
ومنظمات	املجتمع	املدني،	بل	إنها	توفر	مساحة	ملن	هم	“ممثلين	غير	محددين	من	املجتمع	املدني	

والقطاع	الخاص”.

يتم	استخدام	مصطلح	“الكيانات	ذات	الصلة”	داخل	الالئحة	في	سياقات	مختلفة.	فعلى	سبيل	
املثال	في	الفقرة	)ح(	من	املادة	)3(،	يجب	على	وزارة	البيئة	التنسيق	مع	الكيانات	ذات	الصلة	
لوضع	خطة	تمويل	مناخية	وطنية	تحدد	املشاريع	والبرامج	والخطط	ذات	األولوية.	بينما	تنص	
الفقرة	)ط(	من	املادة	)3(،	على	أن	وزارة	البيئة	يجب	أن	تنسق	مع	الكيانات	ذات	الصلة	فيما	

يتعلق	بأدوات	سوق	تغير	املناخ.

الوطني	 الصعيدين	 على	 املناخ	 إدارة	 إطار	 في	 وأهم	عنصر	 املناخ	 لسياسة	 تنسيق	 هيئة	 أعلى	
والدولي	هي	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	التي	تم	إنشاؤها	قبل	وقت	طويل	من	هذه	الالئحة	من	
الالئحة	تفاصيل	أعضاء	هذه	 )4(	من	 املادة	 2001.	تعطي	 في	عام	 الوزراء	 خالل	قرار	مجلس	
،	14	منهم	من	األمناء	

ً
اللجنة.	ويترأس	لجنة	التنسيق	الوطنية	وزير	البيئة	وتتكون	من	16	عضوا

العامين	لوزارة	البيئة	والوزارات	التنفيذية	باإلضافة	إلى	محافظ	عمان	ومفوض	البيئة	في	سلطة	
	يسمح	للجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	

ً
منطقة	العقبة	االقتصادية	الخاصة.	وتتضمن	املادة	حكما

تخذ	قرارات	اللجنة	الوطنية	لتغير	
ُ
بدعوة	خبير	)خبراء(	ولكن	دون	منحهم	أي	حقوق	تصويت.	وت

املناخ	على	أساس	حكم	األغلبية	وإذا	تساوت	األصوات	يرجح	تصويت	الرئيس	)الوزير(.	وتنص	
الفقرة	)أ(	من	املادة	)6(	على	أنه	يجب	أن	تشكل	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	“فرق	فنية”	من	
األشخاص	ذوي	الخبرة	واملتخصصين	من	مؤسسات	عامة	أو	خاصة	أو	علمية	أو	من	منظمات	
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بالفعل	ممثلين	عن	 )والتي	تضم	 	1 امللحق	 في	 املدرجة	 الكيانات	 أي	من	 أو	من	 املدني	 املجتمع	
القطاعات	املذكورة	أعاله(.	وتطالب	الفقرة	)أ(	من	املادة	)7(	جميع	الكيانات	الواردة	في	امللحق	
1	)الذي	يتضمن	الكيانات	واملمثلين	“غير	املحددين”(	بتعيين	جهة	اتصال	محورية	في	غضون	
شهر	واحد	من	تاريخ	دخول	هذه	الالئحة	حيز	التنفيذ.	االلتزامات	األخرى	مثل	تقديم	التقرير	

	في	نفس	املادة.
ً
السنوي	مذكورة	أيضا

الوزارات	األخرى	مثل	وزارة	 الالئحة	مسؤوليات	واضحة	على	عاتق	 )7(،	تضع	 املادة	 بموجب	
في	 املناخ	 تغير	 لدمج	 واملحافظات	 املحلية	 واملجالس	 البلديات	 مع	 )للتنسيق	 املحلية	 اإلدارة	
واملناهج	 املدارس	 في	 املناخ	 تغير	 مفاهيم	 )لدمج	 والتعليم	 التربية	 ووزارة	 املحلية(	 الخطط	
الدراسية	وتدريب	املعلمين(	ووزارة	املالية	)بشأن	الحوافز	واإلجراءات(	والبنك	املركزي	األردني	

)بشأن	أدوات	التمويل	األخضر(.

السياسة الوطنية لتغير المناخ )044	 – . 4.4.4
)	0	0

أطلقت	وزارة	البيئة	سياسة	تغير	املناخ	في	األردن	)2013	–	2020(	بمساعدة	فنية	من	برنامج	
األمم	املتحدة	اإلنمائي.	وتؤكد	السياسة	–	من	خالل	إطارها	التوجيهي	االستراتيجي	القطاعي،	على	
أهمية	إجراء	التكيف	مع	تغير	املناخ	وجهود	التخفيف	على	املستوى	القطاعي.	وتتطلب	السياسة	
	من	التفصيل	لخطط	العمل	على	مستوى	القطاع	مع	توضيح	األدوار	

ً
واإلطار	االستراتيجي	مزيدا

واملسؤوليات	واإلطار	الزمني	للتنفيذ.	كما	تتطلب	التدخالت	ذات	األولوية	تعبئة	املوارد	وفتح	
شراكات	محتملة	مع	القطاع	الخاص.	وهذه	السياسة	متاحة	باللغة	اإلنجليزية	فقط.

	بدعم	من	
ً
	بهدف	إنتاج	نسخة	محدثة	قبل	نهاية	عام	2021	وأيضا

ً
تتم	مراجعة	السياسة	حاليا

برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي.

تضمين	 تم	 كما	 الجنسين	 بين	 ولالختالالت	 املستضعفة”	 “للفئات	 	
ً
اهتماما السياسة	 وتولي	

مشاركة	أصحاب	املصلحة	وأهميتها	في	استدامة	اإلجراءات	وضمان	التنفيذ	السليم	للتخفيف	
من	آثار	تغير	املناخ	والتكيف	معه.	وتحدد	السياسة	مجموعات	أصحاب	املصلحة	الرئيسيين	
مثل	الحكومات	املحلية	والبلديات	واملجتمعات	املحلية	والجمعيات	واملنظمات	غير	الحكومية	
وتضع	 األخرى.	 املدني	 املجتمع	 ومنظمات	 الخاص	 والقطاع	 والبحثية	 األكاديمية	 واملؤسسات	
املنصة	 لتأمين	 املناخ	 لتغير	 الوطنية	 واللجنة	 البيئة	 وزارة	 عاتق	 على	 املسؤولية	 السياسة	
التنمية	 أنشطة	 في	جميع	جوانب	 املصلحة	 الفعالة	ألصحاب	 للمشاركة	 املطلوبتين	 والشبكة	
املستدامة.	ويتحمل	أعضاء	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	املسؤولية	الرئيسية	في	تأمين	مالحظات	
آليات	 على	 الحفاظ	 على	 البيئة	 وزارة	 تعمل	 بينما	 فعالة	وسريعة	من	قطاعاتهم	ومؤسساتهم	
وبصفتها	 املناخ.	 لتغير	 الوطنية	 اللجنة	 في	 الواردة	 غير	 املصلحة	 أصحاب	 مع	 واضحة	 اتصال	
	لسياسة	تغير	املناخ	فإنه	يجب	على	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	الحفاظ	على	التواصل	مع	

ً
مالكا

متخذي	القرار	ال	سيما	بشأن	التقدم	املحرز	في	تنفيذ	السياسة.	كما	يجب	على	املخططين	النظر	
البيئة	 )الوطنية	واإلقليمية	واملحلية(.	وتقوم	وزارة	 املناخ	على	جميع	املستويات	 تأثير	تغير	 في	
بالتنسيق	مع	الوزارات	األخرى	ذات	الصلة	على	املستوى	الوطني.	ويجب	على	اإلدارات	اإلقليمية	
في	وزارة	البيئة	باإلضافة	إلى	املنظمات	غير	الحكومية	النشطة	على	املستوى	اإلقليمي،	املشاركة	
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بشكل	أكبر	في	األنشطة	اإلقليمية	واملحلية.	وستعمل	وزارة	البيئة	مع	املنظمات	غير	الحكومية	
لضمان	املشاركة	النشطة	للمجتمعات	املحلية	من	خالل	إنشاء	شبكات	تعاون	مع	الجمعيات	
يجب	 االجتماعي.	 النوع	 على	 القائمة	 للجوانب	 الواجب	 االعتبار	 إيالء	 مع	 املحلية	 والكيانات	
التنمية	حيث	يتم	تحديد	 زيادة	دور	جمعيات	املجتمعات	املحلية	في	تخطيط	وتنفيذ	مشاريع	
.	عالوة	على	ذلك	ينبغي	تنظيم	حمالت	توعية	وورش	عمل	

ً
اإلجراءات	املناخية	وتأثيراتها	محليا

متخصصة	ودورات	تدريبية	تستهدف	املجتمعات	املحلية	في	جميع	املحافظات.	وكذلك	تؤكد	
سياسة	تغير	املناخ	على	دور	وسائل	اإلعالم	في	رفع	مستوى	الوعي	وفي	إعالم	وإشراك	مختلف	
أصحاب	املصلحة	في	أنشطة	التخفيف	والتكيف.	كما	يجب	إجراء	تدريب	متخصص	للجهات	

اإلعالمية	والصحافيين.

سياسة بناء القدرة على الصمود . 1.4.4
لمواجهة تأثير تغير المناخ على قطاع 

المياه )044	(
للمياه.	 الوطنية	 املياه	والري	كجزء	من	االستراتيجية	 السياسة	من	قبل	وزارة	 تم	إعداد	هذه	
وتأتي	هذه	السياسة	بغرض	االستجابة	للعالقة	القوية	بين	املياه	وتغير	املناخ	وملكافحة	العواقب	
املحتملة	املترتبة	على	ندرة	املياه.	وقد	أشارت	السياسة	إلى	الكيانات	األخرى	ذات	الصلة	بتنفيذها	
وتحديثها.	وتشمل	هذه	الكيانات	وزارات	البيئة	والطاقة	والزراعة	والتخطيط	والشؤون	البلدية	
	إلى	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	

ً
وأمانة	عمان	الكبرى	ودائرة	اإلحصاء،	كما	تمت	اإلشارة	أيضا

كمتعاون	محتمل	قائم	على	االحتياجات.

المساهمات المقررة المحددة وطنيًا . 4.4.4
)	044(

تم	إعداد	املساهمات	املقررة	املحددة	على	املستوى	الوطني	قبل	اجتماع	باريس	)COP21(	في	عام	
	للنهج	التشاركي	

ً
2015	وتم	تقديمها	إلى	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ.	ونظرا

والتصاعدي	فقد	تم	النظر	إلى	عملية	األردن	في	إعداد	املساهمات	املحددة	على	املستوى	الوطني	
كدراسة	حالة	جيدة	من	قبل	الشراكة	الدولية	بين	الوكالة	األملانية	للتعاون	الدولي	وبرنامج	األمم	
بالتماس	 العملية	 بدأت	 وبينما	 والتحقق.	 واإلبالغ	 والقياس	 التخفيف	 بشأن	 اإلنمائي	 املتحدة	
املدخالت	الفنية	وإجراء	املشاورات	الوطنية	أدى	ذلك	بالتالي	إلى	خلق	دعم	سيا�شي	واسع.	وقد	
كانت	عملية	املساهمات	املقررة	املحددة	على	املستوى	الوطني	هي	أول	عملية	تغير	مناخي	في	األردن	
	للحد	من	انبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري.	تم	اإلعالن	عن	تحقيق	اختراق	

ً
	وطنيا

ً
تضمنت	هدفا

مشترك	بين	الوزارات	خالل	العملية	من	خالل	الجمع	بين	أربعة	وزراء	وخمسة	من	مستوى	األمين	
العام	في	اجتماع	التحقق	من	املساهمات	املقررة	املحددة	على	املستوى	الوطني.	ومن	ضمن	تلك	
املساهمات	املقررة	أن	يلتزم	األردن	بتخفيض	انبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري	بنسبة	14	في	
املائة	بحلول	عام	2030	مقارنة	باالنبعاثات	املتوقعة	حسب	مسار	“العمل	كاملعتاد”	والتي	يكون	
	بتوفر	التمويل	والدعم	املعزز.	سيتم	تحقيق	الهدفين	بناًء	على	تنفيذ	

ً
12.5	في	املائة	منها	مشروطا
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.	وقد	بلغ	إجمالي	االحتياجات	التمويلية	5,700,000,000	دوالر	امريكي	
ً
ما	ال	يقل	عن	70	مشروعا

	لتلبية	الهدف	غير	املشروط.	مما	
ً
	أمريكيا

ً
والتي	أمنت	الحكومة	منها	بالفعل	542,750,000	دوالرا

	لتحقيق	هدفها	املشروط.	وتشمل	
ً
	أمريكيا

ً
يعني	أن	الدولة	بحاجة	إلى	مبلغ	5,157,250,000	دوالرا

القطاعات	التي	تغطيها	املساهمات	املحددة	على	املستوى	الوطني:	قطاعات	الطاقة	)بما	في	ذلك	
النقل(	والنفايات	والعمليات	الصناعية	والزراعة	واستخدام	األرا�شي	وتغيير	استخدام	األرا�شي	
وزراعة	الغابات	واملحلالت.	وبالتالي	سيتم	تنفيذ	جزء	كبير	من	اإلجراءات	من	خالل	استراتيجيات	

قطاعية	تحت	مسؤولية	وزارات	القطاع	)الطاقة	واملياه	والزراعة	والصحة	وغيرها(.

تضمنت	العملية	التي	ُوصفت	بأنها	تشاركية	وتصاعدية	جلسات	تشاور	مع	املؤسسات	الحكومية	
الخاص	 القطاع	 وجمعيات	 وغرف	 الدوليين	 والشركاء	 املانحة	 والجهات	 املحلية	 والسلطات	
الرئيسية	وكذلك	املنظمات	البيئية	غير	الحكومية	الرئيسية.	ويقوم	األردن	بمراجعة	وتحديث	
	الخاصة	به	لتقديمها	إلى	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	

ً
املساهمات	املحددة	وطنيا

	وكذا	التقدم	املحرز	منذ	عام	2015.	وقد	انتهى	األردن	من	
ً
	أكثر	طموحا

ً
املناخ	لتعكس	أهدافا

	لألهداف	
ً
	بما	يتما�شى	مع	األولويات	الوطنية	ووفقا

ً
إعداد	خطة	عمل	املساهمات	املحددة	وطنيا

القطاعية	املحددة	في	تلك	املساهمات.

الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ . 4.4.4
)	0	4(

تم	نشر	املسودة	النهائية	للتعليقات	العامة	حتى	15	أبريل	2021	على	موقع	وزارة	البيئة.

هذه	هي	أول	خطة	وطنية	للتكيف	مع	تغير	املناخ	في	األردن	بناًء	على	الجهود	املستمرة	التي	تبذلها	
وزارة	البيئة	ملعالجة	تغير	املناخ	في	إطار	سياسة	التنمية	في	البالد	بما	في	ذلك	وثيقة	سياسة	تغير	
	.
ً
املناخ	وتقارير	االتصاالت	األردنية	وخطط	العمل	املناخية	القطاعية	و	املساهمات	املحددة	وطنيا
تقدم	الخطة	الوطنية	للتكيف	مع	تغير	املناخ	رؤية	واضحة	للتكيف	وتحدد	التدابير	التي	يجب	
معالجتها	في	العديد	من	القطاعات	بهدف	إقامة	شراكة	قوية	بين	الحكومة	األردنية	التي	تتعامل	مع	
تغير	املناخ	واملؤسسات	األكاديمية	ومنظمات	املجتمع	املحلي	وكيانات	القطاع	الخاص.	وتتناول	
الخطة	نقاط	الضعف	التي	تم	تحديدها	من	خالل	تقييم	قابلية	التأثر	باملناخ	الوارد	في	تقرير	
االتصال	الوطني	الثالث	وتعتمد	قيم	ومبادئ	إطار	عمل	الخطة	الوطنية	للتكيف	مع	تغير	املناخ.

وتحدد الخطة الوطنية للتكيف ستة أهداف استراتيجية:

تحسين المعرفة والوعي وأدوات التواصل من أجل عملية تنفيذ 
فعالة للخطة الوطنية.

تعزيز ا�طار المؤسسي والحوكمة والسياسات واالستراتيجيات 
والتشريعات.

دعم آلية التنسيق بين المنظمات المجتمعية العامة والخاصة 
الخطة  تعميم  وضمان  الصلة  ذوي  ا�خرين  المصلحة  وأصحاب 
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في استراتيجياتهم في ا�ردن.

بناء أداة تمويل ديناميكية ومستدامة لتنفيذ الخطة.

دعم برامج البحث وبناء القدرات في مجال التكيف مع المناخ.

تطوير نظام إدارة البيانات للتكيف مع تغير المناخ.
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	لضمان	وجود	وثيقة	تراعي	النوع	
ً
كما	تم	تناول	إدماج	النوع	االجتماعي	والشباب	في	الوثيقة	أيضا

	ألن	الشباب	يمثلون	صانعي	القرار	في	املستقبل	وأصحاب	املصلحة	الرئيسيين	
ً
االجتماعي	نظرا

الذين	سيساعدون	في	تنفيذ	تدابير	التكيف	ويعززون	املرونة	ويقللون	من	قابلية	التأثر	تجاه	
تغير	املناخ.

بموجب	استراتيجية	التواصل	الخاصة	بالخطة	الوطنية	للتكيف	مع	تغير	املناخ	يتم	تضمين	
اإلعالم	 وسائل	 ذلك:	 في	 بما	 املستهدفة	 الجماهير	 كأحد	 املدني	 املجتمع	 في	 املصلحة	 أصحاب	
واملنظمات	الدينية	واملدارس	والجامعات	والحركات	االجتماعية	ومجموعات	املناصرة	والنقابات	

واالتحادات	واملنظمات	غير	الحكومية	الوطنية	والدولية.

أهداف االتصال الرئيسية لهذه املجموعة هي:

تم	تحديد	مجموعة	من	األنشطة	امللموسة	إلدماج	النوع	االجتماعي	وهموم	الفئات	الضعيفة	
بشكل	فعال	في	عملية	الخطة	الوطنية	للتكيف	مع	تغير	املناخ	في	األردن	كما	يلي:

تقديم	مبادئ	توجيهية	فنية	بناًء	على	اآللية	الوطنية	لتعزيز	املساواة	بين	الجنسين	1  
خالل	 من	 قطاع	 كل	 في	 الضعيفة	 والفئات	 االجتماعي	 النوع	 دمج	 كيفية	 حول	

التخطيط	ووضع	امليزانية	للتكيف	مع	تغير	املناخ.

تقييم	درجة	دمج	النوع	االجتماعي	وهموم	الفئات	الضعيفة	في	وثائق	تغير	املناخ	2  
الحالية	في	جميع	القطاعات	وتحديد	نقاط	الدخول	املحتملة.

تحسين المعرفة والوعي وأدوات التواصل من أجل عملية تنفيذ 
فعالة للخطة الوطنية.

تعزيز ا�طار المؤسسي والحوكمة والسياسات واالستراتيجيات 
والتشريعات.

دعم آلية التنسيق بين المنظمات المجتمعية العامة والخاصة 
الخطة  تعميم  وضمان  الصلة  ذوي  ا�خرين  المصلحة  وأصحاب 
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في استراتيجياتهم في ا�ردن.

بناء أداة تمويل ديناميكية ومستدامة لتنفيذ الخطة.

دعم برامج البحث وبناء القدرات في مجال التكيف مع المناخ.

تطوير نظام إدارة البيانات للتكيف مع تغير المناخ.

الصلة  ذات  المعلومات  إلى  الوصول  سهولة  زيادة 
التكيف  المناخ وعملية خطط  تغير  التكيف مع  حول 

الوطنية.

وتداعياته  المناخ  تغير  مع  التكيف  حول  الحوار  تحفيز 
على عمل منظمات المجتمع المدني في ا�ردن.

توفير الرسائل ا�ساسية ومواد االتصال التي يمكن أن 
تثري عمل منظمات المجتمع المدني.



49

مة
قد

م
ال

ق
را

لع
ا

ن
نا

لب
س

ون
ت

ت
جا

تا
تن

س
اال

ن
رد

األ
ب

غر
م

ال

الضعيفة”	3 والفئات	 االجتماعي	 “النوع	 بشأن	 حساسة	 معايير	 وتطبيق	 تطوير	  
لتحديد	خيارات	التكيف	وترتيب	أولوياتها.

ضمان	إنشاء	البيانات	وإمكانية	الوصول	إلى	جميع	املعلومات	ذات	الصلة	إلدماج	4  
اعتبارات	النوع	االجتماعي	والفئات	الضعيفة	في	التخطيط	للتكيف	مع	تغير	املناخ.

لكل	5 املستضعفة	 والفئات	 االجتماعي	 النوع	 تحليل	 وتطوير	 البيانات	 جمع	  
قطاع	مستضعف.

التأثر	6 قابلية	 تقييمات	 في	 الضعيفة	 والفئات	 االجتماعي	 النوع	 االعتبار	 في	 األخذ	  
بتغير	املناخ	والسيناريوهات	االجتماعية	واالقتصادية.

استهداف	املجتمعات	التي	تم	تحديدها	على	أنها	معرضة	بشكل	خاص	لتغير	املناخ	7  
ووضع	استراتيجيات	محددة	لتمكينها.

تحديد	املؤشرات	الحساسة	للجنس	والفئات	الضعيفة	ملراقبة	وتقييم	التكيف	مع	8  
املناخ	والتي	يسهل	رصدها	واإلبالغ	عنها	وعرضها	بما	يتما�شى	مع	أهداف	التنمية	

املستدامة	لألمم	املتحدة.

إنشاء	آلية	إبالغ	شفافة	وقياس	التقدم	املحرز	وتأثير	مراعاة	قضايا	النوع	االجتماعي	9  
والفئات	الضعيفة	في	تخطيط	التكيف.

التعلم	من	املمارسات	الجيدة	وتغيير	السلوك	وإجراء	التعديالت	عند	الحاجة.10  

	بدور	الشباب	ومشاركتهم	من	خالل	عدة	
ً
	خاصا

ً
تولي	الخطة	الوطنية	للتكيف	مع	املناخ	اهتماما

وسائل	تشمل	ما	يلي:	زيادة	الوعي	وبناء	القدرات	والتدريب	واملناصرة	وتعبئة	املجتمع	واملشاركة	
ومتطلباتهم	 الشباب	 احتياجات	 مع	 واالستراتيجيات	 السياسات	 وتكييف	 املؤسسات	 مع	

واملخصصات	املالية.

مجلس الشراكة بين القطاعين العام . 4.4.4
والخاص في وزارة البيئة )تم تشكيله 

عام 044	(
هذا	املجلس	هو	عبارة	عن	لجنة	رفيعة	املستوى	يرأسها	وزير	البيئة	وتضم	أعضاء	من	القطاعين	
العام	والخاص	ومؤسسات	بحثية	وجمعيات	أعمال	باإلضافة	إلى	ممثلين	عن	املجتمع	املدني.	وفي	
حين	أنه	ال	يمكن	الوصول	إلى	القائمة	الكاملة	ألعضاء	املجلس	ووظائفه،	فإن	الزاوية	الرئيسية	
التي	يجب	تسليط	الضوء	عليها	هي	عملية	أو	معايير	االختيار	ملمثلي	املجتمع	املدني	واألدوات	التي	
الحكومية	 غير	 املنظمات	 إلى	 الرئيسية	 املناقشة	 املمثلون	إليصال	مواضيع	 يستخدمها	هؤالء	

األخرى	ومنظمات	املجتمع	املدني.
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اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن . 4.4.4
تغير المناخ واتفاقية باريس ومشاركة 

المجتمع المدني
يعتبر	األردن	من	الدول	املوقعة	على	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	وجميع	
	في	منطقة	الشرق	

ً
االتفاقيات	والبروتوكوالت	املرتبطة	بها	كما	يعتبر	من	بين	أكثر	الدول	نشاطا

بتطوير	 الصلة	 الدولية	ذات	 بااللتزامات	 بالوفاء	 يتعلق	األمر	 إفريقيا	عندما	 األوسط	وشمال	
في	سياق	 	

ً
تحديا املناخ	 أجندة	 في	 العامة	 املشاركة	 ُبعد	 يمثل	 قد	 التقارير.	 وإعداد	 السياسات	

املناخ	املعقد	ليس	فقط	بالنسبة	لألردن	ولكن	بالنسبة	ملعظم	البلدان.	يشارك	األردن	في	اتفاقية	
األطراف	من	خالل	نقطة	االتصال	الوطنية	)وزارة	البيئة	–	إدارة	التغير	املناخي	وكذلك	الوزير	
	من	موظفي	وزارة	البيئة	–	

ً
واألمين	العام(	ويتألف	فريق	التفاوض	عادة	من	عدد	قليل	نسبيا

مقارنة	بالدول	األخرى	–	بسبب	املخصصات	املالية	املحدودة	من	الحكومة.	وفي	السنوات	األخيرة	
بدأ	موظفون	من	الوزارات	التنفيذية	مثل	الطاقة	واملياه	باالنضمام	ألن	تغير	املناخ	مرتبط	بقوة	
	
ً
بهذه	القطاعات	وستكون	هناك	حاجة	إلى	مدخالتهم	الفنية	لتعزيز	املوقف	الوطني.	ويتم	أيضا
مؤتمر	 جلسات	 في	 املناخي	 النشاط	 ومجموعات	 البيئية	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 مشاهدة	

األطراف	املشاركة،	ولكن	ليس	بالضرورة	داخل	غرف	املفاوضات.

املجتمع  منظمات  تسعى  عندما  مراعاتها  يجب  التي  األساسية  العناصر  بعض  يلي  وفيما 
املدني للمشاركة في مفاوضات املناخ:

تجاه	مختلف	 	 الوطنية	 والسياسة	 واملوقف	 السلطة	 وديناميكيات	 املناخ	 فهم	مفاوضات	
القضايا	وسيتطلب	ذلك	مشاركة	مستمرة	مع	وزارة	البيئة	والجهات	الفاعلة	الرئيسية.

معرفة	تقنية	وعلمية	قوية	في	مجال	واحد	أو	أكثر	من	املجاالت	املواضيعية	لتغير	املناخ. 	
املوارد	املالية	لتغطية	السفر	واإلقامة. 	
للمشاركة	 	 املناخ	 تغير	 بشأن	 اإلطارية	 املتحدة	 األمم	 التفاقية	 التوجيهية	 املبادئ	 اتباع	

واالعتماد	الالزم	للوصول	إلى	الجلسات.
أو	 	 املانحين	 أو	 البيئة	 وزارة	 من	 املطلوب	 الدعم	 على	 للحصول	 مسبق	 بشكل	 تسعى	 أن	

أصحاب	املصلحة	اآلخرين.
حيازة	الوثائق	ذات	الصلة	واالستعداد	للمشاركة	الفعالة. 	

املحتمل	 دورهم	 على	 بناًء	 املدني	 املجتمع	 من	 املندوبين	 دعم	 على	 املانحون	 يحرص	 ما	 عادة	
ومشاركتهم.	وقد	تمكنت	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	األردنية	من	إرسال	ممثلين	إلى	واحد	
أو	أكثر	من	اجتماعات	مؤتمر	األطراف	واملشاركة	بفعالية	على	مختلف	املستويات.	وكان	الشباب	
على	وجه	التحديد	مشاركين	بارزين	ويمكنهم	الحشد	للعمل	قبل	االجتماعات	وأثناءها	وبعدها.

فيما	يتعلق	باتفاق	باريس	ودور	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	ال	يزال	األردن	في	مرحلة	مبكرة	
من	تطوير	هذا	املفهوم	بشكل	أكبر	وعكسه	في	آليات	التنفيذ	وإطار	الحوكمة	وستحتاج	الطبيعة	
املتعددة	القطاعات	واملعقدة	لجدول	أعمال	املناخ	إلى	تنسيق	فعال	وآليات	اتصال	بين	جميع	
أصحاب	املصلحة	بما	في	ذلك	املجتمع	املدني.	تعد	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	نقطة	البداية	
ويجب	مراجعة	عضويتها	وهيكلها	باإلضافة	إلى	الفرق	الفنية	املقترحة	تحتها	لضمان	مشاركة	أكثر	
	ملشاركة	

ً
	جيدا

ً
.	ومن	ناحية	أخرى	تشكل	الخطة	الوطنية	للتكيف	مع	املناخ	إطارا

ً
	وتنوعا

ً
شموال



51

مة
قد

م
ال

ق
را

لع
ا

ن
نا

لب
س

ون
ت

ت
جا

تا
تن

س
اال

ن
رد

األ
ب

غر
م

ال

حدوثها.	 لضمان	 مؤسسية	 بأدوات	 دعم	 إلى	 وستحتاج	 املناخ	 مع	 التكيف	 في	 املدني	 املجتمع	
في	 عليها	خطوة	 للتعليق	 البيئة	 وزارة	 موقع	 على	 الوطنية	 للخطة	 النهائية	 املسودة	 نشر	 ويعد	

االتجاه	الصحيح.

باتفاقية	األمم	 الصلة	 والتقارير	ذات	 	
ً
املناخ	واملساهمات	املحددة	وطنيا تغير	 تخضع	سياسة	

املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	للمراجعة	أو	التحديث	مما	يشكل	فرصة	عظيمة	للمشاركة	
العامة	الفعالة	في	مراحل	مختلفة:	قبل	وأثناء	وبعد.	يتم	دعم	معظم	هذه	الجهود	من	قبل	الجهات	
املانحة	والشركاء	الدوليين	الذين	يلتزمون	باملعايير	الدولية	واملبادئ	التوجيهية	ومن	املتوقع	أن	
يدعموا	بشكل	فعلي	املزيد	من	األساليب	اإلبداعية،	وال	يوجد	دليل	واضح	على	استراتيجية	أو	

آلية	مشاركة	عامة	شاملة	ومعلنة.

المشاركة العامة وجدول أعمال األمم . 4.4.4
المتحدة للتنمية المستدامة

أمر	واضح	ال	شك	فيه	 املستدامة	 للتنمية	 املتحدة	 بأجندة	األمم	 الرسمي	 التزام	األردن	 يعتبر	
املدني	أهمية	ذلك.	ومع	ذلك	فإن	عمق	 القيادة	والحكومة	ومجتمع	األعمال	واملجتمع	 وتدرك	
فهم	كل	هدف	من	أهداف	التنمية	املستدامة	السبعة	عشر	وكيفية	ارتباطها	باألولويات	املحلية	
	
ً
	وحماسا

ً
والوطنية	ال	يزال	في	طور	الظهور.	وتعتبر	املنظمات	التي	يقودها	الشباب	هي	األكثر	نشاطا

بشأن	أهداف	التنمية	املستدامة	لكن	معرفتهم	باألهداف	والغايات	الفرعية	وكذلك	املؤشرات	
قد	تكون	محدودة.	وال	يمكن	فصل	جدول	أعمال	االستدامة،	ولكن	يجب	تطوير	املعرفة	والدراية	
	بفهم	متكامل	للروابط	بين	األهداف.	

ً
الفنية	لكل	هدف	من	أهداف	التنمية	املستدامة	مصحوبا

كما	قد	تشكل	العديد	من	املنظمات	التي	تركز	على	أهداف	التنمية	املستدامة	–	مثل	مؤسسة	
السفراء	الشباب	الدولية	–	مجموعة	جيدة	لتضمينها	في	الفضاء	املدني	لتغير	املناخ.

قدم	األردن	أول	مراجعة	وطنية	طوعية	إلى	املنتدى	السيا�شي	الرفيع	املستوى	في	عام	2017	وكان	
من	املفترض	أن	يقدم	نسخة	محدثة	تعكس	التقدم	والتغييرات	في	عام	2020.	ويبدو	أن	جائحة	
فيروس	كورونا	املستجد	يتسبب	في	تأخير	تقديم	مثل	هذه	التحديثات.	ويتم	تنسيق	اإلطار	العام	
للتنمية	املستدامة	من	قبل	وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي.	وتقود	الوزارات	واملؤسسات	ذات	
الفردية	من	خالل	عملية	مع	مجموعات	عمل	 املستدامة	 التنمية	 أهداف	 في	 الصلة	وتساهم	
متعددة	تديرها	وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي.	وقد	تم	إعداد	أول	مراجعة	وطنية	طوعية	من	
خالل	17	فرقة	عمل	حيث	تضم	كل	فرقة	عمل	أعضاء	من	جميع	أصحاب	املصلحة	املعنيين.	
وتجدر	اإلشارة	هنا	إلى	أن	القائمة	الدقيقة	ألصحاب	املصلحة	حسب	أهداف	التنمية	املستدامة	

وكذلك	معايير	اختيارهم	ليست	متاحة	للجمهور.

يتعلق	الهدف	13	من	أهداف	التنمية	املستدامة	بالعمل	املناخي	واألولويات	الوطنية	ضمن	هذا	
	من	وزارة	البيئة.	ومع	ذلك	ليس	من	الواضح	كيف	يحدث	هذا	التوافق	وكيف	

ً
الهدف	تأتي	عادة

يتم	إشراك	أصحاب	املصلحة	املعنيين	على	كال	الطرفين.
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الشراكة الحكومية المفتوحة. 40.4.4
انضم	األردن	إلى	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	عام	2011	لكنه	تأخر	في	التنفيذ.	وقد	استخدم	
قانون	ضمان	 تنفيذ	 في	 التحديات	 ملواجهة	 املفتوحة	 الحكومية	 الشراكة	 عمل	 األردن	خطط	
حق	الحصول	على	املعلومة	لسنة	2007،	والذي	كان	األول	من	نوعه	في	منطقة	الشرق	األوسط	
،	ولكن	بدون	اقتراح	تعديل	واضح،	وفي	غضون	

ً
وشمال	إفريقيا.	وقد	تمت	مراجعة	القانون	مؤخرا

ذلك	ركز	األردن	على	إنشاء	اإلجراءات	اإلدارية	وأدوات	املراقبة	الالزمة	لتطبيق	القانون	كما	هو.	
وفي	خطة	عمل	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	2018	–	2020	ولسبب	غير	معروف	ألغى	األردن	
	بشأن	تغير	املناخ	وهو	“وضع	سياسات	شفافة	وتشاركية	فيما	يتعلق	بتغير	املناخ”	الذي	

ً
التزاما

	من	خطة	العمل	2016	–	2018.
ً
كان	جزءا

والتي كانت املعالم الرئيسية لها كاالتي:

المشاركة العامة في العمل . 1.1
المناخي

بحسب	جمعية	معهد	تضامن	النساء	األردني	فقد	تم	تسجيل	6,491	جمعية	في	األردن	بموجب	
قانون	الجمعيات	املعمول	به	)رقم	52	لسنة	2008	وتعديالته(	حتى	نهاية	عام	2019	منها	62	في	
املائة	تخضع	لوزارة	التنمية	االجتماعية	وحوالي	42	في	املائة	ضمن	اختصاص	محافظة	عمان.	
وتبلغ	حصة	الجمعيات	البيئية	حوالي	134	جمعية	مع	زيادة	ملحوظة	في	طلبات	التسجيل.	عالوة	
على	ذلك	فقد	سمح	نظام	النقابات	)رقم	67	لسنة	2010(	ملجموعات	من	الجمعيات	)تصل	إلى	

10(	ذات	أهداف	مشتركة	بتوحيد	القوى	وتشكيل	كيانات	نقابية	لها.

يصف	الكثيرون	مشهد	الجمعيات	بأنه	مشوش	ومشتت	بين	العمل	كجمعيات	خيرية	لتنفيذ	
مشاريع	التنمية	والدعوة	إلى	إصالحات	سياسية	وقانونية	وبين	تقديم	خدمات	مهنية.	ال	يختلف	
	لتناسب	الطبيعة	

ً
الجانب	البيئي	لهذا	املشهد	حيث	يدعو	الناس	إلى	أدوات	تنظيمية	أكثر	تفصيال

املتنوعة	ونطاق	النقابات	البيئية.	وتمت	مناقشة	بعض	التعديالت	في	هذا	الصدد	بين	الجمعيات	
بتوجيه	من	املركز	الدولي	للقوانين	غير	الربحية	)ICNL(	عندما	حاولت	وزارة	التنمية	االجتماعية	

توفير المعرفة للمواطنين من خالل نشر المعلومات ذات الصلة، 
اليومية  الصحف  مع  التعاون  خالل  من  فهمها،  تسهل  بطريقة 
ووسائل ا�عالم ا�خرى ومن خالل تعزيز ا�طار الذي يحكم النشر 
الوطني ل�خطار الوطني بشأن انبعاث غازات االحتباس الحراري 

في ا�ردن.

بالوقاية  يتعلق  فيما  المطلوبة  التشريعية  التدابير  تحديد 
بالتعاون مع البرلمان.

تطوير السياسات بناًء على أفضل الممارسات الدولية من خالل 
التعاون مع المراكز العلمية والبحثية في ا�ردن وفق§ لسياسة 

تغير المناخ لعام 044	.
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مراجعة	قانون	الجمعيات	ونشرت	مسودة	عبر	اإلنترنت	للتعليق	عليها	في	عام	2016.	ومع	ذلك	
تم	تعليق	عملية	املراجعة	منذ	ذلك	الحين.	وفي	مارس	2021	أعلنت	وزارة	التنمية	االجتماعية	
أنه	سيتم	تعديل	قانون	الجمعيات	وأن	العملية	ستكون	تشاركية	لضمان	استشارة	منظمات	

املجتمع	املدني	بشكل	كاٍف.

املشاركة  تؤثر على  رئيسية  3 جوانب  الضوء على  تمت مقابلتهم  الذين  سلط األشخاص 
العامة في العمل املناخي:

إن	وضوح	السياسات	املناخية	الوطنية	واألهداف	القطاعية	ملنظمات	املجتمع	املدني	وللجمهور	
	حيث	أشار	العديد	من	املستجيبين	واالشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	أن	وعيهم	

ً
متنوع	تماما

كيفية	 فهم	 عدم	 بسبب	 أو	 الحالية	 للسياسات	 مدركين	 غير	 إما	 ألنهم	 محدودة	 ومشاركتهم	
انتقال	هذه	السياسات	إلى	مستويات	املشاريع	والنشاط	املحلي.	وتتوفر	معظم	وثائق	السياسات	
والتقارير	 السياسات	 ذلك	 في	 بما	 اإلنجليزية،	 باللغة	 املناخ	 تغير	 حول	 املرجعية	 والدراسات	

الوطنية	مما	يعيق	مساهمة	منظمات	املجتمع	املدني	واملجتمعات	املحلية.

لم	تنجح	منظمات	املجتمع	املدني	في	األردن	في	رفع	تأثيرها	الفردي	والجماعي	في	قضايا	تغير	املناخ	
تنفيذ	سياسات	 في	 املجتمعات	وكشريك	 اهتمامات	 تردد	 كأصوات	 منها	 املطلوب	 املستوى	 إلى	

واستراتيجيات	تغير	املناخ.

ال	توجد	منظمة	مجتمع	مدني	واحدة	في	األردن	متخصصة	وذات	كفاءة	كافية	في	قضايا	تغير	
املناخ	ولكن	كما	هو	الحال	مع	القضايا	العصرية	األخرى	فإن	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	

	بدوافع	مختلفة	وتركيز	موضوعي.
ً
تجد	طريقها	من	خالل	هذا	املوضوع	مدفوعا

التي	لها	روابط	قطاعية	بتغير	املناخ	)مثل	تلك	 من	املرجح	أن	تعمل	منظمات	املجتمع	املدني	
التي	تعمل	في	الزراعة	واملياه	وما	إلى	ذلك(	خارج	عمان	وربما	قد	ال	تكون	مرتبطة	مباشرة	بوزارة	
	
ً
البيئة.	ويعتبر	تعرض	منظمات	املجتمع	املدني	لسياسات	املناخ	والتمويل	املتاح	محدود	نسبيا
كما	يمكن	آللية	شاملة	من	شأنها	إشراك	وتمكين	منظمات	املجتمع	املدني	خارج	العاصمة	أن	

	ملزيد	من	العمل	املناخي.
ً
تخلق	زخما

	باملشاركة	في	تقييم	
ً
من	منظور	شبابي	كان	بعض	النشطاء	الذين	تمت	مقابلتهم	فخورين	جدا

مولته	مؤسسة	 الذي	 إفريقيا	 األوسط	وشمال	 الشرق	 منطقة	 في	 الطاقة	 لسياسات	 الشباب	
فريدريش	إيبرت.	وبشكل	عام	يميل	نشطاء	املناخ	الشباب	إلى	املشاركة	القائمة	على	العمل	حيث	

دعم الحكومة ونهج التمكين.

على  وقدرتها  نفسها  المدني  المجتمع  منظمات 
المساهمة في جدول أعمال تغير المناخ.

نهج مجتمع المانحين للمشاركة المدنية بما يتجاوز 
”قائمة المراجعة“ لمراقبة المشاريع.



القسم 3 – األردن

54

	من	حيث	الحد	من	انبعاثات	الكربون	
ً
يمكنهم	القيام	بمشاريع	على	أرض	الواقع	وامل�شي	قدما

الخاصة	بهم.	أحد	األمثلة	على	هذه	املبادرات	هو	“تحدي	جيجا	طن”	الذي	تم	تنفيذه	مع	جامعة	
كومبليكسيتي.	ستحتاج	مثل	هذه	النماذج	إلى	توسيع	نطاقها	على	املستوى	الوطني	وهو	تحٍد	

يفهمه	الشباب	ويأملون	التغلب	عليه	من	خالل	حشد	املزيد	من	التمويل	الخارجي.

تغير المناخ والحركات البيئية. 1.1
	من	الحركة	–	في	

ً
	ألولئك	الذين	كانوا	جزءا

ً
كان	للنشاط	البيئي	واملناصرة	عصره	الذهبي	–	وفقا

تسعينيات	القرن	املا�شي	والعقد	األول	من	هذا	القرن.	وربما	كانت	تلك	هي	الفترة	التي	تم	خاللها	
تشكيل	وتعزيز	اإلطار	القانوني	واملؤس�شي	لحماية	البيئة.	ومنذ	ذلك	الحين	يمكن	للمرء	أن	يشعر	
	في	املوقف	الرسمي	والدعم	

ً
بالهدوء	ليس	فقط	بين	النشطاء	واملنظمات	غير	الحكومية،	ولكن	أيضا

لوزارة	البيئة	كمظلة	ونقطة	مرجعية	للقطاع	بأكمله.	منذ	عام	2012	وحتى	وقت	قريب	تم	إرسال	
رسالة	دمج	وزارة	البيئة	في	وزارة	أو	هيئة	أخرى	بشكل	مباشر	وغير	مباشر	إلى	الجمهور	دون	أي	تقييم	
لألثر	التنظيمي	أو	اقتراح	استشارة	وطنية.	في	موازاة	ذلك	شهدت	نفس	الفترة	تغييرات	متكررة	في	
وزراء	البيئة	وفي	العديد	من	الوزارات	حيث	تم	تسليم	وزارة	البيئة	لوزير	آخر	باإلضافة	إلى	واجباته	
األخرى	)مثل	وزير	السياحة	ووزير	الزراعة	وغيرهما(.	كان	هذا	كله	يحدث	بينما	كان	العالم	يتقدم	
في	جدول	أعمال	االستدامة	والعمل	املناخي	وبينما	كان	الشباب	في	جميع	أنحاء	العالم	يخرجون	في	
مسيرات	من	أجل	العمل	املناخي.	من	ناحية	أخرى	وافق	األردن	على	تسجيل	املنظمات	البيئية	غير	
الحكومية	والسماح	لهذا	القطاع	بالنمو	من	22	منظمة	غير	حكومية	في	عام	2008	إلى	أكثر	من	134 
	على	مجتمع	مدني	مزدهر	في	الفضاء	البيئي	إال	

ً
في	عام	2019.	وفي	حين	أن	هذا	سيكون	عادة	مؤشرا

أن	الواقع	قد	أظهر	خالف	ذلك	لعدة	أسباب	سيتم	شرحها	في	األقسام	التالية.

وشغف	 قوية	 رغبة	 لديها	 واالستقصاء	 الدراسة	 شملتها	 التي	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 جميع	
للمشاركة	في	العمل	املناخي	سواًء	على	مستوى	تطوير	السياسات	أو	من	خالل	تنفيذ	املشاريع	
تؤثر	على	 كلها	متغيرات	مهمة	 نة	 ِ

ّ
َمك
ُ
امل والبيئة	 الدوافع	والقوة	والقدرة	 تعد	 الواقع.	 على	أرض	

مستوى	وفعالية	مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني.	إن	تاريخ	املناصرة	والنشاط	البيئي	مشجع	إلى	
	في	العقد	املا�شي	على	الرغم	من	العدد	املتزايد	في	املبادرات	واملنظمات	

ً
حد	ما	إال	أنه	شهد	تراجعا

غير	الحكومية.	يعد	تصميم	اإلجراءات	املدنية	الفعالة	والحفاظ	عليها	إلحداث	تأثير	ملموس	من	
التحديات	الرئيسية	التي	تواجه	املجتمع	املدني	والشركاء	الدوليين	العاملين	في	الفضاء	املناخي.	
:	األول	هو	الجيل	األكبر	سنا	

ً
كما	يبدو	أن	هناك	جيلين	مختلفين	من	النشطاء	يعملون	حاليا

الذي	شهد	وقاد	النشاط	البيئي	في	مرحلته	املبكرة	)تسعينيات	القرن	املا�شي	والعقد	األول	من	
	منذ	عام	

ً
القرن	الحادي	والعشرين(،	والثاني	يتكون	من	جيل	الشباب	الذي	أصبح	أكثر	انخراطا

البيئة	على	 نتج	عنها	وضع	 التي	 البيئية	 الحركات	 	نجاح	
ً
الجيل	األكبر	سنا يتذكر	 بينما	 	.2014

أجندة	التنمية	الوطنية	التي	تتجلى	في	إطار	قانوني	ووزارة	قائمة	بذاتها	ومنظمات	املجتمع	املدني	
والتوعية	العامة	والعديد	من	اإلنجازات	األخرى	كما	أنهم	يشعرون	بالفرق	في	الزخم	عندما	يتعلق	
	للنشاط	يركز	

ً
	جديدا

ً
	قد	حددوا	مسارا

ً
األمر	باملشاركة	املدنية،	يبدو	أن	النشطاء	األصغر	سنا

على	التنفيذ	الختبار	العمل	وإلهامه.	تعتبر	األدوات	واملنصات	وكذلك	األفكار	التي	يستخدمها	
	في	معظم	الحاالت.	هذه	الصورة	يجب	أن	تفيد	في	

ً
	عامليا

ً
	ولها	بعدا

ً
الشباب	مختلفة	وأكثر	إبداعا

إعادة	تشكيل	الفضاء	املدني	للعمل	املناخي	والبيئي.	وقد	تستمر	التحديات	املشتركة	في	الظهور،	
ولكن	القيمة	املضافة	لكال	الجيلين	يجب	أن	تكون	محور	أي	إصالح	في	مسعى	املشاركة	املدنية.
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املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لقناة	رؤيا

املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لصحيفة	الرأي

https://royanews.tv/news/193867
http://alrai.com/article/10554597/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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نة لمشاركة . 1.1 البيئة الُمَمكِّ
المجتمع المدني

السياسة	العامة	واإلطار	القانوني	هو	نفسه	لجميع	املجتمعات	بصرف	النظر	عن	القطاع	أو	
املجتمع	 منظمات	 تحكم	 التي	 والسياسات	 للقوانين	 تقييم	شامل	 يتوفر	 بها.	 الخاص	 النطاق	
نة	في	األردن	والذي	تم	إجراؤه	كجزء	من	مبادرة	 ِ

ّ
َمك
ُ
املدني	في	األردن	في	التقييم	الوطني	للبيئة	امل

تخص	 التي	 نة	 ِ
ّ
َمك
ُ
امل البيئة	 قضايا	 على	 الضوء	 تسليط	 سيتم	 القسم	 هذا	 في	 املدني.	 الفضاء	

منظمات	املجتمع	املدني	الخاصة	بتغير	املناخ	)أو	البيئية(	وتقييمها.

حرية تكوين الجمعيات. 4.1.4
افقة املسبقة متطلبات املو

باإلضافة	إلى	املتطلبات	املنصوص	عليها	في	قانون	الجمعيات	والتي	تنتهك	املادة	)22(	من	العهد	
 2017 الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية	ينص	قانون	حماية	البيئة	رقم	)6(	لسنة	
في	املادة	)14(	على	ما	يلي:	الكيانات	املفوضة	بإصدار	تراخيص	الجمعيات	والشركات	الخاصة	
غير	الهادفة	للربح	العاملة	في	املجال	البيئي	يجب	أن	تحصل	على	موافقة	وزارة	البيئة	إلصدار	
أن	 حيث	 والبيروقراطية	 الرقابة	 من	 أخرى	 وسيلة	 االجراء	 هذا	 يعد	 التراخيص.	 تجديد	 و/أو	
وزارة	البيئة	هي	بالفعل	عضو	في	سجل	الجمعيات	في	وزارة	التنمية	االجتماعية	ويمكن	تبسيط	

املوافقات	واإلجراءات	من	خالل	اآلليات	القانونية	القائمة.

تشكيل منظمات املجتمع املدني

البيئية	بحقيقة	أن	قانون	الجمعيات	 يرتبط	االنزعاج	الشائع	فيما	يتعلق	بتكوين	الجمعيات	
أنواع	الجمعيات.	تمتلك	 باملثل	مع	جميع	 يتعامل	 به	 التنظيمية	واإلجرائية	املرتبطة	 واألدوات	
	وعالقات	

ً
	فريدا

ً
العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	البيئية	)أو	املنظمات	غير	الحكومية(	نطاقا

ُبعد	تقني	وعلمي	متعدد	التخصصات.	 إلى	 متبادلة	مع	االلتزامات	الوطنية	والدولية	باإلضافة	
االستراتيجية	 املناصرة	 في	 وتساهم	 األعمال	 جمعيات	 معايير	 بمعظم	 الجمعيات	 بعض	 وتفي	
نة	في	حين	يركز	البعض	اآلخر	على	تنفيذ	املشاريع	أو	التدريب	

ّ
واملتخصصة	وجهود	البيئة	املَمك

الحكومة	ألداء	 الحكومية	من	قبل	 املنظمات	غير	 تفويض	عدد	قليل	من	 يتم	 الوعي.	 زيادة	 أو	
تلعبه	هذه	 أن	 يمكن	 الذي	 الدور	 على	 بدوره	 يؤثر	 قد	 الذي	 العمل	 عنها	 نيابة	 معينة	 وظائف	
املنظمات	غير	الحكومية	داخل	الفضاء	املدني.	باإلضافة	إلى	ذلك	يتزايد	عدد	منظمات	املجتمع	
 134 بمعدل	سريع	ووجود	حوالي	 البيئة	 في	قطاع	 العاملة	 الحكومية	 املنظمات	غير	 أو	 املدني	
10	في	املائة	منها	تعتبر	نشطة	–	ال	يؤثر	بشكل	إيجابي	على	العمل	املناخي	 جمعية	–	أقل	من	
أو	جهود	االستدامة	البيئية.	هذا	مؤشر	على	أن	غايات	وأهداف	التشكيل	يجب	أن	تكون	أكثر	
	وأن	تكون	قائمة	على	االحتياجات.	يجب	تعديل	املوافقات	املتعددة	في	املرحلة	األولية	

ً
تحديدا

لدعم	عمليات	أكثر	فاعلية	وتأثير	أقوى	في	املستقبل.	عالوة	على	ذلك	يجب	أن	يستند	ارتباط	
إلى	أهداف	وبرامج	محددة	وليس	فقط	الهدف	العام	أو	 منظمة	املجتمع	املدني	بوزارة	معينة	



57

مة
قد

م
ال

ق
را

لع
ا

ن
نا

لب
س

ون
ت

ت
جا

تا
تن

س
اال

ن
رد

األ
ب

غر
م

ال

اسم	الجمعية	حيث	تميل	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	توجيه	هذا	االنتماء	نحو	الكيانات	التي	
يمكن	أن	تخدمها	بشكل	أفضل.

تواجه	الجماعات	غير	الهادفة	للربح	التي	ترغب	في	التسجيل	في	نطاق	أو	من	أجل	هدف	املناصرة	
تشمل	هذا	 التسجيل	ال	 أو	خدمات	 لألهداف	 الحالية	 الفئات	 أن	 املناخ	صعوبة	حيث	 لتغير	
القطاع.	أحد	األمثلة	على	هذه	الجماعات	كان	عليه	أن	يختار	“التدريب”	قبل	بضع	سنوات	حيث	

لم	يكن	هناك	خيار	مناسب	آخر.

عندما	يتعلق	األمر	بتغير	املناخ	–	كما	هو	موضح	في	األقسام	السابقة	–	فهو	موضوع	متعدد	
البيئة	ولديها	 القطاعات.	إن	منظمات	املجتمع	املدني	املسجلة	تحت	وزارات	أخرى	غير	وزارة	
غير	 للمنظمات	 الشاملة	 البيانات	 قاعدة	 في	 درج	

ُ
ت أن	 يجب	 باملناخ	 متعلقة	 وبرامج	 أهداف	

أي	 وجود	 عدم	 مع	 إقليمية	 تعتبر	 االنتماء	 قضية	 أن	 الواضح	 من	 البيئة.	 وزارة	 في	 الحكومية	
	للتنسيق	بين	الوزارات	حول	الجوانب	املتعلقة	بمنظمات	املجتمع	املدني.

ً
أمثلة	حقيقية	تقريبا

العمليات

يتمثل	أحد	التحديات	الرئيسية	التي	تعيق	املشاركة	النشطة	ملنظمات	املجتمع	املدني	وتأثيرها	في	
ضعف	اإلدارة	املؤسسية	واملالية	الداخلية	وأدوات	االستدامة.	عالوة	على	ذلك	يجب	أن	يكون	
	من	االستثمار	في	مشاركة	املجتمع	املدني	املستدامة.	هذه	العقبات	

ً
إعداد	قادة	املستقبل	جزءا

وخاصة	االستدامة	املالية	تجعل	من	الصعب	تكريس	الوقت	والجهد	وأعضاء	الفريق	للمناصرة	
والنشاط.	تعتمد	معظم	منظمات	املجتمع	املدني	على	التمويل	الخارجي	)املنح	والدعم(	من	أجل	
البقاء.	ويعتبر	النشاط	واملناصرة	عادة	من	األنشطة	غير	املدرة	للدخل	والتي	سيتم	دعمها	من	

خالل	النفقات	العامة	للمشاريع	أو	من	خالل	التزام	الناس	بالقضية.

ال	يتم	تسهيل	التحديات	التشغيلية	األخرى	مثل	تلك	املرتبطة	باملتطلبات	القانونية	للموافقة	
على	التمويل	بغض	النظر	عن	نوع	أو	نطاق	أو	وظيفة	منظمات	املجتمع	املدني.

طرحت	إحدى	املنظمات	غير	الحكومية	املعنية	باملناخ	التي	تمت	مقابلتها	صعوبات	غير	متوقعة	
	تتعلق	برفض	البنوك	التجارية	فتح	حساب	للمنظمة	غير	الحكومية	حيث	ال	تزال	املنظمة	

ً
مؤخرا

غير	الحكومية	تدور	في	دوائر	فارغة	بين	البنوك	ووزارة	البيئة	ووزارة	التنمية	االجتماعية	وحتى	
القانوني	 أو	األساس	 الكيانات	تقديم	السبب	 البنك	املركزي	األردني	وال	تستطيع	أي	من	هذه	

لعدم	فتح	حساب.

في	 الجمعيات	 الحكومية	املسجلة	بموجب	قانون	 البيئية	غير	 املنظمات	 في	 بينما	يوجد	نقص	
األردن،	أعرب	بعض	النشطاء	الذين	تمت	مقابلتهم	عن	قلقهم	بشأن	التعديالت	القادمة	على	
القانون	التي	تعمل	عليها	وزارة	التنمية	االجتماعية.	ومن	املتوقع	أن	تؤدي	تلك	التعديالت	إلى	
	للعديد	من	املنظمات	

ً
إعاقة	العمليات	واملوافقات	على	التمويل	وهي	أمور	تسبب	بالفعل	إزعاجا

غير	الحكومية.	وعندما	يتعلق	األمر	بالبيئة	وبالتحديد	تغير	املناخ	فإن	معظم	التمويل	املتاح	
خارجي	وسيخضع	للمتطلبات	القانونية	وعملية	املوافقات	التي	تشمل	أكثر	من	كيان	عام	واحد.	
التي	تمت	مقابلتها	من	تحديات	خطيرة	تواجهها	 وقد	اشتكت	إحدى	املنظمات	غير	الحكومية	
مع	البنوك	التجارية	ألنها	ترفض	فتح	حساب	مصرفي	لهذه	املنظمة	غير	الحكومية.	وزارة	البيئة	
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ليست	قادرة	على	املساعدة	في	هذا	األمر	واملنظمة	غير	الحكومية	باتت	ضائعة	في	الظالم.	يجب	
أن	يكون	ملثل	هذه	املشكالت	التشغيلية	نقطة	مرجعية	واضحة	داخل	الحكومة	واألهم	من	ذلك	

يجب	توفر	عملية	وشروط	واضحة	ومعلنة.

يجب	مراجعة	تسجيل	الجمعيات	غير	الهادفة	للربح	التي	ستعمل	في	مجال	تغير	املناخ	للتأكد	من	
	تحديد	

ً
وجود	فئة	أو	نطاق	واضح	ومناسب	يمكن	لهذه	الجمعيات	التسجيل	تحته.	كما	يجب	أيضا

الجمعيات	غير	الربحية	العاملة	في	الفضاء	املناخي	وإدراجها	في	أي	حوار	أو	استشارة	وطنية.

حرية التجمع. 1.4.	
يتطلب	موافقة	مسبقة	من	وزارة	 تف�شي	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	 كان	أي	تجمع	قبل	
	من	التجمعات	العامة	في	مجال	تغير	املناخ	في	

ً
الداخلية.	وبشكل	عام	كان	هناك	عدد	قليل	جدا

السنوات	القليلة	املاضية	حيث	أصبحت	املنصات	الرقمية	أداة	أكثر	كفاءة.	وال	يزال	الحدث	
السنوي	لساعة	األرض	ُيقام	كجزء	من	االحتفاالت	العاملية	بيوم	األرض.

في	اآلونة	األخيرة	يجب	أن	تمتثل	التجمعات	العامة	وحتى	الصغيرة	الحجم	لقانون	الدفاع	الذي	
	لجائحة	فيروس	كورونا	املستجد.	فقد	ألغيت	املسيرة	

ً
تم	تفعيله	منذ	أكثر	من	عام	استجابة

املناخية	السنوية	التي	نظمتها	حركة	الشباب	العربي	من	أجل	املناخ	في	عام	2020	ومن	املتوقع	
أن	تحدث	في	أواخر	صيف	2021.

	ضمن	الفضاء	املدني	العام.	تم	تنفيذ	
ً
	كبيرا

ً
ال	تشغل	التجمعات	املتعلقة	باملناخ	في	األردن	حيزا

	من	األنشطة	املناخية	التي	تشمل	مجموعات	كبيرة	من	الناس	في	السنوات	القليلة	
ً
عدد	قليل	جدا

املاضية.	ويعتبر	الحدث	األكثر	شعبية	الذي	تنظمه	شبكة	شباب	من	أجل	املناخ	هو	املسيرة	
املا�شي	 العام	 باستثناء	 أمنية	 ومباركة	 بموافقات	 الحدث	 هذا	 يقام	 حيث	 للمناخ،	 السنوية	
ولطيفة	 ممتعة	 محادثة	 “أجرينا	 الشباب	 النشطاء	 أحد	 قال	 الصدد	 وبهذا	 الجائحة.	 بسبب	
مع	رجال	الشرطة	عند	نقطة	تفتيش	الشرطة	التي	مررنا	بها	أثناء	سيرنا.	استفسروا	عن	تغير	
املناخ	وأعربوا	عن	أنه	قضية	مهمة	تفتقر	إلى	اللغة	الصحيحة	والبسيطة	لحشد	الدعم	العام”.	
تعقد	التجمعات	األخرى	املتعلقة	باالجتماعات	السنوية	أو	االنتخابات	الخاصة	باملنظمات	غير	
الحكومية	بناًء	على	إخطار	مسبق	من	وزارة	البيئة	ووزارة	التنمية	االجتماعية	وترسل	وزارة	البيئة	

	)أو	أكثر(	للحضور	كمراقب.
ً
ممثال

حرية التعبير. 4.1.4
	في	الفضاء	البيئي،	تواجه	منظمات	املجتمع	املدني	

ً
في	حين	أنه	من	املحتمل	أن	تكون	أقل	ظهورا

والنشطاء	تحديات	تتعلق	بحرية	التعبير.	باملقارنة	مع	القطاعات	األخرى	يكون	النشاط	البيئي	
األكثر	 النشطاء	 يكون	 ما	 وعادة	 قرار.	 أو	 بيان	 أي	 اتخاذ	 قبل	 يتوقف	 ما	 وعادة	 	

ً
جدا 	

ً
عرضيا

	ودون	أن	
ً
فاعلية	لهم	السبق	في	رفع	أصواتهم	بينما	اآلخرين	قد	ينخرطون	في	مسائل	أقل	شأنا

يحدثوا	أثر.	مرة	أخرى	يرتبط	املوقف	الذي	تتخذه	منظمات	املجتمع	املدني	بنوع	أو	موقع	هذه	
املنظمات	الفردية	داخل	الفضاء	املدني	والعالقة	التي	تتمتع	بها	مع	وزارة	البيئة	والحكومة.	وتعتبر	
القطاعات.	 الرأي	عبر	مختلف	 للتعبير	عن	 التواصل	االجتماعي	هي	املنصة	األساسية	 وسائل	
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ويمارس	النشطاء	في	مجال	تغير	املناخ	حرية	التعبير	على	تويتر	وفيسبوك	دون	أي	تدخل	من	
السلطات.	وقد	أفادت	إحدى	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تمت	مقابلتها	أنه	تم	االتصال	بها	من	
قبل	مؤسسة	عامة	بخصوص	تعليق	أدلت	به	املنظمة	على	وسائل	التواصل	االجتماعي	فيما	
يتعلق	ببيان	صحفي	صادر	عن	منظمة	دولية.	وقد	جرت	العديد	من	التعليقات	واملناقشات	غير	
	إلى	

ً
الرسمية	بين	الخبراء	والنشطاء	البيئيين	على	فيسبوك	مما	أدى	إلى	مزيد	من	الوعي	وأحيانا

ظم	عبر	اإلنترنت	
ُ
.	ومن	األمثلة	الحديثة	على	ذلك	الحوار	الذي	ن

ً
جلسات	مناصرة	أكثر	تنظيما

من	قبل	جمعية	إدامة	للطاقة	واملياه	والبيئة	والجمعية	امللكية	لحماية	الطبيعة	باستضافة	وزير	
البيئة	في	ذلك	الوقت	ورئيس	اتحاد	املنظمات	غير	الحكومية	البيئية	إللقاء	الضوء	على	التوجه	
الحكومي	فيما	يتعلق	بتفويض	بعض	الوظائف	التنظيمية	لوزارة	البيئة	إلى	كيان	جديد.	جاء	

الحوار	بعد	عشرات	التعليقات	واملنشورات	حول	هذا	املوضوع	على	فيسبوك.

	عبر	اإلنترنت	حول	نقص	التأثير	وضعف	التعاون	بين	املنظمات	
ً
أفاد	صحافي	بيئي	أن	منشورا

املنظمات	 قادة	 بعض	 من	 السلبية	 التعليقات	 من	 العديد	 إلى	 أدى	 الحكومية	 غير	 البيئية	
غير	الحكومية.

وأشار	معظم	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	واملستجيبين	إلى	عدم	وجود	قضايا	جدية	فيما	
	
ً
أمرا اإلنترنت	 عبر	 االجتماعية	 التواصل	 استخدام	منصة	وسائل	 ويعد	 التعبير.	 بحرية	 يتعلق	
	للتعبير	عن	وجهات	النظر	أو	مشاركة	األخبار	أو	حتى	جذب	االهتمام	العام	في	جوانب	

ً
	جدا

ً
شائعا

معينة.	وقد	أثار	أحد	النشطاء	الذين	تمت	مقابلتهم	والذين	أكدوا	ممارسة	مستوى	جيد	من	حرية	
	وهو:	“هل	هذا	يعني	أن	تغير	املناخ	ال	تأخذه	السلطات	على	

ً
التعبير	في	جوانب	تغير	املناخ	سؤاال

	إلى	السؤال	األصلي:	هل	
ً
	“وهذا	يعيدنا	أصال

ً
محمل	الجد؟	نشطاء	املناخ	ليسوا	تحت	الرادار	حقا

قضايا	البيئة	وتغير	املناخ	من	أولويات	الحكومة؟	هل	لدينا	تكامل	كاٍف	لتغير	املناخ	في	القطاعات	
واألهداف	االجتماعية	واالقتصادية؟

الوصول إلى التمويل. 1.1.4
باإلضافة	إلى	التأخيرات	املشتركة	في	املوافقة	على	التمويل	التي	تواجهها	معظم	منظمات	املجتمع	
املدني،	فقد	تواجه	منظمات	املجتمع	املدني	ذات	الصلة	باملناخ	تحديات	إضافية.	كما	هو	موضح	
في	األقسام	السابقة	يمنح	قانون	حماية	البيئة	ونظام	تغير	املناخ	وزارة	البيئة	سلطة	التحكم	في	
	لألولويات	الوطنية.	وتعد	وزارة	البيئة	هي	نقطة	

ً
التمويل	املناخي	املتاح	وإعادة	تخصيصه	وفقا

االتصال	الوطنية	لتغير	املناخ	ويمكنها	ممارسة	املزيد	من	الرقابة	على	أنشطة	جمع	التبرعات	
ملنظمات	املجتمع	املدني.	ومن	جهة	أخرى	ال	يعد	الوصول	إلى	التمويالت	الخاصة	باملناخ	مهمة	
البيئة	 القدرات	من	خالل	وزارة	 بناء	 املدني	من	أنشطة	 سهلة،	وستستفيد	منظمات	املجتمع	
وشركائها	الدوليين	ومن	إعالمهم	بالدعوات	املحتملة	لتقديم	مقترحات	املشاريع.	إن	وجود	منصة	
مؤسسية	ملثل	هذا	املسعى	من	شأنه	أن	يساعد	في	ذلك	خاصة	إذا	تمت	إدارته	بشكل	مشترك	من	
قبل	الحكومة	واملجتمع	املدني.	لذلك	هل	وزارة	البيئة	وبما	أنها	تدعي	سلطتها	على	توزيع	األموال	
الحكومية	 غير	 املنظمات	 قائمة	من	 و/أو	وضع	 التمويل	 تسهيل	موافقات	 قادرة	على	 ستكون	
ومنظمات	املجتمع	املدني	الذهبية	القائمة	على	األداء	والتي	يمكن	أن	تتمتع	بموافقات	عاجلة؟

املدني	للحصول	على	 املعالجة	اإلدارية	لطلب	منظمات	املجتمع	 أنه	ال	تزال	 إلى	 تجدر	اإلشارة	
	
ً
	وسيكون	الوصول	إلى	التمويل	املتعلق	باملناخ	أكثر	تعقيدا

ً
املوافقة	على	التمويل	تمثل	تحديا
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ألنه	يتطلب	التنسيق	مع	وزارة	البيئة	واملجلس	الوطني	للتغير	املناخي	وعادة	ما	يتطلب	مستوى	
محدد	من	املعرفة	والكفاءة	في	التقدم	للحصول	على	التمويل	الدولي	املتعلق	باملناخ.	وقد	أشارت	
معظم	منظمات	املجتمع	املدني	التي	شاركت	في	هذه	الدراسة	إلى	الحاجة	املاسة	ملزيد	من	الدعم	
والتدريب	في	هذا	املجال.	كما	كانوا	يتطلعون	إلى	مزيد	من	التنسيق	والدعم	بين	املانحين	لبناء	
قدرات	منظمات	املجتمع	املدني	وتقديم	بعض	اآلليات	–	مع	وزارة	البيئة	–	لتقاسم	الفرص	في	
الوقت	املناسب	للمنظمات	غير	الحكومية	في	مجال	التكيف	مع	تغير	املناخ.	وتعد	االستدامة	
	متعدد	القطاعات	يتطلب	تدخالت	إبداعية	من	وزارة	

ً
املالية	للمنظمات	غير	الحكومية	تحديا

التنمية	االجتماعية	ووزارة	البيئة	والجهات	املانحة	من	أجل	تحديث	نماذج	االستدامة	املالية	
ألنها	 	

ً
نظرا الخصوص	–	 البيئة	على	وجه	 وزارة	 املحلية.	وستحتاج	 الحكومية	 غير	 للمنظمات	

النقطة	املحورية	في	قضية	تغير	املناخ	–	إلى	الخروج	بعمليات	مبسطة	لتمويل	العمل	املناخي	
تتسم	بالكفاءة	والشفافية	والقدرة	على	التأثير.

الحصول على المعلومات. 4.1.4
لم	يتحسن	الحصول	على	املعلومات	بشكل	ملحوظ	حتى	بعد	إقرار	قانون	ضمان	حق	الحصول	
القيود	 من	 بالكثير	 القانون	 يسمح	 حيث	 	.)2007 لسنة	 	47 رقم	 )القانون	 املعلومات	 على	
واالستثناءات	ويحاول	األردن	–	من	خالل	خطط	عمل	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	–	التغلب	

على	بعض	تلك	القيود	من	خالل	تعزيز	اإلجراءات	اإلدارية.

	لجميع	أصحاب	املصلحة	
ً
	وجديدا

ً
	قديما

ً
يعد	الوصول	إلى	املعلومات،	من	املنظور	البيئي،	تحديا

بما	في	ذلك	املجتمع	املدني.	وال	يمكن	التنبؤ	بتغير	املناخ	وقابلية	تأثره	وتأثيراته	وإيجاد	حلول	
في	 حافل	 بتاريخ	 البيئة	 وزارة	 تتمتع	 ال	 موثوقة.	 ومعلومات	 بيانات	 عن	 ناتجة	 أدلة	 بدون	 له	
مشاركة	البيانات	املفتوحة	حتى	على	مستوى	تقييم	التأثير	البيئي.	تم	التقاط	الصور	أدناه	من	
صفحة	نموذج	طلب	الحصول	على	املعلومات	من	خالل	موقع	وزارة	البيئة.	التجربة	الحقيقية	
في	استخدام	هذا	النموذج	ليست	مشجعة	للغاية	وال	حتى	آلية	تقديم	الشكاوى.	لغة	النقاط	
	.
ً
	وسهال

ً
املدرجة	في	إخالء	املسؤولية	في	نهاية	النموذج	تجعل	خيار	“عدم	الرد”	يبدو	أكثر	احتماال

باإلضافة	إلى	ذلك،	يطلب	النموذج	تحميل	بطاقة	هوية	أردنية	مما	يعني	أن	هذا	الحق	في	الوصول	
إلى	املعلومات	ال	ُيمنح	لغير	األردنيين.

كما	هو	مبين	في	قسم	الخرائط،	ستستفيد	وزارة	البيئة	من	املراجعة	والتحسين	في	الوصول	إلى	
نموذج	املعلومات	وعملية	االستجابة.	أشارت	إحدى	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تمت	مقابلتها	
إلى	أن	طلب	املعلومات	من	خالل	النموذج	عبر	اإلنترنت	هو	“حالة	ميؤوس	منها”	ألن	عدم	الرد	
هو	النتيجة	األكثر	احتمالية.	هذا	الجانب	يستحق	إضفاء	الطابع	املؤس�شي	على	أساس	التشاور	
مع	أصحاب	املصلحة	ملعالجة	جميع	القضايا	واالهتمامات	واقتراح	عملية	تسريع	العمل	املناخي.	
نقطة	أخرى	مهمة	تمت	اإلشارة	إليها	من	قبل	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تمت	مقابلتها	
وأفضل	 واإلرشادات	 السياسات	 	– كل	 يكن	 لم	 إن	 	– معظم	 تتوفر	 حيث	 اللغة	 حاجز	 وهي	
املمارسات	املتعلقة	بتغير	املناخ	باللغة	اإلنجليزية	وحتى	السياسات	وخطط	العمل	الوطنية	يتم	
إعدادها	باللغة	اإلنجليزية	مع	إمكانية	ترجمتها	إلى	العربية	عند	االنتهاء	منها.	هذه	عقبة	واضحة	
ما	 عادة	 التي	 املانحة	 والجهات	 البيئة	 وزارة	 معالجتها	من	خالل	 ويمكن	 العامة	 املشاركة	 أمام	

تشرف	على	هذه	العملية.
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املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لوزارة	البيئة.

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 4.1.4
تؤثر	األوامر	الصادرة	بموجب	قانون	الدفاع	أثناء	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	على	جميع	
أنواع	التجمعات	واالجتماعات	وكذلك	األنشطة	االقتصادية.	وأشار	نشطاء	املناخ	الشباب	إلى	
أنهم	لم	يواجهوا	مشاكل	في	الحصول	على	املوافقات	على	الفعاليات	املناخية	قبل	ذلك.	ومع	ذلك	
تم	إلغاء	املسيرة	املناخية	العام	املا�شي	بسبب	اإلغالق	واإلجراءات	االحترازية	املتعلقة	بجائحة	

فيروس	كورونا	املستجد.

نظمت	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	اجتماعات	جمعياتها	العامة	السنوية	عبر	االنترنت	
هذ	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 من	 قليل	 عدد	 وعقد	 الطبيعة	 لحماية	 امللكية	 الجمعية	 مثل	
لإلجراءات	 الكامل	 االمتثال	 مع	 األردن	 في	 الخضراء	 املباني	 مجلس	 مثل	 	

ً
االجتماعات	حضوريا

االحترازية	الخاصة	بجائحة	فيروس	كورونا	املستجد.

http://moenv.gov.jo/Ar/CustomForms/ObtainInformationForm


القسم 3 – األردن

62

تم	إطالق	بعض	املبادرات	البيئية	اإليجابية	خالل	الجائحة	وخاصة	فيما	يتعلق	بإدارة	النفايات	
والتخلص	من	الكمامات	والقفازات.	ويتم	دعم	مثل	هذه	املشاريع	من	قبل	الوكاالت	الدولية	مثل	
تلك	التي	تنفذها	جمعية	إدامة	بتمويل	من	السفارة	البريطانية.	كما	أطلقت	وزارة	البيئة	–	من	
خالل	صندوقها	البيئي	–	دعوة	لتقديم	مقترحات	مخصصة	لألفكار	املتعلقة	بجائحة	فيروس	

كورونا	املستجد.

	لجائحة	فيروس	كورونا	املستجد	من	قبل	املنظمات	غير	
ً
تم	اإلبالغ	عن	تداعيات	أكثر	تحديدا

الحكومية	التي	تدير	مواقع	السياحة	البيئية	مثل	الجمعية	امللكية	لحماية	الطبيعة.	كما	أثرت	
	على	اإليرادات	

ً
أوامر	السفر	واإلغالق	املحلية	والدولية	املحدودة	بموجب	قانون	الدفاع	سلبا

املالية	الناتجة	عن	زيارات	السياح	للمحميات	الطبيعية	في	جميع	أنحاء	األردن.	وعلى	الرغم	من	
لحماية	 امللكية	 الجمعية	 تتلق	 لم	 البيئة	 وزارة	 نيابة	عن	 الطبيعية	 املحميات	 تفويضها	إلدارة	

الطبيعة	أي	تعويض	مالي	عن	األضرار	الناجمة	عن	الجائحة.

منظمات المجتمع المدني والتعاون . 4.1.4
الحكومي

أو	 اإلحباط	 أو	 االرتباك	 وحالة	 والبيئة	 باملناخ	 املرتبطة	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 إلى	 بالنظر	
االنفصام	التي	تعيشها	يمكن	للمرء	أن	يفترض	أن	هذه	الحالة	ناجمة	عن	حالة	عامة	من	انعدام	
التركيز	حيث	تتعرض	وزارة	البيئة	لخطر	االدماج	مع	وزارة	أخرى	منذ	عام	2012.	وقد	ساهمت	
التغييرات	املتكررة	للوزراء	منذ	ذلك	الحين	في	انقطاع	وإضعاف	االتجاه	البيئي	الوطني.	وملزيد	من	
التحديد	كانت	وزارة	البيئة	تكافح	من	أجل	الوفاء	بتعهداتها	والتزاماتها	الدولية	بسبب	الخطط	
واستراتيجية	 إعداد	سياسة	 في	 البيئة	 وزارة	 بدأت	 	فقط	

ً
بوضعها.	ومؤخرا املتعلقة	 الغامضة	

بيئية	وطنية	تحدد	االتجاه	واألهداف	البيئية	املحددة	لكل	قطاع	من	القطاعات	االقتصادية.

ال	توجد	منصة	مؤسسية	لالتصال	والتنسيق	خاصة	بوزارة	البيئة	ومنظمات	املجتمع	املدني.	
وإن	املحاولة	األخيرة	لتشكيل	لجنة	للمنظمات	غير	الحكومية	)ليس	من	الواضح	كيف	تم	اختيار	
األعضاء(	لالجتماع	مع	الوزير	على	أساس	شهري	لم	تستطع	الصمود	أمام	التغيير	في	الوزراء.	
وستكون	هذه	اآللية	أكثر	قيمة	إذا	أخذت	في	االعتبار	مبادئ	التنوع	واملساواة	والشمول	عند	

ترشيح	أعضاء	منظمات	املجتمع	املدني.

	للقوانين	واللوائح	املعمول	
ً
	وفقا

ً
	والتزاما

ً
هناك	حاجة	أخرى	لتوضيح	ما	تعتبره	وزارة	البيئة	مطلبا

بها.	قد	تستفيد	الالئحة	من	مراجعة	ُبعد	املشاركة	املدنية	خاصة	وأن	مصطلح	“الكيانات	ذات	
الصلة”	يستخدم	بأكثر	من	طريقة	داخل	الالئحة	ويتضمن	بعض	الغموض.

في	غياب	نظام	تصنيف	ومراقبة	قائم	على	األداء	للجهات	الفاعلة	املدنية	من	املتوقع	أن	تقف	
	وغير	

ً
	شفافا

ً
وزارة	البيئة	على	مسافة	متساوية	من	جميع	منظمات	املجتمع	املدني	وأن	تتبع	نهجا

متحيز	في	إشراكها	في	األنشطة	املختلفة.

أما	بالنسبة	للعالقة	بين	منظمات	املجتمع	املدني	والسلطات	الحكومية	فيمكن	النظر	إليها	من	
البيئة	 التنمية	االجتماعية	ودور	إشرافي	من	وزارة	 ثالث	زوايا	مختلفة:	دور	تنظيمي	من	وزارة	
وتطلع	للشراكة	والتعاون	من	منظمات	املجتمع	املدني.	إنها	عالقة	معقدة	عندما	يتم	الجمع	بين	
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التحكم	واإلشراف	مع	الحاجة	إلى	فتح	مساحة	ملزيد	من	املشاركة	والتعبير	عن	وجهات	النظر.	
إن	الثقافة	التشاركية	ليست	مترسخة	بشكل	جيد	في	عقليات	األفراد	وال	داخل	املؤسسات.	قد	
تدعو	وزارة	البيئة	–	بصفتها	نقطة	االتصال	الوطنية	لتغير	املناخ	–	منظمات	املجتمع	املدني	
املختارة	إلى	بعض	االجتماعات	الخاصة	بتطوير	السياسات	والقوانين	إال	أن	هذا	ال	يتم	بطريقة	
منهجية	أو	مؤسسية	ويؤدي	إلى	شعور	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	باإلهمال	املتعمد	
وضعف	املدخالت	املقدمة	من	املجتمع	املدني	وانعدام	الشعور	بملكية	العديد	من	السياسات	
البيئة	مرتبطة	 وزارة	 التحديات	مع	 أن	 املدني	 املجتمع	 العديد	من	منظمات	 والخطط.	تشعر	
ل	منظمة	مجتمع	

ّ
بقضايا	“شخصية”	بحتة	)على	سبيل	املثال	يتعلق	األمر	بالشخصية	التي	تمث

مدني	معينة	ونطاق	وتركيز	منظمة	املجتمع	املدني(.	يعد	عدم	االستجابة	لطلبات	الحصول	على	
.
ً
	كبيرا

ً
املعلومات	مشكلة	أخرى	تلعب	فيها	“الشخصنة”	دورا

خصصت	وزارة	البيئة	وحدة	إدارية	للمنظمات	غير	الحكومية	تركز	بشكل	أسا�شي	على	االحتفاظ	
بملف	لكل	منظمة	غير	حكومية	مع	معلومات	االتصال	ذات	الصلة	والوثائق	القانونية	واألهداف	
والبرامج	التي	تسعى	املنظمة	غير	الحكومية	إلى	تحقيقها	أو	تنفيذها.	حاولت	هذه	الوحدة	تطوير	
الحكومية	 املنظمات	غير	 بين	 التمييز	 الحكومية	من	أجل	 املنظمات	غير	 لتصنيف	 إطار	عمل	
النشطة	واملنظمات	غير	النشطة	ولفهم	املجاالت	واملواضيع	التقنية	التي	تعمل	فيها	كل	منظمة	
غير	حكومية	بشكل	أفضل.	لم	ُينشر	اإلطار،	ولكن	الرؤى	املستمدة	من	املنظمات	غير	الحكومية	
تشير	إلى	أن	املعايير	ليست	قائمة	على	التأثير	وإنما	موجهة	نحو	املشروع	أو	التمويل،	األمر	الذي	

يتطلب	مراجعة	ومناقشة	على	نطاق	أوسع.

عندما	يتعلق	األمر	باملناصرة	فإنه	ال	ينشط	سوى	عدد	قليل	من	املنظمات	غير	الحكومية	أو	
منظمات	املجتمع	املدني	في	الدفاع	عن	تغير	املناخ	وقضايا	العدالة.	ومن	األمثلة	على	ذلك	منظمة	
وربطها	 الغابات	 لحماية	 واملناصرة	 التوعية	 حمالت	 بعض	 طورت	 التي	 البيئية	 للتنمية	 دبين	
العاملة	 بالعمل	املناخي.	وتعمل	جمعية	إدامة	وهي	جمعية	أعمال	ملؤسسات	القطاع	الخاص	
القرار	 البيئية،	كمجموعة	مناصرة	على	مستويات	صنع	 النظيفة	والقضايا	 الطاقة	 في	مجال	
وتدعو	إلى	مزيد	من	مشاركة	القطاع	الخاص	في	االقتصاد	األخضر.	ومن	شأن	هذه	الجهود	أن	
توفر	قيمة	مضافة	من	خالل	حضور	أقوى	في	سياق	صنع	السياسات	االجتماعية	واالقتصادية.	
وفيما	يتعلق	بالئحة	تغير	املناخ	ذكرت	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	ذلك	كمثال	إيجابي	
على	التشاور	مع	جمهور	أوسع	من	منظمات	املجتمع	املدني	مقارنة	بالتجارب	السابقة	مع	وزارة	
البيئة.	اختارت	منظمات	املجتمع	املدني	التي	حضرت	االجتماع	التشاوري	بشكل	جماعي	ممثلين	
	لالئحة.	ومع	ذلك،	

ً
لة	وفقا

َّ
ك
َ
عن	منظمات	املجتمع	املدني	لالنضمام	إلى	اللجان	ذات	الصلة	املش

جانب	 من	 متابعة	 وجود	 عدم	 إلى	 مقابلتها	 تمت	 التي	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 إحدى	 أشارت	
أن	 بالذكر	 الجدير	 ومن	 اآلن.	 حتى	 فقط	 واحدة	 مرة	 اجتمعت	 اللجنة	 أن	 حيث	 البيئة	 وزارة	
10	منظمات	غير	حكومية	 )اتحاد	محدد	يضم	 البيئية	 الحكومية	 املنظمات	غير	 اتحاد	 رئيس	
	في	معظم	اللجان	واالجتماعات	كممثل	للمجتمع	املدني.	بالنسبة	

ً
أعضاء(	عادة	ما	يكون	حاضرا

للنقابات	واالتحادات	األخرى	فهي	ليست	نشطة	في	املشهد	وهي	–	بشكل	عام	–	ال	تستخدم	
قاعدة	عضويتها	لصياغة	مواقف	قوية	متراكمة.

ال	تخصص	الحكومة	سواًء	كانت	وزارة	التنمية	االجتماعية	أو	وزارة	البيئة	أو	غيرها	من	الجهات	
أي	دعم	مالي	ملنظمات	املجتمع	املدني.	الحصول	على	األموال	الدولية	هو	أمر	تحاول	وزارة	البيئة	
املساعدة	فيه	على	نطاق	محدود.	ومن	حيث	املبدأ	بمجرد	إنشاء	منظمة	غير	حكومية	بيئية	فإنها	
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تعتمد	على	ذاتها	حتى	تتمكن	من	تأمين	بعض	الدعم	الخارجي.	يتم	تحذير	املنظمات	غير	الحكومية	
التي	تفشل	في	تلبية	املتطلبات	القانونية	على	أساس	سنوي	)التقارير	اإلدارية	واملالية،	إلخ(	وقد	
يتم	تعليقها	بناًء	على	توصيات	وزارة	البيئة.	ويتضمن	أحد	االقتراحات	التي	قدمتها	املنظمات	
	تم	تصميمه	وتسهيله	من	قبل	وزارة	البيئة	ووزارة	التنمية	

ً
	خاصا

ً
	تعريفيا

ً
غير	الحكومية	برنامجا

	لتزويدها	باملعرفة	واملهارات	الالزمة	إلنشاء	
ً
االجتماعية	ملنظمات	املجتمع	املدني	املسجلة	حديثا

وتشغيل	منظمات	املجتمع	املدني.	يمكن	للوزارتين	تطوير	برنامج	بناء	القدرات	لجميع	املنظمات	
املناخ	مع	مواضيع	محددة	وميزانية	لتغطية	االحتياجات	 بالبيئة	وتغير	 غير	الحكومية	املعنية	
.	ويمكن	تنفيذ	هذا	البرنامج	باالشتراك	مع	الجهات	املانحة	والشركاء	الدوليين،	

ً
الناشئة	حديثا

	لتغطية	املوضوعات	املتعلقة	باملناخ	
ً
	حسب	الطلب	ومحّدثا

ً
ولكن	يجب	أن	يكون	التنفيذ	موجها

باإلضافة	إلى	جوانب	التعزيز	املؤس�شي	والقيادة.	تم	تطوير	اقتراحات	أخرى	حول	إضفاء	الطابع	
وتطوير	مخطط	 البيئة	 ووزارة	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بين	 والتشاور	 التعاون	 على	 املؤس�شي	
تصنيف	فعال	وشفاف	للمنظمات	البيئية	غير	الحكومية	وتعزيز	ثقافة	وزارة	البيئة	وقدرتها	على	
الرد	على	استفسارات	منظمات	املجتمع	املدني	وطلبات	الحصول	على	املعلومات	والتعليقات.

تعاون منظمات المجتمع المدني . 4.1.4
وتحالفاتها

تم	تشكيل	العديد	من	االتحادات	في	املجال	البيئي	بهدف	توحيد	القوى	ليكون	لها	التأثير	املطلوب	
ال	سيما	في	مجال	مناصرة	السياسات	إال	أنه	هناك	نقص	في	فهم	األنواع	املختلفة	والجوانب	
شخص	 ودعوة	 إشراك	 فإن	 بالحكومة	 يتعلق	 وفيما	 واالتحادات.	 االئتالفات	 لهذه	 القانونية	
واحد	نيابة	عن	10	منظمات	مجتمع	مدني	هو	الخيار	األفضل	ال	سيما	في	ضوء	العدد	الكبير	
من	منظمات	املجتمع	املدني	وغياب	التصنيف	املناسب.	هذه	املحسوبية	حتى	وإن	كانت	مبررة	
فإنها	تسبب	الحساسيات	وتهدد	الثقة	بين	وزارة	البيئة	واملجتمع	املدني.	هناك	حاجة	إلى	مزيد	
من	التقييم	والتعريف	ألنواع	االتحادات	التي	يسمح	القانون	بتشكيلها.	عالوة	على	ذلك	هناك	
حاجة	إلى	نهج	تشاركي	أكثر	شفافية	وشمولية	من	جانب	وزارة	البيئة	لتشجيع	التمثيل	املناسب	

ملنظمات	املجتمع	املدني	سواًء	كانت	أعضاء	أو	غير	أعضاء	في	أي	اتحادات.

لها	وأدوار	كل	منها	ال	يزال	 يتعلق	األمر	بتشكيل	االتحادات	فإن	فهم	األنواع	املختلفة	 عندما	
	بين	املنظمات	غير	الحكومية	)وربما	موظفي	وزارة	البيئة(.	اتفقت	جميع	املنظمات	غير	

ً
محدودا

الحكومية	املشاركة	في	هذه	الدراسة	على	أن	االتحادات	هي	أداة	جيدة	لتوحيد	الجهود	وتعظيم	
	إلى	بعض	العقبات	التي	تعيق	تشكيل	االتحادات	بسبب	

ً
التأثير.	ومع	ذلك،	فقد	أشاروا	أيضا

العقلية	“املوجهة	نحو	املنافسة”	السائدة	في	مجتمع	املنظمات	غير	الحكومية.	عالوة	على	ذلك،	
تطالب	منظمات	املجتمع	املدني	بالحق	في	اختيار	ممثليها	في	أي	لجنة	رسمية	أو	عملية	تشاور.	
املنظمات	 اتحاد	 “إن	 مقابلتها:	 تمت	 التي	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 إحدى	 قالت	 الصدد	 وبهذا	
غير	الحكومية	البيئية	ال	يمثلني	ألنه	يضم	10	أعضاء	فقط	وال	ينبغي	أن	يكون	املمثل	الوحيد	

للمجتمع	املدني	في	مختلف	لجان	وزارة	البيئة”.

يمكن	تعزيز	وحدة	املنظمات	غير	الحكومية	في	وزارة	البيئة	لتكون	قادرة	على	إدارة	وتمكين	هذه	
الزاوية	املهمة	للمشاركة	املدنية.	ويعتبر	بناء	الثقة	واملساءلة	وكذلك	الشراكات	بين	وزارة	البيئة	
ومنظمات	املجتمع	املدني	من	العناصر	الرئيسية	التي	يمكن	أن	تحسن	األداء	العام	للقطاع	وعلى	



وجه	التحديد	سد	الفجوات	داخل	املجتمع	املدني	نفسه.	وقد	أشارت	جميع	منظمات	املجتمع	
املجاالت	 على	 يعتمد	 املدني	 املجتمع	 ملنظمات	 تصنيف	 نظام	 إلى	 الحاجة	 إلى	 املشاِركة	 املدني	
املواضيعية	لألنشطة	والنتائج	واألثر	واالستدامة	املؤسسية	واملالية	وما	إلى	ذلك	وهذا	لن	يساعد	
	في	التعرف	على	األداء	الجيد	وتشجيعه	واملشاركة	

ً
فقط	في	فهم	الفضاء	املدني	ودعمه،	ولكن	أيضا

الفعالة	نحو	فضاء	مدني	للعمل	املناخي	الصحي.	وتتوقع	منظمات	املجتمع	املدني	واملنظمات	غير	
	
ً
	أن	يتم	توجيهها	وتدريبها	من	قبل	املنظمات	األكثر	رسوخا

ً
الحكومية	غير	النشطة	أو	املنشأة	حديثا

بما	يتجاوز	التنافس	على	الظهور	والتمويل.	يقول	أحد	الذين	تمت	مقابلتهم:	“التكامل	والتعاون	
ثقافة	تحتاج	إلى	مزيد	من	الترسيخ	في	الفضاء	املدني	الخاص	بالبيئة	وتغير	املناخ”.



لبنان



لبنان

 إجراءات التغير
 المناخي على

 المستوى الوطني
والمحلي
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لبنان. 1

المشهد الوطني لتغير المناخ. 	.1
وقع	لبنان	اتفاقية	باريس	في	حفل	لألمم	املتحدة	في	نيويورك	في	أبريل	2016	وصادق	عليها	في	
تاريخ	29	مارس	2019.	وقد	قدم	البلد	املساهمات	املحددة	على	املستوى	الوطني	في	عام	2015 
	لها	في	عام	2020.	ويتزامن	أهداف	املساهمات	املحددة	وتنفيذها	في	لبنان	مع	خطة	

ً
وقدم	تحديثا

2030،	وكذلك	االتفاقيات	األخرى	ذات	الصلة	لتحقيق	أق�شى	قدر	 التنمية	املستدامة	لعام	
من	الكفاءة	والشراكات.	التزمت	لبنان	بالتخفيض	غير	املشروط	لهدف	خفض	انبعاثات	غازات	
االحتباس	الحراري	املرتبط	بسيناريو	العمل	كاملعتاد	من	15	في	املائة	إلى	20	في	املائة	وزيادة	هدف	
خفض	انبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري	بشكل	مشروط	ذي	الصلة	بسيناريو	العمل	كاملعتاد	
من	30	في	املائة	إلى	31	في	املائة.	عالوة	على	ذلك	يلتزم	لبنان	بشكل	غير	مشروط	بتوليد	18	في	املائة	
من	الطلب	على	الطاقة	)أي	الطلب	على	الكهرباء(	وكذلك	11	في	املائة	من	الطلب	على	الحرارة	
	بنسبة	15	في	املائة	في	عام	

ً
)في	قطاع	البناء(	من	مصادر	الطاقة	املتجددة	في	عام	2030	مقارنة

2015.	عالوة	على	ذلك	يلتزم	لبنان	بشكل	مشروط	بتوليد	30	في	املائة	من	الطلب	على	الطاقة	
)أي	الطلب	على	الكهرباء(	وكذلك	16.5	في	املائة	من	الطلب	على	الحرارة	)في	قطاع	البناء(	من	
مصادر	الطاقة	املتجددة	في	عام	2030،	مقارنة	بنسبة	مجمعة	تبلغ	20	في	املائة	في	عام	2015.

باإلضافة إلى هذه األهداف حددت الدولة أولويات التكيف التالية:

تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود.

االستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

تطوير خدمات المياه المستدامة.

ضعف  من  والحد  والبحري  البري  البيولوجي  التنوع  إدارة 
المناطق الساحلية.

ضمان سالمة الصحة العامة والحد من مخاطر الكوارث.
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من خالل هذه الخطط تهدف الدولة إلى ما يلي:

وسُتفيد	 الصلة	 ذات	 الوطنية	 القطاعية	 االستراتيجيات	 مع	 واألولويات	 املبادئ	 هذه	 تتما�شى	
خطة	التكيف	الوطنية	في	لبنان.

تقارير	طوعية	وأنشأ	لجنة	معنية	 التنمية	املستدامة	وقّدم	 بأهداف	 التزامه	 لبنان	 وقد	أظهر	
بأهداف	التنمية	املستدامة.	ومن	بين	أهداف	التنمية	املستدامة	تؤكد	خطة	التكيف	الوطنية	

على	أهمية	4	أهداف	رئيسية	للتكيف	الناجح.

المستدامة  ا�دارة  خالل  من  والمائي  الغذائي  ا�من  تحقيق 
للموارد.

تعزيز قدرة البنية التحتية والمناطق الحضرية والريفية على 
الصمود لمواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

جميع  وسالمة  ورفاهية  العامة  الصحة  وحماية  ضمان 
المجتمعات من خالل أنظمة مقاومة المناخ.

في  أول  دفاع  كخط  الطبيعة  إلى  المستندة  الحلول  دمج 
مواجهة ا¦ثار السلبية لتغير المناخ.

حياد  تحقيق  خالل  من  ا�راضي  وتدهور  التصحر  مكافحة 
تدهور ا�راضي.

الحد بشكل كبير من مخاطر الكوارث سواًء المناخية أو غير 
المادية  وا�صول  واالقتصاد  ا�رواح  لحماية  بالمناخ  المرتبطة 

والطبيعية.

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

الهدف 13: العمل المناخي

الهدف 16: السالم والعدل والمؤسسات القوية

الهدف 17: الشراكات من أجل ا�هداف
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التغيرات	 املقدم	 البالغ	 ويحدد	 	2020 عام	 في	 املحدثة	 	
ً
وطنيا املحددة	 الدولة	مساهمتها	 قدمت	

التقرير	 يؤكد	 ذلك	 االقتصادية.	ومع	 األزمة	 رأسها	 البالد	وعلى	 تواجه	 التي	 الحالية	 والتحديات	
على	أهمية	االنتعاش	االقتصادي	كمجال	ذي	أولوية.	وبذلك	تعطي	الحكومة	اللبنانية	األولوية	
لسهولة	ممارسة	األعمال	التجارية	كما	هو	موضح	في	خطة	التعافي	املالي	على	أمل	زيادة	مساهمات	
	إلى	التزام	لبنان	بأهدافه	مع	ضمان	مراعاة	الوضع	االجتماعي	

ً
القطاع	الخاص.	التقرير	يشير	أيضا

	واعتماد	نهج	يراعي	النوع	االجتماعي	لضمان	انتقال	أخضر	
ً
واالقتصادي	للفئات	األكثر	ضعفا

	دور	كل	من	القطاع	الخاص	ومنظمات	املجتمع	املدني	في	خطط	
ً
عادل.	كما	يحدد	التقرير	أيضا

.	وهذا	يشمل	الحفاظ	على	الشراكات	مع	هذه	الجهات	الفاعلة	
ً
وأهداف	املساهمات	املحدد	وطنيا

غير	الحكومية	واالرتقاء	بها	وزيادة	مشاركتها	في	التخفيف	والتكيف	واملناصرة.	ولهذه	الغاية	تم	ترتيب	
اجتماعات	تشاورية	مع	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	واملجتمع	املدني	والقطاع	الخاص	والشباب	
	لعام	2020.	كما	تؤكد	املساهمات	املحدد	

ً
واألوساط	األكاديمية	لتحديث	املساهمات	املحددة	وطنيا

	على	أهمية	بناء	القدرات	للمؤسسات	الحكومية	والجهات	الفاعلة	غير	الحكومية.
ً
وطنيا

اتصاالتها	 في	 لبنان	 التي	ضمنها	 بالبلد	 الخاصة	 اإلجراءات	 قائمة	 من	 وكجزء	 ذلك	 على	 عالوة	
الثالثة	مع	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	فقد	قام	لبنان	بإنشاء	أنظمة	التغذية	
الراجعة	إلشراك	املواطنين	واملجتمعات	واملنظمات	غير	الحكومية	بشكل	أفضل	في	سياسات	
	النبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري	على	

ً
التخفيف	والتكيف.	وباملثل	فقد	أجرت	الدولة	جردا

النقل	 قطاعات	 على	 تركز	 التي	 	
ً
وطنيا املالئمة	 التخفيف	 إجراءات	 ت	

ّ
ونفذ الوطني	 املستوى	

والطاقة	والنفايات	والغابات	والصناعة.

املتعلق	 	2006 لسنة	 	)738( رقم	 والقانون	 	1994 لسنة	 	)359( رقم	 القانون	 من	 الرغم	 على	
بالتصديق	على	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	وبروتوكول	كيوتو	فإن	لبنان	
لم	يضع	بعد	سياسة	وطنية	بشأن	تغير	املناخ.	ومع	ذلك	فإنه	يمتلك	بعض	األطر	املؤسساتية	
لجميع	 املحورية	 النقطة	 هي	 البيئة	 وزارة	 البيئية.	 والقضايا	 املناخ	 تغير	 ملعالجة	 والسياسية	
	النقطة	املحورية	التفاقية	األمم	املتحدة	

ً
السياسات	املتعلقة	باملناخ.	كما	أن	الوزارة	هي	أيضا

اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	وتنسق	مع	أصحاب	املصلحة	املحليين.	كما	تترأس	وزارة	البيئة	املجلس	
وحدة	 تعمل	 ذلك	 وضمن	 والتخطيط	 السياسة	 حول	 إرشادات	 يقدم	 الذي	 للبيئة	 الوطني	
التنسيق	الوطنية	لتغير	املناخ	كمستشار	فني.	ومع	ذلك	ال	يزال	لبنان	يفتقر	إلى	نظام	مراقبة	

وطني	شامل	وإطار	عمل	متماسك	للبحوث	املناخية.

لسنة	 	444 رقم	 )القانون	 البيئة	 حماية	 قانون	 يعتبر	 والسياساتية	 القانونية	 الناحية	 ومن	
لحماية	 عمل	 إطار	 القانون	 ويوفر	 وإدارتها.	 البيئة	 لحماية	 الشاملة	 القانونية	 األداة	 	)2002
البيئة	وتنظيمها	مع	التركيز	على	التخطيط	البيئي	واملجلس	الوطني	للبيئة	وتمويل	حماية	البيئة	
	إلى	

ً
من	خالل	إنشاء	صندوق	وطني	خاص	بها	وآلية	مكافحة	التلوث	البيئي.	يشير	القانون	أيضا

	إلى	املشاركة	
ً
متطلبات	تقييم	األثر	البيئي	وكذلك	املسؤوليات	والعقوبات.	ويتطرق	القانون	أيضا

في	حماية	البيئة	وإدارتها	ويشير	إلى	إنشاء	نظام	معلومات	بيئي.	وفيما	يتعلق	بهذا	املوضوع	وفي	
إطار	القانون	تشير	املادة	)6(	من	القسم	الثاني	إلى	إنشاء	لجنة	بيئية	وطنية	تشمل	املنظمات	
واقتراح	 واألهداف	 األولويات	 تحديد	 في	 اللجنة	 هذه	 وستساعد	 العمالية.	 والنقابات	 البيئية	
السياسات	وتقديم	التوصيات.	باإلضافة	إلى	ذلك	تطرح	املادة	)18(	شرط	للوصول	املفتوح	إلى	
البيانات	البيئية	مع	إجراء	مشاورات	على	املستوى	الوطني	واملحلي	تشمل	املنظمات	البيئية	غير	

الحكومية	واملواطنين.
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قامت	الدولة	بصياغة	استراتيجية	تنمية	منخفضة	االنبعاثات	لعام	2050	والتي	تتوافق	أهدافها	
وانبعاثات	 املنفصل	 االقتصادي	 والنمو	 والتطوير	 البحث	 وتعزيز	 االقتصاد	 دورة	 رؤية	 مع	
	عن	تعميم	العمل	املناخي	حيث	يتم	اعتماد	

ً
غازات	االحتباس	الحراري.	كما	أبلغت	الدولة	أيضا

استراتيجيات	 في	 الوطني	 املستوى	 على	 املحددة	 للمساهمات	 املقترحة	 اإلجراءات	 من	 الكثير	
 2019 وخطط	مختلفة	بما	في	ذلك	على	سبيل	املثال	ال	الحصر	ورقة	سياسة	قطاع	الكهرباء	
 2020 لعام	 الزراعة	 وزارة	 واستراتيجية	 	2020 لعام	 املياه	 لقطاع	 الوطنية	 واالستراتيجية	
والتقييم	البيئي	االستراتيجي	للنفط	والغاز	واستراتيجية	الوكالة	الدولية	للطاقة	املتجددة	لعام	

2020	في	لبنان	وخطة	التبريد	الوطنية.

الجدير	بالذكر	أن	إحدى	املبادرات	الرئيسية	التي	تم	إطالقها	هي	قانون	املناخ	في	لبنان.	تهدف	
املبادرة	إلى	جمع	القطاع	الخاص	وتوسيع	مجتمع	تغير	املناخ	إلنشاء	الشراكات	وترسيخ	االلتزامات	
من	أجل	املساهمة	بطريقة	مستدامة	ومربحة	في	استجابة	قوية	وفعالة	لتغير	املناخ.	يتم	تصور	
ذلك	من	خالل	مبادرات	مختلفة	ونهج	قائم	على	تعدد	أصحاب	املصلحة.	هذه	املبادرة	يقودها	
العقل	األخضر	بالشراكة	مع	برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي	والبنك	املركزي.	يأمل	قانون	املناخ	
	في	تحقيق	الجمع	بين	القطاع	الخاص	واملنظمات	غير	الحكومية	النشطة	من	أجل	

ً
في	لبنان	أيضا

بناء	الدعم	ملشاريع	املناخ	الخاصة	بالبلد.

من	 	
ً
34	عضوا تضم	 املستدامة	 التنمية	 وطنية	ألهداف	 لجنة	 أنشأ	 لبنان	 أن	 	

ً
أيضا ورد	 وقد	

املؤسسات	العامة	واثنين	من	ممثلي	املجتمع	املدني	)كاريتاس	لبنان	ومؤسسة	الحريري	للتنمية	
البشرية	املستدامة(	واثنين	من	املمثلين	عن	القطاع	الخاص	تحت	شعار	الهدف	17	)الشراكات	
من	أجل	األهداف(	والتي	تركز	بشكل	خاص	على	الكوكب	والناس	واالزدهار	والسالم.	الهدف	من	
هذه	اللجنة	املشتركة	بين	الوزارات	هو	تنسيق	تنفيذ	أجندة	2030	وأهداف	التنمية	املستدامة.

المشاركة العامة في العمل . 1.1
المناخي

	للبالغ	الذي	يصدر	كل	سنتين	إلى	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ،	فإن	
ً
وفقا

التنمية	 أهداف	 تنفيذ	 في	 املصلحة	 أصحاب	 جميع	 بإشراك	 بشدة	 ملتزمة	 اللبنانية	 الحكومة	
ال	 حتى	 وأولوياتهم	 ورؤاهم	 واحتياجاتهم	 يواجهونها	 التي	 التحديات	 إلى	 واالستماع	 املستدامة	
يتخلف	أحد	عن	استراتيجية	أهداف	التنمية	املستدامة	في	لبنان	ولضمان	تحقيقها	في	البلد.	

باإلضافة	إلى	ذلك	فقد	تم	تشكيل	فريق	عمل	خاص	باإلحصاءات	وجمع	البيانات.

فيما	يتعلق	بالتزامها	بأهداف	التنمية	املستدامة	قدمت	لبنان	تقريرها	الوطني	الطوعي	في	عام	
2018.	ويتضمن	التقرير	تفاصيل	حول	مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	في	التزامات	أهداف	
التنمية	املستدامة	بما	في	ذلك	ثالث	ورش	عمل	تم	إجراؤها	مع	املسؤولين	الحكوميين	والقطاع	
	
ً
استعدادا املستدامة	 التنمية	 أهداف	 بشأن	 وعيهم	 لزيادة	 املدني	 املجتمع	 ومنظمات	 الخاص	
لعملية	املراجعة	الوطنية	الطوعية.	يفصل	التقرير	املشاركة	املختلفة	ملنظمات	املجتمع	املدني	
والتي	تشمل	املشاورات	اإلقليمية	على	املوقع	اإللكتروني	الوطني	ألهداف	التنمية	املستدامة.	
عالوة	على	ذلك	تم	التشاور	مع	منظمات	املجتمع	املدني	من	قبل	مكتب	رئيس	الوزراء	قبل	عدد	
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من	املؤتمرات	الدولية.	وبحسب	ما	ورد	تمت	استشارة	أكثر	من	300	من	ممثلي	منظمات	املجتمع	
وإدراج	 وعيهم	 زيادة	 أجل	 من	 الطوعي	 الوطني	 التقرير	 لتطوير	 البالد	 أنحاء	 جميع	 من	 املدني	
مساهماتهم.	كان	الهدف	من	هذه	املشاورات	تحديد	عملية	متابعة	شاملة	للجهات	الفاعلة	في	
املجتمع	املدني	للمشاركة	في	تنفيذ	جدول	أعمال	2030	ورصد	التقدم	املحرز	في	أهداف	التنمية	
املستدامة	وتقديم	الدعم	للجنة	الوطنية.	ومع	ذلك	شارك	ممثالن	فقط	من	منظمات	املجتمع	
املدني	بشكل	اضافي	في	هذه	العمليات	إلى	جانب	املشاورات.	ويعتبر	هذا	مثال	على	الفجوة	بين	
	إلشراك	

ً
جهود	القائمة	في	التشاور	وكيفية	ترجمتها	على	أرض	الواقع.	وفي	حين	أن	هناك	جهودا

منظمات	املجتمع	املدني	في	إجراءات	البيئة	وتغير	املناخ	يبدو	أن	هذه	املشاركة	محدودة	وتمتد	
فقط	إلى	عدد	قليل	من	املنظمات	املحددة.

	إلى	وجود	فجوة	كبيرة	بين	املعلومات	املنشورة	حول	مشاريع	
ً
يشير	التقرير	الوطني	الطوعي	أيضا

أهداف	التنمية	املستدامة	ومقدار	العمل	على	أرض	الواقع.	وتشمل	بعض	التحديات	الرئيسية	
الخدمات	 ونقص	 العامة	 املؤسسات	 فساد	 البيئية	 بالقضايا	 يتعلق	 فيما	 الدولة	 تواجه	 التي	
إلى	ذلك	هناك	نقص	في	الوعي	بشأن	االستهالك	 البنية	التحتية.	باإلضافة	 األساسية	وانعدام	
املسؤول.	وعدم	اشراك	الحكومات	منظمات	املجتمع	املدني	في	صنع	القرار.	تشمل	الفجوات	
األخرى	املعترف	بها	الحاجة	إلى	تعزيز	األنشطة	التشاركية	ال	سيما	فيما	يتعلق	بالبحث	في	كيفية	
تأثير	تغير	املناخ	على	املجتمع	املحلي.	كما	أن	عدم	توفر	البيانات	وإمكانية	الوصول	إليها	يحد	من	
قدرة	هيئات	البحث	واملنظمات	األخرى	على	التعاون	والتخطيط.	إلى	جانب	ذلك	فإن	املبادرات	
–	مثل	قانون	املناخ	في	لبنان	–	التي	تهدف	إلى	إنشاء	جسور	بين	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	
مشاركة	 أو	 الحكومية	 غير	 واملنظمات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بشأن	 بالتفصيل	 توضح	 ال	
	نحو	األعمال	والقطاع	الخاص	لكنها	

ً
املنظمات	غير	الحكومية	وهذه	املبادرات	هي	أكثر	توجها

تقدم	توصيات	للتواصل	واملشاركة	والشراكة	مع	املنظمات	غير	الحكومية.	عالوة	على	ذلك	فإن	
	كجهات	فاعلة	

ً
العديد	من	الوثائق	الرسمية	تجمع	منظمات	املجتمع	املدني	والقطاع	الخاص	معا

غير	حكومية	مما	يجعل	من	الصعب	التعرف	على	األنشطة	التي	تشارك	فيها	منظمات	املجتمع	
املدني	ودورها	ومشاركتها	في	إجراءات	الدولة	بشأن	املناخ	والسياسات	ذات	الصلة.

بلغ	الوضع	في	لبنان	في	الوقت	الحالي	مرحلة	صعبة	للغاية	بسبب	األزمة	املالية	وجائحة	فيروس	
	لذلك	صرح	بعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	الكالم	حول	تغير	

ً
كورونا	املستجد.	ووفقا

	بين	
ً
	على	اإلطالق.	لكن	قبل	عام	2020	وتحديدا

ً
	من	مضمونه	وغير	ضروريا

ً
املناخ	يبدو	مفرغا

عامي	2015	–	2019	كانت	هناك	حركات	نشطة	حول	فكرة	العدالة	املناخية	أو	العمل	املناخي.	
هل(	بعض	املقاالت	عن	العدالة	املناخية	التي	ربطت	بعض	

ُ
فعلى	سبيل	املثال	نشرت	جريدة	)ك

	
ً
األفكار	ذات	الصلة	وكانت	هناك	حمالت	شعبية	استجابت	للتلوث	البيئي.	ولكن	ال	توجد	غالبا
عمليات	ربط	بين	التلوث	البيئي	وتغير	املناخ.	لذلك	أصبح	من	الواضح	أنه	فيما	يتعلق	بالعمل	
البيئي	واملناخي	هناك	ربط	محدود	للقضايا	أو	جدول	األعمال	الشامل	على	املستوى	الوطني	أو	

على	مستوى	املجتمع	املدني.
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القسم 4 – لبنان

تغير المناخ والحركات البيئية. 1.1
كان	للبنان	في	السنوات	األخيرة	نصيبه	العادل	من	الحركات	التي	تركز	على	البيئة.	ومن	الصعب	
تصنيف	االحتجاجات	واملسيرات	املختلفة	والعصيان	املدني	إلى	فئات	مختلفة	على	أساس	ما	هو	
متعلق	منها	بالبيئة	أو	املناخ	أو	تلك	املتصلة	باألوضاع	السياسية	أو	االجتماعية	واالقتصادية	
إدارة	 أزمة	 2015	ضد	 عام	 في	 إطالقها	 تم	 التي	 ريحتكم”	 “طلعت	 حركة	 إلى	 ُينظر	 املتدهورة.	
	
ً
النفايات	املتفاقمة	على	أنها	حركة	محفزة	لالنتفاضات	التي	تلتها.	وقد	شهدت	تلك	الفترة	عددا
من	عمليات	التعبئة	االجتماعية	ذات	األهداف	البيئية	وكذلك	مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	
واملنظمات	غير	الحكومية	في	معالجة	األزمات	البيئية	مثل	حرائق	الغابات	في	عام	2019.	تشترك	

العديد	من	هذه	الحركات	في	فكرة	ربط	القضايا	البيئية	بالفساد	املستشري	في	البالد.

مع	 بالتنسيق	 ريحتكم”	 “طلعت	 نفسه	 يسمى	 اإلنترنت	 طلق	حراك	شعبي	على	
َ
أ 	2015 عام	 في	

البالد	 في	 املتفاقمة	 النفايات	 استجابة	ألزمة	 االحتجاجات	 	من	
ً
املدني	عددا املجتمع	 منظمات	

حيث	تراكمت	النفايات	في	شوارع	املدينة	بسبب	إغالق	مطمر	بيروت	وجبل	لبنان	وتعليق	جمع	
النفايات.	وبعد	سلسلة	من	االحتجاجات	الصغيرة	في	أغسطس	كانت	هناك	مظاهرة	أكبر	شارك	
فيها	اآلالف	من	الناس	وقد	أسفرت	املظاهرة	عن	بعض	االشتباكات	مع	الشرطة	وتم	نشر	وحدات	
من	الجيش	للرد	على	املشاجرات	بين	سلطات	إنفاذ	القانون	واملتظاهرين	مع	اإلبالغ	عن	أعمال	
تخريب	قام	بها	بعض	املتظاهرين.	وقد	صرح	الصليب	األحمر	اللبناني	أنه	عالج	402	شخص	في	

	إلى	املستشفى.
ً
احتجاجات	يوم	األحد	وتم	نقل	ما	يقرب	من	40	شخصا

وقد	حمل	حراك	“طلعت	ريحتكم”	قضية	تلوث	البيئة	إلى	الواجهة	بينما	يواجه	لبنان	أكثر	من	
معظم	دول	املنطقة	قضايا	ضخمة	مثل	تلوث	البيئة	وتلوث	الهواء	وتلوث	البحار	والحصول	على	
املياه	بسبب	التلوث.	كما	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	في	املجال	البيئي	أن	هناك	
الكثير	من	الخصخصة	بحيث	يتم	إغراق	هذه	القضايا	على	القطاع	الخاص	وليس	هناك	ما	يكفي	
من	تدخل	الدولة	للتأكد	من	التعامل	مع	هذه	القضايا	بشكل	سليم.	لذلك	يبرز	لبنان	في	املنطقة	
من	حيث	التلوث	البيئي	وخاصة	فيما	يتعلق	برسم	السياسات	ذات	الصلة.	لهذا	السبب	بدأت	
مجموعات	مختلفة	في	التحدث	بشأن	هذه	القضايا	بما	في	ذلك	املجموعات	النسوية	املختلفة	
تقوم	 كما	 املناخية.	 العدالة	 مع	 بالتقاطع	 البيئي	 التلوث	 ربط	قضايا	 أهمية	 تتحدث	عن	 التي	
	ديناميكية	املانحين	التي	تجلب	

ً
املنظمات	غير	الحكومية	بإدخال	قضية	تغير	املناخ	وهناك	أيضا

فكرة	تغير	املناخ	على	أساس	دراسة	املنظمات	غير	الحكومية	الدولية.	لذلك	شهدت	السنوات	
القليلة	املاضية	إعادة	صياغة	السياسات	وإنشاء	استراتيجيات	املنظمات	غير	الحكومية	التي	
تأخذ	بعين	االعتبار	العمل	املناخي.	باإلضافة	إلى	ذلك،	أثارت	املخاوف	البيئية	عدة	انتفاضات	
واحتجاجات	بسبب	أنها	جلبت	إلى	الواجهة	الفساد	املستشري	في	البالد.	ومع	ذلك	ال	يزال	هناك	
وعي	محدود	بدور	تغير	املناخ	على	وجه	التحديد.	من	ذلك	ما	حصل	في	عام	2020	حيث	سارت	
األمور	بشكل	عك�شي	وارتفعت	أصوات	تنادي	ملاذا	نتحدث	عن	قضية	تلوث	البيئة	أو	تغير	املناخ	

في	حين	أن	الناس	وصلوا	إلى	النقطة	التي	ال	يملكون	فيها	املال	ليأكلوا.

	ملشروع	ممول	من	البنك	الدولي	لبناء	سد	
ً
بدأت	حملة	إنقاذ	وادي	بسري	في	عام	2017	استجابة

في	وادي	بسري.	وبحسب	ما	ورد	أنه	سيكون	للسد	تأثير	سلبي	على	البيئة	واملواقع	األثرية	والزراعة	
ومخاطره	الزلزالية.	لذا	خضع	مشروع	السد	ملعارضة	من	املجتمع	املدني	واألحزاب	السياسية	
االحتجاجات	 من	 العديد	 الدولي	 الصعيد	 على	 الحملة	 تضمنت	 كما	 املجاورة،	 والبلديات	
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وأحداث	العصيان	املدني	)مثل	مقاطعة	خطاب	نائب	رئيس	البنك	الدولي	في	الجامعة	األمريكية	
في	بيروت	وحتى	وصل	الحد	إلى	إقامة	مخيم	لالحتجاج	داخل	الوادي.	وكانت	إحدى	املنظمات	
الرئيسية	املشاركة	هي	الحركة	البيئية	اللبنانية	التي	لفتت	االنتباه	منذ	البداية	إلى	اآلثار	السلبية	
للسد	املقترح.	كما	سلطت	الحملة	الضوء	على	معارضة	الشبكات	العميلة	التي	كانت	في	قلب	
	ناجحة	في	جلب	القضايا	البيئية	إلى	طاولة	النقاش	السيا�شي	

ً
االحتجاجات	الشعبية	وكانت	أيضا

والعمل	على	تسييس	هذه	األزمات	والقضايا	البيئية.	وكانت	الحملة	ناجحة	في	استخدام	أدوات	
عبر	 الوعي	 ورفع	 القضية	 بشأن	 الخبراء	 ومعلومات	 العلمية	 املعلومات	 ذلك	 في	 بما	 مختلفة،	
وسائل	التواصل	االجتماعي	والعصيان	املدني	بما	في	ذلك	إقامة	املخيمات	في	موقع	البناء	ومكاتب	
البيئة	والتنمية	في	البالد	 النقاش	حول	 إلى	رفع	مستوى	 البنك	الدولي.	كما	أدت	االحتجاجات	
استخدام	 أكبر	حول	 من	صراع	 	

ً
	جزءا

ً
أيضا كانت	 كما	 الحكومية.	 والقرارات	 الفساد	 وكذلك	

الفضاء	العام	حيث	أشار	املشاركون	إلى	املطالبة	باستصالح	األرا�شي	العامة	خالل	االحتجاجات	
وال	سيما	رياض	الصلح	وساحة	الشهداء	في	بيروت	وميدان	النور	في	طرابلس.

في	الدولة	حيث	ارتبطت	 البيئية	 وقد	أوضحت	هذه	الحركات	ضرورة	تسييس	بعض	القضايا	
املخاوف	البيئية	بمشكالت	سياسية	واقتصادية	أكبر.	وفيما	يتعلق	بالحركات	املعنية	باملناخ	كان	
هناك	بعض	الحشد	على	األرض	على	سبيل	املثال	حركة	“تمرد	ضد	االنقراض/لبنان”	وقد	تم	
إنشاء	فرع	للحركة	من	قبل	النشطاء	الشباب	في	البالد	الذي	كان	أول	فرع	للحركة	في	بلد	عربي	
	بورشة	عمل	للتعريف	بالتمرد	وأنظمته	وأجندته	في	

ً
حيث	بدأت	الحركة	التي	تضم	40	عضوا

أغسطس	2019.	بعد	ذلك	خططت	الحركة	لعدة	مسيرات	مناخية	محلية	في	بيروت	في	سبتمبر	
	مع	إضرابات	املناخ	العالمي.	كما	انضم	التمرد	إلى	االحتجاجات	الجماهيرية	التي	

ً
2019	تضامنا

تحدث	في	بيروت	والتي	تتعلق	باملظالم	االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	املستمرة.	ومع	ذلك	
	
ً
انضمت	هذه	الحركات	منذ	ذلك	الحين	إلى	حركات	اجتماعية	واقتصادية	وسياسية	أخرى	نظرا
لخطورة	الوضع	في	لبنان.	وفي	حين	أن	التعبئة	الخاصة	باملناخ	محدودة	إال	أن	لبنان	يعتبر	فريد	

من	نوعه	في	التعبئة	البيئية	واالجتماعية	التي	تشمل	تسليط	الضوء	على	العمل	املناخي.

	للظروف	
ً
تنشط	منظمات	املجتمع	املدني	واملنظمات	غير	الحكومية	في	لبنان	بشكل	خاص	نظرا

الحكومة.	 أو	 للدولة	 ما	تعكس	وجود	شبه	غائب	 	
ً
والتي	غالبا البالد	 في	 السياسية	االستثنائية	

لهذا	السبب	يحاول	املجتمع	املدني	سد	الثغرات	املوجودة.	وبشكل	عام	يعتبر	املجتمع	املدني	في	
	على	الحركات	االجتماعية	

ً
	في	املنطقة	حيث	إن	البلد	ليس	غريبا

ً
لبنان	من	أكثر	املجتمعات	نشاطا

واإلضرابات	واالحتجاجات	التي	تركز	على	مجموعة	من	املوضوعات	والقضايا	املختلفة.

	
ً
ومع	ذلك	هناك	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	العاملة	في	القضايا	البيئية،	ولكن	وفقا
باملناخ	 املتعلقة	 للحركات	 حقيقية	 فرص	 توجد	 ال	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 لبعض	
	ما	يتم	تصويرهم	كممثلين	للطبقة	املتوسطة	العليا	والنخب.	

ً
والحركات	البيئية	والتعبئة	وغالبا

	أنه	ال	توجد	بيئة	مواتية	لهذا	النوع	من	العمل	ليس	فقط	من	قبل	املنظمات	واألفراد،	
ً
مضيفا

بل	حتى	من	قبل	الحكومة،	فقد	يمنحوك	االعتماد	لالنضمام	إلى	املؤتمرات	الدولية	ولكن	ال	يتم	
العمل	على	بناء	قدرات	النشطاء	لالشتراك	أو	املشاركة	بشكل	كامل	في	هذه	املؤتمرات	أو	الوفود	

	عن	العملية	“أنت	هناك	لتكون	هناك”.
ً
الدولية	وبالتالي	ال	تعرف	شيئا

إلى	ذلك	أشار	شخص	آخر	من	الذين	تمت	مقابلتهم	إنه	لم	تكن	هناك	أية	تحديات	للتواجد	في	
الفضاء	العام	للحديث	عن	السياسات	البيئية	والقضايا	البيئية،	فمثل	هذا	الفضاء	يوفر	لغة	

جديدة	ونقطة	دخول	إلى	الفضاء	السيا�شي	من	زاوية	علمية.
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كما	أضاف	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	يمكن	لخطة	التعافي	الخضراء	على	سبيل	
	اقتصادية	تجعل	العمل	أكثر	انسيابية.	وقد	أشار	عدد	قليل	ممن	تمت	

ً
املثال	أن	توفر	فرصا

مقابلتهم	إلى	أن	القضايا	البيئية	تعتبر	أو	تنظر	إليها	السلطات	العامة	على	أنها	قضايا	“لطيفة”	
.	بسبب	هذه	التصورات	فإنه	من	السهل	دعم	مثل	هذه	

ً
للتعامل	معها	وبالتالي	ال	تشكل	تهديدا

فهم	بهذا	الشكل.	ولكن	عندما	يبدأ	الحديث	عن	األموال	وعن	مشاريع	التطوير	
ُ
القضايا	عندما	ت

ومشاريع	البناء	)مثل	مشاريع	الواجهة	البحرية(	تصبح	املعارضة	شديدة	العنف.	هذه	املعارضة	
الصلة	 وثيقة	 تزال	 ال	 لكنها	 فقط	 البيئية	 االهتمامات	 أساس	 على	 تكون	 أن	 بالضرورة	 ليست	
باملوضوع.	وقد	طرح	جميع	من	تمت	مقابلتهم	حملة	وادي	بسري	كمثال	ناجح	للتعبئة	البيئية	
.	وعليه	تم	استخدام	سد	

ً
	قضايا	العدالة	االقتصادية	والسياسية	والبيئية	معا

ً
والتي	ربطت	أيضا

بسري	كرمز	للعمل	البيئي	بعد	الثورة.	ومع	ذلك	كما	ذكر	العديد	من	األشخاص	الذين	تمت	
مقابلتهم	أنه	تم	اعتقال	ومضايقة	نشطاء	على	خط	الجبهة	في	قضية	حملة	وادي	بسري.	وأضافوا	
أن	هناك	بعض	التكامل	بين	القضايا	السياسية	واالقتصادية	مع	القضية	البيئية	)على	سبيل	
املثال	اهتمامات	التنوع	البيولوجي	في	بسري(.	وتظهر	الحركات	االحتجاجية	ضد	مشروع	السد	
أن	املعارضة	األكبر	تتجاوز	القضايا	البيئية	فقط	لتحاول	الوصول	إلى	مدى	أبعد	يتعلق	بالفساد	
العام	في	البالد،	ولهذا	السبب	كان	هناك	دعم	لهذه	الحركة.	كان	النشطاء	ينامون	في	املنطقة	
وقد	قاموا	بنصب	الخيام	ومكثوا	ملدة	شهر	حتى	أنهم	أرسلوا	رسائل	إلى	البنك	الدولي.	هذا	يدل	
	للغاية	إذا	كانوا	متحدين	ضد	قضية	معينة.	أضاف	بعض	

ً
على	أن	الجمهور	يمكن	أن	يكون	مؤثرا

األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	حرائق	الغابات	املختلفة	التي	اندلعت	في	أكتوبر	أشعلت	
االنتفاضات	وقد	كان	الناس	غاضبين	بالفعل	بسبب	األزمة	املالية	وتطور	هذا	الغضب	إلى	أسئلة	
حول	سبب	عدم	التعامل	مع	هذه	الحرائق	بشكل	أفضل	وملاذا	لم	تكن	هناك	أي	بنية	تحتية	
)مؤسسية	ومادية(	للحد	من	مثل	هذه	األزمات	البيئية؟	وقد	روجت	هذه	االحتجاجات	إلى	أن	هذه	
الحرائق	نتجت	عن	إهمال	الدولة.	ومع	ذلك	وفي	الوقت	الذي	يتم	فيه	تسييس	منظمات	املجتمع	
املدني	في	لبنان،	ينتقد	الكثيرون	الدولة	بشدة	وقد	تمكنوا	من	البقاء	حتى	مع	تعرضهم	للتنمر	
	على	املنظمات	غير	الحكومية	أن	يتم	تسييسها	عندما	

ً
	لذلك	ليس	عبئا

ً
أو	االستهداف.	ووفقا

يتعلق	األمر	بسياسة	املناخ.	وقد	أشار	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	هناك	الكثير	من	
التسييس	للقضايا	البيئية	واملناخية	وأن	منظمات	املجتمع	املدني	تلقي	اللوم	بشدة	على	الدولة	في	
كل	ما	يحدث،	ومن	خالل	القيام	بذلك	فإننا	نخسر	القضية	العاملية	األكبر	حيث	ُينظر	إليها	على	
	من	التركيز	على	اإلمكانيات	التقنية	والعلمية	و/أو	الحلول.

ً
أنها	مجرد	سوء	إدارة	حكومية	بدال

البيئة المَمّكنة لمشاركة . 1.1
المجتمع المدني

يقوم	الدستور	اللبناني	بدمج	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	في	أحكامه	وديباجته	وهذا	يعني	
أن	القواعد	واملعايير	الدولية	لحقوق	اإلنسان	لها	مكانة	دستورية	وهذا	بدوره	يمنحها	مكانة	

أعلى	من	القانون	الوطني.

وتعد	لبنان	طرف	في	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية	والعهد	الدولي	الخاص	
بالحقوق	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	واإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان.
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وبشكل	عام	فقد	صرح	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	املجتمع	املدني	نشط	للغاية	في	لبنان	
ال	سيما	عند	مقارنته	بالدول	األخرى	في	املنطقة.	وقد	أشاروا	بهذا	الصدد	إلى	أن	الفضاء	والنشاط	
	إال	أن	حركات	املعارضة	في	لبنان	

ً
	ورغم	أن	هناك	قمع	للحريات	أحيانا

ً
املدني	في	البالد	جيد	جدا

.	على	سبيل	املثال	العصيان	املدني	ممكن	أن	يحدث	في	لبنان	على	عكس	
ً
	وانتشارا

ً
أكثر	حضورا

	كما	في	حالة	وادي	بسري.
ً
	أيضا

ً
الدول	األخرى	ويمكن	أن	يكون	ناجحا

ولتحقيق	هذه	الغاية	ُينظر	إلى	الفضاء	املدني	في	لبنان	على	أنه	مفتوح	إلى	حد	كبير	مع	وجود	
مساحة	كافية	للتنافس	واملعارضة	أكثر	من	أي	مكان	آخر	في	املنطقة.	قال	أحد	األشخاص	الذين	
تمت	مقابلتهم	أن	منظمات	املجتمع	املدني	تنتقد	بشدة	الفضاء	املتاح	حتى	عندما	تتعرض	للتنمر	
فإنها	تستمر	في	الوجود	وتعرب	عن	انتقاداتها	التي	تعكس	الوضع	في	الدولة	وقوتها	والتزاماتها	
تجاه	القضايا	التي	تعمل	عليها.	وأضاف	أحد	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	“في	لبنان	نحن	قادرون	
التعبير	عن	 إنشاء	أحزاب	سياسية	بحرية	ويمكننا	 السياسية	ويمكننا	 آرائنا	 التعبير	عن	 على	
	في	البرملان.”	وقد	شارك	آخرون	

ً
املعارضة،	ولكن	في	النهاية	ال	يمكنك	التأثير	إال	إذا	كنت	عضوا

في	هذا	الشعور	وأشاروا	أنه	على	الرغم	من	وجود	مجتمع	مدني	حيوي	وتوفر	مساحة	له	إال	أن	
مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	في	صنع	القرار	محدودة.	كما	أوضح	أحد	األشخاص	الذين	
تمت	مقابلتهم	أن	القوانين	املتعلقة	باملجتمع	املدني	هي	قوانين	ديمقراطية	للغاية	وأن	املنظمات	
لكن	 بإمكانهم	رفع	أصواتهم	 أي	منصة	وأن	 للتحدث	على	 لديها	مساحة	جيدة	 الحكومية	 غير	
	أن	التصور	

ً
ال	ُينظر	إلى	املجتمع	املدني	على	أنه	من	أصحاب	املصلحة	في	صنع	القرار.	مضيفا

	جيدة،	ولكن	بعد	ذلك	يتم	
ً
هو	أن	“منظمات	املجتمع	املدني	هذه	’لطيفة‘	وهم	يقدمون	أفكارا

استبعادهم	من	عملية	صنع	القرار	ولهذا	يختار	البعض	الدخول	في	السياسة”.

ما	 	
ً
غالبا واملنظمات	 املدني	 املجتمع	 في	 الفاعلة	 الجهات	 أن	 	

ً
وتكرارا 	

ً
مرارا كر	

ُ
ذ فقد	 ذلك	 ومع	

تتحمل	املسؤوليات	للتعويض	عن	غياب	مؤسسات	الدولة.	وبسبب	اإلخفاقات	املتعددة	للدولة	
	للنظر	

ً
واألزمات	في	السنوات	املاضية	تحاول	منظمات	املجتمع	املدني	والجمعيات	إيجاد	طرقا

إلى	موجات	عدم	 باإلضافة	 الوضع،	 لهذا	 واملستقبلية	 الحالية	 للعواقب	 االستعداد	 كيفية	 في	
القدرة	على	التنبؤ	باملناخ.	لذلك	فإن	املجتمع	املدني	اآلن	يشارك	بشكل	كبير	ويسد	فجوة	الدولة	
يمكنك	رؤية	 االنفجار	 بعد	 أنه	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 الضعيفة.	كما	شارك	بعض	األشخاص	
	إلى	جنب	مع	املجتمع	املدني	والجمهور	هم	الذين	استجابوا	

ً
ممثلي	منظمات	املجتمع	املدني	جنبا

وأعادوا	البناء.	“ال�شيء	الوحيد	الذي	فعلته	الدولة	هو	قمع	االحتجاجات	الناتجة	عن	ذلك”	و	
“قبل	انتفاضة	17	أكتوبر	كان	دور	املجتمع	املدني	أفضل	وبعد	ذلك	كانت	هناك	أقوال	مفادها	أن	
هذه	املنظمات	تحصل	على	تمويل	من	السفارات	والكيانات	األجنبية	وأن	أجنداتها	هي	أجندات	
أجنبية	وكان	هناك	هذا	التصور	بأن	منظمات	املجتمع	املدني	هي	أدوات	أجنبية”	ومع	ذلك	أشار	
.	عالوة	على	

ً
	موحدا

ً
	وأعطت	صوتا

ً
آخرون	في	أن	االنتفاضات	جمعت	منظمات	املجتمع	املدني	معا

ذلك	أثار	النشطاء	في	انتفاضة	2019	مخاوف	تتعلق	بالبيئة	والتغير	املناخي	على	سبيل	املثال:	
	ألحد	الذين	تمت	مقابلتهم	فقد	أظهرت	حملة	السد	واالنتفاضات	أنه	

ً
قضية	وادي	بسري.	وفقا

“ال	يمكننا	السماح	للدولة	بأن	تتحكم	فيما	يحدث	في	بيئتنا	فنحن	بحاجة	إلى	اتخاذ	قرار	بشأن	
هذا	بأنفسنا”.

ومن	الجدير	بالذكر	أن	القطاع	الخاص	لم	يكن	ُينظر	إليه	على	أنه	عامل	مساعد	أو	عائق.	ومع	
ذلك	كانت	هناك	إشارات	إلى	وجود	مجموعات	ضغط	كبيرة	وكارتالت	للنفط	والغاز	ومن	الصعب	
إدخالها	في	هذا	األمر	ألنه	يتعارض	مع	مصلحتهم.	وأشار	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
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إن	القطاعين	الخاص	والعام	هم	قطاع	واحد،	فإذا	نظرنا	إلى	كيفية	إنشاء	القطاع	الخاص	ومن	
يملك	أكبر	حصة	أو	أين	يذهب	الربح	فسنجد	أنه	إما	مرتبط	مباشرة	بمن	هم	في	السلطة	أو	
بأصدقائهم.	هذه	املشاريع	التي	يقودها	القطاع	الخاص	مثل	الرملة	البيضاء	أو	مصانع	اإلسمنت	
	مملوكة	ملوظفي	الخدمة	املدنية	الذين	يمكنهم	الوصول	إلى	الحكومة	لذلك	سينتهي	

ً
هي	أصال

املتظاهرون	ضدهم	في	نهاية	املطاف	من	قبل	قوات	األمن	أو	الشرطة	املنتشرة	ضد	املتظاهرين.

حرية تكوين الجمعيات. 4.1.1
تخضع	منظمات	املجتمع	املدني	لقانون	الجمعيات	العثماني	لسنة	1909	ويصف	هذا	القانون	
الجمعيات	بأنها	“مجموعة	من	عدة	أشخاص	يوحدون	بشكل	دائم	معارفهم	أو	جهودهم	لتحقيق	
	بإخطار	الحكومة	بعد	اإلنشاء	

ً
أهداف	غير	ربحية”	)املادة	1(	ويطالب	الجمعيات	املشكلة	حديثا

	على	ذلك	فهو	يحدد	الشروط	األساسية	للتأسيس	)على	سبيل	املثال	املواد	4،	5(	
ً
)املادة	2(.	عالوة

والهيكل	التنظيمي	واإلجراءات	)املواد	6،	7،	8(	ويطالب	أهداف	وممارسات	الجمعيات	باالمتثال	
للقانون	اللبناني	)على	سبيل	املثال	املواد	3،	10(.

تضمن	املادة	)13(	من	الدستور	حرية	الرأي	والتعبير	بالقول	والكتابة	وحرية	الصحافة	وحرية	
التجمع	وحرية	تكوين	الجمعيات.

في	حين	أن	لبنان	يعتبر	أحد	الدول	املوقعة	على	العديد	من	قوانين	حقوق	اإلنسان	فإن	العديد	
من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	سلطوا	الضوء	على	الفجوة	القائمة	بين	القوانين	وتنفيذها	
حيث	يبدو	أن	بعض	التأمالت	تشير	إلى	تحسين	صورة	البالد	من	خالل	القوانين	واإلعالنات	لكن	

	إلى	حد	كبير.
ً
عندما	يتعلق	األمر	بالتنفيذ	فإن	ذلك	يمثل	تحديا

	من	الناحية	العملية	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	ليس	من	السهل	إنشاء	
ً
أيضا

	على	الحصول	على	التوقيعات	الالزمة	حيث	يجب	أن	يوقع	عليها	وزير	
ً
منظمة	فهذا	يعتمد	حقا

الداخلية	ويجب	أن	تكون	على	اتصال	جيد	معه	من	أجل	تسريع	العملية	وإال	قد	يستغرق	األمر	
سنوات	من	أجل	الحصول	على	ذلك	التوقيع.	على	الورق	ال	ينبغي	أن	تكون	العملية	بطيئة،	ولكن	
مع	البيروقراطية	وعدم	كفاءة	الحكومة	فهي	بالفعل	عملية	بطيئة	للغاية.	بغض	النظر	عن	عدد	
املنظمات	غير	الحكومية	فإن	األمر	يعتمد	في	النهاية	على	من	هو	الوزير	ومن	هو	الشخص	الذي	

يقف	وراء	تلك	املنظمة،	ببساطة	هناك	الكثير	من	“الواسطة”	للتعامل	معها.

املختلفة	 البيروقراطية	 باألنظمة	 يتعلق	 فيما	 تحديات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 تواجه	 كما	
والتأخيرات	اإلدارية	التي	ال	يمكن	التنبؤ	بها.	على	سبيل	املثال	ذكرت	بعض	منظمات	املجتمع	
6	أشهر	الستالم	وثائق	التسجيل	الخاصة	بها	حتى	 إلى	االنتظار	ألكثر	من	 املدني	أنها	اضطرت	

عندما	تكون	ملتزمة	بالقوانين	املحلية.
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حرية التجمع. 1.1.	
لقانون	 	

ً
ووفقا لبنان.	 في	 التجمع	 حرية	 يحكم	 الدستور	 إلى	 إضافة	 العثماني	 القانون	 يزال	 ال	

التجمعات	العامة	فإنه	ال	يلزم	الحصول	على	إذن	مسبق	للتجمعات	العامة	والتي	ُيسمح	بها	إذا	
كان	املشاركون	غير	مسلحين.	ومع	ذلك	فإن	اإلخطار	املسبق	يعتبر	ضروري	من	الناحية	العملية	

ملمارسة	الحق	في	التجمع.

تتم	تسوية	الطلبات	املتعلقة	باإلخطار	بالتجمع	أو	املظاهرة	من	قبل	إدارة	الشؤون	السياسية	
يقوم	 أن	 العامة	 التجمعات	 قانون	 من	 	)2( املادة	 وتتطلب	 الداخلية.	 وزارة	 من	 لتكليف	 	

ً
وفقا

املنظمون	بإعداد	مسودة	بيان	لتقديمها	قبل	التجمع	وتحديد	سبب	التجمع	والغرض	منه.	البيان	
	مكان	

ً
الذي	يجب	تقديمه	إلى	وزارة	الداخلية	أو	الهيئة	اإلدارية	للجمعيات	يجب	أن	يتضمن	أيضا

	توقيع	الورقة	من	قبل	اثنين	من	املقيمين	في	املنطقة	
ً
النشاط	وتاريخه	ووقته.	كما	يجب	أيضا

التي	سيعقد	فيها	االجتماع	مع	اإلشارة	إلى	أسمائهم	ومناصبهم	وحالتهم.	عالوة	على	ذلك	تشير	
املادة	)3(	من	القانون	العثماني	إلى	أنه	يجوز	للحكومة	اللبنانية	منع	عقد	اجتماع	عام	من	شأنه	
اإلخالل	باألمن	العام	أو	النظام	العام	أو	اآلداب	العامة	ومن	شأنه	أن	يتعارض	مع	املسار	العادي	
	لقرار	من	مجلس	الوزراء.	كما	تنص	املادة	)4(	من	القانون	

ً
والطبيعي	للمصالح	العامة	وذلك	طبقا

العثماني	على	وجوب	تقديم	اإلخطار	قبل	48	ساعة	على	األقل	من	تاريخ	التجمع.	عالوة	على	ذلك	
	عامة	تتعلق	بمكان	ووقت	التجمع	حيث	

ً
وضعت	املادتان	)6(	و	)7(	من	القوانين	العثمانية	قيودا

ال	يجوز	تنظيم	التجمع	العام	في	ساحات	مفتوحة	تقع	على	مسافة	ثالث	كيلومترات	من	القصر	
العامة	املخصصة	 في	الطرق	 الرئا�شي	أو	مجلس	النواب	في	حال	انعقاده.	كما	ال	يمكن	عقده	
لحركة	املرور	والعبور.	وأن	التجمعات	العامة	املنظمة	في	أماكن	مفتوحة	يمكن	أن	تستمر	من	

شروق	الشمس	إلى	غروبها.

	للوائح	فإن	تقديم	مسودة	البيان	يعتبر	بمثابة	تسليم	“اإلخطار”.	ويسمح	القانون	ببعض	
ً
ووفقا

املرونة	في	الحاالت	التي	لم	يتم	فيها	تسليم	اإلخطار	حيث	يجب	على	املنظمين	في	هذه	الحالة	أن	
	يوضحون	فيه	األسباب	ويجب	أن	يوقعه	اثنان	من	املشاركين.	ومع	ذلك	فإن	

ً
يحرروا	محضرا

الحكومة	تحظر	وتعاقب	أي	اجتماعات	يتم	تنظيمها	دون	تقديم	إخطار	أو	محضر	وفي	هذه	
الحاالت	قد	يتعرض	املنظمون	للسجن	ملدة	تتراوح	من	أسبوع	إلى	شهر	أو	لدفع	غرامة	مالية.

وفي	حين	أن	القانون	العثماني	ال	يتضمن	أي	أحكام	في	حالة	التجمعات	العفوية	أو	العاجلة	فإن	
السلطات	اللبنانية	تتحمل	مسؤولية	تسهيل	وحماية	هذه	التجمعات	كونها	سلمية.	من	ناحية	
عّرف	تجمعات	أعمال	الشغب	في	املادة	)346(	على	أنها	أي	مسيرة	أو	عرض	يتم	تنظيمه	

ُ
أخرى	ت

على	الطرق	العامة	أو	األماكن	املفتوحة	للجمهور	وتتألف	من	ثالثة	أشخاص	على	األقل	أحدهم	
	بقصد	ارتكاب	جناية	أو	جنحة،	أو	سبعة	أشخاص	على	األقل	بقصد	

ً
على	األقل	يحمل	سالحا

	
ً
االحتجاج	على	قرار	أو	إجراءات	اتخذتها	السلطة	العامة	للضغط	عليها،	أو	نحو	عشرين	شخصا
	
ً
م	مثل	مظاهرات	الشغب	والتجمعات	هذه	وفقا جرَّ

ُ
يشتبه	في	تعكيرهم	للصفو	السلم	العام.	ت

لقانون	العقوبات	ويشمل	ذلك	تجريم	الصراخ	وأي	�شيء	من	شأنه	التحريض	على	الشغب	أو	
اإلخالل	باألمن	العام	أو	القيام	بما	قد	يؤدي	إلى	االضطرابات	مع	احتمال	السجن	أو	الغرامة.

وفيما	يتعلق	بالتخطيط	لفعالية	عامة	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم:	“تحتاج	فقط	
إلى	إخطار	السلطات	أو	إبالغها	وعليك	أن	توضح	من	يخطط	له	وما	إلى	ذلك،	لكنها	سهلة	وفي	
بعض	األحيان	يمكن	أن	يتدخلوا	ويقولوا:	ال	–	على	سبيل	املثال	بسبب	إنها	منطقة	محظورة	أو	
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.	إنه	سهل	إلى	حد	ما	
ً
موضوع	حساس،	ولكن	إذا	لم	تسمع	أي	�شيء	منهم	فيمكنك	امل�شي	قدما

بالفعل	وما	عليك	سوى	إخبارهم	قبل	أيام	قليلة.	وحتى	األفراد	يمكنهم	فعل	ذلك	لكنك	بحاجة	
إلى	حد	أدنى	من	العدد”.

تتمكن	 حتى	 	
ً
مسبقا مطلوبة	 التصاريح	 أن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 أحد	 أشار	 وقد	

إلحاق	 أجل	 يتسللون	من	 قد	 الذين	 أولئك	 املتظاهرين	من	 األمن	من	حماية	 الشرطة	وقوات	
األذى	لذا	فإن	إخطار	الدولة	باملظاهرة	أو	االحتجاج	أمر	مهم.	متى	تحدث	الفو�شى؟	عندما	يكون	
هناك	غضب	شديد	ويريد	بعض	الناس	دخول	البرملان	أو	غيره	من	املباني	اإلدارية	أو	الحكومية	

وبسبب	ذلك	تحدث	بعض	االشتباكات.

لذلك	أعرب	بعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	عن	أن	قوانين	تشكيل	منظمات	املجتمع	
تنظيم	 أن	سياسات	 آخرون	 وجد	 إليها.	 الوصول	 ويمكن	 مرنة	 وتجميعها	 عنها	 والتعبير	 املدني	
الفعاليات	تجعل	من	الصعب	الحصول	على	تصريح	فأنت	بحاجة	إلى	تحديد	املكان	والغرض،	
واآلن	وبسبب	االنتفاضة	أصبح	األمر	أكثر	صعوبة.	يمكنهم	استخدام	حجة	الخوف	على	سالمة	

	فإنهم	يقررون	املكان.
ً
املتظاهرين،	وحتى	إذا	منحوا	تصريحا

وفيما	يتعلق	باستجابة	السلطة	والتعامل	مع	االحتجاجات	والتعبئة	العامة،	قال	أحد	األشخاص	
قبل	 من	 “الهجوم”	 بكيفية	 األمر	 يتعلق	 عندما	 	

ً
جدا عشوائي	 األمر	 إن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	

	ما	يالحقون	أولئك	املوجودين	في	الخطوط	األمامية	أو	الذين	يتحدثون	بصوت	
ً
السلطات	وغالبا

	
ً
بدال الرئيس	 أو	 الجيش	 للحديث	عن	موضوع	خاص	مثل	 أو	 إلى	األخرين	 عاٍل	إلرسال	رسائل	
من	القضايا	األكثر	عمومية.	في	السنوات	القليلة	املاضية	كانت	هناك	زيادة	في	عدد	األشخاص	
الذين	يتم	استدعاؤهم	لالستجواب	ناهيك	عن	حاالت	التعذيب	واالعتقال	بعد	الثورة.	فيما	
يتعلق	بالبيئة	على	وجه	التحديد	كانت	احتجاجات	عام	2015	مرتبطة	بمسألة	اإلصحاح	البيئي	
	بخصوص	أولئك	املوجودين	

ً
املتمثلة	في	إغالق	مكبات	النفايات	وكانت	االستجابة	عنيفة	جدا

وكذلك	 املياه(	 وخراطيم	 للدموع	 املسيل	 الغاز	 استخدام	 ذلك	 في	 )بما	 األمامية	 الخطوط	 في	
	ما	كانت	عنيفة	للغاية.	في	بعض	األحيان	ال	ترسل	

ً
االستجابة	إلى	مبادرة	إنقاذ	وادي	بسري	غالبا

	من	ذلك	ترسل	قوات	أمن	غير	رسمية	ترتدي	مالبس	مدنية	
ً
السلطات	الشرطة	أو	الجيش	وبدال

ملهاجمة	املتظاهرين.

إلى	 االنضمام	 الناس	 يخ�شى	 هل	 باالحتجاجات؟	 القيام	 اآلمن	 من	 كان	 إذا	 عما	 سئل	 وعندما	
الحركات؟	أجاب	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	السؤال	ال	يتعلق	بالخوف،	بل	يتعلق	
	إن	ذلك	

ً
	أو	ال	وهل	هو	جزء	من	مصفوفة	القيم؟	وأضاف	قائال

ً
أكثر	بما	إذا	كان	االنضمام	مفيدا

	على	املوقع	داخل	لبنان.
ً
يعتمد	أيضا

ببيروت(	هناك	 )مقارنة	 البعيدة	 املناطق	 في	 لذلك	 أكثر	قسوة	 كانت	االستجابة	 ففي	طرابلس	
.
ً
	لحقيقة	أن	هذه	املجتمعات	أصبحت	أكثر	نسيانا

ً
مخاوف	أكبر	من	االنضمام	نظرا

واملضايقة	 لإلصابة	 لالحتجاجات	 األمامية	 الخطوط	 في	 ناشطون	 أو	 أفالم	 تعرض	صناع	 وقد	
من	قبل	السلطات	فيما	تم	اعتقال	آخرين	كما	ذكر	بعض	من	تمت	مقابلتهم.	لم	يكن	هذا	في	
	بعض	قضايا	

ً
	خالل	حملة	بسري.	كانت	هناك	أيضا

ً
الغالب	خالل	االنتفاضات	فقط،	ولكن	أيضا

التنمر	واملضايقة	املتعلقة	بمشاريع	املحاجر	وتعدين	امللح	وتم	منع	الصحافيين	من	تغطية	بعض	
القضايا	ذات	الصلة.	وأضاف	من	أجريت	معهم	املقابالت	أنه	كان	هناك	املزيد	من	املضايقات	
والبلطجة	واإلفراط	في	استخدام	اإلجراءات	القانونية	واملحكمة	العسكرية.	وقد	امتدت	حاالت	
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املضايقة	والتنمر	واالعتقاالت	هذه	في	بعض	األحيان	إلى	أولئك	الذين	يعملون	في	القضايا	البيئية.	
	على	ذلك.

ً
	بارزا

ً
ويعتبر	روالند	نصور	الذي	شارك	في	حملة	بسري	مثاال

	
ً
وبشكل	عام	فإن	قوانين	التجمع	الحالية	وقوانين	العقوبات	ذات	الصلة	تعتبر	غامضة	وغالبا
تجريم	 أو	 منع	 أو	 إسكات	 محاوالت	 فإن	 ذلك	 جانب	 إلى	 واضحة.	 تعريفات	 أو	 معايير	 بدون	
التجمعات	التي	تنتقد	أو	تعارض	قرارات	الحكومة	أو	أفعالها	تتعارض	مع	الجوهر	الديمقراطي	
لحرية	التجمع	السلمي	على	النحو	املنصوص	عليه	في	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	

والسياسية	واإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان.

حرية التعبير. 4.1.1
تعتبر	املادة	)13(	هي	القانون	األسا�شي	لحرية	التعبير	وكذلك	البالد	لديها	بعض	القوانين	املتعلقة	
باإلعالم	والصحافة.	لكن	الدولة	امتنعت	عن	التوقيع	على	بيان	التحالف	العالمي	لإلعالم	الداعم	

لحرية	اإلعالم.

القيود	املفروضة	على	الصحافة	واألمن	السيبراني	 إن	وجود	قوانين	ملكافحة	التشهير	وكذلك	
يهدد	حرية	التعبير	داخل	البالد	حيث	تجرم	املادة	)3854(	من	قانون	العقوبات	التشهير	والقذف	
ضد	املوظفين	العموميين	بينما	قد	تؤدي	املادة	)3845(	إلى	السجن	ملدة	تصل	إلى	عامين	ضد	كل	
	من	سبتمبر	2018	فإنه	

ً
من	يهين	الرئيس	أو	العلم	أو	الشعار	الوطني.	عالوة	على	ذلك	واعتبارا

يجب	على	األفراد	تسجيل	رقم	تعريف	الجهاز	املحمول	الدولي	الخاص	بهم.

في	اآلونة	األخيرة	وما	زالت	تشهد	سلسلة	من	االحتجاجات	الوطنية.	ففي	عام	 البالد	 وشهدت	
األوضاع	 تدهور	 في	ظل	 لها	 املخطط	 الضريبية	 الزيادات	 على	 كرد	 االحتجاجات	 بدأت	 	2019
االقتصادية.	وتصاعدت	لتعكس	إدانة	واسعة	للطائفية	والفساد	واألوضاع	االقتصادية	وغياب	
املساءلة	وفاقمها	كذلك	الفشل	في	توفير	الخدمات	األساسية.	وقد	قوبلت	تلك	االحتجاجات	
من	 العديد	 إصابة	 إلى	 أدى	 مما	 للدموع	 املسيل	 والغاز	 املياه	 خراطيم	 ذلك	 في	 بما	 بالقوة	

املتظاهرين	نتيجة	لذلك.

الوصول إلى التمويل. 1.1.1
تعتمد	 باملناخ	 املتعلقة	 أو	 البيئية	 القضايا	 في	 التي	تعمل	 املدني	 العديد	من	منظمات	املجتمع	
	الختالف	

ً
على	العمل	الطوعي	وهذا	بدوره	يحد	من	قدرتها	على	القيام	بالعمل	املطلوب.	ونظرا

االحتياجات	واألولويات	هناك	موارد	محدودة	متاحة	لبعض	املنظمات	غير	الحكومية	مما	يجعل	
	ألحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	“األمر	

ً
	بشكل	كبير	من	قبل	املانحين.	وفقا

ً
العمل	مدفوعا

كله	يتعلق	بالتمويل	–	إذا	كان	لدى	املانح	أجندة	للطاقة	املتجددة	فإن	املنظمة	تحول	مشروعها	
إلى	الطاقة	املتجددة”.	لذلك	يتم	وضع	الكثير	من	جدول	األعمال	من	قبل	املانحين	وبالتالي	تبني	
املنظمات	جداول	أعمالها	على	دعوات	تقديم	العروض	وليس	ما	هو	مطلوب	على	أرض	الواقع.	
	لذلك	تقوم	املنظمات	بتغيير	مجال	تركيزها	مما	يحد	من	استمرارية	املشاريع	طويلة	األجل.	

ً
ووفقا

يؤدي	التوافر	املحدود	لألموال	إلى	زيادة	املنافسة	بين	املنظمات	والذي	يؤثر	بدوره	على	قدرتها	
.
ً
على	التعاون	والتنسيق	معا
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وبسبب	 الحالية	 املساحة	 ضمن	 أنه	 حقيقة	 إلى	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 أحد	 أشار	
	ما	تريد	املنظمات	أن	تشعر	وكأنها	“فريدة	من	نوعها”	وبالتالي	

ً
دعوات	التمويل	املحدودة	غالبا

تحاول	العثور	على	مشاريع	وأنشطة	ذات	شهرة	عالية	وليست	عالية	التأثير.

التي	 التحديات	 تفاقمت	 فقد	 	
ً
أيضا مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 من	 العديد	 شارك	 كما	

تواجه	املجتمع	املدني	بسبب	األزمة	املالية	والسياسية	الراهنة	التي	حّدت	من	قدرة	املنظمات	
غير	الحكومية	على	الوصول	إلى	التمويل	من	الخارج	من	خالل	البنوك	املحلية	مما	حد	في	النهاية	

من	قدرتها	على	العمل.

	إلى	
ً
كما	أن	التدهور	املتزايد	في	عالقة	وِثقة	املجتمع	املدني	في	الحكومة	وسلطات	الدولة	يؤدي	أيضا

	عدم	تمرير	
ً
مجموعة	من	التحديات.	على	سبيل	املثال	تطلب	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	أيضا

أموالها	عبر	الحكومة	بسبب	الفساد	واسع	النطاق،	األمر	الذي	قد	ال	يسمح	به	جميع	املانحين.

فيما	يتعلق	بوضع	املجتمع	املدني	بعد	انتفاضة	17	أكتوبر	قدم	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
	من	الرقابة	على	منظمات	

ً
بعض	األفكار	حول	تأثير	االحتجاجات	حيث	شهدت	االنتفاضات	مزيدا

املجتمع	املدني	من	قبل	السلطات.	باإلضافة	إلى	ذلك	ومنذ	انفجار	عام	2020	تنأى	املزيد	من	
منظمات	املجتمع	املدني	بنفسها	عن	الحكومة	واألحزاب	السياسية	بسبب	انعدام	الثقة.

	ملنظمات	املجتمع	املدني	وال	سيما	بالنظر	إلى	مجاالت	األولوية	املختلفة	
ً
	عاما

ً
يمثل	التمويل	تحديا

والعدد	الكبير	من	املنظمات	ومتطلبات	املانحين.	ومع	ذلك	تواجه	منظمات	املجتمع	املدني	في	
	في	الحسابات	املصرفية	بسبب	

ً
إلى	أموالها	املجمدة	حاليا لبنان	تحديات	إضافية	في	الوصول	

األزمة	املالية	مما	أدى	إلى	اضطرار	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	الحد	من	أنشطتها.	وبسبب	أزمة	
السيولة	لم	يتمكن	اللبنانيون	من	الوصول	إلى	الكثير	من	أموالهم	املودعة	في	البنوك	في	حين	

خفضت	البنوك	سقف	سحب	العمالت	األجنبية.

الحصول على المعلومات. 4.1.1
في	 الحق	 القانون	على	 2017	حيث	ينص	 في	سنة	 املعلومات	 إلى	 الوصول	 لبنان	قانون	 اعتمد	
التعبير	والوصول	إلى	املعلومات	بما	يتما�شى	مع	املادة	)19(	من	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	
تطوير	 ضمان	 إلى	 القانون	 يهدف	 كما	 والسياسية.	 املدنية	 بالحقوق	 الخاص	 الدولي	 والعهد	
	لهدف	األمم	املتحدة	

ً
مؤسسات	فعالة	وشفافة	وخاضعة	للمساءلة	على	جميع	املستويات	وفقا

للتنمية	املستدامة	رقم	16	وكذلك	تطبيق	معايير	عالية	من	الشفافية	ومحاربة	الفساد.

هناك	قضية	أخرى	تتمثل	في	إمكانية	الوصول	إلى	البيانات	واملعلومات	حيث	يتعذر	على	املجتمع	
	مراجعة	مشاريع	القوانين	

ً
املدني	الوصول	إلى	االجتماعات	البرملانية	أو	محاضرها	وال	يمكنه	أيضا

قبل	التصديق	عليها.	وبحسب	من	تمت	مقابلتهم	فإنه	ال	توجد	وسيلة	متاحة	للوصول	إلى	مشاريع	
القوانين	وهناك	قانون	الوصول	إلى	املعلومات	الذي	تم	التصديق	عليه	لكنه	ال	يمتد	أثره	إلى	
	ويقف	في	طريق	أي	شفافية.	هذا	يعني	أنهم	

ً
هذه	الوثائق	ورئيس	مجلس	النواب	يمنع	ذلك	أيضا

.	ويمتد	هذا	
ً
غير	قادرين	على	مراجعة	تأثيرهم	على	البيئة	أو	معرفة	الخطط	الحكومية	مسبقا

إلى	الجمهور	حيث	إن	الناس	ليسوا	على	دراية	بحقوقهم	في	الوصول	إلى	هذه	الوثائق	وقد	أصبح	
	ال	يتجزأ	من	الثقافة.

ً
هذا	االفتقار	إلى	الشفافية	جزءا
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وتكاليف	 التمويل	 بسبب	مشاكل	 متوفرة	 غير	 البيئية	 املراقبة	 بيانات	 فإن	 ذلك	 إلى	 باإلضافة	
الصيانة	حيث	تم	إغالق	محطات	املراقبة	األرضية	مما	أدى	إلى	عدم	توفر	البيانات.	أما	بالنسبة	
واألرشفة	 القديمة	 اإللكترونية	 املواقع	 بسبب	 إليها	 الوصول	 يمكن	 فال	 املوجودة	 للبيانات	

والحاجة	إلى	اتصاالت	شخصية	للتنقل	في	هذه	البيروقراطية.

في	حين	أن	القوانين	مثل	قانون	الوصول	إلى	املعلومات	تعتبر	خطوة	إلى	األمام	في	البالد،	تؤكد	
منظمة	حقوق	اإلنسان	أن	السلطات	لم	تمتثل	للقانون	ولم	تن�شئ	الحكومة	هيئة	مخصصة	
	لتقرير	مشترك	لسنة	2020	يواجه	نشطاء	حقوق	اإلنسان	وكذلك	

ً
لإلشراف	على	تنفيذه.	ووفقا

بما	 النطاق	 تهديدات	ومضايقات	واسعة	 الحكومة	 باإلصالح	ومساءلة	 يطالبون	 الذين	 أولئك	
في	ذلك	االعتداءات	الجسدية	واالنتقام	والتهديدات	بالتصفية	الجسدية	بسبب	مشاركتهم	في	
	وقبل	كل	�شيء	تمنح	الطريقة	التي	يتم	بها	وضع	القانون	سلطة	

ً
املناصرة	املشروعة	والسلمية.	أوال

تقديرية	كبيرة	للسلطات	والتي	يمكن	استخدامها	ملنع	التجمعات	التي	تعتبر	غير	قانونية	)املركز	
الدولي	للقوانين	املجتمع	املدني	2018(.	إلى	جانب	ذلك	يمكن	أن	يؤدي	عدم	االلتزام	بالقوانين	
وعليه	 	.)2016 لبنان	 دعم	 )مركز	 السجن	 حتى	 أو	 املفرطة	 والعقوبات	 الحظر	 إلى	 اللبنانية	
فإن	هذه	األمور	تقوض	قدرة	منظمات	املجتمع	املدني	والصحافيين	وقدرة	األفراد	على	انتقاد	
	ملنظمة	حقوق	االنسان	فقد	كان	هناك	نمط	لتوجيه	

ً
الحكومة	أو	العمل	على	املناصرة.	ووفقا

تهم	جنائية	ومقاضاة	حتى	أولئك	الذين	ينتقدون	السلطات	الحكومية	بشكل	سلمي.	عالوة	على	
	
ً
ذلك	أفاد	مرصد	سيفيكوس	العالمي	أن	الدولة	تقمع	أصوات	النشطاء	بينما	تستخدم	أيضا
قانون	العقوبات	لتجريم	األفراد	من	خالل	النكات	فقط	أو	التعليقات	الساخرة	أو	أي	انتقادات	
للمسؤولين	الحكوميين	والشخصيات	الدينية.	عالوة	على	ذلك	وبسبب	القيود	املفروضة	على	
لت	عدة	جهات	لبنانية	ودولية	في	عام	2020	“تحالف	الدفاع	عن	حرية	التعبير	

ّ
حرية	التعبير	شك

في	لبنان”	للرد	على	محاوالت	السلطات	قمع	حرية	التعبير	والرأي	في	البالد.

فيما	يتعلق	بااللتزام	بقانون	الوصول	إلى	املعلومات	وجدت	دراسة	أجرتها	مبادرة	غربال	واملنظمة	
الدولية	للتقرير	عن	الديمقراطية	أن	31	في	املائة	فقط	من	هيئات	الحكومة	املركزية	استجابت	
لطلبات	الحصول	على	املعلومات	وفقط	45	في	املائة	منها	نفذت	ذلك	ضمن	املهلة	القانونية.	وقد	
أكدت	دراسة	استقصائية	أجرتها	املنظمة	الدولية	للتقرير	عن	الديمقراطية	التناقض	الحالي	بين	
ما	هو	مطلوب	من	قبل	قانون	الوصول	إلى	املعلومات	وما	يتم	ممارسته.	على	سبيل	املثال	أظهرت	
النتائج	أن	نصف	البلديات	فقط	وجميع	االتحادات	ذكرت	أنها	تنشر	جميع	املعلومات	املطلوبة	
االفتقار	 هذا	 مسبق.	 تخطيط	 دون	 انتقائي	 بشكل	 املعلومات	 تقديم	 تفضل	 ذلك	 من	 	

ً
وبدال

املعلومات	 إلى	 الوصول	 البيئية	على	 املدني	 املجتمع	 تعقيد	قدرة	منظمات	 يزيد	من	 للشفافية	
التي	تحتاجها	ملواصلة	مناصرتها.

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 4.1.1
ليس	هناك	من	ينكر	أن	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	وعمليات	اإلغالق	الناتجة	عنه	كان	لها	
آثار	كارثية	على	كل	جوانب	الحياة	والتي	امتدت	إلى	عمل	املجتمع	املدني	ونشاطه	وكذلك	الحوكمة	
والترتيبات	املؤسسية	والبرامج	املختلفة.	كما	أثارت	حالة	الطوارئ	الالحقة	بسبب	الجائحة	بعض	
ستخدم	إلسكات	

ُ
املخاوف	املتعلقة	بحقوق	اإلنسان	وخاصة	بشأن	ما	إذا	كانت	هذه	القوانين	ت

املعارضة	وكبح	جماح	أنشطتها.
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في	 البالد	 واجهتها	 أزمات	 عدة	 من	 	
ً
واحدة املستجد	 كورونا	 فيروس	 جائحة	 كانت	 لبنان	 وفي	

السنوات	القليلة	املاضية	بما	في	ذلك	انفجار	أغسطس	وحرائق	الغابات	واألزمة	املالية	والعديد	
	للمنظمة	الدولية	للتقرير	عن	الديموقراطية	فقد	استخدمت	السلطات	

ً
من	االنتفاضات.	ووفقا

أنظمة	األحكام	العسكرية	املثيرة	للجدل	إلى	حد	كبير	بما	في	ذلك	خطة	التعبئة	العامة	وحالة	
الطوارئ.	وتعتبر	هذه	اإلجراءات	غير	مسبوقة	وتسلط	الضوء	على	املخاوف	املستمرة	بشأن	حالة	
سيادة	القانون	في	البالد.	ومع	ذلك	سيكون	من	املضلل	الحديث	في	هذه	القوانين	على	أنها	مرتبطة	
	مع	االحتجاجات	واالنتفاضات	املختلفة	التي	

ً
بجائحة	فيروس	كورونا	املستجد	ألنها	تتزامن	أيضا

تحدث	في	البالد	وخاصة	بعد	االنفجار.	ومع	ذلك	يمكن	استخدام	فرض	اإلغالق	للحد	من	أي	
احتجاجات	أو	مظاهرات	أخرى.

منظمات المجتمع المدني والتعاون . 4.1.1
الحكومي

إن	مدى	استشارة	املجتمع	املدني	أو	مشاركته	في	الوزارات	والقرارات	الحكومية	املتعلقة	بالبيئة	
أو	العمل	املناخي	محدود	بشكل	واضح	حيث	أشار	العديد	من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
“إنهم	 القرار.	 صنع	 في	 املشاركة	 في	 بل	 علني،	 بشكل	 الحديث	 ليست	 البلد	 في	 املشكلة	 أن	 إلى	
]الحكومة[	يستمعون	إليك	وال	يمنعوك	من	التعبير	عن	صوتك	لكن	مسألة	اتخاذ	القرار	هي	
مسألة	عالقة	بين	األحزاب	السياسية	املختلفة	ومصالحهم	وهذا	يمثل	عقبة	كبيرة	ألنهم	يركزون	
بشدة	على	“املصلحة	“وهناك	مستويات	عالية	من	الفساد”.	هذا	صحيح	وبشكل	خاص	فيما	
	ألحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فإن	

ً
يتعلق	بالقرارات	البيئية	التي	تتعلق	باالقتصاد.	وفقا

النهاية	 في	 ولكن	 والبرملان،	 الجمهور	 مع	 التقارير	 ومناقشة	 للحديث	 للناشطين	 مساحة	 هناك	
يتلخص	األمر	فيمن	يتخذ	القرارات.

وأضاف	آخر	أن	الحكومة	ال	تشرك	الجمهور	أو	منظمات	املجتمع	املدني	في	القوانين	واملراسيم.	
على	سبيل	املثال	املرسوم	املتعلق	بمصايد	األسماك	وصيد	األسماك	الذي	تم	تغييره	في	السنوات	
أو	من	قبل	منظمات	 كانت	عامة	 أو	استشارة	سواًء	 أي	مشاركة	 تكون	هناك	 أن	 األخيرة	دون	

املجتمع	املدني	في	وضع	هذه	القوانين	والسياسات.

وباملثل	فيما	يتعلق	بقوانين	إدارة	النفايات،	حيث	عمل	ائتالف	إدارة	النفايات	على	قانون	تم	
	وتم	تقديمه	إلى	الوزراء	والبرملانيين،	ولكن	القانون	لم	يتم	تنفيذه.	

ً
	وكامال

ً
تصميمه	ليكون	شامال

“إنهم	يريدون	فقط	أن	يصفق	لهم	الجمهور،	ولكنهم	ال	يشاركونهم”.

وأكد	العديد	ممن	تمت	مقابلتهم	أنه	على	الرغم	من	وجود	قواعد	مكتوبة	بشأن	املشاركة	العامة	
في	صنع	القرار	إال	أنها	فقط	مجرد	حبر	على	ورق،	وأضاف	أحدهم	أنه	ليس	من	الواضح	ما	الذي	
	ما	يعتمد	على	الوزير	وكيفية	تعامله	مع	

ً
	أن	األمر	غالبا

ً
يعنيه	“إشراك	املجتمع	املدني”؟	موضحا

ذلك	لكنه	ال	يتم	ترسيخه	أو	تأسيسه	كعملية	واقعية.	عندما	ُسئل	عما	إذا	كان	املجتمع	املدني	
يعتبر	من	أصحاب	املصلحة	على	الطاولة	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم:	“ال	يوجد	
	طاولة	يمكن	الدعوة	إليها	عندما	يتعلق	األمر	باملشاريع	البيئية.	وخذ	مشروع	بسري	على	

ً
أصال

سبيل	املثال	ففي	مرحلة	ما	طلبوا	تقديم	اآلراء،	وقد	تم	ذلك	من	قبل	البنك	الدولي،	ولم	يكن	
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سوى	مجرد	استشارة	خاصة	باملجتمع	املدني.	أما	في	حاالت	أخرى	فليس	من	الواضح	ما	إذا	كانت	
قد	تمت	دعوتهم	أو	ما	إذا	كانت	هناك	أي	مشاركة	عامة“.

املشاريع	 في	 الواقع	 أرض	 على	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 مع	 املشاركة	 مستوى	 فإن	 ذلك	 ومع	
	ما	يعتمد	على	نوع	املانح،	ويمكن	القول	إن	بعض	املانحين	لديهم	

ً
واالستراتيجيات	املمولة	غالبا

مرونة	في	هذا	املجال	ومن	املرجح	أن	يمولوا	منظمات	املجتمع	املدني	مباشرة	لكن	البعض	اآلخر	
	على	التوافق	مع	الوزارات	والحكومة.	لكن	الوزارات	هنا	ال	

ً
مثل	األمم	املتحدة	يحرصون	كثيرا

تطوير	 في	 الدولية	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 على	 كثيرا	 يعتمدون	 وهم	 الدولة	 بالضرورة	 تعني	
إنه	عند	عقد	االجتماعات	بغرض	 الذين	تمت	مقابلتهم	 االستراتيجيات.	قال	أحد	األشخاص	
	بشكل	مسبق،	

ً
تحديد	أصحاب	املصلحة	فإنهم	يجلبون	منظمات	املجتمع	املدني	املعروفة	جيدا

	ما	تكون	غير	موجودة	ألنهم	ال	يتمتعون	بالظهور	أو	ال	يريدون	
ً
ولكن	املجموعات	األصغر	التي	غالبا

غير	 املنظمات	 نفس	 	
ً
دائما إنها	 يتم	دعوتها،	 ال	 فإنه	 الوزارات	 مع	 واحدة	 الجلوس	على	طاولة	

الحكومية	التي	تظهر	أو	يتم	تمثيلها.	ومن	ناحية	أخرى	تجدر	اإلشارة	إلى	أن	العديد	من	منظمات	
املجتمع	املدني	ال	تريد	العمل	مع	الحكومة	فهي	تفضل	عدم	االنخراط	في	هذا	املجال	وخاصة	

بعد	عام	2015	وأكثر	بعد	االنفجار.

فإن	 العام	 للقطاع	 مساءلة	 وجود	 لعدم	 	
ً
نظرا أنه	 مرات	 عدة	 كر	

ُ
ذ وقد	 لالهتمام	 املثير	 ومن	

منظمات	املجتمع	املدني	هي	التي	تقود	وتدفع	لالنخراط	في	املشاريع	فهم	أكثر	نشاطا	من	القطاع	
لضمان	 املشاريع	 املدني	جميع	 املجتمع	 يراقب	 الخصوص	 وجه	 على	 األخيرة	 اآلونة	 وفي	 العام.	
إلى	مزيد	من	املعلومات	ومعرفة	كل	ما	 	للوصول	

ً
العام	ويدفع	الجمهور	أيضا القطاع	 مساءلة	

يحدث.	وتضغط	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	من	أجل	قوانين	املشاركة	العامة	باإلضافة	إلى	
الضغط	من	أجل	حضور	الجلسات	البرملانية	والوصول	إلى	محاضر	الجلسات	وهو	أمر	ال	يمكنهم	
.	فقد	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم:	“بعد	ثورة	2019،	كان	الناس	يتوقون	

ً
فعله	حاليا

للحصول	على	مزيد	من	املعلومات	والتفاصيل	حول	كل	�شيء	ومعرفة	ما	الذي	يحدث	والدور	
	يبدو	أن	صانعي	القرار	يرغبون	

ً
الذي	يمكن	أن	يلعبه	املواطنون	وما	يفعله	صناع	القرار،	وأيضا

في	االستماع	أكثر	للجمهور،	لكن	من	غير	الواضح	أنهم	بفعلهم	هذا	يريدون	فقط	أن	يظهروا	
	لهم	نوايا	صادقة	في	اشراك	املجتمع	املدني”.

ً
بمظهر	الئق	أو	أنهم	فعال

لذا	يبقى	االفتقار	إلى	الشفافية	والقدرة	على	املشاركة	بطريقة	مؤسسية	من	ضمن	التحديات	
التي	تواجه	املجتمع	املدني	فعلى	سبيل	املثال	املادة	)134(	من	الالئحة	الداخلية	ملجلس	النواب	
والتي	تنص	على	أن	الجلسات	النيابية	يجب	أن	تكون	سرية	ما	لم	يقرر	رئيس	اللجنة	خالف	ذلك	

	عدم	وجود	قوانين	بشأن	االستشارة	العامة.
ً
وأيضا

باإلضافة	إلى	القضايا	املختلفة	التي	تمت	مناقشتها	في	األقسام	السابقة	تمت	مشاركة	التحديات	
التالية	التي	تواجه	الفضاء	البيئي	الخاص	باملجتمع	املدني.	أحد	التحديات	الرئيسية	التي	أثيرت	
بشكل	متكرر	هو	امكانية	ربط	األزمات	املتنافسة	والقضايا	البيئية	بهذه	القضايا	االجتماعية	
واإلنسانية.	وشارك	آخرون	في	املشاعر	املتعلقة	بالتصورات	العامة	لتغير	املناخ.	ففي	املنطقة	
يزال	 وال	 املثال.	 على	سبيل	 املناخ	 وقضايا	 التلوث	 بين	 الربط	 على	 قادر	 غير	 الجمهور	 يزال	 ال	
العمل	املناخي	غير	مدمج	في	وجهات	النظر	الفردية	للقضايا	البيئية.	واملواطن	العادي	من	جهته	
ال	يربط	ويرى	تغير	املناخ	على	أنه	واقع	معاش،	حتى	لو	كان	على	دراية	بالقضايا	البيئية	األخرى،	

إنهم	ببساطة	ال	يرون	أنه	يؤثر	على	حياتهم	خاصة	على	املدى	الطويل.
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القسم 4 – لبنان

كما	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	هناك	الكثير	من	القوانين	الجيدة	لكنه	لم	
عقد	هذا	األمر	

ُ
يتم	تنفيذها	بسبب	االختالفات	السياسية	بين	األحزاب	واالنتخابات	البرملانية	ت

	يفكرون	فقط	في	كيفية	الفوز	أو	التنافس.	وبالتالي	عادة	ما	تضيع	مطالب	
ً
ألن	السياسيين	دائما

املواطن	بين	الدورات	االنتخابية.	وفيما	يتعلق	بمسألة	الثقة	بين	املجتمع	املدني	والحكومة	أعرب	
أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	عن	أن	هناك	طريق	طويل	ال	بد	من	عبوره	من	أجل	بناء	
تلك	الثقة	بينما	بعض	الوزراء	والنواب	يقومون	بإعاقة	فكرة	املشاركة	العامة.	عالوة	على	ذلك،	
	وهم	ال	يشاركون	سوى	املجتمع	املدني	املقرب	

ً
ُينظر	إلى	األحزاب	السياسية	على	أنها	عائق	أيضا

	التحدي	املتمثل	في	التعاون	مع	منظمات	املجتمع	املدني	
ً
.	هناك	أيضا

ً
منهم	وهذا	يقلل	الثقة	أيضا

.
ً
	طويال

ً
	ما	تتطلب	وقتا

ً
األخرى	وإقامة	شراكات	مستدامة	معها	والتي	غالبا

وبحسب	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فإن	منظمات	املجتمع	املدني	املشاركة	في	القضايا	
البيئية	واملناخية	تنقسم	إلى	فئتين	عريضتين:	املنظمات	الشعبية	املحلية	املوجودة	في	الخطوط	
	
ً
	وتسييسا

ً
األمامية	)مثل	تلك	املشاركة	في	حملة	بسري(	وغيرها	من	املنظمات	التي	هي	أكثر	ارتباطا

)حتى	لو	ادعت	أنها	ليست	كذلك(	ومعروفة	بالعمل	مع	الدولة	واملنظمات	الدولية.	هذا	االنطباع	
.
ً
ردده	اآلخرون	أيضا

فيما	يتعلق	بأنواع	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تعمل	على	هذه	القضايا	أشار	أحد	األشخاص	
الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	أن	“األشخاص	األكثر	تطرف	هم	من	دعاة	حماية	البيئة،	ولكن	ليس	

كل	دعاة	حماية	البيئة	متطرفين”.

وفيما	يتعلق	بتسييس	فضاء	املجتمع	املدني	البيئي	أو	املناخي	وحول	ما	إذا	كانت	هذه	املنظمات	
مثل	 مختلفة	 عوامل	 على	 يعتمد	 األمر	 أن	 إلى	 تشير	 الردود	 معظم	 كانت	 محايدة	 أو	 سياسية	
	
ً
أيضا 	طبيعة	تمويلها.	ومع	ذلك	يعتمد	ذلك	

ً
السياسية	وأيضا أو	األحزاب	 بالحكومة	 االرتباط	

على	ما	يجري	في	سياق	الدولة	األوسع	فعلى	سبيل	املثال	بعد	انتفاضات	عام	2015	قالت	بعض	
املنظمات	إنها	تعارض	ما	يجري	مع	الحكومة	لكن	ليس	من	الواضح	ما	يعنيه	ذلك	في	الواقع.

ومع	ذلك	أضاف	آخر	أن	السؤال	عن	نوع	الحلول	البيئية	التي	نفكر	فيها	أمر	مهم؟	هل	هو	ذلك	
النوع	من	الحلول	التي	تقدمها	األمم	املتحدة؟	فمن	املهم	أن	نضع	في	الحسبان	أي	نوع	نفكر	فيه؟	
كيف	تتشكل	الحلول؟	ومن	الذي	يشكلها؟	على	سبيل	املثال	هل	هي	قائمة	على	األعمال	التجارية	

أو	تعتمد	على	القطاع	الخاص؟

خالل	 من	 املنوال	 هذا	 على	 الدولية	 أو	 املحلية	 سواًء	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 بعض	 تعمل	
	من	الحلول	األساسية	والهيكلية	والشعبية	

ً
أهداف	التنمية	املستدامة	وتخضير	االقتصاد	بدال

“وما	 الشعبية.	 املنظمات	 من	 أكثر	 أموال	 لديها	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 هذه	 والتصاعدية.	
الهدف	من	إعادة	تقديم	نفس	الحلول	غير	العادلة؟”	لذلك	فإن	مسألة	إشراك	القواعد	الشعبية	

واملجتمع	املدني	املحلية	والجمهور	في	الخطط	والحلول	أمر	بالغ	األهمية.

تضمنت	بعض	التأمالت	اإلضافية	بشأن	الحركات	املناخية	الحالية	أنه	تم	تبني	لغة	االحتجاج	
املناخي	في	الغالب	من	قبل	الشباب	)املدرسة	الثانوية	وما	إلى	ذلك(.	قال	أحد	األشخاص	الذين	
املنطقة.	 في	 	

ً
حقا تعمل	 ال	 املستقبل	 أجل	 من	 الجمعة	 أيام	 مثل	 األنشطة	 أن	 مقابلتهم	 تمت	

“تكتيكات	وأدوات	هذه	األنواع	من	الحركات	تعمل	في	أوروبا	لكنها	ال	تعمل	في	منطقتنا”.	مع	ذلك	
وبشكل	عام	ال	توجد	احتجاجات	مناخية	فقط	باملعنى	املطلوب.	أحد	التعليقات	التي	تم	اإلدالء	
بها	هو	كيف	يمكنك	التعبئة	من	أجل	ذلك	عندما	يكون	هناك	الكثير	من	القضايا	األخرى	املرئية	



	وليست	واضحة	وهذا	هو	التحدي	املتمثل	في	قضية	
ً
بشكل	مباشر؟	آثار	تغير	املناخ	مخفية	قليال

تغير	املناخ.	كما	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم:	“لست	بحاجة	إلى	شخص	يخبرك	
بوجود	مشكلة	في	الصرف	الصحي	عندما	ترى	أنابيب	الصرف	الصحي	مدمرة	في	الشوارع.”	وُينظر	
إلى	معظم	املشكالت	أنها	بسبب	سوء	اإلدارة	الحكومية؛	نعم	هناك	مشكلة	تتعلق	بتأثيرات	املناخ	

	إلى	حد	كبير	بسبب	سوء	اإلدارة.
ً
لكن	هذه	التأثيرات	تزداد	سوءا

	ما	تكون	
ً
هناك	ارتباط	دائم	بين	قضايا	املناخ	والقضايا	السياسية	في	هذه	االحتجاجات	ونادرا

الحركات	مرتبطة	فقط	باملناخ	أو	البيئة.	هذه	االحتجاجات	املناخية	الخالصة	هي	خاصة	بطبقة	
	من	القاعدة	الشعبية	أو	الريفية	على	سبيل	املثال.	لذلك،	

ً
	بدال

ً
	غربيا

ً
معينة	وتستخدم	نموذجا

في	هذه	األماكن	 بها	تقديمه	 يتم	 التي	 املناخي	والطريقة	 العمل	 	بشأن	
ً
في	حين	أن	هناك	نشاطا

	كقضية	أو	تهديد.	
ً
،	فإن	مشهد	تغير	املناخ	يعتبر	غائبا

ً
العامة،	حتى	في	املجتمعات	األكثر	ارتباطا

على	سبيل	املثال	كانت	حرائق	الغابات	مرتبطة	باملناخ	وأثارت	احتجاجات،	وكانت	ناجمة	عن	
تغير	املناخ،	لكن	الناس	لم	يتحدثوا	عن	الحرائق	فيما	يتعلق	بتغير	املناخ	وهذا	أمر	يمكن	تفهمه	
حيث	ُيرى	أن	السلطات	تسببت	في	املزيد	من	الضرر	على	األرض	أكثر	من	الضرر	الذي	يسببه	
تغير	املناخ.	يجادل	البعض	بأن	الحديث	عن	تغير	املناخ	ينتقص	أو	يستبعد	دور	السياسيين	
ورجال	األعمال	الذين	ساهموا	في	التدهور	الحاصل،	لذلك	ال	يزال	النقاش	قصير	النظر	فيما	
	ألحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	بسبب	فيروس	كورونا	

ً
يخص	تأثير	تغير	املناخ.	وفقا

املستجد	واألزمة	املالية	واالنفجار	فإن	البيئة	ليست	أولوية	بسبب	املفاجئة	والصدمة	الناجمة	
عن	االنفجار	واألزمة	املالية.	“ال	يمكننا	التفكير	في	البيئة	بالنظر	إلى	هذه	املشكالت	املوجودة	

بسبب	عدم	االستقرار	’الذي	يتم	التخطيط	له‘	في	البالد”.

ومع	ذلك	هناك	بعض	األعمال	االخرى	التي	يتم	إنجازها	باإلضافة	إلى	أمثلة	مثل	بسري.	قال	أحد	
األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	في	املجال	البيئي	يوجد	مجتمع	مدني	بدرجة	ممتازة	ويتم	
	)هذا	ما	يبدو	من	الخارج(.	ووجدت	بالفعل	نماذج	

ً
	هاما

ً
تمكينهم	ولديهم	برامج	قوية	ويلعبون	دورا

حقيقية	قام	فيها	املجتمع	املدني	بالكثير	من	الجهد	والضغط	وتمكن	من	الدعوة	إلى	تقييمات	
	وإجراء	مشاورات	وتوصيات	عامة.	هذا	يدل	على	القدرة	العالية	

ً
بيئية	استراتيجية	أكثر	شموال

ملنظمات	املجتمع	املدني	البيئية.	ومع	ذلك	هذا	لم	يحدث	إال	بعد	الحمالت	الكبيرة	التي	تقودها	
منظمات	املجتمع	املدني	والتي	تشمل	التعبئة	العامة	والسياسية.

	تم	توضيح	أن	معظم	منظمات	املجتمع	املدني	البيئية	تواجه	مشكالت	بسبب	تسييس	
ً
وأخيرا

القضايا	البيئية	بشكل	متكرر.
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المغرب. 1

المشهد الوطني لتغير المناخ. 1.	
	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	فيما	يتعلق	بتغير	املناخ	وحماية	

ً
ُيعتبر	املغرب	رائدا

البيئة	من	حيث	التزاماته	بالتخفيف	من	تغير	املناخ،	وقد	احتلت	املغرب	املرتبة	الثانية	في	مؤشر	
إلى	ذلك،	أطلقت	الدولة	خطة	املغرب	األخضر	وهي	 2018.	باإلضافة	 أداء	تغير	املناخ	في	عام	
املناخ	 تغير	 من	 للتخفيف	 طموحة	 	

ً
أهدافا تتضمن	 األخضر	 والنمو	 للزراعة	 وطنية	 سياسة	

والتكيف	إضافة	إلى	أهداف	النمو	االجتماعي	واالقتصادي	األخرى.

وكفاءة	 املتجددة	 الطاقة	 في	 االستثمار	 على	 املناخ	 لتغير	 املغربية	 الوطنية	 االستراتيجية	 تركز	
الطاقة	ومجموعة	من	االستراتيجيات	القطاعية	بما	في	ذلك	خطة	املغرب	األخضر	التي	تكمل	
متعددة	 قضية	 باعتباره	 املناخ	 بتغير	 املغرب	 ويعترف	 املناخ.	 لتغير	 الوطنية	 االستراتيجية	
ومصايد	 والزراعة	 املياه	 لقطاعات	 األهمية	 بالغ	 اهتمام	 املغرب	 ويولى	 وشاملة،	 القطاعات	
اتفاقية	 على	 املغرب	 صادقت	 فقد	 ذلك	 على	 عالوة	 والصحة.	 والغابات	 والشواطئ	 األسماك	
باريس	والتزمت	بخفض	انبعاثات	غازات	االحتباس	الحراري	بنسبة	17	في	املائة	إضافية	بحلول	
	
ً
التزاما وأظهر	 املحددة	وطنيا	 املقررة	 يقدم	مساهماته	 بلد	عربي	 أول	 املغرب	 كان	 	.2030 عام	
للطاقة	 أكبر	مجمع	 تعتبر	 والتي	 الطاقة	 لتوليد	 نور	 من	خالل	محطة	 املتجددة	 بالطاقة	 	

ً
ثابتا

الشمسية	في	العالم.	عالوة	على	ذلك	استضاف	املغرب	مؤتمر	األطراف	)COP22(	في	عام	2016 
مما	أدى	إلى	زيادة	في	االنشطة	املتعلقة	بتغير	املناخ	واملنظمات	واملبادرات	البيئية.	خالل	هذه	
الفترة	شهدت	العديد	من	املدن	املغربية	زيادة	في	أنشطة	التوعية	باإلضافة	إلى	مشاركة	الشباب	
ومنظمات	املجتمع	املدني	ومنظمات	املجتمع	املحلي.	وفي	الوقت	الذي	تراجعت	فيه	الفعاليات	
العامة	املتعلقة	بتغير	املناخ	بعد	مؤتمر	األطراف	)COP22(	يواصل	الكثيرون	العمل	على	ذلك	

	بهدف	زيادة	الوعي	ومواصلة	مساءلة	الحكومة.
ً
حاليا

خططها	 لتسهيل	 القائمة	 املختلفة	 والسياساتية	 املؤسسية	 األطر	 من	 	
ً
عددا الدولة	 تمتلك	

املناخية	الطموحة.	باإلضافة	إلى	ذلك،	هناك	العديد	من	الهيئات	اإلدارية	املشاركة	في	األنشطة	
املتعلقة	باملناخ.	إحدى	هذه	الكيانات	الرئيسية	هي	اللجنة	الوطنية	لتغير	املناخ	التي	يرأسها	قسم	
البيئة	وتعمل	كنقطة	محورية	التفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ.	باإلضافة	إلى	
أنه	تم	إنشاء	لجنة	مراقبة	مشتركة	بين	الوزارات	تتألف	من	خبراء	وطنيين	)من	الوكاالت	العامة	
والجامعات	والشركات	االستشارية	وما	إلى	ذلك(.	عالوة	على	أنه	تم	إنشاء	لجنة	التكيف	الوطنية	
من	قبل	وزير	الدولة	للتنمية	املستدامة	والتي	تضم	نقطتي	اتصال	من	كل	من	مؤسسات	لجنة	
املراقبة	املشتركة	بين	الوزارات.	ويوفر	مركز	الكفاءة	املغربي	لتغير	املناخ	منصة	لبناء	القدرات	
وتبادل	املعلومات	حول	تغير	املناخ	يجمع	مختلف	أصحاب	املصلحة	بما	في	ذلك	املجتمع	املدني	
	تتكون	اللجنة	الوطنية	

ً
ويتضمن	قواعد	البيانات	ووثائق	السياسة	األخرى	ذات	الصلة.	وأيضا
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2020	من	ممثلين	عن	السلطات	 املعنية	بتغير	املناخ	والتنوع	البيولوجي	التي	تأسست	في	عام	
عن	 ممثلين	 ثالثة	 إلى	 باإلضافة	 البيئية	 البحوث	 ومؤسسات	 العامة	 واملؤسسات	 الحكومية	

أفضل	منظمات	املجتمع	املدني	العاملة	في	مجال	تغير	املناخ	أو	التنوع	البيولوجي.

بحلول	 املناخ	 تغير	 ملكافحة	 أداة	 املناخ	 لتغير	 املغربية	 السياسة	 تعتبر	 السياسة	 على	مستوى	
وضمان	 واالستدامة،	 التنافسية	 بين	 الجمع	 ركائز:	 أربع	 على	 السياسة	 وتستند	 	.2030 عام	
التنمية	البشرية	والتماسك	االجتماعي،	وتنظيم	النظر	في	القضايا	البيئية	في	التخطيط	الوطني	
لتغير	 املغربية	 السياسة	 تجمع	 املستدامة.	 التنمية	 أجل	 من	 فعالة	 إدارة	 وإنشاء	 والقطاعي،	
املناخ	بين	مختلف	أصحاب	املصلحة	بما	في	ذلك	املجتمع	املدني	وتشمل	قواعد	البيانات	ووثائق	
السياسة	األخرى	ذات	الصلة.	وتشتمل	األهداف	على	رفع	الوعي	والتمكين	وبناء	قدرات	املجتمعات	
واملؤسسات	العامة	والخاصة	كأحد	ركائزها	االستراتيجية	الشاملة.	كما	تكرر	السياسة	االلتزام	
بالنهج	التشاركي	إال	أنه	لم	يرد	ذكر	املجتمع	املدني	صراحة	في	السياسة.	ومع	ذلك	فإن	املادة	
)136(	من	الدستور	تعزز	املشاركة	العامة	وتؤكد	على	املساهمة	التي	قد	يقدمها	املجتمع	املدني	
1999	بشأن	 في	التنمية	املستدامة.	باإلضافة	إلى	ذلك	يؤكد	القانون	اإلطاري	رقم	)12(	لسنة	
البيئة	والتنمية	املستدامة	املادة	)3(	على	أهمية	املشاركة	العامة	في	عملية	صنع	القرار	البيئي	
والوصول	إلى	البيانات	البيئية.	ويعزز	القانون	رقم	)12(	لسنة	1981	بشأن	الخطوط	الساحلية	
)2015(	اإلطار	القانوني	لحماية	السواحل	ودمج	القطاع	الخاص	واملجتمع	املدني	في	صنع	القرار	

إلدارة	السواحل.

 لعام 2015 أهداف التكيف لعامي 2020 
ً
عالوة على ذلك بينت املساهمات املحددة وطنيا

و 2030 والتي تركز على:

	في	املغرب	أي	ذكر	للمجتمع	املدني	أو	منظمات	املجتمع	
ً
ال	تتضمن	املساهمات	املحددة	وطنيا

املدني	أو	املشاركة	العامة.	وتشير	الوثيقة	بإيجاز	إلى	إجراء	عملية	تشاور	مع	أصحاب	املصلحة	
ملدة	عامين	دون	إضافة	مزيد	من	التفاصيل	حول	من	تم	تضمينهم	أو	كيفية	اختيارهم.

حماية السكان في المناطق ا�كثر عرضة للخطر من خالل 
نهج الوقاية من المخاطر.

استخدام التكيف القائم على النظام البيئي لحماية التراث 
الطبيعي والتنوع البيولوجي وموارد الغابات.

االستفادة من ا�دارة المتكاملة لموارد المياه واالستراتيجيات 
ا�خرى لحماية أنظمة ا�نتاج الحساسة للمناخ وال سيما في 

مجال الزراعة.

بناء الوعي بتغير المناخ في جميع أنحاء البالد.
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المشاركة العامة في العمل . 1.1
المناخي

بالنظر	إلى	التزام	املغرب	الراسخ	بالتخفيف	من	آثار	تغير	املناخ	والتكيف	معه	والذي	يتضمن	
التدخالت	السياسية،	يشمل	 الطاقة	املتجددة	وكذلك	 الكبيرة	مثل	مزارع	 	من	املشاريع	

ً
عددا

أجل	 النطاق.	ومن	 وبرامج	وتدخالت	واسعة	 املناخي	مشاريع	ضخمة	 العمل	 تجاه	 الدولة	 نهج	
الحفاظ	على	النهج	التشاركي	على	النحو	املبّين	في	كل	من	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	
	على	نهج	عادل	للعمل	

ً
تغير	املناخ	وأهداف	التنمية	املستدامة	لألمم	املتحدة	مع	الحفاظ	أيضا

واملجتمعات	 املدني	 للمجتمع	 الكاملة	 املشاركة	 فإن	 الصلة،	 ذات	 واملشاريع	 والبيئي	 املناخي	
	ما	يظهر	هذا	الجانب	على	أنه	إجراء	شكلي	فقط.	بعض	

ً
املحلية	أمر	بالغ	األهمية.	ومع	ذلك	غالبا

املشاريع	مثل	الخطة	اإلقليمية	ملعالجة	االحتباس	الحراري	في	سوس	ماسة	ذكرت	أن	مشاورات	
أصحاب	املصلحة	مع	املجتمع	املدني	قد	أجريت	فيما	يتعلق	ببعض	املشاريع	واألنشطة	بما	في	
املدني.	وبحسب	ما	ورد	تمت	دعوة	 الخاصة	واملجتمع	 ذلك	املؤسسات	والهياكل	االقتصادية	
هؤالء	املمثلين	الذين	يمثلون	جميع	املوضوعات	القطاعية	واملستعرضة	طوال	العملية	)اإلطالق	
يقدم	 ال	 ذلك	 ومع	 إلخ(.	 	... املخرجات	 من	 والتحقق	 املحلية	 العمل	 املوجهة	وورش	 واملقابالت	
	من	التفاصيل	حول	توصيات	املجتمع	املدني	أو	تفاصيل	إضافية	حول	كيفية	

ً
التقرير	مزيدا

مشاركتهم.	عالوة	على	ذلك	أفادت	التقارير	أنه	تم	إجراء	العديد	من	املشاورات	وورش	العمل	في	
إعداد	السياسة	الوطنية	لتغير	املناخ	إال	أن	قائمة	هذه	املشاورات	ومن	هم	أصحاب	املصلحة	
أو	محاضر	هذه	املشاورات	ليست	متاحة	بسهولة.	وباملثل	فإن	الدراسات	األخرى	التي	سعت	إلى	
تحديد	أو	فهم	املخاطر	املناخية	ونقاط	الضعف	مثل	تلك	التي	أجراها	البنك	الدولي	والوكالة	
الدولية	 البحوث	 معاهد	 من	 وغيرها	 والزراعة	 األغذية	 ومنظمة	 الدولية	 للتنمية	 األمريكية	
املعلومات	حول	 الكثير	من	 ولكنها	ال	توضح	 املدني،	 املجتمع	 تقاريرها	عملية	إشراك	 في	 تذكر	
العملية	والجهات	الفاعلة	أو	مالحظاتهم.	ومع	ذلك	تشير	التقارير	إلى	الطبيعة	األساسية	ملثل	

هذه	املشاركة.

مع	 االتصال	 لتقارير	 استجابة	 كانت	 سواًء	 للحكومة،	 املتكررة	 التوصيات	 فإن	 لذلك	 نتيجة	
في	اإلشارة	 أو	غيرها	من	املراجعات،	تستمر	 املناخ	 تغير	 اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	
	لتقرير	صادر	عن	برنامج	األمم	

ً
إلى	نقص	أو	محدودية	مشاركة	الجمهور	واملجتمع	املدني.	وفقا

املتحدة	اإلنمائي	وبرنامج	األمم	املتحدة	للبيئة	ومرفق	البيئة	العاملية	فإن	بعض	التحديات	التي	
تواجه	تنفيذ	السياسة	الوطنية	لتغير	املناخ	هي	االفتقار	إلى	هياكل	اإلدارة	الحالية	التي	يمكن	أن	
توفر	األساس	للتنفيذ	التشاركي	لهذه	االستراتيجيات.	ويشير	التقرير	إلى	ضرورة	إجراء	مناقشات	
إلى	 باإلضافة	 املدني.	 املجتمع	 وكذلك	 املناخي	 املجال	 في	 النشطة	 الحكومية	 غير	 املنظمات	 مع	
للبلد	تتعلق	 إلى	أن	إحدى	الثغرات	البحثية	ضمن	الخطط	الوطنية	 البنك	الدولي	 ذلك	يشير	
بزيادة	مشاركة	الجمهور	واملؤسسات	العلمية	والنساء	واملجتمعات	املحلية	في	التخطيط	واإلدارة	

واملحاسبة	على	مناهج	وطرق	املساواة	بين	الجنسين.

كما	هو	مبين	في	تقرير	نشرته	منظمة	سوشيال	ووتش	وطورته	شبكة	املنظمات	غير	الحكومية	
املجتمع	 مع	 محدودة	 مشاركة	 هناك	 املغرب،	 في	 	2030 أجندة	 تنفيذ	 في	 نظرت	 التي	 العربية	
املدني	فيما	يتعلق	بتنفيذ	جدول	األعمال.	على	سبيل	املثال	يشير	التقرير	إلى	أنه	خالل	املشاورة	
الوطنية	لعام	2016	التي	أجريت	لتحديد	األولويات	الوطنية	من	حيث	صلتها	بأهداف	التنمية	
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املستدامة	فقد	تم	تخصيص	يوم	واحد	ملنظمات	املجتمع	املدني	والحكومة	املحلية	وقد	شارك	
فقط	100	ممثل	عن	املجتمع	املدني	وهو	تمثيل	ضعيف	بالنظر	إلى	أن	الدولة	لديها	أكثر	من	
90,000	منظمة	مجتمع	مدني.	يم�شي	التقرير	لإلشارة	إلى	أن	مدخالت	منظمات	املجتمع	املدني	
	تضمينها	في	التقارير	أو	التوصيات.	ويمكن	القول	إن	االفتقار	إلى	املشاركة	الفعالة	

ً
ال	يتم	غالبا

يرجع	إلى	تشتت	منظمات	املجتمع	املدني	املحلية	ونقص	الخبرة	والقدرات	ونقص	املوارد.	وإن	
الصعوبات	التي	تواجهها	منظمات	املجتمع	املدني	والجهات	الفاعلة	األخرى	فيما	يتعلق	بالوصول	
إلى	املعلومات	والبيانات	وانعدام	الشفافية	تحد	من	قدرتها	على	املشاركة	الكاملة.	هذا	النقص	
في	الوصول	يجعل	من	الصعب	على	منظمات	املجتمع	املدني	وضع	الخطط	واملشاريع	أو	تقديم	
أدلة	لتوصياتها	ومواقفها.	تم	تقييد	املشاركة	املدنية	في	العمل	املناخي	بشكل	أكبر	بسبب	القيود	
العامة	املفروضة	على	منظمات	املجتمع	املدني	في	الدولة	وستتم	مناقشتها	بمزيد	من	التفصيل	
	فعلى	سبيل	

ً
	إلى	أن	املجتمع	املدني	املغربي	ال	يزال	مجزأ

ً
في	األقسام	التالية.	وتجدر	اإلشارة	أيضا

التنمية	املستدامة	حتى	 املثال	لم	يتم	إنشاء	أي	منصة	وطنية	للمجتمع	املدني	بشأن	أهداف	
اآلن.	على	الرغم	من	ذلك	ومن	خالل	مركز	الكفاءة	املغربي	للتغير	املناخي	تم	تنفيذ	ورش	عمل	
إقليمية	حول	كيفية	تشغيل	وإنشاء	منصة	املجتمع	املدني.	ومع	ذلك	ال	توجد	تقارير	متاحة	على	

املنصة	عن	ورش	العمل	هذه.

وجد	املشاركون	في	الدراسة	التي	أجراها	منظمة	فريدريش	إيبرت	حول	مشاركة	منظمات	املجتمع	
	في	مختلف	البلدان	أنه	في	املغرب	على	الرغم	من	أن	البالد	

ً
املدني	في	املساهمات	املحددة	وطنيا

مع	 للمشاركة	 الحكومة	 جهود	 في	 	
ً
ملحوظا 	

ً
نقصا هناك	 أن	 إال	 قوية،	 مناخية	 التزامات	 لديها	

منظمات	املجتمع	املدني	بشكل	كبير	في	صنع	القرار	بشأن	سياسة	املناخ	والخطط	اإلقليمية.	
ومن	األمثلة	على	ذلك	أن	عمليات	مراجعة	الخطط	الوطنية	حدت	من	دور	منظمات	املجتمع	
املدني	للمشاركة	في	ورش	العمل	واالجتماعات	الدولية	فقط.	ويبدو	أن	االستثناء	الوحيد	هو	
التحالف	املغربي	للمناخ	والتنمية	املستدامة	الذي	تم	تضمينه	في	تطوير	املساهمات	املحددة	

وطنيا	وسياسة	املناخ	وكذلك	ورش	العمل	والفعاليات	األخرى.

ومن	الجدير	بالذكر	وبحس	الطبيعة	غير	السياسية	املفترضة	ألنشطة	تغير	املناخ	فإن	بعض	
منظمات	املجتمع	املدني	العاملة	في	هذا	الفضاء	قادرة	على	مواصلة	عملها	دون	معيقات.	وخالل	
إلى	 ُينظر	 كان	 الخصوص	 وجه	 على	 املغرب	 في	 املنعقد	 	)COP22( األطراف	 ملؤتمر	 التحضير	
األنشطة	املتعلقة	بتغير	املناخ	على	أنها	تضيف	إلى	الصورة	اإليجابية	للبالد.	ومع	ذلك	ال	يمكن	
قول	ال�شيء	نفسه	عن	القضايا	األكثر	إثارة	للجدل	مثل	استخدام	األرا�شي	والتعدين	والصناعة.	
عالوة	على	ذلك	من	األمثلة	النموذجية	لطبيعة	مشاركة	املجتمع	املدني	هي	الدعوة	األخيرة	التي	
تلقاها	من	قبل	منظمات	املجتمع	املدني	إلشراكه	في	خطط	االستجابة	لجائحة	فيروس	كورونا	
ط	ممثلو	منظمات	املجتمع	املدني	الضوء	على	

ّ
املستجد.	في	رسالة	موجهة	إلى	وزير	الصحة	سل

أهمية	تعبئة	جميع	املوارد	املتاحة	وكذلك	خلق	التآزر	من	أجل	تقليل	آثار	األزمة.	في	السنوات	
األخيرة	أوقفت	حركة	الشباب	املغربية	للمناخ	عملياتها	في	البالد	وقد	كانت	الحركة	نشطة	خالل	
)COP22(	وكانت	واحدة	من	الحركات	األولى	من	نوعها	في	املنطقة.	بينما	ال	توجد	تفاصيل	حول	
	على	صحة	مساحة	منظمات	املجتمع	املدني	

ً
	فقد	يكون	هذا	مؤشرا

ً
سبب	توقف	األنشطة	مؤقتا

في	العمل	املناخي.
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تشمل بعض العوائق الرئيسية أمام مشاركة الجمهور ومنظمات املجتمع املدني ما يلي:

تغير المناخ والحركات البيئية. 1.1
	مسيرة	املناخ	في	سبتمبر	2019	في	الدار	البيضاء	

ً
كانت	إحدى	أكبر	الفعاليات	التي	جرت	مؤخرا

ظمت	هذه	املسيرة	والعديد	من	املسيرات	املماثلة	
ُ
والتي	حضرها	ما	ال	يقل	عن	600	طالب.	وقد	ن

في	املدن	املغربية	من	قبل	جمعية	معلمي	علوم	األرض	وعلوم	الحياة	ومنظمة	السالم	األخضر	
ومنظمات	غير	حكومية	أخرى.	ُيسمح	بإجراء	مثل	هذه	الفعاليات	العامة	بإذن	مسبق	من	الدولة.	
	ألنه	يمكن	

ً
وال	تنظر	السلطات	عادة	إلى	النشاط	العام	املتعلق	باملناخ	والبيئة	بعين	الريبة	نظرا

	لنشطاء	مغاربة	يمكن	ملثل	
ً
الحديث	عنها	على	أنها	قضية	غير	سياسية	أو	متعلقة	بالدولة.	وفقا

األخضر	حضورا	 السالم	 ملنظمة	 أصبح	 مناخي.	 كقائد	 البالد	 تعزز	صورة	 أن	 الفعاليات	 هذه	
نشطا	في	البالد	مع	منسقين	متطوعين	يعملون	على	األرض	ومع	شركاء	محليين.	ومع	ذلك	فإن	
	تجاه	النشاط	البيئي	في	املنطقة	بشكل	عام	واملغرب	على	وجه	التحديد	

ً
	مختلفا

ً
املنظمة	تتبع	نهجا

ال	يشبه	تلك	األنشطة	املتطرفة	التي	تقوم	بها	في	أماكن	أخرى.	بسبب	القوانين	واللوائح	املحلية	
وكذلك	قمع	االحتجاجات	والنشاطات	غير	املصرح	بها	عدلت	منظمة	السالم	األخضر	نهجها.	
	ألحد	منسقيها	املتطوعين:	اإلجراءات	املتطرفة	التي	تتخذها	املنظمة	في	أماكن	أخرى	غير	

ً
وفقا

ممكنة	هنا	وال	يمكن	لألنشطة	أن	تتم	بدون	إذن.	تشمل	األنشطة	العامة	األخرى	املشاركة	في	
الحملة	العاملية	“بريك	فري	–	جو	سوالر”	التي	تدعمها	منظمة	السالم	األخضر	وشركاء	املنظمات	
غير	الحكومية	املحلية	بما	في	ذلك	التحالف	املغربي	من	أجل	املناخ	والتنمية	املستدامة	حيث	

ابتكر	املشاركون	الفتة	بشرية	على	شكل	شمس	في	الدار	البيضاء.

	أن	املغرب	يسمح	بمساحة	للنشاط	املناخي	والبيئي	يبدو	أن	هذا	ليس	هو	
ً
بينما	يبدو	ظاهريا

بأن	تحمي	 بالدولة.	وهناك	مطالبة	 الصلة	 األنشطة	ذات	 تنطوي	على	 التي	 املظالم	 الحال	مع	
الدولة	النشطاء	البيئيين	الذين	يحاربون	امللوثات	اململوكة	للدولة.	النشطاء	الذين	يعملون	ضد	
أصبحت	 املذكورين.	 املناخ”	 “نشطاء	 عن	 مختلفة	 معاملة	 يتلقون	 البالد	 في	 التعدين	 صناعة	
طبيعة	هذه	االحتجاجات	سياسية	بفضل	العالقات	الوثيقة	بين	الصناعة	والشركات	القابضة	
أجل	 من	 الكفاح	 ذلك	 على	 األمثلة	 ومن	 أخرى.	 جهة	 من	 والحكومة	 امللكي	 والنظام	 جهة	 من	
حقوق	املياه	في	إميضر	واالحتجاجات	ضد	شركة	التعدين	في	الدار	البيضاء	التي	أدت	أنشطتها	

والمجتمع  الجمهور  تمكن  التي  المعلومات  إلى  الوصول 
المدني من المشاركة في العمل المناخي.

التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني - شفافية العمليات 
واالختيار.

قوة وقدرة التنظيم المناخي.

عدم وجود روابط بين القضايا، والمخاوف من الغسل ا�خضر.
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التعدينية	إلى	تهديد	آبار	املياه	في	املناطق	املجاورة.	استمرت	االحتجاجات	السلمية	في	إميضر	منذ	
	وسجنتهم	بتهم	“	ال	أساس	لها	وملفقة”	حسبما	

ً
8	سنوات	واعتقلت	خاللها	السلطات	33	ناشطا

ورد.	ال	تزال	مطالب	املجتمع	املتمثلة	في	الحصول	على	املياه	النظيفة	واللوائح	البيئية	والحد	من	
	صاغية	من	قبل	السلطات.

ً
التلوث	لم	تلق	أذانا

	من	الحركات	االجتماعية	املختلفة	خالل	السنوات	القليلة	املاضية	ال	سيما	
ً
شهد	املغرب	عددا

في	منطقة	الريف.	وقد	تركزت	هذه	الحركات	الريفية	)الحراك(	حول	املظالم	املتعلقة	بالقضايا	
االجتماعية	واالقتصادية	والقمع	السيا�شي	والتمييز.	في	حين	أن	هذه	الحركات	واالحتجاجات	ال	
تتناول	بالتفصيل	املخاوف	املناخية	أو	البيئية	إال	أن	هذه	املخاوف	ال	تزال	موجودة	ومتشابكة	مع	
االهتمامات	االجتماعية	واالقتصادية	خاصة	وأن	املغرب	قد	بدأ	بالفعل	في	تجربة	التأثير	الحقيقي	
لتغير	املناخ	الذي	زاد	من	الضغط	على	املوارد	املتناقصة	وفاقم	ظروف	املعيشة	خاصة	في	املناطق	
	
ً
الريفية.	لذلك	من	الصعب	فصل	املظالم	املختلفة	في	املغرب	على	وجه	التحديد	واملنطقة	عموما

إلى	فئات	منفصلة	من	االهتمامات	البيئية	مقابل	االهتمامات	االجتماعية	والسياسية.

في	حين	أن	العديد	من	األنشطة	العامة	املتعلقة	باملناخ	في	املناطق	الحضرية	استمرت	دون	أي	
اضطرابات	إال	أنه	ال	يمكن	قول	ال�شيء	نفسه	فيما	يتعلق	بالحركات	االجتماعية	واالحتجاجات	
والتجمعات	في	عموم	البالد	حيث	تم	اإلبالغ	عن	عدة	حاالت	من	االعتقاالت	واستخدام	القوة	
والحرمان	من	التجمعات.	على	سبيل	املثال	يشير	استخدام	القوة	في	جرادة	بعد	احتجاجات	عام	
2018	إلى	عدم	معاملة	جميع	الحركات	على	قدم	املساواة	حيث	أسفرت	االحتجاجات	عن	مقتل	
عاملين	في	بلدة	جرادة	املنجمية	للفحم	وتمثل	هذه	االحتجاجات	الطبيعة	املتشابكة	لالهتمامات	
البيئية	واالقتصادية.	وبحسب	الشبكة	العربية	ملعلومات	حقوق	اإلنسان	فإن	تداعيات	حراك	
	ال	أساس	لها	

ً
الريف	ال	تزال	تؤثر	على	حرية	الرأي	والتعبير	في	البالد	بما	في	ذلك	ما	يعتبر	أحكاما

ضد	املتظاهرين	والناشطين.	وتجري	مراجعة	قضايا	مماثلة	في	املحاكم	مثل	قضية	“املعلمين	
املتعاقدين”	ومن	غير	املرجح	أن	يتم	اتخاذ	قرار	استراتيجي	ومرٍض	في	هذا	الشأن.

نة لمشاركة . 1.1 البيئة المَمكِّ
المجتمع المدني

يعتبر	املغرب	من	الدول	املوقعة	على	عدد	من	املواثيق	واملعاهدات	الدولية	املعنية	بحماية	حقوق	
اإلنسان	والحفاظ	عليها	ومنها	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	املدنية	والسياسية	والعهد	الدولي	
االعتراف	 مواد	حول	 يتضمن	 وكالهما	 والثقافية	 واالجتماعية	 االقتصادية	 بالحقوق	 الخاص	

وضمان	حرية	التجمع	وحرية	التعبير.

وباملثل	قامت	الدولة	بتعديل	دستورها	في	عام	2011.	ويتضمن	الدستور	ثالث	مواد	أساسية	
تتعلق	باملجتمع	املدني	والتعبير	والتجمع.

هناك	بعض	العوامل	املمكنة	للمجتمع	املدني	في	املجال	البيئي	ومن	أهمها	انفتاح	الدولة	على	
التعاون	مع	املنظمات	الدولية	واملشاركة	في	املؤتمرات	واألنشطة.	عالوة	على	ذلك	ذكر	األشخاص	
الذين	تمت	مقابلتهم	أن	هناك	املزيد	من	التطوع	والوعي	لدى	الشباب	وأنهم	يريدون	املشاركة	
في	املجتمع	املدني.	باإلضافة	إلى	ذلك	تساعد	األطر	القانونية	ومنظمات	الطاقة	املتجددة	التي	
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املتجددة	وتنميتها	والزخم	 بالطاقة	 البيئي.	كما	يساعد	االلتزام	 العمل	 في	 	
ً
أيضا الدولة	 تديرها	

البناء	عليها	بشكل	أكبر.	كما	 البيئية	التي	يمكن	 الناتج	عن	ذلك	في	تضخيم	عمل	املجموعات	
األطراف	 مؤتمر	 التي	خرجت	من	 وااللتزامات	 االتفاقيات	 البيئة	وكذلك	 تجاه	 امللك	 التزام	 أن	
	)COP22(	األطراف	مؤتمر	قام	الغاية	هذه	ولتحقيق	البيئي.	العمل	تسهل	أن	شأنها	من	)COP22(
أنحاء	 املنظمات	من	جميع	 للمنظمات	وجمع	مئات	 املختلفة	 بمواءمة	األهداف	والرؤى	 	

ً
أيضا

بين	منظمات	 للتعاون	والتنسيق	 إلى	وجود	مجال	 للعمل	على	هذه	األهداف.	يشير	هذا	 البالد	
املجتمع	املدني	وهناك	بعض	الحاالت	الناجحة.	تكمن	أهمية	هذا	األمر	أنه	في	حين	قد	تفشل	
	إذا	ما	تمت	

ً
	ومؤثرا

ً
إحدى	املنظمات	في	فتح	أبواب	معينة	يكون	دور	التحالف	أو	االئتالف	كبيرا

إدارته	بشكل	عادل،	فهناك	رؤية	وقوة	أكبر.

أما	فيما	يتعلق	بمشاركة	القطاع	الخاص	فيبدو	أنها	محدودة.	وقد	قال	أحد	الذين	تمت	مقابلتهم	
أن	القطاع	الخاص	يشارك	من	خالل	املسؤولية	االجتماعية	للشركات.	ومع	ذلك	هناك	بعض	
معارضة	 هناك	 تكون	 وعندما	 الصناعة.	 قطاع	 إشراك	 تحاول	 التي	 املدني	 املجتمع	 منظمات	
	من	ذلك	قد	يعمل	القطاع	

ً
لبعض	الجماعات	البيئية	فإنه	يتم	حجبها	دون	أي	تبرير	واضح.	بدال

الخاص	كراٍع	لبعض	الفعاليات	طاملا	أنها	ال	تؤثر	على	عملهم	بشكل	مباشر.

اتفق	معظم	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	على	أن	مساحة	املجتمع	املدني	في	مجال	البيئية	في	
	في	املنطقة،	كما	هو	واضح	في	االجتماعات	

ً
املغرب	هي	واحدة	من	أكبر	املساحات	وأكثرها	تنظيما

األخرى.	 العربية	 البلدان	 في	 الحجم	 بهذا	 مماثلة	 وتحالفات	 توجد	شبكات	 ال	 اإلقليمية	حيث	
منذ	عام	2015	حتى	اآلن	هناك	املزيد	من	اإلجراءات	املناخية	التي	تحدث	منذ	مؤتمر	األطراف	
أن	 إال	 املدني	 واملجتمع	 الحكومة	 بين	 استشارية	 لجنة	 وهناك	 مستمرة.	 زالت	 وما	 	)COP22(
املجتمع	املدني	ال	يزال	يفتقر	إلى	صوت	قوي	إلحداث	فرق	أو	تغيير.	لقد	تم	توضيح	أن	مؤتمر	
	لـلمجتمع	املدني	بشكل	عام	واملجتمع	

ً
	رئيسيا

ً
نا
ّ
	ممك

ً
األطراف	)COP22(	واملقدمة	له	كانا	عامال

	ملا	ذكره	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم:	“بعد	مؤتمر	
ً
املدني	البيئي	بشكل	خاص.	ووفقا

األطراف	)COP22(	انخرط	الكثير	من	منظمات	املجتمع	املدني	بشكل	أكبر	في	القضايا	البيئية	
لذلك	تسبب	مؤتمر	األطراف	 املحلية.	 والتنمية	 اإلنسان	 في	مجال	حقوق	 العاملين	 إلى	جانب	
)COP22(	في	إيقاظ	منظمات	املجتمع	املدني	بشأن	العمل	املناخي	إلثبات	إمكانية	مشاركتها”.	
	ألن	قضية	تغير	املناخ	ال	ُينظر	إليها	على	أنها	مثيرة	للجدل	للغاية	فإنها	لم	

ً
وأشار	آخر	أنه	نظرا

تواجه	أي	مشكالت	في	السماح	لها	بعقد	اجتماعات	أو	تخطيط	مسيرات.	األمر	الذي	ساعد	في	
تعزيز	صورة	الدولة	على	أنها	ملتزمة	بالعمل	املناخي.

الجدير	بالذكر	أن	املغرب	لديه	عدد	كبير	من	التحالفات	واللجان	واملنصات	والشبكات	الكبيرة	
	في	الشبكات	العاملية	

ً
	ما	يتم	دمجها	أيضا

ً
املخصصة	للعمل	البيئي	وخاصة	املناخ.	وهذه	غالبا

وحتى	أنها	رائدة	في	بعض	املنتديات	اإلقليمية	والدولية.	من	األمثلة	التي	شاركها	أحد	األشخاص	
	
ً
الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	قبل	وأثناء	مؤتمر	األطراف	)COP22(	كانت	هناك	فرص	جيدة	فعال
من	خالل	صندوق	املنح	الصغيرة	لألمم	املتحدة	لتعبئة	منظمات	املجتمع	املدني	للمشاركة،	وقد	
تم	تشكيل	شبكات	من	منظمات	املجتمع	املدني	والتي	أدت	بعد	ذلك	إلى	إنشاء	التحالف	املغربي	
	ملنظمات	املجتمع	املدني	في	العديد	من	

ً
من	أجل	املناخ	والتنمية	املستدامة	الذي	أصبح	ممثال

	من	منظمات	املجتمع	املدني	)أكثر	
ً
	كبيرا

ً
	ألن	التحالف	يمثل	عددا

ً
املؤتمرات	واملشاورات.	ونظرا

التقارير	والتوصيات	على	أساس	سنوي	والتي	 500(	ككيان	واحد	فقد	تمكنوا	من	إعداد	 من	
إلى	ذلك	يتم	إجراء	دراسات	مختلفة	من	قبل	التحالف	 يتم	مشاركتها	مع	الحكومة.	باإلضافة	
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ً
	استراتيجيا

ً
	وإعالنا

ً
حول	مواضيع	مختلفة	وإعداد	بعض	التقارير	التي	تشكل	بعد	ذلك	وثيقة

)املستوى	 املختلفة	 املجالس	 على	 وعرضه	 العامة	 والتوعية	 للمناصرة	 وتطويره	 الستخدامه	
الوطني	والبرملاني	وعلى	املستوى	الدولي(.

وفي	حين	أن	هذه	االنعكاسات	تقدم	نظرة	متفائلة	لفضاء	املجتمع	املدني	للعمل	البيئي	واملناخي	
أنها	لم	يتم	مشاركتها	من	قبل	جميع	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم.	وقد	علق	اثنان	من	 إال	
الذين	تمت	مقابلتهم	بأن	األمور	بعد	مؤتمر	األطراف	)COP22(	تالشت	وساد	شعور	أن	النشاط	
	
ً
	لفترة	من	الوقت.	وكشف	آخر	أن	النشاط	املناخي	يعتبره	البعض	ترفا

ً
املناخي	كان	فقط	اتجاها

	بمثل	هذه	القضية.	
ً
	جديا

ً
أو	يستخدم	هذه	األنشطة	كإضافة	للسيرة	الذاتية	وليس	هناك	التزاما

	حيث	لم	يعتد	العديد	من	األشخاص	أصحاب	االمتيازات	على	النزول	إلى	
ً
إنه	مفهوم	جديد	أيضا

الشوارع	للمطالبة	بحقوقهم	والنضال	من	أجلها.

كشف	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	مساحة	املجتمع	املدني	وخاصة	القضايا	املتعلقة	
.	وعندما	كان	مؤتمر	األطراف	)COP22(	ينعقد	في	املغرب	

ً
باملناخ	كارثية	فهي	أكثر	األماكن	تشوشا

	بالفعل.	وقد	
ً
تم	إنشاء	وإطالق	الكثير	من	املنظمات	غير	الحكومية	واملبادرات	وقد	كان	ذلك	رائعا

أعطى	مؤتمر	األطراف	جدول	أعمال	كبير	للعمل	املناخي	بسبب	حجم	الحدث	وكان	هناك	العديد	
للعمل	من	خاللها.	ومع	ذلك	فقد	استخدمت	بعض	الحركات	السياسية	قضية	 القنوات	 من	
البيئة	واملناخ	ألهداف	سياسية	بسبب	أنها	حظيت	باهتمام	كبير	من	وسائل	اإلعالم	وغيرها،	وتم	
توفير	األموال	لهذه	القضية.	كان	هناك	سوء	استخدام	لألجندة	والحركة	البيئية	مما	تسبب	في	
تنحي	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	حيث	أرادوا	أن	يظلوا	محايدين	وغير	مسيسين	لكن	زحف	
	بدرجة	أكبر،	وبالتالي	فإن	مساحة	

ً
الالعبين	السياسيين	على	فضاء	املجتمع	املدني	جعله	سياسيا

.	كان	هناك	خوف	من	إساءة	
ً
املجتمع	املدني	البيئية	كانت	في	بعض	األحيان	تستخدم	سياسيا

استخدام	األجندة	واالضطرار	إلى	التعاون	مع	الحركات	السياسية	وهو	ما	يتعارض	مع	العديد	
من	القيم	األساسية	للناشطين	املتمثلة	في	البقاء	على	الحياد	وعدم	خدمة	أجندات	سياسية.

البيئية	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بعض	 أن	 إلى	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 بعض	 أشار	
إشراك	 يتم	 حيث	 عام	 بشكل	 املدني	 املجتمع	 مجال	 في	 أكبر	 مساحة	 لديها	 	

ً
سياسيا املشاركة	

أولئك	الذين	لديهم	عالقات	مع	األحزاب	السياسية	في	عملية	صنع	القرار	أكثر	من	أولئك	غير	
لتقديم	 السياسية	 القنوات	 استخدام	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 على	 يتعين	 كما	 املرتبطين.	
محدودة	 مساحة	 هناك	 أن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 بعض	 أضاف	 أصواتها.	 وإيصال	 التوصيات	
ن�شئ	

ُ
ألولئك	الذين	ال	يريدون	العمل	على	أو	مع	األجندات	السياسية.	“هناك	أحزاب	سياسية	ت

منظمات	غير	حكومية	ثم	ترفع	شعارات	متعلقة	باملناخ	دون	أي	خلفية	أو	خبرة	فهي	في	الواقع	
انتهازية	ال	أكثر”.	وقد	تم	توضيح	أن	منظمات	املجتمع	املدني	تواجه	بعض	الضغوط	السياسية	
في	 االستمرار	 من	 بالخوف	 ويشعرون	 الترهيب	 أو	 للمضايقة	 يتعرضون	 النشطاء	 بعض	 وأن	
الدفاع	عن	قضايا	معينة	مثيرة	للجدل	في	نظر	الحكومة	أو	املصالح	الخاصة.	أحد	األمثلة	التي	
تمت	مشاركتها	يتعلق	بأعضاء	املنظمات	غير	الحكومية	الذين	يحاولون	تسييسها	أو	نقل	املنظمة	
التمويل	 إلى	املجال	السيا�شي	من	خالل	وضعها	تحت	مظلة	حزب	سيا�شي	وحاولوا	استخدام	
للسير	على	 أنموذج	 العمل	 كوسيلة	ضغط.	ثم	أصبح	هذا	مصدر	قلق	مخافة	أن	يشكل	هذا	
خطاه.	حيث	إن	“األحزاب	السياسية	تستخدم	الجمعيات	لخدمة	أهدافها	وغاياتها	االنتخابية”.

قال	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فيما	يتعلق	بالنشاط	البيئي	غير	ذلك	املتعلق	بتغير	املناخ	
أن	بعض	الحركات	الناشطة	تعمل	في	الواقع	على	سبيل	املثال	كتلك	التي	في	جرادة.	واندلعت	
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	على	ذلك.	باإلضافة	
ً
احتجاجات	عنيفة	ضد	شركات	التعدين	أدت	إلى	اشتباكات	واعتقاالت	ردا

	وكانت	هناك	
ً
إلى	ذلك	شهدت	مناطق	شمال	البالد	التي	تواجه	الجفاف	بعض	االحتجاجات	أيضا

أحد	األشخاص	 	على	ذلك.	كشف	
ً
ردا القانونية	 السلطات	واإلجراءات	 مع	 بعض	االشتباكات	

الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	في	مناطق	التعدين	هناك	مخاوف	تتعلق	باإلصحاح	البيئي	أثارت	بعض	
التحركات	للحصول	على	تدخل	حكومي	لتطوير	هذه	املناطق	التي	تعاني	من	عواقب	الصناعات	

االستخراجية	في	السنوات	القليلة	املاضية.

مثال	آخر	هو	االحتجاجات	التي	تمت	من	أجل	حماية	حدائق	املندوبية	من	بناء	موقف	للسيارات	
بداخلها.	وبحسب	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فقد	تم	حشد	الناس	لوقف	املشروع	
وقاومت	السلطة	املحلية	وكانت	هناك	بعض	املواجهات	مع	فريق	البناء	أثناء	إحضارهم	ملعدات	
البناء	الكبيرة	إلى	الحديقة،	ولكن	دون	أي	عنف.	ومع	ذلك	بقي	الناس	في	املوقع	وناموا	هناك	في	
شكل	من	أشكال	العصيان	املدني.	في	البداية	التزمت	األحزاب	الصمت،	ولكن	بعد	عقد	لقاءات	
	،
ً
معهم	أعلنوا	دعمهم.	وعندما	أعلن	أحد	السياسيين	عن	دعمه	أراد	اآلخرون	االنضمام	أيضا

أرادوا	أن	ُينظر	إليهم	على	أنهم	مؤيدون	للمجتمع	والبيئة.	وبعد	الكثير	من	املفاوضات	والتعبئة	
تم	إلغاء	املشروع.	وقد	تم	السماح	بهذه	االحتجاجات	بسبب	وجود	قوة	ضغط	كافية	للحصول	
على	التصاريح	ألنها	كانت	تابعة	ملنظمة	قوية	وتتمتع	بعالقات	تواصل	جيدة.	“لذا	فكلما	كانت	
	زاد	ما	يمكنها	القيام	به”.	ومع	ذلك	فإن	التفاوت	

ً
	واحتراما

ً
منظمات	املجتمع	املدني	أكثر	ارتباطا

في	الردود	على	هذه	التعبئة	يسلط	الضوء	على	ما	قاله	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
.	املشكلة	هي	عندما	تحاول	

ً
وهو	أنه	ال	توجد	مشكلة	في	املسيرات	املنظمة	املسموح	بها	مسبقا

منظمة	استدعاء	شركة	خاصة	تضر	بالبيئة	أو	شركة	تابعة	للدولة	أو	السلطات	فقد	تواجه	
بعض	ردود	الفعل	العنيفة.	فكر	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فيما	يمكن	أن	يحدث	إذا	
كشفت	إحدى	املنظمات	عن	بعض	املعلومات	أو	البيانات	املهمة	للعمل	املناخي	وماذا	سيكون	
النقاط	 التركيز	على	 إلى	 البيئي	يحتاج	 املجال	 في	 املدني	 	أن	املجتمع	

ً
الجمهور؟	مضيفا رد	فعل	

الساخنة	للمنظمات	والصناعات	التي	قد	تعمل	ضد	البيئة،	حتى	لو	كان	لها	دور	اقتصادي	أو	
	أن	ينظر	في	قضايا	العدالة	وتأثيرها	على	املجتمعات	املحلية.	

ً
روابط	سياسية	كما	يحتاج	أيضا

.
ً
	وإشكاليا

ً
ومع	ذلك	أضافوا	أن	هذا	قد	يكون	صعبا

،	حيث	اندلعت	بعض	حرائق	الغابات	في	إحدى	
ً
	عرضيا

ً
أحد	األمثلة	الجديرة	باملالحظة	كان	حادثا

املناطق	الخضراء	باملدينة	والتي	شعر	البعض	أنها	كانت	متعمدة	من	أجل	تطهير	األرض	من	أجل	
إنشاء	مشروع	عليها.	تمت	مقاضاة	عمدة	املدينة	بسبب	الحادث	وقد	كانت	هذه	هي	املرة	األولى	
في	املغرب	التي	يقا�شي	فيها	املجتمع	املدني	أحد	ممثلي	السلطة.	تم	إرسال	الوساطات	للضغط	
على	املجتمع	املدني	للتنازل	عن	القضية	وعندما	لم	يتم	التنازل	عنها	توقفوا	عن	تمويل	منظمات	

املجتمع	املدني	)ملدة	5	سنوات(	ومع	ذلك	ال	توجد	تغطية	إعالمية	كبيرة	حول	هذا	املوضوع.

بتغير	 الوعي	 العامة	ونقص	 التصورات	 أن	 الذين	تمت	مقابلتهم	 العديد	من	األشخاص	 اتفق	
الوعي	 قضية	 هي	 اآلن	 املغرب	 في	 “املشكلة	 أن	 أحدهم	 قال	 كما	 لعملهم.	 	

ً
تحديا يمثالن	 املناخ	

والعقلية	العامة	وتصورات	تغير	املناخ.	حيث	يسمع	الجمهور	عن	تغير	املناخ	لكنهم	ال	يعرفون	
ما	يعنيه	في	الواقع	وال	يدركون	اآلثار	واسعة	النطاق	املترتبة	عليه”.	وقد	أدى	ذلك	إلى	عدم	إعطاء	
بالقضايا	االقتصادية	واالجتماعية	 والبيئة	 املناخ	 تغير	 يرتبط	 .	وال	

ً
أيضا املناخ	 لتغير	 األولوية	

األكبر	مثل	التوظيف.	لذلك	فإن	الروابط	بين	القضايا	وجدول	األعمال	مفقودة	إلى	حد	كبير.
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	إلى	قضية	إدراك	الجمهور	لقضايا	املناخ	والبيئة	ال	سيما	عدم	وجود	
ً
،	تمت	اإلشارة	مرارا

ً
وأخيرا

روابط	بين	القضايا	على	األرض	وتأثيرات	املناخ	الكبيرة	وكذلك	الوعي	العام	بهذه	القضايا.	شارك	
أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	على	سبيل	املثال	ال	ُينظر	إلى	مشاريع	الطاقة	املتجددة	
مثل	مشاريع	الطاقة	الشمسية	على	أنها	مرتبطة	بالبيئة	أو	مفيدة	للمجتمع،	ولكنها	تشبه	إلى	حد	

	فقط	بسبب	ارتباطه	به.
ً
كبير	مشروع	امللك	الذي	يجعله	مهما

حرية تكوين الجمعيات. 4.1.4
املادة )12(:	تتشكل	جمعيات	املجتمع	املدني	واملنظمات	غير	الحكومية	وتمارس	نشاطها	بحرية	
في	ظل	احترام	الدستور	والقانون.	وال	يجوز	حلها	أو	تعليقها	من	قبل	السلطات	العامة	إال	بقرار	
من	القضاء.	كما	يجب	أن	يتوافق	تنظيم	وعمل	الجمعيات	واملنظمات	غير	الحكومية	مع	املبادئ	

الديمقراطية.

مؤسسات	 تسجيل	 يجعل	 العامة	 الحرية	 قانون	 أن	 إلى	 مقابلتهم	 تمت	 ممن	 قليل	 عدد	 أشار	
	للغاية	ويمكن	لشخصين	أو	ثالثة	أشخاص	التقدم	

ً
	ومرنا

ً
	سهال

ً
املجتمع	املدني	وتأسيسها	أمرا

هذه	 في	 تساعد	 الجيدة	 االتصاالت	 فإن	عالقة	 ذلك	 ومع	 تصريح.	 على	 والحصول	 والتسجيل	
العملية	حيث	تساعد	معرفة	األشخاص	في	البلدية	أو	الحكومة	على	تسريع	العملية	وتسهيلها.	
عالوة	على	ذلك	يجب	أن	تكون	األهداف	وجدول	األعمال	ونطاق	العمل	واضحة	للغاية.	وهناك	
جانب	إيجابي	آخر	للقانون	واملمارسات	وهو	أنه	يمكن	إنشاء	منظمة	من	خالل	تصريح	مؤقت	
يسمح	ملنظمة	املجتمع	املدني	بالبدء	في	العمل	حتى	يتم	اعتمادها	بشكل	دائم	في	غضون	بضعة	
	آخر	من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	قال	إن	األمر	قد	

ً
أشهر	)على	الرغم	من	أن	شخصا

يستغرق	سنوات(.

وأشار	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	إنشاء	وإدارة	املنظمات	غير	الحكومية	أمر	ممكن	
في	املغرب	طاملا	أن	السلطات	على	دراية	بتفاصيل	كل	خطوة.	عالوة	على	ذلك	فإنه	ينطوي	على	
يمكنك	 سنوات	 بعد	 ثم	 مؤقت	 تصريح	 على	 للحصول	 والرسوم	 الورقية	 األعمال	 من	 الكثير	
أنه	 عن	 الكشف	 تم	 األخرى	 اإلدارية	 باإلجراءات	 يتعلق	 فيما	 الدائم.	 التصريح	 على	 الحصول	
الجمعية	 )اجتماعات	 أكثر	 أو	 أشخاص	 	5 يضم	 اجتماع	صغير	 في	عقد	 ترغب	 كنت	 إذا	 حتى	
العامة	أو	املنظمات	غير	الحكومية(	فيجب	اإلعالن	عن	ذلك	واستصدار	تصريح	له.	إذن	هناك	
بعض	اإلجراءات	البيروقراطية	التي	ينبغي	االلتزام	بها.	ُيسمح	للمنظمات	غير	الحكومية	بممارسة	
نشاطها	طاملا	أن	السلطات	تسمح	لها	بذلك،	ولكن	في	أي	وقت	يمكنهم	تقييد	عمل	تلك	املنظمات.	
	في	ظل	نظام	

ً
	طويال

ً
،	ولكنه	قد	يستغرق	وقتا

ً
التسجيل	أو	التخطيط	ألي	نشاط	ليس	مستحيال

	ويحضر	بنفسه	في	حين	قد	ال	يكون	
ً
إداري	قديم	الطراز	حيث	يجب	على	املرء	أن	يقدم	خطيا

	يجب	أن	يحضر	ممثل	من	قبل	السلطات	في	االجتماعات	املخطط	
ً
املمثلون	متواجدون.	وأيضا

	
ً
	مكتوبا

ً
	من	ذلك	يطلبون	تقريرا

ً
	وبدال

ً
	يحضرون	متأخرين	أو	قد	ال	يحضرون	أبدا

ً
لها	وأحيانا

.	بسبب	
ً
عما	حدث	في	االجتماع	أو	محضر	االجتماع	وهذا	يستهلك	الوقت	ويخلق	عمال	إضافيا

هذه	اإلجراءات	أشار	بعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	لم	يكن	هناك	وقت	لم	ُيسمح	
لهم	فيه	بالقيام	بفعالية،	ولكن	هناك	حاالت	يقرر	فيها	األشخاص	العاملون	في	املجتمع	املدني	
	في	الحصول	على	التصاريح.	لذلك	

ً
	طويال

ً
عدم	القيام	بأي	أنشطة	معينة	ألن	األمر	سيستغرق	وقتا

يمكن	اعتبار	هذه	اإلجراءات	بمثابة	معوقات.



101

مة
قد

م
ال

ق
را

لع
ا

ن
نا

لب
س

ون
ت

ت
جا

تا
تن

س
اال

ن
رد

األ
ب

غر
م

ال

160,000	منظمة	مجتمع	مدني	ومنظمة	غير	حكومية	مسجلة.	 في	املغرب	حاليا	حوالي	 يوجد	
ومع	ذلك	فإن	العديد	من	هذه	املنظمات	تخضع	للمضايقات	القانونية	وقيود	السفر	واملراقبة	
وغيرها	من	العوائق	التي	تعترض	عملها.	وبينما	اتخذت	الحكومة	بعض	الخطوات	لتعزيز	التنسيق	
والتعاون	مع	منظمات	املجتمع	املدني	واملنظمات	غير	الحكومية	فإنه	ال	يزال	املجتمع	املدني	في	
	من	العوائق	والقيود	على	عملهم.	ومع	ذلك	فإن	التحدي	الرئي�شي	الذي	يواجه	

ً
املغرب	يواجه	عددا

منظمات	املجتمع	املدني	هو	قدرتها	على	املشاركة	في	عملية	صنع	القرار	العام.	على	سبيل	املثال	
في	جرادة	-	كما	هو	الحال	في	بقية	املغرب	–	يتعلق	الجزء	األكبر	من	منظمات	املجتمع	املدني	في	
العقود	القليلة	املاضية	بتنفيذ	مشاريع	التنمية	االجتماعية	واالقتصادية	الصغيرة	بينما	دورها	
	
ً
	ما.	تواجه	منظمات	املجتمع	املدني	عددا

ً
كمشاركين	نشطين	في	عملية	صنع	القرار	محدودة	نوعا

من	األشرطة	البيروقراطية	الحمراء	مثل	التأخير	في	الحصول	على	االعتراف	“القانوني”	أو	التأخير	
في	منح	موافقة	السلطات	لتنظيم	الفعاليات	العامة.

املنظمات	واملجتمع	 القدرة	على	تسجيل	 إلى	 اإلدارية	 العقبات	 تمتد	قضية	 إلى	ذلك	 باإلضافة	
املتحدة	 الشامل	لألمم	 الدوري	 أو�شى	االستعراض	 املدني	ملواصلة	عمله	بطريقة	فعالة.	وقد	
جري	في	2017	بأن	يضع	املغرب	إجراءات	لتسجيل	منظمات	املجتمع	املدني	وأن	يجعل	

ُ
الذي	أ

.
ً
آليات	التسجيل	تتما�شى	مع	املعايير	الدولية.	وبحسب	سيفيكوس	تم	رفض	ذلك	جزئيا

وبحسب	ما	ورد	ترفض	السلطات	في	كثير	من	األحيان	تسجيل	املنظمات	غير	الحكومية	التي	
تعمل	في	مجال	حقوق	املجتمعات	املهمشة،	وخير	مثال	على	ذلك	هو	االستهداف	املتكرر	للجمعية	

املغربية	لحقوق	اإلنسان.

املجتمع  أداء  من  الحد  على  تعمل  التالية  التحديات  فإن  اإلنسان  حقوق  ملجلس   
ً
ووفقا

املدني في البلد:

تواصل	الدولة	بشكل	تعسفي	منع	أو	إعاقة	التسجيل	القانوني	لبعض	الجمعيات	والنقابات. 	
تعرض	الجهات	الفاعلة	في	املجتمع	املدني	بشكل	متزايد	للمضايقة	والقيود	في	عملها	ووقوعها	 	

ضحية	لالعتقال	التعسفي	والتعذيب	وسوء	املعاملة	واملنع	من	التنقل	بحرية.
بذل	املحاوالت	لتشويه	سمعة	نشطاء	املجتمع	املدني	أو	ترهيبهم	بمن	فيهم	الصحافيون	من	 	

خالل	املقاضاة	االنتقائية.

وتشمل العقبات األخرى التي تواجه النشطاء واملجتمع املدني ما يلي:

عدم	وجود	تغيير	حقيقي	داخل	النظام	السيا�شي. 	
املضايقات	القضائية	املتكررة	من	قبل	السلطات	للنشطاء. 	
قمع	النظام	املستمر	للمتظاهرين	في	الحسيمة	وجرادة	وأماكن	أخرى. 	
اإلغالق	الوح�شي	لقوات	الشرطة	لالحتجاجات	املتفرقة	في	جميع	أنحاء	املراكز	الحضرية. 	

	باإلضافة	إلى	ذلك	كانت	هناك	حاالت	قامت	فيها	الحكومة	املغربية	بحل	منظمات	املجتمع	املدني	
الثقافية	وأدت	مثل	هذه	اإلجراءات	إلى	انعدام	الثقة	في	الحكومة	وكذلك	بعض	منظمات	املجتمع	

املدني	التي	تقاطع	مبادرات	تهدف	إلى	إقامة	حوار	مع	الدولة.
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حرية التجمع. 1.4.	
املادة )29(:	حرية	االجتماع	والتجمع	والتظاهر	السلمي	وتكوين	الجمعيات	والعضوية	النقابية	
مضمون	 اإلضراب	 حق	 الحريات.	 هذه	 ممارسة	 شروط	 القانون	 يحدد	 مكفولة.	 والسياسية	

ويحدد	قانون	تنظيمي	شروط	وطرق	ممارسته.

يكفل	القانون	رقم	)76(	لسنة	2002	حرية	التجمع	بموجب	الشروط	التالية:

.	ويجب	أن	يتضمن	هذا	اإلخطار	التاريخ	واملوضوع	والوقت	1
ً
يجب	إخطار	السلطات	مقدما  

نسخة	 وكذلك	 املنظمين	 وعناوين	 ومهن	 أسماء	 إلى	 باإلضافة	 لالجتماع	 املحدد	 واملكان	
مصدقة	من	بطاقات	الهوية	الوطنية	الخاصة	بهم.	باإلضافة	إلى	ذلك	يجب	على	ثالثة	من	
املنظمين	الذين	يقيمون	في	نفس	املقاطعة	التي	سيعقد	فيها	التجمع	توقيع	اإلخطار.	ثم	

	إلى	حكومة	املقاطعة	التي	سيعقد	فيها	االجتماع.
ً
يتم	تقديم	اإلخطار	مكتمال

قبل	2 تحدث	 أو	 الليل	 منتصف	 تتجاوز	 وال	 العامة	 الطرق	 على	 االجتماعات	 عقد	
ُ
ت ال	 	

اإلعالن	عنها.

آداب	3 أو	 عام	 نظام	 أي	 ينتهك	 ال	 االجتماع	 أن	 من	 التأكد	 	
ً
أيضا املنظمين	 على	 يجب	 	

عامة	أو	قوانين.

املوضوع	4 خارج	 أو	 في	 مدرجة	 غير	 تعتبر	 التي	 املوضوعات	 بمناقشات	 ُيسمح	 ال	 	
املوصوف	في	اإلخطار.

املناقشات.	5 ملراقبة	 االجتماع	 لحضور	 موظف	 تعيين	 اإلقليمية	 اإلدارية	 للسلطة	 يجوز	  
خصومات	 ذلك	 عن	 نتج	 إذا	 االجتماع	 حل	 في	 الحق	 	

ً
أيضا الشخص	 لهذا	 سيكون	

بين	املشاركين.

املخالفون	6 يعاقب	 كما	 مغربي.	 درهم	 	5,000 إلى	 	2,000 من	 بغرامة	 املخالفون	 ويعاقب	 	
املتكررون	بالسجن	ملدة	شهر	إلى	شهرين	وغرامة	من	2,000	إلى	10,000	درهم	أو	كليهما.

وجدت	العديد	من	املنظمات	بما	في	ذلك	مجلس	حقوق	اإلنسان	أن	شرط	الحصول	على	إذن	
	
ً
مسبق	مثير	للقلق	وعائق	محتمل	في	الحفاظ	على	حرية	التجمع	خاصة	وأن	هذا	اإلذن	يتم	أحيانا
	ملنظمة	بيت	الحرية	فإن	أنظمة	اإلخطاران	املسبقة	التي	تتطلب	

ً
تعطيله	بشكل	غير	مبرر.	وفقا

قائمة	مفصلة	بأسماء	املنظمين	و/أو	املشاركين	تتطلب	وجود	منظمين	معروفين	في	املنطقة.

يخول	القانون	القدرة	على	تنظيم	مظاهرة	عامة	في	املغرب	فقط	للجمعيات	أو	النقابات	العمالية	
نشر	 ويتم	 التبليغ	 نظام	 على	 تسيطر	 الداخلية	 وزارة	 	.

ً
قانونا املسجلة	 السياسية	 األحزاب	 أو	

املعلومات	املقدمة	من	قبل	املنظمين	بما	في	ذلك	األسماء	الكاملة	والعناوين	الشخصية	وأرقام	
قبل	 من	 ومكانها	 ووقتها	 وتاريخها	 املظاهرة	 من	 الغرض	 تحديد	 إلى	 باإلضافة	 الوطنية	 الهوية	
التظاهر	 أو	 التجمع	 املغاربة	على	 إعاقة	قدرة	 إلى	 القانون	 أن	يؤدي	وجود	هذا	 الوزارة.	يمكن	
	
ً
	تصريحا

ً
	بينما	يتطلب	أيضا

ً
	ألنه	يحصر	هذا	الحق	فقط	للكيانات	املسجلة	قانونا

ً
بحرية	نظرا

	مما	يعني	أن	الحكومة	لديها	القدرة	على	تقرير	ما	إذا	كانت	ستسمح	أم	ال	لالجتماعات	
ً
مسبقا
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	على	
ً
أو	التجمعات	املحددة	أن	تعقد	بناًء	على	املوضوع	الذي	تشير	إليه.	الحكومة	قادرة	أيضا

تأخير	إصدار	هذه	التصاريح	بناًء	على	الجوانب	الفنية	أو	كتكتيك	للحد	من	املعارضة	العامة.

	ملفوض	األمم	املتحدة	السامي	لحقوق	اإلنسان	فإن	أفضل	املمارسات	هي	أن	االحتجاج	
ً
وفقا

إذن	مسبق	فيجب	استخدامه	 إلى	 لترخيص	مسبق.	وإذا	كانت	هناك	حاجة	 أال	يخضع	 يجب	
كإجراء	لحماية	املتظاهرين.	باإلضافة	إلى	ذلك	يجب	تنظيم	التجمعات	التلقائية	واملتزامنة	بنفس	

مين	لعدم	طلبهم	اإلذن.
ّ
	حمايتها.	في	أي	حال	ال	ينبغي	تجريم	املنظ

ً
الشكل	ويجب	أيضا

الفروع	 تنظمها	 التي	 الفعاليات	 أعاقت	 ما	 السلطات	كثيرا	 أن	 االنسان	 ذكرت	منظمة	حقوق	
لها	 املخطط	 األماكن	 إلى	 الوصول	 منع	 من	خالل	 اإلنسان	 لحقوق	 املغربية	 للجمعية	 املحلية	

ورفض	معالجة	األوراق	اإلدارية.

وقد	تؤدي	القيود	املفروضة	على	االجتماعات	العامة	واملظاهرات	في	الشوارع	بما	في	ذلك	ضرورة	
طلب	إذن	مسبق	من	الحكومة،	وهي	عملية	يتم	فيها	تفصيل	األنشطة	واألهداف،	إلى	فرض	رقابة	
على	األنشطة	التي	تتعارض	بشكل	مباشر	مع	مصالح	سياسية	معينة.	وبهذا	املعنى	فإن	دعاة	
أو	 الحكومة	قد	يواجهون	معارضة	 الذين	يخططون	ألنشطة	معارضة	لقرارات	 البيئة	 حماية	

	على	عملهم	أو	يتم	اعاقتهم	عن	التنظيم	والتعبئة.
ً
قيودا

هذه	العمليات	اإلدارية	التي	تخلق	تحديات	لتسجيل	منظمات	املجتمع	املدني	والسماح	بأنشطتها	
	فقد	تمنع	

ً
قد	تحد	من	اهتمام	النشطاء	بإضفاء	الطابع	املؤس�شي	على	الحركات	البيئية.	وأيضا

	ألن	الكثير	من	النشطاء	البيئيين	يعملون	على	أساس	طوعي	
ً
هذه	العقبات	العمل	البيئي	نظرا

وبتمويل	محدود.

تم	استخدام	القوة	في	املقام	األول	في	التجمعات	السلمية	غير	املصرح	بها	بينما	امتدت	في	بعض	
الحاالت	إلى	التجمعات	املرخصة.	وأفادت	لجنة	حقوق	اإلنسان	أنه	بينما	أصدرت	وزارة	العدل	
في	وجود	 يبرره	فقط	 ما	 له	 الشرطة	 تدخل	 أن	 2015	ينص	على	 أكتوبر	 في	 	

ً
تعميما والحريات	

و	 	9 و	 	7 )املواد:	 السلم	 يعكر	صفو	 أن	 املحتمل	 من	 يتجمع	حشد	 عندما	 و/أو	 حشد	مسلح	
19	و	21(.	وجدت	لجنة	حقوق	اإلنسان	أنه	كان	هناك	استخدام	مفرط	وغير	متناسب	للقوة	
	مع	التقارير	الواردة	من	

ً
لتفريق	التجمعات	السلمية	غير	املصرح	بها.	وتتما�شى	هذه	النتيجة	أيضا

منظمة	حقوق	االنسان	ومنظمة	العفو	الدولية	وكذلك	منظمات	أخرى.	في	الواقع	أفادت	العديد	
من	املنظمات	املدنية	والحقوقية	وكذلك	وسائل	اإلعالم	بسوء	تصرف	جسيم	من	قبل	الدولة	
	ملرصد	سيفيكوس	ومنظمة	العفو	الدولية	

ً
	على	املظاهرات	واالحتجاجات	السلمية.	ووفقا

ً
ردا

	على	التعبئة	الريفية	الجماعية	في	
ً
2017	ردا فقد	اعتقلت	الحكومة	مئات	املتظاهرين	في	عام	

منطقة	الريف.

القوة	املفرطة	والعنف	لتفريق	االحتجاجات	ومضايقة	 تستخدم	السلطات	في	بعض	األحيان	
النشطاء	املشاركين	في	تنظيم	املظاهرات	التي	تعبر	عن	انتقادها	للحكومة.	وأفاد	األمين	العام	
أنه	وفقا	ملصادر	مختلفة	واصلت	السلطات	املغربية	بشكل	روتيني	منع	أو	تفريق	التجمعات	التي	
تركز	على	الحق	في	تقرير	املصير	وسياسات	التوظيف	التمييزية	وغيرها	من	القضايا	االجتماعية	
	ما	استخدموا	

ً
واالقتصادية.	كما	منع	املسؤولون	عن	إنفاذ	القانون	الوصول	إلى	املظاهرات	وكثيرا

	عن	استخدام	القوة	في	احتجاج	
ً
القوة	املفرطة	أو	غير	الضرورية	لقمع	املظاهرات.	تم	اإلبالغ	أيضا

تكون	مرتبطة	 التي	قد	 البيئي	 التأثير	 املشاريع	ذات	 التعدين	وغيرها	من	 مناجم	 النشطاء	على	
بالسلطات.	مثل	هذا	االستخدام	للقوة	هو	رادع	للنشطاء	البيئيين.
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واملحتجين	 املتظاهرين	 على	 والحكم	 االعتقال	 عمليات	 كانت	 القوة	 استخدام	 إلى	 باإلضافة	
النشطاء	من	خالل	 	من	قمع	

ً
نمطا النظام	 أظهر	 لقد	 البالد.	 في	 قلق	 النشطاء	مصدر	 وكذلك	

	تحت	ذرائع	واهية.	وعادة	ما	تستهدف	هذه	األعمال	النشطاء	واألفراد	
ً
اإلجراءات	القضائية	أحيانا

الذين	يبدو	أنهم	“ينتقدون”	النظام	من	خالل	التعليق	على	الظروف	االجتماعية	واالقتصادية	
الحالية	أو	نشر	املظالم	السياسية.

البيضاء	األحكام	االبتدائية	الصادرة	بحق	قادة	 الدار	 في	 أبريل	أكدت	محكمة	استئناف	 	6 في	
احتجاجات	الحراك	بمنطقة	الريف	املغربية	الذين	ُحكم	عليهم	في	يونيو	2018	بالسجن	ملدة	
	إلى	حد	كبير	على	تصريحات	تم	اإلدالء	بها	تحت	التعذيب	على	أيدي	

ً
	استنادا

ً
تصل	إلى	20	عاما

الجنائية	 االجراءات	 قانون	 يمنح	 اإلنسان:	 حقوق	 منظمة	 بحسب	 االعتقاالت	 بعد	 الشرطة.	
 36 إلى	 24	ساعة	في	حجز	الشرطة	قابلة	للتمديد	 املدعى	عليه	الحق	في	االتصال	بمحام	بعد	
ساعة.	لكن	ليس	للمعتقلين	الحق	في	حضور	محاٍم	عندما	تستجوبهم	الشرطة	أو	تعرض	عليهم	

إدالءاتهم	للتوقيع.

في	عدة	حاالت	ُزعم	أن	املتظاهرين	والنشطاء	تعرضوا	لالعتقال	التعسفي	واملحاكمات	الجائرة	
.	وبحسب	ما	ورد	فقد	أصيب	بعض	األشخاص	أثناء	املظاهرات	ولم	

ً
والسجن	بتهم	ملفقة	ظاهريا

يتلقوا	العالج	الطبي	على	قدم	املساواة	وفي	الوقت	املناسب.

	في	شمال	إفريقيا	
ً
قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	اإلضراب	واالحتجاج	شخصيا

	ما	يتم	تقويض	الحق	في	القيام	بذلك.	يتضح	هذا	في	كيفية	استجابة	
ً
	وعادة

ً
	ما	يكون	صعبا

ً
غالبا

تواجه	 أن	 يمكن	 القانونية	 االحتجاجات	 أثناء	 حتى	 	.
ً
مؤخرا املعلمين	 الحتجاجات	 السلطات	

أو	قدرة	على	 أنه	ال	يوجد	مجال	 بوحشية	لذلك	قد	يخاف	املرء	من	املشاركة.	وأشار	آخرون	
العصيان	املدني	أو	تنفيذ	إجراءات	راديكالية	مثل	تلك	التي	يتم	القيام	بها	في	الخارج	للضغط	
على	القطاع	الخاص	والدولة	للوفاء	بالتزاماتهما.	ولن	ينجح	العمل	البيئي	الراديكالي	هنا	لذا	حتى	
منظمات	مثل	منظمة	السالم	األخضر	من	األفضل	أن	تعمل	مع	الحكومة	وضمن	اإلطار	القانوني	
واملؤسسات.	قال	أحد	النشطاء	أن	“كل	شخص	في	املنطقة	خائف	على	سالمته	ولسنا	بأمان	

عند	الحديث	عن	حقوقنا”.

في	املغرب	يمكنك	فعل	أي	�شيء،	ولكن	 أنه	 كما	كشف	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
بتصريح،	عليك	أن	تمر	عبر	اإلطار	القانوني،	وهذا	ليس	باألمر	السيئ	طاملا	أنه	مسموح	لك	إذا	
بع	القانون.	ولكن	إذا	كان	هناك	تسرب	ملعلومات	سرية	تتعلق	بشركة	معينة	أو	بأنشطتها	

ّ
كنت	تت

فقد	تكون	هناك	مشكلة.

أشار	آخرون	إلى	أنه	يمكنك	التخطيط	لفعاليات	ومسيرات	مختلفة	وحتى	االحتجاجات	لكنك	
تحتاج	إلى	الحصول	على	تصريح.	يجب	أن	تكون	هناك	خطة	واضحة	للنشاط	وأهدافه	وما	إلى	
ذلك،	وفيما	يتعلق	باملسيرات	املناهضة	لحرائق	الغابات	فإن	السلطات	واألمن	سيساعدون	في	
تنظيم	املسيرات	والحفاظ	عليها	وإذا	كانت	هذه	الخطط	واضحة	وجيدة	التحكم	فإن	الدولة	
تصرح	لها	وتدعمها.	وفي	مؤتمر	األطراف	)COP22(	كان	هناك	العديد	من	األنشطة	واملنظمات	
التي	انخرطت	في	العمل	املناخي	وقد	تم	تشجيع	ذلك.	لذلك	من	السهل	التخطيط	للفعاليات	
وأكثر	جدوى	للمجتمع	املدني	أن	ينشط	في	مجال	تغير	املناخ	والقضايا	البيئية	في	املغرب	مقارنة	

بالدول	األخرى	في	املنطقة	ألن	هذه	املوضوعات	تتناسب	مع	اتجاه	البالد.
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التصريح	أسهل.	ال	 التواصل	مع	السلطات	يجعل	عمليات	الحصول	على	 وأضاف	آخرون	أن	
تحب	الدولة	أن	تعمل	منظمات	املجتمع	املدني	خارج	اإلطار	القانوني	أو	األنشطة	املخطط	لها	
على	وسائل	التواصل	االجتماعي.	وعندما	ال	يبلغون	الدولة	بأنشطتهم	تقوم	الدولة	بوقف	هذه	
	التخطيط	

ً
األنشطة	أو	الخطط.	أضاف	شخص	آخر	تمت	مقابلته	أنه	ليس	من	السهل	جدا

.	لذلك	من	
ً
	ويجب	عليك	الجري	واملتابعة	كثيرا

ً
لإلجراءات	ألنها	بيروقراطية	للغاية	وتستغرق	وقتا

األفضل	التخطيط	لها	من	خالل	منظمة	غير	حكومية	شريكة	راسخة	ألن	املنظمة	غير	الحكومية	
املسجلة	ستكون	على	اتصال	أفضل.

ومع	ذلك	فقد	تم	توضيح	أنه	في	املغرب	ال	يمكنك	القيام	بالعصيان	املدني	خاصة	وأن	الناس	
إيجابي	 بشكل	 امللكي	 النظام	 أو	 الدولة	 تنتقد	 أنها	 تبدو	 قد	 أعمال	 أي	 يتفهمون	 أنهم	 يبدو	 ال	
وهذا	يسبب	رد	فعل	عنيف.	وبالتالي	فإن	العمل	في	املغرب	هو	إلى	حد	كبير	يتم	بالتنسيق	مع	
اإليجابية	 الجوانب	 وتشجيع	 وإبراز	 ودفع	 الالزمة	 التصاريح	 على	 للحصول	 ويجب	 السلطات	
الدولة	 كانت	 	)COP22( أنه	قبل	مؤتمر	األطراف	 التأكيد	على	 تم	 السلبية.	ومع	ذلك	 ملعالجة	
مقيدة	للغاية	)سكايب	وما	إلى	ذلك(.	ولكن	بسبب	مؤتمر	األطراف	)COP22(	واالهتمام	بالبلد	

فقد	خففت	هذه	القيود	وكان	هناك	الكثير	من	األحداث	اإليجابية	في	ذلك	الوقت.

حرية التعبير. 4.1.4
	من	حرية	الصحافة	وحرية	التعبير	وينص	على	أنه	ال	يجوز	الرقابة	

ً
يكفل	الدستور	املغربي	كال

على	الصحافة	وأن	للمواطنين	املغاربة	الحق	في	التعبير	عن	أفكارهم	وآرائهم	بحرية.

العمومية.	ويحدد	 السلطات	 إلى	 تقديم	عرائض	 في	 الحق	 للمواطنات	واملواطنين	 	:)15( املادة 
قانون	تنظيمي	شروط	وكيفيات	ممارسة	هذا	الحق.

املادة )25(:	حرية	الفكر	والرأي	والتعبير	مكفولة	بجميع	أشكالها.

املادة )28(:	حرية	الصحافة	مكفولة	وال	يجوز	تقييدها	بأي	شكل	من	أشكال	الرقابة	القبلية.	
التعبير	ونشر	األخبار	واألفكار	واآلراء	بكل	حرية	ومن	غير	قيد	عدا	ما	ينص	 في	 للجميع	الحق	
عليه	القانون	صراحة.	يحدد	القانون	قواعد	تنظيم	وسائل	اإلعالم	العمومية	ومراقبتها.	ويضمن	
االستفادة	من	هذه	الوسائل	مع	احترام	التعددية	اللغوية	والثقافية	والسياسية	للمجتمع	املغربي.

في	حين	أن	الدستور	يتضمن	حماية	حقوق	تشكيل	املجتمع	املدني	وحرية	التجمع	وحرية	التعبير	
أفضل	 مع	 التناقضات	 نفسه	وكذلك	 القانون	 في	 والفجوات	 الثغرات	 من	 	

ً
هناك	عددا أن	 إال	

املمارسات	واملعايير	الدولية.	عالوة	على	ذلك	تشير	التقارير	والتقييمات	التي	أجرتها	منظمات	
خارجية	للممارسات	داخل	الدولة	إلى	أن	كل	من	حرية	التعبير	وحرية	التجمع	يتم	تقويضها	في	

كثير	من	األحيان	في	املمارسة	العملية.

شر	عام	
ُ
	آلخر	مالحظات	لجنة	حقوق	اإلنسان	على	التقرير	الدوري	السادس	للمغرب	)ن

ً
وفقا

2016(،	هناك	العديد	من	الثغرات	ومجاالت	االهتمام	فيما	يتعلق	بكل	من	القوانين	املتعلقة	
الصادرة	عن	منظمات	حقوق	 التقارير	 العديد	من	 في	 والتعبير	وتطبيقاتها.	ورد	هذا	 بالتجمع	
وال	 الدولية	 املعايير	 من	 تحد	 الحالية	 القوانين	 أن	 إلى	 تشير	 التي	 املدنية	 واملنظمات	 اإلنسان	
الدولية	 القوانين	 من	 كل	 لخرق	 عديدة	 حاالت	 هناك	 كانت	 ذلك	 إلى	 باإلضافة	 معها.	 تتما�شى	
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واملحلية.	وأوصت	لجنة	حقوق	اإلنسان	الدولة	املغربية	بضرورة	التأكد	من	أن	القوانين	املتعلقة	
باملظاهرات	السلمية	تتما�شى	مع	العهد	وأن	ممارسة	هذا	الحق	ال	تخضع	لقيود	غير	تلك	التي	
يسمح	بها	العهد.	عالوة	على	ذلك	وكما	ورد	في	تقارير	متعددة	من	منظمة	بيت	الحرية	ومنظمة	
العفو	الدولية	ومنظمة	حقوق	االنسان	كانت	هناك	عدة	مناسبات	لالعتقاالت	واملراقبة	وتفريق	
	إلى	حدوث	تأخيرات	في	معالجة	

ً
االحتجاجات	السلمية	بالقوة.	عالوة	على	ذلك	تشير	التقارير	أيضا

واملحادثات	 باملناقشات	 يتعلق	 فيما	 الحرية	 من	 مستوى	 يوجد	 وبينما	 االحتجاجات.	 تصاريح	
الشخ�شي	بدرجة	مقلقة.	ويعتبر	 اإلنترنت	والتواصل	 تتم	مراقبة	األنشطة	عبر	 فإنه	 الخاصة	
خطاب	 أي	 بسبب	 والناشطين	 واملدونين	 للصحافيين	 املستمرة	 االعتقاالت	 جانب	 إلى	 هذا،	

انتقادي،	حاجز	ورادع	للنقاش	غير	املقيد	ويحد	من	حرية	التعبير	داخل	البالد.

الوصول إلى التمويل. 1.1.4
فإن	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 من	 للعديد	 بالنسبة	 التحديات.	 من	 آخر	 جانب	 التمويل	 يعتبر	
يعتمد	على	 العمل	 الكثير	من	 فإن	 السبب	 ولهذا	 العمل،	 التمويل	يحد	من	قدرتها	على	 نقص	
العمل	التطوعي	مما	قد	يحد	من	انتشاره	واستدامته.	عالوة	على	ذلك	فإن	االعتماد	على	أموال	
املانحين	ودعوات	تقديم	العروض	يؤدي	إلى	االعتماد	على	املانحين.	كما	ذكرت	إحدى	من	تمت	
	إلى	حد	كبير	على	دعوات	تقديم	العروض	من	املنظمات	غير	الحكومية	

ً
مقابلتهن:	“نعتمد	أيضا

الدولية	وهذا	بدوره	ال	يسمح	لجميع	منظمات	املجتمع	املدني	بالحصول	على	التمويل.	ال	يحق	
ملنظمات	املجتمع	املدني	اختيار	املشاريع	التي	تريد	العمل	عليها	فهي	مدفوعة	من	الجهات	املانحة	
	يحّول	هذا	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	منفذين	أكثر	من	أولئك	الذين	يعملون	في	

ً
وأحيانا

	من	االحتياجات	املحلية”.	التمويل	الوطني	متاح	
ً
املشاريع	املوضوعة	على	أجندة	خارجية	بدال

كل	بضع	سنوات	في	املجاالت	املواضيعية	من	خالل	الدعوة	ملشاريع	أو	مقترحات.	ومع	ذلك	ليس	
لدى	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	القدرة	على	التقدم	والفوز	بهذه	األموال	واملشاريع.

في	حين	أن	هناك	تمويالت	عامة	مختلفة	متاحة	إال	أنها	محدودة	من	حيث	املبالغ	وال	تستخدم	
يكون	هيكل	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 	ألحد	األشخاص	

ً
األكثر	فعالية.	وفقا التأثير	 لتحقيق	 	

ً
دائما

السلطات	 على	 يتعين	 واإلقليمي(	 )املحلي	 الداخلي	 التمويل	 التالي:	 النحو	 على	 املحلي	 التمويل	
لها	 التي	 للمشاريع	 	

ً
غالبا منحها	 يتم	 ال	 ولكن	 محدود(	 )مبلغ	 املدني	 للمجتمع	 ميزانية	 تحديد	

	
ً
عائد	على	االستثمار	للجمهور.	يتم	تقديم	األموال	إلى	املنظمات	غير	الحكومية	التي	تقدم	طلبا
5	آالف	يورو(.	ومع	ذلك	فقد	كشفوا	أن	بعض	املشكالت	في	هذا	النموذج	 1	ألف	إلى	 )حوالي	
	
ً
سياسيا املرتبطين	 أولئك	 مع	 أو	 	

ً
سياسيا ستثمر	

ُ
ت أو	 	

ً
أحيانا نفق	

ُ
ت األموال	 هذه	 أن	 في	 تتمثل	

خاصة	خالل	فترات	االنتخابات.	لذلك	يجب	أن	يكون	هناك	إطار	أفضل	لهذا	التمويل	لضمان	
استخدامه	بشكل	صحيح.

التعامل	مع	الحكومة	وفي	نفس	 التي	تواجه	املجتمع	املدني	في	كيفية	 تتمثل	إحدى	التحديات	
.	كما	أكد	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	

ً
الوقت	الحفاظ	على	الحياد	السيا�شي	أيضا

املجال	السيا�شي	يالحظ	الثقة	في	املجتمع	املدني	وأنه	يجب	عليهم	املشاركة	بشكل	أكبر.	ومع	ذلك	
يجب	أن	يحافظ	املجتمع	املدني	على	الحياد	في	السياسة	والشفافية	للحفاظ	على	ثقة	املواطن	
وعدم	االنخراط	في	األحزاب	السياسية	أو	االستسالم	لها.	“السياسة	واملجتمع	املدني	بحاجة	إلى	
البقاء	منفصلين”.	وجد	من	تمت	مقابلتهم	أنه	ال	يوجد	فرق	كبير	بين	املجتمع	املدني	واملجاالت	
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السياسية	وهذا	التداخل	يسبب	مشاكل،	وبالتالي	قد	تفضل	الكيانات	السياسية	تمويل	ودعم	
منظمات	املجتمع	املدني	التي	تضمن	بعض	الفوائد	النتخابها	على	سبيل	املثال.

أشار	العديد	من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	الحاجة	إلى	تحسين	املشاركة	حتى	تتناسب	
	هناك	فجوة	بين	الدستور	واملمارسة	بسبب	السلطات	

ً
مع	ما	يكفله	الدستور.	حيث	إنه	حاليا

	ألحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	كان	العذر	هو	أن	املجتمع	املدني	لم	يكن	
ً
املسؤولة.	وفقا

لديه	القدرة	على	املشاركة	في	صنع	السياسات	لكنهم	اآلن	يبنون	قدراتهم	الخاصة	التي	تحسنت	
املساحة	 فإن	 لذا	 واملشاركة	 السياسات	 صنع	 في	 املشاركة	 على	 القدرة	 ولديهم	 كبير	 بشكل	
للمسؤولية	 	

ً
تمييعا هناك	 أن	 لوحظ	 ذلك	 ومع	 إنشاءها.	 يتم	 أن	 إلى	 بحاجة	 لذلك	 املخصصة	

من	قبل	السلطات	والقطاع	العام	وعدم	القدرة	على	تحديد	من	يجب	محاسبته،	األمر	الذي	
.	وأكد	

ً
	متكررا

ً
يعقد	بدوره	مساحة	املجتمع	املدني	والنشاط.	شكل	موضوع	بناء	القدرات	تحديا

املشاركون	في	املقابالت	أن	املجتمع	املدني	يجب	أن	يتمكن	من	الحصول	على	املعلومات	واملعرفة	
املدني	 املجتمع	 منظمات	 من	 العديد	 ألن	 	

ً
نظرا ولكن	 والتفاوض،	 التواصل	 كيفية	 يدرك	 وأن	

	لديها	قدرات	محدودة	فقد	يؤدي	ذلك	إلى	الفشل	عند	محاولة	املناصرة	أو	التعبئة.	تنشأ	
ً
حاليا

محدودية	القدرة	عند	املجتمع	املدني	بسبب	طبيعة	العمل	الطوعي	الذي	ينخرطون	فيه	مما	يحد	
من	اإلمكانات	والوقت	املتاحين	لتطويرها.	املسألة	األخرى	هي	أن	منظمات	املجتمع	املدني	تحتاج	
	إلى	تطوير	خبرتها	في	مجال	تغير	املناخ	والعمل	املناخي	من	أجل	زيادة	الثقة	واملصداقية	

ً
أيضا

العمل	 وتريد	 للتعاون	 استعداد	 ليست	على	 املدني	 املجتمع	 أن	بعض	منظمات	 في	عملها.	كما	
بمفردها	ألنها	تريد	الظهور	لنفسها	وهذا	بدوره	يجعل	التعاون	أكثر	صعوبة.	ولكن	بالنظر	إلى	
فإن	هذا	 تحالفات	وشبكات	 في	 	

ً
معا تعمل	 التي	 املدني	 املجتمع	 كبير	من	منظمات	 وجود	عدد	

.
ً
	فشيئا

ً
يتحسن	شيئا

أشار	عدد	قليل	من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	أن	هناك	مساحة	محدودة	في	املجتمع	
	
ً
املدني	في	مجال	البيئية	للسكان	األصليين	وأولئك	املوجودين	في	الخطوط	األمامية	ويتأثرون	يوميا
بتغير	املناخ	في	هذه	الحركات.	إضافة	إلى	ذلك	فإن	أولئك	الذين	يتمتعون	بامتيازات	يشغلون	
	
ً
مساحة	أكبر	من	أجل	ظهورهم	الخاص.	لذلك	يحتاج	املجتمع	املدني	إلى	أن	يكون	أكثر	شموال
نحو	 خاص	 بشكل	 موجه	 الحديث	 هذا	 وسماعها.	 األقليات	 أصوات	 تضمين	 من	 التأكد	 مع	
املجتمع	املدني	الذي	يمتلك	املوارد	والعالقات	والذي	يجب	عليه	أن	يستفيد	من	هذه	املوارد	
	اقترح	

ً
لدعم	املجتمعات	املهمشة	بشكل	أكبر.	باإلضافة	إلى	ذلك	ومن	أجل	أن	يكون	أكثر	شموال

أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	الحاجة	إلى	الالمركزية	في	العمل	املناخي	وفي	عملية	اتخاذ	
القرارات	والسياسات	املتعلقة	بالبيئة	والطاقة	املتجددة.

معظم	 انتقلت	 حيث	 	
ً
تحديا اإلغالق	 وعمليات	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 جائحة	 شكلت	 كما	

األنشطة	إلى	وسائل	التواصل	االجتماعي	واملجال	الرقمي	لكن	هذه	الفعاليات	الرقمية	ليست	
قوية	وذات	أثر	مثل	تلك	التي	تقام	على	األرض	بشكل	شخ�شي.

الحصول على المعلومات. 4.1.4
ذلك	 في	 بما	 الحكومية	 املعلومات	 على	 الحصول	 في	 املغاربة	 املواطنين	 حق	 الدستور	 يكفل	
املعلومات	التي	تحتفظ	بها	اإلدارة	العامة	واملؤسسات	املنتخبة	والهيئات	الحكومية	ما	لم	تكن	
أو	الحياة	الخاصة	 للدولة	 أو	األمن	الداخلي	والخارجي	 بالدفاع	الوطني	 هذه	املعلومات	تتعلق	
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لألفراد.	باإلضافة	إلى	ذلك	يجب	على	الشخص	الذي	يطلب	الحصول	على	املعلومات	الحكومية	
إكمال	نموذج	يتضمن	االسم	األول	واألخير	ملقدم	الطلب	والعنوان	البريدي	ورقم	بطاقة	الهوية	
تضمين	 الطلب	 مقدم	 على	 يجب	 كما	 األجانب(.	 للمقيمين	 اإلقامة	 بطاقة	 رقم	 )أو	 الوطنية	
20	يوم	عمل	من	تاريخ	استالم	 وصف	للمعلومات	املطلوبة.	ولدى	الجهة	الحكومية	بعد	ذلك	

الطلب	للرد	عليه.

	هو	االفتقار	إلى	الوصول	إلى	البيانات	بشكل	كافي	واالفتقار	إلى	
ً
كر	مرارا

ُ
التحدي	اآلخر	الذي	ذ

الشفافية.	كشف	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	في	حين	أن	محطات	املراقبة	األرضية	
موجودة	ويتم	جمع	البيانات	فإنه	ال	يتم	مشاركتها	مع	الجمهور	أو	إتاحة	الوصول	إليها	ويمكن	أن	
تكون	باهظة	الثمن.	وأشار	آخرون	أنه	في	حين	أن	هناك	قوانين	بما	في	ذلك	املادة	)31-13(	بشأن	
الحصول	على	املعلومات	فإنه	ال	يتم	مشاركة	املعلومات	على	أساس	منظم	ومتسق.	ويتفاقم	هذا	
بسبب	البنية	التحتية	املحدودة	لجمع	ونشر	املعلومات.	وأكد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	
أنه	ينبغي	ملنظمات	املجتمع	املدني	الوصول	بشكل	أفضل	إلى	املعلومات	من	أجل	الحفاظ	على	

الشفافية	وتحسين	الوضع	على	األرض.

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 4.1.4
ليس	هناك	من	ينكر	أن	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	وعمليات	اإلغالق	الناتجة	عنه	كان	لها	
آثار	مدمرة	في	جميع	نواحي	الحياة	وتمتد	إلى	عمل	املجتمع	املدني	ونشاطه	وكذلك	نظام	الحكم	
الجائحة	بعض	املخاوف	 أثارت	حالة	الطوارئ	الالحقة	بسبب	 والترتيبات	املؤسسية	والبرامج.	
ستخدم	إلسكات	املعارضة	

ُ
املتعلقة	بحقوق	اإلنسان	وخاصة	بشأن	ما	إذا	كانت	هذه	القوانين	ت

وإلغاء	الفعاليات.

تبنت	الحكومة	في	املغرب	حالة	الطوارئ	الصحية	في	مارس	2020	مما	أدى	إلى	إغالق	املؤسسات	
	لشبكة	األورو	متوسطية	للحقوق	فقد	أقرت	

ً
التعليمية	ووسائل	النقل	العام.	ومع	ذلك	ووفقا

التواصل	 استخدام	وسائل	 السيطرة	على	 	من	
ً
مزيدا الحكومة	 يمنح	 قانون	 الحكومة	مشروع	

االجتماعي	والشبكات	اإلعالمية	األخرى.	وتتضمن	األحكام	الواردة	في	مشروع	القانون	رقم	)22(	
االجتماعي	وكذلك	 التواصل	 باستخدام	وسائل	 املقاطعة	 إلى	 الدعوة	 	على	

ً
قيودا 	2020 لسنة	

معاقبة	أي	منشورات	إعالمية	مضللة.	باإلضافة	إلى	املخاوف	بشأن	الطرق	التي	سيحد	بها	مثل	
استشارة	 وعدم	 نشره	 أو	 القانون	 مناقشة	 عدم	 املقلق	 فمن	 التعبير	 حرية	 من	 القانون	 هذا	
املنظمات	ذات	الصلة	مثل	مجلس	حقوق	اإلنسان.	وقد	أدت	ردود	األفعال	العنيفة	ضد	القانون	
إلى	وقف	تمريره	في	الوقت	الحالي.	ومع	ذلك	وجدت	دراسة	خضعت	الستعراض	األقران	ونشرت	
	مثل	املغرب	استخدمت	حالة	الطوارئ	لتعزيز	سيطرة	النظام.	على	

ً
في	ديسمبر	2020	أن	دوال

سبيل	املثال	تمنح	املادتان	)59(	و	)74(	من	الدستور	للملك	سلطات	واسعة	أثناء	حالة	االستثناء	
	سلطة	تعليق	ممارسة	الحقوق	والحريات.	من	ناحية	أخرى	وجد	

ً
والطوارئ	وتشمل	هذه	أيضا

تحليل	بشأن	ما	إذا	كانت	استجابة	املغرب	لجائحة	فيروس	كورونا	املستجد	تتوافق	مع	القانون	
الدولي	لحقوق	اإلنسان	أن	املغرب	ملتزم	بذلك،	وقد	أجريت	هذه	الدراسة	في	بداية	االستجابة	
للجائحة	لذلك	سلط	املؤلف	الضوء	على	ضرورة	مراقبة	الوضع	باستمرار	لضمان	عدم	حدوث	

انتهاكات	تحت	ستار	حالة	الطوارئ.
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منظمات المجتمع المدني والتعاون . 4.1.4
الحكومي

فيما	يتعلق	بمسألة	املشاركة	العامة	والعالقة	مع	القطاع	العام	كانت	هناك	بعض	املدخالت	
املختلفة،	ومع	ذلك	يبدو	بشكل	عام	أنه	بينما	يتم	إجراء	املشاورات	إال	أنه	تظل	املشاركة	في	
صنع	القرار	محدودة.	وأشار	بعض	من	تمت	مقابلتهم	إلى	أن	“هناك	حوارات	ومشاورات،	ولكن	
إذا	ما	أرادت	السلطة	تمرير	�شيء	ما	فسيقومون	به	دون	مناقشة	وسنكتشف	ذلك	فيما	بعد”.	
خلق	الدستور	الجديد	وإطار	الديمقراطية	التشاركية	مساحة	فعلية	للمشاركة	وبالتالي	ساعدا	
املجتمع	املدني.	ومع	ذلك	كان	هناك	سؤال	حول	من	يجب	أن	يشارك	ألن	إدراج	منظمات	املجتمع	
.	أصبح	من	الواضح	أن	إرسال	املذكرات	

ً
	وانتقائيا

ً
املدني	في	االستراتيجيات	والرؤى	يظل	مقيدا

أكثر	صعوبة،	 أصبح	 التوصيات	 لكن	تضمين	 أمر	ممكن	 العام	 القطاع	 مع	 املناقشات	 وعقد	
.
ً
ولكنه	ليس	مستحيال

املدني	 املجتمع	 ومنظمات	 الحكومة	 من	 	
ً
كال أن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 أحد	 كشف	

يتعاملون	فقط	مع	الكيانات	التي	يثقون	بها	ولديهم	عالقة	معها	إال	أنه	مع	إنشاء	تحالفات	أكبر	
فعلى	 للمشاركة.	 استخدامها	 يمكنهم	 التي	 املدني	 املجتمع	 ملنظمات	 أوسع	 مظلة	 هناك	 أصبح	
	أكثر	شرعية	للمجتمع	

ً
سبيل	املثال	ُيظهر	تحالف	يضم	أكثر	من	800	منظمة	غير	حكومية	تمثيال

املدني.	ومع	ذلك	قال	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	املشاركة	العامة	في	صنع	القرار	
	عن	التحالفات	تستند	مشاورات	أصحاب	املصلحة	مع	

ً
	ال	أكثر.	بعيدا

ً
ليست	إال	إجراًء	شكليا

املجتمع	املدني	الذي	تم	اختياره	إلى	العالقة	مع	الحكومة	حيث	إن	“العالقات	هي	املكان	الذي	
بنى	فيه	الثقة”	لكن	القليل	أضاف	أنه	ال	يوجد	مأسسة	للحوار	مع	املجتمع	املدني	فيما	يتعلق	

ُ
ت

أنه	مجرد	مكونات	هامشية	 إلى	املجتمع	املدني	على	 القرار،	وُينظر	 العامة	واتخاذ	 باملشاورات	
وليست	أساسية	في	االستراتيجيات	والخطط.

الجديد	 والدستور	 القوانين	 أن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 أحد	 أكد	 أخرى	 ناحية	 من	
	من	تطوير	السياسات	ويمكن	له	تقديم	العرائض	

ً
نون	املجتمع	املدني	من	أن	يكون	جزءا

ّ
يمك

إلى	الحكومة	والهيئات	املنتخبة.	على	سبيل	املثال	كانت	هناك	بعض	العرائض	املتعلقة	بإدارة	
النفايات	املنزلية	بناًء	على	التأثيرات	البيئية	بشأن	كيفية	إدارة	النفايات	)بناًء	على	دراسة(	والتي	
بدورها	اقترحت	التوصيات	الالزمة	وقدمت	نموذج	حول	كيفية	التعامل	بهذا	الخصوص.	وقد	
	أنه	على	

ً
ُعرضت	هذه	العرائض	على	املجلس	البلدي	في	بعض	املدن	وأخذت	بعين	االعتبار.	مضيفا

الرغم	من	عدم	وجود	قيود	على	منظمات	املجتمع	املدني	وحريتها	في	الحديث	أكثر	مما	هي	عليه	
في	البلدان	األخرى	فإن	السلطات	ليست	نشطة،	ولكنها	تتفاعل	فقط	عندما	تشارك	املجتمع	
املدني.	وبالتالي	يمكن	تحسين	مستوى	املشاركة	حيث	إن	دور	منظمات	املجتمع	املدني	اآلن	هو	
الضغط	من	أجل	املشاركة.	ومع	ذلك	ال	يشعر	املجتمع	املدني	والجمهور	بأن	لديهم	حصة	في	

املشاريع	التي	يتم	تنفيذها	ألنهم	ال	يشاركون	في	التخطيط	لها	أو	تقييمها.

املستويات	 على	 التشاركية	 للديمقراطية	 رؤية	 هناك	 أن	 مقابلتهم	 تمت	 من	 بعض	 وأضاف	
ثقة	 وأكثر	 املواطنين	 إلى	 أقرب	 املدني	 املجتمع	 أن	 هي	 والفائدة	 والوطنية.	 واملحلية	 اإلقليمية	
	بالظروف	على	األرض	مقارنة	باملجال	السيا�شي	لذا	فإن	مشاركة	املجتمع	املدني	

ً
وأنه	أكثر	وعيا

أمر	مهم.	يجب	على	كل	مجلس	منتخب	إنشاء	هيئة	استشارية	وأن	يتم	تمكين	املجتمع	املدني	
	من	هذه	الهيئات	االستشارية	لنقل	املخاوف	واألولويات	إلى	املجالس	املنتخبة.	على	

ً
ليكون	جزءا
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	من	الهيئات	االستشارية	
ً
سبيل	املثال	يمكن	أن	تكون	الجهات	الفاعلة	في	املجتمع	املدني	جزءا

بشأن	إدارة	املياه	لتقديم	املشورة	بشأن	املشاريع	واملساعدة	في	إعداد	الخطط	واالستراتيجيات	
ملكافحة	تغير	املناخ	فاملجتمع	املدني	حاضر	وال	بد	أن	يشارك	في	التوصيات	ووضع	هذه	الخطط.	
أي	أن	هناك	مجال	للتحسين،	ولكن	تتمثل	إحدى	املشكالت	في	التغيير	املستمر	في	املمثلين	بحيث	
	على	الضغط	واملناصرة	وإبالغ	املمثلين	الجدد	وأن	يكون	

ً
يحتاج	املجتمع	املدني	إلى	أن	يكون	قادرا

العامة	استجابة	للظروف	 القيام	بذلك.	عالوة	على	ذلك	تتغير	السياسات	 القدرة	على	 لديهم	
واألولويات	 للدولة	 كذلك	 واستجابة	 واملحليات	 البلد	 يواجهها	 التي	 واالقتصادية	 االجتماعية	
السياسية.	لذلك	يجب	أن	يكون	املجتمع	املدني	قادر	على	التكيف	واالستجابة	لهذه	التغييرات.	
بعض	 وفي	 املناصرة	 على	 القدرة	 وبناء	 باستمرار	 الذاتي	 التحسين	 إلى	 املدني	 املجتمع	 ويحتاج	
الحاالت	يحتاج	إلى	املواجهة	حيث	قد	تتعارض	املصالح.	وعلى	كل	حال	يحتاج	املجتمع	املدني	إلى	

	من	الجمهور	واملواطنين.
ً
ضمان	بقائه	قريبا

	ألحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	فإن	السياسيين	كما	هو	الحال	في	جميع	أنحاء	العالم	
ً
وفقا

اتخاذ	 القرار	فإنهم	يفضلون	 يتعلق	األمر	بصنع	 املدني،	ولكن	عندما	 باملجتمع	 قد	يتشدقون	
	للمجتمع	

ً
	ضئيال

ً
القرارات	بناًء	على	كيفية	استفادتهم	وما	يمكنهم	الحصول	عليه	ويتركون	هامشا

املدني	والجمهور	وهذا	هو	السبب	في	انعدام	الثقة	بالسياسيين	واملؤسسات	الحكومية.

بشكل	عام	كانت	هناك	بعض	التصورات	والروايات	املتضاربة	حول	وضع	املجتمع	املدني	داخل	
الدولة.	أشار	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	تعمل	على	
مجموعة	متنوعة	من	املوضوعات	ذات	القدرات	املتباينة	والصالت	والوصول	إلى	املوارد.	ومع	
	لبعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم.	كما	شارك	

ً
ذلك	فقد	تحسن	وضع	املجتمع	املدني	وفقا

أحدهم	فإن	املجتمع	املدني	له	صوت	في	الدولة	حتى	حقوق	اإلنسان	وحقوق	املرأة	واملجتمع	
املدني	البيئي،	فنحن	نسير	على	الطريق	الصحيح	مقارنة	بالسنوات	السابقة	وفي	املا�شي.	أصبح	
	من	املناقشات	أن	الدستور	الجديد	لسنة	2011	قد	تحسن	في	مجال	املجتمع	املدني.	

ً
واضحا

ومع	ذلك	قال	شخص	آخر	تمت	مقابلته	أن	بعض	القوانين	والسياسات	غير	مفيدة.	ومما	يجدر	
اإلشارة	اليه	أن	منظمات	املجتمع	املدني	عليها	أن	تدفع	ضرائب	مماثلة	للضرائب	التي	يدفعها	
القطاع	الخاص.	وتعمل	معظم	املنظمات	الشعبية	بشكل	تطوعي	وليس	لديها	موظفين	أو	مكاتب	
فهي	مسجلة	أو	مستضافة	من	قبل	منظمات	أو	كيانات	عامة	أخرى.	لذلك	فإن	معظمها	لديها	

قدرات	ومدى	محدود.

كما	أوضح	أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أنه	في	املا�شي	كان	هناك	عدم	ثقة	بين	املجتمع	
املدني	والحكومة	ويرجع	ذلك	في	املقام	األول	إلى	أن	املجتمع	املدني	كان	صريح	بشكل	مفرط	أو	
يتحسن	 الوضع	 أن	 إال	 	

ً
يزال	موجودا أن	هذا	ال	 في	حين	 الحكومة.	 أجندة	 نفس	 يعمل	على	 ال	

إلى	أخرى	وإن	عوامل	 ،	ولكن	العالقة	بين	املجتمع	املدني	والحكومة	تختلف	من	منظمة	
ً
قليال

	على	هذه	العالقة	الديناميكية.	ومع	ذلك	قال	
ً
مثل	مكان	العمل	واملجاالت	املواضيعية	تؤثر	أيضا

أحد	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	املجتمع	املدني	يحاول	عدم	االعتراف	بتأثره	باألحزاب	
السياسية	حتى	ال	يفقد	ثقة	املجتمع	املحلي.

تم	وصف	منظمات	املجتمع	املدني	على	أنها	تنتمي	إلى	فئتين	عريضتين	من	قبل	أحد	األشخاص	
الذين	تمت	مقابلتهم:	مجموعة	من	القواعد	الشعبية	املحلية	التي	ال	ترتبط	في	كثير	من	األحيان	
بالحكومة،	في	حين	أن	األخرى	منخرطة	للغاية	مع	الحكومة	بحيث	يتم	دمج	جداول	أعمالها.	مما	
جعل	من	الصعب	التمييز	بين	صوت	املصلحة	السياسية	والحكومة.	تتمتع	منظمات	املجتمع	



،	حيث	ال	يوجد	حل	وسط	المتالك	صوت	
ً
	بصوت	أقوى	وأكثر	وضوحا

ً
املدني	األفضل	اتصاال

قوي	يكفي	عدم	التورط	في	أجندة	الحكومة.	أولئك	الذين	هم	على	مستوى	القاعدة	الشعبية	
بغض	 وصولهم.	 ومدى	 املحدودة	 مواردهم	 بسبب	 قوي	 حضور	 أو	 قوي	 صوت	 لديهم	 ليس	
النظر	عن	ذلك	قال	معظم	الذين	تمت	مقابلتهم	أن	منظمات	املجتمع	املدني	موجودة	ونشطة	
قوانين	جيدة	 هناك	 أن	 الكثيرون	 أضاف	 ذلك	 على	 املناطق.	عالوة	 ببقية	 مقارنة	 وديناميكية	
	من	التمثيل	لكن	

ً
للتنظيم	للمبادرات	إلى	جانب	األموال	املتاحة.	ويبدو	أن	هناك	مستوى	الئقا

	أشاروا	إلى	أن	هناك	الكثير	من	العمل	الذي	يتعين	
ً
جميع	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	تقريبا

القيام	به	لتعزيز	قدرات	املجتمع	املدني	وجعل	أصواتهم	مسموعة	بشكل	أكبر.

ومع	ذلك	كما	أوضح	بعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	أصبح	من	الواضح	أن	العالقة	بين	
املجتمع	املدني	والقطاع	العام	لم	تصل	إلى	نقطة	تسمح	للمجتمع	املدني	بأن	يكون	له	نطاق	أو	
تأثير	أكبر	متعلق	بعمله.	في	حين	أن	البالد	لديها	إطار	للديمقراطية	التشاركية	إال	أنها	لم	تقم	
بعد	بتنفيذ	هذا	اإلطار	أو	تفعيله.	إضافة	إلى	ذلك	فإن	عدم	القدرة	على	التنبؤ	أو	عدم	االتساق	
املرتبط	بالتواجد	أو	الوصول	إلى	املوارد	التي	يحتاجها	املجتمع	املدني	يحد	من	عملهم	بشكل	أكبر.	
شدد	أحد	الذين	تمت	مقابلتهم	على	أن	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	ليس	لديها	موارد	وفي	
	ال	يمكنها	ضمان	استمرارية	هذه	املوارد	إذا	كانت	متوفرة.	وبناًء	عليه	ال	يملك	

ً
حاالت	نادرة	جدا

الكثيرون	املوارد	البشرية	والقدرات	ملواصلة	عملهم	على	نطاق	متسق	وواسع.



تونس



تونس

 إجراءات التغير
 المناخي على

 المستوى الوطني
والمحلي
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تونس. 1

المشهد الوطني لتغير المناخ. 1.	
من	 العديد	 على	 الحكومة	 تعمل	 حيث	 املناخ	 تغير	 مكافحة	 في	 سباق	 حلبة	 على	 تونس	 تعتبر	
تدخل	 حين	 في	 واملحلية	 الوطنية	 الجهود	 توجيه	 شأنها	 من	 التي	 واالستراتيجيات	 السياسات	
البيئة	 معالجة	قضايا	 يمكن	 ال	 العملية.	 هذه	 في	 	

ً
تدريجيا والنشطاء	 املدني	 املجتمع	 منظمات	

وتغير	املناخ	بمعزل	عن	غيرها	حيث	يعد	فهم	كيفية	تأثير	تغير	املناخ	على	اإلنتاجية	االقتصادية	
	لوضع	مثل	هذه	القضايا	على	جداول	األعمال	السياسية	واإلصالحية	

ً
	أساسيا

ً
والرفاهية	أمرا

الذي	 والدعم	 باالعتراف	 تحظى	 املناخ	 تغير	 قضية	 أنه	 يبدو	 ال	 اآلن	 حتى	 والشعب.	 للحكومة	
تستحقه	ومع	ذلك	ال	يزال	تغير	املناخ	يضرب	تونس	بشدة	حيث	تتسبب	الفيضانات	وموجات	
	من	هذا	لم	

ً
الحر	والجفاف	في	أضرار	جسيمة	للمجتمعات	واألنشطة	االقتصادية،	لكن	شيئا

يتم	توضيحه	للجمهور	إذن	هناك	حاجة	ماسة	إلى	مزيد	من	تحليل	البيانات	والبحوث	إلعالم	
الرأي	العام	وصنع	السياسات	في	هذا	الصدد.

صادقت	تونس	على	اتفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	في	عام	1993،	وبروتوكول	
كيوتو	في	عام	2002.	وأعدت	تونس	بالغين	وطنيين	التفاقية	األمم	املتحدة	اإلطارية	بشأن	تغير	
2014.	وقعت	تونس	 في	ديسمبر	 السنتين	 لفترة	 2014(	وقدمت	تقريرها	األول	 	،2001( املناخ	
على	اتفاقية	باريس	في	أبريل	2016	وصادقت	عليها	في	فبراير	2017	مع	دخولها	حيز	التنفيذ	في	
مارس	2017.	هناك	العديد	من	السياسات	واالستراتيجيات	املتعلقة	بتغير	املناخ	قيد	اإلعداد	
	وخطة	التكيف	الوطنية	والتي	تشكل	فرصة	كبيرة	للقيام	

ً
بما	في	ذلك	املساهمات	املحددة	وطنيا

بمشاركة	عامة	فعالة	في	مراحل	مختلفة:	قبل	وأثناء	وبعد.	يتم	دعم	معظم	هذه	الجهود	من	
التوجيهية	 واملبادئ	 الدولية	 باملعايير	 يلتزمون	 الذين	 الدوليين	 والشركاء	 املانحة	 الجهات	 قبل	
ومن	املتوقع	أن	تترجم	األقوال	إلى	أفعال	ويتم	دعم	املزيد	من	األساليب	اإلبداعية.	وال	يوجد	
دليل	واضح	على	استراتيجية	وآلية	املشاركة	العامة	املعلنة.	ويشكل	البعد	الجهوي	)الحضري	
والريفي(	أهمية	قصوى	في	املشهد	التون�شي	وسيتطلب	بعض	األدوات	الفعالة	بما	يتوافق	مع	

اتجاه	الالمركزية	الذي	تم	اعتماده.

املؤسسية  الترتيبات  وكذلك  الصلة  ذات  والتشريعات  للسياسات  تحليل  يلي  فيما 
االستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على العمل املناخي في تونس:
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القسم 6 – تونس

دستور 041	. 4.4.4
الدستور	تونس	 الجديد.	ويضع	 بالتوقيع	على	قانون	دستورها	 	2014 في	عام	 احتفلت	تونس	
في	مجموعة	حصرية	من	البلدان	التي	تعترف	بتغير	املناخ	كقضية	دستورية.	وُيلزم	بند	املناخ	
و	 ومتوازنة”	 بيئة	سليمة	 في	 والحق	 “مناخ	سليم	 بضمان	 الدولة	 	)45( املادة	 بموجب	 الجديد	
	إلى	

ً
“توفير	الوسائل	الالزمة	للقضاء	على	التلوث	البيئي”.	كما	تشير	الديباجة	االفتتاحية	أيضا

“ضرورة	املساهمة	في	مناخ	آمن	وحماية	البيئة”.	ال	يزال	مثل	هذا	االلتزام	الرائد	رفيع	املستوى	
يتدفق	ضمن	االلتزامات	الوطنية	واملحلية	وكذلك	في	أذهان	الشعب	التون�شي.

المساهمات المقررة المحددة وطنيًا . 4.4.	
	044

باريس	 في	 األطراف	 مؤتمر	 اجتماع	 قبل	 الوطني	 املستوى	 على	 املحددة	 املساهمات	 إعداد	 تم	
)COP21(	في	عام	2015	مع	التركيز	بشكل	كبير	على	التخفيف	من	خالل	نشر	تقنيات	الطاقة	
جميع	 في	 الحراري	 االحتباس	 غازات	 انبعاثات	 من	 الحد	 إلى	 تونس	 تهدف	 الكربون.	 منخفضة	
القطاعات	)الطاقة	والعمليات	الصناعية	والزراعة	والغابات	واستخدام	األرا�شي	والنفايات(	
من	أجل	خفض	كثافة	الكربون	بنسبة	41	في	املائة	في	عام	2030	مقارنة	بسنة	األساس	2010.	
من	 املائة	 في	 	75 وحده	 يمثل	 الذي	 الطاقة	 قطاع	 على	 بشكل	خاص	 التخفيف	ستركز	 جهود	
تخفيضات	االنبعاثات	التي	تساهم	في	هذا	االنخفاض	في	كثافة	الكربون.	وكجزء	من	سياسة	
التحول	في	مجال	الطاقة	التي	دعت	إليها	الدولة	تشير	التقديرات	إلى	أن	قطاع	الطاقة	سيقلل	من	
كثافة	الكربون	في	عام	2030	بنسبة	46	في	املائة	مقارنة	بعام	2010.	ويتطلب	تنفيذ	املساهمة	
18	مليار	دوالر	أمريكي	–	لتغطية	 التونسية	في	التخفيف	حشد	أموال	كبيرة	–	مبلغ	تقديري	
احتياجات	االستثمار	وتمويل	برامج	بناء	القدرات.	يأتي	هذا	في	مرحلة	انتقالية	حرجة	في	التنمية	
	املياه	والظروف	

ً
السياسية	واالقتصادية	للبالد.	وبالنظر	إلى	تدهور	املوارد	الطبيعية	وتحديدا

املناخية	املتزايدة	)التقلب	والجفاف	والتصحر	والفيضانات(	فإنه	ينبغي	على	التنمية	االقتصادية	
التونسية	املستقبلية	استكشاف	ونشر	نماذج	جديدة	لإلنتاج	واالستهالك	تتوافق	مع	أهداف	
التكيف	مع	تغير	املناخ	والتي	ستضمن	االستدامة	واالزدهار	على	املدى	الطويل.	واألهم	من	ذلك	
أن	التنسيق	األقوى	للسياسات	وتعميم	التنمية	املستدامة	في	مختلف	السياسات	القطاعية	

يضر	بنجاح	جهود	التخفيف	والتكيف.

	من	خالل	مستوى	معين	من	
ً
	بمراجعة	وتحديث	املساهمات	املحددة	وطنيا

ً
تقوم	تونس	حاليا

التشاور	مع	املجتمع	املدني.	وقد	أشارت	وثيقة	املساهمات	املقررة	املحددة	على	املستوى	الوطني	
العمل	 ورش	 من	 سلسلة	 تضمنت	 	2014 في	 املقررة	 للمساهمات	 التحضيرية	 املراحل	 أن	 إلى	
املناخ	)اإلدارة	 في	عملية	تغير	 الرئيسيين	املشاركين	 التي	جمعت	أصحاب	املصلحة	 التشاورية	

العامة	واملجتمع	املدني	والقطاع	الخاص	وخبراء	الصناعة(.
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خطة التنمية االستراتيجية 044	. 4.4.4
يعد	قطاع	السياحة	من	القطاعات	التي	لها	روابط	قوية	بالبيئة	واالقتصاد.	وتستفيد	تونس	
من	اقتصاد	متنوع	ومفتوح	بشكل	عام	حيث	تساهم	قطاعات	السياحة	والصناعة	والخدمات	
واستخراج	املوارد	بنصيب	ال	يستهان	به	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	الوطني.	ومع	ذلك	توقف	النمو	
	من	التحدي	بسبب	تأثيرات	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	

ً
منذ	ثورة	2011.	ويواجه	هذا	مزيدا

املستدام	 النمو	 أثر	هذا	على	تطوير	مسار	 العالم.	 أنحاء	 في	جميع	 املتبعة	 وإجراءات	اإلغالق	
الذي	أدى	إلى	اعتماد	خطة	التنمية	االستراتيجية	في	عام	2015.	تقترح	الخطة	الخمسية	سلسلة	
من	اإلصالحات	الرئيسية	ومشاريع	األشغال	العامة	عبر	خمس	مجاالت	استراتيجية:	إصالحات	
اإلدارة	العامة	وتدابير	مكافحة	الفساد	من	أجل	تحسين	الحكم،	والتنمية	البشرية	واالندماج	
اإلقليمية،	 التفاوتات	 من	 والتخفيف	 أعلى،	 قيمة	مضافة	 ذو	 اقتصادي	 ونشاط	 االجتماعي،	
نحو	 تونس	 انتقال	 في	 أساسية	 تشكل	خطوة	 الخطة	 أن	 في	حين	 األخضر.	 االقتصاد	 وتطوير	
مجتمع	منخفض	الكربون	فإنها	ال	تزال	بحاجة	إلى	اإلجراءات	واألساليب	التي	يمكن	من	خاللها	
معالجة	املشاكل	البيئية	العديدة	بالنظر	إلى	االختالالت	اإلقليمية	عبر	القطاعات.	أعلن	الرئيس	
	من	26	ديسمبر	2020.	وكانت	حالة	

ً
التون�شي	عن	تمديد	حالة	الطوارئ	ملدة	ستة	أشهر	اعتبارا

الطوارئ	سارية	املفعول	منذ	الهجوم	االنتحاري	على	حافلة	للشرطة	في	نوفمبر	2015.	وليس	من	
الواضح	ما	إذا	كانت	خطة	التنمية	االستراتيجية	كذلك	قيد	املراجعة	أو	التحديث	أثناء	جائحة	
التخطيط	 جهود	 مختلف	 من	 واملراجعة	 التحديث	 هذا	 سيستفيد	 املستجد.	 كورونا	 فيروس	
	وتطوير	استراتيجية	منخفضة	

ً
الجارية	بشأن	تغير	املناخ	مثل	تحديث	املساهمات	املحددة	وطنيا

الكربون	وخطة	التكيف	الوطنية	...	إلخ.

قانون الهيئات المحلية رقم )4	( لسنة . 1.4.4
	044

والعمليات	 التخطيط	 يتناول	 ألنه	 القانونية	 األدوات	 أهم	 أحد	 هو	 القانون	 هذا	 يكون	 ربما	
اإلقليمية.	كانت	التفاوتات	واالختالالت	اإلقليمية	من	املحفزات	الرئيسية	للثورة	واستمرت	في	
صدارة	أولويات	الناس	خالل	املرحلة	االنتقالية.	في	الفصل	الثالث	–	تخطيط	استخدام	األرا�شي	
والتخطيط	الحضري	والتنمية	املستدامة،	يمنح	القانون	الحكومات	املحلية	التفويض	لضمان	
أن	جميع	الخطط	والعمليات	تتوافق	مع	مبادئ	التنمية	املستدامة.	وفي	حين	أن	هذه	خطوة	مهمة	
إال	أنها	لن	تكون	كافية	لتحقيق	التحول	الضروري	للمؤسسات	التونسية	وخاصة	عندما	يتعلق	
األمر	بمجاالت	معينة	من	التنمية	املستدامة.	ستحتاج	البلد	إلى	مزيد	من	اإلصالحات	في	الجانبين	
الناس	عندما	 احتياجات	 تلبية	 	من	أجل	

ً
استهدافا أكثر	 السيا�شي	واإلداري	وكذلك	تشريعات	

البلديات	 وستحتاج	 األخضر.	 االقتصاد	 نحو	 الطريق	 على	 األساسية	 بالخدمات	 األمر	 يتعلق	
يقودون	عملية	 الذين	 البارزين	 الفاعلين	 لتصبح	 بها	 الالزمة	واإلسراع	 تكثيف	اإلصالحات	 إلى	
الالمركزية.	كما	يجب	تعزيز	دور	منظمات	املجتمع	املدني	داخل	املناطق	ضمن	العملية	الشاملة	

مع	التركيز	بشكل	خاص	على	مبادئ	التنمية	املستدامة	وتطوير	السياسات	والتنفيذ.



118

القسم 6 – تونس

سياسات أخرى. 4.4.4
تعمل	تونس	على	إعداد	عدد	من	االستراتيجيات	والخطط	املتعلقة	بتغير	املناخ	مثل	تحديث	
خفض	 واستراتيجية	 املناخ	 تغير	 مع	 للتكيف	 الوطنية	 والخطة	 	

ً
وطنيا املحددة	 املساهمات	

الكربون.	عالوة	على	ذلك	هناك	استراتيجيات	قطاعية	أخرى	ذات	صلة	ال	تزال	قيد	الصياغة	
بما	في	ذلك	استراتيجية	املياه.	ويختلف	مدى	مشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	في	هذه	العمليات	
منظمات	 ممثلي	 بعض	 يكن	 لم	 املؤسسية.	 املشاركة	 إلى	 املخصص	 أو	 االنتقائي	 التشاور	 من	
املجتمع	املدني	الذين	تمت	مقابلتهم	على	علم	بالجهود	الجارية	بينما	أكد	آخرون	مشاركتهم	في	
منظمات	 إن	 ويقال	 االستراتيجيات.	 في	جميع	 ليس	 ولكن	 استشارية،	 وورش	عمل	 اجتماعات	
املجتمع	املدني	اإلقليمية	مدعوة	إلى	ورش	العمل	التشاورية	اإلقليمية	املنظمة	من	أجل	بعض	

هذه	االستراتيجيات.

الهياكل اإلدارية والتنسيق المؤسسي. 4.4.4
	في	منظمات	املجتمع	املدني	وعدم	تكامل	

ً
بسبب	العديد	من	العوامل	مثل	العدد	الضخم	نسبيا

السياسات	وأولويات	اإلصالح	املتنافسة،	هناك	أزمة	إدارة	وتنفيذ	واضحة	عندما	يتعلق	األمر	
بالنشاط	املناخي	ومشاركة	املجتمع	املدني.	هناك	نوعان	من	مبادرات	اإلدارة	والتنسيق	املؤس�شي	
التابع	 إذا	تم	تطبيقها	بشكل	فعال.	األول	هو	املنتدى	االستشاري	 التي	يمكن	اعتبارها	واعدة	
من	 	)129( املادة	 بموجب	 أنشئت	 التي	 القادمة	 األجيال	 وحقوق	 املستدامة	 التنمية	 للجنة	
	لألشخاص	الذين	تمت	

ً
الدستور	التون�شي.	ال	تزال	هذه	الهيئة	االستشارية	غير	نشطة	–	وفقا

مقابلتهم	لهذا	البحث	–	ومن	املفترض	أن	تضم	ممثلين	من	املجتمع	املدني	وأصحاب	املصلحة	
اآلخرين.	الغرض	من	هذا	املنبر	هو	تقديم	املشورة	للمفوضية	والبرملان	حول	سياسات	التنمية	
املستدامة	واإلطار	التشريعي	بما	في	ذلك	كيفية	وفاء	تونس	بالتزاماتها	وتعهداتها	الدولية.	ليس	من	
الواضح	سبب	تعليق	مثل	هذه	الخطوة	االستراتيجية،	ولكن	على	األقل	بعض	منظمات	املجتمع	
	لدفع	هذا	املنتدى	حتى	يرى	النور.	يبقى	السؤال	حول	كيفية	اختيار	أعضاء	

ً
املدني	تبذل	جهودا

املنتدى	حيث	تعتقد	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	أن	مثل	هؤالء	املمثلين	يجب	أن	يتم	انتخابهم	
من	قبل	منظمات	املجتمع	املدني	لضمان	التمثيل	املناسب.	وبصفة	عامة	فإن	مثل	هذا	النطاق	
	لضمان	تمثيل	جميع	املوضوعات	والقطاعات	

ً
	وكفوا

ً
	فعاال

ً
الواسع	للجنة	واملنتدى	يتطلب	هيكال

وتحديد	أولوياتها	بشكل	جيد.

املبادرة	األخرى	مدفوعة	باملشاريع	)على	األقل	في	الوقت	الحالي(	ويدعمها	مشروع	الوكالة	األملانية	
للتعاون	الدولي	لبناء	القدرات	للتكيف	مع	تغير	املناخ.	يساعد	املشروع	وحدة	تغير	املناخ	في	وزارة	
الشؤون	املحلية	والبيئة	في	إنشاء	منتدى	للجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	من	أجل	بناء	قدراتهم	
حول	التكيف	مع	املناخ.	ويضم	املنتدى	4	منتديات	متخصصة:	منتدى	املجتمع	املدني	ومنتدى	
	باإلضافة	

ً
القطاع	الخاص	ومنتدى	اإلعالم	ومنتدى	البلديات.	إن	إطار	إدارة	املنتدى	محدد	جيدا

إلى	عملية	ومعايير	اختيار	أعضائه.	ويتم	تشكيل	لجنة	إدارة	املنتدى	الوطني	من	أعضاء	منتخبين	
من	4	منتديات	متخصصة.	وستعمل	اللجنة	على	ضمان	التنسيق	الفعال	بين	املنتديات	األربعة	
	كحلقة	وصل	بين	املنتديات	ومشروع	التكيف	مع	تغير	

ً
وستراقب	تنفيذ	األنشطة.	كما	ستعمل	أيضا

املناخ.	تمت	مناقشة	األطر	اإلدارية	والتشغيلية	للمنتدى	في	ورشة	عمل	وطنية	استمرت	3	أيام	وتم	
تصميم	عملية	التقديم	لضمان	الشفافية	والشمولية.	استمارات	التقديم	)لكل	منتدى(	متاحة	
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على	اإلنترنت	وستقوم	الوحدة	باملراجعة	واالختيار.	هناك	زاوية	مثيرة	لالهتمام	وهي	أنه	ُيطلب	من	
األفراد	األكفاء	والنشطين	التقديم	لذا	فإن	األمر	يتعلق	بوجود	األشخاص	املناسبين	في	املساحة	
	ألنه	يقلل	من	املنافسة	غير	الصحية	بين	

ً
	إيجابيا

ً
بغض	النظر	عن	انتماءاتهم.	وقد	اعتبر	هذا	أمرا

منظمات	املجتمع	املدني	ويشجع	الناشطين	والخبراء	األفراد	على	االنضمام.	في	حين	أن	كل	هذا	يبدو	
،	يجادل	الكثيرون	بأن	هذا	مجرد	جهد	مدفوع	باملشروع	وأن	منظمات	املجتمع	املدني	املختارة	

ً
واعدا

لن	تكون	بالضرورة	األكثر	صلة	باملوضوع.	وسيحتاج	هذا	إلى	مزيد	من	التقييم	أثناء	تفعيل	املنتدى.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن . 4.4.4
تغير المناخ واتفاقية باريس ومشاركة 

المجتمع المدني
في	 املوجودة	 )الوحدة	 الوطنية	 االتصال	 نقطة	 خالل	 من	 األطراف	 اتفاقية	 في	 تونس	 تشارك	
وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة(.	وفي	السنوات	األخيرة	بدأت	املنظمات	غير	الحكومية	النشطة	
في	العمل	املناخي	واملناصرة	لتأمين	االعتماد	الالزم	لحضور	مؤتمر	األطراف.	ومع	مرور	الوقت	
(	بعد	بعض	الصعوبة	في	فهم	أهمية	

ً
بدأت	الوزارة	في	تسهيل	هذه	املشاركة	)ولكن	ليس	ماليا

هذه	املشاركة	املدنية.

فيما	يتعلق	باتفاق	باريس	ودور	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	ال	تزال	تونس	في	مرحلة	مبكرة	من	
تطوير	هذا	املفهوم	بشكل	أكبر	وعكسه	في	آليات	التنفيذ	وإطار	الحوكمة.	الجهود	الوطنية	املرئية	
الوحيدة	هي	منتدى	التكيف	التابع	للوكالة	األملانية	للتعاون	الدولي	الذي	ال	يزال	في	خطواته	األولى	

وسيحتاج	إلى	مزيد	من	االختبار	والتوسيع	واالستدامة.

المشاركة العامة وجدول أعمال األمم . 4.4.4
المتحدة للتنمية المستدامة

تم	نشر	موقف	تونس	بشأن	اعتماد	أهداف	التنمية	املستدامة	لألمم	املتحدة	على	وزارة	الشؤون	
الخارجية	والهجرة	والتونسيين	بالخارج.	ومن	الواضح	أن	برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي	في	تونس	
يعمل	مع	وزارات	مختلفة	إلدماج	أهداف	التنمية	املستدامة	في	عملية	التخطيط.	ومع	ذلك	لم	
عبر	 املتوفرة	 املعلومات	 تنص	 برمتها.	 العملية	 في	 بوضوح	 املدني	 املجتمع	 مشاركة	 تحديد	 يتم	
اإلنترنت	على	أن	تونس	قد	ساهمت	بنشاط	في	تحديد	وتطوير	أهداف	التنمية	املستدامة	لعام	
2030	بشكل	رئي�شي	من	خالل	تنظيم	مشاورة	وطنية	كبيرة	بالتعاون	مع	منظومة	األمم	املتحدة	في	
تونس	واملشاركة	في	اجتماعات	مختلفة	ال	سيما	“مجموعة	العمل	املفتوحة”	“على	أجندة	2030.

تقارير	من	 أي	 املتحدة	 لألمم	 املستدامة	 التنمية	 بأهداف	 الخاصة	 املعرفة	 تتضمن	منصة	 ال	
تونس،	ولكنها	تشير	إلى	أنه	من	املتوقع	إجراء	مراجعة	طوعية	وطنية	في	عام	2021.	بالنظر	إلى	
التقارير	األخرى	ووثائق	االستراتيجية	قيد	اإلعداد	ليس	من	الواضح	كيف	ستتوافق	هذه	مع	
على	 املعنيين	 املصلحة	 أصحاب	 إشراك	 يتم	 وكيف	 املناخي(	 )العمل	 	13 الهدف	 عن	 التقارير	

جميع	الجبهات.
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الشراكة الحكومية المفتوحة. 4.4.4
انضمت	تونس	إلى	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	في	2014	لكنها	تأخرت	في	التنفيذ.	واستخدمت	
ذلك	 في	 بما	 التحديات	 من	 العديد	 ملواجهة	 املفتوحة	 الحكومية	 الشراكة	 عمل	 تونس	خطط	
أن	 من	 الرغم	 وعلى	 املعلومات	 إلى	 الوصول	 هيئة	 إنشاء	 من	 وتمكنت	 املعلومات	 إلى	 الوصول	
النهائي	ملكافحة	 التأثير	 التظلم	في	حالة	رفض	طلب	املعلومات	إال	أن	 آليات	 الهيئة	توفر	 هذه	
الفساد	وتحسين	تقديم	الخدمات	العامة	لم	يتحقق	ألن	املجتمع	املدني	غير	مخول	للكشف	عن	

االنتهاكات	والتحدث	عن	مخاطر	الفساد.

عد	في	إطار	آلية	إعداد	التقارير	املستقلة	إلى	أن	االلتزام:	
ُ
أشار	تقرير	نهاية	املدة	2016	–	2018	امل

على	 “محدود”	 مدى	 إلى	 املستدامة	 والتنمية	 البيئة	 قطاع	 في	 الشفافية	 تعزيز	 من	 االنتهاء	 تم	
الرغم	من	أن	مراجعة	منتصف	املدة	أظهرت	وجود	ما	يلي:	حالة	“لم	يبدأ”.	تم	حل	وزارة	الخدمة	
ثم	أصبحت	 	.2017 في	عام	 االلتزام	 بهذا	 تكليفها	 تم	 التي	 الفساد	 املدنية	والحوكمة	ومكافحة	
وزارة	البيئة	والشؤون	املحلية	املؤسسة	املسؤولة	عن	تنفيذ	هذا	االلتزام.	أدى	هذا	التغيير	في	
املدة	 تقييم	منتصف	 بحلول	 إنه	 الحكومة	 وتقول	 االلتزام.	 تنفيذ	 بدء	 تاريخ	 تغيير	 إلى	 القيادة	
اكتمل	تنفيذ	املرحلتين	األولى	والثانية.	ومع	ذلك	لم	يتمكن	باحث	آلية	إعداد	التقارير	املستقلة	

من	التحقق	من	ذلك.

في خطة عمل الشراكة الحكومية املفتوحة 2018 – 2020 تم إلغاء هذا االلتزام. ولكن تم 
استبداله بقسم كامل “املحور 2: تعزيز الشفافية في مجال إدارة املوارد الطبيعية” والذي 

يتضمن 3 التزامات:

تحسين	إدارة	املوارد	املائية. 	
تعزيز	الشفافية	في	قطاع	الصناعات	االستخراجية	من	خالل	االنضمام	إلى	مبادرة	الشفافية	 	

في	مجال	الصناعات	االستخراجية.
تطبيق	مبادئ	التعاقد	املفتوح	في	مجال	املركبات	الهيدروكربونية.	في	حين	أن	هذا	قد	يبدو	 	

وكأنه	تطور	تدريجي	ونطاق	التزام	موسع	إال	أنه	أغفل	االلتزامات	بشأن	تحسين	إطار	اإلدارة	
الواقع	 البيئية	الشاملة،	أي	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة.	تعكس	املالحظات	على	أرض	
الحاجة	إلى	تقييم	وتحسين	هياكل	الحوكمة	على	جميع	املستويات	والتأكد	من	أن	ملكية	
،	ال	سيما	بالنظر	

ً
	وأفقيا

ً
التفويض	في	مجال	البيئة	وتغير	املناخ	محددة	بشكل	جيد	رأسيا

إلى	قانون	السلطة	املحلية	لسنة	2018.

فيما	يتعلق	باملشاورة	العامة	حول	خطة	عمل	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	ومراجعة	التقدم	
املحرز	يشير	التقرير	إلى	أن	العملية	اتبعت	معايير	الشراكة	الحكومية	املفتوحة	وأنها	تضمنت	
العمل	 ورش	 خالل	 من	 املدني	 للمجتمع	 املباشرة	 املشاركة	 كانت	 التشاور.	 من	 مراحل	 عدة	
واالجتماعات	والتشاور	عبر	اإلنترنت	واملشاورات	اإلقليمية	من	بين	األدوات	املستخدمة	لتعزيز	
املشاركة.	ومع	ذلك	ليس	من	الواضح	ما	إذا	كانت	منظمات	املجتمع	املدني	والشبكات	املعنية	
بتغير	املناخ	من	بين	املجموعات	التي	تمت	دعوتها	إلى	االجتماعات	أو	تم	إبالغها	لتقديم	املدخالت	
والتعليقات.	كانت	إحدى	منظمات	املجتمع	املدني	املحددة	التي	تركز	على	الطاقة	والصناعات	
االستخراجية	على	دراية	عميقة	بجوانب	الشفافية	املتعلقة	بهذا	القطاع.	ومع	ذلك	فقد	أشارت	

إلى	أنهم	ليسوا	أعضاء	في	املجموعة	االستشارية	لشراكة	الحكومة	املفتوحة.
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2011	ومع	ذلك	ال	يزال	 	في	حريات	الحديث	والتعبير	والتجمع	منذ	ثورة	
ً
شهدت	تونس	تطورا

	كبيرة.	ال	تزال	منظمات	املجتمع	املدني	تخضع	ملتطلبات	تسجيل	
ً
الفضاء	املدني	يواجه	قيودا

	ما	تكون	غير	قادرة	على	الوصول	إلى	اإلعفاءات	الضريبية	أو	الخدمات	املصرفية.	
ً
معقدة	وغالبا

وقد	تم	تفريق	االحتجاجات	خالل	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	باستخدام	القوة	املفرطة	
وتم	اعتقال	مستخدمي	وسائل	التواصل	االجتماعي	وأصحاب	التأثير.

عملها  خطة  في  املدني  الفضاء  على  املفروضة  القيود  هذه  معالجة  تونس  على  يجب 
املقبلة من خالل:

مراجعة	األحكام	التقييدية	التي	تقيد	التجمعات	ألسباب	تتعلق	بالنظام	العام. 	
األمن	 	 حفظ	 في	 القوة	 باستخدام	 يتعلق	 فيما	 مناسبة	 مساءلة	 وآليات	 قيود	 فرض	

في	االحتجاجات.
إلغاء	األحكام	القانونية	والتنظيمية	التي	تجرم	التعبير	على	اإلنترنت. 	

يتعلق	 عندما	 مهملون	 بأنهم	 ويشعرون	 التحديات	 من	 املزيد	 املناخ	 تغير	 نشطاء	 يواجه	 كما	
األمر	بالوصول	إلى	املعلومات	وحوار	السياسات.	يمكن	أن	توفر	لهم	عملية	الشراكة	الحكومية	

املفتوحة	املنصة	الالزمة	للتعبير	عن	مخاوفهم	واملشاركة	في	مشهد	تخطيط	التنمية	األوسع.

المشاركة العامة في العمل . 1.1
المناخي

مما	ال	شك	فيه	أن	تونس	قد	دخلت	حقبة	جديدة	كاملة	من	املشاركة	املدنية	بعد	ثورة	الربيع	
املستويات	 على	 ونزيهة	 حرة	 انتخابات	 وأجرت	 	

ً
تقدميا 	

ً
دستورا تونس	 اعتمدت	 وقد	 العربي.	

 2014 دستور	 في	صياغة	 فعال	 دور	 املدني	 للمجتمع	 كان	 	.
ً
سياسيا 	

ً
حزبا 	70 البرملانية	ضمت	

وكذلك	املرسوم	التمكيني	التون�شي	بشأن	الجمعيات.	بينما	ركزت	غالبية	منظمات	املجتمع	املدني	
الناشئة	بعد	الثورة	بطبيعة	الحال	على	االنتخابات	فإنه	يوجد	أكثر	من	23,000	منظمة	مجتمع	
مدني	اليوم	لديها	مهام	إصالح	متعددة	وأهداف	إنمائية	ويقال	إن	واحدة	من	كل	5	منها	موجودة	
	لفهم	

ً
	رئيسيا

ً
في	تونس	)العاصمة(.	تعتبر	قصة	التحول	املدعوم	من	املجتمع	املدني	في	تونس	دليال

غايات	الربيع	العربي	ودوافعه.	ومع	ذلك	ُينظر	إلى	املجتمع	املدني	باعتباره	جهة	فاعلة	رئيسية	
للحفاظ	على	التغيير	وتحقيق	تطلعات	الناس.

23	سنة	املاضية	التي	سبقت	الثورة	كانت	منظمات	املجتمع	املدني	موجودة	في	تونس،	 خالل	
ولكنها	كانت	تتمتع	بمساحة	محدودة	واستقاللية	في	العمل.	كانت	معظم	الجمعيات	ذات	توجه	
خدمي	وأطلقها	النظام	دون	تعزيز	أي	ثقافة	مدنية	من	خالل	العضوية	الفردية.	ومن	أجل	امل�شي	
في	تونس	على	املدى	املتوسط	هي	 التي	قد	تبطئ	عملية	االنتقال	 الرئيسية	 	فإن	املشكلة	

ً
قدما

البطالة	والتخلف	االقتصادي	املرتبط	باالختالفات	التنموية	بين	املناطق	الحضرية	والريفية.	
األحزاب	 محاولة	 من	 يعانون	 الكثيرون	 يزال	 ال	 املدني	 املجتمع	 بمنظمات	 األمر	 يتعلق	 عندما	
السياسية	االستفادة	من	منظمات	املجتمع	املدني	لبناء	الدعم	املحلي.	من	ناحية	أخرى	يبدو	أن	
أولويات	الناس	تركز	على	العدالة	االجتماعية	واستدامة	التغيير	الذي	تم	تحقيقه	في	الحريات	
االجتماعي	 لتشمل	اإلصالح	 مهمته	ورسائله	 إلى	تخصيص	 آخر	 أي	موضوع	 املدنية.	سيحتاج	
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واالقتصادي	مع	إضفاء	الحياد	السيا�شي	وهي	مهمة	بعيدة	كل	البعد	عن	السهولة.	وقد	أبرزت	
عدة	تقييمات	الحاجة	إلى	بناء	القدرات	الداخلية	ملنظمات	املجتمع	املدني	لتمكينها	من	أن	تصبح	
عوامل	التغيير	وحماة	التقدم.	يتضمن	بناء	القدرات	هذا	الجوانب	املتعلقة	بالحوكمة	والتقنية	
لألدوات	 اهتمام	خاص	 إيالء	 وينبغي	 التأييد.	 السياسات	وكسب	 والشبكات	ومناصرة	 واملالية	
جدول	 جانب	 إلى	 واالقتصادية	 االجتماعية	 والحقوق	 التنمية	 قضايا	 لدمج	 الالزمة	 واملهارات	

األعمال	السيا�شي	واملتعلق	بحقوق	اإلنسان.

خالل	الفترة	االنتقالية	خضعت	وزارة	البيئة	لتغييرات	في	وضعها	الخاص	بين	االندماج	مع	وزارتي	
الزراعة	والتجهيز	والبنية	التحتية	وغيرها	حتى	انتهى	بها	املطاف	كجزء	من	وزارة	الشؤون	املحلية.	
بأكمله	 القطاع	 مكانة	 املستقلة	يضعف	 البيئة	 أن	غياب	وزارة	 البيئة	 ويعتقد	نشطاء	وخبراء	
ضمن	األجندة	الوطنية	الشاملة.	وستقوم	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة	بتوفير	االهتمام	والدعم	
للشؤون	املحلية	مقابل	البيئة	وينعكس	ذلك	بوضوح	في	ضعف	تكامل	رسالة	البيئة	وتغير	املناخ	
في	السياسة	العامة	وخطابات	صانعي	القرار.	في	وقت	سابق	من	هذا	العام	تسببت	قضية	ضخمة	
استيراد	 والبيئة	حول	 املحلية	 الشؤون	 وزير	 توقيف	 في	 ومحلية	خطيرة	 دولية	 تداعيات	 ذات	
	
ً
	نظرا

ً
	كبيرا

ً
	محليا

ً
	ونشاطا

ً
نفايات	منزلية	وطبية	من	إيطاليا.	جذبت	مثل	هذه	القضية	اهتماما

الدعاءاتها	متعددة	األبعاد	التي	تعلقت	بالفساد	وسوء	اإلدارة	وإساءة	استخدام	القضية	البيئية.

430	منظمة	من	منظمات	املجتمع	املدني	في	مجال	البيئة	التعامل	مع	قضايا	 تحاول	أكثر	من	
التأثير	السيا�شي	وضعف	القدرات	ملواجهة	تحديات	االستدامة	الرئيسية.	كما	أنهم	يواجهون	
تحديات	مع	الجمهور	الذي	يرى	العدالة	االجتماعية	كأولوية	قصوى	مقابل	نظرة	ضيقة	للعدالة	
البيئية.	ومع	ذلك	فإن	حوالي	20	منظمة	من	منظمات	املجتمع	املدني	هذه	مصممة	على	وضع	

العمل	املناخي	على	الخريطة	لكل	من	السياسيين	واملجتمعات	املحلية.

تدعو	الوحدة	املسؤولة	في	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة	–	كنقطة	محورية	وطنية	لتغير	املناخ	
–	منظمات	املجتمع	املدني	املختارة	إلى	بعض	االجتماعات	الخاصة	بتطوير	السياسات.	هذا	االمر	
	ويؤدي	إلى	شعور	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	باإلقصاء	

ً
	أو	مؤسسيا

ً
	منظما

ً
ال	يتبع	نهجا

وضعف	املدخالت	من	املجتمع	املدني	ونقص	في	امتالك	العديد	من	السياسات	والخطط.	في	
اآلونة	األخيرة	يتم	إحضار	األقاليم	إلى	العملية	من	خالل	العقد	اإلقليمية	والحكومات	املحلية.	
دعى	منظمات	املجتمع	املدني	املحلية	للمشاركة.

ُ
وتقام	ورش	عمل	استشارية	خارج	تونس	حيث	ت

	ملنهج	منظم	ومعايير	ومبادئ	محددة.	
ً
مرة	أخرى،	ليس	من	الواضح	ما	إذا	كان	يتم	ذلك	وفقا

وعليه	فإن	مجموعات	الناشطين	الشباب	على	وجه	التحديد	محبطة	وتشعر	بعدم	االعتراف	بها	
من	قبل	الوزارة.	أكدت	منظمات	املجتمع	املدني	النشطة	بالفعل	في	إطار	اتفاقية	األمم	املتحدة	
اإلطارية	بشأن	تغير	املناخ	والتي	تحصل	على	االعتماد	لحضور	اجتماعات	مؤتمر	األطراف	أن	
العالقة	مع	الوزارة	كانت	“حرجة”	في	البداية،	ولكنها	بدأت	في	التحسن	بعد	أن	فهمت	الوزارة	دور	
منظمات	املجتمع	املدني	كمراقبين	ومساهمين	في	العملية	بأكملها.	وتعتقد	العديد	من	منظمات	
مجال	 في	 والتأثير	 القوة	 من	 	

ً
مزيدا يمنحها	 أن	 من	شأنه	 الشبكات	 تشكيل	 أن	 املدني	 املجتمع	

تطوير	السياسات	واملناصرة.	من	ناحية	أخرى	أعرب	بعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	عن	
مخاوفهم	من	عدم	نشاط	املنتدى	التابع	للجنة	الدستورية	للتنمية	املستدامة	وحقوق	األجيال	
القادمة.	فحوى	الفكرة	هي	أن	تصبح	منصة	للتشاور	مع	أصحاب	املصلحة	في	صنع	السياسات	

.
ً
	لتفعيلها	قريبا

ً
وقد	أشارت	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	أنها	تمارس	ضغوطا
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املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لصحيفة	الجارديانز.

الشباب	التون�شي	جاد	للغاية	بشأن	أزمة	املناخ	والحاجة	إلى	العمل	بسرعة	وبقوة	حيث	أظهر	
	من	الفهم	لحقوقهم	في	التعبير	عن	آرائهم	واملطالبة	

ً
	كبيرا

ً
األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	قدرا

باتخاذ	إجراءات	ملموسة.	بينما	تقدم	بعض	املنظمات	غير	الحكومية	الدولية	الدعم	والظهور	
للنشطاء	الشباب	إال	أن	هذه	الطاقة	والعاطفة	ال	تزال	غير	مستغلة	على	املستوى	املحلي	حيث	
يمكن	للشباب	أن	يكونوا	ذراع	التوعية	والتعبئة	واالتصال	للمجتمع	املدني	في	جميع	أنحاء	البالد.	

إال	أنهم	يشعرون	أن	صوتهم	ال	يسمع.

عندما	يتعلق	األمر	بجوهر	الثورة	التونسية	فإن	التفاوتات	االجتماعية	واإلقليمية	مهمة	للغاية.	
	حتى	في	املناطق	

ً
إن	مستوى	املشاركة	العامة	في	العمل	املناخي	خارج	العاصمة	تونس	منخفض	جدا

ذات	التحديات	البيئية	الواضحة.	كما	ان	العالقة	بين	تغير	املناخ	والعدالة	االجتماعية	واالزدهار	
	لجميع	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	واملستجيبين.	هناك	حاجة	

ً
االقتصادي	ضعيفة	للغاية	وفقا

ملزيد	من	التعليم	والبحث	وتحليل	البيانات	إلثبات	وجود	التزام	سيا�شي	وعام	أقوى	بالعمل	املناخي.

في	 املنظمات	 قدرات	 لبناء	 ملحة	 حاجة	 إلى	 املشاِركة	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 جميع	 أشارت	
مواضيع	تغير	املناخ	وأفضل	املمارسات.	كما	أنه	يجب	تحليل	الروابط	بين	املناخ	والقطاعات	
توعية	 ويجب	 التون�شي	 السياق	 في	 البيولوجي	 والتنوع	 والزراعة	 والطاقة	 املياه	 مثل	 األخرى	

منظمات	املجتمع	املدني	بمثل	هذه	القضايا	للمشاركة	بفعالية	في	العمل	املناخي.

https://www.theguardian.com/global-development/2020/dec/24/tunisia-minister-sacked-and-arrested-in-scandal-over-waste-from-italy-mustapha-aroui
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تغير المناخ والحركات البيئية. 1.1
على	الرغم	من	أولويات	اإلصالح	املتعددة	التي	تحفز	املشاركة	العامة	والعمل	إال	أن	العديد	من	
منظمات	وشبكات	املجتمع	املدني	اتخذت	تحدي	تغير	املناخ	مهمتها	معترفة	بعالقته	بالعدالة	
االجتماعية	واالزدهار	االقتصادي	وحقوق	اإلنسان.	وهكذا	ال	يعرف	النشطاء	الشباب	أي	خوف	
املقيدة	 اللوائح	 في	مستقبل	صحي	ومستدام.	بموجب	 بالدفاع	عن	حقهم	 يتعلق	األمر	 عندما	
جميع	 في	 العمل	 ودعوات	 املناخ	 حمالت	 تنتشر	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 بجائحة	 الخاصة	
صفحات	وسائل	التواصل	االجتماعي	ملنظمات	املجتمع	املدني	ومجموعات	الناشطين.	في	قابس	
تجاهلت	منظمات	املجتمع	املدني	والناشطون	البيئيون	بعض	القواعد	واحتجوا	على	العواقب	

الوخيمة	للتلوث	الصناعي	الذي	طال	أمده.

كما	يتساوى	في	األهمية	التفاوت	الجهوي	داخل	تونس	وحرص	املجتمعات	على	تحقيق	املساواة	
املنشودة	في	مختلف	القطاعات	والخدمات.	قد	يكون	دمج	وزارة	البيئة	مع	وزارة	الشؤون	املحلية	
خطوة	جيدة	التخطيط	لدعم	املساواة	اإلقليمية	والعمل	املناخي	الالمركزي.	ومع	ذلك	ال	يزال	
	عندما	يتعلق	األمر	بالوعي	واملعرفة	املناخية	خارج	تونس	العاصمة	حيث	تختلف	

ً
الطريق	طويال

ديناميكيات	وقدرات	مشاركة	املجتمع	املدني	بين	تونس	العاصمة	واملناطق	الريفية.	قد	تكون	
الفجوة	أكبر	مما	يتخيله	املرء	ألن	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	التونسية	تشارك	بالفعل	في	
املناخ	بمطالبهم	 تغير	 البعض	اآلخر	ربما	يجهل	عالقة	 في	حين	أن	 اجتماعات	مؤتمر	األطراف	
األساسية.	من	ناحية	أخرى	ال	يزال	السياسيون	يركزون	على	اإلصالح	السيا�شي	ومحاربة	الفساد	
حيث	تتعثر	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	في	الوسط	وتتعرض	للمساومات	ألغراض	سياسية.	
التي	تحققت	 الفاعلة	في	املجتمع	املدني	لحماية	اإلنجازات	 يناضل	الشعب	التون�شي	والجهات	
منذ	الثورة	وسيرفعون	أصواتهم	ضد	أي	ممارسات	من	شأنها	أن	تعرض	ذلك	للخطر.	املزيد	من	
منظمات	املجتمع	املدني	التونسية	يجب	أن	تكون	على	دراية	بدورها	في	العمل	املناخي	وتحتاج	
أن	يكون	لديها	املعرفة	والقدرة	على	املشاركة	في	العمل	املناخي.	لذلك	تحاول	منظمات	املجتمع	
املدني	توحيد	قواها	من	خالل	تشكيل	الشبكات	وتحاول	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة	من	ناحية	
أخرى	زيادة	املشاركة	املدنية	والتشاور.	يحتاج	كال	الجانبين	إلى	مراعاة	املعايير	واملبادئ	التوجيهية	

الدولية	لتسخير	هذه	الجهود	وإضفاء	الطابع	املؤس�شي	عليها.

نة لمنظمات . 1.1 البيئة الُمَمكِّ
المجتمع المدني

في	عام	2011	حل	املرسومان	87	و	88	محل	القوانين	املقيدة	القديمة	التي	تحكم	املجتمع	املدني	
وخلقا	معايير	تأسيس	ليبرالية	للغاية	بهدف	تعزيز	التنوع	السيا�شي.	يقوم	املجتمع	املدني	بخلق	
مساحة	ليس	فقط	ملراقبة	االنتخابات	ومناصرة	السياسات	واإلصالح	االقتصادي	وحماية	حقوق	
مجموعة	 هناك	 والحوار.	 املجتمع	 لتوعية	 	

ً
أيضا ولكن	 الديمقراطية،	 مبادئ	 وإرساء	 اإلنسان	

متنوعة	من	املنظمات	غير	الحكومية	ومنظمات	املجتمع	املدني	املحلية	والدولية	التي	تعمل	في	
إطار	مجموعة	واسعة	من	األنشطة	التي	تشمل	العدالة	االجتماعية	والتنمية	االقتصادية	والحكم	
الرشيد	ومكافحة	الفساد	واإلصالح	السيا�شي	)بما	في	ذلك	مشاركة	املرأة(	واالستدامة	البيئية	)بما	
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في	ذلك	تغير	املناخ(	والتحول	الديمقراطي.	منذ	الثورة	تزايدت	موجة	التمويل	الخارجي	للمجتمع	
املدني	بطريقة	ربما	تكون	قد	ساهمت	في	جعل	قطاع	املنظمات	غير	الحكومية	أكثر	جاذبية	مقارنة	
	على	استدامة	وإنتاجية	االقتصاد.	

ً
	محتمال

ً
بالشركات	الصغيرة.	ويرى	الكثيرون	أن	هذا	يمثل	خطرا

يتوفر	تقييم	شامل	للقوانين	والسياسات	التي	تحكم	منظمات	املجتمع	املدني	في	تونس	في	التقييم	
نة	التي	 ِ

ّ
َمك
ُ
نة	في	تونس.	في	هذا	القسم	يتم	تسليط	الضوء	على	قضايا	البيئة	امل ِ

ّ
َمك
ُ
الوطني	للبيئة	امل

تخص	منظمات	املجتمع	املدني	الخاصة	بتغير	املناخ	)أو	البيئية(	وتقييمها.

وشغف	 قوية	 رغبة	 لديها	 واالستقصاء	 الدراسة	 شملتها	 التي	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 جميع	
للمشاركة	في	العمل	املناخي	سواًء	على	مستوى	تطوير	السياسات	أو	من	خالل	تنفيذ	املشاريع	
على	أرض	الواقع.	وقد	أشار	معظم	املستجيبين	واألشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	إلى	تحسن	في	
نهج	الحكومة	بخصوص	التشاور	واملشاركة	مع	منظمات	املجتمع	املدني	بشأن	تطوير	السياسات	
ال	 التي	 الرئيسية	 نة	

ّ
املمك العوامل	 على	 	

ً
أيضا الضوء	 فقد	سلطوا	 ذلك	 ومع	 	.2020 عام	 منذ	

نة	هذه	
ّ
تزال	مفقودة	في	فضاء	النشاط	املناخي	لجعله	أكثر	فعالية.	ترتبط	بعض	العوامل	املمك

التنمية	 على	 املناخ	 تغير	 بتأثير	 األمر	 يتعلق	 عندما	 ووعيها	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بقدرات	
االجتماعية	واالقتصادية	بينما	يرتبط	البعض	اآلخر	بالتزام	الحكومة	–	على	املستويين	الوطني	

واملحلي	–	بأجندة	تغير	املناخ	وتعزيز	دور	املجتمع	املدني	في	التصميم	والتنفيذ.

حرية تكوين الجمعيات. 4.1.4
افقة املسبقة متطلبات املو

تم	اعتماد	قانون	الجمعيات	بعد	مشاورات	وطنية	مع	املجتمع	املدني	واجتماعات	غير	مسبوقة	
حماية	 القانون	 هذا	 يوفر	 األحكام.	 مسودة	 ملناقشة	 واملشرعين	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بين	
واسعة	ملمارسة	حرية	تكوين	الجمعيات	ودعم	قطاع	مجتمع	مدني	حر	ومستقل	بما	في	ذلك	أحكام	
التمويل	العام	وحظر	تدخل	الدولة	في	عمليات	املنظمات.	بموجب	القانون	فإنه	يتم	االعتماد	
القانوني	لتأسيس	جمعية	في	تونس	بمجرد	تقديم	خطاب	إشعار	مسجل	إلى	مكتب	رئيس	الوزراء	
	للقانون	تعتبر	الجمعية	معتمدة	

ً
ونسخة	من	الخطاب	إلى	الجريدة	الرسمية	في	تونس	للنشر.	وفقا

	من	تاريخ	إرساله	بالبريد.	
ً
	إذا	لم	يتم	إرجاع	إيصال	الخطاب	املسجل	خالل	ثالثين	يوما

ً
قانونا

ومع	ذلك	ال	تكتسب	الشخصية	القانونية	إال	بعد	نشر	اإلشعار	في	الجريدة	الرسمية	ويقت�شي	
	من	تاريخ	استالمه.	

ً
القانون	أن	تنشر	الجريدة	الرسمية	اإلخطار	في	غضون	خمسة	عشر	يوما

حتى	يتم	االنتهاء	من	جميع	هذه	الخطوات	فإنه	ال	يجوز	للجمعية	فتح	حساب	مصرفي	أو	إبرام	
عقود	أو	اتفاقيات	أو	القيام	بأنشطة.	ويتمثل	التحدي	الرئي�شي	لبعض	منظمات	املجتمع	املدني	
والشبكات	التي	تمت	مقابلتها	في	هذه	الدراسة	في	إصدار	اإلخطار	)وشهادة	التأسيس	الرسمية(	
التي	تستغرق	أكثر	من	3	أشهر	في	إحدى	الحاالت	)تم	تقديمها	في	ديسمبر	2020	وال	تزال	معلقة(.	
وحتى	إذا	تأخرت	هذه	الخطوة	النهائية	فإنها	ال	تقيد	بشكل	كبير	أنشطة	الجمعيات	ألن	القانون	
يضمن	على	وجه	التحديد	حقوق	الجمعيات	في	االنخراط	في	أنشطة	أخرى	بما	في	ذلك	الحق	في	
وتنظيم	 أدائها	 لتحسين	 التوصيات	 وتقديم	 الدولة	 وتقييم	مؤسسات	 املعلومات	 إلى	 الوصول	
االجتماعات	واملظاهرات	واملؤتمرات	وورش	العمل	واملشاركة	في	“جميع	أنواع	األنشطة	املدنية”	

ونشر	التقارير	واملواد	اإلعالمية	األخرى	وإجراء	استطالعات	الرأي	)املادة	5(.
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وهناك	عقبة	أخرى	محتملة	وهي	أن	مكتب	رئيس	الوزراء	يقع	في	تونس	العاصمة	وليس	له	مكاتب	
فرعية	في	جميع	أنحاء	البالد.	وبالتالي	يجب	على	منظمات	املجتمع	املدني	خارج	تونس	العاصمة	السفر	
	ألن	التنمية	املستدامة	

ً
	نظرا

ً
إلى	العاصمة	من	أجل	ايصال	خطاب	اإلخطار.	قد	يشكل	هذا	تحديا

	في	عملية	الالمركزية.
ً
	رئيسيا

ً
ومنظمات	املجتمع	املدني	ذات	الصلة	باملناخ	في	املناطق	أصبحت	العبا

تشكيل منظمات املجتمع املدني

يشمل	املجتمع	املدني	التون�شي	املنظم	بموجب	قانون	الجمعيات	)رقم	88	لسنة	2011(	الجمعيات	
والعديد	من	املنظمات	األخرى.	تم	استالم	جائزة	نوبل	للسالم	لعام	2015	املمنوحة	للمجتمع	املدني	
التون�شي	من	قبل	ممثلون	من	مجموعة	متنوعة	من	املنظمات	غير	الحكومية	بما	في	ذلك	االتحاد	
والرابطة	 التقليدية	 والصناعات	 والتجارة	 للصناعة	 التون�شي	 واالتحاد	 للشغل	 التون�شي	 العام	
التونسية	لحقوق	اإلنسان	والنقابة	الوطنية	للمحامين	في	تونس	مما	يعكس	النطاق	الهائل	املنظم	
	من	نظرائه	من	اإلطارات	القانونية	في	دول	

ً
في	هذا	اإلطار.	يعتبر	اإلطار	القانوني	التون�شي	أكثر	تقدما

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا.	ويحتاج	االنتشار	في	مجال	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	تقييم	عميق	
من	أجل	ضمان	التأثير	الحقيقي	والتمثيل	املناسب	للمجتمع	املدني	واحتياجاته.

العمليات

	بعيدة	عن	سيطرة	الدولة	القمعية	ومتطلبات	
ً
أصبحت	منظمات	املجتمع	املدني	التونسية	حاليا

	عن	ضغوط	الدولة.	في	الواقع	
ً
التسجيل	املعيقة	في	حين	أن	املانحين	واملمولين	لها	بعيدون	نسبيا

يحد	القانون	من	قدرة	الحكومة	على	تعليق	عمل	منظمات	املجتمع	املدني	دون	أمر	من	املحكمة.	
ومع	ذلك	فإن	منظمات	املجتمع	املدني	بحاجة	إلى	بناء	القدرات	املؤسسية	والبشرية	لتكون	قادرة	
على	العمل	بفعالية	وقيادة	التغيير	واستدامته	على	املستويين	اإلقليمي	والوطني.	بعض	املجاالت	
التي	تتطلب	بناء	القدرات	في	مجال	تغير	املناخ	هي:	تطوير	السياسات	واملناصرة	)عبر	القطاعات	
املناخ	واملؤثرة	فيه(	والتخطيط	االستراتيجي	والشبكات	وتعبئة	املجتمع	واملراقبة	 بتغير	 املتأثرة	
والتقييم	)للسياسات	العامة	وكذلك	للبرامج	الخاصة	واملشاريع(	واملفاوضات	الدولية	واالتصاالت	
القائمة	على	األدلة	والبحوث	وتحليل	البيانات	واملوضوعات	العلمية	والتقنية	املتعلقة	بتغير	املناخ	
والعدالة	املناخية	واآلثار	االجتماعية	واالقتصادية	والجوانب	اإلدارية	واملالية.	عالوة	على	ذلك	فقد	
	في	النشاط	املناخي.	ولكن	هناك	نقص	في	سبل	

ً
	وانخراطا

ً
أصبح	الشباب	في	تونس	أكثر	اهتماما

	من	منظمة	مجتمع	مدني	أو	شبكة	مؤثرة.	
ً
املشاركة	املدنية	ملثل	هؤالء	الشباب	إذا	لم	يكونوا	جزءا

تعتبر	التربية	املدنية	بين	الشباب	متدنية	ووعيهم	السيا�شي	غير	كاف،	إضافة	إلى	أن	ريادة	األعمال	
	بين	الشباب	حيث	إن	ترسيخ	هذا	املفهوم	وتوفير	مساحة	ممكنة	

ً
	معروفا

ً
االجتماعية	ليست	مفهوما

ن	الشباب	من	مواجهة	التحديات	املحلية	وتوسيع	املساحة	املدنية	الخاصة	
ّ
له	من	شأنه	أن	يمك

	ال	تزال	التباينات	والتمايزات	بين	املناطق	الحضرية	
ً
بهم	بطريقة	أكثر	انتاجية.	كما	ذكرنا	سابقا

والريفية	في	تونس	مشكلة	أساسية	يجب	معالجتها	بشكل	عاجل	وإبداعي	لتعزيز	العمليات	ضمن	
أجندة	التنمية	املستدامة	بشكل	عام	والعمل	املناخي	بشكل	خاص.
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الواقع	على	تكوين	الجمعيات	وعملياتها.	ومع	ذلك	فقد	أشار	 	على	أرض	
ً
ال	توجد	قيود	تقريبا

بعض	من	تمت	مقابلتهم	إلى	تحديات	محددة	من	تجربتهم	الخاصة	مثل	التأخير	في	إصدار	شهادة	
التفويض	ملنظمات	وشبكات	املجتمع	املدني	الجديدة.

حرية التجمع. 1.4.	
يكفل	الدستور	الحق	في	حرية	التجمع	دون	قيود.	وقد	مورس	هذا	الحق	قبل	عام	2011	في	تحد	
للقوانين	الجائرة	املتعلقة	بالتجمع	السلمي.	وعلى	الرغم	من	دستورية	هذا	الحق	إال	أن	ممارسته	
	ينظم	هذه	الحرية	

ً
	تنظيمية	حيث	لم	تسن	السلطات	الحاكمة	حتى	اآلن	قانونا

ً
تتطلب	نصوصا

	
ً
	واضحا

ً
نتهك	أحكامه	انتهاكا

َ
	عن	ذلك	قانون	1969	الذي	ت

ً
	للمعايير	الدولية،	مستخدمة	بدال

ً
وفقا

الحق	في	التجمع	السلمي.

عندما	يتعلق	األمر	بالتجمعات	املتعلقة	باملناخ	تحتاج	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	طلب	موافقة	
مسبقة	ألي	اجتماع	عام	من	وزارة	الداخلية.	وال	تعيق	السلطات	التجمعات	املتعلقة	باملناخ	طاملا	
	مثل	ما	

ً
ليس	لديها	أنشطة	سياسية	أو	دينية.	تحدث	املشكالت	عندما	ال	يتم	تأمين	املوافقات	مسبقا

حدث	في	قابس	في	مارس	املا�شي	حيث	افترض	ناشطون	أن	السلطات	لن	توافق	على	أي	تجمع	بسبب	
الجائحة	)قانون	الطوارئ(	وبسبب	الطبيعة	املعقدة	ملشكلة	التلوث	الصناعي	في	قابس،	فخرجوا	
واحتجوا	على	املشكلة	التي	طال	أمدها	والتي	لم	تسفر	عن	أي	تحرك	حقيقي	من	قبل	الحكومة	وال	
”	يتم	تجاهله	أثناء	تدمير	

ً
	محظورا

ً
من	قادة	الصناعة	في	املنطقة.	يطلق	النشطاء	على	هذا	“موضوعا

واحة	ساحلية	ال	تقدر	بثمن	والتي	كان	من	املمكن	أن	تصبح	وسيلة	للتنمية	االقتصادية	الخضراء.

.)CODA Story( اإللكتروني	املوقع	املصدر:

https://www.codastory.com/waronscience/pollution-in-tunisia/
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الذين  املدني والنشطاء  الحاالت من قبل منظمات املجتمع  قليل من  تم اإلبالغ عن عدد 
تمت مقابلتهم بما في ذلك:

تم	حظر	مسيرة	املناخ	التي	نظمتها	العديد	من	املنظمات	غير	الحكومية	في	عامي	2015	و	 	
2017	ألسباب	أمنية.

	في	الهواء	الطلق	قام	به	نشطاء	املناخ	الشباب	في	ظل	حالة	الطوارئ	في	عام	2020  	
ً
احتجاجا

.
ً
وقد	سمح	له	باالستمرار	من	قبل	قوات	األمن	حيث	تم	تصنيفه	على	أنه	سلمي	وقصير	نسبيا

أو	 	 التعدين	 بصناعات	 األمر	 يتعلق	 عندما	 صعوبة	 أكثر	 الترخيص	 على	 الحصول	 يكون	
املستثمرين	مثل	قضية	“قابس”	في	عام	2021.	وانتهى	األمر	بوقوع	احتجاج	عام	كبير	على	
األخير	 لالنفجار	 استجابة	 املستجد	 كورونا	 فيروس	 بجائحة	 املتعلقة	 األوامر	 من	 الرغم	

في	أحد	املصانع.

حرية التعبير. 4.1.4
إن	حرية	التعبير	تحكمها	عدة	قوانين	وأحكام	قانونية.	وال	يضع	قانون	الجمعيات	أي	حواجز	
أمام	حرية	التعبير	أو	املناصرة	من	قبل	منظمات	املجتمع	املدني	بما	في	ذلك	القضايا	السياسية.	
ومواقفها	 آرائها	 عن	 التعبير	 “في	 الجمعية	 حق	 صراحة	 القانون	 يحمي	 ذلك	 من	 العكس	 على	
السياسية	مقارنة	بقضايا	الشؤون	العامة”	)املادة	4(.	لكن	هناك	قوانين	تونسية	أخرى	تحظر	
)125(	من	قانون	العقوبات	 العامة	حيث	تنص	املادة	 التي	تنتقد	السلطات	 بعض	الخطابات	
املدني	التون�شي	على	عقوبة	السجن	ملدة	تصل	إلى	عام	وغرامة	إلهانة	املوظفين	العموميين	الذين	
يؤدون	واجباتهم،	بينما	يحظر	قانون	القضاء	العسكري	على	نطاق	واسع	التشهير	بالعسكريين	

واالعتداء	على	شرفهم	وتقويض	الروح	املعنوية	)املادة	91(.

أشارت	معظم	منظمات	املجتمع	املدني	التي	تمت	مقابلتها	إلى	مستوى	كاٍف	من	حرية	التعبير.	
	أن	منظمات	املجتمع	املدني	ذات	األصوات	العالية	واملواقف	القوية	

ً
ومع	ذلك	فقد	ذكروا	أيضا

تحتاج	إلى	نقل	رسائلها	بطريقة	مناسبة	لتجنب	االبعاد	من	اجتماعات	التشاور.	وفي	حين	أنه	
ال	يبدو	أن	استخدام	املنصات	عبر	اإلنترنت	للتعبير	عن	اآلراء	واملواقف	والدعوة	إلى	أي	نشاط	
يسبب	أي	مشاكل	فقد	أثبتت	وسائل	التواصل	االجتماعي	أنها	أداة	فعالة	خاصة	أثناء	الجائحة.

املصدر:	صفحة	الفيسبوك	الخاصة	بحركة	الشباب	من	أجل	املناخ	–	تونس.

https://www.facebook.com/Tunisian-Youth-Climate-Movement-201412186701357/
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	كذلك.	وسائل	التواصل	
ً
من	الواضح	أن	النشاط	التون�شي	يحدث	على	أرض	الواقع	وافتراضيا

املجتمع	 منظمات	 قبل	 من	 كبيرة	 بفعالية	 استخدامه	 يتم	 رئي�شي	 تمكين	 عامل	 هي	 االجتماعي	
املدني	البيئية	ونشطاء	املناخ	الشباب.	الحمالت	عبر	اإلنترنت	التي	تدعو	إلى	اتخاذ	إجراءات	أو	
تكشف	عن	سوء	إدارة	القضايا	البيئية	تحظى	بشعبية	كبيرة.	كما	تستخدم	العرائض	لتوحيد	
املوقف	العام	بشأن	القضايا	البيئية	الساخنة.	لم	يتم	اإلبالغ	عن	حاالت	محددة	فيما	يتعلق	
بتغير	املناخ	على	الرغم	من	تعرض	العديد	من	مستخدمي	وسائل	التواصل	االجتماعي	لالعتقاالت	

خالل	عام	2020.

الوصول إلى التمويل. 1.1.4
كيانات	 من	 	

ً
منحا أو	 تبرعات	 تتلقى	 التي	 الجمعيات	 على	 يجب	 فإنه	 الجمعيات	 لقانون	 	

ً
وفقا

أجنبية	إبالغ	األمين	العام	بمصدر	التمويل	وقيمته	والغرض	منه	في	غضون	شهر	واحد	من	قرار	
طلب	التمويل	أو	قبوله.	وال	يجوز	للجمعيات	أن	تحصل	على	تمويل	من	بلد	ليس	لديه	عالقات	
دبلوماسية	مع	تونس	أو	من	املنظمات	التي	“تدافع	عن	مصالح	وسياسات”	هذه	البلدان	)املادة	
	من	املوازنة	العامة	ملساعدة	ودعم	

ً
35(.	كما	ينص	القانون	على	أن	الحكومة	ستخصص	أمواال

	
ً
الجمعيات.	ومع	ذلك	تشير	املالحظات	من	أرض	الواقع	إلى	أن	هذا	التمويل	العام	ليس	متاحا
	فإن	املبالغ	املقدمة	ليست	ذات	

ً
بسهولة	لجميع	منظمات	املجتمع	املدني	وحتى	عندما	يكون	متاحا

أهمية.	كما	أعربت	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	عن	الحاجة	إلى	مزيد	من	الدعم	لتلبية	
االحتياجات	األساسية	مثل	مساحة	املكاتب	والنفقات	العامة.

من	حيث	املبدأ	وبمجرد	إنشاء	منظمة	غير	حكومية	بيئية	فإنها	تبقى	بمفردها	حتى	تتمكن	من	
العام	 الدعم	 لكسب	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 استخدام	 يعد	 الخارجي.	 الدعم	 بعض	 تأمين	
على	 وحصولها	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 استقاللية	 تقوض	 شائعة	 قضية	 سياسية	 ألغراض	
آليات	 بعض	 إلى	 الحكومة	 تتوصل	 أن	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	 أحد	 واقترح	 التمويل.	
الدعم	األساسية	لتوفير	مساحة	مكتبية	وتكاليف	تشغيل	ملنظمات	املجتمع	املدني	حتى	يتمكنوا	
املدني	 املجتمع	 املشاريع	ومراقبتها.	بشكل	عام	حققت	بعض	منظمات	 تنفيذ	 التركيز	على	 من	
	بالفعل	في	الشراكة	مع	املنظمات	الدولية	لتنفيذ	مشاريع	تغير	املناخ،	ولكنها	تتعلق	

ً
	كبيرا

ً
نجاحا

في	الغالب	بعملية	رفع	الوعي.

الحصول على المعلومات. 4.1.4
2016	من	جميع	الهيئات	الحكومية	 يطلب	قانون	الحق	في	النفاذ	إلى	املعلومة	التون�شي	لسنة	
	نشر	سلسلة	من	املعلومات	عند	الطلب	

ً
	عاما

ً
واملؤسسات	العامة	وأي	مؤسسات	تتلقى	تمويال

الدولة	والسياسات	 القانونية	واالتفاقيات	مع	 التنظيمية	والنصوص	 في	ذلك	املخططات	 بما	
العامة	والبرامج	وعمليات	الشراء	اإلحصاءات	و	“أي	معلومات	تتعلق	بالتمويالت	الشعبية	بما	
في	ذلك	البيانات	التفصيلية	املتعلقة	بامليزانية	على	املستويات	املركزية	واإلقليمية	واملحلية”.	هذا	
القانون	هو	األول	من	نوعه	في	املنطقة	العربية	الذي	ُين�شئ	لجنة	مستقلة	لإلشراف	على	االمتثال	
وهي	هيئة	الوصول	إلى	املعلومات.	بينما	توفر	الهيئة	آليات	التظلم	في	حالة	رفض	طلب	الحصول	
على	معلومات	فإن	التحدي	الفعلي	يكمن	في	فهم	وتنفيذ	مستويات	السلطات	العامة	وكذلك	
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قدرة	املواطنين	ومنظمات	املجتمع	املدني	على	مراقبة	االمتثال	واإلبالغ	عنه.	وتواجه	منظمات	
املجتمع	املدني	املعنية	باملناخ	تحديات	خطيرة	عند	طلب	الحصول	على	املعلومات	من	الوزارة.

	للقانون	وفي	حالة	رفض	الطلب	أو	تجاهله	فقد	رفعت	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	أكثر	
ً
وفقا

من	قضية	لدى	هيئة	النفاذ	إلى	املعلومة	وربحتها	بالفعل.	تذكر	منظمات	املجتمع	املدني	تلك	
	وصعوبة	بعد	رفع	تلك	القضايا.	كما	أنهم	يعتقدون	

ً
أن	العالقة	مع	الوزارة	أصبحت	أكثر	بعدا

أن	السلطات	العامة	ال	تفهم	الطلبات	واملعلومات	املتعلقة	بتغير	املناخ،	وبالتالي	فإن	موظفيها	
غير	قادرين	على	توفير	الوصول	املطلوب.	وادعى	نشطاء	شباب	آخرون	أن	موقع	الوزارة	على	
	ويصعب	التنقل	فيه.	ومن	الواضح	أنها	قضية	تحول	ثقافي	وبناء	ثقة	عندما	

ً
اإلنترنت	ليس	محدثا

يتعلق	األمر	باملوظفين	العموميين	ومنظمات	املجتمع	املدني	باإلضافة	إلى	زيادة	الوعي	باملعلومات	
والبيانات	املتعلقة	باملناخ.

	ال	يساعد	قانون	الحق	في	النفاذ	إلى	املعلومة	في	تغيير	األمور	على	أرض	الواقع.	
ً
كما	ذكرنا	سابقا

وأشار	أحد	الذين	تمت	مقابلتهم:	“إن	موظفي	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة	ليسوا	على	دراية	
آلية	 أن	 الرغم	من	 املدني”.	وعلى	 املجتمع	 تطلبها	منظمات	 التي	 املعلومات	 بنوع	وأهمية	 كاملة	
الشكاوى	مفيدة	إال	أنها	تسبب	بعض	التوتر	بين	الوزارة	ومنظمات	املجتمع	املدني.	وقال	أحد	
املعلومات	 إلى	 للوصول	 بذاته	 قائم	 اقتراح	تشريع	خاص	 نريد	 مقابلتهم:	 تمت	 الذين	 النشطاء	
البيئية.	التغيير	الثقافي	مهم	للغاية	عندما	يتعلق	األمر	بالوصول	املفتوح	إلى	املعلومات.	باإلضافة	
بعض	 مشاركة	 في	 والسماح	 العملية	 هذه	 مثل	 لدعم	 الرقمية	 املنصات	 تعزيز	 يجب	 ذلك	 إلى	

البيانات	املفتوحة	مع	الجمهور.

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. 4.1.4
	على	

ً
فرضت	حالة	الطوارئ	التي	تم	اإلعالن	عنها	خالل	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	قيودا

التجمعات	واالحتجاجات	العامة.

وبشكل	عام	فقد	تم	تفريق	االحتجاجات	خالل	عام	2020	باستخدام	القوة	املفرطة،	وتم	اعتقال	
األشخاص	املؤثرين	ومستخدمي	وسائل	التواصل	االجتماعي.

فيما	يتعلق	باالحتجاجات	املتعلقة	باملناخ	فإن	وضع	جائحة	فيروس	كورونا	املستجد	قدم	ذريعة	
لرفض	الطلبات	املقدمة	من	منظمات	املجتمع	املدني	إلى	السلطات	املعنية.	وقد	تجمع	متظاهرو	
بعد	 الصناعي	 التلوث	 لوقف	 بالتحرك	 للمطالبة	 موافقة	مسبقة	 دون	 	2021 آذار	 في	 ‘قابس’	

انفجار	في	أحد	املصانع	أسفر	عن	وقوع	5	اصابات.

عالوة	على	ذلك	ُيعزى	التأخير	في	الحصول	على	شهادة	التسجيل	النهائية	ملنظمات	املجتمع	املدني	
	إلى	انتشار	الجائحة.

ً
الجديدة	جزئيا
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املصدر:	املوقع	اإللكتروني	لصحيفة	الشروق.

منظمات المجتمع المدني والتعاون . 4.1.4
الحكومي

عندما	يتعلق	األمر	بمنظمات	املجتمع	املدني	النشطة	في	مجال	تغير	املناخ	يمكن	أن	تتحسن	
العالقة	مع	الحكومة،	ولكنها	ال	تزال	بعيدة	عن	النضج.

وقد يرجع ذلك إلى ثالث مسائل أساسية:

معرفة	ونضج	منظمات	املجتمع	املدني	نفسها	متنوعة	إلى	حٍد	ما	وعدد	منظمات	املجتمع	 	
.
ً
املدني	كبير	أيضا

ال	تزال	األجندة	البيئية	متذبذبة	بين	الوزارات	وتفتقر	إلى	الدعم	السيا�شي	املطلوب. 	
ال	تزال	أهداف	واستراتيجيات	تغير	املناخ	في	طور	اإلعداد	والروابط	بين	تغير	املناخ	واإلصالح	 	

السيا�شي	واالجتماعي	غير	متوفرة.

بالنسبة	ملنظمات	املجتمع	املدني	املوجودة	بالفعل	في	املشهد	املناخي	لبضع	سنوات	والتي	تمكنت	
من	اكتساب	بعض	املعرفة	والخبرة	من	خالل	املشاركة	في	املؤتمرات	الدولية	و/أو	تنفيذ	املشاريع	
املمولة	على	أرض	الواقع	فقد	مرت	العالقة	مع	الحكومة	بمرحلة	صعبة	نحو	قليل	من	الثقة	
والتعاون	مع	مرور	الوقت.	أما	بالنسبة	ملنظمات	املجتمع	املدني	الناشئة	فيبدو	أن	التعامل	مع	
	حيث	تعتقد	مجموعات	الناشطين	الشباب	أن	

ً
	ولغزا

ً
	كبيرا

ً
الحكومة	على	أي	جبهة	يمثل	عبئا

تكون	 املدني.	وربما	 بهم	كجزء	من	املجتمع	 تعترف	 الجد	وال	 تأخذهم	على	محمل	 الحكومة	ال	
املنظمات	غير	الحكومية	الدولية	في	وضع	أفضل	ألنها	شريك	ومانح	محتمل.	إن	العدد	الهائل	
من	منظمات	املجتمع	املدني	التي	من	املحتمل	أن	يكون	لها	مصلحة	في	تغير	املناخ	يجعل	بناء	
.	في	حين	أن	هناك	حوالي	20	منظمة	مجتمع	مدني	في	تونس	تنشط	بشكل	

ً
العالقة	أكثر	تعقيدا

واضح	في	مجال	املناخ	إال	أنه	ينبغي	إعالم	العديد	من	املنظمات	األخرى	في	العاصمة	وخارجها	
	للقيام	بمثل	هذا	التواصل	

ً
ومن	ثم	إشراكها.	وقد	تواجه	وزارة	الشؤون	املحلية	والبيئة	تحديا

https://www.alchourouk.com/article/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA%E2%80%8E
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واملشاركة،	ولكن	يمكنها	اقتراح	هيكل	أداري	وآليات	تنسيق	من	شأنها	أن	تمهد	الطريق	ملزيد	من	
	ألن	الحكومة	

ً
املشاركة	املدنية	وتمييز	إقليمي	أقل.	ال	يمكن	أن	يكون	الوقت	أكثر	مالءمة	نظرا

تعمل	على	العديد	من	سياسات	واستراتيجيات	املناخ	التي	من	شأنها	أن	تستفيد	من	مشاركة	
مدنية	فعالة.	يمكن	أن	يكون	االتجاه	املتزايد	ملنظمات	املجتمع	املدني	لتشكيل	شبكات	ونقابات	
مة	الوحيدة	للجهات	 ِ

ّ
عالمة	إيجابية	ينبغي	االستفادة	منها	في	هذه	العملية.	ويبدو	أن	املنصة	املنظ

الفاعلة	غير	الحكومية	هي	مشروع	التكيف	التابع	للوكالة	األملانية	للتعاون	الدولي	)املوصوف	في	
القسم	السابق(.	وقد	اقترحت	بعض	منظمات	املجتمع	املدني	إجراء	انتخابات	داخل	املجتمع	
املدني	الختيار	ممثلين	ملختلف	املنتديات	واللجان	واملوضوعات	في	مجال	تغير	املناخ.	على	األقل	
يجب	أن	يسعى	املانحون	والشركاء	الدوليون	إلى	تمكين	فضاء	مدني	فعال	ومفتوح	للعمل	املناخي.

زوايا	 ثالث	 من	 الحكومية	 والسلطات	 املدني	 املجتمع	 منظمات	 بين	 العالقة	 إلى	 النظر	 يمكن	
مختلفة:	دور	تنظيمي	ورقابي	من	قبل	السلطات	ودور	تشاركي	أو	استشاري	من	وزارة	الشؤون	
الالمركزية	 عملية	 من	 كجزء	 املحلية	 الحكومات	 مع	 املنشودة	 الشراكة	 وكذا	 والبيئة	 املحلية	
	وسيحتاج	إلى	مزيد	من	التطوير	إذا	

ً
االدارية.	وال	يزال	دور	ومشاركة	الحكومات	املحلية	محدودا

أرادت	تونس	إحراز	تقدم	حقيقي	في	العمل	املناخي.	وقد	سلط	العديد	من	الذين	تمت	مقابلتهم	
الوزير	 يديرها	 املحلية	 والشؤون	 البيئة	 املحلية	ألن	 للمشاركة	 الفرص	 مثل	هذه	 على	 الضوء	
بالسلطة	 تتمتع	 وأن	 املستقلة	 وزارتها	 على	 البيئة	 حقيبة	 تحصل	 بأن	 آخرون	 وطالب	 نفسه.	
الكاملة	والدعم	السيا�شي.	وفي	كال	الحالتين	يحتاج	املجتمع	املدني	إلى	اتجاه	استراتيجي	واضح	

لتغير	املناخ	في	تونس	واملزيد	من	الدعم	السيا�شي	لتحقيق	أهداف	املناخ.

تشعر	منظمات	املجتمع	املدني	بشكل	عام	أن	نهج	التشاور	الذي	تتبعه	الوزارة	هو	نهج	انتقائي.	
وقد	اقترحت	إحدى	منظمات	املجتمع	املدني	تمكين	هذه	املنظمات	املدنية	من	انتخاب	ممثليها	
في	لجان	مختلفة	في	ضوء	العدد	الكبير	من	منظمات	املجتمع	املدني	وعدم	قدرة	الوزارات	على	
	كما	

ً
تحديد	وإشراك	املنظمات	ذات	الصلة.	ال	تزال	مسألة	الوصول	إلى	املعلومات	تمثل	تحديا

ذكر	العديد	من	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم.	ومع	ذلك	ذكرت	العديد	من	منظمات	املجتمع	
املدني	بعض	التغييرات	اإليجابية	منذ	عام	2020	فيما	يتعلق	بالتشاور	حول	بعض	جهود	تطوير	

السياسات	الجارية،	على	الرغم	من	أن	هذا	يحتاج	إلى	مزيد	من	الترسيخ	واملأسسة.

تعاون منظمات المجتمع المدني . 4.1.4
وتحالفاتها

تم	إضفاء	الطابع	املؤس�شي	على	الشبكات	الجديدة	للجمعيات	التي	تم	تطويرها	في	خضم	التحول	
من	 فريدة	 بتدوين	مجموعة	 تونس	 وقامت	 الجديدة.	 التونسية	 الجمعيات	 قوانين	 في	 الثوري	
أكثر	 أو	 لجمعيتين	 يجوز	 أنه	 على	 	)26( املادة	 تنص	 الجمعيات.	 لشبكات	 القانونية	 األحكام	
اعتبارية	مستقلة	 أي	شبكة	شخصية	 تكتسب	 	:)29( املادة	 إنشاء	شبكة	جمعيات،	وبحسب	
فروع	 قبول	 للشبكة	 يجوز	 فإنه	 	)30( للمادة	 	

ً
ووفقا فيها،	 األعضاء	 االتحادات	 عن	شخصية	

لجمعيات	أجنبية	في	عضويتها.	يتجلى	النشاط	في	التحدي	العلني	للحكومة	االئتالفية	واملناصرة	
لدعم	التغييرات	الحكومية.	وتتوقع	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	مثل	هذه	الشبكات	أن	
	طريقة	جيدة	

ً
تعمل	كوسيلة	لتعزيز	املشاركة	املدنية	وزيادة	التأثير.	كما	يمكن	أن	تكون	أيضا

للتغلب	على	التحدي	املتمثل	في	التشاور	واملشاركة	مع	اآلالف	من	منظمات	املجتمع	املدني.	ومع	
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الكثير	 أن	 التجربة	 ظهر	
ُ
ت 	)1 الشبكات:	 فعالية	 مناقشة	 أثناء	 األفكار	 العديد	من	 ذلك	ظهرت	

	على	تأثيرها،	2(	الشبكات	التي	تقودها	قضية	
ً
من	التحكم	في	الشبكة	وتنظيمها	قد	يؤثر	سلبا

3(	تعتبر	القيادة	الداخلية	والدعم	 	على	األرض	
ً
و/أو	مهمة	محددة	تكون	أكثر	فاعلية	ونجاحا

املجتمع	 منظمات	 قبل	 من	 الدروس	 هذه	 مشاركة	 تمت	 الشبكة.	 والحوكمة	ضارة	الستدامة	
مثال	على	جهود	 املا�شي.	 في	 الشبكات	 مع	 التي	عملت	 أو	 الشبكات	 في	 بالفعل	 األعضاء	 املدني	
الشبكة	الناجحة	هو	غابات	رادس	)التي	لها	قيمة	بيئية	ورمزية	للتونسيين(	حيث	أنقذت	حملة	
الحملة	 تضمنت	 الغابة.	 لبناء	طريق	وسط	 األشجار	 إزالة	 من	 الغابة	 الخضراء	 تونس	 شبكة	
البلدية	وملصقات	ورسائل	عبر	اإلنترنت	وتواصل	استراتيجي	مع	الوكالة	 جلسات	مناصرة	مع	
املشروع	 هذا	 أن	 اكتشفت	 وعندما	 التخفيف	 ملشاريع	 التمويل	 املمولة	 الوكالة	 تقدم	 املمولة.	
سيضر	بالبيئة	وأنه	تم	رفضه	من	قبل	املجتمع	املحلي	ألغت	التمويل.	هذا	الضغط	الذي	تمكن	

التحالف	من	فرضه	على	الحكومة	واملانح	هو	�شيء	يمكن	للتحالفات	األخرى	أن	تتعلم	منه.

املصدر:	صفحة	الفيسبوك	الخاصة	بشبكة	تونس	الخضراء.

	
ً
االنطباع	الذي	يحصل	عليه	املرء	من	منظمات	املجتمع	املدني	التونسية	هو	أنها	تريد	العمل	معا
وترسيخ	موقفها	تجاه	قضايا	املناخ.	وبهذا	الشأن	تحاول	العديد	من	منظمات	املجتمع	املدني	

https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-R%C3%A9seau-Tunisie-Verte-100941068468918/
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القسم 6 – تونس

تسجيل	الشبكات	إلضفاء	الطابع	الرسمي	على	شراكتهم.	هذا	واضح	على	األقل	بين	منظمات	
املجتمع	املدني	النشطة	في	مجال	املناخ	في	تونس.	وتحتاج	هذه	الروح	إلى	االنتشار	في	جميع	أنحاء	
البالد	والحصول	على	نكهة	إقليمية.	يجب	أن	ينتقل	هذا	الشعور	اإليجابي	بالتعاون	من	منظمات	
كما	 الشباب.	 يقودها	 التي	 تلك	 وخاصة	 الناشئة	 تلك	 إلى	 الجيدة	 املكانة	 ذات	 املدني	 املجتمع	
توجد	مساحة	لتبادل	املعلومات	والخبرات	ويجب	االستفادة	منها	ويجب	توثيق	قصص	النجاح	
املذكورة	في	األقسام	السابقة،	والتي	من	خاللها	تمكنت	االئتالفات	والشبكات	من	تغيير	األمور	

على	أرض	الواقع	ونشرها	على	مستوى	أوسع.

.)African Manager( اإللكتروني	املوقع	املصدر:

https://ar.africanmanager.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1/
https://ar.africanmanager.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1/
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االستنتاجات. 1

دور اإلعالم. 1.	
دور	اإلعالم	مهم	وحاسم	للغاية	في	املجتمع	املدني	والعمل	البيئي	واملناخي.	يوجد	داخل	املنطقة	
طيف	متنوع	من	وسائل	اإلعالم	ومنصات	االتصال	الجماهيري.	إال	أنه	لسوء	الحظ	ال	ُينظر	إلى	
	فإن	التغطية	الحالية	املتعلقة	

ً
	ساخنا

ً
املوضوعات	البيئية	على	أنها	أولويات	وما	لم	يكن	موضوعا
بالبيئة	وما	تفعله	منظمات	املجتمع	املدني	ليست	كافية.

تؤطر	وسائل	اإلعالم	القضايا	البيئية	بطريقة	غير	مسّيسة	للغاية.	ومع	ذلك	شهدت	السنوات	
	في	منصات	وسائل	اإلعالم	البديلة	التي	تكافح	السرديات	املتداولة.	وسواًء	كانت	

ً
األخيرة	ارتفاعا

وسائل	اإلعالم	االجتماعية	عبارة	عن	منصات	مدفوعة،	أو	منصات	لتقارير	استقصائية	كاملة،	
بعض	 إليه	 أشار	 ما	 ملكافحة	 البديلة	 اإلعالم	 وسائل	 به	 تقوم	 أن	 يمكن	 الذي	 الكثير	 فهناك	
تمثل	 وال	 بالسلطات	 مرتبطة	 تزال	 ال	 إعالم	 وسائل	 أنه	 على	 مقابلتهم	 تمت	 الذين	 األشخاص	

الناس،	وأنها	تفرض	وجهات	نظر	معينة	ليست	من	جانب	الحركات	الشعبية.

يعمل	املجتمع	املدني	بنشاط	على	بناء	شراكات	مع	وسائل	اإلعالم	وهناك	إمكانات	كبيرة	في	مثل	
هذه	الشراكات	لرفع	الوعي	وتغطية	املخالفات	واملساعدة	في	حماية	الحريات.

االستنتاجات. 1.1
البيئي	في	العراق	واألردن	 تقدم	هذه	الدراسة	خريطة	أولية	حول	مشهد	تغير	املناخ	والنشاط	
والعوامل	 والحواجز	 للتحديات	 أولي	 وفهم	 موجزة	 تأمالت	 متضمنة	 وتونس	 واملغرب	 ولبنان	

نة	التي	يواجهها	املجتمع	املدني.
ّ
املمك

تواجه	البلدان	الواردة	في	هذا	التقرير	تحديات	وسياقات	متشابهة	إلى	حد	ما.	من	املهم	أن	نالحظ	
أنه،	بدرجات	متفاوتة	على	األرض،	ال	يمكن	تصنيف	املجتمع	املدني	والنشاط	فقط	على	أنهما	
يحركهما	املناخ	مقابل	التعبئة	االجتماعية	حيث	تتشابك	القضايا	املناخية	والبيئية	في	املنطقة	

بطبيعتها	مع	الظروف	االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية.

النشاط	املناخي،	كما	هو	ُمعرَّف	أو	ُممارس	في	الغرب،	ال	ينطبق	أو	يعتبر	غير	ذي	صلة	باملنطقة	
كما	أشار	معظم	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم.	من	ناحية	أخرى	يمكن	القول	إن	هناك	حركات	
بيئية	ناجحة	ومؤثرة	تحدث	على	مستويات	مختلفة	وعبر	منتديات	مختلفة.	ومع	ذلك	فقد	تمكن	
العديد	من	أولئك	الذين	يعملون	على	أرض	الواقع	من	وضع	عملهم	في	سياقه	من	أجل	إحداث	

تغيير	فعال	ضمن	القيود	القائمة.
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القسم 7 – االستنتاجات

تتعلق بعض القيود والتحديات الرئيسية التي تواجه منظمات املجتمع املدني والناشطين 
بخمسة محاور رئيسية:

الفجوة	في	تنفيذ	القانون	والسياسة. 	
عدم	املشاركة	في	صنع	القرار	والقدرة	على	الوصول	إلى	مساحات	صنع	القرار. 	
املتنافسة	 	 والسياسية	 واالقتصادية	 االجتماعية	 األولويات	 من	 	

ً
جدا كبير	 عدد	 وجود	 	

والفشل	في	ربط	القضايا	البيئية	بالقضايا	االجتماعية	األوسع.
نقص	املوارد	والتمويل. 	
االعتماد	على	املانحين	مما	أدى	إلى	وضع	مشاريع	وقضايا	غير	مستدامة	في	جدول	األعمال. 	

بالنسبة	للمغرب	يختلف	الوضع	بسبب	التزام	البالد	بقيادة	العمل	املناخي	والطاقة	املتجددة.	
للمجتمع	 حافز	 بمثابة	 كان	 الذي	 	)COP22( األطراف	 مؤتمر	 استضافة	 إلى	 باإلضافة	 هذا	
املدني	النشط	في	مجال	البيئة،	مما	أدى	إلى	زيادة	في	املبادرات	واملنظمات	وكذلك	التحالفات	

واللجان	املختلفة.

ولهذه	الغاية	تمتلك	الدولة	اآلليات	والبنية	التحتية	املؤسسية	وكذلك	قدرة	منظمات	املجتمع	
	من	املجموعات	

ً
	عن	أن	تكون	جزءا

ً
املدني	على	العمل	في	قضايا	املناخ	على	املستوى	الوطني	فضال

والشبكات	على	املستوى	الدولي.

د	العديد	من	اللجان	واملنظمات	إال	أنه	يثير	
ّ
وفي	حين	أن	هذا	املستوى	العالي	من	املأسسة	قد	ول

البيئي	الشعبي	 مسألة	الوفرة	ومدى	فاعليتها	وتكاملها.	عالوة	على	ذلك	هناك	فرق	بين	العمل	
الذي	يمارس	الضغط	ضد	الصناعات	االستخراجية	والعمل	املناخي	على	املستويين	اإلقليمي	
والتوصيات	 الوعي	 زيادة	 على	 الغالب	 في	 تعمل	 أنها	 يبدو	 التي	 البيئية	 واملجموعات	 والوطني	

املتعلقة	بالسياسة.

كما	أن	هناك	فجوة	بين	السياسات	والقوانين	التي	تنظم	املجتمع	املدني	بشكل	عام	والتي	قد	
تؤثر	على	منظمات	العمل	املناخي	بدرجة	أقل	بسبب	الطبيعة	األقل	إثارة	للجدل	في	املوضوع.	
ومع	ذلك	فإن	الدولة	لديها	القدرة	على	وضع	نموذج	للتعاون	والتنظيم	بين	منظمات	املجتمع	

املدني	األصغر	لخلق	قوة	ضاغطة.

أما	بالنسبة	للبنان	فإن	هذا	البلد	يتميز	بمساحات	عامة	ومجتمع	مدني	مسّيس	للغاية،	كما	يتميز	
االحتجاجات	 وتقدم	 األصعدة.	 مختلف	 في	 الجماهيرية	 والتعبئة	 االجتماعية	 بالحركات	 	

ً
أيضا

	على	تسييس	االهتمامات	واألزمات	البيئية.
ً
	بارزا

ً
واالنتفاضات	األخيرة	مثاال

	من	حيث	ربطها	
ً
في	حين	أن	قضية	تغير	املناخ	ال	تزال	مجردة	إال	أن	النشطاء	كانوا	أكثر	نجاحا

بالقضايا	ذات	الصلة.

وهذا مما تجدر اإلشارة إليه بالنظر إلى:

فشل	الدولة. 	
عدم	مأسسة	العمل	املناخي	إلى	الحد	الذي	استطاع	املغرب	على	سبيل	املثال	القيام	به. 	
األزمات	املتعددة	التي	يواجهها	املواطنون. 	
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	بدافع	الضرورة	وليس	اإلذن.	
ً
	للمجتمع	املدني	وهذا	تقريبا

ً
تمتلك	الدولة	مساحة	أقل	تقييدا

في	 الوضع	 تدهور	 مع	 العامة	 بالحريات	 يتعلق	 فيما	 القانون	 تطبيق	 في	 فجوة	 هناك	 تزال	 وال	
احتجاجات	وعرائض	وحمالت	 تنظيم	 في	 النشطاء	 نجح	 ذلك	 ومع	 املاضية.	 القليلة	 السنوات	

عصيان	مدني	في	بسري.

كال	البلدين	موقعان	على	االتفاقيات	الدولية	واتفاقيات	باريس.	وبينما	يرى	البعض	هذا	على	
	والذي	يمكن	أن	يبدو	كذلك	إال	أنه	

ً
أنه	تحسين	للصورة	فقط	وال	يعدو	أن	يكون	إجراًء	شكليا

يمكن	القول،	حتى	لو	كانت	هذه	االلتزامات	الدولية	هي	التزامات	شكلية	فهي	يمكن	أن	توفر	في	
	للمساءلة	وزيادة	الوعي.

ً
بعض	الحاالت	أساسا

	تسهيل	النقاش	وتوفير	لغة	مناسبة	ملنظمات	املجتمع	املدني	للتحدث	عن	هذه	
ً
كما	يمكنها	أيضا

القضايا.	على	الرغم	من	ذلك	يجب	توخي	الحذر	في	فهم	نوعية	الخطاب	وكذلك	الحلول	التي	
تحظى	بامتياز	وما	إذا	كانت	تتناسب	مع	السياق	املحلي	وذات	طبيعة	عادلة.

	أنه	ومن	خالل	تخطيطها	قد	يكون	هناك	حافز	للحفاظ	على	تبعية	منظمات	
ً
هناك	خطر	أيضا

و/أو	 الوعي	 زيادة	 و/أو	 التعليم	 إلى	 تأثيرها	 مجاالت	 وإبعاد	 املانحة	 للجهات	 املدني	 املجتمع	
	من	التركيز	على	االقتصاد	السيا�شي	املحلي	املتعلق	

ً
املناقشة	البيئية	على	املستوى	اإلجمالي	بدال

باالهتمامات	البيئية.

عالوة	على	ذلك	من	األهمية	بمكان	ضمان	إدراج	الحركات	الشعبية	والريفية	والسكان	األصليين	
	ما	تكون	هذه	الجهات	الفاعلة	أو	منظمات	

ً
حيث	إنه	وكما	تم	الكشف	عنه	في	هذا	التقرير	غالبا

املجتمع	املدني	هي	التي	تواجه	معظم	القيود	بسبب	محدودية	املوارد	أو	الظهور،	وفي	كثير	من	
األحيان	بسبب	أنه	قد	تتحدى	املظالم	واملطالب	الخاصة	بهم	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	مصالح	

الدولة	)مثل	الصناعات	االستخراجية(.

	ما	تكون	الحركات	املطالبة	بالعدالة	أكثر	صعوبة	في	تحسين	سمعتها	من	املسيرات	املتعلقة	
ً
وغالبا

باملناخ	حيث	إنها	تمثل	التوترات	بين	مصلحة	الدولة	وحريات	املجتمع	املدني.

التوصيات المقترحة. 1.1
يكشف	التقرير	أن	هناك	حاجة	واضحة	لتضمين	وإضفاء	الطابع	املؤس�شي	على	التشاور	 	

العام	واملشاركة	في	صنع	القرار	البيئي	والعمل	املناخي	على	املستويين	الوطني	واملحلي.	وهذا	
أمر	قد	بدأ	املركز	الدولي	للقوانين	غير	الربحية	)ICNL(	بالعمل	عليه	بالفعل	مع	الشركاء	
أمر	 هذا	 ويعتبر	 البلدان.	 بعض	 في	 الجمهور	 مع	 التشاور	 قوانين	 على	 العمل	 ذلك	 في	 بما	
توفر	 أن	 القدر	 بنفس	 املهم	 ومن	 املغرب.	 في	 مماثلة	 جهود	 ببذل	 ويو�َشى	 ومطلوب	 مهم	
	يتم	من	خالله	إشراك	واستشارة	املجتمع	املدني	ومعرفة	ملاذا	

ً
	شفافا

ً
هذه	القوانين	أساسا

وكيف	تم	اختيارهم	مما	يسمح	بمشاركة	منظمات	املجتمع	املدني	والنشطاء	غير	املسجلين.	
واضحة	 وخطط	 منشورة	 ومحاضر	 للمشاورات	 زمني	 جدول	 وجود	 إلى	ضمان	 باإلضافة	

لتكامل	املالحظات	والتوصيات.
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باإلضافة	إلى	ذلك	من	الواضح	أن	جميع	الدول	لها	قوانين	خاصة	بحرّية	املعلومات	والتعبير	 	
	عن	مراجعة	اللوائح	البرملانية	

ً
والتجمع	لذا	يجب	أن	تكون	هناك	آلية	لضمان	تنفيذها	فضال

والقوانين	الجنائية	والسياسات	واآلليات	التشريعية	األخرى	التي	قد	تحد	من	هذه	الحريات	
بشكل	غير	مباشر.	كما	هو	الحال	في	لبنان	حيث	ال	يزال	الوصول	إلى	الجلسات	البرملانية	

واملحاضر	ومشاريع	القوانين	يمثل	عقبة	أمام	املجتمع	املدني	وعمل	النشطاء.
من	الواضح	أن	النشاط	البيئي	في	املنطقة	منظم	بشكل	مختلف	عن	الغرب	وأي	بحث	حول	 	

هذا	املوضوع	يحتاج	إلى	التأكد	من	النظر	في	العدالة	الكلية	والجزئية	والحركات	االجتماعية	
.
ً
	بيئيا

ً
واالقتصادية	ألنه	من	املرجح	أن	ذلك	هو	املكان	الذي	يمكن	أن	يجد	فيه	املرء	نشاطا

قيود الدراسة. 1.1
إن	مناقشة	املوضوعات	املتعلقة	بالحريات	املدنية	والنشاط	والعالقة	مع	الهيئات	والسلطات	
	
ً
الحكومية	بطبيعتها	معقدة	وصعبة	في	كثير	من	األحيان.	حيث	تتطلب	مثل	هذه	النقاشات	أساسا
من	الثقة	في	العالقات	كما	تتطلب	من	الباحثين	أو	املستفسرين	ضمان	توفير	شروط	السالمة	

والراحة	لألشخاص	الذين	تتم	مقابلتهم.

فإنه	 افتراضية	 مساحات	 في	 املحادثات	 هذه	 مثل	 إجراء	 تتطلب	 التي	 الحالية	 للظروف	 	
ً
ونظرا

الحديث	 أو	تجنب	 الذاتي	 اللوم	 إلى	 الذين	تمت	مقابلتهم	 التعقيد	مع	ميول	األشخاص	 يزداد	
عن	قضايا	معينة.

	ما	تكون	هناك	حاجة	إلى	مقابالت	متعددة	للسماح	ببناء	
ً
ومن	أجل	التغلب	على	هذه	القيود	غالبا

العالقات	واالنسجام	وتوفير	مساحة	كافية	ملعرفة	الطرق	املختلفة	لطرح	األسئلة.

عالوة	على	ذلك	يتطلب	األمر	ضمان	الوعي	بالحوادث	واألمثلة	التي	يتم	اإلعالن	عنها	من	أجل	
يتم	 ولن	 إفرادها	 يتم	 لن	 تعليقاتهم	 أن	 من	 مقابلتهم	 تتم	 الذين	 األشخاص	 مخاوف	 تخفيف	
	فقط	في	هذه	الدراسة،	ولكن	في	العديد	

ً
مشاركة	خصوصياتهم.	مثل	هذا	القيد	ليس	موجودا

من	الدراسات	املشابهة	والتي	تمس	هذه	املوضوعات	الحساسة.

تم	التغلب	على	ذلك	من	خالل	ضمان	عدم	الكشف	عن	هويات	األشخاص	وإجراء	مقابالت	
شبه	منظمة	تتيح	مساحة	للتفكير.

عالوة	على	ذلك	بالنسبة	لبعض	األشخاص	الذين	تمت	مقابلتهم	كانت	هناك	صعوبة	في	ربط	
قضية	تغير	املناخ	بسهولة	باملشاركة	املدنية	واملجتمع	املدني.

وال	يزال	هناك	تصّور	لتغير	املناخ	باعتباره	مسألة	تقنية	أو	علمية	وال	عالقة	لها	باملجتمع	املدني.	
لذلك	يمكن	للمناقشات	في	بعض	األحيان	أن	تنحرف	أكثر	نحو	الجوانب	الفنية.

تشمل القيود األخرى ما يلي:

عدم	توفر	املعلومات	املنشورة	حول	املوضوع. 	
صعوبة	الوصول	إلى	املنظمات	الشعبية	وتحديد	مواعيد	املقابالت	عن	ُبعد. 	



	لصعوبة	الوصول	تميل	املقابالت	إلى	التركيز	على	املجتمع	املدني	املتواجد	في	املناطق	 	
ً
نظرا

الحضرية	)على	سبيل	املثال	في	لبنان	كانت	معظم	منظمات	املجتمع	املدني	مقرها	وعملها	في	
بيروت(.	لذلك	هناك	حاجة	إلى	املزيد	من	العمل	إلشراك	وجهات	النظر	الشعبية	والريفية.

	ألن	هذه	هي	خطوة	أولى	فقد	كشف	التقرير	بالفعل	عن	نقاط	محتملة	مختلفة	
ً
ومع	ذلك،	نظرا

ملتابعة	ذات	صلة	باملوضوع	كما	تمت	مناقشة	ذلك	في	التوصيات.
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