حالة الحريات املدنية
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الوصول إىل الحقوق الجمعوية
يف املغرب وتونس واألردن ولبنان والكويت
يونيو 2018
1

حالة الحريات املدنية
يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

الوصول إىل الحقوق الجمعوية
يف املغرب وتونس واألردن ولبنان والكويت

تم إصدار هذا التقرير بدعم من الشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .إن محتوى هذا التقرير هو
من مسؤولية املركز الدويل لقوانني املجتمع املدين و رشكة بيوند لإلصالح والتنمية ورشكة مينابوليس ،وال يعكس بالرض ورة
آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات املتحدة األمريكية.

2

3

جدول البيانات
امللخص التنفيذي ........................................
ا ملقد مة 10 ....................................................
منهجية البحث11 . . .........................................
تحليل السياق 13 ..........................................
النتائج اإلقليمية فيام يتعلق
بالحريات املدنية 24 ........................................
4

الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي . . ...............................
التغيري منذ الربيع العريب 39 . . ........................................................
24

املغرب .. ........................................................

44

ملحة عامة . . ............................................................................
رأي الجمهور 45 . . ........................................................................
حرية تكوين الجمعيات46 ...........................................................
حرية التعبري 47 . . ........................................................................
حرية التجمع 48 ........................................................................
املشاركة العامة49 .. .....................................................................
حشد املوارد 50 . . .........................................................................
آليات التخفيف من القيود املفروضة
عىل الحريات املدنية يف املغرب 50 . . ................................................

تونس ...........................................................

45

53

ملحة عامة ..............................................................................
رأي الجمهور 53 ..........................................................................
حرية تكوين الجمعيات54 . . ..........................................................
حرية التعبري 55 .........................................................................
حرية التجمع 56 . . .......................................................................
املشاركة العامة 57 . . .................................................................. .
حشد املوارد 58 . . .........................................................................
آليات التخفيف من القيود املفروضة
عىل الحريات املدنية يف تونس 58 . . .................................................
53

لبنا ن .. ...........................................................

61

ملحة عامة .. .............................................................................
رأي الجمهور 62 . . ........................................................................
حرية تكوين الجمعيات63 . . ..........................................................
حرية التعبري 64 .........................................................................
حرية التجمع 65 . . ........................................................................
املشاركة العامة65 . . .....................................................................
حشد املوارد 66 . . ........................................................................
آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف لبنان 67 . . ............

األردن . . ..........................................................

61

69

ملحة عامة . . ............................................................................
رأي الجمهور 70 . . ........................................................................
حرية تكوين الجمعيات71 . . ............................................................
حرية التعبري 72 . . ........................................................................
حرية التجمع 73 . . .......................................................................
املشاركة العامة74 . . ......................................................................
حشد املوارد 75 . . .........................................................................
آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف األردن 76 . . ............

الكويت . . ........................................................

69

78

ملحة عامة . . ............................................................................
رأي الجمهور 79 . . ........................................................................
حرية تكوين الجمعيات80 ...........................................................
حرية التعبري 81 ..........................................................................
حرية التجمع 82 . . .......................................................................
املشاركة العامة 82 .. . ..................................................................
حشد املوارد 83 . . .........................................................................
آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف الكويت 84.. .........

نتائج وتوصيات . . .............................................

78

87

جدول البيانات

					
شكل 13

					
شكل 14

األردن

الكو يت

املغرب

تونس

النتائج اإلقليمية فيام يتعلق
بالحريات املدنية 		
					
شكل 1

24

العنوان :طبيعة التهديدات التي تواجه الحريات املدنية كام يراها
أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
السؤال املطروح :يف رأيك ،ما هي أكرب التهديدات التي تواجه الحريات املدنية؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
شكل 2

25

					
شكل 7

30

العنوان :تقييم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين لقدرتهم عىل الوصول إىل وسائل اإلعالم
السؤال املطروح :يف حال إذا قامت منظمتك مبحاولة التواصل مع أو القيام بأنشطة توعية عرب وسائل
اإلعالم يف خالل الخمس سنوات السابقة ،ما هو تقييمك إلمكانية وسهولة الوصول إىل وسائل اإلعالم؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
شكل 8

31

العنوان :أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين :القيود عىل الوصول إىل وسائل اإلعالم
السؤال املطروح :إذا واجهت منظمتك صعوبة يف الوصول إىل وسائل اإلعالم ،ما هي طبيعة هذه
الصعوبة؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

العنوان :رأي الجمهور بشأن الحريات املدنية
السؤال املطروح :يف تصورك ،ما مدى الحرية التي تتمتع بها للتعبري عن رأيك
32
					
9
فيام يخص [الشؤون السياسية/االنضامم واملشاركة يف تكوين الجمعيات/التجمع واملشاركة
العنوان :اإلملام بالقوانني املتعلقة بحرية التجمع السلمي
يف التجمهرات املدنية كالحشد واملظاهرات] وما مدى حرية ونزاهة االنتخابات يف وطنك؟
السؤال املطروح :ما مدى إملامك بالقوانني املتعلقة بحرية التجمع السلمي يف وطنك؟
املصدر :مسح رأي الجمهور
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

شكل

					
شكل 3

26

العنوان :اإلملام بالقوانني املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات
السؤال املطروح :ما مدى إملامك بالقوانني التي تحكم حرية تكوين الجمعيات يف وطنك؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
شكل 4

27

					
شكل 10

33

شكل

شكل

					
شكل 6

العنوان :القدرة عىل التعبري عن الرأي علناً
السؤال املطروح :يف املجمل ،كيف تقيم قدرتك عىل التعبري عن رأيك يف األماكن العامة؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

					
شكل 17

39

التغيات اإليجابية بعد الثورات العربية وفقاً ألصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
العنوانُّ :
السؤال املطروح :أي من اآليت شهد تغيريات إيجابية فيام يتعلق باملجتمع املدين بعد الربيع العريب؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

44
53
61
69
78

مصادر أخرى :معطيات تقارير الدول

مقياس الحريات املدنية :مسح رأي الجمهور
النتائج الرئيسية :حرية تكوين الجمعيات:
•عدد جمعيات املجتمع املدين املسجلة :معطيات حكومية
•الزمن لتسجيل منظامت املجتمع املدين :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
•املصادر الرئيسة لتمويل منظامت املجتمع املدين :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
•زيارات املسئولني الحكوميني الغري معلنة/املفاجِئة :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
موقف الجمهور اتجاه التربع ملنظامت املجتمع املدين :مسح رأي الجمهور

40

التغيات السلبية بعد الثورات العربية وفقاً ألصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
العنوانُّ :
السؤال املطروح :أي من اآليت شهد تغيريات سلبية فيام يتعلق باملجتمع املدين بعد الربيع العريب؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

العنوان :عدد األيام الالزمة لتسجيل منظمة مجتمع مدين
السؤال املطروح :كم مر من الوقت بني تقديم منظمتك ألوراق التسجيل وتسجيل املنظمة رسمياً؟
34
					
11
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
العنوان :هل تعطي القوانني الحق يف املشاركة يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية؟
السؤال املطروح :هل توفر القوانني يف وطنك الحق ملنظمتك يف املشاركة يف السياسات الوطنية
28
					
5
والعمليات الترشيعية؟
العنوان :تحديات محددة خالل عملية تسجيل الجمعية
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
السؤال املطروح :هل واجهت منظمتك أياً من التحديات اآلتية خالل التسجيل؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

29

العنوان :املصادر املفضلة لتمويل منظامت املجتمع املدين عند العامة
السؤال املطروح :يف اعتقادك ،ما هي الطريقة التي يجب أن يتم خاللها متويل
منظامت املجتمع املدين يف وطنك؟
املصدر :مسح رأي الجمهور

					
شكل 18

العنوان :أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين :الحوادث التي قامت فيها الحكومة بحامية
التجمعات مقابل تفريقها
السؤال املطروح :هل شاهدت حادثة قامت فيها الحكومة أو السلطات األمنية بالتصدي إىل أو تفريق
تجمعات عامة؟ /هل شاهدت حادثة قامت فيها الحكومة بأخذ خطوات لحامية التجمهرات السلمية؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
شكل 12

					
شكل 16

38

45

العنوان :تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية يف مقابل دور
هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات
السؤال املطروح :بنا ًء عىل خربتك ،أي من اآليت تعتربه مجدي لحامية وصولك إىل الحقوق املدنية
والسياسة (كالحرية يف تكوين الجمعيات ،حرية التعبري ،حرية التجمع ،واملشاركة العامة)؟ بنا ًء عىل
رض أو منع وصولك إىل مثل هذه الحقوق املدنية والسياسة؟
خربتك ،أي من اآليت تعتربه قد أ ّ
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
املغرب
					
تونس
37
					
شكل 15
العنوان :دخل منظامت املجتمع املدين من املصدر األسايس التغيري خالل السنوات الثالث السابقة
					
لبنان
السؤال املطروح :هل زاد الدخل من املصدر األسايس أم قل أم بقي عىل حاله خالل السنوات
					
األردن
الثالث املاضية؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
					
الكويت

 :PPSمسح رأي الجمهور :SAS ,مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)
24

36

العنوان :مصادر التمويل الرئيسية ملنظامت املجتمع املدين
السؤال املطروح :ما هو املصدر الرئيس لتمويل منظمتك؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

الرموز واملخترصات املستخدمة

لبنا ن

35

العنوان :تأثري منظامت املجتمع املدين عىل السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية
السؤال املطروح :كيف تصف/ين قدرة منظمتك يف التأثري عىل السياسات
الوطنية والعمليات الترشيعية؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

الوصول إىل الحريات املدنية:
				
عرض إقليمي

34

العنوان :العالقة ما بني منظامت املجتمع املدين والسلطات الوطنية
السؤال املطروح :أي مام ييل يصف العالقة ما بني منظمتك والسلطات الوطنية؟
املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة (يف منظامت املجتمع املدين)

					
شكل 19

41

العنوان :ثقة الجمهور يف مؤسسات الدولة لحامية الحقوق والحريات
السؤال املطروح :ما مدى ثقتك يف [الربملان /الحكومة املحلية /الرشطة /الجيش/
القضاء] فيام يتعلق بحامية حقوقك وحرياتك؟
املصدر :مسح رأي الجمهور

				
شكل 20

43

العنوان :ثقة الجمهور يف جمعيات املجتمع املدين لحامية الحقوق والحريات
السؤال املطروح :ما مدى ثقتك يف [املجموعات غري الرسمية /التعاونيات /املؤسسات االجتامعية/
املنظامت الدينية/االتحادات والنقابات /املنظامت الغري حكومية] فيام يتعلق بحامية حقوقك
وحرياتك؟
املصدر :مسح رأي الجمهور

					
شكل 21

43

العنوان :معرفة أو اطالع الجمهور بأفضل منظامت املجتمع املدين متثيالً ملصالحهم
السؤال املطروح :من بني هذه الجهات ،من هي الجهة التي متثلك بشكل أفضل من حيث تقاسم نفس
األهداف والرغبات؟
املصدر :مسح رأي الجمهور

2

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

3

يف عام  ، 2016أطلقت رشكة بيوند لإلصالح والتنمية ورشكة مينابوليس بالرشاكة مع املركز
الدويل لقوانني املجتمع املدين (  )ICNLدراسة بحثية ميدانية مدتها سنتان حول بيئة منظامت
املجتمع املدين والحريات املدنية يف خمسة بلدان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
تشتمل الدراسة البحثية ،التي ركزت عىل املغرب وتونس ولبنان واأل ردن والكويت ،عىل تقييم
تأثري القيود الرسمية وغري الرسمية عىل أداء منظامت املجتمع املدين لوظيفتها وقدرتها عىل
االستمرار .يعرض هذا التقرير نتائج تلك الدراسة ،ويبدأ بعرض عام لإلطار القانوين للحريات
املدنية يف كل بلد من البلدان التي شملتها الدراسة؛ ثم يعرض التقرير النتائج اإلقليمية التي
توصلت إليها الدراسة يف تحليل مقارن عرب البلدان الخمسة .بعد ذلك ،يقدم التقرير النتائج
التفصيلية من كل بلد ،ويقدم بيانات عن تأثري القوانني واللوائح والسياسات واملامرسات عىل
منظامت املجتمع املدين والجهات الفاعلة املدنية األخرى .كام يحدد كل قسم خاص بكل بلد
الفرص املتاحة التخاذ إجراءات يف سبيل التخفيف من القيود القانونية والتحديات األخرى التي
يواجهها قطاع منظامت املجتمع املدين.
خلصت هذه الدراسة إىل أن وصول األفراد إىل الحريات املدنية يف املغرب وتونس ولبنان
واألردن والكويت يتبع أمناطًا متنوعة من االنفتاح والتقييد .ليس من املستغرب أن قوانني بلد
ما وسياسات ومامرسات الحكومة يف تنفيذ تلك القوانني قد تم تحديدها كعوامل أساسية يف
متكني أو تقييد الحريات املدنية .مع ذلك ،أشارت النتائج إىل أنه من املمكن تقويض اآلثار
اإليجابية للقوانني التمكينية بسبب ضعف التنفيذ ،يف حني أن القوانني التقييدية كانت يف بعض
الحاالت أقل تقييدا ً بسبب الرتاخي يف إنفاذها .يف املغرب ولبنان وتونس ،حيث تتسم األطر
القانونية عموماً بأنها أكرث مالءمة ملامرسة الحريات املدنية ،فإن املامرسات الحكومية التقييدية
تضمنت إطالة وتعقيد اإلجراءات األساسية وتهديد أو مضايقة منظامت املجتمع املدين .يف
األردن والكويت ،من ناحية أخرى ،حيث تتسم األطر القانونية نسبياً بأنها ا ٔكرث تقييدا ً  ،كانت
منظامت املجتمع املدين متفائلة نسبياً بشأن وصولها إىل مختلف الحقوق.

النتائج اإلقليمية

”

خلصت هذه
الدراسة إىل أن
وصول األفراد إىل
الحريات املدنية
يف املغرب وتونس
ولبنان واألردن
والكويت يتبع
أمناطًا متنوعة من
االنفتاح والتقييد.

”

ملخص
تنفيذي

تتضمن النتائج األساسية ما ييل:
•أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولني باملسح املنتسبني إىل منظامت رسمية مسجلة قانوناً أنهم واجهوا
تحديات مختلفة أثناء عملية التسجيل 1.يف املغرب واألردن ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف أغلب الحاالت
إىل التكلفة و الكم الهائل من الوقت املستغرق للوصول إىل مكتب التسجيل باعتبار ذلك أحد التحديات .يف لبنان وتونس  ،فإن
التحدي األكرث تواترا ً الذي تم التنويه به متثل يف التأخري يف رد الحكومة عىل طلبات التسجيل .أشار أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين يف الكويت إىل تأخر رد الحكومة إضافة إىل صعوبة الحصول عىل معلومات حول متطلبات التسجيل.
•يشعر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف تونس ولبنان بقدر أكرب من الحرية للتعبري عن أنفسهم عالنية ،يف حني أن
أولئك يف املغرب واألردن والكويت كانوا أقل تفاؤالً بشأن قدرتهم عىل مامرسة حرية التعبري .مع ذلك ،أشار أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع املدين يف جميع البلدان الخمسة إىل أن معرفة النتائج املرتتبة عىل مناقشة بعض املواضيع يف العلن .قد أفضت
إىل مامرسة رقابة ذاتية بني أعضاء منظامت املجتمع املدين والناشطني والصحفيني.
•شهد عدد كبري من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف جميع البلدان الخمسة حوادث قام فيها مسؤولون حكوميون
أو أمنيون بتفريق التجمعات العامة ،مع تسجيل أعىل نسبة يف تونس ( ، )٪ 59تليها األردن ( )٪ 41ا والكويت ( )٪ 35ا واملغرب
(  )٪ 31ولبنان ( .) ٪ 25
•يف جميع البلدان ،يعتقد معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح (  ٪ 95يف األردن و  ٪ 80يف تونس
و  ٪ 72يف الكويت و  ٪ 63يف لبنان و  ٪ 59يف املغرب) أن القانون إما ال ينص عىل مشاركة منظامت املجتمع املدين يف السياسات
الترشيعية عىل املستوى الوطني أو أنه ال ينص عليها إال بشكل جزيئ فقط .تعتقد نسب متفاوتة (  ٪ 68يف األردن و  ٪ 42يف
تونس و  ٪ 37يف الكويت و  ٪ 30يف لبنان و  ٪ 20يف املغرب) أن القانون ال ينص عىل مشاركة منظامت املجتمع املدين ،يف حني
يعتقد الثلث تقريباً يف جميع البلدان (  ٪ 39يف املغرب و  ٪ 38يف تونس و  ٪ 35يف الكويت و  ٪ 33يف لبنان و  ٪ 27يف األردن)
أن القانون ال ينص إال بشكل جزيئ عىل هذه املشاركة.
•أفادت أغلبية منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة أن مصدر التمويل األسايس ملنظامتها هو محيل سواء التربعات من
األفراد أو التمويل الحكومي املحيل أو التمويل من القطاع  -الخاص أو رسوم العضوية .كان التمويل األجني أكرث شيوعاً يف لبنان،
حيث أفاد  ٪ 40من املجموعات التي شملها املسح يف لبنان أن التمويل األجني كان مصدر متويلها األسايس ،بينام أفاد ما نسبته
 ٪ 11من املجموعات األخرى أنها تلقت بعض التمويل األجنبي.

املغرب
•من بني أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ،أشار  ٪ 12من بني أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أن األمر
استغرق أكرث من ثالثة أشهر من وقت تقديم إخطار تأسيس منظمتهم ألول مرة واملستندات املؤيدة حتى استالم وصل التسجيل
الرسمي عىل الرغم من القانون ينص عىل تسليم الوصل يف غضون  60 -يوماً .يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أكد
ممثلو منظامت املجتمع املدين أن تسجيل أي منظمة مجتمع مدين قد يبدو أمرا ً سهالً ومبارشا ً وفقاً للقانون ،ولكن من الناحية
العملية فإنه ميكن أن يستغرق شهورا ً.
•يف حني أن أغلبية كبرية (  )٪ 88من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح ذكروا أنهم شعروا بالحرية يف
 1يعد التسجيل ككيان قانوين خطوة مهمة يف دورة حياة منظامت املجتمع املدين .يشرتط القانون يف بعض البلدان  -مبا يف ذلك األردن والكويت  -عىل منظامت املجتمع املدين تقديم طلب
التسجيل والحصول عىل ترصيح مسبق من الحكومة من أجل تأسيسها وتشغيلها بشكل قانوين .يف بلدان أخرى  -مبا يف ذلك املغرب وتونس ولبنان  -تقوم املنظامت فعليًا بالتسجيل عن طريق
إخطار الحكومة بوجودها؛ ال يشرتط القانون اإلخطار يف هذه البلدان ،ومع ذلك ،يظل رضورياً ليك تتمكن منظامت املجتمع املدين من فتح حسابات مرصفية وتلقّي التمويل من الجهات املانحة.
يف هذا التقرير ،يُقصد ڊ “التسجيل” اإلشارة إىل العملية التي تحصل من خاللها منظامت املجتمع املدين عىل الشخصية القانونية ،ويشمل كالً من التسجيل واإلخطار.
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التعبري عن آرائهم يف الساحات العامة ،فإن الكثريين يف مجموعات الرتكيز واملناقشات ذكروا أن الرقابة الذاتية هي مامرسة شائعة
لتجنب العقوبات الرسمية وغري الرسمية عىل حد سواء.

•من بني منظامت املجتمع املدين املسجلة املشمولة باملسح ،أفادت واحدة من كل خمس
منها (  )٪ 20إىل أنها اضطرت إىل االنتظار أكرث من ستة أشهر الستالم الوصل بعد تقديم
وثائق اإلخطار الخاصة بها.

•وصف غالبية أصحاب املصلحة يف منظامت املجتمع املدين ( )٪ 83الذين تقدموا بطلب للحصول عىل ترصيح لعقد تجمع عام
عملية تقديم الطلب بأنها معقدة.

•أفادت أكرث من واحدة من كل عرش منظامت ( )٪ 13أنه قد تم منعها من قبل سلطة
حكومية ما من مامرسة شكل ما من أشكال التعبري .شمل هذا املنع رفض السامح
للمنظمة بعقد أو حضور فعالية ما ملخاطبة الجمهور ،ويف عدة حاالت ،اعتقال األفراد
املشاركني يف التعبري.

•عىل الرغم من اإلصالحات القانونية األخرية يف البالد إلضفاء الطابع الرسمي عىل املشاركة العامة ،فقد أفاد  ٪ 20من أصحاب
العالقة يف منظامت املجتمع املدين بأن القوانني يف املغرب ال تنص عىل حق منظامتهم يف املشاركة يف السياسات الوطنية والعمليات
الترشيعية؛ فيام ذكر أكرث من الثلث ( )٪ 39أن القوانني تنص جزئياً فقط عىل هذه املشاركة.
•عىل الرغم من اعتامد الحكومة املغربية ميزانية لدعم منظامت املجتمع املدين املحلية ،إال أن أصحاب العالقة ذكروا يف مجموعات
الرتكيز واملقابالت أن الكثري من املنظامت ال تعرف بشأن هذه امليزانية أو ال ميكنها الوصول إليها .أيضاً ،أشار بعض املشاركني يف
مجموعات الرتكيز إىل أن التمويل الحكومي غالباً ما يُوجه إىل منظامت املجتمع املدين عىل أساس انتامءاتها السياسية.

•شارك أكرث من نصف ( )٪ 56أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين فقط يف
تجمعات عامة يف السنوات الخمس املاضية ،يف حني أفاد  ٪ 25بأنهم شاهدوا حاالت
قامت فيها الدولة مبنع أو تفريق تجمع عام .أولئك الذين شهدوا مثل هذه الحوادث
شاهدوا ما متوسطه خمس فعاليات من هذا القبيل.

تونس
•ذكر أكرث من الربع ( )٪ 27من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أن عملية تسجيل أي منظمة مجتمع مدين تعاين من
تأخريات حكومية تتجاوز ما ينص عليه القانون .يف حني ينص القانون عىل مهلة زمنية مدتها ثالثني يوماً ميكن أن تقوم خاللها أي
منظمة مجتمع مدين جديدة بإخطار الحكومة بشأن تأسيسها وتكتسب الصفة القانونية ،ذكر  ٪ 12أن أكرث من ستة أشهر انقضت
بعد تقديم إخطار تأسيسها قبل اكتامل عملية التسجيل.

•ذكر ثلث أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ( )٪ 33أن منظامتهم ال تربطها أي
عالقة مع السلطات الوطنية .باملثل ،ذكر أغلب أصحاب العالقة ( )٪ 68أن منظامتهم مل
تكن مؤثرة وال حتى إىل حد ما فيام يتعلق بالسياسات الوطنية والعمليات الترشيعية.

•أشارت األغلبية الساحقة ( )٪ 97من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل أنهم يشعرون بالحرية يف
مناقشة آرائهم عالنية يف األماكن العامة.

•أفاد عدد كبري ( )٪ 41من أصحاب العالقة بأن مصدر الدخل األسايس ملنظامتهم قد
انخفض خالل السنوات الثالث املاضية .حدد أصحاب العالقة بشكل متكرر ()٪ 40
التمويل األجني بوصفه مصدر أسايس لتمويل منظامتهم.

•يف حني أشار معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ( )٪ 78إىل أنهم شاركوا يف تجمع عام يف السنوات الخمس املاضية،
ذكر عدد قليل (  )٪ 16أنه تم ثنيهم عن املشاركة يف أي تجمع خالل تلك الفرتة  ،بشكل رئييس بسبب قيام مسؤويل األمن بتفريق
التجمع .ذكر العديد من الذين تم إجراء مقابالت معهم أن السلطات الواسعة النطاق املمنوحة للجهاز األمني مبوجب قانون
الطوارئ التونيس كانت ت ُستخدم أحيان ا ً لحظر أو تفريق املظاهرات املرشوعة.

األردن
•أفاد ما يقرب من نصف ( )٪ 49أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة
باملسح أن منظامتهم كانت هدفاً لزيارات مفاجئة من مسؤولني حكوميني أو مسؤولني
أمنيني وأكادميني يف مقر املنظمة أو يف موقع األنشطة التي تنفذها املنظمة.

•من بني أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح ممن حاولوا الحصول عىل معلومات من الحكومة ،ذكر اثنان
من كل خمسة ( )٪ 40أنهم حصلوا عىل املعلومات أو الوثائق “يف بعض األحيان” فقط ،يف حني ذكر واحد من كل خمسة ()٪ 20
أنهم “نادر ا ً” ما نجحوا يف الحصول عىل املعلومات أو أنهم مل يحصلوا عليها “أبد ا ً”.

•أفاد أكرث من نصف ( )٪ 53أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح
أنهم مل يشعروا بالحرية ( )٪ 35أو أنهم مل يتمتعوا بالحرية ( )٪ 18للتعبري عن آرائهم يف
الساحات العامة مكاناً.

•وصف معظم أصحاب العالقة التمويل األسايس ملنظامتهم بأنه يأيت من مصادر محلية ،سواء من التربعات الفردية ( )٪ 35أو
التمويل الحكومي املحيل) (٪ 12أو رسوم العضوية ( )٪ 7أو متويل من القطاع الخاص ( .)٪ 6يف حني يبدو اإلطار القانوين للتمويل
املحيل مؤاتياً ،أشار ما يقرب من النصف ( )٪ 47من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين إىل أن القانون يضع قيود ا ً عىل
قدرة منظامتهم عىل الوصول إىل التمويل املحيل .أشار املشاركون يف املقابالت ومجموعات الرتكيز إىل بيئة رضيبية غري مواتية
للتربعات ،واستخدام عمليات التدقيق ذات الطابع العقايب والقيود التي تحد من فرص الوصول إىل التمويل الحكومي.
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•يرى معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أن عالقاتهم مع
السلطات الوطنية يف الغالب غري موجودة ( .)٪ 44ال يعتقد معظم أصحاب الشأن
( )٪ 79أيضاً أن ملجموعاتهم أي تأثري مهم عىل السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية
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شارك أكرث من
نصف ()56%
أصحاب العالقة
يف منظامت
املجتمع املدين
فقط يف تجمعات
عامة يف السنوات
الخمس املاضية،
يف حني أفاد
 25%بأنهم
شاهدوا حوادث
منعت فيها
الدولة أو فرقت
تجمعاً عاماً.

‘‘
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يرد وصف املنهجية مبزيد من التفصيل أدناه.

•عىل الرغم من أن قانون الجمعيات األردين ينص عىل أن تلقي التمويل األجنبي يخضع ملوافقة الحكومة ،فقد أفاد أكرث من نصف
( )٪ 53أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أن منظامتهم مل تواجه أي صعوبات يف سعيها لتلقي أموال
أجنبية .مع ذلك ،ويف مناقشات مجموعات الرتكيز ،أفاد املشاركون بأن عملية الحصول عىل هذه األموال مرهقة وتستغرق وقتاً
طويالً بشكل خاص.

ينقسم التقرير إىل أربعة أجزاء .يقدم الجزء األول ملحة عامة عن اإلطار القانوين الذي يؤثر عىل الحريات املدنية يف كل بلد من
البلدان الخمسة .يشتمل الجزء الثاين عىل استعراض إقليمي لنتائج البحث املتعلقة بالحريات املدنية ،مبا يف ذلك أدوار الجهات
واملؤسسات املختلفة ،وكيف تغريت األمور منذ الربيع العريب .أما الجزء الثالث فيعرض نتائج البحث التفصيلية لكل بلد من البلدان
التي شملتها الدراسة ،يف حني يقدم املكون األخري الذي يتضمن قسم لكل بلد توصيات بشأن آليات للتخفيف من القيود القانونية
والتنظيمية والتحديات األخرى .يُختتم التقرير بتوصيات موحدة للعمل املستقبيل لتوسيع نطاق الوصول إىل الحريات املدنية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الكويت
•وصف أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عملية تسجيل أي منظمة جديدة بأنها تستغرق وقتاً طويالً ومكلفة .من بني
ممثيل املجموعات املسجلة ،ذكر  ٪ 27أن العملية استغرقت أكرث من ستة أشهر من أول تقديم لوثائق التسجيل للتسجيل
الرسمي.
•أفاد ما يقرب من ثلث ( )٪ 30أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أن منظامتهم قد تم منعها من قبل سلطة حكومية ما
أو جهة رسمية أخرى من مامرسة شكل ما من أشكال التعبري.
•ذكر أكرث من نصف ( )٪ 54أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أنهم كانوا قد شاركوا يف تجمع عام يف
السنوات الخمس املاضية .من بني هؤالء ،فقد ذكر خ ُمسهم تقريباً ( )٪ 21أنه تم منعهم من التجمع غالباً من قبل الحكومة من
خالل تأخري أو رفض إصدار ترصيح بالتجمع ،أو من قبل قوات األمن التي تقوم بتفريق التجمعات أو إغالق موقع التجمع.
•تعتقد نسبة كبرية من أصحاب الشأن ( )٪ 42أن منظامت املجتمع املدين التي ينتمون إليها ميكن أن يكون لها بعض التأثري عىل
األقل يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية؛ يف حني ذكر أكرث من الثلث ( )٪ 35من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين أنهم انخرطوا يف حوار بشأن السياسات مع مسؤولني عىل املستوى الوطني خالل السنوات الخمس املاضية.
•أفاد أكرث من نصف أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ( )٪ 53أن القوانني تقيد قدرة منظامتهم عىل الوصول إىل التمويل
املحيل .إضافة إىل ذلك ،أفاد  ٪ 18أنه تم رفض منح منظامتهم الترصيح لجمع التربعات ،بينام أفاد  ٪ 18آخرون أنه تم حرمان
منظامتهم من التمويل من مصادر حكومية محلية ووطنية.

مناقشات عامة عىل التقرير

يستند هذا التقرير إىل املعلومات التي تم جمعها عرب العديد من األدوات التشخيصية ،او التي تشمل ما ييل:

1.1البحث والتحليل املكتبي للقوانني واللوائح والسياسات الرئيسية التي تؤثر عىل الحريات املدنية وأكادميني يف البلدان الخمسة
املشمولة باملرشوع
2.2مسح ألكرث من  550من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين حول األثر العميل للقوانني واللوائح عىل القطاع؛
3.3مسح ألكرث من  3,300فرد من الجمهور حول آرائهم بشأن منظامت املجتمع املدين والحريات املدنية؛
4.4العرشات من املقابالت مع أهم الجهات األكادميية والقانونية والحكومية وأصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين؛
5.5مناقشات مجموعات الرتكيز التي ساعدت عىل صقل وبناء البيانات الواردة من مصادر أخرى؛
6.6اجتامع النظراء مع قادة منظامت املجتمع املدين من البلدان الخمسة الذي منح أصحاب العالقة الفرصة ملشاركة توصياتهم التخاذ
إجراءات مستقبلية استنادا ً إىل البحث.
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لبنا ن

منهجية البحث

الكويت

األردن

تونس

تم تطوير منهجية هذا املرشوع البحثي بالتعاون مع رشكاء املرشوع الثالثة واتخذ طابعاً رسمياً
يف بروتوكول بحث موثق و متفق عليه .قام الرشكاء بتنقيح بروتوكول البحث استنادا ً إىل سلسلة
من املالحظات املقدمة من خبري مستقل باإلضافة إىل مراجعته من قبل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية.

املغرب

يحدد بروتوكول البحث جميع مراحل البحث واملنهجية املستخدمة مع كل أداة بحث وطريقة
تحليل البيانات.بدأ البحث مبراجعة مكتبية للمعلومات حول العقبات القانونية واللوائح
وتحليل الحالة يف كل بلد من البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة .بعد ذلك ،قام فريق البحث
بإجراء أربع وعرشين مقابلة استهاللية مع أصحاب العالقة الرئيسيني لتحديد املعلومات
السياقية األكرث أهمية ولالستفادة من ذلك يف تسيري وتصميم األنشطة البحثية املستقبلية .تم
إجراء هذه املقابالت مع ناشطني محليني وأكادمييني ومدافعني عن حقوق اإلنسان وخرباء
قانونيني .اشتمل جمع البيانات يف امليدان عىل إجراء اثنني من املسوحات الكمية :مسح ألصحاب
العالقة يف منظامت املجتمع املدين (مسح تقييم أصحاب العالقة) ومسح للرأي العام (مسح
تصورات العموم)؛ فضال عن اثنني من األدوات النوعية :مقابالت مع أصحاب العالقة الرئيسيني
ومناقشات مجموعات الرتكيز .تم استعراض كافة أدوات جمع البيانات وتنقيحها استناد ا ً إىل
املالحظات املقدمة من خبري مستقل وتم تجريبها داخلياً قبل استخدامها يف امليدان.

الدول التي شملتها الدراسة
واجه املجتمع املدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحديات غري مسبوقة يف السنوات التي أعقبت الثورات العربية .يف
مواجهة عدم االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،فإن العديد من الدول العربية استهدفت منظامت و ناشطي املجتمع
املدين باعتبارها تهديدات محتملة لهياكل السلطة التقليدية واملؤسسية .يف بعض البلدان ،سعت الحكومات التي أضعفتها
االضطرابات السياسية واالقتصادية إىل فرض قيود عىل منظامت املجتمع املدين باعتبارها مصادر فعلية لالنشقاق أو املعارضة .تجىل
هذا االتجاه بشكل رسمي من خالل القيود القانونية عىل إنشاء وعمل ومتويل منظامت املجتمع املدين ،وبشكل أقل رسمية من
خالل سوء استخدام تلك األدوات القانونية ووضع العوائق اإلدارية ومضايقة منظامت املجتمع املدين.
يف الوقت نفسه ،شهدت بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا استمرار القيود عىل “الحريات املدنية” األساسية ،وهي:
•حرية تكوين الجمعيات
•حرية التجمع

مسح تقييم أصحاب العالقة

•حرية التعبري

تم تصميم مسح تقييم أصحاب العالقة للحصول عىل معلومات حول تجارب أصحاب العالقة
يف منظامت املجتمع املدين مع القيود القانونية و العملية عىل منظامتهم .أيضاً ،استهدف املسح
تحديد األساليب التي يستخدمها أصحاب العالقة للتخفيف من أثر القيود ومعالجة التحديات
األخرى ،مثل االستدامة املالية.

•املشاركة العامة

تؤدي الكثري من القيود الرسمية وغري الرسمية التي تؤثر عىل منظامت املجتمع املدين إىل الحد من حقوق شعوب املنطقة يف
مامرسة هذه الحريات األساسية .هناك حاجة كبرية لفهم أكرث عمقاً للسياسات واملامرسات التي تقيد الحريات املدنية يف املنطقة
من أجل تحديد الفرص الجديدة لتحسني البيئة التمكينية ملنظامت املجتمع املدين والجهات الفاعلة األخرى يف املجتمع املدين .يف
حني تتوفر معلومات حول القيود املختلفة التي تواجه املجتمع املدين ،فإنه ال يزال هناك فهم ضئيل لطبيعة هذه القيود وأثرها
الفعيل أو الرتاكمي .غالباً ما تنتهي املعلومات حول القيود الرسمية املفروضة عىل الحريات املدنية بالقوانني نفسها ،بدال من تفصيل
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مسح أصحاب العالقة استهدف  100من املعنيني يف منظامت املجتمع املدين يف كل بلد باستثناء
املغرب حيث تم مضاعفة حجم العينة املستهدفة إىل  200بسبب العدد الكبري لسكان البلد.
اشتملت فئة أصحاب العالقة عىل مؤسيس منظامت املجتمع املدين وأعضاء مجلس اإلدارة
واألعضاء واملوظفني واملتطوعني فيها .من أجل الحصول عىل عينة متثيلية نسبياً وغنية
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‘‘

مسح أصحاب
العالقة استهدف
 100من املعنيني
يف منظامت
املجتمع املدين يف
كل بلد باستثناء
املغرب حيث تم
مضاعفة حجم
العينة املستهدفة
إىل  200بسبب
العدد الكبري
لسكان البالد.

‘‘

املقدمة

تأثريها عىل عمليات منظامت املجتمع املدين .ال توجد معلومات تفصيلية إللقاء الضوء عىل
تجربة الجمهور يف مجال الحريات املدنية ،وما إذا كانت وجهة نظر الجمهور ومنظامت
املجتمع املدين بشأن الحريات املدنية منسجمة أم ال ،أو إىل أي مدى يرى الجمهور املجتمع
املدين مفيد ا ً وجدير ا ً بالثقة .تعترب هذه املعلومات بالغة األهمية ملعرفة أفضل الطرق لحامية
وتعزيز قطاع املجتمع املدين .هذه الدراسة البحثية نشأت من الرغبة يف الحصول عىل هذه
املعلومات لالسرتشاد بها يف التدخالت الهادفة والفعالة.
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تحليل
السياق

باملعلومات ،استخدمت الدراسة نهج أخذ العينات  -وهي تقنية بحثية الختيار األشخاص الذين لديهم معرفة خاصة عن موضوع
معني أو ميتلكون خربة فيه .بنا ًء عىل ذلك ،مل يستهدف أخذ العينات بالرضورة مجموعة مستجيبني متثل بشكل متناسب القطاع
ككل ،ولكن استهدف شمول كلٍ من األفراد املنتسبني إىل أنواع مختلفة من منظامت املجتمع املدين واألفراد املتواجدين يف أنحاء
مختلفة من كل بلد .تم أيضاً تخصيص نسبة ثابتة ولكن ليست أكرث متثيال من املستجيبني املائة للمنظامت التي تعمل يف مجال
2
النوع االجتامعي والشباب واملجموعات املهمشة .تم إجراء ما مجموعه  552مسح ألصحاب العالقة.
مسح رأي الجمهور

املغرب

تم تصميم مسح رأي الجمهور لفهم كيف يشعر األفراد حيال وصولهم إىل الحريات املدنية األساسية األربع؛ كام أنه كان يهدف إىل
تقييم مدى دعم الجمهور وثقته مبنظامت املجتمع املدين واملؤسسات األخرى.

نبذة عامة

تغريت البيئة التي تعمل فيها منظامت املجتمع املدين والناشطني يف املغرب بشكل حاسم يف عام  .2011مل تؤد االحتجاجات
الشعبية الواسعة النطاق إىل إصالح شامل للمؤسسة السياسية أو االنزالق اىل نزاع داخيل .بدال من ذلك ،رد ملك املغرب محمد
وعي لجنة لصياغة التعديالت الدستورية.
السادس بالتعهد مبجموعة من اإلصالحات الدستورية ّ

استهدف املسح عينة من حوايل  600مواطن فوق سن  18عاماً من مناطق مختلفة من كل بلد باستثناء املغرب حيث تم مضاعفة
حجم العينة مرة أخرى .تم استخدام منهجية أخذ العينات العشوائية الطبقية التي تشمل تقسيم مجموعة من السكان إىل
مجموعات أصغر ،من أجل متثيل توزيع السكان يف مناطق مختلفة مع ضامن نسبة  1:1بني الذكور واإلناث من السكان .يتكون
املسح من  38سؤالً متعدد الخيارات ،باإلضافة إىل عرشة أسئلة حول هوية املستجيب .تم إجراء ما مجموعه  3,323مسح
3
للجمهور.

شملت التعديالت ،التي متت املوافقة عليها بأغلبية ساحقة عن طريق االستفتاء يف عام  ، 2011تغيري اختيار مجلس النواب يف
الربملان بحيث يتم باالنتخاب املبارش ومطالبة امللك بتعيني رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكرب عدد من املقاعد يف
االنتخابات الربملانية وإلزام امللك بالتشاور مع رئيس الوزراء قبل حل الربملان .أيضاً ،منحت التعديالت الدستورية صفة رسمية
للغةاألمازيغية (الرببرية) ودعت إىل املساواة بني الجنسني وشددت عىل احرتام حقوق اإلنسان.

مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني

تضمنت الدراسة أيضاً أدوات بحث نوعية الستكامل البيانات الكمية وتناولها بالتفصيل .تم إجراء مقابالت مع حوايل عرشة ممثلني
ملنظامت املجتمع املدين يف كل بلد من البلدان الخمسة ،ومن بني هؤالء خرباء يف املجتمع املدين ومحامني أكادمييني ومسؤولني
حكوميني وجهات مانحة .أيضاً ،عقدت فرق البحث مناقشات مجموعات الرتكيز يف كل بلد من البلدان الخمسة ،حيث جمعت بني
مجموعات من حوايل خمسة من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين .اتسمت املقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز
بأسلوب إجراء املحادثات ومتحورت حول سلسلة من األسئلة حول القيود القانونية والتحديات األخرى التي تواجه منظامت املجتمع
املدين ،وطرحت توصيات بشأن وسائل التخفيف من تلك القيود والتحديات .وفرت املقابالت واملناقشات مكاناً للباحثني من أجل
سرب غور القضايا التي نشأت أثناء جمع البيانات الكمية بشكل أكرث عمقاً.

تضمن دستور سنة  2011عد ًدا من التعديالت اإليجابية األخرى لصالح املجتمع املدين عىل وجه الخصوص .تنص أحكام الدستور
الجديدة عىل إنشاء منظامت املجتمع املدين وتنفيذ أنشطتها “بكل حرية” وحاميتها من الحل والوقف اإلداري .أيضاً ،منح
الدستور ملنظامت املجتمع املدين دورا ً موسعاً يف صنع السياسات ،وذلك من خالل أحكام متنح املواطنني الحق يف تقديم
االقرتاحات والعرائض الترشيعية إىل املوظفني العموميني.
عىل الرغم من هذه التعديالت ،تركت عملية اإلصالح الدستوري ميزان القوى دون تغيري إىل حد كبري ،وحافظت عىل مكانة امللك
يف قلب الحياة السياسية .عالوة عىل ذلك ،ويف بعض الحاالت ،كان تبني ترشيع لتنفيذ الحامية الدستورية يسري بخطى بطيئة.
يوجد حوايل  130,000جمعية مسجلة يف املغرب وفقاً لوزارة الداخلية.
اإلطار القانوين للحريات املدنية

يف وقت إعداد هذا التقرير ،كانت الحكومة تعكف عىل صياغة أو تعديل عدد من القوانني التي تؤثر عىل الحريات املدنية ،مبا يف ذلك
قانون جديد لتنظيم منظامت املجتمع املدين .عىل أية حال ،ويف حني كانت الدراسة البحثية جارية ،فإن القوانني املنظمة لحرية تكوين
الجمعيات يف املغرب شملت الظهري الرشيف لسنة  1958بشأن حق تأسيس الجمعيات (الظهري الرشيف رقم  1-58-376لسنة 1958
وتعديالته) واملرسوم الخاص بتنفيذ الظهري الرشيف بشأن حق تأسيس الجمعيات (املرسوم رقم  2-04-969لسنة  )2005ينص املرسوم
رقم  2-04-969عىل أنه ميكن ألي شخص تكوين أي جمعية ألي غرض كان؛ ومع ذلك ،فإنه يفرض يف نفس الوقت حظر ا ً غامض
الصياغة عىل تكوين الجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف “غري مرشوعة تتناىف مع األخالق الحسنة[ ،أو التي تهدف] إىل املس
بالدين اإلسالمي أو بوحدة الرتاب الوطني أو بالنظام املليك أو تدعو إىل التمييز” (الفصل  .)3تعطي املراسيم االختصاص للمحكمة
االبتدائية لألمر بحل جمعية يف حال كانت مخالفة للقانون .ميكن معاقبة مخالفات القانون بالغرامات أو بالسجن أو كليهام.

 2أجربت التأخريات وغريها من صعوبات التنفيذ فريق البحث عىل إنهاء الدراسة يف الكويت قبل بلوغ األهداف .باإلضافة إىل ذلك ،أفاد فريق البحث أن كال من العموم أو أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع املدين رفضوا بشكل متكرر املشاركة يف املسح .نتيجة لذلك ،انتهى مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف الكويت بعد إجراء  53مسح ،ومسح رأي الجمهور بعد
إجراء  323مسح ،مام أسفر عن العجز يف بلوغ األهداف الشاملة.
 3أنظر أعاله.
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‘‘

يف املغرب يجب
عىل أي جمعية
التقدم بطلب
للحصول عىل
ترخيص إضايف قبل
أن تتمكن من
التامس التربعات
العمومية .ال
يخضعالتمويل
األجنبي لقيود
كبرية ،يف الواقع،
تتلقى العديد من
املنظامت أمواالً
من الخارج.

‘‘
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ال يشرتط املرسوم رقم  2-04-969تسجيل الجمعيات ،وينص عىل أنه يجوز “تأسيس
الجمعيات بكل حرية وبغري سابق إذن” رشيطة أن تقوم بتقديم ترصيح إىل الحكومة
بوجودها (الفصل  .)2مع ذلك ،وبسبب االشرتاط الفعيل عىل موافقة الحكومة عىل الترصيح،
فإنه يشبه اىل حد كبري نظام التسجيل .يجب أن يتضمن الترصيح معلومات مثل :اسم
الجمعية وهدفها وأسامء وجنسية وسن ومهنة ومحل سكن مؤسسيها وأرقام هوياتهم
الوطنية أو األجنبية وعنوان مقر الجمعية .يجب عىل الجمعية تقديم الترصيح إىل مقر
السلطة اإلدارية املحلية الكائن به مقر الجمعية .وفقاً للمرسوم ،مبجرد أن تقوم جمعية
بتقديم الترصيح الكامل ،فإنه ينبغي أن تحصل عىل وصل موقّع ومؤرخ يف غضون  60يوماً.
إذا مل تقم الحكومة بإصدار الوصل ،فإنه يجوز للجمعية االستمرار يف تنفيذ أنشطتها بشكل
قانوين (الفصل  ،)5ومع ذلك ،فإن الوصل رضوري من أجل إجراء املعامالت املالية مبا يف ذلك
استالم وحيازة األموال لدعم تلك األنشطة .عىل هذا النحو ،فإن قرار الحكومة التقديري
بعدم إصدار وصل الترصيح ميكن أن يحرم الجمعيات فعلياً من وضع الكيان القانوين.
يجب عىل أي جمعية التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص إضايف قبل أن تتمكن من التامس
التربعات العمومية .ال يخضع التمويل األجنبي لقيود كبرية ،غري أنه يف الواقع ،تتلقى العديد
من املنظامت أمواالً من الخارج .ينص القانون املغريب عىل أنه ميكن للجمعيات التقدم
للحصول عىل صفة املنفعة العامة من أجل الحصول عىل مزايا رضيبية وتكون مؤهلة
للحصول عىل التمويل الحكومي .مع ذلك ،فإن القوانني ذات الصلة( ،مبا يف ذلك املرسوم
بشأن منح صفة املنفعة العامة للجمعيات والتعميم الوزاري بشأن رشوط االعرتاف بصفة
املنفعة العامة وإجراءات منحها) ،ال ترشح بوضوح طبيعة األهداف أو األنشطة التي ميكن
اعتبارها ذات منفعة عامة ،فيام نجح القليل من املنظامت يف الحصول عىل هذه الصفة.
تتمتع املنظامت واملواطنني ببعض الحقوق التشاركية مبوجب القانون املغريب .ينص الدستور
املغريب عىل حق املواطنني يف “الحصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية
واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام” (الفصل  .)27يف وقت إجراء هذه
الدراسة ،مل تكن اململكة قد اعتمدت بعد قانوناً لتنفيذ هذا الحق الدستوري ،رغم اعتامد
قانون بشأن حرية املعلومات يف أوائل عام  2018بعد اكتامل جمع البيانات ألغراض هذه
الدراسة .أيضاً ،ينص الدستور عىل حقوق املواطنني يف تقديم االقرتاحات يف املسائل الترشيعية
(الفصل  )14والعرائض إىل السلطات العمومية (الفصل  .)15يف عام  ،2016اعتمد املغرب
قوانني لتطبيق هذه الحقوق التشاركية :القانون رقم  44-14بشأن طرق ورشوط مامرسة
حق تقديم العرائض إىل السلطات العمومية والقانون رقم  64-14بشأن تحديد رشوط
وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع.
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هناك عدة قوانني تؤثر عىل وصول املغاربة إىل حرية التعبري ،مبا فيها القوانني املتعلقة بالصحافة وقانون العقوبات وقانون
مكافحة اإلرهاب .يف أواخر عام  ،2016مع بدء إجراء هذه الدراسة البحثية ،اعتمد الربملان املغريب قانوناً جديدا ً للصحافة والنرش.
أحدث القانون الجديد العديد من التعديالت الهامة واإليجابية عىل قانون الصحافة لسنة  ،2002مثل إلغاء األحكام بالسجن
كعقوبات محتملة عىل جرائم مثل التقارير التي تعترب انتقادية للنظام املليك أو للمسؤولني الحكوميني .غري أن قانون العقوبات
مازال ينص عىل فرض أحكام بالسجن عىل بعض جرائم الخطاب الذي ال يحرض عىل العنف ،سواء من جانب الصحفيني أو غري
الصحفيني .عىل سبيل املثال ،يحظر قانون العقوبات الخطاب الذي “ميس” الدين اإلسالمي والنظام املليك أو ييسء إىل امللك أو
أفراد العائلة املالكة ،أو يحرض ضد وحدة الرتاب املغريب .يُعاقب عىل جميع هذه الجرائم بأحكام بالسجن وكذلك بالغرامات.
أيضاً ،فإن للترشيع املغريب ملكافحة اإلرهاب لسنة  2003تداعيات عىل حرية الخطاب :ينص القانون عىل عقوبات جنائية صارمة
مبا فيها أحكاماً بالسجن عىل جرائم ُو ِصفت بشكل مبهم تتضمن الدعوة أو الدعم أو التحريض عىل اإلرهاب.
القانون رقم  76بشأن التجمعات العامة ينظم الحق يف حرية التجمع يف املغرب .يشرتط القانون  76عىل منظمي التجمع القيام
قبل  24ساعة عىل األقل بإخطار الحكومة بالتجمعات املزمع تنظيمها والحصول عىل وصل مختوم باإلقرار .املظاهرات العفوية
غري مسموح بها .ينص القانون  76عىل أنه يجوز للسلطات املحلية أن تحظر أي تجمع عام أو مظاهرة ترى أنها من املرجح أن
تهدد األمن العام؛ ويجب تسليم الحظر املكتوب إىل املنظمني يف أماكن إقامتهم.

تونس

نبذة عامة

يف أعقاب احتجاجات الربيع العريب يف عام  ،2011خضع املشهد السيايس واالجتامعي يف تونس لتحول جذري أفىض إىل مشاركة
مدنية أوسع وانتشار ملنظامت املجتمع املدين.
يف عام  ،2014اعتمدت تونس دستورا ً تقدمياً وعقدت انتخابات حرة ونزيهة عىل املستويات الربملانية ،والتي شملت مشاركة
 70حزباً سياسياً .كان للمجتمع املدين دور أسايس يف صياغة دستور سنة  2014وكذلك قرار تونس التمكيني بشأن الجمعيات.
أيضاً ،لعبت مجموعة من أربع منظامت من منظامت املجتمع املدين ،وهي اللجنة الرباعية للحوار الوطني يف تونس ،دورا ً
أساسياً يف التسويات الحاسمة التي تجنبت الرصاع السيايس أثناء الفرتة االنتقالية ،وهو العمل الذي فازت من أجله بجائزة نوبل
للسالم يف عام .2015
وفقاً لوزارة العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وحقوق اإلنسان ،فإنه يوجد حوايل  21,000منظمة مجتمع
مدين يف تونس.
اإلطار القانوين للحريات املدنية

يعترب اإلطار القانوين التونيس للحريات املدنية من بعض النواحي من بني أكرث األطر القانونية متكيناً يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .مع ذلك ،فإن األحكام الواردة يف قوانني معينة  -بوجه خاص فيام يتعلق بقانون التشهري وحظر القانون
للتجمعات العفوية وحالة الطوارئ التي يتم تجديدها بصورة متكررة  -ميكن أن تقيد عىل نحو غري مالئم الحقوق الفردية
والجمعوية.

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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يشرتط القانون التونيس رقم 4لسنة  1969اإلخطار املسبق بأي تجمع قبل ثالثة أيام عىل
األقل من تنظيمه .ال يجوز تنفيذ االحتجاجات العفوية التي مل تتلق السلطات أي إخطار
بشأنها .يجيز القانون للسلطات منع أي احتجاج من املتوقع أن “يخل بالسلم أو النظام
العام” ،وينص القانون عىل عقوبة السجن ملدة ثالثة أشهر ألولئك الذين يقومون بتنظيم
احتجاجات دون إخطار الحكومة؛ والسجن ملدة تصل إىل عامني ألولئك الذين يقومون
بتنظيم احتجاجات عىل الرغم من رفض السلطات لالحتجاج املعتزم تنظيمه .باإلضافة إىل
ذلك ،كانت تونس تعيش يف ظل حالة الطوارئ منذ شهر نوفمرب  .2015قانون الطوارئ -
الذي تم متديده مرارا ً حتى وقت إعداد هذا التقرير  -مينح صالحيات موسعة للسلطات
لحظر املظاهرات أو التجمعات العامة األخرى؛ ولفرض حظر التجول..

املرسوم رقم  88ال يفرض قيودا ً كبرية عىل أنشطة الجمعيات .يف الواقع ،فإن القانون يكفل بشكل محدد حقوق الجمعيات يف
االنخراط يف أنشطة أخرى ،مبا فيها الحق يف الحصول عىل املعلومات وتقييم مؤسسات الدولة وتقديم التوصيات لتحسني أدائها
وتنظيم االجتامعات واملظاهرات واملؤمترات وورش العمل واالنخراط يف “جميع أنواع األنشطة املدنية” ونرش التقارير واملواد
اإلعالمية األخرى وتنظيم استطالعات الرأي (الفصل .)5

لبنـــان

وفقاً للمرسوم رقم  ،88فإنه يجب عىل الجمعيات التي تتلقى تربعات أو منح من جهات أجنبية أن تبلغ الكاتب العام مبصدر
التمويل وقيمته وغرضه يف ظرف شهر واحد من قرار طلب أو قبول التمويل .ال يجوز للجمعيات أن تتلقى متويالً من بلد ال
تربطه عالقات دبلوماسية بتونس أو من منظامت “تدافع عن مصالح وسياسات” تلك الدول (الفصل  .)35ينص املرسوم رقم
 88عىل أن الدولة ستخصص أمواالً من املوازنة العامة ملساعدة ودعم الجمعيات؛ وينظم األمر رقم  5183لسنة  2013بشأن
ضبط معايري وإجراءات ورشوط إسناد التمويل العمومي للجمعيات نظام التمويل العمومي هذا.

شهد لبنان احتجاجات واسعة خالل الثورات العربية يف عام  ،2011حيث طالب املحتجون
بإلغاء النظام الطائفي يف لبنان ضمن إصالحات أخرى .بينام يُنظر إىل البلد يف كثري من
األحيان عىل أنه أكرث ليربالية باملقارنة مع جريانه ،يف ظل وجود حريات مدنية أكرث اتساعاً،
فإن جوانب القانون وتطبيقه تحد من صحة هذا املفهوم.

تتمتع الجمعيات واألفراد بالحق يف الحصول عىل املعلومات الرسمية مبوجب القانون رقم  2016-22بشأن الحق يف النفاذ إىل
املعلومة ،والذي تم اعتامده يف شهر مارس  .2016مينح القانون املواطنني والجمعيات الحق يف الحصول عىل املعلومات من
رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء والسلطة القضائية والربملان والهياكل املحلية والجهوية ،وكذلك جميع املنظامت التي
تنتفع بتمويل عمومي مبا فيها منظامت املجتمع املدين التي تتلقى إعانات من الدولة.

يف صيف عام  ،2015اندلعت موجة أخرى من االحتجاجات الواسعة ردا ً عىل تراكم القاممة
يف الشوارع بعد إغالق مكب نفايات رئييس .ردت السلطات عىل هذه االحتجاجات بإطالق
األعرية املطاطية والغاز املسيل للدموع واالعتداء عىل املحتجني ،وباعتقاالت يف حاالت كثرية.
يف أحد األمثلة عىل البيئة املتدهورة لحرية التعبري ،ألقت الرشطة القبض عىل طالب يف عام
 2016النتقاده املسؤولني يف البالد عىل وسائل التواصل االجتامعي.

نبذة عامة

تخضع حرية التعبري ملقتضيات التنظيم مبوجب العديد من القوانني واألحكام القانونية .ال يضع املرسوم رقم  88حواجز أمام
الخطاب أو الدعوة من قبل منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك القضايا السياسية .عىل العكس من ذلك ،يحمي املرسوم رصاحة
حق الجمعية “يف التعبري عن آرائها ومواقفها السياسية من قضايا الشأن العام” (الفصل  .)4غري أن القوانني التونسية األخرى
تحظر بعض أنواع الخطاب التي تنتقد السلطات العمومية .يطالب الفصل  125من قانون العقوبات املدنية التونيس بالسجن
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‘‘

ال يقيد املرسوم
التونيس رقم 88
بشكل كبري أنشطة
الجمعيات .يف
الواقع  ،يضمن
القانون بشكل
محدد حقوق
الجمعيات يف
االنخراط يف عدد
من األنشطة.

‘‘

يف وقت إعداد هذا التقرير ،كانت السلطات التونسية تناقش قانوناً جديدا ً لتنظيم منظامت املجتمع املدين وتتخذ خطوات
إلرشاك املجتمع املدين يف عملية تطويره .غري أنه ،وخالل إجراء الدراسة البحثية ،كانت منظامت املجتمع املدين يف تونس تخضع
بصفة أساسية ملقتضيات التنظيم مبوجب املرسوم رقم  88لسنة  2011بشأن الجمعيات .تم اعتامد املرسوم بعد مشاورة وطنية
مع املجتمع املدين واجتامعات غري مسبوقة بني منظامت املجتمع املدين واملرشعني ملناقشة مسودة نصوص األحكام .ينص
املرسوم عىل حامية واسعة ملامرسة حرية تكوين الجمعيات ودعم قطاع املجتمع املدين الحر واملستقل ،مبا يف ذلك أحكام تتعلق
بالتمويل العمومي وحظر تدخل الدولة يف عمليات املنظامت .مبوجب املرسوم ،تعترب أي جمعية يف تونس مك ّونة قانوناً مبجرد
تقدميها لخطاب إخطار مسجل إىل مكتب رئيس الوزراء ونسخة من الخطاب إىل الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية للنرش.
يقع مكتب رئيس الوزراء يف تونس ،وال توجد له مكاتب فرعية ،لذلك فإنه يتعني عىل منظامت املجتمع املدين خارج تونس أن
تسافر إىل العاصمة من أجل تسليم خطاب اإلخطار .يجب أن يتضمن الخطاب معلومات وافية حول املنظمة مقدمة الطلب
ومؤسسيها .إذا مل يتم إرجاع إيصال استالم الخطاب املسجل خالل ثالثني يوماً من تاريخ إرساله بالربيد ،فسيتم اعتباره مقبوالً
من الناحية القانونية .وفقاً للمرسوم ،تعترب أي جمعية مك ّونة قانوناً يف تاريخ تقديم خطاب اإلخطار ،وتكتسب الشخصية
القانونية انطالقاً من تاريخ نرش اإلخطار يف الجريدة الرسمية ،ويقتيض املرسوم أن تقوم الجريدة الرسمية بنرش اإلخطار يف
غضون خمسة عرش يوماً من استالمه .إىل أن يتم االنتهاء من هذه الخطوات ،فإنه ال يجوز ألي جمعية فتح حساب مرصيف أو
إبرام عقود أو اتفاقيات أو القيام بأنشطة.

ملدة تصل إىل عام واحد ودفع غرامة مالية إلهانة املوظفني العموميني الذين يقومون بأداء
واجباتهم ،يف حني يحظر قانون القضاء العسكري التونيس بشكل واسع تشويه صورة الجيش
واالعتداء عىل رشفه وإضعاف الروح املعنوية (الفصل  .)91تض َّمن قانون جديد ملكافحة
اإلرهاب صدر يف شهر يوليو  2015بعض أشكال الحامية للصحفيني ،مبا يف ذلك احتوائه عىل
تدبري يتعلق بتعزيز حق الصحفيني يف حامية مصادرهم ،ولكنه خ َّول أيضاً سلطات مراقبة
جديدة موسعة لقوات أمن الدولة واملخابرات.
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تخضع منظامت املجتمع املدين يف لبنان ملقتضيات التنظيم مبوجب قانون الجمعيات رقم  ،1325/1909الذي صدر يف ظل
الحكم العثامين وتم تعديله مؤخرا ً يف عام  .2006كام هو الحال يف املغرب ،ينص القانون عىل نظام إخطار ملنظامت املجتمع
املدين :ينص القانون رقم  1325/1909بصيغته املعدلة عىل أن “تأليف الجمعية ال يحتاج إىل الرخصة يف أول األمر” (املادة ،)2
ولكن يجب عىل منظامت املجتمع املدين إخطار وزارة الداخلية بتأسيسها .يُحظر تأليف الجمعيات “الرسية” أو غري املعلنة
وتخضع للحل من قبل السلطات (املادة  .)6عند تلقي إخطار من منظامت املجتمع املدين ،تقوم الوزارة بإصدار وصل يسمح
للمنظمة إثبات وضعها القانوين ويخولها التمتع بحقوق مثل القدرة عىل فتح حسابات مرصفية وإدارة ورصف األموال بإسم
املنظمة واملثول أمام املحكمة وقبول التربعات واملنح واملساعدات وإبرام عقود مع املسؤولني واملوظفني ،وغري ذلك من
الحقوق .مام عقَّد العملية إىل حد ما ،اعتمدت وزارة الداخلية تعميامت تقتيض من الوزارات املعنية ومديرية األمن العام
القيام مبراجعة ملف كل منظمة من منظامت املجتمع املدين قبل قبول إخطارها وإصدار الوصل.

يخضع الحق يف التجمع السلمي يف لبنان بصفة أساسية ملقتضيات التنظيم مبوجب قانون
االجتامعات العامة لسنة ( 1911بصيغته املعدلة) ،وكذلك التوجيهات الحكومية مثل مرسوم
وزارة الداخلية رقم  4082لسنة  2000وأحكام قانون العقوبات التي تج ِّرم أعامل الشغب.
يشرتط قانون االجتامعات العامة عىل منظمي أي تجمع تقديم إخطار عن موقع التجمع
والغرض املقصود منه إىل املسؤولني قبل  48ساعة عىل األقل من تاريخه .وفقاً للقانون ،فإنه
يجوز للحكومة أن متنع أي تجمع عام من شأنه أن يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو
باآلداب العامة أو املصالح العامة .ال يجوز تنظيم التجمعات يف الطرق العامة أو عىل مسافة
ثالثة كيلومرتات من القرص الرئايس أو مبنى مجلس النواب .من املمكن أن تؤدي االنتهاكات
للقانون إىل عقوبة كبرية بالسجن أو دفع غرامات مالية أو كليهام.

اإلطار القانوين للحريات املدنية

فيام عدا ذلك ،يعترب القانون رقم  1325/1909قانون متكيني نسبياً فيام يتعلق بأنشطة منظامت املجتمع املدين وشؤونها الداخلية.
ال تواجه منظامت املجتمع املدين أية عقبات قانونية كبرية عند سعيها اللتامس التمويل ،سوا ًء كان أجنبياً أو محلياً .ال يتحتم
عىل منظامت املجتمع املدين ،عىل سبيل املثال ،الحصول عىل موافقة الحكومة لتلقي التمويل من خارج لبنان ،كام أنه بإمكانها
التامس جمع التربعات داخل البلد دون الحصول عىل إذن مسبق .مع ذلك ،فإن اإلطار القانوين ال يشجع عىل تقديم الدعم من
القطاع الخاص أو العام ملنظامت املجتمع املدين .ال مينح القانون لألفراد اقتطاعات عىل التربعات املقدمة إىل منظامت املجتمع
املدين؛ فيام مبقدور الرشكات تقنياً القيام باالقتطاعات عىل هذه التربعات ،إال أن املبلغ الذي تستطيع اقتطاعه محدود للغاية.
يف حني مينح القانون ملنظامت املجتمع املدين الفرصة الكتساب صفة املنفعة العامة  -األمر الذي يتيح لها تلقي أمواالً عامة
وتقديم عطاءات للحصول عىل عقود حكومية والحصول عىل مزايا رضيبية  -إال أنه ال توجد عملية رسمية للقيام بذلك ،ومل يتم
منح أياً من منظامت املجتمع املدين صفة املنفعة العامة يف السنوات األخرية.

األردن

نبذة عامة

يف حني تجنب األردن إىل حد كبري االضطرابات الكبرية التي وسمت الثورات العربية يف بلدان
أخرى ،إال أن اململكة شهدت احتجاجات شعبية يف عامي  2011و  2012تدعو إىل وضع حد
للفساد الحكومي وتوفري فرص اقتصادية أكرب واملزيد من الحقوق السياسية .ساعدت
االحتجاجات عىل إجراء إصالحات سياسية محدودة ،اشتملت عىل  42تعديل دستوري
وقوانني جديدة بشأن االنتخابات واألحزاب السياسية .أدت هذه اإلصالحات ،من بني أمور
أخرى ،إىل الحد من إمكانية تطبيق قوانني الطوارئ واستخدام محاكم األمن الوطني ،كام
نتج عنها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة لالنتخاب ،وحظرت التعذيب.

أيضاً ،ال ينص اإلطار القانوين عىل آليات رسمية ملشاركة منظامت املجتمع املدين يف السياسات العامة وعمليات سن القوانني،
عىل الرغم من عدم وجود موانع قانونية أمام حشد الدعم وأشكال الدعوة األخرى .يف شهر يناير  ،2017بينام كانت الدراسة
البحثية جارية ،أقر الربملان اللبناين قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات الذي متت صياغته يف ضوء املالحظات املقدمة من
املجتمع املدين .يشرتط القانون أن تقوم جهات حكومية معينة بنرش املعلومات بشكل منتظم ،كام ينص عىل عملية ميكن ألي
فرد من خاللها طلب معلومات من الحكومة ،مع استثناء الحاالت املتصلة باألمن القومي واملعلومات الشخصية.

وفقاً لوزارة التنمية االجتامعية ،فإنه توجد  5,966منظمة مجتمع مدين مسجلة يف األردن
حتى شهر يناير .2018
اإلطار القانوين للحريات املدنية

ينظم قانون الجمعيات رقم  51لسنة  2008وتعديالته حرية تكوين الجمعيات يف األردن.
يف أوائل عام  ،2016أصدرت وزارة التنمية االجتامعية مسودة تعديالت عىل القانون رقم 51
من شأنها فرض قيود إضافية عىل منظامت املجتمع املدين؛ ومع ذلك ،وحتى وقت كتابة
هذه السطور ،مل يتم اعتامد التعديالت.

يكفل دستور لبنان حرية الرأي والتعبري قوالً وكتابة “ضمن الحدود التي يحددها القانون” (املادة  .)13عىل النحو املبني أعاله،
يجيز القانون ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف أنشطة الدعوة والتحدث بحرية وبشكل نقدي حول قضايا الشأن العام .مع
ذلك ،استخدمت الحكومة قانون القذف والتشهري ملعاقبة أعضاء من املجتمع املدين عىل التعبري عن آرائهم ،مبا يف ذلك عرب
شبكة اإلنرتنت .يف عام  ،2006أنشأت الحكومة مكتباً ملكافحة الجرائم اإللكرتونية وحامية امللكية الفكرية اعتمد عىل قانون
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‘‘

بينام يُنظر إىل
لبنـــان يف كثري
من األحيان عىل
أنه أكرث ليربالية
باملقارنة مع جريانه
فإن جوانب
القانونوتطبيقه
تحد من صحة
هذا املفهوم.

‘‘

املشهد االجتامعي والسيايس للبالد .وفقاً لوزارة الداخلية ،توجد  8,500منظمة من منظامت املجتمع املدين عىل األقل يف لبنان
حتى عام  ،2017ويشمل ذلك عىل األقل  200فرع محيل ملنظامت دولية.

اإلعالم املريئ واملسموع يف لبنان العتقال الناشطني واملعارضني السياسيني الذين ينتقدون
الشخصيات العامة عىل وسائل التواصل االجتامعي .يف وقت كتابة هذا التقرير ،مل يكن لبنان
قد اعتمد بعد قانون الجرائم اإللكرتونية.
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يتعني عىل منظامت املجتمع املدين يف األردن أن تقوم بالتسجيل .ينص قانون العقوبات األردين رقم  16لسنة  1960عىل أن
الجمعيات غري املسجلة تعترب غري رشعية ،وأن األفراد الذين ميارسون أنشطة مع مجموعات غري مسجلة أو يصبحون أعضاء فيها
يخضعون لعقوبة تصل إىل السجن ملدة عامني .يجب عىل الجمعيات تقديم طلبات تسجيلها إما إىل مقر وزارة التنمية
عمن أو يف أحد املكاتب الفرعية للوزارة .مجلس إدارة السجل  -وهو كيان ضمن وزارة التنمية االجتامعية
االجتامعية يف َّ
األردنية ومسؤول عن تسجيل منظامت املجتمع املدين مبوجب القانون رقم  - 51ميتلك سلطة تقديرية واسعة لرفض طلبات
التسجيل دون إبداء تربير .تقوم الرشكات غري الربحية وبعض منظامت املجتمع املدين األخرى بالتسجيل لدى وزارة التجارة
والصناعة مبوجب قانون الرشكات رقم  73لسنة .2010
يحظر القانون حصول منظامت املجتمع املدين عىل التمويل األجنبي واملحيل عىل حد سواء .يجب عىل منظامت املجتمع املدين يف
األردن التقدم بطلب للحصول عىل موافقة حكومية والحصول عليها قبل أن تتلقى أي متويل أجنبي .يف شهر أكتوبر  ،2015دعت
وزارة التنمية االجتامعية منظامت املجتمع املدين لتقديم استامرات طلب موسعة تشتمل عىل املستندات املؤيدة التي توفر
معلومات مفصلة عن مصدر التمويل واملرشوع الذي سيتم متويله ،وذلك ألغراض تلقي أموال أجنبية .بحسب توجيه حكومي صدر
يف شهر أبريل  ،2017تخضع منظامت املجتمع املدين أيضاً ألحكام قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم  46لسنة ،2007
والذي يفرض قيودا ً إضافية عىل املعامالت املالية ملنظامت املجتمع املدين وينص عىل عقوبات صارمة عىل عدم االمتثال.

الكويت
نبذة عامة

أيضاً ،يشرتط النظام رقم  51عىل منظامت املجتمع املدين الحصول عىل تراخيص قبل أن تتمكن من جمع التربعات من
الجمهور .يجوز ملنظامت املجتمع املدين التقدم بطلب ترخيصني بحد أقىص يف السنة لتنظيم فعاليات محلية لجمع التربعات.
يوفر اإلطار القانوين حوافز محدودة للعمل الخريي املحيل :ميكن لألفراد والرشكات اقتطاع تربعات تصل إىل  25باملائة من
دخلهم الخاضع للرضيبة ولكن فقط يف حالة كانت منظامت املجتمع املدين التي يتربعون لها مسجلة كمنظمة خريية .اكتساب
الصفة الخريية يقتيض من منظامت املجتمع املدين أن تخضع لعملية طلب طويلة وغري ناجحة يف أغلب األحيان .يجيز القانون
ملنظامت املجتمع املدين التنافس عىل العقود الحكومية لتقديم خدمات محددة.

شهدت الكويت احتجاجات غري مسبوقة خالل الثورات العربية عام  ،2011إال أن هذه
االحتجاجات مل تؤد إىل تغيري ثوري .تكثفت الدعوات إىل املزيد من الحرية السياسية يف
عام  2012بعد تغيري القانون االنتخايب يف غري صالح املعارضة السياسية .نتج عن هذه
الخطوة سلسلة من األزمات السياسية واملزيد من االحتجاجات ،لكن بنية الحكم يف
الكويت مازالت قامئة.
يلعب املجتمع املدين دورا ً هاماً يف املشهد السيايس واالجتامعي للبالد ،عىل الرغم من بعض
القيود القانونية والعملية عىل الحريات املدنية  .هناك ما يقرب من  120منظمة من
منظامت املجتمع املدين املرخصة رسمياً يف البالد ،مبا فيها نقابة املحامني واملجموعات املهنية
األخرى والهيئات العلمية.

يخلق القانون عوائق أمام منظامت املجتمع املدين لحشد الدعم وغريه من أشكال املنارصة السياسية .ينص القانون رقم  51عىل
أنه ال يجوز ملنظامت املجتمع املدين السعي لتحقيق أي أهداف سياسية يحكمها قانون األحزاب السياسية األردين ،لكن تعريف
لفظ “السياسية” مل يتم تحديده سوا ًء يف قانون األحزاب السياسية أو يف القانون رقم .51
عىل الرغم من اعتامد األردن لقانون الحصول عىل املعلومات يف عام  ،2007أي قانون حق الحصول عىل املعلومات ،إال أن
الحكومة مل تنفذه بالكامل .الردود عىل الطلبات العامة للمعلومات عرضة للتأخري لفرتات طويلة؛ وتنحرص يف قانون حامية
أرسار ووثائق الدولة.

اإلطار القانوين للحريات املدنية

تخضع حرية تكوين الجمعيات ملقتضيات التنظيم مبوجب العديد من القوانني ،حيث ميكن
إنشاء منظامت املجتمع املدين باستخدام واحد من عدة أشكال تنظيمية .ينظم القانون رقم
 24لسنة  1962بشأن األندية وجمعيات النفع العام تكوين األندية غري الربحية وجمعيات
النفع العام .جمعيات املنفعة العامة التي لها أهداف ثقافية أو اجتامعية أو دينية بطبيعتها
ومامرساتها متيل إىل أن تكون أقرب إىل ما يسمى باملنظامت غري الحكومية يف مواضع أخرى.
ميكن أيضاً أن تشكل منظامت املجتمع املدين كجمعيات خريية أهلية وفقاً للقرار الوزاري
رقم /48أ بشأن إصدار الالئحة التنظيمية للجمعيات الخريية األهلية أو كرشكات غري ربحية
مبوجب قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنة .2016

العديد من القوانني تقيد حرية التعبري يف األردن ،مبا فيها أحكام قانون العقوبات التي تج ِّرم ذم وتحقري الحكومة .ع َّدل مجلس
النواب قانون الصحافة واملطبوعات األردين يف عام 2012؛ واستحدثت التعديالت قيود جديدة عىل املنشورات اإللكرتونية،
وتشرتط عىل املواقع اإللكرتونية التسجيل لدى الحكومة ،وتح َّمل أصحاب املواقع اإللكرتونية املسؤولية عن كل املحتوى املوجود
يف مواقعهم اإللكرتونية.
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‘‘

ينص قانون
العقوبات األردين
عىل أن الجمعيات
غري املسجلة تعترب
غري رشعية ،وأن
األفراد الذين
ميارسون أنشطة
مع مجموعات
غري مسجلة أو
يصبحون أعضاء
فيها يخضعون
لعقوبة تصل إىل
السجن ملدة
عامني.

“

ينظم قانون االجتامعات العامة األردين رقم  7لسنة  2004وتوجيهاته التنفيذية حرية
التجمع .يؤكد هذا القانون عىل حق األردنيني يف املشاركة يف االجتامعات العامة ،لكنه ال
يوفر الحامية لحق غري األردنيني .يقتيض القانون رقم  7عىل املنظمني إخطار الحاكم اإلداري
قبل  48ساعة عىل األقل من تنظيم االجتامع .االجتامعات التي يتم تنظيمها دون إخطار
الحكومة ،مبا يف ذلك املسريات العفوية ،تعترب عمالً غري مرشوع ويجوز معاقبة املشاركني
فيها بعقوبة السجن والغرامات .تعليامت تنظيم االجتامعات العامة واملسريات لسنة 2011
تحظر الشعارات أو الهتافات أو الصور أو الرموز التي “متس سيادة الدولة أو الوحدة
الوطنية أو األمن أو النظام العام” (املادة  - 2ج) .أيضاً ،فإن غموض الصياغة يف القانون رقم
 7مينح الحاكم اإلداري الحق يف فض االجتامع “إذا تغريت أهداف االجتامع أو املسرية”
(املادة .)7
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تقريباً ،فإن كل الجمعيات املسجلة ككيانات بصفة املنفعة العامة تتلقى متويالً حكومياً .مع ذلك ،فإن الكثري من منظامت
املجتمع املدين تعتمد بصفة أساسية عىل متويلها الخاص لالستمرار يف أنشطتها .ال يجوز ملنظامت املجتمع املدين املحلية أن
تتلقى متويالً أجنبياً بدون موافقة وزارة الشؤون االجتامعية والعمل؛ وللوزارة مطلق الحرية يف املوافقة عىل مثل هذا
التمويل أو رفضه .باإلضافة إىل ذلك ،فإن املخاوف بشأن متويل اإلرهاب دفعت الحكومة إىل إصدار القانون رقم  106لسنة
 2013بشأن مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ،مام أدى إىل خلق قيود إضافية عىل متويل منظامت املجتمع
املدين من خارج الكويت.
ميكن للجمعيات الخريية األهلية أن تحصل عىل ترصيح للمشاركة يف حمالت جمع التربعات العامة؛ ووفقاً لذلك ،فإن
معظم املنظامت التي تنوي جمع األموال من الجمهور تختار التسجيل كجمعيات خريية أهلية .مبجرد تحديد صفة منظمة
ما كجمعية خريية أهلية ،فإنه يتعني عليها أن تحصل عىل موافقة محددة للمشاركة يف جمع التربعات العامة ويجب عليها
اإلبالغ عن األموال التي تقوم بجمعها .وفقاً لذلك ،فإنه ال يجوز ملنظامت املجتمع املدين غري املسجلة االنخراط يف جمع
التربعات العامة ،ولكن يجوز لها التامس تربعات خاصة يف مناسبات خاصة .ال توجد حالياً قواعد تنظم نشاط الجهات
املانحة؛ ويف حال حدوث انتهاكات ،يكون متلقي التمويل هو الكيان الذي يخضع للعقوبة.
الكويت هي إمارة دستورية تتشارك فيها الجمعية الوطنية املنتخبة السلطة مع رئيس الدولة الورايث ،أي األمري .يحد النظام
من فرص األفراد ومنظامت املجتمع املدين يف املشاركة السياسية ،إذ أن األحزاب السياسية محظورة ومتتلك العائلة املالكة
القدر األكرب من السلطة .تُحظر مشاركة أي شخص يف االنتخابات كان قد أُدين بقذف أو إهانة األمري .أيضاً ،فرضت الحكومة
عقوبات عىل املعارضني السياسيني واملنشقني من خالل تجريدهم من جنسيتهم الكويتية .ال يوجد يف الكويت أي قانون
يكفل الحق يف الوصول إىل املعلومات الرسمية.
هناك العديد من العوائق القانونية الكبرية التي تعوق حرية التعبري يف الكويت .يف حني ينص قانون الصحافة واملطبوعات
لسنة  2006عىل بعض أشكال الحامية لوسائل اإلعالم ،فإنه يحتوي أيضاً عىل بعض القيود مثل حظر انتقاد األمري .يتضمن
القانون الجنايئ الكويتي حكامً مامثالً يج ِّرم إهانة األمري .يف شهر يونيو  ،2015أقر الربملان القانون رقم  63الخاص بالجرائم
اإللكرتونية ،والذي يرسخ القيود املفروضة عىل حرية التعبري عىل اإلنرتنت ،وينص عىل أحكام بالسجن عىل إهانة الشخصيات
الدينية يف أي منتدى عىل شبكة اإلنرتنت ،مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي.
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‘‘

يف الكويت
فإن تقريباً
كل الجمعيات
املسجلة ككيانات
بصفة املنفعة
العامة تتلقى
متويالً حكومياً.
مع ذلك ،فإن
الكثري من
منظامت املجتمع
املدين تعتمد
بصفة أساسية
عىل متويلها
الخاص لالستمرار
يف أنشطتها.

‘‘

تاريخياً ،كان تسجيل منظامت املجتمع املدين أمرا ً صعباً ،إذ أنه كان يقتيض موافقة وزير الشؤون االجتامعية والعمل وكان
مرهوناً بالنفوذ السيايس ،غري أن العملية أصبحت أكرث ليربالية حسبام تفيد التقارير .بالنسبة للجزء األكرب ،فإن العقوبات
املفروضة عىل انتهاك القانون املتعلق بحرية تكوين الجمعيات هي عقوبات إدارية.

تخضع حرية التجمع يف الكويت بشكل أسايس ملقتضيات التنظيم مبوجب قانون
التجمعات العامة لسنة  1979والقانون الجنايئ .يشرتط القانون أن تحصل االجتامعات
العامة والتجمعات واملظاهرات وغريها من التجمعات العامة التي تضم أكرث من عرشين
شخصاً عىل ترصيح مسبق من السلطات .يحظر القانون كلياً عىل غري الكويتيني املشاركة
يف التجمعات العامة .يف أواخر عام  ،2017أُدين أكرث من  60شخصاً بسبب مشاركتهم يف
تجمع عام غري مرخص و ُح ِكم عليهم بالسجن .قامت الحكومة يف بعض األحيان بفرض
حظر مؤقت عىل التجمعات العامة :يف شهر أكتوبر  ،2012ويف أعقاب االحتجاجات
الشعبية املذكورة أعاله ،حظرت الحكومة كل التجمعات العامة ألكرث من  20شخصاً.
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حول الحريات املدنية

الشكل2

النتائج
اإلقليمية

رأي الجمهور بشأن الحريات املدنية
= توجد حرية

= محايد

األردن

لبنان

46%

الكويت
23% 22% 21%

30% 34% 33%
58%

9%

23%

املغرب

13%

15%
29%

18%
18% 19%

24% 23% 20%

الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

22%

م

تشكل القوانني واللوائح التقييدية عوائق واضحة أمام الحريات املدنية .مع ذلك ،حتى يف حالة متكني السياسات القانونية،
فإن تنفيذ الحكومة للقوانني واللوائح من خالل املامرسات واإلجراءات غري الرسمية ميكن أن يؤدي إىل إعاقة حقوق األفراد
ومنظامت املجتمع املدين .عىل سبيل املثال ،فإن أي قانون خاص مبنظامت املجتمع املدين ينص عىل عملية تسجيل واضحة
ورسيعة قد يؤدي يف الواقع إىل فرتات تأخري طويلة إذا مل يتم تنفيذ القانون بشكل صحيح من قبل املسؤولني .يف بعض
الحاالت ،تكون اإلجراءات التقييدية نتاجاً لضعف قدرات الحكومة ،بينام يف حاالت أخرى قد تكون أكرث تعمدا ً.

26%

طبيعة التهديدات التي تواجه الحريات املدنية كام يراها أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين
تونس

25%
16%

24%

17%

21%

46% 43% 47%

60% 59%

55%

69%
49%

59%

ع

ج

ة

47%

36%

27%

م

52%

53%

53%

61% 66% 58%

ع

ج

ة

م

ع

ج

ة

م

ع

ج

ة

م

ع

ج

ة

أجابت أغلبية كبرية ( )83٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الذين شملتهم الدراسة يف البلدان الخمسة أنهم
يرون أن الفساد واملحسوبية يشكالن أكرب تهديد للحريات املدنية يف املنطقة .يف جميع البلدان تقريباً ،حدد أصحاب العالقة
اختالل توازن القوى السياسية باعتباره ثاين أكرب تهديد .بشكل عام ،فإنه يُنظر إىل القوانني والقواعد واللوائح من قبل
أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين باعتبارها أقل تهديدا ً من املامرسات واإلجراءات التي يتم استخدامها من قبل
املسؤولني الحكوميني يف تنفيذ النصوص القانونية.

الشكل 1

لبنان

25%
25%

23%

25% 30%

ميثل الفساد واملحسوبية جانباً إضافياً للقيود؛ وميكن أن يؤديان إىل تفاقم تحديات املامرسات غري الرسمية (عىل سبيل املثال،
أخذ الرشاوى) وكذلك اختالل توازن القوى (عىل سبيل املثال ،ترسيخ هياكل السلطة من خالل املحسوبية) .من املمكن أن يؤدي
الفساد أيضاً إىل إضعاف قدرة الجهات املدنية الفاعلة التي تتم استاملتها من قبل األطراف السياسية الفاعلة.

القيود عىل الحريات املدنية تنجم أيضاً عن اختالل توازن القوى الذي يسمح لألطر السياسية الفاعلة بقمع الجهات املدنية
الفاعلة أو التحكم فيها دون أي عواقب .بدون أي ضوابط كافية تفرض عىل سلطتها ،عىل سبيل املثال ،فإنه ميكن لقوات الجيش
واألمن أن تكون مبثابة عنرص تقييدي  ،عن طريق استخدام القوة إلنهاء التجمعات العامة أو اضطهاد الجهات املدنية الفاعلة.

األردن

23%

29%

22%

9%

18%

27%
70% 18%

31%

تونس

37%

23%

يقدم هذا القسم ملخصاً إقليمياً للقيود املفروضة عىل الحريات املدنية التي تم تحديدها من قبل منظامت املجتمع املدين
والعموم يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة .النتائج يف األساس ذات طابع مقارن؛ وتقيِّم كيف اختربت القيود عىل
الحريات املدنية يف البلدان الخمسة كلها .تم تضمني تقييامت أكرث تفصيالً للنتائج يف كل بلد يف التقارير القطرية.

املغرب

= ال توجد حرية

م = املشاركة

ع = تعبري

ج = تجمع

ة = جمعية

عب العامة يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة عن تفاؤل حذر فيام
عىل الرغم من هذه التهديدات املتوقعة ،فقد َّ
يتعلق بإمكانية متتعهم بالحريات املدنية ،فيام يُنظر إىل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبري باعتبارهام أقوى الحريات.
يف البلدان الخمسة ،حدد رأي الجمهور قدرة األفراد عىل املشاركة بحرية يف صنع السياسات والحوكمة باعتبارها الحرية
املدنية األكرث ضعفاً.

الكويت

القوانني والقواعد واللوائح

16%

28%

30%

40%

44%

املامرسات واإلجراءات الرسمية

39%

0%

69%

50%

60%

عدم املساواة بني القوى السياسية

69%

45%

*81%

49%

60%

الفساد واملحسوبية

*84%

*78%

79%

*82%

*93%

قوات الجيش واألمن

12%

17%

8%

30%

32%

غري ذلك

0%

10%

3%

3%

5%

تباينت تصورات العموم بشكل كبري حسب البلد ونوع الحرية .كان املشاركون من العموم يف تونس األكرث ميالً للتعبري عن
شعورهم بالقدرة عىل الوصول بحرية إىل املجاالت الخمسة للحريات املدنية .بصورة مامثلة ،كان لدى املشاركني من العموم
يف لبنان ميالً لإلعراب عام لديهم من تصورات إيجابية عن قدرتهم عىل الوصول إىل الحريات املدنية ،باستثناء قدرتهم عىل
املشاركة يف الحوكمة وصنع السياسات ،والتي كانوا متشامئني للغاية بشأنها .كان لدى املستجيبني من الجمهور يف املغرب
والكويت تصورات أقل إيجابية عن وصولهم إىل الحريات املدنية بشكل عام بينام أبدى األردنيون التقييم األكرث تشاؤماً
فيام يتعلق بوصولهم إىل الحريات املدنية.

*= األعىل يف البلد
حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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الشكل 3

كانت تصورات العموم من األردنيني واللبنانيني تجاه حرية املشاركة هي األقل تفاؤالً،
حيث أشار فقط  31٪من األردنيني و  27٪من اللبنانيني إىل أنهم يشعرون أنهم قادرون
عىل التأثري يف السياسات العامة يف بلدانهم.

الشكل 4

عدد األيام الالزمة لتسجيل منظمة مجتمع مدين

اإلملام بالقوانني
املتعلقة بحرية
تكوين الجمعيات

أطول من  180يوماً

مسح تقييم أصحاب العالقة

حرية تكوين الجمعيات

ال مطلع =
وال غري مطلع

غري مطلع =

9%

87%

ونس
96%

ان

84%

14%

14%

األ

عىل إطالع

72%

7%

عىل إطالع

بني  16إىل  30يوماً

26%

*33%

14%

18%

3%

يوماً أو أقل 15

5%

6%

5%

*27%

0%

أيضاً ،فإن العوائق اإلدارية واملضايقات الحكومية تشكل تقييدا ً عىل حرية تكوين الجمعيات .أفادت أقلية ال بأس بها من
أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح بأن منظامتهم ،عىل سبيل املثال ،شهدت زيارات مفاجئة من
مسؤولني حكوميني أو أمنيني يف مقر املنظمة أو موقع تنفيذ أنشطة املنظمة .ميكن ملثل هذه الزيارات أن تعيق وتتدخل
يف عمل أداء أي منظمة من منظامت املجتمع املدين لعملها اليومي؛ كام ميكنها أن تهدد العمل الحر واملستقل ملنظامت
املجتمع املدين وتدفعها لتجنب األنشطة التي تعتقد أنها قد تثري اهتامم الحكومة غري املرغوب فيه .كانت منظامت
املجتمع املدين األردنية هي أكرث من خربت الزيارات املفاجئة :أشار  49٪من املستجيبني إىل أن مسؤولني حكوميني أو أمنيني
زاروا منظامتهم دون سابق إشعار.

ردن

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

عىل إطالع

14%

بني  31إىل  90يوماً

*39%

29%

*24%

7%

16%

ال ك

ويت

ذكرت نسبة صغرية فقط ممن شملهم البحث ( 6٪أو أقل) يف املغرب والكويت ولبنان
وتونس أن عملية التسجيل استغرقت أقل من  15يوماً .يف املقابل ،ذكر  27٪من األردن
أن فرتة التسجيل استغرقت  15يوماً أو أقل .مع ذلك ،أشار عدد من املشاركني يف املقابالت
ومجموعات الرتكيز إىل التحديات والتأخري املتكرر املرتبط بعملية التسجيل يف األردن،
وقد يشري ذلك إىل عدم إملام من شملهم املسح بتجربة تسجيل منظامتهم.

لبن

13%

بني  91إىل  180يوماً

8%

3%

9%

1%

3%

أفاد املشاركون يف مسح منظامت املجتمع املدين املنتسبني إىل املنظامت الرسمية املسجلة أنهم قد واجهوا تحديات مختلفة
أثناء عملية التسجيل أو اإلخطار .يف املغرب واألردن  ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف أغلب الحاالت إىل
التكلفة والوقت الطويل الالزم للوصول إىل املكتب املعني ،والذي ال يقع عادة إال يف العاصمة أو املناطق الحرضية الرئيسية،
بوصفه تحدياً .يف تونس ولبنان ،كان التحدي األكرث ذكرا ً هو التأخري يف رد الحكومة عىل طلبات التسجيل مبا يتجاوز ما يسمح
به القانون .يف الكويت ،كان أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أكرث ميالً بشكل متساو يف اإلشارة إما إىل التأخري يف رد
الحكومة أو صعوبة الحصول عىل معلومات حول متطلبات التسجيل باعتبار ذلك أكرث التحديات شيو ًعا .مع ذلك ،فإنه من
املهم مالحظة أن عددا ً كبريا ً من املستجيبني يف كل بلد كانت إجابتهم “ال ينطبق” عند سؤالهم عن التحديات التي تواجه
التسجيل؛ إما ألن منظامتهم مل تكن مسجلة أو ألنهم مل يكونوا عىل علم بأي تحديات متت مواجهتها.

عىل إطالع

أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة عن تجاربهم مع
املامرسات واإلجراءات التقييدية من قبل املسؤولني الحكوميني.

4%

12%

20%

1%

*27%

= * األعال يف البلد

ت

املامرسات التنفيذية

تعكس مدة عملية تسجيل منظامت املجتمع املدين (مبا يف ذلك التسجيل عرب “اإلخطار”)
تقييدا ً شائعاً عىل حرية تكوين الجمعيات .يف حني أن التسجيل كمنظمة مجتمع مدين
رسمية أو أي شكل تنظيمي آخر أمر رضوري يف البلدان الخمسة كلها من أجل قيام
منظامت املجتمع املدين بتنفيذ أعامل معينة باعتبارها كيان قانوين ،مثل فتح حساب
مرصيف لتمويل األنشطة ،فإنه أمر يقتضيه القانون يف األردن والكويت فقط .عىل هذا
النحو ،انضم عدد من أصحاب العالقة املشمولني باملسح يف املغرب وتونس ولبنان إىل
منظامت املجتمع املدين غري املسجلة التي تعمل بشكل غري رسمي .مع ذلك  ،أفاد ممثلو
املجموعات املسجلة أن عملية التسجيل استغرقت ما بني  16و  90يو ًما يف املتوسط يف
البلدان الخمسة.

عىل إطالع

غرب

امل

القوانني واللوائح

أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح ،مبا يف ذلك أولئك
املنتسبني ملنظامت املجتمع املدين الرسمية واملسجلة ،وكذلك الجامعات غري الرسمية،
بأنهم عىل علم وعىل اطالع بالقوانني املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات .يف تونس ،برهن
أكرث من  96٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عىل معرفتهم بتلك القوانني؛
وكانت النسب املئوية مرتفعة أيضاً يف البلدان األخرى 87٪ :يف املغرب و  83٪يف لبنان و
 97٪يف الكويت و  72٪يف األردن.

عىل إطالع =

املغرب

تونس

لبنان

األردن

الكويت

79%
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الشكل 5

تحديات محددة خالل عملية تسجيل الجمعية
املغرب

الشكل 6

تأخري يف رد الحكومة مبا يتجاوز الفرتة

7%

*27%

*15%

7%

*14%

املبالغ املطلوبة تتجاوز الرسوم القانونية

0%

1%

0%

0%

0%

الوثائق اإلضافية غري مطلوبة بالقانون

4%

11%

2%

3%

5%

من الصعب الحصول عىل معلومات حول
متطلبات التسجيل متطلبات التسجيل

9%

13%

1%

8%

*14%

مكتب التسجيل يستغرق وقتاً طويال

*13%

18%

2%

*19%

11%

مسح تقييم أصحاب العالقة
ال توجد حرية

10%

حر

امل

87%

حر

97%

من ناحية أخرى ،أشارت نتائج املسح إىل أن عدد قليل ممن شملهم البحث يف البلدان الخمسة لديهم تجربة مع منع
الحكومة ملنظمتهم من مامرسة أنشطة مثل الدعوة أو جمع التربعات أو تنظيم الفعاليات العامة أو إجراء البحوث
امليدانية أو العمل يف مجال حقوق اإلنسان أو الرصد واإلبالغ .كان االستثناء الوحيد لذلك هو الكويت حيث أفادت
منظامت املجتمع املدين بشكل متكرر عن مشاكل تتعلق مبنعها من قبل الحكومة من السعي لجمع التربعات ،وهو ما
سيتم مناقشته تفصيالً يف التقرير القطري أدناه.

ان

لبن
حر

97%

رأي الجمهور

األ

35%

حر

47%

متيز أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين باإليجابية بشكل عام عندما سئلوا عن قدرتهم عىل التعبري عن آرائهم يف
املنتديات العامة .وفقاً للمستجيبني يف املسح ،فإن التحديات التي تواجه حرية منظامت املجتمع املدين يف التعبري غالباً ما تنشأ
يف شكل الرقابة الذاتية ملنظامت املجتمع املدين .توضح الرسوم البيانية التالية كيف قام أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين يف البلدان الخمسة بتصنيف قدرتهم عىل التعبري عن آرائهم علناً .يشعر املستجيبون من منظامت املجتمع املدين يف تونس

16%

حر

18%

ال ك

ويت

حرية التعبري

10%

ردن

يف حني أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن بعض التحديات التي تواجه حرية تكوين الجمعيات ،ووفقاً
للرأي العام ،فقد تبني أن حرية تكوين الجمعيات كانت من بني أكرث الحريات املدنية التي ميكن الوصول إليها يف البلدان
الخمسة التي شملتها الدراسة .يف تونس ولبنان والكويت ،أشار حوايل ثالثة من كل خمسة أشخاص شملهم املسح إىل أنهم
يعتربون أنفسهم أحرارا ً يف االنضامم إىل واملشاركة يف الحركات السياسية واملدنية ( 61٪و  60٪و  59٪عىل التوايل) .يف
عب املستجيبون عن قيود أكرب إىل حد ما :ذكر حوايل نصف السكان فقط ( 53٪و  6٪عىل التوايل) أنهم
املغرب واألردنّ ،
يشعرون بالحرية يف االنضامم إىل واملشاركة يف الحركات السياسية واملدنية.

74%
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يف املقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز ،اشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف
الكويت واألردن ولبنان واملغرب بالقوانني املتعلقة بالجرائم االلكرتونية باعتبارها أكرب التهديدات
القانونية لحرية التعبري يف بلدانهم .أشار املستجيبون إىل أن القوانني تزود الحكومة بأداة
ملضايقة واضطهاد الناشطني والصحفيني بسبب تعليقاتهم االنتقادية أو سياسياً.
املامرسات التنفيذية

ت

*= األعىل يف البلد
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محايد=

توجد حرية =

غرب

تم رفض الطلب

0%

2%

4%

0%

3%

القوانني والسياسات

ونس

تونس

لبنان

األردن

الكويت

القدرة عىل التعبري
عن الرأي علناً

ولبنان واملغرب بأكرب قدر من الحرية يف التعبري عن أنفسهم عالنية؛ أما املستجيبون يف
األردن والكويت فقد كانوا أقل تفاؤالً بشأن قدرتهم عىل مامرسة حرية التعبري.
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مل يحدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة املامرسات
التنفيذية من قبل املسؤولني كعائق رئييس أمام حرية التعبري .أشار عدد قليل من
املستجيبني يف املسح إىل أن الحكومة ،عىل سبيل املثال ،قد عمدت من قبل إىل رفض تعبري
منظمتهم عن الرأي وطلبت سحب منشور ما أو رفضت الترصيح بعقد فعالية خطابية
عامة أو منع عرض الفتة أو شعار أو علم أو أي عرض مريئ آخر.
من ناحية أخرى ،حدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف كل البلدان الخمسة،
يف املسوحات ومجموعات الرتكيز عىل حد سواء ،الرقابة الذاتية بوصفها مصدر قلق كبري،
مشريين إىل أن املعرفة بالنتائج املرتتبة عىل مناقشة مواضيع معينة علناً قد أفضت إىل
نشوء الرقابة الذاتية بني أعضاء منظامت املجتمع املدين والناشطني والصحفيني .يف األردن،
عىل سبيل املثال ،ذكر أصحاب العالقة بشكل متكرر أنهم يقومون باختيار كلامتهم
بعناية ويتأكدون من أنهم ال يتعدون الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة حول
قضايا مثل العائلة املالكة أو الدين .ذكر أصحاب العالقة من لبنان أن الناشطني الذين
وجهوا انتقادات للسياسيني تعرضوا لتهديدات غري رسمية وكذلك لدعاوى قضائية.
العالقة مع وسائل اإلعالم

يف البلدان الخمسة كلها ،قالت أغلبية كبرية من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املشمولة باملسح أنهم قد قاموا بتنفيذ توعية إعالمية خالل السنوات الخمس املاضية .هذه
النسبة كانت أعىل يف األردن ( )90٪وأدىن يف املغرب ( .)65٪خالل مناقشات مجموعات
الرتكيز ،شدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عىل أن وسائل التواصل االجتامعي
واملدونات عىل اإلنرتنت قد ساهمت يف سد الثغرات يف التغطية من خالل وسائل اإلعالم
التقليدية ،وكذلك فتحت املجال أمام الشباب للتعرض للقضايا املتعلقة بالحريات املدنية
والنشاط االجتامعي .حتى يف حال أن وسائل اإلعالم التقليدية تهمل أو ترفض تغطية األخبار
املتعلقة مبنظامت املجتمع املدين ،فإن القصص ميكن أن تنترش عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،والتي يكون لها يف بعض الحاالت قدرة أكرب عىل الوصول .مع ذلك ،أشار أصحاب
العالقة يف الكويت إىل القيود القانونية املفروضة عىل هذه املساحات عىل اإلنرتنت عىل
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أيضاً ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل العوائق التي
تحول دون الوصول إىل وسائل اإلعالم .من بني هذه العوائق ،أشارت منظامت املجتمع املدين
بشكل متكرر إىل رضورة دفع مبالغ مالية مقابل الوصول إىل اإلعالم وعدم تجاوب أو رفض
وسائل اإلعالم تغطية الفعاليات أو األنشطة أو القضايا املحددة املطلوب تغطيتها .كان
العائق الرئييس أمام الوصول إىل وسائل اإلعالم هو عدم تجاوب وسائل اإلعالم ،وقد أشري إىل
ذلك يف معظم األحيان من قبل أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف تونس ()39٪
واألردن ()38٪؛ تليها الكويت ( )26٪ولبنان ( )20٪واملغرب ( .)15٪رفض وسائل اإلعالم
تغطية قصص معينة ،باإلضافة إىل متطلبات الدفع ،مثَّل تحديات إضافية أمام الوصول كام
أشار إليها أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف األردن.
رأي الجمهور

اختلفت تصورات العموم حول حرية التعبري يف البلدان الخمسة بشكل كبري عن تصورات
املجتمع املدين .يف حني ذكر  97٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة
الشكل 7

تقييم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
= يسهل الوصول إليها

= ممكن الوصول إليها نوعاً ما

= من الصعب الوصول إليها

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

الكويت

األردن

لبنان
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تونس

املغرب

‘‘

أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين :القيود عىل الوصول إىل وسائل اإلعالم

اختلفت تصورات
العموم حول حرية
التعبري يف البلدان
الخمسة بشكل
كبري عن تصورات
املجتمع املدين.
يف املغرب ،شعر
 87%من
أصحاب العالقة يف
منظامتاملجتمع
املدينبالحرية
مقارنة بنسبة 52٪
من العموم .

‘‘

شكل قانون الجرائم اإللكرتونية الذي ،من بني أمور أخرى ،يفرض عقوبات بالسجن
والغرامات إلهانة الدين أو الشخصيات الدينية يف أي منتدى عىل اإلنرتنت.

الشكل 8
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الكويت

املغرب

تونس

لبنان

األردن

الدفع مقابل الوصول إليها

5%

11%

13%

28%

7%

اإلعالم ال يستجيب

*15%

*39%

*20%

*38%

*26%

اإلعالم يرفض التغطية

9%

14%

3%

27%

5%
= * األعال يف البلد

باملسح يف تونس أنهم شعروا بالحرية يف التعبري عن آرائهم يف املنتديات العامة ،ذكر  58٪فقط من من العموم أنهم شعروا
بالحرية يف التعبري عن آرائهم املتعلقة بالشؤون السياسية .يف املغرب ،شعر  87٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
بالحرية مقارنة بنسبة  52٪منالعموم .يف لبنان ،انخفضت األرقام من  97٪إىل  .70٪يف حني أن السؤال الذي تم طرحه عىل
العموم كان مختلفاً بعض اليشء (استهدف التعبري عن الشؤون السياسية بدالً من التعبري عن اآلراء يف الساحات العامة) ،فإن
النتائج تعكس انفصاماً مهامً يف مفهوم الحقوق والحريات بني منظامت املجتمع املدين ومكوناتها.
أيضاً ،تدعم البيانات النوعية فكرة أن بعض املجتمعات تشعر بقدر أكرب من القيود عىل قدرتها عىل التعبري عن آرائها بحرية.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،اتضح أن لدى ممثيل املجموعات املهمشة عموماً ،مثل مجتمعات املثليات واملثليني
ومزدوجي امليول الجنسية واملتحولني جنسياً ،واإلسالميني يف األردن واملغرب وتونس ،شعورا ً بقدر أكرب من القيود عىل حريتهم
يف التعبري .عالوة عىل ذلك ،ويف جميع البلدان التي شملها املسح ،فقد حددت اإلجابات “الخطوط الحمراء” التي متيل ما ميكن
وما ال ميكن التعبري عنه واالعرتاض عليه يف الخطاب العام .غالباً ما متتد هذه الخطوط الحمراء إىل وسائل التواصل االجتامعي،
وعادة ما تكون متصلة بالدين ،القادة السياسيني ،العائلة املالكة ،واألجهزة األمنية .هذه الخطوط الحمراء تؤدي إىل درجات
متفاوتة من الرقابة الذاتية بني الناشطني والصحفيني.
أظهرت املسوحات التي شملت العموم تصورات أكرث تنوعاً عن الحريات اإلعالمية يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة.
أعرب  41٪فقط من األفراد الذين شملهم املسح يف املغرب عن ثقتهم يف أن وسائل اإلعالم يف بلدهم حرة يف توجيه االنتقادات
بشأن القضايا السياسية واالجتامعية ،يف حني شهد ما يقرب من نصف املشاركني األردنيني والكويتيني واللبنانيني عىل حرية
وسائل اإلعالم يف بلدانهم .ىف املقابل ،فإن نسبة مذهلة من التونسيني ( )81٪يعتربون أن وسائل اإلعالم يف بلدهم حرة يف توجيه
االنتقادات بشأن القضايا السياسية واالجتامعية.

حرية التجمع

شاركت نسبة كبرية من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة
يف تجمع عام يف السنوات الخمس املاضية .يف تونس ،وعىل الرغم من األحكام الواردة يف القانون والتي تقيد الحق يف التجمع،
مثل العقوبات املفروضة عىل التجمعات التي مل يتم إخطار السلطات بها ،فقد شارك أربعة من كل خمسة ( )78٪من أصحاب
العالقة يف تجمع ما خالل هذا اإلطار الزمني .كانت املشاركة أقل شيو ًعا يف البلدان األخرى ،حيث تراوحت النسبة من  60٪يف
األردن إىل  44٪يف املغرب.
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اإلملام بالقوانني
املتعلقة بحرية
التجمع السلمي

يف جلسات مجموعات الرتكيز يف البلدان الخمسة ،ذكر أصحاب العالقة أن التحديات التي
تواجه حرية التجمع غالباً ما كانت عىل شكل إجراءات مطولة للحصول عىل تصاريح
التجمع؛ أو من خالل جهات سياسية (املسؤولني الحكوميني أو صناع القرار أو األحزاب
السياسية) و التي تعمل عىل تقييد تجمعات محددة تهدد مصالحها.

املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقة
ال مطلع =
وال غري مطلع

غري مطلع =

عىل إطالع =

13%

عىل إطالع

غرب

امل

82%

14%

عىل إطالع

ونس

ت

85%

ان

لبن

13%

عىل إطالع

82%

11%

ردن

14%

األ

عىل إطالع

74%

 17%عىل إطالع

ويت

11%

ال ك

72%
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أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين :الحوادث التي قامت فيها
الحكومة بحامية التجمعات مقابل تفريقها
شهدوا حوادث قامت فيها
الحكومة بحامية التجمع

36%

القوانني واللوائح

املامرسات التنفيذية

ذكر عدد ضئيل من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أنه تم
منعهم من املشاركة يف تجمع عام يف السنوات الخمس املاضية  -إما بسبب عدم القدرة عىل
الحصول عىل الترصيح املطلوب للتجمع أو اإلغالق املسبق ملوقع التجمع املقرر من قبل
مسؤولني حكوميني أو تفريق التجمع من قبل مسؤولني أمنيني بعد أن يكون قد بدأ أوبسبب
أعامل العنف أو سبب آخر .يف البلدان الخمسة ،فإن العدد الضئيل من املستجيبني الذين
تم منعهم من التجمع كان يف املغرب ( )4٪وتونس ( ،)16٪يف حني تم منع نسب أكرب يف
الكويت ( )21٪ولبنان ( )23٪واألردن ( .)24٪مع ذلك ،فإن أصحاب العالقة يف لبنان كانوا
قد شهدوا عىل األقل حادثة تم فيها مهاجمة أو تفريق تجمع عام من قبل مسؤولني
حكوميني أو أمنيني ( .)25٪ىف املقابل ،ذكر  59٪من املستجيبني من منظامت املجتمع املدين
يف تونس أنهم قد شهدوا مثل هذه الحادثة.
أكرث أشكال التقييد شيوعاً التي تم ذكرها يف مسح أصحاب العالقة كانت“ :مل يتمكن منظمو
التجمع من الحصول عىل الترصيح املطلوب للميض يف تنظيمه؛ قام مسؤولني أمنيني بتفريق
التجمع بعد أن بدأ؛ تم إغالق املوقع املقرر للتجمع من قبل مسؤولني أمنيني أو مسؤولني
حكوميني آخرين قبل أن يبدأ” .يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت مع مقدمي
املعلومات الرئيسيني ،حدد أصحاب العالقة أشكاالً أخرى من القيود عىل الحق يف حرية التجمع:
يف الكويت ،عىل سبيل املثال ،خصص املسؤولون موقعاً محددا ً لالحتجاجات .يف لبنان ،ذكر
أصحاب العالقة حاالت شائعة من االشتباكات املبارشة وأعامل العنف من ِق َبل أفراد من مثريي
الشغب ميثلون مصالح سياسية معارضة .أشار أفراد يف املغرب إىل التأخريات الطويلة من قبل
الحكومة يف منح التصاريح لعقد ا االجتامعات العامة.
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31%

54%

أوضحت أغلبية كبرية من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أنها
عىل اطالع أو عىل اطالع إىل حد ما عىل القوانني التي تنظم حرية التجمع السلمي.
حققت تونس أعىل نسبة لإلملام بني منظامت املجتمع املدين ،حيث أفاد  85٪من املستجيبني
من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بأنهم عىل اطالع أو عىل اطالع إىل حد ما
عىل القوانني .حققت الكويت النسبة األدىن ،لكنها مازالت متثل أغلبية قوية يف ظل نسبة
بلغت  72٪من أصحاب العالقة املشمولني باملسح.

شهدوا حوادث فرقت فيها
الحكومة التجمع العام

59%
27%
39%
44%

25%
41%
35%

وس ِّجل أعىل
شهد عدد كبري ممن شملهم املسح حوادث تم فيها تفريق تجمعات عامة من قبل مسؤولني حكوميني أو أمنينيُ ،
عدد يف تونس ( )59٪تليها األردن ( )41٪والكويت ( )35٪واملغرب ( )31٪ولبنان ( .)25٪غري أن من بني هؤالء الذين شهدوا
مثل هذه الحوادث ،شهد املستجيبون يف املغرب العدد األكرب من الحوادث :يف املتوسط ،أولئك الذين شهدوا مثل هذه الحوادث
يف املغرب أفادوا بأنهم شهدوا  8حوادث .مقارنة بذلك ،شهد املشاركون يف الكويت ما متوسطه  6حوادث ويف لبنان  5حوادث
ويف األردن وتونس  4حوادث.
من املثري لالهتامم ،يف البلدان الخمسة كلها ،كان عدد املستجيبون الذين ذكروا أنهم شهدوا حاالت هاجمت فيها الدولة
تجمعات عامة مساوياً تقريباً لعدد الذين ذكروا أنهم شهدوا حوادث اتخذت فيها الحكومة خطوات لحامية التجمعات العامة.
من املمكن أن تكون هذه الخطوات قد اشتملت ،عىل سبيل املثال ،توفري حاجز عازل ضد االحتجاجات املضادة أو فصل
العنارص غري السلمية عن العنارص السلمية ضمن التجمع.
تصور العموم

يف مسوحات تصورات العموم ،أشار األفراد يف الدول الخمس التي شملتها الدراسة إىل شعورهم بأن حريتهم يف املشاركة يف
املظاهرات السياسية أو املدنية ،مثل التجمعات أو االحتجاجات ،تخضع لقدر أكرب من التقييد مقارن ًة بالحقوق األخرى .يف
األردن والكويت واملغرب ،أشار أكرث من ربع من شملهم املسح ( 34٪و  29٪و  28٪عىل التوايل) إىل أنهم ال يشعرون بأنهم
يتمتعون بالحرية يف املشاركة يف املظاهرات السياسية أو املدنية .يف لبنان ،تشارك  22٪هذا الشعور ،بينام أشار  9٪فقط يف
تونس إىل نفس األمر.

املشاركة العامة
عكست كل من بيانات أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين وتصورات العموم يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة
قلقاً بالغاً بشأن وصول األفراد إىل الحكومة وصنع السياسات .أعرب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن عدم ثقتهم
يف الوسائل التقليدية للمشاركة العامة  -االنتخابات الوطنية واملحلية  -بسبب الفساد .أيضاً ،أعرب أصحاب العالقة عن
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العالقة ما بني منظامت
املجتمع املدين والسلطات
الوطنية
املغرب
تنطوي عىل
تهديد

>1%

4%

القوانني واللوائح

اعترب غالبية من شملهم املسح من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف الدول
الخمس أن القانون ال يساعد أو يساعد جزئياً عىل مشاركة منظامت املجتمع املدين يف
السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية.
ال توجد عالقة

تعاونية

18%

72%

تونس
تنطوي عىل
تهديد

تشاؤمهم بشأن القنوات األخرى للمشاركة يف الحوارات والعمليات السياساتية والترشيعية
عىل املستويني الوطني واملحيل .كان أصحاب العالقة يف املغرب وتونس هم األكرث ثقة بشأن
قدرة منظامت املجتمع املدين عىل التأثري يف العمليات السياساتية والترشيعية ،يف حني أعرب
املشاركون يف األردن عن القدر األكرب من التشاؤم.

يف كل البلدان التي شملها البحث ،يعتقد غالبية أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املشمولة باملسح ( 95٪يف األردن و  80٪يف تونس و  72٪يف الكويت و  63٪يف لبنان و 59٪
يف املغرب) أن القانون إما ال ينص عىل مشاركة منظامت املجتمع املدين عىل املستوى
الوطني أو أنه ينص جزئياً فقط عىل ذلك.
يتشابه االتجاه فيام يتعلق بآراء منظامت املجتمع املدين تجاه املشاركة املدنية عىل املستوى

ال توجد عالقة

تعاونية

18%

64%

لبنان

الشكل 11

املصدر :مسح تقييم أصحاب العالقلة
تنطوي عىل
تهديد

4%

ال توجد عالقة

تعاونية

33%

56%

نعم =

جزئياً =

ال أعرف =

بشكل عام ،فقد تبني أن لدى املستجيبني من منظامت املجتمع املدين يف املسح تصورات متباينة حول قدرتهم عىل التأثري يف
السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية .يف كل من تونس واملغرب ،فإن  62٪و  60٪من املستجيبني عىل التوايل يعتربون أن
منظامتهم مؤثرة أو مؤثرة إىل حد ما فيام يتعلق بالسياسات الوطنية والعمليات الترشيعية .يف املقابل ،فقد رأى  20٪فقط من
املستجيبني يف األردن أي تأثري من جانب منظامتهم عىل املستوى الوطني ،يف حني حلت لبنان والكويت يف املرتبة املتوسطة
بنسبة  31٪و  42٪عىل التوايل.
الفساد واملحسوبية

الشكل 13

تأثري منظامت املجتمع املدين عىل السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية

100%
90%

األردن

فقط نسب بسيطة جدا ً من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح ذكروا أن عالقاتهم مع السلطات الحكومية
الوطنية كانت عدائية أو تنطوي عىل تهديد .وصف معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين العالقة بني منظامتهم
والسلطات الوطنية بأنها عالقة تعاونية (إيجابية) أو أنها غري موجودة .يف املغرب وتونس ولبنان ،وصف  72٪و  64٪و  56٪عىل
التوايل عالقتهم بأنها تعاونية .يف الكويت ،وصفها  42٪بأنها تعاونية ،عىل الرغم من أن النسبة نفسها ذكرت أنه مل تكن هناك أي
عالقة .يف األردن ،وصف  27٪فقط العالقة بأنها تعاونية ،يف حني ذكر  8٪أنها كانت إما عدائية أو تنطوي عىل تهديد.

عب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن شكوكهم حول الفعالية املحتملة
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالتّ ،
لآلليات التشاركية ،حتى عندما ينص القانون عليها ،بسبب الفساد .أعرب أصحاب العالقة عن قلقهم من أن الفساد واملصالح
الخاصة الراسخة قد طغت عىل صوت الناس .عىل سبيل املثال ،تحدث أحد الناشطني يف تونس عن النظام االنتخايب قائال :
“تشعر أنه سريك  ...وتعرف كيف ستكون النتائج”.

هل تعطي القوانني الحق يف املشاركة يف السياسات
الوطنية والعمليات الترشيعية؟
ال =

املحيل ،ولكن هناك املزيد من التفاؤل بشأن سبل املشاركة .ففي تونس ،عىل سبيل املثال ،ترتفع نسبة أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع املدين الذين يعتقدون أن القانون ينص عىل مشاركتهم يف عملية صنع السياسات و الترشيع من  13٪عىل
املستوى الوطني إىل  41٪عىل املستوى املحيل.

= غري مؤثرة نوعاً ما

= غري مؤثرة عىل اإلطالق

80%
70%

5%

15%

= ليست مؤثرة وال غري مؤثرة

= مؤثرة نوعاً ما

= مؤثرة

53%

20%

7%

60%

تنطوي عىل
تهديد

8%

ال توجد عالقة

تعاونية

44%

27%

9%

50%
40%

الكويت

20%

42%

14%

12%

50%

9%

12%
15%

16%

30%
20%

30%

25%

15%

24%

5%

10%

تنطوي عىل
تهديد

6%

ال توجد عالقة

تعاونية

42%

42%
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الكويت

األردن

لبنان

تونس

12%

املغرب

34

26%
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19%

33%

9%
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مصادر التمويل الرئيسية
ملنظامت املجتمع املدين

عب املستجيبون من الجمهور يف املسح عن تشاؤم مامثل ملا أبدته
يف جميع أنحاء املنطقةّ ،
منظامت املجتمع املدين فيام يتعلق بوصولهم إىل حكومة وصنع السياسات .يف البلدان
الخمسة كلها ،وعىل النحو الذي متت مناقشته بالتفصيل يف التقارير القطرية ،تبني أن هذه
الحرية هي الحرية األكرث ضعفاً.

املغرب
متويل حكومي
محيل

20%

رسوم العضوية

24%

تربعات من أفراد
محليني

30%

تونس
متويل حكومي
محيل

12%

متويل من الجهات متويل من القطاع
املانحة األجنبية
الخاص املحيل

24%

35%

لبنان
األنشطة املدرة
للدخل

8%

تربعات من أفراد
محليني

36%

متويل من الجهات
املانحة األجنبية

40%

األردن
تربعات من أفراد
محليني

16%

متويل من الجهات
املانحة األجنبية

22%

األنشطة املدرة
للدخل

28%

الكويت
متويل من القطاع
الخاص املحيل

14%

تربعات من أفراد
محليني

19%

رسوم العضوية

21%
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حشد املوارد

ال أعرف =

األردن

الكويت

مصدر التمويل الرئييس

25%

وفقاً ملسوحات أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ،فإن املصادر الرئيسية لتمويل
منظامت املجتمع املدين هي التربعات املقدمة من األفراد املحليني والتمويل املحيل العام
 /الحكومي والجهات املانحة األجنبية ورسوم العضوية ،وبدرجة أقل ،األنشطة املدرة
للدخل.
تشري املصادر الرئيسية للتمويل كام ذكرت من قبل أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين الذين شملهم املسح إىل أن النسبة األكرب من املنظامت تعتمد عىل التربعات
املقدمة من األفراد والجهات املانحة األجنبية .من عام  2014إىل عام  ، 2017أشارت
منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة إىل أن الدخل من مصدر دخلها األسايس ظل
كام هو إىل حد كبري .االستثناء هو لبنان ،حيث أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين عن انخفاض يف مصدر دخلهم األسايس.
مصادر التمويل األخرى

تعكس بيانات املسح جهود املنظامت لتنويع مصادر متويلها .ذكرت معظم املنظامت أنها
تتلقى التمويل من مجموعة متنوعة من املصادر ،وقد تكون بعض املصادر مشرتكة بني
الكثري من منظامت املجتمع املدين عىل الرغم من عدم كونها املصدر الرئييس للتمويل
ملعظم املنظامت .عىل سبيل املثال ،أفادت  71٪من منظامت املجتمع املدين اللبنانية عن
تلقيها متويالً من خالل التربعات املقدمة من األفراد؛ إال أن  36٪فقط ممن شملها املسح
ذكرت أن هذا التمويل كان مبثابة مصدر الدخل الرئييس لها .باملثل  ،أفادت  52٪من
منظامت املجتمع املدين املغربية بتحصيل رسوم العضوية ،إال أن  24٪فقط ذكرت أن
هذه الرسوم هي مصدر التمويل األسايس ملنظمتهم.

الوصول إىل التمويل املحيل
وفقاً للبيانات ،فإن الكثري من منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة تتلقى متويالً
من مصدر محيل ،سوا ًء كان ذلك من التربعات من الجمهور أو التمويل الحكومي املحيل
أو حمالت جمع التربعات أو صناديق األعامل أو رسوم العضوية .التربعات العامة هي
املصدر املحيل األكرث شيوعاً لتحصيل األموال للمنظامت يف البلدان الخمسة .عالوة عىل
36

لبنان

51%

37%
23% 16%

ظل كام هو =

4%
10%

2%

19%

ذلك ،أفاد حوايل ثلث أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف لبنان ( )36٪وتونس
( )35٪واملغرب ( )30٪أن التربعات العامة هي مصدر الدخل الرئييس للمنظمة.
التمويل الحكومي املحيل هو أقل شيوعاً ،لكن نسبة كبرية من منظامت املجتمع املدين
أفادت بتلقي بعض التمويل من الحكومة .يف املغرب ،تتلقى  42٪من املنظامت متويالً
حكومياً محلياً؛ وكان املغاربة هم أكرث من أشاروا إىل أن منظامتهم تعتمد يف املقام األول
عىل التمويل الحكومي .ذكر خُمس ( )20٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املغربية أن التمويل الحكومي هو مصدر الدخل الرئييس للمنظمة ،مقارنة باألردن ()13٪
وتونس ( )12٪والكويت ( )5٪ولبنان (.)2٪
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشارت منظامت املجتمع املدين من األردن
والكويت إىل أن القوانني يف بلدانهم تلزم الحكومة بتقديم التمويل ملنظامت املجتمع املدين،
فس أصحاب العالقة يف منظامت
لكن الحكومة ال تدرج مخصصاً يف ميزانيتها وفقاً لذلكَّ .
املجتمع املدين هذا األمر عىل أنه يرجع إىل سوء إدارة األموال والفساد ،فضالً عن محدودية
املوارد الناجمة عن التحديات االقتصادية واملالية التي تواجهها البالد.
كان من النادر جدا ً اإلشارة إىل التمويل من القطاع الخاص املحيل كمصدر متويل رئييس
للمنظامت :أعىل نسبة من منظامت املجتمع املدين التي تعتمد أساساً عىل التمويل من
قطاع األعامل املحلية كانت يف الكويت ( )14٪واألردن (.)9٪

الوصول إىل التمويل األجنبي
أفادت نسبة كبرية من منظامت املجتمع املدين يف البلدان الخمسة كلها أنها تتلقى متوي ًال
من مصادر أجنبية .أفاد حوايل نصف املجموعات التي شملها املسح يف لبنان ()51٪
واألردن ( )47٪أن منظامتهم تتلقى متويالً أجنبياً .كانت النسب أصغر إىل حد ما يف تونس
( )38٪واملغرب ( )21٪والكويت ( .)18٪من بني املجموعات التي تلقت متويالً أجنبياً،
ذكرت قلة فقط أنها تواجه صعوبات يف تلقي تلك التمويالت .عىل الرغم من وجود قيود

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املغرب
56%

44%

41% 38%

35%

انخفض =

تونس

2%

ازداد =

31%

23%

‘‘

16%

14% 14%

وكان املغاربة هم
أكرث من أشاروا إىل
أنمنظامتهم
تعتمد يف املقام
األول عىل التمويل
الحكومي.

‘‘

الشكل 14

رأي الجمهور

دخل منظامت املجتمع املدين من املصدر األسايس  -التغيري خالل السنوات الثالث السابقة
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الشكل 16

املصادر املفضلة لتمويل منظامت املجتمع املدين عند العامة

الشكل 17

املغرب

تونس

لبنان

األردن

الكويت

الرضائب الحكومية

*30%

*30%

*49%

*26%

*50%

منظامت دولية

14%

17%

9%

14%

7%

التربعات

25%

22%

23%

*26%

12%

القطاع الخاص

17%

23%

11%

21%

19%

وقف االوقاف

7%

0%

4%

7%

8%

حكومة أجنبية

6%

6%

4%

6%

4%

غري ذلك

1%

2%

<1%

0%

<1%

التغيات اإليجابية بعد
ُّ
الثورات العربية وفقاً
ألصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين
النسب املئوية عىل أساس خمس فئات لالستجابة.
ميكن للمستجيبني اختيار أكرث من رد واحد.
= الدستور

يف املسوحات ،عندما سئلوا كيف يعتقدون أنه ينبغي متويل منظامت املجتمع املدين،
حدد املستجيبون من الجمهور التمويل الحكومي املحيل أوالً ،يليه التربعات الفردية
والتمويل من القطاع الخاص.

= القوانني واللوائح
= تنفيذ الحكومة للقوانني
= حشد وتشبيك تواصل املجتمع
= ال يشء مام سبق

8%

*= األعال يف البلد

قانونية كبرية عىل التمويل األجنبي يف األردن والكويت ،إال أن الصعوبات التي تم ذكرها املتعلقة بتلقي مثل هذا التمويل
كانت األكرث شيوعاً يف تونس ولبنان ،حيث أفاد  12٪و  11٪من املستجيبني يف هذين البلدين بوجود تحديات.

25% 18%

52%

84%

املغرب
13%

رأي الجمهور

40%

19%

38%

59%

تونس

يف حني أفادت منظامت املجتمع املدين بأنها عادة تتلقى التربعات الفردية ،تشري نتائج مسح العموم إىل أن التربعات الفردية
ملنظامت املجتمع املدين ليست هي القاعدة ،حيث تشري غالبية من شملهم املسح من العموم إىل أنهم مل يتربعوا قط باملال
ملنظامت املجتمع املدين .يف الوقت نفسه ،فإن نسبة هذه التربعات ليست ضئيلة .حققت الردود اإليجابية يف هذا الصدد
يف األردن ولبنان النسبة األعىل 33٪ :من األردنيني و  30٪من اللبنانيني الذين شملهم املسح زعموا أنهم تربعوا ملنظامت
املجتمع املدين يف املايض؛ هذا باملقارنة مع  21٪من املغاربة و  13٪من الكويتيني و  12٪من التونسيني الذين أشاروا إىل
أنهم قدموا أمواالً ملنظامت املجتمع املدين .النسبة الصغرية من التونسيني الذين أشاروا إىل تربع سابق إىل منظمة مجتمع
مدين هو أمر مثري لالستغراب بشكل خاص بالنظر إىل أن منظامت املجتمع املدين التي شملها املسح ذكرت اعتامدها عىل
التربعات املحلية؛ قد يكون هذا التناقض ناتجاً بسبب مجموعة منظامت املجتمع املدين التي تم مسحها.

86%
12%

1%

2%

0%

لبنان
28%

عالوة عىل ذلك ،يف حني أن عدد قليل فقط ممن شملهم املسح أكدوا تقديم تربعات يف السابق ،فقد أشار عدد أكرب منهم
إىل استعدادهم للتربع ملنظامت املجتمع املدين يف املستقبل .عىل النحو املوضح يف الشكل  16أدناه ،فقد ذكر  69٪من
األردنيني و  54٪من املغاربة و  35٪من اللبنانيني و  28٪من الكويتيني أنهم من املحتمل أن يتربعوا ملنظامت املجتمع املدين
يف وقت ما يف املستقبل .ظلت هذه النسبة ضئيلة بالنسبة للتونسيني حيث بلغت .15٪

53%

25% 22% 20%

األردن
11% 11% 33% 54%

عند التعمق يف البحث عن احتامل التربعات يف املستقبل ،أشارت النسبة األكرب ممن شملهم املسح إىل أنهم كانوا أكرث
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تصور منظامت املجتمع املدين للتغيري منذ
الثورات العربية

ع َّجلت الثورات الشعبية التي بدأت بشكل جدي يف عام  2011بعملية انتقال دميقراطي
وتغيري يف عدد من البلدان العربية .يف بعض البلدان ،مثل تونس واملغرب ،أدت
ووسعت مساحة
االحتجاجات الشعبية إىل إصالحات تحمي الحريات املدنية بشكل أوسع ّ
العمل املدين واملشاركة .شهدت بلدان أخرى أيضاً ،مثل األردن والكويت ،احتجاجات
وحركة معارضة نشطة لكنها مل تشهد أي تغيري إيجايب كبري يف نظمها وحقوقها السياسية.
عند دراسة التأثريات طويلة املدى لهذه األحداث التاريخية عىل إمكانية التوسع املستدام
واإليجايب للحريات املدنية ،طرحت الدراسة سؤاالً عىل قادة املجتمع املدين يتعلق
بوجهات نظرهم حول املؤسسات والحريات املدنية بعد الربيع العريب ،وما إذا كانوا
يتوقعون حدوث تغيريات إيجابية أو سلبية.
يف املسوحات ،استشهد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف املغرب وتونس
بالتحسن بعد الثورات العربية يف األحكام الدستورية والقوانني واللوائح التي تؤثر عىل
املجتمع املدين .يف األردن والكويت ،من جهة أخرى ،استشهد أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين بشكل رئييس بالتغيريات اإليجابية يف حشد وتواصل املجتمع املدين .كانت
لبنان والكويت األقل تأثرا ً بالثورات العربية ،وبالتايل عندما سئلوا عن املسائل التي
طالتها التغيريات اإليجابية ،كان الجواب الطاغي من جانب أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين هو “ال يشء” [من بني الخيارات املقرتحة].
عندما ُسئل أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف املسوحات حول التغيريات
السلبية التي نشأت بعد االثورات العربية ،كانت اإلجابة األكرث تكررا ً يف كل بلد تتحدث
عن حدوث تغيريات سلبية عىل مستوى تنفيذ الحكومة للقوانني واللوائح .تتسق هذه

2%

الكويت
حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

احتامالً للتربع ألنشطة التنمية االجتامعية واألنشطة الخريية .4أكدت مناقشات مجموعات
الرتكيز نتائج املسح ،حيث أشار املشاركون بشكل مشرتك إىل أن املشاكل االجتامعية
والحد من الفقر والتنمية االقتصادية املحلية كانت من بني أولوياتها القصوى لإلصالح.

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 4سؤال املسح :ما أنواع املشاريع  /األنشطة التي من املحتمل أن تدعمها من خالل تربعاتك؟ اإلجابات املحتملة :التنمية االجتامعية،
األنشطة الخريية ،الحركات املدنية ،التنمية االقتصادية املحلية ،األوقا الدينية .أخرى ] يُرجى تحديدها[ .املصدر :مسح تصورات العموم
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الشكل 18

التغيات السلبية بعد الثورات
ُّ
العربية وفقاً ألصحاب العالقة
يف منظامت املجتمع املدين
النسب املئوية عىل أساس خمس فئات لالستجابة.
ميكن للمستجيبني اختيار أكرث من رد واحد.
= الدستور

نظرة العموم للجهات الحكومية والجهات الفاعلة
يف املجتمع املدين

= القوانني واللوائح
= تنفيذ الحكومة للقوانني
= حشد وتشبيك املجتمع
= ال يشء مام سبق

12% 43% 12% 40%

1%

املغرب
14%

6%

تونس
76%
15%

10%

0%

لبنان
43%

6%

إضافة إىل التصورات والتجارب املتعلقة بالقيود املفروضة عىل حريات مدنية محددة،
استقصت الدراسة البحثية اآلراء حول مؤسسات الدولة وجامعات املجتمع املدين .تم طرح
سلسلة من األسئلة عىل أفراد الجمهور تتعلق بثقتهم يف هذه الجهات وكيف يتصورون أداء
كل منها ملهامها يف مجال حامية وتعزيز الحريات املدنية.

11% 27% 45%

األردن
30% 32% 21% 40%

9%

الكويت
حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ثقة الجمهور يف
مؤسسات الدولة لحامية
الحقوق والحريات

الذين ذكروا بأنهم يثقون “بالكامل”
أو “إىل حد ما” باملؤسسات التالية

80%
ا لجيش
59%

مؤسسات الدولة

43% 12% 36%

3%

النتيجة مع النتيجة الرئيسية لهذه الدراسة والتي مفادها أن القيود املفروضة عىل
الحريات املدنية تنشأ يف الغالب عن املامرسات التنفيذية  -خاصة يف األردن واملغرب
وتونس .كذلك فإنه كثريا ً ما أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف األردن
والكويت إىل حدوث تغيريات سلبية عىل مستوى القوانني واللوائح يف أعقاب
الربيع العريب.

الشكل 19

كشف من شملهم مسح رأي الجمهور يف البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة عن انعدام
الثقة بشكل عام يف مؤسسات الدولة بخالف املؤسسات العسكرية ،خاصة فيام يتعلق بدور
املؤسسات يف حامية الحقوق املدنية والسياسية لألفراد.

يف مسوحات العموم ،أشارت اإلجابات يف البلدان الخمسة كلها التي شملتها الدراسة إىل
املستويات العالية من الثقة يف الجيش لحامية حقوق األفراد وحرياتهم ،لكن الثقة كانت
قوية بشكل خاص يف تونس ولبنان واألردن .من الالفت للنظر أن كالً من تونس ولبنان
يظهران مستويات ثقة منخفضة نسبياً يف جميع املؤسسات بخالف الجيش.
الجيش والرشطة :الجيش والرشطة هام أكرث مؤسستني تحظيان بالثقة فيام يتعلق بحامية
حقوق األفراد وحرياتهم يف جميع البلدان التي تم شملها التقييم .مستويات الثقة يف الجيش
التي تم ذكرها تراوحت بني نسبة عالية بلغت  92٪يف لبنان ونسبة منخفضة بلغت  73٪يف
املغرب ،مع نسب بلغت يف األردن ( )89٪وتونس ( )79٪والكويت ( .)76٪فيام يتعلق
بالرشطة ،فقد سجل األردن أعىل مستوى من الثقة ( ،)80٪تليها الكويت ( )73٪واملغرب
( )58٪وتونس ( )52٪ولبنان (.)40٪
الحكومة املحلية :من بني جميع مؤسسات الدولة ،يثق العموم يف املتوسط بالحكومات
املحلية باعتبارها توفر أقل ما ميكن لحامية حقوق األفراد وحرياتهم .أفاد حوايل  40٪يف
األردن والكويت واملغرب أنهم يثقون بسلطات الحكومة املحلية لح امية حقوق األفراد
وحرياتهم ،يف حني كانت النسب يف لبنان وتونس  24٪و  15٪عىل التوايل.
40

الرشطة
47%
القضا ء
33%
ا لحكو مة

السلطة الترشيعية :السلطة الترشيعية هي ثاين مؤسسة حكومية تحظى بنسبة ثقة أقل يف
حامية حقوق األفراد وحرياتهم .العموم يف الكويت هم أكرث ميالً للثقة يف برملانهم (،)48٪
بينام كان اللبنانيون واألردنيون أقل ميالً لذلك ( 16٪و  23٪عىل التوايل).
السلطة القضائية :تتباين الثقة يف النظام القضايئ لحامية حقوق األفراد وحرياتهم يف البلدان
الخمسة إىل حد كبري .كانت النسبة األكرب للذين يثقون بالسلطة القضائية يف الكويت ()65٪
واألردن ( )60٪واملغرب ( .)52٪يف الوقت نفسه ،أشار فقط  25٪و  35٪من األفراد الذين
شملهم املسح يف لبنان وتونس عىل التوايل إىل أنهم يثقون يف السلطة القضائية لحامية
حقوق األفراد وحرياتهم.

منظامت املجتمع املدين

كشفت بيانات مسح العموم عن تباين يف نظرة العامة ملنظامت املجتمع املدين يف البلدان
الخمسة .تم طرح سؤال عىل العموم عن مدى ثقتهم باألنواع املختلفة من منظامت املجتمع
املدين لحامية حقوق األفراد وحرياتهم 5؛ كام تم سؤالهم عن أي نوع من أنواع منظامت
6
املجتمع املدين ميثلهم أفضل من حيث مشاركة نفس األهداف والرغبات.
بشكل عام ،كان العموم يف األردن والكويت واملغرب أكرث ميالً ممن يف لبنان وتونس للثقة
يف منظامت املجتمع املدين لحامية حقوقهم وحرياتهم .يف األردن والكويت واملغرب ،كان
العموم أكرث ميالً مبرتني ونصف املرة للثقة يف منظامت املجتمع املدين من عدم الثقة بها.
عىل العكس من ذلك ،فإن العموم يف تونس ولبنان كانوا أكرث ميالً مبرتني لعدم الثقة يف
منظامت املجتمع املدين من الثقة بها .يتم التعرض ملناقشة هذه النتائج ،املوضحة يف الشكل
 ،22مبزيد من التفصيل يف التقارير القطرية أدناه.
اختلفت مستويات ثقة الجمهور إزاء أنواع معينة من منظامت املجتمع املدين يف البلدان
الخمسة .يف لبنان واملغرب ،كان األفراد أكرث ميال لذكر أنهم يثقون يف املنظامت غري الحكومية
أكرث من أنواع أخرى من املجموعات .من ناحية أخرى ،كان األفراد يف األردن وتونس أكرث
ميالً لإلشارة إىل االتحادات والنقابات بوصفها كيانات مدنية يثقون بها .كان الكويتيون أكرث
ميالً لإلشارة إىل املنظامت الدينية باعتبارها جديرة بالثقة .يف جميع البلدان ،كان العموم أقل
ميال للثقة يف املؤسسات االجتامعية؛ كام أن الشعور املفعم بانعدام الثقة يف املؤسسات
االجتامعية كان مرتفع ا ً يف البلدان الخمسة كلها.
باإلضافة إىل الشعور بالثقةُ ،س ِئ َل أفراد الجمهور عن أنواع املجموعات التي شعروا أنها

27%
الربملان
حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 5سؤال املسح :إىل أي مدى تثق يف [املنظامت غري الحكومية  /املنظامت الدينية  /االتحادات والنقابات  /املؤسسات االجتامعية /
التعاونيات  /املجموعات غري الرسمية] من حيث السعي لحامية حقوقك وحرياتك؟
 6سؤال املسح :من بني هذه الجهات ،من هي الجهة التي متثلك بشكل أفضل من حيث تقاسم نفس األهداف والرغبات؟ اإلجابات
املحتملة :املنظامت غري الحكومية  /املنظامت الدينية  /االتحادات والنقابات  /املؤسسات االجتامعية  /التعاونيات  /املجموعات غري الرسمية
 /غري ذلك [يُرجى تحديدها].
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‘‘

اختلفت
مستويات ثقة
الجمهور بأنواع
معينة من
منظامت املجتمع
املدين يف البلدان
الخمسة .يف لبنان
واملغرب ،كان
األفراد أكرث ميال
للثقة يف املنظامت
غري الحكومية أكرث
من أنواع أخرى
من املجموعات.

‘‘

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

متثلهم عىل أفضل وجه من حيث مشاركة نفس األهداف واملثل .كانت معظم اإلجابات يف
البلدان الخمسة كلها أكرث ميالً لتحديد املنظامت غري الحكومية بوصفها األكرث متثيالً :يف
املغرب ،ذكر  54٪من العامة أن املنظامت غري الحكومية متثل مصالحهم بشكل أفضل
مقارن ًة بأنواع أخرى من منظامت املجتمع املدين؛ كام هو الحال بـ  45٪يف الكويت و 42٪
يف األردن و  38٪يف لبنان و  34٪يف تونس .أيضً ا ،كان العموم يف الكويت واألردن ولبنان أكرث
ميالً لإلشارة إىل املجموعات غري الرسمية باعتبارها كيانات متثيلية ،بنسب بلغت  38٪و 37٪
و  32٪عىل التوايل .لعبت املجموعات غري الرسمية ،مثل هيئات تنسيق الطالب والجهات
املنظمة للحركات االحتجاجية ،وبدرجات متفاوتة ،دورا ً أساسياً يف الحركات املختلفة
املستندة للشارع التي أعادت تشكيل املشهد السيايس واالجتامعي يف السنوات األخرية يف
البلدان التي شملتها الدراسة.
تم ذكر النقابات ،وهي الهيئات التقليدية املمثلة للطبقة العاملة ،بوصفها كيانات متثيلية
من قبل النسبة األكرب من اإلجابات يف األردن وتونس ،بنسبة  23٪و  28٪عىل التوايل .تم
بشكل أكرب ذكر املنظامت الدينية بوصفها األكرث متثل أهداف ورغبات األفراد يف املغرب
(بنسبة  )23٪واألردن ()19٪؛ فيام كانت املؤسسات االجتامعية أبعد احتامالً من أن يُنظر
إليها بوصفها كيانات متثيلية ،حيث أشار إليها فقط  4٪يف لبنان و  1٪يف تونس من املستجيبني
من الجمهور بوصفها منظامت متثيلية.
تبني االختالفات بني مستويات الثقة والتمثيل أن الناس قد يثقون بجهات معينة المتالكها
القدرة واالستعداد للدفاع عن حقوقهم ضد تدخالت الدولة يف حني أنهم يعارضون قيمها
ورسالتها السياسية .أشارت البيانات النوعية املأخوذة من املقابالت مع مقدمي املعلومات
الرئيسيني ومناقشات مجموعات الرتكيز إىل أن املنظامت غري الحكومية املسجلة رسمياً
تتمتع بأعىل قدرة متثيلية من حيث قدرتها عىل أن تعكس تطلعات الناس وقيمهم ،عىل
الرغم من أن لدى الناس شكوك بشأن قدرتها عىل حامية الحريات والحقوق بصورة فعلية.
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الشكل 20

ثقة الجمهور يف جمعيات املجتمع املدين لحامية الحقوق والحريات

النسبة املئوية للمستجيبني يف جميع البلدان الخمسة مجتمعة مع أنهم يثقون بأنهم "بالكامل" أو "يثقون إىل حد ما" يف األنواع التالية من املجتمع املدين املؤسسات.

40%

42%

48%

د ينية

جامعات غري رسمية

منظامت غري حكومية

23%

34%

37%

مشاريع اجتامعية

تعاونيات

اتحادات

الشكل 21

معرفة الجمهور بأفضل منظامت املجتمع املدين متثيالً ملصالحهم

نسبة املشاركني يف جميع البلدان الخمسة مجتمعة مع ذكر أن املؤسسات التالية متثل مصالحهم.

18%

27%

43%

د ينية

جامعات غري رسمية

منظامت غري حكومية

6%

12%

17%

مشاريع اجتامعية

تعاونيات

اتحادات
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تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية
يف مقابل دور هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات يف املغرب

الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

املغرب

ملحة عامة

التعبري

املشاركة

36%
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منظامت املجتمع املدين

52%

أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين باستمرار إىل منظامت املجتمع املدين
بوصفها الجهات الرئيسية املتوقع منها حامية الحريات املدنية ( )73٪واألجدى للقيام بذلك
عب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن التوقع بأن املؤسسات
( .)88٪أيضاًَّ ،
الحكومية عىل جميع املستويات ( )73٪ينبغي أن تحمي الحريات املدنية ،عىل الرغم من
أن نسبة أصغر بكثري ذكرت أن املؤسسات الوطنية ( )40٪أو املؤسسات املحلية ( )35٪تفي
بالفعل بهذا الدور .يف الوقت نفسه ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بشكل
عام إىل األحزاب السياسية ( )34٪وقوات األمن ( )29٪باعتبارها ترض بحقهم يف الوصول إىل
الحريات املدنية .تُظهر البيانات أيضاً أن بعض أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املغربية يعتقدون أن قوات األمن ينبغي أن تضطلع بدور الحامية ،إال أنه بحسب تجربتهم،
فإن قوات األمن تلعب دورا ً ضارا ً بدالً من ذلك.

األعامل التجارية

47%

وصف غالبية املشاركني منظامتهم بأنها تعمل يف مجال التنمية االجتامعية ( )73٪أو الفنون
والثقافة ( ، )64٪مع نسب صغرية تنشط يف العمل البيئي ( )29٪وحقوق اإلنسان (.)22٪
تشتمل أنشطة املنظامت يف معظمها عىل التدريب وبناء القدرات ( )76٪أو التوعية (،)73٪
يف حني ينشط نصفها تقريباً ( )45٪يف مجال تقديم الخدمات؛ وما يقرب من الخمس ()22٪
تعمل يف مجال الرصد ،ونسبة أقل ( )18٪يف مجال حشد الدعم والدعوة.

3%

5%

7%
4%

احزاب سياسية

ضم املشاركون يف مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف املغرب  204من
أصحاب العالقة ميثلون بشكل أسايس منظامت مسجلة ( )94٪تعمل بشكل رئييس عىل
املستوى املحيل ( )52٪أو الوطني (( )32٪عىل عكس املستويات اإلقليمية أو الدولية) .كان
املشاركون يف املسح بشكل رئييس من أعضاء مجلس اإلدارة ( )39٪أو املؤسسني ( )38٪أو
أعضاء املنظمة ( .)30٪كان متوسط سنوات خربة املشاركني باالستطالع يف املجتمع املدين
اثنى عرش سنة .أفاد أكرث من نصف املشاركني أنهم شاركوا أيضاً يف مجموعات غري رسمية،
وشارك  2٪يف املنظامت الدينية أو األعامل االجتامعية.

88%

29%

33%

املؤسسات الحكومية

تعكس مسوحات أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين والجمهور تفاؤل املغاربة فيام
يتعلق بوصولهم إىل الحريات املدنية ،ودور الحكومة يف دعم اإلصالحات التمكينية إىل حد
كبري .مع ذلك ،ال تزال هناك تحديات .عىل وجه الخصوص ،ميكن تنفيذ القوانني واللوائح
بشكل أفضل لتمكني الحرية املدنية بالكامل.

53%

40%

40%

قوات األمن

التجمع

73%

9%

الزعامء الدينيني

53%

73%

18%

8%

9%
34%

25%

17%

7%

18%

املحامون

تكوين الجمعيات

=  %االعتقاد بأن املؤسسة هي يف الواقع تحمي الحقوق

وسائل اإلعالم

نسبة املستجيبني من الجمهور يف املغرب
الذين قالوا أنهم شعروا "بالحرية" يف مامرسة
الحريات املدنية األساسية التالية:

=  %االعتقاد بأن املؤسسة يف الواقع تقيد الحقوق

=  %نتوقع أن املؤسسة يجب أن تحمي الحقوق

1%

13%

الجهات املانحة /املنظامت الدولية

مقياس
الحريات املدنية

توقعات املستجيبني حول ما إذا كان يجب عىل املؤسسات حامية الحقوق مقابل ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل.

27%

22%

3%

29%

رأي الجمهور

يشري املسح الذي شمل العموم املغريب إىل أن املنظامت غري الحكومية واملنظامت الدينية واملجموعات غري الرسمية هي أكرث
من تحظى بالثقة 57٪ :و  49٪و  44٪من ااإلجابات عىل التوايل أشاروا إىل أنهم يثقون يف تلك الجهات لحامية حقوقهم
7
وحرياتهم.
فيام يتعلق مبؤسسات الدولة ،أشار  73٪ممن شملهم املسح أنهم يثقون بالجيش متاماً أو إىل حد ما لحامية حقوقهم .بحسب
االتجاه يف البلدان األخرى التي شملتها الدراسة ،حققت الرشطة نسبة ( )58٪كثاين أكرث املؤسسات التي تحظى بالثقة.
مسح رأي الجمهور يف املغرب كان أكرث انقساماً فيام يتعلق بدور السلطة القضائية يف حامية حقوق األفراد وحرياتهم .كانت
ردود أكرث من النصف بقليل ( )52٪إيجابية عن النظام القضايئ يف هذا الصدد؛ وكانت إحدى أبرز الشكاوى التي أثريت يف
مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت هي مسألة التدخل السيايس يف السلطة القضائية ،وبشكل خاص من قبل وزارة الداخلية.
أعرب عدد أقل من املشاركني يف املسح عن ثقتهم يف السلطات الحكومية املحلية ( )42٪والربملان ( .)30٪ميكن تفسري مستويات
الثقة املتدنية من خالل الضعف النسبي لهاتني املؤسستني يف النظام املغريب وقت إجراء املسح .أشارت مجموعات الرتكيز إىل
أن الغالبية ترى أن امللك هو السلطة التنفيذية الحقيقية ،مع كون الحكومة والربملان كأجهزة مساعدة بسلطات محدودة .يُنظر
إىل ملك املغرب ،خالفاً للجيش ،عىل أنه الضامن لالستقرار االجتامعي والسيايس :العديد من األشخاص الذين تم إجراء مقابلة
معهم أشار للملك عىل أنه “عامل توازن” أو “الشخص الذي يحمل العصا من الوسط”.

 7سؤال املسح :إىل أي مدى تثق يف [املنظامت غري الحكومية  /املنظامت الدينية  /االتحادات والنقابات  /الحركات والتجمعات االجتامعية والسياسية]
من حيث السعي لحامية حقوقك وحرياتك؟
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أهم النتائج:
حرية تكوين الجمعيات
يف املغرب

العدد التقريبي ملنظامت املجتمع
املدين املسجلة عىل الصعيد الوطني

*130,000

12%
النسبة املئوية ملنظامت
املجتمع املدين التي استغرق
تسجيلها أكرث من  90يو ًما

املصدر األكرث شيو ًعا لتمويل
:منظامت املجتمع املدين
تربعات فردية

حرية تكوين الجمعيات

ذكرت أغلبية كبرية ( )87٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح
أنهم عىل اطالع ( )46٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )41٪عىل القوانني املنظمة لحرية تكوين
الجمعيات.
أفاد املنتسبون إىل منظامت املجتمع املدين املسجلة بأنهم يواجهون تحديات خالل عملية
اإلخطار إلنشاء منظامتهم بصورة رسمية .أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املشمولة باملسح بشكل متكرر إىل أن املكتب الحكومي املختص يستغرق وقتاً طويالً أو
يتطلب تكاليف مرتفعة للوصول إليه؛ فيام متثل التحدي الثاين األكرث ذكرا ً يف صعوبة الحصول
عىل معلومات حول متطلبات التسجيل .باإلضافة إىل ذلك ،أفاد  39٪من املستجيبني أن األمر
استغرق من شهر إىل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم وثائق اإلخطار حتى تاريخ استالم وصل
التسجيل الرسمي؛ بينام أشار  12٪إىل أن األمر استغرق أكرث من ثالثة أشهر.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشار ممثلو منظامت املجتمع املدين إىل أن
تسجيل منظمة مجتمع مدين قد يبدو أمرا ً سهالً ومبارشا ً وفقاً للقانون ،ولكن من الناحية
العملية فإنه ميكن أن يستغرق شهورا ً .أشار العديد من املمثلني إىل الصعوبات يف تلبية
مقتضيات نظام اإلخطار القانوين .عىل سبيل املثال ،ذكر بعض املمثلني أن إخطاراتهم تم
رفضها إذا كان لدى أي من األعضاء املؤسسني سجالت جنائية ،يف حني ذكر آخرون أن
إخطاراتهم تم رفضها ألن جميع املؤسسني مل يتمكنوا من تقديم شهادات ميالد أصلية؛ عىل
الرغم من أن القانون ال ينص عىل أي معيار لذلك .أفادت املنظامت ذات االنتامء الديني
عىل وجه الخصوص أنها من املحتمل أن تواجه مشاكل :أحد املشاركني ،عىل سبيل املثال،
ذكر أن منظمته مل تتسلم وصل تسجيلها بعد ألن اسم املنظمة يشري إىل يشء من العالقة مع
الجامعات اإلسالمية يف البالد .يف مثل هذه الحاالت ،ميكن أن تعمل كجمعية ،ولكن ال ميكنها
فتح حساب مرصيف أو تلقي أموال كبرية ،مبا يف ذلك من الحكومة أو الجهات املانحة الدولية.
ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح حدا ً أدىن من املراقبة
الحكومية ألنشطتهم .ذكرت مجموعة صغرية فقط ( )9٪أن منظامتهم تعرضت لزيارات
مفاجئة من الحكومة .أفادت أغلبية كبرية ( )80٪من املستجيبني بأن الحكومة مل متنع
نشاطها؛ وعندما كانت هناك قيود حكومية محددة عىل األنشطة ،كان “البحث امليداين” هو
نوع النشاط األكرث تعرضاً للمنع.

يف مناقشات مجموعات الرتكيز ،ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أنه عىل الرغم من أن الحكومة قد اتجهت نحو
املزيد من االنفتاح ،فإن العمليات الرسمية ،مثل تغيري أعضاء مجلس اإلدارة أو إضافة أعضاء جدد ،تظل مرهقة وطويلة .كثريا ً
ما تستلزم مثل هذه التغيريات إجراء تحريات مفصلة عن الهوية والخلفية ،خاصة عندما يتعلق األمر بأعضاء مجلس اإلدارة أو
مؤسيس املنظمة ممن كانوا قد شاركوا يف نشاط سيايس .يف حني أن هناك مساحة أكرب ،عىل سبيل املثال ،إلنشاء منظامت مجتمع
مدين جديدة ،أشار أصحاب العالقة يف املقابالت إىل أن القيود ال تزال قامئة يف وجه “األصوات املؤثرة التي ميكن أن تعكر صفو
الوضع الراهن”.

حرية التعبري

ذكرت غالبية منظامت املجتمع املدين ( )85٪التي شملها املسح أنها عىل اطالع ( )53٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )35٪عىل
عبت أغلبية كبرية ( )88٪عن أنها شعرت بالحرية ( )34٪أو بالحرية إىل حد ما ()53٪
القوانني التي تنظم حرية التعبري .أيضاًَّ ،
يف التعبري عن آرائها يف الساحات العامة .ذكر القليل فقط أنه تم منعهم من التعبري عن رأي ما من جانب سلطة حكومية أو
مسؤول آخر ( )3٪أو من التعبري عن رأي ما ينتقد الحكومة (.)2٪
يف مجموعات الرتكيز واملقابالت ،فإن املشاركني الذين قالوا أنهم شعروا بحرية أقل للتعبري عن آرائهم كانوا غالباً أكرث وضوحاً
يف التعبري عن وجهات نظرهم السياسية ضد االنظام ملليك ،أو تجاه الوضع الراهن .تم ذكر الرقابة الذاتية لتجنب التهديدات
الرسمية وغري الرسمية بوصفها مامرسة شائعة؛ وذكر أحد املشاركني ،الذي ع َّرف نفسه عىل أنه من اإلسالميني ،قائالً“ :إنني شديد
الحرص فيام يتعلق مبا ميكن وما ال ميكن كتابته عىل وسائل التواصل االجتامعي”.
عندما يتعلق األمر بالوصول إىل املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت ،فإن عدد ضئيل فقط ( )2٪من أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين املشمولة باملسح ذكروا أنهم يواجهون تحديات يف الوصول إىل املحتوى عىل شبكة اإلنرتنت بسبب حجب املواقع
أو التطبيقات أو إزالتها .أيضاً ،ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين التجارب اإليجابية عندما يتعلق األمر بالوصول
إىل وسائل اإلعالم .الغالبية العظمى ( )86٪من منظامت املجتمع املدين ممن حاولت االتصال بوسائل اإلعالم أو القيام بأنشطة
التوعية اإلعالمية يف السنوات الخمس املاضية كان وصولها سهالً للغاية أو سهالً إىل حد ما .املنظامت التي واجهت تحديات
أشارت إىل عدم التجاوب أحد التحديات الرئيسية يف صعوبة الوصول إىل وسائل اإلعالم ،يليه رفض وسائل اإلعالم تغطية
فعاليات املنظمة.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز ،أشار الكثري من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املغربية إىل وجود قيود عىل حرية
التعبري  -وغريها من الحريات املدنية  -تنشأ من “الثالوث املقدس” :الدين والوطن وامللك .تؤكد البيانات النوعية عىل أن هذا
الثالوث يفهمه املغاربة عىل أنه يشتمل عىل خطوط حمراء مجتمعية وسياسية ال ميكن تجاوزها .عىل سبيل املثال ،فإن جامعة

بنا ًء عىل إحصائيات
رسمية حكومية
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وصف أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح حجم الوقت الذي يستغرقه تقديم التقارير إىل الحكومة.
من بني هؤالء ،ذكرت األغلبية أن األمر استغرق من  16إىل  24ساعة يف املتوسطكل شهر .ذكر حوايل الخمس ( )18٪أن األمر
استغرق أكرث من  32ساعة شهرياً .ذكرت نسبة كبرية من املستجيبني ( )42٪أنهم يستخدمون املساعدة القانونية أو مساعدة
أخرى من الخرباء الستكامل إعداد تقارير األنشطة والتقارير املالية.
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‘‘

أبدى أصحاب
العالقة يف
منظامت املجتمع
املدين تفاؤالً كبرياً
بشأن وصولهم إىل
الحق يف حرية
التجمع يف
املغرب ,وأن 44٪
منهم شاركوا يف
تجمع عام خالل
السنوات الخمس
املاضية.

العدل واإلحسان محظورة قانوناً بسبب أنها تشكك عالنية يف الرشعية الدينية والسياسية للملك
محمد السادس .أفاد امللحدون بأنهم مستهدفون بشكل خاص يف املغرب ،إىل جانب الشيعة
8
والناشطني اليساريني والناشطني يف مجال حقوق املرأة والشعب الصحراوي والشعب األمازيغي

حرية التجمع
أبدى أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين تفاؤالً كبريا ً بشأن وصولهم إىل الحق يف
حرية التجمع يف املغرب .ذكر غالبية املستجيبني يف املسح ( )82٪أنهم كانوا عىل اطالع
( )45٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )37٪عىل القوانني املنظمة لحرية التجمع  ،وأن  44٪منهم
شاركوا يف تجمع عام خالل السنوات الخمس املاضية .ذكر عدد ضئيل فقط ( )4٪أنه تم
منعهم من املشاركة يف التجمعات العامة .كانت الطريقة األكرث شيوعا ،من بني طرق أخرى،
ملنع تجمع عام هي قيام مسؤويل األمن بتفريق التجمع بعد أن يكون قد بدأ.
كل أولئك الذين ينظمون تجمعات عامة يتعني عليهم الحصول عىل تصاريح .وصف غالبية
( )83٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الذين تقدموا بطلبات للحصول عىل
تصاريح عملية تقديم الطلب بأنها معقدة .مع ذلك ،ذكر عدد ضئيل فقط ( )3٪أنهم ُمنعوا
من تنظيم تجمع عام .عالوة عىل ذلك ،ويف حني أفاد  31٪من أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين بأنهم شاهدوا حوادث تم فيها تفريق أو منع تجمعات عامة من قبل
مسؤولني حكوميني أو أمنيني ،فقد شاهد  36٪حوادث اتخذت فيها الحكومة اجراءات
لحامية التجمعات السلمية.
يف حني ينص القانون عىل منحها ،إال أن حرية التجمع محدودة يف املامرسة العملية بفعل
السياسات التنفيذية للحكومة .عىل سبيل املثال ،يف مناقشات مجموعات الرتكيز
واملقابالت ،ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أن جهات العمل الحكومية
قامت يف بعض الحاالت باستقطاعات من أجور املحتجني الشهرية عقاباً عىل مشاركتهم
يف املظاهرات .يستند هذا األمر إىل قرار مثري للجدل أصدرته الحكومة عام  2012يف عهد
رئيس الوزراء السابق بنكريان ينص عىل الخصم من أجور املوظفني الحكوميني الذين
يشاركون يف اإلرضاب عن العمل.

قيَّم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين جوانب مختلفة لحرية املشاركة يف املغرببشكل متباين .عندما يتعلق األمر
بالوصول إىل املعلومات ،فإن غالبية منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح الذين طلبوا معلومات من الجهات الحكومية
أفادوا أنهم متكنوا من الحصول عىل املعلومات والوثائق “يف معظم األحيان” ( ،)61٪يف حني متكن  19٪من الحصول عىل
املعلومات “ يف كل مرة “ .عدد قليل فقط من املستجيبني ( )5٪أفادوا أنهم مل يتمكنوا “أبدا ً” أو متكنوا “نادرا ً” من الحصول عىل
معلومات أو وثائق من الحكومة.
هناك إىل حد ما اتجاه أكرث تشاؤماً عندما يتعلق األمر بالبيئة القانونية ملشاركة العموم يف السياسات الوطنية والعمليات
الترشيعية .عىل الرغم من اإلصالحات القانونية األخرية يف البالد ،مثل سن القوانني التي تسمح لألفراد ومنظامت املجتمع املدين
بتقديم االقرتاحات والعرائض إىل الربملان ،فقد أفاد خُمس ( )20٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بأن القوانني يف
املغرب ال تنص عىل حق منظامتهم يف املشاركة يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية 9.ذكر أكرث من الثلث ( )39٪أن
القوانني تنص جزئياً فقط عىل هذه املشاركة .عىل املستوى املحيل ،كان أصحاب العالقة أكرث تفاؤالً :ذكر أكرث من الربع ()26٪
أن القانون ينص عىل دور تشاريك للمنظامت يف العمليات السياساتية املحلية ،يف حني ذكر ما يقرب من النصف ( )44٪أن
القانون ينص جزئياً فقط عىل هذا الدور.
يف الوقت نفسه ،أفاد غالبية منظامت املجتمع املدين أن منظامتهم مؤثرة ( )7٪أو مؤثرة إىل حد ما ( )53٪عىل السياسات
الوطنية والعمليات الترشيعية .أيضاً ،أفاد ما يقرب من ثالثة أرباع ( )72٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أن العالقة
بني منظامتهم والسلطات الوطنية هي عالقة تعاونية ،وليست عدائية أو تنطوي عىل تهديد أو غري موجودة .يبدو أن الحوار
مع السلطات الوطنية ليس ممكناً فحسب ،بل حدث عملياً :أفاد النصف تقريباً ( )44٪أنهم شاركوا يف حوار بشأن السياسات
مع السلطات الوطنية يف السنوات الخمس املاضية.
يف الوقت نفسه ،فإنه ميكن مالحظة أن الجهود املحلية البسيطة عند جمعها والبناء عليها ميكن أن تؤدي بصورة محتملة إىل
مجال أكرب للمشاركة العامة يف شكل
تغيريات كبرية يف السياسات الوطنية .التغيريات التي تم إدخالها عىل الدستور والتي تتيح ً
ا امللتمسات الترشيعية والعرائض كان لها بالتأكيد تأثري إيجايب عىل العالقة بني األفراد وكلٍ من السلطات الوطنية واملحلية ،كام
هو موضح يف نتائج املسح .مع ذلك ،فقد كشفت مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت عن اعرتاضات عىل ما تم تسميته
اصطالحاً “الخلل الدميقراطي يف النظام” ،مستشهدة بحقيقة أن الناشطني يحتاجون إىل  25,000توقيع لتقديم عريضة إىل
الربملان ،يف حني ميكن للربملانيني الدخول إىل الربملان بأصوات أقل ال تتجاوز  5,000صوت.

 9تم نرش قوانني االقرتاحات والعرائض ،القانون رقم  44-14املتعلق بأساليب ورشوط مامرسة حق تقديم العرائض إىل السلطات العمومية والقانون رقم  64-14بشأن تحديد رشوط وطرائق
مامرسة الحق يف تقديم االقرتاحات يف مجال الترشيع يف الجريدة الرسمية يف أغسطس  .2016تم إجراء مسوحات أصحاب العالقة يف يناير  ،2017يف الوقت الذي مل يتم فيه بعد تنفيذ القوانني
بالكامل ومل تكن منظامت املجتمع املدين قد استفادت منها .قد يساعد هذا يف توضيح ردود أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين.

‘‘

 8الشعب األمازيغي ،املعروف أيضاً بإسم الرببر ،هم عرقية منفصلة يف املغرب وقد تم منحهم حقوقًا لغوية
وثقافية معززة يف دستور سنة .2011

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املشاركة العامة

48

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

49

املغرب:
موقف الجمهور تجاه التربع
ملنظامت املجتمع املدين

21%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا
قيامهم بالتربع ملنظامت املجتمع
املدين يف السابق

54%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا أنه
من املرجح أن يقوموا بالتربع ملنظامت
املجتمع املدين يف املستقبل

األشخاص الذين يشرتكون يف املشاريع
هم األكرث احتامالً أن يقدمو تربعاتهم:

33%
األنشطة الخريية

31%
التنمية االجتامعية

15%
النمو اإلقتصادي
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حشد املوارد

وصف أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح قدرتهم عىل تعبئة
املوارد املالية باعتبارها تحدياً .املصدر الرئييس األكرث شيوعاً لتمويل منظامت املجتمع املدين
املغربية كان التربعات من األفراد ( )30٪والتمويل الحكومي املحيل ( )20٪ورسوم العضوية
()24٪؛ أما منظامت املجتمع املدين األخرى فقد ذكرت التمويل من الجهات املانحة األجنبية
( )6٪واألنشطة املدرة للدخل ( )6٪باعتبارها مصدرها الرئييس للتمويل .أفاد ما يقرب من
خمس ( )21٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بتلقي متويالت أجنبية ،حتى لو
مل يكن مصدر التمويل الرئييس للمنظمة ،وأفاد  6٪فقط بأن منظامتهم واجهت عىل الدوام
صعوبة يف تلقي التمويل من مصادر أجنبية .باملثل ،أفاد عدد صغري من املنظامت بأنه تم
رفض منحها ترصيح لجمع التربعات من العموم ( )2٪أو تم حرمانها من التمويل من مصدر
حكومي محيل أو وطني (.)4٪
عىل الرغم من أن لدى الحكومة املغربية ميزانية لدعم منظامت املجتمع املدين املحلية،
وفقاً ملجموعات الرتكيز واملقابالت ،فإن الكثري من املنظامت ال تعرف بشأن هذه امليزانية أو
ال تستطيع الوصول إليها .أيضاً ،أشار املشاركون يف مجموعات الرتكيز يف العاصمة الرباط إىل
أن األموال الحكومية غالباً ما يتم توجيهها إىل منظامت املجتمع املدين عىل أساس انتامءاتها
السياسية .يف حني أشار املشاركون يف املسح إىل أنهم واجهوا بعض الصعوبات يف الوصول إىل
التمويل الدويل ،أفاد بعض املشاركني يف مجموعات الرتكيز واملقابالت أن بعض املنظامت
املمولة من جهات أجنبية تتعرض لتحقيقات حكومية حول مصادر متويلها وعالقاتها مع
الجهات املانحة األجنبية .نتيجة لهذه الرقابة ،شعرت منظامت املجتمع املدين بالضغط
لتفكر يف مصادر بديلة للتمويل واملزيد من األنشطة املدرة للدخل.

تخفيف القيود عىل حرية تكوين الجمعيات:
تبسيط عمليات التسجيل

من القيود الشائعة عىل حرية تكوين الجمعيات هي العملية املعقدة التي متر بها منظامت املجتمع املدين لتسجيلها .ميكن أن
تتضمن خطوات تبسيط هذه العملية عىل التايل:
•إنشاء منصات توفر لألفراد سهولة الوصول إىل املعلومات املتعلقة بإنشاء الجمعيات.
•العمل بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لبناء قدرات موظفيها ودعمها بالبنية التحتية التقنية الالزمة لجعل
العملية أكرث سهولة وأكرث كفاءة.
•التفاعل مع مبادرة الحكومة اإللكرتونية ألمتتة عملية التسجيل ،مام يتيح خيار تتبع بحيث تتمكن منظامتاملجتمع
املدين من تتبع تطورات عملية تسجيلها

تخفيف القيود عىل حرية التعبري:
الرتكيز عىل املنصات املستقلة

بشكل عام ،فإن هنا حاجة إىل املزيد من األصوات واملنصات املستقلة لتمكني وحامية حرية املجتمع املدين يف التعبري.
عىل سبيل املثال:
•إنشاء املزيد من املنصات اإلعالمية املستقلة عىل شبكة اإلنرتنت مبا يف ذلك املدونات وصفحات فيسبوك
وقنوات يوتيوب وقنوات التلفزيون عىل شبكة االنرتنت كبدائل لوسائل اإلعالم التقليدية الخاضعة للسيطرة
السياسية.
•زيادة حجم التعاون مع الصحفيني لتغطية الفعاليات والتجمعات واألنشطة األخرى التي تنظمها منظامت
املجتمع املدين.

تخفيف القيود عىل حرية التجمع:
االستفادة من املساحات والشبكات املوجودة

•يتحدث املغاربة عن نطاق واسع من املساحات للفعاليات الثقافية والدينية والرياضية .ميكن االستفادة من
هذه املساحات يف األنشطة والفعاليات املوسعة من أجل زيادة تعزيز اإلملام بحقوق التجمع واحرتامها.

آليات التخفيف من القيود املفروضة عىل الحريات
املدنية يف املغرب

ردا ً عىل سؤال حول أولويات منظامت املجتمع املدين للتغلب بفعالية عىل القيود املفروضة
عىل الحريات املدنية يف املغرب ،أشار أصحاب العالقة املشمولني باملسح بشكل متكرر
( )74٪إىل الحاجة إىل بناء القدرات الداخلية لتعزيز املنظامت .أيضاً ،أشار أكرث من النصف
( )59٪إىل الدعوة إىل اإلصالح القانوين والسيايس بوصفه مجاالً يحظى باألولوية ،فيام حدد
أكرث من الثلث ( )36٪تعزيز املشاركة مع وسائل اإلعالم .خالل مناقشات مجموعات الرتكيز
واملقابالت ،اقرتحت منظامت املجتمع املدين آليات التخفيف التالية للحد من تأثري القيود
القانونية والتحديات األخرى عىل الحريات املدنية يف املغرب:
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•ميكن أن تقوم منظامت املجتمع املدين أيضاً بإرشاك املسؤولني العسكريني واألمنيني الذين يُنظر إليهم عىل أنهم
حامة محتملني للحريات املدنية ،وذلك ملساعدتهم عىل فهم أفضل لحقوق املغاربة يف التجمعو الطريقة األمثل
ملواءمة مامرساتهم التنفيذية.
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الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

تونس

تخفيف القيود عىل املشاركة العامة:
فكر وطنياً واعمل محلياً

•التوعية بشأن اآلليات القامئة للمشاركة العامة ،مثل حق األفراد واملنظامت لتقديم االقرتاحات والعرائض
إىل الربملان.

مقياس الحريات
املدنية

•توسيع نطاق تأثري منظامت املجتمع املدين عىل املستوىالوطني عن طريق بناء وتوسيع االئتالفات مع املنظامت
األخرى .ميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تستفيد من هذا التعاون لربط املبادرات املحلية بالحمالت الوطنية،
والدفع باتجاه إحداث تغيريات أكرب وتعزيز املشاركة عىل املستوى الوطني.

نسبة املستجيبني من الجمهور يف تونس الذين
قالوا إنهم شعروا "بالحرية" يف مامرسة الحريات
املدنية األساسية التالية:

•تطوير دوائر منظامت املجتمع املدين لتعزيز املشاركة العامة .عىل سبيل املثال ،ميكن أن تقوم منظامت املجتمع
املدين باالنخراط مع السلطات املحلية والبلدية وبناء رشاكة معها لعقد االجتامعات العامة وغريها من الفعاليات،
مبا يف ذلك استخدام املرافق الحكومية ،بغرض إرشاك األفراد بشكل مبارش .سيؤدي هذا األمر أيضاً إىل زيادة
الثقة يف منظامت املجتمع املدين وتويل األفراد لزمام املبادرة يف عمليات وضع القوانني والسياسات التي تشارك
فيها منظامت املجتمع املدين.
•االنخراط مع الربملانيني لتنظيم املزيد من املناقشات العامة حول السياسات الوطنية ،وفتحها أمام الجمهور
وليس فقط أصحاب العالقة الذين يعملون عىل تطوير السياسات.

تكوين الجمعيات

61%

تخفيف القيود عىل حشد املوارد:
االستفادة من آليات التمويل املستدام

•تثقيف منظامت املجتمع املدين حول كيفية الوصول إىل ميزانية الحكومة لدعم أنشطتها.
التجمع

•التشجيع عىل وضع معايري واضحة وعمليات شفافة يف إدارة التمويل الحكومي ملنظامت املجتمع املدين.

66%

•االنخراط مع املجالس املحلية (البلديات) يف عمليات إعداد موازناتها وحثها عىل تحديد أولويات اإلنفاق لصالح
منظامت املجتمع املدين وحامية الحريات املدنية.
•تعزيز العالقة بني منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص لصالح دعم متويل منظامت املجتمع املدين.
•انشاء األعامل واملؤسسات االجتامعية ( )social enterpriseكشكل ذايت االستدامة ملنظامت املجتمع املدين.

التعبري

•تحسني البيئة القانونية لتمكني منظامت املجتمع املدين من استخدام التمويل الجامعي ()crowdsourcing
عرب اإلنرتنت إلعالة نفسها مالياً.

58%

املشاركة

53%

ملحة عامة

لعب املجتمع املدين دورا ً قيادياً يف الدفع باإلصالحات الدستورية والقانونية يف تونس ،فيام
الربملان والحكومة يلعبان أدوارا ً داعمة بشكل كبري .يف حني ال تزال القيود قامئة ،فإن 28٪
فقط من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين حددوا القوانني والقواعد واللوائح
لتكون من بني التهديدات الرئيسية للحريات املدنية؛ فيام أشارت نسب أكرب إىل الفساد
( )78٪والتفاوت السيايس ( )45٪باعتبارها أكرب التهديدات.
تم إجراء مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف تونس مبشاركة  100من
أصحاب العالقة ميثلون منظامت املجتمع املدين العاملة عىل الصعيدين املحيل والوطني.
كانت جميع منظامت املجتمع املدين املمثَلة ،باستثناء واحدة ،منظامت مسجلة .معظم
املنظامت تنشط يف مجاالت التنمية االجتامعية ( )42٪والفنون والثقافة ( )40٪والبيئة
( )31٪وحقوق اإلنسان ( .)30٪األنشطة التي نفذتها عينة املنظامت شملت يف الغالب
التوعية ( )64٪والتدريب وبناء القدرات ( ،)57٪فضالً عن حشد الدعم و املنارصة/املدافعة
( )37٪وتقديم الخدمات ( .)35٪كان املستجيبون يف املسح بشكل رئييس من املؤسسني
( )51٪وأعضاء مجلس اإلدارة ( )44٪الذين اضطلعوا بدور نشط يف املجتمع املدين ملدة 11
عاماً يف املتوسط ،ويشارك معظمهم يف عضوية الجمعيات ومنظامت املجتمع املدين املعنية
بالقضايا االجتامعية والعلمية والثقافية.
ذكر الثلث ( )65٪من أصحاب العالقة يف املجتمع املدين إنهم يعتربون منظامت املجتمع
املدين مسؤولة عن النهوض بالحريات املدنية والسياسية ،يف حني أن أغلبية أكرب ()86٪
أشارت إىل أن منظامت املجتمع املدين تساعد عملياً يف حامية هذه الحريات .يف حني أن
نسبة كبرية من منظامت املجتمع املدين ترى أن األحزاب السياسية ( )51٪واملؤسسات
الحكومية ( )42٪تتحمل املسؤولية عن النهوض بالحريات املدنية والسياسية ،فإن  39٪من
اإلجابات أشارت إىل أن األحزاب السياسية أرضت عملياً أو منعت الوصول إىل الحقوق
املدنية والسياسية.

رأي الجمهور

عكست مسوحات العموم انعدام الثقة يف الجهات املدنية الفاعلة يف تونس .غالبية من
شملهم املسح ال يثقون يف كل أشكال الجهات املدنية الفاعلة .كان انعدام الثقة أكرث شيوعاً
بشكل خاص ( 96٪من املستجيبني) فيام يتعلق باملؤسسات االجتامعية.
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تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية
يف مقابل دور هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات يف تونس

النتائج الرئيسية:
حرية تكوين الجمعيات
يف تونس

توقعات املستجيبني حول ما إذا كان يجب عىل املؤسسات حامية الحقوق مقابل ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل
=  %االعتقاد بأن املؤسسة يف الواقع تقيد الحقوق

=  %نتوقع أن املؤسسة يجب أن تحمي الحقوق

=  %االعتقاد بأن املؤسسة هي يف الواقع تحمي الحقوق

65%

منظامت املجتمع املدين

األعامل التجارية

احزاب سياسية

املؤسسات الحكومية

قوات األمن

13%

الزعامء الدينيني

21%

8%

12%

9%

2%

وسائل اإلعالم

6%
6%

24%

23%

13%
20%
39%

20%

15%

محامون

5%

86%

21%

3%

27%

الجهات املانحة /املنظامت الدولية

51%
42%

33%

24%

العدد التقريبي ملنظامت املجتمع
املدين املسجلة عىل الصعيد الوطني

5%

23%

*120,000

بالنسبة ملؤسسات الدولة ،فقد أعرب التونسيون عن قدر أكرب من الثقة يف الجيش والرشطة لحامية حرياتهم ،حيث ذكر 80٪
عب  15٪فقط عن ثقتهم يف السلطات الحكومية
أنهم يثقون بالجيش ،بينام أعرب أكرث من النصف ( )52٪عن ثقتهم يف الرشطةَّ .
عب من
املحلية لحامية حقوقهم وحرياتهم  -وهو أدىن مستوى من الثقة يف املؤسسات يف البلدان الخمسة التي شملها التقييمَّ .
شملهم البحث أيضاً عن مستويات منخفضة من الثقة يف السلطة الترشيعية ( )27٪والسلطة القضائية (.)35٪

15%
النسبة املئوية ملنظامت
املجتمع املدين التي استغرق
تسجيلها أكرث من  90يو ًما

عب التونسيون عن خيبة أملهم يف مسار ما بعد الثورة يف البالد وقلقهم من أن النخبة
يف مجموعات الرتكيز واملقابالتّ ،
االقتصادية كانت تتكيف وتعود إىل الظهور كمدافع عن السلطة .أدى عجز الحكومة عن إحداث إصالحات ملموسة  -خاصة
فيام يتعلق بالقضاء عىل الفساد  -إىل انتكاس الثقة يف كل من الربملان والسلطة التنفيذية .أيضاً ،أعرب الذين شملتهم الدراسة
عن قلقهم إزاء عدم استقاللية القضاء ،وسلط عدد من األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم الضوء عىل حقيقة أن تونس
ال تزال تخضع لقانون الطوارئ الذي كان موجودا ً قبل الثورة ،مام يرتك األفراد خاضعني لسلطات حكومية واسعة النطاق ميكن
توظيفها بشكل تعسفي لتقليص الحقوق والحريات.

املصدر األكرث شيو ًعا لتمويل
:منظامت املجتمع املدين
تربعات فردية

حرية تكوين الجمعيات

يشري مسح رأي الجمهور إىل أنه يُنظر إىل حرية تكوين الجمعيات باعتبارها متاحة عىل
نطاق واسع :ثالثة من أصل خمسة ( )61٪من املستجيبني من الجمهور يف تونس يعتربون
أنفسهم أحرارا ً أو أحرار جزئياً يف مامرسة حقهم يف تكوين الجمعيات  -وهو أعىل معدل بني
البلدان التي شملتها الدراسة.
مع ذلك ،ويف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشار أصحاب العالقة إىل أن السلطات
منعت الجمعيات التي تتعامل مع املسائل الحساسة مثل مساءلة الدولة أو الفساد أو
السلوك الجنيس أو املخدرات من التسجيل .أيضاً ،أشار األشخاص الذين تم إجراء مقابالت
معهم إىل أن عملية التسجيل يف تونس تعوقها القدرات املؤسسية املتدنية لدى املسؤولني
عن التسجيل ،وأن املوارد البرشية والفنية غري الكافية غالباً ما تؤدي إىل تأخريات يف التسجيل.
مع ذلك ،اتفقت األغلبية عىل أن منظامت املجتمع املدين قد انترشت يف تونس منذ الثورة.
اعترب الكثري من األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم أن ازدياد عدد منظامت املجتمع
املدين ميثل تحدياً وليس ميزة للفاعلية السياسية للمجتمع املدين التونيس ،مع مالحظة أن
التونسيني يشعرون بالقلق من املساعدات الخارجية التي ت ُغرق البالد وتحل محل قطاع
مجتمع مدين أكرث رسوخاً.

حرية التعبري

ذكرت أغلبية كبرية ( )96٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الذين شملهم املسح أنهم كانوا عىل اطالع ( )67٪أو
عىل اطالع إىل حد ما ( )29٪عىل القوانني املنظمة لحرية تكوين الجمعيات.
* بنا ًء عىل إحصائيات
رسمية حكومية
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عىل الرغم من القانون املمكن ملنظامت املجتمع املدين يف البالد ،فقد حدد أصحاب
العالقة يف منظامت املجتمع املدين بعض القيود عىل حرية تكوين الجمعيات املتصلة
باملامرسات واإلجراءات التنفيذية .كان التح ّدي األكرب للتسجيل الذي تم ذكره مرارا ً،
والذي أشار إليه  27٪من أصحاب العالقة ،يتمثل يف تأخر ردود الحكومة مبا يتجاوز ما
ينص عليه القانون ،فيام ذكر  12٪أن األمر استغرق أكرث من ستة أشهر من التاريخ الذي
قدمت فيه منظمتهم وثائق اإلخطار للمرة األوىل حتى تم تسجيل املنظمة رسمياً .أيضاً،
وصف حوايل الخُمس ( )18٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الوصول إىل
مكتب التسجيل باعتباره مستهلكاً للوقت ومكلفاً؛ وقد يكون ذلك بسبب أنه يتعني عىل
منظامت املجتمع املدين خارج تونس السفر إىل العاصمة لتقديم وثائقها الخاصة باإلخطار
لدى رئاسة الوزراء .ذكر حوايل ربع أصحاب العالقة الذين شملهم املسح ( )24٪أن
منظامتهم قد تعرضت لزيارات مفاجئة من مسؤولني حكوميني أو أمنيني ،إما يف مقر
املنظمة أو يف موقع تنفيذ أنشطة املنظمة.
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أفاد الغالبية ( )91٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الذين شملهم املسح
يف تونس إىل أنهم عىل اطالع ( )47٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )44٪عىل القوانني التي
تنظم حرية التعبري .أشارت األغلبية الساحقة ( )97٪من أصحاب العالقة يف منظامت
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‘‘

عرب  97%من
أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع
املدين املشمولة
باملسح إىل أنهم
يشعرون بالحرية.
عىل خالف
نظرائهم يف
املغرب واألردن،
مل يحدد أصحاب
العالقة التونسيون
خطوطاً حمراء
واضحة املعامل
ملا ال ميكن
مناقشته علناً.

‘‘
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املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل أنهم يشعرون بالحرية ( )72٪أو بالحرية إىل حد ما
( )25٪يف مناقشة آرائهم عالنية يف األماكن العامة .عىل خالف نظرائهم يف املغرب واألردن،
مل يحدد أصحاب العالقة التونسيون خطوطاً حمراء واضحة املعامل ملا ال ميكن مناقشته
علناً .مع ذلك ،فقد أشاروا إىل أن املوضوعات املتعلقة باملثلية الجنسية واملخدرات وفساد
النخب املرتبطة بالنظام القديم ال تزال حساسة .يبدو أن الغالبية توافق عىل أن الخطوط
الحمراء السابقة قد ألغيت رسمياً ،لكن املكاسب التي تحققت فيام يخص حرية التعبري
مل يتم بلورتها بشكل كامل.
فقط نسبة صغرية من أصحاب العالقة املشمولني باملسح ( )9٪ذكروا أن منظامتهم قد
ُم ِنعت من التعبري عن اآلراء من جانب سلطة تتبع الدولة أو سلطة حكومية .حاولت معظم
املنظامت ( )88٪املمثلة يف مسح أصحاب العالقة القيام بأنشطة التوعية اإلعالمية يف
السنوات الخمس املاضية؛ ووصف غالبية ( )81٪أصحاب العالقة املشمولني باملسح الوصول
إىل وسائل اإلعالم يف تونس بأنه “يسهل الوصول إليها” أو “ميكن الوصول إليها إىل حد ما”؛
فيام ذكر  19٪أنه كان من الصعب الوصول إىل وسائل اإلعالم كمنظمة مجتمع مدين .يتمثل
أحد التحديات الرئيسية أمام الوصول إىل وسائل اإلعالم يف تونس هو عدم التجاوب من
جانب وسائل اإلعالم .أشار أصحاب العالقة أيضاً إىل التحديات املتعلقة بوسائل اإلعالم التي
يتم تسييسها وتقوم بعرض وجهات نظر متحيزة سياسياً.

حرية التجمع

شارك معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف تونس يف تجمع عام ،إال أنهم
وصفوا أيضاً مامرسة حرية التجمع بوصفها تخضع للتقييد بقدر أكرب من الحريات املدنية
األخرى ،إىل حد كبري عن طريق املامرسات التنفيذية مثل إصدار تصاريح التجمع أو
تهديدات الرشطة.

ذكر معظم أصحاب العالقة املشمولني باملسح ( )85٪أنهم كانوا عىل اطالع ( )41٪أو عىل
اطالع إىل حد ما ( )44٪عىل القانون الذي ينظم التجمعات العامة ،وشارك معظمهم ()78٪
يف احتجاج أو مظاهرة أو أي تجمع عام آخر يف السنوات الخمس املاضية .من بني أولئك
الذين نظموا أو حاولوا تنظيم تجمع ( )34٪وقدموا طلباً للحصول عىل ترصيح ،جميعهم
وصفوا عملية الحصول عىل ترصيح بأنها معقدة أو معقدة للغاية .ذكر واحد من كل ستة
أشخاص ( )16٪أنه تم منعهم من املشاركة يف تجمع عام خالل السنوات الخمس املاضية،
ويرجع ذلك بشكل رئييس إىل تفريق التجمع من قبل مسؤولني أمنيني .مع ذلك ،أفادت
نسب متامثلة من أصحاب العالقة بأنهم شاهدوا حوادث قامت فيها الحكومة بتفريق
تجمعات عامة ( )59٪كأولئك الذين شاهدوا قيام الحكومة بحامية تجمعات عامة (.)54٪
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بالتايل ،وعىل الرغم من الحاالت التي تقوم فيها مبنع حرية التجمع ،فإنه ال يزال يُنظر إىل الحكومة عىل أنها تحمي تجمعات
يف كثري من الحاالت .عالوة عىل ذلك ،فإن العدد الكبري نسبياً من أولئك الذين شهدوا أي نوع من أنواع الحوادث قد يعكس
العدد الكبري الذي متكن يف األساس من املشاركة يف أي تجمع.
كذلك ،تباينت اآلراء التي عرب عنها أصحاب العالقة يف املناقشات واملقابالت :أشاد بعض الناشطني بالحرية شبه الكاملة يف هذا
املجال ،مستشهدين بحقيقة أنهم يحتاجون فقط إىل تقديم إخطار مسبق قبل ثالثة أيام إىل وزارة الداخلية يحددون فيه وقت
ومكان االحتجاج ،يف حني أن اآلخرين كانوا أكرث تعبريا ً عن القلق ،مشريين إىل أن هذه الحرية تعتمد عىل موضوع ومكان
االحتجاج .عىل نحو ما ُذكِر أعاله ،فإنه ال يزال هناك قانون طوارئ معمول به يف تونس ،وذكر العديد من األشخاص الذين تم
إجراء مقابالت معهم أن السلطات الواسعة النطاق املمنوحة لجهاز أمن الدولة استخدمت يف بعض األحيان لحظر أو تفريق
املظاهرات املرشوعة.

املشاركة العامة

ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف تونس العقبات التي تحول دون وصولهم إىل املشاركة العامة .من بني هؤالء
الذين شملهم املسح الذين حاولوا الحصول عىل معلومات من الحكومة ،ذكر خُميس املستجيبني ( )40٪أنهم متكنوا من
الحصول عىل املعلومات أو الوثائق “يف بعض األحيان” ،يف حني ذكر ( )20٪أنهم “نادرا ً” ما نجحوا يف ذلك أو أنهم مل ينجحوا
“أبدا ً”.
أجاب حوايل  80٪من املشاركني يف مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بأن القانون إما ال يسمح ( )42٪أو يسمح
جزئياً ( )38٪مبشاركتهم يف صنع السياسات و الترشيع عىل املستوى الوطني ،يف حني ذكر  13٪منهم أنه بالفعل يسمح لهم
باملشاركة .غري أن هذه اآلراء تتغري بدرجة كبرية عند الحديث عن املشاركة عىل املستوى املحيل بدالً عن املستوى الوطني :ذكر
أكرث من خُميس املستجيبني ( )41٪من أصحاب العالقة أن القانون يسمح ملجموعاتهم باملشاركة يف السياسات املحلية والعمليات
الترشيعية ،أو يسمح جزئياً ( )29٪بهذه املشاركة .وفقاً ملجموعات الرتكيز واملقابالت ،فإن االحساس باالستبعاد السيايس ،عىل
نحو ما تم توضيحه أعاله فيام يتعلق بعدم الثقة يف املؤسسات الحكومية ،هو أمر شائع بشكل خاص بني الشباب التونيس،
ومازال يقوض االنجازات املتعلقة باملشاركة املدنية.
عىل الرغم من حقيقة أن معظم اإلجابات أشارت بأن القانون ال يسمح أو يسمح جزئياً مبشاركتهم يف السياسات الوطنية
والعمليات الترشيعية ،إال أن معظم أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ذكروا أن منظامتهم كانت قادرة عىل لعب دور
مؤثر ( )12٪أو مؤثر إىل حد ما ( )50٪فيعملية صنع السياسة و الترشيع .أيضاً ،وصف معظمهم ( )64٪عالقة منظمتهم
بالسلطات الوطنية بأنها عالقة تعاونية .أقل من الخمس ( )18٪وصفوا العالقة بأنها غري موجودة ،وتقريباً مل يصف أياً منهم
( )4٪عالقتهم بالحكومة عىل أنها عدائية أو تنطوي عىل تهديد.
ذكر حوايل نصف أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ( )45٪أن منظامتهم شاركت يف حوار من نوع ما مع السلطات
الوطنية يف السنوات الخمس املاضية .ذكر أقل من خُمس أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين التونسية ( )17٪أنهم
ُم ِنعوا من املشاركة يف الحوارات بشأن السياسات أو االنخراط مع السلطات الوطنية؛ ومن بني هؤالء ،فإن غالبيتهم ذكروا أنه
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تونس:
موقف الجمهور تجاه
التربع ملنظامت
املجتمع املدين
12%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا
قيامهم بالتربع ملنظامت املجتمع
املدين يف السابق

15%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا أنه
من املرجح أن يقوموا بالتربع ملنظامت
املجتمع املدين يف املستقبل

األشخاص الذين يشرتكون يف املرشوعات
هم األكرث احتامالً أن يدعموا تربعاتهم:

35%
األنشطة الخريية

24%
التنمية االجتامعية

21%
النمو اإلقتصادي
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مل يتم إبالغهم باالجتامعات أو الفعاليات العامة مسبقاً .يف مجموعات الرتكيز واملقابالت،
أشار أصحاب العالقة إىل أن املشاركة ال تحدث دامئاً من خالل الحوار الرسمي ،عىل سبيل
املثال ،فقد ذكروا أن الربملان نظم أحياناً جلسات مفتوحة غري رسمية ودعا ممثيل املجتمع
املدين للمشاركة يف مناقشات مع الربملانيني.

مجموعات الرتكيز واملقابالت ،اقرتحت منظامت املجتمع املدين آليات التخفيف التالية للحد من تأثري القيود القانونية
والتحديات األخرى عىل الحريات املدنية يف تونس:

حرية تكوين الجمعيات:
املساعدة يف تنظيم عملية التسجيل

الكثري من منظامت املجتمع املدين حددت التحديات املتعلقة بعملية التسجيل .ميكن أن تشمل جهود التخفيف من هذه
التحديات ما ييل:

حشد املوارد

حدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بعض العقبات التي تحول دون قدرتهم
عىل حشد املوارد املالية .وصف معظم أصحاب العالقة التمويل األسايس ملنظمتهم بأنه يأيت
من مصادر محلية ،سوا ًء من التربعات الفردية ( )35٪أو التمويل الحكومي املحيل ( )12٪أو
التمويل من القطاع الخاص املحيل ( .)6٪مع ذلك ،ووفقاً ملا ذكره ما يقرب من نصف ()47٪
املستجيبني من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ،فإن القانون يفرض قيودا ً عىل
قدرة منظامتهم عىل الوصول إىل التمويل املحيل .ذكر خُمس املستجيبني تقريباً ( )19٪أنه
تم حرمان منظامتهم من الحصول عىل التمويل من مصدر حكومي محيل ،عىل سبيل املثال،
ذكر  6٪أنه تم رفض منح منظامتهم ترصيحاً لجمع التربعات العامة.
ذكر ما يقرب من خُميس أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ( )38٪أن منظامتهم
تتلقى متويالً أجنبياً ،فيام ذكر الربع منهم تقريباً ( )24٪أن التمويل األجنبي هو مصدر
متويلها األسايس .يف املقابالت ومجموعات الرتكيز ،كان أصحاب العالقة أقل شعورا ً بالقلق
بشأن القيود القانونية املفروضة عىل التمويل األجنبي ،مثل االشرتاط عىل أن ترصح املنظامت
املسجلة علناً عن أي متويل تتلقاه من خارج تونس .عوضاً عن اعتبار هذا األمر إشكالياً ،فإن
أصحاب العالقة الذين تم إجراء مقابالت معهم ينظرون إىل هذا األمر بوصفه خطوة إيجابية
لتعزيز املساءلة والشفافية يف أوساط منظامت املجتمع املدين.

•جعل املعلومات املتعلقة بعملية التسجيل ومتطلباته أكرث وضوح ا ً وأكرث سهولة وميكن الوصول إليها.
•تضمني معلومات عن كيفية قيام منظامت املجتمع املدين بالطعن يف حال رفض إخطارات تسجيلها.
•بناء قدرات موظفي الوزارة املختصة بعملية التسجيل لجعل العملية أرسع وأقل تعقيدا ً.
•نقل عملية التسجيل إىل اإلنرتنت ملساعدة منظامت املجتمع املدين عىل تجنب استهالك الوقت والقيام بزيارات
متعددة إىل مكتب الوزارة.

حرية التعبري:
االستفادة من البيئة الداعمة والتمكينية

لدى منظامت املجتمع املدين التونسية وأفراد الجمهور شعور إيجايب كبري بشأن وصولهم إىل الحق يف حرية التعبري يف تونس.
من املمكن تعزيز املكاسب التي تحققت فيام يخص حرية التعبري كام ييل:
•دعم إنشاء منصات إعالمية مستقلة عىل اإلنرتنت وبشكل مطبوع عىل حد سواء.
•االستفادة من املشهد الثقايف النشط وامللتزم يف تونس للبدء يف معالجة املوضوعات الحساسة املتبقية ،مثل
السياسة والدين السلوك الجنيس.

حرية التجمع:
متكني وحامية التجمعات السلمية

•االنخراط مع السلطات عىل املستوى املحيل للعمل عىل إنشاء املساحات العامة التي من شأنها أن تتيح ساحات
ألغراض التجمع يكون الوصول إليها أكرث سهولة.
•العمل مع السلطات األمنية لتعزيز معلوماتها حول مسؤولياتها يف حامية التجمعات والحاالت املحدودة التي
قد يتم فيها عرقلة التجمع أو تفريقه.

آليات التخفيف من القيود املفروضة عىل الحريات
املدنية يف تونس

ردا ً عىل سؤال حول أولويات منظامت املجتمع املدين للتغلب بفعالية عىل القيود
املفروضة عىل الحريات املدنية يف تونس ،حددت معظم املنظامت ( )68٪الحاجة إىل بناء
القدرات الداخلية يف أوساط املنظامت .أشارت أكرث من نصف املنظامت ( )55٪إىل
الحاجة إىل تعزيز املنارصة لإلصالح القانوين والسيايس ،فيام ذكرت نصفها ( )48٪أن تعزيز
مشاركة منظامت املجتمع املدين مع وسائل اإلعالم متثل أولوية أيضاً .خالل مناقشات
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الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

لبنان

املشاركة العامة:
الوصول إىل املعلومات وبناء االئتالفات

•بناء الوعي لدى منظامت املجتمع املدين و العموم حول القانون التونيس بشأن الحق يف الوصول إىل املعلومات.
دعم إنشاء آليات جديدة لتسهيل عملية االستجابة لطلبات املعلومات ،وبناء قدرات املسؤولني الحكوميني
لتطبيق القانون بشكل كامل وعادل.

مقياس
الحريات املدنية

•تشكيل ائتالفات من منظامت املجتمع املدين لدعم املشاركة يف والتأثري عىل عملية صنع السياسة و الترشيع
عىل املستوى الوطني.

نسبة املستجيبني من الجمهور يف لبنان
الذين قالوا أنهم شعروا "بالحرية" ملامرسة
الحريات املدنية األساسية التالية:

•االستفادة من العالقات القامئة بني منظامت املجتمع املدين واملسؤولني عىل املستويني املحيل و الجهوي للدفع
بالتغيري عىل املستوى الوطني.

حشد املوارد:
استكشاف سبل بديلة لحشد الدخل

•إدراج مؤسسات القطاع الخاص يف جلسات التخطيط اإلسرتاتيجي وخطط املشاريع لتشجيع توليها زمام املبادرة
ومساهامتها يف حامية الحريات املدنية.

تكوين الجمعيات

60%

•العمل مع املسؤولني الحكوميني املحليني والوطنيني للدعوة إىل توسيع التمويل العمومي ملنظامت املجتمع
املدين .حيثام توجد فرص للتمويل الحكومي ،فإنه يتعني توعية منظامت املجتمع املدين حول هذه الفرص وبناء
قدرات منظامت املجتمع املدين للحصول عىل هذا التمويل.
•تعزيز العالقة بني منظامت املجتمع املدين والدوائر الشعبية ،و زيادة الرتكيز عىل املشاريع التي تخاطب
طموحات الناس واحتياجاتهم ،بدالً من أجندات الجهات املانحة.

التجمع

59%

•االستفادة من فرص التوسع للمشاريع االجتامعية إلحياء إرشاك املجتمعات املحلية.

التعبري

70%

املشاركة

27%
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ملحة عامة

عكست مسوحات أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين و العموم يف لبنان قلقاً
بشأن وصولهم إىل الحريات املدنية ،وبشكل خاص حرية تكوين الجمعيات وحرية
التجمع .أيضاً ،أعرب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن تشاؤمهم حول قدرة
مؤسساتهم عىل املشاركة بشكل فعال يف العمليات السياساتية والترشيعية وتأثريها يف
إحداث تغيري حقيقي.
شملت عينة املسح يف لبنان  91من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ،توزعت
بني مؤسسني ( )56٪وأعضاء مجلس إدارة ( )41٪أو موظفني ( )23٪من املنظامت التي
ميثلونها .جميع منظامتهم تقريباً ( )91٪كانت مسجلة ومعظمهم عملوا إما عىل املستوى
الوطني ( )57٪أو عىل املستوى املحيل ( .)33٪أفاد غالبية ااملشاركني باملسح بأن
منظامتهم تنشط يف املجاالت املتعلقة بالتنمية االجتامعية ( )76٪وحقوق اإلنسان
( ،)56٪فيام مجموعة أصغر من املنظامت تعمل يف مجال الفنون والثقافة ( .)23٪شملت
أنشطة املنظامت يف الغالب التوعية ( )89٪والتدريب وبناء القدرات ( )84٪وتقديم
الخدمات ()63٪؛ وبقدر أقل حشد الدعم واملنارصة ( )25٪والرصد (.)16٪
اعتربت أغلبية كبرية من أصحاب العالقة ( )82٪منظامت املجتمع املدين باعتبارها
الكيانات األساسية التي تحمي الحقوق والحريات املدنية؛ كام تم ذكر املؤسسات
الحكومية ( )38٪والجهات املانحة  /املنظامت الدولية ( )31٪واملحامني ( )21٪كحامة
لهذه الحقوق.
من ناحية أخرى ،ينظر  71٪من املشاركني يف املسح اىل األحزاب السياسية باعتبارها قوة
مق ِّيدة .يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشار أصحاب العالقة إىل أن األحزاب
السياسية متارس دورا ً تقييدياً يف الحاالت التي تحاول فيها منظامت املجتمع املدين أو
الناشطني مواجهة الوضع الراهن .يف املايض ،تدخلت األحزاب لعرقلة الحراكات املنظمة،
و ذلك من خالل التشكيك يف الناشطني واملنظامت التي تقف وراء تلك الحراكات .
تعكس ردود أصحاب العالقة يف املسوحات مالحظات متناقضة حول دور املؤسسات
الحكومية بشكل عام ،يف ظل نسب متساوية لإلجابات التي تعترب املؤسسات الحكومية
مق ِّيدة ( )35٪و تلك التي تعتربها متكينية ( .)38٪أما قوات األمن فقد كانت أقل احتامالً
من أن يُشار إليها تشكل تهديدا ً للحريات املدنية.
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تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية يف مقابل
دور هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات يف لبنان

النتائج الرئيسية:
حرية تكوين
الجمعيات يف لبنان

توقعات املستجيبني حول ما إذا كان يجب عىل املؤسسات حامية الحقوق مقابل ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل
=  %االعتقاد بأن املؤسسة يف الواقع تقيد الحقوق

=  %نتوقع أن املؤسسة يجب أن تحمي الحقوق

=  %االعتقاد بأن املؤسسة هي يف الواقع تحمي الحقوق

91%

33%

30%

منظامت املجتمع املدين

احزاب سياسية

املؤسسات الحكومية

قوات األمن

الزعامء الدينيني

8%

5%

9%
35%

10%

وسائل اإلعالم

1%

8%

3%
5%

38%

11%

16%

10%

16%

محامون

األعامل التجارية

82%

29%

21%

الجهات املانحة /املنظامت الدولية

59%

حرية تكوين الجمعيات

ذكرت أغلبية كبرية ( )84٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أنهم كانوا عىل
اطالع ( )65٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )19٪عىل القوانني املنظمة لحرية تكوين
الجمعيات.

29%

31%

العدد التقريبي ملنظامت املجتمع
املدين املسجلة عىل الصعيد الوطني

0%
14%

25%

*8,500

71%

29%

وفقاً لبيانات املسح ،ينظر أصحاب العالقة يف لبنان إىل طبيعة القيود والتهديدات التي يتعرض لها نشاطهم غالبا نتيجة
للتفاوت يف السلطة السياسية ( ،)81٪يليها الفساد واملحسوبية ( )79٪واملامرسات والسياسات الرسمية ( .)69٪ما يقرب
من ثلث املشاركون باملسح( )30٪استشهدوا بالقوانني والقواعد واللوائح باعتبارها من بني أكرب التهديدات التي تواجه
الحريات املدنية.

النسبة املئوية ملنظامت
املجتمع املدين التي استغرق
تسجيلها أكرث من  90يو ًما

رأي الجمهور

عب املشاركون يف مسح العموم يف لبنان عن قدر كبري من عدم الثقة يف الجهات املدنية الفاعلة .اعتربت املنظامت غري
َّ
الحكومية واملجموعات غري الرسمية كأكرث املؤسسات التي تحظى بالثقة عىل نطاق واسع ،إال أن نصف الذين شملهم املسح
فقط أشاروا إىل أنهم يثقون باملنظامت غري الحكومية ( )48٪واملجموعات غري الرسمية ( )47٪للدفاع عن حقوقهم
وحرياتهم .تشري النتائج أيضاً إىل أن الجمهور اللبناين لديه أعىل مستويات عدم الثقة يف املنظامت الدينية والنقابات
واملؤسسات االجتامعية :أشار نصفهم تقريباً إىل أنهم ال يثقون بشدة باملؤسسات الدينية ( )54٪والنقابات ()51٪
واملؤسسات االجتامعية ( )51٪والتعاونيات (.)48٪

املصدر األكرث شيو ًعا لتمويل
:منظامت املجتمع املدين
تربعات فردية

يف حني يعتقد أغلبية االعموم بأنهم يتمتعون بحريات كبرية يف تكوين الجمعيات والتعبري والتجمع ،تشري نتائج املسح إىل
وجود قدر كبري من عدم الثقة يف مؤسسات الدولة ،بخالف الجيش ،لحامية هذه الحقوق .مستويات الثقة يف السلطة
الترشيعية والسلطة القضائية والسلطات املحلية للدولة ،جميعها عند نسبة أقل من .48٪
يظل الجيش املؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالقدر األكرب من ثقة العموم يف لبنان ،حيث تشري نسبة  92٪من اإلجابات إىل
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أنهم يثقون بالجيش لحامية حقوقهم املدنية والسياسية .عىل الرغم من أن الرشطة هي
ثاين أكرث مؤسسات الدولة املوثوق بها يف لبنان (بنسبة  ،)40٪إال أن نسبة ثقة اللبنانيني
يف الرشطة تظل هي األدىن مقارن ًة بالبلدان األخرى التي شملتها الدراسة.

* بنا ًء عىل إحصائيات
رسمية حكومية
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تكشف كل من بيانات املسح والنتائج النوعية أن أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين يواجهون قيودا ً عىل حريتهم يف تكوين الجمعيات .تشري الردود الواردة يف املسح
واملقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز إىل أن هذه القيود تتعلق بدرجة رئيسية
باملامرسات واإلجراءات التنفيذية.
عىل غرار التحديات التي تم ذكرها يف بلدان أخرى ،وصف أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين يف لبنان عملية إنشاء أي منظمة مجتمع مدين رسمية بأنها مكلفة
وتستغرق وقتاً طويالً  ،مام يجعل من الصعب عىل املنظامت الجديدة أن تتشكل .من
بني املجموعات املسجلة التي تم مسحها يف لبنان ،أفاد الخُمس منها ( )20٪أنه يتعني
عليها االنتظار أكرث من ستة أشهر بني تاريخ تقديم وثائقهم ألول مرة إلخطار الحكومة
بتأسيسها حتى تاريخ استالم منظامتهم إيصاالت تسجيلها .متاشياً مع هذه النتيجة ،فإنه
عندما سئل أصحاب العالقة عن التحديات التي واجهتهم خالل عملية اإلخطار ،كانت
املشكلة األكرث تكرارا ً التي ذكرها أصحاب العالقة هي تأخر رد الحكومة عىل اإلخطار مبا
يتجاوز ما يسمح به القانون .عىل الرغم من وجود التزام قانوين بأن تعيد وزارة الداخلية
إيصاالت التسجيل إىل منظامت املجتمع املدين يف غضون  30يوماً من تاريخ استالم
إخطاراتها ،ذكر أصحاب العالقة أن الوزارة يف بعض الحاالت تتأخر يف إصدار اإليصاالت.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشار أصحاب العالقة إىل أن التأخريات يف
عملية التسجيل ترتبط غالباً بالتحريات حول أنشطة املنظمة ومؤسسيها .وفقاً ألصحاب
العالقة ،أصبح تسجيل أي منظمة مجتمع مدين أكرث صعوبة بعد األزمة السورية بسبب
مخاوف الحكومة بشأن تسجيل الجامعات غري املرشوعة وتهريب األموال .أيضاً ،ويف ظل
وجود ناشطني سوريني يف البالد ،فقد تم وضع تدابري إضافية للمتطوعني واملوظفني الذين
يتقاضون أجرا ً وأعضاء مجلس اإلدارة الذين ليسوا مواطنني لبنانيني .عىل سبيل املثال،
فإنه يتعني عىل هؤالء األفراد اآلن الخضوع إلجراءات بريوقراطية إضافية للحصول عىل
تصاريح عمل.
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أفاد ما يقرب من سدس ( )16٪أصحاب العالقة املشمولني باملسح بأن منظامتهم قد تعرضت لزيارات مفاجئة من مسؤولني
حكوميني يف مقرات منظامتهم .يف إحدى املقابالت ،ذكر عضو يف إحدى منظامت املجتمع املدين التي عملت طويالً مع
املجتمع املدين اللبناين ،وبينام أصبح هذا األمر اآلن أكرث ندرة مام كان عليه يف املايض ،فإنه مل يكن من غري املألوف أن تظهر
السلطات يف ورش عمل منظامت املجتمع املدين وغريها من الفعاليات .باإلضافة إىل ذلك ،تقيض منظامت املجتمع املدين
وقتاً طويالً يف إعداد وتقديم تقارير األنشطة والتقارير املالية إىل الحكومة .أفاد ربع املستجيبون ( )25٪عن قضاء أكرث من
 32ساعة إلعداد هذه التقارير كل شهر ،وهو املعدل األعىل بني البلدان الخمس التي شملتها الدراسة .أشار ما يقرب من
النصف ( )46٪إىل أن منظامتهم تحتاج إىل مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى من الخرباء الستكامل إعداد تقارير األنشطة
والتقارير املالية.

مل يعرب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن التفاؤل بشأن وصولهم إىل الحق يف حرية التجمع .أفاد غالبية
املستجيبون ( )83٪أنهم عىل اطالع ( )54٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )29٪عىل القوانني املنظمة لحرية التجمع يف لبنان.
شارك أكرث من نصف ( )56٪املستجيبني يف تجمعات عامة يف السنوات الخمس املاضية ،وأفاد عدد كبري ( )25٪عن أنهم
شاهدوا حوادث قامت فيها الدولة مبنع أو تفريق تجمع عام .أولئك الذين شاهدوا هذه الحوادث كانوا قد شاهدوا يف
املتوسط خمس فعاليات من هذا القبيل.
يف املقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بصورة متكررة إىل التدابري
املتخذة ضد املحتجني خالل مظاهرات صيف  2015ردا ً عىل أزمة القاممة يف لبنان :استخدمت قوات األمن شاحنات املياه
والغاز املسيل للدموع ضد املحتجني ،باإلضافة إىل اعتقال عدد من املحتجني الذين حوكموا يف وقت الحق من قبل املحاكم
العسكرية .أحد الناشطني صودرت الكامريا التي كانت بحوزته من قبل قوات األمن خالل االحتجاجات ومل يسرتدها بعد.
تم تهديد األفراد املتحدثني بشكل خاص بدفع غرامات كبرية وبالسجن ،وأجربوا عىل إجراء فحوصات البول.

حرية التعبري

حرية التعبري يف لبنان ،خاصة عند مقارنتها بالبلدان األربعة األخرى ،محمية بشكل جيد .ذكر غالبية ( )84٪أصحاب العالقة
يف منظامت املجتمع املدين الذين شملهم املسح يف لبنان بأنهم عىل اطالع ( )60٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )24٪عىل
القوانني التي تنظم حرية التعبري ،وذكرت األغلبية الساحقة ( )97٪من املستجيبني من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين أنهم يشعرون بأنهم أحرار ( )69٪أو أحرار إىل حد ما ( )27٪يف التعبري عن آرائهم علناً .مع ذلك ،ذكرت  13٪من
املنظامت أنه تم منعها من التعبري عن نفسها من قبل سلطة حكومية ما .اتخذ هذا املنع شكل رفض الرتخيص للمنظمة
لعقد أو حضور فعالية خطابية عامة ،أو يف عدة حاالت اعتقال أشخاص بسبب ما يعربون عنه.

عب أصحاب العالقة عن أثر التقسيم الطائفي للسلطة يف لبنان .أشار أصحاب
باإلضافة إىل القيود التي تفرضها الدولةَّ ،
العالقة إىل أن األحزاب السياسية غالباً ما ترسل محرضني لتعكري صفو املظاهرات بل وحتى التحريض عىل العنف يف
املظاهرات .عالوة عىل ذلك ،ال ميكن للمحتجني أن ينتقدوا اي حزب سيايس يف أي منطقة جغرافية تخصه  ،مام يقلص
بشكل كبري من الحيز املادي الفعيل الذي ميكن تنظيم املظاهرات فيه .ينشأ هذا األمر بشكل خاص عندما تتقاطع
الحراكات مع الخطوط اإليديولوجية أو الطائفية التقليدية.

يف مجموعات الرتكيز ،ذكر املشاركون العديد من حاالت االضطهاد بأشكال أخرى مثل دعاوى التشهري ضد األفراد الذين
انتقدوا موظفني عموميني والجيش اللبناين .باإلضافة إىل ذلك ،أثار عضو يف إحدى املنظامت التي تعمل عىل مناهضة الرقابة
املامرسة الشائعة للحكومة يف حظر األفالم أو املوسيقى أو أي عمل ثقايف يتناول “مواضيع حساسة” ،مبا يف ذلك السياسة
اللبنانية والدين والطائفية والسلوك الجنيس .من املمكن أن يتعرض الصحفيني والناشطني وغريهم إىل تداعيات الترصيحات
التي تيسء إىل قادة األحزاب الدينية أو السياسية .تنتمي الغالبية العظمى من وسائل اإلعالم إىل األحزاب السياسية ،مام
يخلق مستوى إضافياً من الضغط عىل الخطاب السيايس.

املشاركة العامة

أعرب أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين عن قلق كبري حول أوجه املشاركة املدنية .رأت غالبية أصحاب العالقة
الذين شملهم املسح أن القانون إما أنه ال ينص عىل ( )30٪أو ينص جزئياً فقط عىل ( )33٪مشاركة منظامت املجتمع املدين
يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية .اشار أصحاب العالقة إىل نتائج مامثلة للعمليات السياساتية والترشيعية
املحلية :ذكر  26٪أن القانون ال ينص عىل مشاركتهم عىل املستوى املحيل ،فيام ذكر  41٪أنه ينص جزئياً فقط عىل هذه
املشاركة.

أيضاً ،أعرب أصحاب العالقة يف املقابالت عن القلق إزاء إنشاء مكتب مكافحة الجرائم اإللكرتونية وحامية امللكية الفكرية
يف لبنان ،وأفادوا بأنه تم استخدام هذا املكتب كأداة للضغط عىل الناشطني والحد من حرية التعبري .أشار بعض املشاركني
إىل املكتب باسم “املكتب اللبناين ملناهضة الخطاب” أو “مكتب لبنان للقمع” ،مشريين إىل أنه استدعى عدد من الناشطني
الستجوابهم وأجربهم عىل توقيع تعهدات بعدم انتقاد بعض السياسيني.

أيضاً ،ميثل وصول األفراد إىل املعلومات تحدياً .يف حني مل يطلب سوى عدد قليل من ا املشاركني يف املسح معلومات أو وثائق
من الحكومة ،فإن أكرث من الخُمس ( )22٪من هؤالء مل يتمكنوا أبدا ً من استالم الوثائق التي طلبوها .تم تأكيد هذه النتيجة
يف مناقشات مجموعات الرتكيز التي ذكر املشاركون فيها أن قانون حق الوصول إىل املعلومات مل يتم تنفيذه بالكامل بعد.

أفاد حوايل سبعة من كل عرشة ( )71٪من منظامت املجتمع املدين أن منظامتهم قد نفذت أنشطة توعية إعالمية يف
السنوات الخمس املاضية ،يف حني ذكر معظمهم أن وصولهم لإلعالم سهل ( )65٪أو سهل إىل حد ما (.)22٪
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وصف أكرث من نصف املشاركني يف املسح ( )56٪عالقتهم بالسلطات الوطنية بأنها تعاونية ،بينام وصفها  4٪فقط بأنها
عدائية أو تنطوي عىل تهديد .باإلضافة إىل ذلك ،أفاد أكرث من نصف املشاركني يف املسح ( )52٪أنهم شاركوا يف حوارات
مع السلطات الوطنية يف السنوات الخمس املاضية؛ وذكر عدد قليل منهم أنه تم استبعادهم من ذلك ،مستشهدين بشكل
أسايس بنقص املعلومات حول االجتامعات والفعاليات العامة.
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لبنان:
موقف الجمهور
تجاه التربع ملنظامت
املجتمع املدين
30%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا
قيامهم بالتربع ملنظامت املجتمع
املدين يف السابق

35%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا أنه
من املرجح أن يقوموا بالتربع ملنظامت
املجتمع املدين يف املستقبل

األشخاص الذين يشرتكون يف املرشوعات
هم األكرث احتامالً أن يدعموا تربعاتهم:

50%
األنشطة الخريية

26%
التنمية االجتامعية

11%
النمو اإلقتصادي
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من ناحية أخرى ،ذكر ثلث أصحاب العالقة ( )33٪أنه ليس لديهم أي عالقة مع السلطات
الوطنية عىل اإلطالق .ذكر أغلب أصحاب العالقة ( )68٪أن منظامتهم ليست مؤثرة أو
حتى مؤثرة إىل حد ما فيام يتعلق بالعمليات السياساتية والترشيعية.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،أشار املشاركون إىل العديد من الحمالت
الوطنية التي نجحت يف التواصل مع الشبكات األهلية للدفع بالتغيري عىل املستوى
املحيل .شمل ذلك الحملة الخاصة بالقانون رقم  174بشأن منع التدخني يف األماكن
العامة؛ والحملة املوجهة ضد املادة  522من قانون العقوبات التي تتيح للمغتصب
اإلفالت من العقوبة بالزواج من ضحيته؛ وحملة املنارصة حول املرسوم رقم 2012/220
بشأن تيسري الحركة و التنقل داخل املؤسسات العامة .يف حني أن هذه الحمالت أعادت
بعض األمل يف أوساط منظامت املجتمع املدين حول املساحة املتاحة للمشاركة املدنية،
عب الكثريين عن خيبة األمل يف ظل فشل الحكومة يف تنفيذ املبادرات الجديدة؛ أو
َّ
تنفيذها بشكل جزيئ فقط ،وقد أشاروا إىل أن ملنظامت املجتمع املدين الحرية يف لعب
أدوار فعالة يف الحركات السياسية واملدنية والتعبري عن آرائها والتظاهر ،ومع ذلك فهم
يشعرون يف نهاية املطاف أنه يتم تجاهل أصواتهم وال يستطيعون إحداث تغيري حقيقي
التأثري فيه .لخَّص أحد املشاركني يف مجموعة الرتكيز مقولة رئيس الوزراء السابق ،سليم
الحص ،قائالً“ :لدينا الكثري من الحرية ولكن دون دميقراطية”.

آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف لبنان

ردا ً عىل سؤال حول أولويات منظامت املجتمع املدين للتغلب بفعالية عىل القيود املفروضة عىل الحريات املدنية يف لبنان،
أشار معظم ( )84٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل أن منظامت املجتمع املدين بحاجة إىل
بناء قدراتها املؤسساتية .أيضاً ،أشارت األغلبية إىل الدعوة إىل اإلصالح القانوين وإصالح السياسات ( )60٪وبناء دعم أقوى
بني الجمهور ( )54٪باعتبار ذلك تدخالت ذات أولوية .خالل مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،اقرتحت منظامت
املجتمع املدين آليات التخفيف التالية للحد من تأثري القيود القانونية والتحديات األخرى عىل الحريات املدنية يف لبنان:

حرية تكوين الجمعيات:
معالجة تحديات التسجيل

•نظر ا ً للتحديات التي تواجه عملية التسجيل ،فإنه قد يكون من األنسب أن تتجنب بعض منظامت املجتمع
املدين التأسيس الرسمي وتعمل بدال من ذلك بشكل غري رسمي ،باستخدام منصات اإلنرتنت لتسهيل العمليات
اليومية.
•ميكن أن تؤدي ائتالفات منظامت املجتمع املدين إىل املزيد من الضغط عىل الحكومة إلصالح القوانني املقيدة
للجمعيات واملامرسات التنفيذية.

حرية التعبري:
االعتامد عىل وسائل اإلعالم املستقلة

•إنشاء ودعم مجموعات وسائل اإلعالم املستقلة التي تدعم الصحافة االستقصائية من أجل تجاوز القيود
املفروضة عىل الخطاب السيايس واملواضيع الحساسة األخرى.

حشد املوارد

أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل تحديات كبرية يف
حشد املوارد .ذكر عدد كبري ( )41٪من أصحاب العالقة أن مصدر الدخل الرئييس
ملنظامتهم قد انخفض من عام  2014إىل عام  ، 2017وهو أعىل معدل بني البلدان
الخمسة .حدد أصحاب العالقة يف أحيان كثرية ( )40٪التمويل األجنبي بوصفه املصدر
الرئييس لتمويل منظامتهم؛ فيام مثلت التربعات من األفراد املصدر الثاين األكرث شيوعاً
لألموال حسب ما ذكره  36٪من أصحاب العالقة .مصادر األموال اإلضافية غري الرئيسية
املستخدمة عادة تأيت من رسوم العضوية ( )24٪والتمويل الحكومي املحيل ( .)20٪يف
مناقشات مجموعات الرتكيز ،ذكر أصحاب العالقة أن العديد من منظامت املجتمع املدين
التي تعتمد عىل مصادر التمويل األجنبية كافحت لضامن استمرار التمويل ألنشطتها
نتيجة للتغريات يف أولويات الجهات املانحة األجنبية .عالوة عىل ذلك ،أفاد أصحاب
العالقة بأن البنوك تفرض عىل منظامت املجتمع املدين والناشطني قواعد ورشوط جديدة
تتعلق بالتمويل تقتيض تقديم املزيد من الوثائق إلثبات مصادر متويلها وتحتاج إىل
إجراءات ومعامالت ورقية كثرية من أجل فتح حسابات مرصفية وإجراء معامالت مرصفية.
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حرية التعبري:
توسيع االئتالفات وتوثيق التحديات

•االستفادة من االئتالفات القامئة التي تعمل عىل مناهضة القيود املفروضة عىل حرية التعبري وانتهاكها ،من أجل
البناء عىل الدروس املستفادة منها للدعوة عىل نطاق وطني.
•توثيق اإلجراءات الحكومية العدائية ضد املتحدثني من الناشطني واملدافعني لدعم التحرك ضد األحكام
واملامرسات القانونية التقييدية.

تخفيف القيود عىل حرية التجمع:
تحسني التواصل الشبيك والدعم بني منظامت املجتمع املدين

•االنخراط مع عدد أكرب من منظامت املجتمع املدين لزيادة الضغط عىل الجهات التي تقيد حقوق التجمع .عىل
سبيل املثال ،االستثامر يف هيئة تنسيقية تضم مختلف منظامت املجتمع املدين العاملة يف البالد.
•إنشاء منصة تقوم برصد كل فعاليات املجتمع املدين كنقطة مرجعية للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من أجل
حشد أكرث فعالية.
•إعادة تنشيط االتحادات والنقابات كمنابر ملناقشة وتبادل األفكار والدفع بالتغيري إىل األمام.
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الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

األردن

تخفيف القيود عىل املشاركة العامة:
تعزيز املشاركة العامة

•تطوير آليات املشاركة العامة التي متنح األفراد املزيد من القدرة عىل اإلمساك بزمام العملية الدميقراطية وتعزز
من إمكانية زيادة الضغط عىل الجهات املسؤولة عن فرض القيود .عىل سبيل املثال ،تضمني الرتبية املدنية يف
املناهج الدراسية وإنشاء منتديات عامة إلعالم األفراد بحقوقهم وواجباتهم.

مقياس
الحريات املدنية

تخفيف القيود عىل املشاركة العامة:
االستفادة من القوانني الحالية

نسبة املستجيبني من الجمهور يف األردن
الذين قالوا أنهم شعروا "بالحرية" ملامرسة
الحريات املدنية األساسية التالية:

•بناء وعي عام بقانون الوصول إىل املعلومات لسنة  2005الذي يفرض رشط ملزم قانوناً عىل الجهات الحكومية
لتقديم املعلومات عند طلبها وتعترب رضورية لعملية املشاركة العامة.
•تطوير قدرات املسؤولني املحليني ،وعند الرضورة ،وضع اللوائح والسياسات التمكينية لتوجيه تنفيذ قانون
الوصول إىل املعلومات.
•التشجيع عىل املشاركة السياسية من خالل الضغط من أجل سن قانون انتخايب يقوم عىل قدر أكرب من التناسب
ويوسع التمثيل ،وخاصة للمجتمعات الضعيفة ومجتمعات األقليات.

تكوين الجمعيات

46%

تخفيف القيود عىل حشد املوارد:
التحول إىل مناذج بديلة مستدامة مالياً

•تنويع مصادر دخل منظامت املجتمع املدين ،بدال من االعتامد عىل مصدر واحد ،وذلك لتعزيز استدامة متويل
منظامت املجتمع املدين.

التجمع

43%

•التصدي للقيود القانونية التي تحد من قدرات منظامت املجتمع املدين عىل االنخراط يف األنشطة املدرة للدخل.
•بناء وعي عام حول املؤسسات االجتامعية باعتبارها شكال بديال  ،ميكن أن يكون أكرث استدامة ملنظامت املجتمع
املدين لدعم أنشطتها .العمل مع منظامت املجتمع املدين واملسؤولني الحكوميني لضامن أن يكون لدى املؤسسات
االجتامعية إطار قانوين متكيني.
•الدخول يف رشاكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول التمويل املستدام املمكنة ،خاصة من خالل أنشطة املسؤولية
االجتامعية للرشكات أو غريها من مناذج الرشاكة املبتكرة.

التعبري

47%

املشاركة

31%

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ملحة عامة

أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف األردن املشمولة باملسح بأن أساليب
تطبيق القوانني  ،خاصة فيام يتعلق بحرية التعبري وحرية التجمع ،بوصفها القيود
الرئيسية عىل الحريات املدنية .خالل السنوات التي تلت الثورات العربية ،استخدمت
السلطات األردنية مكافحة اإلرهاب ومناهضة التطرف لتربير املراقبة املتزايدة واملامرسات
األخرى التي تقيد عمل منظامت املجتمع املدين.

شمل مسح أصحاب العالقة يف األردن  101من أصحاب العالقة ميثلون يف األساس منظامت
مسجلة ( )64٪وأيضاً حركات اجتامعية وسياسية غري منظمة وغري مطالبة بالتسجيل.
معظم الكيانات املمثلة تعمل عىل املستوى املحيل ( )59٪أو الوطني ( .)64٪اضطلع
املشاركون باملسح بدور نشط يف املجتمع املدين لتسعة سنوات يف املتوسط .تنشط غالبية
املنظامت املمثلة يف عينة األردن يف مجاالت التنمية االجتامعية ( )71٪وحقوق اإلنسان
( )46٪والفنون والثقافة ( ،)45٪مع نسب صغرية تعمل يف مجال التنمية السياسية
( )24٪أو االقتصادية ( .)23٪شملت األنشطة الرئيسية لعينة املنظامت التوعية ()73٪
والتدريب وبناء القدرات ( )67٪وتقديم الخدمات ( .)45٪معظم املستجيبون كانوا من
املؤسسني أو األعضاء أو املتطوعني يف منظامتهم.
اعترب معظم ( )70٪أصحاب العالقة املشمولني باملسح أن منظامت املجتمع املدين تساعد
يف حامية وصول األفراد إىل الحقوق املدنية والسياسية .الجهات األخرى التي تم تحديدها
كجهات متكينية للحريات املدنية كانت وسائل اإلعالم ( )32٪والجهات املانحة  /املنظامت
الدولية ( )32٪والسلطات الحكومية املحلية ( .)32٪تم التأكيد عىل ذلك يف املقابالت مع
مقدمي املعلومات الرئيسيني الذين وصفوا منظامت املجتمع املدين عىل أنها الجهات
األكرث فعالية يف حامية الحريات املدنية يف األردن .أيضاً ،ذكر األشخاص الذين تم إجراء
مقابالت معهم منظمي الحراك األردين  -حركة الحشد الشعبي التي ظهرت خالل الربيع
العريب  -كأدوات متكني رئيسية للحريات املدنية .من املثري لالهتامم ،باملقارنة مع البلدان
األخرى ،أن تركيز أصحاب العالقة انصب بشكل أكرب عىل دور بعض األماكن  -خاصة
املراكز الثقافية واملراكز االجتامعية مثل املقاهي  -باعتبارها فضاء مدين ،وكذلك أهمية
الفنانني يف متكني وحامية الحريات املدنية .أيضاً ،حدد األشخاص الذين تم إجراء مقابالت
معهم أماكن اإلقامة الخاصة بالجهات الفاعلة يف املجتمع املدين باعتبارها أماكن مهمة
للحشد املدين.
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تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية يف مقابل
دور هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات يف األردن

النتائج الرئيسية:
حرية تكوين
الجمعيات يف األردن

توقعات املستجيبني حول ما إذا كان يجب عىل املؤسسات حامية الحقوق مقابل ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل
=  %االعتقاد بأن املؤسسة يف الواقع تقيد الحقوق

=  %نتوقع أن املؤسسة يجب أن تحمي الحقوق

=  %االعتقاد بأن املؤسسة هي يف الواقع تحمي الحقوق

83%

منظامت املجتمع املدين

األعامل التجارية

احزاب سياسية

املؤسسات الحكومية

قوات األمن

12%

الزعامء الدينيني

31%

15%

24%

وسائل اإلعالم

3%

29%

17%

21%
33%

39%

35%

32%

محامون

9%

15%

29%

35%

6%

32%

الجهات املانحة /املنظامت الدولية

47%

46%

70%

49%

44%

32%

العدد التقريبي ملنظامت املجتمع
املدين املسجلة عىل الصعيد الوطني

23%

5,966

44%

كام هو الحال يف البلدان األخرى التي شملتها الدراسة ،أعرب املشاركون باملسح يف األردن
عن الثقة الكبرية يف الجيش والرشطة ،حيث ذكر  89٪من املستجيبني أنهم يثقون بالجيش
وأشار  80٪إىل أنهم يثقون بالرشطة لحامية حقوقهم وحرياتهم .أشار املشاركون يف
مناقشات مجموعات الرتكيز إىل أن الحرب األهلية يف سوريا املجاورة ميكن أن تساعد يف
تفسري مستويات الثقة العالية هذه ،حيث أن املخاوف من تداعياتها دفعت بالكثريين
إىل اعتبار قوات األمن يف اململكة كضامن لالستقرار.
أعرب أكرث من نصف عدد األفراد( )60٪الذين شملهم املسح عن ثقتهم يف السلطة
القضائية لحامية حقوقهم وحرياتهم .من ناحية أخرى ،أعربت نفس النسبة من األفراد
الذين شملهم املسح ( )60٪عن انعدام ملحوظ للثقة يف السلطات الحكومية املحلية.
حصل الربملان عىل أدىن مستويات الثقة ،حيث أشار  33٪فقط من األفراد إىل أنهم يثقون
يف الربملان لحامية حقوقهم وحرياتهم.

حرية تكوين الجمعيات

أما بالنسبة للجهات التي ترض بالحريات املدنية أو متنع الوصول إليها ،فقد أشار  44٪من أصحاب العالقة يف منظامت
املجتمع املدين املشمولة باملسح إىل الشخصيات الد ي نية باعتبارها من املساهمني الرئيسيني يف القيود املفروضة عىل
الحريات ،تليها املؤسسات الحكومية ( )39٪وقوات األمن ( )35٪واألحزاب السياسية ( .)33٪يف املقابالت ومجموعات
الرتكيز ،ذكر أصحاب العالقة الجامعات التي يديرها اإلخوان املسلمني ،وشخصيات دينية معينة (الشيوخ) ،ومجموعات
قبلية معينة بوصفها قوى معرقلة للتمكني .وصف أحد األشخاص من بني الذين تم إجراء مقابالت معهم جميع املؤسسات
الحكومية بأنها مقيِّدة ملنظامت املجتمع املدين “دون أي استثناء” .أيضاً ،وصف األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم
الجامعات بأنها متكينية (مساحة لت ب ادل األفكار والحشد والتنظيم) ويف نفس الوقت تقييدية (تعج بالقيود اإلدارية
والبريوقراطية ،رمبا تحت تأثري الحكومة).

49%
النسبة املئوية ملنظامت
املجتمع املدين التي استغرق
تسجيلها أكرث من  90يو ًما

غالبية كبرية ( )82٪من املستجيبني من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أشارت إىل أن “الفساد
واملحسوبية” يشكالن التهديد األكرب للحريات املدنية يف األردن .ذكر نصف أصحاب العالقة تقريباً أن املامرسات واإلجراءات
الرسمية ( )50٪والتفاوت يف السلطة السياسية ( )49٪يشكالن تهديدا ً رئيسياً للحريات املدنية؛ كام تم ذكر القواعد
واللوائح ( )40٪من قبل الكثريين كأحد أشكال التقييد.

املصدر األكرث شيوعا لتمويل منظامت
املجتمع املدين :األنشطة املدرة للدخل

رأي الجمهور
تعكس الردود الواردة يف املسح أن العموم األردين لديه مشاعر مختلطة حول أنواع منظامت املجتمع املدين املختلفة .كان
املستجيبون أكرث ميالً للرد بأنهم يثقون يف النقابات ( )58٪والجامعات غري الرسمية ( )53٪واملنظامت غري الحكومية ()50٪
لحامية حقوق األفراد وحرياتهم .كانت النقابات والجامعات غري الرسمية باإلضافة إىل املتقاعدين العسكريني قادة يف
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الحراك األردين ،مام قد يساعد يف تفسري التصورات الشعبية لهذه الجهات.

كان أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين الذين شملهم املسح يف األردن أقل اطالعاً
عىل القوانني املنظمة لحرية تكوين الجمعيات من أولئك الذين شملهم املسح يف البلدان
األخرى التي شملتها الدراسة؛ حيث أشار أكرث من الثلث بقليل إىل أنهم كانوا عىل اطالع
( )36٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )37٪عىل اإلطار القانوين ذي الصلة.
كشفت الدراسة البحثية عن قيود متفردة عىل حرية تكوين الجمعيات يف األردن .عىل
النحو الذي تم ذكره أعاله ،فإن قانون العقوبات األردين يحظر الجمعيات غري املسجلة،
وينص عىل أن األفراد الذين ميارسون أنشطة مع مجموعات غري مسجلة يخضعون للسجن
ملدة تصل إىل سنتني .من بني  64٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املشمولة باملسح والذين ميثلون منظامت املجتمع املدين املسجل ،مل يواجه معظمهم
تأخريات كبرية يف عملية التسجيل .ذكر  2٪فقط أن األمر استغرق أكرث من  90يوماً
الستالم إشعار التسجيل الرسمي من تاريخ تقديم وثائق التسجيل الخاصة بهم .التحدي
األكرث شيوعاً الذي يواجه التسجيل هو أن الوصول إىل سجل الجمعيات ،سوا ًء يف العاصمة
أو يف أحد مكاتب املديريات املعنية ،يستغرق وقتاً طويالً وكلفة كبرية (.)19٪
مع ذلك ،فقد تباينت نتائج املسح املتفائلة هذه مع األفكار التي تشاركها أصحاب العالقة
خالل املناقشات الجامعية املركزة واملقابالت .خالل هذه األحاديث ،شكا أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع املدين بشكل متكرر من أن عملية التسجيل معقدة وأن الناشطني يواجهون
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‘‘

حوايل النصف
( )53%من
أصحاب العالقة
يف منظامت
املجتمع املدين
املشمولة باملسح
أشارو أنهم ال
يشعرون بالحرية
( )35%للتعبري
عن آرائهم يف
الساحات العامة.

‘‘
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تحقيقاً مستفيضاً وتحريات عن الهوية والخلفية .تحدث أحد األشخاص من بني الذين تم
إجراء مقابالت معهم قائالً أنه من أجل “تسجيل مساحة مجتمع مدين محلية ،استغرقنا
األمر أربع سنوات وما زلنا مل نستكمل العملية” .تم وصف التحديات بأنها “أمر اعتادت
عليه وتتوقعه منظامت املجتمع املدين ببساطة” ،وأشار شخص آخر تم إجراء مقابلة معه
إىل أن الحكومة قد “تضيع” عمدا ً أوراق تسجيل الجمعيات التي تعترب مزعجة ،مام يؤدي
إىل تعطل عملية التسجيل لوقت غري محدد .عالوة عىل ذلك ،ومبجرد تسجيلها ،فإنه يجب
عىل منظامت املجتمع املدين إخطار الحكومة بأي نشاط مخطط له؛ ويجب عىل الحكومة،
من الناحية العملية ،أن توافق عىل نشاطها للميض قد ًما .كانت الزيارات املفاجئة من قبل
املسؤولني الحكوميني أو األمنيني أحد األمور التي تكرر ذكرها يف األردن أكرث منها يف البلدان
األخرى التي شملتها الدراسة :أفاد حوايل النصف ( )49٪من جميع أصحاب العالقة املشمولني
باملسح بأن منظامتهم قد تعرضت لزيارات مفاجئة يف مقر املنظمة أو يف موقع تنفيذ
أنشطة املنظمة.

حرية التعبري

مقارنة بالبلدان األخرى التي شملتها الدراسة ،أفاد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين يف األردن بأنهم أقل إملا ًما باإلطار القانوين الذي يحكم حرية التعبري .أفاد أكرث من
الثلث بقليل ( )37٪أنهم كانوا عىل اطالع وأفاد ( )33٪أنهم كانوا فقط عىل اطالع إىل حد
ما عىل القوانني واللوائح ذات الصلة.

أبرزت نتائج الدراسة البحثية الطرق التي يتم بها تقييد حريات التعبري .ذكر حوايل
النصف ( )53٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أنهم ال
يشعرون بالحرية ( )35٪أو أنهم ليسوا أحرارا ً أو غري أحرار ( )18٪للتعبري عن آرائهم يف
الساحات العامة .استشهد أصحاب العالقة بحاالت قامت فيها الحكومة مبنع منظامتهم
من مامرسة حرية التعبري عن طريق إيفاد السلطات لزيارة مكاتب املنظمة ( )13٪ورفض
الترصيح بعقد فعالية خطابية عامة ( )8٪وطلب سحب منشور ما (.)7٪
ذكر املشاركون يف الدراسة أن القيود عىل حرية التعبري تربز بشكل أسايس عىل مستوى
املامرسات التنفيذية .يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،رشح أصحاب العالقة يف
منظامت املجتمع املدين الحاجة املستمرة للرقابة الذاتية عىل ما يعربون عنه  ،وخاصة عندما
يتعلق األمر بالعائلة املالكة والدين؛ كام قال أحد األشخاص من بني الذين تم إجراء مقابالت
معهم“ :ال ميكننا التعبري عن آرائنا حول كل األمور املهمة” .يف العديد من املقابالت ومجموعات
الرتكيز ،أفاد املشاركون بأنه تم اعتقال صحفيني ومسؤولني حكوميني سابقني رفيعي املستوى يف
األردن وغريهم من األفراد بسبب انتقاداتهم للملك والدين اإلسالمي .أشار هؤالء املشاركني إىل

72

أن إنفاذ القوانني املتعلقة بالسلوك التعبريي ،مثل قانون الجرائم اإللكرتونية ،يبدو أنه يتم لغرض ما ،يف ظل اعتقال بعض الناشطني
واستجوابهم استنادا ً إىل تعليقات تم نرشها عىل موقع فيسبوك بينام ال يتم استجواب اآلخرين مطلقاً.
أفاد معظم أصحاب العالقة ( )90٪بأن منظمتهم حاولت التواصل مع وسائل اإلعالم أو القيام بالتوعية اإلعالمية يف السنوات
الخمس املاضية ،وأن  71٪وجدوا أن وصولهم إىل وسائل اإلعالم كان إما سهالً للغاية ( )47٪أو سهالً ( .)24٪ذكر عدد قليل فقط
من أصحاب العالقة ( )7٪أن الوصول إىل وسائل اإلعالم أمر صعب ،ويرجع ذلك أساساً إىل عدم التجاوب .عىل الرغم من إمكانية
الوصول إىل وسائل اإلعالم ،فقد وصف املشاركون يف مجموعات الرتكيز اإلعالم األردين بأنه “متحيز للغاية” .معظم القنوات
تديرها الدولة ،أما تلك التي ليس لديها مانحون فإنها تعمل وفقاً ألجنداتها الخاصة .ذكر املشاركون يف مجموعات الرتكيز أنه
يتم حذف الفعاليات كلياً أو ال يتم تغطيتها مبوضوعية كام ينبغي .باإلضافة إىل ذلك ،فقد تعرض الصحفيني للتهديد والرتهيب
(من خالل االستجواب أو العنف الجسدي) من قبل قوات الرشطة والجهات الخاصة نتيجة للتغطية اإلعالمية النقدية .زعم
املشاركون أيضاً أن ضباط املخابرات عادة ما يكونون حارضين يف مناسبات مثل افتتاح صاالت العرض واملحارضات ،وأن أجهزة
االستخبارات تفرض رقابة مشددة عىل قنوات التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وتويرت.
نتائج مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ومجموعات الرتكيز واملالحظات املستخلصة من املقابالت تدعمها
نتائج مسح العموم .لدى األردنيني التصور األكرث سلبية لحريتهم يف التعبري مقارنة بالبلدان األخرى يف املنطقة ،حيث يشري
أقل من نصف املشاركني من العموم ( )47٪إىل أنهم يشعرون أنهم قادرون عىل التعبري عن آرائهم السياسية بحرية ،فيام
يشري  47٪إىل أنهم مل يشعروا بالحرية لفعل ذلك.

حرية التجمع

يبدو أن القيود عىل حرية التجمع يف األردن تربز بشكل أسايس عىل مستوى املامرسات التنفيذية ،وبصورة رئيسية كذلك فيام
يتعلق بالعملية الصعبة للحصول عىل تصاريح تنظيم التجمعات .ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أيضاً أن قوات
األمن غالباً ما تتدخل لتفريق التجمعات أو إغالق مواقع التجمعات .أشار ثالثة أرباع أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين ( )76٪إىل أنهم كانوا عىل اطالع ( )40٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )36٪عىل القوانني التي تنظم حرية التجمع ،وأفادت
الغالبية ( )60٪أنهم شاركوا يف تجمع عام خالل السنوات الخمس املاضية .غري أن ما يقارب الربع ( )24٪أفادوا بأنه تم منعهم
من القيام بذلك ،إما بسبب قيام املسؤولني األمنيني بتفريق التجمع بعد أن بدأ ( )24٪أو بسبب إغالق موقع التجمع من قبل
مسؤولني أمنيني قبل أن يبدأ ( )11٪أو ألن التجمع أصبح عنيفاً ( .)11٪بشكل عام ،أفاد أكرث من خُميس ( )41٪أصحاب العالقة
الذين شملهم املسح أنهم شاهدوا حوادث قامت فيها الحكومة بتفريق التجمعات املدنية.
أفاد ما يقرب من الربع ( )24٪من أصحاب العالقة أنهم نظموا أو قادوا أحد التجمعات العامة .أفاد جميع الذين قاموا
بذلك ( )100٪أن عملية الحصول عىل ترصيح للتجمع كانت إما معقدة أو معقدة للغاية.
يف املقابالت ومجموعات الرتكيز ،وصف املشاركون املامرسات األخرى املتبعة لتقييد حرية التجمع يف األردن .ذكر أحد
األشخاص من بني الذين تم إجراء مقابالت معهم أن أحد املسؤولني الحكوميني اتصل قبل نصف ساعة من موعد تنظيم
احتجاج مرخص وقام بإبالغ املنظمني بوجود تهديدات أمنية مزعومة يف محاولة عىل ما يبدو لثني املحتجني عن املشاركة.
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‘‘

عكست نتائج
الدراسة إحساساً
واسعاً بأن
منظامت املجتمع
املدين معزولة عن
صناع القرارات
وواضعي
السياسات
الحكومية ،وخاصة
عىل املستوى
الوطني ،وأنهم
يشعرون بعدم
القدرة عىل التأثري
يف عملية التغيري.
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يف حاالت أخرى ،تم استدعاء املحافظني الذين سبق لهم التوقيع عىل تصاريح للتظاهر
قبل وقت قصري من االحتجاجات إللغاء موافقتهم.

املشاركة العامة

ينظر عىل نطاق واسع إىل املشاركة العامة باعتبارها غري موجودة أو تتعرض ملعوقات يف
األردن .بحسب األغلبية الساحقة ( )95٪من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
املشمولة باملسح ،فإن القانون ال ينص ( )68٪أو ينص جزئياً فقط ( )27٪عىل مشاركة
منظامت املجتمع املدين يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية .ذكرت نسب أصغر
بقليل ( 57٪و  33٪عىل التوايل) أن األمر نفسه صحيح فيام يتعلق باملشاركة يف السياسات
والعمليات الترشيعية عىل املستوى املحيل.

عكست نتائج الدراسة إحساساً واسعاً بأن منظامت املجتمع املدين معزولة عن صناع
القرارات وواضعي السياسات الحكومية ،وخاصة عىل املستوى الوطني ،وأنهم يشعرون
بعدم القدرة عىل التأثري يف عملية التغيري .يرى أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع
املدين املشمولة باملسح أن عالقاتهم مع السلطات الوطنية غري موجودة ()44٪؛ عىل
الرغم من أن أكرث من ربع املشاركني بقليل ( )27٪وصفوا العالقة بأنها تعاونية .باإلضافة
إىل ذلك ،ذكر أكرث من نصف أصحاب العالقة ( )52٪أنهم مل يشاركوا يف حوارات بشأن
السياسات مع السلطات الوطنية أو املحلية يف السنوات الخمس املاضية .يعتقد معظم
أصحاب العالقة ( )79٪أن مجموعاتهم ليس لها أي تأثري مهم عىل السياسات الوطنية
والعمليات الترشيعية.
فيام يتعلق بالوصول إىل املعلومات ،أفاد عدد قليل من منظامت املجتمع املدين ( )15٪أنها
حاولت الوصول إىل املعلومات .من بني هذه املنظامت التي حاولت ذلك ،ذكرت  73٪منها
أنها نادرا ً ما متكنت أو يف بعض األحيان متكنت من الحصول عىل املعلومات أو الوثائق
املطلوبة .وصف عدد قليل من مختلف األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم واملشاركني
يف مجموعات الرتكيز تحديات معينة ماثلة أمام الوصول إىل املعلومات التي تتعلق بقضايا
حساسة أو مسؤولني حكوميني .غالباً ما يتم تربير رفض الحكومة مشاركة هذه املعلومات
عىل أساس أن الرفض أمر رضوري لحامية “الرشف” و “املعلومات الخاصة”.
يف املقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز ،أشار املشاركون إىل االفتقار إىل الشفافية
وندرة املعلومات وغياب قنوات االتصال والتعقيدات البريوقراطية املرهقة باعتبار أنها
تعمل جميعها عىل الحد بشكل كبري من الوصول إىل املشاركة العامة من قبل األفراد
ومنظامت املجتمع املدين .حتى بالنسبة للمحامني والصحفيني ،فإنه يتم إعاقة الوصول
إىل املعلومات الهامة بشكل منتظم ،مام يعوق قدرة األطراف املعنية عىل التحقيق يف
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األردن:
موقف الجمهور
اتجاه التربع ملنظامت
املجتمع املدين
33%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا
قيامهم بالتربع ملنظامت املجتمع
املدين يف السابق

69%
النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا أنه
من املرجح أن يقوموا بالتربع ملنظامت
املجتمع املدين يف املستقبل

األشخاص الذين يشرتكون يف املشاريع
هم األكرث احتامالً أن يقدموا تربعات:

34%
األنشطة الخريية

27%
التنمية االجتامعية

16%
النمو اإلقتصادي
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األنشطة الحكومية أو االعرتاض عليها؛ أو حتى املشاركة فيها .من اآلراء غري املألوفة التي
تم التعبري عنها خالل مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت أن األردن كان وال يزال دولة
بوليسية ذات جهاز أمني قوي ،وأن قطاع منظامت املجتمع املدين ضعيف نسبياً .بحسب
أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين ،فإن غياب املرأة يف املجتمع املدين والحياة
السياسية ميثل مشكلة رئيسية كذلك؛ إذ أشار أصحاب العالقة إىل القيود غري الرسمية يف
أوساط األرس واملجتمعات املحلية التي تعمل عىل تقييد املشاركة املدنية للمرأة.

حشد املوارد

يعكس املسح صورة مختلطة لقدرة منظامت املجتمع املدين عىل تعبئة املوارد املالية.
أفاد أكرث من ربع ( )28٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين األردنية أن مصدر
الدخل األسايس ملنظامتهم يأيت من األنشطة املدرة للدخل؛ فيام أشار  22٪إىل أن التمويل
من الجهات املانحة األجنبية كان مصدر متويلهم األسايس وأشار  16٪إىل التربعات من
األفراد .من بني مصادر التمويل اإلضافية غري الرئيسية ،أشار  35٪إىل فعاليات جمع
التربعات ،فيام أشار  20٪إىل التمويل من القطاع الخاص املحيل وأشار  18٪إىل الرشاكات
مع الحكومة.
عىل الرغم من القيود القانونية املعروفة عىل حصول منظامت املجتمع املدين إىل التمويل،
كام هو موضح يف الفصل الخاص بسياق األردن أعاله ،رد ما يقرب من ثلثي املستجيبني
( )65٪يف مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين بأن القوانني ال تقيد وصول
منظامتهم إىل التمويل املحيل .يف حني ذكرت نسبة صغرية ( )5٪أنه تم رفض منحها
ترصيحاً لجمع التربعات من العامة ،فإن أكرث من النصف ( )54٪أفادوا بأنه مل يتم رفض
منحهم ترصيحاً لجمع التربعات .أيضاً ،ذكر أكرث من نصف املستجيبني ( )54٪أنهم مل يتم
حرمانهم من الحصول عىل متويل من مصادر حكومية محلية أو وطنية.
ذكر حوايل نصف ( )47٪أصحاب العالقة الذين شملهم املسح أن منظامتهم تتلقى متويالً
أجنبياً .عىل الرغم من أن قانون الجمعيات األردين يُ ِ
خضع التمويل األجنبي ملوافقة الحكومة،
فإن أكرث من نصف ( )53٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح
أفادوا بأن منظامتهم ال تواجه صعوبات يف محاولتها الحصول عىل متويالت أجنبية.
عب أعضاء منظامت املجتمع املدين
مع ذلك ،ويف املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسينيَّ ،
عن وجهة نظر أكرث سلبية بشأن حشد املوارد ،ووصفوا دخلهم بأنه “بالكاد قادر عىل تغطية
النفقات” .تدفق التمويل األجنبي الكبري إىل األردن فيام يخص األزمة السورية ،لكن الحكومة
تتحكم يف األموال من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدويل .أفاد املشاركون يف املناقشات
بأن عملية الحصول عىل هذه األموال مطولة وشاقة بشكل خاص.
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تخفيف القيود عىل املشاركة العامة:
تيسري املشاركة العامة

آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف األردن

•التعبئة للدفع بالتنفيذ الكامل لقانون الوصول إىل املعلومات.

ردا ً عىل سؤال حول أولويات املعالجة ليك تتمكن منظامت املجتمع املدين من التغلب بفعالية عىل القيود املفروضة عىل
الحريات املدنية يف األردن ،أشارت نسب أغلبية متشابهة من أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح
إىل الحاجة إىل دعم عام أقوى ملنظامت املجتمع املدين ( )73٪وبناء القدرات الداخلية ملنظامت املجتمع املدين ( .)69٪أشار
حوايل النصف ( )51٪إىل الحاجة إىل الدعوة لإلصالح القانوين وإصالح السياسات .خالل مناقشات مجموعات الرتكيز
واملقابالت ،اقرتحت منظامت املجتمع املدين آليات التخفيف التالية للحد من تأثري القيود القانونية والتحديات األخرى عىل
الحريات املدنية يف األردن:

•تنظيم حملة توعية عامة حول أهمية الوصول إىل املعلومات وكيف ميكن لألفراد تقديم طلبات الحصول عىل
املعلومات.
•تعزيز الحوار واملناقشات بشأن السياسات عىل املستوى املحيل وربطها مبناقشات مامثلة عىل املستوى الوطني.
•االستفادة من قانون الالمركزية لالنخراط بشكل أفضل مع املجتمعات املحلية وتوسيع املشاركة العامة عىل
املستوى املحيل.
•العمل بشكل وثيق مع السلطات املحلية ككيانات يُنظر إليها عىل أنها تحمي الحريات املدنية وذلك لتطوير
السياسات املحلية وبرامج املشاركة العامة.

حرية تكوين الجمعيات:
تعزيز اإلطار القانوين

حشد املوارد:

وجود بيئة قانونية أكرث مالءمة ملنظامت املجتمع املدين يُعد أمر ا ً رضوري ا ً لحامية حرية تكوين الجمعيات يف األردن.
يجب أن يشمل العمل عىل اإلطار القانوين ما ييل:

•تنويع مصادر متويل منظامت املجتمع املدين لتعزيز االستدامة بدال من االعتامد عىل مصدر واحد.
•التسجيل كرشكات غري ربحية وليس كمنظامت غري حكومية كوسيلة لتلقي األموال.

•تعديل قانون الجمعيات األردين لجعل عملية التسجيل أبسط وأرسع .باإلضافة إىل الدعوة إىل إدخال تعديالت
عىل القانون ،فإنه ينبغي عىل منظامت املجتمع املدين أن تدعو إىل تعزيز قدرات املسؤولني الحكوميني عىل
معالجة طلبات التسجيل.

•التنسيق بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة التنمية االجتامعية لتكون عىل اطالع أفضل
حول عمليات التمويل.

•نرش املعلومات عىل نطاق واسع للمنظامت الوطنية واألجنبية حول كيفية التسجيل وااللتزام باألحكام القانونية
األخرى املتعلقة مبنظامت املجتمع املدين يف األردن.
•بناء قدرات املحاميني يف األردن عىل تقديم املشورة إىل منظامت املجتمع املدين بشأن حقوقها والتزاماتها
القانونية.

حرية التعبري
ضامن السالمة والحامية
التعاون مع املحامني ووسائل اإلعالم لحامية الحريات املدنية من خالل ما ييل:
•دعم إنشاء مكتب قانوين يوفر التوجيه والدفاع واملشورة للناشطني واملنظامت حول املسائل املتعلقة بحريتهم
يف التعبري.
•إنشاء وكالة أنباء مستقلة أو غري متحيزة سياسياً أو منصات عرب اإلنرتنت.
•التعاون مع املركز الوطني لحقوق االنسان لتوثيق أي انتهاكات لهذا الحق ودعم املدافعني من خالل املكتب
القانوين.
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الوصول إىل الحريات املدنية :عرض إقليمي

تصور منظامت املجتمع املدين لدور مختلف األطراف يف حامية الحريات املدنية يف مقابل
دور هذه األطراف املق ّيد ملثل هذه الحريات يف الكويت

الكويت

توقعات املستجيبني حول ما إذا كان يجب عىل املؤسسات حامية الحقوق مقابل ما إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل
=  %االعتقاد بأن املؤسسة يف الواقع تقيد الحقوق
77%

55%
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منظامت املجتمع املدين

املشاركة

يف الردود الواردة يف املسح ،أشار جميع أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين تقريباً
( )93٪إىل الفساد واملحسوبية باعتبارهام يشكالن أحد أكرب التهديدات للحريات املدنية.
استشهد أصحاب العالقة بالتفاوت السيايس ( )60٪واملامرسات واإلجراءات التنفيذية
( )60٪والقوانني واللوائح التقييدية ( )44٪باعتبارها تهديدات رئيسية كذلك.

األعامل التجارية

69%

احزاب سياسية

التعبري

18%

28%

املؤسسات الحكومية

49%

ردا ً عىل سؤال حول الجهات التي تحمي بفعالية الحريات املدنية لألفراد ،أشار أصحاب
العالقة يف منظامت املجتمع املدين إىل منظامت املجتمع املدين ( )79٪واإلعالميني ()44٪
والجهات املانحة واملنظامت الدولية ( )39٪واملحامني ( .)33٪من جهة أخرى ،شملت
القوى التي تم تحديدها يف الغالب باعتبارها مق ِّيدة للحريات املدنية الزعامء الدينيني
( )63٪واملؤسسات الحكومية ( )49٪وقوات األمن ( )35٪واألحزاب السياسية ( .)32٪يف
الوقت نفسه ،أشار عدد كبري من املستجيبني إىل املؤسسات الحكومية ( )60٪واألحزاب
السياسية ( )60٪باعتبارها جهات مسؤولة عن حامية الحقوق والحريات املدنية ،مام
يوحي بوجود تناقض بني دور الحامية املتوقع من هذه الجهات والدور التقييدي الذي
يُتوقع أن تلعبه يف الواقع العميل.

9%

14%

23%

19%

قوات األمن

التجمع

79%

2%

الزعامء الدينيني

59%

39%

21%

12%

5%

وسائل اإلعالم

تكوين الجمعيات

تم إجراء مسح أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف الكويت مبشاركة  57من
أصحاب العالقة ،ميثلون بشكل رئييس مجموعات مجتمع مدين غري مسجلة ( ،)60٪مبا
فيها املجموعات غري الرسمية والحركات االجتامعية والجمعيات ذات العضوية ،من بني
أنواع أخرى من املنظامت .تعمل املنظامت بشكل رئييس عىل املستوى املحيل ()44٪
واملستوى الدويل ( ،)23٪مع عدد ال بأس به تعمل أيضاً عىل املستوى الوطني ()19٪
واملستوى اإلقليمي ( .)14٪اضطلعت هذه املنظامت بشكل أسايس بدور نشط يف مجاالت
التنمية االجتامعية ( )63٪وحقوق اإلنسان ( )40٪والفنون والثقافة ( .)30٪األنشطة
األكرث شيوعاً للمنظامت التي شملها املسح تضمنت التوعية ( )70٪والتدريب وبناء
القدرات ( ،)51٪فضالً عن حشد الدعم والدعوة ( .)38٪اضطلع املشاركون بالبحث
بأدوار نشطة يف املجتمع املدين ملدة عرشة أعوام يف املتوسط.

60%

19%
32%

49%

44%

محامون

نسبة املستجيبني من الجمهور يف الكويت
الذين قالوا أنهم شعروا "بالحرية" ملامرسة
الحريات املدنية األساسية التالية:

حدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف الكويت القيود القانونية وكذلك السياسات
واملامرسات التنفيذية بوصفها القيود التي تحول دون وصولهم إىل الحريات املدنية.

58%

5%

33%

الجهات املانحة /املنظامت الدولية

مقياس
الحريات املدنية

=  %االعتقاد بأن املؤسسة هي يف الواقع تحمي الحقوق

60%

ملحة عامة

=  %نتوقع أن املؤسسة يجب أن تحمي الحقوق

32%

39%

4%

35%
63%

رأي الجمهور
أشار املستجيبون يف مسح الجمهور إىل أن أكرث املنظامت املدنية ثقة عىل نطاق واسع هي املنظامت الدينية ()64٪
والتعاونيات ( )59٪واملجموعات غري الرسمية ( .)58٪أشارت مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت إىل أن الدعم الشعبي
لألوقاف الدينية والعمل الخريي يف الكويت يكمن يف ثقة الجمهور يف املنظامت الدينية.
اتساقًا مع االتجاه اإلقليمي ،أشار الجمهور الكويتي بشكل عام إىل الجيش ( )76٪والرشطة ( )73٪باعتبارهام املؤسستني
الجديرتني بالثقة من حيث السعي لحامية حقوق األفراد وحرياتهم .أيضاً ،فإن الثقة يف السلطة القضائية منترشة عىل نطاق
واسع ( ،)65٪يف حني أعرب أقل من نصف املستجيبني عن ثقتهم يف الربملان ( )48٪أو مسؤويل الحكومة املحلية (.)41٪
بشكل عام ،تدعم النتائج النوعية من املناقشات ومجموعات الرتكيز نتائج املسح التي تظهر ثقة واسعة يف بعض هيئات
الدولة لحامية حقوق األفراد وحرياتهم .وفقاً لتعليقاتهم ،فإن الكويتيني أيضاً يشعرون بقيود عىل املشاركة العامة بنسبة
أقل من األفراد يف البلدان األخرى التي شملتها الدراسة .أشار العديد من الناشطني إىل أنهم استمتعوا بحوار إيجايب مع
أعضاء الربملان؛ واستشهد املشاركون بالنائب السابق أحمد الخطيب ،عىل سبيل املثال ،بسبب انخراطه الفعال مع شباب
الكويت ،ومناقشة مواضيع ثقافية واجتامعية بشكل أسبوعي .أكرث من ذلك ،فقد تم ذكر املناقشات شبه العامة يف
الديوانيات  -وهي تجمعات غري رسمية لتبادل األحاديث تديرها عائالت أو قبائل  -كأشكال من املشاركة السياسية غري
الرسمية النابعة من التقاليد القبلية الكويتية .أيضاً ،أشار املشاركون إىل أن الحكومة تعمل عىل تعزيز مشاركة الشباب من
خالل توفري التمويل واملساحات للمجموعات والتجمعات.

حالة الحريات املدنية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

79

النتائج الرئيسية:
حرية تكوين
الجمعيات يف الكويت

مع ذلك ،كشفت املناقشات واملقابالت أيضاً عن مخاوف .ذكر املشاركون حاالت الرقابة
الناشئة عن وزارة اإلعالم ووزارة األوقاف ،والربملان الذي غالباً ما يقوم بصياغة مشاريع
القوانني ذات التأثري الديني املحافظ .أيضاً ،أعرب املشاركون عن قلقهم من حظر األحزاب
السياسية وعدم وجود إجراءات دميقراطية حقيقية ،إذ أن ما يقرب من ثلث أعضاء
الربملان ورئيس الوزراء ال ينتخبون من قبل العامة بل يتم تعيينهم من قبل األمري أو
أعضاء الربملان السابقني.

حرية تكوين الجمعيات

عدد املسجلني منظامت املجتمع املدين
عىل الصعيد الوطني

120

30%
النسبة املئوية ملنظامت املجتمع املدين
التي استغرق تسجيلها أكرث
من  90يو ًما

املصدر األكرث شيو ًعا لتمويل منظامت
املجتمع املدين :رسوم العضوية
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حدد أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح القيود الكبرية عىل
حرية تكوين الجمعيات ،والتي تتعلق إىل حد كبري باملامرسات التنفيذية للمسؤولني
الحكوميني .أشار حوايل خُميس أصحاب العالقة ( )42٪إىل أنهم عىل اطالع عىل القوانني
املنظمة لحرية تكوين الجمعيات يف الكويت ،يف حني ذكرت نسبة أصغر قليالً ()37٪
أنهم عىل اطالع إىل حد ما .وصف أصحاب العالقة عملية تسجيل أي منظمة جديدة بأنها
تستغرق وقتاً طويالً ومكلفة .من بني ممثيل املجموعات املسجلة  ،ذكر  27٪أن العملية
استغرقت أكرث من ستة أشهر من تاريخ املرة األوىل لتقديم وثائق التسجيل إىل التسجيل
الرسمي ،يف حني ذكر  41٪أنهم ال يعرفون مقدار الوقت .يف وصفهم للتحديات التي
واجهتهم أثناء عملية التسجيل ،ذكر  14٪من أصحاب العالقة أن الحكومة تأخرت يف
ردها مبا يتجاوز ما هو منصوص عليه يف القوانني واللوائح ،وذكر  14٪أنه يصعب الحصول
عىل املعلومات املتعلقة مبتطلبات التسجيل.
تشري كالً من املسوحات والبيانات النوعية إىل أن هناك الكثري من املجموعات غري
املسجلة واألقل رسمية يف الكويت ،ويحتمل أن يكون ذلك بسبب عملية التسجيل
املرهقة وقانون منظامت املجتمع املدين .يف حني أنها ت ُعد غري قانونية من الناحية الفنية،
فقد ذكر املشاركون أن املجموعات غري الرسمية وغري املسجلة توفر طريقة لتجنب عملية
التسجيل الطويلة واملرهقة باإلضافة إىل التحايل عىل القيود األخرى .من بني الثلثني
تقريباً ( )60٪من أصحاب العالقة الذين ينتمون إىل منظامت غري مسجلة ،ذكر حوايل
الخُمس منهم ( )18٪أن منظامتهم مل تقم بالتسجيل ألنه كان من الصعب االلتزام
بالقانون الخاص مبنظامت املجتمع املدين املسجلة ،بينام أشار  16٪إىل أن األمر يستغرق
الكثري من الوقت .أيضاً ،وعىل سبيل املثال ،ميكن أن تكون املنظامت املسجلة أكرث عرضة
للمراقبة واالستهداف بسهولة من قبل الدولة .يف املقابل ،متكنت املجموعات غري الرسمية
مثل الحمالت االجتامعية من االستمرار يف النشاط يف القضايا االجتامعية واالقتصادية مع
وجود قدر أقل من العقبات الكبرية .حملة "إلغاء املادة  "153هي أحد األمثلة التي
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ذكرها املشاركون يف الدراسة :بقيادة نساء كويتيات ،تدعو حملة "إلغاء املادة  "153إلدخال تعديالت عىل قانون العقوبات
لحذف املادة  153التي تقلل إىل حد كبري من العقوبة عىل الرجال الذين يرتكبون جرائم قتل وغريها من أعامل العنف إذا
وقع الفعل بعد ضبط واحدة من أقاربهم اإلناث وهي ترتكب فعل الزنا .
يف حني أن منظامت املجتمع املدين غري املسجلة أقل تعرضاً للقيود عىل أنشطتها ومتطلبات تقديم تقاريرها ،فإن عدم اكتسابها
للصفة الرسمية يؤدي إىل غموض قانوين يرث تحديات أخرى ،مبا يف ذلك فيام يتعلق بالحصول عىل التمويل .أفاد أصحاب العالقة
بأن املحاكم قد اعرتفت يف بعض األحيان مبنظامت املجتمع املدين هذه  -عىل الرغم من عدم قانونيتها من الناحية الفنية  -يف
قضايا متعلقة مبنازعات بني كيانات غري معرتف بها أيضاً ،مام يجعل وضعها القانوين محل التباس بشكل إضايف.

حرية التعبري

أفاد غالبية ( )90٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين يف الكويت بأنهم كانوا عىل اطالع ( )51٪أو عىل اطالع إىل حد
ما ( )39٪عىل القوانني التي تنظم حرية التعبري .من الناحية العملية ،ذكر غالبية أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين
أنهم شعروا بالحرية ( )30٪أو بالحرية إىل حد ما ( )44٪للتعبري عن أنفسهم يف األماكن العامة .يف الوقت نفسه ،مع ذلك ،أفاد
ما يقرب من ثلث ( )30٪املستجيبني أنه تم منعهم من قبل سلطة حكومية أو جهة رسمية أخرى من التعبري عن أنفسهم.

عندما يتعلق األمر بالوصول إىل وسائط اإلعالم اإللكرتونية وغريها من املعلومات عىل شبكة اإلنرتنت ،ذكر  14٪من أصحاب
العالقة أنهم قد واجهوا مواقع محجوبة ( )14٪وأشار  11٪إىل أنه متت إزالة محتوى معني من موقع إلكرتوين ما .حاولت معظم
املنظامت ( )84٪املشمولة يف املسح القيام بتوعية إعالمية يف السنوات الخمس املاضية ،واعتربت نسبة كبرية أنه من السهل أو
من السهل جدا ً الوصول إىل وسائل اإلعالم يف الكويت ( ،)67٪أو من السهل إىل حد ما الوصول إليه ( .)29٪فقط عدد قليل من
أصحاب العالقة ( )4٪اعتربوا أنه يصعب الوصول إىل وسائل اإلعالم ومل يذكر أياً منهم أنه يستحيل الوصول إليها.
يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،حدد املشاركون القضايا املتعلقة بالعائلة املالكة والدين اإلسالمي والسلوك
الجنيس كمحرمات أو خطوط حمراء ال ميكن تجاوزها .باإلضافة إىل ذكر القيود الرسمية مثل قانون الجرائم اإللكرتونية،
فقد أشار الكثريين إىل املامرسات غري الرسمية مبا فيها الرسائل الرسمية التي تحذر من مغبة مناقشة مواضيع معينة؛
واملسؤولني الذين يحظرون الحمالت الوطنية ملنظامت املجتمع املدين .اتخذت الحكومة الكويتية تدابري خطرية ضد حركة
املعارضة الشعبية (حراك)  ،مبا فيها إسقاط الجنسية يف عام  2014عن الناشطني الذين شاركوا فيها .وفقاً للمشاركني يف
املقابالت ومناقشات مجموعات الرتكيز ،مل يتم تطبيق هذا اإلجراء عىل نطاق واسع ،ولكن التهديد بحد ذاته كان كافياً لزرع
الخوف يف نفوس الناشطني ودفعهم إىل توخي املزيد من الحذر .يف هذه الحالة ويف حاالت أخرى ،أصبحت الرقابة الذاتية
أمرا ً شائعاً يف أوساط الناشطني الكويتيني ،وهو أمر يؤدي بهم إىل تناول القضايا االجتامعية واالقتصادية بطريقة تتسم بقدر
أكرب من الكياسة والحذر .ميكن مالحظة ذلك بوضوح من خالل التعاون الوثيق بشكل متزايد مع الحكومة يف حمالت
املنارصة والحد من االنتقادات العلنية للجهات الحكومية.
حدد أصحاب العالقة استخدام اللغة اإلنجليزية يف بالغاتهم العامة كطريقة أخرى يتم اتباعها من قبل الناشطني لتجنب
املضايقات الرسمية والقيود األخرى .من خالل البالغات العامة باللغة اإلنجليزية ،فإن املدافعني والناشطني يشعرون بأنهم
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الكويت:
موقف الجمهور
اتجاه التربع ملنظامت
املجتمع املدين

أقل ظهورا ً أو عرضة للهجوم من قبل الناس عىل وسائل التواصل االجتامعي .عادة ما يكون املعارضني لقضية معينة قادرين
بسهولة أكرب عىل جذب انتباه الحكومة عندما يتم تسليط الضوء عىل هذه القضية عىل وسائل التواصل االجتامعي .معظم
املداخالت عىل شبكة اإلنرتنت املضادة لحمالت محددة تنتقد الحكومة لعدم اتخاذها أية تدابري أو إجراءات ضد هؤالء
الناشطني وحمالتهم .لهذا السبب ،أصبح استخدام اللغة اإلنجليزية يف الحمالت أمرا ً شائعاً جدا ً ،حيث يتيح ذلك للناشطني
تج ّنب االنتباه من جانب املحافظني والحكومة ،مع االستمرار يف التواصل مع الشباب الكويتي ثنايئ اللغة.

حرية التجمع

13%

حدد أصحاب العالقة يف الكويت املامرسات التنفيذية للدولة عىل أنها متثل تحدياً من نوع خاص لحرية التجمع ،وبشكل
خاص عملية إصدار تصاريح التجمعات ومامرسات قوات األمن يف تفريق التجمعات أو إغالق مواقع التجمعات.

النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا
قيامهم بالتربع ملنظامت املجتمع
املدين يف السابق

ذكر أغلب أصحاب العالقة أنهم إما عىل اطالع ( )46٪أو عىل اطالع إىل حد ما ( )26٪عىل القوانني املنظمة لحرية التجمع
السلمي .عالوة عىل ذلك ،ذكر أكرث من نصف ( )54٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أنهم
شاركوا يف تجمع عام يف السنوات الخمس املاضية .من بني هؤالء ،ذكر خُمسهم تقريباً ( )21٪أنه تم منعهم من التجمع -
غالباً بسبب تأخري أو رفض الحكومة إصدار ترصيح التجمع ،أو من خالل قيام قوات األمن بتفريق التجمعات أو إغالق
موقع التجمع .نظرا ً لصغر حجم العينة ألغراض املسح ،فإن البيانات الخاصة بطلب الحصول عىل ترصيح وتجربة عملية
الترصيح كانت غري مقنعة.

38%

شهدت نفس النسبة تقريباً من أصحاب العالقة الذين شملهم املسح حوادث قامت فيها الحكومة بتفريق التجمعات
املدنية وحوادث قامت فيها الحكومة بحامية التجمعات (حوايل  40٪من املستجيبني لكل منها) .بدا وكأن هذا األمر يشري
إىل أنه عىل الرغم من مامرسات التعطيل إلعاقة حرية التجمع ،فإنه ال يزال يُنظر للحكومة عىل أنها توفر الحامية
للتجمعات يف بعض الحاالت .غري أنه يف مجموعات الرتكيز واملقابالت ،وصف أصحاب العالقة الحوادث التي رضخ فيها
املالك من القطاع الخاص خوفاً من انتقام الحكومة ورفضوا استضافة فعاليات منظامت املجتمع املدين والتجمعات يف
األبنية التابعة لهم .ذكر الناشطون أنهم يُسمح لهم بالتظاهر فقط يف مكان معني بجوار الربملانُ .ذكِر أيضاً أن الناس يخشون
بشكل عام من املشاركة يف التجمعات العامة ،وهو ما يعني أن املظاهرات تكون عادة صغرية.

النسبة املئوية لألفراد الذين أفادوا أنه
من املرجح أن يقوموا بالتربع ملنظامت
املجتمع املدين يف املستقبل

األشخاص الذين يشرتكون يف املشاريع
هم األكرث احتامالً أن يقدمو تربعات:

46%

املشاركة العامة

األنشطة الخريية

القيود املفروضة عىل املشاركة العامة تربز بشكل أسايس عىل مستوى الترشيعات .تُظهر بيانات املسح أن غالبية أصحاب
العالقة يرون القانون إما أنه ال يتيح ( )37٪أو يتيح جزئياً فقط ( )35٪حق منظامتهم يف املشاركة يف السياسات الوطنية
والعمليات الترشيعية .عىل املستوى املحيل ،كان أصحاب العالقة أكرث تشاؤماً :ذكر نصفهم تقريباً ( )47٪أن القانون ال يتيح
املشاركة عىل املستوى املحيل ،وذكر ربعهم ( )25٪أنه يتيح ذلك جزئياً فقط .مل تطلب سوى نسبة صغرية من الذين شملهم
املسح وثائق أو معلومات أخرى من الحكومة؛ وذكر معظمهم أنه متت تلبية طلباتهم يف بعض األحيان ( )25٪أو نادرا ً ما
متت تلبيتها ( )25٪أو مل تتم تلبيتها أبدا ً (.)17٪
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19%
التنمية االجتامعية

17%
النمو اإلقتصادي
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مع ذلك ،يعتقد أكرث من خُميس أصحاب العالقة ( )42٪أن لدى منظامت املجتمع املدين
القدرة عىل التأثري عىل األقل يف السياسات الوطنية والعمليات الترشيعية .ذكر أكرث من
ثلث ( )35٪أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين أنهم شاركوا يف حوار بشأن
السياسات مع مسؤولني عىل املستوى الوطني خالل السنوات الخمس املاضية ،ووصف
 42٪عالقتهم مع السلطات الوطنية بأنها عالقات تعاونية .ذكر نفس العدد عدم وجود
عالقة مع الجهات الوطنية ،يف حني ذكرت قلة فقط وجود عالقة عدائية أو تنطوي عىل
تهديد مع الحكومة.
يف املناقشات واملقابالت ،أشار أصحاب العالقة الكويتيون إىل عدم وجود مشاركة كبرية من
قبل منظامت املجتمع املدين يف الحوارات السياسية عىل مدى السنوات الخمس املاضية،
وأفاد بعض أصحاب العالقة بأنه ال توجد آليات ذات صلة للمشاركة العامة وأنه ال يتم
إشعار مجموعاتهم عن االجتامعات والفعاليات العامة الخاصة بالحوارات بشأن السياسات.

حشد املوارد

أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين إىل اإلطار القانوين باعتباره العائق
األسايس أمام قدرة منظامت املجتمع املدين عىل تعبئة املوارد املالية ،وبشكل خاص
التمويل املحيل .يعتقد أكرث من نصف املستجيبني يف املسح ( )17٪أن القوانني تقيد قدرة
منظامتهم عىل الوصول إىل التمويل املحيل .عالوة عىل ذلك ،ذكر  18٪أنه تم رفض
منحهم ترصيحاً اللتامس التربعات ،بينام ذكر  18٪منهم أنه تم حرمانهم من التمويل من
مصادر حكومية محلية أو وطنية.
ذكر أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح أن املصدر الرئييس
لتمويل منظامتهم يأيت من رسوم العضوية ( )21٪والتربعات من األفراد ( )19٪والتمويل
من القطاع الخاص ( )14٪واألنشطة املدرة للدخل (.)11٪
ذكر أقل من  9٪من أصحاب العالقة أن التمويل األجنبي كان املصدر الرئييس لتمويل
منظامتهم ،وذكر  18٪فقط أنهم ال يتلقون أي أموال أجنبية عىل اإلطالق .خالل املسح،
مل يذكر أصحاب العالقة أنهم واجهوا صعوبات يف تلقي األموال من مصادر أجنبية ،ولكن
قد يكون هذا بسبب حجم العينة الصغري .يف املناقشات واملقابالت ،أشار أصحاب العالقة
إىل أن التمويل الدويل يخضع لقيود  -وخاصة من خالل قانون مكافحة اإلرهاب يف
الكويت  -ولكن مع ذلك تلعب الوكاالت واملنظامت الدولية دورا ً إيجابياً يف حامية
وتعزيز الحريات املدنية .تنشط عدد من الوكاالت الدولية يف الكويت وتقدم الدعم
ملنظامت املجتمع املدين الرسمية واملسجلة لتنفيذ األنشطة ،سوا ًء من خالل برامج بناء
القدرات أو فعاليات التوعية ،وخاصة التي تركز عىل الشباب يف الكويت .وفقاً ألصحاب
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حرية التعبري:
االستفادة من مجتمع وسائط اإلعالم الرقمية الثابتة

العالقة ،وعىل الرغم من التمويل األجنبي املحدود للغاية الذي تتلقاه منظامت املجتمع املدين مقارن ًة بالبلدان األخرى التي
شملتها الدراسة ،فإن التمويل األجنبي مازال يؤثر سلباً عىل تصور الجمهور ملنظامت املجتمع املدين ويقلص من املشاركة
املدنية للشباب الكويتي.

•االستفادة من الوصول إىل اإلنرتنت ملامرسة الحريات املدنية من خالل استضافة املقابالت عرب اإلنرتنت عىل
منصات مشفرة.

أيضاً ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين إىل أن القطاع الخاص لعب دورا ً هاماً يف دعم منظامت املجتمع
املدين والحريات املدنية يف الكويت .يف املسوحات ،ذكر ما يقرب من ثلث ( )32٪أصحاب العالقة أن منظامتهم تلقت متويالً
محلياً من القطاع الخاص .وفقاً لتعليقاتهم يف مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،كان لنمو الرعاية وثقافة املسؤولية
االجتامعية للرشكات تأثري إيجايب عىل حامية الحريات املدنية ،لكن دعم القطاع الخاص ليس أمرا ً غري مرشوط .يسعى
أصحاب األعامل إىل تجنب القضايا الحساسة والنزاعات املحتملة مع السلطات التي من شأنها أن تسبب لهم خسارة العمل.
ذكر أصحاب العالقة أن هذا يعني أن منظامت املجتمع املدين ال تستفيد من دعم القطاع الخاص عندما تسعى للدفاع عن
القضايا املثرية للجدل.

•إنشاء منصات تجمع جهات فاعلة مدنية من خلفيات مهنية مختلفة )محامون وأساتذة موظفون حكوميون
وآخرون( لدعم الشبكة بشكل أفضل يف حال فرض القيود .سيؤدي هذا إىل مضاعفة تأثري أي قيود ،خاصة عىل
حرية التعبري ،وفضحها وتسهيل عملية حلها.

حرية التعبري:
االستفادة من التصور اإليجايب للجمهور الكويتي تجاه النظام القضايئ
•إنشاء املزيد من املراكز القانونية التي تربط املحامني النشطني ومتكّنهم من تزويد الناشطني بالدعم القانوين
املبارش واملهني يف حاالت فرض قيود عىل حرية التعبري.

تخفيف القيود عىل حرية التجمع:
االستفادة من املنتديات املتاحة للتجمعات العامة

آليات التخفيف من القيود عىل الحريات املدنية يف الكويت

ردا ً عىل سؤال حول املجاالت ذات األولوية التي تحتاج إىل معالجة ليك تتمكن منظامت املجتمع املدين من التغلب بفعالية
عىل القيود املفروضة عىل الحريات املدنية يف الكويت ،أشار أصحاب العالقة يف منظامت املجتمع املدين املشمولة باملسح
يف الغالب إىل الدعوة لإلصالح القانوين والسيايس ( )74٪وبناء القدرات الداخلية ملنظامت املجتمع املدين ( .)67٪خالل
مناقشات مجموعات الرتكيز واملقابالت ،اقرتحت منظامت املجتمع املدين آليات التخفيف التالية للحد من تأثري القيود
القانونية والتحديات األخرى عىل الحريات املدنية يف الكويت:

•تشجيع وإرشاك املزيد من الديوانيات التي ميكنها جمع ممثلني من الجهات الفاعلة املدنية والتعبئة عرب
الشبكات االجتامعية لخلق حوار أوسع حول القضايا املختلفة التي تهم جميع أنحاء البالد .ميكن أن يساعد
استخدام هذه املنصة التقليدية الفعالة يف إرشاك املزيد من الشباب الكويتي يف الحوارات يف أماكن ال ميكن
إخضاعها للقيود بسهولة بسبب أهميتها الثقافية.
•االستفادة من املساحات الشبابية املتاحة ،مثل املنتزهات والجامعات واألماكن ذات امللكية الخاصة ،الستضافة
الفعاليات واألنشطة وإرشاك جمهور أوسع للتوعية بشأن القضايا االجتامعية ا واالقتصادية والسياسية.

حرية تكوين الجمعيات:
جهود الدعوة إلصالح قانون الجمعيات

•دعم التجمعات العامة واملشاركة فيها ،مثل الفعاليات الثقافية واألسواق ،للمطالبة باملزيد من املساحة وخلق
املزيد من اإلملام بشكل غري مبارش بفكرة تجمع الناس يف األماكن العامة .ميكن أن يساعد هذا األمر يف تشجيع
الناشطني وجامعات املصالح العامة عىل التواصل والتفاعل مع جمهور أوسع.

•االستفادة من ارتفاع معدل انتشار اإلنرتنت و زيادة استخدام الشبكات االجتامعية إلنشاء املزيد من الجمعيات
القامئة عىل اإلنرتنت لتجنب القيود القانونية وامتالك بيئة أكرث حرية للتعاون.

تخفيف القيود عىل حشد املوارد:
االستفادة من أي فرصة للحصول عىل الدعم الحكومي

•تكوين مجموعة عمل من املحامني وخرباء املجتمع املدين والناشطني لوضع إسرتاتيجية دعوة طويلة األمد للدفع
باتجاه إصالح قانون الجمعيات.

•تشجيع الشباب عىل املشاركة يف برامج الشباب الحكومية واالستفادة من املنح والدعم الفني .من الواضح أن
هذه املبادرات ساهمت يف إرشاك الشباب يف الكويت وجعلهم أكرث نشاط ا ً وفعالية.
•التواصل والتعاون مع الوكاالت الدولية يف الكويت التي لديها اتفاقات وتعاون وثيق مع الحكومة لجمع األموال
ألنشطة منظامت املجتمع املدين.
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‘‘

تخفيف القيود عىل:
الحفاظ عىل عالقات جيدة مع القطاع الخاص
•توسيع املشاركة مع القطاع الخاص لالستمرار يف االستفادة من دعمه املايل لألنشطة والفعاليات واملرشوعية التي
تأي معه ،خاصة يف حالة املجموعات غري املسجلة وغري الرسمية.

يهدف هذا
التقرير إىل
توفري البيانات
والتحليالت
واملدخالت
الالزمة ملختلف
الجهات الفاعلة
للعب دور أكرث
إيجابية و فاعلية
يف حامية أو
توفري الحريات
املدنية.

•التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص حتى لو مل تكن هناك استفادة من الدعم املايل .هذا األمر ميكن أن يساعد
الناشطني عىل زيادة فرصهم يف الدعم يف املستقبل وتوسيع شبكاتهم من املنارصين.
•دعوة املزيد من أصحاب األعامل الخاصة واملوظفني للمشاركة يف املجموعات املسجلة أو غري املسجلة ألن
قدرتها عىل التعبري عن نفسها بحرية أكرب من تلك التي تعمل لصالح القطاع العام أو التي تستفيد منه ،والتي
تكون أكرث عرضة للرقابة الذاتية.

املشاركة العامة:
تعزيز املشاركة العامة من خالل املدارس والجامعات
•املشاركة مع طالب املدارس العامة والخاصة يف برامج املشاركة املدنية لتعزيز املواطنة الفاعلة واملسؤولية
االجتامعية.
•تشجيع املزيد من أنشطة ومبادرات ريادة األعامل االجتامعية كأداة للمشاركة العامة وتعزيز قدرات الجامعات
املدنية ملعالجة القضايا من منظور الحل يف بيئة مشابهة لألعامل .ميكن أن يشمل تأثري ذلك التوعية حول
القضايا الراهنة ،وإرشاك جمهور أوسع يف الحوارات ذات التأثري الوطني ،و يادة الحرية املالية التي تقلل من
إمكانية الرقابة الذاتية.

‘‘

املشاركة العامة:
تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
•إرشاك الجهات الحكومية والربملانية يف الفعاليات واملبادرات ،من خالل دعوتها إىل الرعاية أو املشاركة ،مام
سيساعد هذه الفعاليات عىل اكتساب املزيد من املرشوعية وتجنب القيود .أيضاً ،سيتيح ذلك للناشطني الدخول
يف حوارات مع صناع القرار لتسليط الضوء عىل قضايا اإلصالح ،ويحتمل أن تحشد تغطية إعالمية أكرث لهذه
املبادرة.
•إرشاك الرشكات الخاصة يف الحمالت التي قد تكون ذات منفعة متبادلة لكل من املجتمع املدين والقطاع
الخاص ،وذلك لزيادة اهتامم القطاع وتعزيز الدعم يف الدفاع عن قضايا اإلصالح.
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نتائج وتوصيات

تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل القيود املشرتكة عىل أربع حريات أساسية:
حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبري وحرية املشاركة العامة يف خمسة
بلدان عربية .تقدم الدراسة توصيات خاصة بكل بلد حول طرق تخفيف القيود املفروضة
عىل الحريات املدنية وتسهيل الوصول إليها.
إىل جانب التوجيهات التي يقدمها للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين ،يهدف هذا التقرير
أيضاً إىل توفري البيانات والتحليالت واملدخالت الالزمة للحكومات ومنظامت املجتمع
املدين والقطاع الخاص واملنظامت الدولية وغريها من الجهات التي متكنها من لعب دور
إيجايب أكرث وب َّناء يف حامية أو إتاحة الحريات املدنية .لذلك ،فإنه قد يكون من األفضل
تفعيلها إذا كانت مبثابة دليل يف وضع وتطوير الربامج املستقبلية التي تتناول هذا
املوضوع.
استنا ًدا إىل البيانات املقدمة ،فإن ما ييل يشري إىل الجمهور املستهدف املحتمل الذي
يتعني إرشاكه يف ورش العمل واملناقشات واملرشوعات لضامن املزيد من الوصول إىل
الحريات املدنية يف كل بلد:

منظامت املجتمع املدين

•بناء قدرات منظامت املجتمع املدين يف مجال القوانني واللوائح التي تؤثر
عىل الحريات املدنية ،وذلك ملساعدتها عىل االلتزام بالقانون ،وكذلك التعرف
عىل العقبات القانونية والتغلب عليها.
•دعم تنمية املحامني املدربني عىل القوانني التي تؤثر عىل الحريات املدنية
الذين يستطيعون تقديم املساعدة القانونية ملنظامت املجتمع املدين عند
الرضورة.
•دعم منظامت املجتمع املدين يف تنظيم ائتالفات فعالة ووضع أهداف
وبرامج مشرتكة للنهوض بالحريات املدنية.
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الحكومة واملؤسسات العامة

•تطوير قدرات املسؤولني الحكوميني لفهم القوانني واألنظمة القامئة التي تؤثر عىل الحريات املدنية.
•دعم تثقيف وتدريب املوظفني العموميني حول اإلدارة السليمة للقوانني التي تؤثر عىل الحريات املدنية.
•مساعدة الهيئات واملؤسسات عىل تطوير عمليات أكرث كفاءة وفعالية لتيسري التنفيذ السليم واآلين للقانون.

قوات الجيش واألمن

•تطوير قدرات املؤسسات العسكرية واألمنية واملسؤولني فيها من أجل فهم أفضل للقوانني واألنظمة القامئة التي
تؤثر عىل الحريات املدنية.
•استحداث الرشطة املجتمعية وتشجيعها وذلك إلرشاك املجتمع مع قوات األمن وتطوير آليات مشرتكة لحامية
الحريات املدنية.

القطاع الخاص

•تيسري الرشاكات بني منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص للنهوض بالسياسات واإلصالحات باالستناد إىل
املصالح املشرتكة.
•تشجيع الرشكات عىل دعم األنشطة واملبادرات املبتكرة ذات األنشطة االجتامعية التي تنفذها منظامت
املجتمع املدين.

وسائل اإلعالم

•متكني ودعم وسائل اإلعالم واملبادرات غري التقليدية واملستقلة واملبتكرة.
•تعزيز الرشاكات بني منظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم لدعم التغطية املوسعة ملساهامت منظامت
املجتمع املدين يف املجتمع.
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