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 قائمة الملحقات

 الصفحة المحتوى  الرقم

1 
عرض لعدد من المنظمات غير الحكومية العربية الوطنية )المحلية( 

 واإلقليمية والدولية الناشطة في المنطقة العربية، وأهم أهدافها وأنشطتها
111 

 105 قائمة بعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية 2
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 ( 8102-8100الّدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية )

 الرحامنةعبد الحميد علي أحمد إعداد: 

 إشراف: الدكتورة ريما أبو حميدان

 الملخص

تحّددت مشكلة الدراسة في تقّصي الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية، في 

الوقوف على الخلفية  وكان هدف الدراسة. "29112-2111في الفترة  عدد من البلدان العربية

ت تحديد الدور السياسي واألمني للمنظما، و التاريخية للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية

تحليل انعكاسات الدور السياسي ، و 2112-2111غير الحكومية في المنطقة العربية في الفترة 

منهج واستخدمت الدراسة ال تلك الفترة.حكومية في المنطقة العربية في واألمني للمنظمات غير ال

بعض  "قامتوقد تحققت فرضية الدراسة التي مفادها: التحليلي والمنهج التاريخي. -الوصفي

  (".2112-2111المنظمات غير الحكومية بدور سياسي وأمني سلبي في المنطقة العربية في الفترة )

انعكاسات الدور السياسي والدور األمني للمنظمات غير الحكومية في توصلت الدراسة إلى و 

أن الدور إلى  وتوصلت الدراسة(، من أهمها المساس بسيادة الدولة. 2112-2111المنطقة العربية )

ليس السمة  2112-2111السياسي واألمني السلبي للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية 

ن ضرورة أوفي الختام، قدمت الدراسة عددا من التوصيات أهمها  .ستثناءالسائدة العامة، بل اال

تتوخى األجهزة الرسمية في الدولة والرأي العام الدقة والحذر في تعميم أي وجهة نظر حول الدور 

 السياسي واألمني السلبي للمنظمات غير الحكومية نظرا للتفاوتات والتباينات الكبيرة بينها. 
 

حية: الدور السياسي، الدور األمني، المنظمات غير الحكومية، المنطقة العربية الكلمات المفتا

8100-8102. 
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Abstract 

The problem of the study was to investigate the political and security role of non-

governmental organizations (NGO's) as identified in a number of Arab countries in the 

period 2011-29017. The objective of the study was to identify the historical background 

of NGO's in the Arab region, and to identify the political and security role of non-

governmental organizations in this region, as well as to analyze the implications of the 

political and security role of these organizations in during that period. The study utilized 

the descriptive-analytical approach and the historical approach. The hypothesis of the 

study was that "some NGOs have played a negative political and security role in the Arab 

region in the period 2011-2017."  

The study identified the implications of the political and security role NGO's in 

the Arab region (2011-2017), of which the most important was the violation of the 

sovereignty of the state. The study found that the negative political and security role of 

NGO's in the Arab region 2011-2017 was not the prevailing general feature, but the 

exception. In conclusion, the study presented a number of recommendations, the most 

important of which was the need for the official organs of the state and public opinion to 

be careful in disseminating any viewpoint on the negative political and security role of 

NGOs due to the wide disparities and differences between them.  

Keywords: Political Role, Security Role, NGOs, Arab Region 2011-2017. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

يشهد العالم المعاصر، وبوتائر متصاعدة، نشوء عدد من الظواهر والمستجدات ذات األهمية، 

وهي التي كانت في وقت ما، على درجة أقل أهمية، بين مشاغل الحياة اإلنسانية وفعالياتها، بمختلف 

الدور البارز الذي تقوم به المنظمات غير ألوانها، والمعنيين بشؤونها، والقائمين عليها. ولعّل 

ير مصطلحات وتعابأصبحت  لمعاصر. لقدفي العالم ا الحكومية، واحدة من تلك الظواهر المستجدة

مثل "المنظمات غير الحكومية"، و "منظمات المجتمع المدني"، وغيرها من التسميات، عنواًنا أقرب 

إلى التداخل والغموض، منه إلى التحديد والوضوح؛ بحيث صار الخوض في شؤون المنظمات غير 

 تها. الحكومية مشروًطا أواًل باالتفاق على التعريف االصطالحي لها، وبيان ماهيّ 

وبين معيقات التحديد الجغرافي والفئوي والغائي والديني واأليديولوجي والسياسي واإلنساني، 

والوطني والدولي، وعشرات غيرها من المحّددات، يجد الباحث  واإلغاثي العوني والتنموي والمحلي

 ت والدراساتفي شؤون المنظمات غير الحكومية كمًّا هائاًل من المفاهيم والتعريفات والمحّددا

. وبالرغم من ذلك، صار من أسس وقواعد أو معايير موحدةوالتقارير، التي قلياًل ما تتفق على 

المقبول األخذ بالمدخل المرن في تناول المسائل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، وتكييف المعالجة 

 البحثية، بما يخدم البحث العلمي وأهدافه. 

لمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، السياسي واألمني لالدور الدراسة هذه  تتناول

، والذي ال تزال المنطقة العربية 2111وفي فترة ما ُأسِمي "الربيع العربي" الذي اتضحت بداياته عام 

التحّدي أمام إنجاز مهمة الدراسة، غير يسير، كون المنطقة العربية كان و  .تعيش آثاره ومفاعيله
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ى أبعد والدولي، إل دولها أحداًثا تداخل فيها المحلي والوطني والعربي واإلقليميشهدت في عدد من 

الحدود. كما أن المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والعربية واإلقليمية والدولية، كانت حاضرة 

سئلة أ بدورها في خضم الصراعات. وإلى جانب األدوار اإلنسانية واإلغاثية التي ال شّك فيها، ُطرحت

كثيرة، حول عدد من السلوكات والمضامين، لعدد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة على امتداد 

السياسية واألمنية مركزية، في هذه التساؤالت واألسئلة المشروعة أو  دوارالمنطقة العربية، وكانت األ

 غير المشروعة، والموضوعية أو المنحازة.       

( دولة عربية، 23إلحاطة بدور المنظمات غير الحكومية، في )إن من الصعوبة بمكان، ا

ومعها عشرات بل مئات المنظمات غير الحكومية الدولية. ولكن هذا اإلطار العريض يتقّلص، بَقْصر 

السياسي واألمني دون سواه. كما أن استثناء األدوار األقل أهمية، واستثناء الدول  الدورالدراسة في 

كن ألحداث "الربيع العربي" صلة مباشرة بها، محّدد آخر؛ مما يجعل باإلمكان، والمناطق التي لم ي

عددا من الدراسة  توفي هذا اإلطار العام، غطّ  دراسة ما هو أكثر أهمية وجوهرية في هذا المجال.

هة. تسهمالمحاور التي أ  في تبيان مرتكزات الدراسة، ومجاالت بحثها، وأهّم عناصرها الموجِّ

 

 الدراسةمشكلة 

 ور اإلغاثيدبدور متنوع في مختلف دول العالم. وكان اللمنظمات غير الحكومية تقوم ا

ثار الشكوك أور السياسي واألمني دأقّل عرضة للتجاذبات واالختالفات، إالّ أن ال واإلنساني والتنموي،

نزاعات  تهذه اإلشكالية أكثر في المناطق التي شهد تتّضحاو والتساؤالت في كثير من األحيان. 

ى، يمكن أن تقلب موازين القو كان شكل الحروب األهلية، أو تلك التي  تحادة، خاصة تلك التي أخذ

كّل هذه  تضّمن، (2112-2111)في الفترة  المنطقة العربيةأو إقليميا أو دوليا. وما شهدته  محليا
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السياسي واألمني ألنشطة المنظمات غير الحكومية  دورلقد كان الاالعتبارات الحّساسة أو بعضها. 

اتهامات صريحة أو ضمنية، لعدد من المنظمات غير وبرزت حاضرا بوضوح في أحداث المنطقة، 

الحكومية، بالقيام بدور تجاوز حقوق اإلنسان أو الدفاع عن الحريات ومثيالتها من عناوين ما يدعو 

 اني، ومبادئ حقوق اإلنسان. إليه القانون الدولي اإلنس

مشكلة الدراسة في تقّصي الدور السياسي واألمني للمنظمات غير  توفي هذا المعنى، تحّدد

الحكومية، في عدد من البلدان العربية، ومحاولة الخروج باستنتاجات موضوعية قابلة للتعميم على 

 هذا المستوى. 

 أسئلة الدراسة

  تحاول اإلجابة عنها، وهي:تثير الدراسة جملة من األسئلة 

 . ما الخلفية التاريخية للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية؟1

 (؟2112-2111. ما الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية )2

. ما انعكاسات الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية 3

 (؟ 2111-2112)

 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 .الخلفية التاريخية للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية الوقوف على. 1

-2111ترة في الف ور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةدالتحديد . 2

2112. 
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السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية في ور د. تحليل انعكاسات ال3

  .2112-2111الفترة 

 فرضية الدراسة: 

أمني بدور سياسي و لمنظمات غير الحكومية "قامت بعض ا تقوم الدراسة على فرضية مفادها:

 ".(2112-2111)في الفترة  في المنطقة العربيةسلبي 

 

 أهمية الدراسة

 الدراسة باآلتي:يمكن تحديد أهمية 

الموضوع نفسه؛ نظًرا للدور المتعاظم للمنظمات غير الدراسة بأهمية أهمية ترتبط  األهمية العلمية:

 2111أهمية األحداث التي تشغل المنطقة العربية منذ العام كما ترتبط بالحكومية، وضرورة تعّرفه، 

سة . كما تّضح أهمية الدراية فيهالمنظمات غير الحكومالسياسي واألمني لدور الوحتى اآلن، لجهة 

السياسي الدور ما هو متاح حول للوقوف على  موضوعيو الحاجة إلى عمل أكاديمي محايد من 

ا ، خاصة في ظل ندرة اإلسهامات األكاديمية في هذلتلك المنظمات وتحليله، ومعالجته نقديًّاواألمني 

  المجال.

 ر السياسي واألمني إلى معطيات وبيانات ومعلوماتعمليًّا، يحتاج صاحب القرا األهمية العملية:

. كما أن النتائج والمقترحات والتوصيات التي حول الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية

معنيين و والمكتبات الجامعية العربية إلى أصحاب القرار،  خاصبشكل موجهة بها الدراسة،  خرجت

  آخرين بموضوع الدراسة.
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 حدود الدراسة 

دول مختارة من المنطقة العربية، خاصة منها تلك التي شهدت أحداثا اتسمت  الحدود المكانية:

بهذه الدرجة أو تلك من الحّدة والعنف، في خضم ما ُأسمي "الربيع العربي"، مثل سوريا، والعراق، 

اول تجربتها السياق تن وليبيا، ومصر، وتونس، واليمن، والبحرين، واألردن، وأي دولة أخرى يقتضي

 مع المنظمات غير الحكومية. 

(، وهي الفترة التي شهدت 2112- 2111تقتصر الدراسة زمنيا على الفترة ) الحدود الزمانية:

مزيدا من التساؤالت حول دور المنظمات غير الحكومية في المنطقة، في ضوء أحداث ما 

 ُأسمي "الربيع العربي".  
 

 حددات الدراسةم

لدور االباحث صعوبات عديدة في بحثه عن مصادر موثوقة للمعلومات حول واجهت 

المعلومات،  وحين توافرتللمنظمات غير الحكومية التي تنشط في المنطقة العربية.  واألمنيالسياسي 

 وهي شحيحة، كانت تتناقض في كثير من األحيان، حسب المصالح السياسية لمصادر المعلومات.

واإلقليمية والدولية، والعدد الكبير من الدول  الوطنيةكما أن العدد الكبير للمنظمات غير الحكومية، 

العربية التي يمكن تغطية الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية فيها، شّكال مصدرا إضافيا 

 ناسبة.للصعوبة في معالجة محاور الدراسة، وتصنيف المعلومات، واختيار أولويات م
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   طلحات الدراسةصم

ْور: الطََّبَقُة من الشيِء الُمدار بعُضه فوق بعِضهدَدْور: )اسم(،  الدور )لغة(:  .ْور: مصدر داَر. الدَّ

ْورُ  ْوُر: مهمَّة ووظيفة. مصدر داَر / داَر بـ / داَر على: الدَّ قام بدور / لعب دوًرا: شارك ، و الدَّ

 (.2112)معجم المعاني الجامع،  بنصيب كبير

ويحمل هذا األخير قيمة  ،موقفلهو النموذج المنظم لسيرة أو لوضعية أو "الدور )اصطالحا(: 

 .(Silamy, 1983: 596)" وظيفية

 هو مجموعة من األعمال واألنشطة والفعاليات الهادفة لتحقيق غرض معين. الدور )إجرائيا(:

السياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية، واستخدم العرب لفظ السياسة بمعنى  سياسة وسياسي )لغة(:

  (.2112)الخطيب، . والسياسي صفة، نسبة إلى السياسة )اسم( اإلرشاد والهداية

 نظام الدولة وقانونها السياسي ونظام الحكم فيها بما يتخللهما يتعلق بسياسة وسياسي )اصطالحا(: 

السياسة في و  (.2112تؤثر في مجريات الحياة العامة )الخطيب،  من أنشطة فردية وجماعية

تدبير أمور الدولة الداخلية وهي تتناول إدارة شؤون البالد و  ،تصل بالدولة والسلطةتمعناها العام، 

 .(41: 2111)جابر، وتنظيم حكومتها، وكذا أمور الدولة الخارجية أو الدولية 

اتهم ومجتمعاتهم وعالق السياسة هي كل ما يتصل بإدارة شؤون الناس )إجرائيا(: سياسة وسياسي

ياسي ، والسمن موقع السلطة الحاكمة أو القوى التي تسعى للوصول إلى السلطةومؤسساتهم، 

   .منسوب إلى السياسة

 .(163: 2111)ابن منظور،  األمن ضد الخوف، أمن فالن يأمن أمنا وأمانا )لغًة(:األمن 
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طاقاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها  في حدود ولة"اإلجراءات التي تتخذها الد ًحا(:)اصطال واألمن

 (.42: 1925)هويدي،  "وليةمع مراعاة المتغيرات الد ،في الحاضر والمستقبل

هو حالة مستقرة ناجمة عن اإلجراءات األمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة،  )إجرائيا(: واألمن

وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصالحها الحيوية، في الداخل والخارج، كما أنه هو الطمأنينة والهدوء 

 والقدرة على مواجهة األحداث والطوارئ دون اضطراب.

َدة  َوَقاُنون  يَ ال، و الجمع: ُمَنظََّمات  ، و )اسم( المنظمة )لغًة(: َنة ، َلَها أَْهَداف  ُمَحدَّ ْرُسُم ُمَنظَّمة: َهْيَئة  ُمَكوَّ

يَاَسِة َأِو النََّقاَبِة َأِو الثَّ   َقاَفِة، إلخأَْعَماَلَها، َوَمَباِدُئ َتْعَمُل َعَلى َتْحِقيِقَها ِفي َمَجاِل اْهِتَماِمَها: ِفي السِّ

 (.2112)قاموس المعاني الجامع، 

فراد لهم هدف معين، يستخدمون طريقا أو أكثر المنظمة مجموعة من األ المنظمة )اصطالحا(:

 .(Gibb, 1970 in: Wikipedia) ليهإللوصول 

مجموعة من األفراد تربطهم أهداف مشتركة في إطار معين من أجل تحقيق  المنظمة )إجرائيا(:

 أهداف محددة.

لالستثناء، يجري عليه أحكام المستثنى بـ )إاّل( ويكون ما ستعمل يُ  )اسم( ير:غ :)لغة( حكوميغير 

منُسوب  إَلى الُحُكوَمِة.  الحكوميو (.2112)قاموس المعاني الجامع،  بعده مجروًرا باإلضافة

بير ن أفراد يقومون بتدالُحكومُة: هيئة مؤلَّفة م، و َيْحُكُم الِباَلَد: َيَتولَّى َتْسييَر ُشُؤوِنَها َوإداَرَتها مَ كَ حَ 

ولة، ورئيس الوزراء، والوزراء ولة كرئيس الدَّ : ِاْجِتماُع ُوَزَراءِ . شئون الدَّ  الُحُكوَمةِ  اْجِتَماع  ُحُكوِميٌّ

  (.2112)قاموس المعاني الجامع، 
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طلقت أول مرة عند تأسيس األمم المتحدة، وتعني تسمية أُ  :)اصطالحا( المنظمات غير الحكومية

الكيان الحكومي أو الرسمي، وتنشأ هذه المنظمات باتفاق ُيعقد بين أشخاص البعيدة عن  المنظمة"

ين وأعضاء غير حكوميين، وتتولى هذه ثلوهيئات غير حكومية، كما أنها تضم أساًسا مم

كري، )ش "المنظمات القيام بمهام ال تقوم بها الحكومات عادة، أو ال تستطيع القيام بها أصال

2112 :236). 

يتفق تعريف الباحث للمنظمات غير الحكومية، إجرائيا، مع  :)إجرائيا( الحكوميةالمنظمات غير 

  التعريف االصطالحي.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري اإلطار  أواًل:

ع كيانات مازالت موضوهي في ذلك، تبحث في المنظمات غير الحكومية،  تتناول الدراسة

وثقافية. على المستوى النظري، هذه المنظمات، بوصفها ظاهرة التباس ألسباب نظرية وسياسية 

 فثمة صعوبات نظرية، ربما بسبب حداثة .حديثة، ال تزال في حاجة إلى مزيد من التعريف النظري 

ظاهرة المنظمات غير الحكومية، واتساع دائرة أنشطتها، وتنوع أشكالها التنظيمية واتجاهاتها 

عالمي، المستوى المحلي وال على لسياسي، فهذه المنظمات موضع جدلاأليديولوجية. وعلى المستوى ا

فهناك من ينظر إليها نظرة إيجابية باعتبارها تعبيرًا عن إرادة المواطنين وركنًا أساسيًا من أركان 

المجتمع الديمقراطي، وآلية ال يمكن تجاهلها من أجل تحقيق التنمية اإلنسانية. ولكن بالمقابل، هناك 

إليها بوصفها أحد نواتج "العولمة"، بالمعنى السلبي للكلمة، وبالتالي، فهي أحد مفاعيل من ينظر 

ة هذه مسألة التمويل األجنبي ألنشط الغرب اإلمبريالي، ويسعى أنصار هذه النظرة إلى التركيز على

المنظمات؛ بوصفه الدليل المادي على عمالة هذه المنظمات لآلَخر الغربي، حتى لو كانت هذه 

 .(9: 2112األموال تأتى بمعرفة السلطات ووفق اتفاقيات للتعاون الدولي )مصطفى، 

وبشكل عام، كثيرة هي المصطلحات التي تتردد في األدبيات والتي تتعلق بواقع منظمات 

المجتمع المدني مثل المنظمات األهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، 

ست . ولذلك فإن المنظمات غير الحكومية ليالمختلفة ة، والمؤسسات التطوعيةالمؤسسات غير الربحيو 

محل اتفاق حتى في الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها االقتصاد االجتماعي، وفي بريطانيا يطلق 

عليها الجمعيات الخيرية العامة، ويسميها األلمان الجمعيات واالتحادات، وفي اليابان مؤسسات 

(، وتسميها الواليات المتحدة األمريكية المنظمات التطوعية 2113امة )الصوفي، المصلحة الع
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اع . وفي الدول العربية شيطلق عليها منظمات التنمية التطوعية االخاصة، وفي معظم دول إفريقي

 استخدام تسميات مثل منظمات المجتمع المدني، أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات األهلية

(1999Maslyukivska, .) 

هة لج ،عيامن التنظيم الجم امتطّور  الشك المنّظمات غير الحكومية ّدون ثّمة باحثون يع

ظمات ذات وهذه المن .وسائل العمل ولجهة مجاالت التدّخل التي اّتسعت كثيرا لَتشمل العالم برّمته

"من الخطأ  (Henri Rouillé d’ Orfeuil) كما يقول الباحث هنري رويي دورفوي تاريخ عريق، و 

االعتقاد أّن المنّظمات غير الحكومية هي أشكال تنظيم حديثة؛ فبعضها موجود منذ القرن التاسع 

بين كّل منّظمة من  Michel Doucin عشر، بل وقبل ذلك بكثير". وُيماِثل الباحث ميشيل دوسان

ية عيات اإلنسانالمنّظمات غير الحكومية الراهنة وأخرى قديمة: فعلى سبيل المثال، تندرج الجم

المتخّصصة في تقديم اإلسعافات والمساعدات اإلنسانية المستعجلة، التي أّسسها األطباء الفرنسيون، 

في بداية السبعينّيات من القرن الفائت، ضمن تقليد الجماعات أو الزوايا الخيرية التي سادت عبر 

فظاعات حرب االستقالل في اليونان . كما أّن الفعل اإلحساني الحديث ُوِلد من السابقة القرون 

ي تهو هنري دينان، الذي هلع للمجزرة الو  ،لكّن رائد العمل اإلنساني الحديث .(1353-1356)

يونيو /حزيران 24ألف قتيل يوم  41)التي خلَّفت  Solferinoولفيرينو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدثت في معركة س

بعدها  ،Croix rougeعار له الصليب األحمر ـــانيًا خاّصًا اّتخذ كشـــــــــــــــأنشأ تنظيمًا إحسف(، 1359

منّظمة خاّصة.  14 حكومة و 16بمبادرة من  1363نة ـــــــــــــــــــــــــــــــقامت منّظمة الصليب األحمر س

 Saveشاء منّظمة "إنقاذ الطفولة" ــــــــــــــــــــــــإلى إن (1921-1913)وأّدت الحرب األهلية الروسية كما 

The Children، مثل منّظمة العفو المعاصرة يطةــــــــــــــــــلمنّظمات غير الحكومية النشوصوال إلى ا ،

هيومن رايتس ووتش منظمة ، و 1961التي تأّسست عام  Amnesty Internationalالدولّية 
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Human Rights Watch المنّظمات غير الحكومية  ن. كما أ1933 تعود في نشأتها إلى سنة التي

المسّماة تنموية، هي أيضًا وريثة الحركات االجتماعية أو الدينية التي رّكزت على نقد الفعل 

االستعماري، وقامت بدعم حركات التحرير ضّده، وبأشكاٍل مختلفة. كما قامت بدعم الخطوات األولى 

و ه. وربما االستثناء الوحيد، مقارنًة بكّل ما تّم ذكره، لبلدان العالم الثالث حديثة العهد باالستقالل

يد، والمتأّخر عن الوعي العالمي الجد والتي ُتعّبرغير الحكومية التي تهتّم بالبيئة العالمية،  المنّظمات

ة بالبيئة في خاّص  تمؤتمرا مالحكوماِت إلى تنظي تنسبيًا، بتحّديات البيئة. فقد دفعت هذه المنّظما

(، وإلى توقيع اتفاقيات 2115(، وباريس )2112(، وجوهانسبورغ )1992) (، وريو1922) ستوكهولم

 (.2112)بوخريص،  دولية لحماية البيئة والمحافظة عليها

، دون تحديد هويتها، لكن 1612إلى سنة  يعودظهور أول منظمة غير حكومية ويبدو وأن 

 .(32: 2113)جندلي،  1624سنة  أقدم منظمة مذكورة اسميا هي منظمة األصدقاء كواكارس

رن إلى الق ، وإن بمسميات أخرى،يعود تاريخ المنظمات غير الحكوميةوحسب سرد تاريخي آخر، 

 1943في العام . الجمعية البريطانية لمحاربة العبودية 1332التاسع عشر، حين تأسست في العام 

س اتحاًدا لهذه الهيئات يدعى المجل أنشأت المنظمات غير الحكومية في الواليات المتحدة األميركية

د تأسست في الفترة نفسها في المملكة المتحدة لجنة أوكسفور و  .األميركي للمؤسسات األهلية لإلغاثة

من أجل مساعدة الشعب اليوناني الذي عانى من المجاعة خالل  1942لمكافحة المجاعة في العام 

عد إلى إحدى أهم الجمعيات البريطانية وهي االحتالل النازي، ولقد تحّولت هذه اللجنة فيما ب

)أوكسفام(. قام بعد ذلك العديد من الهيئات غير الحكومية الطوعية التي أنشئت في أوروبا وأميركا، 

خالل الحربين العالميتين األولى والثانية، بتوجيه نشاطها نحو دول العالم الثالث )إما بإيعاز من دولها 
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الدول الصناعية كانت تستعمر معظم هذه البلدان قبل أن تنال استقاللها أو بشكل مستقل عنها( إذ أن 

 .(2114)جوني، 

بالمعنى المعاصر ظاهرة حديثة،  الحكومية تشكلمكن القول إن المنظمات غير يوإجماال، 

كيانات يؤسسها المواطنون من أجل من حيث كونها  أو الراهن الذي نفهمه اآلن من المصطلح،

 مأ يالوطن مسواء على النطاق المحلى المحدود أ ،الشأن العام، من خالل مبادرات حرة يالمشاركة ف

عبير عن إرادة المجتمع والمواطنين. وقد ت ،لمبدأامن حيث  ي،فه ي،. وبالتاليالعالمي أم اإلقليم

كثير من األحيان، أنها تشكل قوة اجتماعية وضميرية، ذات  يبتت المنظمات غير الحكومية، فثأ

 حملينوع من السلطة السياسية. فبعضها  يأعلى الرغم من أنها ال تمثل وال تسعى إلى امتالك  ،رأث

 يعلى عاتقه رسالة نشر مبادئ حقوق اإلنسان، والدفاع عن الضحايا والمظلومين، وبعضها يعمل ف

نظمات م ، وبين هذا وذاك ثمةي مجال التنمية والتخفيف من حدة الفقر، ومنها ما ينحاز للعمل الخير 

 .(14و 13: 2112ي )مصطفى، تقديم الخدمات والعون اإلنسانبمعنية 

تطورت النقاشات في السنوات األخيرة حول أهمية المنظمات غير الحكومية ودورها في 

أوائل القرن الواحد  ، وكانت ُتطرح األسئلة دوما، خاصة منذالتنمية وإحداث التغيير االجتماعي

خاصة  ،يةفي التنم ارئيسيًّ  الً فاع" من حيث كونها المنظمات غير الحكوميةوالعشرين، حين برزت "

فعلى سبيل المثال يوجد في الواليات المتحدة  .بعد النمو غير المسبوق في العدد والحجم والمجال

ة الشرقي أوروباالهند مليون منظمة قاعدية، وفى  ي( مليون منظمة غير حكومية، وف2األمريكية )

. وجدير بالذكر أنه رغم وجود 1995(-1933) منظمة تشكلت في الفترة من 111.111 يحوال

 ،المنظمات غير الحكومية منذ بدايات القرن التاسع عشر واهتمامها بقضايا مثل مناهضة العبودية

ونقلة كمية وكيفية في واقع المنظمات غير  اً محوري إال أن السنوات األخيرة هي التي شهدت تحوالً 
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لى هذه أن يطلق ع "سالمون "قد دفع ذلك أحد علماء السياسة المعنيين بهذه الظاهرة وهو الحكومية. و 

    (.2115)عدلي،  الظاهرة الثورة التنظيمية العالمية

تجتاح دول العالم الثالث منذ النصف الثاني من الثمانينيات، بدأت طفرة وفي الواقع، هناك 

 – Nongovernmental Organizations) الحكوميةغير  نظماتتتمثل في الحديث عن الم

NGOs)  ،رات يبرز في المحافل والمؤتم ،واقتصادي واجتماعي يويصاحب هذه الطفرة تدخل سياس

ات التي تواجه البشرية، باعتبار أن هذه المنظم تالدولية التي تعقدها من أجل مواجهة بعض المشكال

ممثلة  لحقوق اإلنسان والشعوب ورقيب  على الحكومات في هذه الدول. ومن هذه المؤتمرات: قمة 

األرض التي ُعقدت في كوبنهاغن، ومؤتمر المرأة في بكين، ومنتدى المنظمات األهلية، باإلضافة 

 .(2114ي في األمم المتحدة )جوني، االجتماع-إلى اجتماعات المجلس االقتصادي

( من 21) مادةصت على ذلك النكما  ،بدور استشاري  وميةظمات غير الحكمنلقد حظيت ال

ابع تاالقتصادي واالجتماعي ال سم العمل به بين المجلتيوجاء وفًقا لمبدأ  ،حدةمتثاق األمم اليم

وع نذا المح لهكما سُ  .ركةتشميا الفي نطاق القضا ،الحكومية رظمات غيمنن اليظمة الدولية وبنللم

حها نطار قانوني بهدف مإيجاد إوالعمل على  س،نشطة المجلأالفاعلة في مشاركة ظمات المنمن ال

 ،عتماد الشفافية والوضوح في كشف التجاوزات. ووفقا لذلكا الل خهذا النوع من المشاركة، وذلك من 

اسي لغرض يسوني والنتوى القاسعلى الم لمباشرسلوب الحوار اأظمات غير الحكومية تعتمد نفان الم

ي، وهي مالم العالسة النياصو  ،والحفاظ على البيئة ،اننسحقوق اإلترام حوا ص،خاشالدفاع عن األ

ظمات منلا أوالل اتصاالتها الرسمية وغير الرسمية مع حكومات الدول خك تمارس دور الرقيب من لبذ

ظمات على دول سيادية عمدت بين نتي مارستها هذه الممثال ذلك الضغوط الو ة، يالدولية الحكوم
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خ تطمح إلى ترسي هي بذلكو  ،القانون الدولي لمبادئارسة انتهاكات خالفا مالحين واآلخر إلى م

 (.61: 2112)النعيمي،  يل، وتعزيز التعاون الدو المبادئ اإلنسانية المتحضرة والسامية

خدام المتباَدل لمصطلحي "المنظمات غير الحكومية" و 2تفادًيا للخلط، وبحكم االست

"منظمات المجتمع المدني"، والتقاطعات الكبيرة بن مضامين هاتين التسميتين، تجدر اإلشارة إلى أن 

األهلية،  مثل الجمعيات ؛منظمات المجتمع المدني تتكون من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية

يرية، المؤسسات الخو ة، وشركات األعمال، والغرف التجارية والصناعية، والنقابات المهنية والعمالي

والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق اإلنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي 

الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية. والمقصود أن نطاق 

حصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل المجتمع المدني ين

 التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر

(1999Maslyukivska, .)  ورغم اختالف منظمات المجتمع المدني في تسمياتها وأشكالها، إال

صائص األساسية؛ مثل كونها منظمات خاصة، مجموعة من الخ أنها تتقاسم مع بعضها البعض

وغير ربحية ومستقلة وتطوعية، بحيث يملك األفراد الحرية باالنضمام إليها أو دعمها 

(2115(Elbayar,  ولعّل من الالزم اإلشارة، تفادًيا ألي خلط، ورغم كل مواطن الشبهة واالنتقاد .

ية دور كبير في تحقيق الديموقراط المنظمات هذهللدى بعض منظمات المجتمع المدني عموًما، إالّ أن 

سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، حيث تّمثل هذه المنظمات أحد أشكال رأس المال 

االجتماعي الذي يمكن به مقاومة المركزية وإساءة استعمال السلطة الحكومية، عن طريق تشكيل 

 .,Wagle)1999( طة التشريعيةجماعات ضغط لها القدرة على كسب تأييد أعضاء السل
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وفي منحى آخر، باتجاه المداخل النظرية التي تحاول تفسير نهوض المنظمات غير 

نحسار ال إرجاع ذلكالحكومية، وتعاظم أدوارها بما فيها األدوار السياسية، يميل عدد من الباحثين إلى 

 تعاظم دور مؤسسات القطاع الخاصنتيجة ل ؛للمجتمع اوحيدً  اوقائدً  امركزً من حيث كونها دور الدولة 

و العال، ولقوتها االقتصادية )أب ،نتشار الجغرافي لهذه المؤسسات متعددة الجنسياتولال ؛والنقابات

على الرغم من أن مصطلح المنظمات غير الحكومية لم يدخل الثقافة العربية (. و 15، 14: 2114

 ح، أي المنظمات غير الحكومية، باتت موضعإال حديثا، فإن الكيانات التي يشير إليها هذا المصطل

 .(2: 2112اهتمام كبير ومثار جدل واسع على المستويين السياسي والثقافي. )مصطفى، 

في معرض نقد المنظمات غير الحكومية، يورد عدد من الباحثين والمراقبين ما يصفونه بأنه 

ويوردون في  .لبعض القوى الكبرى  الروابط بين هذه المنظمات والسياسات الخارجيةوقائع تشير إلى 

لميا الواليات المتحدة األميركية المرتبة األولى عا ءالتمويل، التي تشير إلى تبو   هذا المجال إحصاءات

ز أنشطة معظم هذه المنظمات في الدول التي تعتبر محط اهتمام ترك  و كأكبر مانح لهذه المنظمات، 

مات ستخدم ألغراض جمع المعلو الكثير من هذه المنظمات تُ أن و السياسات الخارجية للقوى الكبرى، 

(، 2112،أفندي)جاء كتاب  وقبل ذلك، (.2115عن المجتمعات التي تعمل في نطاقها )الكتبي، 

دد من عمثار جدال واسع في  ،وما زالت ،كانت التي ؛ قضية التمويل األجنبي،قضيةهذه الليتناول 

 جانب الحكومة المصرية. من البلدان العربية، وخاصة في مصر، 
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 الدراسات السابقة ثانًيا:

 . الدراسات العربية0

فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة "بعنوان:  (8112دراسة هويدا، عدلي )

تحليل دور منظمات المجتمع المدني وبالتحديد المنظمات هدفت الدراسة ". إنفاق للخدمات االجتماعية

بلورة سياسة للرفاهة االجتماعية في الوطن العربي وتقييم هذا الدور،  في  (NGOs)الحكوميةغير 

خاصة عددا من األسئلة الالقيود المحيطة به. وطرحت الدراسة  أبعاده وحدوده ومدى فعاليته، وأيضاً 

أسباب ، و ةاعية االجتميالرفاهفي قضايا أسباب تزايد الحديث عن دور للمجتمع المدني في السياسة و ب

أبعاد و  ،ة االجتماعية في الوطن العربييلتعويل على دور للمجتمع المدني في صنع سياسات الرفاها

وتوصلت  .طبيعته وأبعاده وحدودهو الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي 

من االهتمام بهذه الدراسة إلى أن تزايد دور منظمات المجتمع المدني، وتفاوت التقييمات، زاد 

 ،المنظمات، وأنها ذات دور بالغ األهمية في صنع سياسات الرفاهة االجتماعية في الوطن العربي

 .وأوصت بدعمها ومساندتها كمكمل لدور المؤسسات األخرى في الدولة

الدراسة  تهدف". أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية(، بعنوان: "8112مالوي )دراسة 

في عملية التنمية من خالل شراكته مع كل  فية نظرية عن قطاع المجتمع المدني وأهميتهإعطاء خل

من ثالثة جوانب تنموية هي: االجتماعي،  هذه األهميةالدراسة  تتناولو من القطاعين: العام والخاص. 

، اعالرئيسية التي تواجه هذا القط تهم المشكالأ وناقش الباحث االقتصادي، وجوانب تنموية أخرى. 

، وأوصت باالستفادة من تجارب الدول الدول في هذا المجال بعض لتجارب وقّدمت الدراسة عرًضا

  .األخرى في هذا المجال
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دراسة في  - المنظمات غير الحكومية والسياسة العالمية(، بعنوان: "8108دراسة شنيكات )

بحثت الدراسة األبعاد التمويلية للمنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت التمويل ". األبعاد التمويلية

المشكلة البحثية لهذه الدراسة في فهم العالقة بين المنظمات غير الحكومية خصت وتلذا أبعاد سياسية. 

مة يعني قي، كما ترى الدراسة، المالفوالمانحين من خالل دراسة طبيعة عالقة الشراكة بينهما. 

فيه ضرورة أساسية للعمل على إنجاز مهامها، وكذلك الحكومية، وهي ترى للمنظمات غير 

ثمة رأي بأن للتمويل تأثيرا محدودا على هذه المنظمات، بينما ذهب  . ورأت الدراسة أناستمراريتها

وتوصلت  .رأي آخر إلى أن التمويل يشكل إلى حد كبير أجندة المنظمات غير الحكومية وأهدافها

أن مسألة التمويل الخارجي لها تبعاتها على المنظمات غير إلى عدد من النتائج، أهمها  دراسةال

كما تؤثر  الداعمة، تؤثر عليها بتعزيز وجود ونفوذ وكالء محليين للجهات الخارجية الحكومية، وهي

 .الممولة أيضا في ارتهان هذه المنظمات لمواقف ورغبات الجهات

استدامة منظمات المجتمع المدني لعام "بعنوان:  ،(8108ة للتنمية الدولية )الوكالة األمريكي تقرير

 قوة قطاعات منظمات المجتمع المدنييقّوم التقرير ". لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 8108

، اليمنالضفة الغربية وقطاع غزة، و و وقابليتها للحياة في مصر، والعراق، واألردن، ولبنان، والمغرب، 

يغطي التقرير استدامة تلك المنظمات في سبعة أبعاد الستدامة منظمات المجتمع المدني، وهي: و 

الصورة و التحتية  البنيةو توفير الخدمات و المناصرة و البيئة القانونية، القدرة التنظيمية، السالمة المالية 

تزايد لمشاركة بشكل ممنظمات المجتمع المدني حول المنطقة قامت باوتوصل التقرير إلى أن العامة. 

في أعقاب الربيع العربي، مع وجود تقارير عن  2112في عام لقضايا مختلفة المناصرة أنشطة في 

ان : مصر والمغرب واألردن ولبن، هيوذلك لخمس دول ،المناصرة أثناء العامفعاليات تحسينات في 

ان صعّدت من مناصرتها منظمات المجتمع المدني في هذه البلدحيث بّينت الدراسة أن  ،واليمن
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لحقوق اإلنسان، والتمكين األكبر لقوانين منظمات المجتمع المدني، والفرص االقتصادية وتدابير 

لى منظمات المجتمع المدني عبر المنطقة تعتمد بكثافة عويقّر التقرير في نتائجه أن مكافحة الفساد. 

ات ل. وهذا هو السبب الذي يجعل منظمالتمويل األجنبي وليس لديها تمويل موثوق على المدى الطوي

بب الذي وهو الس ،المجتمع المدني كثيًرا ما تغير من مهامها وخططها لتتماشى مع أولويات المانحين

 اتيجي. أو االنخراط في تخطيط استر  ،يجعلها تعاني من صعوبات في االحتفاظ بالموظفين المؤهلين
 

المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية  دور منظمات، بعنوان: (8102راسة أبو عدوان )د

ز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزي تناولت .البشرية )الضفة الغربية كحالة دراسة(

، لقاء الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني الفلسطينيةإالتنمية البشرية، وقد هدفت هذه الدراسة 

مع المدني الفلسطيني والتنمية البشرية، ومدى تأثير منظمات وتعّرف العالقة بين منظمات المجت

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة. المجتمع المدني في عملية التنمية البشرية

وكان من نتائج الدراسة أن  .التوجه السائد لمنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التنمية البشرية

لم تصل إلى المستوى الذي يطمح إليه أفراد الشعب الفلسطيني والذي يشكل  منظمات المجتمع المدني

جوهر وجودها، لكن هذا ال يعني االنتقاص من أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها الحيوي في 

عملية بناء المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير المتطلبات األساسية للعيش بكرامة وحرية واستقرار 

 .وأمن

بحث  - "منظمات المجتمع المدني السورية، الواقع والتحديات، بعنوان: (8102الزعبي )دراسة 

ة المسحيهذه الدراسة أتت ". بناء على نتائج المسح المعمق لمنظمات المجتمع المدني السورية

بعد عقود من غياب لدور منظمات المجتمع المدني واقتصارها على الشكل الجمعياتي، كما يرى 

. ورأى الباحث، 2111عد عودة المجتمع المدني للظهور مرة أخرى بفعل انتفاضة آذار ، وبثالباح
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 أرجعتو  .نه، في سياق هذه الحراك، بدأت منظمات المجتمع المدني بالظهور والتنامي بشكل مكثفأ

الدراسة أسباب ظهور هذه المنظمات، إلى غايات مرتبطة بالعنف الناشئ؛ ومنها ما ظهر لغايات 

تأمين فرص عمل للشباب الهارب وخصوصاً في دول الجوار. كما انكسر احتكار المحافظتين مرتبطة ب

الكبريتين دمشق وحلب لهذه المنظمات لتنتشر في دول الجوار وفي أغلب محافظات سوريا، باستثناء 

ى . وحاولت الدراسة الوقوف عل"داعش"الرقة ودير الزور، الخاضعتان )وقت الدراسة( لسيطرة تنظيم 

شكل المجتمع المدني السوري بتقسيماته الثالثة: المنظمات العاملة في أراضي الحكومة السورية، 

لذاتية ا اإلدارةوالمنظمات العاملة في األراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة وفي مناطق 

 )شمال شرق سوريا(. 

 

 . الدراسات األجنبية8

 بعنوان: (Beger et al., 2007)دراسة بجر وآخرين 

"Partners in Conflict Prevention and Crisis Management: EU and NGO 
Cooperation" 

 ."شركاء في منع النزاعات وفي إدارة األزمات: االتحاد األوروبي والمنظمات غير الحكومية"

 لذي جاء في صورة مشروع جرى وااالتحاد األوروبي صادر عن رئاسة تقرير هذه الدراسة على شكل 

العمل فيه من قرابة عام، حاول استكشاف الفرص الممكنة لتطوير العالقة بين االتحاد األوروبي 

والمنظمات غير الحكومية األوروبية في التصدي للنزاعات العنيفة؛ انطالًقا من فرضية أن البناء 

لى لحالة، وتحليل البيانات؛ للوصول إالفعال للسالم، يتطّلب شراكات فعالة. واستخُدمت دراسات ا

عدد من المداخل، وأوجه التعاون بين االتحاد األوروبي والمنظمات األوروبية غير الحكومية، في 

مجاالت عدة، خاصة لجهة تطوير ثقافة مشتركة مستقلة عن رغبات األفراد وما تفرضه ظروف 
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ها ن والعمل المشترك التي يمكن استثمار معينة. كم وصل التقرير الدراسي إلى عدد من أشكال التعاو 

 في السالم، وفي مواجهة النزاعات.   

 :(NGO Major Group, 2017)ورقة مجموعة المنظمات غير الحكومية 

"Non-Governmental Organizations (NGO) Major Group Official 
Position 

 Paper for the 2017 High-Level Political Forum" 

منتدى لالمقدمة إلى ا لمجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكوميةاتقدير موقف الرسمية لورقة ال"

المقدمة إلى المنتدى السياسي عالي هذه الورقة  جاءت". 8102توى سياسي عالي المسال

مسائل اجتثاث الفقر تناول تل( منظمة دولية غير حكومية 149)المستوى الذي شاركت فيه 

واالرتقاء بالنماء، من حيث كون ذلك شرًطا لبناء سالم ذي ديمومة. وقد خلصت الورقة إلى 

، مثل العمل على مواجهة الجوع القابل لالستمرارتحديد عدد من األهداف لتعزيز التطّور 

، وقضايا هوالفقر، وتوفير الرعاية الصحية لمن ال تتوافر لهم، ومواجهة التمييز بكل أشكال

البيئة، وعدد آخر من األهداف ذات الطبيعة اإلنسانية واإلغاثية القائمة على عمل وفعاليات 

 مؤسسية قادرة على االستمرار.

 ، بعنوان:(Gning, Poulet, Kelly and Ndiaye, 2017)راسة جننج وبوليت وناديان د

"NGOs as Spaces of Governance: from an Ethnography of Practice to 

an Ethnography of the Constraints on Autonomy" 

"المنظمات غير الحكومية من حيث كونها فضاءات للحاكمية: من إثنية ممارسات إلى إثنية 

هذه الدراسة، التي تبّناها الصليب األحمر الفرنسي ألبحاث ما بعد الدكتوراه، محددات الحكم الذاتي" 

لهذا الغرض. انة استبهدفت تقّصي الحاكمية الرشيدة والشفافية في حالة السنغال، واستخدم الباحثون 
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افية التحليلية النقدية أن هناك عدًدا كبيًرا من جوانب القصور في الشف-واستنتجت هذه الدراسة الوصفية

والحاكمية، وانحيازات غير مبررة، تدفعها اعتبارات خارجة عن الدور المعلن لعدد من المنظمات غير 

الحكومية. واستخلصت الدراسة أيضا، أن العديد من المنظمات غير الحكومية، ال تتمتع باالستقالل 

 الذاتي، وأنها تخضع العتبارات بعيدة عن الحاجات الحقيقية للمواطنين.
 

 Performance of Non-Governmental"، بعنوان: (Adera, 2014)ة آديرا دراس

Organizations in Kenya: A Case of Action Aid International".  
د أكشن آيالمساعدة الدولية الفاعلة )أداء المنظمات غير الحكومية في كينيا: حالة منظمة 

هدفت الدراسة تبيان العوامل المؤثرة على أداء المنظمات غير الحكومية في ". (إنترناشينال

، Action Aid International"كينيا، باستخدام دراسة حالة منظمة "أكشن آيد إنترناشنال 

وبمنهجية الوصف التحليلي باستخدام استبانة. وتناولت الدراسة أثر استراتيجية المنظمة، 

اتيجيات التوظيف، واستراتيجيات االستقرار المالي، على أداء وممارسات الحاكمية، واستر 

المنظمة. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة لكل عامل من العوامل المذكورة، على 

 أداء المنظمة.  
 

 ما يمّيز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

السياسي واألمني لدور ل لعل أهّم ما يميز هذه الدراسة، محاولتها اإلحاطة بالمشهد العام 

(، وهو جانب 2112 – 2111لمنظمات غير الحكومية في عدد من البلدان العربية، في الفترة )ل

  نادًرا ما تّم تناوله.
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وقد تشابهت هذه الدراسة في بعض الجوانب مع عدد ن الدراسات، ولكن في جوانب جزئية، 

( وعدد محدود آخر من الدراسات. كما 2112) التي طرحتها دراسة شنيكاتمثل قضية التمويل 

تناولت في معرض مواضيع مشابهة لما عرضته عدد من الدراسات في عرضها لواقع أنشطة عدد 

 من المنظمات غير الحكومية في عدد من بلدان المنطقة العربية.

ات مولكن ما مّيز هذه الدراسة هو أنها حاولت الوقوف على المشهد العام لواقع هذه المنظ

وأنشطتها، للوصول منه إلى معرفة بعض جوانب الدور السياسي واألمني لبعض تلك المنظمات في 

وفي حين وقفت بعض الدراسات موقفا سلبيا شبه كامل  .2112-2111المنطقة العربية، في لفترة 

ون د أو إيجابيا شبه كامل من دور هذه المنظمات، حاولت الدراسة التمييز بين السلبي واإليجابي،

 الوقوع في االنحياز والموقف المسبق.

عرفة مالدراسة بمحاولتها  توألن الموضوع ذو حساسية سياسية وأمنية غير خافية، تمّيز  

مسائل كثيًرا ما ُأحيطت بالكتمان والغموض واألقاويل واإلشاعات، األمر الذي جعل الجانب حقيقة 

قل أها إلى نتائج ذات مصداقية، وهو أمر االستقصائي الموضوعي فيها حاسًما في إمكانية وصول

 .شيوًعا في الدراسات السابقة
 

 

 منهجية الدراسة 
 

 لغايات اإلجابة عن أسئلتها واختبار الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخياستخدمت 

عدًدا من األدوات والوسائل العلمية التي يوفرها االستنباط كما استخدمت  الفرضية التي طرحتها.

يق أهداف تحق تها طبيعة موضوع الدراسة، وهذه المناهج واألدوات خدمتواالستدالل العلمي، إذ تطّلب

  الدراسة.
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ضرورية لخدمة أهداف هذه الدراسة، فبأدوات كانت وال شك أن أدوات االستنباط واالستقراء 

مة لدور ، مثل التوصيفات العامكن الحصول على معلومات خاصة من معلومة عامةأاالستنباط 

ة بأنشطة تلك المنظمات، في محاول متعلقةالمنظمات غير الحكومية، أو تفّحص بعض التعميمات ال

إلى  مكن الوصولأاالستقراء، به المنظمات غير الحكومية. وبأدوات قامت طبيعة الدور الذي  معرفة

السياسي بعض التعميمات المشروطة حول دور المنظمات غير الحكومية، لمعرفة ماهية دورها 

ور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية داألمني، أو لتحليل انعكاسات الو 

(2111-2112 .) 
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 الفصل الثاني

 في المنطقة العربية لمنظمات غير الحكوميةالخلفية التاريخية ل
 

 مقدمة

 ومية والمنظمات غير الحكومية. وبالنسبةكلعل من الضروري أوال التمييز بين المنظمات الح

كومية منظمات حـ فهي ترتبط بالدولة أو مجموعة من الدول رسميا، وُتصنف إلى الحكوميةللمنظمات 

ي تلك المؤسسات التوالمنظمة الحكومية الوطنية هي  ، ودولية عالمية، أو دولية متخصصة.وطنية

 .إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة الدولة، وتقوم علىالسلطات الحكومية في تنشئها 

تكون مثل قد و . بينها، وأعضاؤها دول فيماباتفاقية دولية متعددة ها دول ؤ تنشفدولية، المنظمات أما ال

كمنظمة الصحة العالمية  ،األمم المتحدة، أو عالمية متخّصصةمنظمة ك ،عالمية عامةهذه المنظمات 

قليمية إوقد تكون المنظمة الحكومية اإلقليمية كذلك منظمة وغيرها.  نيسكويو والزراعة واألغذية وال

 اإلسالمي، تعاون األفريقي، ومنظمة ال االتحادكجامعة الدول العربية، واالتحاد األوربي، و  ،عامة

  كمنظمة األوبك. ،إقليمية متخصصةكما قد تكون هذه المنظمات  ،ومجلس التعاون الخليجي

فهي مجموعات طوعية، ال تستهدف الربح، ينّظمها مواطنون  ،ميةما المنظمات غير الحكو أ

 هااتأو نشاط غير الحكومية تكون عضوية المنظمةفعندما طري أو دولي. على أساس محلي أو قُ 

 هات، أما إذا تجاوزت أنشط)محلية( وطنيةد المنظمة غير الحكومية منظمة ععلى بلد معين، تُ  ةمقصور 

 .(1: 2113)عودة، دولية إقليمية أو منظمة غير حكومية  عندهاكون حدود البلد المعني، فت

في  ، فإن عملها يتمحورلمنظمات غير الحكومية على المستوى الدوليوبالنسبة ل

المنظمات غير الحكومية حين تختار ، (multinational)الجنســـــــــــــــــــــيات متعدد ، األول كلينـــــــــــــــــــــــش
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وهذا ما يجعل تركيبتها  ،فروع عديدة في دول أخرى تكون لها و  ،وتقيم مقرها فيها دولة ما

 والشكل الثاني ،(Amnesty International)، مثل منظمة العفو الدولية وعةنرية متــــــــــــــــــــــــــــــــالبش

ها على دولة خاص بالمنظمات التي ال يرتكز عمل (transnational) عابر للحدود – فوق قومي

بل هو دولي. لكن يبقى أن المنظمة غير الحكومية ال تسعى لتحقيق هدف مادي، أي أنها  ،واحدة

ربح. وفي وثائق األمم المتحدة، ُيسَتخدم مصطلح "المنظمات غير الحكومية"، الق يتحق تهدفال 

ومية ولكن هناك مصطلحات وتسميات أخرى، مثل منظمة تضامن دولية، والمنظمات غير الحك

 (. 115-114: 2112المتأثرة بالحكومات، ومنظمات التضامن الخاصة، وغيرها )حالل، 

 

-2111 الخلفية التاريخية للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةيتناول الفصل الثاني 

 ، من خالل المبحثين التاليين:2112

 العربيةماهية المنظمات غير الحكومية في المنطقة : المبحث األول

 أسباب انتشار المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية وأهدافها: المبحث الثاني
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 المبحث األول

 في المنطقة العربية لمنظمات غير الحكوميةاماهية 

 

تنظيمات لألفراد، وتخضع للقوانين الداخلية للدول، بأنها المنظمات غير الحكومية ُتعّرف 

وكها سلالداخلي الذي ينظم ذلك القانون بويحكمها  ،لدولةلوهي تنشأ في ظل القانون الداخلي 

االنضمام ق حوقد يتيح لها القانون الداخلي  .فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية ،وتصّرفاتها

اء أو اتحاد األطب ،كاتحاد المحامين العرب ،لتكوين اتحاد عالمي ،إلى مثيالتها في الدول األخرى 

تضطلع المنظمات غير الحكومية بدوٍر بارٍز في مؤتمرات األمم المتحدة، و  أو ما شابه. ،العرب

وتعرض آراء الجهات التابعة لها بشأن مسائل تتراوح بين حقوق المرأة إلى األمن الغذائي. وقد ساعدت 

لحظر األلغام األرضية، وإنشاء المحكمة الجنائية  1992اعتماد اتفاقية العام هذه المنظمات على 

 والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،للنظر في جرائم اإلبادة الجماعية ،1993الدولية للعام 

 .(4-3: 2112)جوني، 

 ،نةيوهناك من يرى أن بعض المنظمات مثل "اللجنة الدولية للصليب األحمر" لها طبيعة هج

، لم يكن وجودها نتيجة 1363سنة  فبصفتها جمعية خاصة تشكلت وفق القانون المدني السويسري 

ومع ذلك فإن وظائفها وأنشطتها )توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع(  ،تفويض من حكومة

 ،ية جنيفوتحديًدا اتفاق ،القانون الدوليمبادئ وهي مبنية على  ،ّددت بتكليف من المجموعة الدوليةحُ 

وقد ابتكرت األمم المتحدة مفهوم المنظمة غير  في العالم. عضويةّعد من أكثر المعاهدات التي تُ 

(، أهمها: 2112، ماندا إنترناشينالمحددة )وتتوافر فيها معايير  ،الحكومية كمنظمة مستقّلة عن الدولة

مؤسسة  كون ، وأن تم تأسيسي وشكل قانونيهيكلية شبيهة بهيكلية منظمة تحظى بنظاأن تكون ذات 

مستقّلة ها في هيئات اتخاذ القرارات، وأن تكون عن الدولةبصورة مستقلة  ،أو منظمات ،أفراد من ِقبل
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هي على ف مصالح أعضائها.أن تتخطى أهدافها ، و يةربحغير أهدافها ، وتكون عن سلطات الحكومة

يمكن أن و تحقيق أهداف ذات مصلحة عامة. بهدف  ،تأسست بموجب مبادرة خاّصة اتمنظمذلك 

 ّتخذ شكل جمعيات أويغير أّن معظمها  ،تحظى المنظمات غير الحكومية بأشكال قانونية متعّددة

 مؤسسات ال تستهدف الربح.

مات بعضها كبيرة، أي منظف ،هناك العديد من األنواع المختلفة من المنظمات غير الحكوميةو 

خر منها صغير، أي أنها تتكون من مجموعات صغيرة يكون البعض اآلمتعددة الجنسيات، في حين 

اب والبيئة والشب مرأة ويستهدف بعضها اآلخر قضايا أو قطاعات معينة، كال ،معينة مناطقتنتمي إلى 

في حين تعالج منظمات أخرى قضايا وقطاعات متعددة في الوقت  ،وحقوق اإلنسان والتعليم والصحة

 . (3: 2112، األميركيةوزارة الخارجية نفسه )
 

 المطلب األول: ماهية المنظمات غير الحكومية وتأصيلها

حين  ،إلى القرن التاسع عشريعود تاريخ المنظمات غير الحكومية يرى بعض الباحثين أن 

الجمعية البريطانية لمحاربة العبودية. ولقد ترافق إنشاء هذه الجمعيات مع  1332تأسست في العام 

الصحي  :ينفي المجال ،خصوًصا في أفريقيا وآسيا ،ت الكاثوليكية والبروتستانتيةعمل اإلرساليا

حاًدا ات األميركيةأنشأت المنظمات غير الحكومية في الواليات المتحدة  (1943)في العام . و والتربوي 

وقد قامت هذه الجمعيات في األعوام  ".المجلس األميركي للمؤسسات األهلية لإلغاثة"دعى ا يُ له

)توزيع  يةاألوروباألولى بعد الحرب العالمية الثانية بنشاط كبير من أجل تأمين المساعدات للشعوب 

...إلخ( بخاصة لالجئين والمهجرين. وتأسست في الفترة نفسها في المملكة  مواد غذائية وألبسةو أدوية 

من أجل مساعدة الشعب اليوناني  (1942)في العام  "ةلجنة أوكسفورد لمكافحة المجاع"المتحدة 
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وتحّولت هذه اللجنة فيما بعد إلى إحدى أهم  ،الذي عانى من المجاعة خالل االحتالل النازي 

 .(3-2: 2112)جوني،  الجمعيات البريطانية وهي )أوكسفام(

إلى  1911م العا منذو  .في عدد الدول وكذلك المنظمات الدولية اتزايد شهد القرن العشرون 

عدد المنظمات غير تزايد مضطرد في  لحظيُ قرن من الزمان، خالل نحو أي  ،1999العام غاية 

، 1951-1911بعدد من المحطات الرئيسية، بدءا من الفترة  هذا التطورإجمال ويمكن  ،الحكومية

 .ثابتاو  بطيئاغير الحكومية الوطنية واإلقليمية كان تزايد عدد المنظمات الدولية والمنظمات حين 

 ، تزايد عدد الدول بسبب استقالل المستعمرات التي كانت تحت الحكم1931لى إ 1951من و 

 وكذلك تزايد عدد المنظمات الدولية بسبب بروز تنظيم دولي جديد يتمثل في ،االستعماري األوروبي

ابة هذه الرسالة تاريخ كتإلى  1941 . ومنذ العاموكذا منظمات دولية عديدة ،منظمة األمم المتحدة

ل ثّ م عددها الكبيرأن  إالّ  ،المنظمات غير الحكوميةعدد تقرار في تزايد ــــــــــــــــــــاسهناك  ،2113سنة 

دورها  وشير إلى نمي، بما مرة 31بحوالي قبل هذه الفترة غير الحكومية المنظمات عدد ضعف 

 ، بفعل ثورة المعلومات واالتصاالتهولة عملية التواصلـــــسال، و ـــــائل االتصـــــــــــــتطور وسبب ـــبسو 

 .(Held, 2004: 95-96) على وجه الخصوص

ر و ظه، مثلت األولى ص نشأة المنظمات غير الحكومية في ثالث مراحليلختيمكن أن و 

، روارتبطت بالتبشي حيث كانت المنظمات ذات طابع ديني خيري  1311العام  في بداياتالجيل األول 

حرب خاصة بعد مرحلة ال العشرين،ظهر في منتصف القرن  الذي لجيل الثانيمثلت الثانية باوت

الثالثة  ، وتمثلتكانت ترتكز نشاطاتها على أعمال الرعاية وتقديم الخدمات حيث ،العالمية الثانية

ذا نظمات هم ركز نشاطتويبعد النصف الثاني من القرن العشرين، حتى اآلن، الجيل الثالث تطور ب

 .(96: 2111)إبراهيم،  حول حقوق اإلنسانالجيل 
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ولكن هذه الصورة اإليجابية العامة تقاَبل بوجه آخر، فيه مزيد من الشكوك حول مصداقية 

بعض هذه المنظمات، بل وإن المزيد من األصوات صارت تشكك في أدوار سياسية وأمنية يتم 

 تمويهها بالدور اإلنساني العام. 

يزيد قليال على نصف قرن،  "المنظمات غير الحكومية"مصطلح  أن عمروهكذا، ُيالَحظ 

لح إلى أن هذا المصطاألدبيات ذات الصلة تشير  إذ إن حد كبيرإلى مصطلح حديث  يبالتالهو و 

المنظمات تم إدماج مصطلح و  ،1945 تأسست عام يلم يكن متداوال قبل تأسيس األم المتحدة، الت

موجبه بتأسست  يالذ، 1945 مؤتمر سان فرانسيسكو عام يالمتحدة فميثاق األم ي فغير الحومية 

 لقرن العشرينا نياتيعبمع بداية س بشكل أوسع إالّ  لم يصبح المفهوم متداوالً  ، ولكنالمنظمة الدولية

 (.13و 16: 2112)مصطفى، 

 

 المطلب الثاني: دور المنظمات غير الحكومية، وتأصيله

على مسرح الفعل واألنشطة في العديد من نهاية القرن العشرين بزوغ فاعلين جدد شهدت 

دي طلق على عقيُ ن أيات. ويمكن سنجظمات غير الحكومة والشركات متعددة المنمثل الدول العالم، 

ظمات نمن القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين بأنه عصر المينيات عتسات والنيينالثما

ظمات غير الحكومية من المساهمات في مثل هذه األنشطة نت حصة المنوبعد أن كا. كوميةغير الح

ير غمكن من الفواعل الرسميين و م عددكبر ألى توظيف إضئيلة، وبالنظر لحاجة المجتمع الدولي 

لفة بالقيام بالنشاطات المخت ،ما كانت عليهمة أكبر نتل مكاحظمات تنهذه الم صبحتالرسميين، أ

مات القيام و ة والحكيظمات الدولية الحكومنطلب من المقد يُ القدر نفسه الذي و  ،صعيد الدوليعلى ال

 المنظمات غير الحكومية في نشاطات ثيق إشراكفال مثل هذه المواإغيعد باإلمكان تصور  مبه. ول
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غاثة واإل ،شرية واالقتصاديةبمية التنوال ،نساناية حقوق اإلمدولية لها أهميتها، خاصة في مجال ح

 .(63: 2112)النعيمي،  جي للطبيعةو لو ظام اإليكنة والبيئوالدفاع عن ال ،يةناسناإل
 

دول حو يفوق النعلى  هاديات العالمية وتعقدحوع المشكالت والتنأن تإلى ذهب البعض و 

عن د عوالكفاءة والب بالمرونةتتميز  يدور المنظمات غير الحكومية الت إلىأبرز الحاجة  ،فرادى

نها من سرعة التحرك الفعال في مواجهة الظروف بما يمكّ  ،لتعقيدات اإلداريةواتوترات السياسية ال

 الهجرة مواجهة مشكالتاإلغاثة و القيام بكالمجاعات والكوارث الطبيعية و  ،سانيةنوالكوارث اإل ةالطارئ

 (.55-52: 2112)عبد العظيم، 
 

يما وخاصة ف ،النظام الدوليفي مفاده أن ما حصل في الفترة الراهنة من تطور  يثمة رأو 

 ةمن حيث انتشار أعمال العنف والتطرف والحروب والصراعات األهلي ،بعـد انتهاء الحرب الباردة

جعل  ،مع تحول بعض من حكومات بعض الدول إلى قمـع الجماعـات والنخـب المعارضة ،المسلحة

 بـروز المنظمات غير الحكومية التي تعمل بعيداً  كل هـذه التطـوراتفنجم عن  ،منالشعوب تفتقد األ

مان األفراد أي ض ؛نسانيوتقوم على أسس إنسانيه تبتغـي تحقيـق األمن بمفهومه اإل ،عن السياسة

 (.22-21: 2116)أفندي،  من الـدول ذات السيادةأوليس  والجماعات والشعوب "اإلنسانية"

 

بعد ها وتطور ظهور العولمة ويعيد بعض الباحثين تنامي دور المنظمات غير الحكومية إلى 

وما  ،االقتصادية والسياسية العسكرية والثقافية ؛كل مجاالت الحياةواتساعها لتشمل  ،الحرب الباردة

هذه  انبجوعبورها من  ،في أحيان كثيرة تم تجاوز الدولة، بل و الدولةدور ف عضترافق مع ذلك من 

حماية حقوق و  ،تواصل مع الفرد بصورة مباشرة، عبر مبادرات وبرامج تدعو للتنميةالتي تالمنظمات 

وقد  .للتعبير عن وجهات نظرهم أكثرهم مجاالت ئوإعطا ،وتقليل سلطة الدولة على األفراد ،اإلنسان
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لوماسيتها افة إلى دبإض ،اكتسبت هذه المنظمات صفتها العالمية من خالل أهدافها اإلنسانية الشاملة

 ،كما تعلن ،لى تحقيق حرية الفرد والعملع ، وحرصهاالتعامالت الدولية يوسياستها التي تستعملها ف

لياسري، )ا اهتمامها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافةإضافة إلى  ،على أسس ديمقراطية

2115 :1) . 
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 المبحث الثاني

 وأهدافها العربيةفي المنطقة  الحكوميةلمنظمات غير اأسباب انتشار 
 

على الرغم من أن مصطلح المنظمات غير الحكومية لم يدخل الثقافة العربية إال حديثا، فإن 

المنظمات غير الحكومية، باتت موضع اهتمام كبير  ييشير إليها هذا المصطلح، أ يالكيانات الت

عدد  يصبحت هذه المنظمات، فأقد ول. جتماعيواال يالسياس :واسع على المستويين نقاشومثار 

صنف تفي بعض الدول السلطات فيما ال تزال من األقطار العربية كيانات مقرة ومعترفا بها، 

ات، السلطهذه ال ترضى عنها  يخانة المحظورات، وخاصة تلك الت يالمنظمات غير الحكومية ف

مات وغيرها من المنظ وحقوق الطفلمرأة حقوق اإلنسان وحقوق الت وترى فيها تهديدا لها؛ كمنظما

 .(2: 2112ه )مصطفى، أو إصالح، تسعى إلى تغيير الوضع القائم يالحقوقية والتنموية الت

 

 المطلب األول: جذور المنظمات غير الحكومية عربيا

، اإلسالمي –تاريخ العربي التمتد، جذور ما يشبه المنظمات غير الحكومية عميقا في 

المهنة  أصحاببتجمع نهاية القرن األول الهجري )السابع الميالدي( ن إلى ويعيدها بعض الدارسي

نجحت الروابط المهنية الجديدة في انتزاع اعتراف القاضي والمحتسب و  .الواحدة في سوق خاص بهم

وقد نظم أصحاب المهن أشكاال للتضامن تؤمن سوية مقبولة للمهنة وإقرار مستوى  بهذه التجمعات.

الد الشام ب انتشرت هذه الظاهرة فيو وحماية أصحابها بأساليب سلمية بشكل عام. أسعار الصناعة 

تراجعت مع سقوط بغداد  ، ولكنهاوالعراق ومصر وفارس والمغرب واألندلس وحتى قلب آسيا

ت أما الصيغة الثانية للتنظيمات غير الحكومية فقد تمثلت في تجمعا. واالضطراب السياسي الذي تبعه
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معات تج، وتمثلت أحيانا في اس سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو أكثر من هدفمختلفة على أس

 (.4: 1999)مناع،  الوقف الخيري الصحي والتعليمي والمعاشي

 ،ال مؤخراإعلى الصعيد العربي تداول مصطلح المنظمات غير الحكومية  يجرِ وفي الواقع، لم 

الساحة  ي. وقد تزامن ظهور المصطلح فيمن ثمانينيات القرن الماض يالنصف الثان يوتقريبا ف

 شهدها العالم بعد انهيار الكتلة الشرقية. وأخذ هذا المصطلح يفرض يالعربية مع التحوالت الكبرى الت

فكثير  ."الجمعيات األهلية"مع مصطلحات أخرى، أهمها  ي ستخدم بالتواز ذاته حتى صار رائجا، ويُ 

مثله ت يالتيار العام الذ يغير حكومية لتنخرط فمن هذه الجمعيات أعادت وصف ذاتها كمنظمات 

هذه المنظمات محليا ودوليا. وقد لعبت منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات النسائية والتنموية دورا 

كن أن وقت لم يكن من المم يإشاعة هذا المفهوم، حيث استخدمته للتعريف بنفسها، ف يملحوظا ف

: 2112م االعتراف الحكومي بها )مصطفى، بسبب عد "ةليات أهيجمع" سمنفسها اعلى ه ذتطلق ه

21 .) 

 

لي الماليين في شتى أنحاء الشرق بتُ ا، 2111ووصوال إلى واقع المنطقة العربية ومنذ العام 

وفيات  منطقةوشهدت ال ،الصراعات المسلحة في سوريا والعراق واليمن وليبياباألوسط وشمال أفريقيا 

. بيركط المدنيين، وحدث نزوح قسري في الحالة السورية بمعدل في أوسا بمئات األلوفوإصابات 

 .على المعارضةمن الضغوط والضوابط السلطات الحكومية شّددت وفي أنحاء أخرى من المنطقة، 

 )منظمة العفو وفي هذه الظروف، برز أكثر دور المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية

 . (46-45: 2116الدولية، 
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 الثاني: المشهد العام للمنظمات غير الحكومية في الساحة العربيةالمطلب 

 Non-Governmental Organizationsإن انتشار المنظمات غير الحكومية )

NGO'sدلياًل على ضعف األحزاب السياسية األيديولوجية وانسحاب  دّ ( ظاهرة عالمية. وعادة ما ُتع

 "NGO's" يرى كثير  من الباحثين أن انتشار الـ. و اعيةالدولة من تأمين الخدمات والمسؤوليات االجتم

ال تترافق مع سمات  "NGO's" إلى وجود مجتمع مدنيٍّ نابض بالحياة. فال يشيرفي الشرق األوسط 

ذل ن جهدا قليال بُ إإذ  ،المجتمع المدنّي فحسب، بل مع الحراك االجتماعّي بحد ذاته كذلك "دمقرطة"

 "NGO's" على ترسيخ الحركات االجتماعية المختلفة التي تّدعي الـ "NGO's" لتتّبع أثر انتشار ال

تمثيلها في هذه المنطقة. كما لم يكن ثمة تأكيد  على نجاحها في حشد الجماعات المختلفة على 

 ترسيخ حقوقها. وبالقدر ذاته، رّكزت دراسات  معدودة  حول الشرق األوسط على كيفية تأثير وربط ال

"NGO's " أو أشكاٍل أخرى من التنظيمات االجتماعية، سواء كان ذلك على شكل اتحادات، مع

 .(2113)جاد،  أو حركاٍت اجتماعية تضم طالبًا، نساء أو عماالً  ،أحزاب سياسية
 

ولبعض المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية امتدادات وِصالت، محلية وإقليمية، 

ظمات في هذا البلد أو ذاك، وبين المراكز والفروع األخرى أشكاال وعالمية. وتأخذ العالقات بين المن

 ، قد يأخذ العمل الجماعي األهلي أشكاالً يهاباإلضافة إلغاية في التنوع، لعل من أهمها، الشبكات. و 

أخرى مثل: االتحادات، المظلة، المنتدى، المنبر، اللقاء، الرابطة، التحالف. وفيما يلي وصف مختصر 

 ه األشكال:من هذ همأل

تتميز و  ،تتكون الشبكات من أطر مرنة وهي ذات عضوية محددة بشروط نوعية وكيفية الشبكات:

وآليات العمل. يمكن  وكذلك باألهداف ،العامة المشتركة التي توحد أعضاءها بالرؤية والمبادئ

 ها أوأهداف كما يمكن أن تكون شاملة في ،قليمية أو دوليةإ للشبكات أن تكون محلية أو قطرية أو
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ككل  والتأثير في السياسات العامة وقد تهدف الشبكات إلى القيام بتنظيم حمالت الضغط قطاعية.

ها وتمكينهم ئأعضا اتر كالتأثير مثاًل في بعض القوانين، فضاًل عن تنمية قد، أو في ميادين محددة

 عديدة في البلدان شبكات راً مجاال معينة. وقد نشأت مؤخ من خالل رفع درجات الوعي لديهم في

لية بكة المنظمات األهوبينها ش (قليمية/الدوليةاإل)الشبكات ذات األهداف الشاملة  مثل ،العربية

مجال  منظمة وشبكة من كل البلدان العربية، وتعمل الشبكة في 511العربية التي تضم أكثر من 

هناك و  رد وتبادل المعلومات.وتسعى إلى تأمين الموا تدريب الكوادر العاملة في المنظمات العربية

شبكة وطنية  35تضم في عضويتها  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وهي شبكة

 أة ر االجتماعية والبيئة والم دولة عربية، وتعمل في مجاالت التنمية 12حكومية في  ومنظمة غير

جمعيات وهي شبكة عربية لل ،كشبكة عايشة ،شبكات قطاعية كما تنشط في المنطقة وحقوق اإلنسان.

البيئية  م بالقضاياوهي شبكة تهت ،والشبكة العربية للبيئة والتنمية، في سبع دول عربية النسائية تعمل

وحقوق  حقوق اإلنسان وهناك العديد من الشبكات التي تعني بشؤون الدفاع عن. والتنمية المستدامة

رية شبكات قطو ،(قطرية)طنية و شبكات ك كذلوهناك  ... إلخ. الطفل وحقوق األشخاص المعوقين

 .(21-12: 2114)أبو العال،  قطاعية

 المتشابه في كيان واحد، االتحاد هو مظلة تضم مجموعة من الجمعيات ذات الطابع االتحادات:

 األعضاء كمؤسسات، وبالتحديد التنسيق بينها والدفاع عن والهدف األساسي لالتحاد هو خدمة

مجاالت العمل ومن النادر أن يتولى االتحاد  وتقديم الخدمات المختلفة لها في مصالحها المختلفة،

عمل الجمعيات أعضاء  حتى لو في مجال رادلخدمة المستهدفين من المجتمع أو األفرامج عمل ب

تحاد واال اتحاد الصحفيين العرب،و اتحاد المحامين العرب،  :االتحاداتهذه االتحاد. وكمثال على 
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االتحاد ك هناأما على المستوى المحلي فالدولي،  بات العمال العرب، وذلك على المستوى الدولي لنقا

 . (21-12: 2114)أبو العال،  التعاونية، وما إليهاأو الخيرية للجمعيات األهلية  العام

ات يتكون من المنظم"، الذي المجتمع المدني العالمياآلن ما ُيسّمى "بدأ يظهر وفي الواقع، 

وضمنها عدد من المنظمات غير الحكومية العربية، أو الناشطة في المنطقة العربية، ، الحكوميةغير 

يتألف من تلك المنظمات والمؤسسات والممارسات و  ،حدود الدولة القومية فضاء مفتوح داخلوهو 

أي  روليس استجابة ألوام ،بمبادرتهم الخاصةأو الجماعات بها المواطنون  غير الحكومية التي يقوم

صب أو ين ،القومية انت حكومتهم القومية، ويتوجه اهتمامها خارج حدود الدولةكحكومة، حتى ولو 

تصبح معايير التمييز بين المجتمع المدني  ،بذلكو على ما تقوم به هذه الدولة خارج حدودها. 

دود خارج حنشاط المجتمع المدني العالمي موجه لما يقع  ثالث: والمجتمع المدني العالمي ،الوطني

ضوية ع، و وحدها أو نحو تلك القضايا التي تقع خارج اختصاصات الدولة القومية ،الدولة القومية

المجتمع المدني العالمي مفتوحة لمواطنين ومنظمات من دول مختلفة، بينما تقتصر عضوية المجتمع 

جتمع ي يخضع لها المالقواعد التكما أن  على مواطني الدولة التي ينشط فيها. المدني الوطني عادة

 المدني العالمي هي جزئيا قواعد دولية، أما المجتمع المدني الوطني يخضع إلى القوانين التي تسنها

 .(62: 2115)السيد،  الدولة

 

 المطلب الثالث: أسباب نهوض المنظمات غير الحكومية

ها على دور  نمو المنظمات غير الحكومية وتعاظمات متباينة لتفسير قّدم عدد من الباحثين 

ر لالفت للنظر للمنظمات غياو  ئفقد برر البعض الصعود المفاجي. ولدوالي الداخل ؛المستويين

 ،يالحكومية بأنه ال يعدو إال أن يكون استجابة لتزايد الوعي واإلدراك بضرورة بناء مجتمع مدني عالم

ما يتطلبه  لوذلك من خال ؛ةبما يتضمن تحقيق مفهوم المواطنة الدولي د،إطار عالم متزايد التعقي يوف
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تي تسمح ة اليظيمات التطوعنلتالتجمعات وابناء المجتمع المدني العالمي من بناء شبكه معقدة من 

يتضمن  بماو هما، احة المشاركة والتعبير عن الرأي وتأكيدإتعات االجتماعية من خالل ابتعددية الجم

لقمع وإزالة عدم المساواة وا ة،راد ومنحهم القو ودعم األف ةالتحليل األخير تمثيل الجماعات المهمش يف

 (.53 و 52: 2112)عبد العظيم،  لحكومات في هذا الشأنا علهوالعنف بصوره تفوق ما تف

وُيرجع آخرون األسباب إلى الدعم والتمويل اللذين تتلقاهما المنظمات غير الحكومية، أو إلى 

ة الرغبة في العثور على بدائل عنه، أو إلى حالحالة من العصيان والرفض للدور التقليدي للدولة، و 

من اليأس من قدرة الدولة على إحداث تغييرات جادة وحقيقية وفعالة باتجاه تحسين الحياة، واحترام 

 مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

بير لكويبدو أن العوامل المذكورة مجتمعة، وليس بعضها فقط، فاعلة في هذا النهوض ا

للمنظمات غير الحكومية، ولكن درجة تأثير هذا العامل أو ذك، تختلف باختالف الدول، والظروف 

 االقتصادية للدولة وشعبها. -السياسية واالجتماعية

استعراض اآلراء واالتجاهات بشأن تفسير الدور المتـصاعد للمنظمات غير وب ،وواقع األمر

نامي انتشارها وت إنلعل باإلمكان القول  ،لهذه المنظماتالحكومية مع استحضار الطبيعة الخاصة 

متداخلة مـن العوامـل واألسـباب يمكـن تلخيصها في  ةفي مجموعلها  اجد تفسير وحضورها تدورها 

 ةمن السمات والخصائص الذاتية للمنظمات غير الحكومية والمتمثلة في الرغبـة الطوعي ،ثالثة: أولها

 ،مع وفرة الكوادر والخبرات والقـدرة علـى التعبئـة وحشد الطاقات ،واالستعداد والتحمس للمشاركة

والتمتع بمـصداقية عاليـة لدى مختلف قطاعات  ،والتعامل مع المشكالت االجتماعية العاجلة والملحة

" من ومي والخاصالرأي العام. وأما ثاني هذه األسباب فيمكن فيما يشوب القطاعين اآلخرين "الحك

 وتمتعهم بالحقوق  ،دون إشباع حاجات األفراد والشعوب ،مثالب وعيوب تحول بدرجه أو بأخرى 
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حـواجز  ييكمن السبب الثالث فيما يتسم به النظام الدولي الـراهن مـن تالشـو والحريات األساسية. 

ـة من ظمات غيـر الحكوميوتقديم الدعم المادي والسياسي للمن ،وتنامي االتصال المتبادل ،المسافات

 .(12و 16: 2111)معمر، كثير من القوى الكبرى الفاعلة والمؤثرة  جانب

 وليدال :بشقيها ،المنظمات غير الحكوميةوفي مجال حقوق اإلنسان خصوصا، يبرز دور 

نصب جل اهتمامها على تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان يجمعيات ومؤسسات  من حيث كونها ،والمحلي

ات عملها وتختلف أهدافها واستراتيجي تها.وحماي هاوتطبيقعالميًا المتعارف عليها  نسانيةاإلوالقيم 

 جتماعيةواال ةوالسياسي ةالقانوني ت،في المجاال عملها،باختالف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف 

اضطالع المنظمات غير الحكومية بمهمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يحتم وجود  إنلخ. إ… ةوالطبي

ر عن المسؤول المباش دّ عالتي تُ  ،عالقة متواصلة بينها وبين السلطات أو الحكومات في بلدانها

فالعالقة  .وغالبا ما تجد نفسها في صراع مع بلدانها على خلفية هذه االنتهاكات ومعالجتها االنتهاكات.

 ؛ا التوتر، هي عالقة يشوبهاإلنسانالحكومات وبين المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحقوق بين 

 ،حياناً أ ومحتجةن المنظمة غير الحكومية تقف بالمرصاد لتصرفات الحكومة وموظفيها، منتقدة أل

ما  ساسيألافالصراع  ،وبالتالي .والدولي وطنيالرأي العام ال اهتمامات إلثارة ،وفاضحة لالنتهاكات

والمصلحة، وصراع بين رؤية منظمة  المبدأبين الحكومة والمنظمة غير الحكومية، هو صراع بين 

 ط النفوذوبس للسلطة كأداة  ،لهذا القانون  الدولةوبين رؤية  ،للقانون كجهاز للحماية اإلنسانحقوق 

 .(2112)زيدان، 
 

 8100منذ العام  في المنطقة العربية لمنظمات غير الحكوميةا: رابعالمطلب ال

ُسّلطت أضواء إضافية على المنظمات غير الحكومية بعد أحداث ما ُأسمي "الربيع العربي"،  

في المنطقة العربية. وفيما ُقوبلت كثير من أنشطتها بالثناء واإلشادة في مجاالت اإلغاثة والعون 
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لذي ساد ا ثناء. وأمام ال، من وجوه عديدةماتالمنظهذه صفحات نقد في المقابل انفتحت اإلنساني، 

 والمخاوف من الدور السياسي واألمني لبعض هذه المنظمات.شكوك تزايدت الفترة مديدة، 

خذت أالمنظمات غير الحكومية بعض ن ومن عّينات ما يرد في هذا السياق، التقدير القائل إ 

ديا وفكريا المنظم ما اإلفقارسياسات الرفض والسخط الشعبي على العمل على امتصاص على عاتقها 

 شرط الشعبية وإحباطكان منوطا بالمنظمات غير الحكومية مواجهة الحركات ، وأنه وتنظيميا

حالل طاقم قيم ومفاهيم ناسخة لطواقم قيم ومفاهيم حركات االستقالل إاندالعها، كما كان منوطا بها 

طاعات للمصالح الحقيقية للقخصم وهي تبعا لوجهة النظر هذه ف. و عر م هوواليسار التقليدي كما 

وتمكين  نسانمثل حقوق اإلذات أهداف أخرى، مسميات التي ُيفَترض بهذه المنظمات أن تساندها، ب

 ،وميةالمنظمات غير الحكمن  كثيرجندة ويرى أصحاب هذا التقدير أن أ .الخ األسرة ...المرأة وتنظيم 

ر في الواقع عن الغايات التي يريدها الممولون الدوليون وشروط الشركات تصد ،غلبهاأ لم يكن  إن

  .(3و 2: 2112)صفوت، متعددة الجنسيات والعولمة على الخصوص 

الحظ الباحث أن الصورة العامة لدور وحتى في البحث عن شيء من الموضوعية والحياد، يُ  

، رغم أن اهتزازاخصوصا  2111العام ت منذ المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية واجه

تعمل ألهداف إنسانية نبيلة وتؤدي دورًا في التنمية، التي حكومية المنظمات غير هناك الكثير من ال

تعمل لمنظمات غير حكومية جرى تأسيسها ل مشكوكا فيهن شهدا توظيفًا ان األخير االعقدقد يكون لكن 

، ولُتصدر تقارير معينة تدين هذه الدولة أو تلك، وتوجه االتهامات لمصالح سياسية وأمنية خارجية

 إليها. 

منستي( التي ال تقبل أي أموال من الحكومات أو األحزاب السياسية، أفمنظمة العفو الدولية )

ربما تكون المنظمة الوحيدة التي ال يمكن الشك في مصادر تمويلها، ولكن تقارير هذه المنظمة يتم 
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ستثمارها من قوى ودول معينة. ومن الالفت للنظر أنه يجري في وقت من األوقات ما توظيفها وا

امات والترويج التهما، يشبه هجومًا منظمًا وكثيفًا من عشرات المنظمات غير الحكومية على بلد 

معينة عبر حمالت هائلة لإلعالم بكل وسائله، ثم تصمت هذه الحمالت فجأة أو تخف وتيرتها، إلى 

اًل عن فضهذا اد إحياؤها وفق إيقاع منضبط يصعب معه افتراض أن ذلك يحدث بالصدفة. أن ُيع

أن وسائل اإلعالم تقوم بالتركيز على بعض تقارير تلك المنظمات، وتغفل تقارير أخرى بشكل 

كما  ،التمويل هو كلمة السر وراء مثل هذه المنظماتويبدو أن  ألسباب ال تخفى على أحد. ،انتقائي

 .(2116)العريمي، س من الصعب اختراق منظمة غير حكومية قائمة بالفعل ليإنه 

وبعيدا عن التطرف في مقاربة دور المنظمات غير الحكومية، وفي إجمال عام لمواطن قوتها  

ات والمواطنين الخارجين عن نطاق الخدم تتمثل في الوصول إلى الفقراءقوتها فإن مكامن وضعفها، 

الصغيرة والمجتمعات المحلية، التي يمكن من خاللها  د المحلية وتنمية األسرالحكومية، وحشد الموار 

رة المنظمات وهو ما ينتج عن قد ،الخدمات بتكلفة نسبية أقل للفقراء تنمية أحوالهم والمشاركة، وتقديم

وتنظيم الجهود التطوعية، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكالت غير  غير الحكومية في تعبئة الموارد

البرامج الحكومية، وتنمو هذه القدرة اإلبداعية نتيجة صغر حجمها ومرونتها  لوفة، إلى جانب دعمالمأ

غير  الضعف في المنظمات عناصرأما بالنسبة إلى  النسبي من القيود السياسية. اإلدارية والتحرر

روعاتها شالمسائل الفنية للمشروعات المعقدة، وتطوير م الحكومية، فتتمثل في تواضع قدراتها في

ة على تكون قادر ل تها،والقومي، وخلق منظمات أصغر وتنمي اإلقليمي :والخروج بها إلى النطاقين

لمهارات ضعف او المنظمة غير الحكومية بمواردها والعاملين فيها،  نسحاباتطوير نفسها في حالة 

عظيم بقدرتها على تومن ثم يصبح نجاح المنظمة غير الحكومية رهنا  الخ..اإلدارية والتنظيمية ..

ها فإن علي ،مواطن الضعف. وإذا ما أرادت المنظمة أن تتمتع بسمات التميز عوامل القوة وتقليل
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وإنما  ،لتميزال قانون موحدا ل، ذلك أن فيهاالمواءمة بين ظروفها ومعطيات العمل  أساسا أن تحقق

دائما تطفو على السطح و   .(2112)أفندي،  أطر عامة يستطيع الجميع السير على نهجها توجد

 إلى ودورهاـ وصوالات مالمنظتلك  ىتبعاتها علللمنظمات غير الحكومية و مسألة التمويل الخارجي 

 األبعاد السياسية واألمنية لهذا الدور، كما سيأتي في الفصول الالحقة من هذه الدراسة. 

الداعمة،  ت الخارجيةتعزيز وجود ونفوذ وكالء محليـين للجهاعن طريق ؤثر فالطرف الممّول ي

التمويل  مصادرو أيضا.  هاورغبات ات لمواقف الجهات الممولةمهذه المنظبعض هان تؤثر في ار يا مك

ينا ا أن ثمة تبامات الدولية والمؤسسات الخاصة. كممتعددة، منها الدول والوكاالت الحكومية والمنظ

لدولية، اخلية، مثل التغير في الظروف افي العوامل المحددة للتمويل؛ فهو مرتبط بمتغيرات خارجية ود

دى الحكومية المستقبلة للتمويل، ومالمنظمات غير والموقع االستراتيجي للدول الموجودة بها تلك 

هذا يرتبط و  التي تقوم بها، ووضوح وظائفها. اتعرو شرعية أهدافها، وتنظيمها اإلداري، وأهمية المش

االقتصادي في الدولة المانحة، وتغير األهداف  مدى نزاهة المنظمة، وطبيعة الوضعبالطبع ب

ات غير الحكومية تتبنى مالمنظبعض أن ومن المالحظ  االستراتيجية، وأولويات األمن القومي.

استراتيجية االنخراط في حوارات مع الجهات المانحة حول السياسات العامة، خاصة في ظل الليبرالية 

صالح القطاع الخاص، ومن ضمنها خصخصة وظائف الجديدة التي تتبنى تقليص دور الدولة ل

ا ن الحروب األهلية، والتحوالت الديمقراطية التـي شهدتهوواضح أالدولة في التعليم والصحة وغيرها. 

ي ات غير الحكومية فمكثير من دول العالم، والتدخل الدولي اإلنساني، هي متغيرات ساعدت المنظ

 .(22-25: 2112)شنيكات،  ل الفاشلةالترويج الستراتيجيتها كبديل عن الدو 

مجال االنتقادات الموجهة إلى المنظمات لتعميم في امن الضروري عدم ويرى الباحث أن 

غير الحكومية، وعدم القبول أيضا بتنزيه هذه المنظمات عن دور سياسي أمني في العديد من 
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حتاج اإلنسان، مغيثة لمن ي . فهناك منظمات غير حكومية نزيهة، فاعلة في الدفاع عن حقوق األحيان

العون. وهناك منظمات أخرى، وهي األقل عددا كما يبدو، اتخذت من مجال عمل المنظمات غير 

الحكومية مصدرا لالرتزاق، أو للقيام بأدوار سياسية أو أمنية مشبوهة. والصعوبة في كل ذلك تتمثل 

واإلقليمية  وطنيةات غير الحكومية، الالكبير من المنظمخاصة أمام العدد ، هذه وتلك في التمييز بين

 والدولية. 

كما يرى الباحث أيضا، أنه ال يمكن تصور مجتمع مدني معاصر، دون أن يكون للمنظمات 

غير الحكومية دور أساسي فاعل فيه، وأن من الواجب دعم هذه المنظمات، والتعاون معها، وفي 

 سياسي أمني يضر بمصلحة الوطن. الوقت نفسه، الحذر من أن يتم استثمار بعضها في دور
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 الفصل الثالث

 في المنطقة العربيةالسياسي واألمني لمنظمات غير الحكومية ادور 

8100-8102 
 

شهدت الساحة العربية، طوال عقود، تزايدا مضطردا في عدد المنظمات غير الحكومية 

اقتصادي إغاثي وتوعوي. ولكن -وأنشطتها. واصطبغت تلك األنشطة، غالبا، بطابع اجتماعي

(، سّلطت األضواء 2112-2111األحداث األخيرة التي شهدتها دول ُأسميت بدول "الربيع العربي" )

الواقع،  وفيب السياسية واألمنية لدور المنظمات غير الحكومية في هذه البلدان. أكثر على الجوان

يصعب وضع حدود فاصلة بين ما هو إنساني إغاثي نزيه، وبين ما يمكن أن ُيعد دورا سياسيا أو 

أمنيا. ولكن البحث في هذه المسألة يبقى في حدود منطقة رمادية ال تخلو من الغموض واللبس، 

معلومات في هذا المجال شحيحة حينا، ومعدومة في أحيان كثيرة، نظرا لحساسية خاصة وأن ال

باط التحليلي والمنهج التاريخي وأدوات االستن-وسيتم استخدام المنهج الوصفي المسألة وطبيعتها.

 وتحليل المحتوى في معالجة محاور هذا الفصل. 

الحكومية تأتي من أوساط متباينة، إن اإلشارات إلى الدور السياسي واألمني للمنظمات غير 

منها ما هو ذو مصداقية وحيادية علمية، وليس فقط من أطراف ذات دوافع سياسية. ومن ذلك، ما 

شرت في ة له نُ ـفي دراس  (DemMars, 2010)وليام ديمارس البوفيســور الباحث المتخصص  هكدأ

 International Journal of Intelligence)"االســتخبارات واالســــتخبارات المضادة" )فصلية 

and CounterIntelligence :االستخباراتية"التعاون بين المنظمات غير الحكومية واألجهزة  أن 

قامت  1942المركزية عام  االستخباراتاألمريكية له تاريخ طويل من التطور، فمنذ تأسيس وكالة 
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مريكية خارج البالد، من ضمنها المؤسسات ببناء خطوط اتصال مع عدد كبير من المؤسسات األ

المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات الرعائية والخدماتية. بعض تلك الخطوط تمت و الكنائس و التجارية 

منها لتمويل بعض المؤسسات بشكل سري. وتلك المؤسسات كانت تدعم وتمول المنظمات  االستفادة

وكذلك  ،االستخباريةمنها في جمع المعلومات  االستفادةغير الحكومية. حركة هذه المؤسسات تمت 

ن عملية هي جزء م اإذً . شكلت جزءًا من البنية التحتية لألفراد الذين يمكن تجنيدهم للعمل السري"

تهيئة بيئة سياسية واجتماعية لنقلها من حالة العداء مع المستعمر إلى حالة التعاون "الديموقراطي" 

 . (2115)قبيسي،  النفسية المختلفة بالتدريج معه مرورًا بحالة انكسار الحواجز

عربية في المنطقة الالسياسي واألمني دور المنظمات غير الحكومية  الثالث ناول الفصلتيو 

 ، من خالل المبحثين التاليين:(2111-2112)

 دور المنظمات غير الحكومية السياسي في المنطقة العربية: المبحث األول

 المنظمات غير الحكومية األمني في المنطقة العربيةدور : المبحث الثاني

 

 

  



45 
 

 

 المبحث األول

 في المنطقة العربيةالسياسي غير الحكومية لمنظمات ادور 
 

نطقة مأسئلة ذات مضمون سياسي وأمني، تتعلق باختيار المنظمات غير الحكومية ُتطرح 

االعتبار  فيذ ؤ ال تُ حيث  ،بااللتزام اإلنسانيأنه ال يوجد عدل فيما يتعلق ُيالَحظ و . هاتدخلنشاطها و 

، بقدر ما تحدد المصالح السياسية، ومعها ربما األمنية، اتجاهات خطورة األزمات وآثارها على األفراد

ر وتصبح المنظمات غي ،خذ بعين االعتبار هو المصلحةؤ الذي يُ  همالعامل األف الحركة ومحاورها.

 مرتبطة بالشروط التي تضعها لها الدول. بذلك الحكومية 

تسمح  بهايمكن لمنظمة غير حكومية كبيرة أن تعتمد على قاعدة مالية خاصة ال بالفعل، و 

حكومات أن المناطق التي تقرر الالمناطق التي تراها بحاجة أكبر، فتتوجه إلى  لها أن تنشط فقط في

حكومية  ال توجد منظمة غيرو حرية التصرف. بع المنظمات غير الحكومية ال تتمتأن  ، أيتتدخل فيها

يمكن بذلك و  .تتمتع بالوسائل التي تسمح بالقيام بعملية إنسانية هامة دون اللجوء إلى تمويل عام

لرغم من با ،غير الحكومية تبقى مرتبطة بمعايير اختيار الحكومات والدول المنظماتاستنتاج أن 

 (.671: 7002)حالل،  الرأي تتفق معها فيال قد أنها 
 

 ودورها لمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةلالمطلب األول: اإلطار العام 

أو ما يطلق عليها الجمعيات األهلية  العربيالوطن  فيتشكل المنظمات غير الحكومية 

 يف. ورغم نشأة هذه المنظمات المدنيللمجتمع  الفقري العمود  ، أو منظمات المجتمع المدنيالعربية

كثير من البلدان العربية منذ زمن بعيد، فإن العقود األخيرة من القرن العشرين شهدت صحوة ملحوظة 

عديدة  الواقع نتاج متغيرات فيوقد كان ذلك  ،تأسيس المنظمات غير الحكومية فيونمو غير مسبوق 
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ان وراء كو . محليةبعضها اآلخر ذو سمة و  ،بعضها له سمة عالمية ،سياسية واقتصادية واجتماعية

صفة صنع السياسة ب فيالقلب منه المنظمات غير الحكومية  يوف المدنيبروز دور جديد للمجتمع 

ة يعوامل عديدة بعضها متعلق بدولة الرفاه ،ة االجتماعية بصفة خاصةيعامة وسياسة الرفاه

م التنمية هيمفا فيالغربية، وما صاحب ذلك من إعادة النظر كلية  أوروبا فياالجتماعية وتحوالتها 

اك بضرورة إشر  العربيوقد التزمت كثير من أقطار الوطن . دور الدولة في الكالسيكية وأيضاً 

 يفهذه المنظمات و  .منها خاصة االجتماعيةو  ،صنع السياسات العامة فيالمنظمات غير الحكومية 

وبالغم  .عمومامحدودة وضعيفة أطر مؤسسية وقدرات ومهارات تنظيمية ذات ، ةإحسانيغلبها خيرية أ 

المنظمات غير الحكومية بعديد من األدوار وعوضت انسحاب الدولة من عديد تلك قامت من ذلك، 

: 7002 )عدلي، من مجاالت الرفاهة االجتماعية مثل التعليم والصحة ومواجهة الفقر والبطالة وغيره

 (.61و 61

لمضطربة ا"الربيع العربي"  لواألمني في دو  وفي مرحلة الربيع العربي، برز الدور السياسي

وبرز هذا الدور في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها من دول على وجه الخصوص، 

 المنطقة العربية. 

 

لذي والهدف ا ،حجمهاو اختالف ميادين نشــــــــــاطها بغير الحكومية العربية المنظمات تتباين 

إلى ا ، ثم توّجه أنشــــــــــــــطتهالدول الغربية عـادة ما تظهر المنظمات غير الحكومية فيو تريـد تحقيقـه. 

واجه صــعوبات اقتصــادية وســياســية متنوعة. ويتم في بعض األحيان ت التي ،دول الجنوب الضــعيفة

دول أجنبيـة غـالبا، أو عربية أحيانا، من خالل المنظمات غير الحكومية  تحقيق أهـدافالعمـل على 

ق حعبر "في هذه الدول هو اســــــــــــــي أو األمني الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية. ويتم التدخل الســـــــــــــي

 (.4: 7002)حالل،  اختراق مباشر لسيادة الدولة المعنية"، والذي قد يتحول إلى التدخل اإلنساني
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النقــد الحقوقي لألوضــــــــــــــاع في غير الحكوميـة  الوطنيــةتتركز أنشــــــــــــــطـة المنظمــات العربيـة 

 ذات الطابع االقتصـــادي حتجاجيةالحركات االإلى جانب المشـــاركة بشـــتى األشـــكال في  ،الســـياســـية

ا 6ويقدم الملحق )، باإلضــافة إلى األنشــطة األخرى ذات الطابع اإلنســاني العام. والســياســي ( عرضــً

ألهم المنظمات غير الحكومية العربية الوطنية )المحلية( واإلقليمية الناشـــــــــــــطة في المنطقة العربية، 

 وأهم أهدافها وأنشطتها.

 يلعوائق السياسية والقانونية، شكلت المنظمات غير الحكومية فوعلى الرغم من القيود وا

ة والواقع الثقاف يأمكن من خاللها إدماج العديد من القضايا ف ي، الرافعة التالعربية عدد من البلدان

عدالة مجاالت التنمية وال ي، وفى مقدمة هذه القضايا: حقوق اإلنسان والمرأة، وقضايا أخرى فيالمحل

أصبحت موضع جدل لم  ،المجال العام ياالجتماعية. ومع تزايد دور المنظمات غير الحكومية ف

ينته بين معارض لوجودها ومناصر لها ولرسائلها. وعلى مدى ما يزيد على عقدين من الزمان 

لي والمستوى المستوى الدو  استطاعت هذه المنظمات أن تكسب أنصارا لها، وتثبت مواقعها، وتربط بين

  (.23، 16: 2112المحلي )مصطفى، 

ضـــعف احتكار الدولة القومية التقليدية للقوة ناجم عن ضـــعف احتكارها لألصـــول ويبدو أن 

ة منها والجديدة، وقد سعى الفاعلون في شركات يمالقد، والطاقات المرتبطة بعمليات وإجراءات أمنية

األخرى للتــأثير على الــدولــة  يوميــة وتجمعــات المجتمع المــدنالقطــاع الخــاص والمنظمــات غير الحك

فة في عالقات القوة التقليدية بدرجة أكثر أو أقل، لكنها تملك اليوم أيضـــــا بطرق يمكن أن تكون مكيّ 

 (.27: 7002مؤثرة أمنيا وسياسيا )بيلز، عناصر قوة مستقلة وتأثيرا على عمليات 

ود الثالثة الماضـــية، اتجهت الجمعيات األهلية ، وخالل العق، على ســـبيل المثالفي مصـــرف

االهتمام بالتنمية المحلية وقضـــــــايا المرأة  إلى)منظمات المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية( 
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والطفل وحقوق اإلنســان وحماية المســتهلك، كما اتجهت لمشــاريع مكافحة الفقر والبطالة، عن طريق 

وتأهيلهم للحصــول على فرص للعمل وإقامة المشــروعات القروض متناهية الصــغر وتدريب الشــباب 

الصــــغيرة. كما قامت العديد من الجمعيات األهلية والمنظمات الحكومية بأدوار ســــياســــية واجتماعية 

 ،باركمفي فترة حكم الرئيس األسبق حسني و  واسعة مثل جمعيات حقوق اإلنسان والنقابات وغيرها.

ة الحكومونالت مســاعدة من  ،ي الجانب االجتماعي والخيري وكانت مركزة ف ،ازداد نشــاط الجمعيات

  ا.ألف 76إلى حوالي  7060ووصل عدد الجمعيات في أواخر  ،في ذلك

ي حق لالنتهاكات التي ُترتكب فويبدو الدور الســـياســـي واألمني طاغًيا في هذه الفترة، نظرا  

اإلنســـان، على امتداد الســــاحة العربية، وعل وجه الخصـــوص، في بلدان ما ُأســــمي "الربيع العربي"، 

حتى  2111في أثناء األحداث الدموية، مثل تلك التي شهدتها بعض الدول العربية منذ أواخر العام 

 ، وال يزال بعضها يشهدها. كتابة هذه الرسالة

 

ت الصـــــراعات المســـــلحة المســـــتمرة في ســـــوريا واليمن، ومناطق واســـــعة من العراق شـــــهدلقد 

وليبيــا، قيــام القوات الحكوميــة والقوات غير التــابعــة للــدول، على نحو متكرر، بــارتكــاب جرائم حرب 

آالف  همع إفالت المرتكبين من العقـــاب، ممـــا تمخض عنـــ ،وانتهـــاكـــات خطيرة لحقوق اإلنســــــــــــــــان

وهذا ما فتح الباب السياسي أما تدخالت واتهامات بانتهاكات للقانون الدولي  ،المدنيينالضحايا من 

منظمة ) إلنساني، وصل إلى حّد التهديد بالتدّخل، بل وتنفيذ التدّخل، بدون قرارات من مجلس األمن

 .(46و 45: 2116العفو الدولية، 
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  لعربيةفي المنطقة االمحلية والدولية العام للمنظمات غير الحكومية السياسي : الدور نيالمطلب الثا

 

 غير الحكومية دوليةالدور السياسي للمنظمات ال

المنظمات الدولية غير الحكومية إنها مكونة من ممثلين خاصين، أي من أفراد أو  تتميز

جماعات أو كيانات خاصة مستقلة عن الحكومات الوطنية، وأهم ما تمتاز به هو أنها نادرا ما تحمل 

نظمة( بل أسماء مختلفة مثل: اتحادات أو وكاالت أو هيئات أو مجالس أو نقابات أو اسم )م

جمعيات. كما أن البنيان العضوي والتنظيمي والبيروقراطية تحتل مكانة ثانوية بالنسبة لها، بعكس 

ر يالمنظمات الدولية الحكومية. وتمتاز كذلك بأنها ظاهرة دولية حديثة جدا، تزايدت أعدادها بشكل كب

 (.292: 1992)خلف  حتى وصلت إلى اآلالف

ماهية هذه المنظمات، بحيث ُيشَترط أن مصطلح المنظمات الدولية غير الحكومية يحّدد و 

 ،لألفضل والتطوير يسعون إلى التغيير هذه المنظمات أشخاص طبيعيون ومعنويون خاصون، ئينش

م أن يكون لها وضع التنظي، و جزئيالهم اهتمامات مشتركة تكون مستقلة عن الحكومات كليا أو و 

تمحور تباعتبارها كيانات عبر قومية ال تستهدف الربح، و  ،وذات صفة تطوعية ها،تالدولي لنشاطا

من قبيل  ،قانونيةر الغَ وتقليص الث   ،فهي تعمل من أجل تغيير أساليب الحياة ،رها حول التغيياتنشاط

في عدد من  تكون لها نشاطاتأن كما ُيشترط الصحة. تغيير واقع قانون حقوق اإلنسان أو البيئة أو 

 ،ختلفةمهزة يقوم كل منها بوظائف وأدوار جيتضمن أسي ها إطار مؤسوأن يكون ل ،دول العالم

صفة  الحاصلة علىمنها تلك ال سيما  ،كون لها امتيازاتتأن وُيشترط أخيرا،  تماعية وإنسانية.جا

، 55و 54: 2112ولية )إدري، االجتماعات الدلحضور ا أن توفد مراقب لهايجوز والتي  ،مراقب""

 (.19: 2119عن: سعد هللا، 
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العامة مثل نسانية اإل هدافالمنظمات الدولية، فمنها ما يعمل على األأهداف تتنوع كما 

منها ، و أطباء بال حدودومنظمة الدولية،  مختلف منظمات حقوق اإلنسان، ولعل أبرزها منظمة العفو

ياسي س، ومنها ما هدفه الذي ينشر الدين المسيحيعالمي، كنائس الالكمجلس  ،دينيةما له أهداف 

الرابطة " اقتصادية كمنظمة، أو ما أهدافه كالمعهد الدولي للقانون  ، أو علميكالفدراليات االشتراكية

 Association for)   "من أجل الضرائب على الصفقات المالية ومن أجل دور فاعل للمواطنين

the Taxation of Financial Transactions and for Citizens' Action – ATTAC) 

التي سبقت اإلشارة إليها، أو البحث عن الحقيقة وعكسها إعالميا مثل منظمة مراسلون بال حدود، أو 

، (Transparency International)المنظمات العاملة من أجل التنمية مثل منظمة الشفافية الدولية 

 ( أهم المنظمات الدولية غير الحكومية وأبرز أهدافها ومجاالت نشاطها2ثير. ويبّين الملحق )وغيرها ك

  .(115و 114: 2112)حالل، 

ل من تعبير المنظمات غير موســـع وأشـــأهذه تســـمية و  "،غير الدولمن اعل و الف"إن انتشـــار 

إذ أصــــــــــــــبح القطاع غير ي تثيرها العولمة، تهو من أهم التـداعيـات الجـديـدة ال (NGO's)الحكوميـة 

-مثل الشـــــــركات عبر ،اهات والفاعلينجالحكومي يضـــــــم الكثير من المنظمات والمؤســـــــســـــــات واالت

منظمات وال ،الحكومية والمنظمات الدولية ،أيضـــا الشـــركات متعددة الجنســـيات مىســـتُ  تيية والنالوط

 والقطاع الثقافي ي،تمع المدنجومؤســــــــســــــــات الم ،والمنظمات غير الحكومية الدولية ،غير الحكومية

جندلي، )والمنتديات الفكرية والنقابات واألفراد  ،والمجموعات العلمية ،ومؤسـسات التعليم ،واإلعالمي

 (.33و  32: 2113

شك أن المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدولي العابر للقارات هي جزء من النظام  الو 

ت جديدة مثل البيئة والمرأة والطفل وحقوق في مجاال . وكان انخراط هذه المنظماتالعالمي الجديد
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ي، وهذه بعد سياس وونشر قيم الديمقراطية والمساءلة والحكم الرشيد وغير ذلك من جوانب ذ اإلنسان

رى مجاالت السياسية الخارجية للدول الكبالالنوعية من المنظمات هي األكثر استخداما أو توظيفا في 

( 7م الملحق )ويقد رها أدوات ضغط مؤثرة على الدول المستهدفة.باعتبار تقاريرها الدورية التي تصد

 عرًضا ألهم المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في المنطقة العربية، وأهم أهدافها وأنشطتها.

 أنه ال توجد مساعدة إنسانية حيادية أو غير سياسية ،لقد تبين بوضوح في السنوات األخيرة

ديم تق، إذ يتم أثناء الحرب، كما أن أعضاء المنظمات غير الحكومية هم لصالح العدو أو الصديق

متنازعة. تأييد أحد األطراف ال، في محصلة مضمونها المساعدة اإلنسانية في منطقة معينة ولفئة معينة

 انوع دّ عوهذا ما يُ  ،ية في دولة ما يتطلب التفاوض حول طريقة تقديمهاكما أن منح المساعدة اإلنسان

 ،سواء كانوا يمثلون الحكومة أو الجماعات المسلحة، من االعتراف أو إعطاء شرعية لألطراف المحلية

حقوق لتقوم بانتهاكات خطيرة مع األفراد أو الجماعات التي االتفاق كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

ذا ما حصل بالفعل في عدد من دول "الربيع العربي"، والشواهد من سوريا وليبيا واليمن )وه اإلنسان

" التي تعلن أن دورها White Helmetsوغيرها من الدول كثيرة، ليس آخرها دور "الُخوذ البيض" "

في  يهو إغاثة المصابين في النزاعات المسلحة، فيما ات همت مرارا بترتيب تمثيليات الهجوم الكيميائ

 فإنها كثيرا ما تتصادم مع ،. وبما أن الحكومات تحاول أن تحافظ على سيادة الدولةدوما السورية(

في النزاع،  سكرية المشاركةعاالقتصادية والو من الفواعل السياسية ، في شبكة المنظمات غير الحكومية

ة )حالل، لمنطقة العربيا حال الدول التي لها مصالح في، وهذه من خالل تشجيعها للتدخل في النزاع

 (.123و 122: 2112
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 الدور السياسي للمنظمات المحلية غير الحكومية

تقييم  فيو  ،بأبعاده وحدوده ،تحليل دور المجتمع المدني في عملية صـــــــنع الســـــــياســـــــة يأتي

: 2115مرهون بطبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني )عدلي، من حيث كونه  ،مـدى فاعليته

مختلفــة للمجتمع المــدني في  المتوقع أن يفرز إن كــل نمط من أنمــاط هــذه العالقــة أدواراً  (. ومن1

صـــــــنع الســـــــياســـــــة،  ففي حين تتواجد عالقة شـــــــراكة فعالة وناجحة بين الدولة والمجتمع المدني في 

صـــــــــياغة الســـــــــياســـــــــات العامة وتنفيذها في الحالة األولى )حالة االعتماد المتبادل(، فإنه في الحالة 

ما ينحصـــر دور المجتمع المدني في القيام بمشـــروعات صـــغيرة، هنا وهناك، لمســـاعدة  ثانية غالباً ال

الفقراء والمهمشـــــــين، أو ما يطلق عليه ملء الفراغ الذي تركته الدولة بعد انســـــــحابها دون أن يمارس 

 :Fisher, 1997 في صــــنع الســــياســــة من حيث صــــياغتها وتنفيذها، وتقويمها أيضــــاً  حقيقياً  دوراً 

451)). 

ديدة؛ تطلب أمورًا عتقدرة المنظمات غير الحكومية في التأثير على عملية صنع السياسة و 

 أولها متعلق بالدولة، والثاني متعلق بالمنظمات غير الحكومية، والثالث متعلق بالعالقة بين الطرفين.

ياسة مرتبط عملية صنع السإن نجاح المنظمات غير الحكومية في التأثير على ففيما يتعلق بالدولة، و 

مدى قدرة الثاني متصل بو ها. ونشاط باإلطار القانوني التي تضعه الدولة لتنظيم وجود هذه المنظمات

بيعة العالقة طفيما يخّص . وثالثا، المنظمات غير الحكومية على تحديد احتياجات مجتمعاتها المحلية

متبادل وتستند لالعتماد ال ،ذه العالقة تعاونيةبين الدولة والمنظمات غير الحكومية، فإما أن تكون ه

، لخصومةحكمها اتيشوب العالقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية الصراع و أو أن  وتوزيع األدوار

 .(67-66: 7002)عدلي،  أو مزيج من الحالتين
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ات مالعديد من الخطابات المناهضة للمنظمات غير الحكومية عادة إلى اعتبار المنظوتستند 

 ،من أجل التأثير على السياسات الوطنية الداخلية ،غير الحكومية وسيلة في يد الحكومات األجنبية

لتلك األطراف األجنبية، وهذا في ذاته يقرر شرعية تلك المنظمات  الخاصة مصالحالو  ىبما يتماش

كومية أما من حيث الشرعية المنظماتية، الخاصة بشرعية وجود المنظمة غير الح .من عدمها

تشير األطر المستخدمة لتقييم شرعية المنظمات غير الحكومية إلى كونها وممارستها ألنشطتها، ف

واستنادا إلى  .(232: 2114زقاغ وخاللفة، ) وقابلة للتغيير في الكثير من األحيان ،مسيسة للغاية

تعتمد على أربعة المنظمات غير الحكومية  فإن (Suchman)وباألساس عمل  ،النظرية التنظيمية

يها تقوم على المعايير والقواعد المقبولة والمرغوب ف، التي الشرعية المعياريةوهي: أنواع من الشرعية 

على األهداف والنشاطات التي تتناسب مع الظروف االجتماعية ، وتقوم الشرعية المعرفية، و والقيم

ير إلى ــــــــــــــــــــوتش ،الشرعية البراغماتيةو  ،أو مرغوب فيه ،منها ما هو مقبول أو مناسبوالتي الواسعة، 

تعني و  ،الشرعية التنظيميةو  ،راكة أو تلقي التمويل الخاصـــــــــــــــــــــمطابقة الخدمات للمطالب أو الش

 .(Suchman, 1995: 580) لتزام بالقوانين واللوائح التنظيميةاال

لحكومية لكل جوانب الحياة السياسية دول عديدة ظاهرة غزو المنظمات غير اواجهت 

مصر و  ،واألمنية بتمويل وتوجيه من دولة أجنبية معادية بغطاء "ديموقراطي" واالقتصاديةواإلعالمية 

داهمت قوات األمن المصرية  2111كانون أول  22فبتاريخ  .إحدى تلك الدول كانتما بعد الثورة 

ية، المركز  االستخباراتمركزًا لمنظمات غير حكومية في القاهرة، كانت تعمل كغطاء لوكالة  12

منظمة غير حكومية تحت التحقيق، وكانت تلك العملية ذات تأثير  411والحقًا وضعت أكثر من 

ن ريكية في الشرق األوسط، ويؤكد الباحث باتريك هانينغساألم االستخباراتسلبي كبير على نشاط 

وف المركزية األمريكية بشكل غير مكش االستخباراتفي العقود الخمس السابقة، عملت وكالة " أنه و
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نغســـــــــــــين، ، كما يقول باتريك هنتقريباً في حين أنها كانت تتحرك تحت غطاء المنظمات غير الحكومية

 .(2115؛ القبيسي، (Henningsen, 2012رتها "غلوبل رسيرتش"، و "إنفو وورز" في مقالة له نش

نفسها في حلقة صراع بين مصادر التمويل غير الحكومية تجد العديد من المنظمات و 

تريد هذه  وبين السياسات واألهداف التي ،التي تشكل في الغالب المصدر الرئيسي لتمويلها ،الخارجية

ما  ،الذي ترعاه "المنظمات غير الحكومية" يالعمل اإلنسان يطاءات ممثلة فالجهات تمريرها عبر غ

: 2114 زقاغ وخاللفة،)يجعلها المستهدف من السخط الشعبي الرافض لتلك السياسات والمشاريع 

يع" رهاب المشار ـِ "ب ترفالتمويل غير المنسق للمنظمات غير الحكومية أدى إلى ظاهرة عُ و  .(232

(Projectomania)أهدافها ومهامها وفق مصالح غير الحكومية بعض المنظمات  ، وتصّمم

 .(Fischer, 2011: 295) انيةـــــــــــحتياجات اإلنسس وفقا لالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي ،المانحين

، وبعدما اشــتد الصــراع بين الســلطات المصـــرية والمنظمات غير الحكومية في أيضــا عربياو 

، هاكاتوازدياد االنتالرئاســــة البنه نية توريث ب اليقينزاد أواخر عهد حســــني مبارك، وخاصــــة بعدما 

(. وقد 7064)عوض،  فرض قيودها على نشــــاط تلك المنظماتصــــالحيات وزارة التضــــامن ُمنحت 

نشأت ) بريلإ 1حركة (، و 7004)تأسست في تموز  حركة كفايةي مصر: برز من تلك المنظمات ف

(. وظهرت 7060 شـــباط 72)تأســـســـت في  والجمعية الوطنية للتغيير(، 7001بريل نيســـان/إ 1في 

 ،ومجموعة العدالة والحرية ،شــــباب اإلخوانو  ،حركة شــــباب حزب الجبهةحركات أخرى أيضــــا مثل 

)أبو اليزيد وآخرون،  7004كة الحرية( التي نشــــــــــــــأت في الحملـة الشــــــــــــــعبيـة من أجل التغيير )حر و 

7062). 

في أثناء الثورة، وبعدها، نشـــــــــطت المنظمات غير الحكومية المصـــــــــرية في مجاالت حماية 

حق الثوار في االحتجاج الســـــــــــلمي، وتنظيم تقديم مســــــــــــاعدات مادية وعينية إلى المتضــــــــــــررين من 
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بعد و  ها اليومي الذي يؤمنه أصحاب المهن الحرة.األحداث الثورية، وخاصة األسر التي فقدت عائد

التفاؤل واألمل في زيادة نشاط منظمات المجتمع المدني سادت روح من  ،مباركحسني سقوط نظام 

المنظمـات ذات ، أي الحكومـة جـانــبالتي تســــــــــــــعي للحريـة والرد على قمع الحريــة واالنتهــاكـات من 

( زاد الصــــــــــدام بين المنظمات 7067-7066قالية )خالل الفترة االنتو  ه،إال أن ،الطابع الســــــــــياســــــــــي

م الرئيس أما فترة حك .منصور يوكذلك في فترة حكم الرئيس عدل ،والمجلس األعلى للقوات المسلحة

من خالل إقامة مؤتمر  ،الرئيس رســــــالة طمأنينة للمنظماتبإرســــــال  تفبدأ ،مرســــــيمحمد الســــــابق 

 طيحأإلى أن  ،إال أن المنظمات الرافضـة للنظام استمرت في الصدام مع السلطة ،لجميع المنظمات

. وفيما بعد، برزت مجددا قضـية التمويل األجنبي، والتشكيك مرسـي من مقاليد الحكممحمد الرئيس ب

بمقاصــد المنظمات غير الحكومية، فاتســعت الهوة بين الســلطات وتلك المنظمات، وشــهدت األعوام 

 على الرغم من أن القانون ال يتطلب أجهزة األمن للرقابة على التمويل، اتاقتحامضـــــــــية القليلة الما

الســـــــــــــلطات وبين  اســـــــــــــتمرت العالقة الصـــــــــــــراعية بين، و موافقة أجهزة األمن على التمويل الخارجي

 . (7062المنظمات غير الحكومية )أبو اليزيد وآخرون، 

ركي يحتالل األمعمد اال ،7007عام ل العراق بعد احتال، ُيذكر أنه كذلكومن األمثلة العربية 

إلى حل أجهزة الدولة وتقويض أسس المجتمع وتفكيكه، واجتاحت المنظمات غير الحكومية الفضاء 

ستراليا واليابان ومن شمال أوروبا، في محاولة إلبعاد أالذي أصبح فارغا، وجاءت هذه المنظمات من 

تقطبت هذه المنظمات مناضلي "اليسار" األكثر تطرفا حتالل األمريكي، واسالشبهة عن مواالة اال

ال ضد مع رفض النض ،واألكثر مزايدة "بالشيوعية العمالية" أو "البروليتارية" ،على مستوى اللغة

وكانت  .حتالل، ألنها في نظرهم التفاف على النضال الطبقي )في بلد ُمحتل عسكريا(ستعمار واالاال

ومحطات إذاعة وتلفزيون، من  ،وأسست نقابات خاصة بها ،ةهذه األحزاب تتلقى تمويالت ضخم
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سنة  حتلفي الجزء الم. و ركييمحتالل األدم التقارير لالقالتي ت والمنظمات أموال النقابات الصفراء

ألف فلسطيني يعيشون في العراء بعد  600من فلسطين، وفي قطاع غزة مثال، ال يزال نحو  6112

ويات المواطنين في توفير المسكن ، وتتمثل أول7064بيوتهم خالل عدوان  اإلسرائيليةطائرات التهديم 

والعالج وتعليم األبناء والصرف الصحي والعمل وما إليها، وتلعب المنظمات غير الحكومية )إلى 

جانب "أونروا"( دورا هاما لملء فراغ كانت تملؤه المنظمات الفلسطينية )الفصائل( ثم السلطة 

الدور األساسي لهذه الُمَنظَّمات هو صرف النظر عن االحتالل وعن مقاومته، الفلسطينية، ولكن 

ولذلك تنشط المنظمات غير الحكومية في عدد كبير من ورشات العمل والمؤتمرات عن مشاغل 

الشباب والنسوة ومساواة الجنسين وتمكين المرأة، وأحيانا عن التشغيل والبطالة والتعليم، وهذه 

عن طلبات محلية من سكان غزة، ولكنها مفروضة من المنظمات غير  الموضوعات لم تنجم

لين، وهي نقيض المنظمات األهلية  ُسها التي يؤسِّ  الوطنيةالحكومية، ومن وراءها من حكومات ومموِّ

 (. 2116المواطنون )المعز، 

 4111وفي األردن، يبلغ عدد الجمعيات والشركات غير الربحية المسجلة في المملكة نحو 

معية، تشرف وزارة التنمية االجتماعية على النسبة األكبر منها، بينما تتقاسم وزارات: الداخلية ج

باقي  الزراعة والبيئة، ووزارات أخرى، اإلشراف على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارةوالثقافة و 

ن التمويل األجنبي منها في العاصمة عمان. وما يتم تداوله ع %61الجمعيات. ويتركز أكثر من 

لبعض هذه الجمعيات وبعض منظمات المجتمع المدني، وتحديدًا الشركات غير الربحية، فساد 

بعضها، الذي  أدى إلى انقسام في أوساط الرأي العام األردني، فبينما يرى جانب من المجتمع 

جنبي لتمويل األاألردني، مدفوعًا بقوى الضغط التي تتبناها منظمات المجتمع المدني مشروعية ا

والحاجة الماسة إليه لتعزيز التكافل االجتماعي ودعم الديمقراطية، وإعالء مبادئ حقوق اإلنسان، 
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يرى جانب آخر أن التمويل األجنبي ما هو إال واجهة من واجهات الغزو الثقافي واالجتماعي 

ا العربية، أو م واالقتصادي لمجتمعات واقتصادات الدول النامية، ومنها، بشكل خاص، الشعوب

يطلق عليه من جانب الجهات المانحة، دول منطقة الشرق األوسط. وبعيدا عن حقيقة وضع ودور 

تلك المؤسسات، فإن المطالبة بالرقابة الصارمة على طرق تمويل هذه المؤسسات، وعملها، يبدو 

حارمة، مطلبا محقا، خصوصا مع ما يتردد عن شبهات فساد مالي طال عمل هذه المؤسسات )م

2112.) 

وفي الواقع، ليس لمجموعات المجتمع المدني تأثير حقيقي في العالم العربي، ومن ضمنه 

األردن. وكثير من منظمات المجتمع المدني في األردن تناضل لتحقيق البقاء، وفي بعض األحيان 

فإن  شكل عاموبتصبح نشطة إلى حد ما خالل المساحة والدور المحدد لها من جانب الحكومة، 

مؤسسات المجتمع المدني والمحلي غير الحكومية في األردن تختلف في طبيعتها من مؤسسة ألخرى، 

حيث أن بعضا منها يقوم بحمالت مناصرة وكسب تأييد لتحسين سياسة الحكومة حول بعض القضايا 

أن  بدويالتي تقع ضمن مجال اختصاص هذه الجمعيات )مثل البيئة والتطوير الحضري(. ولكن 

ن وبشكل خاص ما يمك -الغالبية غير معنية أو معرضة عن المشاركة في نشاطات سياسية أوسع 

أن يشكل معارضة مباشرة للحكومة، ومهمتها الرئيسية ال تتعلق بتحدي النظم والمؤسسات السياسية، 

بل تميل إلى كونها مزود خدمات تعمل في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية في سبيل 

المنظمات غير الحكومية المرتبطة بمانح تسعى في العادة و  محافظة على االستقرار االجتماعي.ال

في تلقي التمويل، حتى عندما ال تتمتع النشاطات الموصى  إلى االستجابة إلى متطلبات المانح أمالً 

ة يالتنافس الشديد على التمويل )النهضة العرب، إلى جانب ظاهرة بها من المانح بصدى محلي

 (. 2-1: 2112للديمقراطية والتنمية، 
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وبالرغم من كل َمواطن الشّك والريبة، وهي َمواطن يستدعيها الواقع أحيانا، فإن من الخطأ 

بالعمالة أو بالخضوع  ،مؤسسات المجتمع المدني أواتهام جميع المنظمات غير الحكومية بمكان 

أجندة وتطوعية بحتة وتلتزم ب إنسانيةلتوظيف سياسي، فهناك بالفعل منظمات تعمل في أغراض 

 نإوتطبقها بقدر عال من المهنية والحياد واالستقاللية واالحترافية. فالحقيقة تقتضي القول  ،عملها

المنظمات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني، محلية وعالمية الطابع، باتت جزءا ال يتجزأ من ثقافة 

عد بإمكان أي دولة إغالق الباب تماما في وجهها، حيث القرن الحادي والعشرين، لدرجة أنه لم ي

حد متالزمات ظاهرة العولمة وتجلياتها على الصعد كافة، حيث باتت هذه أباتت هذه المنظمات 

المؤسسات األهلية قطاعا رئيسيا وركيزة حيوية لالقتصادات المعاصرة، بما توفره من خدمات في 

الكتبي، ) والثقافة والفنون والرعاية االجتماعية وغير ذلك مجاالت تنموية عدة مثل التعليم والصحة

2115). 
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 المبحث الثاني

 في المنطقة العربيةاألمني غير الحكومية لمنظمات ادور 
 

 

الذي سبقت   (DemMars, 2010)وليام ديمارس البوفيســور المتخصص يؤكد الباحث في 

ية تجد األمريك االستخباراتيةأن "المنظمات غير الحكومية المتنوعة ومختلف األجهزة اإلشارة إليه 

نفسها بشكل متزايد جنبًا إلى جنب على خطوط الجبهات في مواجهة الحروب الصغيرة وحركات 

ألمريكية على ا االستخباراتالتمرد في العالم الثالث والدول السوفياتية السابقة"، مرجعًا تعويل أجهزة 

"المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها يحصلون على معلومات  المنظمات غير الحكومية إلى أن

الحصول عليها من طرق أخرى"، حيث "تشكل الشبكة العالمية من  االستخباراتال تستطيع أجهزة 

كثير  ياألمريكية" وف االستخباراتالمنظمات غير الحكومية مصدرًا هامًا للمعلومات بالنسبة ألجهزة 

من األحيان "يتم إرسال المعلومات التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر إلى 

ور ، وهناك تفاصيل كثيرة حول هذا في بحث البروفيسالمركزية لتحليلها" االستخباراتقيادة وكالة 

 (.2115ديمارس )قبيسي، 

 

 ةالمطلب األول: مفهوم الدور األمني للمنظمات غير الحكومي

(، اعتبر البعض أن نهاية الصراع اإليديولوجي بين 1991-1939مع نهاية الحرب الباردة )

الرأسمالية واالشتراكية قد شكل نقطة انعطاف فارقة في السياسات الدولية، وتفاءل الكثيرون بأن 

 دالوضع الجديد قد يؤدي إلى نشوء قيم مجتمعية جديدة تسهم في تعميق التعاون الدولي بين األفرا

والمجتمعات والدول، وقد ساد هذا االعتقاد بشكل أكبر مع بروز تيارات متفائلة بشأن إقامة مجتمع 

عالمي يسوده السالم واألمن الدوليين. لكن، وفي مقابل هذا، اعتقد آخرون أن الواقعية ستظل أسلم 
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التي قدمتها  عديالتأطر التحليل المتعلقة بمفهوم األمن الدولي وتحدياته، خاصة مع االستجابات والت

 (.2-6: 2113ة الجديدة )جندلي، يالواقع

 

أعطت النظرة الجديدة للواقع األمني حافزا لمفهوم األمن اإلنساني، بكونه عّمق أهمية التوسع 

في مدركات األمن، بحيث تم االنتقال من أمن الدول إلى أمن األفراد، أي من مفاهيم األمن التقليدي، 

لميدان العسكري، إلى األمن اإلنساني، الذي يشمل القطاعات االقتصادية الذي ينحصر فقط في ا

 اكائنً ونه من حيث ماالجتماعية، أو حتى الثقافية، ويتأثر بها، والذي يجسد أمن اإلنسان -والسياسية

، يسعى إلى ضمان سالمته، وتحقيق رفاهيته وحاجاته المتزايدة، والحفاظ على كرامته. وأصبح احيًّ 

عدا قياسيا لألمن الدولي، فتنامت النقاشات حول ضمانات حقوق اإلنسان، وبضرورة هوم بُ هذا المف

حماية الفرد، حتى ضد دولته، كمسؤولية لجميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية، حتى يكتسب 

إشراك المنظمات غير الحكومية، إلى جانب الدولة أهميته فالبالغة في إنجاح مساعي تفعيل األمن 

، الوطنيةة، األمني-نساني، واستدامة مضامينه، بالنظر إلى تعاظم دورها ضمن التفاعالت السياسيةاإل

 (.2-1 2112واإلقليمية، والدولية )إدري، 

 والتدخل اإلنساني، حيث يشكل الفرد يهذا المفهوم الجديد أّسس لعالقة بين األمن اإلنسان

ـــتيعاب مفهوم األمن اإلنساني وتحليله. فأمن الدول، على أهميته،  العنصر األســــــــــــاسي في اســــــــــــ

وتبعا لهذا الفهم، ليس وحده الكفيل بتحقيق أمن األفراد، ففي بعض الحاالت، تفقد الدولة مبررات 

 ان ضمن ما يندرج فيــــــــــــــــــوجودها، وتتحول ضد أمن مواطنيها، وبالتالي، رّكز مفهوم األمن اإلنس

على محورين لدور المجتمع الدولي  (Global Public Good)طار ما يعرف بـِ "الخير العالمي" إ

في الحالة التي تكون فيها الدولة غير قادرة على االضطالع بمهامها األساسية أو المناسبة: األول، 

حقوقهم  األفراد الذين تتعرض يةمسؤولية حماية المدنيين في بلد معين كمسؤولية أخالقية تجاه رفاه
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لالنتهاك، ويرّكز الثاني على مسؤولية الدولة في حماية الناس من التخلف وتوفير متطلبات التمكين 

(. أي أن االستقالل السياسي، واألمني تباعا، لم يعد بهذا المعنى من 35: 2111)أحمد، 

ع وهذا ما يشي بالمعنى األوس "اختصاصات" الدول في ذاتها، بل تتداخل فيه ومعه عناصر أخرى،

 لمسائل السياسة واألمن فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، ودورها السياسي واألمني. 

 اليخية دانمها األئتالل مدى إدراك الدول لبيخمن تتجّلى أهمية األمن على المستوى التطبيقي 

 ،ةها وإمكاناتها الداخليتلى مقومااستنادا إ ،األمنية تهامنظوماصياغة وانعكاس ذلك على  ،وخارجيا

يقي، بالتطو  يمياألكاد ،نيه األهمية على المستويذرغم هو  ،اطا بموقعها في النظام الدولي. لكنبوارت

 .(13: 2113)جندلي، بط معرفي ضظل مفهوم األمن مفتقرا إلى 

 

ة وهذه هي الحالة بشكل خاص عندما ترتبط مشروعات اإلغاثة وإعادة اإلعمار والتنمي

والعسكرية. وباإلضافة إلى ذلك، فقد فرض ظهور العديد من الشركات واألمنية باألجندات السياسية 

األمنية والعسكرية الخاصة التي تعمل في أماكن األعمال اإلنسانية والنزاعات فرض تحديات إضافية 

عدة شركات تجارية أن توفير الحماية والخدمات األمنية  ترى  حيث ،على الوكاالت اإلنسانية

للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مجال لنمو األعمال. ولكن استخدام شركات 

األمن الخاصة يطرح أسئلة أخالقية وعملية صعبة بالنسبة للمنظمات اإلنسانية، نتيجة لكيفية تأثير 

 .(4: 2116)بيكلي،  كاالت بشكل عامذلك على صورة المنظمة والو 
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 الدور األمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية :نيالمطلب الثا

لى إحول التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية في األردن تشير دراسة لمحمود عبابنة 

غياب آلية مراقبة مالية فعالة لمنع التربح واالنتفاع الشخصي عندما تتعامل كثير من منظمات 

قد ُيطلب من هذه المنظمات المدنية الخوض أو اإلسهاب و المجتمع المدني مباشرة مع المانحين. 

 وال يستطيع حتى القائمين على مؤسسات المجتمع .في موضوع معين تحت قناع أهداف إنسانية

المدني نفي قيام بعض مؤسسي تلك المؤسسات من التربح من خالل أعمال مؤسساتهم. إن مداخل 

التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني على اختالف أشكالها أمر فيه تضارب. فمن جهة، يجب 

ات هأاّل ُتلقى تهمة العمالة واالرتباط المشبوه على بعض منظمات المجتمع المدني لمجرد جنسية الج

المانحة، ومن جهة ثانية، ال يمكن تبرئة ساحة بعض المنظمات من وجود أهداف وغايات مشبوهة 

وترب ح وإثراء، من خالل النشاط اإلنساني االجتماعي، حيث يعتمد ذلك على وجه التمويل وطبيعته 

ل، ونزاهة متلقي التمويل، والنشاط المنوي تنفيذه. فدعم جمعية ُتعنى ب طوير المهارات توهوية المموِّ

السمعية لألطفال الصم، يختلف عن تلقي التمويل لشركة غير ربحية مسجلة لقياس مدى الشفافية 

السياسية في البلد. ولعل أكثر البرامج جلبا للشبهة، هي تلك المرتبطة باألنشطة السياسية واإلعالمية 

اق اللته، وقد ُيوظف في سيفالتمويل هنا ذو طابع سياسي، وله د ،واالجتماعية وحقوق األقليات

الصراع الثقافي والحضاري، وممارسة الضغوط السياسية والثقافية. وقد يتعدى األمر إلى الطلب من 

الجهات المتلقية اتخاذ مواقف وإدانة أحداث تطرأ، أو التنديد بقوانين أو سياسات ال تنسجم مع سياسات 

ات الممولة من الدراسات اإلحصائية، ومؤشرات الدول المانحة. كما ال يخفى على أحد استفادة الجه

قياس الرأي، لرسم سياسة الدولة المانحة عند تعاملها مع بلد المنظمات المتلقية للتمويل، حيث تؤول 
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جميع البيانات المتحّصلة لتصب في بنك معلومات المؤسسات المانحة، والتي قد تمثل دواًل أو أحزابًا 

 (.2112)محارمة،  حاكمة أو حتى أجهزة استخبارية

وكثيرة هي الدول التي تنظر بعين الريبة والشك األمني في دور العديد من المنظمات غير  

بالحاجة إلى الحضور في الدول المعادية للقيام بالتغيير من الداخل، مثال تشعر بريطانيا و الحكومية. 

ن هذا المختلفة مع التذكير بأعلى الرغم من استفادتها من كافة الوسائل االستخباراتية المعاصرة 

المسار له تاريخ طويل، فبريطانيا استعملت المستكشفين والرحالة والكتاب وعلماء اآلثار للتجسس 

 (.2115على البلدان المختلفة )قبيسي، 

 

وتسهم المنظمات غير الحكومية بشكل فعال، في إطار ما اصُطلح على تسميته بالمسار 

ل بناء السالم، سيما وأنها تنشط في مجاالت مختلفة، وعلى مستويات الثاني للدبلوماسية، في مجا

متعددة، حين تقدم خدمات متنوعة تتالءم واالحتياجات المجتمعية. ومما ال شك فيه، أنه وبالرغم من 

تعقد عمليات بناء السالم وتشابكها، تحرص المنظمات غير الحكومية على أن تكون سباقة ومميزة 

ل اهتمامها بالفرد كوحدة تحليل، ومركز اهتمام رئيسي لها، وذلك يتأتى من في تدخلها، من خال

قناعتها بأن الفرد هو الفاعل والمستهدف من عمليات بناء السالم. إال أنه، وبالرغم من عملها هذا، 

تعترض المنظمات غير الحكومية مجموعة من المعوقات التي تحد من نشاطها وتعرقله، وهذه 

أساسا بحجم تدفق التمويل لها ومداه ومرجعيته، باإلضافة إلى مدى قبول المجتمعات المعوقات ترتبط 

بها، والتي ُتترجم في نسبية شرعيتها، واصطدامها بخصوصيات مجتمعية محلية تتعارض في الكثير 

من األحيان مع الوصفات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وتتبناها. ولذلك، تبدو الحاجة ماسة 

إعادة النظر في الرؤية التي تحكم االستراتيجية التدخلية لهذه المنظمات، ومراجعة آليات عملها، إلى 

 (.236: 2114بما يسهم في تذليل العقبات التي تم تسجيلها )زقاغ وخاللفة، 
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ويرى الباحث أن دورا سياسيا وأمنيا لعدد من المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية 

دراسة من معطيات وتحليالت ل، وذلك استنادا إلى ما قدمته ا2112-2111لفترة في ا كان حاضرا

 هذا الدور على كل المنظمات غير الحكومية. القيام بوشهادات خبراء، ولكن ذلك ال يجيز تعميم 

كما يرى الباحث أن الدول األكثر اضطرابا شهدت حضورا أكبر للدور السياسي واألمني 

وخصوصا مصر وسوريا وتونس واليمن وليبيا، وغيرها من دول المنطقة  للمنظمات غير الحكومية،

 العربية.  
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 لمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةلي مناألتداعيات الدور : الثاني المبحث
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 المبحث األول

 غير الحكومية في المنطقة العربيةلمنظمات لالسياسي لدور تداعيات ا
 

بشكل عام األدبيات السياسية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي التفاؤل سادت 

لب في إنجـاز الجوانـب السياسية للتحديث، والتغ حول اإلمكانات الواسعة لألحزاب في البلدان المتخلف

يس فقط لما أصاب األحزاب في البالد لل تراجع، على أزمات التنمية السياسية. ولكن هذا التفاؤ 

المتخلفة من نكسـات، وإنما أيضا لما أسفرت عنه التطورات في تلك البلدان من تعقيـدات ومصـاعب 

 (.426: 2111التحـول التحـديثي والتنموي فيها )منصر، 

يعة ببمختلف أنواعها وطوصاحبت، في السنوات األخيرة، مسيرة عمل المنظمات الدولية 

، كثير من الشبهات وعالمات االستفهام، بسبب األموال الطائلة التي تجري بين يديها. فهذه عملها

 ،كيفية صرف هذه األموال حولعالمة استفهام كبيرة  مع األموال التي تأتي من مصادر متعددة،

ة ومية الوطنيغير الحك فيما ُتّتهم بعض المنظمات قليل،يحصل المستهدفون من المشروع على ال حيث

ر تدخل في شؤون الدول للضغط عليها في أمور متعلقة بالسياسة، والتخابواإلقليمية والدولية الدولية بال

لصالح جهات خارجية، وبأن بعضها منحاز لطرف من األطراف في النزاعات الداخلية أو اإلقليمية 

 (.1: 2112)الدويني وشاهين، 

لعل المدخل األساسي لدور المنظمات غير الحكومية وتداعياته السياسية يتمركز أساسا في 

 بعض االختالفات الجوهرية المثيرة للجدل تظهر قضايا حقوق اإلنسان، وهي غاية في التّوع. وقد 

ن ت حماية حقوق اإلنساححول حقوق اإلنسان بين الدول من مختلف مناطق العالم. فمن ناحية، أصب

فّسر، من جانب األنظمة السياسية غير الصديقة لحقوق اإلنسان بصفة عامة، على أنها فرض للقيم تُ 
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الغربية على الثقافات والتقاليد التي تختلف كثيرا عن فكرة الحريات والحقوق الفردية. وأصبحت هذه 

يوية. ومن ناحية سالحجة ُتعرف بالنسبية الثقافية لحقوق اإلنسان، والتي ُتسمع غالبا من الحكومات اآل

أخرى، ُأضيف انتقاد الطغاة والدكتاتوريين إلى "انتقاد الممارسات الثقافية واالجتماعية التي تسود في 

المجتمعات غير الديمقراطية في الجنوب"، مما يشير إلى الحاجة إلى إنقاذ الجنوب من نفسه 

(Hadjar, 1998: 364). 

 

 المطلب األول: اإلطار السياسي العام

ت أسس التقسيم الجديدة للمجتمع الدولي، بين األغنياء والفقراء، والدول المتقدمة والدول أد

قضايا بالنامية، والقوى االستعمارية )أو القوى السابقة( والمستعمرات السابقة، إلى زيادة تنوع االهتمام 

إليه ذلك من ، والتي أخذت غالبا أشكال متعددة من التدخالت السياسية، ما أدى حقوق اإلنسان

 يتعلق بالتطبيق الكامل للحقوق  ياســــــــــــــــــــــــــ. وبالنسبة للدول النامية، كان االهتمام األستداعيات

رب، أو األمن ـــمثل المأكل والمأوى والمش اإلنسانيةوكانت الحاجات  ،االقتصادية أو االجتماعية

، لدى: فولجي ,Hadjor 363:1993 مات )خصي، في مقدمة اهتمامات الكثير من الحكو ــــالش

 (.262-261: 2111وآخرون، 

وما زاد من منافذ التدخالت السياسية وتداعياتها، من خالل المنظمات غير الحكومية أو 

االتفاق حول قواعد اللعبة السياسية في أغلب بلدان العالم الثالث، حيث تنظر ضآلة غيرها،    

لقة، أي االنتصار المطلق أو الهزيمة المط ،بمنطق المباراة الصفرية الجماعات المتنافسة إلى السياسة

طر محدودة جدا، وتسي -بأوسع معاني كلمة موارد  -في حين أن الموارد المتاحة في تلك المجتمعات 

عليها جماعات نخبوية لصنع القرار، مما يثير التساؤل حول مدى مالءمة أفكار التعددية لتلك 
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ا هاما، ، وهذا بدوره مّثل مدخال سياسيد فيها احتكار النخب لعملية صنع القرارالمجتمعات التي يسو 

 (.433: 2111)منصر،  كانت له تداعيات، وكان للمنظمات غير الحكومية دور هام فيها
 

 المطلب الثاني: الدور السياسي للمنظمات غير الحكومية عربيا

زمام "المبادرة" منذ السبعينيات من أخذت أطراف ومنظمات دولية عديدة، إلى جانب الدول، 

القرن الماضي في تكوين األنماط الدولية للعالقات في منطقة البحر األبيض المتوسط، وذلك مثل 

)شبكات( المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المتوسطية، وشبكات مراكز البحوث، ومجموعات 

لمحلية العاملة في مجاالت حماية البيئة والتنمية العمل، والمجتمعات المعرفية، والمدن والمجتمعات ا

المستدامة، والشؤون االجتماعية، والحوار الثقافي، وكل أنماط حماية حقوق اإلنسان. وتتمثل النقطة 

المهمة هنا في إظهار أن األطراف الدولية كانت أكثر نشاًطا من حيث كمية المبادرات المتوسطية 

ع الدول ذاتها. ولذلك، فإن دور هذه األطراف غير الحكومية في وتركيز صالحياتها، بالمقارنة م

ياسي يسهم في استيعاب الدور الس ، ومنه عدد كبير من دول المنطقة العربية،تكوين إقليم المتوسط

 (.336-335: 2111)فولجي وآخرون،  هذه األطراف

يات بالقواعد واآللتوافق دول كثيرة على االلتزام وتزداد أهمية هذه المسألة، بالنظر إلى 

اإلجرائية التي تضعها المؤسسات، ومنها المؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، إما لحل 

المشكالت والصراعات، أو لمسائل التنسيق. وسواء كانت هذه الدول تفعل ذلك بسبب آليات اإللزام، 

 العالمية ال تختلف تماما عنأو ألن البدائل األخرى أكثر تكلفة، فإن هذه االستخدامات للحوكمة 

لمؤسسات المهم التمييز بين المنظمات اويبقى من  .البنى التنظيمية وعمليات النظم السياسية المحلية

التي تسيطر عليها منظمات بين حكومية، وتلك التي تقوم على أمورها أطراف غير حكومية، أي 
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اسية سينظمات أهمية مه ليس لهذه الالمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، ال يعنى هذا ببساطة أن

 (.32و 36؛ 31: 2111)فولجي وآخرون، أيضا بالنسبة للعالقات بين الدول وطنية، و 

 ،يةعبر العالم العربي مجزوء للغاالمنظمات غير الحكومية وعربيا، يمكن ربما تأكيد أن واقع 

جموعات على توحيد م تهانادرا ما تجتمع فيما بينها على نحو مطرد، وهذا بحد ذاته يحد من قدر  وهي

من المواطنين حول أهداف عامة بأسلوب يمكن أن ينتج عنه ضغط على السلطة. والمنظمات غير 

مويل، تالحكومية المرتبطة بمانح تسعى في العادة إلى االستجابة إلى متطلبات المانح أمال في تلقي ال

حتى عندما ال تتمتع النشاطات الموصى بها من جانب المانح بصدى محلي. أضف إلى ذلك التنافس 

 ،كل متزايدوبش ،تطالب منطقة العربيةفي ال غير الحكوميةمنظمات الالشديد على التمويل. وال تزال 

الذي تلعبه  ئيسيإشراكها في صنع السياسات وصياغتها. وقد ُأثير مؤخرا جدل واسع حول الدور الر ب

المنظمات غير الحكومية في تنفيذ السياسات التي تتم صياغتها من جانب الحكومات، وخاصة تلك 

التي تتعلق بالتنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر. ولكن هناك أدوار أخرى يمكن للمنظمات 

لسياسات ضمان تنفيذ اغير الحكومية القيام بها، ولو بصفتها مراقب، مثل الضغط على الحكومات ل

المجتمع  في مختلف المؤسساتالصحيحة والمناسبة التي قد سبق سنها في قوانين وتطبيقها، وإشراك 

في صياغة السياسات بما يمّكن من تقديم برامج تكمل سياسات الحكومة، بدال من أن تناقضها أو 

 لكن. و ات غير الحكوميةالمنظمتتعارض معها، األمر الذي يسهم في تحسين إنجازات الحكومات و 

 المشاركة في صياغة السياسات مرتبطة بمنح المنظمات غير الحكومية مجاال للعمل بشكل مستقل

  (. ARDD ،2116 :1-3)النهضة العربية للديمقراطية والتنمية 

ه تفسر النقد البناء كما لو أن ة العربيةمنطقالومع ذلك، وفي الغالب، فإن معظم الدول في 

ق في منطقة الشر المنظمات غير الحكومية تها. وفي حال بقاء هذا المفهوم، فإن دور مّس بسياد
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بادرات ماألوسط سيظل محدودا. ومن أجل السير قدما، وتعزيز عناصر النجاح للمبادرات السياسية و 

لكي تكون فاعلة، فإنه يتحتم على المنظمات غير الحكومية التغلب على المنظمات غير الحكومية 

ق السياسية والقانونية، باإلضافة إلى مواجهة التحديات الداخلية )النهضة العربية للديمقراطية العوائ

 (. ARDD ،2116 :1-3والتنمية 

وال شك أن الدور السياسي للمنظمات غير الحكومية، وتداعيات ذلك الدور، يتصالن بقوة 

السياسة،  أخذ أبعادا جديدة في علمبدأ البحث في التنمية السياسية يبقضايا التنمية السياسية. وقد 

ة االقتصادية للمنظومة السياسية فقط، وإنما تناول، باإلضاف-ولم يتناول هذا البحث البنية االجتماعية

، بما فيها من هيئات ومؤسسات وعناصر فاعلة، من أبرزها إلـى ذلك، المنظومة السياسية بحد ذاتها

 الت التي تصيبها، من حيث كـون المنظومـة السياسية، بهدف توصيف التحو المنظمات غير الحكومية

تنمية التنمية السياسية عملية معقدة تتجاوز الفتتطور كما تتطور المنظومة االقتصادية واالجتماعية. 

االجتماعية واالقتصادية، وإن كانت غير منفصلة عنها، وهي تتضمن االنتقال إلى منظومة سياسـية 

وهنا  ،عملية التنمية الشاملة التي تراهن دول العالم الثالث على إنجازها حديثة تؤدي دورا إيجابيا في

-429: 2111)منصر، يبرز بصورة أوضح دور المنظمات غير الحكومية وتداعيات ذلك الدور 

431.) 

ومن مدخل حقوق اإلنسان أيضا، تجد بعض المنظمات غير الحكومية مداخل للعمل، 

المعنى السلبي أيضا، ولكليهما تداعيات سياسية مباشرة أو غير بالمعنى اإليجابي، وهو األعم، وب

 حقوق اإلنسان تحولت إلى نوع ما من مبادئف مباشرة، وبما يتصل بسيادة الدولة في بعض األحيان.

السيادة: وهو شرط يجب أن تحققه الدول إذا أرادت أن تنظر إليها الدول األخرى على أنها أعضاء 

الدولي واألمم المتحدة. وحقوق اإلنسان ليست فوق السيادة حتى اآلن. فال  لها مصداقية في المجتمع
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يعنى التزام الدول بحقوق اإلنسان دوليا بالضرورة تطبيق هذه الحقوق داخليا. ويبدو أن هذا ناتج عن 

عاملين متصلين: أوال، ُتعّد معاهدات حقوق اإلنسان ضعيفة، بمعنى أن الدولة ال تتعرض ألي عواقب 

إذا لم تطبقها. وثانيا، أصبحت حقوق اإلنسان معيارا للعضوية، ولذلك، تميل الدول إلى  كبرى 

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان المختلفة، حتى إذا لم يكن في نيتها تطبيقها بالكامل )فولجي 

 (.314: 2111وآخرون، 

 المنظماتين قسري أو مفتعل بسياسي ومن حيث المبدأ، ما من صراع وفي هذا اإلطار،  

 .فالسياسة ليست شيئا خارج المجتمع ،واألحزابهذه المنظمات ، وبين غير الحكومية أو الحكومات

ما أنه ال ثقافية"، ك –السياسة لم تكن، ولن تكون للحظة "مستقلة عن تأثيرات الظواهر السوسيو و 

المدني  غير مستقلة عن يمكن اختزال السياسي أو السياسة في "برامج األحزاب". لذلك، فإن السياسة

بكل تلويناته، وغير مضافة إليه، بل إنها أحد أهم مظاهره. ولعل من المناسب مقاربة مفهوم السياسة 

من "مقولة" موريس دوفرجيه في أن "كل شيء، أو كل شيء تقريبا هو سياسي جزئيا، وال شيء، أو 

 (. 221: 2112ال شيء تقريبا هو سياسي بالكامل" )اشتي، 

ر بالدور السياسي للمنظمات غيمن المناسب اإلشارة إلى المشهد األردني فيما يتصل ولعل 

على أنها شريك للحكومة والقطاع الخاص، األردن  في ُينظر إلى المنظمات غير الحكوميةو  .الحكومية

تواجه ي التوالسياسية وتقوم هذه المنظمات بأدوار في مواجهة المشكالت االقتصادية واالجتماعية 

البالد، كما تعمل على تقديم اقتراحات لتطوير القوانين الخاصة حول حقوق التجمع والتنظيم والتعبير، 

محافظا على إمساكه باألمور المتعلقة باإلصالحات ذلك، بقي األردن رغم . و وكذلك النظام االنتخابي

تخضع  مية، والتيالسياسية، خاصة فيما يتعلق بالزيادة التي طرأت على عدد المنظمات غير الحكو 

أيضا لقيود مفروضة على نشاطاتها. وبالرغم من صورة التحرر السياسي في األردن، إال أن نفوذ 
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وفي صورة أعم، ليس . المنظمات غير حكومية ال يزال محدودا في المجال السياسي في البالد

را من ل إن كثيلمجموعات المجتمع المدني تأثير حقيقي في العالم العربي، ومن ضمنه األردن. ب

ر الحكومية غيالمنظمات  وبشكل عام، فإنء. في األردن تناضل لتحقيق البقاغير الحكومية منظمات ال

ألخرى، حيث أن بعضا منها يقوم بحمالت مناصرة وكسب  نظمةفي األردن تختلف في طبيعتها من م

 ،لجمعياتهذه اتأييد لتحسين سياسة الحكومة حول بعض القضايا التي تقع ضمن مجال اختصاص 

مثل البيئة والتطوير الحضري. ولكن الغالبية من هذه المنظمات غير معنية، أو هي ُمعِرضة عن 

المشاركة في نشاطات سياسية أوسع، فيما يمكن أن يشكل معارضة مباشرة للحكومة على وجه 

 (.ARDD ،2116 :1-3الخصوص. )النهضة العربية للديمقراطية والتنمية 
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 الثانيالمبحث 

 لمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةلاألمني تداعيات الدور 
 

هناك طرق عديدة للتأثير على سلوك اآلخرين، كأن تستطيع إرغامهم بالتهديدات، أو تستطيع  

إغراءهم بدفع المال، أو تستطيع أن تجتذبهم وتقنعهم بأن يريدوا ما تريد. والقوة الصلبة تتركز على 

لى عإذ يمكن لطرف ما الحصول المغريات أو على التهديدات. لكن هذه ليست كل أشكال القدرات، 

النتائج دون أي تهديدات ملموسة أو رشاوي مباشرة. أما الطريقة غير المباشرة للحصول على ما ُيراد 

. فقد يتمكن بلد ما من الحصول على النتائج التي يريدها في "فتسمى أحيانا "الوجه الثاني للقوة

تريد أن ى مستواه، و السياسة العالمية، ألن هناك بلدانا أخرى معجبة بمثله وتحذو حذوه وتتطلع إل

اجتذاب اآلخرين في السياسة العالمية، وليس فقط إرغامهم على التغيير ، وبهذه الوسيلة، يتم تتبعه

جعل اآلخرين  ، متمثلة فيهذه هي "القوة الناعمة"و بتهديدهم بالقوة العسكرية أو العقوبات االقتصادية. 

السياسات وبة، وقيم السياسي ،مؤسساتو ة، يثقافئل مستخدم "القوة الناعمة"، متمثلة بوسا ريدييريدون ما 

التي يراها اآلخرون مشروعة أو ذات سلطة معنوية أو أخالقية، وهي "أكثر من مجرد اإلقناع أو 

 "القدرة على استمالة الناس بالحجة. إنها أيضا القدرة على الجذب، والجذب كثيرا ما يؤدي إلى اإلذعان

 (.25-21: 2112)ناي، 
 

 ألول: وسائل جديدة للعمل األمنيالمطلب ا

إذا تعارض ما يرغب به المتلقي مع ما يريده المرسل )صاحب القوة(، فما الحل؟ إن الحل 

هو بالتأثير لتغيير القناعات والمطالب وما يفضل. ومن هنا كانت ضرورة استخدام األدوات المؤثرة. 

تي تقدم برامج معينة، أو إقامة العالقات وهذه األدوات يمكن أن تكون وسائل اإلعالم، أو الشركات ال
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الشخصية مع أفراد وجماعات أساسيين، أو الوسائل المخابراتية، أو التمويل السري للحفاظ على 

 (.14: 2111السيطرة )طي، 

، تألقا (Soft Force)، أو "القوة الناعمة" (Soft War)لقد شهد مفهوم "الحرب الناعمة" 

ة صبح موضع اهتمام أكاديميين ودوائر سياسية وأمنية وعسكرية واستراتيجيفي نهاية القرن العشرين، وأ

عدة، وبصورة خاصة في الواليات المتحدة األميركية التي أنتج مفكروها فلسفة المفهوم بأبعاده 

المختلفة. ومفهوم الحرب الناعمة لم يدخل حيز التداول في البلدان العربية واإلسالمية إال مؤخرا، 

الفهم الخجول المقتصر على بعض النخب التي تهتم بالدراسات االستراتيجية، أو لدى  وبمستوى من

جهات إقليمية تدرك مدى خطورة أنشطة الحرب الناعمة وبرامجها، التي تظهر تجلياتها على الشبكة 

(، بأثواب مختلفة، تتيح Googleاإللكترونية، وفي فهارس محتويات المحرك الدولي للمعلومات )

لمظاهر األولية ألوجه صراع خفي ُتستخدم فيه أدوات وآليات غير مألوفة في المواجهات تلمس ا

الحربية المباشرة، أو في الحروب الصلبة الظاهرة للعيان. فالقوة الناعمة مصطلح ُيستخدم في نطاق 

وك لنظرية العالقات الدولية، ليشير إلى توظيف ما أمكن من الطاقة السياسية، بهدف السيطرة على س

: 2111القوى السياسية األخرى المستهدفة واهتماماتها، من خالل وسائل ثقافية وأيديولوجية )ياغي، 

 (. 54و 51

ولعل من أوجه مثل هذه الحرب، ذات الطبيعة األمنية، استخدام بعض المنظمات الحكومية، 

قة والصراع، والمنطأو بعض العاملين فيها، في خدمة أهداف هذا الطرف أو ذاك، في ساحات النزاع 

 العربية في مرحلة ما ُأسمي "الربيع العربي" شهدت الكثير منها.

ومن الناحية اإلجرائية، تجيز نظرية الحرب الناعمة خطط الحرب غير المباشرة، كاللعب  

ي مظهر ناها الخصم. وفببقواعد الخصم، وخلق حالة من التشكيك في الثوابت والمعتقدات التي يت
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ة، يتمظهر االشتباك مع الخصم الخارجي بلون محلي تماما، بمعنى أن يتبلور حضور الحرب الناعم

الوكيل المحلي في إطار بيئة حاضنة ألهداف الخصم بطريقة غير مباشرة. وفي هذا السياق يستعير 

الوكيل المحلي خطابا وطنيا حماسيا ال يثير أي شبهة من حوله. بل، ومن األفضل أن يتبنى هو 

 (.56: 2111، كما ورد عند ياغي، 2111موعة الثوابت المشكَّك فيها )الحسيني، بالكامل مج

ر والذي ُيسَتخدم بكثافة لدى المنظمات غيأما على مستوى نتائج التهديد الناعم وشواخصه، 

قادات، فيمكن اإلشارة إلى تغيير االعتالحكومية ذات الدور السياسي واألمني، بكل تداعيات هذا للدور، 

ار، والسلوك، والهوية الوطنية، وفي الخالصة، إيجاد نوع من االستحالة الثقافية. أما عن واألفك

 ،التهديد نصف الصلب، فُيشار إلى التقليل من الثقة بالحكومة، وإضعاف المشاركةتداعيات 

ة، مراكز الحساستدمير القد تتمثل في التهديد الصلب، فتداعيات المشروعية، واالنسجام السياسي. أما و 

 (.24: 2113واضطراب توازن القوى، وإضعاف القوات المسلحة )أحمديان، 

 

  السياسي لإلعالم-المطلب الثاني: الدور األمني

ال يمكن القفز عن وظائف اإلعالم في التحكم والتأثير في مجمل هذه المعالجة الخاصة  

نشطة الدور، بالنظر إلى األ، وتداعيات ذلك بالدور السياسي واألمني لبعض المنظمات غير الحكومية

اإلعالمية الكثيفة التي ُعرفت بها المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، والتغطيات اإلعالمية 

الكثيفة والموجهة التي تحظى بها بعض مواقفها وما يصدر عنها، وبصورة هادفة وموجهة، سياسيا 

( اختزل Noam Chomskyعوم تشومسكي" )وهناك قائمة هامة أعدها المفكر األمريكي "نوأمنيا. 

عا لمواقفها الحريصة تبفيها الطرق التي تستعملها وسائل اإلعالم العالمية للسيطرة على الشعوب، 

 والتي حددها بعشر استراتيجيات أساسية، وهي:على تغطية ما يصدر عن المنظمات غير الحكومية، 
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استراتيجية اإللهاء، وهدفها األساس يتمثل في تحويل انتباه الرأي العام عن المشكالت الهامة،  .1

 من خالل بث جملة من اإللهاءات والمعلومات التافهة التي تضع المتلقي في خانة التشتت. 

استراتيجية ابتكار المشكلة، وإحداث ردة الفعل، ومن ثم تقديم الحل، أي أن يثير اإلعالم  .2

لة تحدث ردة فعل من الشعب، فيطالب بحلها، في وقت يفترض المطالبة بحل مشكالت مشك

 أكثر أهمية ومالمسة لظروف الحياة اليومية. 

استراتيجية التدرج، وُيعمل بهذه االستراتيجية من أحل تقبل إجراء من الصعب تقبله. بمعنى  .3

 .نحو تدرجي تصاعديإقناع الشعب بضرورة حصول التغيرات االجتماعية واالقتصادية ب

استراتيجية التأجيل كما يسميها "تشومسكي"، وهي طريقة يتم االلتجاء إليها من أجل إكساب  .4

األمور المكروهة حالة التقبل، كتقبل إجراء ما في الحاضر يفرض تطبيقه في المستقبل، 

ة بوترسيخ فكرة أن ما يقدمه الشعب في الحاضر، سيجعله في موقع تفادي التضحية المطلو 

 في المستقبل.

مخاطبة الناس وكأنهم مجموعة من أطفال صغار، وبواسطة شخصيات وخطب ال  استراتيجية .5

 تستدعي لدى المتلقي الحس النقدي السليم.

استثارة العاطفة بدل تفعيل التحليل المنطقي. أي محاولة تحريك مشاعر الناس  استراتيجية .6

 نزعات السلوكية، بشتى الوسائل. وعواطفهم من خالل إثارة الرغبات والمخاوف وال

إبقاء الشعوب في حالة من الجهل والحماقة، وإبعادها عن التكنولوجيات المتقدمة  استراتيجية .2

 ونوعية التعليم الجيد. وتتقاطع هذه االستراتيجية مع استراتيجية اإللهاء. 

يكون  ئع أنتشجيع الشعب على استحسان الرداءة، كأن يجد الفرد أنه من الرااستراتيجية  .3

 "غبيا". 
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استبدال حالة التمرد بحالة من الشعور بالذنب. أي جعل الفرد يظن بأنه المسؤول استراتيجية  .9

األوحد عن أخطائه وتعاسته، وأن مشكالته الحياتية إنما تعود إلى سوء اندماجه ونقص ذكائه 

  ائم.وقدراته، عوضا عن قيامه بحراك سياسي يستهدف بنية النظام االقتصادي الق

استراتيجية سيطرة اإلعالم من خالل تقدم العلوم البيولوجية والنفسية. فبرأي "تشومسكي" يلعب  .11

التطور العلمي دورا هاما في عمليات التأثير، نتيجة دراسة طباع الناس وميولهم. وقد نتج ذلك 

يطرة، مما سالتأثير برأيه عن الفجوة المعرفية بين عامة الناس، وبين الذين يمتلكون أدوات ال

يجعل تأثير القوى الحاكمة أقوى من تأثير األفراد على أنفسهم )جريدة "السفير"، عن ناعوم 

 (.2111تشومسكي، 
 

 

 المطلب الثالث: الدور األمني المباشر

جرت اإلشارة أكثر من مرة، إلى صعوبة الحصول على معلومات موثوقة، حول الدور  

كومية. ولكن عدد من الشواهد أثارت مؤخرا عدد من األسئلة السياسي أو األمني للمنظمات غير الح

المشروعة، خاصة بعدما ُذكر عن "مسرحيات الهجمات بالسالح الكيماوي في دوما السورية وغيرها"، 

 ،بعض المعلوماتعينة من مرات عديدة. وتفاديا ألي انحياز، هذه  متعددةوالتي أكدتها مصادر 

 :  أمنية للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربيةر ادو أعن ومن مصادر مختلفة، 

  في تقرير تناولته محطات تلفزيونية، تم الكشف عن كيفية استخدام الواليات المتحدة وأوروبا

لمنظمات غير حكومية ألغراض سياسية وأمنية. ومن أبرز هذه المنظمات تلك الموجودة في 

المسلحة في سورية، وظهور ما يســــــــــــــــمى منظمة  المناطق التي تســــــــيطر عليها المجموعات

، والتي ُيزَعم أنها فرع من تنظيم "جبهة النصرة"، ويقودها  (White Helmets)"الخوذ البيض"
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ضابط بريطاني سابق في الجيش والمخابرات العسكرية يدعى جيمس لو ميسورر، وتشترك في 

النصرة" المصنفة على القائمة الدولية منظمة إرهابية تمويلها حكومة الواليات المتحدة و"جبهة 

 (. 2116)المصري، 

  ،"تحظى عيادات جبهة النصرة بتمويل وزارة الخارجية الفرنسية بوساطة منظمة "أطباء بال حدود

رغم عدم وجود متطوعين أجانب في مناطق عديدة تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة. وأظهر 

"ذوو الخوذ البيض" ـ "القاعدة من دون قناع"، من إنتاج ستيف عز شريط وثائقي حديث عنوانه 

الدين عمليات اإلعدام الطائفي التي ينفذها ذوو الخوذ البيض، إضافة إلى مقاالت بحثية موثقة 

"منظمة الدفاع المدني" من إعداد الصحفية  الممارسات العسكرية واألمنية لِ جيدًا تفضح 

 الخوذ البيض".. ساللة جديدة من المرتزقة وصّناع الدعاية( "فانيسابيلي" تحت عنوان )"ذوو

 .(2116)المصري، 

  يشير تقرير إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية نشرت خالل معارك حلب األخيرة صورًا وكتبت

تعليقات بشأن ما أسمته "العمل الجبار لمتطوعي منظمة الدفاع المدني" المعروفين باسم الخوذ 

اح بشرية، وأصرت مجلة "نيوزويك وعدد من الصحف األميركية والغربية وكذلك البيض، إلنقاذ أرو 

العربية، على ما أسمته ميزات هذه المنظمة غير الحكومية، وحياديتها السياسية والدينية، وتفاني 

 .هموإنقاذ أعضائها المتطوعين ودورها في إسعاف النساء واألطفال

 لمجموعات المسلحة، والمصنف بعضها إرهابيا على بعض مواقع التواصل االجتماعي الداعمة ل

صعيد دولي، طالبت بمنح المنظمة جائزة نوبل للسالم. ونشرت صحف أوروبية وأمريكية تحقيقات 

هي في الواقع نقل حرفي لما جاء في الدعاية الرسمية لما يسمى "منظمة الدفاع المدني" تّدعي 

 ا ألي حزب أو جماعة سياسية.عدم انحياز المنظمة، وعدم والء العاملين فيه
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  "عرض التقرير عشرات الصور ومقاطع الفيديو واألحاديث والحوارات مع أصحاب "الخوذ البيض

والتي تؤكد أنهم يمثلون تنظيمات إرهابية، ويعملون مباشرةً تحت إْمَرِة تنظيمات إرهابية بينها "جبهة 

ور ض يشاركون في تركيب صيفي سورية، وأن أعضاء الخوذ الب "القاعدة"النصرة" فرع تنظيم 

ونشر أخبار زائفة بهدف التأثير على الرأي العام، بدعم مادي ولوجستي وإعالمي ضخم من دول 

 .(2116)المصري،  عديدة عربية وغربية

  أن مثل هذه المنظمات غير الحكومية 1/5/2116ورد في تحقيق لموقع "غلوبال ريسيرش" الكندي 

، بدعم المسلحةومنها ما يسمى "منظمة الدفاع المدني" تعمل جنبًا إلى جنب مع التنظيمات 

أميركي رسمي وغير رسمي، وتتعاون مع السلطات األمريكية وغيرها في شكل تعاقد من الباطن 

 .(2116)غلوبل رسيرتش،  إلرساء صورة عن الجيش العربي السوري بشكل يجافي الحقيقة

  منظمات وهمية للتجسس  –استخباراتية أو غيرها  –صار من السهل أن ينشئ شخص أو جهة

وال يمكن تتبع مصدرها، ومنها منظمة غير ربحية أسست في  –أو ألهداف أخرى غير قانونية  –

، أسستها مجموعة صغيرة من حقوقيين غير معروفين بريطانيين وفرنسيين، وُعرفت باسم 2115

(Voiceless Victims)  ضحايا بال صوت"، تتبعها الصحفي توماس فوكس ومنظمة العفو"

الدولية، حتى أغلقت، لكن ال تزال التكهنات بشأن مؤسسها قائمة. استكملت منظمة العفو الدولية 

البحث في أمر "ضحايا بال صوت"، وتلك المرة كان مجال البحث في حساب المنظمة على مواقع 

العفو الدولية أن منشورات المنظمة المزعومة تختلف عن ظمة منالتواصل االجتماعي. وجدت 

طبيعة منشورات المنظمات الحقوقية، فكانت على حد تعبيرها "عامة للغاية" و "ال طعم لها". وعلى 

، عبارة 2115/2116للعام  أعياد الميالدسبيل المثال، كانت الحملة التي شنتها في احتفاالت 

عديلها بشكل رديء لتخرج صورة احتفالية تدعو الناس لتذكر عن صور معاناة لمهاجرين تم ت

 (.22/12/2116معاناتهم واإلحسان إليهم في هذا الوقت من العام )ساسة بوست، 
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  أثارت قضية التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر جدال واسعا، فالنضال ال يكون

الكونجرس أشد الخطوط حمرة. وبنظرة تحليلية مدفوع الثمن، والتعاون المالي مع منظمات يمولها 

مجاالت تركيزها تصب في يمكن استخالص أن ، لمنظمات غير الحكوميةعلى واقع نشاطات ا

قضايا فردية تكرس نزعات انفصالية، بعيدا عن القضايا المجتمعية التي تمثل الخرائط الطبقية 

ر نشاط بعض المنظمات غيأي أن الواقعية والفئات صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير. 

بشكله الحالي وخرائط تمويالته وطبيعة مشروعاته ال يسعى إال إلى إضعاف الدولة الحكومية 

المركزية، واالنتقاص من صالحيات تخطيطها المركزي وتماسكها وسالمة وحدة مكونات 

ع لتي تنبمجتمعها. هذا، باإلضافة إلى أن هناك نشاطات مشبوهة لبعض تلك المنظمات، وا

شبهاتها من طبيعة الجهات المانحة، التي ليست بالتأكيد جمعيات خيرية، وإنما واجهات 

 (.2112لالستخبارات الدولية )شوقي، 

  "نشط الصندوق الوطني للديمقراطية بفاعلية في كل من مصر وتونس والجزائر، أما "فريدم هاوس

ى ي مصر، فهي تعمل كلوبي للضغط علفقد كانت على عالقة وثيقة بمنظمات المجتمع المدني ف

الحكومات، بمعنى احتالل غير مباشر. وهذه معلومات عن الصندوق الوطني للديمقراطية: مؤسسة 

، ممولة من طرف الكونغرس األمريكي 1933خاصة مستقلة غير ربحية مانحة، تأسست سنة 

 لصندوق بتمويلعن طريق اعتماد سنوي، يديرها مجلس إدارة مستقل وغير متحزب، ويقوم ا

مشروعات تدعم الديمقراطية تتم من خالل مبادرات ذاتية للمجتمع المدني في عدة مجاالت منها: 

)* التربية على المواطنة. * حرية اإلعالم. * حل النزاعات بشكل سلمي. * حقوق اإلنسان. * 

، قويتها(جمعيات وتقيم الديمقراطية ومبادئها. * حقوق المرأة. * تنمية اقتصاد السوق * تمكين ال

هناك أمثلة موثقة من يوغسالفيا السابقة وأوكرانيا ومصر وسوريا ودول أخرى عديدة، تبّين بوضوح و 
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 الالدور االستخباراتي األمني للعديد من المنظمات غير الحكومية، أو بعض موظفي منظمات 

 (.2116عمارة، ؛ 2112شوقي، ) شبهة عليها
 

 ُيعّد التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلينيقول الكاتب مصطفى بسيوني: "

تنطوي على مخاطر  قد داخل الدول من سياسات الدول األوروبية، ذلك أن أهداف الممولين األجانب

استراتيجية كبيرة، من أهمها استغالل الممولين األجانب لألنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للدول، واستغاللها اقتصاديا وسياسيا، وبشكل يضر بمصلحة الدول 

عي، من تلك الجمعيات، دون و  التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي. ولهذا، أصبحت العديد

بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو األجنبي، تساعد الممولين األجانب والرسميين في 

ربية المنظمات غير الحكومية الناشطة في المنطقة العبعض و تحقيق أهدافهم بالنيابة، وبتكاليف أقل. 

نسان، بل تؤطرهم في كيفية البحث عن لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق اإل

الممولين، وطرق وضع المشروعات؛ مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة 

 (. 2112ومنتقدة، إلى إطار لصرف األموال الممنوحة" )شوقي، 

خوض المنظمات غير الحكومية مجال حقوق اإلنسان ُيعد وفي الجهة المقابلة، وفيما يخص 

سبب ب ضحايا لالنتهاكاتصبحون هم أنفسهم للقمع، وقد ييتعّرض أعضاء هذه المنظمات حديا، ت

تدخل  صار، بعدما قيام هذه المنظمات بانتقاد بعض السلطات وممارستها في مجال حقوق اإلنسان

هذه المنظمات في مجال حقوق اإلنسان أمرا ال بد منه، بسبب زيادة مظاهر انتهاك هذه الحقوق في 

ول عديدة، بل وحماية الدول للمسؤولين عن هذه االنتهاكات، وعدم تقديمهم للمحاكمة، بل د

ومساعدتهم أحيانا على اإلفالت من العقاب. ولقد استطاعت هذه المنظمات أن تنشط في مجاالت 

كانت في الماضي حكرا على الدول، وأن تشكل جماعات ضغط تعبر عن هموم الشعوب واحتياجاتها، 
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ضل من أجله. وغّطت نشاطات المنظمات غير الحكومية مختلف أنحاء العالم، ولم يعد وما تنا

نشاطها محصورا في حدود إقليمية لدولة ما، وأصبحت هذه المنظمات تدافع عن حقوق كامل الشعوب 

 (.3: 2113دون استثناء، بسبب انتشار أعضائها والمنخرطين فيها في أغلب دول العالم )الشريف، 

تملك  (NGOs)قع الحال الدولي المعاصر، إلى أن "المنظمات غير الحكومية" ويشير وا

مؤهالت وإمكانيات معتبرة جعلت منها أحد أهم الفواعل المعنية بإعادة بناء مرحلة ما بعد النزاعات. 

وفضال عن خبرتها الميدانية الكبيرة في مهام ذات صلة ببناء السالم. وهي تمتلك المرونة والمصداقية 

تي تتيح لها بناء عالقات ثقة مع السكان المحليين، حتى يتم قبولها بسهولة، وبالتالي كسب شرعيتها، ال

يث أهدافها، تحثباإلضافة إلى قدرتها على تطوير مشروعات وشراكات فعالة، من شأنها أن تسهم في 

ظم لك، تضع معتقوية البنى االجتماعية والسياسية واإلدارية. وبذو برامج إعادة البناء من خالل 

، كما هو الحال في عدد من دول ما "المنظمات غير الحكومية" العاملة في مراحل ما بعد النزاع

تصورات لطبيعة عملها، تقوم باألساس على ضمان استرجاع حقوق األفراد،  ،أسِمي "الربيع العربي"

 (.225و 224: 2114وحمايتهم، وتمكينهم، وبناء قدراتهم )زقاخ وخاللفة، 

المنظمات غير الحكومية، وفي المجمل العام، تسعى إلى أن غالبية ا ال شك فيه، أن ومم

تكون السباقة، بل والمتميزة في تدخلها بفعاليات مركز اهتمامها الفرد. وعلى غرار العديد من األدوار 

 التي قامت بها هذه المنظمات غير الحكومية، فقد حاولت في مجال حماية األمن اإلنساني كذلك،

وبشكل خاص، أن تمّد يد العون، وأن تكون شريكا فاعال في الجهود التي تنصّب على مواجهة 

ي المنطقة كما هو الحال فالتحول في طبيعة الحروب والنزاعات، والتي أصبحت في غالبيتها داخلية، 

ظيفة و وفي تكثيف جهود القوة الناعمة اإليجابية إنسانيا، والتي تستند إلى ، 2112-2111العربية 

 (.2112التنمية وأمن الموارد وحماية البيئة وضمان حقوق اإلنسان )بوخريص، خديجة: 
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 الخاصة بدور سياسي وأمني تقوم به بعضاالستثناءات بعض االكتفاء بويرى الباحث أن 

المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة العربية، وما يجّره هذا الدور من تداعيات سياسية 

ّظمت ونشطت ونحكومية ألقت بثقلها الغير  اتمنظمالمن ثير قد يصل حّد التجّني. فكوأمنية، 

ض من العاملين في بععدد  وسقطبل  .دفاعا عن قيم الحرية والعدالة وحقوق اإلنسانفعاليات هامة 

 ،لنزاعاتاإلنسانية وضحايا االِقَيم في خدمة  يهاذهبوا إلالضطرابات في مناطق تلك المنظمات ضحايا 

ة تقتضي إن الموضوعي دور في تلك المنظمات.لومنهم من اعُتقل أو فقد وظيفته أو عمله بسبب هذا ا

 دراسة كل حالة بما هي عليه، والتعميم في مثل هذه المسائل في غاية الخطورة.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات
 

 أواًل: الخاتمة

السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة جاءت هذه الدراسة للبحث في الّدور 

، وقد أجابت الدراسة عن أسئلتها، والتي كان أولها: "ما الخلفية التاريخية (2112-2111) العربية

للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية؟"، وكان الغرض منه تقديم المشهد التاريخي العام وأبرز 

مات غير الحكومية في المنطقة العربية إلى الحالة التي وصلتها منذ المحطات التي أوصلت المنظ

 . 2112، وصوال إلى العام 2111العام 

ما الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية في وجاء السؤال الثاني بصيغة: "

ني ور األم". وقد حللت الدراسة، سياسيا وأمنيا الدور السياسي والد(؟2112-2111المنطقة العربية )

، مستخدمة ما توافر من معطيات 2112-2111للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية 

 ومعلومات ومصادر وأدوات تحليل.

ما انعكاسات الدور السياسي واألمني للمنظمات غير الحكومية ونص السؤال الثاني على: "

ا السؤال بالوقوف على تداعيات ". وقد أجابت الدراسة عن هذ(؟2112-2111في المنطقة العربية )

 .2112-2111األمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية الدور السياسي والدور 

دور بلمنظمات غير الحكومية "قامت بعض ا: التي مفادهافرضيتها واختبرت الدراسة 

وقد اختبرت الدراسة بهذه  ".(2112-2111)في الفترة  في المنطقة العربيةسلبي سياسي وأمني 

الفرضية وقبلتها، في حدود قيام تلك المنظمات بدور سلبي، ولكن دون القبول بتعميمها على كل 
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المنظمات غير الحكومية، وال على كل أنشطتها، بل وأكدت بالمقابل على نقيض الفرضية في األغلب 

 .2112-2111األعم من دور المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية 

   

 النتائجثانًيا: 

بعض المنظمات غير الحكومية "قامت بدور . قبلت الدراسة بفرضيتها التي نّصت على أن 1

 (".2112-2111سياسي وأمني في المنطقة العربية في الفترة )

 وتعاظم دورها، بما فيها الدور السياسيفي المنطقة العربية  المنظمات غير الحكومية تهضن. 2

 .2112-2111في افترة  واألمني

 أسبابو ، المنظماتتلك جذور و ، المنظمات غير الحكومية العربيةأدوار أهم  الدراسة . حددت3

  ها.نهوض

غير الحكومية في المنطقة العربية المنظمات بعض روابط بين العددا من  أظهرت الدراسة. 4

 .والسياسات الخارجية لبعض القوى الكبرى 

في حرف دور المنظمات غير الحكومية في المنطقة  على وجه خاص التمويلأوضحت دور . 5

المطلوبة، وباتجاه تحقيق أغراض سياسية وأمنية ألطراف خارجية في العربية عن اتجاهاته 

 .بعض األحيان

ة، والدولي اإلقليميو  الوطنية، لنقد الموّجه للمنظمات غير الحكوميةأخرى لمحاور الدراسة  بّينت. 6

ه لمخاطبة المصالح االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات مثل عدم توجه

 . العربية
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األمني للمنظمات غير الحكومية في المنطقة الدور لدور السياسي و اانعكاسات نت الدراسة بيّ . 6

المّس المساس بسيادة الدولة، و  من أهمها، في اتجاهات متعددة، (2112-2111العربية )

 بأي صورة من الصور.  على كل المنظمات حقوق دون تعميم ذلكالببعض 

. استخلصت الدراسة أن الدور السياسي واألمني السلبي للمنظمات غير الحكومية في المنطقة 2

ليس السمة السائدة العامة، بل االستثناء في التقويم العام لدور تلك  2112-2111العربية 

 امة، ال جدال فيها.  المنظمات، التي لها أدوار إيجابية ه
 

 التوصياتثالًثا: 

  ة الدقة والحذر في تعميم أي وجهضرورة أن تتوخى األجهزة الرسمية في الدولة والرأي العام

تباينات نظرا للتفاوتات وال لمنظمات غير الحكوميةالدور السياسي واألمني السلبي لنظر حول 

 الكبيرة بينها.

  األكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها من المعنيين قيام أجهزة الدولة والمؤسسات

 لوطنيةابناء قاعدة بيانات ذات موثوقية ومصداقية لرصد المنظمات غير الحكومية، ل بالتعاون 

، ومحاولة تصنيفها بصورة الناشطة في المملكة األردنية الهاشمية ةواإلقليمية والعالمي

 .موضوعية غير منحازة

 ل المزيد من البحوث الجادة في مجال المنظمات غير الحكومية، خاصة تعزيز العمل من أج

، وهذه التوصية موجهة أساسا للجامعات ومراكز البحوث وأن مثل هذه البحوث نادرة

 .والدراسات

  ات ذلمنظمات الرائدة في مجاالت مختلفة، والتحذير من منظمات لهذه اإبراز الوجه اإليجابي

 .، سواء في المواقف الرسمية، أو في وسائل اإلعالم واالتصالوهةمشبأدوار سياسية أو أمنية 
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  مل االرتقاء بثقافة التطوع والعالتعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية على

 من أجل الصالح المجتمعي والوطني العام، كونهما قيمة إنسانية عليا.

  ة بناء مؤسسمنظمات غير الحكومية لتعاون القطاعين، العام والخاص، مع الدراسة إمكانية

توجيهية متخصصة في مجال المنظمات غير الحكومية، ومساندتها في أوجه نشاطاتها 

 المختلفة.

 من دعوات سيئة النية للتشكيك بالمنظمات غير الحكومية، ، رسميا وشعبيا وإعالميا، الحذر

 روعة.دون إغفال المحاذير السياسية واألمنية، عندما تكون مبّررة ومش
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 المراجعقائمة المصادر و 

 المصادر -

 ، دار صادر، بيـروت. ١، طلسان العرب(، 2111ابن منظور، محمد بن مكرم ) -

 (:24/11/2112(. إنترنت )2112) /قاموس المعني الجامعمعجم المعاني الجامع -

 https://www.almaany.com/ar/                                                   

 

 المراجع العربيةأ. 

 الكتب -

. األردن، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير المجتمع األهلي(. 2111إبراهيم، سعد الدين )
 عّمان، مطابع الدستور.

 
. دار النهضة النظام القانوني للمسؤولية الدوليةمركز الفرد في (. 2111أحمد، علم وائل )

 العرية، القاهرة.
 

 . جامعة القاهرة.المنظمات غير الحكومية: مدخل تنموي (. 2116أفندي، عطية حسين )
 

 كتاب األهرام االقتصادي. تنمية موارد المنظمات غير الحكومية. (. 2112أفندي، عطية حسين )
 

المفوضية األوروبية، عاون األمني للمنظمات غير الحكومية. دليل الت (.2116بيكلي، شون )
 اإلدارة العامة لدائرة المساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية.

 
. (. السياسة التجارية الخارجية في النظام االقتصادي اإلسالمي2111جابر، طارق يوسف )

 دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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. منشورات األحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر(. 2112الخطيب، نعمان )

 جامعة مؤتة، الكرك، األردن.
 

  . دار زهران للنشر، عمان، األردن.مدخل إلى علم العالقات الدولية(. 1992خلف، محمود )
 

مواطنون ألجل ديات. منظمات المجتمع المدني السورية، الواقع والتح(. 2112الزعبي، زيدون )
 سوريا.

 
المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية (. 2119سعد هللا، عمر )

 . دار هومة للطاعة والنشر، الجزائر.والتطور
 

 .مصر –. البتراك للنشر المنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة(. 2112شكري، علي )
 

. مركز قيم للدراسات، الحرب الناعمة مقومات الهيمنة وإشكاليات الممانعة (.2111طي، محمد )
 بيروت.

 
، مركز القاهرة لدراسات حقوق 2. ط المنظمات غير الحكومية(. 2112مصطفى، يسري )

 اإلنسان.
 

 -دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان (. 2111معمر، إبراهيم )
 . جامعة القاهرة.تطبيقية على المنظمة العربية لحقوق اإلنسان حالة

 
حالة حقوق  – 8102/8102تقرير منظمة العفو الدولية للعام (. 2116منظمة العفو الدولية )

 . منظمة العفو الدولية.اإلنسان في العالم
 

 ن.ترجمة محمد توفيق البجيرمي، دار العبيكاالقوة الناعمة. (. 2112ناي، جوزف )
 

 ، دار الجنان، عمان.1. ط (. مدخل إلى المنظمات غير الحكومية2112النعيمي، بشار صالح )
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 .. دار بيروتاأَلمن العربي في مواجهة اأَلمن اإلسرائيلي(. 1925هويدي، أمين )

 
. مكتب برامج اإلعالم دليل المنظمات غير الحكومية(. 2112)وزارة الخارجية األميركية 

 وزارة الخارجية األميركية.الخارجي، 
 

 . مركز قيم للدراسات، بيروت.الحرب الناعمة وإشكاليات الممانعة(. 2111ياغي، محمد )
 
 

 الرسائل الجامعية

دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز التنمية البشرية " (.2113أبو عدوان، سائد )
رسالة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، جامعة  ".)الضفة الغربية كحالة دراسة(

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
 

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن  (.2112إدري، صفية )
 . رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ـ باتنة، الجزائر.اإلنساني

 
التنظير في الدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة: دراسة في (. 2113جندلي، خالد )

 –. رسالة ماجستير في العلوم السياسية سبتمبر 00الخطاب األمني األمريكي بعد 
 العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية، جامعة باتنة.

 

. رسالة الدولة القوميةتأثير المنظمات غير الحكومية على سيادة (. 2112حالل، أمينة )
ماجستير في العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة 

 الجزائر.
 

المنظمات غير الحكومية ودورها في ترقية وحماية حقوق اإلنسان (. 2113الشريف، شريفي )
هورية بلقايد تلمسان، الجم. رسالة ماجستير غي القانون العام، جامعة أبي بكر في الجزائر
 الجزائرية.
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 المجالت والدوريات واألوراق البحثية

جلس . المكتب التنفيذي لمالتشبيك اإللكتروني بين المنظمات األهلية(. 2114أبو العال، محمد )
وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 .32الجتماعية والعمالية العدد سلسلة الدراسات ا
 

 ،أبو اليزيد، أسماء/ علي، الزهراء/ عبد المنعم، أميرة/ إبراهيم، أميرة/ شاكر، جهاد/ البصراتى
(. "دور منظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في مصر 2112محمد )إشراف( )

 ". المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية.  2111-2116
 

مركز  في أسليب التهديد وأدوات المواجهة. قراءة-الناعمةالحرب  (.2113أحمديان، علي )
  ِقيم للدراسات، جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية، بيروت.

مناقشة كتاب  -(. "مكانة اإلنترنت في نشأة مجتمع مدني عربي 2112اشتي، شوكت )
 .221-2112(، 5، المجلد )21، العدد للعلوم االجتماعية عمران)االفتراضي والثورة(". 

 

عالمي: عالم من التغير والتحدي". في: معهد ستوكهولم (. "التحكم األمني ال2115بيلز، أليسون )
 .2115، الكتاب السنوي، تقرير التسلح ونزع السالح واألمن الدوليألبحاث السالم الدولي، 

 

(. "المنظمات غير الحكومية بين الكلمات الطّنانة والحركات االجتماعية". 2113جاد، إصالح )
 .2113ربيع  -الخامس  العدد -ملف "بداية"، 

 

د شباب السفير". عد –(. "عشر استراتيجيات للتحكم بالشعوب 2111جريدة "السفير" اللبنانية )
15/12/2111. 

 

 .1124العدد  "الجريدة".(. جريدة 2111الحسيني، محمد صادق )
 

عقبات تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في حوكمة (."2114زقاغ، عادل، وخاللفة، هاجر )
 .239-265(، ص 11، العدد )دفاتر السياسة والقانون عمليات بناء السالم". 

 

، العدد الحوار المتمدن(. "المنظمات غير الحكومية وحقوق اإلنسان". 2112زيدان، ليث )
1952 ،21/6/2112. 
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(. "المجتمع المدني: الفاعل الجديد على المسرح الدولي". 2115السيد، مصطفى كامل )
 .161، العدد السياسة الدولية

 

دراسة في األبعاد  -(. "المنظمات غير الحكومية والسياسة العالمية 2112شنيكات، خالد حامد )
 .122دد االستراتيجية، الع، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث دراسات استراتيجيةالتمويلية". 

 

(. "الدور المتغير للمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة". في: 2112عبد العظيم، زينب )
دور المنظمات غير الحكومية في ظل (. 2112سمك، نجوى وعابدين، صدقي )تحرير( )

 اآلسيوية.. جامعة القاهرة، مركز الدراسات العولمة: الخبرتان، المصرية واليابانية
 

(. "فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق 2115عدلي، هويدا )
دوة ، نمركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي باإلسكندرية للخدمات االجتماعية".

جمهورية  –اإلسكندرية ، 2115تشرين الثاني/نوفمبر  31- 23"، دولة الرفاهية االجتماعية"
 مصر العربية.

 

"روسيا: مجلس الدوما يؤكد على ضرورة التشدد في مراقبة مصادر  (.2116عمارة، سامي )
، العدد 2116كانون الثاني  22. جريدة "الشرق األوسط"، تمويل منظمات المجتمع المدني"

922. 
 

 مركز(. "نحو مزيد من السلطوية: السلطة والمجتمع المدني في مصر". 2114عوض، شحاتة )
 . 2114، كانون األول ديسمبر الجزيرة للدراسات

 

مستقبل النظام (. 2111فولجي، توماس، سابيتش، زالتكو، روتر، بيترا، وجيرالك، أندريا )
. ترجمة وتقديم: عاطف معتمد وعزت زيات، المركز دور المنظمات الدولية –العالمي الجديد 

 القومي للترجمة، القاهرة.
 

(. "منظمات المجتمع المدني... الشيطان يكمن في التفاصيل. صحيفة 2112، عمر )محارمة
 . 2112كانون الثاني/ يناير  3األردنية، األحد  "الدستور"

 

"عمل خيري" أم تجسس مخابراتي؟! "ذوو الخوذ البيض" ساللة (. 2116المصري، يسرى )
 (.45) 25/3/2116. صحيفة "تشرين"، جديدة من المرتزقة وصّناع اإلرهاب"
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مجلة جامعة (. "أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية". 2113مالوي، أحمد إبراهيم )
 .225-255، العدد الثاني، ص 24، المجلد ،دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

ياسة دفاتر الس (. "دور األحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث".2111منصر، جمال )
 .436-426، 2111عدد خاص، نيسان والقانون، 

 

 2112(. "تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2112الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
يمقراطية ، مكتب الدالوكالة األمريكية للتنمية الدوليةلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا". 

اإلنسانية، مركز االمتياز للديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم، دائرة والنزاعات والمساعدات 
 .الشرق األوسط، مكتب برنامج الشرق األوسط

 

(. "الفواعل من غير الدول في العالقات الدولية". "الحوار المتمدن"، 2115الياسري، كوثر )
11/5/2115. 
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 ج. المراجع اإللكترونية

(. "دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين األمن 2112، خديجة )بوخريص
. إنترنت: الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجيةاإلنساني". 

https://www.politics-dz.com/threads/dur-almnzmat-alduli-ghir-  
alxhkumi-fi-tfyil-mdamin-almn-alnsan.8589 

 
 

(. "المنظمات غير الحكومية وانعكاسها على الواقع االقتصادي واالجتماعي 2114جوني، حسن )
 في لبنان". موقع الجيش اللبناني. إنترنت: 

                                                  https://www.lebarmy.gov.lb/  
 
 

اتهامات الفساد  -(. "المنظمات الدولية 2112الدويني، إبراهيم، وشاهين، مصطفى )
 إنترنت: "أخبار لوسيل". والتخابر". 

                       https://lusailnews.qa/article/07/05/2017 

 
 

(. "التمويل األجنبي بين التجسس واحتواء الثورات 2112شوقي، إيهاب )
               . إنترنت:شبكة األخبار العربية. 15/1/2112والمجتمعات".

http://www.anntv.tv/new/ShowSubject.aspx?ID=34163       

 
 

ء، ، الثالثاالركن األخضر(. "المنظمات غير الحكومية والتمويل األجنبي". 2112صفوت، خديجة )
6/3/2112 .

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25463              
 

. شبكة المؤتمر. إنترنت    المنظمات غير الحكومية في اليمن (.2113الصوفي، فيصل )
(13/11/2112 :)https://almotamar.net/news/1817.htm 

 
 

https://www.politics-dz.com/threads/dur-almnzmat-alduli-ghir-%20%20alxhkumi-fi-tfyil-mdamin-almn-alnsan.8589
https://www.politics-dz.com/threads/dur-almnzmat-alduli-ghir-%20%20alxhkumi-fi-tfyil-mdamin-almn-alnsan.8589
https://lusailnews.qa/article/07/05/2017
http://www.anntv.tv/new/ShowSubject.aspx?ID=34163
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=25463
https://almotamar.net/news/1817.htm
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. 23/3/2116، الحياة(. "التمويل وحقوق اإلنسان!". 2116العريمي، صالح راشد )
http://www.alhayat.com/Opinion/Rashid-Saleh-Al-
Araimi/14724388/ اإلنسان-وحقوق -التمويل  !  

   
 

 .""المنظمات الحكومية وغير الحكومية(. 2113عودة، جميل )
 https://shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=2305              :إنترنت

 
مركز الحرب الناعمة (. "األدوار الخفية للمنظمات غير الحكومية." 2115قبيسي، هادي )

 ، إنترنت:13/19/2115. للدراسات
         http://www.softwar-lb.org/article.php?id=4402&cid=275&catidval=0 

 
. الرياض بوست(."المنظمات غير الحكومية... الدور والتاريخ". 2115الكتبي، سالم )
                                                          http://riyadhpost.live/2143:إنترنت

 
 :. إنترنتدليل عملي للمنظمات غير الحكومية (. 2112)ماندا إنترناينال 

                                         http://www.mandint.org/ar/guide-ngos 
 

"عن المنظمات غير الحكومية: مقدمة لدراسة المنظمات غير (. 2116المعز، الطاهر )
 إنترنت:  الحكومية".

     http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/17217-2016-06-07-14-43-21 

 
. المنظمات العربية غير الحكومية أساس البناء الديمقراطي والوطني(. 1999مناع، هيثم )

                 https://www.achr.eu/stu5.htm محاضرة. إنترنت:

 
 

https://shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=2305
http://www.softwar-lb.org/article.php?id=4402&cid=275&catidval=0
http://www.softwar-lb.org/article.php?id=4402&cid=275&catidval=0
http://riyadhpost.live/2143
http://riyadhpost.live/2143
http://www.mandint.org/ar/guide-ngos
http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/17217-2016-06-07-14-43-21
http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/17217-2016-06-07-14-43-21
https://www.achr.eu/stu5.htm
https://www.achr.eu/stu5.htm
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أثر المجتمع المدني األردني على السياسات الوطنية (. 2112النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )
  . إنترنت:واإلقليمية

https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-
files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.
pdf 

 
(. "أثر المجتمع المدني األردني على 2116)  ARDDالنهضة العربية للديمقراطية والتنمية

 السياسات الوطنية واإلقليمية". إنترنت:
 https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-

files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf 
 

  

 

 

 

 

 

https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/the_impact_of_civil_society_in_jordan_on_the_national_and_regional_polices.a.pdf
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المنظمات غير الحكومية العربية الوطنية )المحلية( من  لعدد عرض(: 2الملحق )

 الناشطة في المنطقة العربية، وأهم أهدافها وأنشطتهاوالدولية واإلقليمية 

 األهداف سنة لتأسيس المنظمة غير الحكومية
 حماية الحيوانات. -  1993 ناساب-الخارجحماية الحيوانات في 

ذوي االحتياجات الخاصة  األشخاص تأهيل إعادة -  1932 انترناشونال-كابهاندي 
 األطرافتوفير المساعدات لذوي  -وكبار السن. 

 الصناعية. 
 -مشاريع موسمية.  إقامة -. األيتامالتعامل مع  -  2115 أفريقياجنوب – اإلمدادجمعية 

 دعم العائالت الفقيرة.
مساعدة  -الصحة.  -التعليم.  -حماية الطفل.  -  2115 جمعية أرض اإلنسان

 النساء واألطفال.
المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان 

 والدفاع عن الحريات العامة
 مكافحة-التعاون للدفاع عن حقوق اإلنسان  -  2111

-وب في األردن ضحايا الحر  مساعدة-اإلرهاب 
 األردنالالجئين في  مساعدة

المسيحية الخيرية  األرثوذكسية
 العالمية

تقدم اإلغاثة والتنمية الطارئة للمحتاجين في جميع  -  2115
أنحاء العالم، دون تمييز، لتمكينهم من االستمرار في 
تحسين حياتهم ومجتمعاتهم، وأن يتم توفير لهم وسائل 

 العيش بكرامة واحترام.
مهمتنا هي المساهمة في تحدي هياكل القوة الحالية   2112 األوروبيةالمبادرة النسوية 

بين الجنسين من أجل تصحيح اختالل ميزان هذه القوة 
من خالل محاربة التمييز واضطهاد المرأة وإحداث 
تغييرات إيجابية للمجتمع ككل. تعمل المبادرة النسوية 

المرأة من  على تعزيز ما يخص ةومتوسطي-األور
تنظيمها الذاتي، وصوتها، واإلجراءات والسلطة من 
خالل دعم وخلق مساحات آمنة للتبادل عبر الحدود 
االجتماعية والسياسية المختلفة وبناء التحليالت 
المشتركة، فيما يخص سياقات مختلفة. تسعى المبادرة 
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 جاهدة لتطوير النسوية بين ةومتوسطي-واألور النسوية 
طاب حقوق المرأة وفقًا لعالمية حقوق المرأة الثقافات وخ

وتسعى إلى إدماجه في الحركات الديمقراطية 
 واالجتماعية المختلفة ورسم السياسات

نبذل قصارى جهدنا الستعادة سبل العيش ذاتية  -  2112 اليابان طوارئ منظمة 
الدعم اقتصاديا وعقليا على حد سواء لألشخاص الذين 

 الصراعات والكوارث. عانوا من صعوبات بسبب
تنمية مستدامة وقادرة على االستجابة لالحتياجات   2116 المتطوعين للخدمة الدولية

الحقيقية للناس. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تعمل بجد 
على المشاريع التي تركز على تحدي التعليم، حيث 
يرافق الفرد ويصبح الشخصية المركزية للتنمية الخاصة 

الكثير من الطاقة في تعزيز المنظمات  بهم، وتستثمر
 داخل المجتمع المدني.

رفع مستوى المكفوفين وضعاف البصر في كافة  -  2113 المكفوفين العربية
مجاالت الحياة وبذل كل جهد مستطاع لتوفير حياة 

مساعدة ال األدواتتوفير  -لهم.  أفضلكريمة ومستقبل 
الضرورية لهم في الحركة والتنقل والعلم والعمل والتفاعل 

التطورات التكنولوجية في هذا  خرآاالجتماعي ومتابعة 
تعزيز الثقة بالنفس واالعتماد على الذات.  -المجال. 

واالجتماعي وتأمين  األكاديميتحقيق مبدأ الدمج  -
التوعية  -المناخ المناسب لنجاح هذا الهدف. 

المجتمعية: العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية 
وما نتج عنها من تمييز عزل تهميش  اإلعاقةلذوي 

وتوجيه المكفوفين وضعاف البصر  إرشاد -وتجهيل. 
يق التنس -بحقوقهم المدنية وسبل الحصول عليها. 

كافة المؤسسات العاملة مع المعاقين محليا والتعاون مع 
فئه لل المقدمةودوليا من اجل تحسين وتطوير الخدمات 

المعاقين بصريا قادرين على  أن إثبات -المستهدفة. 
والمشاركة في التنمية المجتمعية وعليه  واإلبداع اإلنتاج
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فان الجمعية تعمل على اكتشاف المواهب والقدرات 
ثم  المكفوفين وضعاف البصر ومن الثقافية والفنية لدى

توفير  العمل على -للمجتمع.  وإبرازهاتدربيها وصقلها 
عينية لكبار السن والفقراء من  أومساعدات مالية 

 .ةالجمعي أعضاء
المشاركة في مشاريع الرحيمة محليا وعالميا لتحسين  -  2112 مؤسسة بيت المال

نسية جحياة ضحايا الكوارث والفقر بغض النظر عن ال
 أو العرق أو الدين.

المحتاجة  اإلنسانيةتطوير وتنمية المجتمعات  -  1939 هيئة األعمال الخيرية
بالعمل على تحسين أوضاعها التعليمية والصحية 

 إغاثةفي  اإلسهام -واالجتماعية واالقتصادية. 
المجتمعات المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية 

 وتحسين األيتامجات سد حا -والنكبات االجتماعية. 
تقوية  -الصحية والنفسية واالجتماعية.  أحوالهم

الصالت والروابط بين الهيئة ومثيالتها للوقوف على 
 النظم التي تأخذ بها األمم في هذا المجال. أحدث

المساهمة في تغطية االحتياجات  إلىتسعى  -  1996/3/12 ويرلد اسوشيتس ليمتد
الملموسة في المجتمع وذلك لتحقيق االكتفاء  األساسية

الذاتي والتطوير الشخصي والصّحي خاصة في 
التخفيف من حّدة الفقر،  -حظًا.  األقلالمجتمعات 

 وذلك من خالل بناء القدرات الذاتية لإلنسان.
تحسين أوضاع المجتمعات الفقيرة  فيالمساهمة   2112 الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

بصورة دائمة وتأمين حياة إنسانية كريمة من خالل 
مساعدة المحتاجين أينما كانوا وذلك من خالل إغاثة 
ضحايا الحروب والكوارث والمجاعات ونحوها وتقديم 
المأوى للمشردين والطعام والشراب للجائعين والملبس 

 اية األيتامللمحتاجين والعالج والدواء للمرضى ورع
واألطفال المحرومين، وابتكار حلول جذرية للقضاء 
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على الفقر عماًل بالقيم اإلسالمية واقتداًء بالنماذج 
 الخيرية المضيئة في التاريخ اإلسالمي.

 ، وضمانوأسرهم لأليتامتحسين مستوى المعيشة   1934 اإلسالميةوكالة اإلغاثة 
ان أن الحصول على الرعاية الصحية لأليتام وضم

 المدرسة إلىجميع األيتام في سن المدرسة يذهبون 
من انهم يكملون تعليمهم في المدارس  والتأكد بانتظام

الثانوية والمساعدة في تنمية المهارات الحياتية 
 االجتماعية.

 والممارساتوتعزيز دور المؤسسات  إنشاءمن اجل   1933 (NDIالمعهد الديمقراطي الوطني )
خالل بناء المنظمات السياسية والمدنية،  الديمقراطية من

 نفتاحواالوحماية االنتخابات، وتعزيز مشاركة المواطنين 
 والمساءلة في الحكومة.

 1961 منظمة العفو الدولية
في لندن، ال 
يوجد لها 
مكتب في 
األردن وإنما 

 مجموعات

تنظيم الحمالت من أجل تعزيز حقوق اإلنسان  
المعترف بها دوليًا وحمايتها وتعمل المنظمة من أجل 
تحسين حياة األشخاص من خالل تنظيم الحمالت 

ويمارس أعضاؤها ومناصروها  الدولي،والتضامن 
التأثير على الحكومات، وعلى الهيئات السياسية 

اشطونا بنى نوالشركات والهيئات الحكومية الدولية. ويت
قضايا حقوق اإلنسان فيحشدون الجمهور ليمارس 
الضغوط عن طريق المظاهرات الجماهيرية، 
واالعتصامات، وكسب التأييد، وكذلك تنظيم الحمالت 

 على اإللكترونية والتقليدية
الوكالة األلمانية لخدمات التبادل 

 (DAADاألكاديمي األلماني )
دعم التبادل األكاديمي على صعيد عالمي بين الطالب   1951

والخريجين والمحاضرين وأساتذة الجامعات من ألمانيا 
ودول أخرى. هذا وتقدم الوكالة طيفا من البعثات 
الدراسية للطالب والمدرسين كمنح أبحاث للمرشحين 
للدكتوراه والجامعيين حاملي شهادة الماجستير وتقديم 

 لمن تم ابتعاثهم سابقًا لإلقامة من بعثات قصيرة المدى
كما وتدعم برنامج تبادل البعثات  العلمي،أجل البحث 
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لأللمان واألردنيين الجامعيين وتقوم بتقديم منح قصيرة 
ية في الجامعات األلمان األلمانيةالمدى لدورة تعليم اللغة 

 في فترة الصيف. أسابيع( 4-3مدتها )
دعم توسيع نطاق الحرية في العالم في مجاالت النظم   2113 فريدم هاوس -بيت الحرية 

السياسية الديمقراطية والعمل على سيادة حكم القانون 
وحرية التعبير وتكوين التنظيم وتشكيل الهيئات إلى 

 جانب واحترام حقوق األقليات والمرأة.
بالمجتمع المحلي وتعزيز مفاهيم  لالرتقاءتسعى   2116 األردن -مركز الشركاء 

الوساطة وتسوية النزاع وإدارة التغيير، باإلضافة إلى 
تشجيع مشاركة المواطنين في التنمية االجتماعية 
والسياسية في األردن. عالوة على ذلك، يصب المركز 
اهتمامه على تعزيز جهود الحكومة المستمرة لإلصالح، 

ن ما بين الحكومة وذلك من خالل قنوات الحوار والتعاو 
 والمجتمع المدني.
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 عدد من المنظمات غير الحكومية الدوليةبقائمة  (:8الملحق )
 آ

 آفاز 
 آيزيك 
 أ

 أصدقاء الطبيعة 
 أطباء حول العالم 
 إ

 إس أي إل إنترنيشنل 
 ا

 اتحاد النقابات الدولي 
 االتحاد الدولي للصحفيين 
 االتحاد الجغرافي الدولي 
 االتحاد الجيوفيزيائي األمريكي 
 االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
 االتحاد الدولي لعلوم الراديو 
 االتحاد الدولي للسيارات 
 االتحاد الدولي للفروسية 
 االتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية 
 االتحاد الدولي لهوكي الجليد 
 االتحاد العالمي في المالكمة للمحترفين 
 االتحاد العالمي للصحة النفسية 
  التحالف الدولي للمرأة 
 الحركة االتحادية العالمية 
 الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A3%D9%8A_%D8%A5%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 الخصوصية الدولية 
 الرابطة العربية للتربويين التنويريين 
 الشبكة الدولية للحقوق والتنمية 
 الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان 
 الصندوق العالمي للطبيعة 
 الطالب في المشاريع الحرة 
 الغرفة الفتية العالمية 
 المؤتمر الدائم لألحزاب السياسية في أمريكا الالتينية 
 المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحوالت 
 المجلس الدولي لألرشيف 
 المجلس الدولي للعلوم 
 المجلس الدولي للمعالم والمواقع 
 المجلس النرويجي لالجئين 
 المجمع العالمي ألهل البيت 
 المركز الدولي للهجرة والصحة 
 المكتب الدولي للسالم 
 المكتب الدولي للمعارض 
 المنظمة الدولية المناهضة للعبودية 
 المنظمة الدولية للمعايير 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 
  اوروباو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا 
 النظام المجتمعي لنمذجة ديناميات السطح 
 أممية أحزاب القراصنة 

 ب

 بذور السالم 
 )بيتا )منظمة 

 ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A_%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_(%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9)
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 جماعة التبليغ 
 جمعية الراديكس 
 جمعية الشبان المسيحيين 

 ح

 حركة اإلعالم الحر 
 لميةحركة التضامن العا 
 ر

 رابطة الشبكة العالمية 
 رابطة مكائن الحوسبة 

 ش

 شارع الحوادث 
 ط

 طرفة بغجاتي 
 غ

 غرفة التجارة الدولية 
 ق

 كوميةقائمة المنظمات الدولية غير الح 
 قائمة قادة المنظمات غير الحكومية 
 ل

 لجنة أبحاث الفضاء 
 لجنة اإلنقاذ الدولية 
 م

 مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  مجيات الحرةمؤسسة البر 
 مؤسسة بيل ومليندا غيتس 
 مؤسسة ويكيميديا 
 مجلس الكنائس العالمي 
 مجلس المطارات الدولي 
 مجموعة بلدربيرغ 
 مراسلون بال حدود 
  مركز دانتي أليجييري 
 )معبر )مركز 
 معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم 
 معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات 
 منظمة األمم والشعوب غير الممثلة 
  األخضرمنظمة السالم 
 منظمة الشيوخ 
 ن

 نادي القلم الدولي 
 ه

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 ا.  قائمة لعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية مع بعض المالحظات التعريفية لبعضه8

 
 مالحظات االسم

  ميةالتنو وكالة المساعدة في التعاون التقني 
 .دولة 125ممثلة في و هذه الوكالة موجودة  نيةالمساعدات اإلنساو الوكالة السبتية للتنمية 

  منظمة الصحافة اإلفريقية
رابطة دولية هدفها تعزيز التعاون بين الناشرين  التحالف الدولي للناشرين المستقلين

تنوع التعبير الثقافي في عالم "" المستقلين دفاعا عن
 .""الكتاب

 .األعمالو الرابطة الدولية للطالب في االقتصاد  آيزيك
، وهي ممثلة في اليونسكو لها عالقات مباشرة مع مؤسسة إسبرانتو العالمية

 .دولة ممثلة فيهم رسميا 21دولة منهم  121
جمعية فرض الرسوم على المعامالت المالية 

 لمساعدة المواطنين

... 

  حركة مكافحة الجوع
  منظمة العفو الدولية

 "AMREF Flying Doctors"  ثان وهو اسملديها  اإلفريقيةمؤسسة البحوث الطبية 
  مؤسسة مهندسي الطوارئ 

لتصنيع طاقة األرياح في و مؤسسة لكهربة األرياف  منظمة الطاقة الزرقاء
 .نيكاراجوا

 .هذه اللجنة تدعو إلى التركيز على التنمية المستديمة مكافحة الجوعو ية اللجنة الكاثوليكية للتنم
من أكبر الجمعيات المخصصة للخدمات هي  جمعية الصليب والهالل األحمر

 .اإلنسانية
الحروب و هي لجنة دولية تعمل في مناطق النزاع  اللجنة الدولية للصليب األحمر

 .المجاعة بهدف الخدمات اإلنسانيةو الفقر و 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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  اللجنة األولمبية الدولية
المواد  شاروانتمنظمة ""وضع حد لدعارة األطفال  إكبات

 .""ألغراض جنسية استغاللهماإلباحية لهم و 
حركة علمانية خيرية لمساعدة الفقراء والمستبعدين  إيمايوس الدولية

 .أبي بيار والالجئين مؤسسة من قبل
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

 الهالل األحمرو 

ارث لمساعدات في وقت الكو تهتم هذه الجمعية بتقديم ا
 .بأنواعها في جميع أنحاء العالم

وزة المعو مؤسسة تقدم المساعدات للعائالت الفقيرة  مؤسسة قديسي األيام األخيرة
كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام  هي تنتمي إلىو 

 .األخيرة
  مؤسسة سويسرا إلزالة األلغام

 مالسال مؤسسة سويسرية تركز على الدراسات في بذور السالم
 .لميالعا

  وليةمنظمة الصليب األخضر الد
 .منظمة دولية تدافع على البيئة منظمة السالم األخضر

مجموعة األبحاث والمعلومات عن السلم 
 األمنو 

ب الحرو و األمن و هو مركز أبحاث بلجيكي عن السلم 
 .في العالم

رق طو تختص بالمعوقين في العالم و تم منظمة ته المنظمة الدولية للمعوقين
 .المجتمعو إدماجهم في الدولة 

 .للجميعو شبكة معلومات مفتوحة مدعوم من الجميع  أنديميديا
  مهندسون بال حدود

 .منظمة دولية لمساعدة الالجئين لومار
 اإلغاثاتو ساعدات منظمة إسالمية عالمية خيرية للم منظمة اإلغاثة اإلسالمية

 .الطارئة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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الية عهيئة طبية إنسانية عالمية تقدم الرعاية الطبية  أطباء عبر القارات
الجودة إلى المرضى والشعوب المتضررة من الكوارث 

 .واألزمات بغض النظر عن العرق أو الدين أو البلد
 .معارض تجارية جمعية ماكس هافيالر

  الحركة األوروبية
  حركة التصالح الدولية

 .العاملينو منظمة برازيلية تهتم بالفالحين  حركة البدون أراضي
 .منظمة مساعدات إنسانية دولية أطباء بال حدود

المرضى في الدول و منظمة لمساعدة المحتاجين  أطباء العالم
 .عند الكوارث من قبل أطباء متطوعينو الفقيرة 

 .مرصد أبحاث بشأن اللغات المرصد األوروبي لتعدد اللغات
 .منظمة دولية تناهض التعذيب في العالم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

تكوين و الشباب لرسم و جمعية تعنى باألطفال  جمعية خطة فرنسا
 .مستقبلهم

 .منظمة تراقب حرية الصحافة في العالم مراسلون بال حدود
 .المجاعة أوكسفورد لإلغاثة منلجنة  منظمة أوكسفام

 منظمة التضامن الدولي

مسكن و شرب و تهتم بتقديم أساسيات الحياة من أكل 
 .للمحتاجين

 .أهلو ة إلغاثة األطفال الذين هم بدون مسكن منظم إس وقرى األطفال إس أ
 .الممنظمة دولية معنية بالفساد في دول الع الشفافية الدولية

  مثلث األجيال اإلنسانية
 .منظمة تدافع عن البيئة الصندوق العالمي للطبيعة
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