
 

 



 



ي لعام 
ي تونس  0202مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدن 

 0  ف 

 الفهرس

 
ي 
 ..……………………………………….………..…………………… 3االستدامة االجمالية للمجتمع المدن 

 .………………………………………………………………………………………………….……………… 5 البيئة القانونية

 ..…………………………………………………………………………….……………………………….. 6القدرة التنظيمية

 .……………………………………………………………………………..……………………………… 8 االستدامة المالية

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 9 المنارصة

ي تونس
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 11 الخدمات ف

 12 ..……………………………………………………………………………………….……………البنية التحتية القطاعية

  13 ..…………………………………………………………………………………………………..……………الصورة العامة



ي لعام 
ي تونس  0202مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدن 

 3  ف 

 تونس :  العاصمة
 نسمة 118.118331 :عدد السكان 

ي الخام 
 دوالًرا 12711 :نصيب الفرد من الناتج الوطن 

ية   (287.2)مرتفع  :مؤشر التنمية البشر
ي العالم 

 
 ( 122/71)أحرار  :الحرية ف

 

 تونس

 

ي  االجماليةاالستدامة 
 4,2 :للمجتمع المدن 

 

 

ي تونس عام  COVID-11كان لعدم االستقرار السياسي ووباء كورونا 
ي ف 
 02028التأثير المباشر عىل استدامة منظمات المجتمع المدن 

ت مالمح الحكومة التونسية ثالث مرات خالل عام  لمان يوم 8 0202تغير ي نيل ثقة الير
، عير   11فبعد فشل حكومة الحبيب الجمىلي ف  ي

جانف 

ي منصب رئيس
ي شهر فيفري القيادي إلياس الفخفاخ ف 

للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، إال أن شبهة تضارب  الرئيس قيس سعيد ف 

كات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحّجره القانون، اضطرته لتقديم استقالته ي شر
ي الحقت الفخفاخ وذلك المتالكه أسهما ف 

ي  المصالح الت 
ف 

ي 8 سبتمير من نفس السنة
، الفخفاخ ف  ي

منصب رئيس للحكومة واستمرت إىل أن أنىه مهمتها بعد ذلك، خلف وزير الداخلية هشام المشيشر

 02018جويلية  01الرئيس بإعالن إجراءات 

ي نهاية فيفري 
ي البالد التونسية ف 

عىل المجتمع ككل، عىل جميع الهيئات الحكومية وعىل  0202وقد أثر وباء كورونا منذ اكتشافه ألول مرة ف 

وس بعد بضعة أ8 الشأن االقتصادي  8يام فقط من تشكيل الحكومة الجديدةوقد اكتشف الفير

ي الجائحة، إذ أوقفت جميع السفرات من وإىل البالد التونسية،  0بداية من 
مارس، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير إلبطاء تفشر

، وأغلقت المساجد والمدارس واألعمال التجارية، وحظرت التجمعات العامة، وف طت العمل عن بعد عىل الموظفير  رضت الحجر واشي 

طة بضمان تطبيق هذه التعليمات ، وكلفت القوات العسكرية وقوات الشر  8الصحي اإللزامي وحظر التجوال الليىلي

ي 
ام المواطنير  بقواعد  3وف   

ي شوارع تونس العاصمة للقيام بدوريات تفقدية لضمان الي 
طة التونسية أجهزة روبوت مراقبة ف  ت الشر أفريل، نشر

ي تستهدف ا
وس كورونااإلغالق الت  ا 8 لحد من انتشار فير ها من األوراق أمام كامير ي هذه الحالة إظهار بطاقات الهوية وغير

وعىل المارة ف 

 8الروبوت حت  يتست  للضباط المشغلير  لآللة االطالع عليها

ي األسابيع األوىل من اإلغالق، اعتقل أكير من 
ورغم هذه القيود، تمكنت 8 شخص بسبب خرق القواعد وعدم االمتثال للتعليمات 1222وف 

كائها المؤسسير  وا ي بالتعاون الوثيق مع شر
 8من تلبية االحتياجات األساسية للمواطنير  لمعنية اف األطرمنظمات المجتمع المدن 

ي 
لمان، متذرعا بالمادة  .وف  ، قانونا يمنح رئيس الوزراء استقاللية إصدار المراسيم لم 72أفريل، اعتمد الير دة شهرين دون من الدستور التونشي

يعية ة أصدر مكتب رئيس الوزراء أكير من 8 الحاجة لعرضها عىل الهيئة التشر  8 مرسوما 31وخالل هذه الفي 

ي 
وس كورونا، ويعمل التطبيق عىل 0202ماي  11ف  ي تونس تطبيقا عىل الهواتف المحمولة لمكافحة انتشار فير

، أطلقت السلطات الصحية ف 

بوا  وس تحذير األشخاص الذين اقي  وقام التطبيق بتحميل بيانات حول تحديد المواقع والمعلومات الشخصية 8 من حاالت مصابة بالفير

ي لألمراض الجديدة 
ي ذلك أرقام الهواتف وتحويلها إىل قاعدة بيانات مركزية يمكن االطالع عليها من قبل المرصد الوطت 

لألفراد، بما ف 

ت عدة جمعيات ومنظمات ومكون8 والمتجددة  صارخا للمعطيات الشخصّيةواعتير
ً
ي أن ذلك األمر يشكل انتهاكا

 8ات المجتمع المدن 
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ة وقد حاولت الحكومة جاهدة رفع القيود االستثنائية إال أن تتاىلي موجات الجائحة واالرتفاع الكبير لعدد اإلصابات حال دون ذلك وتم إعاد

ي وحظر التجول اإللزامي للسيطرة عىل انتشار 
 8  الوباءفرض اإلغالق الجزن 

ية والبحرية، األمر الذي أسفر عن  ي شهر ماي بتخفيف القيود االقتصادية وأعادت فتح الحدود الير
 
وعىل سبيل المثال، بدأت الحكومة ف

ي البالد وأجير الدولة عن اتخاذ مجموعة جديدة من القيود 
 
موجة ثانية وحادة من اإلصابات، وهذا ما سبب انهيار المنظومة الصحية ف

ي ديسمير 8 اريةاالجب
 
، أعادت السلطات التونسية مرة أخرى إقرار حظر التجول ف ي شهر نوفمير

 
ي القيود ف

 
 02028ومع التخفيف من جديد ف

ي القيود أو إقرار حظر التجول االجباري، وتارة أخرى ألسباب أ
 
منية تباينت أوضاع البالد عىل مدار العام، تارة ألسباب صحية، بير  التخفيف ف

ي عام مع حالة ال
 
ي تم اقرارها إثر التهديدات االرهابية المتكررة و بعد الهجوم عىل الحرس الرئاسي ف

من هنا، أدت التدابير 8  0211طوارئ الت 

، حيث انكمش الناتج المحىلي اإلجماىلي بنسبة  ي
وس إىل تباطؤ االقتصاد الوطت  ي من السنة % 01الرامية إىل الحد من انتشار الفير

ي الرب  ع الثان 
 
ف

ة من عام مقارن  02118ة بنفس الفي 

، حيث بلغت نسبة الخسائر قرابة  وانخفضت صادرات اآلالت % 11كما أدت القيود المفروضة عىل السفر من تدهور القطاع السياحي

ي تونس
 
 8الكهربائية والمنسوجات، وهي الصادرات الصناعية الرئيسية ف

ه الخسائر االقتصادية من خالل تخصيص تحويالت نقدية لعمال القطاع ووفقا لمعهد بروكينغز، حاولت الحكومة التخفيف من بعض هذ

، وتقديم الدعم للفئات الضعيفة، وتوزي    ع اإلعانات عىل العمال المعرضير  لخطر فقدان وظائفهم ي
ي االقتصاد الوطت 

 
بيد أن 8 غير الرسمي ف

ي صفوف المواطنير  الذين وجدوا أن هذه هذه الجهود لم تكن كافية لمواجهة مشكلة االنكماش االقتصادي وخلفت ردود أفع
 
ال متباينة ف

ي بالغرض
 8التدابير منقوصة وال تف 

بية ومع تعزيز إجراءات الوقاية الصحية وفرض عدم التنقل بير  الواليات، ألغت الحكومة جميع الفعاليات الثقافية والرياضية كالمسابقات األد

الجتماعية واالقتصادية األساسية الالزمة للعيش بكرامة وحرية وتأثرت جل أنشطة والمهرجانات والندوات والمعارض، وتدهورت الظروف ا

ي وحدت من مجاالت تدخله
 8المجتمع المدن 

ي خريف عام 
ي عدد المظاهرات0202وف 

ة ف  ووثق 8 ، أدى السخط من المناخ السياسي القاتم والسائر نحو األساليب القمعية إىل زيادة كبير

وحاولت منظمات المجتمع 8 0202احتجاجا بير  شهر أكتوبر وشهر ديسمير  32.1االقتصادية واالجتماعية قرابة المنتدى التونشي للحقوق 

ي التصدي لهذا القمع بالدعوة إىل مزيد التحركات والمظاهرات االجتماعية غير الرسمية
 8المدن 

ي األمر واعتقال عدد من نشطاء المجتم
 عىل ذلك، قامت السلطات بالتحقيق ف 

ً
، وحكم عىل بعضهم بالسجن بتهم جنائيةوردا ي

 8 ع المدن 

ي سنة 
، والحظنا عدة تطورات إيجابية 0202وعىل الرغم من هذه البيئة الصعبة، لم تتغير االستدامة الشاملة لقطاع منظمات المجتمع المدن 

ي مجاالت أخرى
ي بعض المجاالت ونتائج سلبية ف 

 8ف 

ي عىل تحسير  ال
صورة العامة للبالد وذلك بالعمل عىل تكثيف تقديم الخدمات الصحية والعينية إىل جزء  وسهرت منظمات المجتمع المدن 

كبير من الفئات الضعيفة والعمل عن كثب مع الصحفيير  ووسائل اإلعالم لتغطية أنشطتهم الجبارة وال سيما مجهوداتهم التوعوية للوقاية 

 8من هذا الوباء

ي المقابل، انخفضت مستويات االستدامة ا
لمالية انخفاضا طفيفا حيث أعاد العديد من المانحير  تحديد أولوياتهم التمويلية للتصدي وف 

 8للوباء وقلصوا من مساهماتهم الممنوحة

ي بيئة قانونية صعبة وعانت البنية التحتية القطاعية تدهورا ملحوظا، حيث تقلصت أشكال المساعدة 
ي ف 
عملت منظمات المجتمع المدن 

ة نسق التكوينالتقنية والمالية وا وظلت األبعاد األخرى لالستدامة عىل حالها، مما أجير عدة منظمات عىل إغالق أبوابها، 8 نخفضت وتير

 8 وتغلب آخرون عىل األزمة بفضل تكييف خدماتهم مع وباء كورونا وتعزيز استخدامهم للتكنولوجيات الحديثة

ي عدد م
ي بفعالية ونجاح ف 

ن إجراءات المنارصة، عىل الرغم من محدودية الوصول إىل صانعي القرار وقد شاركت منظمات المجتمع المدن 

يعي   8الذين يمكنهم االضطالع بجهود اإلصالح التشر

 لمركز إفادة للجمعيات ، تم تسجيل ما مجموعه 
ً
ي نهاية عام  03013ووفقا

ي تونس ف 
ي ف 
، أحدث ما يزيد عن 0202منظمة للمجتمع المدن 

ي عام واضط8 منها خالل العام 1222
ي بدور رئيشي ف 

وس كورونا 0202لع المجتمع المدن  ي مكافحة انتشار فير
 8ف 

ىلي 
ي مجال الصحة، مجال الدفاع عن الحقوق الجنسانية، ال سيما مكافحة العنف المي  

ي عملت ف 
وكانت المنظمات األكير نشاطا هي تلك الت 

ي بسبب الوباءوكل قضايا حقوق اإلنسان بمعناها الواسع وانخفض عدد المنظمات النش
ي تعت  بالمجال الثقاف 

 8طة الت 
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 :  4,0  البيئة القانونية

ي جامدة ودون تغيير طيلة 
ي تحكم قطاع منظمات المجتمع المدن 

ات هامة عىل القوانير  8 0202وظلت البيئة القانونية الت  ولم تطرأ تغيير

ي شيوعاوتعتير الجمعيات هي أكير 8 ..-0211المنظمة لها وخاصة المرسوم عدد 
 8أنواع منظمات المجتمع المدن 

ي منظم ألنشطتها
ي بهيكل قانون 

بإنشاء نظام يقوم عىل اإلبالغ  ..-0211ويضطلع مرسوم 8 ويجب أن تحظ  منظمات المجتمع المدن 

خيص ( التنبيه)  من نظام الي 
ً
ي بمجرد (التسجيل)بدال

8 اإلعالن عن وجودها، وهو ما يمكنها من حيث المبدأ، من الحصول عىل مركزها القانون 

ي والعمل بشكل كامل
 
ي إىل وثيقة إثبات وجود للتمكن من فتح حساب مرصف

8 بيد أنه من الناحية العملية، تحتاج منظمات المجتمع المدن 

ي القانون رقم 
ي للجمعيات لتأكيد هويتها .021لعام  10ويقتض 

ي الدليل الوطت 
 
 8من وجوب التسجيل ف

ويتعير  عىل أي جمعية استكمال 8 دوالر حسب نص القانون . 222بسنة سجنا وبغرامة مالية قدرها  كما ينجر عن عدم التسجيل عقاب

ي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لكي ال يتخذ مجلس إدارة منصة الجمعيات قرارا برفض نشر إعالن تأسيس الجمعية
 
 8التسجيل ف

ي تونسالبيئة ا                                           
 
 لقانونية ف

 

ي 
 
ي عملية التسجيل ف

 
ايدة ف ي مشاكل مي  

تواجه منظمات المجتمع المدن 

وقد دأبت اإلدارة العامة للجمعيات عىل فتح أبوابها يومير  8 0202عام 

ي إنشاء 
 
ي تواجه صعوبات ف

ي األسبوع إلسداء المشورة إىل المنظمات الت 
 
ف

 8وتسجيل هياكلها

، مما أدى إىل 0202خدمة كامل سنة وبسبب الوباء، لم تقدم هذه ال

ي 
 8تأخير عملية التسجيل لبعض منظمات المجتمع المدن 

ي محاولة ترسيخ " منظمة سيديال"وقد واجهت منظمات مثل 
تحديات ف 

ض أن تعامل  ي تونس، ومن المفي 
تمثيلها كمنظمات غير حكومية دولية ف 

كما 8 نونالمنظمات الوطنية واألجنبية عىل قدم المساواة بموجب القا

ي وفتح حسابات مرصفية
ي السجل التجاري الوطت 

ضت هذه المنظمات صعوبات للتسجيل ف  ي 8 اعي 
ي "وارتأت منظمة المجتمع المدن 

أن " بيت 

، واجهت 8 تفسح المجال بصفة قانونية لمنظمة أخرى جاري إنشاؤها، غير أن اإلدارة العامة للجمعيات حظرت هذه المبادرة ي
ي الماض 

وف 

هابعض منظمات  ي مقاومة إدارية عند محاولتها تعديل أهدافها أو تغيير
أصبحت أكير  0202بيد أن الحكومة منذ مطلع 8 المجتمع المدن 

ي الوباء
ي السماح لها بتوجيه أنشطتها نحو الحد من تفشر

 8مرونة ف 

ي  0202تبت  مجلس نواب الشعب قانونير  جديدين سنة 
ي  0202-32م ويضبط القانون رق8 يخصان شؤون المجتمع المدن 

 32، المعتمد ف 

ي "جوان، مفهوم 
ي ذلك أشكاله التنظيمية، وهياكله، وآليات تنفيذه وتقييمه وطرق تطويره" االقتصاد االجتماعي والتضامت 

 8، بما ف 

ي قطا 0وطبقا للمادة 
عي الزراعة والصيد من القانون، تشمل المشاري    ع االقتصادية االجتماعية والتضامنية التعاونيات، والجماعات اإلنمائية ف 

ي ينظمها المرسوم لصغيل ايولتمت اسساؤمالبحري، والمبادالت، و
ي والجمعيات الت 

ر 8 0211-..ر، فضال عن منظمات المجتمع المدن 
ّ
و وف

ي 0202-37القانون رقم 
ي " التمويل الجماعي "أوت، المختص بشأن  1، المعتمد ف 

 ووفقا 8 ، مصدرا جديدا لتمويل منظمات المجتمع المدن 

ي التمويل الجماعي  .1للمادة 
ي تعمل كوسيط بير  أعضائها والسلطات العامة بالمشاركة ف 

ولم يدخل هذين 8 من القانون، يسمح للجمعيات الت 

ها بعد ي 8 القانونير  حير  النفاذ حت  موف  العام ألن اإلجراءات واألوامر الحكومة لم يقع نشر
ض أن بعض منظمات المجتمع المدن  ومن المفي 

ي أنشطة التمويل الجماعي قد تح
 8صلت فعليا عىل تصاري    ح خاصة للمشاركة ف 

ي عام 
ي وقعت ف 

وتتعرض المنظمات والتحركات االجتماعية 8 0211وكما ذكر أعاله، تخضع تونس لحالة طوارئ منذ الهجمات اإلرهابية الت 

ي ذلك الحد من االحتجاجات وقد زاد األمر سوءا مجموع التدابير المتخذة للسيطرة عىل ا8 لمضايقات من الدولة
وس كورونا، بما ف  نتشار فير

 8والتجمعات العامة

ة لتدابير االحتواء وحظر 0202ووقعت أوىل حوادث مضايقة الدولة لهذه المنظمات خالل شهري مارس و أفريل  ، وهي نتائج غير مباشر

ي فرضتها السلطات
ي المجال التطو 8 التجول الت 

ي غضون ذلك، تعرض العاملون ف 
، وف  ي حرية التعبير

عي واألشخاص الذين يمارسون حقهم ف 

 8الموثقير  والرافضير  لإلجراءات الجديدة المتبعة إىل التهديد بالمعاقبة واالعتقال

ي القبض عىل رئيس منظمة
لعدم امتثاله لقانون حظر التجول عندما كان بصدد توزي    ع المساعدات عىل " أنا يقظ "  وعىل سبيل المثال، ألف 

ي تقديم المساعدة 8 المحتاجير  األشخاص 
ي ف 
ا بمحاوالت منظمات المجتمع المدن  را مباشر وقد ألحقت هذه االعتقاالت التعسفية رص 

 8اإلنسانية أثناء األزمة
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ي أوائل نوفمير 
 
، مع تصاعد الحركات االجتماعية واالحتجاجات ردا عىل استمرار تدهور األوضاع  0202وبدأت الموجة الثانية من القمع ف

ي البالداال 
 
 وممثىلي 8 جتماعية واالقتصادية ف

ومن أجل قمع هذه التحركات، قامت السلطات بالتحقيق واعتقال عدد من المدونير  والناشطير 

ي ذلك التشهير )وقد اتهم العديد منهم وحكم عىل بعضهم بالسجن بتهم جنائية 8 الحركات االجتماعية
 
ي غاية الخطورة عندما (8 بما ف

 
وهو أمر ف

نت أو شفاهيا يحاكم شخص ، سواء كان ذلك عىل منصات التداول عىل اإلني  ي التعبير
 
ي 8 بسبب ممارسته حقه ف

 
كما حققت السلطات ف

ي تعاملها مع المتظاهرين
 
 8الوحشية المفرطة لعنارص األمن ف

يبية والخصومات المتأتية من عائدات اإلعان ي من اإلعفاءات الرص 
ض أن تستفيد منظمات المجتمع المدن  ات حسب ما يضبطه المرسوم ويفي 

ائب8 0211-.. ي غاية الصعوبة رغم رسائل الدعم الموجهة من المانحير  إىل مكتب مفتش الرص 
 
8 غير أن الحصول عىل هذه االستثناءات أمر ف

المواريث من أصل رسوم العضوية؛ والتمويل العام؛ والهبات و : أربعة أنواع من الموارد المالية المتاحة للجمعيات ..-0211ويحدد المرسوم 

؛ اإليرادات المتأتية من ممتلكات المنظمات وأنشطتها ومشاريعها ي ي أو أجنتر
 8وطت 

ي وسائل اإلعالم 
 
، إن وجدت، معلومات عن مصدر وقيمة وغرض الهبات أو المنح الواردة من مصادر أجنبية ف ويجب عىل الجمعية أن تنشر

ي غضون شهر و 
 
نت ف وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن تبلغ األمير  العام 8 احد من قرار طلب التمويل أو قبولهالمكتوبة وعىل موقعها عىل اإلني 

امها تقديم طلب للحصول عىل التمويل أو قبوله  8للحكومة اعي  

ي واألطر 
ي العثور عىل محامير  مدربير  وملمير  بما فيه الكفاية بقوانير  منظمات المجتمع المدن 

 
ي صعوبة ف

 وتواجه منظمات المجتمع المدن 

يبية واالجتماعية، لوائح قانون العمل ومكافحة اإلرهاب وغسل األموال امات الرص  ي ذلك االلي  
 
 8القانونية الجاري بها العمل، بما ف

 

 : 4,8  القدرة التنظيمية

ي تونس                                      
 
  القدرة التنظيمية ف

 

ي بالتطورات اإليجابية تأثرت القدرة التنظيمية لمنظمات المجتمع 
المدن 

ي واجهتها إال أنها حافظت عىل نفس المستوى الذي عرفته 
والسلبية الت 

ي 
ي لرؤساء المؤسسات 8 0211ف   لدراسة أجراها المعهد العرنر

ً
ووفقا

ي " و
ي جوان " جمعيت 

وس كورونا عىل منظمات  0202ف  عن تأثير فير

، فإن نسبة  ي
قد أوقفت من هذه المنظمات % 78.0.المجتمع المدن 

 8أنشطتها بالكامل منذ شهر مارس

الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة "فعىل سبيل المثال، اضطرت 

إىل وقف " الجمعية التونسية لطاقة الرياح بتونس العاصمة"و" بقابس

غير أن العديد من الجمعيات والمنظمات األخرى تمكنت 8 أنشطتها كليا

أفكار مبتكرة لمساعدة المحتاجير  من التغلب بفعالية عىل األزمة ووضع 

 8إليها

ي ملحوظ عىل المجموعات  ي لفئات محددة تم احصاؤها مسبقا وهذا ما يسمح لها بإحداث تأثير إيجانر
عادة، تتوجه منظمات المجتمع المدن 

ي البال 8 المستهدفة
كائها ومع الحكومة لمعالجة األزمة الصحية المتفاقمة ف  عىل سبيل المثال، تمكن 8 دوقد عملت عىل مدار السنة مع شر

تدخل لمساعدة الفئات الضعيفة من خالل تزويدهم بالغذاء ومعدات  1222متطوع، وقام ب 02222الهالل األحمر من حشد أكير من 

اوحة بير  مارس و أفريل 
ة المي  ي الفي 

 02028الحماية الشخصية ف 

ي تحديد أ
ي منخرطيها ف 

كت منظمات المجتمع المدن  جمعية بادر للمواطنة والتنمية "وعىل سبيل المثال، عملت 8 نشطتهاخالل األزمة، أشر

ي تونس و المنار، و"ماد-جمعية"مع " المنصفة
ي لعمادة األطباء"، وجامعت 

، وهي منصة رقمية مجانية  Sauve.tnعىل إنشاء " المجلس الوطت 

ي الرعاية الصحية وتزويد المواطنير  بمعلومات ص وس كوروناتفاعلية تيش االتصال بأخصائتر ي 8 حيحة وموثوقة عن فير  الفريق الطتر
وقد قض 

وع  8وفريق التحرير وقتا ثمينا إلنجاح المشر

ي الفردية بمدى حجمها، بموقعها وبتوفر التدخالت لبناء القدرات
% 02وتتمركز أكير من 8 ترتبط القدرة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدن 

ي العاصمة؛ وتحاول هذه المنظمات اك
ة عموما سوى مبادئ توجيهية عامة 8 تساب قدرات تنظيمية أكير منها ف  وليس لدى المنظمات الصغير

اتها األكير حجما  8وهي أقل استعدادا لتحديد أهدافها من نظير

ي فعال، فإن العديد من ممثل اتيحر ي تخطيط اسي 
ي حير  يحاول كثير من المانحير  تزويد هذه المنظمات باألدوات الالزمة للمشاركة ف 

يها ال وف 

اتيجية ناجحة ي رسم وتنفيذ خطط اسي 
ات التقنية أو مهارات إيصال المعلومة أو المعرفة القانونية الكافية للمشاركة ف  وبالرغم 8 يملكون الخير



ي لعام 
ي تونس  0202مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدن 

 7  ف 

، ال سيما   رهينة برامج المانحير 
اتيجيتها، فإن العديد من الجمعيات تبف  مع ندرة من اإلدراك التام ألهمية وضع خطة واضحة ومستقرة السي 

 8األموال

ة فعىل سبيل المثال، أنشأت 8 وقد كشفت األزمة الصحية أن بعض المنظمات قادرة بجدارة عىل تكييف أولوياتها مع االحتياجات المتغير

ي "
ي أوائل شهر أفريل لضمان سالمة المرأة أثناء األزمة الصحية، وإدراكا منها أن هذا " منظمة بيت 

 
ي خطا ساخنا لإلرشاد والتوجيه ف

الوضع الوبان 

ىلي 
ي شهر أفريل و ماي 8 سيؤدي إىل زيادة العنف المي  

 
ي "، نجحت  0202وف

ي مساعدة " بيت 
 
امرأة معنفة ومستضعفة عن طريق  117ف

 8تزويدهن بالخدمات القانونية والنفسية واالجتماعية والصحية ، فضال عن توفير المأوى لهن

ي مجال "منظمة أنا يقظ"كما تمكنت 
 
ي تعمل ف

ونية ، الت  الشفافية ومكافحة الفساد، من تعديل أنشطتها و إعادة هيكلة منصتها اإللكي 

، لتتماسر مع الكم الهائل من تشكيات وبالغات المواطنير  حول  حاالت الفساد ، وعن االنتهاكات المرتبطة بقيود اإلغالق التام " بالكمشة"

وس كورونا  8بسبب فير

ي تواجه
ها وحوكمتها بطريقة شفافة 8  مشاكل إدارية ومازالت منظمات المجتمع المدن  ي تسيير

 
إذ تسع مختلف إداراتها إىل المشاركة ف

غير أن الممارسات اإلدارية يمكن أن تختلف 8 ومنفتحة، بما يسمح للمساهمير  والمنخرطير  بمراقبة مصادر تدفق األموال وكيفية إنفاقها

 8اسات أو إجراءات داخلية لتوجيه عملياتهااختالفا جذريا من منظمة إىل أخرى، بسبب عدم وجود سي

ي سوء 
 
ولم تقدر الهياكل اإلدارية تقسيم المسؤوليات والتنسيق بير  الموظفير  ومجالس اإلدارة مما دهور العالقة الشغلية بينهم وتسبب ف

ة األزمة الصحية خالل سنة   02028مجاراة في 

تها  ي "ووفقا لدراسة استقصائية نشر
اكة مع " جمعيت  ي لرواد األعمال"بالشر ، تبير  "المعهد العرنر ي

، عن أثر الوباء عىل منظمات المجتمع المدن 

ي تم استجوابها، لم تتمكن من دفع أجور موظفيها خالل األشهر الثالثة األوىل من الوباء، من ش
هر أن ما يقرب من ثالثة أرباع الجمعيات الت 

 8 المرصح بهممن مجموع أجور الموظفير  % 10أي ما يقارب 8 مارس إىل ماي

ي التونسية أبوابها مؤقتا، واستخدمت لتوسيع نطاق أنشطتها، 
و كتدبير من تدابير الوقاية الصحية، أغلقت أغلب منظمات المجتمع المدن 

ي تفتقر إىل الم8 أدوات رقمية حديثة واعتمدت تقنية العمل عن بعد
ي المناطق الداخلية والريفية، الت 

عدات، غير أن المنظمات المتمركزة ف 

ا للمحافظة عىل ديمومة نشاطها نت عانت كثير ات التقنية والتقنيات الحديثة كاالني   8أدوات التعلم عن بعد، الخير

ي لم يكن بوسع المنظمات 
ونية الت  ي ظهور أنواع جديدة من الهجمات والتهديدات األمنية اإللكي 

نت ف  وقد تسبب اعتماد العمل عىل اإلني 

 8وات الالزمة لمنعهامكافحتها ولم تحض  باألد

ي فنلندا والسويد، الجمعيات عىل تطوير تكنولوجياتها  GIZوشجعت عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والسفارات، مثل 
وسفارن 

ي الموجه لها
ون  ي منظومات األمن اإللكي 

 8وبرمجياتها، ودّعمت التكوين ف 

 

 5,0: االستدامة المالية 

ي تونس                                       
 
 االستدامة المالية ف

 

بسبب األثر  0202عانت االستدامة المالية من تدهور طفيف سنة 

 8االقتصادي للوباء وانخفض التمويل المقدم من قبل المانحير  

ي المحلية، وخاصة تلك 
وقد واجهت معظم منظمات المجتمع المدن 

ي المناطق 
ة بسبب تغير الموجودة ف  الداخلية للبالد، تحديات مالية كبير

بيد أن معظمها تمكنت من 8 أولويات المانحير  ونقص األموال المتاحة

ي جهود اإلغاثة خالل األزمات
 8الصمود والمساهمة بشكل كبير ف 

ورغم عدم وجود بيانات كافية عن الحد األقض اإلجماىلي للتمويل 

، ال تزال برامج المعونة ا ي ألجنبية من أهم مصادر تمويل المنظمات األجنتر

ي تونس
ي  022وقد تم رصد أكير من 8 ف 

منظمة غير حكومية دولية ف 

 8البالد، توفر نصفها حسب اإلحصائيات جميع أشكال التمويل للمنظمات المحلية

االنتخابات، غير أن بداية من مارس، علقت وقبل إعالن اإلغالق الكامل للبالد، كانت الدعوات موجهة إىل توفير أموال لتلبية أولويات ما بعد 

ورية لألزمة الصحية  8معظم الجهات المانحة تمويلها أو عدلت آلياتها التمويلية لتلبية االحتياجات الرص 



ي لعام 
ي تونس  0202مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدن 

 .  ف 

ة للحد من الوباء، فإن جهات أخرى، مثل  ي "وفيما تدخلت بعض الجهات المانحة، مثل السفارة األلمانية، مباشر الصندوق األورونر

ي "، و"منظمة محامون بال حدود"، و" راطية  للديمق
يطان  ي الير

 
كائها "المجلس الثقاف ، عملت عىل تكييف دعمها المستمر الحتياجات شر

غير أن معظم المعونات والهبات الممنوحة 8  المحليير  من خالل إمكانية تحويل األموال المرصودة مسبقا لألنشطة الموجهة لألزمات

 8لدعم الهياكل الحكومية مثل البلديات ال لدعم الجمعيات والمنظمات لمكافحة الوباء تم توجيهها 

ي مجاالت عملهم
 
ات ف ي تمتلك المعارف والخير

ة الت   8وال يدعم معظم المانحير  تكاليف التشغيل ويفضلون تمويل المنظمات الكبير

ي بتوسيع نطاق أنشطتها للرفع من أهليتها لمختلف 
، رغم أن ذلك األمر وتقوم بعض منظمات المجتمع المدن  امج الممولة من المانحير  الير

 8يؤثر سلبا عىل مصداقيتها، ألن المانحير  يستسيغون تقديم المنح ألصحاب األهداف المحددة والواضحة وال إلهدارها

 واالفتقار الكىلي لوسائل الدعم البديلة، اضطرت بعض الجمعيات، بما فيها 
، "جمعية الخط"و" جمعية أمل"وبسبب توقف تمويل المانحير 

ي عام 
 
 02028إىل تعليق أنشطتها المعتادة ف

ي 
 
ي الميدان الثقاف

 
ي تعمل ف

ة طويلة من الزمن مما أثر سلبا عىل المنظمات الت  وقد اعتمدت بعض 8 كما علقت جميع األنشطة الثقافية لفي 

ي الجهود الموجهة للتصدي
 
للوباء، وذلك من خالل توفير اإلعانات  المنظمات عىل جمع مساعدات مالية من عامة الشعب للمساهمة ف

 8الغذائية والمالية ومنتجات التنظيف والوقاية

ي تمكنها 
ات الت  ة والمستحدثة منها الفتقارها للقدرات والخير ي وخاصة الصغير

إن الدولة ال تقدم الدعم المطلوب لمنظمات المجتمع المدن 

ي 
 
، فعمليات صنع القرار ف  8  الدولة تنقصها الشفافيةمن الحصول عىل التمويل الحكومي

ي عام 
 
ت أن من  0202وكان التمويل المحىلي شحيحا بشكل خاص ف ولم تعظي الحكومات المحلية األولوية لدعم الفئات الهشة بل اعتير

صصت معظم 8 واجب المنظمات والجمعيات االضطالع بهذه المهمة
ُ
ي لرؤساء المؤسسات، خ ووفقا للدراسة المقدمة من المعهد العرنر

 8 األموال الحكومية لدعم المؤسسات المالية والتجارية وقطاع السياحة

ي يد المساعدة ألعضائها ومنخرطيها وللفئات المحتاجة باتباع سياسات حديثة للتمويل 
خالل العام، مدت معظم منظمات المجتمع المدن 

وس كورونا وبإطالق م عات الفردية عىل صفحاتها الجماعي وذلك بمحاولة رفع مستوى الوعي المجتمعي حول فير بادرات مفتوحة لجمع التير

ي وسائل اإلعالم األخرى مثل اإلذاعة أو التلفزيون
 8 عىل فيسبوك أو ف 

، رغم أن بعضها تمتلك مشاري    ع اجتماعية أو تقدم  0202لم تحقق المنظمات سوى إيرادات ضئيلة من بيع منتجاتها وخدماتها خالل 

ي "خدمات المطاعم بينما قدمت " جمعية أمل"فعىل سبيل المثال، قدمت 8 معير  من اإليراداتخدمات تمكنها من تحصيل مستوى 
، "شانت 

، منتجات للبيع مصنوعة يدويا ي محىلي
 8وهي معرض فت 

، إذ ال تمتلك إال بعضها نظم فعالة لإلدارة ا ي
ي قطاع منظمات المجتمع المدن 

لمالية وال تزال القدرة عىل اإلدارة المالية تشكل نقطة ضعف ف 

ورية ومتطلبات المانحير  8 نظرا لمحدودية قدراتها وتحتاج 8 فهذه المنظمات تروم الشفافية المطلقة وتكافح لتلبية المتطلبات القانونية الرص 

ي هذا المجال
ي ف 
ي إضاف 

يط الحدودي إىل دعم تقت  ي المناطق الداخلية للبالد وعىل طول الشر
 8هذه المنظمات وال سيما تلك الموجودة ف 

 

  : 2.9  المنارصة

ي تونس                                              
 
 المنارصة ف

 

يعي  ي عىل منارصة اإلصالح التشر
لم تتغير قدرة منظمات المجتمع المدن 

ي عام 
ي والمحىلي بشكل كبير ف 

وقد أدى 8 0202عىل المستويير  الوطت 

ير  األحزاب السياق السياسي غير المستقر والديناميات المتوترة ب

السياسية داخل مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية إىل تكوين بيئة 

ي 
ي تبذلها منظمات المجتمع المدن 

 8ال تعير أهمية لجهود المنارصة الت 

وعالوة عىل ذلك، ووفقا لمؤسسة بوصلة، فإن مجلس نواب الشعب لم 

ي سبتمير 
لمانية الثانية ف  ،  0202يصوت ولم يسن قوانير  منذ الدورة الير

اض ية أو لالقي  ي بعض المبادرات التحفير 
وبعد رحيل 8 باستثناء النظر ف 

حكومة إلياس الفخفاخ، أصبح من األصعب عىل المنظمات تنفيذ 

 8مبادرات المنارصة



ي لعام 
ي تونس  0202مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدن 

 1  ف 

حات ا ي صد المقي 
 
ي ف

ي تبذلها منظمات المجتمع المدن 
يعية عىل الرغم من هذا السياق الصعب، فقد نجح عدد من جهود المنارصة الت  لتشر

ي مراكز االحتجاز، 8 وتحسير  بعض السياسات والممارسات المشكوك فيها
 
ا للحد من االكتظاظ ف

ً
تشمل حمالت التوعية الناجحة جهود

، منع تمرير قانون  ىلي
ومحاسبة أفراد القوات المسلحة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان، والتعجيل بعقد جلسات محاكمة لضحايا العنف المي  

 8لمعلومات المضللة، وحظر استخدام األكياس البالستيكية عند توزي    ع األسمنتصارم بشأن ا

وري ة، فإن معظم مبادرات المنارصة تقودها منظمات عريقة، ألن المنظمات األصغر ال تمتلك المهارات الرص  ي السنوات األخير
 
ة كما هو الحال ف

 8 لذلك

يعية وهناك ثالثة تدابير قانونية تنظم وتسمح بمشاركة العامة ي العملية التشر
 
، يشجع تعميم رئيس الوزراء رقم 8 ف

ً
عىل  .021لعام  31أوال

يعات ، يتطلب النظام األساسي 8 اعتماد عملية تشاركية عندما تقوم الحكومة بإعداد التشر
ً
الصادر عن مجلس نواب ( النظام الداخىلي )ثانيا

ي عام 
 
ي التعليق عىل مشاري    ع القوانير  أن تكون الجلسات العامة علنية وأن تعظي ا 0211الشعب ف

 
ي الحق ف

ا، فإن قانون 8 لمجتمع المدن  وأخير

 8يجعل المشاركة العامة إلزامية عىل الصعيد المحىلي  .021السلطات المحلية لعام 

نشر جميع مشاري    ع القوانير  عىل الموقع 
ُ
لمان أن ت ي هذه القوانير  من الير

وأن يسمح للعامة ومنظمات المجتمع  legislation.tnوتقتض 

ي اجتماعات اللجان
 
ي بتقديم مالحظات خطية والمشاركة ف

نشر مشاري    ع القوانير  وال ُيسمح 8 المدن 
ُ
بيد أنه من الناحية العملية، نادرا ما ت

 8للمنظمات بحضور االجتماعات بانتظام

ي 
 
، ف ي

ي ،  ، مع مساعد  0202جوان  32واجتمع عدد من ممثىلي المجتمع المدن 
الرئيس المكلف بالعالقات مع منظمات المجتمع المدن 

ي ، الذي يهدف إىل تحسير  المشاركة وتشجيع التعاون بينهما
وع الميثاق القائم بير  مجلس نواب الشعب والمجتمع المدن  ولم 8 لمناقشة مشر

ات ملموسة  8يسفر هذا االجتماع عن أي تغيير

ي  بعض الوكاالت الحكومية، مثل وزارة الداخلية
ة مع 8 ووزارة الدفاع، ال تتعامل إطالقا مع منظمات المجتمع المدن  وهم يفضلون التعاون مباشر

ي وهي 8  المانحير  والسفارات ووكاالت األمم المتحدة
الرابطة "كما اقترص تعاون وزارة العدل مع منظمة واحدة من منظمات المجتمع المدن 

 8إىل السجون ومراكز االحتجاز حيث مكنتها من الولوج" التونسية لحقوق اإلنسان

ي أفريل 
لمان ف  ي تونس؛ غير أن تنفيذه ال يزال متفاوتا إىل حد  .021اعتمد الير

، الذي يحكم عملية المركزية الحكومة ف  قانون الحكم المحىلي

ي تمتلك فروع ومشاري    ع ضمن البلديات، مثل 8 بعيد
عىل التأثير والتعاون مع  ، قادرة"أنا يقظ"و" البوصلة"وتكون المنظمات المعروفة الت 

اتيجيات أفضل ة، ألن لديها شبكة عالقات أكير واسي  ي تدهور 8 السلطات المحلية مقارنة بالمنظمات المجتمعية الصغير
وقد تسبب الوباء ف 

ي  تعاون المنظمات مع السلطات المحلية، أين رفضت البلديات معظم مجاالت التعاون المحتملة بينهما إال فيما يخص القطاع
الصحي أو ف 

 8إدارة األزمات

ي عام 
اح قوانير  جديدة ف 

ي تعزيز واقي 
ي ف 
، فإنها تمكنت من إبطال عدد من القوانير   0202وعىل الرغم من فشل منظمات المجتمع المدن 

" هيومن رايتس ووتش منظمة"، و 11"المادة "، و"منظمة العفو الدولية"فعىل سبيل المثال، نجح التحالف القائم بير  8 والقرارات اإلشكالية

ي الضغط عىل مجلس نواب الشعب لسحب القانون المتعلق باالستحقاقات العسكرية ، الذي كان 
ها من المنظمات غير الحكومية ، ف  وغير

 8سيمنح حصانة للقوات المسلحة وضباط األمن المرتكبير  لجرائم تمس بحقوق اإلنسان أو المسيئير  استخدام سلطتهم

وع قانون وقد أثارت محاولة ا لمان تمرير مشر ي أفريل " المعلومات المضللة"لير
ي مجال  0202ف 

ي والناشطير  ف 
غضب منظمات المجتمع المدن 

ح، سيجرم بث ما يسم 8 حقوق اإلنسان والمواطنير   وع القانون المقي  وسيصدر عقوبة صارمة بسنتير  سجنا " خطاب زائف أو مريب"مشر

ي ذلك وغرامة مالية لكل مخالف، وهذا ما يعتير 
، بما ف   غير دستوري لحقوق حرية التعبير

ً
ي تونس، انتهاكا

ه كبار المدافعير  عن حقوق اإلنسان ف 

ي للصحفيير  التونسيير  
، والجمعية التونسية للحقوق والحريات، واالتحاد الوطت   8جمعية القضاة التونسيير 

وقد حفز اندالع هذه الهجمات، 8 ها سبع مرات منذ بداية الوباءووفقا لوزارة شؤون المرأة، ازداد عدد حاالت العنف ضد المرأة المبلغ عن

ي ذلك أعضاء شبكة الرابطات النسائية المشكلة حديثا، كمنظمة 
ي "منظمات حقوق اإلنسان بما ف 

، والجمعية التونسية للنساء "بيت 

إلرسال رسالة مفتوحة إىل السلطات التونسية  ،" دمج للعدالة والمساواة"الديمقراطيات، جمعية المرأة التونسية للبحث والتنمية وجمعية 

ي أوائل أفريل 
ي نهاية هذا الشهر، أصدر المجلس األعىل 8 ، تطالب فيها المحاكم باتخاذ التدابير الالزمة للتعجيل بحل هذه القضايا 0202ف 

وف 

ىلي 
 8وضمان وصول جميع الضحايا إىل مرفق العدالة للقضاء رسالتير  يدعو فيهما قضاة األشة إىل إيالء األولوية القصوى لقضايا العنف المي  

ي عام 
ي دعواتها إىل حل القضايا البيئية ف 

ونجحت مجموعة من هذه المنظمات بالتعاون مع 8 0202وواصلت منظمات المجتمع المدن 

ى ي حظر استخدام األكياس البالستيكية إلنتاج وتوزي    ع األسمنت، الذي أصبح يمثل مشكلة بيئية كير
وكانت حمالت التوعية  8المحامير  ف 

لية اإليطالية إىل تونس، رغم ما أحدثته من صد ي البيئية األخرى أقل فعالية، نذكر عىل سبيل المثال، فشل محاولة منع نقل النفايات المي  
ى ف 

 8البالد ورغم زيادة منسوب الوعي العام بهذه المشكلة المتنامية

ئل المتعلقة بالحصول عىل المياه وعىل مجلة المياه التونسية، إذ يتوقع أن يتجاوز الطلب حاليا عىل معالجة المسا" تجميعية المياه"وتعكف 

ب، العرض بحلول عام  ايد عىل مياه الشر وشجعت حمالت المنارصة، أعضاء من مجلس نواب الشعب عىل زيارة المجتمعات 8 0232المي  

 8المحلية ومناقشة المسألة بصفة شخصية، حيثما أمكن ذلك
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ايد للشبكات وظهر خال ل العام شكل جديد من أشكال المنارصة الرقمية بسبب القيود المفروضة عىل التجمعات، فضال عن التأثير المي  

ي تستخدم الشبكات االجتماعية لتنظيم ملتقيات "أالرت"ونأخذ كمثال المبادرة المدنية 8 االجتماعية عىل صانعي القرار وعىل الرأي العام
، الت 

ي فوائد اقتصادية غير مستحقةوحلقات نقاش لل
ي تمكن النخبة الحاكمة من جت 

8 دعوة إىل مكافحة االقتصاد الريعي وفضح اآلليات الت 

ي القريب إىل منظمة مستقلة
 
 8وستتحول هذه المبادرة ف

 للوباء، إىل الحد من وقد دعا التحالف من أجل األمن والحريات بالتعاون مع اللجنة العامة للسجون وإعادة التأهيل، منذ األشهر األوىل

ي السجون
 
ي 8 االكتظاظ ف

كة عىل نقل أكير عدد ممكن من السجناء من السجون ومراكز االحتجاز لتجنب تفشر
اتيجية المشي  وركزت االسي 

 والحظت المديرية العامة للسجون أن الحكومة8 جائزة رئاسية 1222وبفضل الجهود المبذولة، تم منحهم حواىلي 8 عدوى الوباء بينهم

ي تونس للمعايير الدولية بوجود محتجز واحد لكل شير
 
ي إلقاء القبض 8 امتثلت وألول مرة ف

 
إال أن هذا األمر لم يدم طويال إذ بدأت السلطات ف

ي الضغط من أجل التخفيف من عقوبات هذه 8 عىل المزيد من األشخاص النتهاكهم تدابير حظر التجول والحجر الصحي 
 
ونجح التحالف ف

ي عدد السجناء االنتهاكات
 
 8من السجن إىل الغرامة المالية، كي تتفادي المؤسسات السجنية زيادة محتملة ف

ي عام 
 
يعية أو تنظيمية تنظم هذا القطاع ف ي لم تدعو إىل إجراء إصالحات تشر

ي حير  أن منظمات المجتمع المدن 
 
، فإنها احتجت ضد  0202وف

ات الصحفية،  تزايد منسوب التهديدات ومضايقات الدولة لها وذلك بتوعية العامة بالمشاكل المطروحة من خالل المؤتمرات و النشر

كاء الدوليير    8وااللتقاء بالمسؤولير  الحكوميير  والشر

 

ي تونس 
 
 4,9: الخدمات ف

ي تونس                                        
 
 تقديم الخدمات ف

 

ي عام تحسن مؤشر تقديم الخدمات بالنسبة لمنظمات المجتمع 
ي ف 
المدن 

وقد تصدت هذه المنظمات بفعالية لهذا الوباء من خالل الرفع 8 0202

وكشفت األزمة الصحية عن التفاوت االجتماعي 8 من نطاق خدماتها

ي البالد وسلطت الضوء عىل وجوب تحسير  فرص الحصول 
واالقتصادي ف 

 8عىل الرعاية الصحية ال سيما بير  الفئات السكانية الضعيفة

ي مجموعة متنوعة من الخدمات ووفرت م
نظمات المجتمع المدن 

للمواطنير  أثناء الحجر الصحي وبعده، ودأبت عىل رصد ودعم جهود 

وس ي "عىل سبيل المثال، قدمت 8 الحكومة لمنع انتشار الفير
" منظمة بيت 

ت 8 المعونات الغذائية والمنتجات الوقائية للسكان جمعية الفكر "ونشر

ي المهدية
ي الحر ف 

وس كورونا وصنعت ووزعت ما يقرب عن  "الوطت   يتضمن نصائح وتوجيهات بشأن كيفية منع انتشار فير
ً
قناع  122دليال

ي باستخدام الطابعات 
 3D8وقان 

ي حير  قدم " جمعية أخصائيون نفسانيون العالم"وقدمت 
ي للعامة، ف 

اس"الدعم النفشي المجان  خدمات مماثلة لمجموعات " معهد نير

ي ذلك ضحايا التعذيب وأشهممختلفة من الناس، 
وتكفلت أيضا بتكاليف النقل والرعاية الطبية لألطفال ضحايا االعتداء الجنشي 8 بما ف 

 8ودعمت النساء ضحايا العنف

ي جميع أنحاء البالد، مثل مجتمع المثليات والمثليير  " منظمة محامون بال حدود"كما قدمت 
المساعدة القانونية للفئات الضعيفة ف 

ي    ومزدوحر
ً
ي الجنس والمتحولير  جنسيا وعها 8 الميل والتوجه الجنشي وثنائتر كما دعمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، من خالل مشر

رين  31، الجهود الرامية إىل توفير المأوى والخدمات العامة ل  " روابط" شخصا ، بمن فيهم المتحولون جنسيا والمشتغلون بالجنس المترص 

 والمشتغلير  بالجنس، وقدمت اإلعانات الغذائية " جمعية موجودون"ووفرت 8 من الوباء
ً
المأوى والخدمات األساسية للمتحولير  جنسيا

ي جميع أنحاء البالد
اكة مع المراكز التجارية ف   بالشر

ً
 8لالجئير  من المثليير  والمتحولير  جنسيا

اكة مع وزارة شؤون المرأة " ت للبحث حول التنميةجمعية النساء التونسيا"وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، افتتحت  بالشر

وقد تم تنسيق هذه المبادرة مع مختلف المتدخلير  أصحاب 8 0202اء النساء ضحايا العنف سنة يوإلكز امرواألشة والطفل وكبار السن، 

اف وز  ي ذلك الوحدة الخاصة المعنية بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، تحت إشر
 8ارة الداخليةالمصلحة، بما ف 

ي مجانية، إال أن بعض هذه المنظمات تنفذ أنشطة مدرة للدخل
ي تقدمها منظمات المجتمع المدن 

عىل 8 وبصفة عامة، فإن الخدمات الت 

ي ركوب الدراجات، وتعظي جمعية  Vélorutionسبيل المثال، تقدم الجمعية التونسية للتشجيع عىل إستعمال الدراجات الهوائية 
 ف 
ً
دروسا

ي تقنيات االتصال" قآفا"
ي بقابس دورات تدريبية ف 

ي والخياطة، وتقدم جمعية صيانة واحة شنيت 
ي التدريب الحرف 

 ف 
ً
 8بالبليدات دروسا
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ي خدماتها لألعضاء أو لغير األعضاء
ي "وعىل سبيل المثال، توفر جمعية 8 وتوفر بعض منظمات المجتمع المدن 

ي " كن صديف 
 
حلقات تكوينية ف

ي "سائل اإلعالم، وينظم مجال تطوير قدرات و 
ي مجال التصميم والخياطة وصناعات األلومنيوم" تحالف الجمعيات اإلنسان 

 
8 دورات تدريبية ف

ي ذلك بحوث تحليلية وورشات عمل" نحن الشباب"كما تقدم جمعية قابس الفاعلة و 
 
وعىل الرغم من 8 خدمات إىل جمعيات أخرى، بما ف

ع احتياجات المجتمع، إال أن بعضها غير قادرة عىل جمع البيانات حول أولويات أصحاب المصلحة سعي هذه المنظمات لتكييف أولوياتها م

 8بسبب القيود المالية

وتمكنت بعض المنظمات من التعاون مع السلطات العمومية والمجتمعات الحدودية إلتمام مشاري    ع تتعلق بالسالم، إدارة األزمات، حقوق 

ي الحدود " جمعية إرادة"فعىل سبيل المثال، عرضت 8 اإلنسان والمساواة بير  الجنسير   ي بن قردان تقديم المساعدة للبلديات عىل جانتر
 
ف

اعات المحتملة  8التونسية الليبية من أجل حل الي  

ي لتوفير اإلمدادات العينية والخدم
ي تبذلها منظمات المجتمع المدن 

فت الحكومة، من خالل بياناتها العامة، بالجهود الت  ات وقد اعي 

فعىل سبيل المثال، منحت وزارة شؤون المرأة واألشة والطفل وكبار السن جوائز للمنظمات المساهمة 8 االجتماعية األساسية لعامة الشعب

ي خالل الجائحة
ي المجهود الوطت 

 
 8ف

 

 4.6: البنية التحتية القطاعية 

ي تون                                   
 
 سالبنية التحتية القطاعية ف

 

ي 
عرفت الهياكل األساسية الداعمة لقطاع منظمات المجتمع المدن 

ي عام 
وأصبحت إمكانية الحصول عىل التدريب 8 0202تدهورا طفيفا ف 

ي مجملها رقمية
وانعدمت 8 والمساعدة التقنية محدودة بل أصبحت ف 

ي من 
ات، ال سيما خالل الرب  ع الثان  فرص اللقاء وتبادل المعلومات والخير

بيد أن 8 ، عندما كانت القيود المفروضة لحظر التجول صارمة0202عام 

ي قد شهد تحسنا ملحوظا 
التعاون داخل قطاع منظمات المجتمع المدن 

بتشكيل ائتالفات غير رسمية، للعمل سويا عىل الحد من انتشار 

ي البالد
وس ف   8الفير

ي المناطق الداخلية والري
كر سابقا، فإن المنظمات المتمركزة ف 

ُ
فية وكما ذ

ن مجيات والمعدات الحديثة كاالني  ات التقنية وغير ملمة بالير ت ذات الكثافة السكانية المنخفضة هي أقل قدرة عىل تحصيل التدريبات والخير

 ذلك من قدرتها عىل البقاء عىل تواصل بعضها ببعض وبمنخرطيها طيلة 8 وأدوات التعلم عن بعد
ّ
وظل الوصول إىل مراكز 8 0202وقد حد

االموار 
ً
ي يحتاجونها، محدود

ي تمتلك التكنولوجيا والتدريب والمساعدة التقنية الت 
 8د المحلية، الت 

ي "، "جمعية إفادة"وبرغم صعوبة األوضاع األمنية والوبائية، لم تتمكن سوى منظمات الدعم الوسيطة، مثل 
مركز الديمقراطية "، و"جمعيت 

ي تونس العاصمة "والمواطنة والتنمية
ي ، المستقرة ف 

وتغظي 8 0202والكاف ونابل وسيدي بوزيد وصفاقس، من مواصلة تسيير مراكز الموارد ف 

من خالل ( مثل األجور واإليجار واللوازم األخرى)منظمات الدعم الوسيطة وأغلب مراكز الموارد المرتبطة بهذه المنظمات تكاليف تشغيلها 

ها من المصاد( مثل رسوم الخدمات)العائدات المكتسبة   8ر المحليةوغير

وباإلضافة إىل ذلك، 8 خالل األزمة الصحية، انعدمت المداخيل المتأتية من العمل، لذلك اعتمدت المنظمات كليا عىل المساعدات الخارجية

حددت الجهات المانحة مسبقا مجاالت تركير  معظم برامجها للمساعدة التقنية، وكان من الصعب تعديلها، مما جعلها أقل استجابة 

اتيجية مناسبة، 8 لالحتياجات الناشئة ي عىل تحديد مهامها، ووضع خطط اسي 
ومازال التدريب متاحا لمساعدة منظمات المجتمع المدن 

ي عمليات صنع القرار
ي ف  اتيحر ي عام 8 وإدماج تقنيات التخطيط االسي 

وقدمت بعض 8 0202بيد أن توافر هذه الفرص التدريبية انخفض ف 

كة ، وبمقابل، الخدمات والتدريب عىل بناء  7."المحطة "و  l'Entrepôt"المستودع"و Cogite" كوجيت"، مثل فضاءات العمل المشي 

 8القدرات، ولكن أغلب المنظمات لم تكن قادرة عىل توفير هذه الفرص

ي أواخر عام 
ي مجاالت ا"  WAVES/ أمواج"تم إطالق برنامج  0202وف 

ي ف 
ي الحصول عىل لدعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدن 

إلدارة، ف 

عات، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة ي جمع التير
اضية من ِقبل المنظمات العريقة 8 المنح، ف  نامج بصفة افي  ذت أنشطة هذا الير

ِّ
ف
ُ
وقد ن

ي العاصمة
 8 المتمركزة ف 

م التكوين بأدوات مبسطة وباللغتير  العربية والفرنسية ويؤثث ورشات العمل مدربون محلي
َّ
غير أن الطلب المتنامي عىل 8 ون مؤهلونُيقد

ة 8 الدورات التكوينية يفوق بكثير قدرة الجهات الُمكونة لذلك ا ما يمنح التدريب والتمويل إىل المنظمات العريقة، المستقرة ذوات الخير وكثير

 88هامما يحد من حصول بقية الجمعيات الصغرى عىل المنح واكتساب المعارف واآلليات الناجعة لديموميت
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8 0202انخفضت جليا فرص الحصول عىل المنح من ِقبل المجتمعات المحلية وكبار المؤسسات ومنظمات الدعم الوسيطة خالل عام 

، إال قلة قليلة منهم تكيفوا مع التحديات الجديدة واستجابوا لالحتياجات   لعمليات الدعم الماىلي
ي الوباء إىل تعليق المانحير 

وأدى تفشر

محلًيا من خالل مبادرات تمويل جديدة أو عن طريق تقسيم المنح المسداة إىل منح صغرى ثم تحويلها إىل صغرى  الناشئة المحددة

وع "منظمة أطباء بال حدود"ومن األمثلة عىل ذلك نذكر 8 الجمعيات الستكمال أنشطتها ت مشر ي سير
ي "، الت 

بتمويل من االتحاد " صحت 

ن من بناء قدرات مجمو 
ّ
، والذي مك ي ي مناطق مختلفة من  02عة من األورونر

 
جمعية صغرى ومّولهن للتمكن من تقديم الخدمات الصحية ف

 8البالد

ي ائتالفات وتحالفات غير رسمية ونسقت فيما بينها وعملت  0202ازداد التعاون داخل هذا القطاع عام 
وشكلت منظمات المجتمع المدن 

ي للدفاع عن المرأة 8 سانيةسويا لمكافحة انتشار الجائحة ولالستجابة للنداءات اإلن
وكمثال عىل ذلك، تْجمع شبكة منظمات المجتمع المدن 

ي "عدة جمعيات مثل 
"8 جمعية دمج"، و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية"، "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، "بيت 

ي ا
 
، دافعت شبكة التحالفات هذه عن حق المرأة ف ي وأثناء الحجر الصحي

 8 لعدالة والتقاض 

، وعىل بلورة وتحديد مهامه ي
 غير قادرة عىل تصحيح وضعها القانون 

8 اوعىل الرغم من أهمية إنجازاتها إال أن هذه الشبكات غير الرسمية تبف 

ي "ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها 
ي تونس، فإن معظم هذه الشبكات ال تتلف  دعما تقنيا من قب" جمعيت 

 
ل المانحير  أو بشأن االئتالفات ف

هم  8وهذا ما يؤثر سلبا عىل نسق عملياتها وعىل إدارة شؤونها الداخلية، وعىل أداء هياكلها اإلدارية8 غير

ي 
حة تكوين تحالفات بناءة وعملية ضمن منظمات المجتمع المدن  وع 8 وتسهل بعض الجمعيات والمشاري    ع المقي  ويعتير مشر

ي "ل/"  Reinforceتعزيز"
وع إىل بلورة القدرات وحسن هيكلة الشبكات والمنصات وإنشاء 8 عىل ذلكأفضل مثال " جمعيت  ويسع هذا المشر

ي تعت  بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
ي الت 

وع، تم 8 تحالفات ذات أثر سياسي بارز، تجمع منظمات المجتمع المدن  ومن خالل هذا المشر

ي ذلك 
 
ي شبكة مدين"تشكيل نحو سبعة ائتالفات معروفة، بما ف

ي "و" ت 
، من أجل إعادة صياغة خططها "االتحاد التونشي لإلعالم الجمعيان 

 وأكير فعالية
ً
اتيجية بشكل أفضل وجعل تدخالتها أكير وضوحا  8االسي 

ي والقطاعات األخرى تحسنا واضحا سنة 
ي ما يخص المشاري    ع المستجيبة  0202كما عرف التعاون بير  منظمات المجتمع المدن 

، وخاصة ف 

ة األ كة كمنصة 8 زمةلفي  ونية مشي  جاء " جش"ورغم محدودية التعاون بينها وبير  السلطات المحلية واإلقليمية، فإن صياغة منصة إلكي 

ي تكوين وفاق بينها لمعالجة اآلثار الجسيمة للوباء وتثمير  مبادرات المتطوعير  
 8استثنائيا وساهم ف 

 

 3,3: الصورة العامة 

ي تونس                                          
 
 الصورة العامة ف

 

ة  ي في 
وبفضل التغطية اإلعالمية المكثفة ألنشطة منظمات المجتمع المدن 

ي ونشأت 
مكافحة الوباء توضحت الرؤية العامة لقطاع المجتمع المدن 

، مما أتاح لهذه المنظمات فرص  عالقات أقوى بينها وبير  المستقلير 

امج وكان حضور 8 الظهور والتموقع ي الير
ي ف 
ممثىلي منظمات المجتمع المدن 

8 مقارنة بالسنوات الماضية 0202التلفزيونية واإلذاعية الفتا سنة 

ي تطرحها وتدخالتها القيمة فيما يخص األزمة 
وأصبحت المواضيع الت 

ي وسائل اإلعالم المستقلة
 8الصحية محط إشادة ف 

ايدا بأنشط ة منظمات المجتمع وأبدت وسائل اإلعالم الرئيسية اهتماما مي  

ي خالل أزمة كورونا وركزت عدة برامج تلفزيونية محلية وخاصة عىل 
المدن 

ي "فعىل سبيل المثال، أصدرت 8 عمل الجمعيات
اكة مع " جمعيت  ي " مؤسسة شمس أف أم"بالشر

، برنامجا لتعزيز عمل المجتمع المدن 

مواضيع مختلفة من بينها العدالة " نواة" المنصة الصحفية الجمعياتية وكمثال، تغظي 8 ولتسليط الضوء عىل القضايا االجتماعية والمجتمعية

 8الدولية، الفساد وقصص انسانية أخرى

ي بطاقات عضوية للصحافيير  البارزين بهدف 
ومن أجل زيادة بروزها وتحسير  صورتها العامة، تقدم العديد من منظمات المجتمع المدن 

باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض المنظمات تنشر  وسائل 8 عناوين لشعة التواصل مع اإلعالميير  دمجهم ضمن منظماتهم، أو تتحصل عىل دفي  

محطتير  إذاعيتير  تقدمان " الجريد أف أم"و" إذاعة نفزاوة أف أم"فعىل سبيل المثال، تشكل 8 إعالمية خاصة بها تتيح لها التعريف بأنشطتها

 8المشورة العملية ألفراد مجتمعاتهما المحلية

ي قام بدور هام خالل األزمة الصحية، وأن استجابته الحينية لتلبية وأصب
ح من الواضح للعموم وللحكومة الحالية أن المجتمع المدن 

دي اف المجتمعي بالدور المحوري لهذه المنظمات إيجابيا حيث أشاد 8 احتياجات السكان أثناء الوباء قد جنبت البالد االنهيار والي  وكان االعي 
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ورية والدعم الماىلي جميع المست
ي بذلتها الجمعيات لتوفير الخدمات الرص 

جوبير  الذين أجريت مقابالت تلفزيونية معهم بالجهود الجبارة الت 

ة  8والنفشي للمواطنير  خالل هذه الفي 

ي حكوماتهم وسياس
 
ي النقائص المسجلة فيما يخص انعدام ثقة المواطنير  ف

ي هذا الصدد، عوضت منظمات المجتمع المدن 
 
اتهم عير وف

ي بذلها هذا القطاع طيلة سنة 
 02028تدخالتها القيمة عىل أرض الواقع مما جعل بعض الكيانات الحكومية تشيد علنا بالجهود الت 

ي عام 
 
ي ف

أيضا إىل استغاللها تقنيات التواصل الحديثة كاستخدام الفيسبوك  0202ويعود جزء من زيادة بروز جهود منظمات المجتمع المدن 

وي    ج ألنشطتهاوانستجرا  8م للي 

اضية، ولكنها غير قادرة ال ماديا وال تنظيميا عىل إعداد تقار 
ير سنوية وتنشر العديد من المنظمات تقارير كاملة عن أنشطتها عىل المواقع االفي 

م بعض منظمات8 تخصها ألنها ال تمتلك الموارد المالية الالزمة لدفع مرتبات الموظفير  للقيام بهذا العمل ي العريقة  وتلي  
المجتمع المدن 

بسياسات داخلية واضحة كمدونات قواعد السلوك والممارسات المهنية البناءة الواجب اتباعها، إال أن الصغرى منها تحتاج إىل مزيد العمل 

ة األزمات  8للتموقع بثبات خاصة في 


