
 

 
 
 

جاع  ي المحلي استر
 المساحة للمجتمع المدن 

 
القادة   العالم صعود  أنحاء  ي جميع 

 
المتحدة ودول أخرى ف الواليات  ي 

 
ة ف المشاهد األخير ظهر 

ُ
العالم تحديات هائلة. هذا وت يواجه 

حالة    الشعوبيير   تقرير  يؤكد  والمساءلة.  الشفافية  وانعدام  الديمقراطية  المؤسسات  تدهور  عىل  الضوء  تسلط  ، كما  والسلطويير 
ي لعام  

أدت إىل تفاقم وترسي    ع وكشف المزيد من    19-( أن "جائحة كوفيدCIVICUSصادر عن سيفيكوس )ال   2020المجتمع المدن 
عام   بداية  ي 

 
ف ظهرت  ي 

الت  القطعية  العالمية  والسياسات    2019التحديات  والديمقراطية،  المدنية  الحريات  بتقييد  تتمثل  ي 
والت 

ي اتباع العلم وقصور الترصف إزاء  االقتصادية غير الناجعة، واالستثناءات واسعة النطاق، ومدى محدودي 
 
، والفشل ف ة التعاون الدوىلي

. إذ تقدم منظمات   ي أكير حيوية من أي وقت مض 
ها... وعليه أصبح دور المجتمع المدن  حالة الطوارئ العالمية لتغير المناخ وغير

ي طليعة االستجابة لألزمات، الرعاية الصحية والغذا 
 
ي تعمل دائًما ف

، الت  ي
.  المجتمع المدن  وريات للمحتاجير  ها من الرص  ء والمأوى وغير

ي ويحشد مثله ويرعاه  لقد أثبت هذا النوع من التضامن الذي ي
، أنه  ل   المجتمع المدن  ه، من المستوى المحىلي إىل المستوى العالمي

ي إخراج الناس من األزمة". 
 
 أساسي ف

 
ي عام  

ي ف  ه االتحاد األورون 
ي بأ  2019يوصي تقرير نرسر

ن "هناك حاجة إىل إجراءات ملموسة ومتسقة بمرور الوقت  عن المجتمع المدن 
  " ي

ي تلك المناطق من أداء مهمتها وأداء دورها المتمثل ف 
ي ف 
أولئك الذين  إسماع أصوات  من أجل تمكير  منظمات المجتمع المدن 

، يعانون من نقص التمثيل ومنارصة   فإن    ذلك،وتثقيف وخلق نوع من الروابط الحقيقية بير  المجتمعات المختلفة ". ومع    المهمشير 
ي تفعيل الجهات الفاعلة المحلية كمقاولير  من الباطن  

ي الوقت الحارص  تساهم ف 
ي يعمل بها قطاع المساعدات الدولية ف 

الطريقة الت 
 من  

ً
ي تمكينها من  بدال

المدن  المجتمع  ي 
فاعلة مستقلة ف  للمجتمع وتشجع    العمل كجهات  الحقيقية  االحتياجات واألولويات  ي  تلت 
ي    19-كوفيدجائحة    تالحقوق األساسية للناس. لقد أثر   وحمايةحكوماتهم عىل الترصف بصفتهم الجهة المسؤولة   بشكل كبير وسلت 

ي    بشكل  ،اتالمساعد  يةعىل هيكل
ي المحىلي ف 

ي طليعة    فيه  نوا يكو الذي يجب أن  وقت  الزاد من تهميش المجتمع المدن 
  االستجابة، ف 

ها من األزمات خالل هذه  االزمات  األأو    للجائحة  صحيةالستجابة  اال كانت  أ سواء   ة، قتصادية أو غير ي بعض األحيان    الفي 
مما أدى ف 

 لسكان الذين يواجهون كوارث طبيعية أو أزمات طويلة األمد. دات األساسية والمنجية عن ا المساع منعإىل 
 

ي الع
ي قدًما نحو الوضع الطبيعي الجديد: بأن يصبح عالم ما بعد الجائحة    القديمة، ودة إىل األساليب  ال يكمن التحدي ف 

ي المض 
ولكن ف 

ي قطاع المساعدات  
ات العالمية، فال بد من ترسي    ع التغيير الجذري ف   للتغير

ً
ف بحقوق الجميع. ونظرا  ومساواة حيث ُيعي 

ً
أكير عدال

. لم يعد استخدام الجهات الفاعلة المإذ 
ً
هناك حاجة ملحة لبناء الثقة مع الجنوب  بل ان حلية كأداة لخدمة األجندة العالمية مقبوال

ورة إنهاء استعمار المساعدات. عىل أي حال،   ي يتم توجيهها بشكل باهظ الثمن عي  قنوات  ،  المساعدات الغربية  إن استمرار ورص 
الت 

أمر  توفير شبكة أمان اجتماعي عالمية  ، لدين الغربيير  من القطاع الخاصاألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمتعاق
ي غير 

يتطلب حشد  مما . اتيؤدي فيه الكساد االقتصادي العالمي إىل تسارع ازدياد االحتياجات وتصاعد األزمالذي  وقت المرتقب ف 
ي الحير  

، ف  ة أمام   الذي تشكلالمزيد من الفاعلير   . هذه التعبئةفيه المواقف المهيمنة والمسيطرة لوكاالت المعونة الدولية عقبة كبير
 
ي عام  و
اكات )2021ف  ي المحلية المستقلة  A4EP، يواصل التحالف من أجل تمكير  الرسر

( سعيه لمنارصة منظمات المجتمع المدن 
الديم المبادئ  قائًما عىل  تعزز مجتمًعا  ي 

والت  للمساءلة  اإلعالن  والخاضعة  مع  يتماسر  بما  االجتماعية  والعدالة  والمساواة  قراطية 
ي التأثير عىل السياسات المحلية  

ا قيادية، وأن تلعب دوًرا مركزًيا ف 
ً
العالمي لحقوق اإلنسان. حيث يجب أن تكون لهذه المنظمات أصوات

اك المجتمعات والمواطنير    ي أن تعمل هذه المنظمات  والوطنية واإلقليمية والدولية وتشكيلها من خالل إشر
ي بلدانهم. كما ينبع 

ف 
ي مساءلة الجهات المعنية عن  

ي البلدان المتلقية للمعونة، ف 
والتنمية واإلغاثة والمساعدات    تنفيذهم للسياسات بنشاط وال سيما ف 

ي حشد التأييد من أجل نهج بقيادة محلية ومن أجل المساحة والموارد للم 
جتمعات التخاذ قرار  اإلنسانية بشكل أفضل. سنستمر ف 

ي المحليير  حت  نتمكن من توفير  
بشأن أولوياتها الخاصة. سنحافظ عىل التضامن ونعززه بير  شبكة من قادة منظمات المجتمع المدن 

ي تناسب مجتمعاتنا. 
 معلومات قوية مبنية عىل األدلة من أرض الواقع للتأثير عىل السياسات والممارسات الوطنية والدولية الت 

 
ي المحىلي لكي يزدهر، وليتمكن من العمل  نحث ا 

لمانحير  الدوليير  والحكومات الوطنية عىل توفير المساحة والموارد للمجتمع المدن 
مع الحكومة لتحسير  مستويات المعيشة لمواطنيهم واستكمال الجهود التنموية واإلنسانية. نحث وكاالت األمم المتحدة عىل لعب  

ي تعزيز حقوق اإل 
نسان، وتوجيه مواردها للبحث عن حلول دائمة، ومعالجة فجوة التمويل من خالل ضمان كفاءة  دورها الصحيح ف 

  
ً
ي المحىلي ليكون قادًرا عىل القيام بعمله، بدال

التكلفة التشغيلية وتوفير الموارد والدعم للحفاظ عىل استدامة منظمات المجتمع المدن 
ساعدات من خالل وقف أساليب جمع األموال العدوانية للوكاالت الشمالية  من التنافس معها. لقد حان الوقت إلنهاء استعمار الم



ي بلدان الجنوب من خالل مكاتبها القطرية. 
 
ي بلدان الجنوب والتوقف عن االستيالء عىل مساحات التنسيق واتخاذ القرار ف

 
كما يعرب    ف

اكات ) الفاعل إ ( عن قلقه  A4EPالتحالف من أجل تمكير  الرسر ي المجتمعات، أزمة تهدد زاء مواجهة الجهات 
 
ة المحلية المتجذرة ف

كات.   وجودها بسبب تحويل قطاع المساعدات إىل شر
 

ي المنظمات غير الحكومية  أسهمت  
 
ي المحلية عىل مد الدولية ف

الوقت  إال أن    . عديدةسنوات    ار تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدن 
ي بلد  اآلن  قد حان

 
ك المجال للجهات الفاعلة المحلية لتأخذ مكانها الصحيح ف ي  و  ا هانلي 

 
والسياسات اإلقليمية.    عمليات صنع القرار ف

ي المحلية والوطنية المستقلة أن تزدهر إذا استمرت الحكومة والجهات المانحة و / أو المنظمات  
ال يمكن لمنظمات المجتمع المدن 
ي تهميش

 
ي سياقاتها الخاصة. غير الحكومية الدولية ف

 
ي المحلية إىل لعب دورها الصحيح    حيث   ها ف

تحتاج منظمات المجتمع المدن 
ي مجتمعاتها أي  لتحقق  

 
يشمل العمل مع المواطنير   بما    ،تقدم واسع النطاق تجاه المشكالت المعقدة وتحسير  الحوكمة والمساءلة ف

 أكير  
ً
ي الدولة لمراقبة عملية المساعدات وجعل وصولها أمرا

 
ا للمساءلة أمام المجتمع. ف

ً
 سهولة وخضوع

 
ي تم البدء  خطوات اإلجراءاتهناك العديد من ال 

ي تنفيذها    الجيدة الت 
 
  وعىل   التحديات،عىل المستويات الدولية لمواجهة بعض  ف

اكات )الرغم من ذلك فإن   ورة الحفاظ عىل  ي( A4EPالتحالف من أجل تمكير  الرسر جمة  هذا  ؤكد رص  إىل   اسي السي  الخطابالزخم لي 
المكتسبة ب  التمسك   وتجنبفعلية  ممارسة   التقدم.    المصالح  إبطاء  إىل  تؤدي  ي 

توالت  العقليات واألطر إن   وقلًبا    يتطلب   غيير 
ً
عقًل

اكات تمكينية وعادلة بير  المانحير  والمتلقير   ير   منفتح ام برسر ي المحىلي وااللي  
ي المجتمع المدن 

 
وإرادة منفتحة، وبناء المزيد من الثقة ف

 عندما ال تحصل عىل المساعدة اإلنسانية التنمويةوالوس
ً
 باهظا

ً
ي الوقت المناسب   طاء. تدفع المجتمعات المحلية ثمنا

 
ي ت  ف

 ها مكنوالت 
 . لها ولبلدانها   مستقبل أفضلبناء  من العودة إىل 

 
اكات أأعضاء التحالف من   جل تمكير  الرسر

      

    

     

 
 

 


