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ن كمنصــــة لتطويــر وتبـادل المـواد فـي القضايـا المتعلقـــة بالتحـول الديموقراطـي،  تأسســــت دولتــــي مــــن قبــل نشــطاء ســوري�ي

عملــــت علــــى تجميــــع وأرشــفة ومشــــاركة تكتيــــكات الحــراك الســــلمي، وشــــهادات المتأثرات/يــن بالصــراع الســــوري، وذلــك 

كيــــز علــــى المجموعــــات المهمشــــة بمــــا فيهــــا الشــــابات والشــــباب. تعمــــل دولتــــي مــــن خـــال مشــــاريع المشــــاركة  بال�ت

. ن  المدنيــــة والتاريــــخ الشــــفوي للمناصــــرة علــــى المســــتوى المحّلـــي والدولــــي مــن أجــــل عدالــة شــــاملة لجميــــع الســوري�ي

للمزيـد مـن المعلومـات تفّضلـوا بزيـارة:

www.dawlaty.org

خيــص بالمثــل 0,4 رخصــة عموميــة دوليــة، لديــك الحريــة فــي نســخ  ©  دولتــي 2021، بموجــب نَســب المصنَّف - غيــر تجــاري - ال�ت
شـارة الرصيحـة  وإعــادة توزيــع المحتــوى بــأي وســيلة أو تنســيق ، وكذلــك تعديــل المحتــوى والبنـاء علـى مـواده. بشـرط إيـراد الإ

للمصـــدر، وتوفيـــر رابـــط للرخصـــة، توضيح فيما قد أجريت أي تعديــــات. يمكنــــك القيــــام بذلــــك بــأي طريقــــة مائمة، ولكــن 

ليــس بــأي طريقــة تشــ�ي إلــى أن دولتــي يؤيــدك أو يدعــم اســتخدامك. ل يجــوز لــك اســتخدام المحتــوى لأغــراض تجاريــة. 

عتمــاد علــى المــواد ، فيجــب عليــك توزيــع مســاهماتك بموجــب نفــس الرخصــة الأصليــة.  فــي حــال قمــت بالتعديــل أو الإ

ة وحدهـــا ول يمكـــن  . إن محتويـــات هـــذا المنشـــور هي مســـؤولية الجهـــة النـــا�ش ي تم إصدار هذا المنشور بدعم من التحاد الأور�ب

. ي تحـاد الأور�ب بـأي حـال مـن الأحـوال أن تعكـس وجهـات نظـر الإ

http://www.dawlaty.org
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ملخص

ايــدة لأنشــطة الضغــط، وجــذب النتبــاه  ن ي ســوريا خــال الســنوات العــ�ش الماضيــة بســبب الحاجــة الم�ت
نشــأ مفهــوم المنــارصة �ن

ــة  ــز ورق ــوي. ترّك ي والتنم
ــا�ن نس ــم الإ ــد الدع ــية وحش ــكرية والسياس ــورات العس ــد والتط ــل الأم ــف طوي ــدوىلي إىل العن ــي وال قليم الإ

ي جهــود المنــارصة، والتشــبيك  عــى 
ي ل تــزال الجهــات الفاعلــة الســورية تواجههــا �ن

السياســات هــذه عــى التحديــات الرئيســية الــىت

ي أعمــال المنــارصة 
، وتقــدم توصيــات محــددة الســياق بنــاًء عــى الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الســابقة �ن ي

المســتوى الوطــىن

ضافــة إىل جهــود  ي والــدوىلي بالإ
ي ســوريا. يقــع رســم خارطــة حمــات المنــارصة الســورية عــى المســتوى المحــىي والوطــىن

والتشــبيك  �ن

ي الشــتات خــارج نطــاق هــذه الورقــة.
المنــارصة �ن
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قائمة المحتويات

ملخص 

مقدمة 

ي السياق السوري 
المنارصة �ن

تحديات المنارصة 

التحديات القانونية والسياسية والأمنية

التحديات المجتمعية والمفاهيمية 

التحديات المؤسساتية والتمويلية 

ي
ن المحلي والوط�ن ي المنارصة عل المستوي�ي

التشبيك �ن

اتيجية المنارصة، وتكاليفها، وآثارها اس�ت

التوصيات 

ن ووكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية  مجتمع المانح�ي

الهياكل والقدرات المعرفية والتقنية  

القدرات البحثية والتحليلية 

ي السوري الفاعلة 
جهات المجتمع المد�ن

دماج والنفوذ  الإ

الثغرات والجهود الجمعية  
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ي والمنظمــات المجتمعيــة 
ي مختلــف مناطــق ســوريا ودول الجــوار والشــتات خــال الســنوات العــ�ش الماضيــة. تقــوم العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي النشــطة �ن
1 ل تتوافــر إحصائيــات دقيقــة عــن عــدد جهــات المجتمــع المــد�ن

ي الســوري وتعريــف الجهــات الفاعلــة فيــه، انظــر: خلــف،.، 
ي جميــع أنحــاء البــاد. للحصــول عــى تفاصيــل حــول المجتمــع المــد�ن

ي مختلــف المجــالت �ن
ي �ن

المســجلة وفــرق العمــل التطوعــي والمبــادرات غــ�ي المســجلة بالعمــل المــد�ن

ي 
ي المجتمــع المــد�ن

ــ�ي الســياقات والتجاهــات �ن ت ســتيفتونغ؛ أحمــد )2019(. تغي ــ�ب ــل وفريديــش إي وع بدائ ي ســوريا )2014-2011(. مــ�ش
ي �ن

ــة: منظمــات المجتمــع المــد�ن ي الأوقــات الصعب
رمضــان. وســتوليس، )2015(. النشــاط �ن

: مواطنــون مــن أجــل ســوريا. وزارة الشــؤون الجتماعيــة  ن ي الســور ي، المرحلــة الأوىل. برلــ�ي
ي وتنميتــه؛ مواطنــون مــن أجــل ســوريا. )2015(. رســم خرائــط ممثــىي المجتمــع المــد�ن

: لأبحــاث المجتمــع المــد�ن ن الســوري. IMPACT برلــ�ي

يخت للبحــوث القتصاديــة والجتماعيــة حــول البتــكار والتكنولوجيــا. )نوفمــ�ب 2019(.  والعمــل )2018( رســم خرائــط منشــآت الحمايــة الثابتــة داخــل ســوريا اعتبــاراً مــن أغســطس 2018. رابــط. جامعــة الأمــم المتحــدة معهــد ماســ�ت

 . ن الســياسي ي ســياقات عــدم اليقــ�ي
حشــد الشــتات �ن

ي التمويل لسوريا. ديفكس. 30 آذار/مارس 2021. رابط
ة �ن . بريطانيا والوليات المتحدة تعلنان عن تخفيضات كب�ي 2  ورىلي

 ،IMPACT ،ي ســوريا
ي �ن

نســا�ن 3  لمزيــد مــن التفاصيــل حــول التحديــات المتعلقــة بتحويــل الأمــوال إىل المنظمــات غــ�ي الحكوميــة داخــل ســوريا، انظــر: ضاهــر. )2020(. عقوبــات خفيــة: كيــف يحــد فــرط المتثــال مــن العمــل الإ

رســال  ــادئ إدارة المخاطــر لإ ــل مب ــر،. )2020(. دلي نســانية. ووك ــة، مجموعــة السياســات الإ ــة الخارجي ــة الســورية. معهــد التنمي نســانية لاأزم ــة عــى الســتجابة الإ ــ�ي خفــض المخاطــر المرصفي ــوب،. )2018(. تأث ــغ، ، وماهي غولدين

نســان.  ي ومركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإ
نســانية إىل ســوريا ومــا شــابهها مــن ســلطات قضائيــة عاليــة المخاطــر. منصــور، )2020(. العقوبــات والقيــود الماليــة: تحديــات إضافيــة لمســاحة مدنيــة ســورية محــدودة. دولــىت الأمــوال الإ

اتيجية. رابط ي سوريا. مركز الدراسات الدولية والس�ت
4  هول. )حزيران/يونيو 2021(. تداعيات تصويت الأمم المتحدة حول عبور الحدود �ن

نسانية. الجمهورية العربية السورية: تحديث جائحة كورونا رقم 11-02 آذار/مارس 2020. رابط 5  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

ي سوريا بعد كورونا. رابط
اعات �ن ن ي تسوية ال�ن

ي �ن
ي لبناء السام وبناء الدولة. )20 تموز/يوليو 2020(. نحو دور أك�ب للمجتمع المد�ن

6  من�ب المجتمع المد�ن

مقدمة

ــة كي تنشــأ  ي الســوري والمنظمــات المجتمعي
ــدة لمنظمــات المجتمــع المــد�ن ــورة الســورية والــرصاع الاحــق فرصــة فري أتاحــت الث

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية تواجــه 
وتنمــو خــال الســنوات العــ�ش الماضيــة.1 رغــم ذلــك، ل تــزال منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــة وتطويرهــا التنظيمــي، وتهــدد وجودهــا واســتدامتها. ورغــم  ي ــة والب�ش ــا وتضعــف مواردهــا المالي ــق عمله ــدة تعي ــات عدي تحدي

ي ظــل ســلطات محليــة مختلفــة وقــوى الأمــر الواقــع وهيــاكل 
ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية �ن

عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ة، تنطبــق التحديــات بشــكل عــام عــى جميــع المناطــق دون اســتثناء. حيــث أدى الــرصاع العنيــف طويــل الأمــد  الحوكمــة المتغــ�ي

. وقــد ُفرضــت مخاطــر أمنيــة إضافيــة عــى منظمــات  ي إىل حــد كبــ�ي
والتصعيــد العســكري وانعــدام الأمــن إىل تقييــد الفضــاء المــد�ن

ي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية وخارجهــا بســبب صعوبــة تســجيل هــذه المنظمات، 
ي والمنظمــات المجتمعيــة �ن

المجتمــع المــد�ن

ن وتضــاؤل مــوارد التمويــل بســبب  ي وتهديدهــا. كمــا أثــر فتــور المانحــ�ي
ي المجتمــع المــد�ن

والســتهداف المبــا�ش للجهــات الفاعلــة �ن

ي التمويــل مــن قبــل  بريطانيــا والوليــات المتحــدة مؤخــراً،2 والعقوبــات القتصاديــة والقيــود الماليــة عــى 
التخفيضــات الحــادة �ن

ــة  ــل بديل ــوارد تموي ن م ــ�ي ــعي إىل تأم ي الس
ــا �ن ــتنفذت طاقاته ــورية واس ــة الس ــات المجتمعي ي والمنظم

ــد�ن ــع الم ــات المجتم منظم

ن غــ�ي المتســقة والإجــراءات المرصفيــة التقييديــة عــى تحويــل  ي تقديــم الخدمــات. كذلــك تســببت متطلبــات المانحــ�ي
والســتمرار �ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية مــا دفــع العديــد منهــا إىل وقــف 
الأمــوال إىل زعزعــة اســتقرار عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي زوال العديــد مــن منظمــات 
أنشــطتها.3  وســاهم كل مــن التهجــ�ي القــ�ي المتكــرر داخــل ســوريا وخارجهــا والتطــورات العســكرية �ن

ضافــة إىل ذلــك، فــإن إغــاق العديــد مــن المعابــر الحدوديــة وعــدم انتظــام  ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية. بالإ
المجتمــع المــد�ن

ي حيــث تتمكــن المنظمــات الســورية مــن تنفيــذ ٪75 مــن 
ي المجتمــع المــد�ن

الوصــول لــه تأثــ�ي كبــ�ي عــى عمــل الجهــات الفاعلــة �ن
ي عــ�ب الحــدود الســوري لعــام 2020. 4

نســا�ن مشــاريع مخصصــات الصنــدوق الإ

ي آذار/مــارس 2020. 5 وقــد أثــر 
وصنفــت منظمــة الصحــة العالميــة ســوريا كمنطقــة خطــر عــال جــداً فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا �ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية، مــا أدى إىل تحويــل نطــاق عملهــا 
ي الوبــاء حتمــاً عــى بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

تفــ�ش

وس كورونــا. 6  ي ذلــك توزيــع المــواد طبيــة وحمــات توعيــة حــول فــ�ي
إىل خطــط الطــوارئ بمــا �ن

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjRlMjA1M2MtOTY1NC00ZTZmLWJlNjEtNWE3MTM3YmViMWFmIiwidCI6ImZlNWM3N2EzLTM0ZGQtNDQxOS1hMTk4LTA3YTQzZDQzOTJkYSIsImMiOjl9
https://www.devex.com/news/uk-us-announce-steep-cuts-in-funding-to-syria-99539
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210604_Hall_Cross_Border_Syria.pdf?ggRjtHreGUR1PTvSa7yePDaokdr8C28u
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-covid-19-update-no-02-11-march-2020
https://www.cspps.org/civil-society-role-Syria-COVID19
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ي السوري موجز شامل من نصف سوريا. رابط
: تحليل من المجتمع المد�ن ن 7  نحن هنا. )نيسان/أبريل 2020(. تأث�ي جائحة كورونا عى السوري�ي

ي . )25 آذار/مارس 2020(. جائحة كورونا: استجابة سوريا وقدرة الرعاية الصحية. كلية لندن لاقتصاد والعلوم السياسية. رابط
8  غريبة ومح�ش

نســانية  ــاء عــى دعــم الســتجابة الإ ــ�ي الوب ــة مخــاوف تأث ي والمنظمــات المجتمعي
ــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن وتواجــه العدي

ــا إىل الســكان. 7    ي تشــتد الحاجــة إليه
ــىت ــ�ب عــى القطــاع الصحــي وإعاقــة وصــول المــوارد ال ــات بشــكل أك ــ�ي العقوب ي ســوريا وتأث

�ن

ــة  ــة المحلي ــة الصحي ــار، إل أن الجهــات الفاعل ي ســوريا إىل شــفا النهي
ــة �ن ــة الصحي ــل الأمــد نظــام الرعاي رغــم دفــع الــرصاع طوي

ي 
، تســابق الوقــت �ن ن ي مــن نقــص التمويــل والموظفــ�ي

ي تعــا�ن
والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة الطبيــة خــارج مناطــق ســيطرة الحكومــة والــىت

ة لمواصلــة  ي الســوري تهديــدات اســتثنائية وخطــ�ي
. 8 ومــرة أخــرى، تواجــه جهــات المجتمــع المــد�ن ي

محاولــة لاســتجابة للوضــع الــكار�ش

عملهــا والحفــاظ عــى وجودهــا.

ي جهــود 
ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية �ن

ي تواجــه منظمــات المجتمــع المــد�ن
تركــز ورقــة السياســات هــذه عــى التحديــات الــىت

ي الســوري والتحديــات 
وأنشــطة المنــارصة داخــل ســوريا. تضمنــت المقدمــة لمحــة موجــزة عــن الخلفيــة الســياقية للمجتمــع المــد�ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة 
ي نظــرة عامــة عــى تجربــة منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي تعرقــل عملــه. ويتضمــن القســم الثــا�ن
الواســعة الــىت

ي الســورية 
ي تواجــه منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي مجــال المنــارصة. ويقــدم القســم الثالــث لمحــة عامــة عــن التحديــات الرئيســية الــىت
�ن

ن  ــى المســتوي�ي ــارصة ع ي أنشــطة المن
ــا و)مســاوئ( ( التشــبيك �ن ــات ومزاي ــع إمكاني ــاول القســم الراب ــا يتن ــارصة. بينم ــود المن ي جه

�ن

ي ســوريا، ويقــدم القســم الأخــ�ي توصيــات 
هــا �ن اتيجية المنــارصة وتكلفتهــا وتأث�ي . ويتنــاول القســم الخامــس اســ�ت ي

المحــىي والوطــىن

ي ســوريا.
ي أعمــال المنــارصة والتواصــل �ن

متعلقــة بالســياق بنــاًء عــى الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الســابقة �ن

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/20200410-Impact-of-COVID19-on-Syrians-Comprehensive-Briefing.pdf
https://www.lse.ac.uk/school-of-public-policy/assets/Documents/Social-Sciences-Response-to-Covid/Dr-Rim-Turkmani.pdf
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ي البيئات التنظيمية: الطقوس والعقانية.
9  سكوت، )1983(. حركات ومنظمات الإصاح: حالة الشيخوخة �ن

ي نيبال. التحالف من أجل الحوار الجتماعي.
ي �ن

اتيجيات المنارصة السياسية لمنظمات المجتمع المد�ن 10  سيلباكار. )كانون الأول/ديسم�ب 2012(. اس�ت

ي الشتات.
ة و�ن ين الأول/أكتوبر 2013( المنارصة: دليل للمنظمات غ�ي الحكومية الصغ�ي 11  روس،. )ت�ش

12  سيلباكار )2012(.

. ي
13  مركز جسور للدراسات. )أيلول/سبتم�ب 2020(. تجارب المجتمع المد�ن

.. تسجيل مواقف والتأث�ي » تراجع« رابط ن 14  عنب بلدي )16 تموز/يوليو 2017( حمات المنارصة لأجل السوري�ي

اتيجيات. ، الواقع المعقد وغياب الس�ت ي المجال الدوىلي
ن �ن 15  مركز الحوار السوري. )6 نيسان/أبريل 2021(. جهود الحشد والمنارصة السوري�ي

ي السياق السوري
المنارصة �ن

ي مجــال المنــارصة 
ــة الســورية �ن ي والمنظمــات المجتمعي

ــم يُكتــب ســوى القليــل عــن جهــود وتجــارب منظمــات المجتمــع المــد�ن ل

ــة بســبب الحاجــة  ي ســوريا خــال الســنوات العــ�ش الماضي
ــارصة �ن ــوم المن . نشــأ مفه ــدوىلي ي وال

عــى المســتوى المحــىي والوطــىن

قليمــي والــدوىلي إىل العنــف طويــل الأمــد والتطــورات العســكرية والسياســية وحشــد  ايــدة لأنشــطة الضغــط وجــذب النتبــاه الإ ن الم�ت

ي والتنمــوي. ينظــر أحــد التعريفــات إىل المنــارصة عــى أنهــا »طريقــة لســتخدام الســلطة بغيــة التأثــ�ي عــى القواعــد 
نســا�ن الدعــم الإ

ــ�ي  ــات غ ــاع المنظم ّ قط ــىن ــارصة، تب ــد للمن ــف موح ــاب تعري ــم غي ــة«.9  رغ ــغيلية للمنظوم ــة التش ــكل البيئ ي تش
ــىت ــاتية ال المؤسس

ــاتية  ــات المؤسس ــى السياس ــ�ي ع ــيلة للتأث ــارصة كوس ــال المن ــف أعم ــام بتكثي ــارصة وق ــوم المن ي مفه
ــد�ن ــع الم ــة والمجتم الحكومي

ات  ون مفهــوم المنــارصة عــى أن العمــل مــع المؤسســات يتيــح إجــراء تغيــ�ي وإحــداث تغيــ�ي اجتماعــي طويــل الأمــد: 10 يعــرّف الكثــ�ي

ــاء القــدرات أو  ــم بن ــذ سياســات أكــ�ش اســتدامة وعــى نطــاق أوســع ممــا يمكــن لمنظمــة تحقيقــه عــ�ب تقدي ي السياســات أو تنفي
�ن

هــا.  12 ة. 11 وبشــكل عــام، تُعــرف المنــارصة بفعــل التأثــ�ي عــى السياســات أو دعمهــا أو تغي�ي الخدمــات المبــا�ش

ــ�ب  ــا تُعت ــاً م ــة الســورية، غالب ــات المجتمعي ي والمنظم
ــع المــد�ن ــات المجتم ن منظم ــ�ي ــارصة ب ــاع حــول معــىن المن ــاب إجم رغــم غي

ن والتأثــ�ي عــى السياســات الدوليــة بشــأن القضايــا ذات الصلــة بســوريا. نفــذت منظمــات المجتمــع  اســتهدافاً لصنــاع القــرار الدوليــ�ي

امــن مــع الثــورة والتطــورات العســكرية والسياســية وانتهــاكات  ن ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية حمــات منــارصة حدثــت بال�ت
المــد�ن

ي معظــم الحــالت 
نســانية عــى الأرض. رغــم ذلــك، جــاءت هــذه الحمــات �ن نســان والتهجــ�ي القــ�ي وتفاقــم الأوضــاع الإ حقــوق الإ

  . ن ي كان مــن شــأنها ردع النتهــاكات أو عمليات القصــف ضــد المدني�ي
كــرد فعــل فــردي ولــم تتمكــن مــن تغيــ�ي السياســات العالميــة الــىت

يصــال احتياجــات وأولويــات النــاس وإدانــة سياســات  ي تنظيــم حمــات مؤسســاتية وإعاميــة لإ
وتمّثلــت نمــاذج المنــارصة الرئيســية �ن

 13. ن ن الســوري�ي ن والنازحــ�ي ن ســبل عيــش الاجئــ�ي وانتهــاكات الحكومــة الســورية وحلفائهــا وقــوى الأمــر الواقــع الأخــرى وتحســ�ي

طــاق حمــات منــارصة بشــأن ســوريا، ويقــدر عددهــا بأكــ�ش مــن 100  ن لإ عــى ســبيل المثــال، اســتقطبت منصــة آفــاز نشــطاء ســوري�ي

ي جــذب النتبــاه الــدوىلي وزيــادة الوعــي 
حملــة منــذ عــام 2011 وحــىت منتصــف عــام 2017.  14 وتُعــد تلــك الحمــات ناجحــة نســبياً �ن

ي صنــع القــرار. 15   واســتهدفت أنشــطة المنــارصة 
ة �ن ات كبــ�ي ورة إىل تغيــ�ي فيمــا يتعلــق بقضايــا عديــدة رغــم أنهــا لــم تــؤد بالــرصن

. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن مــن تنظيــم  الفرديــة والجماعيــة الجماهــ�ي الدوليــة بشــكل رئيــ�ي أثنــاء التصعيــد العســكري والســياسي

. ي
كة عــى المســتوى الوطــىن أعمــال منــارصة مشــ�ت

https://www.enabbaladi.net/archives/161360#ixzz73tKRZG5V
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16  مركز جسور للدراسات )2020(

ي السوري الواقع والتحديات. 
17  مواطنون من أجل سوريا. )2017(. منظمات المجتمع المد�ن

/https://weexist-sy.org .18  نحن هنا

/https://snl.ngo/about 19  راجع رابطة الشبكات السورية

ي السورية. رابط
نسانية. )تموز/يوليو 2018(. الأسئلة المتداولة حول منصة منظمات المجتمع المد�ن  20 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ

 /https://cssrweb.org/en .ي والديمقراطية
ي مركز المجتمع المد�ن

21  غرفة دعم المجتمع المد�ن

ي بغيــة تعزيــز التنســيق وتبــادل المــوارد والآليــات التنظيميــة خاصــة للقيــام 
ة للمجتمــع المــد�ن تــم تشــكيل شــبكات ومنصــات كثــ�ي

ي تــم تشــكيلها هــي تحالــف 
ي المحافــل الدوليــة. 16  بعــض الشــبكات الــىت

بأنشــطة الحشــد والمنــارصة وممارســة المزيــد مــن الضغــط �ن

ي 
ي الســوري )تمــاس( واتحــاد منظمــات المجتمــع المــد�ن

المنظمــات الســورية غــ�ي الحكوميــة وشــبكة إغاثــة ســوريا والتحالــف المــد�ن

ي )شــمل(. غطــت هذه 
غاثيــة وتحالــف منظمــات المجتمــع المــد�ن يــة والهيئــات الإ الســوري والتحــاد الســوري العــام للجمعيــات الخ�ي

ي غطــت معظــم مناطــق البــاد. 
الشــبكات منظمــات خــارج مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية وقــت تأسيســها باســتثناء تمــاس الــىت

ي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية مثــل رابطــة الشــبكات الســورية ومنصــة 
ي المناطــق الــىت

وكذلــك تــم إطــاق مبــادرات مماثلــة �ن

ضافــة إىل المبــادرات الحاليــة مثــل مبــادرون والغرفــة الفتيــة الدوليــة وجســور.17  وتأســس تحالــف منظمــات  ي بالإ
المجتمــع المــد�ن

ي فــرص المنــارصة، وتنســيق الضغــط الــذي 
ي الســورية »نحــن هنــا« لتنظيــم وتنســيق الحمــات العامــة، والمشــاركة �ن

المجتمــع المــد�ن

ي أوروبــا. 18 وتعــد أعمــال المنــارصة مــن الأنشــطة الرئيســية لرابطــة الشــبكات الســورية 
يســتهدف صنــاع القــرار وصانعــي السياســات �ن

ضافــة إىل ذلــك، دعمــت الأمــم المتحــدة إنشــاء اتحــادات ومنصــات مختلفــة.  ي تحالفــات تضــم 180 منظمــة. 19 بالإ
المكونــة مــن ثمــا�ن

نســانية  ي يديرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ
ي الســوري الــىت

عــى ســبيل المثــال، تــم إنشــاء منصــة المجتمــع المــد�ن
ن الــوكالت ضمــــن أهــداف أخــرى متعــددة.20    كة بــ�ي نســانية المشــ�ت ي أنشــطة المنــارصة الإ

ي تركيــا عــام 2014 وتســعى للمشــاركة �ن
�ن

ي ســوريا.  21 
ي المنــارصة للدفــع نحــو حــل ســياسي �ن

ي للمســاهمة �ن
وأنــــشأ المبعــوث الخــاص وفريقــه غرفــة دعــم المجتمــع المــد�ن

وقراطيــة، رغــم  وح القــ�ي والمخــاوف الأمنيــة والقيــود الب�ي ن ي الشــتات بســبب الــ�ن
وتشــكلت معظــم هــذه الشــبكات والئتافــات �ن

ذلــك نجــد أنهــا حافظــت عــى جــزء مــن )أو معظــم( برامجهــا ودعمهــا داخــل ســوريا. لذلــك، لــم يتــم استكشــاف بنــاء تحالفــات 

ي وتجربتــه بعــد.
مماثلــة عــى المســتوى الوطــىن

https://weexist-sy.org/
https://weexist-sy.org/
https://snl.ngo/about/
https://snl.ngo/about/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2018/12/Syrian-CSO-Platform-FAQs_July-2018.pdf
https://cssrweb.org/en/
https://cssrweb.org/en/
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22  سيلباكار )2012(.

ي والديمقراطية.
. مركز المجتمع المد�ن ي السوري ل يقل أهمية عن أي وقت م�ن

ي والديمقراطية. )2018(. المجتمع المد�ن
23  مركز المجتمع المد�ن

تحديات المنارصة

ي تهــدد 
ــىت ــة  ال ــات العام ــارصة التحدي ي مجــال المن

ي الســوري �ن
ي تعرقــل عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــىت ــات ال تعكــس  التحدي

: ــىي ــا ي ــات الرئيســية فيم ــا ويمكــن تلخيــص التحدي وجودهــا وتقدمه

التحديات القانونية والسياسية والأمنية

ي تعرقــل عمــل 
شــكلت المخــاوف القانونيــة والأمنيــة، منــذ بدايــة الثــورة الســورية ومــا تاهــا مــن رصاع، التحديــات الرئيســية الــىت

وقراطيــة المطولــة وعــدم القــدرة عــى التســجيل  ي مجــال المنــارصة. وأعاقــت الإجــراءات الب�ي
ي وجهودهــا �ن

جهــات المجتمــع المــد�ن

ي لاأفــراد والمنظمــات بشــكل فــردي 
ضافــة إىل التهديــدات الأمنيــة، العمــل المــد�ن ي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية وخارجهــا بالإ

�ن

ي 
ذم منظمــات المجتمــع المــد�ن ي جميــع أنحــاء البــاد. ولــم يســفر تغــ�ي هيــاكل الحوكمــة وســلطات الأمــر الواقــع عــن تــ�ش

وجماعــي �ن

ــا.  ــا ومقارباته ــا واحتياجاته ــن أولوياته ــل أدت أيضــاً إىل تباي ي فحســب، ب
ــة الســورية عــى المســتوى الوطــىن ــات المجتمعي والمنظم

ي قــد تعمــل كقنــاة لجهــود المنــارصة الموحــدة، لمنظمــات المجتمــع 
ن الديمقراطيــة الــىت عــاوة عــى ذلــك، لــم يُتــح غيــاب القوانــ�ي

ي مجــال المنــارصة. ونظــراً لأن أعمــال المنــارصة تهــدف 
ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية إيجــاد بيئــة مشــجعة وآمنــة للعمــل �ن

المــد�ن

ــع  ي المجتم
ــة �ن ــات الفاعل ــة للجه ــف معادي ــالت مواق ــن الح ــ�ي م ي كث

ــة �ن ــلطات المحلي ــدول والس ــذ ال ــات، تتخ ــ�ي السياس إىل تغي

ــة  ــيطرة الحكوم ــق س ي مناط
ــجلة �ن ي المس

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــدت منظم ــات. 22 وُقي ــارصة أو الحم ي المن
ــارك �ن ي تش

ــىت ي وال
ــد�ن الم

ن  الســورية بأنشــطة غــ�ي خافيــة ممــا أســفر عــن هامــش ضئيــل أو معــدوم للعمــل عــى المنــارصة. وكذلــك تســبب انعــدام الثقــة بــ�ي

ي تحييــد عمــل المنــارصة 
ي الســوري عمومــاً وغيــاب التنــوع الســياسي وضعــف آليــات المشــاركة �ن

الســلطات المحليــة والمجتمــع المــد�ن

. ي
وتقليــص أنشــطته عــى المســتوى الوطــىن

التحديات المجتمعية والمفاهيمية 

اف بهــا مقاومــة. عــى ســبيل المثــال، ازدادت  ي ســوريا، قــد يواجــه قبــول جهــود المنــارصة أو العــ�ت
نظــراً لحداثــة مفهــوم المنــارصة �ن

ي الفضــاء العــام مــا يصعــب إطــاق حمــات منــارصة لحقــوق النســاء أو تشــجيعهن عــى بــدء أنشــطة 
القيــود عــى دور النســاء �ن

 ، ي
ضافــة إىل ذلــك، قــد تُفهــم المنــارصة أو يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تقديــم الخدمــات والدعــم المــادي والعيــىن المنــارصة وقيادتهــا. بالإ

ــاب فهــم واضــح لمفهــوم المنــارصة إىل  ي كثــ�ي مــن الحــالت عــن أهدافهــا وغاياتهــا الرئيســية. أدى غي
ــاىلي تبتعــد المنــارصة �ن وبالت

ي أعمــال 
ــة المــدى �ن ن المنــارصة والتواصــل ورفــع مســتوى الوعــي مــا جعــل دمــج الأنشــطة المتوســطة والطويل ــ�ي ن ب ــ�ي إلغــاء التمي

ي 
ي الوضــوح أو الشــفافية فيمــا يتعلــق بفهــم دور منظمــات المجتمــع المــد�ن

المنــارصة أمــراً بالــغ الصعوبــة. وكذلــك هنــاك نقــص �ن

غاثــة. وأدى ذلــك إىل  يــة أو أعمــال الإ ومنظمــات المجتمــع المحــىي وعملهــا الجمعــي الــذي ل ينبغــي أن يقتــرص عــى الأعمــال الخ�ي

ي وأدواره ومهامــه المختلفــة.23  
ي وغيــاب الوعــي بمفهــوم المجتمــع المــد�ن

عرقلــة ترســيخ دور المجتمــع المــد�ن
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ق الأوسط ي حرب الأجندات المتضاربة. مركز كارنيغي لل�ش
ي السوري استقاله �ن

. )2020(. كيف فقد المجتمع المد�ن ي
24  الع�ش

ي والمنظمــات المجتمعيــة مــن خدمــة المجتمــع إىل خدمــة 
ن وغايــات منظمــات المجتمــع المــد�ن يُعتقــد أن المنــارصة قــد تحــول تركــ�ي

ي جميــع أنحــاء 
ي والمنظمــات المجتمعيــة �ن

ن منظمــات المجتمــع المــد�ن ن مــا يخلــق تباعــداً بــ�ي المصالــح السياســية أو أجنــدات المانحــ�ي

ي مجــال المنــارصة.
كة وإنتــاج معرفــة تراكميــة متواصلــة �ن البــاد ويعيــق إيجــاد مصلحــة مشــ�ت

التحديات المؤسساتية  والتمويلية

ي أدرجــت 
ــىت ــل مــن المنظمــات ال ــة الســورية، باســتثناء عــدد قلي ي والمنظمــات المجتمعي

ــة منظمــات المجتمــع المــد�ن تفتقــر غالبي

ــال   ــام بأعم ــة للقي ــاتية المطلوب ة المؤسس ــ�ب ــة والخ ي ــة والب�ش ــوارد المالي ــة والم ــدرة التنظيمي ــه، إىل الق ــار عمل ي مس
ــارصة �ن المن

ي مجــال أعمــال المنــارصة بحــد ذاتهــا فحســب، بــل يمتــد نقــص القــدرة المعرفيــة 
المنــارصةا. ول نجــد الفتقــار إىل القــدرة المعرفيــة �ن

ــاً  ــة  تحدي ة التقني ــزال افتقــار الخــ�ب ــق تقــدم أعمــال المنــارصة. ول ي ــة، مــا يعي ن ذات الصل ــ�ي ليشــمل بعــض الموضوعــات والقوان

ــط  ــدى المتوس ــى الم ــات ع ــ�ي السياس ــدوىلي وتغي ي وال
ــىن ــام الوط ــذب الهتم ــي وج ــادة الوع ــى زي ــادرة ع ــات ق ــاج حم ــق إنت يعي

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية إجــراء البحــوث المطلوبــة وأخــذ 
والطويــل. وكذلــك ل يمكــن لكثــ�ي مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي تخــدم أعمــال المنــارصة الخاصــة بهــا.
العينــات والســتبيانات الــىت

ي الســنوات القليلــة الماضيــة، ويرافقــه تفاقــم القيــود الماليــة ومحاولــة البنــوك تجنــب 
نســانية الســورية �ن يتضــاءل تمويــل الأزمــة الإ

اً هائــاً عــى التمويــل.  المخاطــر الناجمــة عــن العقوبــات المختلفــة المفروضــة عــى ســوريا. وحملــت جائحــة كورونــا بدورهــا تأثــ�ي

ــث لوحــظ  ، حي ن ــة المانحــ�ي ــم يحــظ بعــد بأولوي ي ســوريا ل
ــة �ن ــة والوطني ــارصة المحلي ــود المن ــل جه ــك، أن تموي ــن ذل والأهــم م

ي وتســييس  ي بروكســل. وأدى العتمــاد عــى التمويــل الأجنىب
ن �ن ي المناســبات الدوليــة مــن قبيــل مؤتمــرات المانحــ�ي

الدعــم بشــكل أكــ�ب �ن

ي الســــــوري إىل أدوات تنفيــذ أجنــدات خارجيــة وجعلهــا أقــل ظهــوراً وجــرأة.  24   
المســاعدات إىل تحويــل جهــات المجتمــع المــد�ن

ي خاصــة مــع 
ي خضــم هــذه العتماديــة والأجنــدات المتضاربــة، أصبــح مــن الصعــب بــذل جهــود منــارصة عــى المســتوى الوطــىن

�ن

غياب هوية )هويات( وطنية سورية موحدة. . 
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ي المنارصة متعددة المستويات. كورديد. 
ن �ن 25  فان ويسيل. )آذار/مارس 2021(. الربط والتوط�ي

26  مركز الحوار السوري )2021(.

27  المصدر السابق

28  منتدى ZDF )نيسان/أبريل 2021(. حاجة ل غىن عنها لنفس جديد.

ي
ن المحلي والوط�ن ي المنارصة عل المستوي�ي

التشبيك �ن

ي مجــال المنــارصة عــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة المختلفــة أمراً أساســياً لتعزيــز دعم هذه المســتويات 
يعــد العمــل �ن

 ، ي
ن أن المنــارصة عــى المســتوى الــدوىلي تهــدف إىل تقديــم مســاهمة إيجابيــة عــى المســتوى الوطــىن ي حــ�ي

فيمــا بينهــا بشــكل منتــج. �ن

ــتويات  ــى المس ــارصة ع ــاً للمن ــدوره دعم ــول( ب ــات والحل ــا والحتياج ــم القضاي ــ�ب تقدي ي )ع
ــىن ــتوى الوط ــى المس ــل ع ــر العم يوف

ي وبنــاء روابــط داخــل البلــد مــن 
الدوليــة.  25  يتطلــب فهــم الســياق الســوري مزيــداً مــن الجهــد والعمــل عــى المســتوى الوطــىن

ن  ات والمهــارات بــ�ي ي جهــود المنــارصة يوفــر مزيــداً مــن النفــوذ ويســمح بتكامــل الخــ�ب
أجــل المنــارصة. ومــن المعــروف أن التشــبيك �ن

عيــة ومصداقيــة أنشــطة المنــارصة ويجمــع منظمــات  ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية. كمــا أنــه يزيــد �ش
منظمــات المجتمــع المــد�ن

كة. ويســاعد  ي والمنظمــات المجتمعيــة ذات المجــالت والهتمامــات المختلفــة للعمــل عــى تحقيــق الأهــداف المشــ�ت
المجتمــع المــد�ن

يــة والماليــة وتأمينهــا.  26  ي المنــارصة عــى الوصــول إىل جمهــور أوســع والتأثــ�ي عــى صانعــي القــرار وتوحيــد المــوارد الب�ش
التشــبيك �ن

ات المطلوبــة. مــع ذلــك، قــد يصعــب  كمــا يفتــح هــذا التشــبيك فــرص روابــط جديــدة أمــام حمــات المنــارصة ويــ�ع مــن التغيــ�ي

ي عمليــة صنــع القــرار وإنشــاء 
ي الشــبكات �ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة الأعضــاء �ن
ضمــان مشــاركة جميــع منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي المنــارصة طويلــة 
هيــكل واضــح مفيــد لتقســيم العمــل وتقاســم المســؤوليات. 27 قــد تكــون عمليــات التشــبيك وتشــكيل الئتافــات �ن

اتبيــة مــا يــؤدي إىل تنــازلت غــ�ي متكافئــة بشــأن الأولويــات والأســاليب. ولذلــك،  أ مــن الســلطة وال�ت جــداً وتــؤدي إىل نصيــب غــ�ي متــكا�ن

ــات  ك والقــدرات والأولوي ــب مــع الفهــم المشــ�ت ــاً إىل جن ن جنب ــ�ي ــاً وتواصــاً فعال ي تعاون
ــب التشــبيك عــى المســتوى الوطــىن يتطل

ات عــى المــدى المتوســط والطويــل. اتيجي للتأثــ�ي عــى الــرأي العــام وإجــراء تغيــ�ي كة والأهــم مــن ذلــك كلــه الصــ�ب الســ�ت المشــ�ت

ي ومنظمــات 
كمــا ذكــر ســابقاً، تــم إنشــاء العديــد مــن الشــبكات والمنصــات منــذ عــام 2011 لدعــم عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

المجتمــع المحــىي الســورية والتنســيق فيمــا بينهــا. رغــم ذلــك، قــد ل تكــون اســتمرارية هــذه الشــبكات والمنصــات وأهدافهــا طويلــة 

ي والمنظمــات 
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن اتهــا واضحــة دائمــاً. يخلــق الهيــكل التمويــىي للمســاعدات منافســة حــادة بــ�ي الأمــد وتأث�ي

ضافــة إىل ذلــك، يتطلــب تنســيق  المجتمعيــة الســورية عــى المــوارد المحــدودة مــا يعيــق التنســيق لتوحيــد جهــود المنــارصة. بالإ

ي والمنظمــات المجتمعيــة عملهــا الفــردي 
المنــارصة والتواصــل وقتــاً ومــوارد إضافيــة، وبالتــاىلي قــد تعــد منظمــات المجتمــع المــد�ن

أكــ�ش كفــاءة وأكــ�ش وضوحــاً. وأدت هــذه المنافســة، جنبــاً إىل جنــب مــع الديناميــات الهيكليــة للمســاعدات، إىل بــروز عــدد قليــل  مــن 

ي لديهــا إمكانيــة الوصــول إىل التمويــل والمــوارد، وبالتــاىلي خلــق تراتبيــة وديناميــات ســلطة 
ي الســورية الــىت

منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة. وأدى الفتقــار إىل آليــات نقــل المعرفــة، خاصــة مــع إدخــال 
غــ�ي متوازنــة داخــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

مفاهيــم جديــدة للمنــارصة، إىل خلــق ســلوك نخبــوي واعتمــاد مفــرط عــى الأفــراد وتجاهــل القــدرات والمعرفــة التنظيميــة. 28 ولكــن 

ــم الدعــم  ــل إىل تقدي ي تســعى دون كل
ــىت ي الســورية ال

ــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن ــك ل ينتقــص مــن دور ومســاعي العدي ذل

لمنظمــات المجتمــع المحــىي الأصغــر والفــرق والمبــادرات التطوعيــة. 
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ي 
ي والمخــاوف الأمنيــة إىل تشــكيل أولويــات واحتياجــات ومســاحات آمنــة مختلفــة لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

أدى التفــرق الجغــرا�ن

. وتتمتــع الجهــات الفاعلــة  ي
والمنظمــات المجتمعيــة الســورية، مــا أعــاق العمــل عــى حمــات منــارصة موحــدة عــى المســتوى الوطــىن

ــا  ــي تمتعه ــن الطبيع ــاىلي م ــي، وبالت ــج التنظيم ــات والنض ة والمؤه ــ�ب ــن الخ ــة م ــتويات مختلف ــوري بمس ي الس
ــد�ن ــع الم ي المجتم

�ن

ضافــة إىل ذلــك، يتطلــب عمــل المنــارصة أدوات  ام والمســؤولية تجــاه أعمــال المنــارصة. بالإ ن بمســتويات مختلفــة مــن الفهــم واللــ�ت

ورة الهــدف الرئيــ�ي لــكل منظمــة أو احتياجاتهــا الســلوكية. متباينــة ل تخــدم بالــرصن

ة وســلطات الأمــر الواقــع والعزلــة الجغرافيــة عــى مــدار الســنوات العــ�ش الماضيــة بنقــص  وتســبب كل مــن هيــاكل الحوكمــة المتغــ�ي

ي جميــع أنحــاء ســوريا. 
ي ســياقات محليــة مختلفــة �ن

ي المعرفــة حــول القضايــا الأمنيــة والقانونيــة والجتماعيــة والقتصاديــة �ن
واضــح �ن

عــى ســبيل المثــال، خرجــت بعــض أجــزاء البــاد مثــل شــمال غــرب ســوريا عــن ســيطرة الحكومــة الســورية منــذ 2012 و2013، مــا 

اتيجيات  ي والســ�ت
ن شــمال غــرب ســوريا ومناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية حــول المســار المــد�ن ي تبــادل المعرفــة بــ�ي

أدى إىل نقــص �ن

. يُعــد  ي مجــال المنــارصة عــى المســتوى المحــىي
ي �ن

ي مــن ممارســة عملهــا المــد�ن
ــن جهــات المجتمــع المــد�ن ي تمكِّ

البديلــة والأدوات الــىت

اع عوامــل أساســية لبنــاء أعمــال منــارصة شــاملة وتطويــر  ن كــ� القوالــب النمطيــة المعياريــة وفهــم ديناميــات الأمــن وتحليــل الــ�ن

ة باســتمرار مــع نقــص الخيــارات والبدائــل السياســية  ضافــة إىل ذلــك، ل بــد مــن فهــم الديناميــات المتغــ�ي كة. بالإ المصالــح المشــ�ت

ن بــدل الســلطات المفروضــة. هــذه المعرفــة المحــدودة، أو غيابهــا، بشــأن الســياقات المحليــة  ي تتوافــق مــع تطلعــات المدنيــ�ي
الــىت

ي بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، ف  بــل تســببت 
ي المجتمــع المــد�ن

المختلفــة وتطوراتهــا لــم تــؤد فقــط إىل عمــل الجهــات الفاعلــة �ن

ــة  ك بغي ــر جــدول أعمــال وفهــم مشــ�ت . كمــا أعاقــت القــدرة عــى تطوي ــدوىلي ي وال
ن الوطــىن ــل عــى المســتوي�ي ــك بســوء التمثي كذل

 . ي
ن المحىي والوطىن امتاك وقيادة أنشطة المنارصة عى المستوي�ي

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية ليســت عمليــة ول 
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن ون بــأن أعمــال المنــارصة بــ�ي يجــادل كثــ�ي

ــود  ــدة لحشــد الجه ــا فري ــة لكنه ــ�ي مرئي ــاك فرصــة غ ــك، هن ــم ذل ــورة ســابقاً. رغ ــة المذك ــات المختلف مستحســنة بســبب التحدي

ــث ســيوفر  . حي ي
ــى المســتوى الوطــىن ــارصة ع ــات المن ــادة حم كة وقي ــى القواســم المشــ�ت ــاء ع ــة للبن اتيجيات بديل وإيجــاد اســ�ت

ن يتوفــر الوقــت والتخطيــط والمــوارد  ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية ثــراًء لعملهــا الجماعــي حــ�ي
تنــوع منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة 
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن ن يســتند التضامــن والثقــة والتنســيق بــ�ي ي حــ�ي

الماليــة واللوجســتية الازمــة. �ن

ي يوفــران إحساســاً بملكيــة 
ي والتوجهــات والتفضيــات السياســية، إل أن التنــوع والعمــل عــى المســتوى الوطــىن

إىل التوزيــع الجغــرا�ن

ي قيــام التجمعــات المســتندة إىل الــولءات العرقيــة 
ضافــة إىل ذلــك، تمنــع المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن لحمــات المنــارصة. بالإ

هــا فرصــة لتشــكيل ولء  ي والمنظمــات المجتمعيــة نظــراً لتوف�ي
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن أو الجندريــة أو الجغرافيــة أو الحزبيــة بــ�ي

ي والمنظمــات المجتمعيــة تنــوع ســوريا 
ي لمنظمــات المجتمــع المــد�ن جمعــي لحمــات المنــارصة واحتياجاتهــا. ويعكــس التنــوع الــ�ش

ي الدولــة: المســتوى المتنــوع مــن التعــرض للُبــىن  
يــة والريفيــة �ن ن المناطــق الحرصن قبــل عــام 2011 إىل حــد مــا ويمثــل العاقــة بــ�ي

والمفاهيــم الجديــدة والمعرفــة النوعيــة المختلفــة وتهميــش وعزلــة المناطــق الريفيــة.
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ن تتوفر  ك حــ�ي ي العمــل والتنســيق بشــكل مشــ�ت
ي والمنظمــات المجتمعيــة الرغبــة والنيــة �ن

لــدى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ن

بيئــة مواتيــة لســد الثغــرات وكــ� العزلــة الحاليــة. لــم يتولــد الفتقــار إىل المعرفــة الســياقية المتبادلــة دومــاً نتيجــة قلــة الهتمــام 

ي كثــ�ي مــن الحــالت بســبب الظــروف الجتماعيــة والقتصاديــة الصعبــة حيــث تكافــح منظمــات 
أو الســتقطاب الخالــص. بــل نشــأ �ن

ي جميــع أنحــاء البــاد مــن أجــل البقــاء وتلبيــة احتياجاتهــا الفرديــة والتنظيميــة 
ي والمنظمــات المجتمعيــة المختلفــة �ن

المجتمــع المــد�ن

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية كســلوك وممارســة 
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن ي المنــارصة بــ�ي

الأساســية. يجــب اعتمــاد التشــبيك �ن

ي حد ذاتها. 
ي عى الشبكات �ن

تنظيمية بغض النظر عن إضفاء الطابع المؤسسا�ت

وبمــا أن المنــارصة تتطلــب إجــراءات �يعــة ومنســقة، يمكــن لهيــاكل صنــع القــرار العمــل ضــد نجــاح جهــود المنــارصة. 29 تطــرح 

ي ســوريا، 
ــاع القــرار �ن ي ســوريا عــدة أســئلة حــول مــن هــم صن

ي �ن
ي المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن

جهــود المنــارصة والتشــبيك �ن

ي يمكــن لهــا دعــم جهود 
، ومــا هــي هيــاكل صنــع القــرار المتاحــة الــىت ي

ن المحــىي والوطــىن وكيفيــة تحديــد صنــاع القــرار عــى المســتوي�ي

ــة  ــدات أمني ي ويفــرض تهدي
ضافــة إىل ذلــك، قــد يــرصن الســعي إىل الظهــور بعمــل المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن المنــارصة. بالإ

ة، وبالتــاىلي ل ينبغــي أن يكــون الظهــور المحــور الرئيــ�ي لأنشــطة المنــارصة. خطــ�ي

29  فان ويسل )2021(.
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ي والديمقراطية )2018(
30  مركز المجتمع المد�ن

31 مركز الحوار السوري )2021(.

اتيجية المنارصة، وتكاليفها، وآثارها اس�ت

اتيجيات مختلفــة وفهمــاً مختلفــاً وأولويــات مختلفــة. حيث يعيق غيــاب التوافــق والثغرات  تتطلــب الســياقات المحليــة المختلفــة اســ�ت

. غالبــاً مــا  ي
ن المحــىي والوطــىن ن موضــوع المنــارصة وهويــة المنظمــة ومســار العمــل أعمــال المنــارصة ونجاحهــا عــى المســتوي�ي بــ�ي

ن للعمــل الجماعــي عــى  ام المطلوبــ�ي ن ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية الوقــت والمــوارد واللــ�ت
تفتقــر منظمــات المجتمــع المــد�ن

حمــات المنــارصة مــا يــؤدي إىل توقعــات تفــوق واقــع القــدرات التنظيميــة والمؤسســية والمــوارد الماليــة واللوجســتية.

ي ســوريا هشــاً وعفويــاً وغــ�ي مخطــط وغالبــاً مــا يحــدث كــرد فعــل عــى تصعيــد عســكري مــا. ونجــده 
لطالمــا كان عمــل المنــارصة �ن

ــات والحتياجــات نفســها. شــّكل النقــص  ــاع عــن الأولوي ــات للدف ن المنظم ــ�ي ــة المــدى والتنســيق ب اتيجيات طويل ــر إىل الســ�ت يفتق

اً لأولويــات المنــارصة الموحــدة. ويعيــق  ي الســوري 30 تحديــاً كبــ�ي
ي عمــل المجتمــع المــد�ن

ي التخطيــط وتحديــد الأولويــات �ن
العــام �ن

ي مجــال 
ة �ن غيــاب هيــاكل صنــع القــرار الواضحــة، والفتقــار إىل آليــات تمويــل مســتمرة ومســتدامة ونقــص القــدرات الفنيــة والخــ�ب

ي ســوريا 
اتيجية. بشــكل عــام، لــم يكــن لحمــات المنــارصة �ن المنــارصة تنميــة خطــط طويلــة المــدى للمنــارصة وتنميــة أهميتهــا الســ�ت

ي جــذب جماهــ�ي جديــدة وركــزت عــى رفــع مســتوى الوعــي.  31
اتيجية أو أهــداف واضحــة و فشــلت �ن أدوات ضغــط أو اســ�ت

ــوال داخــل ســوريا  ــل الأم ــة وتحوي ــود المالي ــزال القي ــات. ل ت ي العاق
ــارصة عــى الأدوات والســتثمار �ن ــة أنشــطة المن ــد تكلف تعتم

ي والمنظمــات المجتمعيــة الســورية بتحديــات إضافيــة. 
والتدقيــق المطلــوب لاأفــراد والمنظمــات تثقــل منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــك،  ــح للمنظمــة نفســها. والأهــم مــن ذل ــل متعــدد مــن نفــس المان ــة الحصــول عــى تموي ــة صعوب ــة الموازن ــا تضاعــف رصام كم

ي جميــع أنحــاء 
ي مختلــف المناطــق �ن

ي وتوحيــد التكاليــف اللوجســتية �ن
يصعــب التخطيــط لأنشــطة المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن

البــاد.

ه عــى المــدى المتوســط والبعيــد. ويتــم تحديــد تأثــ�ي  اتيجي ويســتغرق وقتــاً لتحقيــق تأثــ�ي يحتــاج عمــل المنــارصة إىل صــ�ب اســ�ت

ــة مــع  ــا تتشــابك المصداقي ــة. كم ــ�ي عــ�ب القــدرة عــى المتابعــة والســتجابة لاحتياجــات المحلي ــارصة إىل حــد كب ــة المن ومصداقي

ي والمشــاركة. ــر عــى المنــارصة والدعــم الشــعىب تقديــم الخدمــات والدعــم المــادي الــذي يؤث

ي كثــ�ي مــن الحــالت ل تثمــر 
غالبــاً مــا تنفــذ أنشــطة المنــارصة محليــاً عــى نطاقــات ضيقــة، وبالتــاىلي ل نجــد نتائــج قابلــة للقيــاس و�ن

ي مجــال المنــارصة، هنــاك رغبــة حقيقيــة وحاجــة 
اكميــة �ن عــن تأثــ�ي مبــا�ش أو ملحــوظ. رغــم القيــود المســتمرة ونقــص المعرفــة ال�ت

. رغــم ذلــك، يجــب مواصلــة استكشــاف المقاربــات العمليــة  ي
ي مجــال المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن

وأســباب للعمــل الجماعــي �ن

. ي
وأفضــل الأدوات للمنــارصة الجمعيــة عــى المســتوى الوطــىن
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توصيات 

ن ووكالت الأمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية   مجتمع المانح�ي

الهياكل والمعرفة والقدرات التقنية  

ي بهــدف 
ي الحــوار الوطــىن

ــة �ن ــارصة والمشــاركة الفعال ــال المن ــام بأعم ي الســوري للقي
ــد�ن ــع الم ــة للمجتم ــاكل المحلي ــز الهي 1. تعزي

كة. ــات المشــ�ت ــح العــام والأولوي ــة الصال خدم

. ي
ي السوري للقيام بأنشطة المنارصة عى المستوى الوطىن

امجية للمجتمع المد�ن 2. تعزيز التنمية التنظيمية والقدرات ال�ب

ــز  ــة والعمــل عــى تعزي ي والمنظمــات المجتمعي
ي منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــارصة �ن ــة لفــرق المن ــاء المعرفــة والقــدرات الفني 3. بن

ــة. ي والمنظمــات المجتمعي
ــدى منظمــات المجتمــع المــد�ن ــة ل ــة التنظيمي ــاج القــدرات المعرفي وإدم

اتيجي متســق وطويــل الأمــد، وتقديــم المشــورة، ونــ�ش التعلــم بالممارســة لدعــم المنــارصة عــى المســتوى  4. توفــ�ي تدريــب اســ�ت

. ي
الوطــىن

ي تســعى لتحقيــق أهــداف واضحــة متوســطة وطويلــة الأمــد 
ن تمويــل طويــل الأمــد مخصــص لأنشــطة المنــارصة الوطنيــة الــىت 5. تأمــ�ي

وتضمــن المرونــة والهيــاكل الديناميكيــة والتكيــف مــع الحتياجــات المفاجئة.

ن  ي والمنظمــات المجتمعيــة وتحفــ�ي
ن منظمــات المجتمــع المــد�ن ن المســاحة والمــوارد والوقــت لاجتماعــات وبنــاء الثقــة بــ�ي 6. تأمــ�ي

. ي
المزيــد مــن أنشــطة المنــارصة لكــ� العزلــة الجغرافيــة عــى المســتوى الوطــىن

القدرات البحثية والتحليلية  

ي والمنظمــات المجتمعيــة بغيــة إجــراء الدراســات والتحليــل واســتطاعات 
7. بنــاء القــدرات البحثيــة لــدى منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي تخــدم حمــات المنــارصة عــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة المختلفــة.
الــرأي وتطويــر أدوات التقييــم الــىت

ــة  ــتويات المحلي ــى المس ــ�ي ع ــداث التغي ــتويات لإح ــددة المس ــارصة متع ــط المن ــة رب ــارصة وكيفي ــال المن ي مج
ــث �ن ــم البح 8. دع

. ن ي الســوري والمنــارصة ودور مجتمــع المانحــ�ي
ي القضايــا المتعلقــة بالمجتمــع المــد�ن

والوطنيــة والدوليــة ولســد الثغــرة المعرفيــة �ن
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ي 
ي الســوري عــى المســتوى المحــىي والوطــىن

ي المجتمــع المــد�ن
9. دعــم رســم خرائــط حمــات المنــارصة وأنشــطة الجهــات الفاعلــة �ن

، وإتاحــة هــذه الخرائــط وإيضاحهــا لســتخاص الــدروس المســتفادة مــن هــذا العمــل واســتخدامها. والــدوىلي

ــة  ــازة ملكي ــا حي ي تخوله
ــىت ــل ال ــأدوات البحــث والتحلي ــة الســورية ب ــات المجتمعي ي والمنظم

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــد منظم 10. تزوي

. ي
ي جميــع المراحــل والوكالــة عليهــا، وتطويــر طــرق مختلفــة لعمــل المنــارصة الجماعيــة عــى المســتوى الوطــىن

أنشــطة المنــارصة �ن

ي السوري
جهات المجتمع المد�ن

دماج والضغط    الإ

ي الأولويات التنظيمية وجعل عمل المنارصة من أساسيات كل برنامج أو خدمة مقدمة.
1. دمج حمات المنارصة �ن

اتيجي  ي التخطيط الســ�ت
اتيجيات �ن اتيجيات حشــد التأييــد عــى المــدى المتوســط والطويــل وضمان تنفيــذ هــذه الســ�ت 2. تطويــر اســ�ت

الشــامل للمنظمة.

ــم  ــة إىل دع ــل الدولي ي المحاف
ن �ن ــع المانحــ�ي ــع مجتم ي الســوري لدف

ــد�ن ــع الم ي المجتم
ــة �ن ــات الفاعل ــ�ي الجه ــن تأث 3. الســتفادة م

ات  ات الناجحــة ذات الصلــة كلمــا أمكــن ذلــك. وتبــادل الخــ�ب ي وجلــب الخــ�ب
المزيــد مــن أعمــال المنــارصة عــى المســتوى الوطــىن

. ي
ــارصة عــى المســتوى الوطــىن ــل لدعــم أنشــطة المن ــادة تخصيــص التموي ــدوىلي لزي ودفــع المجتمــع ال

الثغرات والجهود الجماعية 

ي وخطــة العمــل 
ــح الأهــداف والجــدول الزمــىن ــة وتوضي ــه الحمــات ذات الصل ي توجي

ــد احتياجــات المجتمــع والثغــرات �ن 4. تحدي

. ي
ــة لأي عمــل منــارصة عــى المســتوى الوطــىن المطلوب

ك للعمــل  ي والمنظمــات المجتمعيــة وإعــادة اكتشــاف الهــدف المشــ�ت
5. فهــم رأس المــال الجتماعــي لمنظمــات المجتمــع المــد�ن

اء. ات الفرديــة والتنظيميــة والســياق والقــدرات والخــ�ب ن أهــداف المنــارصة والخــ�ب بشــكل جماعــي والتوفيــق بــ�ي

ي 
ي المجتمــع المــد�ن

ي تعمــل عليهــا الجهــات الفاعلــة �ن
6. رســم خريطــة لجميــع حمــات وأنشــطة المنــارصة الفرديــة والجمعيــة الــىت

ي أو مســار عملهــا أو مــكان تســجيلها منــذ عــام 2011.
الســوري، بغــض النظــر عــن حجمهــا أو موقعهــا الجغــرا�ن
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ي 
ــة �ن ن الجهــات الفاعل ــ�ي ــات ب ــاء العاق ــادة( بن ي استكشــاف و)إع

ي تســاهم �ن
ــىت ــة ال ــات الجمعي ن التوقعــات والعملي ــ�ي ــق ب 7. التوفي

ــة المســتقلة.  ــا الوطني ــا وإجراءاته ــر أجنداته ، وتطوي ي
ــد�ن ــع الم المجتم

ــى  ــاون والتنســيق ع وري للتع ــرصن ــاء الأســاس ال ــة لبن ــرص المحتمل ــة للف ــا وإعطــاء الأولوي كة وتنميته ــح المشــ�ت ــاد المصال 8. اعتم

. ي
ــة عــى المســتوى الوطــىن ــارصة الفعال ــل عــى المن ــة والمشــاركة للعم ــادل والثق ام المتب أســاس الحــ�ت
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