املرصد الدولي للجمعيات والتنمية املستدامة
ّ
 تشكل املرصد في مارس  ،2015وهو ينشط وفق أحكام املرسوم عدد  88املؤرخ في  24سبتمبر .2011 يحترم مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية واملساواة وحقوق اإلنسان. رسالته الدفاع عن التنظم املدني املؤطر ،وعن حرية تكوين الجمعيات ،وممارسة األنشطة املدنية ،واملساهمة في نشر ثقافة العملالجمعياتي ،والدفاع عن مسار تنموي مستديم ،يحافظ على حقوق األجيال القادمة ،كما يعمل املرصد على رفع الوعي العام بقيم
االنخراط والعمل ضمن أطر املجتمع املدني.

من أعمال املرصد
إعداد التقارير الدورية حول حالة املجتمع املدني بتونس.
• رصد تطور املجتمع املدني بتونس والدفاع عن مكوناته.
• تنظيم أيام علمية ودراسية مختلفة ومتنوعة لفائدة الجمعيات.
• إصدار البيانات والتقارير املوجهة للرأي العام ،واملتعلقة بمناشط املجتمع املدني ،وفعالياته ،والصعوبات التي تعترض مكوناته ،ومن
أهم هذه اإلصدارات:
** تقرير سنوي حول وضع املجتمع املدني لسنة  ،2015وهو أول تقرير يصدر بخصوص املجتمع املدني في تونس..
وأمكن للمرصد ،تقديم هذا التقرير ،على هامش الدورة  31ملجلس حقوق اإلنسان بجينيف في مارس .2016
** تقريران حول حالة املجتمع املدني بتونس خالل سنة  ...2016واملرصد يعكف حاليا ،على إصدار تقريره الخاص بسنة ..2017

وللمرصد الدولي للجمعيات والتنمية املستدامة ،هياكل ومراصد مهمة ،من بينها:
مرصد البيانات :يقوم بتجميع البيانات املنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،خصوصا تلك املتعلقة
بتأسيس الجمعيات والشبكات ،وعرضها في شكل بيانات إحصائية ،بعد إرفاقها بتعاليق قانونية وحقوقية..
املرصد التشريعي :يتولى مهمة رصد جميع النصوص التشريعية ذات العالقة بالجمعيات ،ثم تجميعها وتبويبها
ونشرها ،مرفوقة بتوضيحات وتعاليق قانونية ،بغاية تبسيط النصوص القانونية بالنسبة للجمعيات..
• مرصد االنتهاكات :يعنى بمتابعة االنتهاكات واملضايقات التي تتعرض لها الجمعيات ونشطاء املجتمع املدني.

من أهم شراكات املرصد:
ـ املركز الدولي لقوانين منظمات املجتمع املدني
ـ املفوضية السامية لحقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة

املبادرة واالستجابة الواسعة...
يشتغل املرصد الدولي للجمعيات والتنمية املستدامة ( ،)OASDIمنذ فترة ،على جمع شتات الجمعيات العاملة في حقل
املجتمع املدني ،بغاية تنظيم هذه القوة الرمزية الجديدة ،لكي ّ
تتحول إلى قوة ضغط حقيقية في املشهد الوطني ،وضمن أطر
املجتمع املدني والقوانين التي تنظمه.
لذلك ،وانطالقا من شهر نوفمبر  ،2017بادر املرصد الدولي على صفحته الرئيسية ،بدعوة جمعيات ومنظمات املجتمع
املدني في تونس ،لتسجيل أسمائها وهوياتها ،لتنظيم مؤتمر ،تحضره الفعاليات املؤلفة للمجتمع املدني.
أدرك املرصد الدولي ،حساسية السياق التونس ي الدقيق ،في هذه املرحلة االنتقالية التي تمر بها بالدنا ،والظروف
واملناخات التي تتحرك فيها الجمعيات ،سواء كانت مناخات قانونية أو لوجستية أو حقوقية ،وعزم مناشط املجتمع املدني،
باختالف هوياتها الفكرية والثقافية ،وتنوع مشاربها االجتماعية ،على تعزيز مسار االنتقال الديمقراطي ،وحماية الحريات،
والوقوف صفا واحدا من أجل إعالء حقوق اإلنسان ،ومنع املساس بها ،باعتبارها الضمانة األساسية لتحصين
الديمقراطية ،ودولة القانون ،وحرية التنظم...
لذلك ،ومن أجل رسم معالم مجتمع مدني قوي ومؤطر ومنظم ومنسجم ،ارتأى املرصد الدولي ،تقديم هذه املبادرة،
األولى من نوعها في تاريخ املجتمع املدني في بالدنا ،حتى ال يكون االنتقال الديمقراطي بكلفة باهظة :هي الحقوق والحريات
واملجتمع املدني ذاته..
والحقيقة ،أن االستجابة لهذا االستحقاق ،كانت كبيرة وواسعة ،فاقت كل التوقعات ،األمر الذي ّ
حول املبادرة من رغبة،
إلى حاجة أساسية في نسيجنا املدنيّ ،
املتأهب لوضع ،أكثر تنظما وأقوى من الناحية القانونية ،صمام كل فعل اجتماعي..
وفي فترة ال تزيد عن أسبوع واحدّ ،
سجلنا نحو  900جمعية تنشط في املجاالت الحقوقية والبيئية والتنمية املستدامة...
ومن بين هذه الجمعيات نذكر:
ـ جمعية حق ومواطنة
 جمعية العدالة و رد االعتبار جمعية نخوة للمرأة واألسرةـ عتيد
 جمعية الكرامة وشغل املركز التونس ي املتوسطي -جمعية التنمية واالصالح االجتماعي

 االتحاد الوطني للمرأة التونسية املرصد الدولي لحقوق اإلنسان منظمة العفو الدوليةمرصد املنستير الحضري
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقاإلنسان
 -املرصد الدولي للحقوق والحريات

ـ مركز الكواكبي
 جمعية حقوقيون املنظمة الدولية ملكافحة الفساد مرصد صفاقس الحضري املرصد التونس ي للتعليم العاليوالبحث العلمي
 -جمعية أفق للتنمية

 استشراف وتنمية الجمعية التونسية للعمل البلدي جمعية متطوعون في خدمة الحمايةاملدنية
 صوت الشباب العربي جمعية املستثمرين الشبان رابطة الناخبات التونسيات الجمعية التونسية لحقوق الطفل جمعية التواصل والتبادل الثقافيالدولي
 جمعية نساء تونسياتجمعية الفكر والثقافه الكونيه
الجمعية التونسية للصحة النفسية.
جمعية شكري بلعيد لالبداع و الفنون
جمعية الخضراء للمواطنة و السالم.
جمعية التنمية و الدراسات
االستراتيجية
اإلئتالف املدني الصالح املنظومة
التربوية
الجمعية الوطنية للثقافة و الترفيه.

عشاق الركح
ـ جمعية حوار
ـ دمج للعدالة واملساواة
 إيجابيون بال حدود الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية جمعية بيئة وتنمية من أجل النهوضبالحوض املنجمي بالرديف
 جمعية امناء تونس ملراقبة التنمية والديمقراطية
ـ جمعية الشفافية أوال
ـ الشبكة التونسية للثقافة
 منتدى املعرفة منظمة قادة املستقبل الدولية الشبكة التونسية النشيطة للمواطنةاملستديمة
 املنظمة الوطنية حركة شبابالجمهورية
 االتحاد العام التونس ي للطلبة جمعية املرأة املعاصرة وطفل الغد الهالل االحمر التونس ي جمعية القلب االخضر التونس ي املنظمة الدولية للقيادات الشبابيةـ جمعية أزرقنا الكبير
 -الجمعية التونسية للحوكمة املحلية

 مركز التفوق للتكوين و التنميةـ مرصد شاهد ملراقبة االنتخابات ودعم
التحوالت الديمقراطية
 الرابطة التونسية للتسامح جمعية نساء تونس الحديثةـ مراقبون
ـ عين تونس
 عمادة املحامين عمادة املهندسين الجمعية التونسية لالقتصاداإلسالمي
 بوصلةـ مرصد املواطن لإلعالم
 االتحاد التونس ي للفالحة والصيدالبحري
ـ الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية
 املنظمة التونسية للتنمية االجتماعية القطب املدني للتنمية وحقوقاإلنسان
 مرصد أوفياء أنا يقظ مرصد شاهد جمعية الترفيه الشبابي والرياض ي -جمعية شباب بال حدود تونس ()JSF

اإلطار العام للملتقى
بمناسبة ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
يدعو املرصد الدولي للجمعيات والتنمية املستدامة،
كل الفاعلين واملهتمين بالشأن املدني في تونس ،لحضور ملتقى :

"املجتمع املدني وتحديات التنمية املستدامة"
وذلك يوم األحد  10ديسمبر 2017
بقاعة  / ArenaTunisالبحيرة ـ تونس

بداية من التاسعة صباحا ....إلى الواحدة والنصف بعد الزوال
يلتئم هذا امللتقى  /املؤتمر ،وتونس ّ
تتهيأ إلحياء الذكرى السابعة للثورة التونسية" :ثورة الحرية والكرامة" ،وتنعقد فعاليات
مؤتمرنا ،مؤتمر الجمعيات املدنية ،بمبادرة من "املرصد الدولي للجمعيات والتنمية املستدامة" ،وعدد من الشخصيات
واملنظمات الناشطة في مجاالت حقوقية مختلفة.

كيف نفهم املجتمع املدني في تونس ؟

ّ
يمثل املجتمع املدنيّ ،
أهم منجزات العصر الديمقراطي الحديث ،وهو الحاضنة للفعل االجتماعي املنظم ،واألداة الفعالة
لتنشيط التشاركية في ّ
أجل مظاهرها ،باعتماد "الهرم املقلوب" في صناعة القرار ،وإنتاج املعاني ،وتوفير شروط مناعة صلبة
للمجتمع ومناشطه املختلفة واملتنوعة..
وامللتقى الذي تشاركون في فعالياته اليوم ،يهدف إلى االرتقاء باملجتمع املدني ،والجمعيات النشيطة في إطاره ،إلى مستوى
وسياقا ،يجعل منه :
o
o
o
o
o
o

املجتمع املدني ،قوة ضغط وتأثير على صناع القرار السياس ي
املجتمع املدني ،قوة اقتراح موازية للمجتمع السياس ي
املجتمع املدني ،شريك في إدارة الشأن العام الوطني واملحلي
املجتمع املدني ،شكل من أشكال التضامن والتكافل االجتماعي
املجتمع املدني ،قوة بناء وتشييد رديفة للمؤسسات االقتصادية
املجتمع املدني ،قوة تنظم للمواطنين موازية لألحزاب السياسية غير أن املجتمع املدني ،الذي نطمح ألن يقوى
عوده ،ويتحول إلى عنصر مؤثر في صناعة القرار السياس ي واالجتماعي واالقتصادي والتربوي ...إلخ ....ما يزال
ّ
يعاني من إشكاالت كثيرة ،تعوق ّ
تقدمه ،وتعطل دوره ..ومن بين هذه العوائق ،نذكر :

إشكاالت وعوائق :
➢ التراجع الكبير لدور وتأثير املجتمع املدني خالل السنوات األخيرة.
➢ الغياب شبه التام ،ملصادر التمويل العمومي ،والضعف الكبير للتمويل الخاص ،بما يرهن مستقبل
ومصير األغلبية الواسعة من الجمعيات ،بالتمويل الدولي.
➢ هشاشة البناء الهيكلي لدى أغلب الجمعيات ،وغياب املمارسة الديمقراطية داخلها.
➢ النقص الكبير في احترام مبادئ الشفافية وقواعد الحوكمة في إدارة وتسيير هذه الجمعيات.
➢ تراجع القدرة على االستقطاب ،والعجز عن توظيف الكفاءات ،سيما الشبابية منها.
➢ العجز عن البناء التراكمي ،ذلك البناء املتسلسل واملتكامل زمنيا ،لألنشطة واملشاريع ،لذلك تبدو أغلب
أنشطة هذه املنظمات ،متناثرة وعشوائية ،ومن دون تراكم للخبرة واملعرفة والنتائج املادية..
➢ عوائق تحول دون التشبيك والتشارك بين أغلب منظمات املجتمع املدني  :عوائق بعضها
إيديولوجي وسياس ي ،وبعضها اآلخر ،نرجس ي وشخص ي.

ّ
وال تتوقف مشكالت املجتمع املدني ،على الجانب الذاتي فحسب ،إنما تواجه الجمعيات كذلك ،تحديات جسام،
ّ
والتحسب لها ،والعمل على تجاوزها ،بواسطة التضامن واالنخراط في عمل
وعراقيل خطيرة ،يجدر بمكوناته االنتباه إليها
جماعي منسجم ..ومن بين هذه التحديات :

تحديات وعراقيل :
•

محاولة سن قوانين ّ
تحد من دور واستقاللية وفعالية وتأثير املجتمع املدني.

•

محاولة منع التمويل الدولي ،أو ربطه بإرادة بعض األطراف املتنفذة داخل السلطة أو اإلدارة.

•

محاولة تهميش الدور التشاركي للمجتمع املدني ،املنصوص عليها في الباب السابع من الدستور ،من
خالل إضعاف دور السلطة املحلية وصالحياتها.

•

توسيع دور الكاتب العام للحكومة ،ليصبح له حق الترخيص للجمعيات ،وحق التدخل .في خيارات
الجمعيات وتوجهاتها ،في مخالفة واضحة للمرسوم عدد .88

•

قرارات تعليق نشاط الجمعيات ،واملتابعة القضائية من أجل حلها بمبررات واهية.

•

تجميد أنشطة الجمعيات بقرار من الوالي.

•

وضع قيود متعددة على الحق في الوصول إلى املعلومة.

•

خنق الحريات العامة وحق التجمع والتعبير والتظاهر.

والسؤال املطروح علينا في هذا السياق هو  :ماذا نريد من هذا امللتقى ؟

ماذا نريد من هذا امللتقى ؟
إن الفلسفة الرئيسية لهذه الفعالية ،هو توفير الفضاء لكل الفاعلين في املجاالت املدنية ،من منظمات
وجمعيات ،وشخصيات ،والتركيز على القواسم املشتركة للمجتمع املدني ،وتنظيم ندوات حوارية ..فما ّ
يجمع املجتمع
املدني أكثر مما يفرقه ..وما هو مطروح للمشترك فيما بين مكوناته ،أكبر من الخالفات والتباينات..
ـ ـ إننا نريد املجتمع املدني أن يكون مختلفاّ ،
لكنه تشاركيا..
ـ ـ ونريده متنوعاّ ،
لكنه موحدا..
ـ ـ ونريده قوياّ ،
لكنه منظما ومهيكال ..ولهذه األهداف واألسباب معا ،نجتمع اليوم من أجل أن نكون موحدين ،أكثر
من األمس..
لذلك ،وفي إطار هذا امللتقى  /الحدث ،نرغب في التوصل إلى ما يلي :
* تدارس واقع املجتمع املدني ،وتحليل واقعه وتفكيك مشكالته ،بغاية التوصل الواقع إلى
توصيات وحلول.
* تشكيل لجان دراسية خاصة بكل محور من املحاور التي حددتها الندوة الحوارية ،ويستدعى
لتنشيط وإثراء جلسات هذه اللجان ،خبراء ورجال قانون وفاعلين في املجتمع املدني ،يتولون إعداد
ورقات تحليلية يطرحونها للنقاش ،الذي تتمخض عنه ،التوصيات الالزمة.
* إعداد ورقات خالل مدة ال تتجاوز الشهر (وضع رزنامة واضحة ومحددة الجتماعاتها).
* تشكيل لجنة صياغة لتوحيد مختلف هذه الورقات التحليلية ،ضمن رؤية شاملة ومشتركة
خالل أسبوع.
* توجيه هذه الورقة شبه النهائية إلى مختلف الجمعيات والشخصيات الفاعلة في املجتمع
املدني ،ملزيد االثراء والتعديل والتطوير.
* تنظيم تظاهرة كبرى خالل سنة ّ ،2018
تقدم خاللها الورقة في صيغتها النهائية للمصادقة
عليها ،وتوقيع ميثاق مشترك ،ووضع آلية للتنسيق واملتابعة( ...بحسب ما تم التوافق عليه مسبقا
وبحسب ما خلصت إليه الورقة املصادق عليها).

فلنكن جميعا من أجل :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

وضع أسس مشروع مشترك وطويل املدى بين كل املنظمات يضمن حقوق املجتمع املدني .
رفع التحديات الحالية ومواجهة املخاطر املحتملة.
تشريعات ضامنة لحرية العمل املدني.
ضمانات لفضاءات الحرية واالبداع في مجاالت العمل الثقافي والفني والفكري والتضامني
والتربوي والنقابي والرياض ي وغيرها  ...والتي تنمو بمساهمة املجتمع كله أفرادا ومؤسسات.
تموقع مشرف ملجتمع مدني بحقوقه الدستورية ،فاعل في بناء تونس املستقبل .
االتفاق على ميثاق شرف العمل الجمعياتي.

من بين الفاعلين إلنجاح هذا امللتقى :

