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املقدمة
مل يكــن أحــد ليتوقــع كل هــذه التداعيــات النتفاضــات شــعوب املنطقــة املطالبــة بحقهــا بالحريــة والعيــش بكرامــة .إال أ ّن
متســك أصحــاب األنظمــة بامتيازاتهــم وامتيــازات املحاســيب وعــدم رغبتهــم بالتخــي عــن املكاســب واالربــاح غــر املرشوعــة
التــي جنوهــا خــال توليهــم زمــام الحكــم دفعتهــم اىل قمــع شــعوبهم .وبــات الوضــع املأســاوي الــذي وصلــت اليــه دول
وشــعوب املنطقــة يســتلزم إعــادة النظــر باالولويــات واألخــذ باالعتبــار مســببات ونتائــج النزاعــات املســلحة وانهيــار األنظمــة
والحــركات الســكانية الكثيفــة داخــل وخــارج حــدود الــدول والتدخــات الخارجيــة املبــارشة وغــر املبــارشة واالنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق االنســان عــى أكــر مــن مســتوى.
إن االنهيــارات الرسيعــة للــدول تؤكــد عــى ضعــف مؤسســاتها وفشــلها يف حاميــة حقــوق املواطنــن وانتــاج آليــات الدارة
ال ـراع والتــداول الســلمي للســلطة عــى أســاس املســاءلة واملحاســبة كأمــور بديهيــة يف الدولــة املعــارصة .وقــد بينــت
التطــورات مــدى أهميــة فصــل الســلطات وتعزيــز الرقابــة عــى االداء الســيايس للجهــات املشــاركة يف الحكــم .كــا وأن
املــؤرشات املتدنيــة للتنميــة البرشيــة ودرجــة الحرمــان املرتفعــة والتفاوتــات عــى غــر صعيــد كلهــا تؤكــد عــى ســوء
الخيــارات االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي اعتمــدت خــال العقــود املاضيــة .إن النــاذج التــي اتبعــت وال زالــت اىل يومنــا
هــذا ،يعــاد انتاجهــا مــن دون عنــاء التعمــق فيهــا تحليـاً وتقييـاً والســعي اىل اقـراح التوجهــات البديلــة الكفيلــة بتحقيــق
األهــداف التنمويــة .هــذا علـاً بــان التحديــات املرتبطــة بضعــف أو غيــاب البنــى املؤسســية للدولــة وهيمنــة قــوى التســلط
ال تنفصــل عــن التحديــات املرتبطــة بخيــارات السياســات التــي ال يســاءل ويحاســب عليهــا أحــد.
ليســت هــذه الظاهــرة مــن خصائــص دول املنطقــة مبفردهــا ،إمنــا األمثلــة التــي تعـ ًـر عــن قصــور النظــام العاملــي املــايل
واالقتصــادي القائــم هــي كثــرة عــر العــامل ،حتــى انهــا طالــت الــدول املتقدمــة .إال أن االســتجابة الرسيعــة التــي قامــت
بهــا املؤسســات العامــة يف تلــك الــدول خففــت مــن حــدة االزمــة ومنعــت وصولهــا اىل خــط الالعــودة .أ ّمــا التدابــر التــي
اعتمــدت كانــت آنيــة حيــث أنهــا مل ت ُرجــئ اســتحقاقات األزمــة فحســب ،ولكنهــا مل تعالجهــا بشــكل جــذري ونهــايئ أيضـاً.
وهــي بالتــايل مل تتعــاف بشــكل نهــايئ مــن أزماتهــا .إذ ال زالــت اليونــان عــى ســبيل املثــال والعديــد مــن الــدول األوروبيــة
األخــرى مثــل ايرلنــدا واســبانيا وإيطاليــا والربتغــال تعــاين مــن التحديــات الناجمــة عــن التفــاوت الكبــر يف الدخــل وارتفــاع
معــدالت البطالــة والتهميــش االجتامعــي.
إذا ً فالتحديــات ليســت تحديــات عرضيــة ولكنهــا بنيويــة ومرتبطــة بالعالقــات االقتصاديــة والتجاريــة القامئــة وبطبيعــة
النظــام املــايل ،وهــي بالتــايل تتطلــب البحــث عــن منــوذج بديــل يــؤدي اىل تجــاوز هــذه التحديــات الهيكليــة.
وهذا ما شكّل محور رؤية الشبكة واسرتاتيجياتها التي ارتكزت عىل أربع نقاط أساسية:
رصد األوضاع القامئة وتحليلها بشكل معمق من مقاربة حقوقية،
.1
الرتكيز عىل العنارص األساسية املكونة الي منوذج تنموي يرتكز عىل مبادئ حقوق االنسان،
.2
رفــع الوعــي وتنميــة قــدرات منظــات املجتمــع املــدين والقــوى الرشيكــة والحليفــة حــول القضايــا االقتصاديــة
.3
واالجتامعيــة والتجاريــة،
الضغــط والتأثــر بالسياســات العامــة مــن خــال التعاطــي املبــارش مــع صانعــي القـرار عــى املســتويات الوطنيــة
.4
واإلقليميــة والدوليــة.
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وتنطلق الشبكة من القناعة بان العنارص األساسية املؤثرة بأي منوذج تنموي تتمحور حول األمور التالية:
أوال :رضورة بنــاء اقتصــاد وطنــي قــادر عــى توفــر الكــم املتزايــد لفــرص العمــل املطلوبــة ملعالجــة البطالــة الســيام عنــد الشــباب ،والتخفيــف مــن
اللجــوء اىل العمــل غــر املنظــم الــذي يــؤدي اىل املزيــد مــن التهميــش ،ولِيأخــذ االقتصــاد املرجــو يف الحســبان ليــس فقــط التحديــات البنيويــة
لإلقتصــادات الوطنيــة ،بــل أيضـاً االتجــاه االقتصــادي العاملــي املتمثــل بتنامــي النمــو االقتصــادي االحتــكاري كــا اإلنتــاج األكــر كثافــة لــرأس املــال
غــر املولــد للعاملــة والــذي ميثــل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن حقبــة "مــا بعــد الحداثــة" .ذلــك يتــم مــن خــال العــودة اىل املقاربــة االقتصاديــة الكليــة
والشــاملة التــي تعــزز اإلنتاجيــة باالرتــكاز اىل القطاعــات ذات القيمــة املضافــة والتــي تحافــظ عــى االســتدامة .ولكــن االقتصــاد املنتــج يتطلــب
سلســلة مــن التدابــر:
أوال :هــذه األمــور هــي إعــادة النظــر يف السياســات املاكرو-اقتصاديــة كسياســات االســتثامر والتطــور التقنــي وامللكيــة الفكريــة وأســعار الــرف
والفوائــد كــا املقاربــات التدخليــة للدولــة يف مــا يخــص دعــم أو حاميــة القطاعــات الرضوريــة مــع التنويــع الــذي يطــال القطاعــات الصناعيــة
والزراعيــة واإلنتــاج الغــذايئ والحــريف وغريهــا ،باإلضافــة اىل تشــجيع االســتثامرات يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ال ســيام تلــك التــي تعمــل
يف قطاعــات منتجــة ومســتدامة.
ثانيــا :اعتــاد نظــام رضيبــي عــادل يســتهدف أصحــاب املداخيــل املرتفعــة ويخفــف األعبــاء الرضيبيــة عــن كاهــل أصحــاب الدخــل املحــدود
ولعــل اهــم رشط للعدالــة الرضيبيــة هــو الحــد مــن اإلعفــاءات الرضيبيــة وإمكانيــات التهــرب الرضيبــي .كــا أن الرؤيــة اىل النظــام الرضيبــي
العــادل يجــب ان تلحــظ مســاهمته يف إعــادة توزيــع الدخــل مبــا يؤمــن العدالــة بــن املواطنــن ويخفــف مــن حــدة التفــاوت.
ثالثـاً :تقييــم مســاهمة القطــاع الخــاص يف تحقيــق التنميــة والتوافــق عــى املعايــر امللزمــة التــي يجــب ان يلتــزم بهــا يف نشــاطاته االســتثامرية
واإلنتاجيــة وأعاملــه التجاريــة ويف رشاكاتــه مــع القطــاع العــام لتوفــر الخدمــات األساســية للمواطنــن مــن تعليــم وصحــة وكهربــاء ومــاء واتصاالت
ومواصــات ونقــل باالضافــة اىل معالجــة النفايــات الصلبــة والــرف الصحــي.
ويحســن مــن رشوطهــم الحياتيــة ويســاهم يف تغطيــة قطاعيــة
رابعــا :تصميــم نظــام وطنــي للحاميــة االجتامعيــة يضمــن للمواطنــن حقوقهــم
ّ
واســعة ويشــمل كل الفئــات االجتامعيــة والعمريــة ،ســواء العــال النظاميــن ،العــال غــر النظاميــن ،العاطلــن عــن العمــل أو غــر النشــطني.
ان خطــة التنميــة املســتدامة واملعايــر الحقوقيــة املتفــق عليهــا دوليـاً تشــكل حــدودا ً دنيــا ال يجــوز تجاوزهــا ،وهــي تتطلــب التزامـاً بالرشاكــة
الدوليــة التــي تقــوم عــى توفــر بيئــة مالمئــة تســمح بتحقيقهــا .وتقــوم هــذه الرشاكــة عــى أســاس توافــق جديــد يعيــد النظــر مبنهجيــة عمــل
املؤسســات املاليــة الدوليــة والسياســات التــي تــروج لهــا ،كاالصالحــات البنيويــة والتدابــر التقشــفية واملرونــة يف املعايــر الحقوقيــة والبيئيــة .مــن
هنــا تــأيت أهميــة متابعــة مبــادئ الرشاكــة الدوليــة مــن أجــل فعاليــة التنميــة كمكـ ّون أســايس يف وســائل التنفيــذ التــي التزمــت بهــا كافــة الــدول
األعضــاء يف منظمــة األمــم املتحــدة.
وهــذا يتطلــب بــدوره اح ـرام البيئــة املمكنــة للمجتمــع املــدين ،كأحــد األط ـراف األساســية والفاعلــة يف الرشاكــة الدوليــة متعــددة األط ـراف
وأصحــاب املصلحــة.
هذه هي األمور التي تشكل عنرص االرتكاز يف اسرتاتيجية الشبكة.

يحتــوي هــذا التقريــر عــى اإلنجــازات املتواضعــة التــي حققتهــا الشــبكة خــال العــام  2016والتــي مل يكــن لهــا أن تتحقــق
لــوال الجهــود الج ّبــارة التــي قــام بهــا أعضاؤهــا ورشكاؤهــا واصدقاؤهــا مــن خ ـراء وباحثــن وجامعــات ومراكــز أبحــاث
ومؤسســات ومعاهــد أكادمييــة وجهــات مانحــة ومنظــات دوليــة وإقليميــة ومحليــة .
ويعــود أخ ـرا الفضــل الكبــر يف اإلنجــازات اىل فريــق العمــل الــذي مل يتــوا َن يف ســبيل تحقيــق األهــداف التــي رســمتها
الهيئــات املرشفــة عــى عمــل الشــبكة والتــي تســتحق بدورهــا شــكرا ً كبـرا ً عــى القيــادة الحكيمــة والجهــود املثابــرة والدعــم
الدائــم والصــادق لهــذا الفريــق.
							
							
							

زياد عبد الصمد
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
املدير التنفيذي
بريوت يف  16حزيران 2017
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القسم االول
تقريــر الراصــد العــريب حــول الحقــوق
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املحور األول  :الرصد

يعتــر الرصــد مــن أهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة.
وتهــدف عمليــة الرصــد إىل توفــر املعلومــات للمجتمــع املــدين حــول التنميــة والحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة وبنــاء قدراتــه للتأثــر عــى السياســات العامــة .ويف هــذا املجــال ،تقــوم الشــبكة بتنفيــذ عــدد
مــن الربامــج املتعلقــة بالرصــد.

القسم االول :العمل غري املهيكل

تقرير الراصد العريب حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية – 2016 ،العمل غري املهيكل

حول الربنامج

الراصد العريب  – 2016العمل غري

يف العــام  ،2011قامــت شــبكة املنظــات العربيــة غــر
الحكوميــة للتنميــة بتطويــر مهمــة الرصــد لتعزيــز دور
املجتمــع املــدين يف املنــارصة حــول السياســات والحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،حيــث يتــم توثيــق نتائــج
وتوصيــات الرصــد يف "تقريــر الراصــد العــريب" الــذي يركّــز
عــى السياســات والعوامــل الوطنيــة واالقليميــة والعامليــة
التــي تــؤ ّدي إىل انتهــاك هــذه الحقــوق .وقــد تــم إطــاق
التقريــر األول يف ترشيــن
األول/أكتوبــر  2012حــول
الحــق يف العمــل والحــق
يف التعليــم .أ ّمــا التقريــر
الثــاين فقــد تــم إصــداره يف
العــام  2014تحــت عنــوان
"الحاميــة االجتامعيــة:
الوجــه اآلخــر ألزمــة
الدولــة".

تشــر األرقــام أن حــوايل  %80-50مــن القوى العاملــة يف املنطقة
العربيــة هــي جــزء مــن العمــل غــر املهيــكل ،أي أنهــا محرومــة
مــن حقوقهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة وال ميكنهــا االســتفادة
مــن تغطيــة الضــان االجتامعــي ،مــا يجعلهــا أكــر عرضــة
للخطــر ويجــري إقصاؤهــا مــن االقتصــاد الرســمي وبالتــايل مــن
حاميــة قوانــن العمــل .وهنــاك العديــد مــن القواســم املشــركة
للعمــل غــر املهيــكل يف املنطقــة العربيــة ،خاصــة يف ظــل فشــل
الحكومــات العربيــة بتأمــن
فــرص عمــل الئقــة أو تحســن
بيئــة العمــل .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن جــزءا ً مه ـاً مــن
القــوى العاملــة يف البلــدان
العربيــة يفتقــد إىل الحوافــز
للمشــاركة يف النظــام الرســمي
لإلنتــاج ،أي أن الفاعلــن
غــر الرســميني يــرون أن
األعبــاء املاليــة للعمــل مــع
الدولــة ،خاصــة فيــا يتعلّــق
بالرضائــب ،تفــوق الخدمــات
التــي تؤديهــا الحكومــات،
خاصــة إذا كان مســتوى هــذه
الخدمــات متدنيـاً ،كــا هــو الحــال يف معظم الــدول العربيــة .وتجدر
اإلشــارة أن العمــل غــر املهيــكل قــد أصبــح معم ـاً لــدى العديــد
مــن الفئــات االجتامعيــة وهــو يؤثّــر بشــكل أكــر عــى أكــر النــاس
هشاشــة .فوفقـاً للبنــك الــدويل ،تشـكّل النســاء مــا يقارب الـــ %60من
العاملــن والعامــات يف القطــاع غــر املهيــكل وحيــث احتســاب قيمة
عملهــن مــا تـزال متدنيــة .أ ّمــا الشــباب ،فهــم يعانــون مــن البطالــة

وتهــدف مهمــة الراصــد
بشــكل عــام إىل تعزيــز
االنخـراط املدين يف مســارات
صنــع القــرار املتعلقــة
بالسياســات االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،حيــث تشــمل مشــاركة املجتمــع املــدين يف
صنــع الق ـرار رصــد السياســات العامــة الوطنيــة واإلقليميــة
والعامليــة وتتضمــن توثيــق أثرهــا عــى ظــروف املعيشــة،
وبنــاء التحالفــات ،والوصــول إىل فهــم وموقــف مشــرك
حــول املوضــوع املطــروح يف الراصــد.
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بشــكل واســع ( %25مــن البطالــة يف املنطقــة العربيــة حســب وبحثـ ّـي ونضــا ّيل يســاهم يف أخــذ املجتمعــات العرب ّيــة إىل اســتقرا ٍر
أرقــام منظمــة العمــل الدوليــة) ويتوجهــون نحــو االقتصــاد غــر جديــد عــى أســاس الكرامــة والحقــوق والحريّات.
املهيــكل .وكذلــك بالنســبة للعــال املهاجريــن .فالعمــل غــر
املهيــكل يــؤدي إىل تضخيــم أمنــاط الالمســاواة املوجــودة يف بنيــة ســوف يتــم إطــاق تقريــر الراصــد العــريب يف النصــف األول
ّ
مــن ســنة  2017عــى أن يتضمــن ،إىل جانــب التقاريــر الوطنيــة
االقتصــاد العاملــي.
األساســية التــي تعالــج العمل غــر املهيكل عــى املســتوى الوطني،
ويف هــذا اإلطــار ،جــاء تقريــر الراصــد العــريب ليتنــاول مســألة تقاريــر اقليميــة أخــرى ذات صلــة وثيقــة باملوضــوع ومنهــا :ورقــة
العمــل غــر املهيــكل يف املنطقــة العربيــة ويشــمل  13دولــة حــول السياســات النيوليرباليــة وانعكاســاتها عــى العمــل غــر
(الجزائــر ،البحريــن ،مــر ،تونــس ،املغــرب ،الع ـراق ،الســودان ،املهيــكل ،ورقــة حــول الهجــرة واللجــوء وهشاشــة العمــل ،ورقــة
اليمــن ،موريتانيــا ،األردن ،فلســطني ،ســوريا ،لبنــان) إذ ال بــ ّد تتنــاول مقاربــة جندريــة للعمــل غــر املهيــكل ،وورقــة مقارنــة
ملؤسســات املجتمــع املــد ّين مــن وضــع قض ّيــة «التشــغيل غــر مــع مناطــق أخــرى مــن العــامل مــن إعــداد منظمـ.ـة .WIEGO
املهيــكل» كقضيّــة مركزيّــة ،وجعلهــا أساس ـاً لجهــد إحصــا ّيئ ومــن ثــم يبــدأ العمــل عــى تقريــر الراصــد 2018

النشاطات املنجزة
يف العــام  ،2015تــم إنجــاز ورقــة مرجعيــة وورقــة خلفيــة بالتعــاون مــع خ ـراء إقليميــن حــول االقتصــاد غــر
.1
املهيــكل لوضــع إطــار للتقاريــر الوطنيــة.
تطويــر مجموعــة مــن األوراق التحليليــة التــي ستســهم يف تعميــق الحــوار حــول االقتصــاد غــر املهيــكل .يف العــام
.2
 ،2016تــم إنجــاز ورقتــن تحليليتــن ،األوىل حــول البعــد الجنــدري يف العمــل غــر املهيــكل ،سـلّطت الضــوء عــى التحديــات
التــي تواجههــا النســاء يف العمــل غــر املهيــكل وربطــت هــذه الظاهــرة بسياســات التك ّيــف الهيــكيل النيوليرباليــة واعتــاد
منــاذج تنميــة غــر تضمينيــة يف املنطقــة .وقــد أشــار البحــث أن أعــى مســتوى لعمــل النســاء غــر املهيــكل يف املنطقــة هــو
يف العمــل املنــزيل والزراعــة ويرتبــط أيضـاً مبعــدالت الفقــر والتعليــم .الورقــة الثانيــة ســعت إىل فهــم تأثـرات الهجــرة عــى
العمــل غــر املهيــكل يف املنطقــة العربيــة ،حيــث تــؤ ّدي الهجــرة وتدفّــق الالجئــن (خاصــة مــن ســوريا) إىل خلــق فــرص
للعاملــة الهشــة وظــروف العمــل غــر املهيــكل .باإلضافــة إىل ذلــك ،أع ـ ّدت شــبكة  WIEGOالعامليــة ،التــي تعمــل عــى
العمــل غــر النظامــي للنســاء ،ورقــة تحليليــة حــول مفاهيــم العمــل غــر املهيــكل والقطــاع غــر املهيــكل ،تحتــوي عــى
مل ّخــص آلخــر األرقــام الوطنيــة حــول حجــم ومكونــات العمــل غــر املهيــكل وظــروف هــذا النــوع مــن العمــل يف مناطــق
مختلفــة مــن العــامل ،خلصــت إىل أن االعـراف بالعمــل غــر املهيــكل ودعــم العاملــة غــر املهيكلــة قــد يكــون طريقـاً أساســياً
للســام وإعــادة البنــاء يف الــدول العربيــة التــي تواجــه رصاعــات.
تنظيــم ورشــة عمــل إقليميــة يف بــروت يف  25حزيران/يونيــو  2016ملناقشــة الورقتــن املرجعيتــن وتطــور العمــل
.3
عــى األوراق الوطنيــة ،شــارك فيهــا الخــراء الوطنيــن واإلقليميــن.
.4

إنجاز التقارير الوطنية وتنظيم ورشات حوار وطنية ملناقشتها.
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القسم الثاين:

فعالية التنمية

مرشوع بالتعاون مع رشاكة منظامت املجتمع املدين من أجل فعالية التنمية ()2017 – 2016
حول املرشوع
يشــهد دور ونطــاق عمــل املجتمــع املــدين يف املنطقــة العربيــة
تحــوالً ملحوظـاً ،مــع آثــار عديــدة مرتتبــة عــى املســتويني الوطنــي
واإلقليمــي .فالوضــع الســيايس املــردي وانعكاســاته ،كأزمــة
املهاجريــن يف البحــر املتوســط ،يــؤ ّدي إىل تزايــد الضغــط عــى
املجتمعــات يف املنطقــة .إن غيــاب الســام وعــدم االســتقرار

متزايــد يف وضــع رشوط عــى عمليــات التمويــل وتقلّــص يف
التعــاون املــايل العاملــي .كــا أن غيــاب الشــفافية واملســاءلة
يعـ ّرض العمــل املــدين للخطــر ،حيــث ميكــن اســتغالله ليصبــح
وســيلة إلضعــاف الســيادة الوطنيــة؛ وهــذه الــروط تؤثّــر
ســلباً عــى العمليــات الدميقراطيــة الوطنيــة.
وعــى املســتوى العاملــي ،يركّــز اإلطــار التنمــوي الجديــد
وأهــداف التنميــة املســتدامة التــي تحكــم عمليــات
املســاعدات للفاعلــن التنمويــن عــى متويــل القطــاع

والرتكيــز عــى محاربــة الحــركات اإلرهابيــة تــؤ ّدي إىل تقلّــص كبــر يف
مســاحة عمــل املجتمــع املــدين .ونتيجــة لذلــك ،هنــاك موجــة سياســية
جديــدة تعيــد تشــكيل املنطقــة ،مــع املبــادرات السياســية الخارجيــة مــن
أجــل إيجــاد حلــول للرصاعــات الجاريــة.
ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن السياســات والتوجهــات التــي تقرتحهــا مؤسســات
التمويــل الــدويل ،حكوميــة كانــت أم متعــددة الجنســيات ،والتــي تفــي
إىل اعتــاد تدابــر تقشــفية تســتهدف الفئــات األضعــف ،تواجــه بالرفــض
مــن قبــل الحــركات االجتامعيــة واملنظــات غــر الحكوميــة ،مــا يدفــع
بالحكومــات إىل التضييــق عــى املجتمــع املــدين ملنــع هــذه التحــركات
االحتجاجيــة مــن االمتــداد والتأثــر يف هــذه الخيــارات ويســاهم يف تقليــص
الفســحة املتعلقــة بعمــل املجتمــع املــدين.
لكــن تقلّــص مســاحة عمــل املجتمــع املــدين ليــس نتيجــة للظــرف الســيايس
غــر املســتقر فحســب ،بــل تتعلّــق أيضـاً بالتمويــل ،حيــث هنالــك تو ّجــه

الخــاص كوســيلة للتنميــة ،خاصــة يف إطــار الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص ،مــع الــدور املتزايــد لهــذه الـراكات
كأداة للتنميــة يف الســنوات املاضيــة ،كــا يُالحــظ يف سياســات
الجــوار األوروبيــة الجديــدة ومنتــدى بوســان حــول فعاليــة
املســاعدات .لــذا ،يجــب طــرح دور الــركات األجنبيــة والتأكيــد
عليــه ،وخاصــة تلــك املعنيــة يف االســتثامر يف املــوارد الطبيعيــة
للبلــدان الناميــة (كاالســتثامرات يف مجــال الطاقــة) .وهنــاك
حاجــة آلليــات مســؤولة متعلقــة بالشــفافية واملســاءلة،
باإلضافــة إىل االلت ـزام بحقــوق اإلنســان والعدالــة واالســتدامة
البيئيــة.
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النشاطات املنجزة
■

 3مسودات ألوراق بحثية حول تطبيق مبادئ إسطنبول يف كل من البحرين واألردن والسودان.

اجتــاع تنســيقي واس ـراتيجي حــول فعاليــة التنميــة يف املنطقــة للتحضــر لالجتــاع الرفيــع املســتوى الثــاين للرشاكــة
■
العامليــة حــول التعــاون اإلمنــايئ الف ّعــال الــذي انعقــد يف نــرويب ،كينيــا ،بــن  28ترشيــن الثاين/نوفمــر و 1كانــون األول/ديســمرب 2016
وتحضــر ورقــة موقــف إقليميــة إىل االجتــاع.
املشــاركة يف اجتــاع نــرويب واجتــاع املجتمــع املــدين املــوازي وتنظيــم ورشــة عمــل حــول مســار فعاليــة التنميــة يف
■
املنطقــة العربيــة خاللــه.

االجتامع التنسيقي واالسرتاتيجي حول فعالية التنمية
عقــدت شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة،
بالتعــاون مــع رشاكــة منظــات املجتمــع املــدين مــن أجــل
فعاليــة التنميــة ،)CPDE( 1اجتامعـاً إقليميـاً يف املنطقــة العربيــة
مبشــاركة "نقــاط اإلتصــال الوطنيــة" وخــراء ميثلــون منظــات

هــدف هــذا اإلجتــاع التنســيقي إىل خلــق مجموعــة عمــل
ملتابعــة املوضــوع والبحــث يف كيفيــة تطويــر املســاعدات
كــاً ونوعــاً لــي تصبــح فعالــة إىل جانــب املســاعدات
الرســمية والسياســات العادلــة؛ كل ذلــك بنــا ًء عــى مبــادئ
إســطنبول ،)2010(2أكــرا ( )2008وبوســان (.)2010
يف نهايــة هــذا اإلجتــاع التنســيقي واإلس ـراتيجي ،تبنــى الحضــور
ورقــة املوقــف اإلقليميــة والتــي تضمنــت مقدمــة حــول اإلطــار

وطنيــة رشيكــة تعمــل عــى فعاليــة التنميــة  .هــدف االجتــاع
اىل مناقشــة االسـراتيجيات وتبــادل الخـرات حــول العمــل املنجز
يف العــام املــايض ،هــذا باإلضافــة إىل ضــان اإلتســاق والتكامــل
بــن الخطــة الوطنيــة والعمــل اإلقليمــي .كــا هــدف اإلجتــاع
إىل صياغــة موقــف حــول متويــل التنميــة يعــرض يف االجتــاع
الرفيــع املســتوى الثــاين للرشاكــة العامليــة حــول التعــاون اإلمنــايئ
الف ّعــال (نــرويب ،كينيــا 28 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر –  1كانــون
األول/ديســمرب  .)2016وباإلضافــة إىل التحضــر إلجتــاع نــرويب،

العــام لفعاليــة التنميــة يف املنطقــة العربيــة واملســارات املرتبطــة بهــا .ثم عددت
الورقــة تحديــات التنميــة يف املنطقــة مثــل الفــوارق االجتامعيــة واالقتصاديــة
العميقــة واملتزايــدة ،هيمنــة منــوذج الدولــة الغنامئيــة والرتويــج لإلقتصــاد
الحــر والليــات الســوق الحــرة وتحريــر التجــارة التــي تســاعد الــدول
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املســتبدة عــى حســاب دول أخــرى ،تقلــص فضــاء السياســات لن تقوض التنمية ،ال بل تساهم يف تحقيقها.
وتهميــش الحقــوق لصالــح فئــات معينــة مــع غيــاب معايــر
الدعــوة إىل بــذل الجهــود لبنــاء بيئــة متكينيــة مــن
ملزمــة لحقــوق اإلنســان ،إفتقــار معظــم الــدول العربيــة لخطــط .4
تنمويــة وطنيــة شــاملة وتركيزهــا عــى اإلنجــازات القطاعيــة شــأنها تعزيــز مســاهمة املجتمــع املــدين كأداة أساســية يف التنميــة،
القصــرة املــدى ،إضافــة إىل أزمــة اللجــوء والنازحــن و غــره .كــا يجــب تنميــة قــدرات الحكومــة والربملانيــن ملكافحــة الفســاد
ثــم تحــددت الهواجــس واألولويــات حــول التعــاون التنمــوي وتفــادي البريوقراطيــة.
ملجموعــات املجتمــع املــدين يف هــذه الورقــة لتشــمل مكونــات
الدعــوة إىل رصــد املســاعدات التنمويــة وإصــدار
املســاعدات التنمويــة الرســمية  ،ODAدعم االســتثامر كاســتجابة .5
لتحديــات التنميــة ،دور القطــاع الخــاص ،البيئــة التمكينيــة التقاريــر بشــكل فعــال لتخفيــف املخاطــرة يف املســاعدات التنمويــة
والتنميــة الدامجــة ،والشــفافية وضــان مســاءلة جميــع األطراف والحاجــة إليهــا مل ّحــة يف املنطقــة العربيــة.
الفاعلــة يف التنميــة .انتهــت ورقــة املوقــف بتوضيــح أهــم رســائل
املجتمــع املــدين العــريب إىل االجتــاع الثــاين الرفيــع املســتوى يف
نــرويب والتــي أتــت عــى النحــو التــايل:

اإلقـرار بــأن أســباب الهجــرة متنوعــة ،فباإلضافة
.6
إىل األســباب االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،هنــاك
أســباب تتعلــق باألمــن والنزاعــات املســلحة مــا يعنــي أن
الدعــوة لضــان امللكيــة الوطنيــة وتعزيــز الشــفافية املســاعدات يجــب أن تســاهم يف االســتقرار وتعزيــز األمــن
.1
االجتامعــي واإلنســاين.
واملســاءلة والرشاكــة الدامجــة.
الدعــوة للرشاكــة بــن املجتمع املــدين يف املنطقة
.7
.2
الدعــوة ملســاعدات نوعيــة ،وأفضــل ،وشــفافة ،وغــر والخــارج ملواجهــة التغـرات الجذريــة التــي تحصــل حــول
مرشوطــة.
املتعصبــة وانغــاق العديــد
العــامل والعــودة إىل القوميــات
ّ
مــن البلــدان بعــد أزمــة اللجــوء وتنامــي كــره األجانــب
.3
الدعــوة لضــان الــدور التنمــوي للدولــة وقدرتهــا واالتجاهــات العنرصيــة.
عــى التنظيــم للتأكــد مــن أن املصــادر الخاصــة واملختلطــة

شــارك يف اللقــاء ممثلــون عــن الــركاء يف الــدول العربيــة التاليــة :مــر ،البحريــن ،األردن ،املغــرب ،الســودان ،تونــس،
.1
العــراق ،اليمــن ،فلســطني ،ســوريا ولبنــان.

.2

http://cso-effectiveness.org/IMG/pdf/mahmoud___final.pdf
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القسم الثالث:

رصد ومتابعة تنفيذ اجندة  2030للتنمية املستدامة
أجندة التنمية املستدامة 2030

تبنــى قــادة العــامل يف  25أيلول/ســبتمرب  2015أجنــدة عامليــة
جديــدة للتنميــة خلفـاً لألهــداف االمنائيــة لاللفيــة بعنــوان "تحويــل
عاملنــا :خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ."2030وقــد تضمنــت
أجنــدة التنميــة  17هدفــاً و 169غايــة ،وأيــد  193بلــدا ً خطــة
التنميــة املســتدامة لعــام  2030مــن بينهــا البلــدان العربيــة.
جــاءت اجنــدة التنميــة  2030مثــرة مســار تشــاوري واســع النطــاق
مبشــاركة مــن املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص اىل جانــب
الحكومــات ،وهــو مــا جعلهــا توفــر فرصــة لالســتجابة بطريقــة

عــى تحقيــق التنميــة العادلــة واملســتدامة ،ال بــل إن املــؤرشات
التنمويــة ،وإن كان بعضهــا قــد ســجل تحســناً طفيفـاً ،إال أن ذلــك مل
يحــل دون تراكــم املشــكالت الناجمــة عــن عــدم االســتجابة الكافيــة
لرغبــة املواطنــن يف العيــش بكرامــة .فمــن جهــة ،يجــري الرتكيــز
حـرا ً عــى مــا يعتــر الركائــز الثالثــة للتنميــة املســتدامة أي الركائز
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،يف حــن يســتمر إهــال البعــد
الســيايس واملؤســي يف التنميــة والــذي يتمثــل يف الحفــاظ عــى
الســام واألمــن والحوكمــة الدميقراطيــة ،كــا يوجــد أيضــا إغفــال
شــبه تــام للبعــد الثقــايف– القيمــي يف التنميــة.
كــا أن خطــة العمــل تضــم عــددا ً واســعاً مــن الغايــات واالهــداف،
األمــر الــذي ســوف يشــكل صعوبــة كبــرة أمــام الــدول واالط ـراف
املعنيــة بتحويلهــا إىل خطــط تنميــة تتســم بالشــمول واالتســاق

شــاملة للتحديــات التنمويــة وتضم ّنــت الكثــر مــن االضافــات عــى
أهــداف االلفيــة للتنميــة ،وأضــاءت عــى مســائل ذات أهميــة
وأولويــة يف البلــدان العربيــة .وتواجــه خطــة العمــل الهامــة هــذه
عــددا ً كب ـرا ً مــن التحديــات املتعلقــة بالخطــة نفســها أو املتعلقــة
والفعاليــة ،يضــاف إىل ذلــك أن أهــداف التنميــة املســتدامة ليســت
مبــدى قــدرة الــدول عــى تنفيذهــا ،مبــا فيــه بلداننــا العربيــة.
ملزمــة قانونـاً ،وبالتــايل فــإن عمليــات املتابعــة واالســتعراض ملــدى
وبالتــايل هنــاك رضورة للوقــوف عنــد هــذه التحديــات مــن أجــل تنفيــد األجنــدة غــر محــددة بشــكل واضــح ال تشــر إىل وجــوب
تحســن فــرص النجــاح .فمث ـاً ،ارتكــزت املقاربــة املعتمــدة عــى االلت ـزام بهــا ،ال بــل تقتــر األجنــدة عــى مجموعــة مــن املبــادئ
النمــوذج التنمــوي املتبــع منــذ عقــود والــذي ثبــت عــدم قدرتــه اإلرشــادية املســتندة اىل مبــدأ الطوعيــة مــن قبــل الحكومــات
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يف التنفيــذ وفقــاً لألولويــات واالســراتيجيات الوطنيــة .إن هــذه
املقاربــة غــر امللزمــة يقابلهــا أجنــدات ملزمــة يف املفاوضــات
التجاريــة الدوليــة التــي تقــدم مصالــح الــركاء التجاريــن الدوليــن
والــركات التجاريــة عــى املصالــح واالولويــات الوطنيــة وتــؤدي إىل
تضييــق الحيــز املتــاح لصياغــة السياســات الوطنيــة .وهــذا التناقــض
يهــدد إمكانيــة تنفيــذ اهــداف التنميــة املســتدامة عــى املســتوى
الوطنــي.
تهــدف الشــبكة إىل تعزيــز الحــوار بــن منظــات املجتمــع املــدين،
وممثــي القطــاع الخــاص واألحــزاب السياســية ،واألكادمييــن
والنقابــات العامليــة بشــأن أجنــدة  .2030وتهــدف إىل املســاهمة
يف عمليــة التنفيــذ الفعالــة واملســؤولة ،مــن خــال بنــاء قــدرات
أصحــاب املصلحــة املختلفــن ومتكينهــم مــن املشــاركة يف حــوار
اجتامعــي جامــع عــى مســتويات مختلفــة مــن مســتويات صنــع
منصــة للحــوار وتبــادل املعرفــة بــن
السياســات .ومــن خــال توفــر ّ
مختلــف الجهــات يف مجــال التنميــة (منظــات املجتمــع املــدين
والحكومــات ووســائل اإلعــام واألحــزاب السياســية والنقابــات ا
لعامليــة والقطــاع الخــاص) ،ســتتاح لهــم فرصــة التعامــل مــع
السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة بشــكّل ف ّعــال ضمــن إطــار
عمــل أجنــدة التنميــة ملرحلــة مــا بعــد ســنة .2015
تتضمن التدخالت املخطط لها:
رصــد التقــدم يف تنفيــذ االجنــدة مــن خــال تقاريــر
■
تســلط الضــوء عــى الفــرص والتحديــات عــى مســتوى السياســات
العامــة التــي تواجــه عمليــة تنفيــذ االجنــدة واقـراح توصيــات عــى
هــذا املســتوى
اطــاق حــوارات عــى املســتوى الوطنــي مــع الجهــات
■
املعنيــة املختلفــة حــول خطــط تنفيــذ االجنــدة ودور املجتمــع
املــدين
بنــاء قــدرات الجهــات املعنيــة مــن خــال توفــر مــواد
■
معــدة مــن قبــل الشــبكة وتعكــس توجهاتهتــا وتســتهدف منظــات
املجتمــع املــدين ،النقابــات ،الربملانيــن.

النشاطات املنجزة

تــم خــال ســنة  2016املســاهمة بثــاين تقاريــر يف الراصــد االجتامعــي وورقــة خاصــة حــول أهميــة تنفيــذ الهــدف  16بالنســبة للمنطقــة،
وقــد متّــت املشــاركة يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى يف نيويــورك وأطــاق التقريــر ،هــذا باإلضافــة إىل تقاريــر يف طــور اإلعــداد
(تونس ،مرص ،االردن ،فلسطني ،السودان ،سوريا ،لبنان ،املغرب) وحوارات وطنية تنفذ بني كانون األول/ديسمرب 2016
وكانــون الثاين/ينايــر وشــباط/فرباير  .2017كــا تقــوم الشــبكة بإعــداد دليــل شــامل حــول االجنــدة وادلــة صغــرة موجهــة للجهــات
املختلفــة :كمجتمــع مــدين ،نقابــات ،برملانيــن.
أمــا النشــاطات املرتقبــة يف  2017فتشــمل اجتامع ـاً ملناقشــة األدلــة يف الربــع األول مــن  2017وحــوارا ً اقليمي ـاً قبــل نهايــة العــام 2017
ملناقشــة نتائــج التقاريــر الوطنيــة واإلقليميــة.
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القسم الرابع:

رصد ومتابعة سياسات االتحاد االورويب تجاه املنطقة
حول الربنامج
شــهد العامــان املنرصمــان تطــورات مهمــة عــى مســتوى
سياســات االتحــاد االورويب الــذي قــام بإطــاق سياســة الجــوار
"الجديــدة" يف نوفمــر  2015التــي عــززت املقاربــة األمنيــة عــى
حســاب الرتكيــز عــى التنميــة وحقــوق االنســان .ويف العــام
 ،2016أطلــق االتحــاد األورويب خطــة االســتثامر  2016وربطهــا
مبوضــوع الهجــرة ،حيــث اعتــر أن االســتثامرات األجنبيــة وســيلة
لحــل املشــاكل الجذريــة للهجــرة .كــا تــم إطــاق إطــار تنظيــم

الهجــرة والــذي يهــدف إىل الحــد منهــا ومعالجــة "أســبابها الجذريــة"
ولكــن مــن خــال مقاربــات تخالــف مبــادئ حقــوق االنســان التــي
تتيــح تنقــل االفـراد .فخــال العــام األول مــن سياســة الجــوار الجديــدة
أصبــح االســتقرار واألمــن هــا املحــددان الرئيســيان بالنســبة للمقاربــة
األوروبيــة تجــاه املنطقــة العربيــة ،خاصــة بعــد الهجــات اإلرهابيــة
التــي شــهدتها بعــض املــدن األوروبيــة والتدفّــق غــر الرشعــي املســتمر
لالجئــن.

األوروبيــة (ســوليدار –  ،)SOLIDARوفــدا ً مــن ممثــي املجتمــع
زيارة املنارصة إىل بروكسيل
املــدين مــن كل مــن مــر واألردن ولبنــان واملغــرب وســوريا
ويف هــذا اإلطــار ،قامــت الشــبكة مبتابعــة مســارات هذه السياســات
وفلســطني ،قــام بلقــاء أعضــاء مــن الربملــان األورويب (مــن كتــل
وتبــن وجهــة نظــر
تعــر عــن ّ
الجديــدة وإعــداد أوراق موقــف ّ
االشــراكيني الدميقراطيــن واليمــن والخــر) ومســؤولني مــن
املجتمــع املــدين العــريب حــول هــذه السياســات:
"العمــل الخارجــي األورويب" واملفوضيــة األوروبيــة .وقــد ركّــزت
ورقة املوقف حول سياسات الهجرة:
.1
الحــوارات مــع هــؤالء املســؤولني عــى النظــرة املركزيــة األوروبيــة
http://www.annd.org/data/item/pdf/446.pdf
واملبنيــة عــى األمــن املتعلقــة مبقاربــة الهجــرة ،باإلضافــة إىل
با .2لتنميــة :موقــف الشــبكة حــول التوافــق األورويب املتعلــق التزامــات أوروبــا املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة .وقــد أشــار الوفــد
إىل أن املســاعدات التنمويــة تتحــول تدريجيــاً إىل أداة ملعالجــة
http://www.annd.org/data/item/pdf/447.pdf
التحديــات األمنيــة األوروبيــة املتعلقــة بالهجــرة.
خــال زيــارة املنــارصة ،شــاركت الشــبكة يف اجتــاع لجنــة تســيري
املــروع ونظّمــت ،بالتعــاون مــع شــبكة املنظــات غــر الحكوميــة
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أمــا ميزانيــة  2017األوروبيــة ،فتخصــص املزيــد مــن األمــوال لتعزيــز أصــدرت الشــبكة ورقــة موقــف حــول التعــاون مــع االتحــاد األورويب
حاميــة الحــدود األوروبيــة ومواجهــة الجرميــة واإلرهــاب .ومتّــت  ,http://www.annd.org/data/item/pdf/442.pdfتض ّمنــت
اإلشــارة إىل أن "إطــار سياســة الهجــرة" واملواثيــق املوقّعــة قامــت دعــوة رصيحــة لالتحــاد األورويب لتح ّمــل مســؤوليته التاريخيــة يف ترســيخ
رشاكــة عامليــة إلنشــاء إطــار للتعــاون الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي
والثقــايف.
وتعترب الشبكة أن الحوار بني املجتمعات املدنية من ضفّتي املتوسط

بنقــل العــبء واملســؤولية إىل دول الجــوار مــن خــال
توفــر أدوات خادعــة كاملســاعدات املعيشــية ودعــم البنــى
التحتيــة ،مــن دون األخــذ بعــن االعتبــار أن مســائل كانعــدام
املســاواة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وغيــاب األمــن
اإلنســاين والعدالــة االجتامعيــة هــي األســباب الجذريــة وراء
هــذا التدفّــق.
مــن ناحيــة أخــرى ،ناقــش الوفــد كيفيــة تعزيــز أدوار كل
الفاعلــن التنمويــن ،مبــا فيــه القطــاع الخــاص واملجتمــع
املــدين يف عمليــة صنــع السياســات ،مــع اإلبقــاء عــى التنميــة
وحقــوق اإلنســان كمرجعيــة للنجــاح .ويف نهايــة الزيــارة،

هــو أمــر حيــوي ،ويف هــذا اإلطــار ،تــم تنظيــم منتــدى املجتمــع
املــدين يف بروكســيل يف  8كانــون األول/ديســمرب  2016مبشــاركة
حــوايل  50شــخصاً .وقــد أ ّمــن منتــدى  2016فرصــة للمشــاركة
بالــدروس املســتفادة ،باإلضافــة إىل التقــارب بــن االســراتيجيات
املتعلقــة مبســتقبل السياســات املذكــورة أعــاه (تقريــر منتــدى
املجتمــع املــدين):

http://www.annd.org/data/item/pdf/444.pdf
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ورشة عمل حول الحوار املهيكل مع االتحاد األورويب
( 12-11كانون األول/ديسمرب )2016
نظّمــت شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ورشــة ويف نهاية اللقاء ،تم االتفاق عىل التايل:
عمــل ملنظــات املجتمــع املــدين األورومتوســطي بعنــوان "ســد
االســتمرار بالعمــل عــى القضايــا الرئيســية مــع
.1
الفجــوة بــن املجتمــع املــدين األورومتوســطي واالتحــاد األورويب:
ممثلــن عــن شــبكات أساســية (شــبكة املنظــات العربيــة
مبــادرة للمجتمــع املــدين األورومتوســطي حــول الحــوار املهيــكل"،
غــر الحكوميــة للتنميــة ،شــبكة اليوروميــد للحقــوق،
وذلــك بــن  11و 12كانــون األول/ديســمرب  2016يف بــروت مــن
ســوليدار ،شــبكة األوروميــد – فرنســا) مــن أجــل التشــارك يف
متويــل شــبكة ســوليدار ( )SOLIDARوفونداســيون دو فرانــس
املعلومــات وتعميمهــا.
(.)Fondation de France
رضورة القيــام باســتطالع مــع الــركاء مــن أجــل
.2
وتــأيت هــذه الورشــة يف إطــار مــروع لتعزيــز وتنويــع مشــاركة
تجميــع التوصيــات ،كأســاس الجتــاع آذار/مــارس .2017
منظــات املجتمــع املــدين مــن ضفتــي املتوســط يف مســار الحــوار
املهيــكل يف االتحــاد األورويب وزيــادة تأثــر منظــات املجتمــع
املــدين يف عمليــة صنــع القــرار والرتويــج للبدائــل املبنيــة عــى
معايــر حقــوق اإلنســان واملســاواة .عكــس جــدول أعــال الورشــة

اقــراح لجنــة تنســيق ،والتفكــر ببنــاء
.3
الكونســورتيوم الــذي سيشــارك يف إدارة الحــوار املهيــكل.
تنظيــم ورشــات عمــل حــول قضايــا أساســية يف
.4
التطــور يف الســياق األورويب والــدور املتجــدد للمجتمــع املــدين يف
الجــزء األول مــن .2017
الرشاكــة ،وذلــك بهــدف إجــراء نقــاش اســراتيجي حــول الحــوار
املهيــكل ومســتقبله .وقــد شــارك يف ورشــة العمــل  40ممثـاً وممثلــة
دعــم معايــر حقــوق اإلنســان (مثــاً ،حريــة
.5
مــن منظــات املجتمــع املــدين والنقابــات والخ ـراء ،الذيــن خرجــوا
التعبــر والتجمــع) وإظهــار العنايــة الواجبــة ،وشــمل
بوثيقــة تعكــس القضايــا املطروحــة باإلضافــة إىل التوصيــات حــول
البعــد البيئــي وضــان مشــاركة الجمعيــات الشــبابية يف
طرائــق الحــوار.
الحــوار.
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املحور الثاين  :السياسات الرضيبية

مــن خــال العمــل عــى السياســات الرضيبيــة ،تبحــث شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة يف ســبيل
الوصــول إىل مجتمــع أكــر عدالــة مــن خــال إعــادة توزيــع الــروات وتقديــم الخدمــات والحاميــة االجتامعيــة
للمواطنــن ،باإلضافــة إىل حشــد املــوارد الوطنيــة مــن أجــل التنميــة .ويف هــذا اإلطــار ،تقــوم الشــبكة بتنفيــذ مرشوعــن
أساســيني متعلقــن بالعدالــة الرضيبيــة يف املنطقــة العربيــة .األول يســعى إىل بنــاء قــدرات املجتمــع املــدين وإنشــاء
تحالــف إقليمــي حــول العدالــة الرضيبيــة ،والثــاين يســعى إىل النظــر يف العدالــة الجندريــة يف الرضائــب.

القسم االول:

العدالة الرضيبية يف املنطقة العربية
العامليــة يف الــدول املعنيــة بالربنامــج (مرص،لبنــان ،األردن،
فلســطني) وتأمــن األدوات لرصــد السياســات الرضيبيــة
واالنخــراط يف الحــوارات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة
لطــرح البدائــل.

يهــدف هــذا املــروع بشــكل عــام إىل بنــاء حركــة متامســكة مــن
منظــات املجتمــع املــدين وأصحــاب املصلحــة املعنيــن يف املنطقــة
العربيــة وتعزيــز القــدرة عــى االنخ ـراط يف مســارات السياســات
الرضيبيــة .هــذا ويتطلّــب تطويــر سياســات رضيبيــة أكــر عدالــة
تعزيــز وتوســيع الحــوار حــول الرضائــب مــا
تفاعـاً مــع أصحــاب املصلحــة .كــا يتطلّــب أن تكــون لهــم القــدرة .2
بــن منظــات املجتمــع املــدين والربملانيــن واملجموعــات
العامليــة ،باإلضافــة إىل النقاشــات العامــة عــى املســتوى
الوطنــي.

عــى رصــد السياســات الرضيبيــة ومســار تصميمهــا يف القـرار
الوطنــي .وعــى هــذا الرصــد توثيــق آثــار السياســات الرضيبية
عــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وبنــاء التحالفــات
إنشــاء تحالــف حــول العدالــة الرضيبيــة يف املنطقــة
واالئتالفــات التــي تســاعد يف يف املنــارصة مــن أجــل سياســات )3
رضيبيــة أكــر عدالــة ،وتعميــق النقــاش حولهــا.
العربيــة ،يســعى إىل بنــاء حركــة متامســكة مــن منظــات
املجتمــع املــدين والجهــات املعنيــة.
أ ّما األهداف املحددة للمرشوع فهي:
إعــداد دليــل موســع ملنظــات املجتمــع املــدين
تنميــة القــدرات واملعرفــة ورفــع وعــي )4
.1
منظــات املجتمــع املــدين والربملانيــن واملجموعــات يســاهم يف تنميــة القــدرات يف املدافعــة واملنــارصة حــول
األنظمــة الرضيبيــة.
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القسم الثاين:

مرشوع العدالة الجندرية يف األنظمة الرضيبية يف املنطقة العربية (بالتعاون مع كريستيان إيد)
يهــدف هــذا املــروع إىل دراســة العدالــة الجندريــة يف األنظمــة
الرضيبيــة يف ثــاث دول عربيــة :مــر ،لبنــان وتونــس .فقــد تــم
إعــداد ورقــة مرجعيــة موســعة ومنهجيــة موحــدة ودراســات حالــة
صغــرة مبنيــة عــى مقابــات ولقــاءات بؤريــة ،وتقريــر إقليمــي
مقــارن وتحليــي.
العدالــة الجندريــة جــزء ال يتجــزأ مــن العدالــة االجتامعيــة واملــرأة
تعتــر مــن أكــر املترضريــن مــن واقــع السياســات الحاليــة ،نظـرا ً لـ:
الــا مســاواة يف املداخيــل بــن الرجــال والنســاء وعــدم
■
إعتــاد الرضيبــة التصاعديــة عــى الدخــل.
التواجــد الكثيــف للنســاء يف العمــل املتقطــع والعمــل
■
غــر املهيــكل (العمــل املنــزيل وســواه مــن األعــال غــر املأجــورة)،
وبالتــايل عــدم اســتفادتهن مــن الحاميــة االجتامعيــة.
تأثرهــن بالرضيبــة غــر املبــارشة نظــرا ً الســتهالكهن
■
الكثيــف للســلع األوليــة مــن أطعمــة وغريهــا.

تأثــر الحــروب والنزعــات يف املنطقــة عــى النســاء
■
لجهــة زيــادة عــدد ربّــات األرس وذوي اإلعاقــة ،وبالتــايل ازديــاد
غيــاب املســاوة والعدالــة يف القوانــن وانعــكاس ذلــك وضــع هــذه الفئــة املهمشــة ســو ًءا.
■
عــى الرضائــب عــى األمــاك والعديــد مــن األمــور األخــرى.
■
التمييــز الجنــدري الناتــج عــن التقاليــد والعقليــة
الذكوريــة ،إلــخ.
وال بــد مــن ذكــر الالمســاواة الجندريــة الناتجــة عــن الالمســاواة
االجتامعيــة نفســها والتــي يزيدهــا ســو ًءا الفســاد ،التهــرب
الرضيبــي ،وركاكــة الخدمــات العامــة التــي تســتفيد منهــا النســاء
بشــكل خــاص.
لقــد انجــزت دراســات الحالــة فبيّنــت أهميــة نــر التوعيــة نظـرا ً
لضعــف املعرفــة بالجانــب الجنــدري يف األنظمــة الرضيبيــة.
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املحور الثالث :البيئة التمكينية

تعمــل شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة عــى تعزيــز البيئــة التمكينيــة واملؤاتيــة لعمــل منظــات
املجتمــع املــدين ،بأشــكالها املختلفــة ،والوصــول إىل مجتمــع دميقراطــي يســمح بالتنظيــم والتعبــر عــن الــرأي ومتثيــل
مصالــح مختلــف الفئــات ،خاصــة املهمشــة منهــا .فتقــوم الشــبكة بتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع حــول حريــة التجمــع
والتعبــر وتعزيــز عمــل املجتمــع املــدين يف املنطقــة مبــا فيهــا إصــدار أوراق بحثيــة ورصــد الحقــوق والحريــات وبنــاء
قــدرات املجتمــع املــدين بهــدف اســتدامته.

القسم االول:

أوراق بحثية حول حرية التجمع (بدعم من املساعدات الشعبية الرنوجية)

يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز قــدرات املجتمــع املــدين يف
املشــاركة يف الحــوارات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة حــول
الحقــوق املدنيــة والسياســية وزيــادة الوعــي وبنــاء القدرات،
وهــو يســعى إىل تعزيــز التحالفــات ملواجهــة التحديــات التي
تواجــه الفضــاء املــدين يف املنطقــة العربيــة.
وينطــوي املــروع عــى بعديــن .األول يتعلــق بتحليــل البيئة
املؤاتيــة ملنظــات املجتمــع املــدين مــن خــال البحــوث
الوطنيــة واإلقليميــة ( 6تقاريــر وطنيــة وتقريــر إقليمــي) يف
البلــدان التاليــة :الع ـراق ،فلســطني ،مــر ،تونــس ،ســوريا،
ولبنــان .والثــاين يتعلــق باملشــاركة بوفــود منــارصة عــى
مســتوى االتحــاد األورويب و/أو منظمــة العمــل الدوليــة و/
أو األمــم املتحــدة.
وتهدف التقارير الوطنية لتحقيق األهداف التالية:
تســليط الضــوء عــى القيــود املتعلقــة بتأســيس
■
وتشــغيل منظــات املجتمــع املــدين وقدرتهــا عــى التأثــر
يف السياســات يف البــاد املذكــورة ،مــع التأكيــد عــى الســياق
االجتامعــي واالقتصــادي الــذي يؤثــر عــى املجــال املــدين.
تقديــم توصيــة سياســية ملموســة مــن أجــل
■
تحســن البيئــة التمكينيــة ملنظــات املجتمــع املــدين عــى
املســتوى الوطنــي.
يبتعــد الربنامــج عــن املقاربــة القانونيــة ويركّــز
■
عــى الجانــب السياســايت وانعاكاســات املقاربــات االمنيــة
وجهــود مكافحــة االرهــاب عــى البيئــة املمكنــة للمجتمــع
املــدين.

يتوقــع متابعــة هــذا العمــل وانجــازه مــن خــال
■
اطــاق التقريــر خــال ســنة  2017واالســتفادة مــن نتائجــه
يف اعــال املنــارصة واملدافعــة عــى املســتويات االقليميــة
والدوليــة وتنظيــم زيــارة للمدافعــة اىل الــروج – الســويد
وفنلنــدا بالتنســيق مــع املســاعدات الشــعبية النوجيــة لطــرح
مواضيــع البيئــة التمكينيــة.
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القسم الثاين:
راصد سيفيكوس

تتعــاون شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة مــع الســلمي والتعبــر عــن وجهــات النظــر واآلراء .هــذه العنــارص
تحالــف املجتمــع املــدين العاملــي "ســيفيكوس" ( )CIVICUSعــر األربعــة تشــكل هيــكل تحليــل «راصــد ســيفيكوس».
أداة جديــدة عــى االنرتنــت (راصــد ســيفيكوس –  CIVICUSشــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة مســؤولة عــن التحديثــات
 )Monitorلتتبــع ومقارنــة الحريــات املدنيــة عاملي ـاً ،وتــم إطــاق املتعلقــة بالبلــدان التاليــة :لبنــان ،األردن ،تونــس ،املغرب ،فلســطني،
هــذه األداة يف  .2016/10/24وســوف يقــوم الراصــد بتقييــم البلــدان الســودان ،ومــر .أمــا بالنســبة للبلــدان األخــرى ،فيمكــن املشــاركة
بنــاء عــى احرتامهــا للحريــات األساســية الثــاث :حريــة تكويــن مــن خــال املوقــع مبــارشة .http://monitor.civicus.org
الجمعيــات ،حريــة التجمــع الســلمي ،وحريــة التعبــر.
بــن  14حزيران/يونيــو  2016و 17كانــون الثاين/ينايــر ،2017
كــا يوثــق راصــد ســيفيكوس االنتهــاكات ضــد املجتمــع املــدين مــع قامــت الشــبكة بإجـراء  24تحديــث عــى املوقــع 5 :متعلقــة مبــر،
تحديثــات يوميــة عــى مــدار األســبوع .كــا ستســتند التصنيفــات و 4لــكل مــن الســودان ولبنــان ،و 3لــكل مــن فلســطني وتونــس
عــى مزيــج مــن املعطيــات مــن نشــطاء املجتمــع املــدين املحــي واألردن ،و 2للمغــرب ،ركّــزت عــى أهــم األخبــار املتعلقــة بحريــة
وخ ـراء املجتمــع املــدين اإلقليميــن والباحثــن الــركاء وتقييــات تكويــن الجمعيــات وحريــة التجمــع الســلمي وحريــة التعبــر .هــذا
منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والعامليــة ،باإلضافــة إىل ويشــر املرصــد إىل أن وضــع هــذه الحريــات يف البلــدان العربيــة
املعطيــات مــن املســتخدمني واإلعــام ،مــع األولويــة لــآراء املحليــة.

فالفضــاء املــدين يشــكل حجــر األســاس يف أي مجتمــع منفتــح
ودميقراطــي .أمــا وجــود فضــاء مــدين صحــي ،فيعنــي أن املجتمــع
املــدين واملواطنــن قادريــن عــى التنظيــم واملشــاركة والتواصــل مــن
دون عائــق ،ومــن ثــم التأثــر عــى البنــى السياســية واالجتامعيــة
مــن حولهــم .ولــي يحــدث ذلــك ،مــن واجــب الدولــة حاميــة
مواطنيهــا مــع احــرام وتســهيل حقوقهــم األساســية يف التجمــع

غــر ســليم ،حيــث اعتــر الفضــاء املــدين مغلقـاً يف  6بلــدان (ليبيــا،
الســعودية ،اإلمــارات ،البحريــن ،وســوريا) ،ومقموع ـاً يف  6بلــدان
(الجزائــر ،مــر ،اليمــن ،الع ـراق ،فلســطني ،دجيبــويت) ،ويتع ـ ّرض
للعراقيــل يف بلديــن (تونــس واألردن) ،أ ّمــا البلــدان املتبقيــة فقــد
كان التصنيــف قيــد املراجعــة عنــد كتابــة هــذا التقريــر.
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القسم الثالث:

تعزيز وإستدامة املجتمع املدين يف مرص (بدعم من الصندوق الوطني للدميقراطية)

يهــدف الربنامــج إىل تعزيــز واســتدامة املجتمــع املــدين يف مــر،
ومتكينــه مــن املحافظــة عــى املشــاركة السياســية ولعــب دور
حاســم يف تحديــد مســتقبل منفتــح وعــادل ملــر ،وهــو يســعى
لتحقيــق  3أهــداف محــددة:
دعــم الرصــد الــذي تقــوم بــه منظــات املجتمــع املــدين
.1
لالنتهــاكات ضــد املجتمــع املــدين.
.2

دعم التعاون املشرتك بني مكونات املجتمع املدين.

تنظيــم نشــاطات بنــاء قــدرات (استشــارات ،تدريــب،
.3
تبــادل التجــارب الناجحــة) الفاعلــن يف املجتمــع املــدين لتعزيــز
دوره يف الرتويــج لإلصالحــات.

األنشطة األساسية
جلســات تشــاور وبنــاء قــدرات حــول املســاحة
■
املتاحــة لعمــل املجتمــع املــدين وآليــات الدفــاع عنهــا.
بنــاء قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ترصــد االنتهــاكات
■
التــي تتعــرض لهــا منظــات املجتمــع املــدين.
نــر أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات املعرفيــة
■
واالنتهــاكات املوثقــة بحــق منظــات املجتمــع املــدين.
تــم التعاقــد مــع مستشــارين (يف مجــاالت القانــون وتنظيــم
الحمــات وتنميــة القــدرات) وتنظيــم ورشــتي عمــل يف
القاهــرة ملناقشــة معايــر رصــد منظــات املجتمــع املــدين
والتوافــق عــى اس ـراتيجية للمنصــة اإللكرتونيــة.
وقــد شــارك فيهــا أكــر مــن  15ممثــاً عــن النقابــات
واملنظــات غــر الحكوميــة مــن مختلــف املناطــق يف مــر
والتزمــوا باإلســهام يف املنصــة ( )rightsmemory.orgقيــد
اإلنشــاء بنــاء عــى نتائــج االستشــارات.
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املحور الر ابع :التجارة واألستثامر

تقــوم شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ،ومنــذ انطالقتهــا ،برصد ومتابعــة اتفاقيــات التجارة واالســتثامر
واملســارات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة املتعلقــة بهــا .ويف هــذا اإلطــار ،تســعى إىل بنــاء قــدرات املجتمــع املــدين يف
املنطقــة العربيــة للتفاعــل والتأثــر عــى مســارات املفاوضــات والسياســات املتعلقــة بالتجــارة واالســتثامر.

القسم االول:

االسبوع الدرايس حول سياسات التجارة واالستثامر يف جنيف -مركز الجنوب
الخلفية

خــال الســنوات الثــات املاضيــة ،قامــت شــبكة املنظــات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ،وبالتعــاون مــع مركــز الجنــوب
وشــبكة العــامل الثالــث ،بتنظيــم أســابيع دراســية حــول السياســات
االقتصاديــة الكليــة والتجــارة واالســتثامر ملجموعــة مــن الباحثــن/
ات والناشــطني/ات املختصــن/ات مــن املنطقــة العربيــة.
وقــد وفّــرت األســابيع الدراســية للمشــاركني/ات إمكانيــة املشــاركة
بنقاشــات ومــداوالت ثريّــة مــع خــراء ،باإلضافــة إىل تعميــق
معرفتهــم/ن حــول قضايــا رئيســية متعلقــة بالتنميــة والتجــارة
واالســتثامر مــن خــال املقاربــة الحقوقيــة .وســيتم تنظيــم األســبوع
الــدرايس الرابــع يف أواخــر عــام .2016

تحـ ّول جــدول أعــال  2030إىل التـزام عاملــي لتقليــص الالمســاواة
داخــل البلــدان وفيــا بينهــا .إن ضــان املســاواة والتعامــل مــع
التفــاوت عــى املســتويات املتعــددة يرتبطــان ارتباطـاً مبــارشا ً مــع
السياســات االقتصاديــة الكليــة والتجاريــة واالســتثامرية .وهــذا
يســتدعي تحــوالً نحــو تنويــع االقتصــادات ،وتعزيــز القطاعــات

اإلنتاجيــة واعتــاد سياســات لتوزيــع الدخــل والــروات والسياســات
الدامجــة ،كالحاميــة االجتامعيــة الشــاملة وسياســة الرضيبــة
التصاعديــة والتمتــع الكامــل بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة.
وهــذا يتطلــب مراجعــة التفاقيــات التجــارة واالســتثامر التــي تقلّــص
مــن دور الدولــة وتضــع الحواجــز عــى نقــل التكنولوجيــا وتعــزز
ســلطة الــركات واملصالــح الخاصــة عــى حقــوق اإلنســان.

لكننــا نشــهد اتجاه ـاً معاكس ـاً يف املنطقــة العربيــة ،ولذلــك فــإن
مســار املنطقــة نحــو التنميــة املســتدامة ال يـزال طويـاً .ويف هــذا
الســياق ،ينبغــي وضــع منــوذج جديــد للتنميــة وعــى املجتمــع
املــدين التأكــد مــن أن هــذه اإلصالحــات مبنيــة عــى حقــوق
اإلنســان وتطبيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
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لذلــك ،فــإن املعرفــة والفهــم املتعلقــن بالسياســات األسبوع الدرايس الرابع

االقتصاديــة الكليــة والتجــارة واالســتثامر بحاجــة إىل تعميــق،
مــا ســيفيض إىل تقييــم تنفيــذ جــدول أعــال  2030عــى
نحــو أكــر فعاليــة ،ومراقبــة آثــار هــذه السياســات عــى
التنميــة وحقــوق اإلنســان ،والتمكّــن مــن املنــارصة مــن
أجــل التغيــر.
وللوصــول إىل هــذا الغــرض ،قامــت شــبكة املنظــات العربيــة غــر
الحكوميــة للتنميــة بتنظيــم األســبوع الــدرايس الرابــع الــذي

هــدف األســبوع الــدرايس الرابــع إىل تعزيــز املنــارصة حــول
السياســات االقتصاديــة يف املنطقــة مــن خــال تنميــة القــدرات
والتوعيــة حــول القضايــا املقرتحــة ذات األولويــة ،كــا كان فرصــة
للعمــل عــى إنشــاء فريــق عمــل يتكــ ّون مــن نشطاء/ناشــطات
مــن عــدد مــن البلــدان العربيــة بهــدف الوصــول إىل رؤيــة أوســع
للحلــول واألولويــات التنمويــة للمجتمعــات العربيــة.
وقد خرج األسبوع الدرايس الرابع بعدد من التوصيات ،منها:
إنشــاء منصــة إلكرتونيــة تجمــع املشــاركني يف األســبوع
.1
الــدرايس الرابــع مــع املشــاركني يف الســنوات الثــاث األوىل ،لتعزيــز
وتســهيل التواصــل فيــا بينهــم ومشــاركة املعلومــات.

شــمل عــدد مــن املواضيــع ،مبــا فيهــا أهــداف التنميــة
املســتدامة واالقتصــاد العاملــي واتفاقيــات االســتثامر والديــون
وامللكيــة الفكريــة واالبتــكار والصحــة وغريهــا.
تفنيــد املعلومــات التــي تــم مشــاركتها خــال األســبوع
.2
الــدرايس والــروع يف إعــداد دراســات حــول املواضيــع وجمــع
املخرجــات يف تقريــر شــامل.
رصــد ومتابعــة الــركات حــول العــامل وتطـ ّور اتفاقيــات
.2
التجــارة واالســتثامر ،واملســائل متعلقــة بهــا ،كحــل النزاعــات ،تعديل
القوانــن ،الــخ ،.مــع اســتحداث قســم يتابــع هــذا املوضــوع.
تقديــم نتائــج األنشــطة بشــكل موضوعــي إىل صانعــي
.3
القــرار مــن خــال حمــات الضغــط واملنــارصة عــى املســتوى
الوطنــي ،بالتعــاون مــن مختلــف أصحــاب املصلحــة :منظــات
املجتمــع املــدين ومؤسســات الفكــر والــرأي وهيئــات األبحــاث ،الــخ.
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املحور الخامس :برامج اخرى

القسم األول:

تعزيز الحوار االجتامعي يف بلدان جنوب املتوسط
الخلفية

برنامــج الحــوار االجتامعــي يف بلــدان جنــوب املتوســط هــو
برنامــج رائــد مــن أجــل تعزيــز الحــوار .ومتتــد فــرة الربنامــج
لثــاث ســنوات ( ،)2018-2016بتمويــل مــن االتحــاد األورويب.
يجمــع الربنامــج املمثلــن اإلقليميــن والدوليــن للــركاء
االجتامعيــن وكذلــك عــدد مــن الــركاء املعنيــن مــن االتحــاد
األورويب.

تشــجيع الحــوار االجتامعــي واالط ـراف املعنيــة مــع
.2
منظــات املجتمــع املــدين والســلطات اإلقليميــة واملحليــة وذلــك
مــن أجــل بنــاء توافــق يف اآلراء حــول القضايــا ذات االهتــام
املشــرك ،مبــا يف ذلــك إضفــاء الطابــع املؤسســايت عــى الحــوار
االجتامعــي مــن خــال املجالــس االقتصاديــة واالجتامعيــة
واملؤسســات املعنيــة؛

ويتــم تنفيــذ املــروع مــن قبــل عــرة منظــات ،هــي :االتحاد
الــدويل للنقابــات ،االتحــاد املتوســطي ملنظــات األعــراف،
ســوليدار (الشــبكة األوروبيــة للمنظــات غــر الحكوميــة)،
مجلــس العمــل الوطنــي البلجيــي ،املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي والبيئــي املغــريب ،االتحــاد
العــريب للنقابــات ،شــبكة املنظــات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة،

تعزيــز املامرســات الجامعيــة وذلــك عــن طريــق
.3
تحديــد وتبــادل األدوات والنــاذج اإلبداعيــة للحــوار االجتامعــي
الفعــال ،مبــا يف ذلــك املجالــس االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــع
الــركاء االجتامعيــن والســلطات العامــة واملنظــات غــر
الحكوميــة والســلطات املحليــة ووســائل
اإلعــام عــى ضفتــي املتوســط وذلــك
ملعالجــة التحديــات املرتبطــة بالتنميــة

املعهــد النقــايب اإليطــايل للتعــاون والتنميــة ،مــروع معهــد
الجنــوب ،ايطاليــا ،جمعيــة الصناعــة  ،الربتغــال.
وتتمثل األهداف الثالثة املحددة للمرشوع فيام ييل:
إنشــاء وتحســن بيئــة مالمئــة للحــوار االجتامعــي بــن
.1
كل مــن نقابــات العــال وأصحــاب العمــل مبشــاركة أطــر أخــرى
مــن املجتمــع املــدين يف الــدول الثــاث املســتهدفة ،وعــى جميــع
املســتويات؛

االقتصاديــة واالجتامعيــة املســتدامة يف البلــدان
املســتهدفة ويف املنطقــة بشــكل أفضــل.
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ورشــة عمــل إقليميــة حــول قطــاع األعــال وحقــوق
اإلنســان (بــروت 7 ،و 8أيلول/ســبتمرب )2016
نظــرت الورشــة إىل التحديــات التــي تواجــه حقــوق اإلنســان يف ظــل القضايــا التــي طرحتهــا الورشــة وذلــك لتعزيــز الحــوار االجتامعــي.
البيئــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية الدقيقــة ويف مســاهمة واقــرح املؤمتــر تعزيــز الحــوار االجتامعــي مــن خــال مجموعــة
الحــوار االجتامعــي يف تحســن االمتثــال لحقــوق اإلنســان .وقــد عمــل مــن املجتمــع املــدين لإلجابــة عــى األســئلة الثــاث التاليــة:
وصلــت الورشــة إىل مجموعــة مــن االســتنتاجات املتعلقــة بتحفيــز
هــل الحــوار اإلجتامعــي ممكــن يف ظــل غيــاب وضعــف
مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف الحــوار االجتامعــي ،ومنهــا.1 :
الحاجــة إىل تعزيــز املســاءلة واملعرفــة والقــدرات الســلطة السياســية وانتقــال مواقــع القــرار إىل خــارج الدولــة؟
■
هــل الحــوار اإلجتامعــي ممكــن يف غيــاب الحركــة
.2
املتعلقــة باســتخدام اآلليــات الدوليــة.
ا لنقا بيــة ؟
■
هــل الحــوار اإلجتامعــي مجــدي يف غيــاب رؤيــة تنموية
تطبيــق الحــق يف الوصــول إىل املعلومــات واملعرفــة .3
بالسياســات واالتفاقيــات.
بديلــة و مســتدامة؟
دمج واتخاذ حيّز أسايس متعلق مبوضوع املرأة.
■
حاميــة الحــق بالتنظيــم النقــايب وتنظيــم املجتمــع
■
املــدين املســتقل.

ورشــتي عمــل تدريبيتــن للمجتمــع املــدين املحــي يف
األردن وتونــس حــول تقنيــات الحــوار االجتامعــي

تعزيــز التعــاون بــن املجتمــع والنقابــات وبعــض
■
قطاعــات األعــال املتخصصــة ال ســيام املهمشــة منهــا و قيــام
إتفاقيــة إس ـراتيجية عــى مســتوى الدولــة تغطــي كل القطاعــات .ســعت إىل تعزيــز القــدرات حــول مفاهيــم الحــوار االجتامعــي
واألرضيــة واإلطــار القانونيــن ،مامرســات ومهــارات املفاوضــات.
تفعيــل الحــوار مــن خــال مؤسســات الحــوار ،كاملجالس
■
االقتصاديــة االجتامعيــة.
وقــد خلــص املؤمتــر إىل اإلق ـرار بأهميــة خلــق مجموعــات عمــل
مشــركة بــن ممثــي النقابــات ومنظــات املجتمــع املــدين ملتابعــة
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ورشــة عمــل إقليميــة (األردن ،تونــس ،املغــرب) حــول مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف الحــوار االجتامعــي والحــوار
املجتمعــي (عـ ّـان ،األردن –  17و 18كانــون األول/ديســمرب )2016
نظّمــت شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ،يف نهايــة اللقــاء ،تــم الخــروج ببعــض التوصيــات التــي تعنــي
بالتعــاون مــع االتحــاد العــريب للنقابــات ،ورشــة عمــل إقليميــة مشــاركة املجتمــع املــدين والنقابــات يف الحــوار االجتامعــي ،وأهمهــا:
(األردن ،تونــس ،املغــرب) مشــركة بــن منظــات املجتمــع املــدين
االقــرار املبــديئ بــرورة التفاعــل بــن النقابــات
والنقابــات العامليــة ملناقشــة القيمــة املضافــة والــروط األساســية ■
ملشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف الحــوارات املأمسســة األوســع واملجتمــع املــدين وتحديــد مجــاالت ونوعيــة املشــاركة يف الحــوار.
مــن الحــوار االجتامعــي التقليــدي ،هدفــت إىل:
التأكيــد عــى أهميــة دور املجتمــع املــدين يف البنــاء
■
تقييــم الحــوار االجتامعــي يف البلــدان املعنيــة بالربنامــج :الدميقراطــي التنمــوي ومــد جســور الثقــة واالعــراف املتبــادل.
.1

األردن ،تونــس ،املغــرب.
التوســع الحقـاً
وقــد أكّــد املشــاركون يف نهايــة الورشــة عــى رضورة ّ
تقديــم اقرتاحــات حــول دعــم الحــوار االجتامعــي يف يف مناقشــة هــذه القضايــا والتع ّمــق فيهــا خــال ورشــة العمــل
.2
اإلقليميــة الثانيــة بــن منظــات املجتمــع املــدين والنقابــات التــي
البلــدان املعنيــة بالربنامــج.
ســتعقد يف الســنة الثانيــة مــن املــروع (.)2017
مناقشــة مضمــون الحــوار االجتامعــي وتناولــه قضايــا
.3
أخــرى غــر العالقــات املهنيــة ،كالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة،
قضايــا البيئــة ،السياســات الرضيبيــة ،مســاءلة القطــاع الخــاص،
والسياســات التجاريــة وسياســات االســتثامر ،والقطــاع غــر املهيــكل.
.4

تحديد دور املجتمع املدين يف الحوار االجتامعي.
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القسم الثاين:

برنامج متثيل االشخاص السوريني ذوي االعاقة

بــن  2014و ،2016نفّــذت شــبكة املنظــات العربيــة غــر كــا حــرص الربنامــج عــى املطالبــة بضــان حقــوق كل مــن الرجــال
الحكوميــة للتنميــة يف لبنــان برنامــج « متكــن األشــخاص ذوي والنســاء واألطفــال ذوي االعاقــة وتفعيــل دور املؤسســات ومنظامت
رضريــن االشــخاص ذوي االعاقــة يف االســتجابة ملطالبهــم وحقوقهــم مــن
اإلعاقــة واملصابــن يف صفــوف الســكان الســوريني املت ِّ
خــال تقديــم أفضــل الخدمــات.
وقــد أدى الربنامــج إىل إنشــاء  7مجموعــات مــن ذوي اإلعاقــة،
تســاهم يف تطويــر املهــارات الفنيــة والتشــبيك للدفــاع عــن

مــن األزمــات» ،هــدف إىل دعــم الحــركات التــي تظهر يف مؤسســات
املجتمــع املــدين واملعنيــة بالالجئــن الســوريني ذوي االعاقــة ،وعمــل
عــى دعــم املجموعــات الناشــئة مــن الالجئــن الســوريني يف معرفــة
حقوقهــم كخطــوة أساســية واإلعـراب عنهــا واملطالبــة باإلدمــاج.

حقوقهــم .كــا تــم تطويــر دليــل تتوفــر فيــه املعلومــات عــن
الخدمــات املتوفــرة.
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 متفرقــات:املحــور الســادس
:القسم األول

تعزيز الحوار االجتامعي يف بلدان جنوب املتوسط
http://www.annd.org/data/item/pdf/446.pdf

http://www.annd.org/data/item/pdf/447.pdf

447.pdf

http://www.annd.org/data/item/pdf/442.pdf

http://www.annd.org/data/item/pdf/444.pdf
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القسم الثاين:
التقرير املايل

املرشوع :كل املشاريع

العملة :دوالر أمرييك
الرشح

التاريخ2016/12/31 :

النتائج املدورة من السنوات السابقة
From Funders
من الداعمني
Bank Watch - 2015 Balance
بنك واتش رصيد 2015 -
Handicap International
املنظمة الدولية للمعوقني
Christian Aid
كريشنت ايد
IBON International
منظمة ايبون الدولية
(United Nations Democracy Fund (UNDEF
صندوق األمم املتحدة للدميقراطية
Individuell Människohjälp -Swedish Development Partner
أي ام  -الرشيك السويدي للتنمية
Ford Foundation
فورد فوندايشن
(National Endowment for Democracy (NED
الصندوق الوطني للدميقراطية
(Norwegian People’s Aid (NPA
املساعدات الشعبية الرنوجية
(International Trade Union Confederation (ITUC
االتحاد الدويل لنقابات العامل (إيتوك)
Diakonia
دياكونيا
(Civil Society Innovation Initiative (CSII
مبادرة ابتكار املجتمع املدين
CNCD 11.11.11
املركز الوطني للتعاون من أجل التنمية
CIVICUS
سيفيكوس
Fondation de France
فونداسيون دو فرونس
الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
Cumulative results from previous years

(The International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net

صندوق كندا للمبادرات املحلية
اشرتاكات االعضاء
مداخيل أخرى

Canada Fund for Local Initiatives
Membership Fees
Others

املجموع

املصاريف االدارية
التشبيك
املعلوماتية واالتصال
برامج ونشاطات عام 2016
التضامن

املجموع

الرصيد

Total

الرشح

Administrative cost
Networking
IT & communication

ANND projects and activities for the year 2016
Solidarity

االيرادات

16,862-

27,442
71,900
115,048
51,825
41,000
54,625
125,990
13,183
164,437
139,689
136,961
17,190
13,093
21,406
10,508
32,460
13,986
850
39,029

1,073,759
املصاريف

134,034
81,112
50,500
583,953
2,243

Total

851,842

Balance

221,917

