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ت
واالج�عية
العر� للحقوق االقتصادية
 .1الراصد ب ي
الراصد العريب هو أداة بحث تستخدمها شبكة املنظامت غري الحكومية العربية للتنمية لتعزيز دور املجتمع املدين يف مراقبة السياسات
االجتامعية واالقتصادية من خالل مقارب ٍة حقوقية .من خالل إصدار تقرير كل سنتني منذ العام  ،٢٠١٢يركز الراصد العريب عىل السياسات
الوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية ،باإلضافة إىل العوامل املؤدية لخرق الحقوق االقتصادية واالجتامعية .ويستعني الباحثون بتحاليل كمية
ونوعية عىل املستوى القطري لبلورة توصيات تستخدم يف عمل شبكة املنظامت غري الحكومية العربية للتنمية يف املنارصة .كام يتم
تقديم دراسات حول محاور محددة وتحاليل إقليمية لتأمني نظرة شاملة عن املوضوع املختار .بنتيجة ذلك ،بات تقرير الراصد العريب
آليَة بحث رئيسية يف صلب عمل املنارصة لدى الشبكة.
حتى اليوم ،قامت الشبكة بنرش ثالثة تقارير للراصد:
• تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٢عن حق العمل وحق التعليم
• تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٤عن الحامية االجتامعية
• تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٦عن العمل غري املهيكل
ويف نهاية عام  ٢٠١٨ستصدر الشبكة تقريرا ً عن الحق يف الغذاء.

األنشطة املنجزة:
أ) إطالق تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٦يف بريوت والقاهرة يف الثامن والتاسع من أيار/مايو  :٢٠١٧ففي الثامن من أيار/مايو ،٢٠١٧
أقامت شبكة املنظامت غري الحكومية العربية للتنمية ،بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ،ورشة عمل
يف الجامعة األمريكية يف بريوت إلطالق "الراصد العريب للحقوق االقتصادية واالجتامعية  :٢٠١٦العمل غري املهيكل" .ويف اليوم التايل ،تم
إصدار التقرير يف القاهرة ،بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف القاهرة ،ومنتدى البحوث االقتصادية ،والجمعية املرصية لتعزيز املشاركة
املجتمعية يف مركز املنتدى يف العاصمة املرصية .باإلضافة إلطالق التقرير ،هدفت ورشتا العمل إىل البدء ٍ
بنقاش جدي وشامل عن العمل
غري املهيكل يف املنطقة العربية.
"العمل غري املهيكل ليس مبسأل ٍة جانبية يف البالد العربية ،بل مكون رئييس يف االقتصادات العربية
الحديثة وتوزيع العمل .وعليه ،فإنه محكوم عليه بالتوسع يف ظل السياسات الحالية" .سمري العيطة
رئيس منتدى االقتصاديني العرب والباحث الرئييس يف تقرير راصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف
البلدان العربية  :2016العمل غري املهيكل.
يحتوي تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٦عىل جزئني أساسيني .الجزء األول يبحث يف املضمون العاملي واإلقليمي ،عرب تحليل التقارير
الوطنية والبيانات واإلحصاءات العاملية .كام يتضمن دراسة عن العالقة بني العمل غري املهيكل والسياسات النيوليربالية ،والهجرة ،والبعد
الجندري أو النوع االجتامعي .الجزء الثاين يشمل تقارير وطنية من الجزائر ،والبحرين ،ومرص ،والعراق ،واألردن ،ولبنان ،وموريتانيا،
واملغرب ،وفلسطني ،والسودان ،وسوريا ،واليمن .وقد توصل التقرير إىل عد ٍد من اإلستنتاجات املهمة ،منها "أن أعىل نسبة عمل غري
مهيكل تكمن يف البالد التي متارس أقل القوانني رصام ًة وبريوقراطيةً ،والعكس صحيح .مام يناقض الفكر السائد بأن الالنظام وليد القوانني
عمل مأجو ٌر ،ما عدا الحاالت النادرة ،مام ينفي
الصارمة والبريوقراطية" .كام استخلصت أن "العمل غري املهيكل يف البالد العربية مبعظمه ٌ
الفكر القائل بأن العمل غري املهيكل إختياري ،مبا أن الشباب املنخرط يف سوق العمل حديثاً ال ميلك خيارا ً إال أن يقبل بأي مصدر رزق
بغض النظر عن قلته أو دميومته".
ب) تقديم نتائج تقرير الراصد العريب لعام  ٢٠١٦يف االجتامعات الدولية:
شارك الباحث الرئييس يف الراصد العريب  ٢٠١٦يف اجتامعات دولية ،وقدم النتائج الرئيسية للتقرير ،مبا يف ذلك:
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• االجتامع الثاين عرش لفريق الخرباء حول إحصاءات القطاع غري الرسمي يف منظمة العمل الدولية يف٢و ٣ترشين األول/أكتوبر ،٢٠١٧
والذي ركز عىل االحصاءات والتحديات التي تواجه العمل غري املهيكل.
• االجتامع السنوي لصندوق النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل  -منتدى املجتمع املدين يف  ١١ترشين األول/أكتوبر  ،٢٠١٧والذي
غطى األبعاد الجندرية للعمل غري املهيكل.
ج) بدء التحضريات لتقرير الراصد العريب لعام ٢٠١٨
بدأت التحضريات لتقرير راصد  ٢٠١٨كام يف السنوات املاضية بإجتام ٍع خرباء ُعقد يف العارش من ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧ملناقشة
األفكار الرئيسيية املرتبطة مبوضوع الراصد الجديد .وأكدت مباحثات الخرباء أن سالمة الغذاء والوصول إليه أم ٌر ال يحدد جغرافياً ،بل
يعتمد عىل آليات السوق املتبعة .كام ذكرت برضورة االنتقال من األمن الغذايئ إىل السيادة الغذائية .حيث أن املوضوع األخري يضع
القرار يف أيدي املجتمعات املحلية ويضمن سيادة السياسات الغذائية التي تعتمد عىل االستدامة والتنمية الزراعية .يف هذا السياق ،تم
تفصيل أمناط السياسة النيوليربالية ،والتجارة واالستثامر ،واإلنتاج واإلستهالك مع كل تاثرياتها عىل السيادة الغذائية.
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 .٢أجندة  ٢٠٣٠وأهداف التنمية املستدامة
تم اعتامد أجندة  ٢٠٣٠للتنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٥وتضمنت إعالن ثالثة عرشة هدفاً و ١٦٩غاية .وكانت املرحلة
التحضريية لألجندة شاملة للغاية ،محول ًة مسارها بشكلٍ الفت بعيدا ً عن األجندة اإلمنائية السابقة ،أي األهداف اإلمنائية لأللفية ،مع
التأكيد عىل أجندة تحويلية لن ترتك أحدا ً "خلف الركب" ،كام وعدت أجندة  ،٢٠٣٠األمر الذي سيشكل حالة اختبار حقيقية لنجاح
األجندة .من هذا املنظور ،يكون التنفيذ الفاعل ،واملراقبة ،والتقييم من أساسيات النجاح .كام يجب إرشاك كل عنارص التنمية يف سبيل
مبدأ املساءلة املتبادلة .مبا أن شبكة املنظامت غري الحكومية العربية للتنمية شبك ٌة إقليمية ،فقد قامت بتوفريمساحة لتبادل الخربات بني
منظامت املجتمع املدين قبل تبني أجندة  ٢٠٣٠لتتيح املجال لهذه املنظامت بتقديم توصياتها لالجندة وتعزيز منارصة املجتمع املدين
ألجندة حقوقية .وأخذت الشبكة عيل عاتقها تنفيذ عدد من أنشطة تنمية القدرات ،كام أتاحت الوصول إىل موارد عن املساءلة املتبادلة،
مع الرتكيز عىل األدوار املختلفة التي تضطلع فيها الجهات الفاعلة يف التنمية يف إطار أجندة .٢٠٣٠
باإلضافة إىل ذلك ،وبد ًءا من إعتامد وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،انخرطت الشبكة يف الرصد الفاعل وساهمت مع افرادها ورشكائها
باملراجعة الوطنية كجزء من مجموعة التفكري ،وهي مبادرة رصد جديدة ألجندة  .٢٠٣٠ويف الوقت الحارض تنفذ الشبكة مرشوعاً بعنوان
"تعميم أهداف التنمية املستدامة يف أجندة املجتمع املدين العريب".
"يشكل االحتالل األجنبي والنزاعات املسلحة والحروب تحديات رئيسية حتى قبل البدء بالحديث
عن االستقرار واإلصالحات السياسية األساسية .ومن الواضح أنه ال توجد تنمية بدون سالم وال سالم
بدون تنمية .وعالوة عىل ذلك ،فإن التحديات املمنهجة  ،التي هي نتيجة اإلستبداد النيوليربايل املستمر
بعد االنتفاضات العربية ،تسري جنباً إىل جنب مع تدابري التقشف والسياسات االقتصادية النيوليربالية
التي تفرضها وتروج لها أساسا املؤسسات املالية الدولية وغريها من الرشكاء" .زياد عبد الصمد املدير
التنفيذي لشبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

األنشطة املنجزة:
أ) أقيمت جلسات حوار وطنية حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف مرص ،ولبنان ،وتونس ،واألردن ملناقشة التقارير الوطنية
واملبارشة بتقييمٍ وطني شامل يتعمق يف مسار تنفيذ أجندة  ٢٠٣٠واملبادرات اإلصالحية االجتامعية واالقتصادية.
• مرص :يف  ٢٩-٢٨آذار/مارس  ٢٠١٧بالتنسيق مع الجمعية املرصية لتعزيز املشاركة املجتمعية واملركز املرصي للحقوق االقتصادية
واالجتامعية.
• لبنان :يف  ٥- ٤نيسان/أبريل  2017بالتنسيق مع معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف
بريوت ،واملرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفني ،واملركز اللبناين للتدريب النقايب ،والحركة االجتامعية ،والجمعية اللبنانية لتعزيز
الشفافية.
ب) تم تنظيم جلسة مصادقة عىل دليل املوارد "أجندة  ٢٠٣٠للتنمية املستدامة :دليل للمامرسني" يف  ١٦و ١٧حزيران/يونيو ،٢٠١٧
جمعت بني الفاعلني التنمويني الرئيسيني ملناقشة النتائج والتوصيات املتضمنة يف الدليل وللتوسع يف تنفيذ األجندة عىل املستوى الوطني
واإلقليمي .وقد قدم املشاركون من املجتمع املدين ،والنقابات العاملية ،واألكادمييون حاالت من املستويات الوطنية لضامن تبادل أفضل
املامرسات واملعلومات التي تم اكتسابها .هذا ويغطي الدليل بشكل أسايس األهداف رقم  ،١و ،٨و ١٠و .١٦تفاصيل جلسة املصادقة
متوفرة عىلhttp://www.annd.org/data/item/pdf/514.pdf :
ج) تم تنظيم املؤمتر اإلقليمي حول "دور منظامت املجتمع املدين يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة" يف  ٣و ٤متوز/يوليو  ٢٠١٧يف مقر
جامعة الدول العربية يف العاصمة املرصية ،القاهرة .وكان املؤمتر قد أعد كجزء من تنفيذ العقد العريب ملنظامت املجتمع املدين ،بالتعاون
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مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية (مديرية منظامت املجتمع املدين) ،ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا
(االسكوا) .وقد سلط اإلجتامع الضوء عىل التحديات الرئيسية التي تواجهها منظامت املجتمع املدين العربية ،وأهمها إنعدام الحوار بني
األطراف املؤثرة يف مختلف البالد العربية ،باإلضافة إىل إقصاء منظامت املجتمع املدين عن املشاركة يف العديد من عمليات التخطيط التي
ٍ
كأسس لتحقيق التنمية.
تستدعي مقاربة شاملة مبنية عىل التنمية البرشية املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،والحريات العامة ،والدميقراطية
تقرير اإلجتامع متوفر عىل الرابط التايل :
http://www.annd.org/data/file/files/Agenda2030-LAS-2017-Conference%20Report-Final.pdf
د) شارك وفد من الشبكة يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام  ،٢٠١٧وأثار هواجس املجتمع املدين بشأن تنفيذ أجندة  ٢٠٣٠يف
املنطقة العربية .تألف الوفد من ممثلني عن املجتمع املدين من لبنان ،واألردن ،ومرص ،وفلسطني ،واملغرب .وخالل اجتامع املنتدى
السيايس الرفيع املستوى لعام  ٢٠١٧أصبح األردن البلد العريب الثالث الذي يشارك يف عملية االستعراض الوطني الطوعي ،بعد مرص
واملغرب يف عام  .٢٠١٦وكام يف كثري من بالد العامل ،تتأخر املنطقة العربية يف تنفيذ أجندة  .٢٠٣٠فالتحديات الهيكلية عىل املستويات
االجتامعية ،واالقتصادية ،والسياسية مستمرة ،وكذلك عدم املساواة .وتفتقر البالد العربية إىل خارطة طريق تنفيذية ،والزالت تحاول
إيجاد وسائل لدمج عواميد التنمية املستدامة الثالثة يف هيكلية مؤسساتها ،وخططها الوطنية ،وميزانياتها .وكام يؤكد اإلعالن الوزاري
الذي اعتمده املنتدى السيايس الرفيع املستوى ،ينبغي التعجيل بوترية التنفيذ .وقدأصدر أعضاء الوفد بياناً عىل اثر الحصيلة الوزارية
لإلجتامع ،وهو متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=532 :
ج) رصدت شبكة املنظامت غري الحكومية العربية للتنمية تنفيذ أجندة  ٢٠٣٠وبلورت تقارير إضاءة وطنية ،يف إطار تنفيذ مرشوع
صندوق األمم املتحدة للدميقراطية املعنون "تعميم أهداف التنمية املستدامة يف جدول أعامل املجتمع املدين العريب" .تم نرش تقرير
رص جديد ( ،)DAWNومنتدى
اإلضاءة من قبل الشبكة ،ومركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وشبكة بدائل التنمية مع النساء لع ٍ
السياسات العاملية ،واالتحاد الدويل للخدمات ،والراصد االجتامعي ،ومجموعة التنمية الدولية ،وشبكة العامل الثالث ،وبدعمٍ من مؤسسة
فريدريش إيربت .متحورت التقارير الوطنية ألهداف التنمية املستدامة  ٢٠١٧حول دور القطاع الخاص .فكام أظهرت اإلضاءات" ،يف
العقود األخرية ،أدى الجمع بني أيديولوجية النيوليربالية ،وضغط الرشكات ،والسياسات املالية الرجعية ،وتجنب الرضائب والتهرب
الرضيبي إىل إضعاف شديد للقطاع العام وقدرته عىل توفري السلع والخدمات األساسية .هذه االسرتاتيجيات املؤسساتية والسياسات املالية
والتنظيمية عينها أتاحت الرتاكم غري املسبوق للرثوة الفردية وزيادة تركّز األسواق .ويستخدم مؤيدو الخصخصة والرشاكة بني القطاعني
العام والخاص هذه االتجاهات لتقديم القطاع الخاص عىل أنه األكرث فعالية يف توفري الوسائل الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
ولكن العديد من الدراسات إىل جانب تجارب املجتمعات املعنية أظهرت أن الخصخصة والرشاكة بني القطاعني العام والخاص أدت إىل
مخاطر وتكاليف غري متكافئة للناس واملحفظة العامة ".وتسلط تقارير وطنية من األردن ،ولبنان ،وتونس ،ومرص الضوء عىل دور القطاع
الخاص يف التنمية ،وتتضمن حاالت انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية .تم إطالق تقرير اإلضاءة  ٢٠١٧خالل املنتدى السيايس الرفيع
املستوى يف متوز/يوليو عام  .٢٠١٧تقرير اإلضاءة عىل التنمية املستدامة  ٢٠١٧متوفر عىل الرابط التايل:
http://www.socialwatch.org/report2017
"لضامن تحقيق أولويات التنمية املستدامة يف املنطقة العربية ،من الرضوري وضع إطار قوي للرصد
والتقييم ملتابعة التقدم املحرز وتحديد مجاالت االهتامم ورصد املوارد املالية املخصصة لألولويات
املقررة وتقييم األثر العام للسياسات والربامج الرئيسية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .وكشبكة
إقليمية للمنظامت الغري الحكومية ،تنشط شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف الرصد
الفاعل الجندة  ٢٠٣٠عىل املستويني الوطني واإلقليمي .فيام يختص باملواضيع الجوهرية ،تنظر
الشبكة إىل األجندة بع ٍني ناقدة ،وتلوم األجندة عىل اعتامدها نهجاً غري إلزامي باإلضافة إىل ضعف
البعد املتعلق بحقوق االنسان لديها ".د .محمد سعيد السعدي ،باحث يف شبكة املنظامت العربية غري
الحكومية للتنمية  ،املغرب.
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من جه ٍة أخرى ،قدمت الشبكة خمسة تقارير عن مرشوع صندوق األمم املتحدة للدميقراطية من مرص ،وتونس ،واألردن ،ولبنان
واملغرب .وهي عبارة عن ملحات من التحديات اإلمنائية ومطالب املجتمع املدين الرئيسية ،مستند ًة أيضاً عىل نتائج ورشات العمل
الوطنية .كام أطلقت الشبكة العمل عىل املنصة اإللكرتونية التي ستوفر حيزا ً مرئياً ملجموعات املجتمع املدين التي تدمج أهداف التنمية
املستدامة يف جدول أعاملها لتبادل املعلومات ونرش البحوث والحصول عىل املوارد الرئيسية.
د) نظمت الشبكة ورشات عمل دولية حول تعزيز السياسات العامة من أجل تنفيذ أجندة  ٢٠٣٠من  ٣٠ترشين الثاين/نوفمرب إىل
 ١كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت .خالل
هذا الحدث تم إطالق تقرير اإلضاءة  .٢٠١٧وقد أتاحت ورشات العمل ،إىل جانب مشاركة مجموعة التفكري ،مساحة لتبادل الخربات
واالسرتاتيجيات بني ممثيل املجتمع املدين الوطني ،واإلقليمي ،والعاملي .ركز اإلجتامع عىل الناس والكوكب ،والرشاكة العامة والخاصة،
باإلضافة إىل تبادل خربات منظامت املجتمع املدين مبا يتعلق بإجتامع املنتدى السيايس الرفيع املستوى.
تم تحميل فيديوهات من الحدث عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=566 :
هـ) شاركت الشبكة بعد ٍد من االجتامعات الدولية واإلقليمية ،حيث عرضت الهتاممات املجتمع املدين حول تنفيذ خطة  ٢٠٣٠اإلمنائية،
والتحديات الرئيسية بوجه تحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة .وشكلت هذه اإلجتامعات مناسبة لتسليط الضوء عىل مشاكل إقليمية
هيكلية تعيق تنفيذ أجندة التنمية :ومن ضمنها:
 oاإلحتالل ،والحرب ،والرصاعات ،وإنعدام األمن واإلستقرار ،فال ميكن إحداث التنمية من دون سالم ،وال سالم من دون تنمية.
 oإستمرار االستبداد النيوليربايل بعد االنتفاضات العربية.
 oاإلجراءت التقشفية والسياسات االقتصادية النيوليربالية التي يفرضها ويروج لها االتحاد األورويب واملؤسسات املالية الدولية يف
املنطقة.
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يعترب االتحاد األورويب رشيكاً أساسياً للمنطقة العربية .وبعد مراجعة سياسة الجوار األوروبية يف عام  ،٢٠١٥جرت مبادالت ثنائية مع دول
جوار جنوب البحر األبيض املتوسط العتامد أولويات الرشاكة يف أواخر عام  .٢٠١٦ومن ناحية أخرى ،استمرت عمليات الجوار املهيكلة
كام وردت يف االسرتاتيجية العاملية لالتحاد األورويب لعام  ،٢٠١٦والتي تدعو إىل مشاركة أقوى مع املجتمع املدين يف البلدان الرشيكة .وقد
اعتربت سياسة الجوار األوروبية الجديدة "االستقرار" عامالً أساسياً وأقرت بأن أسباب انعدام اإلستقرار تكمن غالباً خارج املجال األمني.
هذا وبلغت املخاوف األمنية األوروبية ذروتها خالل تنفيذ سياسة الجوار األوروبية يف عامي  ٢٠١٦و ،٢٠١٧بسبب عدة هجامت إرهابية
عىل أوروبا وتدفق املهاجرين .ويف سبيل التطرق لألسباب الجذرية للهجرة ،وخلق فرص عمل ،أطلق اإلتحاد االرويب يف أيلول/سبتمرب
 ٢٠١٧الخطة األوروبية لالستثامر الخارجي .وتستند الخطة إىل تجميع املوارد العامة واستخدام املساعدة اإلمنائية الرسمية لدعم الرشكات
الخاصة.
استمرت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية بأعامل الرصد واملنارصة املتعلقة بسياسات االتحاد األورويب مع إرصارها منذ
مسار برشلونة عىل رشاكة تخدم التنمية وحقوق اإلنسان والسالم واالزدهار يف بالد البحر األبيض املتوسط ،مع ضامن املسؤولية واملساءلة
املتبادلتني.
تعترب الشبكة أن املراجعات السياسية التي قام بها االتحاد األورويب محدودة .فالخطاب األورويب يركز عىل تحديات اإلرهاب ،واللجوء،
والهجرة من منطلق أمني ،مام يصعب تكوين رشاكة حقيقية .عالو ًة عىل ذلك ،يركز التعاون عىل التجارة ،واالستثامر ،ودعم البنية
التحتية ،والطاقة ،والقطاعات السياحية بالدرجة األوىل دون األخذ بعني اإلعتبار االحتياجات التنموية لشعوب املنطقة.
"ينبغي عىل اإلتحاد األورويب مراجعة التزامه بأجندة  ٢٠٣٠التنموية وأن يؤدي دوراً رئيسياً يف إصالح
االقتصاد العاملي والحوكمة العاملية والرشكات .ينبغي لسياساته املتعلقة بالتجارة والتنمية واملساعدة
أن تعالج بصفة خاصة عدم املساواة بني البلدان وداخلها وأن تعزز hقرتان السياسات بالتنمية
املستدامة وحامية حقوق اإلنسان وأن تدعم الشفافية واملساءلة ".زياد عبد الصمد املدير التنفيذي
لشبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية -مالحظات يف منظور الجنوب العاملي بشأن األزمات
األوروبية.

األنشطة املنجزة:
أ) أصبحت الشبكة جز ًءا من املركز اإلقليمي بشأن الحوار املنظم ،وتابعت مشاركتها الفاعلة يف منتدى املجتمع املدين لدول الجوار
الجنويب حول الحوار املنظم .وتعقيباً عىل ورشة العمل اإلقليمية ملنظامت املجتمع املدين األورومتوسطية ( ،)EuroMedوبالتعاون مع
نظراء من املجتمع املدين األورويب وشبكات من الجنوب ،أصبحت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية جز ًءا من املركز اإلقليمي
للحوار املنظم .بنا ًء عليه ،ستشارك الشبكة يف منتديات املجتمع املدين لعام  ،٢٠١٨واالجتامعات اإلقليمية ،واألبحاث حول تأثري سياسة
االتحاد األورويب عىل املنطقة .يف عام  ٢٠١٧كان للشبكة حضو ٌر فاعل يف منتدى املجتمع املدين واجتامعات دول الجوار الجنويب (تونس
من  ٢٧-٢٥ايار/مايو وبروكسل من  ١٢-١٠متوز/يوليو .)٢٠١٧
ب) أقامت الشبكة باالشرتاك مع شبكة سوليدار ( ، )SOLIDARوالفضاء الجمعوي  -املغرب ،وشبكة سوليدار ملنطقة شامل أفريقيا
والرشق األوسط ،ورشكاء مغربيون اجتامعاً إقليمياً حول الشباب وفرص العمل يف إطار مرشوع "توفري العمل الالئق ،والحامية االجتامعية،
وحرية تكوين الجمعيات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا :تعبئة من أجل العدالة االجتامعية ودعم وتشجيع دور منظامت املجتمع
املدين ،والحركات االجتامعية ،والنقابات العاملية املستقلة يف اإلصالح والتغيري الدميقراطي ".وانعقد اجتامع يف الرباط يف املغرب ملدة
يومني يف  ٢٤و ٢٥ترشين الثاين/نوفمرب من عام  .٢٠١٧وأعطى األولوية للشباب والشابات والعامل والعامالت يف املنطقة ،مع الرتكيز عىل
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واجب تداوله يف الرشاكة العريية مع االتحاد األورويب .وقد أجمع ممثلو املجتمعات املدنية خالل اللقاء
توظيف الشباب كموضوع رئييس
ٌ
عىل أن متكني الشباب يبدأ بالتعرف عىل حاجاتهم وتحقيق وحامية حقوقهم وحرياتهم .يف املقابل ،يتطلب التجاوب مع حاجاتهم فرصاً
لبناء القدرات املوجهة وتنفيذ سياسات تسمح بإمكانات مستقبلية .ومن املهم جدا ً سامع الصوت الشبايب وتشجيع الشباب عىل تشكيل
مستقبلهم بأيديهم .باإلضافة إىل ذلك ،يجيب تغيري املسار من برامج شبابية معزولة إىل نظر ٍة شاملة إىل التنمية املستدامة واعتامد
إصالحات معنية بالتحديات الهيكلية عىل جميع األصعدة ،االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية منها.
ج) رصدت الشبكة دور البنوك االوروبية للتنمية وقدمت املداخالت يف إطار التشاورت التي اطلقت حول مرشوع اإلسرتاتيجية القطرية
ملرص باإلشرتاك مع املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،واملبادرة املرصية للحقوق الشخصية .كام نرشت الشبكة ورقة موقف
عن زيارة البنك األورويب لالستثامر إىل األردن ،مسلط ًة الضوء عىل دور املجتمع املدين يف التنمية .ورقة املوقف بنك االستثامر األورويب:
اختبار املصداقية لإلرادة السياسية يف األردن متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=493 :
د) قدمت الشبكة مداخالت الستشارات رسمية ،مثري ًة هواجس املجتمع املدين بخصوص سياسات االتحاد االورويب وعرضت االقرتاحات
حول اإلستشارات العامة عن أدوات التمويل الخارجي لإلتحاد االورويب .وركز التقرير عىل:
• اآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان واآللية األوروبية للجوار وأهميتهام ،وفعاليتهام ،وتأثريهام ،واستدامتهام ،وكفاءتهام.
كام تناول القيمة املضافة املتأتية من االتحاد األورويب ،واندماجه ،وثباته ،وتكامله ،وتآزره ،ونفوذه .والحظ التقرير بأنه مع تقلص
املساحة املدنية يف العديد من البلدان ،يجب استخدام مساعدات االتحاد االورويب املالية لخلق مجاالت للفاعلني املدنيني ،والنقابات
العاملية ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وغريهم للمشاركة .عالو ًة عىل أن املشاريع املخصصة والنهج القائم عىل املرشوعات ال
يعطي النتائج املرجوة.عىل أدوات التمويل أن تقوي مشاريع التنمية الوطنية الشاملة وخطط العمل الحقوقية .املقرتحات متوفرة
عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/data/item/pdf/500.pdf :
• مقرتحات لتقييم العامل التجاري التفاقيات الرشاكة األوروبية املتوسطية بني اإلتحاد االورويب وست دول متوسطية رشيكة (الجزائر،
ومرص ،واألردن ،ولبنان ،واملغرب ،وتونس) .وتضمنت الورقة األهداف والقضايا التي بني عليها التقييم ،إىل جانب املنهجية املتبعة.
فبالنسبة لألخرية ،استدعت الحاجة إلعادة النظر باملنهجية ككل .ألن النموذج املتبع من قبل االتحاد األورويب ،منوذج التوازن العام
القابل للحساب ،يفرتض انتقال العامل بني القطاعات والتوظيف الكامل .ولكن "موثوقية نتائج منوذج التوازن العام القابل للحساب
مقيدة مبحدودية البيانات ".أضف إىل ذلك أن الواقع العاميل يف البلدان الرشيكة ال يتامىش مع افرتاضات النموذج املذكور .فحركة
العامل بني القطاعات صعب ٌة للغاية ،كام أن نسبة البطالة عالية ،ناهيك عن التحدي الذي يفرضه االقتصاد غري النظامي .لذا الميكن
تقييد التقييم الالحق بنموذج التوازن العام القابل للحساب من دون األخذ بالبطالة والعاملة الغري املهيكلة يف العديد من البالد
الرشيكة .املقرتحات متوفرة عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=571 :
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 .٤فعالية التنمية
تساهم منظامت املجتمع املدين بالعملية التنموية وتحقيق التغيري االجتامعي عرب وسائل دميوقراطية ،وسلمية ،وتعددية مبتكرة .إىل
جانب كونها أداة لإللتحام االجتامعي ،ولتقديم الخدمات ،وتحريك املجتمعات لالنخراط يف العملية التنموية ،وتعمل منظامت املجتمع
املدين أيضاً عىل متكني هذه املجتمعات من املطالبة بحقوقها يف سبيل تحسني ظروفها املعيشية وبناء دولة دميوقراطية عادلة.
ً
ورشيك فاعل ومؤثر يف عملية فعالية التنمية ،إىل جانب الحكومات الوطنية واملحلية والقطاع الخاص
املجتمع املدين العب رئييس
واملجالس النيابية .تحاول منظامت املجتمع املدين الوفاء بالرشوط الالزمة لتحسني مشاركتها وزيادة تأثريها عىل العملية التنموية
والسياسية ،مع األخذ بعني االعتبار أهمية الدور الذي تلعبه مع كل التحديات واملسؤوليات املرتتبة عليه .من املمكن تحقيق ذلك من
خالل التأكيد عىل مبادئ املساءلة الشخصية و"السعي لفعالية املجتمع املدين يف التنمية".

األنشطة املنجزة:
أ) نرشت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية كتاباً عن تنفيذ مبادئ إسطنبول يف ست دول عربية .كشفت الدراسة التي
أطلقت يف سنة  ٢٠١٧عن تطبيق مبادئ إسطنبول يف ست دول (البحرين ،ومرص ،والعراق ،واألردن ،والسودان ،وتونس) تفاوتاً يف
مستويات تطبيق هذه املبادئ بحسب البيئة الوطنية الراعية للتمكني ،واإلرادة السياسية ،واملساحات املتاحة للحوار الوطني ،وأخريا ً
وليس آخرا ً قدرة املجتمع املدين عىل متكني نفسه عرب الوصول إىل املوارد واملعلومات .الكتاب متوفر عىل الرابط التايلhttp://www. :
annd.org/arabic/itemId.php?itemId=521
ب) ستصدر الشبكة يف عام  ٢٠١٨بحثاً عن التحديات التي تواجه فعالية التمويل التنموي ودور منظامت املجتمع املدين العربية ،بقلم
زينة عبلة .يدرس التقرير رشوط التمويل التنموي يف البالد العربية ويوفر نظرة شاملة عن آلية هذا التمويل .كام يربز القيود املوضوعة
عىل التمويل التنموي الفاعل ،بد ًءا من القصور الكامن يف نظام التعاون اإلمنايئ الدويل الذي يقولب التمويل اإلمنايئ .وقد خلص التقرير
إىل عد ٍد من التوصيات ملنظامت املجتمع املدين ،ومن ضمنها:
• املحافظة عىل دورها وتقويته يف مجال رصد آليات التمويل اإلمنايئ وصنع السياسات.
• املشاركة يف حوا ٍر مع أصحاب املصلحة يف مجال التمويل اإلمنايئ ،ومنهم الحكومة ،والقطاع الخاص ،واملانحون ،ومنظامت أخرى من
املجتمع املدين يف سبيل إعادة توجيه أي عملٍ متوييل امنايئ نحو أولويات الرؤية التنموية.
عالوة عىل ذلك ،يويص التقرير بالتدقيق بالديون وربط االقرتاض بأهداف إمنائية ،خصوصاً لصالح أعامل منظامت املجتمع املدين يف
املنارصة .عىل هذا األمر أن يرفع مستوى الوعي عند املواطنني يف ما يختص باملساءلة ويجعل الرضائب تعمل لصالح التنمية .ويُ َذكّرالتقرير
بضامن وترية التنمية الفاعلة من خالل منظامت املجتمع املدين وتطبيق مبادئ إسطنبول .ختاماً ،مع تزايد مشاركة القطاع الخاص يف
التنمية ،يقرتح التقرير عىل منظامت املجتمع املدين تقييم تأثري مشاريع القطاع الخاص ،وإجراء حوار مع القطاع املذكور لضامن مكانة
األولويات التنموية.
ج) شاركت الشبكة يف اجتامع رشاكة منظامت املجتمع املدين من أجل فعالية التنمية يف الذكرى السابعة إلقرار مبادئ اسطنبول ،وذلك
يف بانكوك ،تايالند .نُظّم اإلجتامع يف الذكرى السنوية السابعة لتبني مبادئ إسطنبول .هذه املبادئ التي تلتزم بها وتشجعها الشبكة متثل
التزماً هادفاً من قبل منظامت املجتمع املدين للتنفيذ العميل ملبادئ التنمية الفاعلة األربعة ،وهي امللكية الدميقراطية ،والرتكيز عىل
النتائج ،والرشاكة الشاملة ،والشفافية واملساءلة.
د) وبدورها كأمانة عامة إقليمية لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،شاركت الشبكة يف اجتامعات لجنة التنسيق واملجلس العاملي
لرشاكة منظامت املجتمع املدين من أجل فعالية التنمية.
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الدول
ومموعة البنك
 .٥املنارصة لدى صندوق النقد
الدول ج
ي
ي
تلعب املؤسسات املالية الدولية دورا ً فعاالً ومؤثرا ً يف الخيارات والقرارات املالية واالقتصادية اإلقليمية والوطنية ،ونخص بالذكر هنا
صندوق النقد الدويل ومجموعة البنك الدويل .وتعترب االقتصادات العربية الهشة التي متر مبرحلة انتقالية ضحية إصالحات مالية
ونقدية عشوائية .من مسببات هذه اإلصالحات االعتباطية توصيات وأفعال املؤسسات املالية الدولية التي تتجاهل اآلثار االجتامعية
وأحياناً اإلضطرابات السياسية املتزامنة معها .وقد رصدت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية أثار توصيات املؤسسات املالية
الدولية عىل املنطقة من وجهة نظ ٍر حقوقية وعىل أسس العدالة االجتامعية .وقدمت الشبكة نتائج بحثها كام شاركت يف إجتامع الربيع
واإلجتامع السنوي لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

األنشطة املنجزة:
أ) شاركت الشبكة يف اجتامع الربيع لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل من  ٢٣-٢١نيسان/ابريل واإلجتامع السنوي لهام من ١٥-١٣
ترشين األول/أكتوبر من عام  ٢٠١٧تباعاً .وأقامت الشبكة خالل إجتامع الربيع لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل حلقتي نقاش،
األوىل عن صندوق النقد الدويل و"االقتصادات العربية التي متر مبرحلة انتقالية ".والثانية عن البنك الدويل و"اقتصاديات الحرب والدول
املجاورة ".هدفت مجموعة النقاش لتحسني تأثري السياسات االقتصادية للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف خمسة من األسواق
الناشئة العربية (مرص،ولبنان ،وتونس ،واملغرب ،واألردن) ،وذلك من خالل إظهار الوقائع ،والتحاليل ،والتوصيات املوجودة يف "املادة
 "٤التي نرشت مؤخرا ً .باإلضافة إىل ذلك ،تم عرض تطلعات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأعامل الرصد فيها .خالل اجتامع
الربيع ،أتيحت الفرصة للشبكة للتواصل مع رشكاء عامليني ،حيث كان للشبكة ورشكائها متحدثون يف حلقات النقاش املشرتكة عن الشبكة
األوروبية للديون والتنمية ( )EURODADوواقع عمل اإلغاثة (رشاكة منظامت املجتمع املدين لفعالية التنمية) و"تقييم التعاون التقني
بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتحقيق أجندة  ".٢٠٣٠وخالل االجتامع السنوي ،نظم منتدى املجتمع املدين ثالثة نشاطات عن
اقتصاديات الحرب والسلم يف املنطقة واقتصاديات البالد التي متر مبرحلة تحولية ،والعدالة االجتامعية ،والتنمية املستدامة.
ب) إمتام األبحاث الوطنية حول "املادة الرابعة" يف مرص ،ولبنان ،واألردن ،وتونس :تتعمق التقارير الوطنية بتحليل تبعات توصيات
سياسة صندوق النقد الدويل املختلفة عىل بيئات البلدان وبدائلها .فعىل سبيل املثال يف لبنان ،وبالرغم من تأكيد تقرير املادة الرابعة
للصندوق عىل تأزم االقتصاد اللبناين بسبب إنحسار تدفق الودائع ،وتقلص ايرادات الدولة ،وهزالة النمو ،اقترصت اقرتاحات صندوق
النقد عىل حلول قصرية األمد إلنقاذ الوضع الراهن ،عىل أمل أن يتم حل انعدام اإلستقرار اإلقليمي قريباً .يف السياق نفسه ،أكدت تحاليل
أن اإلجراءات املفروضة من الصندوق عىل مرص تتناقض مع أهداف التعزيز املايل ،ال وبل أدت إىل صعو ٍد حاد يف الفوائد املدفوعة عىل
الدين العام ،مام ساهم يف زيادة عجز املوازنة .أما يف تونس فقد أدت مقرتحات املؤسسة املالية العاملية إلصالح "مناخ األعامل" وسياسة
سعر الرصف ،والدعم الغذايئ ،إىل زيادة التفاوت يف منوذج التنمية واختالله الوظيفي .الوضع عينه يتكرر يف األردن .فإرصار الصندوق عىل
ترويج التقشف املايل من جهة ،والتحرير التجاري من جه ٍة أخرى ،أدى اىل تضخيم تحديات األردن عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي،
فتفىش الفقر والبطالة .طرحت التقارير الوطنية عدة اقرتاحات لهيكلية بديلة لالقتصاد الكيل للمنطقة بعد اإلنتفاضات العربية ،ومنها:
• يجب أال تلعب السياسة النقدية الدور الرئييس يف إدارة االقتصاد الكيل ،بل يجب أن توظف إلستيعاب السياسات املالية التوسعية
وغري الدورية ،وتضمن توفر السيولة والنمو النقدي الرضوريني لتحفيز االستثامر الخاص وتلبية الطلب املتزايد عىل املال.
• يجب أن تعطى البالد العربية حيزا ً سياسياً كافياً لبلورة اسرتاتيجية إلدارة سعر الرصف متمحورة حول تحقيق سعر رصف ثابت
وتنافيس نسبياً.
• يجب أن يعمل صندوق النقد الدويل مع الحكومات العربية لوضع معايري لإلنفاق العام عىل القطاعات االجتامعية واالقتصادية
ٍ
أهداف لعجز املوازنة.
الحيوية ،ومعايري لسياسات الرضيبة التصاعدية ،متاماً كام يفعل الصدنوق فيام يختص بوضع
• إصالح اإلعانات املالية يجب أن يكون املرحلة األخرية من الخطة اإلمنائية االقتصادية املبنية عىل سياسة النمو القائم عىل األجور،
مدعوماً بزيادة اإلنتاج عرب تشجيع القطاعات اإلنتاجية ،كجزء من إطار أوسع للسياسة االقتصادية والصناعية.
التقارير الوطنية ووالنظرة اإلقليمية الشاملة متوفرة عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=544 :
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 .٦االستعراض الدوري الشامل
تشارك شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية منذ عام  ٢٠٠٩يف االستعراض الدوري الشامل كوسيلة منارصة ،ومساءلة ،ورصد.
وتتبنى الشبكة مقاربة شاملة لالستعراض املذكور تتضمن الرصد املمنهج ،وبناء االئتالفات والتوافق بني مجموعات املجتمع املدين ،كام
املتابعة واملنارصة .وتستخدم فرص املنارصة عىل املستوى الوطني ومستوى األمم املتحدة خالل جلسات الفريق العامل للتمعن مبقرتحات
سياسية رئيسية تتناول األسباب الجذرية خلف انتهاكات حقوق اإلنسان .وتركز الشبكة يف هذا اإلطار عىل وضع الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،بحيث تتطلب هذه الحقوق معالجة اإلخفاق املنهجي وإعتامد مقاربة تنموية جديدة.

األنشطة املنجزة:
أ) تم تقديم تقريرين مشرتكني حول االستعراض الدوري الشامل املتعلق بـ"إرسائيل" املقرر يف كانون الثاين/يناير  .٢٠١٨وقد عملت
الشبكة عىل تقريرين مشرتكني عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية التمكينية لجلسة "إرسائيل" خالل اإلستعرض الدوري الشامل،
مطالبة بنهاية فورية لالحتالل اإلرسائييل واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي يعاين منها الشعب الفلسطيني تحت هذا االحتالل.
يف الشق املتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية من التقرير ،عملت الشبكة مع املرصد  -فلسطني عىل قضايا تشمل الصحة ،والعمل،
والتعليم ،والحامية االجتامعية للشعب الفلسطيني ،كام الحق يف مستوى الئق من املعيشة .وفيام يختص بالبيئة التمكينية ،عملت
الشبكة مع شبكات املنظامت األهلية الفلسطينية والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني ( )CIVICUSعىل االنتهاكات التي طالت
حرية تكوين الجمعيات ،والتجمع السلمي ،والتعبري السلمي .وعرضت لحاالت تظهر أن السلطات اإلرسائيلية تتعمد تقويض بيئة عمل
ٍ
خروقات حقوقية.
مجموعات املجتمع املدين الفلسطيني ،كام رصدت ووثقت
ب) بدأت الشبكة يف منتصف عام  ٢٠١٧بتنفيذ املرشوع املدعوم من مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان لرصد وتطبيق
توصيات اإلستعراض الدوري الشامل املتعلق بلبنان ،خصوصاً املتعلقة بحقوق النساء االقتصادية واالجتامعية .ويؤمن اإلستعراض الدوري
الشامل مجاالً لتحسني حقوق اإلنسان يف البلد املعني؛ كام ميكن النظر إليه كخطوة شاملة باتجاه تحقيق التزامات أوسع نطاقاً تصل لحد
العاملية ،تحديدا ً يف إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان وخطة أجندة  .٢٠٣٠ويف سياق هذا املرشوع ،ركزت الشبكة عىل الهدف الخامس
من أهداف التنمية املستدامة الذي يعمل عىل االرتقاء بحقوق النساء االقتصادية واالجتامعية وتفعيل منصات الحوار للمعنيني بهذه
القضايا الحقوقية النسائية.
يف العام  ٢٠١٧قامت الشبكة بالتايل:
• مراجعة عملية اإلستعراض الدويل الشامل وتنفيذ التوصيات املتعلقة بحقوق النساء االقتصادية واالجتامعية.
ٍ
منظامت مختلفة ،خصوصاً منظامت
• تنظيم اجتامع تشاوري وطني يف  ١٢أيلول/سبتمرب شارك فيه سبعة وعرشون شخصاً من
نسائية ومنظامت تعمل عىل تنفيذ توصيات االستعرض الشامل.
• تنظيم ورشة عمل حول الرضائب يف لبنان من منظور النوع االجتامعي يف  ٩ترشين الثاين/نوفمرب حيث تناولت املوضوع من مقاربة
حقوقية.
ج) شاركت الشبكة يف إطالق دراسة بعنوان "ما بعد اإلجراء :اإلستعراض الدوري الشامل كمحفز ٍ
لنقاش عام عن حقوق اإلنسان" يف ١٧
اذار/مارس سنة  ٢٠١٧يف مبنى األمم املتحدة يف جنيف .مام أتاح للشبكة مشاركة أفضل املامرسات والدروس املستفادة من املنطقة،
ٍ
مجموعات تعمل عىل االستعراض يف مناطق أخرى.
وتوفري فرصة للتواصل مع
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 .٧البيئة التمكينية ملنظمات املج تمع ن
املد�
ي
رغم تصديق معظم الدول العربية عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،تبقى هذه الدول متخلفة عن التزامها حامية
واحرتم وتطبيق هذه الحقوق ،وهي تنتهك بشكل دوري حرية تكوين الجمعيات ،وحرية التجمع السلمي ،وحرية التعبري ،كام تنتهك
سلبي مؤثر عىل عمليات صنع القرار .من شأن هذا أن
حق الوصول إىل املعلومات واملوارد .كام أن تقلص حيز السياسات للدول ٌ
عامل ٌ
يضيق الخناق عىل مشاركة الفاعلني املدنيني ،ناهيك عن القيود املفروضة عىل الكشف عن املعلومات واملشاركة املدنية.
ٍ
"بظروف مرتابطة (قانونية ،وتنظيمية ،ومادية ،ومعلوماتية ،وسياسية وثقافية) تؤثر عىل قدرة الجهات الفاعلة
تع ّرف البيئة التمكينية
يف مجال التنمية ،كقدرة منظامت املجتمع املدين عىل اإلنخراط يف عمليات التنمية بطريق ٍة مستدامة وف ّعالة ،مبا فيها الظروف الداخلية
والخارجية لهذه املنظامت املرتبطة مبامرسات الحكومات واألحزاب املؤيدة لها ".ترصد الشبكة البيئة التمكينية يف املنطقة ،وتأخذ عىل
عاتقها أعامل املنارصة عىل الصعيدين الوطني والدويل ،مسلط ًة الضوء عىل "الدور الرئييس الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين يف متكني
الناس من املطالبة بحقوقهم ،وتشجيع املقاربة الحقوقية ،ورسم السياسات التنموية وتحديد الرشاكات ،واإلرشاف عىل التنفيذ" ،متاماً كام
تضمنت املادة  ٢٢من نتائج إتفاق بوسان.

األنشطة املنجزة:
أ) رصد البيئة التمكينية يف مرص عرب مرشوع الصندق الوطني للدميقراطية :فقد احتلت القيود املفروضة عىل املجتمع املدين يف مرص
أولوية يف عام  ،٢٠١٧بعد طرح قانون مثري للجدل عن املنظامت غري الحكومية يف اواخر عام  .٢٠١٦ففي شباط/فرباير سنة ٢٠١٧
ٍ
انتهكات متنوعة يفرضها هذا
أصدرت الشبكة تحليالً بعنوان "ملاذا نرفض مرشوع قانون الجمعيات األهلية يف مرص؟" لإلضاءة عىل
القانون ،من ضمنها انتهاك الدستور املرصي .فبينام يعطي الدستور املرصي للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية عىل
أساس دميقراطي ،ويؤكّد عىل أن الجمعية أو املؤسسة تكتسب أهليتها القانونيه واالعتبارية باإلخطار ،خالف مرشوع قانون الجمعيات
هذا اإلتجاه الدستوري يف املاده  ٨حيث أصبح إنشاء الجمعيات باإلذن والترصيح وليس باإلخطار .هذا القانون القايس ،إىل جانب القيود
املفروضة عىل الوصول اىل املوارد (كفتح حساب مرصيف ،والتمويل األجنبي ،وغريها) ،برز يف  ٢٩ايار/مايو عام .٢٠١٧
عملت الشبكة من خالل مرشو ٍع للصندوق الوطني للدميقراطية بعنوان "مرصد الفضاء املدين" مع املجتمع املدين املرصي ،ورصدت
أوضاع حقوق اإلنسان واإلنتهاكات املامرسة ضدها .تم إطالق موقع إلكرتوين يوثق هذه اإلنتهاكات عىل العنوان التايلhttp://www. :
 .rightsmemory.orgيف إطار هذا املرشوع ،تم تنظيم اجتامع خرباء يف  ٢٨و ٢٩ترشين األول/أكتوبر يف بريوت ،حيث شارك خرباء
رئيسيون آراءهم وتجاربهم يف دور املجتمع املدين يف البيئة اإلقليمية املتغرية ،خصوصاً بعد االنتفاضات العربية .وركز الخرباء عىل
حاجيات ورضوريات املجتمع املدين يف املنطقة خالل هذه املتغريات ،مع األخذ بعني اإلعتبار التحديات والفرص عىل الصعيد السيايس،
واالقتصادي ،واالجتامعي .وأحد املسائل األساسية يف النقاش كانت دور املجتمع املدين السيايس .كام نوقشت املكونات األساسية لنموذج
التنمية ،والرؤية التنموية للمجتمع املدين .وتطرق الخرباء إىل البيئات املتنوعة للمجتمع املدين يف املنطقة ،والتحديات التي تواجه
استقالليته (كالوصل إىل املوارد)،و بناء التحالفات.
ب) أصدرت الشبكة كتاباً عن البيئة التمكينية للمجتمع املدين يف املنطقة العربية (http://www.annd.org/data/file/files/
 ،)enabling%20environment-arb.pdfإللقاء نظر ٍة شاملة عىل أوضاع منظامت املجتمع املدين الحالية يف تونس ومرص ،ولبنان،
والعراق ،وسوريا ،وفلسطني .ييضء هذا البحث عىل تأسيس منظامت املجتمع املدين ونجاحاتها والتحديات التي تواجهها من خالل
ٍ
مؤرش ٍ
وحاالت قطرية محددة .ويلحظ أن العالقة بني الدميقراطية وحق تشكيل الجمعيات قوي ٌة للغاية .وهناك حاجة لدعم وتشجيع
ات
النقاشات السياسية واالجتامعية املتعلقة بالبيئة املمكنة .يتضمن الكتاب عدة مقرتحات إلنعاش عمل منظامت املجتمع املدين يف املنطقة
من أجل ترسيخ قيم العدالة ،واملساواة ،والتنمية املستدامة.
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ج) ساهمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف مرصد التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني ( )CIVICUSبإلقاء
الضوء عىل تطورات الفضاء املدين يف املنطقة العربية .فالشبكة رشيكة إقليمية ألبحاث مرصد التحالف حول الفضاء املدين .ويؤمن املرصد
تصنيفاً لحالة الفضاء املدين يف كل ٍ
بلد يف العامل ،مبنياً عىل عدة مصادر من املعلومات التي يتم تحديثها دوماً ،وأخبار عن آخر التطورات
يف كل بلد ،ويتيح سامع صوت السكان املحليني ومنظامت املجتمع املدين .يف العام  ،٢٠١٧أضافت الشبكة ليبيا إىل أعامل الرصد ،بعد
املغرب ،ومرص ،وتونس ،واألردن ،وفلسطني ،ولبنان ،والسودان .وقد تم نرش تسعة وعرشون تحديثاً عىل صفحة املرصد ،باإلضافة إىل نرش
مقابالت مع ناشطني يف املجتمع املدين ،عكست مواضيع محددة من األردن ،وتونس ،ومرص ،وفلسطني ،متيح ًة املجال لتعزيز التضافر
الدويل .فعىل سبيل املثال ،أجريت مقابلة مع شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية عن إرضاب املعتقلني الفلسطينيني عن الطعام لنرش
ٍ
معلومات عن انتهاكات لحق الشعب الفلسطيني بتقرير املصري .عىل نح ٍو مامثل ،ركزت املقابلة مع الجمعية املرصية لتعزيز املشاركة
املجتمعية عىل حظر السفر املفروض عىل ناشطني مرصيني يف املجتمع املدين ،والقيود املفروضة عىل الوصول للموارد والتمويل األجنبي.
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تنظم الشبكة منذ العام  ٢٠١٢أسبوعاً دراسياً بالتعاون مع مركز الجنوب وشبكة العامل الثالث ،يتيح لباحثني وباحثات من املنطقة العربية
ٍ
عروض موجزة من خرباء مثل مارتن خور،
توسيع معرفتهم/ن وخرباتهم/ن يف سياسات التجارة ،واالستثامر واالقتصاد الكيل ،من خالل
املدير التنفيذي ملركز الجنوب واقتصادي مشهور عاملياً ،وريشارد كوزل-رايت ،مدير قسم االسرتاتيجيات العاملية يف مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية .ويفسح األسبوع الدرايس املجال للباحثينامت ملناقشة القضايا األساسية يف املنطقة .كام يتشاركون/ن خرباتهم/ن عىل
املستوى القطري ويتواصلون/ن بني بعضهم/ن البعض .وقد أنشأت الشبكة صفحة تواصل اجتامعي للمشاركني/ات لتشجيع هذا التفاعل
ٍ
معلومات إضافية مبنية عىل األبحاث املعمول بها.
والتبادل حول قضايا التجارة واالستثامر ،ونرش

األنشطة املنجزة:
تم تنظيم األسبوع الدرايس الخامس من  ٤إىل  ٨كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٧حيث انضم إثنا عرش باحثاً وباحثة وناشطاً وناشطة من ست
ٍ
نقاشات معمقة مع خرباء ومتخصصني حول مواضيع مختلفة ،ومنها أهداف
دول عربية إىل األسبوع الدرايس يف عام  ،٢٠١٧وشاركوا/ن يف
التنمية املستدامة ،واالقتصاد العاملي ،ومعاهدات االستثامر ،والدين ،وامللكية الفكرية ،واإلبداع ،والصحة ،والنوع االجتامعي (الجندرة)،
الطعام والبذور ،وحقوق االنسان واألعامل ،باإلضافة إىل العديد غريها من املواضيع .وسلطت مداخالت الباحثني/ات والخرباء والخبريات
الضوء عىل الحاجة امللحة ملراجعة االتفاقيات التجارية واالستثامرية التي تقلّص دور الدولة يف املنطقة وتفرض الحواجز عىل نقل
التكنولوجيا ،كام تروج لسلطة الرشكات وتضع املصالح الخاصة فوق حقوق اإلنسان.
تم تنظيم جلسة تقييم فتحت املجال للباحثني/ات للتعبريعن رغباتهم/ن والسعي للقيام بأبحاث تجمع بني اهتامماتهم/ن .كام تم
اقرتاح دراسات ملقارنة أوضاع العاملة غري املهيكلة يف املنطقة العربية ،وأخرى عن تأثري االستثامر عىل القطاع الريعي ،باألخص عىل صايف
الخسارة وصايف الربح يف املنطقة .ومن األفكار املقرتحة ،تنظيم ورشة عمل تضم كل املشاركني/ات يف أسابيع الدراسات السابقة .وتعتزم
الشبكة تعديل األسبوع الدرايس لعام  ٢٠١٨ليتجانس مع نتائج تقييم  ٢٠١٧مع األخذ بعني االإعتبار نتائج السنوات السابقة ،وهذا
لضامن تلبية الربنامج إلحتياجات املشاركني.
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مبستويات أقل من العديد من بلدان
تعتمد معظم األنظمة الرضيبية يف البلدان العربية عىل عائدات مالية ثابتة ومتنوعة املصدر ،ولكن
األسواق الناشئة والبلدان النامية .كام تشكو األنظمة الرضيبية من مستوى متدنٍ من التصعيد ،وال تدعم الفرص املتساوية بني الرشكات.
أضف إىل ذلك أن هذه األنظمة معقدة ،مام يصعب عملية اإلدارة الرضيبية .فتعدد اإلعفاءات الرضيبية وكلفة الرضائب تحد عاد ًة
من تطبيق العدالة يف إدارة هذه األنظمة .فرتكيز الرضائب عىل الدخل الشخيص والرضائب التجارية يقلل من قدرتها عىل إعادة توزيع
الدخل ،بينام الرضيبة عىل الرثوة ،كالرضيبة العقارية ،تلعب دورا ً محدودا ً يف تحريك املوارد املالية يف هذه الدول .أضف إىل ذلك عدم
تكافؤ توزيع األعباء الرضيبية عىل جميع النشاطات االقتصادية وعرب جميع رشائح املجتمع ،من ضمنها الرجال والنساء ،بسبب غياب
األليات الالزمة أثناء إعداد السياسات ،كامليزانية املراعية ملنظور النوع االجتامعي أو الجنساين.

األنشطة املنجزة:
أ) نظّمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية ورشة عمل إقليمية حول العدالة الرضيبية واملساواة بني الجنسني يف األنظمة
الرضيبية يف املنطقة العربية يف عامن من  ٢٠إىل  ٢١اذار/مارس من عام  ،٢٠١٧واطلقت "االئتالف اإلقليمي للعدالة الرضيبية ".هدفت
ورشة العمل إىل تحليل ونقد األنظمة الرضيبية يف البلدان العربية ،للمساهمة يف تطوير سياس ٍة اجتامعية واقتصادية عادلة ،وتحقيق
ٍ
نقاشات معمقة ،تم اإلعالن عن ائتالف إقليمي
االستقرار االجتامعي واملساواة ،وتعزيز دور املجتمع املدين وتدخالته بهذا املوضوع .بعد
للعدالة الرضيبية .وبلور املجتمعون الوثيقة املرجعية لالئتالف ،وجرى خالل النقاشات استعراض اسرتاتيجيات وأدوات عمل االئتالف
ومنها؛ التأييد واملنارصة ،بناء القدرات ،التشبيك والعضوية ،القضايا البحثية ،الرتكيبة والهيكلية .كام اتفقت املؤسسات املشاركة عىل
أهمية ورضورة إطالق االئتالف ،والذي يعمل كإطار تنسيقي وتواصيل من أجل املساهمة يف تحقيق العدالة الرضيبية يف املنطقة العربية،
ويستند عىل اسرتاتيجيات البحث وإنتاج املعرفة ،وبناء القدرات ،والتشبيك والتنسيق ،وجرى تكليف اللجنة التأسيسية لالئتالف مبتابعة
التوصيات الناتجة عن الورشة اإلقليمية ،ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية تشمل كل من شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
للتنمية ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية -فلسطني ،مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية واملعلوماتية -األردن ،واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
ب) نظمت الشبكة يف  ٣١كانون الثاين/يناير  ٢٠١٧مشاورة وطنية حول الرضائب يف لبنان ،تم خاللها تقديم بحثني؛ األول للباحث نبيل
عبدو بعنوان "العدالة الرضيبية يف لبنان" ،والثاين للباحثة فرح قبييس عن "العدالة الجندرية يف النظام الرضيبي اللبناين" .وأظهر البحثان
أن الثقل الرضيبي يف لبنان يقع بشكل كبري عىل عاتق أصحاب الدخل املنخفض واملتوسط نتيجة غياب السياسات العامة املالمئة .مثالً،
يقل العبء الرضيبي جدا ً عىل القطاعات ذات األرباح العالية ،مام يظهر عدم موازنة القوى يف االقتصاد اللبناين ،حيث تعفى النخبة من
أصحاب االستثامرات املالية والعقارية من الرضائب ،عىل عكس الصناعيني .هذا أحد املؤرشات التي تعكس الغنب يف السياسات الرضيبية
املحلية التي تستخدم كوسيلة لجني املوارد ونقل الرثوة من الفقراء إىل األغنياء بدالً من إعادة التوزيع .إضافة إىل ذلك ،تشكل النساء
العامالت يف القطاع غري النظامي  %٥٧تقريباً من إجاميل القوة العاملة النسائية ،كام ترتاوح مشاركة النساء يف سوق العمل بني %٢٣
و %٢٧مقارن ًة ب  %٧٣للرجال ،فمعظم النساء يزاولن أعامالً غري مدفوعة يف املنازل .هذا ،بدوره ،من أحد األسباب العديدة وراء تأثر
النساء أكرث من الرجال بغياب العدالة الرضيبية.
ج) قدمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية ورقتي بحث عن األنظمة الرضيبية يف عد ٍد من البلدان العربية من منظور
العدالة االقتصادية واالجتامعية ،خصوصاً يف لبنان ،مرص ،األردن ،وفلسطني؛ والعدالة الجندرية يف لبنان ،مرص ،وتونس .تكمل هاتان
الدراستان أعامل منارصة الشبكة التي بدأت من حوايل السنة ونصف ،بالتعاون مع منظمة كريستيان أيد ( )Christian Aidوبدعم من
مؤسسة فورد ( )Ford Foundationحول السياسات الرضيبية يف املنطقة العربية وتبعاتها االقتصادية واالجتامعية .كام هام متممتان
لدراسة أعدتها الشبكة مع رشكائها يف عام  ٢٠١٤ملقارنة األنظمة الرضيبية يف ستة بلدان عربية ،هي مرص ،األردن ،فلسطني ،لبنان ،تونس،
واملغرب.
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أظهرت التغريات السياسية الكربى التي بدأت يف عام  ،٢٠١١وأثرت بشكل أسايس عىل بلدان جنوب املتوسط ،محدودية السياسات
االقتصادية واالجتامعية املتبعة وسلطت الضوء عىل الحاجة امللحة للقيام بإصالحات مؤسساتية .وتم إطالق مرشوع ريادي لتعزيز الحوار
االجتامعي يف بالد منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط يف املغرب ،تونس ،واألردن .وتشارك شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
للتنمية بهذا املرشوع املمول من االتحاد األورويب مع االتحاد العريب للنقابات ،واالتحاد املتوسطي للمؤسسات (،)BusinessMed
معهد االتحاد االيطايل للتعاون والتنمية ( ،)ISCOSبروجيتو سود ( ،)Progetto Sudالجمعية الربتغالية الصناعية ( ،)AIPسوليدار
( ،)SOLIDARاملجلس الوطني للعمل يف بلجيكا ( ،)CNT Belgiumواملجلس االقتصادي واالجتامعي يف املغرب (.)CES Morocco
ويتطلع املرشوع للوصول إىل التغيري املرجو يف مواقف ومؤهالت املجموعات املعنية تجاه مبادئ ومامرسات الحوار االجتامعي .وميكن
التأكد من هذه التغريات من خالل نتائج محددة.

األنشطة املنجزة:
أ) تم تنظيم ورشة عمل وطنية لتنمية القدرات يف املغرب يف  ٧و ٨متوز/يوليو  .٢٠١٧وأقيمت الورشة بالتعاون مع الفضاء الجمعوي
بهدف بناء قدرات الفاعلني املحليني عىل التعرف إىل مضمون ومامرسات الحوار االجتامعي االقتصادية ،االجتامعية ،القانونية،
والتنظيمية ،والتحديات املؤسساتية التي تواجهه .وعقدت جلسة لطرح األفكار حول الحوار االجتامعي سمحت بتقييم مستوى معرفة
املشاركني  ،قبل التوسع باملواضيع الرئيسية كدور الدولة ،مراحل الحوار ،والتحديات املوجودة .تم العمل عىل بناء قدرات املفاوضني،
وكيفية إقامة عملية التفاوض ،ومرحلة ما بعد التفاوض ،مام أغنى معرفة املشاركني.
ب) تم تنظيم ورشة عمل إقليمية حول حقوق العمل وحقوق اإلنسان يف  ٢٣و ٢٤أيلول/سبتمرب من عام  .٢٠١٧وقد سعت الورشة
التي اقيمت بالتعاون مع اتحاد املرأة االردنية إىل فتح نقاش حول املقاربة الحقوقية لقضايا العامل والعامالت ،خصوصاً مبا يتعلق برتابط
حقوق اإلنسان بحقوق العمل ،يف األردن ،واملغرب ،وتونس .كام أضاءت الورشة عىل القضايا الحاسمة التي ميكن أن تتبناها منظامت
املجتمع املدين لتحسني حقوق العامل ،واقرتحت توصيات ومواقف ميكن العمل بها خالل لقاءات الحوار االجتامعي املرتقبة .وأجمع
املشاركون عىل مناقشة املواضيع التالية خالل جلسات الحوار االجتامعي املقبلة مع الحكومة ،ونقابات العامل ،ومنظامت أصحاب العمل:
• تصحيح االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية والعمل بها ،خصوصاً اإلتفاقية  ٨٧عن الحريات النقابية وحق التنظيم.
• القضاء عىل التمييز الظاهر والضمني ضد املرأة يف ترشيعات العمل.
• القضاء عىل التمييز الظاهر والضمني ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف ترشيعات العمل.
• تأسيس نظام حامية اجتامعية عاملي لجميع األشخاص ،بغض النظر عن مكانتهم يف سوق العمل.
ج) عقد اجتامع حول سياسات التجارة واالستثامر يف دول جنوب املتوسط يف  ٢٣و ٢٤ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧يف املغرب ،بالتنسيق
مع سوليدار والفضاء الجمعوي .إانصب االجتامع عىل الوصول إىل عدة توصيات متعلقة بالتجارة واالستثامر ميكن استخدامها يف حوارات
اجتامعية مستقبلية أوسع يف البلدان املعنية .اإلجتامع كان فرصة لتبادل األفكار حول مشهد التجارة العاملية ،يف ضوء االجتامع الوزاري
املصغر ملنظمة التجارة العاملية الذي أقيم يف ترشين األول/أكتوبر  .٢٠١٧ونظر املجتمعون يف دور مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADفيام يتعلق بإنتظام أجندة التجارة والتنمية .وتعمقت الندوة بالسياسات اإلقليمية للتجارة واالستثامر وعالقتها باإلتحاد
االورويب .وقدمت نظرة عامة عن سياسات حل الخالفات والتباينات بني اإلجراءت املختلفة  .الحاالت الوطنية من البالد املشاركة سمحت
بتحليل مقارن ،تعرف ممثلو املجتمع املدين من خالله إىل إمكانية التدخل ودور الحوار االجتامعي يف هكذا مفاوضات.
د) تم تنظيم سلسلة من الورشات لبناء القدرات املواضيعية املتعلقة بالتنمية املستدامة .بدأت السلسلة الثانية من أعامل تنمية
القدرات الوطنية بورشتي عمل يف تونس .أقيمت الورشة األوىل كجزء من عمل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية املتعلق
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بالحوار الوطني حول جدول أعامل التنمية املستدامة ،وتم تنظيمها من قبل منتدى العلوم االجتامعية التطبيقية .وتم ربط الورشة
مبجريات برنامج تعزيز الحوار االجتامعي يف جنوب املتوسط ( )SOLiDللتحضري لتنمية القدرات الوطنية يف أجندة  ،٢٠٣٠من خالل
دليل شامل معد من قبل الشبكة وموجه نحو املجتمع املدين ،النقابات العاملية  ،وأعضاء الربملان .وانعقدت ورشة العمل التحضريية
يف العرشين من متوز/يوليو  ،٢٠١٧بالتعاون مع منتدى العلوم االجتامعية .وضمت حوايل  ٣٥خبريا ً وفاعالً من املجتمع املدين ،النقابات
العملية ،واكادميني وناشطني .بالنسبة للتدريب ،وبالتعاون مع منتدى العلوم االجتامعية التطبيقية ،تم تنظيم ورشة عمل يف تونس حول
أهداف التنمية املستدامة ودور الحوار االجتامعي يف تنفيذها يف  ٢١و ٢٢كانون األول/ديسمرب .٢٠١٧ ،شارك يف أعاملها ممثلون عن
املنظامت غري الحكومية ونقابة العامل التونسية .وغطت الورشة عددا ً من املواضيع ذات الصلة بأجندة التنمية املستدامة.
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أ
ف
ال شخ
�اص ذوي إالعاقة إىل الخ دمات ي� لبنان
 .١١وصول
يعترب األشخاص ذوي اإلعاقة واإلصابات املجموعة األكرث تهميشاً وضعفاً بني الالجئني السوريني يف لبنان .وهم األكرث عرض ًة ملخاطر العنف،
ٍ
ٍ
خدمات تلبي احتياجاتهم األساسية ،كالخدمات الصحية
تحديات يومية متنع وصولهم إىل
اإلستغالل ،التمييز ،واإلقصاء .وهم يواجهون
األساسية .فحق الوصول إىل الرعاية الصحية غري متوفر لكثري من الالجئني وذوي اإلعاقة ،بسبب النقص يف الخدمات الصحية املالمئة
واملتخصصة ،وإقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج املساعدات اإلنسانية يف لبنان.
بني عامي  ٢٠١٤و ،٢٠١٦نفذت الشبكة مرشوعاً محددا ً لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة واإلصابات من الشعب السوري الذي تأثر باألزمة،
ودعم منظامت املجتمع املدين املعنية بالالجئني السوريني ذوي اإلعاقة .ويف عام  ٢٠١٧اطلقت الشبكة مرشوعاً رائدا ً يعمل عىل تحسني
متثيل ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بالتدخل اإلنساين ،من أجل تلبية احتياجاتهم ،وتحسني ظروف معيشتهم ووصولهم للخدمات.

األنشطة املنجزة:
أ .تم تحضري وتقديم موجز السياسات عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية تسهيل حصولهم عىل الرعاية الصحية يف لبنان .يرتكز
موجز السياسات هذا عىل دراسة أجرتها شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية مع مجموعات غري رسمية من األشخاص ذوي
محافظتي البقاع والشامل يف لبنان .تناول املوجز الحواجز التي متنع ذوي اإلعاقة من الوصول إىل الرعاية الصحية
اإلعاقة ،املتمركزين يف
ّ
يف لبنان ،ومن بينها األسباب املادية ،ونقص التغطية لبعض خدمات الرعاية الصحية ،وقلة الخدمات املتخصصة ،أو عدم توفر املعلومات
عن خدمات الرعاية الصحية .قدمت نتائج البحث إىل صانعي السياسات ومقدمي الخدمات يف جلسة نقاش تم اعدادها الحقاً ،مرفق ًة
بالئحة توصيات ،ومن ضمنها:
• تطوير منهجية موحدة لتصنيف اإلعاقة وحاالتها من قبل جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،بشكل يعكس تنوع األشخاص ذوي
اإلعاقة يف لبنان.
• التمويل املنصف واملستمر لخدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة باإلستناد إىل دراسة شاملة للحاجات األساسية وفقا
ملعايري مقبولة دولياً.
• تفعيل نظام املراقبة واملساءلة بني جميع العاملني يف الشأن اإلنساين مبن فيهم وزارة الشؤون االجتامعية واملنظامت اإلنسانية
لضامن تقديم خدمات الرعاية بجودة عالية.
• قيام الوزارات والجهات املانحة بتحميل مراكز ومؤسسات الرعاية الصحية مسؤولية التجهيز الهنديس ملراكز ومؤسسات الرعاية
الصحية مع تدريب العاملني فيها وتنمية قدراتهم حول كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة .وباإلضافة إىل ذلك ،عىل الوزارات
والجهات املانحة أن تتأكد من توفري الخدمات املتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف هذه املراكز واملؤسسات.
• إعداد دليل إرشادي حول جميع خدمات الرعاية الصحية املتوفرة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،من أجل تزويدهم باملعلومات ذات
الصلة وتسهيل وصولهم إليها.
النص الكامل للدراسة متوفر عىل الرابط التايلhttp://www.annd.org/english/itemId.php?itemId=568 :

