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المقدمة

الشبكة  بها  قامت  التي  النشاطات  بكثافة   2018 العام  تمّيز 
على غير صعيد. وقد جاءت هذه النشاطات وفق االستراتيجية 
المرسومة والتي تهدف الى تعزيز مساهمة منظمات المجتمع 
المجالين  في  العامة،  السياسات  صنع  في  والتأثير  المدني 

االقتصادي واالجتماعي. 

المدني  المجتمع  منظمات  إلنخراط  قنوات  الشبكة  فأتاحت 
وخبرائها في مسارات دولية وإقليمية ووفرت أدوات المدافعة 
والموارد المعرفية لهذه المساهمات، فانخرطت وفود من الشبكة 
 2030 عمل  بخطة  المعنية  والدولية  االقليمية  المسارات  في 
المستدامة"  للتنمية  العربي  لـ"المنتدى  التحضير  خالل  من 
نيويورك  في  المستوى"  رفيع  السياسي  و"المنتدى  بيروت  في 
الذي تعده "مجموعة  الدولي  التقرير  المساهمة في  فضال عن 
كما  المستدامة".  التنمية  للتفكير حول  الدولية  المدني  المجتمع 
شاركت الشبكة من خالل وفد عربي في االجتماعات السنوية 
للمؤسسات المالية الدولية من خالل تقديم أوراق بحثية حول 
المنتديات  خالل  حوارية  جلسات  وتنظيم  العامة  السياسات 
أبرز  ولعل  المؤسسات.  هذه  ممثلين عن  وبمشاركة  الموازية 
ومتابعة  االوروبي  االتحاد  العالقة مع  في  المساهمات جاءت 
المواقفه تجاه المنطقة والتعقيب عليها واالنخراط في حوارات 
من خالل البرامج االقليمية التي تنشط فيها الشبكة أو من خالل 

العضوية في "منتدى السياسات التنموية".
تتشارك الشبكة مع أعضائها وشركائها والخبراء في نشاطات 
على المستويين الوطني واالقليمي في مجاالت السياسات العامة 
االجتماعية  والحماية  الضريبية  السياسات  بينها  من  المختلفة 
الدولية  والمسارات  الغذاء  في  والحق  المهيكل  غير  والعمل 
التنمية  وتمويل  التنمية  فاعلية  أجل  من  بالشراكة  المتعلقة 
الوطنية  والتقارير  الشاملة  الدورية  المراجعة  تقارير  ومواكبة 
الطوعية حول التنمية المستدامة. ومن بين هذه الفاعليات تأتي 
النشاطات المعنّية بالشراكة مع القطاع الخاص والمعايير التي 
تخدم  مشتركة  منفعة  إلى  تحويلها  وكيفية  تحكمها  أن  يجب 
االهداف التنموية وتنسجم مع المبادئ الدولية لحقوق االنسان. 

هو   2017 العام  منذ  به  القيام  الشبكة  بدأت  ما  أبرز  ولعل 
بمسار  المعنيين  المدنيين  الناشطين  من  مجموعة  بين  الحوار 
االنتقال الديمقراطي وتحدياته والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية 
وتنموية. يتناول الحوار سبل تعزيز مساهمة المجتمع المدني 
في مواجهة تحديات المنطقة في ظل تداعيات "الربيع العربي" 
التي تقوم  الجهود  وانعكاساته على دولها، خاصة بعد تكثيف 
لعقد  المنطقة  بشؤون  ومعنية  فاعلة  وإقليمية  دولية  قوى  بها 

توافقات تهدف إلى وقف النزاعات المسلحة من دون العمل على 
تأسيس سالم أهلي عادل وشامل ودائم يعالج االختالالت البنوية 
والسياسية التي أدت إلى هذا االنفجار المدّوي الذي طال كل دول 
المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد أّثرت تداعياته على 
ومؤسساتها  الدولة  بنية  إضعاف  إلى  وأّدت  االجتماعي  النسيج 
الحوار  يبحث  والنزوح.  والهجرة  الدمار  من  بالكثير  وتسببت 
في مبادئ العقد االجتماعي الجديد الذي يوّفر العدالة كما يتناول 
األسس العملية والفاعلة لمواكبة ومراقبة جهود وبرامج ‘اعادة 

االعمار وأهدافها وأولوياتها وآليات تنفيذها". 

خضعت الشبكة خالل العام 2018 لتقييم خارجي نفذته مؤسسة 
أجنبية مقيمة في جنيف، فجاءت نتيجته إيجابية مع مالحظة اننا 
في الشبكة ال نظهر بما يكفي االثر الذي تحدثه نشاطاتنا، السيما 
ان الفريق الذي عمل على التقييم استنتج ان أثرا إيجابيا تركته 

الشبكة في مجال السياسات العامة ومشاركة المجتمع المدني. 
بناء عليه، يلخص هذا التقرير التقييمي لمتابعة مجمل ما قامت 
به الشبكة وشركاؤها خالل العام 2018، مع االضاءة على ابرز 
الذي تشهده  العام  السياق  تحقيقها في اطار  تم  التي  االنجازات 

المنطقة.

زياد عبد الصمد



راصد الحقوق االجتماعية 
واالقتصادية  في المنطقة 

العربية



شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:  
التقرير المرحلي ٢٠١٧-٢٠١٨

10

حول المسار :
الراصد العربي هو أداة بحث تستخدمها شبكة المنظمات العربية 
غير الحكومية للتنمية لتعزيز انخراط المجتمع المدني في مسار 
واالقتصادي  االجتماعي  المجالين  في  العامة  السياسات  صنع 
من خالل تحليل أثر السياسات المتبعة على الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية وتقديم التوصيات التي تستند على المقاربة الحقوقية. 
العام 2012 ويركز على  منذ  الراصد كل سنتين  تقرير  يصدر 
أحد الحقوق االقتصادية واالجتماعية متناوال السياسات الوطنية، 
واالقليمية، والعالمية التي تؤثر على هذا الحق. ويمتد مسار اعداد 
الراصد على مدى سنتين، يتخللها عمل بحثي وحوارات وطنية 
واقليمية متعددة االطراف تتيح المجال لتعزيز انخراط المنظمات 
الوطنية واالقليمية بحوارات سياسية حول الموضوع المختار. اما 
العامة  للسياسات  ونوعي  كمي  تحليل  فيتضمن  ذاته  بحد  البحث 
وبلورة توصيات تستخدم في مهام المناصرة والمدافعة التي تقوم 
بها الشبكة واعضاؤها. كما تتضمن تقارير الراصد دراسات حول 

قضايا محددة وتحليل موضوعاتي وإقليمي حولها. 

لقد قامت الشبكة بنشر ثالثة  تقارير للراصد منذ إطالقه:

وحق 	  العمل  حق  عن   2012 لعام  العربي  الراصد  تقرير 
التعليم.

تقرير الراصد العربي لعام 2014 عن الحماية االجتماعية.	 
تقرير الراصد العربي لعام 2016 عن العمل غير المهيكل.	 
وفي عام 2019 سيصدر تقرير الراصد العربي عن الحق 	 

في الغذاء.

أهم المنجزات: 

تم استخدام النتائج البحثية لراصد 2016 حول العمل 	 
غير المهيكل في مسارات مختلفة للمدافعة والمناصرة 
والشركاء  االعضاء  قبل  ومن  الشبكة  قبل  من 
الوطنيين. ومن أبرز المسارات التي تم استخدام نتائج 
الراصد  فيها هي تقارير المراجعة الدورية الشاملة، 
وتقارير اجندة التنمية المستدامة 2030، وخاصة في 
مجال متابعة سياسات االتحاد االوروبي تجاه المنطقة. 
أولوية في  المهيكل  العمل غير  وبات يحتل موضوع 
نتج عنه  التقرير وما  لهذا  كنتيجة  الشبكة،  مواضيع 
من فهم معمق الهمية الموضوع وارتباطه بالسياسات 
االقتصادية واالجتماعية. كما ان معظم ورشات العمل 
والحوارات التي تم تنظيمها على المستويين الوطني 
خالل  الشبكة  فيها  شاركت  التي  تلك  او  واالقليمي 
العامين السابقين تناولت موضوع العمل غير المهيكل 
العمال  وحقوق  عموما  االنسان  حقوق  على  وتأثيره 

بشكل خاص. 

نتيجة لتقرير الراصد حول العمل غير المهيكل والنتائج 	 
البحثية المهمة التي تضمنها، اعتبرت الشبكة شريكا 
"مؤشرات  تطوير  حول  االقليمي  النقاش  في  أساسيا 
اقليمية حول العمل غير المهيكل"، بالتعاون مع منظمة 
العمل الدولية واالسكوا وممثلين عن مكاتب االحصاء 
نوعية  نقلة  يشكل  مما  العربية،  البلدان  بعض  في 
ومهمة في الشراكة بين االطراف المتعددة للعمل على 
هذا الجانب التقني المهم اي تطوير مؤشرات وطنية 
مرتبط  بانه  علما  المهيكل  غير  العمل  واقليمية حول 
الى حد كبير بالتعريف المشترك للعمل غير المهيكل 

وبالتالي باألبعاد الحقوقية المرتبطة بهذا التعريف. 

السابقة 	  السنوات  تكونت في  التي  المعرفة  من خالل 
االجتماعية  الحماية  حول  العربي  الراصد  اطار  في 
ألهمية  الشبكة  ادراك  ومع  المهيكل،  غير  والعمل 
التنموي  بالنمودج  وارتباطهما  الموضوعين  هذين 
قامت  المتبعة،  واالجتماعية  االقتصادية  والسياسات 
تدريبات  في  االبحاث  هذه  نتائج  باستخدام  الشبكة 

وحوارات وطنية حولهما مما شكل فرصة للمتابعة 
وتوسيع دائرة المستفيدين منه. 

في 	  الحق  حول  الجديد  الراصد  على  العمل  شكل 
بين مجموعة من  لخلق حوار  الغذاء فرصة مهمة 
المختصين  واالكاديميين  المدني  المجتمع  منظمات 
حول الموضوع، والتأكيد على اهمية اعتماد مقاربة 
لم  الغذائية  السيادة  مفهوم  الى  مرتكزة  حقوقية 
عن  صدرت  التي  التقارير  معظم  في  اعتمادها  يتم 
في  الحق  موضوع  مقاربة  اهمية  تكمن  المنطقة. 
مقاربة  بكونها  الغذائية  السيادة  زاوية  من  الغذاء 
تتطلع الى السياسات العامة المؤثرة في احقاق الحق 

في الغذاء

المجالين  في  الحقوق  أحد  سنتين  كل  العربي  الراصد  يتناول 
االقتصادي واالجتماعي بهدف تحليل السياسات العامة المتبعة 
والنظر في مدى تأثيرها على المنظومة الحقوقية وعلى العدالة 
بين  المقارنة  دراسة  التقرير  ويعتمد  عام،  بشكل  االجتماعية 
السياسات العامة في الدول العربية الستخالص افضل التجارب 
االنسان.  حقوق  تحصين  باتجاه  لتطويرها  بتوصيات  والتقدم 
العالم(  الدولية )من مناطق أخرى في  التجارب  كما ينظر في 
والمقاربات االقليمية بحيث بات يعتبر أحد االدوات المهمة التي 
تساعد الشبكة واعضاؤها وشركاؤها في االنخراط في الحوارات 
حول السياسات العامة مستندين الى نتائجه والمعطيات العلمية 

التي يوفرها. 
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أبرز النشاطات :

تنظيم ورشات عمل وطنية حول العمل غير المهيكل في 11 	 
العمل  حول  اقليمية  عمل  ورشات   5 وتنظيم  عربية  دولة 
الحكومية  القطاعات  عن  ممثلين  وبمشاركة  المهيكل  غير 
ومنظمات المجتمع المدني المعنية واالعالم مما ساهم في 
به  المنظمات  اهتمام  وعزز  الموضوع  حول  حوار  أطالق 
الحقوقية  المقاربة  الى  تستند  مقاربات  تقديم  من  ومكنهم 
في المجالين االقتصادي واالجتماعي على حد سواء، وهي 
المؤسسات  تعتمدها  التي  تلك  عن  تختلف  مقاربة  عمليا 

المالية الدولية والتي تنطلق من البعد االقتصادي بحت.  

اعداد 9 تقارير اقليمية تناولت واقع العمالة غير المهيكلة 	 
في المنطقة مع التركيز على واقع النساء في هذا القطاع، 
وتحديد المفاهيم العامة من منظور حقوقي وأثر السياسات 
تجارب  من  ونماذج  المهيكلة،  غير  العمالة  على  العامة 

المجتمع المدني في تنظيم العاملين غير المهيكلين. 

اعداد 12 تقريرا وطنيا )الجزائر، البحرين، مصر، العراق، 	 
لبنان، تونس، المغرب، سوريا، موريتانيا، اليمن، االردن، 
فلسطين( تتناول الموضوع من زوايا مختلفة مما يجعل منها 
موارد معرفية مهمة للقيام بمهام المدافعة والمناصرة، مع 
تضمين التقارير لدراسات حالة متنوعة ترسم صورة اقرب 

الى الواقع الذي يعيشه العاملون غير المهيكلين. 

 	 6 في  الغذاء  في  الحق  حول  وطنية  عمل  ورشات  تنظيم 
الحكومية  القطاعات  عن  ممثلين  وبمشاركة  عربية  بلدان 
الغذائية  السيادة  مفاهيم  حول  واالعالم  المدني  والمجتمع 
وواقع البلد المستضيف والتحديات التي تعيق تحقيقها مع 

التقدم بتوصيات محددة على مستوى السياسات العامة.

تنظيم 3 ورشات عمل اقليمية حول الحق في الغذاء شارك 	 
وأكاديميون  المدني  المجتمع  منظمات  عن  ممثلون  فيها 
المتحدة  األمم  وهيئات  الدولية  المنظامت  عن  وممثلون 
ساهمت في تحديد الواقع في مجال الحق في الغذاء، وتحديد 
وكيفية  القائمة  المبادرات  ومعرفة  الموضوعية  االولويات 

البناء على ما هو قائم. 

تتعلق 	  مختلفة  مواضيع  تتناول  اقليمية  تقارير   8 اعداد 
باالمن الغذائي والسيادة الغذائية وتقدم مقاربات جديدة حول 

السياسات العامة وأثرها على الحق في الغذاء والسيما من 
الى  يستند  مقارن  تحليل  وتقدم  االجتماعي  النوع  منظور 

المعطيات واالحصائيات المتوفرة لتقديم التوصيات. 

أعداد 11 تقريرا وطنيا )لبنان، سوريا، فلسطين، األردن، 	 
اليمن،  السودان،  الجزائر،  المغرب،  تونس،  مصر، 
موريتانيا( تتناول الموضوع من زوايا مختلفة مما يشكل 
موارد معرفية مهمة للمدافعة والمناصرة حول الموضوع. 

الراصد العربي عن الحق في الغذاء في المنطقة العربية : اجتماع خبراء 

الراصد العربي عن الحق في الغذاء في المنطقة العربية : اجتماع خبراء 
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وللكثير من  العربية  للشبكة  مهما  العربي مرجعا  الراصد  يشكل 
المنظمات األعضاء والشريكة وهو يستخدم في اعمال المناصرة 
والمدافعة وفي اللقاءات والحوارات مع صّناع السياسات العامة. 

وهناك امثلة عديدة لهذا االستخدام نستعرض بعضها:

الدوري 	  االستعراض  تقارير  على  الشبكة  تعمل  وقت  في 
العربية، من  البلدان  من  في عدد  االنسان  لحقوق  الشامل 
الوطنية  واالئتالفات  الشريكة  المنظمات  جهود  دعم  خالل 
في اعداد "تقارير المجتمع المدني"، تستند هذه التقارير الى 
العربي السيما في مجال  الراصد  اليها  التي ينتهي  النتائج 
الحق في العمل والحق في الحماية االجتماعية ان كان لجهة 
استخدام المفاهيم والتعريفات او لجهة المعطيات والبيانات 
الشامل  الدوري  االستعراض  آلية  وتشكل  يوفرها.  التي 
آلية مباشرة للحوار مع صانعي السياسات على المستوى 
جهود  اكتسبت  وقد  االنسان.  حقوق  مجلس  وفي  الوطني 
الشبكة في هذه المجال مصداقية واصبحت تعتمد تقاريرها 
 UPR-Info( قبل جهات دولية وتنشر على مواقعها من 
مثال(، مما يؤكد على اهمية هذه المواد التي توفرها تقارير 
كالراصد العربي. كما استخدمت نتائج الراصد في التقارير 
التي تعدها الشبكة مع شركائها في تقييم الجهود المتعلقة 

بـ"خطة عمل التنمية المستدامة".

العمل، 	  في  الحق  حول  وطنية  حمالت  في  الشبكة  تشارك 
الى  لبنان"  في  حقي  "عملي  حملة  من  جزء  الشبكة  مثال 
جانب منظمات عديدة، وهذه الحملة تقوم باعمال المدافعة 
والمناصرة حول الحق في العمل وتتقدم بتعديالت قانونية، 
الحملة،  هذه  اطار  في  الشبكة  من  المطلوبة  االدوار  ومن 
العامة  السياسات  لتعديل  باقتراحات  التقدم  في  المساعدة 
الثالثة  العربي  الراصد  تقرير  من  سيجعل  ما  والقوانين. 

مرجعا أساسيا لهذه الحملة.

لعب شركاء الشبكة في فلسطين وال سيما "شبكة المنظمات 	 
االقتصادية  السياسات  ومرصد  الفلسطينية  األهلية 
واالجتماعية" دورا مهما في الحملة الوطنية حول الحماية 
هاتان  اعدته  الذي  االول  التقرير  ان  علما  االجتماعية، 
كان  فلسطين  في  االجتماعية  الحماية  حول  المؤسستان 
في  انخراطهما  فان  وبالتالي  العربي.  الراصد  من  جزءا 

الحماية  موضوع  حول  وعملهما  العربي،  الراصد  اطار 
هذه  قيادة  من  مكنهما  المهيكل،  غير  والعمل  االجتماعية 
الحملة الوطنية واالنخراط في الحوار السياسي حول العمل 
غير المهيكل وصوال الى اقتراح تعديالت محددة في مجال 

الحماية االجتماعية.

شكلت مواضيع الراصد والنتائج البحثية التي نتجت عنه 	 
للحوارات  مهما  مضمونا  السابقة  الثالث  السنوات  خالل 
اطار  خارج  الشبكة  نظمتها  التي  االقليمية  والمنتديات 
الراصد، فنجد ان معظم هذه المنتديات التي اعدت في اطار 
خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة او في اطار الحوار 
الوطنية  الحوارات  العربية او في اطار  الدول  مع جامعة 
في مختلف البلدان او في جلسات الحوار مع صندوق النقد 
الدولي او مع االتحاد االوروبي تضمنت جلسات ونقاشات 
غير  والعمل  االجتماعية  والحماية  العمل  في  الحق  حول 
الراصد وشارك  نتائج  الى  كبير  بشكل  واستندت  المهيكل 
فيها الباحثون الذي عملوا على تقارير الراصد وتم توزيعها 
انتشارها   لتوسيع  فرصا  شكل  مما  المنتديات  هذه  خالل 

وإيصال رسائلها في منتديات مختلفة.

الحماية  حول  السياسي  والحوار  العربي  الراصد  نجاح:  قصة 
االجتماعية والعمل غير المهيكل

راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية: التنمية الزراعية والحق في الغذاء واألمن والسيادة الغذائيين

راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية: التنمية الزراعية والحق في الغذاء واألمن والسيادة الغذائيين
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حول المسار:

هو  بل  جديدًا،  ليس  التنمية  عمل  خطة  في  الشبكة  انخراط  إن 
مسار مستمر، منذ إعالن االلفية وصواًل إلى إعالن خطة عمل 
العام 2030. لطالما كانت الشبكة تعمل على المناصرة والضغط 
الحقوقية،  المقاربة  من أجل اعتماد سياسات تنموية ترتكز على 
سواء عبر التشبيك بين منظمات المجتمع المدني وتوحيد جهودها 
على المستوى اإلقليمي، أو عبر المشاركة في مساحات الحوار 
المتعدد األطراف حول التنمية المستدامة، واإلنخراط في مسارات 
دولية وإقليمية، خاصة التي تضم جهات رسمية، إليصال صوت 
حّيز  تقلص  ازدياد  ظل  في  الحكومات  إلى  المدني  المجتمع 
الدول  مستوى  على  أما  مستقل.  بشكل  للعمل  المتاح  الحريات 
المتعدد  الحوار  مساحات  خلق  في  الشبكة  ساهمت  فقد  العربية، 
تحقيق  جهود  في  واإلنخراط  الحكومات،  مع  خاصة  األطراف، 
أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرات. كما انخرطت الشبكة في 
جهود متابعة ورصد وتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل 

2030، وتوفير الموارد الضرورية لذلك.  

أهم المنجزات:
 

اإلقليمية 	  المؤسسات  مع  اإلنخراط  قنوات  تعزيز 
وجامعة  كاإلسكوا  الرسمية،  الجهات  تضم  التي 
عمل2030،  خطة  تنفيذ  إطار  في  العربية،  الدول 
اقليمية  شبكات  سبع  تضم  منصة  تأسيس  خالل  من 
المنظمات  شبكة  جانب  )إلى  اإلختصاصات  متعددة 
العربية  للتنمية، مركز المرأة  العربية غير الحكومية 
للتدريب والبحوث - كوثر، اإلتحاد العربي للنقابات، 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  العربي  المنتدى 
الشبكة العربية لديمقراطية اإلنتخابات، الفرع العربي 
لمنظمة  العربي  الفروع  للموئل،  الدولي  للتحالف 
الشفافية الدولية(. تهدف المنصة إلى تعزيز التنسيق 
وتوحيد جهودها على  المدني  المجتمع  منظمات  بين 
وتغطية مجاالت  المشاركة  لتفعيل  اإلقليمي  المستوى 
واألثر  المصداقية  لتعزيز  وتوخيا  متنوعة  عمل 
حول  ممأسس  حوار  إدارة  الى  وللتوصل  المتوخى، 
السياسات العامة تساهم في تطوير المسيرة التنموية 

في البلدان العربية.

التنمية 	  حول  الدولية  المسارات  في  اإلنخراط  تعزيز 
المدني  المجتمع  المستدامة، وتمكين ممثلي منظمات 
في  الفاعلة  المشاركة  من  العربية  المنطقة  في 
التعاون  ويشكل  المستوى.  رفيع  السياسي  المنتدى 
مع الشبكات العالمية وال سيما مع "مجموعة التفكير 
 Reflection Group( المستدامة"  التنمية  حول 
تضم  وهي   )on Sustainable Development
مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وشبكة بدائل 
النساء لعصٍر جديد )DAWN(، ومنتدى  التنمية مع 
السياسات العالمية، واالتحاد الدولي للخدمات، والراصد 
االجتماعي، ومجموعة التنمية الدولية، وشبكة العالم 
الثالث، وبدعٍم من مؤسسة فريدريش إيبرت مصادر 
مهمة لتأمين الموارد المعرفية ودعم انخراط المجتمع 
المدني في البلدان العربية في المسارات الدولية. وكذلك 
االمر بالنسبة للتعاون مع شبكات مثل "العمل من أجل 
 Action For Sustainable( المستدامة"  التنمية 

.)Development A4SD

تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني الى الموارد 	 
خالل  من  المستدامة  بالتنمية  المتعلقة  واالدوات 
تقارير وطنية  الكترونية تحتوي على  توفير منصة 
مختلف  أدوار  حول  وأدلة  ومصادر،  وإقليمية، 

أصحاب المصلحة، الخ.

المساهمة في وضع مسار خطة عمل 2030 للتنمية 	 
المستدامة والحوار حول التقدم في تنفيذها في صلب 
في  وانخراطهم  وشركائها  الشبكة  أعضاء  إهتمام 
حوارات وطنية ذات الشأن وذلك من خالل دعم جهود 
منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني في 
برامج  وتنظيم  الظل  تقارير  التقدم وصياغة  متابعة 

التدريب وحوارات وطنية.
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أبرز النشاطات :

عمل  خطة  في  التقدم  لرصد  إلكترونية  منصة  إنشاء 
التنمية المستدامة 

تم إنشاء منصة إلكترونية لرصد التقدم في جهود التنمية المستدامة 
الموارد  توفير  بهدف   )2030monitor.annd.org//:http(
لتنفيذ خطة العمل وإحراز التقدم، وهي متوفرة باللغتين العربية 
المجتمع  أمام منظمات  تتيح  االكترونية  المنصة  إن  واالنكليزية. 
المتبعة وفق  البرامج والخطط  تقديم وجهة نظرهم حول  المدني 
معايير حقوق االنسان ولممارسة دورهم المستقل في الرقابة. تحتوي 
المنصة على تقرير إقليمي يتابع التنفيذ مستندًا بذلك إلى تقارير 
وطنية تتابع التقدم/التراجــع فــي التنميــة المســتدامة، 
وهي تطال حاليا لبنــان واالردن ومصر وتونــس. وقد تم 
قاموا  وطنيين  باحثين  خمسة  جهود  بفضل  التقارير  هذه  إنجاز 
المستدامة،  التنمية  أهداف  مؤشرات  على  بناء  المعطيات  بجمع 
ورشة  في  ومناقشتها  إقليمي  خبير  قبل  من  مراجعتها  تمت  ثم 
عمل بمشاركة خبراء. كما تحتوي المنصة على موارد ومصادر 
وملخصات عن النشاطات التي تنفذ حول التنمية المستدامة، ودلياًل 

حول تنفيذ أجندة 2030 من إعداد الشبكة. 

دليل الموارد للممارسين

تم إعداد دليل خاص بأهداف التنمية المستدامة، يناقش خطة عمل 
وقضاياها  وتحدياتها  العربية  المنطقة  سياق  من  انطالقًا   2030
التنموية، كما يناقش نهج الخطة وآليات تطبيقها انطالقًا من مقاربة 
الترابط والتكامل بين  الدليل على أهمية  حقوق االنسان. ويركز 
تجارب  إلى  تستند  عملية  مراجعة  يقّدم  وهو  األهداف،  مختلف 
واقعية، والى قراءة نقدية للمفاهيم التنموية السائدة. باإلضافة إلى 
ذلك، يبحث الدليل في آليات المراجعة المتعلقة بخطة عمل التنمية 
وينطلق  منها.  كل  في  القصور  وأوجه  القوة  ونقاط  المستدامة 
الدليل من أهمية مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ خطط التنمية 
المستدامة، وهو ما أقرت االعالن العالمي حول التنمية المستدامة 
التنمويين.  االطراف  مختلف  بين  التشاركية  المقاربة  بتناوله 
المجتمع  من  كل  إلى  تتوجه  كتيبات  ثالثة  الدليل  هذا  ويصاحب 
المدني والنقابات والبرلمانات، فتقدم توصيات حول دور كل منها 
في تنفيذ األجندة وكيفية المشاركة في الجهود. يتوفر الدليل على 
2030monitor.//:http :المنصة اإللكترونية على الرابط التالي

 annd.org/manual.php

إلى  إستنادًا  الممارسين  قدرات  لبناء  تنظيم ورش عمل  تم  وقد 
الدليل، من أجل مناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية الواردة فيه 

والتعمق في تنفيذ جدول األعمال على المستوى الوطني.
تم تنظيم االجتماعات على النحو التالي:

	 لبنان 26-27 سبتمبر 2017
	 تونس 21-22 ديسمبر 2017

	 األردن 15-16 يناير 2018
	 المغرب 26-27 يناير 2018

	 مصر 23-24 مارس 2018، نظمت بالتعاون مع المنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان.

التنمية  أهداف  تنفيذ  حول  وطنية  حوار  جلسات 
المستدامة

نظمت جلسات حوار وطنية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
التقارير  في كل من مصر، ولبنان، وتونس، واألردن لمناقشة 
الوطنية والمباشرة بتقييم وطني شامل يتعمق في مسار تنفيذ خطة 
واالقتصادية.  االجتماعية  والمبادرات اإلصالحية  عمل 2030 

وقد تم ذلك وفق الجدول التالي:

مع 	  بالتنسيق   2017 آذار/مارس   29-28 في  مصر: 
والمركز  المجتمعية  المشاركة  لتعزيز  المصرية  الجمعية 

المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية
معهد 	  مع  بالتنسيق   2017 نيسان/أبريل   5-4 في  لبنان: 

عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة 
العمال  لحقوق  اللبناني  والمرصد  بيروت،  في  األميركية 
والحركة  النقابي،  للتدريب  اللبناني  والمركز  والموظفين، 

االجتماعية، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
األردن: من 28 إلى 29 مارس 2017 بالتعاون مع مركز 	 

الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
مع 	  بالتعاون   2017 يوليو   20 الخميس  يوم  في  تونس: 

منتدى العلوم االجتماعية
المغرب: 30 يونيو 2017 مع الفضاء الجمعوي بالرباط	 

حول  المدني  المجتمع  لمنظمات  اإلقليمي  اإلجتماع 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

تم تنظيم االجتماع اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية 
المستدامة في بيروت في 22-23 نيسان/أبريل 2018، بمباردة 
من منصة المجتمع المدني حول التنمية المستدامة )راجع الفقرة 
مشارك/ة  وستين  خمسة  أعاله(، وحضره  االنجازات  أهم  حول 
وخبير/ةم يمثلون خمسين منظمة. وقد نظم اإلجتماع بالشراكة مع 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا(، 
حول  المستوى  رفيع  العربي  للمنتدى  للتحضير  أساسية  كمحطة 
التنمية المستدامة، وشاركت فيه ومنظمات دولية وإقليمية. ناقش 
العربية وخرج  المنطقة  تواجه  التي  التنموية  التحديات  اإلجتماع 
بتوصيات عبرت عن وجهة نظر المشاركين تم رفعها إلى المنتدى 

العربي للتنمية المستدامة وحيث تم عرضها ومناقشتها. 

مع  بالتنسيق  الشبكة  بدأته  لمسار  استكمااًل  اإلجتماع  هذا  ويعد 
العام  منذ  اإلقليمي  المستوى  على  المدني  المجتمع  من  منظمات 
ذات  والدولية  اإلقليمية  المسارات  في  المشاركة  لتفعيل   ،2013
"دور  حول  اإلقليمي  المؤتمر   2017 عام  في  نظم  وقد  الشأن. 
المستدامة"  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  المدني  المجتمع  منظمات 
في 3-4 تموز/يوليو 2017 في مقر جامعة الدول العربية في 
العاصمة المصرية، القاهرة. وكان المؤتمر قد أعد كجزء من تنفيذ 
العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية )مديرية منظمات المجتمع المدني( ولجنة 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(. أما 
عام 2016، فقد نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
للتنمية ومنظمة أوكسفام بالتعاون مع اإلسكوا وبمشاركة جامعة 
الدول العربية ورشة عمل اقليمية لمنظمات المجتمع المدني في 
البلدان العربية تحت عنوان "مقاربات اقليمية لتنفيذ اجندة 2030 
حزيران/يونيو،   24-23 في  ُعِقَدت  والتي  المستدامة"،  للتنمية 

2016 في بيروت.

Spotlight Reports تقارير تسليط الضوء

في إطار رصد تنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة، وانطالقًا من 
أهمية تقديم المجتمع المدني وجهة نظره كشريك في التنمية وكفاعل 
رقابي مستقل ينطلق من مقاربة حقوق االنسان، بلورت الشبكة 

تقارير وطنية حول تنفيذ خطة عمل 2030، في األعوام 2016 
و2017 و2018. وكان ذلك في إطار تنفيذ مشروع بتمويل من 
صندوق األمم المتحدة للديمقراطية المعنون "تعميم أهداف التنمية 
نشرت  العربي".  المدني  المجتمع  أعمال  جدول  في  المستدامة 
الشبكة هذه التقارير بالتعاون مع مجموعة التفكير الدولية حول 

التنمية المستدامة )راجع الفقرة أهم االنجازات أعاله(.

 	http://www. :2018 التقرير الكامل لعام
socialwatch.org/report2018

 	http://www. :2017 التقرير الكامل لعام
socialwatch.org/report2017

 	http://www. :2016 التقرير الكامل لعام
socialwatch.org/report2016

الرفيعة  السياسية  المنتديات  في  الشبكة  مشاركة 
المستوى 

تنظيم اجتماعات تحضيرية  بدءًا من  الشبكة،  لقد توجت جهود 
والمشاركة  اإلقليمي  المستوى  على  المدني  المجتمع  لمنظمات 
في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، ورفع توصيات المجتمع 
المدني كجزء من مساهمة المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي 
التقارير الوطنية، والتي  الرفيع المستوى، وصواًل إلى صياغة 
يمكن اعتبارها تقارير ظل لتقارير المراجعة الوطنية الطوعية 
المنتدى السياسي الرفيع المستوى في  )VNR(، بالمشاركة في 

نيويورك. 
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منصة  إنشاء  نجاح:  قصة 
المجتمع  لمنظمات  إقليمية 
المدني في المنطقة العربية

واالقليمية  الدولية  المسارات  مختلف  في  الشبكة  مشاركة  إن 
المتعلقة بخطة عمل 2030، والتي تسبقها دائمًا محاوالت لتوحيد 
مستوى  على  المدني  المجتمع  منظمات  بين  والمواقف  الجهود 
إقليمي في تنظيم اإلجتماعات الموازية الخاصة بمنظمات المجتمع 
التنسيق  وتفعيل  الحوار  هذا  تنظيم  إلى  الحاجة  أظهرت  المدني، 
بين منظمات المجتمع المدني، وإلى خلق منصات أو منابر تضمن 
الجهود منصة  انبثقت من هذه  بالتالي،  استدامتها واستمراريتها. 
إقليمية تضم شبكات تمثل قطاعات مختلفة، وذلك كي تبلور رؤية 
اإلقليمية،  األولوية  ذات  القضايا  ورسالة وأهداف واضحة حول 
العمل  آليات  تحدد  بحيث  المتسق  العمل  تضمن  استراتيجية  ثم 
والخطط والمقاربات التي يتم اعتمادها. وتنطلق هذه المنصة من 
المدني  المجتمع  أمام  المتاح  الحّيز  اليوم هي تقّلص  حاجة ملحة 
للمشاركة وبالتالي التأثير في المسارات التنموية وفي السياسات 
العامة اإلقتصادية واالجتماعية، بما يحتم على المنظمات تعزيز 
التعاون فيما بينها وتقوية العمل المشترك ومأسسته، لتتمكن من 
توحيد الموارد والجهود وطرح نفسها كمجموعة وازنة في مختلف 
المسارات متعددة األطراف. كما تبرز الحاجة إلى هذه المنصة 
نظرا الى تعدد اختصاصاتها ومجاالت عملها، وذلك انطالقًا من 
مقاربة تنموية جديدة تقوم على نهج حقوق االنسان وتشدد على 
الترابط والتكامل بين مختلف أهداف وموضوعات التنمية، وهي 
مقاربة تعززها وتنادي بها خطة عمل 2030 التنمية المستدامة. 
المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  في  المنصة  هذه  تبلورت  وقد 
 2017 عام  ربيع  الرباط  المغربية-  العاصمة  في  انعقد  الذي 
لمنظمات  اإلقليمي  لإلجتماع  التحضيري  المسار  في  وتعززت 
في  مشاركتها  في  ثم  نيسان/أبريل 2018،  في  المدني  المجتمع 
وقد  بيروت.  في  عام 2018  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى 
المجتمع  من  نظر  وجهة  عن  تعبر  رسائل  إيصال  من  تمكنت 
المدني، تم رفعها فيما بعد إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى 
في نيويورك. وتسعى هذه المنصة اليوم إلى اإلنخراط في الجهود 
اإلقليمية على مستوى جامعة الدول العربية، وتحديدًا المشاركة في 
القمة اإلقتصادية العربية المقبلة )بيروت يناير 2019(. كما تمثل 
هذه المنصة حصيلة تراكم جهود التنسيق بين منظمات المجتمع 

المدني على مدى سنوات.

ورشة عمل حول تعزيز السياسات العامة من أجل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة – بيروت 30 تشرين الثاني 2017 
- بيروت -30 تشرين الثاني 2017

  ورشة عمل حول الواقع و التحديات في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية – الواقع و التحديات- مصر -30 حزيران 2018



مسار فعالية التنمية
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حول المسار:

تساهم منظمات المجتمع المدني بالعملية التنموية وتحقيق التغيير 
مبتكرة.  وتعددية  وسلمية،  ديموقراطية،  وسائل  عبر  االجتماعي 
ولتقديم  االجتماعي،  التضامن  لتعزيز  أداة  كونها  جانب  إلى 
التنموية،  العملية  في  لالنخراط  المجتمعات  وتحفيز  الخدمات، 
وتعمل منظمات المجتمع المدني أيضًا على تمكين هذه المجتمعات 
من المطالبة بحقوقها في سبيل تحسين الظروف المعيشية وبناء 

دولة ديمقراطية تنموية وعادلة.

مسار  في  ومؤثر  فاعل  وشريًك  رئيسي  العب  المدني  المجتمع 
والقطاع  والمحلية  الوطنية  الحكومات  إلى جانب  التنمية،  فاعلية 
الخاص والمجالس النيابية. تحاول منظمات المجتمع المدني الوفاء 
بالشروط الالزمة لتحسين مشاركتها وزيادة تأثيرها على العملية 
الذي  الدور  أهمية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  والسياسية،  التنموية 
تلعبه مع كل التحديات والمسؤوليات المترتبة عليه. من الممكن 
الشخصية  المساءلة  مبادئ  على  التأكيد  خالل  من  ذلك  تحقيق 

و"السعي لتعزيز فاعلية المجتمع المدني في التنمية."

أهم المنجزات:
 

المجتمع 	  منظمات  شراكة  في  الشبكة  انخراط  تعزيز 
وتوسيع   )CPDE( التنمية  فعالية  أجل  من  المدني 
دائرة المنظمات المدنية المنخرطة ودعم جهود وطنية 

حول موضوع البيئة التمكينية ومبادئ اسطنبول 

ربط مخرجات ونتائج العمل في مسار  فاعلية التنمية 	 
بالمسارات االخرى التي تعمل عليها الشبكة ال سيما 
مسار خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة والجهود 
المدني  للمجتمع  التمكينية  البيئة  تعزيز  اجل  من 
والحوار حول السياسات العامة مع االتحاد االوروبي.

تم 	  جديدة  ومواضيع  محاور  على  العمل  في  التوسع 
والسيما:  الحالية  المرحلة  في  كأولويات  تحديدها 
مساءلة القطاع الخاص ومعايير رصد تدخالته خاصة 
عندما يستفيد من التعاون التنموي باشكاله المختلفة 
 Blending(  على صيغة مساعدات أو تمويل مختلط
أو  إستثمارية  حوافز  أو  ميّسرة  قروض  Aid(أو 
في  وذلك  القانونية،  المعايير  في  ومرونة  تسهيالت 
المحلية  الموارد  دور  على  التركيز  نحو  التحول  ظل 
الصادر  أبابا  أديس  برنامج  وفق  التنمية  تمويل  في 
 Domestic(  2015 عام  التنمية  تمويل  قمة  عن 
والعمل على قضايا   .)Resource Mobilization
تمويل التنمية في المنطقة العربية والتعاون التنموي 
أجل  من  جنوب-جنوب  )التعاون  الجنوب  دول  بين 

التنمية(

النشاطات المنجزة:

المجتمع  واجتماع  نيروبي  اجتماع  في  المشاركة 
مسار  حول  عمل  ورشة  وتنظيم  الموازي  المدني 

فعالية التنمية في المنطقة العربية خالله

عقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بالتعاون 
التنمية،  المدني من أجل فاعلية  المجتمع  مع شراكة منظمات 
الى  االجتماع  هدف  العربية.  المنطقة  في  إقليميًا  اجتماعًا 
مناقشة االسراتيجيات وتبادل الخبرات حول العمل المنجز في 
والتكامل  اإلتساق  ضمان  إلى  باإلضافة  هذا  الماضي،  العام 
بين الخطة الوطنية والعمل اإلقليمي. كما هدف اإلجتماع إلى 
صياغة موقف حول تمويل التنمية ليعرض في االجتماع الرفيع 
المستوى الثاني للشراكة العالمية حول التعاون اإلنمائي الفّعال 
في نروبي، كينيا، 28 تشرين الثاني/نوفمبر – 1 كانون األول/

ورقة  اإلجتماع  خالل  الحضور  تبنى  وقد   .2016 ديسمبر 
موقف إقليمية تحدد موقف المجتمع المدني في المنطقة العربية 
حول مسائل تمويل التنمية والتعاون التنموي الفعال، خاصة بما 
يتناسب مع سياق المنطقة العربية وتحدياتها، وقد تم تقديم هذه 

الورقة في إجتماع نيروبي. 

http://www.annd.org/data/file/files/ الورقة:  رابط 
20Nairobi-FINAL-%20Paper-HLM2%Position

 AR.pdf

إعداد كتاب عن تنفيذ مبادئ اسطنبول

نشرت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية كتابًا عن 
الدراسة  كشفت  عربية.  دول  في ست  إسطنبول  مبادئ  تنفيذ 
مبادئ  تطبيق  في  التفاوت  عن   2017 عام  في  أطلقت  التي 
والعراق،  ومصر،  )البحرين،  الست  الدول  في  إسطنبول 
المحيطة  بالبيئة  ارتباطا  وذلك  وتونس(  والسودان،  واألردن، 
والتي تساهم في التمكين أو تعيقة، وبتوفر اإلرادة السياسية، 
والمساحات المتاحة للحوار الوطني، وأخيرًا وليس آخرًا قدرة 
المجتمع المدني على تمكين نفسه عبر الوصول إلى الموارد 
http://www. :والمعلومات. الكتاب متوفر على الرابط التالي

 521=annd.org/arabic/itemId.php?itemId

إعداد أوراق حول التعاون التنموي

تم إعداد ثالث أوراق حول مواضيع محددة في التعاون التنموي:

	 التحديات التي تواجه فعالية تمويل التنمية: ما دور 
منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية؟

تم إعداد هذا البحث من قبل الباحثة والخبيرة المستقلة زينة عبلة، 
من  التنمية  تمويل  مجال  في  التحول  مسألة  الكتاب  تناول  وقد 
التركيز على فاعلية المعونة التنموية نحو التركيز على فاعلية 
التعاون التنموي، عارضًا أهم اإلتجاهات والتحديات المعاصرة 
في تمويل التنمية، خاصة في المنطقة العربية. وقد عرض الكتاب 
وهي  المنطقة،  في  التنمية  تمويل  وسائل  عن  مختلفة  حاالت 
المالية  والتدفقات  الرسمية  والمساعدات  والضرائب  العام  الدين 
الخاصة من حواالت مالية واستثمارات خاصة وتمويل مختلط، 
وتقيمها من وجهة نظر نقدية. كما عرض الكتاب دراسات حالة 
من المنطقة، وخلص الى توصيات حول دور المجتمع المدني 

ومواقفه حول مختلف وسائل تمويل التنمية. 

المنطقة  حالة  جنوب-جنوب:  اإلنمائي  التعاون   	
العربية

الشؤون  في  والخبير  الباحث  السعدي،  سعيد  محمد  د.  كتب 
التنموي  التعاون  حول  ورقة  العامة  والسياسات  االقتصادية 
جنوب-جنوب تناولت خصائصه ومميزاته وأشكاله، خاصة في 
العربي  اإلنمائي  التعاون  الورقة على  العربية. وترّكز  المنطقة 
من حيث أهميته وتوزيعه الجغرافي والقطاعي وتقدم نظرة نقدية 
لمحتواه وأبعاده، خاصة في ظل التحوالت التي تشهدها المنطقة 
كما  و2011.   2010 عامي  في  هزته  التي  االنتفاضات  بعد 
تتطرق الورقة في جزئها األخير إلى اإلندماج اإلقليمي العربي 
بوصفه آلية أساسية من آليات التعاون جنوب–جنوب موضحة، 
من خالل تقييم تجربتي مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب 
تواجهها.  التي  التحديات  وحجم  اإلنجازات  محدودية  العربي، 
بالعالم  جنوب-جنوب  التعاون  بأن  الدراسة  خالل  من  ويتجلى 
األخرى،  الجنوب  مناطق  مع  مقارنة  كثيرا  متخلف  العربي 
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المصالح  من  أكثر  الجيو-سياسية   اإلعتبارات  على  قائم  وهو 
االقتصادية. 

 	 دور ومساءلة القطاع الخاص في مسارات التنمية

تم إعداد هذه الورقة من قبل الباحثة كندة محمدية، وهي تبحث في 
مساءلة القطاع الخاص، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به 
في مجال التنمية. فخطة عمل 2030 وسائر المسارات المتعلقة 
بتمويل التنمية والمؤسسات الدولية باتت تتوجه نحو إعطاء القطاع 
تحت  التنمية، خاصة  في عملية  للمشاركة  أكبر  الخاص مساحة 
مسمى "الشراكة بين القطاعين العام والخاص". إال أن تحليل دور 
القطاع الخاص يتطلب مناقشة عدة قضايا ومن زوايا مختلفة، مثل 
الدولة،  تدخل  وكيفية  عنه،  نتحدث  الذي  الخاص  القطاع  ماهية 
ودور القوانين الملزمة أو غير الملزمة، بما أن التجربة أثبتت أن 
الناجحة والتنموية تتطلب تدخاًل توجيهيًا. ثم  تعبئة اإلستثمارات 
تناقش الورقة وسائل وآليات مساءلة القطاع الخاص، وتبحث في 
مسارات محددة مثل إصالح اتفاقيات االستثمار الدولية وتوضيح 
التزامات المستثمر ومعاهدة الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها 
تخلص  ثم  اإلنسان.  بحقوق  يتعلق  فيما  األعمال  مؤسسات  من 
دور  المدني حول  المجتمع  لمنظمات  موقف  مقترح  إلى  الورقة 
ومساءلة القطاع الخاص في التنمية، انطالقًا من المقاربة التنموية 

القائمة على نهج حقوق االنسان. 

ورشة عمل حول فاعلية التنمية في المنطقة العربية
 

عقدت ورشة عمل حول فاعلية التعاون التنموي في بيروت،في 21 
نيسان/أبريل 2018. جمعت مشاركين يمثلون منظمات المجتمع 
المدني من مختلف الدول العربية، وقد تمت مناقشة األوراق التي 
تم إعدادها والمذكورة اعاله حول التعاون التنموي جنوب-جنوب 
ومساءلة القطاع الخاص وتمويل التنمية في المنطقة العربية. وقد 
تضمن اللقاء ورشة عمل حول معايير ومؤشرات رصد الفضاء 
العربية  المنطقة  في  التنمية  تمويل  حول  عمل  وورشة  المدني، 
يتعلق  عندما  خاصة  األثر،  تقييم  ومؤشرات  ومعايير  واتجاهاته 
االمر بمشاريع ينفذها القطاع الخاص. وقد تم اإلتفاق خالل ورشة 
العمل على معايير ليتم استخدامها في رصد الفضاء المدني عبر 

المنصة اإللكترونية التي تم إنشاؤها. 

اجتماع سكرتاريا شراكة منظمات المجتمع المدني من 
أجل فاعلية التنمية في بيروت

استضافت الشبكة االجتماع السنوي المشترك للسكرتاريا القطاعية 
واإلقليمية في شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية 
التنمية. هدف االجتماع إلى ترجمة االستراتيجية العامة للشراكة، 
تحت عنوان "المساءلة والبناء وااللتزام بتنمية فعالة تضع الناس 
في صلبها" إلى استراتيجيات وأعمال وطنية وإقليمية وقطاعية 
وموضوعاتية، وخاصة باتجاه اعتماد إطار تعاون تنموي فعال 
خاصة بالعالقة مع خطة عمل 2030، ومساءلة القطاع الخاص 
بناء على مقاربة حقوق اإلنسان، والتعاون التنموي األفقي في ما 
بين بلدان الجنوب، فعالية التنمية في منظمات المجتمع المدني، 
البلدان  على  التركيز  المدني،  للمجتمع  المواتية  البيئة  إصالح 
الهشة والمعرضة لصراعات. وقد تم التباحث في أمور تنظيمية 
تتعلق بالشراكة، وفي البرامج المقبلة لها، كما تم تبادل التجارب 
حول  عمل  ورشة  وتنظيم  السكرتاريات  بين  المحرز  والتقدم 

المناصرة. 

القطاع  مساءلة   – التنمية  فاعلية  حول  عمل  ورشة 
الخاص 

تم تنظيم ورشة عمل حول فعالية التنمية في المنطقة العربية في 
عمان في 28 أكتوبر 2018، وقد تركزت بشكل أساسي على 
دور ومساءلة القطاع الخاص. تضمنت هذه الورشة نقاشات حول 
التعاون  المعتمدة حاليًا في إطار  القطاع الخاص  وسائل تمويل 
المدني  المجتمع  وموقف  مساءلته،  وآليات  ومجاالت  التنموي، 
منها. وقد سعت ورشة العمل إلى الخروج بمختلف المؤشرات 
أو المعايير التي يمكن اعتمادها في رصد شفافية القطاع الخاص 
ومساهمته في التنمية والتزامه بمعايير حقوق اإلنسان. وتعتبر 
هذه الورشة خطوة أولى في مسار رصد فاعلية القطاع الخاص 
وحقوق االنسان في قطاع االعمال، خاصة وأنه بات يستفيد من 
التعاون التنموي، سواء على شكل شراكات، أو تمويل مختلط، 
أو قروض ميسرة، أو عبر تشجيع سياسات تخلق مناخ محفز 

لألعمال، الخ. 

اجتماع سكرتاريات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية - بيروت -7 حزيران 2018
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قصة نجاح: ترسيخ مبادئ فعالية التنمية وتعميم استخدامها 
في مسارات مختلقة

ي
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أدواتها

التعاون جنوب-جنوب

التمويل المختلط 
ودعم القطاع الخاص

األنظمة الضريبية

المساعدات التنموية 
الرسمية

اإلستثمار الخارجي

البيئة التمكينية 
للمجتمع المدني

التزام المجتمع المدني 
بمبادئ اسطنبول

حقوق االنسان في 
القطاع الخاص

فعالية المساعدات

شروطها

مجاالت المناصرة

مجاالت الرصد

يبقى سؤااًل مالزمًا لمسار خطة عمل 2030  التنمية  إن تمويل 
وأهداف التنمية المستدامة. فمنذ مؤتمر بوسان عام 2011، لم تعد 
المساعدات الوسيلة األساسية لتمويل التنمية، عندما انطلق مسار 
جديد للتعاون التنموي الفاعل. وقد أصبح مسار التعاون التنموي 
الفاعل من أهم األطر حيث تتم مناقشة مسارات تمويل التنمية وسبل 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل تأكيد الهدف 17 
من أهداف التنمية المستدامة على الشراكات بين مختلف أصحاب 
المصلحة لتنفيذها. وقد انخرطت الشبكة في مسار  فاعلية التنمية 
منذ بدايته وكانت من بين األعضاء المؤسسين لشراكة منظمات 
المجتمع المدني لفعالية التنمية. وقد توّسع عمل الشبكة في السنتين 
األخيرتين ليشمل مختلف جوانب فعالية التنمية، ويتقاطع معه في 
المدني  للمجتمع  التمكينية  البيئة  رصد  من  بدءًا  قضاياه،  معظم 
والتزامه بمبادئ اسطنبول، والتزام القطاع الخاص بمعايير حقوق 
اإلنسان، وصواًل إلى المناصرة والمدافعة من أجل البدائل، السيما 
التنموي،  التعاون  في  واالستثمار  الخاص  القطاع  دور  حول 

والتعاون جنوب-جنوب، واألنظمة الضريبية.

ورشة عمل حول فاعلية التعاون التنموي - بيروت -21 نيسان 2018



الحوار مع مؤسسات 
االوروبي  حول   االتحاد 
تأثير سياساتها في 

المنطقة
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حول المسار:

منذ إنطالق مسار برشلونة )1995( إلى سياسة الجوار األوروبية 
)2004(، تتابع الشبكة انعكاسات سياسات االتحاد األوروبي في 
المنطقة وتتولى المدافعة على المستوى الوطني واإلقليمي وعلى 
من  السياسات  اتساق  لضمان  األوروبية،  المؤسسات  مستوى 
المنطقة  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  التعاون  مستويات  مختلف 
المعونة وسياسات  وآليات  التجارة  اتفاقيات  ذلك  بما في  العربية 
التنمية، نحو السياسات التي تخدم السالم والديمقراطية واالستقرار 
االجتماعي واالقتصادي. وقد ظهرت الحاجة إلى مشاركة أوسع 
للمجتمع المدني في الحوار حول سياسات االتحاد األوروبي، ال 
سيما تلك المتعلقة بسياسة الجوار األوروبية، في أعقاب انتفاضات 
عام 2011 ومع تغّير األولويات في المنطقة وبروز الحاجة الى 
مراجعة السياسات والمقاربات المعتمدة من قبل اإلتحاد األوروبي. 

مدافعة  زيارات   2010 عام  منذ  الشبكة  تنّظم  اإلطار،  هذا  في 
سنوية إلى مؤسسات اإلتحاد األوروبي وتنخرط بشكل فّعال في 
اإلتحاد  أطلقه  الذي  المدني"  المجتمع  المهيكل مع  "الحوار  مسار 
والذي تبلور في انخراطها في المنتدى حول السياسات التنموية 
التنمية  من جهة وإطار دولي لمنظمات المجتمع تديره مفوضية 
في االتحاد االوروبي يهدف الى تنظيم حوار مع ممثيلن معنيين 
بسياسات االتحاد االوربي والشراكة معه من مختلف المناطق في 
المنظمة. وعملها من  العمل  العالم، وتتمثل الشبكة في مجموعة 
خالل المنصة )الكنسورتيوم( المنّظمة لهذا الحوار على مستوى 
ِ)"مجاالت"(   2018 عام  منذ  المتوسط  االبيض  البحر  منطقة 
والممولة من قبل االتحاد االوروبي. كما تعمل على مراقبة تنفيذ 
المنطقة  ودول  األوروبي  اإلتحاد  بين  الوطنية  الشراكة  اتفاقيات 
العربية ومدى انخراط المجتمع المدني في مساراتها المتعددة )في 
وفي  والالجئين  الهجرة  موضوع  وحول  التنموي  التعامل  مجال 

قضايا الديمقراطية والحوكمة وقضايا االمن وحقوق االنسان.

أهم المنجزات:
 

مع 	  المهيكل  الحوار  في  الشبكة  انخراط  من  المزيد 
اإلتحاد األوروبي مما نتج عن ذلك انخراطها في المنصة 
-الكنسورتيوم المنّظم لهذا الحوار بدءا من 2018: 
شاركت الشبكة منذ عام 2014 بفاعلية وتأثير بمسار 
الحوار المهيكل بين المجتمع المدني واإلتحاد األوروبي 
حيث نّظمت حوارات اقليمية لمنظمات المجتمع المدني 
في المنطقة العربية حول الشراكة وشاركت في منتديات 
حول الموضوع وبمؤتمرات حول الحوار المهيكل حيث 
عرضت األولويات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية 
والسياسية للمنطقة. جاءت إحدى التوصيات الرئيسية 
لتؤّكد   2017 عام  في  المدني  للمجتمع  حوار  آلخر 
مستقلة  المنظم  للحوار  إقليمية  مرجعية  إلى  الحاجة 
التنسيق  مع ضمان  مباشرة  المدني  للمجتمع  وتابعة 
األوروبي.  االتحاد  مؤسسات  مع  والمستمر  الوطيد 
من  بدعم  "مجاالت"  مبادرة  انطلقت  اإلطار،  هذا  في 
اإلتحاد األوروبي عبر منصة تتألف الى الشبكة خمس 
شبكات أخرى تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة 

في "الجوار الجنوبي"  

الموضوعية 	  األولويات  تحديد  في  الشبكة  مشاركة 
بفاعلية  الشبكة  ساهمت  "مجاالت":  اطار  في  للحوار 
بتحديد األولويات التي يفترض نقاشها مع مؤسسات 
مسار  في  الفّعالة  مشاركتها  عبر  األوروبي  اإلتحاد 
كمحاور  الحقا  اعتمادها  تّم  والتي  المهيكل  الحوار 
بالسياسات  يتعّلق  بما  خاصة  "مجاالت"،  في  أساسية 
الفّعالة  والمشاركة  اإلجتماعي  والحوار  اإلقتصادية 
لمسائل  االنسان  حقوق  وبمقاربة  المدني،  للمجتمع 
الهجرة والتنّقل، والمقاربة األمنية وبمسائل الحوكمة 

الرشيدة.
  

خلق منصة الكترونية تحتوي على معظم الموارد حول 	 
الشراكة مع اإلتحاد األوروبي والحوار لتسهيل وصول 
المتوفرة،  المعلومات  الى  المدني  المجتمع  منظمات 
www.( وهي باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية
كل  االلكترونية  المنصة  تتضمن    )majalat.org

الوثائق والمعلومات عن الحوار المهيكل مع اإلتحاد 
منتدى  وتتضمن  مجاالت،  أنشطة  وعن  األوروبي 
للحوار االلكتروني خاص باعضاء مجاالت لمناقشة 
األولويات المطروحة باالضافة الى مواد تدريبية عن 
مؤسسات اإلتحاد األوروبي ومواضيع مختلفة تتعّلق 

بالمنطقة وبالشراكة 

اإلتحاد 	  مع  تشاورية  مسارات  في  الشبكة  انخراط 
األوروبي على مستوى عدد من القضايا السياسية 
)التجارة، األدوات الخارجية والمساعدات التنموية( 
وأنشطة مدافعة ومناصرة حول قضايا  أخرى: قدمت 
منظمات من المجتمع المدني من األردن، فلسطين 
الجوار  سياسة  حول  وتحاليلها  أرائها  ومصر 
)الرابط  األوروبي  اإلتحاد  مع  وللشراكة  األوروبية 
https://www.facebook. اإلنجليزية  باللغة 

تم  كما   ،)/com/pg/louchyshop/posts
التفاعل مع مشاورات حول "األداة الخارجية لإلتحاد 

http://www.annd.org/data/"االوروبي
pdf.500/item/pdf( (  وكذلك متابعة التزامات 
)الرابط  األردن  في  لإلستثمار  األوروبي  البنك 
http://www.annd.org/ اإلنجليزية:  باللغة 

 )493=english/itemId.php?itemId
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النشاطات المنجزة:

سياسات  حول  "مجاالت"  لبرنامج  اإلقليمي  المؤتمر   	
 ،2018 سبتمبر/أيلول   21-20  – الجنوبي  الجوار 
عمان، األردن، والمنتدى المدني السياسي – 21-20 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بروكسل، بلجيكا

نظمت الشبكة المؤتمر اإلقليمي األول لـ"مجاالت" حول سياسات 
الجوار الجنوبي يومي 20 و21 أيلول/ستمبر 2018، في عمان، 
الجنوب  المدني في  المجتمع  بحضور 100 ممثل عن منظمات 
العمالية والحركات االجتماعية  النقابات  من ضمنهم ممثلين عن 
والتنموية  الحقوقية  والمنظمات  والنسوية  الشبابية  والمنظمات 
المنخرطة في الحوار حول السياسات مع االتحاد االوروبي. شكل 
تهدف  مبادرة  وهي  "مجاالت"  برنامج  الطالق  مناسبة  المؤتمر 
إلى خلق مساحة للقاءات والحوارات البناءة بين منظمات مجتمع 
مدني، ونقابات عمالية، وحراكات اجتماعية واكاديميين من ضفتّي 
المتوسط واالتحاد األوروبي بطريقة تساهم في التأثير في رؤى 
الفرصة  المؤتمر  أتاح  كما  منطقتنا.  إزاء  األخير  هذا  وسياسات 
للحوار حول المواضيع الرئيسية التي تم تحديدها في الحوارات 
السابقة: الحوكمة الرشيدة، التنمية اإلقتصادية والحوار اإلجتماعي 
والمناخية  االجتماعية  والعدالة  العنف  ومكافحة  واألمن  والهجرة 
بتحديد  الحوارات  هذه  ساهمت  والنساء.  الشباب  على  وتأثيرها 
ممثلي  مع  المباشرة  اللقاءات  في  طرحها  يجب  التي  األولويات 
المؤسسات األوروبية واالستراتجيات التي يجب اتباعها بما يتعلق 
حول  للنقاش  محددة  جلسات  تخصيص  تم  كما   . موضوع  بكل 
اإلطار  هذا  في  يطرحها  التي  والمساحة  المهيكل  الحوار  مسار 
الجديد والمراحل القادمة. باإلضافة إلى ذلك، تم عرض المنصة 
اإللكترونية التابعة لـ"مجاالت" وخصائصها التي تمّكن المجتمع 
المعلومات عن  التواصل والوصول إلى  المدني في المنطقة من 

الحوار المهيكل والسياسات األوروبية الخارجية. 

بتنظيم  )كونسورتيوم(  المنصة  اطار  في  الشبكة  ساهمت  كما 
المنتدى المدني السياسي في بروكسل في اطار برنامج "مجاالت"  
للتبادل  مساحة  بناء  بهدف    ،2018 نوفمبر   21-20 نهاري 
المدني  المنتدى  أتى  األوروبي.  اإلتحاد  مؤسسات  مع  المباشر 
عقد  الذي  الجنوبي  الجوار  سياسات  حول  اإلقليمي  المنتدى  بعد 
حول  المشارك  المدني  المجتمع  لموقف  تحضيرا  عمان  في 
المواضيع األساسية المطروحة ومسار الحوار المهيكل. شارك في 
المنتدى المدني في بروكسل حولي الـ150 منظمة من المنطقة 

األورومتوسطية وممثلين عن مؤسسات اإلتحاد األوروبي على 
بحسب  عمل  فرق  عّدة  إلى  الحضور  انقسم  مستويات.  عّدة 
عّدة  إلى  المنتدى  تقسيم  وتم  والقطاعية  المطروحة  األولويات 
جلسات إرتكزت كّل منها على الحوار مع ممثلين عن المؤسسات 

األوروبية 

عمان  منتديي  من  استخالصها  تم  التي  المقترحات  أبرز  من 
وبروكسيل: 

مراجعة 	  واإلجتماعية:  اإلقتصادية  الحقوق  محور  في 
بالحماية  المتعلقة  األوروبي  اإلتحاد  وبرامج  سياسات 
االجتماعية وتشكيل مجموعة عمل Force Task بمشاركة 
المجتمع المدني من اجل صياغة اقتراحات محددة لالنتقال 
شاملة  مقاربة  الى  اإلستهداف  على  القائمة  المقاربة  من 
تعتبر ان الحماية االجتماعية هي حق من حقوق اإلنسان. 
وتوسيع النقاش بين اإلتحاد األوروبي وادارة التجارة بشكل 
خاص ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية تقييم السياسات 
من  التنمية  على  وانعكاساتها  السابقة  التجارية  واإلتفاقيات 
مستلزمات  مع  التوافق  تراعي  محددة  بدائل  اقتراح  اجل 
دول  في  التنمية  واوليات  االجتماعية  والعدالة  المساواة 

الجنوب. 

اإلتحاد 	  بين  مشتركة  آلية  تطوير  الهجرة:   محور  في 
األوروبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل رصد سياسات 
التوصيات  المهاجرين، وتقديم  الهجرة وأثرها على حقوق 
حماية  أجل  من  المدى  ومتوسطة  فورية  تدخالت  بشأن 
العيش الالئق  الجنوب وتوفير متطلبات  الالجئين في دول 
واإلجرءات  السياسات  في  الشديد  القصور  ظل  في  لهم، 

الحالية.

في 	  المدني  المجتمع  قوى  مع  العمل  الحوكمة:  محور  في 
تؤمن  محلية  تشريعات  اقرار  على  الجنوبي  الجوار  دول 
استقاللية القضاء عن السلطة السياسية وتعاونهما، فالمنظومة 
التشريعية غير كافية وحدها فيما لو كانت السلطة القضائية 
خاضعة لتدخالت السلطات السياسية وهيمنتها أو ضغوطها، 
بين  مشترك  اقليمي  إطار  وتطوير  حاليا.  الحال  هي  كما 
اإلتحاد األوروبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل رصد 
المستويين الوطني  الفساد ومعالجته على  الحوكمة وكشف 

والدولي، بما في ذلك ضمان حق الوصول الى المعلومات 
وحماية كاشفي الفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة. 

في محور األمن ومكافحة التطرف واإلرهاب:  يعتبر المجتمع 	 
المدني أن المقاربة االمنية غير مناسبة للتعاطي مع تحديات 
المنطقة وبالتالي ال يتبناها، ويرى دوره الطبيعي هو التعامل 
مع الجوانب الهيكلية للمشكلة وأسبابها الجذرية. وعليه يمكن 
البدء في تشكيل مجموعات عمل ومجموعات بحث لتحليل 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية  والطارئة  الهيكلية  األسباب 
التي تساهم في زيادة العنف وتمّهد لقبول االرهاب وتطوير 
األوروبي   اإلتحاد  في  االعضاء  الدول  برامج مع حكومات 

لمعالجة هذه الظواهر. 

الوثيقة الختامية للمؤتمر )باللغة العربية( :
http://www.annd.org/data/file/files/ArOutcomeD- 

 ocument-NSPAMMAN2018.pdf
الوثيقة الختامية للمؤتمر )باللغة اإلنجليزية( : 

http://www.annd.org/data/file/files/ENOut-
 come%20Document-NSPAMMAN2018.pdf

الوثيقة الختامية للمؤتمر )باللغة الفرنسية(:
http://www.annd.org/data/file/files/FROutcome- 

 Document-NSPAMMAN2018.pdf

	 اطالق مرصد الحقوق اإلجتماعية في المنطقة العربية
 

العربية  المنطقة  في  اإلجتماعية  الحقوق  مرصد  اطالق  تم 
سياسة  آثار  ورصد  تنفيذ  لمراقبة  كأداة  سوليدار  مع  بالشراكة 
الجوار األوروبية الجديدة )بعد 2015( حول العمل الالئق وحرية 
الجوار  منطقة  من  بلدان   7 في  اإلجتماعية  والحماية  التجمع 
وتونس(.  وفلسطين  والمغرب  ولبنان  )الجزائر ومصر  الجنوبي 
يعتمد المرصد على مشاورات وطنية مع منظمات المجتمع المدني 
المعنية بالمواضيع المطروحة وعلى دراسات حالة وتقارير وطنية 

وأخبار ومواد تدريبية . 
الرابط باللغة اإلنجليزية: 

http://www.solidar.org/en/activities/decent-work-
social-protection-and-freedom-of-association-

in-the-middle-east-and-north-africa
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قصة نجاح 

لمؤسسات  المباشرة  والمناصرة  المدافعة  حمالت  الشبكة  تتابع 
مرحلة  بعد  خاصة  استراتيجي،  كخيار  األوروبي  اإلتحاد 
اإلنتفاضات الشعبية في الدول العربية وتبعا لمدى التأثير المباشر 
لتطور السياسات األوروبية على بلدان جوارها في المنطقة. في 
إلى  مدافعة  زيارات  الشبكة  نظمت   2011 ومنذ  اإلطار،  هذا 
المؤسسات األوروبية في  بروكسل حيث يشارك ممثلون من لبنان 
فيلتقون  وسوريا،  ومصر  والمغرب  وفلسطين  وتونس  واألردن 
نطاق  على  االهمية  ذات  المسائل  لمناقشة  أوروبيين  بمسؤولين 
البلدان والمنطقة. ونظرا لكون الموظفين واإلداريين األوروبيين 
ال يزورون المنطقة بشكل منتظم، فان زيارات المدافعة  تسمح 
بنقل المعلومات والتقييم بشكل أسرع من المنطقة إلى المؤسسات 

األوروبية. 

المباشر  بالتواصل  الزيارات  هذه  تسمح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  مستويات  عدة  على  المستوى  رفيعي  أوروبيين  ممثلين  مع 
الهيئات األوروبية مثل خدمة االمن والعمل الخارجي األوروبي 
واللجنة  األوروبي  والبرلمان  والتنمية  الجوار  ومفوضيتي 
أثرين  اإلجتماعات  لهذه  األوروبية.  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
أساسيين: األول بناء قدرات ممثلي المجتمع المدني على اساليب 
المالية  )القانونية،  المختلفة  األوروبية  الهيئات  عمل  ومنهجيات 
التحليل  تقديم  حول  يتمركز  والثاني  والديبلوماسية(  والسياسية 
خبرة  بحسب  ومحددة  أساسية  مواضيع  واإلقليمي حول  الوطني 
الضوء على  القاء  تم  المثال،  هيئة. على سبيل  واختصاص كل 
االشكاليات المرتبطة بتنفيذ خطة عمل 2030  في المنطقة ودور 
مباشر  اجتماع  في  المجال  هذا  في  األوروبية  التنموية  السياسة 
للمفوضية  التابعة  والتنمية  الدولي  للتعاون  العامة  المديرية  مع 
مع  التواصل  تم  الزيارات،  هذه  خالل  من  وأيضا  األوروبية. 
التوسع  لشؤون  األوروبي  كالمفوض  المجلس  من  أعضاء 
والسياسة األوروبية للجوار يوهانس هان والمفوضة العليا للشؤون 
موغيريني  فيديريكا  األوروبي  لالتحاد  األمن  وسياسة  الخارجية 
ومختلف المديريات المعنية )المديرية العامة للتجارة - المديرية 
العامة للتعاون الدولي والتنمية – المديرية العامة لسياسات الجوار 
األوروبي ومفاوضات  التوسع قسم المجتمع المدني( و يتم تنظيم 
5 إلى 10 لقاءات سنوية، مما يظهر اإلهتمام بلقاء وخلق مساحة 

لممثلي المجتمع المدني المطروحين من الشبكة. 

من ناحية أخرى، تعزز الشبكة التشبيك مع مؤسسات المجتمع 
سوليدار  و    11.11.11  CNCDكالـ أوروبا  في  المدني 
االورومتوسطية  والشبكة  األورومتوسطية   الفرنسية  والشبكة 
المنظمات  من  العديد  الى  باالضافة  وكونكورد  االنسان  لحقوق 
الجوار  مع  والتعاون  اوروبا  مستوى  على  النشيطة  االوروبية 
مراقبة  في  تساهم  األمد  طويلة  شراكات  بنيت  حيث  الجنوبي، 
وتوفير  مشتركة  مشاريع  وتنفيذ  األوروبية  المسارات  ورصد 
الدعم المالي وتنسيق وتفعيل المشاركة في المنتديات التي تنظم 

في بروكسل.

المنتدى المدني في بروكسل 20-21 نوفمبر 2018

المؤتمر اإلقليمي لبرنامج "مجاالت" حول سياسات الجوار الجنوبي عمان 20 -21 سبتمبر 2018



رصد المؤسسات المالية 
معها  والحوار  الدولية 
سياساتها  تأثير  حول 

في المنطقة
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حول المسار:

تلعب المؤسسات المالية الدولية دورًا فاعاًل ومؤثرًا في الخيارات 
ونخّص  والوطنية،  واالقليمية  واالقتصادية  المالية  والقرارات 
بالذكر هنا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وتعتبر 
ضحية  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  الهّشة  العربية  االقتصادات 
إصالحات مالية ونقدية عشوائية. من مسببات هذه االصالحات 
المالية  المؤسسات  عن  صادرة  وتوصيات  تقارير  االعتباطية 
تتسبب  كثيرا  واحيانا  الجانبية  االجتماعية  اآلثار  تتجاهل  الدولية 
شبكة  رصدت  وقد  معها.  المتزامنة  السياسية  االضطرابات  في 
المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية آثار توصيات المؤسسات 
المالية الدولية على المنطقة من وجهة نظر حقوق االنسان وعلى 
أسس العدالة االجتماعية. وقدمت نتائج أبحاثها خالل مشاركاتها 
في إجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية لصندوق النقد البنك 

الدوليين.

األهداف وفقا للخطة االستراتيجية: 

المدافعة 	  في  المدني  المجتمع  منظمات  مشاركة  تعزيز 
والمناصرة حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية من خالل 

توفير الموارد واتاحة فرص الحوار حول الموضوع
تعزيز استخدام الراصد في قنوات المدافعة والمناصرة حول 	 

السياسات على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي. 

أهم المنجزات:
 

التمويل 	  مؤسسات  تجاه  المناصرة  نوعية  تحسين 
الدولية من خالل انتاج مجموعة من االوراق الوطنية 
مع  االتفاقية  من  الرابع  البند  تراجع  التي  واالقليمية 
اقليمية  نظر  وجهة  وتقدم   4  Article الصندوق 

مستندة الى الدراسات الوطنية.

تفعيل مشاركة المنظمات في متابعة سياسات الصندوق 	 
المستوى  على  العامة  السياسات  على  وتـاثيرها 
المهتمين  الباحثين  دائرة  توسيع  خالل  من  الوطني 
والذين يكتبون وبرصدون هذه السياسات ومن خالل 
انخراطهم وتوسيع مشاركتهم في حوارات مباشرة مع 

الصندوق

الدولي من 	  النقد  التواصل مع صندوق  تعزيز قنوات 
بين  الحوار  تنسّيق  مجموعة  الى  االنضمام  خالل 
ومشاركة  النقد  وصندوق  المدني  المجتمع  منظمات 
التي  االقليمية  المشاورات  في  واسع  بشكل  الشبكة 

ينظمها الصندوق في المنطقة 



شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:  
التقرير المرحلي ٢٠١٧-٢٠١٨

44

النشاطات المنجزة:

السياسات 	  آثار  حول  ووطنية  إقليمية  أوراق   5 اعداد 
االقتصادية اإلجتماعية  وتوصيات المؤسسات المالية الدولية:

 
تدفع . 1 األضعف  الفئات  جعل  ولبنان:  الدولي  النقد  صندوق 

الثمن 
تقييم سياسات صندوق النقد الدولي االقتصادية واالجتماعية . 2

في اعقاب الربيع العربي
اظهار العيوب في خطة مصر لدعم الطاقة المروج لها من . 3

صندوق النقد الدولي
تدخالت صندوق النقد الدولي والعدالة الضريبية في األردن. 4
كيف تتعارض السياسات النقدية مع اهداف السياسات المالية . 5

في مصر
 

الربيع 	  إلجتماع  المدني  المجتمع  منتدى  في  جلسة  تنظيم 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2018 تحت عنوان: 
وسياسات  المساواة  عدم  انتقالية:  مرحلة  في  "اإلقتصادات 
بمشاركة  العربي"  العالم  في  الدولية  النقدية  المؤسسات 
اندونيسيا  بالي،  في   2018 أكتوبر   10-9 في  اإلئتالف  

نظمت الشبكة جلسة بعنوان "االقتصادات بمرحلة انتقالية: 
المنطقة  في  الدولي  النقد  صندوق  وسياسات  الالمساواة 
المالية  المؤسسات  سياسات  تأثير  مناقشة  بهدف  العربية". 
تأثيرها على خمس دول  المنطقة عبر عرض  الدولية على 
عربية. في لبنان، حيث تم عرض كيفية تركيز صندوق النقد 
الدولي على االستقرار المالي الكلي للبنان بينما يتغاضى عن 
األثر االجتماعي الفعلي من خالل عرض الحقائق والتحليالت 
والتوصيات الواردة في "البند الرابع" من االتفاقية التي تربطه 
بلبنان والتي تم إصدارها حديًثا. كما تم عرض خطة الطاقة 
المدعومة من صندوق النقد الدولي في مصر وتأثيرها على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومستوى الشفافية والمساءلة 
ذلك، عرض  إلى  باإلضافة  االستثمارات.  هذه  في  المطبقة 
ممثل االردن )عضو في اإلئتالف للعدالة الضريبية في العالم 
السياسات  الصندوق على  برامج  تأثير مشروطية  العربي(، 
التحركات  إلى  أدت  التي  األردن  في  والضريبية  المالية 

الشعبية منذ أول 2018.

صندوق 	  نظمها  ووطنية  اقليمية  حوارات  في  المشاركة 
وائتالف  الشبكة  وشركاء  ممثلو  شارك  حيث  الدولي  النقد 
العدالة الضريبية في المنطقة العربية في االجتماع اإلقليمي 
لصندوق النقد الدولي "فرصة للجميع: تعزيز النمو والشمول 
المغرب  مراكش،  في  أفريقيا"  األوسط وشمال  الشرق  في 
في 29-30 يناير 2018 وشمل االجتماع جلسة لمناقشة 
نتائج  استخدام  تم  وحيث  المنطقة  في  الضريبية  القضايا 
االبحاث التي نفذتها الشبكة في إطار هذا المشروع لمناقشة 

اإلصالحات الضريبية على المستوى اإلقليمي.

صندوق  مستوى  على  المناصرة  نوعية  تحسين 
النقد الدولي

2011 - 2013: مشاركة محدودة في في انشطة موازية 
بمداخالت  الشبكة  وساهمت  الدولية  الشبكة  شركاء  من  نظمت 

عامة حول النموذج التنموي وإنعكاسات توصيات الصندوق

الشبكة  2013 - 2015: تنظيم أنشطة موازية من قبل 
ومشاركة وفود تتضمن عدة ممثلين عن المنظمات واالستناد الى 
اوراق سياساتية حول المواضيع االقتصادية واالجتماعية العامية 

بمشاركة بعض الموظفين في صندوق النقد

2016 - 2018:  رصد دائم لتقارير صندوق النقد الدولي 
 Regional( واالقليمي   )4  Article( الوطني  المستوى  على 
Outlook( واعداد اوراق سياسية من قبل باحثين والمشاركة في 
حوارات مباشرة مع مدراء اقليميين في الصندوق حول مضمون 

هذه التقارير 

االجتماع اإلقليمي لصندوق النقد الدولي مع منظمات المجتمع المدني - المغرب - 30 كانون الثاني - 2018



47

البيئة التمكينية لمنظمات 
المجتمع المدني
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حول المسار:

األفراد  لممارسة  المتاح  بالفضاء  عادة  المدني  الفضاء  يعرف 
السياسية  باألوضاع  التأثير  على  والعمل  حقوقهم  والمنظمات 
واإلجتماعية التي تؤثر بدورها عليهم. ويتأثر، أو يتحدد، الفضاء 
منظمات  عمل  تحكم  التي  والقانونية  السياسية  بالبيئة  المدني 
المجتمع المدني. يعني ذلك عمليًا، مجموع الشروط التي قد تعيق 
أو تمّكن عمل منظمات المجتمع المدني، من قوانين راعية لحق 
الى  والوصول  والتعبير  والتسجيل  والتظاهر  والتجمع  االجتماع 
باإلضافة  المدني  المجتمع  وإشراك  وغيرها،  والمعلومة  التمويل 
إلى االستقرار السياسي وطبيعة األنظمة التي تحّدد هذا الفضاء 
في  الفاعلة  األطراف  وباقي  المدني  بالمجتمع  الدولة  وعالقة 

المجتمع.

اإلعتراف  من  المزيد  نحو  اليوم  العالمية  المسارات  توجه  رغم 
بدور المجتمع المدني وأهمية انخراطه كشريك في عملية التنمية 
وتعزيز حقوق اإلنسان، ورغم اعتماد التوجه التنموي الذي يقوم 
والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  أساس  على 
التمكينية  البيئة  في  تراجعًا  يشهد  العالم  زال  ال  عمليًا،  المدني، 
الخصوص،  وجه  على  العربية  المنطقة  وفي  المدني.  للمجتمع 
يشهد هذا الفضاء تراجعًا غير مسبوق. فبعد انتفاضات الشعوب 
العربية، عادت بعض الدول إلى األنظمة الديكتاتورية، وبعضها 
ال زال يشهد نزاعات عنيفة، أو يتأثر بنزاعات مجاورة. ويضاف 
واإلجتماعية،  واإلقتصادية  المعيشية  األوضاع  تدهور  ذلك  إلى 
وعجز الدول عن أداء واجباتها تجاه المواطنين واستخدام المقاربة 
األمنية في مواجهة األصوات المعارضة أو تحت حجة مكافحة 
اإلرهاب. إن هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية انعكس على 
الفضاء المدني، فبات المجتمع المدني يعيش بيئة مقيدة أو طاردة، 
ال تتيح له ممارسة دوره بفعالية. ويتجسد ذلك سواء في صياغة 
القوانين المقيدة صراحة لعمل المجتمع المدني، أو في تقييد عمل 
إغالق  حد  إلى  تصل  قد  ممارسات  في  عمليًا،  المدني  المجتمع 

الجمعيات ومالحقة الناشطين وإخفائهم قسريًا أو إيذائهم جسديًا.

أهم المنجزات:
 

في 	  المدني  الفضاء  لرصد  إلكترونية  منصة  انشاء 
ست دول عربية هي: لبنان والعراق ومصر وعمان 
 civicspace.annd.org والسودان:  والمغرب 
لتسليط الضوء على االنتهاكات بحق المجتمع المدني 

والتضييق على الحيز المتاح له،

الذين 	  المدافعين  أو  للمنظمات  دعم  مواقف  إطالق 
يتعرضون للتضييق من خالل صياغة البيانات وتسجيل 

المواقف

سيفيكوس 	  شبكة  مثل  الدولية  الشبكات  مع  التعاون 
Civicus وSocial Watch ما يتيح توسيع دائرة 
والناشطين  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التضامن 
المدنيين عند تعرضهم الى انتهاكات لحقوقهم او الي 

اعتداء على سالمتهم وحرياتهم العامة والفردية

النشاطات المنجزة:

المدني	  الفضاء  لرصد  إلكترونية  منصة  إنشاء 
انطالقًا من الحاجة إلى توثيق واقع الفضاء المدني في المنطقة 
العربية وتسليط الضوء على االنتهاكات بحق المجتمع المدني 
إنشاء  إلى  الحاجة  تبرز  له،  المتاح  الحيز  على  والتضييق 
منصة لذلك، كخطوة أولى نحو عمل إقليمي مشترك لمواجهة 
التراجع في البيئة التمكينية. وقد تم إنشاء منصة إلكترونية، 
تضمنت تقريرًا إقليميًا حول واقع الفضاء المدني في المنطقة 
العربية، تم إعداده بناء على تقارير وطنية من لبنان والعراق 
ومصر والسودان والمغرب وعمان. تغطي التقارير أربعة 
محاور رئيسية هي المجال المتاح إلجراء حوار بين أصحاب 
المصلحة المتعددين حول سياسات التنمية الوطنية؛ الفاعلية 
اإلنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية؛ دعم 
المجتمع  لمنظمات  التمكينية  للبيئة  التنموي  التعاون  مقدمي 
المدني؛ البيئة القانونية والتنظيمية. كما تحتوي المنصة على 
المدني  الفضاء  بواقع  المتعلقة  والتحديثات  لألخبار  صفحة 
التي يغطيها المرصد، ودراسات أخرى.  رابط  الدول  في 

 civicspace.annd.org :المرصد

ورشة عمل حول الفضاء المدني في المنطقة العربية 	 
المنطقة  في  المدني  الفضاء  حول  عمل  ورشة  تنظيم  تم 
العربية، في 17 كانون االول/ديسمبر 2018، وذلك بهدف 
إطالق المنصة اإللكترونية لرصد الفضاء المدني في المنطقة 
منظمات  بين  التشاور  إلى  اإلجتماع  هدف  وقد  العربية. 
المجتمع المدني حول المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها 
األولى  المرحلة  تقييم  وإلى  المدني،  الفضاء  واقع  تقييم  في 
من المشروع والتخطيط للمرحلة المقبلة. وقدم المشاركون 
توصيات متعلقة بتعديل المؤشرات لتعكس تحديات المنطقة 
العربية بشكل أوضح، وتوصيات أخرى تتعلق بمسار الدفاع 
عن الفضاء المدني بشكل عام، والخطوات التي يجب اتباعها.

المنظمات 	  شبكة  تعاون   : سيفيكوس  مع  الشراكة 
المدني  المجتمع  تحالف  مع  للتنمية  الحكومية  غير  العربية 
العالمي "سيفيكوس" عبر أداة جديدة فى االنترنت هي راصد 
الحريات  ومقارنة  لتتبع   ،CIVICUS Monitor سيفيكوس 
المدنية عالميًا. يقوم الراصد بتقييم البلدان بناء على احترامها 
التجمع  حرية  الجمعيات،  تكوين  حرية  الثالث:  للحريات 
السلمي، وحرية التعبير، وبتوفير التحديثات حول االنتهاكات 

بحق المجتمع المدني. إن هذا التعاون ال يزال مستمرًا حتى 
عن  مسؤولة  الشبكة  أن  بحيث  المرصد،  إنشاء  منذ  اآلن 
التحديثات المتعلقة بالبلدان التالية: لبنان، واألردن، وتونس، 

والمغرب، وفلسطين، والسودان، ومصر. 

إعداد أوراق حول حرية التجمع  : تم إعداد بحوث 	 
وطنية وإقليمية في عام 2016 حول البيئة التمكينية لمنظمات 
المجتمع المدني، خاصة البيئة السياسية والقانونية. وتغطي 
التالية:  البلدان  إقليمي(  تقارير وطنية وتقرير  البحوث )6 
ولبنان.  وسوريا،  وتونس،  ومصر،  وفلسطين،  العراق، 
وتسّلط االبحاث الضوء على جملة من التحّديات القانونّية، 
فصل  لمبدأ  تطبيق  وجود  عدم  عن  ينتج  ما  أبرزها  لعّل 
فإّنه  ولذلك  الديمقراطية،  الّدول  في  به  المعمول  لطات  السُّ
غالبًا ما يتم تسييس القوانين وآلّية تطبيقها. ويسعى الكتاب 
المجتمع  منّظمات  عمل  تفعيل  أجل  من  توصيات  لطرح 
والمساواة  العدالة  قيم  ترسيخ  بهدف  المنطقة  في  المدني 
وتتطرق  بمجتمعاتنا.  للّنهوض  المستدامة  التنمية  وتحقيق 
إلى الصراعات التي تدور حاليًا في المنطقة العربية، والتي 
على  الّتركيز  نقص  في  يتمثل  آخر  نوع  من  تحديًا  تشّكل 
المدنية،  المؤسسات  لعمل  المناسبة  القوانين  تشريع  أهمية 
مختلف  مسار  إلى  الدولية  المساعدات  تحّول  إلى  إضافة 

تمامًا.
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قصة نجاح 

فيه  تزال  ال  وقت  في  المدني  الفضاء  مرصد  إنشاء  أتى  لقد 
االنتفاضات والحركات االجتماعية المنددة بالسياسات االقتصادية 
أفضل،  معيشة  بمستوى  والمطالبة  حاليا،  المعتمدة  واالجتماعية 
نشطة وتساهم في تغيير المشهد السياسي في المنطقة العربية. وقد 
كان آخر هذه االنتفاضات االحتجاجات التي انطلقت في السودان 
الخبز  سعر  الحكومة  زادت  عندما  الماضي،  ديسمبر   19 منذ 
إلى ثالثة أضعاف. ومنذ ذلك الحين، والتظاهرات تتوسع لتصبح 
البشير  حسن  عمر  السوداني  الرئيس  تطالب  نطاقًا  أكبر  حركة 
باالعتقاالت  السودان  في  السلطات  فعل  رد  تمثل  وقد  بالتنحي. 
التعسفية واألسر واإلستخدام المفرط للعنف، وصواًل إلى إطالق 
من  عدد  وإسقاط  السلميين،  المتظاهرين  على  الحي  الرصاص 

الشهداء والجرحى ال زال يرتفع كل يوم. 

منذ  السودان  في  التطورات  المدني  الفضاء  مرصد  واكب  لقد 
اندالع التحركات، ووثق مختلف األصوات المطالبة بإنهاء العنف 
الذي يتعرض له المتظاهرون السلميون والصادرة عن المجتمع 
المدني. فقد أطلقت الشبكة في 26 ديسمبر 2018 عريضة تدين 
التعرض  بإنهاء  فيها  الشرطة وتطالب  قبل  الممارس من  العنف 
للمتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم وإطالق سراح المعتقلين 
وإنهاء حملة الرقابة واغالق وسائل التواصل االجتماعي. وقد تم 
شخص.  و900  منظمة   40 من  أكثر  قبل  من  العريضة  توقيع 
كما أرسلت الشبكة رسالة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في 
بإرسال  فيها  تطالب  الجمعيات،  وتكوين  السلمي  التجمع  حرية 
للقوة  المفرط  اإلستخدام  بشأن  السودان  حكومة  إلى  عاجل  نداء 
الرسالة  طالبت  كما  اإلحتجاز.  وحاالت  التعسفية  واإلعتقاالت 
الحقائق واالستماع  لتقصي  بالقيام بزيارة محلية  الخاص  المقرر 
إلى مجموعات المجتمع المدني المحلية. وبالفعل اصدر المفوض 
حقوق  حماية  مبادئ  فيه  يحدد  تقريرا  االنسان  لحقوق  السامي 
االنسان اثناء التظاهر يومين بعد تلقيه رسالة الشبكة. فقد تكاملت 
وظيفة المرصد مع مختلف الجهود التي أطلقتها أو انخرطت فيها 
الشبكة في ما يتعلق بالتضامن مع شعب السودان ومحاولة إيصال 

صوته إلى المجتمع الدولي. 

ورشة عمل حول الفضاء المدني في المنطقة العربية - بيروت 17 كانون األول 2018

ورشة عمل حول الفضاء المدني في المنطقة العربية - بيروت 17 كانون األول 2018



العدالة الضريبية في البلدان 
العربية
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حول المسار:

االقتصادية  السياسات  لرسم  مهمة  أداة  الضريبية  األنظمة  تشكل 
ودعم القطاعات المنتجة واالستثمارات المنشودة، كما انها تشكل 
االجتماعية  المساواة  وتحقيق  الثروات  توسيع  العادة  مهمة  اداة 
في  تساهم  انها  عن  فضال  العامة  الخدمات  تمويل  خالل  من 
تعزيز المشاركة المجتمعية من خالل تمكين المجتمع من مساءلة 
المسؤولين كونه يساهم في دفع الضرائب. إال أن األنظمة المعتمدة 
في المنطقة العربية تعاني من أوجه قصور هيكلية تعيق تحقيق 
في  ساهمت  المنطقة  في  الضريبية  فاالنظمة  المنشودة  وظائفها 
توسيع االقتصاد الريعي على حساب االقتصاد المنتج من خالل 
المالية  للقطاعات  التي اعطيت  االعفاءات والمحفرات الضريبية 
والرزاعة  الصناعة  قطاعات  على  الضرائب  وارتفاع  والعقارية 
اتفاقايات  اطار  في  المستوردة  المنتجات  اما  االسواق  وفتح 
بوظيفة  تقم  لم  المنطقة  في  الضريبية  االنظمة  ان  كما  التجارة. 
بشكل  وتعتمد  كاف  بشكل  تصاعدية  غير  كونها  التوزيع  إعادة 
بين  تميز  ال  التي  المضافة  القيمة  على  الضرائب  على  كبير 
المستهلكين، كما أّنه ال يتم توزيع األعباء الضريبية بشكل مناسب 
وبما  المجتمع-  شرائح  وجميع  اإلقتصادية  األنشطة  جميع  على 
أساليب  وجود  عدم  إلى  يرجع  وهذا  والنساء-  الرجال  ذلك  في 
ضرورية خالل عملية صنع السياسات، مثل الميزانية المراعية 
للنوع اإلجتماعي. في هذا اإلطار، تعمل الشبكة على اإلنخراط في 
عملية رصد تأثير هذه السياسات الضريبية على العملية التنموية 
المشاركة  اإلجتماعية من خالل  العدالة  المنطقة وعلى  دول  في 
في المسارات المتعّلقة بالرصد والبحث والمدافعة على المستوى 
العمل على خلق حركة  والدولي، وذلك عبر  الوطني واإلقليمي 
متماسكة لمنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين 

في المنطقة العربية. 

 أهم المنجزات:
تأسيس إئتالف العدالة الضريبية في المنطقة العربية  	 

تم تأسيس اإلئتالف  عقب اإلجتماع اإلقليمي للعدالة 
شهر  في  عمان  في  العربي  العالم  في  الضريبية 
الشبكة  من  التنسيقية  هيئته  وتشّكلت   2017/03
واإلجتماعية  اإلقتصادية  للحقوق  المصري  والمركز 
ومركز  واإلقتصادية  اإلجتماعية  السياسات  ومرصد 
اإلقتصادية  للحقوق  التونسي  والمنتدى  الفينيق 
 4 لمدة  المنظمات  هذه  عملت  ان  بعد  واإلجتماعية، 
سنوات على مناقشة السياسات الضريبية في المنطقة 
وتعزيز ادوار المجتمع المدني في االنخراط في هذه 
المدني  المجتمع  )لمنظمات  القدرات  وبناء  الجهود 
بحوث  واعداد  الموضوع  حول  األطراف(  ومختلف 
المستويين  على  ومدافعة  مناصرة  حمالت  وتنظيم 
اإلقليمي والدولي ودعم جهود المجتمع المدني الوطنية. 

بالعدالة 	  المهتمة  الدولية  الشبكات  مع  قنوات  تعزيز 
التوجيهية  اللجنة  إلى  الشبكة  انضمت  الضريبية 
الدولية  الشركات  ضرائب  إلصالح  المستقلة  للهيئة 
للعدالة  الدولية  الشبكة  مع  و...    )ICRICT(
 )  )Tax  Justice Network الضريبية  

السياسات 	  متابعة  في  الوطنية  المنظمات  جهود  دعم 
السياسات  لهذه  الجندرية  واإلنعكاسات  الضريبية 
تتضمن  واقليمية  وطنية  تقارير  اعداد  خالل  من 
المنطقة  في  الضريبية  االنظمة  لواقع  معمقا  تحليال 
والحقوق  التنموية  المسيرة  على  وانعاكساتها 
االقتصادية واالجتماعية وتشكل مرجعا مهما لمنظمات 
المجتمع المدني في اطار جهود المناصرة والمدافعة 

في 	  الضريبية  األنظمة  البحثية حول  النتائج  استخدام 
مسارات مختلفة للمدافعة والمناصرة من قبل الشبكة 
كاطار اقليمي ومن قبل االعضاء والشركاء الوطنيين، 
التي تم استخدام نتائج الراصد   ومن أبرز المسارات 
تقارير  الشاملة،  الدورية  المراجعة  تقارير  هي  فيها 
اطار  وفي   ،2030 المستدامة  التنمية  الجندة  الظل 

العمل على سياسات االتحاد االوروبي. وبات موضوع 
مواضيع  في  األولوية  يحتل  الضريبية،  السياسات 
والحوارات  العمل  ورشات  معظم  ان  كما  الشبكة. 
االقليمية التي نظمتها او شاركت فيها الشبكة خالل 

العامين السابقين تناولت هذا الموضوع. 
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النشاطات المنجزة:

ورشة عمل حول الضرائب في لبنان من منظور النوع 	 
 اإلجتماعي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في بيروت لبنان

نّظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 	 
ورشة عمل حول الضرائب في لبنان من منظور النوع 
سياق  في  الورشة  أتت  وقد  بيروت.  في  اإلجتماعي، 
للتنمية  الحكومية  غير  العربية  المنظمات  شبكة  عمل 
لبنان  في  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الحقوق  قضايا  على 
حقوق  لحماية  الدولية  اآلليات  وعلى  العربية  والمنطقة 
اإلنسان ومنها آلية اإلستعراض الدوري الشامل، وضمن 
الهدف  سيما  وال  المستدامة  التنمية  بأجندة  الدفع  جهود 
تناولت  وقد  الجنسين.  بين  بالمساواة  المتعلق  الخامس 
المتصلة  التحديات  ألبرز  عرضًا  األولى  العمل  ورشة 
بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية للنساء في لبنان ومدخاًل 
الضريبية،  والعدالة  الضريبية  السياسيات  حول  عامًا 
منظور  من  الضرائب  ومقاربة  مناقشة  إلى  باإلضافة 
اللبناني. النموذج  على  تركيز  مع  اإلجتماعي،   النوع 

العالم 	  في  الضريبية  العدالة  حول  اإلقليمي  المؤتمر 
العدالة  عن  األبحاث  من  سلسلة  وإطالق  العربي 
األردن:  أيار/مايو 2018، عمان،  الضريبية 23-22 
نظمت الشبكة المؤتمر اإلقليمي حول العدالة الضريبية 
في العالم العربي بالتعاون مع مركز الفينيق للدراسات 
االقتصادية وأتحاد المرأة األردني بهدف اطالق التقارير 
الوطنية واإلقليمية تهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء 
لتحقيق  الضريبية  األنظمة  تواجه  التي  التحديات  على 
التنمية المناسبة والتوزيع العادل للثروة، مع تقديم مقاربة 
إقليمية تسلط الضوء على القضايا المتداخلة ذات الصلة 
المتعلقة بالمساواة في النظم الضريبية في الدول العربية، 
والقاء الضوء على التحّيز الجندري )النوع االجتماعي( 
في النظم الضريبية في دول الدراسة، مع إبراز اوجه 
والصريحة  الواضحة  اإلقليمي  المستوى  على  التشابه 
في أدوات التحيز الجندري للنظم الضريبية في المنطقة 

العربية.

اجتماع الخبراء حول العدالة الضريبية في المنطقة العربية 	 
 24 - 25 آب/أغسطس 2018 في عمان، األردن

الضريبية 	  العدالة  اجتماع خبراء حول  الشبكة  نّظمت 
اتحاد  مع  بالتعاون  عّمان  في  العربية  المنطقة  في 
االقتصادية  للدراسات  الفينيق  ومركز  األردنية  المرأة 
العدالة  عن  الوطنية  التقارير  لمناقشة   والمعلوماتية 
الضريبية في عّدة بلدان عربية )فلسطين ومصر ولبنان 
واألردن( والتقرير اإلقليمي حول العدالة الضريبية في 

العالم العربي وانعكاساته على العدالة الجندرية.  

يستهدف 	  الضريبية  العدالة  عن  تدريبي  دليل  اعداد 
تعريف  إلى  الدليل  يهدف  المدني   المجتمع  منظمات 
الضرائب  خصائص  على  المدني  المجتمع  منظمات 
المنطقة  في  الضريبية  األنظمة  تركيبة  ولفهم  ودورها 
اإلصالح  موضوع  على  العمل  على  مساعدتها  بغية 
الضريبي كمكون أساسي من العدالة اإلجتماعية وطرح 
بدائل تقّلص عدم المساواة وتؤمن آلية الموارد الكافية 
للتنمية. في هذا اإلطار، تم طرح كل من أنظمة مصر 
وتونس والمغرب وفلسطين واألردن ولبنان كدراسات 
لتدريبات  كأساس  الدليل  سيستعمل  الدليل.  في  حالة 
مخصصة لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي.

قصة نجاح 

الضريبي   القانون  ضد  األردن  في  الشعبية  التحركات  ظل  في 
المقترح الذي استهلت في نيسان 2018 والتي ادت الى استقالة 
الرزاز،  الدكتور عمر  الحالي  األردني  الوزير  وتعيين  الحكومة 
تم العمل من قبل شركاء وأعضاء الشبكة على استعمال التحاليل 
والتوصيات لنظام ضريبي بديل في األردن من التقارير الصادرة 
العدالة الضريبية واصدار  عن حالة األردن في اطار  مشروع 
للعدالة  ورقة سياسية تحليلية عن النظام المقترح وانشاء تحالف 
اتحاد  )يقوده  األردني  المدني  المجتمع  لمنظمات  الضريبية  
المرأة األردني،احد األعضاء المؤسسين للشبكة( و دعم ألدوات  

التواصل في الحملة.  

المؤتمر اإلقليمي حول العدالة الضريبية في العالم العربي- عمان- 22-23 أيار 2018
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حول المسار:

منذ عام  للتنمية  الحكومية  العربية غير  المنظمات  تشارك شبكة 
للرصد  كوسيلة  الشامل  الدوري  اإلستعراض  مسار  في   2009
والمناصرة والمساءلة. وتتبنى الشبكة مقاربة شاملة لإلستعراض 
حقوق  النتهاكات  الممنهج  الرصد  تتضمن  الشامل  الدوري 
اإلنسان في الدول العربية، وتعمد على بناء اإلئتالفات والتوافق 
تتم  الرصد والمناصرة.  لمتابعة  المدني  المجتمع  بين مجموعات 
مجلس  لدى  المتحدة،  واألمم  الوطني  المستوى  على  المناصرة 
للتمعن  العامل  الفريق  حقوق اإلنسان في جنيف وخالل جلسات 
بكافة المقترحات على المستوى السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي 
والحقوقي والثقافي التي تتناول األسباب الجذرية النتهاكات حقوق 

اإلنسان.

األهداف وفقا للخطة 
االستراتيجية: 

االجتماعية  الحقوق  بشأن  المناصرة  وأعمال  التحالفات  تعزيز 
الشامل  الدوري  )االستعراض  مختلفة  قنوات  عبر  واالقتصادية 
الدول  جامعة  وآليات  المعاهدات،  مراجعة  آليات  من  وغيره 

العربية(.

 أهم المنجزات:

توصيات 	  تنفيذ  مراقبة  في  المنظمة  المشاركة  ازدياد 
العربية  الشبكة  حّثت  الشامل:  الدوري  اإلستعراض 
مجموعة من منظمات المجتمع المدني في لبنان على 
من  بدقة  الشامل  الدوري  اإلستعراض  مسار  مراقبة 
توصيات  المدة وصياغة  منتصف  تقرير  إعداد  خالل 
وبالتعاون  اإلنسان.  حقوق  وضع  تعزيز  في  تساهم 
مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تم رصد أبرز 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المتعلقة  التوصيات 

من منظور جندري.

الطامحين 	  السياسات  صانعي  مع  المشاركة  ازدياد 
مسار  خالل  من  اإلنسان  حقوق  وضع  لتعزيز 
الشامل: عقد ورشة عمل داخل  الدوري  اإلستعراض 
بشأن  المدني  المجتمع  لرفع مخاوف  اللبناني  البرلمان 
شتى القضايا الحقوقية والمناقشة مع النواب والوزراء 
توصيات  تنفيذ  في  النواب  مجلس  دور  والسياسيين 

اإلستعراض الدوري الشامل.

وضع 	  لمراقبة  الدوليين  الشركاء  مع  التعاون  ازدياد 
الفضاء المدني: بين 2016 و 2018، تعاونت الشبكة 
العربية مع منظمة CIVICUS لرصد انتهاكات الفضاء 
السلمي  والتجمع  الجمعيات  تكوين  )حرية  المدني 
المنخرطة في مسار  البلدان  التعبير( في كافة  وحرية 
االستعراض الدوري الشامل )كاألردن وفلسطين(. وقد 
زاد هذا التعاون والتنسيق مع CIVICUS الدعم المالي 

لمواصلة أعمال المناصرة في المحافل الدولية.

مساهمات 	  خالل  من  اإلنسان  حقوق  أوضاع  توثيق 
قدمت  وفلسطين(:  األردن  )في  والشركاء  األعضاء 
الشبكة العربية تقارير عن الوضع الحقوقي في األردن 
وحقوق  التمكينية  البيئة  على  التركيز  مع  وفلسطين، 
العمال والحقوق االقتصادية واالجتماعية. وقد ارتكزت 
التي  األبحاث  على  بالسياسات  المتعلقة  التوصيات 
أجرتها الشبكة العربية مسبقا، كما وسيتم استخدامها في 

أعمال المناصرة ذات الصلة.

تشبيك بين أعمال الشبكة في خدمة مسار اإلستعراض 
الدوري الشامل: إدماج مسار راصد الحقوق االجتماعية 
األنظمة  تقارير  كما  العربية  المنطقة  في  واالقتصادية  

الضريبية في تقارير اإلستعراض الدوري الشامل. 

النشاطات المنجزة:

تقديم تقريرين مشتركين وشاملين حول الحقوق اإلقتصادية 	 
اإلستعراض  جلسة  قبيل  التمكينية  والبيئة  واإلجتماعية 
الدوري الشامل لـ"إسرائيل" في كانون الثاني/يناير 2018. 
عملت الشبكة بالشراكة مع ائتالفات وطنية فلسطينية )اثنين( 
أصدرت  ثم  ومن  التقارير،  لكتابة   )CIVICUS( ودولية 
في  النطاق  الواسعة  المدني  الفضاء  بإنتهاكات  تندد  بيانات 

فلسطين.

تنظيم مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ووزارة 	 
اإلستعراض  حول  عمل  ورشة  اإلنسان  لحقوق  الدولة 
ممثلين  بمشاركة  المدة(  منتصف  )تقرير  الشامل   الدوري 
عن الحكومة اللبنانية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.

لإلستعراض 	  الثانية  للجولة  المدة  منتصف  تقرير  تقديم 
وساهمة  تالقت  حيث  بلبنان،  الخاص  الشامل  الدوري 
يفوق  )ما  لبنان  في  المدني  المجتمع  منظمات  مجموعة من 
وإقليمية  وطنية  شبكات  ضمنها  ومن  منظمة(  األربعين 
الحقوقية  المواضيع  كافة  يتناول  الذي  التقرير  صياغة  في 
تؤثر على وضع  التي  والسياسية  واإلقتصادية واإلجتماعية 
حقوق اإلنسان في البالد كحقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق 
واإلقتصادية،  اإلجتماعية  الحقوق  اإلعاقة،  األشخاص ذوي 

الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الالجئين.

تنظيم ورشة عمل في البرلمان اللبناني حول دور مجلس 	 
الشامل،  الدوري  االستعراض  توصيات  تنفيذ  في  النواب 
التي  المدني  المجتمع  وشبكات  منظمات  ائتالف  وبمشاركة 
أبرز  والسياسيين  والوزراء  النواب  مع  وناقشت  عرضت 
انتهاكات حقوق اإلنسان ووثائق وتوصيات تقرير منتصف 

المدة.

في 	  "إنسان"   لتحالف  ولوجستي  وتقني  مالي  دعم  تقديم 
األردن والذي يضم أكثر من سبع منظمات حقوقية وخمس 
مدافعين عن حقوق اإلنسان وصحافيين لتنفيذ أعمال مناصرة 
وإعتماد  الحكومة  مع  الحوار  تفعيل  أجل  من  جنيف  في 
المجتمع  قدمها  التي  الشامل  الدوري  االستعراض  توصيات 

المدني.
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مع 	  مصر  في  الشامل  الدوري  اإلستعراض  مسار  متابعة 
أكثر من ثمانين منظمة مجتمع مدني والمساهمة في إعداد 

التقرير والتوصيات.

قصة نجاح 

لإلستعراض  الثانية  للجولة  المدة  منتصف  تقرير  استخدام 
والدولية  الوطنية  المحافل  في  بلبنان  الخاص  الشامل  الدوري 

للتصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة

يعتبر مسار اإلستعراض الدوري الشامل من اآلليات األساسية 
للمساءلة في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك تقرير منتصف 
بتطبيق  الدول  التزام  لمتابعة ومراقبة مدى  المدة، كونه محطة 
ملزمة،  آليات  غياب  من  الرغم  وعلى  تلقتها.  التي  التوصيات 
يسير  الذي  اإلتجاه  لمعرفة  كبرى  أهمية  يتخذ  التقرير  أن  إال 
به لبنان. وقد تالقت مجموعة من منظات المجتمع المدني في 
وطنية  شبكات  ومن ضمنها  منظمة(،  األربعين  )مايفوق  لبنان 
وإقليمية، لتشكل ائتالفًا إلعداد التقرير المتعدد القطاعات والذي  
اإلقتصادية  والحقوق  والسياسية،  المدنية  الحقوق  قضايا  تناول 
بشأن  لبنان  التزامات  على  الخاص  التشديد  مع  واإلجتماعية 
النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة، وحقوق النساء 
عموما، وحقوق األطفال، وحقوق الالجئين الفلسطينيين وحقوق 
أن  بالذكر  والجدير  المعوقين.  وحقوق  والمهاجرين،  الالجئين 
المراجعة الثالثة للبنان المقرر إنعقادها في عام 2020 ستستند 

على المعلومات الذي يتضمنها تقرير منتصف المدة. 

يساهم المسار المستمر لإلستعراض الدوري الشامل في إشراك 
المجتمع المدني واإلعتراف بدوره األساسي بصفته ممثاًل فئات 
اجتماعية متنوعة ومهمشة خاصة المنظمات القاعدية، مما يساهم 
حقوق  مسارات  حول  المعرفة  ونشر  الديمقراطية  تعزيز  في 
على  إنجازات  تحقيق  من  المدني  المجتمع  تمّكن  التي  اإلنسان 

المستوى الحقوقي. 

خالل هذا المسار، قامت الشبكة بنشر الوعي حول أبرز أشكال 
يتعلق  فيما  اليومية  الحياة  في  المرأة  لها  تتعرض  التي  التمييز 
بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ، وخاصة من خالل ورشات 

الضرائب  قانون  في  الجندري  التمييز  لموضوع  تطرقت  عمل 
والعمل الغير مهيكل والتي شاركت فيها أكثر من ثالثين منظمة، 

كما الحوار الوطني الذي أيضا ضّم حوالي ثالثين منظمة. 

في  تنظيم ورشة عمل  في  الشبكة  نجحت  أكتوبر 2018،  وفي 
مجلس النواب اللبناني، بمشاركة كافة أعضاء اإلئتالف ومنظمات 
المجتمع المدني األخرى ونواب ووزراء وسياسيين لمناقشة دور 
الشامل  الدوري  اإلستعراض  توصيات  تنفيذ  في  النواب  مجلس 
وأحرزت  الموّثقة.  الحقوقية  واإلنتهاكات  التقرير  الى  إستنادا 
المسار  في  المشّرعين  التزامات  على  وأّكدت  نجاحا  الورشة 
الحقوقي وتنفيذ توصيات المجتمع المدني. وقد تعهد أكثر من نائب 
في البرلمان اللبناني يمثلون كتال مختلفة بمواكبة عمل الحكومة 
لبنان من قبل مجلس  تلقاها  التي  بالتوصيات  التزامها  للتأكد من 
بمجلس  يفترض  التي  التشريعات  متابعة  وعلى  االنسان  حقوق 

النواب تعديلها او اقرارها انسجاما مع هذه التوصيات

الوطني  المستوى  على  والنشاطات  اإلجتماعات  خالل  أما 
والدولي، تطرقت الشبكة واألعضاء إلى المعلومات المتاحة في 
التقرير حول الوضع الحقوقي في لبنان. فعلى سبيل المثال، خالل 
في  الشبكة  مداخلة  ارتكزت  المستوى،  الرفيع  السياسي  المنتدى 
إطار الهدف الخامس للتنمية المستدامة على تقرير حقوق المرأة 
الذي  والتمييز  اإلنتهاكات  يفّصل  الذي  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
تتعرض له المرأة في لبنان. أما على مستوى العالقات مع اإلتحاد 
األوروبي، نجحت الشبكة في إدماج التقارير المتعددة القطاعات 
خالل الحوارات وخاصة بالنسبة للقضايا الحقوقية الملّحة والتي 
حظيت بإهتمام الدول كقضية الالجئين السوريين وقضايا المساواة 

بين المرأة والرجل.

ورشة عمل في البرلمان اللبناني حول دور مجلس النواب في تنفيذ توصيات اإلستعراض الدوري الشامل – بيروت-25 أكتوبر 2018
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التقرير المالي للعام ٢٠١٨
للفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني 

2018 ولغاية 31 كانون االول 2018

المصاريف االيرادات
االيرادات الشرح

 النتائج المدورة من السنوات السابقة  223,847,00 
من الداعمين

كريشتن ايد 80.000.00 
شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية 97.798.00 
سوليدار 68.005.00 
أي ام - الشريك السويدي للتنمية 78.755.00 
بريد فور ذا وارلد 46.937.00 

المساعدات الشعبية النروجية 131.866.00 
 االتحاد الدولي لنقابات العمال 17.000.00 

اوروميد رايتز 253.305.00 
داياكونيا 115.667.00 
الصندوق الوطني للديمقراطية 48.498.00 
مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 25.438.00 
صندوق حقوق اإلنسان في العالم 10.990.00 
مجموعة المتطوعين المدنيين - ايطاليا 46.225.00 
التنمية والسالم - كندا 77.234.00 
سيفيكوس 65.904.00 
العمل من أجل التنمية المستدامة 10.572.00 
اوكسفام بريطانيا 32.718.00 
)حل التنمية االقتصادية )أي دي أس 10.120.00 
كريزس أكشن 38.586.00 
المركز الوطني للتعاون من أجل التنمية 13.633.00 
فريدريش ايبرت 8.667.00 

ايرادات اخرى 30.107.00 
ممولين محليين 36.722.00 

فرق الصرف ومداخيل الفوائد 693.00 
اشتراكات االعضاء 200.00 

 مجموع االيرادات 1,569,487,00 

المصاريف الشرح
المصاريف االدارية 126.305.00 
مصاريف االداريين والمنسقيين 344.380.00 
التشبيك والتواصل 81.745.00 

برامج ونشاطات الشبكة للعام 2017 909.072.00 
التضامن 84.279.00 

مجموع المصاريف 1,545,781,00 

الرصيد في 2018/12/31 23,706,00 

 المشروع: كل المشاريع 
العملة: دوالر أميركي 
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راصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان العربية  )العمل غير المهيكل(

2017/04/26

يعتبر العمل غير المهيكل  أحد االسباب الرئيسية لعدم االستقرار التي تواجهها ليس فقط بلدان المنطقة  ولكن ايضا العالم 
بأسره. وفقا لمنظمه العمل الدوليه يشكل العمل غير المهيكل ما بين نصف وثالثة أرباع القوى العاملة غير الزراعية 

في البلدان النامية. 
«ربما تكون حصة االتساع في العمل غير المهيكل  في البلدان العربية في القطاعات غير الزراعية ناتجة بشكل رئيسي 
عن سياسات االنفتاح، العولمة الليبرالية الجديدة، طفرة الشباب ، الهجرة الريفية بأعداد كبيرة نتيجة اهمال المناطق 
الريفية بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص ، باالضافة إلى موجات كبيرة من الهجرة القادمة.» و بناء على كل 
ماسبق ذكره ،عملت شبكة المنظمات العربية غير للحكومية للتنميه في 2015-2016 على كتابة تقرير حول العمل 

غير المهيكل كجزء من الراصد العربي للحقوق االقتصاديه واالجتماعيه.

المدني في  المجتمع  التنمية: ما دور منظمات  فعالية تمويل  التي تواجه  التحديات 
البلدان العربية؟

2018/6/6

يتناول هذا التقرير ظروف تمويل التنمية في الدول العربية من خالل تقديم نظرة عامة على آليات تمويل التنمية في الدول 
العربية ويسلط الضوء على القيود التي تحول دون فعاليتها ، بدءًا من أوجه القصور المالزمة لنظام التعاون التنموي 

الدولي السائد الذي يحدد تمويل التنمية. 

تطبيق مبادئ اسطنبول في 6 دول عربية

2017/07/10
في عام 2010 ، تبنت أكثر من 200 منظمة من 82 دولة ، تمثل مختلف المجتمعات والقطاعات ، مبادئ إسطنبول 
لفعالية تطوير منظمات المجتمع المدني باعتبارها تتويجا لعملية مدتها ثالث سنوات ، شارك فيها 3500 منظمة من 

جميع أنحاء العالم.
ولكن على الرغم من الخطاب الذي يتبنى شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ويؤكد على االعتراف المتزايد بدور 

المجتمع المدني ، فإن األماكن المتاحة وفرص المشاركة تتقلص على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
اعتمد اجتماع منظمات المجتمع المدني في كمبوديا في عام 2011 آليات لمتابعة االلتزام بمبادئ اسطنبول للفعالية التنموية 
لمنظمات المجتمع المدني وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها. يعمل هذا التقرير كجزء من جهود التقييم ، في سياق مسار 

فعالية التنمية، وهوي يغطي ستة بلدان

تطبيق أجندة 2030 التقرير اإلقليمي

2018/3/8
يسلط التقرير الضوء بوجه خاص على العقبات الهيكلية على الصعيد االقليمي ودون االقليمي لتنفيذ ونجاح خطة عام 
2030. كما يحدد الجهود والمبادرات اإلقليمية المتخذة من أجل التنفيذ الصحيح لألجندة، عالوة على ذلك ، فإنه يقترح 
بعض التغييرات السياساتية المحددة التي تعتبر ضرورية إلجراء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى 

اإلقليمي

تقرير حول الضرائب والعدالة اإلجتماعية في الدول العربية

2018/05/22
في سياق عملها مع العديد من الشركاء الدوليين والمحليين على إنشاء نظم ضريبية نزيهة وعادلة في المنطقة العربية،
 تطلق شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية سلسلة من الدراسات حول العدالة الضريبية في عدد من بلدان 

المنطقة ، باإلضافة إلى دليل مفصل عن الضرائب والعدالة الضريبية ، ودراسات عن البعد الجندري للضرائب.

تطبيق أجندة 2030 الفرص والتحديات في لبنان

2018/8/3
 العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اجنده 2030 في لبنان : 

التركيز على اهداف التنميه المستدامه )1و8و10(

المنشورات



شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية:  
التقرير المرحلي ٢٠١٧-٢٠١٨
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تطبيق أجندة 2030 الفرص والتحديات في األردن

2018/8/3
 العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اجنده 2030 في االردن :

 التركيز على اهداف التنميه المستدامه )1و8و10(

الضرائب والعدالة االجتماعية – ملخص سياسات )فلسطين، األردن، مصر، لبنان(

2018/5/22

في سياق عملها مع العديد من الشركاء الدوليين والمحليين على إنشاء أنظمة ضريبية عادلة في المنطقة العربية ، تطلق 
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية سلسلة من الدراسات حول العدالة الضريبية في عدد من دول المنطقة ، باإلضافة 

إلى دليل مفصل عن الضرائب والعدالة الضريبية ، ودراسات حول  البعد الجندري للضرائب.
 

تطبيق أجندة 2030 الفرص والتحديات في تونس

2018/8/3
 العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اجنده 2030 في تونس :

 التركيز على اهداف التنميه المستدامه )1و8و10(

 الحماية اإلجتماعية في لبنان: من نظام امتيازات إلى نظام حقوق

2019/1/3
هذه الورقة تحلل نظام الحماية اإلجتماعية في لبنان من منظور اإلقتصاد السياسي، مع األخذ بعين اإلعتبار النقاشات عن 
الحماية اإلجتماعية على المستوى الدولي. في الختام، تّقدم الورقة سبل لتحقيق الحماية اإلجتماعية الشاملة في اإلطار 

الوطني.

تطبيق أجندة 2030 الفرص والتحديات في مصر

2018/7/2
 العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ اجنده 2030 في مصر :

 التركيز على اهداف التنميه المستدامه )1و8و10(

الفضاء المدني في العالم العربي: التقرير اإلقليمي

2018/12/19
يواجه المجتمع المدني عالميا، وفي المنطقة العربية، اتجاهًا نحو التضييق على الفضاء المدني المتاح له لممارسة عمله، 
مما يعيق نشاطه وقدرته على االنخراط في مسار التنمية. هذا الهجوم على الفضاء المدني يتجسد باعتداءات مختلفة على 

حقوق االنسان وبفرض القيود على منظمات المجتمع المدني على المستوى القانوني والعملي. 
يوثق هذا التقرير حالة الفضاء المدني في ست دول عربية هي: لبنان والمغرب وعمان ومصر والسودان والعراق. وهو 

جزء من منصة الكترونية لرصد الفضاء المدني: 
civicspace.annd.org



ــة  شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة اقليميــة مكون
مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 12 دولــة عربيــة. 
ــي  ــبكة ف ــذي للش ــب التنفي ــس المكت ــا تأس ــنة 1997 بينم ــبكة س ــل الش ــق عم انطل

بيــروت عــام 2000.
بالتعاون مع شراكة منظمات المجتمع المدني من آجل فعالية التنمية
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