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المقدمة

سنة التحديات واالنهيارات ... وبزوغ أمٍل بغٍد أفضل 

هشد عام 2019 أحداثًا كبرية عىل املستويني الدويل واالقليمي، 
أمرياك  من  العامل  عرب  االحتجاجية  احلراكت  إنطالق  ها  أمهُّ لعّل 
الالتينية إىل آسيا وإفريقيا واملنطقة العربية رافعًة مطالب مشرتكة 
العدالة االجمتاعية. وهذا إن عرّب عن يشء   : العنوان عينه  حتت 
فإنه يعرّب عن فشل السياسات اليت سادت منذ هناية القرن املايض 
ومطلع القرن احلايل اليت ُوصفت بسياسات النيوليربالية املتوحشة 
النظام املايل وما يتيحه هذا النظام من حركة  والتقشف وهمينة 
لرؤوس األموال وقيام اجلّنات الرضيبية وانتشار الهتّرب الرضييب. 
هذه الظاهرات فامقت األزمة االجمتاعية واالقتصادية وزادت من 
تركز الرثوات بيد الـ1% وأدت اىل تدهور أوضاع أكرث من %60 
من الساكن. يذهب تقرير "أوكسفام" الذي صدر هناية عام 
2019 إىل أبعد من ذلك فيقول: أن "82% من ثروات العامل 
ميتلُكها 1% من أحصاب املليارات وأّن أحصاب املليارات 
يف العامل، الذي يبلغ عددمه 2153، ميتلكون ثروات تفوق 
ما ميلكه أكرث من60% من الشعوب حول العامل". وحبسب 
معليات حساب قامت هبا "أوكسفام"، فإّن 42% من النساء 
يف العامل ال ميكهنّن احلصول عىل معل لقاء أجر "بسبب 
ل هلّن يف اإلطار اخلاص/ أعباء كبرية جًدا للرعاية ُتّ

العائيل"، مقابل 6% فقط من الرجال.

واالجمتاعية  االقتصادية  بالنتاجئ  املتعلق  الوصف  هذا  مبوازاة 
مع  يرتافق  ذلك  أن  اىل  اإلشارة  من  بد  ال  النيوليربالية،  للعوملة 
عىل  السياسية  واملامرسة  األيديولوجية  مستوى  عىل  تطورات 
حقوق  ملنظومة  ممّع وممهنج  إنهتاك  يمت  حيث  الدويل،  املستوى 
االنسان وللقانون الدويل. فاالطراف القوية دوليا أو إقلمييا تعمتد 
سياسة القّوة الفّجة يف العالقات الدولية الديبلوماسية واالقتصادية 
األخرى، سواء اكن  األطراف  لفرض رشوطها عىل  واالجمتاعية 
او  سياسية  باجراءات  املتسلحة  التجارية  احلرب  خالل  من  ذلك 
دول  شؤون  املبارش يف  العسكري  التدخل  خالل  من  او  ادراية، 
أخرى واثارة الزناعات، واالعالن عن هذه السياسات والتبايه هبا 
دون جخل، سواء من قبل أطراف دولية او إقلميية شديدة التأثري 
السميا يف املنطقة العربية اليت تعترب شعوهبا الضحية األكرب هلذه 

السياسات. 

وداخل  العربية  البلدان  بني  معيقة  جفوة  العربية  املنطقة  وتهشد 
 2019 العام  أوائل  الذي صدر  اإلسكوا  تقرير  فأشار  دولة،  لك 
إىل أّن املنطقة العربية عالقة يف خّف الالمساواة وهو يتحدث عن 
فوارق ال تقترص فقط عىل الدخل ولكهنا تطال اجلوانب االجمتاعية 
البرشي. مفثاًل،  الرأمسال  ذلك  واالقتصادية مبا يف  والسياسية 
أكرث  يه  العربية  املنطقة  أّن  يه  الصادمة  النتاجئ  ومن 
 %10 أغىن  حيث  الالمساواة  فهيا  تنترش  اليت  املناطق 
من الساكن ميلكون 62% من الرثوة. وهذا ناجت عن عدم 
تساوي الفرص بني املواطنني يف الوصول إىل اخلدمات 
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العامة السميا فرص العمل الالئق نتيجًة للعجز املؤسسايت 
والضمور البنيوي الذي تعاين منه. 

الثانية  املوجة  إنطالق   2019 عام  يهشد  أن  مستغربًا  يكن  مل  لذلك 
للربيع العريب من اجلزائر حيث جنح الشعب يف االطاحة بالرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة مبا اطلق مسارا متعرجا للتحول الدميقرايط املنشود 
الرئييس  الدور  نتيجة  وملتبس  ومعقد  متعرج  وهو  الشعب،  قبل  من 
الذي ما زالت القوات املسلحة تلعبه يف العملية االنتقالية، ولكنه مسمتر 
بثبات. ويف السودان حيث حجنت الثورة السملية باإلطاحة بالرئيس 
بقيادة جملس مشرتك  انتقالية  ملرحلة  والتأسيس  البشري  معر حسن 
بني قيادة القوات املسلّحة وممثلني عن الثورة. عىل الرمغ من حتقيق 
هذين االجنازين إال أن العديد من التحديات ال زالت تعرتي هذه الدول 
بمطوحات  تليق  اليت  العرصية  والدولة  الدميقراطية  بناء  طريق  عىل 
ال  والذي  املسلحة  القوات  تلعبه  الذي  الدور  بسبب  أيضا  شعوهبا، 
خيلو من تباين – ان مل نقل تناقض – مع مطوحات القوى املدنية يف 

السودان مكا يف اجلزائر. 

أما األوضاع يف لبنان والعراق فهي متشاهبة ومرتابطة اىل حّد بعيد، 
االقلميية  احملاور  بني  والرصاعات  اجليوسياسية  لألزمة  اكن  حيث 
السياسية  االوضاع  عىل  خطرية  انعاكسات  الدولية  وامتداداهتا 
واالقتصادية واالجمتاعية يف كال البلدين، السميا أن طبيعة األنمظة 
السياسية فهيا تقوم عىل أسس حتاصص غنامئي سيايس – مذهيب، 
الدستورية،  املؤسسات  خارج  من  القرار  إختاذ  آليات  وحيث هتمين 
جتاوز  عىل  وقدرهُتا  هشاشهتا  ويضاعف  مناعهُتا  ُيضعف  ما 
وتعيق  لملواطنني  الفاعلة  باملشاركة  تحمس  ال  أنمظة  ويه  األزمات. 
المناذج  تأّزم  اىل  باالضافة  واحملاسبة.  واملساءلة  املاكشفة  آليات 
االقتصادية املتبعة فهيا حيث تقلّّص اإلنتاُج يف القطاعات األساسية 
واالجتاهات  العراق  يف  اخلاريج  والتدخل  والتوتر  الزناعات  نتيجة 
ظاهرة  وانتشار  لبنان،  يف  والنقدية  املالية  والسياسات  االقتصادية 
والتلزميات  التوظيفات  واحملسوبيات يف  والزبائنية  اهليلكي  الفساد 
واحتاكر أسواق السلع األساسية. ُيعطف عىل لك ذلك ُضعف أدوات 
إعادة التوزيع من سياسات رضيبية عادلة وأنمظة للحامية االجمتاعية 
تزايد  إىل  أّدت  العوامل  هذه  لألجور، لك  عادلة  وسياسات  الشاملة 
دوري  انفجار  واىل  املستويات،  خمتلف  عىل  االجمتايع  التفاوت 

ألزمات سياسية ومؤسسية حادة.  

العرايق  الداخل  عىل  خطرية  بانعاكسات  السورية  االزمة  جاءت 
واللبناين مهّددة اإلستقرار والسمل األهيل فهيا نتيجة الطبيعة اهلّشة 
لألنمظة واإلنقسامات السياسية. فيف لبنان أّدت األزمة السورية اىل 
اللبنانية  للسلع  الربّية مع االردن ويه املمّر اإللزايم  إغالق احلدود 
سوريا  وإىل  من  الهتريب  معليات  تنايم  عن  فضاًل  اخلليج  باجتاه 
باالضافة إىل تدّفق الالجئني والذي تعّدى ُخس عدد الساكن. ُيضاف 
اىل لك ذلك، عوامل سياسية مرتبطة باألزمة السورية أّدت إىل تأزمي 
العالقات بني لبنان ودول اخلليج، املسامه األكرب يف دمع االقتصاد 

من حيث االستمثارات املبارشة والودائع املرصفية واالستمثارات 
العقارية واملساعدات والسياحة باالضافة اىل حتويالت اللبنانيني. 

وقد سامه الفساد البنيوي وطبيعة النظام املرصيف اللبناين يف 
يف   2019 خريف  األخرية  االزمة  تسببت  حيث  األوضاع  تفامق 
تدهور سعر رصف اللرية اللبنانية من 1500 لرية مقابل الدوالر 
يف أيلول 2019 اىل 2500 لرية )بدأ تراجع سعر رصف اللرية 
عىل الدوالر االمرييك ابتداء من مطلع اغسطس 2019( وال تزال 
أسعار الرصف غري مستقرة حىت حلظة اعداد هذا التقرير. وقد 
اللبناين بني %35  لملواطن  الرشائية  القدرة  تراجع  ذلك  نتج عن 
عام  املعلنة  الرمسية  البطالة  ارقام  جتاوز  مت  حني  يف  و%40، 
2019/2018 )16% معدل عام و23% بطالة الشباب، ونسبة معل 
غري مهكيل 55% من امجايل القوى العاملة( بسبب معلية االقفال 
اللكي او اجلزيئ والركود  الرتاجع االقتصادي بسبب االزمة املالية 
حيث يقدر ان البطالة ميكن ان تكون قد ارتفعت اىل 25%، يف 
حني ان نسبة الساكن الفقراء يقدر ان تكون ارتفعت من حوال ثلث 

الساكن اىل نصف الساكن مطلع عام 2020. 

أّما يف العراق فاالنقسامات املذهبية والسياسية سامهت يف املزيد 
من تفامق الفساد واستزناف االقتصاد واملوارد فتحّولت أغىن دول 

العامل يف النفط اىل واحدة من أفقر دول العامل. 

 )2011( العريب  الربيع  من  األوىل  املوجة  دول  إىل  بالنسبة  أما 
اإلنتقال  من سملّية  الرمغ  فعىل  ُيرام.  ما  ليست عىل  فاألوضاع 
واالقتصادّية ال  السياسّية  أّن األوضاع  إال  تونس  السيايس يف 
الذي  األورويب  اجلوار  البالد حتت ضغوط  واضعًة  معّقدة  زالت 
من  باملزيد  مطالبًا  الثنائية  التجارة  مفاوضات  باختتام  ُيطالب 
باملزيد  تطالب  اليت  الدولية  املالية  واملؤسسات  جهة  من  التحرير 
التقشفية اليت تنعكس عىل األوضاع اإلجمتاعية  من السياسات 
السياسية  العملية  ان  مكا  ثانية.  جهة  من  لملواطنني  واخلدماتية 
غري مستقرة االجتاه مكا بينت النتاجئ التتابعية لالنتخابات النيابية 
املسارين  يلف  الذي  الغموض  من  يزيد  مما  والرائسية،  والبلدية 
السيايس واالقتصادي -  االجمتاعية عىل حد سواء. وميّر املجمتع 
املدين يف مرص بأحد أصعب مراحله حيث يتعّرض يوميًا لملزيد 
ظل  يف  واألمنية،  القضائية  واملالحقات  والتضييق  احلصار  من 
وليبيا  الزناعات املسلحة يف المين  نظام حمك عسكري. وتسمتر 
اخلارجية  التدخالت  نتيجة  فهيا  اإلنسانية  األوضاع  تفامق  مع 
واالنهتااكت الصارخة للقوانني الدولية والقانون الدويل اإلنساين 

ما يعّرض املدنيني اىل املزيد من املخاطر.

القرن برأهسا  وقبيل االنهتاء من كتابة هذه املقدمة أطلّت صفقة 
يف أبشع األشاكل. لقد مت اإلعالن عهنا من قبل "الرايع االمرييك 
ملفاوضات السالم يف الرشق االوسط" ورشيكه رئيس وزراء "العدو" 
يدعوان  التارخي سابقًا  من طرف واحد وبصالفٍة مل يهشد علهيا 
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وقعت املنطقة عام 2019 بني سندان األزمات اخلانقة واحلكومات 
املستبدة والفاسدة من جهة، ورشوط املؤسسات املالية الدولية من 
جهة ثانية، والتحول يف السياسة الدولية عن معايري حقوق االنسان 
واحرتام القانون الدويل اىل عسكرة العوملة وطغيان املقاربة األمنية 
عىل حساب احلقوق لكها مبا يف ذلك احلق يف التمنية. مع ذلك 
فإن انفجار الغضب الشعيب ييش بالكثري من األمل بأن تكون لكمة 
الشعوب يف القادم من األعوام ممسوعٌة وإرادهتم تتحقق تدرجييًا 
الدستورية،  والدميقراطية  العرصية  املدنية  الدول  بناء  باجتاه 
والعدالة االجمتاعية، واحرتام حقوق االنسان واملواطنة، وااللزتام 
سياسات  عن  والتوقع  الدويل  السالم  وصيانة  الدويل  بالقانون 
التدخل االمرباطوري الذي يذكر بعصور انقضت اىل غري رجعة. 
املدين  واملجمتع  العربية  البلدان  تواجهه شعوب  ما  اخطر  ولعل  
مبدأ   عىل  الاكمل  اخلروج  مستوى  اىل  يصل  ياكد  ما  هو  فهيا 
البلدان، ال مبا جيعل  علوية القانون واحرتام الدستور يف معظم 
هذه الدول دوال فاشلة او دوال مارقة من منظور التوازنات الدولية، 
بل ياكد حيوهلا من دول حمكومة بالدساتري والقانون وحبكومات 
خارجة عىل  دول  اىل  واملرشوعية،  الرشعية  من  ادىن  لدهيا حد 
دستورها وقوانيهنا اخلاصة يف العالقة مع مؤسساهتا واطراف 
نظامها السيايس ومع شعوهبا، مع ما يعنيه ذلك من مآالت خطرية 
ليس اقلها دفع الرصاعات والتناقضات امحليدة اليت تسامه يف 
تطور املجمتع وتقدمه اىل مسارات الفوىض والتدمري املتبادل او 
التدمري الذايت الشامل بسبب غياب  معايري وقواعد ومؤسسات 

مؤهلة لضبط الرصاع والتناقض داخل املجمتع. 

للتمنية"، فاكنت  العربية غري احلكومية  املنمظات  لـ"شبكة  بالنسبة 
حول  إقلمييًا  تقريرًا  فأطلقت  واالجنازات.  بالنشاطات  غنّية  سنة 
العرب  اخلرباء  من  العرشات  جهد  نتيجة  وهو  الغذاء  يف  احلق 
والدوليني وسنينت من العمل واملثابرة. وأصدرت تقارير عن حالة 
بتنظمي  وسامهت  املتاح،  املدين  املجال  وأوضاع  املدين  املجمتع 
جوانهبا  مبختلف  العالقات  حول  األورويب  اجلوار  مع  حوارات 
الشبكة يف  والتجارية. اسمترت  واالمنية  واالقتصادية  السياسية 
التوجه حنو املؤسسات املالية والتمنوية الدولية الستمكال احلوار 
من  الدمع  توفري  يف  ودورها  املنطقة  يف  سياساهتا  حول  معها 
دون المتسك بالسياسات التقشفية غري الصديقة حلقوق االنسان. 
املدين  املجمتع  تقارير  ودمعت  احلكومات  تقارير  الشبكة  تابعت 
اليت تقّدم دوريًا أو طوعيًا إىل األمم املتحدة حول حقوق االنسان 
وحول سياسات التمنية املستدامة هبدف توفري البدائل السياساتية 
والدخول يف حوار حوهلا مع القامئني عىل القرارات السياسية يف 

الدول العربية.

والتحديات  اإلجنازات  من  للكثري  عرٌض  الكتاب  هذا  دفيت  بني 
اليت حتققت خالل العام 2019 واليت لّكفت جهودًا قام هبا جنوٌد 
واألعضاء  التنسيق  مكتب  ويف  التنفيذي  املكتب  يف  جمهولون 

الفلسطينني ودول اجلوار إىل اإلنضامم اىل الصفقة للحصول عىل 
مبالغ من املال تناهز امخلسني مليار دوالر. بغّض النظر عن الشلك، 
فان هذه الصفقة، اليت باعتقادنا ولدت ميتة ألهنا محتل أسباب فشلها 
يف تكويهنا، ستكون هلا التداعيات اخلطرية عىل أمن واستقرار املنطقة 
ملا ستستدرجه من توّتر يف األرايض احملتلة ومن ضغوطات سياسية 
واقتصادية عىل الدول اليت سرتفض االخنراط فهيا. ويه صفقة ال 
ميكن املوافقة علهيا ألهنا حترم الشعب الفلسطيين من أبسط حقوقه 
اإلنسانية وعىل رأهسا احلق يف تقرير املصري وإقامة دولته املستقلة 
فلسطينيي  حترم  مكا  ورفاه.  وأمان  بسالم  والعيش  بالتمنية  واحلق 
الشتات من حق العودة وهذه حقوق نّصت علهيا لك املواثيق والرشع 
الدولية وجاءت يف قرارات االمم املتحدة، الرشعّية الدولية الوحيدة يف 

العامل. 

إحتالالت  من  ظروفها  أصعب  بأحد  متّر  املنطقة  فان  باالختصار 
وتدخالت  وسياسّية  ومالية  إقتصادية  وأزمات  مسلحة  ونزاعات 
خارجية، ويه فوق لك ذلك تتعرض لضغوط املؤسسات املالّية الدولية 
األزمة  املساعدة عىل اخلروج من  التدخل حبّجة  تتوقف عن  اليت ال 
املالية والنقدية وعىل توفري شباكت األمان االجمتايع للفائت اهلّشة 
آخذة  غري  العامة  السياسات  يف  بنيوية  تعديالت  طالبًة  واملعّرضة 
املنمظات  من  كثري  تقارير  يف  جاء  وقد  االنسان.  حقوق  باالعتبار 
الدولية واالقلميية والوطنية حلقوق االنسان الشواهد واالثباتات عىل 
االنهتااكت الصارخة حلقوق االنسان اليت يتسبب هبا تطبيق سياسات 
هذه املؤسسات ومكا جاء ذلك يف تقارير املقررين اخلاصني حلقوق 

االنسان. 

تقارير  تأيت  ولكن  املنطقة،  أوضاع  هذه يه  تكون  أن  املؤسف  من 
الدولية يف حمافلها عكس ذلك،  م إىل املنمظات  ُتقَدّ احلكومات اليت 
مكا يف املراجعات الدورية الشاملة حلقوق االنسان أمام جملس حقوق 
سياسات  حول  الطوعية  الوطنية  التقارير  ويف  جنيف  يف  االنسان 
االمم  يف  املستوى  رفيع  السيايس  املنتدى  أمام  املستدامة  التمنية 
املتحدة يف نيويورك. ال بل تتوجه هذه احلكومات اىل املؤسسات املالية 
الدولية بلك خضوع أمام رشوطها فال تقمي حلقوق االنسان أي اعتبار 
السميا احلق يف العمل الالئق وامحلاية االجمتاعية واالجور العادلة 
من  العام  القطاع  مؤسسات  وخصخصة  العادلة  الرضيبية  واالنمظة 
القطاع اخلاص  أداء  مراقبة  قدرة عىل  أو  دراسات جدوى  أي  دون 
خاصة اذا اكن من احملسوبني عىل الرشاكء يف السلطة. إننا عىل 
للجدل،  قابلة  وغري  رضورية  الدويل  املجمتع  مع  العالقات  بأن  يقني 
ولكن عىل هذه العالقات أن تأخذ باالعتبار االولويات واملصاحل الوطنية 
واالقلميية أواًل وهذا ما جيب أن حتّدده شعوب املنطقة بانفهسا ومن 
دون وصاية من حامك أو مندوب سايم أو جهة ماحنة. ونعمل يقينًا بأن 
حاكُمنا ينتقون التدابري التقشفية اليت ال تطال مصاحلهم ال بل تلك 
اليت تأيت عىل حساب املواطنني، وهذه املعادلة اليت جيب ان تتغري. 
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واخلرباء واألصدقاء والرشاكء، مكا وأن الشبكة حاليًا بصدد إعداد 
إسرتاتيجيهتا للسنوات 2020 -2023 واليت يفرتض فهيا أن تقّر يف 
إجمتاع امجلعية العمومية خالل األيام القادمة، لك هذه االجنازات ما 
اكنت لتكون لوال تفانهيم واندفاعهم الصادق للعمل، فللك هؤالء حتية 

احرتام وتقدير وحمبة.

زياد عبد الصمد
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السياسات البديلة: بناء المعرفة حول العدالة 
الضريبية والحق في الغذاء ومشاركة القطاع 

الخاص في التنمية
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الجدوى
احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  واصلت  و2019،   2016 بني 
للتمنية جهودها يف اقرتاح بدائل سياسية نابعة من أحباث األعضاء 
والرشاكء عىل املستوى الوطين ومسامههتم يف تطوير توصيات 
املنارصة  معل  تغّذي  اليت  اإلقليمي،  املستوى  عىل  السياسات 
السياسات  من  مجلة  البحيث  الشبكة  معل  غىط  الشبكة.  يف 
االقتصادية االجمتاعية، مبا يف ذلك التجارة واالستمثار وامحلاية 
االجمتاعية والتعلمي والعمل الرمسي وغري الرمسي. ومضن إطار  
هنجها المشويل جتاه التمنية ومعلها عىل السياسات االجمتاعية 
واالقتصادية اكفة، رّكزت الشبكة خالل فرتة هذا التقرير عىل احلق 
يف الغذاء والعدالة الرضيبية ومشاركة القطاع اخلاص يف التمنية.

احلق يف الغذاء

املنصوص  األساسية  اإلنسان  من حقوق  الغذاء  احلق يف  ُيعترب 
علهيا يف االتفاقيات والصكوك الدولية، إذ يرتبط حبياة اإلنسان 
السيادة  مفهوم  نشأ  والعقلية.  البدنية  وحصته  املعيشية  وظروفه 
األفراد  مجيع  حق  ليطرح  التسعينيات  منتصف  يف  الغذائية 
عاداهتم  مع  تتوافق  اليت  واآلمنة  والصحية  الاكفية  التغذية  يف 
اإلنتاج  أمناط  عىل  احلفاظ  مع  والصحية،  الغذائية  وتقاليدمه 
واالسهتالك املستدامة. هذا باإلضافة إىل األمهية البالغة للحفاظ 
عىل البيئة وعدم استنفاد املوارد والرثوات الطبيعية اليت يه حق 

لألجيال القادمة. 

تعاين الدول العربية من نقص التغذية ونقص الغذاء، ويعود السبب 
الرئييس يف ذلك إىل تبيّن سياسات غذائية واقتصادية واجمتاعية 
أّدت إىل تغيري أمناط إنتاج واسهتالك الغذاء، مبا يف ذلك التحّول 
حنو املنتجات املستوردة، وثانيًا نتيجة للحروب والرصاعات اليت 
عدد  أن  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منمظة  وتقّدر  باملنطقة.  تعصف 
األخشاص الذين يعانون من سوء التغذية بسبب الزناعات واألزمات 
يف البلدان العربية قد تضاعف بشلك كبري، من 16.5 مليون إىل 
33 مليون بني 1990 و2016. ونرى أن مستوى نقص التغذية يف 
أكرب  هو  والمين،  وسوريا  السودان  وال سميا يف  الزناع،  بلدان 

بست مرات من البلدان األخرى.

عىل  املدين  املجمتع  ومنمظات  الزراعية  املؤسسات  دأبت  وقد 
الدفاع عن مفهوم السيادة الغذائية، حيث رأت أن التعريف التقين 
إطار حتلييل  توفري  يفشل يف  الغذايئ«  »األمن  ملفهوم  واملجزتأ 
والوطين،  الدويل  الصعيدين  الغذاء عىل  مشالك  ملعاجلة  ومعيل 
وكذلك عىل مستوى األرسة واألفراد. وبالتايل، تسىع »السيادة 
يف  هيلع  املنصوص  التقين  اهلدف  بني  الربط  إىل  الغذائية« 
الغذاء  يف  احلق  إمعال  تتيح  اليت  والقطاعية  اللكية  السياسات 
وحتقيق  اإلنسان،  وحقوق  املستدامة  التمنية  منظور  من  للجميع، 

»األمن الغذايئ« يف هناية املطاف. وبالتايل، فإن »السيادة الغذائية« 
يه السبيل والوسيلة لتحقيق »سالمة الغذاء« و«احلق يف الغذاء«.

العدالة الرضيبية

عىل  السياسات  لصياغة  الناحجة  األدوات  من  الرضيبية  النظم  تعد 
واالستمثار  اإلنتاجية  القطاعات  دمع  وميكهنا  االقتصادي،  املستوى 
وتشكيل آلية إلعادة توزيع الرثوة هتدف لتحقيق املساواة االجمتاعية 
منمظات  تطوير معل  علينا  لذلك،  العامة.  اخلدمات  متويل  خالل  من 
املجمتع املدين يف إطار الرقابة عىل النظم والسياسات املذكورة، حيث 
يقوم املجمتع مبساءلة املسؤولني عن مجيع هذه املوارد وطريقة إنفاقها. 

قصور  أوجه  من  العربية  املنطقة  يف  الرضيبية  النظم  وتعاين  هذا 
حيث  من  ناحية،  مفن  أعاله:  املذكورة  الوظيفة  حتقيق  تعيق  هيلكية 
يف  تهسم  فإهنا  االقتصادي،  لالستمثار  كأداة  لالستخدام  قابليهتا 
من  وخاصة  اإلنتاجية،  حساب  عىل  الرييع  االقتصاد  يف  التوسع 
خالل اإلعفاءات املمنوحة للقطاعات املالية والعقارية، مكا تدفع باجتاه 
اعمتاد السوق عىل البضائع املستوردة يف اإلطار العام للسياسات 
واالتفاقيات التجارية. من ناحية أخرى، ومن حيث دورها كأداة إلعادة 
التوزيع، فهي ليست تقدمية بالشلك املطلوب وتعمتد بشلك كبري عىل 
الرضائب غري املبارشة )معمظها رضيبة القمية املضافة( اليت ال متّي 
بني ثروة املواطنني والقوة الرشائية. وال يمت توزيع األعباء الرضيبية 
االقتصادية  األنشطة  مجيع  عىل  العام  اإلنفاق  يف  مناسب  بشلك 
والرشاحئ االجمتاعية، وال سميا بني الرجال والنساء، ويه تفتقر إىل 
بعض القنوات ذات الصلة الالزمة لتحقيق ذلك، مثل امليانية املراعية 

لالعتبارات اجلندرية. 

يف هذا السياق، تشارك الشبكة يف معلية رصد تأثري األنمظة الرضيبية 
يف املنطقة العربية من أجل حتقيق احلقوق االجمتاعية واالقتصادية 
املجمتع  قدرات منمظات  بناء  االجمتاعية من خالل  والعدالة  والتمنية 
أنمظة رضيبية  بشأن  لملنارصة  املساحة  وتأمني  املنطقة  املدين يف 
أكرث عدالة عىل خمتلف املستويات. لذا، تعمتد شبكة املنمظات العربية 
عىل  الضوء  تسلط  معرفية  مواد  إنتاج  عىل  للتمنية  احلكومية  غري 
اخلصائص اإلقلميية والوطنية واملواضيعية لألنمظة الرضيبية املختلفة، 
مع توفري حتليل مقارن يصّور العنارص والتوصيات الرئيسية املشرتكة 

للسياسات البديلة.

مشاركة القطاع اخلاص يف التمنية

ترّكز أجندات التمنية، وال سميا جدول أمعال التمنية املستدامة لعام 
2030 ومسار متويل التمنية، عىل زيادة دور القطاع اخلاص يف تشكيل 
التمنية  ومتويل  السياسات  صنع  واملشاركة يف  السياسات  خيارات 
وكذلك تنفيذ املشاريع. مكا تدعو املؤسسات املالية الدولية وبنوك التمنية 
إىل زيادة مشاركة القطاع اخلاص، مؤكدة عىل رضورة نقل النقاش 
من »املليارات« إىل »الرتيليونات« يف االستمثارات جبميع أنواعها، 
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الرمسية  اإلمنائية  املساعدة  من  الرتكي  أيًضا حتويل  يعين  مما 
جديدة  أدوات  ابتاكر  حالًيا  فيمت  اخلاص.  المتويل  إىل   )ODA(
والرتوجي هلا لزيادة مشاركة القطاع اخلاص، بشلك أسايس من 

خالل المتويل املختلط والرشااكت بني القطاعني العام واخلاص. 

ورمغ التطور الرسيع للكالم حول دور القطاع اخلاص يف التمنية، 
معلها  ضوء  ويف  أوله.  يف  يزال  ال  مساءلته  حول  النقاش  فإن 
يف جمال حبوث املنارصة حول البدائل السياسة، أصدرت شبكة 
املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية ورقة إقلميية عن الرشاكة 
بني القطاع العام واخلاص، قّدمت حملة عامة عن جتربة املنطقة 
منظور  من  احلاالت  لرصد  إطاًرا  واقرتحت  الرشااكت  هذه  مع 
املجمتع املدين. واستناًدا إىل هذه الورقة واملبادئ التوجهيية اليت 
قّدمهتا، قام رشاكء الشبكة بإعداد دراسات حالة عن الرشاكة بني 
املستقبل  وسيمت يف  والعراق،  لبنان  واخلاص يف  العام  القطاع 
الشبكة يف  لرفد مشاركة  أخرى  بلدان  حالة يف  دراسات  إنتاج 

مراقبة دور القطاع اخلاص يف التمنية.
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اإلنجازات الرئيسية
مت نرش وتوزيع التقارير حول العدالة الرضيبية، والرضائب 	 

واجلندر، واحلق يف الغذاء، اليت توفر معلومات مفيدة حول 
وّفرت  الفعل.  حنو  موجهة  سياسات  وتوصيات  املواضيع 
معلية إعداد التقارير فرًصا قمية إلقامة حوارات بني منمظات 
املجمتع املدين واألاكدمييني اخلرباء، مؤكدة عىل احلاجة إىل 

اعمتاد مقاربة حقوق اإلنسان يف معليات صنع السياسات.

إقلميية 	  مناسبات  واسع يف  نطاق  عىل  التقارير  توزيع  مت 
نمظهتا الشبكة وفعاليات أخرى شارك فهيا األعضاء وفريق 
العمل. وقد مت ختصيص مناسبتني إقلمييتني إلطالق الراصد 

العريب، وذلك يف األردن وتونس.

العام 	  القطاع  بني  الرشاكة  حول  إقلميية  ورقة  إنتاج  مت 
واخلاص وتقدميها إىل الرشاكء يف ورشة إقلميية ُعقدت يف 
مّعان، األردن، إلطالق معلية دراسة ورصد مسارات الرشاكة 
بني القطاع العام واخلاص يف املنطقة. مكا مت إنتاج دراسيت 
من  واخلاص يف لك  العام  القطاع  بني  الرشاكة  حالة حول 
عىل  مرشوعني حمددين  تقيمي  ذلك  يف  مبا  ولبنان،  العراق 
هذه  وتضمن  اإلقليمي.  الدليل  اقرتحه  الذي  اإلطار  أساس 
األوراق إنتاج مواد املنارصة ذات الصلة، خاصة فميا يتعلق 

باملؤسسات املالية الدولية.

حمست املشاركة يف جماالت جديدة حول السياسات خالل 	 
السنوات الثالث املاضية مبشاركة أعضاء الشبكة وفريق معلها 
يف مسارات السياسة العامة ومع الشباكت الدولية. ومؤخًرا 
اخنرطت الشبكة مع جلنة األمن الغذايئ العاملي )CFS( واكنت 
من األعضاء املؤسسني لتحالف العدالة الرضيبية يف املنطقة 
الرضيبية  العدالة  شباكت  حتالف  شاركت يف  مكا  العربية، 

العاملي.

تقوم الشبكة مبتابعة العمليات السياسية املختلفة واملشاركة 	 
فهيا ونرش نتاجئ تقرير الراصد العريب والعمل حول العدالة 
الرضيبية وقد نمّظت جلسات نقاش حول نتاجئ األحباث يف 
االجمتاع الربييع واالجمتاع السنوي لصندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل.

يسمتر استخدام املعارف املرتامكة يف السنوات املاضية يف 	 
إطار تقرير الراصد العريب حول العمل غري املهيلك يف أمعال 

املنارصة عىل الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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أبرز نشاطات ٢٠١٩
تقرير الراصد العريب: 

 أطلقت الشبكة يف العام 2019 تقرير راصد احلقوق االقتصادية 
الذي  الغذاء،  يف  احلق  حول  العربية  املنطقة  يف  واالجمتاعية 
يتضمن 10 تقارير وطنية وسبع ورقات مواضيعية تتناول املفهوم 
واخللفية واالجتاهات اإلقلميية وآثار السياسات االقتصادية عىل 
الراصد  تقرير  يستكشف  مقارن،  منظور  من  الغذاء.  يف  احلق 
السيايس  الغذايئ  االقتصاد  السلسلة،  الرابع يف  وهو  العريب، 
اكحلق  الغذائية،  لألنمظة  البديلة  والمناذج  العربية  املنطقة  يف 
الغذائية  والسيادة  الغذايئ  واألمن  الغذائية  والعدالة  الغذاء  يف 
التقرير عىل 10 دراسات  املنطقة. يشمتل  وآثارها احملمتلة يف 
حالة وتقارير وطنية من املنطقة تغيط نصف الدول العربية ويه 
واألردن  والمين  والسودان  ومرص  واجلزائر  واملغرب  موريتانيا 

وفلسطني ولبنان وسوريا.

ميكن الوصول للتقرير الاكمل هنا:

العربية:

 http://www.annd.org/arabwatch2019/
righttofood/ar/index.pdf

:اإلنلكيية

 http://annd.org/arabwatch2019/righttofood/en/
index.pdf
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احلكومية  العربية غري  املنمظات  أطلقت شبكة  أيًضا،  يف 2019 
للتمنية تقرير عدم املساواة اجلندرية يف األنمظة الرضيبية 
للبلدان العربية دراسة مقارنة عن لبنان وتونس ومرص واملغرب، 
وهو تقرير إقليمي يناقش الروابط بني السياسات الرضيبية وعدم 
املساواة بني اجلنسني، مع تقدمي حتليل مقارن للتحّي اجلندري يف 
النظم الرضيبية للبلدان املذكورة أعاله، باإلضافة إىل حتليل احلالة 
الوطنية يف لك مهنا. مت إعداد التقرير بالرشاكة مع كريستيان إيد 
وبدمع من مؤسسة فورد ويستند إىل األحباث اليت أجراها أعضاء 

ورشاكء الشبكة واألحباث املجمعة للدكتور نرص عبد الكرمي.

ميكن الوصول للتقرير الاكمل هنا

العربية: 

 http://www.annd.org/arabic/itemId.
php?itemId=#748sthash.DWcAA4uV.dpbs

اإلنلكيية:

http://www.annd.org/english/itemId. 
xl4RS1Uw.dpbs.9ja5JbL3.sthash#729=php?itemId

دليل  نوعه،  من  كتاب  أول  العام 2019  الشبكة يف  أطلقت  مكا 
املنطقة  يف  املدين  املجمتع  ملنمظات  الرضيبية  العدالة 

دروس من النظم الرضيبية يف أربع بلدان

 وهو تقرير إقليمي يصور كيف ميكن لألنمظة املالية يف املنطقة العربية 
وأهداف  أجندة 2030  وتنفيذ  أفضل  االجمتاعية بشلك  العدالة  دمع 
واالقتصادية  االجمتاعية  التحديات  سياق  يف  املستدامة  التمنية 
والسياسية يف املنطقة. يقدم التقرير حتلياًل مقارًنا لألنمظة الرضيبية 
يف أربع دول عربية مرص ولبنان وفلسطني واألردن، مع تسليط الضوء 
النظم  إىل حتليالت  باإلضافة  املشرتكة،  والتحديات  االجتاهات  عىل 
التقرير  إنتاج  مت  الوطنية	  احلاالت  األربعة  البلدان  يف  الرضيبية 
إىل  ويستند  فورد،  مؤسسة  من  وبدمع  إيد  كريستيان  مع  بالرشاكة 
املجمعة  واألحباث  ورشاكهئا  الشبكة  أعضاء  أجراها  اليت  األحباث 

للدكتور نرص عبد الكرمي حول املوضوع.

ميكن الوصول للتقرير الاكمل هنا:

:العربية

  http://www.annd.org/arabic/itemId.
php?itemId=#750sthash.dFBLnuS8.dpbs

اإلنلكيية:

 http://www.annd.org/english/itemId.
php?itemId=#711sthash.nvWmxeqQ.dpbs



العربية والذي ُأعد بالتشاور مع عديد من منمظات املجمتع املدين 
وندوات  معل  ورش  خالل  املنطقة  يف  بلدان  تسعة  من  واخلرباء 
متعددة. حيدد الدليل يف اجلزء األول منه مفاهمي وتعاريف العدالة 
املستدامة  التمنية  املدين يف  املجمتع  مع معل  وروابطها  الرضيبية 
وحقوق اإلنسان، ويقرتح يف اجلزء الثاين منه طرق مشاركة منمظات 
الرضيبية  العدالة  املنارصة حول  أمعال  العربية يف  املدين  املجمتع 

عىل املستويني الوطين واإلقليمي.

ميكن الوصول للتقرير الاكمل هنا

العربية:

http://www.annd.org/arabic/itemId. 
sthash.jcrSyQ3F.dpbs#744=php?itemId

إطالق مسار رصد الرشااكت بني القطاع العام واخلاص 
يف املنطقة

العام  القطاع  بني  الرشااكت  حول  اإلقلميية  الورقة  إعداد  بعد 
بني  الرشااكت  حول  املدين  لملجمتع  توجهيية  مبادئ  واخلاص، 
القطاع العام واخلاص يف املنطقة العربية، بدأت شبكة املنمظات 
ورشاكهئا،  أعضاهئا  خالل  من  للتمنية،  احلكومية  غري  العربية 
البلدان  العام واخلاص يف  القطاع  برصد حاالت الرشااكت بني 
العربية، وذلك لتحديد نقاط الضعف وتسليط الضوء عىل الثغرات، 
ال سميا وفق االلزتام حبقوق اإلنسان وحتقيق العدالة االجمتاعية. 
يتناول اجلزء األول من الورقة املناقشات النظرية حول الرشااكت 
واملزايا  اإلشاكيل،  التعريف  مثل  واخلاص،  العام  القطاع  بني 
اجلزء  ويدرس  الرشااكت.  هذه  تبين  إىل  تؤدي  اليت  احملمتلة 
العام  القطاع  بني  الرشااكت  مع  العربية  املنطقة  جتربة  الثاين 
واخلاص وتوزيعها عىل أنواع العقود والقطاعات. مث يقرتح اجلزء 
أساس  واخلاص عىل  العام  القطاع  بني  الرشااكت  تقيمي  الثالث 
إطار يستخدم مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان، تأخذ يف االعتبار 
عىل  والقضاء  االجمتاعية  والتمنية  الشاملة  االقتصادية  التمنية 
الفقر واالستدامة البيئية عىل املستويني اللكي واحمليل. وأخريًا، 
يناقش اجلزء الرابع دور املجمتع املدين يف مراقبة الرشااكت بني 
القطاع العام واخلاص. وستقوم هذه الورقة بتوجيه معلية الرصد 

بقيادة أعضاء الشبكة ورشاكهئا.



 تأمين المساحات تطوير القدرات وزيادة 
المعرفة حول السياسات االقتصادية الكلية 

والسياسات المالية
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الجدوى
تقوم الدول العربية منذ عقود بتنفيذ منوذج تمنية قامئ عىل المنو 
تعمل  اليت  النيوليربالية  والسياسات  التقشف  تدابري  ومبين عىل 
االجمتاعية.  امحلاية  أنمظة  وتفكيك  املساواة  عدم  تعميق  عىل 
العاملي  واملايل  االقتصادي  باهليلك  اهليلكي  التحدي  هذا  يرتبط 
الذي يعيط األولوية لألنمظة املالية عىل حساب نفقات االقتصاد 
احتياجات  بتلبية  العاملية  التجارة  نظام  هيلك  ويفشل  احلقييق. 
أسواقها  وانفتاح  ناحية،  من  النامية،  الدول  اقتصادات  وقدرات 

ومشاركهتا يف األسواق العاملية، من ناحية أخرى.

رصد  يف  املدين  املجمتع  ممثيل  جهود  فإن  السياق،  هذا  ويف 
آثار سياسات االقتصاد اللكي والتجارة واالستمثار والسياسات 
املالية ُتعّد حامسة وينبيغ تعزيزها باألحباث واملنارصة حول تبيّن 
السياسات القامئة عىل احلقوق. لكن بالرمغ من لك معل املجمتع 
السياسات  حول  باملنارصة  املرتبط  العربية  املنطقة  يف  املدين 
االقتصاد  سياسات  عىل  العمل  فإن  واالجمتاعية،  االقتصادية 
اللكي والسياسات املالية ما يزال ضئياًل، وما زالت قدرات منمظات 
املجمتع املدين عىل االخنراط يف هذه املجاالت السياسية حمدودة. 
حلسن احلظ، قامت شبكة املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية، 
ومن خالل املشاركة يف مسار السياسات العاملية ومع الشباكت 
الدولية، بتطوير القدرات وفتح قنوات لملشاركة يف تلك املجاالت 
السياسية مع الشباكت اإلقلميية والعاملية. عىل هذا النحو، تقوم 
بني  القدرات  وتمنية  التبادل  مساحات  تأمني  بتيسري  الشبكة 
اجلهات الفاعلة يف املجمتع املدين حول سياسات االقتصاد اللكي 

والسياسات املالية.

اإلنجازات الرئيسية
زيادة قدرة 78 من الباحثني واملهنيني والناشطني من تسع 	 

واملغرب  وتونس  ومرص  وفلسطني  واألردن  لبنان  عربية  دول 
االقتصاد  قضايا  معاجلة  عىل  والمين  والسودان  واجلزائر 

اللكي والتجارة واالستمثار والتمنية.

رفع مستوى الويع حول املؤسسات الدولية ومعلها يف جمال 	 
التجارة واالستمثار من خالل االجمتاعات الثنائية واإلحاطات 
اإلعالمية، ومع شعبة األونكتاد املعنية باسرتاتيجيات العوملة 
العمل  ملنمظة  التابعة  االجمتاعية  امحلاية  وشعبة  والتمنية 

الدولية.

تنظمي تدريب مدربني، ُيعد األول من نوعه، وّفر مساحة للخرباء 	 
وتونس  ولبنان  األردن  من  املدين  املجمتع  منمظات  وممثيل 
املشرتكة  االسرتاتيجيات  ملناقشة  والمين  واملغرب  واجلزائر 
بشأن العدالة الرضيبية وتبادل خرباهتم القطرية وبناء أساس 
املدين،  املجمتع  ملنمظات  اإلقلميية  الرضيبية  العدالة  خلطة 
باإلضافة إىل إصدار دليل العدالة الرضيبية ملنمظات املجمتع 

املدين يف املنطقة العربية )املرجع، القسم 1(.

زيادة الويع والقدرة عىل مراقبة معل الرشااكت بني القطاع 	 
العام واخلاص يف املنطقة، من خالل وضع مبادئ توجهيية 
يف  الرشااكت  هذه  رصد  بشأن  املدين  املجمتع  ملنمظات 

املنطقة.



 شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنيمة
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أبرز نشاطات ٢٠١٩
تدريب مدربني حول العدالة الرضيبية يف املنطقة العربية 

يف مّعان، األردن، بني 18 و20 آذار- مارس 2019

تشدد شبكة املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية يف مقاربهتا 
عىل أمهية الرصد املايل والرضييب، كنقطة انطالق ملعاجلة إعادة 
حقوق  منظور  من  احلكومة  ومساءلة  والالمساواة  الرثوة  توزيع 
اإلنسان. يف هذا السياق، نمظت الشبكة تدريب مدّربني اكن األول 
من نوعه، وذلك لتمنية قدرات منمظات املجمتع املدين يف املنطقة 
واإلقليمي  الوطين  املستوى  عىل  املالية  السياسات  حتليل  عىل 
وإدماجها يف قنوات املنارصة الدولية. مكا وّفر التدريب مساحة 
لملشاركني لتبادل اخلربات اليت اكتسبوها يف محالت املنارصة 
السابقة ذات الصلة وتعزيز مهارات التشبيك واغتنام الفرص مع 

منمظات املجمتع املدين األخرى.

العام  القطاع  بني  الرشااكت  لرصد  توجهيية  مبادئ  وضع 
واخلاص يف املنطقة

العام  القطاع  بني  الرشااكت  لرصد  التوجهيية  املبادئ  تسهتدف 
واخلاص منمظات املجمتع املدين واجلهات الفاعلة فيه بشلك خاص 
لبناء قدراهتا عىل تقيمي مشاريع الرشاكة بني القطاع العام واخلاص 
األدلة، ال سميا عندما  القامئة عىل  املنارصة  أنشطة  واالخنراط يف 
األخرية،  اآلونة  فيف  الرشاكة.  هذه  وسياسات  بقوانني  األمر  يتعلق 
العام  القطاع  بني  للرشاكة  جديدة  قوانني  املنطقة  بلدان  معظم  تبّنت 
للفساد  ممكن  حكّل  هلا  ورّوجت  تطويرها،  بصدد  يه  أو  واخلاص 
وسوء اإلدارة والعجز يف امليانية، من جهة، وحمدودية البيانات املتاحة 
عن هذه املشاريع، من جهة أخرى. ويف ضوء مجمل النقاط اخلالفية 
مسؤولية  املدين  املجمتع  يتحمل  الرشااكت،  هذه  محتلها  قد  اليت 
كبرية جتاه رصدها وتقيمي مسامههتا يف التمنية املستدامة والضغط 
التباع مقاربة أكرث شفافية وتشاركية يف إقرار وتنفيذ هذه املشاريع. 
يستخدم الدليل مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان لبناء اإلطار وحتديد 
اليت ميكن  العام واخلاص  القطاع  الرشااكت بني  بناًء عىل  املعايري 
ملنمظات املجمتع املدين تقيميها. مت عقد لقاء لتعريف رشاكء الشبكة 
وأعضاهئا هبذه املبادئ وتليق مالحظاهتم بناًء عىل السياقات الوطنية، 
لرفد معلية تطويرها. ومت إعداد دراسيت حالة حىت اآلن عىل أساس 

هذه املبادئ التوجهيية، وذلك يف العراق ولبنان.

األسابيع الدراسية حول سياسات االقتصاد اللكي

دراسية  أسابيع  ستة  نمّظت  قد  الشبكة  اكنت   ،2019 العام  حبلول 
بالتعاون مع رشاكهئا يف جنيف، شارك فهيا حوايل 70 باحًثا من 
خمتلف الدول العربية. وأكدت هشادات املشاركني عىل القمية املضافة 

للتجربة.

السياسات  آليات وخماطر  لفهم  الدراسة فرصة جيدة  أسبوع  	اكن 
االقتصادية والتجارية واالستمثارية. عّرفين األسبوع الدرايس أيًضا 
عىل الوسائل والبدائل اليت يمت تقدميها إىل البلدان النامية لتأسيس 
سيادهتا االقتصادية والتجارية والغذائية وبالتايل السياسية واحلفاظ 
علهيا. لقد اكنت أيًضا فرصة ممتازة للتبادل واملشاركة مع الباحثني 

وأعضاء املجمتع املدين من مجمل اخللفيات-  سعيد اللهيان، املغرب

التشبيك: يتيح األسبوع الدرايس مزيًدا من فرص التواصل عرب تنظمي 
احلركة  وجهود  امللزمة  واملعاهدات  الرشاكت  النقاشات حول مساءلة 
 ،)Treaty Alliance مع  أي  اإلنسان،  حقوق  انهتااكت  معاجلة  حنو 
باإلضافة إىل زيادة التواصل بني الباحثني أنفهسم وتفهمهم للسياقات 

املتنوعة يف جلسات خمصصة لعروض الباحثني.
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قصة نجاح
بإنشاء  للتمنية  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  قامت 
لملشاركة  للباحثني  الفرص  من  مزيد  إلتاحة  الدرايس  األسبوع 
األسبوع  متابعة  إطار  ويف  القدرات.  وبناء  البحث  أنشطة  يف 
األحباث  من  مجموعة  املشاركون  أنتج   ،2018 لعام  الدرايس 
حول مواضيع خمتلفة مت تناوهلا خالل األسبوع الدرايس. وُتعترب 
النجاح يف  مدى  أداة إلظهار  اإللكرتونية مبثابة  املنشورات  هذه 
السياق  ستحدد  أهنا  ذلك  من  األمه  لكن  املشاركني،  قدرة  بناء 
لملشاركني يف التبادالت املستقبلية وسوف تشلك املواد األساسية 
املشاركني  قبل  من  أدناه  الالحئة  يف  األوراق  إنتاج  مت  للقراءة. 
واملغرب،  وتونس  من مرص   2018 للعام  الدرايس  األسبوع  يف 
النقاش  خالل  ُوضعت  اليت  الرئيسية  القضايا  عىل  الرتكي  مع 
وحتليالهتم اخلاصة عن البلدان املعنية، مبا يف ذلك األمن الغذايئ، 
الدولية،  واالستمثارات يف جمال الطاقة، ودور املؤسسات املالية 

والتمنية احمللية، إخل.

والطاقة. 1 الكهرباء  والشاملة،  العميقة  التجارة   اتفاقيات 
املتجددة، إميان لوايت

حمااكة ساخرة للمنو، كرمي جماهد. 2

التأثري السيايس عىل األمن الغذايئ يف املغرب، حالة الحمق . 3
الطري، بقمل كوثر ريغاي

التفاوت احمليل ووجهات نظر التمنية اإلقلميية يف جنوب . 4
رشق تونس، رياض بشري

الزراعة واألمن الغذايئ يف املغرب، سعيد اللهيان. 5

اإلصالح االقتصادي والمنو غري االحتوايئ يف مرص، حسني . 6
سلميان
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الجدوى
راصد  إعداد  من  للهجوم  تتعّرض  الناس  سلطة  تقرير  يوجز 
سيفيكوس، وهو برناجم تعاون حبيث عاملي تشارك فيه الشبكة، 
املتعلقة  األساسية  احلريات  وتراجع  املدنية  املساحة  تقلّص  حول 
بالعمل امجلايع والتعبري والتجّمع السيمل. وال جند يف املنطقة 
حىت  أو  مفتوحة  املدين  املجمتع  مساحة  فيه  تعد  بلًدا  العربية 
ضيقة، حيث يعيش 8 من لك 10 أخشاص يف بلدان تنهتك فهيا 
الشبكة  تعترب  السياق،  هذا  يف  األساسية.  احلريات  احلكومات 
أن رصد املساحة املدنية يه اخلطوة األوىل حنو املساءلة، وتقوم 
بتعزيز دور الرقيب هذا من خالل التوعية وبناء القدرات واملنارصة 
نشاطات  وتعزيز  احلراكت  ودمع  املستويات  املتعددة  املسهتدفة 

التضامن.

رصد املساحة املدنية

املدنية يمشل  لملساحة  العام 2018 مرصًدا  الشبكة يف  أنشأت 
والبحرين  والعراق  واألردن  لبنان  ويه  عربية،  بلدان   10 حالًيا 
يتتبع  والسودان.  وموريتانيا  واملغرب  وتونس  واجلزائر  ومرص 
للمتّتع حبقوقه وحرياته  املدين  املتاحة لملجمتع  املساحة  الراصد 
يف القانون واملامرسة، وكذلك قدرة منمظات املجمتع املدين عىل 
السيايس. تشمتل  النقاش  واملشاركة يف  والتنظمي حبرية  العمل 
املنصة اإللكرتونية للراصد عىل أخبار وإضاءات حول الدول العرش 
املذكورة أعاله، يمت حتديهثا بشلك دوري. ويمشل أيًضا التقارير 
الوطنية السنوية اليت توّفر نظرة عامة وحتلياًل أمعق حلالة الفضاء 
املدين عىل املستوى الوطين، باإلضافة إىل تقرير إقليمي جيمع 
التقارير  من  الرئيسية  واخلالصات  اإلقلميية  االستنتاجات  بني 

الوطنية.

هشدت املنطقة منذ أواخر العام 2018 وطوال 2019 موجة جديدة 
من الربيع العريب، حيث خرج الناس إىل الشوارع يف السودان 
حقوقهم.  أجل  من  السيمل  للتظاهر  واجلزائر  ولبنان  والعراق 
معظم  االجمتايع-االقتصادي  اإلصالح  مطالب  أشعلت  فقد 
عىل  إىل حراكت  تتحول  أن  قبل  البلدان،  هذه  االحتجاجات يف 
مع  مفاوضات  أي  ورفض  النظام،  تغيري  إىل  تدعو  البلد  نطاق 
النظام احلايل. وهشدت دول أخرى مثل مرص واألردن موجات من 
االحتجاجات خالل هذا العام أيًضا. واكن هذا دلياًل عىل اسمترار 
من  وانطالًقا  بقيادة شعوهبا.  العربية،  املنطقة  التغيري يف  معلية 
هذا الواقع، رّكز راصد الفضاء املدين هذا العام عىل احلراكت 
املنطقة، وحتليل تطّورها واسرتاتيجياهتا  واملدنية يف  االجمتاعية 
والقمع  املدين  احلّي  تقلّص  ظل  يف  خاصة  تنظميها،  وطريقة 
املزتايد. وجيري تطوير العمل البحيث هلذا العام، من ناحية، للنظر 
يف الدور املتغري لملجمتع املدين يف ضوء هذا الواقع املتغري، ومن 
ناحية أخرى، إلنتاج مواد املنارصة القامئة عىل األدلة اليت تعكس 

واقع احلريات واملساحة املدنية املتاحة يف املنطقة.

http://www.civicspace.annd.org
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اإلنجازات الرئيسية
املشرتكة 	  التقارير  إلعداد  أعضاهئا  بدمع  الشبكة  قامت 

وصياغة رسائل املنارصة لملشاركة يف آليات األمم املتحدة 
الدوري  االستعراض  سميا  وال  اإلنسان،  حقوق  ملراقبة 
املفروضة  القيود  تزايد  مع   ،2019 العام  وخالل  الشامل. 
عىل املجمتع املدين يف العراق، جّشعت الشبكة معل املجمتع 
املدين العرايق، ودمعت املجموعات اليت تنظم خمتلف جهود 
نشاطات  لملشاركة يف  الوطين  املستوى  القدرات عىل  بناء 
أعضاء  مشاركة  التحديد  وجه  وعىل  جنيف،  يف  املنارصة 
الشبكة يف العراق يف أنشطة ما قبل الدورة وإثارهتم ملختلف 
املدين  الفضاء  بشأن  والتوصيات  اإلنسان  حقوق  انهتااكت 
واحلقوق االقتصادية واالجمتاعية ومحاية املدافعني عن حقوق 

اإلنسان.

ليغيّط 	  الشبكة  يف  املدين  املجمتع  راصد  توسيع  مت 
البحرين،  األردن،  العراق،  لبنان،  بلدان   10 حالًيا 
واملغرب موريتانيا،  تونس،  اجلزائر،  السودان،   مرص، 

)http://civicspace.annd.org( 

بدأ العمل التنسييق للدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل 	 
للبنان يف أواخر عام 2019، باجتاه تطوير بيانات مشرتكة 
وشاملة عن احلقوق االقتصادية واالجمتاعية واحلقوق املدنية 

والسياسية.

شاركت الشبكة يف أسبوع املساءلة العاملي 2019، حيث قامت 	 
منمظات  مساءلة  تدابري  حول  وبيانات  فيديو  مقاطع  بإنتاج 
أعضاهئا  بإرشاك  قامت  الشبكة، مكا  داخل  املدين  املجمتع 
لتطوير أداة خمترصة لتبادل أفضل املامرسات متوفرة باللغة 
االنلكيية بشأن مساءلة منمظات املجمتع املدين مع قضايا 

من األردن والعراق ولبنان. 
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بيانات تضامنية مع السودان بدأت الثورة السودانية يف أواخر . 1
عام 2018 وأطاحت بالرئيس البشري. وطوال العام 2019، واصل 
بيانات تضامنية تذكر  الوطين لإلصالح والتمنية إصدار  املعهد 
بأمهية النقل الفوري للسلطة إىل احلمك املدين، وتأسيس نظام 

دميقرايط حيرتم حقوق اإلنسان وحرياته ويعززها.

تضامًنا مع الثورة يف لبنان منذ ترشين الثاين نومفرب 2019، . 2
بدأت الشبكة بإصدار نرشات إخبارية عن الثورة اللبنانية، ُوّزعت 
املساحة  منصة  وعىل  العاملية  الشباكت  بني  واسع  نطاق  عىل 
السياسية  املستويات  عىل  حتديثات  نرشة  لك  وتقدم  املدنية. 
املطروحة،  القضايا  واالجمتاعية واالقتصادية، فضاًل عن حتليل 
واسرتداد  الدويل،  النقد  صندوق  ودور  الديون،  ذلك  يف  مبا 
تتوفر  احملتجني.  ضد  االنهتااكت  جانب  إىل  املهنوبة،  األموال 

النرشات عىل الرابطني التاليني، وباللغتني العربية واإلجنليية.

أبرز نشاطات ٢٠١٩
حلالة 	  الهشرية  التغطية  مع  سيفيكوس  مع  التعاون  اسمتر 

إدراج مرص يف الحئة  وقد مت  املنطقة،  املدنية يف  املساحة 
املراقبة.

يف 15 آذار- مارس 2019، وأثناء اعمتاد تقرير األردن يف 	 
االستعراض الدوري الشامل، صدر بيان شفوي يدعو األردن 
إىل تنفيذ التوصيات اليت قبلها بشأن تعزيز احلق يف حرية 
التعبري وااللزتام مبراجعة الترشيعات اليت تفرض قيوًدا غري 

رضورية وغري متناسبة عىل حرية التعبري.

تنظمي بالرشاكة مع أعضاء ورشاكء حمليني ورشة معل وطنية 	 
منمظات  ملناقشة رشااكت  بريوت  2019 يف  أكتوبر   2 يف 
 59 العمل  ورشة  حرض  املساحة.  وتقلص  املدين  املجمتع 
ممثلني  إىل  باإلضافة  املدين،  املجمتع  من  ونشطاء  خبريًا 
العامة ملناقشة واقع الفضاء املدين  عن الوزارات واإلدارات 
املجمتع  بني  الرشااكت  ومستقبل  ووضع  العامة  واحلريات 
املدين والقطاع العام يف ضوء القلق تدابري التقشف وتقليص 

الفضاء املدين.

خالل مراجعة جسالت حقوق اإلنسان يف مرص والعراق يف 	 
الدوري  لالستعراض  والثالثني  الرابعة  العمل  دورة مجموعة 
لتقدمي  العراق  يف  األعضاء  مع  الشبكة  تعاونت  الشامل، 
تقريرين، األول قّدم      عرًضا شاماًل للحقوق االقتصادية 
واالجمتاعية والثاين حبث يف مسألة املساحة املدنية بالتحديد. 
وبالنسبة إىل مرص، مت تقدمي مذّكرة مشرتكة مع سيفيكوس 

حول البيئة المتكينية متوفرين باللغة االنلكيية فقط.

مت إصدار بيانات تضامن مع مجموعات تطالب باإلصالحات 	 
والظمل  الفساد  وماكحفة  املدين  احلمك  إىل  السلطة  ونقل 

االجمتايع واملطالبة بتحوالت سياسية واجمتاعية.
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قصة نجاح
منمظات  رشااكت  حول  أكتوبر   2 معل  ورشة  نتاجئ  أظهرت 
ومن   ، التوصيات  صياغة  يف  خاصة  واسعة  مشاركة  املجمتع 
إنشاء جلنة متابعة لتطوير هذا العمل عىل املستوى الوطين. مكا 
عززت مشاركة ممثلني عن خمتلف الوزارات والواكالت اإلعالمية 
ومنمظات املجمتع املدين وغريها الروابط بني اجلهات الفاعلة يف 
الزتمت  وبالتايل،  اآلخرين.  املعنيني  وبني  وبيهنم  املدين  املجمتع 
املدين  املجمتع  منمظات  بني  والتعاون  التنسيق  بضامن  اللجنة 

اللبنانية من ناحية، ومع املعنيني اآلخرين من ناحية أخرى.



ربط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني 
لتحقيق التنمية المستدامة
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الجدوى
بالرشااكت  للتمنية  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  تؤمن 
السياسات  تغيري  ارتباط  ومع  للتغيري.  رئييس  كدافع  والتواصل 
الشبكة  ترى  والدويل،  اإلقليمي  بالسياق  الوطين  املستوى  عىل 
املختلفة،  السياسة  مستويات  التشبيك عىل  تستلزم  املنارصة  أن 
مع استخدام االسرتاتيجيات واملناجه املشرتكة. عىل هذا النحو، 
تشكيل  للتمنية  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  دمعت 
شباكت  إىل  وانضمت  واإلقلميية  الوطنية  والتحالفات  الشباكت 

عاملية مهمة ومؤثرة، ويه:

حتالف العدالة الرضيبية يف البلدان العربية، الذي أنشئ 
للحقوق  املركز املرصي  يف عام 2017 ويضم سبعة أعضاء مه 
االقتصادية واالجمتاعية، ومرصد احلقوق االجمتاعية واالقتصادية  
فلسطني املرصد ومركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية  
األردن، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجمتاعية، وشبكة 
امجلعوي   والفضاء  للتمنية،  احلكومية  غري  العربية  املنمظات 
إطار  التحالف  يشلك  السودانية.  التمنية  نداء  ومنمظة  املغرب، 
تواصل وتنسيق لتحقيق العدالة الرضيبية يف املنطقة العربية، من 
خالل االسرتاتيجيات وخطط العمل القامئة عىل املنارصة وإنتاج 
املعرفة والتنسيق وبناء القدرات عىل الصعيدين الوطين واإلقليمي. 
اجلانبية يف  النشاطات  من  عدًدا   2019 عام  التحالف يف  نّظم 
منتدى املجمتع املدين للسياسات خالل اجمتاع الربيع واالجمتاع 
لتدريب  باإلضافة  الدويل،  الدويل/البنك  النقد  لصندوق  السنوي 
املدين يف  املجمتع  الرضيبية ملنمظات  العدالة  دليل  مدّربني حول 

املنطقة العربية.

منّصة املجمتع املدين حول التمنية املستدامة، اليت أنشئت 
يف عام 2018 وتضم سبعة أعضاء مه منمظة الشفافية الدولية، 
املنمظة الدولية لملعوقني / املنطقة العربية، االحتاد العريب لنقابات 
للتدريب  العربية  املرأة  مركز  لملوئل،  الدويل  التحالف  العامل، 
وشبكة  االنتخابات،  لدميقراطية  العربية  والشبكة  والبحوث، 
املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية. يركز هذا املنرب عىل تنفيذ 
لملنارصة  املفتوحة  والقنوات  العربية  املنطقة  يف   2030 أجندة 
املهمتة  املتحدة  األمم  وواكالت  السياسات  صّناع   مع  والتفاعل 

بتنفيذ جدول األمعال.

مجموعة التفكري حول األجندة 2030 للتمنية املستدامة، 
العامل  شبكة  االجمتايع،  الراصد  تضم  مشرتكة  مبادرة  ويه 
غري  العربية  املنمظات  شبكة  العاملية،  السياسات  منتدى  الثالث، 
لعرص جديد، مجعية  النساء  مع  التمنية  بدائل  للتمنية،  احلكومية 
واملركز  العامة،  اخلدمة  لنقابات  العاملي  االحتاد  الدولية،  التمنية 
الرصد  مبادرة  وتستند  واالجمتاعية.  االقتصادية  للحقوق  الدويل 
يف  للتفكري  املدين  املجمتع  مجموعة  وحتليالت  جتارب  إىل  هذه 

يف  الشبكة  تهسم  الصدد،  هذا  ويف  العاملية.  التمنية  نظر  وجهات 
لتقيمي  الدورية  الضوء  تسليط  تقارير  ذلك  يف  مبا  عّدة،  خمرّجات 
تنفيذ األجندة 2030، ومساحات التحليل املشرتك، والتفكري وتطوير 
االسرتاتيجية لتعزيز دور املجمتع املدين /العاملي/ يف املنارصة حول 
السياسات، عىل سبيل املثال من خالل ورش العمل واالسرتاتيجيات 

واجمتاعات التواصل. 

التمنية،  فعالية  أجل  من  املدين  املجمتع  منمظات  رشاكة 
وهتدف لتعزيز التعاون بني أحصاب املصلحة يف التمنية عىل أساس 
املبادئ املشرتكة وجعلها أكرث فعالية. والرشاكة يه عبارة عن شبكة 
واملناطق  القطاعات  املدين من خمتلف  عاملية تضم منمظات املجمتع 
من حول العامل. وقد انضمت الشبكة، مع أعضاهئا ورشاكهئا، هلذه 
الرشاكة منذ انطالق مسار فعالية التمنية، وبالتايل، تقوم بتنسيق معل 
فعالية التمنية يف منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا، مكا تنخرط 
واملجموعة  املهاجرين،  الشباب،  مثل  القطاعية،  الرشاكة  دوائر  يف 
بالقطاع  اخلاصة  تلك  مثل  املختلفة  العمل  ويف مجموعات  النسوية، 
اخلاص والبيئة املواتية. ويشارك أعضاء ورشاكء الشبكة يف أمعال 
الرشاكة عىل خمتلف املستويات، وميّثلون الشبكة يف هيائهتا اإلدارية، 
ويشاركون يف مجمل جماالت املنارصة عىل املستوى الدويل. وفميا 
خيص املنارصة الدولية، تشارك رشاكة املجمتع املدين يف مسارات 
التعاون  أجل  من  العاملية  بالرشاكة  الصلة  ذات  وتلك   ،2030 أجندة 
اإلمنايئ الفعال، ومتويل التمنية، ومسارات  التعاون اإلمنايئ فميا بني 

بلدان اجلنوب، من بني أمور أخرى.

التحالف الدويل ملشاركة املواطنني /سيفيكوس/.  وهو حتالف 
املواطنني  لتعزيز معل  يسىع  عاملي  مدين  ونشطاء جممتع  منمظات 
امجلعيات  تواصل  ملجموعة  باإلضافة  العامل،  حول  املدين  واملجمتع 
الوطنية )AGNA(، ويه عبارة عن شبكة مضن سيفيكوس تتشلّك من 
املنمظات الوطنية واملنصات اإلقلميية، ويه ترّكز عىل تعزيز وزيادة 
التعاون عرب احلدود الوطنية واإلقلميية خللق فرص ذات مغزى للشباكت 
للعمل مًعا لملشاركة يف مؤسسات ومسارات احلومكة العاملية والتأثري 
للتمنية رشياًك  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  وُتعترب  علهيا. 
العربية، وتشارك باسمترار يف  أساسًيا يف املجموعتني يف املنطقة 
أنشطهتا لتعزيز معل الشبكة وحقوق اإلنسان والدميقراطية. ولرتسيخ 
هذه العضوية، عّينت سيفيكوس زميلة يف الشبكة ملّدة عامني ابتداء 

من 2018.

مكا تشارك شبكة املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية يف مجموعة 
معل  لدمع  عاملية  منصة  ويه   ،)A4SD( املستدامة  للتمنية  العمل 
املستدامة  للتمنية   2030 األجندة  لتطبيق  املدين  واملجمتع  املواطنني 
واتفاقية باريس بشأن تغرّي املناخ. يف العام 2019، دمعت الشبكة من 
خالل مجموعة العمل نشاط أعضاهئا يف موريتانيا الفاعل يف رصد 
األجندة 2030. ومت تنظمي ندوة عىل الويب، قامت خالهلا مديرة براجم 
للتمنية  العمل  ملجموعة  العاملي  واملنسق  بّزي  زهرة  األستاذة  الشبكة 



 شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنيمة

التقرير املرحيل ٢٠١٩

35

يف  الرئيسية  القضايا  بعرض  هيمنان  أويل  األستاذ  املستدامة 
 .)HPLF( التمنية املستدامة ومسار املنتدى السيايس رفيع املستوى
 وقد تلت الندوة اإللكرتونية حلقة نقاش وإعداد تقرير املجمتع املدين 

/متوفر يف اللغة الفرنسية/

واالجمتاعية  االقتصادية  ومن خالل عضويهتا يف شبكة احلقوق 
تشارك   ،)ETO( احلدود  عرب  االلزتامات  وكونسورتيوم  والثقافية، 
الشبكة يف اجلهود العاملية لزيادة الويع بتعزيز احلقوق االقتصادية 

واالجمتاعية للدول وااللزتامات عرب احلدود.

للتمنية يه عضو  العربية غري احلكومية  مكا أن شبكة املنمظات 
التجارة  منمظة  معل  يرصد  الذي  للبيع،  ليس  عاملنا  حتالف  يف 
العاملية وقراراهتا عىل احلقوق االقتصادية واالجمتاعية يف العامل 
 ،2019 عام  ويف  بالتحديد.  منًوا  األقل  والدول  النامية،  والدول 
شاركت الشبكة بنشاط يف التشبيك لملنارصة لتغيري قواعد منمظة 
التجارة احلالية واملتوقعة اليت حتد من فضاء السياسات التمنية 
 )MC12( يف البلدان ذات الصلة وخالل التحضري لملؤمتر الوزاري

يف 2020.
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اإلنجازات الرئيسية
يعد إنشاء شبكتني إقلمييتني، منصة التمنية املستدامة وائتالف 	 

العدالة الرضيبية يف املنطقة العربية من اإلجنازات الرئيسية 
يف االنضامم إىل جهود منمظات املجمتع املدين يف املنطقة 
حول عدد من املوضوعات واملسارات، واليت تتيح تبادل أفضل 
املوضوعات  حول  املفاهمي  تعميق  فرص  من  ومزيد  لملعرفة 

املطروحة.

مع 	  للتمنية  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  تعاونت 
الشباكت احمللية مثل /معلنا حقنا/ وشبكة حبوث السياسات 
حول الزنوح يف لبنان، إلتاحة املجال لالستفادة من املعلومات 

واملعرفة اليت تنتجها الشبكة وحلفاهئا.

الدوري 	  االستعراض  حول  التحالفات  بناء  الشبكة  دمعت 
التحالفات من  بناء  الشامل عىل املستوى الوطين، حيث أن 
أجل مراقبة حقوق اإلنسان هو مفتاح لضامن املشاركة الفعالة 
املراجعة  من  األوىل  الدورة  منذ  املدين.  املجمتع  ملجموعات 
ائتالًفا  الشبكة  قادت  لبنان،  يف   )UPR( الشاملة  الدورية 
يشارك يف املراقبة الشاملة، ويتألف من أكرث من 80 منمظة 
واحلقوق  واالجمتاعية  االقتصادية  احلقوق  عن  تقارير  تقدم 
املدنية والسياسية. ومن خالل املشاركة املسمترة لملعلومات، 
وتنظمي  العملية  حول  وموجزات  منتمظة  حتديثات  وتوفري 
التحالف  اسمترارية  الشبكة  تضمن  التشاور،  اجمتاعات 
ومشاركته يف مراقبة منتمظة. وحيث سيخضع لبنان ملراجعة 
الثالثة يف العام 2020، بدأت الشبكة يف يف الربع  للدورة 
أعضاء  مع  والتواصل  معل  خطة  بوضع   2019 من  األخري 
التحالف وتشكيل مجموعات معل متنوعة لتطوير 10 تقارير 

مواضيعية.

يف ختام منتدى املجمتع املدين املنعقد عشية القمة العربية 	 
موقًفا  املشاركون  وضع  واالجمتاعية،  االقتصادية  للتمنية 
جلهود  أسست  للقمة،  موجهة  رسائل  يتضّمن  مشرتاًك 
املنارصة الالحقة عىل املستوى اإلقليمي. توجهت التوصيات 
العرب  املسؤولني  إىل  اخلتامية  الوثيقة  يف  الواردة  الهنائية 
املجمتعني يف القمة يف 20 اكنون الثاين- يناير يف بريوت، 
جامعة  ومسؤويل  اللبنانية  اخلارجية  لوزارة  ورفعها  لبنان، 
الدول العربية واملنمظة العربية للتمنية اإلدارية /أرادو/. واألمم 
إنتاج  مت  ذلك،  عىل  عالوة  العربية.  املرأة  ومنمظة  املتحدة 
مقطع وملخص فيديو ونرشمها عىل موقع الشبكة ومنصات 
الوسائط االجمتاعية /يوتوب، تويرت، فيسبوك/ وأماكن أخرى.
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أبرز نشاطات ٢٠١٩
 تقارير تسليط الضوء

يف 2018 و2019، سامهت شبكة املنمظات العربية غري احلكومية 
للتمنية يف إعداد تقارير دورية تسلّط الضوء عىل األجندة 2030 
والعقبات اهليلكية يف تنفيذها، بالتعاون مع مجموعة التفكري حول 
التمنية املستدامة. ومشلت هذه املسامهة ثالثة تقارير وطنية تغيط 
مسار  وّفر  وقد  باالنلكيية/.  /متوفرين  وفلسطني  ولبنان  األردن 
عىل  وتبادهلا  التحالفات  لبناء  مهمة  فرًصا  التقارير  هذه  تطوير 
التقّدم احملرز  الشبكة يف رصد  الوطين. مكا شاركت  املستوى 
يف التنفيذ الوطين ألهداف التمنية املستدامة يف العامني 2018 
و2019، وقامت تقيمي التقارير الوطنية الطوعية من املنطقة، مبا يف 
ذلك البحرين وتونس ومعان وموريتانيا والعراق واجلزائر والكويت.

تقرير،  تطور تنفيذ أهداف التمنية املستدامة عىل املستوى الوطين 
2018

تقرير تطور تنفيذ أهداف التمنية املستدامة عىل املستوى الوطين 
2019 /ُينرش قريًبا/

منتديات وحوارات منمظات املجمتع املدين

منتدى املجمتع املدين عشية القمة االقتصادية واالجمتاعية العربية

10- 11 اكنون الثاين-يناير، بريوت، لبنان

املتحدة  األمم  وجلنة  الدولية  أوكسفام  منمظة  مع  بالرشاكة 
منصة  نمظت  /اإلسكوا/،  آسيا  لغريب  واالجمتاعية  االقتصادية 
املجمتع املدين حول التمنية املستدامة يف 10 و11 اكنون الثاين- 
الرابعة  العربية  القمة  قبيل  املدين  لملجمتع  منتدى   2019 يناير 
للتمنية االقتصادية واالجمتاعية. عقد املنتدى، الذي شارك فيه 90 
من ممثيل منمظات املجمتع املدين واخلرباء اإلقلمييني والدوليني، 
للتمنية  جديد  منوذج  التالية:  املواضيع  حول  تفاعلية  حوارات 
املستدامة القامئة عىل احلقوق، منوذج تمنية شامل يضمن العدالة 
االجمتاعية، والثقافة يف إطار منوذج التمنية والدولة التمنوية ودور 

املجمتع املدين يف التمنية.

اجمتاع منمظات املجمتع املدين عشية املنتدى العريب 
 للتمنية املستدامة 2019 

8 نيسان-أبريل 2019 - بريوت، لبنان

نمّظت منصة املجمتع املدين حول التمنية املستدامة املنتدى املدين 
الثاين حول التمنية املستدامة - يوم االثنني 8 أبريل 2019، قبيل 
املنتدى العريب للتمنية املستدامة 2019. وقد اجمتع أكرث من 60 
بريوت  يف  العريب  املدين  املجمتع  ونشطاء  خرباء  من  مشاراًك 
تركي  مع   ،2030 باألجندة  املتعلقة  التمنوية  السياسات  ملناقشة 
خاص عىل أهداف التمنية املستدامة 4، 8، 10، 13، 16، و17 

واملنتدى  املستوى  رفيع  السيايس  املنتدى  أجندة  مضن  املطروحة 
العريب للتمنية املستدامة.

تبىن املنتدى شعار /اخلروج من الصندوق/ هبدف البحث عن حلول 
للتحديات اليت نواجهها، واختمت أمعاله جبملة توصيات  غري تقليدية 
موجهة إىل املنتدى السيايس رفيع املستوى واملنتدى العريب للتمنية 
املستدامة، تناولت الالمساواة متعددة األوجه، واحلق يف التعلمي والعمل 
الالئق، والشفافية واحلمك الرشيد، واملجمتعات اآلمنة والوصول إىل 

العدالة، والرشااكت واملسارات لتحقيق أهداف التمنية املستدامة.

املنمظة العربية للتمنية اإلدارية

تنظمي  يف  للتمنية  احلكومية  غري  العربية  املنمظات  شبكة  سامهت 
 ،2019 العام  يف  اإلدارية  للتمنية  العربية  لملنمظة  السنوي  املؤمتر 
املناقشات اليت جرت يويم 17 و18  الشبكة يف  وقد شارك خرباء 
السنوي  املؤمتر  تناول  املغرب.  مراكش،  يف  أكتوبر   - األول  اكنون 
أجندة 2030 للتمنية املستدامة ورّكز عىل البنية التحتية الذكية لتحقيق 
يف  املشاركني  الشبكة  خرباء  اعمتد  وقد  املستدامة.  التمنية  أهداف 
املوضوع.  حول  اإلقلميية  واحلوارات  الشبكة  معل  عىل  مسامهاهتم 
ويوفر هذا احلدث الذي جيمع بني صانيع السياسات وواكالت األمم 
للتواصل  مهمة  مناسبة  املدين  املجمتع  الفاعلة يف  واجلهات  املتحدة 

واملنارصة.

املكتب اإلقليمي للدول العربية لربناجم األمم املتحدة اإلمنايئ

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربناجم  العربية  للدول  اإلقليمي  املكتب  نّظم 
)تقرير  للتمنية مشاورة حول  العربية غري احلكومية  وشبكة املنمظات 
التمنية البرشية العربية( املواطنة يف البلدان العربية بني 6 و7 اكنون 
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الرباجم  أمه  أحد  حول  الرشاكة  هذه  وّفرت  وقد   .2019 األول 
البحثية عىل مستوى املنطقة للشبكة وأعضاهئا فرصة مهمة للتأثري 
عىل توجهات السياسات واإلهسام يف مسار تطوير تقرير التمنية 
البرشية العربية اجلديد. تناول احلوار أوجه الالمساواة والتحديات 
اليت تواجه التمنية يف املنطقة. وشارك خرباء الشبكة يف مناقشات 
موضوعية، جاءت ردود الفعل علهيا من املؤلفني الرئيسيني للتقرير 
إجيابية للغاية واعُتربت فرصة حامسة لتوفري املداخالت ورفد معلية 

تطوير التقرير باملعرفة.

يف 2019، شاركت الشبكة يف ورشة معل التنوع والتضمني من 
إىل  باإلضافة  املسار،  يف  لملشاركة  متهيًدا  سيفيكوس،  تنظمي 
حضور اجمتاعات وأنشطة AGNA لكام اكن ذلك ممكًنا. شاركت 
الشبكة بنشاط يف أسبوع املساءلة العاملي، وهو أسبوع سنوي من 
امحلالت من تنظمي سيفيكوس لتعزيز سياسات املساءلة والشفافية 
الشبكة يف حمتوى  وسامهت  العامل.  يف  املدنية  املجمتعات  بني 
ومحالت وسائل التواصل االجمتايع من خالل اخنراط أعضاهئا 

ورشاكهئا وتبادل ممارسات املساءلة من املنطقة اكفة.

ومن خالل رشاكة املجمتع املدين لفعالية التمنية، شاركت الشبكة 
يف االجمتاع العايل املستوى حول فعالية التعاون من أجل التمنية، 

باإلضافة إىل اجمتاعات متويل التمنية يف 2019.

عالوة عىل ذلك، تشارك الشبكة يف خمتلف أمعال الرصد وإنتاج 
املعرفة اليت تروج هلا الرشاكة، وخاصة يف رصد رشااكت التمنية 
من منظور قامئ عىل احلقوق. ويشارك أعضاء الشبكة ورشاكؤها 
يف هذه املبادرات، ال سميا عند احلاجة لملداخالت من املستوى 
عىل  واألعضاء  الرشاكء  بني  ما  الشبكة  تربط  وهكذا،  الوطين. 
قام  مكا  الدويل.  املستوى  عىل  الرشاكة  ومع  الوطين  املستوى 
بعض رشاكء وأعضاء الشبكة بتنفيذ مشاريع خمتلفة مع الرشاكة، 
العاملي حلقوق اإلنسان وتعزيز فعالية التمنية عىل  متعلقة باليوم 

املستوى الوطين.
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قصة نجاح
قبيل انعقاد مقة جامعة الدول العربية واالحتاد األورويب يف رشم 
الشيخ يف شباط - فرباير 2019، أصدرت الشبكة مذكرة تلّخص 
 ،2019 مارس   27 ويف  املدين.  املجمتع  منمظات  منتدى  نتاجئ 
قام مسؤولو املفوضية األوروبية بإبالغ الشبكة بإحالة املذكرة إىل 
نائب رئيس املفوضية واملمثل السايم لالحتاد للشؤون اخلارجية 
والسياسة األمنية السيدة فيديرياك موغريين، ووعدوا برّد وشيك 
من موغرييين بعد اطالعها عىل النقاط اليت أثارهتا الشبكة عن 

كثب.

وقد ُدعيت أربعة خبريات ومتحدثات نساء من املنتدى لملشاركة 
عن  للحديث  العربية  قناة يب يب يس  )دنيانا( عىل  برناجم  يف 
األجندة 2030، وحتديًدا عن وضع التمنية يف السياقات احلالية 
يف املنطقة العربية واستعداد الدول لتنفيذ أهداف التمنية املستدامة 
واإلجراءات الرضيبية بالعالقة مع التمنية. مت بث املقابلة يف 18 

اكنون الثاين - يناير 2019.



التأثير على سياسات االتحاد األوروبي 
والمؤسسات المالية الدولية
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الجدوى
النامية، مبا يف ذلك املنطقة  البلدان  يرتبط صنع السياسات يف 
العربية، بالعوامل واجلهات الفاعلة العاملية واإلقلميية بشلك وثيق. 
بناء عىل ذلك، تؤكد شبكة املنمظات العربية غري احلكومية للتمنية 
االحتاد  مثل  العاملية  الفاعلة  اجلهات  عىل  التأثري  رضورة  عىل 
جهود  من  يتجزأ  ال  جكزء  الدولية  املالية  واملؤسسات  األورويب 

املنارصة.

تتابع الشبكة آثار سياسات االحتاد األورويب يف املنطقة منذ إطالق 
معلية برشلونة يف العام 1995 ومسار سياسة اجلوار األوروبية 
واملنارصة  الرصد  من خالل معليات  وتعمل،   ،2004 يف   )ENP(
واألوروبية  واإلقلميية  الوطنية  املؤسسية  املستويات  املبارشة عىل 
التعاون  مستويات  خمتلف  عىل  السياسات  متاسك  لضامن 
االتفاقيات  ذلك  يف  مبا  العربية،  واملنطقة  األورويب  االحتاد  بني 
اليت  والسياسات  التمنية  وسياسات  املساعدات  وآليات  التجارية 
ختدم السالم والدميقراطية واالستقرار االجمتايع واالقتصادي. 
إدارة احلوار  منذ 2018 يف كونسورتيوم  الشبكة  وقد اخنرطت 
املنظم مع االحتاد األورويب: جماالت، ما مسح هلا بتطوير معليات 
املنارصة والرصد مضن معلية استشارية بني أحصاب املصلحة 
القانون،  وسيادة  احلومكة  التالية:  األولويات  حول  املتعددين 
السياسات االقتصادية واحلوار االجمتايع، اهلجرة والتنقل، األمن 

وماكحفة اإلرهاب، املناخ، والشأن االجمتايع.

املتعلقة  املنارصة  جمال  ويف  البحيث  معلها  يف  الشبكة  ترى 
باملؤسسات املالية الدولية خياًرا اسرتاتيجًيا، نظًرا للتأثري الكبري 
لرباجمها وقروضها عىل احلقوق االجمتاعية واالقتصادية ملواطين 
املؤسسات  هذه  املزتايد عىل  االعمتاد  ظل  العربية، ويف  املنطقة 
يف اسرتاتيجيات اخلروج من األزمات من قبل عدة حكومات مثقلة 
تدابري  طوال معلها يف  الشبكة  نظرت  وقد  املنطقة.  بالديون يف 
املرشوطية والتقشف اليت يفرضها الصندوق وتأثريها عىل اإلنفاق 
االجمتايع وحقوق العمل واحلقوق البيئية والسياسات املالية بشلك 
خاص. يف السنوات القليلة املاضية، ازداد إرشاك املجمتع املدين 
وتشّعبت مواضيع النقاش، فقامت الشبكة يف العام 2019، إىل 
جانب معلها حول التقشف واملرشوطية، بتنظمي أنشطة املنارصة 
التغيري يف  وواقع  الصندوق  يفرضه  الذي  اهليلكي  التحول  حول 
المنوذج املعمتد، مثل التغيري يف التوحيد املايل الرتاجيع واألثر 

اجلندري للتقّشف.

اإلنجازات الرئيسية
حتّسن نويع يف املنارصة عىل مستوى املؤسسات املالية 	 

الوطنية  األوراق  من  مجموعة  إنتاج  خالل  من  الدولية، 
مواد  من  الرابعة  باملادة  املتعلقة  املشاورات  حول  واإلقلميية 
اتفاق صندوق النقد الدويل وتوفري نظرة إقلميية تستند إىل 

الدراسات الوطنية.

عززت الشبكة مشاركة منمظات املجمتع املدين يف متابعة 	 
السياسات  عىل  وآثارها  الدويل  النقد  صندوق  سياسات 
الوطنية من خالل توسيع دائرة الباحثني يف هذه السياسات 
مع  املبارشة  احلوارات  مشاركهتم يف  خالل  من  ورصدها، 

الصندوق.

أولوية 	  ذات  جديدة  موضوعات  اقرتاح  يف  الشبكة  حجنت 
الدويل،  النقد  صندوق  اعمتدها  اليت  بالسياسات  مرتبطة 
خيارات  تأثري  مدى  وأبرزت  والزراعة،  الغذاء  يف  اكحلق 

وتوصيات املؤسسات املالية الدولية علهيا.

مت تعزيز قنوات االتصال مع صندوق النقد الدويل من خالل 	 
االنضامم إىل مجموعة التنسيق للحوار بني منمظات املجمتع 
املدين واملشاركة الواسعة يف املشاورات اإلقلميية للصندوق.

االحتاد 	  مع  املنظم  احلوار  يف  الشبكة  مشاركة  تطّورت 
هذا  ينظم  الذي  جماالت  كونسورتيوم  خالل  من  األورويب 
احلوار منذ عام 2018، مما أتاح للشبكة املشاركة يف حتديد 

أولوياته.

اخنرطت الشبكة يف مسارات تشاورية مع االحتاد األورويب 	 
حول مجلة من قضايا السياسات )التجارة، األدوات اخلارجية، 
واملساعدة اإلمنائية(، باإلضافة إىل أنشطة املنارصة املتنوعة. 
فقامت منمظات املجمتع املدين من األردن وفلسطني ومرص 
بعرض وجهات نظرها وحتليالهتا فميا يتعلق بسياسة اجلوار 
والرشاكة مع االحتاد األورويب )مكا وّفرت الشبكة مداخالت 

حول أدوات المتويل اخلارجية لالحتاد(.
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أبرز نشاطات ٢٠١٩
المتويل  مؤسسات  وبراجم  سياسات  مراقبة  عىل  معلها  مضن 
العربية،  املنطقة  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  وتأثريها  الدولية 
بعنوان  االنلكيية(  باللغة  )متوفرة  ورقة سياسات  الشبكة  أنتجت 
"مراجعة وتوليف النظرة االقتصادية اإلقلميية لصندوق 

النقد الدويل 2018: السياسة املالية واالستمثار اخلاص للمنو 
الشامل"، بغرض الرد عىل توصيات السياسة العامة لصندوق النقد 
الدويل واليت مت عرضها يف أحدث التوقعات االقتصادية اإلقلميية 
)REO( املنشورة يف ترشين الثاين/نومفرب 2018. تناولت الورقة 
قضيتني اقتصاديتني رئيسيتني أثارهتام التوقعات: السياسة املالية 
للمنو الدامئ والشامل يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسىط، 
الرشق  منطقة  يف  الشامل  المنو  أجل  من  اخلاص  واالستمثار 
حول  التوصيات  تقدمي  إىل  باإلضافة  الوسىط،  وآسيا  األوسط 
القضايا اليت ينبيغ لصندوق النقد الدويل تعزيزها لتحقيق منو 

شامل وعادل ومستدام التمنية يف املنطقة.

 2019 املدين  املجمتع  سياسات  منتدى  يف  املشاركة 
أبريل   12-9 العامصة،  واشنطن  يف  الربيع  واجمتاعات 
اجلانبية  األحداث  من  عدد  يف  الشبكة  من  وفد  شارك   :2019
والتىق بأكرث من مدير تنفيذي لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

الذين يتولون مهام إقلميية وسياسية دولية.

تنظمي حدث جانيب حول "مراجعة وتوليف النظرة االقتصادية 	 
املالية  السياسة   :2018 الدويل  النقد  لصندوق  اإلقلميية 
ائتالف  مع  بالتعاون  الشامل"،  للمنو  اخلاص  واالستمثار 
الرشق  إدارة  العربية حبضور  املنطقة  الرضيبية يف  العدالة 

األوسط وآسيا الوسىط التابعة للصندوق.

املشاركة يف احلدث اجلانيب: "رضائب، رضائب، رضائب: 	 
رضائب  فرض  إىل  الدولية  املالية  املؤسسات  رواية  حتويل 
تنظمي  من  االجمتايع"،  النوع  ناحية  من  عادلة  تصاعدية 

التحالف العاملي للعدالة الرضيبية.

املشاركة يف اجمتاع املديرين التنفيذيني ملجموعة العمل.	 

املشاركة يف اجمتاع املدير التنفيذي للرشق األوسط ومشال 	 
إفريقيا يف صندوق النقد.

املدين  املجمتع  ملنتدى  السنوية  االجمتاعات  يف  املشاركة 
للسياسات 2019، يف واشنطن العامصة بني 15 و18 ترشين 
األول/أكتوبر 2019: شارك وفد من الشبكة يف كثري من األحداث 
اجلانبية والتىق بعدد من املديرين التنفيذيني لصندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل الذين يتولون مهمة إقلميية وسياسية دولية.

تنظمي حدث جانيب حول "صندوق النقد الدويل واحلق يف 	 
الغذاء: املرشوطية عىل األغذية والزراعة يف املنطقة العربية" 

والذي عرض نتاجئ البحث الذي أجراه رشاكء الشبكة وأعضاؤها 
 .2019 الغذاء  احلق يف  عن  العريب  الراصد  تقرير  سياق  يف 
سياسة  منتدى  يف  املوضوع  هذا  حداثة  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املجمتع املدين وقد اعمُتد يف العام 2019 لتسليط الضوء عىل 
مدى تأثري سياسات املؤسسات املالية الدولية يف املنطقة ورضورة 

حوار منمظات املجمتع املدين حوله.

املشاركة يف تنظمي احلدث اجلانيب: "إصالح مرشوطية صندوق 	 
النقد الدويل يف الوعد واملامرسة: ماذا تظهر األدلة؟" بالتعاون مع 
مركز سياسات التمنية العاملية جبامعة بوسطن، ومرشوع بريتون 

وودز، واالحتاد العاملي للنقابات، واالحتاد العريب للنقابات.

اجلوهر: 	  يف  "اخلوض  اجلانيب:  احلدث  تنظمي  يف  املشاركة 
ممارسة  يف  الدويل  النقد  صندوق  طريقة  يف  التفكري  إعادة 
مع  بالتعاون  اجلندرية"،  الالمساواة  ملعاجلة  التجارية  األمعال 
ومرشوع  أوكسفام،  واالجمتاعية،  االقتصادية  احلقوق  شبكة 

بريتون وودز.

املشاركة يف تنظمي احلدث اجلانيب: "صندوق النقد الدويل وعدم 	 
اهليلكي"،  والتحول  اهليلكية  التعديالت  بني  التوترات  املساواة: 
بالتعاون مع أعضاء مجموعة التفكري حول أجندة 2030 للتمنية 
االقتصادية  احلقوق  حتالف  الدولية،  التمنية  )مجعية  املستدامة 
العامل  شبكة  العاملية،  السياسة  منتدى   ،DAWN واالجمتاعية، 

الثالث، والراصد االجمتايع(.
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تنظمي ورشة معل مواضيعية حول السياسات االقتصادية واحلوار 
 ،2019 نيسان/أبريل   7-6 اجلنويب،  اجلوار  االجمتايع يف 
السياسات  حول  املواضيعية  العمل  ورشة  تأيت  لبنان.،  بريوت، 
خسة  من  سلسلة  مضن   2019 االجمتايع  واحلوار  االقتصادية 
اجمتاعات ُتعقد سنوًيا يف سياق جماالت، يركز لك مهنا عىل أولوية 
خمتلفة حتددها معلية احلوار املنظم. أما ورشة معل 2019، جفمعت 
36 من ممثيل وخرباء منمظات املجمتع املدين من اجلوار اجلنويب، 
األوروبية  اجلوار  لسياسة  واالستمثار  التجارة  ركزوا عىل سياسات 
وتأثريها عىل احلقوق االقتصادية واالجمتاعية وحقوق اإلنسان بشلك 
عام يف املنطقة. أتيحت لملشاركني خالل هذين اليومني فرصة لتعميق 

النقاشات حول املوضوعات التالية:

اإلطار العام لعالقة االحتاد األورويب باجلوار اجلنويب وإىل أي 	 
مدى يؤثر اإلطار احلايل عىل فعالية التعاون اإلقليمي والتمنية 

املستدامة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطين.

سياساته 	  عىل  وتأثريها  األورويب  االحتاد  سياسات  متاسك 
اخلارجية - وحتديدًا تلك اليت تؤثر عىل اجلوار اجلنويب.

أدوات حترير التجارة اليت يروج هلا االحتاد األورويب يف املنطقة 	 
األوروبية  االستمثار  من خالل خطة   - العربية  االنتفاضات  بعد 
واتفاقيات التجارة احلرة العميقة والشاملة )DCFTA(، مع دراسة 

تأثريها عىل احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والبيئية.

دول 	  يف  املدين  لملجمتع  المتكينية  البيئة  عىل  الرشاكة  تأثري 
اجلوار اجلنويب، من خالل توفري نظرة نقدية عىل خارطة طريق 

الدولة األوروبية لملشاركة مع املجمتع املدين.

االحتاد 	  سياسات  يف  اخلاص  للقطاع  املتنايم  الدور  تأثري 
األورويب اإلمنائية ومدى احرتامه ملعايري حقوق اإلنسان.

الرابط للوثيقة اخلتامية.	 



حول  ملجاالت  الثاين  اجلنويب  اجلوار  اجمتاع  تنظمي 
 ،2019 أيلول/سبمترب   4-3 اجلنويب،  اجلوار  سياسات 

تونس، تونس

ُعقد اجمتاع اجلوار اجلنويب الثاين ملجاالت حول سياسات اجلوار 
العامصة،  تونس  يف   ،2019 أيلول/سبمترب  و4   3 يف  اجلنويب 
حبضور 90 ممثاًل عن منمظات املجمتع املدين من اجلوار اجلنويب 
األورويب. واكن من  السيايس مع االحتاد  املنخرطني يف احلوار 
بني احلارضين ممثلون عن النقابات العاملية واحلراكت االجمتاعية 

ومنمظات الشباب والنساء ومنمظات حقوق اإلنسان والتمنية.

ملنمظات  مساحة  اليومني،  مدار  عىل  انعقد  الذي  االجمتاع،  وّفر 
املستويات  عىل  التطورات  ملناقشة  املنطقة  يف  املدين  املجمتع 
الدولية واإلقلميية والوطنية وتأثرياهتا وحتديد األولويات والتوصيات 
الرئيسية املتعلقة بسياسات االحتاد األورويب يف املنطقة، باإلضافة 
منتدى  إىل  ذلك  بعد  التوصيات  توجيه  مت  أعاله.  املذكورة  لتلك 
بروكسل املدين الثاين الذي انعقد يف 2-3 اكنون األول/ديمسرب 
2019، حيث أتيح املجال ملنمظات املجمتع مناقشهتا مع املفوضية 
األوروبية وممثلني متخصصني رفييع املستوى يف DG NEAR للك 

أولوية.

الرابط للوثيقة اخلتامية.




