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حول آلية أعداد التقرير: 

يعتــر إنشــاء اللجنــة الوطنيــة متعــددة الجوانــب مبثابــة آليــة مؤسســية وهــو أمــر حيــوي إلجــراء حــوارات وطنيــة شــاملة وتشــاركية 
ــاً  ــى نهج ــا تتبن ــي عندم ــدور التحوي ــزز ال ــة ان تع ــذه اآللي ــأن ه ــن ش ــتدامة. وم ــة املس ــق التنمي ــو تحقي ــدم نح ــد التق ــفافة ولرص وش
ــل  ــاالت العم ــة( ومج ــية والثقافي ــة والسياس ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــتدامة )االجتامعي ــة املس ــة للتنمي ــاد الخمس ــذ االبع ــاً يأخ متكام
الرئيســية التــي حددتهــا خطــة عمــل 2030 يف الديباجــة ويف االعــان الســيايس الســيام لجهــة توطــن الخطــة واالهــداف. وقــد لعبــت 
اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة يف لبنــان دوراً يف جمــع املعلومــات مــن الــوزارات واالدارات العامــة املمثلــة فيهــا، 
واجتمعــت مــرة واحــدة بعــد تشــكيلها، فشــكلت مجموعــات عمــل وإجــرت مشــاورات مــع املجتمــع املــدين يف املناطــق، ولكــن الحــوار 
الوطنــي بــن االطــراف املكونــة للجنــة مل يجــر بالقــدر الــكايف لــي يبنــى التقريــر عــى اساســه. ومل تبــذل اللجنــة الجهــد الــكايف 

إلطــاع الــرأي العــام واملجتمــع املــدين عــى هــذا املســار ومضمونــه قبــل ارســاله اىل االمــم املتحــدة بصيغتــه النهائيــة.

يف منهجية التقرير: 

اعتمــد التقريــر مقاربــة قطاعيــة ونهجــاً مجتــزءاً، بــدل مــن أن يدمــج بــن أركان التنميــة املســتدامة، واقتــر إعــداده عــى النظــر إىل كل 
جانــب مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف ضــوء اســراتيجيات وخطــط الــوزارات املعنيــة كل عــى حــدة. وكان مــن االجــدى أن تســعى 
اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة إىل دمــج األبعــاد االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والسياســية والثقافيــة للتنميــة يف 
خطــاب التنميــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، تســتمر اللجنــة يف عمليــة التقييــم الكمــي مــن خــال قــراءة متقاطعــة ملختلــف االســراتيجيات/

الخطط/الرامــج املســتهدفة قصــرة األجــل وأهــداف التنميــة املســتدامة الـــ17. وهــذا ال يعكــس ملكيــة وطنيــة للموضــوع وال يقــدم 
ــة  ــى املقارب ــوم ع ــي تق ــاً والت ــة وطني ــتدامة اململوك ــاملة واملس ــراتيجية الش ــاب االس ــة غي ــة يف معالج ــة متقدم ــوة إيجابي خط

الحقوقيــة وبالرشاكــة والتشــاور مــع مؤسســات املجتمــع املــدين.

شــارك لبنــان يف مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة يف املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى 2018، وبنــاء عليــه تقــّدم بتقريــره 

املرحــي بشــأن تحقيــق التنميــة املســتدامة يف جلســة تخللهــا »أســئلة وأجوبــة« مبقــر االمــم املتحــدة يف نيويــورك بتاريــخ 

18 متوز/يوليــو 2018.

يعتــر مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة مناســبة لتعزيــز الحــوار الوطنــي وضــامن املشــاركة الفعالــة للمواطنــن، كــام ميكنــه أن 
ــة  ــة الوطني ــر املراجع ــداد تقري ــار اع ــة يف مس ــة اللبناني ــعت الحكوم ــد س ــة. لق ــاءلة املتبادل ــفافية واملس ــز الش ــة لتعزي ــون منص يك
الطوعيــة األول للبنــان اىل توفــر مشــاركة مختلــف االطــراف املعنيــة، اال انهــا مل تعطــي الحــوار القــدر الــكايف مــن اإلهتــامم ألخــذ 
وجهــة نظــر مختلــف االطــراف مبــا فيهــا املجتمــع املــدين بشــكل عــام. فقــد اقتــر التقريــر عــى املقاربــة الكميّــة ألهــداف التنميــة 
املســتدامة مــن دون تقييــم أثــر التحديــات الكثــرة االخــرى جــراء تعهــدات لبنــان امــام الجهــات املانحــة الســيام صنــدوق النقــد الــدويل 
بتطبيــق التدابــر التقشــفية لتخفيــض العجــز يف املاليــة العامــة مــن 10% اىل 5%، والتــي تؤثــر حتــام عــى قدرتــه عــى انجــاز االهــداف.

تــأيت هــذه التعليقــات مبثابــة مســاهمة لتطويــر الحــوار حــول التجانــس بــن التعهــدات الدوليــة التي التــزم بها لبنــان أمام املؤسســات 
الدوليــة والجهــات املانحــة مــن جهــة وتحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة والعدالــة االجتامعية واملســاواة من جهــة ثانية:

ــم  ــؤّدي إىل تفاق ــا ي ــو، م ــّوض النم ــف يق ــد أن التقّش ــو. بي ــتولّد النم ــة س ــة، وأن الثق ــد الثق ــف يولّ ــدون أن التقّش يعتق

الوضــع املــايل للحكومــة، أو أو عــى األقــل يولّــد تحّســناً دون املســتوى الــذي يعــد بــه املدافعــون عــن التقّشــف. ويف 

ــن، تُقــوَّض الثقــة، وتنطلــق دّوامــة انحداريــة. الحالتَ

جوزف ستيغلتز: االزمة االيديولوجية للرأسالية الغربية: 17 أيلول/سبتمرب 2011



مبســتوى  يتعلــق  فيــا 

أهــداف  وحالــة  التقــدم 

املســتدامة  التنميــة 

عــر:  الســبعة 

ــاغ  ــرد اإلب ــة. إن مج ــات الحقيقي ــس التحدي ــة ال تعك ــؤرشات جزئي ــايئ مل ــار انتق ــع اختي ــازات م ــول اإلنج ــة ح ــورة ايجابي ــر ص ــّدم التقري يق
الكمــي عــن التقــدم املحــرز يتغــاىض عــن األســباب الجذريــة لعــدم املســاواة والظلــم، فضــاً عــن مســألة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات 
األساســية والقــدرة عــى تحمــل تكلفتهــا بالنســبة للفئــات الهّشــة. إن النظــرة التقييميــة إىل القضايــا عينهــا باســتخدام النهــج القائــم 

عــى الحقــوق مــن شــأنه أن يكشــف مــا أُهمــل يف النهــج األول. 

-فعى سبيل املثال، مبا يتعلق بالهدف 3 من أهداف التنمية املستدامة )الصحة(، 
يعــرف التقريــر بوجــود قنــوات تقديــم متعــددة للخدمــات، لكنــه ال يأخــذ يف االعتبــار أن الخدمــات الصحيــة الخاصــة ال تــزال مكلفــة 
للغايــة بالنســبة  لغالبيــة الســكان، فكيــف بالنســبة اىل الاجئــن الفلســطينين والســورين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فضــا عــن القيــود 
املوضوعــة امــام هــذه الفئــات يف ســوق العمــل. وباملثــل، فــإن تبنــي »شــكل مــن أشــكال التأمــن الصحــي« ال يعنــي بالــرورة تحقيــق 
ــل  ــن العم ــن ع ــة والعاطل ــخاص ذوي اإلعاق ــنن واألش ــل املس ــا، مث ــكان ضعف ــات الس ــر فئ ــث أن أك ــاملة«؛ حي ــة الش ــة الصحي »التغطي
ــم  ــة نظ ــار تغطي ــارج إط ــون خ ــمي، ال يزال ــر الرس ــاع غ ــون يف القط ــن يعمل ــم مم ــن وغره ــن واملزارع ــن والاجئ ــامل املهاجري والع

ــمية.  ــة الرس ــة االجتامعي الحامي

-أما يف التعليم )الهدف الرابع(، 

ــي تحد  ــإن فجوة الجودة بین التعلیم العام والخاص يف لبنان ه ــاً، ف ــان. مث ــع لبن ــع وض ــب م ــة وال تتناس ــارة بدائي ــؤرشات املخت ــإن امل ف
قديــم، لم یتم التعامل معھ حتی يف األوقات التــي مل تكــن فيهــا االســتجابة االنســانية يف األولویة. واملشــكات التــي يعــاين منهــا 
القطــاع تتعلـّـق بتدهــور نظــام ومناهــج التعليــم عــى نطــاق واســع ويف كل املســتويات، هــذا باإلضافــة إىل األزمــة التــي يعــاين منهــا 

القطــاع الخــاص بســبب ارتفــاع األكاف، والتــي تــؤّدي إىل حــاالت مــن الــرف التعّســفي وإغــاق مــدارس. 

-وبالنسبة للفقر،

 هنــاك غيــاب للسياســات االجتامعيــة الفّعالــة للقضــاء عــى الفقــر، وقــد تــم عــرض نجاحــات مل تتحقــق فعليــاً بالنســبة لرنامــج اســتهداف 
األرس الفقــرة. كــام مل يجــر أي تقــّدم يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة وقــد تــم اتخــاذ إجــراءات رضيبيــة مؤخــراً تزيــد الفجــوة بــن األغنيــاء 

والفقــراء اىل جانــب انهــا تزيــد الفقــراء فقــرا وتهميشــا. 

-أّما بالنسبة للبيئة، 

ــاطئ  ــامم بالش ــدم االهت ــك ع ــا يف ذل ــتويات، مب ــع املس ــى جمي ــّوث ع ــات وتل ــة نفاي ــن أزم ــع وم ــور فظي ــن تده ــاين م ــع يع فالوض
ــر.  ــره التقري ــا مل يذك ــذا م ــه، وه وخصخصت

-من ناحية أخرى، 

بينــام ال ميكــن التقليــل مــن أهميــة تأثــرات اســتضافة الاجئــن الســورين والفلســطينين مــن ســوريا يف البــاد، فــإن النظــر إىل معيقــات 
ــار  ــن االفتق ــاه ع ــل االنتب ــاهم يف تحوي ــط يس ــورية فق ــة الس ــال األزم ــن خ ــتدامة م ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــدف م ــدم يف كل ه التق
ــات  ــة والسياس ــة واملنهجي ــاكل البنيوي ــى املش ــوء ع ــليط الض ــت بتس ــورية قام ــة الس ــوق، فاألزم ــى الحق ــة ع ــات القامئ إىل السياس
واالســراتيجيات الوطنيــة يف لبنــان وتســببت يف تفاقمهــا، هــذا باإلضافــة إىل مخاطــر خطــاب التحريــض والكراهيــة الــذي يحّمــل الاجئــن 

وزر األزمــة وأعبــاء أخطــاء التعامــل مــع املوضــوع وإىل عــدم إحــراز أي تقــدم يف ظــروف الاجئــن وحقوقهــم. 

-كا  بالنسبة للهدف الخامس )املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة(، 

ــا تدعــم املشــاركة السياســية للنســاء يف  ــاك فجــوات ومنهــا عــدم وجــود كوت ــزال هن رغــم »التقــدم النســبي« الــذي تــم عرضــه، ال ي
ــة  ــة الهشاش ــة إىل مضاعف ــزي إضاف ــية التميي ــون الجنس ــة قان ــات نتيج ــاء اللبناني ــة للنس ــة الكامل ــق املواطن ــوة تحقي ــع، وفج الترشي
ــات  ــات والعام ــاء الاجئ ــتهدف النس ــة تس ــة واضح ــراءات حامي ــود إج ــدم وج ــكل وع ــر املهي ــاع غ ــاء يف القط ــدى النس ــة ل االقتصادي

املهاجــرات.



فيــا يتعلــق مبركزيــة خطــة 

يف  الرأســايل  االســتثار 

التنمويــة: الرؤيــة 

ميكــن قــراءة تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة كجهــد إضــايف لإلعــان عــن خطــة االســتثامر الرأســاميل يف لبنــان ورؤيــة االســتقرار 
والنمــو والتوظيــف املقدمــة يف مؤمتــر ســيدر CEDRE، التــي ال تعــدو كونهــا قامئــة مــن املشــاريع، وليــس خطــة متكاملــة باملعنــى 
املتعــارف عليــه، يبــدو أنــه تــم إعدادهــا عــى عجــل تحــت ضغــط املجتمــع الــدويل، وغابــت عنهــا العمليــة التشــاورية الفعالــة )وهــذا 

ميكــن قولــه أيضــاً عــن خطــة ماكينــزي الحاليــة(. وســتكون للخطــة بالتأكيــد تأثــرات إمنائيــة ولكنهــا ليســت بالــرورة كلهــا إيجابيــة. 
يف الواقــع، ومبــا أن لبنــان قــام منــذ فــرة طويلــة بتنفيــذ سياســات اقتصاديــة ليراليــة جديــدة، فــإن خطــة االســتثامر الرأســاميل ال توفــر 
رؤيــة بديلــة لتعزيــز القطاعــات اإلنتاجيــة ذات القيمــة املضافــة، وبالتــايل ال ميكــن اعتبارهــا أداة رئيســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة. 
فهــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى الــرشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص، والتــي مــن املرجــح أن تكــون تكلفتهــا مقنعــة بالديــن العــام 

)حيــث الديــن العــام الحــايل إىل الناتــج املحــي اإلجــاميل يصــل إىل نســبة 150%( ، وكجــزء مــن خطــة تقشــف أوســع. 

باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن أن يتــم تنفيــذ خطــة االســتثامر الرأســاميل جنبــاً إىل جنــب مــع تدابــر التقشــف األخــرى، مبــا يف 
ذلــك تخفيضــات عــى املعاشــات التقاعديــة ورواتــب موظفــي القطــاع العــام، التــي ســيكون لهــا تأثــر ضــار عــى العــامل والســكان بشــكل 

. م عا

ــامت  ــبكة املنظ ــة؟. ش ــدان العربي ــدين يف البل ــع امل ــامت املجتم ــا دور منظ ــة: م ــل التنمي ــة متوي ــه فعالي ــي تواج ــات الت ــا. 2017. التحدي ــة عب  1.  زين
1lxfyADx.dpbs.sthash#606=http://www.annd.org/arabic/itemId.php?itemId للتنميــة،  الحكوميــة  غــر  العربيــة 

فيــا يتعلــق بوســائل 

التنفيــذ: 

يعــرف تقريــر املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة بتحديــات العجــز وبــطء النمــو االقتصــادي يف لبنان ويؤكــد االلتــزام بالرشاكات مــع املجتمع 
الــدويل لتمويــل التنميــة مــن خــال التمويــل امليــّر ومــوارد القطــاع الخــاص. لكنــه ال يأخــذ بعــن االعتبــار تاريــخ متويــل التنميــة يف 
لبنــان1،  وتحديــات التنميــة الناجمــة عنــه. ويف الواقــع، اختــارت البــاد لفــرة طويلــة متويــل التنميــة مــن خــال املــوارد املاليــة الخارجيــة، 

وهــي التحويــات واالســتثامرات األجنبيــة. وقــد أدى هــذا النهــج إىل تقليــص فجــوة التمويــل ولكنــه كان ذو تأثــر إمنــايئ محــدود. 
عــى ســبيل املثــال، فــإن التحويــات تدعــم الكثــر مــن اإلنفــاق االســتهايك لــأرس اللبنانيــة، ال ســيام يف الصحــة والتعليــم، ولكــن مــع 
تأثــر تضخمــي، وهــي ترتبــط بهجــرة العقــول ومحدوديــة خلــق فــرص العمــل للعــامل املهــرة. ومل يســاهم االســتثامر األجنبــي الخــاص 
يف التنميــة االقتصاديــة، حيــث تــم توجيهــه بشــكل عــام إىل العقــارات أكــر مــن القطاعــات اإلنتاجيــة، وبالتــايل مــع الحــد األدىن مــن 

املكاســب اإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل. 
وباملثــل، يظــل متويــل الديــون قضيــة رئيســية، حيــث تذهــب أكــر مــن نصــف إيــرادات الخزينــة لخدمــة الديــن العــام، وتبقــى النفقــات 
االجتامعيــة دون املســتوى املطلــوب وال تنفــق عــى االبــواب االكــر اهميــة وأثــرا. عــاوة عــى ذلــك، ففــي حــن أن املســاعدات التــي 
ــة  ــة امللكي ــة ومحدودي ــة للتنمي ــود رؤي ــدم وج ــإن ع ــرورة، ف ــر بال ــا ال تظه ــوب أو أنه ــن املطل ــة ع ــزال منخفض ــا ال ت ــد به ــم التعه ت
ــة ال  ــة الطوعي ــة الوطني ــر املراجع ــإن تقري ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة املعون ــامن فعالي ــى ض ــود ع ــن القي ــد م ــع مزي ــاءلة تض ــف املس وضع

يعالــج هــذه التحديــات الهيكليــة وال يقــدم اســراتيجية وسياســات مــع جــدول أعــامل للتغيــر. 
ــط  ــاه رب ــان باتج ــات يف لبن ــة السياس ــة ملراجع ــاك أولوي ــتدامة، وهن ــة املس ــق التنمي ــياً يف تحقي ــراً أساس ــذ أم ــائل التنفي ــر وس تعت
االقــراض بأهــداف التنميــة املحــددة يف أجنــدة التنميــة اململوكــة وطنيــا يف املقــام األول وإنشــاء آليــات لفعاليــة املعونــة والركيز 
كذلــك عــى اســتخدام الرائــب كمصــدر مهــم للتمويــل املســتدام، وضــامن دوره يف إعــادة التوزيــع وتشــجيع األنشــطة االقتصاديــة 

املنتجــة. 
يف هــذا الســياق، مل تتنــاول الحكومــة اللبنانيــة أيــة مــؤرشات قيــاس »نوعيــة«، توضــح لنــا مــن خالهــا مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات 
تنفيذيــة )سياســاتية(، وترشيعيــة، وقانونيــة، خصوصــا يف مــدى تأثــر املجتمــع املــدين يف صياغــة التقريــر ومشــاركته يف تنفيــذ 
األهــداف وإزالــة العقبــات القانونيــة التــي تحــد مــن مشــاركته الفعالــة يف مراقبــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. كــام مل يتــم 
تقديــم مــؤرشات قيــاس حــول اإلجــراءات والخطــوات التــي تــم اتخاذهــا يف تخطــي العقبــات والتحديــات، خاصــة فيــام يتعلــق بقضيــة 

إدارة األرايض واألمــاك العامــة وخلــق فــرص العمــل الئــق.



ممثلــن  ملشــاركة  بالنســبة 

يف  املــدين  املجتمــع  عــن 

إعــداد التقريــر

ــارك  ــي، ش ــر الطوع ــول التقري ــات ح ــم االجتامع ــر وتنظي ــداد التقاري ــنة يف إع ــن س ــر م ــذ أك ــدين من ــع امل ــن املجتم ــات م ــادرت هيئ ب
فيهــا عــدد كبــر مــن األخصائيــن والخــراء وممثلــن عــن بعــض االدارات العامــة املعنيــة، وقــد متــت دعــوة اللجنــة الوطنيــة للمشــاركة. 
إال أن املســار الحكومــي مل يأخــذ هــذه املبــادرات يف عــن االعتبــار عــى النحــو املطلــوب. وقــد ورد يف املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة 
الحاليــة أن اللجنة الوطنية ألهــداف التنمية املستدامة تتضّمــن ممثلــن من املجتمع املدين والقطاع الخاص بهــدف ضامن الشمولية 
خال املســارات االستشارية. ومــع ذلــك، فقــد غابــت املعايــر املحــددة الختيــار الــرشكاء املمثلــن يف اللجنــة الوطنيــة. فينبغــي وضــع 

معايــر اختيــار مفتوحــة ونزيهــة وشــفافة لضــامن قيــام اللجنــة الوطنيــة بــدور رقــايب واستشــاري مســتقل وفعــال. 
ومــن ناحيــة أخــرى، يف حــن ميكــن اعتبــار العديــد مــن املشــاورات التــي نظمتهــا اللجنــة، والتــي تــم الرويــج لهــا يف تقريــر املراجعــة 
الوطنيــة الطوعيــة، كمناســبة لزيــادة الوعــي عــى املســتوى الوطنــي، نظــراً للقيــود الهيكليــة عــى املشــاركة الدميقراطيــة يف 
لبنــان، كان مــن األحــرى اســتخدامها لتوجيــه مخــاوف أصحــاب املصلحــة املتنوعــة إىل مســتوى صنــع السياســات بشــكل مبــارش. فــإن 
ــدين يف  ــع امل ــأن املجتم ــن ش ــت م ــذ قلل ــتوى التنفي ــى مس ــم ع ــن ث ــات وم ــد التحدي ــتوى تحدي ــى مس ــرت ع ــي ج ــاورات الت املش
توفــر أجنــدة بديلــة وتحويليــة. وهكــذا، ينبغــي للجنــة الوطنيــة أن تفــّر التوصيــات املقرحــة بعنايــة وأن تعترهــا مكونــات رئيســية 
ــتقاليته  ــامن اس ــدين وض ــع امل ــة للمجتم ــة وآمن ــة متكيني ــز بيئ ــي تعزي ــذ. وينبغ ــم والتنفي ــط والتصمي ــق يف التخطي ــة طري لخريط
وتعزيــز املشــاركة املدنيــة، باتخــاذ تدابــر ترشيعيــة فعالــة يف مــا يتعلــق بالحــق يف الوصــول إىل املعلومــات وحريــة التعبــر. إضافة 
إىل ذلــك، ينبغــي أن تكــون املســاءلة املتبادلــة بــن جميــع الجهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص، مبثابــة أولويــة قصــوى، 

بالنظــر إىل أن الفســاد وانعــدام الشــفافية ال يــزاالن ميثــان تحديــاً رئيســياً.

ــات  ــن منظ ــة م ــتغل مجموع ــة، تس ــة الطوعي ــة الوطني ــر املراجع ــية لتقري ــام الرئيس ــى األقس ــات ع ــذه املالحظ ــوء ه يف ض

ــار مســار املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة كخطــوة  ــان هــذه املناســبة لدعــوة الحكومــة اللبنانيــة العتب املجتمــع املــدين يف لبن

ــس اإلرادة  ــب أن تنعك ــتدامة. ويج ــة املس ــات التنمي ــول تحدي ــفاف ح ــاريك وش ــامل وتش ــي ش ــوار وطن ــة ح ــاه عملي أوىل باتج

ــتوى  ــى املس ــر ع ــرار تداب ــة وإق ــاع/ات للمتابع ــن اجت ــوزاري وتعي ــان ال ــتدامة يف البي ــة املس ــق التنمي ــية لتحقي السياس

الوطنــي لضــان التخطيــط املتكامــل ألركان التنميــة املســتدامة الخمــس وتوطــن جــدول أعــال 2030 يف خطــة تنميــة وطنيــة 

ــة. ــن دون ماطل م

املنظات املوقعة: 

شبكة املنظامت العربية غر الحكومية للتنمية
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

ألف – تحرك لحقوق اإلنسان 
التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين 

مجموعة االبحاث والتدريب للعمل التنموي
منظمة أبعاد 

جمعية عمل تنموي با حدود – نبع
الحركة اإلجتامعية

املعهد العريب لحقوق اإلنسان – لبنان 
شبكة حقوق األرض والسكن

املرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفن
جمعية تنظيم األرسة للعمل عى التنمية ومتكن االرسة

جمعية النجدة االجتامعية
املنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )حقوق(


