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تمهيد

من نحن

نحن املنظمات واألفراد الواردة أسماؤهم يف نهاية هذا البيان،

يران/يونيــو 2022 للّتباحــث يف كيفيــة توســيع تغطيــة احلمايــة االجتماعيــة يف  بعــد أن اجتمعنــا يف بــروت وعــر اإلنرتنــت يف 30 حز
املنطقــة العربيــة يف أوقــات األزمــات،

وبعــد أن ناقشــنا احلاجــة إىل تعــاون أوثــق لســد الفجــوات يف العمــل مــن أجــل نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل يف املنطقــة، وبعــد أن 
يــة واألولويــات، توصلنــا إىل توافــق واســع بشــأن املفاهيــم الرئيســية واملقاربــات واألســس العلمية/النظر

نعيــد التأكيــد عــى مضمــون بيــان املنتــدى الــوزاري حــول »مســتقبل احلمايــة االجتماعيــة يف املنطقــة العربيــة: بنــاء رؤيــة لواقــع مــا 
ــاء عليــه واســتخدامه ملســاءلة احلكومــات  بعــد كوفيــد19-« الــذي تــم تبنيــه يف 30 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2021، ونســى إىل البن

املوقعــة عليــه واملســؤولة عــن تطبيقــه،

كمــا نؤكــد اعتمادنــا توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أرضيــات احلمايــة االجتماعيــة لعــام 2012 )رقــم 202( الــي ترتكــز عــى 
املبــادئ املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة للضمــان االجتمــايع )املعايــر الدنيــا( لعــام 1952 )رقــم 102(، 

نقر بما ييل:

املبدأ األول

نحــن جماعــة تمــّرس ومعرفــة تعمــل عــى احلمايــة االجتماعيــة يف املنطقــة العربيــة؛ ويه جماعــة منبثقــة عن املجموعــات املوجودة 
ــة منســقة وتحــاول جاهــداً لتحويــل ازدواجيــة اجلهــود إىل  ــا وتســى لتطويرهــا وتقويتهــا وتوســيع قاعدتهــا؛ جماعــة ذات رؤي حالي
حــوار وتبــادل ورشاكات وتعــاون مــن أجــل توحيــد القــوى وإحــداث تأثــر أقــوى، ومــن ثــم تحقيــق أهدافنــا املشــرتكة املنشــودة يف 

نهايــة املطــاف.

املبدأ الثاين

تتمثل مهمتنا املشرتكة بوصفنا جماعة ممارسة ومعرفة يف:

إنتــاج ونــرش املعرفــة حــول احلمايــة االجتماعيــة يف املنطقــة العربيــة؛ عــى أن تكــون هــذه املعرفــة قائمــة عــى األدلــة العلميــة 	 
وموجهــة يف نفــس الوقــت نحــو تغيــر السياســات العامــة؛ وأن تكــون معرفــة منتجــة محليــاً ونابعــة مــن أرض واقــع الســياقات 

قيــد الــدرس، ويعتمــد إنتاُجهــا عــى منهجيــة متنوعــة ومتعــددة التخصصــات وعــى مقاربــة متعــددة اللغــات.

تأييــد ومنــارصة نتائــج البحــوث ومــا يرتتــب عليهــا مــن توصيــات سياســاتية عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة 	 
والعامليــة عــر قنــوات التأييــد واملنــارصة القائمــة وكذلــك اجلديدة/املبتكــرة منهــا.

االســتفادة مــن التالقــح املتبــادل بــن املناطــق اجلغرافيــة املختلفــة، بمــا يف ذلــك بــن بلــدان اجلنــوب وبــن اجلنــوب والشــمال 	 
وكذلــك بــن بلــدان الشــمال، ومــن آليــات املنــارصة الدوليــة مثــل تلــك الــي توفرهــا املؤسســات املاليــة الدوليــة واملنظمــات 

ــة واإلقليميــة. الدولي

https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Declaration for SP Ministerial Forum - Final Formatted %28EN%29__1.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
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ــة االجتماعيــة، وهــو مــا يتمثــل يف رفــع وعيهــم وبنــاء قدراتهــم وخلــق 	  يــف اجلمهــور العــام بحقوقهــم ومفاهيــم احلماي تعر
يــز الرسديــة  لديهــم مجموعــة واضحــة مــن املطالــب املتعلقــة باحلمايــة االجتماعيــة، ممــا يســاهم يف تشــكيل الــرأي العــام وتعز

العامــة يف هــذا الصــدد.

ــة واألحــزاب السياســية والعمــل اجلمــايع عــى نطــاق 	  ي ــة واالتحــادات التجار ــات العمالي ــة والنقاب حشــد احلــركات االجتماعي
الناشــطن  قــدرات  وبنــاء  الــويع  يــادة  ز بإصالحــات احلمايــة االجتماعيــة. ويشــمل ذلــك  املتعلقــة  القضايــا  أوســع بشــأن 
املجتمعيــن الشــباب والباحثــن ومنظمــات املجتمــع املــدين، ال ســّيما الصغرة/القاعديــة منهــا، وتزويدهــم بنتائــج البحــوث 

السياســاتية. والتوصيــات 

املبدأ الثالث 

تعمل جماعة التمّرس واملعرفة اخلاصة بنا وفقاً للركائز األساسية التالية:

نلــزم باملشــاركة يف مســاحة مســتمرة للحــوار يف مــا بيننــا – ســواء عــر اإلنرتنيــت أو شــخصياً - مــن أجــل تبــادل األفــكار ونتائــج 	 
البحــوث والتطــورات والتحديــات واألولويــات والفــرص وقصــص النجــاح والــدروس املســتفادة وأفضــل املمارســات.

نوافــق عــى البنــاء عــى هــذا البيــان مــن أجــل التــاليق - إىل أقــى حــد ممكــن - تجــاه رسديــة وخطــاب وفهــم وقضيــة وتحليــل 	 
مشــرتكن، مــع احــرتام هويــات وآراء بعضنــا البعــض واالســتفادة مــن القيمــة الــي يضيفهــا اختالفنــا.

النظــر 	  ووجهــات  واملقاربــات  والتخصصــات  البحــث  بأســاليب  يتعلــق  مــا  يف  اختالفاتنــا  مــن  االســتفادة  أهميــة  نــدرك 
تكاملنــا. يــز  تعز يف  أعمالنــا،  ملمارســة  املتنوعــة  والطــرق  واأليديولوجيــات 

يــة وأفقيــة ومرنــة للســماح باالســتقاللية واالســتباقية، مــع إدراكنــا لالعتمــاد املتبــادل بــن منظماتنا. 	  اخرتنــا آليــة تنســيق ال مركز
يمكــن أن يتطــور مســتوى نضجنــا اهليــكيل مــع تقــدم الوقــت بنــاًء عــى األفــق املتوقعــة مــن قبــل الغالبيــة العظمــى ألعضــاء 

جماعتنا.

نتفهــم أهميــة الثقــة والشــفافية وتقســيم األدوار ومراحــل تطورنــا كجماعــة واحــرتام وكاالت وامتيــازات ومجــاالت تخصــص 	 
بعضنــا البعــض مــن أجــل اســتدامة رشاكتنــا.

نؤكــد أن هدفنــا املشــرتك هــو محــور رشاكتنــا وليــس أي فرد/منظمــة منــا، وأنــه ال ينبــي ألحــد التحــدث نيابــة عــن اآلخــر، وال 	 
ينبــي ألحــد أن يعيــق تقــدم عمــل اجلماعــة.
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أجندتنا حول احلماية االجتماعية 

املبدأ الرابع

إن مقاربتنــا للحمايــة االجتماعيــة قائمــة عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان. لذلــك، فإننــا نعتــر احلمايــة االجتماعيــة املســؤولية الرئيســية 
للدولــة، ومظهــراً مــن مظاهــر العقــود االجتماعيــة الــي تربــط املواطنــن واملقيمــن بدوهلــم. وعليــه، فنحــن نرفــض نهــج املســاعدات 
اإلنســانية إزاء احلمايــة االجتماعيــة الــذي يعتــر األخــرة آليــة مســاعدة أو خدمــة يف املقــام األول، مّمــا يعــي أنــه ال يمكــن التنبــؤ 
بهــا بالنســبة للســكان. ونــّر عــى أنــه مــن واجــب جميــع اجلهــات الفاعلــة الــي تقــدم املســاعدات اإلنســانية يف أوقــات األزمــات 
والطــوارئ، وال ســيما املنظمــات غــر احلكوميــة املحليــة والوطنيــة والدوليــة ووكاالت األمــم املتحــدة واالتحــاد الــدويل جلمعيــات 
الصليــب األحمــر واهلــالل األحمــر واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، فضــاًل عــن اجلهــات الفاعلــة اخلاصــة والقطــاع اخلــاص، ضمــان 
أن تكــون املســاعدات الــي يقدمونهــا مكملــة ملخططــات احلمايــة االجتماعيــة القائمــة، وأن تندمــج معهــا تمامــاً حيثمــا أمكــن، وأن 
تشــمل املســتفيدين املســتبعدين مــن مخططــات احلمايــة االجتماعيــة القائمــة. ونــدرك أيضــاً أن ملقدمــي اخلدمــات اإلنســانية دوراً 
يف الدعــوة إىل توفــر حمايــة اجتماعيــة شــاملة تســتند إىل مبــادئ حقــوق اإلنســان، عندمــا تكــون غــر قــادرة عــى تطبيــق نمــوذج 

تدخالتهــا كمــا ندعــو لــه.

املبدأ اخلامس

نتطلــع إىل أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة مــع أرضيــات حمايــة اجتماعيــة توفــر ضمانــات أساســية لألمــان االجتمــايع جلميــع 
املقيمــن، وليــس للمواطنــن فقــط، بغــض النظــر عمــا إذا كان بإمكانهــم املســاهمة أم ال ]التغطيــة األفقيــة[. تســى هــذه 
الضمانــات - كحــد أدىن - إىل تأمــن حصــول جميــع األشــخاص، بمــا فيهــم املحتاجــن، عــى الرعايــة الصحيــة األساســية وتأمــن 
يــة.  الدخــل األســايس خــالل كافــة مراحــل حياتهــم، واللذيــن يكفــالن معــاً الوصــول الفعــال إىل الســلع واخلدمــات الــي تعــد رضور
يتوفــر عنــر ضمــان الدخــل يف أرضيــات احلمايــة االجتماعيــة مــن خــالل املنــح االجتماعيــة جلميــع األشــخاص الذيــن يواجهــون 
طــوارئ أثنــاء دورة احليــاة مثــل األطفــال ومــن هــم يف ســن العمــل وكبــار الســن، فضــاًل عــن أولئــك الذيــن يواجهــون مخاطــر 
اجتماعيــة مختلفــة ويعانــون مــن التهميــش واهلشاشــة االجتماعيــن. يجــب أن تكــون أرضيــات احلمايــة االجتماعيــة، الــي ال 
تنطــوي يف معظمهــا عــى اشــرتاكات أو مســاهمات، مصحوبــة بالتأمــن االجتمــايع اإللزامــي ومزايــا الضمــان االجتمــايع ذات 
املســتويات اآلمنــة ألولئــك الذيــن يمكنهــم املســاهمة، وبتأمــن اختياري/طــويع بمســتويات أمــان أعــى بموجــب اللوائــح احلكوميــة 

ــة[. ــة العمودي ــه ]التغطي ــه ويســتطيعون تحمــل تكلفت ملــن يحتاجــون إلي

املبدأ السادس

ندعــو إىل إنشــاء أنظمــة حمايــة اجتماعيــة فعالــة وشــاملة ومســتدامة؛ ومــن أجــل ذلــك، تحتــاج دولنــا إىل تجديــد أنظمتنــا احلاليــة 
لــي تتمكــن مــن بنــاء بنيــة تحتيــة صلبــة )قانونيــة، ومؤسســاتية، وبرنامجيــة، إخل( تســمح لنــا بتوســيع احلمايــة االجتماعيــة لتشــمل 
املهمشــن واملتخلفــن عــن الركــب، ســواء أكان ذلــك بســبب نقــص البيانــات )البيانــات الكليــة أو اجلزئيــة املصنفــة، وبيانــات التعــداد 
الســكاين، والســجالت االجتماعيــة املوحــدة( أو التهميــش واالســتبعاد يف أنظمــة التســليم/التوصيل أو االســتبعاد املتعّمــد مــن 
األطــر القانونيــة أو حــى االســتبعاد الــذايت. فغالبــاً مــا يؤثــر االســتبعاد عــى األشــكال النموذجيــة للضعــف واهلشاشــة االجتماعيــن، 
واألشــكال اجلديــدة منهمــا أو األشــكال الــي تنشــأ مــع أزمــات معينــة، وكذلــك األشــكال غــر املرئيــة مــن اهلشاشــة والــي يمكــن أن 

نجدهــا يف مختلــف النظــم البيئيــة املهمشــة/النائية يف بلداننــا.
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املبدأ السابع

نؤمــن بــأن أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة ليســت كافيــة يف حــد ذاتهــا لتحقيــق املســاواة والعدالــة االجتماعيــة. نحــن بحاجــة إىل نمــاذج 
اقتصاديــة وتنمويــة جديدة/بديلــة تلــزم بجميــع ركائــز وأهــداف أجنــدة 2030/أهــداف التنميــة املســتدامة للعــام 2030، حيــث 
تكــون جميــع السياســات العامــة واألطــر القانونيــة عادلــة وتســتجيب ملختلــف أشــكال اهلشاشــة االجتماعيــة. وعندئــذ فقــط يمكــن 
ألنظمــة احلمايــة االجتماعيــة الــي ننشــدها أن تكــون متكاملــة بمــا فيــه الكفايــة، وبالتــايل فعالــة. ويجــب أيضــاً التفكــر يف احلمايــة 

االجتماعيــة يف ضــوء جميــع ركائز/أهــداف األجنــدة التنمويــة.

املبدأ الثامن

يمكــن للرامــج الراميــة إىل خلــق فــرص العمــل وتنشــيط العمالــة وبرامــج شــبكة األمــان االجتمــايع مثــل التحويــالت النقديــة، 
واملســاعدات الغذائيــة، والترعــات العينيــة، بدورهــا، أن تكــون مكّملــة فقــط ألنظمــة احلمايــة االجتماعيــة الشــاملة الــي نطمــح 
إليهــا، ال ســيما يف أوقــات األزمــات، ملســاعدة أولئــك األكــر تــرراً عــى التكّيــف برسعــة أكــر إىل أن تحــدث التعديــالت يف األســعار 

واألجــور.

املبدأ التاسع

يــع الداخــيل للــروة واملــوارد العامــة بــداًل  يجــب أن يتــم تمويــل أنظمــة احلمايــة االجتماعيــة املنشــودة أساســاً مــن خــالل إعــادة التوز
مــن مجــرد االكتفــاء بالديــون الســيادية أو أن تكــون يه املصــدر الرئيــي للتمويــل، ســواء أكانــت خارجيــة أم حــى محليــة. وعندمــا 
يــي لعــبء الديــون بــن مختلــف الطبقــات  يــع العــادل والتدر يــاً، يجــب أن يضمــن هيكلــه مــا يــيل: 1( التوز يكــون الَديــن رضور
االجتماعية/فئــات الدخــل؛ 2( أال يكــون معــرساً أو ممتــداً إىل حــد كبــر بــن األجيــال؛ 3( وأال يعيــق االســتدامة املاليــة العامــة. 
بعبــارة أخــرى، نحتــاج إىل اعتمــاد مخططــات تمويليــة تلــزم بمبــادئ فعاليــة التنميــة وتتفــق مــع هــذا البيــان بشــأن »برنامــج عمــل 

أديــس أبابــا« لتمويــل التنميــة.

تتضمــن خيــارات التمويــل، بحســب الســياق املعــي، مــا يــيل: إعــادة تخصيــص النفقــات العامــة أو إعــادة ترتيــب أولوياتهــا أو 	 
يجيــاً للمخططــات املمولــة مــن احلكومة/الرائــب، واعتمــاد تخفيضــات أصــول  يــادة اإليــرادات الريبيــة تدر ترشــيدها، وز

الديــون أو فوائــد الديــون، ومــا إىل ذلــك.

يــادة حجــم هــذه املــوارد أوال بفــرض رضائــب عــى بعــض أشــكال الــروة 	  يــع املــوارد املاليــة العامــة، يمكــن ز قبــل إعــادة توز
يــة( وكذلــك  الشــخصية وبعــض الــرشكات الكــرى غــر اخلاضعــة للريبــة )مثــل رضيبــة األربــاح الرأســمالية والريبــة العقار
مــن خــالل وقــف التدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة واالحتيــال عــى الرائــب وتجنبهــا والتهــرب مــن دفعهــا وآليــات تحصيــل 

يــة واختــالس املــوارد العامــة وتبديدهــا بســبب الفســاد. الرائــب الضعيفــة واحلوافــز الريبيــة غــر الرور

تمويــل الضمــان االجتمــايع الشــامل ليغطــي اجلميــع دون اســتثناء هــو عمليــة تنقســم إىل شــطرين: 1( املخططــات غــر 	 
القائمــة عــى االشــرتاكات/املمولة مــن الرائــب الــي تســمح بإدمــاج العاطلــن عــن العمــل، ورشائــح الســكان األكــر فقــراً، 
والعمالــة غــر الرســمية، والالجئــن، وغرهــم؛ 2( اإليــرادات القائمــة عــى االشــرتاكات، عــى غــرار نمــوذج »دولــة الرفــاه« 
يــع الداخــيل للــروة بــن الســكان الذيــن يعيشــون حاليــاً، حيــث يســاهم العاملــون يف تمويــل العاطلــن عــن  إلعــادة التوز

العمــل، ويســاهم األغنيــاء يف تمويــل الفقــراء – وكال الشــطرين ينبثقــان مــن مفهــوم التمويــل التضامــي.

https://www.annd.org/en/publications/details/civil-society-response-to-ffd-elements-paper
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املبدأ العارش

يــد مــن الدراســات حــول االقتصــاد الســيايس للحمايــة االجتماعيــة يف املنطقــة العربيــة، وكيــف يمكــن ســد  ثمــة رضورة للمز
الفجــوة بــن السياســات العامــة واملمارســات السياســية. إن التغيــر الــذي نطمــح إليــه عــى مســتوى نظــم احلمايــة االجتماعيــة هــو 
تغيــر جــذري ألنــه ينطــوي عــى إصالحــات هيكليــة يف النمــاذج االقتصاديــة والتنمويــة ويف نهــج الــدول تجــاه العدالــة االجتماعيــة. 
ــإرادة سياســية لتحســن الوضــع الراهــن. وبمــا أن  ــه يتطلــب إحــداث تغيــرٍ ســيايسٍّ جــديٍّ مقــرتٍن ب ــايل، فــإن مــا نهــدف إلي وبالت
هــذه املســرة طموحــة للغايــة وطويلــة األجــل، فنحــن بحاجــة إىل التفكــر يف كيفيــة إجــراء اإلصالحــات السياســاتية الالزمــة بشــكل 
يــي واعتمــاد اخلطــوات الصغــرة ولكــن املســتدامة الالزمــة عــى املــدى القصــر واملتوســط. واألســئلة الــي تنــدرج تحــت هــذا  تدر

اإلطــار تشــمل مــا يــيل:

هل التغير ممكن بالفعل من الداخل؟	 

يــز التفاوتــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 	  مــا هــو دور املؤسســات املاليــة الدوليــة ومجتمــع املانحــن الدوليــن يف تعز
القائمــة يف بلداننــا؟ وكيــف نعــزز املســاءلة والــرشاكات بــن هــذه اجلهــات الفاعلــة؟

ما هو دور الدولة؟ - إسقاط تارييخ من املايض إىل احلارض. ماذا نريد من الدولة؟	 

يــز 	  كيــف نتغلــب عــى حكوماتنــا الضعيفــة )حينمــا وجــدت( واحلوكمــة الضعيفــة واملؤسســات العامــة الضعيفــة مــن أجــل تعز
رؤيتنــا اخلاصــة بأنظمــة احلمايــة االجتماعيــة العربيــة، ويه رؤيــة تتمحــور حــول الدولــة وتقــاد مــن قبلهــا ؟

مــا يه آليــات وأطــر التنفيــذ الديمقراطيــة والتشــاركية الــي نحتــاج إليهــا؟ ومــا يه آليــات الشــفافية واملســاءلة، وعمليــات 	 
املتابعــة والرصــد والتقييــم، والتحــوالت نحــو احلكومــة اإللكرتونيــة واحلكومــة املفتوحــة الــي نحتــاج إليهــا؟

مــا يه اخلطــوط السياســية احلمــراء الــي تؤثــر عــى قــرارات دولنــا يف مــا يتعلــق بمــن يجــب تضمينــه أم ال، ومــا يه أشــكال 	 
الضمــان االجتمــايع الــي يجــب تفعيلهــا أو إبقاؤهــا معطلــة؟ وكيــف ُيمكــن التغلــب عــى هــذه اخلطــوط احلمــراء؟

يــن القــوى وديناميــات الســلطة اهليكليــة املواطنــن مــن العمليــات الديمقراطيــة ومســارات صنــع القــرار؟ 	  كيــف تســتبعد مواز
]تحليــل متعــدد اجلوانــب[

مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه املحســوبية واألحــزاب السياســية واملنظمــات القائمــة عــى أســاس ديــي؟ وكيــف تمنــع هــذه 	 
تكــون قضية/مســألة عامــة؟ اجلهات/العنــارص احلمايــة االجتماعيــة مــن أن 

ارتبــاط رؤيتنــا للحمايــة االجتماعيــة بالديمقراطيــة االجتماعيــة، واملســاومة السياســية واملنافســة، والسياســات 	  مــا مــدى 
التنازعيــة، ومفهــوم الِســلم األهــيل؟

املبدأ احلادي عرش

ثمة رضورة للرجوع إىل ودراسة علم االجتماع السيايس الذي ُبنيت عليه تصورات احلماية االجتماعية، وذلك من خالل:

رصد وتوثيق وتحليل احلركات االجتماعية/ الناشطية املجتمعية املتعلقة باحلماية االجتماعية.	 

العمــل مــع هــذه احلــركات االجتماعيــة ودعمهــا وتعبئتهــا عنــد اإلمــكان، ومــن ضمنهــا النقابــات العماليــة واالتحــادات 	 
منهــا(. والبديلة/املســتقلة  )التقليديــة  السياســية  واألحــزاب  يــة  التجار
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العمــل مــع »حلفــاء املهمشــن« وتعبئتهــم، وتشــكيل رسديــة مطلبيــة عامــة ومســاحة مســتمرة للحــوار ومنظومــة للرشاكــة 	 
والتعاون.

ــز احلــق يف احلشــد والتنظيــم، وتأســيس منظومــة للعمــل اجلمــايع عــى نطــاق أوســع حيــث تكــون املجتمعــات املتأثــرة 	  ي تعز
ــادة احلــركات االجتماعيــة الشــعبية/القاعدية. قــادرة عــى التعبــر عــن نفســها مبــارشة و قي

فهم كيفية االستفادة من اللحظات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.	 

فهــم واقــرتاح ســبل للتغلــب عــى أدوات الثــورة املضــادة الــي أدت إىل االنهيــار االجتمــايع ومــا ينجــم عنــه مــن جمــود 	 
اجتمــايع عطــل قــدرة الشــعوب عــى االحتجــاج يف الــدول العربيــة. وتشــمل هــذه األدوات االســرتاتيجيات غــر املرئيــة واخلبيثــة 

الــي تنتهجهــا األنظمــة احلاكمــة والــي مــن غــر املمكــن اإلشــارة إليهــا ومعاجلتهــا مبــارشة.

فهم الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم.	 

دراســة طــرق تســييس الشــعوب وإعــادة زمــام السياســات إليهــم حــى يصبحــوا هــم صانــي القــرار ويقتــر دور احلكومــات 	 
فقــط عــى تنفيــذ قراراتهــم.

املبدأ الثاين عرش

ثمــة رضورة لســد الفجــوة بــن البحــوث العلميــة األساســية )بمــا يف ذلــك البحــوث القائمــة عــى العمــل البحــي نفســه( وبحــوث 
السياســات العامــة واملتمرســن. ذلــك فضــاًل عــن التفكــر يف الســبل الكفيلــة باســتقاللية منهجياتنــا البحثيــة عــن منهجيــات االنتــداب 
وتوطــن إنتــاج املعرفــة لدينــا لتحقيــق نتائــج أكــر واقعيــة. ويســمح ذلــك أيضــاً بتوســيع نطــاق املناقشــة بشــأن احلمايــة االجتماعيــة 
ــر اخلــراء، وباجلمــع بــن هــؤالء اخلــراء واملتمرســن والفئــات املهمشة/املســتهدفة نفســها، ممــا َيِعــد بإحــداث  إىل مــا يتجــاوز دوائ

تأثــر أقــوى.

يــف اهلشاشــة االجتماعيــة فحســب، بــل إىل التفكــر أيضــاً يف طــرق جديــدة لقياســها ومــؤرشات 	  لســنا بحاجــة إىل إعــادة تعر
قيــاس كميــة جديــدة تخاطــب كل مــن صانــي السياســات والفئــات املســتضعفة عــى حــد ســواء.

يتعــن علينــا أن نــي التحديــات العديــدة الــي تنبــع مــن املجتمعــات اهلشــة نفســها، مثــل الوصــم االجتمــايع الــذي تتعــرض 	 
ــون  ــن يحاول ــاد، ممــا أدى إىل انعــدام الثقــة مــن جانبهــا تجــاه الباحثــن واملتمرســن الذي ــات، واســتغالهلا املعت ــه تلــك الفئ ل
مســاعدتها، وإقصــاء هــذه الفئــات ألنفســها مــن مختلــف عمليــات إنتــاج املعرفــة وصنــع السياســات العامــة، ومــا إىل ذلــك.

ــا اهليكليــة( وبحــوث املتمرســن 	  يتعــن علينــا دراســة أفضــل الطــرق للجمــع بــن البحــث العلمــي )الــروري ملعاجلــة القضاي
)ذات األهميــة الزمنيــة واآلنيــة الكبــرة(، وربــط هــذا التحليــل بوتــرة النــرش )مــا يتــم نــرشه ومــى( وبطبيعــة الكتــاب والقــراء 

)مــن يكتــب مــاذا، ومــن يقــرأ مــاذا(.

يتعــن علينــا التفكــر يف الســبل الالزمــة ملعاجلــة النقــص يف البيانــات )عــى املســتوين اجلــزيئ والــكيل، وضعــف التصنيــف، وغيــاب 	 
يــن األخــرة يف قواعــد بيانــات منظمــة، وعــدم إمكانيــة الوصــول إليهــا أو يف الوقــت املناســب(. يــة البيانــات، وعــدم تخز مركز

يــع فيمــا يتصــل بأنظمــة 	  يتعــن علينــا التفكــر يف آليــات االســتهداف البديلــة ووضــع رشوط/معايــر واضحــة وموضوعيــة للتوز
التأمــن  عــى  االجتماعيــة، ومــا مقدارهــا، ومــن يحصــل  املســاعدات  عــى  )مــن يحصــل  الشــاملة  االجتماعيــة  احلمايــة 

االجتمــايع، ومــا إىل ذلــك(.
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*** f.alshami@arab-reform.net نرحب بالتعليقات واملالحظات عى هذا البيان. يرىج إرسال تعليقاتكم واقرتاحاتكم إىل ***

املبدأ الثالث عرش

ــات الوطنيــة، ومــع مراعــاة خصوصيــات كل ســياق، واألزمــات، والتحقيــق  ــا بمــا يتمــاىش مــع األولوي نــدرك رضورة تنفيــذ أجندتن
ــوارد املختلفــة. يــي لألهــداف، والقــدرات وامل التدر

mailto:f.alshami%40arab-reform.net?subject=
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اإلمضاءات 
األسماء مدرجة بحسب الرتتيب األبجدي 

املنظمات
االتحاد اللبناين لألشخاص املعّوقني حركياً 

إنكفاضة - تونس

إنماء - السودان

تحالف آراب واتش

درج ميديا - لبنان

شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية

الفضاء اجلمعوي - املغرب

مبادرة اإلصالح العريب

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية

مبادرة سياسات الغد - لبنان

مجلس شؤون الرشق األوسط وشمال إفريقيا “فورمينا”

مخرب السياسات الديمقراطية االجتماعية - تونس

مدى مرص

املرصد اللبناين حلقوق العمال واملوظفني

مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي - اليمن 

املركز السوري لبحوث السياسات

مركز العلوم االجتماعية لألبحاث واألعمال 

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية – األردن

معهد األصفري للمجتمع املدين واملواطنة يف اجلامعة األمريكية يف بريوت

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت

 املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية

املنتدى العريب حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 منظمة أوكسفام يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا 

منظمة تموز للتنمية االجتماعية - العراق 

منظمة نداء للتنمية – السودان
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األفراد
إحسان بابكر يوسف جميل، مديرة برنامج يف منظمة 

نداء للتنمية - السودان

أحمد إدريس إسماعيل حامد، باحث سوداين يف علم 
االجتماع واألنروبولوجيا يف معهد الدوحة للدراسات 

العليا

أحمد عيل األحصب، باحث ومحارض يمي 

أحمد عيل، باحث يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة 
اوهايو

أديب نعمه، خبر إقليمي يف التنمية والسياسات 
االجتماعية ومحاربة الفقر

أسامة عبد الرحمن ابو بكر، باحث سيايس سوداين 
ومدير مركز ابحاث احلكم الراشد وبناء القدرات 

إسالم أحمد، باحث مرصي، كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية يف جامعة القاهرة

آمال قرامي، أستاذة وخبرة تونسية يف املساواة 
ية اجلندر

آمنة سماري، محامية وباحثة تونسية يف حقوق 
اإلنسان واجلندر والعدالة االنتقالية

يان، خبر توني يف العدالة الريبية  أمني بوز

أنس احلسناوي، خبر مغريب يف قضايا فعالية التنمية 

أيوب املزنيل، باحث توني يف العدالة االجتماعية 
واالقتصادية، كولدج اوف يوروب

ية برشى سامر يوسف، باحثة ومعيدة سور

بشري عصمت، أستاذ جامي فخري وخبر يف احلماية 
االجتماعية

بول البرييت فينياز، باحث يف حّل الزناعات والسالم، 
ومسؤول االتصاالت واإلعالم يف املعهد األورويب للبحر 

األبيض املتوسط - يورومسكو

بولس مقديس، أستاذ يف االقتصاد يف جامعة أوتاوا

تيمو اليني، محامي مختص يف قضايا حقوق اإلنسان 
وناشط حقويق

جاد مزهر، باحث لبناين يف السياسات العامة والتنمية

جوزيف باحوط، مدير مركز عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة األمركية يف بروت

جيف جاي، خبر إقليمي يف األمن اإلنساين

حاتم بن رمضان، رئيس املنظمة املتوسطية للتنمية 
املستدامة وحقوق اإلنسان

حسني عبد الفتاح محمد قاسم، عضو يف جمعية 
األمم املتحدة يف مر   

خالد صالح حنفي محمود قطب، خبر مري يف 
التعليم والسوسيولوجيا 

خولة كزناري، خبرة تونسية يف اإلدماج االجتمايع 
والرعاية الصحية وإدارة املياه

دانة حالوي، صحفية ومراسلة لبنانية 

ديرييج أليماييهو، املنسق التنفيذي للتحالف العاملي 
للعدالة الريبية 

رنا جواد، رشيكة مؤسسة ومنظمة لشبكة السياسة 
يقيا يف  االجتماعية ملنطقة الرشق األوسط وشمال أفر

جامعة باث

روان أبو جوليا، مستشارة يف النوع االجتمايع لدى 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

رؤيا حسن، ناشطة وباحثة سودانية      

رياض يوسف الصبح، خبر أردين يف العدالة االجتماعية 
واالقتصادية

يا، باحث وناشط صومايل   يا أحمد دير زكر

سعيد عيىس، خبر يف احلوار اإلجتمايع واحلماية 
االجتماعية يف املنطقة العربية

سلمى حسني، صحفية مرية وباحثة رئيسية يف 
العدالة االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة العربية

سناء بنبيل، أستاذة يف علم االجتماع يف جامعة احلسن 
الثاين بالدار البيضاء - املغرب

سنيه محمود عبد املجيد الفقى، خبرة إقتصادية 
مرية 

طالب سعد، خبر لبناين يف شؤون التنمية االقتصادية-
االجتماعية وأستاذ جامي

عبد هللا امزايل، باحث مغريب يف قضايا املجتمع املدين

عبد اهلادي احللحويل، أستاذ مشارك يف علم االجتماع 
يف جامعة السلطان املوىل سليمان – املغرب
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عزة احلاج سليمان، خبرة وأستاذة جامعية لبنانية يف 
علم اجتماع القانون 

عّزة مصطفي، باحثة وناشطة سودانية

عال الصيداين، خبرة لبنانية يف التنمية االقتصادية 
والسياسات العامة

عيل مراد، خبر لبناين يف القانون العام واألورويب/
الدويل 

عماد سالمة، أستاذ مشارك يف العلوم السياسية 
والعالقات الدولية يف اجلامعة اللبنانية األمركية 

عمر طالب، محامي استئناف وباحث قانوين لبناين

غىن بو شقرة، منارصة حلقوق اإلنسان ومسؤولة إعالم 
وتواصل إقليمية يف منظمة آمنسي إنرتناشونال    

فؤاد محمد فؤاد، أستاذ مشارك يف ممارسات الصحة 
العامة يف اجلامعة األمركية يف بروت

ملا احلاج، مدّرسة وباحثة لبنانية يف السوسيو-
أنرتوبولوجيا

ملياء املبّيض، رئيسة معهد باسل فليحان املايل 
واالقتصادي 

مجدي عبداحلميد بالل، سيايس مري ومدافع عن 
حقوق اإلنسان

محمد أحمد محمود عواد، خبر قانوين ومدير 
مشارك يف منظمة اإلنسان واملدينة لألبحاث اإلنسانية 

واالجتماعية

محمد بين عامر، خبر يف احلماية االجتماعية، وأخصايئ 
في يف احلماية االجتماعية يف االتحاد العريب للنقابات

محمد جاد، صحايف وباحث مري

محمود خليل شقري، طبيب لبناين وأستاذ مساعد يف 
الطب يف اجلامعة األمركية يف بروت وخبر يف الصحة 

العامة

مدين عباس مدين، خبر يف االقتصاد السيايس وناشط 
سوداين

مروة يوسف محمد، باحثة ومحارضة مرية 

مرض قسيس، مدير معهد مواطن للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان يف جامعة برزيت - فلسطن   

ير ري سوري أسبق ومستشار سابق  نادر البيّن، وز

ية يف  لرنامج األجندة الوطنية من أجل مستقبل سور
اإلسكوا 

نادر صالح أيوب، ناشط وكاتب مري  

يخ الفكر  نديم شحادة، اقتصادي وخبر يف تار
يخ لبنان االقتصادي وتار

هند العرياين، ناشطة وصحفية يمنية

هويدا عديل رومان، أستاذة يف العلوم السياسية باملركز 
القومي للبحوث االجتماعية

وائل جمال، صحفي وخبر مري يف العدالة 
االجتماعية واالقتصادية 

ياسمني سليم، مراسلة مرية تغطي االقتصاد 
واحلكومة



نحـــن مســـاحة يتبادل مـــن خالهلـــا الباحثـــون والناشـــطون واملمارســـون املهتمون باستكشـــاف 

وطـــرح نظـــم حمايـــة اجتماعيـــة أفضـــل يف املنطقـــة العربيـــة واملنـــارصة مـــن أجلهـــا أفكارهـــم 

ومبادراتهـــم الداعيـــة للتعـــاون والـــرشاكات. نتطّلـــع إىل منطقـــة عربيـــة يتمتـــع فيهـــا جميـــع 

النـــاس، بغـــض النظـــر عـــن هوياتهـــم، باحلمايـــة االجتماعيـــة الي تضمـــن وصوهلم إىل الســـلع 

واخلدمـــات األساســـية الالزمـــة لتحقيـــق رفاههـــم ومســـتوى الئـــق ملعيشـــتهم، إذ نـــرى يف ذلك 

رشطا رئيســـياً للســـماح بازدهارهم وتفعيـــل انتاجيتهم كأعضاء فاعلـــن يف املجتمع. نهدف إىل 

دعـــم تطويـــر أنظمة حمايـــة اجتماعية عادلة ومســـتدامة يف املنطقة العربية مـــن خالل: تنفيذ 

وتشـــجيع وتســـهيل إنتـــاج وتحليل ونرش معرفة متعـــددة التخصصات/األدبيـــات حول احلماية 

يـــادة الويع حول القضية  االجتماعيـــة؛ تســـهيل التبادل واحلـــوار بن اجلهات الفاعلة املتعددة وز

املطروحـــة عنـــد اجلمهور العام عى نطاق أوســـع؛ ودعم واالنضمـــام إىل العمل املدين اجلمايع 

الـــذي يدفـــع بجهـــود التأييـــد واملنارصة مع أصحـــاب املصلحـــة اآلخرين وصنـــاع القرار. 

حول ملتقى املنطقة العربية للحماية االجتماعية




