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يتعين على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تكييف وسائل الضغط على سياسات
الحكومة وإيجاد تعاونيات لتحسين اإلجراءات اإلنمائية وبناء شبكات وإجماع في

صفوفها لكي تتمكن من العمل كقوة موحدة بإمكانها التأثير على السياسات العامة
وتجاوز القمع. هكذا تقول مبادرة االصالح العربي في تقرير جديد لها. 

ويتوّج التقرير المعنون "المجتمع المدني وتشكيل السياسات العامة: استراتيجيات من
المغرب ومصر" سنة من البحوث أجرتها مبادرة اإلصالح العربي والباحثين والشركاء

. ويسعى تشكيل السياسة االقتصادية واالجتماعيةالمرتبطين بها كجزء من مشروع
 في كندا، إلى تمكين مجموعات مركز بحوث التنمية الدولية المشروع، الذي يموِّله 

المُناصَرة والجهات الفاعلة في المجتمَع المدنيِّ في مصر، وذلك من خالل إبراز
التجربة المغربيّة واستِخالصِ العِبر منها، فيما يتعلّق بمجال الحوارات الوطنيّة والموازيَة

ودورِها في تشكيلِ السياسات العامّة ووضع التشريعات. 

يقدم هذا التقرير من خالل استعراض األنشطة البحثية والحوارات التي تمت في
المشروع، رؤية عن كيف يمكن للمجتمع المدني المصري والمغربي أن يضعا األجندة

االجتماعية واالقتصادية في قطاعي االسكان والتعليم من خالل مجموعة من ست
أوراق. 

في الورقة األولى، تقدم سارة آن رانك ونفيسة السوري المسارين االستشاريين
المتمايزين اللذين حدثا في المغرب والدروس المهمة المستفادة بشأن كيفية بناء

مسارات أكثر شمولية، واتخاذ خطوات حاسمة نحو الديمقراطية التشاركية. 

وتستعرض الورقة الثانية التي أعدتها ريم عبد الحليم سياسات االسكان الحالية
للحكومة المصرية وكيف فشلت في معالجة مسألة "السكن الالئق"، مقتصرة على بناء

وحدات سكنية غير مأهولة في الغالب. وتكتب أمنية خليل في الورقة الثالثة أن
الميزانية العامة المخصصة لقطاع اإلسكان ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو، وتحث

على أهمية التركيز على الهياكل السكنية القائمة والمقاربات المجتمعية حيث يكون
للمجتمع المدني دور رئيسي يقوم به. 

وتبرز هنية صبحي في الورقة الرابعة تدني مستوى التعليم العام في مصر، وكيف قام
المعلمون وأولياء األمور والطالب والمنظمات الصغيرة بالتعبئة حول قضايا اإلصالح

الرئيسية. أما نيّرة عبد الرحمن فترسم في الورقة الخامسة خريطة المساهمات
المتنوعة للمجتمع المدني في التعليم في مصر، وتبين بذلك مثاال على كيفية سد الجهات

الفاعلة في المجتمع المدني لثغرات في نوعية التعليم، وتشجيع انسحاب الدولة من
واجبها في توفير بعض الخدمات المنشودة. 

وفي الورقة النهائية، تقدم سارة آن رانك ونفيسة السوري االستنتاجات الرئيسية
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المستمدة من العروض والمناقشات التي تمت خالل حوار حول السياسات استمر
يومين في مايو / أيار 2017، وتضعان استراتيجيات لمساعدة جهات المجتمع المدني

على زيادة تأثيرها كجهات فاعلة رئيسية في تشكيل السياسات العامة.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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