
 

 

 :ةم على الجبهة االجتماعي  ال تقد  

 ة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالنضال من أجل العدالة االجتماعي  

(MENA) 

 

 2022آذار /مارس 18و 17

 

 1001شارع محّمد الخامس، تونس  1001، ساحة حقوق اإلنسان، اليكوال نزل المكان:

 الترجمة: اإلنجليزيّة، الفرنسيّة، العربيّة

 

«زوم»تطبيق  عىلتسجيل المشاركة   

 

 الخميس، 17 مارس/آذار 2022

 9.00س  استقبال وتسجيل

 وتسجيلكلمة ترحيب 
ت  -             (PRIF) ،معهد أبحاث السالم فرانكفورت، (Irene Weipert-Fennerفيبر ) -إيرين وايبر
ت ) فريدريش(، مؤّسسة Thomas Claesتوماس كاليس ) -             (FESايبر

 9.15س 

 

ّ واالنتظارات االجتماعيّ ىلاألو حصةال ق األوسط وشمال أفريقيا: صندوق النقد الدوىلي ي منطقة الشر
 
 ة ف

ّ  غالبا  ح صندوق النقد الدول 
  ما اقبر

اماتها سياق ، فر ر ة ما بعد عام  لبر   فبر
 2011مع الحكومات فر

ّ
ية كان لها، ، سياسات تقشف

ة، آثار  ة أو غبر مباشر   معظمها مخالفةعىل الحماية االجتماعيّ بصورة مباشر
  المنطقة وكانت فر

ة االجتماعيّ  لالنتظارات ة فر



 
 
ت مؤسسة ان. و للسك

ّ
ت فريدريشقد أعد   المغرب وتونس ثالث دراسات مقارنة عن نظم الحماية االجتماعيّ  (FES) شايبر

ة فر

 تقارن واألردن، 
ّ
ّ أثر مختلف ات ّ  فاقات صندوق النقد الدول  وطها عىل اإلنفاق االجتماع  ة عىل وجه والحماية االجتماعيّ  وشر

ّ للإل تقديم توصيات ، من خاللها، الخصوص. ونهدف  
ّ قصد حكومات للو  مجتمع المدنر   سياق  حماية اإلنفاق االجتماع 

فر

 
ّ
 .19-ب جائحة كوفيدالصعب الذي أعق ف واالنتعاش االقتصاديّ التقش

 

اضّية: ا ف: كلمة افتتاحّية افتر
ّ
ّ بشأن التقش ّ النصاستنفار عالمي قبل  ئح السياسّية لصندوق النقد الدوىلي

 وبعدها 19-أزمة كوفيد
ر ) -             ر  (Isabel Ortizإيزابيل أورتبر   مبادرة جوزيف ستيغليبر

ّ للعدالة االجتماعّية فر نامج العالم  مديرة البر
(Joseph Stiglitz’s )  جامعة  

ّ فر  كولومبياللحوار السياس 

 9.30س 

 

 حلقة نقاش:

 حاالت  مدخل لدراسة 10.00س 
ّ
ّ إفرادي ّ  ة: األثر االجتماعي ي منط لسياسات صندوق النقد الدوىلي

 
ق األوسط ف قة الشر

 شمال إفريقياو 
ق األوسط وشمال إفريقيا  -             ت، منطقة الشر ، مديرة أبحاث، مؤّسسة فريدريش ايبر ر  سلم ُحسير

ّ حالة الحماية االجتماعيّ دراسة  10.15س  ي تونس وصندوق النقد الدوىلي
 
 ة ف

ّ لالقتصاد  -              شفيق بن روين، المرصد التونس 

ي األردنة دراسة حالة الحماية االجتماعيّ  10.30س 
 
ّ  ف  وصندوق النقد الدوىلي

  السياسات العاّمة مستقّل   -            
، مستشار فر  

 ليث العجلونر

ي المغربة دراسة حالة الحماية االجتماعيّ  10.45س 
 
ّ  ف  وصندوق النقد الدوىلي

 (، باحث مستقلّ Jamal Azouaouiجمال عزواوي )  -            

ةدتعقيبات عىل دراسات الحاالت اإلفرا 11.00س 
ّ
 ي

ر ) -                / ليا يمير
البحوث مركز (، Marie-noelle Abi Yaghi/ Léa Yamineماري نويل أنر  ياعر

  مجال العلوم االجتماعّية
 والعمل فر

تش، المغرب أنس الحسناوي، مفتوحنقاش  11.15س    فريديريك ايبر
وع فر  منسق مشر

ي مرص 12.00س 
 
 المقارنة والموازاة مع الوضع ف

 (، باحث مستقلّ Osama Diabياب )دأسامة  -             

 ىلاألو حصةالاختتام  12.15س 
 

احة غداء  استر

ي مطعم ال 12.30س 
 
لغداء ف  ت  

 

ّ ةالثاني حصةال ّ  : برامج صندوق النقد الدوىلي  وتنفيذها: منظور االقتصاد السياسي

ة،  خالل ،كانت معظم دول المنطقة ر  حرفاءالعقود األخبر ّ لدى منتظمير  منتظمة نّص عىل دورات، الذي صندوق النقد الدول 

  تّم  التعليماتما ه  لكن، من التحرير، وخفض قيمة العملة، والخصخصة.  من نفس التوليفة
ما ه  و تنفيذها بالفعل؟  التر

  أثارت الجدل وتّم اإلصالحات 
، اإلصالحات عىل بلدان المنطقة تنفيذ هذه أثر ذا كان ماو ؟  أصال  أو ألغيتتعديلها، تباعا،  التر

ّ  وبالنظر ؟ عىل المدى البعيد  ّ  إل االقتصاد السياس  ، ما هو الدور الذي لعبته الحكومات الدائنة إلصالحات صندوق النقد الدول 

 ّ   مرحلة التفاوض والتنفيذ؟ وصندوق النقد الدول 
 نفسه فر



 

 مدخل 14.00س 
ق األوسط (Thomas Claesتوماس كاليس ) -          ت منطقة الشر وع  مؤّسسة فريدريش ايبر ، مدير مشر

 وشمال إفريقيا

ي تونسدائمةال هوامشال 14.15س 
 
 : المؤّسسات المالّية الدولّية ف

 Meshkal.org(، باحث مستقّل، محّرر Fadil Alirizaفاضل عىل  رضا ) -          

ّ  14.30س  ض تنفيذ إصالحات صندوق النقد الدوىلي َ ّ  المعتر ي مرص وتونس من منظور االقتصاد السياسي
 
 عليها ف

 المقارن
 (PRIF، معهد أبحاث السالم فرانكفورت، )(Irene Weipert-Fennerفينر ) - إيرين وايبرت -        

: رؤى من ألمانياسبب وجود الفاعلي   األجانب  14.45س  ّ ي مفاوضات صندوق النقد الدوىلي
 
 ف

 (SWP(، مؤّسسة العلوم والسياسة )Stephan Rollستيفان رول ) -        

ة 15.00س 
ّ
ق األوسط وشمال إفريقيا اآلثار الجنسانّية/الجندري ي منطقة الشر

 
ّ ف امج صندوق النقد الدوىلي  لتر

 (Kvenna til Kvenna(، كفينا تيل كفينا )Samah Krichahسماح كريشاح ) -       

ّ تعليق و  15.15س  ي المنطق الداخىلي
 
ّ  رؤى ف   لصندوق النقد الدوىلي

  )بسمة الم -       
نت( ، جامعة واترلو (Bessma Momaniومتر  )مداخلة عبر اإلنبر

 نقاش مفتوح  15.30س 
 (PRIFمعهد أبحاث السالم فرانكفورت، )(، Clara-Auguste Süß, PRIFأوغست سوك ) -: كالراتنشيط        

 ةالثانيلحصة ا اختتام 16.00س 
 لقاء ونقاش أثناء احتساء قهوة وتناول بعض الوجبات الخفيفة

 

 2022مارس/نيسان  18الجمعة، 

 

 المساواة االجتماعيّ انعدام حول مائدة مستديرة : ةالثالث حصةال
ّ
ي منطة واالقتصادي

 
ق األوسط ة ف  فريقياوشمال إقة الشر

 ،  
ّ طوال العقد الماضر   الجزء األّول،،  ساهمت إصالحات صندوق النقد الدول 

  تنام   كما نوقش فر
   أوجه فر

عدم المساواة فر

ق األوسط وشمال إفريقيا     ،منطقة الشر
دونه ءوزمال  (Piketty) حتر أن بيكيتر

 
  يؤك

ّ
ر أكبر المناطق هذه ال بأن منطقة من بير

  العالم. 
 ة؟الجهات الفاعلة الخارجيّ  عدا  وما ه  أسباب تفاقمها  ها ما هو الشكل الدقيق لعدم المساواة في ،ولكنتفاوتا فر

  اآلن ذاته،نناقشو 
ر
ّ ضال الن تناولل: كيف ا للتحوّ سيّ مدى كان عدم المساواة أيضا دافعا رئي إل أّي  ، ف    االجتماع 

ر
التفاوت ف

 
 
يلعبه  ة؟ وما هو الدور الذي يمكن أن اآلن مسارات السياسة العامّ ل هذا الجدال حترّ الوصول إل الموارد والخدمات وكيف شك

 ّ  
  المستقبل؟ هنا، ،المجتمع المدنر

 فر

 استقبال وتسجيل 9.00س 

ي  9.30س 
 ترحيب اليوم الثان 

ت  -             (PRIF، معهد أبحاث السالم فرانكفورت، )(Irene Weipert-Fennerفيبر ) -إيرين وايبر

اع  ذيالما »كلمة افتتاحية:  9.45س  ي الت  
 
ق األوسط وشمال  عدم حولعىل المحك ف ي الشر

 
فريقيا؟ إالمساواة ف

  «ةاالضطرابات العربيّ  است  عدم المساواة وتفأوجه تقييمات 
   (،Gilbert Achcar) ر قأش بار جل -            

 
قيّ كل  (SOAS) ةفريقيّ ة واإلية الدراسات الشر

ي المنطقة قبل وبعر برامج المساعدة االجتماعيّ تطوّ  10.15س 
 
 ؟ستبقر قائمة الذات هل –د أزمة كوفيد ة ف

 ، ة، رئيس قسم الحماية االجتماعيّ (Marco Schäfer)ماركو شافر -            
ّ
اللجنة  ة،حداألمم المت

 (ESCWA) سيا آة واالجتماعية لغرنر  االقتصاديّ 



ّ  10.30س   دور النضال االجتماعي
  كببر   (،May Hammoud)ود حمّ م   -           

 
امج والبحوثموظ   البر
 فر

 
غبر  العربّية مات، شبكة المنظ

 (ANNDللتنمية ) ةالحكوميّ 

ي ة والعقود االجتماعيّ االجتماعيّ تعليق عىل عدم المساواة  10.45س 
 
ق األوسط وشمال إفريقياة ف  منطقة الشر

  للتنمية(Marco Loewe)ماركوس لوو  -            
 ، المعهد األلمانر

 نقاش مفتوح 11.00س 
ت ش( مؤّسسة فريدريJonas Wolffتنشيط: جوناس وولف )  ايبر

 ةالثالث حصةاختتام ال 12.00س 

 

احة غداء  استر

ي مطعم ال 12.15س 
 
لغداء ف  ت  

 

ي تونس بعد عام مقراطيّ ة والديالعدالة االجتماعيّ : ةالرابع حصةال
 
 ة وااجتماعيّ  است  : تف2021ة ف

ّ
 قتصادي

ّ
 ةة ألزمة دستوري

  عام الحاشدة عندما أطاحت االحتجاجات 
 عىل  فر

ر ، ةحريّ شغل، »ه   للتجمهر  ة، كانت إحدى الدعوات الرئيسيّ 2011بير
  البالد معروفة عىل نطاق واسع، ة المستمرّ ة واالقتصاديّ ومع ذلك، وعىل الرغم من أن المظالم االجتماعيّ . «ةوطنيّ كرامة 

ة فر
ها 
ّ
وزادت تداعيات األزمة االقتصادّية الكاسحة الناتجة عن حكومات المتعاقبة. بالنسبة إل ال ةسياسيّ ة لم تصبح أولويّ  فإن

ّ وا 19-جائحة كوفيد ة. اإلحباط االجتماع 
ّ
 القتصادّي المتنام  حد

  وقد استند 
اع قيس سعّيد للسلطة، فر ر عّية الحزبّية ، 2021يوليو  25انبر ب عليه من فقدان تام للشر

ّ
إل هذا السخط وما ترت

  هذا السياق، يسىع
لمانّية. فر   األزمة الدستورّية الحالّية،  والبر

ّ فر الفريق إل مناقشة كيفّية مساهمة البعد االقتصادّي واالجتماع 
ة المؤّسسات الدستوريّ عىل  تقع الالئمةوإل أي مدى ، ومدى أهّمية دور الجهات الفاعلةوالدور الذي لعبته المشاكل الهيكلّية، 

ة
 
ر تفمثل الدستور؟  ، المختل ر ة مختلفة، فضال عن آراء الة ونظريّ مفاهيميّ  اسبر يجمع الفريق بير ة حول األزمات التونسيّ  فاعلير

 و ة المستمرّ 
ّ
 دة األوجه. المتعد

 

 : واقع الحال 14.00س 
ّ أو مؤّس  ال إدراج ماديّ    سي

ّ
ي تونس تتكش

 
 فللطبقات الدنيا: أزمة التأسيس ف

ت فيبر  -           مؤّسسة فريدريش ، ( Jonas Wolff) وولف وجوناس(   Irene Weipert-Fenner)ايرين فايبر
ت   ايبر

 إدارة حلقة النقاش 14.15س 
 المشاركون: 

ّ ، (Alaa Talbiطالتر  ) عالء -             ، للتأكيدة واالقتصاديّ للحقوق االجتماعيّ  المنتدى التونس 
ت -              (،Gilbert Achcar) ر قأش جلبر

 
قيّ كل  (SOASلندن ) ةفريقيّ ة واإلية الدراسات الشر

   ، جامعة صفاقس(Bassem Karray) م كراياّس ب -          
ّ ، (Hamadi Rdissi) رديس  حمادي ال -            ّ للتحوّ  المرصد التونس    للتأكيد، ل الديمقراط 
  (Markus Loewe) ماركوس لوي -          

 ، معهد التنمية األلمانر
ناشيونال، (Olfa Lamloum) ألفة لملوم -            (International Alert Tunisiaتونس ) الرت إنبر

 نقاش مفتوح 15.30س 

  ةالرابعحصة اختتام ال 16.00س 
 لقاء ونقاش أثناء احتساء قهوة وتناول بعض الوجبات الخفيفة

 


