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  المقدمة
  

 االجتماعیةجاالت التنمیة مفي  (ANND) عملت شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیةمنذ تأسیسها 
ت منظمات المجتمع المدني بناء قدرا إلى تهدفقد و والدفاع عن حقوق المرأة.  اإلنسانوالبیئة وحقوق  المستدامة

هذه  شراكة بالتالي، طرحهي تستهدف، زویدها باألدوات المناسبة لتفعیل دورها. و وزیادة وعیها وت العربیة
  والدولیة. اإلقلیمیةو  المستویات الوطنیةعلى  وتفعیلها وانخراطها المنظمات

  
ٍ  هازت فیها على دور ، ركَّ 2004–2001لفترة  استراتیجیةوضع خطة  إلىشبكة العمدت و  ٍ فعَّ  كعنصر  ال

كونها تعمل على توسیع  ؛بناء قدراتها وزیادة الوعي لدیهاو  لتفعیل دور منظمات المجتمع المدني العربیة ومهمٍّ 
وهكذا، فقد شهدت  بلورة دورها وبرامجها. إلى یؤدِّيا مَّ مالعالمیة،  االجتماعیةات نخراطها في الحركادائرة 

ٍ نقطة تحوُّ  نشاطات الشبكة ،  في تاریخ مهمٍّ  ل في المنطقة  اً العباتت وب دتحدَّ فتبلور دورها عمرها القصیر نسبیًا
  .دوليالقلیمي و على الصعیدین اإل

  
 العالمیة االجتماعیةت الشبكة من عضو فاعل في الحركة لالسنوات الخمس الماضیة، تحوَّ  دىفعلى م

 اإلقلیمیةعلى بناء نشاطاتها ها تعمل نرى أنَّ  ،. وهكذافیها المساهم فعَّ  إلى، ومن ثم ینناشط وشریك أساسی إلى
نشاطاتها قد ركَّزت و  والتشبیك. التوعیةو  اماتها وأدوارها في بناء القدراتهتمادائرة ل اً توسیع، وتفعیلها والدولیة

  على ستة برامج أساسیة هي: 2003خالل عام 
  

 التشبیك .1

 االجتماعیةالتنمیة  .2

 عولمة والتجارة في العالم العربيال .3

 متوسطیةال–بیةالشراكة األورو  .4

 حمالت التضامن .5

 للدیموقراطیة "أیدیا"مشروع  .6
  

اجهة تحدیات مو في  كتها الفعالة في الحركة العالمیةأكملت الشبكة مسار شرا 2002وفي خالل عام 
 بـ "العالمي "المنتدى االجتماعيفي  تهاشراكمكانة لمحافظة على لعملت كما  .الحرة العالمیةالعولمة والتجارة 

تنظیم ورشتي فاعلة من خالل  مشاركة إلى 2002عام في  مشاركالمجرد ل دورها من تحوَّ إذ ، "ألیغري بورتو"
 األخرى فیما تناولت، "العربیة االجتماعیةستقبل الحركة م" حیث تناولت إحدى الورشتین ؛2003عام في عمل 

  ."في العالم العربي الدیموقراطیةلى ثار العولمة ع"آ
  

ُ اوقد  ،هذا م اعمنذ  "العربي االجتماعيالمجلس العالمي للمنتدى "في  اً الشبكة عضو  تسمیةت حرِ قت
  نحو أوضح.ها وأهدافها على تممهو  ة رؤیتهاعلى بلور ها مر الذي ساعد، األ2002
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ٍ بالشبكة واضطلعت   االجتماعموازاة في قد الذي عُ  ى المنظمات العربیة غیر الحكومیة،في منتد دور
ن وذلك بعد أ، "منظمة التجارة العالمیة"ع لتوسُّ  معارضموقف ها ، حیث كان ل"كانكون"الوزاري الخامس في 

وشاركت في  ،2001الذي انعقد في الدوحة عام  "عابالمنتدى الموازي لالجتماع الوزاري الر " مت في بیروتنظَّ 
  الفاعلیات البدیلة في الدوحة نفسها.

  
تطبیق شراكتها التي وعمدت إلى وقد عملت الشبكة على تقویة عالقاتها مع المنظمات العالمیة،  ،هذا

 نا لیس للبیع"و"عالم و"شبكة العالم الثالث" االجتماعي"الراصد مثل "بدأتها مع الشبكات العالمیة المختلفة، 
فقد ). IDEA "أیدیا"(ات ابالمؤسسة الدولیة للدیموقراطیة واالنتخو  هادئ"في آسیا وال األبحاثشبكة مراكز و"
الراصد  أعضاءمن  اً عضو  80في بیروت، بوجود  االجتماعينعقاد الجمعیة العمومیة للراصد الشبكة استضافت ا

لنسخة ا ُأطلقت أثناء هذه الجلساتجتماعیین. وقد لناشطین االالعالمیین وا ینحثاضیفًا من الب 20، واالجتماعي
" وتناولت موضوع خصخصة الخدمات الفقراء والسوق"عنوان: حملت و  2003لعام  االجتماعيلراصد لالعربیة 

السنوي "شبكة األبحاث في آسیا والهادئ" مؤتمر الشبكة أیضًا في بیروت ستضافت ا. كما ثیرها على المجتمعوتأ
 حضروقد  ولمة وحقوق الشعوب".: عسكرة العاباإلره، الذي تمحور حول موضوع "الحرب على الخامس
من  أكادیمیین وناشطین في مجال العولمةو حاث بأمراكز شخصًا یمثلون منظمات غیر حكومیة و  45المؤتمر 

  .اً وآسیوی اً یعرب اً بلد 23
  

في أطلق  ،"أیدیا"بالتعاون مع  "قة العربیةفي المنط الدیموقراطیة"بتنفیذ برنامج حول قامت الشبكة وقد 
مشاركة النساء في الحیاة و  االنتخابیةاألنظمة و  السیاسیة األحزاب موضوعاتز على وركَّ ، 2003 شباط/ فبرایر

بناء شراكات الشبكة مع في ؛ ممَّا أسهم األردنو الیمن و  عربیة هي: مصر بلدان ةالسیاسیة، وذلك في ثالث
 بحیث ترتكز على التحلیل، اتهاعو ر ومش و الشبكةخلق آلیات جدیدة لبرامج في و  فعیلهاوت المؤسسات الدولیة

تفعیل و توسیع نشاطات الشبكة أمام آفاقًا تفتح المجال  األمر الذي یجعل من هذه اآللیات البحث والحوار،و 
 الشبكة نشاطات توسیع دائرة فيهذا البرنامج وقد ساعد . أخرىومنظمات دولیة حاث بأشراكاتها مع مراكز 

ن من مختلف ین واألكادیمییوالناشط نین المستقلیحثاتطبیق البرامج، كالبعلى  هافی أعضاءمنظمات غیر طال لی
  الدول العربیة.

  
القمة العالمیة "بصورة متكافئة، بما فیها  هاالمنتدیات التي شاركت فیكل عة ابفي متالشبكة  نشطتوقد 

، التضامنسهمت في حمالت أ أومت نظَّ . كما "متوسطیةال- بیةاكة األورو منتدى الشر "و "للتنمیة المستدامة
 یة التي نظمتها الشبكة في المنتدیاتالمشاركة العربتفعیل من خالل  الشعبین العراقي والفلسطیني،مع  وصاً وخص

الشبكة حشدت قد و . األخرىالعالمیة  االجتماعاتوفي  لقمة العالمیة للتنمیة المستدامةوفي ا ةالعالمی االجتماعیة
 إلىالتطورات وتدعو العراق، وذلك من خالل إصدراها نشرات إلكترونیة تغطي على  الحربفي إبَّان جهودها 

على تحمیله عة كل جدید و ابالشبكة بصورة دوریة على مت، تعمل ذلك إلى ةفاضوباإل .العسكریة األعمالوقف 
 .هار یطو تحدیثها وتو  هامینظقوم بتلی المعلوماتولوجیا تكن فيمهندس توظیف مما استوجب الصفحة اإللكترونیة، 

ً حافظت الشبكة كما  من خالل توزیع  ئهاوالتواصل مع أعضا االتصالمن  مهمٍّ  بصورة عامة على مستوى
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المختلفة والدوریة للجنة  االجتماعاتوعقد  همبینفیما تطویر آلیات التشبیك من خالل المعلومات والتقاریر، و 
  العمومیة.تها یة وجمعیالتنسیقالشبكة 

  
البنیویة والتنظیمیة، بغیة  تیهاوضعیهدف إلى تحلیل إلجراء مسح ی ستماراتحضَّرت الشبكة اوقد  ،هذا

  .هااآللیات الالزمة لزیادة فعالیة عملإعداد 
  

كانون  حتى كانون الثاني/ ینایر(من  2003التقریر تغطیة لنشاطات الشبكة خالل عام هذا سیقدم 
إلیه هو أن نشاطیة الشبكة كانت أقل بصورة ملحوظة في الفترة الممتدة  اإلشارةما تجدر بید أنَّ  ).سمبردی /األول
ولكن ما لبثت النشاطات أن  "؛اباإلرهالحرب على "ندالع ، وذلك بسبب اأیار/ مایووحتى  آذار/ مارسمن 

  ."منظمة التجارة العالمیة" اعالجتمضیرات ح، حیث بدأت التحزیران/ یونیوشهر حلول ستعادت قوتها مع ا
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  وتبادل المعلومات التشبیك
  

    الشبكة اإللكترونيموقع . 1
  

 األعضاءوتبادل المعلومات بین  االتصاللبناء وسائل  عملت الشبكة على استئجار موقع إلكتروني
ت التي تواجه التنمیة منتدى حواري لمناقشة التحدیا نشاءإعمل على ت وتفعیلها، فضًال عن أنَّها  األعضاءغیر و 

 أیار/ مایو 8بدءًا من  نشرات إلكترونیة عرضتها على الموقع، الشبكة ستَّ وقد أصدرت  في العالم العربي.
وزَّعتها  ومقاالتٍ  نشراتٍ أصدرت الشبكة كما  عن الحرب على العراق؛ت وجهات نظر مختلفة غطَّ بحیث  ،2003

  ودولیة. على وسائل إعالمیة محلیة
  

من  األول(في  المعلومات تكنولوجیامهندس في على توظیف الشبكة  عملتذكره، فقد  سلفكما و 
 ه ویعرض فیه متابعة كل جدید. ومن واجبات المهندسنظمویموقع الشبكة ، لیدیر )2003 / أكتوبراألولتشرین 

یساعد على تقدیم  وتحضیرها بصورة دوریة، وهذا األمر من شأنه أن نیةكذلك العمل على تحریر النشرات اإللكترو 
  وتبادل المعلومات والخبرات. التشبیكلتطویر لیات األدوات واآل

  
 2003لعام  في العالم العربي("أیدیا")  اتابواالنتخ للدیموقراطیةمشروع الشراكة مع المؤسسة الدولیة  إنَّ 

العمل على و اإللكتروني  هذه المؤسسةموقع  ط معابفتح رو بغیة  تهوتنمیموقع الشبكة اإللكتروني ب توسیع یتطلَّ 
، زال مؤجَّ ی هذا النشاط ما والجدیر ذكره، هو أنَّ  .التقاریر والنتائج الصادرة عن هذا المشروعكل عرض   وأنَّ ًال
ة عن المشروع، ونشر النقاشات الجاریة في مجفي تقدیم جمیع الوثائق الناالموظف المسؤول تتمثل  مامهإحدى 

  .االنتخابيوالنظام  ةالدیموقراطیالعالم العربي حول 
  

  ]1الملحق جتماعات اللجنة التنسیقیة [ا. 2
  

كلٍّ  من( أعضاءعشرة  )2003 حزیران/ یونیو 10( المنعقد بالقاهرةالتنسیقیة الشبكة لجنة  اجتماع ضمَّ 
المدیر التنفیذي. وقد  إلىباإلضافة  وتونس)، األردنو  والبحرین نفلسطیو  والعراق والمغرب ولبنان من: مصر

  :التالي األعمالنوقش جدول 
  

 تنظیمیة.ال هاالمالي وقضایاالشبكة  وضع 
 جمعیـة و الـوزاري الخـامس، "منظمـة التجـارة العالمیـة"  اجتمـاع إلـىوخطط مسـتقبلیة، باإلضـافة  مشروعات

 الــذيسـنوي الخـامس "شـبكة مراكـز األبحـاث فـي آسـیا والهـادئ" ال ومـؤتمر ،العمومیـةالراصـد االجتمـاعي 
 وحقوق الشعوب. وعسكرة العولمة اباإلرهب على الحر تناول 

  العمومیة.الشبكة جمعیة  الجتماعالتحضیر 

 في فلسطین والعراق. األوضاعالعربیة الراهنة مع تركیز أساسي على  األوضاع 
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صدد القضایا في  أماالتنفیذي. الشبكة مدیر مه الذي قد 2002لعام ى المشاركون التقریر المالي تبنَّ 
في  بحث شؤون العضویةبالمكلفة للجنة ا على التقریر الذي قدمته اللجنة التنسیقیة أعضاءلع اطَّ فقد  التنظیمیة،

على ووفق عضویة الشبكة. ولهذا الهدف، م یو مسح إحصائي لتقالقیام بعلى ووافقوا  مقدَّ الم اقتراحهاالشبكة، وتبنَّوا 
ٕ ستمارة ا إعداد  المسح إجراءاتللقیام ب لجنة التنسیقیر التنفیذي و ض المدوِّ الشبكة، وفُ  أعضاء إلىرسالها وا

  فعالیة عمل الشبكة.رفع مستوى  إلىوتنظیمیة، تهدف  اقتراحات بنیویةضوئها تُقدَّم في التحضیریة والتحلیلیة، 
  

، ها خالل السنوات السابقةیم نشاطاتو ستراتیجي لتقق على تنظیم ورشة عمل لتخطیط الشبكة االفوو كما 
ورشة العمل ناقش نتائج أجوبة المسح، ستضافة إلى باإلللسنوات الثالث المقبلة. و  تراتیجیةاسولوضع خطة 

  .2004من عام  األولىشهر األخالل ، التي ستعقد األساسیةالجمعیة العمومیة التخطیطیة وثائق 
  

 ]2 الملحق[ستراتیجي تخطیط االالشبكة لل اجتماع. 3
 

في  1لثستراتیجي الثاي االالتخطیط هااجتماع میة للتنمیةت شبكة المنظمات العربیة غیر الحكو عقد
یولیو تموز/ خالل في بیروت  األول االجتماعانعقد [ 2003 / دیسمبراألولكانون  13-11(لبنان)، برمانا 
  .]2000 آذار/ مارسخالل القاهرة في فیما انعقد االجتماع الثاني ، 1997

  
ها اتعو ر ي ستعمد الشبكة على تبنیها في مشعالة التت الفاالستراتیجیاتحدید  إلى االجتماعهدف 

ها الجلسات و وقد أدار  هتمامات منظمات المجتمع المدني الذي تخدمه.محاور اتجاه تحقیق یة، باالمستقبل وجَّ
الوثیقة  تقویم جرىها، و مِّ الشبكة ومهرؤیة ل اقتراح عدَّ حیث أأیام،  ثالثة ىمدعلى  2من خارج الشبكة خبیر

  فریق العمل واإلعداد في المكتب التنفیذي. هار حضَّ  لسنوات الثالث المنصرمة، التيل البرنامجیة
  

 ، كالتحدیات في العالم العربينطوى برنامج العمل على مناقشة وتحلیل قضایا مختلفة ومتعددةوقد ا
لسنوات الثالث ل االستراتیجیةتها خطو  ،ماإطارهالشبكة في تعمل  نذیلال ،داخليوال لخارجيا ینالمحیط تقویمو 

  القادمة.
  

لفترة محاور عمل الشبكة وخطتها تضمَّن ت استراتیجیةالتخطیط، صدرت وثیقة  جتماعونتیجة ال
زِّعت -  لجنة التنسیق أعضاءستعرض على ، و 2004-2007 ُ ُ على أ -لكترونيالبرید اإلبعلیهم علمًا أنها و  قرَّ ن ت

  لجمعیة العمومیة.تعقده ا اجتماع أولفي 
  
  

  ]3الملحق [ االجتماعيسیق مع شبكة الراصد التن. 4

                                                
 البلـدان العربیـة)، مشـاركین مـن 8مشـاركین مـن لبنـان، و 7( یةالتنسیقتها ولجن أعضاء في الشبكةمن بینهم  15، مشاركاً  21حضره   1

  مل في مكتب الشبكة التنفیذي.فریق اإلعداد والعفضالً عن مشاركة 
  .جون كورس  2



  2003التقرير السنوي                                  شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
___________________________________________________________________________    

  

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
قلیمیةتألف من مجموعات تعبارة عن شبكة عالمیة  االجتماعيالراصد  ٕ دولة.  85في  وطنیة وا

:ة قرَّ لتزامات الدولیة المتحقیق االع ابتتفهي وراصد،  دورها كمراقب إلىرتكاز وباال على تخفیض  العملك عالمیًا
زالة الفروق بین الطبقات االجتماعیة ةعدالالو  نسبة الفقر في العالم ٕ وزیادة فرص  من البطالة والحدِّ  المساواةو  وا

  .العمل
  

 -عدادهإعلى  األعضاء اإلقلیمیةعمل المجموعات تالذي -السنوي الراصد االجتماعي تقریر ن یتضمَّ و 
 ذلك أنَّ  إلىأضف  ن تراجعها؛ها، أو عوآلیاتتحقیقها  لتزامات وأهدافالمحقَّق في مسیرة هذه االتقدم تقاریر عن ال

  أهداف األلفیة اإلنمائیة. تحقیق إلىیهدف  االجتماعيالراصد 
  

المغرب، لبنان، ( ریر وطنیةتقا ةة من خالل سبعیفعالبالمشاركة الشبكة في التقاریر السنویة سمت تَّ ا
العربیة.  تي تواجهها المنطقةالتحدیات ال عنالتقریر  إلىباإلضافة  )؛البحرینتونس، فلسطین، ، األردنالسودان، 

الراصد بین بین الشبكة من جهة، و  اریر الوطنیة كانت نتیجة تعاونهذه التق هو أنَّ  إلیه اإلشارةوما تجدر 
  .]2الملحق  اجعر [ وتعزیزه ، لتفعیل وتقویة دورها في العالم العربيأخرىمن ناحیة  االجتماعي

  
الشبكة  أعضاءالمنظمات ورشة عمل شاركت فیها  "غريألی بورتو"في  االجتماعينظم الراصد الراصد 

 المقبل الجمعیة العمومیة اجتماع تنظیمأجمع المشاركون على حیث  فلسطین)؛تونس، المغرب، مصر، لبنان، (
  ./ أكتوبراألولتشرین خالل في بیروت 

  
 / أكتوبراألولتشرین  5- 1( في بیروت االجتماعيالشبكة الجمعیة العمومیة للراصد  متنظَّ وقد 

مشاركًا وضیفًا من ناشطین  20، واالجتماعيالراصد  أعضاءمنظمة من  80، بحضور ومشاركة )2003
، 2003السنوي لعام الراصد االجتماعي تقریر لالنسخة العربیة  ُأطلقت خالل هذه الجلساتوقد  وباحثین عالمیین.

آثار كة یواجهها العالم الیوم، مهمایا حرجة و . وقد ناقش هذا التقریر السنوي قض"الفقراء والسوق"تحت عنوان: 
دول  إلىوتحویل الموارد من دول الجنوب  اإلنسانحقوق على و  النساء،و  على الفقراءالخدمات خصخصة 

  الشمال.
  

 التنسیق مع شبكة "عالمنا لیس للبیع". 5
 

 تحضیراً  "،أوسلو"في  2002 تشرین الثاني/ نوفمبرللتخطیط االستراتیجي في  م التحالف اجتماعاً نظَّ 
ُ "منظمة التجارة العالمیة" جتماع ال  أیلول/ سبتمبرالمكسیكیة في  "كانكون"عقد في مدینة الوزاري الخامس، الذي سی

 ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةفي شبكة المنظم أعضاءالث منظمات ث االجتماعفي  شاركوقد . 2003
  ، مدیر الشبكة التنفیذي].جتماعيیني االفلسطالمنتدى ال[المنتدى المغربي االجتماعي، 

  
التركیز بصورة خاصة مع  ،تنظیم نشاطات لتفعیل دور منظمات المجتمع المدنيب الشبكةدت تعهَّ وقد 

  ."منظمة التجارة العالمیة"ناشطین في وین على دور كل من مصر والمغرب، كعض
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ورشة  تقدعُ ، "شبكة العالم الثالثمع "دًا ، وتحدی"بكة عالمنا لیس للبیعش"وهكذا، وبالتنسیق الحثیث مع 

، تحضیرًا الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمیة" االجتماعحول "العولمة والتجارة: نحو  القاهرةعمل إقلیمیة في 
، "كانكون"في الذي انعقد شاركت في المنتدى الموازي الشبكة  أنَّ  إلى اإلشارةوتجدر الجتماع "كانكون". 

  ."عالمنا لیس للبیع"و "العالم الثالث" تاشبك لنشاطات التي نظمتهاا ساهمت فيو 
  

  ،"هادئفي آسیا وال األبحاثشبكة مراكز "مع  االجتماع. 6
 ]2003 شباط/ فبرایرالفیلیبین، ، مانیال[

 
 ُ ٍ د َ ع  مركز بیسان للدراساتو  للتنمیة العربیةغیر الحكومیة شبكة المنظمات كلٍّ من ل انالتنفیذی انالمدیر ي

 اللجنة التنفیذیة اجتماعللمشاركة في هادئ"، في آسیا وال األبحاثشبكة مراكز "في  بوصفهما عضوینحاث، بواال
، األوسطي الشرق الشبكة عقده فعتزم تالذي  ،المؤتمر أعمالجدول  صدرحیث )، الفیلیبین(الذي عقد في مانیال 

  .تحدیدًا في لبنانو 
  

 الدولیة االجتماعات. المشاركة في 7
  

 )International Federation for Human Rights( اإلنسانرالیة الدولیة لحقوق الفیدأ) 
وأهمیة تنظیم شراكة بین منظمات  اإلنسانفي عمان حول حقوق  اً جتماعالفیدرالیة الدولیة انظمت 

  ).2003 كتوبرأ/ األولتشرین  20–17( في مجال التنمیةة لوبین المنظمات العام اإلنسانحقوق 
  

 )Council of Europe in Ammanفي عمان: ( األوروبيالمجلس ) ب
حول حوار الحضارات في منطقة  االجتماعالشبكة للمشاركة في قي عمان  األوروبيا المجلس دع

  االجتماعي العربي. المنتدىتناولت مت بورقة وقد تقدَّ  )؛2003 دیسمبر/ األولكانون  7–6( أوروبا والمتوسط
  

 ]4جع الملحق [را في البحرین یینجتماعالا جمعیةج) 
 ُ ِ د  /األولكانون  عقد فيان، الذي "جتماعیین في البحرین"جمعیة االتمر ؤ للمشاركة في م یت الشبكةع

  .العربیة االجتماعیةالشبكة في المؤتمر ورقة حول مستقبل الحركات مت وقدَّ  ،2003 دیسمبر
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  االجتماعیةالتنمیة 
   

   نمیة المستدامة:عة القمة العالمیة للتابمت. 1
  

ة المستدامة بالتنسیق مع مؤسسة "هنریش نظمت الشبكة العربیة ورشة عمل حول القمة العالمیة للتنمی
ته لجنة تحضیریة عدَّ الذي أاللبناني  األهليعلى التقریر  تز ركَّ ]؛ وقد 2003 أیار/ مایو 20-19[ وتر في بی "لب

خالل  تقشو نقد و  .عن نتائج القمة تقریراً أعدَّت و ، یة المستدامةحول التنم ومیةمنظمات اللبنانیة غیر الحكمن ال
دارة المیاهو  تقاریر وطنیة لبنانیة حول إدارة النفایات الصلبةالندوة  ٕ مالك األو  التنوع البیئيو  اإلدارة المدنیةو  ا
 ألوسطان عن مكتب الشرق و مثلمو  منظمات المجتمع المدنيشطاء عدید من نالالورشة شارك في و  .البحریة

  .ونتائجها لمجریات الورشة ة)نكلیزیة واإلعربی(بالوقد عملت الشبكة على إصدار تقریر  ".هنریش بل"لمؤسسة 
  

  شاوري حول أهداف األلفیة للتنمیةت اجتماع. 2
  

 األممالدولیة لبرنامج حملة ال في ورشة عمل للتخطیط االستراتیجي نظمتهالتنفیذي الشبكة مدیر  شارك
 كانون الثاني/ ینایراأللفیة للتنمیة، في  األهدافحول  (CIVICUS) "سیفیكوس" بالتنسیق معائي االنمالمتحدة 

 مات المجتمع المدني في مراقبةمنظبموجبها خرط تن استراتیجیةرسم لو  للتشاور وذلك، جنوب أفریقیاب 2003
  على المستویات المحلیة والدولیة. ورصدها تطبیق أهداف األلفیة

  
  

  تجارة في العالم العربيالعولمة وال

  
  تأسیسي التحضیري الالعربي  االجتماعيلمنتدى ا اجتماع. 1

  
، في 2003 كانون الثاني/ ینایرشاركت شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، خالل شهر 

لمنتدى العالمي، مناقشة المشاركة العربیة في ال، القاهرةمنعقد بلاالتحضیري المنتدى االجتماعي العالمي  جتماعا
  العربي. االجتماعيإمكانیة تنظیم المنتدى البحث في و 

  
، ةالعربیالبحوث آسیوي، مركز -منظمة التضامن األفرو :الشبكة إلىباإلضافة  االجتماعشارك في قد و 

ادیین جمعیة االقتص، االجتماعالعربیة لعلماء  الجمعیة، اإلنسانتحاد المحامین العرب، المنظمة العربیة لحقوق ا
  وشمال أفریقیا. األوسطالتحالف الدولي للحق بالسكن في منطقة الشرق ، العرب

  
 ریقي واآلسیوي.األفو  الفلسطینيو المغربي ة االجتماعییات ة المنتدبتجر عروض عن  االجتماع تلتخلَّ و 

ق یلتنسالشبكة الفت كُ قد . و 2003العالمي لعام  االجتماعيالمنتدى  خاللتنفیذها المزمع النشاطات  عرضتكما 
  العربي. االجتماعيالمنتدى حول تنظیم التشاور و 

  ،العالمي االجتماعيالمنتدى . 2
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  ]6و 5 ینراجع الملحق[ 2003 كانون الثاني/ ینایر 28-23، "ألیغري بورتو"
  

في مشاركة المنظمات العربیة ل، مساحة "ألیغري بورتو"في منعقد ال ،العالمي االجتماعيخلق المنتدى 
الشعبین الفلسطیني العالمیة، وخصوصًا أزمة  االجتماعیةالحركات تقف في وجه التي  األساسیةالتحدیات  جهةاو م

 والتجارة والعولمةالتنمیة المستدامة و  الدیموقراطیةو  اإلنسانمثل حقوق  ةمهم أخرىتناول قضایا وقد تم والعراقي. 
لمشاركة وبحث مستقبلها ومستقبل او  لتقاءات لالهذه المنظمأمام المنتدى العالمي فرصة ل شكَّ قد و  وغیرها.

  العربي. االجتماعيتركیز على إمكانیة تنظیم المنتدى الالعربیة، مع  االجتماعیةالحركات 
  

 :من الشبكة في هذا المنتدى العالمي في أعضاءعشر منظمات مشاركة عملت الشبكة على تسهیل 
خالل  محاضرتینأیضًا وقد نظمت الشبكة  ،هذا عراق.الن، تونس، مصر، الجزائر، المغرب، فلسطین، لبنا

المنتدى تنظیم فیما تناولت الثانیة موضوع العربیة،  االجتماعیةعلى مستقبل الحركات  األولى تز ركَّ  المنتدى،
  العربي. االجتماعي
  
التضامن مع ونادوا ب ضد الحرب على العراق،الجهود الدولیة حشد  إلىالمنظمات المشاركة دعت و 

 اإلنسانحقوق وفق الشرعة العالمیة ل، الوطني ستقاللتحقیق االتقریر المصیر و لشعب الفلسطیني في صراعه ال
، بالتركیز على اإلنسانوحقوق  الدیموقراطیةتأثیر العولمة على في الورشة الثانیة شُرح و  .المتحدة األممرات ومقرَّ 

  المرأة العربیة بصورة خاصة.
  

ن عن و ، حضره ممثلتنسیقي مع شبكات عالمیة متعددة اجتماعتنظیم  ت الشبكة علىلم، وقد عهذا
، "عالمنا لیس للبیع"وشبكة  وشبكة النساء العالمیة وأصدقاء األرض وشبكة العالم الثالث االجتماعيشبكة الراصد 

  ني والعراقي.التضامن مع الشعبین الفلسطیمسألة تهم هموم المنطقة العربیة وخاصة لمشارك وذلك
  

  "كانكون"في منظمة التجارة العالمیة  اجتماعتجاه ابرشة عمل القاهرة: و . 3
 ]:7راجع الملحق [ تحضیرات المجتمع المدني العربي

  
بالتعاون )، 2003 حزیران/ یونیو 13- 12(في القاهرة  مت الشبكة ورشة عمل إقلیمیة لتنمیة القدراتنظَّ 

، شبكة العالم الثالث، شبكة "هنریش بل"سیوي، مؤسسة آ-مركز الدراسات العربیة، منظمة التضامن األفرو :مع
منظمات المجتمع  والمثَّ  شخصاً  60ستضافت خاللها ا نیومیالورشة  أعمالستمرت او  .االجتماعيالراصد 

  من مختلف البلدان العربیة. ونحثان وبو ناشطو  ن فیهم خبراءالمدني، بم
  

"منظمة التجارة  اجتماع أعمالوحة في جدول المطر قضایا الالتركیز في ورشة العمل على  تمَّ وقد 
 .خدماتة تجارة تفاقیوا حقوق الملكیة الفكریةو  وصًا قضایا الزراعةوخص، "كانكون"الوزاري الخامس في  العالمیة"

زِّع ُ قضایا (الجدیدة مور األ حول بین الدول العربیة حوار واسعخاللها الورشة على سبع جلسات، فتح  أعمالت وو
نفیذ تحول صعوبات ، و المنافسة واالستثمار والشفافیة في المشتریات الحكومیة وتیسیر التجارة) :ألربعسنغافورة ا
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 .)التي تواجهها البلدان النامیة ،TRIPS ،GATS ،GATT(كاتفاقیات  االتفاقیات التجاریةالمبادئ العامة و 
 األعمالمجریات وأجندة الالتوصیات و یحتوي كافة  یر باللغتین العربیة واإلنكلیزیةصدر عن هذه الورشة تقر و 
  .]6راجع الملحق [
  

  "كانكون"منظمة "التجارة العالمیة" في  اجتماع. 4
  

 الموازيفي منتدى منظمات المجتمع المدني  غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظمات العربیة  شاركت
منظمة على "الحملة العالمیة في  اً ناشطبوصفها ، "كانكون"في  الوزاري الخامس "منظمة التجارة العالمیة" الجتماع

  .العالمیة شبكة "عالمنا لیس للبیع"في  اً وعضو  "التجارة العالمیة
  

ِ ممثِّ المجموعات خالله  تر عبَّ  اً حدث االجتماعل شكَّ  الداعم  االعالمیة عن موقفه االجتماعیةلحركة ا لة
 االجتماعتشكلت قبیل التي  ،(G-20 Group)العشرین"  مجموعة" أعضاءوخاصة  ،لمطالب البلدان النامیة

العدید من المؤتمرات الصحفیة في و  "كانكون"بفعالیة في  شبكتنا أعضاءتحقیق نظام تجاري عادل. وقد شارك ل
  واالجتماعات التي عقدت مع وفود رسمیة.

  
دیدة ضایا الجلتشمل الق "منظمة التجارة العالمیة" دورلتوسع في اشبكة المنظمات العربیة  رفضتوقد 

 ؛وتسهیل التجارة الحكومة المشتریاتالشفافیة في و المنافسة و االستثمار  :ربع) التي تتضمن(قضایا سنغافورة األ
) والخدمات TRIPSالمتعلقة بالزراعة وحقوق الملكیة ( األساسیةمعالجة القضایا بلمطالبة غیرها ل إلىت انضمَّ و 
)GATS.(  

  
   )2003(ي/ صندوق النقد الدولي حول البنك الدول اجتماعالمشاركة في . 5

  
 ُ ِ د َ ع في دبي  السنوي "صندوق النقد الدولي"و البنك الدولي"مجموعة " جتماعاشبكة للمشاركة في الت ی

إدارة وممثلون عن  األعضاء البلدانمن وفود رسمیة  االجتماع تحضر وقد . )2003 أیلول/ سبتمبر 20-24(
  .اإلعالموسائل و  األهلیةالمنظمات ممثلین عن  إلىفة ضاباإللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ا

  
سیاسات المؤسسات المالیة تأثیر  للبحث فيفرصة لممثلي منظمات المجتمع المدني  االجتماعكان 

 الرشید الحكمكة، مهمطرح العدید من القضایا الل فرصة كما كان اقتصادیًا واجتماعیًا على الدول النامیة؛ الدولیة
قضایا من ال ذلك غیرأهداف األلفیة للتنمیة، و و  القضاء على الفقرو  الصحةة والتربیة والتعلیم و وقضایا التنمی

  ة.مهمال األخرى
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  هادئسیا والآفي  األبحاثالسنوي الخامس لشبكة مراكز  االجتماع. 6
  ]:8راجع الملحق [

  
ر التعاون بین تطویبهدف  1999سنة  (APRN)دئ" اهفي آسیا وال األبحاثشبكة مراكز "ست تأسَّ 

المجموعات  ، ولرصدهادئفي آسیا وال االجتماعیةالمنظمات غیر الحكومیة والحركات و  البدیلة األبحاثمراكز 
  .هادئآسیا وال تيدولة في منطق 15حاث فيبأمركز  33. وتضم الشبكة وتنظیمها الحمالت العالمیةو المحلیة 

  
السنوي  مراكز األبحاث في آسیا والهادئ""شبكة  اجتماع شبكة المنظمات العربیة وقد استضافت

شخصًا یمثلون منظمات عالمیة  45)، الذي حضره 2003نوفمبر  تشرین الثاني/ 5-3(الخامس في بیروت 
. كما ضمَّ الحضور أیضًا دولة عربیة وآسیویة 23 من كادیمیین وناشطین في مجاالت العولمةأو ومراكز أبحاث 

الحرب على موضوع "عون متداول المجت. وقد مات غیر الحكومیة اللبنانیةالمئات من ممثلي الجمعیات والمنظ
  .: عسكرة العولمة وحقوق الشعوب"اباإلره
  

یات العولمة والعسكرة التي تواجه آسیا بأكملها، شرقًا وضح لتحدِّ أنتاج فهم إ إلى االجتماعهدف قد و 
. وقد شكل  منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق یجاد القضایا المشتركة بین فسحة إل االجتماعوغربًا

ودور الوالیات  ،والعولمة اباإلرهقضایا  تطرحسیا. وناقش المجتمعون عدة أوراق ومنطقة غرب آ األوسط
والتدهور في النظام االقتصادي العالمي،  ،والمقاومة اإلنسانوحقوق  ،المتحدة في سیاسات العسكرة الجدیدة

ق تتعلَّ  اً مور أالجت عدة ورش عمل ع تمظِّ ف الیمني. وقد نُ صولیة والتطرُّ ت األالحركاتعاظم وأسعار البترول و 
وكذلك تأثیر العولمة وسیاسات الحرب على الفالحین  ها،وجنوب آسیا وغرب في الشرق األوسط ابرهبالحرب واإل

  في تقدیم البدائل. االجتماعیةودور الحركات  ابوالمرأة والعمال والشب
  

بجنوب آسیا،  واألخرى األوسطبمنطقة الشرق تتعلق إحداها توصیات  اعمل ورقتوقد صدر عن ورش ال
ً  الیات الخاصة والمشتركة التي تواجه كِ لتحدِّ افهم ا ساعد على ترسیخ ممَّ   تقوم"على التوصیات،  المنطقتین. وبناء

موارد و  اإلنسانقوق حوعلى ، الدیموقراطیةحول تأثیر الحرب على  األبحاثبتحضیر مجموعة من  شبكة المراكز"
في مواجهة  االجتماعیةوكذلك دور الحركات  ،هذا الخصوصفي األمم المتحدة ودور  اباإلرهالشعوب، وحول 

  الحرب وسیاسات العسكرة.
  

  متعلقة بالعولمة والتجارة:مختلفة المشاركة في نشاطات . 7
  

 بمناسبة وذلك  ،IBONته منظَّ  )2003 شباط/ فبرایر( "مانیال"مؤتمر في جامعة  .1

 ،وزارء التجارة في المتوسط اجتماعبموازاة نُظِّم وقد )، 2003 تموز/ یولیو( "مور بالی"مؤتمر في جامعة  .2
 .الوزاري الخامس" منظمة التجارة العالمیة"جتماع التحضیرًا 
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 األبحاثمركز " هامنظَّ  )، وقد2003 أیار/ مایو(في القاهرة  "منظمة التجارة العالمیة"ورشة عمل حول  .3
منظمة " اجتماعجندة أمناقشة القضایا المطروحة على  إلىوهدفت  ،جامعة القاهرةب "واالحصاءات

 .الوزاري الخامس "التجارة العالمیة

فریدریش "ؤسسة )، نظَّمتها م2003 حزیران/ یونیو(في برلین  "منظمة التجارة العالمیة"ورشة عمل حول  .4
 ."كانكون"في  الوزاري الخامس "ة العالمیةمنظمة التجار " اجتماعوتناولت موضوع  "،یبرتإ

ُ حول القضایا المتعلِّ  روبيو األمشاورات المجتمع المدني مع االتحاد  .5 ِ قة بالتجارة. وقد د َ ع شبكة ت ی
لمشاركة في هذه المشاورات والنقاشات حول ما یتعلق باالستثمار والزراعة وقضایا المنظمات العربیة ل

 .(GATS)الخدمات 

  .)2003 تشرین الثاني/ نوفمبر(في فرنسا  األوروبي اعياالجتمالمنتدى  .6
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ِّ -ةاألوروبیالشراكة    ةطیالمتوس
 

ٕ مشاورات وطنیة و . 1   متوسطیة:ال-بیةورو قاء اللبناني حول الشراكة األ طالق اللا
 :]9 [راجع الملحق

  
ام حقوق ، والمساواة واحتر االجتماعیةة حول مفاهیم العدالة المتوسطی-ةاألوروبیتتمحور الشراكة 

على  وفعالیتها واقتصادیة وثقافیة وبیئیة. ویعتمد نجاح هذه الشراكة وهي ذات توجهات سیاسیة ،اإلنسان
  المشاركة الحقیقیة والفعالة للمجتمع المدني في أطر هذه الشراكة.وعلى االستقرار والسالم في المنطقة، 

  
حول التشاوریة  االجتماعاتوعة من في مجمشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة شاركت 
ظ الحقد . و اإلنسانة لحقوق المتوسطی- ةاألوروبیالشبكة بدعوة من  ،المتوسطي-األوروبيالمنتدى المدني 

، والعوائق التي األوروبياالتحاد مع ما یتعلق بعالقته  لمنتدى المدني یواجه تحدیات خاصة فيا نَّ المشاركون أ
ٍ  االجتماعات. وقد نتج عن ةالصعوبات المالیة والمؤسساتی إلىضافة إ ،تواجه الشراكة نفسها  التشاوریة تشكیل لقاء

نت التوصیات تنظیم استشارات وطنیة لكي یتم توسیع مشاركة المنظمات غیر دائم حول المنتدى المدني وتضمَّ 
  الحكومیة والمجتمع المدني في النقاشات المطروحة.

  
ان، سنالمعهد العربي لحقوق اإل ،الفضاء الجمعوي" من المغرب"(الشبكة  أعضاءوقد طلب من عدد من 

المنظمة  إلىإضافة  ؛في لبنان الشبكة التنفیذيمكتب  ،شبكة المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة
 :االجتماعاتت . وقد ضمَّ اإلطارتنظیم مشاورات وطنیة في هذا   "Sisterhood is Global")یةاألردن

عالمیة. وقد نُوقش إمجموعات ودراسات خبراء وناشطین و حاث بأمراكز و  یةابشبومجموعات  ةمنظمات مدنی
قبلیة حول شؤون وخلفیاته ووضع الشراكة الحالي ووجهات النظر المست المتوسطي-األوروبيتشكیل اللقاء ها خالل

  المفهومیة.اللقاء ورقة منطقة المتوسط و 
  

 "اتفاقیة برشلونة"لمناقشة ، )2003 / أكتوبراألولن تشری 9(لبنان في  اً تشاوری اً اجتماع تناشبكنظمت و 
الذي  مدنيالمنتدى لالصادر عن ا المقترح التنظیميانطالقًا من الورقة المفهومیة و  ،هاودور المجتمع المدني فی

 لیات المطروحةالتداول باآل تمَّ ذلك  إلىضافة . باإلالتحضیریة االجتماعاتقدمته اللجنة التحضیریة المنبثقة عن 
لجنة [ داریةإلجنة نتقاء وا، لیهإ نضماماالمعاییر تحدید و  وتفعیله متوسطيال-األوروبيالمنتدى المدني لتنظیم 

 اإلقلیمیةودور الشبكات  ونتائجها المحلیة االجتماعاتدور و ، ینسنویین اجتماعبین الواقعة فترة لل ]عةابمت
اللبناني للمنظمات غیر  المتوسطي-األوروبيللقاء االلبناني  االجتماعنهایة قد ُأطلق و  المطروح تأسیسها.

 تبما فیها المشكال ،لمنتدى المدني القائمعلى اجندة المطروحة وناقش المجتمعون التحضیرات واأل .الحكومیة
  :هما التركیز على مسألتین أساسیتین التي تواجه المنظمات غیر الحكومیة المحلیة. وفي هذا السیاق تمَّ 

  
 والحكم السلیم. الدیموقراطیةو  اإلنسانحقوق و  مدنيدور المجتمع ال 
  االجتماعیة -االقتصادیة األوضاعالتنمیة المستدامة و. 

  .األوروبيلقضیة الفلسطینیة وتوسع االتحاد وا داول في الحرب على العراقالتَّ  تمَّ إلى ذلك،  ضافةإ
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ُ كان و  ِ قد د َ ع  )ثیناأجامعة (مه المعهد الدولي لمشاركة في مؤتمر نظَّ لالشبكة  أعضاءمن ممثلین عشرة  ي

ُ ما . ك2003 أیار/ مایوفي ة المتوسطی-ةاألوروبیلمناقشة الشراكة  ِ د َ ع مته الذي نظَّ  االجتماع ت الشبكة لحضوری
  .2003 حزیران/ یونیوفي العولمة  إطارفي  األوروبيلمناقشة مستقبل االتحاد  ةالیونانیمات المنظَّ 

  
  المتوسطي-األوروبيالمنتدى المدني . 2
  2003 تشرین الثاني/ نوفمبر 30-28 ،وليابن

  
-بیةورو منطقة األالمشارك من  300ولي بحضور ابفي ن المتوسطي- األوروبيالمنتدى المدني  انعقد

-ةاألوروبیالشراكة  إطارة وتقویة دور المجتمع المدني في للبحث في قضایا التنمیة المستدام یةمتوسطال
  الشراكة.مشروع في  األعضاءوزراء خارجیة البلدان  اجتماعبموازاة  ماعاالجتأقیم ة. وقد المتوسطی

  
بتنظیم المنتدى بالتعاون  "Fardazione Laboratorio Mediterraneo" یطالیةاإلقامت المنظمة و 
 إلىضافة إ، المتوسطي-األوروبيلقاء المنظمات غیر الحكومیة حول المنتدى المدني مع و  اإلداریةمع اللجنة 

  .األوروبية  االتحاد مفوضی
  

صدر  عالن الختامي الذيفي اإل ةمشاركال ت هذهانعكسبحیث  ،الفتاً لمنظمات العربیة اوكان وجود 
 اإلسرائیليیة في فلسطین نتیجة االحتالل المتردِّ  األوضاعاحتالل العراق و المشاركون دان ، إذ المنتدى المدنيعن 

صیاغة في وكان للشبكة دور فاعل  .اإلسرائیلياالحتالل قوات ذه فِّ تنالذي العنصري جدار الفصل بناء المستمر و 
 المنتدى.عالن الذي صدر عن اإل
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  حمالت التضامن
  

  لعراقيالتضامن مع الشعب ا. 1
  

لحرب على العراق، وناشدت المجتمعات الدولیة المضادة للعبت الشبكة دورًا فعاًال في الحملة العالمیة 
، تصریح مشترك االجتماعيهضتها. وقد صدر عن الشبكة العربیة، وشبكة الراصد للعمل على ردع الحرب، ومنا

  المتحدة في نیویورك. األممیدین الحرب، وقد تم توزیعه عالمیًا وفي مركز 
  

غیر  األهلیةالمنظمات  سبقت الحرب، شاركت فیها شبكةارئ، و وقد شاركت الشبكة في تشكیل خطط ط
التطوعیة في لبنان، ومؤسسة األمل في العراق. وقد تم  األهلیة، تجمع الهیئات الحكومیة الفلسطینیة، في فلسطین

  ووضعها على موقع الشبكة اإللكتروني. هاتوزیع
  

التنمیة في العراق، ولرصد  موضوعاتالشبكة على إطالق نشراتها اإللكترونیة لتغطیة عملت كما 
  .فیه اإلنسانإنتهاكات حقوق 

  
كة هي على إتصال دائم بالعدید من منظمات المجتمع المدني العراقیة، أن الشب إلى اإلشارةوتجدر 

  تقییم للحاجات، ولبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقیة.ل اوتخطط لعقد إجتماع
  

  أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطیني:. 2
  

إحیاء  إلىفي لبنان،  الفلسطینیة التجمعاتدعت الشبكة بالتنسیق مع هیئة تنسیق الجمعیات العاملة في 
 Itanlian Elبالتنسیق مع جریدة السفیر في لبنان، والـ  أیلول/ سبتمبرفي كرى السنویة لمجزرة صبرا وشاتیال الذ

Manifestoبین الـ  المعیشیة داخل المخیمات الفلسطینیة، في لبنان األوضاعة على تردي ء، وذلك بهدف اإلضا
 .أیلول/ سبتمبر 19والـ  13
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  لديموقراطیةع امشرو
  

  )"أیدیا"( المؤسسة الدولیة للدیموقراطیة واالنتخابات مشروع. 1
  ]11،12، 10حق راجع المال[

  
مشروع  تنفیذ، ل2003("أیدیا")، عام  اتابنتخواال للدیموقراطیةتفاقیة مع المؤسسة الدولیة الشبكة اوقعت 

  أساسیة: في العالم العربي، ویتضمن ثالثة محاور الدیموقراطیةیتناول 
  
  مشاركة المرأة ُ ـفي الحیـاة السیاسـة والعامـة، حیـث ت ل العقبـات القانونیـة والثقافیـة والسیاسـیة التـي تحـول حلَّ

 دون تطور هده المشاركة.
 السیاسیة والتشریعات الناظمة لعملها ودورها في الحیاة السیاسیة. األحزاب 

  إعالمیة ومالیة وسلوكیة. ، وما یتعلق بها من قوانین وممارساتاالنتخابیةاألنظمة 

  
شـمل علمًا أنه سیتوسع لی ؛األردنمصر والیمن و  من ، في كلٍّ )2003 شباط/ فبرایر(تم إطالق المشروع 

تنظـیم ورشـتي عمـل، قامـت الشـبكة بو  الجزائـر والبحـرین.و المغرب  في السنوات القادمة، بما فیها أخرىعربیة  دوالً 
لـون عـن منظمـات المطروحـة، حیـث شـارك ممث الموضـوعاتحـول اشـات ، إلطالق النقاألردنمن مصر و  في كلٍّ 

  .االنتخابیةن في القضایا و وناشط ونثاحبو  أكادیمیونو  غیر حكومیة مختلفة
  

 والــیمن األردنو  فــي كــل مــن مصــر ینحثاختیــار ثالثــة بــا علــى "أیــدیا"عملــت الشــبكة بالتنســیق مــع كمــا 
ـ. وعـیِّ االنتخابیـةواألنظمـة  لمـرأة السیاسـیةمشـاركة او  السیاسـیة األحزاب حولدراسات نجاز إل ق مشـروع لكـل ن منسِّ

مـت ا وقـد نظَّ ذهـتـه. عابمترة في تطبیق المشروع و ابلضمان الفعالیة والمث المقترحة ةمجموعة عمل في البلدان الثالث
  .ومناقشتها والیمن األردنفي كلٍّ من مصر و  األبحاث عرضل لشبكة ورشة عمل إقلیمیة في بیروتا

  
  في عشرة بلدان عربیة االنتخابیةات تجمیع المعلومات عن العملی .2

  
 "االنتخــابيالمؤسســة الدولیــة للنظــام "و "أیــدیا"المتحــدة االنمــائي و األمــممــع برنــامج  وقعــت الشــبكة عقــداً 

 ,The Electoral Process Information Collection)  االنتخابیــةات جمــع المعلومــات عــن العملیــل

EPIC) ، اإلصـالحات والبـاحثین فـي لـین ، ولتقـدیم المسـاعدة للمحلِّ االنتخابیـةالعملیـات ومات الالزمة لمقارنة المعلو
  یة الصالحة.ابنتخالخاصة، والمعاییر الدولیة إلدارة الممارسات اال اإلقلیمیةلمتطلبات المالئمة ل

  
ضــوعة فــي الشــبكة و ات والمعلومــات المابــنتخخاصــة باالقاعــدة بیانــات  خلــق إلــى یهــدف هــذا المشــروع

بلـــدان أمكـــن، وذلــك بصـــورة مســتمرة ومتكافئـــة فــي ال إذاكنشـــرات جــاهزة  أو المدمجــة علــى األقـــراصو  اإللكترونیــة
وقـــد عمـــد شـــركاء  .االنتخابیـــةل العملیـــة یســـهِّ  اً موثوقـــ اً قاعـــدة البیانـــات هـــذه مصــدر ل تشـــكِّ ؛ بحیـــث عشـــرةالعربیــة ال
  ساسیة:األ ةالتسعالمحاور ي ما یراوح یة التي تغطِّ ابختنتأمین معلومات حول األنظمة اال إلىالمشروع 
 یةاباألنظمة اإلنخ 
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  االنتخابیةاإلدارة 

  االنتخابیةالتربیة 
 والمرشحون األحزاب 

 األصوات ابستحا 

 التشریعي اإلطار 

  االنتخابیةتحدید الدوائر 

 اتابنتخإجراءات التسجیل لال 

  
  التالیة: األهدافلمشروع الموقع الذي ُأنشئ لهذا ا ومن المتوقع أن یحقق

  االنتخابیةیم العملیة قد تساعد في إدارة وتقو التزوید بمصادر. 

  في مختلف البلدان. تقارنلوطنیة تقدیم بیانات 
 تفعیـل تسـاهم فـي  التـي لینولتقدیم المساعدة للمحلِّ  االنتخابیةالمعلومات الضروریة لمقارنة األنظمة  تأمین

ـــــة إلدارة وأن تعكـــــس المعـــــ الخاصـــــة اإلقلیمیـــــةمتطلبـــــات نها أن تالئـــــم المـــــن شـــــأإصـــــالحات  اییر الدولی
 یة الصالحة.ابنتخالممارسات اال

 والتعدیالت. اإلدارةو  القوانینو  االنتخابیةمعلومات حول األنظمة  توفیر 

  
 اً یـابنتخ اودلـیالً  مؤشـرات المشـاركةو  االنتخابـاتنتائج ن البحث في لبرامج تتضمَّ  استكماالً المشروع أتي وی

  :هيفمشروع الالمستهدفة من  الفئات أما .على الموقع االلكتروني
  ــد وصــانعو السیاســات، وهــم أفــراد تت االنتخابــاتمــدراء  هوتطبیقــالنظــام االنتخــابي طــرح فــي مهمــتهم جسَّ

صالح ٕ  .هوا
 االنتخاباتمدراء  مساعدو. 

 ضطلعون بالذین ی وناألكادیمی ٍ ٍ  مهمٍّ  دور  السیاسـات يوتزوید صـانع بیةاالنتخافي تحلیل العملیات  وحاسم
 .االنتخابیةالالزمة إلصالح األنظمة  القةباألفكار الخ

 ـــ مؤسســـات الو دراســـات الومراكـــز  الدولیـــة األهلیـــةالمنظمـــات و  راء فـــي المنظمـــات متعـــددة الجنســـیاتالخب
 .االنتخاباتعاملة في مجال ال

 في منظمات ومؤسسات مانحة وممولة. أعضاء 

 قـــوم بـــالـــذي ی اإلعـــالم ٍ ُ  دور َ ال ی  االنتخـــابيهان بـــه فـــي خلـــق مواقـــف معینـــة مرتبطـــة بنظـــام اإلصـــالح ســـت
 .وتوظیفها

  
ـز و  فلسـطین، ، مصـر، السـودان، البحـرین، الـیمن، األردن: (هـي دول عربیـةعشـر  فـيهـذا العمـل قـد ُأنجِ

معینــة  خلفیـةذوي یـة وثالثــة بـاحثین مســاعدین ابنتخ) تحـت إشــراف خبیـر أنظمــة البنــانالجزائـر، تــونس، المغـرب، 
  .بالعلوم السیاسیة والقانون
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  1ملحق ال
 

  مكتب تنسیق اجتماعمحضر 
  شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة

  2003 تموز/ يولیو 10القاھرة 

  
  الحضور:

، (فلســطینیي لبنــان) ، قاســم عینــا(لبنــان) ، كامــل مهنــا(مصــر) میــر ســالمأ، (المغــرب) عبــد الحمیــد الكــم
 ، عبـد النبـي العكـري(فلسـطین) ، عـزت عبـد الهـادي(المـدیر التنفیـذي) بـد الصـمد، زیاد ع(العراق) جمال الجواهري

  .عادل العرفاوي (تونس) ،رشيو ، صالح الدین الج(البحرین)
  

  :ابغیال
  .لم تتمكن من الحضور) وصلت متأخرة) فوزیة عبد اهللا (الیمن/ /آمنة الزعبي (األردن

  
  تالي:النحو على ال االجتماع أعمالقر الحاضرون جدول أ
  

 والمالیة والوضع التنظیميالسابقة  مناقشة النشاطات .1

 النشاطات المستقبلیة .2

 الجمعیة العمومیة الجتماعالتحضیر  .3

 الوضع العربيو  فلسطین والعراق .4
 

  األولىالجلسة 
  

  .ن المحضر جمال جواهريمیر سالم، دوَّ أَّس الجلسة أر ت
المكتـب  اجتمـاعي المرحلة التي تلت انعقاد فها عن نشاطات شامالً  التنفیذي عرضاً الشبكة مدیر قدم 

 2002ســنة عــن  مالیــاً  م تقریــراً قــدَّ ) حتــى تاریخــه؛ كمــا 2002 حزیــران/ یونیــو( المغــربالربــاط، فــي  األخیــر
  .2003من سنة  األولمالي عن النصف التقریر ، فضًال عن الاتابق الحسوتقریر مدقِّ 

  
  التنفیذي: ما جاء في مداخلة المدیررز بأ

والحــــرب علـــى العـــراق واإلعــــداد  "العـــالمي االجتمـــاعيالمنتـــدى و" "مـــة التنمیـــة المســــتدامةق"كانـــت 
علــى قة. و ابزت عمــل المرحلـة السـالمحطـات التـي میَّـ أهــم" الـوزاري الخـامس منظمـة التجـارة العالمیــةالجتمـاع "

مكتـب التنسـیق فـي ل اجتمـاععقـد  )جوهانسـبرغ(التنمیـة المسـتدامة لقمـة  يالتحضـیر  اإلقلیمـي االجتماعش ماه
ــ أهــمُّ و  )؛2002 حزیــران/ یونیــو( المغــربالربــاط،   الجتمــاععــداد باإللیــه هــو تكلیــف لجنــة رباعیــة ص إمــا خُل
  جاء تشكیل اللجنة على الشكل التالي:فالعمومیة للشبكة، الشبكة جمعیة 

  
 دة محـــدَّ  العضـــویة فـــي الشـــبكة وتقـــدیم اقتراحـــاتٍ  أوضـــاععـــداد تقریـــر حـــول : إصـــالح الـــدین الجورشـــي

 .شكالیات المالزمة لهذا الموضوع منذ التأسیسلمعالجة اإل
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 هدافهام اقتراحات لتطویر رؤیة الشبكة وأ: تقدیعزت عبد الهادي. 

 ء االقتراحــات التــي الــداخلي والمــالي فــي ضــو  تعــدیالت علــى نظــامي الشــبكة إعــداد: عبــد الحمیــد الكــم
 ادي.عبد اله وعزت الدین الجورشي ن صالحیقدمها الزمیال

 2006-2004فترة عداد خطة عمل ووثیقة برنامجیة لإ: زیاد عبد الصمد.  
  

  هو التالي:ما قامت به الشبكة من نشاطات في هذه المرحلة فرز بأ أما
  

I. القمة العالمیة للتنمیة المستدامة: جوهنسبرغ  
زِّع (، "التنمیـة المسـتدامة قمـة"لشـبكة فـي ا أعضـاءمـن  كثر من عشرین شخصـاً ألالمشاركة الفاعلة  ُ وقـد و

مـات غیـر الحكومیـة مـن لقمة وموقف المنظَّ لوازیة النشاطات المرز بأعن ] 1أعدَّه زیاد عبد الصمد [الملحق تقریر 
ُ ت دالقضایا الخالفیة التي كا ِ ت   ها.ل عملفش

  
، لمجموعــة العربیــةتــي عقــدتها الاالرســمیة  االجتماعــاتفــي بعــض شــاركت الشــبكة  نَّ أ إلــى تجــدر اإلشــارة

 قمـة والـوطني بعـد اإلقلیمـيین عـة علـى الصـعیدابمتم نشـاطات للتنظَّ لم نه األهمیة. بید أغایة في تجربة كانت قد و 
  قة بسیطة.حاالت متفرِّ باستثناء ، "جوهانسبرغ"

  
II.  ألیغري بورتو" العالمي في االجتماعيالمنتدى"  

شـــاركت فـــي العدیـــد مـــن قـــد كانـــت و  ،الدولیـــةالمنتـــدى لجنـــة عضـــو فـــي  الشـــبكة نَّ أ إلـــى اإلشـــارةتجـــدر 
ُ  .تایلندا) ،یطالیاالتحضیریة (إ هااجتماعات الشـبكة  مـدیره عـدَّ أ لـكع تقریـر عـن ذزِّ شاركت الشـبكة فـي المنتـدى وقـد و

مــن نشــاط خــالل  أكثــرالفاعلــة فــي أعضــاء الشــبكة مشــاركة  إلــىأیضــًا  اإلشــارةتجــدر كمــا  ].2ملحــق التنفیــذي [ال
ـــإســـعي الشـــبكة ، عـــالوةً عـــن المنتـــدى ـــ ،تقنیـــةً  صـــعوباتٍ  نَّ ، إال أالمنتـــدىخـــالل انعقـــاد تنظـــیم فعالیـــات ى ل ل تحمَّ

  بعضها. ، حالت دون نجاح مونمسؤولیتها المنظِّ 
  

 االجتمــاعيالمنتــدى "عــة ابمتبالمعنیــة  اإلقلیمیــةدعــوة بعــض المنظمــات  إلــىوكانــت الشــبكة قــد بــادرت 
یین العــرب واتحـاد المحــامین العــرب والمنظمــة العربیــة العربیـة وجمعیــة االقتصــاد االجتمــاعكجمعیــة علــم ( "العـالمي
ـعُ تحضـیري ( اجتمـاع إلـى آسیویة)-فرولبحوث العربیة ومنظمة التضامن األومركز ا اإلنسانلحقوق  د فـي القـاهرة قِ

عــداد لمنتــدى اجتمــاعي عربــي. حــت فكــرة اإلرِ حیــث طُ  "،المنتــدى العــالمي"قبــل انعقــاد  )ینــایرخــالل كــانون الثــاني/ 
توســیع المشــاركة القطریــة بغیــة فــي المنطقــة العربیــة  االتصــاالتعــة ابلجنــة تحضــیریة لمت االجتمــاعقــت عــن انبثو 

هـذه  أعمـالالقیـام بتنسـیق بفـت الشـبكة لِّ كُ و ، االجتماعیـةمـات والحركـات وسع الفئات والمنظَّ شمل أتولكي  واإلقلیمیة
  اللجنة. 

  
للتـداول فـي مسـتقبل الحركـات  ،"ألیغـري بورتـو"فـي ة للمجموعـة العربیـ خاصـاً  الشبكة اجتماعاً كما عقدت 

 بورتــو"فــي  االجتمــاعلمـداوالت خــرج ل نتیجــةً و  العربــي. االجتمــاعيالعربیــة حیــث نوقشــت فكـرة المنتــدى  االجتماعیـة
ُ ع قبـل أعـة التحضـیر وعـدم التسـرُّ اببـاقتراح یقضـي بمت "ألیغـري َ سـتن ت ــالمعنیـة. وأكافـة الجهـات ب االتصـاالتل كم د كَّ
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كــلٍّ مــن فــي ســابقة التجــارب العلــى الــرغم مــن  ،فكــرة تنظــیم منتــدى اجتمــاعي عربــي لــم تنضــج بعــدأنَّ مشــاركون ال
كــل فیــه تشــارك الــذي سالعربــي  االجتمــاعيالمنتــدى مثــل هــذا تنظــیم ؛ ذلــك أنَّ لبنــانو المغــرب وفلســطین ومصــر 

  .وسعأ اتصاالتٍ  إلىیحتاج  ،بمختلف توجهاتها ،القوى
  

فحضــر كــل مــن اد، بــأفــي حیــدر  "ســیوياآل االجتمــاعيالمنتــدى "عمــال فــي أالشــبكة شــاركت قــد و  ،هــذا
) للمشــاركة فــي أحــد لبنــان(، جهــاد الــزین )لبنــان وفلســطینی(ر ســلیمان اب، جــ)البحــرین(الســادة: عبــد النبــي العكــري 

ـنـدوة "اسـتخدام الیورانیـوم المناق للمشاركة في نوري عبد الرزَّ و  النشاطات الثقافیة؛ ورنـا النشاشـیبي  العـراق" ب فـيضَّ
  .)فلسطین(
  

)، حیـث فلسـطین(ت عبـد الهـادي مـن عـزَّ  كـلٌّ  فـي فلورنسـا "األوروبـي االجتماعيالمنتدى "كما شارك في 
  .)لبنان(وفهمیة شرف الدین  الشبكة، الً العالمي ممثِّ  االجتماعياللجنة الدولیة للمنتدى  اجتماع حضر بعده

  
III. :منظمة التجارة العالمیة  

 "،وســلو" فــي "أعالمنـا لــیس للبیــع"الــذي عقــده تحــالف التخطـیط االســتراتیجي  اجتمــاعالشــبكة فــي  تشـارك
ول/ ) فــي أیلـــالمكســیك"كــانكون" (فــي انعقــد الــذي  " الــوزاري الخـــامس،منظمــة التجــارة العالمیــة" الجتمــاع تحضــیراً 
   ه.حضور باعتماد یسمح للشبكة ، حیث أمكن توفیر 2003 سبتمبر

  
لالجتمــاع الــوزاري  موازیــاً یكــون فــي مصــر  م الشــبكة نشــاطاً ن تــنظِّ " علــى أوســلو"أ اجتمــاعفــي فــق تُّ أوقــد 

فـي شـرم الشـیخ انعقـاده  د مكـانوتحـدَّ  ،الـوزاري جـاء متـأخراً  االجتمـاعتحدیـد موعـد غیـر أنَّ ر المنوي عقده. المصغَّ 
ـم ، األمــر الـذي ومكانـ اً مكانیــة تـزامن االجتمـاعین زمانــا حـال دون إمَّ فــي  االجتمـاعتحدیـد موعــد  إلـىبالشــبكة دفـع ًا

ــ الجــدیر ذكــره فــي هــذا المجــال أنَّ الشــبكةو  الــوزاري المصــغر. االجتمــاعمصــر بعــد انعقــاد  العــالم  ةشــبك"مــع ق تنسِّ
  بشكل وثیق."عالمنا لیس للبیع"وتحالف  "الثالث

  
IV. محور التنمیة 

منظمـة معظمهـا  85ذي یضـم الـ، (Social Watch) "االجتمـاعيالراصـد "فاعـل فـي  عضـوالشـبكة  نَّ إ
، المتحــدة األمــمالقمــم الدولیــة التــي تنظمهــا رات قــرَّ ممراقبــة  إلــى "االجتمــاعيالراصــد " هــدفیو مــن البلــدان النامیــة. 

ٍ  إعــدادمــن خــالل  وذلــك والشــبكة  .التــي تنتهجهــا الحكومــات االقتصــادیةو  االجتماعیــةحــول السیاســات  ســنويٍّ  تقریــر
  ."االجتماعيالراصد "لة في مكتب تنسیق وهي ممثَّ  ،سنویةصیاغة سبعة تقاریر في تشارك 

  
V.  متوسطيال-بيورو المنتدى المدني األ  
مـن شـبكة لجـان  جـزءاً المتوسـطیة، وكانـت -وبیـةور مشـروع الشـراكة األ أي "،مسار برشلونة"ع الشبكة ابتت

 أعمـالارك الشـبكة فـي ا. وتشـفیهـ األهلیـةتوسـیع مشـاركة المنظمـات  إلـىحیث سعت  ،التضامن في بلدان الشراكة
هـذا المنتـدى  أعمـال قاطعـت رسـمیاً )؛ بیـد أنَّهـا فرنسـیة(في مرسیلیا  عابالر  هاجتماعمنذ  "األوروبيالمنتدى المدني "

دالع انــمــن شــهر بعــد ثالثــة أ فیــه، وقــد جــاء انعقــاده اإلســرائیلیةبعــد القــرار الفلســطیني بالمقاطعــة بســبب المشــاركة 
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بحـق المــدنیین  إســرائیلعلــى الممارسـات واالنتهاكـات التــي ترتكبهـا  وذلــك احتجاجـاً  ین،االنتفاضـة الثانیـة فــي فلسـط
 اإلسـرائیلیةدانـة الممارسـات تطالـب بـالتحرك الفـوري إل ة جـداً مهمعن هذا المنتدى وثیقة  تصدر وقد الفلسطینیین. 
ٕ ولتطبیـق مقـرَّ  ـت ب، وعُ المشــروعة هحقوقـالشـعب الفلســطیني عطــاء رات الشــرعیة الدولیـة وا ك تحــر  ،وثیقــة "فلسـطینرِفَ

  اآلن".
  

قبـل انعقـد الـذي (ألمانیـا)،  "رتاشتوتغ"في  "المنتدى المدني" أعمالالشبكة في  أعضاءشارك بعض كما 
  باسم الشبكة. آنذاك لم یشاركوا ، ولكنهم المدني بسنتینمرسیلیا منتدى 

  
تشـــرین األول/ للشــراكة فــي  اً وزاریـــ اً ماعــاجتت عــدَّ الرئاســـة البلجیكیــة كانــت قـــد أ نَّ ا إلــى اإلشــارةتجــدر و 

تحضــیري انعقــد فــي  اجتمــاع، ســبقه "بروكســل"مناســبة لتنظــیم لقــاء للمنتــدى المــدني فــي بــدا ذلــك ف 2001كتــوبر أ
  التحضیریة. األوروبي"لمنتدى المدني "الجنة في تشارك  ، التيالشبكةنظَّمته بیروت 

  
ـــة م والحكومـــات األوروبیـــة  األوروبـــيلعالقـــة مـــع االتحـــاد تتعلـــق با "المنتـــدى المـــدني"الحظـــة علـــى وثمَّ

التحـــاد الســـیطرة علیـــه مـــن خـــالل التمویـــل. فأثنـــاء تـــرؤُّس إســـبانیا ا إلـــىة تســـعى األخیـــر المعنیـــة، حیـــث إنَّ هـــذه 
ثـار وقـد أتنظیم المنتدى المـدني. ب -وهو جهة شبه حكومیة-صندوق التنمیة في فالنسیا فت الحكومة ، كلَّ األوروبي
فــي  ته تــدخالً اللجنــة التحضــیریة علــى مــا ســمَّ اعتــراض و وروبیــة األرار احتجــاج المنظمــات غیــر الحكومیــة هــذا القــ

ـدَ  مِ ، علــى أن منظمــات غیـر حكومیـةفیهـا  تكشـرِ أُ تعـدیل صـیغة اللجنــة التحضـیریة ف إلـىبعــدها شـؤونها، بحیـث عُ
نو  َ لمحاولــة نفســها مــع رئاســة الیونــان لالتحــاد رت اتكــرَّ وقــد  طــة بصــندوق التنمیــة.تبقــى الشــؤون المالیــة واإلداریــة م

 عــاً ابت مركــزاً  بتنظیمـه فــتبحیــث كلَّ  ،كریـت ةثنــاء التحضــیر لالجتمـاع المــوازي للمنتــدى المـدني فــي جزیــر أ األوروبـي
وجعلهـا تقتصـر علـى  تخفیف عـدد المشـاركین إلىا دفع بالجهات المشاركة في المنتدى المدني مَّ م ،لوزارة الخارجیة

  یة.مشاركة رمز 
  

التحضــیر  اإلنســانالمتوســطیة لحقــوق -وروبیــةطلــب مــن الشــبكة األ األوروبــياالتحــاد  نَّ والالفــت هــو أ
بمــا فیهــا  ،اإلقلیمیــةالعدیــد مــن الشــبكات  مــافیه تنظــیم لقــائین شــارك إلــىفعمــدت  ق،ابللمنتـدى المــدني فــي وقــت ســ

وثیقة حول مشروع الشراكة تتحدث عـن عالقـة قر المشاركون وقد أشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة. 
 ،األوروبــينظمــت الرئاســة الیونانیــة لالتحــاد  ،أخــرىمــن جهــة و . ]4لحــق ممنتــدى المــدني بالجهــات الحكومیــة. [الال

ً  ،ممثلــة بــوزارة الخارجیــة تنا، مــن شــبك عضــواً  12شــارك فیــه فثینــا، " فــي أوروبــا الــراهن فــي العــالمحــول "دور أ لقــاء
شـــبكة المنظمـــات الیونانیـــة فـــي  همتـــنظَّ  األوروبـــيالجتمـــاع وزراء االتحـــاد فـــي منتـــدى مـــوازٍ  ناتفضــًال عـــن مشـــارك

  ".تسالونیكي"
  

VI. الدیموقراطیة 
 للدیموقراطیــةبالتعــاون مــع المؤسســة الدولیــة  الدیموقراطیــةالشــبكة بتنفیــذ برنــامج عربــي حــول  تمــاق

ُ "وكهولمســـت"وهـــي منظمـــة دولیـــة حكومیـــة مقرهـــا ، )"أیـــدیا"( اتابـــواالنتخ فـــي مجـــال عنـــى بشـــؤون التعلـــیم ، ت
    .األلمانیةالحكومة  ل المشروعتموِّ هذا، و . االنتخاباتة ومراقبة یقراطو الدیم
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 ُ ــو َ قِّ ــ ع لــیهم قبــل شــهرن مــن المكتــب (ُأرســل العقــد إ أعضــاءالتشــاور مــع ى العقــد مطلــع هــذا العــام بعــد عل
الیونــان فــي  اجتمــاعحضــروا  المكتــب الــذین عضــاءأوكــذلك مــن خــالل المناقشــة التــي شــارك  فیهــا معظــم  ،توقیعــه
    .الماضي) أیار/ مایوشهر 

  
في ثالثـة بلـدان عربیـة وهـي مصـر (نمـوذج النظـام  الدیموقراطیة تقویم اتجاهیعمل البرنامج في اتجاهین: 

المجتمــع جــدیرة باالهتمــام) والــیمن (نمــوذج تــأثیر  دیموقراطیــة(نمــوذج النظــام الــذي یشــهد تحــوالت  األردنالقــوي)، 
السیاســیة  األحــزابو  االنتخابیــةنظمــة ألثالثــة معــاییر: ا إلــى اســتناداً  الدیموقراطیــة تقــویمالقبلــي والعشــائري). وســیتم 

مــن  عمــل فــي كــلٍّ  اورشــتتُعقد بكــل تفاصــیله. وســ االنتخابــاتالثــاني فیتنــاول موضــوع تجــاه اال أمــاومشــاركة المــرأة. 
، یـــة والمشـــاركةابوالتمویلیـــة والقانونیـــة والرق اإلعالمیـــةلـــف نواحیهـــا تتنـــاول مخت ،االنتخابـــاتحـــول  األردنو مصـــر 

  لیشمل المغرب والجزائر والبحرین. ،حسیتوسَّع، إذا ما نج البرنامجالجدیر بالذكر أنَّ و  ..لخ.إ
  

 بــین كــلٍ مــن "أیــدیا" وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي آخــرمشــترك هــذا البرنــامج مشــروع  انبثــق عــنوقــد 
ــو  ]ركامقرهــا الــدانم[ات ابــالدولیــة لالنتخوالمنظمــة  ُ اإللكترونیــة  االنتخابــاتشــبكة تفعیــل  إلــىیهــدف " و كیــیب"إدعى ی

(Website)  ٕ   .فیها عن عشر دول عربیة تعمل الشبكة إلیها دخال معلوماتوا
  

VII.  عضاء الشبكةأبناء قدرات عن  
ِ أُ  ـمشروع في هـذا المجـال و  دَّ ع ً وافـق تلـم  لكـنَّ اللجنـة، و مباشـرة األوروبـيالتحـاد ا إلـىم دِّ قُ  نَّ أ علیـه معتبـرة

  .قلیمیة إن تكون وطنیة الالتي یجب یجب أذة الجهة المنفِّ ها كون ةلغیر مؤهَّ  الشبكة
  

 اجتمــاع إلــىالتنظیمیــة والعضــویة فــي الشــبكة، فُأشــیر  األوضــاعمناقشــة  إلــى األعضــاءبعــد ذلــك انتقــل 
ُ  ابغیب ،في بیروتالمكلفة من قبل مكتب التنسیق اللجنة   إلـىعـي عبد الحمید الكم وحضور باقي اعضائها. وقـد د

 ابوغــ األولمــل العراقیــة، فحضــر األ عیــة فــي لبنــان وجمعیــةالتطوُّ  األهلیــةقاســم عینــا وتجمــع الهیئــات  االجتمــاع
  لة. عذار معلَّ أاالثنین اآلخرین ب

  
ویم لتقـــى توجیــه اســـتمارة فـــق علـــتُّ ا. وبعـــد المناقشــة حــول العضـــویة ورقـــةالــدین الجورشـــي بصـــالح م تقــدَّ 

وقـد تطـویر عمـل الشـبكة.  إلـىرات تنظیمیـة تهـدف مقرَّ  إعداد إلىضوئها في یصار ل العضویة القائمة في الشبكة،
هـت  المـدیر التنفیـذي.بالستمارة وتحلیلهـا اعداد إة مهمَّ نیطت أ جِّ ُ  عشـر حـدفلـم تتسـلَّم الشـبكة إال أ فعـالً االسـتمارة وو

  .األعضاء المنظماتردًا 
  

ـرَّ  امـ قـت لـم یحـن بعـد للقیـام بتعـدیلها وفـقالو  نَّ رأت اللجنـة أ ، فقـدلشـبكةارؤیـة فـي مـا یتعلـق ب أما فـي ُأقِ
فـي  تكـون العضـویةحـول أن  فكـاراً حـت الورقـة أطر  عضویة. وفي مجال ال(لبنان) الجمعیة الثانیة في برمانا اجتماع
؛ غیــر أنَّ مواصــفاتهاو العضــویة  شـروط تتناولــ، و ا كلهــا، وللشــبكات أو للمنظمـات أو لهــمغلقــة أومفتوحــة  الشـبكة

ٍ على وجـود ن توافقوا یالمجتمع انتهـت . و المكتـب باستفاضـة أعضـاء هاناقشـ، وهـذه مسـألة الشـبكةفـي عضـویة  خلـل
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ل ثالثـة الشـبكة حـو  أعضـاءمكتب التنسیق للقیـام بالمزیـد مـن التشـاور مـع بـاقي  أعضاء إلىرفع توصیة بالمناقشة 
د أ خیارات ال َ عتم ُ   حدها:بد من أن ی

  
  .العضویة فقط للشبكاتن تكون أ .1
 .لجمعیاتل فقط العضویةن تكون أ .2

. العضویة للشبكات والجمعیاتن تكون أ .3   معًا
  

ـدعى والثالثـة، و  األولـىالحـالتین فـي تالفي ازدواجیة العضـویة  إلىن یصار واتُّفِقَ على أ ُ جمیـع علـى أن ی
ُ  ،الالئحة مرفقة ربطاً [ اعالجتمإلى االجمعیة العمومیة  أعضاء ر حیث ی ه النهائي فـي ضـوء اقتـراح المكتـب التوجُّ قرَّ

 .]5الملحق ؛ بعد االنتهاء من المشاورات
 

  الجلسة الثانیة
  

ن الصالح الدین الجورشي.  ترأَّس الجلسة   .محضر عبد النبي العكريدوَّ
  

  العراق:في  األوضاع
 إلــىالشــمال مــن  "مــل"جمعیــة األ رِّ امقــانتقــال  إلــى شــارفــي العــراق فأ األوضــاعجمــال الجــواهري عــرض 

ٕ  بغــدادالعاصــمة   22منــذ هنــاء وجمــال أصــبحا یعمــالن  نَّ ال إكالبصــرة والنجــف والموصــل. وقــ أخــرىلــى مــدن وا
 ،التنفیـذي منـه المـدیر قبـل انـدالع الحـرب فـي دمشـق حضـر جانبـاً  اجتمـاعوقد نظم  ،. هذابغدادمن  ریلبإنیسان/ 
ــو بغــداد فــي  "مـلاألجمعیــة "ن عمــل ویتركــز اآل .بعــد الحـربوخطــة لمــا  رئ للحـربخطــة طــوا توضــعحیـث  ة الحلَّ

  .الصحة والماء اسیین هماسأ محورین، ویتناول النجفو 
  

هـا نَّ إقـال  األمیركیـةموقـف القـوات وعـن ؛ دینیـة ،عشائریة ،سیاسیة ،قومیة إلىقسم نفت لقوى السیاسیةا أما
ون علــى یصــر الــذین ین األمیــركیومقاومــة حمــل الســالح ا علــى مناهضــة لحملهــهــذه القــوى كــل جمــع  إلــىتســعى 

قتــرح أ فــي المجـالس االستشــاریةهـا كلهــا لیتمث ُ  20مــا ال یقــل عــن (بالعشـائر  التــالي: األســاسل علــى ن تتشـكَّ التــي ی
  ).% 50ما ال یزید عن (بالقوى السیاسة )، %

  
ـــ. وأنیاألمیــركیالتعامــل مـــع یحـــاذرون غالبــًا فـــي  نَّ أ إلــىشــار أو  تتَّســـم منظمــات المجتمـــع المــدني  نَّ د أكَّ

عبـد عضو في الشبكة و  وهو حمد الموسويأ( اإلنسانحقوق للدفاع عن جمعیات ، وهناك بعض الالشدید فبالضع
ــة و  ،الخـالق زنكــة) ٍ أذات  اإلنســانحقــوق ل أخــرىجمعیــات ثمَّ ٍ  هـداف جمعیــات بالكامــل؛ كــم ا یوجــد بعــض ال سیاســیة

قامــت حیــث ، األمــنمراكــز ر حــزب البعــث و امقــك(ق ابنظــام الســلكانــت تتبــع ار امقــلتشــغل  التــي ُأنشــئتة یــوهمال
حیـث  فـي بغـدادلهـا مكاتـب  تاسـتأجر فقـد  "مـلاألجمعیة " أما .)لكل منها رٍّ امق 3ال یقل عن باحتالل ما  األحزاب

 ،)عیــادات متنقلــة( الصــحة :ات العمــل بالتــاليولویــأدت حــدَّ حزیران/یونیــو، التــي  2لهیئــة العامــة فــي ل اجتمــاععقــد 
القـانون و  الخصخصـةفتتمحـور حـول قضـایا جمعیـة ال واجههـاتالتي الیومیة  تالمشكال . أماتأهیلالتدریب و ال ،الماء

  .اتابواالنتخ الدیموقراطیةو  اإلنسانوحقوق 
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 "موكسـفامثـل "أالمنظمـات الشـریكة  وصـاً خصو (عالمیـة ندوة عربیـة بمشـاركة تنظیم اقترح المشاركون وقد 
تخصـص فریـق منتـائج زیـارة میدانیـة یقـوم بهـا  إلىیستند  ت تقریراً عدَّ تكون الشبكة قد أن بعد أ ،في العراقوغیرها) 
  عضائها.من بین أ

  
  الجلسة الثالثة

  
ن الجلسة كامل مهناأَّس ر ت   المحضر عبد النبي العكري، دوَّ

  
 نَّ أ إلـى مشیراً  ،یةمستقبلعمل خطة رحات لن مقتتضمَّ  عبد الصمد عرضاً  زیادمدیر الشبكة التنفیذي م قدَّ 

العقــود مــع الجهـــات المانحــة تنتهــي مـــع  نَّ وبالتــالي فـــإ ،2003مــع نهایـــة العــام الراهنـــة تنتهــي برنامجیــة الوثیقــة ال
ـم 2006-2004فتـرة لنجـاز وثیقـة برنامجیـة إ هـو المطلـوبو  انقضاء هـذه المـدة.  تخطـیطللجلسـة  ا یسـتدعي عقـدمَّ
حتــى نهایــة عمــل الشــبكة امج نــبر  إلــىبالنســبة  أمــا .األمــوالعمــل وتجنیــد تــي وضــع خط إلــىي االســتراتیجي تنتهــ

  :   فیتمحور حول التالي 2003 
  

  التجارة والعولمة. 1
ورشـة  إلـىشـارة إ( غـدالونـدوة  "كـانكون"في  " الوزاري الخامس منظمة التجارة العالمیةالجتماع "التحضیر 

جـزء مـن هــذا ) هـي تمـوز/ یولیــو 13و 12رة وتحـدیات البلــدان النامیـة یـومي العمـل فـي القـاهرة حــول منظمـة التجـا
  .التحضیر

  
الـذي  مـةالبلـدان المتقدِّ یتمحـور حـول موقـف الصـراع و  ،دولـة 148وزراء مـن  "كـانكون"اجتمـاع سیحضر 

لبلــدان ا أمــا. لتشــمل اتفاقیــات جدیــدةها توســیعو إلــى قطاعــات اهتمامــات المنظمــة  قطاعــات جدیــدة ضــمِّ  إلــىیــدعو 
 ،النظر بالقواعد المعمول بها والمبـادئ العامـة وبآلیـات التفـاوض إعادةالمنظمة من خالل  صالحإفتطالب ب النامیة

الملكیـــة الفكریـــة والزراعـــة  وصـــاً خصو  قةابمراجعـــة االتفاقیـــات الســـو  ،شـــفافیة ودیمقراطیـــة وتشـــاركیة أكثـــرلتصـــبح 
  والخدمات.

  
فیـه ن الوقـت الـذي لـم تـتمكَّ  في ،جدیدمعظمها  اً قطاع 19ت في أطلقت المفاوضابنتیجة مؤتمر الدوحة، 

 لهـا فـي مقـرِّ  اً دولـة ال وجـود تمثیلیـ 35من  أكثروثمَّة التفاوضیة.  االجتماعاتمن مواكبة كل الدول النامیة معظم 
ة غیـر قـادر  يفهـوبالتـالي  ،ممثـل واحـدإال ه یس لـمـن البلـدان النامیـة لـ اً كبیـر  اً قسـم، فضـًال عـن أنَّ جنیـفبالمنظمـة 

ـ نَّ والجـدیر ذكــره أ .القطاعــاتفــي كـل التفـاوض عــة ابمتعلـى   ،نتیجـة حتــى تاریخــه يِّ أ إلــىل المفاوضـات لــم تتوصَّ
  .الوزاري "كانكون" اجتماعم في وبالتالي لیس هناك وثائق جاهزة تقدَّ 

  
قبـل دولـة  30ة بمشـارك ،شـرم الشـیخالـوزاري المصـغر فـي  االجتماع، ویعتبر هناك احتماالت لمساومات

تقریــب وجهــات النظــر  إلــى ســعیاً  ،مــا ســیلیه فــي كنــداان و ابــ، ومــا ســبقه مــن اجتماعــات وزاریــة مصــغرة فــي الیأیــام
  وللضغط على البلدان النامیة الرافضة لحملها على الموافقة.
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،  باإل وهــو ،البلــدان العربیــة أعضــاءعــدد  إلــى اإلشــارةتجــدر و   اءأعضــ خمســة إلــىضــافة اثنــا عشــر بلــدًا
، ساسـیة فـي المفاوضـات. وتعتبـر مصـر دولـة أمام)ضویة ومـا زالـوا قیـد التفـاوض لالنضـموا بطلب العمراقبین (تقدَّ 

  .والمجموعة األفریقیة 77 الـ مجموعةمغرب باسم تتحدث الفي حین 
  

  مراكز أبحاث آسیا والهادئ شبكة. 2
یتنــاول قضــایا  "اباإلرهــرب علــى عســكرة العولمــة والحــ"نتــدى آســیوي حــول لتنظــیم مهــذه الشــبكة تســعى 

  .غسطسآب/ أنهایة مع بیروت وذلك في  ،اإلنسانحقوق و  الدیموقراطیة
  

  االجتماعيالراصد . 3
 80 بحضــور ،كتــوبرتشــرین األول/ أ 5و 1فــي بیــروت بــین  العمومیــة تــهجمعیالراصــد االجتمــاعي عقــد ی

فضــًال عــن  ،ة) مــن مختلــف المنــاطقنوییر الســار التقــوضــع فــي هــم الــذین یشــاركون و ( اءعضــاأل اتمنظمــمــن ال
  من الباحثین والقیادیین على المستوى العالمي. ضیفاً  20حضور 

  
  )كتوبرتشرین األول/ أ 10-6(یطالیا إقمة الشعوب في بیروجیا، . 4

  ساسي.بشكل أ شاركة ممثلین من العراق وفلسطیناقتراح تعزیز م
  

  يالسنو  ینالنقد الدولیَّ وصندوق البنك  اجتماع. 5
ــلَ أیلــول/ ســبتمبر 24و 20ینعقــد بــین  ن یكــون الحــوار ، علــى أفــق علــى المشــاركةتُّ االشــبكة و ب، وقــد اتُّصِ

ُ أحتمل ومن الم ن؛وغیر مقنَّ  مفتوحاً    .الشبكة ودعى ممثلن ی
  

  زر صبرا وشاتیالامع الشعب الفلسطیني في ذكرى مجالسنوي التضامن  .6
أیلــــول/   17-13( جانـــبأمـــام المشــــاركین األمـــات المخی أوضــــاعطــــرح قضـــیة الالجئـــین و الهـــدف هـــو 

  ).سبتمبر
  

  2004في بومباي عام  WSFانعقاد . 7
  .قلیمي ونشاطات للشبكة في بومبايإیمكن عمل تحضیر 

  
  التأسیسيالمنتدى االجتماعي العربي  جتماعا. 8

المحـامین تحـاد كا أخـرى تمؤسسـاسـیویة ومركـز البحـوث العربیـة و آ-فـرومنظمـة التضـامن األلیـه ت إدع
یــتم التحضــیر  نَّ ع النشــاط فــي القــاهرة بــأابذي یتــلــمیــر ســالم ا. والحــظ أاإلنســانلحقــوق  المنظمــة العربیــةو العــرب 

فـي حـین تغیـب عنـه القضـایا  ،الصـهیونیةو مبریالیـة إلدانة اتتشدد في إبیانات  صداربهدف إ أي ،الطریقة التقلیدیةب
ــحیاتیــة والهمــوم الیومیــة للنــاس. وأال ــأُ اعتبــر وثیقــة الــذي سیاســي البیــان ال نَّ ر أد أمیــكَّ  االتجــاهعــن  فضــالً  ،ســلفاً  دَّ عِ

مــا یعنــي تحریــف مفهــوم ب ،األخــرى االتجاهــاتواســتبعاد  دعــوة فقــط المنظمــات المنســجمة فكریــاً  إلــىالــذي یســعى 
رضـــت تجربـــة عو  .األفـــرادوبعـــض  اً عربیــ اً اتحـــاد 19ن یقائمـــة المـــدعوِّ فــي و  .وفكرتـــه المفتـــوح االجتمـــاعيلمنتــدى ا



  2003التقرير السنوي                                  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظم
___________________________________________________________________________   

  

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المـاءساسـیة كأالعمـل علـى قضـایا فـي فریقـي و ر في المنتدى األیلتأثا إلىالمغربي الذي یهدف  االجتماعيالمنتدى 
لـــى العـــالمي و  االجتمـــاعيدور الشـــبكة فـــي المنتـــدى  إلـــى ریشـــأُ وقـــد . االیـــدزو  الفقــرو  ٕ التـــي بـــذلتها لتنظـــیم جهـــود الا

  للجنة التحضیریة. ةً حیث اختیرت منسق ألیغري" "بورتوقبل  االجتماع
  

ٍ  بـأيِّ ال یجـوز ف، اً تحضیری اً اجتماع 14/7/2003االثنین  اجتماعوقرر المكتب اعتبار  حـوال مـن األ حـال
ـ ابفـي ظـل غیـ ،صـدار بیـانإ وإعـالن المنتـدى أ إلىن ینتهي أ ع فـي التشـاور لیشـمل سـائر كـل القـوى وقبـل التوسُّ

حریـة المشـاركة بشــكل  األعضـاءممثلــو الشـبكة وتتـرك لبـاقي  صـرار ینسـحباإل فـي حـالو  البلـدان ومختلـف القـوى.
  فردي.

  
  الموازنة. 9
ِ أُ    .2003من سنة  األولوالتقریر المالي للنصف  2002التقریر المالي لسنة  رَّ ق
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  (*)الشبكة وتاريخ تأسیسھا
  

 عضـویةمـن  1996 مـن عـام حزیـران/ یونیـوست شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة فـي تأسَّ 
، إثـر مبـادرة مـن مجموعـة منظمـات عربیـ اً بلـداثنـي عشـر  شبكة ومنظمـة غیـر حكومیـة محلیـة مـنأربعین خمسٍ و  ًا

 االجتماعیــةالتحضــیریة لقمــة التنمیــة  االجتماعــاتحــد أ إطــارفــي  1993وتونســیة التقــت فــي العــام  مدنیــة لبنانیــة
االنخــراط فــي التحضــیرات لقمــة  همیــةوقــد لمــس الحاضــرون أ .1995عــام  "كوبنهــاجن"العالمیــة التــي انعقــدت فــي 

تحضـــیري  اجتمــاععلــى عقـــد فـــق تُّ اوبلــورة موقـــف منظمــات المجتمـــع المــدني العربـــي، بحیــث  االجتماعیـــةالتنمیــة 
البطالــة والتنمیــة و  االجتمــاعيالتهمــیش و الفقــر  :رحــت قضــایا رئیســیة منهــاطُ  االجتمــاعفــي هــذا و قلیمـي فــي لبنــان. إ

ُ . والختیار المشاركین االجتماعیة ِ من البلدان العربیة است حیـث اللوائح المتـوفرة لـدى منظمـات غیـر حكومیـة،  تمخد
 ،لمنظمات المـدعوة كمعـاییر الختیارهـادى االعامة ل األهدافأخذت بعین االعتبار وقد منظمة. ثمانون شارك منها 

، (لبنـان) فـي عالیـهقـد التحضـیري الـذي انع اإلقلیمـي. وصدر عن اللقـاء هاوبرامج هانشاطاتدون التوقف عند أنواع 
  ت التنیمة في المنطقة العربیة:رز تحدیابأب یتعلقانساسیان أقراران 

  
  .االجتماعیةقمة التنمیة  موضوعاتها المتعلقة باتحقتحلیلیة وملقرارالوثیقة الفكریة الإ .1
  .اإلقلیمي التحضیري االجتماعرات عة مقرَّ ابعربي لمت إطارقرار تأسیس إ .2

  
ــیة مــن ممثِّ لت لجنــة تحضــیر تشــكَّ و  ْ َل مهمتهــا اســتكمال التحضــیرات لقمــة التنمیــة كانــت ن عــن كــل دولــة، ی
ووضـعت  بأشـهر، یـة قبـل انعقـاد القمـةلدخـال التعـدیالت المقترحـة علـى الوثیقـة الفكریـة التحلیإقامت ب؛ فاالجتماعیة

علـى  "غناكوبنهـ"فـي  ماعیـةاالجتد المشاركون العرب في قمة التنمیـة أكَّ و بكة المنظمات العربیة. شلتأسیس  تصوراً 
  رات القمة.عة مقرَّ ابضرورة تأسیس الشبكة لمت

  
عامـــة وهیكلیتهـــا لاالشـــبكة مبـــادئ حـــت الئحـــة اقتر و  1996فـــي العـــام  اً عـــااجتمعقـــد اللجنـــة التحضـــیریة 

ُ  1997 أیار/ مـایوالتنظیمیة وفي  جمعیـة العمومیـة التأسیسـیة، الللمشـاركة فـي مـن كـل دولـة  أعضـاء ةعـي خمسـد
،عضــأربعــة عشــر  ف مــنمكتــب یتــألَّ  ابنتخــا إلــىنتهــت ي االتــ وكلفــت  ؛ممثــل واحــد عــن كــل دولــة مشــاركة أي وًا

  اللجنة بتحضیر خطة عمل.
  

مؤسســة ، بــل مقــرٌّ هــا لــم یكــن ل، حیــث 1999وحتــى عــام  1997مــن عــام  ةً هیكلیــة الشــبكة مرنــ تكانــ
 ُ التنســیق، الــذي مــا لبــث أن اجتمــع فــي العــام  مكتــب أعضــاءتنســق بــین الو  اإلداریــةضــیفة تقــوم بــدور الســكرتاریة م

  لمدة سنتین. األولىقرار الوثیقة البرنامجیة إل 1998
  

بـــالتزامن مـــع ، 1999مـــن عـــام  دیســـمبر /األولكـــانون اجتمعـــت الجمعیـــة العمومیـــة للمـــرة الثانیـــة فـــي 
دولـة  اثنتـي عشـرة مـن ضواً ع اثنین وأربعین بحضور[الثانیة  االجتماعیةلقمة التنمیة  اإلقلیميالتحضیري  االجتماع

ُ أربع عشرة منظمة غیر حكومیة أوروبیة ودولیـة]، حیـث  ممثلین عن عربیة وبحضور مكتـب جدیـد للتنسـیق  بخـانت

                                                
  كلمة مدیر الشبكة التنفیذي زیاد عبد الصمد.  (*)
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فــي  االجتماعیــةالفقــر والتنمیــة خــاض المجتمعــون فــي نقــاش عمیــق تنــاول قضــایا . اً عضــو أربعــة عشــر  یتــألف مــن
ـوِّرت  األعضـاءن تجارب م وانطالقاً  ".كوبنهاجن"رات قمة ضوء مقرَّ  صـدرت قـد  ، وكانـتالفكریـة"الوثیقـة" خلفیـة ُط
وثیقـة ال ذلـك بعـدیات المحیطـة؛ لتُقـرَّ أیضـًا التحـدِّ  إطـارلـدور المجتمـع المـدني فـي على قاعدة االسـتجابة في عالیه 

 .2003-2000لفترة امجیة برنال
 

  التنظیمیةالشبكة هیكلیة 
 

  الجمعیة العمومیة
كــل تنتخبــه ظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة مــن جمعیــة عمومیــة ومكتــب تنســیق تتــألف شــبكة المن

  ممثل واحد من كل دولة. أساسسنتین على 
تقــر الجمعیــة العمومیــة كمــا الداخلیــة والمالیــة. تــین وتقــر الالئحعضــاء الجــدد تقبــل الجمعیــة العمومیــة األ

قـل كـل جمعیـة العمومیـة مـرة واحـدة علـى األتجتمـع الو . اهتشرف على تنفیذو برامج عمل الشبكة ومیزانیتها السنویة 
  موقع مختلف.سنتین في 

  في مكتب التنسیق. یكون عضواً  تنفیذیاً  تعین الجمعیة العمومیة مدیراً 
  

  مكتب التنسیق
ُ  ،عضـــواً  14یتـــألف مكتـــب التنســـیق مـــن  ال و  التـــوزع الجغرافـــي والتمثیـــل النســـوي؛ تهعضـــویفـــي  ىراعـــوی

 ُ   ثر من دورتین متتالیتین.كأل عضاءاألنتخب ی
لمیزانیـــات یعــد اكمـــا یقتــرح مكتــب التنســـیق علــى الجمعیـــة العمومیــة الوثیقـــة البرنامجیــة ویقـــوم بتنفیــذها، 

واالســتعانة بالمستشــارین والخبــراء عنــدما  األمــوالمســؤول عــن وضــع خطــة لتجنیــد والتقــاریر المالیــة واألدبیــة، وهــو 
  ذلك.ى لإتدعو الحاجة 

  والدولیة. واإلقلیمیةیق الشبكة في المناسبات المحلیة یمثل مكتب التنس
  

  المدیرالتنفیذي
  والمالیة.  اإلداریةعمال السكریتاریا مكتب التنفیذي ویعین الموظفین بأیدیر المدیرالتنفیذي ال

  دة.ة محدَّ دة ولمدَّ یستعین المدیر التنفیذي عند الحاجة بمستشارین للقیام بنشاطات محدَّ 
یقـع  الـذي دون في البلـدو عضاء الجمعیة العمومیة الموجمكتب التنسیق وأ أعضاءلتنفیذي یعاون المدیر ا

  .الشبكة البرنامجیةوثیقة یذ عة النشاطات وتنفابالشبكة في مت مقرُّ فیه 
  

  االستراتیجیةهداف الخطة أ
 التعبئــةك یجــاد الخطــوات المناســبة التــي تقــوم الشــبكة بتنفیــذهاإلــى إهــدف عملیــة التخطــیط االســتراتیجي ت
ــز و  ،والتـــأثیروالضــغط  ــتركِّ بنـــاء و  الـــدیموقراطيلتحــول المجتمـــع المــدني ولتحقیـــق اضـــمان مصــالح علیهـــا ل مَّ مـــن ثَ

حتیاجـــات ویـــات واالاألولنعكـــاس اضـــمان ول ،رات العالمیـــة المتســـارعةالتطـــوُّ  مـــع انســـجاماً  ،رمكافحـــة الفقـــم و الســـال
 والدولیة. واإلقلیمیةة التنمویة والمجتمعیة في السیاسات العامة المحلی
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مفتوحـــــة التبـــــادل البنــــاء عالقـــــات ن یـــــتالزم مـــــع خطــــة یجـــــب أ أيِّ نجـــــاح إ نَّ الشـــــبكة أ أعضـــــاءیــــدرك 
رة: وكافـة األطـراف المـؤثِّ  الشبكة مع الحكومات الوطنیـةالتي تحكم  وبلورة الرؤیة حول طبیعة العالقة الدیموقراطیةو 
الهیئـــات و المجتمـــع المحلـــي و  االجتماعیـــةالحركـــات و السیاســـیة  واألحـــزاب )األعمـــالقطـــاع  أو( القطـــاع الخـــاصك

، بمـا فـي ذلـك اإلعـالموالدولیـة ووسـائل  اإلقلیمیـةمـع الشـبكات وكـذلك  ،المنظمات الدولیة غیـر الحكومیـةو المانحة 
  مر الواقع).أو قوات األ( مع قوات االحتالل

 
ي اتســمؤسَّ البنــاء تطــویر ال یســتلزم حتمــاً  االســتراتیجیةتطبیــق الخطــة  الشــبكة علــى أنَّ  أعضــاءكمــا یجمــع 

مـن  التنسـیقو  التمثیـلو  وطبیعتـه عمـلالآلیـات وبلـورة  الشـبكة أعضـاءبـین  تفـاعالً و  ،من جهـة لقدرات البشریةبناء او 
   .أخرىجهة 

  
 األساسیةإنجاح الخطة عناصر 

  
  العناصر التالیة:وفَّرت ما ت إذاالخطة  نجاح رتتصوَّ  الشبكة نَّ إ
  
 استراتیجیةهداف د أمع تحدی ومهمتها الشبكة بلورة رؤیة.   

  ة.المقرَّ  األهدافلتزام بتحقیق واالتطویر الشعور بملكیة الخطة 

  سنوات. خالل ثالث األهدافاالتفاق على خطة تنفیذیة (خطة عمل) لتحقیق هذه 

 ضویة.هم، ولمعاییر العمِّ اهوم األعضاءولمسوؤلیات  ،تحدید رؤیة داخلیة تنظیمیة عامة للشبكة 

 كبر لدور الشبكة على المستوى العربي والمحلي.تفعیل أ 
  خطة العمل لتعزیز الدیموقراطیة. إطارالشبكة في في تفعیل دوراألعضاء 

  على المجتمع. ها وعملوعاتها ر ضع تصور حول تأثیر برامج الشبكة ومشو 

  حتیاجـــات العالمیـــة واالویـــات األولمـــا بـــین األجنـــدة الدولیـــة مـــع فـــي وضـــع آلیـــة عملیـــة للـــربط والتفاعـــل
 وبالعكس.

  ٍّالتنسیق وتفعیله.والسكریتاریا ومكتب  األعضاءمن  تحدید دور كل 

  األخرىوالدولیة  اإلقلیمیةمع الشبكات والتجمعات  هاومضمونالعالقة  إطاررسم. 

 قة.اباالستفادة من دراسة نقاط القوة والضعف والدروس الس 

  
  التحدیات في المنطقة العربیة

  
مســألتین مطــروحتین فــي العــالم العربــي فــي الفتــرة الحالیــة همــا االحــتالالت العســكریة فــي العــراق  هــمَّ أ نَّ إ

همیــة، دى المتوســط والبعیــد قــد ال تقــل أفــي العــالم العربــي علــى المــ أخــرىیات هنــاك تحــدِّ  ،ولكــن وفــي فلســطین.
فـي وضـع هـذه  وثبـاتٍ  تحسـینٍ  إلـىي ؤدِّ اءة مـن مختلـف فعالیـات المجتمعـات العربیـة سـتیة وبنَّـوتستلزم معالجة جدِّ 

  ن:معیَّ  دون ترتیبٍ هذه التحدیات بعض ویمكن ذكر  المجتمعات.
  

  سس الثقافة والحضارة العربیةالتي یجب أن تبنى على أالدیموقراطیة في العالم العربي. 
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 انعكاسات العولمة 

 ابرهاإل نحو عسكرة العولمة والحرب على االتجاه 
  تهماركومشالشباب تفعیل دور 

 التنوع الثقافي 

 الحكم الرشید ابغی 

 خصخصة الخدمات 

 االتفاقات التجاریة العالمیة 

 صالح االقتصادياإل 

 قضایا التنمیة 

 صالح المؤسساتي والمساءلة والمحاسبةمسألة اإل 

  اإلنسانانتهاكات حقوق 
 تفعیل دور المرأة في المجتمعات العربیة 

 سیادة القانون 

  واالستقرار األمنتحقیق  
  

  المحیط الداخلي والخارجي تقویم
  

  نقاط القوة والضعف الداخلیة في الشبكة هي: أهم نَّ الشبكة على أ أعضاءالتباحث والتوافق بین جرى 
 :نقاط القوة الداخلیة

  الشبكة اتهتماماالخبرات التنمویة وتنوع 

 للشبكة االنتشارالجغرافي 
 الحضوراإلقلیمي والدولي 

 األعضاءالتنمویة بین  اتقارب الرؤی 

 األعضاءبین  العالقات الجیدة 

 القیِّمین واإلدارة خبرات 

  
 :الداخلیة الضعفنقاط 

 وخبراتهم الل مجاالت عملهمغستاو  األعضاءمن قدرات الكلیة  ستفادةعدم اال 

  األعضاءتفاوت فعالیة المشاركة لدى 

 الشبكة عربیاً  عدم التوازن بتأثیر 

 تنفیذیةاإلدارة ال مع ضعف التواصل 

 الشبكة على الصعید الوطني أعضاءالتنسیق بین  قلة 

  معاییرالعضویةقلة وضوح 
 

  الفرص والعوائق الخارجیة وعرض بعضها: إلىالتطرق جرى كما 
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  :الخارجیة الفرص

  التحالفاتقیام فرص توسع تنامي حركة المجتمع المدني إقلیمیًا ودولیًا و 

 قر و اإلهتمـام بالمنطقــة العربیـة عامــة، وموضـوعات الدیم ، اطیــة وحقـوق المــرأة والمجتمـع المــدني خصوصــًا
 والتضامن الشعبي مع القضایا العربیة.

 حاجة المجتمعات العربیة لدور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني 

  المتوســطي،  األوروبــيالمنتــدى المــدني والدولیــة الموجــودة وبنــاء التحالفــات والتشــبیك ( اإلقلیمیــةالعالقــات
 .)العالمي االجتماعيالمنتدى 

  والتنمیة والمرأة والطفل.اإلنساناإلتفاقات الدولیة في مجاالت حقوق ، 

 .الحصول على تمویل 

  

 :الخارجیة العوائق
 طیةاقر و الدیم وتصدیر األمیركیةسة وتأثیرها على السیا ابرهالحرب علىاإل 

 وانین الطــوارئ قــوانین الجمعیـات وقـ بمــا فـي ذلـك ،التــي تقیـد الحریـات القـوانین السـائدة فــي الـوطن العربـي
 ستبداد والقمعثقافة االسیادة و 

  األصولیة اإلقصائیة االتجاهاتتنامي 

 ةحتالالت في المنطقة، وصعوبة التنقل بین الدول العربیالحروب واال 

  العالم العربي إلىوالنظرة  ]أیلول/ سبتمبر 11حداث وصًا بعد أخص[ اباإلرهموضوع 

 التمویل المشروط 

  
  المقررات

ارتــأى الضــعف الداخلیــة والخارجیــة، نقــاط القــوة و  أهــمالــداخلي والخــارجي وعــرض  ینمحیطــال تقــویمبعــد 
التوافـق علـى ثمـاني نقـاط جـرى ف رات یجب أخذها لتحسین أداء الشبكة وبرامجهـا؛ة مقرَّ ثمَّ  نَّ أالمشاركون  األعضاء

 :هاتنفیذعند و  الخطة االستراتیجیة قرارأساسیة تؤخذ بعین االعتبار عند إ

  
ة االســــتثمار فــــي العالقــــات الدولیــــة وتعزیــــز حضــــور الشــــبكة إقلیمیــــًا ودولیــــًا بهــــدف تقویــــة الحركــــة زیــــاد .1

ٕ ، زیادة االاالجتماعیة الـدولي بالقضـایا العربیـة  هتمـامقامة تحالفات أوسـع بهـدف تجییـر االنتشار الجغرافي وا
 هداف الشبكة.لصالح أ

وارد وتفعیـل تبــادل الخبـرات وبنــاء قاعـدة معلومــات التركیـز علــى زیـادة قــدرات المكتـب التنفیــذي وتحریـك المــ .2
 خبرات المتوفرة.حول ال

 حاجة المجتمعات العربیة لدور مؤسسات المجتمع المدني. إطارتفعیل تأثیر الشبكة عربیًا في  .3
البرنامجیــة وتفعیــل التنســیق بــین أعضــائها علــى الصــعید الــوطني مــن الشــبكة وثیقــة ودعــم  األعضــاءتقویــة  .4

 خالل:

 نشاطات وورشات عمل في میادین مختلفةتنظیم  . أ
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 ستفادة من المؤتمرات الدولیة كمجال للتعلم والتدریباال . ب

 المتنوعة األعضاءستخدام قدرات ا . ت
 الحالیة لتحسین التواصل بین أعضائها هاعملفي هیكلیة الشبكة وتفعیل آلیات النظر  إعادة . ث

 ستعانة بخبرات متخصصةاال . ج
 

ومـن  ن دیموقراطیـة تضـمن حقـوق الجمعیـات؛قـرار قـوانیإل األخـرىنظمـات تجنید المصادر بالتعـاون مـع الم .5
سـتخدام الحضـور والدیموقراطیـة. ا اإلنسـانفـي نشـر ثقافـة حقـوق  عیل برامج المنظمات غیـر الحكومیـةتف مَّ ثَ 

ـــدولي واال اإلقلیمـــي لغـــاء بغیـــة نتشـــار الجغرافـــي للضـــغط وال ٕ القیـــام باإلصـــالحات السیاســـیة والدیموقرطیـــة وا
 انین المقیدة للحریات.القو 

االسـتفادة مــن العالقــات الدولیـة الجیــدة للتــأثیر فـي الــرأي العــام الـدولي وحشــد الــدعم والتضـامن مــع القضــایا  .6
 اباإلرهـالعربیة. حشد القوى إقلیمیًا ودولیًا لتفعیل الحضوراإلقلیمي والـدولي لمواجهـة تـداعیات الحـرب علـى 

 نطقة.الم إلىوالمساعي بتصدیر الدیموقراطیة 

لتمویـــل مـــن خـــالل تفعیـــل وتكثیـــف العالقـــات مـــع الجهـــات المانحـــة، فـــي ســـبیل تطویرهـــا وتنویـــع مصـــادر ا .7
 تمویل مشروط. أيِّ یة لمحاربة ابیجالمنتظم واآللیات اإل التركیز على التشاورو  العالقات الدولیة؛

 لیات عملها.آییر واضحة لعضویة الشبكة وتنظیم صة وغیر منحازة لوضع معاختیار لجنة متخصِّ ا .8
 

  : الرؤیا والمهمةتاناألساسی تانالقیم
  

 (The Vision)ا یالرؤ 
ـــ مدنیـــة اتمجتمعـــبقیـــام الشـــبكة د رؤیـــا تتحـــدَّ  ـــ ة فـــي العـــالم العربـــي؛قراطیـــو دیمة و منتجـــو  ةفاعل فـــي ؤثِّر ت

 رامــةتصـان كوفـي مجتمعــات كهـذه  معهـا. تفاعـلتو علــى الثقافـات والمجتمعـات األخــرى نفـتح تو السیاسـات العامـة، 
القــانون ودولـــة ســیادة  إطــاروالثقافیــة فــي  االجتماعیــةو  االقتصــادیةوحقــوقهم السیاســیة والمدنیــة و اتهم وحریــ األفــراد

  ر.ستقراالسالم واألمن واالویعم فیها  ت،المؤسسا
  

  (The Mission)همةالم
تقویـة  إلـى، تهـدف قراطیـة مسـتقلةو ظمات العربیة غیرالحكومیة للتنمیة هـي شـبكة مدنیـة دیمنلما شبكةإنَّ 

 ؛والتنمیــة المســتدامة فــي العــالم العربــي اإلنســانقراطیــة واحتــرام حقــوق و وتعزیــز قــیم الدیم وتمكینــه المجتمــع المــدني
 ،قراطیـةو والدیمالدولیـة التنمیـة والتجـارة في مجال والوطنیة  اإلقلیمیةالتأثیر في السیاسات الضغط و  من خالل وذلك

مصــیرها وســیادة  وحــق الشــعوب فــي تقریــر تــهوكرامالفــرد وحریــة  اإلنســانحقــوق ل الدولیــةشــرعة البمــا ینســجم مــع 
التــراث المحافظــة علـى والتوزیـع العــادل للثـروة و  دیــةالتعدُّ احتـرام و  العقالنــي وترسـیخ قــیم الحـواروالمؤسســات القـانون 

  یة.ویات التنمویة للمجتمعات المحلاألولتحقیق دي في المنطقة و الحضاري والثقافي التعدُّ 
  
  

علـى العربـي والـدولي، علـى المسـتویین رات تغیِّ مة للتحدیات والابستجاالفي هي فالداخلیة ا الشبكة رؤی أما
ــأ ، فضــًال عــن تمتُّعهــا والدولیــة واإلقلیمیــة الــة فــي مراكــز القــرار المحلیــةرة وفعَّ بمواقــع مــؤثِّ و  حضــور ممیــزع بن تتمتَّ
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ویتسـع للمنظمـات العربیـة غیرالحكومیـة العاملـة فـي مجــاالت  طــوریتینمـو و قراطي مـرن و لشـبكة ببنـاء تنظیمـي دیمـا
رشـید ال الحكمتطبیق مبادئ  ماً دائ ىتتبنَّ والشبكة . والبیئة اإلنسانقراطیة وحقوق و والدیموالبشریة  االجتماعیةالتنمیة 

  ساتي.لبناء القدرات والتنظیم المؤسَّ فضل النماذج أر یوتطو وممارساته، 
 

  األساسیة ةاالستراتیجیالخطوط 
 ت المستقبلیة االستراتیجیا

ُ االســتراتیجیا الشــبكة علــى أنَّ  أعضــاءتوافــق  َ ت الم أهــداف فــي تحقیــق  مهــمدنــاه ســیكون لهــا دور جــة أدر
  :ومهماتها الشبكة

  
 .)Organizational Development( ةمؤسساتیالتنظیمیة و وال اإلداریة هاوبناء هیكلیاتالشبكة تحدیث  .1

شـبكة التي تنفذها النشاطات الفي جمیع  تاستراتیجیاكها استعمالو  ،ن والتشبیكوالتعاو  سیقالتنو  تقویة التشاور .2
 عملها.وآلیات 

مـن خـالل بـرامج التـدریب والمشـاركة ت، بناء القـدرات المناسبة لاالستراتیجیا باستعمال األعضاءتعزیز قدرات  .3
 .والدولیة اإلقلیمیةفي الفعالیات 

 .(Communication Strategy) تواصلمعلومات و  تبادل استراتیجیةتطویر وخلق  .4

بطریقـة و  ،فـي كامـل مجـاالت الشـبكة االجتمـاعيالتعبئة والتأثیر وبناء المرجعیات والحراك و ستعمال الضغط ا .5
 .فعالیة أكثر

  
 واضـحة ووحیـدةو دة محـدَّ  اسـتراتیجیةقـرار خطـة إ إلـى، تطمح الشبكة من خالل الخطوات المـذكورة وبذلك

  في ثالثة محاور أساسیة: (Advocacy) والتأثیر طالضغوهي استراتیحیة ال ، أللشبكة
  

  والبشریة االجتماعیةالتنمیة . أ
  الدیموقراطیةب. 
  العولمة والتجارة الدولیة ج. 

  
  التالیة: ت السبعةاالستراتیجیاتطبیق من خالل  والتأثیر هذه طالضغ استراتیجیة الشبكة العربیة حققوست

  :(Study & Research)  راساتوالد األبحاث إعداد .1

  وتفعیل ،مكتبةو من خالل إنشاء بنك معلومات ، تأمین مصادر معلومات لحمالت الضغط والتأثیر
نتاج و  ،اإلنترنتموقع على شبكة ال ٕ عداد دراسات وا ٕ َ و  ،للتدریب وسائلا ْ ت   انتظام.ب ویم المعلوماتی

 :(Representation) التمثیل والمشاركة .2

ــ وجــود الشــبكة تأكیــد ، وتنظیمــ مشــاركةً والمنتــدیات العالمیــة والعربیــة  االجتماعــاتفــي هــا وممثلی هوتفعیل ًا
  الشبكة. اتمهمتحقیق مصلحة بما هو في  ،حداث قوة تغییر فعالة في مراكز القراروذلك بهدف إ



  2003التقرير السنوي                                  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظم
___________________________________________________________________________   

  

 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :(Networking) التشبـیــك .3

مــن  األطــراف المــؤثرةتبــادل معلومــات وخبــرات بــین جمیــع ومركــزة مــع تطــویر بــرامج تشــاوریة منتظمــة 
ٕ  ورشــات عمــل مناطقیــةو إجتماعــات منتظمــة خــالل تنظــیم  قانونیــة الستشــارات القیــام باال، قلیمیــة ودولیــةوا

حــول القضــایا ذات  هــاوتعزیز التحالفــات بناءوكــذلك  ؛(e-groups)لكترونــي وتنظــیم التواصــل اإل نیــةقتالو 
 الصلة.  

  :(Campaigning) رأي العامالفي للتأثیر  ةهوجَّ تنظیم حمالت م .4

عــداد لبــرامج إعالمیــة ونــدوات متلفــزة وبــرامج إذاعیــة اإلأو ي العــام مــن خــالل االشــتراك التــأثیر فــي الــرأ
عداد سبوتات ابومقاالت ومق ٕ ؛ إعالنیـة حـول القضـایا ذات الصـلة (spots)الت في الصحافة المكتوبة وا

  ل مع الرأي العام.ما یضمن التواصبلكتروني بشكل مستمر وتیویم موقع  الشبكة اإل

  :(Media & Communication Strategy) یة واتصالإعالم استراتیجیة .5

المطلـــوب  Messages)الرســـائل ، مـــن ثـــم بلـــورة وفهمهـــا یجـــب تحدیـــد طبیعـــة الفئـــات المســـتهدفة ،أوالً 
ثـائق، و ( اإلعالمیـةإنتـاج أدوات مالئمـة للحملـة  ،وأخیـراً  .كي تالئـم الفئـات المسـتهدفةوتحدیدها ایصالها 

طالق الحملة من خالل اسـتخدام إیجري  )؛ وبعد ذلكستطالعات رأي، عرائضریس، اأوراق مفاهیم، كرا
فــي كافــة  اإلعــالمیجــب المحافظــة علــى عالقــات جیــدة مــع وســائل ا، المناســبة. لــذ اإلعالمیــةالوســائل 

الشـبكة  عضـاء. كمـا وال بـد مـن التواصـل بـین أ(Brand Image)وقات وبناء صورة وهویـة  للشـبكة األ
  المستویات.كل وعلى  االتجاهاتكل وتأمین تدفق المعلومات في 

  :(Lobbying) السیاسات فيالحشد والتأثیر  .6

ملفــات  إعــدادمــن خــالل  ، وذلــكأوالً  هاخــذیومتَّ القــرارات اع لضــغط علــى صــنَّ باالتــأثیر فــي صــنع القــرار 
إرســال وب الت مــع المسـؤولینابالمقـوب القــراربـالوجود فــي أمـاكن  وثانیــاً  ؛وواضـحة علمیــةو دة محـدَّ و جـاهزة 

  .هاعصنَّ و القرار  مراكز عنللمعلومات مستمر وبناء  تجمیعو ، خطابات والرسائلال

  :(Capacity Building) واألعضاءتنمیة قدرات الشبكة  .7

 وصـاً خصو  ،عند الحاجة همتدریبو  واألعضاءالعاملین فیه التنفیذي و  هامكتبوتمكین الشبكة قدرات  بناء
    والتأثیر. مهارات الضغطو  أمین المصادر المالیة وت ،لى المهارات القیادیةع
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  االستراتیجیةتطبیق الخطة 
  

وافَق علیهـا وحین  اقتضى األمر؛ إذاوسیتم تعدیلها  االستراتیجیةدة الخطة مسوَّ  األعضاءسیبحث  ُ  اً نهائیـی
 هاوســائل، فـي حـین تكـون دةمحـدَّ  هاأهــدافتكـون ث هـا، بحیـوتطویر خطـة العمــل التنفیذیـة تقـوم لجنـة مكلفـة بصـیاغة 

  والدولیة. اإلقلیمیةرات لتنفیذي بالتحرك مع التغیُّ سمح للمكتب ابما یمرنة 
  

  التالیة: ةنالمكوِّ  العناصر ستحتوي خطة العمل التنفیذیة على
  

 مجبر موالتأثیر بشكل مفصل و  طاالسترتیجیات السبعة لتحقیق الضغ. 

  رات الثمانیة المنبثقة منه.والمقرَّ المحیط  تقویماعتبار 

 ولویات التحرك.تحدید أ 

  في تنفیذ البرامج. وأدوارهم ومكتب التنسیق األعضاءو  المكتب التنفیذي مسؤولیاتتحدید 

  ٍّد.محدَّ  جدولة البرامج والمسؤولیات في قالب زمني 
  والتنفیذي لكل برنامج. اإلداريمیزانیة مالیة على المستوى 

  كافة المراحل.مرتقَب منها في للنشاطات والنتائج والو  رات النجاحلمؤشِّ و  للبرامج وأهدافهاجداول بیانیة 

  هایمو وتقولكل برامجها  االستراتیجیةللخطة خطة رصد.  
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  3ملحق ال
  
   ن العربالمشاركو

  الوطنیة تقاريرالصیاغة في 
  العالمي االجتماعيللراصد 

  
  
  
  
  
  

1997  
 لیلى زحریا .1

  عایدة سیف الدولة .2
  لبنان
  مصر

  جمعیة النجدة االجتماعیة
  مركز المرأة الجدیدة

1998  
 دیب نعمةأ .1

  عایدة سیف الدولة .2

  لبنان
  مصر

  االجتماعیةالجمعیة اللبنانیة للتنمیة 
  مركز المرأة الجدیدة

1999  
  أدیب نعمه .1
  إیرین هواري .2

  لبنان
  فلسطین

  االجتماعیةالجمعیة اللبنانیة للتنمیة 
  اإلنسانالجمعیة العربیة لحقوق 

  التقریر اإلقلیمي 2000
  حسن كریم، أدیب نعمه، عزت عبد الهادي

  دیب نعمةأ .1
 عایدة سیف الدولة .2

 لبید عباوي .3

  عبد النبي العكري .4

  لبنان
  مصر
  العراق
  البحرین

  االجتماعیةالجمعیة اللبنانیة للتنمیة 
  مركز المرأة الجدیدة

  مل العراقیةأجمعیة 
  اإلنساناللجنة البحرانیة للدفاع عن حقوق 

2001  
  أدیب نعمه .1
 عزت عبد الهادي .2

 حمید الكم وكمال لحبیب .3

4. – 

 لبید عباوي .5

  عبد النبي العكري .6

  لبنان
  فلسطین
  المغرب
  مصر
  العراق
  البحرین

  مركز الدراسات االنمائیة
  حاث والتنمیةبمركز بیسان لال
  الفضاء الجمعوي

  اإلنسانحاث ومصادر حقوق بأمركز 
  مل العراقیةجمعیة األ

  اإلنسانالبحرانیة للدفاع عن حقوق  اللجنة
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  تابع للجدول
 

2002  
  دیب نعمةأ .1
 عزت عبد الهادي .2

 حمید الكم وكمال لحبیب .3

 عبد النبي العكري .4

 لبید عباوي .5
  دریس النیلإ .6

  لبنان
  فلسطین
  المغرب
  البحرین
  العراق
  السودان

  مركز الدراسات االنمائیة
  حاث والتنمیةبمركز بیسان لال
  الفضاء الجمعوي

  في البحرین اإلنسانن الدفاع عن حقوق لجا
  مل العراقیةجمعیة األ

  جمعیة أمل
  

  التقریر اإلقلیمي 2003
  زیاد عبد الصمد

 زینة عبلة .1

 ناتاشا شوارب .2
 عبد النبي العكري .3

4. – 

 عزت عبد الهادي .5

 حسن عبد العاطي .6

  صالح الدین الجورشي .7
  

  لبنان
  األردن
  البحرین
  المغرب
  فلسطین
  السودان
  تونس

  اسات االنمائیةمركز الدر 
  میةالجمعیة النسائیة لمكافحة األ

  اإلنساناللجنة البحرانیة للدفاع عن حقوق 
  الفضاء الجمعوي
  حاث والتنمیةبمركز بیسان لال

  المنتدى الوطني المدني
  اإلنسانلجنة الدفاع عن حقوق 
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  4الملحق 
  

  الدولیة من أجل عولمة بديلةلحركة ا
  1مح الدور المستقبليمالالعربیة و االجتماعیةالحركة 

  
لــت تحوَّ سـرعان مـا  نسـانیة؛إ أكثـردولیـة تطالـب بعولمـة بدیلـة  اتجاهـاتالعقـد الماضـي  أواخـرفـي نشـأت 

والمنظمـات یـة ابوالنقالعمالیـة االتحادات و  االجتماعیةالمنظمات السیاسیة والحركات فیها  تنخرطاحركة دولیة  إلى
  سواء.  حدٍّ  لتشمل بلدان الجنوب والشمال على تددوتم ؛یةابالشبالنسائیة والبیئیة و  األطرغیر الحكومیة و 

  
قـة علـى المحقَّ  اإلنجـازات كـلَّ  تأطاحـ التـيالرأسـمالیة  العولمة ردًا على نتائجهذه الحركة العالمیة  تجاء

ـ ؛اإلنسـانحقـوق  وصـًا فـي مجـالص، وخامتداد النصف الثاني من القرن العشـرین بفضـل نضـال الشـعوب عت فتوسَّ
یملكــون مــا یملكــه ملیــاران األغنــى  شخصــاً مائتــا وخمســون اء فــي العــالم بحیــث بــات الغنیــفجــوة بــین الفقــراء واألال

مـا یـوازي الـدخل  "فـورد"و "جنـرال موتـورزر مـدخول شـركتي "ویقـدَّ  ،. هـذاالعـالم سـكان% مـن  40 یشكلون ونصف
جمـالي % مـن إ70د سـكان البلـدان النامیـة عـدنسـبة بلـغ ن توفـي حـی فریقیـة.وطني لكل بلدان جنوبي الصحراء األال

 األوضـــاع %. وتـــزداد 30أقـــل مـــن تبلـــغ حصـــتهم مـــن إجمـــالي النـــاتج العـــالمي فـــإنَّ ، 2عـــدد الســـكان فـــي العـــالم
 علـىعدد الذین یعیشون بأقل من دوالر واحـد فـي الیـوم  یزیدإذ  ،تدهوراً في البلدان النامیة  االقتصادیةو  االجتماعیة

 ثلـث سـكان العـالمفیسـاوي عدد الذین یعیشون بأقل مـن دوالریـن فـي الیـوم أما ، الفقر المدقع)حالة ( ملیار شخصال
 ،كبیــرة رقامــاً أالت البطالــة حیــث ازداد عــدد الفقــراء وبلغــت معــدَّ  ،فــي بلــدان الشــمال نشــأ جنــوبٌ كمــا . (حالــة الفقــر)

  المشردین. عدادأوتضاعفت  تراجعاً  االجتماعیةالتقدیمات  شهدتو 
  

 ،اللیبرالیـة الجدیـدة االتجاهـاتالیمینیـة المتطرفـة بـالتزامن مـع تصـاعد  االتجاهـاتي الوقـت ذاتـه وبرزت فـ
ــ فضــالً  ــم ،عیة للرأســـمال العــالميعــن النزعــة التوسُّ تنیــة والدینیــة والعرقیــة المســـلحة تفــاقم النزاعـــات اإل إلــى أدَّىا مَّ

  من مكان في العالم. أكثرواندالع الحروب في 
  

ل تتشـكَّ  ، كونهـاتجانسـهاعـدم  إلـى" الدولیة من أجل عولمة بدیلةالحركة " نمـوسرعة دَّت أل، ابوفي المق
یمكــن تحدیــد هكــذا، مــن خلفیــات اجتماعیــة متنوعــة. و آتیــة  مختلفــة مــن مجموعــات ذات انتمــاءات فكریــة وسیاســیة

  :الن هذه الحركةیشكِّ و  یختلف أحدهما عن اآلخر نیاتجاهین رئیسی
  

، حیــث مقاومــة العولمــة ورفضــها كنظــام اقتصــادي وسیاســي وثقــافي إلــىالــذي یــدعو الرادیكــالي  االتجــاه .1
فــرض مــن خاللهــا السیاســات تلفــي العــالم اآللیــات التــي تســتخدمها القــوى النافــذة  لغــاءإ إلــىیـدعو مؤیِّــدوه 

  .ینوالبنك وصندوق النقد الدولی "منظمة التجارة العالمیةخصوصًا "و  ،النیولیبرالیة
 والفـرص یـاتابیجفیهـا الكثیـر مـن اإل ،ظاهرة تاریخیة وموضـوعیةالعولمة  نَّ أ الثاني التجاهاتباع ویعتبر أ .2

تضـمن الكثیـر مـن السـلبیات. هـا تنَّ أال إتطور علمـي وتكنولـوجي وثـورة معلومـات، ما توفِّره من من خالل 

                                                
 .2002دمشق في آذار/ مارس بالسنوي  "مهرجان المدى"ترتكز هذه المداخلة إلى محاضرة ألقاها الكاتب في  1
  .2002شریة تقریر التنمیة الب 2
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 ،وتوجهاتهــا العمــل مــن داخــل مؤسســات النظــام العــالمي لتعــدیل سیاســاتها إلــىتبــاع هــذا التیــار أویــدعو 
ـة  نَّ أ ونویعتقـد ً ثمَّ لفهـم ظـاهرة العولمـة بعمـق والعمـل لالسـتفادة مـن الفـرص التـي تتیحهـا لتمكـین  ضـرورة

  .المجتمعات المدنیة من مواجهة الجوانب السلبیة فیها
  

ٕ و  قـــد  البیئیـــة واألحـــزاب یة والجمعیـــاتابالسیاســـیة والحركـــات العمالیـــة والنســـائیة والشـــب األحـــزابذا كانـــت ا
ــعها هـذه الظــاهرة همت فــي نمــوسـا جــاء  فیهــا نشـوء تیــارات جدیــدة وانخـراط المنظمــات غیــر الحكومـة نَّ أال إ، وتوسُّ

ز الـذي یتمیَّـالواقـع الجدیـد فـي ظـل  المعارضـة الدولیـةلـة لقیـادة هَّ غیـر مؤ  القائمـة طر التقلیدیةاأل نتیجة للشعور بأن
 األحــزابوفــي هـذا السـیاق، تحتـل مســألة العالقـة مـع  .الاألمـو مصــالح الشـركات ورؤوس  بأحادیـة قطبیـة وسـیطرة 

ــ زًا كبیــرًا فــي النقــاش الــذي یــدور داخــل الحركــة مــن أجــل عولمــة بدیلــة. وتتــراوح المواقــف مــن الــرفض السیاســیة حیِّ
ــ إلــىوصــوًال  ،طــر التنظیمیــة لنشــاطات الحركــةفــي األ األحــزابالمطلــق لمشــاركة  د علــى ضــرورة المواقــف التــي تؤكِّ

  السیاسیة في كل التحركات والنشاطات. األحزاب مشاركة
  

 االجتماعیـــةالهیمنــة علـــى قــرار الحركـــة  إلـــىالسیاســیة  األحـــزابنزعــة فـــي هـــذا النقــاش ســبب ن مـــقــد یك
ر  إلــىل ابـفـي المق، وســعي هـذه األخیــرة، ومؤسسـات المجتمـع المــدني عمومـاً   إقامــةل ابـمــن هـذه الوصــایة مقالتحـرُّ

  .االجتماعیةسس الشراكة والعمل المشترك والدفاع عن المصالح العامة لكل الفئات على أ وازانًا تبنىت أكثرعالقة 
  

وفــي هــذا الســیاق، شــهدت بلــدان الشــمال نشــوء العدیــد مــن الحركــات والشــبكات التــي تنشــط فــي مجــال  
صــدقاء أالطـابع [مثــل "بیئــي مــا هـو ومنهـا  ]،ATTAC "أتــاك[مثـل "سیاســي  هعـابطمــا "مناهضـة العولمــة"، منهـا 

ص حیـث تـتقلَّ في الجنـوب، كذلك حركات قد نشأت و  .توسع نحو بلدان الجنوبآخذ بال "]السلم األخضر"و "األرض
مؤسســة "التركیــز علــى العــالم [مثــل  دیموقراطیــةغیــر قمعیــة الحریـات العامــة والخاصــة وتقــوم األنظمــة  بممارســات 

شـبكات  كمـا نشـأت .]ث" و"شـبكة العـالم الثالـث""منتـدى العـالم الثالـو ،"Focus on Global South"الجنـوبي" 
وهـذه . ]"عالمنا لـیس للبیـع" و"منتـدى البـدائل"و "االجتماعيالراصد [مثل "وأطر عالمیة تجمع بین الشمال والجنوب 

ٍ ع بلضطتالشبكات  ٍ  دور تجنیـدها وتوسـیع معارفهـا  إلـىتسـعى في العـالم و  االجتماعیةفي تعبئة مختلف الفئات  بارز
ُ علق بفي ما یت   .ةلحَّ القضایا الراهنة والم

  
  التحركات والنشاطات

الدولیـة المناسـبات  "، وخاصـة األطـر والشـبكات الدولیـة،الدولیـة مـن أجـل عولمـة بدیلـةالحركة "وتنتهز 
 .المؤسسات المالیـة والتجاریـة الدولیـة والحكومـاتسیاسات البلدان الصناعیة و لضغط والتأثیر على تنظیم حمالت ال

مــع فیهــا ممثلــو حكومــات التــي یجت خــارج المقــارِّ  االحتجــاج إلــى ،مــثالً  ،كــات أشــكاًال متنوعــة كالــدعوةالتحرُّ خــذ وتتَّ 
 االتجاهـاتتتالقـى فیهـا مختلـف منتـدیات تنظـیم  إلـىالـدعوة  أو مؤسات المالیة والتجاریة الدولیـة؛والالبلدان األغنى 

العـالم الثالــث دیـون مسـألة و  دة الجنسـیةمتعـدِّ الشــركات ة مسـؤولیو الدولیـة كالتجـارة  الحساسـة: الموضـوعاتتتنـاول و 
ات وحركــوالبیئــة والتنمیـة المسـتدامة  الدیموقراطیـةو  اإلنسـانوقضـایا حقــوق  اإلعـالمودور المجتمـع المـدني ووســائل 

  السالم وغیرها. 
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  "منظمة التجارة العالمیة"
ُ ا ،الحركة الدولیـةطت الضوء على المناسبات التي سلَّ رز بأمن و  الحركـة المناهضـة "ـ عـرف كـذلك بـلتـي ت

ت مدینـة  للرأسمالیة"، للعولمة ّ العـام  أواخـرفـي  )األمیركیـة" (الوالیـات المتحـدة سـیاتل"تظاهرات االحتجاج التي عم
. فقــد نجحــت مــن خــالل دعمهــا لمواقــف البلــدان الــوزاري الثالــث"منظمــة التجــارة العالمیــة"  اجتمــاعبمــوازاة  1999

والمشـتریات االسـتثمار والمنافسـة شمل لیى التجارة ما یتعدَّ  إلى "منظمةال"صالحیات توسیع على  النامیة المعترضة
ُ  أي ما–الحكومیة وتیسیر التجارة  صـناعة األدویـة واسـتخدام التكنولوجیـا  إلـىباإلضافة  -"سنغافورةقضایا "ـ عرف بی

ُخشــى أن تســتخدم و والمعرفــة.  َ  لبیئــةایر جدیــدة للعمــل و دخــال معــایســعیها إلالبلــدان الصــناعیة ی ً  عوائــق مــام أ جدیــدة
 .زالتهـاالتـي تقضـي االتفاقیـات التجاریـة بإن الحـواجز والتعرفـات الجمركیـة مـ السلع القادمة من بلـدان الجنـوب بـدیالً 

"منظمــة  اجتمــاعشــهدت انعقــاد وكانــت  ،2003المكســیكیة فــي العــام  "كــانكون"مدینــة فــي ر المشــهد ذاتــه تكــرَّ قــد و 
 إعـادةسـبقها ذ فشلت البلدان الغنیـة فـي فـرض االتفاقیـات الجدیـدة مـن دون أن تإ؛ الوزاري الخامس لعالمیة"التجارة ا

  .قة وفي آلیات تطبیقهاابنظر في االتفاقیات الس
  

  مجموعة الدول السبع
ـــــان"و )2001( "جنـــــوى" تيالتظـــــاهرات فـــــي مـــــدینوكانـــــت  ـــــى  تاجـــــحتجا)، ا2003( "إیفی  ياجتمـــــاععل

ً (والحقـًا الثمانیــة بعـد انضـمام روســیا إلیهـا) "لسـبعمجموعـة الـدول ا" سـواق البلــدان أفـتح  إلــى، السـاعیة األكثــر غنـى
ٍ ب ،موالهاأؤوس ر حركة مام منتجاتها و أالنامیة  والجـدیر ذكـره فـي  .علـى شـعوبها اثار السـلبیة وانعكاسـهاآلعن  معزل

ل مـن ملیـار دوالر لمكافحـة الفقـر واألمـراض تخصـیص أقـتهـا رت في قمقرَّ  الدول هذهمجموعة  نَّ هذا السیاق هو أ
  .المساعدة لمكافحة الفقر واألمراض، على الرغم من الوعود بتقدیم )كالسیدا والمالریا والسل(التي تهدد الفقراء 

  
  ]میركیتینفي األ[ "لتجارة الحرةاألمیركي لتحاد "اال 

میركـي للتجـارة تحـاد األاال" اجتمـاعاد انعقـعلى احتجاجًا كندا ب 2001عام جاءت المظاهرات في  مَّ من ثَ و 
سـواق اسـتعماریة جدیـدة للهیمنـة علـى األ الجنوبیـة والوسـطى نزعـة یتینمیـركاأل، الذي ترى فیـه شـعوب بلـدان "الحرة

ــ 2003نــوفمبر تشــرین الثــاني/  22فــي والمــوارد. و  هــذا حتجاجیــة الرافضــة التفاقیــات " المظــاهرات االمیــامي"ت عمَّ
وتخصـیص المبــالغ الالزمــة  االجتماعیــةلتنمیـة والعدالــة اتمـاد سیاســات لصــالح الفقـراء ولتحقیــق مطالبــة باعاالتحـاد 

  .ذلكل
  

  المؤسسات المالیة الدولیة
اللــذین یعتبـــران -الــدولیین  النقــد صـــندوقالســنویة للبنــك و  االجتماعــاتبمـــوازاة و  ،بعــد ذلــك فــي واشــنطن

ــال  االقتصــادیة األوضــاعي تــردِّ  إلــىت التــي أدَّ  ،دان النامیــةمســؤولین عــن تطبیــق سیاســات التكیــف الهیكلــي فــي البل
  .األمیركیةاجتاحت تظاهرات االحتجاج العاصمة  -فیها االجتماعیةو 

  المنتدى االقتصادي العالمي
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 البرازیلیـة، "یغـريلأ "بورتـواالجتماعي العالمي في مطالع القرن الحادي والعشرین فـي مدینـة  م المنتدىظِّ نُ 
المنتـــدى  أنَّ إلـــى فـــي هـــذا المجـــال  اإلشـــارة. وتجـــدر 1"دافـــوسمنتـــدى "ث مـــرات متتالیـــة بمـــوازاة انعقـــد فیهـــا ثـــالو 

ي وهــو یواجــه تحــدِّ  ؛ل محطــة تاریخیــة فــي مســار الحركــة العالمیــة مــن أجــل عولمــة بدیلــةشــكَّ  العــالمي االجتمــاعي
ـع فـي المنـاطق عـن ضـرورة التفـرع والت فضـالً  ،التنوع وعلى آلیـات الحـوار المنفتحـة المحافظة على  لمزیـدل اً تأمینـوسُّ

العــالمي فــي المراحــل التحضــیریة للمنتــدى  االجتمــاعيالمجلــس الــدولي للمنتــدى  . وقــد أقــرَّ مــن المشــاركة الشــعبیة
تین، األمیـركیقلیمیة، فكان المنتدى المـدني فـي أفریقیـا وفـي آسـیا وفـي أوروبـا وفـي هات بتنظیم منتدیات إالثاني توجُّ 

حـتالل دى فلسـطین حـول االرجنتـین حـول األزمـة المالیـة، ومنتـمنتـدى األمعینة ك موضوعاتل منتدیات حو كانت و 
  .  األجنبي

  
  الحرب

ْ أبلغــت هــذه الحركــة و  مــن عشــرات المالیــین  یها للحــرب ولعســكرة العولمــة عنــدما شــاركفــي تصــدِّ هــا جَ و
فـي علـى العـراق الحـرب شـنِّ مواجهة مخاطر في  هومدنالعالم عواصم ت ظاهرات احتجاج عمَّ أضخم تفي السكان 

   .2003ومطلع عام  2002عام  أواخر
  

  المتحدة األمممؤتمرات 
المتحـدة حـول  األممعقدتها مؤتمرات والقمم الدولیة التي للالفعالیات المواكبة نُظِّمت  ذلك، إلىباالضافة و 

تُعقد المنتـدیات الموازیـة ؛ حیث كانت والتكنولوجیا والزراعة والغذاء اإلنسانوحقوق  والمرأة قضایا التنمیة المستدامة
ً بلــورة رؤ و توصــیات الرفـع  إلــىي المجتمعــات المدنیـة فــي العــالم ســعفـي  بــرامج خطــط و صــیاغة و  بدیلـة هــاتٍ وتوجُّ  ى
  .المسائل المطروحة في صدد عمل

  
  من أجل عولمة بدیلةایا التي تطرحها الحركة العالمیة القض

سـواق وتعـدیل البنـى تحریـر التجـارة وفـتح األ أنَّ فـي  مـة بدیلـةیتلخص موقف الحركة الدولیة من أجـل عول
ضــع القیــود ل و ابــمق ة رؤوس األمــوالل مـرور الســلع وحركــیســهالمباشــرة وتالهیكلیـة لتشــجیع االســتثمارات الخارجیــة 

یـق تحقو سـهم فـي تحقیـق التنمیـة ومكافحـة الفقـر یلـن و  االقتصـادي النمو إلىي ؤدِّ یلن  ؛ كل ذلكاألفرادعلى حركة 
ه ال بـد مـن توسـیع دائـرة المشـاركة فـي وضـع الخیـارات أنَّـهذه الحركة وفي الوقت عینه، تعتقد . االجتماعیةالعدالة 
 اإلنسـانمحلیـة ودولیـة، وتضـع قضـایا حقـوق دیموقراطیـة، ت وتطبیقها، من خالل اعتماد آلیـات االستراتیجیاورسم 

  هاتها.والتنمیة في صلب أهدافها وتوجُّ 
  

مـن خـالل  دولیـة وعالقـات اقتصـادیة جدیـدةفـرض معادلـة  إلى مةالبلدان المتقدِّ سعى ته، نفسفي الوقت و 
 یعصـنتالنتاجیـة و اإلتها االفقیـرة مـن قـدر األمـم البلـدان النامیـة و تجریـد  لـىإت أدَّ ، التي والشراكةالحرة ات التجارة یاتفاق

ناعیة فـي إلـزام البلـدان النامیـة د فیه البلـدان الصـففي الوقت الذي تتشدَّ . الحصول على التكنولوجیا والمعلوماتفي و 

                                                
دة یجتمــع ممثلــو الشــركات متعــدِّ  ، حیــث1972منــذ عــام  "المنتــدى االقتصــادي العــالمي" فیــهسویســري شــهیر ینعقــد منتجــع  "دافــوس" 1

 باألوضــــاعكــــادیمیین واالقتصـــادیین للتـــداول مالیـــة والتجاریــــة الدولیـــة وبعـــض األوالمؤسســـات ال األعمــــالالجنســـیة والحكومـــات وقطـــاع 
 .سواق الجدیدةسبل تیسیر التجارة وفتح األیة و العالم االقتصادیة
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تطبیــق االتفاقیــات التجاریــة فــي مجــاالت الســلع والبضــائع والزراعــة والخــدمات والملكیــة الفكریــة، تحــافظ هــي علــى ب
إنتاجــًا فــي  صــغار المنتجــین والمــزارعین هــادعموالزراعــة ونقــل التكنولوجیــا وتضــاعف للصــناعة یر الحمائیــة ابالتــد

.وتصدی   رًا
  

ـــة  إلـــىالعالمیـــة بإمكانیـــة قیـــام عـــالم آخـــر یرتكـــز  االجتماعیـــةوتعتقـــد الحركـــة  وحقـــوق  االجتماعیـــةالعدال
ــ ،اإلنســان دة متعــدِّ الشــركات آلیــات لمســاءلة وضــع و دیون البلــدان النامیــة بــالنظــر  إعــادةب إال أن تحقیــق ذلــك یتطلَّ
مسـاعدة والتـزام البلـدان الغنیـة بتقـدیم ال والتجاریـة الدولیـةدور المؤسسـات المالیـة  عـادة تحدیـد؛ كما یتطلَّب إالجنسیة

مــام أ ل عائقــاً التــي تشــكِّ  ،داریــة والسیاســیةالصــعوبات البنیویــة والهیكلیــة واإلتجــاوز كــي تــتمكن مــن للبلــدان النامیــة 
ین تنمـویهـوم ومفااللتزام بسیاسـات وآلیـات ناجحـة لمكافحـة الفقـر ضـمن رؤیـة و  زماتهاأرها وقدرتها على تجاوز تطوُّ 

ٕ و  األمـــوالفـــرض ضـــریبة علـــى حركـــة رؤوس  وأخیـــراً  ؛لـــه ساســـیاً أ محـــوراً  اإلنســـان انیضـــعین شـــامل یجـــاد اآللیـــة ا
  على برامج تمویل التنمیة. نفاقها الضروریة إل

  
رافضــة للوضــع القــائم (المنتــدى  یــةرت نشــاطات هــذه الحركــة العالمیــة مــن مجــرد حركــة احتجاجلقــد تطــوَّ 

حركـة تطالــب بإقامــة عــالم آخــر  إلــى) "ألیغــري بورتــو"فــي  األولالعـالمي  االجتمــاعيوالمنتــدى  "دافــوسـ "المضـاد لــ
ضـافة ، باإلثمة عالم آخر ممكـن: "العـالمي االجتماعيالمنتدى "الذي طرحه  الشعاربدیل عن العولمة الرأسمالیة (

 إلـى وأخیراً  ؛تي عرضت فیه مطالبها)الالمشاركة  األساسیةلي المنظمات والشبكات البیان الذي صدر عن ممثِّ  إلى
 بورتـو"المشـاركة فـي  االجتماعیـةطرح البدیل وتنظیم البدائل (الدعوة التـي صـدرت عـن الحركـات  إلىحركة تسعى 

  تشكیل شبكة عالمیة). لالثالث  "ألیغري
  

ـ ،الـذي سـینعقد فـي الهنـد ،عابالر  االجتماعيل المنتدى ع أن یشكِّ ومن المتوقَّ  ـة محطَّ بعـد عـام حافـل  ةمهمَّ
مـن  األمـنالمتحدة وتجاوز مجلـس  األممرات الخطیرة التي ستترك آثارها على مستقبل البشریة (تهمیش دور بالتطوُّ 

ـــ "كـــانكون" اجتمـــاعالحـــرب وتـــوریط العـــالم بتـــداعیاتها، فشـــل  خـــالل شـــنِّ  ك البلـــدان الصـــناعیة بمواقفهـــا نتیجـــة تمسُّ
  .)الثنائیة واإلقلیمیة إلى جة وردود فعلها على ذلك بالدعوةالمتشنِّ 

  
  عسكرة العالم إلىالعولمة والنزعة 

بـین و  ،الهیمنـة مـن جهـة إلـىالسـاعیة تـدم بـین قـوى اللیبرالیـة الجدیـدة هذا الصراع العـالمي المح وفي ظلِّ 
خــذ لتتَّ تتفــاقم أزمـات العولمــة  مــن جهــة ثانیـة؛ االجتماعیـةتحقیـق العدالــة  إلــىالعالمیـة الســاعیة  االجتماعیــةالحركـة 

تعبِّـر  زعة نحو العسكرة فهي أخطر أشكال التعبیر عن هذه األزمـة، ألنهـاالنَّ  اأمَّ مختلفة للتعبیر عن نفسها.  شكاالً أ
 ط فیـه. وتتصـاعد هـذه النزعـة مـع نمـوِّ عن المأزق السیاسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي الذي تتخـبَّ في الواقع 

  الطبیعیة والثروات. واردسواق العالمیة وعلى المطرة على االقتصاد واألهیمنة والسیال إلىالساعي  االتجاه
  

الدولیـة مـن الحركـة في برنـامج " یاً محور موقعًا العالم  في منواأل اباإلرهمسألتا  السیاق، تحتل وفي هذا
وهـي  .رأیلـول/ سـبتمبحداث الحادي عشـر مـن أخاذها المنحى المأساوي بعد اتِّ  عند خصوصاً  ،"أجل عولمة بدیلة

جـــذور  نَّ یــة. إابرهودور الحركــات اإل اباإلرهــلتنــامي  اً تالفیــاهتمامــًا أكبـــر  االجتماعیــةالقضــایا إیــالء  إلــىتــدعو 
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ل یشـكِّ  االجتماعیـةتحقیـق العدالـة  فـإنَّ ا لذو  ؛اإلنسانوانتهاكات حقوق  االجتماعیةالعدالة  ابتكمن في غی اباإلره
  .وسالماً  واستقراراً  مناً تثمر أ اباإلرهعلى  اً حربفي حدِّ ذاته 

  
 حـونالـدفاع  حصةزیادة  تقف وراء طلب اإلدارة األمیركیةمة سلحة في البلدان المتقدِّ دوائر صناعة األ نَّ إ

 أي، تقریبـاً  ملیـار دوالرربعمایـة أ إلـى األمیركیـةلترتفع بذلك موازنة الدفاع  ،2003في موازنة عام  ملیار دوالر 43
 األمیركیــةر تكــالیف الحــرب علــى العــراق علــى الخزینــة وتقــدَّ  ،هــذا .یومیــاً  دوالر ة ملیــونومائــملیــار الن عــ زیــدمــا ی

، وهـالكـونغرس األمیركـي مـؤخَّ  اركي كمـا أقرهـیوثمانین ملیار دوالر أم ةبأكثر من سبع یفـوق المبلـغ الـذي ذا مبلـغ رًا
ـــیم المتحـــدة اإلنمـــائي ومنظمـــة الیونســـیف لتـــأمین میـــاه الشـــر  األمـــمره برنـــامج قـــدَّ  األطفـــال ورعایـــة ب المأمونـــة وتعل
أورد  2002السـنوي لعـام البنـك الـدولي تقریـر  أنَّ  إلـى اإلشـارةمهات وضمان التغذیة المعقولة في العالم. وتجدر األ
، وجـاء تقریـر برنـامج (*)مئـة ملیـار دوالر سـنویاً  إلـىالقضاء على الفقر في العالم بعد خمسة عشر عامًا یحتـاج  أنَّ 

ـــالمتحـــ األمـــم مـــن  األمیركیـــةفـــي حـــین یبلـــغ مجمـــوع مـــا عرضـــته الوالیـــات المتحـــدة  ى ذلـــك؛دة اإلنمـــائي لیؤكـــد عل
 ثــالث ســنواتتــدفع خــالل ملیــارات دوالر  ةخمســ  "ريیمــونت"مســاعدات للبلــدان النامیــة فــي قمــة تمویــل التنمیــة فــي 

" منها بتحقیق أهداف األ   .وحكومة رئیس دولة 191لفیة للتنمیة التي وقع علیها "التزامًا
  

  من أجل عولمة جدیدةالحركة العربیة 
الثمانینـات مـن القـرن الماضـي  أواخـرمنـذ  النقاش حول قضایا العولمـة وآثارهـا علـى العـالم العربـيانطلق 

لتحلیـل  األهمیـةعمیقة وبالغـة بجهود العرب والباحثین السیاسیین واالجتماعیین والمثقفین ن یالمفكر بعض م اقحیث 
علـــى هـــؤالء اقتصـــر تركیـــز  نَّ أال إ. تكـــوین فهـــم وموقـــف منهــا إلـــىوالوقـــوف عنـــد آثارهـــا والســعي ظــاهرة العولمـــة 

، األمـر االهتمـام المطلـوب لـم تـولَ والسیاسـیة  االجتماعیةالجوانب  في حین أنَّ  ،فقط ةوالثقافی ةیدیولوجیانب اإلو الج
 .المجتمـع فـيواسـعة الشـعبیة الفئات ال إلىصل ی وال ،معینةً  ال یطال إال فئةً  هذا الحوار نخبویاً  بقاء إلى أدَّىالذي 

ً بقائها بإ ،بالتالي ،وهذا ما ساهم  ،فـي الحركـة الدولیـة والتفاعـل معهـا تهامشـاركضـعف الصـراع الـدولي وأعـن  بعیـدة
، والوطنیــة واإلقلیمیــةحــداث الدولیــة فــي األ تــأثیرأضــعف قــدرتها علــى الكمــا  وسیاســتها  هــاعلــى حكوماتو  خصوصــًا

  . تحدیداً  عیةاالجتما
  

 ،لعوامـل موضـوعیةنفسـها نتیجـة  االجتماعیـةالحركـة السیاسـیة و  ابالـوهن الـذي أصـأضف إلى كل ذلك 
،وتقلیـد ثقافـةً  ،في البلدان العربیـةالدیموقراطیة الممارسات  ابغیأهمها  لعلَّ   نظمـة التوتالیتاریـة والقمعیـةاألتسـلط و  ًا

المراجعات النقدیة الجریئة عن هـذه  ابهذا الوهن، كغیب أیضاً  تسببت لذاتیةالعوامل ا . إال أنَّ انتشار ظاهرة الفسادو 
والــدفاع عــن مصــالح الفئــات الشــعبیة وتغلیــب الصــراع الفكــري والقــومي،  االجتماعیــةوتهمــیش المطالــب  ،الحركــة

َ  ابوانتشار ظاهرة عبادة الفرد على حس   لة والمحاسبة.تداول مواقع القرار والشفافیة والمساء
 

انـدالع لـت بكبیـر تمثَّ  التي كان لها تأثیر حداث الدولیة والهجمة الشرسة على المنطقةألامع ذلك رافق تیو 
ر القواعـد العســكریة انتشــاو  النزاعـات المحلیـة إلــىضـافة وحـروب الخلـیج المتعاقبــة، باإل اإلســرائیلي-الصـراع العربـي

  .حتالل العراقا راً وأخی ،ع الغازابفي آسیا حیث منو ع النفط، ابفي الخلیج حیث من

                                                
  البنك الدولي.  (*)
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 تفقــــدفوالعجــــز، العامــــة زمــــة المدیونیــــة أوتفــــاقم  االقتصـــادیة األوضــــاعي تــــردِّ  إلــــىذلــــك كــــل  أدَّىلقـــد 

مـــن ممـــا ضـــاعف  ،قـــدراتها علـــى مواجهـــة تحـــدیات العولمـــة تضـــعفالوطنیـــة اســـتقاللیتها وســـیادتها و  الحكومـــات
ات للتأكیـد علـى ر وتأتي المؤشِّ . ها ونفوذهاسلطانعلى  فاً خو  وتطوُّرها االجتماعیةو شعبیة الحركات ال نشوءلمقاومتها 

% مـن مجمـوع  5في البلدان العربیـة، إذ تبلـغ نسـبة السـكان فـي البلـدان العربیـة  األوضاعلیه الدرك الذي وصلت إ
انیا عنـه فـي إسـب -ملیـار دوالر أمیركـي 539البـالغ -الناتج المحلي اإلجمالي فیهـا  في حین یقلُّ  ،السكان في العالم

  .(*)ملیار دوالر 595حیث یبلغ 
  

ــجِّ  ،% 40نســبة میــة وتفــوق معــدَّالت األ ُ  ةعشــرة مالیــین طفــل بــین السادســة والخامســ ل أنَّ فــي حــین س
عن الفجوة الكبیرة بین التعلیم واحتیاجات السوق نتیجة العولمة. كمـا یبلـغ  فضالً لین في المدارس؛ عشرة غیر مسجَّ 
وهـذا  تزیـد النسـبة علـى بكثیـر)؛أن  ،بالتالي ،ویرجح ،ذه األرقام المراجع الرسمیة% (مصدر ه 15متوسط البطالة 

  .%1,5 نسبة ى هذه المعدالتفي حین ال تتعدَّ  ،العاطلین عن العمل اب% الستیع 5یتطلب معدالت نمو تبلغ 
  

فــي  شــخاص الـذین یعیشــون بأقـل مــن دوالر واحـدوعلـى الـرغم مــن كـون معــدالت الفقـر المــدقع (نسـبة األ
% (نسبة الذین یعیشون بأقـل مـن دوالریـن فـي  20 نسبة الفقراء تفوق الیوم) لیست عالیة في البلدان العربیة إال أنَّ 

  .1الیوم)
  

التقــدم الــذي بــدأ یحصــل علــى المســتوى العــالمي فــي ســبیل  أنَّ  إلــى اإلشــارةفــي هــذا الســیاق، ال بــد مــن 
ٕ  الدیموقراطیة المنطقـة العربیـة التـي تمتلـك  إلىلم یصل بعد  -اإلنسانحقوق  حیث تصان-رساء األنظمة العادلة وا

ــ لواقعهــا االقتصــادي واالجتمــاعي. وهـــذا فضــل بكثیـــر أرات مــا یكفــي مــن المــوارد الطبیعیـــة والبشــریة لتحقیــق مؤشِّ
ــ ٕ  إقامــةب یتطلَّ ٕ طــالق الحریــات وبنــاء القــدر الحكــم الســلیم وا ل عــادة توزیــع الــدخات المعرفیــة وخفــض نســبة الفقــراء وا

  .االجتماعیةوالثروة بما یضمن العدالة 
  

یجـب  ،المطلـوبى المسـتو  إلـىفي عملهـا من االرتقاء  في العالم العربي االجتماعیةالحركة ن تتمكَّ حتى و 
ُ بمشـــاركة ادیموقراطیـــة نظمـــة أ إقامـــةأن تضـــع فـــي أولویـــات أهـــدافها  ن ـــؤِم فـــي رســـم السیاســـات المـــدني لمجتمـــع تُ

َ . و االقتصـــادیةو  االجتماعیـــة ُ ت ـــع والجمعیـــات والحركـــات  ة واألحـــزابیتحمـــي المؤسســـات المدنیـــة والسیاســـ آلیـــاتٍ  ضَ
 ،قضــاءتحتــرم اســتقاللیة المــام التــداول الســلمي للســلطة، و أالمجــال فــي یــة تفســح ابقــوانین انتخوتعتمــد  ،االجتماعیــة

َ آلیات محاسبة حقیقیة تجعل من المراقبة والمتعتمد و    جتمع.دوات تغییر حقیقیة في المأ لةساء
  

  2شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة
شـبكة  35وهـي تضـم  ،1997عـام  (ANND) غیـر الحكومیـة للتنمیـةالعربیة ست شبكة المنظمات تأسَّ 

ي فـ األساسـیةهـدافها أتـتلخص و دولـة عربیـة.  12منظمـة فـي  263عضـویتها شـمل وطنیة وجمعیة غیر حكومیة ت
                                                

  .2003تقریر التنمیة اإلنسانیة،  (*)
  .2002عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لعام  "البنك الدولي"تقریر في هذه األرقام وردت  1

2 www.annd.org 
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طـر وتفعیـل األ ،االجتماعیـةتحقیـق التنمیـة ل وتمكینهـا یـة والمنظمـات غیـر الحكومیـةتقویة المجتمعـات المدنیـة العرب
والــدفاع عــن قضــایا المــرأة والبیئــة والفئـــات  ،اإلنســانونشــر ثقافــة حقـــوق  ،الدیموقراطیــة فــي المجتمــع وفــي الدولــة

  الضعیفة. 
  

سـلبیة العولمـة جـاءت  آثـار نَّ أبـالشـبكة العالمیـة، تعتقـد  االجتماعیـةالحركـة  إلـىوكما هـو الحـال بالنسـبة 
بـین العمـل  اً وثیقـ اً طـابهنـاك تر  نَّ ، وأفـي المجتمعـات العربیـة االقتصـادیةو  االجتماعیـةعلى التنمیة وعلى السیاسـات 

النشــاطات التــي تنظمهــا الحركــة فــي المشــاركة  إلــى ودعممــا جعلهــا تــعلــى المســتوى العــالمي والعربــي والــوطني، 
وتحـالف  "االجتمـاعيالراصـد " الشـبكات القائمـة أهمهـا:عضوًا فاعًال فـي العدیـد مـن ة الشبكصبحت قد أالعالمیة. و 

الـوزاري  "منظمـة التجـارة العالمیـة" اجتمـاععالن عـن انعقـاد فرصة اإل انتهزت 2001في عام . و "عالمنا لیس للبیع"
  .  1حول العولمة والتجارة الدولیة العالميالمنتدى مت فنظَّ ع في الدوحة ابالر 
  

ـم ،الحركة الدولیة لىعالمنظمات العربیة تعریف  د ساهم تنظیم المنتدى فيوق ا سـاعد الحقـًا فـي تنظـیم مَّ
تأســیس المنتــدى  إلــىوتنظــیم اللقــاء الــوطني المصــري الــذي یســعى  ،فــي المغــرب وفلســطین یناالجتمــاعییین المنتــد

ـــ االجتمـــاعيفـــي مصـــر. والتحضـــیرات جاریـــة لتنظـــیم المنتـــدى  االجتمـــاعي ن یكـــون ثمـــرة ي الـــذي یفتـــرض أالعرب
ــرض أیو والدولیـة المعنیــة.  اإلقلیمیــةالمنظمــات فـي كافــة البلــدان العربیـة والشــبكات شـمل كــل مـداوالت واســعة ت ن فتَ

تشارك فیـه كـل الحركـات والمنظمـات العربیـة مـن مختلـف  ،العربي فسحة للحوار المفتوح االجتماعيیكون المنتدى 
  هات واآلراء.نتماءات والتوجُّ البلدان العربیة ومن مختلف اال

  
فـــي  ینالحضـــور العـــربیالمشـــاركة و  مـــن خـــالل توســـیع فـــي الحركـــة الدولیـــة مســـاهمة العربیـــةالوتتصـــاعد 

ُ المنتدیات والمناسبات العالمیة. وتعبیرًا عن تنامي هذا الـدور وأهمیتـه،  فـي اللجنـة التنسـیقیة  خبـت الشـبكة عضـواً انت
التـي كـان لهـا  العالمیـة، شـبكة العالمیـة "عالمنـا لـیس للبیـع"لهیئـة الدولیـة المنسـقة لفـي او  االجتماعيالدولیة للراصد 

 "منظمـــة التجـــارة العالمیـــة" اجتماعـــاتأثنـــاء انعقـــاد  "نكوناكـــ"ووالدوحـــة  "ســـیاتل"دور بـــارز فـــي تنظـــیم مظـــاهرات 
  لمي.العا االجتماعيعضو في المجلس الدولي للمنتدى  ، أي الشبكة، إلى ذلك،وهي. الوزاریة

تسـاهم فــي خلــق  ر،ابشــبكات ومنظمـات ومنــو  وطنیــة وعربیـة ل مجموعــاتتشـكُّ یشــهد العـالم العربــي كمـا 
ــ وتســرع عملیــة االنخــراط فــي  ،ةعلــى البلــدان العربیــللعولمــة مواجهــة االنعكاســات الســلبیة  إطــارة جدیــدة فــي دینامیَّ

  الحركة العالمیة.
  

وخاصـة تلــك التـي تعمـل فـي مجــال الـدفاع عـن حقــوق  ،وتشـارك المنظمـات غیــر الحكومیـة العربیـة ،هـذا
السـنویة للمفوضـیة السـامیة ات الـدور  إطـارفي  ،اإلنسان، بفاعلیة وتأثیر كبیرین في اجتماعات لجنة حقوق اإلنسان
القضــــایا المتعلقــــة تقــــاریر بدیلــــة تضــــيء علــــى حیــــث تطــــرح  ،جنیــــفبالمتحــــدة  األمــــممقــــر فــــي  اإلنســــانلحقــــوق 

  وحق تقریر المصیر. ياألجنباالحتالل  إلىوالحق في التنمیة، وكذلك بالنسبة  اإلنسانبالدیموقراطیة وحقوق 
                                                

الیة محركات اجتماعیة واتحادات ع الو ثَّ م مشاركاً  125بینهم  ،مشارك 2500في بیروت بحضور أكثر من المنتدى العالمي هذا انعقد  1
جریدة السفیر  :راجع( وهو أول منتدى عالمي من نوعه ینعقد في المنطقة العربیة ؛دولة في العالم 22وشبابیة واجتماعیة وسیاسیة من 

  .)2001تشرین الثاني/ نوفمبر  26عدد 
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العربیـة  االجتماعیـةعـن الحركـة  زال بعیـداً یـ امـسیاسـات البلـدان العربیـة ر فـي الدور الفاعل والمـؤثِّ  نَّ أال إ

وفـي  ،بیـر فـي العالقـات السیاسـیةبسـبب الخلـل الك ،داة تغییـر اجتماعیـة وسیاسـیة حقیقیـةأ إلـىبعـد ل التي لـم تتحـوَّ 
هــذه دى هـداف المحــددة لــالرؤیــة الواضــحة واأل ابوبسـبب غیــ ؛وقراطیــة فـي معظــم البلــدان العربیــةالدیم ابظـل غیــ

عالقــة واضــحة وشــفافة مــع  إلــىفضــًال عــن حاجتهــا الكثیــر مــن البحــث والتحلیــل والمعرفــة،  ینقصــهاالحركــة التــي 
  الفاعلة فیها.من المساهمة  المجتمع المدني تمكنه

  
ال سـیما و ، االجتماعیـةطـراف الحركـة أن تنشأ عالقات واضـحة وسـلیمة بـین مختلـف أ أیضاً ب ذلك ویتطلَّ 

تمكــن كـل منهــا مـن المحافظــة علــى  ، بحیــثیـةاببـین المنظمــات غیـر الحكومیــة والحركــة السیاسـیة واالتحــادات النق
قامة استقاللیة نسبیة و  ٕ   . دة وواضحةیة وأهداف محدَّ وفق رؤ  بینهافي ما تعاون متین ا

  
1زیاد عبد الصمد  

2003 تشرین الثاني/ نوفمبر 22 ،بیروت  

                                                
   .ت العربیة غیر الحكومیة للتنمیةالمدیر التنفیذي لشبكة المنظما 1
 



  2003التقرير السنوي                                  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظم
___________________________________________________________________________   

  

 60 

 
 
 
 
 
 
 
 



  2003التقرير السنوي                                  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظم
___________________________________________________________________________   

  

 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

  5 الملحق
  

 العربیة المشاركة األھلیةبیان صادر عن المنظمات 
 العالمي االجتماعيفي المنتدى 

 ألیغري" بورتو"
 

شــارك ممثلــون عــن البرازیــل، حیــث ی – ألیغــري" "بورتــوالعــالمي فــي  االجتمــاعيشــكل انعقــاد المنتــدى 
والثقافیـة والنسـائیة  االجتماعیـةیـة و ابمن كل ارجاء العالم عن مختلـف القطاعـات العمالیـة والنق االجتماعیةالحركات 

العربیـــة لاللتقــاء والتـــداول فــي امـــور وموضـــوعات  األهلیــةة للمنظمـــات مهمــیة، فرصـــة ابوالبیئیــة والسیاســـیة والشــب
المشـترك فـي العـالم العربـي، وافـاق تطـوره المسـتقبلي. كمـا اتـاح المنتـدى  األهلـيمختلفة ذات صلة بمستقبل العمـل 

 اإلقلیمیـــةالعربـــي االلتقـــاء بــالوفود الدولیـــة المختلفـــة والتــداول معهـــم حـــول مختلــف القضـــایا  األهلــيلممثلــي العمـــل 
 .  ئیلياإلسرا –والدولیة، وخاصة احتماالت الحرب على الشعب العراقي وتداعیات الصراع العربي 

 
ة لتعزیـز التشــبیك والتنســیق والتعـاون والتشــاور بــین مختلــف مهمــ، فرصــة أیضــاً لقـد شــكل انعقــاد المـؤتمر 

 "بورتـوالعربیة، ومن خالل تفاعلنا وحوارنا فـي  األهلیةوالمنظمات الدولیة. اننا في المنظمات  االجتماعیةالحركات 
 نود التأكید على النقاط والتوجهات التالیة: ألیغري"

 
ض عنها فـي تقویـة وتعزیـز ة التي تمخَّ مهمالمغربي، والنتائج ال االجتماعيارتیاحنا البالغ النعقاد المنتدى  .1

والدولیـة.  اإلقلیمیـة االجتماعیـةالحركات في المغرب، وتعزیز التوجه للنضال المشترك مع بقیة الحركـات 
ة مـن مهمـلسـطین، الـذي شـكل محطـة العـالمي فـي ف االجتمـاعيكما نعرب عن ارتیاحنا النعقاد المنتـدى 

محطات النضال الفلسطیني والعربي، باتجاه تعزیز التأییـد والتضـامن مـع الشـعب الفلسـطیني فـي صـراعه 
، فاننــا نؤیـد ونــدعم انعقــاد أیضـاً  اإلطــاروممارسـاته القمعیــة. فــي هـذا  اإلســرائیليالمسـتمر ضــد االحـتالل 

بیـة، لمـا لهـذه المنتـدیات مـن اهمیـة علـى صـعید بلـورة رؤى في بقیة البلدان العر  أخرىمنتدیات اجتماعیة 
. لقــد نــاقش المشــاركون والمشـــاركات االجتماعیــةو  االقتصــادیةة علــى صــعید التنمیــة مهمــت اســتراتیجیاو 

ة مهمــ، اهمیـة تأسـیس وانعقـاد منتـدى اجتمـاعي عربـي فــي اقـرب فرصـة ممكنـة، والـذي یعـد خطـوة أیضـاً 
العالمیــة  االجتماعیــةالمشــترك وتمكــین وتمتــین العالقــة مــع الحركــات علــى طریــق تعزیــز النضــال العربــي 

المناهضـــة لالســـتغالل والقهـــر والهیمنـــة والكولونیالیـــة. لقـــد اتفـــق المشـــاركون والمشـــاركات علـــى  األخـــرى
 أولة، بحیــث یمكــن بعــدها تهیــأة الظــروف النعقــاد مهمــضــرورة اجــراء تشــاور اوســع حــول هــذه الفكــرة ال

 ي.منتدى اجتماعي عرب
 
تشكیل اوسع ائتالف اقلیمـي ودولـي لمناهضـة ومنـع الحـرب علـى الشـعب العراقـي، لمـا قـد  إلىاننا ندعو  .2

تجره هذه الحرب من دمار واسـع وانعكاسـات سیاسـیة واقتصـادیة واجتماعیـة سـلبیة وبالغـة الخطـورة علـى 
، مـن اسـتغالل اإلطـارذا فـي العـالم العربـي. كمـا اننـا نخشـى فـي هـ الدیموقراطیـةوالتنمیـة و  األمـنمستقبل 

 إلــىلهــذه الحــرب لتوســیع نطــاق حربهــا علــى الشــعب الفلســطیني، وامكانیــة لجوئهــا  اإلســرائیلیةالحكومــة 
عاد. اننا من هذا الموقـع، نـدعو جمیـع االصـدقاء بیر قمعیة في غایة الخطورة كالترحیل الجماعي واالابتد

ٕ دولیـة مباشـرة للشـعب الفلسـطیني، و ایـة تـأمین حم إلـىوالدولیـة  اإلقلیمیـةوالحلفاء والشبكات  رسـال الوفـود ا
.المختلفة لأل  راضي المحتلة فورًا
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المســتمر والمتصــاعد علــى الشــعب الفلســطیني،  اإلســرائیلياننــا ننظــر بخطــورة بالغــة لتــداعیات العــدوان  .3

فـي  ائیلياإلسـر وسیاسات الحصار والتهجیر والتهوید والقتل وهدم البیوت التي تنتهجها سـلطات االحـتالل 
نتفاضــته الباســلة وســعیه المســتمر االراضــي الفلســطینیة المحتلــة. كمــا نحیــي نضــال الشــعب الفلســطیني وا

ً ه الــوطني، وتــأمین حــق العــودة لالجئــین الفلســطینیین بنــابــقامــة دولتــه المســتقلة علــى تر إل علــى قــرارات  اء
 الشرعیة الدولیة.

  
والتنمیة في العـالم العربـي. لقـد  الدیموقراطیةو  اإلنسانحقوق  أوضاعاننا نعرب عن قلقنا البالغ من تردي  .4

مؤشــرات خطیــرة علــى  إلــىالمتحــدة االنمــائي  األمــمالصــادر عــن برنــامج  اإلنســانیةاشــار تقریــر التنمیــة 
صــعید احتــرام الحریـــات العامــة فــي العـــالم العربــي، وخاصــة علـــى صــعید التكــافؤ والمســـاواة بــین الرجـــل 

االســتمرار فــي  مهــمقلیــات. اننــا نلتــزم ومــن خــالل مشــاركتنا فــي هــذا المنتــدى الوالمــرأة، واحتــرام حقــوق اال
والتنمیـــة المتوازنـــة  اإلنســـانوالحریـــة والمســـاواة واحتـــرام حقـــوق  الدیموقراطیـــةنضـــالنا مـــن اجـــل العدالـــة و 

 ، باعتبارها شروط اساسیة الیة تطور حضاري حقیقي في العالم العربي.اإلنسانیة

  
فـي نضـالها المسـتمر، لمناهضـة  األخـرى االجتماعیـةساندتنا لنضـال جمیـع الحركـات نعلن عن تأییدنا وم .5

رة القــــارات واالســــتغالل والتهمــــیش ابالجوانــــب الســــلبیة والضــــارة للعولمــــة، وخاصــــة عولمــــة الشــــركات عــــ
واالستعمار والهیمنة المطلقة. اننا نؤید بـدون شـروط عولمـة النضـال المشـترك االنسـاني والـدولي، عولمـة 

والحــق فــي االختیــار. ان عالمــًا اخــر هــو حقــًا أمــر ممكــن  الدیموقراطیــةمــة علــى التســامح والتعددیــة و قائ
 الحدوث.

 
 العربیة المنظمات األهلیة

28/1/2003  
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  6ملحق ال

  
  "العالمي االجتماعي المنتدى"لقطات من 

  
  المنتدى موضوعاتجواء التي هیمنت على األ

ن: التحضــیرات التــي اساســیتأن االعــالمي هــذه الســنة مســألت ياالجتمــاعالمنتــدى  موضــوعاتطغــت علــى 
 الرئاســیة االنتخابــاتفــي دو ســیلفا" لــوال "وانتصــار  ،لشــن حــرب علــى العــراق األمیركیــةتقــوم بهــا الوالیــات المتحــدة 

مــن النـاخبین فــي بلـد یحتــل اقتصــاده %  90شــارك فیهـا مــا یربــو عـن  انتخابـاتفــي %  60نســبة فاقـت ب البرازیلیـة
  رتبة الثامنة في العالم.الم
 

  رقامبعض األ 
منظمــة  717لــف منـدوب یمثلــون أ 21، مـن بیــنهم شــخص لـفأ 100فــي المنتــدى فـاق عــدد المشـاركین 

شـارك مـا كمـا یة. ابمنظمـة شـب 700یمثلـون  ابشـألـف  25ي ما یزید عـن اب. شارك في المخیم الشببلداً  156من 
 24یام المنتدى الذي امتد من أ. نظم خالل بلداً  51میة من عالإشبكة  1400عالمي من بینهم إ 4000یزید عن 

مفكـر وباحـث وسیاسـي وناشـط  1200 نشاط شارك فیه ما یزیـد عـن 1800 من أكثر كانون الثاني/ ینایر 27إلى 
 اجتماعي. 

  شكالیات تنظیمیةإ
برنـامج النشـاطات د عـداإفـة بالجهـة المكلَّ فشـكالیات تنظیمیـة بـبعض البلبلـة فـي برنـامج المنتـدى. إبت تسبَّ 

لغت المنظمین قبل یـومین مـن االفتتـاح عـن عـدم قـدرتها علـى بأماكن والقاعات وتحدید مواعیدها وتوزیعها على األ
كبـر أتجنیـد  إلـىا دفع بـالمنظمین ممَّ  ؛لفینمجة ولكون عدد الطلبات قد فاق األلصعوبات في البر  نظراً  ،القیام بذلك

 ٍ ، اتنتهـي تنظـیم برنـامج المنتـدى إعـادةیة التي عملـت خـالل یـومین بلیالیهـا علـى مكانیات التطوعممكن من اإل عدد
هـا لـم تـتمكن مـن نَّ أذ إ ،ب ذلـك ببلبلـة الجهـات التـي نظمـت نشـاطاتمن افتتاحه. تسـبَّ فقط عداده بعد ساعتین إمن 
  ها.دیعاومو انعقادها  ةمكنبأمناسب بسبب جهلها  عالن عنها في وقتٍ اإل
 

  ضد الحربي الموقف المدوِّ 
الشــعب  علــىالوالیــات المتحــدة حــرب العــالمي تظــاهرة عالمیــة ضــخمة ضــد  االجتمــاعيل المنتــدى شــكَّ 

ٕ و العراقــي   "بورتـــوظــاهرة االفتتــاح التــي ســارت مــن وســط تفــي  لقــد كــان ذلــك جلیــاً  حیالــه.العدوانیــة  تهــادانــة لنزعا
ــ إلــىســواق الشــعبیة حیــث األ "،غیــريیلأ طغــت وقــد  ســي؛بیــر فــي المحــیط األطلالشــمس عنــد مصــب النهــر الك ابب

مائـة ظـاهرة فـاق تعـدد الـذین شـاركوا فـي ال نَّ أالسالم. والجدیر ذكره،  إلى یةعادة بالحرب والدعلیها الشعارات المندِّ 
د روا عــن معارضــتهم الشــدیدة للنظــام العــالي الــراهن الــذي یحــدِّ رجــاء المعمــورة لیعبِّــألــف شــخص جــاءوا مــن كافــة أ

فــي  أیضــاً ولیســاهموا  ؛السویســریة "دافــوس"لمنتــدى االقتصــادي العــالمي الــذي ینعقــد فــي مدینــة خطوطــه العریضــة ا
 من. واأل االجتماعیةمكانیة التأسیس لعالم آخر تسوده العدالة إالدائر على مختلف المستویات حول النقاش 

  
  

  نوعیة الحضور العربي
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. فعالیـاتندوات والمساهمة في العدید مـن الالم تنظیفي ز تمیز الحضور العربي هذه السنة بالنشاط الممیَّ 
المفكـــر  رزهم:، مـــن أبـــصـــة عدیـــدةمتخصِّ اشـــطون اجتمـــاعیون فـــي نـــدوات فكریـــة وقـــد ســـاهم مفكـــرون وقیـــادیون ون

نوال السـعداوي، ود. محمـد حسـن خلیـل، وهـاني شـكر اهللا، وعـالء شـكراهللا  .د، و أمینسمیر  .االقتصادي العربي د
ٕ عالم جـرار، وراجـي الصـوراني، و  ت عبد الهادي، ود.عز و  )؛مصر( رحمة رفعتو  ي ردینـة، ورنـدة السـنیورة، بـأیـاد ا

وزیـاد عبـد  ،زیاد ماجد، ود. علي درویش، ورانیـا المصـري، وروان ناصـیف)، و فلسطین(وریما عوض، وقاسم عینا 
ٕ و  )،لمغـربا(سعید طبیل وعصام الموسوي و  )؛تونس(وبشرى بلحاج حمیدة، وسهیر بلحسن  )؛لبنان(الصمد  میلـي ا

  .)الجزائر(نادیا العیسوي و  )؛ألردن(انفاع 
 

  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةنشاطات شبكة المنظم
 االجتمـاعينشاء المنتـدى فیها إر حیث تقرَّ  ،العربیة االجتماعیةشبكة ندوة حول مستقبل الحركة النظمت 

 الدیموقراطیــةنــدوة ثانیــة حــول تــأثیر العولمــة علــى هــذا العــام. كمــا نظمــت  أواخــرفــي العربــي والتحضــیر النعقــاده 
وخاصـــة علــــى المــــرأة العربیـــة. وصــــدر بیــــان باســـم المجموعــــة العربیــــة المشـــاركة فــــي المنتــــدى  اإلنســــانوحقـــوق 

سـیما فـي  الو  ،وسـع حملـة تضـامن مـع الشـعوب العربیـةأبتجنیـد  مطالباً  ،العالمي یدین سیاسات الحرب االجتماعي
قــرع الوالیــات المتحــدة فــي ســتمر تتنكیــل والتهجیــر، وفــي العــراق حیــث ون فــي سیاســة الفلســطین حیــث یمعــن شــار 

 كبر الطاقات لتأمین الحمایة للمدنیین.أتجنید  إلىفي العالم   االجتماعیةالبیان القوى  اودع .طبول الحرب
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  7ملحق ال
  

 ندوة أعمالتقرير عن 
 "منظمة التجارة العالمیة وتحديات البلدان النامیة"

 2003 حزيران/ يونیو 13-12لقاھرة ا
  

بــدعوة مــن شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة ومركــز البحــوث العربیــة واألفریقیــة ومنظمــة 
منظمــة التجـــارة العالمیـــة "عقــدت نـــدوة ، األلمانیـــة" هنـــریش بــل"بالتعـــاون مــع مؤسســـة و ، آســیوي-التضــامن األفـــرو

النشــطاء بمشــاركة عــدد كبیــر مــن الخبــراء و  )2003یولیــو تمــوز/  13-12( فــي القــاهرة "وتحــدیات البلــدان النامیــة
 إلــىإضـافة  ،وقـد جـاء المشــاركون مـن بلـدان مختلفـة فــي العـالم الثالـث والــوطن العربـي .والبـاحثین فـي هـذا المجــال

  عشرات المشاركین من مصر.
 

ا وحكومـــات، نامیــةبلــدان الالعقــدت النــدوة فــي ســیاق الشــعور العــام بالمــأزق الــذي تتعــرض لــه ان ً ، شــعوب
مـا یبـدو أنــه مرحلـة متقدمـة إلحكــام  فــي "منظمـة التجـارة العالمیـة"داخــل  اً یـلالحمایـة مصـالحها فـي الحــوار الـدائر ح

إمكانیـــات شـــعوب  ابوالـــدول الغنیـــة علـــى حســـ ةة الجنســـیدقبضـــة التنظـــیم الـــدولي للتجـــارة لصـــالح الشـــركات متعـــد
الطبقــات  مكاســبحمایــة  مأالمنافســة،  ىقتصــادیة وطنیــة قــادرة علــة اقاعــد الجنــوب فــي إنجــاز التنمیــة، ســواء ببنــاء

 االستقالل الوطني والهویة الخاصة. ىالحفاظ عل ىحت مأ، ها وتطوییرهاوحقوق الدنیا والمتوسطة
  

ـا عسـكریابتكتسـي ط ،ومما یزید األمر خطورة أن یتم هذا كله في سیاق عملیة عولمة قسـریة ً ، اً لیوتـدخُّ  اً ع
تعظــیم اســتغالل  إلــىالجدیــد الــذي یهــدف فــي النهایــة  يلــاج أحــادي للنمــو هــو النمــوذج اللیبر إعــالء نمــوذ وتحــاول

منظمـة " وأخیـراً الدولیـة، الیـة وتتوسـل فـي سـبیل ذلـك المؤسسـات الم ،حـدٍّ  ىأقص إلى -الفقراءوصًا صوخ-الشعوب 
 .البلدان النامیةشعوب  ىالتي أنشئت إلكمال حلقة الهیمنة واالستغالل عل "التجارة العالمیة

  
  جلسة االفتتاح

  
 األسـتاذ عبـدالغفار شـكرجرت وقائع الندوة على مدار سبع جلسات، عدا الجلسة االفتتاحیة التي ترأسـها 

ـالذي  )نائب رئیس مركز البحوث العربیة( التـي عقـدت  ىاألولـد أهمیـة النـدوة التـي تـأتي كجولـة ثانیـة بعـد النـدوة أكَّ
المجتمعـین  إلـىبلـدان النامیـة والتي صدر عنهـا إعـالن القـاهرة ورسـالة موجهـة مـن شـعوب العشیة مؤتمر الدوحة، 

ــ "كــانكون"االســتعداد الجــدي لمــؤتمر  فــي الدوحــة. كمــا أكــد أنَّ  ب التســلح بالحقــائق الــذي تزمــع المنظمــة عقــده یتطلَّ
 ناجحة للمقاومة. الیبحتى یمكن استنتاج مطالب صحیحة وأس

  
ــ ،ومــن جانبــه شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة المــدیر التنفیــذي ل(الصــمد  ســتاذ زیــاد عبــداألد أكَّ

سـوف یزیــد مـن الهـوة القائمـة فــي  "كـانكون" اجتمـاعنجـاح البلـدان الصــناعیة فـي تحقیـق أهـدافها خــالل  أنَّ  )للتنمیـة
 ىالدوحـة أكـد علـ اجتمـاع نَّ أ وصاً خصو ، النامیةبلدان الالتجارة العالمیة، ومن ثم إلحاق أفدح األضرار بالتنمیة في 

ا. ودعا  19اتفاق بشأن  إلىوجود الخلل وعدم التوصل  ـالبلدان النامیـة تصدي ضرورة  إلىقطاعً لمحـاوالت د الموحَّ
ـ إلـىل في هذا الصدد التوصُّ  ىاألول، ولتكن الخطوة ىلكبر اإلمالء من جانب الدول الصناعیة ا د برنـامج عمـل موحَّ
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 ."كانكون" اجتماعرسمیة والشعبیة إزاء یضمن تنسیق المواقف ال

  
متــه علــى مهاجمــة فــي كل )آســیوي-ســكرتیر منظمــة التضــامن األفــرو( زاقالــر  نــوري عبــدوركــز األســتاذ 

 األوضـــاعمــن تــدهور  لـــكذنــتج عــن  ، ومـــا"منظمـــة التجــارة العالمیــة"ة الجدیــدة التـــي تحكــم عمــل یــلاالفلســفة اللیبر 
وعجزهــا عــن  زایــد انخفــاض صــادرات بلــدان الجنــوبمــع توصــًا جنــوب، خصفــي بلــدان ال االجتماعیــةو  االقتصــادیة
 فضـالً  ؛بمـا فیهـا المعـاییر غیـر التجاریـة ،أسواق البلدان الصناعیة بسبب مختلـف السیاسـات الحمائیـةى لإالوصول 

ر اآلن أنهــا مــن الــدول النامیــة تشــع اً كثیــر  أنَّ  إلــى. وألمــح "حقــوق الملكیــة الفكریــة" ىســمَّ یعــن اآلثــار الماحقــة لمــا 
ــلــم تقــدم البلــدان الصــناعیة فــي حــین أنَّ طــت فــي التزامــات ال طاقــة لهــا بهــا، تورَّ  ا یــذكر ممَّ ا التزمــت بــه مــن شــیئً

 المساعدات واالستثمارات ونقل التكنولوجیا.

  
ــزازوتحــدثت   األلمانیــة "هنــریش بــل"مؤسســة  فــيمنســقة البــرامج (ناشــطة فلســطینیة و  األســتاذة هــدیل الق

 فـــي بمـــا یـــدعم مـــواقفهم ،اع القـــرارصـــنَّ  إلـــىعـــن أهمیـــة نقـــل أصـــوات الشـــعوب  ي)العربـــ األوســـطرق مكتـــب الشـــب
النخبــوي  المســتوى، ومــن ثــم ضــرورة نقـل المجــادالت مــن "منظمــة التجـارة العالمیــة" فــيالمفاوضـات غیــر المتكافئــة 

 الشعبي. المستوى إلى

  
الجلســة االفتتاحیــة بالتأكیــد علــى أهمیــة  )مــدیر مركــز البحــوث العربیــة( األســتاذ حلمــي شــعراويواختــتم 

الســبیل نحــو مواقــف ســلیمة وفعالــة. ودعــا  یعتبــرقراطي و جــدل دیمــ إطــارالمعلومــات الصــحیحة التــي توضــع فــي 
بمـا یضــمن تجنیــب  ،حســب الحــالب ها،تبـدیل أوالتــداول المكثـف فــي كیفیــة دعـم مواقــف الحكومــات  إلــىالمشـاركین 

 .شعوب الجنوب المزید من المعاناة

  
  األولىالجلسة 

  "كانكون" إلىمن الدوحة  "منظمة التجارة العالمیة"
 

ــدكتور تــرأس الجلســة  ــفالمفكــر المصــري المعــروف،  ،راهیم ســعد الــدینبــإال ع مســیرة أكــد علــى أهمیــة تتبُّ
 إلــىن الوصــول امكــكــون باإل، حتــى ی""كــانكونبــین اجتمــاعي الدوحــة و بدقــة "منظمــة التجــارة العالمیــة"مفاوضــات 

 امج عمل مشترك.برن

  
الــدول النامیــة والعربیــة "ورقــة بعنــوان  )محــرر التقریــر االقتصــادي العربــي( د. أحمــد الســید النجــاروقــدم 

دور المنظمـــة كتعبیـــر مكثـــف عـــن طبیعـــة  أوالً نـــاقش فیهـــا  ،"التفاعـــل إلـــىومنظمـــة التجـــارة العالمیـــة: مـــن التلقـــي 
التناقضــات  إلــىوأشـار  .الدولیــة منـذ عقــد ونصــف مـن الــزمن االقتصـادیةالتغیـرات العاصــفة والمتواصـلة فــي البیئــة 

الدولیـة واالتفاقیـات الناظمــة لهـا والمنظمـات التــي تقـوم علـى تطبیــق  االقتصــادیةهــا واقـع العالقـات یالتـي ینطـوي عل
افعـة الد ىالدولیـة والقـو  االقتصـادیةتحریـر العالقـات  اتجـاهالدافعـة فـي  ىهذه االتفاقیات، وخاصـة الصـراع بـین القـو 

، وكــذلك الصــراع بـین القــیم المطلقــة للعولمــة االجتماعیــةعـاد بمنطقــة وعقلنـة عملیــة التحریــر بمراعــاة األال اتجــاهفـي 
 ىالدولیـة حتـى مـن قبـل أعتـ االقتصـادیةالنظري والسلوك االنتقـائي فـي تحریـر العالقـات  ىعلى المستو  االقتصادیة

یتوافــق  ع انتقــائي وجزئـيابطـاتَّســمت بعولمـة االقتصــاد العـالمي  فــإنَّ  ،الـدول المنادیــة بـالتحریر االقتصــادي. وهكـذا
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إثـر انتصـارها فـي الحـرب  الواضـح شالة من التـوحُّ میَّزت بحة الصناعیة المتقدمة التي تالیمع مصالح الدول الرأسم
 الباردة.

  
فــي  "العالمیــة منظمــة التجــارة"إلنشــاء  الیــةثــم االتفاقیــات الت"الـــغات"، ثــار اتفاقیــة وبعــد عــرض مــوجز آل

انفجــــار  إلـــىوالمصــــرفیة والتأمینیـــة والعلمیـــة والتكنولوجیــــة واالتصـــاالت، تطــــرق  الیـــةمجـــال تحریـــر الخــــدمات الم
وخاصـة  ،)1999( "سـیاتل"تمر ؤ من مـ اً ها بدءیالهجوم الشعبي علبفعل من داخلها و  االقتصادیةتناقضات العولمة 

الخاصـــة بمكافحـــة اإلغـــراق. كمـــا  األمیركیـــةمراجعـــة القـــوانین  وكنـــدا والـــدول النامیـــة علـــى ضـــرورة انابـــالیإصـــرار 
ه بســبب دعمـــ مــن جهــة أخــرى األوروبـــيمــن جهــة مــع دول االتحــاد الیا ســـتر أتصــادمت الوالیــات المتحــدة وكنــدا و 

وكـــذلك الصــراع بـــین الـــدول النامیــة والـــدول الصــناعیة المتقدمـــة بشــأن تحریـــر تجـــارة  ؛الزراعیــةمنتجاتـــه مزارعیــه و 
 العـالم الثالـث وال إلـىاالعتبارات البیئیة التي توجـه  إلىس الجاهزة. وأشار الباحث بشكل خاص بت والمالالمنسوجا

 ألنَّ  ،عـــاییر العمـــل التـــي تســـتخدم بشـــكل انتهـــازي ضـــد منتجـــات العـــالم الثالـــثملوالیـــات المتحـــدة، و ى الـــإتوجـــه 
العمـــال فـــي البلـــدان النامیـــة،  كمـــا أنـــه مـــن مـــدافع عـــن حقــوق  إلـــىل فجـــأة العالمیـــة ال یمكـــن أن تتحـــوَّ  الیةالرأســم

حتـى عبـر  أو ،الداخلیـة االجتماعیـةالتفـاعالت  إطـاراألفضل أن یحصل العمال في هذه البلـدان علـى حقـوقهم فـي 
 روبیة.و وأ أمیركیةولیس بضغوط  "منظمة العمل الدولیة" إطاراتفاقات في 

  
 فـإنن البلـدان فـي مجـال إنتـاج السـلع والخـدمات، ورغم تقـدیر الباحـث ألهمیـة زیـادة االعتمـاد المتبـادل بـی

ادة زیــ إلـىلـن یفضــي إال  "منظمـة التجــارة العالمیـة"فـي  األعضــاءبــین الـدول  االقتصـادیةالتفـاوت الرهیـب فــي القـوة 
ً والفقراء فقر   .اً األثریاء ثراء

  
ى إصـــالح ضـــرورة أن تضـــطلع الـــدول النامیـــة والعربیـــة بالعمـــل علـــ إلـــىوفـــي ختـــام ورقتـــه دعـــا الباحـــث 

 االقتصـادیةاقتصاداتها، والقضاء على الفساد المستشري من خالل قیام نظـم دیموقراطیـة، والعمـل علـى دعـم قوتهـا 
التكنولوجیـا وتطـویر  الیةتطویر الصناعات ع إلى وتصدیرها كمنتجات نهائیة، وصوالً من تصنیع المواد الخام  اً بدء

تعزیــز التعــاون بــین الــدول النامیــة لبنــاء تكــتالت  إلــى ،خــاصبشــكل  ،البحــث العلمــي وربطــه باإلنتــاج. كمــا دعــا
 اقتصادیة یمكن أن تشكل ورقة حاسمة في تحسین شروط االندماج في االقتصاد العالمي.

  
ــاو "وتحــدث  غانــا) عــن تحلیــل العملیــات السیاســیة  ،فــي أفریقیــا "شــبكة العــالم الثالــث"منســق ( "مهمراغــی

التنــازالت التــي تجبــر البلــدان النامیــة علــى  لــى، حیــث ركــز بشــكل خــاص عوالتجــارة متعــددة األطــراف فــي الدوحــة
 ى، رغـم أنهــا تشـكل أغلبیــة العضـویة فــي المنظمـة، ولكــن توازنـات القــو "منظمــة التجـارة العالمیــة" إطـارتقـدیمها فــي 

 أنَّ  إلـىلنظـر لعملیـة صـنع القـرار فـي المنظمـة. ولفـت ا اً إلى احتكار الدول الصناعیة تقریبالدولیة هي التي تفضي 
یة فـي بلـدانها دون أن تكـون بالطبقـات الشـع ابتقدم التنـازالت علـى حسـ االجتماعیة هانخبحكومات الدول النامیة و 

ا فـــي عـــزل المفاوضـــات طبیعـــة ســـاءلة أمـــام الجمـــاهیر. وأوضـــح أن موضـــع م ً المفرطـــة فـــي الســـریة تســـاعد كثیـــر
، وداخـل العـالم أجمـع ىللثـروة علـى مسـتو  سـوءاً  أكثرتوزیع  إلى ؤدِّیةبالقرارات المهذه لتفاجأ  ،الجماهیر عما یجري

، وخاصـة مقاومـة توسـیع الصـالحیات الممنوحـة لمنظمـة "كـانكون" اجتمـاعمواقـف واضـحة مـن  إلـى. ودعـا كل بلد
 .هاداخل الدیموقراطیةالتجارة العالمیة، وضرورة مواجهة الممارسات غیر 
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ه تحریـر السـوق العالمیـة مـن یـإل ىا أدَّ عمَّ  )الیزیافي م "لثالثشبكة العالم ا"ممثل ( "جوتشین ین"وتحدث 
إغالق العدید من المصانع في البلدان النامیة، واألفریقیة علـى وجـه الخصـوص، كمـا أصـبحت البطالـة مـن النتـائج 

عـــة حیـــث تنتظـــر الزرا ،ة. ولـــم یتوقـــف األمـــر عنـــد هـــذا الحـــدالیـــالح ضـــعالتحریـــر التجـــارة العالمیـــة بالمو  األساســـیة
ضـرورة التمهـل فـي تحریـر هـذین  إلـى، األمـر الـذي یـدعو البتـةوالخدمات في البلـدان النامیـة منافسـة غیـر متكافئـة 

ُ  القطــاعین، خاصــة مــع مــا ــی الــدول  أنَّ  إلــىع مــن خســائر كبیــرة فــي مــوازین المــدفوعات بالبلــدان النامیــة. وأشــار توقَّ
ضـمان لزیـادة االسـتثمارات فـي  أيفـي وقـت الیكـون هنـاك  ،هامة ترید ضـمانات واسـعة السـتثماراتالصناعیة المتقدِّ 
یتعلـق ، أولهمـا "كـانكون"تحـدیین سـیبرزان فـي  أهـم إلـىوتطـرق  .تحتاجها المجتمعات النامیـة بشـدة مجاالت تنمویة

النجــاح فــي ضــمان الشــفافیة فــي  ىبمــدیتعلــق الضــغوط الهائلــة مــن أجــل تحریــر المشــتریات الحكومیــة، وثانیهمــا ب
 .آلیاتهاو  "نظمة التجارة العالمیةم"عمل 

  
التـــي  االتجاهـــات أهـــموأعقـــب ذلـــك مناقشـــات مكثفـــة تناولـــت طائفـــة عریضـــة مـــن الموضـــوعات. ومـــن 

 االسـتراتیجیةالـدول الكبـرى  تياتضحت فـي النقـاش ضـرورة التأكیـد علـى الفصـل بـین تحریـر التجـارة العالمیـة وأجنـد
لعولمـة باعتبارهـا ى الـإضرورة اعتماد نظرة بنیویـة  إلى. ودعا البعض ةاألمیركی، وخاصة الوالیات المتحدة واألمنیة

القـائم علـى  اليمرحلة متقدمة في التطور اإلنساني ولكنها لیست نهایة التاریخ، وكمرحلة متقدمة في التطـور الرأسـم
المي والمحلــي. تهمــیش الغالبیــة علــى المســتویین العــ إلــىي المــؤدِّ  االجتمــاعي ابعــدم التكــافؤ، وكتصــعید لالســتقط

نمــا مــن خــالل فــك  الیةنــه ال یمكــن اللحــاق بالــدول المهیمنــة مــن داخــل المنظومــة الرأســمإوبــرزت الرؤیــة القائلــة  ٕ وا
االرتبــاط (ولــیس االنعــزال) وهیكلــة الــدول النامیــة للــدخول فــي األســواق العالمیــة كفاعــل، وضــرورة العمــل مــن أجــل 

هـذا  تهمـیش سیاسـي، فـإنَّ  إلى یؤدِّيرة. ولما كان التهمیش االقتصادي هیكلة السوق العالمیة لمصلحة البلدان الفقی
شـعبیة  الیةعلى كافة األصعدة، وهـو تنظـیم المقاومـة علـى أسـس نضـ الدیموقراطیةعلى مستقبل  شدیداً  اً یمثل خطر 

ن العولمـة فـي تحدیـد الموقـف مـ األسـاسوالتنمیـة المحلیـین هـو  اإلنتـاجنمـط  أنَّ  إلـىوأشار الـبعض  .ولیس نخبویة
 لیــةفــي مقاومــة اآل األســاسالــوطني وتطــوره هــو  اإلنتــاجتبلــور قطــاع  أنَّ  إلــىوالتجــارة العالمیــة. كمــا ألمــح الــبعض 

ضــرورة أن تســتمع الســلطات فــي البلــدان النامیــة  إلــىغیــر المتكافئــة لمنظمــة التجــارة العالمیــة. ودعــا المشــاركون 
ـــة  -بالمقابـــل–التحـــرك الشـــعبي أن یســـتهدف و ألصـــوات شـــعوبها، وأن تشـــركها فـــي اتخـــاذ القـــرار،  فـــي هـــذه المرحل

الحیلولــة دون إقــدام الحكومــات علــى تقــدیم التزامــات جدیــدة دون الحصــول علــى االســتحقاقات المقــررة مــن المعونــة 
ـــدانه ،الیـــةالفنیـــة والم هـــي  الدیموقراطیـــةتظـــل  ،. وفـــي النهایـــةاومراعـــاة مقتضـــیات مراحـــل النمـــو التـــي تمـــر بهـــا بل

والسیاسـیة علــى  االجتماعیــةللحفــاظ علـى الحضـارة والثقافــات المتباینـة والبیئــة وعدالـة العالقـات  األساسـیةة الضـمان
 المستویین المحلي والدولي.

  
  الجلسة الثانیة

  "كانكون" إلىالطریق 
 

مالحظــات  ىدبـأالـذي  ،واي)غــأور  ،االجتمـاعيالتنفیــذي للراصـد  المـدیر( "روبرتــو بیسـیو"تـرأس الجلسـة 
تحریـر  ة أوضح فیها أنه ال یمكن االندماج السلیم في السوق العالمیة دون وجود سـوق وطنیـة قویـة، وأنَّ مهمة أولی

 ،تـدمیر الطبقـة المتوســطة فـي البلـدان النامیــة إلــى أیضـاً  یـؤدِّيالجدیـد ســوف  اللیبرالـيالتجـارة الدولیـة وفـق المفهــوم 
النظــام العـالمي رغـم كــل مـن  ابة المطروحـة لیســت االنسـحالقضـی أنَّ  إلــىولـیس الطبقـات الشــعبیة وحـدها. وأشـار 
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نما هي كیف نتفاوض مع القو الیةاته الحصفموا ٕ  بما یكفل الحفاظ على مصالحنا في آن واحد. ى،الكبر  ى، وا

  
الالتینیــة مــع الوالیــات  أمیركــالبلــدان  "األفتــا"فــي صــورة  اإلقلیمــيبــین التجمــع  ىوعقــد مقارنــة ذات مغــز 

 بین دول متقاربة في مستویات النمو. اإلقلیمي "میركوسور"المتحدة، وتجمع 

  
الــدعم العــام وحمایــة الزراعــة: المشــاكل "المعنونــة  )مفكــر اقتصــادي( أمــینســمیر  .دثــم عرضــت ورقــة 
یقــل عــن نصــف  التــي تشــمل مــا ال ،مســتقبل المجتمعــات الزراعیــة ، وقــد أكــد فیهــا أنَّ "المزیفــة والتحــدیات الحقیقیــة

المنظمـة قـد  أعمـال، وأن القضـایا الموضـوعة علـى جـدول "منظمة التجارة العالمیة"د من اهتمامات مستبع ،البشریة
اختیارهـــا وصــیاغتها بمـــا یخـــدم هــدف فـــتح أســواق الجنـــوب أمـــام صــادرات الشـــمال الزراعیــة والفائضـــة عـــن  ىجــر 

ن كانــت هنــاك خالفــات بــین الوالیــات المتحــدة واالتحــاد  ٕ دد فإنهــا ال تطغــي علــى صــفــي هــذا ال األوروبــيحاجتــه. وا
 .المشتركبلدان الشمال هدف 

  
والزراعــة الفالحیــة فــي بلــدان  ،مــن جانــب الیةالقضــیة فــي التنــاقض بــین الزراعــة الرأســمالباحــث أوضــح و 

بضــع عشــرات المالیــین مــن المــزارعین  ىة نجــدها التســتخدم ســو الیالجنــوب مــن جانــب آخــر. ففــي الزراعــة الرأســم
أم  ،عـةو زر حجـم المسـاحة الممن حیـث أم  ها،وتطور اآلالت سواء من حیث كثافة  ،تقریباً  "فالحین"الذین لم یعودوا 

رد. بینمــا زراعــة الفقــراء تشــمل مــن الحبــوب للفــ ئألــف قنطــار مكــاف 20و 10راوح بــین الــذي یتــ اإلنتــاجمــن حیــث 
) ولكنهــا ىر منتقـابـذثـورة الخضـراء (أسـمدة، مبیـدات، المـن  زراعـة اسـتفادت إلـىملیـارات نسـمة، وتنقسـم  3لى احـو 

للفرد، ثم الزراعة التـي لـم تلحـق بـالثورة  ئقنطار مكاف 500و 100الت وتتراوح إنتاجیتها بین تستخدم القلیل من اآل
ذا إ–قنطارات مكافئة. وحـذر الباحـث مـن أن المـزارع الحدیثـة تسـتطیع  10الخضراء وتدور إنتاجیة الفرد فیها حول 

اجــات جمیــع ســكان المــدن القــادرین، یأن تســد احت -الالزمــة األمــوالورؤوس حصــلت علــى األراضــي اإلضــافیة مــا 
هــذا سـیعني اســتبعاد ملیـارات المنتجــین الـریفیین مــن المنافسـة خــالل  أنَّ  اً وضـحم ؛الریفــي اإلنتـاج إلــىدون الحاجـة 
  عقود قلیلة.

 
مــام صــادرات الشــمال هــو فــتح أســواق الجنــوب أ "منظمــة التجــارة العالمیــة"الهــدف الــذي تقتفیــه  وقــال إنَّ 

حتى دون الدعم اإلضافي للصـادرات، وأنـه حتـى لـو فتحـت  ،التي تتمتع بمیزة هائلة في الفوارق اإلنتاجیة ،الزراعیة
 االتجــاهبالتــدمیر الــذي یحــدث فــي البتــة  تقــارن ال هأســواق الشــمال أمــام الصــادرات الزراعیــة مــن الجنــوب فــإن فوائــد

 المضاد.
  

% 90ملیــار دوالر، أنفــق  286و نحــ 1995لزراعــة والمــزارعین بلــغ عــام ي لالــدعم الحكــوم وأوضــح أنَّ 
جانـب آخـر للسیاسـات العدوانیـة یتمثـل  إلـىان). وأشار بیالابي، و و أمیركا وكندا، واالتحاد األور منها بلدان الثالوث (

میر التنــوع تــد إلــىوهــي سیاســات تفضــي مباشــرة  ،"حقــوق الملكیــة الفكریــة"فــي دعــم الوضــع االحتكــاري مــن خــالل 
 مئات السنین. ىالبیولوجي واالستیالء على المعارف التي راكمها الفالحون في بلدان الجنوب على مد

  
 ان باألیـــدیولوجیبـــالزیف العلمـــي المـــبطَّ  "منظمـــة التجـــارة العالمیـــة"الـــذي تتبنـــاه  ابالخطـــالباحـــث واتهـــم 

 ال حق اتخاذ القرار دون شریك.إلغاء التقنین ومنح رأس الم إلىالجدیدة التي تهدف  الیةاللیبر 
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 واإلقلیمیـةإخضـاع السیاسـات الوطنیـة  أمـینسـمیر  ىبدیلة لبلدان الجنوب یر  ااستراتیجیوعلى طریق بناء 

 وحمایتها. ة إرادة بناء سیاسات وطنیة فعالةوبلور  لمناقشات انتقادیة شفافة

  
العالمیـة هـو  الیةالهـدف العـام للرأسـم أنَّ ) أسـتاذ االقتصـاد الزراعـي( محمـود منصـور .دأكـد  هوفي تعقیبـ

 ىقیــود وطنیــة علــى حركــة رأس المــال والســلع والخــدمات، وتقســیم العمــل الــدولي بمــا یخــدم مصــالح القــو  أيكســر 
مشـروعات الشـراكة باعتبارهـا موجـة جدیـدة فـي العولمـة تهـرول نحوهـا الـنظم العمیلـة، حیـث  إلـىالمهیمنة، وتطـرق 

 الیـةضـرورة فضـح المؤسسـات الم إلـىا فـي ظـل وجـود تفـاوت هائـل فـي القـدرات. ودعـا الشراكة تفقد معناهـ أكد أنَّ 
، وضـرورة أن تبـذل الـدول النامیـة كـل الجهـود الضـروریة إلعـادة تفعیـل "منظمـة التجـارة العالمیـة"جانب  إلىالدولیة 

 ).UNCTAD "نكتادو أ"( "المتحدة للتجارة والتنمیة األممؤتمر م"و 77مجموعة الـ 

  
والتكنولوجیـة القائمـة تعنـي السـقوط الحتمـي  االقتصـادیةارت المناقشـات حـول تأكیـد فكـرة أن الفجـوة وقـد د

قلیمیــة وجنوبیــة بدیلــة. و  مــا ،للــدول النامیــة ٕ ــدِّد لــم تطــور اســتراتجیات وطنیــة وا خــاص علــى أهمیــة االكتفــاء وجــهٍ بشُ
ایــة حمربــي لحمایــة التنمیــة العربیــة، بــل أهمیــة إعطــاء دفعــة قویــة للتكامــل االقتصــادي الععلــى الغــذائي، وكــذلك 

 ابالسیاســـیة والثقافیـــة. وتحفـــظ الـــبعض علـــى االكتفـــاء فـــي المواجهـــة بـــالتحلیالت والخطـــاألمـــة العربیـــة مـــات مقوِّ 
الظــالم، وعــدم بــذل الجهــد الكــافي علــى مســتویات المعرفــة  العولمــة اللیبرالیــة الجدیــدة جــوهرالسیاســي العــام لكشــف 

 البدیل. استراتیجیةة لقیام حوار ناجح على طریق صیاغة یصالح الشفاف كعناصر ضرور والمهارات والحكم ال
 

  الجلسة الثالثة
  "منظمة التجارة العالمیة"التفاوض مع  خبرات البلدان النامیة في

 
الــذي أكــد علــى أهمیــة تبــادل الخبــرات  )عضــو البرلمــان الهنــدي( الســید محمــد خــانتــرأس هــذه الجلســة 

، وأضـاف أن التحـدي "كـانكون" إلـى ابین بلـدان الجنـوب (حكومـات وحركـات شـعبیة) قبـل الـذهوتنسیق المواقـف بـ
هنــاك ســیكون بــالغ الشراســة بســبب مــا یبدیــه الشــمال، وخاصــة الوالیــات المتحــدة، مــن عــزم شــدید للســیطرة علــى 

 المنظمة.

  
أكــد فــي ف )مغــربعــام المجلــس الــوطني للتجــارة الخارجیــة فــي ال أمــین( األســتاذ محمــد بــن عیــادوتحــدث 

المحافظـة  إطـارالـدولیین فـي البنك وصندوق النقد وكذلك  "منظمة التجارة العالمیة"البدایة على ضرورة التعامل مع 
ائمـًا النتـائج مـن المعـامالت تـأتي د حیـث إنَّ  ،بتطـور االقتصـاد الـوطني أوالً على السیادة الوطنیة، ولكن هذا یـرتبط 

 إذاالغــذائي مــثًال تنســیق إقلیمــي عربــي. وحتــى  األمــنمــا ال یمكــن الحــدیث عــن . كىلمحصــلة تــوازن القــو  انعكاســاً 
كبیــر.  قــدرتها علــى المنافســة ســتكون محــل شــكٍّ  أســواق البلــدان الصــناعیة فــإنَّ  إلــىنــت منتجاتنــا مــن الوصــول تمكَّ 

 إعــدادذلك أهمیــة ي، وكــوبــین لبرلــة القطــاع المصــرف األجنبیــةق االســتثمارات ضــرورة التفرقــة بــین حریــة تــدفُّ قــال بو 
ضــرورة مراعــاة حمایــة البیئــة  اً محلــي، وأیضــیمیــة جــادة ألثــر تحریــر الخــدمات علــى قطــاع الخــدمات الو دراســات تق

أهمیــة تبلــور دعــوة وطنیــة وشــعبیة  إلــى. وأشــار األجنبیــةاســتقبال االســتثمارات  ىالوطنیــة (الطبیعیــة والثقافیــة) لــد
. وفــي اً معــ المــواطن والمیزانیــة العامــة للدولــة ابلتفضــیل علــى حســلتفضــیل المنــتج المحلــي، علــى أن یتحقــق هــذا ا
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ـــأالنهایـــة  الـــدول األوربیـــة الصـــناعیة بصـــیاغة ملفاتهـــا التفاوضـــیة بطریقـــة جماعیـــة، بینمـــا مـــن قیـــام  هاندهاشـــدى ب
مــدني أن المجتمــع ال ىدي. ورأافــر انبشــكل  "منظمــة التجــارة العالمیــة"ع مومــًا مــالــدول العربیــة والجنوبیــة عتتفــاوض 

  لسد هذه الثغرة. ىیجب أن یتصدَّ 
 

ن ؤو لشـ يمستشـار وزیـر الصـناعة المصـر  ،اسـیةأسـتاذ بكلیـة االقتصـاد والعلـوم السی( أحمد غنیم .دوقدم 
منظمــة التجــارة العالمیــة: الــدور  فــيورقــة بعنــوان "كیــف یمكــن للبلــدان العربیــة أن تصــبح مــؤثرة  )التجــارة الخارجیــة

مـا یتعلــق بقضــایا  للتحــدیات التـى تواجــه البلــدان العربیـة فــي الً أوَّ ض فیهـا ومیــة"، تعــرَّ المنتظـر للمنظمــات غیـر الحك
نقـص القـدرات والخبـرات البشـریة واإلداریـة التـى یمكنهـا التعامـل مـع بالـذكر منهـا  ، وخـصَّ "منظمة التجارة العالمیة"

 ابالمنظمـة، وغیـ فـيربیـة لغـة رسـمیة لمنظمـة، ومشـكلة عـدم اعتمـاد اللغـة العى الـإالمتطلبات المختلفة لالنضمام 
قواعــد بیانــات موثوقـــة،  إلـــىیر التجــارة الخارجیــة، واالفتقــار ابالمجتمعـــات العربیــة للتعامــل مــع تـــد فــيشــفافة آلیــة 

  .يالتنسیق اإلقلیم إلى، واالفتقار يعلى المؤسس يع الشخصابالعام، وتغلب الط يونقص الوع
  

ـــ المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة تملـــك میـــزة عـــدم  رأى الباحـــث أنَّ  ،ب علـــى تلـــك التحـــدیاتوفـــى طریـــق التغلُّ
 يمن خالل ما لدیها مـن كفـاءات، وهـ االلتزام باإلجراءات البیروقراطیة، ویمكنها التعامل مع مشكلة اللغة والترجمة

نـب للقـرارات السـلبیة مـن جا يختلف النشاطات، كما یمكنها التصدِّ من خالل م يتستطیع نشر المعرفة والوع أیضاً 
عـن طریـق المجتمـع  ينسـیق اإلقلیمـمشـكلة الت عـن قـدرتها علـى حـلِّ  فضـالً الحكومات مـن خـالل حمـالت التعبئـة، 

  .يالمدن
  

ى لــإالنضـمام الــدول العربیـة  يورقـة بعنــوان "األثـر االقتصــاد ي)باحـث بحرینــ( جعفــر الصــائغ .دثـم قـدم 
لالنضـمام  يتقدیم رؤیة عامـة للمعنـى الحقیقـ إلىیها ق فمنظمة التجارة العالمیة: دول مجلس التعاون كنموذج" تطرَّ 

ر فُّ متها تـــو مقـــدِّ  يوفـــ ،د الشـــروط الضـــروریة الواجـــب تحقیقهـــا للحفـــاظ علـــى القـــدرة التنافســـیةمنظمـــة، ثـــم عـــدَّ ى اللـــإ
عمال مبدأ الشفافیة  ،ر المعلومات للمستثمرینفُّ التكنولوجیا المتقدمة، وتو  ٕ اكـز ، ومر االقتصـادیةكافة المجـاالت  فيوا

  م، وبنیة أساسیة متطورة.یمتطورة للتدریب والتعل
  

تحقیـق دول مجلــس التعــاون مكاســب كبیــرة مــن تحریــر كیــة لالنضــمام ابوذكـر البحــث بعــض اآلثــار اإلیج
مــا یتعلــق بعــدم تحریــر  اآلثــار الســلبیة ســتظل أضــخم بكثیــر وخاصــة فــي إال أنَّ  ؛جــارة البتروكیماویــات واأللومنیــومت

ر الصـناعات الناشـئة، وتراجـع عائـدات الدولـة مـن ، وارتفاع تكلفة واردات السلع الغذائیـة، وتضـرُّ الصادرات النفطیة
  .األجنبیةعلى المنافسة مع الخدمات  ية، وعدم قدرة قطاع الخدمات المحلالرسوم الجمركی

  
ومنهـا أن ، "منظمـة التجـارة العالمیـةى "لـإالنضمام لدول مجلس التعاون بالتى دفعت  اباألسب إلىوأشار 
ْ األَ % من التجارة العالمیة، وعـدم االسـتفادة مـن مزایـا الدولـة  80فقدان التعامل مع  يعدم التوقیع یعن بالرعایـة  لـىو

، والحـد يالمحلـ اإلنتـاج فـيرفـع مسـتوى الجـودة  فـيعـن رغبـة تلـك الـدول  فضـالً والتخفیضات الجمركیـة المتبادلـة، 
  جیا الحدیثة.من مشكلة اإلغراق، والحصول على التكنولو 
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زالــة إعانـات الســلعبدایــًة مهـدت مملكــة البحـرین ب ،تحقیـق هــذاســبیل  يوفـ ٕ أو  عملیـة تخصــیص شـاملة، وا
الشــركات ، وتحریـر األنظمـة التجاریــة، ووضـع تشـریعات حمایــة الملكیـة الفكریـة، والســماح لألجانـب بتملـك خفضـها

صدار نظام جدید لالستثمارات.والعقارات  ٕ   الكامل، وا
  

األرضـیة التـى أنَّ  إلـى أوالً  ، فأشـاري)للبنان الجنـوب يسر المجلس الثقاف أمین( عبد اهللا رزقد. وتحدث 
َ  إلــىل األرقــام یحــوِّ  يمــن نقــص اإلحصــاءات الــذ يهــا المفاوضــات تعــانیعل يتجــر  ــوجهــة نظــر وی ول دون بنــاء حُ

حتـى لـو اختـارت  ،موقف المتفرج مقدور البلدان النامیة الوقوففي دة. كما أوضح أنه لیس مواقف موضوعیة محدَّ 
َ  منظمة، ألنَّ ى اللإعدم االنضمام  ـهذا لـن ی مزیـد مـن  فـيعـدم الـدخول  إلـى. ولكنـه دعـا هـاول دون تأثرهـا بأحكامحُ

  لتحقیق التوازن. يلذاتیة على كافة األصعدة بما یكفالمفاوضات قبل بناء عناصر القوة ا
  

ممارسة الضـغوط علـى حكومـات  فيحكومیة ینصب أساسًا دور المنظمات غیر ال أنَّ  إلىبالقول وانتهى 
  ذاك. أوبهذا المطلب  "منظمة التجارة العالمیة" أوالبلدان العربیة والنامیة قبل مطالبة الغرب 

  
  عةابالجلسة الر 

  مشكالت التنمیة والتجارة الدولیة
  

فــي  طالــبف )لســطینف، مــدیر مركـز بیســان للبحــوث واإلنمـاء( ياألســتاذ عــزت عبــد الهــادتـرأس الجلســة 
، يألن قضـایا تحریـر التجـارة لـن تنتهـ ،كـل مرحلـة علـى حـدة فـيت واضـحة للعمـل اسـتراتیجیابضرورة بلـورة  كلمته

  .يالوطن العرب فيوسیكون لها أثر كبیر على مستقبل التنمیة 
  

یـر بشـكل خـاص عـن خطـورة تحر  )العـالمي االجتماعيالمدیر التنفیذي للراصد ( "روبرتو بیسیو"وتحدث 
 يهــذا الصــدد هــ فــي. والمشــكلة الكبــرى ومناحیهــا اإلنســانمراحــل حیــاة كــل الخــدمات تشــمل  تجــارة الخــدمات، ألنَّ 

مجــال الخــدمات  فــيربمــا معاملــة أفضــل مــن الشــركات المحلیــة  األجنبیــةمطالبـة البلــدان النامیــة بإعطــاء الشــركات 
م والصــــحة یالمیـــاه والطاقـــة والتعلـــك ،ویــــةظـــل اإلصــــرار علـــى "لبرلـــة" كـــل الخـــدمات الحی فـــي، خاصـــة األساســـیة
للفئــات الشــعبیة  األساســیةغایــة الخطــورة ألنــه مــن واجــب الحكومــات أن تــوفر الخــدمات  فــيأمــر  ذاوهــ ،نواإلســكا

هـو نفســه ومــن خــالل یعمــل محـدودة الــدخل. واســتهجن المتحــدث إصـرار الغــرب علــى تحقیــق هـذا المطلــب، بینمــا 
  بلدان الشمال. فيبلدان الجنوب من العمل  فيالخدمات  فيالعاملین  األفرادقوانین الهجرة على منع 

  
لـق مـا یتع فـي يافیة الكاملة أمـام المجتمـع المـدنث بشكل خاص على ضرورة أن تتوفر الشفوركز المتحدِّ 

وحـة حتـى مناقشـة واسـعة للقائمـة المطر  فـيدرجة؟ ومن الواجب إشراك المجتمع  يِّ بالخدمات المطلوب تحریرها وبأ
السلیم من التفاوض بشأنها، وتقـدیم البـدائل والمقترحـات المضـادة والتنسـیق بـین بلـدان  يمكن تحدید الموقف الوطنی

  مواجهة اإلمالء من الشمال. فيالجنوب 
رفــة صــناعة الــدواء باالتحــاد عضــو مجلــس إدارة غ ،أســتاذ علــم األدویــة( محمــد رؤوف حامــد .دوتقــدم 

حقـوق الملكیـة الفكریـة المرتبطـة بالتجـارة: لمـاذا هـى عرضـة لالنهیـار؟" تحـدث  بورقة "اتفاقیة )للصناعات يالمصر 
كافــة  فــيأدنــى لحمایــة بــراءة االختــراع  مثــل فــرض عشــرین عامــًا كحــدٍّ  ،االتفاقیــة فــيفیهــا عــن التناقضــات الذاتیــة 
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ق حـق التـرخیص تطبیـ فـيالمجاالت رغم اختالف دورة حیاة المنتج مـن قطـاع آلخـر، وصـعوبة قیـام الـدول النامیـة 
عــن  فضــالً یــة، وعــدم تــوفر القــدرة الفنیــة علــى تنفیــذ هــذا الحــق، ابالعقالــدول المهیمنــة بســبب إجــراءات  ياإلجبــار 
احتكار البلـدان المتقدمـة لبـراءات علـى مكتشـفات  إلىخاص وجه الجنوب. وأشار ب إلىنقل التكنولوجیا  في يالتراخ

  كائنات.العملیات الحیاتیة لل في أو اإلنسانجسم  في
  

) الخاصـة بحـق التــرخیص 6( اإلفشـال المتعمـد للمفاوضـات بشــأن تطبیـق الفقـرة رقـم إلـىوتطـرق الباحـث 
ســلوكیات تتــراوح  إلــىلجــأت  يالتــ ،)خاصــة األمیركیــة، وذلــك لصــالح شــركات األدویــة العالمیــة الكبــرى (و ياإلجبــار 

 البلـدان النامیـة بعیـدًا عـن فـيأدویة علـى مرضـى  ، وتجریبالسیاسیةالبلدان النامیة  شؤون فيبین التهدید بالتدخل 
.یاألخالقیات المتعارف عل   ها دولیًا

  
لنامیــة وتحــدث الباحــث عــن صــعوبة ثبــات االتفاقیــة بوضــعها الــراهن، وخاصــة عــدم قــدرة معظــم البلــدان ا

لبلـدان الجنـوب،  يلـوجعرقلـة التقـدم التكنو  فيها، ومساهمة االتفاقیة فیالمزعومة الواردة  ةعلى االستفادة من المرون
عملیــات االنــدماج واالســتحواذ بــین الشــركات عبــر الحــدود، ك ،أخــرىتطبیــق االتفاقیــة مــع أنشــطة عولمیــة  يوتــواز 
فوزهـــا  إلـــى یــؤدِّيممـــا  ،ة الجنســیةدالشــركات متعـــد فـــيتكـــار بب الشـــفافیة بخصــوص اقتصـــادیات أنشــطة االاوغیــ

  التنمیة. فيلمصالح الدول النامیة  بعائدات ریعیة ال تستحقها، وعدم مراعاة المنظمة
  

، وطالــب الباحــث جــراء  فــي يات الدوحــة واالجتهــاد الجمــاعبعــدم النــزول عــن مســتجدَّ ، أخیــرًا ٕ تطویرهــا، وا
 يبــین المجتمــع المــدن يابهــذا الشــأن، وتعظــیم التفاعــل اإلیجــ فــيالدراســات العلمیــة المشــتركة بــین البلــدان النامیــة 

  والدولة.
  

عـن قضـیة تحریـر المشـتریات الحكومیـة  )فریقیـا(منسـق "شـبكة العـالم الثالـث" فـي أ "مهمراغیاو "وتحـدث 
ٍ  فــيإنــه مــن حــق كــل حكومــة دایــًة بوقــال  بهــدف خلــق  ،لمنطقــة مــا أوأفضــلیة لصــناعة محلیــة  ينــامٍ أن تعطــ بلــد

 يلفسـاد السیاسـع اابأحد من يأن المشتریات الحكومیة ه إلى أیضاً النظر ألفت تحقیق تنمیة. ولكنه  أوفرص عمل 
 فـي يكأداة لضرب استقالل القرار الـوطند من تنظیفها من الشوائب، حتى ال یستخدم الفساد بالبلدان النامیة وال في

، "منظمـة التجـارة العالمیـة"البدایـة مسـألة ملـك المجتمـع ولـیس  فـي يالمشـتریات الحكومیـة هـ هـذا الصـدد. وقـال إنَّ 
  اجات الوطنیة.یلبیة االحتتصبح أداة للتنمیة وت ولكن شریطة أن

  
فأكــدت  )جامعــة القــاهرة ،لیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیةفــي كأســتاذة ( منــى طعیمــة الجــرف. دوعقبــت 

 تهاقاعــدتعانیــه البلــدان بســبب ضــعف  يمراعــاة الوضــع الحــرج الــذب و مــع وجــمشــروعیة حقــوق الملكیــة الفكریــة، 
لتحقیـق نقـل  آلیـة ها أيُّ الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة لم ترد ب اتفاقیة حقوق أنَّ  وصاً خصو  ،العلمیة والتكنولوجیة

ــ أوالتكنولوجیــا،  تمارســه  يالــذ يزت بشــكل خــاص علــى القهــر المعرفــتحقیــق التــوازن بــین المنــتج والمســتخدم. وركَّ
 إلـى اً أیضـن طریـق مسـاعیها لخصخصـة المعرفـة التقلیدیـة التـى تراكمـت عبـر قـرون. وأشـارت مـالبلـدان الصـناعیة 

ة. وقالــت إنــه لــم تقــم یــأنفقــت الحكومــات النامیــة الكثیــر علــى بنیتــه التحت يالــذ يخطــورة خصخصــة البحــث العلمــ
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ة، ومـع نهـا مـن المنافسـالعالم دون إجراءات حمایة حتى تحقق من المزایا المقارنة ما یمكِّ  فيمكان  يِّ أ فيصناعة 
  كلفة الملكیة الفكریة.ما یتعلق بت للتحكیم في یةلآذلك فهناك ضرورة لخلق 

  
، وفـــتح ودارت مناقشـــات مكثفـــة أعیـــد فیهـــا التأكیـــد علـــى ضـــرورة تأهیـــل واختیـــار المفاوضـــین الصـــالحین

 إعـادةلتقریـب المواقـف وتوحیـدها. واتفـق كـذلك علـى أنـه مـن حـق البلـدان  يواإلقلیمـ يالحوار علـى المسـتوى القطـر 
هـا. وأوضـح الـبعض أن الخطـر األساسـى لــیس یتــى فرضـت علالتفـاوض بعـدما تبـین مـن آثـار وخیمـة لاللتزامـات ال

نمــا  حــدِّ  فــيمــن العولمــة  ٕ إضــعاف التزامــات  إلــى یــؤدِّيمجتمعاتنــا وهــو مــا  فــي الدیموقراطیــةانعــدام  فــيذاتهــا، وا
َ أیضــًا الحكومــات بالرؤیــة الوطنیــة والشــعبیة. و  كــوارث اجتماعیــة واقتصــادیة وبیئیــة وصــحیة ســتنجم عــن  إلــىُأشــیر

تفـرض مـثًال حقـوق  يالتـ، كات متعـددة الجنسـیةجارة السلع والخـدمات بسـبب أنانیـة الـدول الصـناعیة والشـر تحریر ت
  .ذاته المنتج إلىتداع طریقة جدیدة للوصول ابوبما یحرم المبتكر من  ،تكاربالملكیة على المنتج ولیس على اال

  
  الجلسة الخامسة

  یا التجارة العالمیةاالمجتمعات النامیة وقض
  

أســتاذ العلــوم ( حســن كــریم. دورقــة ب بــدأتف )التنمیــةفــي خبیــرة ( األســتاذة شــهیدة البــازأســت الجلســة تر 
منظمــة التجــارة العالمیــة: اآلثــار الســلبیة  إلــىانضــمام الـدول العربیــة " )بیــروتفــي  األمیركیــةالسیاسـیة فــي الجامعــة 

مجموعــات  إلــىقســمها ، حیــث االقتصــادیةیــة الــدول العرب أوضــاعفیهــا تنــاول التــي  "یــة والفــرص والتحــدیاتابواإلیج
 أهــم إلــىتطـرق  ،والنمـاذج التنمویــة وهیكــل الصـادرات. وبعــد ذلــك ت والســكانحســب الــدخل وتوزیـع الثــروابمختلفـة 

والدوحـة.  "سـیاتل"و "جنیـف"و "سـنغافورة"التـي عقـدت بعـد ذلـك فـي  والمؤتمرات الوزاریة يواغدورة أور  فياالتفاقات 
تقــدمت بطلــب عضــویة وأخــرى  أعضــاءدوًال لمنظمــة ى الــإحســب موقفهــا مــن االنضــمام بعربیــة الــدول الصــنَّف ثــم 

  لم تفصح عن رغبتها.رابعة عبرت عن رغبتها في ذلك و ثالثة و 
 

اخــتالف درجــة اهتمامهــا بالموضــوعات التــي  إلــى ىتنــوع اقتصــادات الــدول العربیــة أدَّ  وقــال الباحــث إن
والخــدمات  اإلنتــاجیــة والســلبیة لالنضــمام علــى قطاعــات ابآلثــار اإلیجا هاستعراضــتتناولهـا االتفاقــات الدولیــة. وبعــد 
أن أفضـل طریقـة فـي ذلـك هـي التحـول  ىظیم المنافع وتقلیل األضرار، ورأتع إلىالمختلفة في البلدان العربیة، دعا 

مـوارد البشـریة المتاحــة، عتمـاد علــى الاالقتصـاد المنـتج القـائم علــى تنـوع الصـادرات، باال إلــىاالقتصـاد الریعـي  نعـ
ــا یفـوق النــاتج  األمــوالرؤوس  ابحـاث مناســبة، واسـتقطبأم وتــدریب و یوعلـى سیاســات تعلـ ً المهـاجرة التــي تبلـغ حجم

استراتجیات التكیف تكمـن فـي التكامـل االقتصـادي فـي المنطقـة الـذي یمكـن  أهم القومي في البلدان العربیة. إال أنَّ 
عــن أن هــذا یــوفر قــوة  فضــالً االســتفادة مــن االقتصــاد الكبیــر وتقســیم العمــل.  أن یــوفر منــافع متبادلــة مــن خــالل

. ودعـا ىلتعـاون مـع البلـدان النامیـة األخـر یجـب زیـادة ا ،ذلـك إلىتفاوضیة متزایدة للبلدان العربیة ككل. وباإلضافة 
النظـر فـي دور الدولـة  إعـادةیوجـب األمـر الـذي تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمـع المـدني،  إلى أیضاً 

جراء إصالحات شاملة للهیاكل والمؤسسات ٕ  كفل إشراك الجمیع في وضع السیاسات العامة.، بما ینفسها وا

  
منظمة التجـارة العالمیـة والمـرأة "المعنونة  )مركز الفسطاط للدراسات فيباحثة ( نادیة رفعت .دوفي ورقة 

وتتـراوح نسـبة األسـر التـي تعولهـا نسـاء بــین  ،اء العـالم العـالم% مـن فقـر  70أن النسـاء یشـكلن  إلـىأشـارت  "والفقـر
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% فــي البلـــدان النامیــة، ومـــن هنــا أهمیـــة تحلیــل السیاســـات التجاریــة الدولیـــة وآثارهــا مـــن منظــور النـــوع  50و 20
  .االجتماعي

 
ـــ أو تقلیصـــها الباحثـــة عـــن أن إلغـــاء التعریفـــة الجمركیـــة توتحـــدث م یعنـــي تراجـــع إیـــرادات الدولـــة، ومـــن ث

 ة. وتســتنتج أن سیاســات تحریــر التجــار ىاألولــالتــي تهــم المــرأة بالدرجــة  االجتماعیــةنفــاق العــام علــى الخــدمات إلا
 أودخــول ســوق العمــل لتــوفیر دخــل إضــافي لألســرة  إلــىحیــث تضــطر  اإلنتــاجتســتنزف طاقــات المــرأة فــي مجــال 

 .االجتماعي اإلنتاج إعادةعبء  إلىالرئیسي، باإلضافة  هاعائلتصبح 

  
 ةة الجنسـیدالشـركات متعـد اتجـاهالعمـل فـي البلـدان النامیـة نتیجـة  ةظـاهرة تأنیـث قـو  إلـىوتطرقت الباحثة 

 ورغــم الفائـدة التــي قـد تعــود علـى المــرأة مـن الوظــائف الجدیـدة فــال .صــعید عـالمي علـى توزیـع عملیاتهــا إعــادة إلـى
نما لعدم وجود بدیل یكون نتیجة اختیار حیث إنه ال ،االجتماعيذلك  إطاریجب إغفال  ٕ  .أمامها حر وا

  
عن اتساع القطاع غیر الرسمي في البلدان النامیة نتیجة سیاسات التكیـف الهیكلـي التـي أنتجـت  توتحدث

 ، وبالذات اتساع المكون الذي تنشط فیه النساء.االقتصادیةواألزمات  دالكسا

  
هــا، وقالــت إن یإل اً أساســ األجنبــيار المنــاطق الحضــریة نتیجــة توجــه االســتثم إلــىوناقشــت ظــاهرة الهجــرة 

هجـرة النسـاء فتـتم فـي أطـر  أمـاعلى عاتق النساء،  ةزیادة األعباء األسریة واإلنتاجیة الملقا إلىهجرة الرجال تؤدي 
التـي تـؤدي  ،نفسه على تحریر الخدمات والزراعة وتطبیـق حقـوق الملكیـة الفكریـة مرل. وینطبق األالجدیدة لالستغ

 ة وغیر مباشرة على حیاة النساء وتطورهن.آثار مباشر  إلى

  
ضـرورة االهتمـام بدراسـات علـى فأكـدت  )مركـز البحـوث العربیـةفـي باحثـة ( خلیـل ةعـز  ةاألسـتاذوعقبـت 

إفقــار النســاء یبــدأ  ، ثــم أوضــحت أنَّ ةدالملموســة فــي ظــروف مكانیــة وزمنیــة محــدَّ النســاء  وضــاعأل اً تخصیصــ أكثـر
، ومــن ثــم األقــل دخـالً  األعمـاللــى المنافســة فـي ســوق العمـل، وحصــرهن فــي إضــعاف قـدرتهن ع نقطـة مــن أساسـاً 

 شیة وغیر المؤمنة في القطاع غیر الرسمي.ماهالعمالة ال إلىهن هتوجُّ 

  
ــدین الاألســتاذ صــالوتحــدث  البعــد "عــن  )اإلنســانطــة التونســیة لحقــوق ابنائــب رئــیس الر ( رشــيجو ح ال

ـــة متقدمـــة للنظـــام الرأســـمة مالعولمـــ أكـــد علـــى أنَّ ف "الثقـــافي للعولمـــة ـــلایـــدفع معهـــا منظـــرو اللیبر  اليرحل  ةة الجدیـــدی
 رفع كل الحواجز أمام حركة السلع والخدمات والربح. إلىوحلفاؤهم 

  
سـب، ومـن ثـم فح ع شـمولي ولـیس اقتصـادیاً ابذات طـ ةلظـاهر  اً تعقیـد أكثـر تجلیـاً  يتـأت الظـاهرة هـذه ولكن

 ف مــن القـدرة علــى المواجهـة. وقــال إنَّ عمـة ســیزید مـن عــدم الفهـم ویضـالتعــاطي مـع العول ىفـإن إسـقاط الثقافــة لـد
ــا عــنو منــذ أن خرجــت مــن أور  یةلالقــیم لیســت جدیــدة فــي تــاریخ الرأســممحاولــة تنمــیط ا األســواق، ولكــن مــع  بــا بحثً

نهــاء الحمایــة تســارعت وتیــرة اإلدمــاج الثقــافي "منظمــة التجــارة العالمیــةنشــاء "إ ٕ نتــائج  ذالهــمــا یكــون  ولكــن كثیــراً  ؛وا
تجعــل عملیـــة التنمـــیط تلـــك تـــتم الیـــة أن مـــوازین القـــوي الحوصـــًا صى االســـتقرار والتـــوازن الحضــاري، خعلـــ ةخطیــر 
 با نفسها.و ا أزعج أور م، وهو األمیركيالنموذج  ابلحس
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نیـة وفـي مقـدمتها تهدیـد العدیـد مـن الثقافـات الوط ،األمیركیةد المتحدث النتائج السلبیة لعولمة الثقافة وعدَّ 

 أيدون حـل  اباإلرهـ أوالعزلـة  إلـىالمیـل كأشكال یائسة وغیر ناضجة لمقاومة العولمـة  دوكذلك تولی ،نقراضباال
العولمـة واسـتخدام الحـرب لفـرض  ةعسـكر  اً هیمنة باستخدام كل هیمنتها، وأیضالم ىإعطاء المبرر للقو  ىمشكلة سو 

 .ىومن ثم تهدید مناطق كثیرة بالفوض ،النموذج النمطي

  
داع بــإاالعتبــار للثقافــة الوطنیــة باعتبارهــا ربمــا المجــال الوحیــد الــذي یســجل فیــه  إعــادةضــرورة  إلــىودعـا 

 وتطور التعددیة. حتكار الدولة للمعلومات واإلعالموطني في مواجهة العولمة، خاصة في ظل كسر ا

  
ات المختلفـة مـن الـدول أهمیـة دراسـة الفـوارق بـین المجموعـ إلـىأشار البعض كثیفًة فثم دارت المناقشات 

كیفیـة أال تضـر  إلـىهـدف التوصـل ب، وذلك "منظمة التجارة العالمیة"رباتها من اتباین مق إلى یؤدِّيالنامیة، وهو ما 
 هذه التفاوتات بالمشتركات العامة بین بلدان الجنوب في مواجهة هیمنة الشمال.

  
ن لــیس إدماجــًا ، وأن مــا یحـدث اآلىر أخـ ةتحــدث الـبعض عــن مالمـح لعــودة االســتعمار المباشـر مــر كمـا 

مـن اقتصـاد العولمـة،  اً مهمـ اً عة المعلومات واإلعالم أصـبحت جـزءأن صنا لىآخرون إهیمنة. ونبه ، بل هو ثقافیا
 والمعلومات المعولمة لمناهضة الهیمنة ذاتها. اإلعالماختراق شبكات  إلى او ودع

  
  الجلسة السادسة

  مدنيالمجتمع ال دور دیرة حولستمائدة م
  "منظمة التجارة العالمیة" في مواجهة خطط

 
بسـط فیهـا  "منظمـة التجـارة العالمیـة ومصـالح البلـدان النامیـة"ورقـة بعنـوان  الصـمد األستاذ زیاد عبـدقدم 

 ً  ً أن البلــدان الصـناعیة التــي  إلـى یصـاً خصت، وأشــار "اتغـال"لالخـتالالت القائمـة فــي اتفاقیـات  مــوجزاً  تاریخیـاً عـرض
ا الكامـل مــن خـالل سیاسـات الــدعم والحمایـة ومسـاهمة القطــاع العـام فـي دعــم التطـویر التقنـي والفنــي حققـت تفوقهـ

سـتخدمة فـي البدایـة بدأت تطالب بتحریر اقتصاداتها بوتیرة متسـارعة مفي حین أن البلدان النامیة للقطاع الخاص، 
رفض مجــرد البحــث فــي إزالــة الــدعم عــن ظلــت البلــدان الصــناعیة تــ ،الدولیــة. وفــي الوقــت نفســه الیــةالمؤسسـات الم

 االقتصاد في البلدان النامیة. إلىویة بالنسبة األولالزراعة والملبوسات واألقمشة، رغم أن هذین القطاعین یشكالن 

  
ثـر و  ٕ  أكثــرلهــي الدوحــة  اجتمــاعأجنــدة التفــاوض التــي أطلقهــا  أنَّ  إلــىعبــد الصــمد التتبــع التــاریخي أشــار ا

قـاس، ،اً تعقیـد ُ أن المهـم اآلن هــو  إلـى ؛مجــاالً  19واي، حیـث تشـمل غـتـي دارت فــي أورو مــن المفاوضـات ال بمـا الی
 ،ضــرورة تطــویر الفریــق المفــاوض وبنــاء قدراتــه وتوســیعه إلــىكیفیــة تحســین شــروط االنضــمام وتحصــینها. وأشــار 

قامـة  هلـياألوسع فـي التشـاور مـع القطـاع الخـاص والقطـاع الحرفـي والقطـاع تالتخصصات، والكل بحیث یشمل  ٕ وا
والمصـالح الوطنیــة  األهـدافسـیما بـین البلـدان النامیــة، بشـأن المفاوضـات متعـددة األطــراف، وتحدیـد  الو تحالفـات، 

تحصــین الوضــع الــداخلي مــن خــالل اعتمــاد  ،ولــیس آخــراً  وأخیــراً  .دقیــق فــي كــل قضــیة تطــرح فــي المنظمــةبشــكل 
 .اإلنتاجوتطویر  االقتصادیة ةالدور الشفافیة وبناء المؤسسات وتعزیز الالمركزیة وتفعیل 



  2003التقرير السنوي                                  ات العربیة غیر الحكومیة للتنمیةشبكة المنظم
___________________________________________________________________________   

  

 77 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
عـن أهمیـة معقبـًا  )والتنمیـة البشـریة اإلنسـانرئیس الجمعیـة الوطنیـة لحقـوق ( األستاذ أمیر سالموتحدث 

 إلـىحتـى ال تكـون مشـاركتنا محـدودة فـي المنتـدیات العالمیـة. ونبـه  ،العالمیـة ةاالستعانة بالخبراء فـي قضـایا التجـار 
 إلـــىمنظمـــة التجـــارة العالمیـــة بســـبب االفتقـــار بمـــا یتعلـــق  مـــع المـــدني والحكومـــات فـــيوجـــود انقطـــاع بـــین المجت
 ي الذي تتخذه الحكومات.داعالمعلومات والموقف االستب

  
العربیـة، مثـل  األهلیـةتبـادل المعلومـات بشـكل أفضـل بـین المنظمـات  الهـادي عبـد تعـز  األسـتاذ واقترح

المعلومات المتاحـة وعرضـها بطریقـة منظمـة. وطالـب بنقـل المناقشـات موقع إلكتروني وخالفه، مع االهتمام بتنقیة 
إعالمیــة  اســتراتیجیةالقطــري والمحلــي، واالهتمــام بالتوجــه للــرأي العــام مــن خــالل  المســتوى إلــى واإلقلیمیــةالدولیــة 

 .ةفعال

  
 إلـى )نسـاناإلالجمعیـة البحرینیـة لحقـوق في مسئول التدریب والتثقیف ( النبي العكري عبد األستاذ وأشار

مكانیة التغییرضرورة وضع دلیل عملي للقضایا التي یجري التفاوض حو  ٕ عمـل مشـترك  إلـىودعا  .لها، والبدائل، وا
 والحكومات والبرلمانات. األهلیةوالشبكة  التجارة فالعربیة وغر  االقتصادیةبین الجمعیات 

  
ضــرورة توحیــد  إلــى )لبنــان فــيیــة التطوع األهلیــةالمنســق العــام لتجمــع الهیئــات ( د. كامــل مهنــاودعــا 

ثـــارة اهتمـــام المنظمـــات  ٕ بإعطـــاء جهـــد أكبـــر لمواجهـــة العولمـــة  األهلیـــةالمعلومـــات وتوزیعهـــا علـــى الجمعیـــات، وا
صـة فـي القضـایا، مـع ضـرورة تضـمین البعـد السیاسـي ملفـات متخصِّ  إعـداد إلـى. وأشـار "منظمة التجارة العالمیـة"و

 .االقتصادیةوانب جانب الج إلىواالجتماعي والثقافي 

  
جدیـدة للمفاوضـات، وعـدم توسـیع  ةعلـى ضـرورة المطالبـة بعـدم فـتح دور  الصـمد األسـتاذ زیـاد عبـدوأكد 

عــادة النظــر فــي قواعــد "منظمــة التجــارة العالمیــة" ٕ ألثــر قــة . واقتــرح ضــرورة إجــراء دراســات معمَّ وآلیاتــه لتفــاوضا، وا
 نا.ناالقتصادي واالجتماعي في بلدا على الواقع توقیعها االتفاقیات الموقعة والمزمع

  
ضـــرورة عــن  )القـــاهرة ،مركـــز البحــوث العربیــةفــي باحـــث ( ســـتاذ مصــطفي مجـــدي الجمــالاألوتحــدث 

ضــرورة البحــث الجــدي فــي  إلــىفــي لحظــة تاریخیــة محــددة، ودعــا الیــة مرحلــة الفع إلــىاالنتقــال مــن مرحلــة النقــاش 
 اجتماعي عربي. ىمنتد إقامة

  
ــدكتور عــادلودعــا  ــد ال بــوزارة  يت األفریقیــة بقطــاع التعــاون الــدولمــدیر عــام إدارة المنظمــا( الــرازق عب

اللجـــان والهیئـــات الرســـمیة علـــى و  بهـــا المتخصصـــون یهـــتمإنشـــاء قاعـــده بیانـــات ســـلیمة  إلـــى )الخارجیـــة المصـــریة
 .واإلقلیمیةاألصعده المحلیة 

  
 )مصــر ي،االســتهالك يالتعــاون االتحــادي فــي رئــیس القطــاع االقتصــاد( األســتاذ مــدحت أیــوبوطالــب 

ا حتى تثبت مالءمتها لصحة بضرورة المطالبة برفض األغذیة المعدَّ  ً ربـط تحریـر  إلىوالبیئة. ودعا  اإلنسانلة وراثی
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ــدول النامیــــة، مــــع ضــــرورة بنــــاء القاعــــدة الوطنیــــة المالئمــــة الســــتقبال هــــذه  االســــتثمارات بــــالتمكین التكنولــــوجي للــ
أن تركز منظمات المجتمع المـدني علـى المطالبـة بفتـرة  إلىودعا  .متطلبات البیئة الوطنیةالتكنولوجیا وتكییفها مع 

 إضافیة.الیة نتقا

  
عــن ضــرورة توطیــد االنخــراط فــي الحركــة العالمیــة المناهضــة للعولمــة  عیــاد األســتاذ محمــد بــنوتحــدث 

 ى العالم.وعدم االنكماش في خصوصیاتنا، وتطویر خبراتنا المحلیة في ضوء االنفتاح عل

  
وزیــادة مســتویات  علــى أهمیــة قاعــدة المعلومــات وتعمــیم خبــرات التفــاوض األســتاذة هــدیل القــزازوأكــدت 

 ها.وتنظیمبین المنظمات األهلیة التنسیق 

  
عیــة العربیـة لحمایــة رئـیس الجم ،كلیــة هندسـة األســكندریةفـي أسـتاذ ( الرســول الــدكتور سـید عبــدواقتـرح 

 مطلب إلغاء اتفاقیة الملكیة الفكریة ولیس تأجیلها فقط. ضرورة تبني ي)المنتج الوطن

  
عـن ضـرورة تحدیـد كیفیـة  )عضـو الجماعـة المصـریة لمناهضـة العولمـة( ياألستاذ ممدوح حبشوتحدث 

مـع المشتركة في المعركـة  األهلیةبناء مجتمع مدني دون الوقوع في الوصایة الحكومیة، ووضع معاییر للمنظمات 
  .الدیموقراطية وفي العمل الجدیدالیة اللیبر 
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  8ملحق ال
  

  السنوي الخامس "شبكة مراكز األبحاث في آسیا والھادئ"مؤتمر 
   

  عسكرة العولمة وحقوق الشعوب" :اباإلرھ"الحرب على 
  2003 تشرين الثاني/ نوفمبر 3-5

  
  المؤتمر أعمالملخص تنفیذي عن 

  
توســعیة فــي السیاســات  اتجاهــات تمبرأیلــول/ ســببعــد الحــادي عشــر مــن  اباإلرهــأخــذت الحــرب علــى 

، رت طبیعــة العالقــات الدولیــة الدولیــة، فــالحرب علــى أفغانســتان والعــراق غیَّــ منظمــة التجــارة ذلــك "بمــا فــي جــذریًا
ة لمتطلبــات مجموعــة الــدول الثمــاني بالــدخول فــي ابســتجالضــغط علــى الــدول لــدفعها إلــى اال، إذ ســهلت "العالمیــة

  مفاوضات متعددة األطراف.
  

صمت باإلرهاب المقاومة الشـعبیة  اباإلره، ُأطلقت الحرب على أیلول/ سبتمبربعد الحادي عشر من  ُ وو
 وصــاً وخص، والرافضــة لسیاســات المؤسســات المالیــة الدولیــة وكــل الحركــات المنادیــة بالحریــة واالســتقالل والســیادة

  العالمیة". منظمة التجارة"
  

ــنَّت  "اباإلرهــونتیجــًة لهــذه "الحــرب العالمیــة علــى  علــى العدیــد مــن الــدول النامیــة، بــرزت حاجــة التــي شُ
ولوضـع تهـا، تجاهاتها وتطویر برنـامج عمـل لمواجهفهم أعمق آللیات العدالة وا إلى االجتماعیةالشعوب والحركات 

  والسالم. في إرساء قواعد العدالة الدولیة بدائل تساهم
  

، بتنظــیم المــؤتمر الســنوي ر الحكومیــة للتنمیــةشــبكة المنظمــات العربیــة غیــنطالقـًا مــن هــذا، ســاهمت ا
معــالي وزیــر الثقافــة األســتاذ غــازي نعقــد برعایــة الــذي افــي آســیا والباســیفیك،  األبحــاثلشــبكة مراكــز الخــامس 
كومـودور،  –فـي فنـدق المیریـدیان: عسكرة العولمة وحقوق الشعوب" اباإلره"الحرب على تحت عنوان: العریضي

دولــة عربیــة  22مشــاركًا مــن  62شــارك فــي المــؤتمر وقــد  .)2003 ین الثــاني/ نــوفمبرتشــر  5-3(الحمــرا، بیــروت 
  اللبنانیة. األهلیةالجمعیات  یویة، وحضره المئات من الباحثین وممثليوآس
  

  فتتاحجلسة اال
  

التنفیـذي الشـبكة لمـدیر بكلمـة ل، تشـرین الثـاني/ نـوفمبر 3فـي  أعمالـه صـباح یـوم اإلثنـین ستهل المؤتمرا
فـي مطلــع القـرن الحــادي والعشـرین، وتحدیــدًا بعــد  اباإلرهــنفجـار الحــرب علـى ا إلــىأشـار فیهــا  عبــد الصــمد زیـاد

تعبیـرًا جـاءت هـذه الحـرب أنَّ منـاطق واسـعة مـن الكـرة األرضـیة، و شـمل لت أیلـول/ سـبتمبرهجوم الحادي عشر من 
والعدالــة  اإلنســانطبیــق مبــادئ حقــوق خــتالالت وفــي تالنظــام العــالمي فــي معالجــة اال عــن األزمــة التــي یواجههــا

توسـیع دائــرة  إلــىت حتـى اآلن أدَّ وفـي احتــواء التنـوع الثقــافي. وأشـار إلــى أنَّ هـذه الحــرب  االقتصــادیةو  االجتماعیـة
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وتشــرید عشــرات  ،ن فــي القتــل والتــدمیر عــن بعــدوالتفــنُّ  ،مشــوهمنجــزات العلــم والتكنولوجیــا بشــكل تخدام اســالعنــف و 
  ر من دون أن تتضح غایاتها وآفاقها.المالیین من البش

 
أن  إلـىفیهـا شـار أكلمة في آسیا والهادئ)  األبحاثالمدیر التنفیذي لشبكة مراكز ( أنطوني توجانوألقى 

حاثًا تضعها في تصرف المنظمات غیر الحكومیة بهـدف تبـادل المعلومـات عـن أب إقلیمیة وتعدُّ التي یمثلها "الشبكة 
.  16منظمـة عضـوًا مـن  33وهـي تضـم  الخبـرات والتقنیـات ووسـائل البحـث. إلـىافة باإلضـ ،التحدیات الدولیـة بلـدًا

مــن  األعضـاءإیجـاد نـوع مـن التعــاون بـین المنظمـات تكمـن فــي التـي تســعى إلیهـا الشـبكة  األهـداف" أنَّ  إلـىولفـت 
  ."أجل إیجاد صوت دولي یكون له وقعه

  
فـرأى أن العولمـة فـي مفهومهـا  ،اذ غـازي العریضـيمعـالي األسـتوزیر الثقافة  ثم تحدث راعي المؤتمر،

یهــا الجهــل تــزال تحــاول فــرض مفــاهیم وقــیم یحممــا الترجمــة العملیــة لهــذا المشــروع كانــت و  اإلنســاني ســقطت "ألنَّ 
: "هـذا األمـر وجــه الً ئدور الوالیـات المتحـدة فــي رفـض مبـدأ التنـوع الثقــافي قـا إلـىوأشــار  والفقـر والفوضـى والقمـع"،

فــي حــین لــم تصــل بطبیعــة  ،ت دورًا أساســیاً یــة وغیــر حكومیــة أدَّ بیة وطالابم عبــر منظمــات شــعبیة وشــبمنــذ أعــوا
فــي مــؤتمرات  ،تحقیــق نــوع مــن التــوازن، ولكــن أصــبح الموضــوع مطروحــًا فــي عواصــم عــدة مــن العــالم إلــىالحــال 

، كمـا ینبغـي هـذا النـوع مـن العمـلبالتالي تعمـیم هـذا النـوع مـن الثقافـة و فینبغي رتفعت أصوات كثیرة، . واوتنظیمات
، إســرائیلحتلتهــا المــؤتمر فــي بیــروت العاصــمة التــي ا وأضــاف: "نعقــد هــذا ."اإلعــالمالتركیــز علیــه خصوصــًا فــي 

في منطقة كانوا یتحدثون فیها عن سالم بعد مشروع العولمة، ولكـن  أمیركاو من إسرائیل مستمر التهدید لوتتعرض ل
علـى كـل العـرب وعلـى كـل المسـلمین وعلـى  فكـريٍّ  ابٍ إرهـ نطقـة تحـول العولمـة حـربَ ها في الماالممارسات التي نر 

سـتخدام كـل المؤسسـات والضـغط ومحاولـة تشـویه الحقـائق وا نـرى القمـع ،لـذا كل الذین یتمتعـون بـالحس اإلنسـاني.
  ."اآلخرین مهمهاوالهیئات واألسالیب في إت

  
  األولىالجلسة 

  العولمة  إطارفي  اباإلره"
  "وعسكرة العولمة األمیركیةة الوالیات المتحدة وهیمن

  
  رئیس الجلسة: زیاد عبد الصمد

  ، مایكل شوسیودوفسكيأمینالمتحدثون: سمیر 
  

، "عنـوان "جیوسیاسـة اإلمبریالیـة المعاصـرة حملـت )مـدیر عـام منتـدى العـالم الثالـث(د. سـمیر أمـین قـدَّم 
الحـادي  تي ومـا قبـلاتحـاد السـوفی، منـذ انهیـار االقة تحدیـداً في العالم والمنط األوضاععلى حیث أسهب في الكالم 

الشــمالي التــي المتوســط شــاطئ معظــم بلــدان  وقــال إنَّ  والتحــوالت التــي جــرت بعــد ذلــك. أیلــول/ ســبتمبرعشــر مــن 
الهیمنـة  اسـتراتیجیةكانت باألمس شركاء مخلصین للوالیات المتحدة في صراع الغرب والشرق، تظل الیوم ملتحقـة ب

البلقانیـة  األخـرىالبلـدان  أمـا بیـة ومنطقـة البحـر األحمـر والخلـیج.العالم الثالث، وال سیما البلـدان العر  إزاء میركیةاأل
كفـت عـن كونهـا عوامـل فاعلـة قـد بـأخرى فـي صـراع الغـرب والشـرق ف أونخرطت باألمس بصـورة والدانوبیة، التي ا

مشــروع ســیطرة الوالیــات  أنَّ  . وأضــافللتوســع الغربــيالجنــوب الــدائم وأصــبحت أهــدافًا ســلبیة –ع الشــمالفــي صــرا
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إمبراطوریــة  1991"فقــد أســمیته بعــد انهیــار االتحــاد الســوفیاتي ســنة لــذلك  ،حــتاللهــو مشــروع ا األمیركیــةالمتحــدة 
نصـیاع قـدیم الـذي یـرفض االأنـه سـیواجه حتمـًا بتصـاعد مقاومـات الشـعوب واألمـم فـي العـالم التوقَّعـت ، و "الفوضى

متیــاز، فتســتبدل القــانون الــدولي بــالحرب ادولــة مارقــة" ب"بوصــفها التصــرف  إلــىطر الوالیــات المتحــدة لــه، وستضــ
  لتستهدف من ورائها روسیا وآسیا) وتنزلق في منحدر فاشستي. األوسطالدائمة (التي بدأت في الشرق 

  
فألقـة  )ث الكنـديحابمدیر مركز الدراسات واأل( "مایكل شوسیودوفسكي"ستاذ األ ،أمینسمیر  .دوأعقب 

الحـادي عشـر مـن  أحـداث عتبر أنَّ " فاوعسكرة العولمة األمیركیةهیمنة الوالیات المتحدة ورقة بحث حملت عنوان "
ختـارت ا األمیركیـةالوالیـات المتحـدة  كبـر منـذ الحـرب العالمیـة الثانیـة، وأنَّ هـي الحـدث العسـكري األ یلول/ سبتمبرأ

هــذه كانــت واضــحة  األمیركیــةأجهــزة الحــرب  نَّ جمعــاء. وقــال إ نســانیةاإلخــوض مغــامرة عســكریة تهــدد مســتقبل 
 قبــلكـان ذلـك ، و "ركـي جدیــدیمشـروع مـن أجــل قـرن أم"، تحــت عنـوان 2000المعـالم مـن خـالل خطــة نشـرت عـام 

ـ األمیركیـةأهـداف هـذه الوثیقـة  أهـمأحـد  نَّ ؛ مشـیرًا إلـى أأشـهروصول بوش إلى البیت األبیض بعـدة  حت مـن توضَّ
. "القـوى والمصـادر فـي القـرن الجدیـد :االسـتراتیجیةالدفاعیـة و  أمیركـابنـاء قـدرات " :أحد الفصول تحت عنوان خالل
 تمیة الفوز بحـروب مخیفـة ومتتالیـة.بالقتال وحالمعبَّر عنه  األمیركیةهدف من خالل هذه الوثیقة تبین بجالء الوقد 

الخطـط تعقیـدًا وتطـورًا  أكثـرالتـي تسـتعمل  األمیركیـةالحرب  م أنَّ أن یعلعلیه ، و الً الرأي العام كان مضلَّ  عتبر أنَّ او 
  تهدیدًا كبیرًا لألمن العالمي. لتشك
  

  الجلسة الثانیة
  والحرب والعولمة اباإلره"

  رق األوسط وجنوب آسیا وشرق آسیا"في الش
  

  س الجلسة: األستاذ أنطونیو توجانرئی
  سور میتسیو أوكاموتوالبروفون: كریم مروة، أدمیرال باغوات، المتحدث

  
 والحــرب اباإلرهــ"وضــوع م ةكــریم مــرو  األســتاذ ، وتنـاولاألســتاذ أنطونیــو توجــانتـرأس الجلســة الثانیــة 

مثــل فــي المیــل الطبیعــي التــاریخي العولمــة ظــاهرة تاریخیــة موضــوعیة، تت عتبر أنَّ " فــااألوســطوالعولمــة فــي الشــرق 
الجانـــب المتعلـــق باإلنجـــازات العلمیـــة هـــو الجانـــب  تبـــرًا أنَّ ولتحویلـــه وتغییـــره، مع بـــبعضبعضـــه التصـــال العـــالم 

الجانــب  نَّ القــات إنســانیة بــین الشـعوب واألمــم. بیــد أالشــروط إلقامـة ع ئي الــذي یمثــل التقـدم للبشــریة ویهیِّــاباإلیجـ
ــ بالعالقـــات م بـــالمنجزات العلمیــة و الرأســمال هــو الـــذي یــتحكَّ  ل فـــي أنَّ المظلــم المتــوحش المرافـــق لهــذا التطـــور یتمثَّ

قائمـًا بقـوة حتـى أیـام المعسـكرین/  وبالصیغة التي تجري فیها عملیة توحیـد العـالم، وهـو جانـب لـیس جدیـدًا بـل كـان
ة أن االلتبــاس األكثــر إثــارةً للجــدل هــو  ّ ل م التــي تشــكِّ بــین مظــاهر التقــدُّ  مــا ربــط النـاس العــادیینالقطبـین. ورأى مــرو

بلداننا من العالم الرأسـمالي ومـن سـاداته والمتحكمـین بـه  إلىدوان الذي یأتي العبین ي من العولمة و ابالجانب اإلیج
 باسـم الـدفاع عـن الهویـة.ه، األمـر الـذي خلـق فـي بلـداننا حالـة مـن العـداء ضـد الغـرب فیـوالمهیمنین على القرارات 

ـفت بالعنـف التـي  أعمـاللتبـاس بعـض أخطر ما ولده هذا اال وأكد أنَّ  صِ ُ الشـهوة  اببـه أصـح الـذي تـذرع اباإلرهـو
  للعدوان على بلداننا.
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فقـد ربـط  "والعولمـة فـي جنـوب أسـیا اباإلرهـو  الـذي تنـاول موضـوع "الحـرب أدمیرال فیتشنو بـاغوات أما
 نَّ خلص إلــى القــول إبــین مــا حصــل ویحصــل فــي العــراق وفلســطین وغیرهمــا مــن المنــاطق الســاخنة فــي العــالم لــی

لموازنــات وتحــدث عــن ا .أیضــاً ســتفادة مــن المــوارد بــل إلــى اال، وحســب لســیطرةالهیمنــة وا إلــىتطمــح ال اإلمبریالیـة 
قتصـــادي علـــى اســـتعداد للـــدفاع عـــن التحســـن اال أمیركـــا ل بـــأنَّ ائـــالق األمیركـــيبالتوجـــه  اً ر ذكِّ العســـكریة الضـــخمة مـــ

. إذاوبالقوى العسكریة  ،كان ذلك ممكناً  إذاعبر التجارة الحرة  ،المستجد   كان ذلك ضروریًا
  

 شــرق آســیا، فقــد رأى أنَّ  إطــارفــي ولكــن  نفســه الموضــوعفقــد تنــاول  ســور میتســیو أوكــاموتوالبروف اأمــ
 أمیركــاففـي  نشـهده فــي منـاطق مختلفــة مـن العــالم.وهـذا مــا  ؛أصــبحت الشـریعة الســائدة فـي عصــرنا ابشـریعة الغـ

نهم أیـام رئاسـته، ن والـده عیَّـمـن قبـل قضـاة كـا بل بـالتعیین ابنتخ، ال باالرئیساً  أصبح رجل من تكساس دون عقل
 فـي العـالم" الحـرب"، متوقفـًا عنـد ذریعـة "خطـر أسـلحة الـدمار الشـامل"، وابلیكمل مـا كـان بـدأه ولیحیـي قـانون الغـ

  .هفی "فقدان السالم"و
  

  الجلسة الثالثة
  ورشات العمل

  
ـم المشــاركون  ّ التالیــة: خمــس مجموعـات عمــل، تناولــت كــل مجموعـة موضــوعًا مــن الموضــوعات إلــى قُس

والمقاومـة، الحـرب  اباإلرهـ، األجنبيحتالل والقانون الدولي، اال اباإلرهالدولة، حقوق المجتمع والمقاومة،  ابإره
  والنفط. 

  
  )تشرین الثاني/ نوفمبر 4( ورشة العمل األولى

  اب عسكرة العولمة والحرب،أسب
  ، االقتصادیةالكارثة 

  انبثاق التیارات الفاشیة،
  ناعیة للنفط والعسكرةواإلشكالیة الص

  
  رئیس الجلسة: األستاذ طاهر لبیب

  المتحدثون: منیر الحمش، زیاد ماجد، حسن كریم، وعبد العزیز شودري
  

باحـث )، ثـم قـدَّم د. منیـر الحمـش (، تـونساالجتمـاعباحث في علـم ( طاهر لبیب رأس الجلسة الصباحیة
عســكرة  ابأســبة) ورقــة بحــث فــي موضــوع ســوری، "جیةاالســتراتیالمركــز العربــي للدراســات ، مــدیر عــام "اقتصــادي

تعاملـت بهـا  أوالطریقـة التـي عالجـت  فیهـا نتقد" اقتصاد السیاسي للعولمة والحربتحت عنوان "اال العولمة والحرب
ً من شنها الحرب على أفغانسـتان، وا، أیلول/ سبتمبر 11الوالیات المتحدة مع أحداث  ً ابتداء المسـتمرة بهـا بحر  نتهـاء

العدیــدة  األمیركیــةالوفــود  نَّ ". وقــال إاباإلرهــمكافحــة "العــراق، مــرورًا بــاإلجراءات التــي تتخــذها تحــت عنــوان علــى 
رسـم  قتصـادي، هـدفهاع اابهـي وفـود ذات طـإنمـا ستقرت فیه إلعادة ترتیبه كما یعلـن، التي ا أو ،التي تزور العراق
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 األوضـاعأن  إلـىرسم السیاسـات التجاریـة. وأشـار و  النظام النقدي والمصرفي في العراق ووضع برامج الخصخصة
ـــت األمیركیـــةالداخلیـــة فـــي الوالیـــات المتحـــدة  االقتصـــادیة رز فـــي التحضـــیر للحـــرب العدوانیـــة علـــى بـــدور األقـــوم بال

  العراق. 
  

ثـاق بنوا االقتصـادیةعـن األزمـة  )االجتماعیـةباحـث فـي الشـؤون السیاسـیة و ( األسـتاذ زیـاد ماجـد تحدثو 
 مترافقــاً  ،الیــوم إلـىســتمراره االثمانینـات و  أواخــرفتنـاول الیمــین المتطــرف وصـعوده فــي أوروبـا فــي  ،یمینیــةالتیـارات ال

، في معظم مكوِّ  أي ،مع سیادة حال العولمة نات الیمـین المتطـرف المتقـدم فـي تراجع اللمسات الفاشیة، ولو ظاهریًا
عـائالت إلیـه یجـذب ، األمـر الـذي میـة والقـیم المحافظـةالیمین یمثل مفهـوم السـلطة القو هذا عتبر أن . وااالنتخابات

ذلـــك یهـــدد ألنَّ عتبـــر أن الیمـــین المتطـــرف یخشـــى مـــن تعـــدد الثقافـــات او  .هـــایتغلبأبمتدیِّنـــة مـــن طبقـــات مختلفـــة 
ًا مناقضـًا مـن موضـوع السـامیة التـي یجـري ي عدد من الدول، كما أنه یقف موقفـالخصوصیة المسیحیة الموجودة ف

  عنصریته ضد الیهود. ، فیما یعلن في الوقت نفسهوسیاستها إسرائیل، فهناك من یؤید الحدیث عنها
 

األسـتاذ نبثـاق الحركـات الیمینیـة، تحـدث وا االقتصـادیةالكارثـة  إطـار، تحـت "الغـات"تفاقیـة وعن مرصـد ا
العســكریة هــي ریــة و ، حیــث أصــبحت األطــراف التجاالــتالزم بــین التجــارة والحــروب إلــىمشــیرًا عبــد العزیــز شــودري 

معارضـة السـكان األصـلیین  إلىالفتًا  ،نرى أن شعوب البلدان النفطیة فقیرة ، وقال إنه مع تزاید احتیاط النفطنفسها
شـركات المـا بـین هـذه  اً طـابثمة ر  نَّ إالقول  إلىعتباره الشریان الحیوي لألرض. وخلص استخراج النفط بفي أفریقیا ا

ُ تفاقــات اال، وأن االاألمیركیــةاإلدراة بــین و  نفــاذ غیـــر  إلــىتحــت رایـــة البنــك الــدولي، ولكنهــا تهـــدف نجــز ســـثماریة ت
وضــع جــدول أعمالهــا بالنســبة للطاقــة، علــى قــدرة الحكومــات  مــا ســوف یــؤثر فــيكــل األســواق، وهــذا إلــى محــدود 

  مؤكدًا أنه علینا مواجهة هذه الترسانة من األسلحة التي توفرها الشركات متعددة الجنسیة.
 

الیة عــن اإلشــك )فــي بیــروت األمیركیــةأســتاذ العلــوم السیاســیة فــي الجامعــة ( حســن كــریم. دث ثــم تحــد
هي أكبر دولـة مـن حیـث حجـم النفقـات العسـكریة  األمیركیةعتبر أن الوالیات المتحدة الصناعیة للنفط والعسكرة، فا

% مـــن 34نحـــو  أيار دوالر، ملیــ 4005مـــا یقـــارب  إلــىمیزانیتهـــا العســـكریة الســنویة تصـــل  نَّ لــك أفــي العـــالم، ذ
  مجمل النفقات العسكریة في العالم.

  
، األمیركیــةدة فــي الوالیــات المتحــدة و موجــالعمالقــة لتصــنیع العســكري اشــركات یــات كبر  أنَّ  إلــىوأشــار 

. فموازنتـــه األمیركیـــةالصـــناعي یعتبـــر أكبـــر تكتـــل صـــناعي فـــي الوالیـــات المتحـــدة –المجمـــع العســـكري أنَّ مضـــیفًا 
فــي المشــروعات حــاث بأل، وهــذه كلهــا تــذهب لتطــویر االفدرالیــة األمــوال% مــن  65لــغ نســبتها نحــو المخصصــة تب

ملیــار برمیــل مــن مجمـــوع  112,5 إلـــىســـتراتیجي للــنفط العراقــي یصــل حجــم االحتیــاط اال وأوضــح أنَّ العســكریة. 
ُ إذا ما املیار برمیل  300 إلىحتیاطي العالمي، ومن الممكن أن یصل اال   جدیدة.حقول  تشفكت
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  ورشة العمل الثانیة
  العمال والمرأة والفالحینحقوق آثار العسكرة والحرب على 

  االجتماعیةو  االقتصادیة
  

  رئیس الجلسة: أنطونیو توجان
  المتحدثون: علي أرسالن، عزرى سایید

  
سیاسـات ث فیها عـن تحدَّ كلمة  )حاثبالعلم واألو  ؤسسة الباكستانیة للعملالم( علي أرسالناألستاذ ألقى 

على هـذه السیاسـات التـي تمحـورت حـول تزایـد  ،كنموذج عن جنوب آسیا ،العولمة النیولیبرالیة وردود فعل باكستان
أمــام  ابتطبیــق الخصخصــة وفــتح البــو الــدعم المباشــر وغیــر المباشــر للتناقضــات الداخلیــة والخارجیــة، و العســكرة، 
 مشــروعاتتزیــد  حیــث–الــدیون و  تزایــد البطالــةو  العامــةات ضــعف تــوفر الخــدم إلــى أدَّىممــا  ؛األجنبیــةالرســامیل 

صـناعة أمیركـا للسیاسـات و  -المانحین العبء على الفقراء الذین یحصلون فقط على منافع قلیلـة مـن هـذه القـروض
العنـــف الثقـــافي، و  -اتابضـــر ب باإلممـــا تســـبَّ -تعزیـــز األصـــولیة الدینیـــة و  فـــي باكســـتان االقتصـــادیةو  االجتماعیـــة

عـدم المسـاواة فـي معالجـة مسـألة األراضـي و لیستمر في صراعه مع الهند،  االقتصادیةعن حقوقه  وتشتیت الشعب
تكــاثر المجموعــات األصــولیة بســبب فشــل الــدول فــي تلبیــة  -اســتغالل الفالحــین والعمــال هنــتج عنــممــا ی-والتملــك 

یش والحكومــة المدنیــة علــى هم، واالتفــاق بــین الجــتكالالــدین لحــل مشــ إلــى ،بالتــالي ،حاجــات النــاس ولجــوء النــاس
  اإلصالح الزراعي. إلىمن معالجة الحاجة  شراكة تفید األسواق المستقبلیة بدالً  إلىانتقال النظام الزراعي 

  
تحـدثت فیهـا عـن المـرأة ووضـعها  ) كلمةRouts of Equityجمعیة ( عزرى تاالت ساییدألقت ومن ثم 

تسـاءلت فللعولمـة،  االجتماعیـةو  االقتصـادیةحـرب علـى الحقـوق مشـاركة تـأثیرات العولمـة وال إطارفي  في باكستان
نـه علـى الـرغم مـن إ" قائلـةً  "أین هي المرأة، وما هي صـورتها فـي الحـرب؟" وأضـافتعن واقع المرأة وعن وضعها: 

أة لـم مـر شعار أمیركا الذي اتخذتـه فـي أفغانسـتان لتعزیـز دور ال دعم الوالیات المتحدة لوجهة النظر األنثویة، إال أنَّ 
وضــع المــرأة  ممــا فــاقم مـن ،التــي ترعاهـا الوالیــات المتحــدة هنـاك "،یــةاببـل كــان ذریعــة لألعمـال اإلره ،یكـن حقیقیــاً 

  األمیة.و لفقر وفریسة ل وجعلها سجینة المنزل
 

 أت أنَّ ور  باكســتان وبــین تــردي حالــة النســاء هنــاك. إلـىكمـا وربطــت ســایید بــین دخــول الوالیــات المتحــدة 
  أدنى مرتبة مما یتیح استخدامهن ألغراض جنسیة. في النساء بال صوت و  هاالعسكرة جعلمن نتائج 

  
الجانــب  إلــىأهمیــة النظــر لــبعض المشــاركین حــول فكــار ُطرحــت فیهــا أ ثــم تلــت الكلمــات جلســة نقــاش

ك أنـتج مقاومـة قمع الدولة اإلسالمیة هنا حیث إنَّ  ،على ذلك ر النساء واتخاذ إیران مثالً ي في موضوع تحرُّ ابیجاإل
ولـیس  كحركات العمـال والفالحـین ،األخرىنسائیة قویة. وتبنت الفكرة ذاتها أهمیة االعتماد على الحركات الشعبیة 

فـي كـل بلـدان الطبقـة العاملـة تضـامن همیة بأ أخرى. ونادت فكرة هاجل تغییر وضعأفقط حركات تحرر المرأة من 
التــي  ةمتعــددة الجنســیتصــاحب العولمــة ومواجهــة الشــركات منــة التــي إلیقــاف الهی هاوتوحیــد صــفوفالعــالم النامیــة 

  ."منظمة العمل الدولیة"تنتهك اتفاقیات 
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ــ أخــرىتنــاول فكــرة جـرى و  وأهمیــة تعــاون النســاء  اإلعــالمتغییــر الصــورة النمطیـة للمــرأة مــن خــالل ل بتتمثَّ
 كـان یجـب إذادى األفكـار أسـئلة حـول مـا االستغالل والالمساواة. وطرحت إحـو  دولي لمكافحة الفقرالصعید العلى 

لـدیها  أخـرىناتجـة عـن منظمـات كونهـا ن تقف ضد المبـادئ التـي تطالـب بهـا أعلى المنظمات المناهضة للعولمة 
ات العمالیــة ابــمصــالح وأهــداف مختلفــة؟ وكیــف ینبغــي تخطــي التناقضــات بــین المنظمــات المناهضــة للعولمــة والنق

  استثمارات لتوفیر فرص العمل؟  اباستقطمن ضمن أهدافها یتجلَّى التي 
 

المشـــجع  األولرؤیـــة مشــتركة بـــین العـــالم  إلـــىل و الوصــمـــن مكن یـــة الـــتكیف بـــرز التســـاؤل حــول ،وأخیــراً 
  العالم الثالث الذي یریدها لتوفیر فرص العمل؟بین و  ،للعولمة بسبب توفیرها للعمالة الرخیصة

 
  

  تشرين األول/ أكتوبر) 5ورشات العمل (جلسات 
  

آثـــار الحـــرب والعســـكرة علـــى الفالحـــین والقطـــاع  :تناولـــتلـــى أربـــع مجموعـــات عمـــل إالمشـــاركون  ســـم قُ 
الریفــي، آثــار الحــرب والعســكرة علــى المهــاجرین، آثــار الحــرب والعســكرة علــى العمــل، آثــار الحــرب والعســكرة علــى 

  .ابالشب
  

  األولى سةلجال
  ماعیةاالجتالعدالة والسالم العالمي والحركات و  البدائل

  
  فهمیة شرف الدیند. الجلسة:  ةرئیس

  .أمینسمیر د. فهمیة شرف الدین، د. متحدثون: ال
  

موضـوع  )فـي الجامعـة اللبنانیـة االجتماعیـةأسـتاذة العلـوم ( د. فهمیة شـرف الـدین تناولت رئیسة الجلسة
نى البدائل فـي ظـل مـا جـرى مـن ستفسرت بدایًة عن مع"، وااالجتماعیةالعدالة والسالم العالمي والحركات و "البدائل 

المواجهـة لـم  أوعتقادها أنـه فـي رد الفعـل "، وأعربت عن االعولمة المتوحشة"الت في العالم یطلق علیها مفهوم تحوُّ 
إنتــاج البــدیل لــیس  نَّ . وأوضــحت أالنظــري والعملــي یهاأساســ، وأن نقــدم ع أن نبنــي البــدیل ضــد هــذه العولمــةنســتط
  .كر ملیًا في إنتاجه، وقد آن األوان لنفسهالً 

 
بعــد تحلیــل نتــائج  ) فــرأى أن مــا نحتــاج إلیــهمــدیر عــام منتــدى العــالم الثالــث( د. ســمیر أمــینتحــدث و 

المسـتویات لمصـلحة  قتراحات من وجهـة نظـر بنـاء القـوى الشـعبیة علـى كـلالدروس ووضع االستقاء ا هوالحرب، 
قتراح عالم آخـر ونمـط آخـر مـن العـالم والعالقـات ا ةرینظمن الناحیة الأنه من الصعب  إلىولفت  أكثریة الشعوب.

  .االجتماعیةالسیاسیة التي تتماشى مع المبادرات 
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  الجلسة الثانیة
  

ت دعـم اسـتراتیجیا، وتحـدیاتها االجتماعیـةالحركـات  أوضـاعتناولـت  تخلَّلت الجلسة ورشـات عمـل جهویـة
وشــرق، جنــوب و  األوســطثیر فــي كــل مــن الشــرق التــأحمــالت الــدعم و  ،األبحــاثتحدیــد مجــال ، االجتماعیــةالعدالــة 
  الهادئ.و  شرق آسیا-وجنوب

  
تتعلــق بورشــة العمــل الخاصــة و  رات التــي خلــص إلیهــا المــؤتمرالتوصــیات والخالصــات والمقــرَّ  أهــمومــن 
فــي تحقیــق  اً أساســی مجــاالً  األوســطخصوصــیة ســاحة الشــرق  فــي خصیــتلأهمهــا  نجــد أنَّ ، األوســطبمنطقــة الشــرق 

  :مختلف مستویاتهاعلى ت المواكبة لعسكرة العولمة السیاسا
  

  وذلــك إلعــادة  ،الــدیموقراطيإشــكالیة عملیــة مواجهــة العولمــة التــي تنــتج عــن المســتویین الــوطني والمــدني
 .الدیموقراطيلبعد ى الإ االعتبار

  والوطنیة عن تلك التي تطرحها المنظمات العالمیة لمناهضة العولمة األهلیةاختالف األجندة. 

 في الفئات واألطر غیر الحكومیة المعنیة بمواجهة العولمة. ابالموقع الممیز للشب 

  والمدني في عمل المنظمات غیر الحكومیة. األهليإشكالیة التفریق بین 
  

  :التلخیصات المتعلقة بورشة عمل جنوب آسیا فهي كاآلتي أما
  

  حزب إقلیمي سیاسي نضالي أومركز إقلیمي  إلىالحاجة. 

  مفهوم المنظمة األصلیة بسبب تأثیر المنظمات اإلمبریالیة الجدیدة على سیاسات الدول.تحدید 

  مـع السـماح للمنظمـات  ،األهلیـةوسـائل تكمیلیـة للمنظمـات  إلى االجتماعیةاإلحالة دون تحویل الحركات
 .بالمشاركة في هذه الحركات

  االجتماعیةت لبناء العدالة استراتیجیاوضع. 

 ات.ابوالنق تتحاداتوحید اال 
  ا.هیالتمویل الخارجي یستخدم للسیطرة عل ألنَّ  ،لالعتماد على نفسها االجتماعیةتشجیع الحركات 

 األبحاثمشروع سیاسي یعتمد على هذه  إطارووضع المقترحات في  ،حاث سیاسیةبأالقیام ب. 
 

ســیا آفـي  األبحــاث شــبكة مراكـز"التــي سـینفذها مجلــس المـؤتمرین فـي ، ة للبحـثوتتمثـل المقترحـات المعــدَّ 
  شهر في:أفي غضون عدة  هادئ"وال
  

 یة.ابدراسة مقارنة عن المجموعات اإلره 

  هدعم أو اإلرهاب المتحدة وأعمالها في محاربة األممدور  عندراسة. 

  اإلمبریالیة وموارد الطاقة عندراسة. 

  سیاسة الدول لوضع برامج إنمائیة بدیلة عندراسة. 

  في مسألة النفط وصاً خص ،لشعوبمبدأ استقاللیة ا عندراسة. 
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  حق الشعوب في مواردها عندراسة. 

 تدقیق في القوانین المرعیة األجراءال. 
  الدیموقراطیةتأثیر الحرب على في بحث. 

  المهــاجرین والالجئــین ووضــع  عــندراســة ، و الحركــات العمالیــة فــي مواجهــة العســكرة والحــرب عــندراســة
 .المرأة

 االقتصادیةیم العمل على مشروع نشر المفاه.  
  

  جلسة العمل الختامیة
  

ــ ــأُ  ،مت تقــاریر عــن ورشــات العمــل والجلســات التــي اســتمرت ثالثــة أیــامدِّ قُ نتــائج عولمــة  نَّ فیهــا علــى أ دكِّ
ركــا یموأ اأفریقیــا و آســیكــل مــن علــى شــعوب الــدول النامیــة فــي ســلبیة كانــت وسیاســات توســیع االســواق  الشــركات

زمــات المالیــة وتفاقمــت معــدالت البطالــة وحــاالت بــین األغنیــاء والفقــراء واشــتدت األ تینیـة، حیــث ازدادت الفجــوةالال
ى االقتصـادي والسیاسـي والثقـافي تتعـدَّ  مختلفـة شـكاالً ، حیث اتخـذت الهیمنـة أالعربیة البلدان فيخاصة و التهمیش، 

  التدخل العسكري المباشر لحمایة المصالح وتكریس الهیمنة.  حدِّ  إلىمنها لتصل 
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  9ملحق ال
  

  متوسطيال-األوروبيالمنتدى المدني 
  

  اللقاءات التشاورية الوطنیة
  بیروت، لبنان

9/10/2003  
  

اجتمــاع  تشــاوري حــول ببیــروت  فــي فنــدق الكومــودور / أكتــوبراألولتشــرین انعقــد فــي التاســع مــن شــهر 
ي، وبالتنســـیق مـــع شـــبكة المتوســـط-األوروبــيالمتوســـطي بـــدعوة مــن اللجنـــة التحضـــیریة للمنبـــر -األوروبـــيالمنبــر 

  المنظمات العربیة غیر الحكومیة والجمعیة اللبنانیة للشفافیة.
  

  :األعمالساسیتین على جدول تناول النقاش نقطتین أ
ــــة مت .1 ــــه لجن ــــى أن یكــــون ل ــــابمشــــروع تأســــیس المنبــــر عل ن یداول المجتمعــــعــــة فــــي لبنــــان، فضــــًال عــــن ت

  ادئه العامة وهیكلیته.بمبع بها المنتدى و المواصفات التي یجب أن یتمتَّ ب
  .  )تشرین الثاني/ نوفمبر 30-28(ولي ابالمشاركة في المنتدى المدني المزمع عقده في ن .2

  
  هالعامة وأھدافئه ومباد المنبر المدني رؤية

  :الرؤیة
حتـــرام اومبــادئ المســاواة و  االجتماعیــةالمتوســطیة علـــى أســس العدالــة -لشــراكة األوروبیــةیبنــى مشــروع ا

 الوقـت فـي ،والثقافیـة والبیئیـة االقتصـادیةمع التأكید على ضـرورة تفعیـل كـل المسـارات: السیاسـیة و  ،اإلنسانحقوق 
ننـا . كمـا أساسـي لنجـاح مشـروع الشـراكةواالستقرار في المنطقة هو شرط أ األمنبناء ف .نفسه وعلى المستوى هنفس

ن مـن غیـر تفعیـل المشـاركة الحقیقیـة والفاعلـة هـدافها لـن یكـو األوروبیة المتوسـطیة أ-تحقیق الشراكة لعلى یقین بأنَّ 
  للمجتمع المدني.

  
  المبادئ العامة:

 والشرعة الدولیة والعهود واالتفاقیات. اإلنسانومبادئ حقوق  الدیموقراطیة 

 المشاركة والمحاسبة والمساءلة. :الحاكمیة والحكم الرشید 

 ة.ستمراریتها والحفاظ على البیئترشید استخدام الموارد وضمان ا 

 ختالف.التبادل الثفافي واحترام التنوع واال 

 رساء تفعیل دور ال ٕ  .الجدیدةالتنمیة المستدامة مفاهیم دولة والشراكة مع القطاع الخاص وا

 في مشروع الشراكة. ابتفعیل مشاركة الشب 

  
  :األهدافتحدید 

 وتمكینه. دائهز المجتمع المدني وتطویر أتعزی 

 یر فیها، باتجاه تعزیز التنمیة المستدامة وشروط التعاون.المشاركة في رسم السیاسات والتأث 
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  آلیات العمل:
 وخاصـــة المؤسســـات التـــي تعمـــل فـــي مجـــاالت التنمیـــة وحقـــوق  ،تمكـــین المجتمـــع المـــدني وتنمیـــة قدراتـــه

 والبیئة. اإلنسان

  ها.موضوعاتتحسیس المجتمع المدني ومؤسساته على قضایا الشراكة و 
 خاصة بالشراكة.تفاقیات والبرامج الرصد اال 

 .تنظیم حمالت ضغط وتأثیر في السیاسات 

 عالقة بالمشروعالذات  األخرىالنشاطات في و والمشاركة فیه  لمنتدى المدنيالتحضیر ل. 

  وتفعیلها اإلعالماستهاض وسائل. 

  
  :العضویة

 یةابالمنظمات واألندیة الشب. 

  والشبكات الوطنیة والقطاعیة. األهلیةالمؤسسات والجمعیات 

 تعاونیات المهنیة والزراعیة واإلنتاجیة.ال 

  في مجاالت الشراكة.عاملة والدراسات ال األبحاثمراكز 

  اإلعالموسائل. 
 )مساندة أوتمتعون بعضویة مراقبة المختصاصات و الخبرات واالذو  األفراد(. 

  
  شروط العضویة:

 .الموافقة على الرؤیة والمبادئ واألهداف 

  خالل آلیات العمل.من  األهدافأن تنشط في تحقیق 

 .أن تكون مستقلة عن الحكومة 
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  10ملحق ال
  

  ورشة عمل عن تقرير
  

  "األردنفي  اتابواالنتخ الديموقراطیة"
  

شـبكة المنظمـات العربیـة غیـر الحكومیـة  مـع ("أیـدیا") اتابـواالنتخالمؤسسـة الدولیـة للدیموقراطیـة  نظمت
(عمـان، إقلیمیـة  ورشـة عمـل ياألردنـاني في المعهد الدبلوماسي لألمن اإلنس اإلقلیميبالتعاون مع المركز  ،للتنمیة

وقــد تناولــت  .والــیمن" األردنو  فــي مصــر اتابــواالنتخ الدیموقراطیــةحــول "قضــایا ) 2003 تمــوز/ یولیــو 30 -28
 قـدو  .السیاسـیة واألحـزاب، المجتمـع المـدني اتابـواالنتخ اإلعـالمالنسـائیة،  "الكوتـا"عدیـدة منهـا  موضوعاتالورشة 

  . األردنلبنان و و  مصرو  تجارب الدول المشاركة من الیمن  تضرِ عُ 
  

لألمـن اإلنسـاني فـي  اإلقلیمـيمـدیر المركـز ( لدكتور عاطف عضـیباتلالورشة بكلمة  أعمالتدأت ابوقد 
القضــایا التــي یتوقــف  أهــمضــیة مــن كونهــا تتصــدَّى لقلــى أهمیــة الورشــة إأشــار ) الــذي ياألردنــالمعهـد الدبلوماســي 

بل هـي نظـام متكامـل  ،فحسب اً سیاسی اً الدیموقراطیة لیست نظام ا حاضر المجتمع العربي ومستقبله. وأكد أنَّ علیه
  من القیم والعادات والتقالید والمیكانیكیات التي تدخل جمیع مجاالت الحیاة.

  

فقـد  )ةتنسیق شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیعضو مكتب ( عزت عبد الهاديستاذ األ أما
التــي  ،أهمیـة عقــد هـذه النـدوات وجمــع خبـراء مـن الــدول العربیـة لبحـث قضــایا الدیموقراطیـة إلـىتعـرض فـي كلمتــه 

أهمیـة تكـریس توزیـع جدیـد للعمـل السیاسـي واالجتمـاعي به المنظمات العربیة. وقد نوَّ  ةتعتبر الهم األكبر على أجند
التنمیــة  أســاس مــاالمســاواة والدیموقراطیــة ه أنَّ  إلــىأشــار الجــنس. و  أســاسال علــى  ،القــدرة والكفــاءة أســاسعلــى 

  سواء. والسیاسیة على حدٍّ  االجتماعیة

  

أهمیـــة  ، "أیــدیا")اتابــواالنتخممثـــل المؤسســة الدولیــة للدیموقراطیــة ( مــارتن أنجبــيســتاذ األواســتعرض 
اركة السیاســیة بــین المجتمــع . وأكـد علــى ضــرورة المشـ)الــیمن ،األردنمصــر، (البرنـامج المنعقــد فــي الـدول الــثالث 

والحكومــة. وأكـــد علــى أهمیـــة إیجـــاد عالقــة تشـــاركیة مبنیــة علـــى االنتفـــاع  األفـــرادبـــین  وأیضــاً  ،المــدني والحكومـــة
  تساوي والمتبادل لعملیة الشراكة.الم

******  

فـــي  اتابـــواالنتخ"المـــرأة التـــي تناولـــت موضـــوع  أســـمى خضـــر ســـتاذةاأل بورقـــة الورشـــة أعمـــالتـــدأت اب
الكاملـة المـرأة بالمطالبة بحقوق  1954التي بدأت منذ عام لتطور التاریخي للحركة النسائیة تحدثت عن ا، ف"ردناأل

مشـاركة المـرأة فـي كافـة المجـاالت خاصـة  أنَّ  إلـىغیر المنقوصة وحتى یومنا هذا. وأشـارت المحامیـة فـي حـدیثها 
بالحـدیث عـن اختتمـت و  ؛تقـدم منشـود أوعدالة  أو السیاسیة وعلى جمیع المستویات ضرورة وشرط الزم ألي تنمیة

أنه بالرغم مـن كـل القیـود المفروضـة علـى إلى فأشارت  "الكوتا"یة في ظل إقرار مبدأ ابالنی اتابواالنتختجربة المرأة 
 ابفــي طریقــة احتســ مأ ،االنتخابیــةســواء فــي نظــام قــانون الصــوت الواحــد وطریقــة اقتســام الــدوائر -مشــاركة المــرأة 
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ة مهمـیعتبـر نقطـة تحـول  "الكوتـا"إال أن تطبیـق نظـام  -وعـدد المقاعـد المخصصـة للنسـاء "الكوتـا"ئزات بمقاعـد الفـا
النـــاخبین وخـــوض المعركـــة  إلـــىوالخـــروج  االنتخابیـــةفمشـــاركة المـــرأة فـــي تنظـــیم الحمـــالت  .فـــي حیـــاة المـــرأة جـــداً 

  ي على المرأة وفرص مشاركتها في الحیاة السیاسیة.ابإیجأثر  توذا جداً  ةمهمأمورًا  كلها عتبرتبرمتها  االنتخابیة

  

فـي  هـاعـدم انخراط ابأسـب تقشـو ون ،االنتخابـاتخالل ًا عشائریالمرأة مساندة وقد أثار الحضور موضوع 
أن التجربــة البرلمانیــة  ةر ذكِّ مــ ،األحــزابالتشــكیالت السیاســیة. وقــد أكــدت المعقبــة علــى ضــرورة انــدماج المــرأة فــي 

  كانوا أم نساء.أ سواء رجاالً  ،في دعم مرشحیها األحزاب دت على ضعفأكَّ 

      

  الجلسة الثانیة

ـــف"، األردنات فــي ابـــباالنتخ اإلعــالمعالقـــة "موضــوع جمیـــل النمـــري تنــاول األســتاذ  ز علــى انعكـــاس ركَّ
علـى  حیـث یعمـل اإلعـالمفـي  األحـزابدور  ابع الفردي والعشائري مـع غیـابالذي یقوم على الط االنتخابيالنظام 

ـــدیموقراطي وتـــوفر اإلرادة  اإلعـــالم علـــى أنَّ ، وشـــدَّد االنتخابـــاتتحدیـــد نمـــط تعاطیـــه مـــع  یتـــأثر بدرجـــة االنفتـــاح ال
ـــدف عـــة المســـار ابلـــك الصـــحف اإلرادة والرغبـــة فـــي متمأن تبـــوطالـــب  ؛ع العملیـــة الدیموقراطیـــة وتعمیقهـــاالسیاســـیة ل

  ة.وءوذلك لتحقیق تغطیة صحافیة كف االنتخابي

  

 اببـأن قـانون االنتخـفي ورقتـه  جمیل النمريستاذ األما أدلى به مع  األستاذة لیما نبیلت المعقبة توافقو 
التعبیـر عـن رأیهــا فـي تمكنهــا مـن علــى الصـحافة واإلعـالم ویحرمهـا مــن كثیـر مـن الجوانـب  هـو الـذي یضـع قیـوداً 

ــ ،أكثــربحریــة  التــي مثلــت  ،ياألردنــمطبوعــات والنشــر القیــود العدیــدة التــي فرضــها قــانون ال دت علــى أنَّ لكنهــا أكَّ
أن یكـون هنـاك تغطیـة صـحافیة  أیضـاً . ونفـت اإلعالممن حریة  لحدِّ ا أساسهي  ،مع العملیة الدیموقراطیة تناقضاً 

وأن معظـــم الصـــحف  -شـــبه الحكومیـــة أو-تتـــأثر بالتوجهـــات الحكومیـــة مـــا تـــزال الصـــحافة المحلیـــة  ألنَّ  ،ةوءكفـــ
ُ  ،مملوكــة للدولــة ــفیمــا ی  علــى أنَّ الباحثــان وفــي نهایــة الجلســة أجمــع  بالتقیــد بالتعلیمــات . منهــا ب غیــر المملــوكطاَل

أظهـرت مــدى بـرود الشـارع وعــدم میَّـزة، إذ تقلیدیـة وغیــر م وهــي إجمـاالً  ،قاتهاابلـم تختلــف عـن سـ   2003  انتخابـات
  ا.هاهتمامه ب

  
  الجلسة الثالثة

وركـزت علـى التجربـة اإلسـكندفانیة، وأشـارت  "ا النسـائیةالكوتـ"عـن  "درود دلفـورت"الـدكتورة  تحدثت فیها
هــذا ى لــإ نلیصــل ن عامــاً یمــا یقــارب الثمــانن النســاء اســتغرق ألنَّ  علــى أهمیتهــا، ال تعتبــر المثــال األنســبهــا أنإلــى 
فاعلیــة  أنَّ  إلــى. وأشــارت فــي حــدیثها وقــتال الالنتظــار كــل هــذالعصــر الــراهن لســن مســتعدات نســاء فیمــا  ،الحــد

مناصــب سیاســیة  إلــىنوعیــة النســاء اللــواتي یصــلن  إلــىإضــافة  ،یجــب أن تقــاس بعــدد النســاء المشــاركات "وتــاالك"
 اسـتراتیجیةالنسائیة یجـب أن تطبـق فـي ظـل  "الكوتا"هت المعقبة بأن نوَّ وعیهن بالوضع السیاسي المحیط. و  ومدى

النقـاش ضـرورة اسـتنباط رز بـأاة السیاسـیة. كمـا المشـاركة الفاعلـة فـي الحیـالمرأة من ن تمكِّ  ،ورؤیة واضحة المعالم
  .هات لتفعیلاستراتیجیاوتوضع على أساسها  اً سیاسی ةالمرأ ن من قیاس فاعلیة مشاركةرات تمكِّ مؤشِّ 
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ـ االنتخابـاتة علـى ابـموضوع دور المجتمـع المـدني فـي الرق أما لتجربـة لض اعر اسـترض مـن خـالل فقـد عُ

تقـاطع فـي تمفیـدة  و لتهـا اعتبرتهـا المناقشـات التـي ت إضـاءات، حیث أبرز اد ماجدزیاألستاذ قدمه الباحث اللبنانیة 
  .األردنالیمن و  جوانب متعددة مع التجربة الدولیة وتجربة كل من

  
عمـــر  .د قدمـــهوهـــذا مـــا ، "األحـــزابدور " وعنـــد الحـــدیث عـــن دور المجتمـــع المـــدني فـــال بـــد مـــن تنـــاول

المـأمول فـي المرحلـة  هـادور و فـي الـدول المشـاركة  حالیـاً  األحـزاباول واقـع تنـ حـواراً  أثـارتالتـي في ورقته  الشوبكي
  القادمة.

  
للواقــع وذلــك مــن خــالل عــرض  "،االنتخابیــةتــأثیر القبلیــة علــى مســار العملیــة " كــذلك استعرضــت النــدوة

ائفیــة فــي والط األردنهها مــع  تــأثیر العشــائریة فــي ابجوانــب تشــالــذي أبــرز ، د.محمــد علــي الســقاف هقدمــ يالیمنــ
قـد اسـتنتج المشـاركون فـي معـالجتهم و  ص.بشـكل خـا یـةابالنی اتابـاالنتخعلـى و  ،بشـكل عـام النتخاباتلى البنان ع

أنـه یمكـن لهـا (أي العشـائریة)  فـي مجتمعاتنـا الدیموقراطیـةالت مؤسسة تدعم التحوُّ  إلىل العشیرة تحوُّ مسألة إمكان 
مؤسســـات قـــوم بـــه ت  أنعلـــى الصـــعید السیاســـي یجـــب  الریـــادي الـــدور نَّ أ إال ،مهـــمدور اجتمـــاعي ضـــطلع بـــت أن

  ات والمنظمات غیر الحكومیة .ابوالنق ابكاألحز  ،المجتمع المدني
  

, فـي الـیمن االنتخابـاتدارة إل عرضـاً  صـبحيد. عـز الـدین سـعید األدم ق "االنتخابات إدارة"وفي موضوع 
 األعـوامیـة علـى مـدى ابات النیابـالنتخا مستعرضـاً , الـیمنسي للمشاركة السیاسیة في الثانوي والمؤسَّ  اإلطارتضمن 

ـــیمن وفـــي الفتـــرة التـــي تلتـــه، فتـــر الفـــي و المتعاقبـــة  الرئاســـیة  االنتخابـــات إلـــى مشـــیراً ة التـــي ســـبقت توحیـــد شـــطري ال
 إدارةآلیــات عمــل هیاكــل الباحــث اســتعرض مــا ك. لتعــدیالت الدســتوریةاات الحكــم المحلــي واالســتفتاء علــى ابــوانتخ
؛ فضًال عـن تعرضـه النظریة والتطبیقیة توالمسؤولیا واألدوارن یلیات التعیوآات ابكاللجنة العلیا لالنتخ ؛تخاباتاالن

 وخلــص د. الشــعبیة فیهــا. وحجــم المشــاركة االنتخابــاتعلــى فعالیــة  األمیــة وتــأثیر االنتخابــاتدور القضــاء فــي لــ
اللجنــة  أن یقتصــر دور مقترحــاً  المسـتمر،رعایــة والتطــویر ة باالهتمـام والجــدیر هنــاك نـواة لتجربــة  أنَّ  إلــىاألصـبحي 

تعقیدیـة  صبحت تشرع شـروطاً ألنها أ دور تشریعي على أن ال یكون لها ،ي فقطابرقال دورالعلى ات ابلالنتخالعلیا 
  غیر دستوریة.
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  11ملحق ال
  

  ورشة عملتقرير عن 
  

  القاھرة "،اتابواالنتخ الديموقراطیة"
  

  2003 / أغسطسبآ 2-4
  

  ملخص تنفیذي
 

دارة مركــز دراســات واستشــارات اإل"و "تنمیــةشــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة لل"نظمــت كــل مــن 
 ("أیــدیا") "اتابــواالنتخ للدیموقراطیــةالمؤسســة الدولیــة "و "جامعــة القــاهرة ،(كلیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیة "العامــة

هــذا قــد انــدرج و  ."اتابــواالنتخ الدیموقراطیــة"قضــایا  ) حــول2003 غســطسآب/ أ 4-2ورشــة عمــل فــي القــاهرة (
 األردنمــن  ولــى كـالً أویشـمل فــي مرحلـة  ،ع تنفیـذه الشــبكة العربیـة بالتنســیق مـع المعهــدابالنشـاط ضــمن برنـامج تتــ

  والجزائر والبحرین. بمن المغر  كالً یشمل ومصر والیمن، لیتسع في مرحلة ثانیة ل
  

لعالقـة العضـویة ل) التنفیـذيالشـبكة العربیـة مـدیر ( اد عبـد الصـمدسـتاذ زیـاألعـرض في جلسة االفتتـاح 
التــي تعمــل الشــبكة علــى  األساســیة ماهــ، مستعرضــًا فــي هــذا الســیاق المالدیموقراطیــةبــین التنمیــة و  االســتراتیجیةو 

فـي  فـي احـتالل العـراق، المنطقـة تمثـل ابصـأالورشـة تنعقـد بعـد زلـزال  نَّ أالخصـوص علـى وجـه تحقیقها، ومؤكدًا 
ن الشـبكة أوضـح فقـد أ ،فـي المنطقـة. ولرفـع كـل التبـاس دیموقراطیـةنظمـة أالـدعوات لقیـام  اهیظل ظروف تتكاثر ف

وهـي مسـألة  ؛تبقـى ضـمن سـیاق تطـور طبیعـي وذاتـي نأالحقیقیـة یجـب  الدیموقراطیـة أنَّ مفادها تعمل وفق قناعة 
  شغال الورشة.إساسیة في أاحتلت مكانة 

  
 مركـز"دارة إرئـیس مجلـس  بجامعـة القـاهرة، االقتصاد والعلوم السیاسـیة ةكلی(عمید  يد. كمال المنوف أما

هــا الورشــة بالتفصــیل، شــكالیات التــي تناولت) فقــد عــرض فــي كلمتــه لمختلــف اإل"دارة العامــةدراســات واستشــارات اإل
لسـلطة. واعتبـر للتـداول السـلمي نظمـة اأضرورة مع مفهـوم التقییـد، مبـرزًا دیة تصطدم بالن التعدُّ أ یةً ابدمالحظًا في 

العملیـــة  فـــيمـــن تـــأثیر المـــال  ي والحـــدَّ ابیجـــاإلدارة الحیـــاد اإلالتـــزام شـــرافًا قضـــائیًا و إتطلـــب ت االنتخابـــاتن نزاهـــة أ
  .االنتخابیة

  
عضــو مجلــس (  وتــیمأالســید كســام ق ابزت جلســة االفتتــاح بكلمــة رئــیس جمهوریـة موریشــیوس الســوتمیَّـ

مـــا یجــري فـــي العـــراق  نَّ ألــى ًا إر یشـــم ،لیســت عائقـــًا للتنمیــة الدیموقراطیـــة نَّ أبـــدوره علــى  دكــأ الـــذي ،)"أیــدیا"دارة إ
  الجاریة. الدیموقراطیةالت ن یعرقل التحوُّ أعددًا من الدول العربیة من شأنه وفلسطین والمخاطر التي تهدد 

  
ر اد"منســق عــام مــه قدَّ  "یــةالبرلمان اتابــواالنتخات ابــالورشــة ببحــث عــن "النقأعمــال انطلقــت  ،بعــد ذلــك

ــ نَّ أ اً الحظــم ،ســتاذ كمــال عبــاساأل "یــة والعمالیــةابالخــدمات النق ز منــذ نشــأته المجتمــع المــدني المصــري الــذي تمیَّ
هــذه مــن  نــت مــنحیـث تمكَّ  ،1952الدولــة بصـورة كیفیــة بعــد ســنة مــع  تــهطبیعـة عالقفــي ر تغیُّــأصــابه البالحیویـة 
ي العمـالي القـائم فـي مصـر یمـر بأزمـة هیكلیـة ویعـاني مـن خلـل بنیـوي. كمــا ابم النقـالتنظـی نَّ أالحـظ كمـا  ابتالعـه.
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هـذه  نَّ إالقـول  إلـىل الحكـومي. وانتهـى مـن التـدخُّ  -حسـب رأیـهب-ات المصریة التي تشـكو ابالنق أوضاعاستعرض 
هــذا  كشــف النقــاش أنَّ البرلمانیــة المصــریة. و  االنتخابــاتعلــى التــأثیر فــي فــي الوقــت الــراهن لیســت قــادرة النقابــات 

  .أخرىعلى حاالت عربیة  أیضاً الحكم ینطبق 
  

(المغرب) سلطت فیه الضوء على دور  ستاذة لیلى الرهیوياأله متدَّ ون لعرض قثر ذلك استمع المشاركإ
الخصــوص علــى وجــه رزت بــأ، منطلقــة فــي ذلــك مــن التجربــة المغربیــة. و االنتخابــاتالمجتمــع المــدني فــي مراقبــة 

 االنتخابیـةلیـة لمراقبـة العملیـة آالتنسیق بین عدد من الجمعیات المختلفة في توجهاتها واهتمامهـا حـول  همیة نجاحأ
ونشـر تقریـر  ،الف مراقب مسـتقلآربعة أحو ن. وقد نجحت المبادرة في تجنید 2002 أیلول/ سبتمبرالتي جرت في 

  مفصل عن ذلك شمل تحلیل العینات والجوانب القانونیة.
  

نـع مـن دخـول مصـر)، و  ستاذ عبد الرحمین النعیمياأل ت ورقةضرِ عُ  لثالثةالجلسة افي  ُ كانـت (الـذي م
الـذي  "مظـاهر التحـول السیاسـي"رزت بـوقـد أفـي البحـرین،  اتابـواالنتخللحدیث عن المصـالحة الوطنیـة  ةً خصصم

لـم تقلـل مـن ة إلـى أنهـا مـع اإلشـار رادة السیاسیة للشیخ حمد بن عیسى بن خلیفة بعـد تولیـه الحكـم، بفضل اإلتحقَّق 
صــالحي الملكــي مــن روع اإلمــا یواجهــه المشــ إلــىفــي ورقتــه شــار الباحــث وأ .مــن العوامــل الخارجیــة أخــرىجهــة 

تثیــر االنتقــادات مــن قبــل القــوى العتمــاده الحلــول الوســطى التــي یقبــل بهــا الحــرس القــدیم و  نظــراً صــعوبات جمــة، 
ن المعارضـة أطالمـا  ،الـوراء إلىلموقف الرسمي ال یستطیع التراجع ا بأنَّ  هداعتقوأعرب عن اصالحیة الشعبیة. اإل

  لعنف.ا فضر تبالنهج السلمي و تتمسك 
  

عـرض فیهـا لـدور المـال و سـتاذ جـامعي) أ( نواف سالم. دورقة بحث تقدَّم بهـا ذلك ناقش المشاركون بعد 
اتــه ومقترحاتــه التــي ضــمنها فــي وثیقــة خــذًا مــن واقــع التجربــة اللبنانیــة منطلقــًا لصــیاغة مالحظمتَّ  ،االنتخابــاتفــي 

فـــي قـــانون  "االنتخابیـــةنفقـــات الحمــالت ـ "خـــاص بـــ طالـــب فیهـــا باســـتحداث فصــل(مشـــروع قــانون)  لورقـــةمرفقــة با
  .االنتخابیةالمال في تخریب العملیة  ابصحأتقلیل من مخاطر تدخل بغیة ال ئيذلك كإجراء وقاو ، االنتخابات

  
الــذي  شــقرأســتاذ بــول األقة ومداخلــة الصــحفي اللبنــاني ابخلــة الســوقــد حصــل تقــاطع ملحــوظ بــین المدا

حــذر فــي  التأكیــد علــى قــد اتَّســم بالو  .اتابــباالنتخ اإلعــالمعالقــة وســائل بــراز اعتمــد بــدوره علــى المثــال اللبنــاني إل
ا السـیاق، غیـر مثلـة فـي هـذلتنـاقض المؤشـرات واأل نظـراً  ،االنتخابیـةثنـاء الحمـالت أعلى الرأي العام  اإلعالمتأثیر 

  .االنتخاباتثناء أتعاده عن الحیادیة المطلوبة ابفي لبنان وشكك في نزاهته و مرئي ال اإلعالمنه انتقد بشدة أ
  

جـدًال  ثـارتأالتـي تمیـزت بـالجرأة و  مسـعد نیفین .د ةمصر مع مداخل إلىدًا ومن لبنان عاد الحدیث مجدَّ 
قبـــاط فـــي مصـــر ن األ؛ معتبـــرةً أقلیـــات"واأل االنتخابـــات"ســـألة واســـعًا بـــین المشـــاركین بمحاضـــرتها التـــي  تناولـــت م

نهـم یتعرضـون لنـوع مـن  التهمـیش خـالل المحطـات أوالحظـت  عـدد مـن المقـاییس والمؤشـرات.وفـق قلیـة أیشـكلون 
ٕ . و االنتخابیة قبـاط عنـدما سـقط مرشـحوهم عدم تمثیلیـة األمسألة ة التعیین لتجاوز صیغ أو "الكوتا"ذ رفضت مسألة ا

ــأو  .البرلمانیــة النتخابــاتافــي  ٕ همیــة التنشــئة السیاســیة و أدت كثیــرًا علــى كَّ ز میَّــعــادة تعمیــق الــوعي الــوطني الــذي ا
  قة.ابمصر في المراحل التاریخیة الس
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طـة التونسـیة ابنائـب رئـیس الر ( صـالح الـدین الجورشـيسـتاذ األ مت في الورشة تنـاولدِّ قٌ ورقة خر آوفي 

بــــین رافضــــین اإلســــالمیین ینقســــمون  نَّ فقــــال إ "اتابــــواالنتخاإلســــالمیین "ع وضــــو م )اإلنســــانللـــدفاع عــــن حقــــوق 
ٕ و  ،لهــا ینللمشــاركة ومتحمســ ــ نَّ ا االختیــار مرهــون  هــذا نَّ أالحــظ و رؤیــة سیاســیة مختلفــة.  إلــىال المــوقفین یســتند كِ
ســالمیین فــي بمواقــف األنظمــة التــي تتفــاوت بــین الــرافض لكــل أشــكال إدمــاج اإل األولیتعلــق  ،بعــاملین أساســیین

غلـب األنظمـة مطالبـة وأ .لى احتواء المعتدلین مـنهمإوبین من یسعى  ،)اللعبة السیاسیة والحیاة العامة (تونس مثالً 
 ابعلى أدائهـم السیاسـي وسـاعدتهم علـى اسـتیع االنتخابیةاإلسالمیین تجارب رت هل أثَّ ": هو بطرح سؤال جوهري

  ؟"الدیموقراطيالفكر 
  

وهـو واقـع یتمیـز بالحركیـة مـن  ؛ربـي الـراهنجوانب متعددة من الواقع السیاسـي العالمست الورشة  ،هكذا
ذ تعـدَّ أخـرىخلـف مـن جهـة لا إلـىجذب تعدد العوامل وقوى البجهة و  ٕ دت التسـاؤالت وتضـاربت اآلراء حـول دور . وا

الــون یؤمنــون ا یز مــى األصــعدة الداخلیــة، فــإن الجمیـع الضـغوط الخارجیــة فــي كسـر مظــاهر الســیطرة واالحتكــار علـ
  عًا من الداخل.ابن وطنیاً  ن تكون رهاناً أال بد  الدیموقراطیة بأنَّ 
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  12ملحق ال
  

  تقرير عن ورشة عمل بیروت
  

، بالتعــاون مــع شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر " ("أیــدیا")اتابــواالنتخ للدیموقراطیــةالمؤسســة الدولیــة "تنفــذ 
ثالثــة  إعــدادومصــر والــیمن، یتضــمن  األردنفــي  الدیموقراطیــةحــول فــي العــالم العربــي  الحكومیــة للتنمیــة، برنامجــاً 

بهـدف بلـورة أفكـار وذلـك  ؛السیاسـیة األحـزاب، مشـاركة المـرأة، االنتخابیـةأوراق بحثیة في كل منها حـول: األنظمـة 
 المشــروع لعــرض أوراق )2003 / أكتــوبراألولتشــرین  24بیــروت ( صــالحیة. فــي هــذا الســیاق، عقــدت نــدوة فــيإ

  .حثیةالب
  

المشروع القائم بف عرَّ  )التنفیذيالشبكة مدیر ( األستاذ زیاد عبد الصمدالورشة بكلمة  أعمالتدأت ابوقد 
، وبالنــدوات "شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة"و "اتابــواالنتخ للدیموقراطیــةالمؤسســة الدولیــة "بــین 

التي أنجـزت خـالل العـام  األولىالمشروع مرحلة كون مل أن توالدراسات التي أنجزت في هذا السیاق حتى اآلن. وأ
وقضــایا أوســع تتعلــق  أخــرىعربیــة  اً بلــدانشــمل ة جــزء مــن برنــامج أوســع وأشــمل، بحیــث یتطــور لیابــالمنصــرم بمث

تراجـع  إلـىالدراسـات والتقـاریر فـي المنطقـة تشـیر  أنَّ وصـًا ص، خالسیاسـیةالمجتمع المـدني مشاركة و  الدیموقراطیةب
التعریـف بالشـبكة  إلـى. وانتقـل بعـدها اإلنسـانوتصاعد ملفت في انتهاكات حقوق  الدیموقراطیةفي الممارسات  حاد

  .هاوأهدافتها وأنشطالشبكة لبرامج  األساسيالتنمیة تشكل المحور  أنَّ  إلى وبنشاطاتها وأهدافها وبرامجها، مشیراً 
  

ــ  علــى أنَّ  ي تحقیــق التنمیــة الحقیقیــة، مؤكــداً فــي كلمتــه علــى دور المجتمــع المــدني فــعبــد الصــمد ز وركَّ
سـیاق تطـور  مـن ایجـب أن ینبثقـ اإلنسـانالحقیقیـة واحتـرام حقـوق  الدیموقراطیـة أنَّ مفادها الشبكة تعمل وفق قناعة 

 .صالحات سیاسیة وآلیات تتـیح توسـیع المشـاركة الشـعبیةإاخل المجتمعات العربیة ومن خالل دفي طبیعي وذاتي 
وموافقتهـا علـى االنخـراط فـي  اإلنسـانوحقـوق  الدیموقراطیـةجاء اهتمام الشبكة في طرح قضایا  ،طلقومن هذا المن

كـل الـذین شـاركوا  إلـىلمته بتقدیم الشكر كوختم  ."اتابواالنتخ الدیموقراطیةمؤسسة الذي وضعته " البرنامج العربي
  نجاح هذا النشاط.أوساهموا في 

  
التــي تهــدف  ةمؤسســ) بالاتابــواالنتخ للدیموقراطیــةؤسســة الدولیــة ممثــل الم( الســید مــارتن أنغبــيوعــرف 

برنــامج المــؤتمر حیــث ب ف بعــدها. وعــرَّ الدیموقراطیــة موضــوعاتلمناقشــة كهــذه عقــد مــؤتمرات  إلــىبشــكل أساســي 
السیاسـیة ومشـاركة  واألحـزاب االنتخابیـةوالـیمن عـن األنظمـة  األردنسیعرض لثالث دراسـات فـي كـل مـن مصـر و 

 هنــاك قواســم مشــتركة وتحــدیات مشــتركة یجــب مواجهتهــا.ولكــن وأكــد أنــه بــالرغم مــن خصوصــیة كــل بلــد، المــرأة. 
 الدیموقراطیـةصـات عـن وضـع خالت التـي أعـدها البـاحثون والخـروج بهدف المؤتمر هذا هو التعلیق على الدراسـاو 
  .یهافی
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  : مصراألولىالجلسة 
  

  )اإلنسانة لحقوق رئیس المنظمة الدولی( یقمحمد فا. دیس الجلسة رئ
  

  ):باحث في مركز البحوث العربیة( د. عبد الغفار شكر
فـي مصـر  االجتماعیةو  االقتصادیةالتطورات السیاسیة و و  السیاسیة المصریة ألحزابلمداخلته عرض في 

وأعطــى  .التعددیـة الحزبیــة إلــىالتحـول مــن نظــام الحـزب الواحــد  إلــىت وكیــف أدَّ  ،ســبعینات القــرن العشـرینخـالل 
رت تحالفاتهـــا اقتصـــاد الســوق وتغیَّــ إلــىاتجهــت حیـــث لوضـــع مصــر تحــت قیـــادة أنــور الســادات،  خاصــاً  اهتمامــاً 

وتصـــاعدت حـــدة  ،األمیركیـــةعالقـــات وطیـــدة مـــع أوروبـــا الغربیـــة والوالیـــات المتحـــدة فـــي اتجـــاه والدولیـــة  اإلقلیمیـــة
  ضة هذه التوجهات. الصراع الطبقي نتیجة لهذه التطورات وتزایدت قدرة الیسار على معار 

  
 إطــارالقــانوني للتعددیــة الحزبیــة فــي مصــر: فهــي تنشــط وتتأســس فــي  اإلطــاركمــا وألقــى الضــوء علــى 

علــى  یفــرض قیــوداً  )40/1977رقــم ( األحــزابویحكــم نشــاطها، فمــواد قــانون  األحــزابقــانوني یقیــد حریــة تأســیس 
ســنة علــى  22ًا منــذ مطبقــالــذي مــا یــزال -ارئ قــانون الطــو ى لــإوكــذلك األمــر بالنســبة ها، ونشــاطاألحــزاب تأســیس 

ـذلـك  كـلو  .ات المهنیـةابـوالنق األهلـيوقـوانین العمـل  -الحیاة الحزبیة  تهـاوفاعلی األحـزاب السیاسـیة ر علـى حیویـةأثَّ
من  أيوهو تداول السلطة بوسائل سلمیة، ، أال ألي تعددیة سیاسیة األساسيعجزها عن تحقیق الهدف  إلىت وأدَّ 

  حرة ونزیهة. اباتانتخخالل 
  

واآللیـات التـي یتبعهـا الحكـم لمواصـلة  األحـزابشكل التعامـل الرسـمي والقـانوني مـع في مداخلته  وأوضح
وســد  األحــزابآلیــة اسـتخدام التشــریع وتعــدیل القـوانین القائمــة لمواصــلة محاصـرة ك ،السـیطرة علــى التعددیـة الحزبیــة
 ،الجماهریـة مـن قبـل الحـزب الحــاكم اإلعــالموآلیـة احتكـار أجهـزة هـذا الحصـار، مــن الثغـرات التـي تنشـأ فـي الواقـع 

مـن هـا الجمـاهیري وحرماناألجـزاب نشـاط المجتمـع المـدني، وآلیـة محاصـرة  ات ومؤسسـاتابوآلیة السیطرة على النق
  باستخدام سالح االنشقاقات الداخلیة والتنازع على المواقع القیادیة.ها وآلیة تجمید ،الموارد المالیة

  
ـة : األحزابأوجه التمایز بین هذه بیَّن ة، و یلخریطة الحزبیة وسماتها الرئیسل أعطى وصفاً ا كم  ابأحـز فثمَّ

ـة تتوفر فیها مقومـات الحـزب السیاسـي وتعبـر بالفعـل عـن قـوى اجتماعیـة مقومـات  إلـىشـیة تفتقـر ماه ابأحـز ، وثمَّ
اسـتنتاج السـمات  إلـىوخلص مـن هـذا كلـه  .تعاني من انشقاقات وخالفات داخلیة ابأحز هناك ، و األساسیةالحزب 

 االنتخابـاتومـن  األحـزابالممیزة للتعددیة الحزبیة في مصر وانعكاس ذلك كله على موقف المواطن المصري مـن 
    ، ما یشكل سبب انصرافه عنها.البرلمانیة والمحلیة

 
دون تطورهـــا ائلـــة حالسیاســـیة والتحـــدیات ال األحـــزابوخـــتم دراســـته باســـتعراض المشـــاكل التـــي تواجههـــا 

َ  إلــىالمؤدِّیــة و  ن هــذا المــأزق بالســیر علــى للخــروج مــ األساســیةالــرأي  اتجاهــاتوعــرض  .بانــدثارها هادهــدُّ ذبولهــا وت
 -االتجاهــــاتمـــن هـــذه -إلـــى تحدیـــد برنـــامج متكامـــل  أخیـــراً خلـــص و ، الـــدیموقراطيصـــالح السیاســـي و طریـــق اإل

  موضع التنفیذ. هاآللیات المناسبة لوضع اً رضاع ،یعالج مختلف جوانب المشكلة ،صالح السیاسيلإل
  ):باحث في مركز األهرام للدراسات( عمرو هاشم ربیع د.
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 االنتخابــاتم فــي عملیــة عــاد التــي تــتحكَّ باأل إلــىفــي مصــر  االنتخابیــةتطــرق فــي مداخلتــه عــن األنظمــة 
ٕ و  ،البرلمانیــة مــن النــواحي الدســتوریة والقانونیــة والسیاســیة والثقافیــة المرتبطــة  االجتماعیــةو  ادیةاالقتصــعــاد بلــى األا

برمتهـا مـن ناحیـة،  االنتخابیـةوالعملیـة  االنتخـابيمن افتراض وجـود عالقـة ارتبـاط بـین النظـام  اً نطلق؛ ماتابباالنتخ
ـدًا في مصر مـن ناحیـة ثانیـة االجتماعیةالبیئة السیاسیة و بین و  كـذلك علـى وجـود عالقـة بـین منـاخ الممارسـة ؛ مؤكِّ

  الثقافة المصریة المؤسسة على المركزیة المطلقة للسلطة السیاسیة في مصر منذ قرون طویلة.بین و  االنتخابیة
  

األحـزاب فاعلیـة بـین ات حـرة ونزیهـة، و ابـ، عن وجـود عالقـة ارتبـاط قویـة بـین المطالبـة بانتخأخیراً تكلم، و 
  ها.ونشاطوالقوى الرئیسیة في النظام السیاسي 

  
ثالثـــة أنظمـــة  تبـــجرِّ حـــین ، )2000-1984حـــدَّدة (فتـــرة زمنیـــة من ه مـــوقـــد انطلـــق الباحـــث فـــي دراســـت

مــن نظــام للتعامــل مــع المــرأة ( نظــام  أكثــروضــع وحــین ، )قائمــة نســبیة، قائمــة مطعمــة بفــردي، فــردي( یــةابانتخ
ٕ و شـراف قضـائي عـام إشراف متباین تراوح مـا بـین إتحت  انتخاباتجرت و  النظام الحر) ،الحصة أو "الكوتا" شـراف ا
  ضائي كامل على دوائر االقتراع.ق
  

  ):القاهرة ،، جریدة األهرامالدیموقراطیةتحریر مجلة  ةرئیس( لة مصطفىد.ها
  ]ها األستاذ محمد حسین السید نجارقدم ورقت[

 مـــاأهمیـــة كبیـــرة ومضـــاعفة لكونه انیكتســـب انموضـــوع مـــاالمـــرأة والتحـــدیث ه نَّ إبـــالقول ة مداخلـــالبـــدأت 
الــذي  ،ســالمیةروع النهضـة المصــریة والعربیــة واإلجــوهر مشــ -تشــكالن نومـا تــزاال- بــین قضــیتین شــكلتا انیجمعـ

بــالنهوض بمشــروع  فــالنهوض بقضــیة المــرأة ســیظل مرتبطــاً  ثــامن عشــر.القــرن ال أواخــركانــت أولــى انطالقاتــه فــي 
 ،ة والحداثـــةالـــذي یقــوم علــى التفرقـــة بــین التقلیدیــ "التحــدیث"كـــان ال بــد مــن تعریـــف مفهــوم  ،التحــدیث. ومــن هنــا

فــي أغلــب األحیــان، مثلمــا یعنــي شــموله علــى عــدة  شــاقاً  وینطــوي علــى عملیــات تغییــر مســتمرة، تتطلــب نضــاالً 
اجتماعیـة، وكـذلك -وأخـرى  اقتصـادیة ؛نیـة والمؤسسـاتبتتعلـق بتحـدیث األ ،مستویات دستوریة وقانونیـة ومؤسسـیة

أصـعب المســتویات  األخیـرالمسـتوى هـذا وربمـا یكـون  .دةام القـیم وطبیعـة الثقافـة الســائمسـتویات ثقافیـة تتعلـق بنظـ
م بطء ویحقق بلكونه یتالمذكورة،  َ الیـد التـي ال تسـتطیع بسـبب تجـذر بعـض العـادات والتق، في كثیـر مـن األحیـانقاو

من القضایا المتعلقة بمسار مشروع التحدیث في العـالم العربـي  طرحت بعدها عدداً و متطلبات العصر. التكیف مع 
ـق  تحلیلیـاً  طاراً إیمكن أن تشكل حیث بها مرتبطة عاد الثقافیة البواأل الدیموقراطیةلقلب منه قضایا المرأة و وفي ا َل نَط ُ ی
  منه.

  
عــدد مــن  إلــى یــؤدي، زالیــومــا ى، أدَّ  هضــعف أوالتوافــق العــام فــي الفكــر العربــي  ابغیــ نَّ وأشــیر إلــى أ

فحال ظـاهرة االزدواجیـة الثقافیـة التـي تنـدرج تحــت تالثقـافي واسـمتها الجمـود لعـل فـي مقـدِّ  ،المظـاهر الثقافیـة السـلبیة
واقــع حــال المــرأة فــي  أنَّ  إلـىكمـا أشــیر فــي الورقــة . "شـكالیة العالقــة بــین األصــالة والمعاصــرةـ "إمــا یســمى بــ إطـار

ها فــي علــى دورهــا ومشــاركت انالفكــري والسیاســي ینعكســ ینهــذا الجمــود وأنَّ  ،الحیــاة السیاســیة العربیــة فــي تــدهور
المشــاركة السیاســیة هــذه ف .علــى هــذه الحقیقــة السیاســیة نموذجــاً المــرأة مشــاركة قضــیة مــن خــذت اتالحیــاة العامــة، و 

 ینالثـاني بالمنـاخ السیاسـي والبعـدیتعلـق و  ،طـار الدسـتوري والقـانونيیتعلـق باإل األولتتركز حول بعـدین أساسـیین: 
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ــ. الثقــافي واالجتمــاعي وظــة بــین مــا تقــره الدســاتیر والقــوانین وبــین التطبیــق والممارســة دت علــى وجــود فجــوة ملحوأكَّ
السیاسـیة. وأعطـت مؤشـرات  وعلـى تمثیلهـا فـي الحیـاةعلـى وضـع المـرأة  فالتقدم الدستوري لم ینعكس فعلیاً  .لیةالفع

 ،العامـة االنتخابـاتیـة ومشـاركتها فـي ابالسیاسـي ال یقتصـر علـى المجـالس النیالمـرأة تمثیل ضعف  رقمیة تفید بأنَّ 
ٕ و  فــي  ریالسیاســیة. كمــا أشــ األحــزابمتها وفــي مقــدِّ  ،دهــا فــي الحیــاة السیاســیة بشــكل عــامو مجمــل وج إلــىمــا یمتــد نَّ ا

تعـاني مـن ضـعف الثقـة فـي الموروث الثقافي واالجتماعي السائد في المجتمعات العربیة جعل المـرأة  أنَّ  إلى الورقة
ٕ قدراتها و    اتها.مكانا

  
علـى مسـتوى العمـل  أي ،المرأة فـي مجـال المجتمـع المـدنيع به لضطت ذيبالدور ال أشادتالباحثة  لكنَّ و 

هـا ابوالجمعیات التطوعیة، وأعطت لمحة سـریعة عـن نشـاط المـرأة فـي مجـال المجتمـع المـدني لتؤكـد أن غی األهلي
  مكانات.رات واإللسائدة ولیس بنقص في القدبالثقافة التقلیدیة ایرتبطان دها على الساحة السیاسیة و جضعف و  أو
  

هـو  األول :نان متمـایز اعالقة قضیة المرأة بالتحدیث لها جانبـ اها أنَّ عرضها نتیجة مؤدَّ من خلصت استو 
ألنـه ال یمكـن الحـدیث عـن مجتمـع حـدیث  ،للتحـدیث اً موضـوع أوللتحـدیث  اً قضیة المرأة باعتبارها هـدف إلىالنظر 

 أيالمـرأة فـي عملیـة التحــدیث، قــوم بـه الـدور الـذي یمكـن أن توعصـري بمعـزل عـن مكانـة المـرأة فیــه؛ والثـاني هـو 
  قوة للتغییر.لتحدیث و في عملیة ا فاعالً بوصفها المرأة 

  
  األردن الجلسة الثانیة:

  
  :رئیس الجلسة

  :)ياألردنالدبلوماسي نساني في المعهد اإل  األمنمدیر مركز ( اطف عضیباتد.ع
  

  ):یة لشؤون المرأةاألردننیة ة الوطللجنباحثة في ا( تسام العطیاتاب د.
مـدة الـذي اكتسـب أهمیـة حیویـة فـي ال ،یـة فـي الحیـاة العامـةاألردنموضوع مشـاركة المـرأة الباحثة تناولت 

، والتـــي حصــلت المــرأة فـــي یتمتــع بهــا مــؤخراً بـــدأ األردن رات السیاســیة التــي فــي ضـــوء التغیُّــ خصوصــاً األخیــرة، و 
كـان مـن أهمهـا و  .التشـریعات والقـوانینبعـض ة علـى مهمـاء تعـدیالت جر إضمها على جملة من الحقوق تمثلت بـخ

  تعزیز مشاركة المرأة السیاسیة ومكانتها في المجتمع.إلى  األولىالذي یهدف بالدرجة  "الكوتا"تطبیق 
  

عـاد بأیتخطـى تعریفنـا لهـا هـي تسـاؤالت و  ،التساؤالت المتعلقة بواقع المشاركة هـذه وشـكلهافي كما بحثت 
علـى مسـتوى  وموقعه یة في عملیات صنع القرارابیجالمشاركة اإل إلى )كاالقتراع( االنتخاباتالسلبیة في  المشاركة

مناقشـة العوامـل والمتغیـرات التـي تـؤثر فـي شـكل  إلـىباحثـة ذلك، سـعت ال إلىباالضافة و  الدولة والمجتمع المدني.
  .منها تحدُّ تلك التي تعیقها و  ، وخصوصاً وتحدیدها وحجم مشاركة المرأة هذه

السیاسـات الموجـودة والجهـود المبذولـة لتعزیـز مشـاركة المـرأة السیاسـیة  تقویم إلى الباحثة انتقلتذلك  بعد
. اإلطــارمنظمــات المــرأة ضــمن هــذا  الدولــة ومؤسســاتها والمجتمــع المــدني، وخصوصــاً ضــطلع بــه والــدور الــذي ت
الثقافـة تتضـمَّن علـى المسـتوى المجتمعـي:  ،أوالً وأهمهـا: مشاركة المـرأة فـي الحیـاة العامـة أمام قات وِّ وعرضت المع

آلیــات وأســس اختیــار النــاخبین وســیطرة العشــیرة ، ركیــةالمتفــق علــى أنهــا ثقافــة بطری ،األردنالسیاســیة العامــة فــي 
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 االنتخابیـةس قضـایاه وخدمـة الـدائرة یي بقدرة المـرأة علـى تسـیاألردنثقة الناخب  أیضاً تضمن ت، و اإلطارضمن هذا 
 ،یتضـمن القـوانین والتشـریعات المـؤطرة لعملیـة المشـاركة السیاسـیةالـذي  ،علـى مسـتوى الدولـة ،ثانیاً التي رشحتها، 

ٕ حـــد علـــى مشـــاركة المـــرأة السیاســـیة و الجدیـــد وأثـــر الصـــوت الوا ابقـــانون االنتخـــ وتحدیـــداً  الحمـــالت دارة إجـــراءات ا
ــاً  هــا.وتكالیفاالنتخابیــة  ة والخبــرة السیاســیة والقــدرة علــى التــي تتضــمن الكفــاء ،رأة ذاتهــاالعوامــل المتعلقــة بــالم ،وثالث

تسـهم فـي خدمـة صـانعي قـد من االقتراحات التي  جملةاالحثة إلى وخلصت  والقدرة المالیة. االنتخابیةدارة الحملة إ
ادة ى مــإلــ، وتمكــنهم مــن الحصــول األردنالسیاســات العامــة والقــرار السیاســي والمشــتغلین علــى قضــیة المــرأة فــي 

 األردنفـي  الـدیموقراطيتطـویر المشـروع  إلـىتحلیلیة لصورة واقعیة لمشاركة المرأة، األمر الذي سـیؤدي بالضـرورة 
  ه.وعالقات الجندر حساسیة لقضایا أكثروجعله 

  
  ):اإلنسانیة لحقوق األردنرئیس المنظمة (سلیمان صویص  د.

طبـق نوالواقـع الـذي ی ابالبیئـة المحیطـة بهـهـا تأثر ب األردنفـي  االنتخابیـةمداخلته عن األنظمـة الباحث بدأ 
ــــین للمــــواطنین یــــؤثرون فــــي قــــرارات الــــبالد التشــــریعیة والسیاســــیة راز بــــإ إلــــى یــــؤدِّيالنظــــام  . فكمــــا أنَّ اعلیهــــ ممثل

وفـي تطـوره ومـدى انسـجامه مـع  ه، بـدورها، فـي طریقـة تطبیقـتـؤثر الشروط المجتمعیة والسیاسیة نَّ إ، فاالقتصادیةو 
المحطـات التــي شـهدت تعــدیالت علــى وبـیَّن أبــرز . الدیموقراطیــةلتمثیــل الصـحیح وفــي السـیر علــى طریـق شـروط ا
  .األساسیة االجتماعیةلدالالتها السیاسیة و  نظراً  االنتخابيالقانون 

  
ـ هوعناصـر النظـام االنتخـابي فعـرض سـمات  ،ياألردنـلنظـام اتحلیـل  إلـىذلك  انتقل بعدو   ال مضـامینهوحلَّ
تمـع ومـدى انسـجامها مـع درجـة تطـور المج اإلنسـانوحقوق  ابمع المعاییر الدولیة الخاصة باالنتخ اقهابومدى تط

للقــوى  تهــادار إكیفیــة و  هــاوخطواتالعملیــة االنتخابیــة مراحــل وذلــك مــن خــالل عــرض  ؛المــدني فــي المرحلــة الحالیــة
. وهنــا تطــرق االنتخابیــةحریــة الدعایــة  مــدى تــوفرو ، االنتخابیــةدارتهــا للحمــالت إوبرامجهــا وكیفیــة هــا المشــاركة فی

 یحـدد الناخـب اختیـاره وفقـاً  تـيلألسـس الو ، االنتخابیـةوالمال ومؤسسات المجتمـع المـدني فـي العملیـة  اإلعالملدور 
التـي  للبیئـة العامـة وأخیـراً ، اإلعـالمة وسائل ابولرق االنتخاباتة المجتمع المدني والمنظمات الدولیة على ابلرقو لها، 

أفضـل  ي یتـیح تمثـیالً ابمداخلتـه بتقـدیم مقترحـات مـن أجـل نظـام انتخـالباحـث أنهـى و  .االنتخابیةفیها العملیة تجري 
  .الدیموقراطیةوفي تطویر  ي سیاسیاً األردنللمواطنین ویسهم في تنمیة المجتمع 

  
  ):االجتماعیةحاث بي لألاألردنمركز مدیر ال( د. موسى شتیوي
فـــي عملیـــة التحـــول  اً أساســـی اً ة ركنـــاألخیـــر باعتبـــار هـــذه  األردنة فـــي السیاســـی األحـــزاببـــدأ عرضـــه عـــن 

عــن  والتعبیــر األكثــر تقــدماً  األهــممــن خــالل كونهــا الشــكل  أهمیتهــا نظریــاً  األحــزابهــذه . وتكتســب الــدیموقراطي
 هریــة.الجما أوالفكــري والتنظیمــي للمشــاركة الشــعبیة  اإلطــارالمختلفــة، وكونهــا تشــكل  االجتماعیــةمصــالح الفئــات 

تقـدیم عـرض ملخــص  إلـىوانتقـل بعــد هـذه المقدمـة  دور حاسـم فــي عملیـة المشـاركة فـي الحكـم.بـكـذلك وهـي تقـوم 
ة مهمــمـع التركیــز علـى  المحطـات ال ،مـارة حتــى الیـوماإلأن أنشـئت منــذ  األردنومركـز لتطـور الحیــاة الحزبیـة فـي 

، األردنفـي السیاسـیة  ابعات والقـوانین الناظمـة لألحـز التشـری ةعالج؛ لینتقل بعد ذلك إلى مفي تحول الحیاة الحزبیة
 المعمـول بــه حالیــاً  األحــزابالسیاسـیة وعلــى قـانون  اببشــكل خـاص علــى تطـور التشــریعات الخاصـة بــاألحز  اً ركـز م
األردن السیاسـیة فـي  ابألحـز اعـرض عـن واقـع بقـدم ثـم ت ) وعلى القیود المفروضة على الممارسة الحزبیـة.1992(
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ٕ السیاسـیة و  هـااتجاهاتو  تهـاوتركیب هـالجوانب التالیة: حجممن االفعلي  یـة التـي تسـودها، داخلالالعالقـات  اتهایـدیولوجیا
وعـرض أیضـًا لمسـألة  والسـلطة التنفیذیـة. األحزابالتفاعل بین  وأخیراً  ،داء السیاسي الحزبياألفضًال عن موضوع 

حســـب الدراســـات ب األحـــزابریـــة نحـــو یت الجماهالتجاهـــاى الـــإلجمـــاهیري باالضـــافة ســـیة اااألحـــزاب السیانتشـــار 
عـاد بمـن حیـث األ األردنالسیاسـیة فـي  األحـزابتقدیم استنتاجات عامة حول إلى وخلص  واالستطالعات المتاحة.

  .األردنم بعض التوصیات التي من شأنها أن تعمق تجربة العمل الحزبي في وقدَّ  ،القانونیة وطبیعة الممارسة
  

  منالجلسة الثالثة: الی
  

  ):دارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربیةإمدیرة ( سلمى الجزائري رئیس الجلسة: د.
  

  ):أستاذ في جامعة صنعاء( د. عبد العزیز الكمیم
لمــا قــد  نظــراً  ،مــن االهتمــام كبیــراً  الظــاهرة الحزبیــة تحتــل فــي الوقــت الــراهن حیــزاً  نَّ إبــدأ مداخلتــه بــالقول 

هـذا فـي ؤسسـات األنظمـة السیاسـیة السـالكة من آثار بالغـة علـى اسـتقرار م ،خفاقهاإ أویترتب على درجة نجاحها، 
یحكـم حـدود تعامـل الـدول  التعددیـة معیـاراً  إلـىوفي الوقت نفسه، أضحت عملیة التحـول  .المسار وحیاة مجتمعاتها

الحریـات العامـة، وبـات  بعد أن تصاعدت الدعوات الیها وانتشار منظمـات الـدفاع عـن ،النامیة مع محیطها الدولي
دراســة  إلــىانتقـل بعــدها ثــم  .واإلقلیمیــةالمنظمــات الدولیـة  أعمــالعلــى جـداول  تــاً ابث موضـوعاً  اإلنســانمبـدأ حقــوق 

قـرار الرسـمي بحـق اخلیـة والخارجیـة فـي الـدفع نحـو اإلالسیاسیة ودور العوامـل الد األحزابالظروف المحیطة بنشأة 
ٕ وممارســة نشــاطها العلنــي، و  اباألحــز القــوى السیاســیة فــي تكــوین  لــى تحدیــد األســس الدســتوریة والقانونیــة المنظمــة ا
كمـا حـاول تشـخیص  .یقاتهـا فـي واقـع الممارسـة العملیـةعـة تطوراتهـا وانعكاسـات تطبابللحیاة السیاسیة والحزبیة ومت

ســـلوك ي، ورصـــد ل فـــي ســـاحة العمـــل السیاســـالسیاســـیة ذات التـــأثیر الفاعـــ األحـــزابلمكونـــات  األساســـیةالمالمـــح 
جـراءات الكفیلــة اسـتنباط اإل محــاوالً  ،راز العوامـل التـي تحــد مـن فاعلیـة األداء الحزبـيبــإ االنتخـابياألحزابـي الیمنیـة 

  د الحزبي وتطورها.بضمان مستقبل تجربة التعدُّ 
  

  ):رئیسة المجلس الوطني للمرأة ةنائب( مشهورد. حوریة 
تفشـي األمیـة وضـعف انتشـار التعلـیم یؤدیـان  أنَّ  إلـىمشـیرة  ،ةالمـرأة الیمنیـ أوضـاعتناولت فـي مـداخلتها 

صـیة وعلـى المسـتویات العامـة. كمـا ضعف تمكین المرأة وعدم قدرتها على اتخاذ القرار علـى المسـتویات الشخ إلى
 ،السیاســیة باألحـزا إلـىكــذلك األمـر بالنسـبة و سـلبیة علـى مشـاركة المـرأة،  اً آثــار  رة الثقافـة القبلیـة التقلیدیـةسـیطل نَّ أ

هـا عـن العمـل ابضـعف المـرأة وغی ابأسـب إلـىكمـا أشـارت  الرؤیة في التعامل مـع قضـیة المـرأة. ابحیث تشهد غی
  :لخصتها في ما یليالعام و 

  
  ًمتكافئـة  وعـدم مـنح النسـاء فرصـاً  ،دمج النساء في العمل السیاسـيحیال  ضعف االلتزام السیاسي عموما

 السیاسیة. المؤسسات إلىكالرجال في الوصول 

  مواقـــع  إلــىل النســـاء اصــیت المناصــرة والتأییــد والضـــغط إلاســـتراتیجیاضــعف دور الحركــة النســـائیة فــي
 صنع القرار.
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  ًذكوریاً  تخوف المرأة ذاتها من المساهمة في العمل السیاسي باعتباره شأنا. 

  یقلـل مـن فرصـهن المعلومـات)  ،القروض، الوسائل ،اآلالت ،(األرض الموارد إلىصعوبة وصول النساء
 مواقع صنع القرار. إلىفي الوصول 

  
التأصـــیل الثقـــافي لمشـــاركة المـــرأة مـــن خـــالل عـــرض األســـانید والحجـــج إلـــى لتها وهـــدفت مـــن وراء مـــداخ

وتوضــیح مــا هــو مــن أصــول  -مــن ضــمنه والنشــاط السیاســي-الشــرعیة الداعمــة لمشــاركة المــرأة فــي النشــاط العــام 
السیاســـیة المـــرأة الیمنیـــة ممارســـة واقـــع لعرضـــت و لعـــادات واألعـــراف والتقالیـــد. اســـالمیة ومـــا هـــو مـــن الشـــریعة اإل

وأنهــت  ة.األخیــر یــة ابالنی االنتخابـاتبــین ) و 1990مــایوأیــار/ ( بـالتركیز علــى المرحلــة التـي تتــراوح بــین قیــام الوحـدة
  .السیاسیةالمرأة مشاركة ستوى ممداخلتها باستخالصات واتجاهات عامة لتحسین 

  
  ):مركز الدراسات والبحوث الیمنيفي محام، أستاذ مشارك ( المخالفيمحمد  د.

ووجـود قـانون خــاص  األحـزابمشـاركة  أيالتعددیـة،  االنتخابــات الـیمن عـرف نَّ إاسـتهل مداخلتـه بـالقول 
 إلــىللوصــول  االنتخابــاتفــي التنــافس فــي  هــایحــدد حقوق انتخابــاتوقــانون  والتزاماتهــا السیاســیة األحــزاببحقــوق 

، والحـق دسـتور الدولـة الجدیـدة ةوكفال 1990وذلك بعد قیام الجمهوریة الیمنیة عام  ،طة عبر صندوق االقتراعالسل
فــي ظــل نظــام  فــي تــداول الســلطة ســلمیاً  األحــزابوحــق هــذه  ،فــي التعددیــة السیاســیة عمومــا والحزبیــة خصوصــاً 

ٕ دیمقراطي تعددي و    ات.ابدارة مستقلة ومحایدة لالنتخا
  

ات الیمنیـة ابـها بدراسته لالنتخیة علابجإلفي الیمن حاول ا االنتخابیةاألسئلة حول العملیة من  اً وطرح كم
ات ابــومقارنتهــا مــن حیــث التطــور التشــریعي والضــمانات القانونیــة النتخ )2003، 1997، 1993عــدة أعــوام (فــي 
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