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القارئ من املتابعني لتطور �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية لتقريرها ال�شنوى للعام 2007 يلحظ القفزة النوعية 

ثر يف قلب حركة املجتمع املدنى  التى قامت بها ال�شبكة فى العام 2007 و التى �شملت، اإ�شافة لوجودها الدوىل امللفت واملوؤ

تى: �ش�شات الدولية لل�رشاكة معها، فى االآ والذي تاأكد من خالل �شعى كثري من ال�شبكات العاملية واملوؤ

1. ات�شاع دائرة انت�شارها اجلغرافية والنوعية يف ال�رشاكات و الفعالية و التى توجت باعتبار املنطقة العربية اقليمًا اعتباريًا 
�شيوي واالرومتو�شطى. ن�شطة الدولية اإ�شافة ملزايا متثيله االفريقى واالآ فى معظم االأ

2. العك�ص املكثف ملا يدور على امل�شتوى الدوىل على املنطقة العربية وحتريك الكثري من الركود حول ق�شايا مثل التجارة 
من  كثرياً  بها  ت�شتغل  مل  ولكن  املنطقة  حتتاجها  التى  مور  االأ من  وغريها  والدمقرطة  وامل�شاءلة  الر�شيدة  واحلاكمية  الدولية 

منظمات املجتمع املدنى ب�شبب القمع اأحيانًا وب�شبب �شعف القدرات اأحيانًا وب�شبب ان�شغالها يف مواجهة االحتياجات 

اليومية لل�شعوب اأحايني اُأخرى.

واحلملة  والدميقراطية  اال�شالح  برنامج  مثل  املدى  طويلة  الربامج  خالل  من  الوطنية  امل�شتويات  على  ال�شبكة  جتذر   .3
الدولية ملحاربة الفقر وغريها من الربامج التى نفذتها ال�شبكة على امل�شتويات القطرية والتي خلقت حراكًا جديداً واأ�ش�شت 

لعالقات تعاون وت�شبيك مل يكن موجوداً بني للكثري من املنظمات املحلية من قبل.

القيادية  اللجان  من  الكثري  ع�شوية  فى  ال�شبكة  باختيار  عنه  التعبري  مت  والذي  ال�شبكة  باإجنازات  الدوىل  االعرتاف   .4
مم املتحدة  قليمية مثل الرا�شد االجتماعي ومنظمة �شيفيكو�ص و�شندوق االأ �ش�شات املجتمع املدين الدولية واالإ ل�شبكات وموؤ

للدميقراطية والنداء العاملي ملحاربة الفقر وحتالف عاملنا لي�ص للبيع.  

5. امل�شاركة الفاعلة يف بناء قدرات منظمات املجتمع املدنى فى الدول العربية ب�شكل مبا�رش من خالل التدريب وحتريك 
فكار حول الق�شايا التى  ن�شطة على امل�شتويات القطرية وب�شكل غري مبا�رش من خالل ت�شهيل التقاء النا�شطني وتبادل االأ االأ

�ش�شات واملنظمات الدولية الفاعلة  تهم املنطقة ومن خالل فتح املجال لنا�شطى املنطقة لاللتقاء والتحاور مع العديد من املوؤ

تقدمي ع�شو مكتب تن�شيق �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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واال�شتفادة من جتاربها.

6. املخرجات النوعية املتمثلة فى البحوث واملن�شورات التي دعمتها و/اأو اأ�شدرتها ال�شبكة والتي ت�شكل مورداً هامًا لي�ص 
فقط للنا�شطني فى منظمات املجتمع املدنى بل احلكومات والقطاع اخلا�ص اأي�شًا.

�شادة والتي  بالطبع مل يكن كل هذا ولن يكون كل الطموح ولكن القفزة التى �شهدها العام 2007 كميًا ونوعيًا تتطلب االإ

مل تكن ممكنًة لوال اجلهد الذى بذله العاملون باملكتب التنفيذى ودرجة التزامهم ومهنيتهم العالية التي اأك�شبت ال�شبكة ثقة 

املانحني وال�رشكاء الدوليني وطماأنتنا على قدراتنا بامكانية حتقيق الكثري، فلهم التحية وال�شكر والتقدير و نتطلع ملزيد من 

العطاء.

د. ح�شن اأحمد عبد العاطى

ع�شو مكتب التن�شيق

ال�شودان
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ية والربامج.  �شهدت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية انطالقة نوعية يف عملها يف العام 2007 من حيث الروؤ

ففي حني ا�شتمر العمل يف الربامج الثالثة: التجارة والدميقراطية والتنمية، بداأت مالمح تكامل هذه الربامج تتاأكد من خالل 

يلة اىل متكني املجتمع املدين  تقاطعها عند نقطة احلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية. هذا ف�شال عن تبلور اجلهود االآ

وتطوير قدراته يف هذه املجاالت باجتاه تكوين جمموعات قادرة على املتابعة.

ت�شري اإذن ا�شرتاتيجية ال�شبكة املعتمدة يف جمال ال�شغط والتاأثري يف ال�شيا�شات العامة بخطى واثقة واأكيدة. فمن جهة، و�ّشع 

العمل على م�شتوى املجتمع املدين دائرة املهتمني يف املجاالت الثالثة مدار اهتمام ال�شبكة، كما وت�شّكل املادة املعرفية التي 

تعمل على انتاجها والتي ت�شتند اىل اخلربات املرتاكمة والنتائج املبا�رشة للم�شاروات الوطنية واالقليمية التي متت، ا�شا�شا يف 

هذه اال�شرتاتيجية.

وبذلك يكون العام 2007 قد انتهى اىل تثبيت اخلطى باجتاه اتاحة مواد ا�شافية، منتجة حمليا ونابعة من واقع املنطقة ومتاأثرة 

فيها، تهدف اىل بناء قدرات املجتمع املدين وتو�شيع معارفه يف الق�شايا التي تركز ال�شبكة عليها. ومن املتوقع اأن يكون العام 

2008 عام االجنازات الكربى يف هذا املجال. 

نقول ذلك الننا نعترب اأن التحديات التي ت�شهدها املنطقة العربية تتطلب تفعيال لدور املجتمع ومل�شاركته احلقيقية والهادفة. 

اإال اأننا نعتقد باأن تخلف هذا الدور ال يقع على كاهل ال�شلطات واالنظمة احلاكمة غري العادلة فح�شب، ال بل هناك اي�شا 

ية، والقدرات  اأكيدة تقع على عاتق املجتمع املدين ومنظماته. فال�رشاكة تتطلب م�شتوى معني من املعرفة والروؤ ولية  م�شوؤ

التفاو�شية، هذا ف�شال عن مهارات التاأثري يف اآليات �شنع القرار وتنفيذه.

من هنا تتجه ال�شبكة نحو امل�شاهمة يف هذه املهمة ال�شعبة واملعقدة، اإال اأنها مطلوبة ومفيدة يف اآن.

العام  باكوراتها يف  التجارة، �شدرت  لتحرير  االجتماعي  ثر  االأ تت�شمن  حتليلية  مواد  انتاج  اىل  التجارة  برنامج  ي�شبوا  اإذ 

2007 حول مالمح حترير التجارة يف املنطقة العربية، على اأن تليها ا�شدارات اكرث عمقا مع نهاية العام 2008، على اأن 

تقدمي املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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تكون نتيجة جهٍد جماعي واآلية ناجعة للت�شاور.

وكذلك االمر بالن�شبة اىل برنامج الدميقراطية الذي انتهى اإىل اأربع اأوراق بحثية حول مبادرات ما ي�شمى باال�شالح، على 

اأن ت�شتكمل يف اأور اق حتليلية ت�شكل اأ�شا�شا �شلبا حلوار ت�شارك فيه كل االطراف املعنية يف عمليات اال�شالح االقت�شادي 

واالجتماعي.

مر ذاته يف ما يتعلق بربنامج التنمية والذي يتجه نحو ا�شدار تقرير حول حتديات حتقيق اهداف االلفية للتنمية من وجهة  واالأ

امل�شاركة وامل�شاواة اجلندرية. باال�شافة اىل جهد ميداين  التمويل،  التالية:  الثالثة  نظر املجتمع املدين، ال�شيما يف املحاور 

 ،2006 اللبنانية، بداأ قبل عدوان متوز  التجربة  ا�شتنادا اىل  التاأهيل،  التنمية واعادة  تناول حتديات دور املجتمع املدين يف 

وا�شتمر يف املرحلة التي تلته. 

طالق وتو�شيع  �شيكون العام 2008 مف�شليا يف حياة ال�شبكة تاأ�شي�شا على ما مت اجنازه يف العام املن�رشم، حيث تن�شب اجلهود الإ

عمال التحليلية والبحثية والدرا�شات التي من �شاأنها تاأمني املوارد ملنظمات املجتمع يف عملها من اأجل حتقيق و�شيانة  االأ

احلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية، يف طريقها نحو حتقيق اىل العدالة االجتماعية و�شيانة احلريات الدميقراطية يف 

املنطقة العربية.

زياد عبد ال�شمد 

املدير التنفيذي
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ة رابطًا متداخاًل  �شالحات والدميوقراطية من اإميانها باأنَّ ثمَّ ينبع عمل »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« على االإ

ية مع اإعالن  يجمع بني كلٍّ من حتقيق التنمية امل�صتدامة وتقوية العمليات الدميوقراطية وتعزيز دور املجتمع املدين. تتوازى هذه الروؤ

ن�شان، ف�شاًل عن التنمية. من والدميوقراطية وحقوق االإ مم املتحدة والذي بدوره يربط ال�شالم باالأ لفية الذي اأ�شدرته االأ االأ

ومن خالل برنامج الدميوقراطية، ترمي »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« اإىل امل�شاهمة يف تعزيز عالقة ثالثية 

ة بني كلٍّ من منظمات املجتمع املدين والربملانات واحلكومات، تقوم على احرتام املبادئ الدميوقراطية وحقوق  �شحية وكفوؤ

ن�شان. االإ

العربية.  البلدان  ال�صيا�صية يف  �صالحات  الإ بالتوازي مع  �صالحات الجتماعية والقت�صادية،  الإ اإىل تعزيز  الربنامج  وي�شعى هذا 

�شالحية. عالوة على ذلك، فهو يعمل الربنامج على اعتماد الثقافة بو�شفها عاماًل حا�شمًا يف العمليات االإ

�شالح والدميوقراطية برنامج الإ
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عالم يف املنطقة  ال�رشاكة مع منظمة »اآك�صن اآيد« الدولية؛ تعزيز النقا�صات يف الثقافة واحلاكمية والدميوقراطية والإ

العربية

 )AAI( خالل عام 2007 وا�شلت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« �رشاكتها مع منظمة »اآك�شن اآيد« الدولية

عالم والدميوقراطية يف املنطقة العربية. وقد �شملت هذه ال�رشاكة  عماًل على اإقامة الروابط يف ما بني احلاكمية والثقافة واالإ

ن�شاطني رئي�شيني هما:

�شالحات الدميوقراطية يف املنطقة العربية ودور املجتمع املدين يف هذا ال�شدد؛ حيث حملت  اأواًل: ورقتا بحث حول االإ

)ال�صيا�صية،  قليمية  والإ الدولية  املبادرات  اأجندات  بني  مقارنة  مقاربة  العربية:  املنطقة  يف  الدميقراطية  »اإر�صاء  عنوان:  وىل  االأ الورقة 

ها الدكتور �شناء اأبو �شقرا )اجلامعة اللبنانية(، فيما حملت الثانية العنوان التايل: »منظمات  القت�صادية، والجتماعية(«، وقد اأعدَّ

�شتاذ �شالح الدين اجلور�شي )مركز بحوث  ها االأ املجتمع املدين ومع�شلة التحول الدميقراطي يف العامل العربي« وقد اأعدَّ

ن�شان«(. اجلاحظ« و»الرابطة التون�شية حلقوق االإ

حيال  والدوليني،  العرب  والباحثني  والن�شطاء  املثقفني  بني  عميقني  و�صجال  حتليل  اأمام  الطريق  الورقتان  هاتان  �شقَّت  وقد 

�شالحات  عالم ودور املجتمع املدين يف �شياق عملية االإ الروابط التي جتمع ما بني مفاهيم الثقافة واحلاكمية الر�شيدة واالإ

ات واإ�شالحات غنيَّة،  العربية خالل فرتة تغريرُّ البلدان  اأمام  املاثلة  يات  التحدِّ ال�شوء على  اأنَّهما �شلَّطتا  الدميوقراطية. ذلك 

من. ن�شان وال�شالم واالأ جنبية والعربية وعالقتها مبفاهيم حقوق االإ �شالح االأ زتا على خمتلف مبادرات االإ حيث ركَّ

وميكن احل�شول على الورقتني من املكتب التنفيذي »ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«، كما ميكن اإيجادهما 

نكليزية. على موقع »ال�شبكة« باللغتني العربية واالإ

www.annd.org :للن�شختني العربية واالنكليزية ُيرجى زيارة املوقع التايل

�شالح والدميوقراطية ن�شطة الرئي�شية املتعلقة مب�شائل الإ موجز حول الأ
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حول  للخرباء  م�شتديرة  طاولة  مت  ُنظِّ ثانيًا: 

الثقافية  واملدركات  الر�شيدة  احلاكمية  »م�شائل 

عالم �شمن اإطار التغيريات الدميوقراطية«  ودور االإ

الطاولة  ت�شمنت   .)2007 مايو  اأيار/  8 و9  يف 

على  وركزت  دوليني  خلرباء  م�شاركة  امل�شتديرة 

نتها ورقتا البحث امل�شار  مناق�شة النقاط التي ت�شمَّ

ت اجلل�شة اثنني وع�رشين  اإليهما اأعاله. وقد �شمَّ

كادمييا من  عالم واالأ خبرياً من املجتمع املدين واالإ

املنطقة العربية، اإ�شافة اإىل اآ�شيا الو�شطى وجنوب 

اآ�شيا واأوروبا واأمريكا الالتينية. 

يف  الر�شيدة  احلاكمية  النقا�شات  تناولت  وقد 

�شالحات ال�شيا�شية  املنطقة العربية وعالقتها باالإ

يات التي يواجهها يف املنطقة العربية، واأثر الثقافة والدين ف�شاًل عن دور  عالم والتحدِّ واالقت�شادية واالجتماعية، ودور االإ

�شاءة خالل جل�شة النقا�ص على �شيا�شات »البنك  عالم وتعزيز الدميوقراطية. كما مت االإ املجتمع املدين واملثقفني يف ربط االإ

ج لها �شمن هذا ال�شياق. الدويل« يف ما يتعلق باحلاكمية الر�شيدة واملفاهيم التي ُيَروَّ

www.annd.org :»للمزيد من املعلومات حول املداخالت ذات �شلة، ُيرجى زيارة موقع »ال�شبكة

اإطار  يف  االعالم  ودور  الثقايف،  واملوروث  املفاهيم  احلاكمية،  مو�شوع  حول  م�شتديرة  طاولة 

اال�شالحات الدميوقراطية
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�صالحات الدميوقراطية يف املنطقة العربية: الإ

الرتكيز على ال�صيا�صات القت�صادية-الجتماعية؛ عملية اإقليمية جتمع �صبعة بلدان عربية

املتعلِّق  قليمي  للتنمية« امل�رشوع االإ العربية غري احلكومية  اأطلقت »�شبكة املنظمات   2007 الثاين )نوفمرب(  30 ت�رشين  يف 

اللبنانية يف بريوت.  ال�شحافة  نقابة  ُعقد يف  متر �شحايف  موؤ العربية يف  املنطقة  االقت�شادية-االجتماعية يف  �شالحات  باالإ

مم املتحدة، ومنظمات اإعالمية حملية  متر م�شاركني من منظمات املجتمع املدين اإ�شافة اإىل ممثِّلني عن برامج االأ وقد �شمَّ املوؤ

واإقليمية. 

و�شفاف حول  �شادق  تعزيز حوار  من خالل  العربية  املنطقة  الدميقراطية يف  التطورات  وتعزيز  دعم  اإىل  امل�رشوع  ي�شعى 

قليمي وت�شليط ال�شوء وفتح نقا�ص حول عوامل  �شالحات املطلوبة مب�شاركة خمتلف املعنيني على ال�شعيدين الوطني واالإ االإ

م�صاهمة »�صبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف »املنتدى الجتماعي العاملي«

ن�شاين  من االإ زت م�شاهمة »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف »املنتدى االجتماعي العاملي« على مناق�شة م�شائل االأ ركَّ

�شالحات  واالإ الدمقرطة  جمال  يف  فيه  وتنخرط  »ال�شبكة«  به  تقوم  الذي  قليمي  االإ بالعمل  مبا�رشاً  ارتباطًا  ترتبط  التي  والدميوقراطية؛ 

واحلاكمية واملدركات الثقافية.

يف �شياق ذلك، �شارك وفد »�شبكة املنظمات العربية«، الذي �شمَّ ع�رشة اأ�شخا�ص من بلدان عربية متنوعة، يف عدة اجتماعات تن�شيقية، 

ر�شمية وغري ر�شمية، خالل انعقاد املنتدى املذكور.

وروبية« )Euro-Step( حول  كما �شارك وفد »ال�شبكة«، اأي�شًا، يف �شل�شلة من امل�شارات واملحاور التي نظمتها »�شبكة يورو�شتب االأ

حتت  املراأة  و�شع  تناول  م�شاراً  الوفد  اأع�شاء  م  نظَّ اأخرى،  جهة  ومن  اجلديدة.  وروبي  االأ اجلوار  و�شيا�شة  وربية-املتو�شطية  االأ ال�رشاكة 

االحتالل بالت�شديد على الظروف املعي�شية التي تعانيها املراأة العراقية.

هذا و�شاركت ال�شبكة يف اجتماعات التحالف الدويل ملحاربة الفقر والتي عقدت على هام�ص املنتدى للتداول يف اال�شرتاتيجية املتبعة 

و�شبل تفعيل احلملة للعام 2007 واإجناح اأيام التحرك املقّرة.

ت  �رشائيلية على لبنان واأعدَّ مت »ال�شبكة« بال�رشاكة مع امل�شاعدات ال�شعبية الرنوجية- مكتب لبنان معر�شًا ي�رشح اأثر احلرب االإ كما نظَّ

ثار املرتتبة على القنابل العنقودية. مداخلة تتعلق بالعواقب الناجمة عن حرب متوز )يوليو( على لبنان واالآ
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ال�رشورية،  االقت�شادي-االجتماعي  التغيري 

�شالح  باعتبارها جزءاً من عمليتي الدمقرطة واالإ

يف  والثقايف  ال�شيا�شي  للتغيري  وتتمة  الناجحتني 

البلدان العربية. 

)اإبريل(  ني�شان  من  امل�رشوع  فرتة  ومتتد  هذا، 

 ،2008 )دي�شمرب(  ول  االأ كانون  حتى   2007
وم�رش  لبنان  هي:  عربية  بلدان  �شبعة  و�شي�شمل 

ردن.  واملغرب والبحرين وال�شودان واليمن واالأ

مم  االأ �شندوق  مع  بال�رشاكة  هو  امل�رشوع  وهذا 

.)UNDEF( املتحدة للدميوقراطية

لفتح  متوا�شلة  جهوٌد  ُبِذَلت   2007 عام  خالل 

مم املتحدة  �ش�شات احلكومية وجمموعات القطاع اخلا�ص وممثلي وكاالت االأ اأقنية حوار بني منظمات املجتمع املدين واملوؤ

�شافة  ة اأوراق بحث وطنية باالإ عالم حول جماالت امل�رشوع مو�شوع الرتكيز. وثمَّ وجمموعات املانحني، ف�شاًل عن و�شائل االإ

قليمية التي �شُتعَقد خالل عام  عداد، حت�شرياً ل�شل�شلة من الطاوالت امل�شتديرة الوطنية واالإ ن قيد االإ اإىل درا�شة اإقليمية هي االآ

.2008

بحاث، ُيرجى زيارة موقع »ال�شبكة« الر�شمي: ملزيد من املعلومات حول ن�شاطات امل�رشوع وخُمَرجات االأ

www.annd.org 

�رشاكة مع منظمة »One World Trust«؛ اإطالق تقرير امل�صاءلة العاملية لعام 2007

 Global( خبريًة رائدة يف حقل احلاكمية العاملية www.oneworldtrust.org  ـ»One World Trust« ُتعترب منظمة

governance( وامل�صاءلة )Accountability(. ويقوم اأ�شا�ص عملها يف اإطالق »تقرير امل�شاءلة العاملية ال�شنوي«، الذي 
العاملية   )corporates( وال�رشكات )INGO( وغري احلكومية )IGO( املنظمات احلكومية يقي�ص م�شاءلة ثالثني من 

دة  ربعة املحدَّ كرث نفوذاً، وت�شنيف مراتبها. هذا، ويحلِّل التقرير قدرات كل منظمة بح�شب اأبعاد امل�شاءلة االأ قوى واالأ االأ

اإطالق امل�رشوع االقليمي حول اال�شالحات االقت�شادية - االجتماعية
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ال�صفافية  اأي:  العاملية«،  امل�شاءلة  عمل  »اإطار  يف 

واآليات  ال�صتكاء  اإىل  �صافة  بالإ والتقومي  وامل�صاركة 

ال�صتجابة.

ت�شاركت   2007 ول  االأ كانون  من  ال�شابع  يف 

»�شبكة  مع   »One World Trust« منظمة 

للتنمية«  احلكومية  غري  العربية  املنظمات 

وذلك  العاملية،  امل�شاءلة  تقرير  اإطالق  يف 

فيديوي  متر  موؤ عرب  اُأجِرَي  نقا�ص  خالل  من 

)videoconference( وعرب فعاليات اإعالمية 

والفيليبني  و�صنغافورة  لندن  من:  كلٍّ  يف  اأقيمت 

والهند ولبنان والربازيل واملك�صيك واإيطاليا واإ�صبانيا. 

وقد انخرط يف نقا�شات اإطالق التقرير م�شاركون 

من املنظمات وال�رشكات التي عمد التقرير اإىل تقوميها، ف�شاًل عن م�شاركة نا�شطني وخرباء من املجتمع املدين.

ن�صان يف اإعادة ت�صكيل بنية القيم الثقافية يف لبنان بني  �رشاكة مع اجلامعة اللبنانية؛ »تقومي اأثر م�رشوعات حقوق الإ

عامي 1990 و2005«

يف عام 2007 تعاونت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومة للتنمية« مع »اجلامعة اللبنانية« لتنفيذ م�رشوع يرمي اإىل قيا�ص 

 1990 عامي  بني  الواقعة  الفرتة  امتداد  على  ومراقبتها  احلكومية  املنظمات غري  واأن�شطة  ن�شان  االإ م�رشوعات حقوق  اأثر 

ها.  و2005 يف اإعادة ت�شكيل بنية القيم الثقافية يف املجتمع اللبناين اأو التاأثري يف تغريرُّ

ن�شان واأهدافها مل توَل االنتباه الالزم، ال  �رشات التي تتمتع بالدقة والعالقة املالئمة لغايات م�رشوعات حقوق االإ �شياغة املوؤ

ن�شان وال من قبل الباحثني على ال�شعيد الدويل. واإذن، فاإنَّ اأهمية هذا امل�رشوع تكمن يف اللجوء  يف م�رشوعات حقوق االإ

ن�صان لتقومي امل�رشوعات يف هذا املجال يف منطقة ما تزال حتى اليوم تتمو�شع  ات حقوق الإ �رشرِّ اإىل و�شع اأطر العمل اخلا�صة مبوؤ

ن�شان والدميوقراطية. وميكن تطبيق درا�شة حالة لبنان يف مكان اآخر من املنطقة، وهي  يف اأدنى املراتب يف جمال حقوق االإ

مناق�شة تقرير امل�شاءلة العاملية لعام 2007
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الربامج  و�شع  يف  كادميية  االأ و�شاط  واالأ واحلكومات  املحلية،  كما  الدولية،  احلكومية  غري  املنظمات  م�شاعدة  يف  ت�شهم 

وال�شيا�شات الالزمة. 

اأن�شطة  ن  يت�شمَّ 2008، حيث  عام  من  )دي�شمرب(  ول  االأ كانون   31 اإىل  )يناير(  الثاين  كانون   1 من  امل�رشوع  تنفيذ  وميتد 

بني  ن�شان واملدربني واملتدرِّ ثر، مقابالت مع نا�شطي حقوق االإ متفاوتة ت�شمل كتابة ورقة بحث يف ا�شرتاتيجيات تقومي االأ

ن�شان. ملزيد من  ات تقومي اأثر م�رشوعات حقوق االإ �رشِّ يف هذا املجال، وور�شة عمل اإقليمية يف حماولة لو�شع اأطر عمل موؤ

www.annd.org :»املعلومات يف �شدد اأن�شطة امل�رشوع وخُمَرجاته، ُيرجى زيارة موقع »ال�شبكة
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متر  ملوؤ عداد  االإ �شياق  ويف   ،2001 عام  منذ 

الذي  الرابع  الوزاري  العاملية«  التجارة  »منظمة 

الدوحة )قطر(، عكفت »�شبكة  تقرر عقده يف 

بن�شاط  للتنمية«  العربية غري احلكومية  املنظمات 

�شيا�شات  اأن�شاأتها  التي  يات  التحدِّ معاجلة  على 

التنمية  عمليات  مواجهة  يف  الدولية  التجارة 

الذي  العام  هو   2007 عام  وكان  واآفاقها. 

املراقب  الع�شو  و�شعية  »ال�شبكة«  فيه  حازت 

والتنمية«  للتجارة  املتحدة  مم  االأ »مفو�شية  يف 

.)UNCTAD(

احلكومية  غري  العربية  املنظمات  »�شبكة  وتعتقد 

للتنمية« اأن يف و�شع التجارة اأن تكون واحدة من 

اأدوات التنمية العديدة؛ ووفق ذلك ينبغي النظر اإليها )اأي التجارة( باعتبارها و�شيلة لتحقيق التنمية امل�شتدامة ولي�شت غاية 

 ،)MDGs( »لفية ة لتحقيق »اأهداف التنمية االأ اًل للخطط املعدَّ يف حدِّ ذاتها. ف�شيا�شات التجارة يجب اأن تكون جزءاً مكمِّ

املبنية على اأولويات وطنية واإقليمية. وبناًء عليه، يجب اأن ال يكون الهدف، بب�شاطة، حترير التجارة، بل و�شع �شيا�شات 

من احلقوق االجتماعية واالقت�شادية والثقافية للجميع. جتارية توؤ

و�شمن هذا ال�شياق، وا�شلت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« عملها على م�شائل التجارة والعوملة على 

زت على تعزيز مهارات املدافعة من اأجل م�شائل التجارة يف اأو�شاط جمموعات املجتمع املدين  امتداد عام 2007، حيث ركَّ

اأ�شا�شية  ت�شمل وثائق  التنمية والتجارة  العربية. كما عملت »ال�شبكة« على تطوير مواد مكتوبة حول  املنطقة  العاملة يف 

برنامج التجارة والعوملة

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجارية
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وكتيِّبات و�شيغ مدافعة، لتكون اأدوات ترفع من م�شتوى وعي منظمات املجتمع املدين وقدراتها يف هذا املجال. وعرب كل 

ن�شطة ذات العالقة، عملت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« يف اجتاه تعزيز الروابط بني املجتمع املدين  االأ

�شا�شية وتعاونها  �شافة اإىل ذلك، وا�شلت »ال�شبكة« ع�شويتها االأ كادمييني والنقابات و�شنَّاع ال�شيا�شات. وباالإ واخلرباء واالأ

يف م�شائل التجارة مع ال�شبكات العاملية، كـ »�شبكة عاملنا لي�ص للبيع« )Our World is not for Sale( و»النداء العاملي 

 )Third World Network( »اإ�شافة اإىل منظمات دولية اأخرى، كـ »�شبكة العامل الثالث ،)GCAP( »ملكافحة الفقر

.)Asia-Pacific Research Network( »و»�شبكة بحوث اآ�شيا-الهادئ

ن�صطة الرئي�صية يف م�صائل التجارة موجز حول الأ

ثار القت�صادية-الجتماعية لتحرير التجارة يف لبنان ور�صة العمل الوطنية حول الآ

يف 21 ني�شان 2007، مت تنظيم ور�شة عمل حول 

التجارة  لتحرير  االقت�شادية-االجتماعية  ثار  االآ

يف لبنان وهي كانت جزءاً من �شل�شلة ور�ص عمل 

)البحرين،  عربية  بلدان  �شتة  يف  ُعقَدت  وطنية 

لبنان( بني نهاية  ردن،  اليمن، االأ م�رش، املغرب، 

ُعقدت  وقد   .2007 عام  وبداية   2005 عام 

ور�شة العمل املذكورة بالتن�شيق مع االحتاد الوطني 

لبنان؛  يف  وال�شناعة  والزراعة  التجارة  لغرف 

90 �شخ�ص من املجتمع  حيث �شارك فيها نحو 

املعنيني،  وجمعيات  والنقابات  عالم  واالإ املدين 

والوزارات  احلكومية  الوكاالت  عن  ف�شاًل 

وقد  اخلا�ص.  والقطاع  املتحدة  مم  االأ ووكاالت 

اأ�شهمت ور�شة العمل يف خلق دينامية ونقا�ص مثري بني خمتلف امل�شاركني، وال�شيَّما بني ممثِّلي النقابات واحتادات املزارعني 

�شا�ص ل�شجال حمتمل قابل وتن�شيق حول م�شائل التجارة يف امل�شتقبل. ت اإىل و�شع االأ مع احلكومة، واأدَّ

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجارية
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www.annd.org  :»ملزيد من املعلومات حول هذه الور�شة، ُيرجى زيارة موقع »ال�شبكة

دور منظمات املجتمع املدين يف التاأثري على �صنع �صيا�صة التجارة 

مت  طلبًا للرتكيز على تعزيز حمالت املدافعة من اأجل م�شائل التجارة بني منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية، نظَّ

»�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« ور�شة عمل اإقليمية مب�شاركة دولية ت�شدت لدور منظمات املجتمع املدين 

التجارة، وذلك من  التاأثري على �شنع �شيا�شة  يف 

15 حتى17 اآب 2007 يف بريوت.

يف  مبا  م�شاركًا،   52 الور�شة  هذه  ت  �شمَّ وقد 

يف  وخرباء  املدين  املجتمع  من  جمموعات  ذلك 

م�شائل التجارة من املنطقة العربية )م�رش، اليمن، 

الدولية  وال�شبكات  واملنظمات  لبنان(  املغرب، 

العاملة على م�شائل التجارة )من �شوي�رشا وفرن�شا 

وال�شنغال والفيليبني(.

اتَّ�شم االجتماع بكونه اجتماعًا ا�شرتاتيجيًا  وقد 

�شيا�شات  يف  التاأثري  اآليات  حول  ذهني  لع�شٍف 

التجارة، وفر�شة لتبادل التجارب واخلربات بني 

املناطق املختلفة حول ما ينجح وما ال ينجح يف 

حمالت املدافعة يف جمال م�شائل التجارة والتنمية. واإنَّ اأهمية ور�شة العمل هذه تكمن يف حقيقة كونها مت�ص عمل املدافعة 

قليمية والعاملية عن التجارة؛ وكذلك تظهره التحديات التي تواجه على كل م�شتوى والفر�ص املتاحة اأمام املزيد  الوطنية واالإ

من التن�شيق بني امل�شتويات والتعلرُّم بع�شها من بع�ص عرب القطاعات واملناطق وم�شتويات التعبئة.

حزمة اأدوات للمدافعة  Advocacy Module يف جمال �صنع ال�صيا�صة املتعلقة بالتجارة

غرا�ص تعزيز ارتباط منظمات املجتمع املدين يف البلدان العربية بعملية �شنع ال�شيا�شة  واملدافعة يف هذا املجال، عملت  الأ

ز على  »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« على امتداد عام 2007 على تطوير حزمة من اأدوات املدافعة تركِّ

م�شاركة ال�شبكة مع حتالف لبنان لي�ص للبيع يف معر�ص حول منظمة التجارة العاملية
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ز على خ�شائ�ص املجتمع املدين والتحديات التي يواجهها  اأداة مدافعة تركِّ ال�شيا�شات التجارية. ت�شكل هذه ال�شيغة اأواًل 

يف املنطقة العربية. وهي تدعم منظمات املجتمع املدين يف ال�رشوع بتفعيل حمالت مدافعة و�شياغتها يف املنطقة العربية، 

ف�شاًل عن  الوعي  لرفع م�شتوى  اأداة  بها  ُيعنى  اأنها �شيغة  ا�شتخدامها يف قطاعات خمتلفة. كما  املمكن  بحيث يكون من 

الت�شبيك وبناء التحالفات.

همية يف اجتاه تعزيز فهم  دوات باعتبارها م�شاهمة بالغة االأ ف�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية تفهم مثل هذه االأ

كيفية اإمكان ا�شتخدام منظمات املجتمع املدين اأدوات املدافعة من اأجل �شنِّ احلمالت وبذل ال�شغط يف ما يتعلق مبختلف 

فكار نف�شها �شمن البلدان العربية. م�شائل ال�شيا�شة، وبغية تي�شري بناء التحالفات بني املنظمات التي تعتنق االأ

�شيتم اإ�شدار هذه احلزمة خالل عام 2008.
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تعزيز اخلربات والت�صال حول م�صائل التجارة يف اأو�صاط املجتمع املدين يف املنطقة العربية

املدين  املجتمع  منظمات  ن�شاط  تعزيز  على  للتنمية«  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  »�شبكة  زت  ركَّ  2007 عام  خالل 

اأنتجت »ال�شبكة« مطبوعتني رئي�شيتني  يف املنطقة العربية فيما يتعلق بالعملية املتَّ�شلة بال�شيا�شات التجارية والتنمية. وقد 

هما: )1( ملخ�ص تنفيذي للتقرير الناجم من ور�شة عمل ُعقدت حول اتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربية )كانون 

ول/ دي�شمرب 2006(؛ و)2( اإ�شدار �شامل حمل عنوان: »املنطقة العربية و�شيا�شات حترير التجارة: نظرة يف التداعيات  االأ

ْتُه »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« خالل م�رشوع  �شَ مر الذي ُبنَي على العمل الذي اأنتجته وُفوِّ القطاعية«؛ االأ

ثار االقت�شادية-االجتماعية ل�شيا�شات حترير التجارة على املنطقة العربية. امتد على مدى �شنتني وتعر�ص لالآ

و�شاع يف ما يتعلق ب�شيا�شات التجارة يف املنطقة، مبا يف  اإ�شافة لذلك، اأ�شدرت »ال�شبكة« عدة بيانات تناولت فيها االأ

وروبي املعنونة:  ذلك بيان حول و�شع ملف ان�شمام لبنان اإىل »منظمة التجارة العاملية«، وبيان تعليقي على ورقة االحتاد االأ

نحو جمتمع اجلوار  باعتبارها م�شاراً  العميقة  التجارة احلرة  اتفاقيات  – �شل�شلة من   )ENP( »رشاكة اجلوار االقت�شادي�«

وروبية »Euro-Step« اإىل الربملان  رت عرب املنظمة االأ خة يف 13 ني�شان/ اإبريل 2007، ُمرِّ رَّ دة موؤ االقت�شادي« )م�شوَّ

وروبي(. االأ

www.annd.org :ميكنكم االطالع على هذه املواد على العنوان التايل
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برنامج التنمية

التنمية  ات  �رشِّ موؤ لتح�شني  همية  االأ بالغة  فم�شاركتها  التنموية.  العملية  اأ�شا�شي يف  بدوٍر  املدين  املجتمع  منظمات  ت�شطلع 

ن�شان ولياتها جلهة الوفاء بالتزاماتها وم�شاهمتها يف اإحقاق حقوق االإ الب�رشية، ولو�شع احلكومات اأمام م�شوؤ

دوات مدافعة  لفية )MDGs( باعتبارها اأ هداف التنمية الأ إىل اأ ويف هذا ال�شدد، تنظر »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« ا

 .2015 هداف املذكورة بحلول عام  نَّ كلَّ البلدان العربية ملتزمة حتقيق الأ اأ ما  جل تغيري ال�شيا�شة، ول�شيَّ ملنظمات املجتمع املدين من اأ

، و�سيلة لتعزيز ال�رشاكة بني كلٍّ من احلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين، على  ي�ساً لفية، اأ هداف التنمية الأ ل اأ كما متثِّ

�سا�ص تن�سيق اجلهود وتبادل املعلومات. اأ

هذا، وتعمل »�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« على رفع م�ستوى وعي منظمات املجتمع املدين حيال كيفية 

ال�سيا�سات القت�سادية-الجتماعية  هداف يف  املتعلقة بدمج الأ املدافعة والن�رشة  داة فعالة حلمالت  اأ هداف  جعل هذه الأ

�س�سات املجتمع املدين، كما تعمل  الوطنية. ويف هذا ال�سياق، ت�ستثمر »ال�سبكة« اجلهود لتعزيز بناء حتالفات وطنية بني موؤ

لفية والعمليات التنموية. هداف التنمية الأ على تفعيل امل�ساركة العربية يف عمليات التعبئة العاملية املتعلقة باأ

ن�صطة الرئي�صية املتعلقة مب�صائل التنمية موجز حول الأ

لفية �صيغة بناء القدرات يف ما يتعلق باأهداف التنمية الأ

 )CAWTAR( عملت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« بال�رشاكة مع مركز تدريب وبحوث املراأة العربية

منائي« )UNDP( لو�شع حزمة لبناء القدرات capacity building module تتعلق بعمل  مم املتحدة االإ و »برنامج االأ

لفية للتنمية وي�شكل فائدة عملية بالن�شبة لعملهم يف جمال  عالمية املتعلق باأهداف االأ منظمات املجتمع املدين والو�شائل االإ

لفية يف املنطقة العربية.. اعتمدت عملية تطوير احلزمة على برنامج لبناء القدرات  تنظيم احلمالت حول اأهداف التنمية االأ
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امل�رشوع  يف  ال�رشكاء  نظمها  اإقليمية  عمل  ور�شة  خالل  ا�شتعر�ص 

وذلك ما بني 15 و21 دي�شمرب 2007 يف الرباط، املغرب.  

احلزمة عبارة عن وثيقة �شهلة الفهم واملنال بالن�شبة اإىل م�شتخِدمها، 

وتتكون من �شتة وحدات:

1 - عر�ص ملفهوم التنمية الب�رشية

لفية: كيف وملاذا؟ 2 - اأهداف االأ

لفية للتنمية 3 - دورة بلورة ال�شيا�شات املتعلقة باأهداف االأ

لفية ح�شاءات ونظام الر�شد يف خدمة اأهداف االأ 4 - االإ

لفية 5 - دور منظمات املجتمع املدين يف اجناز اأهداف االأ

التنموية وو�شائل  املنظمات  بني  فعالة  �رشاكة  اجل  من   - 6
عالم االإ

قليمية  �شيتم اإ�شدار احلزمة وا�شتعرا�شها يف عدد من ور�ص العمل االإ

خالل العام 2008.

لفية للتنمية من وجهة نظر املجتمع املدين اأهداف الأ

لفية للتنمية منذ ثالث �شنوات، تقوم  هداف االأ ا�شتنادا اإىل اخلربات و العرب التي اكت�شبتها من خالل متابعتها لعملية حتقيق االأ

ل التقرير فر�شة لـمراجعة تقدم املنطقة العربية  لفية. ي�شكِّ ال�شبكة العربية باإعداد تقرير اإقليمي موازي حول اأهداف التنمية االأ

�ش�شات  لفية من وجهة نظر املجتمع املدين، وبالتايل ي�شكل اأداة مدافعة ت�شتخدمها موؤ يف ما يتعلق بتنفيذ باأهداف التنمية االأ

املجتمع املدين للمطالبة ب�شيا�شات اجتماعية مالئمة.

�ش�شات املجتمع املدين املعنيَّة بال�شيا�شات التنموية يف املنطقة.  ُد لهذا التقرير اأن ي�شبح مرجعًا ل�شنَّاع ال�شيا�شة وموؤ وُيق�شَ

غالف حزمة بناء القدرات
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نا�شطني من  ا�شت�شارة  �شيتم  امل�رشوع حيث  اإعداد وكتابة وتنفيذ  الت�شاركية يف  العملية  للتقرير يف  امل�شافة  القيمة  وتكمن 

املجتمع املدين ب�شكل م�شتمر. 

�شالح التنموي يف املنطقة العربية وهي: )1( م�شائل  و يركز التقرير على ثالثة حماور متقاطعة ت�شكل اأولية يف عملية االإ

لفية للتنمية يف  اجُلُنو�شة، )2( �رشاكات التنمية ومتويل التنمية �شمن املنطقة العربية  و)3( ر�شد ومراقبة ت�شمني اأهداف االأ

جندة الوطنية العامة. ال�شيا�شيات العامة واإدماجها يف االأ

العربية وهي: ال�شحة والتعليم  اأولويات للمعاجلة يف املنطقة  التقرير درا�شات حالة حول موا�شيع تنموية تعترب  �شيت�شمن 

والتغري املناخي.

�شيتم العمل على اإ�شدار التقرير مع نهاية �شنة 2008. 

امل�رشوع الوطني النموذجي: »التنمية يف لبنان؛ الق�صاء على الفقر وامل�صاواة اجلنو�صية وم�صاركة ال�صباب: دور املنظمات غري احلكومية 

خرين« واملجتمع املدين واأ�صحاب ال�صاأن الآ

خالل عام 2007 تابعت »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« تنفيذ امل�رشوع الت�شاركي مع »اأوك�شفام-كيبيك«/ 

ز اأواًل على  منائي. والربنامج هذا الذي بداأ يف عام 2005 ركَّ مم املتحدة االإ ال�شندوق الكندي للتنمية االجتماعية وبرنامج االأ

تعزيز التعاون وال�رشاكة بني احلكومة واملجتمع املدين حول �شيا�شات التنمية وتطوير اخل�شائ�ص التي ت�شم اإ�شرتاتيجية وطنية 

للق�شاء على الفقر ولتحقيق امل�شاواة اجلنو�شية وامل�شاركة ال�شبابية من منظور املجتمع املدين. وقد اأعيد النظر يف الربنامج 

على �شوء تداعيات احلرب التي �شنَّتها اإ�رشائيل على لبنان خالل �شهر متوز )يوليو( 2006؛ حيث اأعيد النظر يف اأهداف 

هداف الرئي�شية للخطة املعاد النظر فيها اإىل تعزيز امل�شاركة  �شلية لتالئم الو�شع والتحديات الناجمة. وترمي االأ امل�رشوع االأ

�شالحية ال�شاملة يف لبنان �شمن اإطار عمل  عمار واجلهود االإ حياء واالإ النا�شطة للمجتمع املدين يف اإعادة التاأهيل واإعادة االإ

ية بعيدة املدى حلاجات التنمية يف البلد. روؤ

م �رشكاء الربنامج الن�شاطات التالية: وخالل عام 2007، نظَّ

حياء والتنمية يف  متراً يف 16-17 كانون الثاين/ يناير 2007 حول م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف اإعادة االإ - موؤ

ولويات القطاعية خالل فرتة ما بعد احلرب لبنان بالرتكيز على احلاجات واالأ

- عملية ت�شاور اإقليمية )يف �شبع مناطق يف لبنان( حول اأولويات التنمية يف كل منطقة
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قليمية باإ�شرتاتيجية  نعا�ص والتنمية و التي تربط احلاجات االإ متر وطني تناول اإ�شرتاتيجية بعيدة املدى ت�شتهدف االإ - موؤ

التنمية الوطنية )3-4 متوز/ يوليو 2007(

جل. - عملية بناء قدرات تركز على تقوية قدرات املجموعات املحلية من اأجل تنمية طويلة االأ

ول،  متر االأ عوا على النحو التايل: 257 م�شاركًا يف املوؤ جمال، فقد �شارك يف اأن�شطة امل�رشوع اأكرث من 1400 م�شارك توزَّ باالإ

متر الثاين، و20 م�شاركًا كمعدل  و40 م�شاركًا مبعدل و�شطي يف عمليات الت�شاور يف املناطق ال�شبع، و150 م�شاركًا يف املوؤ

�ش�شات املجتمع املدين التي تعمل على  قليمية. و�شمل امل�شاركون موؤ �شت لبناء القدرات االإ و�شطي يف اجلل�شات التي ُخ�شِّ

مم املتحدة،  ال�شعيدين الوطني واملحلي، ف�شاًل عن ممثلني لل�شفارات والوكاالت وال�شناديق الدولية، مبا يف ذلك وكاالت االأ

اإ�شافة اإىل ممثلني عن خمتلف الوزارات والبلديات.

وراق والوثائق والبيانات املهمة حول الفقر وعملية التنمية يف لبنان، ومنها: اأتاح الربنامج تطوير عدد من االأ

للُمَجتَمعات  �شا�شية  االأ التحتية  البنية  تاأثرت جراء احلرب: : )1(  تنموية  �شتة قطاعات  تناولت  اأوراق حتليلية  - �شت 

املحلية، مبا يف ذلك املياه وال�رشف ال�شحي؛ )2( االحوال املعي�شية/من جانب التنمية االقت�شادية )با�شتثناء التنمية 

�شا�شية/مع الرتكيز على  الزراعية(؛ )3( االحوال املعي�شية/من جانب التنمية الزراعية؛ )4( اخلدمات االجتماعية االأ

�شة، وامل�شاعدة املُ�ْشَداة  قطاعي التعليم وال�شحة؛ )5( االندماج االجتماعي وامل�شاحلة، املجموعات ال�شعيفة املعرَّ

لغام؛ )6( التخطيط املُُدين )احل�رشي( والبيئة.  يف عملية اإزالة االأ

- �شبع اأوراق مناطقية حول ظروف التنمية وحاجاتها يف كلٍّ من مرجعيون-حا�شبيا والنبطية و�شور وعكار وبعلبك-

�شاءات الرئي�شية التي اأثارتها النقا�شات �شمن عملية امل�رشوع، تلك التي عاجلت دور منظمات التنمية واملنظمات  من االإ

كرب منها بعد متوز )يوليو( 2006 للم�شاركة يف عملية اإعادة التاأهيل.  جنبية، يف لبنان والتي و�شل العدد االأ املانحة االأ

ة اأهمية بالغة يف ت�شامن هذه املجموعات مع ال�شعب اللبناين واملجتمع املدين. بيد اأنَّ انعزال عملها عن اأولويات  وثمَّ

املجتمعات واملنظمات املحلية وتوجهها القائم على اأجندة مو�شوعة م�شبقًا �شبَّبا تهمي�ص العديد من املناطق اللبنانية 

التي تاأثَّرت بالعدوان والتق�شري يف تقدمي اخلدمات فيها، وهي التي اعُتربت، اأي�شًا، من بني اأفقر املناطق وفق البيانات 

مر  نفاق غري الكايف ونق�ص ا�شتخدام املوارد، االأ وامل�شوح الوطنية. كما جنم عن ذلك اأي�شًا حاالت من التكرار واالإ

الذي كان ميكن جتنرُّبه من خالل اعتماد عمليات ت�شاركية اأكرث �شفافية على م�شتويي التخطيط والتنفيذ.
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الهرمل وبنت جبيل وال�شاحية. 

قليمية  االإ القدرات  ببناء  املتعلقة  العمل  امل�شتديرة وور�ص  والطاوالت  الوطنية  مترات  املوؤ تقارير حول خمرجات كل   -

ذة والتو�شيات امللمو�شة. ومطبوعة نهائية ت�شمرُّ كلَّ املُخَرجات الناجمة عن العملية املنفَّ

www.annd.org :وراق والتقارير متوفرة على موقع ال�شبكة كل هذه االأ

»النداء العاملي ملكافحة الفقر« يف املنطقة العربية

كرث  النداء العاملي ملكافحة الفقر هو حترك عاملي الأ

العامل تدعو  اأنحاء  1500 منظمة من خمتلف  من 

العمل  حيال  بالتزامها  التم�شك  اإىل  حكوماتها 

املنظمات  �شبكة  تقوم  الفقر.  على  الق�شاء  على 

عام  منذ  طوعا  للتنمية«  احلكومية  غري  العربية 

ل"النداء  قليمية  االإ ال�شكرتارية  بدور   2005
العربية. ترى  املنطقة  الفقر« يف  العاملي ملكافحة 

ملكافحة  العاملي  »النداء  ر�شائل  يف  »ال�شبكة« 

التعبوية  للعمليات  ُم�شافة  قيمة  واآلياته  الفقر« 

التي يقوم بها املجتمع املدين يف البلدان العربية.

حتالفات  قيام  يف  »ال�شبكة«  اأ�شهمت  وقد 

ون�شاطات حملة »النداء العاملي ملكافحة الفقر« 

يف  مبا  العربية،  البلدان  من  العديد  يف  ودعمتها 

ردن واملغرب واجلزائر وتون�ص.  مارات العربية املتحدة وال�شودان واليمن واالأ ذلك فل�شطني واالإ

وخالل عام 2007 �شاركت »ال�شبكة« يف النقا�شات التي اأثريت حول م�شتقبل »النداء العاملي ملكافحة الفقر«، باعتباره 

حركة وبنية عاملية. كما �شاركت »ال�شبكة« بن�شاط يف حمالت التعبئة العاملية التي نظمها »النداء العاملي ملكافحة الفقر« يف 

لفية خالل عام 2007.  �شوء قمة »جمموعة الثماين« التي انعقدت يف اأملانيا، وكذلك يف عملية مراجعة اأهداف التنمية االأ

ن�شاط التحالف العربي للنداء العاملي ملكافحة الفقر
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وقد اأطلقت »ال�شبكة« بيانًا يف �شوء املناق�شات التي اأثريت يف قمة »جمموعة الثماين« لعام 2007، حيث ناق�شت: )1( 

�شالح، )2( تغريرُّ املناخ، )3( م�شائل التجارة، )4( امل�شاعدات والديون. )الرجاء زيارة موقع النداء  عملية الدمقرطة واالإ

للتنمية مع  العربية غري احلكومية  املنظمات  ال�شبكة  البيان(. وعملت  www،gcaparabregion.net لالطالع على 
لفية التنمية وال�شيا�شات التنموية، وذلك  عدة جمموعات اإعالمية يف املنطقة العربية بهدف تعزيز النقا�شات حول اأهداف االأ

العاملي  »النداء  ال�شاأن وممثلني عن حتالفات  بهذا  املخت�شني  من  ا�شت�شافت عدداً  التي  التلفزيونية  احللقات  �شل�شلة من  عرب 

ملكافحة الفقر« يف املنطقة العربية.

خالل 2007، �شارك اأكرث من 2،546،885 �شخ�ص من 5 بلدان عربية )لبنان، فل�شطني، اجلزائر، اليمن، م�رش( يف �شياق 

حملة الوقوف اجلماعي �شد الفقر. وقد اُأجِرَيت عدة اأن�شطة اأخرى يف �شياق حمالت التعبئة لعام 2007  ومنها: 

- قيام حتالف »النداء العاملي ملكافحة الفقر« اليمني بت�شكَيل وفوداً عديدة من ممثلي املجتمع املدين للقاء القادة ال�شيا�شيني، 

حيث نقلت اإليهم همومها وقلقها.

نة www.algeriegcap.blogspot.com حتتوي على  - اإن�شاء حتالف »النداء العاملي ملكافحة الفقر« اجلزائري ملدوَّ

لفية ومكافحة الفقر يف اجلزائر. ن�شطة املا�شية واملخططة يف ما يتعلق بالتعبئة حول اأهداف التنمية االأ كل االأ

ن حتالف »النداء العاملي ملكافحة الفقر« الفل�شطيني من اإ�رشاك نحو مليون طفل فل�شطيني، يف ال�شفة الغربية وقطاع  - متكَّ

ول )اأكتوبر( يوم العمل الدويل �شد الفقر. غزة، يف يوم 17 ت�رشين االأ
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امل�رشوع: كل امل�شاريع

العملة: دوالر اأمريكي

اأ. م�صاريف عام 2007:

امل�صاريف الفعلية ال�رشح

70.344.00امل�شاريف االدارية

49.945.00الت�شبيك

18.370.00املعلوماتية واالت�شال

212.270.00برنامج التنمية

56،979.00برنامج العوملة والتجارة

68.824.00برنامج الدميقراطية

19.546.00املنتدى االجتماعي العاملي

16.700.00ن�شاطات خا�شة باحلملة العاملية ملكافحة الفقر

8.072.00الت�شامن

521.050.00جمموع م�صاريف عام 2007

التقرير املايل للفرتة بني 2007/1/1 و 2007/12/31
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ب- اإيرادات عام 2007:

املداخيل الفعلية ال�رشح

137.172.10ر�صيد مدّور من العام 2006

مداخيل 2007:

18.030.00امل�شاعدات ال�شعبية الرنوجية

142.500.00اأوك�شفام - كيبيك

74.845.33اأوك�شفام - ت�شامن

44.970.00اأوك�شفام - انكلرتا

مم املتحدة للتنمية 14.495.00برنامج االأ

مم املتحدة للدميوقراطية 96.390.00�شندوق االأ

113.818.82اأك�شن اإيد

35.376.74مداخيل اأخرى

469.034.86جمموع مداخيل عام 2007

606.206.96مداخيل عام 2007

85.156.96الر�صيد يف 2007/12/31 


