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ثرة يف ال�شيا�شات العامة  يا ال�شبكة بقيام جمتمعات مدنية فاعلة ومنتجة ودميقراطية يف املنطقة العربية، لتكون موؤ تتحدد روؤ

وحرياتهم  فراد  االأ كرامة  ُت�شان  املجتمعات  هذه  ويف  معها.  ومتفاعلة  خرى  االأ واملجتمعات  الثقافات  على  ومنفتحة 

�ش�شات، وحيث يعمها  وحقوقهم ال�شيا�شية واملدنية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية، يف اإطار �شيادة القانون ودولة املوؤ

من واال�شتقرار. ال�شالم واالأ

املهمة:

�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية هي �شبكة مدنية دميقراطية م�شتقلة، تهدف اإىل تقوية املجتمع املدين ومتكينه 

ال�شغط والتاأثري  العربية، وذلك من خالل  البلدان  امل�شتدامة يف  ن�شان والتنمية  االإ الدميقراطية واحرتام حقوق  قيم  وتعزيز 

قليمية والوطنية يف جماالت التنمية والتجارة الدولية والدميقراطية، مبا ين�شجم مع ال�رشعة الدولية حلقوق  يف ال�شيا�شات االإ

�ش�شات وتر�شيخ قيم احلوار العقالين  ن�شان وحرية الفرد وكرامته وحق ال�شعوب يف تقرير م�شريها و�شيادة القانون واملوؤ االإ

اأولويات  املنطقة وحتقيق  األتعددي يف  الرتاث احل�شاري والثقايف  العادل واملحافظة على  الرثوة  التعددية وتوزيع  واحرتام 

املجتمعات املحلية التنموية.

الر�ؤيا:
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عزيزي)تي( القارئ )ة(،

حتية حمبة واأخوة،

مرتابطة  عملية  وال�شيا�شي، وهي  والثقايف  االجتماعي  العمل  غاية  التنمية هي  اأن  اعتبار  على  االجتماعي  الفكر  ا�شتقر  لقد 

ومت�شارطة اإىل حد كبري؛ فال ميكن ان نفكر يف تنمية اقت�شادية دون تنمية �شيا�شية وتنمية علمية وتربوية.

�ش�شات واأفراد يعون  وهي ال تتم مبجرد قرار وال تتم يف فراغ اأي�شًا. فالتنمية تفاعلية تربوية حيوية ال بد لها من اأطر قانونية وموؤ

�رشورتها.

جرائية تدفع نحو تق�شيم التنمية اإىل اأبواب خمتلفة مثل التنمية االقت�شادية والتنمية ال�شيا�شية وتنمية  واإذا كانت ال�رشورات االإ

�شا�ص بكل تق�شيماتها هي عملية واحدة ومتكاملة  املراأة.......الخ، فاإن ذلك ال مينع وال يلغي اأبداً حقيقة اأن التنمية يف االأ

ن�شان املواطن. ن�شان املواطن وو�شيلتها هي االإ هدفها االإ

كبرياً يف  وتو�شيعًا  ومفاعيلها،  التنمية  ملفهوم  كبريان  وتر�شيخًا  تو�شيعًا  الع�رشين  القرن  نهايات  خرية  االأ العقود  �شهدت  وقد 

اإىل جانب  النظري-  ال�شعيد  –ولو على  الثالث و�رشيكًا  بالقطاع  الذي بات يعرف  التنموي  مفهوم املجتمع املدين ودوره 

احلكومات والقطاع اخلا�ص، كما قدمت مفهومًا اإجرائيًا للمجتمع املدين.

ومما ال �شك فيه اأن �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية - والتي ت�شم يف ع�شويتها عدد وا�شع ومتميز من منظمات 

املجتمع املدين احلقوقية والتنموية والفكرية والتقافية- قدمت مقاربة واقعية وهامة جداً على �شعيد تعظيم دور املجتمع املدين 

يف املنطقة العربية واإثراء عملية التنمية.

فراد،  اإن ال�شبكة وهي ت�شري بخطى موزونة وواثقة على �شعيد اإحداث فرق وتاأثري وتغيري وا�شح وملمو�ص يف حت�شني حياة االأ

املجتمع  املتغريات، و�شعت  املواكبة لكل  املتطورة دومًا يف �شوء احلاجات  يا وحتديد لال�شرتاتيجيات  للروؤ وذلك بو�شوح 

املدين على خارطة احل�شور العربي والدويل.

كلمة من املكتب التن�شيقي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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كرث اأهمية وح�شا�شية مثل التنمية باأبعادها املختلفة �شمن برامج دائمة، وملف التجارة احلرة،  حيث فتحت ال�شبكة امللفات االأ

ال�شبكة جت�شد يف  باتت  كما  لفية.  االأ واأهداف  والفقر،  واالجتماعي،  االقت�شادي  �شالح  واالإ الدميقراطي،  التحول  وملف 

لفية التنموية والعمل على حتقيقها يف البلدان العربية من خالل  هداف االأ م�شار عملها مبداأ ال�رشاكة من اأجل التنمية يف تبنيها الأ

�شافة اإىل اأن ال�شبكة باتت تلعب دوراً مهمًا وحيويًا يف التحول ال�شيا�شي واالجتماعي واالاقت�شادي يف البلدان  اأع�شائها. باالإ

العربية.

و ، ال بد لنا ان 

يف هذا االطار، تبقى ق�شية املراأة ق�شية تنموية اأ�شا�شية، بل هي اأحد اأهم حتديات التنمية يف البلدان العربية؛ حيث ربطت كل  

ن�شانية يف الوطن العربي حالة عدم النهو�ص يف البلدان العربية بحالة نهو�ص املراأة. كما اأن اهداف االلفية-  تقارير التنمية االإ

التي تبنتها ال�شبكة- جعلت مو�شوع املراأة واحدة من اهم اهدافها. لكن، مع كل الزخم يف دور ال�شبكة، ال بد اال�شارة اىل اننا 

نرى من االهمية ان يتم ايالء ق�شايا املراأة والعدالة اجلندرية اهتماما اعلى من ال�شبكة، والعمل على ت�شمني ا�شرتاتيجية ال�شبكة 

وخططها برامج او م�شاريع قادمة تفتح هذا امللف ب�شكل م�شتقل وتعالج حمدداته ب�شكل يتنا�شب مع هذا التحدي التنموي.

واأقول ذلك لي�ص من باب التع�شب اجلن�شي اأو من باب الرتف الفكري، واإمنا من باب �رشورة اإن�شانية وحقوقية ملحة ملعاجلة 

اختالالت مريعة تاريخية تراكمت عرب حقب زمنية من الت�شوهات االجتماعية وال�شيا�شية.

طار الهام والذي نتفاعل من خالله ونت�شارك اخلربات، ناأمل ان ن�شتمر يف التوا�شل والت�شبيك  واإننا كاأع�شاء يف ال�شبكة، هذا االإ

�شالح  االإ ندفع يف مو�شوع  اأن  فيه:  بداأنا  ما  نثمر كل  ان  اأجل  وامل�شتقبليني- من  احلاليني  املختلفني-  والعمل مع �رشكائنا 

�شالح االقت�شادي الذي يجعل لنا دوراً يف املعادلة العاملية  والتحديث واأن ن�شعى له بكل ما اوتينا من اإمكانات، واأن نر�شخ االإ

ويحول دون ان نكون �شوقًا لفائ�ص �شلع الدول ال�شناعية.

حلاق والتبعية، ونحن مع االزدهار االقت�شادي وت�شجيع اال�شتثمار، لكن ب�رشط توزيع املكا�شب  نحن مع االنفتاح لكننا �شد االإ

العامل والتعاون وال�رشاكة ولكننا ل�شنا مع ان نكون اداة  اأفراد املجتمع، ونحن مع االنفتاح على  توزيعًا عاداًل ي�شمل جميع 

من وال�شالم. رباح على ح�شاب ال�شعوب والبيئة العاملية واالأ ووقوداً لتحقق قوى راأ�ص املال اأق�شى االأ

املكتب  ع�شاء  التن�شيقي، و�شكر خا�ص الأ العامة واملكتب  الهيئة  العربية يف  ال�شبكة  اأع�شاء  اإىل  والتقدير  ال�شكر  كل  واأخرياً 

التنفيذي الذين يبذلون جهوداً ا�شتثنائية من اجل االرتقاء بعمل ال�شبكة ليبقى دائمًا مرتاكمًا منجزاً.

ردنية  رئي�شة احتاد املراأة االأ

 اآمنه الزعبي
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انطوى العام 2008 على احداث لها تاأثريها على بلدان املنطقة العربية، ابرز هذه االحداث هي االزمات العاملية املتعددة 

ي�شعرون  املنطقة  �شكان  وبداأ  هذا  احلراري”.  واالنحبا�ص  الغذائية  املواد  ا�شعار  وارتفاع  واملاليًة  “االقت�شادية   االبعاد، 

بتداعياتها ليوقنوا بانهم لي�شوا مبناأى عنها، مما ي�شتدعي العمل حت�شبا ملواجهة حتدياتها قبل فوات االوان.

بقتل وجرح  ت�شبب  والذي  الفل�شطيني  ال�شعب  ا�رشائيلي �شد  افظع عدوان  املا�شي  العام  نهاية  قبيل  املنطقة  عا�شت  كما 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  تداعياته  زالت  ال  �شديد،  دمار  عنه  ونتج  املدنيني  من  العظمى  غالبيتهم  ال�شحايا  اآالف  وتهجري 

واالجتماعية تتفاقم حتى االن.

اإن التطورات التي �شهدتها املنطقة تتاأثر فيها اهداف وبرامج منظمات املجتمع املدين عمومًا مبا يف ذلك �شبكة املنظمات 

ثر  وتوؤ املجتمع،  يف  حاجة  االكرث  ال�رشائح  رئي�شي،  وب�شكل  �شتطال،  انعكا�شاتها  ان  اذ  للتنمية.  احلكومية  غري  العربية 

باأو�شاعهم املعي�شية. هذا وتقرتح الدرا�شات �رشورة اعادة النظر بالعالقات الدولية ال�شيما بدور واآليات عمل املنظمات 

املالية الدولية. وا�شار التقرير الذي �شدر عن الهيئة املكلفة من قبل رئي�ص اجلمعية العمومية لالمم املتحدة االعداد القرتاحات 

حول معاجلة االزمة املالية واالقت�شادية العاملية واىل �رشورة اعادة النظر باحلاكمية العاملية وباالتفاقيات الدولية ال�شيما تلك 

املتعلقة بالتبادل التجاري. 

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، �شهدت ال�شبكة عامًا حافاًل بالن�شاطات الهامة التي متحورت حول حت�شني احلقوق 

بناء وتطوير قدرات  اىل  ال�شبكة  برامج ون�شاطات  التنمية. وتهدف  �رشات  االقت�شادية واالجتماعية من خالل حت�شني موؤ

منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية، ذلك ان مواجهة التحديات الناجمة عن االزمات التي تع�شف بالعامل ال تتم 

اال من خالل تعزيز املواطنة وامل�شاركة املواطنية، وهذا يتطلب بدوره قيام انظمة دميقراطية حترتم احلريات العامة واخلا�شة 

وحقوق االن�شان. وبالتايل فان هدف ال�شبكة يرمي اىل دعم وحتفيز وتطوير قدرات املجتمع املدين للدفاع عن احلقوق 

االقت�شادية واالجتماعية وهو يحتل االولوية بالن�شبة مل�شتقبل املنطقة و�شعوبها، كما وانه ي�شكل الرد املبا�رش على تداعيات 

تقدمي املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية



�

االزمات وامكانية مواجهتها.

التنمية كحق  لقد اختارت ال�شبكة الرتكيز على احلقوق االقت�شادية واالجتماعية انطالقا من اقرارها باهمية تناول ق�شية 

من حقوق االن�شان. وانطالقًا من قناعتها الرا�شخة بالعالقة الوثيقة بني احلقوق االقت�شادية واالجتماعية واتفاقيات التجارة 

املنطقة يف املجالني االقت�شادي واالجتماعي مبتطلبات االندماج يف  ال�شبكة اال�شالحات يف معظم دول  احلرة، ربطت 

النظام العاملي. 

القمة  وكذلك  التنمية  ومتويل  امل�شاعدات  فاعلية  حول  الدوليني  للم�شارين  التح�شري  يف  ال�شبكة  النخراط  وكان 

االقت�شادية  باال�شالحات  املتعلق  البحث  تعميق  يف  دوراً  الكويت  يف  انعقدت  التي  واالجتماعية  واالقت�شادية  التنموية 

واالجتماعية.  

ولتطوير عملها يف هذا االجتاه، �شت�شاهم ال�شبكة يف امل�شتقبل يف بناء وتفعيل احلركات االجتماعية والعمل على توفري موارد 

معرفية وبحثية ت�شاعد هذه احلركات االجتماعية يف عملها اليومي.

بني دفتي هذا التقرير، جتدون بع�شًا من نتائج اجلهد الذي قامت به ال�شبكة، اع�شاءا ومكتبا تنفيذيا، على امل ان يفي بع�شا 

من حقوق من قاموا به.

زياد عبد ال�شمد 

املدير التنفيذي
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ملنظمات  م�شاركة جدية  تفعيل  اطار  للتنمية يف  احلكومية  العربية غري  املنظمات  ل�شبكة  فاعال  دورا   2008 �شنة  �شهدت 

املجتمع املدين من املنطقة العربية يف حمافل ل�شناعة القرار على امل�شتوى االقليمي والدويل. كما �شهدت تو�شع يف عمل 

ال�شبكة البحثي، وذلك نتيجة بناء عالقة فعالة مع عدد من اخلرباء والباحثني النا�شطني �شمن اطر املجتمع املدين يف دول عربية 

خمتلفة. من الفوا�شل اال�شا�شية �شمن �شنة 2008 كان انخراط ال�شبكة يف التح�شري للقمة العربية االقت�شادية واالجتماعية 

والتنموية، والتي ا�شدرت ال�شبكة يف اطاره ن�رشة دورية وزعت على م�شتوى املنطقة العربية.

تعزيز  نت من  �شبكة مدافعة، فتمكَّ للتنمية« بو�شفها  العربية غري احلكومية  املنظمات  رت »�شبكة  2001، تطوَّ فمنذ عام 

م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف جماالت التنمية والتغيري الدميقراطي وال�شيا�شات االجتماعية واالقت�شادية، ف�شاًل عن 

اأ�ش�ص لعملية متابعة جمتمعية  ال�شبكة، وتعمل يف اجتاه تطوير  ال�شياق، عملت  التجارة وتداعياتها. و�شمن هذا  �شيا�شات 

�شالحات واحلقوق االقت�شادية-االجتماعية يف املنطقة العربية، عرب النقا�ص واالختبار والتطوير لعمليات  مدنية م�شتدامة لالإ

الرقابة والتقومي واآلياتهما.

يف  هذا االطار، �شت�شتفيد »ال�شبكة« من الدرو�ص املكت�شبة عرب كل عملها الربناجمي ال�شابق، وخ�شو�شًا تلك التي ت�شري اإىل 

ثِّر يف اطار املدافعة وال�شغط ي�شتلزم بال�رشورة ما يلي: اأنَّ العمل املوؤ

1 . حتليل وبحث قويان يف جمال ال�شيا�شة العامة يقومان على مواد اأ�شيلة ومتوطنة، ولي�ص على مواد غريبة ُمدَخلة على 
املنطقة من خارج، وهو اأمر يقت�شي البناء على حتليل واقع خمتلف املجتمعات املحلية يف املنطقة.

رة يف  ال�شيا�شة، بحيث تكون متجذِّ به املجتمع املدين يف تكوين وجهات نظر بديلة حيال �شنع  2 . دور قوي ي�شطلع 
ولويات واحلاجات املحلية والوطنية. االأ

3 . معاجلة اقت�شاد املعرفة ال�شيا�شي؛ اأي معاجلة م�شاألة من ذا الذي ي�شع اأجندة البحث، ومن ذا الذي ميلك املعرفة، وما 
ثر عليهم. هو نوع املعرفة الذي يبلغ �شناع ال�شيا�شة ويوؤ

مدخل 
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الربامج  2008، وذلك يف اطار  ال�شبكة و�رشكائها خالل  التي نفذتها  الن�شاطات  نبذة مقت�شبة عن  التايل  التقرير  يت�شمن 

الثالث القائمة �شمن عمل ال�شبكة )برنامج التجارة والتنمية، وبرنامج الدميقراطية واال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية، 

باال�شافة اىل برنامج التنمية واهداف االلفية(.
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ا�شتمر العمل �شمن برنامج التجارة والتنمية على بناء قدرات منظمات املجتمع املدين يف جمال مقاربة االجندة التجارية 

واالقت�شادية يف املنطقة باال�شافة اىل تعزيز دور ال�شبكة كم�شدر للمعلومات والتحليل يف مقاربة املفاهيم املتعلقة بالتجارة 

والتنمية يف املنطقة العربية. وقد ت�شمن الن�شاط الذي قامت به ال�شبكة:

- الور�شة االقليمية حول املدافعة وال�شيا�شات التجارية )27-29 �شباط/ فرباير، 2008(: �شارك يف االجتماع اكرث من 25 

م�شارك وم�شاركة من لبنان واالردن وم�رش. وقد ركز االجتماع على بناء القدرات يف جمال املدافعة، مع الرتكيز على 

اأهمية بناء �شبكات، ت�شليط ال�شوء على بع�ص االمثلة من ق�شايا ال�شيا�شة العامة وبع�ص امثلة حمالت املدافعة  يف املنطقة 

ن�شان، واختبار وحدة  العربية، تو�شيح م�شاألة التجارة ك�شيا�شة عامة واأهميتها فيما يتعلق مب�شارات التنمية وحقوق االإ

من ادوات العمل يف جمال تنظيم حمالت املدافعة. وقد مت العمل خالل ال�شنة على تطوير الوحدة امل�شار اليها وا�شدارها 

حتت عنوان »رزمة من ادوات العمل حول املدافعة يف جمال ال�شيا�شة التجارية واآثارها االقت�شادية واالجتماعية«، وهي 

متاحة لكل املنظمات املهتمة مبجال املدافعة وخا�شة فيما يتعلق بق�شايا االتفاقيات التجارية واثارها.

- امل�شاركة يف املنتدى االقليمي حلركة �شحة ال�شعوب )30 مار�ص - 2 ابريل(: الذي انعقد يف القاهرة، حيث نظمت 

العربية؛  املنطقة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  ودور  االقت�شادية  اال�شالحات  االوىل  تناولت  نقا�ص،  جل�شتي  ال�شبكة 

)االنظمة ال�شحية كمثال( والثانية برنامج حترير التجارة، اال�شالحات االقت�شادية، والتنمية يف املنطقة العربية. �شكلت 

هذه امل�شاركة فر�شة لتطوير العالقة مع حركة �شحة ال�شعوب.

متر الوزاري امل�شغر ملنظمة التجارة العاملية يف جينيف )متوز 2008(: حيث عملت  - التحرك يف اطار التح�شريات للموؤ

ن�شان ولي�شت هدًفا يف حد ذاتها«، وقع  ال�شبكة على اعداد بيان حتت عنوان »التجارة و�شيلة لتحقيق ح�شن العي�ص لالإ

عليه 29 منظمة من املنطقة العربية. مت العمل على اي�شال هذه الر�شالة اىل بعثات الدول العربية يف جينيف واىل اجلهات 

االعالمية يف املنطقة. 

برنامج التجارة �التنمية
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منظمة  حول  ال�شنوي  متر  املوؤ يف  امل�شاركة   -

والذي  العربية،  والبلدان  العاملية  التجارة 

يف  االدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  نظمته 

�شوريا بال�رشاكة مع وزارة التجارة واالقت�شاد 

متر،  ال�شورية. وقد قدمت ال�شبكة  خالل املوؤ

احلكومية  اجلهات  من  عدد  ح�رشه  والذي 

العربية  واالحتادات  املتحدة  االمم  ووكاالت 

باال�شافة اىل خرباء حول املوا�شيع املطروحة، 

ورقة حول اال�شالح االقت�شادي، ال�شيا�شات 

�شارك  كما  املدين.  املجتمع  ودور  التجارية، 

ريا�ص  الدكتور  متر  املوؤ يف  ال�شبكة  وفد  مع 

االردن  ورقة حول جتربة  قدم  الذي  خوري 

يف االن�شمام اىل منظمة التجارة العاملية.

حيث  مار�شيليا،  مدينة  يف  عقد  الذي   )2008 اأول  ت�رشين   / )اأكتوبر  االورو-متو�شطي  املدين  املنتدى  يف  امل�شاركة   -

نظمت ال�شبكة بال�رشاكة مع منظمة النهو�ص بامل�شاركة املجتمعية يف م�رش ور�شة عمل حول »ال�شيا�شات االقت�شادية 

املدين  املنتدى  ادارة  بامل�شاركة يف جمل�ص  ال�شبكة  ت�شتمر  الهجرة«.  وروبية واجتاهات  االأ ال�رشاكة  واالجتماعية �شمن 

االورو-متو�شطى.

- كما ت�شمن عمل ال�شبكة يف هذا املجال ا�شتمرار ملتابعة االجندة االقت�شادية واالجتماعية يف لبنان، حيث �شاهمت ال�شبكة 

اىل جانب عدد من املنظمات اللبنانية بتنظيم ن�شاط يلقي ال�شوء على امللف االقت�شادي واالجتماعي للحكومة اللبنانية 

املنتخبة خالل �شيف 2008. كما عملت ال�شبكة خالل العام 2008 على تطوير ال�رشاكة مع املنظمة العربية للتنمية 

�شيا�شات  امل�شرتك حول  متر االقليمي  للموؤ الثالث، وذلك اعداداً  العامل  املتحدة االمنائي و�شبكة  االدارية وبرنامج االمم 

حترير االقت�شاد واثارها على التنمية الب�رشية يف املنطقة العربية. وقد اأ�شدرت ال�شبكة الن�شخة العربية واالجنليزية للتقرير 

االقليمي حول ال�شيا�شات التجارية واثارها القطاعية.

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجارية
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ا�شتمر الرتكيز على مو�شوع اال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة وذلك �شمن ن�شاط اقليمي تناول دور 

�ش�شات االقليمية والدولية يف هذا املجال. وقد ت�شمن الن�شاط الذي قامت به ال�شبكة: املوؤ

- امل�رشوع االقليمي حول اال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة العربية، حيث ا�شتمرت ال�شبكة بتنفيذ امل�رشوع 

وطنية  نقا�ص  ور�ص  نظمت  وقد  للدميقراطّية«.  املتحدة  مم  االأ »�شندوق  مع  بال�رشاكة   2007 العام  خالل  اطلق  الذي 

اقليمية  ور�شة عمل  اىل  باال�شافة  هذا  وم�رش.  ولبنان  والبحرين  واليمن  وال�شودان  االردن  عربية هي  بلدان  �شبعة  يف 

)اكتوبر 2008( جاءت تتويجا للم�رشوع الذي هدف اىل )1( امل�شاهمة يف متكني منظمات املجتمع املدين يف املنطقة 

�شالحات االقت�شادية-االجتماعية من خالل اطالق هذا  ات الدميقراطية واالإ العربية ورفع م�شتوى الوعي حول التغريرُّ

جتماعية وعملية  قت�شادية-االإ �شالحات االإ احلوار )2( ت�شجيع وتفعيل الت�شبيك بني منظمات املجتمع املدين حول االإ

جتماعية يف الكويت )يناير  قت�شادية والتنموية واالإ الدمقرطة )3( تفعيل دور املجتمع املدين يف التح�شري للقمة العربية االإ

2009(. هذا و قد ت�شمن امل�رشوع ا�شدار عدد من االوراق حول اال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية )مذكورة يف 
�ش�شات اقليمية ووطنية  الئحة اال�شدارات(. وقد تخلل فرتة العمل على امل�رشوع م�شار من الت�شبيك والتوا�شل مع موؤ

�ش�شة ع�شام فار�ص يف اجلامعة االمريكية يف بريوت، املركز العربي حلكم القانون، غرف ال�شناعة  مثل اجلامعة العربية، موؤ

�ش�شة كارنغي وغريها. وقد �شهدت هذه الفرتة جهد جدي للتعاون مع جهات  والزراعة والتجارة يف البلدان العربية، موؤ

اعالمية يف بلورة النقا�ص حول املوا�شيع املطروحة باال�شافة اىل عمل لبناء �شبكة من الباحثني املهتمني مبوا�شلة العمل مع 

ال�شبكة على الق�شايا االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة. 

- الربنامج النموذجي حول دور منظمات حقوق االن�شان واثارها، والذي هدف اىل التعمق يف درا�شة مفاهيم وم�شطلحات 

تتعلق بقيا�ص االثر والتقييم التي دخلت اىل اأادبيات حقوق االن�شان منذ زمن لي�ص ببعيد. وتت�شمن الربنامح اعداد ورقة 

بحث حول »برامج حقوق االن�شان واثرها يف تعديل نظام القيم الثقافية يف لبنان بني 1990-2005«، عمل عليها 

بني  ومتدرِّ ومدربني  ن�شان  االإ حقوق  نا�شطي  مع  مقابالت  العمل  هذا  تخلل  اللبنانية.  اجلامعة  من  الباحثني  من  فريق 

برنامج الدميقراطية �اال�شالحات االقت�شادية �االجتماعية
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عمل  ور�شة  اىل  باال�شافة  املجال  هذا  يف 

ات  �رشِّ اإقليمية حاولت النظر يف اأطر تطوير موؤ

)دي�شمرب  ن�شان  االإ حقوق  م�شاريع  اأثر  تقومي 

العام  خالل  الدرا�شة  ن�رش  �شيتم   .)2008
 .2009

اك�شن-ايد  �ش�شة  موؤ مع  العمل  موا�شلة   -

Action Aid: حيث مت العمل على ا�شدار 
االقليمية  �ش�شات  املوؤ دور  حول  ورقتني 

املنطقة،  يف  اال�شالح  عملية  يف  والدولية 

بينما  الدويل  البنك  دور  احداها  تناولت 

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجاريةعاجلت الثانية دور اجلامعة العربية.
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احلكومات  تنفيذ  باجتاه  والدفع  التنموي  امل�شار  ملراقبة  كاداة  للتنمية  االلفية  باهداف  املتعلق  العمل  ال�شبكة يف  ا�شتمرت 

اللتزاماتها. وقد ت�شمن الن�شاط الذي قامت به ال�شبكة:

- الربنامج النموذجي للتنمية يف لبنان: وهو تكملة للربنامج الذي بدء يف العام 2005 بال�رشاكة مع »اأوك�شفام-كيبيك«/ 

ت�شكيل منوذج  املرحلة على  منائي. وقد ركزت هذه  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  االجتماعية  للتنمية  الكندي  ال�شندوق 

للتعاون ما بني البلديات ومنظمات املجتمع املدين العاملة على امل�شتوى املحلي، ودعم عملية اإن�شاء جمال�ص حمليَّة ت�شمرُّ 

منظمات املجتمع املدين وال�شلطات املحليَّة، مبا يرمي اإىل تنفيذ م�رشوعات تنمويَّة منوذجيَّة م�شرتكة تن�شقها هذه املجال�ص 

املحليَّة. نفذ امل�رشوع يف كل من منطقة البقاع ال�شمايل ومنطقة مرجعيون/حا�شبيا يف لبنان. �شدر عن الربنامج مطبوعة 

ياتهما: وجهة نظر املجتمع املدين« وهي تعك�ص خمرجات  حتت عنوان »اأولويَّات التنمية واإعادة التاأهيل يف لبنان وحتدِّ

العمل الذي نفذ بني العام 2005 و2007.  

- االنتهاء من اعداد التقرير االقليمي حول اهداف االلفية للتنمية: والذي يتناول ثالثة حماور متقاطعة: )1( م�شائل اجُلُنو�شة 

لفية للتنمية يف ال�شيا�شات  )2( �رشاكات التنمية ومتويل التنمية �شمن املنطقة العربية و)3( ر�شد ومراقبة ت�شمني اأهداف االأ

جندة الوطنية للتنمية. وقد ت�شمن العمل على التقرير تنظيم جل�شة نقا�ص ملجموعة من اخلرباء  العامة واإدماجها يف االأ

)فرباير 2008( ناق�شت توجهات التقرير وحمتواه وقدمت التو�شيات يف جمال بلورة االفكار اال�شا�شية حتت كل حمور. 

�شيتم ا�شدار الطبعة االوىل من التقرير مع بداية العام 2009.

عالميني حول اهداف االلفية للتنمية بعنوان »التخطيط والعمل  - ا�شدار دليل بناء القدرات ملنظمات املجتمع املدين واالإ

وبرنامج  »كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املراأة  مركز  مع  بال�رشاكة  تنفيذه  مت  والذي  االلفية«؛  اهداف  اجل  من 

ال�شتخدام  والتخطيطية،  والتحليلية  االح�شائية  واملهارات  املعارف  تطوير  اىل  الدليل  يهدف  االمنائي.  املتحدة  االمم 

�شنة  حم�شلة  الدليل  ي�شكل  واملحلي.  والقطاعي  الوطني  امل�شتوى  على  التنموي  والعمل  التخطيط  يف  االلفية  اهداف 

لفية برنامج التنمية �اأهداف االأ
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ون�شف من العمل امل�شرتك بني ال�رشكاء 

الثالث وي�شتند اىل م�شار من العمل مع 

ور�شة  ت�شمن  املدين  املجتمع  منظمات 

عام  نهاية  يف  نظمت  تدريبية  عمل 

وتناولت  )املغرب(،  الرباط  2007 يف 
ملنظمات  االح�شائية  القدرات  تنمية 

باال�شتناد  واالعالميني،  املدين  املجتمع 

اىل املادة التدريبية التي اأنتجتها جمموعة 

برنامج  اطار  يف  للتنمية  املتحدة  االمم 

حول  االح�شائية  القدرات  تنمية 

 Statistical( للتنمية  االلفية  اهداف 

Literacy Program(. و�شارك يف 
ور�شة العمل اآنذاك 36 م�شاركًا من 16 بلداً عربيًا.  مت ا�شدار الدليل على �شكل كتيبات باال�شافة اىل اأقرا�ص مدجمة.  

- بدء العمل على ق�شية التحول املناخي: بدعم من برنامج االمم املتحدة االمنائي، بداأت ال�شبكة بالعمل على تطوير درا�شة 

تتناول ا�شتعرا�ص اثار تغري املناخ يف املنطقة العربية وال�شيا�شة العامة للدول العربية يف هذا املجال، مبا فيها ال�شيا�شات 

الوطنية والتوجهات العامة التي تتخذ من قبل البلدان العربية يف اطار املفاو�شات القائمة على م�شتوى دويل. هذا ويت�شمن 

العمل تنظيم حلقة نقا�ص حول مو�شوع »التغري املناخي؛ االثار على املنطقة العربية ودور ال�شيا�شات احلكومية«. هذا 

متر ال�شحفي الذي نظم  و�شاركت ال�شبكة يف دعم انطالق »التحالف العربي حول التغري املناخي« و�شاركت يف املوؤ

الطالق التحالف.

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجارية
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متر فعالية امل�شاعدات؛ حيث �شاركت ال�شبكة بفعالية يف امل�شار التح�شريي الدويل ملنظمات املجتمع املدين، ونظمت  - موؤ

اجتماع اقليمي حت�شريي يف البحرين �شارك فيه جهات حكومية و�شدر عنه تقرير حتت عنوان »فعالية امل�شاعدات يف 

متر  منطقة متر مبنحنيات م�شريية عدة«. باال�شافة، فقد ن�شقت ال�شبكة م�شاركة وفد من منظمات املجتمع املدين يف املوؤ

رفيع امل�شتوى الذي انعقد يف اكرا- غانا )اأيار 2008 و�شبتمرب 2008(.

- القمة العاملية ملراجعة اهداف االلفية للتنمية؛ تابعت ال�شبكة جمريات القمة من خالل عملها مع النداء العاملي ملكافحة 

الفقر، حيث مت حت�شري ورقة موقف رفعت اىل القمة من خالل ممثلي النداء )�شبتمرب 2008(.

متر مراجعة متويل التنمية؛ حيث �شاركت ال�شبكة �شمن جمموعة عمل دولية يف تنظيم منتدى املجتمع املدين التح�شريي  - موؤ

يف الدوحة- قطر والذي عقد قبل القمة الر�شمية. كما ن�شقت ال�شبكة م�شاركة وفد من منظمات املجتمع املدين من 

متر الر�شمي )نوفمرب 2008(. املنطقة العربية ومن النداء العاملي ملكافحة الفقر يف املوؤ

- امل�شاركة مع الرا�شد االجتماعي؛ حيث تابعت ال�شبكة ع�شويتها الفاعلة يف اطار الرا�شد و�شاركت يف التقرير ال�شنوي 

ن�رشا يف  مقالني  ال�شبكة  اعدت  وقد   .»Rights are the Answer الرد  هي  »احلقوق  عنوان  �شدر حتت  الذي 

التقرير؛ االول تناول اثار �شيا�شات التحرير االقت�شادي على احلقوق االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة العربية والثاين 

حول برنامج اال�شالح االقت�شادي واالجتماعي يف لبنان. وقد �شاركت ال�شبكة يف جل�شتني الطالق التقرير )االوىل 

يف قطر والثانية يف املنتدى االجتماعي العاملي(.

- ا�شتمرار االنخراط يف النداء العاملي ملكافحة الفقر GCAP ؛ حيث انتخبت ال�شبكة اىل ع�شوية املجل�ص الدويل للنداء 

ائتالفات  مع  التن�شيق  جهود  يف  ال�شبكة  ا�شتمرت  كما   .)GCAP Foundation( النداء  �ش�شة  موؤ اداراة  وجمل�ص 

النداء املختلفة يف البلدان العربية وعملت معهم يف عدد من املنا�شبات خالل العام 2008، منها اليوم العاملي للمراأة )8 

متر الدويل حول فعالية امل�شاعدات والقمة العاملية ملراجعة اهداف االلفية  اذار( ويوم ال�شالم العاملي )21 �شبتمرب( واملوؤ

ال�شراكات �امل�شاركات الد�لية لل�شبكة:
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متر مراجعة متويل التنمية والتح�شري للقمة العربية االقت�شادية واالجتماعية والتنموية. وقد نظمت  للتنمية باال�شافة اىل موؤ

االقليمي  االجتماع  ال�شبكة،  الع�شو يف  املنظمة  االردنية وهي  املراأة  احتاد  مع  وبالتعاون   ،2008 �شنة  ال�شبكة خالل 

لالئتالفات الوطنية يف املنطقة العربية املن�شوية يف اطار النداء، حيث مت نقل مهام ال�شكريترييا االقليمية من مركز �شبكة 

املنظمات العربية اىل مركز االئتالف الوطني يف فل�شطني.

�ش�شة  - ت�شمت �رشاكات ال�شبكة كذلك عمل على اطالق التقرير العاملي حول امل�شاءلة )دي�شمرب 2008( بال�رشاكة مع موؤ

بريطانيا حول  اوك�شفام  منظمة  ال�شادر عن  التقرير  واطالق  لندن،  من  تعمل  التي   ONE WORLD TRUST
االمن الغذائي، وذلك يف اطار ازمة ا�شعار الغذاء العاملية )بريوت يف16 ت�رشين االول 2008(، باال�شافة اىل امل�شاركة 

يف االجتماع ال�شنوي ملنظمة �شيفك�ص )حزيران 2008(.

االجتماع االقليمي حول دور املجتمع املدين يف التاأثري على �شنع ال�شيا�شة التجارية
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تقرير حول “فاعلية امل�شاعدات يف منطقة متر مبنحنيات م�شريية: نتائج م�شاورات املجتمع املدين يف املنطقة العربية”1

ياتهما: وجهة نظر املجتمع املدين”2 تقرير حول “اأولويَّات التنمية واإعادة التاأهيل يف لبنان وحتدِّ

3
ورقة حول “ار�شاء الدميقراطية يف املنطقة العربية: مقاربة مقارنة بني املبادرات الدولية واالقليمية )ال�شيا�شية، االقت�شادية واالجتماعية(”- د. 

�شناء ابو �شقرا )لبنان(

ورقة حول “منظمات املجتمع املدين ومع�شلة التحول الدميقراطي يف العامل العربي”- اأ. �شالح الدين اجلور�شي )تون�ص( 4

�شالح بني االطالقات املتكررة واالجنازات املتعرثة”- د. �شفيق �شعيب )لبنان(5 ورقة حول “جامعة الدول العربية؛ م�شاريع االإ

ورقة حول “دور البنك الدويل يف التاأثري ب�شيا�شات احلاكمية يف املنطقة العربية”- د. جاد �شعبان )لبنان(6

قت�شادية واالجتماعية يف البحرين”- اأ.عبد النبي �شلمان واأ.عبدالنبي العكري )البحرين(7 �شالحات االإ ورقة حول “االإ

8
ورقة حول “تهمي�ص اجلذور االقت�شادية واالجتماعية لواقع ال�شلطوية يف م�رش وعالقته بتهمي�ص احلقوق االقت�شادية واالجتماعية على اأجندة 

�شالح امل�رشية”- د. عمرو عبد الرحمن )م�رش( االإ

ردن؛ املظاهر االجتماعية واالقت�شادية”- د. ابت�شام العطيات )االردن(9 ورقة حول “م�شارات اال�شالح يف االأ

�شالح يف لبنان”- د. �شناء اأبو �شقرا )لبنان(10 ورقة حول “مبادرات االإ

�شالح االقت�شادي واالجتماعي يف ال�شـودان”- د. مرت�شي الغايل )ال�شودان(11 ية حول االإ ورقة حول “روؤ

�شالحات الدميقراطية يف اليمن؛ براجماتية االنتقال ومعوقات التحول” - د. عبد الباقي �شم�شان )اليمن(12 ورقة حول “االإ

�شالحات االجتماعية واالقت�شادية يف اململكة املغربية”- د. حممد �شعيد �شعدي )املغرب(13 ورقة حول “املجتمع املدين واالإ

14
ورقة بحث حول “احلقوق االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة العربية: اطاللة اولية على املبادرات الدولية واالقليمية”

اأ. �شالح الدين اجلر�شي )تون�ص(

تقرير حول �شيا�شات حترير التجارة واثارها القطاعية15

دليل تدريبي ملنظمات املجتمع املدين واالعالميني يف البلدان العربية “التخطيط والعمل من اجل اهداف االلفية”16

رزمة من ادوات العمل حول املدافعة يف جمال ال�شيا�شة التجارية واآثارها االقت�شادية واالجتماعية17

18
تقرير اقليمي حول “التقدم املحرز على �شعيد اهداف االلفية للتنمية: وجهة نظر من املجتمع املدين”- د. عزام حمجوب )تون�ص( ود. ريا�ص 

خوري )االردن( ود. منال عبد احلليم )ال�شودان(

اإ�شدارات ال�شبكة خالل العام 2008:
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امل�رشوع: كل امل�شاريع

العملة: دوالر اأمريكي

�أ. م�صاريف عام 2008:

امل�شاريف الفعلية�ل�رشح

91،103.00امل�شاريف االدارية

42،325.00الت�شبيك

18،571.00املعلوماتية واالت�شال

186،899.00برنامج التنمية

85،922.00برنامج التجارة

188،889.00برنامج الدميقراطية

30،346.00ن�شاطات خا�شة باحلملة العاملية ملكافحة الفقر

متر فعالية امل�شاعدات 97،203.00موؤ

1،667.00الت�شامن

742،925.00جمموع م�شاريف عام 2008

61،208.00�لر�صيد يف 2008/12/31

التقرير املايل للفرتة بني 2008/1/1 � 2008/12/31
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ب- �إير�د�ت عام 2008:

�ملد�خيل �لفعلية �ل�رشح

85,156.96ر�صيد مدّور من �لعام 2007

مد�خيل 2008:

�ش�شة فورد 152,240.00موؤ

175,500.00اأوك�شفام – كيبيك

مم املتحدة للدميقراطية 153,610.00�شندوق االأ

85,261.00الوكالة الكندية للتنمية الدولية

15,358.00�شبكة البحوث اآ�شيا واملحيط الهادئ

16,731.00�شيفيك�ص

20,615.00اأوك�شفام – انكلرتا

17,585.00اأك�شن - اإيد

38,219.04دياكونيا

مم املتحدة للتنمية 10,000.00برنامج االأ

5,716.00امل�شاعدات ال�شعبية الرنوجية

28,141.00مداخيل اأخرى

718,976.04جمموع مد�خيل عام 2008

804,133.00مد�خيل عام 2008


