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تعريف

12 دولة عربية، مع �شبع �شبكات وطنّية و23  اإقليمّية تعمل يف  �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية هي �شبكة 

منّظمة غري حكومية ع�شو. تاأ�ش�شت ال�شبكة يف العام 1997 وكان مكتب اأمانتها يف بريوت منذ العام 2001. والهدف 

الرئي�ص لها هو متكني منّظمات املجتمع املدين واإ�رشاكها لتلعب دوراً اأكرث فعالّية يف جمال الر�شد وو�شع ال�شيا�شات العامة 

على امل�شتوى الوطني والإقليمي والعاملي.

الر�ؤيا

تتحدد روؤيا ال�شبكة بقيام جمتمعات مدنية فاعلة ومنتجة ودميقراطية يف املنطقة العربية، لتكون موؤثرة يف ال�شيا�شات العامة 

وحرياتهم  الأفراد  كرامة  ُت�شان  املجتمعات  هذه  ويف  معها.  ومتفاعلة  الأخرى  واملجتمعات  الثقافات  على  ومنفتحة 

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

ال�شالم والأمن وال�شتقرار.

املهّمة

�شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية هي �شبكة مدنّية دميقراطّية م�شتقّلة، تهدف اإىل تقوية املجتمع املدين ومتكينه 

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

يف ال�شيا�شات الإقليمية والوطنية يف جمالت التنمية والتجارة الدولية والدميقراطية، مبا ين�شجم مع ال�رشعة الدولية حلقوق 

الإن�شان وحرية الفرد وكرامته واحرتام التعددية وتوزيع الرثوة العادل واملحافظة على الرتاث احل�شاري والثقايف يف املنطقة 

وحتقيق اأولويات املجتمعات املحلية التنموية.

تعريف، ر�ؤيتنا، مهمتنا
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التقدمي للتقرير ال�شنوي لل�شبكة يوقع باحلرية؛ اإذ مباذا يجب اأن ي�شب هذا التقدمي؟ اأي�شب يف عر�ص الن�شاطات التي تقوم 

بها ال�شبكة وككل، وهي كثرية ومتنوعة، ي�شمها التقرير نف�شه؟

اأو يركز التقدمي على العمل املنجز يف تلك القطاعات املتنوعة، وهو اأي�شًا م�شمول يف منت التقرير؟ 

اأم يت�شدى التقدمي للتحديات امل�شتقبلية التي على ال�شبكة تقبلها ا�شطالعًا منها مب�شوؤولية حتقيق غاياتها النظامية؟ 

اأميل اإىل املنحى الأخري يف �شياغة هذا التقدمي، علني اأ�شاهم يف �شيء من التحديث املنهجي والعملي لعمل ال�شبكة. 

ال�شبكة كما هو مثبت يف مطلع تقريرها ال�شنوي للعام 2009، هي يف اآن، موقع تن�شيق بني �شبكات عربية واإقليمية، وهي 

اي�شًا موقع اعتمد املبادرة من خالل ال�شبكات الأع�شاء والهيئات الأهلية املرتبطة او املتعاونة، يف املجالت التي تطورت 

اإليها برامج وم�شاريع املنظمات الأهلية على ال�شعيد الكوين.

ول ُي�شري ال�شبكة اأن ُتاري موؤ�ش�شات املجتمع املدين العاملية، يف متابعة التحديات الكونية التي تعني الإن�شان يف حقوقه 

املتنوعة ويف طموحاته احلديثة املتفاعلة مع احلاجات الب�رشية املت�شاعدة. 

واإذا كان الفقر ل بل اجلوع هما من الآفات املاأ�شاوية التي ل تزال تطغى يف اأ�شبابها ونتائجها على كل ماآ�شي الإن�شان، وهي 

تفقده مقومات وجوده فرتهق منه الأمان والإدراك والفكر والقرار، فتف�شد اإرادته، بحيث يغدو بائ�شًا يائ�شًا مرت�شيًا بكل 

املاآ�شي، وفاقداً بذاته مكونات املواطنة التي تتطلب الإرادة احلرة، 

واإذا كانت املنطقة العربية لي�شت مبناأى عن الفقر واجلوع يف العديد من بلدانها بفعل انحدار م�شتوى الأنظمة، وتغيبها عن 

حقوق املواطنني لقدرهم،

بت�شارٍعٍ يكاد  املتطور  الركب احل�شاري  بالدميقراطية واحلرية واملواطنة، وتطور جمتمعاتنا،  ملجاراة  للبحث  ال�شبيل  فاأين 

يدفعنا اإىل الياأ�ص؛

تقدمي ع�شو مكتب تن�شيق �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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واإذا كان النحبا�ص اأو الرتفاع احلراري بات ي�شكل اخلطر الأدهى على الب�رشية جمعاء، مما ا�شتدعى قمة كوبنهاغن التي 

ترددت يف اعتماد القرارات الناجعة، حتت وطاأة نفوذ املجتمع ال�شناعي الدويل، 

اإىل  اأخرياً  اأدرك على الأقل اخلطر بحيث انطلقت عجلة املعاجلة ولو بخجل، عّل الإن�شان ي�شعى  اأن املجتمع الكوين  اإل 

ال�شالمة، وهذا اأب�شط الإميان.

اإىل ما هنالك من حتديات ع�رشية، اأ�شبح لزامًا علينا يف �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية اأن نتعامل معها باجلدية 

الالزمة، ومبا نريد اأن ندعيه من امتهان وفكر ونهج تقدمي حديث، نحن اأهل له. 

ول يكفي اأن نرت�شي احلالة الرتيبة التي اأتقناها حتى اليوم، والتي هي مو�شوع تقدير عام، بل يجدر الت�شدي للم�شتقبل، مبا 

اختزنت ال�شبكة من فكر وخربة، لن�شتحق الر�شى الذاتي واجلماعي، ور�شى وثقة اأوطاننا واإن�شاننا الذي يجب اأن نعمل 

معه لقفزات م�شتقبلية تليق ...

املحامي جوزف فرح

من�شق عام تمع الهيئات الأهلية التطوعية يف لبنان 

نائب رئي�ص كاريتا�ص العاملية 

رئي�ص كاريتا�ص ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا
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بداأ العام 2009 بحرب �شنتها ا�رشائيل على ال�شعب الفل�شطيني يف غزة ا�شتهدفت فيها بناه التحتية واخلدمية وجمالت عي�شه 

احليوية ل�شيما القت�شادية والجتماعية. وقد ا�شتخدمت فيها انواعًا خمتلفة من ال�شلحة من بينها ما ي�شتخدم لول مرة، 

فاحدثت دماراً غري م�شبوق مل يوفر املواطنني العزل، من اطفال ون�شاء و�شيوخ. وعلى الرغم من النق�شام يف مواقف الدول 

العربية، �شدرت املواقف املنددة بالعدوان الغادر، كما �شدر عن املجتمع الدويل اتهام ل�رشائيل بارتكاب جمازر وا�شتخدام 

ا�شلحة حمرمة �شد املدنيني، وقد وثقت هذه املمار�شات يف تقرير املحققني الدوليني الذي عرف بتقرير “غولد�شتون”. ال 

ان املجتمع الدويل مبوؤ�ش�شاته وقوانينه ما زال عاجزا عن التو�شل اىل احلل العادل وال�شامل لق�شية م�شى عليها اكرث من قرن. 

ت�شارك  ان  املفرو�ص  التنموية. كان من  التحديات  تناولت  اقت�شادية واجتماعية وتنموية  بقمة عربية  ال�شنة  افتتحت  كما 

منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف اعمالها اىل جانب ممثلي احلكومات، ال انهم حرموا من هذا احلق بعد ان 

ا�شتعي�ص عن م�شاركتهم بتنظيم منتدى �شبق اعمال القمة وخفف من فاعليتها.

بني دفتي هذا الكتيب نبذة خمت�رشة عن ن�شاطات ال�شبكة اىل جانب جمموعة من املنظمات غري احلكومية خالل العام 2009. 

وقد متيز هذا الن�صاط بانتاجية فكرية وم�صاهمة جدية يف النقا�ش حول حتديات التنمية وال�صيا�صات االقت�صادية والتجارية 

ت�شمنت  العربية  القمة  اىل  بوثيقة  ال�شبكة  فتقدمت  مواجهتها.  و�شبل  املنطقة  على  العاملية  الزمات  وانعكا�شات  الدولية 

تو�شيات واقرتاحات بعد م�شاورات مو�شعة قامت بها مع جمموعة من منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية. وكثفت 

القت�شادي  ال�شعيد  على  العربية  املنطقة  تواجهها  التي  للتحديات  اعمق  فهم  لتطوير  البحثي  املجال  يف  عملها  ال�شبكة 

والجتماعي وللم�شاهمة اليجابية يف النقا�شات حول الق�شايا املطروحة يف هذا املجال.

ان التحديات الدولية املعا�رشة التي تناولتها ال�شبكة من خالل براجمها، لها انعكا�شات مبا�رشة على احلياة اليومية للمواطنني 

وعلى عمل املجتمع املدين ب�شكل عام. فاآثار ازمة تغري املناخ لن ت�شتثني املنطقة و�شعوبها، كما بدت نتائج تفاقم الزمة 

املالية والقت�شادية العاملية جلية يف املنطقة ويف اكرث من بلد عربي. كل هذه التحديات تتطلب تدابري وقائية حتمي املواطنني 

تقدمي املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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من تداعياتها وحتتم تدخل املجتمع املدين لل�شغط يف �شبيل اعتماد ال�شيا�شات املالئمة. وبالتايل ل بد من تطور دور املجتمع 

املدين ليتعدى جمرد املطالبة بال�شيا�شات ال�شالحية لينتقل اىل اقرتاح ال�شيا�شات البديلة.

ويف اطار العداد لجتماع اجلمعية العمومية لالمم املتحدة حول الزمة املالية والقت�شادية العاملية، اعدت ال�شبكة ورقة 

بحثية عنوانها »حتديات الفقر والبطالة والالم�شاواة التي تواجه املنطقة العربية: هل ما تزال خيارات �شيا�شات احلكومات 

العربية تالئم الأو�شاع امل�شتجدة بعد الأزمة القت�شادية العاملية ؟«، ف�شكلت حموراً هامًا لعملها الالحق يف جمال الدفاع عن 

احلقوق القت�شادية والجتماعية. كما قدمت م�شاهمة يف اطار م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف امل�شاورات التي واكبت 

عملية اعداد تقرير اللجنة التي عينها المني العام لالمم املتحدة برئا�شة القت�شادي جوزف �شتيغلتز للنظر يف تداعيات الزمة 

واقرتاح احللول الناجعة لتجاوزها وتاوز اآثارها. كما نظمت ال�شبكة لقاءات اقليمية حول كل هذه املوا�شيع. ففي اطار 

التح�شري للقمة العاملية حول تغري املناخ التي انعقدت اواخر العام 2009 يف كوبنهغن، نظمت ال�شبكة لقاءا اقليميا واعدت 

ورقة عمل بحثية تناولت فيها ازمة تغري املناخ من خمتلف جوانبها احلقوقية والقت�شادية والجتماعية والبيئية.

ويف اطار تطوير العمل البحثي الهادف، �شاهمت ال�شبكة يف اعداد تقرير حول حالة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف 

م�رش وذلك يف  اطار اآلية املراجعة الدورية ال�شاملة ملجل�ص حقوق الن�شان، ذلك بالتن�شيق مع املنظمات امل�رشية املتابعة لهذه 

الآلية. وانطلقت اواخر العام التح�شريات لعداد التقرير حول او�شاع احلقوق القت�شادية والجتماعية يف لبنان بالتن�شيق 

مع منظمات املجتمع املدين. كما �شاهمت ال�شبكة يف اعداد ورقة مالحظات على ال�شرتاتيجية الوطنية اللبنانية املقدمة يف 

اطار �شيا�شة اجلوار الوروبية وتقدمت بها اىل املفو�شية الوروبية يف بروك�شل، وذلك ب�شاركة فاعلة مع منظمات املجتمع 

املدين اللبناين.  

ال�شبكة على تفعيل ح�شورها الدويل من خالل ع�شويتها يف  الن�شيط، ثابرت  وبال�شافة اىل احل�شور القليمي والوطني 

ال�شبكات وم�شاركتها يف الن�شاطات الدولية التي تناولت ال�شيا�شات والتحديات الدولية، مبا يف ذلك ازمة الغذاء واملناخ 

والزمة القت�شادية واملالية العاملية. ف�شاركت ال�شبكة بفعالية يف تدخالت الرا�شد الجتماعي ا�شافة اىل التحالف الدويل 

للييع« و»�شبكة  لي�ص  العاملي »عالمنا  الفقر والئتالف  الدويل ملحاربة  )�شيفيكي�ص( والتحالف  املدين   املجتمع  ملنظمات 

فعالية  مل�شار  املتابعة  املدين  املجتمع  املتو�شطي ون�شاطات منظمات  املدين الوروبي  املنرب  اىل  بال�شافة  امل�شاعدات«  واقع 

امل�شاعدات. كما تابعت ال�شبكة املنتديات الدولية كاجتماع اجلمعية العمومية لالمم املتحدة والجتماعات ال�شنوية ملجموعة 

البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل واملوؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية. 

يندرج هذا اجلهد يف �شلب اهداف ال�شبكة. فالهوة بني العمل الكادميي والبحثي املجرد من جهة والعمل املبا�رش والهادف 
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تتناول  العربية  الذي تقوم منظمات املجتمع املدين من جهة اخرى يتطلب خططًا جل�رشها. فمعظم البحاث يف املنطقة 

املجتمع املدين، تاريخًا وتنظيمًا ودوراً، وتقت�رش على املوؤ�رشات الكمية من حيث العدد والتوزع اجلغرايف وكمية اخلدمات 

التي تقدمها ونوعيتها. ال ان املطلوب، وعلى اهمية املتوفر من درا�شات، هو املادة التي �شتمكن املجتمع املدين من تعميق 

النقا�ص، والتفاو�ص على ا�شا�شها مع �شناع القرار وال�شغط والتاأثري بقراراتها باتاه حتقيق العدالة الجتماعية وامل�شاواة. ان 

التن�شيق بني مراكز الدرا�شات والبحاث والكادمييا من جهة ومنظمات املجتمع املدين من جهة ثانية بات �رشوريا لتجاوز 

هذه الهوة توخيًا للتكامل وتعزيزاً للتعاون. 

اما الربامج املقبلة التي �شتعمل ال�شبكة على تنفيذها ف�شتبنى على ا�شا�ص النتائج التي تو�شلت اليها من خالل ن�شاطات العام 

ال�شبكة، وبالتعاون مع خرباء وباحثني، �شت درا�شات بحثية نوق�شت كلها يف جل�شات عمل،  بالفعل، اعدت  املن�رشم. 

مركز  ان�شاء  اىل  الو�شول  هو  الربامج  هذه  من  الهدف  العربية.  املنطقة  معا�شة يف  تارب وحتديات  اىل  ا�شتناداً  وطورت 

والكادمييا  املدين  املجتمع  منظمات  بني  التعاون  افق  تو�شيع  املدين من خالل  للمجتمع  الدعم  تقدمي  ي�شاهم يف  للموارد 

ومراكز البحث.

يف هذا التقرير، عر�ص للن�شاطات التي نفذتها ال�شبكة خالل العام 2009.

زياد عبد ال�شمد

املدير التنفيذي
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مقّدمة

احلقوق االجتماعية �االقت�صادية يف املنطقة العربية، �ق�صايا الدميقراطية �التنمية، �ال�ّصيا�صات االقت�صادية �التجارية

املنطقة.  والقت�شادية يف  الجتماعّية  احلقوق  الدفاع عن  على  للتنمية  احلكومّية  العربّية غري  املنّظمات  �شبكة  يركز عمل 

القت�شادية  والآثار  التجارة  حترير   )2( املنطقة،  يف  التنمية  �شيا�شات   )1( جمالني:  على  ن�شاطها  يتوّزع  ال�شياق  هذا  ويف 

الإ�شالحات  يف  وفعالية  �شالمة  اأكرث  نهج  اإتباع  اإىل  للتنمية  احلكومّية  غري  العربّية  املنّظمات  �شبكة  تدعو  والجتماعّية. 

الجتماعّية والقت�شادية يف املنطقة، يدمج مفاهيم التنمية امل�شتدامة، والعدالة بني اجلن�شني، يقوم على احرتام احلقوق. كما 

تركز �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية على تعزيز دور الر�شد والتقييم، وم�شاركة املجتمع املدين واملوؤ�ّش�شات 

ذات ال�شلة، يف عمليات �شنع ال�شيا�شات. 

تعي �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية م�شكلتني مزمنني يف املنطقة العربية تهددان القدرة على �شمان التقدم 

نحو حتقيق احلقوق الجتماعّية والقت�شاديّة للمواطنني؛ 

بال�شيا�شة  املتعلقة  النقا�شات  الوطني والإقليمي، وتوّقّف  ال�شعيدين  )1( غياب روؤى اجتماعّية واقت�شادّية وتخطيط على 

العامة عند منوذج واحد تتحكم به جهات من خارج املنطقة، مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات املالّية الدولّية واجلهات الفاعلة يف 

البالد التي لها م�شالح يف املنطقة، 

)2( قدرات واأدوار حمدودة جدا ملنظمات املجتمع املدين املحلية، يف ما يتعلق بالتاأثري وب�شياغة ال�شيا�شات، ل�شيما تلك 

املتعلقة بامل�شاكل الجتماعّية والقت�شاديّة. 

للتنمية عملها يف دعم وتعزيز دور منظمات املجتمع  2009، تابعت �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية  العام  خالل 

املدين يف الق�شايا الجتماعّية والقت�شاديّة من خالل الدفاع عنها. ترّكز اإ�شرتاتيجية �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية 

للتنمية على زيادة م�شاركة اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين من املنطقة يف وعمليات �شنع ال�شيا�شات الوطنية والإقليمية 
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والعاملية و �شنع الأحداث، وفتح قنوات للتاأثري يف عمليات �شنع ال�شيا�شة العامة، وزيادة توافر املوارد الأ�شلية والبديلة يف 

هذه املجالت. 

من خالل هذه العمليات تدمج �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية منظور توازن اجلن�شني يف خمتلف املقاربات 

والتحليالت، بالإ�شافة اإىل كونها معنية يف اأماكن/ مناطق نزاع. 

من خالل عملها يف جمال الدعوة، 

اعتمدت �شبكة املنّظمات العربّية 

على  للتنمية   احلكومّية  غري 

كمنرب  الإمنائية  الألفّية  اأهداف 

اآليات  وا�شتخدمت  للر�شد 

يف  خا�شة  الإن�شان،  حقوق 

ال�شاملة،  الدورية  الن�رشة  عملية 

الأدوات  من  غريها  جانب  اإىل 

هذه  وتعترب  املتاحة.  امل�شابهة 

حا�شمة  اأهمّية  ذات  الأدوات 

احلكومات  وم�شاءلة  ر�شد  يف 

الجتماعية  احلقوق  تاه 

والقت�شادية. 

ف�شاًل عن ذلك، توا�شل �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية اإ�شدار ن�رشتها الدورية بهدف ت�شليط ال�شوء على 

اأهم عملّيات و�شع ال�شيا�شات الوطنية والإقليمية والعاملّية واملنتديات، بالإ�شافة اإىل الإجراءات املمكنة التي قد تتخذها 

جمموعات املجتمع املدين يف املنطقة العربّية. وكانت �شل�شلة منها �شدرت قبل املجل�ص القت�شادي العربي، وقمة التنمية 

الجتماعية عام 2009 الذي عقد يف الكويت يف 19-20 كانون الثاين / يناير 2009 وقد رفعت من م�شتوى الوعي يف 

املنطقة و�شمحت باإعالم منظّمات املجتمع املدين يف املنطقة حول تطورات موؤمتر القمة.

للتنمية  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �شبكة  توّلتها  التي  الأ�شا�شّية  الأن�شطة  لبع�ص  موجزاً  عر�شًا  التايل  التقرير  يت�شمن 

و�رشكائها خالل العام 2009، والتي تدخل �شمن نطاق حتقيق اأهدافها.

اجلمعية العمومية ل�شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية
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على امل�صتوى الوطني:

اإجناز م�رش�ع »التنمية يف لبنان: د�ر املنّظمات غري احلكوميّة �املجتمع املدين �اجلهات الفاعلة االأخرى«، ومتابعته )�صباط / فرباير   [

2009(: وهو من امل�شاريع الرائدة للتنمية يف لبنان، اأجنزته �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية خالل العام 
2009.  كان قد اأطلق خالل العام 2005، ورّكزت ال�شبكة يف مراحله النهائية على ال�رشاكات املتعددة الأطراف من 
وبعلبك/الهرمل،  مرجعيون/حا�شبيا  املحلّية يف  للتنمية  م�رشوعني  اإطالق  مع  امل�رشوع  وانتهى  املحلّية.  التنمية  اأجل 

مع  بالتعاون  امل�رشوع  مّت  املحلّية.  وال�ّشلطات  املدين  املجتمع  منّظمات  ذلك  مبا يف  املحلية  التنمية  من جمال�ص  مببادرة 

منّظمة اأوك�شفام كيبيك/ ال�شندوق الكندي للتنمية الجتماعّية. 

متابعة عمليّة ان�صمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية )8-9 اأيّار / مايو 2009، بري�ت(: بالتعاون مع منّظمة العمل الدولّية   [

والحتاد الدويل لنقابات العمال )ITUC(، نّظمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية ور�شة عمل على 

مدى يومني ملناق�شة ان�شمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية والآثار املرتتبة والعمل الالئق، يف �شوء الأزمة القت�شادية 

العاملّية )8-9 اأّيار/مايو 2009(. جمعت ور�شة العمل ممثلني عن جماعات املجتمع املدين، ونقابات عمالية ونقابات 

فرق  والتجارة، وكذلك  القت�شاد  الدولية، وممثلني عن وزارة  واملنظمات  املتحدة  الأمم  لبنان، ووكالت  عديدة يف 

التفاو�ص العاملة على متابعة عملية الن�شمام. 

تعزيز النقا�صات املتعّلقة باآثار االأزمة االقت�صادية العامليّة: قامت: �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية بتنظيم جل�شة   [

نقا�ص حول الآثار املرتّتبة من الأزمة القت�شادّية العاملّية على املنطقة العربّية )11 اأيلول/ �شبتمرب 2009، بريوت(. عر�ص 

امل�شيحّية )Christian Aid( وناق�شوا مع  املعونة  للتنمية ووكالة  العربّية غري احلكومّية  املنّظمات  زمالء من �شبكة 

امل�شاركني، بحث م�شرتك اأنتجته املنّظمتني، بعنوان “مواجهة حتّديات الفقر والبطالة وعدم امل�شاواة يف املنطقة العربية: 

هل تبقى اخليارات ال�شيا�شّية للحكومات العربّية �شحيحة بعد الأزمة القت�شادية العاملية؟”    

عمل �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية يف جمال احلقوق االجتماعية �االقت�شادية يف املنطقة العربية
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على امل�صتوى االإقليمي:

ال�صيا�صات التجاريّة �اآثارها على املنطقة العربيّة: نظراً لأهّمية متابعة اآثار اتفاقات حترير التجارة على احلقوق الجتماعّية   [

والقت�شادية يف املنطقة العربية، مت تنظيم العديد من الأن�شطة حول املنتديات الرئي�شية لل�شيا�شات يف املنطقة:  

التحرير االقت�صادي �التنمية الب�رشيّة يف املنطقة العربيّة:  نّظمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية   o
بالتعاون بني مع املنظمة العربّية للم�شاعدة الإدارية، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي / برنامج التجارة والتنمية، 

و�شبكة العامل الثالث، املوؤمتر الإقليمي حول “�شيا�شات التحرير القت�شادي واتفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة 

املوؤمتر  انعقد  القاهرة(.   2009 يناير   / الثاين  7 كانون  الب�رشية”)5  -  للتنمية  املتاحة  والفر�ص  الآثار  العربية؛ 

امل�شائل  ب�شاأن  العربية  الدول  روؤ�شاء  اإىل  لالجتماع  اخلتامية  التو�شيات  رفعت  العربية.  الدول  مقر جامعة  يف 

الجتماعّية والقت�شاديّة، والقمم املتعلقة بالتنمية.  

التح�صري للموؤمتر الوزاري ال�صابع ملنّظمة التجارة العامليّة: نّظمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية   o
اأي�شًا مع وزارة  وبالتعاون  )اأ�شكوا(  اآ�شيا  لغرب  القت�شادية والجتماعية  اللجنة  بالتعاون مع  اإقليمي  اجتماع 

والتجارة  القت�شاد 

ت�رشين   12-11(

نوفمرب   / الثاين 

2009، بريوت(. 

االإقليمية  العمليات  متابعة   [

ال�صيا�صات  على  احلكومية 

�االقت�صادية  االجتماعية 

عملها  خالل  �التنموية: 

نّظمت  العملّية،  هذه  على 

العربّية غري  املنظمات  �شبكة 

احلكومّية للتنمية اجتماعًا متهيديًا للقمة القت�شادية العربية والجتماعية والتنموية )9-10 كانون الثاين / يناير 2009، 

القاهرة( جمع املمّثلني عن املجتمع املدين، �شّمت ممّثلني عن 30 منّظمة من 11 دولة عربّية. ح�رش اللقاء ممثلو جامعة 

اجتماع خرباء رفيع امل�شتوى حول التح�شري للموؤمتر الوزاري ال�شابع ملنظمة التجارة العاملية
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الدول العربّية - دائرة التوا�شل، وقد تفاعلوا مع ممثلي املجتمع املدين. ونتج �شل�شلة من التو�شيات حول الإ�شالحات 

الجتماعّية والقت�شاديّة، و�شيا�شات التنمية يف املنطقة العربّية، اأثريت يف موؤمتر القّمة، الذي �شارك فيه ممثلون عن �شبكة 

املنظمات العربّية غري احلكومّية )16-19 كانون الثاين / يناير 2009، الكويت(.

تعزيز ا�صتخدام املجتمع املدين لـ“موؤ�رش املجتمع املدين”: �شاركت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية بالتعاون مع   [

ا�شتخدام موؤ�رش  اإقليمية حول  تدريبية  تنظيم دورات  الإمنائي يف  املتحدة  الأمم  املواطنني )�شيفيك�ص( وبرنامج  حتالف 

املجتمع املدين )1-4 اآذار / مار�ص 2009، بريوت(. 

اإقليمّية ب�شاأن هذه امل�شاألة  د�ر منّظمات املجتمع املدين يف ر�صد ال�صيا�صات االجتماعيّة �االقت�صاديّة: مت تنظيم جل�شة نقا�ص   [

من  وغريها  الكويت  قّمة  من  امل�شتخل�شة  والنتائج  للمناق�شات  ا�شتعرا�شًا  ت�شّمنت   .)2009 مار�ص   / اآذار   7-6(

موؤمترات القّمة العاملّية قد �شاركت فيها الدول العربّية خالل عام 2008 )فعالّية املعونة العملية واملالية لعملّية التنمية(. 

تعزيز النقا�ش املتعّلق بتغرّي املناخ يف املنطقة العربيّة: نّظمت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية عدة جل�شات نقا�ص   [

ملعاجلة تغرّي املناخ، مبا يف ذلك جل�شة نّظمت يف لبنان )18 حزيران / يونيو 2009، بريوت( كما عقد موؤمتر اإقليمي 

اأيام، )17،  على مدى ثالثة 

اأغ�شط�ص  اآب/  و19   18
بالتعاون  بريوت(،   ،2009
من  العربي  التحالف  مع 

اأجل املناخ، واملنظمة العربية 

و الإدارية،  للم�شاعدة 

يف  �شاركت   .IndyACT
جمموعات  املناق�شات  هذه 

ومن  املدين،  املجتمع  من 

والأكادمييني،  الإعالمّيني، 

احلكومات  ممثلي  عن  ف�شاًل 

املتحدة  الأمم  ووكالت 

على  ال�شوء  وت�شليط  املناخ،  تغرّي  حول  النقا�ص  عن  التعريف  اإىل  تبادلهم  يف  هدفوا  الأخرى.  الدولية  واملنظمات 

امللتقى العربي ملنظمات املجتمع املدين »تغري املناخ، دور احلكومات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين يف مواجهة التحديات«
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ملنظمات  منتدى  وتوفري  املفاو�شات،  العربية يف  الدول  ومواقف  �شيا�شات  ذلك  مبا يف  الإقليمية حمددة،  ان�شغالت 

املجتمع املدين املعنية للعمل معًا للت�شدي لتغري املناخ.

العربّية غري  املنظمات  �شبكة  اأجل م�رش:  من   )UPR( ال�صامل  الد�ري  للتقرير  االإن�صان  اآلية جمل�ش حقوق  امل�صاركة يف  تعزيز   [

احلكومّية للتنمية بالتعاون مع 15 منظّمة غري حكومية اأخرى )منّظمات غري حكومية وطنّية ودولّية من م�رش(، اأعّدت 

تقريراً من 10 �شفحات موجهًا اإىل مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان )OHCHR(، ركز على التزامات م�رش 

الرئي�شية  للبيانات  معلومات وحتلياًل  وقدم  والجتماعّية.  القت�شادّية  احلقوق  واإحقاق  باحرتام وحماية  يتعلق  ما  يف 

املتعلقة يف التمتع بحقوق النا�ص يف التمتع مب�شتوى معي�شي لئق، واحلق يف العمل، واحلق يف التعليم، احلق يف ال�شحة 

القت�شادية  اإحقاق احلقوق  التجارة على  واآثار حترير  الفقر  بيانات عن  اأنه قدم  ال�شمان الجتماعي. كما  واحلق يف 

والجتماعية يف م�رش. كما ت�شمن التقرير جمموعة من التو�شيات لتخاذ اإجراءات عالجية.

العمل مع جلنة االأمم املتحدة االقت�صادية �االجتماعية لغرب اآ�صيا - ا�صكوا  للت�صديد على د�ر املجتمع املدين يف ال�صيا�صات االجتماعية   [

��صبكات االأمان االجتماعية: �شاركت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية يف املنرب حول الندماج الجتماعي 

التي نظمته جلنة الأمم املتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا - ا�شكوا يف ت�رشين الأول اأكتوبر يف لبنان وقدمت 

ورقة حول دور املجتمع املدين يف احلماية الجتماعية. كما �شاركت يف جمموعة البحث املنظمة يف بريوت يف كانون 

الأول/دي�شمرب 2009 حول مو�شوع احلماية الجتماعية.

على امل�صتوى العاملي:

االأزمة االقت�صاديّة العامليّة �انعكا�صاتها على عمليّات التنمية: خالل العام 2009 ركزت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية   v

للتنمية على اللتزامات على امل�شتوى العاملي واملناق�شات مع خمتلف ال�رشكاء وال�شبكات عن الآثار املرتتبة عن الأزمة 

القت�شادية العاملية. وتابعت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية عن كثب عمل الأمم املتحدة ب�شاأن الأزمة. 

كما �صاركت بن�صاط يف موؤمتر االأمم املتحدة املايل العاملي واالأزمة االقت�صادية واأثرها على التنمية، الذي عقد يف حزيران 

2009، وكانت من املتحدثني با�شم املجتمع املدين على الطاولة امل�شتديرة التي تناولت “التاأثريات احلا�رشة  / يونيو 

وامل�شتقبلية لالأزمة على العمالة، والتجارة وال�شتثمار واأهداف التنمية وحتقيق اأهداف الألفية الإمنائية”. عالوة على 

ذلك، بالتعاون مع الدكتور عزام حمجوب من تون�ص، قدمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية  للتنمية م�شاهمة 

للجنة الأمم املتحدة ملعاجلة الآثار املرتتبة عن الأزمة )اأي جلنة �شتيغليتز(.
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املنّظمات  �شبكة  �شاركت   ،2008 العام  خالل  امل�شاعدات  فاعلية  بعملّية  مل�شاركتها  متابعة  امل�صاعدات:  فاعلية  عمليّة   v

العربّية غري احلكومّية للتنمية يف الفريق التوجيهي ملنظمات املجتمع املدين الدولية )ISG( ب�شاأن فعالّية املعونة، ف�شاًل 

عن اجتماعات اأخرى ذات ال�شلة يف العام 2009. كما اأنها نظمت ور�شة عمل ا�شت�شارية ملنّظمات املجتمع املدين 

ملنطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا واأ�شحاب امل�شالح املتعّددة ب�شاأن فاعلية امل�شاعدات يف 7-8-9 كانون الأول 

/ دي�شمرب 2009. جامعة ممثلني ملنظمات املجتمع املدين  وللمانحني، حلكومات ولربملانات من البالد العربية. 

يف  الن�شطة  م�شاركتها  للتنمية  احلكومّية  غري  العربّية  املنظمات  �شبكة  ا�شتمرت  االجتماعي:  الرا�صد  منّظمة  مع  ال�رشاكة   v

الرا�شد الجتماعي، و�شاهمت يف تقرير املنّظمة للعام 2009، بعنوان »اجعل املال يعمل : ال�شعب اأوًل«. 

من�صة املنّظمات غري احلكومية االأ�ر�متو�صطية:  �شغلت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية من�شب ع�شو جمل�ص   v

العربّية غري  املنظمات  �شبكة  2009.  وقّدمت  العام  الأورومتو�شطية طوال  املنّظمات غري احلكومّية  ة  اإدارة يف من�شّ

احلكومّية للتنمية ومن�شة املنظمات غري احلكومّية الأورومتو�شطية يف لبنان، يف 30 ني�شان/ اأبريل 2009، تعليقات 

اإطار ا�شتعرا�ص الورقات الإ�شرتاتيجية والربامج الإر�شادية العملّية مل�رشوع  ب�شاأن م�شوّدة امل�رشوع من اأجل لبنان يف 

ENPI ملنت�شف مدة امل�رشوع. بالإ�شافة اإىل ذلك، �شاهمت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية يف تنظيم 
املنتدى الجتماعي والقت�شادي يف م�رش، ويف تنظيم موؤمتر بعنوان »الأزمة القت�شادية العاملّية وال�شباب يف املنطقة 

الأوروبّية املتو�شطّية: مناق�شة الآثار واحللول«. بال�شافة اىل “املنتدى القليمي الوروبي املتو�شطي حول انعكا�شات 

الأزمة العاملية على ال�رشاكة يف منطقة الورو-متو�شط” يف 16-17-18 ت�رشين الثاين 2009.

نظم هذا احلدث بالتن�شيق مع اورو�شتاب Eurostep بهدف حت�شن احلوار حول دور املجتمع املدين يف املنطقة.

غري  العربّية  املنظمات  �شبكة  ت  ح�رشّ الجتماعية،  واحلركة  اللبنانيني  املقعدين  اإحتاد  النجدة،   جمعية  مع  بالتن�شيق 

احلكومّية للتنمية مراجعة ثانية ل�شرتاتيجية لبنان الوطنية يف اإطار �شيا�شة اجلوار الوروبية، قدمت للمفو�شية الوروبية 

والوزراء املخت�شني يف احلكومة اللبنانية.

�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية �ال�شركاء �العمليات العاملية 
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امل�صاركة يف املنتدى االجتماعي العاملي للعام 2009 : تابعت   v

�شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية م�شاركتها 

واملجل�ص  العاملي  الجتماعي  املنتدى  يف  الن�شطة 

يف  املنتدى  وح�رشت   ،2009 العام  خالل  الدويل. 

حول  املناق�شات  يف  �شاهمت  حيث  الربازيل،  بيليم، 

الأزمة املالّية العاملّية واأهداف التنمية. 

مع  مت�شيا  االجتماعيّة:  للعلوم  العربي  املجل�ش  مع  التعا�ن    v

هدف اإنتاج املواد من املوارد الأ�شلية من خالل العمل 

الت�شبيك، خ�شو�شًا  وت�شجيع  البحوث  على  املتوا�شل 

العربّية  املنظمات  �شبكة  تقوم  القليمي.  امل�شتوى  على 

املجل�ص  ماأ�ش�شة  يف  بامل�شاعدة  للتنمية  احلكومّية  غري 

واحلوار  التعاون  تعزيز  و  الجتماعّية  للعلوم  العربي 

معه. ويبذل املجل�ص جهودا كبرية يف حّث كبار العلماء 

واخلرباء العرب للت�شدي للنق�ص الذي تعانيه املنطقة يف 

جمال البحوث ال�شادرة حملّيًا. 

العمل مع �كالة املعونة امل�صيحيّة: تطّور التعاون مع وكالة   v

على  الرتكيز  مع   ،2009 العام  امل�شيحية خالل  املعونة 

العمل امل�شرتك يف ما يتعلق بتاأثري الأزمة املالّية العاملّية على املنطقة العربّية. اأ�شدرت املنظمتان ملخ�شًا حتليليًا م�شرتكًا، 

اجتماع  الأردن وخالل  عقد يف  الذي  العاملي  القت�شادي  املنتدى  م�شرتكة طرحت يف  بيانات  اأ�شدرتا  اأنهما  كما 

الحتاد الإفريقي ملعاجلة الأزمة.

النداء العاملي ملكافحة الفقر: وا�شلت �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية التزامها مع »النداء العاملي ملكافحة الفقر«   v

)GCAP(، من خالل امل�شاركة يف املجل�ص العاملي للنداء ويف املجل�ص التاأ�شي�شي له. وقامت �شبكة املنظمات العربّية 

غري احلكومّية للتنمية بالتعاون مع التحالفات يف املنطقة العربّية، بالرتكيز على تطوير قدرة »النداء« على ن�رش املعلومات، 

والعمل على ال�شلم والأمن، الذي كان حمور العمل يف يوم ال�شالم العاملي يف 21 اأيلول /  �شبتمرب  2009.. 

عاملنا لي�ش للبيع )OWINFS(: تابعت �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية التزامها مع �شبكة “عاملنا لي�ص للبيع”   v

2   0   0 تــقـــــــــريـــــــــــــــــر الـــعـــــــــــــــــام 9  

ألعمال مزدهرة

تقرير عن التقدم املدين العاملي املتعلق بالق�ضاء

على الفقر وحتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني

الرا�صد االجتماعي

2 
 0

  
0 

 9 
م 

ـا
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عـ
ـــ

ال
ر 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
يــ

ر
ـــ

ـــ
ـــ

ق
تــ

ي
ع

ما
جت

ال
د ا

�ص
را

ال

واأ�ضبابه،  الفقر  الق�ضاء على  اأجل  االجتماعي هي �ضبكة دولية من منظمات املواطنني تكافح من  الرا�ضد 

وتعمل ل�ضمان التوزيع العادل للرثوة، واإعمال حقوق االإن�ضان. نحن ملتزمون الق�ضايا االجتماعية واالقت�ضادية 

والعدالة بني اجلن�ضني، ونوؤكد على حق جميع النا�ض يف عدم التعر�ض للفقر.

الوفاء  عن  امل�ضوؤولية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  االأمم  ومنظومة  احلكومات  حتمل  االجتماعي  الرا�ضد 

بااللتزامات الوطنية واالإقليمية والدولية للق�ضاء على الفقر.

IS
SN

: 0
79

7-
92

31

07
97

-9
23

1

2 
 0

  
0 

 9 
م 

ـا
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

عـ
ـــ

ال
ر 

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
يــ

ر
ـــ

ـــ
ـــ

ق
تــ

ي
ع

ما
جت

ال
د ا

�ص
را

ال

االحتبا�ض  عن  الناجمة  البيئية  االأزمة  ال�ضنغال: 

هو  االأ�ضماك  �ضيد   ،)...( ال�ضيد  خف�ضت  احلراري 

التعليم  قطاع  لتنمية  املوارد  اأهم  من  مهم  م�ضدر 

االبتدائي، وواحد من اأهم م�ضادر الربوتني بالن�ضبة 

لل�ضكان.

البلدان النامية: ... الفقراء ينفقون ما يزيد عن 50 

 ٪  80 ينفقون  االأفقر   - الغذاء  على  دخلهم  من   ٪

زاد  الغذائية قد  املواد  اأ�ضعار  االرتفاع يف  اأكرث.  اأو 

ولي�ض الفقر فقط، بل اأي�ضاً اجلوع.

جنوب ال�ضحراء االفريقية الكربى: ... ال تزال الن�ضاء 

جتد  متزايد  نحو  وعلى  وظائفهن،  يفقدن  من  اأول 

املراأة نف�ضها تعمل يف جتارة غري ر�ضمية ب�ضيطة من 

اآليات  �ضمن  من  )البندورة(  والطماطم  اخل�رضوات 

التعامل.

تغري املناخ: من البلدان االأقل منواً، الذين اأ�ضهموا 

تعاين  �ضوف  الدول  وهذه  التلوث،  يف  االأقل  على 

اأكرث من غريها. الكثري من الدول اجلزرية ال�ضغرية 

واحد  يوم  يف  اخلريطة  على  من  تختفي  قد  النامية 

فقط.

اأقل البلدان منواً: اأزمات غذائية مل ي�ضبق لها مثيل، 

جنمت عن ارتفاع اأ�ضعار املواد الغذائية والتي توؤدي 

اأكرث  هزت  التي  الغذاء”،  ب�ضبب  �ضغب  “اأعمال  اإىل 

والفالحني  العمال  حيث  منواً،  البلدان  اأقل   30 من 

الغذائية  املواد  �ضـراء  على  قادرين  غري  اأ�ضبحوا 

االأ�ضا�ضية من اأجل البقاء.

املنطقة العربية: ... نتيجة الأزمة الغذاء، هناك حوايل 

اجلوع  من  يعانون  املنطقة  يف  �ضخ�ض  مليون   31
)حوايل 10 ٪ من جمموع ال�ضكان(.

املنتجات  معظم  وكذلك  الذرة،  �ضعر  ارتفع  بنني: 

امل�ضتهلكة على نطاق وا�ضع ، بن�ضبة 220٪.

العامالت  من   ٪  90 من  اكرث  مقتل  كمبوديا: 

املـ�ضـرحات من الن�ضاء من املجتمعات الريفية.

كندا: ... الن�ضاء هن اأكرث من يعمل من حيث الوقت 

واجلهد، وغالباً ما تكون اأعمالهن حمفوفة باملخاطر 

وهن اأول من يتم ف�ضلهم من العمل.

ال�ضادرات  خف�ض  ت�ضمنت  االأولية  االأ�رضار  غانا: 

والتحويالت من اخلارج يف وقت يت�ضارع فيه تخفي�ض 

قيمة العملة.

الهند: ...  هناك انخفا�ض �ضديد يف النمو ويف االإنتاج 

ال�ضخ�ضي والقرو�ض اال�ضتهالكية وال�ضناعية.

من  اأ�ضواأ  يكون  اأن  االآتي ميكن  الركود   ... ماليزيا: 

الركود الذي ح�ضل يف العام 1997.

نيكاراغوا: ... اأكرث من 400،000 طفل قد ميوتون 

الأ�ضباب ميكن تفاديها نتيجة لالأزمة.

عن  ف�ضالً  عامل،   200،000 تـ�ضـريح    ... بريو: 

االنخفا�ض يف القوة ال�ضـرائية لالأجور واملدخرات.

من  هم  فقط  املحظوظني   ... املتحدة:  الواليات 

كل  فقدوا  فيما  منازلهم،  على  احلفاظ  ا�ضتطاعوا 

بالقرو�ض  حما�رضون  هم  اأو  مالهم،  راأ�ض  من  �ضي 

العقارية التي تتجاوز بكثري قيمة م�ضاكنهم.

بولندا: ... منو الرمادية - غري ر�ضمية - االقت�ضادية 

اأن  كما  الرجال،  من  اأكرث  الن�ضاء  على  توؤثر  �ضوف 

االأحيان يف وظائف منخف�ضة  اأكرث  الن�ضاء يعملن يف 

االأجر، وخا�ضة يف قطاع اخلدمات اخلا�ض.

الـنـــــــا�س اأواًل
على مدى �ستني تقريرًا من منظمات املجتمع املدين يف 

جميع اأنحاء العامل تبني اأن ال�سبيل الوحيد للخروج من 

االأزمة البيئية واالقت�سادية هو اال�ستثمار يف النا�س.
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بوا�شطة فريق التن�شيق يف هذه الأخرية.  ورّكزت �شبكة املنّظمات العربّية غري احلكومّية على ت�شجيع م�شاركة املنظمات 

التجارة يف  اأعمال حترير  متابعة جدول  الأخرية يف  للبيع”، وزيادة م�شاركة هذه  لي�ص  “عاملنا  العربية يف  املنطقة  من 

املنطقة العربّية.  �شاركت �شبكة املنظمات العربّية غري احلكومّية للتنمية يف بعثة OWINFS اإىل الجتماع الوزاري 

ال�شابع ملنظمة التجارة العاملية الذي عقدت يف جنيف يف كانون الأول/دي�شمرب 2009.

الذي عقد يف  الد�يل  النقد  الد�يل ��صند�ق  للبنك  ال�صنوي  للتنمية يف االجتماع  العربيّة غري احلكوميّة  املنظمات  �صاركت �صبكة   v

اإجتماع املجتمع  للتنمية يف  العربّية غري احلكومّية  املنظمات  2009: �شاركت �شبكة  اإ�صطنبول يف ت�رشين االأ�ل/اأكتوبر 

املدين املوازي وقدمت ورقة حول حتديات ودور ال�شباب يف املنطقة العربية.

منها.  كع�شو  املبادرة  هذه  اإىل  للتنمية  احلكومّية  غري  العربّية  املنظمات  �شبكة  ان�شّمت  “تكرمي”:  مبادرة  اإىل  االن�صمام   v

“تكرمي” هي مبادرة اإقليمّية، لها مهمة توحيد النا�ص من خالل تاوز احلواجز الجتماعّية والثقافّية، وح�شد املجتمعات 
ل اإىل هوية عربّية اإيجابّية باإزالة  العربية عرب تقدير الجنازات العربّية يف خمتلف اأنحاء العامل. ت�شّجع املبادرة على التو�شّ

)www.takreemawards.com( املفاهيم اخلاطئة وال�شلبية
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جمموعة من التو�شيات التي اأثريت يف موؤمتر القمة العربية حول احلقوق القت�شادّية والجتماعّية  و�شيا�شات التنمية   v

)كانون الثاين / يناير 2009( 

العربّية.  املنطقة  امل�شاواة يف  والبطالة وعدم  الفقر  مواجهة حتّديات   v

بعد  �شحيحة  العربّية  للحكومات  ال�شيا�شّية  اخليارات  تبقى  هل 

الأزمة القت�شادّية العاملية؟ )حتليل موجز- حزيران / يونيو 2009( 

تقرير حول مو�شوع “التنمية وتزايد التحّديات التي تطرحها الأزمة   v

العربّية”،  املنطقة  يف  العامة  ال�شيا�شة  خيارات  العاملّية:  القت�شادية 

 Social Watch 2009 التي ن�رشت يف تقرير الرا�شد الجتماعي

)اأيلول / �شبتمرب 2009( 

“دور املجتمع املدين يف احلماية الجتماعية”، قدم يف املنرب القليمي   v

الأول/ ت�رشين   ،ESCWA ون�رشته  الجتماعية  ال�شيا�شات  حول 

اأكتوبر 2009.

التقرير الوطني “ل حوار حول الأزمة؛ احلالة اللبنانية” ن�رش يف تقرير   v

الرا�شد الجتماعي عام 2009، )اأيلول / �شبتمرب 2009( 

ودور  العربية  الدول  م�شاركة  �شيا�شة  متابعة  تتناول  بحوث  خم�ص   v

منظمات املجتمع املدين يف ر�شدها )ني�شان / اأبريل 2009(، مبا يف 

ذلك: 

م�شاعدات التنمية يف مناطق النزاع ؛ احلالة الفل�شطينية )الدكتور نادر �شعيد - فل�شطني(   o
– التنمية؛ حالة الأردن )الدكتور مو�شى �شتيوي  املبا�رش والآثار املرتتبة على عملّيات  ال�شتثمار الأجنبي   o

الأردن( 

ة للتنمية  )2009(
ّ
من�شورات �شادرة عن �شبكة املنظمات العربية غري احلكومي
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دور منّظمات املجتمع املدين يف النقا�ص حول متويل التنمية )ال�شيد ي�رشي م�شطفى - م�رش(  o
الإ�شالح القت�شادي و�شلته بالإ�شالحات ال�شيا�شّية واملوؤ�ش�شّية )الدكتور عّزام حمجوب - تون�ص(  o

احلق يف املعلومات يف املنطقة العربّية؛ جمالت التعاون بني و�شائل الإعالم واملجتمع املدين )ال�شيدة   اإعتدال   o
جمابري - تون�ص( 

بحث عن “تغرّي املناخ، ودور املجتمع املدين يف املنطقة العربية”؛ )مل ين�رش بعد(  v
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التقرير املايل للفرتة بني 2009/1/1 و 2009/12/31

اأ- م�صاريف العام 2009:

امل�صاريف 2009 ال�رشح

69,694.00امل�شاريف الدارية

54,020.00الت�شبيك

15,190.00املعلوماتية والت�شال

54,840.00برنامج الدميقراطية

67,525.00برنامج التنمية

70,437.00برنامج التجارة

110,829.00الربامج املكملة

5,175.00الت�شامن

447،710.00جمموع م�صاريف عام 2009

امل�رشوع: كل امل�شاريع

العملة: دولر اأمريكي
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ب. اإيرادات العام 2009:

االإيرادات 2009 ال�رشح

61,208.00ر�شيد مدّور

مداخيل عام 2009

152,232.00موؤ�ش�شة فورد فاونداي�شن

20,000.00املوؤ�ش�شة العربية للدميقراطية

23,396.00اوك�شفام – كيبيك

7,400.00اوك�شفام – انكلرتا

6,200.00امل�شاعدات ال�شعبية الرنوجية

31,600.00منتدى املجتمع املدين الدويل للدميوقراطية

8,000.00منّظمة العمل الدولّية

44,949.00برنامج المم املتحدة للتنمية

5,854.00هيرنخ- بل فاونداي�شن

21,970.00فريدر�ص ايربت فاونداي�شن

)CNCD- 11.11.11( 17,895.00املركز الوطني للت�شامن من اأجل التنمية

16,459.00حتالف املواطنني )�شيفيك�ص(

34,880.00مداخيل اأخرى

390,835.00مداخيل عام 2009

452,043.00جمموع املداخيل للعام 2009

4،333.00الر�صيد يف 2009/12/31


