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من نحن؟

اإّن �صبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية )ال�صبكة( هي �صبكة اإقليمية تعمل يف 11 دولة عربية مع 7 �صبكات وطنية 

و23 ع�صو من منظمات غري حكومية. وقد بداأت ال�صبكة عملها يف العام 1997 وكان مكتب اأمانتها العامة يف بريوت منذ 

العام 2000. اأما هدف ال�صبكة فهو متكني منظمات املجتمع املدين واإ�رصاكهم يف لعب دور اأكرث فّعالية يف ر�صد و�صياغة 

ال�صيا�صات العامة على ال�صعيدين الوطني، االإقليمي والدويل.

ر�ؤيتنا

ال�صيا�صات  يف  موؤثرة  لتكون  العربية،  املنطقة  يف  ودميقراطية  ومنتجة  فاعلة  مدنية  جمتمعات  بقيام  ال�صبكة  روؤية  تتحدد 

العامة ومنفتحة على الثقافات واملجتمعات االأخرى ومتفاعلة معها. ويف هذه املجتمعات ُت�صان كرامة االأفراد وحرياتهم 

وحقوقهم ال�صيا�صية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية، يف اطار �صيادة القانون ودولة املوؤ�ص�صات، وحيث يعمها 

ال�صالم واالأمن واال�صتقرار.

مهمتنا 

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

ال�صغط والتاأثري  العربية، وذلك من خالل  البلدان  امل�صتدامة يف  االإن�صان والتنمية  الدميقراطية واحرتام حقوق  قيم  وتعزيز 

يف ال�صيا�صات االإقليمية والوطنية يف جماالت التنمية والتجارة الدولية والدميقراطية، مبا ين�صجم مع ال�رصعة الدولية حلقوق 

االإن�صان وحرية الفرد وكرامته واحرتام التعددية وتوزيع الرثوة العادل واملحافظة على الرتاث احل�صاري والثقايف يف املنطقة 

وحتقيق االأولويات التنموية للمجتمعات املحلية.

تعريف، ر�ؤيتنا، مهمتنا
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 رهان ال�شبكة كان يف حمله

عندما تاأ�ص�صت �صبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية عام 1994، مل تكن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ت�صكل 

النقابات. وحتى هذه  مقت�رصة على  تكون  تكاد  امل�صاألة  العربي. كانت هذه  العامل  املدين يف  املجتمع  ن�صطاء  لدى  اأولوية 

النقابات مل يكن الكثري منها وال يزال يف معظم الدول العربية يتمتع با�صتقاللية قراره، وهو ما جعلها غري فاعلة، وخا�صعة 

التي تخلت منذ فرتة طويلة عن حقوق مواطنيها، مبا يف ذلك احلقوق االقت�صادية واالجتماعية.  ل�صيا�صات حكوماتها، 

كما اأن �صدة القمع، واالنتهاك الوا�صع للحريات طيلة املرحلة املا�صية، وا�صتبعاد الدميقراطية كنظام للحكم، وازدياد عدد 

معتقلي الراأي واملحاكمات ال�صيا�صية، كل ذلك وغريه، جعل ق�صما هاما من منظمات املجتمع املدين امل�صتقلة واملنا�صلة 

تعطي االأولوية يف جهود التعبئة واملنا�رصة للحقوق املدنية وال�صيا�صية.

ومما زاد يف تهمي�ص احلقوق االقت�صادية واالجتماعية هيمنة منوال التنمية الذي روجت له اأدبيات البنك الدويل، ودافعت 

عنه بقوة خمتلف االأنظمة الراأ�صمالية بعد انهيار املنظومة اال�صرتاكية، وهو ما اأ�صعف فكرة العدالة االجتماعية على ال�صعيد 

العاملي، بحجة التفوق ال�صاحق لليربالية واقت�صاد ال�صوق. وتزامن ذلك كله مع اأزمة الي�صار الذي انهار باجلملة، وتخلى عن 

اأدواره ال�صابقة، وعجز عن اإعادة بناء �صفوفه على اأ�ص�ص جديدة.

اليوم بداأ يختلف االأمر عن االأم�ص، حيث توالت االأحداث عامليًا وعربيًا، لتدفع يف اجتاه مراجعة عديد املقوالت التي كادت 

اأن تتحول اإىل مقد�صات يكفر من ي�صكك فيها، اأو يعترب متخلفًا وذو نظرة رجعية. لقد جنحت حركات مناه�صة العوملة منذ 

ت�صعينات القرن املا�صي يف اإثارة الت�صاوؤالت وال�صكوك حول عدالة النظام االقت�صادي العاملي املهيمن، موؤكدة على اأن قيام 

عوملة بديلة تكون ذات وجه اإن�صاين هدف ممكن و�رصعي ويجب الن�صال من اأجله.

للنقد  وتخ�صعه  النيو-ليربايل،  االقت�صادي  الفكر  ملفات  جديد  من  لتفتح  العاملية  واالقت�صادية  املالية  االأزمة  جاءت  ثم 

واملراجعة، وتزيل عنه طابع القدا�صة والتمجيد املطلق. فلم يعد دور الدولة مرفو�صًا يف عامل االقت�صاد، حيث مت اللجوء اإليها 

تقدمي املن�سق الرئي�سي للأعمال البحثية لل�سبكة
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مرة اأخرى، ال لكي ت�صادر حركة االإنتاج وتبادل ال�صلع وحق امللكية، واإمنا لتلعب دور املراقب وحامي الفقراء وحافظ 

احلقوق وال�صيادة يف حدها االأدنى.

اأخريا، اندلعت الثورات يف عدد من الدول العربية، فاأطاحت مب�صلمات كثرية، ومل تكتف بفر�ص الدميقراطية كخيار �صيا�صي 

ال بديل عنه، واإمنا اأكدت اأي�صا على التالزم ال�رصوري بني الدميقراطية والتنمية. لقد بداأت هذه الثورات بالنموذج التون�صي 

الذي اتخذ يف املرحلة ال�صابقة كمثال للتدليل على اإمكانية حتقيق قدر من النمو واال�صتقرار دون التقيد باحلريات، غري اأنه 

انهار فجاأة، ليثبت ه�صا�صة منوال التنمية الذي اأخذ ي�صود منذ مطلع �صبعينات القرن املا�صي.

الثورات العربية ثورات دميقراطية اجتماعية بامتياز. وبناء على طبيعتها تلك، فاإن حمايتها واملحافظة على حيويتها واأهدافها، 

ي�صتوجبان اإعادة االعتبار للحقوق االقت�صادية واالجتماعية، والتفكري جديا يف و�صع البدائل التنموية العميقة حتى ال يفتك 

التفاوت والظلم االجتماعي بالت�صحيات اجل�صيمة التي قدمتها اجلماهري يف �صناعة م�صتقبل اأف�صل.

�صخمة،  م�صوؤوليات  اأع�صاءها  يحمل  ما  وهو  التاريخ.  مع  موعد  على  املنعرج  هذا  نف�صها يف  ال�صبكة جتد  اأن  اخلال�صة 

ويفر�ص عليهم ا�صرتاتيجيات جديدة تكون يف حجم التحوالت الكربى اجلارية يف املنطقة.

�صالح الدين اجلور�صي 1

1 ( �صالح الدين اجلور�صي، املن�صق الرئي�صي لالأعمال البحثية لل�صبكة، تون�صي الهوية ومقيم يف تون�ص.



7

العام 2010 خطوة اإىل الأمام.. خطوات اإىل الوراء

متيز العام 2010 عن االأعوام التي �صبقته اأنه �صهد يف نهايته انطالق التحوالت الكبرية على م�صتوى العامل العربي، التي بداأت 

باالحتجاجات ال�صعبية يف تون�ص والتي ادت اىل ا�صقاط الرئي�ص ثم انتقلت اإىل م�رص واىل عدد من البلدان العربية االخرى. 

اإذاً نهاية عام وبداية عام اآخر مميزة وغري م�صبوقة: �صقوط رئي�صني، وم�صهد تتخلله التحركات االحتجاجية يف العديد من 

الدول، فهناك من اقدم على اقرار بع�ص اال�صالحات تداركا ملا هو اأ�صواأ، واآخر اغدق امل�صاعدات واالعانات على  �صعبه 

و�رصع باالنفاق على اخلدمات والبنى التحتية، وثالث اغرق البالد بحمام من الدم اتى على ع�رصات االلوف من املواطنني، 

املواطنون  ان ك�رص  بعد  وت�صتمر االحتجاجات  موؤامرة خارجية. هذا  ينفذون  باملحتجني النهم  ال�صجون  واآخرين مالأوا 

حاجز اخلوف و�صمموا على حتقيق اهدافهم. 

بداأت التحركات على وقع االزمات االقت�صادية واالجتماعية املتفاقمة، ولكن �رصعان ما حتولت اىل حالة ع�صيان مدين عام 

يرف�ص �صيا�صات القمع وكم االفواه وتف�صي الف�صاد يف ظل غياب اآليات امل�صاءلة واملحا�صبة. ويف هذا الوقت ي�صتمر نب�ص 

احلراك ال�صعبي بعيداً عن اخلطط التنموية االقت�صادية واالجتماعية التي تقوم بها الهيئات احلكومية واملدنية، وكذلك يف ظل 

غياب التح�صريات اجلدية لدى هذه الهيئات للمرحلة القادمة.

يف ظل هذا اجلو العام الذي طبع عام 2010، عملت ال�صبكة العربية على تفعيل م�صاركة املجتمع املدين يف �صنع ال�صيا�صات 

التي ت�صمن احلقوق  االقت�صادية واالجتماعية للمواطنني، يف الوقت الذي مل تكن هذه الق�صايا مطروحة على جدول اعمال 

احلكومات والعديد من املنظمات االقليمية والدولية بال�صكل املطلوب. 

ففي مطلع العام 2011 انعقدت يف �رصم ال�صيخ القمة العربية التنموية االقت�صادية واالجتماعية الثانية بعد ان انعقدت القمة 

االوىل يف مطلع العام 2009 يف الكويت. وقد ُطرحت على جدول اأعمال القمة التحديات التنموية واخليارات االقت�صادية 

الكربى من غري ان حتظى ال�صيا�صات االجتماعية بالقدر نف�صه من االهتمام، ومن غري ان تطلق اآلية وا�صحة ملتابعة املقررات 

التي خرجت بها قمة الكويت. ويف الوقت الذي حر�صت فيه جامعة الدول العربية على تنظيم منتديات موازية لل�صباب 

تقدمي املدير التنفيذي ل�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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الرغبة يف م�صاركة كافة القطاعات املعنية، كان الفتًا غياب  القمة، تعبرياً عن  وللمجتمع املدين ولقطاع االعمال مبوازاة 

التح�صري اجلدي للقمة نف�صها وللتحليل االقت�صادي واالجتماعي الواقعي وامل�صوؤول الذي ي�صعى اىل و�صع احللول املنا�صبة 

للتحديات التي تواجهها دول املنطقة با�صتثناء التقرير حول اهداف االألفية للتنمية الذي اعدته جامعة الدول العربية بالتعاون 

مع الربنامج االمنائي لالمم املتحدة للقمة الدولية حول اهداف االلفية.

اإن التحديات التي عر�صها التقرير مل حتظ باملنقا�صة املطلوبة يف املراحل التح�صريية، ال�صيما مع�صالت البطالة املتف�صية بني 

االجتماعي  والتهمي�ص  الفقر  معدالت  ارتفاع  ق�صايا  اإىل  اإ�صافة  الدولية،  املعدالت  تفوق  والتي  خا�ص  ب�صكل  ال�صباب 

لتطوير  االن�صائية  امل�صاريع  بع�ص  للقمة على  الرتكيز خالل االعداد  اقت�رص  بل  الريف واملدينة. ال  والتفاوت اجلغرايف بني 

التكامل العربي وحتديداً م�صاريع ربط املنطقة العربية ب�صبكة الكهرباء والنقل الربي و�صكك احلديد. 

هذا علمًا ان وزراة اخلارجية امل�رصية كانت قد اعلنت يف ايلول/ �صبتمرب 2010 عن النية يف عقد القمة مطلع العام 2011، 

التوا�صل مع  القمة  انعقاد  الفرتة بني االعالن وبني  امتداد  للتنمية”على  العربية غري احلكومية  املنظمات  “�صبكة  فحاولت 

موؤ�ص�صات اجلامعة العربية املعنية حلثها على الت�صاور مع املجتمع املدين الغناء القمة باالفكار واملالحظات، دون جدوى. 

فعقدت ال�صبكة منتدى يف بريوت قبيل انعقاد القمة يف يناير 2011، �صدر عنه اعالن يرتكز على االعالن الذي �صدر عن 

املجتمع املدين قبيل انعقاد القمة االوىل يف الكويت عام 2009، ويحدد وجهة نظر املجتمع املدين حول التحديات التي 

تواجهها �صعوب املنطقة.

وعلى  العربية  القيادة  م�صتوى  على  خلال  يعك�ص  امنا  العربية  التنموية  القمة  م�صتوى  على  حلدث  التح�صري  �صعف  اإن 

م�صتوى موؤ�ص�صات جامعة الدول العربية، وهو يعك�ص اأي�صًا غياب القرار ال�صيا�صي الذي يح�صن العملية التنموية والتعاون 

االقليمي. 

وكما ان العمل على امل�صتوى االقليمي ال يرتقي اىل م�صتوى التحديات التي تواجهها املنطقة، فان احل�صور الدويل ملمثلي 

بالن�صبة  تطرح حتديات وهموم حيوية  التي  الهامة  املنتديات  التمثيل ال�صيما يف  يعك�ص كذلك �صعفًا يف  املنطقة ودولها 

للمنطقة ولها تاأثري على واقعها وم�صتقبل �صعوبها. اإذ �صهد العام 2010 العديد من املنا�صبات الدولية البالغة االأهمية بالن�صبة 

اإىل املوا�صيع التنموية، حيث مل تكن امل�صاركة العربية على م�صتوى احلدث. 

فبمنا�صبة ع�رصية اإعالن االألفية عقدت قمة دولية يف �صهر اأيلول / �صبتمرب  يف مقر االمم املتحدة حيث عر�ص االأمني العام 

االهداف،  حتقيق  على  املبذولة  اجلهود  قدرة  اىل  ي�صري  ال  العام  االجتاه  ان  فاكد  للتنمية،  االلفية  اهداف  واقع  عن  تقريره 



9

ال�صيما الهدف االول اخلا�ص بالفقر، فيما لو مل يتم تدارك االو�صاع والعمل من اجل احرتام االلتزامات واقرار ال�صيا�صات 

ال�رصورية لذلك. 

كما انعقدت القمة الدولية حول تغري املناخ، حيث يتناول النقا�ص م�صالح الدول املنتجة وامل�صدرة للطاقة، والتي بحثت يف 

امكان التو�صل اىل اتفاق اطار حول التحديات التي ميليها مو�صوع التدهور البيئي. ولكن مل تتو�صل القمة اإىل اأي نتيجة 

تذكر يف هذا املجال با�صتثناء تاأ�صي�ص �صندوق اأخ�رص خا�ص ملعاجلة نتائج التحديات البيئية ولكن من دون حتديد اآليات عمله 

وال�صيا�صات التي تعالج اال�صباب وراء هذه التحديات. كما اأنه مل يتم التو�صل اىل اتفاقية للحد من انبعاث الغازات امللوثة 

تكون ملزمة للدول ال �صيما للدول ال�صناعية التي تعترب االأكرث تلويثًا وبالتايل تتحمل امل�صوؤولية االأكرب عن تغري املناخ.  

كما �صهد العام 2010 انعقاد قمة جمموعة الع�رصين والتي التاأمت ملعاجلة االآثار الناجمة عن االأزمة املالية العاملية من دون 

التو�صل اىل حلول اأو اتفاقية للتدابري الوقائية يف امل�صتقبل. فيما اعتربت من قبل بع�ص كبار امل�صاركني انها كانت قمة لتبادل 

عليها على متويل  يعول  التي  الدول  بو�صفها من  القمة  اىل  ال�صعودية دعيت  العربية  اململكة  اأن  اإال. ويذكر  لي�ص  االفكار 

االقت�صاد العاملي واالثار الناجتة عن االأزمة العاملية.

امام كل هذه التحديات الدولية واالقليمية والوطنية، ال بد من ان تتعزز امل�صاركة العربية يف املنتديات والقمم على امل�صتويني 

الدويل واالقليمي حلماية امل�صالح امل�صرتكة ومتكني دول املنطقة من مواجهة التحديات االقت�صادية واالجتماعية التي تعاين 

منها. ان ذلك يتطلب اطالق احلوار بني كافة اجلهات املعنية ومب�صاركة فعلية من قبل منظمات املجتمع املدين. 

وت�صعى ال�صبكة يف هذا ال�صياق ومن خالل براجمها، اىل تعزيز القدرات التفاو�صية للمجتمع املدين من خالل توفري املوارد 

املطلوبة لتمكينه من التقدم باالقرتاحات البناءة من اجل م�صتقبل اف�صل.

يعك�ص هذا التقرير الن�صاطات التي قامت بها ال�صبكة خالل العام 2010 والتي ت�صب يف هذا االجتاه، والف�صل يف اجنازها 

يعود اىل الفريق الذي مل يتوان عن العمل لتحقيق االهداف املقرة، والأع�صاء ال�صبكة عمومًا واع�صاء مكتب التن�صيق خ�صو�صًا 

والذين ال يبخلون بوقتهم وبجهدهم الجناح العمل.

اليها  تنتمي  التي  ال�صديقة  الدولية  ال�صبكات  الزمالء يف  بها  يقوم  التي  بالعالقات واجلهود  اأي�صًا  التنويه  بد من  ختامًا، ال 

ال�صبكة والذين مل يتوانوا عن تقدمي الدعم والت�صامن واملعرفة واخلربات ال�رصورية لتح�صني اداء ال�صبكة وعمل اأع�صائها. 

واخريا ال�صكر مو�صول اىل اجلهات املانحة التي وفرت املوارد ال�رصورية لكي تتمكن ال�صبكة من تنفيذ براجمها.

زياد عبد ال�صمد
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مقّدمة

خالل العام 2010، واجهت املنطقة العربية وغريها من املناطق النامية يف العامل االآثار املرتتبة عن االأزمة االقت�صادية واملالية 

العاملية باالإ�صافة اإىل اأزمة املواد الغذائية والطاقة واملناخ. ويف حني اأّن خمتلف بلدان املنطقة قد تاأّثرت بو�صوح، ك�صفت 

ال�صعف هذه متجّذرة بني  املنطقة. ونقاط  ال�صعف يف احلاالت االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية يف  االأزمة عن نقاط 

مناذج النمو االقت�صادي الذي تبّنته والتحديات التنموية التي تعاين منها املنطقة، وقد �صعر املواطنون بهذه االأزمة متعددة 

االأبعاد من خالل االرتفاع يف اأ�صعار املواد الغذائية والطاقة. واإ�صافًة اإىل ذلك، انعك�صت االأزمة يف تديّن الطموح يف خلق 

فر�ص العمل والق�صاء على الفقر.  

ويف حني، نفت احلكومات العربية والبلدان النامية االأخرى االآثار املتاأتية عن االأزمة، عك�صت �صعوب املنطقة ال�صغوطات 

على اأو�صاعها االقت�صادية واالجتماعية من خالل االحتجاجات التي اندلعت منذ العام 2008 يف خمتلف البلدان العربية. 

واتخذت االحتجاجات اأبعاداً جديدًة خالل العام 2010 لت�صل اإىل التعبئة العامة على امل�صتوى الوطني يف العام 2011 يف 

تون�ص واالأردن وم�رص واليمن والبحرين وليبيا وغريها من البلدان. وتعك�ص هذه االجتاهات تراكم التق�صريات يف منوذج 

التنمية وانتهاكات احلقوق االقت�صادية واالجتماعية باالإ�صافة اإىل القمع والقيود ال�صيا�صية. 

وبناًء عليه، برزت بو�صوح امل�صاكل االأ�صا�صية التي تتناولها ال�صبكة، ومنها:

يقت�رص  واالإقليمية، يف حني  الوطنية  امل�صتويات  على  واالقت�صادية  االجتماعية  واخلطط  الروؤى  انعدام  اأو  �صعف  1 .

م�صمون ال�صيا�صة على منوذج واحد تقدمه وتدافع عنه موؤ�ص�صات من خارج املنطقة، مبن فيها املوؤ�ص�صات املالية 

الدولية، وكذلك بع�ص الدول ذات امل�صالح واالهتمامات يف املنطقة. 

ال�صيا�صة و�صياغتها،  التاأثري يف  املحلية يف جمال  املدين  املجتمع  ملنظمات  تتوفر  التي  املحدودة  والقدرات  الدور  2 .

وال�صيَّما يف ال�صيا�صات املرتبطة بالهموم االجتماعية واالقت�صادية.

يف هذا االإطار، اأجنزت ال�صبكة خالل العام 2010 برناجمًا �صاماًل يتناول احلقوق االجتماعية واالقت�صادية واال�صالحات 
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ال�صيا�صية ذات ال�صلة يف املنطقة العربية، مع تركيٍز خا�ص على تعزيز وظيفة الرقابة والبحوث التي جتريها ال�صبكة. و�صاهمت 

هذه الربامج يف حتقيق االأهداف العاّمة التي و�صعتها ال�صبكة لل�صنوات 2010-2012، وهي تت�صّمن: 

ال�صيا�صات  �صنع  عمليات  على  والتاأثري  ال�صغظ  جمال  العربية يف  املنطقة  املدين يف  املجتمع  منظمات  دور  تعزيز  1 .

االجتماعية واالقت�صادية.

تعزيز قنوات التاأثري املتوفرة ملنظمات املجتمع املدين يف عمليات �صنع ال�صيا�صات على ال�صعيد الوطني واالإقليمي  2 .

والعاملي.

تعزيز توافر املواد واملعرفة القائمة على مقاربة حقوقية وجندرية ل�صيا�صات االجتماعية واالقت�صادية، مبا يعك�ص  3 .

اأ�صوات املجتمع املدين يف املنطقة.

وقد توافقت ع�صوية ال�صبكة على اأهمية تعزيز وظيفة الر�صد واملراقبة لل�صيا�صات العامة مع الرتكيز على ال�صيا�صات االجتماعية 

االقت�صادية  ال�صيا�صات  يف  للنظر  الوطنية  املجموعات  لدى  واملراقبة  الر�صد  قدرات  تعزيز  هذا  وي�صمل  واالقت�صادية. 

واالجتماعية من منظور قائم على احلقوق. وي�صمل هذا اأي�صًا اإ�صدار تقرير اإقليمي كل �صنتني يناق�ص احلقوق االقت�صادية 

واالجتماعية وال�صيا�صات يف املنطقة، مبا يف ذلك حاالت دول معينة ف�صاًل عن التفكري يف م�صارات ال�صيا�صات االإقليمية 

واالئتالفات  التحريك  عمليات  على  ترتكز  2010، وهي  العام  املراقبة هذه يف  اأداة  باإطالق  ال�صبكة  وقامت  والدولية. 

الوطنية على خلفية احلقوق االجتماعية واالقت�صادية. ويف هذا االإطار، عملت ال�صبكة على تطوير منهجية عمل لدرا�صة 

العربية، مما �صيدعم جمموعات املجتمع املدين يف ر�صد  املنظقة  ال�صيا�صات االجتماعية واالقت�صادية يف  اله�صا�صة يف جمال 

مدى فعالية ال�صيا�صات العامة يف حماية املجموعات الوطنية املعر�صة يف حال  االأزمات اخلارجية، مثل االأزمة االقت�صادية 

واأزمة الطاقة والغذاء. 

مع  م�صاورات  عملية  ال�صبكة يف  انخرطت  الثانية،  واالقت�صادية  االجتماعية  العربية  للقمة  التح�صريات  متابعة  اإطار  ويف 

وكاالت جامعة الدول العربية واالأمم املتحدة يف حماولٍة لتعزيز امل�صاحة مل�صاركة منظمات املجتمع املدين يف القمة. وا�صتندت 

اأعمال ال�صبكة التح�صريية للقمة اإىل �صل�صلٍة من امل�صاورات مع اأع�صاء ال�صبكة املختلفني وغريها من منظمات املجتمع املدين 

ال�رصيكة لها والباحثني الذين يعملون مع ال�صبكة. 

يف حني تركز ال�صبكة على ال�صيا�صات واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية، ت�صّدد على العالقة بني احلقوق ال�صيا�صية واملدنية 

واالقت�صادية واالجتماعية وعمليات االإ�صالح نحو احلكم الدميوقراطي. ويف هذا ال�صياق، تبقى حرية تكوين اجلمعيات 

والتعبري ون�صاط منظمات املجتمع املدين يف �صميم تعزيز دور املجتمع املدين يف املنطقة. 
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خالل العام 2010، واجهت ال�صبكة اإ�صكالية مبا�رصة يف هذا املجال عندما واجهت ور�صة العمل حول االأهداف االإمنائية 

لالألفية واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية )يف ت�رصين االأول/اوكتوبر  2010(، والتي كان مقررا عقدها يف البحرين قيوداً 

ت الور�صة  �صديدة من ال�صلطات البحرينية بدءاً من رف�ص منح تاأ�صريات الدخول الأكرث من ن�صف املدعوين االأجانب. وتعر�صّ

نف�صها اإىل �صغوط كبرية يف عملية التنظيم خ�صو�صًا اأّن البحرين كان ي�صهد فرتًة من التوتر بني املجتمع املدين واحلكومة فيما 

يتعلق بالعملية االنتخابية. ويف ظّل هذه الظروف مّت اإلغاء الور�صة.  

�صهرية  اإلكرتونية  اإخبارية  ن�رصة  ال�صبكة  ت�صدر  عملها،  عن  االأخرى  املعنية  واجلهات  املدين  املجتمع  جمموعات  والإعالم 

املعلومات  توفر  اّتخذتها كما  التي  الرئي�صية  املبادرات والتحركات  ال�صوء على  ت�صّلط  العربية واالإنكليزية حيث  باللغتني 

املتعلقة  املناق�صات  مثل  املحددة  الق�صايا  بع�ص  اىل  ا�صافة  املدين،  املجتمع  ملنظمات  مهمة  ودولية  اقليمية  م�صارات  حول 

بالتجارة والتنمية. 

لها  ال�رصيكة  واملنظمات  اأع�صائها  من  وعدد  ال�صبكة  بها  قامت  التي  الرئي�صية  الربناجمية  التدخالت  االآتي  التقرير  يعر�ص 

خالل العام 2010، وهي تت�صل ب�صكل اأ�صا�صي بر�صد احلقوق االقت�صادية واالجتماعية من خالل اآليات املراجعة الدورية 

ال�صاملة التابعة لالأمم املتحدة والعمل املت�صل بعمليات ال�صيا�صة االأورو-متو�صطية واالأهداف االإمنائية لالألفية وق�صايا التجارة 

والتنمية. 
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العمل وفقًا لآلية املراجعة الدورية ال�شاملة التابعة للأمم املتحدة:

التابعة  ال�صاملة  الدورية  بن�صاط حول عملية املراجعة  القيمة امل�صافة اال�صا�صية يف انخراط املجتمع املدين  اأّن  ال�صبكة  ترى 

ملجل�ص حقوق االن�صان يف االمم املتحدة )http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx( تكمن 

فيما بعد حت�صري وتطوير التقارير وتقدميها عرب االلية. فمن �صاأن هذا الن�صاط يف املدافعة حول التو�صيات املتعلقة بو�صعية 

حقوق االن�صان اأن ي�صاهم يف تعزيز دور منظمات املجتمع املدين يف ر�صد وتقييم حاالت احلقوق و�صنع ال�صيا�صت العامة 

 ،2010 العام  حتى  للحكومات.  امل�صاءلة  وتعزيز 

الدورية  املراجعة  بعمليات  فعليًا  ال�صبكة  �صاركت 

حقوق  حالة  مبراجعة  خ�صو�صًا  املتعلقة  ال�صاملة 

االإن�صان يف م�رص ولبنان وال�صودان و�صوريا. 

�صاهمت ال�صبكة، اإىل جانب حتالفات من املنظمات 

الوطنية يف كّل بلد، يف تطوير وتقدمي التقارير التي 

تلقي ال�صوء على احلقوق االجتماعية واالقت�صادية. 

وتطّرق كّل تقرير اإىل احلق يف م�صتوى معي�صي الئق، 

احلق يف العمل، احلق يف ال�صحة، احلق يف التعليم، 

التجارة  واآثار حترير  ال�صمان االجتماعي  احلق يف 

واالقت�صادية.  االجتماعية  احلقوق  اأو�صاع  على 

اجلندرية  التفاوتات  على  اأي�صًا  التقارير  و�صّددت 

ت�صّمنت  كما  املناطقية،   - االإقليمية  والفوارق 

جمموعة من التو�صيات التخاذ اإجراءات عالجية.  

عمل ال�سبكة على ال�سيا�سيات �احلقوق االجتماعية �االقت�سادية يف املنطقة العربية

Human Rights 
Conditions in 
Lebanon
Civil Society Considerations in light 
of Universal Periodic Review

The Arab NGO Network
for Development
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وكان العمل حول اآلية املراجعة الدورية ال�صاملة قائمًا على عمليات الر�صد الوطني وبناء التحالفات والتاأييد. هذا العمل  

االإن�صان،  االأع�صاء يف جمل�ص حقوق  الدول  على  وال�صغط  املدافعة  ت�صّمن  بعدها،  وا�صتمّر  املراجعة  دورة  قبل  بداأ  الذي 

والعمل مع و�صائل االإعالم فيما يتعلق باال�صاءة على عملية اال�صتعرا�ص الدوري ال�صامل ومطالب منظمات املجتمع املدين، 

ا�صافة اىل ال�صغط على احلكومات الوطنية. 

االقت�صادية  احلقوق  وهي  لبنان  يف  االإن�صان  حقوق  و�صعية  حول  تقارير  اأربعة  يت�صّمن  من�صور  اإ�صدار  مّت  لبنان  يف 

املراأة،  الفل�صطينيني، وتقرير حول حقوق  لبنان، واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية واملدنية لالجئني  واالجتماعية يف 

واآخر حول حقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة. واأطلق املن�صور يف جل�صٍة علنّية جمعت اأكرث من 50 م�صاركة وم�صاركة من 

منظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية واملوؤ�ص�صات العامة واالأكادمييني واالإعالميني يف لبنان.
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متابعة العمليات والآليات �شمن ال�شراكة الأورو-متو�شطية

يرتكز عمل ال�صبكة يف هذا املجال على تعزيز حراك منظمات املجتمع املدين يف املنطقة العربية فيما يتعلق مبتابعة امل�صارات 

االأورو-متو�صطية  العمليات  مل�صاركتهم يف  م�صاحة  بينها وخلق  فيما  ال�صلة  ذات  املناق�صات  وت�صجيع  االأورو-متو�صطية 

الر�صمية. وترى ال�صبكة اأّن امل�صاركة الفّعالة والن�صطة للمجتمع املدين �رصورية ل�صمان نتائج اأف�صل لل�صيا�صات يف منطقة 

االأورو-متو�صط. ويف �صلب هذه امل�صاركة تكمن مهمة الر�صد والتقييم لالآثار املرتّتبة عن ال�صيا�صات االأورومتو�صطية على 

الواقع االجتماعي واالقت�صادي يف املنطقة. 

خالل العام 2010، وا�صلت ال�صبكة جهودها على امل�صتوى االقليمي مرّكزًة على تعزيزالعمل الدفاعي على �صعيد ال�صيا�صات 

بالتعاون مع  ال�صبكة  الثانية، نّظمت  لل�صنة  امل�صارات االأورو-متو�صطية.  تتابع  االجتماعية واالقت�صادية من قبل منظمات 

اأع�صاء املنرب املدين االأورو-متو�صطي جل�صًة حول ال�صيا�صات االجتماعية واالقت�صادية يف املنتدى املدين االأورو-متو�صطي 

2010. وقد ُعقد املنتدى يف مدينة األيكنتي يف ا�صبانيا من 14 اإىل 16 اأيار / مايو 2010 حيث عاجلت اجلل�صة ق�صايا تتعّلق 
بـ: “امل�صارات االأورو-متو�صطية فيما بعد االأزمات الدولية ويف اطار اقرار اتفاقية ل�صبونة االوروبية” و“دور املجتمع املدين 

يورو�صتيب  �صبكة  مع  وثيق  ب�صكل  ال�صبكة  وتتعاون  واالقت�صادية”.  االجتماعية  االأورو-متو�صطية  ال�صيا�صات  ر�صد  يف 

)ومقّرها بروك�صيل( يف هذا ال�صدد.  

وقد ا�صتمرت ال�صبكة يف عملها املتعلق مبراجعة التقدم الذي اأحرزته �صيا�صة اجلوار االأوروبية يف العام 2010 مع الرتكيز 

بلبنان  اخلا�صة  العمل  خّطة  حول  التقرير  و�صع  مّت  وقد  الفل�صطينية.  وال�صلطة  وم�رص  لبنان  يف  العمل  خطط  على  حتديداً 

قني  واملنرب املدين االأورو-متو�صطي يف  بال�رصاكة مع احتاد املقعدين اللبنانيني وال�صبكة امل�صكونية ملنا�رصة االأ�صخا�ص املعوَّ

لبنان. اأما التقرير حول خطة عمل م�رص فو�صع بال�رصاكة مع اجلمعية امل�رصية للنهو�ص بامل�صاركة املجتمعية، يف حني و�صع 

التقرير حول خطة العمل الفل�صطينية بال�رصاكة مع �صبكة املنظمات االأهلية الفل�صطينية.
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مناق�شة الأهداف الإمنائية للألفية و�شيا�شات التنمية

عملت ال�صبكة على االأهداف االإمنائية لالألفية منذ اطالقها وهي ت�صهم ب�صكل مبا�رص يف اجلهود الوطنية واالإقليمية يف هذا 

املجال اىل جانب منظمات املجتمع املدين والوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية. وترى ال�صبكة هذه االأهداف كاأداة 

مهّمة لر�صد جهود التنمية يف املنطقة ولي�ص كاأجندة تنموية �صاملة. وبينما تعمل على االأهداف االإمنائية لالألفية باعتبارها 

والعمل  الوطنية  التنمية  ب�صيا�صات  وعالقتها  لالأهداف  النقدي  النقا�ص  ال�صبكة  تالحق  التنمية،  جهود  �صمن  عاملية  اأداة 

وحقوق االإن�صان ب�صكٍل عاّم. �صمن هذا االطار، عملت ال�صبكة على تعزيز املبادرات الوطنية واالإقليمية جتاه تعزيز قدرات 

اجلهات الفاعلة يف م�صارات التنمية يف ما يتعّلق باالأهداف االإمنائية لالألفية. 

 بعنوان 
ّ
اأن�صطتها �صمن م�صار عملية مراجعة االأهداف االإمنائية لالألفية عرب تقريٍر حتليلي 2010، كّثفت ال�صبكة  يف العام 

»تقييم عملية االأهداف االإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية؛ ا�صتطالع الق�صايا الرئي�صية« اأعّدته جمموعة من الباحثني والنا�صطني 

يف التنمية يف املنطقة العربية. وقد رّكز التقرير على ثالث ق�صايا رئي�صية تواجه العملية يف املنطقة هي امل�صاعدات التنموية 

الر�صمية وق�صايا اجلندر وامل�صاواة واالأهداف االإمنائية لالألفية واإدماج هذه االأهداف يف �صنع ال�صيا�صات الوطنية واملحلّية. 

وتبع هذا املن�صور 7 درا�صات حلاالت وطنية لتقييم عمليات االأهداف االإمنائية لالألفية يف املغرب وتون�ص وم�رص وال�صودان 

ولبنان واالأردن والبحرين. وتن�صق ال�صبكة كذلك مع عدٍد من ال�صبكات الدولية التي تلعب دوراً هامًا يف جهود املجتمع 

املدين الدويل لتعزيز االأهداف االإمنائية لالألفية، مثل النداء العاملي ملكافحة الفقر والرا�صد االجتماعي. 

وكانت امل�صاركة يف قمة مراجعة االأهداف االإمنائية لالألفية مبثابة فر�صة لت�صليط ال�صوء على حالة التنمية واالأهداف االمنائية 

يف املنطقة العربية. وقد قامت مديرة الربامج يف ال�صبكة بتقدمي عر�ٍص خالل اأن�صطة املجتمع املدين املوازية لقمة مراجعة 

اأهداف االألفية حيث مّت التطّرق اإىل تاأثريات االأزمات العاملية على و�صع املراأة يف املنطقة. ثم اأ�صدرت ال�صبكة ورقة موقف 

لة فيما يتعلق باملراجعة وبيانًا بعد القّمة حول النتائج التي مت التو�صل اإليها الإعالم جمموعات املجتمع املدين بها. اأما  مف�صّ

خطة عمل ال�صبكة فتت�صّمن العمل على التح�صري للحظة املراجعة الأهداف االلفية يف العام 2013، لذا فهي تويل اهتمامًا 

اأهداف( وملكانة احلقوق يف   7 8 واأول  للتنمية )العالقة بني الهدف   التما�صك الهيكلي الهداف االلفية  خا�صًا ملراجعة 

اجندة االهداف.  

اإدارة احلكم العربية )برنامج  املنطقة  االإمنائي يف  املتحدة  االأمم  برنامج  ال�صبكة يف �رصاكة مع  2010، دخلت  العام  خالل 

واالأردن  ولبنان  وال�صودان  وم�رص  وتون�ص  املغرب  )من  قطرية  تقارير  ت�صعة  الإنتاج   )http://www.undp-pogar.org
اخلدمات  تقدمي  قطاعات  يف  والنزاهة  الف�صاد  مكافحة  مبادرات  حول  درا�صات  واأربعة  والكويت(  واليمن  وموريتانيا 
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االأ�صا�صية. ومبا اأّن حتقيق اأهداف االإمنائية لالألفية ينطوي على التعليم والرعاية ال�صحية وم�صاريع املياه وال�رصف ال�صّحي، 

ت�صعى التقارير اإىل تقدمي نظرة عاّمة عن النزاهة ومبادرات مكافحة الف�صاد يف هذه القطاعات.

وكذلك، بداأت ال�صبكة العمل مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومبادرة التنمية الربملانية يف املنطقة العربية على م�رصوع من 

�صاأنه اأن يعزز التعاون بني الربملانات واملجتمع املدين لر�صد التقدم املحرز على م�صتوى االأهداف االإمنائية لالألفية يف الدول 

العربية. وي�صمل امل�رصوع تطوير قدرات الربملانيني وممثلي املجتمع املدين للعمل على الر�صد وال�صغط بهدف حتفيز حتقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية. وهو ي�صمل اإ�صافًة اإىل ذلك اأن�صطة اإقليمية ووطنية لتعزيز عمل الربملانيني على االأهداف وتطوير 

دليل للربملانيني حول العمل على االأهداف يف املنطقة العربية.
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تعزيز العمل على �شيا�شات التجارة اخلارجية واآثارها التنموية

كجزء من عملها على اإ�صالح ال�صيا�صات االجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة العربية والر�صد ذات ال�صلة واجلهود البحثية، 

التنمية يف  للحقوق واأهداف  التدريجي  االإعمال  اال�صتثمار وعلى  التجارة و�صيا�صات  تاأثريات  تناول  ال�صبكة على  تعمل 

املنطقة. ي�صاعد هذا النهج على دمج العمل املت�صل باآثار �صيا�صات التجارة اخلارجية وحتريرها الذي اأخذته ال�صبكة على 

عاتقها يف اإطار اأو�صع وم�صتند اإىل مقاربة تنموية وحقوقية مما يعد بجذب املزيد من منظمات حلقوق االإن�صان ومنظمات 

التنمية اإىل العمل يف هذا املجال. وتعمل ال�صبكة على العالقة بني ق�صايا التجارة والتنمية مرّكزًة على متكني قدرات املجتمع 

املدين يف املنطقة العربية على تعزيز االأولويات التنموية يف اإطار عمليات �صنع ال�صيا�صة التجارية.

اأحد االأن�صطة الرئي�صية التي ا�صطلعت بها ال�صبكة يف هذا االإطار هو متابعة العمل املتعّلق باالن�صمام اإىل منظمة التجارة 

العاملية. وت�صّمن ذلك تنظيم مناق�صة على امل�صتوى املحّلي حول التحديات التي يواجهها ال�صودان لالن�صمام اإىل املنظمة 

والتاأثريات املحتملة على حالة احلقوق االجتماعية واالقت�صادية. واأ�صفر االجتماع عن ت�صكيل جمموعة نقا�ص تهتّم مبوا�صلة 

النقا�ص حول �صيا�صات التجارة واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية على ال�صعيد الوطني. وكذلك بداأت ال�صبكة العمل على 

و�صع كتّيب معلومات حول حتديات االن�صمام اىل منظمة التجارة العاملية التي تواجهها الدول العربية وخ�صو�صًا البلدان 

االأقّل منواً كال�صودان واليمن.      

باالإ�صافة اإىل ذلك، بداأت ال�صبكة بتحليل االآثار املرتتبة عن التجارة الدولية و�صيا�صات اال�صتثمار على احلقوق االجتماعية 

االإن�صان يف م�رص ولبنان وال�صودان. ولتعزيز جهوٍد  ال�صاملة حول حالة حقوق  الدورية  املراجعة  واالقت�صادية يف عر�ص 

اخلارجية على  التجارة  �صيا�صات  اثار  مراقبة  املدين حول  املجتمع  دليل جلماعات  تطوير  ال�صبكة حاليًا على  تعمل  كهذه 

و�صعية حقوق االإن�صان وحتليل التزامات الدولة مبوجب القانون الدويل. 

كما وتعمل ال�صبكة مع جمموعة من الباحثني من املنطقة العربية على تطوير التحليل املرتبط بدور قطاع اخلدمات والتجارة 

على  العربية  الدول  جاٍر يف  نقا�ص  مو�صوع  ت�صّكل  اخلدمات  التجارة يف  الأّن  ونظراً  التنمية.  عمليات  اخلدمات يف  يف 

ال�صعيد االقليمي والثنائي واملتعدد االطراف، ي�صعى هذا العمل اإىل تقدمي جمموعة من التو�صيات اىل �صانعي ال�صيا�صات يف 

هذا املجال ا�صافة اىل منظمات املجتمع املدين التي تتابع هذه الق�صايا يف املنطقة العربية. ويت�صّمن هذا العمل �صل�صلة من 

اأربع اأوراق تتناول املوا�صيع التالية:

حتديات حترير اخلدمات على ال�صعيدين املتعدد االأطراف واالإقليمي: حالة الدول العربية 1 .
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حتديات التفاو�ص يف التجارة يف اخلدمات مع ال�رصكاء التجاريني الرئي�صيني: حالة م�رص واالأردن يف مفاو�صاتهما مع  2 .

االحتاد االأوروبي

دور النظم املحلية )domestic regulations(. 3 يف اال�صتفادة من التجارة يف اخلدمات

اخلدمات  يف  التجارة  ب�صاأن  العامة  االتفاقية  اإطار  يف  والتحديات  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  العربية  الدول  ان�صمام  4 .

واالأبعاد التنموية
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ال�صــراكة مع الرا�صد االجتماعي

)www.socialwatch.org(: ا�صتمّرت ال�صبكة 

االجتماعي  الرا�صد  يف  الفّعالة  م�صاركتها  يف 

للعام  االجتماعي  الرا�صد  بتقرير  ف�صاهمت 

2010 من خالل ف�صٍل بعنوان »الدول العربية 
من�صّية  وعوٌد  للتنمية:  االإمنائية  واالأهداف 

املنظمتان  قامت  وكذلك  منتظرة«.  وخطوات 

الرا�صد  تقرير  من  العربية  الن�صخة  باإ�صدار 

كانت  عام  اجتماٍع  يف   2009 االجتماعي 

وزيرة املالية اللبنانبة ال�صيدة ريّا احل�صن املتحّدثة 

الرئي�صية فيه.

انخراط ال�سبكة مع �سركاء �م�سارات د�لية 
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املنتدى االجتماعي العاملي

 :)www.forumsocialmundial.org (

اأعمال  يف  الفّعالة  م�صاركتها  ال�صبكة  تابعت 

املنتدى االجتماعي العاملي والعمليات االإقليمية 

�صاركت   2010 االأول  ت�رصين  يف  به.  املتعّلقة 

واالأر�ص  والبيئة  ال�صحة  منتدى  يف  ال�صبكة 

امل�صاعدات   منظمة  مع  وبال�رصاكة  القاهرة.  يف 

الفل�صطينية  االإن�صان  ومنظمة حقوق  الرنويجية 

و�صبكة  لبنان  يف  الفل�صطيني  التن�صيق  ومنتدى 

وجمعية  �صيدا  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

واالأونروا  االأُ�رصي  التنظيم  وجمعية  الرعاية 

اللبنانية  واجلمعية  الدولية  العمل  ومنظمة 

منتدًى  ال�صبكة  نّظمت  والتعليم،  للدرا�صات 

مواٍز للمنتدى العاملي حول التعليم يف فل�صطني يدعى »التعليم ك�رصٍط م�صبق للتنمية الب�رصية؛ التحديات التي تواجه ال�صعوب 

التي تعاين من االحتالل«. وهدف هذا املنتدى اإىل اإظهار الت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني، وقد ُعقد يف بريوت يف 28 

و29 ت�رصين الثاين 2010. ورّكز املنتدى على خربة ال�صعب الفل�صطيني حول العامل واألقت املناق�صات ال�صوء على ال�صغوط 

التي تفر�صها التحديات التعليمية واالجتماعية على ال�صعوب اخلا�صعة لالحتالل وعلى ن�صالهم من اأجل ال�صالم والعدالة 

االجتماعية.
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فّعالية امل�صاعدات:

http://www.oecd.org/dataoecd/30/63/43911948.( عملت ال�صبكة على ق�صية فّعالية امل�صاعدات وعلى اإعالن باري�ص

 )http://www.betteraid.org(“Better Aid  على ال�صعيد الدويل واالإقليمي واملحّلي كجزء من �صبكة »برت ايد  )pdf
واملنتدى املفتوح حول فعالية منظمات املجتمع املدين )http://www.cso-effectiveness.org/?lang=en(. وا�صتكمااًل 

ملنتدى اأكرا وحت�صرياً ملنتدى بو�صان الذي ُيعقد يف 2011، نّظمت ال�صبكة عدة ور�صات عمل باالإ�صافة اإىل ت�صاورات بني 

اأ�صحاب امل�صالح املختلفة يف هذا االطار، جامعًة ما بني ممثلي املجتمع املدين وجمتمع املانحني واملنظمات الدولية واالإقليمية 

يف  املغرب  يف  الوطنية  الت�صاورات  تنظيم  يف  ال�صبكة  الن�صاطات،  �صاهمت  هذه  بني  ومن  امل�صيفة.  الدول  وحكومات 

اأيار/مايو ولبنان يف 7-9 متوز/يوليو جمعت منظمات من املجتمع املدين  مع ممثلني عن احلكومات واجلهات   31-29
املانحة.
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املنتدى من اأجل امل�صتقبل:

تن�صيق  يف  فعااًل  م�صاهمًا  ال�صبكة  �صّكلت 

من  املنتدى  عمليات  يف  املدين  املجتمع  م�صار 

منتدى  ال�صبكة  نظمت  وقد  امل�صتقبل.  اأجل 

ت�رصين  يف  ال�صباب  م�صاركة  حول  اقليمي 

يف  املنتدى  اأتى  وقد  بريوت.  يف   2010 الثاين 

اأجل  من  ال�صنوي  للمنتدى  التح�صريات  �صياق 

امل�صتقبل الذي عقد يف كانون الثاين 2011 يف 

كندا  من  لكّل  م�صرتكة  برعاية  قطر،  الدوحة، 

وقطر. وت�صّمنت الور�صة اأكرث من 100 م�صارك 

و�صمال  االأو�صط  ال�رصق  منطقة  من  وم�صاركة 

افريقيا وتخّللتها م�صاركة ممّثلي اجلهات الر�صمية 

امل�صاركون،  وناق�ص  الدبلوما�صية.  والبعثات 

وهم نا�صطون يف املجتمع املدين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و35 �صنة، ق�صايا حول امل�صاركة ال�صيا�صية واالنخراط االجتماعي 

بـ30 تو�صية للحكومات والقطاع اخلا�ص  اإىل الئحة  لوا  ثم تو�صّ املنطقة،  ال�صباب يف  الثقايف لدى  واالقت�صادي والغنى 

واملجتمع املدين يف املنطقة وبلدان جمموعة الثمانية.
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�صل�صلة من االإ�صدارات لتقييم عمليات االأهداف االإمنائية لالألفية يف املنطقة العربية، وهي تت�صّمن االآتي:  1 .

• ق�صايا حموريّة حول عمليات االأهداف االإمنائية لالألفية يف املنطقة  	3 يعالج  “ا�صتطالع حول الق�صايا االأ�صا�صية” 
ني )منال حممد عبد  العربية، قام به 3 خرباء حول: امل�صاعدة االإمنائية الر�صمية )عّزام حمجوب( وامل�صاواة بني اجلن�صَ

احلليم( واإدماج االأهداف االإمنائية لالألفية )ريا�ص اخلوري(. 

بها  قامت  واليمن(  تون�ص  ال�صودان،  املغرب،  لبنان،  االأردن،  )م�رص،  عربية  دول   • 	7 يف  وطنية”  ق�صايا  “درا�صة 
منظمات املجتمع املدين لتقييم عمليات االأهداف االإمنائية لالألفية يف بلدانها. 

•تقرير تقييمي حول بناء التخطيط والقدرات االإح�صائية جتاه م�رصوع االأهداف االإمنائية لالألفية الذي تقوده ال�صبكة  	
بالتعاون مع مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي على مدى اأربع �صنوات. 

•من�صور حول االأهداف االإمنائية لالألفية يلخ�ص نتائج هذه االإ�صدارات وموقف ال�صبكة من هذه االأهداف. 	

حقوق  جمل�ص  لدى  ال�صاملة  الدورية  املراجعة  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مل�صاركة  العملي  التطبيق  يتابع  من�صور  2 .

االن�صان.

 و�صعية حقوق االإن�صان يف لبنان: �صل�صلة من تقارير املجتمع املدين قدمت اىل عملية املراجعة الدورية ال�صاملة 2010 

يف �صوء مراجعة لبنان يف الدورة االأوىل )2010(. 

املناخي ودور منظمات  الورقة االأوىل بعنوان »التغري  اقليمية ودولية، وهو عبارة عن ورقَتني:  املناخي؛ ق�صايا  التغري  3 .

املجتمع املدين يف املنطقة العربية«، اأما الورقة الثانية فعنوانها “التقا�صم املن�صف للف�صاء اجلوي والتنمية: بع�ص اجلوانب 

الهاّمة”. 

، ن�صخة باللغة العربية. تقرير الرا�صد االجتماعي 2010 “حان الوقت التفاق جديد: مرحلة ما بعد ال�صقوط”. 4

ة  )2010(
ّ

من�سورات �سادرة عن �سبكة املنظمات العربية غري احلكومي



28

للمالية  الفرن�صي  املجل�ص  رئي�ص  نوري،  )حممد  املجتمع،  تنمية  اإىل  املال  راأ�ص  تنمية  من  للتنمية:  االإ�صالمي  البنك  5 .

االإ�صالمية(.

التطورات املتعّلقة باآليات ال�رصاكة االأورو-متو�صطية وتاأثريها على الو�صع االجتماعي واالقت�صادي يف الدول العربية  6 .

)د.حممد ال�صعدي، املغرب(. 

التحديات املتعلقة بتحرير التجارة يف اخلدمات على امل�صتويات املتعددة االطراف واالقليمية: حالة الدول العربية )د.  7 .

اأحمد غنيم، م�رص(.
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التقرير املايل للفرتة ما بني 2010/1/1 � 2010/12/31

اأ- م�صاريف العام 2010:

امل�صاريف 2010 ال�رشح

104,969.00امل�صاريف االدارية

52,983.00الت�صبيك

40,157.00املعلوماتية واالت�صال

670,707.00برامج ون�صاطات عام 2010

5,033.00الت�صامن

873,849.00جمموع م�صاريف عام 2010

امل�رصوع: كل امل�صاريع

العملة: دوالر اأمريكي
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ب. اإيرادات العام 2010:

االإيرادات 2009 ال�رشح

4,333.00-�أ- ر�صيد مدّور

ب - مد�خيل عام 2010

134,990.00موؤ�ص�صة فورد فاوندي�صن

673,271.00داياكونيا

50,759.00امل�صاعدات ال�صعبية الرنوجية

31,565.00منتدى املجتمع املدين الدويل للدميوقراطية

36,258.00كري�صنت ايد

18,620.00الرا�صد االجتماعي

126,005.00مركز البحوث للتنمية الدولية 

31,845.00ال�صفارة الكندية

)UNOPS( 55,993.00برنامج االمم املتحدة االمنائي

10,736.00ايبون فاوندي�صن

450.00ج - ��صرت�كات �الع�صاء

10,525.00د -  مد�خيل �أخرى

1.181.017.00مداخيل عام 2010

1,176,684.00جمموع املداخيل للعام 2010

302.835.00الر�صيد يف 2010/12/31
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مكتب تن�سيق ال�سبكة

البلد املوؤ�ص�صة اال�صم

لبنان هيئة تن�صيق اجلمعيات االأهلية العاملة يف التجمعات الفل�صطينية يف لبنان                       قا�صم عينا

هيئة تن�صيق اجلمعيات االأهلية العاملة يف التجمعات الفل�صطينية يف لبنان وفاء الي�صري

لبنان جتمع املوؤ�ص�صات االهلية يف �صيدا ماجد حمتو

فل�صطني                      عالم جرار �صبكة املنظمات االهلية الفل�صطينية

اأيلني كّتاب �صبكة املنظمات االهلية الفل�صطينية

املغرب الف�صاء اجلمعوي عثمان خمون

اليمن مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق االن�صان عز الدين االأ�صبحي

العراق جمعية االأمل العراقية جمال اجلواهري

ال�صودان منتدى املدين ال�صوداين ح�صن عبد العاطي

مركز اجلندر للبحوث والتدريب نعمت كوكو

م�رص جمعية التنمية ال�صحية والبيئية عالء �صكراهلل

اجلمعية امل�رصية للنهو�ص بامل�صاركة اجلتمعية جمدي عبد احلميد

االأردن احتاد املراأة االأردين اآمنة فالح

تون�ص الرابطة التون�صية للدفاع عن حقوق االن�صان خمتار تريفي

البحرين ال�صبكة البحرينية عبد النبي العكري


