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املنظامت ت شبكة  بعمل  التعريف  إىل  التقرير  هذا  يهدف 
مجاالت  يف  واسرتاتيجياتها  للتنمية  الحكومية  غري  العربية 
دعم مؤّسسات املجتمع املدين العربية والنهوض بالتنمية 
عىل  املرتكزة  واالجتامعية  اإلقتصادية  السياسات  وبلورة 

حقوق اإلنسان.

والشّك أّن هذا التقرير مبا يتضّمنه من معلومات سيساهم 
يف إنارة القارئ حول أهميّة دور الشبكة يف النهوض بحقوق 
مشهد  يف  الخاص  وموقعها  بلداننا  يف  والتنمية  اإلنسان 
املنظامت غري الحكومية العربية. فلقد عملت الشبكة عىل 
حقوق  قضايا  بني  الوثيق  بالرتابط  االهتامم  دائرة  توسيع 
عمل  منهجيات  واقرتحت  والتنمية  والدميقراطية  اإلنسان 
مبتكرة لتعميق انخراط املدافعات واملدافعني عن حقوق 

سياسات  واقرتاح  ونقدها  السياسات  تحليل  يف  اإلنسان 
بديلة تعتمد العدالة االجتامعية غاية قصوى.

ويصدر هذا التقرير يف ظرف تاريخي خاص، إذ فتحت ثورة 
وأدخلت  العربية  البلدان  تاريخ  يف  مرحلة جديدة  تونس 
لقد  األبعاد.  متعّدد  املدى  طويل  انتقال  مسار  يف  بلداننا 
منادية  البلدان  كّل  يف  وشعوب  أفراد  طاقات  انطلقت 
تحقيق  عن  وباحثة  والعدالة  والحرية  واملساواة  بالكرامة 

انتقال مجتمعاتها نحو الدميقراطية.

إّن الثورات العربية تطرح أسئلة كربى حول دور املجتمع 
وبناء  االستبداد  مايض  مع  القطع  يف  املساهمة  يف  املدين 
رؤية جديدة للمجتمعات العربية تقوم عىل عقد اجتامعي 

قوامه الحرية والكرامة واملساواة والعدالة.

يف  تجارب  من  راكمته  مبا  العربية  الشبكة  أّن  والشّك 
السنوات األخرية ستعمل مع رشكاءها من مختلف البلدان 

العربية عىل اإلجابة عن هذه األسئلة.

إّن بناء الدولة املدنية وإصالح املؤسسات والقوانني وبلورة 
االنتقالية  العدالة  وإنجاز  اإلنسان  حقوق  تضمن  دساتري 
والنهوض  املدين  املجتمع  واستقاللية  استمرارية  ودعم 
لتحقيق  رضورية  مهاّم  والدميقراطية،  املواطنة  بثقافة 

مسارات االنتقال الدميقراطي يف بلداننا.

أكرث من أي وقت مىض وضَع حقوق  تتطلّب  وهي مهاّم 
اإلنسان يف جوهر متغريات مجتمعاتنا وجعلها مرتكزا من 

مرتكزات رؤيتنا للحياة.

عبد الباسط بن حسن

رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان
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إىل  أدت  مسبوقة  غري  شعبية  تحركات  املنرصم  العام  شهد 
تطورات طالت معظم دول املنطقة. وقد نتج عن هذه التحركات 
تغيريات يف رأس االنظمة يف كل من تونس ومرص وليبيا واليمن 
حيث ال زالت عملية بناء الدولة عىل أسس جديدة مستمرة. 
وقامت االنظمة يف كل من املغرب واالردن والكويت والجزائر 
وسلطنة عامن باصالحات محدودة إال أنها ساهمت يف امتصاص 
آثار الحراك الشعبي، وإن مؤقتا. أما يف سوريا والبحرين، فقد 
انزلق النزاع ليأخذ طابعاً دموياً ومعيقاً لعملية االنتقال السلمي 
للسلطة. وقد شهدت اململكة السعودية تحركات شعبية متفرقة 

قد تؤدي إىل بعض التغيريات يف املستقبل.

إن املحرك االسايس وراء كل هذه االنتفاضات هو غياب الحريات 
االقتصادية  العدالة  وانعدام  االنسان  وحقوق  الكرامة  وانتهاك 
عىل  الفساد  لظاهرة  الواسع  االنتشار  عن  فضال  واالجتامعية. 

مختلف املستويات، يف الحكم ويف االدارة وصوال إىل املجتمع.

لقد انقضت السنة االوىل عىل هذه التحركات من غري ان تتبلور 
طبيعة االنظمة الجديدة. ولكن الواضح واملؤكد هو أن االرادة 
يتخذ.  قد  خيار  ألي  االساسية  املحددات  من  باتت  الشعبية 
فخالل هذا العام، استعاد املواطنون الثقة بانفسهم وبقدراتهم، 
وباتوا ميتلكون الجرأة واملبادرة ملواجهة السلطة عندما تتجاهل 

مطالبهم. 

يف  التحول  هو  املاضية،  السنة  ألحداث  املبارشة  النتائج  ومن 
السابقة  فاالنظمة  الجامهريية.  ومرجعيتها  السلطة  مفهوم 
القرار  مراكز  دعم  كسب  عىل  قدرتها  من  رشعيتها  استمدت 
الدويل مستندة يف الداخل عىل القوى االمنية والعسكرية وعىل 
بعض الدوائر االقتصادية السيام الريعية منها والتي تستفيد من 
منها  املرشوعة  وارباحها،  مكاسبها  لتعزيز  السلطة  يف  نفوذها 

وغري املرشوعة. 

لقد أعادت االنتفاضات الشعبية املرجعية إىل موقعها الطبيعي، 
استمرار االحتجاجات يف غري دولة، عىل  املواطنني، وما  أي إىل 
عامة  انتخابات  وتنظيم  وحاشياتهم  الرؤساء  رحيل  من  الرغم 
إىل  املرجعية  انتقال  إىل  مؤرشاً  إال  السلطة،  تكوين  وإعادة 
الوطنية  الخيارات  بتحديد  املشاركة  إىل  يسعى  الذي  الشعب 
التي تؤثر مبصريه ومبستقبله واىل التعبري عن رأيه يف ظل غياب 

أطٍر مؤسسية تسمح له باملشاركة بشكل سلمي. 

وتشهد معظم الدول العربية تكوين مرجعيات شعبية جديدة 

إعادة  أو  جديدة  اجتامعية  وحركات  قوى  تشّكل  خالل  من 
تنظيمها عىل أسس جديدة. فالحركة النسائية التي كان دورها 
الرافض  نضالها  يف  تستمر  السابقة،  االنظمة  مقارعة  يف  ريادياً 
تشهد  كام  واملساواة.  الحريات  تقليص  إىل  تدعو  التجاهات 
الحركة العاملية والنقابية الحرة تزايدا يف عدد املنتسبني إليها، 
ومنظامت  أطر  وتتشكل  واملغرب.  وتونس  مرص  يف  وخاصة 
مشاركتهم  وتفعيل  الشباب  تنظيم  إىل  تسعى  جديدة  شبابية 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الصعد،  مختلف  عىل 

والثقافية.

ومن جهة أخرى، يسعى الرشكاء األساسيني واملؤثرين يف سياسات 
والذين  االورويب،  واالتحاد  املتحدة  الواليات  السيام  املنطقة، 
التأثري  إىل  متعددة،  بوسائل  السابقة  االنظمة  يدعمون  كانوا 
الجديدة السيام يف  االنظمة  تتخذها  التي  االساسية  بالخيارات 
التجاري. وهم  التبادل  وإتفاقيات  االقتصادية  العالقات  تنظيم 
فوضوا املؤسسات املالية الدولية، السيام صندوق النقد الدويل، 
لالعامر  االورويب  والبنك  لالستثامر  االورويب  كالبنك  واالقليمية 
مع  والتفاوض  والقروض  املساعدات  قرارات  لتنفيذ  والتنمية، 

الحكومات حول السياسات الجديدة.

املالمئة  البيئة  تعزيز  كيفية  حول  اآلن  املفاوضات  وتتمحور 
التعمق يف مفاوضات تحرير  الخارجية من خالل  لالستثامرات 
التجارة السيام يف مجايل االستثامر واملنافسة. وقد أفصح االتحاد 
االورويب بوضوح عن رؤيته هذه من خالل سلسلة من املواقف 
التي يدعو فيها إىل دعم الربيع العريب. فاعتمد ما أسامه »املزيد 
مقابل املزيد«، يف إشارة إىل أنه سيقدم املزيد من املساعدات 
والخطوات  الدميقراطية  من  املزيد  مقابل  التجاري  والتبادل 

االصالحية. 

ويف هذا السياق، عملت الشبكة عىل مواكبة كل هذه التحوالت 
حول  تتمحور  مندمجة  اسرتاتيجية  عىل  واعتمدت  واملواقف، 
التي  العربية  البلدان  يف  القرار  صناع  نحو  التوجه  اتجاهني: 
املجتمع  منظامت  ومتكني  تقوية  خالل  من  تحوالت،  تشهد 
املواد  وتوفري  االوضاع  تقييم  يف  التعمق  عرب  ذلك  املدين، 
واملدافعة  املنارصة  للقيام بحمالت  الرضورية  واملوارد  املعرفية 
للتأثري بصناع القرار. أما االتجاه الثاين فينحو باتجاه املؤسسات 
الدولية واملتعددة االطراف حيث تعمل عىل التأثري يف القرارات 

والتوجهات وتعديل املقاربات املعتمدة يف املنطقة. 

ومتحور موقف الشبكة حول الخيارات االقتصادية والسياسات 



االجتامعية التي يفرتض ان تأخذ باالعتبار التحول يف املفاهيم 
التنموية من جهة، ومن جهة ثانية فشل السياسات التي اعتمد 
يف العقود املاضية والتي أدت إىل ما نحن عليه، وأخريا، االقرار 
بان املرجعية والرشعية تستمد من املواطنني وليس من الدعم 
املواطنني.  من  معينة  فئة  بأيدي  السلطة  متركز  أو  الخارجي 

وميكن تلخيص موقف الشبكة يف النقاط التالية: 

أّوال: ان التحوالت التي جرت يف املنطقة العربية هي من صناعة 
وتأثري شعوبها، التي قررت يف لحظة تاريخية االنتصار لحقوقها 
تكتفي  لن  الشعوب  هذه  فان  وبالتايل  االنسانية.  ولكرامتها 
بعدد من االصالحات الشكلية والتغيريات املحدودة يف طبيعة 
االنظمة، ال بل ستستمر يف سعيها وصوال إىل تطبيق عقد جديد 
والكرامة  العدالة  السوق، يضمن  الدولة واملجتمع وآليات  بني 
املدنية  للدولة  ثابتة  ركائز  بناء  يف  ويساهم  االنسان.  وحقوق 

والدميقراطية القامئة عىل الحقوق والقانون واملؤسسات.

ثانيا: إن دول املنطقة بحاجة إىل تقييم السياسات االقتصادية 
جاءت  والتي  طبقت  التي  التجاربة  واالتفاقيات  واالجتامعية 
نتائجها سلبية عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمواطنني. 
الذي  التنموي  املفهوم  يف  التعمق  يتطلب  التقييم  هذا  إن 
اعتمد لعقود والذي ارتكز بشكل أسايس عىل تحقيق معدالت 
منو عالية يف حني أنه ال يعري أهمية إىل نوعية هذا النمو واىل 
إليها. هذا من جهة، ومن جهة  يرتكز  التي  االنتاجية  القاعدة 
وتزيل  العدالة  تضمن  النمو  عائدات  توزيع  إعادة  فان  ثانية 

الفوارق االقتصادية واالجتامعية واملناطقية بني املواطنني. 

الدولة  النظر بدور  إعادة  ثالثا: وبناء عىل ذلك، فان املطلوب 
إذ  فئاتهم.  املواطنني مبختلف  لحقوق  كناظم ومرّشع وضامن 
الدولة  مهام  حّولت  السابقة  واالتفاقيات  العالقات  طبيعة  أن 
نحو حامية مصالح املستثمرين وإن جاءت عىل حساب حقوق 
تقلّص  منها،  الثنائية  السيام  التجارية،  فاالتفاقيات  املواطنني. 
التي  السياسات  وتعّزز  الوطنية  للسياسات  املتاحة  املساحة 
تسهل االندماج يف االقتصاد العاملي وتشجع االستثامرات وتقدم 

لهم الضامنات وحرية الحركة. 

االتفاقيات  وإبرام  الدولية  الجهات  مع  املفاوضات  ان  رابعا: 
متعددة االطراف والثنائية يف ظل دول مل تنجز دساتريها بعد 
لها، ال  انتقالية ال صالحيات  وحكومات غري منتخبة وبرملانات 
ميكن أن تكتسب املرشوعية وبالتايل ال ميكن أن تعترب انعكاساً 
يضمن  مبا  واالقتصادية  االجتامعية  الفئات  مختلف  ملصالح 

حقوقها.

عىل  والتبادل  التعاون  وتعزيز  االقليمي  التكامل  إن  خامسا: 
مستوى بلدان املنطقة يشّكل خياراً اسرتاتيجياً ال بد من إيالئه 
االهمية التي يستحق، فمواجهة تحديات العوملة واالندماج يف 
االقتصاد العاملي ال ميكن أن يتعزز إال من خالل تعزيز التعاون 
صياغة  باتجاه  الجهود  من  املزيد  يتطلب  ذلك  إن  االقليمي. 
هذا  يسهل  مبا  املستويات  مختلف  عىل  االقليمية  االتفاقيات 
االجتامعية  والفئات  الشعوب  مصالح  عىل  ويحافظ  التعاون 
متابعة  القادرة عىل  املؤسسات  بناء  ويتطلب كذلك  املختلفة، 
مختلف  عىل  والتبادل  التعاون  وتطوير  االتفاقيات  ومواكبة 
والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املستويات 

والقضائية.

السياسات  أهمية  عىل  السابقة  املرحلة  أكدت  لقد  سادساً: 
االقتصادية واالجتامعية يف صيانة حقوق املواطنني يف هذين 
وعىل  يستتب،  ال  االستقرار  أن  عىل  أكدت  كام  املجالني. 
والبطالة  الفقر  ظاهرة  تفيش  ظل  يف  تستقر  ال  السلطة  أن 
بني  الواضح  الرتابط  الرغم من  االجتامعي. وعىل  والتهميش 
االقتصادية  الحقوق  وبني  جهة  من  والدميقراطية  الحريات 
واالجتامعية من جهة ثانية، إال أن ذلك ال يعني أن تأيت يف 
مرتبة أقل أهمية من الحقوق السياسية املدنية. وبالتايل، فعىل 
يف  تساهم  أن  املدين  املجتمع  ومطالب  الشعبية  التحركات 
الخيارات االقتصادية ويف وضع السياسات االجتامعية وصوال 
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واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بادراج  املطالبة  حد  إىل 
وملا  أهمية  من  ترتديه  ملا  العتيدة  الدساتري  يف  والثقافية 

تتطلبه من حامية دستورية غري قابلة للشك. 

تدخل االنتفاضات الشعبية والتحوالت الدميقراطية عامها الثاين 
وهي الزالت تواجه العديد من التحديات. وهذا يتطلب جهدا 
الفاعلة  للمساهمة  املدين  املجتمع  منظامت  به  تقوم  مضاعفا 
قادرة تؤدي إىل  إعادة تكوين حركة اجتامعية  فيها من خالل 
مشاركة حقيقية للمواطنني وإىل إعادة تكوين السلطة املدنية 
خالل  من  الكربى  الوطنية  الخيارات  وصياغة  والدميقراطية 
املستويات  مختلف  وعىل  والدميقراطية  الوطنية  املؤسسات 

والنوعيات. 

املنارصة  أعامل  يف  االستمرار  املدين  املجتمع  منظامت  وعىل 
واملدافعة عن حقوق املواطنني، آخذين بعني االعتبار أن احرتام 
وهو  االستقرار  عوامل  من  أسايس  عامل  هو  االنسان  حقوق 
بالتايل املدخل السليم اليجاد البيئة املالمئة لبناء دولة متمكنة 

وقادرة ومستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتامعيا وثقافيا.

إن دور املجتمع املدين ال يقترص عىل املستوى الوطني واالقليمي 
التضامن  ويرتدي  الدويل.  املستوى  إىل  يتعداه  ولكنه  فحسب، 
واملدافعة  املنارصة  مجال  يف  الدويل  املدين  املجتمع  قبل  من 
مع الجهات واملنظامت الدولية أهمية يف نجاح الجهود اآليلة 
االحتياجات  مع  ينسجم  مبا  الدولية  املقاربات  تعديل  إىل 
الداخلية والتخفيف من حجم الضغوط والرشوط التي متارسها 
املؤسسات الدولية عىل دولنا. وهذا يؤكد عىل أهمية انخراط 
واالطر  االقليمية  الشبكات  من  العديد  يف  العربية  الشبكة 

الدولية الفاعلة.

االستجابة  برضورة  قناعتها  مع  وانسجاما  سبق،  ما  عىل  بناء 
الجتامع  االعداد  عىل  الشبكة  عكفت  املرحلة،  تحديات  إىل 
الجمعية العمومية الدوري، والذي يفرتض أن ينعقد خالل العام 
2012، القرار إسرتاتيجية جديدة تأخذ بعني االعتبار التحوالت 
وموقع  فدور  الصعد:  مختلف  عىل  املنطقة  يف  حصلت  التي 
املهام  وبتغري  العامة،  االوضاع  بتغري  تغري  قد  املدين  املجتمع 
بات  الرفض  قوة  عىل  الرتكيز  من  فبدال  املرحلة.  تفرضها  التي 
العالقة  طبيعة  أن  كام  البديل.  بناء  عملية  يف  االتخراط  لزاما 
بني مختلف االطراف تغريت، وتحديدا بني الدولة واملجتمع. ما 
يتطلب املساهمة يف صياغة عقد جديد يضع حقوق االنسان يف 
صلب العمليةالسياسية. وأخريا، تغريت طبيعة ودور العالقة مع 

الرشكاء التنمويني يف الخارج. حيث املطلوب أن يدفع املجتمغ 
املدين باتجاه تقييم السياسات واالتفاقيات التي عقدت خالل 
فرتة الحكم الشمويل، والعمل عىل صياغة اتفاقيات عىل أسس 
جديدة. كلها متغريات ال بد من أخذها يف الحسبان عند صياغة 

برامج الشبكة للمرحلة املقبلة.

إجتامع  عىل  ستعرض  والتي  املقبلة  االسرتاتيجية  الخطة  إن 
من  الغاية  لهذه  أعدا  تقييميني  تقريرين  إىل  سرتتكز  االعضاء 
يقوم  إىل بحث رسيع  باالضافة  الشبكة،  قبل خرباء من خارج 
فيه خبري مستقل لتسهيل الحوار داخل الشبكة وبني أعضائها 

ورشكائها.

واالسرتاتيجيات  التوجهات  التقرير هذه  يعكس هذا  أن  أمتنى 
التي اعتمدتها الشبكة لتحقيق أهدافها. 

وال بد يف النهاية من التوجه بالشكر إىل كل من ساهم بأعامل 
الشبكة وبتحقيق املهام التي نفذت، من رشكاء وجهات مانحة 
وأعضاء ومتطوعني وعاملني فيها، وإنني أدعهم إىل بذل املزيد 

من الجهد والعطاء يف سبيل عامل افضل ممكن.

زياد عبد الصمد
املدير التنفيذي، شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
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مرهونان ت تأثريها  أو  وبقاؤها  متحرك،  اجتامعي  الشبكة جسم 
واالقتصادي.  السيايس  مع محيطها  تفاعلها  كبري مبدى  إىل حد 
التي  التحوالت  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  التي  املدنية  واملنظامت 
تطرأ عىل البيئة التي تتحرك فيها تهمش نفسها بنفسها، وتحكم 

عىل ذاتها باملوت واالنقراض.

باألحداث  2011 حبىل  املاضية  السنة  كانت  الزاوية  من هذه 
الدول  من  بعديد  املحيل  املشهد  فقط  تغري  مل  التي  الكربى 
لتمتد  العريب،  اإلقليمي  اإلطار  تأثريها  تجاوز  وإمنا  العربية، 

تداعياتاها إىل املواقع األكرث حساسية عىل الساحة الدولية.

كانت سنة 2011  استثنائية بفضل الثورات العربية التي هزت 
ديسمرب  من  عرش  السابع  قبل  تبدو  كانت  نظم  أربعة  أركان 
2010  لحظة احرتاق البوعزيزي صامدة ومستقرة، وهي عىل 
التوايل : تونس، ومرص، وليبيا، واليمن. ومل يقف األمر عند ذلك، 
إذ تستمر ارتدادات هذه الزلزال لتضع النظام السوري القوي 
أمام ساعة الحقيقة، وتدخل البحرين يف دائرة الغضب الشعبي، 
املسارات  تعديل  يف  الرشوع  إىل  كثرية  عربية  بأنظمة  وتدفع 

الوطنية، مثل املغرب والكويت، والبقية تأيت.

زين  السابق  التونيس  الرئيس  هروب  منذ  الشبكة  أدركت 

بهذه  وحاسم  مبارش  بشكل  معنية  بأنه  عيل  بن  العابدين 
خطتها،  تعديل  إىل  بقوة  مدعوة  وأنها  الضخمة،  املتغريات 
ومراجعة إسرتاتيجيتها. وذلك ألسباب متعددة من أهام ما ييل: 

• الثورات العربية كانت وال تزال ثورات اجتامعية بامتياز. 	
املعيشة  مستوى  يف  الذي حصل  الخطري  التدهور  أن  أي 
والفساد  البطالة  نسب  وارتفاع  األساسية،  والخدمات 
واملحسوبية والتمييز بني املواطنني، كانت عوامل حاسمة 
يف ترسيع رشوط الثورات، وأكدت وعي املواطنني العرب 
تجىل  ما  وهو  واالجتامعية.  االقتصادية  بأهمية حقوقهم 
بوضوح يف الشعارات التي رفعها شباب هذه الثورات يف 
الذي  الرهان  صحة  أكد  مام  والساحات،  املدن  مختلف 
الشبكة عىل نفسها منذ تأسيسها، عندما اعتربت  طرحته 
أنه ال استقرار وال نهوض حقيقي وال سلم أهيل بدون حد 
وتضع  األفراد  كرامة  تحمي  االجتامعية  العدالة  من  أدىن 

األسس املتينة ملواطنة فعلية وفاعلة.

• دميقراطية. 	 سياسية  ثورات  أيضا  هي  العربية  الثورات 
فجميعها طالبت بالحريات األساسية، ورفضت كل أشكال 
إنهاء  عىل  تزال  وال  وعملت  الشعوب،  عىل  الوصاية 
والطوائف،  والعائالت  األفراد  وحكم  االستبداد  مقومات 
واعتامد  عميقة  دستورية  مراجعات  نحو  واتجهت 
االنتخابات النزيهة قاعدة أساسية لبناء رشعيات جديدة. 
الشبكة وأولوياتها. ألن  أيضا ندرج يف صميم عمل  وهذا 
الناس  ملشاركة  بالرضورة  معادية  الدكتاتورية  األنظمة 
أرضية  خلق  يف  السياسية  والقوى  املدنية  واملجتمعات 
األساس،  هذا  عىل  ومستدامة.  عادلة  اجتامعية  لتنمية 
السياسية  الدميقراطية  ارتباط  مبدأ  عىل  الشبكة  دافعت 
الحقوق  ضامن  عىل  القامئة  االجتامعية  بالدميقراطية 
وعملت  واالجتامعي.  االقتصادي  املجالني  يف  األساسية 
خالل العرشين سنة املاضية عىل تسليح منظامت املجتمع 
املدين العربية بهذا الوعي، وتأهيلها للدفاع عن منظومة 

حقوق اإلنسان بكل مكوناتها املرتابطة واملتكاملة. 

تاريخيا  حدثا  منازع  بال  تشكل  التي  الثورات  هذه  ضوء  يف 
ايام السنة املاضية يف  باملعنى العميق، انطلقت الشبكة طيلة 
تكييف نشاطها وفق التحديات التي فرضها هذا التحول الكبري. 

وقد اتجهت جهود الشبكة نحو األولويات التالية :

خالل  من  وذلك  الثورات،  لهذه  السيايس  الدعم  تقديم  أوال: 
املتابعة اليومية لوقائع وحيثيات املواجهات املستمرة يف بعض 
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عن  وذلك  الدكتاتورية،  واألنظمة  الثورية  القوى  بني  الدول 
أنظمتها  تغيري  يف  الشعوب  لحق  التأييد  بيانات  إصدار  طريق 
الفاسدة والتنديد بالجرائم املرتكبة يف حق املدنيني العزل، إىل 
جانب تجنيد الٍرأي العام الدويل من أجل املطالبة بوقف دعم 

قوى االستبداد وسحب الثقة من األنظمة القمعية.

ثانيا: التنسيق املبارش مع الفاعلني امليدانيني يف ساحات الثورات 
وذلك  لها.  أصدقاء  أو  بالشبكة  أضاء  منهم  والعديد  العربية، 
لدراسة حاجاتهم، ومشاركتهم التفكري يف املستقبل، واملساعدة 
قضاياهم،  لتشابك  نظرا  البعض  بعضهم  بني  الصلة  ربط  عىل 
وتباين  جنسياتهم  اختالف  عن  النظر  بقطع  مصريهم  ووحدة 
مع  تتعامل  فالشبكة  السياسية.  أو  الجغرافية  خصوصياتهم 

املنطقة العربية كوحدة اسرتاتيجية. 

ثالثا: التعاون مع رشكاء الشبكة وأعضائها عىل تعميق النقاش 
االنتقال  ومراحل  الثورات  تطرحها  التي  التحديات  حول 
كل  يف  إقليميتني  ورشتني  تنظيم  تم  الغرض  الدميقراطي.ولهذا 
العميقة  األسباب  لتحليل  األوىل  خصصت  ومرص،  تونس  من 
رؤية  لصياغة  أوىل  لبنات  وضع  الثانية  وتناولت  للثورات، 

اجتامعية جديدة.

رابعا: الرشوع يف بلورة عقد اجتامعي بديل بعد انهيار العقد 
القديم الذي رعته الدولة الغنامئية. وقد كانت الشبكة سباقة يف 
هذا السياق ألنها أدركت بأن ما حدث يجب أن يتجاوز مجرد 
بالثورة  واالنتقال  استمرارها،  مقومات  استنفدت  أنظمة  تغيري 

إىل مستوى أعمق يعيد صياغة العالقة بني الدولة واملجتمع. 

واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  دسرتة  عىل  العمل  خامسا: 
فمسألة صياغة دساتري جديدة فرضتها نضاالت املرحلة السابقة 
الثورات تطور  الدستورية. وبعد  التي متيزت بطابع اإلصالحية 
هذا الطرح نحو العمل عىل وضع دساتري جديدة تعيد االعتبار 

إىل تكاملية الحقوق، وتؤسس للدولة املدنية الدميقراطية. 

أن  يخىش  إذ  التنمية،  منوال  حول  النقاش  تعميق  سادسا: 
باإلصالحات  املدين  املجتمع  ومنظامت  األحزاب  تنشغل 
يف  بجدية  التفكري  جديد  من  وتهمل  الرضورية،  السياسية 
الخخل  جوانب  تجاوز  عىل  قادرة  تكون  تنموية  بدائل  بلورة 
إىل  التوصل  بدون  ألنه  السابق.  التنمية  منوال  يف  الجوهرية 
الثورات مهددة  البرشية ستصبح  التنمية  مغاير ملكونات  فهم 
إىل  أدى  الذي  السابق  املنوال  نفس  إنتاج  وإعادة  باالنتكاس 

تعميق الفوارق االجتامعية، وخرب االقتصاديات الوطنية، وفقر 
املجتمعات املحلية لصالح القوى املهينة عىل األسواق العاملية.  

أوروبا وفلسفة  الرشاكة مع  نحو مراجعة أسس  الدفع  سابعا: 
املسألة  هذه  وتعترب  الدولية.  التمويل  مؤسسات  مع  التعاون 
النظر  لفت  الشبكة عىل  تعمل  التي  الحيوية  القضايا  بني  من 
إليها. فالحكومات الغربية التي اضطرت إىل مراجعة سياساتها 
السابقة تحت ضغط الحراك الثوري، وقبلت بالتغيريات الكربى 
التي فرضتها شعوب املنطقة يف مجال موازين القوى السياسية 
السلطة، متارس  السلمي عىل  التداول  وآليات  الحريات  وإقرار 
هذه الحكومات ضغوطا مبارشة وغري مبارشة من أجل املحافظة 
عىل ذات االختيارات التنموية، واالكتفاء بإجراء تعديالت جزئية 
كثفت  األساس  هذا  وعىل  العادلة.  غري  الرشاكة  آليات  عىل 
الشبكة من تحركاتها خالل السنة املاضية من أجل االنتقال بهذا 
النقاش من املستوى اإلقليمي  إل املجال الدويل، ومحاولة إدارة 
والجهات  املؤسسات  مختلف  مع  ورصيحة  مفتوحة  حوارات 
التأثري  ذات  وبالخصوص  العربية  املنطقة  يف  الفاعلة  الدولية 
التي حصلت  للدول  االقتصادية واملالية  التوازنات  املبارش عىل 

بها ثورات، مثل االتحاد األورويب والبنك الدويل.  

الدول  يف  سواء  املدين  املجتمع  منظامت  قدرات  تطوير  ثامنا: 
تخوض  التي  تلك  أو  الدكتاتورية،  األنظمة  فيها  سقطت  التي 
كانت  مهام  بالبقاء  ومتشبثة  أنظمة رشسة  رهيبة ضد  معارك 
املنظامت  فهذه  املرشوعة.  غري  الوسائل  ومبختلف  التكلفة 
وجدت نفسها أمام تحديات ومهام مختلفة متاما عن تلك التي 
كانت تكبل حركتها، وتحد من فعاليتها. فاملواجهة الشاملة مع 
الدكتاتورية أو التصدي إلشكاليات االنتقال الدميقراطي تتطلب 

مهارات مختلفة، وتستوجب اسرتاتيجيات بديلة. 

تلك هي أبرز األحداث والقضايا الفكرية والعملية التي شغلت 
مسارها  تعديل  إىل  بها  ودفعت  املاضية،  السنة  طيلة  الشبكة 
أجل  من  مستمرا  يزال  ال  اسرتتيجية  أبعاد  ذي  نقاش  وفتح 
إعادة متوقع الشبكة يف صلب الحراك الثوري ببعديه السيايس 
واالجتامعي الذي تعيش تحت وقعه كل دول املنطقة، وذلك 
انهيار  إليها  يؤدي  أن  ميكن  التي  املخاطر  جميع  من  بالرغم 

النظام اإلقليمي القديم.     

صالح الدين الجوريش
املنسق الرئيس لألعامل البحثية، شبكة املنظامت العربية غري الحكومية 

للتنمية
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من نحن 
للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  إن 
دولة   11 يف  تعمل  إقليمية  شبكة  هي   )ANND(
عربية، مع 7 شبكات وطنية و23 منظمة غري حكومية 
أعضاء. تأسست شبكة املنظامت العربية غري الحكومية 
مقرا  بريوت  من  وإتخذت   ،1997 العام  يف  للتنمية 
التنفيذي منذ العام 2000. إن متكني منظامت  ملكتبها 
املجتمع املدين، ومشاركتها لتؤدي دورا أكرث فعاليّة يف 
املستويات  العامة عىل  السياسات  الرصد ورسم  مجال 
الوطنية واإلقليمية  والعاملية هو الهدف الرئيس الذي 

تسعى  الشبكة إىل تحقيقه.

رؤيتنا
تتحدد رؤية الشبكة بقيام مجتمعات دميقراطية مدنية 
لتكون  العربية،  املنطقة  فاعلة ومنتجة ودميقراطية يف 
عىل  واالنفتاح  العامة  السياسات  يف  التأثري  عىل  قادرة 
عىل  معها.  والتفاعل  األخرى  واملجتمعات  الثقافات 
واملدنية  السياسية  وحقوقهم  األفراد  كرامة  تكون  أن 
ومصونة   محرتمة  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية 
يف هذه املجتمعات يف إطار دولة القانون واملؤسسات 

حيث يعم السالم واألمن واالستقرار. 

مهمتنا
للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  إن 
املجتمع  تقوية  إىل  تسعى  دميقراطية  مدنية  شبكة 
املدين ومتكينه وتعزيز قيم الدميقراطية واحرتام حقوق 
االنسان والتنمية املستدامة يف البلدان العربية، من خالل 
الضغط والتأثري يف صنع السياسات اإلقليمية والوطنية  
الدولية والدميقراطية، مبا  والتجارة  التنمية  يف مجاالت 
وحرية  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الرشعة  مع  ينسجم 
العادل  والتوزيع  التعددية،  واحرتام  وكرامته،  الفرد 
والثقايف   الحضاري  الرتاث  عىل  واملحافظة  للرثوة، 
للمجتمعات  التنموية  األولويات  وتحقيق  للمنطقة 

املحلية.
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تشهد املنطقة العربية لحظة حاسمة يف تاريخها املعارص. 
يرصخون  املنطقة  أرجاء  كافة  يف   والنساء  الرجال  ماليني 
اإلجتامعية،  والعدالة  والحرية  والكرامة  بالتغيري  مطالبني 
القرارت  يف  رأي  لهم  يكون  بأن  تطلعاتهم  عن  ويعرّبون 
يف  الرشوع  مرحلة  يف  املنطقة  إن  كام  حياتهم.  يف  املؤثرة 
إجراء مراجعة شاملة لتأسيس عقد إجتامعي طويل األمد 
ميهد إلرساء عالقة جديدة بني املواطنني والدولة قامئة عىل 

منوذج إقتصادي واجتامعي وسيايس جديد.

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  أدركت 
الحاجة ملواكبة هذه التحوالت التي طال إنتظارها من أجل 
التغيري الدميقراطي يف املنطقة ووضع إطار  للعدالة  دعم 
وكرامتهم  املواطنني  جميع  حقوق  يضمن  اإلجتامعية 
الوضع  مع  الشبكة  تجاوبت  بينهم.  واملساواة  وحرياتهم 
الحوار  يف  ورشكائها  أعضائها  إنخراط  خالل  من  الناشئ 
ذلك  ويشمل  الجديد.  االجتامعي  العقد  بشأن  اإلقليمي 
بهدف    2011 العام  يف  نُظاّم  كبريين  إقليميني  حدثني 
املدين  املجتمع  مهام  حول  الصعب  النقاش  يف  املساهمة 

ودوره يف هذا الوضع املنذر بالخطر وهام :

	 تنظيم »ندوة حول حقوق اإلنسان يف مسار التحوالت
الدميقراطية والتنمية العادلة: األسئلة واآلفاق يف ضوء 
منوذج الثورة الشعبية يف تونس ومرص«،  )تونس، 2-1 
دياكونيا  مؤسسة  مع  بالتعاون   ،)2011 مارس  آذار/ 
الندوة  وخلصت  اإلنسان.  لحقوق  العريب  واملعهد 
التونسية  الثورة  »دروس   عنوانه  ختامي  بيان  إىل 
حدد  العريب«.  املدين  املجتمع  ومسؤوليات  الشعبية 
البيان املبادئ التي سيتم درسها من أجل حامية هذه 
وتوجيهها  انتكاسة،  ألي  تفادياً  الدميقراطية  الحركات 

نحو إنجاز مطالب الشعب العريب. 

	 التحوالت “مسارات  االقليمي  االجتامع  تنظيم 
العربية:  املنطقة  يف  العادلة  والتنمية  الدميقراطية 
اجتامعي  لعقد  وتأسيس  املدنية  الدولة  بناء  نحو 
جديد” )القاهرة، 29 - 30 ايار/ مايو 2011( بالتعاون 
املجتمعية  باملشاركة  للنهوض  املرصية  الجمعية  مع 
إىل  االجتامع  خلُص  اإلنسان.  لحقوق  العريب  واملعهد 

املطلوب عاجال ھو التوصل عرب الحوار الوطني التشاوري 	 
والتوافق إىل عقد اجتامعي جدید یدعم املقاربة الشاملة 
السیايس  اإلصالح  بربط  وذلك  اإلصالحیة،  للعملیة 
املستندة  والثقافیة  واالجتامعیة  االقتصادیة  باإلصالحات 

إىل  حقوق اإلنسان. 

 عدالة التنمیة جزء اسايس يف مسار الثورات العربیة حیث 	 
منظومة  بناء  اتجاه  يف  والتنمیة،  الحریة  مطالب  تتالزم 

واملساواة  والحریة  الكرامة  تكون  واجتامعیة  اقتصادیة 
كامل  يف  املحتجون  بھ  طالب  ما  وھو  الرئیيس،  محورھا 
الندفاعھم  املحركة  القیم  منھا  وجعلوا  املنطقة،  دول 

الثوري نحو التغییر العمیق والشامل.

يف 	  بفعالیة  املدين  املجتمع  منظامت  تسھم  أن  رضورة   
تقدیم بدائل يف مختلف املجاالت السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتامعیة والثقافیة، وال یتحقق ذلك إال مبحافظة ھذه 
املنظامت عىل طبیعتھا واستقاللیتھا، وأن متتنع عن أن یتم 

توظیفھا من قبل القوى السیاسیة املتنافسة. 

 إن منظامت املجتمع املدين يف كافة الدول العربیة مدعوة 	 
إىل اتخاذ خطوات عملیة تضامنیة مع مختلف التحوالت 
التي جرت يف تونس، مرص، لیبیا ، اليمن، البحرين وسورية، 
وذلك للمساھمة يف حامیتھا من مخاطر التدخل الخارجي 
جانب  إىل  منھ،  العسكري  وباألخص  أشكالھ  مبختلف 
مخاطر تدخل األنظمة الحاكمة يف الدول العربیة االخرى 

الخائفة من إنتقال عدوى التغییر إلیھا.

والتنمیة  الدیمقراطیة  التحوالت  مسار  يف  اإلنسان  حقوق 
املجتمع  التونسیة ومسؤولیات  الشعبیة  الثورة  العادلة: دروس 

املدين العريب

11

غري  العربية  املنظامت  لشبكة  التابعة  التنسيق  لجنة  إجتامعات 
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الدولة املدنية الدميقراطية الحديثة وعاء مؤسىس للثورات 	 
الناشئة، قادر عىل استيعاب التعددية يف املجتمعات العربية 
باعتباره  االختالف  ورشعية  الكاملة  املواطنة  قيم  وترسيخ 
عوامل  من  للمجتمع  تحصني  ايضا  وهي  مضافة،  قيمة 
مظاهر  ومختلف  والقبلية  بالطائفية  املرتبطة  التفكك 
التمييز  أو أي شكل من أشكال  الديني والعرقي  التعصب 

بني املواطنني عىل أساس الدين والعرق واللون والجنس.

مختلف 	  عىل  واملرأة  الرجل  بني  ما  والعدالة  املساواة  ان 
الصعد السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية تكمن 

يف جوهر متطلبات العقد االجتامعي الجديد.

ولعالقات 	  اإلنتاج  لقوى  الناظم  دور  وظيفتان:  للدولة 
السوق واملعدل لها والحامي للمصالح الوطنية واملال العام. 
خالل سلطة القانون، وإعادة توزيع الرثوة بني قوى اإلنتاج، ودور الضامن لحقوق الفئات الضعيفة، واملدافع عنها من 

وتنمية القطاعات الرئيسية لالقتصاد.

من االهمية مبكان اعادة النظر بصفة جذرية يف السياسات 	 
االقتصادية والتاكيد عىل رضورة اعادة االعتبار إىل السياسات 

االنتاجية وخاصة املتعلقة بالزراعة والصناعة.

نحو عقد اجتامعي جديد: إعالن مبادئ أساسية من منظامت 
من املجتمع املدين يف املنطقة العربية

بيان ختامي  تحت عنوان “نحو عقد اجتامعي جديد: 
املدين  املجتمع  منظامت  من  أساسية  مبادئ  إعالن 
لعملية  الالزمة  املبادئ  وتضمن  العربية”  املنطقة  يف 

تأسيس عقد إجتامعي جديد.

غري  العربية  املنظامت  لشبكة  املخطط  العمل  يتمحور 
الحكومية للتنمية حول مجموعة من األهداف التي تتكيف 
مبرونة مع السياق اإلقليمي. وتبًعا لذلك، سيتمحور التقرير 

حول أهداف التدخالت الربنامجية: 

الهدف األول: دعم قدرات ودور منظامت املجتمع املدين 
السياسة  صناعة  مجال  يف  والضغط  املدافعة  عملية  يف 

االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية.

منظامت  ملشاركة  املتاحة  املساحات  تعزيز  الثاين:  الهدف 
املجتمع املدين يف صناعة السياسات االقتصادية واالجتامعية 

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

يف  املتاحة  املعرفية  املواد  وتطوير  تعزيز  الثالث:  الهدف 
املنطقة العربية واملتعلقة بدور املجتمع املدين.

غري  العربية  املنظامت  لشبكة  التابعة  التنسيق  لجنة  إجتامعات 
الحكومية للتنمية )بريوت 8-9 نيسان/ أبريل 2011(
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الهــــدف

دعم قدرات ودور منظامت 
املجتمع املدين يف عملية املدافعة 

والضغط يف مجال صناعة السياسة 
االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة 

العربية

1

1 More information on the UPR process are available on: www.
ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx.

القوانین  عليها  تنص  التي  املوجبات  إھمال  يف  لبنان  یستمرُّ   -
تحریر  اتفاقیات  بشأن  التفاوض  خوض  عند  والدولیة  الوطنیة 
التجارة، من دون أن یكون لديه تقيیم مسبق لآلثار التي ستنجم 

عن ھذه االتفاقیات عىل الحقوق االقتصادیة واالجتامعیة.
بيان خطي خاص بلبنان

- انعكس إھامل الحكومة السوریة لتطلعات شعبها نحو حقوق 
اإلنسان خالل جلسة املراجعة الدوریة الشاملة يف 7 أكتوبر. كان 
الجلسة فرصة ضائعة بالنسبة للحكومة للتفكري الحقيقي حول  

حقوق اإلنسان. 
رسالة إىل مجلس حقوق االنسان حول سوريا مبناسبة املراجعة 

الدورية الشاملة

- إن التوتر والرصاعات القامئة بني األحزاب الحاكمة يف السودان 
وجنوب السودان، كانت عامال رئيسا يف تدهور األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية.  وما زال الرصاع مستمرا يف فرتة ما بعد 
االنفصال، جاعال رشائح كربى من السكان عرضة النعدام األمن 

وإنتهاك حقوقهم.
بيان شفهي تيٌل خالل الجلسة العامة ملجلس حقوق اإلنسان

- جاءت هذه االنتفاضات تتویجا لسنوات من انتهاج السیاسات 
غیر املالمئة التي تفتقر إىل االعرتاف بالحقوق وتنفیذها، والتي 

تعهدت البحرین االلتزام بها مبوجب القانون الدويل. يف الواقع، إن 
التعدیالت التي أُدخلت عىل الدستور البحریني عام 2002 حیث 
واالجتامعیة  االقتصادیة  الحقوق  إىل  اإلشارة  صیغة  تعدیل  تم 
من »ضامن الحقوق« لتصبح »السعي إىل ضامن الحقوق، مثل 
الحق يف العمل«، أدت إىل إضعاف االلتزام بالتعهدات املنصوص 
بالحقوق االقتصادیة االجتامعیة  الخاص  الدويل  العهد  علیها يف 

والثقافیة.
االنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  إىل  املشرتك  التقدیم 

مبناسبة املراجعة الدوریة الشاملة البحرین 

انٕطالق  السابق و  النظام  إنهیار  نتیجة  الیاسمین  - ولدت ثورة 
الدستوریة وغیرها من  االصالحات  وإجراء  الوطنیة،  االنتخابات 
الكثیر  هناك  یزال  ال  اآلن،  وحتى  بالتغییر.  املتعلقة  اإلجراءات 
والتنفیذي  الترشیعي  االطارین  تونس يف  إنجازه يف  ینبغي  مام 
عىل حد سواء، وذلك لضامن أن تُنشئ الحكومة الجدیدة منوذجا 
جدیدا للتنمیة یتواءم والتعهدات العامة للدولة بإحرتام حقوق 
االقتصادیة  الحقوق  ذلك  يف  مبا  وتطبیقها،  وحامیتها  االنسان 
واالجتامعیة فضال عن الحق يف التنمیة تلبیة ملطالب املواطنین.

االنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  إىل  املشرتك  التقدیم 
مبناسبة املراجعة الدوریة الشاملة لتونس

املنظامت  شبكة  تتبعها  التي  االسرتاتجية  السياسة  ركزت 
وظيفة  إستحداث  عىل  للتنمية  الحكومية  غري  العربية 
الوظيفة  هذه  تتناول  وإعاملها.  الشبكة  عمل  رصد ضمن 
اطالقها  االقتصادية واإلجتامعية، وتم  والحقوق  السياسات 
يناير  الثاين/  كانون   7  -  6 )بريوت  إقليمي  إجتامع  خالل 

 .)2011

شملت املهام الجوهرية لوظيفة الرصد للعام 2011 ما ييل: 

االقتصادية ( أ الحقوق  تتناول  دورية  تقارير  إعداد   
الشاملة  الدورية  املراجعة  آلية  واالجتامعية من خالل 

ملجلس حقوق اإلنسان. 

املالية ( ب واملؤسسات  األورويب  االتحاد  سياسات  مراقبة   

الدولية تجاه املنطقة العربية، مع الرتكيز عىل السياسات 
واإلستثامر  والتجارة  االقتصادية  بالرشاكة  املتصلة 

واملساعدات.

حول ( ج العريب  املرصد  لتقرير  الالزمة  األسس  وضع   
الحقوق االجتامعية واالقتصادية. 

االجتامعية ( د الحقوق  رصد  عملية  حول  دليل  إعداد   
واالقتصادية.

اإلسرتاتيجة ( ه ضمن  بالتجارة  تتصل  رصد  عملية  إدراج   
االجتامعية  والسياسات  الحقوق  لرصد  العامة 

واإلقتصادية.

أ-إعداد تقارير دورية من خالل عملية املراجعة الدورية 
الشاملة

أن  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  ترى 
القيمة املضافة النخراط املجتمع املدين يف عملية املراجعة 
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2 The reports for Tunisia and Bahrain were presented in  November 
2011 and will be part of the second UPR review process (13th 
session to be held during 2012).

الدورية الشاملة تتجاوز إعداد تقارير حول أوضاع حقوق 
اإلنسان. 

اإلسهام  شأنها  من  النوع  هذا  من  مشاركة  إن  الواقع،  يف 
أوضاع  رصد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  تعزيز  يف 
الحقوق وتقييمها، وما يتصل بها من رسم للسياسة العامة، 
ومستويات املسؤولية الحكومية. ومبوازاة املساحة املمنوحة 
ملشاركة منظامت املجتمع املدين يف آلية املراجعة الدورية 
املنظامت  املتحدة، فإن شبكة  األمم  الشاملة عىل مستوى 
العربية غري الحكومية للتنمية باإلشرتاك مع هئيات املجتمع 

املدين قد:

واالجتامعية يف  االقتصادية  الحقوق  تقدميات حول  رفعت 
سوريا بالتعاون مع مركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
الشاملة،  الدورية  للمراجعة  الـ12  الدورة  انعقاد  مبناسبة 
باإلضافة تقدميات رفعتها خالل املراجعة الثانية حول تونس 
بالتعاون مع منتدى العلوم االجتامعية يف تونس ومراجعة 

للشفافية  البحرينية  الجمعية  مع  بالتعاون  البحرين 
والجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان. 

الحقوق  تعزيز  إىل  للدعوة  كأداة  التقدميات  إستغلت 
املنظامت  مع  التعبئة  خالل  من  واالجتامعية  االقتصادية 
الرشيكة األخرى عىل املستوى الوطني للقيام بعمل مشرتك يف 

متابعة تقرير املراجعة الدورية الشاملة.

اإلنسان  حقوق  مجلس  آليات  إىل  خطية  بيانات  قدمت 
وشاركت من خالل عروض شفهية خالل انعقاد دورة املجلس، 
اإلنسان ووفود  بعثات مجلس حقوق  أعضاء  وإنخرطت مع 

البلدان األخرى يف مقر االمم املتحدة يف جنيف.

املالية  واملؤسسات  األورويب  االتحاد  مراقبة سياسات  ب- 
الدولية 

خالل العام 2011، نشطت شبكة املنظامت العربية غري 
وحشد  املتواصل  الرصد  جبهة  عىل  للتنمية  الحكومية 
التأييد يف ما يتعلق مبوضوع العالقات العربية-األوروبية 
سياسة  وإستجابة  األورومتوسطية  الرشاكة  ذلك  يف  مبا 
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“يُتوقع أن تتضمن سياسة الجوار األووريب االعرتاف برضورة مرا

إجراء تقييم لحقوق اإلنسان والنتائج اإلمنائية  املنبثقة عن 

العالقات التجارية واإلستثامرية بني أوروبا والدول العربية، 

وذلك قبل امليض قدما يف قيام املزيد من العالقات املشابهة.

اإلمنائية  واألهداف  التجارية  السياسات  إتساق  كفالة  إن 

لبلد ما، يستلزم الرشوع يف حوار يشمل عدة قطاعات عىل 

مستوى رسم السياسات  وضمن الطابع املؤسيس، وآليات 

مراقبة النتائج اإلمنائية للسياسات التجارية.  لذا، مثة حاجة 

ملحة تستدعي مشاركة املجتمع املدين يف التفكري يف مسائل 

الوالية والتصميم واآلليات  ونهج السياسة العامة لـ “مرفق 

املجتمع املدين وهبة الدميقراطية“ املقرتحة ضمن سياسة 

الجوار األوروبية املنقحة.”

بيان وفد منظامت املجتمع املدين الذي يزور املؤسسات 

األوروبية 

التي  العمل  وخطة  االسرتاتيجية  القطرية  األوراق  »إن 
األورويب ودول جنوب حوض  االتحاد  الرشاكة بني  تعكس 

البحر البيض املتوسط العربية ، تحتاج تنقيحات عىل اساس 

آلية شفافة ، يحظى فيها الحوار الوطني وامللكية باالحرتم 

ويحققان بالكامل«.

الدولية  االقتصادية  تقييم اسس الرشاكة  إعادة   .....« 
التي أبرمتها تونس وإعادة النظر فيها ، ويشتمل ذلك عىل 

العالقات مع االتحاد األورويب واملؤسسات املالية واإلمنائية 

األورويب  والبنك  األورويب   االستثامر  بنك  ومنها  األوروبية 

إلعادة اإلعامر والتنمية .

حول  املرحلية  التقارير  يف  املساهامت  من  مقتطفات 

سياسة الجوار االورويب يف مرص وتونس



3 www.annd.org/userfiles/file/latestnews/ANND-CONTRIBUTION_
TO_GREEN_PAPER-EU_DEVELOPMENT_POLICY.pdf

“The European Neighborhood policy is expected 
to include recognition for the need to assess the 
human rights and development outcomes of trade 
and investment relations between Europe and the 
Arab countries before proceeding towards more of 
the same. Achieving coherence of trade policy with 
that of a country’s development goals necessitates 
establishing cross-sectoral dialogue at the policy 
making level, and within institutionalized foras 
and mechanisms that monitor the developmental 
outcomes of trade policies. It is essential that 
civil society groups take part in the thinking 
around the mandate, design, mechanisms, and 
policy approaches of the Civil Society Facility 
and Democracy Endowment proposed within the 
revised ENP.”
Statement from the delegation of civil society 
groups visiting the European Institutions

“The Country Strategy Papers and the Action 
Plans reflecting the partnership between the EU 

and Southern Mediterranean Arab countries need 
revisions based on a transparent mechanism and 
in which a national dialogue and ownership is 
respected and accomplished.”
“…a reassessment and reconsideration of the basis 
of international economic partnerships undertaken 
by Tunisia, including the economic relations with 
the European Union and the European financial and 
development institutions including the European 
Investment Bank and the European Bank for 
Reconstruction and Development.”

Highlights from the contributions to ENP Progress 
Reports of Egypt and Tunisia

املنطقة  يف  الشعبية  والتعبئة  للثورات  االورويب  االتحاد 
العربية.

قامت الشبكة باجراءات مبارشة للدعوة إىل توطيد العالقة 
األوروبية العربية:

لحشد  األورويب  اإلتحاد  ملؤسسات  زيارة  الشبكة  نظمت 
 ،2011 حزيران   / يونيو  لغاية   27 من  إمتدت  التأييد 
باالشرتاك مع منظمة يوروستيب واملركز الوطني للتعاون 
عىل  خاللها  الرتكيز  جرى   ،11.11.11 التنمية  أجل  من 
التنمية االوروبية وسياسة املساعدات، والتامسك التجاري 

اإلمنايئ والرشاكة األورومتوسطية. 

	 نشطاء من  ناشط   13 بالزيارة  قام  الذي  الوفد  شمل 
املجتمع املدين من 7 دول عربية. ُعقد خاللها مجموعة 
املجتمع  هيئات  فيها  شارك  االجتامعات،  من  مكثفة 
األوروبية،  املفوضية  من  ومسؤولني  األورويب،  املدين 
والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية والربملان األورويب. 

	 أختتمت الزيارة بإقرار “إعالن بروكسل” ونرشه، والذي
متحور حول: قضايا االصالحات االقتصادية واالجتامعية 

املنقحة،  األورويب  الجوار  وسياسة  العربية،  املنطقة  يف 
واملقاربة  العريب،  للربيع  األورويب  االتحاد  وإستجابة 
الجديدة املتبعة مع املجتمع املدين، والدعم املايل من 
تنموية،  به من إهتاممات  يتصل  األورويب وما  اإلتحاد 
والربملان  األورويب،  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  ودور 

األورويب، وهئيات املجتمع املدين األورويب. 

غري  العربية  املنظامت  شبكة  أعدت  ذلك،  عىل  عالوة 
للتنمية رسائل دعوة ومقاالت تحليلية نقدية  الحكومية 
موجهة مبارشة إىل املؤسسات الرسمية األوروبية والبلدان 
هذا  قّدم  األورويب.  االتحاد  مع  برشاكة  املرتبطة  العربية 
يرّوج  التي  للمقاربات  الحقوق  عىل  قامئا  تحليالً  العمل 
مثل سياسة  املعتمدة  السياسات  لها يف  األورويب  االتحاد 
الهجرة  وسياسات  االجتامعية  والسياسات  املساعدات 
والعاملة وسياسات التجارة واإلستثامر. كام قدم مجموعة 
القضايا  العامة حول  بالسياسات  املتعلقة  التوصيات  من 
املدين  املجتمع  هيئات  العمل  هذا  وأطلع  بُحثت.  التي 
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4 www.annd.org/userfiles/file/latestnews/Civil%20Society%20
Reaction%20to%20the%20Joint%20Communication%20on%20
MENA%20partnership_final%20version.pdf
5 www.annd.org/userfiles/file/latestnews/Statement-EN.pdf
6 www.annd.org/userfiles/file/latestnews/Arab%20NGO%20Net-
work%20for%20Development_submission_trade%20and%20
development_Sept%202011.pdf

كامدة  استخدامه  وتم  األورويب،  االتحاد  سياسات  عىل 
جوهرية يف عملية حشد التأييد، وتضمن:

	 األورويب االتحاد  إتصاالت  مناقشة  يف  إقليمية  مساهمة 
حول سياساته اإلمنائية بعنوان »سياسة االتحاد األورويب 
اإلمنائية يف دعم النمو الشامل والتنمية املستدامة: ازدياد 

تأثري سياسة االتحاد األورويب اإلمنائية".

	 حقوق وضع  معالجة  إىل  الدعوة  رسائل  من  سلسلة 
البلدان التي تشهد إنتفاضات )مرص وتونس  اإلنسان يف 
اإلتحاد  دول  يف  التنمية  وزراء  إىل  ورسالة  والبحرين( 

األورويب.

	 رّدة فعل املجتمع املدين حول التواصل املشرتك: »رشاكة
ميثل  والذي  املشرتك«،  واالزدهار  الدميقراطية  أجل  من 
هذه  أُعدت  العريب.  للربيع  األورويب  االتحاد  إستجابة 

الوثيقة بالتعاون مع يوروستيب واملرصد االجتامعي.

	 بيان موقف تحت عنوان »نداء من مجموعة من منظامت
املدين العربية والدولية لدعم تحقيق األهداف السياسية 
واملدنية للثورات والعدالة االقتصادية واالجتامعية ومنع 

الدولية:  املؤسسات  االنحراف عنها من خالل مرشوطية 
األورويب  البنك  الدويل،  البنك  الدويل،  النقد  صندوق 
لالستثامر، والبنك األورويب لالعامر والتنمية. حظي هذا 
عىل  اإلعالم  وسائل  وتناولته  منظمة   67 بتأييد  البيان 

نطاق واسع.

	 تقديم إىل مشاورات االتحاد األورويب العامة حول التجارة
واالتصال اإلمنايئ.

عالوة عىل ذلك، واصلت الشبكة عملية مراقبة تنفيذ خطط 
عمل سياسة الجوار األوروبية يف الدول الرشيكة. ويشمل 
حول  بتقارير  املتعلقة  التشاور  عملية  يف  مساهامت  ذلك 
تقّدم سياسة الجوار األوروبية. فقد قدمت شبكة املنظامت 
أجزاء  تناولت  مقاالت  للتنمية  الحكومية  غري  العربية 
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واالصالح  والسوق  والتجارة  االقتصادي“  واإلمناء  “االصالح 
التنظيمي املدرجة يف خطط عمل مرص وتونس.

ج- وضع األسس الالزمة لتقرير املرصد العريب حول الحقوق 
االجتامعية واالقتصادية

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تعمل 
اإلجتامعية  الحقوق  حول  عريب  مرصد  تقرير  إصدار  عىل 
دعم  )أ(  التايل:  إىل  التقرير  هذا  ويهدف  واإلقتصادية. 
الجهود املتواصلة لحامية الحقوق االجتامعية واالقتصادية 
يف املنطقة العربية، )ب( توثيق تجارب املنظامت التنموية 
العربية  املنطقة  يف  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والنشطاء 
واملواقف الصادرة عنهم، و)ج( توفري رؤية نقدية وإقرتاح 
توجهات من أجل سياسات إقتصادية وإجتامعية بديلة يف 

املنطقة العربية.
كل  عامني. وسريكز  كل  واحدة  مرة  التقرير  وسيصدر هذا 
إصدار عىل إثنني أو ثالثة حقوق يجري إنتقاؤها إستنادا إىل 
السياق اإلقليمي واملجاالت املتاحة ملناقشة السياسات ذات 
إىل  تستند  تشاركية  عملية  إطار  إعداده يف  الصلة. وسيتم 

تجارب املجموعات أو االئتالفات الناشطة يف هذا امليدان. 
هذا  أسس   )ANND( الشبكة  وضعت   ،2011 سنة  يف 

التقرير، وشمل ذلك:
	 أبريل  / نيسان   6-5 )بريوت  إقليمي  تشاوري  إجتامع 

العربية  املنظامت  شبكة  أعضاء  من  عددا  ضم   ،)2011
الرشيكة  املنظامت  من  وغريها  للتنمية  الحكومية  غري 
واالقتصادية.  االجتامعية  الحقوق  منارصة  يف  الناشطة 
إتفق املشاركون عىل أن يتضمن التقرير 4 ورقات إقليمية 
و8 تقارير وطنية. وسريكز التقرير عىل معالجة السياسات 
العامة وأثرها يف التمتع بالحقوق االجتامعية واإلقتصادية. 

	 لعمل املضافة  القيمة  إىل  التقرير  إعداد  عملية  تستند 
واألبحاث  امليداين  العمل  بني  التكامل  ويكرس  اإلئتالف، 
املواضيعي  الرتكيز  وسيكون  العامة.  السياسة  مجال  يف 

للتقرير عىل: الحق يف العمل والحق يف التعليم.
	.2012 من املتوقع أن يصدر التقرير يف سنة
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“وضع حد فوري للضغوط التي مُتارس عىل 

البلدان األقل منوا من خالل التجارة التمييزية 

ضمن  الخارجية  التجارة  السياسة  وتنفيذ   ،

تكون  ال  شاملة،  إمنائية  إسرتاتيجية  إطار 

أيضا  تأخذ  إمنا  بالكامل،  إقتصادية  صبغتها 

والبيئية  االجتامعية  العوامل  االعتبار  بعني 

والصحية والتعليمية والثقافية.” 

مطالب  واليمن  السودان  من  كل  “يواجه 

التجارة  مبنظمة  لاللتحاق  اإلضافية  األحكام 

عليه  نص  ملا  تحٍد   األمر  هذا  ويف  العاملية، 

يف  بحقهام  العاملية  التجارة  منظمة  قانون 

معاملة خاصة وتفضيلية.”

الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة 

يف  الدميقراطية  بإرساء  تطالب  للتنمية 

البلدان االقل منوا

االجتامعية  الحقوق  رصد  عملية  حول  دليل  إعداد  د- 
واالقتصادية

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  كثفت 
برصد  خاصة  تعليمية  أداة  بتطوير  يتعلق  ما  يف  عملها 
إجرءات  تعزيز  بغية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
املجتمع  بناء قدرات هيئات  الرصد« واإلسهام يف  »وظيفة 
املدين. يوفر الدليل خلفية أساسية عن الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية وما يتصل بها من معلومات، والنهج املتبعة يف 
لتسهيل  املختلفة  السياسية  والقنوات  الحقوق  هذه  رصد 
الحقوق  رصد  أثناء  املشاركة  وتفعيل  املتابعة  عملية 
عدة  عىل  الدليل  يحتوي  كذلك  واالقتصادية.  االجتامعية 
ملنظامت  العملية  املامرسات  من  مستقاة  دراسات حاالت 
املجتمع املدين يف رصد الحقوق اإلقتصادية واالجتامعية يف 

املنطقة.

	 مسودة لبحث  إقليمية  مناقشة  جلسة  الشبكة  نظمت 
الدليل )بريوت 20-21 ترشين الثاين/ نوفمرب 2011( من 
التحضريية،  املرحلة  خالل  التشاريك  النهج  تعزيز  اجل 
وللمساعدة يف التوصل إىل نتيجة نهائية تلبي إحتياجات 

يف  الحرجة  واالفكار  القضايا  وتعكس  املدين  املجتمع 
املنطقة العربية.

	.2012 من املتوقع أن ينرش الدليل خالل سنة

هـ ( إدراج عملية رصد تتصل بالتجارة ضمن االسرتاتيجة 
العامة لرصد الحقوق والسياسات االجتامعية واإلقتصادية

غري  العربية  املنظامت  شبكة  عمقت   ،2011 سنة  خالل 
الحكومية للتنمية الروابط بني جهودها املتصلة بالتجارة 
الحقوق.  بجميع  املتصلة  اإلمنائية  األشمل  وجهودها 
للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  وركزت 
واالتفاقات  واالستثامر  التجارة  سياسات  اثر  رصد  عىل 
املربمة عىل اإلعامل التدريجي للحقوق وتحقيق األهداف 

اإلمنائية يف املنطقة فضال عن تقييمها.

وواصلت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية 
خالل العام 2011 التصدي لقضايا إنضامم البلدان العربية 

إىل منظمة التجارة العاملية. وأُثريت هذه القضايا خالل:
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	 األقل منوا بالبلدان  املعني  الرابع  املتحدة  األمم  مؤمتر 
والسودان،  اليمن  عىل  يركز  موقف  بيان  خالل  من 
مع  باالشرتاك  نظمتها  عمل  ورشة  ونوقش خالل  قُدم 

يوروستيب واملرصد االجتامعي خالل مؤمتر القمة.

	 /املنتدى السنوي العام ملنظمة التجارة العاملية )ايلول
سبتمرب 2011( واملؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة 
نظمت  كام   .)2011 ديسمرب  األول/  )كانون  العاليمة 
للتنمية حلقة  الحكومية  العربية غري  شبكة املنظامت 
خاصة حول التحديات التي تواجهها البلدان األقل منوا 
باالشرتاك  وذلك  العاملية  التجارة  منظمة  إىل  املنضمة 
مع الشبكة العاملية “عاملنا ليس للبيع” ..“قل ال للجنة 
العامل  و“شبكة  فانواتو”،  يف  العاملية  التجارة  منظمة 
بالعوملة”.  املعنية  الهادئ  املحيط  و“شبكة  الثالث” 

عالوة عىل ذلك، أثارت الشبكة بالتعاون مع 53 منظمة 
التي  املفاوضات  حيال  مخاوفها  العربية،  املنطقة  يف 
تعقدها منظمة التجارة العاملية وتداعياتها عىل التنمية 

لدى الوزارات املعنية يف املنطقة العربية.

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  وركزت 
عىل إجراء دراسات تحليلية حول تجارة الخدمات، التي 
تعترب قطاعا إسرتاتيجيا يف ما خص عملية التنمية، وخلق 
فرص العمل، واآلثار عىل الحقوق يف الخدمات األساسية 

مثل التعليم والطبابة.

	 أعدت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
املنطقة  يف  والباحثني  الخرباء  من  فريق  مع  بالتعاون 
العربية سلسلة من 4 ورقات بحثية حملت العناوين 
التالية: »تحديات تحرير قطاع الخدمات ضمن سياقات 
العربية«،  البلدان  حالة  األطراف:  ومتعددة  إقليمية 
الخدمات مع رشكاء  التفاوض حول تجارة  و»تحديات 
مرص  عقدتها  التي  املفاوضات  حالة  رئيسني:  تجاريني 
املحلية  و»األنظمة  األورويب«،  االتحاد  مع  واألردن 
وأهميتها بالنسبة لتجارة الخدمات والنتائج التنموية: 
حالة البلدان العربية«، و»البلدان العربية املنضمة إىل 
االتفاقية  ظل  يف  التحديات  العاملية،  التجارة  منظمة 

العامة لتجارة الخدمات )غاتس( واألبعاد اإلمنائية

	 العامة السياسة  وتوصيات  األوراق  مسودات  وبُحثت 
مع مجموعة من الخرباء واملسؤولني املتعاطني يف تجارة 
)كانون  بريوت  يف  نقاش  حلقة  أثناء  وذلك  الخدمات 
األول/ ديسمرب 2011(. وسيُضمن هذا العمل يف كتيب 
املدين  املجتمع  ومنظامت  السياسات  إىل صناع  موّجه 

خالل النصف األول من العام 2012.

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تابعت 
تربط  واألساليب  األدوات  من  مجموعة  تطوير  مامرسة 
منظامت  وتدعم  اإلنسان،  حقوق  وقضايا  التجارة  بني 
التجارة واالستثامر  إتفاقيات  املجتمع خالل رصدها ألثر 
عىل حقوق اإلنسان. ُصممت هذه األدوات لتكون جزءا 
االقتصادية  الحقوق  رصد  عملية  يعالج  أعم  دليل  من 

واالجتامعية.
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الهــــدف

تعزيز املساحات املتاحة ملشاركة 
منظامت املجتمع املدين يف صناعة 
السياسات االقتصادية واالجتامعية 
عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية

2
املجتمع  منظامت  تأثري  قنوات  تعزيز  يف  اإلسهام  بهدف 
العربية  املنظامت  العربية، ركزت شبكة  املنطقة  املدين يف 
 3 عىل   2011 العام  خالل  عملها  للتنمية  الحكومية  غري 

محاور  وهي:

مع - أ والعمل  اإلقليمية،  السياسات  مراقبة  تعزيز 
ما  العربية السيام يف  الدول  لجامعة  التابعة  الوكاالت 

يخص القمة العربية االقتصادية واالجتامعية الثانية.
 دعم بيئة مؤاتية لتمكني منظامت املجتمع املدين يف - ب

املنطقة العربية.
سياسة - ج عمليات  حول  املدين  املجتمع  هيئات  تعبئة 

عامة دولية تتضمن: األهداف اإلمنائية لأللفية، مؤمتر 

األمم املتحدة املعني بالتنمية املستدامة )ريو + 20( 
وعملية فعاليّة املساعدات.

الوكاالت  مع  والعمل  اإلقليمية،  السياسات  مراقبة  تعزيز  أ	 
التابعة لجامعة الدول العربية السيام يف ما يخص القمة العربية 
االقتصادية واالجتامعية الثانية )رشم الشيخ، كانون الثاين/ يناير 

)2011

	 للتنمية الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  ترأست 
قبيل  املدين  املجتمع  ملنظامت  تحضريي  إقليمي  إجتامع 
الثانية،  واالجتامعية  االقتصادية  العربية  القمة  إنعقاد 
االقتصادية  الحقوق  حول  االقليمي  »املنتدى  عنوانه  كان 
النموذج  هو  ما  العاملية:  األزمات  ظل  يف  واالجتامعية 
اإلمنايئ البديل يف املنطقة العربية؟« )بريوت 6- 7 كانون 

الثاين/ يناير 2011(.
	 من منظمة   65 تأييد  نال  جامعيا  بيانا  املنتدى  تبنى 

منظامت املجتمع املدين يف كافة أنحاء املنطقة.
	 خضعت الوثيقة الختامية ملناقشات واسعة النطاق خالل

الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  نظمتها  حلقة 

العربية  الجامعة  مؤسسات  بني  مبارش  حوار  تنظيم   “
منظامت  وممثيل  وإقليميني  وقوميني  محليني  وممثلني 
املتحدة  األمم  العربية مبشاركة  املنطقة  يف  املدين  املجتمع 
املؤسسايت  للحوار  إطار  تشكيل  آليات  مناقشة   أجل  من 

والتعاون والرشاكة.

.... إننا نطالب القادة والرؤساء العرب املجتمعني يف مؤمتر 
القمة بتوجيه الدعوة إىل إجتامع رفيع املستوى يُعقد بعد 
عام ويُخصص لبحث القضية االجتامعية من الدول العربية. 
القمة  مؤمتر  إىل  عنه  املنبيقة  التوصيات  ترفع  أن  وينبغي 
العربية االقتصادية واالجتامعية الثالث املقرر بعد عامني ، 
وال بّد أن تحافظ القمم الالحقة عىل التوازن بني البعدين 

االقتصادي واالجتامعي.

االتجاهات  تحويل  إىل  العربية  القمة  مؤمتر  ندعو  كام 
الوطنية والدولية إىل مسار وطني حقيقي يتضمن تعهدات 
باألهداف  املرتبطة  املشرتكة  القضايا  خص  ما  يف  وطنية 

اإلمنائية لأللفية يتجاوز الشكليات.

إتخذا قرار شجاع يقيض مبراجعة املوقف من املساواة بني 
الجنسني ومتكني املرأة ومشاركتها الفاعلة يف عملية التنمية 
ألجندات  يخضع  ال   ، إقليمي  داخيل  وطني  أساس  عىل 

خارجية.

العربية  القمة  إىل  املدين  املجتمع  منظامت  من  رسالة 
االقتصادية واالجتامعية املنعقدة يف رشم الشيخ 2011
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)بيروت  واالجتماعية  االقتصادية  العربية  القمة  لمؤتمر  التحضيري  االجتماع 
6-9 يناير / كانون الثاني 2011(



منتدى حول حرية تكوين الجمعيات في المنطقة العربية )بيروت 17-16 
نوفمبر / تشرين الثاني 2011(

للتنمية يف معهد األهرام االقليمى للصحافة يف القاهرة يف 
17 كانون الثاين/ يناير 2011.

	 املجتمع منتدى  وإىل  القمة  مؤمتر  إىل  التوصيات  رُفعت 
املدين التحضريي  الذي نظمته جامعة الدول العربية.

أظهرت نتائج القمة والعمل التحضريي املتصل الذي قامت به 
القضايا  العمل عىل  املزيد من  بذل  أهمية  نحو  ميالً  الشبكة  
املنطقة  يف  والعمل  العاّمل  وحقوق  العاملة   )1  : بـ  املرتبطة 
مسؤولية   )2 الشأن،  هذا  يف  العربية  الدول  بني  والتعاون 
اجتامعية متحّدة ودور القطاع الخاص والرشاكات بني القطاعني 
العام والخاص يف مشاريع البنى التحتية واملشاريع اإلمنائية التي 

قُررت خالل املؤمتر الرسمي للقمة.

يف  املدين  املجتمع  منظامت  لتمكني  مؤاتية  بيئة  ب-دعم 
املنطقة العربية

تعي شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية أنه وبهدف 
تعزيز دور منظامت املجتمع املدين يف حشد التأييد حول مسائل 
السياسة العامة، ال بّد من دعم بيئة مؤاتية ملنظامت املجتمع 

املدين، وهذا األمر يتطلب إطارا قانونياً مناسباً، فضالً عن القدرة 
)املالية والبرشية(. يف هذا  املعلومات واملوارد  إىل  الولوج  عىل 
السياق، نظمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية، 
املدين  املجتمع  منظامت  لقوانني  الدويل  املركز  مع  باالشرتاك 
)ICNL(، سلسلة من االنشطة حول “حرية تكوين الجمعيات” 
بصفتها من العوامل األساسية لتمكني منظامت املجتمع املدين. 
إىل  يهدف  نطاقا  أوسع  مرشوع  إطار  ضمن  العمل  هذا  جاء 
تعزيز شبكة نشطاء قوية ومستدامة يف 7 دولة مستهدفة مُيكن 
املجتمع  ملنظامت  القانوين  االطار  إصالح   )1 لدعم:  حشدها 
املدين، 2( بناء قدرات منظامت املجتمع املدين، 3( تطوير آلية 
املدين،  املجتمع  منظامت  لقوانني  املحلية  الحكومات  تنفيذ 
حرية  ملصلحة  التاييد  وحشد  ناجحة  عامة  توعية  حملة   )4

الجمعيات، ويشمل:

	 ،للتنمية الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  نظمت 
املدين  املجتمع  منظامت  لقوانني  الدويل  املركز  مع  باالشرتاك 
املنطقة  يف  الجمعيات  تكوين  حرية  حول  منتدى   )ICNL(
ضم   .)2011 نوفمرب  الثاين/  ترشين   17-16 )بريوت،  العربية 
استعرضوا  الذين  البارزين   املشاركني  من  مجموعة  املنتدى 
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املدين  املجتمع  منظامت  تواجهها  التي  العقبات  من  مجموعة 
والسبل  التحديات  للتغلب عىل هذه  املناسبة  السبل  وناقشوا 
أتاح  كذلك  املدين.  للمجتمع  املؤاتية  البيئة  لتطوير  الالزمة 
املجتمع  منظامت  دور  مناقشة  فرصة  املشاركني  امام  املنتدى 

املدين يف أعقاب االنتفاضات التي هبّت يف املنطقة.

	 إن شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية واملركز
مع  بالتعاون  يعملون  املدين  املجتمع  منظامت  لقوانني  الدويل 
االدوات  من  مجموعة  تطوير  عىل  ريشاموي  مريفت  السيدة 
حول حرية تكوين الجمعيات )قوانني وتحديات واسرتاتيجيات( 
وأدوات،  بأفكار  املامرسني  لتزويد  وذلك  املوارد،  دليل  ستكّون 
بحرية  املتعلقة  واالسرتاتيجيات  الهامة  املناقشات  يف  واإلسهام 
حرية  مثل  األخرى  بالحقوق  وارتباطها  الجمعيات،  تكوين 

التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبري.

سياسة  عمليات  حول  املدين  املجتمع  هيئات  تعبئة  ج- 
األمم  مؤمتر  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تتضمن:  دولية  عامة 
املتحدة املعني بالتنمية املستدامة )ريو+20( وعملية فعالّية 

املساعدات

عىل  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  نشطت 
مدى سنة 2011 يف تعبئة هيئات املجتمع املدين حول العمليات 
العاملية التالية : التحضريات ملؤمتر األمم املتحدة املعني بالتنمية 
املستوى  رفيع  للمنتدى  والتحضريات  )ريو+20(،  املستدامة 
الرابع حول فعاليّة املساعدة، ومتابعة عملية احقاق األهداف 

اإلمنائية لأللفية.

املستدامة  بالتنمية  املعني  املتحدة  األمم  ملؤمتر  التحضريات 
)ريو+20(

إن شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية تُدرك مدى 
عىل  للتأكيد  حاسمة  لحظة  كونها   )20  + )ريو  عملية  أهمية 
العمليات  خالل  أُنشئت  التي  املستدامة  التنمية  أساسيات 
تسعينيات  خالل  املتحدة  األمم  قادتها  التي  الدولية  اإلمنائية 
القرن املايض،  وجوهر هذه األساسيات تفاهم شامل يربط بني 

22

أن  االقتصاد األخرض”  “ينبغي ألي  إجامع حول مفهوم “ 

يندمج متاما مع االجامع الذي تم التوصل إليه يف السابق 

حول التنمية املستدامة”.

“هناك رضورة إلعادة إحياء دور الدولة يف عمليات التنمية 

املستدامة”.

التطبيق  أدوات  من  غريها  أو  الرشاكة  إتفاقيات  “إن 

األخرى املنبثقة عن عملية ريو+20، ال بّد أن تُدمج ضمن 

إسرتاتيجيات متامسكة وشاملة تحوال دون قيام هيئة صنع 

قرار موازية”.

للتنمية  الحكومية  العربية غري  املنظامت  مساهمة شبكة 

يف املسودة األوىل لوثيقة ريو+20

فعالية املساعدات يف منطقة تشهد تحوال تاريخيا ومطالبة 

ببديل تنموي عادل

يف  املساعدات  الدولية:  التنموية  بالتوجهات  النظر  إعادة 

خدمة دمقرطة التنمية

وليس  الدميقراطية  التحوالت  لدعم  املساعدات  تكييف 

للحد من مساحة صنع السياسات االقتصادية واالجتامعية 

الوطنية

 تنمية موارد الدول النامية والتعاون فيام بينها

املطالب الرئيسية  التي أثارها عدد من هئيات املجتمع 

املدين يف املنطقة العربية يف سياق التحضريات لفعالّية 

املساعدات
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ورشة عمل حول فعالية المساعدات في لبنان ولقاء تشاوري ألصحاب المصلحة 
المتعددي األطراف بيروت 21-22 يونيو  / حزيران 2011



الجهود  وشملت  واالجتامعية.   واالقتصادية  البيئية  السياسات 
املبذولة يف هذه العملية:

	 املشاركة يف املناقشات املتعلقة بعملية » ريو + 20 » التي
نظمتها الوكاالت التابعة لألمم املتحدة يف املنطقة العربية.

	 املدين املجتمع  ملنظامت  إقليمي  تحضريي  إجتامع  تنظيم 
)بريوت، 12-13 ترشين األول/ أكتوبر 2011( بالتعاون مع لجنة 
 ،)ESCWA( االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، و معهد عصام فارس 
يف  األمريكية  الجامعة  يف  الدولية  والشؤون  العامة  للسياسة 
والتنمية  والثقافة  للبيئة  املتوسطي  اإلعالمي  واملكتب  بريوت، 

املستدامة.

	 العربية املنظامت  شبكة  قدمت  للمناقشات  ونتيجة 
للنص  األوىل  املسودة  حول  مساهمة  للتنمية   الحكومية  غري 

التفاويض لقمة ريو20+.

	 شاركت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية  يف
يف  عقد  الذي  ريو20+  لقمة   للتحضري  العريب  الوزاري  املؤمتر 

جامعة الدول العربية.

	 فعاليّة حول  الرابع  املستوى  رفيع  للمنتدى  التحضريات 
املساعدة.

	 للتنمية الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  إنخرطت 
رفيع  املنتدى  من  بدًءا  املساعدات  فعالية  حول  املناقشات  يف 
الثاين يف باريس، والذي أعقبه املنتدى رفيع املستوى  املستوى 
الثالث يف غانا 2008، ومؤخراً املنتدى رفيع املستوى الرابع حول 

فعالية املساعدات يف كوريا 2011.

	 شاركت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف
تنظيم لقائني يف سياق املنتدى املفتوح ملنظامت املجتمع املدين 
حول فعاليّة التنمية )8(: ورشة عمل حول فعاليّة املساعدات  
لبنان  حول  املتعددين  املصلحة  ألصحاب  التشاوري  واللقاء 
اإلقليمي  التشاوري  واللقاء  يونيو(  حزيران/   22  21- )بريوت، 
تنمية  فعالية  حول  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة 

منظامت املجتمع املدين )بريوت، 15 ترشين الثاين/ نوفمرب(.

	 املطلب“ يتضمن  بيان  بإصدار  االجتامعات  أُختتمت 
الرئيس“ الذي أثاره عدد من هئيات املجتمع املدين يف املنطقة 
والتحضري  املساعدات  لفعاليّة  التحضريات  سياق  يف  العربية 
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للمنتدى رفيع املستوى الرابع  حول فعاليّة املساعدات.

	 للتنمية الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  دعمت 
املدين  املجتمع  منتدى  الحكومي يف  غري  العريب  الوفد  مشاركة 
ويف   )2011 نوفمرب  الثاين/  ترشين   28-26( بوسان  يف  الدويل 
 )HLF4( املنتدى رفيع املستوى الرابع حول فعاليّة املساعدات
األول  كانون   / ديسمرب   1 إىل  نوفمرب  الثاين/  ترشين   29 )من 
املنطقة  تعيشها  التي  املرحلة  أهمية  عىل  الوفد  أكد   .)2011
العربية، حيث ترتبط مطالب اإلصالح السيايس بتساؤالت حول 
ودور  واإلقتصادية  االجتامعية  والسياسات  التنموي  النموذج 

الجهات الدولية املانحة للمساعدات.

نظمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية بالتعاون 
مع منظمة أوكسفام الدولية حدثاً هامشياً بعنوان “ آثار إنتشار 
الربيع العريب ، وهل ستطال أمواجه بوسان وما بعدها“؟  )03 

ترشين الثاين/ نوفمرب 1102(.

عملية متابعة تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

 يف العام 2011، واصلت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية 
األهداف  تحقيق  عملية  متابعة  إىل  الرامية  مساعيها  للتنمية 

اإلمنائية لأللفية وحشد  املجتمع املدين حول هذه العملية.

	 إن شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية وبرنامج
حول  دليل  إعداد  طور  يف   )UNDP( اإلمنايئ  املتحدة  األمم 
التعاون  للربملانيني يهدف إىل توطيد  األهداف اإلمنائية لأللفية 
يف  دورهم  وتفعيل  املدين  املجتمع  ومنظامت  الربملانيني  بني 
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. يوفر الدليل معلومات حول 
وظائفهم  إىل  إستنادا  إتباعها  للربملانيني  ينبغي  التي  اآلليات 
يتضمن  كام  واملوزانة(.  والتمثيل  والرقابة  )الترشيع  املختلفة 
الدليل بعض التجارب الناجحة يك يتشاطرها الربملانيون العرب 

مع زمالئهم يف املنطقة(.

	 وبهدف دعم عملية إعداد الدليل، عمدت شبكة املنظامت
العربية غري الحكومية للتنمية إىل تنظيم إجتامع لفريق الخرباء 
واختبار  املحتوى  االراء حول  الستبيان  إقليمية  دراسية  وحلقة 
مدى صالحيته ومالءمته. أكد املشاركون يف اجتامع فريق الخرباء 
واضحة  بصورة  أساسية  معلومات  الدليل  تضمني  رضورة  عىل 
األهداف  حول  األساسية  املعلومات  ذلك  يف  مبا  فيها،  لبس  ال 
اإلمنائية لأللفية، من جهتهم أكد الربملانيون عىل رضورة إدراج 
املعلومات األساسية املتعلقة بالعمليات الربملانية والتي يجهلها 

بعض النواب.

	 أتاحت الحلقة الدراسية اإلقليمية إجراء “اختبار “ للدليل
من خالل القيام بتمرين تطبيقي حول التخطيط لتنفيذ األهداف 
اإلمنائية لأللفية يف الترشيع واملراقبة ووضع امليزانيات واملشاركة. 
كام طُلب من املشاركني إعداد عروض  حول املامرسات األمثل 
املطبقة يف بلدانهم والتي سيتضمنها الدليل تحت عنوان يف باب 

دراسة الحاالت.

	 مبوازاة ذلك،  نظمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
للتنمية بالتعاون مع لجنة االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية 
لغريب آسيا )ESCWA( ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
آب/   13-8 )بريوت  للمتدربني  تدريبية  دورة   )CAWTAR(
لأللفية  اإلمنائية  األهداف  تطبيق  سبل  2011( حول  أغسطس 
يف العمل التخطيطي واإلمنايئ. كان الهدف من التدريب تحضري 
املشاركني من املؤسسات الحكومية واملنظامت الدولية واملجتمع 
املدين والوسائل اإلعالمية لألهداف اإلمنائية لأللفية والسياسات 
أيًضا  التدريب  بإنجازاتهم. كام هدف  املتعلقة  امللحة والربامج 
كام  مؤسساتهم.   إىل  تجاربهم  نقل  من  املشاركني  متكني  إىل 
املشاركني  جميع  ضمت  عامة  جلسة  عقد  التدريب  تضّمن 
لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  التخطيط  حول:  موازية  وجلسات 
وعمل املجتمع املدين لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعمل 
التدريب  مادة  األهداف.إستندت  لتحقيق هذه  اإلعالم  وسائل 
يف املقام األول عىل دليل سبق وأن أعده برنامج األمم املتحدة 
الحكومية  غري  العربية  املنظامت  وشبكة   )UNDP( اإلمنايئ 
 )CAWTAR( للتنمية ومركز املرأة العربية للتدريب والبحث
حمل العنوان التايل “العمل من أجل تحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية يف البلدان العربية“.
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املحتوى

الهــــدف

تعزيز وتطوير املواد املعرفية 
املتاحة يف املنطقة العربية 

املنطقة 3واملتعلقة بدور املجتمع املدين يف  واألبحاث  األصلية  املواد  توافر  تعزيز  بغية 

من  عدد  بإصدار  الشبكة:  قامت  وإنتاجها،  العربية 

املنشورات يف العام 2011،  وإنشاء برنامج توثيق إلكرتوين 

/ قاعدة بيانات. وتابعت الشبكة إصدار نرشاتها السنوية 

وتحديث موقعها عىل شبكة االنرتنت.

الئحة مبنشورات 2011أ. 

URL العنوان ومحدد موقع املعلومات

تتضمن هذا املنشور ورقتني:

1- التغري املناخي ودور منظامت املجتمع املدين 
يف املنطقة العربية

2 - التقاسم العادل للمساحة الجوية واإلمنائية

تتكّون هذه الورقة من 5 فصول:

1 - دوافع املبادرات الخارجية.

2 - الدوافع الداخلية ملبادرات اإلصالح

3 - مراجعة هامة للمبادرات

4 - العقبات التي تعرتض التنمية

5 - التعاون العريب- العريب

تتكّون هذه الورقة من 3 فصول:

املجتمع  دزر  وبروز  القومية  الدولة  أزمة   -  1
إرساء  إىل  الرامية  املبادرات  دعم  يف  املدين 

الدميقراطية.

قضايا  معالجة  عىل  املدين  املجتمع  قدرة   -  2
الدميقراطية.

اإلصالح:  مبادرات  يف  املدين  املجتمع  آداء   -  3
تقييم وأمثلة.

التغرّي املناخي، القضايا االقليمية والدولية

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية،

2011

http://csr-dar.org/content/
climate-change-regional-and-
global-issues

ورقة حول الدميقراطية يف العامل العريب
مقارنة بني املبادرات اإلقليمية والدولية 
سناء ابو شقرا لشبكة املنظامت العربية غري 

الحكومية للتنمية، النسخة الثانية 2011

http://www.annd.org/
administrator/pubfile/Sanaa%20
Arabic%20Book.pdf

ورقة حول منظامت املجتمع املدين 
ومعضلة التحول إىل الدميقراطية يف العامل 

العريب.

صالح الدين الجوريش لشبكة املنظامت العربية 

غري الحكومية للتنمية، النسخة الثانية 2011

http://www.annd.org/
administrator/pubfile/Salah%20
Arabic%20Book.pdf
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تم إعداد املنشورات التالية بصورة كلية أو جزئية يف العام 2011، لكن يُتوّقع صدورها يف العام 2012: 

http://csr-dar.org/

تتكّون الورقة من 3 فصول:

املؤسسات  ودور  العربية  االقتصادات   -  1
املالية الدولية.

2 - ملحة عامة حول إسداء املشورة يف مجال 
السياسات والتوجيه  من  القوى واملؤسسات 

العاملية إىل “الربيع العريب”.

3 - التهدديات التي تواجه الثورات الشعبية

املحتوى URL العنوان و محدد موقع املعلومات

منشورات مرتقبة

املطالب بإرساء مناذج دميقراطية جديدة يف 
خضم الثورات الشعبية يف املنطقة العربية

تهديدات متمثلة يف املؤسسات املالية واإلمنائية 
املتعددة األطراف واإلقليمية.

كندة محمدية، لشبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية.

http://www.annd.org/administrator/
pubfile/New%20Development%20
Eng.pdf

-ورقة حول املرأة والحقوق االقتصادية واالجتامعية. )منى عزت لشبكة 
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية(.

املنظامت  )شبكة  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق  دليل حول رصد   -
العربية غري الحكومية للتنمية(.

غري  العربية  املنظامت  )شبكة  الجمعيات.  تكوين  حرية  حول  دليل   -
الحكومية للتنمية و املركز الدويل لقوانني منظامت املجتمع املدين(.

املنظامت  )شبكة  والربملانيني.  لاللفية  اإلمنائية  األهداف  حول  دليل   -
العربية غري الحكومية للتنمية و برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(.

غري  العربية  املنظامت  )شبكة  القطاعات.  يف  النزاهة  حول  -تقرير 

الحكومية للتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(.
-دور األطر التنظيمية يف االستفادة من تجارة الخدمات، التفاوض حول 
)غاتس(   الخدمات  لتجارة  العامة  االتفاقية  ظل  يف  املحلية  القوانني 
الحكومية  غري  العربية  املنظامت  )شبكة  التنظيم  يف  الحق  وحامية 

للتنمية(.
- التحديات التي تواجه مفاوضات تجارة الخدمات مع الرشكاء التجاريني 

الرئيسيني: حالة مرص وتونس يف تفاوضهام مع اإلتحاد األورويب.
- الدول العربية املنضمة إىل إتفاقية منظمة التجارة الحرة، التحديات يف 

ظل االتفاقية العامة لتجارة الخدمات )غاتس( واألبعاد اإلمنائية.

للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  نرشات  ج- 
وموقعها االلكرتوين.

 12 للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  أعدت   -
نرشة شهرية يف العام 2011، وزعت عىل الئحة تتكون من 8000 

عضو ورشيك ومامرس.
http://www.annd.org/newsletter.php

املادة  توافر  تعزيز   العمل يف عام 2011 من أجل  تواصلت   -
وإستخدام األدوات املتاحة عىل موقع شبكة املنظامت العربية 

http://www.annd.org/index.php .غري الحكومية للتنمية

ب-إنشاء برنامج توثيق إلكرتوين / قاعدة بيانات وصيانتها
رغبة منها يف تقديم املعارف واملوارد املُكتسبة جراء عملها مع 
جهات املجتمع املدين املعنية وغريها من الرشكاء، بادرت شبكة 
املنضامت العربية غري الحكومية للتنمية إىل إنشاء موقع »موارد 
املجتمع املدين للتنمية يف املنطقة العربية» )CSR-DAR(. إن 
موقع »موارد املجتمع املدين للتنمية يف املنطقة العربية« هي 
العربية  املنظامت  شبكة  أنشأتها  اإلنرتنت  عىل  للموارد  بوابة 
غري الحكومية للتنمية بغية إتاحة فرصة الوصول إىل مجموعة 
املنطقة  يف  التنموية  بالقضايا  املتعلقة  املوارد  من  متنوعة 
العربية، والتي مُيكن إستخدامها كآدوات للمعلومات من أجل 
وأدلة  ومقاالت  وورقات  كتب  عىل  وتحتوي  التأييد.  حشد 
شبكة  أنتجتها  التي  الصلة  ذات  املوارد  من  وغريها  وطرائق، 

املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية وأعضاؤها ورشكاؤها.
من  الصلة  ذات  األخرى  الوثائق  بعض  عىل  أيًضا  تتضمن  كام 
مصادر رسمية. فضال عن كونه يقوم بنرش معلومات قيمة، يُعّد  
واملوارد  واألحداث  األخبار   تبادل  يُتيح  منربا    )CSR-DAR(
بني منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية. أُطلقت قاعدة 

أوكتوبر  األول/  ترشين  يف  األويل  بشكلها  اإللكرتونية  البيانات 
2011، وال يزال العمل متواصال لتعزيز توافر املواد وإستخدام 

األدوات التي يقدمها هذا املوقع.
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االيرادات 2011االيرادات 2011

302,835.00رصيد مدّور

من الداعمني
134,990.00مؤسسة فورد فاوندايشن

665,720.00داياكونيا
6,200.00املساعدات الشعبية الرنوجية 

32,000.00كريستشن ايد
94,340.00املركز الدويل لقانون املنظامت غري الهادفة للربح

39,470.00املركز الوطني للتعاون من أجل التنمية
21,530.00الراصد االجتامعي

35,034.00برنامج االمم املتحدة االمنايئ )برنامج إدارة الحكم يف املنطقة العربية(
65,851.00لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا

8,180.00واقع املساعدات
2,687.00اتحاد املنظامت غري الحكومية األوروبية لإلغاثة والتنمية

47,231.00السفارة الكندية
25,600.00النداء العاملي ملكافحة الفقر

17,220.00املجلس العريب للعلوم االجتامعي
1,196,053.00مجموع املداخيل للعام 2010

200.00اشرتاكات االعضاء

12,086.00مداخيل اخرى

1,511,174.00مجموع املداخيل للعام 2011

التقرير املايل للفرتة بني 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31

املرشوع:  كل املشاريع

العملة: دوالر امرييك

أ. ايرادات عام 2011
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املصاريف بالدوالرالرشح
138,124.00املصاريف االدارية

56,751.00التشبيك
57,017.00املعلوماتية واالتصال

885,048.00برامج ونشاطات عام 2011
4,331.00التضامن

1,141,271.00مجموع مصاريف عام 2011

369,903.00الرصيد يف 31/12/2011

ب- مصاريف عام 2011
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