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الشبكة العربية

وخطوة متقدمة لدور املجتمع املدين

غري  للمنظامت  العربية  الشبكة  استطاعت  املاضية  السنوات  خالل 
الحكومية للتنمية ان تسري بخطوات ثابتة ومتميزة لتؤكد صحة رؤيتها 

التي بدت قبل عقد من الزمان وكأنها يف االختبار األكرث صعوبة.

الشبكة    رؤية  أكد صحة  بالذات  املاضيني  العامني  يف  ما حدث  لكن 
ANND يف ان ال تحرر سيايس وال تقدم نحو الدميقراطية يف مجتمعاتنا 
العربية دون تحرر من الفقر والعوز ودون تحقيق الكرامة لشعوبنا.

وجاءت االنتفاضات الشعبية العربية لتؤكد ان ثورات الشعوب هي 
من اجل الكرامة واالنصاف والتحرر من العوز والفقر.

يأيت من خالل  بلداننا ال  السيايس واالجتامعي يف  االستقرار  إن خلق 
برامج رشاوى للشعوب، ولكن ذلك يتم مع انتهاء االستبداد وانتهاء 

كل انواع املصادرة للحريات والرثوات.

وهنا تأيت اهمية دور املجتمع املدين الذي شكل قوة أساسية لصنع 
االجتامعية  الحركات  صنع  يف  رشيك  كونه  من  فقط  ليس  التغيري، 
وتقوية  النقابات وتعاظم دور الشباب  والحركات االحتجاجية ولكنه 
أيضاً مسؤول رئييس يف وضع التصورات والرؤى للتغيري والدميقراطية 

املطلوبة.

إن تعزيز دور املجتمع املدين يف هذا االطار يعد خطوة رئيسية هامة 
كونه الضلع االسايس الثالث يف مثلث االنتقال نحو الدميقراطية وذلك 
عرب تحقيق التنمية الشاملة مع املؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، 
وتعزيز هذا الدور يحتاج اىل تقييم جوهري لوضع منظامتنا املدنية 

وادوارها ومستوى حضورها.

وكانت الشبكة العربية للمنظامت غري الحكومية للتنمية مدركة لهذه 
الخطوات وألهمية مراجعة مسار املجتمع املدين فعملت عىل تبني 
اسرتاتيجية جديدة ووقفة تقييمية جادة ملسارها يف عام 2012، هذه 
علمية  وبطرق  رشكائها  مع  بالرشاكة  نفذتها  التي  التقييمية  الوقفة 

وموضوعية صارمة.

وافضت اىل نتائج هامة عىل املستوى التنظيمي وعىل مستوى لعب 
والتطورات  تتالءم  التي  االسرتاتيجية  ووضع  اقليمياً  املطلوبة  االدوار 
الراهنة التي متر  بها املنطقة ولقد كانت رؤية الشبكة يف رضورة ربط 
هذه التطورات مع ما يجري يف العامل من احداث وتطورات مختلفة 

خطوة اساسية اثبتت االحداث صحة رؤية الشبكة.

بإمكاين القول إن الشبكة العربية للمنظامت غري الحكومية 
نلحظ  املاضية عمالً متميزاً  السنوات  للتنمية قدمت خالل 
اثره يف انها صارت بيت خربة عربية رائدة يف قضايا الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية ويف قضايا اتفاقيات التجارة الدولية 
العامل  يف  املتالحقة  االقتصادية  للتطورات  الرؤية  وضع  ويف 

العريب.

إيجابياً  منوذجاً  اآلن  نقدم  الشبكة  خالل  من  هو  واالهم 
املتطلع  العريب  املدين  املجتمع  أمام  التوسعي  للعمل  علمياً 

لدور ريادي.

ألنه ال ميكن لنا كمجتمع مدين ان نلعب دورا اساسيا وفاعال 
دون ان نكون قدوة يف العمل االداري واملؤسيس واصحاب 
التحديات  مواجهة  عىل  وقدرة  املستقبل  تسترشف  رؤية 

املختلفة!

ان  استطاعت  الشبكة  ان  ثقة  بكل  نقول  يجعلنا  ما  وهذا 
تعمل عىل تعزيز هذا املسار خالل هذه السنوات ويجعلنا 
العاصفة  التطورات  مع  لها  الهام  الحيوي  الدور  اىل  نتطلع 

مبنطقتنا.

العظيم  الجهد  هذا  مدى  يظهر  للشبكة  العام  التقرير  ان 
اقليميا  الواضح  التأثري  وهذا  العام  خالل  قدمته  الذي 
والحضور الدويل لتكون اضافة جادة ملسرية متميزة يخوضها 

املجتمع املدين باقتدار.

عز الدين االصبحي
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افتتاحية التقرير العام للمتابعة لسنة 2012

الشبكة العربية يف وسط العاصفة: تحديات ومهام

االنظمة  عىل  االنتفاضات  مرحلة  من  العربية  املنطقة  انتقلت 
بالعيش  حقوقها  أبسط  من  حرمانها  يف  أمعنت  التي  الجائرة 
القوى  بعض  مع  مفتوح  إىل رصاع  وأمان وسالم،  وكرامة  بحرية 
مبا  االكتفاء  اىل  وتسعى  السلطة  ملهام  تتصدى  التي  الصاعدة 
الشكلية يف طبيعة  االصالحات  جرى من تحوالت وإجراء بعض 

العالقات السياسية واالقتصادية القامئة.

لقد سبق وأكدت الشبكة العربية يف مناسبات عديدة عىل رضورة 
االستمرار يف التحرك اىل أن يتم بناء الدولة املدنية والدميقراطية. 
اعتامد  خالل  من  إال  تتحقق  لن  الشعوب  تطلعات  أن  ذلك 
الطبيعية  لحقوقها  الصعد، ضامناً  مختلف  بديلة وعىل  خيارات 
يف التحرر من الخوف ومن العوز ومن أجل العيش بكرامة. إن 
الدولة املنشودة تتمتع بنظام سيايس يقوم عىل أساس عقد جديد 
الدولية  املعايري  اىل  يحتكم  دستور  يصونه  والدولة  املواطن  بني 

لحقوق االنسان.

لقد تكشفت السنة املاضية عن محاوالت القوى الناشئة بالتسرت 
خلف عباءة الِدين يف مجتمعات محافظة وتقليدية، واالستفادة 
الفقر  من  تعاين  مجتمعات  يف  والهبات  العطاءات  بعض  من 
والتهميش والفاقة، لتحافظ عىل الطبيعة االستبدادية للنظام إن 
إقصائية  آليات  اعتامد  من خالل  أو  الطارئة  التدابري  حيث  من 
الحزيب  للعمل  املقيدة  الترشيعات  واقرتاح  الدساتري  لصياغة 
صدق  عن  تعرب  ال  مؤرشات  كلها  واالعالمي.  والنقايب  واملدين 
االلتزام باملطالب التي رفعها الثوار يف بدايات ثوراتهم. كام وأن 
القوى  تلك  بامتالك  تنبئ  ال  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات 
للرؤية البديلة يف مواجهة تحديات التنمية التي تقوم عىل أسس 

جديدة بعدما فشلت الجهود السابقة يف تحقيقها. 

وعىل  املجتمع  من  واسعة  ورشائح  القوى  هذه  بني  الرصاع  إن 
رأسها النقابات العاملية والحركات النسائية واالجتامعية االخرى 
هو محصلة الشعور بالخيبة منها، رغم قرص التجربة، وهو دليل 
إضايف عىل تصميم الشعوب عىل االستمرار يف الرصاع إىل أن يتم 

تحقيق االهداف التي قُدمت تضحيات جسام يف سبيلها.

لقد تبنت الشبكة اسرتاتيجية جديدة يف االجتامع الدوري للجمع 
االسرتاتيجية  وجاءت   .2012 العام  أواسط  انعقد  الذي  العام 

رشكائها  مع  بالتنسيق  نفذته  تقييمي،  مسار  نتيجة  الجديدة 

التنظيم  مجايل  يف  إستنتاجات  اىل  أفىض  أشهر،  مدى  عىل 

والربامج ضمنتها يف االسرتاتيجية الجديدة. إن العنارص االساسية 

لالسرتاتيجية مل تتغري كثرياً السيام يف أهمية تفعيل دور منظامت 

االقتصادية  الحقوق  عن  واملدافعة  املنارصة  مجال  يف  املجتمع 

واالجتامعية، عىل أن يتم ذلك عىل أساس تحليل دقيق للسياسات 

التي تؤدي اىل إنتهاك هذه الحقوق. 

ترابط  هو  الجديدة  االسرتاتيجية  عليه  أكدت  ما  أبرز  ولعل 

الخيارات السياسية بطبيعة العالقات الدولية التي باتت أبعادها 

لذلك  الوطنية.  للسياسات  املتاحة  الفسحة  كبرية عىل  وتأثرياتها 

تضمنت االسرتاتيجية رؤية حول كيفية تنظيم عمل املدافعة عىل 

العربية ومساراتها  الدول  املستويني االقليمي السيام مع جامعة 

التنموية والدولية من خالل متابعة العالقات مع الدول الرشيكة 

واملؤسسات الدولية املعنية باملنطقة. 

اما الجديد يف االسرتاتيجية فهو رضورة إيالء البعد الوطني أهمية 

أكرب السيام يف مجال التمكني وتنمية القدرات. وانطالقا من ذلك 

أوصت الجمعية العمومية بتطوير العالقات بني مكونات املجتمع 

املدين السيام مع النقابات العاملية واملهنية واالحزاب السياسية 

الناشئة والقدمية ومع الحركات النسائية والشبابية.

أخذت  والتي  النوعية  بالنشاطات  املاضية  السنة  حفلت  لقد 

الشبكة  املتضمنة يف اسرتاتيجية  الجديدة  العنارص  بعني االعتبار 

متاشياً مع التطورات يف املنطقة وعىل املستوى الدويل. فنظمت 

زيارات اىل كل من االتحاد االورويب والواليات املتحدة لوفود من 

الدول العربية حاملة رسائل واضحة تعرب عن وجهة نظر املجتمع 

املدين حول التحديات والسياسات املعتمدة يف هذه الدول ويف 

املنطقة ككل. وأطلقت الشبكة التقرير االول للراصد العريب حول 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية الذي تناول يف عدده األول الحق 

يف العمل والحق يف التعليم.

تناولت  االقليمية،  اللقاءات  من  العديد  الشبكة  نظمت  وقد 

العالقات االوروبية العربية يف ضوء التحوالت العربية، وتحديات 

النموذج التنموي الجديد والقمة العربية االقتصادية واالجتامعية، 

الخدمات  يف  التجارة  حول  تشاورية  لقاءات  أيضا  ونظمت 

الشبكة  أقامت  رشكائها،  مع  وبالتنسيق  املنطقة.  يف  وتحدياتها 

املفاوضات  إطالق  تأثري  حول  الوطنية  املشاورات  من  العديد 

الثنائية مع االتحاد االورويب حول االتفاقيات الشاملة واملعمقة.
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التي  التنموية  النامذج  ان  عىل  اجمعت  املسارات  هذه  كل 

حول  السيام  املراجعة  اىل  تحتاج  املاضية  السنوات  يف  اتبعت 

النقاط التالية: أوال يف دور الدولة والذي يفرتض ان يكون تنمويا 

لحقوق  وبالتايل ضامنا  والتنفيذ  التخطيط  لعمليات  منسقا  اي 

والتي  الكلية  االقتصادية  الخيارات  طبيعة  يف  وثانيا  املواطنني، 

يساهم  الذي  املنتج  لالقتصاد  الرضورية  التحتية  البنية  تشكل 

يف  تساهم  التي  السياسات  يف  وثالثا  منو،  معدالت  تحقيق  يف 

الرضيبية  السياسة  خالل  من  النمو  لعائدات  العادل  التوزيع 

ورابعا  لالجور،  عادلة  سياسة  واعتامد  العامة  الخدمات  وتوفري 

القطاعات  فيها  تنخرط  التي  الشاملة  التنموية  املقاربة  اعتامد 

املختلفة. عىل ان يتم اعتامد هذه التوجهات االسرتاتيجية عىل 

قاعدة الحوار الوطني مبشاركة مختلف االطراف. 

ولعل ابرز تحول نوعي طرأ عىل نشاطات الشبكة خالل العام 

العمل  قيادات  )لعناية  االدلة  من  سلسلة  إطالق  هو  املنرصم 

قدرات  تنمية  يف  للمساهمة  ذلك   مدربني(،  والعداد  املدين 

باملدافعة  القيام  من  ومتكينها  والرشيكة  االعضاء  املنظامت 

واملنارصة يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية. وقد استتبع  

وقدرتها  تشاورية حول مضمونها  بتنظيم ورشات  االدلة  اعداد 

عىل املساهمة يف بناء القدرات.

شهد العام 2012 تطوراً هاماً يف حياة الشبكة وهو يستكمل يف 

برامجها ونشاطاتها يف العام 2013، فإىل اللقاء يف العام الجديد 

عىل امل ان تكون اوضاع املنطقة قد استقرت.

زياد عبد الصمد

آذار 2013
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ANND in the Eye of the Storm: Challenges and 
Tasks

The Arab region has moved away from the phase 
of uprisings against oppressive regimes, which had 
systematically denied their people from the most basic 
rights and freedom to live in dignity, security, and peace. 
Today witnesses an open conflict with some emerging 
forces which took power and were satisfied with current 
transformations and cosmetic reforms to existing political 
and economic relations.

On several occasions, the Arab NGO Network for 
Development (ANND) stressed the importance of 
continuing the mobilization until the establishment of 
a civil democratic state. People’s aspirations will not 
materialize without the adoption of alternative choices 
on every level, which aim to guarantee the natural right 
to freedom from fear and want and the right to live in 
dignity. The desired state should have a political system 
based on a new contract between citizen and state, 
enshrined in a constitution governed by international 
human rights standards.

The past year unveiled attempts by emerging powers 
to uphold the authoritarian nature of the regime, 
hiding behind the cloak of religion in a traditional and 
conservative society and taking advantage of charity 
and aid to communities that suffer from poverty, 
marginalization, and misery. This was carried out through 
enforcing emergency measures, adopting exclusionary 
mechanisms in drafting the new constitutions, or 
proposing legislations that restrict the work of parties, 
civil society, unions, and the media.

The above indicators do not reflect sincerity in 
commitment to the actual demands of protesters since 
the beginning of the revolution. The adopted economic 
and social policies do not carry signs that those powers 
possess an alternative vision to confront the challenges 
of development or one that is based on new principles, 
after the failure of previous efforts to achieve them.

The conflict between these powers and wide segments 
of society, especially trade unions and the women’s 
movement, is an outcome of disappointment, despite the 
short-lived experience. However, it is a further indication 
that the people are keeping up their struggle to achieve 
the goals for which they made great sacrifices. 
In its regular collective meeting held in mid-2012, ANND 
adopted a new strategy, based on an evaluation carried 

out in coordination with its partners over a period 
of several months. The process resulted in various 
conclusions in terms of organization and program, which 
was incorporated into the new strategy.

The essential elements in the strategy were not altered 
much, especially in relation to the importance of activating 
civil society organizations in the fields of advocacy and 
protection of economic and social rights. It is an issue 
that should be based on a precise analysis of policies 
that lead to the violation of those rights.

The most important aspect of the new strategy is its 
emphasis on the intersectionality of political alternatives 
with the nature of international relations, whose aspects 
and repercussions have a great impact on the space 
available for devising national policies.  Therefore, it 
encompassed a strategic vision on how to organize 
advocacy work on the regional level, especially with the 
League of Arab States, in addition to developmental and 
international processes, through follow-up with partner 
states and international institutions involved in the region.

The new feature of the strategy focuses on the need to 
give the national dimension greater importance, especially 
in the fields of empowerment and capacity building. The 
General Assembly thus recommended the development 

07

FO
RE

W
OR

D 
- A

NN
D 

EX
EC

UT
IV

E 
DI

RE
CT

OR

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

الذي تسعى  الشبكة إىل تحقيقه.

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

دولة القانون واملؤسسات حيث يعم السالم واألمن واالستقرار. 

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

والثقايف  للمنطقة وتحقيق األولويات التنموية للمجتمعات املحلية.

مكتب »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« التنفيذي
 

بناية الزهريي، الطابق الرابع، وطى املصيطبة، منطقة الكوال
 

ص.ب.: 5792 / 14 ، املزرعة: 1105 - 2070، بريوت، لبنان
 

هاتف: 366 319 1 )961(
 

فاكس: 636 815 1 )961( 
 

 annd@annd.org  :بريد إلكرتوين 

www.annd.org  :املوقع الشبيك
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االسرتاتيجي التخطيط 
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عملية  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  أجرت 
املاضية.  الثالث  السنوات  مدى  عىل  وأنشطتها  لربامجها  تقييم 
كام أطلقت عملية تهدف إلعادة النظر يف توجهاتها االسرتاتيجية 
كانت  العملية  هذه   .)2015-2013( القادمة  الثالث  للسنوات 
املعقدة،  والدولية  اإلقليمية  الحالية  التطورات  بسبب  رضورية 
ولكون دورة برامج الشبكة، التي بدأت يف عام 2009، ستنتهي 
الجديدة من  إقرار  الخطة االسرتاتيجية  يف عام 2012. وقد تم 
قبل الجمعية العامة يف جلستها يف بريوت يف 29 و30 أيار/مايو 
2012. أما الهدف الرئييس للخطة املعتمدة حديثاً فهو تكثيف 
الشبكة وتقديم االقرتاحات لنشاطات  القيمة املضافة لتدخالت 

تستجيب للتغريات التي تحدث يف املنطقة العربية. 

أخذت االسرتاتيجية بعني االعتبار التوصيات الصادرة عن ثالثة 
عمليات تقييم تم تضمينها يف ثالثة تقارير:

أ( األول أجراه خبري تقييم مستقل مقيم يف املنطقة يف عام 2009، 
ويتناول برامج واسرتاتيجيات الشبكة.

ب( الثاين أجرته رشكة مستقلة مقرها يف الخارج يف عام 2011، 
منظمة  من  بدعم  الشبكة  تنفذه  الذي  الربنامج  تناول  وقد 
مجال  يف  املدين  املجتمع  ملنظامت  الدفاعي  )»الدور  دياكونيا 
صناعة السياسات االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية«(، 

والذي يعكس االسرتاتيجية العامة للشبكة.

ج( التقييم الثالث، الذي أعده خبري استشاري مستقل يف أيار/
آراء  وتضمن  السابقني،  التقريرين  نتائج  بني  جمع   ،2012 مايو 

واقرتاحات أعضاء الشبكة التي قّدموها إىل املكتب التنفيذي.

الفعال  إسهامها  من  بالرغم  أنه  الثالث  التقارير  لحظت  وقد 

ال  الدولية،  املسارات  مع  واإلقليمية  الوطنية  الحمالت  ربط  يف 
الوطني  الصعيدين  الشبكة عىل  دور  لتعزيز  تزال هناك حاجة 
واملحيل. وبناء عليه، تتناول االسرتاتيجية الجديدة هذا التحدي 
من خالل تنفيذ أنشطة تنمية القدرات عىل املستوى الوطني، إىل 
جانب عملها القائم عىل تفعيل الحوار والتواصل ضمن منظامت 

املجتمع املدين، وبشكل خاص من خالل:

· تعزيز عالقة العمل مع املجموعات والنقابات العاملية 	
الناشئة حديثاً.

· حول 	 السياسية  القوى  مع  والتواصل  الحوار  تعزيز 
هوية  عىل  الحفاظ  مع  العامة،  السياسات  قضايا 

واستقاللية الشبكة.

· تعزيز التواصل مع الربملانات يف بلدان املنطقة.	

· والجامعات 	 الخاص  القطاع  مع  العالقة  تعزيز 
واملؤسسات األكادميية.

غري  العربية  املنظامت  لشبكة  العامة  الجمعية  أكدت  وقد 
الحكومية للتنمية عىل االلتزام مبهمتها املتبعة منذ بداية عملها، 
املنارصة حول  املدين يف  املجتمع  دور  وتقوية  تعزيز  من حيث 
السياسات العامة االجتامعية واالقتصادية. عالوة عىل ذلك، أعادت 
الدولة  بناء  تحديات  مواجهة  مبواصلة  التزامها  تأكيد  الشبكة 
وسيادة  اإلنسان  احرتام حقوق  أسس  املدنية، عىل  الدميقراطية 
سليمة.  وإدارية  وسياسية  دستورية  مؤسسات  وقيام  القانون، 
بناء  للسلطة  السلمي  التبادل  تضمن  أن  الدولة  هذه  عىل  كام 
عىل نظم انتخابية دميقراطية وشفافة تضمن املساواة والعدالة، 
واملعطلني عن  العامل  املشاركة، ضامن حقوق  الحق يف  حامية 
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االسماملنظمةالبلد#

رشف املوسويالجمعية البحرينية للشفافيةالبحرين1

مجدي عبد الحميدالجمعية املرصية للنهوض باملشاركة املجتمعيةمرص2

عايدة فوزيرابطة املرأة العراقيةالعراق3

آمنة الزعبياتحاد املرأة األردنيةاألردن4

ماجد حمتوتجمع املؤسسات األهلية يف جنوب لبنانلبنان5

قاسم عيناهيئة تنسيق الجمعيات األهلية العاملة يف التجمعات الفلسطينيةلبنان6

عزيز غايلالفضاء الجمعوياملغرب7

منجد أبو جيششبكة املنظامت األهلية الفلسطينيةفلسطني8

حسن عبد العاطياملنتدى املدين السوداينالسودان9

وسيلة العيايشالجمعية التونسية للنساء الدميقراطياتتونس10

عز الدين األصبحيمركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنساناليمن11

الئحة بأعضاء مكتب تنسيق شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية )2012( املنتخبني يف الجمعية العمومية يف 29-30 أيار/مايو 2012
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العمل، والحفاظ عىل حقوق األقليات والفئات 
العامة عىل  الجمعية  أكّدت  وقد  األكرث عرضة. 
أن تحقيق األمن والسالم يف املنطقة هي نقطة 
االنطالق لتحقيق العدالة، تعزيز وحامية حقوق 

اإلنسان، وتطوير البنية الدميقراطية ككل.

املنظامت  لشبكة  العامة  الجمعية  رّحبت  وقد 
العربية غري الحكومية للتنمية 2012، بانضامم 
واليمن  واألردن  ولبنان  من مرص  جدد  أعضاء 

والسودان وموريتانيا.

املنظامت املنتسبة إىل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف 2012

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية - مرص. 1

جمعية املحامني املدافعني عن حقوق اإلنسان – األردن. 2

نحو املواطنية – لبنان. 3

الشبكة املوريتانية للعمل االجتامعي - موريتانيا. 4

مركز عبد الكريم مريغني الثقايف، أم درمان - السودان. 5

6 . – والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  دراسات  مجموعة 
السودان

املرصد اليمني لحقوق اإلنسان - اليمن. 7
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تقرير: راصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف البلدان العربية

زياد عبد الصمد – شبكة املنظامت غري الحكومية للتنمية، لبنان: “تكمن القيمة املضافة للتقرير يف كونه ييضء عىل الخلل يف النموذج االقتصادي 

واالجتامعي عىل الصعيدين الوطني والدويل من خالل تصوير أثار السياسات املتبعة عىل الحياة اليومية للمواطنني واملواطنات يف العامل العريب. وحيث 

إن منوذج مواجهة تحديات التنمية املتّبع  عىل الصعيد العاملي ينبع من التفكري السائد للتنمية العاملية، يف حني أن الربيع العريب واالحتجاجات الالحقة 

يف الواليات املتحدة وأوروبا تشري بوضوح إىل الحاجة لنموذج بديل يقوم عىل منط مختلف يحقق الرد عىل التحديات املتنامية وأوجه عدم املساواة 

التي تنعكس يف زيادة الفقر والبطالة والتهميش.”
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الخلفية واألهداف

قامت  املنطقة،  يف  والسياسات  الحقوق  رصد  تجربة  عىل  بناء 
بتأسيس مهمة  للتنمية  الحكومية  العربية غري  شبكة املنظامت 
دور  متكني  إىل  هذه  الرصد  مهمة  تهدف   .2011 عام  يف  الرصد 
املجتمع املدين يف املنارصة حول الحقوق والسياسات االجتامعية 
يف  املرصد  وتوصيات  نتائج  تضمني  وسيتم  هذا  واالقتصادية. 

»تقرير الراصد العريب«.

يصدر التقرير كل سنتني مع الرتكيز عىل موضوع محدد. وسوف 
تكون هذه التقارير مبثابة مرجع للمجتمع املدين، تحديداً يف إطار 

املنارصة والحمالت. ويهدف التقرير إىل:

االجتامعية . 1 الحقوق  لحامية  الجارية  الجهود  دعم 
واالقتصادية يف املنطقة العربية.

توثيق التجارب واملواقف التي اتخذتها املنظامت التنموية . 2
ومنظامت حقوق اإلنسان يف املنطقة.

تقديم نظرة عامة نقدية واقرتاح األطر البديلة للسياسات . 3
االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية.

وتركز التقارير عىل السياسات الوطنية واإلقليمية والدولية التي 
تؤدي إىل انتهاك الحقوق.

التقدم املحرز يف عام 2012:

البلدان  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »راصد  تقرير  جاء 
إطالق  وتم  لعامني.  استمر  تحضريي  لجهد  كتتويج  العربية« 
تضّمن  وقد   ،2012 األول/أكتوبر  ترشين  شهر  يف  األول  التقرير 
الدولة،  الغنامئية، ب( دور  الدولة  أ(  4 أوراق حول 4 مواضيع: 
ج( الحقوق االجتامعية واالقتصادية للمرأة يف تونس ومرص، د( 
االحتياجات  ذوي  لألشخاص  واالقتصادية  االجتامعية  والحقوق 
الخاصة. وشمل 20 تقريراً وطنياً حول »الحق يف العمل« و»الحق 
يف التعليم« يف عرش دول عربية: الجزائر، البحرين، مرص، تونس، 

املغرب، السودان، لبنان، فلسطني، األردن، والعراق.

عىل الصعيد الوطني

املدين  املجتمع  منظامت  قبل  من  الوطنية  التقارير  إعداد  تم 
املحلية والخرباء، ومن ثَّم مناقشتها يف اجتامعات تشاور وطنية 
انعقدت خالل عام 2012 يف كل من الجزائر والبحرين واألردن 

ولبنان واملغرب وتونس.



11

ية
رب

لع
ن ا

دا
لبل

يف ا
ة 

عي
ام

جت
اال

 و
ية

اد
ص

القت
ق ا

قو
لح

د ا
ص

 را
ر:

ري
تق

عىل الصعيد اإلقليمي

شباط/فرباير  يف  بريوت  يف  إقليمي  تشاوري  اجتامع  عقد  تم 
املدين  املجتمع  2013، مبشاركة 50 ممثالً وممثلة عن منظامت 
من  عدد  شارك  ذلك،  إىل  باإلضافة  الشبكة.  وأعضاء  والرشكاء 
يف  العاملة  الدولية  واملنظامت  البحوث  مراكز  وممثيل  الخرباء 
املشاركون  ساهم  وقد  واالجتامعية.  االقتصادية  التنمية  مجال 

واملشاركات بشكل كبري يف تطوير وإثراء التقرير.

البلدان  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »راصد  إطالق  تم 
 9 يف  بريوت  يف  عقدت  إقليمية  عمل  ورشة  خالل  العربية« 
العمل  ورشة  جمعت  وقد   .2012 األول/أكتوبر  ترشين  و10 

املجتمع  منظامت  الحكومية،  الجهات  ميثلون  مشاركني  عّدة 
املدين، مراسيل وسائل اإلعالم، وممثيل املنظامت الدولية. خالل 
الرئيسية ومناقشتها  النتائج والتوصيات  العمل، تم عرض  ورشة 
بهدف تعزيز أنشطة املنارصة يف املنطقة واملساهمة يف األعامل 

التحضريية للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية.

www.annd.org/ الرابط:  بالعربية عىل  متوفر  الكامل  التقرير 
.arabic/data/publications/pdf/39.pdf

للتقرير  الرئيسية  للنتائج  التنفيذي  واملوجز  التمهيدية  األقسام 
http://annd. الشبكة:  موقع  عىل  اإلنجليزية  باللغة  متوفرة 

org/english/data/publications/pdf/27.pdf
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الخلفية والهدف:

تنظر شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية إىل مراقبة 
اسرتاتيجية.  كأولوية  واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق  ورصد 
دليل مرجعي  السياسات:   بعنوان »مساءلة  دليالً  وقد أصدرت 
بهذا   »2013 والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لتعزيز 
الخصوص، تم تصميمه ليكون مبثابة وثيقة عمل ومادة تعليمية 
حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمامرسني يف هذا املجال، 
منظامت  تساعد  أن  شأنها  من  عملية  أداة  يكون  أن  ويطمح 
االقتصادية  السياسات  حول  واملنارصة  الرصد  يف  املدين  املجتمع 
واالجتامعية من منظور حقوق اإلنسان. يسعى الدليل لتسليط 
يف  املدين  املجتمع  ملنظامت  املفرتض  الحيوي  الدور  عىل  الضوء 
تعزيز وحامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية، ويوثّق دراسات 
حالة من املنطقة تُظهر املشاركة الفعالة ملنظامت املجتمع املدين 

يف رصد الحقوق والسياسات االقتصادية واالجتامعية.

التقدم يف عام 2012:

بارزين  خرباء  قبل  من  ومراجعته  الدليل  وضع  من  االنتهاء  تم 
الحقاً  مناقشته  متت  ثم  اإلنسان.  وحقوق  التنمية  مجاالت  يف 
للتحقق من فائدته أثناء تدريب إقليمي معّمق أجري يف بريوت.

عىل الصعيد الوطني

واملغرب  وفلسطني  مرص  من  حالة  دراسات   9 الدليل  وثّق 
ولبنان، باإلضافة إىل التجارب اإلقليمية والدولية للمنظامت غري 
واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  رصد  يف  الفاعلة  الحكومية 

وحقوق اإلنسان.

هذا وتقوم الشبكة بالتخطيط لتنفيذ ورش عمل لتنمية القدرات 
وتشكيل  للدليل  للرتويج  وذلك  املنطقة،  يف  البلدان  مختلف  يف 

مجموعات وطنية من املدربني والخرباء.

عىل الصعيد اإلقليمي

و8   5 بني  بريوت  يف  معّمقة  تدريبية  دورات  الشبكة  نظمت 
حقوق  عن  مدافعني  استهدفت   ،2012 األول/ديسمرب  كانون 
التدريب  اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين املعنية. وقد هدف 
إىل تعزيز عمل املشاركني يف رصد السياسات والحقوق االقتصادية 
مجال  يف  واألفكار  الخربات  لتبادل  مساحة  وتوفري  واالجتامعية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

السياسات  بني  الصلة  الضوء عىل  لتسليط  الدورة فرصة  وكانت 
رصد  وقنوات  مقاربات  عن  فضال  اإلنسان،  وحقوق  العامة 

السياسات والحقوق االقتصادية واالجتامعية.

http://www. :وميكن االطالع عىل الدليل باللغة العربية عىل الرابط التايل
annd.org/arabic/data/publications/pdf/45.pdf

بناء قدرات منظامت املجتمع املدين يف رصد 
السياسات االجتامعية واالقتصادية
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الخلفية والهدف:

تؤكد شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية عىل الحاجة 
البدائل. وبالتايل  التنمية الحالية واقرتاح  النظر يف صيغة  إلعادة 
فإنها تتطلع إىل فهم أثر السياسات االجتامعية واالقتصادية عىل 
املرأة بشكل أعمق، وتسعى للمنارصة واملدافعة عن السياسات 
الرجل واملرأة  الحد من أوجه عدم املساواة بني  التي تركز عىل 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

التقدم يف عام 2012:

بتوليف   ،2012 عام  يف  الشبكة  قامت  الهدف،  هذا  إطار  ويف 
وحقوق  املساواة  دون  من  ثورة  »ال  عنوان  تحت  وثائقي  فيلم 
املرأة«، يهدف إىل اإلضاءة عىل وجهات نظر عدد من الناشطات 
بالحقوق  املتعلقة  القضايا  حول  العربية  الدول  مختلف  من 
النسائية  الحركة  املنطقة مستقبالً، ودور  واحتامالت تطورها يف 
يف تطوير الرؤية االجتامعية واالقتصادية عىل الصعيدين الوطني 

واإلقليمي.

كام قامت الشبكة بنرش نصوص حقوق املرأة واملساواة االجتامعية 
واالقتصادية يف املنطقة العربية تحت عنوان »أفكار يف ظل ثورات 
الشعوب«، وقد شمل الكتيّب العناوين التالية: أ( وضع حقوق 
املرأة يف أساس إعادة النظر بنامذج التنمية يف املنطقة العربية، 
ب( التمكني االقتصادي للنساء يف املنطقة العربية، ج( الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية للنساء يف مرص، د( السياسات االقتصادية 
واالجتامعية وحقوق النساء يف تونس. وذلك بدعم من مؤسسة 

دياكونيا والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

بعنوان  إقليمية  عمل  ورشة  الشبكة  نظمت  ذلك،  عىل  عالوة 
العربية:  املنطقة  واالقتصادية يف  االجتامعية  السياسات  »إصالح 
8 ترشين  بريوت يف  انعقدت يف  التي  النسائية«،  الحركات  دور 
األول/أكتوبر 2012. وقد أّمنت الورشة منصة لتعميق النقاشات 
تراعي  سياسات  بوضع  املطالبة  يف  النسائية  الحركة  دور  حول 
املشرتك  العمل  إمكانيات  يف  والتفكري  الجنسني  بني  الفوارق 

)األبحاث، املنارصة، التشبيك( لتوسيع تلك النقاشات.
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.http://csr-dar.org/sites/default/files/women.pdf :ميكن االطالع عىل الكتيّب عىل الرابط التايل

رصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
من منظور جندري
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املراجعة الدورية الشاملة

»نرحب بالتوصيات املقدمة من أعضاء فريق العمل والتي تدعو إىل إصالحات سياسية رئيسية، ولكننا نأسف لعدم مراجعة واقع أوضاع حقوق اإلنسان 

يف البحرين بشكل معّمق« - بيان صحفي حول البحرين بعد جلسة فريق العمل.

»باإلضافة إىل تكثيف استخدام القوة العسكرية، فإن ردود فعل الحكومة السورية مل تظهر أي التزام جدي بإحقاق الحقوق السياسية وإصالح السياسات 

االجتامعية واالقتصادية مبا يتامىش مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان« - مداخلة شفوية حول سوريا.

»إن عدم االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين ورشعة حقوق اإلنسان، واالنتهاك املستمر لاللتزامات القانونية املرتبطة بها من جانب إرسائيل، باعتبارها 

قوة محتلة، هي األسباب الرئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان واملعاناة املستمرة التي تواجه الشعب الفلسطيني اليوم« - الورقة املشرتكة حول إرسائيل.
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الخلفية والهدف:

الجمعية  وضعتها  آلية  هو   )UPR( الشاملة  الدورية  املراجعة 
العامة لألمم املتحدة لرصد واستعراض حالة حقوق اإلنسان يف 
الدول األعضاء، وهو يف الوقت نفسه، آلية تشاركية تسمح مبشاركة 
جميع أصحاب املصلحة املعنيني بالعملية )مبا يف ذلك املنظامت 
الحكومية الدولية اإلقليمية، مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، 
عن  املدافعني  الحكومية،  غري  املنظامت  املدين،  املجتمع  ممثيل 
وقد  األبحاث(.  ومراكز  األكادميية،  املؤسسات  اإلنسان،  حقوق 
شاركت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف هذا 

املسار منذ بدايته يف 2006.

هذا وتدرك الشبكة أن لهذه املشاركة قيمة مضافة متتد إىل أبعد 

من مجرد تحضري وتطوير التقرير بشكل جامعي لتعزيز التواصل 
بني مختلف الجهات الفاعلة. يف الواقع، ميكن ملشاركة كهذه أن 
وتقييم  رصد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  تعزيز  يف  تسهم 
حالة الحقوق، والقيام بعملية منارصة لصنع السياسة العامة ذات 

الصلة وتحديد مستويات املساءلة الحكومية يف هذا املجال.

التقدم املحرز يف عام 2012:

يف  النشطة  مشاركتها   2012 العام  خالل  الشبكة  واصلت 
كانت  وقد  اإلنسان.  بحقوق  املتعلّق  لألداء  الدوري  االستعراض 

إسهامات الشبكة كالتايل:
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طريق أ.  عن  سابقة،  دورات  يف  املقّدمة  التقارير  متابعة 
من  لكل  العمل  فريق  جلسات  مستوى  عىل  املنارصة 

البحرين وتونس.

حول ب.  النصفية  التقارير  بإعداد  املتعلّق  الوطني  التنسيق 
التوصيات التي قبلتها ورفضتها كل من دولتي لبنان ومرص.

مداخلة تُليت خالل الدورة العامة ملجلس حقوق اإلنسان، ج. 
التي تضمنت اعتامد تقرير فريق العمل حول سوريا.

د( ورقة مشرتكة حول انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
التي ترتكبها إرسائيل.

عىل الصعيد الوطني

يف لبنان ومرص، وجنباً إىل جنب مع املجموعة الوطنية املوقّعة 
عىل  العمل  تنسيق  يف  الشبكة  شاركت  املشرتك،  التقرير  عىل 

إعداد تقرير نصف املدة للتوصيات املقبولة واملرفوضة.

تم االنتهاء من صياغة تقرير مرص وإرساله إىل الدول األعضاء يف 
باستخدام  املشاركة  املنظامت  وستقوم  اإلنسان،  حقوق  مجلس 

نتائج وتوصيات التقرير لتفعيل املنارصة عىل املستوى الوطني.

واتفق  التنسيقية  االجتامعات  تم عقد  فقد  للبنان،  بالنسبة  أما 
املعنيون عىل خطة عمل ستقوم مبوجبها مجموعات معيّنة بالعمل 
املعلومات  وجمع  محددة  واجتامعية  اقتصادية  حقوق  عىل 

والبيانات للمساهمة يف التقرير النصفي. وهذا سيشمل:

التقدم املحرز يف تنفيذ التوصيات التي متت املوافقة عليها.أ. 

تقييم أوضاع حقوق اإلنسان يف لبنان فيام يتعلق بالتوصيات ب. 
املرفوضة.

االقتصادية ج.  بالحقوق  املتعلّقة  املدين  املجتمع  توصيات 
واالجتامعية يف لبنان.

عىل الصعيد الدويل

كان للشبكة حضوراً يف املراجعات الرسمية للبحرين وتونس )21 
و22 أيار/مايو( كجزء من فريق العمل. وقد شاركت الشبكة مع 
اعضائها يف تنظيم نشاط جانبي بالتعاون مع CIVICUS حول 
أيار/مايو   23 يف  وذلك  البلدين،  كال  يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع 
اجتامعات  جنيف  يف  املوجودة  الشبكة  وفود  ونظّمت   .2012
ومسؤول  اإلنسان  حقوق  مجلس  رئيس  مع  ومنارصة  مدافعة 

الرشق األوسط يف مفوضية حقوق اإلنسان للبحث يف الهواجس 
املتعلّقة بأوضاع حقوق اإلنسان.

تم من  التي  العامة  الجلسة  يف  نشطاً  الشبكة عضواً  كانت  كام 
خاللها اعتامد تقرير فريق العمل حول سوريا. وقد ألقى مندوب 
اإلنسان يف سوريا.  أوضاع حقوق  الشبكة مداخلة شفوية حول 
وساهمت الشبكة أيضاً يف نشاط جانبي متعلّق بسوريا، باالشرتاك 
القاهرة  مركز   ،)FIDH( اإلنسان  لحقوق  الدولية  الفدرالية  مع 
والشبكة   ،CIVICUS ووتش،  رايتس  هيومن  اإلنسان،  لحقوق 

األورومتوسطية لحقوق اإلنسان.

وأصدرت الشبكة، بالتعاون مع مركز »مساواة« لحقوق املواطنني 
العرب يف إرسائيل، تقريراً مشرتكاً حول أوضاع الحقوق االقتصادية 
ترتكبها  التي  االنتهاكات  عىل  الضوء  فيه  سلّطت  واالجتامعية، 
دولة إرسائيل بحق املواطنني العرب. وقد أكّد التقرير أن التحدي 
الفلسطيني هو  املجتمع  التنمية يف  يواجه جهود  الذي  الرئييس 
االستيطاين،  والتوّسع  الفصل  جدار  وخاصة  اإلرسائييل،  االحتالل 

واالعتداءات املستمرة التي تستهدف املدنيني.
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التجارة والسياسات االستثامرية
الخلفية والهدف:

ترى شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية إن االستفادة 
من االندماج يف االقتصاد العاملي تعتمد عىل الرشوط والظروف 
القطاعات  تقرير  أشار  وقد  االندماج.  هذا  فيها  يحدث  التي 
املنطقة  يف  التنمية  وتحديات  التجارة  وسياسات  الخدمية 
الدول  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  "إحدى  إن  العربية 
العربية يف أي عملية تنمية مفرتضة هي كيفية صياغة السياسات 
إليها"1.  وتفيض  التنموية  للسياسات  داعمة  لتكون  التجارية 
عىل  الضوء  لتسليط  بالسعي  الشبكة  تستمر  السياق،  هذا  ويف 
أهمية اتفاقيات التجارة ولتوفري أدوات املنارصة الالزمة ملنظامت 
واستثامرية  تجارية  لعالقات  للرتويج  املحلية  املدين  املجتمع 
للتنمية  تتامثل بشكل كامل مع حقوق اإلنسان وتكون داعمة 

املستدامة.

التقدم املحرز يف عام 2012:

االتحاد  يف  الخارجية  الشؤون  مجلس  أقر   ،2011 عام  أواخر  يف 
األورويب فتح مفاوضات تجارية مع مرص واملغرب وتونس واألردن 
 .)DCFTAs( من أجل إنشاء مناطق تجارة حرة عميقة وشاملة
هذه االتفاقيات تتجاوز مسألة إزالة التعريفات الجمركية لتشمل 
جميع املسائل التنظيمية املتعلقة بالتجارة، مثل حامية االستثامر 

واملشرتيات العامة.

من وجهة نظر الشبكة، يتطلب املوضوع تعزيز مشاركة املجتمع 
املدين ورصد املسارات التفاوضية من أجل ضامن أن تكون حقوق 
اإلنسان يف صميم االتفاقات التجارية وأن تقوم هذه االتفاقيات 

بتعزيز البيئة املالمئة للتنمية املستدامة.

وبناء عليه، تقوم الشبكة بتنفيذ األنشطة التالية التي تركز عىل 
التجارة:

1 The Service Sectors, Trade Policy, and the Challenges of 
Development in the Arab region, ANND.

عىل الصعيد الوطني

ورشة عمل وطنية يف مرص )10-11 أيلول/سبتمرب 2012(:  	
منظامت  قدرات  ببناء  املتعلّق  الدعم  تنظيم  بغرض 
الوطنية، تم عقد ورشة عمل يف مرص بني  املجتمع املدين 
املركز  مع  بالتعاون  وذلك   ،2012 أيلول/سبتمرب  و11   10
املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية، الجمعية املرصية 
باملشاركة  للنهوض  املرصية  الجمعية  الجامعية،  للحقوق 
األرض  حقوق  شبكة  الجديدة،  املرأة  مؤسسة  املجتمعية، 
والسكن، واملبادرة املرصية للحقوق الشخصية. وقد أسهم 
االجتامع يف تعزيز املعرفة حول سياسات التجارة واالستثامر 
والتنمية وتأثريها، وقام بتشكيل مجموعة عمل للمهتمني 
املواضيع إليجاد عمل مشرتك يف مرص. وقد  مبتابعة هذه 
تحرير  سياسات  بني  ما  العالقة  عىل  الضوء  النقاش  سلّط 
التجارة وتحقيق أهداف التنمية، مبا يف ذلك بناء القدرات 
العمل. وشاركت يف ورشة  الوطنية وخلق فرص  اإلنتاجية 
العمل مجموعة متنوعة من منظامت املجتمع املدين، مبا 
يف ذلك مجموعات املزارعني والنقابات العاملية والحركات 

الشبابية.

ورشة عمل وطنية يف تونس )17 كانون األول / ديسمرب  	
وذلك  أخرى،  عمل  ورشة  عقد  تم  ذاته،  للهدف   :)2012
يف تونس يف 17 كانون األول/ ديسمرب 2012، بالتعاون مع 
للنساء  التونسية  الجمعية  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  الدميقراطيات، 
واالجتامعية، جمعية البحوث حول الدميقراطية والتنمية. 
وقد أقيمت الورشة من خالل ندوة بعنوان »عالقة تونس 
وآثارهام  واالستثامر  التجارة  قضايا  األورويب:  واالتحاد 
يف  التوجهات  مناقشة  متّت  حيث  والحقوقية«،  التنموية 
ضوء اإلعالن السيايس مبنح تونس صفة »الرشيك املتقدم« 
وتوسيع العالقات التجارية واالستثامرية مع االتحاد األورويب 
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من خالل التفاوض حول قضايا التجارة يف الخدمات، حامية 
وهي  الحكومية،  واملشرتيات  املنافسة،  قوانني  املستثمر، 
عميقة  وحقوقية  وتنموية  اقتصادية  أبعاداً  تحمل  كلها 
النظر يف  إعادة  لجهة  العام  الرأي  بد من طرحها عىل  وال 
الصيغة التنموية ومراجعة السياسات التنموية واالقتصادية 

يف تونس.

عىل الصعيد اإلقليمي

واالستثامر  	 التجارة  سياسات  حول  إقليمي  دراسة  أسبوع 
مع  بالرشاكة   )2012 األول/ديسمرب  كانون   14-9( جنيف 
مركز الجنوب وشبكة العامل الثالث: انطلق هذا الحدث من 
الباحثني/ الشباب  للحاجة إىل دعم قدرات  الشبكة  تصور 
الباحثات والناشطني/ات السياسيني/ات عىل معالجة قضايا 
سياسات االقتصاد الكيل والتجارة واالستثامر والتنمية. خالل 
األسبوع، استفاد املشاركون/ات من العروض التفصيلية ومن 
التجارة  اتفاقيات  بقضايا  املتعلّقة  املواد  من  مهّمة  كّمية 
الحرة ومعاهدات االستثامر الثنائية، آليات اإلنفاذ القانوين، 
والدول،  املستثمرين  بني  النزاعات  عىل  املرتتبة  واآلثار 
باإلضافة إىل نظرة عامة عىل النظام التجاري العاملي وإدارة 

التكامل الدويل يف التجارة واالستثامر والتمويل.

عىل الصعيد الدويل

الثالث  	 الوزاري  لالجتامع  التحضريات  يف  الشبكة  نشطت 
)األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  ملؤمتر  عرش 
و26   21 بني  قطر  يف  انعقد  الذي   ،)UNCTAD XIII(
نيسان/أبريل 2012، باإلضافة ملنتدى املجتمع املدين املوازي 
الحكومية  غري  املنظامت  شبكات  من  العديد  مبشاركة 
العربية  املنظامت  شبكة  متثّلت  وقد  والدولية.  اإلقليمية 
التحضريية  غري الحكومية للتنمية يف لجنة املجتمع املدين 
وقامت  األونكتاد  مع  كثب  عن  تعاونت  والتي  للمؤمتر، 
بتصميم املنتدى املدين املوازي. ولعبت اللجنة دوراً رئيسياً 
الرئيسية  املواضيع  حول  املدين  املجتمع  إعالن  إنتاج  يف 
للمؤمتر. عالوة عىل ذلك، نظمت الشبكة نشاطني جانبيني 
يف منتدى املجتمع املدين ملناقشة السياسات وساهمت يف 

إعالن املجتمع املدين والبيانات الصحفية.

تم تنظيم نشاط الشبكة األول عىل شكل مناقشة تفاعلية  	
املبادئ  عىل  الرتكيز  مع  املدين،  املجتمع  منظامت  بني  ما 
العقد االجتامعي  البديلة كجزء من  الرئيسية والسياسات 
الرئيسية  للمهام  باإلضافة  العربية،  الدول  يف  املتجدد 
االقتصادية  القضايا  التنموية،  الدولة  يف  أتباعها  ينبغ  التي 
املدين،  املجتمع  منظامت  عليها  تعمل  التي  واالجتامعية 
حقوق املرأة االقتصادية واالجتامعية، وجهات النظر حول 
السياسية  الجامعات  نهج  العربية،  الدول  بني  التعاون 
الناشئة املتعلّق بالسياسات االقتصادية واالجتامعية، ودور 

األونكتاد يف املنطقة العربية.

أما النشاط الجانبي الثاين فكان بعنوان »الحق يف التنمية  	
التجارة  سياسات  يف  التفكري  إعادة  العربية:  املنطقة  يف 
قام  وقد  جديد«:  تنموي  منوذج  أجل  من  واالستثامر 
الحكومات  تواجهها  التي  التحديات  مبناقشة  املشاركون 
مجال  يف  العربية  املنطقة  يف  دميقراطياً  املنتخبة  الجديدة 
لدعم  واالستثامرية  التجارية  السياسات  أطر  رسم  إعادة 

مسارات التنمية.

التجارة،  	 مسألة  يف  أخرى  مساهمة  للشبكة  وكانت 
ورقة  القادر، وهي إطالق  السيد حاتم عبد  باالشرتاك مع 
السياسات  النظر يف  إعادة  تحليل سياسات جديدة حول 
االستثامرية يف الدول العربية باتجاه منوذج تنموي متجدد. 
دور  التالية:  املحاور  قريباً،  ستصدر  التي  الورقة  تتضمن 
االستثامر األجنبي املبارش يف التنمية، تحديات إطار سياسة 
العامل  يف  املبارش  األجنبي  واالستثامر  التنمية  االستثامر، 
والنمو  العريب،  العامل  يف  االستثامر  تحكيم  رشوط  العريب، 
)مرص  العريب  الربيع  بعد  والتنمية  واالستثامر  االقتصادي 

وتونس(، باإلضافة إىل استنتاجات وتوصيات.

املعنية  	 األطراف  بني  البناءة  املناقشات  تعزيز  وبهدف 
مبسارات التنمية والسياسات التجارية وحقوق اإلنسان، من 
دوائر حكومية وخاصة وأكادميية ومدنية، أصدرت الشبكة 
وسياسات  الخدمية  »القطاعات  حول  كتابني   2012 يف 

التجارة وتحديات التنمية يف املنطقة العربية«:

يحتوي الكتاب )1(2 عىل ورقتني، األوىل بعنوان »تحديات  °
تحرير الخدمات يف السياقني متعدد األطراف واإلقليمي: 
حالة البلدان العربية« والثانية حول »التنظيامت املحلية 
وأهميتها بالنسبة إىل التجارة يف الخدمات: حالة البلدان 

العربية«.

ويحتوي الكتاب )2(3 عىل ثالثة أوراق، األوىل »تحديات  °
الخدمات مع رشكاء تجاريني  التجارة يف  التفاوض بشأن 
األورويب«،  االتحاد  مع  تفاوضها  رئيسيني: حالة مرص يف 
التجارة  منظمة  إىل  املنضمة  العربية  »البلدان  والثانية، 
العامة  باالتفاقية  املتعلقة  املفاوضات  العاملية: تحديات 
والثالثة،  التنموية«،  واألبعاد  الخدمات  يف  للتجارة 
تحديات  العاملية،  التجارة  منظمة  إىل  اليمن  »انضامم 

القطاعات الخدمية«.

2 http://www.annd.org/arabic/data/publica-
tions/pdf/35.pdf
3 http://www.annd.org/arabic/data/publica-
tions/pdf/36.pdf
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رصد السياسات الدولية 
تجاه املنطقة العربية

الخلفية واألهداف

إن التغيريات التي تجري حالياً يف البلدان العربية تقوم بالتأثري 
االتحاد  ذلك  يف  مبا  الرشكاء،  أعامل  وجداول  أولويات  عىل 
األورويب والواليات املتحدة. وقد عرّب االتحاد األورويب عن موقفه 
واستجابته لهذه التغريات بإصدار عدد من الترصيحات املشرتكة 

خالل عامي 2011 و 2012.

مختلف  مع  وعملت  الترصيحات  لهذه  الشبكة  استجابت 
املجتمع  نظر  وجهة  إيصال ورشح  أجل  من  املعنية  املؤسسات 
إىل  باإلضافة  األورويب،  االتحاد  سياسات  املنطقة حول  املدين يف 

جهات فاعلة هامة أخرى كالواليات املتحدة.

التقدم املحرز يف عام 2012:

األورويب  االتحاد  إىل  ومنارصة  مدافعة  زيارات  الشبكة  نظمت 
املجتمع  منظامت  من  وفود  فيها  شاركت  املتحدة،  والواليات 
الناشطة يف النضال من أجل التحول يف بلدانهم. هدفت  املدين 
الزيارات لتشكيل فرصة لتعميق النقاش بشأن توقعات ومطالب 
بدعم  يتعلق  فيام  خاصة  املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد 
لتفاهم  الوصول  إىل  املبادرات  هذه  وتهدف  التنموية.  الجهود 
مشرتك وتقديم مقرتحات املجتمع املدين إىل صانعي السياسات 

يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة.

ورشة العمل اإلقليمية حول العالقات العربية األوروبية:

متر املنطقة العربية مبرحلة انتقالية، وهذا يتطلب اعتامد عقد 
اجتامعي جديد بني املواطن والدولة ويدفع إىل إعادة التفكري يف 
أولويات ومقاربات التعاون والرشاكات مع االتحاد األورويب. وبناء 
عليه، شاركت الشبكة يف تنظيم منتدى حول العالقات األوروبية 
العربية يف بريوت يف حزيران 2012. وكان املنتدى فرصة ملناقشة 
واقرتاح املطالب واملقرتحات من وجهة نظر املجتمع املدين، تم 
ذات  املجاالت  إىل  باإلضافة  والتشاور  التعاون  سبل  تناول  فيه 

األولوية يف السياسات العامة.

التفاعل مع سياسات التجارة واالستثامر:

انخرطت الشبكة يف مجال سياسات التجارة واالستثامر مع االتحاد 
األورويب، حيث تقوم برصد السياسات واملواقف واألحداث والرد 
هذا  يف  الشبكة  تقودها  التي  األنشطة  ييل  وفيام  تباعاً.  عليها 

املجال:

املنطقة . 1 من  مدين  مجتمع  منظمة  و42  الشبكة  مبشاركة 
العربية و25 منظمة غري حكومية أوروبية، تم إعداد رسائل 
يف  واالستثامر  للتجارة  األورويب  االتحاد  اسرتاتيجية  حول 
جنوب البحر األبيض املتوسط، وإرسالها إىل املؤسسات املعنية 
واللجان الربملانية يف االتحاد األورويب، مبا فيها لجنة حقوق 
اإلنسان، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة التنمية والتجارة. 
طالبت الرسائل من االتحاد األورويب أن يقوم بدعم الرشكاء 
وإجراء  الدستورية  مؤسساتها  بناء  لتحقيق  الجنوب  يف 
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أعضاء "الشبكة" يراقبون عمل املؤسسات املالية الدولية يف بلدانهم

الوزراء املرصي،  قنديل، رئيس مجلس  الدكتور هشام  اىل  النقابية والسياسية رسالة  املدين والحركات  املجتمع  وّجه عدد من األحزاب ومنظامت 

والسيدة/ كريستني الجارد، املديرة التنفيذية لصندوق النقد الدويل للتعبري عن قلقهم إزاء قرض صندوق النقد الدويل املقرتح عىل مرص والذي يتم 

حاليا التفاوض حوله.

وقد سلّط املرسلون الضوء عىل عّدة اسس حيال رفضهم املفاوضات بشأن القرض:

• غياب الشفافية عن املفاوضات الخاصة برشوط االتفاق عىل القرض	

• استمرار هذه املفاوضات يف غياب مجلس شعٍب منتخب واضطالع الرئيس املرصي بالسلطة الترشيعية كاملة	

• اكّد املرسلون بأّن »أي اتفاٍق يتم تحت هذه الظروف من شأنه انتهاك املبدأ الدميوقراطي يف فصل السلطات واملتطلب الدستوري املرصي 	

الراسخ يف إرشاف الربملان عىل القرارات التنفيذية« وأّن االستشارة الجامهريية التي قامت بها الحكومة غري ممثلة للمجتمع املرصي املدين 

واملجموعات السياسية بشكل تام.

• عدم وضوح كيفية مساهمة القرض يف الخطة االقتصادية الوطنية للنمو الشامل والعدالة االجتامعية التي تتناول املشكالت الهيكلية لالقتصاد 	

املرصي وتفي باحتياجات الشعب املرصي.
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املفاوضات. بدء  قبل  املواطنني   مشاورات وطنية مبشاركة 
الرسائل،  الردود عىل هذه  من  وافراً  عددا  الشبكة  تلقت 
والدميقراطيني  الليرباليني  تحالف  رئيس  نائب  من  أهمها 
للسياسة  األعىل  املمثل  ومكتب  أوروبا،  أجل  من 
لشؤون  األورويب  واملفوض  األورويب،  االتحاد  الخارجية 
املستوى  عىل  الصلة  ذات  األخرى  ومكاتب  التوسع، 
الحوار  من  ملزيد  بادرة  القنوات  هذا  وكانت  األورويب. 
األورويب. االتحاد  يف  السياسة  وصناع  املدين  املجتمع   بني 

أعقبت هذه الرسالة زيارة منارصة قام بها وفد من أعضاء 
عن  فضال  والتوسع،  للتنمية  العامة  املديرية  إىل  الشبكة 
ذلك،  إىل  باإلضافة  باملوضوع.  معنيني  أوروبيني  برملانيني 
شارك الوفد يف جلسة استامع نظّمها حزب الخرض يف أيار/
مايو 2012 يف الربملان األورويب حول اتساق السياسات يف 

االتحاد األورويب.

أعدت الشبكة رسالة تعلق فيها عىل تقارير التقييم الفني . 2
وتوجهت   2012 شباط/فرباير   29 وذلك يف  وتونس،  ملرص 
والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك  يف  للمسؤولني  بها 
)EBRD(. وقد رد مكتب رئاسة البنك برسالة توضح وتعلل 

عدد من النقاط التي أثريت.

ساهمت الشبكة يف مشاورة عامة عىل اإلنرتنت حول ورقة . 3
القضايا حول الحامية االجتامعية يف التعاون اإلمنايئ لالتحاد 

األورويب.

بزيارة . 4 أيضاً  الشبكة  شاركت   ،Bankwatch مع  بالتعاون 
البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، حيث  منارصة إىل 
البلدان  من  عدد  من  ومدراء  موظفني  مع  الوفد  التقى 
وأثار  املتحدة(،  واململكة  وفرنسا  وأملانيا  وكندا  )فنلندا 

الهواجس الرئيسية من وجهة نظر املجتمع املدين.

زيارة منارصة إىل االتحاد األورويب

نّسقت الشبكة وفداً من األعضاء والرشكاء من 7 دول عربية . 1
يف زيارة للمؤسسات األوروبية يف بروكسل لطرح جملة من 
تعزيز  أولوية يف  اعتبارها  التي ميكن  القضايا واملقرتحات1 
االتحاد  بني  والرشاكة  التعاون  بإطار  السياسات  اتساق 
التضامن  مع  بالتعاون  وذلك  العربية،  والدول  األورويب 
األورويب نحو مشاركة شعبية متكافئة )EuroStep( واملركز 

.)CNCD 11.11.11( الوطني للتعاون من أجل التنمية

أّما جوهر رسالة الوفد فكان للتأكيد عىل رضورة معالجة اتساق 

إعادة  الشامل واملستدام«؛ )ب(  االقتصادي  »النمو  )أ( توضيح مفهوم    1

اإلنسان  حقوق  مقاربات  خالل  من  واالستثامرية  التجارية  العالقات  بناء 

الفلسطينية يف مسارات  والتنمية؛ )ج( مركزية االعرتاف مبحورية الحقوق 

الدميقراطية والتنمية يف املنطقة العربية؛ )د( تعزيز وتفعيل حقوق املرأة 

والعدالة الجندرية يف تنفيذ سياسات التعاون والرشاكة، )هـ( احرتام التنوع 

الثقايف؛ )و( تعزيز املقاربات العملية املتعلقة بالهجرة وأبعادها االقتصادية 

واالجتامعية؛ )ز( تعزيز اآلليات فعالة إلرشاك منظامت املجتمع املدين.
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 - التجارة واالستثامر  - وهي  االقتصادية  العالقات  السياسات يف 
بني االتحاد األورويب والدول العربية، وكذلك لتسليط الضوء عىل 

الرشاكة أهداف والتنمية.

وشملت الزيارة النشاطات التالية:

منتدى اليوم املفتوح بعنوان »حوار حول سياسات التعاون . 1
اتساق  وتعزيز  والعربية،  األوروبية  البلدان  بني  والرشاكة 
السياسات ضمن هذه الرشاكة«، شارك فيه 30 ممثالً عن 

منظامت املجتمع املدين من مختلف الدول األوروبية.

جلسة استامع يف الربملان األورويب نظّمتها الوفود الربملانية . 2
األوروبية من املغرب واملرشق العريب. جذب هذا االجتامع 
األوروبية،  املفوضية  الربملانيني،  من  مشارك   100 من  أكرث 

منظامت املجتمع املدين، والوفود الدبلوماسية.

يوم كامل مخصص لتنمية القدرات والجلسات االسرتاتيجية . 3
األورويب  البنك  تستهدف  التي  الدعوة  اسرتاتيجيات  حول 
إلعادة اإلعامر والتنمية )EBRD( والبنك األورويب لإلستثامر 

.)EIB(

أثناء  يف  املؤسسات  مختلف  مع  ثنائية  اجتامعات  عقدت  كام 
مع  التجارية  السياسات  حول  اجتامعات  وشملت  الزيارة، 
يف  العربية  الدول  مع  بالعالقات  املناطني  الرئيسيني  املفاوضني 
لجنة التجارة يف االتحاد األورويب، وكذلك مع أعضاء برملانات لجنة 

التجارة الدولية التابعة للربملان األورويب.

زيارة املدافعة إىل الواليات املتحدة )14-18 أيار/مايو 2012(

العربية  املنطقة  من  املدين  املجتمع  منظامت  ميثّل  وفد  قام 
)من 10 بلدان، هي: العراق واليمن وتونس واملغرب والبحرين 

لواشنطن  بزيارة  والسودان(  واألردن  ولبنان  ومرص  وفلسطني 

بني 14 و18 أيار/ مايو للقاء ممثلني عن هيئات املجتمع املدين، 

الفكر  أكادمييني يعّدون دراسات عن الرشق األوسط، مؤسسات 

والرأي، أعضاء من الكونغرس، موظفي وزارة الخارجية األمريكية، 

بقضايا  املعنيني  الدويل  النقد  صندوق  وموظفي  الدويل،  البنك 

املنطقة العربية.

غري  العربية  املنظامت  شبكة  نظمتها  التي  الزيارة،  هدفت 

هيئات  نظر  ووجهات  مواقف  تجسيد  إىل  للتنمية،  الحكومية 

املجتمع املدين حول القضايا السياسية الرئيسة يف إطار العالقات 

الواليات  تنتهجها  التي  الخارجية  والسياسة  األمريكية  العربية 

إىل  ممثال   12 من  املؤلف  الوفد  وسعى  املنطقة.  تجاه  املتحدة 

املدين يف  املجتمع  بني منظامت  والحوار  النقاشات  رقعة  توسيع 

يف  السياسة  وصناع  املعنية  املدنية  والجهات  العربية  املنطقة 

الواليات املتحدة.

التالية: 1( مركزية  النقاط  الوفد عىل  نقلها  التي  الرسائل  ركزت 

الدميقراطية والتنمية  الفلسطينية والعمليات  االعرتاف بالحقوق 

يف املنطقة العربية، 2( إعادة بناء الثقة بسياسية الواليات املتحدة 

الخارجية، 3( إعادة النظر يف العالقات التجارية واالستثامرية، 4( 

إعادة   )5 األمريكية،  التنموية  املساعدات  صياغة  إعادة  رضورة 

النظر يف ديون البلدان العربية إىل الواليات املتحدة.

كام شارك الوفد خالل هذه الزيارة يف عدد من النشاطات العامة، 

مبا يف ذلك جلسة مناقشة يف الجامعة األمريكية يف واشنطن، ويف 

الشبكة  جندت  وقد  الوطني.  الصحافة  نادي  يف  صحفي  مؤمتر 

خبرياً إعالمياً لتعزيز التغطية اإلعالمية لهذه الزيارة الهامة، التي 

التلفزيونية  القنوات  من  عدد  قبل  من  ناجحة  بتغطية  حظيت 

واملحطات اإلذاعية والصحف.

ية
رب

لع
ة ا

طق
ملن

ه ا
جا

ة ت
ولي

لد
ت ا

سا
سيا

 ال
صد

ر



21

الخلفية والهدف:

مسار  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تعترب 
الذي  واالجتامعية«  االقتصادية  التنموية  العربية  »القمة  مؤمتر 
وضعته جامعة الدول العربية قناة هامة لنفوذ منظامت املجتمع 
املدين يف املنطقة العربية. وقد تم تنظيم قّمتني سابقتني، األوىل يف 

الكويت يف عام 2009 والثانية يف رشم الشيخ يف 2011.

إيصال مقرتحات  بالعمل عىل  الشبكة  قامت  عام 2012،  خالل 
االقتصادية  التنموية  العربية  »القمة  إىل  املدين  املجتمع 
بالنظر  الكبرية  أهّميتها  بسبب  الرياض«  يف  الثالثة  واالجتامعية 
إىل الوضع الراهن يف املنطقة العربية. فقد أثبت تطّور األحداث 
يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية أن التغيريات يجب أال تقترص 
عىل طبيعة الدولة، بل ينبغ أن تشمل أيضاً الخيارات االقتصادية 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عىل  وأثرها  والجزئية  الكلية 

والثقافية للمواطنني.

التقدم املحرز يف عام 2012

واالجتامعية  االقتصادية  التنموية  العربية  القمة  مؤمتر  عقد  تم 
الثالثة يف 21 و22 كانون األول/يناير 2013 يف الرياض، اململكة 

العربية السعودية.

وكانت الشبكة قد نظمت اجتامعاً تشاورياً ملنظامت املجتمع يف 
بريوت، يومي 7 و8 كانون األول/يناير 2013 إلعداد بيان مشرتك 
لرفعه إىل القمة. وقد ناقش أكرث من 80 مشاركاً التحديات التي 
مؤمتر  أعامل  جدول  عىل  الرئيسية  والعناوين  املنطقة  بها  متر 
القمة، وأعربوا عن رغبتهم أن يتم اعتامد منط جديد مبني عىل 

وإصالح  واملستدامة،  الالئقة  الوظائف  وخلق  املنتج،  االقتصاد 
وتعزيز  عادل،  بشكل  توزيعها  إعادة  لتأمني  الرضيبية  النظم 
العالقات االقتصادية بني الدول العربية وكذلك مع بلدان الجنوب.

)إعالن(  مفّصلة  ختامية  وثيقة  عن  اإلقليمي  االجتامع  وأسفر 
توّضح املهام الرئيسية أمام منظامت املجتمع املدين مبا يف ذلك 
املدين  املجتمع  وتحسني مشاركة  العربية  الدول  لجامعة  إصالح 
فيها. تناول اإلعالن جدول أعامل »أجندة ما بعد 2015« ورضورة 
اعتامد سياسات اجتامعية-اقتصادية وتجارية جديدة. كام أضاء 
اإلعالن عىل الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص يف التنمية، إال أنه 

شددت عىل رضورة تحديد وتوضيح خصائص هذا الدور.

كام قامت الشبكة بالرد عىل اإلعالن الصادر بعد القمة العربية 
التنموية االقتصادية واالجتامعية الثالثة، واعرتضت عىل استبعاد 
نقد  باإلضافة إىل تقديم  القمة،  املشاركة يف  املدين من  املجتمع 
للتحديات  التصدي  الزعامء يف  القمة، حيث فشل  لنتائج مؤمتر 
ناقش  وقد  املنطقة.  تشهدها  التي  االضطرابات  عن  الناجمة 
القادة العرب الذين حرضوا القمة جدول أعامل تقليدي، أهمل 
ملؤمتر  الختامية  الوثيقة  وتعكس  املنطقة.  الجذرية يف  التغرّيات 
القمة غياب النقاش الجدي حول الحاجة إىل إصالح املؤسسات 
اإلقليمية للنهوض بالتعاون املشرتك، باإلضافة إىل غياب السياسات 

االقتصادية واالجتامعية الجديدة ملواجهة التحديات التنموية.

املدين  املجتمع  منظامت  رسالة  حول  التفاصيل  من  ملزيد 
الرابط  زيارة  الرجاء  الشبكة،  ورد  الثالثة  التنموية  والقمة 
http://www.annd.org/arabic/eventId. التايل: 

php?eventId=15

يةالقمة العربية للتنمية االقتصادية واالجتامعية
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التنمية أجندة فعالّية 
الخلفية واألهداف

تنخرط شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف مسار 
»فعالية املساعدات« منذ املنتدى رفيع املستوى الثاين الذي عقد 
التحضريي للمنتدى  يف باريس )2005(، فقدا شاركت يف املسار 
رفيع املستوى الثالث يف غانا )2008( ويف املنتدى الرابع يف كوريا 
)2011(. كام شاركت الشبكة يف نقاشات منظامت املجتمع املدين 
املنتدى  مع  ونشطت  املساعدات  فعالية  أعامل  جدول  حول 
الشبكة  انضمت  ومؤخراً،  املساعدات.  فعالية  حول  املفتوح 
فعالية  حول  املدين  املجتمع  منظامت  أنشأته  جديد  تجمع  إىل 
التنمية، ما يعكس أهمية إسهاماتها يف تنسيق الجهود اإلقليمية.

التقدم يف عام 2012

املدين  املجتمع  ملنظامت  استشارياً  اجتامعاً  الشبكة  نظمت 
التنمية«، يف  العربية حول »رشاكة منظامت املجتمع يف فعاليّة 
الفرتة ما بعد مؤمتر بوسان يف كوريا، وذلك يف 12 و13 متوز/يوليو 
2012 يف بريوت، مبشاركة منظامت املجتمع املدين من املنطقة 
)املغرب، الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، فلسطني، األردن، الكويت، 
البحرين واليمن(، باإلضافة ملمثلني من مختلف القطاعات، مثل 
البيئية  واملنظامت  الشفافية،  الشباب،  املرأة،  اإلنسان،  حقوق 

والدينية اإلقليمية. )انظر قامئة املشاركني(.

مناطق  يف  نُظِّمت  اجتامعات  عدة  من  واحد  اللقاء  كان  وقد 
من  ومتوز/يوليو  حزيران/يونيو  شهري  يف  العامل  من  مختلفة 
عام 2012، يف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية واملنطقة 
العربية، وهدفت للمشاركة يف تأسيس املنّصة العاملية، وبالتايل 

تعزيز قضايا وهواجس املجتمع املدين التنموية.

بعد ذلك، قامت الشبكة بالتنسيق مع »املنتدى املفتوح« لعقد 
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات يف إربيل، العراق، حول فعالية 
أدلّة  عىل  العمل  ورشة  يف  الرتكيز  تم  املدين.  املجتمع  منظامت 
التدريب عىل فعالية منظامت املجتمع املدين بشكل عام والبيئة 

املواتية واملهارات اإلدارية عىل وجه الخصوص.

باإلضافة إىل االجتامعات املشار إليها أعاله، قامت الشبكة بنرش 
كتيّب عن عملية »فعاليّة املساعدات«، وردت فيه مقدمة عن 
مسار فعالية املساعدات، وأقسام حول املعامل الرئيسية يف وضع 
والتحديات  املفهوم،  تحدد  التي  الرئيسية  املبادئ  املفهوم،  هذا 
عىل  الضوء  تسليط  مع  املساعدات،  فعالية  تنفيذ  تواجه  التي 

السياق يف املنطقة العربية ودور املدين املجتمع.

http://www. التايل:  الرابط  عىل  الكتيب  عىل  االطالع  وميكن 
annd.org/arabic/data/publications/pdf/43.pdf
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الخلفية والهدف:

بدأ العنف يتصاعد يف سوريا منذ منتصف عام 2011. وخالل هذه 
لالحتياجات  االستجابة  تحاول  جديدة  جمعيات  ظهرت  الفرتة، 
امللحة الناشئة داخل وخارج سوريا، وتهدف إىل تقديم املساعدة 
الالجئني والنازحني.  العنف وتعمل مع  للضعفاء وضحايا أعامل 
هذه الجمعيات الناشئة حديثاً ميكنها أن تشّكل نواة للمجتمع 
املدين السوري يف املستقبل وأن تساهم بشكل أسايس يف إحالل 

السالم وبناء املؤسسات.

الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تلتزم  ذلك،  عىل  وبناء 
للتنمية باملساهمة يف عملية متكني وتطوير خربات املجتمع املدين 
السوري وتؤمن أن مبقدوره اإلسهام - يف حال حصوله عىل الدعم 
والوسائل واألدوات الالزمة - بشكل فعال يف إنهاء العنف وتعزيز 
قيام حوار وطني يفيض إىل حل سيايس لألزمة. كام ترى الشبكة 
املصالحة  لعب دور هام يف  املدين يف سوريا ميكنه  املجتمع  أن 

الوطنية، فضال عن بناء وتعزيز السالم أثناء وبعد األزمة.

التقدم يف عام 2012

أطلقت الشبكة برنامجاً يتضمن سلسلة من ورش العمل تهدف 
من  الربنامج  تصميم  تم  وقد  سوريا.  املدين يف  املجتمع  لتمكني 
خالل تنسيق وثيق مع مجموعة من الفاعلني السوريني، الذين 
قاموا بإثراء عملية تحديد االحتياجات واألولويات، جنباً إىل جنب 
مع خرباء املجتمع املدين من املنطقة. وقد تم اختيار حوايل 30 
واالجتامعية  السياسية  والخلفيات  املناطق  مختلف  من  شخصاً 
للمشاركة، باإلضافة ملمثلني عن منظامت املجتمع املدين وجهات 

فاعلة ونشطة مستقلة.

نظمت   ،)NPA( الرنوجية  الشعبية  املساعدات  مع  وبالرشاكة 
بالرتكيز عىل عىل مبادئ  قامتا  الشبكة ورشتي عمل يف بريوت، 
لتوثيق  الالزمة  واألدوات  الدولية  واآلليات  اإلنسان  حقوق 
من  مشاركني  دعوة  متّت  كام  عنها.  التقارير  وكتابة  االنتهاكات 
مختلف املناطق الجغرافية ملعالجة البعد السيايس للرصاع، فضال 

عن اإلغاثة اإلنسانية والتشبيك.

وستتم متابعة جهود تنمية القدرات يف عام 2013، مع الرتكيز عىل 
آليات حقوق اإلنسان، املهارات اإلدارية واملؤسسية، وأساسيات 

صنع السالم وحل النزاعات والوساطة.

بناء القدرات: املجتمع املدين السوري
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الخلفية واألهداف:

مل  اقتصادياً  منواً  وتونس(  مرص  )مثل  البلدان  بعض  حققت 
يفض إىل تحّسن يف مؤرشات أخرى مثل الفقر وانعدام املساواة 
والبطالة، ما يدل عىل عدم انتظام العالقة بني النمو االقتصادي 
السياسات  خيارات  إىل  أساسها  يرجع  املسألة  هذه  والتنمية. 
التنمية  االجتامعية واالقتصادية التي فشلت يف تحقيق أهداف 
مشاركة  هو  مدخلها  يكون  التي  االجتامعية  العدالة  وإرساء 
السياسية  ذلك  يف  مبا  املستويات،  مختلف  عىل  املواطنني 
وال  األخرى،  السياسات  أّما  والثقافية.  واالجتامعية  واالقتصادية 
العامة  بالخدمات  املتعلقة  وتلك  الرضيبية  السياسات  سيام 
واألجور، فهي أدوات ناجعة إلعادة توزيع الرثوة، ومعالجة عدم 
املساواة والفقر _ وكلها يف صميم بناء إطار للمساءلة الحكومية.

ترى شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية أن للرضيبة 
لذلك،  وفقاً  وهي،  والعدالة،  التنمية  تحقيق  يف  الحاسم  الدور 
تعمل عىل الرصد واملنارصة يف مجال صياغة السياسات الرضيبية 

العادلة والفعالة.

التقدم يف عام 2012

الرضيبي  »النظام  بعنوان  ورقة  الشبكة  أعدت   ،2012 عام  يف 
الدول  يف  االجتامعية  العدالة  نظام  أساس  يف  بحثت  اإلقليمي« 
العربية مع الرتكيز بشكل خاص عىل النظام الرضيبي، حيث أن 
لتوفريه  فرض الرضائب يعترب أحد ركائز االقتصاد الوطني، نظراً 
الخدمات  تقديم  يف  الستخدامها  للحكومة  مالية  مدّخرات 

للمواطنني.

مجموعة  من  رفع صوت  هو  الورقة  هذه  من  الرئييس  الهدف 
من منظامت املجتمع املدين املحلية واإلقليمية للدفاع عن نظام 
رضيبي بديل عادل وفّعال، وهي تتناول أربع دول من املنطقة 
الدراسة  تتصّدى  واألردن.  لبنان  فلسطني،  املغرب،  العربية: 
ملختلف أنواع النظم الرضيبية ومربراتها، والتحديات التي تواجه 
النظم الرضيبية وآثارها عىل الحقوق االجتامعية واالقتصادية يف 
توصيات  إىل  خلصت  كام  أعاله،  املذكورة  البلدان  من  بلد  كل 
كأداة  الدراسة  استخدام  وميكن  العامة.  بالسياسات  متعلقة 
حمالت  لتصميم  املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  والجهات  للرشكاء 

املنارصة عىل املستوى املحيل بشكل سليم.

هذا وسيستمر عمل الشبكة حول السياسات واألنظمة الرضيبية 
خالل العام 2013، مع التوّسع ليشمل بلداناً أخرى يف املنطقة.

حول السياسات الرضيبية 
يف املنطقة العربية
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THE LISBON TREATY:
The Lisbon Treaty (entitled “Treaty on the 
Functioning of the European Union” entered 
into force on December 1st 2009, amending the 
“Treaty establishing the European Community”, 
sets the following legal obligations for the EIB’s 
role in reducing and eliminating poverty outside 
the  EU,  congruent  with  EU cooperation policy 
(Note: the European Court of Justice found that the 
EIB is to contribute to further the objectives of the 
Community’s Development Policy):
“shall have as  its primary objective the reduction 
and, in the long  term,  the  eradication  of  poverty” 
fostering  “the  sustainable economic,  social  
and  environmental  development  of  developing  
countries  (…)”
encouraging  the  “integration  of  all  countries  
into  the  world  economy,  including  through  the 
progressive abolition of restrictions on  international 
trade”
helping  to  “develop  international  measures  
to  preserve  and  improve  the  quality  of  the  
environment and the sustainable management 

of global natural resources, in order to ensure  
sustainable  development (…)”.
(See the general  goals  of  the  EU’s development 
policy under Art.21(2)(d) to (g) of the Treaty).
Moreover, the Lisbon Treaty extends the 
responsibility of the EIB to allow public access to 
documents other than environmental information 
matters (which used to be the area covered by the 
EIB Public Disclosure Policy), thus granting the EU 
citizens access to documents in whatever medium.
The Lisbon Treaty gave the individuals and NGOs, 
directly and individually concerned by an act of 
the EIB, the right to institute proceedings before 
the European Court of Justice (ECJ) or make a 
complaint to the EIB’s internal mechanism or before 
the Ombudsman. Following the Lisbon Treaty and 
the ECJ ruling, the European Parliament gained 
more power over the EIB – whereby members of the 
European Parliament now co-decide on the External 
Lending Mandate of the Bank.
Source:http://bankwatch.org/documents/Briefing_
Lisbon_Treaty_and_the_EIB.pdf

What is the European Investment Bank 
(EIB) and when was it founded?

The EIB is the European Union’s bank. It is 
the financing institution of the EU founded in 
1958 by the Treaty of Rome and owned by the 
27 EU member states. The EIB is headquartered 
in Luxembourg and has a network of local and 
regional offices in Europe and beyond. The 
EIB is one of the largest multilateral lending 
institutions in the world. 

What is the aim/mission of EIB?

The EIB’s aim is to further EU policy objectives, 
both inside and outside the 
EU. EIB’s Operational Plan 
2012-2014 sets six priorities1:

•	 Supporting small 
and medium sized 
enterprises

1  http://www.eib.org/about/index.htm

Each Member 
State’s share in 
the Bank’s capital 
is based on its 
economic weight 
within the European 
Union (expressed in 
GDP) at the time of 
its accession.

Fundamentals of the European 
Investment Bank and its Role in Southern 
Mediterranean Arab Countries: an 
introduction for civil society organizations

What is the EBRD and when was it founded?
The European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) was established in 1991, 
in response to the major changes in the political 
and economic context in Central and Eastern 
European countries.1

Today it has 65 shareholders, of which 63 are 
countries, and the other two are the European 
Union and the European Investment bank.

The Bank provides project financing for banks, 
industries and businesses, both new ventures 
and investments in existing companies, mainly 
in private enterprises, as well as few publicly 
owned companies. 

1  http://www.ebrd.com/pages/about/history.shtml

How does the EBRD describe its mission?
The main idea behind the creation of the EBRD 
was to promote transition to market economies 
in Eastern European countries.  The EBRD’s 
mission indicate that they aim to “promote market 
economies that function well – where businesses 
are competitive, innovation is encouraged, 
household incomes reflect rising employment 
and productivity, and environmental and social 
conditions reflect peoples’ needs”.2

How is the EBRD governed?
The EBRD is composed of:

The Board of Governors: each member appoints 

2 http://www.ebrd.com/pages/about/what/mission.shtml

The EBRD priorities in countries of the Southern and 
Eastern Mediterranean region include:
•	 Developing credit lines and direct assistance to SMEs.
•	 Enhancing the agribusiness value chains by boosting 

yields, logistics and resource efficiency.
•	 Building capacity for risk-taking and product 

innovation in the banking sector
•	 Supporting renewable energy and energy efficiency 

investments
•	 Developing non-sovereign solutions for infrastructure

http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/
semed.pdf

Fundamentals of the European Bank for 
Reconstruction and Development and its Role 
in Southern Mediterranean Arab Countries: 
introduction for civil society organizations

Article 1 of the Agreement 
Establishing the EBRD: 
Unlike other development banks, 
the EBRD seeks to assist only those 
countries that are “committed to and 
applying the principles of multi-party 
democracy [and] pluralism” (Art. 1).
This condition is used by civil society 
organizations to monitor whether the 
Bank finances projects in countries 
that do not satisfy this criteria, calling 
on the Bank to tighten its definition of 
obligations under this article.

األهــداف
اإلمنائية لأللفية
دليـل الربملـانيني
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املحتوى URL العنوان ومحدد موقع املعلومات

تعزيز وتطوير املواد املعرفية املتاحة يف املنطقة العربية 
واملتعلقة بدور املجتمع املدين

بغية تعزيز توافر املواد األصلية واألبحاث يف املنطقة العربية 

يف  املنشورات  من  عدد  بإصدار  الشبكة:  قامت  وإنتاجها، 

قاعدة   / إلكرتوين  توثيق  برنامج  وإنشــاء    ،2012 العام 

بيانات. وتابعت الشبكة إصدار نرشاتها السنوية وتحديث 

موقعها عىل شبكة االنرتنت.

الئحة مبنشورات 2012أ. 

اسس البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية 
ودوره يف البلدان العربية جنويب املتوسط: 

مقدمة اىل منظامت املجتمع املدين

اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

األهداف اإلمنائية لأللفية، دليل الربملانيني 
)نيسان / ابريل 2012( 

اللغة: متوفر باللغة العربية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

اسس البنك األورويب لالستثامر ودوره يف 
البلدان العربية جنويب املتوسط: مقدمة اىل 

منظامت املجتمع املدين

اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

البنك  عن  موجزة  ملحة  الكتيب  هذا  أعطي 
هدفه،  والتنمية:  اإلعامر  إلعادة  األورويب 
هذا  ويتضمن  املنطقة.  يف  انخراطه  و  هيكليته 
الكتيب أيضاً: قامئة بوثائق التعمري التي ينبغي 
مجموعات  مواقف  الستعراض  عناوين  اتباعها. 

املجتمع املدين.

يوفر هذا الدليل معلومات عن األهداف اإلمنائية 
لأللفية وواقعها يف العامل العريب، إضافة اىل بعض 
لإلضطالع  اتباعها  للربملانات  التي ميكن  اآلليات 
والتمثيل  والرقابة  الترشيع  يف  فعال  بدور 
واملوازنة.  كام يتضمن هذا الدليل بعض قصص 

النجاح لربملانات عربية.

البنك  عن   موجزة  ملحة  الكتيب  هذا  يعطي 
االورويب لالستثامر: مهمته، كيف يدار، انخراطه 
يف املنطقة العربية، ادوات التمويل املستخدمة 
من قبله، ودور املجتمع املدين يف االنخراط مع 
البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية . ويتضمن 
مجتمع  ملنظامت  عناوين  أيضاً:  الكتيب  هذا 
مدين ابدت مواقف  يف منطقة الرشق األوسط 
وشاميل إفريقيا.  ودراسة حالة: »مرشوع كهرباء 

الجيزة« الجوانب التنموية الغائبة.
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4

سلسلة

أوراق

بحثية

دراسة حول 
أهمية ادماج الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية يف الدساتري

د. حاتم قطران
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تــقـــــــــريـــــــــــــــــر الـــعـــــــــــــــــام 2 1 0 2

التنمية امل�ستدامة:

الرا�صد االجتماعي
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التمييز  أشكال  كل  عىل  والقضاء  وأسبابه،  الفقر  عىل  القضاء  أجل  من  تناضل  املواطنني  ملنظامت  دولية  شبكة  االجتامعي”  “الراصد 

والعنرصية، وضامن توزيع الرثوات املتكافئ وإحقاق حقوق اإلنسان. وإنَّنا مللتزمون بالسالم وبالعدالة االجتامعية واالقتصادية والبيئية 

ل “الراصد االجتامعي” الحكومات ومنظومة األمم املتحدة  والجنوسيَّة، مع تشديدنا عىل حق جميع الناس يف أال يكونوا فقراء. كام يحمِّ

دات الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يؤول إىل القضاء عىل الفقر. واملنظامت الدولية األخرى مسؤولية تحقيق الوعود والتعهُّ
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ل وطًنا لـ %5 من سكان العامل، ومع  الواليات املتحدة: تشكِّ

ذلك فهي تستهلك %25 من طاقة العامل، كام أنها مسؤولة 

عن %22 من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصناعية العاملية.

ل زوال الغابات نحو %86 بني عامي 1990  ماليزيا: قفز معدَّ

و2005، وبلغ إجاميلُّ فاقد التغطية الغابيَّة 140,000 هكتار 

يف السنة منذ عام 2000.

يف  الراهن  الوقت  يف  نسمة  بليون   1,6 يعيش  هوسينغ: 

 100 املرشَّدين  عدد  يبلغ  فيام  الدنيا،  املعايري  دون  مساكن 

ر أنَّ زهاء ربع سكان العامل يفتقرون إىل  مليون شخص، وُيقدَّ

األرايض.

فييتنام: ارتفع معدل الحرارة الوسطي ما بني 0,7-0,5 درجة 

البحر  مستوى  ارتفع  فيام  و2007،   1998 عامي  بني  مئوية 

20 سم.

شجر  غابات  من  هكتارًا   74,640 قرابة  ُيستخدم  تايلند: 

ْبَيان. املنغروف يف الصيد املايئ، وبالتحديد يف إقامة مزارع الرُّ

إشباع حاجاتها  من  “تشاموينو”  مقاطعة  ن  تتمكَّ تنزانيا: يك 

الغذاء، يف حني  من  كلغ   63,501,000 إىل  تحتاج  األساسية، 

من  يقرب  ما   2008-09 الفرتة  خالل  ق  املحقَّ اإلنتاج  بلغ 

12,178,000 كلغ فقط.

سلوفينيا: مثَّة %25 من الشباب غري امللتحقني بنظام التعليم 

الرسمي عاطلون عن العمل.

مغطاة  البالد  مساحة  من   70% كانت   1970 عام  يف  بنام: 

بالغابات، وبحلول عام 2011 تقلصت هذه املساحة إىل نحو 

%35 فقط.

نيجرييا: يف كل سنة يزحف التصحر عىل 350,000 هكتار من 

األرايض املروية الصالحة للزراعة.

الفقارية،  االنقراض %68 من حيواناتها  يهدد خطر  إيطاليا: 

و%66 من طيورها، و%64 من حيواناتها اللبونة، و%88 من 

أسامك مياهها العذبة.

قرابة 77,5%   2010 عام  يف  الجرمية  معدل  بلغ  هندوراس: 

عىل كل 100,000 مواطن مقيم.

غواتيامال: يبلغ معدل زوال الغابات نحو 82,000 هكتار يف 

املستوى، فستتالىش  االستغالل عىل هذا  استمر  وإذا  السنة. 

كل غابات البالد بحلول عام 2040.

ن  وإناًثا، ممَّ البالغني، ذكورًا  املواطنني  إريرتيا: يخضع جميع 

تفوق أعامرهم 45 سنة، إىل ما يشبه العبودية.

اإلكوادور: سيولِّد استغالل موارد النحاس يف مريادور ما ال يقل 

عن 326 مليون طن من النفايات، وهو ما ُيكافئ أربع تالل 

يعادل حجم كل  أو  “كويتو”،  بانيتشيلُّو” يف  “إل  من حجم 

عة يف “غوياكيل” للسنوات الـ 405 القادمة. النفايات املجمَّ

كندا: يعيش يف الفقر مواطن من كل 3 مواطنني من سكان 

البالد األصليني. كام يعيش فيه واحد من كل 4 مواطنني من 

ذوي الحاجات الخاصة واملهاجرين واألمهات العزباوات.

من  حاجاتهنَّ  والفتيات  األمهات  من  يقلِّص 64%  كمبوديا: 

الغذاء لتوفري كميات غذائية إضافية لألعضاء ُأَسهنَّ اآلخرين.

القوات  جنود  أجرب  “يادانا”،  غاز  أنبوب  مدِّ  أثناء  بورما: 

املدنيني  األخرى  املسلحة  الجامعات  وعنارص  الحكومية 

التحتية  الُبنى  وبناء  لني  كحامَّ والعمل  األشجار  قطع  عىل 

األوامر  هذه  تنفيذ  رفض  من  كلُّ  أُخِضَع  وقد  العسكرية. 

للرضب واالغتصاب والتعذيب والقتل.

أذربيجان: يف العديد من الحاالت، ولَّدت صناعة النفط إبَّان 

ى إىل تدمري كلِّ  العهد السوفيايت بحريات نفطية هائلة، مامَّ أدَّ

النَّبيت حواليها.

األرجنتني: اختفى نحو 250,000 هكتار من األرايض يف السنة 

ل هكتار  أي مبعدَّ و2006،  عامي 1998  بني  ما  الفرتة  خالل 

واحد يف كل دقيقتني.

دليل القدرات األساسية: مع انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون 

كوستاريكا  السنة، عملت كل من  للفرد يف  أطنان   3 قدرها 

وأوروغواي إىل خفض معدل وفيات األطفال )حديثي الوالدة( 

التي  املتحدة،  كالواليات  بلٍد  يف  السائد  نفسه  املستوى  إىل 

ُتصدر 20 طنًّا يف السنة.

مجمل  من   50% أنَّ  اإلنايث  االقتصاد  علم  بنيَّ  الجنوسة: 

ساعات العمل هي ساعات غري مدفوعة األجر.

احلـق يف م�سـتقبل
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العربية هي: سياسات  املنطقة  إقليمية تعمل عىل ثالث قضايا رئيسية يف  للتنمية هي شبكة  الحكومية  العربية غري  املنظامت  شبكة 

التنمية، الدميقراطية واالصالحات االقتصادية- االجتامعية، والعوملة والتجارة. وتضم الشبكة 7 شبكات وطنية و 27 منظمة غري حكومية 

من 11 بلداً عربياً.

إنَّ الالمساواة واملال املتفلِّت يجرِّدان الناس أينام ُوجدوا 
العاملي.  االزدهار  من  االستفادة  يف  العادل  هم  حقَّ من 
فضاًل  وزوالها،  الغابات  تدهور  أعباء  أوالدنا  وسريث 
ر التنوع الحيوي وتغريرُّ املناخ. ولعكس هذا  عن التصحرُّ
االتجاه، ينبغي أن ُيوفَّ الوعُد بالكرامة العامليَّة الشاملة، 
التي أطلقتها حقوق اإلنسان، واالعرتاف بحقوق األجيال 

القادمة والدفاع عنها.

ــايل  ــج م ـــق يف  ـــقَّ ـــح امل م  ــــتــــقــــدُّ ال ــــن  ع عــــاملــــي  ـــر  ـــري ـــق ت

ــة ــيَّ ــوس ــن ــج ــــاواة ال ــــس ــق امل ــي ــق ــح ــر وت ــق ــف ـــىل ال الـــقـــضـــاء ع

تقرير من منظامت املواطنني يف 66 بلًدا
ن نتائج  مجموعات تفكري املجتمع املدين يف مجال التنمية املستدامة يتضمَّ

هذه  للتنمية  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  �شبكة  ت�شدر 

والطروحات  النقا�ش  تعزيز  باجتاه  اجلهد  من  كجزء  الوثيقة 

العربية من  حول اال�شالح االقت�شادي واالجتماعي يف املنطقة 

مقاربة ن�شوية تعنى بحقوق املراأة والعدالة اجلندرية. تت�شمن 

وكيفية  التنموية  ال�شيا�شات  تتناول  اوراق  اربعة  الوثيقة 

تعزيز امل�شاواة والعدالة اجلنو�شية يف عملية �شناعة ال�شيا�شات 

االقت�شادية واالجتماعية يف دول املنطقة العربية.

يتم ا�شتخدام م�شطلحي »جندرية« و»جنو�شية« بطريقة تبادلية 

�شمن �شياق االوراق امل�شمنة يف الوثيقة.

ن�شو�ش حول حقوق املراأة والعدالة 

االقت�شادية واالجتماعية يف املنطقة العربية

أفكار يف 
ظل ثورات 

الشعوب

ملزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بالشبكة عىل العنوان أدناه:
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية)*(

هاتف: 366 319 961+

+961 319 366

فاكس: 636 815 961+

Mazraa 1105 2070 5792/14 :.ص. ب

بريوت – لبنان

www.csr-dar.org  .   www.annd.org :املوقع الشبيك

annd@annd.org :الربيد اإللكرتوين

)*( شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية تعمل يف 11 بلًدا عربيًّا، اعضاءها 7 شبكات وطنية 

ز عمل الشبكة عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية والحقوق يف املنطقة العربية.  و23 منظمة غري حكومية. ويركِّ

ست الشبكة يف عام 1997. تم انشاء مكتبها التنفيذي يف بريوت منذ عام 2000. تأسَّ
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دراسة حول اهمية ادماج الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية يف الدساتري )ورقة 4( 

كانون األول / ديسمرب 2012

اللغة: متوفر باللغة العربية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

راصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية )الحق يف 
التعليم والحق يف العمل( ايلول/سبتمرب 2012

اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

نصوص حول حقوق املرأة والعدالة االقتصادية 
واالجتامعية يف املنطقة العربية: أفكار يف ظل 

ثورات الشعوب ، سبتمرب 2012

اللغة: متوفر باللغة العربية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

تقرير الراصد االجتامعي 2012: الحق يف 
مستقبل

اللغة: متوفر باللغة العربية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

الوطنية  األطر  دراسة  اىل  الورقة  هذه  تهدف 
الدول  يف  والسياسية  والترشيعية  الدستورية 
العربية لتحديد النقائص والتغيريات التي يجب 
بغية  نقدي  تحلييل  تقييم  وتقديم  بها  القيام 
االقتصادية  الحقوق  عىل  الرتكيز  مع  التغيري 

واالجتامعية والثقافية

املنظامت  شبكة  أعدته  الذي  التقرير  هذا  إن 
مع  بالتعاون  للتنمية  الحكومية  غري  العربية 
نتاجاً  مبثابة  هو  عربية  دول  عرش  يف  أعضائها 
للتوجهات الجديدة التي اعتمدتها عىل أثر اندالع 
غريت  والتي  املنطقة  يف  واالنتفاضات  الثورات 
معاملها. إنه التقرير األول الذي يصدر عن »املرصد 
يتضمن  واالجتامعية.  االقتصادية  للحقوق  العريب 
الشبكة  تأمل  تقارير وطنية وأقليمية  العدد  هذا 
منظامت  تساعد  التي  املادة  توفري  خاللها  من 
املجتمع املدين عىل بلورة توجهاتها والتفاوض مع 
األطراف األخرى العتامد السياسات العامة املالمئة 

لها.

إن هذه املطبوعة هي من إصدار شبكة املنظامت 

العربية غري الحكومية وتعترب هذه الوثيقة كجزء 

والطروحات  النقاش  تعزيز  باتجاه  الجهد  من 

املنطقة  يف  واالجتامعي  االقتصادي  االصالح  حول 

املرأة  بحقوق  تعنى  نسوية  مقاربة  من  العربية 

أوراق  أربعة  الوثيقة  الجندرية. تتضمن  والعدالة 

تتناول السياسات التنموية وكيفية تعزيز املساواة 

السياسات  صناعة  عملية  يف  الجندرية  والعدالة 

االقتصادية واالجتامعية يف دول املنطقة العربية.
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This book entitled “The Service Sectors, Trade Policy, and the Challenges of Development in 
the Arab Region” (Part I) is an initiative of the Arab NGO Network for Development, within the 
context of its work on trade and development issues. The book is published in two parts and includes 
a series of four papers addressing trade in services by Arab countries.

The Service Sectors, Trade Policy, 
and the Challenges of Development 

in the Arab Region

يات التنمية يف املنطقة العربية« )الجزء األول( عبارة عن مبادرة  هذا الكتاب الذي يحمل عنوان: »قطاعات الخدمات وسياسة التجارة وتحدِّ

من قبل »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« ضمن سياق عملها املتعلق مبسائل التجارة والتنمية. وُينرش هذا الكتاب يف قسمني، 

ى للتجارة يف الخدمات يف البلدان العربية. وهو يشتمل عىل سلسلة من أربع أوراق بحثية تتصدَّ

القطاعات الخدميَّة وسياسة التجارة 
يات التنمية يف املنطقة العربية وتحدِّ
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This book entitled “The Service Sectors, Trade Policy, and the Challenges of Development in 
the Arab Region” (Part I) is an initiative of the Arab NGO Network for Development, within the 
context of its work on trade and development issues. The book is published in two parts and includes 
a series of four papers addressing trade in services by Arab countries.

The Service Sectors, Trade Policy, 
and the Challenges of Development 

in the Arab Region

يات التنمية يف املنطقة العربية« )الجزء األول( عبارة عن مبادرة  هذا الكتاب الذي يحمل عنوان: »قطاعات الخدمات وسياسة التجارة وتحدِّ

من قبل »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« ضمن سياق عملها املتعلق مبسائل التجارة والتنمية. وُينرش هذا الكتاب يف قسمني، 

ى للتجارة يف الخدمات يف البلدان العربية. وهو يشتمل عىل سلسلة من أربع أوراق بحثية تتصدَّ

القطاعات الخدميَّة وسياسة التجارة 
يات التنمية يف املنطقة العربية وتحدِّ
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SET OF COLLECTIVE POLICY 
DEMANDS FROM CIVIL 
SOCIETY ORGANIZATIONS IN 
THE ARAB REGION
SINCE THE START OF PEOPLES’ 
REVOLUTIONS IN THE ARAB COUNTRIES

املحتوى URL العنوان ومحدد موقع املعلومات

القطاعات الخدمية وسياسة التجارة وتحديات 
التنمية يف املنطقة العربية I  )نيسان / ابريل 

)2012

اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

القطاعات الخدمية وسياسة التجارة وتحديات 
التنمية يف املنطقة العربية  II )أيلول / سبتمرب 

)2012

اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

مجموعة مطالب سياسات من منظامت 
املجتمع املدين يف »املنطقة العربية«: منذ بداية 

ثورات الشعوب يف البلدان العربية )شباط / 
فرباير 2012(

اللغة: متوفر باللغة االنجليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

إن الهدف من هذه الورقة هو معرفة التحديات 
قطاعات  تحرير  يف  العربية  الدول  تواجه  التي 
ومعالجتها  مواجهتها  وكيفية  لديها،  الخدمات 
الكتاب  يحتوي  إيجابية.  تنمية  تحقيق  لضامن 
عىل  األوراق التالية: »تحديات تحرير الخدمات 
حالة  واإلقليمي:  األطراف  متعدد  السياقني  يف 
وأهميتها  املحلية  التنظيامت  العربية«،  البلدان 
البلدان  الخدمات: حالة  التجارة يف  اىل  بالنسبة 

العربية.

إن الهدف من هذه الورقة هو معرفة التحديات 
قطاعات  تحرير  يف  العربية  الدول  تواجه  التي 
ومعالجتها  مواجهتها  وكيفية  لديها،  الخدمات 
الكتاب  يحتوي  أيجابية.  تنمية  تحقيق  لضامن 
بشأن  التفاوض  »تحديات  التالية:  األوراق  عىل 
التجارة يف الخدمات مع رشكاء تجاريني رئيسيني: 
االورويب«،  االتحاد  مع  تفاوضها  يف  مرص  حالة 
التجارة  منظمة  اىل  املنضمة  العربية  البلدان 
العاملية: تحديات املفاوضات املتعلقة باالتفاقية 
التنموية،  واالبعاد  الخدمات  يف  للتجارة  العامة 
العاملية:  التجارة  منظمة  اىل  اليمن  انضامم 
العامة  باالتفاقية  املتعلقة  املفاوضات  تحديات 

للتجارة يف الخدمات.

البيانات  من  مجموعة  عن  عبارة  الكتيب  هذا 
املدين«  املجتمع  »منظامت  عن  الصادرة 
اإلهتاممات  يعالج  العربية«.  »املنطقة  من 
اإلنسان  حقوق  مجاالت  يف  واالحتياجات 
وعمليات التنمية منذ بداية انتفاضات وثورات 

الشعوب يف العديد من البلدان العربية.
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On The Road To Rio+20

This brochure presents a brief background on the Rio+20 process and highlights spaces available for participation of civil 
society organizations in the process. It presents the key concepts of sustainable development and main messages from the 
positions of civil society organizations from the Arab region and other regions of the world in regards to the Rio+20 process.

مسار فعالية املساعدات

)كانون األول / ديسمرب 2012(
اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

اإلستعدادات متهيداً ملؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة ريو20+ )نيسان / ابريل 

)2012
اللغة: متوفر باللغتني العربية واالنكليزية 

النسخة: مطبوعة والكرتونية

مسار  حول  تقدميا  الكتيب  هذا  يتضمن 
الرئيسية  واملحطات  املساعدات،  فعالية 
املفهوم،  هذا  تطوير  خاللها  من  تم  التي 
تحدده،  التي  الرئيسية  واملبادىء 
والتحديات التي تواجه تطبيقه، مع تسليط 
ودور  العربية  املنطقة  سياق  عىل  الضوء 

املجتمع املدين.

ريو  عملية  عن  موجزة  ملحة  الكتيب  يوفر 
20+ ويسلط الضوء عىل املساحات املتاحة 
يف  املدين  املجتمع  منظامت  مشاركة  أمام 
هذه العملية. كام يعرض للمفاهيم األساسية 
التي  الرئيسية  والرسائل  املستدامة  للتنمية 
تعرب عن مواقف منظامت املجتمع املدين يف 
العامل  يف  األخرى  واملناطق  العربية  املنطقة 

املتعلقة بعملية ريو 20+

http://csr-dar.org/

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.

املحتوى URL العنوان ومحدد موقع املعلومات
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رشاكة بوسان من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال
إعالن باريس حول 

فعالية املساعدات

جدول أعامل أكرا

املنتدى الرفيع املستوى الثاين. 

باريس، فرنسا )2005(:

• التملك: البلدان النامية تحدد 	

أولوياتها التنموية، وتعزز مؤسساتها 

وتدير تنسيق املساعدات.

• املحاذاة: الجهات املانحة 	

تعمل حسب أولويات الدول 

النامية من خالل خطط هذه 

البالد وسياساتها.

• املواءمة: يعمل املانحون عىل 	

التنسيق لتجنب االزدواجية 

وتبسيط اإلجراءات. وايضا االتفاق 

عىل تقسيم أفضل للعمل مع 

 البلدان الرشيكة.

إدارة املشاريع والعمل عىل تحقيق 

النتائج: تركز البلدان النامية 

والجهات املانحة عىل النتائج 

 وآليات قياسها.

املسؤولية املتبادلة: الجهات 

املانحة والبلدان النامية مسؤولة 

عن النتائج التي تحققها، 

املنتدى الرفيع املستوى الثالث. 

أكرا، غانا )2008(:

• القدرة عىل التنبؤ: تقدم 	

الجهات املانحة، عندما ممكنا 

تقدير ثالث لخمسة اعوام 

للمساعدات املخطط لها.

• انظمة البلدان: البلدان الرشيكة 	

تعزز قدراتها، وتستخدم 

نظم البلدان النامية لتقديم 

املساعدات  كخيار اول.

• املرشوطية: انتقال الجهات 	

املانحة من رشوط الزاميه 

عن كيف ومتى يتم إنفاق 

أموال املساعدات اىل رشوط 

مرتكزة عىل أهداف البلدان 

النامية نفسها.

• فك القيود : الجهات املانحة 	

تخفف القيود التي متنع 

البلدان النامية من رشاء السلع 

والخدمات التي يحتاجونها 

من حيث ميكن الحصول عليها 

بجودة افضل وسعر أقل.

املنتدى الرفيع املستوى الرابع. بوسان، كوريا )2011(:
• مستويات 	 جميع  عىل  وأعمق  أوسع  رشاكة 

واملتقدمة،  النامية  البلدان  ذلك  يف  مبا  التنمية، 
واملنظات  الخاص  القطاع  مع  وكذلك 

غري الحكومية.
• قامئة 	 املساعدات  فعالية  مبادئ  من  مجموعة 

السياسات  عىل  للقضاء  مقنعة  أدلة  عىل 
صعوبة  أكرث  التنمية  نتائج  من  تجعل  التي 

يف الوصول إليها.
• لأللفية 	 اإلمنائية  األهداف  لبلوغ  عاملي  جهد 

وتلبية حاجة املنافع العامة العاملية.
• والعناية 	 األمن  القدرة،  لتوفري  بالحاجة  االدراك 

الخاصة لدول العامل األكرث فقرا واألكرث هشاشة.
• يقوم 	 ان  يجب  النتائج  تحقيق  بأن  االعرتاف 

املؤسسية  والرتتيبات  والسياسات  القوانني  عىل 
مبارشة  املشاركة  عىل  الجميع  تشجع  التي 

يف عملية التنمية.
• جميع 	 عىل  تقع  املسؤولية  بأن  االعرتاف 

املشاركني يف التنمية مبا يتعلق يف يف إنتاج وقياس 
تطوير  يجب  أنهه  يعني  الذي  األمر   - النتائج 
البيانات  عن  واإلبالغ  وتقييم  جمع  عىل  القدرة 

التي توضح مدى فعالية الربامج وقيمتها.

فعالية  مسار  حول  تقدميا  الكتيب  هذا  يتضّمن 

تّم من خاللها  التي  الرئيسية  واملحطات  املساعدات، 

التي تحدده،  الرئيسية  املفهوم، واملبادئ  تطوير هذا 

الضوء  تسليط  مع  تطبيقه،  تواجه  التي  والتحديات 

عىل سياق املنطقة العربية ودور املجتمع املدين.

إعالن املواءمة

املنتدى رفيع املستوى االول 

حول املواءمة

روما، ايطاليا )2003(

مسار فعالية المساعدات

»فعالية املساعدات«: املفهوم واملسار

لقد تم التفاوض عىل مفهوم »فعالية املساعدات« وتطويره عىل املستوى العاملي منذ عام 2003 أي سنة بعد امللتقى العاملي ملونرتي )املكسيك-2002( 
والذي أفىض إىل تعاقد فيام بني أطراف املنتظم الدويل حول آليات و مصادر متويل التنمية بناء عىل اإللتزامات الواردة يف إعالن األلفية من أجل التنمية.
واملساعدة  الفقر  والحد من  الحياة،  لتحسني  التنمية  قدر من مساعدات  أقىص  نحو ضامن  »توجه  كـ  املساعدات  فعالية  تعريف مسار  ويتم رسميا 
عىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية«1. جاء النقاش حول »فعالية املساعدات« كرد عىل التحديات الناشئة من األساليب غري املالمئة والنهج املختلفة 
التي تتبعها الجهات املانحة، األمر الذي جعل املساعدات أقل فعالية. ويقود هذا املسار الفريق العامل املعني بفعالية املساعدات يف لجنة املساعدة 
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD-DAC(، التي نظمت سلسلة من املنتديات رفيعة املستوى املتعلقة بفعالية املساعدات. 

تضمن املسار:
املنتدى  الرفيع املستوى االول يف روما )2003( الذي أنتهى إىل إعالن روما حول املواءمة	 
املنتدى الرفيع املستوى الثاين يف باريس )2005( ما أدى إىل »إعالن باريس حول فعالية املساعدات«	 
املنتدى الرفيع املستوى الثالث يف غانا )2008( ما أدى اىل عالن برنامج عمل أكرا	 
املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املساعدات يف بوسان، كوريا الجنوبية و الذي توج برشاكة بوسان من اجل تعاون إمنايئ فعال )2011(	 

ولغاية تتبع ورصد التزامات األطراف املعنية بتوافق بوسان، تم التفكري يف بنية تنظيمية جديدة »الرشاكة الدولية«2  مدمجة ومتعددة اإلطراف، تحل عوضا 
عن فريق العمل من اجل فعالية التنمية3. و يف 29 يونيه 2012 تم االتفاق عىل أهداف ووظائف الرشاكة الدولية والرتتيبات العملية لدعمها. واملتمثلة يف:

1 www.aideffectiveness.org/ www.aideffectiveness.org/busanhlf4/en/about/about-busan/439.html

 http://www.oecd.org/dac/atwood%20global%20partnership%20article.pdf  2  لالطالع عىل املزيد بخصوص تطورات ما بعد بوسان أنظرالوثيقة عرب الرابط

املستمر  للتباحث   CECD-DAC من   بدعم  تشكلت  التي  األطراف  املتعددة  األرضية  هي   “  Working party on effectiveness development«   3
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االيرادات 2012االيرادات 2012

369,903.00رصيد مدّور

من الداعمني
643,898.00داياكونيا

58,267.00املساعدات الشعبية الرنوجية

54,470.00املركز الدويل لقانون املنظامت غري الهادفة للربح

42,680.00منظمة ايبون الدولية

14,800.00املجلس العريب للعلوم االجتامعية

38,355.00املعهد املتوسطي

28,960.00كريستشن أيد

7,778.00املجلس الوطني للمنظامت التطوعية

889,208.00مجموع املداخيل للعام 2012

12,226.79مداخيل اخرى

1,271,337.79مجموع املداخيل للعام 2012

التقرير املايل للفرتة بني 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31

املرشوع:  كل املشاريع

العملة: دوالر امرييك

أ. ايرادات عام 2012

يل
ملا

ر ا
ري

تق
ال
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املصاريف بالدوالرالرشح
143,123.00املصاريف االدارية

127,805.00التشبيك
51,759.00املعلوماتية واالتصال

851,843.00برامج ونشاطات عام 2012
9,625.00التضامن

1,184,155.00مجموع مصاريف عام 2012

87,182.79الرصيد يف 31/12/2012

ب- مصاريف عام 2012
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