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رغم تدافع االحداث 

الخطرية تحافظ 

الشبكة عىل مساراتها

2014: سنة من 

االنجازات الواعدة  
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عني عىل أوضاع املنطقة

سنة جديدة متّر واملنطقة تواجه تحديات لعلّها االخطر يف العرص 
من  تباشريه  انطلقت  والذي  العريب،  الربيع  تحول  فقد  الحديث. 
تونس أواخر العام 2010، اىل عواصف تتلبّد فيها غيوم املنطقة. إن 
التطورات التي عشناها خالل العام 2014 تيش بتحوالت خطرية عىل 
املستوى الجيوسيايس قد تكون انعكاساتها عىل االوضاع الدميغرافية 
املنطقة  تعود  أن ال  يُخىش معها  واالقتصادية واالجتامعية خطرية 
إىل ما كانت عليه من تنوع واختالف. وطاملا كانت املنطقة ملتقًى 
للحضارات أتوها من الجهات االربع، عاشت معهم نزاعات أحيانا 
وعلمياً  وفلسفياً  فكرياً  إنتاجاً  أمثر  تعايشاً  ولكنها غالبا ما شهدت 
وأدبياً وثقافياً ُعُممت فوائُده عىل العامل أجمع فحفر يف الحضارة 
االنسانية وساهم باغنائها. إن الربيع املنشود استهدف أوالً التغيري 
السيايس ومن ثم رام تحسيناً يف االوضاع االقتصادية واالجتامعية. 
فالعدالة عىل أشكالها تتطلب آليات للمشاركة واملساءلة واملحاسبة. 
فاصطدم ربيُعنا بتمسك أصحاب املصالح والنفوذ مبواقعهم، وهم 
عىل  املرشوعة  غري  الرثوات  يراكموا  ليك  مواقعهم  استغلوا  الذين 
القوى  فعل  ردود  وجاءت  ومصالحهم.  املواطنني  حقوق  حساب 
الشعبية  االنتفاضات  نجاح  دون  لتحول  والتقليدية  املحافظة 
والدميقراطية  واملدنية  التنموية  الدولة  نحو  والتغيري  التحّول  يف 
الكريم وبحقوقهم  بالكرامة والعيش  أبناؤها  التي يتمتع فيها كل 

املرشوعة.

وليبيا  اليمن  ويف  والعراق  سوريا  يف  املسلحة  النزاعات  واستعرت 
لبنان  االضطراباُت  طالت  كام  مرص،  اىل  ووصلت  والصومال 
السنة شّنت إرسائيل أحد  والسودان وتونس والبحرين. ويف هذه 
خاللها  متجاوزًة  غزة،  يف  الفلسطيني  الشعب  عىل  حروبها  أبشع 
باالرواح  فادحة  الدولية، ومحدثة خسائر  واالعراف  القوانني  كافة 

واملمتلكات.

وتواصل الشبكة عملها رغم هذه االوضاع املعقدة

رغم صعوبة االوضاع املحيطة، مل تِن الشبكة عن االستمرار بتنفيذ 
مهامها لتحقيق االهداف التي وضعتها لنفسها. فالشبكة واعضاؤها 
يؤمنون بأن غياب العدالة هو من العوامل األساسية الكامنة وراء 
االضطرابات والنزاعات وعدم االستقرار. فالتفاوت والتمييز واالقصاء 
باالضافة اىل الفقر والبطالة والتهميش هي عوامل مساعدة لالنجرار 
نحو العنف والعنف املضاد. لذلك، فإن العمل عىل تحقيق العدالة 
االجتامعية واالقتصادية فضالً عن العدالة السياسية والثقافية هي 
من مستلزمات حّل النزاعات وتعزيز السلم الوطني واالنخراط يف 
الوقت  مع  تحّولت  التي  العوامل  هذه  كل  إن  الدولة.  بناء  مهام 
اىل عوامل تفجري وانزالق نحو النزاعات املسلحة والعنف املمنهج، 
ليست بدورها إال نتاجاً لسياسات أمعن الحكام بتنفيذها انسجاماً 
مع مصالحهم الخاصة بتحقيق الكسب الرسيع والوفري وإن بأساليب 

الدولية  االلتزامات  مع  متاشياً  طُبقت  أيضا  وهي  مرشوعة.  غري 
حساب  عىل  العاملي  النظام  يف  االنخراط  من  املزيد  اىل  الداعية 
حقوق املواطنني واالهداف التنموية. فالقناعة السائدة لدى الحكام 
لتحقيق معدالت  االستثامرات  تقوم عىل رضورة جذب  ورشكائهم 
بتوفري  بالتايل  منو مرتفعة ما يؤدي اىل خلق فرص عمل ويساهم 
تطالب  التي  التقشفية  التدابري  أما  التنمية.  لتحقيق  أفضل  مناخ 
املايل  االستقرار  تحقيق  تستهدف  فهي  بتنفيذها  الدولية  الجهات 
واالقتصادي لتشجيع وحامية االستثامرات. إال أن الواقع أثبت غري 
ذلك. فهذه التدابري، وإن ساهمت يف تحقيق معدالت مقبولة من 
النمو، إال أنها مل تستطع االستجابة اىل تنامي الحاجة اىل فرص عمل 
التفاوات  وتعزيز  العدالة  بتغييب  امعنت  وهي  للشباب،  خاصة 
والتمييز عىل أساس جغرايف وإجتامعي وجنيس، فساهمت بتنامي 
الغضب الشعبي وأوصلتنا إىل االحال الذي نحن به اآلن.  من هنا 
فان العمل عىل تحقيق التحول ال بد من أن يرتافق مع العمل عىل 
تناول السياسات التي تنفذها املؤسسات الدولية والدول الرشيكة 

وساهمت بشكل أو بآخر يف إنتاج هذه الفوىض. 

إن مهام الشبكة املركبّة تسعى إىل توجيه الجهود نحو املشاركة يف 
العدالة  تحقيق  يف  وتساهم  واالقليمية.  الوطنية  السياسات  صنع 
باالستناد إىل املعايري الدولية لحقوق االنسان. ولقد دأبت الشبكة 
والذي  املنشود،  البديل  التنموي  النموذج  محاور  بلورة  عىل 
يشكل أساس العقد االجتامعي الجديد ويُساهم يف تعزيز االنتاج 
والتوزيع ويعالج االختالالت البنيوية يف االنظمة املالية واالقتصادية 
واالجتامعية. ويف هذا املجال، أنجزت الشبكة العديد من الوثائق 

البحثية الهامة ومنها:  

- تقرير الراصد االجتامعي الذي تعّده كل سنتني، وتناول سياسات 
ملناقشة  عربية وخصص مجاالً  دولة  االجتامعية يف 13  الحامية 
التحديات االقليمية والدولية السيام املقاربات التنموية التقليدية 
الحامية، كام ساهم  أنظمة  تصميم  الدولية يف  املنظامت  ودور 

التقرير يف بلورة بعض املؤرشات لقياس التقدم املحرز.

- وبالتعاون مع رشكائها يف املرصد الفلسطيني للحقوق االقتصادية 
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية  واالجتامعي واملنتدى 
واملركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ومركز الفينيق 
االنظمة  حول  الدراسات  أعدت  االردن  يف  واالعالم  للدراسات 
الرضيبية يف ست دول وأنجزت معها دراسة املقارنة فيام بينها، 
حيث تقرتح مناذجاً تساهم يف تحقيق العدالة الرضيبية يف هذه 

الدول

بني  الرشاكة  عن  دراسات  إعداد  عىل  العمل  الشبكة  وبارشت   -
القطاعني العام والخاص يف ثالث دول مع االتجاه إلعداد دراسة 
مقارنة تبني النامذج التي طبقت يف هذه الدول لتقرتح الصيغة 

االنسب والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية 
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تقودها مق الذي  الدولية  املسارات  الشبكة  تابعت  عينه،  الوقت  ويف 
االمم املتحدة حول خطة عمل ما بعد العام 2015، ومسار متويل 
التنمية املوازي لها. فكان اللقاء االقليمي لبلورة موقف للمجتمع 
تتبنى  وهي  الدويل.  املستوى  عىل  املعروضة  القضايا  حول  املدين 
والتجاري  واالقتصادي  املايل  بالنظام  النظر  إعادة  اىل  يدعو  موقفاً 
مبا يعزز االلتزام بتحقيق املساواة وفق املقاربة الحقوقية. وبالتايل 
فإن “املسؤولية املشرتكة ولكن املتفاوتة” هو مبدأ أسايس لتحقيق 
أيضا  يعني  املبدأ  وهذا  نفسها.  الدول  وضمن  الدول  بني  العدالة 
باتجاه  التنمية  لتمويل  تُخّصص  التي  املوارد  مبصادر  النظر  إعادة 
توزيع أفضل والحد من التهرب الرضيبي والتمويل. كام يعني هذا 
التنمية  لتمويل  تخصص  التي  املوارد  مبصادر  النظر  إعادة  املبدأ 
باتجاه فرض رضائب عىل التحويالت املالية توخيا للتوزيع العادل 

والحد من التهرب الرضيبي والتمويل غري املرشوع.

تحديد  يف  ومؤثراً  فاعالً  دوراً  الدولية  املالية  املؤسسات  وتلعب 
االختيارات الوطنية واالقليمية، ويف صنع القرارات املالية واالقتصادية 
السيام صندوق النقد الدويل. وقد أعد الصندوق خالل العام املايض 
يف  االقتصادية  السياسات  “آفاق  حول  عمل  وأوراق  تقارير  ثالثة 
العام 2020” وحول سياسة الدعم السيام يف مجايل  املنطقة حتى 
املساواة  “عدم  ورقة حول  وأخرياً  األساسية،  السلع  وبعض  الطاقة 
والنمو والتوزيع”. فكانت للشبكة مواقف من هذه الوثائق صدرت 
يف أوراق عمل ناقشتها يف فعاليات نظمتها يف واشنطن عىل هامش 
يف  الشبكة  شاركت  كام  املالية.  للمؤسسات  السنوية  االجتامعات 
البنوك  عن  صدرت  التي  والتنظيمية  الربنامجية  الوثائق  مناقشة 
والبنك  لالستثامر  االرويب  )البنك  املنطقة  يف  املعنية  واالوروبية 
االورويب لالعامر والتنمية( ملا لها من تاثري عىل حركة االستثامرات 

وبرامج التنمية والبنية التحتية. 

االورويب،  االتحاد  بسياسات  اهتاممها  الشبكة  واصلت  وكذلك 
وتحديداً بعد االنتخابات الربملانية االوروبية التي جرت خالل العام 
2014 وما قد ينتج عنها من تغيري يف توجهات املفوضية الجديدة 
اىل  الشبكة  فقد سعت  الجوار.  سياسة  مجال  يف  السيام  والربملان، 
وخطط  الجوار  سياسة  حول  واقليمية  وطنية  مشاورات  تنظيم 
املؤسسات  اىل  زيارات  نظمت  كام  واالقليمية،  الوطنية  العمل 
االوربية طاولت املفوضية والربملان والرشكاء االوروبيني يف املجتمع 

املدين. 

املجتمع  يقترص عىل  ال  لعملها  االقليمي  البعد  أن  الشبكة  وتعترب 
املدين فقط، لذلك هي تقوم بتعزيز عالقاتها مع املؤسسات واألطر 
االقليمية االخرى السيام جامعة الدول العربية ومؤسساتها)مكتب 

االنسان(  وحقوق  املدين  املجتمع  وإداريت  واالتصاالت  االعالم 

واملنظامت التابعة للجامعة )منها املنظمة العربية للتنمية االدارية(. 

لتدخل  منهجياً  أساساً  ولكنها تشكل  تعد وال تحص،  مهام ال  هي 

النموذج  مالمح  رسم  ويف  املدين  املجتمع  دور  تعزيز  يف  الشبكة 

والحوار  واالقليمني  املحليني  الرشكاء  مع  بالتشاور  البديل  التنموي 

مع الرشكاء الدوليني املؤثرين

أنهت الشبكة عامها باطالق الراصد االجتامعي يف القاهرة يف نشاط 

للتنمية  العربية  للمنظمة  السنوي  االجتامع  فعاليات  ضمن  أقيم 

االدارية ومبشاركة فعاليات رسمية وجهات حكومية ومدنية. ومن 

أكرث من 300 منظمة  ثم إطالقه يف حفٍل شارك فيه ممثلون عن 

السيد  العريب  واملفكر  العشوائيات  وزيرة  برعاية  مرصية  مدنية 

ياسني.

وتوجت السنة بتنظيم الجمعية العمومية التي أقرت خطة عمل 

وموازنة سنوية وانتخبت مكتباً جديداً للتنسيق.

واملسرية تستمر

العام  لتكون يف  العام 1997  تأسست يف  التي  الشبكة   هذه هي 

الكربى  التحوالت  رغم  تكاد،  أو  استدامتها،  يف  فريدة   2014

ملواضيع  بعمق  بتناولها  مميزة  وهي  الخطرية.  واالضطرابات 

حساسة بالتعاون مع اعضائها ورشكائها، ورائدة يف ربطها بني أعامل 

املنارصة واملدافعة وبني الجهد البحثي والتحلييل حيث يشارك ثلة 

التي  وهي  االجتامعية،  بالقضية  وامللتزمني  املميزين  الباحثني  من 

تجمع بني العمل امليداين والحوار مع أصحاب القرار عىل مستويات 

متعددة محلياً وإقليمياً ودولياً.

هذه املسرية تستمر بفضل جهود العديد من االطراف، عىل رأسهم 

يف  والرشكاء  التنسيق،  مكتب  وأعضاء  العمومية  الجمعية  أعضاء 

الباحثني  ومجموعة  والدوليني،  العربية  الدول  يف  املدين  املجتمع 

غري  ودعم  ومعرفة  خربات  من  قدموه  مبا  تألقوا  الذين  امللتزمني 

محدود. وأخريا وليس آخرا، بفضل فريق عمل مندفع ومميز يعطي 

بال حساب ليك تبقى الشبكة وتستمر، 

فلكل هؤالء نهدي هذا التقرير

زياد عبد الصمد

2014
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عن شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
أ – املهمة

إىل  تهدف  ومدنية  ودميقراطية  مستقلة  منظمة  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة 
تقوية املجتمع املدين وتعزيز قيم الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة 
يف املنطقة العربية. وتعمل للوصول إىل هدفها من خالل برامج املنارصة والضغط يف وضع 
تلتزم  فيام  والدميقراطية،  والتجارة  التنمية  مجاالت:  ثالثة  يف  ووطنياً  إقليمياً  السياسات 
تقسيم  يف  واملساواة  والتنوع،  الفرد  واحرتام  والحرية،  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  االتفاقية 
املوارد، وحامية اإلرث الثقايف يف املنطقة، وتطبيق األولويات التنموية للمجتمعات املحلية.

ب – الرؤية
تتصور شبكة املنظامت العربية غري الحكومية مجتمعات مدنية دميقراطية وفاعلة يف املنطقة 
العربية. فهذه املجتمعات تتمكن من التأثري يف السياسات العامة، وتكون منفتحة ومتفاعلة مع 
الثقافات واملجتمعات األخرى. وتحرتم تلك املجتمعات كرامة الفرد وحريته وحقوقه السياسية 
واالجتامعية واملدنية والثقافية وتحميها، يف ظل دولة القانون واملؤسسات، حيث يزدهر السالم 
واألمن واالستقرار. وتستند الرؤية الداخلية للشبكة إىل االستجابة للتحديات والتغريات عند 
املستويني اإلقليمي والعاملي، إذ تستهدف تأسيس حضور خاص وفاعل ومواقف فاعلة تتعلق 
بوضع القرار محلياً وإقليمياً ودولياً. وتعمل الشبكة للحفاظ عىل منو دميقراطي ومرن، وتطوير 
هيئة تشمل املنظامت العربية غري الحكومية العاملة يف حقول التنمية االجتامعية والبرشية، 
والدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والبيئة. وتلتزم الشبكة بتطبيق قيم الحوكمة الرشيدة وتطوير 

مناذج للمامرسات األمثل بهدف بناء القدرات والهيكلة املؤسسية.

وأهدافها  ومقارباتها  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  برامج   – ج 
اإلسرتاتيجية يف ضوء التغريات الكربى الجارية يف املنطقة العربية

• تطوير أدوات منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية وقدراته عىل صعيد املنارصة 
وعمليات وضع السياسات االجتامعية واالقتصادية.

االقتصادية  التنمية  املجتمع املدين يف  القامئة يف مجال مشاركة منظامت  القنوات  • متتني 
واالجتامعية والثقافية ووضع رؤى بديلة استناداً إىل مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة عند 

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية كلها.
• تحسني أدوات املعرفة وتطويرها يف املنطقة العربية وباالرتباط بدور املجتمع املدين.

• متتني آليات التشبيك داخل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية وتحسني دور األعضاء 
إضافة إىل حوكمة الشبكة.

د – وسائل االتصال
ص. ب. 14/5792، املزرعة، 1105 – 2070، بريوت، لبنان

هاتف: 961 1319 366 +
فاكس: 9611815636 +

info@annd.org، annd@annd.org :الربيد اإللكرتوين
www.annd.org :املوقع اإللكرتوين

ه – تابعونا
Facebook: Arab NGO Network for Development
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غري  العربية  املنظامت  لشبكة  األجل  البعيد  الهدف  يتمثل 
الحكومية باملساهمة يف العدالة االجتامعية. ولهذه الغاية، تعرض 
الشبكة إصالحات اجتامعية – اقتصادية يف البلدان العربية، وترّوج 
كذلك لشمول منظامت املجتمع املدين يف عملية وضع السياسات. 
الصلة  ذات  والقنوات  األدوات  تأمني  املدين  الشمول  ويستلزم 

ملنظامت املجتمع املدين. ومن خالل دور الشبكة يف الرصد، وضعت 

تقريرها الذي يصدر مرة كل سنتني بعنوان "الراصد العريب" الذي 

يهدف إىل:

- إطالق حوار عند املستويات الوطنية واإلقليمية حول حق محدد.

الجزء األول:

سياسات الحامية االجتامعية الشاملة للجميع

الجزء األول:

سياسات الحامية االجتامعية الشاملة للجميع
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1.1 ملخص:

الحكومية  غري  العربية  املنظامت  يف 2014، وضعت شبكة 

االجتامعية  الحقوق  حول  الثاين  العريب  الراصد  تقرير 

العريب:  العامل  يف  االجتامعية  "الحامية  بعنوان  واالقتصادية، 

تشاركية  عملية  مثرة  والتقرير  الدولة".  ألزمة  اآلخر  الوجه 

استمرت سنتني بدعم من مؤسسة املجتمع املفتوح، ومؤسسة 

فورد، ودياكونيا. ويشمل التقرير:

القسم األول: املقّدمات

1. الحامية االجتامعية: عنرص مكون للنموذج التنموي الجديد 

– زياد عبد الصمد

2. حاسبوا األقوياء – روبرتو بيسيو

3. الورقة املرجعية ملنظمة العمل الدولية يف صدد الحامية 

االجتامعية – أورسوال كولك

4. ملخص تنفيذي – صالح الدين الجوريش

القسم الثاين: األوراق املوضوعية

عزام   – االجتامعية  الحامية  حول  املرجعية  الورقة   .1

محجوب ومحمد بلغيث

 – التنمية  إسرتاتيجيات  سياق  يف  االجتامعية  الحامية   .2

أديب نعمة

 – التنمية  إسرتاتيجيات  سياق  يف  االجتامعية  لحامية   .3

أديب نعمة

4. سياسات صندوق النقد الدويل وأثرها يف الحامية االجتامعية 

– محمد سعيد السعدي

5. الحامية اإلجتامعية يف شامل أفريقيا - جوزيف شهال

الحامية  سياسات  عن  وطنياً  تقريراً   13 الثالث:  القسم 

االجتامعية

القسم الرابع: الحامية االجتامعية يف البلدان العربية من 

خالل البيانات واملؤرشات العاملية

ويتوافر التقرير اآلن عىل املوقع اإللكرتوين لشبكة املنظامت 

العربية غري الحكومية

باللغة العربية:

#/http://www.annd.org/cd/aw2014 

وباللغة اإلنكليزية:

http://www.annd.org/cd/aw2014/#english 

يف مرص خالل إطالق تقرير الراصد العريب
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- تعزيز شمول منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية يف حوار 
مستنري حول سياسات الحامية االجتامعية عند مختلف مستويات 
اتخاذ القرار مبا يشمل االتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل يف 

عمليات ما بعد 2015.

املدين  املجتمع  منظامت  من  كبرياً  عدداً  تشمل  دراسة  وضع   -
نقاشاً  الدراسة  وتثري  اآلخرين.  املصالح  أصحاب  بني  من  والخرباء 
بناء يتناول السياسات ويدور حول السياسات االجتامعية األساسية 
املرتبطة مبارشة بأسباب عيش الناس وحقوقهم يف املنطقة العربية.

- وضع مؤرشات أساسية لتقييم التقّدم يف بعض مجاالت السياسات

1.2 األهداف والنتائج واإلنجازات

الحامية االجتامعية  أُطلِقت حوارات حول سياسات  خالل 2014، 
عند مستويات مختلفة التخاذ القرار بهدف التأثري يف السياسات:

غري  العربية  املنظامت  شبكة  نظمت  الوطني،  املستوى  عند 
عربية  بلدان  يف  االجتامعية  السياسات  حول  حوارات  الحكومية 
قوانني  حوارات حول  برملانيون يف  شارك  مثالً،  لبنان،  يف  مختلفة. 
التقاعد وإصالحات نظام األمن االجتامعي عموماً. وأطلقت أحزاب 
سياسية مختلفة برامجها يف هذا الصدد، وُدعيت منظامت املجتمع 

املدين للمشاركة.

الحامية  العربية  الدول  جامعة  أدخلت  اإلقليمي،  املستوى  وعند 

املدين  املجتمع  منظامت  وأرشكت  أعاملها.  جدول  يف  االجتامعية 
غري  العربية  املنظامت  شبكة  شاركت  ولذلك  النقاشات.  هذه  يف 
الحامية  العريب حو  الراصد  تقرير  التنظيم وأطلقت  الحكومية يف 
للمنظمة  السنوي  االجتامع  مناسبة  يف  بها  الخاص  االجتامعية 
العربية للتنمية اإلدارية )أرادو( الذي ُعِقد يف القاهرة خالل كانون 
املدين  للمجتمع  مهمة  فرصة  املؤمتر  وقّدم   .2014 األول/ديسمرب 
وأصحاب املصالح اآلخرين للتفاعل واملشاركة يف حوار مع متخذي 

القرار العرب حول سياسات الحامية االجتامعية.

الحامية االجتامعية موقعاً  الدويل، تحتل سياسات  املستوى  وعند 
باالتحاد  الخاصة  تلك  خصوصاً  األعامل،  جداول  عىل  متقّدماً 
األورويب، واألمم املتحدة )خصوصاً يف سياق عملية التنمية التالية 
آثار  من  مخففة  )كتدابري  الدولية  املالية  واملؤسسات  لـ2015(، 
التقشف(. وألن الحامية االجتامعية أصبحت ذات صلة أكرب، قّدم 
تقرير الراصد العريب حول الحامية االجتامعية إىل منظامت املجتمع 

املدين يف املنطقة أداة مهمة للمنارصة والشمول.
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الجزء الثاين:

تفنيد سياسات االتحاد 

األورويب تجاه املنطقة 

العربية

يف 2014، واصلت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية متابعة 

هامش  يف  تأثرياتها  ورصد  األورويب  لالتحاد  الخارجية  السياسات 

السياسات  هذه  بني  ومن  الوطني.  املستوى  عند  القرار  اتخاذ 

مفاوضات  فيها  مبا  االقتصادية  والعالقات  املساعدات  سياسات 

الرشاكة  يف  املدين  املجتمع  منظامت  ودور  واالستثامر  التجارة 

العربية،  العربية. وباعتبار الشبكة صوتاً من املنطقة  األوروبية – 

فيها  مبا  األورويب  االتحاد  سياسات  مختلف  يف  أساسياً  دوراً  أدت 

الجوار  وسياسات  للتوسع  السابق  املفوض  )أطلقه  املنظم  الحوار 

املفوض  )أطلقه  التنمية  سياسات  ومنتدى  فويل(  ستيفان  السيد 

السابق املكلف التنمية السيد أندريس بيبالغس(. 

الوطنيني عملية  الشبكة وأعضاؤها  الوطني، أجرت  املستوى  وعند 

تشاور يف كثري من بلدان الجوار األورويب. وُدرِست النتائج يف التقرير 

الذي أُِعد بالتنسيق مع "سوليدار" حول سياسات الجوار األورويب. 

وشمل تقرير التقّدم 2014 سبعة تقارير وطنية غطت الجزائر ومرص 

واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس. وعكس التقرير مواقف 

وتوصيات حول  الوطنية  العمل  تطبيق خطط  املدين من  املجتمع 

التطبيق املستقبيل لسياسات الجوار األورويب عند مستوى كل بلد.

 – األورويب  واملنرب  الشبكة  نظمت  اإلقليمي،  املستوى  وعند 

للرتويج  إقليمية  عمل  ورشة  املدين  املجتمع  ملنظامت  املتوسطي 
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البحر  دول  بني  الرشاكة  واقع  الشبكة حول  أعضاء  بني  للتبادالت 

مع  بالتعاون  العمل  ورشة  ونُظِّمت  األورويب.  واالتحاد  املتوسط 

املفوضية  من  وبدعم  والرشقية  الوسطى  ألوروبا  املرصيف  املرصد 

األوروبية ومؤسسة فريدريش إيربت.

وساهمت ورشة العمل يف متتني الحوار حول دور القطاع الخاص 

يف سياسات االتحاد األورويب إزاء املنطقة العربية، وآليات االتحاد 

العمليات  يف  املدين  املجتمع  منظامت  مشاركة  حول  األورويب 

والحوارات املتعلقة بوضع السياسات، واألبعاد الثقافية يف الرشاكة 

مشرتك  موقف  بناء  الورشة  نتائج  وشملت  العربية.   – األوروبية 

الوفد  واستخدم  بالسياسات.  املتعلقة  املذكورة  العمليات  حول 

عقد  حيث  بروكسل،  إىل  الالحقة  زيارته  خالل  املشرتك  املوقف 

حواراً مع املؤسسات األوروبية املعنية مبا فيها الربملان واملفوضية.

زيارة  الشبكة  نظمت  األورويب،  االتحاد  مؤسسات  مستوى  وعند 

ودخلت  أوروبيني  مسؤولني  للقاء  بروكسل  إىل  السنوية  املنارصة 

واالجتامعية  االقتصادية  األبعاد  حول  نقاش  يف  مبارشة  معهم 

الوطني  الحوارين  نتائج  إىل  والثقافية والسياسية للرشاكة استناداً 

واإلقليمي. وبعد زيارة املنارصة، أصدر الوفد بياناً أبرز فيه املخاوف 

حول قضايا أساسية. وعالج اإلعالن تفاوتات اجتامعية – اقتصادية 

واقرتح  الجديد.  التنموي  األعامل  جدول  قلب  يف  تحدٍّ  باعتبارها 

إلزام القطاع الخاص مبعايري حقوق اإلنسان والتوفيق بني سياسات 

التجارة واالستثامر وأولويات التنمية.

وعند مستوى السياسات، ساهمت الشبكة يف البيان األورويب عن 

القطاع الخاص، وكان بعنوان "تعزيز دور القطاع الخاص يف تحقيق 

منو شامل ومستدام يف البلدان النامية". واقرتحت الشبكة أن زيادة 

دور القطاع الخاص يجب أاّل تقّوض الهامش الخاص بالدولة عىل 

صعيد وضع السياسات املتعلق بتصميمها محلياً ملسار تنموي يقوم 

أن  مواطنيها. وشددت عىل  وتحتمه حامية حقوق  الحقوق  عىل 

مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً يف إطار الرشاكات بني القطاعني 

الحقوق  يضمن  ترشيعي  إلطار  تخضع  أن  يجب  والخاص،  العام 

األساسية للمواطنني ويحمي وصولهم إىل خدمات إسرتاتيجية مثل 

الرتبية واملياه والطاقة والسكن والنقل العام والعناية الصحية.

إسرتاتيجية  معابر  و2014   2013 يف  نالت  الشبكة  أن  إىل  يشار 

للحفاظ عىل دورها كرشيك أسايس يف الرشاكة األوروبية – العربية. 

يف  الجوار  منطقة  املدين يف  املجتمع  يف  منظامت  الشبكة  ومثّلت 

الحوار املنظم حول التنمية الذي تبلور يف منتدى سياسات التنمية. 

كذلك وباعتبارها رئيسة املنرب األورويب – املتوسطي، عززت الشبكة 

أوروبية  عمليات  حول  املنرب  ومكونات  مكوناتها  بني  التشبيك 

مختلفة تتعلق بالسياسات.
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يف الربملان االورويب، خالل مناقشة السياسات االجتامعية واعادة التوزيع
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غري  العربية  املنظامت  شبكة  مشاركات  عكست   ،2014 خالل 

الحكومية عمليات إسرتاتيجية، خصوصاً:

الدوري  االستعراض  بعد  ما  حول  تشاور  جلسة  تسهيل  لليمن، 

الشامل، حرضها ممثلون عن الحكومة ومنظامت يف املجتمع املدين 

ومنظامت دولية وسفارات أجنبية ومؤسسات إعالمية، وكان هذا 

وطنية  مجموعة  تأسيس  عىل  لالتفاق  للمشاركني  فرصة  التشاور 

بأهمية  وإقناعها  عليها  والضغط  اليمنية  الحكومة  مع  للمتابعة 

تطبيق التوصية. كذلك دعمت الشبكة منارصة الناشطني اليمنيني 

)إىل  جانبية  مناسبات  فنظمت  بجنيف،  املتحدة  األمم  مكاتب  يف 

جانب منظامت دولية رشيكة مثل االتحاد الدويل لحقوق اإلنسان، 

وسيفيكوس، وهيومان رايتس ووتش(.

إىل  الشبكة،  توصيات  تطبيق  حول  نصفي  تقرير  تحضري  لسوريا، 

التقرير النصفي  جانب املركز السوري لبحوث السياسات، باعتبار 

اإلنسان،  حقوق  وضع  يف  سوريا  يف  األزمة  تأثريات  لتقييم  فرصة 

السورية يف مجال حقوق  الحكومة  التزامات  التأكيد عىل  وإعادة 

اإلنسان، وإيصال أصوات سورية إىل جمهور أوسع. وأُرِسل التقرير 

إىل فريق العمل الخاص بالهيئة العليا لإلغاثة وكذلك إىل منظامت 

دولية تتخذ من جنيف مقراً.

االقتصادية  الحقوق  حول  مشرتكة  ملساهمة  تحضري  ملرص، 

واالجتامعية. وتفحصت هذه املساهمة املشرتكة فشل الحكومات 

يف  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الحرمان  حاالت  معالجة  يف  املتتالية 
مرص. وكانت نتاجاً لعملية تعاونية وتبنتها 51 منظمة غري حكومية 

و79 نقابة عاملية.

لحقوق  املتحدة  األمم  مجلس  يف  الفاعلة  املشاركة  للبحرين، 
البحرين  وتعهدت  مكتوبة.  وبيانات  مناسبات  تنظيم  يف  اإلنسان 
إجراء استعراضني، لكن املشاركة يف عمليات مجلس حقوق اإلنسان 
متثّل فرصة لتعزيز الوعي بوضع حقوق اإلنسان يف البالد، خصوصاً 
عىل صعيد غياب التطبيق لتوصيات مقبولة يف االستعراض الدوري 
الشامل. وقّدمت الشبكة وأعضاء بحرينيون بياناً مكتوباً إىل األمم 

املتحدة يتضمن تقييامً للتقّدم/التقهقر يف البالد.

مجموعات  صفوف  يف  شاملة  عملية  الشبكة  أطلقت  للبنان، 
حول  مشرتكة  مشاركة  إىل  الحقاً  تبلورت  لبنان  يف  املدين  املجتمع 
من  األوىل  املرحلة  وشملت  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق 
ثم  مهتمة.  أخرى  منظامت  إىل  والوصول  تحالف  بناء  العملية 
عقد التحالف اجتامعات تشاور وتنسيق شاركت فيها مجموعات 
واألوالد،  النساء،  شملت  مشاركات  املجموعات  وحرضت  عديدة. 
الفلسطينيني )مع  الفلسطينيني، والعاملة، والالجئني غري  والالجئني 
العدالة،  إىل  والوصول  واملعوقني،  السوريني(،  عىل  خاص  تركيز 
بقيادة  مشرتكتني  مشاركتني  جانب  إىل  املعلومات،  إىل  والوصول 
املدنية  والحقوق  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  حول  الشبكة 

والسياسية. وحصلت املشاركات يف آذار/مارس 2015.

الجزء الثالث: 

آلية رصد حقوق اإلنسان: االستعراض الدوري الشامل
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خالل االجتامع السنوي للمرصف االورويب العادة االعامر والتنمية يف تبلييس، جورجيا.

http://www.upr-info.org/followup/assessments/session26/syria/Syria-ANND+SCPR.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G1486/113//PDF/G1411386.pdf?OpenElement
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املشاركة يف حوار  الحكومية  العربية غري  املنظامت  تتابع شبكة 
حول املنارصة والسياسات عند مستوى املؤسسات املالية الدولية. 
ومن بني هذه املؤسسات، تركز الشبكة أساساً عىل صندوق النقد 
الدويل ومجموعة البنك الدويل واملرصف األورويب إلعادة التعمري 

والتنمية واملرصف األورويب لالستثامر.

ومجموعة  الدويل  النقد  )صندوق  وودز  برتون  مؤسستا   –  1
البنك الدويل(

يف  بنشاط  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  شاركت 
الدويل  النقد  لصندوق  السنوية  واالجتامعات  الربيع  اجتامعات 
واشنطن  يف  االجتامعات  وُعِقدت  الدويل.  البنك  ومجموعة 
عىل   2014 األول/أكتوبر  وترشين  نيسان/أبريل  يف  العاصمة 

التوايل.

"توصيات  مناسبتني:  الشبكة  رعت  الربيع،  اجتامعات  خالل 
و"إصالح  تحوالت"  تشهد  التي  العربية  للبلدان  النقد  صندوق 
األوىل  الجلسة  وأبرزت  اآلن؟".  أين نحن  النقد:  رشوط صندوق 
يدعمها صندوق  التي  الهيكيل  التكيف  لربامج  العكسية  النتائج 

يف  وفشلت  الثامنينيات  منذ  عربية  بلدان  اتبعتها  والتي  النقد 
والشامل.  املستدام  النمو  إىل  الطريق  عىل  البلدان  هذه  وضع 
النقد  صندوق  يربط  التي  الرشوط  الثانية  الجلسة  وكشفت 
قروضه بها، وهي يف األغلب منوطة بسياسات لإلصالح االقتصادي 
يف مجاالت ترتبط بالتجارة واالستثامر، والرضائب، ورشوط سوق 
خالل  من  خصوصاً  الحكومي،  اإلنفاق  يف  وتخفيضات  العمل، 

اإللغاء التدريجي للدعم.

 ،2014 األول/أكتوبر  ترشين  يف  السنوية  االجتامعات  وخالل 
استضافت الشبكة جلسة بعنوان "آفاق جديدة بوصفات قدمية؟ 
البلدان  إىل  النقد  صندوق  لتوصيات  الحقوق  إىل  يستند  تقييم 
العربية التي متر بتحوالت." ." وناقشت الجلسة السياسات التي 
تحرير  خصوصاً  العربية،  البلدان  عىل  النقد  صندوق  يقرتحها 
التجارة وإصالح الدعم والرضائب. وبيّنت الجلسة أن الصندوق 
متر  التي  العربية  البلدان  تواجه  مختلفة  تحديات  بأن  يقر 
بتحوالت، لكن سياساته ال تزال تستند إىل مقاربة "مقاس واحد 
يناسب الجميع"، خصوصاً من خالل الرتويج للمجموعة التقليدية 

لإلصالحات اللربالية الجديدة.

الجزء الرابع:

املنارصة عند مستوى املؤسسات املالية الدولية
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خالل اجتامع صندوق النقد الدويل يف واشنطن العاصمة
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2 – املرصفان األوروبيان )املرصف األورويب إلعادة التعمري والتنمية 

واملرصف األورويب لالستثامر(

إلعادة  األورويب  املرصف  األوروبية، خصوصاً  املصارف  صعيد  عىل 

الشبكة  تنارص  لالستثامر،  األورويب  واملرصف  والتنمية  التعمري 

مشاركة مستندة إىل الحقوق من هذين املرصفني يف منطقة جنوب 

البحر املتوسط ورشقه.

من  اإلنسان  لحقوق  منظمة   18 مع  بالتعاون  الشبكة،  وأصدرت 

إىل املرصف األورويب لالستثامر  موجهاً  بياناً  بلدان عربية مختلفة، 

قبل اجتامع مجلسه. وهدف البيان إىل منارصة تركيز تنموي عىل 

أن  املرصف  من  الطلب  من خالل  أوروبا  خارج  املرصف  تدخالت 

امللزمة لالتحاد األورويب.  بني نشاطاته والترشيعات  يضمن توفيقاً 

واستضافت الشبكة يف مقرها السيد فيليب دو فونتني – فيف، نائب 

رئيس املرصف، إىل جانب فريق من موظفي املرصف، وممثلني عن 

النموذج  املناقشات عىل  وتركزت  لبنان.  إىل  األورويب  االتحاد  وفد 

التنموي الجديد املتوقع للمرصف أن يؤدي دوراً يف تنفيذه، ويشمل 

إصالحات للنظام الحايل ميكن أن متّكن البلدان النامية من تعزيز 

قدراتها اإلنتاجية، وتحقيق إعادة توزيع أكرث عدالة للرثوة واملوارد، 

من  باعتبارها حقاً  الشاملة  االجتامعية  للحامية  وتطبيق سياسات 

حقوق اإلنسان وعنرصاً أساسياً يف ضامن معالجة التفاوتات والغنب 

االجتامعي.  

وبهدف زيادة وعي منظامت املجتمع املدين حول تدخالت املرصف 

يف  والتنمية  التعمري  إلعادة  األورويب  واملرصف  لالستثامر  األورويب 

املنطقة وبناء قدرة تلك املنظامت عىل رصد هذه التدخالت، نظمت 

الشبكة اجتامعات لتمكني تبادل لآلراء بني أصحاب املصالح املعنيني 

ووضعت مواد هي مبثابة موارد محلية مخصصة للمجتمع املدين 

تحضريياً  اجتامعاً  ذلك  واملنارصة. وشمل  بالرصد  الخاص  يف عمله 

الجتامع  متهيداً  العربية،  املنطقة  يف  املدين  املجتمع  ملنظامت 

التشاوري العلني للمرصف األورويب إلعادة التعمري حول سياساته 

الثالث الرئيسية يف مجال الحوكمة. وحرضت االجتامع منظامت يف 

املغرب وتونس ومرص واألردن وليبيا، وبفضل  املدين من  املجتمع 

مجال  يف  الرئيسية  الثالث  السياسات  عىل  تعرفت  لخرباء  عروض 

الحوكمة للمرصف األورويب إلعادة التعمري، وهي السياسات البيئية 

من  الشكوى  وآلية  العلنية،  املعلومات  وسياسات  واالجتامعية، 

الربامج، إىل جانب أوجه القصور األساسية يف هذه السياسات.

والرشقية،  الوسطى  املرصيف ألوروبا  املرصد  مع  الشبكة،  ووضعت 

دليالً إىل أداة الجوار األورويب واملؤسسات املالية الدولية. ويستهدف 

املالية  واألداة  األوروبية  الجوار  سياسات  تفاصيل  تقديم  الدليل 

الجديدة. واألهم أن الدليل يقّدم أداة ستساعد منظامت املجتمع 

املدين عىل بناء قدراتها عىل املشاركة يف التخطيط ألولويات الربامج 

عند املستويني الوطني واإلقليمي ورصد التغطيات والنتائج الخاصة 

باألدوات املالية األوروبية، وتضمن مشاركة أوسع للمجتمع املدين يف 

عمليات اتخاذ القرار ووضع السياسات يف االتحاد األورويب واملرصف 

والتنمية.  التعمري  إلعادة  األورويب  واملرصف  لالستثامر  األورويب 

وأُطلِق الدليل خالل الحوار اإلقليمي الثاين للمجتمع املدين بالرتافق 

املالية  واملؤسسات  لالستثامر  األورويب  املرصف  حول  عروض  مع 

الدولية وآلية املزج.
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متثّل السياسات الرضيبية وسيلة من الوسائل األنجع إلعادة توزيع الرثوة، مبا 

فيه معالجة التفاوت والفقر.

العربية  املنظامت  شبكة  نرشت   ،2014 يف 

األنظمة  بعنوان  مقارَنة  دراسة  الحكومية  غري 

هذه  وتستند  عربية.  بلدان  ستة  يف  الرضيبية 

أجرته  سنتني  استمر  بحثي  مرشوع  إىل  الدراسة 

الشبكة بالتعاون مع منظامت ومؤسسات وطنية 

كثرية. 

http://www.annd.org/english/data/

publications/pdf/35.pdf

األنظمة  عن  وطنيني  تقريرين  الشبكة  ونرشت 

العدالة االجتامعية  الرضيبية ودورها يف تحقيق 

يف مرص وتونس بعد إعدادهام بالتعاون مع املركز 

املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية واملنتدى 

عىل  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس 

يف  التقريرين  هذين  نتائج  واستُخِدمت  التوايل. 

يف  تحديداً  السياسات،  لوضع  مختلفة  عمليات 

االتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل وجامعة 

الدول العربية وخالل املشاركة يف عملية التنمية 

ما بعد 2015.

ونظمت الشبكة بالتعاون مع املعونة املسيحية اجتامعاً إقليمياً حول العدالة 

الرضيبية يف املنطقة العربية بعنوان "الرضيبة والعدالة االجتامعية" وذلك يف 

بريوت، لبنان، يومي 21 و22 آذار/مارس 2014. وجمع االجتامع خرباء ومهنيني 

من املنطقة العربية )لبنان وفلسطني وتونس ومرص والبحرين واليمن والعراق 

للدراسات  الرئيسية  النتائج  مناقشة  بهدف  خارجها  ومن  والجزائر(  واملغرب 

املحلية والتقييم املقاَرن، إىل جانب وضع إسرتاتيجية إقليمية ملنارصة سياسات 

رضيبية أكرث عدالة.
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الجزء السادس: العمليات التنموية

من منظور املسامة يف جدول األعامل الخاص مبا بعد 2015، عملت 
لوضع خصائص  الحكومية ورشكائها  غري  العربية  املنظامت  شبكة 
الشبكة  وحاولت  العربية.  املنطقة  يف  الفاعلة  التنمية  لسياسات 
أن تعكس الحاجة إىل تغيريات تحولية لألنظمة العاملية للحوكمة 
وإىل خيارات عىل صعيد السياسات الوطنية بهدف تجاوز التفاوت 

والعزل والهشاشة. ويف هذا السياق، شاركت الشبكة يف:

- مشاورات إقليمية حول كل من فاعلية التنمية وجدول األعامل 
ملا بعد 2015، فجمعت ممثلني عن اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغرب آسيا )إسكوا( وجامعة الدول العربية ومنظامت يف املجتمع 
التي  العمل  وورش  املشاورات  وكانت  العربية.  املنطقة  يف  املدين 
حول  الفعلية  الحوكمة  عن  تعبرياً   2014 امتداد  عىل  نُظِّمت 

السياسات التنموية. 

إىل  املستندة  التنموية  السياسات  لرسم  أساسية  مفاهيم  تطوير 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان وهي:

فاعلية  مفهوم  املساعدات  فاعلية  مبفهوم  يُستبَدل  أن  يجب   •
التنمية، بهدف دعم الحق الفعيل بالتنمية

• يجب أن تخصص البلدان واملؤسسات مساحة ملنظامت املجتمع 
نتائج  مع  بالتوافق  التنموية،  السياسات  وضع  عملية  يف  املدين 

اتفاقية بوسان حول فاعلية التنمية يف 2011.

ما  يف  واملسؤولية  للمحاسبة  واضح  تعريف  وضع  يجب  كذلك   •
يتعلق بكل من أصحاب املصالح )الحكومات واملانحني ومنظامت 

املجتمع املدين( بهدف تحقيق فاعلية تنموية فعلية.

• يجب إدخال تغيري يف منوذج القطاع الخاص، بهدف تحويل هذا 
الالعب االقتصادي إىل أداة دعم ووسيلة تنمية بدالً عن هدف بحد 
ذاته. وهذا يتطلب إخضاع القطاع الخاص للرصد وإلزامه مبعايري 

حقوق اإلنسان.

نظرة  وفق  العاملية  املالية  البنية  يف  تغيريات  إدخال  يجب   •
تستدعي قلب االتجاه املتمثل بتوسع االقتصاد املايل الوهمي عىل 
التكامل  مفهوم  يحل  أن  يجب  لذلك  الحقيقي.  االقتصاد  حساب 
القطاعات  دعم  بهدف  املفتوحة،  السوق  مبدأ  محل  اإلسرتاتيجي 

املنتجة وخلق وظائف الئقة وتعزيز األولويات التنموية الوطنية.

حيث  العاملية  العمليات  إىل  مكتوبة  مدخالت  الشبكة  وقّدمت 
تنعكس مخاوف املجتمع املدين. فهي شددت عىل أهمية منوذج 
عاملياً  التزاماً  ويشمل  جديداً  اجتامعياً  عقداً  يدعم  جديد  تنموي 
من املجتمع الدويل بتقديم دعم مايل وتقني مناسب إىل البلدان 
النامية بهدف تحقيق العدالة االجتامعية. وأكّدت عىل أن اإلرادة 
املستدامة.  التنمية  أهداف  من  الئحة  لتطبيق  أساسية  السياسية 
فمن دون التزامات سياسية ملزمة، موثقة يف إعالن يحظى بإقرار، 
ستمثّل أهداف التنمية املستدامة مجرد جدول أعامل آخر موجه 

إىل أهداف وغري ملزم.
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التحديات  من  بأن  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  شبكة  تقر 
هو  املنطقة  يف  املدين  املجتمع  منظامت  تواجه  التي  الرئيسية 
"الهامش املتقلص" ملشاركة هذه املنظامت يف مجاالت السياسات. 
أعامل  خالل  من  التحدي  هذا  معالجة  الشبكة  حاولت  ولذلك 
التحديات  القانونية وتحديد  األطر  لتحليل  مختلفة تشمل جهوداً 
القانونية الرئيسية، ودعم الحمالت الوطنية التي ينّفذها الرشكاء. 
يف  فاعل  مدين  مجتمع  إىل  الوصول  بأن  الشبكة  تعتقد  كذلك 
البلدان العربية يتطلب مضاعفة هذه الجهود ملواجهة التحديات 
تطوير  تستهدف  إسرتاتيجيات  كذلك  األمر  ويتطلب  الخارجية. 
قدرات منظامت املجتمع املدين بهدف تحضريها للمشاركة يف شكل 
أفضل يف عمليات اتخاذ القرار. ويف هذا السياق قامت الشبكة مبا 

ييل:

املتوخي  غري  للقانون  الدويل  واملركز  سيفيكوس  مع  بالرشاكة   .1
للربح، قيّمت الشبكة املناخ املمّكن الخاص مبنظامت املجتمع املدين 
يف لبنان. وأجرت الشبكة دراسة تهدف إىل وضع تقييم مفصل ملناخ 
العمل الخاص مبنظامت املجتمع املدين يف لبنان. وشملت الدراسة 
والوصول  والتشغيل،  التشكيل،  فيها  مبا  املختلفة  للمعايري  تحليالً 
وشملت  التجمع.  وحرية  التعبري،  وحرية  واملوارد،  املعلومات  إىل 
املنهجية إجراء مقابالت فردية مع خرباء وتشكيل مجموعات عمل 
مع خرباء وناشطني وممثلني للوزارات املعنية. وأفضت هذه الدراسة 
الحقوق  عىل  التقرير  وركز  والعربية.  باإلنكليزية  تقرير  نرش  إىل 
والحريات والعالقة مع الدولة واملانحني، وكذلك التأثري املحتمل يف 
الحياة العامة واملشاركة يف وضع السياسات. واستنتجت الدراسة أن 
عىل الرغم من غياب عقبات جدية أمام تشكيل منظامت املجتمع 
املدين يف لبنان وتشغيلها، مثة تحديات وعقبات مختلفة تحد من 
بسبب  بالسياسات  الخاصة  العمليات  يف  املنظامت  هذه  مشاركة 

غياب آليات مأمسسة للحوار واملشاركة.

فاعلية  أجل  من  املدين  املجتمع  منظامت  مع رشاكة  بالتعاون   .2
املمّكن  املناخ  لتقييم  دراسات  ثالث  الشبكة  حرضت  التنمية، 
تحديد  الهدف  وكان  وأطلقتها.  التنمية  وفاعلية  املدين  للمجتمع 
مقدار مساهمة الالعبني التنمويني املختلفني يف الدميقراطية وسيادة 
القانون. واختارت الشبكة إجراء الدراسة يف لبنان الستكامل جهود 
سابقة يف هذا املجال وتقييم سياسات املساعدات وتأثريها يف عمل 

منظامت املجتمع املدين.

مع  )بالتعاون  تونس  من  كل  يف  نفسه  العمل  الشبكة  وأطلقت 
املجتمع  منظامت  شبكة  مع  )بالتعاون  وفلسطني  أدو+(  جمعية 
التقارير برسم صورة أولية عن  الفلسطينية(. وتسمح هذه  املدين 

الدراسة  )تركز  التنمية  املجتمع املدين يف  كيفية مشاركة منظامت 
والجوانب  الحوكمة،  وإطار  والقانونية،  السياسية  الظروف  عىل 
يف  خطوات  باتخاذ  يسمح  ما  واالقتصادية(  واالجتامعية  الثقافية 
هذه  نرش  ومقرر  الضعف.  وأوجه  التحديات  ملعالجة  املستقبل 

الدراسات يف 2015.

التطوعية  للمنظامت  القومي  املجلس  مع  الشبكة،  بدأت   .3
وسيفيكوس بتطبيق مرشوع بناء الجسور ملنظامت املجتمع املدين 
يف شامل أفريقيا. ومر هذا املرشوع عرب ثالثة مراحل رئيسية. قيمت 
املرحلة األوىل حاجات منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية، 
وشملت املرحلة الثانية جلسات تدريب عىل التخطيط اإلسرتاتيجي. 
أما املرحلة الثالثة، التي طُبِّقت يف 2014، فتضمنت ورش عمل لبناء 
القدرات ُعِقدت يف تونس ومرص حول الحمالت واملنارصة. ومتثّل 
املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   30 من  بشبكة  املستفيدون 
)شملت اتحادات مهنية ومنظامت غري حكومية وتعاونيات( يف كل 
بلد. ومن هذا العمل، أطلق املستفيدون من هذا املرشوع حملتني 
مأسسة  الحملة  استهدفت  تونس،  1( يف  املرشوع.  مدعومتني من 
الحوار بني منظامت املجتمع املدين والحكومة، و2( يف مرص، سعت 
الحملة إىل التأثري يف العملية الترشيعية الخاصة باالتحادات املهنية 
مجاالت  يف  النقابية  االتحادات  مشاركة  إىل  مفٍض  مناٍخ  لتفضيل 

السياسات. وسيُواَصل دعم عمل هذه الحمالت يف 2015.

4. تعاونت الشبكة مع أوكسفام نوفيب يف سياق مرشوع إقليمي 
لتعزيز مناخ ممّكن ملنظامت املجتمع املدين. وتضمن دور الشبكة 
وضع منوذجني تدريبيني يعالجان 1( الحيوية التنظيمية للمنظامت 
تصميم  العمل  املستمر. ويف 2014، شمل  تأثريها  و2(  املستهدفة 
تدريب  وتنظيم  تشاركية  مقاربة  التدريبيني يف  النموذجني  هذين 

إقليمي منوذجي للمدربني الختبار املواد.

5. أسبوع درايس لسياسات التجارة واالستثامر. بني 29 أيلول/سبتمرب 
املنطقة  من  مشاركون   10 شارك   ،2014 األول/أكتوبر  ترشين  و3 
مع  بالتعاون  الشبكة  نظمته  الذي  الدرايس  األسبوع  يف  العربية 
مركز الجنوب وشبكة العامل الثالث يف مقر مركز الجنوب بجنيف. 
بالسياسات  املشاركني  معرفة  تعميق  الدرايس  األسبوع  واستهدف 
الصلة.  الكلية واملؤسسات ذات  االقتصادية  التجارية واالستثامرية 
وسعت أيضاً إىل تأسيس مجموعة عمل للباحثني من املجتمع املدين 
من مختلف البلدان العربية الذين يتعاونون مع الشبكة يف درس 
املسائل املختلفة للسياسات االقتصادية الكلية، واملؤسسات املالية 

الدولية، وحقوق اإلنسان والتنمية يف املنطقة العربية.

6. نظمت الشبكة بالتعاون مع كونسورتيوم االلتزامات الخارجية 
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)ETO consortium( اجتامعاً ليومني يف 30 و31 كانون األول/يناير 
حول مبادئ ماسرتخت لاللتزامات خارج الحدود. وجمع االجتامع 
ممثلني عن منظامت املجتمع املدين وأكادمييني من املنطقة العربية 
ممثلني  جانب  إىل  وحاميتها،  اإلنسان  حقوق  دعم  عىل  يعملون 
عن التحالف. وشّكل االجتامع فرصة مهمة لتعزيز الوعي مببادئ 

التحالف كأداة إضافية للسياسات االجتامعية واالقتصادية.

وتربز املبادئ االلتزامات الحقوقية العابرة للحدود والخاصة بالدول. 
وتعزز هذا الفهم أكرث مع تبني مبادئ ماسرتخت لاللتزامات خارج 
الحدود يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف 28 
أيلول/سبتمرب 2011. واتفق املشاركون عىل أهمية إطالق حمالت 
حول االلتزامات خارج الحدود والعودة إىل هذه االلتزامات لدى 
املشاركة يف آليات وعمليات متنوعة، مبا فيها عملية ما بعد 2015 

وآليات األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان.

أجل  من  عمومية   جمعية  اجتمعت    : العمومية  الجمعية   .7
مناقشة التقدم املحقق يف االسرتاتجية املتبعة.إنقسم عمل الجمعية 
للخطاب  النقدية  املقاربة  االول  تناول    ، قسمني  إىل  العمومية 
السائد حول التنمية السيام يف اطار املسارات الدولية حول خطة 
عمل 2015, فيام خصص  الثاين لالعضاء فقط فتناول االمور املالية 
والتنظيمية والعضوية ومن ضمنها إنتخاب مكتب تنسيق و اطالق 
والذي  واالجتامعية  االقتصادية  للسياسات  العريب  الراصد  تقرير 

تناول "انظمة الحامية االجتامعية يف 14 دولة عربية.

االقتصادية  السياسات  حول  تأطريية  مداخلة  األول  الجزء  تناول 
اهمية  عىل  الضوء  تسليط  تم  حيث  التنموي  بالواقع  وعالقتها 

التنموية،  الرتكيز  ومحاور  املعتمدة  التنموية  املؤرشات  مراجعة 
الدولية  الحوارات  يف  الشبكة  دور  عىل  التشديد  إىل  باإلضافة 
وعىل أولويات العمل األساسية يف مفهوم العدالة االجتامعية  يف 
الدولية  املسارات  تناول  وتم  اإلقتصادي-االنتاجي.  التحول  ظل 
املهمة  التي تنخرط بها الشبكة ال سيام  يف مسار خطة التنمية 
ما بعد 2015، واستكامل العمل املتعلق بآلية املراجعة الدورية 
الوطنية يف هذا السياق، وأيضاً رصد  التحالفات  الشاملة وتعزيز 
وتحديدا  الدولية  املالية  املؤسسات  وتوجهات  سياسات  ومتابعة 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والبنوك االوروبية، كام رصد 
سياسات االتحاد االورويب والواليات املتحدة االمريكية وخصوصًة 
التداول يف موضوع دراسة  تم  التجارة واالستثامر. كام  اتفاقيات 
البيئة التمكينية ملنظامت املجتمع املدين الذي من شأنه تحسني 
التمكينية  البيئة  دراسة  املؤسسات من خالل  ظروف عمل هذه 
واملداخالت  املقدمات  بعد  لبنان.  يف  املدين  املجتمع  ملنظامت 
عمل  مجموعتي  ضمن  للعمل  املشاركون   انتقل  التأطريية 
التنموي  بالواقع  وعالقتها  االقتصادية  السياسات  األوىل  تناولتا:  
املنطقة  عىل  وانعكاساتها  الدولية  التنموية  املقاربات  والثانية  
القادمة،  املرحلة  أولويات  حول   النقاش  متحور  وقد  العربية. 
التدخالت التي يجب عىل الشبكة ان تقوم بها وإماكنية الشبكة 
النقاش  عن  ونتج  القدرات.  وتطوير  املعرفية  املواد  تطوير  يف  
التوجهات االسرتاتيجية  القادمة تعتمد  للسنة  تطوير خطة عمل 
االساسية للشبكة مع بعض التغيريات يف املقاربات وتركيز اسايس 
املستوى  املعنية عىل  الجهات  الرشاكات مع مختلف  تعزيز  عىل 

الوطني وتعزيز الحوارات ذات الصلة.
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التقرير املايل
املرشوع: كل املشاريع

العملة: دوالر أمرييك

التاريخ: 2014/12/31

بالدوالر االمرييكااليرادات

26,980رصيد مدور

من الداعمني

)Ford Foundation( 119,990فورد فوندايشن

)Open Society Foundation(149,979أوبن سوسايتي فوندايشن

 )Bank Watch(  82,653بنك واتش

56,751املنظمة الدولية للمعوقني 

81,306دياكونيا

)CIVICUS( 20,663سيفيكوس

18,300املركز الوطني للتعاون من أجل التنمية

27,884املجلس الوطني للمنظامت التطوعية

)Christian Aid(   73,352كريستشن أيد

)IMED(  12,749املعهد املتوسطي

)ETO( 5,428  كونسورتيوم االلتزامات الخارجية

27,217منظمة ايبون الدولية

49,975مؤسسة داغ همرشولد

)ILO( 4,000منظمة العمل الدولية

21,932اوكسفام نوفيب

    )REF( 8,048شبكة يوروميد يف فرنسا

   )FES( 10,368فريدريش إيربت

800اشرتاكات االعضاء

39,745مداخيل اخرى

838,121مجموع املداخيل للعام 2014

املصاريف

بالدوالر االمرييكاملصاريف

125,288املصاريف االدارية 

59,909التشبيك

47,566املعلوماتية واالتصال

569,379برامج ونشاطات عام 2014

3,027التضامن

805,169مجموع املصاريف للعام 2014

32,952الرصيد يف 2014/12/31




