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مصيريــة كانــت االحــداث التــي شــهدها العــام 2015 علــى مســتوى المنطقــة وجوارهــا. فالتطــورات مــن ليبيــا 
وتونــس الــى اليمــن والخليــج وصــوال الــى ســوريا والعــراق ومصــر والمحيــط كانــت مؤلمــة وخطيــرة. وقــد 
تطايــرت جمراتهــا لتطــال دول أوروبيــة عديــدة مــن أعمــال إرهابيــة وتدفــق ألعــداد غيــر مســبوقة مــن الالجئيــن 
فاقــت عشــرات اآلالف فــي رحلــة المــوت بحثــًا عــن مــأوى يحميهــم مــن وطــأة الحــروب واالقتتــال. وباالضافــة الــى 
الخســائر الفادحــة علــى المســتوى االنســاني والمــادي لهــذه االحــداث، هنــاك تكاليــف باهظــة علــى المســتوى 
ــات ال  ــوارد وطاق ــودًا وم ــتلزم جه ــذا يس ــا. وه ــودًا لترميمه ــب عق ــد تتطل ــي ق ــي والثقاف ــادي واالجتماع االقتص

تحصــى تتطلــب العمــل منــذ اليــوم الجــل توفيرهــا وتحضيرهــا. 

وقــد ترافقــت العواصــف علــى امتــداد المنطقــة بتطــورات هامــة علــى الســاحة الدوليــة ســتكون لهــا انعكاســات 
علــى حيــاة شــعوب العالــم خــالل العقــود المقبلــة. إذ انعقــدت قمــة تمويــل التنميــة فــي أديــس أبابــا فأقــرت 
خطــة عمــل للمســاهمة فــي تمويــل الجهــود التنمويــة فــي العالــم. ومــن ثــم انعقــدت الجمعيــة العامــة لالمــم 
المتحــدة فــي نيويــورك لتقــر خطــة عمــل للعــام 2030 حــول التنميــة المســتدامة وانعقــدت أخيــرًا فــي باريــس 

قمــة المنــاخ حيــث أقــرت وثيقــة سياســية بعــد مخــاض عســير. 

فــي ظــل هــذه التطــورات االقليميــة والدوليــة ســعت “شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة” الن 
ــة  ــم مســارات إقليمي ــى تنظي ــت عل ــة. فعمل ــي مــن المنطق ــع المدن تنشــط لتضمــن حضــور ومشــاركة المجتم
مواكبــة بالتنســيق مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعــي لغــرب آســيا وجامعــة الــدول العربيــة لمتابعــة التطــورات 
االقليميــة والدوليــة وتطــرح فيهــا مواقــف تعبــر عــن المصالــح التنمويــة لشــعوب المنطقــة فــي الوقــت الراهــن مــع 
محاولــة الستشــراف تطلعــات االجيــال المقبلــة فــي المســتقبل. كمــا انخرطــت الشــبكة علــى المســتوى الدولــي 
مــع “المجموعــة الدوليــة للمجتمــع المدنــي للتفكيــر فــي قضايــا التنميــة المســتدامة”، والتــي تشــكل مجــاالً لعمــل 
المنظمــات المســتقلة والتــي تتبنــى منهجــًا فكريــًا يبحــث عــن البدائــل التنمويــة للنمــوذج القائــم إذ أنهــا تعتبــر 
أن هــذا النمــوذج القائــم حاليــًا عمــق الالمســاواة وتفاقــم األزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن فقــر وبطالــة 

وتهميــش. وقــد صــدرت وثائــق عديــدة عــن المجموعــة الدوليــة تؤكــد علــى هــذا الســياق.  

عديــدة هــي النشــاطات التــي نظمتهــا الشــبكة خــالل العــام 2015، فهــي تتــراوح مــن لقــاءات ومؤتمــرات 
ــة. هــذا فضــال عــن االصــدارات  ــرارات المنطق ــي ق ــرة ف ــة المؤث ــات الدولي ــى المنظم ــود ال ــارات لوف ــم زي وتنظي
التــي نشــرت كمســاهمة فــي الحــوار المفتــوح حــول النمــوذج التنمــوي وأوليــات المنطقــة. والتقريــر بيــن أيديكــم 
ُيعطــي ملخصــًا مكثفــاً عنهــا، بهــدف توثيقهــا أوالً ولتبيــان المواقــف التــي صــدرت فــي كل مــن هــذه المحطــات 

المصيريــة التــي شــهدتها المنطقــة وشــعوبها. 

ــي فــي  ــي/ات وشــهداء/ات المجتمــع المدن ــة مــن اعضــاء الشــبكة وشــركائها، ولمناضل ــاق المســيرة الطويل لرف
ــر. ــدول العربيــة نهــدي هــذا التقري ال
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التنمية المستدامة وسط تقّلص مساحة المجتمع المدني

المســتوى  علــى  مهمــًا  عامــًا   2015 العــام  يعتبــر 
العالمــي؛ فقــد اعتمــد المجتمــع الدولــي جــدول أعمــال 
إنمائــي جديــد بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن. 
وفــي أجنــدة 2030 الجديــدة، حســن القطــاع الخــاص 
مشــاركته ولكنــه تغاضــى عــن اعتمــاد صــك ملــزم 
قانونــًا بشــأن حقــوق اإلنســان والشــركات األمــر الــذي 
ــي  ــع المدن ــى مســتوى المجتم ــة عل ــاوف جدي ــار مخ أث
الــذي دعــا إلــى اعتمــاد آليــة مســاءلة فعالــة لكافــة 
ــة والدفــاع  ــز المراقب ــة، مــن خــالل تعزي الجهــات الفاعل
والشــفافية. ويتعيــن علــى المجتمــع المدنــي كذلــك 
المشــاركة بفعاليــة فــي الخطــوات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة المتعلقــة بإطــار العمــل لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وتســليط الضــوء أي انتهــاكات قــد تحــدث، 
والدعــوة إلــى تنفيــذ إجــراءات عالجيــة، واقتــراح بدائــل 
قائمــة علــى الحقــوق. ولكــن تقلــص مســاحة المجتمــع 
المدنــي يشــكل مصــدر قلــق كبيــر آخــر. وُيعتبــر إيجــاد 
ــه  ــه يواَج ــاً ولكن ــي مهم ــع المدن ــة للمجتم ــة مؤاتي بيئ
ــرًا  ــة نظ ــتويات الوطني ــى المس ــة عل ــات ممنهج بمعوق
إلــى السياســات القمعيــة لحريــة تكويــن الجمعيــات 
والتجمــع والتعبيــر عــن الــرأي كمــا أن عــدم الحصــول 
باإلضافــة  شــائع.  أمــر  الدقيقــة  المعلومــات  علــى 
إلــى ذلــك، فــإن الحصــول علــى المــوارد غيــر كاٍف 
المنطقــة  فــي  المانحــة  الجهــات  اســتمرار  ويفاقمــه 
بصــورة أساســية فــي التركيــز علــى األمــن والتدخــالت 
اإلنســانية لمســاعدة الالجئيــن وإدمــاج مــن ينجحــون 

ــًا. ــر أمان ــور الحــدود نحــو دول أكث ــي عب ف
شــبكة  تابعــت  التحديــات،  بهــذه  منهــا  واعترافــًا 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة وأعضاؤهــا 
نمــوذج  وضــع  إلــى  دعوتهــم   ،2015 العــام  فــي 
جديــد للتنميــة المســتدامة قائــم علــى الحقــوق. وقــد 
انعكــس ذلــك مــن خــالل مشــاركتهم فــي العمليــة 
علــى مختلــف المســتويات منــذ العــام 2013. وأنشــأت 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة  شــبكة المنظمــات 
منصــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة لمناقشــة 
ووضــع توقــع محلــي ألجنــدة 2030 بالتعــاون مــع 
ــي  ــة واالجتماعية لغرب ــم المتحدة االقتصادي لجنة األم
آســيا وبمشــاركة إدارة منظمات المجتمــع المدنــي فــي 
جامعــة الــدول العربيــة. وتــم تنظيــم اجتمــاع إقليمــي 
المســتوى  الرفيــع  اإلقليمــي  المنتــدى  حــول  ثالــث 
للتنميــة المســتدامة، فضــاًل عــن اجتمــاع تنــاول تمويــل 
ــس  ــالن يعك ــدار إع ــم إص ــث ت ــة، حي ــة اإلنمائي العملي
موقــف إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي واعتمــاد 
مجموعــة مــن التوصيــات. عــالوًة علــى ذلــك، شــاركت 

شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 
للمنظمــة  الســنوي  االجتمــاع  فــي  فاعلــة  بصــورة 
أجنــدة  علــى  ركــز  الــذي  اإلداريــة  للتنميــة  العربيــة 
غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  وســاهمت   .2030
الحكوميــة للتنميــة فــي إدراج هــذا النهــج اإلقليمــي 
مرجعــًا  كونهــا  إلــى  نظــرًا  العالمــي،  النهــج  ضمــن 
ــة  ــاركتها الفعال ــى مش ــادرة Region Refocus وإل لمب
بشــأن  المدنــي  للمجتمــع  التفكيــر  مجموعــة  فــي 
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 .)Group on Global Development Perspectives
ــات  ــة، ســتواصل شــبكة المنظم وفــي األعــوام القادم
التنفيــذ  مراقبــة  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة 
والتوعيــة  واإلقليمــي  الوطنــي  المســتويين  علــى 
حــول الغايــات والمؤشــرات كمــا أنهــا ستنشــئ منصــة 
ــذ أهــداف التنميــة  إلكترونيــة مخصصــة لمراقبــة تنفي

المســتدامة.
خــالل عــام 2015، اعتمــد االتحــاد األوروبــي سياســة 
جــوار أوروبيــة جديــدة مســتندًا إلــى تقييــم التنفيــذ 
ــة تشــاور  ــم إطــالق عملي خــالل عقــد مــن الزمــن. وت
عبــر اإلنترنــت فــي مــارس/آذار 2015، دعــت جميــع 
ــي  ــع المدن ــك المجتم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاب المصلح أصح
إلــى تقديــم آرائهــم. وفــي هــذه العمليــة، كررت شــبكة 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة التأكيــد 
علــى الحاجــة إلــى شــراكة حقيقيــة ودعــت إلــى اعتمــاد 
المســتدامة والســالم  التنميــة  إطــار سياســات يعــزز 
فــي المنطقــة اســتنادًا إلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
وجمعــت  المتبادلــة.  المســاءلة  ويضمــن  اإلنســان، 
شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 
واضعــي السياســات والقوانيــن األوروبييــن وممثلــي 
المجتمــع المدنــي األوروبــي والعربــي، خــالل الحــوار 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــث حــول الشــراكة بي اإلقليمــي الثال
ــروت وخــالل  ــه فــي بي واالتحــاد األوروبــي الــذي نظمت
منتــدى المجتمــع المدنــي المقــام فــي بروكســل الــذي 
اســتضافته اللجنــة األوروبيــة االقتصاديــة واالجتماعية. 
وقــد فتــح ذلــك قنــوات للحــوار وأتــاح الدعــوة المباشــرة 
إلدخــال التغييــر علــى السياســات. ونظــم وفــد مــن 
ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي أســبوعًا لحشــد 
الدعــم فــي بروكســل، والتقــى خاللــه مســؤولين فــي 
وهيئــة  األوروبيــة  والمفوضيــة  األوروبــي  البرلمــان 
العمــل الخارجــي األوروبــي. وعبــر ممثلــو منظمــات 
المجتمــع المدنــي عــن مخــاوف أساســية بشــأن التجــارة 
والمســاعدات والطاقــة والتنميــة ودور القطــاع الخــاص 
اإلقليمــي  االجتمــاع  وفــر  وقــد  المدنــي.  والمجتمــع 



مناســبة  بروكســل  فــي  المعقــودان  واالجتماعــان 
لنشــر نتائــج بحــث شــبكة المنظمــات الغربيــة غيــر 
الحكوميــة للتنميــة حــول الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص )التــي أجريــت لمصــر ولبنــان والمغــرب( 
وحــول الورقــة اإلقليميــة المتعلقــة باســتثمارات االتحــاد 
ــة مــن  األوروبــي فــي مجــال الطاقــة مــع تقديــم أمثل

ــر. ــس ومص تون
وواصلــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  دور  تقييــم  للتنميــة 
وتأثيرهــا وقــد شــمل ذلــك بشــكل خــاص صنــدوق 
االســتثمار  وبنــك  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 
األوروبــي والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة. 
ونظــرًا إلــى أن السياســات/البرامج التــي تــم تنفيذهــا 
والمشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــن المؤسســات الماليــة 
الدوليــة ال تحقــق دائمــًا نتائــج إيجابيــة فــي مجــال 
التنميــة وال تعالــج أوجــه الالمســاواة والفقــر، ســلط 
عمــل شــبكة المنظمــات العربيــة غير الحكوميــة للتنمية 
ــات  ــات المؤسس ــة سياس ــرورة مراجع ــى ض ــوء عل الض
ــز  الماليــة الدوليــة. وقــد حضــر وفــد مــن المنطقــة رّك
علــى احتياجاتهــا المؤتمــرات الســنوية لبنــك االســتثمار 
ــة  ــار والتنمي ــي إلعــادة اإلعم ــك األوروب ــي والبن األوروب
الدولــي. وكونــت  النقــد  الدولــي وصنــدوق  والبنــك 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة  شــبكة المنظمــات 
موقفهــا بشــأن سياســات الشــفافية وتغيــر المنــاخ التــي 
يتبعهــا البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة وبنك 
االســتثمار األوروبــي ونشــرت ثالثــة تحليــالت قطاعيــة 
األساســية  المطالــب  وحــول  آثارهــا  حــول  للتوعيــة 
للمجتمــع الدنــي، ويشــمل ذلــك الطاقــة وتغيــر المنــاخ 

واألعمــال الزراعيــة.
المنظمــات  شــبكة  شــاركت   ،2015 العــام  وخــالل 
ــر الحكوميــة للتنميــة بصــورة نشــطة فــي  العربيــة غي
االســتعراض الــدوري الشــامل كآليــة لتســليط الضــوء 
علــى آثــار السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة. وجــرت 
اإلنســان  بحقــوق  التمتــع  مــدى  اســتعراض  جلســة 
وحشــد الدعــم علــى المســتويين الوطنــي والدولــي في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، واســتفاد لبنــان منهــا. 
وتمكنــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 
للتنميــة مــن إشــراك 80 منظمة من منظمــات المجتمع 
المدنــي فــي صياغــة تقاريــر مشــتركة عديــدة عــن 
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والحقــوق المدنيــة 
ــال  ــوق العم ــن حق ــة ع ــر موضوعي والسياســية وتقاري
وحقــوق الطفــل وحقــوق المــرأة وحقــوق الالجئيــن 
الفلســطينيين والوصــول إلــى العدالــة... إلــخ. وُنشــرت 
ــت  ــاالت وُأطلق ــذه المج ــي ه ــة ف ــات المختلف آراء الجه
فــي مؤتمــر صحفــي. وبمشــاركة ممثليــن عــن وزارات 
عديــدة وبرلمانييــن وممثليــن عــن ســفارات أجنيــة 
ــوم العالمــي  ــي الي ــاع ف ــد اجتم ــة، ُعق ــات دولي ومنظم
لحقــوق اإلنســان. وشــددت شــبكة المنظمــات العربيــة 
غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أن االســتعراض الــدوري 
ولتعزيــز  للمســاءلة  أداة  يشــكل  أن  يجــب  الشــامل 

الحــوار الوطنــي بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي 
ــع. المجتم

وقــد ركــزت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 
واإلقليميــة  الوطنيــة  اآلليــات  كافــة  فــي  للتنميــة 
والعالميــة المذكــورة أعــاله بصــورة واضحــة، علــى 
الحاجــة إلــى تعزيــز مســاءلة مختلــف الجهــات الفاعلــة. 
وتعتقــد شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 
والفعاليــة  االجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  أن  للتنميــة 
اإلنمائيــة يفتــرض بالدرجــة األولــى المســاءلة بيــن 
ــاواة  ــد الالمس ــاءلة يزي ــاب المس ــة؛ فغي ــات الفاعل الجه
والتوتــر  النزاعــات  ويفاقــم  باالنتهــاكات  ويســمح 
شــبكة  عملــت  الصــدد،  هــذا  وفــي  االجتماعــي. 
خــالل  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات 
العــام 2015 علــى تطويــر أداة أساســية للعامليــن 
تشــمل  المدنــي،  والمجتمــع  التنميــة  مجــال  فــي 
الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  الحكومــات  مســاءلة 
ف المفاهيم  والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وتعــرِّ
األساســية واآلليــات األساســية. ويركــز الدليــل أيضــًا 
علــى إطــار المســاءلة بعــد العــام 2015. باإلضافــة 
ــر  ــة غي ــات العربي ــبكة المنظم ــاهمت ش ــك، س ــى ذل إل
الحكوميــة للتنميــة بشــكل فعــال فــي تحقيــق فعاليــة 
المجتمــع  منظمــات  بيــن  الشــراكة  ضمــن  التنميــة 
المدنــي لفاعليــة التنميــة، ونظمــت ورش عمــل وطنيــة 

وأبحاثــًا حــول تطبيــق مبــادئ اســطنبول.

المنظمــات  شــبكة  أطلقــت   ،2015 العــام  وخــالل 
ــر  ــر الحكوميــة للتنميــة العمــل علــى التقري العربيــة غي
غيــر  »القطــاع  واختــارت  العربــي،  للراصــد  الثالــث 
الرســمي« كموضــوع، مــع التركيــز علــى العمــل. ويعتبــر 
هــذا الموضــوع تحديــًا أساســيًا فــي المنطقــة العربيــة 
ــوق  ــى الحق ــة عل ــل قائم ــاً وبدائ ــًا عميق ــب بحث ويتطل
وتــم  تناولهــا.  إلــى  العربــي  الراصــد  تقريــر  يهــدف 
التعاقــد مــع خبــراء وطنييــن وإقليمييــن فــي العــام 
2015 لبــدء العمــل الميدانــي والتحليلــي. وســتعقد 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة  شــبكة المنظمــات 
عــّدة اجتماعــات مــع مؤسســات رئيســية تعمــل فــي 
هــذا المجــال، بمــا فــي ذلــك، منظمــة العمــل الدوليــة.

شــهد العــام 2015 تدهــورًا فــي أزمــة الالجئيــن التــي 
حظيــت بأكبــر قــدر مــن االهتمــام، مــن دون التوصــل 
واالزدهــار  الســالم  لتحقيــق  ملموســة  حلــول  إلــى 
للشــعب الســوري. وقــد زاد تدفــق الالجئيــن بأعــداد 
كبيــرة إلــى لبنــان واألردن الضغــط علــى األوضــاع 
ــرة  ــة واالقتصاديــة وتســبَّب بانتهــاكات خطي االجتماعي
لحقــوق اإلنســان. وواصلــت شــبكة المنظمــات العربيــة 
غيــر الحكوميــة للتنميــة عملهــا مــع الالجئيــن الســوريين 
مــن ذوي اإلعاقــة فــي لبنــان مــن أجــل التوعيــة بشــأن 
هــؤالء وبنــاء قدراتهــم وحشــد الدعــم حــول حقوقهــم.
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 القسم االول:
 

حول الراصد العربي الثالث: القطاع 
غير المهيكل

االقتصاديــة واالجتماعيــة. وتكمــن اهميــة هــذا المســار 
فــي كونــه يســاهم فــي تعزيز النقــاش داخــل منظمات 
المجتمــع المدنــي وأطــر العمــل االجتماعــي األخــرى 
أجــل  مــن  الخــاص(  والقطــاع  العماليــة  )النقابــات 
ــة السياســات  ــول صناع ــة ح ــات نظــر بديل ــاد وجه إيج
بشــكٍل عــام ويهــدف الــى وضــع الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة فــي صلــب النقــاش اإلصالحــي الوطنــي 
الحالــي. كمــا يتميــر مســار تطويــر الراصــد بكونــه يدمج 
العمــل الميدانــي بالبحــوث حــول السياســات العامــة من 
ــي  ــن منظمــات المجتمــع المدن ــات بي ــاء عالق خــالل بن
والباحثيــن واألكاديمييــن. والعمــل بنــاًء علــى فكــرة 
ــة  ــة المضاف ــى القيم ــد عل ــد يعتم ــاح هــذا الجه أن نج
لعمــل التحالــف المســتند إلــى مواهــب متنوعــة، ومــن 
بينهــا تلــك التــي تســتعين بهــا المنظمــات القاعديــة أو 

ــة. ــال بحثي ــوم بأعم ــي تق ــرى الت ــات األخ المنظم

 اجتماعات وورشات عمل ال 2015 :

1-وقــد اجتمــع المجلــس االستشــاري للتقريــر خــالل 
شــهر شــباط/فبراير2015 واقتــرح موضــوع »العمــل 
ــر مــن بيــن  ــر المهيــكل« كموضــوع رئيســي للتقري غي
ــي  ــق ف ــور« و«الح ــة االج ــع »سياس ــات م ــالث اقتراح ث

الخلفية:

الحكوميــة  العربيــة غيــر  المنظمــات  أسســت شــبكة 
للتنميــة وظيفــة رصديــة فــي عــام 2011 لتعزيــز دور 
المجتمــع المدنــي فــي رصــد السياســات االجتماعيــة 
ــى مــدى تأثيرهــا  ــة ومســاءلتها اســتنادا ال واالقتصادي
ــج الوظيفــة  ــم نتائ علــى واقــع الحقــوق. وتتبلــور اه
للحقــوق  العربــي  الراصــد  تقريــر  فــي  الرصديــة 
ــدره  ــر دوري تص ــو تقري ــة وه ــة واالجتماعي االقتصادي
الشــبكة مــرة كل ســنتين ويتركــز علــى السياســات 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــة والدولي ــة واإلقليمي والعوامــل الوطني

إلــى انتهــاك الحقــوق موضــوع الرصــد. 
وقــد تــم إطــالق التقريــر األول فــي أكتوبــر 2012. 
وتضمــن 4 أوراق مواضيعيــة وعشــرين تقريــرا وطنيــا 
فــي  »الحــق  و  العمــل«  فــي  »الحــق  علــى  تركــزت 
موضــوع   2014 الثانــي  التقريــر  وتنــاول  التعليــم« 
أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة، بوصفهــا حقــًا مــن حقوق 
االنســان، وأداة مــن أدوات إعــادة التوزيــع، تســاهم 
ــن.  ــة واألمــن االجتماعيي ــق قــدر مــن العدال فــي تحقي
تضمــن التقريــر 13 تقريــرًا وطنيــًا، أنجــزت بشــكل 
تشــاركي مــع خبــراء ملتزميــن بالدفــاع عــن حقــوق 
مجتمــع  منظمــات  نقاشــها  فــي  وســاهم  االنســان، 
مدنــي ونقابييــن واكاديمييــن. تحســين فعاليــة عمــل 
تداعيــات  مراقبــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــة  ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــة، ال س ــات العام السياس
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يتــم  لــم  الموضــوع تكمــن فــي   الغــذاء«. أهميــة 
العمــل عليــه فــي المنطقــة العربيــة مــن وجهــة نظــر 
حقوقيــة وال مــن حيــث اقتــراح الحلــول، وهــو موضــوع 
شاســع ويمكــن ربطــه بشــكل واضــح مــع موضــوع 
المســاواة الجندريــة، خاصــة ان نســبة النســاء العامــالت 
ــا  ــدا. كم ــة ج ــي مرتفع ــكل ه ــر المهي ــاع غي ــي القط ف
يمكــن اعتبــاره تتمــة لمــا تــم العمــل بــه ســابقا، والبناء 
علــى الجهــد الســابق ال ســيما لجهــة الحــق فــي العمــل 

ــة. ــة االجتماعي والحــق فــي الحماي

اهم ما ورد في اجتماع مجلس االستشاري:

•مــن اجــل تعميــق  اثــر التقريــر ووصوله هنــاك ضرورة 
موقــف  وأوراق  ســهلة  ادوات  تطويــر  علــى  للعمــل 
مختصــرة مســتندة الــى نتائــج التقريــر وتعميمهــا علــى 
صانعــي السياســات علــى المســتوى الوطنــي، تنظيــم 
ــف  ــاالت واوراق موق ــر مق ــة،  تطوي ــل وطني ورش عم

وذلــك للوصــول الــى البرلمانييــن.

تنفيــذي« يكــون  العمــل علــى »ملخــص  •ضــرورة 
مختصــرًا وعمليــًا ومبســطًا فــي آن مــن أجــل اســتخدام 

ــة. ــط والمدافع ــي الضغ ــر ف افضــل للتقري

لتعزيــز  التشــاوري  البحــث  نحــو  التوجــه  •ضــرورة 
والموضوعيــة.  العلميــة  الجوانــب 

 والهــدف هــو إعــداد 13 تقريــرا وطنيــا تعالــج واقــع 
العمــل غيــر المهيــكل فــي 13 بلــد عربــي وعــالوة 
علــى ذلــك يحتــوي التقريــر علــى: فصــل تمهيــدي 
يحلــل الســياق اإلقليمــي ويســاهم فــي تأطيــر التقاريــر 
مختلفــة  جوانــب  يتنــاول  مقــارن  وتقريــر  الوطنيــة، 
ــر فصــاًل  ــن التقري ــا يتضم ــكل، كم ــر المهي للقطــاع غي
 علميــًا حــول المؤشــرات النوعيــة والكميــة ذات الصلــة.

2-وبعــد اجتمــاع شــباط/فبراير 2015 انكــب فريــق 
ــات  ــن االجتماع ــلة م ــد سلس ــى عق ــبكة عل ــل الش عم
مــع مؤساســات تعنــى بموضــوع العمــل غيــر المهيــكل، 
ــد  ــة، معه ــل الدولي ــة العم ــال منظم ــبيل المث ــى س عل
عصــام فــارس فــي الجامعــة االمركيــة فــي بيــروت 
الشــركاء.  مــع  للتنســيق  الخلفيــة  االوراق  وتحضيــر 
والوطنييــن  االقليمييــن  الخبــراء  تحديــد  تــم  كمــا 
تــم  محــددة.  معاييــر  وفــق  الرئيســيين  والباحثييــن 
االتفــاق مــع الدكتــور ســمير العيطــة لكتابــة الورقــة 
الموضوعييــة الخلفيــة لتصويــب العمــل والقــاء الضــوء 
 علــى المســائل االساســية حــول العمــل غيــر المهيــكل.

3-فــي اول تشــرين الثانــي 2015 تــم عقــد االجتمــاع 
ــة مــن   االول لمجموعــة العمــل الصــدار النســخة الثالث
راصــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البلــدان 
العربيــة. مــن خــالل هــذا االجتمــاع تــم االتفــاق علــى 
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البنــود التاليــة:

واألطــر  المهيــكل  غيــر  العمــل  ومبــادئ  *تعريــف   
القانونيــة والمســارات التنمويــة: اعتبــار ان العمــل غيــر 
المهيــكل ليــس هامشــيا بــل اصبــح  هــو األساســي اذ 
ــا وان  ــة. كم ــن العمال ــارب 70-80 % م ــا يق ــكل م يش
هنــاك مؤسســات غيــر نظاميــة و هنــاك مؤسســات 
ــر  ــن او غي ــر نظاميي ــة تتعاقــد مــع اشــخاص غي نظامي

نظاميــن.

غيــر  للعمــل  واإلجتماعيــة  اإلقتصاديــة  *الجوانــب 
ان  التركيــز  علــى ضــوروة  الحضــور  اكــد  المهيــكل: 
العمــل غيــر الرســمي علــى انــه هــو المنفــذ للنســاء فــي 
المنطقــة العربيــة وان يتنــاول التقريــر حجــم العمــل 
ــة  ــدون حماي ــدون حقــوق و ب ــكل للنســاء ب ــر المهي غي
اجتماعيــة والمشــاكل التــي يعانــون منهــا لجهــة غيــاب 
ــى  ــات عل ــن التعدي ــرى م ــكل اخ ــل او اش ــد عم اي عق

حقوقهــن ليــس اقلــه موضــوع التحــرش الجنســي.

ــات: وشــدد الحاضــرون  ــي والنقاب ــع المدن *دور المجتم
علــى اهميــة ان تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــق  ــل الالئ ــي العم ــق ف ــل الح ــن اج ــاع م ــا بالدف دوره
الموضــوع ال  الفقــر وليــس هيكاتــه و ان  ومحاربــة 
يجــب ان يطــرح حــول التناقــض بيــن النقابــات وغيرهــا 
وكيفيــة تنظيمهــا بــل مــا ينقــص هــو التوعيــة وفهــم 

المشــاكل.

*طروحــات أوليــة للمنهجيــة و للمؤشــرات التــي تتعلــق 
اولــي  طــرح  تقديــم  تــم  المهيكلــة:  غيــر  بالعمالــة 
ممكــن  التــي  المؤشــرات  المنهجيــة  عنــى  مفصــل 
اســتخدامها بــاالوراق البحثيــة علــى ان تتبلــور اكثــر 

بحلــول ّاخــر الســنة.

 ابرز التحديات:

غيــر  العمــل  بيــن  التفريــق  و  التســميات  1-تحديــد 
المهيــكل. غيــر  والقطــاع  المهيــكل 

2-المقاربــة المبنيــة علــى الحقــوق، تشــمل اي حقــوق 
و لمــذا.

ــول  ــب الحص ــي يصع ــات الت ــق االحصائي ــث وف 3-البح
ــار ان  ــر فــي التحليــل، او اختي عليهــا او تأخــذ وقــت اكث
ــات وبعــض  ــع و ادبي ــى وقائ ــي عل يكــون الراصــد مبن

ــة. ــالت الميداني المقاب

 الخطوات المنجزة:

1-التعاقد مع الخبراء الوطنيين
2-التعاقد مع الباحثين االقليميين.

3-انهاء الورقة المنهجية بحلول ّاخر السنة.
4-انهاء الورقة المرجعية و تعميمها على الباحثيين.

ــى  ــا عل ــد مجموعــة مــن المؤشــرات و تعميمه 5-تحدي
ــن. الباحثي

 الخطوات القادمة لعام 2016:

القيام يأي أعمال ميدانية/ مقابالت
انهاء نسخ أولى من التقارير الوطنية

ورش عمل وطنية 
مناقشة اقليمية
مراجعة التقارير

تدقيق نهائي
اخراج وتصميم

طباعة واطالق وتوزيع
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القسم الثاني:
مسار اجندة التنمية 2030

1-الخلفية:

شــكل مســار أجنــدة التنميــة مــا بعــد 2015 مجــال 
الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  لشــبكة  تركيــز 
للتنميــة خــالل الســنوات الثــالث االخيــرة وذلــك مــع دنــو 
المهلــة المخصصــة لتنفيــذ األهــداف األنمائيــة لأللفيــة 
مــن نهايتهــا مــن دون التمكــن مــن تحقيــق االهــداف 
وفــي وقــت اصبــح مــن الضــروري اعــادة النظر بهــا علما 
أن األهــداف كانــت نبيلــة وســامية فــان الخطــوات نحــو 
التطبيــق جــرت مــن غيــر مشــاركة اجتماعيــة ومــن غيــر 
االلتفــات إلــى الســياق المحلــي. وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
فقــد أعــادت المبــادرات العالميــة واالقليميــة تركيــز 
ــد عــام  ــا بع ــة لم ــدة للتنمي ــى وضــع أجن مســاعيها عل
2015 تســتند إلــى القيــم الجوهريــة لحقــوق االنســان 
والمســاواة واالســتدامة وتؤكدهــا. وشــهدت األلفيــة 
ذات  الحــادة  األزمــات  مــن  للعديــد  انتشــار  الجديــدة 
األبعــاد المتعــددة. لقــد جعلــت هــذه األزمــات مجتمعنــا 
العالمــي عرضــة لغيــاب األمــان واألســتقرار الــذي يكمــن 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــرة والمندمج ــواق الح وراء االس
أســفرت هــذه األزمــات عــن نشــوء مخاطــر جديــدة 
تتهــدد البيئــة، وامداداتنــا المســتقبلية مــن المــوارد 
المحــدودة مثــل الميــاه والطاقــة. كمــا أدى األثــر الناجــم 
عــن هــذه األزمــة إلــى تفاقــم الفقــر وانعــدام المســاواة 
ــن  ــي ع ــع الدول ــز المجتم ــم. إن عج ــي العال ــوع ف والج

التصــدي لهــذه الحقائــق المتغيــرة كان نتــاج ضعــف 
آليــات  بغيــاب  مدعــوم  العالميــة  الحوكمــة  نظــم 
المســاءلة والتوزيــع العــادل. بنــاء عليــه، بذلــت مســاع 
موازيــة لتحديــد األولويــات وســبل تمويــل تطويــر هــذه 
الجهــود للمضــي بهــا قدًمــا وشــاركت الشــبكة فــي 
نقــل الحــوار التنمــوي العالمــي الــى المنطقــة العربيــة 
وعملــت علــى تعزيــز مشــاركة المنظمــات العربيــة فــي 
هــذا الحــوار لالســتفادة مــن مســاحة النقــاش المتاحــة، 
ــي  ــة والمســاهمة ف ــع المســتجدات الدولي والتفاعــل م
بلــورة وجهــة نظــر تســاهم فــي رســم اجنــدة التنميــة 
وفــي تحديــد معالــم النمــوذج التنمــوي المنشــود القادر 
علــى احــداث تغييــرات جوهريــة فــي السياســات العامــة 
المســاواة  مــن  اعلــى  مســتويات  وتحقيــق  المتبعــة 

والســلم والتقــدم فــي احقــاق حقــوق االنســان. 

2-النشاطات واألوراق 2015:

ــة  فــي هــذا الســياق، نّظمــت شــبكة المنظمــات العربي
اللجنــة  مــع  بالتعــاون  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر 
)اإلســكوا(  آســيا  لغــرب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
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جامعــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  إدارة  وبمشــاركة 
الــدول العربيــة لقــاءًا اقليميــاً حــول خطــة التنميــة لمــا 
ــي  ــع ف ــس الواق ــوم الخمي ــروت، ي ــي بي ــد 2015 ف بع
30 نيســان/أبريل 2015. يأتــي هــذا اللقــاء للبنــاء 
علــى نتائــج النشــاطين الســابقين اللذيــن نظمتهمــا 
الشــبكة العربيــة بالتعــاون مــع االســكوا وجامعــة الــدول 
ــا  ــن انتهي ــة خــالل عامــي 2013 و2014 واللذي العربي
ــات منظمــات  ــى اصــدار ورقتــي موقــف حــول متطلب ال
المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة مــن خطــة 
ــى متابعــة  ــة لمــا بعــد 2015، وهــدف اللقــاء ال التنمي
المســتجدات فــي النقــاش العالمــي الدائــر وتحديــث 
موقــف لمنظمــات مجتمــع مدنــي فــي المنطقــة العربية 
حــول اطــار التنميــة مــا بعــد 2015 ليتــم عرضــه خــالل 
الــدورة الثانيــة للمنتــدى العربــي رفيــع المســتوى حــول 
ــار/  ــذي ســينعقد فــي 5-7  أي ــة المســتدامة وال التنمي
مايــو 2015 فــي مملكــة البحريــن ومؤتمــر اديــس بابــا 
الــذي يعقــد فــي يوليــو 2015. وقــد صــدر عــن اللقــاء 
توصيــات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة 
العربيــة فــي ختــام االجتمــاع التشــاوري االقليمــي حــول 

ــد 2015:  ــا بع ــة لم ــدة التنمي أجن
.pdf.198/http://www.annd.org/data/item/pdf 

 
كمــا تفاعلــت الشــبكة هــذه مــع ابــرز المحطــات خــالل 
 مســار تطوير اجندة التنمية على المســتويين االقليمي:

 
•تقديــم تقريــر يتضمــن خالصــات عــن المشــاورات 
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقريــر  لتشــكل 
 Region Refocus: ــر ــن تقاري ــة  ضم ــة العربي المنطق
http://www.daghammarskjold.se/regions-

 /report-2015-refocus

 Regions نظمتهــا  عمــل  ورشــة  فــي  •المشــاركة 
فــي   Ford Foundation واســتضافتها    Rfocus
اجنــدة  حــول  االقليميــة  التقاريــر  لقديــم  نيويــورك 

لتنميــة ا

رفيــع  المؤتمــر  خــالل  المشــاروات  نتائــج  •تقديــم 
.2015 مايــو  البحريــن  فــي  المســتوى 

ــار  ــي اط ــرأة ف ــوق الم ــول حق ــول ح ــال ح ــداد مق •اع
اجنــدة التنميــة نشــر فــي النشــرة الشــهرية.

 •إعداد مقال حول مؤتمر تمويل التنمية نشر في 
 النشرةالشهرية.

•اعــداد ورقــة موقــف حول »أجنــدة التنمية المســتدامة 
2030 بيــن التطلعــات والواقع« بعــد صدروها.

التفكيــر  مجموعــة  ضمــن  الشــبكة  نشــطت  •كمــا 
المكونــة مــن مجوعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

وســاهمت فــي تطويــر عــدة اوراق تناولــت المســار 
وترجمتهــا الــى العربيــة لتعميمهــا علــى المنظمــات فــي 
المنطقــة وعملــت علــى توزيعهــا خــالل المشــاورات 

ونشــرها علــى موقــع الشــبكة. 

•عملــت الشــبكة خــالل هــذه الســنة علــى جمــع كافيــة 
اوراق الموقــف التــي صــدرت حــول مســار اجنــدة التنمية 
ــات  ــا لموقــف منظم فــي منشــور واحــد لتشــكل مرجع
يتــم   CD العربيــة ونشــرت علــى  المدنــي  المجتمــع 
توزيعــه فــي مختلــف نشــاطات الشــبكة والنشــاطات 

التــي تشــارك فيهــا وطبعــا نشــر علــى الموقــع.

 3-أبرز االنجازات:

انخــراط الشــبكة وشــركائها فــي المســار ومواكبــة ابــرز 
المحطــات وتقديــم وجهــة نظــر مختلفــة مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي العربيــة.
اعتبــار الشــبكة مرجعــا فــي هــذا المســار مــن قبــل 
مختلــف الهيئــات االقليميــة والدوليــة المعنيــة بمتابعــة 
المتحــدة  االمــم  وكاالت  مســتوى  علــى  المســار: 

وغيرهــا. العربيــة  الجامعــة  ومؤسســات 

 4-التحديات:

المجموعــة المتابعــة للمســار الدولــي علــى الرغــم مــن 
ــات  ــود تحدي ــة وج ــدا نتيج ــدودة ج ــت مح ــه بقي اهميت
المنظمــات  اولويــة  علــى  تحضــى  وآنيــة  وطنيــة 

الوطنيــة.
عــدم مواكبــة االعــالم العربــي للمســار الدولــي ممــا لــم 
يســاهم فــي االضــاءة علــى اهميــة الموضــوع وريــادة 

الوعــي علــى االنخــراط بــه.
ــل  ــة العم ــي خط ــاركة ف ــاق المش ــيع نط ــرورة توس ض
مــع  والتعــاون  التنميــة  اجنــدة  لتنفيــذ  المســتقبلية 

شــركاء مختلفيــة وجهــات معنيــة ذات مصلحــة.

 5- الخطوات القادمة لعام2016:

لســنتين  يمتــد  مشــروع  بتطويــر  الشــبكة  قامــت 
بالشــراكة مــع UNDEF  مــن اجــل تعزيــز دور المجتمــع 
آليــات تطبيــف  العربــي فــي مراقبــة ورصــد  المنــي 

المشــروع: ويتضمــن  الجديــدة  التنميــة  اجنــدة 
عمــل بحثــي ورصــد الواقــع والمبــادرات التــي يتــم 

واالقليمــي الوطنــي  المســتويين  علــى  اتخاذهــا 
تعميــق المعرفــة حــول اهــداف التنميــة المســتدامة 

والمؤشــرات التــي تســاهم فــي رصــد التقــدم.
تبــدال  خاللــه  مــن  يتــم  الكترونــي  مرصــد  انشــاء 
فــي  االجنــدة  تنفيــذ  فــي  التقــدم  ورصــد  الخبــرات 

المختلفــة. البلــدان 
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 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

:ARADO

نظمــت المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة المؤتمــر 
وذلــك  للمنظمــة  عشــر  الخامــس  العــام  الســنوي 
بالشــراكة مــع عــدد كبيــر مــن وكاالت االمــم المتحــدة 
المعنيــة بالشــؤون التنمويــة فــي المنطقــة العربيــة 
 UNDESA، UNDP، UNEP، UN-ESCWA،(
ــاون والتنميــة  ILO(، ومنظمــات دوليــة كمنظمــة التع
الدولــي  والبنــك   ،OECD االقتصــادي  الميــدان  فــي 
ــب،  ــة للتدري ــة، والمؤسســة األوروبي والشــفافية الدولي
والمعهــد الماليــزي للنزاهــة، وشــبكة المنظمــات العربية 
غيــر الحكوميــة للتنميــة، ومنتــدى الفكــر العربــي، وذلك 
برعايــة معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 

الدكتور/نبيــل العربــي. 
واتبــع المؤتمــر بشــكل عــام التوجــه العــام ألجنــدة 
التنميــة 2030 لجهــة التركيــز علــى تعزيــز شــراكات 
مــع الجهــات المختلفــة المعنيــة فــي العمليــة التنمويــة 
فــي المنطقــة العربيــة، فشــّكل فرصــة مهمــة للحــوار 
الرســمية  والهيئــات  الحكومــات  عــن  ممثليــن  بيــن 
وشــركات  الدوليــة  التنمويــة  والمنظمــات  العربيــة 
القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي العربــي 
وهــذا يعكــس انفتاحــا نحــو الجهــات المختلفــة وخطــوة 
مرغــوب بهــا لالنتقــال الــى مراحــل اكثــر تشــاركية 
ــة  ــة فــي المنطق ــع السياســات التنموي فــي مجــال صن

ــة  ــي هــذا الســاق حرصــت الشــبكة العربي ــة. في العربي
علــى لمشــاركة الفاعلــة فــي المؤتمــر مــن خــالل وفــد 
المدنــي  المجنمــع  عــن منظمــات  يضــم 20 ممثــال 
ــراء متخصصيــن فــي السياســات التنمــوة  العربــي وخب
خــالل  مداخــالت  لتقــدم  واالقتصاديــة  والتجاريــة 

الجلســات المختلفــة.
متقدمــة  خطــوة  شــكل  المؤتمــر  ان  حيــن  وفــي 
ــا مــن  ــا اضافي ــة والتزام ــي االهــداف التنموي ــة تبن لجه
ــام بالجهــود الالزمــة  ــة بضــرورة القي الحكومــات العربي
لتنفيذهــا يبقــى ان الخطــاب الــذي تبنــاه المؤتمــر بقــي 
ــة  ــات التنموي ــى مســتوى االهــداف العامــة والتوجه عل
مــن دون ان يتمكــن مــن طــرح  البدائــل والمقترحــات 
السياســات  حــول  توصيــات  تقديــم  أو  العمليــة 
المحــددة. وقــد يعــود ذلــك الــى العــدد الكبيــر مــن 
المشــاركين والجهــات الممثلــة ممــا أبقــى نقــاط التــالق 
فــي التوجهــات العامــة ولــم يتــح المجــال الــى مناقشــة 
لمتابعــة  ضــرورة  هنــاك  لــذا  المحــددة.  التفاصيــل 
والجهــات  المنظمــات  عمــل  خــالل  مــن  التوصيــات 
المختلفــة المعنيــة بصنــع السياســات العامــة، حتــى 
يرتقــي الحــوار الــى درجــات اعمــق، ولتصبــح التوصيــات 
المجــردة مدعمــة بابحــاث مبنيــة على البراهيــن واالدلة 
ومســتندة الــى بيانــات وبالتالــي التمكــن مــن تحويلهــا 
السياســات  مســتوى  علــى  محــددة  توصيــات  الــى 

العامــة.
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 القسم الثالث:
 مراقبة الشراكة األوروبية العربية في ظّل تغّير األولويات 

األوروبّية ومراجعة  سياسة الجوار األوروبّية  

منــذ بدايــة اإلنتفاضــات العربّيــة تقــوم الشــبكة بعــّدة 
أنشــطة علــى نطــاق مؤسســات اإلتحــاد األوروبي،حيث 
يّتــم اللقــاء مــع كبــار المســؤولين فــي المفوضيــة 
والبرلمــان و هيئــة العمــل الخارجــي األوروبــي ، تهــدف 
إلــى اعــادة النظــر فــي األولويــات والمقاربات السياســية 
ــه  ــن أوج ــي م ــاد األوروب ــع اإلّتح ــاون والشــراكة م للتع

ــة.  ــة وثقافّي ــة واجتماعّي عديــدة سياســّية واقتصادّي

و فــي هــذا اإلطــار، ثابــرت الشــبكة علــى  مراقبــة 
الشــراكة األوروبيــة –العربيــة ســنة 2015، خاصــة مــع 
التغييــرات الحاصلــة كإعــادة النظــر فــي سياســة الجــوار 
ــم  ــا وتفاق ــى تطبيقه ــد عل ــرور عق ــد م ــة  بع األوروبي
أزمــة الهجــرة. لذلــك، نظمــت عــّدة نشــاطات متعّلقــة: 
فقــد أصــدرت الشــبكة، بالتعــاون مــع منبــر المنظمــات 
غيــر الحكوميــة األورومتوســطي ومنظمــة ســوليدار، 
موجــز عــن مراجعــة سياســة الجــوار األوروبيــة يتنــاول 
ــا.  ــدة تغطيته ــى السياســة الجدي 10 عناصــر يجــب عل
و رّكــز الموجــز  علــى الحاجــة لمســاءلة أكبــر وعلــى 
ــة و  ــة فــي السياســات األوروبي ــة حقوقي اعتمــاد مقارب
ضمــان اتســاق السياســات  فــي مســار التنميــة، خاصــة 
فعاليــة  و  التجــارة  و  بالهجــرة  المتعّلقــة  السياســات 

ــة. التنمي
وأيضــًا، و تبعــًا للمشــاورات العامــة  لسياســة الجــوار 
ــبكة  ــاركت الش ــارس 2015، ش ــي م ــت ف ــي أطلق اللت

عبــر أعضائهــا فــي كّل مــن لبنــان و األردن و مصــر و 
العــراق و تونــس و فلســطين فــي هــذه المشــاورات.و 
ركــّزت هــذه األخيــرة علــى الحاجــة الــى  تبّنــي مقاربــة 
بخلــق   تســمح  اللتــي  و  للنمــو  و مســتدامة  شــاملة 
الثــروات.  توزيــع  اعــادة  تضمــن  و  العمــل  فــرص 
باإلضافــة الــى ذلــك، أقيمــت مشــاورات علــى المســتوى 
الوطنــي ألعضــاء الشــبكة لتحديــد األولويــات الوطنيــة 

فــي ظــّل هــذه الشــراكة. 

كمــا أقامــت الشــبكة بالتعــاون مــع منبــر المنظمــات 
ــى  ــالة ال ــال رس ــطي بارس ــة األورومتوس ــر الحكومي غي
ــة  ــؤون الخارجي ــن والش ــة األم ــى لسياس ــل األعل الممث
ــي،  ــكا موغيرين ــي الســيدة فيديري فــي اإلتحــاد األوروب
فــي اطارالمبــادرات المتعّلقــة بالحــوار المنّظــم، محــددًة 
التحديــات اللتــي تواجــه الشــراكة األوروبية-العربيــة 
الفعليــة و سياســة الجــوار األوروبيــة: تقّلــص مســاحة 
الهجــرة  وازمــة  المســاواة  وعــدم  المدنــي  المجتمــع 
بيــن ضّفتــي المتوّســط.  فتــم تلقــي تجــاوب مــن 
الخارجــي  العمــل  هيــوز مينغاريللــي، رئيــس وحــدة 
ــي.  ــاد االوروب ــي االتح ــط ف ــرق االوس ــب الش ــي مكت ف
و كمتابعــة لهــذه المبــادرات، تــم عقــد العديــد مــن 
ــب  ــع مكت ــارس 2015 م ــي م ــة  ف ــات المدافع إجتماع
المفــوض لشــؤون التوســيع وسياســة الجــوار األوروبيــة  
للتأكيــد علــى اهميــة دور المجتمــع المدنــي والحــوارات 
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الــى  .باإلضافــة  المنّظــم.  الحــوار  وآليــات  اإلقليميــة 
ذلــك، شــاركت الشــبكة فــي حــوارات علــى مســتوى 
ــاً المنتــدى السياســي للتنميــة  اإلتحــاد األوروبــي، ضمن

ومنتــدى المجتمــع المدنــي الجنوبــي.

و نّظمت الشــبكة المؤتمر اإلقليمي الثالث عن الشــراكة 
ــر بالتعــاون مــع  األوروبيــة العربيــة فــي30- 31 أكتوب
و  األورومتوســطي  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  منبــر 
ــه  منظمــة ســوليدار و منظمــة بانكواتــش  ُجمعــت في
ــي المتوســط و  ــي مــن ضّفت منظمــات المجتمــع المدن
أعضــاء مــن البرلمــان األوروبــي لمناقشــة القضايــا 
مراجعــة سياســة  بمســار  تتعلــق  اللتــي  األساســية  
الجــوار األوروبيــة  واالوجــه االقتصاديــة، االجتماعيــة 
والثقافيــة  لهــذه السياســة. شــّكل المؤتمــر فرصــة 
إلطــالق التقاريــر المتعّلقــة  بالعمــل الالئــق والحمايــة 
ــي  ــة ف ــة التمكيني ــع و البيئ ــة التجم ــة و حرّي اإلجتماعي
كّل مــن لبنــان واألردن وفلســطين ومصــر والمغــرب 
و تونــس والمبنيــة علــى أدواة لتقييــم سياســة الجــوار 
األوروبيــة  فــي اطــار مشــروع تشــارك فيــه الشــبكة 
مــع  منبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة األورومتوســطي 

ــوليدار.   ــة س و منظم

و علــى مســتوى مؤسســات اإلتحــاد األوروبــي، نظمــت 
الشــبكة زيــارة المدافعــة الســنوية إلــى بروكســل للقــاء 
اجتماعــات  تنظيــم  تــم  حيــث  اوروبييــن  مســؤولين 
وطــاوالت حــوار تناولــت قضايــا الهجــرة والسياســات 
الجــوار  وسياســة  المدنــي  المجتمــع  ودور  التجاريــة 
األوروبيــة الجديــدة. كمــا  أصــدرت ورقــة سياســية 
ــدم امكانيــة وجــود ازدهــار مــن دون  تشــدد علــى ع
جديــد  ونمــوذج  والمســاواة  االجتماعيــة  العدالــة 
وتعزيــز  الســالم  دون  مــن  اســتقرار  وال  للتنميــة، 
التكامــل اإلقليمــي،  كمــا أشــارت الــى غيــاب انعكاســا 
لالحتياجــات الحقيقيــة للشــركاء دون مشــاركة المجتمع 
األطــار  األعتبــار  عيــن  فــي  األخــذ  ودون  المدنــي، 
الحقوقــي فــي سياســة الجــوار األوروبيــة الجديــدة. 
وخــالل الزيــارة، نظمــت الشــبكة بالتعــاون مــع منبــر 
المنظمــات غيــر الحكوميــة األورومتوســطي وكونكــورد 
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــتضافته اللجن ــدى اس منت
األوروبيــة فــي بروكســل حيــث أتّمــت جلســات خاصــة 
لمناقشــة الســالم و سياســات اإلســتثمار فــي مجــال 
ــك، أصــدرت الشــبكة، خــالل  ــى ذل ــة. عــالوة عل الطاق
وجودهــا فــي بروكســل، بيانــا صحفيــا متعلــق باطــالق 
سياســة الجــوار األوروبيــة الجديــدة .وكشــف البيــان 
›المرونــة  الجديــدة تركــز علــى تعزيــز  السياســة  أن 
تراجعــا  المجتمعــات، ممــا يشــكل  فــي  واالســتقرار« 
ــة الســابقة  بالنســبة ألهــداف سياســة الجــوار األوروبي
مــن حيــث تحقيــق االزدهــار والتنميــة والســالم للجــوار. 
كمــا أنــه يشــكل تراجعــا عــن مضمــون االتفاقــات 

والوثائــق الدوليــة التــي يدافــع عنهــا االتحــاد األوروبــي، 
التــي تتضمــن أهــداف  مثــل خطــة التنميــة 2030 
أوســع وأشــمل مــن وثيقــة  سياســة االتحــاد األوروبــي 

الجديــدة.

مــن ابــرز االنجــازات كان ترســيخ دور الشــبكة كشــريك 
اساســي فــي هــذا المســار ومتحــاور مــن المنطقــة 
العربيــة بالنســبة للمؤسســات االوروبيــة مــن جهــة 
جهــة  مــن  االوروبيــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

اخــرى.
ان  العــام  مســتوى  علــى  كان  التحديــات  ابــرز  مــن 
التدهــور االمنــي فــي اوروبــا ادى الــى تراجــع فــي مركــز 
ــى حســاب  حقــوق االنســان فــي االتحــاد االوروبــي عل
مقاربــة امنيــة. مــن جهــة اخــرى فهنــاك تحديــات تتعلق 
ــى  ــث ان القــدرة للوصــول ال ــن حي بالشــركاء االوروبيي
ممثليــن مــن وفاعليــن فــي االتحــاد االوروبــي تبقيــى 
محــدودة ببعــض ممثلــي جهــات سياســية معينــة دون 

اخريــن. 
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 القسم الرابع :
 آلية االستعراض الدوري الشامل:  

رصد حالة حقوق االنسان 

خــالل ســنة 2015، أقامــت الشــبكة عــدة أنشــطة 
علــى  الشــامل  الــدوري  االســتعراض  بآليــة  تتعلــق 

 : العربيــة  المنطقــة  نطــاق 
فــي لبنــان قدمــت منظمــات المجتمــع المدنــي، ضمنــًا 
ــر  لمفوضيــة حقــوق اإلنســان  الشــبكة العربيــة، تقاري
مجلــس  أمــام  للبنــان  الثانيــة  المراجعــة  ظــّل  فــي 
حقــوق اإلنســان.و توّلــت الشــبكة قيــادة كتابــة التقريــر 
المتعّلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة اللتــي 
تّمــت اإلشــارة اليــه عــدة مــرات فــي ملخــص تقريــر 
أصحــاب المصلحــة فــي الحــوار التفاعلــي فــي المجلــس 
وتــم  والتعليــم.  العمــل  بحــق  يتعلــق  بمــا  خاصــة 
اطــالق التقاريــر المعــدة بمؤتمــر صحفــي تــم تنظيمــه 
مــن قبــل الشــبكة العربيــة فــي بيــروت. باإلضافــة إلــى 
ذلــك ، تــم جمــع تقاريــر ائتــالف المجتمــع المدنــي فــي 
كتــاب واحــد و تــم نشــره و توزيعــه فــي كل األنشــطة 

ــوق االنســان. ــة بحق المتعلق
فتــرة  فــي  الشــبكة  شــاركت  ذلــك  علــى  عــالوة 
ماقبــل  دورة المراجعــة للبنــان فــي  جنيــف يــوم 8 
ــات  ــث قدمــت ملخــص عــن التوصي ــر 2015 حي أكتوب
المتعلقــة بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة امــام 
ممثلــي البعثــات. فــي 2 نوفمبــر، عندمــا عقــدت جلســة 
ــاء  ــف، نظمــت الشــبكة لق ــة فــي جني ــة الفعلي المراجع
جانبــي لتغطيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
الفلســطينيين  الالجئيــن  وحقــوق  المــرأة،  وحقــوق 
ــا نظمــت الشــبكة  ــة والسياســية .كم والحقــوق المدني
بالتعــاون مــع مفوضيــة حقــوق اإلنســان لقــاء مــع 

الســفارات األجنبيــة فــي لبنــان الطالعهم علــى اولويات 
المجتمــع المدنــي المتعلقــة بوضــع حقــوق اإلنســان و 
ــي خــالل  ــي وجهــت للوفــد اللبنان ــات الت ــى  التوصي عل
االســتعراض الــدوري الشــامل. باإلضافــة إلــى ذلــك 
ــي  ــر  الت ــرض التقاري ــي لع ــر وطن ــم مؤتم ــم تنظي ، ت
قدمــت إلبــالغ جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن 
ــدة  ــة فري ــر فرص ــة. و كان المؤتم ــج المراجع ــن نتائ ع
مــن نوعهــا إلشــراك أعضــاء البرلمــان وممثلــي الــوزارة 
ومســؤولي األمــم المتحــدة وممثلــي المجتمــع المدنــي 

ــة. فــي هــذه اآللي
كمــا نظمــت الشــبكة دورة بنــاء قــدرات للمنظمــات 
عمليــة  حــول  ودربتهــم  لبنــان،  فــي  الســورية 
ــة إعــداد  ــدوري الشــامل، و حــول كيفي االســتعراض ال

والمناصــرة. والرصــد  التقاريــر 
فــي الســودان  أعــدت الشــبكة تقريــر عنــا لحقــوق 
الشــبكة  تســتمر  واالجتماعيــة. وســوف  االقتصاديــة 
مشــاركتها فــي متابعــة األنشــطة ذات الصلــة، بمــا فــي 
ذلــك  جلســة مراجعــة الســودان فــي  جنيــف فــي عــام 

.201٦
ــر  ــة ألكث ــا شــاركت الشــبكة فــي دورة تدريبي فــي ليبي
ــو 2015.  ــي يوني ــي  ف ــع مدن ــة مجتم ــن 20 منظم م
وتــم تنظيــم دورة  بنــاء قــدرات متعلقــة   بكيفيــة 
اســتعمال اليــة االســتعراض  الــدوري الشــامل كأداة 
للمدافعــة علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي، خاصــًة مــع  
ــع  ــه المجتم ــي تواج ــة الت ــة والخارجي ــات الداخلي التحدي

ــي.  ــي الليب المدن
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القسم الخامس: 
العمل على مستوى المؤسسات 

المالية العالمية 

الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  تتابــع 
ــات  ــرة السياس ــد و مناص ــي رص ــة ف ــاركة الكثيف المش
علــى مســتوى المؤسساســات الماليــة،  مــع التركيــز 
و  الدولــي  النقــد  صنــدوق  علــى  خــاص  بشــكل 
مجموعــة البنــك الدولــي و البنــك االوروبــي لالســتثمار 

التنميــة. البنــك االوروبــي العــادة االعمــار و  و 

 1-اعمال و اوراق 2015 :

فــي ظــل استشــارات حــول اهــداف التنميــة المســتدامة 
لمــا بعــد 2015، قدمــت شــبكة العربيــة للمنظمــات 
شــركائها  و  اعضائهــا  مــع  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر 
و خــالل االستشــارات التــي اتلقهــا البنــك االوروبــي 
ــف حــول السياســيات  ــي ّاذار 2015، موق لالســتثمار ف
السياســات  بنيــة هــذه  للبنــك و وجــوب  التســليفية 
ــل  ــد فش ــدة بع ــة جدي ــة تنموي ــى منظوم ــال ال لالنتق
التســليف  علــى  البنــك  تركيــز  الســابقة.  المنظومــة 

علــى  تقتصــر  ان  يمكــن  ال  المناغيــة  لسياســات 
السياســات التــي تحــول دون زيــادة امبعاثــات تانــي 
اوكســيد الكربــون، بــل ان تشــمل سياســيات االنتاجــو 
االســتهالك و ذلــك مــن خــالل دعــم اســتحدام المــوارد 
االنتــاج و تخفيــض  لزيــادة  البنــك  اســتثمارات  فــي 
 الكلفــة البيئيــة و التــي مــن شــأنهما تنميــة المناطــق.

فــي 2 شــباط 2015 نظــم البنــك االوروبــي لالســتثمار 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــنوية لمؤسس ــل الس ــة عم ورش
علــى  خاللهــا  التركيــز  تــم  و  لوكســمبورغ،  فــي 
السياســات التــي تــم مراجعتهــا. كان للشــبكة مشــاركة 
فعالــة مــن خــالل تقديــم ورقــة عــن غيــاب الشــفافية 
المنطقــة  فــي  اســتثماراته  فــي  االوروبــي   للبنــك 
العربيــة شــارك وفــد مــن المنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــك  ــر الســنوي للبن ــي المؤتم ــة ف ــة العربي ــن المنطق م
االوروبــي العــادة االعمــار و التنميــة فــي تبليســي-
جورجيــا فــي 14 و 15 ايار/مايــو 2015. و قــدم الوفــد 
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البنــك و تدخــالت  ورقــة عــن تداعيــات السياســيات 
البنــك فــي المنطقــة العربيــة و تأثيرهــا علــى المســار 
ان  البنــك  مــن  الوفــد  طلــب  و  للمنطقــة.  التنمــوي 
ــي  ــة، الت ــة للمجتماعــات المحلي ــة و اولوي يعطــي اهمي
تتأثــر بشــكل اساســي بمشــاريع البنــك و بمــا يتماشــى 
مــع وعــود الســابقة للبنــك باشــراك عــدد اكبــر مــن 

اصحــاب المصلحــة.
الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  العربيــة  شــبكة  نشــرت 
ــك  ــول سياســيات البن ــة ح ــالث اوراق تحليلي ــة ث للتنمي
العــادة  االوروبــي  البنــك  و  االســتثماري  االوروبــي 
ــت  ــة و تضمن ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــار و التنمي االعم
فــي  والتجــارة  والطاقــة  المناخــي  التغيــر  مواضيــع 
الزراعــة )المؤسساســات الخاصــة لالســتثمار الزراعــي(. 
تــم تقديــم و توزيــع االوراق الثالثــة خــالل المؤتمــر 
الســنوي للبنــك االوروبــي العــادة االعمــار والتنميــة 
للتوعيــة علــى مخاطــر السياســات مــع تقديــم توصيــات 

خاصــة.
للمنظمــات  العربيــة  كمــا كل ســنة شــاركت شــبكة 
ــي  ــك الدول ــة فــي المؤتمــر الســنوي للبن ــر الحكومي غي
وصنــدوق النقــد و الــذي تــم انعقــاده فــي البيــرو فــي 
العاصمــة ليمــا مــن ٦-9 تشــرين االول/اوكتبــر 2015. 
الــى جانــب المؤتمــر نظم البنك الدولــي مؤتمر للمجتمع 
المدنــي حيــث نظمــت الشــبكة بالتعــاون مــع منســقي 
اقتراحــات صنــدوق  حــول  المؤتمــر، جلســة حواريــة 
ــدول العربيــة  برفــع الدعــم عــن النفــط فــي  النقــد لل
ظــل تراجــع ســعر النفــط العالمــي. شــارك فــي الجلســة 
كل مــن د. ريــم عبــد الحليــم )مستشــارة اقتصاديــة( و 
د. ســمير العيطــة )و ممثــل للشــبكة( و االســتاذ احمــد 
عــوض) مديــر معهــد الفنيــق للدراساســت(. كمــا حضــر 
ــال غريســاني و  ــد االســتاذة داني ــدوق النق ــدوب صن من
ــد الصمــد  ــاد عب ــل االســتاذ زي ــرت الجلســة مــن قب ادي
غيــر  للمنذمــات  العربيــة  لشــبكة  التنفيــذي  )المديــر 
الحكوميــة للتنميــة(. تــم التركيــز خــالل الورشــة علــى 
االستشــراف الــدوري لصنــدوق النقــد حــول السياســات 
ــة  ــدول العربي ــي ال ــع الدعــم عــن اســعار النفــط ف لرف
فــي ظــل تراجــع الســعار النفــط عالميــا و اســتخدام 
هــذا الفائــض باســتثمارات اخــرى قصيــرة المــدى ممــا 
بســمح بســد العجــز فــي الموازنــة. و لكــن كان لموقــف 
ان  اعتبــار  علــى  السياســة  لهــذه  الرافــض  الشــبكة 
هــذه السياســات تنعكــس ســلبا علــى قــدرة الشــرائية 
للمواطنييــن و تعرقــل توفيــر المــواد االوليــة الــذي 
يحتاجونهــا وال تؤمــن عدالــة اجتماعيــة مبنيــة علــى 

ــع.  سياســة اعــادة التوزي
ــذي  ــر التنفي ــد )المدي ــد الصم ــاد عب ــتاذ زي ــارك االس ش

ــة(،  ــة للتنمي ــر الحكومي ــات غي ــة للمنذم ــبكة العربي لش
ايضــا، فــي احــد جلســات المؤتمــر الــذي تمحــورت حــول 
الــدول المســمات بــال »هشــة« و كانــت مشــاركته 
تلقــي الضــوء علــى عــدم تماشــي المعاييــر التــي علــى 
اساســها يتــم تقيــم مســتوى الهشاشــة مــع الواقــع 
فعلــى رغــم مــن االرقــام العاليــة للالجئيــن فــي لبنــان 
اال ان هــذا ضــخ حركــة ايجابيــة لالقتصــاد اللبنانــي 

ــة اللجــوء ــا حفــف وطئ مم

 أبرز االنجازات:

انخــراط الشــبكة وشــركائها فــي المســار ومواكبــة ابــرز 
المحطــات وتقديــم وجهــة نظــر مختلفــة مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي العربيــة.

 التحديات:

هــذه  فــي  واالهتمــام  المشــاكة  نطــاق  توســيع 
المســارات وتوســيع دائــرة االهتمــام فــي هــذا المســار. 
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القسم السادس:
 مسار فعالية التنمية

شــكل مســار فعاليــة التنميــة مجــال تركيــز لشــبكة 
خــالل  للتنميــة  الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات 
الســنوات العشــر االخيــرة وذلــك قناعــة منهــا بأهميــة 
المســار وارتباطــه الوثيق بالسياســات التنمويــة وتأثيره 

ــوي..  ــي المســار التنم ــية ف ــارات االساس ــى الخي عل

فــي هــذا الســياق، نّظمــت شــبكة المنظمــات العربيــة 
 CPDE غيــر الحكوميــة للتنميــة بالتعــاون ســكرتاريا
العالمــي  االجتماعــي  المنتــدى  خــالل  عمــل  ورش 
والتفكيــر  الدولــي،  بالســار  التعريــف  علــى  تركــزت 
بالمشــاكل التــي تعيــق عمــل المنظمــات فــي المنطقــة 
3وعملــت  لهــا.  الممكنــة  البيئــة  وضيــق  العربيــة 
الشــبكة بالتعــاون مــع اعضائهــا وشــركائها الوطنييــن 
مبــادئ  حــول  وطنيــة  تقاريــر    3 تطويــر  علــى 
ــراق. وم تطويــر  ــي تونــس ومصــر والع اســطنبول ف
هــذه التقاريــر باالســتناد الــى منهجيــة وجموعــة اســئلة 

موحدة. 

دليــل  اعــداد  علــى  العمــل  الشــبكة  اطلقــت  كمــا 
مرجعيــة  أداة  يشــكل  المتبادلــة   المســائلة  حــول 
للمجتمــع المدنــي وممارســي التنميــة. وهــو يهــدف 
إلــى أداء دور مفيــد فــي رصدهــم لعمليــة فاعليــة 
زيــادة  إلــى  ويســعى  إياهــا.  ومناصرتهــم  التنميــة 
تنفيــذ  تعزيــز  بهــدف  بعملهــم  الخاصــة  المعرفــة 
ــف أصحــاب  ــح مختل ــة لصال ــادئ المســاءلة المتبادل مب
المصلحــة، والســيما فــي إطــار اجنــدة التنميــة لمــا 

ــه فــي وقــت ال  ــل ان ــة الدلي بعــد 2015. تكمــن أهمي
تــزال المســاءلة ُتصــوَّر علــى أنهــا عالقــة عموديــة فــي 
ــح  ــن: يبقــى المان ــن المعنيَّي ــن الطرفي ــاه واحــد بي اتج
فــي موقــف المطالبــة بالمســاءلة – بشــراء االلتــزام 
إلــى حــد مــا – مــن المســتفيد مــن المســاعدات بغــرض 
اســتخدام المــوارد المخصصــة . فالدليــل يســتند الــى 
ــذي  ــة المســاعدات ال إعــالن باريــس فــي شــأن فاعلي
ــة واحــدة مــن األركان الخمســة  ــة المتبادل ــر المئل يعتب
المنصــوص عليهــا فــي هــذا  المســاعدات  لفاعليــة 
اإلعــالن، تطــورت المســاءلة مــن اســتهداف العالقــات 
مــن منظــور أحــادي الجانــب إلــى منظــور ثنائي شــامل. 

وشــاركت الشــبكة فــي النشــطة التــي نظتهــا ســكرتاريا 
فعايلــى التنميــة حــول قضيــة الهجــرة وتأثيرهــا علــى 
ــة وهــي ورشــة عقــدت فــي اســطنبول  ــة التنمي فعالي
وشــارك فيهــا انــس الحســناوي كمــا شــاركت الشــبكة 
فــي االجتماعــات الســنوية فــي بروكســيل التــي هدفت 

الــى التخطيــط االســتراتيجي لهــذا المســار. 

والميدانــي  البحثــي  العمــل  نتائــج  نقــل  ويتــم 
والمشــاركة فــي النشــاطات الدوليــة الــى مجموعــة 
كبيــرة مــن اعضــاء وشــركاء الشــبكة خــالل ورشــة 
عمــل اقليميــة تعقــد فــي القاهــرة يومــي 19-18 
ديســمبر 2015 وترســم مالمــح متابعــة هــذا المســار.
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القسم السابع: 
حول “مشروع دعم

المعوقين السوريين”

حكوميــة  الغيــر  للمنظمــات  العربيــة  الشــبكة  تنفــذ 
لإلعاقــة  الدوليــة  المنظمــة  مــع  بالشــراكة  للتنميــة 
وبتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي مشــروع مدتــه ثــالث 
ســنوات فــي إطــار تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة و 
المصابيــن فــي صفوف الســكان الســوريين المتضررين 
مــن األزمــات حيــث أن المشــروع يعمــل علــى دعــم 
المجموعــات الناشــئة مــن الالجئيــن الســوريين فــي 
ــا  ــراب عنه ــية و االع ــوة أساس ــم كخط ــة حقوقه معرف
والمطالبــة باالدمــاج. أن األهــداف الرئيســية للمشــروع 
تنــدرج فــي إطــار تمكيــن االفراد و منظمات  األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة ومنظمــات المجتمع المدني و المجموعات 
ــة  ــا الفني ــر  شــبكاتها و مهاراته ــر رســمية، و تطوي الغي
وقدراتهــا التنظيميــة ، حتــى تتمكــن مــن تمثيــل و دعم 
االشــخاص ذوي االعاقــة و جرحــى الحــرب. تعزيز قدرات 
منّظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومنظمــات المجتمع 
المدنــي، والمجموعــات الغيــر رســمية فــي ادارة عمليــة 
مــة  جمــع و نشــر المعلومــات المتعلقــة  بالخدمــات المقدَّ
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمصابيــن و تمكينهــم مــن 
االنخــراط والعمــل بشــكل ناشــط مــع الجهــات المعنيــة 

بتوفيــر الخدمــات األساســية لهــذه الفئــة.

دور و أهمية الشبكة العربية في هذا 
 المشروع :

 
تقــوم الشــبكة العربيــة بــدور مهــم فــي هــذا المشــروع 
ــخاص  ــوق األش ــر حق ــى نش ــط عل ــل فق ــي ال تعم فه
المتضرريــن  النازحيــن  صفــوف  بيــن  اإلعاقــة  ذوي 
و  الدفــاع  كيفيــة  حــول  تعليمهــم  و  تدريبهــم  بــل 
المناصــرة للحصــول علــى هــذه الحقــوق. باإلضافــة 
التقنــي  الدعــم  و  المباشــرة  المســاندة  توفيــر  الــى 
الالزميــن مــن خــالل دورات تدربيبــة تقــوم بتطبيقهــا 
علــى األرض مباشــرة«. و تســاعد الشــبكة العربيــة مــن 
ــة بمســاعدة هــذه  ــة و المحلي خــالل عالقاتهــا اإلقليمي
ــى اإلنتشــار بشــكل أوســع و أســرع و  ــات عل المجموع
توصيــل صوتهــم و مطالبهــم الــى كافئــة منظمــات 
المجتمــع المدنــي و الجمعيــات التــي تعمــل فــي تقديــم 
خدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة و المصابيــن.  إن 
شــبكة العالقــات التــي تمتلكهــا الشــبكة تخلــق فــرص 
المناصــرة لهــذه المجموعــات علــى الصعيــد المحلــي و 

ــي.  اإلقليم

نشاطات المشروع لسنة 2015:

ــات  ــب الفئ ــم تدري ــة حــول أإلعاقــة : ت ــات اولي - تدريب
علــى مفاهيــم اإلعاقــة ، أنــواع اإلعاقــة ، القوانيــن 
التــي تحمــي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ، مراحــل 

ــن.  المناصــرة و التمكي
- تدريــب مدربيــن : أســاليب و مفاهيــم و منهجيــات 
الضغــط ، أألســاليب المناســبة للتدريــب ، خصائــص و 
مســؤوليات المــدرب ، كيفيــة بناءخطــة جلســة تدريبيــة 

، و إدارتهــا .
- حلقــات توعيــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
: مــن خــالل تجــارب شــخصية مــع اإلعاقــة ، محاضــرة 
و قــراءة عامــة عــن اإلعاقــة و حــوار مفتــوح حــول 
ــم و  ــة دوره ــة و أهمي ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش حق

إندماجهــم فــي المجتمــع.
خاللهــا  مــن  تعمــل  مســاندة  و  تمكيــن  جلســات   -
الشــبكة علــى خلــق مجموعــات رســمية ذو هويــة و 
ــة اســتعمال  ــم حــول أهمي ــددة ، و تدريبه اهــداف مح
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي و كيفيــة توزيــع الخدمــات.
- مجموعــات الدعــم الذاتــي : و هــي مجموعــات دعــم 
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ــن الســوريين  ــن النازحي ــع م ــات المجتم و مســاندة لفئ
ــة بشــكل  ــن األشــخاص ذوي اإلعاق ــام و م بشــكل ع
خــاص للتكلــم حــول المشــاكل و الضغوطــات التــي 

ــن. ــع األخري ــا و مشــاركتها م يعانونه
- نشــر قصــص مــن الميــدان حــول تجــارب ألشــخاص 
ذوي إعاقــة مــن خــالل النشــرة اإلكترونيــة للشــبكة 

ــر الرابــط :  ــة عب العربي
http://enewsletter.annd.org/arabicItem.

44 =newsletterId &593 =php ? i temId

إنجازات المشروع :

لمجموعــات  الفرصــة  أعطــى  المشــروع  هــذا  •إن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن معرفة حقوقهــم وكيفية 
الحقــوق. هــذه  علــى  الحصــول  أجــل  مــن   الدفــاع 

علــى  الفئــات  هــذه  ســاعد  المشــروع  هــذا  •إن 
مشــاركة  و  فيهــا  وجــودوا  التــي  العزلــة  كســر 
الــى مســاعدتهم  تجاربهــم مــع األخريــن باإلضافــة 
بتغييــر نظرتهــم الــى الكثيــر مــن األمــور و العــودة 
المجتمــع. فــي  ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن   مجــددا« 

•القــدرة علــى إيصــال صوتهــم بطريقــة صحيحــة 
الخدمــات. أفضــل  علــى  بالحصــول  المطالبــة   و 

 •القــدرة علــى بنــاء سلســلة مــن العالقــات و الشــبكات 
مــع المنظمــات الدوليــة و المحليــة :

 شــراكة مــع Beyond حــول تعليــم األشــخاص ذوي 
Brail اإلعاقــة البصريــة كيفيــة إســتخدام ال

شــراكة مــع المنظمــة الدوليــة لإلعاقــة للحصــول علــى 
دعــم فيمــا يخــص توفيــر العصــا البيضــاء لألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة البصريــة.

•العمــل بإســتقاللية و ترويــج أفكارهــم مــن خــالل 
اســتعمال وســائل التواصــل اإلجتماعــي : كصفحــة » 

Facebookمجموعــة حــق » علــى ال

•اســتعداد المجموعــات فــي تطبيــق مــا تعلمــوه عنــد 
عودتهــم الــى بالدهــم .

بحقــوق  خاصــة  مناصــرة  رســائل  ترويــج  و  •خلــق 
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

 تحديات المشروع :

•مغــادرة عــدد كبيــر مــن المشــاركين فــي المجموعــات 
الرديئــة. المعيشــية  األوضــاع  بســبب  الخــارج   الــى 

•عــدم تغطيــة المشــروع و تلبيــة الحاجــات األساســية 
للنازحيــن الســوريين.

ــات و الوصــول  •الحــد مــن إنتقــال المجموعــات و الفئ
الــى  النازحيــن و ذلــك يعــود  أكبــر عــدد مــن  الــى 
ــة  ــم األوراق القانوني ــة و عــدم إمتالكه ــر األمني التدابي

و الثبوتيــة الالزمــة.

تقــوم  التــي  الخدمــات  و  المســاعدات  •تقليــص 
بتقديمهــا الجمعيــات الدوليــة و المحليــة ممــا يؤثــال 

األشــخاص. حيــاة  علــى  مباشــرة 

 الدروس المكتسبة:

ــا  ــاول موضــوع الحقــوق عندم ــى  تن ــدرة عل عــدم الق
ــة . ــر كافي ــات األساســية غي ــون الحاج تك

ــات و  ــن الفئ ــات بي ــر العالق ــة المســاعدة و تطوي أهمي
ــات. ــن مقدمــي الخدم بي

إســتقاللية األشــخاص فــي خلــق و تحضيــر للنشــاطات 
التــي يريــدون القيــام بهــا.

 االضافة النوعيه للشبكة:
 

•لقــد عمــل فريــق المشــروع منــذ البدايــة علــى ادمــاج 
ــة  ــا الشــبكة والمتعلق ــن به ــي تؤم ــم الت ــكار والقي االف
بمفاهيــم المســاءلة ودور المجتمــع المدنــي، باالضافــة 
ــق.  ــة كح ــوم الخدم ــط مفه ــة برب ــم المتعلق ــى القي ال
ــاركين  ــة المش ــق رؤي ــي تعمي ــق ف ــاهم الفري ــد س وق
وخطابهــم، وقــد ســاهمت الشــبكه فــي تفعيــل التبــادل 
ــي  ــتفيده ف ــات المس ــراد والمجمع ــن االف ــارك بي والتش

المشــروع. 

 الخطط المستقبلية:
 

باالضافــة الى اســتكمال البنية التنظيميــة للمجموعات، 
ســيعمل المشــروع فــي الفترة القادمــة على : 

1- زيادة انتشار المشروع وزيادة عدد المجموعات
بالمناطــق  الخــاص  الخدمــات  دليــل  2-اســتكمال 

نيــة  للبنا ا
قبــل  مــن  تنفيذهــا  و  مدافعــة  خطــط  3-تصميــم 

لمجموعــات ا
ــن المجموعــات واصحــاب القــرار  ــم حــوارات بي 4-تنظي

فــي المنظمــات مقدمــي الخدمــات 
5-تقديــم منــح ماليــة للمجموعــات بناء على المشــاريع 

التي ســقوم المجموعــات بتطويرها 

يمنكــم اإلطــالع علــى نشــاطات المشــروع و الصــور 
الخاصــة  بــه مــن خــالل صفحــة الشــبكة علــى ال 

 Facebook
أو مــن خــالل الصفحــة الخاصــة للشــبكة علــى الرابــط 

www.annd.org : التالــي
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 القسم الثامن:
األسبوع الدراسي الثالث حول سياسات 

التجارة واالستثمار في دول الجنوب

 السياق: 

 للعــام الثالــث علــى التوالــي، تنظــم شــبكة المنظمــات 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أســبوعًا دراســيًا حــول 
سياســات التجــارة واالســتثمار فــي دول الجنــوب. وتمثل 
هــدف هــذا األســبوع فــي إنشــاء مجموعــة عمــل قــادرة 
ــة فــي قطــاع  ــادرات اإلنمائي ــى المب ــى اإلشــراف عل عل
التجــارة واالســتثمار فــي المنطقــة العربيــة. وهــدف 
هــذا اللقــاء أيضــًا إلــى تعزيــز المدافعــة والمناصــرة 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مــا يتعلــق 
بالسياســات االقتصاديــة فــي المنطقــة مــن خــالل بنــاء 

القــدرات وزيــادة الوعــي بشــأن قضايــا ذات أولويــة.

 التقّدم في عام 2015: 

الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  نظمــت 
ــم  ــوب وشــبكة العال ــز الجن ــع مرك ــاون م ــة بالتع للتنمي
المبــادرات  حــول  الثالــث  الدراســي  األســبوع  الثالــث 
شــكلت  وقــد  العالمــي.  المســتوى  علــى  اإلنمائيــة 
للمجموعــة  المنظمــة  الســابقة  الدراســية  األســابيع 
المؤلفــة مــن 11 مشــاركاً من المنطقــة العربية، فرصة 
ــي  ــن رفيع ــع متخصصي ــوارات م ــات وح ــراء مناقش إلج
المســتوى حــول القضايــا المشــتركة ذات األولوية لدول 
الجنــوب فــي مجــال سياســات االقتصــاد الكلــي والتجارة 
واالســتثمار. وكان المشــاركون نشــطاء متخصصيــن 
ــرة  ــة والخب ــون بالمعرف ــة، يتمتع ــة العربي ــن المنطق م
فــي المواضيــع المذكــورة. وكانــت الجلســة األولــى مــن 
اليــوم األول، تمهيديــة، إذ قــّدم كل مشــترك نفســه 
والمنظمة/المنظمــات التــي ينتمــي إليهــا مــع رؤيتــه 
عــن كيفيــة مســاهمة هــذا األســبوع الدراســي فــي 
عملــه وعــن توقعاتــه مــن هــذا األســبوع. وتــم عــرض 
نبــذة تاريخيــة عــن األعــوام الثالثــة الماضيــة وعــن 
الطريقــة التــي ســاهم مــن خاللهــا األســبوع الدراســي 
المشــاركة.  المنظمــات  بيــن  التواصــل  تعزيــز  فــي 
وشــّدد الســيد عبــد الصمــد علــى أن الهــدف هــو إنشــاء 
تواصــل قــوي بيــن المشــاركين، مــن شــأنه أن يســاعد 
علــى دمــج الجهــود فــي مشــاريع العمــل المشــتركة 
الجنــوب  مركــز  رئيــس  نائــب  وعــّرف  المســتقبلية. 
المشــاركين علــى مركــز الجنــوب وواليتــه. وقــّدم د. 

ــوب،  ــر االقتصادييــن فــي مركــز الجن أكــوز يالمــاز، كبي
للمشــاركين لمحــة عامــة عــن الوضــع االقتصــادي منــذ 
األزمــة الماليــة. وخــالل عرضــه، بــدت عناصــر العالقــة 
بيــن الشــمال والجنــوب واضحــة وقــد انتقــد سياســات 
التقشــف وانتهــاكات مــوارد البلــدان الناميــة. وانتقــد د. 
أكــوز أيضــًا مؤسســات بريتــون وودز، وكانــت توقعــات 
األداء االقتصــادي العالمــي واضحــة فــي عرضــه حيــث 
أشــار أيضــًا إلــى معــدالت النمــو المحتملــة. وقــد قــدم 
العــرض المعلومــات العالميــة حــول االقتصــاد والتنميــة، 
الضروريــة لألســبوع الدراســي وســاهم فــي تحليــل 

ــة.    ــدان النامي ــا البل ــي تواجهه ــات الت التحدي

ــدة  ــات عدي ــدت اجتماع ــي، ُعق ــبوع الدراس ــالل األس خ
مــع المنظمــات القائمــة فــي جنيــف، بمــا فــي ذلــك 
اجتمــاع مــع قســم العولمــة ، هــدف إلــى تحليــل صيغــة 
التوصيــات  ومناقشــة  الحاليــة  االقتصاديــة  التنميــة 

ــة.  ــدان النامي للبل
المفوضيــة  مكتــب  مقــر  أيضــًا  المجموعــة  وزارت 
الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي جنيــف 
والتقــت الســيد فــرج فنيــش، رئيــس قســم الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا فــي المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان. وقــّدم الســيد فنيــش لمحــة عــن 
عمــل المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســانية فــي 
مســؤولون  قــّدم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المنطقــة. 
يمثلــون مكاتــب فلســطين واألردن ولبنــان لمحــة عــن 
ــا  ــة حــول قضاي ــك مناقشــة تفاعلي ــت ذل عملهــم؛ وتل
حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة حيــث عبــر المشــاركون 
عــن وجهــة نظرهــم ووجهــة نظــر منظماتهــم المتعلقة 

ــد. ــي كل بل ــان ف ــوق اإلنس ــع حق بوض
والتقــت مجموعــة األســبوع الدراســي ممثليــن عــن 
الدوليــة بشــأن أولويــة  شــبكة المعلومــات والعمــل 
الغــذاء، لمناقشــة دورهــم الناشــط فــي فريــق العمــل 
الحكومــي الدولــي مفتــوح العضوية المعني بالشــركات 
عبــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات   األعمــال، فــي  
مــا       يتعلــق بقــرار حقــوق اإلنســان. وكانــت شــبكة 
المعلومــات والعمــل الدوليــة بشــأن أولويــة الغــذاء، 
باعتبارهــا جــزءًا مــن تحالــف منظمات المجتمــع المدني، 
ــق  ــى لفري ناشــطة جــدًا خــالل مــداوالت الجلســة األول
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العمــل الحكومــي الدولــي مفتــوح العضويــة كمــا أنهــا 
نشــطت داخــل األمــم المتحــدة وخاجهــا علــى حد ســواء 
مــن خــالل إضافاتهــا البنــاءة للمضمــون والنقاشــات 
 ومــن خــالل تعزيــز االنتشــار خــارج األمــم المتحــدة.

 
 التقّدم نحو تحقيق األهداف:

 
الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  نظمــت 
للتنميــة دورة تقييــم خــالل األســبوع الدراســي ووزعــت 

ــا. ــم لملئه ــتمارات تقيي ــاركين اس ــى المش عل

عــن  أفــادوا  المشــاركين  أن  التقييمــات  وأظهــرت 
رضاهــم عــن مضمــون ونوعيــة مــا قدمــه المتحدثــون 
ــة وضــع  ــدة بشــأن عملي ــة جي وعــن اكتســابهم معرف
السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، تفيدهــم فــي 
عملهــم فــي منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة. 
إال أنهــم رأوا مشــكلة فــي إدارة الوقــت نظــرًا إلــى 
وأفــاد  الزمنــي.  اإلطــار  فــي  المضمــون  محدوديــة 
الجميــع بأنهــم ســيوصون اآلخريــن بشــدة بالمشــاركة 

ــي.  ــبوع الدراس ــي األس ف

ــن  ــوع م ــذا الن ــدف ه ــن ه ــك، يكم ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــاء تواصــل متيــن بيــن المشــاركين،  المشــاريع فــي بن
األمــر الــذي سيســاعد علــى توحيــد الجهود في مشــاريع 

العمــل المشــتركة فــي المســتقبل. وحتــى اآلن، عمــل 
الكثيــر مــن المشــاركين فــي األســبوع الدراســي مــع 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة  شــبكة المنظمــات 
مشــتركة. بحــث  أنشــطة  فــي  آخريــن   ومشــاركين 

 الصعوبات:  

فــي كل عــام، نواجــه صعوبــة أساســية فــي إيجــاد 
المختــارة،  المعاييــر  فيهــم  تتوافــر  جــدد  مرشــحين 
لتوســيع  الجهــود  مــن  المزيــد  بــذل  ذلــك  ويتطلــب 
االنتشــار وتعزيــز الدعايــة. وهــذا العــام، بــدأت شــبكة 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة اإلعالن عن 
األســبوع الدراســي قبــل 5 أشــهر مــن موعده، وأنشــأت 
صفحــة علــى الفيســبوك وعــززت الدعايــة مســتخدمًة 
المنظمــات  لشــبكة  اإلعالميــة  الوســائل  مختلــف 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة )الموقــع اإللكترونــي، 
االجتماعــي(. التواصــل  وســائل  اإلخباريــة،   النشــرة 

 الخطط لعام 2016:

يبقــى األســبوع الدراســي نشــاطًا أساســيًا فــي برامــج 
شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. 
وســيتم إيــالء المزيــد مــن االنتبــاه لمســألة إدارة الوقــت 
فــي ضــوء تجربــة هــذا العــام وســيتم متابعــة العمــل 
باســتراتيجية االنتشــار لضمــان العثــور علــى أفضــل 

ــحين.  المرش
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 القسم التاسع:
 حول آليات التواصل 

هــذا القســم يتضمــن اهــم المنجــزات والتحديــات التــي 
تقــوم بهــا الشــبكة فــي مجــال االعــالم والتواصــل 
خــالل عــام 2015. ويأتــي اهتمــام الشــبكة بموضــوع 
التواصــل كاســتجابة للحاجــة الملحــة للشــبكة لتطويــر 
االســتراتيجيات والوســائل التــي تســتخدمها ان علــى 
الصعيــد الداخلــي، مــن حيــث ادوات التنســيق مــا بيــن 
الجمعيــات االعضــاء والشــركاء فــي المشــاريع الجاريــة، 
او علــى الصعيــد الخارجــي مــن حيــث توســيع رقعــة 
االتصــال مــا بيــن الشــبكة وجمهورهــا فــي دول عملهــا 

وخارجهــا.

ويأتــي االهتمــام بوســائل واســاليب االتصــال واالعــالم 
لتتمكــن الشــبكة مــن مجــاراة التوســع الهائــل فــي 
عالــم المعلوماتيــة مــن ناحيــة التوفــر الســريع للمــوارد 
الرقميــة ووســائل  واالخبــار علــى وســائل االتصــال 
الــى  الوصــول  وامكانيــة  االجتماعــي  التواصــل 
والتفاعــل مــع جمهــور وشــركاء الشــبكة باســتخدام 

هــذه الوســائل.

وقــد بنــت الشــبكة عمليــات التواصــل الخاصــة بها حول 
المنصــات التــي تســتعملها الشــبكة لنشــر المعلومــات. 

هــذه المنصــات تتضمــن: 
للشــبكة  الرئيســي  الموقــع  االلكترونيــة:  المواقــع 
)www.annd.org( هــو المركــز الرئيســي للمــوارد الــذي 
يســتعمل لنشــر وتوثيــق المــواد واالبحــاث الصــادرة عن 
www.csrdar.( ــع ــبكة موق ــغل الش ــا تش ــبكة. كم الش
org( الــذي هــو مركــز المــوارد لمؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي المنطقــة العربيــة حــول ابحــاث التنميــة. 

النشرة الدورية: 
ــة  كمــا تســتمر الشــبكة فــي اصــدار النشــرة االلكتروني
الدوريــة التــي تحمــل اخبــار تنظيــم ومشــاركة الشــبكة 
الــى  باالضافــة  البــارزة،  المؤتمــرات  فــي  واعضائهــا 
 االبحــاث والبيانــات التــي تصــدر شــهريًا عــن فريــق 

عمل الشبكة.

التواصل االجتماعي:
ال زالــت الشــبكة فــي عــام 2015 تتصــل مــع جمهورهــا 
مــن خــالل منصــات التواصــل االجتماعــي التــي تلعــب 
دورًا بــارزًا فــي توســيع رقعــة جمهــور الشــبكة. كمــا 
تلعــب هــذه المنصــات دورًا مهمــًا في مواكبــة ديناميات 
ــل  ــات التواص ــي. منص ــال الرقم ــريع لالتص ــر الس التغي



مسودة التقرير السنوي 2015 

25
ولينكــدإن  يوتيــوب  تويتــر،  كفيســبوك،  االجتماعــي 
واحــداث  مؤتمــرات  تغطيــة  فــي  هامــًا  دورًا  اعبــت 
ــا فــي حمــالت المناصــرة والتشــبيك مــن  الشــبكة، كم

ــات.  ــورات والبيان ــالل المنش خ

 المنجزات:

 المواقع االلكترونية والنشرة الدورية:
 

خــالل عــام 2015، تمكنــت الشــبكة مــن اعادة تشــغيل 
موقــع )csrdar.org( مــع المــواد التــي يحتويهــا. ال يــزال 
ــاركة  ــدل المش ــادة مع ــى زي ــل عل ــبكة يعم ــق الش فري

مــن اعضــاء الموقــع لنشــر المــواد بصــورة دوريــة.
ــم  ــر تصمي ــم تغيي ــع )annd.org( ت ــا بالنســبة لموق ام
ــاء  ــم إنش ــد ت ــام 2015. وق ــي ع ــه ف ــع وتفاعل الموق
تــم  مختلفــة.  ألســباب  للموقــع  الجديــد  التصميــم 
تجديــد هيــكل الموقــع لضمــان ســهولة الوصــول إلــى 
ــة  ــة المســائل التقني ــم إزال ــة للشــبكة. ت المــواد البحثي
التــي واجهــت الموقــع القديــم مثــل تعطــل الموقــع 
ــم  ــات. وت ــى المعلوم ــق الوصــول إل ــي يعي ــل الت والخل
ــوى االعالمــي  ــم للمحت تســليط الضــوء ورفــع التصمي
التفاعليــة(  واألقــراص  الفيديــو  وأشــرطة  )الصــور 
بمــا  بهــم  الخاصــة  واإلعالميــة  الجماليــة  للقيمــة 
ــداث  ــة أح ــو لتغطي ــرض الفيدي ــة مع ــك إضاف ــي ذل ف
اإلعالميــة.  الفيديــو  أشــرطة  عــن  فضــال  الشــبكة، 
ــط  ــز الرواب ــى تعزي ــت قســم التواصــل أيضــا عل وعمل
بيــن الموقــع وغيرهــا مــن المنابــر االلكترونيــة كمنابــر 
للمحتــوى.  أســهل  لتبــادل  االجتماعيــة،   اإلعــالم 

 النشرة الدورية: 
وقــد تــم تحســين النشــرة بصريــا وتقنيــاً. تــم تجديــد 
نظــام إدارة المحتــوى )CMS( وجعــل االتصال بمنصات 
وســائل اإلعــالم االجتماعيــة أكثــر ســهولة وعضويــة. 
وعملــت أيضــا علــى تعزيــز مشــاركة أعضــاء وشــركاء 

الشــبكة فــي كتابــة النشــرة الدوريــة.
الشــبكة  منشــورات  علــى  ايضــًا  العمــل  تــم  وقــد 
معاييــر  رفــع  علــى  العمــل  تــم   .2015 عــام  فــي 
البصريــة.  والجاذبيــة  الوضــوح  لضمــان  التصميــم 
الموقــع  علــى  المداخــل  تحســين  تــم  كمــا 
المــواد. لمختلــف  اوضــح  لتصنيــف   االلكترونــي 

 
 التواصل االجتماعي: 

ــدا مــن  ــة مزي وقــد اتخــذت وســائل االعــالم االجتماعي
االهتمــام مــن تقنيــات نشــر الشــبكة فــي عــام 2015. 
وقــد أصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن الموقــع اإللكترونــي 
إدخــال  عــن  فضــال  اإلخباريــة.  والنشــرة  للشــبكة 

تحســينات علــى كل منصــة علــى حــدة.

 فيسبوك:  
النشــر علــى  انــواع  وتيــرة وتوقيــت مختلــف  تعزيــز 

أســاس كل حالــة علــى حــدة.
العمــل علــى تعزيــز المعاييــر التصميميــة للنشــر علــى 

فيســبوك.

 تويتر: 
ــرات  ــن المؤتم ــر م ــر تويت ــة عب ــة الحي ــين التغطي تحس

والمناســبات.
      - مشــاركة األعضــاء والشــركاء والجهــات المانحــة 
 )sharing( المشــاركة   )tagging( الوســم  مــن خــالل 

ــة للفيســبوك. ــن حســابات مختلف م

وقــد تــم ذلــك باإلضافــة إلــى العمــل علــى تطويــر 
اســتخدام  حيــث  مــن  الداخلــي  االتصــال  وســائل 
 Google( ــل التشــاركي ــي العم ــددة ف الوســائط المتع
لتعزيــز   )groups, Google Docs, Web seminars

تدفــق المعلومــات داخــل الشــبكة.

عملــت الشــبكة خــالل 2015 أيضــا علــى تصميــم 
وضــوح  لزيــادة   )animated( متحركــة  فيديوهــات 
رســائلها فــي األدوات الســمعية والبصريــة. تــم العمــل 
علــى شــريط فيديــو عــن البنــك األوروبــي إلعــادة 
اإلعمــار والتنميــة بالتعــاون مــع BankWatch. ويمكــن 

ــا: ــه هن ــور علي العث
 

http://www.annd.org/arabic/video.
php#sthash.BYKgmzZR.jPB5dPlc.dpbs

 الخطوات القادمة لعام 2016:

•العمــل علــى محتــوى اعالمــي لشــرح محتــوى التقاريــر 
بيانيــة، حمــالت  ) رســومات  الشــبكة  الصــادرة عــن 

ــة( توعي
•اســتمرار العمــل علــى شــكل وتســهيل تصفــح الموقــع 

االلكتروني للشــبكة
•العمــل علــى تحســين تغطيــة نشــاطات الشــبكة فــي 

االعــالم المرئــي والمكتــوب 
•العمــل علــى تحفيــز الشــركاء لتفعيــل المشــاركة فــي 

CSRDAR موقــع
 )microsites( رديفــة  مواقــع  انشــاء  علــى  •العمــل 
تحــت مظلــة موقــع الشــبكة لبعــض البرامــج الجديــدة
االعضــاء  مشــاركة  زيــادة  علــى  العمــل  •متابعــة 
والشــركاء فــي المواقــع االلكترونيــة والنشــرات الدوريــة
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منشورات 2٠15

٢٠١٥

ما بعد 2015فهم المساءلة
إعادة النظر في نموذج التنمية

المراجعة الدولية الشاملة
لبنان 2015  المراجعة الدورية الشاملة والمجتمع

 المدني: تجميع من افضل الممارسات
في العالم العربي
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 االتحاد االوروبي والطاقة
في العالم العربي

 التضامن الشعبي في العالم العربي:
من عصر النهضة الى الربيع العربي

April 2016

Where the grass is less 
green
Public funding for energy in the European Neighbourhood Policy
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االيرادات الشرح

71,989 النتائج المدورة من السنوات السابقة
من الداعمين

149,554  منظمة المجتمع المنفتح
101,274 بنك وتش
81,238 المنظمة الدولية للمعوقين
25,969 سوليدار
24,179 سيفيكوس
30,110 كريشتن ايد
76,844 داياكونيا
40,500 أي أم - سويدش
62,983 منظمة ايبون الدولية
13,136 المركز الوطني للتعاون من أجل التنمية
18,718 المجلس الوطني للمنظمات التطوعية
9,929  اوكسفام
2,010 معهد جنيف لحقوق االنسان
1,742 فريدريش ايبرت

800 اشتراكات االعضاء

36,016 مداخيل أخرى

746,991 المجموع

المصاريف الشرح
117,152 المصاريف االدارية
52,768 التشبيك
37,883 المعلوماتية واالتصال

553,768 برامج ونشاطات عام 2015
2,282 التضامن

763,853 المجموع

-16,862 الرصيد

التقرير المالي
المشروع: كل المشاريع

العملة: دوالر أميركي
التاريخ: 2015/12/31


