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من نحن؟
الرسالة:
•شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة شــبكة مدنيــة دميقراطيــة مســتقلة تأسســت عــام  1997بهــدف تقويــة املجتمــع املــدين ومتكينــه وتعزيــز
قيــم الدميقراطيــة واح ـرام حقــوق اإلنســان والتنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة ،مبــا ينســجم مــع الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان وحريــة الفــرد
وكرامتــه واح ـرام التعدديــة والتوزيــع العــادل للــروة واملحافظــة عــى ال ـراث الحضــاري والثقــايف يف املنطقــة وتحقيــق األولويــات التنمويــة للمجتمعــات
املحليــة» .وتتكــون الشــبكة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و  23منظمــة غــر حكوميــة تعمــل يف  12دولــة عربيــة .وينتظــم عمــل الشــبكة وفــق ثالثــة محــاور
رئيســية وهــي:
•دعم قدرات ودور منظامت املجتمع املدين يف عمليات املدافعة والضغط يف مجال صناعة السياسة االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية،
•تعزيز املساحات املتاحة ملشاركة منظامت املجتمع املدين يف صناعة السياسات االقتصادية واالجتامعية ،عىل املستويات الوطنية واالقليمية والدولية،
•تعزيز وتطوير املواد املعرفية املتاحة يف املنطقة العربية واملتعلقة بدور املجتمع املدين.

التوجهات البرامجية:
وتركــز برامــج الشــبكة عــى الضغــط واملدافعــة يف املجــاالت املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة يف املنطقــة العربيــة .وتعمــل الشــبكة يف ثالثــة مجــاالت
اساســية:
•السياسات التنموية يف املنطقة العربية،
•االصالحات االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة ودور املنظامت الدولية واالقليمية يف هذا املجال،
•السياسات االقتصادية والتجارية واثارها االقتصادية واالجتامعية.
أمــا عــى املســتوى االفقــي ،فتتنــاول الشــبكة قضايــا األمــن والســلم يف املنطقــة العربيــة ،وتعمــل الشــبكة عــى الضغــط باتجــاه اصالحــات اقتصاديــة واجتامعيــة
فاعليــة مبنيــة عــى مفاهيــم التنميــة املســتدامة ،العدالــة الجندريــة ،واملقاربــات الحقوقيــة.

الديمقراطية
حقوق اإلنسان
التنمية البشرية
المستدامة
المبادئ الحاكمة
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القسم األول :خلفية عامة
 .١السياق
تــأىت اســراتيجية ( )2023 -2020لشــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة
(الشــبكة) ىف ظــل أوضــاع قلقــة وغــر مســتقرة يف كامــل املنطقــة منــذ انــدالع
الربيــع العــريب .وتتواصــل هــذه االسـراتيجية مــع اسـراتيجيات الشــبكة الســابقة
والتــي ســعت مــن خاللهــا إىل االســتجابة والتفاعــل مــع متغ ـرات الواقــع ومــا
يفرضــه مــن تحديــات ســواء فيــا يتعلــق بالتحــول الدميقراطــي أو عــى صعيــد
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة لبلــدان املنطقــة .ففــي اســراتيجية -2013
 2015والتــي تــم إعدادهــا إبــان زخــم الربيــع العــريب ومراحلــه األوىل كانــت
اللغــة متفائلــة بعــض الــيء ،وكانــت محكومــة بفرضيــة االنتقــال الدميقراطــي
ومتطلباتــه .ولكــن هــذه اللغــة اختلفــت يف اسـراتيجية  ،2018-2016فلــم تكــن
بنفــس القــدر مــن التفــاؤل حيــث أشــارت إىل صعوبــات وتحديــات التحــول
الدميقراطــي بعــد ســقوط عــدد مــن األنظمــة القمعيــة بوقــت قصــر ،فقــد
انتكســت األوضــاع يف مــر بالعــودة إىل الحكــم العســكري ،وهــوت ســوريا يف
حــرب أهليــة يف ظــل تدخــات خارجيــة مــن أطـراف عــدة ،وأضحــت الدولــة يف
اليمــن وليبيــا دولــة فاشــلة مــع تفــي العنــف والكــوارث اإلنســانية ،ومل يكــن
هنــاك ســوى تونــس حيــث ميكــن إدعــاء النجــاح النســبي يف مســار االنتقــال
نحــو الدميقراطيــة .وأق ـ ّرت االس ـراتيجية ،بشــكل عــام ،بــأن متطلبــات تفعيــل
الدميقراطيــة إ ّمــا هشــة أو غــر موجــودة.
وال شــك أن التطــورات الالحقــة هــي امتــدادات ألوضــاع ترتاجــع فيهــا املــؤرشات
التنمويــة ومــؤرشات حقــوق اإلنســان ،والتدهــور اإلنســاين يف بعض الدول بســبب
النزاعــات والحــروب .فاألوضــاع ســاءت بشــكل درامــي يف اليمــن ،ومســتقبل
ســوريا وليبيــا مــازال غامئــا ،ومازالــت الحقــوق والحريــات يف مــر مرتديــة،
وحتــى األوضــاع يف تونــس تواجــه صعوبــات سياســية واجتامعيــة .كــا أن تــردي
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة يف بلــدان أخــرى أدى إىل حــراك جامهــري
كــا هــو الحــال يف األردن واملغــرب ،ويشــهد الجزائــر والســودان تحــوالت كــرى
وميـران مبرحلــة حرجــة مــن أجــل االنتقــال الدميقراطــي .وبالتــايل فرغــم تشــابه
جــذور املشــكالت يف املنطقــة بشــكل عــام ،إال أن لــكل بلــد خصوصيتــه مــن
حيــث املشــكالت التــي يواجههــا وتداعيتهــا ،فثمــة بلــدان متزقهــا الرصاعــات
والحــروب ،وأخــرى تعــاين مــن انتكاســات يف الحقــوق والحريــات ،وثالثــة تشــهد
انتفاضــات ورفــض شــعبي لنظــم الحكــم والسياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة
ونضــاالت متواصلــة مــن أجــل االنتقــال الدميقراطــي ،ورابعــة مصابــة بحالــة مــن
الركــود الســيايس واالجتامعــي ،وحتــى البلــدان التــي شــهدت تقدمــا يف مرحلــة
مــا بعــد الربيــع العــريب ،وتحديــدا تونــس ،مثــة مــؤرشات عــى تراجعــات ،خاصــة
عــى الصعيــد االقتصادي-االجتامعــي ،تســرعي االنتبــاه.
وقــد أولــت الشــبكة خــال الســنوات املاضيــة ،مــن خــال األعضــاء والــركاء
والخــراء ،اهتاممــا كبــرا بتحليــل الســياق ومواكبــة التغــرات .ومــن جملــة
الفعاليــات التــي نظمتهــا الشــبكة مؤخــرا ،ميكــن اســتخالص بعــض جوانــب
الســياق الحــايل:

•أالزالــت مشــكلة املجتمعــات العربيــة تتمثــل يف ظاهــريت الالمســاواة
ومتركــز رأس املــال مــن ناحيــة ،وهيمنــة االســتبداد مــن ناحيــة أخــرى .مــع
التأكيــد عــى أن مشــكالت املنطقــة ليســت منفصلــة عــن النظــام العاملــي
الــذى يتســم بــدوره بهيمنــة رأس املــال املــايل ،وتغليــب مصالــح الــركات
عــى حســاب مصالــح الشــعوب ،وتنامــي دور املؤسســات املاليــة الدوليــة
واإلقليميــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن خصخصــة التنميــة وتفريــغ املســارات
التنمويــة مــن املضمــون االجتامعــي.
•الصعــود املتواتــر لليمــن املتطــرف ،واألصوليــات الدينيــة والسياســية،
وســيادة النزعــة الشــعبوية ،وتفاقــم النزاعــات املســلحة ،وتفــي خطابــات
الكراهيــة.
•التحــوالت يف النظــام العاملــي والتــي تفاقــم مــن الرصاعــات واألزمــات مــع
الصعــود امللحــوظ لالعبــن جــدد (روســيا والصــن) ،وتنامــي الــدور الــريك
واإليــراين والخليجــي ،مــا أدى إىل نشــوب نزعــات مــن أجــل الهيمنــة،
واشــتعال الحــروب التجاريــة ،وظهــور حالــة اســتقطاب خطــر يف املنطقــة
العربيــة.
•الرتاجــع املتواصــل ملــؤرشات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف معظــم
بلــدان املنطقــة نتيجــة انحســار وزن حقــوق اإلنســان يف العالقــات الدوليــة
والتقليــص املتعمــد مليزانيــة األمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان.
وهــو مــا أدى إىل خلــق بيئــة مؤاتيــة لتنامــي أمنــاط الحكــم االســتبدادي،
بشــكل متواتــر ،ومــن ثــم تقليــص فــرص املشــاركة واملســاءلة ،وتراجــع
الحريــات ،وتــردى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة.
• تقلــص بيئــة املجتمــع املــدين يف معظــم البلــدان العربيــة وتقويــض الكثــر
مــن الكيانــات التــي لعبــت أدوارا رياديــة خــال العقديــن املاضيــن .وتــأىت
هــذه الهجمــة عــى الفضــاء املــدين يف بعــض البلــدان مصحوبــة بانتهــاكات
عديــدة تســتهدف تهميــش املجتمــع املــدين وإقصائــه ،والتعــدي الســافر
عــى النشــطاء واملدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان.
•تفاقــم ظواهــر مل تعهدهــا بلــدان املنطقــة مبثــل هــذه القــدر مــن القســوة
واالتســاع وىف مقدمتهــا الكــوارث واملــآيس اإلنســانية الناجمــة عــن النزاعــات
والحــروب وتــردى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة.
•االحتــال اإلرسائيــي املســتمر لــأرايض الفلســطينية واالختــال يف موازيــن
القــوى مــا يعيــق املســارات السياســية ويخفــف مــن إمكانيــة الوصــول
اىل الحلــول.
•حركــة اللجــوء والنــزوح نتيجــة النزاعــات والرصاعــات املســلحة حيــث ان
املنطقــة أصبحــت تحتــوي اكــر مــن نصــف املهاجريــن يف العــامل.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه األوضــاع مل متنــع القــوى املدينــة مــن مواصلــة الجهــود يف
ظــل ظــروف صعبــة مــن أجــل املطالبــة بالدميقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة .كــا
أن أصــوات الشــباب وجــدت يف وســائل التواصــل متنفســا لتعلــن رفضهــا ونقدهــا
لكافــة أشــكال االســتبداد والظلــم االجتامعــي وإبــداء الــرأي وكــذا التضامــن يف
العديــد مــن القضايــا االجتامعيــة والحقوقيــة .وهــذه املنحــى اإليجــايب وإن كان
يفتقــر إىل التنظيــم والتأطــر املؤســي ،إال أنــه يعطــى مــؤرشات قويــة عــى أن
إســتمرار األوضــاع عــى هــذه الشــاكلة مل يعيــد ممكنــا ،فاملنطقــة غــر مســتقرة،
والرغبــة يف التغيــر واملطالبــة بالحقــوق والحريــات تــزداد بشــكل متواتــر.
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 .2مهام الشبكة
عــى مــدى عقديــن مــن الزمــان اســتطاعت الشــبكة أن تعــزز وجودهــا عــى
الســاحة اإلقليميــة والدوليــة ،وتحتــل موقعــا رياديــا يف مجــال الدفــاع عــن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة .ووفــق معظــم التقديــرات فــإن الشــبكة
تشــكل قيمــة مضافــة عــى أكــر مــن مســتوى ،فمــن ناحيــة أوىل متيّــزت
الشــبكة بالتصــدي لقضايــا هامــة وغــر تقليلديــة ىف مجــال الحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة والعدالــة االجتامعيــة بشــكل عــام ،وعــى وجــه الخصــوص تلــك
املتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة والعالقــة بــن الشــال والجنوب؛
ومــن ناحيــة ثانيــة اســتطاعت الشــبكة تطويــر شــبكة مــن العالقــات الدوليــة
مــن خــال التنســيق والعمــل املشــرك وأنشــطة املنــارصة ،وهكــذا فقــد متكنــت
مــن مــد جســور تواصــل فيــا بــن منظــات املجتمــع املــدين يف البلــدان
العربيــة وأط ـراف دوليــة وعــامل ثالثيــة؛ ومــن ناحيــة ثالثــة ،تشــكل منتجــات
الشــبكة عــى املســتوى املعــريف قيمــة مضافــة للمعنيــن بالعدالــة االجتامعيــة
وقضايــا التنميــة حيــث تواكــب ،مــن خــال الرصــد والحــوارات والعمــل البحثي،
تأث ـرات السياســات املتبعــة عــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ملواطنــي
البلــدان العربيــة.

وىف ســبيل تحقيــق أهدافهــا اعتمــدت الشــبكة منهجيــة عمــل ترتكــز عــى
مجموعــة مــن اآلليــات يــأيت يف مقدمتهــا املنــارصة بهــدف التأثــر يف السياســات
االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي ومــن ثــم الوطنــي.
ويدعــم هــذا الــدور الرئيــي دوران آخ ـران وهــا :إنتــاج املعرفــة مــن خــال
الرصــد والبحــوث والفعاليــات الفكريــة ومنصــات الحــوار ،وتطويــر القــدرات
مــن خــال التدريــب والتواصــل والتفاعــل امليــداين.
وتحــرص الشــبكة يف هــذا الســياق عــى تفعيــل مشــاركة األعضــاء والــركاء
عــى مســتوى اتخــاذ القـرار مــن خــال املكتــب التنســيقي والجمعيــة العموميــة
للشــبكة ولقــاءات الخــراء ،ولكــن كذلــك مــن خــال املشــاركة يف األنشــطة
التــي يتــم تنظيمهــا يف إطــار برامــج الشــبكة .ويســهم بعــض األعضــاء مبــارشة
يف عمليــات إنتــاج املعرفــة ومراجعــة املنتجــات املعرفيــة ،وىف أنشــطة بنــاء
القــدرات ،وأوال وقبــل كل يف املهمــة الرئيســية للشــبكة يف مجــال املنــارصة.

وبشــكل عــام ارتكــزت االســراتيجيات الســابقة عــى ثالثــة مبــادىء حاكمــة
تشــكل األطــر املرجعيــة ،وثــاث مجــاالت عمــل أساســية تشــكل األطــر العمليــة
للربامــج واملشــاريع .فمــن ناحيــة أوىل ،اعتمــدت الشــبكة مبــادئ الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان ،والتنميــة املســتدامة كمبــادئ حاكمــة وأطــر مرجعيــة،
ومــن ناحيــة ثانيــة ،إرتكــزت برامــج ومشــاريع الشــبكة يف مجــال املنــارصة
وتطويــر القــدرات وانتــاج املعرفــة عــى ثالثــة مجــاالت عمــل أساســية وهــي:
السياســات االقتصاديــة والتنمويــة ،وسياســات التحريــر االقتصــادي والتجــاري
وآثارهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة ،وأجنــدات اإلصــاح االجتامعــي واالقتصــادي
ودور املنظــات الدوليــة واإلقليميــة .ويشــمل ذلــك االتفاقيــات التجاريــة بــن
الشــال والجنــوب ،وسياســات االتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة األمريكيــة
تجــاه بلــدان املنطقــة ،وسياســات البنــك وصنــدوق النقــد الدوليــن .وقــد
أخــذت الشــبكة عــى عاتقهــا مهمــة طموحــة وهــي تقديــم منــوذج تنمــوي
بديــل وتعزيــز قــدرات املجتمــع املــدين والفاعلــن التنمويــن مــن أجــل تحقيــق
هــذا الهــدف الرئيــس.
وىف هــذا الســياق تع ـ ّددت وتن ّوعــت اهتاممــات وأنشــطة وتد ّخــات الشــبكة
عــى املســتويات الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة .فقــد أولــت الشــبكة اهتاممــا
كبــرا باملســارات التنمويــة الدوليــة ،فســاهمت يف دعــم قــدرات منظــات
املجتمــع املــدين وتنســيق الجهــود مــن أجــل االنخـراط يف أهــداف األلفيــة ومــن
بعدهــا أهــداف التنميــة املســتدامة (أجنــدة  ،)2030ومســار فعالية املســاعدات
والتــي تواصلــت تحــت مســمى فعاليــة التنميــة .وفضــا عــن ذلــك نشــطت
الشــبكة بالتعــاون مــع أعضائهــا يف التفاعــل مــع اآلليــات الدوليــة وخاصــة
آليــات األمــم املتحــدة واملراجعــة الدوريــة الشــاملة عــى وجــه الخصــوص
( .)UPRكــا أولــت اهتاممــا باآلليــات اإلقليميــة ســواء ذات الصلــة بجامعــة
الــدول العربيــة ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا
(اإلســكوا).
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 .3القضايا والموضوعات

ج .أدوار الفاعلين التنمويين

يف ضــوء اس ـراتيجية  2018-2016بلــورت الشــبكة اتجاهــات التدخــل يف ثالثــة
قضايــا كــرى رئيســية يتضمــن كل منهــا موضوعــات محــددة ترتكــز يف مجملهــا
عــى رضورات إصــاح املســارات التنمويــة يف مجــال السياســات التنمويــة،
وعقلنــة وتفعيــل أدوار الفاعلــن التنمويــن .وهــذه القضايــا واملوضوعــات هــي:

إىل جانــب العالقــات والسياســات ركّــزت الشــبكة عــى أدوار الفاعلــن التنمويــن
ممثلــة يف األطــراف الحكوميــة وغــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص يف مجــال
اتخــاذ القـرارات وصنــع السياســات ذات الصلــة بالتنميــة والحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة .وىف هــذا الصــدد جــاء اهتــام الشــبكة بقضايــا الدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد واملشــاركة .ففــي غيــاب هــذه املعايــر
الحاكمــة ،يشــهد الواقــع العــريب اختــاالت عميقــة يف املســارات التنمويــة بســبب
احتــكار عمليــات اتخــاذ القـرار ،واقصــاء الفاعلــن التنمويــن مــن املجتمــع املــدين
مبعنــاه الواســع عــن مواقــع صنــع القــرار وخاصــة املنظــات غــر الحكوميــة
والنقابــات وممثــي الحــركات االجتامعيــة واألحــزاب السياســية .وعليــه فقــد
وضعــت الشــبكة عــى رأس أولوياتهــا متكــن الفاعلــن التنمويني واإلســهام يف خلق
بيئــة ممكّنــة للمشــاركة والحــوار والتأثــر يف الق ـرارات والسياســات التنمويــة.

أ .سياسات االقتصاد الكلي

يف هــذا الصــدد ،أولــت الشــبكة اهتاممــا بسياســات التجــارة واالســتثامر ثنائيــة
ومتعــددة األطـراف .وجــاء اهتــام الشــبكة بهــذا املوضــوع متســقا مــع رؤيتهــا
لألثــار الســلبية للتوجهــات الليرباليــة التــي تخضــع لهــا هــذه السياســات .فقــد
أثبتــت هــذه التوجهــات عــى مــدار عقــود مــن الزمــان تعارضهــا الواضــح مــع
حــق الشــعوب يف التنميــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة لألفــراد ،فقــد
ارتبطــت هــذه التوجهــات بسياســات لالفقــار والتهميــش بــدال مــن أن تســهم
يف تعزيــز السياســات التنمويــة ،حيــث أنهــا تصــب يف صالــح الــركات الكــرى،
ورأس املــال املــايل ،والنخــب املســتفيدة بحكــم متلكهــا مواقــع صنــع القــرار.
وباملثــل فــإن موضــوع السياســات املاليــة حظيــت كذلــك باهتــام الشــبكة
خــال املرحلــة املاضيــة وتشــمل املســاعدات والديــون ،وقــد انخرطــت الشــبكة
يف الجهــود الدوليــة واملحليــة الهادفــة إىل تحقيــق فعاليــة املســاعدات مــن أجــل
التنميــة ،ومواجهــة اآلثــار الســلبية للديــون عــى مقــدرات الشــعوب وحقهــا يف
التنميــة.
ب .سياسات التوزيع

وعــى املســتويات املحليــة ركــزت الشــبكة عــى موضوعــات حاكمــة لسياســات
التوزيــع يف عالقتهــا بالتنميــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطنــن،
وهــى :النظــم الرضيبيــة ،وسياســات الحاميــة االجتامعيــة ،واالقتصــاد غــر املنظم.
ففيــا يخــص النظــم الرضيبيــة تنطلــق الشــبكة مــن رضورة تصحيــح االختــاالت
التــي تعانيهــا هــذه النظــم ج ـراء اتبــاع سياســات رضيبيــة ال تخــدم املصالــح
التنمويــة وتفــرض األعبــاء عــى جمهــور املواطنــن لصالــح النخــب وأصحــاب
رؤوس األمــوال ،وبالتــايل فهــي تؤثــر ســلبا عــى فــرص التنميــة وتحــرم املواطنــن
مــن الحقــوق والخدمــات التــي مــن املفــرض تكــون النظــم الرضيبيــة أداة الــدول
مــن أجــل الوفــاء بهــا .ومــن ثــم فقــد وضعــت الشــبكة هــدف تحقيــق العدالــة
الرضيبيــة ضمــن أولوياتهــا .ويرتبــط بذلــك اهتــام الشــبكة بسياســات الحاميــة
االجتامعيــة ،وتحــدد الشــبكة الخلــل يف هــذا الصــدد يف إخفــاق معظــم الــدول
يف االلت ـزام مبتطلبــات الحاميــة االجتامعيــة ســواء مــن حيــث املــوارد املخصصــة
لذلــك ،أو فعاليــة املؤسســات املعنيــة وإل ـزام القطــاع الخــاص بالوفــاء بحقــوق
العــال والعامــات يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة ،فضــا عــن غيــاب آليــات
واضحــة ملشــاركة أصحــاب الحقــوق ،وضعــف القــدرة عــى املســاءلة والشــفافية.
وىف الســياقات املحليــة كذلــك ،أولــت الشــبكة اهتاممــا باالقتصــاد غــر املنظــم
والــذي بــات يشــكل قطاعــا آخــذ يف االتســاع بــدون حقــوق وضامنــات قانونيــة
ومؤسســية للعاملــن والعامــات فيــه .ويتناســب اتســاع نطــاق هــذه االقتصــاد
غــر املنظــم والهامــي يف أغلــب صــوره طرديا مــع الخلــل يف السياســات التنموية
وسياســات التوزيــع واإلفقــار املتزايــد لرشائــح اجتامعيــة متعــددة.

سياسات االقتصاد الكلي
(سياسات التجارة
واالستثمار ،السياسات
المالية والنقدية)

سياسات اعادة التوزيع
(سياسات الحماية
االجتماعية ،السياست
الضريبية)

النموذج
التنموي
البديل
أدوار الفاعلين التنمويين
(الدولة ،القطاع الخاص،
المجتمع المدني،
المؤسسات الدولية)

قضايا بينية:
 الحروب والنزاعاتالثقافةالحوكمةالعدالة الجندرية-العدالة المناخية

القضايا والموضوعات
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 -4التحديات
يف ظـ ّـل هــذا الواقــع املع ّقــد ومــع دخــول املنطقــة يف حالــة مــن عــدم االســتقرار
بســبب الحــروب والن ـزاع وتقليــص مســاحات الفعــل الســيايس واالجتامعــي يف
معظــم البلــدان ،فــإن عمــل الشــبكة يواجــه بعــدد مــن التحديــات واملعوقــات
الذاتيــة واملوضوعيــة .وميكــن إجــال أهمهــا فيــا يــي:
أ .على المستويات الوطنية:

يعتمــد وجــود الشــبكة وتنفيــذ أهدافهــا عــى مشــاركات ومبــادرات املنظــات
األعضــاء ،وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالعمــل عــى املســتويات الوطنيــة
واملحليــة ،ولكــن مــع اتســاع نطــاق التقييــد الســيايس والقانــوين عــى املنظــات
املدنيــة يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة ،تراجعــت فــرص العمــل عىل املســتويات
املحليــة ،فضــا عــن التأثــر الســلبي عــى فــرص التنســيق والتفاعــل إقليميــا
ودوليــا .ويرتبــط بذلــك تراجــع مســتويات الدعــم املقــدم ملنظــات املجتمــع
املــدين الحقوقيــة والتنمويــة إمــا بســبب القيــود املفروضــة عــى حــق املنظــات
يف تلقــي الدعــم وتنميــة مواردهــا ،أو بســبب أن جانــب كبــر مــن الدعــم تــم
توجيهــه نحــو املجــاالت اإلنســانية نتيجــة الحــروب والنزاعــات التــي تجتــاح
املنطقــة .وتشــكّل هــذه الوضعيــة أحــد أهــم املعوقــات والتحديــات التــي
تواجههــا الشــبكة واملنظــات األعضــاء يف مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــريب.
ب .على المستوى اإلقليمي:

تتســم املرحلــة الحاليــة بأوضــاع غــر مســبوقة عــى املســتوى اإلقليمــي،
فثمــة بلــدان غارقــة يف الحــروب والنزاعــات ،وأخــرى رهينــة تحالفــات خارجيــة
وتســتنفد طاقاتهــا ومواردهــا لخدمــة عمليــات توجيــه وإدارة الــراع مــن
الخــارج ،ودوال أخــرى تقــي نفســها عــن األوضــاع اإلقليميــة .ومثــة تراجــع
ملحــوظ يف دور الكيانــات اإلقليميــة واملناطقيــة وأهمهــا دور جامعــة الــدول
العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي .ومــن ثــم فــإن الرهانــات املحــدودة عــى
االســتفادة مــن الكيانــات واآلليــات اإلقليميــة باتــت ترتاجــع.
ت .على المستوى الدولي:

عــى الرغــم مــن تبنــي املجتمــع الــدويل ألهــداف ومســارات تنمويــة تشــارك
الشــبكة يف معظمهــا ،إال أن الواقــع الســيايس يســر يف اتجاهــات معاكســة ســواء
مــن خــال السياســات االقتصاديــة واملاليــة ،أو مــن خــال شــبكات التفاعــل
العســكرية واألمنيــة .وقــد ظهــرت هــذا التحديــات جليــة مــع األلفيــة الجديــدة
وتراجــع الزخــم التنمــوي الــذي شــهده عقــد التســعينيات مــن القــرن املــايض،
فالعالقــات واملصالــح الدوليــة باتــت وبشــكل متزايــد تســر يف اتجاهــات ال
تدعــم التزامــات املجتمــع الــدويل يف مجــال التنميــة وحقــوق اإلنســان ،وأصبحت
القضايــا األمنيــة والحــرب عــى اإلرهــاب هــي األولويــة الحاكمــة ملنظومــة
العالقــات الدوليــة .وهــذا األوضــاع مل تؤثــر بالســلب فقــط عــى األولويــات
التنمويــة ،بــل ارتبــط بذلــك هيمنــة منــاخ مق ّيــد لألطـراف الفاعلــة يف املجالــن

الســيايس واملــدين ،وبالتــايل فــإن الشــبكة تواجــه تحديــات عــى املحوريــن
األساســيني لعملهــا وهــا القضايــا التنمويــة ،والفاعلــن يف مجــال السياســات
والتنميــة.
وىف ضــوء هــذه الــروط والتحديــات ،فــإن تصــدي الشــبكة لقضايــا كــرى
بهــدف تطويــر منــوذج تنمــوي بديــل مــن خــال التأثــر يف السياســات االقتصادية
واالجتامعيــة ليــس باألمــر ســهل املنــال .وىف حــن تــدرك الشــبكة أن القــدرة عــى
التأثــر يف هــذا الواقــع تفــوق قدراتهــا ورمبــا تفــوق قــدرات املجتمــع املــدين يف
عمومــه ،إال أنهــا تواصــل عملهــا يف هــذه املســار االسـراتيجي لفتــح املجــال أمــا
املجتمــع املــدين للعــب دور فعــال يف مجــال السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة
بقــدر مــا تســمح الــروط وموازيــن القــوى.
وتبقــى اإلشــارة إىل التحديــات املتعلقــة بالجانــب التنظيمــي للشــبكة وعضويتهــا،
فقــد تواصلــت الشــبكة اعتــادا عــى الهيــكل التقليــدي للعضويــة وبنــاء
الشــبكات وســعت بــكل الســبل إىل تحقيــق أكــر قــدر مــن املشــاركة والتفاعــل،
كــا كشــفت التجربــة العمليــة أن دوائــر تواصــل الشــبكة تتجــاوز عضويتهــا مــن
خــال التفاعــل والـراكات مــع أفـراد وكيانــات أخــرى .واســتطاعت الشــبكة أن
تكــون منوذجــا للقــدرة عــى االســتمرار واالحتفــاظ بطابعهــا اإلقليمــي يف وقــت
مل تســتطع معظــم الشــبكات يف املنطقــة البقــاء واالســتمرار .وقــد يعــود ذلــك
إىل الــدور الفعــال لســكرتارية الشــبكة وعــدد مــن املنظــات األعضــاء ،إال أنــه
قــد يكــون مــن املفيــد إعــادة تقييــم وتطويــر البنيــة التنظيميــة مبــا يتوافــق مــع
مســتجدات الواقــع واختــاف األدوار ومتطلبــات الفعاليــة والقــدرة عــى التأثــر.
وبالتــايل فث ّمــة تحديــان كبـران تســعى هــذه الشــبكة إىل معالجتهــا مــن خــال
هــذه االسـراتيجية الجديــدة .فمــن ناحيــة أوىل هنــاك التحــدي املرتبــط بصياغــة
األهــداف االس ـراتيجية بقــدر أكــر مــن الواقعيــة والوعــي بالــروط واملحيــط
بحيــث ميكــن قيــاس التأث ـرات وفــق نظــام دقيــق للمتابعــة والتقييــم .ومــن
ناحيــة أخــرى ،فســوف تســعى الشــبكة إىل تطويــر الهيــكل التنظيمــي حتــى
يتوافــق بشــكل أكــر مــع متغــرات الواقــع واالســتفادة مــن الدوائــر التــي
نجحــت الشــبكة يف التواصــل معهــا خــال الســنوات املاضيــة.
وىف هــذا الســياق ،حرصــت الشــبكة يف إطــار إعــداد هــذه االس ـراتيجية عــى
إج ـراء تحليــل رباعــي  SWOT Analysisبصــورة تشــاركية مــع أعضــاء مكتــب
التنســيق للتعــرف عــى الوضــع الحــايل للشــبكة مــن منظــور عوامــل القــوة/
الضعــف ،والفرص/التهديــدات .ويتضمــن الجــدول التــايل نتائــج التحليــل.
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عوامل القوة
الرؤيا واألثر:

•خصوصيــة مجــال عمــل الشــبكة والــذي يشــكل قيمــة مضافــة للمجتمــع
املــدين يف املنطقــة العربيــة.
•االرتــكاز عــى رؤيــة واضحــة تعــي متطلبــات النهــج الحقوقــي ومراعــاة
النــوع االجتامعــي ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
•العمل التشاريك والتخطيط والتفكري النقدي.

النظم الداخلية:

•الثقــة والدميقراطيــة الداخليــة والقــدرة عــى إدارة التنــوع واالختــاف
داخــل الشــبكة.

التواصل الداخلي والخارجي:

•االنتشــار الجغــرايف للشــبكة والقــدرة عــى التواصــل مــع املؤسســات
والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة والجهــات الداعمــة.
•القــدرة عــى التطويــر واالنفتــاح مــن خــال تطويــر القــدرات والتواصــل
مــع دوائــر وتجــارب فرديــة ومؤسســاتية أخــرى.

القدرات والخبرات:

•تنــوع القــدرات والخــرات ســواء عــى مســتوى أعضــاء الشــبكة أو
الســكرتارية والخــراء املتعاملــن مــع الشــبكة.

الفرص
على المستوى السياسي:

•مســاحات جديــدة لعمــل الشــبكة نتيجــة ظهــور قضايــا هامــة بفعــل
التحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،ووجــود منابــر دوليــة
معنيــة بهــذه القضايــا ومجــال عمــل الشــبكة بشــكل عــام .ومــن ذلــك
قضايــا إعــادة اإلعــار ،والتطــورات املتعلقــة بالبيئــة والتغــر املناخــي.
•الحاجــة لــدور أكــر للشــبكة يف دعــم وتعزيــز حقــوق اإلنســان عــى
املســتوى اإلقليمــي.

على مستوى أدوار الفاعلين التنمويين:

•تواصــل الحـراك الشــعبي يف عــدد مــن البلــدان ،مــع وجــود حـراك شــبايب
داخــل مختلــف بلــدان املنطقــة.
•إمكانيــة تواصــل فعــال مــع رشكاء يف بلــدان العــامل الثالث ســواء يف مجاالت
عمــل الشــبكة القامئــة بالفعــل أو يف قضايــا مســتجدة مثــل الهجــرة واللجــوء.

عوامل الضعف
الرؤيا واألثر:

•ضعف القدرة عىل االستجابة للتطورات املتسارعة يف املنطقة.
•عدم وجود نظام متكامل للتقييم واملتابعة وقياس األثر.

النظم الداخلية:

•وجــود فجــوات يف النظــام الداخــي تؤثــر عــى بنيــة العضويــة وعمليــات
اتخــاذ الق ـرار داخــل الشــبكة.

التواصل الداخلي والخارجي:

•ضعف آليات التواصل املبارش بني أعضاء الشبكة.
•غياب آلية واضحة لدمج فئات جديدة وتفعيل دورها داخل الشبكة.
•بعــض الصعوبــات التــي تحــول أحيانــا دون تحقيــق تواصــل فعــال بــن
الســكرتارية واألعضــاء.
•عــدم تناســب الجهــود التــي تبذلها الشــبكة مع معــدل الظهــور Visibility
يف الدوائــر ذات الصلــة واإلعــام.

القدرات والخبرات:

•عــدم وجــود آليــة مؤسســاتية لنقــل خـرات املنظــات األعضــاء بالشــبكة
واالســتفادة منهــا ،والربــط بــن اس ـراتيجيات وخطــط عمــل مــن ناحيــة
واالس ـراتيجيات مــن ناحيــة أخــرى

التهديدات
على المستوى السياسي:

•تدهــور الوضــع الســيايس واألمنــي يف املنطقــة وتنامــي اقتصاديــات الحــرب
واملليشــيات (غــر النظاميــة).
•صعــود اليمــن الســيايس واالقتصــادي دوليــا ومحليــا ،وانتشــار الحــركات
الشــعبوية والدينيــة ،و تراجــع الخطــاب الحقوقــي ،والتقليــص املنهجــي
آلليــات حقــوق اإلنســان.
•التحــوالت الســلبية يف البنــى القانونيــة والتــي تتعــارض مــع مقتضيــات
حقــوق اإلنســان االقتصاديــة واالجتامعيــة واملدنيــة والسياســية.

على مستوى أدوار الفاعلين التنمويين:

•التحــوالت يف أولويــات الجهــات املانحــة ،وســيطرة النمــوذج التنمــوي
الجديــد القائــم عــى خصخصــة جهــود التنميــة.
•القيــود املفروضــة عــى املجتمــع املــدين والقــوى السياســية يف معظــم
البلــدان العربيــة.
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القسم الثاني :استراتيجية 2023-2020
أوال :المبادئ التوجيهية
تنطلــق هــذه االســراتيجية مــن مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة التــي
تســتجيب ملخرجــات النقــاش والتحليــل والتقييــم الجامعــي ،وتســتهدف إضفــاء
مزيــد مــن الفعاليــة واالســتدامة عــى مســتوى الهيــكل التنظيمــي والربامــج
واألنشــطة .وهــذه املبــادئ هــي:
 -1الفعالية المؤسساتية Institutional Effectiveness

تدخــل الشــبكة مرحلــة ينبغــي معهــا تطويــر وإذا تطلــب األمــر إعــادة
هيكلــة أدوارهــا بشــكل يزيــد مــن فعاليتهــا واســتمرارها ،وينطبــق هــذا
بشــكل أســايس عــى الــدور املتعلــق ببنــاء القــدرات وإنتــاج املعرفــة .فســوف
تــويل الشــبكة اهتاممــا أكــر باالســتثامر يف البــر ،ودعــم القــدرات البرشيــة
ملنظــات املجتمــع املــدين واألطـراف املعنيــة بالسياســات االقتصاديــة .ومــن ثــم
فســوف تعمــل الشــبكة عــى تطويــر األنشــطة يف مجــال بنــاء القــدرات والــذى
ســيتضمن وفــق هــذه الخطــة أنشــطة متنوعــة إقليميــة ووطنيــة ،وهــو مــا
يعنــي تكويــن فريــق متخصــص معنــي بــإدارة أنشــطة بنــاء القــدرات واإلرشاف
عليهــا لضــان جودتهــا وترابطهــا مــع مهــام الشــبكة يف مجــال املنــارصة وإعــداد
أجيــال جديــدة قــادرة عــى مواصلــة العمــل يف القضايــا التــي تتبناهــا الشــبكة
واالســتفادة مــن خــرات الشــبكة يف مجــال التدريــب والزيــارات الدراســية
واملدرســة الصيفيــة .وباملثــل ،فــإن العمــل بفعاليــة يف مجــال انتــاج املعرفــة
يتطلــب مأسســة جهــود ومــوارد الشــبكة يف هــذا اإلطــار مــن خــال فــرق
واملتخصصــن .ويتطلــب هــذا تطويــر
عمــل متخصصــة تضـ ّم األعضــاء والخـراء
ّ
الهيــكل الوظيفــي لســكرتارية الشــبكة ،مبــا يضمــن تنســيق ومتابعــة أفضــل
عــى مســتوى الربامــج وفــرق العمــل.

مــوارد يف مجــال السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مبــا يتيــح وصــول املعرفــة
لقطاعــات واســعة داخــل املنطقــة العربيــة يف املجتمــع املــدين واملؤسســات
األكادمييــة والبحثيــة ،واإلعــام ،وكذلــك الهيئــات الحكوميــة املعنيــة.
 .4الحوكمة Good Governance

تواصــل الشــبكة وفــق هــذه االس ـراتيجية جهودهــا مــن أجــل تعزيــز مبــادئ
املســاءلة والشــفافية داخــل الشــبكة مــن خــال األعضــاء والــركاء مــن خــال
تــداول أفضــل للمعلومــات وتعزيــز املشــاركة يف عمليــات صنــع القـرار التخطيــط
واملراجعــة .ويــأيت عــى رأس أولوياتهــا وضــع نظــام منهجــي للمتابعــة والتقييــم
يســمح بتتبــع ســر العمــل ومســاراته ،كــا يســمح بإطــاع األعضــاء والــركاء
بشــكل منهجــي عــى تقــدم عمــل الشــبكة مــن خــال مــؤرشات واضحــة وقابلــة
للقيــاس.
 .5الدمج Integration

تلتــزم اســراتيجيتها الجديــدة بسياســة الدمــج وعــدم التمييــز عــى مســتوى
النــوع االجتامعــي واألقليــات واألشــخاص ذوى اإلعاقــة .وينطبــق هــذا عــى
املشــاركة يف أنشــطة الشــبكة ،والقضايــا التــي تتبناهــا .وســوف تتخــذ الشــبكة
مــا يلــزم مــن التدابــر اإليجابيــة لضــان متثيــل جيــد لــكل الفئــات وقضاياهــا
النوعيــة .وباملثــل فــإن الشــبكة ســوف تعمــل عــى مقاربــة البعديــن البيئــي

 .2االنفتاح Openness

يرتبــط بهــذا االتجــاه نحــو هيكلــة أدوار الشــبكة ،االنفتــاح عــى فاعلــن مــن
غــر األعضــاء واســتثامر مــا تــم تحقيقــه عــى مــدار الســنوات املاضيــة حيــث
نجحــت الشــبكة يف التواصــل مــع خـراء ومؤسســات معنيــة بقضايــا الشــبكة.
وهــو مــا يعنــي وضــع تصــور لعالقــة األطـراف مــن غــر األعضــاء ضمــن بنيــة
الشــبكة مبــا يضمــن االســتمرارية وااللتـزام ،وميكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال
تشــكيل هيــكل جديــد مــن اللجــان أو الفــرق العلميــة املتخصصــة .هــذا
باإلضافــة إىل إيــاء مزيــدا مــن االهتــام للتواصــل والتنســيق مــع الكيانــات
املامثلــة يف بلــدان الجنــوب.
 .3اإلبداع Innovation

تســعى الشــبكة إىل تحقيــق قــدر أكــر مــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا
املعلومــات يف مجــال التواصــل ونــر املعرفــة وبنــاء القــدرات .وتضــع الشــبكة
ضمــن أولوياتهــا يف هــذه االســراتيجية تطويــر مكتبــة رقميــة لتكــون مركــز

الدمج

الفعالية
المؤسسية

االنفتاح
الحوكمة
االبداع
المبادئ التوجيهية
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ثانيا :األهداف االستراتيجية
ىف ضــوء مــا ســبق فــإن اسـراتيجية الشــبكة للســنوات األربــع القادمــة تتطلــب صياغــة دقيقــة ملــا ميكــن تحقيقــه وإنجــازه عــى مســتوى القضايــا ومنهجيــات العمــل
والبنــاء املؤســي .وقــد تكــون هــذه االسـراتيجية الجديــدة مبثابــة نقطــة تحــول ىف مســار عمــل الشــبكة ،وميكــن وصفهــا بــأن اسـراتيجية مــن أجــل الفعاليــة وإعــادة
املأسســة واالســتمرارية ،مبعنــى نحــو أهــداف أكــر واقعيــة وقابلــة للقيــاس؛ إمتــاك بنيــة مؤسســة تضاعــف مــن قــوة الشــبكة وتســاعد عــى إدمــاج الفاعلــن
األساســيني ،تنميــة املــوارد البرشيــة واملاديــة مــن أجــل االســتمرار.
الهدف االستراتيجي رقم .1

بنــاء كتلــة حرجــة مــن الجهــات الفاعلــة والــركاء يف التنميــة يف املنطقــة
العربيــة لتصبــح ف ّعالــة يف سياســات التنميــة عــى املســتويات الوطنيــة (مبــا
يف ذلــك تلــك املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة واملطالــب النقابيــة
واملهنيــة ومشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف التأثــر عــى السياســات
االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ومتكــن املــرأة ،ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
والدفــاع عــن حقــوق األقليــات) ،مــن خــال التأثــر عــى مقرتحــات السياســة
البديلــة وزيــادة الوعــي.
األهداف الفرعية:
ما نتوقع تعزيــز قــدرات األعضــاء والــركاء مــن أجــل االنخــراط يف
عمليــات صنــع القــرار.
تعزيــز قــدرات األعضــاء والــركاء مــن أجــل التأثــر يف
عمليــات صنــع القــرار يف بلدانهــم ،مبــا يف ذلــك بلــدان مــا
بعــد النــزاع والحــرب.
ما نرغب يطــ ّور األعضــاء والــركاء رؤيــة تنمويــة بديلــة مشــركة
ويســعون مــن أجــل تبنيهــا يف دوائــر صنــع السياســات.
ما نحب يشــارك األعضــاء والــركاء يف حــوارات بنــاءة مــع صنــاع
السياســات حــول السياســات التنمويــة البديلــة ،مبــا يف ذلــك
يف البلــدان يف مراحــل مــا بعــد النــزاع والحــرب.
الهدف االستراتيجي رقم .2

تؤثــر املنظــات املجتمعيــة بنجــاح عــى سياســات التنميــة اإلقليميــة والدوليــة
البديلــة مــن خــال العمــل معــا والتعــاون للضغــط عــى املؤسســات الدوليــة
واإلقليميــة.
األهداف الفرعية:
ما نتوقع يشــارك األعضــاء والــركاء بفعاليــة يف عمليــات املدافعــة أمــام
املؤسســات الدوليــة واإلقليمية.
ينخــرط األعضــاء والــركاء يف حــوارات مــع املؤسســات
الدوليــة واإلقليميــة حــول السياســات التنمويــة البديلــة.
ما نرغب يســتخدم األعضــاء والــركاء بفعاليــة الوســائل وأدوات
خطــة العمــل للتفاعــل مــع البنــك الــدويل ،وصنــدوق النقــد
الــدويل ،واالتحــاد األورويب ،والبنــك األورويب لالســتثامر ،والبنــك
األوروبيــي لإلنشــاء والتعمــر.
ما نحب يتبنــى البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ،واالتحــاد
األورويب ،وبنــك األورويب لالســتثامر ،والبنــك األورويب لإلنشــاء
والتعمــر ،مقرتحــات وتوصيــات الشــبكة العربيــة التــي تتعلــق
بسياســات هــذه املؤسســات ىف املنطقــة العربيــة.

الهدف االستراتيجي رقم .3

تنتــج الشــبكة املعرفــة حــول اقرتاحــات بدائــل سياســية وتخــدم املهــام املتعلقــة
باملدافعــة والتوعيــة والتواصــل مــع األطــراف املعنيــة بالسياســات االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة يف املنطقــة العربيــة.
األهداف الفرعية:
ما نتوقع تنتج الشبكة معرفة حول السياسات التنموية البديلة.
إتاحــة اإلنتــاج املعــريف للشــبكة لألعضــاء والــركاء ،واملجتمــع
املــدين ،واألوســاط األكادمييــة واإلعالميــة والنقابــات يف املنطقة
العربية.
ما نرغب يشــر أعضــاء الشــبكة ورشكائهــا ،واملجتمــع املــدين ،واألوســاط
األكادمييــة واإلعالميــة والنقابــات يف املنطقــة العربيــة إىل
املعرفــة التــي تنتجهــا الشــبكة.
ما نحب يأخــذ صنــاع السياســات والســلطات بعــن االعتبــار اقرتاحــات
السياســات البديلــة التــي تطورهــا الشــبكة.
الهدف االستراتيجي رقم .4

تعــزز الشــبكة الجهــود املبذولــة لتحســن بيئــة متكــن املجتمــع املــدين يف البلــدان
العربيــة مــن خــال التواصــل وإتاحــة قنــوات للحــوار عــى املســتويات الوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة
األهداف الفرعية:
ما نتوقع تشــارك منظــات املجتمــع املــدين واألطـراف املعنيــة يف تطوير
فهــم أفضــل حــول أوضــاع الفضــاء املــدين يف املنطقــة العربيــة
وتطويــر آليــات لتحســن بيئــة املجتمــع املــدين عــر املشــاركة
يف قنــوات التواصــل والحــوار املتاحــة.
تطــور منظــات املجتمــع املــدين واألطــراف املعنيــة يف
املنطقــة العربيــة معرفــة وتحليــل جديــد (تقاريــر ،ملخصــات،
الــخ) حــول وضــع الفضــاء املــدين يف البلــدان العربيــة.
ما نرغب تعــزز منظــات املجتمــع املــدين جهودهــا يف العمــل املشــرك
الهــادف إىل تحســن بيئــة املجتمــع املــدين.
ما نحب يُعــزز التواصــل بــن منظــات املجتمــع املــدين عــى
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي ،وأيضــا الــدويل ،عــر أعــال
مشــركة ومنســقة.

9

استراتيجية شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

الهدف االستراتيجي رقم .5

تطوير القدرات املؤسسية لـلشبكة يف التنسيق والتواصل واالستدامة
األهداف الفرعية :
ما نتوقع
ما نرغب
ما نحب

تطوير سياسات وأدوات عىل املستوى التنظيمي للشبكة من أجل انتاج وتداول املعرفة واملعلومات.
يلجأ ويستخدم األعضاء والرشكاء السياسات واألدوات املطورة حديثًا عىل املستوى التنظيمي للشبكة.
يتشارك أعضاء الشبكة ورشكائها وموظفيها املعرفة واملعلومات والخربات بصورة منهجية.
يُعزز التواصل بني منظامت املجتمع املدين عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي ،وأيضا الدويل ،عرب أعامل مشرتكة ومنسقة.

بناء كتلة
حرجة على
المستوى
الوطني
التأثير
على
المستويين
االقليمي
والدولي

تطوير
القدرات
المؤسسية
للشبكة

النموذج
التنموي
البديل

انتاج معرفة
واقتراحات
بديلة

تحسين بيئة
المجتمع
المدني

األهداف االستراتيجية

10

استراتيجية شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

ثالثا :منهجيات وآليات العمل
اســتطاعت الشــبكة عــى مــدار ســنوات طويلــة مــن العمــل تطويــر منهج ّيــات
وآليــات عملهــا يف مجــاالت املنــارصة والرصــد وانتــاج املعرفــة وبنــاء القــدرات.
وقــد تش ـكّلت خــرة الشــبكة يف إطــار تفاعــي بــن األعضــاء والــركاء عــى
املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة .ومــا يضفــي قيمــة عــى منهجيــات
عمــل الشــبكة أنهــا تطــورت يف ســياق معالجــة قضايــا غــر تقليديــة وواقــع
يتســم بالتنــوع والتعــدد والتغــر .وقــد ســعت الشــبكة دومــا إىل تطويــر
منهجيــات وآليــات عملهــا مــن أجــل االســتجابة للتنــوع والتعدديــة ومواكبــة
املتغــرات .وبشــكل عــام فــإن منهجيــات عمــل الشــبكة ترتكــز عــى ثالثــة
مكونــات مرتابطــة وهــي :املنــارصة ،إنتــاج املعرفــة ،تطويــر القــدرات .وهــذه
املكونــات الثالثــة ترتكــز عــى آليــات عمــل متعــددة كتنظيــم الحمــات،
الرصــد ،إجــراء البحــوث ،تطويــر مــواد تدريبيــة ،التدريــب ،التشــبيك وبنــاء
الـراكات ..إلــخ .وىف حــن تنطلــق الشــبكة يف اسـراتيجتها مــن اإلطــار املنهجــي
ذاتــه لتنفيــذ األنشــطة ،إال أنهــا وفــق املبــادئ التوجيهيــة لهــذه االس ـراتيجية
تســتهدف تحقيــق قــدر أكــر مــن الفعاليــة والتجويــد وضــان االســتدامة.
فعــى مســتوى املنــارصة تواصــل الشــبكة اســتثامر نقــاط قوتهــا يف العمــل عــى
املســتوى الــدويل كمنصــة للمشــاركة ومتثيــل املجتمــع املــدين يف املنطقــة العربية
يف املســارات واملنتديــات الدوليــة ،ووفــق هــذه االسـراتيجية ســيتم إيــاء مزيــد
مــن االهتــام للعمــل عــى املســتويات الوطنيــة مــن خــال منتديــات وطنيــة
وأنشــطة بنــاء القــدرات عــى املســتويات املحليــة ،فضــا عــن مبــادرات محليــة
بهــدف التأثــر يف السياســات ورفــع وعــى األط ـراف الفاعلــة محليــا.

الرصد والبحث

بناء
القدرات

النموذج
التنموي
البديل

المناصرة
والمدافعة

تبادل التجارب

منهجيات واليات العمل

وعــى مســتوى بنــاء القــدرات فســوف تعتمــد هــذه االســراتيجية منهجيــة
تســتهدف إعــادة تنظيــم أنشــطة بنــاء القــدرات بحيــث يتــم هيكلــة أنشــطة
بنــاء القــدرات عــى املســتوى اإلقليمــي لتقديــم منــوذج منهجــي ومســتدام
يف مجــال السياســات التنمويــة ،وهــو مــا يشــكل قيمــة مضافــة ملجــال بنــاء
القــدرات يف املنطقــة العربيــة .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االسـراتيجية الجديــدة
تســتهدف فاعليــة أكــر مــن خــال األعضــاء والــركاء يف مبــادرات تطويــر
القــدرات محليــات ،وهــي عمليــة منهجيــة تتســم مبركزيــة التخطيــط واملتابعــة
وال مركزيــة التنفيــذ.
وعــى مســتوى إنتــاج املعرفــة ،فــإن االس ـراتيجية الجديــدة تســتهدف تقويــة
دورهــا امللمــوس يف إنتــاج املعرفــة مــن خــال الرصد وإجـراء البحوث ،وتشــكيل
فــرق بحــث متخصصــة ،وباإلضافــة إىل ربــط إنتــاج املعرفــة بأنشــطة املنــارصة،
فــإن الشــبكة تســتهدف الوصــول باملعــارف ذات الصلــة إىل قطاعــات أوســع من
األط ـراف املعنيــة ،ولــذا تتضمــن االس ـراتيجية هدفــا يتعلــق بتأســيس مكتبــة
رقميــة بهــدف إتاحــة املنتجــات املعرفيــة ىف مجــال السياســات التنمويــة.
وســوف تعمــل الشــبكة وفــق االســراتيجية الجديــدة عــى مقاربــة األبعــاد
الثقافيــة والبيئيــة للتنميــة.
د
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نظرية التغيير
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