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الحكومية للتنمية غير العربية المنظمات عن شبكة نبذة

المنطقة في رئيسية قضايا ثالث تعمل على إقليمية شبكة هي للتنمية" الحكومية العربية غير المنظمات ”شبكة

وتضم الشبكة والتجارة. والعولمة االقتصادية-االجتماعية، واإلصالحات سياسات التنمية، الديموقراطية هي: العربية

www. االلكتروني الموقع زيارة الرجاء المعلومات، من للمزيد عربيًا. بلدًا من ١١ غير حكومية و٢٧ منظمة وطنية شبكات ٧

 annd.org

والتنمية  اإلنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية  قيم  وتعزيز وتمكينه  المدني  المجتمع  تقوية  إلى  الشبكة  تهدف

في مجاالت  والوطنية اإلقليمية  السياسات  والتأثير في  الضغط  العربية، وذلك من خالل  البلدان المستدامة في 

وحق  وكرامته  الفرد  وحرية  اإلنسان  لحقوق  الدولية  الشرعة مع  ينسجم  بما  والديمقراطية،  الدولية  والتجارة  التنمية 

التعددية وتوزيع  العقالني واحترام الحوار  القانون والمؤسسات وترسيخ قيم  مصيرها وسيادة  تقرير الشعوب في 

ألتعددي في المنطقة وتحقيق أولويات المجتمعات المحلية  الثروة العادل والمحافظة على التراث الحضاري والثقافي

التنموية.

عن معدي الرزمة نبذة

من: كل الرزمة اعداد في شارك

شهادة محمدية كندة حازت للتنمية. الحكومية غير العربية المنظمات شبكة لدى البرنامج مديرة وهي محمدية، كندة

على التركيز مع السياسات العامة في شهادة ماجستير تحمل بيروت، كما في االميركية في االقتصاد من الجامعة

في اطار .٢٠٠٣ األميركية)، المتحدة الواليات أنجلوس، (لوس كاليفورنيا جامعة من الربحية غير واإلدارة الدولية التنمية

في المدني المجتمع منظمات ودور والعولمة على قضايا التجارة محمدية ركزت العربية، المنظمات شبكة مع عملها

االقليمية واالتفاقيات االورو-متوسطية والشراكة التجارة العالمية بمنظمة يتعلق ما خاصة المجال, هذا في المدافعة

التي والتحديات المدني منظمات المجتمع دور حول وتقارير بحثية أوراق عدة في كتابة شاركت وقد االخرى, والثنائية

kinda.mohamadieh@annd.org االلكتروني: المنطقة العربية. البريد في تواجههم

ال  استشارّية جمعّية وهي PCDD والديمقراطّية للتنمية  الشراكة لمركز اإلدارّية المديرة حاليًا وهي الدين علم لينا

والوكاالت المنظمات من لعدد والمشورة وتقدم النصح الحقل هذا تنشط في وهي لبنان. في برامج ُتدير الربح تبغي

حقل  في ونشطت سنوات ست مّدة  NDI الوطني الديمقراطي  المعهد مع  عملت والدولّية.  واإلقليمّية المحلّية

المدافعة، خصائصها: ومن العربّية. الساحة على المدني المجتمع منظمات من والناشطين السياسيين القادة تدريب

إعداد القيادّية، المدّربين، المهارات تدريب الشبكات، وبناء التشبيك اإلستراتيجي، التخطيط المؤسساتي، التقييم

المواضيع. قامت السيدة علم عدٍد من حول خاصة واستشارات جديدة حكومّية غير منظمة بناء لتلقي الهبات، مشاريع

المؤسسين األعضاء أحد وكانت والحملة االنتخابّية المدافعة صفوف على تنظيم اللبنانيين المشاركين بتدريب الدين

فلسطينيين وعراقيين تدريب على عملت في الشبكة الوطنّية لصيدا. كما وخبيرة اللبنانية الشبكة النسائية في

العلوم في إجازة حائزة ويمنيين وسعوديين. وهي وسودانيين ومصريين وجزائريين وتونسيين وأردنيين وبحرينيين

التعليمّية. األنظمة موضوع حول الدكتوراه على أطروحة وتعمل حاليًا التدريب أنظمة إدارة في وماجستير التربوية

 pcdd@pcdd.org أو Linalam@idm.net.lb االلكتروني: واإلنكليزّية والفرنسّية. البريد العربّية اللغات تتقن

http://www.annd.org
http://www.annd.org
mailto:kinda.mohamadieh@annd.org
mailto:pcdd@pcdd.org
mailto:Linalam@idm.net.lb
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شكر 

الرزمة فكرة تطوير في مساهمته المنظمات العربية، على المدير التنفيذي لشبكة الصمد، عبد زياد لالستاذ الشكر

المحاور. من عدد في االفكار الواردة تطوير في والمشاركة محتوياتها وتحديد

االستاذ وخاصة الرزمة مسودة على والتعليق في قراءة من ساهم لكل بالشكر العربية المنظمات شبكة تتوجه كما

المجتمع منظمات ”دور االقليمية حول الورشة ومجموعة المشاركين في المواطنية“ مؤسسة ”نحو من ضومط جيلبر

في اب ٢٠٠٧، اغسطس/ ١٥-١٦-١٧ شهر أيام انعقدت والتي التجارية“، السياسات صياغة على التأثير في المدني

بيروت.

االجتماعية االنجيلية للخدمات القبطية الهيئة شحاتة، فريد نشوى  •

والبيئية الصحية التنمية جمعية الزاهد، مدحت محمد  •

االنسان عازار، المنظمة المصرية لحقوق شريف  •

والعمالية النقابية الخدمات دار عباس، كمال  •

المجتمعية بالمشاركة للنهوض المصرية الجمعية الحميد، عبد مجدي د.  •

الخيرية االجتماعية التنمية جمعية شعيا، ابو ايلي  •

اللبنانيين المزارعين جمعية كرباج، عصمت  •

في لبنان الزراعيين عمال نقابة عمار، جودي علي  •

االجتماعية الحركة صالومي، روكسان  •

االجتماعية الحركة الحسامي، • عمر

االجتماعية الحركة الحر، نرمين  •

لبنان في الديمقراطي النسائي التجمع صليبي، • كارولين

واالنماء للعمل الوطنية الهيئة الله، عبد ميادة  •

االنتخابات لديمقراطية اللبنانية الجمعية اعور، زينة  •

المواطنية نحو كارولين، أنابيال  •

العربية واالوروبية االخبار منظمة الله، خير آمال  •

اللبنانيين المقعدين اتحاد الدين، نصر رشا  •

اللبنانية والتجارة االقتصاد وزارة مكي، ايمن  •

الشباب االقتصادي منتدى بو ملحم، وسيم  •

االردني المرأة اتحاد احمد، كفاح  •

األردن في العربيات النساء جمعية شواهنة، أمل  •

الخيرية التنموية االسر جمعية محمود، • مروى

جمعية اصدقاء االرض عبد الرحمن سلطان،  •

االردنية الكوفحي، جمعية البيئة احمد  •
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 مقدمة 

العزيز(ة) القارئ القارئة/ إلى

المعنيين االساسيين االطراف بين الحقيقية الشراكة ان للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة تعتقد

تعمل لذلك تحقيقها. شروط من شرط هي المدني المجتمع ومنظمات الخاص والقطاع الدولة أي التنمية، بعملية

فاعال وقويا شريكا لكي تصبح المدني المجتمع منظمات وتمكين تقوية في على المساهمة تأسيسها منذ الشبكة

الحقوق االقتصادية تصون التي السيما تلك الوطنية السياسات رسم في مؤثر فتقوم بدور التنموية. العملية في

واالجتماعية للمواطنين.

دورها إلى باإلضافة والمدافعة المناصرة في مجال دورها على تفعيل المنظمات هذه تحفيز إلى الشبكة تسعى كما

الى االشارة من بد ال االطار، هذا وفي االجتماعية. التحديات وطأة والتخفيف من الخدمات تقديم في األساسي

تتناسب بيئة تشريعية ال في العمل تحديات من تعاني تزال ال العربية المنطقة المدني في المجتمع منظمات ان

هذه تظهر التنموية. العملية وفاعل في قوي كشريك دورها تطور أمام يشكل عائقًا مما منها المطلوب الدور مع

على االخيرة هذه تأخذ عندما خاصة المنطقة في الحكومات مع المدني المجتمع منظمات عالقة واشكاليات العوائق

المنشود. االجتماعي التغيير المدافعة للتأثير بصنع السياسة وباتجاه اطار في فاعال دورا عاتقها

ذات تعتبرها رئيسة ثالث مسائل حول عملها برامج ومحاور الشبكة اهتمام أساس تشكل التي هذا وتتمحور القضايا

االصالح برامج واالجتماعية، االقتصادية واثارها الدولية التجارة واالجتماعية: االقتصادية  الحقوق على مباشر تأثير

الفقر. ومحاربة للتنمية الوطنية واالستراتيجيات واالجتماعي، االقتصادي

إضعاف في تأثير من لها تحديات، ولما من برنامج عمل الشبكة لما تحمله في موقعا أساسيا الدولية التجارة وتحتل

المواطنين مصالح عن الدفاع في امكانياتها من الحد وفي التنموية، والبرامج السياسات صياغة في الدولة قدرات
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يؤثر مما واالجتماعية، واالقتصادية المالية حول السياسات السيما والقوانين، التشريعات صياغة وفي وحقوقهم

واالجتماعية للمواطنين. االقتصادية الحقوق على مباشرة

بالتنمية. التجارة بعالقة الراسخة قناعتها انطالقا من العالمية بالتجارة المتعلقة القضايا اهتمام الشبكة في وينبع كما

لتحقيق ضروريان االسواق وفتح التجارة تحرير أن يعتبر من فهناك هذه العالقة؛ حول اشكاليات النقاش ويتشعب هذا

أدوات من أداة هي التجارة بأن يقول من بالمقابل، وهناك واالجتماعية. االقتصادية التحديات التنمية والى معالجة

توفيرها المطلوب والمناخات المالئمة الشروط من العديد دونه ذلك ان اال بذاتها. هدفًا ليست وانها التنمية تحقيق

وفي الشروط. هذه بمعزل عن التنموية في العملية يساهم أن لتحرير التجارة يمكن ال انه حيث عجلة التنمية لتسريع

وضامنا الثاني ناظما ومخططا الرأي يراها اصحاب حين ففي الدولة، المتعلقة بدور االشكالية ُتطرح هذا النقاش، ظل

من أكثر الدولة دور في االولى النظرية أصحاب يرى ال االساس، في الرعائي دورها عن فضال المواطنين، لحقوق

االتفاقيات التجارية. تنفيذ على حسن السوق والسهر قوانين لتطبيق آلية مجرد

فيه تسهم أن للتنمية العربية المنظمات شبكة رأت التنمية، لقضايا انحيازها موقع ومن الحوار، هذا حمأة ظل وفي

المساهمة وقادرا على فاعال شريكا لتصبح وتمكينها العربية المدني المجتمع منظمات تقوية على العمل خالل من

الحقوق على التجارة تحرير اتفاقيات تأثير ومراقبة التنمية بتحقيق الكفيلة واالستراتيجيات السياسات رسم  في

واالجتماعية. االقتصادية

التجارة تحرير  سياسات عن الناجمة  المخاطر فأكثر أكثر تبلورت  الشبكة، تنفذها التي السنوية  البرامج إطار  وفي

انضمت الى اتفاقيات التي العربية أن معظم البلدان وقد رصدت الشبكة االنسان. وحقوق التنمية على وتحدياتها

تمتلك ال اليها، لالنضمام زالت تفاوض ال التي تلك ثنائية، أو إقليمية أو أو االطراف متعددة كانت إن تحرير التجارة،

تقنية ملفات  بوصفها االنضمام ملفات مع  التعاطي يتم ما غالبًا إذ االولويات تحدد التي الشاملة التنموية الرؤية

الوطنية. االولويات بالضرورة تراعي ال سياسية لحاجات تلبية االتفاقيات توقيع ما يتم فحسب، وغالبا

لكونها فإما عديدة، السباب والحيوية الملفات الهامة هذه عن مقاربة تحجم المدني ان منظمات المجتمع تبين كما

هذه النها تعتبر أن الوطني واالقليمي، أو الصعيدين على تمليها تحديات تسببه من وما تأثيرها حقيقة ال تدرك

مع التعاطي يتم عديدة، حااللت والتعاطي معها. وفي مقاربتها بحيث تفّضل عدم التعقيد بمكان هي من المسألة

العلمي القيام بالبحث أو واالثباتات التبريرات عن للبحث العناء بذل غير من المطلق الرفض موقع من الملفات هذه

البدائل. القتراح

االقتصادي الواقع وتأثيرها على التجارة قضايا غمار خوض للتنمية العربية المنظمات قررت شبكة المجال، هذا وفي

التالية: االستراتيجيات تنفيذ خالل من وذلك واالجتماعي،

في  تعمل تلك التي سيما ال المدني عمومًا المجتمع منظمات قدرات بناء الذاتية والمساهمة في القدرات بناء 1-

وتداولها الضرورية توفير المعلومات من خالل التجارية القضايا حول ورفع نسبة وعيها االنسان، وحقوق التنمية مجالي

وتعميمها. وتحليلها

الدول  كجامعة حكومية، بين ما والجهات والخبراء، التفاوض وفرق معنية وزارات من الحكومية، الجهات مع التعاون  2-

السيما االنتاجية والقطاعات اتحادات الغرف خالل من الخاص القطاع الشأن، ومع ذات االقليمية والمؤسسات العربية

والمتوسطة. الصغيرة والمؤسسات الزراعة

المواقف  عن تعبر التي الضرورية التحليلية وإعداد المادة بمشاركة االطراف المعنية التجارة قضايا حول حوارات تنظيم 3-

التجارة تحرير قضايا من المدني المجتمع لمنظمات الموضوعية

واالجتماعية  الحقوق االقتصادية والمدافعة لحماية المناصرة بمهام وطنية تقوم وبناء تحالفات ائتالفات تشكيل 4-

القرارات. وصناعة وبالسياسات العامة بمجريات التفاوض والتأثير والضغط

بالتجارة  المتعلقة المسائل متابعة 2001 الى العام بداية منذ للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة فدأبت

الثالث وبرنامج شبكة العالم إقليمية بالتعاون مع عمل ورشة أول على المنطقة العربية. فنظمت العالمية وتحدياتها

والتجارة التنمية في قضايا المجتمع المدني وخبراء منظمات من نشطاء فيها عدد االنمائي، شارك المتحدة االمم

في بيروت بمشاركة العالمية التجارة منظمة حول عالمي منتدى تنظيم الى بعدها وعملت مختلف الدول العربية. من

وقد نظمت الدوحة. انعقد في والذي للمنظمة الرابع الوزاري االجتماع بموازاة واالجانب العرب الناشطين عشرات

الحكومة عن ممثلين بمشاركة وأخرى المنظمات عشرات فيها شاركت التي اللقاءات االقليمية من العديد الشبكة
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العربية والبلدان المنطقة تواجهها التي والقطاعية العامة التحديات على بمعظمها ركزت االعمال، قطاعات وعن

هذا فضال االخرى. الحرة التجارة اتفاقيات العالمية والى التجارة منظمة  الى لالنضمام التفاوض وتيرة تصعيد جراء

أن الى المتوسطية االوروبية الشراكة اتفاقيات حول تنظيمها على عملت التي واالقليمية الوطنية االجتماعات عن

البلدان  أكثر في لوكسمبرغ واطالق فروع له في 2005 العام في المتوسطي االوروبي المدني تأسيس المنبر تم

االجتماعي المنتدى هو ابرزها لعل التجارة قضايا دولي يعنى في تحالف من أكثر في الشبكة التحقت وقد العربية.

ليس للبيع. عالمنا العالمي وشبكة

المدني في المجتمع قيادات منظمات تساعد التي الحيوية المادة ليشكل الرزمة إعداد هذه جاء السياق، وفي هذا

للمدافعة عمل وخطط استراتيجيات إعداد التجارة، وعلى قضايا وتحديات حول الفهم تعميق على العربية المنطقة

حولها. مستوى الوعي ورفع القدرات بناء على تدريبية تساعد أنشطة ولتنظيم المجال، في هذا والمناصرة

ومصر، واالردن لبنان من غير حكومية منظمات ممثلون عن فيه الرزمة، شارك تشاوريا تناول لقاًء الشبكة نظمت وقد

اليها خلصت التي  والنتائج المالحظات وفق تطويرها  وبالتالي استخدامها،  وسهولة مالءمتها مدى الختبار

المناقشات.

حقيقية حاالت على تعتمد  وهي واالقليمية، المحلية التجارب من نابعة مادة لتأمين محاولة هي الرزمة هذه إن

المنطقة. لشعوب والتحديات الهموم حقيقة عن التعبير الى سعي في العربي الواقع من مستقاة

الصمد عبد زياد
التنفيذي المدير

(2008 يونيو (حزيران/
الحكومية المنظمات العربية غير شبكة

للتنمية
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أو العامة السياسات تغيير نحو الموجهة المدافعة" أي" العريض،  بمعناه المدافعة" " مفهوم األول الفصل يتناول

أو المحلية المنظمات من آخر نوع أي أو مؤسسة أو جمعية في كانت سواء المطبقة، البرامج أو والمواقف األوضاع

التالية األسئلة على الفصل هذا يجيب وسوف الدولية.

المدافعة؟ هي ١- ما

المدافعة؟ نمارس ٢- لماذا

اإلنسان وحقوق التنمية على  وأثارها التجارية السياسات اعتبار  أهمية على الضوء إللقاء مدخًال الفصل يقدم كما

التالية:  حول القضايا أولية الفصل معلومات يوفر وسوف المدني. المجتمع لمنظمات بالنسبة مهمة مدافعة قضية

التجارية السياسات وضع • عملية

اإلنسان حقوق واقع على التجارية السياسات آثار •

المدني المجتمع منظمات من قبل التجارة قضايا المدافعة حول حمالت تنظيم أهمية •

حول التجارة المدافعة في المدني المجتمع لمنظمات األدوار المختلفة •

بالتجارة متعلقة قضايا حول مدافعة تطوير حملة مدخل إلى •

 الفصل األول:
المدافعة الى  مدخل

الدولية التجارة وقضايا
عمق في ماؤها ينسرب فسوف يكون لها أثر عبر الصحراء، لن الصغيرة الجداول ماليين إن

باديًّا للناظر. ليكون يكفي بما كبيرًا نهرًا يصنع قد ا معً توحيدها الرمال. ولكن
جبران خليل جبران 

Millions of small streams would never make it across a desert; their 

waters would disappear in the depths of the sands. But, put together, 

they make a river, big enough to get across.

Khalil Jubran
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المدافعة؟  ما .١

أكبر.  دور للمدافعة كان مطلوًبا، التغيير كان ++كلما
املصطلح عن اإلجنليزي ومشتق معناها معينة. سياسة أو معينة قضية عن تعبير عملية معانيها أبسط في املدافعة  تعد
إلى"١. "الدعوة advocacy هو يصبح معنى ومن ثم نحو)؛ أو إلى، "ad“ (يعني: األول واملقطع أدعو)، "vocare“ (أن الالتيني

واحد. تعريف على االتفاق دون "املدافعة"، التفسيرات ملعنى من وهناك كثير

فيه الذي تفهم في الوقت للثقافات. فمثال، وفقا الختالف مختلفة بطريقة تُترجم إنها قد معان، بل عدة لها "مدافعة" فكلمة
ا. أو إعالمً ا إقناعً أخرى تراه منظمات ،lobbying للتأييد كسبا "املدافعة" الربحية املنظمات غير بعض

الالزمة التخاذ اخلطوات األفضل الطريقة السياسات، أو صانعي على بها اجلماعات تؤثر التي الكيفية لفهم واحد تعريف وال يكفي
السياسية. االنتهاكات للحماية ضد

مبادراتهم. مثال: وصف في يساعدهم للمدافعة واملنظمات٢ تعريفا اجلماعات بعض قدمت هذا االطار، في

السياسات. على للتأثير املدني اتمع ونشطاء احلكومية تستخدمها املنظمات غير استراتيجية • املدافعة هي

لها. ال الفعّ واإلنفاذ والتطبيق معينة، سياسات أو إصالح خلق هي • املدافعة

وحتديد القرارات.3 على التدابير للتأثير الترتيبات املوضوعة من مجموعة أو عمل، خطة عن عبارة هي • املدافعة

واقع لخلق ومنظمات أناس مع العمل هي ++المدافعة
مغاير.

احلل.4 نحو القرار صانعي وتوجيه مهمة، لقضية اتمع انتباه وجذب التعبير، هي • املدافعة

محدد. لهدف سياسي ا تأييدً أو مواقف سياسات تغيير التحركات بُغية من أو مجموعة حترك هي • املدافعة

واحلل. املشكلة من كل على للعمل التأييد وبناء لها، حل وتوفير األعمال، جدول على ما مشكلة هي وضع • املدافعة

في حياتهم5   تؤثر التي القرارات صنع عمليات في مشاركة الناس هي • املدافعة

مرغوبة. نتيجة لتحقيق ما مسألة أو قضية بتأييد القيام هي • املدافعة

المتعلقة القرارات صانعي إلى تصل أن إلى بحاجة ++أصواتنا
بحياتنا  وحقوقنا

برامج. أو أو مواقف، سياسات، تغيير ه نحو موجّ  إنها حترك

صنّاع إلى إقناع تهدف اتمعية األنشطة هي سلسلة من • املدافعة
إجراء. أو قانون أو سياسة تعديل أو لتمرير، أو دحض، القرار

معينة. سياسية تأييد قضية في القرار صنّاع إلى هة املوجَّ من األعمال مجموعة هي • املدافعة

للمدافعة: شامل أو•  تعريف أو ممارسات أو مواقف، سياسات، تغيير إلى موجهة تحركات أو مجموعة ك هي تحّرُ المدافعة
معين. سياسي ولتأييد هدف معينة اطار مؤسسات في تشريعات
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المدافعة؟ نمارس لماذا .٢

مستويين، على تتم أن يجب ناجحة المدافعة تكون ++كي
المواطن في السياسات وتمكين التأثير هما:

نريد: املدافعة ألننا منارس
واتمعات اجلماعات حقوق إلى باإلضافة والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية واملدنية السياسية واحترام حقوقنا حماية .1

االحتالل. حتت والشعوب األصلية، والشعوب اخلاصة، االحتياجات واألطفال، وذوي والشباب، النساء، مثل اتلفة
والدولي. والوطني، احمللي، املستوى على عامة أو مسألة لقضية بناء التأييد .2

قضيتنا. ملساندة اآلخرين في التأثير .3
قضيتنا. في تؤثر التي التشريعات في التأثير .4

تواجههم.  التي وباملشكالت اخلاصة الناس عامة واقع الوعي حول رفع .5
.٦

السياسات. في تغييرات ملموسة اجراء خالل من معينة مشكالت حل .٧
املسؤولية.    املدني ألخذ اتمع ومتكني تقوية .8

الدميقراطية. وتكثيف تعزيز .9
مدني. قوة التغيير كمنظمات مجتمع ممارسة .10

بين عدًال  وأكثر أفضل عالقة  أجل من ونعبر، ندعو، ++إننا
عامة والبشرية الناس

يشمل: ان ويمكن المدافعة، إطار حملة إحداثه في تغييرمقصود دائًما يوجد
جديدة. سياسة أو تطوير سياسة، في • تغيير

والسلوك. االتجاهات في تغيير الى يؤدي ما والفهم الوعي درجة وفي الممارسة، في تغيير  •

هي: عريضة، جوانب ثالثة للمدافعة
القرار مع صناع املباشرة واخلاصة االتصاالت التأثير عبر التأييد: كسب *

اجلمهور العريض استجابة توليد إلى تسعى رؤية البراز حول قضية على املأل التحدث احلملة: *
للتغيير. استجابة أكثر سياق لتوفير ما لقضية الفهم بناء التعليم: *

االجتماعي  للتغيير يشمل الدعوة المدني المجتمع ++عمل

عامة: أهداف أو أبعاد أربعة وللمدافعة
املوارد. تخصيص اجتاه وفي والبرامج، واملمارسات، واالجتاهات، السياسات، في سياسي: التغيير • بُعد

واتخاذ السياسات صنع في مؤثرة بأدوار القيام للمواطنني ميكن ومتكينه، بحيث املدني قدرة اتمع املدني: تعزيز اتمع • بُعد
القرارات.

في املدني اتمع شرعية مشاركة واحلكم، وزيادة القيادة على للقائمني احملاسبة إمكانية حتسني الدميقراطي: الفضاء • بُعد
القرارات. واتخاذ السياسات صنع

وعليهم حقوق  لهم كمواطنني وعيهم وتوسيع احلياة، بنوعية  يتعلق  فيما املادية الناس حتسني مكاسب شخصي: بعد  •
تصرفاتهم وأعمالهم. ومسؤولية عن واجبات،

عملية المدافعة في المدني المجتمع دور منظمات حول .٣

في تقدمي اخلدمات. األخرى أدواره تكمل وهي املدني، اتمع أدوار من دورًا أساسيًا تشكل بوصفها ”املدافعة“ ينظر إلى

رئيسة: مهام بأربع اتمع املدني يضطلع ان ميكن والدميقراطي، الالمركزي احلكم وفي ظل
للمنظمات الشعبية بالقواعد اخلاصة املصالح إلى متثيل ١. داع

األخرى والقطاعات والصحة، التعليم، مجال في وللتوعية، ٢. مقدم للخدمات
الالمركزي النظام فهم وتعزيز املستدامة، للتنمية التخطيط في احلكومة مع ٣.شريك

احلكومة وبرامج وُمساِئل لسياسات ٤.مراقب
احلقوق مجال حتدث في قد التي ٥. راصد لالنتهاكات

لها صوت ال التي املستهدفة مصالح الفئات عن ٦. مدافع

المدافعة: في المجتمع المدني لمنظمات الفاعل الدور قد تواجه التي العوائق بعض
تأثيرها زيادة أمام حائالً وتقف قدرتها، من حتد التي العوائق بعض لوجود نظرًا املدني، قطاعات اتمع جميع أعاله تقوم باألدوار ال
والرعاية اخليري العمل مفاهيم عليه تسيطر  املدني اتمع أن جند  مثالً، العربية املنطقة ففي اتمع. في أدوارها وحتسني
دوراً العام للرأي ان مبا ولكن االجتماعية. بالرعاية ويقوم  واملساعدات اخلدمات  تقدمي في رئيس نحو على وينخرط االجتماعية،

احلوار السياسي. واملساهمة في الوعي رفع في ا رئيسً دورًا يلعب أن املدني اتمع فعلى السياسية، اإلرادة أساسياً في حتديد

في وللمساعدة حتقيقه. دون حتول قد متعددة محتملة توجد عقبات حيث وسهالً، ا السياسات سريعً إجناز تغيير يكون ما نادرا
التالي اجلدول الى نلفت العربية، البلدان في املدني اتمع منظمات دور تؤثر في هذه العوائق التي عن واضحة فهم وتكوين فكرة

الهدافها6. املنظمات هذه حتقيق حتول دون والذاتية التي املوضوعية العوامل يحدد والذي



٥٦٥٧

المؤثرة الموضوعية العوامل المؤثرةمن الذاتية العوامل من

البلدان أكثر في الدميقراطية وغير االنظمة الشمولية،   •
أنشطة على السيطرة وتفرض تقيد التي العربية

املدني. اتمع

أولويات على واالستقرار والسالم االمن غياب تأثير    •
. الوطنية السياسات اصالح

للمجتمع ميكن التي التنمية سياسات غياب أو ضعف   •
ونتفيذها. وضعها في املشاركة املدني

اتمع منظمات وسط  في اخليرية العقلية سيطرة    •
الدينية. الثقافة دور وتفاعل ألهمية املدني نظرا

مفروضة ومجهدة ثقيلة  وإجرائية قانونية  القيود   •
وأنشطتها في املدني اتمع تأسيس منظمات  على

العربية. البدان أكثر

تتيح ال بحيث السياسات صنع في املركزية اعتماد    •
اتمع لتدخل الكافية  املساحة  السلطة هياكل 

املدني.

القضايا مع جتاوبه وضعف اإلعالم إستقاللية عدم   •
املدني. من قبل اتمع املطروحة

واحلقائق الدقيقة املعلومات  الى الوصول صعوبة   •
ينظمها التي املطلبية في احلمالت واعتمادها كمرجع

املدني. اتمع

اتمع منظمات مهمة تنفيذ في اإلستراتيجية غياب اخلطط   •
وحتقيق رؤيتها. املدني

فيها. املشاركني جلميع احلملة أهداف وضوح عدم   •

ما تأثيرها،  وغياب املدني اتمع منظمات فاعلية ضعف   •
موضوع حول أعضائها وعي قدرات ورفع بناء الى احلاجة يطرح

وأهميته. املدافعة

واملنظمات اجلمعيات الداخلية في واإلدارة احلكم هياكل ضعف   •
املالية والبشرية. إدارة املوارد فيها مبا

وتنفيذ وتنظيم إعداد  في اخلبيرة البشرية  املوارد في نقص   •
احلمالت.

عوامل عدة الى ذلك ويعود  ، املنظمات  بني التشبيك ضعف   •
منها:

والتواصل االتصال يعيق اخلارجي الذي احمليط استقرار •   ضعف
املنظمات أو بني األفراد املنافسة وبروز التعاوني العمل •   ضعف

املشبكة

اإللتزام •  ضعف
تأمينه وصعوبة التمويل •   قلة

واإلحصاءات املعلومات وتوفير التوثيق في •    ضعف

التالية والتي احلالة نورد معها، احلكومة تفاعل وكيفية للتغيير، الدعوة في املدني اتمع عمل منظمات اساليب على وكمثال
لبنان. في طبقت

أجل االنتخابات "اللقاء الوطني من :(١) دراسة حالة رقم
بلديتي بلدتي.. واالختيارية": حملة بلدي.. البلدية

AGôLEG  π«Ñ°S ‘ á£ZÉ°V á«Ñ©°T á∏ªM ƒg "ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G πLCG øe »æWƒdG AÉ≤∏dG"
á«©ª÷G"`d ´ÉªàLG øe É¡Jôµa â≤∏£fG .äÉ«©ª÷G »°SÉ°S’G É¡eGƒb ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G

 äÉHÉîàf’G π«LCÉJ Ö≤Y 1997 πjôHCG/¿É°ù«f ô¡°T πFGhCG ‘ "äÉHÉîàf’G á«WGô≤ÁO πLCG øe á«fÉæÑ∏dG

 .¬°ùØf ΩÉ©dG øe ƒ«fƒj/¿GôjõM 8h 1 ‘ É¡îjQGƒJ IOófi âfÉc »àdG ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG

ÉjÉ°†b ‘ Úªà¡ŸG OGôaC’Gh äÉ«©ª÷G "äÉHÉîàf’G á«WGô≤ÁO πLCG øe á«fÉæÑ∏dG á«©ª÷G" âYO

¿hO ∫hDƒë∏d  ácÎ°ûe äGƒ£N  ‘ åMÉÑà∏d (16/4/1997 Ωƒj)  ìƒàØe  ´ÉªàLG ¤EG  ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdG

,(2)ô¡°TCG á©HQCG ƒëf âeGO äGÒ°†– IÎa ó©H ,∂dP øY èàæa .É¡FÉ¨dEG hCG á«∏ëŸG äÉHÉîàf’G π«LCÉJ

á∏ªM º°SÉH âaôY áq«Ñ©°T á∏ªM ≥∏WCG …òdG "ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G πLCG øe AÉ≤∏dG" Aƒ°ûf

≈∏Yh á«æWGƒŸG á°SQÉªŸG ‘ »WGô≤ÁódG ≥◊G  ≈∏Y ó«cCÉàdG" ¤EG âaógh "»àjó∏H  ..»Jó∏H  ..…ó∏H"
."ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G AGôLE’ á£ZÉ°†dG áÑdÉ£ŸG

 ájófCGh äÉHÉ≤fh äÉ«©ªL øe áÄ«g  150`dG  ≈∏Y ójõj Ée ¤EG "AÉ≤∏dG"`d áªYGódG äÉÄ«¡dG OóY π°Uh 

.á°UÉÿG ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸGh öûædG Qh oOh á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG ,ÜGõMCGh á«°VÉjQh á«aÉ≤K

 ïjQÉJ(  1997 πjôHCG/¿É°ù«f øe "ájQÉ«àN’Gh ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G πLCG øe AÉ≤∏dG" áHôŒ äôªà°SG

 .)É¡FGôLEG ïjQÉJ) 1998 ƒ«fƒj/¿GôjõM ¤EG (äÉHÉîàf’G π«LCÉJ

øe á∏°ù∏°S AÉ«MEG ¤EG áaÉ°VEG Gòg .á«Ñ©°T á«æWh á°†jôY ≈∏Y »°SÉ°SCG ¬LƒH á∏ª◊G √òg äóªàYG óbh

"äÉjó∏ÑdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM »FÉ‰EGh »°SÉ«°Sh »Ñ©°T ¢TÉ≤f ™°ShCG ¥ÓWEG" ¤EG âaóg äGhóædGh äGAÉ≤∏dG

:á°†jô©∏d Ú«°SÉ°SCG Úaóg "AÉ≤∏dG" ™°Vh Éªc .á∏ª◊G IÎa á∏«W äôªà°SG

.IöûY áæeÉãdG ø°S Gƒ“G øjòdG Ú«fÉæÑ∏dG ÚæWGƒŸG ™«bGƒJ øe øµ‡ OóY ÈcCG ™ªL ,∫hC’G  •
º¡c

q
ô– ájÉ¡f ‘ "AÉ≤∏dG" ƒ£°TÉf ´É£à°SG óbh .á°†jô©dG ™«bƒJ ÈY ¢SÉædG ÚH QGƒM ≥∏N ,ÊÉãdG  •

.á«fÉæÑ∏dG ≥WÉæŸG πc øe ™«bƒJ 60083 ™ªL

É¡d ¿Éc º«¶æàdG øe äÉjƒà°ùe áKÓK "AÉ≤∏dG" ™ÑJG ,á«≤WÉæŸG äGAÉ≤∏dGh á«æWƒdG á°†jô©dG ÖfÉL ¤EG

:â∏ª°T óbh ,¬MÉ‚h ¬àjQGôªà°SG ‘ kÉ°†jCG π°†ØdG

,≥WÉæŸG) ¿Éé∏dG ∞∏àfl πªYh á∏ª◊G Ò°S  âÑcGh »àdG  áMƒàØŸG á«YƒÑ°SC’G äÉYÉªàL’G  : k’hCG

.É¡©ÑJ ÖLGƒdG äGƒ£ÿG äOóMh (..ºYódG äÉÄ«g ,ΩÓYE’G ,äÉYÉ£≤dG

äÉ«©ª÷G øe  kGÒÑc kGOóY â qª°Vh ,ôM  §HGQ É¡©ªéj "áªYGódG äÉÄ«¡dG øe áëF’" OÉªàYG  :kÉ«fÉK

ÚeCÉJh ,á¡L øe ¬JóMh ≈∏Y á¶aÉëŸGh "AÉ≤∏dG" Ú°ü– É¡àjÉZ ,áYƒæàŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ÜGõMC’Gh

.á«fÉK á¡L øe á∏ªë∏d ÚYƒ£àŸG

,á°†jô©dG ™«bƒJ ™«ªé∏d ≈qæ°ùàj å«M ≥WÉæŸG ∞∏àfl ‘ "áàHÉãdG  •É≤ædG  øe áµÑ°T" OÉéjEG  :kÉãdÉK

++      •  
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.º¡fóeh ºgGôb ‘ ºg å«M ¢SÉædG ¤EG á°†jô©dG ¬LƒàJ ¿CG CGóÑe øe kÉbÓ£fG ∂dPh

/¿GôjõM 18 ‘) "AÉ≤∏dG" πM ¿ÓYEG ïjQÉJ ≈àM ájGóÑdG òæe , äGƒ£ÿGh äÉcôëàdG √òg πc âÑcGh

 ,É¡dÓN ¤ƒJ á«fÓYEG á«eÓYEG á£N ,(á«∏ëŸG äÉHÉîàf’G øe á∏Môe ôNBG AÉ¡àfG ó«© oH 1998 ƒ«fƒj

á£°ûfCG á«£¨J Ahô≤ŸGh ´ƒª°ùŸGh »FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe ÒÑc OóY ,"AÉ≤∏dG" AÉ°†YCG ™e ≥«°ùæàdÉHh

øµeCG  Ée ó©HCG  ¤EG á∏ª◊G ∫É°üjEG ‘ »°SÉ°SCG π°†a πª©dG Gò¡d ¿Éµa ,ÊÉ›h ôM §HGQ øª°V á∏ª◊G

.kÉ«YÉªàLGh kÉ«aGô¨L

¿ÉæÑd -"äÉHÉîàfE’G á«WGô≤Áód á«fÉæÑ∏dG á«©ª÷G " πÑb øe ó©e

/http://www.ladeleb.org
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المدني؟ المجتمع بالنسبة لمنظمات مهمة قضية مدافعة التجارة تعد لماذا .٤
 

مفترضني اخلاص، احلكومة والقطاع على مسؤوليتها تقنية تقع مسألة املوضوع يعتبر ما غالبًا التجارة، قضايا نتحدث حول عندما
بهذا اخلصوص. احلمالت وتنظيم التجارة قضايا متابعة في املدني للمجتمع مصالح ال أن

كذلك. ليس الواقع لكن

حيث فمن اإلنسان. وحقوق بالتنمية مباشرة عالقة قانونية، لها واتفاقيات من مؤسسات بها يرتبط أن التجارة، وما فاحلقيقة
بل باتت ال فحسب؛ السلع تبادل على التجارة تقتصر تعد لم والثنائية، واالتفاقيات اإلقليمية، األطراف، املتعددة تطبيق االتفاقات
واملؤسسات الوطنية، والتقاليد احلياة، ومعايير االجتماعية، والشؤون الداخلية، والسياسات التنمية ومفاهيم في منظورات تؤثر

معيشتهم. ومستويات الناس حقوق متس االجتماعية التي

التجارية: وضع السياسات عملية حول ٥.نبذة

الراهن الحّرة على نظام التجارة االساسية المآخذ من ++
وويضع القليلة القلة  ايدي في  الثروات يركز  أنه في هي
النامية البلدان في (المزارعون بعضهم بمواجهة المزارعين

المتقدمة) في البلدان المزارعين مقابل

اليوم؟ العالم وراء الترويج لتحرير التجارة في يقف الذي من

التالية: اجلهات من كل بها ودفعت لها روّجت التي االقتصادية العوملة أشكال أبرز من ا واحدً التجاري العاملي النظام يُعدّ

القوميات متعددة •• الشركات
مبؤسسات ا أيضً املعروفني الدولي والبنك الدولي، النقد صندوق (مثل املالية الدولية املؤسسات فيها مبا الدولية، •• املؤسسات

العاملية. التجارة * ومنظمة (Bretton Woods Institutions وودز بريتون

النامية. البلدان في النيوليبرالية سياسة نهج تتبنى التي •• اإلدارات
التجارة.  اتفاقات على ة املوقعّ الدول في •• مجتمع األعمال

التجارة؟ سياسات تطوير يتم أين
من خالل: سياسات التجارة يتم وضع

منظمة التجارة العاملية. ضمن األطراف متعددة التجارة ١.اتفاقات
تشمل أن اجلنوب أو من الشمال وميكن من بلدان (جتمع البلدان من مجموعات بني تأسست التي اإلقليمية التجارة ٢. اتفاقات

آن) في والشمال من اجلنوب بلدان على

شمالية). شمالية- أو جنوبية، شمالية- جنوبية، جنوبية- اتفاقات (سواء بلدين بني ثنائية جتارة ٣. اتفاقات

تشكل التجارة تحرير سياسات فإن هنا، من
على خطًرا

التنمية

العيش سبل

الحياة الريفية

البيئة

األمن

الجنسين بين المساواة

الحقوق مجتمعة
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 /http://www.wto.org العالمية التجارة منظمة هي ما

مؤتمر أعدها التي للتقارير وفًقا
التجارة حول المتحدة األمم
الدولي،  UNCTAD  والبنك والتنمية 
نظام في عدم التوازن عوامل تتكاثر
تنفيذ تم وإذا العالمي، التجارة
كما العالمية التجارة منظمة أجندة
الدوحة، أجندة في مطروحة هي
هي فقًرا األشد الدول ستكون

األكبر. الخاسر

متعددة دولية منظمة وهي العاملية. التجارة منظمة تدشني على دولة  ١٢٣ وقعت الثاني/يناير١٩٩٥، كانون من األول في
التجارة مفاوضات إدارة وظائفها بني ومن التجارة العاملية. واالتفاقيات اخلاصة بنظام القواعد تطبيق على وتشرف تضع األطراف
خفض من خالل االقتصادية والعوملة احلرة للتجارة  وتعزز تروّج أنها  كما الوطنية. التجارة سياسات  األطراف، ورصد متعددة 
بالسلع، تتعلق تدابيرًا العاملية التجارة اتفاقية منظمة وتشمل الوقائية. التدابير وإلغاء (التعرفة اجلمركية) التجارية احلواجز
من سوى زائدة تفضيالت أخرى دولة متنح أن تستطيع ال الدول لهذه االتفاقية، فإن ا ووفقً الفكرية. وامللكية والزراعة، واخلدمات،
حاليًا ويوجد العاملية. التجارة منظمة نفسها جلميع أعضاء التفضيالت منح عليها سينبغي وإال احلرة، للتجارة اتفاقية خالل
وعمان، واملغرب، والكويت، ومصر، واألردن، البحرين، هي: العاملية، التجارة منظمة في ١٥١ عضوًا بني من عضوة عربية ١٢ دولة
مرحلة التفاوض في أخرى عربية ست دول وهناك وموريتانيا. والسعودية، املتحدة، وجيبوتي، العربية واإلمارات وتونس، وقطر،

واجلزائر. واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، لبنان، هي: لالنضمام،

واإلقليمية؟ الثنائية التجارة اتفاقات هي ما

التجارة أمام اجلمركية وغير اجلمركية تخفيض احلواجز إلى تهدف أكثر، أو دولتني بني قانونية عقود هي اإلقليمية اتفاقات التجارة
واالموال واألشخاص واخلدمات حركة السلع وتنظم تضبط االتفاقات وهذه الشريكة. البلدان منسجمة فيما بني معايير ووضع
التابع واالجتماعي االقتصادي الس دور مثل متثل الدول األعضاء، إقليمية سكرتارية بواسطة تدار الغالب في وهي واالفكار.

الغافتا). احلرة- للتجارة الكبرى العربية (املنطقة العربية الدول بني اإلقليمية االتفاقية حالة في العربية الدول جلامعة

التالية: القطاعات التجارية االتفاقات تغطي غالبًا ما

• االزراعة.
الزراعية). غير (السلع • الصناعة

• اخلدمات.
الفكرية. امللكية • حقوق

التنافس. • سياسات
• االستثمار.

 Government procurementاحلكومية • املشتريات
الصحية. باإلجراءات تتعلق • معايير

البيئية. • املعايير
العمل. • معايير

فض النزاعات. • آليات
احلدود. ضبط • تدابير

• النقل.
النامية. البلدان إلى الدول املتقدمة التي تقدمها • برامج املساعدة التقنية

التجارية). املعامالت من كجزء نامية دولة إلى متقدمة دولة بواسطة تقدم (غالبًا ما واإلعانة • الدعم

 •  

http://www.wto.org/
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الريفية المعيشة ووسائل والزراعة، التجارة، حول: ++ مثال
العالم نسمة في ٨٤٠ مليون فمن بني النامية. البلدان في السكان من لعدد كبير للدخل بالنسبة الرئيسي املصدر الزراعة متثل
الزراعة أن إلى العربية املنطقة التقديرات في وتشير العيش. لتأمني الزراعة على يعتمدون منهم ٪٧٥ من سوء التغذية، يعانون
البلدان مثل من العديد في العمل من فرص ٪٢٠ من أكثر تخلق وهي السكان فيها7، من مجمل ٪٤٠ من ألكثر العيش مصدر متثل
هشاشة وضعفا اتمعات أكثر أحد ميثلون اآلن النامية البلدان في املزارعني أن صغار كما ومصر8. واملغرب، واجلزائر، وتونس، سوريا،
األسواق احمللية إغراق ومن غير املتوازنة، التجارة اتفاقيات من أصبحت تعاني الفئات هذه لذلك، فإن ونتيجة وتأثرًا بتحرير التجارة.
األسواق في الزراعية املنتجات أسعار انخفاض ومن محليا، املنتجات املصنعة على التي تضارب املدعومة الرخيصة باملنتجات

حكوماتهم.  وقعت عليها االتفاقات التي موجبات مع التكيف إعادة حول املعلومات ونقص العامليةظ

التجارة منظمة مثل الدولية املؤسسات أدخلتها التي  اجلمركية التعرفة تخفيض وسياسات التجارة، حترير اتفاقات وبسبب 
الرزمة، من الثاني الفصل  في املؤسسات هذه عن أكثر معلومات جتدون  [ (IMF) الدولي النقد وصندوق ،(WTO) العاملية
بشكل مدعومة مع منتجات زراعية عادلة غير منافسة النامية البلدان من كثير في املزارعون السادسة[ يواجه اخلطوة ضمن
هذه منافسة مع الريفيون املنتجون يواجه السياق، وفي هذا متقدمة. أخرى وبلدان األوروبي، املتحدة، واالحتاد الواليات من تأتي كبير

كثيرة. املتقدمة البلدان في األسواق إلى عوائق تفاذهم حني تظل الكرمي، في العيش وسبل دخولهم من حتد التي الواردات
د

حترير التجارة. احمللية بسبب أسواقهم من ومنتجاتهم النامية الدول فالحي بإزاحة شديدة تهدد منافسة الوضع هذا عن ينتج
واتفاقات االغراق عمليات غيرت حيث العاملية، ا وأيضً احمللية األسواق في تسويق منتجاتهم في كبيرة مشكالت يواجهون فهم
في احملدودة  والطبيعية املائية املوارد على الضغوط من مزيد يسبب ما وهو واإلنتاج، أمناط االستهالك املالئمة  غير التجارة
جزءًا تعد والتي ،(TRIPs (التريبس بالتجارة املتعلقة  الفكرية امللكية حقوق اتفاقية فإن ذلك، على عالوة النامية. البلدان 

البذور. استخدام على الفالحني وقدرتهم معرفة على تطوير تؤثر التجارة، لتحرير اتفاقية أية اساسيا من

على تشكلت  التجارة التي  سياسات مالئمة عدم أن العالم9 كيف  أنحاء جميع من وأسرهم حكايات املزارعني عكست وقد
من أساسيا جزءا النساء متثل احمللي. املستوى على العيش سبل تفاصيل على مباشر أثر ذات تكون أن الدولي ميكن املستوى
واملشاركة اإلنتاج مقومات من امتالك القليل إلى ا عمومً إنهن ميِلنَ احلرة، حيث اتفاقات التجارة جرّاء سلبيا هذه اجلماعات املتأثرة
عيشهم سبل يفقد آالف الفالحني وبالتالي، ا. أيضً العربية البلدان نفسه في عن يفصح الواقع وهذا اخلاص. القطاع في وخاصة

العالم: بلدان االحتجاج في بهم الى يدفع ما

إلى والتي أدت املتحدة، الواليات مع احلرة اتفاقية التجارة على ٢٠٠٢ لالحتجاج عام الشوارع إلى • في املكسيك، خرج الفالحون
املدعومة. األمريكية الواردات نتيجة إنتاجهم خسر مزارعوها الذرة التي زراعة وبخاصة املكسيكية، الزراعة أوضاع تردي

من ٪٢٠ عليه ويعتمد الهاييتي الغذائي النظام الرئيسي في العماد يعد األرز الذي من إنتاجهم الفالحون خسر هايتي، في  •
األمريكية. بالواردات وذلك بسبب إحالله للرزق، كمصدر السكان

من الرخيصة الواردات 2002 بسبب عام لتر 18 مليون 1993 إلى عام لتر 38 مليون من األلبان تقلص إنتاج • في جامايكا،
األوروبي. من االحتاد املدعومة األلبان مسحوق

في االقتصاد األكبر احلصة تاريخيا كان يشكل cashew nuts الذي الكابيلي جوز انتاج من جزء كبير فقدان مت املوزنبيق، • وفي
الهيكلي التكيف برنامج صاحبت  التي التحرير بسبب وصفات يفقدوه أن قبل  الناس من ماليني لعدة دخالً ويوفر املوزمبيقي

املنصرم. القرن ثمانينيات في الدولي البنك قبل من املفروض

على قادرة غير سويزالندا األوروبي فإن االحتاد في بها نفسها التي ينتج بالتكلفة السكر ينتج من أن وبالرغم سوازيالند، • في
و20.000  صناعة السكر، عمل في 16.000 فرصة إلى فقدان أدى ما وهو األوروبي، االحتاد املدعومة من منافسة صادرات السكر

والنقل. التعبئة مثل الصناعة، بهذه مباشر غير ا ارتباطً مرتبطة وظيفة

من املدعومة الزراعية السلع نفاذ امام النامية البلدان  في  املنتجة محليا الزراعية للسلع  التنافسية القدرة  ضعف الى نظرا
املعونات على أو اخلارج من االستيراد على الغذائي  امنها  في تعتمد باتت التي النامية  البلدان  في الزراعة قطاع انهار  اخلارج،
النامية البلدان في الغذاء ازمة استفحلت احمللي، االنتاج ضعف الى ونظرا الغذائية مؤخرا، املواد اسعار ازمة تفاقم ومع اخلارجية.

الفقراء. املاليني من مئات تهدد باتت والتي

الغذاء في الحق

كل المالئمة في غير واالستثمار التجارة سياسات بفعل الغذاء في الحق تم تقويض فقد وهكذا،
الحق مفهوم تطوير على تعمل المدني المجتمع مجموعات ومازالت والمتقدمة. النامية الدول من
واالستثمار التجارة سياسات تحديد كيفية جعل أجل من أكثر عمًقا وتطوًرا بآليات والحاقه الغذاء في
وقد تشبثت في الغذاء. الحق وخاصة عن والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق تجاه مسؤولة
كمقاربة الغذائية" "السيادة بإطار من المناطق في كثير المزارعين وحركات المدني المجتمع جماعات
المحاكم الى تتقدم بقضايا المدني المجتمع في مجموعات وهناك في الغذاء. الحق تشمل سائدة،
بالتزامات الوفاء ولعدم الغذاء في الحق على المحافظة في إلخفاقاتها الحكومية الهيئات بحق
واالجتماعي االقتصادي المجلس عن الصادر "12 رقم "التعليق العام فيها بما المجال، في هذا الدولية
بخصوص التطوعية  التوجيهية والخطوط المناسب الغذاء  في الحق بخصوص المتحدة لألمم التابع

المتحدة. لألمم منظمة الغذاء والزراعة التابعة والصادرة عن الغذاء في الحق
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اإلنسان حقوق التجارية وواقع ٦.السياسات

الدولي للقانون اإلطارين الرئيسين بين أساسي صراع اإلنسان؛ وحقوق التجارية السياسات

هي مكتسبات: اإلنسان حقوق إن

باحلقوق اخلاص الدولي والعهد اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن تشمل التي  اإلنسان حلقوق الدولية الشرعة في مرسخة   •
والثقافية. واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدولي والعهد (1964) السياسية واملدنية

(تطبيقها) احترامها، وحمايتها، وإعمالها • ينبغي
املادة تنص ß حيث القضائية العملية ذلك متضمنًا من تنتهك حقوقه/ها، كفالة الدول لوسائل إنصاف فعالة لكل • تتطلب
إلنصافه اتصة  الوطنية احملاكم إلى والوصول اللجوء حق شخص "لكل  أن على اإلنسان  حلقوق العاملي اإلعالن  من  الثامنة

القانون". أو الدستور إياه مينحها التي األساسية احلقوق تنتهك أعمال أية من الفعلي

وآليات وأدوات الى تهميش مبادئ تؤدي ما غالبا االقتصادية التي للسياسات ما االلتزامات احلقوقية بقدر يفوق أولوية • لها
اإلنسان. حقوق

لدى احلكومات سياسية مساحة وجود يتطلب والثقافية واالجتماعية االقتصادية بحقوقنا يتعلق فيما التزامات الدولة إعمال إن
اجلمركية التعريفات من أرباح أو ريع إلى املثال، على سبيل حتتاج، فاحلكومات احلقوق. هذه حتقيق إلى الهادفة لوضع السياسات
مبستوى الوطنيون املنتجون يتمتع لضمان أن صناعية سياسة وضع إلى حتتاج وكذلك العامة، اخلدمات لتقدمي تنفق أن ميكن التي
حكوماتنا. على صعبًا ذلك أمرًا حتقيق جتعل التجارة اتفاقات ظل في ولكن االلتزامات املفروضة الدولية. السوق في املنافسة

الحالي... نظام التجارة بفعل لخطر حقيقي معرضة حقوقنا
المثال:  سبيل على

بالتجارة المتعلقة الفكرية الملكية حقوق اتفاقية من مهدد على األدوية والحصول الصحة في حقنا
الصناعات شركات سيطرة تحت األدوية على الحصول على المواطنين قدرة تضع والتي (TRIPS)

النامية. البلدان في على المواطنين المفروضة وترفع التكاليف الجنسيات متعددة الدوائية

الخدمات في التجارة حول العامة  فاالتفاقية الخدمات. تحرير من مهدد والتعليم المياه في  حقنا
المياه بينها من حيوية قطاعات لتحرير البلدان على ضغوًطا تضع العالمية التجارة منظمة ظل في

والثقافية. واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلدراك أساسية ُتعّد والتي والتعليم

يتصف بعدم  ا عالمّيً ا زراعّيً تفرض نظاًما والتي بالزراعة االتفاقية الخاصة بسبب مهدد الغذاء في حقنا
الزراعية للقطاعات دعًما األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات توفر حيث الشديد، واالنحياز العدالة
الدول أسواق بإغراق ويسمح العالم حول الغذائية المنتجات أسعار من يخفض ما وهو لديها، الوطنية

الرخيصة. الغذائية بالمنتجات النامية

عن الناتج الحكومات سياسات وإضعاف الدولة وسحب يد االقتصاد تحرير مهدد بفعل العمل في حقنا
العمال أعداد من ويزيد العمل فرص انعدام من حالة يفرض ما وهو واالستثمار، التجارة تحرير عملية

األمان. لشبكات المفتقدين

اإلنسان: حقوق أجندات مع التجارة أجندات تعارض أسباب

التزاماتها ومسوؤلياتها.  بني تنسق ال حكوماتنا •  إن
اإلنسان. التزامات حقوق ما يجهلون التجارة غالبًا مجال مفاوضينا في • إن

بالرغم طبيعتها املعقدة، بسبب ذلك ملزمة؛ قانونية كحقوق والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق اعتبار يتم ال ما • غالبا
لتحقيقها. قانونية التزامات تتطلب أنها من

التجارة إن والتجارة. اإلنسان بني حقوق العالقات ملناقشة العاملي) أو الوطني الصعيد على (سواء أسس املُمَ االطار نفتقد • إننا
حقوق اإلنسان. جتاه بالتزاماتها لإليفاء policy tools متنوعة استخدام أدوات سياسية على احلكومات قدرة تقويض في آخذة

التالي: وتشمل احلقوقي والتجاري، بني اتمعني والثقافية املؤسساتية الفروق • تكثر
سيخدم مبا اقتصادي إلى منو يفضي التجارة حترير أن ويرون البعيد، املدى على التجارة يركزون يقودون أجندة االقتصاديني الذين • إن

اإلنسان. حقوق حتقيق
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توزيع آثار وعلى على اتمعات اتلفة املدى قصير األثر إلى ينظرون يتبنون أجندتها الذين اإلنسان عن حقوق املدافعون • بينما
اإلنسان.  بحقوق االلتزامات على حساب األولوية يعطى أن ينبغي ال االقتصادي النمو أن يرون فهم السياسات؛

التجارة؟ البلدان العربية وتحرير عن ماذا

ثنائية وإقليمية تجارية اتفاقات على نامية أخرى، شأن دول ذلك في شأنها العربية، وّقعت الدول لقد
الناحية من وأقوى متقدمة دول مع التجارة تتم تحرير السريعة نحو الخطى وهذه ومتعددة األطراف.
أن ثبت وقد األوروبي. واالتحاد المتحدة الواليات  رئيسي بشكل وهي والسياسية، االقتصادية
النامية الدول لدى التنمية منظورات حيث تهدد اقتصادية متعددة؛ اجتماعية- آثاًرا السياسات لهذه
القواعد الترابط بين وضوح في عدم هناك عن ذلك، فضًال الحكومات. سياسية على قيوًدا وتفرض
الدول بين اإلقليمي التعاون على خطط ونتائج سلبيا المختلفة، مما يؤثر االتفاقات المفروضة بفعل

العربية.

حمالت اطار في المدني المجتمع  منظمات لعبته الذي  الدور عن نبذة .٧
التجارة قضايا حول المدافعة

أدوات تنوعت وقد املنصرم. القرن تسعينيات منذ التجارة قضايا على العاملة  املدني اتمع منظمات دور تزايد  لقد 
أن ذلك،  إلى أضف  املناطق. وبني االتفاقات وبني املنظمات بني ا ملحوظً ا تنوعً التأييد كسب في  املستخدمة املدافعة
والتعبئة االحتجاجات وكانت اال. هذا في التعبئة من عديدة ا وأنواعً مختلفة  أدوارًا  تولت قد املدني اتمع منظمات
أخرى ومدن سياتل  مدينة في الشارع احتجاجات أسهمت  عندما والسيما بروزًا، األكثر هي االستراتيجية  اجلماهيرية
حول املدافعة من أخرى أنواع ا أيضً هناك ولكن، العاملية. التجارة منظمة في األطراف متعددة املفاوضات انهيار في
البحث وجماعات  القاعدية،  واملنظمات القانوني، واتمع  واجلامعات، اخلبرة، بيوت في يجري ما تشمل  التجارة سياسات

التجارة. قضايا على العمل في املنخرطة االجتماعية واحلركات السياسية،  احلكومية غير واملنظمات  واملدافعة،

 
فيعام١٩٩٩،خرجت منظماتالمجتمعالمدنيإلىالشوارعللمرةاألولىلمناهضةاالجتماعالوزاري
التعبئة الجدل هذه نقلت وقد االميركية. سياتل مدينة في عقد الذي العالمية لمنظمة التجارة الرابع
حول الدولية اتفاقيات التجارة عن المترتبة اآلثار وأظهرت العام والرأي الناس عامة حول التجارة إلى
التجارة قواعد تغيير الى الهادفة الحركة أخذت وقد المستدامة. والتنمية والبيئة، اإلنسان، حقوق
ألنشطة هدًفا العالمية التجارة منظمة من فقد اتخذت دولية“. ”عدالة عن البحث حركة شكل الدولية
االهتمام من المزيد إعطاء فيها  المنخرطة الجماعات بدأت ثم الدولية، التجارة  قواعد ضد التعبئة
دول مع األوروبي اتفاقات االتحاد مثل والثنائي، اإلقليمي المستويين على تتم التي لالتفاقات
الحرة التجارة واتفاقات الشمالية، ألمريكا التجارة الحرة اتفاقية إلى باإلضافة ومتوسطية، أفريقية
المجال هذا في الحمالت ممارسة أساسيات من  كان وقد النامية.  والدول المتحدة الواليات بين
ذات أخرى في مؤسسات أو العالمية التجارة منظمة في المرسومة السياسة العالمية أن حقيقة
العامل يمكننا عزل ال فنحن التنمية. عملية على وبالتالي الوطنية، السياسات صنع على مباشر تأثير

التنمية. بقضايا متعلقة الحمالت تكون عندما والوطني اإلقليمي العالمي عن

التجارة: قضايا حول المدني المجتمع يمارسها التي التعبئة ألنشطة االهداف الرئيسة

التنمية الوطنية. مع متطلبات خطط سياسات التجارة منسجمة ان تكون • • ضمان
واالجتماعية والثقافية. احلقوق االقتصادية مع تتعارض ال التجارة سياسات أن من • • التأكد

وذلك جتارية، واتفاقية سياسة أية في املعنية األطراف من وغيرها الوطنية، اإلنتاجية للقطاعات احليوية املصالح • • التعبير عن
اتلفة. التعبئة أنشطة خالل من

التجارة حول والوطنية واإلقليمية العاملية السياسات صنع عن الغائبة اتلفة املستضعفة اتمعات أصوات عن • • التعبير
املتعلقة بالتنمية. والقضايا

اتلفة. الوطنية واتمعات على القطاعات التجارة اتفاقات عن الناجتة السلبية االثار تخفيف في • • املساعدة
عادلة. غير جتارية وضع أجندة على متعددة اجلنسيات الشركات من هيمنة • • احلد

الربحية. الشركات أجندة إلى ترتكز وال الشعوب، وحقوق العدالة على تقوم وسياسات التجارة للعوملة رؤية • • وضع
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التجارة حول في المدافعة المدني المجتمع منظمات التي تأخذها المختلفة ألدوار

األكثر هما رئيسيتان هناك مرحلتان أن إال التجارة. سياسات صنع مراحل عملية جميع في ا مهمً املدني اتمع منظمات دور يعتبر
وهما: املنظمات، تلك ل تدخُّ بطبيعة ا ارتباطً

املفاوضات: أثناء أوالً)
احمللية. األطراف املعنية على سلبا التأثير شأنها من التي العادلة غير االتفاقات والتأثير لوقف الضغط ١. ممارسة

ولضمان املعنية احمللية األطراف لعكس مصالح التفاوضية، العملية في من الشفافية وللمزيد أفضل شروط أجل من ٢.الدفع
اإلنسان. حقوق على اجلور وجتنب التنمية الوطنية، أهداف

التجارة: اتفاقيات احدى تنفيذ عملية أثناء ثانيًا)
احمللية. اتمعات على االتفاقية لرصد أثر الفرص استخدام على ١. التركيز

ومساعدة االتفاقية، بشروط الوعي خالل رفع (من االتفاقية أدخلتها التي التغيرات على التغلب في املتأثرة األطراف ٢. مساعدة
على املفروضة السلبية  االتفاقية  آثار على التغلب في تدعيمهم أو االتفاقية، تتيحها فرص  أية استخدام في اتمعات

مجتمعهم).

الحق بممارسة مرتبطة التجارة  قضايا  على الحمالت ++إن
والديمقراطية. التنمية في

التجارة قضايا في العاملة المدني المجتمع منظمات وشبكات لتحالفات فئات ثالث تصنيف يمكن
تؤديه١٠: الذي الوظيفي الدور وفق

األنشطة. من معينة مجموعة دعم في الرئيس هدفها ويتمثل التعبئة"، ”شبكات .١
السياسية. العملية في مشاركتها لتيسير املدني لتوفير املعلومات ملنظمات اتمع مصممة فنية"، "شبكات .٢

من الشبكات. أعاله للفئتني الفعلية" "السكرتارية عليها ويطلق النامية، البلدان ٣. شبكات مكرسة خلدمة

الدولية للمنظمات األساسية المقرات  (حيث جنيف في  المتواجدة المنظمات دور
التجارة) بقضايا المعنية

قريبة تعد هناك المتواجدة فإن المنظمات وبالتالي جنيف، مقرها في العالمية التجارة منظمة اتخذت
التفصيلية المعلومات بتوفير المنظمات هذه تقوم المفاوضات. معظم فيه تجري الذي المكان من
جنيف. في  تحدث التي للتطورات وفًقا العالم حول والشبكات للمنظمات االستراتيجيات وتقترح
العالمية) التجارة منظمة الى (البعثات جنيف في  المقيمة الرسمية الوفود مع تعمل أيضا وهي
المعلومات، تقديم  خالل من الدعم  توفير بغرض النامية، الدول مع رئيسة  وبصورة والمفاوضين،
التي للمجموعات الدعم يؤمنون أنهم كما بالتجارة. الخاصة المقترحات على والتعليقات والتحليل،

هناك. تواجدها االدارية والخدمات خالل بالتسهيالت ويمدونها جنيف خارج من تأتي

بالتجارة المتعلقة الحمالت في المنخرطة المنظمات أنواع

املنظمات العاملة وتشمل بالتجارة، املرتبط السياسي الدفاع عن العمل في مساهمة لديها املدني اتمع منظمات مختلف إن
الزراعيني والعمال الفالحني مع العاملني وكذلك اجلنسني بني املساواة و والبيئة، والصحة، والتعليم، ومحاربة الفقر، في التنمية،

والنقابات.  العمال واحتادات

الشباب، املرأة، ومجموعات ومنظمات والنقابات، الفالحني، (تنظيمات العريضة االجتماعية والتحالفات اجلماهيرية • احلركات
اآلثار حول الوعي ونشر  اجلماهير، تعبئة على  خاصة قدرات لديها  القاعدية) اتمع  ومنظمات والوطنية، احمللية والشبكات
مثل بعمق، محسوسة قضايا الناس حول أن تعبئ االجتماعية للحركات وميكن قوي. سياسي ضغط بالتجارة، وخلق املتعلقة

اإلنسان. حلقوق الصارخة واالنتهاكات البيئي، ر والتغيّ العمل، قضايا

فهي الدولية،  املالية  واملؤسسات للحكومات والتوصيات اخلبرات تقدمي في دور لها  احلكومية غير واخلبرة البحث مجموعات   •
وتوفير وتعبئتها، املعنية األطراف تأثرًا، وإعالم القطاعات األكثر وحتديد للبحث، الصلبة القاعدة توفير للغاية في مهم دور لديها

هذه القضايا. حول التأييد كسب الى باالضافة املستويات، مختلف على املعمق الفني التحليل

المدني حول  •  المجتمع حمالت تربط
بالتغيير التجارية المسائل التجارة،
واألمن، والسالم المناخي،
وانتهاكات والعمل، والعسكرة،
بين والمساواة  اإلنسان، حقوق

الغذائي. الجنسين، واألمن

الروابط  •  حول جدًال اليوم نشهد إننا
لم والتنمية  والفقر التجارة بين 
نتيجة وهذا قبل؛ من نشهده
في للمدافعة المتواصلة للجهود
تغيير أجل من  العالم أنحاء  جميع

الدولية. التجارة قواعد
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العربية المنطقة التجارة في قضايا بمتابعة المنخرطة المجتمع المدني منظمات حول

العربية المنطقة في السياسية القضايا في التأييد وكسب المدافعة في المنخرطة المنظمات تعد
القلة عن  فضًال والتنمية. الخدمات تقديم مجال في بمثيالتها مقارنة والفاعلية العدد محدودة

التجارة. وسياسات االقتصادية في متابعة الحقوق الناشطة المنظمات عدد في الشديدة

المجتمع مجموعات أجندة على السياسية القضايا هيمنة (١) التالية الظروف الواقع هذا مسببات من
العامة الساحة في بفاعلية االقتصادية المسائل مناقشة ضعف (٢) العربية، البلدان في المدني
اهتمام تجذب وبالتالي ال وكأنها مسائل تقنية قضايا التجارة اعتبار (٣) العربية، البلدان معظم في

المدني. المجتمع منظمات

نظرا التجارية السياسة موضوع على العمل  نحو المنظمات توجه ازدياد  الى االشارة يمكن  أنه، إال
منظمات مضافة النخراط قيمة وهناك والبيئة. والزراعة، الفالحين، رزق ومصادر الصحة، على لتأثيراتها
أن السيما المختلفة، المجتمعات حقوق على واثارها التجارة أجندة متابعة في اإلنسان حقوق
السياسات لصنع المؤسساتية مع الهياكل في التعامل ا خبرة نسبّيً أكثر تعد اإلنسان حقوق منظمات

المنطقة. في السياسي البّناء النشاط من تاريخ العالمية واإلقليمية، ولها

بالتجارة: المتعلقة في القضايا العربية في المنطقة الناشطة المنظمات بين ومن
الشعوب الصحة لحركة الدولية األمانة أيًضا وهي تستضيف  (آهيد)- البيئية والتنمية الصحة جمعية

 www.ahedegypt.org  (مصر)
 www.ceoss.org.eg االجتماعية (مصر) اإلنجيلية للخدمات القبطية الهيئة

 www.annd.org بيروت للتنمية- العربية غير الحكومية المنظمات شبكة
www.alcsmaroc.org (المغرب) االيدز ضد المغربي الشباب الجمعية

بالتجارة متعلقة حول قضايا حملة مدافعة اعداد الى مدخل .٨

التجارة قضايا على بالعمل البدء عند االعتبار بعين أخذها يجب قضايا
اقتصادية منها مصالح أكثر سياسية العتبارات بناء التجارة تحرير اتفاقات على التوقيع •ايتم

تحرير التفاقات واالجتماعي االقتصادي لألثر تقديرات بأية القيام يتم ال الحاالت، معظم افي  •
االتفاقات على التوقيع قبل التجارة

فعالة مشاركة ودون الشفافية، إلى تفتقد بطريقة عليها والتوقيع االتفاقات على التفاوض • ايتم
األعمال وقطاع المدني المجتمع مجموعات من

مصالح حماية على غير قادرة وبالتالي القدرات، محدودة النامية في البلدان البشرية الموارد • اتعد
المفاوضات هذه إطار في االستراتيجية القطاعات الوطنية

التجارية: حول السياسات المدافعة حمالت في الشائعة األنشطة

والنقابيني...) البيئية، اموعات النساء، الفالحني، (مثل معينة جماعة على اآلثار التنمية؛ ويشمل رصد سياسات تطورات ١. رصد
اخلدمات، الزراعية، على التعريفات الصناعية، االتفاقات املفاوضات (مثل املفاوضات خالل بعينها قضية على التطورات رصد أو

الفكرية...) امللكية حقوق
ذات الصلة. اجلمهور واجلماعات إلى املعلومات وبث واالتصال البحث ٢. تطوير مهارات

والثنائية. اإلقليمية األطراف، واملفاوضات متعددة املفاوضات في التطورات فيها مبا التجارة، سياسات تطورات ٣. حتليل
معهم. بناء حوار عملية وتأسيس القرار صناع إلى الوصول ٤. اتاحة

التجارة. بسياسات اخلاصة القرارات حول املعطيات وتقدمي املسوؤلني مع االتصال على ٥. احملافظة
وعلى األطراف املعنية لدى التنمية أهداف على آثار لها تكون أن يحتمل التي السياسية من أجل/ضد املقترحات ٦. كسب التأييد

األجندة الوطنية.
بالتجارة. املتعلقة املسائل حول الرسمية االستشارات في بفاعلية وكفاءة املشاركة إلى ٧. السعي

املتعلقة بالتجارة. املدافعة أعمال تعزيز أجل من واحلمالت، واحلركات والدولية، اإلقليمية في التحالفات ٨. املشاركة
التجارة. قضايا لتناول حقوقيا أو تنمويا ا نهجً يناصر موقف ٩. بناء

نيل دعمهم. أجل القرار من إلى صانعي احلالة ١٠. تقدمي
اجلمهور. إلى ١١. توصيل احلالة

ولإلعالم. ولالحتادات، الرسمية، وتوفيرها للمؤسسات معينة، التفاقية بديلة شروط أو بديلة، جتارة مقترحات ١٢. تطوير
كون هذه في حالة التجارة العاملية)، داخل منظمة (أي الدولية املفاوضات إطار في النامية البلدان بعض ملقترحات ١٣. الترويج

البلدان. لهذه التنموية االهتمامات تخدم املقترحات
ترويجها. إلى والشركات اخلاصة القطاعات التي تسعى األجندة ١٤. متابعة

معك. للحملة املدعمة املشاركة أو التحالف أو الشبكة بأعمال اخلاصة النتائج توصيل  .١٥

http://www.ahedegypt.org
http://www.ceoss.org.eg
http://www.annd.org
http://www.alcsmaroc.org
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التجارية: حول السياسات المدافعة حمالت إطار في تظهر قد عامة تحديات

عريضة. ذات قاعدة نشيط حتالف ١.بناء وصيانة
فهمه لها. مستوى وعلى اجلمهور متناول بالتجارة في املرتبطة الفنية القضايا ٢.جعل

في بناء ويساعد للبحث عريضة يؤسس مللكية ما التجارة، وهو قضايا شامل حول بحث ٣.إجناز
قيد التداول. القضية أخرى حول التعبئة لفئات الشرعية وتعزيز

احلركات بناء اطار في املتطلبات املتوافرة وتعدد املوارد ظل محدودية في الكافية املوارد ٤.تأمني
التجارة. قضايا في واملدافعة

فنية مدافعة أعمال في االنخراط  عن الناجتة  واملوارد املناسبني، والوقت الفرصة ٥.استخدام 
ومعقدة.

الرسمية. واإلجراءات املؤسسات مع االنخراط عند احلملة، السيما استقاللية ٦.صيانة
الوطنية. التعبئة أنشطة في احلملة انخراط على ٧.احملافظة

والتنوع. التطور املفاوضات سريعة عمليات إطار في دائم بشكل ٨.حتديث املعلومات

التجارة في المدافعة حملة إلنجاح االعتبار بعين تؤخذ ان يجب مختصرة نقاط

وتلك األطراف، متعددة االتفاقيات مستوى على المطلوبة المدافعة استراتيجيات بين التمييز  •
واإلقليمية. الثنائية مستوى االتفاقيات على المطلوبة

الثنائية االتفاقات اطار في المستخدمة الحملة رسائل وربط تقسيمها من بدًال الجهود مراكمة  •
األطراف. والمتعددة اإلقليمية االتفاقات إطار في تمت التي بتلك

األطراف المتعدد المستوى على مستمرة، التجارية هي عملية المفاوضات أن االعتبار بعين • االخذ
بحمالت القيام وبالتالي يجب واإلقليمية، الثنائية االتفاقات وفي العالمية)، التجارة منظمة (في

على االتفاقيات. التصديق مراحل بعد ان تستمر على قبل

أهمية وتوضيح للحكومة، بالنسبة مهم هو ما فهم الضروري فمن بالحكومة، االتصال • ادراك أهمية
األرباح). الموازنة الحكومية أو (مثل السياسة التجارية بصدده اثر

والحروب، والعولمة، العسكرة، مثل عامة، أخرى وحمالت الخاصة بالتجارة الحمالت بين الصالت • تعزيز
البيئية. والقضايا اإلنسان، وحقوق

مسلًطا من بحث؛ مطلوب هو بما والقيام التجارية السياسة اثار حول واضحة معطيات وأرقام • بلورة
األشخاص، من قلة االكثر حاجة بل ستتراكم في أيدي الفئات تفيد لن التجارة من األرباح على أن الضوء

المحلية. المعنية األطراف على سلبا وستؤثر

التجارة. تحرير تقف وراء التي أجندة الشركات وتحلّيل • تناول

أثرها. وإدراك فهمها الناس يستطيع بطريقة التجارية االتفاقيات ونصوص • ترجمة لغة
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الصحيح. التحالف • بناء

البرلمانيين. • إشراك

المسوؤلين. على والضغط والتأثير الناس إلى الرسالة لتمرير اإلعالم • إشراك

وواشنطن، جنيف مثل التجارية، القرارات اتخاذ عواصم في تعمل شريكة دولية بمنظمات • االتصال
دولتك. مفاوضات تجارية مع دول منخرطة في في أو

ما يدحض تطبيقها أن على الضوء مسلًطا تطبيقها، بعد ما فترة في االتفاقيات االطالع على  •
لها. يروج كان

تنموية أهداف والتي تلحظ حاليا واالتفاقيات التجارية المعتمدة للسياسات • متابعة تطوير بدائل
وطنية.

(٢) دراسة حالة رقم
االجتماعية للخدمات اإلنجيلية القبطية الهيئة

محاصيل إنتاج مشروع  المزارعين؛ صغار  تنظيم عن
للتسويق

مقدمة

 øµj ⁄ PEG  1987  1958- á∏jƒW äGƒæ°ùd ádhó∏d á∏eÉµdG ájÉYôdG øe ó«Øà°ùj öüe ‘ ìÓØdG πX ó≤d

.äÉéàæe ™«Ñj øŸh ™«ÑdG ô©°S hCG á«YGQõdG äÓNóŸG ΩGóîà°SG hCG á«YGQõdG äGQhódG QÉ«àNG ‘ QÉ«ÿG ¬d

Éª«a QGô≤dG PÉîJG  ≈∏Y QOÉb ÒZh á«eƒµ◊G Iõ¡LCÓd kÉ©HÉJ ìÓØdG íÑ°üj ¿CG »¡jóÑdG øe ¿Éc óbh

.¬bƒ°ùj ∞«ch ¬éàæj …òdG ∫ƒ°üëŸÉH ≥∏©àj

Ωõ∏e ÒZ ìÓØdG íÑ°UCG ,¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ¤EG  ∫ƒëàdGh  »YGQõdG ´É£≤dG ôjô– ¤EG ádhódG √ÉŒG ™eh

äÉ«ªµdG øY  Ö∏£dG Qƒ°übh  QÉ©°SC’G äÉÑ∏≤J ôWÉfl  πª– ≈∏Y kÓ°†a áæ«©e á«YGQR  IQhO ´ÉÑJEÉH

ºK øe h ¬∏NO iƒà°ùe ≈∏Y öTÉÑe πµ°ûH ôKDƒJ IójGõàe ôWÉîŸ ¬°Vô©J ¤EG iOCG …òdG ôeC’G ,áéàæŸG

.¬à°û«©e iƒà°ùe

á«MÉf øe ¥ƒ°ùdG äÉjOÉ°üàbG ÉjGõe ÚH ¿RGƒàdG ≥≤ëj …òdG ºFÓŸG π◊G OÉéjEG á«ªgCG »JCÉJ Éæg øe

Ö∏£dG iƒ≤d kÉ≤ah ¥ƒ°ùdG ‘ πeÉ©àdG …CG ,iôNCG á«MÉf øe ìÓØ∏d Ú«aÉµdG ºYódGh ájÉª◊G ≥«≤–h

á≤Øf ™e Ö°SÉæàj πNO iƒà°ùe ≥«≤– ¿Éª°Vh ìÓØdG  ájÉª◊ ºFÓŸG Üƒ∏°SC’G ÒaƒJ ™e ¢Vô©dGh

.á°û«©ŸG

” πeCG ” ≥jƒ°ùà∏d π«°UÉfi êÉàfEG ´höûe Iôµa äAÉL Éæg øeh

ìÓØdG ÚH  π°UƒdG Iõªg  øjƒµJ ∫ÓN øe π◊G Gòg OÉéjEG ¤EG “πeCG” ´höûe ≈©°ùj 

¿Éé∏dGh  »eƒµ◊G ´É£≤dGh ¢UÉÿG ´É£≤dG  IQƒ°U ‘ »LQÉÿG ™ªàéŸG ¿Éc  AGƒ°S ™ªàéŸG h

áKÓK ¿hôLCÉà°ùj hCG ¿ƒµ∏Á ø‡ ÚMÓØdG QÉ¨°üd Ö°SÉæe óFÉY ≥≤ëj ÉÃ ,ÚMÓØdG øe áÑîàæŸG

.πbCÉa áfóaCG

:∫ÓN øe ∂dP h

áHƒ∏£ŸG π«°UÉëŸG ¤EG ìÓØdG ó°TôJ å«ëH ¬JÉLÉ«àMG ≈∏Y ±ô©à∏d ¥ƒ°ùdG á°SGQO  • 
ÌcCG ¥Gƒ°SCG ™e É¡«∏Y äGóbÉ©àdG ¿Éª°V h ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ øY Ó°†a IOƒ÷G kÉ°†jG h

++     
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الخاص: القطاع مع الشراكة - ٣  
.ájƒªæàdG á«∏ª©dG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤∏d á«YÉªàL’G á«dDhƒ°ùŸG ∫ÓN øe ∂dPh

 á«Ñ£dG äÉJÉÑædGh ö†ÿG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcöT øe ácöT 12 øe ÌcCG ™e ´höûŸG πeÉ©àj

:É¡æe ,IójóY äÉªgÉ°ùe ¢UÉÿG ´É£≤∏d ¿Éc πeÉ©àdG Gòg ∫ÓN øeh .ájô£©dGh

.ÚYQGõŸG QÉ¨°U πNO IOÉjR •
.¢UÉÿG ´É£≤dG ºgôaƒj ÚjQÉ°ûà°SG ∫ÓN øe Iójó÷G π«°UÉëª∏d »æa ºYO ÒaƒJ •

É«dƒ°UÉØdG h ¢ùWÉ£ÑdG øe IójóL ±Éæ°UCG πãe áæ°ùfi ±Éæ°UCG øe …hÉ≤J ) êÉàfEG äÉeõ∏à°ùe ÒaƒJ •
.(π°üÑdGh

Aƒ°V ‘ õ«ªàe ô©°S ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÚYQGõª∏d øª°†j OÉ°ü◊G ó©H Ée äÓeÉ©e ≈∏Y »æa ÖjQóJ  •
.ájôjó°üàdG äÉØ°UGƒª∏d èàæŸG á≤HÉ£e

äÉeGõàdG øe ¬«∏Y Ée ∂dòch ¬≤M ±ôW πµd øª°†J OƒæÑdG ¿G å«ëH áYGQõdG πÑb á≤Ñ°ùe äGóbÉ©J •
.ôNC’G √ÉŒ

∫ƒNO ∫ÓN øe kÓeÉc É¡à«ªæJ ºàj á≤£æe É¡ÑLƒÃ ¢UÉÿG ´É£≤dG ≈æÑàj á°SGQO ∑Éæg ,áaÉ°V’ÉH

º¡°SCG IQƒ°U ≈a ÚYQGõŸG ™e óFÉ©dGh áØ∏µàdG ≈a π«°UCG ∂jöûc ¢UÉÿG ´É£≤dG

الدخل: زيادة - ٤ 
ΩÉY ∫ÓN ÚYQGõŸG QÉ¨°U πNO IOÉjR ‘ ´höûŸG í‚ ó≤a .´höûŸG øe ¢ù«FôdG ±ó¡dG ≈gh •
 ¢ùØæd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤ŸÉH 40% (πbÉa áfóaCG áKÓK ¿ƒµ∏Á ø‡ ìÓa 4600 øe ÌcCG)  2007

:»g áKÓK QhÉfi ∫ÓN øe ∂dPh ,Ihô©dG

 

¥ƒ°ùdG ô©°S øe ≈∏YCG ô©°S π«°ü– .١
áæ°ùfi …hÉ≤J ±Éæ°UCG ÒaƒJ ∫ÓN øe êÉàfE’G á«ªc IOÉjR .٢

êPÉ‰ ò«ØæJ – äGó«ÑŸG – Ióª°SC’G ) πãe á«LQÉÿG äÓNóŸG h êÉàfE’G äÉeõ∏à°ùŸ áØ∏µàdG π«∏≤J .٣
ájó∏ÑdG Ióª°SC’G ™«æ°üJ äGQÉ¡e ∫ÓN øe (Qõ«∏dÉH ájƒ°ùJ h áHÎdG â– çôM πªY – â°SƒÑªc

:»gh πMGôe çÓãH äÉ©ªàéŸG πNGO √ò«ØæJ ∫ÓN ´höûŸG ôe ób h

الفالحين): وعي صغار رفع األولى ( المرحلة
áÁó≤dG äGOÉ©dG Ò«¨Jh ôjƒ£J ƒëf ÚYQGõŸG »Yh ™aQ ≈∏Y kÉªFÉb πª©dG ¿Éc á∏MôŸG √òg ∫ÓN 

. á«ëHQ

√òg áYGQõd πãeC’G Üƒ∏°SC’G ≈∏Y ¬ÑjQóJh  êÉàfE’G  äÉeõ∏à°ùe ÒaƒJ ∫ÓN øe kÉ«æa ìÓØdG  ºYO  •
.á©ØJôe á«LÉàfEG ¬d ≥≤ëj ÉÃ h π«°UÉëŸG

.¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG äÉÑ∏≤Jh á«©«Ñ£dG äGÒ¨àdG øY áŒÉædG ôWÉîŸG ¿Éª°V á°SGQO •
øe ∫ƒ°üëª∏d áaÉ°†ŸG áª«≤dG IOÉjR ¤EG …ODƒj ÉÃ ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdGh RôØdGh ™«ªéàdÉH ΩÉ«≤dG  •

.iôNCG á«MÉf øe óbÉØdG áÑ°ùf ¢†ØNh ¬JOƒL ™aQh á«MÉf

.ìÓØdG ÜÉ°ù◊ É¡Ø«∏¨Jh É¡àÄÑ©Jh ÉgRôa ó©H á«YGQõdG ™∏°ùdG ™«ÑH ΩÉ«≤dG •

المشروع  من المستفيدون - ١
 ‘ ™ªà› 32 ‘ ´höûŸG πª©jh .πbÉa áfóaCG áKÓK ¿hôLCÉà°ùj hCG ¿ƒµ∏Á ø‡ ÚYQGõŸG QÉ¨°U •
¢Uôa ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj ø‡ ´höûŸÉH AÉ°†YCÉc ÚcÎ°ûŸG OóY ≠∏Ñjh ,á«Hƒ«∏≤dGh ∞jƒ°S »æHh É«æŸG

áãjóM á«YGQR ¥ôW – IójóL ±Éæ°UCG ) IójóL á«YGQR äÓNóe ò«ØæJh º¡«°VGQCG áHƒ°üN Ú°ù–

øY äÉeƒ∏©e -á«ëHQ ÌcCG ¥Gƒ°SCG ™e äGóbÉ©J - ¥ƒ°ùdG êÉ«àMG Ö°ùëH OÉ°ü◊G ó©H Ée äÓeÉ©e –
¤EG äÉYQGõŸGh ÚYQGõŸG A’Dƒg OóY π°üj .(º¡æe πµd áHƒ∏£ŸG äÉØ°UGƒŸGh ¥Gƒ°SC’Gh ±Éæ°UC’G

.∑Î°ûe 5900

المزارعين تمكين - ٢
äô¡X IôµØdG √òg ;(»∏ëŸG ™ªàéŸG iƒà°ùe ≈∏Y äÉHÉîàfG) º¡æe äÉYƒª› ¢†jƒØJ ∫ÓN øe •
πµ°ûH ¢VhÉØàdG hCG …Oôa πµ°ûH äÉéàæŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ôjó°üJ äÉcöT ™e á∏µ°ûe OƒLh ∫ÓN øe

.á«eƒµ◊G äÉ¡÷G iód º¡bƒ≤M π«°ü– ∂dòch ,IóM ≈∏Y ´QGõe πc ™e …Oôa

äÉcöT ™e QGƒ◊Gh QGô≤dG PÉîJ’ º¡æY á°VƒØe áYƒª› ÜÉîàfG ºàj ¿G Iôµa äAÉL Éæg øeh  •
áYƒª› í«°TÎH ÉgQÉ«àNG ºàj …òdGh äÉYƒªéŸG √òg øY Oƒ≤©dG √òg ≈∏Y ™«bƒàdG É°†jCGh ôjó°üàdG

.âjƒ°üàdG ≥M º¡dh á£HGôdG ‘ ÚcÎ°ûe ÚYQGõe πÑb øe º¡HÉîàfG ºàjh ,ájô≤dG ‘

¢ù«FQ øe πµ°ûàJ É¡d Öàµe áÄ«g π«µ°ûàH áYƒªéŸG √òg äòNCG πH ,ó◊G Gòg óæY IôµØdG ∞≤J ⁄  •
äÉYƒª› QÉàîJh Égò«ØæJ ™HÉàJh á£°ûfCÓd §£îJ âëÑ°UCGh ,¥hóæ°ü∏d ÚeCGh ÒJôµ°Sh áæé∏d

.Úaó¡à°ùŸG

äÓµ°ûeh ÉjÉ°†b »æÑJh ÚYQGõŸG ¥ƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG ‘ ÈcG QhO Úaó¡à°ùŸG äÉYƒªéŸ íÑ°UCGh •
áeƒµ◊G É¡eó≤J »àdG äÉeóÿG øe ÉgÒZh »bÉ°ùŸG Ò¡£Jh √É«ŸG IQóf πãe

 ‘ ∑QÉ°T óbh .Ió«°S 27 º¡æe ,kGƒ°†Y 194 IQó≤Hh ,‹ÉªLÉH áæ÷ 24 áÑîàæŸG ¿Éé∏dG √òg OóY •
 .Ú≤HÉ°ùdG AÉ°†YC’G ÜÉîàf’ kÉcÎ°ûe 1828 øe Üô≤j Ée äÉHÉîàf’G √òg
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.á«YGQõdG äÓ°UÉ◊G ≥jƒ°ùJ ≈a AÉ£°SƒdG QhO π«∏≤J ƒëf ≈©°ùdG .٣
.äÉéàæŸG ≈∏Y áaÉ°†ŸG áª«≤dG Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£J .٤

á«YÉªàL’G äÉeóî∏d á«∏«‚E’G á«£Ñ≤dG áÄ«¡dG πÑb øe ó©e

/http://www.ceoss.org.eg

:∫Éãe

äGó«ÑŸGh ájhÉª«µdG Ióª°SC’G ΩGóîà°SG ≈a •GôaE’G •
≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe áéàæŸG …hÉ≤àdG ≈∏Y OÉªàY’G •

êÉàfE’G ¢VÉØîfG ¤EG …ODƒJ ≈àdG áÁó≤dG áYGQõdG Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SG •

:á∏MôŸG √òg ∫ÓN πª©dG äÉ«dBG øª°V øeh

ÚMÓØdG QÉ¨°U ™e Ú°ü°üîàe ÚjQÉ°ûà°SG ∫ÓN øe äGAÉ≤∏dGh äGhóædG øe áYƒª› ó≤Y •
çƒëÑdG õcGôeh áYGQõdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH êÉàfE’G á«dÉY …hÉ≤J ÒaƒJ •

ÚYQGõª∏d ìÉ°†jEG á∏«°Sƒc Ωóîà°ùJ ™ªà› πc πNGO ájOÉ°TQEG ∫ƒ≤M ò«ØæJ •

: ( البيئية والزراعة الجماعى العمل ) الثانية المرحلة
¿CG ó©Ña  .á«dÉàdG á∏Môª∏d äÓNóe ≈g á∏Môe πc èFÉàf âfÉc ÚMÓØdG QÉ¨°U ™e πª©dG ôjƒ£J ∫ÓN

ΩGóîà°SG É°†jCGh áãjó◊G Ö«dÉ°SC’G ≈∏Y OÉªàY’Gh áÁó≤dG áYGQõdG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J á«ªgCG ìÓØdG ∑QOCG

´höûŸG á£°ûfCGh äÉeóN ≈∏Y ÚYQGõŸG QÉ¨°U ∫ÉÑbEG IOÉjR ≈a ∂dP ¢ùµ©fG ,êÉàfE’G á«dÉY …hÉ≤àdG

   :øjQƒfi ≈∏Y á∏MôŸG √òg ∫ÓN πª©dG ¿Éc Éæg øeh

الجماعى: العمل .١

πµ°ûH πª©dG øe ÚYQGõŸG QÉ¨°U ∫ƒ– ¤EG ±ó¡j »YGQR ¿É«c hCG á£HGôc ÚYQGõŸG QÉ¨°U π«µ°ûJ •
hCG  í«°TÎdG ≥jôW øY QGô≤dG ™æ°U ≈a º¡∏ãÁ øe QÉ«àNG ¤EG º¡©aój É‡ »YÉª÷G πª©dG ¤EG …Oôa

ÜÉîàf’G

البيئية: الزراعة .٢

ájhÉª«µdG äÓNóŸG π«∏≤J ¤EG »YGQõdG ¿É«µdÉH ÚcÎ°ûŸG ÚMÓØdG QÉ¨°U ¬«LƒJ •

الزراعي): (التسويق الثالثة المرحلة
πX ≈a èàæŸG Gòg ≥jƒ°ùàd êÉ«àMG ∑Éæg øµdh ,äÉjhÉª«c ¿hóH øeCG ójóL êÉàfEG ´QGõŸG iód íÑ°UCG

.Ió«L IQƒ°üH áæeB’G äÉéàæŸG Qó≤j ’ »∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ¿CG ™bGh

:á«JB’G πª©dG äÉ«dBG ≈∏Y áªFÉb ≥jƒ°ùàdÉH á°UÉÿG á∏MôŸG âfÉc ‹ÉàdÉHh

.¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àMG ójóëàd äÉ°SGQódG øe áYƒª› πªY  .١
.áYGQõdG ºK ’hCG ≥jƒ°ùàdG ¤EG ≥jƒ°ùàdG ºK ’hCG áYGQõdG øe ´QGõŸG iód πª©dG áØ°ù∏a Ò«¨J  .٢

http://www.ceoss.org.eg/
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(Footnotes)
1 http://en.wiktionary.org/wiki/vocare
وأشكال أنواع الى في اشارة الرزمة اطار في جماعات ومنظمات مصطلح استخدام مت  2

 citizens’ املواطنني مجموعات  فيها  مبا املدني، اتمع في الناشطة اتلفة املنظمات
،community based organizations groups))،منظمات غيرحكومية،منظمات تطوعية،

للكلمة. العريض باملعنى مدني مجتمع ومنظمات
3 Sprechmann, Sofia. Peltron Emily.  Advocacy Tools& Guidelines. CARE. January 
2001. (Available on www.care.org)
4 CEDPA & WOLA. Manual for Facilitators of Advocacy Training Sessions. 
(Available on www.care.org)
5 GIPI’s Advocacy Training Manual. Washington 2006 .(Available on www.
internetpolicy.net)
في املدني ”اتمع للتنمية، احلكومية العربية غير املنظمات شبكة الصمد– عبد 6 زياد

ومعوقات اإلجناز“. ضرورة الدور املنطقة العربية:
للعمل امليداني، التمهيد بهدف مناطق عدة لقاءات في عقد هذه فترة التحضير (٢) تخلل

٦ آب/أغسطس في الكارلتون فندق صحافي عقد في مؤمتر في رسمياً "اللقاء" عن وأعلن
املريسة. عني مسرح بيروت- في أقيم في حفل منه الثامن ١٩٩٧ وأطلق في

وودز)  (بريتون الصيفي باملنتجع ٤٥ دولة ممثلو اجتمع ١٩٤٤م، عام في -٢٢ يوليو ١ مابني *  في الفترة

 Bretton Woods Agreement Forex "وودز "بريتون اتفاقية إبرام مت حيث هامبشاير" "نيو مبقاطعة
العالم دول بني الصرف وأسعار النقدية السياسات في الثبات من نوع إلى إيجاد تهدف Markets والتي
طريق عن لتسهيل التجارة الدولية كأساس الدول بني األموال رووءس وضع أسس انتقال من خالل
عن 10%  يزيد ال واالنخفاض لالرتفاع بسيط هامش مع األمريكي بالدوالر العاملية ربط سعر العمالت
 International Bank Of) الدولي والتعمير التنمية بنك إنشاء إلى باإلضافة األساسي، السعر من
 International Monetary  Fund) وصندوق النقد الدولي ( Reconstruction and Development
العاملية والتطورات التوسعات بسبب اخلمسينيات منتصف حتى االتفاقية بهذه  العمل واستمر
لروؤس الهائلة احلركات وبسبب الثانية العاملية احلرب انتهاء بعد  الدولية التجارة في  حدثت التي
من املعلومات: ملزيد وودز". "بريتون في عليه مبا اتفق وأسس الصرف في قواعد خلخلة األموال أحدثت

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm .(املترجم).
7 “Euro-Med: Seeds of a Raw Deal? (April 2004) Oxfam Briefing Note
“Euro-Med: Seeds of a Raw Deal? (April 2004) Oxfam Briefing Note, World
Bank Stats
8 Third World Network publications. Globalization, Liberalization and 
Protectionism; Impacts on poor rural producers in developing countries. TWN 
and IFAD
9 Sylvia Ostry. “Institutional Design for Better Governance”. Paper delivered at 
the conference Efficiency, Equity and Legitimacy: The Multilateral Trading
System at the Millennium, Center for Business and Government, Harvard 

University, June 1-2, 2000. References in Curtis, John. “Trade and Civil 
Society: Toward Greater Transperancy in the Policy Process”.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm
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