
الخبرة واستشراف المستقبل  
هليةالشبكة العربية للمنظمات األ



الرسالة
يالشبكةتسهم  

 
جتمعالممنظماتتمكي  يف

ي  
 
يالمدن عا،موالتفاعلالتواصلمنالعرن  

وبناءا،لتعظيمهومواردهايإمكاناتهايوتشبيك
ايقدراتهوتعزيزيلتشاركوآلياتقنوات

اتيةالمعرفية يتسهمكماي،والخب   
 
يامقف

يالتشبيكات  
يالمنظماتقدرةتعززيالت 

 
معا

يعىل يالتأثب   
 
قراراتوالالسياساتصناعةف

امج يوالب   
فئاتالحقوقإعمالتستهدفالت 

ي يتهميشاياألكب 
 
للصعوباتوعرضة

نوالمخاطر،
ّ
اتإحداثمنوالتمك تأثب 

.اوحياتهالفئاتهذهمشاركةعىلنوعية

الرؤية
  مجتمعنحو 

  مدن 
بيةالعر البلدانف 

والمجتمعاتاألفراد فيهيتمتع
بجميعالمهمشةوالفئاتالمحلية
  اإلنسانيةحقوقهم

المشاركة،ف 
والعدالةالكريمة،النوعيةوالحياة

المستدامة،والتنميةاالجتماعية،
.والديمقراطيةوالمواطنة،

كة العربية للمنظمات األهليةالشب



ياألهليةللمنظماتالعربيةالشبكة يإقليميةمنظمةه  أسستتربحية،غب 
يشاركتقديكانتعربيةأهليةمنظمة400نحومنبمبادرة  

 
األولالمؤتمريف

يعقديوالذيالعربيةاألهليةللتنظيمات  
 
صاحبمنبمبادرة1989عامالقاهرةف

يالسموي يالملك  يالخليجبرنامجرئيسالعزيزيعبديبنطاللاألمب  ،أجفنديلتنميةلالعرن  
."األهليةالتنظيماتمؤتمريمتابعةلجنة"مسىمتحتوذلك

ي  
 
ين،القرنتسعينياتف يومعالعشر عدديوتاألهليةالجمعياتأعداديتنام 
يالمؤتمريانعقديحركتها،ومياديننشاطهايمجاالتي  

 
يالعربيةةاألهليللتنظيماتالثان  

 
ف

يمنمشارك1000بحضور،1997عامالقاهرة العربيةاألهليةالجمعياتممثىل 
عنرتصدوقديوالعالمية،العربيةالتمويلومؤسساتالعربيةالبحثيةوالمراكزي
إىلأسيس،التتحتاألهليةللمنظماتالعربيةالشبكةبإعالنتوصيةالمؤتمريأعمال

يرسميايإشهارهايتمأن  
 
يالمؤتمريف يعقديالذيالتأسيس   

 
وتف .2002عامبب 

خلفية تاريخية



يالجهوديكافةهدفت  
يوتراكمت1989عاممنذيبذلتالت  تأسيسإىلالالحقة،السنواتعب 

يبهايوالعاملي  يالعربيةاألهليةالجمعياتقدراتبناءعىلتعملمؤسسيةآلية  
 
تلفمخف

اتالخوتبادلللتشبيكالجمعياتأمامالفرصتتيحكماياسهاماتها،لتعظيمالمجاالتي والمعرفةب 

يوالمعلومات  
 
يالقطاعحولوالبياناتوالبحوثالدراساتفيهتندريكانتوقتف ياألهىل  .العرن  

ي1989عاممنذيالشبكةتمكنتوقديهذاي يتأسيسمنتاريخهوحت  عربيةمكتبةأكب 

يالقطاعلدراسات ياألهىل  حيث،العربيةالدولمختلفمنوباحثةباحث100نحوبجهوديالعرن  

يساهمتكما.عمليةدراسة30وسنويتقريري14إصداراتهاعدديبلغ  
 
منمئاتقدراتبناءف

يالعربيةاألهليةبالجمعياتالعاملي  ي  
 
،التخطيطمجاالتيف اتيج   األثر،وقياسالتقييماالسب 

يالبناءوالشفافية،الماليةاإلدارة ةنخبةالشبكةأعدتكماياإلداري،والتطويريالمؤسس  منمتمب  

يوالمدرباتالمدربي  ي  
 
يجهودهاأنإاليالعربية،الدولمختلفف  

 
الجمعياتي  يبالتشبيكمسألةف

.اآلنلذكرهايالمجاليتسعالياعتباراتلعدةاألثريمحدودةبقيتالعربيةاألهلية

الخلفية التاريخية: تابع



يالطفلقضايايكانتلقدي ةدومايالعرن   يتقامحيثالشبكة،اهتماماتأجندةعىلحاض   
 
ف

يالخليجبرنامجمنبدعم،2007عام السابعسنويالالتقريريبتخصيص،«أجفند»للتنميةالعرن  
ورصديولة،بالطفالمعنيةالعربيةاألهليةللمنظماتمعرفيةخريطةلبلورةاألهليةللمنظمات
يجهودهاي  

 
يالطفلبقضاياياالهتمامسياقف يالعرن    

 
يأربعةف يستةكةبمشاريعربية،دولةعشر عشر

.وباحثةباحث

ياألطفالأوضاعدراسةالتقريريتضمنوقدي  
 
،األرب  عالعربيةالدولف يمخاطريالوأبرزيعشر  

الت 
يالقضايايوأولوياتلهاييتعرضون  

يعىلالجمعياتتعملالت  منجههتوامايوأهممعها،التعاط 
يإسهاماتهايلتعزيزينوعيةتوصياتوبلورةلجهودهايمعوقات  

 
يلالطفأوضاعتحسي  يف العرن  

.حقوقهوضمان

يالتقريريتضمنأيضاي  
 
ةحالةدراسةخاصمبحثف يالمجلسعنمتمب   ولةللطفالعرن  

يمنواحديباعتبارهوالتنمية يالعربيةالمنظماتوأقدمأكب  يالحكوميةغب   
يالت  الطفلبقضايايتعت 

، يالمدخلإىلاستنادايالعرن    
 
يالمدخلعنبدياليالتنمويالحقوف يالخب   

 
.الرعان

الطف ل العربي على خريطة عمل الشبكة



ي  
 
يالشبكةتناولت،2013عامف  

 
يالحاديالسنويالتقريريف لعربية،ااألهليةللمنظماتعشر

يالمخاطري»موضوع  
يالمخاطريلرصديتوجهوالذي،«العربيةاألرسةلهايتتعرضالت   

األرسيتواجهالت 
يالعربية  

 
يإحدىف يستةبمشاركةعربيةدولةعشر جهوديعىلالضوءوإلقاءوباحثة،باحثعشر
ياألهليةالجمعيات  

 
يالمخاطر،هذهمعالتعاملسياقف  

يتأثلهاي-فيهشكاليمما-والت  يب  عىلمبارسر
يالطفل ييكونوقديالعرن    

 
يف يمحورهايهوياألحيانمنكثب  .الرئيس 

يتمثلقديالمخاطرأهمأنعنالتقريريكشففقدي  
 
الطالق،التيمعديارتفاعاألرسي،التفككف

لفضاءامخاطريالقاضات،زواجاألرسة،داخلالعنفاألطفال،عمالةالتعليم،مناألطفالتشب
ي  
اض  يوالتعرضاالفب  نت،السلت   ياالستغالللإلنب  يفالاألطاستغالللألطفال،الجنس   

 
اعاتف الب  

يالهجرةالمسلحة، عيةغب  .الشر

ياألهليةالمنظماتأنماطالتقريريرصديأيضاي  
يتنشطالت   

 
هذهحدةتخفيفمجاالتيف

يأنعنوكشفالمخاطر، يالمنظماتمنالكثب  ابايتتبت  ياياقب  يتقليديايرعائيايخب   
 
تبدويحي  يف

يإىلملحةالحاجة ابتبت  يتنموياقب   
 
المخاطريديضاألرسيوتحصي  يالمشكالتجذوريلعالجحقوف

.الخللمواطنبتسكي  ياالكتفاءمنبدالي

كة  الطف ل العربي على خريطة عمل الشب: تابع



ي  
 
وعلتنفيذيللشبكةالفرصةأتيحتوحي  ي،2010عامف منخفيفالتيستهدفتنمويمشر
يالفقريحدة  

 
يعربية،دولعدةف مساندةبالقاعدية،المحليةالجمعياتمنمجموعةتشكيلعب 

يتنمويةمنظمة ياإلنجيليةالقبطيةالهيئةمعللتعاونالشبكةتوجهتفقدي.كب   
 
لتنفيذيمرص،ف

وع يالعاملي  ياألطفالأرسيمنأرسة100لنحواالقتصاديالوضعتحسي  ييستهدفمشر  
 
مهنف

يوذلك-محاجركعمال–خطرة  
 
مرصياءوزهريزينبوالسيدةوالخليفةالسالممدينةزهراءأحياءف

يالقديمة، .الخطرةالمهنمناألطفالهؤالءسحبيتمك 

يالتنمويةالمجموعةبمعاونةالشبكةتمكنتوقدي  
 
من531ولنحالفائدةتحقيقمنمرصيف

يتمحيثارسهن،وياألطفال يتوفب  يالتدريت    
 
وسحباألطفال،أرسيمن110لعددواإلقراضالحرف

يكصناعةأمنةبأعماللاللتحاقوتدريبهمالخطرةالمهنمنطفل55 كماي،والمفروشاتالحىل 
يطفل190شارك  

 
يطفل200وورياضية،ترفيهيةأنشطةف  

 
يبرفعخاصةدوراتف ،بحقوقهمالوع 

.وأرسهماألطفالمن364لنحوالصحيةالخدماتوتقديم

ي  
 
وعختاموف يعملبأنفسهمالعاملي  ياألطفالقدم،2012عامالمشر  

لةعماحولمتمب  يفت 
،المركزيمشحعىلاألطفال، وعخاللتدريبهمتمقديوكانالكاثوليك  الفنظيفتويعىلالمشر
.حقوقهمعنللدفاع

كة  الطف ل العربي على خريطة عمل الشب: تابع



ي  
 
وعتوجهالمغربيةالمملكةف بالتعاونكةالشبنفذتهوالذياألهليةالتنمويةالمجموعاتمشر

اتالنساءمنسيدة600لنحواالقتصاديالوضعتحسي  يإىلالمغربية،للمرأةالزهراءمنتدىمع الفقب 
ي  
 
يلالستغاللالمعرضاتأي–صعبةوضعيةف ي-الجنس  لهنيضمنعملبوإلحاقهمحرفيا،تدريبهنعب 

.الكريمةالحياة

ي  
 
وع،هذهإطاريف ياالستغاللعنميدانيةدراسةإعداديتمالمشر ي،للقاضاتالجنس   

 
،2012امعف

يلإلسهامأساسيةتوصياتعدةالدراسةقدمتوقدي  
 
:الالمثسبيلعىلمنهايالظاهرةمنالحديف

بيةتعزيزي• .الحقوقثقافةعىلالب 

ياالستغاللعنالناجمةباآلثارياألرسيتوعية• .لألطفالالجنس 

.االجتماعيةالتنشئةمؤسساتداخلتوعويةبرامجخلق•

ي• .المضطربةاالرسيةالبيئةألطفالاألساسيةالخدماتتوفب 

ي• ياالستغاللضحايايلألطفالونفسيةقانونيةمساعدةتوفب  .الجنس 

كة  الطف ل العربي على خريطة عمل الشب: تابع



معرض الصور



تابع معرض الصور



يخمسةنحويمروريبعدي حتتاألهليةللمنظماتالعربيةالشبكةإعالنعىلعامايعشر
يالتأسيس  

 
رحلةالممكتسباتعىلللوقوفالشبكةأعمالتقييمعمليةبدأت،1997عامف
افالسابقة، يالقادمةالمرحلةاستحقاقاتواستشر  

 
اتضوءف العالمية،وياإلقليميةالمتغب 

ي  
يالمجتمعوتبت  .2030المستدامةالتنميةألجندةالدوىل 

ي  
 
اتيجيةبلورةتمتالتقييم،هذايتوصياتضوءوف ،2020-2018للشبكةعملاسب 
اءمننخبةبمساهمة التوجههوالتشبيكأنعىلتركزوالنشطاء،واألكاديميي  يالتنميةخب 
ي يالرئيس   
 
مظلةبوصفهاي-األهليةللمنظماتالعربيةالشبكةتعملحيثالمقبلة،المرحلةف
اكةالتشبيكتعزيزيعىل-مؤسسية يالمجتمعمنظماتكافةبي  يوالشر  

 
يمكنفيمايربيةالعالمدن

يالتضامنوتعزيزيالمستدامةالتنميةيحققأن ياالجتماع   
 
.ربيةالعالمجتمعاتكافةف

يهذاي اتيجيةوتوض  وماتالمعلتكنولوجيايتوظيفتعظيمبأهميةالشبكةاسب 
اتوتبادلالتشبيكتعزيزيلصالحواالتصاالتي العاملي  يراتقدوبناءالمعرفةوتدفقالخب 

يبالقطاع .األهىل 

انطالقة جديدة: الشبكة



يوأننايللجميع،حقالمعرفةبأنالشبكةمنإيماناي  
 
اتالمعلومتداولحريةعرصيف

Clearingالمعلوماتوتبادلللمعرفةمركزايالشبكةتطلقفسوفوالبيانات، houseي عب 
نت،شبكة ،االنتاجخاللمنالمعلوماتتشاركأنحيثاالنب   

 
طلباتمتأوىلهويالمعرف

يانتاجهايجميعخاللهمنالشبكةتتيحوسوف.التشبيك هالعلىم  –المتاحةرفالمعامنوغب 
يقطاعالاهتماممحلالمختلفةللقضايايطبقايمصنفاي-الفكريةالملكيةحقوقمراعاةمع األهىل 

ي .العرن  

التدريبرامجبمنسلسلةتتضمنبعديعنالقدراتلبناءبوابةالشبكةتطلقسوفكماي
ي  
 
.الجوالعىلوتطبيقلألسئلة،بنكتتضمنكمايمتعددة،وسائطشكلف

يومرصدي،2030المستدامةالتنميةألهدافمنصةإىلباإلضافةهذاي  
 
ون لجهوديالكب 

يالجمعيات  
 
ياألجندة،هذهإنفاذيإطاريف  

هايسيتموالت  اتلتبادلالفرصةإلتاحةنشر الخب 
.النجاحقصصعىلالضوءوإلقاء

«انطالقة جديدة»الشبكة  : تابع



نتعىلالشبكةبوابةتتضمنسوف يعاتبياناتقاعدةاالنب  المنظمةربيةالعبالتشر
،للعمل ياألهىل  يلنشر يالسياقبشأنالمقارنةللدراساتالفرصةوإتاحةالوع  يالتشر ييع   

 
ف

يالعملنشطاءبي  يوالنقاشالحواريقنواتوفتحالعربية،الدولمختلف .هاحولاألهىل 

يالتكاملإىلالشبكةتسعسوف  
 
الشقيقةالتنمويةالمؤسساتمعخطواتهايكافةف

اتواإلمكاناتالقدراتتضافريمبدأيمنواالستفادة الحلصبالمؤسساتالخاصةوالخب 
يالمواطن .العرن  

يالنجاحمنمستقباليتتمكنأنالشبكةتأمل  
 
والتشبيكنسيقوالتالتواصلفرصتعزيزيف

يالهائلةاإلمكاناتمنباالستفادةالعربية،األهليةالجمعياتبي  ي  
لثورةاتوفرهايالت 

،التواصلووسائلالتكنولوجية يالقطاعصالحفيهلماياالجتماع  ياألهىل  .العرن  

«انطالقة جديدة»الشبكة  : تابع



يةرسم توضيحي لبوابة الشبكة اإللكترون



شكرا لحسن اإلصغاء


