
منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة 

العربية الرابعة التنموية االقتصادية 

واالجتامعية

الجلسة اإلفتتاحية:

كلمة املنظمني 

•االستاذ منري تابت، نائب األمني التنفيذي للجنة االقتصادية 

واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•السيدة منال وردة،  اوكسفام 

 •السيدة سيلفانا لقيس، كلمة منصة املجتمع املدين للتنمية املستدامة

املتحدث الرئييس لتحديد اإلطار العام السيايس والتنموي يف املنطقة
 االستاذ أديب نعمة حول الواقع التنموي يف املنطقة العربية•

10:00 – 9:00

الجلسة األوىل: النموذج التنموي بني النمو والتنمية واإلستدامة 

ادارة الجلسة: االستاذة زينة عبال، خبرية مستقلة بشؤون التنمية

•التجارة واإلستثامر يف إطار التكامل اإلقليمي 

االستاذة كندة محمدية، مركز الجنوب 

•الرضائب والسياسات املالية كاداة لتحفيز االقتصاد 

الدكتور محمد زبيب، جريدة األخبار 

•املوارد الطبيعية، الزراعة والحق يف الغذاء 

SID ،السيد ستيفانو براتو

•املعرفة واقتصاد املعرفة والتكنولوجيا 

السيدة نيبال ادلبي، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•مناقشة عامة 

12:00 – 10:00 

اسرتاحة قهوة 12:15 – 12:00

اليوم االول:  الخميس 10 كانون الثاين/ يناير

الجلسة الثانية: النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية 

ادارة الجلسة: األستاذة منار زعيرت، خبرية مستقلة 

•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر 

األستاذ روبريتو بيسيو، منسق الراصد االجتامعي

•العمل غري املهيكل 

األستاذ نبيل عبدو، أوكسفام 

•املقاربة التضمينية 

االستاذ ابراهيم عبدالله، رئيس املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

•املساواة الجندرية 

الدكتورة كارمن جحا، أستاذة مساعدة يف قسم العلوم اإلدارية يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت

•مناقشة عامة

14:15 – 12:15

اسرتاحة الغداء 15:00 – 14:15

الجلسة الثالثة: الثقافة يف صلب النموذج التنموي 

ادارة الجلسة: االستاذة اعتدال مجربي، مركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث »كوثر«

•حّل النزاع وبناء السالم )املساءلة واملحاسبة والتسامح( 

األستاذ كرم كرم، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا

•العقد اإلجتامعي )الحقوق والواجبات( 

االستاذ جورج غايل، منظمة ألف

•املقاربة الحقوقية )مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري( 

األستاذ صالح الدين الجوريش.

•املواطنة 

االستاذة جيهان أبو زيد، خبرية مستقلة

•مناقشة عامة

17:00 – 15:00

بريوت يف 10 و11 كانون الثاين/يناير
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مذكرة توضيحية
بيروت في 8 أبريل 2019



الخلفية: 

ــوز/ ــهر مت ــورك يف ش ــتوى يف نيوي ــع املس ــيايس رفي ــدى الس ــع املنت يجتم
يولويــو مــن كل ســنة لرصــد ومتابعــة التقدم املحــرز يف تنفيــذ الإللتزامات 
املتعلقــة بتطبيــق خطــة عمــل 2030 وأهــداف التنميــة املســتدامة. 
ــو، ويركــز  ســينعقد املنتــدى هــذا العــام يف الفــرة بــن 9 و18 متوز/يولي
عــى »متكــن النــاس وضــان الشــمول واملســاواة«، وســيتم التعمــق يف 

ــة: األهــداف التالي

الهدف 4 – التعليم الجيد

الهدف 8 – العمل الالئق  والنمو اإلقتصادي

الهدف 10 – الحّد من أوجه عدم املساواة

الهدف 13 – العمل املناخي

الهــدف 16 – شــفافية الحوكمــة واملجتمعــات اآلمنــة والوصــول اىل 
ــاء القض

باالضافــة اىل الهــدف 17 الــذي يتنــاول »عقــد الــراكات لتحقيــق 
األهــداف« وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الراكــة العامليــة مــن أجــل 

ــتدامة. ــة املس التنمي

خــالل املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى 2019، ســتقوم 51 دولــة 
ــي:  ــة وه ــا 6 دول عربي ــة، منه ــة الطوعي ــتعراضات الوطني ــم اإلس بتقدي

ــس.  ــان وتون ــت، ع ــراق، الكوي ــا، الع ــر، موريتاني الجزائ

ــدول  ــة ال ــع جامع ــة م ــكوا بالراك ــتعقد األس ــادة، س ــرت الع ــا ج وك
العربيــة املنتــدى العــريب للتنميــة املســتدامة وهــو ملتقــى ســنوي 
إقليمــي تحضــراً للمنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى. ســينعقد املنتــدى 
ــول  ــيتمحور ح ــان/أبريل، وس ــن 9 إىل 11 نيس ــام م ــة أي ــدة ثالث ــى م ع
املنطقــة  يف  واملســاواة  الشــمول  وضــان  النــاس  »متكــن  موضــوع 
ــة.  ــل متخصص ــات عم ــة ومجموع ــات عام ــيتضمن جلس ــة«، وس العربي

ــة: ــاور التالي ــاً إىل املح متطرق

العاملــي واإلقليمــي،  التقــدم املحــرز عــى الصعيديــن  املحــور  1 - 
محــددة أهــداف  تنفيــذ  واســتعراض 

املحــور 2 - املحــور الرئيــي للمنتــدى: متكــن النــاس وضــان الشــمول 
ــة واملســاواة يف املنطقــة العربي

فيهــا  مبــا  والعامليــة،  واإلقليميــة  الوطنيــة  املســارات   -  3 املحــور 
االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة والرســائل التــي ســتحملها املنطقــة إىل 

مؤمتــر القمــة العاملــي  

أهداف منتدى املجتمع املدين:

يف عــام 2018، بــادرت مجموعــة مــن شــبكات املجتمــع املــدين يف الــدول 
العربيــة إىل تأســيس »منصــة املجتمــع املــدين حــول التنميــة املســتدامة« 
ــة،  ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ ــات العربي ــبكة املنظ ــب ش ــم إىل جان تض
الفــروع العربيــة للشــفافية الدوليــة، ومنظمــة املعوقــن الدوليــة )الفــرع 
العــريب(، واإلتحــاد العــريب للنقابــات، والتحالــف الــدويل للموئــل، ومركــز 
املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث، والشــبكة العربيــة مــن أجــل 

ــات. ــة االنتخاب دميقراطي

ــة  ــدان العربي ــم البل ــا معظ ــي تواجهه ــة الت ــات التنموي ــم التحدي وتحتّ
عــى املجتمــع املــدين أن يكــون رشيــكاً يف العمليــة التنمويــة وأن يلعــب 
ــاً  ــات. وجري ــاءلة السياس ــة ومس ــد واملراقب ــة الرص ــياً يف عملي دوراً رئيس
عــى عادتهــا، تنظــم املنصــة “املنتــدى املــدين الثــاين حــول التنميــة 
املســتدامة” يــوم االثنــن يف الثامــن مــن نيســان/أبريل. وســتقوم بدعــوة 
مجموعــة مــن الخــراء ونشــطاء املجتمــع املــدين يف الــدول العربيــة 
ملناقشــة السياســات التنمويــة املتعلقــة بخطــة عمــل 2030 مــع الركيــز 
ــع املســتوى  ــدى رفي عــى األهــداف املقرحــة عــى جــدول اعــال املنت
ــي واالقليمــي. عــى أمــل  ــة عــى املســتوين الوطن واملســارات التحضري
أن ينتهــي “املنتــدى املــدين الثــاين” إىل إقــراح التوصيــات التــي تُرفــع إىل 
املنتــدى العــريب حــول التنميــة املســتدامة ومــن خاللــه اىل املنتــدى رفيــع 

ــورك.  ــتوى يف نيوي املس

سوف يتناول املنتدى املدين الثاين املحاور التالية:

· األوجه املتعددة لالمساواة يف املنطقة العربية	

· الحوكمة الرشيدة واألمن والسالم	

· الــراكات واملســارات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف ســبيل 	
التنميــة املســتدامة

ــا  ــي بذله ــود الت ــاعي والجه ــتكال املس ــاين إىل اس ــدى الث ــعى املنت يس
ــا،  ــة خــالل العــام املنــرم. ومنه ــه اإلقليمي املجتمــع املــدين يف إجتاعات
إىل جانــب املنتــدى املــدين االول، املنتــدى املــدين املــوازي للقمــة العربيــة 
ــة  ــتعرض الجلس ــث تس ــة. حي ــة الرابع ــة واالجتاعي ــة االقتصادي التنموي
ــم  ــن ث ــا. وم ــادرة عنه ــات الص ــائل والتوصي ــرز الرس ــة االوىل أب العام
ســركز املنتــدى الثــاين عــى املحــاور الثالثــة املذكــورة أعــاله مــن خــالل 
أربــع مجموعــات عمــل تقــرح خطــط عمــل وأنشــطة بهــدف تحقيــق 

ــع املجتمــع املــدين. ــة م ــة بالراك األهــداف التنموي

ستتوســع مجموعــة العمــل األوىل يف مناقشــة »أوجــه عــدم املســاواة« 
مــع الرتكيــز عــى العمــل والتعليــم، واألخــذ بالتوصيــات الســابقة التالية:

· وقــف جميــع سياســات التقشــف املعتمــدة يف بلــدان املنطقــة 	
الفجــوة  تقلّــص  واجتاعيــة  اقتصاديــة  سياســات  وتبنــي 

ــب ــوم الرضائ ــر مبفه ــادة النظ ــددة وإع ــا املتع بأوجهه

· إعتــاد الرضائــب  التصاعديــة عــى الدخــل والــروات وتعديــل 	
آليــات  وتقويــة  الشــفافية  وتعزيــز  الوطنيــة  اإلعفــاءات 

ــال ــذا املج ــاءلة يف ه املس



· إعتــاد نظــم الحايــة االجتاعيــة الشــاملة عــى أســاس 	
املقاربــة الحقوقيــة إنطالقــاً مــن أرضيــات الحايــة االجتاعيــة

· إلغاء الحوافز الرضيبية التمييزية والجّنات الرضيبية	

· ــاء 	 ــن النس ــاواة ب ــق املس ــام تحقي ــات أم ــة املعيق ــة كاف إزال
يف  الفعالــة  مشــاركتها  وتعزيــز  املــرأة،  ومتكــن  والرجــال، 
ــي  ــول فع ــكلية إىل قب ــارات الش ــن العب ــدم م ــة، والتق التنمي
مببــدأ إزالــة التمييــز يف النصــوص والخطــاب ويف املارســة، 
والتصــدي للمرتكــزات الثقافيــة للتمييــز، كا اإلعــراف بالقيمة 
اإلقتصاديــة لعمــل الرعايــة دون أجــر التــي تقــوم بــه النســاء يف 

ــه. ــة وتثمين املنطق

· إيجــاد منــاذج إقتصاديــة جديــدة مثــل اإلقتصــاد التعــاوين 	
واالقتصــاد االجتاعــي مبــا يعــّزز املشــاركة ويســاهم يف تحقيــق 

ــة واملســاواة ــة االجتاعي العدال

ــة »الحوكمــة واألمــن والســام« مــن  وســينطلق عمــل املجموعــة الثاني
ــة: ــات التالي التوصي

· ــرداد 	 ــن إس ــا يضم ــدين مب ــة الفاس ــاء ومحاكم ــتقالل القض إس
األمــوال املنهوبــة واملهربــة وإعــادة تدويرهــا يف املوازنــات 
ــدا  ــب هــذا جه ــة. ويتطل ــة السياســات التنموي ــة لخدم العام
ــدر  ــي تق ــوال الت ــذه األم ــع ه ــاركيا لتتب ــا تش ــا وعاملي اقليمي

ــارات بامللي

· بنــاء دميقراطيــات دســتورية تضمــن حســن التمثيــل واملشــاركة 	
ــالل  ــن خ ــلمي م ــلطة الس ــال الس ــعة وإنتق ــة الواس املجتمعي

إنتخابــات عامــة ودوريــة

· اإلصالح والشفافية يف إدارة األرايض واملوارد الطبيعية	

· وضــع أســس واضحــة لتســجيل الــركات ونــر أســاء املالكن 	
املســتفيدين مبــا يضمــن الشــفافية ومحاربــة التدفقــات املاليــة 
ــة  ــح، مبــا يضمــن حاي ــا لتضــارب املصال غــر املروعــة تجنب

املــوارد واألمــوال العامــة 

· ضــان حريــة الــرأي والتعبــر واملســاءلة وحــق الحصــول عــى 	
املعلومــات

· ــالم 	 ــق الس ــة ولتحقي ــر األرايض املحتل ــة لتحري ــاء األولوي إعط
ــدول يف  ــة لل ــدة األرايض الوطني ــى وح ــة ع ــن واملحافظ واألم
املنطقــة انســجاما مــع اإلعــالن الســيايس لألمــم املتحــدة الــذي 

ــة والســالم يربــط بــن تحقيــق التنمي

· توفــر الحايــة والخدمــات لالجئــن يف بلــدان اإليــواء والعمــل 	
ــة  ــة إىل أماكــن ســكنهم األصلي ــة واآلمن عــى عودتهــم الطوعي

وفــق القانــون الــدويل

وســرتكز الجلســة العامــة الثانيــة عــى مناقشــة أدوار الفاعلــن التنمويــن 
والــراكات واملســارات يف ســبيل تحقيــق األهــداف التنمويــة. كــا 
تناقــش مجموعــة العمــل الثالثــة “مشــاركة املجتمــع املــدين يف املســارات 
املتعلقــة بأجنــدة 2030” لتقديــم إقرتاحــات تعــّزز دور ومشــاركة 

املجتمــع املــدين يف املســارات عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة 
ــايل: ــز عــى الت ــة مــع الرتكي والدولي

· اعتــاد آليــات تنســيقية واستشــارية تهــدف اىل بنــاء وتعزيــز 	
رشاكــة فاعلــة بــن الــدول العربيــة ومنظــات املجتمــع املــدين 
عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي وتطويــر آليــة يف جامعــة 
ــارية  ــة االستش ــدين الصف ــع امل ــح املجتم ــة متن ــدول العربي ال
يف  تهتــم  التــي  املــداوالت  يف  مشــاركته  امكانيــة  وتعــزز 

ــة ــة العربي ــة يف املنطق ــة والتنموي الشــؤون العام

· الدوليــة: 	 املســارات  يف  املــدين  املجتمــع  مشــاركة  تعزيــز 
الــدوري  واإلســتعراض  الطوعيــة  الوطنيــة  اإلســتعراضات 

الشــامل 

أمــا يف مجموعــة العمــل الرابعــة حــول »رشاكات وطنيــة وإقليميــة 
ودوليــة لتحقيــق أجنــدة 2030«، سيتوســع املشــاركون يف مناقشــة ســبل 

ــة: ــات التالي ــا مــن التوصي الراكــة مــع املجتمــع املــدين إنطاق

· إطــالق حــوار متعــدد االطــراف مــن أجــل إعــادة صياغــة العقد 	
االجتاعــي الــذي ينظــم العالقــة بــن املجتمــع والســلطة عــى 
أســس واضحــة تقــوم عــى تحديــد دقيــق للواجبــات والحقــوق 

والــذي يعــزز املواطنــة واملشــاركة املواطنيــة يف الشــأن العــام

· ــة( 	 ــة أو محلي ــن الســلطات )وطني ــم حــوار مجتمعــي ب تنظي
ــن  ــعة م ــح واس ــل رشائ ــي متث ــدين الت ــع امل ــات املجتم ومنظ
املواطنــن، مــن أجــل تبــادل اآلراء والتشــاور حــول التحديــات 
ــون  ــن أن يك ــا. ميك ــة ملواجهته ــة الرضوري ــات العام والسياس
الحــوار ثنــايئ، أو يف جلســات إســتاع بــن املعنيــن، أو لقــاءات 

ــة ــة أو محلي تشــاورية موســعة متنوعــة وشــاملة أو قطاعي

· إعتــاد االطــراف املعنيــة بالراكــة معايــر ملزمــة يف النزاهــة 	
والشــفافية واملســاءلة واملكاشــفة واملحاســبة

· توفــر فــرص وآليــات تســتند إىل مســاءلة القطــاع الخــاص 	
الرقابــة  إمكانيــات  تعزيــز  يتطلــب  مــا  تنمــوي  كفاعــل 
االقتصاديــة والرامــج  املشــاريع  حــول  املعلومــات  اىل  والوصــول 

· مســاءلة إتجــاه الجهــات املانحــة الــذي يدعــم إنخــراط القطــاع 	
الخــاص يف التنميــة والــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص، 
لتشــمل  الرســمية  اإلمنائيــة  املســاعدة  تعريــف  وإعــادة 
ــل  ــك يف ظ ــة، وذل ــكرية واألمني ــانية والعس ــاعدات اإلنس املس
تراجــع الــدول بإلتزاماتهــا يف تقديــم %0.7 مــن دخلهــا القومــي 

ــة الرســمية اإلجــايل للمســاعدة التنموي

· اإللتــزام بامللكيــة الوطنيــة حســب األولويــات التنمويــة للبلــد 	
اإللتــزام مببــادئ  اىل  باإلضافــة  السياســايت،  الحيــز  وإتاحــة 
األهــداف  تحديــد  يف  والشــمولية  والدميقراطيــة  الراكــة 

التنمويــة واألولويــات 
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