ضريا للقمة
تصادية

منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة
العربية الرابعة التنموية االقتصادية
يس  10كانون الثاين /يناير
واالجتامعية
 14:15 – 12:15الجلسة الثانية :النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية
ادارة اﻟﺠﻠﺴﺔ :اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻨﺎر زﻋﻴﱰ ،ﺧﺒﺮﻴة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
بريوت يف  10و 11كانون الثاين/يناير

مة

ﻘﺔ

•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر
األستاذ روبريتو بيسيو ،منسق الراصد االجتامعي
•العمل غري املهيكل
اليوم االول :الخميس  10كانون الثاين /يناير
األستاذ نبيل عبدو ،أوكسفام
•املقاربة التضمينية
 14:15 – 12:15الجلسة الثانية :النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية
 10:00 – 9:00الجلسة اإلفتتاحية:
رئيس املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة
عبدالله،
املنظمني
االستاذ ابراهيم كلمة
ادارة اﻟﺠﻠﺴﺔ :اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻨﺎر زﻋﻴﱰ ،ﺧﺒﺮﻴة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
•املساواة الجندرية
•االستاذ منري تابت ،نائب األمني التنفيذي للجنة االقتصادية
قسم العلوم اإلدارية يف
آسيا ،يف
مساعدة
الدكتورة كارمن جحا،
•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر
االسكوا
أستاذةلغريب
واالجتامعية
بريوت
الجامعة األمريكية يف
األستاذ روبريتو بيسيو ،منسق الراصد االجتامعي
منال وردة ،اوكسفام
•السيدة
•العمل غري املهيكل
•مناقشة عامة •السيدة سيلفانا لقيس ،كلمة منصة املجتمع املدين للتنمية املستدامة
األستاذ نبيل عبدو ،أوكسفام
 15:00 – 14:15اسرتاحة الغداء
اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
التنموي
 17:00 – 15:00الجلسة الثالثة• :الثقافة
اﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
النموذج اﻟﻮاﻗﻊ
صلبﻧﻌﻤﺔ ﺣﻮل
اﻻﺳﺘﺎذيفأدﻳﺐ

سكوا

ادارة الجلسة :االستاذة اعتدال مجربي ،مركز املرأة العربية للتدريب
والبحوث «كوثر»
•حل النزاع وبناء السالم (املساءلة واملحاسبة والتسامح)
ّ
األستاذ كرم كرم ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،االسكوا
والواجبات)اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻦﻴ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻷوﱃ :اﻟﻨﻤﻮذج
اإلجتامعياﻟﺠﻠﺴﺔ
•العقد 12:00
– 10:00
(الحقوق
اﻻﺳﺘﺎذة زﻳﻨﺔ ﻋﺒﻼ ،ﺧﺒﺮﻴة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺔ:
ادارة
االستاذ جورج غايل ،منظمة ألف
•التجارة واإلستثامر يف إطار التكامل اإلقليمي
•املقاربة الحقوقية (مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري)
االستاذة كندة محمدية ،مركز الجنوب
األستاذ صالح الدين الجوريش.
•الرضائب والسياسات املالية كاداة لتحفيز االقتصاد
•املواطنة
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ زﺑﻴﺐ ،ﺟﺮﻳﺪة اﻷﺧﺒﺎر
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،مستقلة
زيد ،خبرية
االستاذة جيهان •أبو
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻐﺬاء
اﳌﻮارد
•مناقشة عامة السيد ستيفانو براتوSID ،

•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
 15:00 – 14:15اسرتاحة الغداء

 17:00 – 15:00الجلسة الثالثة :الثقافة يف صلب النموذج التنموي
ادارة الجلسة :االستاذة اعتدال مجربي ،مركز املرأة العربية للتدريب
والبحوث «كوثر»
•حل النزاع وبناء السالم (املساءلة واملحاسبة والتسامح)
ّ
األستاذ كرم كرم ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،االسكوا
•العقد اإلجتامعي (الحقوق والواجبات)
االستاذ جورج غايل ،منظمة ألف
•املعرفة واقتصاد املعرفة والتكنولوجيا
•املقاربة الحقوقية (مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري)
السيدة نيبال ادلبي ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،االسكوا
األستاذ صالح الدين الجوريش.
•مناقشة عامة
•املواطنة
االستاذة جيهان أبو زيد ،خبرية مستقلة
بيروت في  8أبريل 2019
•مناقشة عامة
 12:15 – 12:00اسرتاحة قهوة

مذكرة توضيحية

الخلفية:

أهداف منتدى املجتمع املدين:

يجتمــع املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى يف نيويــورك يف شــهر متــوز/
يولويــو مــن كل ســنة لرصــد ومتابعــة التقدم املحــرز يف تنفيــذ الإللتزامات
املتعلقــة بتطبيــق خطــة عمــل  2030وأهــداف التنميــة املســتدامة.
ســينعقد املنتــدى هــذا العــام يف الفــرة بــن  9و 18متوز/يوليــو ،ويركــز
عــى «متكــن النــاس وضــان الشــمول واملســاواة» ،وســيتم التعمــق يف
األهــداف التاليــة:

يف عــام  ،2018بــادرت مجموعــة مــن شــبكات املجتمــع املــدين يف الــدول
العربيــة إىل تأســيس «منصــة املجتمــع املــدين حــول التنميــة املســتدامة»
تضــم إىل جانــب شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة،
الفــروع العربيــة للشــفافية الدوليــة ،ومنظمــة املعوقــن الدوليــة (الفــرع
العــريب) ،واإلتحــاد العــريب للنقابــات ،والتحالــف الــدويل للموئــل ،ومركــز
املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث ،والشــبكة العربيــة مــن أجــل
دميقراطيــة االنتخابــات.

الهدف  – 4التعليم الجيد
الهدف  – 8العمل الالئق والنمو اإلقتصادي
الهدف  – 10الح ّد من أوجه عدم املساواة
الهدف  – 13العمل املناخي
الهــدف  – 16شــفافية الحوكمــة واملجتمعــات اآلمنــة والوصــول اىل
القضــاء
باالضافــة اىل الهــدف  17الــذي يتنــاول «عقــد الــراكات لتحقيــق
األهــداف» وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الرشاكــة العامليــة مــن أجــل
التنميــة املســتدامة.
خــال املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى  ،2019ســتقوم  51دولــة
بتقديــم اإلســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة ،منهــا  6دول عربيــة وهــي:
الجزائــر ،موريتانيــا ،العــراق ،الكويــت ،عــان وتونــس.
وكــا جــرت العــادة ،ســتعقد األســكوا بالرشاكــة مــع جامعــة الــدول
العربيــة املنتــدى العــريب للتنميــة املســتدامة وهــو ملتقــى ســنوي
إقليمــي تحضـرا ً للمنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى .ســينعقد املنتــدى
عــى مــدة ثالثــة أيــام مــن  9إىل  11نيســان/أبريل ،وســيتمحور حــول
موضــوع «متكــن النــاس وضــان الشــمول واملســاواة يف املنطقــة
العربيــة» ،وســيتضمن جلســات عامــة ومجموعــات عمــل متخصصــة.
متطرقــاً إىل املحــاور التاليــة:
املحــور  - ١التقــدم املحــرز عــى الصعيديــن العاملــي واإلقليمــي،
واســتعراض تنفيــذ أهــداف محــددة
املحــور  - 2املحــور الرئيــي للمنتــدى :متكــن النــاس وضــان الشــمول
واملســاواة يف املنطقــة العربيــة
املحــور  - 3املســارات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة ،مبــا فيهــا
االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة والرســائل التــي ســتحملها املنطقــة إىل
مؤمتــر القمــة العاملــي

وتحتّــم التحديــات التنمويــة التــي تواجههــا معظــم البلــدان العربيــة
عــى املجتمــع املــدين أن يكــون رشيــكاً يف العمليــة التنمويــة وأن يلعــب
دورا ً رئيســياً يف عمليــة الرصــد واملراقبــة ومســاءلة السياســات .وجريــاً
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  2030مــع الرتكيــز
عــى األهــداف املقرتحــة عــى جــدول اعــال املنتــدى رفيــع املســتوى
واملســارات التحضرييــة عــى املســتويني الوطنــي واالقليمــي .عــى أمــل
أن ينتهــي “املنتــدى املــدين الثــاين” إىل إقـراح التوصيــات التــي تُرفــع إىل
املنتــدى العــريب حــول التنميــة املســتدامة ومــن خاللــه اىل املنتــدى رفيــع
املســتوى يف نيويــورك.
سوف يتناول املنتدى املدين الثاين املحاور التالية:
·األوجه املتعددة لالمساواة يف املنطقة العربية
·الحوكمة الرشيدة واألمن والسالم
·الـراكات واملســارات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف ســبيل
التنميــة املســتدامة
يســعى املنتــدى الثــاين إىل اســتكامل املســاعي والجهــود التــي بذلهــا
املجتمــع املــدين يف إجتامعاتــه اإلقليميــة خــال العــام املنــرم .ومنهــا،
إىل جانــب املنتــدى املــدين االول ،املنتــدى املــدين املــوازي للقمــة العربيــة
التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة الرابعــة .حيــث تســتعرض الجلســة
العامــة االوىل أبــرز الرســائل والتوصيــات الصــادرة عنهــا .ومــن ثــم
ســركز املنتــدى الثــاين عــى املحــاور الثالثــة املذكــورة أعــاه مــن خــال
أربــع مجموعــات عمــل تقــرح خطــط عمــل وأنشــطة بهــدف تحقيــق
األهــداف التنمويــة بالرشاكــة مــع املجتمــع املــدين.
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
وتبنــي سياســات اقتصاديــة واجتامعيــة تقلّــص الفجــوة
بأوجههــا املتعــددة وإعــادة النظــر مبفهــوم الرضائــب
·إعتــاد الرضائــب التصاعديــة عــى الدخــل والــروات وتعديــل
اإلعفــاءات الوطنيــة وتعزيــز الشــفافية وتقويــة آليــات
املســاءلة يف هــذا املجــال

·إعتــاد نظــم الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة عــى أســاس
املقاربــةالحقوقيــةإنطالقــاًمــنأرضيــاتالحاميــةاالجتامعيــة
·إلغاء الحوافز الرضيبية التمييزية والج ّنات الرضيبية
·إزالــة كافــة املعيقــات أمــام تحقيــق املســاواة بــن النســاء
والرجــال ،ومتكــن املــرأة ،وتعزيــز مشــاركتها الفعالــة يف
التنميــة ،والتقــدم مــن العبــارات الشــكلية إىل قبــول فعــي
مببــدأ إزالــة التمييــز يف النصــوص والخطــاب ويف املامرســة،
والتصــدي للمرتكـزات الثقافيــة للتمييــز ،كام اإلعـراف بالقيمة
اإلقتصاديــة لعمــل الرعايــة دون أجــر التــي تقــوم بــه النســاء يف
املنطقــة وتثمينــه.
·إيجــاد منــاذج إقتصاديــة جديــدة مثــل اإلقتصــاد التعــاوين
واالقتصــاد االجتامعــي مبــا يعـ ّزز املشــاركة ويســاهم يف تحقيــق
العدالــة االجتامعيــة واملســاواة
وســينطلق عمــل املجموعــة الثانيــة «الحوكمــة واألمــن والســام» مــن
التوصيــات التاليــة:
·إســتقالل القضــاء ومحاكمــة الفاســدين مبــا يضمــن إســرداد
األمــوال املنهوبــة واملهربــة وإعــادة تدويرهــا يف املوازنــات
العامــة لخدمــة السياســات التنمويــة .ويتطلــب هــذا جهــدا
اقليميــا وعامليــا تشــاركيا لتتبــع هــذه األمــوال التــي تقــدر
باملليــارات
·بنــاء دميقراطيــات دســتورية تضمــن حســن التمثيــل واملشــاركة
املجتمعيــة الواســعة وإنتقــال الســلطة الســلمي مــن خــال
إنتخابــات عامــة ودوريــة
·اإلصالح والشفافية يف إدارة األرايض واملوارد الطبيعية
·وضــع أســس واضحــة لتســجيل الــركات ونــر أســاء املالكني
املســتفيدين مبــا يضمــن الشــفافية ومحاربــة التدفقــات املاليــة
غــر املرشوعــة تجنبــا لتضــارب املصالــح ،مبــا يضمــن حاميــة
املــوارد واألمــوال العامــة
·ضــان حريــة الــرأي والتعبــر واملســاءلة وحــق الحصــول عــى
املعلومــات
·إعطــاء األولويــة لتحريــر األرايض املحتلــة ولتحقيــق الســام
واألمــن واملحافظــة عــى وحــدة األرايض الوطنيــة للــدول يف
املنطقــة انســجاما مــع اإلعــان الســيايس لألمــم املتحــدة الــذي
يربــط بــن تحقيــق التنميــة والســام
·توفــر الحاميــة والخدمــات لالجئــن يف بلــدان اإليــواء والعمــل
عــى عودتهــم الطوعيــة واآلمنــة إىل أماكــن ســكنهم األصليــة
وفــق القانــون الــدويل
وســركز 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  ”2030لتقديــم إقرتاحــات تعــ ّزز دور ومشــاركة

املجتمــع املــدين يف املســارات عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
والدوليــة مــع الرتكيــز عــى التــايل:
·اعتــاد آليــات تنســيقية واستشــارية تهــدف اىل بنــاء وتعزيــز
رشاكــة فاعلــة بــن الــدول العربيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي وتطويــر آليــة يف جامعــة
الــدول العربيــة متنــح املجتمــع املــدين الصفــة االستشــارية
وتعــزز امكانيــة مشــاركته يف املــداوالت التــي تهتــم يف
الشــؤون العامــة والتنمويــة يف املنطقــة العربيــة
·تعزيــز مشــاركة املجتمــع املــدين يف املســارات الدوليــة:
اإلســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة واإلســتعراض الــدوري
الشــامل
أمــا يف مجموعــة العمــل الرابعــة حــول «رشاكات وطنيــة وإقليميــة
ودوليــة لتحقيــق أجنــدة  ،»2030سيتوســع املشــاركون يف مناقشــة ســبل
الرشاكــة مــع املجتمــع املــدين إنطالقــا مــن التوصيــات التاليــة:
·إطــاق حــوار متعــدد االطـراف مــن أجــل إعــادة صياغــة العقد
االجتامعــي الــذي ينظــم العالقــة بــن املجتمــع والســلطة عــى
أســس واضحــة تقــوم عــى تحديــد دقيــق للواجبــات والحقــوق
والــذي يعــزز املواطنــة واملشــاركة املواطنيــة يف الشــأن العــام
·تنظيــم حــوار مجتمعــي بــن الســلطات (وطنيــة أو محليــة)
ومنظــات املجتمــع املــدين التــي متثــل رشائــح واســعة مــن
املواطنــن ،مــن أجــل تبــادل اآلراء والتشــاور حــول التحديــات
والسياســات العامــة الرضوريــة ملواجهتهــا .ميكــن أن يكــون
الحــوار ثنــايئ ،أو يف جلســات إســتامع بــن املعنيــن ،أو لقــاءات
تشــاورية موســعة متنوعــة وشــاملة أو قطاعيــة أو محليــة
·إعتــاد االط ـراف املعنيــة بالرشاكــة معايــر ملزمــة يف النزاهــة
والشــفافية واملســاءلة واملكاشــفة واملحاســبة
·توفــر فــرص وآليــات تســتند إىل مســاءلة القطــاع الخــاص
كفاعــل تنمــوي مــا يتطلــب تعزيــز إمكانيــات الرقابــة
والوصــولاىلاملعلومــاتحــولاملشــاريعوالربامــجاالقتصاديــة
·مســاءلة إتجــاه الجهــات املانحــة الــذي يدعــم إنخـراط القطــاع
الخــاص يف التنميــة والـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص،
وإعــادة تعريــف املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية لتشــمل
املســاعدات اإلنســانية والعســكرية واألمنيــة ،وذلــك يف ظــل
تراجــع الــدول بإلتزاماتهــا يف تقديــم  0.7%مــن دخلهــا القومــي
اإلجــايل للمســاعدة التنمويــة الرســمية
·اإللت ـزام بامللكيــة الوطنيــة حســب األولويــات التنمويــة للبلــد
وإتاحــة الحيــز السياســايت ،باإلضافــة اىل اإللتــزام مببــادئ
الرشاكــة والدميقراطيــة والشــمولية يف تحديــد األهــداف
واألولويــات التنمويــة
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