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 5102ما بعد التنمية ل خطةإجتماع إقميمي حول 

 2015 ريلبأ /نيسان 30الخميس 

 بيروت، لبنان

، يشكل مسار االعداد 2015األىداف اإلنمائية لأللفية بنياية عام الميمة التي وضعت النجاز مع قرب انقضاء 
اإلطار المستقبمي لمتنمية العالمية فرصة الذي تقوده األمم المتحدة والذي ييدف الى تحديد  2015التنمية لما بعد خطة ل

احتياجات وتطّمعات شعوب الدول النامية لجية  ر عنمتعبيُميمة لمختمف أصحاب المصمحة في المنطقة العربية والعالم ل
 .تحقيق تنمية شاممة ومتكاممة

 .السياسيةو  واالجتماعية االقتصادية المستويات كافة عمىالعربية  تواجو المنطقة مجموعة من التحديات العالميةال تزال و 
األمن الغذائي، وتفاقم  تدىورو ، الجغرافي والفئوي واالجتماعي التفاوت بكافة اشكالواستمرار  كمن فيت رز تمك التحدياتأب

حكم القانون، وغيرىا من التحديات  غيابو المشكالت البيئية، وانتشار العنف والصراعات، وتفّشي الفساد وضعف الدولة 
اليجرة، والشيخوخة، وغياب الحرية تفاقم ازمة ، و الحركات االرىابيةالتطرف و تنامي الفقر والتيميش االجتماعي و كالبطالة و 

 المنطقة في وأمنية واقتصادية اجتماعيةسياسية و  عوائق من يسببو وما االسرائيمي لفمسطين االحتاللتواصل باالضافة الى 
فضال عن المعانات االنسانية الطويمة والخطيرة التي يعاني منيا المواطنون العرب في اسرائيل وفي الضفة والغربية وفي 

 .قطاع غزة وكذلك الالجئون وسكان الدول المجاورة

ة واصمومعالميا السائد  الميبراليألسباب تتعمق بطبيعة النموذج يعود  التحديات مجابية تمكإن عدم قدرة دول المنطقة عمى 
 وحماية االحتكارية الرأسمالية حكم وترسيخ لتوسيعوفق ىذا النموذج  االجتماعي والنظام العالمي االقتصاد ىيكمة عادةإ

عمى  ريعيةبالتتميز ال تزال  التي المنطقة في الدولة طبيعةىذا باالضافة الى  .الرأسمالي التراكم من لمزيد الظروف
تغيب عنيا اليات اعادة توزيع  ُمنتجة غير اقتصادات عمى تعتمدحيث  ،المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

المجتمع  منظمات وتدجين اتالحريتعطيل تساىم في  من جية أخرىو  ،من جيةالثروات وانظمة الحماية االجتماعية 
في  الحكومية المؤسسات في واإلداري المالي الفساد استشراء عن ناىيك قراراتيا، عمى والسيطرة النقابية المدني والمنظمات

ىذا ناىيك عن طبيعة االنظمة القائمة والتي تجعل من  .الجيات المعنية في تنفيذىاو غياب آليات المحاسبة والمساءلة ظل 
 السمطة السياسية فاعال خارج االطر المؤسسية في الدولة.

رؤية شاممة لمستقبل المنطقة والعالم ككل، ترتكز عمى مجموعة من المبادئ االقتصادية في ىذا االطار، ال بد من 
ومتجانس يربط بين يرتكز الى مبادئ حقوق االنسان واالجتماعية واإلنسانية والبيئية، وتصب ضمن إطار متكامل 

من البشري والتنمية االجتماعية المتكاممة، والتي تصبو جميعيا إلى االستدامة البيئية، والتنمية االقتصادية المتكاممة، واأل
 أسس وضع ضرورةأيضَا  يتطمب ىذا تحقيق مستقبل أفضل لمجميع يقوم عمى مبدأ المساواة واإلستدامة وحقوق اإلنسان.
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 حقوق مبادئ عمى وقائم والدولة المواطن بين ُمبَرم جديد اجتماعي عقد عمى ترتكز ،تنموية ديمقراطية مدنية دولة إلرساء
 .والمساءلة المحاسبة،المكاشفة و و  والمواَطنة، والمشاركة، اإلنسان،

 تحميال نتضمتأن  بل عمى وضع األىداف والغايات فقط عمى زكتر  أن ال ينبغي 2015ما بعد لالتنمية خطة  فإن لذلك
طار  إطار التنمية  يعالجأن ينبغي عالوة عمى ذلك،  .حول القضايا الرئيسية والمواضيع، وكذلك اإلجراءات ووسائل التنفيذ اوا 

تبني فكر تنموي جديد يؤسس لعالقة قوية بين الحرية والعدالة وال يقتصر فقط عمى  الىالحاجة  2015لما بعد عام 
 الحراكالدول العربية في ضوء معظم المرحمة االنتقالية التي تشيدىا و  يتالءمأن فحسب، بل  التنمويةالمشاكل معالجة 
يجاد ركائز الحكم الصالح والدولة العربي رساء األمن، وا  التنموية ، بحيث يعمل عمى تحقيق االستقرار السياسي والعدالة، وا 

 .، ووضع آليات توافقية من شأنيا أن تميد لقيام نظام سياسي فاعل وديمقراطيعادلةالو 

من كان األىداف اإلنمائية لأللفية التي  لتمي 2015 بعد عاملما تنمية لم خطةبالخروج  عمىاألمم المتحدة اآلن تعمل 
الوثيقة الختامية إصدار إلى  2015إطار التنمية بعد عام يخمص سوف و  .2015 المفترض ان يتم تحقيقيا بحمول عام

، 2015التنمية الذي ستعقد في مقر األمم المتحدة في سبتمبر ايمول عام في قمة رؤساء الدول والحكومات  وتبنييا من قبل
 جدول األعمال اإلنمائي لألمم المتحدة من أجل المستقبل. بمثابةالوثيقة ستصبح حيث 

تطوير بفعاًل سيتم االلتزام حيث فشمت األىداف اإلنمائية لأللفية؟ وىل  2015أجندة التنمية لما بعد ىل ستنجح ولكن 
ألرباح لالنموذج القديم من خالل محاولة التوفيق بين النمو المستمر تجديد مجرد محاولة لون تكسأم نموذج جديد لمتنمية 

  االستدامة البيئية؟احترام المساواة باالضافة الى وتقميص نسب التفاوت وعدم الفقر  ومحاربة ،من جية

يتعمق بآليات تمويل  قل ال يقل أىميةتمسعمى مسار مفاوضات في اطار االمم المتحدة بموازاة مسار التنمية كما تجري 
ن، فان المواضيع المطروحة مونتيري. وبالرغم من ان المسارين مستقال قمةخالل  2002عام  انطمقوىو مسار  .التنمية

و المسارين. عمما ان نرتبط بنتائج ىذيفي كال المسارين مترابطة بشكل عضوي، وأن تحقيق اي تغيير في النموذج التنموي ي
من ورقة  اعداد، وقد تم 2015يوليو  16-13تمويل التنمية، فان المحطة القادمة ىي في اديس ابابا بين مسار  في اطار
اصالح من خالل: الوطنية في الدول النامية العناصر األسياسية لمنقاش وتدعو الى حشد الموارد تتضمن وضين اقبل المف

، وتعزيز ادوار المؤسسات تعزيز دور القطاع الخاصو  تغيير انماط االنتاج واالستيالكاالنظمة الضريبية الوطنية، و 
في ادارة الشؤون المالية الدولية ومتابعة المفاوضات االقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 

وبالتالي يغفل النقاش الدولي بتقديم المساعدات االنمائية.  المتقدمةولية الدولة مسؤ  وتحصرسيادية العادة ىيكمة الديون ال
القضايا الجوىرية التي تتعمق بالنموذج االقتصادي والتجاري القائم وتكتفي الشراكة العالمية من اجل التنمية التي ترتكز الى 

 االجتماعية والتنمية المطموبة. ببعض االصالحات الييكمية التي لم تثبت قدرتيا عمى تأمين المساواة

المجتمع المدني كشريك أساسي في أي خطة تنموية وفي تحقيق االستقرار االيمان بدور القًا من طوان ،تقدم ما عمى بناء
االقتصادية  مجنةالبالتعاون مع لمتنمية  غير الحكوميةشبكة المنظمات العربية تنظم ، والمشاركة والتنمية المستدامة

 . 5102نيسان/أبريل  01بيروت، يوم الخميس الواقع في في لقاءاً اقميمياً  (اإلسكوا)واالجتماعية لغرب آسيا 
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وجامعة ذين سبق أن نظمتيما الشبكة العربية بالتعاون مع االسكوا مالنشاطين السابقين المبناء عمى نتائج يأتي ىذا المقاء ل
ذين انتييا الى اصدار ورقتي موقف حول متطمبات منظمات المجتمع موال 2014و 2013خالل عامي العربية  الدول

عة المستجدات في متابالى  ييدف، وذلك )الورقتين مرفقتين( 2015ما بعد لالتنمية خطة المدني في المنطقة العربية من 
م ليت 2015اطار التنمية ما بعد  حولمجتمع مدني في المنطقة العربية لمنظمات موقف النقاش العالمي الدائر وتحديث 

 مايو /أيار  7-5والذي سينعقد في  المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي لممنتدى الثانية الدورةخالل عرضو 
 .2015ومؤتمر اديس بابا الذي يعقد في يوليو  البحرين مممكةفي  2015
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 مسودة جدول االعمال

 )يساعدىا المقرران دينا التنير وحسن شري( زىرة بزي  االقميمي:مقرر االجتماع 

9:00 – 9:30  

 وجدول األعمال وتحديد اىداف المقاء افتتاح 
  ، اسكوااالجتماعية التنمية شعبة -أسامة صفا  -
 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية - زياد عبدالصمد -
 جامعة الدول العربية –الغنام عمياء  -

9:30 – 10:00 

اخر المستجدات فيما يتعمق بالحوار  : تتناول الجمسة واالهداف التنمية المستدامة 5102مسار خطة ما بعد 
 ، وذلك من منظاري األمم المتحدة والمجتمع المدني العربيالجيود االقميمية التي تمت في ىذا السياقو  العالمي
 لمنهوض بالمشاركة االجتماعيةالجمعية المصرية  - مجدي عبدالحميد :الميسر

 آسيا، االسكوا  لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة - ريم نجداوي: المتحدثة
التطورات عمى مستوى المسار الدولي، النصوص المعروضة والمفاوضات التي تدور في االمم المتحدة  

 باالضافة االطار المؤسسي المقترح السيما منتدى السياسات رفيع المستوى 
 ، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية صالح الدين الجورشي المتحدث:
 ما بعدخطة  الشبكة في اطار المشاورات االقميمية حول عنالتي صدرت المواقف ابرز عن مكثف ممخص 
 ( 2014وديسمبر  2013)آذار  2015

 استراحة 10:30 – 10:00

10:30 – 13:00 

 الجمسة الثانية: المائدة المستديرة 
  :المتوقعة المخرجات

المدني في المنطقة حول المقاء حوار بين المشاركين حول االجندة التنموية وبمورة لموقف منظمات المجتمع 
 في نيويورك  2015في سبتمبر مية لاالقميمي والقمة العا

 اولية الطالق لنقاش دقائق من قبل االشخاص المكمفين اعداد مالحظات  5: مداخالت تنظيم المائدة
 المقاربة الحقوقية لمتنمية البشرية المستدامة( دقائق عشر) فاتح عزام: الميسر  

 وكب )التحديات المتعمقة بالموارد الطبيعية ( االمور البيئية: حدود الك)رائد محمود السيد
    (Planetary Boundaries)والمخرجات النفطية 

 كما وردت في االىدافعن تغير المناخ واالنماط االستيالكية واالنتاجية :حبيب معموف ،  
 سياسات الحماية االجتماعية  :عبيد البريكي 
 العدالة االجتماعيةالمساواة و  :منار زعيتر 
 التموث وانبعاث الغازات(االمور البيئية  عن :رمهدي جعف( 
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 عن االمور المتعمق بالجندر  :امنة الزعبي 
 والتنمية في االزمات الحق بتقرير المصير :منجد ابو جيش 
 محاربة البطالة  :اديب ابو حبيب  
 حسن شريمقرر الجمسة: 

القضايا التي يفترض ان تتضمنيا المقترحات التي تقدميا منظمات المجتمع يدور نقاش مع الحضور حول 
  الى االجتماع في البحرين المدني

 استراحة الغداء 14:00 -13:00

14:00 – 14:30 

 المسار الدولي حول تمويل التنمية ويتناول الشراكة العالمية وتحديات اليات التطبيق الجمسة الثالثة : 
  الفساد لمكافحة العربية المنظمة عامر الخياط، :الميسر

 آسيا، االسكوا  لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة، TBC: المتحدث
 حول تمويل التنمية نيسان(  8-7)تمخيص عن المسار الدولي ونتائج اجتماع عمان 

 المتحدث: زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية 
 ويل التنمية، وسائل التنفيذ، الشراكة العالمية وسياسات التمويل الدولية مموقف المجتمع المدني من مسارات ت

 استراحة  15:00- 14:30

15:00 – 17:30 

 : المائدة المستديرة الرابعةالجمسة 
  :المتوقعة المخرجات

موقف منظمات المجتمع المدني في المنطقة حول المقاء ية وبمورة التنممسار تمويل حوار بين المشاركين حول 
  2015 اديس ابابافي مية لالقمة العا

 وفاعمية المساعدات: سياسة المساعدات إياد الرياحي 
 الشراكة بين القطاعية العام والخاص  :احمد عوض 
 وتاثيرىا عمى التنمية  التجارة واالستثمارقضايا : جاسم حسين 
 الشفافية ومحاربة الفساد الحكم الرشيد،  :شرف الموسوي 
 دور مؤسسات التمويل الدولي اشرف حسين : 
 تجنيد التمويل المحمي والتيرب الضريبي  : حسن شري 

 دينا التنير :مقرر الجمسة

17:30 – 18:00 
 عرض الخالصات 

 الجمسات اعاله ومسودة البيانممخص كثيف لممخرجات من 
 : ميسر الجمسة أسامة صفا



U N I T E D  

N A T I O N S  

Economic and Social Commission 

for Western Asia 
 

 

 
 

6 
 

 : تقديم مسودة االعالن زياد عبد الصمد
  : تقدم ابرز المالحظات التي نتجت عن الجمسات زهرة بّزي

 


