
  2015ما بعد التنمية ل خطةإجتماع إقليمي حول 

  2015 ريلبأ /نيسان 30الخميس 

  بيروت، لبنان

، يشكل مسار االعداد 2015األهداف اإلنمائية لأللفية بنهاية عام المهلة التي وضعت النجاز مع قرب انقضاء 

اإلطار المستقبلي للتنمية العالمية فرصة الذي تقوده األمم المتحدة والذي يهدف الى تحديد  2015التنمية لما بعد خطة 

احتياجات وتطّلعات شعوب الدول النامية لجهة  ر عنلتعبيُمهمة لمختلف أصحاب المصلحة في المنطقة العربية والعالم ل

  .تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة

 .السياسيةو  واالجتماعية االقتصادية المستويات كافة علىالعربية  تواجه المنطقة مجموعة من التحديات العالميةال تزال و 

األمن الغذائي، وتفاقم  تدهورو ، الجغرافي والفئوي واالجتماعي التفاوت بكافة اشكالهاستمرار  كمن فيت رز تلك التحدياتأب

حكم القانون، وغيرها من التحديات  غيابو المشكالت البيئية، وانتشار العنف والصراعات، وتفّشي الفساد وضعف الدولة 

الهجرة، والشيخوخة، وغياب الحرية تفاقم ازمة ، و الحركات االرهابيةالتطرف و تنامي الفقر والتهميش االجتماعي و كالبطالة و 

  .المنطقة في وأمنية واقتصادية اجتماعية عوائق من يسببه وما االسرائيلي لفلسطين االحتاللتواصل باالضافة الى 

ة واصلومعالميا السائد  الليبراليألسباب تتعلق بطبيعة النموذج يعود  التحديات مجابهة تلكإن عدم قدرة دول المنطقة على 

 وحماية االحتكارية الرأسمالية حكم وترسيخ لتوسيعوفق هذا النموذج  االجتماعي والنظام العالمي االقتصاد هيكلة عادةإ

على  ريعيةبالتتميز ال تزال  التي المنطقة في الدولة طبيعةهذا باالضافة الى  .الرأسمالي التراكم من لمزيد الظروف

تغيب عنها اليات اعادة توزيع  ُمنتجة غير اقتصادات على تعتمدحيث  ،المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

المجتمع  منظمات وتدجين اتالحريتعطيل تساهم في  من جهة أخرىو  ،من جهةالثروات وانظمة الحماية االجتماعية 

في  الحكومية المؤسسات في واإلداري المالي الفساد استشراء عن ناهيك قراراتها، على والسيطرة النقابية المدني والمنظمات

  .الجهات المعنية في تنفيذهاو غياب آليات المحاسبة والمساءلة ظل 

رؤية شاملة لمستقبل المنطقة والعالم ككل، ترتكز على مجموعة من المبادئ االقتصادية في هذا االطار، ال بد من 

ومتجانس يربط بين يرتكز الى مبادئ حقوق االنسان واالجتماعية واإلنسانية والبيئية، وتصب ضمن إطار متكامل 

تماعية المتكاملة، والتي تصبو جميعها إلى االستدامة البيئية، والتنمية االقتصادية المتكاملة، واألمن البشري والتنمية االج

 أسس وضع ضرورةأيضَا  يتطلب هذا .تحقيق مستقبل أفضل للجميع يقوم على مبدأ المساواة واإلستدامة وحقوق اإلنسان

 حقوق مبادئ على وقائم والدولة المواطن بين ُمبَرم جديد اجتماعي عقد على ترتكز ،تنموية ديمقراطية مدنية دولة إلرساء

  .والمساءلة المحاسبة،المكاشفة و و  والمواَطنة، والمشاركة، اإلنسان،

 تحليال نتضمتأن  بل على وضع األهداف والغايات فقط على زكتر  أن ال ينبغي 2015ما بعد لالتنمية خطة  فإن لذلك

إطار التنمية  يعالجأن ينبغي عالوة على ذلك،  .حول القضايا الرئيسية والمواضيع، وكذلك اإلجراءات ووسائل التنفيذ اوٕاطار 

تبني فكر تنموي جديد يؤسس لعالقة قوية بين الحرية والعدالة وال يقتصر فقط على  الىالحاجة  2015لما بعد عام 

 الحراكالمرحلة االنتقالية التي تشهدها بعض الدول العربية في ضوء و  يتالءمأن فحسب، بل  التنمويةالمشاكل معالجة 



التنموية ، بحيث يعمل على تحقيق االستقرار السياسي والعدالة، وٕارساء األمن، وٕايجاد ركائز الحكم الصالح والدولة العربي

 .، ووضع آليات توافقية من شأنها أن تمهد لقيام نظام سياسي فاعل وديمقراطيعادلةالو 

من كان األهداف اإلنمائية لأللفية التي  لتلي 2015 بعد عاملما تنمية لل خطةبالخروج  علىاألمم المتحدة اآلن تعمل 

الوثيقة الختامية إصدار إلى  2015إطار التنمية بعد عام يخلص سوف و  .2015 المفترض ان يتم تحقيقها بحلول عام

، 2015في قمة التنمية الذي ستعقد في مقر األمم المتحدة في سبتمبر ايلول عام رؤساء الدول والحكومات  وتبنيها من قبل

 .جدول األعمال اإلنمائي لألمم المتحدة من أجل المستقبل بمثابةالوثيقة ستصبح حيث 

تطوير بفعًال سيتم االلتزام حيث فشلت األهداف اإلنمائية لأللفية؟ وهل  2015أجندة التنمية لما بعد هل ستنجح ولكن 

ألرباح لالنموذج القديم من خالل محاولة التوفيق بين النمو المستمر تجديد مجرد محاولة لون تكسأم نموذج جديد للتنمية 

   االستدامة البيئية؟احترام المساواة باالضافة الى وتقليص نسب التفاوت وعدم الفقر  ومحاربة ،من جهة

بآليات تمويل يتعلق  قل ال يقل أهميةتمسعلى مسار مفاوضات في اطار االمم المتحدة بموازاة مسار التنمية كما تجري 

ن، فان المواضيع المطروحة وبالرغم من ان المسارين مستقال. مونتيري قمةخالل  2002عام  انطلقوهو مسار  .التنمية

ه علما ان. المسارين نفي كال المسارين مترابطة بشكل عضوي، وأن تحقيق اي تغيير في النموذج التنموي يرتبط بنتائج هذي

من ورقة  اعداد، وقد تم 2015يوليو  16- 13تمويل التنمية، فان المحطة القادمة هي في اديس ابابا بين مسار  في اطار

اصالح : من خاللالوطنية في الدول النامية العناصر األسياسية للنقاش وتدعو الى حشد الموارد تتضمن وضين اقبل المف

، وتعزيز ادوار المؤسسات تعزيز دور القطاع الخاصو  كتغيير انماط االنتاج واالستهالاالنظمة الضريبية الوطنية، و 

في ادارة الشؤون المالية الدولية ومتابعة المفاوضات االقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 

لي يغفل النقاش الدولي وبالتا. بتقديم المساعدات االنمائية المتقدمةمسؤولية الدولة  وتحصرسيادية العادة هيكلة الديون ال

القضايا الجوهرية التي تتعلق بالنموذج االقتصادي والتجاري القائم وتكتفي الشراكة العالمية من اجل التنمية التي ترتكز الى 

  .ببعض االصالحات الهيكلية التي لم تثبت قدرتها على تأمين المساواة االجتماعية والتنمية المطلوبة

المجتمع المدني كشريك أساسي في أي خطة تنموية وفي تحقيق االستقرار االيمان بدور القًا من طوان ،تقدم ما على بناء

االقتصادية  لجنةالبالتعاون مع للتنمية  غير الحكوميةشبكة المنظمات العربية تنظم ، والمشاركة والتنمية المستدامة

  . 2015أبريل /نيسان 30بيروت، يوم الخميس الواقع في في لقاءًا اقليميًا  )اإلسكوا(واالجتماعية لغرب آسيا 

وجامعة ذين سبق أن نظمتهما الشبكة العربية بالتعاون مع االسكوا لالنشاطين السابقين اللبناء على نتائج يأتي هذا اللقاء ل

ذين انتهيا الى اصدار ورقتي موقف حول متطلبات منظمات المجتمع لوال 2014و 2013خالل عامي العربية  الدول

عة المستجدات في متابالى  يهدف، وذلك )الورقتين مرفقتين( 2015ما بعد لالتنمية خطة المدني في المنطقة العربية من 

م ليت 2015ما بعد اطار التنمية  حولمجتمع مدني في المنطقة العربية لمنظمات موقف النقاش العالمي الدائر وتحديث 

 مايو /أيار  7- 5والذي سينعقد في  المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي للمنتدى الثانية الدورةخالل عرضه 

  .2015ومؤتمر اديس بابا الذي يعقد في يوليو  البحرين مملكةفي  2015

  



  

  مسودة جدول االعمال -1

  وجدول األعمال وتحديد اهداف اللقاء افتتاح   9:30 – 9:00

   2015حول مسار أجندة التنمية ما بعد مداخالت مركزة   10:30 – 9:30

 مداخلة حول اخر المستجدات فيما يتعلق بالحوار العالمي •

 مداخلة حول الجهود االقليمية التي تمت في هذا السياق •

  مناقشة عامة للمساهمة في بلورة موقف المجتمع المدني  •

  استراحة  11:00 – 10:30

  عمل حول قضايا اساسية يتم تضمينها في ورقة منظمات المجتمع المدني ورشة  13:00 – 11:00

 مساواة بين الدول وداخلهاالالحد من التفاوتات وال: الهدف العاشر •

 انماط االنتاج واالستهالك: الهدف الثاني عشر •

 آليات التنفيذ والشراكة الدولية من أجل التنمية : الهدف السابع عشر •

  مناقشة عامة للمساهمة في بلورة موقف المجتمع المدني •

  استراحة الغداء  14:00 - 13:00

  حول مسار تمويل التنمية مداخالت مركزة   15:00 – 14:00

 مداخلة حول اخر المستجدات فيما يتعلق بالحوار العالمي •

 مداخلة حول الجهود االقليمية التي تمت في هذا السياق •

  المدني المجتمع موقفمناقشة عامة لبلورة  •

  استراحة   15:30-  15:00

  عمل حول قضايا اساسية يتم تضمينها في ورقة منظمات المجتمع المدني ورشة  17:30 – 15:30

 دور القطاع الخاص •

 دور المؤسسات المالية الدولية •

 دور مؤسسات االمم المتحدة •

 واعادة هيكلتها قضية الديون •

 سياسات التجارة واالستثمار •

  عامة للمساهمة في بلورة موقف المجتمع المدني مناقشة •

  عرض الخالصات   18:00 – 17:30

 

 


