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تبنــت القمــة العربيــة يف الريــاض عــام 2007 قــرارا لعقــد قمــة اقتصاديــة واجتامعيــة عربيــة ملســاعدة الــدول األعضــاء عــى مواجهــة التحديــات التنمويــة، وجــاء 

هــذا القــرار اســتجابة ملبــادرة تســعى اىل النــأي بالجهــود االقتصاديــة واالجتامعيــة عــن الخالفــات السياســية العربيــة. وتــم االتفــاق عــى رضورة إرشاك القطــاع 

الخــاص واملجتمــع املــدين يف هــذه القمــم. بنــاء عليــه، عقــدت القمــة العربيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة األوىل يف الكويــت1  يف عــام 2009 وتلتهــا القمــة الثانيــة يف 

مــر2  يف عــام 2011 والثالثــة يف اململكــة العربيــة الســعودية3  يف عــام 2013، أمــا القمــة الرابعــة فســتعقد يف بــروت، لبنــان يف 20 ينايــر 2019 بعــد ان تاخــر 

انعقادهــا 4 ســنوات بســبب االزمــات التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة.

 

خلصــت القمــم االقتصاديــة واالجتامعيــة العربيــة اىل مجموعــة مــن القــرارات واالتفاقيــات التــي ركــزت عــى الحاجــة إىل تحســن مســتويات املعيشــة للمواطنــن، 

وتحديــد أولويــات االســتثامرات واملبــادرات العربيــة املشــركة. ونتــج عــن هــذه القمــم اســراتيجيات تتعلــق بالطاقــة املســتدامة 2030، ودعــم الســوق العربيــة 

املشــركة وتطويــر قطــاع املؤسســات املتوســطة والصغــرة واملتناهيــة الصغــر ومــروع اتفاقيــة عربيــة جديــدة لالســتثامر إىل جانــب مقرحــات لتعزيــز وتفعيــل 

العمــل املشــرك بــن قطاعــي الســياحة والثقافــة يف الــدول العربيــة، ومتابعــة التقــدم املحــرز يف منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة.

أمــا قمــة بــروت 2019، فهــي القمــة االوىل بعــد إقــرار خطــة عمــل 2030 للتنميــة املســتدامة، ولذلــك مــن املتوقــع ان تتمحــور القمــة عــى اعــادة تاكيــد التــزام 

البلــدان العربيــة بهــذه الخطــة وان تشــكل فرصــة لتطويــر آليــات لتحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة. ومــن املطــروح عــى جــدول اعــامل قمــة بــروت مناقشــة 

وســائل القضــاء عــى الفقــر املتعــدد االبعــاد، واعــادة التفكــر مبوضــوع الهويــة واالنتــامء، ومناهضــة أشــكال العنــف، وتحليــل نتائــج الحــروب والنزاعــات يف 

املنطقــة4.  

ــة بالتعــاون مــع رشكاء منهــم أعضــاء مــن  ــة للتنمي ــة غــر الحكومي مبــوازاة هــذه الجهــود، قامــت منظــامت املجتمــع املــدين، ومنهــا شــبكة املنظــامت العربي

املجتمــع املــدين وجامعــة الــدول العربيــة واإلســكوا، باالنخــراط مبســار القمــم االقتصاديــة واالجتامعيــة الســابقة، وســعت اىل تعزيــز مشــاركة منظــامت املجتمــع 

املــدين يف هــذا املســار مــن خــالل تنظيــم منتديــات اقليميــة تســبق القمــم وتتنهــي بخالصــات تقيــم الوضــع القتصــادي واالجتامعــي يف البلــدان العربيــة وترفــع 

توصيــات عــى مســتوى السياســات العامــة اىل القمــم العربيــة5. 

يف عــام 2018، أطلقــت مجموعــة مــن شــبكات املجتمــع املــدين العربيــة مبــادرة لـــتأسيس منــر املجتمــع املــدين حــول التنميــة املســتدامة يضــم إىل  جانــب شــبكة 

املنظــامت العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة، منظمــة الشــفافية الدوليــة، ومنظمــة املعوقــن الدوليــة )الفــرع العــريب(، واالتحــاد العــريب للنقابــات، والتحالــف 

الــدويل للموئــل، ومركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث، والشــبكة العربيــة مــن أجــل دميقراطيــة االنتخابــات. 

ويف ظــل القيــود املفروضــة حاليــا عــى املجتمــع املــدين والحقــوق يف معظــم البلــدان العربيــة، عــى املجتمــع املــدين أن يلعــب دورا رئيســيا يف عمليــة املحاســبة 

ــاً عــى تنظيــم منتــدى للمجتمــع  واملســاءلة. وفقــا لذلــك، يســعى املنــر اىل االنخــراط يف مســارات التنميــة املســتدامة عــى املســتوى االقليمــي، ويعمــل حالي

املــدين يســبق القمــة العربيــة التنمويــة واإلقتصاديــة واإلجتامعيــة الرابعــة التــي ســتنعقد يف بــروت يف 20 ينايــر 2019. يهــدف املنتــدى اىل تنظيــم حــوار متفاعــل 

يتنــاول تحديــات املنطقــة ومســتلزمات تحقيــق التنميــة املســتدامة مــن منظــار املجتمــع املــدين يومــي 10 و11 ينايــر 2019، أي قبــل بــدء فعاليــات القمــة يف 16 

ينايــر. ســيتناول املنتــدى املحــاور الخمســة التاليــة:

I.  النموذج التنموي بني النمو والتنمية

II. النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية

III. النهضة الثقافية يف صلب النموذج التنموي 

IV. الدولة التنموية

V. دور املجتمع املدين يف التنمية
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الهدف

النتائج

املنهجية

يتضمــن املنتــدى حــوارات تفاعليــة تســعى اىل بنــاء تصــور مشــرك بــن منظــامت املجتمــع املــدين حــول وضــع التنميــة يف املنطقــة العربيــة والتحديــات التــي 

تواجههــا وإمكانيــات تحســن األداء، ويخلــص املنتــدى اىل خالصــات عــى املســتوى السياســات العامــة ترفــع اىل القمــة العربيــة وتشــكل خطــوة لتعزيــز فــرص 

املدافعــة والعمــل املــدين املشــرك عــى املســتوى االقليمــي.

وعــالوة عــى ذلــك، يهــدف املنتــدى إىل فتــح قنــوات الحــوار مــع جامعــة الــدول العربيــة، مــام يســهل مشــاركة املجتمــع املــدين يف القضايــا وصنــع السياســات 

التــي تؤثــر عــى املنطقــة.

وأخراً، يسعى املنتدى لتطوير آليات املتابعة، والتي تسمح مبراقبة نتائج القمة ومستوى اإلنجاز الذي أحرزته.

ســرفع الوثيقــة الختاميــة والتوصيــات إىل القمــة العربيــة الرابعــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، عــى أمــل بنــاء وتعزيــز التعــاون بــن الحكومــات واملجتمــع 

املــدين وتأمــن منصــة مســتقلة للمجتمــع املــدين تســمح لخرائــه املشــاركة واملســاهمة يف عمليــة التنميــة.

مــن األمــل أن تشــكل النتائــج والتفاهــامت واملواقــف املشــركة موقفــاً موّحــداً للمجتمــع املــدين يتنــاول املواضيــع املذكــورة أعــاله. وســتحدد النتائــج أيضــا آليــات 

املتابعــة التــي ستســمح للمجتمــع املــدين مبزيــد مــن املشــاركة مــع جامعــة الــدول العربيــة ويف عمليــات التنميــة.

ستقوم لجنة تنظيمية من أعضاء املنر بتويّل تنظيم املنتدى.

ســوف يتــم اختيــار املشــاركن يف املنتــدى بشــكل يؤمــن متثيــال جغرافيــا متوازنــا ملنظــامت املجتمــع املــدين )لبلــدان املغــرب واملــرق والخليــج العــريب (، ومتثيــال 

جندريــا وقطاعيــا وفقــا الختصاصــات املنظــامت وخراتهــا يف املواضيــع املطروحــة عــى جــدول االعــامل. باالضافــة اىل املشــاركن مــن منظــامت املجتمــع املــدين، 

ســوف يشــارك يف املنتــدى مجموعــة مــن الخــراء العــرب والدوليــون الذيــن ســيقدمون خــرات ومعــارف متقدمــة يف املواضيــع املطروحــة عــى جــدول اعــامل 

املنتــدى. 

ــع العــريب  ــة ومــدى اســتجابتها للواق ــة واالجتامعي ــل التقــدم يف مســارات القمــم االقتصادي ــة معمقــة تحل ــة مرجعي ــم اعــداد ورق ــدى ســوف يت تحضــرا للمنت

ــي تواجــه املنطقــة.  ــات املختلفــة الت والتحدي


