
الجلسة العامة السادسة

المشاورات اإلقليمية التحضيرية حول التنمية 

رسائلها إلى المنتدى العربي للتنمية : المستدامة

المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 



ل َحْوَل تَْمِويـلِ  ََداَمِة التَّْنِميَـــِة الُمْستَ الُمْؤتََمـر اََلوَّ

2018نوفمبر /تشرين الثاني29إلى 28بيروت، من  المكان والتاريخ

المنظمون

نائب رئيس من  بينهم من أصحاب المصلحة، 120حضر المؤتمر أكثر من 

، باإلضافة لألونكتادالبنك الدولي، ووكيل األمين العام لألمم المتحدة  واألمين العام 

ممثلا المصريةالنقضمحكمةرئيسونائب،الى وزراء مالية مصر ولبنان

المصارفاتحادرئيسالحضورتضمنكما .المصريالمركزيالبنكلمحافظ

عننيابةالحريريبهيةالسيدةفيهمبمن،اللبنانيالبرلمانمنوأعضاءالعربية

.والصين 77ـالمجموعةرئيسالىباإلضافةاللبنانيالوزراءرئيس

منظمة 30خبيرا دوليا وإقليميا، و40وقد شارك في مناقشات المؤتمر  نحو 

مصر، العراق، األردن، )دولة من اإلسكوا 15إضافة الى دولية وإقليمية،

لعربية الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا، عمان، دولة فلسطين، قطر، المملكة ا

دول غير 6وقد شاركت أيضا (.السعودية، تونس والسودان وسوريا واليمن

و الجزائر والبرازيل والصين وماليزيا والفلبين: أعضاء في اإلسكوا هي

(.األرجنتين

المشاركون

أو البلدان المشاركة/و



الرسائل اَلساسية

والذي  يعرض خطوات ملموسة تشكل أول" توافق بيروت حول تمويل التنمية المستَدامة"اعتمَد المؤتمر ➢

طة وقَد استنَد التوافق الى خمس مجاالت عمل من خ.خارطة طريق متكاملة لتمويل التنمية من المنظور اإلقليمي

:عمل أَديس أبابا مع توجيه رسائل ضمن هذه المجاالت كان أبرزها

طة باإليرادات والتي ال يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به فيما يتعلق بالسياسات المالية المرتب: الموارَد العامة الوطنية1.

ة الملذات الحاجة إلى معالجوقد لحظت الوثيقة . يجب أن تعالج التهرب الضريبي وكبح التدفقات المالية غير المشروعة

.عةالضريبية السرية والتهرب الضريبي، والمنافسة الضريبية الضارة، وتجارة الموارد الطبيعية غير المشرو

نحو معالجة يجب إعادة توجيه االنتباه من تحفيز القطاع الخاص: المؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية والَدولية2.

ز في تمويل ممارسات التخلص من المخاطر وفقدان العلقات مع البنوك المراسلة، وكذلك نحو استخدام طرق مبتكرة لسد العج

.المشاريع الصغيرة والمتوسطة

فاء تقدم نحو الوال بد من احراز،ضرورةالمساعدات اإلنمائية الرسمية في حين تبقى : التعاون اإلنمائي الَدولي3.

إلنفاق لالقاعدة الجديدة القائمة على تحويل أجزاء كبيرة من المساعدات تزامات تجاه هذه المساعدات، مع التنبيه الىلباال

.اإلنساني والتوجه لتغطية نفقات اللجئين من هذه المساعدات

جب وهنا يالتنمية المستدامة ليست حاليا أولوية في النظام التجاري العالمي،ان:التجارة الَدولية بوصفها محركا للتنمية4.

خطة إلىأيضاحاجةكما هناك .التأكيد على أهمية وضرورة إجراء حوار مفتوح حول العلقة التجارية والتنمية المستدامة

؛ "المساواة التجارية"بدالا من " العدالة التجارية " عمل جديدة متعددة األطراف وقائمة على

رة هناك ضرومع استمرار فقاعة الديون في االرتفاع إلى مستويات غير مسبوقة،  :الَديون والقَدرة على تحمل الَديون5.

.نشاء للية متعددة األطراف إلعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان التي تمر بأزمةإل

لك يهَدف هذا التوافق الى إعاَدة طرح أولويات المنطقة العربية وإَدراجها في صَدارة أجنَدة التمويل الَدولية وذو➢

.من أجل تصحيح مسار تمويل التنمية مع اَلخذ باالعتبار الخصوصيات اإلقليمية
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منتَدى شباب المنطقة العربية

2018ديسمبر /كانون األول21إلى .19أصيلة،  من  المكان والتاريخ

الحكومة المغربية

المنظمون

شاب وشابة من المنطقة العربية 150أكثر من 

ممثلون عن الحكومات العربية

ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني

المشاركون

أو البلدان المشاركة/و
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الرسائل اَلساسية

يد عناصر ت وعلى هذا النطاق قد ساهم المنتدى فى تحداالالحاجة إلى سردية إيجابية جديدة بشأن الشباب في جميع المج1.

ى حل المشكاالت،  تلك السرية والتى تدعم ترصيخ مبدأ الشراكة مع الشباب واإليمان بأنهم صناع تغيير إيجابي وكقوة قادرة عل

لمستدامة وأجندة فى التعجيل بتحقيق أهداف التنمية ا–متى اقترنت بالمهارات المطلوبة –وتوضيح مساهمة رؤاهم وابتكاراتهم 

في المنطقة العربية؛2030

لحة، وفي ضرار النزاعات المسبشكل خاص إلوهم ثلث سكان المنطقة معرض–اإلقرار بأن جيل الشباب العربي الحالي 2.

؛2022-2018لشباب والسلم واإلمن في الدول العربية لهذا السياق قد تم تدشين اإلطار ااالستراتيجي ااإلقليمي 

اب العربى أفكار الشباب وإتاحة المساحة للشبالحرص على دعم اإلثر اإليجابى لرواد اإلعمال الشباب والمساعدة فى دعم3.

غل التطور التكنولوجى عن طريق إطلق منصة إقليمية للشباب تستومشاركتهم المجتمعية للتواصل والتشبيك وترويج ابتكارتهم 

ات والمنظماتوتساهم فى جمع وتحليل انطباعات ولراء الشباب العربي وتتيح الفرصة للحكوم.  فى مجال الذكاء اإلصتناعى

.  حتياجات الفعلية الشباباإلتعبر عن رغبات ووسياساتعلى تصميم برامج

إلى التأكيد على أهمية وجود مبادرات وبرامج تدعم الفتيات المراهقات وتستثمر فى مهاراتهن وإمكاناتهم ، وتسعى4.

نهن من التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه الفتيات، ومنها الممارسات الضارة كختان اإلناث وزواج األطفال، وتمكي

القدرة على اإلختيار،

ئمة، اإلعراب عن القلق إزاء التحديات الهائلة التي تواجه الشباب في المنطقة، وتشمل عدم توفر فرص العمل المل5.

ية المخصصة وضعف المشاركة في صنع السياسات، وعدم كفاية الخدمات الصحية والتعليمية، واقتصار توفر الخدمات الصح

الناجمة عن وقد فاقم من المذكور اإلثار السلبية الكبيرة. للشباب وفرص االستفادة من مهارات الحياتية اإلساسية الفعالة

غير الشرعية؛/ النزاعات اإلقليمية واإلرهاب ، واإلضطرابات العامة وكافة أشكال الهجرة غير النظامية
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المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

في المنطقة العربية2030

2019يناير /كانون الثاني25إلى 24بيروت، من  المكان والتاريخ

المنظمون

يالتحاد البرلماني الدولا الشركاء

: منمشارك ومشاركة 79

ا ثلثة - ة السورية، والجمهورية العربي، وتونس، والجزائر، األردن)عشر بلداا عربيا

ولبنان، ومصر، وقطر، والسودان، والصومال، والعراق، وُعمان، وفلسطين، 

(والمغرب

البرلمان األلماني -

البرلمان اإلندونيسي -

منظمات المجتمع المدني-

الجامعات-

المشاركون

أو البلدان المشاركة/و
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الرسائل اَلساسية

تمكينه من ضرورة إشراك البرلمان في وضع خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة والمصادقة عليها ل➢

ربط التشريعات باألولويات التنموية الوطنية بما يضمن عدم إهمال أحد؛

حقيق ضرورة تفعيل دور البرلمان في عملية هندسة الموازنات ومراقبتها لخدمة برامج تصب في ت➢

التنمية المستدامة؛

حصائية التأكيد على حق البرلمان في الوصول الى المعرفة والمعلومات وعلى ضرورة توفر منظومة إ➢

الي وضع تشريعات شفافة ودقيقة وواقعية ومتوفرة للبرلمان يعتمد عليها في تقييم أوضاع التنمية وبالت

تعالج األولويات التنموية الوطنية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة الوطنية؛

ة عمل البرلمان أهمية االستثمار في المؤسسة البرلمانية وإدارتها، وتوفير الدعم التقني لضمان استمراري➢

وحفظ ذاكرته المؤسسية بغض النظر عن دوراته والتغيير المستمر في عضويته؛

ن كافة ضرورة إشراك البرلمان في عملية االستعراض الوطني الطوعي وتعزيز الشراكة بينه وبي➢

الشركاء لضمان دوره الرقابي على عمل الحكومة وتفعيل الشفافية والمساءلة؛

وتتفاعل مع أهمية إيجاد آلية تنسيق فاعلة للعمل البرلماني اإلقليمي تضمن استمرارية العمل، وترافق➢

ين التنمويين بما التطور الحاصل في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتسهل االستفادة من خبرات كل الفاعل

.مفي ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالرقابة المالية وبيوت الخبرة وغيره
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الرسائل اَلساسية

:وأهمهاالعمليةالخطواتمنقائمةعلىالبرلمانيونتوافق

عودةرفوالمنتدىومخرجاتمناقشاتعلىالبرلمانيةواللجاناإلداريةوأجهزتهالبرلمانمكتبإطالع➢

بلدانهم؛إلىالبرلمانيين

علىواطالعهمالناخبينمجموعاتأوالحزبيةالمجموعاتعلىالمنتدىوتوصياتمخرجاتتقديم➢

عليها؛المتفقالمستقبليةالخطوات

فيتمماغرارعلى2030لعامالمستدامةالتنميةبأجندةخاصةوطنيةبرلمانيةلجنةتشكيلباتجاهالدفع➢

.العربيةالبرلماناتمنعدد

:المنتدىبعدلماالمنظمةالجهاتالتزامات

للبرلمانات؛الفنيالدعمبتقديم(وحيثيتهموقعهمنكل)التزامهمعلىالمنظمونأكد➢

العربيةالمنطقةفي2030لعامالمستدامةالتنميةخطةحولإقليميبرلمانيمنتدىتنظيمعلىاالتفاقتم➢

.المستدامةللتنميةالعربيللمنتدىمخرجاتهوتقديمسنويبشكل
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االجتماع التشاوري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارَد الطبيعية 

للمنتَدى العربي للتنمية المستَدامة والمنتَدى السياسي الرفيع

2019المستوى 

2019فبراير / شباط28إلى 27القاهرة، من  المكان والتاريخ

اإلسكوا

جامعة الدول العربية

المنظمون

:نعمشاركا مندوبين50

عربيةدولة12-

المتحدةللمممنظمات تابعة -

لمجتمع المدني امنظمات -
مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية -

المشاركون

أو البلَدان /و
المشاركة
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الرئيسيةالرسائل 

عامةالرسالة ال

مدىموالتعل  المستدامةالتنميةاجلمنالتعليمتعزيز

نموالتناغموضمانالخضراءالوظائفوتشجيعالحياة

عتباراالبعينواالخذالبيئة،علىالحفاظمعاالقتصادي

يفالبيئةعلىالمسلحةوالنزاعاتاالحتللتداعيات

.العربيةالمنطقة
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الرسائل الموّجهة

التعليم البيئي

يئي،البالتعليملتعزيزالمؤسسيةالقدراتوبناءدعم

مدروسةقراراتالتخاذالضروريةالمعارفوتعزيز

البيئةتدهورمنعسبلبشأن

يميةالتعلالمنظومةفيالبيئيةالتربيةمفاهيمإدماج

البيئيةبالمشاكلواعجيللتكوينالوطنية
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بعمليةالمتعلقةوالبحوثالعلومدورتفعيل

يةالمراعالوظائففيالخضراءالتكنولوجياتتطوير

التكنولوجيانقلاهميةعلىالتركيزمعللبيئة،

باتمتطللتلبيةواضحةتمويلللياتوتطويرتحديد

وتعزيزالخضراء،الوظائفمجالفياالستثمار

العربيالبيئياالستثمار

الرسائل الموّجهة

المراعية للبيئةتشجيع مبادرات الوظائف 
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نزافاستمنتخففالتياإلقليميةالمبادراتمناالستفادة

ا المتجددةغيرالطبيعيةالموارد القادمةاألجياللحقوقضمانا

بينومتداخلةمتكاملةوطنيةخططوضعأهميةعلىالتشديد

بعدالاخذيضمنبماالعربيةالدولفيالمختلفةالوزارات

االعتباربعينالبيئي

الرسائل الموّجهة

فصل مسار النمو االقتصادي

عن التدهور البيئي
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ا ستؤثراألمدوالطويلةالمسلحةوالنزاعاتاالحتللانعلىالتأكيد علىلبا

فيوخاصةالنزوحنتيجةسلبياالبيئةوتتأثركماالعربيةالمنطقةفيالبيئة

الجواركدولالمستقبلةالدول

آلثارمالتقييوجهودوالتنفيذيةالقانونيةاالطرمناالستفادةضرورة

إلرادةالتفعيلاستراتيجيةوضعمعالبيئة،علىالمسلحةالنزاعات

البرامجتكونانعلىوالعملالقائمة،اإلنجازاتمنواالستفادةالسياسية،

ومستدامةتنمويةاالغاثية

البيئيةعلىالنزاعاتبآثارالمعنيةوالقوانينالبيئيةالتشريعاتتحديث

يئيةالباآلثارلتقييماستراتيجياتووضعالعالميالمستوىعلى

الرسائل الموّجهة

النزاعات والبيئة
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المنتَدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية 

للتنمية المستَدامة2030لمجتمع المعلومات وأجنَدة 

2019/مارس /آذار21-19المتحَدة في بيروت، اَلممبيت  المكان والتاريخ

،اإلسكوا

بالشراكة مع المكتب اإلقليمي للتحاد الدولي للتصاالت في المنطقة العربية،

،وجامعة الدول العربية

.والحكومة اللبنانية، وهيئة أوجيرو للتصاالت

المنظمون

منهم نساء% 30، مشارك110

دولة19

المشاركون

أو /و

البلَدان المشاركة
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الرسائل اَلساسية

اإلسكوامنوالطلبالمستدامة،للتنمية2030وأجندةالمعلوماتلمجتمعالعالميةللقمةالمستوىالرفيعالعربيالمنتدىتنظيمأهمية1.

واستخدامهاواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتلتطويراألولويةذاتالقضايابحثفيأثرمنلهلمادوريا،تنظيمهفياالستمرار

.العربيةالمنطقةفيالمستدامةالتنميةلتحقيق

لمجتمعراهنةالالحالةلتحليلواإلقليميةالوطنيةالتقاريرإعدادعمليةوإطلقالرقميةالتنميةمجالفياإلسكوامبادرةوتعزيزدعم2.

هذافيالدولمشاركةودعم؛المجالهذافيأعدتالتيالوطنيةبالتقاريروالتنويهالمستدامةالتنميةمنظورمنالعربيالمعلومات

المستدامةةالتنميأهدافلربطالرقمية،التنميةتقريرمنينبثقبلد،كلفيرئيسياستراتيجيإطارتطويرخللمنالنشاط،

.امةالمستدالتنميةأهدافلتحقيقاألنشطةبينوالتآزرتكاملهايضمنبمااألخرى،العملوخططالرقميةباالستراتيجيات

الموقععنالنظربغض  السكان،لجميعاإللكترونيةوالخدماتاإلنترنتإلىالوصولتؤمنمعقولةوبأسعارواسعةتحتيةبنيةتوفير3.

فيالرقميتحولوالوالمساواةالشمولتحقيقسبيلفيوذلكوالشباب،النساءذلكفيبماالمجتمع،شرائحولجميعالجغرافي،والبعد

.المجتمع

العمودباعتبارهانيةاإللكتروالحكومةوتعزيزالعربيةالمنطقةفيالمفتوحةةيالحكومالبياناتوتطويرواالبتكاروالتطويرالبحثدعم4.

علىالطلبقخلخللمنالصحيحاالتجاهفيوتوجيههاالتنميةوتسريعالرقمي،المجتمعلبناءالرئيسيوالمحركالوطنيالفقري

منبالتنميةللتعجيلماعياالجتالتواصلوسائطواستخدامالرقميةالوسائلباستخداموالتدريبالتعليموتعزيزالناشئة،الرقميةالتطبيقات

قادررقميجديدجيلوتمكينواإلقليمية،والوطنيةالمحليةالُصعُدعلىواالقتصادية،واالجتماعيةالسياسيةللتنميةتشاركينهجخلل

.المجتمعبتطوروالتعجيلالعربيةالمنطقةفيالتوقعاترفععلى

واإلقليمي،العالميالمستويينعلىلإلنترنت،العامةالسياساتحولالعربيالحوارفيالعربيةالدولوجامعةاإلسكواجهودمواصلة5.

المستدامة،التنميةأهدافوتحقيقالمنطقةفياإلنترنتمجتمععلىفائدةمنلهلمااالنترنتلحوكمةالعربيالمنتدىعمليةوفي

.العالميةالمنتدياتنحوالصوتوإيصال
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ة للمنتَدى العربي للتنميمشاورات اإلقليمية بشأن تغيُّر المناخال

2019لعامالمستوىالمستَدامة والمنتَدى السياسي الرفيع

2019مارس /لذار22إلى 21بيروت، من  المكان والتاريخ

(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي لسيا 

جامعة الدول العربية

المنظمون

ا من مندوبين من127 الدول العربية وكبار 15مشاركا

مسؤولين من مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية ومنظمات 

للمجتمع المدني ممثلين مجموعة واسعة من القطاعات 
. والجهات المعنية في المنطقة

المشاركون

أو البلَدان /و
المشاركة
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الرئيسيةالرسائل 

بنية الوثيقة الختامية

رسائل عامة-ألف

اَلولويات اإلقليمية-باء

من أجل آثار تغيّر المناخ والتَداعيات المترتبة على تَدابير االستجابة-1

تعزيز القَدرة على الصموَد

الترابط واالتساق في السياسات من أجل العمل المناخي-2

االبتكار التكنولوجي-3

تمويل اَلنشطة المتعلقة بالمناخ-4

بناء القَدرات-5
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الرئيسيةالرسائل 

رسائل عامة-ألف
رسائل عامة-ألف

، ويتوقع تشير األدلة إلى ارتفاع درجات حرارة الجو والبحر في المنطقة العربية•

أن تستمر في االرتفاع حتى نهاية القرن

قابلية تأثر معتدلة المنطقة العربية قابلة للتأثر بتغي ر المناخ، وتشير التوقعات إلى•

إلى شديدة عبر المنطقة

من مجموع انبعاثات ثاني أكسيد %5ال تتجاوز مساهمة المنطقة العربية •

تداعياته الكربون في العالم، ومع ذلك هي من األكثر تضرراا من تغي ر المناخ و

على الموارد الطبيعية وُسبُل العيش

تراعي ينبغي أن تتضمن سياسات المناخ أهداف العمل والقضاء على الفقر وأن•

احتياجات المرأة، وُسبُل العيش في الريف، والحد من مخاطر الكوارث
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الرئيسيةالرسائل 

األولويات اإلقليمية-باء

من أجل تعزيز آثار تغيّر المناخ والتَداعيات المترتبة على تَدابير االستجابة-1

القَدرة على الصموَد

ا من فهم ش• امل آلثار تغي ر وضع تدابير مستنيرة للتكي ف مع تغي ر المناخ انطلقا

المناخ على القطاعات الرئيسية، على أن تكون مراعية للسياق الوطني

دمات دعم المجتمعات القابلة للتأثر لبناء القدرة على الصمود في وجه الص•

الناجمة عن تغي ر المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف

ييم فعالية تشجيع البحوث بشأن أدوات ومقاييس رصد التكي ف واستخدامها لتق•

تدابير التكي ف 
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الترابط واالتساق في السياسات من أجل العمل المناخي-2

هات على العمل المناخي أن يكون محوره اإلنسان، وقوامه البيانات الوافية، والج•

المشاركة فيه من كل المستويات

اء لنَهجٍ مستدام تعزيز التفاعل بين تغي ر المناخ والترابط بين المياه والطاقة والغذ•

ضة للتأثر بت غي ر المناخومبتكر في السياسات والتخطيط في القطاعات المعر 

االبتكار التكنولوجي-3

ف التنمية دعم وتشجيع االبتكارات التكنولوجية التي تسهم في تحقيق جميع أهدا•

المستدامة، مثلا التكنولوجيات الخضراء

مييز ال بد من بذل جهود كبيرة لتحسين البحث واالبتكار من أجل المضي في ت•

طقةالتكنولوجيات الملئمة وتكييفها إزاء التحديات الراهنة التي تواجهها المن

الرئيسيةالرسائل 

األولويات اإلقليمية-باء
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تمويل اَلنشطة المتعلقة بالمناخ-4
ين العام الدول العربية بحاجة إلى الدعم للوصول إلى مصادر التمويل الدولية للقطاع•

والخاص للمساعدة على التخفيف من لثار تغي ر المناخ والتكي ف معها

لميزانية في مخصصات اينبغي تعميم مراعاة تغير المناخ في السياسات العتبارها•

ة المستدامةالوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، ومواءمة الجهود في مجال التنمي

بناء القَدرات-5

ز على تصميم برامج لبناء القدرات كعملي ة طويلة األجل قوامها الطلب مع التركي•

مشاركة النساء والشباب

ا بينها لتقديم ينبغي تطوير المراكز العربية المعني ة بالمناخ وتحسين التشابك فيم•

مناخالبحوث والتحاليل ذات الصلة فتستند إليها سياسات العمل المرتبطة بال

الرئيسيةالرسائل 

األولويات اإلقليمية-باء
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منتَدى المجتمع المَدني اإلقليمي الثاني قبيل 

2019المنتَدى العربي للتنمية المستَدامة 

2019أبريل /نيسان8بيروت، اإلثنين  المكان والتاريخ

:لتاليةحول التنمية المستَدامة المؤلفة من الشبكات االقليمية امنصة المجتمع المَدني

المنظمون

ا من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني في الدول العربية62 مشاركا

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، المغرب، من لبنان،

.فلسطين، سوريا، تونس واليمن

المشاركون

البلَدان المشاركة
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التوصيات اَلساسية

على المستوى الوطني

ح الخلل في تصحي: تصحيح التفاوت الشديد في مستويي الثروة والدخل في داخل البلدان1.

ج التوزيع الوظيفي للناتج المحلي، من خلل زيادة حصة األجور وعائد العمل من النات

سب المحلي، وإعادة توزيع من خلل نظام ضريبي يلتزم بمبادئ العدالة الضريبية بح

خصائص كل بلد؛

لنازحين ، مع شمول اللجئين وااإلجتماعيةبخطة تنفيذية لتعميم أرضية الحماية اإللتزام2.

القانونية، واإلجتماعيةوالعمال الوافدين بذلك؛ وشمول العاملين غير المحميين بأنظمة الحماية 

بما في ذلك العاملين في الزارعة السيما النساء واألشخاص المعوقين؛

إلعلم تعزيز الدور التشاركي للسلطات الثلث والمجتمع المدني والهيئات الرقابية وا3.

طة وإجراء السلمي للسلاإلنتقالوتعاونها؛ وضمان والنقابات، وتنفيذ مبدأ فصل السلطات

؛حرة عامة ودوريةإنتخابات

وضرورة أن وليست حكومية فقط" التقارير الطوعية الوطنية"التأكيد على الطابع الوطني لـ4.

لمدني تكون تشاركية مع الجهات ذات المصلحة على المستوى الوطني السيما مع المجتمع ا

المهنية؛واإلتحاداتوالنقابات العمالية 

جية لكافة بمشاركة منه( وليس فقط مشاريع)إعلن سياسات وخطط تستند على رؤية وطنية 5.

فيذ؛ وتفعيل الفئات االجتماعية، وإنشاء لليات لرصد وتقييم هذه الخطط قبل وإثناء وبعد التن

.الرقابة اللحقة على عمل الحكومات
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التوصيات اَلساسية

على المستوى االقليمي

ي وضع لليات وإجراءات للحد  من هروب رؤوس األموال والتهرب الضريبي ف1.

شرات الدول العربية وفي ما بينها وتعزيز التجارة البينية العادلة، ووضع مؤ

ووسائل رصد للتقدم؛

لتي تنظمها تعزيز المشاركة المستقل ة للمجتمع المدني في المسارات االقليمية ا2.

تلف جامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي لسيا في مخ

ديات المجاالت التنموية السيما القمة االقتصادية واالجتماعية العربية والمنت

ياته بشكل االقليمية المتخصصة والشاملة، وتوفير الفرص إليصال مواقفه وتوص

ية تمنح مباشر الى الممثلين الحكوميين عبر تطوير للية في جامعة الدول العرب

التي المجتمع المدني الصفة االستشارية وتعزز إمكانية مشاركته في المداوالت

.تهتم في الشؤون العامة والتنموية في المنطقة العربية
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التوصيات اَلساسية

على المستوى الَدولي

دعوة منظمات األمم المتحدة والمنظمات متعددة األطراف األخرى إلى 1.

قة من خلل اإلملءات المتعلاالمتناع عن كل ما يعيق الحق في التنمية 

المفروضة؛بما فيها سياسات التقشف–بالسياسات االقتصادية واالجتماعية 

زياَدة تأثير الَدول النامية في القرار اتخاذ مبادرات ملموسة من أجل 2.

العالمي، من خالل تحسين تمثيل ووزن تصويت البلَدان النامية في

المؤسسات الَدولية، وتطوير آليات التشاور واتخاذ القرار في اَلمم 

بما يعزز مشاركة الدول النامية والمجتمع المدني؛المتحَدة 

تستجيب إعاَدة صياغة قوانين الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بحيث3.

نتاج الغذائي ، السيما استثناء اإللمتطلبات التنمية عالمياً وفي الَدول النامية

عديلها واألدوية وكل ما يتصل بالحقوق األساسية من القوانين الحالية، أو ت

.  بما يضمن االلتزام بكونها حق ا للجميع


