منتدى سياسات التنمية :اجتماع بين الجهات المعنية المتعددة في منطقة الشرق األوسط ومنطقة الجوار الجنوبي
إننا نتطلع بشدة إلى استقبالكم في االجتماع الذي يعقده منتدى سياسات التنمية بالتنسيق مع منتدى المجتمع المدني في منطقة
الجوار الجنوبي .وتهدف هذه المذكرة ال ُموجزة إلى التذكير بأهدافنا المشتركة حتى يُكلل هذا االجتماع بالنجاح .يُرجى االطالع
على مذكرة المفاهيم كاملة حتى يتسنى لكم الحصول على شرح واف.
منتدى سياسات التنمية عبارة عن منصة تضم الجهات المعنية المتعددة التي تتألف من شبكات منظمات المجتمع المدني المختلفة
والسلطات المحلية من جميع أنحاء العالم انطالقا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي .ويسعى المنتدى إلى خلق قناة
اتصال دائمة للتحاور فيما يتعلق بالقضايا اإلنمائيَّة بهدف تعزيز سياسة االتحاد األوروبي اإلنمائية .وهذه عملية مستمرة تهدف
إلى الوفاء بالتزام االتحاد األوروبي المتمثل في تعزيز تعاونه ومشاوراته من خالل التواصل مع الشركاء اإلنمائيين .ويلتقي
المجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الخاص وواضعو السياسات بانتظام لتبادل اآلراء والتأثير على سياسة االتحاد
األوروبي اإلنمائية .وقد عقدت هذه االجتماعات على المستوى العالمي وفي أمريكا الالتينية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ
وإفريقيا خالل السنوات الثالث المنصرمة.
ويهدف هذا االجتماع ،الذي يُعد أول اجتماع يعقده منتدى سياسات التنمية في منطقة الشرق األوسط ومنطقة الجوار الجنوبي ،إلى
( )1تعريف المشاركين اإلقليميين بأعمال المنتدى والعمليات التي يتوالها )2( ،وتوفير منبر لبحث االهتمامات اإلقليمية فيما
يتعلق باألعمال الحالية التي يتوالها المنتدى .و ُرغم أنه ال يتمثل الهدف من هذا االجتماع في إصدار وثيقة تتوافق عليها اآلراء أو
التوصل إلى نتائج مشتركة بين جميع الجهات المعنية ،غير انه سيتم ادراج الرسائل والنتائج التي يتم التوصل إليها في هذا
االجتماع في المباحثات العالمية التي يعقدها المنتدى وسيتم مشاركتها مع الجهات المعنية في االتحاد األوروبي .ويُرجى
المالحظة أن المنتدى ال يعقد فعاليات إعالمية أو يدعو إلى وجود تغطية صحفية للمباحثات؛ وذلك من منطلق حرصه على إجراء
عملية حوار منفتحة وصريحة تعمل على تحقيق توافق في اآلراء بين الجهات الفاعلة والمناطق المختلفة.
إذا شاركت في هذا االجتماع الذي سيُعقد لمدة يومين ،فعليك أن تحرص على ما يلي:
 المشاركة في عقد حوار بنَّاء مع الزمالء من األعضاء التابعين لمنتدى سياسات التنمية والمشاركين
اآلخرين؛
 فهم ماهية منتدى سياسات التنمية ،والتعرف على مداخل تعزيز المشاركة في المستقبل؛
 اإلحاطة بالطريقة التي ينتهجها االتحاد األوروبي في دعم تنفيذ أجندة عام  2030من خالل توافق اآلراء
األوروبي الجديد حول التنمية؛
 إثارة المخاوف اإلقليمية وتبادل المعلومات والخبرات التي يمكن إدراجها في سياسات االتحاد األوروبي
ومبادراته في مجال التنمية؛
 العمل سويا من أجل التوصل الى نتائج وتوصيات تُسهم في تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية المتعددة
وسيتم إدراج هذه النتائج والتوصيات في المباحثات المقبلة التي سيعقدها المنتدى؛ وأخيرا
 االستفادة من فرصة االجتماع والتواصل مع المشاركين اإلقليميين اآلخرين.

