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 : دليل لمممارسين"0202"اجندة التنمية المستدامة 

 ورشة عمل اقميمية لمراجعة الدليل

 0261حزيران/يونيو  61-61

 فردان، بيروت-Dunesفندق 

ىدفًا  11لمتنمية المستدامة، التي تحتوي عمى  2030، تم اعتماد جدول أعمال 2012في أيمول/سبتمبر  الخمفية:
غاية. وقد تميزت المرحمة التحضيرية لمسار جدول األعمال بشموليتيا، عمى عكس مسار خطة التنمية  161و

أحد، كما أقرت  تجاىلوالتي عرفت باألىداف اإلنمائية لأللفية. لكن ضمان وجود جدول أعمال تحويمي وعدم  السابقة
سيكون بمثابة االختبار الحقيقي إلنجاح الخطة. وفي ىذا الصدد، فإن فعالية التنفيذ والرصد والتقييم  ،2030أجندة 

يشمل جميع الجيات الفاعمة في مجال التنمية وفقًا لمبدأ  ىي أمر أساسي وتشّكل تحديًا حقيقيًا، وعمى ىذا المسار أن
 المساءلة المتبادلة.

 
قامت الشبكة العربية لممنظمات غير الحكومية لمتنمية، باعتبارىا منظمة   ،2030قبل اعتماد جدول أعمال عام 

ال ودعم مناصرة المجتمع إقميمية، بتمكين قيام منصات تبادل إقميمية لصياغة توصيات المجتمع المدني لجدول األعم
بتنظيم عدد من أنشطة تنمية  وفي ىذا الصدد، قامت الشبكة.المدني من أجل وضع جدول أعمال قائم عمى الحقوق.

القدرات وتأمين الموارد المتعمقةبالمساءلة المتبادلة، مع التركيز عمى األدوار المختمفة لمجيات الفاعمة وفق أجندة 
دًءا من اعتماد أىداف التنمية المستدامة وتنفيذىا، شاركت الشبكة في الرصد الفعال باإلضافة إلى ذلك، ب .2030

رصد جديدة  االستعرضات الوطنية كجزء من مجموعة التفكير، وىي مبادرة وساىمت مع أعضائيا وشركائيا في
ول أعمال المجتمع المدني . وتنفذ الشبكة حاليًا مشروعًا بعنوان "تعميم أىداف التنمية المستدامة في جد2030ألجندة 
 العربي".

 
تيسير مشاركة المجتمع المدني في  إلى وفي إطار ىذا المشروع، تعد الشبكة دلياًل ألىداف التنمية المستدامة ييدف

جدول األعمال. ويرى الدليل تكاماًل بين جدول األعمال واألىداف، ويتبع نيجًا شاماًل لألىداف وتنفيذىا من أجل 
 إلبراز  2030ت المتعمقة بالتنمية المستدامة عمى نحو فعال. كما يقّدم التقرير قراءة نقدية ألجندة تحديد التحديا

النظامية والييكمية  ويركز الدليل عمى أىداف محددة إلبراز التحديات ىواجس المجتمع المدني حول الخطة وتنفيذىا.
 .أيضاً  يشير الدليل إلى أىداف أخرىلمتنمية المستدامة، ويتضمن توصيات تتعمق بالسياسة العامة، و 

 
 األىداف التي يشمميا الدليل ىي: 
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في ىذا السياق، تنظم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية جمسة مراجعة تستغرق يومين لوضع الصيغة 
أىم النتائج والتوصيات الواردة في الدليل،  أجل مناقشةالنيائية لمدليل، تجمع الجيات الرئيسية المعنية بالتنمية من 

وسيتم تشجيع الجيات المعنية المشاركة من  عممية تنفيذ جدول األعمال عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي. وتوضيح
واألكاديميين عمى عرض القضايا عمى المستويات الوطنية، من أجل ضمان تبادل أفضل  المجتمع المدني والنقابات

 ممارسات والدروس المستفادة.لم
سيؤمن الباحث الرئيسي في الدليل والمحاور الرئيسي مناقشات تفاعمية تساعد عمى بناء قدرات ممثمي المجتمع المدني 

وتمكين المدربين والمستخدمين من  المشاركين في الدليل وتعزيز استخدامو عمى المستويات الوطنية كأداة مرجعية،
مفصمة والتعرف عمى الدليل بعمق. وسوف يجري تنظيم نشاطات بناء القدرات عمى المستوى االنخراط في مناقشات 
 بعد االنتياء من الورشة.
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 جدول األعمال -0

 وأهداف التنمية المستدامة: اعتماد مناهج نقدية  0202فهم جدول أجندة  :اليوم األول
 وتقديم الدليلترحيب، لمحة حول المشروع، الجمسة األولى: 

ستقوم ىذه الجمسة بتقديم عرض عام حول الدليل لممشاركين، وسيتم شرح الييكمية األساسية لمدليل 
وأقسامو وأىدافو. وستتضمن الجمسة نقاشًا مفتوحًا لمحصول عمى رّدات الفعل واالقتراحات األولية 

 المتعمقة بالدليل.
 دارة الجمسة الصمد، شبكة المنظمات العربية غير  زياد عبد  :ترحيب، تقديم المشروع وا 

 دقائق( 10) الحكومية لمتنمية
 دقيقة( 20رفت رشماوي  )يمن قبل المؤلفة م تقديم الدليل 
 دقائق( 10) االسكوا -أديب نعمو  : المحاور األساسي 

  مناقشة عامة

09:00-10:15 

 : وضع إطار لمنقاش0202الجمسة الثانية: أجندة 
واآلراء النقدية والدروس المستفادة من أىداف األلفية إلى أىداف  2030أجندة ستناقش ىذه الجمسة 

التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعّمق برصد التطبيق والتحديات األساسية التي تواجييا التنمية في 
 المنطقة العربية. وستحاول المداخالت اإلجابة عمى األسئمة التالية:

  لموضوع التنمية المستدامة؟ طقة العربية بالنسبة ، أين تقف المن2012بحمول عام 
  مع اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان؟ 2030ىل تتوافق أجندة 
  كيف يمكن لممجتمع المدني أن يدمج أىداف التنمية المستدامة في أعمالو المتعمقة برصد

 حقوق اإلنسان؟
 المتحدث الرئيسي  

 دقيقة(15 اجوبة من الدليل ) -رفت رشماوي يم 
 نوالمناقش

 دقائق( 10) االسكوا -أديب نعمو 
 دقائق( 10منظمة العمل الدولية ) -شذا الجندي 
 دقائق( 10)مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان  -أكرم خميفة

 الحاالت المتعمقة بالمواضيع التالية
  دقائق( 2) : منار زعيتر٠٢٠٢حقوق المرأة وأجندة 
  2) :نإتحاد المقعدين المبنانيي  -سيمفانا المقيس ٠٢٠٢حقوق األشخاص المعوقين وأجندة 

 دقائق(
 دقائق(  2)  -: تمام مروة الشباب وأىداف التنمية المستدامة 

 مناقشة عامة

10:15-11:45 
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 12:00-11:45 إستراحة قهوة
 ١١، ،١٠، ٨، ١األهداف  الجمسة الثالثة:

 (دقيقة10  ( مداخمة أولية: زياد عبد الصمد
 ( ١١، ،١٢، ٨، ١لماذا يركز الدليل عمى أىداف محددة( 
 أىميتيا في سياق المنطقة العربية؟ ما ىي 

مجموعات عمل، يتم تحديدىا قبل استراحة  3بعد المالحظات األولية، سيتم توزيع المشاركين عمى 
 القيوة. 

 ةأحمد مرو  الميّسر 10و 1أىداف التنمية المستدامة  :6مجموعة العمل 
 وحسن شّري زينة عبمة انالميّسر   8اليدف  :0مجموعة العمل 

 الميّسر زياد عبد الصمد 16اليدف  :0العمل مجموعة 
 وستحاول نقاشات المجموعات اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 ما ىي أىمية اليدف في السياق العربي اإلقميمي 
 ما ىي التحديات الرئيسية أمام تحقيق اليدف 
  من خالل اعتماد2030ما ىي القضايا اإلشكالية والعالقات بين األىداف ومع أجندة ، 

 مقاربة شاممة لمتنمية المستدامة.
 مناقشة عامة

12:00-13:00 

 14:30-13:00 إستراحة غداء
 02دقائق لكل مجموعة( يميها نقاش عام ) 62جمسة عامة لتقديم استنتاجات مجموعات العمل )

 دقيقة(
 ، مصرالجمعية المصرية لمنيوض بالمشاركة المجتمعية ،مجدي عبد الحميدد. الميسر: 

14:30-15:30 

 16:00 – 15:30 خالصات اليوم والتحضير لميوم الثاني
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و أدوار مختمف الجهات الفاعمة: اليوم الثاني

 ضمان التنفيذ التشاركي والشامل ألهداف التنمية المستدامة  :ىالجمسة األول
. وستقوم النقاشات بتحديد 2030تنفيذ أجندة ستقوم ىذه الجمسة بنقاش دور مختمف األطراف في 

 دور األطراف األخرى مع التركيز عمى دور المجتمع المدني والنقابات.
 لإلعمال بحقوق اإلنسان؟ كيف كانت مشاركة المجتمع   لماذا يعتبر الرصد عنصرا أساسيا

 المدني في تنفيذ أىداف التنمية المستدامة عمى المستويين الوطني والعالمي؟
 ما ىي آليات حقوق اإلنسان المتاحة إلدماج رصد أىداف التنمية المستدامة؟ 
 أىداف التنمية المستدامة؟  ما ىو الدور الذي تمعبو الجيات الفاعمة اإلنمائية في تحقيق 

  )دقائق 10( اجوبة من الدليل  -رفت رشماوي يم

0:22-62:02 
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الرفيع المستوى المعني  عممية االستعراض الرسمية والخبرات المكتسبة من المنتدى السياسي
 دقائق( 10إسكوا ) – أديب نعمو : بالتنمية المستدامة

 نقاش مفتوح وبمورة دور المجتمع المدني والنقابات
 11:15-11:00 إستراحة

 سبيل التقدم في تنمية القدرات  مناقشة الجمسة الثانية: 
سوف تستيل ىذه الجمسة بحاالت يتم فييا عرض النتائج والدروس المستفادة من الحوارات حول 

 قائق لكل حالة(د 2)أىداف التنمية المستدامة التي تم تنظيميا 
  ،فمسطينأياد عمرة 
  ،مصر عمر غنام 
 تونس  الفيضة شكري ، 
  ،األردن  أحمد عوض 

المتعمقة بالقدرات، ستقوم الجمسة بمناقشة سبل تعميم وبناء عمى الدروس المستفادة وتحديد الحاجات 
أىداف التنمية المستدامة في عمل المجتمع المدني والطرق األفضل الستخدام الدليل في ىذا 

 المجال.
 ما ىي التحديات الرئيسية التي تعرقل تنفيذ أىداف التنمية المستدامة؟ 
 ؟كيف يمكننا تنسيق جيود المجتمع المدني عمى أفضل وجو 
 ما ىي المنصة الكترونية وكيف يمكننا تعزيزىا؟ 
 ما ىي أفضل الطرق الستخدام الدليل عمى المستوى الوطني؟ 
  من ينبغي أن يكون الجميور الرئيسي لدورات بناء القدرات؟ 
 كيف يمكننا التعاون مع وسائل اإلعالم وضمان رؤية جيود المجتمع المدني؟ 
  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية  تيسير:

11:15-12:45 

 


