
ورشة عمل حول التنمية املستدامة يف املنطقة العربية: 
فندق هيلتون، رمسيس - القاهرة -  20 يونيو/حزيران  2018

الواقع والتحديات

اليوم األول
كلامت الرتحيب وتحديد االطار العام

•شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

•د. عالء شلبي، املنظمة العربية لحقوق االنسان

10:30-10:00

الجلسة األوىل : 
 أجندة التنمية املستدامة:

يدير الجلسة: األستاذ محسن عوض

•التحديات الهيكلية التي تعيق تحقيق االجندة:

ــة  ــري الحكومي ــة غ ــد، شــبكة املنظــامت العربي ــد الصم ــاد عب أ. زي

ــة للتنمي

تهــدف املداخلــة اىل االضــاءة عــى واقــع تنفيـــذ أجنـــدة 2030 فـــي 

ــي املنطقة العربـ

وتســـلط الضـــوء بصـــورة خاصـــة علـــى العقبـــات الهيكليـــة علــى 

املســــتويني االقليمــــي والدويل لتنفيــــذ األجنــــدة ونجاحهــا. كمــا 

تقتــــرح بعــــض التغييــــرات املحــــددة فــــي السياســــات والتــــي 

تعترب رضوريــــة للتقــــدم فــــي اتجــاه تحقيــق أهــــداف التنميــة 

املســتدامة. 

ــدة 2030  ــق اجن ــول تطبي ــي ح ــر االقليم ــة: التقري ــق مرجعي وثائ

للتنميــة املســتدامة ومخرجــات االجتــامع التحضــري للمنتــدى 

العــريب للتنميــة املســتدامة.

•متويل التنمية: الواقع واالقرتاحات 

د. نرص عبد الكريم

يعتمــد الخطــاب الــدويل بشــكل متزايــد عــى املــوارد املحليــة 

الرضيبيــة  السياســات  خــال  مــن  وذلــك  التنميــة  لتمويــل 

ــل تراجــع اطــر  ــك مبقاب وتشــجيع اســتثامرات القطــاع الخــاص وذل

ــل  ــل ونق ــارة ومتوي ــب التج ــاعدات، ومكاس ــدويل )املس ــاون ال التع

التكنولوجيــا(، مــام يطــرح أســئلة حــول واقــع الــدول العربيــة فيــام 

يتعلــق بحشــد املــوارد املحليــة، وهــل ان السياســات الرضيبيــة 

املســتخدمة اســتثامرات القطــاع الخــاص قــادرة عــى متويــل التنميــة 

البرشيــة املســتدامة؟

وثائــق مرجعيــة تقريــر الرضائــب والعدالــة االجتامعيــة، تقريــر 

ــة. ــل التنمي ــة متوي ــه فعالي ــي تواج ــات الت ــول التحدي ح

•العمل الالئق والتنمية املستدامة:

د. هويدا عديل

يتنــاول الهــدف 8 مجموعتــني مــن املســائل. فهــو يروج مــــن جهــــة 

للنمــو االقتصــــادي، ويتنــاول مــــن جهــة أخــرى العاملــــة املنتجــــة 

والعمــــل الائــــق. وبــــإدراج العنرصين فــــي هدف واحــــد، ميكن 

للمــرء أن يســــتنتج أن الهــدف يؤيــــد منوذًجــا يفتــــرض أن النمــو 

ــاص  ــه خ ــزز بوج ــة ويع ــل والعامل ــرص العم ــزز ف ــادي يع االقتص

العمــل الائــق املســتدام. مــن هنــا تــأيت هــذه املداخلــة للبحــث يف 

سياســات خلــق فــرص العمــل وتوســيع نطــاق الحاميــة االجتامعيــة  

ــز الحــوار االجتامعــي يف املنطقــة وتعزي

وثائــق مرجعيــة: تقريــر العمــل غــر املهيــكل 2016، و كتيــب 

ــة ــات العاملي ــق والنقاب ــل الائ ــتدامة والعم ــة املس ــدة التنمي أجن

مناقشة عامة

12:00-10:30

الجلسة الثانية  : 
 أجندة التنمية وواقع حقوق االنسان:

يدير الجلسة: االستاذ وائل جامل

•ارتباط املسارات التنموية ومسارات حقوق االنسان:

أ . مريم بنخويا، الفضاء الجمعوي، املغرب

 يوفــر نظــام االمــم املتحــدة لحقــوق االنســان فرصــة مهمــة جــًدا 

الســــتعراض ومســاءلة قويــني يف مــا يتعلــق بتنفيذ خطة عــام 2030، 

كــام توفــر أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة فرصــا للمجتمــع املــدين 

للعمــل عــى قضايــا التنميــة املســتدامة واالنخــراط يف حــوارات 

وطنيــة واقليميــة مــع جهــات معنيــة متعــددة منهــا النقابــات. مــن 

ــط  ــن رب ــا م ــى املزاي ــاءة ع ــة اىل االض ــذه املداخل ــدف ه ــا ته هن

املجتمــع املــدين بــني إطــار خطــة التنميــة املســتدامة وإطــار قانــون 

حقــوق االنســان الــدويل. 

وثائــق مرجعيــة: خطــة التنميــة املســتدامه لعــام 2030، دليــل 

ــة  ــة التنمي ــدين يف خط ــع امل ــب دور املجتم ــني، كتي ــوارد للامرس امل

املســتدامة لعــام 2030

•كيفية الدفع بحقوق االنسان وحقوق املرأة يف الواقع العريب

أ .السيد ابراهيم ، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان 

املقاربة الحقوقية لخطة التنمية املستدامة.

•التحديات املرتبطة بالرشكاء التنمويني وخاصة املجتمع املدين

أ .منى عزت، مؤسسة املرأة الجديدة

يركــز الهــدف 16 عــى رضورة مســــاءلة الحكومــات والجهــات 

الفاعلــة يف التنميــة عــن التزاماتهــا وطلــب سياســات فعالــــة 

ملعالجــــة قضايــا التنمية االساســية. تتجاهــل الخطة مســاءلة القطاع 

الخــاص. ويلعــب املجتمــع املــدين دورا مهــام يف مســاءلة السياســات 

ــة التمكينيــة للمجتمــع  ــة، ولكــن هــذا الــدور يرتبــط بالبيئ التنموي

ــية يف  ــة وسياس ــدة قانوني ــات عدي ــن تحدي ــاين م ــي تع ــدين والت امل

ــدين يف   ــع امل ــى دور املجتم ــة ع ــز املداخل ــا ترك ــن هن ــة. م املنطق

ــه  ــول دون قيام ــي تح ــة الت ــات الخارجي ــني واملعيق ــائلة الفاعل مس

ــدور. ــذا ال به

وثائــق مرجعيــة: خطــة التنميــة املســتدامه لعــام 2030، دليــل 

ــة  ــة التنمي ــدين يف خط ــع امل ــب دور املجتم ــني، كتي ــوارد للامرس امل

ــة للمجتمــع املــدين  ــة التمكيني ــر البيئ املســتدامة لعــام 2030، تقري

ــة ــة العربي يف املنطق

14:00-12:30

اسرتاحة 12:30-12:00

اختتام الورشة 14:30 -14:00

اسرتاحة الغداء 14:30


