ورشة عمل حول التنمية املستدامة يف املنطقة العربية:

فندق هيلتون ،رمسيس  -القاهرة  20 -يونيو/حزيران 2018

اليوم األول

 10:30-10:00كلامت الرتحيب وتحديد االطار العام
•شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
•د .عالء شلبي ،املنظمة العربية لحقوق االنسان

الواقع والتحديات

الجلسة األوىل :

 12:00-10:30أجندة التنمية املستدامة:
يدير الجلسة :األستاذ محسن عوض
•التحديات الهيكلية التي تعيق تحقيق االجندة:
أ .زيــاد عبــد الصمــد ،شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة
للتنميــة
تهــدف املداخلــة اىل االضــاءة عــى واقــع تنفيـــذ أجنـــدة  2030فـــي
املنطقة العربـــي
وتســـلط الضـــوء بصـــورة خاصـــة علـــى العقبـــات الهيكليـــة علــى
املســــتويني االقليمــــي والدويل لتنفيــــذ األجنــــدة ونجاحهــا .كمــا
تقتــــرح بعــــض التغييـــرات املحــــددة فــــي السياســــات والتــــي
تعترب رضوريــــة للتقــــدم فــــي اتجــاه تحقيــق أهــــداف التنميــة
املســتدامة.
وثائــق مرجعيــة :التقريــر االقليمــي حــول تطبيــق اجنــدة 2030
للتنميــة املســتدامة ومخرجــات االجتــاع التحضــري للمنتــدى
العــريب للتنميــة املســتدامة.
•متويل التنمية :الواقع واالقرتاحات
د .نرص عبد الكريم
يعتمــد الخطــاب الــدويل بشــكل متزايــد عــى املــوارد املحليــة
لتمويــل التنميــة وذلــك مــن خــال السياســات الرضيبيــة
وتشــجيع اســتثامرات القطــاع الخــاص وذلــك مبقابــل تراجــع اطــر
التعــاون الــدويل (املســاعدات ،ومكاســب التجــارة ومتويــل ونقــل
التكنولوجيــا) ،مــا يطــرح أســئلة حــول واقــع الــدول العربيــة فيــا
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
حــول التحديــات التــي تواجــه فعاليــة متويــل التنميــة.
•العمل الالئق والتنمية املستدامة:
د .هويدا عديل
يتنــاول الهــدف  8مجموعتــن مــن املســائل .فهــو يروج مــــن جهــــة
للنمــو االقتصــــادي ،ويتنــاول مــــن جهــة أخــرى العاملــــة املنتجــــة
والعمــــل الالئــــق .وبــــإدراج العنرصين فــــي هدف واحــــد ،ميكن
للمــرء أن يســــتنتج أن الهــدف يؤيــــد منوذ ًجــا يفتــــرض أن النمــو
االقتصــادي يعــزز فــرص العمــل والعاملــة ويعــزز بوجــه خــاص
العمــل الالئــق املســتدام .مــن هنــا تــأيت هــذه املداخلــة للبحــث يف
سياســات خلــق فــرص العمــل وتوســيع نطــاق الحاميــة االجتامعيــة
وتعزيــز الحــوار االجتامعــي يف املنطقــة
وثائــق مرجعيــة :تقريــر العمــل غــر املهيــكل  ،2016و كتيــب
أجنــدة التنميــة املســتدامة والعمــل الالئــق والنقابــات العامليــة
مناقشة عامة

 12:30-12:00اسرتاحة

الجلسة الثانية :

 14:00-12:30أجندة 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 ج ـدًا
الســــتعراض ومســاءلة قويــن يف مــا يتعلــق بتنفيذ خطة عــام ،2030
كــا توفــر أجنــدة  2030للتنميــة املســتدامة فرصــا للمجتمــع املــدين
للعمــل عــى قضايــا التنميــة املســتدامة واالنخــراط يف حــوارات
وطنيــة واقليميــة مــع جهــات معنيــة متعــددة منهــا النقابــات .مــن
هنــا تهــدف هــذه املداخلــة اىل االضــاءة عــى املزايــا مــن ربــط
املجتمــع املــدين بــن إطــار خطــة التنميــة املســتدامة وإطــار قانــون
حقــوق االنســان الــدويل.
وثائــق مرجعيــة :خطــة التنميــة املســتدامه لعــام  ،٢٠٣٠دليــل
املــوارد للامرســن ،كتيــب دور املجتمــع املــدين يف خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام ٢٠٣٠
•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  16عــى 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 مهــا يف مســاءلة السياســات
التنمويــة ،ولكــن هــذا الــدور يرتبــط بالبيئــة التمكينيــة للمجتمــع
املــدين والتــي تعــاين مــن تحديــات عديــدة قانونيــة وسياســية يف
املنطقــة .مــن هنــا تركــز املداخلــة عــى دور املجتمــع املــدين يف
مســائلة الفاعلــن واملعيقــات الخارجيــة التــي تحــول دون قيامــه
بهــذا الــدور.
وثائــق مرجعيــة :خطــة التنميــة املســتدامه لعــام  ،٢٠٣٠دليــل
املــوارد للامرســن ،كتيــب دور املجتمــع املــدين يف خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  ،٢٠٣٠تقريــر البيئــة التمكينيــة للمجتمــع املــدين
يف املنطقــة العربيــة
 14:30 -14:00اختتام الورشة
14:30

اسرتاحة الغداء

