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 التنمية المستدامة في المنطقة العربية ليمي لمنظمات المجتمع المدني حولالمنتدى االق
 ، 2018نيسان/أبريل  22-23

 فندق الكومودور، بيروت، لبنان
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 2018نيسان/أبريل  22اليوم األول: 

 د االطار العام لالجتماع تقديم جدول االعمالالترحيب وتحدي :الجلسة االفتتاحية 10:00 – 9:00

 االستاذ زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية •

نائب األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، خولة مطر،  الدكتورة •
 اإلسكوا

10:00 – 
11:00 

 لى تحديد المشهد العامالجلسة األو 

في  2030البناء على الجهود السابقة لتحديد التحديات الهيكلية التي تعيق تنفيذ االجندة هدف الجلسة: 
 المنطقة العربية وتحديد أين نحن في مسار التنمية المستدامة؟

 تدير الجلسة: السيدة آمنة الزعبي، اتحاد المرأة األردني ، األردن

 دقيقة( 15) رجات الورشات السابقة حول تحديات المنطقة وتحدد الواقعتقديم ورقة تلخص مخ •

 االستاذ زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 مناقشة الورقة من قبل مناقشين أساسيين:

 ائق(دق 7هل من بديل للسياسات التقشفية في ظل واقع المنطقة وانتشار االزمات؟ ) •
 الدكتورمحمد سعيد السعدي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، المغرب

هل ممكن تحقيق التنمية في ظل واقع الحوكمة في المنطقة وما هي ابرز التغييرات المنشودة على  •
 دقائق( 7مستوى السياسات العامة؟ )

 االستاذة كندة حتر، منظمة الشفافية الدولية 

 7تراجعا عن المقاربة الحقوقية الشاملة؟ ) 2030حة في اجندة هل تعتبر مقاربة الصمود المطرو  •
 دقائق(

 الدكتور كنج حمادة، باحث واستاذ جامعي، لبنان 

 دقائق( 7) كيف يمكن وضع حقوق النساء في اساس اعادة النظر بالنماذج التنموية في المنطقة؟ •

 وثر(العربية للتدريب والبحوث )ك االستاذة اعتدال مجبري، مركز المرأة 

 استراحة 11:00-11:30

 االنقسام الى مجموعتي عمل لتعميق وتقديم اضافات على الورقة االساسية 11:30-12:30

 المجموعة الثانية: الحوكمة الرشيدة المجموعة األولى: األزمات والحروب واالحتالل
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يدير الجلسة: األستاذ ربيع نصر، المركز السوري لبحوث 
 السياسات 

 االستاذة كندة حتر، الشفافية الدولية تدير الجلسة:

 االنقسام الى مجموعتي عمل لتعميق وتقديم اضافات على الورقة االساسية  13:30- 12:30

 المجموعة األولى: الموارد الطبيعية واالجيال المستقبلية

 لتحالف الدولي للموئلايدير الجلسة: األستاذ أحمد منصور، 

 دامجةالمجموعة الثانية: التنمية ال

تدير الجلسة: االستاذة سيلفانا اللقيس، رئيسة المكتب اإلقليمي 
 لألشخاص المعاقين الدولية العربي للمنظمة

 استراحة الغداء  14:30 – 13:30

 االنقسام الى مجموعتي عمل لتعميق وتقديم اضافات على الورقة االساسية 16:00 – 14:30

 المجموعة األولى: التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

شبكة المنظمات العربية غير  ستاذ اديب نعمة،يدير الجلسة: األ
 الحكومية للتنمية

 المجموعة الثانية: العدالة الجندرية

ستاذة اعتدال مجبري، مركز المرأة العربية تدير الجلسة: األ
 للتدريب والبحوث )كوثر(

 2018نيسان/أبريل  23 لثاني:اليوم ا

 للتنمية المستدامة 2030دور المجتمع المدني في مراجعة التقدم في االجندة  الجلسة االولى: 9:00-10:30

تحديد الجهود المبذولة من قبل الشركاء التنمويين واالضاءة على التحديات التي تعيق عمله هدف الجلسة: 
 العامة والتوصل الى طروحات محددة على مستوى السياسات العامةوقدرتها على التاثير في رسم السياسات 

 نزهة حافظي، الفضاء الجمعوي، المغرباألستاذة  تدير الجلسة:

للتنمية المستدامة:  2030تقديم ورقة حول دور المجتمع المدني في مراجعة التقدم في االجندة  •
 دقيقة( 15ك)الجهود المبذولة، التحديات االساسية، فرص التاثير والتشبي

 خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، المغربالدكتور محمد سعيد السعدي، 

 :مناقشة الورقة من قبل مناقشين أساسيين

 دقائق( 7واقع النقابات ) •

 ستاذ مصطفى تليلي، االتحاد العربي للنقابات األ

 دقائق( 7واقع االحزاب السياسية ) •

 ستاذة سوسن زكزك، سوريااأل

 دقائق(  7ماعية )واقع الحركات االجت •
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 االستاذة جهاد فطناشي، منتدى بدائل المغرب 

 دقائق( 7واقع المنظمات النسوية )

 مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر(الدكتور أحمد عبد الناظر، خبير تنموي،  

 استراحة  11:00- 10:30

 ى الورقة االساسية االنقسام الى مجموعتي عمل لتعميق وتقديم اضافات عل 11:00-12:30

 التحديات والفرص المجموعة االولى:

 اثراء النقاش الذي تم في الجلسة العامة هدف الجلسة:

العربية للبيئة  يدير الجلسة: الدكتور عماد عدلي، منسق للشبكة
 والتنمية، رائد

 آليات ووسائل العمل من اجل التاثيرالمجموعة الثانية: 

 ذي تم في الجلسة العامة اثراء النقاش ال هدف الجلسة:

ستاذة زهرة بزي، شبكة المنظمات العربية يدير الجلسة: األ
 غير الحكومية للتنمية

 دقائق لكل مجموعة  7العودة الى الجلسة العامة لتقديم نتائج العروض من مجموعات العمل،  12:30-14:00

 ة عامة شومناق

 أستراحة الغداء 14:00-15:00

 للتنمية المستدامة:  2030مل حول اطار متابعة ومسائلة المجتمع المدني ألجندة عة جلس 15:00-16:30

 ستاذ أديب نعمة، خبير تنموي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةاأل دير الجلسة:ي

 ما هو دور واهداف هذا االطار؟ •

 ما هو الشكل االمثل للعمل؟ كيفية ادارته؟ •

 فعها المؤتمر ماهي مقترحات العمل التي ير  •

 المستند الى الجلسات السابقةمناقشة مقترح الولويات العمل  •

 التوصيات والخالصات 16:30

 

 

 


