
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــاهيميـفـمةــــورق
 مون ايفاتنفيو اجننوو ااو وور التممواال وااال عربو ااامؤمتروحول ال واا

ا(0222جبريلاا02-02)ل ورحة/ا0202ل منميةال ور يةالملسمولمةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 ة:ــدمـقـم
جدول أعمال التنمية املستدامة حتى عام  0222سبتمرب  02دولة عضوًا يف األمم املتحدة باإلمجاع يف  290اعتمدت 

. وسوف تنظم املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم 0202

ي آسيا )األسكوا( وجامعة الدول العربية يف مدينة الدوحة ملدة املتحدة للسكان واللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغرب

مؤمترًا عربيا إقليميا يتناول دور اجملتمع املدني يف تنفيذ جدول أعمال التنمية اجلديد  0222أبريل  02و 20يومي 

كشريك وعامل  . وسيكون هذا املؤمتر أول حدث عاملي أو إقليمي ُيعقد ملناقشة اخنراط منظمات اجملتمع املدني0202

 على حتقيق األهداف اإلمنائية املستدامة.

 ة:ـاخللفي 
رمسيًا جدول أعمال التنمية املستدامة املؤلف من جمموعة أهداف طموحة  0222أطلقت األمم املتحدة يف األول من يناير 

كافحة عدم غاية للتخلص من جمموعة من األمراض االجتماعية والقضاء على الفقر، وم 229هدفا و  21عددها 

. ووّقعت الدول األعضاء اإلعالن 0202املساواة والتصدي لتغري املناخ خالل الـــخمس عشرة سنة القادمة حبلول عام 

 ".0202اخلاص بالتنمية املستدامة حتت شعار "حتويل عاملنا: جدول أعمال التنمية املستدامة 

د لتحقيق أهداف التنمية املستدامة الـــسبعة عشر خالل الدول لبدء اجلهو 0202يدعو جدول أعمال التنمية املستدامة 

السنوات الــــخمس عشرة القادمة. ويتناول هذا اجلدول الواسع النطاق والطموح األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 

إن تعبئة  االجتماعية واالقتصادية والبيئية، باإلضافة إىل جوانب هامة تتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات الفعالة.

وسائل التنفيذ، مبا فيها املوارد املالية وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، باإلضافة إىل دور الشراكات معرتف 

 بأنها قضايا حامسة.

 ُبين على األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية. ومن املعروف أنه مل تتم تلبية كل 0202إن جدول أعمال التنمية املستدامة 

تلك األهداف عامليا، وأن تلبيتها تباينت حبسب األقاليم وحبسب الوضع التنموي للدول، لكن يف املقابل مت حتقيق تقدم 

بارز يف عدة جماالت. غري أن هذا التقدم كان غري متساٍو بني األقاليم والبلدان مما أدى إىل إبقاء ماليني البشر بعيدين 

األكثر فقرًا واألقل حظًا بسبب اجلنس أو العمر أو اإلعاقة أو العرق أو املوقع عن مواكبة الركب، ال سيما البلدان 

 اجلغرايف، وهناك حاجة إىل جهود موجهة خصيصا للوصول إىل الناس األكثر ضعفا وهشاشة.

اوزها. من حيث انتهت اجملموعة األوىل من األهداف اإلمنائية العامليةويتج 0202ينطلق جدول أعمال التنمية املستدامة 

وبينما استهدفت هذه األهداف بلدانا من جنوب العامل جبدول أعمال يركز على الفقر، فإن أهداف التنمية املستدامة 

اجلديدة تسعى بشكل أمشل إىل مواجهة جمموعة واسعة من التحديات اليت تواجه العامل كله، ومن بينها القضاء على 

 الفقر لكنها ال تقتصر عليه.



 
 
 
 

 

  

مال اجلديد عاملي الُبعد ويهدف إىل احلد من عدم املساواة ويستهدف حتديدًا اجلماعات الضعيفة إن جدول األع

واملهمشة كي يضمن "عدم ختلف أي شخص عن ركب التنمية". ومن املتوقع ألهداف التنمية املستدامة أن تلعب دورًا 

القضاء التام على الفقر واجلوع، مرورًا بالصحة مهمًا وفعاال. فهذه األهداف تشدد على كافة القضايا التنموية بدًء من 

اجليدة، التعليم اجليد، املساواة بني اجلنسني، املياه النظيفة والنظافة الصحية، الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، العمل 

تهاء بالعمل الالئق ومنو االقتصاد، االبتكار، احلد من أوجه عدم املساواة، املدن املستدامة، االستهالك املسؤول، وان

 املناخي واحمليطات واألراضي غري امللوثة، والشراكات لتحقيق األهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 : 0202تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة 
والتزام احلكومات جتاه حتقيق أهداف التنميـة   0222يف شهر سبتمرب  0202إن اعتماد جدول أعمال التنمية املستدامة 

ــد        ــال اجلديـــــ ــدول األعمـــــ ــة يف جـــــ ــة الكامنـــــ ــة التحويليـــــ ــز الطاقـــــ ــدة لتعزيـــــ ــة فريـــــ ــان فرصـــــ ــتدامة يهيئـــــ                                               املســـــ

 مجيع املستويات. على

   ن يتطلب تنفيذ تلك االلتزامات قيادة قوية من احلكومات فقـ  )علـى املسـتويات الوطنيـة واحملليـة واإلقليميـة والعامليـة(        ول

 بل يتطلب أيضا شراكة أوسع وتأسيس حتالفات أكثر إبداعًا ومناصرة.

إعادة تنشـي  الشـراكة العامليـة.    تعرتف الدول واألمم املتحدة بضرورة  0202فمن خالل جدول أعمال التنمية املستدامة 

ويتصور جدول األعمال مشاركة عاملية مكثفة لدعم تنفيـذ مجيـع األهـداف والغايـات، واجلمـع بـني احلكومـات واجملتمـع         

 املدني والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة والفاعلني اآلخرين، وتعبئة مجيع املوارد املتوافرة.



 
 
 
 

 

موحـه يتطلبـان ضـم شـركاء جـدد كالربملانـات الوطنيـة، والسـلطات اإلقليميـة واحملليـة،           إن نطاق جدول األعمال اجلديد وط

واملؤسسات األكادميية واجلماعات التطوعيـة. وستسـعى الشـراكة العامليـة املعـاد تنشـيطها إىل تـوفري وسـائل التنفيـذ مـن           

ولي، ووكـاالت التنميـة الدوليـة، والتجـارة     خالل املوارد احمللية العمومية، ومن خـالل قطـاع األعمـال والتمويـل احمللـي والـد      

ــاء القــدرات،         ــا، واالبتكــار، وبن ــالعلوم والتكنولوجي ــة، ومعاجلــة القضــايا العامــة املتعلقــة ب ــًا للتنمي ــة بصــفتها ًرك الدولي

 والبيانات، والرصد واملتابعة.

 

جلدول األعمال يف شهر مارس  وسوف يتم االنتهاء من وضع مؤشرات قياس التقدم يف حتقيق األهداف الكربى واحملددة

. ومع أن املؤشرات املختارة قد توضـ  كيفيـة قيـاس النجـاح فإنهـا لـن حتـدد كيفيـة حتقيقـه. كمـا أن وضـع معـايري             0222

 مقارنة مرجعية وطنية سيكون أمرًا حامسا هلذا الغرض.

 

 

 : 0202اجملتمع املدني وأجندة التنمية الدولية املستدامة 
األخرية نهوضا الفتا للنظر إىل اجملتمع املدني كظاهرة عاملية. فقد دفعت قوى العوملة منو اجملتمع املـدني  شهدت السنوات 

والعمل األهلي وفتحت فضاء عامليـا عامـا للمناقشـات واألفعـال. كمـا أسـهمت يف تكـوين رأي عـام عـاملي يـؤثر يف صـياغة            

عايري واملطالبات العامة تتجاوز احلدود الوطنية للـدول. ففـي   السياسي وينتج جمموعة من امل –جدول األعمال االجتماعي 

السنوات العشرين املاضية أصب  ناشطو اجملتمع املدني القوة الدافعة الـيت تقـف خلـف جمموعـة واسـعة مـن االحتـادات        

 واجلمعيات املتعددة اجلهات املعنية واليت تعمل للصاحل العام.

عديدة منخرطة بشكل نش  يف قضايا تنمويـة متعـددة ومتنوعـة تشـمل الـدعوة       كما كانت منظمات اجملتمع املدني لسنوات

إىل مشاركة شعبية أكرب يف خط  التنمية، واحلد من عدم املساواة والتمييز، والدعوة إىل احرتام حقوق اإلنسـان، وتعزيـز   

اهم يف تقديم املشـورة والتوصـيات   املساءلة بشان أداء املعنيني بتحقيق أهداف التنمية. وكانت منظمات اجملتمع املدني تس

لعملية صياغة جدول أعمال التنمية املستدامة طوال السنوات األربع املنصرمة. وقد ساعدت هـذه املسـاهمات علـى إعـداد     

 إطار مستقبلي قوي للتنمية املستدامة.

اهمة مـع احلكومـات  ـو    وسوف تلعب منظمات اجملتمع املدني خالل السنوات اخلمس عشرة القادمة دورًا مهمًا يف املسـ 

على أساس  0202حتقيق األهداف املنشودة. وسوف ترصد منظمات اجملتمع املدني تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة 

مصادر بيانات حكومية وبديلة مثل البيانات اليت جيمعها مواطنون، وحتليل النتـائج، وتسـاهم يف إعـداد تقـارير أصـحاب      

 ئق كمدخالت يف عمليات املتابعة واملراجعة الوطنية واإلقليمية والعاملية.املصلحة، وتقدم هذه الوثا

 



 
 
 
 

 

 

 

 يف املنطقة العربية: )دور اجملتمع املدني( 0202تنفيذ أجندة التنمية الدولية املستدامة 
عـات يف عـدد   متر املنطقة العربية حاليا بتغيريات كبرية، ال سيما يف السنوات األربع األخرية اليت شهدت انتفاضات ونزا

من الدول العربية. وقد طال أمد النزاعات يف بعض هذه الدول وامتدت مضاعفاتها إىل املنطقة العربية ككل. ومل تثين هذه 

التحــديات املتصــاعدة اجملتمــع املــدني يف ءتلــف ا ــاء املنطقــة العربيــة، فواصــل دعوتــه ومناصــرته للحقــوق والكرامــة       

يدة، وظهور مجاعات مدنية جديدة، والشبكات املدنية اإلقليميـة، واملنظمـات السياسـية.    والتسام  عرب مبادرات مدنية متزا

ويتطور اجملتمع املدني يف املنطقة العربية بطرق مؤثرة وديناميكية. كما أن جياًل جديدًا أصغر سنًا يتواصـل عـرب احلـدود    

 العربية على الرغم من قلة خربتهم وًدودية قدراتهم.

لسياسي واالقتصادي احلالي يف البالد العربيـة والـذي مييـل  ـو تفـويض العديـد مـن املهـام الـيت كانـت           ويف ظل املناخ ا

تؤديهـا الدولـة إىل القطـاع اخلـاص، ينبغـي توسـيع دور اجملتمـع املـدني يف جمـال تعزيـز التنميـة املسـتدامة. ومـع تشـجيع               

اص، بدأت منظمات اجملتمع املدني بتقديم بعض هـذه  احلكومات على حتويل الكثري من أدوارها ومواردها إىل القطاع اخل

اخلدمات اليت كانت تقدمها احلكومات سابقًا. وبهذه الطريقة أصـب  للمجتمـع املـدني دور هـام يف املسـاهمة احلقيقيـة يف       

 جمال تعزيز التنمية املستدامة. 

لـدعم جمتمـع مـدني يعـج باحليويـة يف الـدول       إن التحديات كثرية وهناك حاجة إىل فهم أو معرفة الصفات املميزة املطلوبـة  

ــة         ــى املســاهمة يف الســالم واالســتقرار والتنميــة املســتدامة يف املنطقــة فالنــاس يف املنطقــة العربي العربيــة يكــون قــادرًا عل

حيتاجون إىل فهم الدور الذي ميكن جملتمع مدني حيوي أن يلعبه يف التأكد مـن عـدم إقصـاء أيـة مجاعـة عـن املشـاركة يف        

اغة عوائد التنمية املستدامة ًليا ووطنيا وإقليميا واالستفادة منها. وعلى املستوى نفسه مـن األهميـة، علـى منظمـات     صي

اجملتمع املدني يف الدول العربية أن تعمـل علـى تطـوير ر يـة واضـحة وقويـة بشـأن الـدور التحـويلي الـذي ميكـن لتياراتهـا             

 القادمة. املختلفة أن تلعبه خالل السنوات اخلمس عشرة

لعبت عدة منظمات من اجملتمع املدني يف الدول العربية دورًا هاما داخل حركـة اجملتمـع املـدني العامليـة يف صـياغة جـدول       

، وسيكون دورها حامسًا بالنسبة جلعل ر ية جدول األعمـال هـذا للرفـاه وحلقـوق اإلنسـان      0202أعمال التنمية املستدامة 

األرضــية حقيقــة وواقعــًا. وهلــذا مــن املهــم ضــمان اخنــراط اجملتمــع املــدني ودعمــه يف املنطقــة  للجميــع علــى مســاحة الكــرة 

العربيــة كلــها بطريقــة مقننــة عنــد كــل خطــوة مــن عمليــة التنفيــذ كــي يــتم متكــني النــاس وتأســيس ملكيــتهم لعمليــة التنميــة     

 املستدامة وضمان املساءلة.

 



 
 
 
 

 

 

منظمات اجملتمع املدني يف االسـرتاتيجيات القططريـة لتحقيـق أهـداف التنميـة      إن االخنراط أمر ضروري لتعزيز مساهمات 

املستدامة. ويستدل من التجربة السابقة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية أن بعض منظمات اجملتمع املدني كانـت مشـاركة   

ان التقاسم الضعيف للمعلومات يعيـق  يف التنفيذ لكنها يف الغالب مل تكن مشاركة يف التخطي  االسرتاتيجي. وغالبا ما ك

إقامـة الشــراكات القويــة. ويالحـ  أيضــا نظــرا حلقيقــة اهليكليـة الضــعيفة ملنظمــات اجملتمــع املـدني مــن املهــم االلتفــات إىل     

إىل  0202قدراتها املؤسسية والعمل على تعزيزها. ويعترب دور اجملتمع املدني والـروح التطوعيـة يف حتويـل جـدول أعمـال      

 عمال ًلي، ويف ضمان ملكية هذا الربنامج واملساءلة عن عملياته ونتائجه أمرًا حامسًا.جدول أ

 أهداف املؤمتر واملخرجات املتوقعة:
ميكن للمجتمع املدني ممارسة دوره اهلام بفعالية على صعيد تعزيز التنمية املستدامة من خالل تهيئـة بيئـة متكينيـة قـادرة     

س الشراكة البناءة بني القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدني. وأحد جوانـب هـذا   على املشاركة بفاعلية على أسا

الدور يشمل قيام اجملتمع املدني مبساندة الدولة يف تقديم اخلدمات األساسية للمواطنني، مبا يسـاعد علـى تعزيـز التنميـة     

للتنمية املسـتدامة. فمنظمـات اجملتمـع املـدني هـي الـيت       املستدامة. كما ميكن لدور اجملتمع املدني أن يشمل األبعاد الثالثة 

تــؤطر مشــاركة النــاس يف األنشــطة االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة، إن اهلــدف العــام للمــؤمتر هــو إثــارة أفكــار مبتكــرة   

حـديات  واالستماع إىل أصوات من ءتلف قطاعات اجملتمع املدني وأصحاب املصلحة من أرجاء املنطقة العربية بشأن الت

وحبثهـا يف احلـوارات حـول طريقـة وضـع وتنفيـذ خارطـة الطريـق علـى املسـتوى            0202والفرص اليت تواجه جدول أعمال 

 الوطين، وتوضي  مسؤوليات احلكومات على مجيع املستويات.

نفيـذ  وسيتم الرتكيز على ضمان متكن منظمات اجملتمع املدني وأصـحاب املصـلحة مـن تقاسـم املعرفـة والتجربـة حـول الت       

إىل  0202واملساءلة، وعملهما معًا يف جمال املناصرة اإلقليمية والوطنية، وتتبع حتويل االلتزامات اخلاصـة جبـدول أعمـال    

 أفعال، األمر الذي يؤهلهما لتقديم مساهمات طموحة ومستدامة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

 0202املنطقة حول دور اجملتمع املـدني يف تنفيـذ جـدول أعمـال     ويهدف املؤمتر إىل توفري منصة إلثارة نقاش على مستوى 

للتنمية املستدامة، باإلضافة إىل رصد التقدم يف حتقيق أهـدافها وغاياتهـا. ويهـدف املـؤمتر مـن هـذا املنظـور للوصـول إىل         

علــى السياســات توصــيات عمليــة ملموســة حــول كيفيــة متكــن اجملتمــع املــدني يف الــدول العربيــة مــن املشــاركة يف التــأثري  

. ويهــدف املــؤمتر أيضــا إىل تكــوين ر يــة  0202وصــياغتها، وكــذلك علــى عمليــة صــنع القــرار وات الصــلة جبــدول أعمــال    

 .  0202للمنطقة العربية بشأن إعتبار اجملتمع املدني العربي كفاعل وشريك يف تنفيذ جدول أعمال 

 

 



 
 
 
 

 

 

 أما النتائج الرئيسية املتوقعة من املؤمتر فهي : 
إطالقامشار لتاإقليميةاحل الألدرل ال كامنةا لمجمماالملون ايفاتنفي الألهولفال سبعةاعشرال يتا (جا)

 تعاجلالملسملياتالحملليةارل لطنيةارلإلقليمية.

ل معرفاعلىالملما ساتال فضلىا ممكنيامنظمواتالتممواالملوون ايفالملن اوةال عربيوةامودا عو ادر اااااااا (با)

 جهولفال منميةالملسمولمة.اايفا صوارقياسال ماومالحملرزيفاتنفي 

 مكول اثاابوةامن وةااااا0202إطالقاشبكةاإقليميةامدامنظمواتالتممواالملوون اتعنوىا وور اجعموا ااااااا (جا)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وووووووعيارتعريوووووورادر امنظموووووواتالتمموووووواالملووووووون ايفالملن اووووووةال عربيووووووةا مموووووول ادر ل احا ووووووا ااااااا

  يفال منفي ار صوال ماوم.

ااااااااااااااااااااااااااااااويوووووووادر التمموووووواالملووووووون ايفاصووووووياصةال سياسوووووواتال عامووووووةا لتال  وووووولةابمنفيوووووو اجننووووووو اااااحت (دا)

ال منميةالملسمولمة.

 

 

 الشركاء واملشاركة و احملاور:
 

 

القطريــة للعمــل االجتمــاعي وعضــوية برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تشـكيل جلنــة تنســيقية مشــرتكة برئاســة املؤسســة  

وصندوق األمم املتحدة للسـكان واإلسـكوا وجامعـة الـدول العربيـة وولـك بغـرض تنسـيق وتعزيـز تكامليـة األدوار املناطـة            

ن املؤسسـة القطريـة   بالشركاء على كافة مستويات التخطي  واملتابعة والتنفيذ جلميع مراحل تنفيذ املؤمتر. وسوف تتعاو

للعمل اإلجتماعي بالشـراكة مـع املنظمـات األربـع املـذكورة أعـاله لتقـديم مشـورة جوهريـة ودعمـا ملموسـًا للتواصـل مـع              

 منظمات اجملتمع املدني يف املنطقة العربية على املستويني اإلقليمي والوطين، واإلعداد للمؤمتر ومتابعة وتنفيذ توصياته.

هذه اللجنة ستضم لعضويتها خالل فرتة ما بعد املؤمتر أي منظمات دولية أو إقليميـة وات عالقـة    وجتدر اإلشارة إىل أن

 بتوصيات وقرارات هذا املؤمتر.

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 مشاركًا ميثلون الفئات التالية: 222و  202من املتوقع أن يستقطب املؤمتر ما بني 

 املعنية بالتنمية يف املنطقة العربية. شبكات منظمات اجملتمع املدني الرئيسية 

 .شبكات ءتارة من منظمات اجملتمع املدني الناشطة على املستوى الوطين 

 .جهات حكومية معنية حبوكمة مشاركة منظمات اجملتمع املدني يف املنطقة العربية 

 .خرباء وأهل االختصاص من املنطقة العربية والعامل 

 ليج العربية.ممثلون عن جملس التعاون لدول اخل 
 

 

جلسـات   0ستستغرق هذه الفعاليـة يـومي عمـل. واالطـار املقـرتح يتـألف مـن جلسـة افتتاحيـة، وجلسـة حواريـة عامـة و            

حوارية )طاوالت نقاش مستديرة( وجلسة ختامية. وسـيفتت  املـؤمتر بكلمـات رئيسـية مـن شخصـيات رفيعـة املسـتوى         

منظمـات اجملتمـع املـدني وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، صـندوق األمـم املتحـدة           ميثلون الدولة املضيفة، وممثـل عـن   

للسكان، األسكوا، وجامعة الدول العربية وأي منظمات أممية أو اقليمية تلتحق بفريق تنظيم املؤمتر. وستعقب اجللسة 

جلسات موازيـة جملموعـات عمـل     0للتنمية املستدامة يتبعها  0202االفتتاحية جلسة حوارية عامة تعرض جدول أعمال 

ــة مــن القضــايا البالغــة األهميــة للمنطقــة مرتبــة حبســب احملــاور. وســوف يــرأس         تغطــي ًــاور متثــل شــرحية مقطعي

 وباجملتمع املدني يف املنطقة العربية. 0202اجللسات وجمموعات العمل ميّسرون على معرفة وثيقة جبدول أعمال 

 

 

 

 

 :االفتتاحية اجللسة

  .الدولة املضيفة 

  .األمم املتحدة 

  .جامعة الدول العربية 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 اجللسة احلوارية األوىل )اجللسة العامة(: -2
) سـاعة ونصـف( )تعـد مـن طـرف جلنـة األمـم املتحـدة          –للتنميـة املسـتدامة: آفـاق التنفيـذ      0202عرض جدول أعمال  

 االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا(

 

 دقياة(:ا11 لمنميةالملسمولمةارآفاقال منفي ا)ا0202عرضاحمل ياملنراحل انور اجعما ا .1

      عملية اشراك اجملتمع املدني يف الوصول الجندة التنمية الدولية وأهمية االسـتمرار يف ادمـاا اجملتمـع املـدني

 كشريك فاعل.

  واجلهود االضافية املطلوبة من الدول والقطاعـات   0202احتماالت بلوغ أهداف التنمية املستدامة حبلول  عام

 واالئتالفات واملمولني.

  . املسؤوليات املتوقعة للمجتمع املدني والقطاع العام والقطاع اخلاص 
 

ا .0 الملسملى اعا ية اسياسية ا)شخ ية الملضيفة ال ور ة امد ال معاي اا12-7تعاي  ايمضمد دقائق(،

  اتال ما ية: سائلاجساسيةايمياخالهلاال ملقفاعنوالحمل

  .القيمة املضافة للمجتمع املدني يف دعم اجندة التنمية الدولية 

     التغري يف طبيعة ادوار األركان الثالثة )اجملتمع املدني،القطاع العام، القطـاع اخلـاص( يف ر يـة املسـتقبل- 

 والشراكات االبتكارية اجلديدة.

 ن واهمية الرتكيز على مبدأ "تنميـة ال تـرتك خلفهـا احـدا"     كيفية التغري يف العقد االجتماعي بني الدولة واملواط

 واهمية إشراك مجيع القوى احلية يف الدولة لتحقيق هذا الشعار. 

 .أهمية صياغة وتوطني اجندة التنمية الدولية اقليميا ووطنيا بشكل حيرتم الثقافات اثناء التنفيذ 

  مبادرة من الدولة املضيفة .اطالق  –متويل اجندة التنمية الدولية وطنيا واقليميا 

 

ا .0 الملسملى ا فيعة ا)شخ ية الملمحو  الألمي امد ا سائلاا12-7تعاي  ال معاي  ايمضمد دقائق(.

 جساسيةايمياخالهلاال ملقفاعنوالحمل اتال ما ية:

 . أهمية اجلانب احلقوقي يف األجندة الدولية 

 ة.الرتكيز على جسر فجوات عدم املساواة االجتماعية يف املنطقة العربي 

  .اهمية الوصول اىل اجندة تنموية تركز على السكان ورفاههم يف اطار من احرتام الثقافات 

 .اهمية التعاون يف متويل اجندة التنمية الدولية على الصعيد الدولي 

  .الفرص املتاحة امام اجملتمع املدني للمساهمة البناءة يف دعم اجندة التنمية الدولية 



 
 
 
 

 

 

 

ا .4 التمما امد اتعاي  الملسملى ا فيعة ا)شخ ية ا سائلاا12-7لملون  ال معاي  ايمضمد دقائق(.

 جساسيةايمياخالهلاال ملقفاعنوالحمل اتال ما ية:

  البيئة التشريعية والتنفيذية والتمويلية. –التحديات اليت تواجه اجملتمع املدني 

    يف اجملتمـع املـدني مبـا يف ولـك     االجنـدة احلقوقيـة، والقـدرات الكامنـة      –الفرص املتاحة امام اجملتمـع املـدني

 رأمسال االجتماعي.

  .تصور لشكل الشراكات االسرتاتيجية بني اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والقطاع العام 

 
 

ا .1 الملسملى ا فيعة ا)شخ ية الخلاص ال ا اع امد ا سائلاا12-7تعاي  ال معاي  ايمضمد دقائق(.

 جساسيةايمياخالهلاال ملقفاعنوالحمل اتال ما ية:

 ؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص .املس 

  0202ر ية القطاع اخلاص لدور اجملتمع املدني يف أجندة التنمية الدولية. 

 . فرص تكوين شراكات اسرتاتيجية بني القطاعات الثالثة وشروط متكني وتقوية الشراكات 

 تمع املدني.االعالن عن مبادرات من القطاع اخلاص لدعم اجندة التنمية الدولية والشراكة مع اجمل 

 

وعن األدوار املتوقعة  0202حتت هذا البند سيقدم عرض لتزويد املشاركني خبلفية عامة عن جدول أعمال 

من ءتلف اجلهات العاملة على التنفيذ من حكومات وقطاع خاص وجمتمع مدني. ويف هذا السياق سيتم 

 الرتكيز بشكل خاص على دور اجملتمع املدني.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 اجللسات املوازية: -0

 

ا.امااتركيراخاصاعلىالملن اةال عربيةا0202تنفي انور اجعما ااحتويات

 :تدخالت جانبية 4ة ورقة رئيسية + تتضمن اجللس 

 دقياةايمحملاتكا يفالعولدال ل قةابرنامجالألميالملمحو الإلمنائ (.ااا02ل ل قةال رئيسيةا) -1

 تناقشال ل قةالحملار الآلتية:ا

  يف املنطقة العربية . 0202التحديات اليت تواجه تنفيذ اجندة 

  0202الدروس املستفادة من تنفيذ اجندة اهداف التنمية االمنائية لاللفية وطرق تاليف الثغرات يف تنفيذ أجندة . 

         والتوســع املتوقــع لــدور اجملتمــع املــدني     نظــرة علــى دور اجملتمــع املــدني يف تنفيــذ االهــداف االمنائيــة لاللفيــة                            

 . 0202جندة أ يف

  ومتطلبات الوصول الجندة تنموية ال ترتك خلفها احدا. 0202حوكمة تنفيذ اجندة 

 .توصيات مستقبلية للشراكات وآليات التنفيذ 
 

ا -0 اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة الألر  الجلانبية األل ل قة امولخلمها هياتاويي

 دقائق(ا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

  دروس مستفادة من العمل على مستوى القواعد اجملتمعيةgrassroot 

  .أهمية الوصول لقواعد اجملتمع واشراكهم يف التنمية 

 . آليات الوصول الفعال لقواعد اجملتمع 

 تمعية يف دعم اجندة التنمية.كيفية االستفادة من افكار وابداعات القواعد اجمل 

  .آليات إدارة الشبكات على مستوى القواعد اجملتمعية 

 .متطلبات النهوض بقواعد اجملتمع ودعمها للشراكة االجيابية واملشاركة يف التنمية 

  .توصيات للمستقبل 
 

األ -0 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال اانية الجلانبية هيال ل قة

د رسامسمفاد امدال مشبيكال لطينارلملناطا اا–دقائق(اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

 .رلالقليم ايفادعيال منميةالملسمولمة

 . أهمية التشبيك يف توفري حيز أو فضاء لعمل اجملتمع املدني 



 
 
 
 

 

 دروس بشان االفكار االبداعية يف التشبيك الفعال . 

  .آليات الرب  بني الشبكات احمللية واالستفادة من الشبكات االقليمية يف دعمها 

 .فرص جناح التشبيك املناطقي وآليات دعمه 

 .جتارب عملية لفوائد التشبيك يف دعم شعار تنمية ال ترتك خلفها أحدًا 

 .توصيات 
 

اتاويي -4 اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال اا اة الجلانبية األال ل قة هيامولخلمها

ا) الجللسة ايف ارتلصياتها اا12لسمنماناتها ال فرصاا–دقائق( اإجياد اكيفية احل  امسمفاد  د رس

 لملماحةا لمجمماالملون ارصياصةاعالقةالجيابيةاماال ا اعال عام.

  .احليز املتاح للمجتمع املدني وطرق توسيع نطاق عمله 

 التكاملية . آليات بناء عالقة اجيابية مع القطاع العام تقوم على 

  .توصيات براجمية من جتارب عملية لدعم العالقة االجيابية بني القطاع العام واجملتمع املدني 

  .دروس عملية حول قدرة اجملتمع املدني يف مناطق النزاع والدور التكميلي للقطاع العام 

 ن مؤسسات القطاع العام .دروس عملية حول قدرة اجملتمع املدني يف سد الفراغ الناجم عن ضعف االستجابة م 

 .دروس عملية حول قدرة اجملتمع املدني للوصول للقواعد اجملتمعية 

 توصيات مستقبلية. 
 

 

األ -1 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال رلبعة الجلانبية هيال ل قة

ل منميةاعلىال  عيواد رسامسمفاد ايفامتليلاا–دقائق(اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

 لحملل ارل لطينارل ور  .

 .حتديات متويل اجملتمع املدني يف املنطقة العربية 

 . دروس من جتارب عملية يف إجياد فرص التمويل االضافية للمجتمع املدني 

 . دروس من جتارب عملية يف متويل التنمية ًليا 

       ــع ــراكة مـــــــــ ــة بالشـــــــــ ــل التنميـــــــــ ــة يف متويـــــــــ ــارب عمليـــــــــ ــن جتـــــــــ ــاص                                                    دروس مـــــــــ ــاع اخلـــــــــ القطـــــــــ

 )آليات االستفادة من املسؤولية االجتماعية(.

 .توصيات للمستقبل 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ا صوال ماومايفاتنفي اجهولفال منميةالملسمولمة:ادر التمماالملون .

 تدخالت جانبية:  4تتضمن اجللسة ورقة رئيسية + 

ارتناقشاا02ل ل قةال رئيسيةا) -1 دقياةايمحملاتكا يفالعولدال ل قةاصنورقالألميالملمحو ا لسكا (،

 ل ل قةالحملار الآلتية:ا

  .تقييم رصد االهداف االمنائية لاللفية وحتديات رصد اجندة التنمية املستدامة يف املنطقة العربية 

 اء بالتزاماتها.أطر رصد التقدم الجندة التنمية الدولية وحتديات االيف 

 . القدرات االحصائية املتاحة وتوفر البيانات الالزمة 

 . اجلوانب الكمية والنوعية يف رصد التقدم 

 . تكييف عمليات الرصد الوطين مع املستوى االقليمي والدولي 

 .دور اجملتمع املدني يف رصد التقدم وتعزيز الشفافية 

 . توصيات 

 

اتلزع -0 ا)ر قة الألر  الجلانبية امولخلمهاال ل قة اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  ااااااااااااااااااااااااااااااااعلى

ا)أل الجللسة ايف ارتلصياتها السمنماناتها ابنياا-دقائق(ا12هي ال منمية ا صو امد امسمفاد  د رس

 لملؤشرلتالالح ائيةال ر يةارل و لساتال نلعية.

   .أهمية املزا بني الدراسات الكمية والنوعية 

 ة حول كيفية حتليل املؤشرات الكمية والنوعية يف رصد التقدم احملرز .دروس مستفاد 

  .دور اجملتمع املدني يف تعزيز التحليل االحصائي ملؤشرات الرصد 

  .آليات رصد التقدم احملرز وطنيا واقليميا 

  .كتابة التقارير الوطنية وطرق حتسينها لرصد دقيق 

 . توصيات مستقبلية 

 

ا -0 الجلانبية األل ل قة امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة هيال اانية

اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا) د رسامسمفاد ابشا ال او لتالالح ائيةايفاا–دقائق(

 لملؤسساتال ر يةارمؤسساتالتمماالملون .ا

  .املصادر البشرية املتاحة لتحليل البيانات وتقييم التقدم احملرز 

 ديات املعرفة واملهارات الالزمة .حت 



 
 
 
 

 

  .حتديات الوصول اىل البيانات واملعلومات 

 . حتديات البيئة الداعمة لتعزيز املهنية والشفافية يف توفري االحصاءات الرمسية كسلعة عامة 

 . االلتزام باملعايري املهنية والتوصيات الدولية يف ادارة املعلومات واالحصاءات 

 يف تعزيز املهارات وتقوية املساءلة االحصائية لرصد التنمية املستدامة. دور اجملتمع املدني 

 توصيات. 

 

األ -4 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال اا اة الجلانبية هيال ل قة

د رسامسمفاد احل اآ ياتال رصوارلملمابعةايفاا–دقائق(اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

 تارلألرضاعالإلنسانية.ظلالألزما

  .احليز املتاح للمجتمع املدني يف توفري بيانات حول الرصد يف ظل االزمات اإلنسانية 

  .قدرة شبكات اجملتمع املدني على توفري املعلومات والبيانات 

  .الشراكات مع املؤسسات الرمسية يف االوضاع االنسانية لتوفري معلومات الرصد 

  .كتابة التقارير الوطنية حول رصد التقدم 

       أهمية دعم قدرات اجملتمع املدني يف دمج البيانات من مصادر ءتلفـة وتصـنيفها وتلخيصـها لفائـدة الرصـد يف

 األوضاع االنسانية والنزاعات. 

 . توصيات مستقبلية 

 

امو -1 اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال رلبعة الجلانبية األل ل قة هيالخلمها

اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا) ارلبمكا لتا رصوال ماوماردر التممااا–دقائق( قضايا

 لملون .ا

  .دروس مستفادة حول البيانات غري املهيكلة يف رصد التقدم احملرز 

  .دروس مستفادة حول حتليل البيانات غري املهيكلة وقدراتها على رصد التقدم احملرز 

  مستفادة حول استخدام التكنولوجيا يف تسريع توفري املعلومات والبيانات لرصد التقدم.دروس 

  دروس مســتفادة حــول دور اجملتمــع املــدني واملؤسســات البحثيــة يف ابتكــار وســائل وحتلــيالت تســاهم يف قيــاس

 ورصد األهداف .

 التقدم. دروس مستفادة حول أهمية الدمج بني قوائم املؤشرات الكمية والنوعية لرصد 

 .توصيات للمستقبل 

 

 



 
 
 
 

 

 

اااااااااااااااااااااااالالبمكوووا ارل شووورلكاتا ووووعياتنفيووو اجهوووولفال منميوووةالملسووومولمة.ااتمضووومدالجللسوووةار قوووةا ئيسووويةا ااااااااا

اتوخالتانانبية.اا4

اااااااااااااااااااااالالنمموواع (،دقياووةايمحموولاتكووا يفاإعووولدال ل قووةالملؤسسووةال ا ريووةا لعموولاااااا02ل ل قووةال رئيسوويةا)ا-

 رتناقشال ل قةالحملار الآلتية:ا

  .تقييم الطرق التقليدية يف تنفيذ اجندة التنمية االمنائية لاللفية واهمية ابتكار طرق جديدة 

 . الشراكات بني اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والقطاع العام خلدمة تنفيذ أجندة التنمية املستدامة 

 0202ضافة للشراكات يف مرحلة التنمية الدولية القيمة امل. 

  0202أهمية الشراكات ملعاجلة االوضاع االنسانية يف تنفيذ اجندة. 

 .بعض الدروس املستقاة من جتارب عاملية يف تأسيس شراكات ناجحة وًددات الشراكات الناجحة 

 .حوكمة الشراكات االقليمية والوطنية 

  0202متويل الشراكات خلدمة التنمية. 

  جندة حقوقية ال ترتك خلفها أحدًا.أمواصفات الشراكات يف اطار 

 . التوصيات 
 

األ -1 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة الألر  الجلانبية هيال ل قة

 ل شرلكاتاعلىالملسملىالحملل ارل لطين.ا-دقائق(ا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

  الشراكات على املستوى احمللي .دروس مستفادة حول 

 . طرق تاسيس وصيانة الشراكات التنموية خلدمة القطاع االجتماعي 

 . حوكمة الشراكات على املستوى احمللي 

  .مناوا ناحجة لشراكات استطاعت الوصول الهداف يف خدمة القواعد اجملتمعية 

  .التنسيق بني الشراكات واالئتالفات خلدمة التنمية املستدامة 

 وصيات مستقبلية. ت 
 

األهيا -0 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال اانية الجلانبية ل ل قة

 لبمكا لتانويو ا عملاشرلكاتانانحة.ااا–دقائق(اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

 .دروس مستفادة البتكارات يف تاسيس شراكات تنموية 

 حتديات تاسيس شراكات ابتكارية . 

  .مبادرات تستحق التوقف عندها والتعلم منها 



 
 
 
 

 

 

 . طرق عمل ابتكارية يف الوصول للمجموعات السكانية املختلفة واشراك اجملتمع 

  .جتارب دولية رائدة يف ابتكارات جديدة لتأسيس شراكات بني شبكات اجملتمع املدني 

  .توصيات 

 

 

ا -0 ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال اا اة الجلانبية االهيال ل قة امولخلمها اتاويي اريمي تعرض(،

ا) الجللسة ايف ارتلصياتها اا12لسمنماناتها اجلعلاا–دقائق( انويو  البمكا لت احل  امسمفاد  د رس

 لملللطداهوفاارشريكاايفال منميةالملسمولمة.

 .نهج من أسفل ألعلى 

  .أهمية اشراك املواطنني يف التنمية 

  .دروس مستفادة حول آليات اشراك الفئات املهمشة 

  .دروس مستفادة حول آليات ادماا الشباب واشراكهم يف حوكمة التنمية 

       ــاركية ــة تشـ ــق تنميـ ــا يف خلـ ــة ودورهـ ــات املهمشـ ــاء واجملموعـ ــباب والنسـ ــديات الشـ ــول منتـ ــتفادة حـ                 دروس مسـ

 من أسفل ألعلى.

  .توصيات مستقبلية 
 

 

االهيا -4 امولخلمها اتاويي اريمي اتعرض(، ارال الحلضل  اعلى اتلزع ا)ر قة ال رلبعة الجلانبية ل ل قة

 ل ا اعالخلاصارشرلكاتال منميةالملسمولمة.اا–دقائق(اا12لسمنماناتهاارتلصياتهاايفالجللسةا)

  .دروس مستفادة حول دور القطاع اخلاص يف التنمية 

 اخلاص .  دروس مستفادة حول ًددات الشراكة مع القطاع 

 .دروس مستفادة حول حوكمة املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص لتنفيذ أجندة حقوقية 

  دروس مستفادة حول مساهمة القطاع اخلاص يف دعم شراكات ابتكارية تعزز اجلانب احلقوقي يف تنفيذ أجندة

 .0202التنمية 

 .توصيات للمستقبل 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 )ياومال عرضانامعةال ور ال عربية(.ا0202ا–ا0212ل عرب املنظماتالتمماالملون اعرضال عاوا
 

 لسمعرلضالسمنماناتاجمملعاتال عمل.ا 

 اااااااااااااااااااااامناقشوووةاعاموووةاملوووو ان وووفاسووواعةاإ اسووواعةاإ ا صووو الملشوووا كل اباالضوووافةاإ الالطوووالعاعلوووىانموووائجااا

 عملالتملعات.

 ألعما الملؤمتر.لسمعرلضالمللخصال عاما 

 )إعال ال ورحةا)تالر اإعال ال ورحة(.اا-نلسةاخماميةا)ملخصال ملصيات 

 اكلماتامدالملؤسساتال شريكةارإعال اإنمهاءاجعما الملؤمترا.ا

 

ــي                                                         ــرة يغطــ ــاة اجلزيــ ــوني لقنــ ــامج تلفزيــ ــرض برنــ ــيتم عــ ــة ســ ــة اخلتاميــ ــاء اجللســ ــد انتهــ بعــ

والدور املتوقع للمجتمـع املـدني يف البلـدان العربية،وسـوف يتضـمن الربنـامج        0202جدول أعمال 

اء من األمم املتحدة، ومع جامعة الدول مقابالت مع املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ومع الشرك

 العربية، ومع رعاة ًليني وبعض املشاركني.

 

 

  


