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ورقة مفاهيمية

خلفية

وبالتاليعشر،السبعةالمستدامةالتنميةوأهداف2030عامأجندةتنفيذمدةنصفانقضاءبعد
تحدياتواجهتقدأنهايّتضحللجميع،وسلميومزدهرمستدامعالملتحقيقالعالميةااللتزامات

ومعوالبيئية.والثقافيةواالقتصاديةواالجتماعيةالسياسيةاألصعدة،جميععلىوهيكليةمنهجية
"التراجع"أنويبدوخالف،محل"التقدم"يزالالالعالمي،الزمنيالجدولمنالثانيالنصففيدخولنا

مكافحةمثل2030أعماللجدولاألساسيةالبشريةالمكوناتبعضفياألقلعلىدقة،األكثرهو
والمؤسساتوالعدالة،والسالمالجيدوالتعليمالمالئمة،الصحيةالرعايةوتعزيزوالالمساواة،الفقر

تواجه2030أجندةفإن2022لعامالمستدامةالتنميةأهدافتقريريشيروكماالقوية.والشراكات
الغذاءفيعرضيةأزماتتخلق(...)ومتقاطعةومتتاليةمتعددةأزماتبسببجسيًما"خطًرا

1والتغذية والصحة والتعليم والبيئة والسالم واألمن."

رئيسيكسبب19كوفيد-جائحةالسائدالخطابيضعوبينماالتراجع.هذاوراءعّدةأسبابتكمن
أنطونيوالمتحدةلألممالعاماألمينصرحفقدالمستدامة،التنميةأهدافتحقيقفيالتقدميعيق

فيفرصهمتقّوضالالمساواةأنالعالمحولالكثيرونأدرك،19كوفيد-وباءقبل"حتىأنهغوتيريس
إبرازهوالوباءفعلهفما2الركب".عنبتخلفهموشعرواللتوازن،يفتقدعالًمارأوافقدالحياة.

وسياساتالحوكمة،وضعفالدولة،دورتناقصذلكفيبماوالهيكلية،النظاميةاإلخفاقات
سياساتوانعدامالالمساواة،منفاقمتالتيواالقتصاديةاالجتماعيةوالسياساتالكلياالقتصاد

إعادة التوزيع وخطط الحماية االجتماعية الشاملة لحماية حقوق وكرامة من هم في أمس الحاجة.

تجديدإلى2022لعامالمستوىرفيعالسياسيالمنتدىخاللالعالمقادةدعاالسياق،هذافي
بدلولكن،وشمولية.ومرونةاستدامةأكثرانتعاشلتحقيقالمستدامةبالتنميةالعالميااللتزام

تحقيقعلىالتركيزاقتصارفإنالمستدامة،التنميةأهدافتنفيذوتسريعالسريعالتقدمإحراز
أثناءالمعتمدةاألهدافنحوالموجهةالمقاربةعنيختلفولنمضلًالسيكونومؤشراتهااألهداف

المرونةأجلمنيكونالالسياساتوتحويلالهيكليةالتحدياتمعالتعاملإناأللفية.أهداف
تحقيقصميمفيوحقوقهمالناساحتياجاتوضعخاللمنلإلصالحأيًضابلفحسب،والتعافي

األهداف المستدامة.

2https://www.un.org/en/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era

تموز/یولیوالمتحد،الوالیاتیورك،نیوالمتحدة،األمم"،2022المستدامةالتنمیةأھداف"تقریرواالجتماعیة،االقتصادیةالشؤونقسمالمتحدة،األمم1
2022،https://unstats.un.org/sdgs/report/2022.
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السياق اإلقليمي

سيماوالوالعالمية،الجيوسياسيةالسياقاتنتيجةبالتفاقمالعربيةالمنطقةفيالتحدياتتستمر
إلىباإلضافةالعربية،الدولفيالمدنيالفضاءوتقييدالديمقراطيات،وتراجعأوكرانيا،فيالحرب

فياإلنسانيةواألزماتالمسلحةالنزاعاتتزالالالمتزايدة.الطبيعيةوالكوارثالمناخيةالتهديدات
الدائمالعنفبينتجمعاإلسرائيلياالحتاللتحتلفلسطينالتاريخيةوالحالةوليبياواليمنسوريا

علىعبًئاالسياسياالستقرارعدمويضيفالتنمية.جهوديعيقالذياالستقراروعدموالتطرف
منيزيدمماالقانون،سيادةإلىواالفتقارالفساديسودحيثالقائمةالضعيفةالعامةالمؤسسات

تقليص مجال حقوق اإلنسان ومشاركة المواطنين في المسارات السياسية واإلنمائية.

الدولةقضيةيعالججديداجتماعيلعقدالملحةالحاجةإلىهذهالمستدامةالتنميةتحدياتتشير
االقتصاديةالجوانبوتكتسبالسلطات.وفصلوالعلمانيةاإلنسانحقوقلتعزيزوطبيعتها

إلىواالفتقارالريعية،السياساتتعزيزمنطويلةسنواتبعداألولوية،العقدهذافيواالجتماعية
والذيالمتأصل،والفسادالشاملة،االجتماعيةوالحمايةالعادلالتوزيعوغيابالمنتجة،االقتصادات

إلىاالفتقاريؤديأخرى،ناحيةمنواإلقليمي.الوطنيالصعيدينعلىالمساواةعدمتفاقمإلىيؤدي
منالضعيفةللفئاتمنهجياستبعادإلىالشاملةالسياسةومقارباتاالجتماعيالتماسك

العمليات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ويجمع بين العنف واالضطراب.

إلىاالفتقاربسببالالتحدياتمنمزيًدايواجهالمنطقةفيمستدامسالملتحقيقالسعيأنغير
تجارةتفّضلواإلقليميةالدوليةالفاعلةالجهاتأنالواضحمنألنهبلفحسب،السياسيةاإلرادة

علىواعتمادهمللناسالمتزايدةاإلنسانيةاالحتياجاتتلبيةعلىالخاصالقطاعوأرباحاألسلحة
ضوءفيالتنمويينوالدعمللمساعداتماسةحاجةهناكذلك،علىعالوةاإلنسانية.المساعدة

عام،بشكلالعالميالجنوبفيالتنميةتمويلعمليةتعزيزوجبوهنا،واإلقليمية.الوطنيةالظروف
تراكمدونللتمويل،ومنصفةعادلةبديلةحلوًلاتقترحبطريقةالعربية،المنطقةفيذلكفيبما

مستويات غير مستدامة من الديون.

المساءلةزيادةمعتشاركيةأكثرقرارصنععمليةإلىحاجةهناكأعاله،والتحدياتالحقائقعلىوبناء
وطنًيا.المملوكةالشاملةالمستدامةالتنميةوخططسياساتالعتمادالمدنيالمجتمعوإشراك

األكثرواألشخاصالبيئةيراعيعدًالأكثراقتصادينموذجنحواالنتقالإلىيؤديأنيمكنبدورهوهذا
التنميةأهدافتحقيقفرصوزيادةواالقتصادياالجتماعيالوضعتحسينوبالتاليضعفًا،

المستدامة و/أو التقدم بها.
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أهداف المنتدى

المجتمعمنصةوتشكيللتنظيم2018عامفياجتمعتقداإلقليميةالشبكاتمنمجموعةكانت
المرأةومركزللتنمية،العربيةالحكوميةغيرالمنظماتشبكةوضمتالمستدامة،للتنميةالمدني
الدوليوالتحالفلإلعاقة،العربيوالمنتدىالعمال،لنقاباتالعربيواالتحادواألبحاث،للتدريبالعربية
ومنذالدولية.الشفافيةلمنظمةالعربيةوالفروعالديمقراطية،لالنتخاباتالعربيةوالشبكةللموئل،

لمناقشةالمستدامةللتنميةالعربيالمنتدىقبلسنويةاجتماعاتالمنصةنظمتالحين،ذلك
معمشتركةملموسةبتوصياتوالخروجالعربيةالمنطقةفيالرئيسيةالتنميةوأولوياتتحديات
منظماتمنكمشاركةالمستوىالرفيعالسياسيالمستوىإلىالمنتدىبتقاريرومرفقةاإلسكوا

المجتمع المدني العربية.

ممثليالعامهذااإلقليميالمنتدىسيجمعالمطروحة،الرئيسيةوالقضاياالسياقيةالتحدياتومع
2023آذار/مارس13و12بينيومينلمدةتفاعليةمناقشةفيالعربيةالمنطقةمنالمدنيالمجتمع

في بيروت، لبنان، وذلك بهدف:

فيالمحرزالتقدمحولوالخبراتاآلراءلتبادلالمنطقةفيالمدنيللمجتمعمساحةتوفير●
.2030أجندة

وضع توصيات واضحة تعالج األسباب الجذرية للتراجع.●
ذلكفيبماالمدني،المجتمعمجموعاتقبلمنالوطنيةالخبراتلتبادلمساحةخلق●

ممثلي الفئات الضعيفة.

تركيًزامنهاواحدةكلتتناول،نقاشيةحلقاتسبعيومينيستمرالذيالحدثسيستضيف
والشراكات)والكوكبوالسالمواالزدهار(الناسالخمسوعناصرها2030ألجندةمعيًناموضوعًيا

محددةتوصياتإلىللتوصليومكلالعملمجموعةجلساتفيالحضورسيشاركالثقافي.والبعد
والترابط،2030أعمالجدولرصدفيوالمشاركةالعمليةوهي:مناقشتهاتمتالتياألولوياتحول
،2030أجندةوتنفيذالهيكلية،االقتصاديةوالمشكالتاالجتماعي،والتماسكوالتنمية،السالمبين

والتمويل من أجل التنمية، واالقتصادات المتنوعة والتصنيع والتوظيف، وتمويل المناخ.
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الجلسةرابطاألولاليوم

المتحدثون/اتالتسجيل09:00-9:30

تهيئة المشهد: القضايا الجيوسياسية09:30-10:30
والسياق اإلقليمي

أزمة،COP27(العالميةالقضاياتداعياتهيما●
أوكرانيا، الصراع السوري، التعافي بعد كوفيد)

على مسارات السياسات اإلقليمية؟
●  ما هي التطلعات السياسية للتغيير التحولي

أن2030ألجندةيمكنهلالمنطقة؟في
تستجيب لها؟

●  هل المشاركة السياسية من عوامل تمكين
للتغييرات التحولية في المنطقة؟ ما هي الجهات

الفاعلة التي لديها إمكانية الوصول إلى الموارد
وصنع السياسات؟

جيهان أبو زيد، خبيرة في النوع
االجتماعي وحقوق اإلنسان، مصر

أديب نعمة، شبكة المنظمات العربية
غير الحكومية للتنمية، لبنان

مدني عباس مدني، نداء التنمية
السوداني، السودان

هند بن عمار، االتحاد العربي للنقابات،
الجزائر

2030اجندةرصدعمليةفيالمشاركة10:30-11:30
● باالستناد إلى جهود تنفيذ أهداف التنمية

المستدامة على المستوى اإلقليمي والدروس
المستفادة من التقارير الوطنية الطوعية، ما هي

اإلجراءات المطلوبة بشدة؟
● بالنظر إلى التقارير الوطنية الطوعية

والعمليات الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطة عام
دوربشأنالمستفادةالدروسهيما،2030

مختلف الجهات الفاعلة؟
● على مستوى الحوكمة والشفافية

والمساءلة، ما هي الدروس المستفادة من
هيما؟2030عامخطةتنفيذمناألولالنصف

التوصيات المقبلة؟

عرض ممارسات فضلى لعمل منظمات
المجتمع المدني (اقتراح حالة األردن التي تربط
المناصرة الوطنية وبناء التحالفات في المنتدى

السياسي الرفيع المستوى)

فيان علي، العراق

منسق شبكة حقوقجوزيف شكال،
األرض والسكن في التحالف الدولي

للموئل

كندة حتر، الشفافية الدولية

بشار عوض، مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية والمعلوماتية، األردن

استراحة قهوة11:30-12:00
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توضيح العالقة بين السالم والتنمية12:00-13:30
ما هي اآلثار قصيرة وطويلة المدى لحرب●

أوكرانيا على األمن الغذائي في
المنطقة؟

ما هي التحديات الرئيسية لتحقيق أجندة●
فيالمستدامةالتنميةوأهداف2030

البيئات المتأثرة بالصراعات في
المنطقة؟ هل يمكن أن تكون

المساعدة اإلنمائية الرسمية أداة؟
ما هي تداعيات الزلزال في سوريا؟ ما هي●

إخفاقات الدعم اإلنساني؟

غيداء الرشيدي، مركز صنعاء
للدراسات االستراتيجية، اليمن

صقر النور، مصر

وليد العلي، اليمن

لمركز السوري لبحوثاربيع نصر،
onlineسورياالسياسات،

استراحة غداء13:30-14:30

تعزيز التماسك االجتماعي وعدم ترك أحد14:30-16:00
خلف الركب

ماذا نشهد فيما يتعلق باإلصالح●
الشامل وصنع السياسات في المنطقة

وعدم المساواة بين الجنسين؟
ما هي االنعكاسات على نهج بناء القدرة●

على الصمود وسياسات التعافي بعد
COVID؟

ما هي اهتمامات الشباب الرئيسية فيما●
يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة؟ ما

هي أولوياتهم الرئيسية ومطالبهم
الرئيسية فيما يتعلق بالمسؤوليات بين

األجيال؟
عرض أفضل ممارسات منظمات المجتمع

المدني

جمانة مرعي، المعهد العربي لحقوق
االنسان، لبنان

أحمد بالرقية، المغرب

صبرية الفريخة- الجمعية التونسية
للنساء الديمقراطيات، تونس

تمارة الطيبي، فلسطين

االولاليومعملمجموعات16:00-17:00
معمجموعات4إلىالمجموعةتقسيمسيتم

مواضيع مختارة وعلى أساس تخصص
المشاركين. سيتم إعطاء كل مجموعة مجموعة

من األسئلة للمناقشات المركزة (عينة من
األسئلة - ليست شاملة)

5



المنتدى اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية
لبنانبيروت،-2023آذار/مارس12-13

●  كيف أثر السياق العالمي واإلقليمي على تنفيذ
التنفيذ؟مناألولالنصففي2030اجندة

●  ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من
مراجعة السياسات في النصف الثاني؟

●  ما هي القضايا التي تتطلب اهتماما نقديا؟
(توجيه المواضيع من المناقشات أعاله)

●  كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم
بشكل أفضل في تحقيق التنمية البشرية

المستدامة في المرحلة القادمة؟
●  كيف هي عملية الرصد والشراكات من أجل

التوصياتهيما؟2030أعمالجدولتحقيق
المشتركة للمضي قدًما؟

المتحدثون/اترابط الجلسةاليوم الثاني

التنميةتعيقالتيالهيكليةالقضايا09:00-11:00
االقتصادية

كيف يمكن للمنطقة أن تتحول من●
نموذج اقتصادي ريعي إلى تكامل

إقليمي؟
كيف يمكننا معالجة عدم المساواة في●

ضوء اتجاهات اإلنفاق المالي في
المنطقة؟ ماذا تظهر لنا أمثلة الدول؟

إلى أي مدى تبعد المنطقة عن العدالة●
االجتماعية النظر إلى النظم الصحية؟ ما

هي الدروس المستفادة في مرحلة
؟COVIDبعدالتعافي

هل يمكن أن تكون التجارة اإللكترونية●
أداة للتعافي في المنطقة؟ ما هي

االهتمامات الرئيسية في هذا الصدد؟

زهرة بزي، شبكة المنظمات العربية
غير الحكومية للتنمية، لبنان

وائل جمال، المبادرة المصرية للحقوق
الفردية، مصر

IT for change - online

مي صالح، مؤسسة المرأة الجديدة،
مصر

استراحة قهوة11:00-11:30
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التنميةأجلمنوالتمويلالتنفيذوسائل11:30-13:00

أين المنطقة من المديونية؟ كيف يؤثر●
النظام المالي على هذا الوضع؟ ما هي

التوصيات الرئيسية؟
كيف يمكننا إنشاء مسارات محلية●

للتأثير بشأن الديون؟ ما هو الدور الذي
يمكن أن يلعبه المجتمع المدني؟

كيف تؤثر اإلصالحات التي تروج لها●
المؤسسات المالية الدولية على تحقيق

التنمية المستدامة؟
انعكاسات البلد●

محمد العجاتي، منتدى البدائل، مصر
)Online(الثاثالعالمشبكةين،تشن

سلمى حسين،
Friedrich-Ebert-Stiftung

عمر غنام ، منصة العدالة االجتماعية،
مصر

استراحة غداء13.00-14:00

التنميةقلبفيوالكوكبالناسوضع14.00-15:30
المستدامة

ما هو وضع تمويل المناخ في المنطقة؟●
ما هو الدور الذي تلعبه بنوك التنمية في●

هذا الصدد؟
ما هي االهتمامات الرئيسية بشأن●

الوصول إلى تمويل المناخ؟
ما هي االهتمامات الرئيسية فيما يتعلق●

بالطاقة المستدامة والخضراء
والنظيفة في المنطقة والمياه

المدنيالمجتمعمنظماتممارساتأفضل

حبيب معلوف، خبير في القضايا البيئية،
لبنان

عبد المولى اسماعيل، مصر

هال مراد، االردن

استراحة قهوة15:30-15:45

مجموعات4إلىالمجموعةتقسيمسيتم15:45-16:45
منمجموعةإعطاؤهاوسيتممحددةبمواضيع

المركزةللمناقشاتاألسئلة
●  كيف أثر السياق العالمي واإلقليمي على تنفيذ

التنفيذ؟مناألولالنصففي2030اجندة
●  ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من

مراجعة السياسات في النصف الثاني؟
●  ما هي القضايا التي ال تزال محل اهتمام بالغ؟
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●  كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم
بشكل أفضل في تحقيق التنمية المستدامة في

المرحلة القادمة؟
●  كيف هي عملية الرصد والشراكات من أجل

هيما؟2030اجندةأعمالجدولتحقيق
التوصيات المشتركة للمضي قدًما؟

سيتمالتيالنتائجاإلغالقجلسةستتضمن16:45-17:00
الوثيقة+العملمجموعاتمنكلمنتقديمها
الختامية
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