
 
  

  

 
 
 

 الجلسة المتخّصصة الثانية
 

 

 :2030ة التنمية المستدامة لعام المجتمع المدني وخطّ 

 للمجتمع المدني في المنطقة العربية منبرنحو 

بيت األمم المتحدة، بيروت  | جنة األولىقاعة اللّ  |17:30-16:00 الساعة | 2018نيسان/أبريل  24الثالثاء   

_______________________________________________________________________ 
 

 : الجلسة ميّسر

شبكة المنظمات العربية  السيدة زهرة بّزي، •

 (ANNDغير الحكومية للتنمية )

 

 

 : ثونالمتحدّ 

 ة األولىاإلقليمي ةالمستشار ،حتر ةالسيدة كند •

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 منظمة الشفافية الدولية
 

مديرة مركز  السيدة إعتدال مجبري، •

اإلعالم، مركز المرأة العربية للتدريب 

 (CAWTAR) والبحوث
 

األمين التنفيذي،  السيد مصطفى التليلي، •

 (ATUCاإلتحاد العربي للنقابات )
 

المنسق العام، الشبكة  السيد عماد عدلي، •

 (RAEDالعربية للبيئة والتنمية )

 

رئيسة المنتدى العربي  ،السيدة سيلفانا اللقيس •

 (AFRPDلحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )
 

 

 

 

 :معلومات أساسية

إقليمي للمجتمع  بربادر عدد من شبكات ومنظمات المجتمع المدني مؤخراً إلى إنشاء من

إلى  برهدف المني. و2030التنمية المستدامة لعام  المدني في المنطقة العربية للعمل على خطة

في متابعة ورصد تنفيذ خطة عام  بشكل متضامنتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني 

 في المنطقة العربية. 2030

في بيروت بالشراكة  2018بريل نيسان/أ 23و 22في االجتماع األول لهذا المنبر  قدع  قد و

منظمة من جميع أنحاء المنطقة العربية  60قرابة  عنمع اإلسكوا. وشارك فيه ممثلون 

ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا اإلنمائية. وفي ختام االجتماع اعتمد المشاركون وثيقة 

 لمضي قدماً.في سبيل ا برختامية حددوا فيها الرسائل الرئيسية واألهداف األساسية للمن

أصحاب وإذ يدعو المنتدى العربي للتنمية المستدامة إلى بناء الشراكات وإشراك مختلف 

فرصة فريدة لعرض ومناقشة النتائج الرئيسية لالجتماع  2018، يتيح في عام المصلحة

 لمنظمات المجتمع المدني. التحضيري

 

 :هدف الجلسة

تهدف الجلسة الخاصة إلى تشجيع الحوار بين مختلف الجهات المعنية وتبادل المعارف بين 

ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وهي فرصة للدعوة والتواصل والتوعية من 

أجل تمكين منظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المشاِركة في المنتدى العربي للتنمية 

 منظمات المجتمع المدني، وأهدافه ورسائله الرئيسية. منبرف إلى المستدامة من التعرّ 

 

 مواضيع النقاش:

لمنظمات  التحضيريلالجتماع يناقش المشاركون في الجلسة الخاصة الوثيقة الختامية 

 2018المجتمع المدني، ويتطرقون إلى مواضيع المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 .2030رى للمنطقة في ضوء خطة عام واألولويات اإلنمائية األخ

 
 
 
 

 

 


