ورشة العمل الوطنية للممارسين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 0202
 02و 02يناير0202
فندق ابيس بالرباط

البرنامج
الساعة
20:22-22:02

الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنامج
اليوم األول السبت  02يناير 0202
استقبال وتسجيل المشاركين والمشاركات
الجلسة االولى :تقديم وافتتاح
 كلمة االفتتاح باسم الفضاء الجمعوي وشبكة المنظمات العربية غيرالحكومية
للتنمية
ممثل عن الفضاء الجمعوي
 المقاربة الحقوقية للمجلس في تفعيل اجندة 0202
محمد الصباراالمين العام :املجلس الوطني لحقوق االنسان
 االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واجندة 0202
المندوبية السامية للتخطيط

00::9-20:22

 تطويرأداء وأدوارالممارسين والحاجة الى دليل مرجعي
االستاذة ميرفت ريشماوي
استراحة شاي

02:09-0::9

الجلسة الثانية :خلفية حول خطة التنمية المستدامة لعام 0202
 خلفية حول مفهوم التنمية المستدامة
 أهداف التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية
00:02 -02:09

 أجندة التنمية المستدامة 0202
األستاذ أديب نعمة
الفضاء الجمعوي
 ،55زنقة ملوية ،الشقة  ،1أكدال ،الرباط
الهاتف / 05 37 77 43 41 :الفاكس05 37 77 41 83:
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نقاش مفتوح
00:02- 00:22

الجلسة الثالثة :آليات المراجعة ألجندة  0202للتنمية التنمية المستدامة اآلليات
االقليمية والدولية
األستاذة ميساء يوسف ،االسكوا
 المسارالوطني الرسمي ألجندة  0202للتنمية المستدامة
وزارة الخارجية والتعاون الدولي :عبد الله بن ملوك (اقتراح)
 دور املجتمع المدني في مراقبة تنفيذ االجندة
األستاذ عثمان مخون
نقاش مفتوح

0::02-00:02
03:02 -0::02

استراحة الغداء
الجلسة الرابعة :نهج حقوق اإلنسان في أجندة التنمية المستدامة 0202
إدارة الجلسة :التنسيقية المغاربية للدفاع عن حقوق االنسان :ذة عائشة سمير
 المقاربة الحقوقية في اجندة  0202للتنمية المستدامة
األستاذة ميرفت رشماوي
 ضمان عدم ترك اي أحد خلفنا
املجلس الوطني لحقوق االنسان :ذة .امال االدريس ي
مناقشة عامة

16 :30-18h30

الجلسة الخامسة :وسائل التنفيذ والشراكة العالمية
ادارة الجلسة
 تمويل أهداف التنمية المستدامة :المسارات واالكراهات :أناس الحسناوي
 تمويل التنمية :المساعدات ،الديون التجارة ،واالستثمار :د .سعيد السعدي
 تعبئة الموارد املحلية :النقاش الدائر دوليا وإقليميا
مناقشة عامة
اليوم الثاني  02يناير0202

00:22-20:22

الجلسة السادسة :السياق الوطني يديرالجلسة :االستاذة ميرفت رشماوي
 التحديات الرئيسية التي تعرقل التنمية في المغرب في ورشتين
 oالحقوق االقتصادية واالجتماعية
 oالحقوق السياسية والمدنية
وتجيب على األسئلة التالية:
 ما هو واقع التنمية وحقوق االنسان في المغرب؟
 ما هي المعوقات االساسية المرتبطة بالسياسات العامة؟
 ما هو دور منظمات املجتمع المدني ،ما هي الفرص المتاحة؟
 كيف يمكن االستفادة من مسار اجندة  0202للتنمية المستدامة؟
الفضاء الجمعوي
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عرض نتائج ورشتي العمل في جلسة عامة
00:02-00:22
00:02-00:02

استراحة شاي
الجلسة السابعة :محاور التركيزفي المراجعة الوطنية الطوعية واليات االستعراض االخرى
تقديم موجزثم فرق عمل حول المواضيع التالية:
 الفقر والالمساواة – أديب نعمة
 العمل الالئق والعمالة والنمو االقتصادي-ذ .كمال الملخ
 العدالة الجندرية-خديجة الرباح
 الحوكمة الجيدة – ميرفت رشماوي
تجيب على االسئلة التالية:
 ما هو واقع المغرب فيما يتعلق بمحور التركيز :التحديات والفرص
 ما هي اآلليات الدولية والوطنية التي يمكن استخدامها للضغط في تحسين هذا
الواقع؟
 وكيف يمكن االستفادة من اجندة  0202للتنمية المستدامة؟
عرض نتائج ورش العمل في جلسة عامة

0::22-00:22

استراحة الغداء

09:02-0::22

الجلسة الثامنة :آليات المتابعة
 تجربة التقرير الطوعي الوطني للمغرب وانخراط املجتمع المدني
 دور الجهات الفاعلة في المسار
 أهمية بناء التحالفات واهمية الربط بالمسارات االخرى المتعلقة بحقوق االنسان:
االستعراض الدوري الشامل
االستاذة ميرفت ريشماوي،
مناقشة عامة

03:22-09:02

جلسة االختتام
املجلس الوطني لحقوق االنسان
الفضاء الجمعوي
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