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 للتنمية املستدامة 0202حول أجندة  متعدد ألاطراف حوار وطنية جلس

 ملجتمع املدني باملغربا أسئلة وانتظارات

  15H30على الساعة  0202 يوليو 07
 

 

 البرنامج 
 

 االفتتاحية:الجلسة 
 لتنمية المستدامةفي مجال االسياق الدولي  

 رئيس الفضاء الجمعوي: سعد بنكيران .تسيير ذال 
03:51    16:20   شبكة المنظمات العربية غير  عن ذ. أديب نعمة في السياق الدولي واإلقليمي: 0030مالحظات حول االجندة

 .الحكومية
 
 الفضاء  . عبد الحكيم الشافعيذ المدني:في السياق المغربي: أسئلة حول انتظارات ومهام المجتمع  0030جندة أ

 الجمعوي،
 
  :قسم  دالل عفا ذة :بالمغربالوطني لتفعيل أهداف التنمية المستدامة  اإلطاراالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

 الطاقة والمعادن والبيئةوزارة  البيئة

 الجلسة األولى: 
 ؟بالمغرب 0030الرفاه االقتصادي والعدالة االجتماعية: ماهي أدوار الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين داخل أجندة 

 الجمعوي الفضاء عبد الحكيم الشافعي: :التسيير
عبد المجيد العموري  ذ موازناتية إلدماج اهداف التنمية المستدامة بالمغرب: مصادر واكراهات التمويل:المقاربة ال  16:40  16:20

 النقابي نالكونفدرالي للتكويبوعزة عضو المكتب التنفيذي والسكرتير 
 

حركة  ةجمعي الدحمانياحمد  ذ :ومعالم الضعفقراءة في التقدم المحرز عناصر القوة  للنوع:الميزانية المستجيبة 
 من أجل ميزانية مستجيبة للنوع االجتماعي العمل ومجموعة بدائل مواطنة

 :الثانيةالجلسة 
 المقاربة الحقوقية في أهداف التنمية المستدامة بالمغرب

 الفضاء الجمعوي سفيانيالتسيير ّذة، لطيفة ال

16:40- 18:00 
 

 

   لة االكراهات، التحديات واالنتظارات:: الحصي0030تتبع وتفعيل التزامات المغرب الخاصة بأجندة  
  المغربية؟ ة: ما موقع البعد الحقوقي في االستراتيجي0030بلورة تتبع ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  

 
 ،المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان مصطفى الزنايدي ذ
 ،حقوق األشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي شبكة بلغود علي ذ

الجمعية المغربية  عبد العزيز المسعودي ذ ام وطني للمعلومات ألية خطة ألهداف التنمية المستدامة بالمغرب:أي نظ
 لمحاربة الرشوة )ترانسبرانسي المغرب(

 عرضانية النوع االجتماعي والمساواة في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 بوزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة مديرة مديرية المرأة بركان:فاطمة  ذة 
 ذة: التقاطعات بين الهدف الخامس ومنهاج عمل بيجين التقارير الموازية ودورها في تتبع وتقييم تفعيل أهداف التنمية المستدامة 
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 نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب : عاطفة تيمجردين
  أسماء  ذة ومن خالل التربية والتعليم: للتنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين في 4النوع االجتماعي والهدف

 جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، ،رئيسة المهدي
  جمعية تطلعات نسائيةرئيسة  حياة النديشيذة. 

18:30 - 11:00 

 

 : ما هو النموذج المغربي؟0030العدالة المناخية في صلب االجندة 
  الطاقة والمعادن وزارة  مديرية تغير المناخ عميميطه  ذ :محليةمحاربة التغير المناخي، ورش وطني من أجل مرونة

 والبيئة
 المنسق الوطني لإلتالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة كسيري:عبد الرحيم  ذ 

 : الثالثةالجلسة 
 دور المجتمع المدني في تتبع مسار أهداف التنمية المستدامة بالمغرب

  جمعويالفضاء ال:ذ عثمان مخونالتسيير:  
19 :30- 18 :30 

 

  بين مخاطر االنعكاسات السلبية المجتمعية والفرص المتاحة لبلورة نموذج تنموي جديد  11الحالة الوبائية كوفيد
 الفضاء الجمعوي  مالئم ومستدام:

  ؟0030المجتمع المدني كفاعل في التنمية: أي دور في تفعيل وتتبع وتقييم اجندة التنمية المستدامة 
 وتوصيات نقاش

19h30-20:00 :الجمعوي الفضاء عبد الحكيم الشافعي: .ذ خالصات 
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