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مركز دراسات النوع االجتماعى  -الجندر

على شرف 8اليوم العالمى للمرأة  -مارس 2018
منتدى النوع االجتماعى رقم2-
المساواة النوعية وأجندة 2030

محور البيئة
المقدمة -:
اقام مركز الجندر للبحوث والدرسات منتدي النوع االجتماعي رقم ( )2في يوم  29مارس  2018وهو لقاء
تشاورياالول في محور البيئة حيث تمت دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة
باالضافة الى " لجنة المساواة النوعية " الخاصة بأهداف التنمية المستدامة من منظمات المجتمع المدني وكان
عدد الحضور  10مشاركين ()5اناث و( )5زكور  ,حيث هدف هذا اللقاء الي توحيد رؤية المجتمع المدني فيما
يتعلق بمحور البيئة في اهداف التنمية المستدامة  2030والتقرير االختياري للمنظمات المجتمع المدني المزعم
رفعه في يوليو تزامنا مع االجتماع رفيع المستوي لالمم المتحدة المقرر فيه رفع تقرير حكومة السودان عن
محور البيئة .
قدمت الميسرة أ/نعمات كوكو محمد – مركز الجندر ورقة عن اهداف التنمية المستدامة تحدثت فيها عن
الخلفية التاريخية واوردت فيها ان االهتمام الدولى باألجندة التنموية بدا منذ عام  2000م بأعالن االهداف
اإلنمائية لأللفية او ما يعرف بال  MDGsومن ثم توالى االهتمام منذ عام 2010م عندما طلبت الجمعية العامة
من االمين العام الألمم المتحدة التفكير فى مواصلة األمم المتحدة لدورها فى مجال التنمية بعد إنقضاء األجل
المحدد لالهداف االنمائية لاللفية بنهاية العام 2015م.من خالل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة فى يونيو
من العام  2012جدد قادة العالم إلتزامهم بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة فى أبعادها الثالثة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية للبشرية من خالل التحدى األكبر وهو القضاء على
الفقر والجوع وشكلت اإلنتقال من اإلطار التنموى الخاص بأهداف االلفية للتنمية الى اهداف التنمية المستدامة
وذكرت ان من أهم مخرجات مؤتمر التنمية المستدامة فى سبتمبر  2015م تطويرمجموعة من أهداف التنمية
لما بعد  2015تبنى على األهداف اإلنمائية لأللفية على ان تكون واضحة األهداف ،محددة ،طموحة ،محفزة،
يمكن تطبيقها ،وعالمية فى طبيعتها ،تراعى الحقائق على األرض ومستوى التنمية فى كل الدول وتحترم
األولويات الوطنية ومسؤولية كل بلد فى هذا الصدد وسميت أجندة التنمية لعام  2030م واستعرضت للمشاركين
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ال  17هدف وغاياتهم  ,ثم بعد ذلك تناولت محور البيئة وتقاطعاته في كل اهداف التنمية المستدامة حيث تم
التركيز علي االهداف التالية -:
الهدف رقم ( ) 6ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
الهدف رقم ( )11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف رقم ( ) 12كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف رقم (  ) 13أتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره
الهدف رقم ( ) 15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مس تدام ،وإدارة
الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع
البيولوجي
الهدف رقم ( )17تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
وطالبت الحضور بضرورة مناقشة هذه االهداف مع االرتباطها الوثيق بقضايا المرأة وتحقيق المساواة النوعية
ومحور البيئة .
بعد ذلك قدمت الميسرة المتحدثة د/مي الطيب االسيد خبيرة النوع االجتماعى  -برنامج االمم المتحدة
للبيئة والتي ذكرت انه البد من تشبيك كل االهداف مع بعضها الن البيئة تتداخل في جميع االهداف االقتصادية
واالجتماعية كما ان البيئة مترابطة مع جميع اهداف  2030م وان اثر التغير المناخي واضح في تغيير انماط
االنتاج واالستهالك  .واكدت علي ضرورة ان يكون هنالك تقرير لمنظمات المجتمع المدني ( position
 )paperكما اشارت الى انه البد للحكومة السودانية من تحديد اولوياتها بصورة واضحة فيما يختص بالبيئة
والبد من تحديد ماهو مهم لنا كدولة والعمل عليه كما يجب ان يكون تقرير حكومة السودان واضح ومختصر
وذكيا وتوضيح االنشطة التي نعمل من اجلها واستغالل الفرص المتاحة من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ هذة
االنشطة وتوضيح نقاط الضعف للحصول علي المساعدات  ,كما البد للتقرير ان يوضح البعد النوعي –
الجندرى للبيئة وتم االشارة الن هنالك العديد من المشاكل متعلقة بالمعلومات واالحصايئات البد من توضيحها
وبعد ذلك تم توضح اهمية المجتمع المدني وتحديد دوره كما البد من كتابة ورقة متخصصة في البيئة تتزامن
مع تقرير حكومة السودان كما يجب علي منظمات المجتمع المدني التشاور مع المؤسسات الحكومية وفي
ختام مداخلتها تحدثت عن اهمية التمويل وبناء القدرات والتدريب لسد الفجوات كما اكدت علي اهمية االهتمام
بالبعد النوعي  -الجندر ومحور الشباب .
بعد ذلك تحدثت أ /ميادة صديق امبدة  -االمم المتحدة  -برنامج البيئة في مداخلة لها عن العدالة البيئة
ومالها من اهمية خاصة في البلدان النامية كما اكدت علي ضرورة تحديد اولويات السودان في تغيرات المناخ
واكدت انه االبد من استصحاب الظروف الحالية والمستجدات علي المجتمعات وربطها بالبيئة والجندر
واشارت الي اهمية االستقرار االمني والمحافظة علي البيئة والي ضرورة ربط القطاعات الموثرة علي البيئة
ووضع خطة حكومية واضحة في جانب االهتمام بالبيئة
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بعد ذلك قدمت الميسرة االستاذ مدني عباس مدني ليقدم مداخلته عن فعالية التنمية والهدف  17من اجندة
 2030الذي يتحدث عن الشراكة حيث اشار للخلفية التاريخية للفعالية التنمية وكيف انها مرتبطة بالتعاون
الدولي والتمويل بدون شروط للدول النامية وتحديد أولويات التنمية بطريقه ديمقراطية  ,اما عن الهدف 17
فقد ذكر ان المجتمع المدني و القطاع الخاص شريكان اصيالن في عملية التنمية المستدامة مع التركيز علي
الشراكه بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ثم أضاف أن القطاع الخاص في السودان إرتباطه بالحكومة
وكذلك المجتمع المدني وهذا يضعف الدور المستقل للمجتمع المدني
بعد ذلك تحدث عن تراجع التمويل للمجتمع المدني الذى أضعف دوره الرقابي وتسأل عن تمويل القطاع الخاص
مباشرة هل سيكون ذا مردود ؟ واكد ان أجندة المانحيين وعدم مالءمتها مع أولويات المجنمع المدني واانه البد
من خلق مجتمع مدني مستقل ويجب رفع قدراته في المعرفة باهداف  2030والتدريب كما يجب علي
المجتمع المدني االهتمام بتدريب ورفع قدرات متخذى القرارات والمخططين كما اشار الي ان عمل المجتمع
المدني البد ان ينصب في واليات السودان المختلفة .
بعد ذلك ابتدرت الميسرة نقاش مفتوح وكان من اهم ما جاء فيه من المشاركين ضرورة تحديد االولويات
وتداخل البعد البيئي مع قضايا المرأة واحتياجاتها فى سبيل تحقيق المساواة  ,وتم االتفاق علي اهم االولويات
وهي المياه وخدمات الصرف الصحيى وتغيرات المناخ النها تؤثر علي االنتاج والحياة المعيشية كما ان من
اولويات المجتمع المدني تحديد مجال عمل جميع المنظمات العاملة في مجال البيئة واالهداف التنموية االخري
وربطها بالبعد البيئ واكد الحضور علي ان هنالك عوائق بين المجتمع المدني والحكومة والبد من العمل علي
ازالتها وايضا هنالك مشكلة في الحصول علي المعلومات واالحصائيات ومدي مصداقيتها
خرج االجتماع بالتوصيات التالية -:
-1
-2
-3
-4
-5

ال بد من االجتماع المشترك مع الجهات الحكومية بتنسيق  UN—UNEPلما له من اهمية وتقديم
توصيات اللقاء فيما يخص االولويات
عمل شبكة لمنظمات المجتمع المدني للتنسيق فيما بينها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة
وضع خارطة لمنظمات المجتمع المدني توضح مجال عمل كل المنظمات وتحديد الهدف
االهتمام برفع قدرات المجتمع المدني خاصة في مجال كتابة التقارير الدولية
البد من عمل قاعدة بيانات تهتم بتصنيف وتحليل المعلومات وارشفتها لضمان سهول الحصول علي
المعلومات
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صور من اللقاء التشاورى ()2

أ /نعمات كوكو – ميسر اللقاء التشاورى

مجموعة من المشاركين والمشاركات
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