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  2030حول خطة التنمیة المستدامة لعام  المنتدى البرلماني

 دور البرلمان في إعادة البناء بشكل أفضل للجمیع 
 

 2021كانون األول/دیسمبر 14-13، افتراضیةندوة 
 

 جدول األعمال 
 

 2021كانون األول/دیسمبر  13األثنین الیوم األول: 
 

 الجلسات  توقیت بیروت 
 .المنصة  إلى دخولال التسجیل و 10:00  – 09:45

 كلمات ترحیبیة  10:15  – 10:00
  دقائق  3روال دشتي، األمینة التنفیذیة لإلسكوا (السیدة ( 
  دقائق 3(  تحاد البرلماني الدوليلالاألمین العام  ،  مارتن تشنغونغالسید ( 
  المستدامة ومستشار الرئیس، مجموعة رامي أحمد، المبعوث الخاص ألھداف التنمیة  السید

 ) دقائق  3( (یؤكد الحقاً) البنك اإلسالمي للتنمیة
 جلسة تمھیدیة –الجلسة األولى  10:45  – 10:15

 
على التقدم نحو    19-كوفیدلمحة عامة عن تأثیر جائحة    توفیرستمھد ھذه الجلسة للمنتدى من خالل  

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. كما ستقدم بعض المالحظات األولیة حول استجابة البرلمانات العربیة
 . إھمال أحد عدم  وتضع االستجابة في سیاق تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وضمان  19-كوفید ألزمة

 
 : العروض

 
  7( على التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة  19-كوفیدتأثیر جائحة  

 دقائق) 
 السیدة ھانیا صبیدین دیماسي، اإلسكوا 

 
  دقائق 7( : االتجاھات والنتائج األولیة19-لجائحة كوفیداستجابة البرلمانات العربیة ( 

 السیدة سارة سلمان، اإلسكوا  
 
 دقیقة)  15(  أسئلة وأجوبة: مناقشة عامة 
 

وتنسیق أھداف التنمیة  2030الفریق المعني بخطة عام : السیدة میساء یوسف،  میسر الجلسة
 ، اإلسكوا المستدامة
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 الجلسات  توقیت بیروت 

 القوانین   في سنتمثیل وال  في : دور البرلمانات19-كوفیداالستجابة ألزمة  – الثانیة الجلسة  11:50  – 10:45
 

السلطات   تعزیز  یتم  األزمات،  أوقات  غیر رسمي في  أو  بشكل رسمي  التنفیذیة  للسلطة  التشریعیة 
الفوري لإلجراءات الضروریة، ولھذا یطلق على األزمات اسم   لضمان االستجابة السریعة والتنفیذ 

ً   "الساعة التنفیذیة". ومع ذلك، ال تزال البرلمانات تلعب دوراً  إما    اتفي سن القوانین خالل األزم  مھما
قوانین تمثل    مقترحات  یع القوانین المقدمة من قبل السلطة التنفیذیة أو تقدیم  من خالل التدقیق في مشار

 .مخاوف ناخبیھم 

 لجائحةھذه الجلسة مدى قدرة البرلمانات العربیة على المساھمة في استجابة شاملة ومستدامة  تناقش
و 19-كوفید التمثیلیة  وظائفھا  سیتبادل  التشریعیةمن خالل  في.  خبراتھم  ضمان   كیفیة  البرلمانیون 

. كما سیناقشون دورھم  منھم ، وخاصة األكثر ضعفاً  ناخبیھمسیاسات تمثل اھتمامات وأولویات  اعتماد  
صنع   عملیة  ضمان  الفئات    سیاساتفي  مستوى  على  الوعي  زیادة  في  والمساھمة  شموالً  أكثر 

-كوفید مساھمة استجابة البرلمانات ألزمة  المستھدفة. ستوفر الجلسة فرصة للتفكیر الجماعي في كیفیة
 .في التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 19

 .تبادل الممارسات والخبرات البرلمانیة : عامةمناقشة 
 

 ) دقیقة 45( :أسئلة توجیھیة
؟ كیف عالجت 19-كوفیدلجائحة ستجابة لالالقوانین التي قدمتھا البرلمانات   مقترحات ما ھي •

 القوانین أھداف التنمیة المستدامة وھل استھدفت الفئات األكثر ضعفاً؟ھذه 
تدقق في مشاریع القوانین المقدمة من السلطة التنفیذیة؟ ما ھي ن أالبرلمانات    استطاعتھل  •

 التحدیات؟
 األخضر؟للتعافي  19-كوفیداالستجابات الوطنیة لدعم  ان تضمنالبرلمانات    استطاعتھل  •
المقیدة  جراءات  اإلكیف عمل البرلمانیون لضمان مشاركة المواطنین على الرغم من  •
 حركة؟لل
 ھل نجح النواب في عكس أولویات ناخبیھم في السیاسات المعتمدة؟ •
إلى أي مدى تمكن البرلمانیون من مقابلة و/ أو استشارة المواطنین، بما في ذلك الفئات   •

والشباب)  ،والنساء ،واألقلیات  ،في المجتمع (مثل الفقراءأو المھمشة أو الضعیفة  الغیر ممثلة
 لضمان مراعاة احتیاجاتھم؟

 
ً میّسر الجلسة  : یحدد الحقا

 استراحة  12:00  – 11:50
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 الجلسات  توقیت بیروت 

 والرقابة الموازنة العامة  في : دور البرلمانات19-كوفیداالستجابة ألزمة  – الثالثةالجلسة  13:00  – 12:00
 

بالغ األھمیة لضمان أن سیاسات االستجابة التي تتبناھا   البرلمانات الرقابیة أثناء األزمة أمراً یعد دور 
بكفاءة وال   تُنفذ  البرامج  المحتاجین وأن  التنفیذیة تستھدف  أحدالسلطة  القدر من  تھمل  نفس  . وعلى 

استجابة لألزمة   التمویل واإلنفاق  البرلمان في مراقبة تخصیص  على الرغم من  األھمیة، فإن دور 
 .ضیق الجداول الزمنیة لتمریر المیزانیات وزیادة اإلمكانیات لألموال واإلنفاق من خارج المیزانیة

- كوفید   السلطة التنفیذیة خالل جائحة  مراقبةستركز ھذه الجلسة على تجربة البرلمانات العربیة في  
تحدید بعض الممارسات الواعدة  . ستعمل المناقشة على  وضع وتدقیق الموازنة العامةودورھا في   19

دور  لتعزیز  المستفادة  والدروس  تواجھھا  التي  التحدیات  عن  فضالً  النجاح،  وعوامل  المنطقة  من 
 .ات المحتملة في المستقبلالبرلمان في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة على الرغم من األزم

 . البرلمانیةتبادل الممارسات والخبرات عامة: ة مناقش
 أسئلة توجیھیة: 

- لجائحة كوفیدستجابة خالل االأداء السلطة التنفیذیة  استطاعت البرلمنات ان تراقبھل  •
 السلطة التنفیذیة؟ مراقبة؟ ھل تم أخذ تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في االعتبار عند 19
 مواجھتھا؟ تما ھي بعض العوامل التي دعمت ھذا الدور؟ ما ھي التحدیات التي تم •
المیزانیات وتعدلھا لضمان استثمار التمویل  مشاریع في تدقق نأالبرلمانات    استطاعتھل  •

 لدعم التنمیة المستدامة والشاملة؟ ما ھي بعض التحدیات؟وال والموارد بشكل فعّ 
للمساھمة بفعالیة   دورھا في عملیة الموازنةكیف یمكن للبرلمانات تعزیز دورھا الرقابي و •

 األزمات المحتملة؟في ظل أھداف التنمیة المستدامة في تنفیذ  
 

*  ً ،  للجائحةدقائق حول االستجابة المالیة للحكومات العربیة    5  لمدة   یمكن أن تشمل ھذه الجلسة عرضا
 .مقارنة مع المناطق األخرى

ً   الجلسة: میسر  یحدد الحقا
 

 2021كانون األول/دیسمبر  14الثالثاء  الیوم الثاني: 
 

 الجلسات  توقیت بیروت 
 . المنصة إلى  دخولال 10:00  – 09:45

: دور البرلمانات العربیة في  إھمال أحد عدم  أفضل لضمان  إعادة البناء بشكل  – الرابعةالجلسة  11:30  – 10:00
 حمایة كبار السن 

 ً السكان ضعفا فئات  أكثر  من  السن  كبار  ً   یعتبر  سلبا تأثرت  المخاطر    .بالجائحة  التي  إلى  باإلضافة 
  عزلھممستویات  في  ، عانى كبار السن من زیادة  19-كوفیدنتیجة لتفشي  الصحیة والوفیات المتزایدة  

ً  مما أثر على صحتھم العقلیة والبدنیة، وحد من قدرتھم على تلقي أو الوصول إلى الرعایة بسبب   سلبا
 .  وأضعف أمنھم المالي،  المفروضة على الحركة  قیودال

 المتعلقة   األھدافأولویات وقضایا كبار السن مع أھداف التنمیة المستدامة المختلفة، بما في ذلك    تقاطعو
ن  فإ . وبالتاليالفقر والتغذیة والصحة والتعلیم والعمل والمرأة والمساواة والتنمیة الحضریة والبیاناتب

جھود إعادة    استجابةیتطلب   إھمال أحدحقیق أھداف التنمیة المستدامة وضمان عدم  العودة إلى مسار ت 
 .كبار السن ھتمامات واحتیاجاتالالبناء 
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بناًء على المحاوالت اإلقلیمیة لتعزیز اإلطار التشریعي في ھذا المجال، ستركز ھذه الجلسة على دور 
السن  كبار  احتیاجات وخصوصیات  أوقات األزمات. البرلمان في ضمان مراعاة  بما في ذلك في   ،

برلماناتھموعلیھ المشاركون جھود  سیتبادل  ب  ،  قیامھم  المختلفةأثناء  كبار    وظائفھم  احتیاجات  لتلبیة 
السن. كما تتیح ھذه الجلسة الفرصة لعرض مشروع القانون اإلقلیمي لكبار السن الذي یمكن أن یوجھ  

 جھود البلدان لزیادة حمایة حقوق كبار السن خاصة في أوقات األزمات. 

 عروض:  ال

 . مشروع القانون االسترشادي لكبار السن  -
 جامعة الدول العربیة 

 .بذلتھاحول الجھود التي  بعض الدول عروض  -
 

 . تبادل الممارسات والخبرات البرلمانیة عامة:مناقشة 
 

 :أسئلة توجیھیة
 بوضوح؟ في بلدكم  أولویات كبار السن  تم تحدیدھل  •
 ؟19-، خاصة أثناء أزمة كوفیدإھمال كبار السنكیف ضمنت البرلمانات عدم   •
،  النوع االجتماعيھل تلقى البرلمانیون معلومات أو ناقشوا العوامل المتعددة (مثل  •

 ) التي یمكن أن تجعل كبار السن أكثر ضعفاً؟إلخواألصل، واإلعاقة، 
 المھام أصوات كبار السن في االعتبار في  أخذالتي یمكن تنفیذھا لضمان  المقارباتھي ما  •

 البرلمانیة الرئیسیة؟
 

 سارة سلمان، اإلسكوا السیدة    الجلسة: میسر
 

 استراحة  11:40  – 11:30

 19-لجائحة كوفید  استجابات البرلمانات المؤسسیة  – الخامسةالجلسة  12:40  – 11:40
  

كوفید  لجائحة  نظراً   اً مدمر  اً تأثیر    19-كان  البرلمانات  ذلك  في  بما  المؤسسات  جمیع  لتدابیر    على 
في معظم البلدان، مما شكل عقبات إضافیة أمام تحقیق    المعتمدة اإلغالق ومتطلبات التباعد االجتماعي  

 ً ،  الجائحة   تفشيوشمولیة وعدالة. بعد فترة وجیزة من    التغییر التحویلي نحو مجتمعات أكثر إنصافا
الطرق التقلیدیة للعمل والتواصل لم تعد قابلة للتطبیق، وأصبحت الحاجة إلى  أدركت المؤسسات أن  

إیجاد طرق جدیدة لممارسة األعمال ملحة. واستجابة لذلك، اعتمدت البرلمانات سلسلة من التدابیر  
 .الفعالیةالمبتكرة لتمكین أعضائھا وموظفیھا من أداء مھامھم بأكبر قدر ممكن من 

والبرلمانیین لعرض    في البرلمانات العربیة  وكبار الموظفین   لألمناء العامین  الجلسة منبراً ستوفر ھذه 
،  العمل عن بعدو  ،اإلجراءات اإلداریة التي تم تبنیھا خالل الجائحة، مثل إصالحات النظام الداخلي

التي تمت    التحدیات   للمشاركین لمناقشة  الفرصة   ستتیح ھذه الجلسةوالتصویت اإللكتروني إلخ. كما  
 الدروس المستفادة من العمل البرلماني أثناء األزمة. مواجھتھا و

 
 العروض: 

 .عرض لمركز االبتكار في البرلمان •
 (یؤكد الحقاً)  االتحاد البرلماني الدولي

 
    تبادل الممارسات والخبرات البرلمانیة مناقشة عامة:

 
 : توجیھیةأسئلة  
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 ؟الجائحةما ھي التدابیر التي اعتمدتھا البرلمانات لضمان عملھا أثناء   •
(مثل تشكیل اللجان، وتبني   للجائحةھل اعتمدت البرلمانات آلیات مؤسسیة لالستجابة  •

 )؟إلخ.   ،استراتیجیات برلمانیة
 والمؤسسات األخرى؟ واألعضاء الموظفین تم التواصل معكیف  •
العمل البرلماني ویمكن دمجھا   فعالیةما ھي اإلجراءات الجدیدة التي ثبت أنھا تزید من  •

 والطویل لتحسین أداء البرلمانات العربیة؟بشكل منھجي على المدى المتوسط 
 

ً   میّسر الجلسة:  یحدد الحقا
 خطوات مستقبلیة ومالحظات ختامیة – یةجلسة الختامال 13:00  – 12:40

 .الرسائل الرئیسیة المنبثقة عن المنتدى -

 توصیات لألنشطة المستقبلیة للمنتدى البرلماني.  -

 االتحاد البرلماني الدولي (یحدد الحقاً)  -
 السیدة میساء یوسف، اإلسكوا -

 

 


