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 19-أثر كوفيدفي المنطقة العربية:  2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 
 لبرلماناتادور على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و

 2020تشرين الثاني/نوفمبر   26، افتراضيةندوة 

 المقترح  جدول األعمال

 الجلسات توقيت بيروت

 التسجيل ودخول المنصة  10:00 – 09:45

 كلمات ترحيبية 10:15 – 10:00

 (دقائق 3روال دشتي، األمينة التنفيذية لإلسكوا )السيدة  ▪

 (دقائق 3) تحاد البرلماني الدوليلالاألمين العام ، مارتن تشنغونغالسيد  ▪

 (دقائق 3) اإلنمائيخالد عبد الشافي، مدير المركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة السيد  ▪

رامي أحمد، المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة ومستشار الرئيس، مجموعة البنك السيد  ▪
 (دقائق 3) اإلسالمي للتنمية

 
 جلسة تمهيدية  –الجلسة األولى  10:40 – 10:15

 
لتنمية العربي ل تقريرلبعض النتائج الرئيسية لات عبر عرض شاقنتمهيد الطريق للإلى هذه الجلسة  تهدف

والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة باإلضافة إلى التحديات  2020لعام المستدامة 
، مع تسليط الضوء على  اتللبرلمانات في االستجابة لألزمالمتوقع  لدورا كما ستبحث الجلسة فيالرئيسية. 

 اق أزمة فيروس كورونا.بعض التجارب اإلقليمية والعالمية في سي
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالحوكمة،  في مستشارم، ريّ ك: السيد حسن ميسر الجلسة
 

 :العروض

 (دقائق 5) 2020أبرز نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام  ▪
 السيدة ميساء يوسف، المؤلفة الرئيسية للتقرير، اإلسكوا

 (دقائق 5في االستجابة لألزمات ) دور البرلمانات ▪
 السيدة سارة سلمان، مستشارة في شؤون السكان، اإلسكوا

 (دقائق 5النتائج اإلقليمية والدولية للمسح حول استجابة البرلمانات لألزمات ) ▪
 تحاد البرلماني الدولي مركز اإلبداع في البرلمانات، االالسيد أفيناش بيخا، مسؤول المشاريع، 

 
 مناقشة عامة  
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 الجلسات توقيت بيروت

نقاش مفتوح مع البرلمانيين من المنطقة العربية حول وسائل تعزيز دور البرلمان في  –الجلسة الثانية  11:30 – 10:40
 االستجابة لألزمات

 
حول دور البرلمانات العربية في من المنطقة العربية مع البرلمانيين منصة للنقاش المفتوح توفر هذه الجلسة 
 . ات وسبل تعزيز هذا الدوراالستجابة لألزم

 
 (دقيقة 45: )النقاش لتوجيهأسئلة إرشادية 

 ؟ 19-كوفيد في االستجابة ألزمةالبرلمانيون التحديات التي واجهها هي ا م -
 ما هي اإلصالحات المطلوبة للتغلب على هذه التحديات؟  -
 

 اإلسكواقليمي في شؤون الحوكمة، : السيد كرم كرم، مستشار إميّسر الجلسة
 

 استراحة  11:35 – 11:30

نقاش مفتوح مع البرلمانيين من المنطقة العربية حول دور البرلمان في تحقيق أهداف   –الجلسة الثالثة  12:20 – 11:35
 19-التنمية المستدامة بالرغم من جائحة كوفيد

 
 (دقيقة 45ش: )االنق لتوجيهأسئلة إرشادية 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في   موالفرص للعمل البرلماني في بلدك ا  األكثر إلحاحما هي األولويات  -
زيادة عمل نحو أنظمة الحماية االجتماعية، والكإعادة النظر في )؟ 19-أزمة كوفيد سياق التعافي من

 الصحي، وما إلى ذلك( المخصصة للقطاع الميزانيات 
 ما هي التغييرات الالزمة لتعزيز دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق األزمة؟  -
 لبرلمانات المساعدة في تحويل األزمة إلى فرصة لتحقيق التنمية المستدامة؟ ا تستطيعكيف  -
 

ومستشار الرئيس، مجموعة  رامي أحمد، المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة : السيد ميّسر الجلسة
 البنك اإلسالمي للتنمية

 
  يةجلسة الختامال 12:30 – 12:20

 
 خطوات مستقبلية ومالحظات ختامية.

 
 السيدة ميساء يوسف، اإلسكوا: ميّسرة الجلسة

 

 


