
 

 

 

 
 2030حول خطة التنمیة المستدامة لعام    المنتدى البرلماني 

 دور البرلمان في إعادة البناء بشكل أفضل للجمیع 
 

 2021 كانون األول/دیسمبر  14و  13، افتراضیةندوة 

 توضیحیةمذكرة 
 الخلفیة  -أوالً 

المعقدة    التداعیات  العالمیة أدت  نحو    إثقال إلى    ة المستمر  للجائحة  أھداف  الرحلة  التنمیة  تحقیق  خطة 
لعام   و   2030المستدامة  التحدیات.  من  العالمبالعدید  عدداً   یواجھ  االجتماعیة    الیوم  التحدیات  من  یحصى  ال 

السیاسیة    ة اتخاذ إجراءات فوریة، وتعزیز العملیتتطلب مواجھتھا    الشامل  التعافيواالقتصادیة العالمیة التي تھدد  
 ً من أجل    وتجدیدھا، وإذا حصلت المؤسسات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة على شرعیتھا من الناس وعملت معا

 لألجیال القادمة. ة العام المصلحة
  
ً   تلعب البرلمانات دوراً   رغم من التحدیات،  وبال والتعافي منھا.   19-كوفید  في االستجابة ألزمة   محوریا

بأ البرلمانیون  والتمثیل  اضطلع  والرقابة  التشریع  في  العامةالم   ومراقبة   وإعداد دوارھم  أن    وازنة  من  للتأكد 
الة، ولدیھا الموارد  السیاسات المعتمدة تستجیب ألولویات ناخبیھم، وأن المبادرات التي نفذتھا الحكومات كانت فعّ 

وقدرة    سرعة في االستجابةأظھرت البرلمانات  كما  ھم في أمس الحاجة إلیھا.    من المالیة المطلوبة، وتستھدف  
 .الجائحةھ تعلى تبني ممارسات مبتكرة لضمان استمرار البرلمان في العمل في واقع متغیر فرض

في الدروس المستفادة. كیف یمكن للبرلمان تسریع  ما بعد الجائحة، من المھم التفكیر    ولالنتقال إلى عالم  
عدم   نتأكد من  كیف  واستدامة؟  أكثر شموالً  تنمیة  نحو  التقدم  أحد وتیرة  ذلكإھمال  في  بما  االستجابة    خالل  ، 

ت ناخبیھم في صنع السیاسات بشكل عام وفي االستجابة  ا صوأ  إبراز ؟ كیف یمكن للبرلمانیین  المستقبلیة  ات لألزم
التي یمكن تبنیھا على المدى    عمل البرلمانيخاص؟ ما ھي االبتكارات والطرق الجدیدة لممارسة ال  لألزمات بشكل

ً   ؟ ھذه بعض األسئلة التي تتطلب تفكیراً الطویل ً   صریحا بشرعیة    ھذه الجائحةبین البرلمانات للخروج من    ومشتركا
 . العامة  المصلحةتحقیق ل متجددة ودور أقوى 

 ً  والنطاق الھدف  - ثانیا

 2021الھدف من المنتدى البرلماني لعام  –ألف 

واالستفادة من الممارسات  فرصة مناسبة للحوار اإلقلیمي    2030یوفر المنتدى البرلماني حول خطة عام   
الحلول الممكنة للتحدیات المشتركة.    واقتراح ما كان یمكن القیام بھ بشكل أفضل،  التفكیر بو  الجائحةخالل    الناجعة 

سیتبادل البرلمانیون وكبار الموظفین الخبرات ویعیدون التفكیر في دورھم في دعم الجھود الوطنیة لتحقیق خطة  
 .وأھداف التنمیة المستدامة الخاصة بھا، ال سیما في أوقات األزمات   2030عام 

عد   في ضمان  البرلمانات  دور  على  المنتدى  سیركز  احد م  كما  ھنا.  إھمال  في  ومن  المنتدى  سینظر   ،
 ً في المنطقة    المحاوالت الحالیة لتعزیز األطر التشریعیة لحمایة حقوق كبار السن باعتبارھم من أكثر الفئات ضعفا
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سیناقش المشاركون بالتفصیل كیف  و).  إلخالتي تواجھ تحدیات متداخلة (المخاطر الصحیة، والفقر، واإلقصاء  

كیفیة    كما سیتناولون .  19-كوفید عملت البرلمانات العربیة على حمایة كبار السن وضمان حقوقھم خالل جائحة  
 . لھم  واستجابة  أكثر شموالً ومساھمة ھذه الجھود في ضمان إعادة البناء بشكل أفضل 

المنتدى  سیتم االستفادة منھا في  الرئیسیة التي    وفي الختام، سیقدم المنتدى البرلماني مجموعة من الرسائل 
 . 2022العربي للتنمیة المستدامة لعام 

الدولي واإلسكوا  تنظم   البرلماني  العربي   البرلماني  المنتدى  االتحاد  كانون    14و    13  ي یوماإلقلیمي 
.  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   البنك اإلسالمي للتنمیة وذلك بالتعاون مع    افتراضي،  بشكل 2021األول/دیسمبر

  السنوي  المنتدى البرلماني وبالتحدید   ،ھذا المجالالسابقة في   إلى الجھود  2120وسیستند المنتدى البرلماني لعام 
الندوة اإلقلیمیة  و،  2020و  2019الذي عقد عامي    في المنطقة العربیة   2030حول خطة التنمیة المستدامة لعام  

 . 2017تي عقدت في عام ال 2030 التنمیة المستدامة لعام للبرلمانیین حول خطة 

 مواضیع النقاش  – باء 

 التالیة:  المواضیع خالل المنتدى  النقاش سیتناول 

 .على التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة   19-أ) تأثیر جائحة كوفید 

وازنة العامة  الممن خالل وظائف التشریع والرقابة والتمثیل وإعداد    19-   جائحة كوفید لب) استجابات البرلمانات  
 .األزمة  في ظل تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة  المستفادة لتعزیز دور البرلمانات فيالدروس و، ومراقبتھا

بشكل أفضل، مع  ج) دور البرلمان في ضمان عدم إھمال أحد أثناء االستجابة لألزمات وفي جھود إعادة البناء  
 .التركیز بشكل خاص على كبار السن

 الرغم من قیود التنقل ومتطلبات السالمة. بالبرلمانات المؤسسیة التي مكنتھم من االستمرار في العمل    استجابات د)  

ً ثالث  التفاصیل التنظیمیة واللوجستیة  - ا

 االنعقاد  وتاریخ  المكان -ألف

بشكل افتراضي    2021لعام    المنتدى البرلماني عقد  سیُ ،  19-كوفید جائحة  بسبب  في ضوء القیود المستمرة  
 . ساعات كل یوم  3لمدة ، 2021 دیسمبر /كانون األول 14و   13 وذلك یومي  استخدام منصة زومعبر 

 المعتمدة لغة ال -باء

المنتدى    تجري  الترجمة  و الفرنسیة،  واإلنكلیزیة  والعربیة  اللغة  ب  تھ مناقشا و  لبرلماني اأعمال  ستتوفر 
 . اللغات الثالثة من من وإلى كل  الفوریة 

 المشاركون وإجراءات التسجیل  -جیم

في الدول     العلیا والسفلى   عن المجالس یستھدف المنتدى البرلمانیین من الدول العربیة، بما في ذلك ممثلین  
البرلمانیة  للمجالس  العامین  األمناء  إلى  البرلمانكبار  و  باإلضافة  مباشر    ات موظفي  بشكل  عملھم  یرتبط  الذین 

سیتم إرسال تفاصیل    بالموضوعات التي یتناولھا. كما سیشمل المشاركون خبراء من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة. 
 إلى المشاركین المسجلین.  االتصال بالمنصة المعتمدة للمنتدى 

https://www.unescwa.org/ar/events/arab-region-parliamentary-forum-2030-agenda
https://www.unescwa.org/ar/events/arab-region-parliamentary-forum-2030-agenda
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-2030
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 المراسالت -دال

 إلى:  للمنتدى البرلماني المراسالت المتعلقة بالترتیبات اللوجستیة كافة توجیھ یمكنكم و

 ه صبحیة كبارالسیدة 
 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة   2030الفریق المعني بخطة عام  مساعدة،  

 ) اإلسكوااللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (
 + 961- 1- 978734 ھاتف:

 .  postbox@ipu.org: مع نسخة إلى  un.orgsobhieh.kabbarah@رید إلكتروني: ب

mailto:sobhieh.kabbarah@un.org
mailto:postbox@ipu.org
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