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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 تقریـر 

 في المنطقة العربیة:  2030 لعام المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة 
 على تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة ودور البرلمانات 19-أثر كوفید

 2020تشرین الثاني/نوفمبر  26افتراضي،   حدث

 موجــز 

مع االتحاد  مت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)، بالشراكة  َّ ظ  َ ن  
المنتدى   األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، رنامجب وبالتعاون مع  ،البرلماني الدولي

على تنفیذ   19-أثر كوفید تحت عنوان  في المنطقة العربیة  2030البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة 
 . 2020تشرین الثاني/نوفمبر    26بشكل حدث افتراضي یوم  ، وذلك  أھداف التنمیة المستدامة ودور البرلمانات 

تقدم سیر العمل في تنفیذ أھداف   علىالبرلمانیین  طالعإلتوفیر منصة  كان الھدف األساسي للمنتدى
ّ     جلسات، اط لع   ثالث    ّ            وتخل لت المنتدى  ر التحویلي في المنطقة.                                         ُّ التنمیة المستدامة، ومجموعة التوصیات للتغی           

ودور البرلمانیین في مواجھة   2020عربي للتنمیة المستدامة لعام أبرز نتائج التقریر ال فیھا المشاركون على
تحقیق  و  حول وسائل تعزیز دور البرلمان في االستجابة لألزمات في نقاش تفاعلي انخرطوا األزمات و

تبادل المعرفة  ل                                  ً . وقد أتاح المنتدى للمشاركین فرصة  19-أھداف التنمیة المستدامة بالرغم من جائحة كوفید 
في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول   أن تسھممكن تي یالتحدیات المشتركة واالستراتیجیات ال بشأن 
 . 2030عام 
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 ة ـ مقدم

كاشفة   ، ألقت بثقلھا على مختلف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیةأزمة صحیة العالم الیوم  دول عاني ت -1
تحدیات  19-جائحة كوفید  فرضت  . وقد واالقتصادات  أوجھ عدم تناسق واختالالت ھیكلیة في المجتمعات عن 

ي  فأثرھا  یتوقع أن یبقى  كما  ،  التقدم المتعثر نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیةعلى  إضافیة  
ن التقریر العربي للتنمیة المستدامة        َّ كما بی  ووفي المرحلة التي سبقت الجائحة،                  ً                   المنطقة ملموسا  لسنوات عدة قادمة. 

بالسرعة المطلوبة، رغم التقدم    في المنطقة العربیة   تحقیق أھداف التنمیة المستدامةلم یكن العمل على  ،  2020لعام  
 .  قبل الجائحة  حتى على بعض الجبھات   ذي أحرزال

  جائحة دة الحتواء ال                                         َ في ضمان استجابة السیاسات والتدابیر المعتم  بأھمیة كبرى یتسم دور البرلمانیین  -2
فالبرلمانیون    . اجات وأولویات ناخبیھم وحمایة الفئات األضعف بینھم االقتصادي واالجتماعي الحتی  ا ومعالجة أثرھ

  ؛ أثناء األزمات وخاصة  مسؤولون عن اإلشراف على عمل الحكومة التنفیذیة والتدقیق في استخدام األموال العامة،  
حقوق                                      ً                                                   فقط لسن القوانین حسب الحاجة، بل أیضا  لضمان التمسك بالقیم الدیمقراطیة للحكم والحفاظ على ال 

باإلضافة إلى اعتماد حلول  فبأشكال مختلفة.  جائحة استجابت البرلمانات في المنطقة العربیة للوقد  المواطنین.
كعقد جلسات افتراضیة واعتماد طرائق    ،موظفین والحفاظ على مھام البرلمانالمبتكرة لضمان سالمة البرلمانیین و

وعدلت قوانین الطوارئ ودعت الحكومات   جائحةعد، أقرت البرلمانات قوانین لمعالجة تداعیات ال         ُ  العمل عن ب  
 .  جائحةال     ً                          لجانا  مخصصة للمساعدة في مكافحة ھا كما أنشأ بعض،                                    ً  إلى دعم الفئات االجتماعیة األكثر تضررا  

ّ        نظ مت اإلسك في ھذا اإلطار،  -3 واالتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   وا 
في المنطقة العربیة: أثر   2030 لعام  المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة"والبنك اإلسالمي للتنمیة 

عبر   ُ   ع قد اضي فترحدث اشكل على  ، وذلك "على تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة ودور البرلمانات  19-كوفید 
مشتركة استھدفت إلى جھود    2020المنتدى البرلماني لعام  قد استند  . و2020تشرین الثاني/نوفمبر    26یوم  اإلنترنت  

  الندوة اإلقلیمیة للبرلمانیین حول خطة التنمیة المستدامة  جمعت شراكة فعالة البرلمانیین في المنطقة وھي ثمرة 
في المنطقة    2030لعام    والمنتدى البرلماني السنوي حول خطة التنمیة المستدامة  )1( في المنطقة العربیة  2030  لعام

 .)2( العربیة

لمستدامة  تقدم سیر العمل في تنفیذ أھداف التنمیة ا على البرلمانیین  الطالع منصة  المنتدى وقد وفر  -4
ل فرصة للحوار وتبادل المعرفة حول التحدیات المشتركة    َّ شك  و،  ر التحویلي في المنطقة                    ُّ ومجموعة توصیات للتغی  

  ة بخاص  ً  ا  ركز   ُ ، م  2030مكن تنفیذھا للمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام  تي یواالستراتیجیات ال
بغیة    ،الخطوات المستقبلیةص إلى مجموعة من التوصیات حول      ُ  قد خل  وعلى دور البرلمانات في إدارة األزمات.  

 التنمیة المستدامة.  شاملة ومتماشیة مع أھداف   ھا والتعافي منلجائحة  لضمان أن تكون جھود االستجابة 

 
  9-8في بیروت، بتاریخ اإلسكوا، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة نظمتھا  (1)

 . 2030-التنمیة-خطة-العربیة-البرلمانات-وةند/https://www.unescwa.org/ar/events. 2017تشرین الثاني/نوفمبر 
في  اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي  نظمتھ  (2)

-https://www.unescwa.org/ar/events/arab-region-parliamentary-forum-2030.  2019كانون الثاني/ینایر  25- 24بیروت بتاریخ 
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/arab-region-parliamentary-forum-2030-agenda
https://www.unescwa.org/ar/events/arab-region-parliamentary-forum-2030-agenda
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  مخرجات المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة -   ً أوال  
 في المنطقة العربیة 2030 لعام

 التالیة: والرسائل الرئیسیة   التوصیات  إلى   ُ            خل ص المشاركون -5

 التنموي،  ب التأخر والتعثر في العمل سبا   ً   عذرا  أل تصبح أزمة فیروس كورونا  أال التأكید على  (أ) 
 ؛بعد الیوم تجاھل مواضع الھشاشة في الحكومات والمجتمعات بسببھا اإلقرار أنھ ال یمكن بل 

ساھمت أزمة فیروس كورونا في اإلضاءة على مكامن الخلل والھشاشة في السیاسات التنمویة   (ب) 
فقط  ال  ،                ً               . وھنا یظھر جلیا  دور البرلمانات       ً أحیانا  تشریعیة المختلفة وعلى حجم الفجوة بین السلطات التنفیذیة وال 

التركیز على القطاعات    (1)الھشاشة عبر إعادة تحدید األولویات:  مكامن  معالجة  في    ،           ً بعدھا أیضا  بل  أثناء األزمة  
مراجعة ومراقبة الموازنات    (2)ووإیالء األولویة لألمن اإلنساني بمفھومھ األوسع،   ، كالصحة والتعلیم ،األساسیة

 ؛رصد الموارد الالزمةضمان ل

               ً                                                                   كشفت األزمة أیضا  غیاب أو ضعف التكامل والتنسیق في السیاسات، األمر الذي وضحھ التقریر   (ج)  
ینبغي أن یعكس   ،لذا .2030عام  حقیق خطة كأحد العوائق األساسیة نحو ت 2020العربي للتنمیة المستدامة لعام 

األبعاد المختلفة للتنمیة    بین   ربط المع    ،وضع القوانین ومراقبة الموازنات ات  عملی  فيالعمل البرلماني ھذا التكامل  
 ؛المستدامة

  التأكید على دور البرلمان في االلتفات إلى العوامل الخارجیة التي تفاقم من أثر األزمات في البلدان  (د) 
 ؛التي تعاني من الحروب والحصار أو االحتالل والنزاعات 

دبلوماسي عبر الحث على االلتزام باالتفاقیات العالمیة واإلقلیمیة      ٍ دور  البرلمان ل ممارسة ضرورة  ) ھ( 
في حشد   ةساھمالملدبلوماسیة البرلمانیة إذ أن بوسع ا ، منھا المانحة خاصة  ،بتعد عنھا بعض الدولی قد التي 

 ؛لوفاء بااللتزامات الرامیة إلى ضمان االجھود 

الدور الرقابي   أھمیة  األزمات، تكبرالموارد المالیة في بعض الدول، ومع توالي   ّ ح         ُ في ظل ش   (و)  
 ؛للبرلمان في تعزیز نجاعة السیاسات وعملیة رصد الموارد 

ة  ی ألزمات البیئ ل                            ً ألزمة الصحیة الحالیة، بل أیضا  لفقط ال ، أھمیة التخطیط المسبق لألزمات  (ز) 
 ؛عرضة ألزمات مركبة ومتزامنةمأن المنطقة         ً ، خصوصا  واالقتصادیة وغیرھا

اصة في المنطقة العربیة التي  وتشاركھا بین مختلف الھیئات، خ  أھمیة توفر المعلومات والبیانات  (ح)  
جھود توفیر  ب عزز                                       ُ ثة. فمعالجة األزمات وإدارتھا ینبغي أن ت                                    ّ المعلومات والبیانات الدقیقة والمحد      ً    نقصا  في تعاني 

وال یمكن أن تعالج بأنصاف الحلول وأنصاف الموارد  ومشاركة المعلومات والبیانات بشكل سریع ومنتظم ودقیق.  
 ؛األزمات  ھامستویات الھشاشة التي فاقمتستراتیجیات مجزأة اوب

 مل البرلمانات وتنظیم االجتماعات وعمل اللجان  أظھرت األزمة أھمیة المرونة في تیسیر ع (ط) 
 إدارة األزمات. في تسمح للبرلمانیین بالتجاوب بسرعة أكبر ل قابلة للتعدیل من خالل أنظمة عمل داخلیة 
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 مواضیع البحث والنقاش -     ً ثانیا  

َ             ن ظ  م  االجتماع في  -6 ِ ّ  المطروحة. ھا عروض ونقاش عام حول أبرز القضایا ت جلسات تخلل ثالث ُ 

 جلسة تمھیدیة الجلسة األولى:   -ألف

ّ                    یس ر ھذه الجلسة السید  -7 ھلت        ُ . واست  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  في       ّ                     حسن كری م، مستشار في الحوكمة 
السیدة میساء یوسف، المؤلفة  قدمتھ    2020برز نتائج التقریر العربي للتنمیة المستدامة لعام  ألأعمال الجلسة بعرض  

المنطقة لن تحقق أھداف التنمیة  االستنتاج الرئیسي للتقریر وھو أن إلى  أشارت ف. اإلسكوامن  قریرالرئیسیة للت
ّ                                                             تحو ل جذري في النھج التنموي المتبع في رسم وتنفیذ وتقییم السیاسات و المستدامة دون نھضة تنمویة   ثم سردت  .    

  تحویل و  ؛تعزیز عملیة السیاسات المتكاملة :وھي  ،ل                            ّ التقریر بغیة تحقیق ھذا التحو  اعتمدھا التي  ةالمداخل الست
االحتالل والصراعات والنزاعات إنھاء  و  ؛ للتنمیة  النھج الحقوقي اعتماد  و  ؛ ھیكل االقتصادات العربیة نحو اإلنتاجیة

 ضعف في النوعیة  خاصة فیما یشوب منظومة التعلیم من  ،م                                ّ  إعادة النظر في دور التعلیم والتعل  و ؛في المنطقة
.  حث المجتمع العالمي على الوفاء بالتزامھ بدعم البلدان النامیةو  ؛البحث والتطویراإلنفاق على  في  دودیة  محمن  و

   2030عام  خطة االلتزام بعلى حث الحكومات لالعمل اإلقلیمي والعمل البرلماني      ً           ختاما  على أھمیة وأكدت 
 نھجھا المتكامل. ب

دور   ، حولاإلسكوا في في شؤون السكان إقلیمیة مستشارةسارة سلمان،  السیدةتال ذلك عرض قدمتھ  -8
تدقیق  بما في ذلك  ،في مختلف مراحل األزمات البرلمان  دورأضاءت على ف. البرلمانات في االستجابة لألزمات 

ھذه   على والمصادقة    واالستجابة لھا في حال حدوثھا والتعافي منھاتھا  الخطط الموضوعة لتفادي األزمات وإدار
في   عن مسؤولیتھم ، كما المعتمدة القوانینالتحقق من مدى مالءمة  في ین ی لبرلمانوتحدثت عن دور ا .الخطط
الموارد المخصصة لالستجابة  وھو دور لھ أھمیة كبیرة في حالة األزمات للتأكد من أن    ،الموازنات العامةتوجیھ  

ومراقبة صرف األموال والھبات التي قد تأتي من الخارج في   ،تتناسب مع احتیاجات المواطنین وأولویاتھملھا 
عرضت مجموعة من   ،بعد ذلكو احتماالت الھدر والفساد. خفض و یةللتأكد من توظیفھا بفعالة األزمت حاال

الحاجة  مثل    في دول المنطقة ومن خارجھا حول تعامل البرلمانات مع تحدیات من   ات األمثلة من تجارب البرلمان
 إجراءات سریعة وصعوبة التواصل مع الناخبین ومحدودیة الموارد البشریة والمادیة.  إلى اتخاذ 

االتحاد البرلماني   في مركز اإلبداع في البرلمانات  في أفیناش بیخا، مسؤول المشاریعواستعرض السید  -9
لتقریر    2020مسح عام    ، ومنھا حول استجابة البرلمانات لألزمات   لمسوح االتحاد النتائج اإلقلیمیة والدولیة  ،  الدولي

في ظل     ّ                           بی ن مدى استخدام التكنولوجیا و   . المبتكرة التي اعتمدت من منظور األدوات  ،  البرلمان اإللكتروني العالمي 
. وتوقف عند التحدیات التي واجھھا  العامة للجان كما في الجلسات افتراضیة برلمانیة في عقد جلسات  الجائحة 

لتتكیف مع   حاالت قواعد وتنظیمات التصویت التي كان ال بد من تعدیلھا في العدید من الالبرلمانیون ال سیما في 
واعتبر السید بیخا أن اعتماد التكنولوجیات الجدیدة للعمل واالجتماع عن بعد  اإللكتروني. متطلبات التصویت 

افیة عمل البرلمانات.  شف   حسین أوضح دور ھذه التكنولوجیات في توتحسین األداء،    فيفي بعض الحاالت    أسھمت 
بفضل   انالمغربي الذي بث مباشرة وللمرة األولى مداوالت اللج مجلس النواب وتوقف في عرضھ على حالة 
وفي رؤیتھ لما سیكون علیھ العمل في المستقبل وألي حد ستواصل البرلمانات تكنولوجیا االجتماع عن بعد. 

أن برلمانات   تشیر إلى البرلمان اإللكتروني العالميمن تقریر  ات بیاناستخدام التكنولوجیا، استند السید بیخا إلى 
بعد انتھاء الجائحة العمل بترتیبات   ستواصل ومصر والمغرب  البحرین وجیبوتي والعراق وقطر واألردن 
 للجان. افي عمل عن بعد، وال سیما   االجتماع
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 نقاش مفتوح مع البرلمانیین من المنطقة العربیة حول  الجلسة الثانیة:   -باء
 وسائل تعزیز دور البرلمان في االستجابة لألزمات 

ّ  یس ر -10 الجلسة شكل  اتخذت  و،  اإلسكوا  في  الجلسة السید كرم كرم، مستشار إقلیمي في شؤون الحوكمة  ھذه   
التي واجھھا البرلمانیون في االستجابة    ما ھي التحدیات (أ)  تمحور حول األسئلة التالیة:  نقاش مفتوح مع المشاركین  

 اإلصالحات المطلوبة للتغلب على ھذه التحدیات؟  ھي ما  (2)و؟  19-ألزمة كوفید 

اآللیات المعتمدة في الدول  شارك السید عبد هللا سالمة، عضو مجلس الشورى السعودي، بمداخلة حول  -11
صیاغة الخطط       ً                                     مشیرا  إلى وظیفة البرلمان في وضع القوانین و بشكل یخدم شعوبھا  19-للتعامل مع جائحة كوفید 

ل االتصال ساھم في استمرار االجتماعات البرلمانیة والتصویت ُ  ب                           ُ أن وجود بنیة تحتیة توفر س    ونوه .  ومراقبة التنفیذ 
   .التفاقات الدولیة اتعزیز االلتزام بالدبلوماسیة البرلمانیة في دور وأضاء على  خالل فترة الجائحة. 

في  ات التي واجھھا المجلس صعوبالأضاء السید مثنى نادر أمین، عضو مجلس النواب العراقي، على  -12
الصعوبات    شملت و  االقتراض.                  ً                                                    بسبب الجائحة مشیرا  إلى تزامنھا مع أزمة تراجع أسعار النفط والعودة إلى  العراق  

   ً                   یضا  إلى بعض اإلجراءات  أھذا وقد أشار عد.                 ُ  والتصویت حتى عن ب  عدم التمكن من االجتماع واكتمال النصاب 
أكد على أھمیة تضامن السلطات التشریعیة والتنفیذیة في مواجھة األزمة  و  كإنشاء وحدة خاصة باالستجابة للجائحة 

 قتصاد.  والصحة واال  التعلیم ات قطاعر الجائحة على أثإلى  أشاركما  تفعیل الرقابة على العمل الحكومي. وأھمیة  

على   خلفتھا الجائحة إلى اآلثار التي السیدة فاطمة خمیس، عضو مجلس الشعب السوري،  وأشارت  -13
  عن جدوى الحدیث عن التنمیة في ظل األزمات وتحت الحصار متسائلة    ، مختلف النواحي االقتصادیة واالجتماعیة

. كما بینت أن المجلس تعاون مع الحكومة والمجتمع  والعقوبات المفروضة على الجمھوریة العربیة السوریة
 مبادرات في القطاع االقتصادي.  القیام ب، بما في ذلك المدني خالل األزمة لمواجھة تبعاتھا

خالل  امني حول العمل التض، عضو مجلس النواب المغربي، مداخلة ایت بوعلي قدمت السیدة سعیدة -14
في  التفكیر أن األزمة فرضت  أشارت وعد.             ُ  في العمل عن ب   والتحدیات التي واجھھا النواب  19-كوفید أزمة 

ونوھت أن العمل  . ألزمة لوطني للتصدي  صندوق في ھذا اإلطار ل   ُّ شك  وإجراءات مبتكرة لمواجھة األزمة، 
في                                             ً . وقد تمكنت بعض لجان المجلس من العمل تحدیدا  وازنةمراسیم القوانین وقرارات الم علیھ  ت التشریعي غلب

 .  عمل خالل األزمةفي الالمجلس استمر  قد و،  الصحة والعمل واألسرة والشباب مجاالت 

عضو مجلس النواب اللبناني، صعوبة العمل البرلماني خالل األزمة  ثم بینت الدكتورة عنایة عز الدین،  -15
حول  جلسات المجلس عقد  ،قدرات استخدام التكنولوجیا. مع ذلكوضعف البنیة األساسیة لالتصاالت بسبب 

صرف الموازنات واإلعفاءات الضریبیة وفتح االعتمادات لمواجھة األزمة االقتصادیة واالجتماعیة في لبنان  
في صلب أھداف       ّ لیصب   يكما أكدت على أھمیة ترجمة مفھوم العمل البرلمان التي تزامنت مع الجائحة. 

 المستدامة.  التنمیة

خذت    ُ ات  بمداخلة حول الخطوات التي ، يالجزائرمجلس األمة وشارك السید ضیاء الدین بلھبري، عضو  -16
من منظور التمویل والتشغیل، وإجراءات االلتزام باإلرشادات خالل الجائحة لناحیة تقییم اآلثار على كل قطاع 

إعادة تحدید أولویات أھداف التنمیة  ضرورة إلى  أشاركما الصحیة، والتعبئة االقتصادیة للحفاظ على العمل. 
ھداف  ھذه األ لقطاع الصحة وتمحوره حول اإلنسان، إضافة إلى استكمال العمل على   المستدامة إلعطاء األولویة 

 خالل إعادة النظر في األنظمة االقتصادیة واالجتماعیة. 
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تھ الجائحة في  مداخلة حول ما أظھر النواب المصري،، عضو مجلس ھالة أبو عليثم قدمت السیدة  -17
  البرلمان سرعة إلى  أشارت والقطاع الصحي والصعوبة التي واجھتھا البرلمانات في إدارة األزمات الطارئة. 

   ل. ا       ّ بشكل فع   تطویع المنصات اإللكترونیة لعملھب االستجابة  في  المصري

 نقاش مفتوح مع البرلمانیین من المنطقة العربیة حول دور البرلمان    :الجلسة الثالثة   -جیم
 19-في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بالرغم من جائحة كوفید

ّ              یس ر ھذه الجلسة  -18 السید رامي أحمد، المبعوث الخاص ألھداف التنمیة المستدامة ومستشار الرئیس،   
الذي   2020اإلشارة إلى التقریر العربي للتنمیة المستدامة لعام بالجلسة   ً ا  فتتحم ، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

أن الجائحة زادت   وأشار  ،العربیة وتعثر العمل نحو تحقیق التنمیة المستدامة طقة المن         ً          قدم تحلیال  حول ظروف 
األولویات  ما ھي  (1)األسئلة التالیة: تناول قد اتخذت الجلسة شكل نقاش مفتوح مع المشاركین و          ً  األمور سوءا . 

أزمة   لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في سیاق التعافي من  موالفرص للعمل البرلماني في بلدك  ً ا  األكثر إلحاح
ما ھي التغییرات الالزمة لتعزیز دور البرلمان في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في سیاق   (2)؟ 19-كوفید 

 تحویل األزمة إلى فرصة لتحقیق التنمیة المستدامة؟ ى  عللبرلمانات المساعدة ا تستطیعكیف   (3) األزمة؟ 

ّ                    استھل  السید علي الصاوي،  -19 ّ  ً       النقاش مرك زا  على   خبیر في الشؤون البرلمانیة وأستاذ في جامعة القاھرة،              
متطلبات العمل البرلماني ومن أھمھا مسألة التمویل التي تطالب الحكومات التنفیذیة بزیادتھا في حین یطالب 

 لحد منھا وترشیدھا ومراقبتھا. وتوقف عند أھمیة توفر المعلومات والبیانات التي تساعد البرلمانیین البرلمان با
في عملھم. وأضاء على عدد من التحدیات التي تواجھ صنع القرار وال سیما التفاصیل في اللوائح التنفیذیة والعالقة 

لتبریر التعثر    19-لى تفادي إلقاء اللوم على جائحة كوفید ما بین البرلمان والحكومة التنفیذیة وتوفر التمویل. ودعا إ 
   والتأخر في عملیة التنمیة.

أھمیة التخطیط المسبق  عضو مجلس الشورى السعودي، بمداخلة حول  القضیبي،شارك السید طالل  -20
   . لیس فقط لألزمة الصحیة الحالیة بل لكافة أنواع األزمات  من خالل وضع خطط استباقیةإلدارة األزمات 

ل  یسھتمن شأنھ  ، ما د على أھمیة توفر المعلومات والبیانات من خالل كادر مؤھل لھذه الوظیفةیكما أعاد التأك
 كفاءتھ.  ة د اعمل البرلماني وزیال

  2030  عام   لى أھمیة خطة ، عضو مجلس الشعب السوري، التأكید ععبد الحمید محمد النقريوأعاد السید   -21
ن أن       َّ . وبی  2030إمكانیة تحقیق األھداف بحلول عام  ، إال أن األزمات المتكررة تھدد للشعوب  في تحقیق الرفاھیة 

لجنة لمواجھة آثار الجائحة مع تخصیص   ت أنشأعمل الحكومة في مواجھة األزمة التي  كان یشرف على  المجلس  
أزمة  وأوضح أن الجمھوریة العربیة السوریة ال تواجھ األزمة الصحیة فحسب بل تواجھ .         ً تھا أیضا  لمواجھ مبلغ 

 وكذلك تبعات الحصار والعقوبات.  اإلرھاب واألزمة االقتصادیة

أثر الجائحة وكیف تعاملت   حول بمداخلة  ي،المغرب ، عضو مجلس النواب انووبو  هللالسید عبد  وشارك -22
الحمایة  في  التفكیرإلى إعادة  األزمة   ً   ّ   مثال ، أد ت ف مستغلة الفرص التي أتاحتھا.  المملكة المغربیة مع آثار الجائحة 

مراقبة  لوإنشاء لجنة خاصة  كما شرح عمل لجنة المالیة في المجلس خالل الجائحة تغطیتھا. ونطاق  االجتماعیة
   الموازنة التي تمكن البرلمانیین من متابعة اإلنفاق.المتعلقة بواستعرض بعض القوانین   الموازنة. 

  مي یالتعلتحسین كفاءة النظام  األولویات بولخص السید عبد هللا سالمة، عضو مجلس الشورى السعودي،   -23
 األزمات.  خالل تدفق الواردات والحرص على استمرار   المالیة ترشید االستثمارات و إزالة التكرار عبر 
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الموازنة  مراجعة  لبرلمانیین في  اعضو مجلس النواب المصري، على دور    ، ھالة أبو علي  ةأكدت السید و -24
ة للتأكد من أن الموازنة  نلجنة فرعیة من لجنة الموازأنشأ المجلس أشارت أن وعملیة تشاركیة.  الأن تكون على و

 ربطھا بمؤشرات لألداء.  من العامة للدولة تحقق أھداف التنمیة المستدامة و

ائتالف البرلمانیات من الدول العربیة لمناھضة العنف ضد  رئیسة  ،مصطفى يبنأكدت السیدة وفاء و -25
كما حصل في   ،البرلمان عنون مثل میشارك في وضعھا ، على أھمیة وجود خطط حكومیة ونائبة سابقة المرأة

أشارت أن ھناك  ومة أعضاء من البرلمان بغرفتیھ. ااألردن حیث تضمنت عملیة التخطیط ألھداف التنمیة المستد 
الصحة والتعلیم والبنیة التحتیة  في مجاالت      ً  تحدیدا   ،إعادة ترتیب األولویات إلى حاجة في المنطقة العربیة 

 وبناء شراكات دولیة حقیقیة.   17الھدف تحقیق عمل على  ال              ً          . وشددت ختاما  على تفعیلةاإللكترونی 

التحدیات المتأتیة عن الجائحة والتي    عنمجلس النواب المغربي،    ةبو علي، عضو  سعیدةوتحدثت السیدة   -26
عنى بمراقبة المساواة من منظور                      ُ لجنة المساواة التي ت   عملإلى  أشارت و زیادة العنف ضد المرأة.    ً مثال  منھا 

  ظروف وآلیات قطاع العمل عن إعادة النظر في    ت تحدث  لالستفادة من فرص الجائحة، والجنسین ضمن الموازنة.  
 ضرورة  عن تحدثت كما ، عنى بتعزیز العمالة ودعم رواد األعمال                      ُ صنادیق االستثمار التي ت  وتحسینھا وإنشاء 

 ثار الجائحة.  القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة بتكاتف لمواجھة آیعمل جمیع الفرقاء من أن  

، على الثغرات التي بینتھا الجائحة  في مجلس النواب اللبناني ةنائب  عنایة عز الدین، دكتورة ثم أضاءت ال -27
وتحدثت  مة. كإطار للتنمیة المستدا 2030 عام اعتماد خطة في في الھیكلیات المؤسسیة القائمة وأھمیة االستمرار 

توفر البیانات  أھمیة وأكدت على الصعوبات السیاسیة التي یواجھھا لبنان والغیاب الحالي للحكومة. عن 
 .  في الحوكمة  من أھداف التنمیة المستدامة   16الھدف  ووجود بنیة تحتیة متقدمة ودور  والمعلومات 

أن الوضع الحالي یستلزم   ،المغرب  ، عضو مجلس المستشارین في ویريص العبد الحمید أكد السید و -28
بعض  ضمن عملھ أدخل إذ  ،       ً       ً  اھتماما  متزایدا   ألھداف التنمیة المستدامةأولى مجلس أشار أن ال . وتضافر الجھود 

  خطة ل ه    ً          فضال  عن اعتماد  ،كالمساواة والعدالة االجتماعیةھا بقضایا مرتبطة ب ھ ضافة إلى اھتمامباإل ھا، مقتضیات
   .2030 عام 

بمداخلة    ،في فلسطین  وبرلماني سابق  مكافحھ الفساد لمنظمة أمان  مستشار    ،عزمي شعیبي شارك السید  و -29
المجتمع  منظمات  جھود ثم تحدث عن . ھ              ّ  لبرلمان بعد حل  ا وجود حكومتین وغیاب في  حول الوضع في فلسطین 

وانین  قغیر أن ، وتحسین شفافیة الموازنة على أھداف التنمیة المستدامةالحثیث لعمل إلى الدفع الحكومة المدني 
أدى إلى كشف  ما  ،كسكان الریف والفقراءتھمیش بعض الفئات فاقمت ن أن الجائحة        ّ  . كما بی  عیق ذلكت الطوارئ

 الحاجة إلى إعادة النظر في أنظمة الضمان الصحي. رز أبو  ھشاشة نظام الحمایة االجتماعیة 

 تنظیم األعمال -     ً ثالثا  

 االجتماع وتاریخ انعقادهمكان    -ألف

  مع  بالشراكة  ، وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة في اإلسكوا 2030عام  الفریق المعني بخطة أشرف -30
، على  مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةوبالتعاون االتحاد البرلماني العالمي 

 . 2020تشرین الثاني/نوفمبر  26إلنترنت یوم افتراضي عبر ا  حدث شكل  ، في تنظیم المنتدى
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 االفتتاح   -باء

افتتحت أعمال المنتدى السیدة روال دشتي، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة واألمینة التنفیذیة لإلسكوا،   -31
الفقر  تفاقم في المنطقة العربیة لناحیة  19-أشارت فیھا إلى اآلثار المقلقة التي نتجت عن جائحة كوفید  بكلمة 

نكماش االقتصادي، وتعثر الوصول إلى الخدمات والتعلیم، وتداعي شبكات األمان االجتماعي،  اال والبطالة، و
عن ثغرات خطیرة في البلدان والمجتمعات  كشفت  الجائحة  وأضافت أن  وزیادة حاالت العنف المنزلي وغیرھا.

   . 2030 عام  إلى تغییر ھیكلي تحویلي یتماشى مع ما نادت بھ خطة بالتالي  اجة الحووالمؤسسات والھیكلیات 
ومعالجة    جائحةأھمیة دور البرلمانیین في ضمان استجابة السیاسات والتدابیر المعتمدة الحتواء انتشار الأكدت  كما  
انتھت إلى التشدید  و .                                                                      ً االقتصادي واالجتماعي الحتیاجات وأولویات ناخبیھم وحمایة الفئات األكثر ضعفا   ا أثرھ
                                  ٍ     ٍ         ً             إلعادة البناء على نحو أفضل ووضع أسس  متینة  استنادا  إلى الدروس  المتاحة  فرصة  الضرورة االستفادة من  على  

 من التجارب السابقة.  المستفادة

 ّ                       أك د فیھا على ضرورة دفع  وألقى السید مارتن تشنغونغ، األمین العام لالتحاد البرلماني الدولي، كلمة  -32
اضطالع البرلمانات بدور   أھمیةرغم التحدیات الراھنة. وشدد على المستدامة أھداف التنمیة حو تحقیق العمل ن

إطار أھداف التنمیة المستدامة في االستجابة لجائحة  مجمل السیاسات والمیزانیات لمراعاة  فاعل على صعید 
شرائح المجتمع ومشاغلھا،    جمیع رصد إنفاذ السیاسات واألخذ باحتیاجات  ، وفي  التعافي  ت واستراتیجیا  19-كوفید 

  ً                               حا ، وال بد من أن تكون البرلمانات  ا                                                        ً    حد. وختم كلمتھ بأن العودة إلى العمل كما كان لم یعد خیارا  متأمن دون إھمال  
   .19-في صلب االستجابة الوطنیة والعالمیة لجائحة كوفید 

 لد عبد الشافي، مدیر المركز اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  السید خاوتال ذلك كلمة ألقاھا  -33
ّ    في عم ان، ومنھا  ،  قبل بدء الجائحةتواجھھا  أشار فیھا إلى األزمات المتعددة والمتكررة التي كانت المنطقة العربیة        

حدة ھذه األزمات اقم فجاءت الجائحة لتثم حة التي أدت إلى تراجع التنمیة في بعض البلدان.     ّ  المسل  الصدامات 
  تزامنت مع انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب العالمي أنھا كما  ،وتضع البلدان أمام تحدیات إضافیة

مع لحظ آثار   في المائة  6تراجع بنسبة  1990وألول مرة منذ إطالقة عام  دلیل التنمیة البشریة، ن أن   ّ  وبی   . علیھ 
على أھمیة  كلمتھ    نھایةفي  . وشدد  المھاجرینكبیرة على الفئات المھمشة مثل المرأة واألطفال والالجئین والعمال  

 بغیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة   2030 لخطة عامالعمل بطریقة مختلفة خالل السنوات العشر المتبقیة 
 في المنطقة.  

ث الخاص ألھداف التنمیة المستدامة ومستشار رئیس مجموعة البنك  رامي أحمد، المبعووقدم السید  -34
عن دور البرلمانیین في صنع السیاسات   2030عام  كلمة أشار فیھا إلى ما ورد في خطة اإلسالمي للتنمیة،

بناء قدرات البرلمانیین في المنطقة  إلى    إلى الحاجة   أشارومراقبة سیر العمل في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة. و 
.  2030عام    لبرلمانات حول خطةإلى ار التوجیھات والكتیبات الموجھة  یتوفضرورة  وإلى  في ھذا المجال  العربیة  

بما في ذلك الفجوات في   ،من التساؤالت حول العقبات التي تواجھھا البرلمانات في الدول العربیة ً  ا  وطرح عدد 
 . 2030عام   الموازنات المتماشیة مع خطة في وضع  ً ال  القدرات، مث

 المشاركون   -جیم

والجمھوریة العربیة   الجزائر والبحرین و األردنھي ة ربی ان عبلد  10      ً    مشاركا  من  31 االجتماع حضر  -35
من        ً مشاركا   28إضافة إلى  المملكة العربیة السعودیة والمغرب و ومصر والعراق ولبنان  والصومال  السوریة 
 مجموع المشاركین.  في المائة من 42. وقد بلغت نسبة مشاركة النساء الجتماع الشریكة في تنظیم ا الجھات 
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 األعمال جدول   -دال

 : األعمال لجدول  ملخص  یلي  فیما -36

 االفتتاحیة؛ الكلمات  (أ) 

 ؛جلسة تمھیدیة األولى، الجلسة (ب) 

المنطقة العربیة حول وسائل تعزیز دور البرلمان  نقاش مفتوح مع البرلمانیین من  الثانیة،  الجلسة (ج)  
 ؛ في االستجابة لألزمات 

نقاش مفتوح مع البرلمانیین من المنطقة العربیة حول دور البرلمان في تحقیق   الثالثة، الجلسة (د) 
 ؛19-أھداف التنمیة المستدامة بالرغم من جائحة كوفید 

 . ختامیة مالحظات  (ھ)  

 الوثائق   -ھاء

:  لإلسكوا  اإللكتروني  الموقع  زیارة  رجىُ  ی   وثائق، قائمة ال على  لالطالع -37
https://www.unescwa.org/ar/events/2020-arab-parliamentary-forum-2030-agenda . 

  

https://www.unescwa.org/ar/events/2020-arab-parliamentary-forum-2030-agenda
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 (*)مرفقال

 
 المشاركینقائمة 

 الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 

 سعادة السید محمد جالب
 نائب، المجلس الشعبي الوطني

 r.internationales@apn.gov.dzالبرید اإللكتروني: 
 

 السیدة حفیظة بن خیرة
إطار سامي مكلفة بالدراسات والتلخیص بقسم العالقات 

 المجلس الشعبي الوطني، الدولیة والتعاون البرلماني
 r.internationales@apn.gov.dzالبرید اإللكتروني: 

 
 سعادة السید بلھبري ضیاء الدین 
 عضو، مجلس األمة الجزائري 

 mouniamouni@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 مملكة البحرین
 

 أمیرة حسین القطافالسیدة 
 العالقات البرلمانیةرئیس قسم تنمیة 

 مجلس النواب
 Aalqattaf@nuwab.bhالبرید اإللكتروني: 

 
 جمھوریة مصر العربیة

 
 على  ھالة سلطان أبوسعادة السیدة 

 عضو، مجلس النواب 
 halasabouali@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 جمھوریة العراق

 
 مثنى أمین نادرسعادة السید 

 عضو، مجلس النواب 
 protocol.icor@yahoo.comالبرید اإللكتروني: 

 
 المملكة األردنیة الھاشمیة

 
 وفاء یعقوب بني مصطفىسعادة السیدة 

ائتالف البرلمانیات من الدول العربیة لمناھضة   رئیسة
 العنف ضد المرأة
 wbanymostafa@yahoo.comالبرید اإللكتروني: 

 

 الجمھوریة اللبنانیة
 

 عنایة عز الدین سعادة الدكتورة 
 نائب ومنسقة الھیئة النیابیة لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة 

 مجلس النواب
 inaya.ezzeddine@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 نقوال نحاسسعادة السید 

 مجلس النواب اللبناني، نائب
 nicolas.nahas@lp.gov.lbالبرید اإللكتروني: 

 
 المملكة المغربیة

 
 عبد هللا بووانوسعادة السید 

 رئیس لجنة المالیة والتنمیة االقتصادیة 
 مجلس النواب

 Bwano_abdellah@yahoo.frالبرید اإللكتروني: 
 

 سعیدة ایت بوعليسعادة السیدة 
 رئیسة لجنة القطاعات االجتماعیة

 مجلس النواب
 Saidaaitbouaali@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 أحمد التویزي سعادة السید 

والعضو الدائم للشعبة البرلمانیة   مجلس المستشارینأمین 
 لدى االتحاد البرلماني الدولي 

 touiziahmed@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 یاسمین الصالحي  السیدة 
 مجلس المستشارین، مستشار عام

 yasmin.salhi@yahoo.frالبرید اإللكتروني: 
 

 عبد الحمید الصویريسعادة السید 
 مجلس المستشارینالنائب الخامس ل

 abdelhamidsouiri@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 ناھد بنانيالسیدة 
ورئیسة مصلحة العالقات الثنائیة والشراكة   مستشارة إداریة

 مستشارینلمجلس ال
 nahidbennani@yahoo.frالبرید اإللكتروني: 

  

_________________ 

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)  
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 (تابع) المملكة المغربیة
 

 عبد الواحد درویشالسید 
 المستشار العام للدبلوماسیة البرلمانیة

 برلمان المملكة المغربیة
 abdelwahed_darouich@yahoo.frالبرید اإللكتروني: 

 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
 طالل إبراھیم القضیبيسعادة السید 

 عضو، مجلس الشورى 
 meshothree@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 عبد هللا حمد السالمة سعادة السید 

 عضو، مجلس الشورى 
 drsalamaha@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 عبد العزیز علي الزھراني السید 

 باحث برلماني، مجلس الشورى 
 Abdulaziz_az@hotmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 جمھوریة الصومال

 
 فرحیة مومن على سعادة السیدة 

 مجلس الشعب عضو، 
 farhia.mumin@parliament.gov.soالبرید اإللكتروني: 

 
 علي أحمد شریف عثمانسعادة السید 

 مجلس الشعب عضو، 
 

 أحمد ھباروا السید 
 مجلس الشعبموظف، 

 aaluuje@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 سعید عبده حسینسعادة السید 
 مجلس الشیوخعضو، 

 qeyzdhere@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 فاطمة محمد محمودالسیدة 
 مجلس الشیوخموظف، 

 saedawke@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 الجمھوریة العربیة السوریة 
 

 فاطمة محمد بشیر خمیسسعادة السیدة 
 عضو مجلس الشعب ونائب رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة

 مجلس الشعب
 diab.abdulazim@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 عبد الحمید محمد النقريسعادة السید 

 عضو مجلس الشعب ومقرر لجنة الشؤون االجتماعیة
 مجلس الشعب

 diab.abdulazim@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 ھدى عبد هللا الشحادة السیدة 
 مدیرة التوثیق والمحفوظات

 مجلس الشعب
 diab.abdulazim@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 إیاس كمال باشاالسید 

 موظف عالقات عامة 
 مجلس الشعب

 diab.abdulazim@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 
 
 

 
 الخبراء  -باء

 
 علي سید أحمد الصاوي السید 

 أستاذ دكتور
 جامعة القاھرة

 alisawi@hotmail.comلكتروني: اإلبرید ال

 عزمي صالح الشعیبيالسید 
 مستشار مكافحھ الفساد

 منظمة امان
 azmi@aman-Palestine.orgالبرید اإللكتروني: 
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 والھیئات التابعة لألمم المتحدة البرامج  -جیم
 

 (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 جاكلین ألویا السیدة 
 نائب المنسق المقیم للبرامج

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 jacqueline.olweya@undp.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 دراجان بوبوفیتشالسید 

 مدیر برنامج السیاسات الشاملة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 dragan.popovic@undp.orgالبرید اإللكتروني: 

 عبد هللا إبراھیم علي السید 
 منسق، مشروع دعم البرلمانات

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 abdullahi.ibrahim.ali@undp.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 محمد ھادي محمدالسید 

 منسق، مشروع دعم مراجعة الدستور
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 

 
 الجھات المنظمة  -لاد

 
لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

 (اإلسكوا)
 

 روال دشتيالسیدة 
 التنفیذیة لإلسكوااألمینة وكیلة األمین العام و

 
 منیر تابتالسید 

 سكوالإل نائب األمینة التنفیذیة
 

 میساء یوسفالسیدة 
وتنسیق  2030مسؤولة التنمیة المستدامة، فریق خطة 

 أھداف التنمیة المستدامة
 youssef8@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 سارة سلمان السیدة 

 مستشارة إقلیمیة في شؤون السكان
 salmans@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 كرم كرم السید 

 مستشار إقلیمي في شؤون الحوكمة
 karamk@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 منى فتاحالسیدة 

وتنسیق  2030مسؤولة التنمیة المستدامة، فریق خطة 
 أھداف التنمیة المستدامة

 fattahm@un.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 ھانیا صبیدین دیماسيالسیدة 
 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة   2030فریق خطة 

 dimassi@un.orgالبرید اإللكتروني: 
 
 

 الرا الخوري السیدة 
 وتنسیق أھداف التنمیة المستدامة 2030فریق خطة 

 elkhoury@un.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 سارة أنطوان كعیكاتيالسیدة 
وتنسیق أھداف التنمیة  2030مساعدة في الفریق خطة 

 المستدامة
 sara.kaikati@un.orgnالبرید اإللكتروني: 

 
 ستیفاني شعارالسیدة 

وتنسیق أھداف التنمیة  2030متدربة في فریق خطة 
 المستدامة

 shaarst@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

 حمزا الكاكون السید 
وتنسیق أھداف التنمیة  2030متدرب في فریق خطة 

 المستدامة
 hamzaalkakoun@gmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
 نجیال سمارةأالسیدة 

 والسكان والتنمیة الشاملة مجموعة العدالة بین الجنسین 
 samaraa@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 (IPU) االتحاد البرلماني الدولي 

 
 مارتن تشنغونغالسید 

 األمین العام
 االتحاد البرلماني الدولي 

 
 إیزابیل أوبادیاروالسیدة 

 االتحاد البرلماني الدولي 
 sdg@ipu.orgالبرید اإللكتروني: 
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 (تابع) (IPU) االتحاد البرلماني الدولي 
 

 ألكساندرا بالغوجفتشالسیدة 
 االتحاد البرلماني الدولي 

 ab@ipu.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 أفیناش بیخاالسید 
 البرلماناتمسؤول المشاریع، مركز اإلبداع في 

 االتحاد البرلماني الدولي 
 innovation@ipu.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربیة

(UNDP-RBAS) 
 

 خالد عبد الشافي السید 
 اإلنمائيمدیر المركز اإلقلیمي لبرنامج األمم المتحدة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربیة
 

       ّ  حسن كری م السید 
 مستشار في الحوكمة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربیة
 Hassan.krayem@undp.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 جیوردانو سجنريالسید 
 فریق الحوكمة وبناء السالممدیر 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربیة
 giordano.segneri@undp.orgالبرید اإللكتروني: 

 البنك اإلسالمي للتنمیةمجموعة 
 

 رامي محمود سعید أحمدالسید 
 المبعوث الخاص ألھداف التنمیة المستدامة  

 rami@isdb.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 احمد فاروق دیكن السید 
 منسق أقدم للتعاون الفني 

 adiken@isdb.orgالبرید اإللكتروني: 
 

 هللا سید محمد عبدالسید 
منسق إداري، مكتب المبعوث الخاص ألھداف التنمیة 

 المستدامة
 Sabdulla@isdb.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 منیرة عبد الواحد السیدة 

 عالقات وخدمات الدول 
 munira.abdalwahid@isdb.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 أمیر حمزة السیدالسید 

 البنك اإلسالمي للتنمیة
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