المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019
"تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"
 11-9نيسان/أبريل 2019
بيت األمم المتحدة ،بيروت ،لبنان
مسودة أولية لتنظيم األعمال
 6نيسان/أبريل 2019
اليوم األول :الثالثاء  9نيسان/أبريل 2019
 09:15-08:30تسجيل المشاركين
 10:15-09:20الجلسة االفتتاحية :كلمات افتتاحية
 السيدة روال دشتي ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعيةلغربي آسيا (اإلسكوا)
 معالي السيد نوري الدليمي ،وزير التخطيط ،جمهورية العراق معالي السيد أحمد أبو الغيط ،األمين العالم ،جامعة الدول العربية السيدة أمينة محمد ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة 11:00-10:15استراحة
 13:00-11:00الجلسة العامة األولى :تمهيد :نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
تعطي الجلسة لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالتجاهات
الرئيسية ،انطالقا ً من النتائج األولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام  2019وبالتركيز على أهداف
التنمية المستدامة التي ست ستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام
 .2019ويشارك ممثلو الدول في حوار حول أبرز ما تحقق على المستوى الوطني في تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام .2030
مدير الجلسة والمتحدث الرئيسي :السيد منير تابت ،نائب األمينة التنفيذية للبرامج ،اإلسكوا
المتحدثون:
 معالي السيدة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،جمهورية مصر العربية معالي السيد محمد عبد الواحد الميتمي ،وزير الصناعة والتجارة ،الجمهورية اليمنية السيد محمد محسن السيد ،مدير عام دائرة التنمية االقليمية والمحلية ،وزارة التخطيط ،جمهوريةالعراق
 السيدة لمياء عبد الغفار خلفاهلل ،األمين العام ،المجلس القومي للسكان ،جمهورية السودان معالي السيد أحمد بن حسن الحمادي ،األمين العام ،وزارة الخارجية ،دولة قطرمناقشة
 14:00-13:00استراحة الغداء
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 16:00-14:00الجلسة العامة الثانية :المساواة :السياسات والفرص
تتميّز خطة عام  2030بتركيزها على المساواة وتوسيع نطاق التدخالت لتشمل المساواة في الفرص (بما
في ذلك الوصول إلى الخدمات والموارد) والنتائج .تتع ّمق الجلسة في فهم الروابط بين السياسات واآلليات
الالزمة للحد من عدم المساواة داخل البلدان ،بما في ذلك التحالفات الالزمة لدفع عملية إصالح متكاملة.
إدارة الجلسة :السيد عمر عبد العزيز حالج ،منسق أول ،مبادرة المساحة المشتركة
المتحدثون:
 السيد أديب نعمة ،خبير في التنمية ،الجمهورية اللبنانية السيدة منية عمار ،قاضية ومستشارة في محكمة النقض ،الجمهورية التونسية السيدة ريم أبو حسان ،وزيرة سابقة للتنمية االجتماعية ،المملكة األردنية الهاشمية السيد أيمن صوالحة ،مستشار وزير التنمية االجتماعية ،دولة فلسطينمناقشة
16:15-16:00

استراحة

 18:00-16:15الجلسة المتخصصة األولى
(القاعة الرئيسية)
الشمول والتمكين والمساواة سبل
نحو السالم والتنمية

الجلسة المتخصصة الثانية
(قاعة االجتماعات – )MZ

الجلسة المتخصصة الثالثة
(قاعة اللجنة األولى)CR1 -

الهدف  :13النهوض بالعمل
المناخي في المنطقة العربية

ضمان مشاركة مستدامة
وواسعة النطاق للمراهقين
والشباب في المنطقة العربية:
جلسة حوار

اليوم الثاني :األربعاء  10نيسان/أبريل 2019
11:00-9:00

الجلسة العامة الثالثة :الشمول :السياسات والفرص
ينبغي تحويل االلتزام بالشمول إلى سياسات تحدد الجهات المستفيدة واآلليات المناسبة لضمان عدم إهمال
أحد .تتناول الجلسة أمثلة وممارسات مبتكرة من المنطقة وخارجها ،تؤكد على الشمول والمشاركة كعوامل
مساعدة على تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
إدارة الجلسة :السيدة هانية شلقامي ،أستاذ مشارك في مركز البحوث االجتماعية ،الجامعة األميركية في
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
المتحدثون:
 السيدة نجالء علي مراد ،مدير عام اإلدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر ،وزارة التخطيط،جمهورية العراق
 السيد عبد الخالق التهامي ،أستاذ ،المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ( ،)INSEAالرباط،المملكة المغربية
 السيد لطفي بن سعيد ،مدير عام ،وزارة الشؤون المحلية والبيئة ،الجمهورية التونسية السيدة جميلة رجا ،ناشطة من أجل الحوار الوطني ،الجمهورية اليمنية السيد مهند العزة ،رئيس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،المملكة األردنية الهاشميةمناقشة

11:15-11:00

استراحة
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 13:00-11:15الجلسة المتخصصة الرابعة
(قاعة اللجنة األولى)CR1 -

الجلسة المتخصصة الخامسة
(قاعة االجتماعات – )MZ

المشاورات اإلقليمية بشأن خطة
مستقبل العمل وأثره على
المساواة بين الجنسين – األمومة العمل إلدماج العمل التطوعي
في خطة عام  2030في منطقة
والعمل واقتصاد الرعاية في
اإلسكوا
البلدان العربية
14:00-13:00

الجلسة المتخصصة السادسة
(القاعة الرئيسية)
إعادة التفكير في عدم المساواة في
البلدان العربية

استراحة الغداء

 15:45-14:30الجلسة العامة الرابعة :التمكين :السياسات والفرص
من األهميّة بمكان تمكين األفراد والمجتمعات والمؤسسات ،كجهات فاعلة في التغيير ،في سبيل تحقيق
خطة عام  .2030تتعمق هذه الجلسة في مفهوم التمكين في سياق المنطقة العربية ،وتحدد سبل التطبيق
العملي في مجال السياسات ،وتسلط الضوء على الدروس المستقاة من منظور وضع السياسات على نحو
متكامل ومتسق.
إدارة الجلسة :السيدة اعتدال مجبري ،مديرة مركز اإلعالم التدريبي ،مركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث (كوثر) ،تونس
المتحدثون:
 معالي السيد عبد هللا لملس ،وزير التربية والتعليم ،الجمهورية اليمنية السيدة منار زغير ،طالبة شابة ،الجمهورية اليمنية السيدة نبيلة يوسف ،ميسرة ومناصرة تربوية ،جمهورية مصر العربية السيد فؤاد عوني ،مدير عام ،المرصد الوطني للشباب ،الجمهورية التونسيةمناقشة
 16:00-15:45عرض موجز حول المسار العالمي نحو قمة أهداف التنمية المستدامة 2019
ضيف خاص :معالي السيد ألوف سكوغ ،سفير فوق العادة ،مفوض وممثل دائم لمملكة السويد لدى األمم
المتحدة ،وميسّر مشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2019
16:15-16:00

استراحة

 18:00-16:15الجلسة المتخصصة السابعة
(القاعة الرئيسية)
النهوض بالعدالة االجتماعية
والتماسك االجتماعي من خالل
حماية اجتماعية شاملة في
البلدان المتأثرة بالنزاعات

الجلسة المتخصصة الثامنة
(قاعة اللجنة األولى)CR1 -

الجلسة المتخصصة التاسعة
(قاعة االجتماعات – )MZ

تعزيز الشراكات لدعم االتساق
في السياسات واالستراتيجيات
الوطنية من أجل الحد من
مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية
المستدامة

عدم إهمال أحد :المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة والشمول

اليوم الثالث :الخميس  11نيسان/أبريل 2019
 10:45-09:00طاولة مستديرة :الدروس المستقاة من االستعراضات الوطنية الطوعية
ماذا تعلمنا من االستعراضات الوطنية الطوعية السابقة وكيف يمكننا أن نعدّ للجولة المقبلة من المتابعة
واالستعراض :ما هي التغييرات المطلوبة؟
إدارة الجلسة :السيدة لمياء عبد الغفار ،األمين العام ،المجلس القومي للسكان ،جمهورية السودان
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مقدمو العروض:
 السيدة ساراس جاغوانث ،مستشارة أقاليمية حول أهداف التنمية المستدامة ،إدارة الشؤون االقتصاديةواالجتماعية ،األمم المتحدة
 السيدة هانيا صبيدين ديماسي ،الوحدة المعنية بخطة  ،2030اإلسكوا السيدة أرشانا شيرسات ،نائبة المدير العام ،مبادرة التنمية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعةالحسابات ( ،)INTOSAIمملكة النروج (كلمة مسجلة)
المتحدثون:
 السيد طارق األنصاري ،مدير إدارة التعاون الدولي ،وزارة الخارجية ،دولة قطر السيدة سماهر الشاللي ،وزارة االقتصاد والتخطيط ،المملكة العربية السعودية السيدة انتصار الوهيبية ،المديرة العامة ،المديرية العامة للتخطيط التنموي ،المجلس األعلىللتخطيط ،سلطنة عمان
 السيد زياد عبيدات ،أمين عام ،وزارة العمل ،المملكة األردنية الهاشميةمناقشة
11:00-10:45

استراحة

 13:00-11:00الجلسة العامة الخامسة :تمكين األفراد وضمان الشمول والمساواة في سبيل التنمية المستدامة :تفعيل
وسائل التنفيذ
حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة وأهمية التمكين
والشمول والمساواة في تحقيق التنمية المستدامة وأوجه الترابط مع وسائل التنفيذ والهدف  .17يتطرق
المتكلمون إلى مواضيع التمويل والتكنولوجيا وآليات المشاركة.
إدارة الجلسة :السيد ماجد عثمان ،المدير التنفيذي ،المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"،
جمهورية مصر العربية
المتحدثون:
 السيد مصطفى الخواجا ،مدير عام االدارة العامة للسجالت االدارية والمراقبة االحصائية ،الجهازالمركزي لإلحصاء الفلسطيني ،دولة فلسطين
 السيد حمزة ولد بكر ،الوكالة األلمانية للتعاون الدولي (/)GIZوزارة الداخلية ،الجمهورية اإلسالميةالموريتانية
 السيدة كندة حتر ،خبيرة في التمويل ومكافحة الفساد ،المملكة األردنية الهاشميةّ
الشطي ،خبير استراتيجي ،مسارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ()WSIS
 السيد قصيوالمنتدى الدولي لحوكمة االنترنت ( ،)IGFدولة الكويت
14:00-13:00
14:45-14:00

مناقشة
استراحة الغداء
الجلسة العامة السادسة :المشاورات اإلقليمية التحضيرية حول التنمية المستدامة :رسائلها إلى المنتدى
العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى
تر ّكز الجلسة على الرسائل اإلقليمية الرئيسية الصادرة من مشاورات إقليمية مختلفة عقدت في إطار
التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام .2019
إدارة الجلسة :يحدد الحقا
المتحدثون:
 -السيد علي عودة ،مدير إدارة البحوث ،اتحاد المصارف العربية ،بيروت
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حول " المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة،
تشرين الثاني/نوفمبر "2018
السيدة هاجر عبيد ،شبكة  Y-PEERللشباب ،القاهرة
حول "منتدى الشباب في المنطقة العربية ،كانون األول/ديسمبر "2018
السيدة ليلى ولد علي ،عضو مجلس نواب الشعب ،الجمهورية التونسية
حول "المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية ،كانون
الثاني/يناير "2019
السيد زغلول سمحان ،مدير عام التخطيط والسياسات في سلطة جودة البيئة ،دولة فلسطين
حول " االجتماع التشاوري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية
المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى  ،2019شباط/فبراير "2019
ّ
الشطي ،خبير استراتيجي ،مسارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات ()WSIS
السيد قصي
والمنتدى الدولي لحوكمة االنترنت ( ،)IGFدولة الكويت
حول "المنتدى العربي الثاني الرفيع المستوى حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة
 2030للتنمية المستدامة ،آذار/مارس "2019
السيدة رلى مجدالني ،مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا
حول "االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ تحضيراً للمنتدى العربي للتنمية المستدامة
والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  ،2019آذار/مارس "2019
السيد زياد عبد الصمد ،المدير التنفيذي ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،بيروت
حول "منتدى المجتمع المدني اإلقليمي قبيل انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة ،2019
آذار/مارس "2019

 16:30-14:45الجلسة العامة السابعة :المنتدى العربي للتنمية المستدامة في السياق اإلقليمي والعالمي
تستعرض الجلسة الرسائل الرئيسية التي خلصت إليها المناقشات في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام
 2019والتي ستقدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/يوليو .2019
تم ّهد هذه الرسائل للتفكير في المتابعة واالستعراض اإلقليميين ،وتحديد موقع المنطقة العربية مع توجّه
العالم إلى القمم العالمية في عام  ،2019وانتهاء أول جولة من أربع سنوات للمتابعة واالستعراض.
وسيتطرق المتحدثون إلى أ) أوجه التآزر الالزمة بين األطر العالمية للمضي قدما ً في خطة عام ،2030
وب) تمكين المنطقة العربية في المسارات العالمية ،والبحث في مقاصد الهدف  10بشأن الحد من انعدام
المساواة بين البلدان
إدارة الجلسة :يحدد الحقا
المتحدثون:
 السيد محمد خليل ،عضو سابق في مجموعة عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة المفتوحة بشأنأهداف التنمية المستدامة ،جمهورية مصر العربية
 السيد أحمد القباني ،مدير شعبة تغير المناخ ،إدارة القدرة على الصمود والتنمية االجتماعية ،البنكاإلسالمي للتنمية ،جدة
مناقشة
 17:00-16:30الجلسة الختامية :الخطوات المستقبلية وكلمات الجهات المنظمة

