
 
 
 
 
 

                        الجلسة المتخص صة األولى

                                                    الشمول والتمكين والمساواة: س ب ل نحو السالم والتنمية

 ، القاعة الرئيسية، بيت األمم المتحدة، بيروت16:15-18:00ة ، الساع2019 نيسان/أبريل 9 الثالثاء
 

 معلومات أساسية

والتنمية من جهة، العالقة بين بناء السالم الجلسة المتخصصة األولى تتناول 
والمبادئ الثالثة المتمثلة في الشمول والتمكين والمساواة من جهة ثانية. 

                القصور على صع د كيف يساهم : المشاركون في األسئلة التاليةبحث وسي
ما هي تداعيات النزاع والشمول والتمكين والمساواة في تفاقم الصراع؟ 

 ؟ إعمال هذه المبادئ الثالثةواالحتالل على 

                                     الجلسة أيضا  حاالت فلسطين واليمن ودول هذه المشاركون في ناول ويت
أخرى، ويبحثون في كيفية تأثير النزاع/االحتالل على مبادئ الشمول 

                           الن هج الكفيلة بالتخفيف من            طر قون إلى سيتكذلك،  والتمكين والمساواة.
منها تهيئة بيئات مؤاتية و، ناعمة"الدبلوماسية ال"حدة النزاعات عن طريق 

سيناقش الخبراء استراتيجيات التخفيف ولثقافات. اراعي توتتسم بالشمول 
                                                                   من النزاعات واستراتيجيات التحو ل التي يمكن أن تنبثق من هذه المبادئ 

 الثالثة.  

 هدف الجلسة

تحديات الحفاظ على  حولالسياسات في المنطقة العربية  تعزيز حوار
تنفيذ استجابات مشتركة وبشأن السالم واستدامة القدرة على الصمود؛ 

واالستفادة منها للتخفيف من تداعيات النزاع/االحتالل على التنمية 
 المستدامة.  

 مواضيع النقاش

ال سيما )كيف يمكن لألشخاص المتأثرين بالنزاع/االحتالل  –التمكين 
همة في المراحل االنتقالية والتغلب على الظروف المسا( الشباب والنساء

 السائدة أثناء الحروب؛ 

ين                                      عدم إهمال أحد، وخصوصا  األشخاص المتأثر –الشمول 
 بالنزاع/االحتالل؛ 

عدم التمييز وتحقيق التنمية لجميع المتأثرين  –المساواة 
 بالنزاع/االحتالل.

 

 حلقات النقاشا      ميس ر   

المدير، معهد عصام ، السيد طارق متريمعالي  •
جامعة فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ال

 ركية في بيروت، لبنانياألم

، مستشار إقليمي بشأن الحوكمة السيد كرم كرم •
ايا الناشئة والنزاعات، وبناء السالم، شعبة القض

 اإلسكوا

 المشاركون في حلقات النقاش   

لرئيسي، ، المنسق االسيد عمر عبد العزيز الحالج •
 مبادرة المساحة المشتركة

االجتماع،  ، أستاذة معاونة في علم                   السيدة إيلين ك ت اب •
 جامعة بيرزيت، فلسطين

 Frederick S ، المدير،Jonathan D. Moyerالسيد  •

Pardee Center for International Futures كلية ،
نفر، جوزف كوربل للدراسات الدولية، جامعة د

 األمريكيةالواليات المتحدة 

إلقليمي ، المدير، مكتب اليونسكو االسيد غيث فريز •
 للعلوم في الدول العربية

                    مباشرة  عبر اإلنترنتالمتخصصة                   ست ب ث هذه الجلسة    

 

    

 



 

 

 

 
                          الجلسة المتخص صة الثانية

 في المنطقة العربية النهوض بالعمل المناخي: 13الهدف 

 بيروت المتحدة،بيت األمم ، MZقاعة االجتماعات في طابق ، 18:00-16:15الساعة ، 2019 نيسان/أبريل 9الثالثاء 

 الجلسة ة     ميس ر  

سياسات  شعبة، ةمديرال،                   السيدة ر لى مجدالني •
  التنمية المستدامة، اإلسكوا

 األولى النقاشحلقة المتحدثون في   

، رئيس فريق المفاوضين ذلياشالالسيد أيمن  •
المكلف من قبل مجلس  العرب حول تغير المناخ

وزراء جامعة الدول العربية المسؤولين عن البيئة؛ 
عضو مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ؛ 

وزارة في  الدوليةلسياسات في شؤون امستشار 
المملكة العربية ، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

 السعودية

مركز  ة،العام ة، المديرالسيدة لونا أبو سويرح •
 دراسات الوحدة العربية، لبنان

التعاون قسم ، رئيس Peter Lundbergالسيد  •
 إفريقيا،لشرق األوسط وشمال لاإلنمائي اإلقليمي 
 ان                 سفارة السويد، عم 

 الثانية النقاشحلقة المتحدثون في   

 للعون العام، المفوض السيد أحمد محمد آدم •
 السودانجمهورية  اإلنساني،

جمعية نساء بلدي  ،رئيسةال، السيدة سامية الباوشي •
في من أجل التنمية والسياحة، عضو مجلس اإلدارة 

المكتب  عضو المناخي،الشبكة العربية للعمل 
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، في التنفيذي 
 المغرب

ة البيئة شعب ،مديرال، جمال الدين جاب اهللالسفير  •
الدول العربية،  ةواإلسكان والموارد المائية، جامع

 مصر

 عبر اإلنترنت مباشرةالمتخصصة                  ست بث هذه الجلسة   

 أساسية معلومات

من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات  13يدعو الهدف 
التي  ةتغير المناخ وآثاره، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الستل للتصديعاجلة 

. 2019خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  إسهاباستعراضها بسوف يتم 
ما يتعلق بفصل سيما في  ال) 8الهدف عن بمعزل  13الهدف ال يمكن البحث في و

 كنولوجيانقل التتحقيق ذلك عن طريق  ودعم ،النمو االقتصادي عن التلوث البيئي
  )ال سيما في 10الهدف و(؛ أخرى      س ب ل بين من ،كافيالتمويل ال توفيروالالزمة 

تغير قابلية التأثر بمن حيث  ،داخل البلدان وفيما بينها التفاوتما يتعلق بالحد من 
على التصدي لتغير المناخ والقدرة على الوصول إلى وسائل التنفيذ الالزمة للعمل 

عن طريق مناخ تغير اللعلى التصدي )في ضوء دعم العمل  16المناخ(؛ والهدف 
وخاضعة للمساءلة يمكنها تعزيز قدرة الدول النامية والمجتمعات       ع الةمؤسسات ف

ويرمي (. ةودون الوطني ةوطنيالو ةقليمي              على الص ع د اإلالصمود الضعيفة على 
ما يستلزم بناء القدرات  الطبيعية،إلى تعزيز االستعداد للكوارث      يضا أ 13الهدف 

في  ،(17سيكون الوصول إلى وسائل التنفيذ )الهدف و(. 4التعليم )الهدف ضمان و
  .هذه الجلسة المتخصصةهو محور  ،ضوء هذه األهداف

 هدف الجلسة

المتعلقة بتغير المناخ اإلقليمية القضايا ذات األولوية والشواغل استعراض بعد 
النساء تعزيز مشاركة بل   س على و           المقتر حة، لى الحلولالجلسة عز               بشكل عام، ترك 

على العمل على مسار  همواالستجابة لشواغل      ضعفا  والشباب والفئات األكثر
قابلية التأثر مثل مواضيع  ات حولنقاشة حلقتخلل هذه الستوالمناخ.               التصدي لتغي ر 

 الوعي؛رفع مستوى ور المناخ؛                                والمخاطر واآلثار الناجمة عن تغي  ؛بتغير المناخ
والتخطيط والعمل أمام تغير المناخ الصمود على قدرة الوالطرق لتعزيز  الوسائلو

التمويل يشمل توفير بما  ،، مع التركيز على وسائل التنفيذتحقيق ذلكمن أجل 
  وبناء القدرات.الالزمة كنولوجيا والتالكافي 

 مواضيع النقاش

والرسائل  ،السياسات العامة مستوى علىوأوجه الترابط  ،13كلمات افتتاحية: الهدف 
 ن حول تغير المناخ )بيروت، يين اإلقليميين التشاورين االجتماعالمنبثقة مالرئيسية 

 .(2019فبراير )القاهرة، شباط/لموارد الطبيعية ( والبيئة وا2019 مارس/آذار 21-22

  خالمنامن أجل التصدي لتغير للعمل بيئة الالزمة ال تهيئةاألولى:  النقاشحلقة  -

 مناقشة

في  المناخالرامي إلى التصدي لتغير العمل النهوض ب: الثانية النقاش حلقة -
 منطقة العربيةال

 مناقشة

 
  

 

  

 

 



 

 

                      الثالثة الجلسة المتخصصة 
  

 

 

 ضمان مشاركة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقين والشباب في المنطقة العربية: جلسة حوار
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 :ةرالميس  
 ،صحافية ،ليتيسيا الحدادالسيدة  •

Net-Med Youth ،لبنان 

 

 :المتحدثون
، السيدة جاياثما ويكراماناياكي •

مبعوثة األمم المتحدة للشباب ، رسالة 

 بالفيديو

 
مدير  ،عبد العزيز بو صالح السيد •

مشروع في الجمعية التونسية لإلدارة 

واالستقرار االجتماعي 

(TAMSS)، تونس 

 

طالب  ،كالجيمحمد مكي السيد  •

جامعي في القانون في الجامعة 

 اإلسالمية في لبنان

 

ممثلة عن مندى  ،دبيعر هاج ةالسيد •

 مصر ،الشباب في المنطقة العربية

 

المدير اإلقليمي  ،أدونيس وزير السيد •

في ( EMR)لمنطقة الشرق المتوسط 

االتحاد الدولي لجمعيات طالب الطب 

(IFMSA)، لبنان 

 

عضو في  ،رمياسيمون أبي السيد  •

البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة 

 ، لبنانالبرلمانية للشباب

 

مدير عام المرصد  ،عوني فؤادالسيد  •

وزارة شؤون  -الوطني للشباب 

 ، تونسالشباب والرياضة
 

ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة 
 مباشرة عبر اإلنترنت

 

 الخلفية
 

 ا  المنطقة العربية موطن تعتبر ،الثالثين سنة وند ٪ من مجموع سكانها 60 بمعدّل

لتقديم  ، يندفع الشباب تلقائياهبطبيعت.  لواحدة من أكثر فئات السكان شبابا في العالم

 ة الشبابوتعتبر مشارك .وطاقته للمساعدة في تطويرالمجتمعات أفكاره، موهبته

 الفاعل ستخداماالوحماية البيئة، و ،في تحقيق التنمية المستدامة عامال  مهما  

بناء السالم وضمان انتقال و ،وتقبّل اآلخر التسامحقيم تعزيز وواالبتكار، تكنولوجيا لل

من أن  بدال   ،ولكن . األجيالعبروالممارسات الثقافية  األسرة الحامية مبادئ ومفاهيم

اإلنتقال إلى مرحلة البلوغ ب سمح لهمتظروٍف شباب المنطقة العربية في  يعيش

هم أحالميستطيعون فيها بلورة و، االستكشافوتعلم فرص الب ينعمون فيهاتاج واإلن

يعانون من وال يزالون يواجهون تحديات هائلة  - على العكس – هم ،هموطموحات

والحروب  ،هذا فضال عن اإلقصاء السياسي ،يالتهميش اإلقتصادي واإلجتماع

الشباب أجيال من الصراعات التي تعيشها بعض البلدان.  وهناك بلدان أخرى فيها و

 .لم تختبر السالم واالستقرار بعد

 

فضال   ،أولوية وحق أساسيفي عملية صنع القرار يعتبر التزام الشباب ومشاركتهم 

كان  من هناو.  اإلمكانيات البشرية وإطالقعن اعتباره حال لتحقيق التنمية الشاملة 

حوالي مليون فلقد شارك : دعم إشراك المراهقين والشباب في المنطقة العربية ممكنا

ومع . في المنطقة شاب وشابة بنشاط وبشكل طوعي في برامج المشاركة المدنية

 .جة لمزيد من الجهود في المنطقةال تزال هناك حا ،ذلك
 

 

 أهداف الجلسة
الدورة التي نظمتها اليونسكو واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان  ه هذهدف ت

 إلى:ومنظمة الصحة العالمية واإلسكوا 

آراء وأصوات الشباب من أجل التأثير  ،وجهات نظر ىدعم واالستماع إل .1

 .على عمليات صنع القرار التي تؤثر على حاضر الشباب ومستقبلهم

 ،مناقشة مجموعة من اإلجراءات الممكنة على المستوى الوطني واإلقليمي .2

قانوني توفير إطار و ،بما في ذلك قنوات المشاركة الرسمية وغير الرسمية

في مختلف  زيادة االستثمار في إشراك المراهقين والشبابل ،تمكيني

فرص  ،الشباب في عملية صنع القرار شراكإضمان  ،مجاالت التنمية

 .المهارات الحياتيةواكتساب الحصول على المواطنة  ،المشاركة المدنية
 

 



 الجلسة المتخصصة الرابعة  

 

 

 

 األمومة والعمل واقتصاد الرعاية في البلدان العربية –مستقبل العمل وأثره على المساواة بين الجنسين 
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 معلومات عامة

يوجد في الدول العربية تقارب مناسب بين العوامل التي يمكن أن تدفع المرأة إلى سوق العمل 

العمل. وقد حققت وتذيب الجمود الذي أصاب المنطقة على صعيد مشاركة المرأة في سوق 

المنطقة معدالت متساوية تقريباً في االلتحاق بالمدرسة االبتدائية، وفي بعض البلدان تتجاوز نسبة 

التحاق اإلناث بالتعليم العالي وتحصيلهن نسبة الرجال، ومنه في مواد العلوم والتكنولوجيا 

  .والهندسة والرياضيات

اجز التي تَحول دون عثور المرأة على عمل والبقاء ومع ذلك، يتعين القيام بالمزيد إلزالة الحو

فيه. وأحد أكثر الحواجز شيوعاً هو العبء غير المتكافئ ألعمال الرعاية التي تقوم بها. وعلينا 

  .إيجاد سبل لتوزيع هذه المسؤولية بشكل أعدل، ومنه باالستثمار العام في خدمات الرعاية

 مواضيع المناقشة

بحث كيف يتغير عالم العمل وأثر ذلك على مشاركة المرأة والمساواة بين تهدف هذه الجلسة إلى 

الجنسين في العمل. وستنظر في الفرص الناشئة للمرأة فضالً عن التهديدات، وتركز على أهمية 

االستثمار في اقتصاد الرعاية لتمكين المرأة من االستفادة من اإلمكانيات التحويلية لهذه التغيرات، 

  .المنطقة العربية وال سيما في

  مستقبل العمل وآثاره على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية

إن عالم العمل آخذ بالتغير في ظل آثار األتمتة، والتخضير، والتكنولوجيا، وتغير الخصائص 

السكانية. وقد أثر النزاع في بعض الدول العربية أيضاً على أسواق العمل وعلى الفرص المتاحة 

للرجل والمرأة إليجاد عمل الئق. كيف سيبدو عالم العمل للمرأة، وكيف يمكننا أن نكفل أنها 

ستغدو قادرة على التخفيف من هذه التهديدات مع االستفادة من الفرص الناشئة لتلبية احتياجاتها 

 وتوقعاتها وطموحاتها من العمل؟

  عامل تمكين للعمل ومصدر لفرص العمل –اقتصاد الرعاية 

تتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام مشاركة المرأة في العمل في المسؤولية غير المتساوية عن 

توفير الرعاية غير المأجورة. ومن شأن وجود هيكل مهني قوي ألعمال الرعاية أن يغدو عامالً 

عمل، تمكينياً لمشاركة المرأة اقتصادياً، ما يتيح لها إعادة توزيع أعمال الرعاية ودخول سوق ال

وأيضاً مصدراً لفرص العمل في اقتصاد الرعاية التي يرجح أن تتوالها المرأة. ما هي إمكانات 

اقتصاد الرعاية من حيث فرص العمل والناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية؟ كيف يمكن 

 للدولة أن تصبح عامل تمكين لمشاركة المرأة اقتصادياً وِلم ينبغي لها ذلك؟

  ولة في رعاية الطفل: أمثلة من اقتصادات متوسطة الدخلاستثمار الد

تقع عادة على عاتق األم أو  –وليس اجتماعية  –كثيراً ما تُعَد رعاية الطفل مسؤولية خاصة 

يتوالها صاحب العمل أو منشآت خاصة قائمة على السوق. ومنشآت رعاية األطفال الخاصة 

فقاتها، كما أن تحويل المسؤولية إلى أصحاب مكلفة، وكثير من األسر غير قادر على تحمل ن

العمل يمكن أن يثنيهم عن توظيف النساء. وفي الوقت نفسه، تدعي بلدان كثيرة بعدم قدرتها مادياً 

على تخصيص مواردها لتوفير رعاية لألطفال. هل ثمة نماذج يمكن أن تستثمر فيها الدول، في 

 فال؟حدود الموارد المحدودة، في توفير رعاية األط

ه النقاش  موج ِّ

، المساواة بين السيدة فريدا خان مستشارة إقليمية •

الجنسين وعدم التمييز، منظمة العمل الدولية، 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 كلمة ترحيبية

مديرة مركز المرأة في السيدة مهريناز العوادي  •

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 ))اإلسكوا

 افتتاحيةكلمة 

خبيرة البرامج السيدة يلكا جيردوفيتشي  •

والسياسات اإلقليمية المعنية بالتمكين االقتصادي 

 للمرأة، هيئة األمم المتحدة للمرأة

 المتحدثون

وزيرة الدولة معالي السيدة فيوليت صفدي  •

 للتمكين االجتماعي واالقتصادي للشباب والمرأة

كلية أستاذ اإلحصاء في السيد ماجد عثمان  •

االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 

والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمركز 

 )المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة

أمينة حكومة البنجاب،  السيدة إيروم بخاري •

 إدارة تنمية المرأة

رئيسة قسم النوع االجتماعي  السيدة رنا مصلح •

 واألبحاث االجتماعية في المؤسسة العامة

 للضمان االجتماعي باألردن

 كلمة ختامية

نائب المدير العام في منظمة السيد غريغ فاينز  •

 العمل الدولية

 

 المتخصصة عبر اإلنترنت ستُبث هذه الجلسة 

 



 

  

 الجلسة المتخّصصة الخامسة

 

 2030المشاورات اإلقليمية بشأن خطة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة عام 
 في منطقة اإلسكوا
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 :معلومات أساسية

يتطوع الناس في كل مكان حول العالم ألجل خير مجتمعاتهم. وأظهرت األدلة البحثية أن جهود 

وهي قوة عاملة يتجاوز حجمها العديد  –ماليين عامل متفرغ  109هؤالء المتطوعين تكافئ عمل 

من القوى الصناعية العالمية الكبرى. ال يشّكل هذا التطوع مورداً رئيسياً لخطة التنمية المستدامة 

فحسب، ولكن باستطاعته أيضاً منح الناس حساً بالملكية واالنتماء وتحويل المواطنين  2030لعام 

 من مستفيدين إلى شركاء في التغيير.

إطاراً طورته الدول األعضاء عبر  2030خطة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة عام تشّكل 

قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لمساعدة الحكومات ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع 

 واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص على زيادة االعتراف بقيمة التطوع في تحقيق أهدافالمدني 

وإدماج  2030التنمية المستدامة ودمجه فيها. تسعى خطة العمل إلى تعزيز ملكية الناس لخطة عام 

العمل التطوعي في االستراتيجيات الوطنية والدولية وتحسين قياس أثر العمل التطوعي، عبر الجهود 

 المشتركة لجميع األطراف الفاعلة.

 :هدف الجلسة

في منطقة  2030ة العمل إلدماج العمل التطوعي في خطة عام نعقد المشاورات اإلقليمية بشأن خطت

 ً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  رقم اإلسكوا ضمن المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وفقا

(A/RES/73/140 .) 

سوف توفر هذه المشاورات مساحة لألطراف الفاعلة في خطة العمل في منطقة غرب آسيا لتحديد 

المتاحة لدعم المتطوعين في تسريع تقدم أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع إمكانيات العمل الفرص 

 التطوعي في التصدي للتحديات األكثر إلحاحاً في المنطقة.

وسوف يُدعى المشاركون والمشاركات في هذه الفعالية إلى مشاركة االبتكارات وأفضل الممارسات، 

مقاربات جديدة، وتحليل سبل تخطي التحديات المشتركة. ومناقشة فرص التوصل إلى شراكات و

كما سيتم استعراض نتائج من التقرير التجميعي اإلقليمي الذي يستقي من المعلومات المقدمة من 

الدول األعضاء في اإلسكوا حول حجم التطوع ونطاقه وأثره في المنطقة. وسوف تصب النقاشات 

ي حوارات إضافية حول خطة العمل، وفي تقرير والتوصيات الصادرة عن هذه المشاورات ف

المنتدى السياسي الرفيع تجميعي عالمي سيُقدم في االجتماع التقني العالمي الذي سوف ينعقد خالل 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب ، ويتشارك رئاسته 2020المعني بالتنمية المستدامة لعام  المستوى

 المتحدة للمتطوعين. وبرنامج األمم األحمر والهالل األحمر

 المالحظات االفتتاحية:

 ، اإلسكوا، مدير إدارة التنمية االجتماعيةالسيد فريديريكو نيتو •

المدير اإلقليمي للدول العربية وأوروبا  برونيك،جيسون السيد  •

 واتحاد الدول المستقلة، برنامج األمم المتحدة للمتطوعين

 : مدير الجلسة

وزير التربية والتعليم العالي،  معالي الدكتور صبري صيدم، •
 دولة فلسطين

 ميّسر الجلسة:

شبكة المنظمات العربية المدير التنفيذي،  السيد زياد عبد الصمد، •
 غير الحكومية للتنمية

 المتحّدثون:

 مين العامألل ة الخاصةمبعوثال سمو الشيخة حصة آل ثاني، •
 ، جامعة الدول العربية نسانيةإلشؤون الل

الخدمات االستشارية التطوعية، رئيسة قسم  مورلي،السيدة إيما  •
 برنامج األمم المتحدة للمتطوعين

رئيسة  –الكاتبة العامة، مفتشة المالية  السيدة ناديا بن اعلي، •
 بعثة، وزارة الشباب والرياضة، المغرب

 ،حصاءات العملقليمي إلإلستشار امال  السيد نادر كيروز، •
 منظمة العمل الدولية ،قليمي للدول العربيةإلمكتب اال

 ستُبَث هذه الجلسة مباشرةً عبر اإلنترنت



 السادسةصة الجلسة المتخص  

 

 إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية
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 معلومات أساسية

أي حسب النتائج النهائية،  على أساس المساواةعدم درجت العادة على قياس 
المفهوم هذا و عملية النمو.من الناتجة أو الثروة  أو النفقاتتوزيع الدخل مستويات 

 متعدد األبعادال طابعالفي الحسبان ال يأخذ أنّه غير  ،ط وواضحلعدم المساواة بسي
العدالة االجتماعية تحقيق من أجل  هأنيرون كثيرون ف. لعدم المساواة
. المتاحة فيها ز تكافؤ الفرصيعزعمل على تتأن ، على المجتمعات واالقتصادية

" ظروف"ن عالتفاوتات الناجمة عن  عويض  التهم يقترحون، لتحقيق ذلك، و
ثروة األسرة والمستوى التعليمي والوالدة كان ، مثل مدافراألإرادة عن  ةخارج

" التي فعال"األ ومسؤولية عواقب نوحمليتفي نفس الوقت هم ، وترك  لوالد ينل
  تصدر عنهم.  

 هدافاأل

 :التالية ةثالثاألهداف الإلى تحقيق ة لجلسترمي هذه ا

الرسائل الرئيسية  على عدد منهات اإلقليمية المعنية الجطالع إ -
منتدى البحوث  هصدرسوف يالمشترك الذي التقرير  المستمدة من
عدم في إعادة التفكير " هعنوان، واإلسكوابالتعاون مع االقتصادية 

 "؛مساواة المتعدد األبعاد في الدول العربيةال

تقرير بشأن أصحاب المصلحة  وسائرالتشاور مع الدول األعضاء  -
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عّده يالذي  2019 التنمية البشرية لعام

  التنمية البشرية؛مستويات عدم المساواة في علّق بويت

لحد من عدم الرامية إلى امناقشة الخيارات المتعلقة بالسياسات  -
 أصحاب المصلحة.لدى ذه الخيارات ه قبولوتعزيز  ،المساواة

 البحثمواضيع 

 :اإلجابة على األسئلة التاليةإلى الجلسة هذه المشاركون في يهدف 

السائدة  ةأوجه عدم المساواحول  العربيةالبلدان في متجانسة من بحوث هل  -
في االقتصادي و (الصحية والتعليميةالتفاوتات ) الجتماعيافي المجال ين 

 المنطقة؟

 ؟ةالعالميبحوث لواه البحوث هذ هي أوجه الشبه بينما  -

  ؟ه البحوثما هي التحديات التي تواجه المنطقة والعالم بحسب هذ -
التفاوتات الستمرار االتجاه المتمثل في اتساع لة ما هي التداعيات المحتم  و

 الدخل؟مستويات الثروات وفي 

التي يمكن اتخاذها على القصيرة والمتوسطة األمد يارات خالما هي  -
على عديالت ت خالمكن إديهل  ؟لوقف هذا االتجاهالسياسات مستوى 

لتحقيق هدف محّدد هو فرض ضريبة على الثروة مثالً، السياسات المالية )
 أوجه عدم المساواة(؟تقليص 

لمتعلقة اها تلك فياد السياسي، بما االقتصعلى المحتملة تداعيات الما هي  -
  ين النزاع وعدم المساواة؟ببالصلة 

 ةرئيسال

، وزيرة التخطيط السعيدهالة السيدة معالي  •
  والمتابعة واإلصالح اإلداري، مصر

 

 شاركون في حلقة النقاشالم

قتصاد، في علم اال، أستاذ السيد بول مقدسي •
 أوتاوا، كنداجامعة 

، رئيس قسم، شعبة سماعيلاالسيد خالد أبو  •
 التنمية والتكامل االقتصادي، اإلسكوا

، رئيس قسم، شعبة التنمية السيد أسامة صفا •
 االجتماعية، اإلسكوا

• Mr. Thangavel Palanivel, Deputy 

Director, United Nations Development 

Programme/Human Development 

Report Office 

• Mr. Milorad Kovacevic, Chief of 

Statistics, United Nations Development 

Programme/Human Development 

Report Office 

 

 المشاركون في المناقشات

، المدير اإلداري، منتدى السيد إبراهيم البدوي •
  البحوث االقتصادية

، مركز البحوث االجتماعية السيدة شيرين شوقي •
 الجامعة األمريكية في القاهرةفي 

ة، العام ةالمدير السيدة نجالء علي مراد، •
، جمهورية الفقر من للحد العراق استراتيجية

 العراق

 

 مناقشة 

  أسئلة وأجوبة •

 .اإلنترنت عبر مباشرة  المتخصصة ستُبَث هذه الجلسة 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموضوع خلفية

وأهداف  2030الدول العربية تحقيق أجندة تلتزم  •

التنمية المستدامة. وتعتبر الحماية االجتماعية 

عدم الحد من أوجه ب والمعني العاشر وخصوصا" تنفيذ كل من الهدف الشاملة أداة قوية للوفاء بهذا التعهد

 .للجميع المجتمعات السلمية والشاملةتشجيع ب والمعنيالهدف السادس عشر المساواة و

غير ستراتيجيات االتجنب كذلك لو مساواة،عدم تعد أنظمة الحماية االجتماعية ضرورية للحد من الفقر و •

، اً تأثراألكثر  خاصةً بين الفئاتو، تهامواجهفي  وبناء القدرة على الصمود اتالصدم الفاعلة في مواجهة

 .لتعافيمن أجل االالزمين  الحفاظ على رأس المال البشري واالجتماعي ومن ثم

تساعد أن جيد التماسك االجتماعي وبشكل يمكن أن تدعم أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة والمصممة  •

 .والحفاظ عليهعلى بناء السالم 

، اتتواجه أنظمة الحماية االجتماعية في الدول العربية، وخاصة في الدول المتأثرة بالصراع ومع ذلك، •

 تعلق بالشؤون االدارية والقدراتت أخرى تحدياتوالتمويل، إلى جانب  حجم التغطيةفجوات كبيرة في 

 من والمهددة ضعفةمستلجميع الفئات ال على نحو فعّال الخدمات االجتماعية األساسية إتاحةضمان يمثل و •

 .تحدًيا كبيًرا النازحةالمجتمعات المضيفة وضمن  الرجال والنساء واألطفال

تقديم من أجل حفاظ على النظم والمؤسسات الوطنية للالجهود المبذولة  دعم ضرورة يؤكد ذلك على •

ً  أن هناك كماخدمات الحماية االجتماعية وتعزيزها،  نهج أكثر شموالً ومرونة أكبر إليجاد  حاجة أيضا

 .الحماية االجتماعية لتلبية احتياجات النازحين مجال في
 

 :هدف الجلسة

في حوار  ات وظروف الهشاشة الناجمة عنهابالصراع من الدول العربية المتأثرة اتالسياس يصانع مشاركة

، والممارسات ذات الصلة والتحدياتالفرص بما في ذلك مفتوح حول سياسات وبرامج الحماية االجتماعية، 

 .تحولها وتطويرها اتوتعزيز إمكاني ها للجميعشمولولتحسين فعالية أنظمة الحماية االجتماعية  الناشئةالجيدة 
 

 :المقترحة النقاش محاور

تعزيز أنظمة لالعمل معًا  على حد سواء التنمية والشؤون اإلنسانية المعنيين بشؤون لشركاءلكيف يمكن  •

مع تعزيز  المستضعفةالستجابة بشكل أفضل الحتياجات الفئات من أجل االحماية االجتماعية الوطنية 

 االجتماعي بين المجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة؟ التالحم

حماية االجتماعية" وأنظمة الحماية لل حدود دنيا" التي تواجه جهود تحديدما هي التحديات والفرص  •

 ؟بشكل كافمع ضمان تلبية االحتياجات المحددة  اتالصراعاالجتماعية الشاملة في الدول المتأثرة ب

وكيف يمكننا أن  المستقاة منها،ما هي بعض الخطوات العملية لالستفادة من تجارب الدول والدروس  •

 ؟اتلصدمفي مواجهة انجعل برامج الحماية االجتماعية أكثر استجابة 

 

 

 الجلسة المتخصصة السابعة 

 

 
 النهوض بالعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي من خالل حماية اجتماعية شاملة في البلدان المتأثرة بالنزاعات
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 :رئيس الجلسة

زميل أكاديمية التعليم العالي للعلوم  ،جوادرنا  لدكتورةا •

  االجتماعية والسياسية، جامعة باث
 

 :االفتتاحية اتالكلم

رئيس فريق التنمية الشاملة التابع  ،ناتالي بوشي الدكتورة •

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية، والرئيس 

االجتماعية التابع العمل اإلقليمي المعني بالحماية المشارك لفريق 

  .لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في الدول العربية

بير المتخصصين في الحماية االجتماعية ك ،لوكا بلليرانو الدكتور •

والرئيس المشارك بمنظمة العمل الدولية في الدول العربية، 

لفريق العمل اإلقليمي المعني بالحماية االجتماعية التابع لمجموعة 

 األمم المتحدة للتنمية المستدامة في الدول العربية.
  

 :المتحدثون

وزير الشؤون االجتماعية،  ،معالي السيد ريتشارد كيومجيان •

 لبنان

وزيرة التنمية االجتماعية،  ،اتمعالي السيدة بسمة إسحاق •

 األردن

، وزيرة الشؤون معالي السيدة ابتهاج عبد القادر أحمد الكمال •

 والعمل، اليمناالجتماعية 

، مدير عام استراتيجية الحد من السيدة نجالء علي مرادسعادة  •

 العراق الفقر، وزارة التخطيط،

، مستشار وزير التنمية االجتماعية، السيد أيمن صوالحةسعادة  •

 فلسطين

 ،مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي ،حازم رحاحلةالدكتور  •

 األردن

لمفوضية  العاممفوض ال، مضويفاطمة أحمد فضل  الدكتورة •

 األمان االجتماعي وخفض الفقر، السودان 

 

 ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة مباشرة

 

 

 

 

 لدول العربية في ا للتنمية المستدامةمجموعة األمم المتحدة للحماية االجتماعية التابع المعني باالعمل اإلقليمي  فريقنظم هذه الجلسة ي

 

 

  

 
 

 



 
  
 
 

 
 
 
 

الثامنةالجلسة المتخّصصة    

 

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

 المستدامة
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 : ميّسر الجلسة

رئيس مكتب األمم  ،سوجيت موهانتيالسيد  •
المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المكتب 

 مصر. العربيةاإلقليمي للدول 
 

 :الخطاب الرئيسي

الممثل الخاص  ،مامي ميزوتوريالسيدة  •
لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الحد من 

 ، سويسرا.مخاطر الكوارث
 

 :المتحّدثون في الجولة األولى من النقاش

مديرة التنمية المستدامة  ،ة ندى العجيزيالسيد •
  ، مصروالتعاون الدولي، جامعة الدول العربية

رئيس المركز  محمد عودة القصراوي،السيد  •
 الوطني إلدارة مخاطر الكوارث، فلسطين

نائب مدير، ، السيدة هزار بلي عبد الكافي •
 تونسوزارة الشؤون المحلية والبيئة، 

 
 :المتحّدثون في الجولة الثانية من النقاش

 

منسق المجموعة العربية  ،السيد عماد عدلي •
من مخاطر  لمنظمات المجتمع المدني للحد

 الكوارث، مصر.
ممثلة المجموعة  السيدة هبة الحريري، •

العربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 .، مصرالكوارث مخاطرمن أجل الحد من 

رئيس المجموعة  السيد شادي عبد هللا، •
في  االستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 الحد من مخاطر الكوارث، لبنان.
 

  ةالجلسة المتخّصصة مباشرهذه ستُبث 
 

 

 :الخلفية

 
الحد من مخاطر الكوارث هو جزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية واالقتصادية وهو 
جوهري إذا ما أردنا أن تكون التنمية مستدامة في المستقبل. وال يمكن تحقيق أجندة التنمية 

بحيث تكون مطلعة على المخاطر وقادرة على الصمود إال من خالل  2030المستدامة 

اجتمعت خمس مجموعات من لمجتمعات والقطاع الخاص. وقد الشراكة مع الجماعات وا
ن عمل" بطريقة منتظمة وقدمت "بيا 2018أصحاب المصلحة ألول مرة في عام 

 وخطط عملها شروطها المرجعيةطورت المجموعات ونداي. للمساهمة في تنفيذ إطار س
االنخراط مع أقرانها من (، بما في ذلك كيفية 2020-2019) على مدار العامين القادمين

مجموعات التنمية المستدامة لدعم الحكومات في ضمان تماسك السياسات واالستراتيجيات 
 .والبرامج

 
 :هدف الجلسة

 
لضمان اتساق  متكامل للمجتمعالقيمة المضافة للشراكات ونهج تسليط الضوء على 

ام أصحاب المصلحة السياسات نحو تحقيق الشمولية والمساواة والتمكين والتماس اهتم
للمساهمة في هذه الجهود  دى العربي للتنمية المستدامةالمنت اآلخرين المشاركين في

 وتعظيمها.
 

 :مواضيع البحث والمناقشة

 

 دور مجموعات أصحاب المصلحة في تماسك السياسات -1
دور الشراكات في تحمل العبء الواقع على الحكومات لوضع وتنفيذ سياسات  -

متماسكة ألهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات 
 )المسؤولية المشتركة(.

فإن النقاش  المجتمع،مجموعات أصحاب المصلحة تمثل جميع شرائح بما أن  -
وتمكين الناس على جميع مستويات  يةالشمول هيركز على كيفية ضمان هذس

 وضع السياسات وتنفيذها.
 بين العلوم والسياسات في الدول العربية. العوائق أمام تعزيز التواصل -
تشكيلها  يمكناستكشاف الفرص لمجموعات أصحاب المصلحة األخرى التي  -

 نداي وأهداف التنمية المستدامة.سإطار لدعم تنفيذ 
 
الجهود التي تبذلها الحكومات لضمان اتباع نهج متكامل للمجتمع في تماسك  -2

 السياسات من أجل التنمية المستدامة
ية تفاعل الحكومات مع قطاعات التنمية وأصحاب المصلحة لتحقيق الشمولية كيف -

 العلوم والسياسات. التواصل بينوالمساواة والتمكين من خالل تعزيز 
ما هي المجاالت البحثية التي و األكاديمية؛كيف تتعامل الحكومات مع األوساط  -

  تفتقر إلى دعم الشمولية والمساواة والتمكين.
 

  
 

  
 



 
  

 

 

 
 
 

 الجلسة المتخّصصة التاسعة

 

عدم إهمال أحد: اعتماد نُُهج على مستوى السياسات تُبِرز الترابط بين القطاعات وتعّزز 
 شمول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على مسار التنمية المستدامة

 
 

 المتحدة، األمم بيت ،MZ طابق في االجتماعات قاعة ،18:00-16:15 الساعة  ،2019بريل أنيسان/  10األربعاء 
   بيروت

 

 

  خلفية

يتوقف  .إن إدراج جميع النساء والفتيات وتمكينهن هو الدافع لتحقيق المساواة بين الجنسين
إدراج جميع النساء والفتيات على تحديد وفهم عميق لتجارب المجموعات المعرضة 

االقتصادية والهيكلية، أو زيادة خطر  -بسبب العوائق االجتماعية  االستثناءلمخاطر 
تشير البحوث في منطقة الدول العربية إلى أن عوامل  .الهشاشةتعرضهن للمزيد من 

االقتصادي والوصول إلى الخدمات األساسية والعمر واإلعاقة -مثل الوضع االجتماعي
حيث  اواة بين الجنسين وتمكينهنالنساء والفتيات في المس تجاربتتدخل وتؤثر على 

تؤدي سياقات معينة مثل النزاع والفقر المستمر إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الناشئة عن 
لذلك، من المهم تحديد واالطالع على التجارب المتعددة للنساء في منطقة الدول  التقاطع،

 العربية لدراسة التجارب المختلفة التي تحدد نتائج التنمية.
 

على الشمولية واستكشاف أبعادها المختلفة وروابطها مع ستثنائية االدورة الز هذه ترك
من  الجلسةوعلى وجه الخصوص، ستستفيد  ،تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

تجارب وإسهامات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وستهدف إلى تسليط الضوء على النهج 
 .2030عام  عمل خطةالشاملة لتنفيذ 

 اهداف الدورة:

الحواجز التي تضع بعض المجموعات في خطر التعرض  الدورةسوف تناقش 
كما ستسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشمولية وستحدد   .لالستثناء

االستراتيجيات وأفضل الممارسات لضمان تمتع هذه الفئات بالحقوق الكاملة في المشاركة 
وستسلط الدورة الضوء على مساهمات النساء  منها في التنمية المستدامة واالستفادة

وتبادل أفضل الممارسات  2030عام  عمل خطةوالفتيات ذوات اإلعاقة في تنفيذ 
والخبرات واالستراتيجيات، لضمان إدراج هذه المجموعة الديموغرافية بالكامل في تنفيذ 

  .ات، وتوفير فرص تعزيز الروابط بين تدخالت السياسي2030عام  عمل خطة
 

 الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ستدرس المناقشة مختلف أبعاد الشمولية من حيث صلتها بالمساواة بين الجنسين ومبدأ 
، من خالل عدسة متعدد الجوانب 2030عام  عمل خطة"عدم استثناء أحد" لتنفيذ 

 لإلعاقة.

 :ةلميسرا
 

مسؤولة الشؤون السيدة ربى عرجة،  •
 ااالجتماعية في اإلسكو

 
 المتحدثون: 

 

مديرة البرنامج السيدة رشا أبو العزم،  •
 للمرأةبرنامج األمم المتحدة  -اإلقليمي

 إلشراك الرجال والنساء 
 -السيدة سيمون إليس أولوتش  •

مستشارة المشاركة السياسية ، أولونيا
 للمرأة في هيئة األمم المتحدة للمرأة

مدير مركز ، األستاذ خالد بن حسن •
  معاقينلمحمد السادس الوطني ل

البرلمانية ، السيدة صباح البهالني •
العمانية والرئيسة التنفيذية في جمعية 

 التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة
مؤسسة معرض ، السيدة صفية البهالني •

الفنون والدفاع عن األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

األمينة العامة ، الدكتورة هبة هجرس •
للمجلس القومي لشئون اإلعاقة السابقة 

 وعضوة البرلمان المصري
الشؤون  معاونة ،زيتلرأنجال  السيدة •

االجتماعية في االجتماعية بشعبة التنمية 
 اإلسكوا

 
 

ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة مباشرة عبر 
 اإلنترنت

 
  
  
  

 

 
 



 



 
 
 

 
 


