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 إدارة التكامل والتنمية االقتصادية
 قسم الحوكمة االقتصادية والتخطيط

 

 
 

  :2030تنفيذ جدول األعمال  ”اجتماع فريق الخبراء حول
   “الحوكمة االقتصادية وتخطيط التنمية الوطنية في المنطقة العربية 

 2018أيار/ مايو  10 -9تونس، 
 

 جدول االعمال المؤقت
 

     اليوم االول

 8:30 9:00  الوصول والتسجيل    

 الجلسة االفتتاحية    

 السيد خليل العبيدي ، رئيس هيئة االستثمار التونسية 

  ،السيد مختار محمد الحسن (مدير ادارة التكامل والتنمية االقتصادية
  اإلسكوا)

10:00 9:00 

"التحديات االجتماعية واالقتصادية وتحويل الحوكمة في  -الكلمة الرئيسية     
 الشرق األوسط"

 , Yale University and University 1Okar-Prof. Ellen Lust
of Gothenburg  

  

 الجلسة األولى: وضع المرحلة    
تدام) في  ادي (المس ة الى الحاجة إلى النمو االقتص المنطقة تتطرق هذه الجلس

ليم في  تقرار المالي، والتمويل العام الس العربية: إيجاد فرص العمل، االس
يد والتطورات االجتماعية  ة. يعتبر الحكم الرش ياس -المنطقة، كأولويات الس

ية. يعتبر  ياس يان للوقاية وحل النزاعات الس اس ادية اإليجابية أمران أس االقتص
طقة العربية امرا حاسماً في جهود النظر في عوامل االقتصاد السياسي في المن

بيل  توى الفني أو اإلداري. على س واء على المس التخطيط للتنموي الوطني، س
المثال، يتطلب التخطيط الفعال للتنمية الوطنية بيئة تشريعية (كإطار للسياسات 
ادقة على ميزانيات  فافة من أجل المص بة العتماد إجراءات ش المالية المناس

  تطبيق (مع تخصيص الموارد حسب أولويات التنمية).وطنية قابلة لل

  :العروض

  ،ومف يدة دينيز س ادية الس م الحوكمة االقتص ؤول باإلنابة عن قس مس
 والتخطيط، في إدارة التكامل والتنمية االقتصادية

 رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك ، شعبة  ،السيدة تيريسا موريرا
 UNCTADالتجارة الدولية في خدمات السلع. 

 

11:00 10:00 

 11:00 11:30 استراحة قهوة    

الجلسة الثانية: الخبرة العربية في التخطيط للتنمية الوطنية في ظل البنى     
  التحتية الحالية للحوكمة االقتصادية

  

تفادة  تعراض الدروس المس ة التجارب الوطنية في تخطيط التنمية واس مناقش
ات فيما يتعلق بتحديد األولويات الوطنية،  ل الممارس بناء على التحديات وأفض

13:00 11:30 

                                                             
1 Founding Director of the Programs on Governance and Local Development at Yale University (est. 2013) and at the University of Gothenburg (est. 
2015), and Professor in the Department of Political Science at the University of Gothenburg 
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تدامة.  الً عن تمييز النهج واألولويات فيما يتعلق بتعميم أهداف التنمية المس فض
تثمار) ات المحددة (مثل االس ياس بة للس ، يمكن أن تغطي العروض أما بالنس

ميم،  ات، والتص س القطرية األبعاد التالية لتخطيط التنمية الوطنية: المؤس
تدامة / أجندة  اركة، والربط بأهداف التنمية المس والتنفيذ، والنتائج، والمش

 .وما إلى ذلك الكامنة،، وعوامل الخطر 2030

 دقيقة: 30مدة العروض حوالي 

  االستثمار التونسيةسلطة   منيا برهام السيدة 

  ،ن بري يد الحس ات والمعلوماتالس ة، مدير الدراس  مجلس المنافس
 المغربية

 المجلس الوطني للتخطيط االستراتيجي في السودان السيد عباس قرينة 

 وزارة االقتصاد والمالية في موريتانيا السيد محمد تغري. 

 

 13:00 14:00  استراحة غذاء    
 

 الجلسة الثالثة: أدوات للتخطيط اإلنمائي الوطني المتكامل    
موجز لبحوث اإلسكوا حول المبادئ التوجيهية للتخطيط الجيد باستخدام 
حالة المنطقة العربية ومقدمة إلى قاعدة بيانات تخطيط التنمية الوطنية 
في اإلسكوا. سيقوم المشاركون بتقديم أدوات تخطيط التنمية الوطنية 

 .واستخدامها

 العروض:

  السيد محمد الحسني ، االسكوا 
 السيدة دنيس سمبف  
 السيدة شنتال دبسقعير 

15:30  14:00  

 15:30 15:45 استراحة قهوة    

الجلسة الرابعة: دعم التخطيط المشترك بين الوكاالت للدول في     
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وخطط  -المنطقة العربية 
  التنمية الوطنية

اعدة اإلنمائية  ة وتناقش إطار عمل األمم المتحدة للمس تقدم الجلس س
)UNDAF لدعم باره أهم أداة للتخطيط القطري لألمم المتحدة  باعت  (

ية 2030أجندة عام  لدعم جهود التخطيط للتنم يل المثال،  ب . على س
اً إلى عملية  تخطيط الوطنية للدول العربية، تحتاج األمم المتحدة أيض

ة  دولي ة وال ة واإلقليمي ات الوطني ان يق بين الكي أداة للتنس أكثر قوة ك
وء على  ة الض لط الجلس تس طة في البلدان العربية. وس رة والنش الحاض
تجربة تونس (إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالي حتى 

راع في 2019عام  افية الناجمة عن الص ياق التحديات اإلض ) في س
  ا.ليبي

 العروض:

 السيد دياغو زوريال، منسق األمم المتحدة المقيم في تونس 
 ممثل المنسق اإلقليمي في ليبيا 

 

17:00 15:45 

  .السيد خليل البدي استضافها رئيس سلطة االستثمار التونسية    

 :Golden Tulip Hotelالمكان

 

18:00 17:00 
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      اليوم الثاني

 08:45 09:00 قهوة الصباح    

الجلسة الخامسة: التجارب الوطنية بشأن تخصيص الموارد /     
  الميزانية على نحو فعال لدعم تخطيط التنمية الوطنية

إن مناقشة التجارب الوطنية إزاء تخصيص الموارد من أجل التنفيذ 
الفعال للخطط الوطنية تجذب الدروس المستفادة (على سبيل المثال، 

وء لط الض على الفرص القائمة أو المحتملة  آليات التمويل) وتس
  للدعم التنموي الدولي واإلقليمي.

 

 دقيقة: 30مدة العروض حوالي 

  أحمد الزايري ، المصرفي الرئيسي ، البنك األوروبي إلعادة
 اإلعمار والتنمية

 المدير القطري لتونس ، مينا ، البنك   انطونيوس فيرهيجن
 الدولي

  والتعاون الدولي ، جمهورية شعيب الزغير ، وزارة التخطيط
 اليمن

9:00 10:30 

 10:30 11:00 استراحة قهوة    

الجلسة السادسة: البنية التحتية المؤسسية والشراكات من أجل     
  2030تخطيط التنمية المتوائم مع جدول أعمال 

تغطي المناقشة أدوار ومسؤوليات مؤسسات أصحاب المصلحة في 
ة  ة التخطيط للتنمي اص عملي ام والخ اع الع ل القط ة (مث الوطني

اركون وجهات النظر حول  يتبادل المش والمجتمع المدني). كما س
  نقاط القوة والضعف في هياكل الحوكمة الحالية

  العروض:

  قديم سعادة السيد عبد هللا لوتاه (مدير عام الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة) ، 
والسيدة حنان أهلي (مديرة األمانة العامة إلى اللجنة الوطنية 

 .المعنية بأهداف التنمية المستدامة)
 

  تقديم السيد بشار سيفي ، مدير مكتب نابلوس ، وزارة
 االقتصاد الوطني ، فلسطين

 

12:30 11:00 

 12:30 13:30 استراحة غذاء    

تعميم أهداف التنمية  -الجلسة السابعة: مسار نحو المستقبل     
المستدامة في خطط التنمية الوطنية باإلضافة إلى الرصد والتقرير 

  الناجح
ة: مع التركيز على الحاجة إلى الملكية  ة مفتوحة للمناقش منص
تدامة لتحقيق النجاح في  اءلة عن أهداف التنمية المس الوطنية والمس
تفادة فيما  ة إلى تحديد الدروس المس تنفيذ األهداف، تهدف هذه الجلس
ة للتخطيط  ة الالزم ة الوطني ي س ة المؤس ة التحتي البني يتعلق ب

راكات مع المراعاة  والموارد،نات واالحتياجات من البيا وكذلك الش
قة  ية في المنط اد الح الحوكمة االقتص جات إص يا الواجبة الحت

  العربية.

  المحاورة:

  السيدة دينيز سومف، مسؤول باإلنابة عن قسم الحوكمة
 االقتصادية والتخطيط، في إدارة التكامل والتنمية االقتصادية

15:00 13:30 
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 الجلسة الختامية     

  السيد مختار محمد الحسن (مدير ادارة التكامل والتنمية
  االقتصادية، اإلسكوا)

16:00 15:00 

       
*****  

 


