
 2016المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 

 2016أيار/مايو  30-29، المملكة األردنية الهاشمية -عّمان فندق كمبنسكي 

 2016أيار/مايو  24 –برنامج العملمسودة 

 

 2016أيار/مايو  29األحد اليوم األول: 

 ترحيب وحفل التسجيل 00:10 – 00:09

 الجلسة االفتتاحية 30:10 – 00:10

  لجنة ال، التنفيذية األمينةو ،ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدةالدكتورة معالي

 (إلسكواااالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

  ةجامعة الدول العربي، العامنائب األمين ، يـ  أحمد بن حلالسيد معالي 

 المملكة األردنية ، معالي الدكتور عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي

 الهاشمية

 :الجلسة األولى 30:12 – 30:10

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 الهاشمية المملكة األردنيةالمهندس أحمد القطارنة، أمين عام وزارة البيئة، معالي  :الميّسر 

 نات: السياق والمكوّ 2030 خطة التنمية المستدامة لعام. 1 

  ناتها األساسية ،لخطةإعداد اعملية  وأهميتها بالنسبة للمنطقة العربية ،ومكو 

 التنمية المستدامة، اإلسكوا سياساتالسيدة ُرلى مجدالني، مديرة إدارة  -

 منظور عربي: 2030خطة التنمية المستدامة لعام االستجابة ل. 2

 التنفيذ المتكاملتكييف أهداف التنمية المستدامة و 

 يةغربملكة المالمية السامية للتخطيط، السيد مصطفى عبدل ي، المفوض   -

 المواءمة على مستوى المؤسسات2030لخطة التنمية المستدامة لعام الستجابة ا :  

السيد عباس كورينا محمد العوض، أمين عام المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي،  -

 السودانوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، جمهورية 

 . الترابط بين أهداف التنمية المستدامة3

 الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام محور 

 السيد خالد أبو اسماعيل، رئيس قسم سياسات التنمية، اإلسكوا -

 النهج المتكامل. 4

 2030في االستجابة لخطة  التنمية المستدامة لعام  لبعد البيئيا 

السيدة ميالني هتشنسن، مسؤولة برامج في برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي  -

 لغرب آسيا

 مناقشة



-2- 

 

 استراحة الغذاء 00:14 – 30:12

 :الجلسة الثانية 30:16 – 00:14

 إلى العمل على الصعيد الوطنيمن االلتزام 

 مساعد مدير برنامج األمم، األمين العام المساعد لألمم المتحدة، لدكتورة سيما بحوثا: الميّسر 

 المتحدة اإلنمائي والمدير اإلقليمي للدول العربية

 التنفيذ على المستوى الوطنيالتخطيط و. 1 

  توطين خطة التنمية المستدامة  :ةالمستداممن األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية

 دماجها في الخطط الوطنيةوإ 2030لعام 

حدة برنامج األمم المت، رئيس فريق، النمو التضميني والتنمية المستدامة، نتالي بوشي -

 ،المركز اإلقليمي للدول العربيةاإلنمائي

  على المستوى الوطني ةوالتنمية التضميني   السياسات ساقـ  اتتحقيق 

 اإلسكوا ،2030لعام المستشار اإلقليمي حول خطة التنمية المستدامة  أديب نعمة،السيد  -

  واالستراتيجيات التنموية على المستوى الوطنيخطط الالقضايا السكانية في 

 صندوق األمم المتحدة للسكاني، اإلقليممدير ال، انةبلؤي ش السيد -

 منظور الدول العربية. 2

  2030لألردن في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة خارطة الطريق 

لمملكة االسيد زياد عبيدات، مدير خطط وبرامج التنمية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  -

 األردنية الهاشمية

  2030 العربية لعام مصررؤية جمهورية للتنمية المستدامة :  استراتيجيةوضع 

 ،التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للمتابعةنائب وزير  ،لدكتورة نهال المغربلا -

  مصر العربيةجمهورية 

  :متابعة فعالية المن أجل بيانات ال تحد يات معالجةمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 ستعراضالوا

 فلسطيندولة ، جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال ،عناية زيدانالسيدة  -

 مناقشة

 2016أيار/مايو  30 اإلثنين اليوم الثاني:

 :الجلسة الثالثة 00:12 – 00:09

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يات اإلقليميةالتحدّ التعامل مع وات األولويّ  تحديد

 برامج، اإلسكوالشؤون ال عبدهللا الدردري، نائب األمين التنفيذيالدكتور  :الميّسر 
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00:09 – 15:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:11 – 00:12 

 

 

 على المستوى اإلقليمي تنميةال. تحّديات 1

  النتائج الرئيسة2015التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام : 

 اإلسكوارئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة،  ريم النجداوي،السيدة  -

  واالستعراضوالمتابعة  2030خطة التنمية المستدامة لعام دور المجتمع المدني في تنفيذ 

معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة، الجامعة األميركية في  مدير فاتح عزام،السيد  -

 بيروت

 منطقةالليمية والقضايا الخاصة بمع الدول األعضاء بشأن األولويات اإلقموّجهة مناقشة 

ل بين دو في ما ، ودور الشراكة والتعاونرها على تحقيق التنمية المستدامةتأثيو، العربية

 واالستعراضالمتابعة في و 2030خطة التنمية المستدامة لعام في تنفيذ أهداف  المنطقة

 إقليميةومسارات . أنشطة 2

 في الدول العربية 2030لمستدامة مخرجات المؤتمر الوزاري حول "تنفيذ أجندة التنمية ا - 

 ألبعاد االجتماعية"ا

جمهورية مصر العربية، ورئيسة معالي السيدة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي،  -

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

  والدورة الثانية  2016مخرجات االجتماع التحضيري للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

 لجمعية األمم المتحدة للبيئة

لوزراء ممثل مجلس ا، وعدالة األتيرة، رئيس سلطة جودة البيئة، دولة فلسطين معالي السيدة -

 (CAMREالعرب المسؤولين عن شؤون البيئة )

  الفني العربي المعني بالمؤشرات السكانية في أهداف التنمية مخرجات اجتماع فريق العمل

 المستدامة 

ودان، السجمهورية معالي السيدة لمياء عبد الغفار، األمين العام للمجلس القومي للسكان،  -

 الفني العربي المعني بالمؤشرات السكانية في أهداف التنمية المستدامةرئيسة فريق العمل 

  2030مشاورات المجتمع المدني العربي بشأن خطة التنمية المستدامة لعام مخرجات 

 يةات العربية غير الحكومية للتنمشبكة المنظم، المدير التنفيذيالسيد زياد عبد الصمد،  -

 استراحة غذاء 15:13 – 00:12

 :الجلسة الرابعة 45:14 – 15:13

 حدلتحقيق تنمية مستدامة ال يستثنى فيها أالمضي قدماً: العمل معاً 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا  مهند هادي، المدير اإلقليميالسيد  :الميّسر 

 برنامج األغذية العالمي، الشرقية ووسط آسيا
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  منظور جامعة الدول العربية 

 السيدة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية -

  2030دور المنتدى العربي للتنمية المستدامة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 والمتابعة واالستعراض في المنطقة العربية

ي، - ، 2030بخطة التنمية المستدامة لعام المسؤولة عن الوحدة المعنية  السيدة كريمة القر 

 اإلسكوا

 مناقشة

 قهوةاستراحة  15:15 – 45:14

 الجلسة الختامية 00:16 – 15:15

 2016لعام  الرسائل األساسية المنبثقة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

   لمنتدى االذي سيرفع إلى اإلقليمي من التقرير  عرض الرسائل األساسية التي ستشكل جزءا

  2016لعام السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

(HLPF 2016) 

 

 ختامية كلمات

 

 


