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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018
الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام
بيت األمم المتحدة ،بيروت ،لبنان 26-24 ،نيسان/أبريل 2018

تنظيم األعمال المؤقت
اليوم األول :الثالثاء  24نيسان/أبريل 2018
9:00 – 8:00

تسجيل المشاركين

10:30 – 9:00

الجلسة االفتتاحية
كلمات ترحيبية:
 السيد محمد علي الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة االقتصاديةواالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 السيدة أمينة محمد ،نائب األمين العام لألمم المتحدة (كلمة مسجلة) السيدة ندى العجيزي ،مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ،جامعة الدول العربية السيد لؤي شبانة ،المدير اإلقليمي ،صندوق األمم المتحدة للسكان للدول العربية معالي السيد عزيز رباح ،وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،المملكة المغربية معالي الوزير الدكتور غطاس خوري ،وزير الثقافة ،ممثالً دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني،السيد سعد الحريري ،راعي المنتدى
عرض تمهيدي:
• قراءة في واقع المنطقة العربية وتحديات التنمية المستدامة
السيدة ميساء يوسف ،اإلسكوا
استراحة القهوة قرب القاعة الرئيسية

11.00 – 10:30
12:30 – 11:00

الجلسة العامة األولى
تنفيذ خطة عام  :2030منظور البلدان العربية حول التخطيط اإلنمائي المتكامل والتغيير التحويلي
في حين تسعى البلدان العربية إلى مواءمة خططها اإلنمائية مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030
وأهدافها ،تتيح هذه الخطة فرصة لدعم العمل على تحقيق األولويات التنموية من خالل نهج متكامل
قائم على الحقوق .ويطرح في الجلسة تساؤل حول التغيير الذي شهدته المنطقة العربية في التخطيط
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اإلنمائي خالل السنوات األخيرة ويتناول المتحدثون السبل التي تؤدي إلى تحقيق اتساق في السياسات
وبلوغ نتائج إنمائية إيجابية من خالل التخطيط اإلنمائي المتكامل.
إدارة الجلسة :اإلعالمية دالل سعود
المتحدثون:
 معالي السيد خالد مهدي ،األمين العام ،المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،دولة الكويت السيد أحمد كمالي ،مستشار وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للتخطيط والمتابعة،جمهورية مصر العربية
 معالي السيد أحمد بن حسن الحمادي ،األمين العام ،وزارة الخارجية ،دولة قطر السيد محمد الحاوري ،وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات االقتصادية،الجمهورية اليمنية
 السيد رفعت حجازي ،مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمنسق الوطني للتنميةالمستدامة ،الجمهورية العربية السورية
14:00 – 12:30

استراحة الغداء

15:30 – 14:00

الجلسة العامة الثانية
االستعراضات الوطنية الطوعية وما يتبعها :متابعة تنفيذ خطة عام  2030واستعراضها على
المستوى الوطني
استنادا ً إلى تجارب البلدان التي قدمت استعراضات وطنية طوعية ،تتيح هذه الجلسة تفكيرا ً نقديا ً حول
هذه االستعراضات باعتبارها نتاجا ً للجهود الوطنية وعمليةً متعددة المراحل .وتعالج هذه الجلسة مدى
استخدام االستعراضات الوطنية الطوعية لتسريع التنفيذ وتعزيز المساءلة ،مع التركيز على مشاركة
أصحاب المصلحة ،وتحقيق التكامل بين المنهجيات النوعية والكمية ،وتعميم مراعاة المساواة بين
الجنسين .كما تسلط الجلسة الضوء على مرحلة ما بعد إعداد وتقديم االستعراضات الوطنية الطوعية،
وتعرض على البلدان سبالً عملية التخاذ هذه االستعراضات وسيلة لتسريع التنفيذ.
إدارة الجلسة :السيد رامي أحمد ،المستشار األول للرئيس والمبعوث الخاص بشأن أهداف التنمية
المستدامة ،مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

16:00 – 15:30

المتحدثون:
 السيدة هيفاء عبد العزيز آل مقرن ،مساعدة نائب الوزير لشؤون التنمية المستدامة ،وزارةاالقتصاد والتخطيط ،المملكة العربية السعودية
 السيد محمود عطايا ،مدير عام ،وحدة السياسات واإلصالح ،مكتب رئيس الوزراء ،دولةفلسطين
 السيد حسن موسى يوسف ،مستشار المجلس القومي للسكان ،جمهورية السودان السيد زياد عبيدات ،أمين عام بالوكالة ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،المملكة األردنيةالهاشمية
 السيد نوفل ناصري ،عضو في البرلمان ،مجلس النواب ،المملكة المغربية السيد قاسم الصدّيق ،مستشار مستقل ،ونائب الرئيس  ،EvalSDGsكندااستراحة القهوة قرب القاعة الرئيسية

-317:30 – 16:00

الجلسة المتخصصة
األولى
(قاعة االجتماعات – )MZ
االستعراضات الوطنية الطوعية:
تبادل الدروس المستفادة
(أنظر المرفق)

الجلسة المتخصصة
الثانية
(قاعة اللجنة األولى )CRI-
نحو منصة للمجتمع المدني
في المنطقة العربية
(أنظر المرفق)

الجلسة المتخصصة
الثالثة
(القاعة الرئيسية)
المياه وأهداف التنمية
المستدامة :منظور عربي
(أنظر المرفق)

اليوم الثاني :األربعاء  25نيسان/أبريل 2018
10:30 – 9:00

الجلسة العامة الثالثة
دمج الموارد الطبيعية في التخطيط اإلنمائي لتحقيق المزيد من المنعة واالستدامة في المستقبل
تستعرض هذه الجلسة العامة قصة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية ،وتحلل آثارها على مختلف
ركائز التنمية المستدامة ،وتكشف عن الحاجة إلى نقلة تحويلية في التخطيط ووضع السياسات ،مع
التركيز على فوائد هذه النقلة .ويعالج صانعو السياسات والخبراء والممثلون عن المجتمع المدني في
هذه الجلسة نهجا ً مترابطا ً حول الموارد الطبيعية ،وإدارة التراث الطبيعي المشترك ،والمساواة في
الوصول إلى الموارد الطبيعية في المنطقة ،باالستناد إلى دراسات حالة وأمثلة محددة.
إدارة الجلسة :السيدة ُرلى مجدالني ،مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة ،اإلسكوا
المتحدثون:
 معالي السيد عزيز رباح ،وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،المملكة المغربية السيد فادي قمير ،مدير عام ،وزارة الطاقة والمياه ،الجمهورية اللبنانية السيد حسين أباظة ،رئيس وحدة التنمية المستدامة (رؤية مصر  ،)2030وزارة التخطيط والمتابعةواإلصالح اإلداري ،جمهورية مصر العربية
 السيدة سيتيني شامي ،المديرة العامة ،المجلس العربي للعلوم االجتماعية ،بيروت -السيد جاسم علي ،المدير التنفيذي ،مجلس إدارة شبكة أجيال السالم ،بغداد

11:00 – 10:30

استراحة القهوة في الكافتيريا وصورة جماعية
الجلسة المتخصصة
الجلسة المتخصصة
الخامسة
الرابعة
(قاعة االجتماعات – )MZ
(قاعة اللجنة األولى )CRI-
الشباب والتحول نحو
إدماج المساواة بين الجنسين
مجتمعات عربية مستدامة
وتمكين المرأة في الخطط
(أنظر المرفق)
الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة
(أنظر المرفق)
استراحة الغداء

15:30 – 14:00

الجلسة العامة الرابعة
سبل عيشها
إعادة النظر في التنويع االقتصادي :الحفاظ على حياة األجيال المقبلة و ُ

12:30 – 11:00

14:00 – 12:30

الجلسة المتخصصة
السادسة
(القاعة الرئيسية)
البيئة والموارد الطبيعية:
دورها في تحقيق التكامل
(أنظر المرفق)

تتخذ العديد من البلدان العربية مبادرات لفصل النمو االقتصادي عن االستخدام واالستهالك غير
المستدامين للموارد الطبيعية .وفي هذا السياق ،تتناول هذه الجلسة إعادة إدراج التنويع االقتصادي في
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إطار العدالة االجتماعية بين األجيال ،وأهمية االستدامة البيئية بوصفها ركيزة ً للعدالة بين األجيال.
وتسلط الجلسة الضوء على الحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب األرض باعتبارها سبيالً للحفاظ على
حياة األجيال المقبلة وسبل عيشها .ويعالج المتحدثون كيفية اتخاذ الحكومات لهذه الخيارات
االستراتيجية والطويلة األمد ،ويتناولون أمثلة عن المقايضات التي تحصل عند اتخاذ مختلف خيارات
السياسة العامة.
إدارة الجلسة :السيد غسان ديبة ،مسؤول قسم االقتصاد ،الجامعة اللبنانية األمريكية
المتحدثون:
-

معالي السيد حسن جنابي ،وزير الموارد المائية ،جمهورية العراق
السيد محمد صيدم ،مستشار للبحوث والعلوم ،الجمعية العلمية الملكية ،المملكة األردنية الهاشمية
السيد رامي شما ،مدير البرامج ،جمعية التنمية لإلنسان والبيئة ،بيروت
السيد سهيل مارين ،خبير إقليمي ،التكنولوجيا للتنمية ،بيروت

 16:00 – 15:30استراحة القهوة قرب القاعة الرئيسية
الجلسة المتخصصة
 17:30 – 16:00الجلسة المتخصصة
الثامنة
السابعة
(قاعة اللجنة األولى )CRI-
(قاعة االجتماعات – )MZ
"عدم إهمال أحد" في إطار خطة إضفاء الطابع المحلي على
أهداف التنمية المستدامة في
التنمية المستدامة لعام 2030
المنطقة العربية :التحديات
(أنظر المرفق)
واآلفاق
(أنظر المرفق)
اليوم الثالث :الخميس  26نيسان/أبريل 2018
10:30 – 9:00

الجلسة المتخصصة
التاسعة
(القاعة الرئيسية)
الطاقة المستدامة والتحول نحو
مجتمعات مستدامة ومنيعة
(أنظر المرفق)

الجلسة العامة الخامسة
التخطيط من أجل مدن منيعة وشاملة ومستدامة
تهدف هذه الجلسة إلى توعية المشاركين بشأن الروابط بين التخطيط الحضري المستدام ،والكفاءة في
استخدام الموارد ،والصحة العامة ،واإلدماج االجتماعي للفئات المهمشة؛ وتشجيع التنسيق بين الهيئات
الحكومية المختصة على المستوى المحلي ،وبين الحكومات المحلية والوطنية؛ وتسليط الضوء على
خيارات السياسة العامة التي تحقق األهداف المذكورة؛ وإظهار أنه يمكن أو ينبغي لصانعي السياسات
على مستوى المدن أن يتخذوا "الصالح العام" والتوزيع العادل للموارد خياراً في التخطيط.
إدارة الجلسة :السيد عمر عبد العزيز حالج ،منسق أول ،مبادرة المساحة المشتركة
المتحدثون:
-

السيدة هدى السيابي ،مدير إدارة المبادرات المجتمعية ،وزارة الصحة ،سلطنة عمان
السيد أديب نعمة ،خبير في شؤون الفقر والتنمية البشرية المستدامة
السيدة منى فواز ،أستاذ مساعد ،التخطيط العمراني والتصميم ،الجامعة األمريكية في بيروت
السيد صهيب يحيى الدرزي ،كلية الهندسة ،جامعة الموصل

-511:00 – 10:30

استراحة القهوة قرب القاعة الرئيسية

12:30 – 11:00

الجلسة العامة السادسة
تمويل التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية
تعطي خطة عام  2030زخما ً إضافيا ً للنهج القائم على الحقوق في تخطيط التنمية وتمويلها .وتتيح خطة
طرح في
عمل أديس أبابا ميثاقا ً اجتماعيا ً يتمحور حول حقوق اإلنسان والحماية االجتماعية الشاملة .وت َ
هذه الجلسة العامة آراء وحلول لمعالجة الترابط بين إدارة الموارد الطبيعية وتمويل النهج القائم على
الحقوق على مسار تحقيق التنمية في المنطقة .وتستعرض الجلسة خيارات مطروحة على الصعيد
الوطني واإلقليمي ،منها الحماية االجتماعية الشاملة بصفتها أداة ً لتعزيز المنعة وتحقيق العدالة بين
األجيال في المنطقة العربية.
إدارة الجلسة :معالي السيد خالد مهدي ،األمين العام ،المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،دولة
الكويت
المتحدثون:

14:00 – 12:30

 السيد أنس الحسناوي ،خبير إقليمي حول التعاون التنموي الف ّعال ،ناشط من المجتمع المدني السيد وسام فتوح ،األمين العام التحاد المصارف العربية ،بيروت السيدة كندة حتر ،المستشارة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،منظمة الشفافيةالدولية ،برلين
 السيدة إيزابيل كيمف ،األمم المتحدة للبيئة ،نيروبياستراحة الغداء

14:45 – 14:00

الجلسة العامة السابعة
إدارة الجلسة :السيدة خولة مطر ،نائب األمين التنفيذي لإلسكوا
أ .نتائج االجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة وللمنتدى السياسي الرفيع
المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018
المتحدثون:
 السيد باسل األيوبي ،مدير عام ،وزارة االتصاالت ،الجمهورية اللبنانيةحول "المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة  2030للتنمية
المستدامة ،أيار/مايو "2017
 السيد عزمي شعيبي ،عضو سابق في البرلمان ،المجلس التشريعي الفلسطينيحول "الندوة اإلقليمية للبرلمانيّين حول خطة التنمية  ،2030تشرين الثاني/نوفمبر "2017
 معالي السيد سيزار أبي خليل ،وزير الطاقة والمياه ،الجمهورية اللبنانيةحول "االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى
السياسي رفيع المستوى للعام  ،2018آذار/مارس "2018
 معالي السيد حسن جنابي ،وزير الموارد المائية ،جمهورية العراقحول "االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى
السياسي الرفيع المستوى لعام  ،2018آذار/مارس "2018
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16:00 -14:45

 معالي السيدة عدالة أتيرة ،رئيس سلطة جودة البيئة ،دولة فلسطينحول " االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى  ،2018نيسان/أبريل "201
 السيد زياد عبد الصمد ،المدير التنفيذي ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،بيروتحول "االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،نيسان/أبريل
"2018
ب .الرسائل الرئيسية من المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018
المتحدثون:
( -يحدد الحقا ً)

16:30 – 16:00

الجلسة الختامية
كلمات ختامية:
 السيد محمد علي الحكيم ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنةاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 ممثل حكومة الجمهورية اللبنانية ،رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018(يحدد الحقاً)

17:00 – 16:30

حفل شاي في الكافتيريا

