
منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة 

العربية الرابعة التنموية االقتصادية 

واالجتامعية

الجلسة اإلفتتاحية:

كلمة املنظمني 

•االستاذ منري تابت، نائب األمني التنفيذي للجنة االقتصادية 

واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•السيدة منال وردة،  اوكسفام 

 •السيدة سيلفانا لقيس، كلمة منصة املجتمع املدين للتنمية املستدامة

املتحدث الرئييس لتحديد اإلطار العام السيايس والتنموي يف املنطقة
 االستاذ أديب نعمة حول الواقع التنموي يف املنطقة العربية•

10:00 – 9:00

الجلسة األوىل: النموذج التنموي بني النمو والتنمية واإلستدامة 

ادارة الجلسة: االستاذة زينة عبال، خبرية مستقلة بشؤون التنمية

•التجارة واإلستثامر يف إطار التكامل اإلقليمي 

االستاذة كندة محمدية، مركز الجنوب 

•الرضائب والسياسات املالية كاداة لتحفيز االقتصاد 

الدكتور محمد زبيب، جريدة األخبار 

•املوارد الطبيعية، الزراعة والحق يف الغذاء 

SID ،السيد ستيفانو براتو

•املعرفة واقتصاد املعرفة والتكنولوجيا 

السيدة نيبال ادلبي، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•مناقشة عامة 

12:00 – 10:00 

اسرتاحة قهوة 12:15 – 12:00

اليوم االول:  الخميس 10 كانون الثاين/ يناير

الجلسة الثيناة: النموذج التنميو ادلال جمتحقيق العدالة 

اإلجتمايعة ادارة الجلسة: األستاذة رشا جرهوم،، خبيرة مستقلة 

•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر 

األستاذ روبريتو بيسيو، منسق الراصد االجتامعي

•العمل غري املهيكل 

األستاذ نبيل عبدو، أوكسفام 

•املقاربة التضمينية 

االستاذ ابراهيم عبدالله، رئيس املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

•املساواة الجندرية 

الدكتورة كارمن جحا، أستاذة مساعدة يف قسم العلوم اإلدارية يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت

•مناقشة عامة

14:15 – 12:15

اسرتاحة الغداء 15:00 – 14:15

الجلسة الثالثة: الثقافة يف صلب النموذج التنموي 

ادارة الجلسة: االستاذة اعتدال مجربي، مركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث »كوثر«

•حّل النزاع وبناء السالم )املساءلة واملحاسبة والتسامح( 

األستاذ كرم كرم، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا

•العقد اإلجتامعي )الحقوق والواجبات( 

االستاذ جورج غايل، منظمة ألف

•املقاربة الحقوقية )مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري( 

األستاذ صالح الدين الجوريش.

•املواطنة 

االستاذة جيهان أبو زيد، خبرية مستقلة

•مناقشة عامة

17:00 – 15:00

بريوت يف 10 و11 كانون الثاين/يناير



منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة 

العربية الرابعة التنموية االقتصادية 

واالجتامعية

الجلسة الرابعة: الدولة التنموية 

ادارة الجلسة: االستاذ وائل حسني، صحفي اقتصادي

•دور الدولة يف النهوض مبهام التنمية املستدامة 

Global Policy Forum ،األستاذ ينس مارتن

•تعزيز الشفافية وآليات املساءلة واملحاسبة كوسيلة ملحاربة الفساد 

االستاذة كندة حرت، منظمة الشفافية الدولية 

•سيادة الدولة بني الوطني واإلقليمي والدويل  

االستاذة  عزة سليامن، باحثات 

•دور الدولة يف إعادة اإلعامر

األستاذ ربيع نرص، املركز السوري لبحوث السياسات

•مناقشة عامة

11:00 – 9:00

اسرتاحة قهوة 11:30 – 11:00

الجلسة الخامسة: دور املجتمع املدين يف التنمية 

ادارة الجلسة: األستاذة أسمى خرض، جمعية معهد تضامن النساء األردين

•البيئة التمكينية 

االستاذ مصطفى تلييل، االتحاد العريب للنقابات 

•ملاذا املجتمع املدين: دوره وأهميته )البيئة الترشيعية واملعايري امللزمة – معايري اسطنبول( االستاذ يرسي مصطفى، خبري مستقل 

•اآلليات الدولية واإلقليمية لتعزيز الرشاكة يف سبيل التنمية املستدامة

Reflection Group on Sustainable Development ،السيدة باربرة آدامز

االستاذ اسامة صفا، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•مناقشة عامة

13:30 – 11:30

اليوم الثاين: الجمعة 11 كانون الثاين/ يناير

بريوت يف 10 و11 كانون الثاين/يناير

اسرتاحة الغداء 14:30 – 13:30

عرض الوثيقة الختامية والتوصيات  

األستاذ زياد عبدالصمد، شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

األستاذ صالح الدين الجوريش 

16:30 – 14:30 




