
 

آللية التنسيق اإلقليمي 12اإلجتماع   

5102نوفمبر  52 – 52  

 مصر   –القاهرة  –مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

 جدول األعمال األولي

 اليوم األول 
اف الجلسة واألهد  المتدخلون   التوقيت  

 اإلسكوا
  

 مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية 
 

 جامعة الدول العربية

  

 الكلمات االفتتاحية 
 

  اعتماد جدول األعمال

 01:11- 00:11 

  

 
  

 اإلسكوا ،عبد هللا الدردري  :المنسق

 :ض الرئيسيالعر
 

سياسي ومحامي  ،زياد بهاءالدين

 واقتصادي مصري

 

  : دور المعرفة في التنمية
 

 اليونسكو ،فريزغيث 

 

قضايا  -0202الدعم اإلقليمي ألجندة التنمية المستدامة : Iالجلسة  
 السياسات

 

 :أهداف الجلسة
استعراض احتياجات و تحديات المنطقة العربية : ضبط المشهد ( أ

بيئة السياسية التنمية المستدامة في ظل الفي تبني و تكييف أهداف 
 ؛و األمنية الحالية

تحديد المجاالت الرئيسية للسياسات في : المقاربة المترابطة ( ب
على المستوى   المنطقة العربية التي تتطلب مقاربة متكاملة

 .الوطني و اإلقليمي

 
00:11 – 00:11 

 

  03:01 – 00:11  بإستضافة جامعة الدول العربيةاستراحة غذاء   
ة منظم ،ولد احمدعبدالسالم  :المنسق

  األغذية والزراعة

 
 

 

 اإلسكوا ،روال مجدالني

 ،واألسرة والطفولةإدارة المرأة  ،مي علي

   جامعة الدول العربية

 األمم المتحدة رنامجب ،عادل عبد اللطيف

 اإلنمائي 

 منظمة العمل الدولية ،فرانك هاجمان
 

 
وحدة الدراسات  ،أحمد عبدالمنعم

جامعة الدول  ،والمسوحات اإلجتماعية

 العربية
 

 

طريق إلى ال -1202الدعم اإلقليمي ألجندة التنمية المستدامة : IIالجلسة  

 األمام
 

 : أهداف الجلسة
 

دعم شامل ومتكامل اآللية بتقديم  التي تسمح ألعضاء مناقشة أشكال التعاون 

النقاش سيركز على التعاون في  .وتكييف أهداف التنمية المستدامة لتبني
 : المجاالت التالية

الدور المحتمل للمنتدى العربي للتنمية : االستشارات اإلقليمية ( أ

 امة والمنتديات اإلقليمية األخرى؛المستد
 

لنصح في تقديم اوتنسيق قدرات البناء اإلقليمية : المساعدة التقنية ( ب

 السياسات من طرف األعضاء؛
 

تطوير المنشورات واألوراق المشتركة حول : إنتاج المعرفة ( ت

  ؛المستدامة ووسائل التنفيذأهداف التنمية 
 

تحديد أدوات المتابعة إلى جانب الفجوات : والبياناتة المراقب ( ث

أهداف التنمبة يات المتعلقة بها لتنفيذ ومراقبة بخصوص المعط

 . المستدامة

 

 03:01 – 03:01  

 

 

 

 

 

 
 



 

 اليوم الثاني
 التوقيت  الجلسة واألهداف   المتدخلون

  االسكوا  ،كريمة القري: المنسق
  والتنمية  الدولية جلسة خاصة حول الهجرة

  

 

وجامعة  منظمة الهجرة الدوليةو االسكوا

 الدول العربية

  

 الهجرة والتنمية في العالم العربي : IIIالجلسة 

 
 

  

 0:11- 0:01 

 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والمفوضية السامية لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة 

 الدولية وجامعة الدول العربية

  

 لهجرة المعنية بقضايا اتقديم الجلسة من طرف مجموعة العمل 
   

0:01 – 01:11  

   

 نقاش حول الهجرة والتنمية 

 : أهداف الجلسة

  ؛تقديم لمحة عامة عن اتجاهات وأنماط الهجرة الدولية ( أ
تقرير الهجرة  مسودة ي ذلكمراجعة أنشطة العمل والبرامج بما ف ( ب

  ؛5102الدولية 
طرح وسائل للتنسيق والتعاون في المستقبل بين وكاالت األمم   ( ت

 الدولية العاملة في مجال الهجرة؛ المتحدة والمنظمات
  .العمل المعني بالهجرة الدوليةاستعراض مستجدات فريق  ( ث

 

  

01:11 – 00:11  

 00:11 -00:11  استراحة   

جامعة الدول  ،عالليبدر الدين  :المنسق

 العربية
التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة في : IVالجلسة  

 المنطقة العربية

 :أهداف الجلسة

مراجعة لإلستعدادات للقمة العربية للتنمية اإلجتماعية واالقتصادية  ( أ

 لمطلوبة من منظمات األمم المتحدة؛المساهمات اومناقشة 
مراجعة لإلستعدادات للدورة الوزارية المعنية بأهداف التنمية  ( ب

 ؛في البحرين المستدامة
 . UN-LAS استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مصفوفة األنشطة ( ت

 00:01 – 05:02  

 

برنامج األمم  ،اياد أبومغلي : المنسق

 المتحدة للبيئة

 

مكتب تنسيق الشؤون  ،ريما جاموس 

 اإلنسانية 
 

برنامج األمم المتحدة  ،شايفر كاتيا

 للمستوطنات البشرية
 

برنامج األمم المتحدة  ،دادعبدالمجيد ح

 للبيئة

 العربية الدول جامعة ،النابلسي طارق
 

 

  العمل رؤساء مجموعات
 

منظمة األغذية  ،محمد أو ضاهر

 والزراعة
 

 االسكوا  ،روال مجدالني
 

 االسكوا   ،يوراي ريكان

  

 :  الفعاليات العالمية واإلقليمية ومستجدات فرق العمل: Vالجلسة 

 :أهداف الجلسة

حصر أهم الفعاليات العالمية واإلقليمية القادمة وتحديد مساهمات  ( أ

  :الممكنة في هذه الفعالياتقليمي آلية التنسيق اإل
  القمة اإلنسانية العالمية -
  لسكن والتنمية الحضرية المستدامةالمؤتمر الثالث لإلسكان حول ا -
 مؤتمر باريس حول التغير المناخي -
 مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبيئة -
 طفلالمؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق ال -

 
 

التنسيق اإلقليمي واستعراض  استعراض مستجدات فرق عمل آلية ( ب

 :وضعية مجموعة عمل التغير المناخي
  

  األمن الغذائي -

- MDGs/SDGs 

 حصر اإلحصائيات -

  

05:02 – 00:11  

     

 اإلسكوا: المنسق

 

 التوصيات واالختتام
  

00:11 – 00:01  
 


