
   

   

 بالتعاون مع االتحاد البرلماني الدولي

 

 في المنطقة العربية 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 2019كانون الثاني/يناير  25 – 24المتحدة، بيروت، بيت األمم 

 B1قاعة المؤتمرات الرئيسية، الطابق 

 
 المؤقتل اعمجدول األ

 

 2019كانون الثاني/يناير  24الخميس  –اليوم األول 
  

 تسجيل المشاركين 09:00 – 08:30

 الجلسة االفتتاحية 09:30 – 09:00

 ، اإلسكواباإلنابة التنفيذي األمينمنير تابت،  السيد - 

 اإلنمائيالمركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة مدير السيد خالد عبد الشافي،  -

البنك  مستشار الرئيس، مجموعةوالسيد رامي أحمد، المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة  -
 اإلسالمي للتنمية

 على انطالق مسارها  أعوام ةثالثبعد  2030خطة عام جلسة تمهيدية:  – الجلسة األولى 10:30 – 09:30

اإلقليمي في عّمان، برنامج منسقة البرامج والسياسات، المركز الخطيب،  ديمةة السيد الجلسة: ةميّسر
 األمم المتحدة اإلنمائي

 
تتضافر فيه  عمل   إطارو ،إليه الشعوبصبو للعالم الذي ت هي رؤية   2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 سبتمبرأيلول/في  امنذ اعتمادهو. على مسار التنمية تحقيق أهداف مشتركةل الشركاء في التنميةجهود كّل 
ً مرجعيراً إطا، بصورة تدريجية، 2030خطة عام أصبحت ، 2015 على الصعُد لشراكات قامة اإلزاً محفّ و ا

ً البرلمان شريك ، يبرزالخطةفي هذه و المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية. ً أساسي ا له دور في التنمية  ا
 .الواردة فيها مبادئ والتزاماتتنفيذ الفي  يرئيس

. يوَمينالذي سيمتّد على مدى لمنتدى البرلماني اخالل إجراؤها  للنقاشات المرتقبد هذه الجلسة تمهّ 
من ثالث  البدء في تنفيذهامنذ على مستوى العاَلم المحرز في تنفيذ الخطة  تقدمليتخلّلها استعراض لسو

عام في جميعها  تتمحورسالتي  عالميةوالاإلقليمية اإلنمائية لمسارات لض استعراوكذلك ، سنوات خلت
 تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة. حول 2019

فهم مشترك لبرنامج وصل إلى تلايُتوَخى منه  جوبةاألوسئلة لأل تبادل  ليه يالجلسة عرًضا هذه تتضمن و
 .المرجّوة هأهدافوالمنتدى عمل 

 :ةالمتحدث

 دقيقة( 20) اإلسكوا ،2030 خطةب المعنية الوحدة، مسؤولة التنمية المستدامة ،ميساء يوسفالسيدة  -

 وأجوبةأسئلة  ▪

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30
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 2019كانون الثاني/يناير  24الخميس  –اليوم األول 
  

  2030 لعامالمستدامة  خطة التنميةومهامه من منظور  برلمانال دور – الجلسة الثانية 12:30 – 11:00

 ،ومستشار الرئيسالمبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة ، رامي أحمد السيدميّسر الجلسة: 
 البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة 

 
الرامي إلى العمل في رصد و ات في تنفيذهاعلى دور البرلمان 2030التنمية المستدامة لعام  خطةأكدت 

وإقرار ، ننيوالقاسّن ، والشعوب تمثيلمهام االضطالع بمن خالل و .المستدامةأهداف التنمية  تحقيق
أهداف  مع نيةوطلا تلسياساوا ططلخااتساق  نضما، يمكن للبرلمانيين قابةرلاممارسة ات، وينيزاالم
يتّسم بالفعالية ويستجيب  على نحو   اذهتنفيضمان كذلك و ،نيةوطلا إلنمائيةا تياولوألوا مةدالمستا لتنميةا

 . من دون إهمال أحدلالحتياجات، 

تاحة لهم الماآلليات رّكز على وست، 2030خطة عام منظور  من برلماناتهذه الجلسة دور ال ستناقش

العالمي الذي أجراه االتحاد  االستبياننتائج بشات االنقوستسترشد . كشركاء حقيقيين هامساربلاللتحاق 
 .2030مع خطة عام ف لتكيّ في ا لبرلماناتب ارحول تجاالبرلماني الدولي 

 دقيقة( 15) تجربة إندونيسيا – 2030خطة عام في تنفيذ دوره البرلمان و ▪ كلمة رئيسية

وعضو البرلماني  التعاونلجنة ، رئيسة (Nourhayati Ali Assegaf) علي السقافنورحياتي  السيدة -
 ندونيسياإالبرلمان في 

 دقيقة( 10) تونستجربة  – 2030البرلمان ودوره في تنفيذ خطة عام  ▪ :المتحدثون

 ، تونسمجلس نواب الشعبعضو  السيدة ليلى ولد علي، -

التحاد لالعالمي  االستبياناالستنتاجات المستقاة من : أبرز 2030خطة عام تنفيذ دور البرلمان في  ▪

 دقيقة( 15) البرلماني الدولي

التحاد ا، ، مديرة برامج التنمية الدولية(Alexandra Blagojevic) السيدة أليكساندرا بالغوجيفتش -
 البرلماني الدولي

 دقائق( 10) تطبيقهامجاالت المتاحة وواآلليات األدوات : 2030خطة عام تنفيذ دور البرلمان في  ▪

 ، مصرفي جامعة القاهرة خبير في الشؤون البرلمانية وأستاذ العلوم السياسية، الصاويعلي  سيدال -

 عام نقاش ▪

 استراحة غداء 14:00 – 12:30
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  ؟والمساواة: ما هو دور البرلماناتالناس وضمان الشمول  تمكين – الثالثةالجلسة  15:45 – 14:00

 التنمية االجتماعية،شعبة  قسم المشاركة والعدالة االجتماعية،رئيس ، أسامة صفا السيدميّسر الجلسة: 
 اإلسكوا

 
تحت شعار "تمكين الناس  2019المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام ينعقد 

لمنتدى العربي لعنواناً يكون الذي تم اعتماده إقليمياً لنفسه الموضوع وهو  ،والمساواة"وضمان الشمول 
النسبة ب الموضوع اهذيعنيه  مافي  ركونيبحث المشاس ،. وفي هذه الجلسة2019 لعام للتنمية المستدامة

العرب في يين البرلمانالع على تجارب طّ الاللتعلم من األقران و منبراً الجلسة وستتيح للمنطقة العربية. 
 فرصةً تيح كذلك ت. وسإلى تعزيز الشمول والمساواةو تمكينهمترمي إلى وضع سياسات محورها الناس 

، سواء في إطار لحد اآلن والموارد التي تمكنوا من االعتماد عليهاونها واجهيلمناقشة التحديات التي 
 المختلفة.وظائفهم بالضطالع المؤسسة البرلمانية أو خارجها، ل

 (دقائق 10)مة مقد   ▪ :المتحدثون

 10) التنمية االجتماعية، اإلسكواشعبة رئيس قسم المشاركة والعدالة االجتماعية، ، أسامة صفا السيد

 دقائق(

 (لكل متحدث)ة( دقائق 10) : تجارب برلمانيةتمكين الناس وضمان الشمول والمساواة ▪ 

تعاون االقتصادي اللجنة ، ، عضو في البرلمان(Christoph Hoffmann) هوفمان كريستوفالسيد  -
 والتنمية، ألمانيا

 العلمي، والبحث والتعليم التربية لجنة، ، عضو مجلس الشعبطالب الحريريالالسيد نايف  -
 الجمهورية العربية السورية

 المغربلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، مجلس النواب،  نائب رئيس، العينين ماءالسيدة أمينة  -

 الجزائر لجنة ................، ،الوطني يالشعب مجلسال عضو، ......................السيد)ة( -

 نقاش عام

 قهوةاستراحة  16:00 – 15:45

  في الدول العربيةف التنمية المستدامة اأهدحقيق تكأداة ل الوطنيةيزانيات الم – الرابعةالجلسة  17:30 – 16:00

 في رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة المال والموازنة، جابر ياسين السيدالجلسة: ميّسر 
  لبنان، مجلس النواب

 
وأكثرها ّم هذه الطرق أهضمن التمويل ندرج يو .عدداً من العناصر 2030عام تنفيذ خطة ُطرق تتضمن 

حقيق سهم في تتتكاملة موطنية ات ينازيموضع ضرورة على لضوء ، تحديات تسلّط اتحدياتلل مواجهةً 
 ،ة ومراقبة تنفيذهاينازيالمالتدقيق في بلبرلمانات في معظم األنظمة السياسية إلى اعهد يُ ولتنمية المستدامة. ا

في  التدقيق ُسبُلَ ستناقش هذه الجلسة و. الناخبينحتياجات والللتأكد من أنها تستجيب ألولويات التنمية 
واآلليات  والمواردَ  ،دورة الميزانيةمراحل  كافة خاللمنظور أهداف التنمية المستدامة  من ةيانيزالم

 العربية المنطقة منمستقاة  واعدةتجارب وممارسات إلى استناداً و. لهذه الغاية المتاحة للبرلمانيين
مهمة وضع االضطالع بي المنطقة ف اتبرلمان هاواجهتالتحديات التي ستناقش هذه الجلسة ، وخارجها

 فعاليته.ضمان وهذا  اهدور لتعزيزالمطلوبة  والتغييراتتحديداً، ات ينازيالم
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 2030لعام  المستدامة التنميةتحت إطار خطة  ميزانيات وضع في تجارببعض الاإلطار العام و ▪ المتحدثون:
 دقائق( 10)

 اإلسكوا ،2030 خطةب المعنية الوحدة المستدامة، التنمية شؤونمنى فتاح، مسؤولة في  السيدة -

 دقائق( 10) المستدامة التنمية تحقيق تتيح ميزانيات وضعتفعيل اآلليات البرلمانية ل ▪

  االجتماعية، اإلسكوا  التنمية شعبة، خبيرة في التنمية البرلمانيةسارة سلمان،  ةالسيد -

لكل  دقائق 10) برلمانيةتجارب  :المستدامة التنمية أهداف تحقيقمن أجل  يزانياتالم وضع ▪ 

 (متحدث)ة(

 ، تونسرئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مجلس نواب الشعبعضو  ،الرحويالمنجي السيد  -

، وعضو سابق في المجلس "عرب ضد الفساد برلمانيون"شعيبي، عضو مجلس إدارة  عزميالسيد  -
 ، فلسطينالتشريعي الفلسطيني

 نقاش عام ▪
 

 2019كانون الثاني/يناير  25الجمعة  –اليوم الثاني 
  

  التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة: تعزيز 2030خطة عام والبرلمانات العربية  – الخامسةالجلسة  10:30 – 09:00

ورئيس جمعية اإلغاثة الفلسطيني تشريعي المجلس العضو ، مصطفى البرغوثي السيدميّسر الجلسة: 
 ، فلسطينالطبية الفلسطينية

 
حكومي شامل ومتعدد القطاعات وجامع لكل  نهج  اعتماد على يتوقف تحقيق أهداف التنمية المستدامة  إنّ 

عّزز القدرة على تالجودة لى أدلة موثوقة وبيانات دقيقة وعالية رتكز إلى حد بعيد عأطياف المجتمع. كما ي
ً  ،وضع سياسات من شأنها تمكين الجميع تضمن الشمول والمساواة. و ،بمن فيهم الفئات األكثر ضعفا

التعاون عن كثب مع الجهات األخرى الفاعلة في التنمية المستدامة، حكومية كانت يين البرلمانمطلوب من و
ومؤسسات التدقيق العليا ومنظمات المجتمع المدني  اإلحصائية الوطنيةاألجهزة ها أم غير حكومية، بما في

بل  ،فحسبعالية القوانين بفسّن هذا التعاون ال يسهم في فووسائل اإلعالم وغيرها.  األكاديميةوساط واأل
، ال بمهامهمضطالع ها لالإلي ما يحتاجونقيّمة غالباً برلمانيين خبرات وموارد في متناول الأيضاً ضع ي

ذه الجلسة في هالمتحدثون عمل سي، ضوء ذلكفي ظل محدودية الموارد المؤسسية المتاحة لهم. وفي  سيما 
في مجال  األخرى مع الجهات الفاعلةمثمرة فوائد بناء عالقات عمل جيدة وشراكات على تعزيز المعرفة ب

 .المنطقة العربيةي فممارسات جيدة ومؤسسية بترتيبات التنمية، و

 (دقائق 10) ةالوطني ةاإلحصائي ةجهزعالقة البرلمان مع األ ▪ :المتحدثون

 ، األردندائرة اإلحصاءات العامةالمدير العام، ، الزعبي قاسم السيد -

 (دقائق 10)المجتمع المدني منظمات عالقة البرلمان مع  ▪

 األردني، األردنجمعية معهد تضامن النساء رئيسة ، خضر ىة أسمالسيد -

 (دقائق 10) الحكومةعالقة البرلمان مع  ▪

بصفته نقطة  للشؤون الفنية، المجلس القومي للسكان ةالمساعد ةالعام ةاألمين، حسينة وصال السيد -
 السودان ،2030االتصال الوطنية لخطة التنمية الوطنية لعام 
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 (دقائق 10) (تجربة "نوابك"ة )برلمانيالصد امرعالقة البرلمان مع ال ▪

 ، المغربمشاركة مواَطنة-المدير التنفيذي لجمعية سمسم ،إسماعيل السوق السيد -

 دقائق( 10)المؤسسات المعنية بالرقابة المالية عالقة البرلمان مع  ▪

 ديوان الرقابة المالية االتحادي، العراق ،قاسم ُمطار السيد -

 دقائق( 10)البلدان والخبرات بين المعرفة  نقل في المقابِلالترابط  نهج: نيالدوليالشركاء دور  ▪

 مي للتنميةالفني، البنك اإلسالق أقدم للتعاون ديكن، منسّ  فاروقأحمد السيد  -

 نقاش عام ▪

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30

 : نحو دور أكثر فعالية للبرلماناتاالستعراضات الطوعية الوطنية – السادسةالجلسة  12:30 – 11:00

  رئيسة لجنة التنمية المستدامة وعضو في مجلس النواب، لبنانة ديمة جمالي، السيدميّسر الجلسة: 

 
إلى ورفعت تقاريرها الوطنية الطوعية ستعراضاتها ا، دول عربيةعشر من بينها  ،دولة 102أجرت  

دول  ستتعتزم . و2030البعض منها للمرة الثانية منذ تبني خطة  ،المنتدى السياسي الرفيع المستوى

عملية االستعراض و. 2019عام خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى ل اتهاتقديم استعراضعربية أخرى 

التنفيذ على عجلة وفرصة لتسريع  واستعراض تنفيذها، 2030من متابعة خطة عام ء جزالوطني الطوعي 

ومن  ستعراضللمتابعة واالقليمية اإل ياتلباآليرتبط االستعراض الوطني الطوعي والمستوى الوطني. 
 للحوار بين الحكومات وأصحاب المصلحة اً منبرتيح لذي يالمنتدى العربي للتنمية المستدامة اضمنها 
 . حول التقدم المحرز اآلخرين

وصي تهي تقودها الدولة، فطني الطوعي عملية االستعراض الوإلى أن  2030عام خطة  شيرتفي حين و

المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية من المصلحة أصحاب جميع شامل ل نهجاعتماد بقوة ب
الوطنية االستعراضات إعداد  مشاركة البرلمانات في عمليةوفي ظل تفاوت والبرلمانيين وغيرهم. 

وف س، وفي هذه العملية اتالبرلمانؤديه مكن أن تإبراز أهمية الدور الذي يإلى هذه الجلسة تهدف ، الطوعية
 .ذا الدوره تعزيز ُسبُليتبادل المشاركون فيها وجهات النظر بشأن 

 (دقائق 10) ؟برلمانللدور : أي 2030حول أجندة  الطوعيةاالستعراضات الوطنية  ▪ :المتحدثون

 اإلسكوا ،2030 خطةبالوحدة المعنية  ،ديماسي صبيدين هانيا السيدة -

 المتابعة مسارات في البرلمانات مشاركةحول  التحاد البرلماني الدوليلالعالمي  االستبيان نتائج ▪
 (دقائق 10) ستعراضواال

التحاد ا، ، مديرة برامج التنمية الدولية(Alexandra Blagojevic) بالغوجيفتش أليكساندراالسيدة  -
  البرلماني الدولي

  دقائق لكل متحدث( 10)الشراكة الفاعلة وفرص  تحديات: الطوعيةاالستعراضات الوطنية  ▪

  السودان، عضو المجلس الوطني، عبد الباسط سعيد السيد -

 فلسطينالمجلس التشريعي الفلسطيني،  مدير عام اللجان،السيد أحمد مصلح،  -
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 عام نقاش ▪

 استراحة غداء 14:00 – 12:30

 خطةتنفيذ  فيلتعزيز مشاركة البرلمان  الالزمةعملية الطوات خالحول  حلقة نقاش –السابعة الجلسة  15:30 – 14:00
 واستعراضها  تهاومتابع 2030 عام

علي الصاوي، خبير في الشؤون البرلمانية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة  السيد ميسر حلقة النقاش:

 .القاهرة، مصر

 
 2030تنفيذ خطة عام  فيالبرلمان  دورتعزيز آليات حول تفاعلي هي بمثابة نقاش مفتوح وهذه الجلسة 

مع التركيز على التحديات ويبني النقاش على أهم مخرجات جلسات المنتدى . ستعراضهاوا تهاومتابع

التي تواجه البرلمانات في البلدان العربية وسبل تفعيل العمل البرلماني من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

العمل بشأن تعزيز دور  "مشروع خطةبـ  النقاش خالل سترَشدسيُ ووالدفع باألولويات الوطنية. 

المنتدى التي تم تبنيها خالل  "2030البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام 

 في دورته األولى.  في المنطقة العربية 2030البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 اإلسالمي للتنميةالبنك و برنامج األمم المتحدة اإلنمائياإلسكوا و مقرر الجلسة:

 ومالحظات ختاميةخطوات مستقبلية،  – جلسة الختام 16:00 – 15:30

 

 

 

المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة في بشأنها تداول المشاركون إلى األفكار والمقترحات التي  استناداً 

والحلول المقترحة المزَمعة المستقبلية لعرض الخطوات ص هذه الجلسة ، تخص  في المنطقة العربية 2030لعام 

المنتدى العربي للتنمية المستدامة التي سوف يعمل المنظمون على تنفيذها خالل الفترة الزمنية التي تفصلنا عن 

 2019لعام  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةو)في شهر نيسان/أبريل(  2019لعام 

 في المنطقة العربية 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام ( و)في شهر تموز/يوليو

  .المقبلة في دورته

 المتحدثون:

 

البنك مجموعة  ،المبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة، مستشار الرئيس، رامي أحمد السيد -
 اإلسالمي للتنمية

 المركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مديرالسيد خالد عبد الشافي،  -

 ، اإلسكواالتنفيذي باإلنابة األمينالسيد منير تابت،  -
 


