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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 تقريـر

 في المنطقة العربية 2030الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 
 2017تشرين الثاني/نوفمبر  9-8بيروت، 

 ـزـموج

 برنامج بالتعاون مع  ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(نظمت 
الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية ، األمم المتحدة اإلنمائي، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 إلى  8 من، في بيت األمم المتحدة في بيروت ، وذلكفي المنطقة العربية 2030المستدامة لعام 
 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  9

بالدور الهام الذي يضطلعون به في البرلمانيين في المنطقة العربية  توعية وكان الهدف األساسي للندوة
الخطة  تنفيذيل هذا الدور في واستكشاف الطرق المتاحة لتفع، 2030 المستدامة لعام تنفيذ خطة التنمية

 فيها اط لع ،جلسات أربعلت الندوة وتخل  الوطني واإلقليمي.  الصعيدينعلى  هاواستعراض تهاومتابع
، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والمتابعة واالستعراض، 2030عام عناصر خطة  المشاركون على

اإلقليمية والعالمية  المسارات والمنتديات إضافة إلى ،التنفيذوالتقارير الوطنية الطوعية، والمؤشرات، وآليات 
لتبادل المعارف والخبرات حول تجارب برلمانات بعض  فرصة  للمشاركين الندوة  أتاحت وقد ذات الصلة.

 إلى و الرسائل الرئيسيةت إلى مجموعة من ص  وخل   ،الدول العربية في الدفع بقضايا التنمية المستدامة
  2030خطة التنمية المستدامة لعام تفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ لل مسودة خطة عم

 .هاواستعراض تهاومتابع
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 ةـمقدم

 العامةللجمعية  70/1الصادرة عن القرار  ،(1)(2030)خطة عام  2030تدعو خطة التنمية المستدامة لعام  -1
الجهود المتضافرة لمختلف واالعتماد على  ،إلى اتباع نهجٍ متكامل للتصدي للتحديات اإلنمائيةلألمم المتحدة، 

. وتطالب التنمية ف فيه أحد عن ركبال يتخل   ،تحقيق تغيير تحويلي نحو عالم شامل وعادلاألطراف في سبيل 
، لدفع وأعضائهاالمجالس البرلمانية في ذلك  عة من الجهات الفاعلة، بمامجموعة موس  بتعزيز مشاركة خطة ال

ملحوظ في  على نحولى المستوى الوطني. وقد شارك البرلمانيون ععجلة التنمية المستدامة ورصد التقدم 
إعالن "تحويل كما أكد . 2030عام  ، والتي أدت إلى إقرار خطة2015عام لما بعد  دتمه  التي المسارات العالمية 

على الدور األساسي الذي  ،79، و52، و45في الفقرات  ، وال سيما"2030 لعام التنمية المستدامة خطةعالمنا: 
 التنمية المستدامة، وفي تمثيل الشعوب، بشأنفعالية تنفيذ االلتزامات الوطنية  ضمانتضطلع به البرلمانات في 

الحكم ب والمقاصد المتعلقةاألهداف  جهاٍت فاعلٍة في العمل التنموي الوطني. وتتضمن الخطة عددا  منبصفتها 
الذي ينص على "التشجيع على إقامة  16في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وتحديدا  الهدف  هالرشيد وأهميت

ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، هم  مجتمعات مسالمة ال ي  
 .(2)ة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات"وبناء مؤسسات فعال

م تنظيحول  2017 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى عن الصادرة بالتوصية وعمال  وفي هذا اإلطار،  -2
مع برنامج  بالتعاوناالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(،  اللجنة عقدت ،للبرلمانيين إقليمي اجتماع

األمم المتحدة اإلنمائي، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة 
تشرين الثاني/نوفمبر  9 إلى 8 من لبنان، ،وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت ،في المنطقة العربية 2030لعام 
الهام الذي يضطلعون به في  بالدورالبرلمانيين في المنطقة العربية  توعية للندوة األساسي الهدف وكان. 2017

على  هاواستعراض تهاالطرق المتاحة لتفعيل هذا الدور في تنفيذ الخطة ومتابع واستكشاف، 2030تنفيذ خطة عام 
، 2030كما هدفت الجلسات والنقاشات إلى إطالع المشاركين على عناصر خطة عام . الوطني واإلقليمي الصعيدين

بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والمتابعة واالستعراض، والتقارير الوطنية الطوعية، إضافة إلى المنتديات 

وقد أتاحت الندوة فرصة  لتبادل المعارف والخبرات حول تجارب برلمانات بعض اإلقليمية والعالمية ذات الصلة. 
وإلى مسودة خطة  الرسائل الرئيسيةامة، وخل ص ت إلى مجموعة من الدول العربية في الدفع بقضايا التنمية المستد

 ومتابعتها واستعراضها. 2030عمل لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ خطة عام 

 والرسائل الرئيسية في أربع جلسات، للمواضيع التي ناقشها المشاركونويتضمن هذا التقرير عرضا   -3
 .هذه الندوة عن لصادرةا

 الرسائل الرئيسية  -أوالا 

في المنطقة  2030في الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام  خل ص المشاركون -4
 التالية: الرسائل الرئيسية إلى ،العربيـة

ل خطة بالسياسات الكبرى والتوجهات العامة للدولة. وتشك  ارتباطا  وثيقا  موضوع التنمية  يرتبط )أ(
مدخال  عالميا  للعمل المشترك نحو تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة. وقد شدد الهدف السادس  2030عام 

 ،تشاركي على نحوتصنع السياسات  ،عشر منها على أهمية بناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
 ؛حاجات جميع أطياف المجتمعلوتستجيب 

                                                      
 .(A/RES/70/1) 2030 . تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام2015، األمم المتحدة (1)

 "ضمان على16-7  والمقصدالمستويات"،  جميع على للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات "إنشاءعلى 16-6  ينص المقصد (2)

 .المستويات" جميع على وتمثيلي وتشاركي للجميع وشامل لالحتياجات مستجيب نحو على القرارات اتخاذ

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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بما يتناسب مع أوليات كل بلد.  2030 عام خطةأساسي في تحقيق أهداف  دوربالبرلمان  يضطلع )ب(
ومن ومواءمتها مع االتفاقيات الدولية.  تهاومصادق اإلنمائية التشريعات والخططصياغة مسؤول عن فالبرلمان 

لمتطلبات  تهامدى استجاب ، والتأكد منمراجعة الموازنة العامة ودراستها على ضوء أولويات التنمية مهامه أيضا ،
وهو دور  ،والمصادقة عليها، ومن ثم تدقيقها. كما تقع على البرلمان مسؤولية مراقبة العمل الحكوميالتنمية، 
الناس يضمن البرلمان استجابة السياسات والبرامج لحاجات ، في مكافحة الهدر والفساد. وأخيرا   مفصلي  
 ؛من ناخبيهم في مختلف المناطق واألقاليمنظرا  لقرب البرلمانيين  وهو األدرى بها ،هموأولويات

على  الخطةفي متابعة تنفيذ  تعزيز مشاركته، 2030 عام خطة نفيذفي تيتطل ب تفعيل دور البرلمان  )ج(
على المستوى  المنتدى العربي للتنمية المستدامةفي والتقارير الطوعية الوطنية، أي في إعداد الوطني  المستوى
 ؛العالميالمستوى على  السياسي الرفيع المستوىالمنتدى في و ،اإلقليمي

في تحقيق دورا  هاما   ، يكتسي البرلمانما تمر  به المنطقة العربية من تحديات وصعوبات في ظل )د(
للحوار  مساحة   يتيح فالبرلمان. 2030عام  لخطةالسلم وتوفير األمن ودرء النزاعات، وهي إحدى األهداف الرئيسية 

 ؛إلشراك مختلف األطياف السياسية واالجتماعية في عملية صنع القرار المجتمعي، ومنصة  ترسيخ التوافق لو

المؤسسات الحكومية بما فيها أجهزة اإلحصاء ب عالقته تنظيمب تعزيز دور البرلمان وانفتاحه يتطل   (ه)
واللجان البرلمانيين  وصولل والمؤسسات الوطنية المستقلة وغيرها، بما يسه   ،المؤسسات الرقابيةوالمركزي، 

 ؛بفعالية ملممارسة مهامه الالزمةإلى المعلومات البرلمانية 

وسائر الشركاء  ،وبيوت الخبرة ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،الشراكة بين البرلمان تدعم )و(
 ؛هم بالخبرات والمعلومات الالزمةمد  تو ،الناخبينبعالقتهم ، وتعزز لدور التمثيلي للبرلمانيينا

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة كسر بعض التقاليد وتطوير أساليب العمل البرلماني بهدف  )ز(
 ؛2030 عاملطابع المتكامل والشامل لخطة توافق وايالمستويات، بما  جميعتعزيز التكامل على 

حرصا  على الموازنة  إقرارفي  ا  تكاملي نهجا  البرلمان  أن يعتمدالشاملة والمتكاملة  التنميةتتطلب  )ح(
 ؛يخدم أهداف التنميةوولويات الوطنية ألبما يتناسب مع اعلى النحو األمثل  لموارداتوزيع 

تعزيز القدرات المؤسسية  2030 عامخطة تفعيل دور البرلمانات العربية في تحقيق أهداف يتطلب  )ط(
ن يوالموظفالدوائر  ، مثلناته اإلداريةمانية، ومكو  الكتل واللجان البرل، مثل ناته السياسيةمكو   بجميعللبرلمان 

 ؛ومراكز البحوث والمكتبات البرلمانية

 وضع. ولهذه الغاية، يمكن 2030 عامخطة المعرفة حول  نشر أيضا   يتطلب تفعيل دور البرلمانات )ي(
ه برنامج على ما جاء في الدليل البرلماني الذي أعد   بناء   مع خصائص المنطقة العربية تتوافقة برلمانية عملية أدل  

. كما يمكن تطوير منصة إلكترونية لتبادل المعرفة 2030 عامخطة األمم المتحدة اإلنمائي حول البرلمان و
 ؛في المنطقة العربيةوالخبرات البرلمانية بين البرلمانيين 

 اتيشجع البرلمانات على متابعة التطورو ،يسهم التشبيك اإلقليمي في تبادل المعارف والخبرات )ك(
الدفع  علىجل التنمية في البلدان العربية أن من يشبكة برلمانيإنشاء  . وسيساعد2030 عامخطة  تنفيذ مجال في

في مجال اجتماعات سنوية الستعراض عمل البرلمانات  وسيتيح عقدبالتعاون اإلقليمي بين برلمانات المنطقة، 
 ؛للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة التحضيرو 2030 تنفيذ خطة عام

خطة عمل حول تفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ خطة  في هذا اإلطار، ال بد من إعداد )ل(
. اإلقليميوالوطني  يينالمستوهذه الخطة إلى برامج عمل على  وتحويل ها،واستعراض تهاومتابع 2030عام 

وبرنامج األمم ويتول ى تنفيذها اإلسكوا ذه الخطة بناء المعرفة والقدرات وتعزيز التعاون اإلقليمي، والهدف من ه
. وفي ما يلي مسودة خطة العمل المقترحة حول تفعيل دور ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية المتحدة اإلنمائي

 .2030البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ خطة عام 
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 المقترحة حول تفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين خطة العمل مسودة 
 هاواستعراض تهاومتابع 2030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 المستوى اإلقليمي  -ألف

 :المتابعة اإلقليمية والعالمية مساراتالمشاركة في  -1

 ، 2030 عام خطةالمعنية ب والبرلماناتالتطورات السنوية ألنشطة البرلمانيين الستعراض عقد اجتماع  )أ( 
 :يهدف إلى

 ؛، الذي ينعقد سنويا  لى المنتدى العربي للتنمية المستدامةإرفع توافق على رسائل وتوصيات ت  للالتحضير  •

 المستدامة التنمية وأهداف 2030 عام خطة تنفيذ فيالبرلمانيين  لمدى مشاركةمراجعة سنوية إجراء  •
 .تأثيرهم ونجاحهم ونتائج عملهم على الضوء تسليط بهدف

 ؛مشاركة البرلمانيين في المنتدى العربي للتنمية المستدامة )ب( 

 .كل سنتين يصدر مرة ،2030 عام خطةالمساهمات البرلمانية في  إقليمي حول عداد تقريرإ )ج( 

تسهيل وخبرات، التجارب والتبادل تشكيل مجموعة برلمانية إقليمية ل في سبيلدعم الحوار بين البرلمانات العربية  -2
 .في التنميةفعال  دور تأديةعلى  المعرفة التي تساعدهملى إوصول البرلمانيين 

 من خالل: تنمويتأدية دور البرلمانيين والبرلمانات على  ةقدر تنمية -3

"الدليل البرلماني  سيماوال ، السابقةويبني على األدلة  خصائص المنطقة العربيةيعكس نتاج دليل للبرلمانيين إ )أ( 
البنك اإلسالمي مجموعة و ،حول دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد؛ ،للتنمية

 لويات التنمية المستدامة؛تتناول الوظائف البرلمانية وأو ،الدليلمواد تدريبية ملحقة ب إعداد )ب( 

 .خطط التنمية االستراتيجية للبرلمانات إعدادوضع دليل حول  )ج( 

 بحسب الحاجة.حول المواضيع ذات األولوية في المنطقة العربية، ة تدريبي عمل ورش تنظيم -4

 المستوى الوطني  -باء

تنفيذ في تتضمن أنشطة لبناء قدرات البرلمانيين  ،عمل برلمانية وطنية بشأن أهداف التنمية المستدامة طخط إعداددعم  -1
سها الخطة بوظائفهم 2030عام خطة  المساءلة في مجال التمويل والشفافية ، وتحديدا  ةيالرئيس نظرا  الرتباط المبادئ التي تكر 

 من أجل التنمية.

 تهاومتابع الخطة تنفيذفي مجال ، وتطوير قدرات البرلمانيين والبرلمانات 2030عام تعزيز معرفة البرلمانيين بخطة  -2
 من خالل: هاواستعراض

 ؛ورش عمل ألعضاء البرلمانتنظيم  )أ( 
 ؛لبرلمانفي اعمل للطاقم اإلداري تنظيم ورش  )ب( 
 .في حال توفرها خطةالب لمعنيةاإلى تلك أو عموما  اللجان البرلمانية إلى  2030في ما يتعلق بخطة عام  تقديم الدعم )ج( 

متابعة ي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووالتنم العمل لتعزيزناقشة الفرص المتاحة للبرلمانيين تنظيم ورش عمل لم -3
 صالحياتهم البرلمانية.استنادا  إلى هذا التنفيذ 
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ا   مواضيع البحث والنقاش  -ثانيا

 اخت تم  كل منها بنقاش عام حول أبرز القضايا التي تناولتها كل جلسة. ،رئيسية في أربع جلسات ت الندوةن ظ م   -5

 الجلسة األولى  -ألف
 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 فياإلنمائي  المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي المركز السيد خالد عبد الشافي، مديراألولى الجلسة  يس ر -6

ان. مفهوم  ورك زوا على 2030لعام  المستدامة التنمية لخطة العام هذه الجلسة السياق واستعرض المشاركون في عم 
 المصلحة. أصحابجميع  بين والشراكة والشمولية العدالة مبادئيشمل الذي التنمية المستدامة 

 لسيد هيو بايلي، نائب سابق في مجلس العموم البريطانيألقاها ابكلمة رئيسية  األولى الجلسة است هل ت -7
 التنمية المستدامة بالعمل السياسي. وقد أعطى  ارتباطالذي أكد على ، االجتماعيووزير سابق للضمان 

معالجة قضايا التنمية ، مشددا  على حرصه الدائم على السيد بايلي نبذة عن تجربته الخاصة في العمل البرلماني
 تهرئاس التي حققها في إطارض اإلنجازات بع عد دالفقر. ثم  الحد منقضايا الصحة و، ومن بينها عبر السنين

فريقيا المساعدات المالية المخصصة أل أبرزها مضاعفةمن و، في مجلس العموم البريطاني لجنة التنمية الدوليةل
، تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية وذكر أهم ما استخلصه منللنهوض بالشراكات االقتصادية وتعزيز الحكم الرشيد. 

ف على التواصل مع المجتمعات المحلية الحوار و وهو ذه من احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وهللتعر 
كلمته إلى أن دور البرلمانات ال  ختام في وأشارأهداف التنمية المستدامة. األولويات التي تركز عليها أيضا  

األهداف المتصلة بالتعليم، والنمو  بل يتعداه إلى عدد أكبر منة المستدامالتنمية أهداف  من 16ينحصر في الهدف 
 ر المناخ، إضافة إلى إقرار خطط التنمية الوطنية ومساءلة الحكومات.االقتصادي، وتغي  

 عامالتنمية المستدامة لبخطة  المعنية الوحدة إقليمي في مستشار قدمه السيد أديب نعمة، عرض  تلى ذلك  -8
نات األربعة ، اإلسكوا في 2030  ؛الديباجة واإلعالن: أوال ، 2030 عامخطة ل المتكاملة والمترابطةتناول فيه المكو 
وتحدث المتابعة واالستعراض. رابعا ،  ؛وسائل التنفيذ ثالثا ، ومؤشراتها؛ هاومقاصد ةاألهداف السبعة عشر ثانيا ،
بلدان ال  إلى مشاركة، مشيرا  2030 عام وصوال  إلى خطةلأللفية األهداف اإلنمائية بدءا  بمسار العملية التنموية  عن

ديباجة خطة  تقوم عليهاالخمس التي  الركائزأوضح والخطة.  أفضت إلى اعتمادالعربية في المفاوضات التي 
، ة، واالجتماعيةاالقتصادي أبعادهاإضافة إلى  الناس، واألرض، واالزدهار، والسالم، والشراكات،أي ، 2030 عام

سهدور البرلمانيين على  وشد د .ة، والثقافية، والسياسيةوالبيئي في و ،79و 52و 45الخطة في الفقرات  الذي تكر 
وختم بالتشديد . ومتابعة تنفيذ الخطة ،والشفافية ،الرقابة، ووالعمل التشريعي ،مسؤولية الدولةفقرات أخرى حول 

لتزام السلطات والحرص على ا 2030 عامعلى المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانات في ضمان االلتزام بخطة 
 .هذه المهام على تنفيذالبرلمانات  ةتعزيز قدرأهمية مشيرا  إلى التنفيذية بها، 

 الجلسة الثانية  -باء
 هاواستعراض ومتابعتها 2030 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ في البرلمان دور

في  2030 المستدامة لعام بخطة التنمية المعنية الوحدة رئيسةهذه الجلسة السيدة كريمة القري،  رتيس   -9
والمؤسسات  البرلمانيين إلبراز دور. وتضمنت الجلسة مجموعة من العروض حول التجارب الوطنية اإلسكوا

 التنموية. بالجهود الدفع في البرلمانية
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، تجربة العراق في البرلمان العراقي وعضو في اللجنة المالية ، نائب فيجبار عبد الخالقعرض السيد و -10
وأشار المتحدث في هذا العرض إلى أن . لعراقا منقذا  فيخيارا  استراتيجيا   اعت مد ت صالحة الوطنية التيجهود الم

صدار تشريعات إلالبرلمان وتدخال  من ، بين فئات الشعب العراقي ا  حوار ىاستدعالوطنية المتضاربة قضايا التعدد 
ت العديد من القوانين تبن  التي  ة والعدالةلءالمسا ةلجن العراقي مجلس النواب وقد شك ل .تعالج هذه القضايا وقوانين
تضمن منذ عام  الذي ،مشروع المصالحة الوطنية عن إطالقهذه الجهود  وأثمرت ة.الوطني ةالمصالح لترسيخ
 المواطنية والتسامح والسلم األهلي. في تعزيزالتي أسهمت سلسلة من األنشطة والبرامج والشراكات  ،2006

التجربة الصومالية في السيد محمد سعيد عبد هللا، عضو البرلمان الصومالي االتحادي،  واستعرض -11
 المواطنين التي أدت إلى هجرة ألهليةالحرب لاآلثار السلبية  وشدد على .إشراك الفئات الشبابية في عملية التنمية

ل التدريجي الذي شهدته اه ونو  . الدولةمؤسسات انهيار و النزاعات نحو العمل على  مشهد من ،لصومالبالتحو 
 بعضممارسات و ،مرتفعة بين الشبابال ة البطالةنسبأبرزها تحديات  رغم ما تواجهه من ،األمن والسالمإرساء 

ض ا األحزاب  تدمج التي والرؤى السياسات غيابفعل ب التحديات هذه وتتفاقم .واالستقرار في البالد ألمنالتي تقو 
 التي األخرى والدولية اإلقليمية والمنظمات المتحدة األمم بمساعدة أشاد ثم. والمتنازعة المتناثرة واألحزاب الفئات
قد ش كل ت  البرلمان من مصغرة نماذجوذكر أن  .البرلمان خالل من الشباب لدعم الصومالية الحكومة مع تتعاون
 .لهم والحوار للنقاش مساحة وإتاحة ،سنة 25-16 العمرية ةلفئمن الدعم الشباب  2014 في عام

واستهل  . تجربة لبنان البيئية في حماية نهر الليطاني من التلوثاللبناني جوزف معلوف  النائب وعرض -12
، ثم تحليلها وتصور بتشخيص المشكلة التي تبدأ ،السياسات العامة في لبنان صنعدورة  عنلمحة عرضه ب

تعاملت كيف . وأوضح هاوتنفيذ السياسة العامةوصياغة يار الحل، لمخرجات المطلوبة، وبلورة البدائل واختا
ض الذي كان مرفقا  تنمويا  هاما  في لبنان، مشكلة تلوث مياه نهر الليطانيمع  الجهات المختصة اللبنانية ، تعر 

شمل يحتى أصبح  ىتنام، والتشاوري بدأ بندوة مصغرةأن العمل  وأشار إلى. لإلهمال وسوء اإلدارة طيلة أعوام
ن مك  إضافة إلى جميع الكتل النيابية في سهل البقاع، ما المدني  والمجتمعأصحاب االختصاص واألكاديميين 

ى عل ووافق مجلس النواب اللبناني .من النبع حتى المصب نهر الليطاني حول إدارةقانون وضع البرلمان من 
ص خل  والجهات المانحة.  من عدد من تبق ى من التمويلما وتحصيل  له جزء من الميزانيةوعلى تخصيص قانون ال

في صنع القرار،  ضرورة اعتماد النهج التشاركيأبرزها  ،من هذه التجربة المستفادةإلى مجموعة من الدروس 
 التكامل  وضمان ،وضع آليات سليمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتثقيف المواطنين، ونقل المعرفةو

 بين القوانين.

تجربة البرلمان المغربي، كلمة حول  في ألقى السيد رشيد المنياري، عضو مكتب مجلس المستشارينو -13
 إطار استراتيجية في 2030 عامبخطة مرتبطة تدابير ما اتخذته المغرب من  تناولو .المغرب في مكافحة الفساد

من عمل لتمكين البرلمان الندوات وبرامج ال ثلأنشطة برلمانية ممن و ،2018-2016 للفترة المغربي البرلمان
اآلليات  المتحدث ركالبرلمان في مكافحة الفساد، ذ ردوفي ما يتعلق بوالنهوض بأهداف التنمية المستدامة. 

إنشاء لجنة مراقبة المالية ، وأبرزها مكافحة الفسادالمغربي بهدف  التشريعية والرقابية التي يعتمدها البرلمان
في مجال  أطلقها البرلمان المغربيالمبادرات ومشاريع القوانين التي  ،في ختام عرضه ،ضواستعرالعمومية. 

 سيادة القانون والعدالة.، وترسيخ الرشيد ، وتعزيز الحكمإصالح اإلدارة

 ن في تنفيذ أهداف التنمية المستدامةإطالق الدليل البرلماني حول دور البرلما  -جيم

البرلماني حول دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" الصادر عن تخلل الندوة إطالق "الدليل  -14
 والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.  ،البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة و ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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  مستشارو مستدامةال التنمية ألهداف الخاص المبعوث أحمد، لسيد راميحول الدليل، ألقى االجلسة في هذه و
 وفقا  وأهمية تطويعها  2030 عامعلى مرونة خطة  فيها شددكلمة  ،للتنمية البنك اإلسالمي مجموعة رئيس
  فيركز على دورودور مختلف السلطات والشركاء في تنفيذها. أما الدليل،  ،الوطني والمحلي للسياق

، إضافة في مصلحة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة القوانين التي تصب وسن  البرلمان المحوري في تمثيل الناس 
وال غنى عنه يصلح كمرجع سهل و ،. وأوضح أن الدليل يتضمن أسئلة وأمثلةهاورصدالموازنات وضع  إلى

لمؤسسات المانحة المقدمة إلى افي إقرار خطط التنمية والمشاريع نظرا  للدور األساسي الذي يؤديه البرلمان 
 الدولية واإلقليمية.

الشاملة  السياسية العمليات برامج أخصائي لوڤو، بيير أوليفيهمفصل للدليل قدمه السيد  تبع ذلك استعراض   -15
 وإقرارالقوانين،  وسن  التمثيل،  مثل الوظائف األساسية للبرلمان تناول فيه ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في

إطار خطة  فيصياغة القوانين الجديدة  العرض ، تناولالوظيفة التشريعيةيتعلق بما  الموازنات، والرقابة. وفي
أن الدليل يتضمن  وأشار المتحدث إلى. خطةالالقوانين القائمة لضمان اتساقها مع مراجعة أو  وتعديل ،2030 عام

ز على ضرورة أن رك  ، ية للبرلمانالتمثيل المهام وفي إطار. على تنفيذ القوانين الرقابة لتفعيل مقترحة أدوات
على دور البرلمان  وأك د، في ختام كلمته،. هاتنفيذ الخطة وما بعد جيب البرلمانيون الحتياجات الشعوب في فترةيست
ة التحقيق  تهامراقبوالموازنة وضع  في  ، وضمان استفادة الجميعإطار أهداف التنمية المستدامة فيلنتائج المرجو 

 .ا  تهميشولمواطنين األكثر ضعفا  ا بمن فيهم

 كلمة رئيسية حول األبعاد السياسية للتنمية  -دال

 لسيد ستيفين تويغ، عضو مجلس العموم البريطانيألقاها ابكلمة رئيسية  من الندوة اليوم الثاني است هل   -16
على المستوى الوطني تعاونهم أهمية تقاطع مهام البرلمانيين وز على الذي رك   ،ورئيس لجنة التنمية الدولية

تتألف من  إذ ةطلتمخالتي يرأسها أن اللجنة  وذكر. 2030 عامللمضي قدما  في تنفيذ خطة  واإلقليمي والعالمي
 دعم المسارات التنموية فيفي  العمل الحكوميأبرز مهامها مراقبة ومن  ،األحزاب الممثلة في البرلمانجميع 
بعض  المتحدث استعرض ثم .قرالف القضاء علىالمعني ب هدفالبلتزام المملكة المتحدة ، وال سيما ابلدانالجميع 

فروقات ما تبق ى اليوم من ، مشيرا  إلى األهداف اإلنمائية لأللفية التي حققتها بعض البلدان في إطار تنفيذ نجازاتاإل
الجديدة أكثر . وأوضح أن خطة التنمية ما بين الدولفي داخل الدولة الواحدة وفجوة الالمساواة  تعم ق شاسعة
فالتنمية  .لتنمية المستدامة االجتماعية والبيئيةأبعاد ا قتصادي يراعياونمو  فعليةمساواة  تحقيق وتسعى إلى ،شموال  
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. ، مثل المجتمعفي األكثر تهميشا  فراد وال سيما األأن تخدم الجميع  ينبغي
الطبقات االجتماعية  منالمواطنين  في مداخيلالفجوة ومنها  المملكة المتحدةإلى التحديات التي تواجه ق تطر  كما 

 نت من تخصيص أن المملكة المتحدة تمك   وذكر. لطاقة المتجددةاتخدام ومحدودية استلوث الهواء، و، المختلفة
وتفعيال   ،خطة عمل أديس أباباو 2030 عام تماشيا  مع خطة اإلنمائية من الناتج المحلي للمساعداتالمائة في  0.7

 ،القطاع الخاص إشراككما أكد السيد تويغ على ضرورة  الغنية في دعم البلدان األقل نموا .البلدان لمسؤولية 
جهود على الاللبنانية واألردنية لحكومتين لر عن امتنانه عب  و. الحكوماتإلى جانب  والمواطنين ،والمجتمع المدني

  .األساسية لهم التزامات بتوفير متطلبات الحياةوما ينجم عنه من ين يفي إيواء النازحين السورالمبذولة 
 ما يتطلب، هاوتقديمالبيانات لجمع  الالزمةالخبرات  توف ره السيد تويغ إلى أهمية المؤشرات، نب  يتعلق بما  وفي

 التنموية على ألهداف ا تحقيقفي البرلمانات دور وختم بالتأكيد على  اإلحصائي. المجالبناء القدرات في 
سائر الحكومات و ، والتدقيق في عمل2030عام خطة  مراقبة تنفيذوفي ، الوطني واإلقليمي والعالميالمستوى 

 .الشركاء المعنيين
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 الجلسة الثالثة  -هاء
 ات دور البرلمان المتعلقة بتفعيلتقييم الفرص والتحديات 

 هاواستعراض تهاومتابع 2030عام خطة في تنفيذ 

 ،"الفساد ضد عرب برلمانيون"في منظمة  اإلدارة مجلس عضو ،شعيبير الجلسة الثالثة السيد عزمي يس   -17
مشاركة البرلمان في إعداد خطط التنمية  ألقى مداخلة حولوالفلسطيني.  التشريعي المجلس فيسابق  وعضو
ق إلى وتطر   هذا الدور.تأدية أهمية تمكين البرلمانيين من ، مشددا  على 2030 عاممع خطة بما يتماشى الوطنية 

في العمل الشاملة النظرة ، ما يفقدها لجان قطاعية فيم نظ  ما ت   التي غالبا   أساليب العمل في البرلمانات العربية
توافق ، لما يتطلبه من إنتاج عقد تنموي جديد العربية تواجه تحديا  كبيرا  في المنطقة بلدانالبرلماني. وأكد أن 

إدارة حوار جدي حول دور وعلى المجتمع  االنفتاحفي مأسسة  أوسع، مشيرا  إلى الدور الهام للبرلمان جتمعيم
عن  أن يدافعواينبغي إذ  ليس محايدا   نللبرلمانييعلى أن الدور التمثيلي السيد شعيبي التنمية في بناء الدولة. وشدد 

مكوناتها من  جميعبالبرلمانية مؤسسة اللب إعادة هيكلة وختم بأننا اآلن أمام مرحلة تتط .الفئات األكثر تهميشا  
البرلمان بما يتيح  ضرورة تعديل جدول عملعلى ، مشددا  بحوثمعنية بالبرلمانيين، ولجان، ودوائر، ووحدات 

 ته.مناقشة الواقع التنموي برم  

التنمية المستدامة بخطة السيدة ميساء يوسف، مسؤولة في التنمية المستدامة في الوحدة المعنية  وقدمت -18
التوجهات واستعرضت في المنطقة العربية.  2030حول االستجابة لخطة عام  عرضا  ي اإلسكوا، ف 2030 لعام

 .المنطقة بين بلدان إضافة إلى أوجه التباين ،2030 عام خطةل العربية البلدان استجابة فيوالضعيفة المشجعة 
 ا  تنموي ا  إطارباعتبارها  2030 عامالعربية بخطة  البلدانالتزام جميع  ،التوجهات المشجعة وذكرت، من بين

 ،مصر والمغرب(مثل ) 2016عام  فيوطنية الطوعية ال هاتقارير بتقديم العربية البلدانعدد من قيام و، ا  تحويلي
عام في تقديم تقاريرها عن رغبتها في عربية  بلدانثمانية . وقد أعربت األردن وقطر(مثل ) 2017عام في و

، ومصر، والمملكة ولبنان، والسودان، وفلسطين، وقطر، والبحرين ،اإلمارات العربية المتحدةوهي ) 2018
المنتدى العربي للتنمية  وال سيماقت إلى المسار اإلقليمي للمتابعة والمراقبة، تطر  كما . السعودية(العربية 

وأشارت إلى أن اعتماد النهج التكاملي هو المستدامة، الذي تصب نتائجه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى. 
، إلى والنتائج المرتقبة والجهات المعنيةبين األولويات ، وال سيما تحليل التداخل البلدان العربية هتواجه تحدٍ أبرز 
إشراك البرلمانيين أهمية زت في عرضها على ورك   لمجتمع المدني والقطاع الخاص.ضعف الشراكات مع اجانب 

إرساء  من أهداف التنمية المستدامة في إطار 16دورهم في تنفيذ الهدف وعلى  تنفيذها،و 2030 خطة عامفي دعم 
 وترسيخ ثقافة العمل التشاركي في المنطقة العربية. الديمقراطية

 تواجهالفرص والتحديات التي  الة أبو علي، عضو في مجلس النواب المصري،تناولت مداخلة السيدة هو -19
تحقيق األهداف  ها مصر فيالتحديات التي واجهت البرلمان المصري في تحقيق التنمية المستدامة. فقد ذكرت بداية  

مبدأ الملكية  المعنية وتعزيزالجهات مختلف اعتماد آلية قائمة على إشراك  والتي أدت بدورها إلى ،اإلنمائية لأللفية
متسائلة عن كيفية  ،في مصرمرتفعة نسبة الشباب  أنأشارت إلى والطموحة.  2030 عامطة لتنفيذ خ الوطنية

 التي تحد من مشاركةسباب األثم تساءلت عن . لهم تحقيق طموحات الشباب وتوفير مقومات الحياة الكريمة
دون سن الخامسة من النواب هم من الشباب  في المائة 35 ما يناهز أن معالبرلمان في عملية التنمية المستدامة، 

تسمح باالستعانة بالخبرات في المجاالت للبرلمان المصري الالئحة الداخلية  كما أشارت إلى أن والثالثين.
التشريعي والرقابي.  عملهمويوفر أرضية معرفية تدعم  ،إلى المعلوماتالبرلمانيين ل وصول ما يسه  ، المتخصصة

لتعزيز مشاركته في العملية بعض اآلليات المقترحة ضمن البرلمان واستعرضت المتحدثة، في ختام كلمتها، 
منها تشكيل لجنة خاصة بالتنمية المستدامة تتمثل فيها جميع اللجان، أو إعادة تكليف إحدى اللجان التنموية، و

 .المجاالت التنموية مختلفتضمن اتساق  القائمة لتكون حلقة وصل
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الفرص والتحديات التي تواجه مجلس  السيد محمد قباني، نائب في مجلس النواب اللبناني، إلى قتطر  و  -20
 انصب  ز في بداياته على التشريع، ثم بدأ بشرح واقع المجلس الذي رك  . و2030في تنفيذ خطة عام  النواب اللبناني

الماضية.  األعوام القليلةالماضي، ولم يشارك في التخطيط إال في منذ تسعينات القرن الرقابة والمحاسبة على 
مع الشركاء  مسؤولين فيها بالتنسيق والتعاونلزم الحكومة والهو الجهة الوحيدة التي ت   النيابي واعتبر أن المجلس

ر كما أشالوطن في ظل الظروف الطارئة وغياب الحكومة في بعض األحيان. ااستمرارية  وتضمن، اآلخرين
، 2030 عام حول خطةفي اآلونة األخيرة، والدليل على ذلك ورشة العمل اهتمام المجلس بالتنمية المستدامة إلى 

بتعداد تعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وختم السيد قباني كلمته التي نظمها البرلمان اللبناني ألعضائه بال
وظائفه مع خطة ، ومواءمة االرتقاء بقدرات مجلس النوابمن توصيات تمحورت حول  الورشةتلك عن ما صدر 

 لجنة خاصة بالتنمية المستدامة في شهر تشكيل على  النيابي ه بمصادقة مكتب المجلسونو   .2030 عام
مجلس النواب اللبناني في الجهود الوطنية نحو تحقيق مشاركة ضمان  من مهامها، 2017تشرين األول/أكتوبر 
 تدامة في لبنان.أهداف التنمية المس

 والتعاون التخطيط وزارةمدير الخطط والبرامج اإلنمائية في وفي نهاية الجلسة، قدم السيد زياد عبيدات،  -21
السيد عبيدات كلمته واستهل  ، عرضا  حول تجربة األردن في صياغة التقرير الطوعي الوطني. األردن الدولي في

لتحقيق التنمية المستدامة. وباعتماد خطة  2002منذ عام األردنية الحكومة  أطلقتهاالمبادرات التي باستعراض 
األولويات الوطنية.  حول 2025جديدة حتى عام  ةرؤي يةاألردن ت الحكومة، وضع2015عام في التنمية الجديدة 

 اللجنة الوطنية . وتوس عت عضويةتشاركي على نحوبدأ التحضير للتقرير الطوعي الوطني ، 2017في مطلع عام و
 والمنظمات ،والبرلمان بمجلسيه، والمجتمع المدني ،الخاص والعام ينلتشمل القطاع العليا للتنمية المستدامة

 هاومقاصد 2030 عامخطة أهداف  تدمجاألردن حاليا  خطة وطنية شاملة ويضع األكاديميين. و، يةالنسائية والشباب
على إشراك مجلس النواب األردنية إضافة إلى مجموعة من المؤشرات لقياس األداء. وقد حرصت الحكومة 

لتحديات التي يواجهها المواطنون جدر بتحسس ااألالمؤسسة العامة، باعتبار أن المجلس النيابي هو  الثقة لتعزيز
 .إلى سياسات وبرامج تنمويةلكي يترجموها القرار إلى صانعي ونقلها 

 الجلسة الرابعة  -واو
 تنفيذ خطة التنمية المستدامة  دور البرلمانيين فينحو خطة عمل لتعزيز 

 المنطقة العربية ومتابعتها واستعراضها في 2030لعام 

دور البرلمانات  لتعزيزخطة العمل المقترحة ل استعراض   ،السيد أديب نعمة ، التي يس رهاهذه الجلسةتخلل  -22
وقد ناقش المشاركون في الجلسة . هاواستعراض تهاومتابع 2030خطة التنمية المستدامة لعام والبرلمانيين في تنفيذ 

عرضت فيها جلسة ختامية است   مباشرة  الجلسة تلى والوطني واإلقليمي. المستويين على  المقترح تنفيذها نشطةاأل
 لى الرسائل الرئيسية وخطة العمل المقترحة في القسم األول من التقرير.ويمكن االطالع ع الرسائل الرئيسية.

ا   تنظيم األعمال  -ثالثا

 انعقاده  تاريخومكان االجتماع   -ألف

 المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون ،اإلسكوا في 2030 لعام المستدامة التنمية بخطة المعنية الوحدة أشرفت -23
 المستدامة التنمية خطة حول للبرلمانيين اإلقليمية الندوة تنظيم على للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة اإلنمائي،

 .2017 نوفمبر/الثاني تشرين 9 إلى 8 من بيروت في المتحدة األمم بيت في وذلك ،العربية المنطقة في 2030 لعام
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 االفتتاح  -باء

افتتحت أعمال الندوة الدكتورة خولة مطر، نائب األمين التنفيذي لدعم البرامج في اإلسكوا، بكلمٍة أكدت  -24
المنطقة العربية اليوم وأهمية التسلح باألمل والعمل من أجل  تشهدهعلى المفارقة بين الواقع الصعب الذي فيها 

ومحاوره  المتشعبة أبعادهبتتناول مفهوم التنمية  2030أن خطة عام تنمية متكاملة وشاملة ومستدامة. وأشارت إلى 
لبرلمانات والمجالس االستشارية ول. ستلزم التعاون والتنسيق وتضافر  الجهود بين مختلف الشركاءت المترابطة التي

والعمل على تنفيذ خطة  ،واالنخراط في حوار مع مختلف فئات المجتمع ،في رسم خطط التنمية دور هامالعربية 
في المنطقة العربية ومراجعتها ومتابعتها. كما شددت على المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيين  2030 عام
دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة عبر الوقوف على حاجات الناخبين، وإيصال صوتهم إلى صانعي القرار، ل

واتفاقات التعاون اإلقليمي، والسياسات والقوانين  ومساءلة الحكومات ومراقبة أدائها، وإقرار االتفاقيات الدولية،
هتة والمواطنين. يالوطنية إضافة إلى بناء الثقة بين المجالس التمثيل بأهمية  مطرخولة  الدكتورة وختاما ، نو 

األولى من نوعها في المنطقة، في تمهيد الطريق نحو اإلشراك الكامل والفعال للبرلمانات  د  ع  الندوة، التي ت  
 برلمانيين في عملية التنمية المستدامة الوطنية واإلقليمية.وال

ان في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي المركز ألقى السيد خالد عبد الشافي، مديرو -25 ز ، كلمة رك  عم 
 يحققو، اإلنسان يتمحور حول ا  جديد ا  عالمي، بصفتها توجها  2030فيها على شمولية خطة التنمية المستدامة لعام 

النمو االقتصادي  تحقيقعلى  2030 عامخطة ال تقتصر أحد. فوالتنمية للجميع من دون تهميش  الرخاء والمساواة
القصور في الحكم الرشيد على أن شدد الحكم الرشيد. ووترسيخ على البيئة  بل تشمل، من بين أولوياتها، المحافظة

 زعزعبين النساء والشباب، وي، وال سيما البطالة ويفاقمنين، من قدرة الدولة على االستجابة لحاجات المواط يحد  
النزاعات. وأكد على أهمية مشاركة البرلمانيين في تنفيذ خطة  بويؤدي إلى نشو ،األمنو التماسك االجتماعي

ما ، سيالرفيع المستوى السياسيإلى المنتدى  ا  سنوي ت رف عالتقارير الطوعية الوطنية التي  صياغةفي و 2030عام 
يضع البرلمانات في صدارة المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الخطة من أهداف التنمية المستدامة  16الهدف أن 

الدليل البرلماني حول دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية الموازنات. كما أشار إلى أن  ومتابعتها، وإقرار
والمنظمة  ،ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة ثمرة التعاون بين  كان ةالمستدام

ه . 2030 عام بل في تحقيق خطةمرجعا  عالميا  ألنجع الس  ، وأصبح العالمية للبرلمانيين ضد الفساد السيد عبد وتوج 
وبرنامج بين اإلسكوا  التعاون أن يستمرمال  آ ،مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ، بالشكر إلىكلمته ختامالشافي في 

 األمم المتحدة اإلنمائي في دعم البرلمانات في المنطقة العربية.

ومستشار رئيس  المستدامة التنمية ألهداف الخاص المبعوثتلى ذلك كلمة ألقاها السيد رامي أحمد، و -26
 نفيذلت كوميالعمل الحوالدفع ب العملية التنموية على دور البرلمانيين في فيها ، أكدللتنمية اإلسالمي البنك مجموعة

، ويتجلى 2030 عامالبنك اإلسالمي للتنمية بخطة  مجموعة . وأشار إلى اهتمام2030خطة التنمية المستدامة لعام 
مشاريع لدعم الدول البرامج والتكييف ، وأهداف التنمية المستدامة معمة عمل المجموعة ءمواهذا االهتمام في 

تأتي من  التي تنمويةالوصفات ال بعيدا  عنخصوصية كل دولة وأولوياتها مع مراعاة  الخطة تنفيذاألعضاء في 
 في ذلكبما  األطراف،جميع بين جهود الم تضافر تحت   2030 عام خارج المنطقة. كما شدد على أن شمولية خطة

 ثقة ززيعالبرلمانيين  . وأكد أن إشراكالتنموية التي تواجهها الشعوب اكلبالمشالذين هم أدرى البرلمانيين 
 إقبال الجهات التمويلية. ، ما يحس نالخطط الوطنيةب المواطنين

 المشاركون  -جيم

والجمهورية العربية السورية،  األردن، هي ا  عربي ا  بلد عشر أحدمن  مشاركا   وخمسون خمسة الندوة حضر -27
 الندوة حضر كما. وموريتانيا والمغرب، ومصر، ولبنان، وفلسطين، وع مان، ،والعراق والصومال، والسودان،
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 اإلسكوا أي الندوة تنظيم في الشريكة الجهات عن وممثلون ،مشاركون من مجلس العموم في المملكة المتحدة
 في المائة 33 النساء مشاركة نسبة بلغت وقد. للتنمية اإلسالمي البنك مجموعةو اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

 .المشاركين مجموع من

 األعمال جدول  -دال

 :الندوة أعمال لجدول ملخص يلي ما في -28

 ؛البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة و ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الكلمات االفتتاحية لإلسكوا )أ(

، المسار العالميكلمة رئيسية حول تخللتها  ،2030لعام  المستدامة التنمية الجلسة األولى حول خطة )ب(
 ؛العام هاوسياق الخطة مكوناتإضافة إلى عرض مفص ل عن 

 ؛ضهاواستعرا ومتابعتها 2030لعام  المستدامة التنمية خطة تنفيذ في البرلمان الجلسة الثانية حول دور )ج(

 ؛"المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في البرلمان دورل "دلي طالقإ )د(

 للتنمية؛ السياسية كلمة رئيسية حول األبعاد (ه)

تقييم ها: واستعراض تهاومتابع 2030عام  خطة تنفيذ في البرلمانات دور تفعيلالجلسة الثالثة حول  )و(
 الفرص والتحديات؛

 التنمية المستدامة خطة تنفيذ في البرلمانيين دور لتعزيز عمل خطةوضع  الجلسة الرابعة حول )ز(
 العربية؛ المنطقة في هاواستعراض تهاومتابع 2030 لعام

 قدما . للمضي الرئيسية الرسائل حول الختامية الجلسة )ح(

 الوثائق  -هاء

 : لإلسكوا اإللكتروني الموقع زيارة رجىي   ،الندوة وثائق على لالطالع -29
. agenda-2030-arab-parliaments-https://www.unescwa.org/events/seminar 

  

https://www.unescwa.org/events/seminar-parliaments-arab-2030-agenda
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 )*(المرفق

 المشاركين قائمة

 البلدان األعضاء في اإلسكوا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 زياد عبيداتالسيد 
 مدير الخطط والبرامج اإلنمائية
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 4657866-6-962 هاتف:
 4649341-6-962فاكس: 

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 عصام نعيمالسيد 
 السوري مجلس الشعب عضو
 963-11-3324045 هاتف:

 963-11-2246495/3712532فاكس: 
 

 عباس صندوقالسيد 
 السوري مجلس الشعب عضو
 963-11-3324045هاتف: 
 963-11-2246495/3712532فاكس: 

 
 إياس باشاالسيد 
 خبيرو موظف

 السوري مجلس الشعب
 963-11-3324045هاتف: 
 963-11-2246495/3712532فاكس: 

 
 جمهورية السودان

 
 مبارك حامد النعيم السيد 

  عضو مجلس الواليات
 البرلمان السوداني

 249-1-87557918 هاتف:
 249-1-87467968 فاكس:

 
 الزبير أحمد الحسنالسيد 
 السوداني المجلس الوطني عضو
 249-1-557959/558540 هاتف:
 249-1-87560950 فاكس:

 على محجوب الطائي المنانالسيد 
  السوداني المجلس الوطني عضو
 249-1-557959/558540هاتف: 
 249-1-87560950فاكس: 

 
 معتز إدريس محمدالسيد 
 موظف

 المجلس الوطني السوداني
 

 جمهورية الصومال
 

 هللا محمد سعيد عبدالسيد 
 يالصومال يعضو البرلمان الفدرال

 
 فرحية عليالسيدة 

 يالصومال يعضو البرلمان الفدرال
 

 جمهورية العراق
 

 حيدر مطلك الكعبي السيد 
 عضو البرلمان العراقي االتحادي 

 964-1-5382929 فاكس:
 

 جبار عبد الخالق الشريفالسيد 
 عضو البرلمان العراقي االتحادي 

 964-1-5382929فاكس: 
 

 سلطنة ع مان
 

 سالم بن محمد زعبنوتالسيد 
 شورىعضو مجلس ال

 968-24855323 هاتف:
 968-24855455 فاكس:

 
 يوسف البلوشيالسيد 

 عضو مجلس الشورى
 968-24855323هاتف: 
 968-24855455فاكس: 

  

_________________ 

 المعني.)*( صدر هذا المرفق كما ورد من القسم  



-14- 

 )تابع( سلطنة ع مان
 

 هالل الحبسيالسيد 
 خبيرو موظف

 مجلس الشورى
 968-24855323هاتف: 
 968-24855455فاكس: 

 
 فلسطيندولة 

 
 عزمي صالح الشعيبي السيد 

 عرب ضد الفساد اإلدارة، برلمانيونعضو مجلس 
 الفلسطيني التشريعي المجلس سابق في وعضو

 972-2974949هاتف: 
 972-2974948فاكس: 

 
 سحر القواسميالسيدة 
 المجلس التشريعي الفلسطيني عضو
 970-2-2984301هاتف: 
 970-2-2984652 :فاكس

 
 سهى الغزاونةالسيدة 
 الفلسطينيالمجلس التشريعي  عضو
 970-2-2984301هاتف: 
 970-2-2984652فاكس: 

 
 محمد موسى صبيح زيدان السيد 

 أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني
 962-6-5689392فاكس: 

 
 محمد ابراهيم اشتية السيد 

 بكدار ،عماراالقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلوزير المجلس 
 972-2974380هاتف: 
 972-2975140فاكس: 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 محمد قبانيالسيد 
 اللبناني مجلس النواب عضو
 961-1-982047/982057هاتف: 
 961-1-982059/981484فاكس: 

 
 جوزيف معلوفالسيد 
 اللبناني مجلس النواب عضو
 961-1-982047/982057هاتف: 
 961-1-982059/981484فاكس: 

 عال الصيدانيالسيدة 
 وأخصائية في التجارة والتنمية ةاقتصادي ةمسؤول

 مكتب رئيس مجلس الوزراء
 961-1-970756هاتف: 
 961-1-982094فاكس: 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 علي بوأهالة سلطان السيدة 

 عضو مجلس النواب المصري
 202-27948977فاكس: 

 
  جهاد جالل عامر السيدة

 عضو مجلس النواب المصري
 ونائب رئيس االتحاد العربي إلعداد القيادات 

 202-27948977فاكس: 
 

 عبد الحميد محمد كمالالسيد 
 عضو مجلس النواب المصري

 202-27948977فاكس: 
 

 عبد العزيز أبو شعيشع حمودةالسيد 
 عضو مجلس النواب المصري

 202-27948977فاكس: 
 

 المملكة المغربية
 

 عبد اإلله حفظيالسيد 
 المستشارين عضو مجلس

 ورئيس فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب
 212-537-733192 فاكس:

 
 رشيد المنياريالسيد 

 عضو مجلس المستشارين
 212-537-733192 فاكس:

 
 ياسمين الصالحيالسيدة 

مستشارة عامة مكلفة بتتبع مركز الدراسات والبحوث 
 مجلس المستشارينفي  البرلمانية

 212-537-733192 فاكس:
 

 نوفل الناصريالسيد 
 المغربي مجلس النوابفي  عضو
 212-537-679656هاتف: 
 212-537-679791فاكس: 
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 )تابع( المملكة المغربية
 

 تورية فراجالسيدة 
 المغربي مجلس النوابفي  عضو
 212-537-679656هاتف: 
 212-537-679791فاكس: 

 
 ةموريتانيالاإلسالمية جمهورية ال
 

 سيد األمينسيدي عالي السيد 
 الجمعية الوطنية الموريتانيةفي  نائب

 222-45291613فاكس: 

 الشيخ بوي شيخنالسيد 
 الجمعية الوطنية الموريتانيةفي  نائب

 222-45291613فاكس: 

 والخبراء من المملكة المتحدةالمشاركون   -باء
 

 بايلي هيوالسيد 
 نائب سابق في مجلس العموم البريطاني 

 وزير الضمان االجتماعي سابقا  
 

 ستيفين تويغالسيد 
 مجلس العموم البريطانينائب في 

 ةيرئيس لجنة التنمية الدول

 ماثيو ميدالسيد 
 خبيرو موظف

 مجلس العموم البريطاني

 والمنظمات الدولية األخرىألمم المتحدة ابرامج   -جيم
 

 للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة
 

 رامي أحمدالسيد 
 ومستشار الرئيسالمستدامة المبعوث الخاص ألهداف التنمية 

 البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة 
 المملكة العربية السعودية

 rami@isdb.orgبريد إلكتروني: 
 

 األمم المتحدة اإلنمائي  برنامج
 

 الشافي خالد عبدالسيد 
 للدول العربية  اإلقليميمدير المركز 

 نمائيبرنامج األمم المتحدة اإل
  المملكة األردنية الهاشمية

 khaled.abdelshafi@undp.orgبريد إلكتروني: 
 

 وڤأوليفير بيير لوالسيد 
 الشاملةأخصائي برامج العمليات السياسية 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المملكة األردنية الهاشمية
 olivier.louveaux@undp.orgبريد إلكتروني: 

 هانا بيكيرالسيدة 
 الشاملةمستشارة في برامج العمليات السياسية 

 المكتب اإلقليمي للدول العربية 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المملكة األردنية الهاشمية
 hannah.becker@undp.orgوني: بريد إلكتر

 
 جوس دي الهايالسيد 

 تعزيز الحوكمة وبناء السالم مسؤول
 المكتب اإلقليمي للدول العربية 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المملكة األردنية الهاشمية
 jos.de.la.haye@undp.orgبريد إلكتروني: 

 
 ريتشارد تشامبرزالسيد 

 كبير المستشارين التقنيين
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المملكة األردنية الهاشمية
 richard.chambers@undp.orgبريد إلكتروني: 
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 )تابع( األمم المتحدة اإلنمائي برنامج
 

 نانسي فشحو السيدة 
 أخصائية إقليمية 

  ،المركز اإلقليمي للدول العربية
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المملكة األردنية الهاشمية
 nancy.fashho@undp.orgبريد إلكتروني: 

 
 حمدحيدر سعد السيد 

 كبير معاوني المشاريع
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكتب 

 جمهورية العراق
 haider.hamad@undp.orgإلكتروني:  بريد
 

 فاطمة فخر الدينالسيدة 
 مديرة مشروع البرلمانات

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكتب 
 يةالجمهورية اللبنان

 Fatmeh.fakhreddine@gmail.com بريد إلكتروني:

 مها حمادةالسيدة 
، منسقة مشاريع، مشروع الدعم التقني لمجلس النواب اللبناني

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكتب 
 الجمهورية اللبنانية

 maha.hamadeh@hotmail.com بريد إلكتروني:
 

 ديانا فارتانيانالسيدة 
، منسقة مشاريع، مشروع الدعم التقني لمجلس النواب اللبناني

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكتب 
 الجمهورية اللبنانية
 diana.vartanian@undp.orgبريد إلكتروني: 

 
 محمد هادي خيرالسيد 

 برنامج الدعم البرلماني في مسؤول برامج
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكتب 

 الصومال جمهورية

mohamed.hadi@undp.org بريد إلكتروني:

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -دال
 

 خولة مطرالسيدة 
 لدعم البرامج نائب األمين التنفيذي

 961-1-981301هاتف: 
 961-1-981510فاكس: 

 
 كريمة القريالسيدة 

 2030بخطة التنمية المستدامة لعام رئيسة الوحدة المعنية 
 961-1-978408هاتف: 

 elkorri@un.org بريد إلكتروني:
 

 أديب نعمةالسيد 
بخطة التنمية المستدامة مستشار إقليمي في الوحدة المعنية 

 2030لعام 
 961-1-978337هاتف: 

 nehmeh@un.orgبريد إلكتروني: 

 ميساء يوسفالسيدة 
المعنية بخطة التنمية مسؤولة التنمية المستدامة في الوحدة 

 2030المستدامة لعام 
 961-1-978810هاتف: 

 youssef8@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 سارة سلمانالسيدة 
، السكانية، قسم السكان والتنمية االجتماعيةمسؤولة الشؤون 

 إدارة التنمية االجتماعية
 961-1-978757هاتف: 

 salmans@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 هانيا صبيدين ديماسيالسيدة 
 2030بخطة التنمية المستدامة لعام الوحدة المعنية 

 961-1-978546هاتف: 
 dimassi@un.orgكتروني: بريد إل
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