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 في المنطقة العربية 2030ندوة إقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  9 – 8بيت األمم المتحدة، بيروت، 

 
 ل األولياعمجدول األ

 
 

 2017تشرين الثاني/نوفمبر  8األربعاء  –اليوم األول 
  

 تسجيل المشاركين 09:00 – 08:30

 الجلسة االفتتاحية 09:45 – 09:00

  خولة مطر، نائب األمين التنفيذي، اإلسكوا السيدة 

  ،مدير المركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد خالد عبد الشافي 

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

 استراحة قهوة 10:15 – 09:45

 2030 لعام الجلسة األولى: خطة التنمية المستدامة 12:30 – 10:15

 اإلنمائيمدير المركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة السيد خالد عبد الشافي،  الجلسة: ميّسر

 
، وتتناول قرار الجمعية العامة لألمم 2030التنمية المستدامة لعام  لخطة تستعرض هذه الجلسة السياق العام

" بكل مكوناته بما في ذلك الديباجة 2030"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1/70المتحدة 

العالمية واإلقليمية من األطر مجموعة السبعة عشرة، باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة واإلعالن و
وتلقي العروض التي تتخلل هذه الجلسة الضوء على مفهوم التنمية المستدامة  .2030ذات الصلة بخطة 

 رتكزيمتكامل كإطار  2030 لعام المستدامة التنمية خطةوالمقاربة الحقوقية التي اعتمدتها عملية بلورة 

والشراكة بين كل الفاعلين وأصحاب المصلحة. وتشكل هذه الجلسة منطلقاً  والشمولية العدالة ئمباد على
 خطة التنمية وأهمية تفاعلهم مع جميع مكوناتها. ومتابعة لتحديد دور البرلمانيين في تنفيذ

 دقيقة( 30) 2030طة التنمية المستدامة لعام المسار العالمي لخ  كلمة رئيسية

سابق، وزير الضمان االجتماعي سابقا في بريطانيا، وأحد مؤلفي "تقرير  بايلي، نائبالسيد هيو 
  "2015لجنة التنمية الدولية عن أهداف التنمية ما بعد 

 دقيقة( 20) أسئلة وأجوبة -

 دقيقة( 25)المكونات والسياق العام : 2030التنمية المستدامة لعام  خطة  عرض مفصل

 ، اإلسكوا2030 بأجندةالمعنية  وحدةل، اإقليميمستشار السيد أديب نعمة، 

 عام نقاش -
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 2017تشرين الثاني/نوفمبر  8األربعاء  –اليوم األول 
  

 استراحة غداء 14:00 – 12:30

  2030 لعامالمستدامة  خطة التنميةومتابعة واستعراض برلمان في تنفيذ الدور  الجلسة الثانية: 16:00 – 14:00

 اإلسكوا، 2030 بأجندةميّسرة الجلسة: السيدة كريمة القري، رئيسة الوحدة المعنية 

 
إلى الوظائف البرلمانية المختلفة بما  المنطقة واستناداً  برلمانات دولبعض انطالقاً من تجارب منتقاة من 

والرقابة، تركز هذه الجلسة على دور البرلمانيين والمؤسسات  نةفي ذلك التمثيل والتشريع والمواز
قاطع إلى إبراز مدى تهذه الجلسة وتهدف على المستوى الوطني.  الدفع بالجهود التنمويةالبرلمانية في 

، سواًء في وضع االستراتيجيات التنموية وأهدافها 2030 لعام التنمية المستدامةمهام البرلمانيين مع خطة 

أو في عملية إعداد  ،الوطنية، أو في سن السياسات والتشريعات القطاعية، أو في مراقبة عمل الحكومة
التنمية المستدامة كإطار لتحديد األولويات التنموية من جهة ولتفعيل دور  أهداف النقاش ويتخذالموازنة.  

 تنفيذ السياسات ورصد التقدم المحرز من جهة أخرى.مراقبة البرلمان في 

 دقائق( 8) تجربة العراق في جهود المصالحة الوطنية  :المتحدثون

 دقائق( 8) تجربة الصومال في إشراك الفئات الشبابية 

  دقائق( 8) من التلوث حماية نهر الليطاني في لبنانتجربة 

  دقائق( 8)في مكافحة الفساد  المغربتجربة 

 

تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام مع قاطع مهام البرلمانيين تخالصة:  -
2030  

 عام نقاش -

 استراحة قهوة 16:15 – 16:00

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" "دور البرلمان فيدليل إطالق  16:45 – 16:15

 المتحدثون:
 

 "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ، دليل من إعداد"دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
، يعرض االستخدام، مرجع سهل والبنك اإلسالمي للتنمية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

أهداف التنمية وممارسات عالمية تلقي الضوء على مشاركة البرلمانيين في تحقيق التجارب 
 المستدامة. 

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

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، العمليات السياسية الشمولية، أخصائي برامج بيير لوڤوالسيد أوليفيه 
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 2017تشرين الثاني/نوفمبر  9الخميس  –اليوم الثاني 
  

، برنامج األمم العمليات السياسية الشمولية، أخصائي برامج بيير لوڤوالسيد أوليفيه : ميّسر الجلسة 10:00 – 09:15
 المتحدة اإلنمائي

 دقيقة( 30)األبعاد السياسية للتنمية   رئيسيةكلمة 

 السيد ستيفن تويغ، رئيس لجنة التنمية الدولية وعضو في مجلس العموم البريطاني 

 دقيقة( 15)أسئلة وأجوبة  -

 استراحة قهوة 10:30 – 10:00

تقييم  – 2030خطة التنمية  ومتابعة واستعراضتنفيذ في البرلمانات تفعيل دور الجلسة الثالثة:  12:30 – 10:30

 الفرص والتحديات

، وعضو سابق عرب ضد الفساد برلمانيونمجلس اإلدارة،  عضوعزمي شعيبي،  السيد: ميّسر الجلسة
 في المجلس التشريعي الفلسطيني

 
تهدف هذه الجلسة إلى تقييم مدى تفاعل البرلمانات العربية مع خطة التنمية والفرص والعقبات الحالية 
والمرتقبة، مع اعتبار واقع العمل البرلماني في المنطقة. تتضمن محاور التقييم آليات العمل، والموارد 

المؤسسات والبرلمان بين التواصل ضمن البرلمان وو البشرية والمالية، ووسائل التفاعلالمعرفية و
. تركز النقاشات في هذه الجلسة على أهمية اعتماد نُهج مبتكرة في العمل تتجاوب وغير الحكوميةالحكومية 

  لخطة التنمية.والتشاركية مع الطبيعة التحويلية والشاملة 

 دقائق( 10) العربية المنطقة في 2030لعام  التنمية المستدامة خطةل ستجابةاال  :المتحدثون

 ، اإلسكوا2030 بأجندةالوحدة المعنية ، التنمية المستدامةفي مسؤولة ة ميساء يوسف، السيد

 

 الفرص والتحديات: تقييم العربية المنطقة في التنمية المستدامة 2030 خطةالبرلمان و 

 دقائق( 7) ة هالة أبو علي، مجلس النواب، مصرالسيد

 دقائق( 7) لبنانمجلس النواب، ، السيد محمد قباني

 دقائق( 7السيد زياد عبيدات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األردن )

 عام نقاش -

 استراحة غداء 14:00 – 12:30

تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية  لتعزيز دور البرلمانيين فيالجلسة الرابعة: نحو خطة عمل  15:30 – 14:00
 المنطقة العربية في 2030المستدامة لعام 

، 2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام ، ميسر الجلسة: السيد أديب نعمة، المستشار اإلقليمي

 اإلسكوا
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التنمية البرلمانيين في خطة  انخراط خطة عمل لدعممسودة في شكل طاولة مستديرة  تناقش هذه الجلسة

بناء تهدف إلى و على الصعيدين الوطني واإلقليميتُنفَّذ ألنشطة مقترحات  تضم 2030المستدامة لعام 

 ترك. العمل المشنقل المعرفة والتجارب وتفعيل وتعزيز التشبيك و قدرات البرلمانيين

 : الرسائل الرئيسية للمضي قدما  الجلسة الختامية 16:15 – 15:30

 

 

 

 

 

 :المتحدثون

قليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام اإلندوة إلى األفكار والمقترحات التي وردت خالل ال استناداً 

للرسائل الرئيسية والخطوات المستقبلية  ، تخصص هذه الجلسة لعرض ملخص  في المنطقة العربية 2030

إلى برنامج  منطقة العربيةال في 2030 أجندة تعزيز دور البرلمانيين فيحول عمل الخطة لترجمة مسودة 

البرلمانيين في المسارات اإلقليمية المعنية  حضورالوطني واإلقليمي ويعزز  ينقابل للتنفيذ، يراعي البعد

المنطقة العربية، بما في ذلك المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي  في 2030التنمية المستدامة لعام  بخطة

 .المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةيُنظم سنوياً وتُرفع نتائجه إلى 

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

  ،مدير المركز اإلقليمي في عّمان، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد خالد عبد الشافي 

 خولة مطر، نائب األمين التنفيذي، اإلسكوا السيدة 

 
 


