المؤتمر اإلقليمي حول
"التحديات واألولويات اإلنمائية في منطقة عربية متغيرة"
فندق إنتركونتيننتال ،عمان ،األردن 23-22 ،مايو/أيار 2017
مسودة البرنامج
اليوم األول – اإلثنين 22 ،مايو/أيار 2017
 09،00 - 08،00التسجيل
 09،30 – 09،00الجلسة االفتتاحية
كلمة ترحيبية نيابة عن دولة رئيس الوزراء في األردن

 معالي السيد عماد نجيب فاخوري ،وزير التخطيط والتعاون الدولي

كلمات افتتاحية
 معالي السيد أحمد أبو الغيط ،أمين عام جامعة الدول العربية (للتأكيد)
 السيد مراد وهبه ،األمين العام المساعد لألمم المتحدة ،مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقرير مصور من إعداد المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 11،30 – 09،30جلسة عامة على مستوى وزاري
األولويات اإلقليمية في إطار أهداف التنمية المستدامة
تسعى المنطقة العربية إلى صياغة خطة تنمية جديدة في مواجهة الضغوط السياسية واالقتصادية

واالجتماعية غير المسبوقة ومخاطرها؛ كما تواجه رغبات شعوب المنطقة بإحداث التحول تحديات

عدة تشمل التهديدات األمنية ونضب الحيز المالي ،مما ُيفاقم تلك الضغوط والمخاطر .يتطلب المضي

ُقدما تعاونا أوثق بين مختلف األطراف المعنيين مع زيادة التركيز على مفهومي "الشمول" ()inclusion

و"الصمود" ( )resilienceبوصفهما عنصرين محوريين في تشكيل الخطة اإلقليمية الجديدة .توفر

إطار عالميًّا
ا
خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المقترنة بها،

شامًل يسمح بتفعيل هذين المفهومين بأسلوب سياقي يؤكد بدوره على أن "ال ُيهمش فيها أحد" .في
هذا اإلطار ،تسلط الجلسة على المستوى الوزاري هذه الضوء على األولويات المشتركة في المنطقة

الصفحة  1من 7

لدعم خطة تنمية قائمة على الشمول والصمود ،حيث سيتمكن صُناع القرار المشاركون في تلك
األولويات من النظر في تلك األولويات بغية توجيه واستكشاف مداخل العمل التحولية التي من شأنها
دعم هذه األولويات استراتيجيا للتقليل من مواطن الضعف وتعزيز إدماج كافة الفئات االجتماعية.

المتحدثون:
 معالي الدكتورة عناية عز الدين ،وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ،لبنان
 معالي الدكتور صبري صيدم ،وزير التربية والتعليم العالي ،فلسطين

 معالي الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصًلح اإلداري ،مصر
 معالي السيد كمال العيادي ،وزير ،رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية واإلدارية ،تونس
 الدكتور نوفل الحسن ،مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ،العراق
مديرة الجلسة:
 معالي السيدة ريم أبو حسان ،وزيرة التنمية االجتماعية سابقا ،األردن
12،00 -11،30

استراحة

 13،00 – 12،00إثراء خطة التنمية في المنطقة العربية من خالل مقاربة إقليمية متكاملة
تدعو طبيعة التحديات (والفرص) اإلنمائية العابرة للبلدان واإلقليمية ودون اإلقليمية المتزايدة ،إلى مزيد
من التعاون على مستوى المنطقة العربية .وتستعرض هذه الجلسة محور البرنامج اإلقليمي للدول

العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمقاربة المعتمدة من جانبه حاليا ،مع تسليط الضوء
المتاحة لوضع البرامج المستقبلية ،مع
على العناصر الرئيسة لعمله القائم ووجهات نظره بشأن ُ
الفرص ُ
مراعاة الديناميات الجديدة في المنطقة .إضافة الى ذلك ،يتيح تركيز الجلسة المزدوج على المعرفة

والشراكات الفرصة أمام المشاركين لمناقشة إمكانية تشبيك األطراف المعنيين وفوائدها ،وتزويدهم
باألدلة الكفيلة بدعمهم ومن ضمنها البحوث والتحاليل واالستشرافات القائمة على البيانات واإلحصاءات
والتجارب المقارنة.

عرض عن البرنامج اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المتحدثون:
 سعادة السيد غسان مخيبر ،نائب في مجلس النواب ،لبنان
 الدكتور زهير أبو فارس ،رئيس المنظمة العربية لإلدارات االنتخابية ،ومفوض في الهيئة
المستقلة لًلنتخاب ،األردن
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أسئلة وأجوبة ونقاش مفتوح حول البرنامج اإلقليمي مع فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 أركان السبًلني ،وهاني تركي ،وكوثر زروالي ،ومالين هيرويج ،وكيشان كوداي ،وكوانغ لي
مدير الجلسة:
 السيد يعقوب بيريش ،منسق البرنامج اإلقليمي للدول العربية ،المكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 14،30 – 13،00الغداء
 16،30 – 14،30الجلسة الموضوعاتية األولى :تعزيز شمول واستدامة النمو االقتصادي والتنمية
تبحث الجلسة المخاطر وأوجه الضعف المرتبطة باالقتصاد والبيئة والطاقة داخل المنطقة وخارجها

على حد سواء ،وتسلط الضوء على المسارات التي قد تُقصي أوُ تهمش فئات معينة ،ومنهم النساء
والشباب ،وتمنع عنهم الفرص االقتصادية واالستفادة من الموارد الطبيعية ،مما يزيد من تعرضهم
لمخاطر الصدمات االقتصادية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ .يتيح تركيز الجلسة المزدوج على

الصمود في وجه التغير المناخي من جهة ،وتحقيق ٍ
نمو يخلق فرص عمل من جهة أخرى ،الفرصة
أمام المشاركين كي يستكشفوا إمكانية دعم تنمية شاملة ومستدامة ومعززة للصمود في المنطقة.
المقدمون:
 الدكتور كيشان خوداي ،قائد الفريق اإلقليمي لتغير المناخ ،والحد من الكوارث ومواجهة آثار
تغير المناخ في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 السيد خالد الوزني ،مستشار االستراتيجيات والمعرفة ،مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
المناقشون:
 الدكتور أحمد بدر ،المدير التنفيذي ،المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 الدكتور خالد مهدي ،األمين العام ،المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،الكويت
 السيد مجدي حسن ،المدير التنفيذي ،المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

 السيد تامر محمود عبدالعزيز ،مدير عام إدارة االتفاقيات اإلقليمية ،و ازرة التجارة والصناعة،
مصر
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مديرة الجلسة:
 السيدة ريما يونس الخطيب ،نائب مدير ومنسق االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ،مديرية
الشؤون الخارجية ،مصرف لبنان

16:45 -16:30

إستراحة

 18:00 – 16:45تعزيز التعاون اإلنمائي في المنطقة العربية
نتيجة لطبيعة األهداف العالمية المتعددة األبعاد والمترابطة مع التنوع المتزايد لألطراف المعنيين على
كافة األصعدة ،قد يكون التعاون اإلنمائي أداة فعالة للشروع في تعزيز تكامل السياسات والبرامج

الًلزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .تستعرض هذه الجلسة ُسبل تعزيز االستفادة من التعاون
اإلنمائي ،مع مناقشة ما يمكن متابعته من تطوير ُمحتمل من قبل شركاء التنمية الوطنيين والدوليين.
المناقشون:
 السيدة مارجريتا جاغر ،نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية ،المفوضية
األوروبية

 سعادة السفير سعيد هندام ،مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى للتنمية ،مصر
 الدكتورة رملة الخالدي ،رئيسة قسم االستراتيجيات والتقييم والشراكة ،لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"

 السيد روبيرتو فالنت ،الممثل الخاص ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،برنامج مساعدة الشعب
الفلسطيني
 السيدة زينا علي أحمد ،نائب مدير المركز اإلقليمي للدول العربية ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

مديرة الجلسة:
 السيدة صوفي دو كاين ،نائب المدير المساعد ونائب مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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اليوم الثاني – الثالثاء 23 ،مايو/أيار 2017
 11،00 – 09،00الجلسة الموضوعاتية الثانية :تعزيز الحوكمة الشاملة وإدامة السالم
تبحث هذه الجلسة الهشاشة البنيوية الناجمة عن ضعف الحوكمة و/أو نشوب النزاعات ،وهما مترابطان
ويؤديان إلى أزمات إنسانية وتنموية متعددة األوجه ،بما في ذلك حاالت النزوح واسعة النطاق .ويشمل

ذلك قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة محركة للنزاعات إضافة إلى الفجوات الرئيسة التي
تقوض من أنظمة الحوكمة الرئيسة في المنطقة كمحدودية المشاركة ،وعدم كفاءة اإلدارة العامة،
وضعف حكم القانون ،وانتشار الفساد .تهدف هذه الجلسة إلى استشراف ُسبل تعاون الحكومات
والمنظمات غير الحكومية للتصدي لهذه الهشاشة بغية معالجة التحديات اإلنمائية في المنطقة بشكل

أفضل والتي غالبا ما تكون عابرة للحدود بطبيعتها ومؤثرة في دول الجوار .إن تركيز الجلسة المزدوج
على الحوكمة والسًلم يتيح الفرصة أمام المشاركين للخوض في األسباب الجذرية الكامنة وراء
الهشاشة ،والخروج بمقترحات عملية يمكن لألطراف الوطنيين والمجتمع اإلنمائي الدولي دعمها مستقبًل
في إطار منصات إقليمية من أجل إصًلح الحوكمة الشاملة وإدارة النزاعات وبناء السًلم.

المقدمون:
 السيد كرم كرم ،مستشار اقليمي ،قسم القضايا الناشئة والنزاعات" ،اإلسكوا"

 السيد مصطفى حنتر ،خبير دولي في شؤون الحوكمة ،رئيس جمعية الحوكمة والشفافية في
قطاع الصحة ،مصر
المناقشون:
 السيدة هيلدا عجيًلت ،رئيسة الهيئة اإلدارية ،مركز الشفافية األردني

 السيد نزار البركوتي ،المدير العام وكبير مستشاري الحوكمة  -مكتب رئيس الحكومة ،تونس
 الدكتور سالم الضويلي ،مستشار ،و ازرة اإلقتصاد والتخطيط ،السعودية
 السيدة منية الطراز ،باحثة حول قضايا النساء في االسًلم ،المغرب
مدير الجلسة:


معالي السيد غسان الخطيب ،وزير اإلعًلم سابقا ،فلسطين

 11،15 – 11،00استراحة
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 13،15 – 11،15الجلسة الموضوعاتية الثالثة :إشراك النساء والشباب والعمل معهم
ينبغي على البرامج أن تُشرك أبرز األطراف المعنيين بها وتفيد أولئك الذين هم أشد حاجة للدعم .في
المنطقة العربية ،تضاعف عدد السكان منذ ثمانينيات القرن الماضي وتجاوز  392مليون نسمة في
ويتوقع أن يستمر هذا النمط في العقود القادمة .في هذا السياق ،يكتسب دور الشباب
عام ُ ،2016
والنساء أهمية كبيرة في كافة الموضوعات التي يتم وضع البرامج بشأنها ،وذلك أن ما يقارب ٪60
من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن  30عاما ،ويرجح أن تزداد هذه النسبة بحلول عام  ،2025مما

سيزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة لخلق وظائف وفرص اقتصادية كافية لهم .إضافة إلى ذلك،
ورغم أن المرأة تمثل نصف سكان المنطقة ،فإن مستوى التمكين السياسي واالقتصادي لها ُيعد بشكل
عام أدنى من أي مكان آخر .إن وضع هاتين الفئتين وإن كان ينظر إليه على أنه ٍ
تحد ،إال أنه يمثل
ُ

أيضا نافذة أمام فرص جديدة القتصادات المنطقة ومجتمعاتها .إن تركيز الجلسة المزدوج على النساء
والشباب ،يتيح الفرصة أمام المشاركين لتعميق البحث في أدوار هائتين الفئتين ،بوصفهم شركاء

ومستفيدين من العمل اإلنمائي الساعي إلى االستفادة من النافذة المتاحة.
المقدمون:

 السيد جاد شعبان ،رئيس الفريق ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  2016حول الشباب
الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الجامعة األميركية في بيروت

 السيد محمد الناصري ،المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة
المناقشون:

 السيدة هيباق عثمان ،مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ،منظمة كرامة

 معالي السيدة أسمى خضر ،رئيسة ،جمعية معهد تضامن النساء األردني
 السيد بدر زماعرة ،ممثل للشباب ،فلسطين

 السيدة مها الصالحي ،ممثلة للشباب ،اليمن
مديرة الجلسة:
 معالي السيدة هيفاء أبو غزالة ،األمين العام المساعد ،جامعة الدول العربية
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 14،15 – 13،15نقاش عام
مديرة الجلسة
 السيدة زينا علي أحمد ،نائب مدير المركز اإلقليمي للدول العربية ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
 14،30 – 14،15كلمة ختامية
 السيد خالد عبد الشافي ،مدير المركز اإلقليمي للدول العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
14،30

الغداء
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