
2030املستدامة   التنميةأجندة  تنفيذ في حول دور املجتمع املدنيلعربي ا مؤتمر لل البرنامج الزمنيمسودة   

 الساعة املحور   الوقت

افتتاح الترحيب و  كلمة البلد املضيف - د 10

 املؤتمر  

010:0 – 00:9من   

 كلمة األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي  - د10

 جامعة الدول العربيةاألمانة العامة لكلمة  - د 10

 األمم املتحدة  منظومة  كلمة - د 10

 10:15 – 10:00من  مخاطبة الحضور   رفيعة املستوى لشخصية كلمة  - د 15

 – 2030حول جدول أعمال التنمية املستدامة  :ورقة رئيسية - د 20

لجنة األمم املتحدة االقتصادية  تعدهاآفاق التنفيذ. )

 ( اإلسكوا -واالجتماعية لغربي آسيا 
 الجلسة العامة

 TBC رئيس الجلسة:

 10.35 – 10:15من 

 11.05 – 10.35من  معقبين رفيعي املستوى  4مداخالت  - د 30

االنتقال للقاعات األخرى للجلسات املوازية    -استراحة  د15   11.20 – 11.05 من 

مع تركيز  2030تحديات تنفيذ جدول أعمال " ورقة رئيسية: - د15

يعدها برنامج األمم املتحدة   "خاص على املنطقة العربية 

  اإلنمائي   

 األولى الجلسة املوازية

 القاعة رقم ......

  

    TBC   رئيس الجلسة:

 TBC   : 1معقب

351:1 – 20.11من   

401:1 – 351:1من  مداخلة املعقب  - د10  

10.21 – 40.11من  مناقشة الورقة من طرف الحضور  - د30  

صالة استراحة + د20 30.21 – 10.21من    

  األوراق الجانبية:منبثقة عن  مداخالت 

املحاور )األوراق(  

 الجانبية  

    TBC   رئيس الجلسة:

 الرئيس السابق()ذات 

 TBC   :2معقب 

 

04:21 – 03:21من  العمل على مستوى القواعد املجتمعية    .1 د10  

05:21 – 40:21من   املناطقي واالقليمي في دعم التنمية املستدامة. التشبيك الوطني و  .2 د10  

كيفية خلق الفرص املتاحة للمجتمع املدني وصياغة عالقة إيجابية  .3 د10

 مع القطاع العام. 
00:31 – 05:21من   

10:31 – 00:31من  تمويل التنمية على الصعيد املحلي والوطني والدولي. .4 د10  

02:31 – 01:31من   مداخلة املعقب  - د10  

02:41 – 02:31من  املداخالت األربعة  مناقشة  - د60  

ذاءــــــــــــــــــــــــغ  

 

 

 للمؤتمرات مركز قطر الوطني –القاعة الرئيسية -الجلسة العامة  – 2016أبريل  20  :اليوم األول 

 للمؤتمرات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعة املحور   الوقت

رصد التقدم في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة: دور " ورقة رئيسية: د15

 تعدها منظمة صندوق األمم املتحدة للسكان  "املجتمع املدني

  الجلسة املوازية 

 القاعة رقم..... الثانية

 

   TBC   رئيس الجلسة:

    TBC : 1معقب

 

1:351 – 20.11من   

1:401 – 1:351من  مداخلة املعقب  - د10  

 مناقشة الورقة من طرف الحضور  - د30
10.21 – 40.11من   

30.21 – 10.21من  استراحة + صالة د20  

 الجانبية:األوراق منبثقة عن  مداخالت  

املحاور )األوراق(  

 الجانبية  

 

   TBC   رئيس الجلسة:

 )ذات الرئيس السابق( 

  

 TBC :2معقب 

 

دروس مستفادة من رصد التنمية بين املؤشرات االحصائية الرسمية  .1 د10

  والدراسات النوعية.
12:40 – 12:30  من  

الرسمية دروس مستفادة بشأن القدرات االحصائية في املؤسسات   .2 د10

 ومؤسسات املجتمع املدني
05:21 – 04:21من   

دروس مستفادة حول آليات الرصد واملتابعة في ظل األزمات واألوضاع  .3 د10

 اإلنسانية
00:31 – 50:21من   

01:31 – 00:31من  قضايا وابتكارات لرصد التقدم ودور املجتمع املدني .4 د10  

20:31 – 01:31من   مداخلة املعقب  - د10  

02:41 – 02:31من  املداخالت األربعة  مناقشة  - د60  

ذاءــــــــــــــــــــــــغ  

قاعة رقم .......... –: الجلسة املوازية الثانية اليوم األول   



 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعة املحور   الوقت

 " االبتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة" الورقة الرئيسية: د15

 ملؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ا تعدها

 الجلسة املوازية الثالثة

 القاعة رقم .........

 

   TBC   رئيس الجلسة:

   TBC : 1معقب

1:351 – 20.11من   

1:401 – 1:351من  مداخلة املعقب  - د10  

 مناقشة الورقة من طرف الحضور  - د30
10.21 – 40.11من   

30.21 – 10.21من  استراحة + صالة د20  

املحاور )األوراق(   األوراق الجانبية:منبثقة عن  مداخالت 

 الجانبية

 

   TBC   رئيس الجلسة:

 )ذات الرئيس السابق( 

 TBC :2معقب 

 

12:40 – 12:30  من الشراكات على املستوى املحلي والوطني  .1 د10  

05:21 – 04:21من  ابتكارات جديدة لعمل شراكات ناجحة  .2 د10  

وشريكا  مستفادة حول ابتكارات جديدة لجعل املواطن هدفادروس  .3 د10

 في التنمية املستدامة 
00:31 – 50:21من   

01:31 – 00:31من  القطاع الخاص وشراكات التنمية املستدامة. .4 د10  

20:31 – 01:31من   مداخلة املعقب  - د10  

02:41 – 02:31من  املداخالت األربعة  مناقشة  - 60  

 

 ذاءــــــــــــــــــــــــغ

 برنامج سياحي  + عشاء    للمشاركين 

 

 20.00 – 17.00من 

قاعة رقم .......... –: الجلسة املوازية الثالثة  اليوم األول   

: الفترة املسائية اليوم األول   



 

 

 

 

 املحور  

 

 الساعة 

  د15

 جامعة الدول العربية

تقديم العقد العربي ملنظمات املجتمع املدني   .1

2016 –  2026 

 الجلسة العامة

   TBC   رئيس الجلسة:

 

15.09 – 9.00من   

عرض نتائج مؤتمر املرأة العربية حول تنفيذ   .2 جامعة الدول العربية د15

30.09 – .159من  أجندة التنمية املستدامة   

املؤتمر الوزاري العربي حول تنفيذ عرض نتائج   .3 جامعة الدول العربية د15

 2030أجندة التنمية املستدامة 
45.09 – .039من   

 مقررو الجلسات د60

والتوصيات الصادرة عن نتائج الاستعراض   -

 الجلسات املوازية

  

 الجلسة العامة

   TBC   رئيس الجلسة:

 

 10.45 – 09.45من 

 11.15 –10.45من   استراحة  د30

د15   عرض فيلم  

 

30.11 – 15.11من    

تقديم كلمات الشكر الختامية من قبل ممثلي  .1  د20

 الشركاء 

 تبني و توقيع الشركاء ملذكرة التفاهم  .2

إعالن الدوحة والنتائج والتوصيات الصادرة  .3

 عن املؤتمر

 

 الجلسة العامة

 الختامية 

   TBC   رئيس الجلسة:

 

  12.30 – 11.30من 

د40   

  

 

ذاءــــــــــــــــــــــــغ  

   
 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات  –القاعة الرئيسية  - 2016أبريل  21  الثاني:اليوم   


