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 حول المؤتمر اإلقليمي 
 رة""التحديات واألولويات اإلنمائية في منطقة عربية متغي  

 2017 أيار/مايو 23-22، األردن، عمان إنتركونتيننتال، فندق

 البرنامج مسودة 

 2017أيار /مايو 22، اإلثنين –اليوم األول 

 التسجيل  09،00 - 08،00
 الجلسة االفتتاحية 09،30 – 09،00

 األردن نيابة عن دولة رئيس الوزراء في كلمة ترحيبية 
 وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري، السيد معالي  

  ات افتتاحيةكلم
  للتأكيد( الدول العربية جامعةأمين عام أحمد أبو الغيط،  السيدمعالي(  
 ،اإلقليمي للدول العربيةمدير المكتب  ،حدةاألمين العام المساعد لألمم المت   السيد مراد وهبه ،

 حدة اإلنمائيبرنامج األمم المت  

 حدة اإلنمائيبرنامج األمم المت  التابع لللدول العربية اإلقليمي  المكتبمن إعداد تقرير مصور 

  وزاري عامة على مستوى جلسة   11،30 – 09،30
 إطار أهداف التنمية المستدامة األولويات اإلقليمية في 

قتصادية االسياسية و الغوط مواجهة الضجديدة في  تنمية خطةتسعى المنطقة العربية إلى صياغة 
لالبإحداث المنطقة  شعوبرغبات تواجه كما  ؛ومخاطرها مسبوقةالجتماعية غير االو   تحديات تحو 

ة يتطلب المضي  .الضغوط والمخاطر ُيفاقم تلكالمالي، مما حيز النضب التهديدات األمنية و  تشمل عد 
( inclusion)" الشمول" زيادة التركيز على مفهومي  مع  أوثق بين مختلف األطراف المعنيينا تعاون ا م  دقُ 
. توف ر الجديدةاإلقليمية لخطة اتشكيل في  محوريين( بوصفهما عنصرين resilience" )الصمود"و

عالميًّا ، إطار ا سبعة عشر المقترنة بهاالمستدامة الالتنمية أهداف و  2030 عامل المستدامة التنمية خطة
في ". أحد ش فيهاهم  ال يُ "أن لى عؤكد بدوره يبأسلوب سياقي هذين المفهومين تفعيل يسمح بشامًل  

المشتركة في المنطقة على األولويات  الضوء هذه على المستوى الوزاري  جلسةالسلط تهذا اإلطار، 
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اع القرار المشاركون في تلك نُ ص  يتمكن حيث س ،قائمة على الشمول والصمودتنمية خطة لدعم 
 ة التي من شأنهاتوجيه واستكشاف مداخل العمل التحولي  بغية من النظر في تلك األولويات ات األولوي

 .جتماعيةاال فئاتالكافة ز إدماج يوتعز  الضعف من مواطن تقليلدعم هذه األولويات استراتيجي ا لل

 :المتحدثون 
 دارية، لبناناإللشؤون التنمية  الدكتورة عناية عز الدين، وزيرة الدولة معالي 
 الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، فلسطين  معالي 
 مصراإلداري  واإلصًلح والمتابعة التخطيط ، وزيرةالسعيد هالةالدكتورة  معالي ، 
  تونس واإلدارية المالية للرقابة العليا الهيئة رئيس، وزير، العياديمعالي السيد كمال ،  
 مجلس الوزراء، العراق  كتور نوفل الحسن، مدير مكتب رئيسالد 

 الجلسة:  ةمدير 
  األردن اسابق   جتماعيةتنمية االالوزيرة ريم أبو حسان،  السيدةمعالي ، 

 ستراحةا 12،00 -11،30

 تكاملةمقاربة إقليمية مالتنمية في المنطقة العربية من خالل خطة إثراء  13،00 – 12،00
إلى مزيد  المتزايدة، اإلقليميةدون للبلدان واإلقليمية و  العابرةاإلنمائية  التحديات )والفرص(طبيعة تدعو 

البرنامج اإلقليمي للدول  محورهذه الجلسة تستعرض و . المنطقة العربيةمستوى من التعاون على 
تسليط الضوء مع  ،حاليا والمقاربة المعتمدة من جانبهاإلنمائي حدة األمم المت  لبرنامج  التابع العربية
، مع ستقبليةالموضع البرامج تاحة لرص المُ ووجهات نظره بشأن الفُ  قائمالعناصر الرئيسة لعمله العلى 

المزدوج على المعرفة  الجلسة تركيزيتيح إضافة الى ذلك،  مراعاة الديناميات الجديدة في المنطقة.
تزويدهم و وفوائدها، تشبيك األطراف المعنيين إمكانية الفرصة أمام المشاركين لمناقشة  والشراكات

القائمة على البيانات واإلحصاءات  اتستشرافليل واالاالبحوث والتح ومن ضمنهاالكفيلة بدعمهم  باألدلة
 والتجارب المقارنة.

 حدة اإلنمائيالمت  عربية التابع لبرنامج األمم للدول ال عرض عن البرنامج اإلقليمي
 المتحدثون: 

  لبنان في مجلس النواب السيد غسان مخيبر، نائبسعادة ، 
  الهيئة مفوض فيو  ،نتخابيةرئيس المنظمة العربية لإلدارات اال، فارس وزهير أبالدكتور 

 لًلنتخاب، األردن   المستقلة



 7 من 3 الصفحة

  حدة اإلنمائياألمم المت  برنامج حول البرنامج اإلقليمي مع فريق مفتوح أسئلة وأجوبة ونقاش 
 وكوانغ لي ،ودايككيشان و  ،جمالين هيرويو  ،زروالي كوثرو  ،هاني تركيو  ،أركان السبًلني 

 مدير الجلسة: 
  المكتب اإلقليمي للدول العربية، للدول العربيةالبرنامج اإلقليمي  ريش، منسقييعقوب بالسيد ،

 حدة اإلنمائيرنامج األمم المت  ب

 الغداء   14،30 – 13،00

14،30 – 16،30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمول واستدامة النمو االقتصادي والتنمية تعزيز  :األولى الموضوعاتية الجلسة
 داخل المنطقة وخارجهابطة باالقتصاد والبيئة والطاقة الجلسة المخاطر وأوجه الضعف المرت تبحث

النساء ومنهم ش فئات معينة، تهم  أو ُ  ُتقصيعلى المسارات التي قد سلط الضوء وتعلى حد سواء، 
ستفادة من الموارد الطبيعية، مما يزيد من تعرضهم ، وتمنع عنهم الفرص االقتصادية واالوالشباب

على  المزدوجالجلسة تركيز يتيح  المناخ.  عن تغي رلمخاطر الصدمات االقتصادية والكوارث الناجمة 
، الفرصة من جهة أخرى  نمٍو يخلق فرص عمل تحقيقو من جهة، ر المناخي في وجه التغي   لصمودا

 تنمية شاملة ومستدامة ومعززة للصمود في المنطقة.دعم لمشاركين كي يستكشفوا إمكانية أمام ا

 المقدمون: 
 آثار ومواجهة الكوارث من والحد المناخ، لتغير اإلقليمي الفريق قائد ، خوداي كيشان الدكتور 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في المناخ تغير
 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، السيد خالد الوزني، مستشار االستراتيجيات والمعرفة 

 : ناقشون الم
 لتنفيذي، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةمدير االدكتور أحمد بدر، ال 
  الدكتور خالد مهدي، األمين العام، المجلس األعلى للتخطيط والتنمية، الكويت 
  التنفيذي، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مديرحسن، ال يمجدالسيد 
  والصناعةالتجارة ، وزارة مدير عام إدارة االتفاقيات اإلقليمية، محمود عبدالعزيزتامر السيد ،

 مصر 
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 الجلسة: ةمدير 
  مديرية نائب مدير ومنسق االتفاقية العامة لتجارة الخدمات، ريما يونس الخطيب، السيدة

 الشؤون الخارجية، مصرف لبنان

 إستراحة  16:45 -16:30

 العربية منطقةال في اإلنمائي التعاون  تعزيز 18:00 – 16:45
 علىطراف المعنيين متزايد لألمع التنوع ال متعددة األبعاد والمترابطةال ةهداف العالميألطبيعة انتيجة ل

 امجوالبر  السياساتتكامل  لشروع في تعزيزلة لاع  أداة ف اإلنمائي لتعاون اقد يكون  ،كافة األصعدة
 التعاون تعزيز االستفادة من لجلسة ُسبل تعرض هذه اتس. المستدامة التنمية أهداف تنفيذالًلزمة ل

 .التنمية الوطنيين والدوليين شركاءمن قبل حتمل ير مُ تطو ما يمكن متابعته من  ةشمناق ي، معاإلنمائ

 : ناقشون الم

  المفوضية والتنمية، الدولي للتعاون للمديرية العامة  العام المدير تا جاغر، نائبجريالسيدة مار 
 األوروبية

  مصر، للتنمية الدولى التعاون  إدارة ومدير الخارجية وزير مساعد هندام، سعيد السفيرسعادة 
 األمم المتحدة لجنة ، االستراتيجيات والتقييم والشراكةرئيسة قسم رملة الخالدي،  الدكتورة

 "اإلسكوا" االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
 الشعب مساعدة، برنامج اإلنمائي المتحدة األمم برنامج خاص،ال ممثلال، رتو فالنتيروب السيد 

 الفلسطيني
 المت حدة األمم برنامج العربية، للدول اإلقليمي المركز مدير نائب أحمد، علي زينا السيدة 

 اإلنمائي

 الجلسة: ةمدير 
  العربية، للدول المكتب اإلقليمي مدير ونائب المساعد المدير نائبكاين،  صوفي دوالسيدة 

 اإلنمائي المت حدة األمم برنامج



 7 من 5 الصفحة

 2017أيار /مايو 23، الثالثاء –اليوم الثاني 

  دامة السالمإو الحوكمة الشاملة تعزيز  الثانية: الموضوعاتية الجلسة  11،00 – 09،00
، وهما مترابطان النزاعاتنشوب  و/أووكمة الناجمة عن ضعف الحبنيوي ة ال سة الهشاشةالجلهذه تبحث 

يشمل و . النطاق نزوح واسعةال، بما في ذلك حاالت عددة األوجهتم ويؤديان إلى أزمات إنسانية وتنموية
الرئيسة التي  فجواتالإضافة إلى  للنزاعات متعددة محركة سياسية واقتصادية واجتماعيةقضايا ذلك 

في المنطقة كمحدودية المشاركة، وعدم كفاءة اإلدارة العامة، الرئيسة  ةكمو لحتقوض من أنظمة ا
بل تعاون الحكومات الجلسة إلى استشراف سُ هذه تهدف  الفساد.انتشار القانون، و وضعف حكم 

بشكل في المنطقة والمنظمات غير الحكومية للتصدي لهذه الهشاشة بغية معالجة التحديات اإلنمائية 
المزدوج  الجلسة تركيز إنالتي غالب ا ما تكون عابرة للحدود بطبيعتها ومؤثرة في دول الجوار. أفضل و 

في األسباب الجذرية الكامنة وراء  للخوضلمشاركين يتيح الفرصة أمام اوالسًلم  ةكمو على الح
مقترحات عملية يمكن لألطراف الوطنيين والمجتمع اإلنمائي الدولي دعمها مستقبًل  والخروج بالهشاشة، 

 إدارة النزاعات وبناء السًلم.و  ةلشاملاوكمة الح إصًلحمن أجل في إطار منصات إقليمية 

 المقدمون: 
  ،اإلسكوا، "والنزاعات الناشئة القضايا قسم، اقليميمستشار السيد كرم كرم" 
  وكمة والشفافية في جمعية الحخبير دولي في شؤون الحوكمة، رئيس نتر، حمصطفى السيد

 ، مصر قطاع الصحة

 : ناقشون الم
  مركز الشفافية األردني ، هيلدا عجيًلت، رئيسة الهيئة اإلداريةالسيدة 
  تونسمكتب رئيس الحكومة -الحوكمة ي مستشار كبير ، المدير العام و البركوتينزار السيد ، 
  قتصاد والتخطيط، السعودية إلزارة او ، مستشار، الضويلي سالمالدكتور 
  المغرب حول قضايا النساء في االسًلم، باحثة الطراز منيةالسيدة ، 

 مدير الجلسة:
   ن، فلسطياعًلم سابق  اإلغسان الخطيب، وزير  السيدمعالي 

 

 ستراحة ا  11،15 – 11،00
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  هممعوالعمل باب النساء والش إشراك  الثالثة: الموضوعاتية الجلسة 13،15 – 11،15
في . حاجة للدعم شدأ همالذين تفيد أولئك راف المعنيين بها و طي على البرامج أن ُتشرك أبرز األينبغ

مليون نسمة في  392وتجاوز  ثمانينيات القرن الماضيمنذ  السكانعدد تضاعف  ،المنطقة العربية
الشباب  في هذا السياق، يكتسب دورأن يستمر هذا النمط في العقود القادمة.  وُيتوقع، 2016عام 

٪ 60 ما يقارب نأالتي يتم وضع البرامج بشأنها، وذلك كافة الموضوعات والنساء أهمية كبيرة في 
حعاما ،  30من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن  ، مما 2025 عامبحلول  تزداد هذه النسبةأن  ويرج 

إضافة إلى ذلك، ط على اقتصادات المنطقة لخلق وظائف وفرص اقتصادية كافية لهم. و يزيد الضغس
بشكل  ُيعد   لهافإن مستوى التمكين السياسي واالقتصادي ن المرأة تمثل نصف سكان المنطقة، أورغم 

. إن وضع هاتين الفئتين وإن كان ُينظر إليه على أنه تحٍد، إال أنه يمث ل أي مكان آخرنى من أد عام
ا نافذة أمام فرص جديدة القتصادات المنطقة ومجتمعاتها.  المزدوج على النساء الجلسة تركيز  إنأيض 

ء ، بوصفهم شركاهائتين الفئتين في أدوار البحثلتعميق الفرصة أمام المشاركين يتيح والشباب، 
 .المتاحة النافذة من لى االستفادةإالساعي اإلنمائي  العملين من مستفيدو 

 المقدمون: 
  حول الشباب  2016 عامللالعربية  اإلنسانيةتقرير التنمية ، فريقرئيس الشعبان، جاد السيد

 حدة اإلنمائي، الجامعة األميركية في بيروتعن برنامج األمم المت   الصادر
  للمرأة  حدةالمت   األمم لهيئة اإلقليمي المدير ،ري ناصال محمدالسيد 

 : ناقشون الم
  كرامةمنظمة  ،مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة هيباق عثمان،السيدة 
  األردني النساء تضامن معهد جمعية، رئيسة، خضر أسمىمعالي السيدة 
  ممثل للشباب، فلسطينةر عزما بدرالسيد ، 
  الصالحي، ممثلة للشباب، اليمن امهالسيدة 

 الجلسة:  ةمدير 
  األمين العام المساعد، جامعة الدول العربيةةسيدة هيفاء أبو غزالالمعالي ، 
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 نقاش عام 14،15 – 13،15

 الجلسة ةمدير 
 حدة مم المت  برنامج األ، ر المركز اإلقليمي للدول العربيةمديعلي أحمد، نائب  ازين ةالسيد

 اإلنمائي

 ختامية كلمة 14،30 – 14،15
  اإلنمائي حدةالمت   األمم امجبرن، العربية للدول اإلقليمي المركز مدير الشافي، عبد خالدالسيد 

 الغداء 14،30


