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  ٢٠١٦إبريل  ٦األربعاء اليوم األول: 

  استقبال وتسجيل المشاركين  10:00 -  09:00

  :الجلسـة االفتتاحيـة  ١٠:٣٠ – 10:00

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  ةــاستراح  11:00 – 10:30
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  أجل تحقيق التنمية المستدامةالتخطيط التنموي من   : جلسـة العمـل األولـى  ١٢:١٥ – ١١:٠٠

في تقييم تجارب البلدان العربية حول التخطيط التنموي، وتنظر  إلىتهدف هذه الجلسة 

ية المستدامة لتحديد االولويات التنموية الوطنية وكيف المقاربات الحقوقية للتنممختلف 

فرصة لمراجعة هذه المقاربات بما يكرس البعد اإلستراتيجي  ،2030يمكن إعتبار أجندة 

ر ييستالتنموي من جهة ويسهم في التحديد العلمي لالولويات و االجتماعي للتخطيط 

  اسات العمومية.ة حول نتائج  السيسح المجال للمساءلفوي ،تقييم النتائج

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

١١:١٥ – ١١:٠٠  
  ورقة عمل حول "التخطيط التنموي بالبلدان العربية: الواقع واآلفاق المستقبلية"

  .يقدمها البروفيسور علي عبد القادر علي •

  مداخلة المعهد العربي للتخطيط  ١١:٢٠ – ١١:١٥

١١:٢٥ – ١١:٢٠  
  .مداخلة األمم المتحدة 

   دد الحقا.يح•

١١:٤٠ – ١١:٢٥  

 :)٢٠٣٠إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 

 –وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري  –معالي الدكتور أشرف العربي 

  .جمهورية مصر العربية

١٢:١٥ – ١١:٤٠  
  .امـاش عـنق

  خالصة الجلسة ومخرجاتها.

  ةــاستراح  ١٢:٣٠ – ١٢:١٥
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جامعة الدول العربية (القطاع االجتماعي)، والمنظمات العربية  عمل الثانية:جلسة ال  ١١:١٥ – ١٢:٣٠

   .٢٠٣٠المتخصصة: كداعم لتنفيذ األبعاد االجتماعية ألجندة التنمية المستدامة 

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

  العربية المتخصصة واألمم المتحدة:مداخالت جامعة الدول العربية والمنظمات 

  إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –الفقر متعدد األبعاد   ١٢:٣٥ – ١٢:٣٠

  منظمة العمل العربية   ١٢:٤٠ – ١٢:٣٥

  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة   ١٢:٤٥ – ١٢:٤٠

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا).  ١٢:٥٠ – ١٢:٤٥

  المرأة واألسرة والطفولة  ١٢:٥٥ – ١٢:٥٠

  منظمة المرأة العربية   ١٣:٠٠ – ١٢:٥٥

  ).UNWOMENبرنامج األمم المتحدة للمرأة (  ١٣:٠٥ – ١٣:٠٠

  السياسات السكانية إدارة السياسات السكانية والهجرة والمغتربين.  ١٣:١٠ – ١٣:٠٥

  صندوق األمم المتحدة للسكان.  ١٣:١٥ – ١٣:١٠

  التربية والتعليم  ١٣:٢٠ – ١٣:١٥

  منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو)ال  ١٣:٢٥ – ١٣:٢٠

  اليونسكو.  ١٣:٣٠ – ١٣:٢٥

  الصحة   ١٣:٣٥ – ١٣:٣٠

  منظمة الصحة العالمية  ١٣:٤٠ – ١٣:٣٥

  الشباب   ١٣:٤٥ – ١٣:٤٠

  المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للشباب  ١٣:٥٠ – ١٣:٤٥

١٥:٠٠  – ١٤:٠٠  
زراء والسادة رؤساء الوفود والمشاركين تقيمه غداء على شرف معالي الو 

  في......................... ..........................



 4 

  التنمية المستدامة أهدافتنفيذ والتنسيق لتنفيذ ال:  الثالثةجلسة العمل   ١٦:٣٠  – ١٥:٠٠

تهدف الجلسة إلى النظر في أهمية الترابط بين المؤسسات والسياسات في مجال 

  وأهمية التنسيق بين مختلف الجهات المنفذة.  نفيذ،الت

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

ورقة عمل حول "السياسات واألطر المؤسساتية المالئمة لتنفيذ أهداف التنمية   ١٥:٣٠  – ١٥:١٥

  المستدامة

  .أحمد الكواز الدكتوريقدمها •

  في الدول العربية.مداخالت منسقي ومقرري التنمية المستدامة   ١٥:٤٥  – ١٥:٣٠

  المجتمع المدني كشريك لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.  ١٥:٥٠  – ١٥:٤٥

ــة" ــذ أهــداف الِعقــد العربــي لمنظمــات المجتمــع المــدني العربي ومنهاج العمــل دعــم تنفي

 ٢٠٢٦-٢٠١٦التنمية المستدامة 

عالم األمين العام المساعد رئيس قطاع اإل –معالي السفيرة / هيفاء أبو غزالة 

  واالتصال

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  ١٥:٥٥  – ١٥:٥٠

١٦:٠٠  – ١٥:٥٥  
  المنظمات العربية المتخصصة.

  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري•

١٦:٠٥  – ١٦:٠٠  
  مداخلة األمم المتحدة.

   يحدد الحقا.•

١٦:٣٠  – ١٦:٠٥  
  .نقـاش عـام •

  خالصة الجلسة ومخرجاتها     
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  المعلومات والبيانات من اجل التنمية المستدامة  :الرابعةجلسـة العمـل   ١٧:٣٠  – ١٦:٣٠

وخاصة ما يرتبط  ،تهدف الجلسة إلى إستعراض المقاربات المعتمدة حاليا في التخطيط

لمعلومات الحديثة األدلة ونظم او المناهج العلمية  والمعتمدة على ،بالنمذجة االقتصادية

  .لرسم السياسات

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

١٦:٤٥  – ١٦:٣٠  
  ورقة عمل حول "المعلومات والبيانات المطلوبة للتخطيط والمتابعة والتقييم"

  .تقدمها الدكتورة هبة الليثي •

  لبحرين.وزيرة الصحة مملكة ا –مداخلة معالي الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح   ١٦:٥٠  – ١٦:٤٥

١٦:٥٥  – ١٦:٥٠  
 مداخلة جامعة الدول العربية 

  وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية االجتماعية

١٧:٠٠  – ١٦:٥٥  
  مداخلة األمم المتحدة.

   يحدد الحقا.•

١٧:٣٠  – ١٧:٠٠  
   .نقـاش عـام

  .خالصة الجلسة ومخرجاتها     

  

  

  

  

  

  

  

 

١٩:٠٠  
رؤساء الوفود والمشاركين تقيمه على شرف معالي الوزراء والسادة  عشاء

  في......................... ..........................
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  ٢٠١٦إبريل  ٧الخميس اليوم الثاني: 

تهدف الجلسة : : تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةالخامسةجلسـة العمـل   ١٠:٤٥  – ٩:٣٠

للتنمية المستدامة وبالذات في ظل ما  ،2030ة لخطة يإلى توضيح االحتياجات التمويل

  .في بعض الدول أعمارتشهده المنطقة من تقلبات وآفاق إعادة 

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

للتنمية المستدامة ببلدان  2030ورقة عمل حول "إمكانيات تمويل تنفيذ خطة   ٩:٤٥  – ٩:٣٠

  المنطقة العربية"

  واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) تقدمها لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

  المنظمات العربية المتخصصة  ٩:٥٠  – ٩:٤٥

  النقد العربي. صندوق  ٩:٥٥  – ٩:٥٠

  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  ١٠:٠٠  – ٩:٥٥

  المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا.  ١٠:٠٥  – ١٠:٠٠

  المتحدة مداخلة األمم  ١٠:١٠  – ١٠:٠٥

  البنك الدولي (للتأكيد)  ١٠:١٥  – ١٠:١٠

  اإلتحاد األوروبي (للتأكيد)  ١٠:٢٠  – ١٠:١٥

١٠:٤٥  – ١٠:٢٠  
   نقـاش عـام

  خالصة الجلسة ومخرجاتها     
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التنميـــة  ألهــداف ليــات متابعـــة التنفيــذ والرصــد والمســائلةآ: السادســةجلســة العمــل   ١٢:٠٠  – ١٠:٤٥

  قة العربية.المستدامة في المنط

تهدف الجلسة إلى النظر في كل التحديات المرتبطة بمتابعة وتقييم سياسات التنمية 

المستدامة ومن بينها أهمية تحديث االطر المؤسساتية بما يفرد نفس االهمية التي 

لة أوالنظر في البعد اإلقليمي لمس ،التنفيذ لتقييم ومتابعة السياساتتحظى بها مسألة 

بالمستوى الوطني من جهة وبالمستوى الدولي  قييم بما يحقق ترابطه الوثيقوالتالمتابعة 

  .خرىأمن جهة 

  .رئيس الجلسة : (يحدد الحقا)

١١:٠٠  – ١٠:٤٥  
  ورقة عمل حول "تحديات المتابعة والتقييم لسياسات التنمية المستدامة"  -

  .تقدمها الدكتورة نهى المكاوي •

١١:١٥  – ١١:٠٠  

الليات الوطنية واالقليمية لرصد ومتابعة التنفيذ والمسائلة ورقة عمل حول ا -

  الهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

 .جامعة الدول العربية •

مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية  –المستشار طارق نبيل النابلسي  -

والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس قطاع الشؤون 

  ماعية.االجت

  البرلمان العربي•  ١١:٢٠  – ١١:١٥

  مثل المجموعة العربية في نيويورك (للتأكيد).مداخلة م  ١١:٢٥  – ١١:٢٠

  األمم المتحدة   ١١:٣٠  – ١١:٢٥

  نقاش  ١١:٣٥  – ١١:٣٠

  ةــاستراح  ١٢:٠٠  – ١١:٣٥
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١٢:٠٠ –  

١٤:١٥  

  الجلسة الختامية: 

لدعم منظومة جامعة الدول العربية ودولها األعضاء في  األمم المتحدة جهود•  ١٢:١٥  – ١٢:٠٠

  في الدول العربية.  ٢٠٣٠تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 – (UNDP)مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  –معالي السيدة هيلين كالرك 

   رئيس مجموعة األمم المتحدة للتنمية.
  المساعد لألمم المتحدة (للتأكيد).األمين العام  –أو معالي الدكتورة سيما بحوث 

في الدول العربية"األبعاد  ٢٠٣٠القاهرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  إعالن  ١٤:١٥  – ١٢:١٥

 االجتماعية".

 القطاع االجتماعي لجامعة الدول العربية •

  .اختتام األعمال

المكتب  رئيس –وزيرة التضامن االجتماعي  –/ غادة فتحي والي  األستاذةمعالي •

  التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

١٤:١٥  
غداء على شرف معالي الوزراء والسادة رؤساء الوفود والمشاركين تقيمه •

  في................ ..........................
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