
 

With the Support of: 

 "للتنمية المستدامة 2030من أجل تنفيذ أجندة ورشة عمل دولية حول "تعزيز السياسات العامة 

 2017ديسمبر كانون األول/ 1ين الثاني/نوفمبر وتشر 30الزمان: 

 في الجامعة األميركية في بيروت  العامة والشؤون الدولية اتالمكان: معهد عصام فارس للسياس

 

عمالجدول األ  

 

  2017نوفمبر رين الثاني/تش 30 خميسال

  العامة والشؤون الدولية (الطابق الرابع) ات/ معهد عصام فارس للسياسة المؤتمراتقاعالمكان: 

 : الجلسة التمهيدية والمالحظات العامة 1الجلسة 
 

باإلضافة إلى مساهمة كل من  ،جدول أعمال االجتماع والغرض منه إعالن ·

 2030دول أعمال التنمية المستدامة لعام الكيانات الثالثة في العمل على ج

 (سواء من خالل البحث أو الرصد والتقييم).

 المتحدثون:

العامة والشؤون الدولية في الجامعة  اتناصر ياسين، معهد عصام فارس للسياس د.

 األميركية في بيروت

 زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ستاذاأل

 شي يوك لينغ، شبكة العالم الثالثت ةستاذاأل

 

9:00-9:30 

 للتنمية المستدامة 2030: لمحة عامة عن أجندة 2الجلسة 
 

االختالفات بين األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة وعالمية  ·

 ؛ مية المستدامةنللت 2030أجندة 

حقوق اإلنسان، بما الحقوق ( إلىالحاجة إلى مقاربات عابرة لألهداف مستندة  ·

في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والحق في 

 العمل).

 المتحدثون:

 ةاسات العالمييمنتدى السا آدمز، راألستاذة بارب

 سكوااإل ،أديب نعمة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ستاذاأل

 دراة الجلسة:إ

9:30-10:30 



 

With the Support of: 

 ردنألة أسمى خضر، استاذاأل

 10:45-10:30 ستراحةا

 : الناس3الجلسة 
  

اقتصاد الرعاية  ؛النهج القائم على الحقوق في العمل والخدمات االجتماعية ·

 .وعالقته بالهجرة والعمالة وحقوق المرأة

 المتحدثون:

 المغربكاديمي، أباحث وفوزي بوخريس،  د.

 بنانلمؤسسة البحوث واالستشارات، كمال حمدان،  د.

 دارة الجلسة:إ

 ربيع نصر، المركز السوري ألبحاث السياسات ستاذاأل

10:45-12:00  

 ما بينها : أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفي4الجلسة 
 

 ن أوجه عدم المساواة بين البلدان؛أدوار النمو االقتصادي والهجرة في الحد م ·

الحاجة إلى التعاون الي ونظم الضرائب والفوارق االقتصادية، والحيز الم ·

 العالمي؛

 .الجنسين معالجة عدم المساواة بين ·

 :المتحدثون

 كايت دونالد، مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ألستاذةا

 ميركية في بيروتنسرين سلطي، الجامعة األ د.

 ات العربية غير الحكومية للتنميةنبيل عبدو، شبكة المنظم ستاذاأل

 دارة الجلسة:إ

 كوثرربية للتدريب والبحوث، مركز المرأة العاعتدال مجبري، ة ستاذاأل

12:00-13:30  

 15:00 -13:30 استراحة الغداء

 : رصد أهداف التنمية المستدامة: النقاش حول المؤشرات5الجلسة 
 

والتقارير رفيع المستوى المنتدى السياسي  حول مساراتتبادل الخبرات  ·

 .الوطنية الطوعية

 المتحدثون:

 أحمد عوض، مركز الفينيق، األردناذ األست

 عثمان مخون، الفضاء الجمعوي، المغرباألستاذ 

 ، السودانللتدريب نعمت كوكو، مركز الجندراألستاذة 

15:00 – 16:30 



 

With the Support of: 

 دارة الجلسة:إ

 مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعيةكايت دونالد، األستاذة 

  2017ديسمبر كانون األول/ 1الجمعة 

 العامة والشؤون الدولية (الطابق الرابع) ات/ معهد عصام فارس للسياساعة المؤتمراتالمكان: ق

 

 

 : الشراكات1الجلسة 
 

 :للتنمية المستدامة 2030الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها في تنفيذ أجندة 

 ؛الشراكة العالمية من أجل التنمية وأشكال الشراكات المختلفة ·

 العام والخاص؛المرتبطة بالشراكات بين القطاعين  المزايا والمشاكل ·

 البدائل. ·

 المتحدثون:

 الدولية، الخدمة العامة فرمويتنساندرا  ألستاذةا

 المغربكاديمي، أباحث اقتصادي ومحمد السعدي،  د.

 على للخصخصة، لبنانك، المجلس األزياد حاي ستاذاأل

 دارة الجلسة:إ

 ميركية في بيروترمزي مبسوط، الجامعة األ د.

9:00-10:15 

 : الكوكب2الجلسة 
 

 2كيف ال يقتصر األمر على الهدف  القة بين الغذاء والصحة والزراعة؛الع ·

iا على الصحة، واإلنتاج واالستهالك المستدامين، المتعلق بالجوع فحسب، بل أيض

 وعدم المساواة وغيرها من األهداف؛

تأثيره على العمل والموارد الطبيعية مع نظام اإلنتاج واالستهالك وكيفية  تقاطع ·

 عديد من أهداف التنمية المستدامة؛ال

تغير المناخ، ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وتأثير المناخ على  ·

 جميع األهداف األخرى.

 المتحدثون:

 جل تنمية دوليةأ، مجتمع من ستيفانو براتو ستاذاأل

 يركية في بيروتمنديم فرج اهللا، الجامعة األ د.

 حبيب معلوف، لبنان األستاذ

 دارة الجلسة:إ

10:15-11:30 



 

With the Support of: 

 سكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، اإلرلى مجدالني،  األستاذة

 11:45-11:30 استراحة

 الجلسة الثالثة: العقبات العالمية والمنطقة العربية
 

، مع التركيز بشكل خاص 2030العقبات النظامية العالمية أمام تنفيذ خطة عام  ·

 ؛على المنطقة العربية

 المالية العالمية.ونظام التجارة واالستثمار،   ·

 المتحدثون:

 ة كندة محمدية، مركز الجنوبستاذاأل

 ميركية في بيروتمعة األالينا تنير، الج ةستاذاأل

 دارة الجلسة:إ

 وائل جمال، صحافي اقتصادي، مصر  ستاذاأل

11:45-13:00  

 14:30-13:00 حة الغداءاسترا

 : مناقشة تفاعلية حول التجربة اإلقليميةأ 4الجلسة 
 

ن لخطة العامة لضمان التنفيذ والرصد الفعاليo اتتقديم توصيات في مجال السياس ·

 في المنطقة العربية. 2030عام 

 

 زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية :جلسةرة الإدا

 

 : مناقشة تفاعلية حول استراتيجيات المجتمع المدني نحو تعددية األطرافب 4 الجلسة

 

رصد خطة األمم المتحدة مناقشات السياسات واالستراتيجيات من أجل تنفيذ و ·

 ؛2030لعام 

 .2019أهداف منتصف المدة نحو قمة عام  ·

 

 ةيانس مارتن، منتدى السياسات العالمي األستاذ: جلسةرة الإدا

14:30-16:00 

 16:30-16:00 خالصات وتوصيات

 17:30-16:30 ستراحة قبل الجلسة العامةا



 

With the Support of: 

حتى  17:30مبنى معهد عصام فارس من الساعة األوديتوريوم في فعالية عامة في 

19:00 Xمساء 

 الحيز العام  إلى: عودة السياسات 2017على التنمية المستدامة  ةءاضاإلطالق تقرير إ

 

مختلف الجهات الفاعلة (الدول والقطاع الخاص والمجتمع تتناول هذه الجلسة دور 

للتنمية المستدامة. وستناقش بشكل خاص أدوار منظمات  ٢٠٣٠المدني) في تنفيذ أجندة 

المجتمع المدني في إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة ضمن السياقين 

التي يمكن عبرها لمنظمات اإلقليمي والوطني. خالل هذه الجلسة سيتم بحث الطرق 

المجتمع المدني إيصال صوت المواطنين األكثر فقرiا وتهميشًا إلى المنتديات الوطنية 

 واإلقليمية والدولية. 
 ؟تقديم الخدماتمن خالل ما هي مساهمات منظمات المجتمع المدني في التنفيذ، بما في ذلك 

في جعل الجهات الفاعلة األخرى وما هي آليات مساءلة منظمات المجتمع المدني ودورها 

 ؟مسؤولة

 المتحدثون:

 الراصد االجتماعي منظمة روبرتو بيسيو،األستاذ 

 شي يوك لينغ، شبكة العالم الثالثتاألستاذة 

 ةدامز، منتدى السياسات العالميآ رابارباألستاذة 

 مغربي  اقتصاد باحث وعالم سعدي،د. محمد 

 لبنانيوعالم اقتصاد باحث  د. توفيق كاسبار،

 رة الجلسة:إدا

 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية مدير زياد عبد الصمد، األستاذ 

 

 


