
منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة 

العربية الرابعة التنموية االقتصادية 

واالجتامعية

الجلسة اإلفتتاحية:

كلمة املنظمني 

•االستاذ منري تابت، نائب األمني التنفيذي للجنة االقتصادية 

واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•السيدة منال وردة،  اوكسفام 

 •السيدة سيلفانا لقيس، كلمة منصة املجتمع املدين للتنمية املستدامة

املتحدث الرئييس لتحديد اإلطار العام السيايس والتنموي يف املنطقة
 االستاذ أديب نعمة حول الواقع التنموي يف املنطقة العربية•

10:00 – 9:00

الجلسة األوىل: النموذج التنموي بني النمو والتنمية واإلستدامة 

ادارة الجلسة: االستاذة زينة عبال، خبرية مستقلة بشؤون التنمية

•التجارة واإلستثامر يف إطار التكامل اإلقليمي 

االستاذة كندة محمدية، مركز الجنوب 

•الرضائب والسياسات املالية كاداة لتحفيز االقتصاد 

الدكتور محمد زبيب، جريدة األخبار 

•املوارد الطبيعية، الزراعة والحق يف الغذاء 

SID ،السيد ستيفانو براتو

•املعرفة واقتصاد املعرفة والتكنولوجيا 

السيدة نيبال ادلبي، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•مناقشة عامة 

12:00 – 10:00 

اسرتاحة قهوة 12:15 – 12:00

اليوم االول:  الخميس 10 كانون الثاين/ يناير

الجلسة الثانية: النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية 

ادارة الجلسة: األستاذة منار زعيرت، خبرية مستقلة 

•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر 

األستاذ روبريتو بيسيو، منسق الراصد االجتامعي

•العمل غري املهيكل 

األستاذ نبيل عبدو، أوكسفام 

•املقاربة التضمينية 

االستاذ ابراهيم عبدالله، رئيس املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

•املساواة الجندرية 

الدكتورة كارمن جحا، أستاذة مساعدة يف قسم العلوم اإلدارية يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت

•مناقشة عامة

14:15 – 12:15

اسرتاحة الغداء 15:00 – 14:15

الجلسة الثالثة: الثقافة يف صلب النموذج التنموي 

ادارة الجلسة: االستاذة اعتدال مجربي، مركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث »كوثر«

•حّل النزاع وبناء السالم )املساءلة واملحاسبة والتسامح( 

األستاذ كرم كرم، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا

•العقد اإلجتامعي )الحقوق والواجبات( 

االستاذ جورج غايل، منظمة ألف

•املقاربة الحقوقية )مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري( 

األستاذ صالح الدين الجوريش.

•املواطنة 

االستاذة جيهان أبو زيد، خبرية مستقلة

•مناقشة عامة

17:00 – 15:00

بريوت يف 10 و11 كانون الثاين/يناير

منتدى املجتمع املدين تحضريا للقمة 

العربية الرابعة التنموية االقتصادية 

واالجتامعية

الجلسة اإلفتتاحية:

كلمة املنظمني 

•االستاذ منري تابت، نائب األمني التنفيذي للجنة االقتصادية 
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 •السيدة سيلفانا لقيس، كلمة منصة املجتمع املدين للتنمية املستدامة

املتحدث الرئييس لتحديد اإلطار العام السيايس والتنموي يف املنطقة
 االستاذ أديب نعمة حول الواقع التنموي يف املنطقة العربية•

10:00 – 9:00

الجلسة األوىل: النموذج التنموي بني النمو والتنمية واإلستدامة 

ادارة الجلسة: االستاذة زينة عبال، خبرية مستقلة بشؤون التنمية

•التجارة واإلستثامر يف إطار التكامل اإلقليمي 

االستاذة كندة محمدية، مركز الجنوب 

•الرضائب والسياسات املالية كاداة لتحفيز االقتصاد 

الدكتور محمد زبيب، جريدة األخبار 

•املوارد الطبيعية، الزراعة والحق يف الغذاء 

SID ،السيد ستيفانو براتو

•املعرفة واقتصاد املعرفة والتكنولوجيا 

السيدة نيبال ادلبي، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا 

•مناقشة عامة 

12:00 – 10:00 

اسرتاحة قهوة 12:15 – 12:00

اليوم االول:  الخميس 10 كانون الثاين/ يناير

الجلسة الثانية: النموذج التنموي الدامج لتحقيق العدالة اإلجتامعية 

ادارة الجلسة: األستاذة منار زعيرت، خبرية مستقلة 

•الحامية اإلجتامعية ومحاربة الفقر 

األستاذ روبريتو بيسيو، منسق الراصد االجتامعي

•العمل غري املهيكل 

األستاذ نبيل عبدو، أوكسفام 

•املقاربة التضمينية 

االستاذ ابراهيم عبدالله، رئيس املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

•املساواة الجندرية 

الدكتورة كارمن جحا، أستاذة مساعدة يف قسم العلوم اإلدارية يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت

•مناقشة عامة

14:15 – 12:15

اسرتاحة الغداء 15:00 – 14:15

الجلسة الثالثة: الثقافة يف صلب النموذج التنموي 

ادارة الجلسة: االستاذة اعتدال مجربي، مركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث »كوثر«

•حّل النزاع وبناء السالم )املساءلة واملحاسبة والتسامح( 

األستاذ كرم كرم، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االسكوا

•العقد اإلجتامعي )الحقوق والواجبات( 

االستاذ جورج غايل، منظمة ألف

•املقاربة الحقوقية )مبا فيها الحق يف املعتقد والتعبري( 

األستاذ صالح الدين الجوريش.

•املواطنة 

االستاذة جيهان أبو زيد، خبرية مستقلة

•مناقشة عامة

17:00 – 15:00

بريوت يف 10 و11 كانون الثاين/يناير

جدول أعمال المنتدى
بيروت في ٨ أبريل ٢٠١٩



اإلثن� ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٩

الجلسة اإلفتتاحية:
هدف الجلسة: الرتحيب وتحديد السياق العام للمنتدى

كلمة اإلسكوا 
كلمة منصة املجتمع املد� حول التنمية املستدامة 

09:15 – ٩:٠٠

املتحدث الرئييس:
هدف الجلسة: تحليل الواقع التنموي للمنطقة مع الرتكيز عىل الرشاكات الدولية واألدوار املرتقبة من مختلف الفاعل� التنموي� 

٩:١٥-٩:٤٥

أين نحن؟
التأكيد والرتكيز عىل رسائل املجتمع املد� التنموية: 

عرض ملخص عن رسائل املنتدى لعام 2018 واملنتدى املوازي للقمة التنموية االقتصادية واالجت�عية الرابعة 
٩:٤٥-١٠:٠٠

الجلسة العامة االوىل: 
هدف الجلسة: إطالق النقاش حول محورين أساسي�، الالمساواة والحوكمة الرشيدة واالمن والسالم 

األوجه املتعددة لالمساواة يف املنطقة العربية  -1
الحوكمة الرشيدة واألمن والسالم  -2

مناقشة عامة

 ١٠:٠٠ – ١٠:٤٥

إسرتاحة القهوة ١٠:٤٥ – ١١:٠٠

مجموعات عمل حول «أوجه الالمساواة» و»الحوكمة الرشيدة واألمن والسالم»
الهدف: الخروج بتوصيات وخطوات محددة موجهة للمنصة واملنتدى

١١:٠٠-١٢:٣٠

مجموعة العمل ٢: «الحوكمة واألمن والسالم»
اإلدارات الحكومية ومكافحة الفساد- 
كيفية تعزيز الد©قراطية وسيادة القانون- 
السياسات األمنية والسالم- 
إدارة األرايض واملوارد العامة- 
البيئة التمكينية للمجتمع املد�- 
توصيات- 

مجموعة العمل 1: «أوجه الالمساواة»:
السياسات التي توسع فجوة الالمساواة- 
الالمساواة يف العمل- 
الالمساواة يف التعليم - 
الالمساواة الجندرية- 
توصيات- 

الغداء ١٢:٣٠-١٣:٣٠

ألجلسة العامة الثانية: 
هدف الجلسة: إطالق النقاش حول محورين أساسي�، الرشاكات واملسارات يف سبيل التنمية املستدامة والعمل املناخي

الرشاكات يف سبيل التنمية املستدامة: أدوار الفاعل² التنموي²  -1

العمل املناخي: املسؤولية املشرتكة ولكن املتباينة -2

١٣:٣٠- ١٤:١٥

مجموعات عمل حول «الرشاكات واملسارات يف سبيل التنمية املستدامة»
الهدف: الخروج بتوصيات وخطوات محددة موجهة للمنصة واملنتدى

١٤:١٥– ١٥:٤٥

مجموعة العمل ٤: ”رشاكات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق أجندة 
“2030
نوع وتحديات الرشاكة مع القطاع الخاص واملجتمع املد�- 
نوع وتحديات الرشاكة مع املانح²- 
توصيات- 

مجموعة العمل 3: مشاركة املجتمع املد¬ يف املسارات 
املتعلقة بأجندة 2030: 

شمولية تقارير اإلستعراضات الوطنية الطوعية ودور - 
املجتمع املد�

 -HLPF املشاركة يف املسار الدويل
املشاركة يف املسار اإلقليمي، جامعة الدول العربية- 
توصيات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية- 

إسرتاحة القهوة ١٥:٤٥-١٦:٠٠

عرض تقارير مجموعات العمل 
عرض التوصيات وإقرار الوثيقة الختامية 

١٦:٠٠ – ١٧:٠٠


