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2017ايلول/ سبتمبر،  26 اليوم األول  
09:00-08:30 لمشاركينتسجيل ا  

 االولى: تقديم وافتتاح لجلسةا
 للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة زياد عبد الصمد،-
 في األميركية الجامعة -الدولية والشؤون العامة للسياسات فارس عصام معهد ميسا بارود، -

  بيروت
 يل:تقديم الدل -
 ريشماوي االستاذة ميرفت 

09:00-9:45  
 
 

 2030 لعام المستدامة التنمية خطةحول  خلفية: الجلسة الثانية
 المستدامة التنمية مفهومحول  خلفية -
  لأللفية اإلنمائية واألهداف المستدامة التنمية أهداف -
 2030 المستدامة التنمية أجندة -

  نعمة أديب األستاذ 

9:45-10:45  
 
 
 

 
 2030 المستدامة التنمية أجندة في اإلنسان حقوق نهج: الجلسة الثالثة

 االرتباط بالقانون الدولي 
 ضمان عدم ترك أي أحد خلفنا 
 رشماوي االستاذة ميرفت 
 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ممثل 

10:45-11:30  
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12:00-11:30 استراحة قهوة  
 الشراكة العالمية: وسائل التنفيذ و الرابعةالجلسة 

 تدير الجلسة: االستاذة ميرفت رشماوي
  :االستاذ زياد عبد الصمدالشراكات من اجل التنمية 
  زينة عبلة الستاذةاالتجارة واالستثمار المساعدات الديون ل التنمية: يتمو 
  االستاذ نبيل عبدو: تعبئة الموارد المحلية 

 مناقشة عامة

12:00-13:30  
 

14:30-13:30 إستراحة الغداء  
 الجلسة الرابعة: السياق الوطني

 يدير الجلسة: اديب نعمة
 ورشتي عمل: خالل من تحديدها تم التي لبنان في التنمية تعرقل التي الرئيسية التحديات -

  والمدنية السياسية الحقوقواقع 
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق واقع 
 ورشتي العمل في جلسة عامة نتائج عرض

14:30-16:00  

2017ايلول/سبتمبر،  27اني اليوم الث  
 للتنمية التنمية المستدامة 2030ألجدة  المراجعة آليات الجلسة الخامسة:
o االليات االقليمية والدولية 

09:30-11:00  
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 يب نعمة تاذ ادساال
o 2030وارتباطها بآليات االجندة  اإلنسان لحقوق المتحدة األمم آليات 

 اذة ميرفت رشماويتساال
o الطوعية الوطنية ةالمراجع 

 م، برنامج االمم المتحدة االنمائيالدكتور حسن كري  
11:30-11:00 قهوة استراحة  
 جعة الوطنية الطوعية واليات االستعراض االخرىار في الم لتركيزمحاور ا: السادسة الجلسة

 تقديم موجز ثم فرق عمل
 أديب نعمة –والالمساواة  الفقر 
 نبيل عبدو-االقتصادي والنمو عمالةوال الالئق لعملا 
 ندى دروزي -العدالة الجنرية 
 ميرفت رشماوي – الحوكمة الجيدة 

 

11:30-13:30  

14:00-13:00 إستراحة الغداء  
 ةعبآليات المتا: ةالسابع الجلسة
 كيفية االنخراط في تقرير الطوعي الوطني للبنان 
 دور الجهات الفاعلة في المسار 
 تهمية بناء التحالفاأ 

14:00-15:30  
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  ريشماوي، ميرفتاالستاذة 
  للتنمية العربية الحكومية غير المنظمات شبكة

 لبنان –مائي للتنمية نبرنامج االمم المتحدة اال 
 

16:00-15:30 جلسة االختتام  
 


