
 
 

 

 

 

 

 

 

 اجتماع الخبراء 
 والتحديات العربية: التطلعاتدول الفي أهداف التنمية المستدامة في  منظور األسريالإدماج 

 

 2017نوفمبر  30و 29الدوحة، يومي مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 
 

 

 اليوم األول
 

 التسجيل  09:00 - 08:30

 االفتتاحية ةلكلما  :3009 - 09:00
 

 معهد الدوحة الدولي لألسرة، الجهني، المدير التنفيذي نور المالكي

09:30 - 10:00  
 

 2030التنمية المستدامة  أجندةالجلسة االفتتاحية: األسر و
 

 :الرئيسي المتحدث
االجتماعي، شعبة السياسات االجتماعية والتنمية، إدارة الشؤون  تكاملألبيرتو بادوفا، رئيس فرع ال 

 االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
 

 الحلقة النقاشية األولى: تحديات وقضايا األسرة في المنطقة العربية  11:30 - 10:00
المنطقة تركز الجلسة بشكل أساسي على القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها األسر في 

 العربية.
 

 :سترشاديةاألسئلة اال

  القضايا والتحديات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية الرئيسية التي  هي ما
 تؤثر على األسر في المنطقة العربية؟

 إلدماج األسرة أثناء التخطيط األولويات اإلقليمية الرئيسية التي ينبغي معالجتها  هي ما
 أهداف التنمية المستدامة؟ توطينالتنموي ل

 " أهداف التنمية المستدامة؟ في تحقيق" المنظور األسريهل يمكن أن يسهم 
 

 

 مدير الجلسة:
معهد الدوحة للدراسات ، اإلنساني والعمل النزاع دراسات لمركز المؤسس المديرسلطان بركات، 

 العليا

 



 المتحدثون:

  كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، واالجتماعيةز العلوم اإلنسانية مرك مدير الغانم،كلثم علي 

  مركز بروكنجز الدوحةبحاث، نادر قباني، مدير األ 

 في والبحث سريةاأل الدراساتمركز  عة محمد الخامس، ورئيسبجام خديجة مفيد، أستاذ 
 والقانون  القيم

 

 استراحة  12:00 - 11:30

 المنظور األسريالمستدامة من  الثانية: التنميةالحلقة النقاشية   13:30 - 12:00
 من منظور األسرة. أهداف التنمية المستدامةتركز الجلسة بصورة رئيسية على مناقشة 

 

 األسئلة االسترشادية:

   أهداف التنمية المستدامة؟ في تحقيقكيف يمكن إبراز أهمية األسرة والسياسات األسرية 

   ؟األسرة وتحقق لها النفعتستوعب كيف يمكن ألهداف التنمية المستدامة أن 

   أي جانب من جوانب السياسات األسرية يمكنه تحقيق الفائدة لألسرة ولجهود التنمية في
 ؟2030سياق خطة التنمية المستدامة 

  الشباب في سياق السياسات األسرية من أجل تعزيز ما يُعرف  معالجة قضاياكيف يمكن
 "بالعائد الديموغرافي" ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

 

 مدير الجلسة:
 معهد الدوحة الدولي لألسرة، نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي 

 

 المتحدثون:

  ،شعبة السياسات االجتماعية والتنمية، إدارة ألبيرتو بادوفا، رئيس فرع التكامل االجتماعي
 الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة

 ذ الدراسات األسرية، جامعة مالطاأنجيال أبيال، أستا 

   جامعة ديالويرالتنمية البشرية ودراسات األسرة، بهيرة شريف تراسك، أستاذ ورئيس قسم 

 الغداء  14:30 - 13:30



 رؤى من المنطقة العربية الحلقة النقاشية الثالثة: األسرة في خطة التنمية: 16:00 – 14:30
العربية في مجال دمج السياسات األسرية  دولتركز الحلقة النقاشية بصورة رئيسية على تجارب ال

 .أهداف التنمية تنفيذ المعنية بالوطنية االقليمية وضمن الخطط 
 

 األسئلة االسترشادية: 

   المعنيةالوطنية مع قضايا األسرة والسياسات األسرية وكيف تعاملت الخطط اإلقليمية 
 وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية؟ (MDGs)األهداف اإلنمائية لأللفية  تحقيقب

  وما مدى التقدم  -كيف كانت التجربة العربية في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 رازه لصالح األسر؟الذي تم إح

  ضمن   - صحة إنجابية وصحة األسرة بما يشمله من -قطاع الصحة  مدى اعتبارما
 ؟في المنطقة العربية تحقيق أهداف التنمية المستدامة أولويات

 

 مدير الجلسة:
 مركز بروكنجز الدوحةبحاث، نادر قباني، مدير األ

 

 المتحدثون:

  المتحدة األمم لجنة، 2030أديب نعمة، المستشار اإلقليمي لخطة التنمية المستدامة 
 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية

 المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،العزيز فرح، مستشار التخطيط االستراتيجي عبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اليوم الثاني

 كلمة المتحدث الرئيسي  09:30 – 9:00
 

 آسر أحمد طوسون، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي

 حلقة نقاشية: إدماج المنظور األسري في التنمية: تجارب دولية  11:00 – 09:30 
تركز الجلسة بصورة رئيسية على مناقشة الدروس المستفادة والخبرات الدولية في مجال 

 إدماج منظور األسرة في توطين أهداف التنمية المستدامة.
 

 األسئلة االسترشادية: 

 كيف تقوم الدول بإدماج المنظور األسري عند توطين أهداف التنمية المستدامة؟ 

  مارسات في مجال إدماج المنظور األسري في عملية ما الدروس المستفادة وأفضل الم
 التخطيط التنموي؟

 

 مدير الجلسة:

 بهيرة شريف تراسك، أستاذ ورئيس قسم التنمية البشرية ودراسات األسرة، جامعة ديالوير
 

 المتحدثون:

  سامانتا كاالن، المستشار البرلماني للورد فارمر، والمستشار السابق لديفيد كاميرون
 ياسات األسريةلشؤون الس

 ا موكومان، أستاذ مشارك في جامعة بريتوريا، جنوب أفريقياتزي 

  جينسانج لي، أستاذ ومدير عام المعهد الدولي لدراسات التنمية المستدامة في جامعة
 نيويورك، كوريا الجنوبية.

  كولومبيا )فيديو مسجل( الدولي، مدير مركز التفكير االستراتيجي فيليب شونروك ، 

 استراحة  11:30 – 11:00

 التوصيات -خارطة الطريق تفاعلية: جلسة  01:00 – 11:30
 

 مدير الجلسة:

 نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي، معهد الدوحة الدولي لألسرة
التكامل االجتماعي، شعبة السياسات االجتماعية والتنمية، إدارة البيرتو بادوفا، رئيس فرع 

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
 

 متحدث:

 معهد الدوحة الدولي لألسرة أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات األسرية،
 

 األسئلة االسترشادية:

  ي يجب أخذها بعين في ضوء التنوع في المنطقة العربية، ما هي األولويات الت
االعتبار عند إدماج السياسات األسرية في االستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة ؟

  كيف يمكن للدول العربية إدماج السياسات األسرية ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية
 على نحو أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

 المالحظات والنتائج الختامية 01:30 – 01:00

 الغداء 02:30 – 01:30
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