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 المعني 2102لعام  المؤتمر الدولي الخامس للبرلمانيين
 تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ب

     
 

 مشروع جدول األعمال
 
 

 3103 مايو/أيار 32 األربعاء،
 

      التسجيل    01:11-33:11
 

   النقاش مجموعات ومقرري لخبراءل إحاطة جلسة    00:11-00:61
         

      التوجيهية اللجنة اجتماع   00:11-00:11
  

      الصياغة لجنة اجتماع   00:21-03:21
      

 
 3103 مايو/أيار 36 الخميس،

 
      (تابع) التسجيل    0:11-03:11

 ، مديرة شعبة اإلعالم والعالقات اخلارجية، صندوق األمم املتحدة للسكانتشارالسيدة صفية   مديرة المراسم:
 السيد نيل داتا، أمني، املنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية 
 

       االفتتاح حفل    3:11-01:11
، ورئيسة الفريق البرلماني الجامع األوروبي رئيس المنتدى البرلماني الرئيسة: البارونة جيني تونغ، نائبة 

 لكل األحزاب، المملكة المتحدة
 

 كلمات ترحيبية .1
 الفريق الربملاين الرتكي املعين بالسكان والتنمية يف اجلمعية  ةورئيس الربملان ةاليك، عضو تشأوزنور  ةالسيد

 اللجنة التنفيذية  للمنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية ةالوطنية الكربى الرتكية وعضو 
 

 ألورويب املعين بالسكان والتنمية والنائب رئيس املنتدى الربملاين او  يد جورج تسرييتيلي، عضو الربملانالس
 األول لرئيس برملان جورجيا

  
 

 رئيسية كلمات .2
  ى الرتكيةورئيس اجلمعية الوطنية الكرب  السيد سيميل شيشيك، عضو الربملانسعادة 
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      صورة جماعية  .3
 

        استراحة فترة   01:11-01:21
 

      االفتتاحية الجلسة    01:21-00:21
رئيس املنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية والنائب و  جورج تسرييتيلي، عضو الربملان عادةس الرئيس:

  األول لرئيس برملان جورجيا
 

 من المؤتمر  الغرض   .1
 ، مديرة شعبة اإلعالم والعالقات اخلارجية، صندوق األمم املتحدة للسكانتشارصفية  ةالسيد

 
 خطاب رئيسي   .2

 ، املدير التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان شوتيمنالدكتور باباتوندي أو
 
 بيانات ضيوف الشرف   .3
 األمريكية السيدة كارولني مالوين، عضوة الكونغرس، جملس نواب الواليات املتحدة 
  الدامنرك ،يالسيد كريستيان فريس باك، وزير التعاون اإلمنائمعايل 
  وزير التنمية، تركيا السيد سيفدت يلماز،معايل 

 
 انتخاب أعضاء المكتب   .4
 رئيس اللجنة التوجيهية  
 
 انتخاب أعضاء لجنة الصياغة   .5
 رئيس املؤمتر       

                   
                               0 الجلسة    00:21-02:11
 األورويب الربملاين املنتدى رئيس نائبة الربملان،فرنسا، عضو بوسكيه، دانيال السيد الرئيسة:  

 الماضي: أصول خطة القاهرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية:  مناقشة الحلقة الخاصة 
 (:  دقائق وحصة األسئلة واألجوبة 01-7عروض تستغرق ) أعضاء حلقة املناقشة

 
، أهميتها بالنسبة للتنمية المستدامة مستقبال –الخطة المتبصرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ونتائجه 

 الدكتور فريد ساي، طبيب غاين وداعية لتنظيم األسرة
الدكتور مجال سرور،  أستاذ ، تعزيز استراتيجيات الحد من الوفيات النفاسية: اإلنجازات والتحديات القائمة

 طب التوليد وأمراض النساء، جامعة األزهر، مصر
 منطقة نصف الكرة الغريب /سو، املديرة اإلقليمية، االحتاد الدويل لتنظيم األسرةو كارمن بار السيدة   - سد الثغرات

 
  تركيا خارجية وزير دافوتوغلو، أحمد األستاذ معالي ضيافة في  غذاء بةدمأ   02:11-06:21
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                                  3 الجلسة  06:21-00:11
الفريق الربملاين الرتكي املعين بالسكان والتنمية يف  ةالربملان، ورئيس ةاليك، عضو تشأوزنور  ةالسيدسعادة الرئيسة:

اللجنة التنفيذية للمنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية ةاجلمعية الوطنية الكربى الرتكية وعضو 

 الحاضر : خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية حالة :الحلقة الخاصةمناقشة 
 (:  دقائق وحصة األسئلة واألجوبة 01-7عروض تستغرق ) أعضاء حلقة املناقشة 

 
  – النفاسية واإلعاقاتالقضاء على الوفيات 

 رولوف، السيدة األوىل جلورجيا  إليزابيت السيدة ساندرا سعادة 

  –في إيجاد الحلول من أجل مستقبل مستدام  اتدور البرلمان
 برملان، أوغندا ةسعادة السيدة ريبيكا كاداغا، رئيس

استمرار الشرائح السكانية الشابة وسرعة شيخوخة السكان، التصدي  –معالجة التنوع الديموغرافي 
  –لتحديات االستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التضامن بين األجيال 

 زميل أقدم يف الدراسات السكانية والصحية، مركز الشرق والغرب أستاذ و  أندرو ميسن، جامعة هاواي، السيد

  –زيادة االستفادة من الشراكات العالمية المعنية بالصحة في النهوض بوالية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
غيتا سن، أستاذة مساعدة يف جمال الصحة والسكان على الصعيد العاملي، إدارة الصحة والسكان على  السيدة

 .كلية الصحة العامة جبامعة هارفردالصعيد العاملي،  
 

      استراحة فترة   00:11-00:21
 

      2 الجلسة    00:21-00:11
 برملاين يف كل فريق 01-01 ما يقارب – مناقشات األفرقة  
 والوثيقة الختامية 3106 عام بعد فيما توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
 تعبئة املوارد الضرورية خلطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -0
 تعزيز املراقبة الربملانية يف تنفيذ خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -2
 التشريع وتنفيذ خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -0
 فهم تسييس خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية والتعامل معه -0
 بناء شراكات وإقامة شبكات من أجل والية املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -5
 خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنميةبشأن تفاهم مشرتك وكسب الدعم العام  لبلورةالتواصل كأداة حامسة  -6
 ت الوطنية واإلقليمية والعامليةطط العمل وااللتزاماآليات متابعة خ -7
 اكتساب التجارب من الرواد السابقني وحتضري اجليل اجلديد من مناصري خطة املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -8

 
      0 اليوم اختتام - 00:11

 رئيس املؤمتر                 
 مجال السكان والتنميةنجازات مرموقة في إل تقديرا  : المنتدى البرلماني األوروبيجوائز      

 
  التركية ىالكبر  الوطنية الجمعية رئيس شيشيك، سيميل السيد سعادة ضيافة في عشاء بةدمأ   03:11-31:21

 
      الصياغة لجنة اجتماع   30:11-32:11
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 2100 مايو/أيار 25 ، الجمعة
 

                                                                                                                                                                                      الصياغة لجنة اجتماع   0:11-0:61
 

     6 الجلسة    3:11-01:21
  األوروبي البرلماني للمنتدى التنفيذية اللجنة عضو سويسرا، البرلمان، عضو جيلي، إيفون السيدة الرئيسة:  

 المستقبل: آفاق خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية :مناقشة الحلقة الخاصة
 (:  دقائق وحصة األسئلة واألجوبة 01-7عروض تستغرق ) أعضاء حلقة املناقشة 
 

دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كجزء من اإلطار اإلنمائي المقبل: 
 -الخطوات الملموسة 

 السيد تيوودروس ميليسي، املدير العام، لالحتاد الدويل لتنظيم األسرة

ألطر اإلنمائية لما بعد دور المشرعين في توظيف برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لبلورة مناقشات ا
  – 5102عام 

 الربملان، كندا  ةالسيدة راثيكا سيتسابايسان، عضو 

  –لمستقبلهم عالم أفضل إقامة ما المطلوب لتمكين الشباب من أجل 
 ليكس ويرث، منظمة يوث،  الواليات املتحدة األمريكيةأالسيد 

 
      استراحة فترة   01:21-00:11

 
      1 الجلسة    00:11-03:21

 برملاين يف كل فريق 01-01 ما يقارب – مناقشات األفرقة  
 

       اإليدز  /فيروس نقص المناعة البشرية  .0
 البشرية واإليدز، صندوق األمم املتحدة للسكان ةجورج تيمبو، رئيس فرع شؤون فريوس نقص املناع السيد:  اخلبري           

 الشباب .3
 السيدة أنغا دوي مارثا، داعية للشباب، إندونيسيا :  اخلبرية

 نوع الجنس والتعليم .2
 السيدة داغمار شوماخر، مديرة، مكتب بروكسيل، هيئة األمم املتحدة للمرأة:  اخلبرية

   صحة األم  .6
  السيدة جيل شيفيلد، رئيسة، منظمة املرأة نبع احلياة: اخلبرية

 تنظيم األسرة .1
 كليالند، أستاذ الدميوغرافيا الطبية، كلية لندن للنظافة الصحية والطب املدارياألستاذ جون  :  اخلبري

 تغير المناخ .0
 مدير الشعبة التقنية، صندوق األمم املتحدة للسكان، ويرنر هوغالسيد : اخلبري

  الخصوبة المنخفضة/الشيخوخة .0
 كوبنهاغن، كلية كوبنهاغن للصحة العاملية، جامعة ةخارجي ةحماضر السيدة سريي تيليي، : ةاخلبري 



1121/12/5

-5-

 الهجرة  .0
 منسق، فرقة العمل املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفيةلسيد فرانسوا فرح، ا: اخلبري

               
                                                        التركي الصحة وزير .,أكداغ رجب السيد معالي ضيافة في غذاء مأدبة   03:21-06:11

 
      0 الجلسة   06:11-01:11

      فريق كل مناقشة نتائج عرض 
 الفريق الربملاين الرتكي املعين بالسكان والتنمية يف  ةالربملان، ورئيس ةاليك، عضو تشأوزنور  ةالسيدسعادة  الرئيسة:
 اللجنة التنفيذية للمنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية ةالوطنية الكربى الرتكية وعضو اجلمعية 

 
 اتعروض رؤساء أفرقة املناقش

                                   
      0 الجلسة    01:11-00:11

 مناقشة مشروع بيان االلتزام 
، ورئيسة الفريق البرلماني الجامع لكل األوروبي الرئيسة: البارونة جيني تونغ، نائبة رئيس المنتدى البرلماني 

 األحزاب، المملكة المتحدة
 
 رئيس، جلنة الصياغة : طرف تقدمي مشروع البيان من 

 
      0 الجلسة    00:11-00:11

 اعتماد بيان االلتزام .0
، ورئيسة الفريق الربملاين اجلامع لكل األحزاب، الربملاين األورويب املنتدى تونغ، نائبة رئيسالرئيسة: البارونة جيين 

 اململكة املتحدة
 
 
 مناقشة بشأن المتابعة .2

 ، مديرة شعبة اإلعالم والعالقات اخلارجية، صندوق األمم املتحدة للسكانتشارصفية  ةالسيد
 األورويب املعين بالسكان والتنميةالسيد نيل داتا، أمني، املنتدى الربملاين 

 
      استراحة فترة   00:11-00:21

 
      الختامية الجلسة     00:21

 مالحظات ختامية -0
  الفريق الربملاين الرتكي املعين بالسكان والتنمية يف  ةالربملان، ورئيس ةأوزنور كاليك، عضو  ةالسيدسعادة

اللجنة التنفيذية للمنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان  ةاجلمعية الوطنية الكربى الرتكية وعضو 
  والتنمية

  السيد جورج تسرييتيلي، عضو الربملان، رئيس املنتدى الربملاين األورويب املعين بالسكان والتنمية سعادة
 والنائب األول لرئيس برملان جورجيا

 مم املتحدة للسكان، املدير التنفيذي لصندوق األشوتيمنالدكتور باباتوندي أو 
 مالحظات ضيف الشرف  -3

 معايل السيد رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا
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 الوطنية الجمعية في والتنمية بالسكان المعني التركي البرلماني الفريق ضيافة في (سفينة ظهر على) عشاء مأدبة 31:11

   تركيا في االجتماعية والسياسات األسرة وزيرة شاهين، فاطمة السيدة معالي مشاركةبو   التركية الكبرى
 


