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 توقیت بیروت 
(GMT +2)  ،2023آذار/مارس   15اليوم الثاني: األربعاء 

10:30 –9:00 
 
 

 الجلسة العامة الثانية
 التنمیة المستدامة والتعافي من األزماتفي تمویل التخطیط وال

وتواجھ تداعیات الحرب في أوكرانیا   19- فیما تسّرع الحكومات العربیة وتیرة التعافي من جائحة كوفید
والموارد  العمل وأزمة المناخ، تتعّرض وزارتا التخطیط والمالیة لضغوٍط كبیرة من أجل تحدید أولویات 

الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. في ھذا السیاق، تھدف ھذه الجلسة العامة الرفیعة المستوى 
تعزیز الحیز المالي لتحقیق أھداف مع التركیز على  التمویل  خطیط و الت  مساري   إلى زیادة االلتزام بتعزیز 

 .التنمیة المستدامة والحد من عدم المساواة 
 

 الجلسة: میسرة 
 الجمھوریة اللبنانیة ، وزیرة سابقة لالقتصاد، وزیرة سابقة للداخلیة والبلدیاتریا الحسن،  

 :ة الرئیسی   الكلمة
 (Open Society Foundations)  زأوبن سوسایتي فاوندیشن   رئیس،،  براون-مارك مالوك 

 المتحدثات:/ المتحدثون 
 عمانسلطنة   ، وزیر االقتصاد، سعید بن محمد الصقري

 )افتراضیاً (  جمھوریة مصر العربیة التخطیط والتنمیة االقتصادیة،  وكیل وزارة ،  أحمد كمالي
ورئیس لجنة التنمیة المدیر العام لمعھد التخطیط في وزارة التخطیط  ، طاھر أبو الحسن

 لیبیادولة   ، المستدامة 
 ، المدیرة العامة، صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة ھبة أحمد

 )افتراضیاً (   2030، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمویل أجندة  محمود محي الدین 
 رابط البث المباشر                                                                                                

 إضاءات  10:30–10:45
 جمھوریة مصر العربیة، الجامعة األمریكیة بالقاھرة،  التكافؤ المؤسسي مكتب  مدیر  ،  ریم المغربي

 المملكة األردنیة الھاشمیة العمل المناخي، أجیال السالم،    - ، مسؤول برامج أول  ةالشوح  حال 
 السودانجمھوریة  ، أستاذ مشارك، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، ر فاروق عبد الرحیم الحاج ذ حا 

 رابط البث المباشر                                                                                                   
 استراحة 10:45–11:00
 الجلسة المتخصصة  11:00–12:30

 الرابعة:
الشراء المستدام، أكثر من مجّرد 

كلمة طنانة: كیف یمثل دافعاً 
 للتنمیة المستدامة؟ 

 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

الجلسة المتخصصة  
 الخامسة: 

  تسریع  في  المتجّددة   الطاقة  دور 
 الھّشة   البلدان   في  التعافي  وتیرة 

 باألزمات والمتأثرة 
 
 ضغط ھنا للتفاصیلا 

الجلسة المتخصصة  
 السادسة:

  في  الصحة  مجال   في   االستعداد 
 التدقیق   نتائج: العربیة   المنطقة
  التنمیة أھداف  من   د -3  بالمقصد

 المقترحة   إلجراءاتوا   المستدامة 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 غداء  12:30–13:30
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 الجلسة العامة الثالثة 13:30–15:00
 من أھداف التنمیة المستدامة  6الھدف تسریع العمل على تحقیق األمن المائي و

من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة، وتنظر في   6تقّیم الجلسة التقدم المحرز في تنفیذ الھدف  
تأثیر األزمات األخیرة، وتقدم حلوالً مبتكرة في مجال السیاسات والتمویل لتسریع توفیر المیاه النظیفة 
برسائل  والخروج  اإلقلیمیة  األولویات  لتقییم  فرصةً  الجلسة  وتتیح  للجمیع.  الصحي  الصرف  وخدمات 

، باعتبارھا المحطة األخیرة على المسار اإلقلیمي قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للمیاه لعام إقلیمیة موّحدة 
  واستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء.   2023

 الجلسة: میسر 
اللبنانیة،  كبیر خبراء  ،  علي كرنیب الجامعة  الھندسة،  المیاه وأستاذ في  الجمھوریة في شؤون 

 اللبنانیة
 المتحدثات:/ المتحدثون 

، جامعة الدول سكان والموارد المائیة والحد من الكوارث دارة اإلإ  ة مدیر،  شھیرة وھبي 
 العربیة

  الجمھوریة الیمنیة وزیر التخطیط والتعاون الدولي،  وكیل  ،  اوريح حمد ال م 
 ، أمین عام، وزارة الموارد المائیة والري، المملكة األردنیة الھاشمیة جھاد المحامید

  وزارة الموارد المائیة، الجمھوریة العربیة السوریة ، مستشار الوزیر،  محمد أسامة األخرس 
 (افتراضیاً)
 افتراضًیا)(  العربي، مملكة البحرین، أستاذ إدارة الموارد المائیة، جامعة الخلیج ولید زباري

المؤسس المشارك و،  " ومن الماء حیاة " مؤسسة  ، المؤسس ورئیس مجلس إدارة  مھند ابو الروس
 ، جمھوریة مصر العربیة(WaterWill)  ووتر ویل   والرئیس التنفیذي،

 :لمحاورون ا 
التعاون اإلنمائي اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الوكالة    ة ، رئیس ماریا سیلین 

 ) Sida( السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي  
                   رابط البث المباشر                       ، سفیر، سفارة مملكة ھولندا في لبنان ھانز بیتر فان دیر وود

 استراحة 15:00–15:15
 جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي  15:15–16:15

أجل  من  العربي  الرقمي  للمحتوى  اإلسكوا  جائزة 
بین اإلسكوا  المستدامة ھي جائزة مشتركة  التنمیة 
وجوائز القمة العالمیة. سیتم اإلعالن عن الفائزین 

للفترة   الجائزة  فئتین:   2023- 2022بھذه  في 
 المؤسسات ورواد األعمال الشباب.

 
 

 رابط البث المباشر                                         
 المتحدثون/المتحدثات:

عضو اللجنة التوجیھیة ،  منار الحشاش
ي لجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العرب 

جوائز القمة عضو المجلس الدولي، و 
 العالمیة، الكویت

، أستاذ مشارك في ریادة آالن ضو 
األعمال، الجامعة األمریكیة في بیروت، 

 لبنان
 توزیع الجائزة

بشأن  رفیعة المستوى طاولة مستدیرة 
 االستعراضات الوطنیة الطوعیة

استعراضات  تقدم  التي  للبلدان  منبراً  الجلسة  توفر 
عام   في  طوعیة  أبرز   2023وطنیة  لمشاركة 

والدروس  المحلیة  والحلول  والتحدیات  النجاحات 
المستدامة.  التنمیة  أھداف  تحقیق  مجال  في  الھامة 
االستعراضات  دور  على  الضوء  الجلسة  وتسلّط 

لتنمیة الوطنیة الطوعیة كأداٍة لتسریع تنفیذ أھداف ا 
 المستدامة وتعبئة الشراكات.

 رابط البث المباشر                                         
 میسر الجلسة:

، مدیر عام مكتب رئیس محمود عطایا
 الوزراء، دولة فلسطین

 المتحدثون/المتحدثات:
، األمین العام للمجلس األعلى خالد مھدي

 الكویتدولة  ، للتخطیط والتنمیة

https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw
https://zoom.us/webinar/register/WN_fPXl7Iv6SCqXaxKIE3m1bg
https://zoom.us/webinar/register/WN_eNvRN6B3QheA_lynnU2hxw
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بشأن رفیعة المستوى  طاولة مستدیرة  
 تابع  -   الطوعیة االستعراضات الوطنیة 

 
، رئیس ھیئة  فادي سلطي الخلیل

الجمھوریة  ، التخطیط والتعاون الدولي
 )افتراضیًا(العربیة السوریة  

ول برامج ؤ ، مس یوسف علي ماضي 
، االقتصاد الكلي، الھیئة العامة للتخطیط

 جزر القمر
الوكیل المساعد للتنافسیة ،  فیصل حّماد 

والمؤشرات االقتصادیة، وزارة المالیة 
واالقتصاد الوطني، مملكة البحرین 

 (افتراضیاً)
رئیسة قسم البیانات یارا السندي،  

 ، والبحوث، وزارة االقتصاد والتخطیط 
 )افتراضًیا (  المملكة العربیة السعودیة 

 
 المحاورة:

، األمین سباتولیسانوماریا فرانشیسكا  
العام المساعد لتنسیق السیاسات  

والشؤون المشتركة بین الوكاالت، إدارة 
في    الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة 

 األمم المتحدة 
 استراحة 16:15–16:30
18:00–16:30 

 
 الجلسة العامة الرابعة

 )7التحّول العادل والشامل في مجال الطاقة (الھدف 
من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة،   7تعرض الجلسة التقدم المحرز في تحقیق الھدف  

وتتناول الحلول المبتكرة في مجال السیاسات لتسریع توفیر الطاقة النظیفة بأسعار معقولة للجمیع. وتتیح 
الطاقة في المنطقة   الجلسة فرصةً لتبادل اآلراء بشأن التحدیات والفرص التي ینطوي علیھا قطاع 

تحقیق ُسبُل  و  ، حلول في مجال السیاسات لتسھیل التحّول العادل والشامل في مجال الطاقة الالعربیة، و
 من أھداف التنمیة المستدامة وسط األزمات.  7الھدف  

 
 میسرة الجلسة:

 الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة ، مدیرة مركز المعرفة والسیاسات والتمویل، ربیعة فروخي 
 المتحدثون/المتحدثات:

 (AEON Strategy) أیون استراتیجي  ، شریك ومؤسس مشاركبنت تركي آل سعود،  ة نور 
 (افتراضیًا)

 أستاذ الممارسة، معھد دراسة التنمیة الدولیة، جامعة ماكجیل، جمال صغیر
 ، الجمھوریة اللبنانیة (ASACO)اساكو للتجارة والمقاوالت مدیر عام،  ،  بو سعیدأرمزي  

، جامعة وادي  وعمید، كلیة البیئة والموارد الطبیعیة   بروفیسورمصطفى سلیمان عبد الھادي، 
 ، دولة لیبیاالشاطئ

 رابط البث المباشر                                                                                        
 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw



