
 

 

 2022آذار/مارس  15اليوم األول: الثالثاء  

 ) GMT+2توقيت بيروت (

    التسجيل والدخول إلى بيت األمم المتحدة  09.00-10.00

 الجلسة االفتتاحية  10.00-11.30

 الكلمات االفتتاحية: . 1 

 وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  السيدة روال دشتي ،
 (اإلسكوا)  

 األمين العام، جامعة الدول العربيةالسيد أحمد أبو الغيط ، 

 المنتدى العربي للتنمية (رئيس  المملكة األردنية الهاشمية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد ناصر الشريدة
 ) 2022المستدامة لعام 

 نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة ج. محمد ، 

 عرض تمهيدي (فيديو) . 2 

 الجزء الحكومي الدولي . 3 

 ممثلو الدول األعضاء 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة (فيديو)  رئيسالسيد عبدهللا شاهد،  كلمة . 4 

 استراحة  11.30-11.45

11.45-13.45    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الجلسة العامة 

 من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد  4استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات على   4المحرز في تحقيق الهدف تعرض هذه الجلسة التقدم 
 مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.

 في تقييم وقياس علم النفس التربوي، الجامعة األميركية في بيروت  ةأستاذ السيدة كرمة الحسن،  :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 المملكة األردنية الهاشمية المدير التنفيذي، أنا أتعلم، ، السيد صدام سيالة

 مايكروسوفت مديرة التحول الرقمي والمهارات ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، السيدة أليكسا جويس، 

 ، جمهورية مصر العربية مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية  مديرة ،  نوال شلبي السيدة 

 مديرة إدارة الدعم المجتمعي، مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، المملكة العربية السعودية السيدة هناء عمر،  

 مناقشة 
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 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين  5استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات على   5تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
  مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.  

   جمهورية مصر العربية  ،بي بي سي، مذيعة ومقدمة برامج أولى  السيدة رشا قنديل،   :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 جمهورية مصر العربية   المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، الرئيس التنفيذي والمدير،  السيد ماجد عثمان،

   الجودة والتحول االستراتيجي، الشرق األوسط وأفريقيا، نوكيا رئيسة برامج  السيدة نيكول أريان مركزي،

 أستاذ جامعي، معهد الحسن الثاني للزراعة، المملكة المغربية  الناجي، السيد محمد 

 مدير عام وحدة التخطيط والسياسات، وزارة الحكم المحلي، دولة فلسطين  السيدة عهود عناية،

 مناقشة 

 غداء 13.45-14.45

 الجلسة المتخصصة األولى:  14.45-16.15

م  ظُ المتحدة إلصالح النُ عقد األمم 
  للمنطقة ذلك معنى ما  –اإليكولوجية 

 العربية؟

 الجلسة المتخصصة الثانية: 

مرصد اإلنفاق االجتماعي: نحو  
جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية  

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 الجلسة المتخصصة الثالثة: 

االجتماعية والعنف القائم   األعراف
 على نوع الجنس 

 استراحة  16.15-16.30

   الحوار الرفيع المستوى 16.30-18.00

عادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية  نحو المزيد من االتساق إلوزارتا التخطيط والمالية في حوار: 
 المستدامة 

، تتعرض وزارتا التخطيط والمالية  19-في إطار الجهود التي تبذلها الحكومات العربية للتعافي من أزمات كوفيد 
لضغوط من أجل إعطاء األولوية للموارد وتوسيع نطاق الخدمات وتغطية الحماية االجتماعية. وهذا يستلزم زيادة  

تضطلع بها الوزارتان في إطار َنهجٍ يشمل الحكومة بأكملها. وتهدف   االتساق وتحديد تسلسل التدخالت والعمليات التي
أهداف التنمية المستدامة،   تحقيق االلتزام بتعزيز التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية طوال فترة  زيادة هذه الجلسة إلى 

 وتسليط الضوء على النُُهج واآلليات الالزمة لتحقيق هذه الغاية. 

، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني  السيد محمود محيي الدينمدير الجلسة: 
   2030بتمويل خطة عام 

 ورئيسة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة محمد،ضيف خاص: 

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك اإلسالمي   سليمان الجاسر،ضيف خاص: السيد محمد  
 للتنمية 

 المتحدثون: 

  المملكة األردنية الهاشمية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد ناصر الشريدة

 التونسية ، الجمهورية )GI4Tالمعهد العالمي لالنتقال ( رئيس ، السيد حكيم بن حمودة 
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  العراق جمهورية  المالية،   نائب وزير السيدة طيف سامي، 

 ، وزير المالية، الجمهورية اللبنانيةيوسف الخليل السيد 

 جمهورية مصر العربية ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، السيدة هالة السعيد

  نيةاليمالجمهورية وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد واعد باذيب،  

 مناقشة 

 تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر حدث خاص حول  18.00-19.30

الوضع العام ألهداف  تهدف المناقشة اإلقليمية إلى عرض نتائج تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، بما في ذلك 
  )، والتدفقات المالية العامة، وإدارة الديون، والتجارة وتوطينINFFالتنمية المستدامة، واإلطار المالي الوطني المتكامل ( 

. ومن المؤمل أن يحفّز هذا الحدث الخاص الدول العربية وغير العربية على إعداد مثل هذا التقرير  التنمية المستدامة
 النموذجي. 

 
  


