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 2022آذار/مارس  16اليوم الثاني: األربعاء 

 ) GMT+2توقيت بيروت (

مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة   10.00-11.30
 المتعددين لتحقيق التعافي األخضر 

التعافي األخضر أحد العناصر الرئيسية الثالثة   يُعَدُّ 
لتحقيق تعاٍف متيٍن بعد الجائحة. تبحث هذه الجلسة  

فرص التعافي األخضر في المنطقة العربية،  في  
وتحلل تدابير التعافي المعتمدة ومدى مراعاتها للبعد  

البيئي، وتتناول توجهات المانحين بشأن تمويل  
 التعافي األخضر. 

أستاذ   ، السيد جمال الصغير :الجلسةمدير 
الدولية، جامعة   في المعهد لدراسة التنميةالممارسات  

 ماكجيل

 المتحدثون: 

، وحدة  قائد أولويات االستثمار  الشريف،ى السيدة شد
الوزراء، المملكة   ة سارئ ل التابعة الحكومي اإلنجاز 

 األردنية الهاشمية 

المجلس األعلى   العام، األمين السيد خالد مهدي، 
  دولة الكويت  للتخطيط والتنمية،

رئيس برنامج التنمية المستدامة  السيد سليم روحانا، 
  للمشرق، البنك الدولي 

التحول في  باحث، زميل  السيدة نورا منصوري،
مجال الطاقة والطاقة الكهربائية، مركز الملك عبدهللا  

المملكة  للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، 
 العربية السعودية 

منسق البحر المتوسط،  خمليشي، الالسيدة هاجر 
  كربون

المبعوث الخاص ألهداف التنمية  السيد رامي أحمد، 
  المستدامة، البنك اإلسالمي للتنمية 

المستشار التنفيذي للشركة   السيد أحمد علي عتيقة،
 العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) 

 مناقشة 

مناقشة مواضيعية بشأن التعافي في البلدان العربية  
   األقل نمواً 

هذه الجلسة الجهود التي تبذلها البلدان العربية األقل  م تقّيِ 
، وتحلل بدائَل واعدة  19-نمواً للتعافي من جائحة كوفيد

وتحدد   الجلسة  للتغيير على المدى الطويل. وتناقش 
اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها مختلف أصحاب  

تعاٍف يتّسم بالمنعة في البلدان  من أجل تحقيق المصلحة 
 قل نمواً. العربية األ

وزير البيئة،    السيد ناصر ياسين، :مدير الجلسة
 يةلبنان الجمهورية ال

 المتحدثون: 

وزيرة التجارة والتموين، السيدة أمل صالح سعيد، 
 جمهورية السودان 

  ،والتعاون الدولي  ر التخطيط ي وز  ،واعد باذيبالسيد  
   الجمهورية اليمنية

د لسياسات  المساعالمدير العام  ، الدديالسيد عبد الرحمن 
وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات   التنمية،

    ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوالبلد االنتاجية

مدير دائرة التخطيط، وزارة  السيد موسى محمد عثمان، 
  التخطيط، الصومال 

منسق الحد من مخاطر  السيد خضر شيخ محمد، 
اإلنسانية وإدارة الكوارث،  ث، وزارة الشؤون الكوار

 الصومال 

مدير اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال  السيدة ندى الدوسري،  
االستراتيجي، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المملكة  

 العربية السعودية 

، الصندوق  أول   مستشار اقتصادي ا،  ي السيد عبدهللا الشيخ سيد 
 ي العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع 

المدير اإلقليمي للدول العربية، الصندوق  السيد عبدهللا المصيبيح،  
  الكويتي، دولة الكويت 

رئيس الشراكات االستراتيجية، صندوق    السيدة روضة النعيمي، 
 قطر للتنمية 
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مناقشة مواضيعية بشأن التعافي في البلدان العربية  
 تابع  -  األقل نمواً 

 المحاورون: 

  مدير مركز العمل اإلنساني، ألمانيا السيد رالف سودهوف، 

أخصائية في حاالت الطوارئ اإلقليمية وما بعد  السيدة نينا ستورمان،  
األزمات لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المكتب اإلقليمي للشرق  

  المنظمة الدولية للهجرة   - األوسط وشمال إفريقيا  

الممثل والمدير القطري لبرنامج األغذية  السيد سامر عبد الجابر،  
  لسطين ، دولة ف العالمي 

  قائدة البرنامج، مركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك السيدة ليا زامور،  

مستشار في الترابط بين اإلنسانية والتنمية وبناء  السيد ديل طومسون،  
 السالم 

 مناقشة 

 استراحة  11.30-11.45

 الجلسة العامة    11.45-13.45

 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة تحت الماء  14استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات   14تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
 التعافي الشامل للجميع. على مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق 

 CID Consultingوزيرة بيئة سابقة (جمهورية مصر العربية)، ومؤسسة  السيدة ليلى إسكندر،  :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 المملكة المغربية، الوطنية لتنمية تربية األحياء البحريةمديرة الوكالة  ، جدة معروفامالسيدة 

 ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية2000موريتانيا  التنفيذية، المنظمة األهليةالمديرة ، السيدة ندوة النش

 الجامعة األميركية في بيروت ، العلوم المائيةأستاذ في ، السيد عماد سعود

  مناقشة 

 

 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة في البرّ  15استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات   15تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
  على مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.  

  

وزارة البيئة، جمهورية مصر    ،مستشار وزيرة البيئة والتنوع البيولوجي ، مصطفى فودة السيد  :مدير الجلسة
 العربية

 المتحدثون: 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ، رة مكافحة التصحر والسد االخضرمدي ، السيدة صليحة فرطاس

 الكويت دولة ، مراقب المناخ، إدارة األرصاد الجوية، اإلدارة العامة للطيران المدني، دشتيال السيد حسن
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 الجمهورية اللبنانية، عام محمية أرز الشوفمدير ، السيد نزار هاني

للتعاون  ، الوكالة السويدية رئيسة التعاون اإلنمائي اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،السيدة ماريا سيلين
 اإلنمائي الدولي (سيدا) 

 مناقشة 

 غداء 13.45-14.45

 الجلسة المتخصصة الرابعة:  14.45-16.15

التحديات والفرص أمام الشباب  
التعلّم إلى  مرحلة الذين ينتقلون من 

 العمل الالئق في المنطقة العربية 

 الجلسة المتخصصة الخامسة: 

  لألجهزة العليا للرقابةكيف يمكن 
دعم   المالية والمحاسبة العربية

  19-من جائحة كوفيدالتعافي 
المستدامة  وتحقيق أهداف التنمية 

 ؟ في المنطقة العربية 

 الجلسة المتخصصة السادسة: 

المخاطر المناخية العابرة للحدود  
: النُُهج  العربية منطقة الفي 

 ل والحلو 

 استراحة  16.15-16.30

مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة   16.30-18.00
  تحقيق قيادة التحّول الرقمي من أجلفي المتعددين 

 التعافي المستدام 

تسارعت جهود الرقمنة على مستوى الحكومات  
ومشاريع األعمال في المنطقة العربية بحكم  

الضرورة التي حتّمتها تدابير التباعد االجتماعي.  
وتتيح هذه الجلسة منبراً لتبادل تجارب مختلف  

أصحاب المصلحة في تحويل الفضاء الرقمي، وتحدد  
ا  الخيارات على مستوى السياسات لالستفادة من هذ

 مستدام.ال ي تعافالالتحّول من أجل تحقيق 

، نائبة الرئيس  السيدة نرمين السعدني  :الجلسة  ةمدير 
،  جمعية اإلنترنتفي الشرق األوسط، اإلقليمية 

 جمهورية مصر العربية 

 المتحدثون: 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا  السيد إسحق سدر،  
 المعلومات، دولة فلسطين

منطقة الشرق األوسط   رئيس، السيد جواد عباسي
رابطة مشغلي الهواتف النقالة  ، وشمال افريقيا

(GSMA) 

،   Nudge Lebanonؤسسم، فادي مكيالسيد 
  الجمهورية اللبنانية

  ةدعم رياد  ةدار إ ةمديرة رشا طنطاوي، السيد
  عمالاأل ةريادوبداع التكنولوجي مركز اإل، عمالاأل
)TIEC/ITIDA ،(  جمهورية مصر العربية 

الوطنية الطوعية:  طاولة مستديرة بشأن االستعراضات 
واستعراضها على المستوى   2030متابعة خطة عام 

 دون الوطني والتصّدي لعدم المساواة 

إجراء   في  الحديثة  التجارب  الجلسة  هذه  تعرض 
من  وغيرها  الطوعية  المحلية  االستعراضات 

في المنطقة    2030االستعراضات دون الوطنية لخطة عام  
يمكن   كيف  وتحلل  الشاملين  العربية.  واإلبالغ  للمتابعة 

والمنهجيين على المستوى دون الوطني أن يدعما التخطيط  
الوطني الفعال، وأن يسهما في عدم إهمال أحد والتصّدي  

 لعدم المساواة. 

  ،، الرئيس المشاركالسيد قاسم الصّديق :مدير الجلسة
 EvalSDGs شبكة

 المتحدثون: 

أمانة   ،المرصد الحضري مدير، أكرم خريساتالسيد 
 المملكة األردنية الهاشمية ،عمان الكبرى

مديرة وحدة التنمية المستدامة، وزارة  ، منى فايد السيدة 
  ة االقتصادية، جمهورية مصر العربي التخطيط والتنمية 

دائرة التنمية اإلقليمية   عام ، مدير محمد السيد السيد
  ، وزارة التخطيط، جمهورية العراق والمحلية

مديرة التخطيط، محافظة ذي   ،يقين كريم جمعة ة السيد
    جمهورية العراق قار، 
مسؤول عن لجنة اإلدماج   يحيى إبراهيم، السيد

، قسم  والحكومات المحليةالمتحدة  ، المدن االجتماعي
 الشرق األوسط وغرب آسيا

 دولة فلسطين خبير إحصاء، ،االسيد مصطفى خواج 
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مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة  
المتعددين في قيادة التحّول الرقمي من أجل تحقيق  

  تابع  –  التعافي المستدام

 

العربية  المنظمة المدير العام،  محمد بن عمر، السيد 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، الجمهورية  

 التونسية

 مناقشة 

طاولة مستديرة بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية:  
واستعراضها على المستوى   2030متابعة خطة عام 

  تابع  –  عدم المساواةدون الوطني والتصّدي ل

 

 المحاورون: 

لألمم  الممثلة الخاصة لألمين العام  معال مجيد،    ة السيدة نجا 
  المعنية بالعنف ضد األطفال المتحدة  

المستدامة، وزارة  رئيس لجنة التنمية  لحسن،  أبو ا طاهر  ال السيد  
 التخطيط، دولة ليبيا 

 مناقشة 

 استراحة  18.00-18.15

 جائزة المحتوى العربي الرقمي  18.15-19.15

القمة العالمية.  للتنمية المستدامة هي جائزة مشتركة بين اإلسكوا وجوائز  جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي
تهدف الجائزة إلى اإلضاءة على أفضل الممارسات في المحتوى العربي الرقمي من المنطقة العربية. كما تهدف إلى  

إظهار فوائد التكنولوجيات الرقمية لدفع التنمية المستدامة وتعزيز تطوير محتوى عربي عالي الجودة من أجل  
مداخالت من أعضاء لجنة التحكيم واإلعالن عن الفائزين بالجائزة لعام  أهداف التنمية المستدامة. ستتضمن الجلسة 

2021 . 

  
   


