
 

 
 
 
 

 حدث خاص
 

 حدث خاص حول تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر

بيروت 19 :30. إلى  18:00 ، الساعة2022آذار/مارس   15 الثالثاء  بتوقيت 

 

من الجلسة معلومات أساسية  والهدف 

نتائج تقرير  األولى في سلسلة من المناقشات اإلقليمية والعالمية التي تهدف إلى ترسيخ 

تمويل التنمية المستدامة في مصر. ويهدف إلى إطالق المرحلة التالية من العمل المنسق 

بشأن اإلصالحات المقترحة لتمويل خطط التنمية المستدامة القطاعية وأطر االقتصاد  
الذي   (INFF) الكلي في مصر ، ضمن إطار التمويل الوطني المتكامل المصمم محليًا

ثانية من اإلصالحات الهيكلية واالنتقال. إلى تحول هيكلي متمحور حول يدعم الموجة ال

 .أهداف التنمية المستدامة

، أول   2022يقدم تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" ، الذي نُشر في فبراير  

البالد ، والذي تم تحديده وفقًا لألولويات   التمويل في  تشخيص تحليلي شامل لمشهد 

للتمويل اإلنمائي. وهو يعرض مالمح أجندة إصالحية   الموضوعية لإلطار العالمي 

طموحة للتغلب على التحديات الراسخة التي أعاقت منذ فترة طويلة الجهود المبذولة 

 .لمتابعة مسار مستدام نحو تمويل التنمية المستدامة

كنموذج أولي    يعتبر الحدث الخاص بمثابة نقطة انطالق للمضي قدًما في التقرير

للتكرار في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها ، ولتعزيز التقييمات الوطنية  
الدقيقة إلثراء التقرير العالمي للتمويل من أجل التنمية المستدامة ، ومنتدى تمويل 

التنمية التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي ، والمجلس األعلى مستوى المنتدى 

 مية المستدامة.السياسي حول التن

التركيز  مجاالت 

 

في مصر .1 المستدامة  ألهداف التنمية   الوضع العام 

2. INFF )المحلية التدفقات  )تركز على  المالية العامة   والتدفقات 

 إدارة الديون .3
 التجارة .4

 . التعريب5

 
في مصر يمكن الوصول إلى   المستدامة  تمويل التنمية    هنا( أو  pdf)  هنا  تقرير 

 )صفحة ويب تفاعلية(.

 نقاشميسّر ال   

، أستاذ مشارك   ،  هانيا شلقاميالدكتورة  •

مركز البحوث االجتماعية الجامعة  

 ، مصر القاهرة، األمريكية 

 المقدم   

مدير  ،الدين  محيي  الدكتور محمود   •

 صندوق النقد الدولي، تنفيذي  ال

 

 حاورون  الم

مدير مكتب تمويل ،  نافيد حنيفالسيد   •
األمم المتحدة للشؤون   ،  التنمية المستدامة

 .االقتصادية واالجتماعية

نائب وزير المالية  ،  أحمد كوشوقالسيد   •

لسياسات المالية العامة واإلصالح  

جمهورية مصر العربية  .المؤسسي، 

نائب وزير ،  أحمد كمالي  دكتورال •

التخطيط والتنمية االقتصادية، جمهورية 

 .مصر العربية

الممثل المقيم  نائب  ، سيلفان مرالنالسيد   •

 .مصرفي   لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

رئيس قسم  ،   خالد أبو إسماعيل  الدكتور •

 التنمية االقتصادية والفقر في اإلسكوا. 

 

  

 

افتراضي   الجلسة الخاصة بشكل  ستنظم هذه 

من خالل  .  Zoom واستضافتها 

 .هناالرجاء التسجيل   

الجلسة في  يمكن للحاضرين في اإلسكوا حضور 

 القاعة الرئيسية.

 

https://publications.unescwa.org/projects/fsde/sdgs/pdf/Financing%20Sustainable%20Development%20in%20Egypt_Feb%2028.pdf
https://publications.unescwa.org/projects/fsde/index.html
https://zoom.us/webinar/register/WN_y9JKetGuRlKclZyDb87pQw

