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 المؤقت  تنظیم األعمال

 2021آذار/مارس   29الیوم األول: االثنین 
 ) GMT+3( توقیت بیروت

 لجلسة االفتتاحیةا 10:00-11:30
 كلمات الترحیب  -1

(رئیس المنتدى المملكة العربیة السعودیة  ،  نائب وزیر االقتصاد والتخطیط ،معالي األستاذ فیصل بن فاضل اإلبراھیم
 ) 2021لعام 

 نائبة األمین العام لألمم المتحدةالسیدة أمینة محمد، 
 م، جامعة الدول العربیة ااألمین العمعالي السید أحمد أبو الغیط، 

دشتي،  ال روال  للجنة  سیدة  التنفیذیة  واألمینة  المتحدة  لألمم  العام  األمین  آسیا  وكیلة  لغربي  واالجتماعیة  االقتصادیة 
 (اإلسكوا) 

 (فیدیو)  عرض تمھیدي -2
 الجزء الحكومي -3

 المملكة العربیة السعودیة  ،2021رئیس المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  ،  معالي األستاذ فیصل بن فاضل اإلبراھیم
العلوم،  :  الجلسة  ضیف بحر  حسین  محمد  الوزاري  السفیر  لإلعالن  المشارك  عام  لالمنسق  للمجلس    2021دورة 

والممثل الدائم لجمھوریة العراق  والمنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة    االقتصادي واالجتماعي
 لدى األمم المتحدة 

 كلمات ممثلي الدول األعضاء

   ةاستراح 11:30-11:45

 جلسة عامة  11:45-13:15
القضاء على الفقر والتعافي من أزمة  : 1استعراض الھدف 

 في المنطقة العربیة 19-كوفید
الفقر المدقع والفقر المتعدد األبعاد وقابلیّة التأثّر الشدید بالفقر 

ِسمات تشوب المنطقة العربیة بشكل متزاید، وتزداد حّدةً تحت 
. وتتناول الجلسة العامة التدخالت 19-وطأة جائحة كوفید

الرئیسیة الالزمة للحّد من الفقر ومن آثار الجائحة على تفّشیھ  
بیة احتیاجات الفئات األكثر عرضةً  في المنطقة، وذلك لتل

لمخاطر اإلھمال على مسار التنمیة المستدامة والتخفیف من  
قابلیّة تضّررھم من الصدمات التي یمكن أن یتعّرضوا لھا في  

 المستقبل.
عام منتدى   مدیر، ابراھیم البدوي السید معالي الجلسة:إدارة 

 القاھرة ، البحوث االقتصادیة
 

 :الجلسة المتخصصة األولى
التنمیة المستدامة في ظّل الھشاشة  إعادة التفكیر في 

 والصراع 
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 2021آذار/مارس   29الیوم األول: االثنین 
 تابع - جلسة عامة

القضاء على الفقر والتعافي من أزمة  : 1استعراض الھدف 
 في المنطقة العربیة 19-كوفید

 المتحّدثون: 
جامعة ، أستاذة جامعیة في السیاسة االجتماعیة، رنا جوادالسیدة 

 باث، المملكة المتحدة

  االجتماعي،وزیرة التضامن ، نیفین القباجعالي السیدة م
 مھوریة مصر العربیةج

شبكة المنظمات العربیة   ،المدیر التنفیذي، زیاد عبد الصمد السید
 بیروت غیر الحكومیة للتنمیة، 

أستاذ التعلیم العالي، المعھد الوطني  ، التھامي عبد الخالق السید
 المملكة المغربیة ، لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي

 مناقشة
 

  استراحة  14:00- 13:15
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 جلسة عامة  14:00-15:30

والحد من  التعافي الشامل للجمیع : 10استعراض الھدف 
 أوجھ عدم المساواة في المنطقة العربیة 

یتطلب الحّد من أوجھ عدم المساواة في المنطقة العربیة إعادة  
التأكید على دور الدولة باعتبارھا الضامنة للمساواة في  

الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، وتنفیذ السیاسات الالزمة  
ھذه الجلسة    إلعادة توزیع الموارد توزیعاً منصفاً. وتتناول 

تجارب من المنطقة في الحّد من أوجھ عدم المساواة وإعادة  
توزیع الموارد على نحٍو منصٍف في المجاالت االجتماعیة  
واالقتصادیة والسیاسیة؛ وفي العمل على ضمان الحصول،  

بشكٍل مستدام، على الخدمات االجتماعیة في فترة التعافي من  
 واألزمات التي یمكن أن تنشب في المستقبل.   19- كوفید 

أستاذ في االقتصاد،   ،اسحق دیوان السید الجلسة: إدارة
زمیل باحث في منتدى ، جامعة العلوم واآلداب في باریس 

 باریس، البحوث االقتصادیة

 المتحّدثون: 

وزیر التربیة، الدلیمي، مخلف  معالي الدكتور علي حمید
 جمھوریة العراق

رئیسة وحدة التنسیق التنموي، وزارة السیدة لمى الناطور، 
 التربیة والتعلیم، المملكة األردنیة الھاشمیة

،  المدیر التنفیذي لمؤسسة إنسان،  أرابیانالالسیدة ال
 الجمھوریة اللبنانیة

منتدى البدائل العربي   باحث ومدیر،، السید محمد العجاتي
 القاھرة،  للدراسات

المدیرة العامة، المنظمة العربیة ، أبو خلیلالسیدة جھدة 
 ، بیروتلألشخاص ذوي اإلعاقة

 مناقشة

 الجلسة المتخصصة الثانیة: 
التدقیق في حالة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة 

 العربیة
 

  استراحة  15:45- 15:30
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 2021آذار/مارس   29الیوم األول: االثنین 
 جلسة عامة  15:45-17:15

تحقیق األمن الغذائي في المنطقة : 2استعراض الھدف 
 2030العربیة بحلول عام 

من أھداف    2في المنطقة العربیة، یعتمد التقّدم في تنفیذ الھدف  
التنمیة المستدامة على االستثمار، بشكل منّظم ومصّمم حسب  
االحتیاجات، في الزراعة المستدامة؛ وعلى االستخدام األوسع  

نطاقاً للمعرفة والتكنولوجیات، لتحسین اإلنتاجیة الزراعیة  
وِمنعة القطاع الزراعي؛ وعلى وضع حّد للصراعات.  

نطقة في تعزیز نطاق  وتُعرض في ھذه الجلسة تجارب من الم 
الحصول على األغذیة المأمونة والمغذّیة والنھوض بإنتاجھا،  
من خالل اتّباع نَھٍج متعدد القطاعات، وذلك لتلبیة احتیاجات  

الفئات المعرضة لخطر إھمالھا على مسار التنمیة المستدامة،  
وتحسین ِمنعة المجتمعات المحلیة المعّرضة للمخاطر إزاء  

 مكن أن یحملھا المستقبل. الصدمات التي ی 
كبیرة العلماء،  السیدة أسمھان الوافي، الجلسة:  إدارة

 ، روما منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة
 : المتحّدثون

،  الوزیر السابق للزراعةسعدي المصري، معالي السید 
 المملكة األردنیة الھاشمیة

مستشار أول في  ، السیدة وفاء الضیقة حمزةمعالي 
 ةالجمھوریة اللبنانیالزراعة والتعاون الدولي ووزیرة سابقة، 

خبیرة في مجال الصحة العامة  ، لیندا شاكر برباريالسیدة 
اختصاصیة في مجال تغذیة الرضع وصغار  و والسیاسات

 الجمھوریة اللبنانیة ،األطفال
مؤسس شركة ریفود، دولة  ، السیدة مریم بدر العیسى

 یت الكو
 مناقشة

 

 الجلسة المتخصصة الثالثة: 
الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي في سیاق 

 الجائحة: اآلثار على المنطقة العربیة

  استراحة  17:30- 17:15
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 :2021حدث خاص حول مؤتمر قمة النُُظم الغذائیة لعام  17:30-19:00

 الحوار اإلقلیمي العربي حول النُُظم الغذائیة
برؤیة واسعة للبحث  2021ستُعقد قمة النظم الغذائیة في سبتمبر 

في اإلجراءات والحلول واالستراتیجیات التي تھدف إلى مواءمة  
التنمیة المستدامة السبعة النظم الغذائیة بشكل أفضل مع أھداف 

عشر وتحدید سبل تسریع التقدم نحو األمن الغذائي، في ظل جائحة  
 .19-كوفید

تشارك في الحوار اإلقلیمي العربي حول النظم الغذائیة مجموعة  
تجانس وجھات النظر اإلقلیمیة  لتعزیزمتنوعة من المعنیین 

تحول  والخبرات التي تتعلق بالمسارات واإلجراءات الخاصة لل
نحو نظم غذائیة عادلة ومستدامة ولدعم تنفیذ أھداف التنمیة 

 .الحالي المستدامة في سیاق الواقع 
نائب المدیر العام، الھیئة العامة السیدة نوال الحمد،  :میّسرة النقاش

 للغذاء والتغذیة، دولة الكویت 
 : االفتتاح

 إلسكوالألمینة التنفیذیة اووكیلة األمین العام السیدة روال دشتي، 
الجمھوریة  وزیر التنمیة الریفیة، معالي السید الدي ولد الزین، 

اإلسالمیة الموریتانیة ورئیس، الجمعیة العامة للمنظمة العربیة  
 للتنمیة الزراعیة 

 : تعریف ومسار الحوارات2021ذائیة قمة النظم الغ
لألمین العام لألمم  نائب المبعوث الخاص السید مارتن فریك، 

 2021المتحدة لقمة النظم الغذائیة 
 كبیر مستشاري حوار قمة النظم الغذائیةالسید دافید نبارو،  

 حول نظم الغذاءنظر إقلیمیة  وجھات
عضو مجلس الشورى  سعادة السیدة جھاد عبد هللا الفاضل، 

والتغذیة في البحریني، نائبة رئیس الشبكة البرلمانیة لألمن الغذائي 
 إفریقیا والعالم العربي 

األمینة العامة لألمانة الفنیة لألمن السیدة فاطمة الطاھر الحسن، 
 الغذائي، جمھوریة السودان 

  رئیس شبكة الشباب العربي للتنمیة المستدامةالسید طارق حسن، 
 حوار مع المشاركین
الزراعة   لیةأستاذ في إدارة النظم اإلیكولوجیة بكالسید رامي زریق، 

 والعلوم الغذائیة، الجامعة األمیركیة في بیروت
 الختام 

 الجلسة المتخصصة الرابعة:
، وإقامة الشراكات بین 2030توطین خطة عام 

أصحاب مصلحة متعددین: ُطرق تنفیذ الخطة في  
 الصراعالبلدان المتضررة من  
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 2021آذار/مارس   29الیوم األول: االثنین 
مدیر عام، المنظمة العربیة معالي السید إبراھیم الدخیري، 

 الزراعیة 
 

 2021آذار/مارس  30الیوم الثاني: الثالثاء 
 ) GMT+3( توقیت بیروت

 جلسة عامة  10:00-11:30
نحو نُُظم صحیة أكثر ِمنعةً في  : 3استعراض الھدف 

 المنطقة العربیة
ینبغي ترجمة االلتزام ببناء نُُظم رعایة صحیة منیعة وباتخاذ  

نَھجٍ قائٍم على الحقوق  تدابیر فوریة للتعافي من الجائحة إلى 
ومتعدد القطاعات یرتكز علیھ العمل الرامي إلى تقدیم  
الرعایة الصحیة لإلنسان وتحقیق رفاھھ. وتتناول ھذه 

الجلسة أھم التدخالت الرئیسیة الالزمة لتعزیز ِمنعة النُُظم 
الصحیة، وذلك لضمان استمراریة الخدمات الصحیة  

ة لجمیع المخاطر والتأھب لحاالت الطوارئ واالستجاب
 المحتَملة.

المبعوث الخاص مھا الرباط، السیدة معالي الجلسة:  إدارة
،  19-للمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة حول كوفید

 جمھوریة مصر العربیة
المدیر اإلقلیمي أحمد المنظري، السید مداخلة رئیسیة: 

 ، القاھرة لمنطقة شرق المتوسط، منظمة الصحة العالمیة
 المتحّدثون: 

 وزیر الصحة، سلطنة عمان معالي السید أحمد السعیدي، 
ألمین العام المساعد، رئیس ا، السفیرة ھیفاء أبو غزالة
یؤكد  ( جامعة الدول العربیة، قطاع الشؤون االجتماعیة

 ً  ) الحقا
مؤسسة عامل الدولیة،  سس، الرئیس المؤالسید كامل مھنا، 
 الجمھوریة اللبنانیة

مركز المعرفة والسیاسات في  مدیر السید فادي جردلي، 
 الجامعة األمیركیة في بیروت، الجمھوریة اللبنانیة 

 مناقشة

 

 الجلسة المتخّصصة الخامسة:
حوكمة الھجرة في المنطقة العربیة: األولویات والفرص 

والدروس المستفادة من االستعراض اإلقلیمي األول لالتفاق 
الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في العالمي من أجل 
 المنطقة العربیة

 استراحة  11:45- 11:30
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 جلسة عامة  11:45-13:15
حلول مبتَكرة متعلّقة بالبیانات  : 17استعراض الھدف 

 ومأخوذة من المنطقة العربیة 
إّن إنتاج البیانات المصنَّفة والحَسنة التوقیت والرفیعة الجودة  

، بل ھو  2030لیس فقط ركیزة فنیة أساسیة لتنفیذ خطة عام 
أیضاً ضرورة ال بّد من تحقیقھا على مستوى السیاسات، 

 لضمان العدالة وشمول الجمیع.
اول ھذه الجلسة الخیارات الرئیسیة على مستوى وتتن

السیاسات الالزمة لتعزیز النُُظم اإلحصائیة من خالل زیادة  
االستثمار في األدوات المبتَكرة، ولالستجابة لالحتیاجات من 

وفي   19-البیانات في سیاق التعافي من جائحة كوفید
أعقابھا، من أجل المضي بثبات على مسار خطة عام  

 في المنطقة ومتابعة تنفیذھا واستعراضھا. 2030
رئیسة الجھاز المركزي  ، السیدة عال عوضالجلسة: إدارة 

 فلسطین ، دولة لإلحصاء الفلسطیني
وكیل األمین العام للشؤون االقتصادیة  السید لیو جینمین، 

 (فیدیو) واالجتماعیة، األمم المتحدة
 المتحّدثون: 

، استقصاء األسر المعیشیةقسم  ةرئیس ،زراري سھامالسیدة 
 المغربیةالمملكة  للتخطیط،المندوبیة السامیة 

خبیر دراسات الھجرة ورئیس الجمعیة  ، یمن زھريأالسید 
في الجامعة   ستاذ مساعد، أالمصریة لدراسات الھجرة

 جمھوریة مصر العربیة ، األمیركیة بالقاھرة
  لإلحصاءاتالمدیر العام السید یوسف الریامي، 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، سلطنة  االقتصادیة،
 عمان

رئیس مصلحة المركز  ،حصائيإ السید زیاد عبد هللا،
 ، الجمھوریة اللبنانیةحصاء المركزيدارة اإلإ، لياآل

 مناقشة

 

الجلسة المتخصصة 
 السادسة:

تحفیز مشاركة القطاع  
 الخاص في عقد العمل

المتخّصصة الجلسة 
 السابعة:

الترابط بین المناخ واألمن 
في تحقیق أھداف التنمیة 

 المستدامة في البلدان العربیة 

   استراحة  14:00- 13:15
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 جلسة عامة  14:00-15:30
  والعمالة االقتصادي النمو تنشیط: 8استعراض الھدف 

 العربیة  المنطقة في  أفضل بشكل التعافي بھدف
من أھداف التنمیة المستدامة، ال بد من   8لتحقیق الھدف 

ل في التفكیر والتخطیط االقتصادیَّین یؤّدي إلى   حدوث تحوُّ
تغیُّرات ھیكلیة اقتصادیة جذریة. وتتناول ھذه الجلسة  

الخیارات الالزم اتخاذھا على مستوى السیاسات لزیادة قدرة  
،  19-نُُظم الحمایة االجتماعیة على االستجابة ألزمة كوفید

دعم حقوق العاملین في أثنائھا، وذلك لزیادة فرص العمل  و
 الالئق وحمایة األشخاص األكثر عرضة لمخاطرھا. 

رئیس قسم اإلدارة  ، رغدة اإلبراشي السیدةالجلسة: إدارة 
مؤسسة ورئیسة و والتنظیم في الجامعة األلمانیة بالقاھرة

 جمھوریة مصر العربیة  ،جمعیة "علشانك یا بلدي" 
 المتحّدثون: 

،  منظمة العمل العربیة، المدیر العام ،السید فایز المطیري
 القاھرة
نائب وزیر الموارد البشریة  ، عبدهللا أبوثنین السیدمعالي 

 لمملكة العربیة السعودیة ، اوالتنمیة االجتماعیة لقطاع العمل 
 مؤسسة، تنفیذيمدیر الال، حدادین ستینكریالسیدة 

“17 Ventures” ،المملكة األردنیة الھاشمیة 
االتحاد  ، عضو المكتب التنفیذي،  نعیمة الھمامي السیدة

 یة التونسیةالجمھور،  العام التونسي للشغل
 مناقشة

 جلسة عامة 
إعادة النظر في أنماط االستھالك  : 12استعراض الھدف 

- واإلنتاج في المنطقة العربیة في مرحلة التعافي من كوفید
 2030وحتى عام  19

نموذج التنمیة المستدامة بأكملھ، على   12یجّسد الھدف 
المستویات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. وتتناول  

أفضل   ھذه الجلسة الفرص المتاحة إلعادة البناء على نحو
في أعقاب الجائحة، وذلك باتّباع نَھجٍ متكامٍل في تحقیق  

تعاٍف اقتصادي ال یستثني أحداً، وفي معالجة تحدیات تغیُّر  
 المناخ واالستھالك واإلنتاج غیر المستداَمین في المنطقة. 

نائب المدیر العام ، سمیرة الكندري السیدةالجلسة:  إدارة
ولة  ، دالبیئیة، الھیئة العامة للبیئةلقطاع شؤون الرقابة 

 الكویت 
 المتحّدثون:  

،  مدیرة السیاسات والتعاون الدولي، مھا المعایطة السیدة
 المملكة األردنیة الھاشمیة ، وزارة البیئة

أستاذ مساعد، برنامج اإلدارة البیئیة، ، سمیة یوسف السیدة
 مملكة البحرین كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخلیج العربي، 

مدیر البرنامج الوطني للحد من الفقد  ، زید الشبانات السید
المملكة العربیة ، المؤسسة العامة للحبوب، والھدر في الغذاء

 السعودیة
مؤسس ورئیس شبكة بنوك الطعام ، السید معّز الشحدي

 جمھوریة مصر العربیة، اإلقلیمیة
 مناقشة

 

  استراحة  15:45- 15:30
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 جلسة عامة  15:45-17:15
النھوض بالعمل المناخي من أجل  : 13استعراض الھدف 

 2030تحقیق تعاٍف أخضر وتسریع التقدم باتّجاه خطة عام 
آثار الجائحة على المناخ شدیدة في المنطقة العربیة، وذلك  

تحت وطأة ارتفاعٍ مستمر في درجات الحرارة ومخاطر  
ن یقاسون تفاقم ندرة المیاه  متزایدة تتھّدد أعداداً كبیرة ممَّ

واستفحال الجفاف. وتتناول ھذه الجلسة أھم التدخالت 
قة الالزمة لضمان انتعاش أخضر من الجائحة في المنط

العربیة. وھي تتناول أیضاً األدوات المالیة المبتَكرة وُطرق 
التفكیر الجدیدة في استخدام الموارد على الصعیدین الوطني 

من أھداف   13والمجتمعي، والالزمة لتسریع تحقیق الھدف 
 التنمیة المستدامة.

مستشار أول وعضو  ، جمال صغیر السید الجلسة:إدارة 
 المركز العالمي المعني بالتكیّف ، مجلس اإلدارة

 المتحّدثون: 
جمھوریة مصر ، وزیرة البیئة، یاسمین فؤاد السیدةمعالي 
 العربیة
 والعالقات المشاریع عام مدیر، حمد أبو ظاھرالسید أ
 فلسطین  دولة، البیئة جودة سلطة، الدولیة
، البنك  مدیر وحدة تغیر المناخ، أحمد القباني السید

 المملكة العربیة السعودیة ، للتنمیةاإلسالمي 
مركز الملك عبدهللا ، أبحاثزمیل ، نورا المنصوريالسیدة 

 المملكة العربیة السعودیةیة، للدراسات والبحوث البترول
 مناقشة

 جلسة عامة 
على النساء   19-آثار أزمة كوفید: 5استعراض الھدف 

 والفتیات في المنطقة العربیة
تكتسي مشاركة المرأة بشكل كامل في المشھد السیاسي  

من أھداف   5واالقتصادي أھمیة بالغة في تحقیق الھدف 
.  2030التنمیة المستدامة وسائر ھذه األھداف بحلول عام 

تحدیات إضافیة على النساء   19-وقد فرضت أزمة كوفید
، وأبرزت أھمیة إدماج أصواتھّن  والفتیات في المنطقة

واحتیاجاتھّن في جھود االستجابة والتعافي. وتقدم ھذه  
الجلسة لمحة عامة عن التدخالت الرئیسیة الالزمة لتعزیز 

مشاركة المرأة ودورھا القیادي، من أجل تسریع إقامة  
اقتصادات قائمة على المعرفة تتّسم بالشمول واالستدامة، 

، 19-في مرحلة ما بعد كوفید والبناء على نحو أفضل 
وسائر أھداف   5والعودة إلى المسار الصحیح لتحقیق الھدف 

 . 2030خطة عام 
  ،األمین العام، خالد مھدي السیدمعالي  الجلسة:إدارة 

دولة  ة، للتخطیط والتنمی األعلى لمجلسلألمانة العامة ا
 الكویت 

 المتحّدثون: 
المجلس القومي للمرأة،   عضو،، ماجد عثمان السیدمعالي 

 جمھوریة مصر العربیة ، المصریة المرأة مرصد، مدیرو
الرئیس المشارك، منظمات المجتمع  ، السیدة لینا أبو حبیب

 الجمھوریة اللبنانیة، المدني في الدول العربیة
،  مجموعة زین، االستدامةرئیسة  السیدة جینیفیر سلیمان،

 دولة الكویت 
مركز أستاذة في الصحة العامة، ، مارتین نجمالسیدة 

الجامعة  ،  كلیة العلوم الصحیة، التواصل والعمل المجتمعي
 الجمھوریة اللبنانیة ، األمیركیة في بیروت

 مناقشة

 

  استراحة  17:30- 17:15
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 جلسة عامة  17:30-19:00
 ؟ 2030 عام خطة لتحقیق  العربیة المنطقة في والممكن المطلوب ما: التنمیة تمویل

ینبغي أن یواكب االلتزام بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة إیجاد حلول تمویلیة ملموسة من مصادر تمویل متعّددة، بما فیھا 
تحدیات إضافیة على التمویل، ال سیما مع توسیع الحكومات لنُُظم  19-القطاعان العام والخاص. وقد فرضت أزمة كوفید

 الحمایة االجتماعیة وإعادة ترتیب أولویات اإلنفاق على الصحة والتعلیم.
وتمویل السیاسات اإلنمائیة ھو وسیلة بالغة األھمیة في جھود التعافي من الجائحة، وفي تنفیذ خطط عمل للمستقبل تكون 

تدامة حجر أساس لھا. ویتخلّل ھذه الجلسة تجمیع الخیارات المتاحة على الصعید العالمي، وتحلیلھا،  أھداف التنمیة المس
وإدراجھا في السیاق اإلقلیمي. وسیتیح ذلك الفرصة لمشاَركة رفیعة المستوى في خیارات السیاسات اإلقلیمیة الرامیة إلى  

 نعة، وشموالً للجمیع، واستدامة. وتحقیق مستقبل أكثر مِ  19- تیسیر التعافي من جائحة كوفید
 الجمھوریة اللبنانیة، محررة األعمال والسیاسة، جریدة النھار، السیدة سابین عویسالجلسة:  إدارة

 المتحّدثون: 
حول المساءلة  فریق الشخصیات البارزة الرئیسة المشاركة لالرئیسة السابقة للیتوانیا و ،یتيسكاوجریبدالیا  معالي السیدة 

 ، لیتوانیاالنزاھةالمالیة والفساد والشفافیة و
 ، المملكة األردنیة الھاشمیةوزیر سابق للطاقة والثروة المعدنیة، صالح الخرابشة السیدمعالي  

،  نائب رئیس المجلس االقتصادي واالجتماعي والممثل الدائمة ألوكرانیا في األمم المتحدةسیا، ر سیرجي كیسلتیالسف
 أوكرانیا 

 2030المبعوث الخاص لألمم المتحدة حول تمویل خطة عام معالي السید محمود محي الدین، 
 مناقشة
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 ) GMT+3( توقیت بیروت

 جلسة عامة  11:30- 10:00
، 19-الھشاشة المؤسسیة، وأزمة كوفید: 16استعراض الھدف 

 المستفادة من المنطقةوالدروس 
، في آٍن واحد، قصور الحوكمة في  19-لقد أبرزت جائحة كوفید

المنطقة وأھمیة دور المؤسسات في االستجابة لألزمات المتعددة 
الناجمة عنھا. وأبرزت الجائحة أیضاً األزمات اإلنسانیة المتعّددة 

في المنطقة، حیث الصراع والعنف ال یزاالن یلحقان الخراب  
تمعات المحلیة والھیاكل األساسیة، متمادیَین في تولید  بالمج

 المخاطر، الداِھمة أصالً. 
وتجمع ھذه الجلسة أصحاب مصلحة متعددین، لتقدیم توصیات 

من أھداف التنمیة  16بشأن ُسبُل تسریع التقدم نحو تحقیق الھدف 
 المستدامة في المنطقة.

رئیسة معھد باسل ، السیدة لمیاء المبیّض بساط الجلسة: إدارة
 الجمھوریة اللبنانیة،  فلیحان المالي واالقتصادي

 المتحّدثون:  
،  ، وزارة الصحة مةكومدیر عام خلیة الح ،محمد مفتاح السید

 الجمھوریة التونسیة
المملكة ، مدیر صندوق المعونة الوطنیة، السید عمر مشاقبة

 األردنیة الھاشمیة
دولة ، وكیل الوزیر، وزارة التنمیة االجتماعیة، السید داوود الدیك

 فلسطین
بلدیة ، محاسب عام معتمدعضو منتخب وصیداني،  االسیدة یسر

 الجمھوریة اللبنانیة بیروت،
 مكتب جینیف   ،، شبكة العالم الثالثالسیدة كندة المحمدیة

 مناقشة

 

الجلسة المتخصصة 
 الثامنة:

المفتوح: بوابة العلم 
تسریع التقدم على مسار  ل

في   2030خطة عام 
 19-حقبة ما بعد كوفید

الجلسة المتخصصة 
 التاسعة:

 19-جائحة كوفید
 وآثارھا على البیئة

   استراحة  11:45- 11:30
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 جلسة عامة  11:45-13:15

سد الفجوات وتعزیز دور التكنولوجیا في : 17استعراض الھدف 
 التصدي للجائحة 

إّن إمكانات التكنولوجیا في دفع عجلة التنمیة المستدامة في الدول 
العربیة ھائلة، وقد برزت بكل وضوح في خضّم الجائحة.  

وتتناول ھذه الجلسة خیارات ملموسة في مجال السیاسات العامة  
منھا تعزیز دور التكنولوجیا في دعم التنمیة   في المنطقة الھدف

المستدامة، بما في ذلك التكنولوجیات الرقمیة والناشئة، مثل 
الذكاء االصطناعي. وتتناول الجلسة كذلك تجارب إقلیمیة في  

تعزیز ریادة األعمال والحلول الرقمیة في قطاعات محددة، بما 
 في ذلك الزراعة والبیئة.

لشركة   المدیرة التنفیذیة،  سناء غنیمة السیدةالجلسة:  إدارة
Sanabil Med ، الجمھوریة التونسیة 

جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمیة  إطالق 
 المستدامة 

 المتحّدثون:  
  والتعاون التخطیط ھیئةرئیس ، الصابونيعماد  السیدمعالي 

 ة السوری العربیة ھوریةالجم  ،يالدول
إدارة تقنیة  ،مدیر إدارة تقنیة المعلومات، سعید علي السید

المركز االتحادي للتنافسیة واإلحصاء، اإلمارات   ،المعلومات
 العربیة المتحدة

المدیر العام، مؤسسة التكنولوجیا  ، السید محمد موسى حسن
 الصومال ، جامعة سیماد، واالبتكار وریادة األعمال

 مناقشة

 

الجلسة المتخصصة 
 العاشرة: 

تسریع تحقیق العدالة بین  
الجنسین في المنطقة 

العربیة، وإزالة أوجھ عدم  
المساواة القائمة على نوع 

الجنس من القوانین  
وتغییرھا لصالح المرأة،  
وتمكین األجیال الحالیة  

والمقبلة من النساء  
 والفتیات في المنطقة

الجلسة المتخصصة 
 الحادیة عشرة: 

مراعاة الترابط بین العمل  
اإلنساني والتنمیة 

والسالم، باعتباره سبیالً  
لتحقیق تغیُّر جذري في  

تنفیذ أھداف التنمیة 
المستدامة في األزمات  
الطویلة األمد، بما فیھا 

: التحدیات 19-كوفید
 والفرص

   استراحة  13:45- 13:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
13 

 2021آذار/مارس  31الیوم الثالث: األربعاء 
 طاولة مستدیرة للشباب  13:30-15:00

توفیر منصة للشباب  لى تسعى الطاولة المستدیرة للشباب إ
لتداول بشأن تحدیاتھم وأولویاتھم في السیاق الحالي للوباء ل

) المشاركة المدنیة وبناء 1( وفي ثالثة مواضیع مختارة:
) 3و( الرفاھیة والوصول إلى الخدمات الصحیة ) 2و( السالم

. كما تتیح الفرصة  بناء القدرات لتحسین فرص العیش
ستعراض خبراتھم أثناء عملھم لمواجھة ھذه  للشباب ال

اقتراح مداخل لدمج تمكین الشباب وإشراكھم في ات والتحدی
 .خطط التعافي بعد الكوارث

االتصال اإلقلیمیة  نقطة ، ك السید حاتم أزنا الجلسة: إدارة
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في مجموعة األمم 

 المتحدة الرئیسیة المعنیة باألطفال والشباب، المملكة المغربیة
 المتحدثون: 

ناشط سیاسي، وخبیر في قضایا  السید وسام الصغیر، 
الشباب والحركات الشبابیة، المرصد الوطني للشباب، 

 الجمھوریة التونسیة
المستشارة الفنیة للرعایة الصحیة،  لسیدة یارا أبو الوفا، ا

، والمؤسسة المشاركة  (Mott MacDonald)موت ماكدونالد 
 ، جمھوریة مصر العربیة" 2.0الصحة " لـ 
أنا  " المدیر التنفیذي ومؤسس مبادرة یالھ، سلسید صدام ا
 ، المملكة األردنیة الھاشمیة" تعلمأ

 مناقشة

 العربیة المنطقةتعزیز التعاون اإلقلیمي في  14:15 -13:30
تتضمن أجندة اإلصالح لألمین العام لألمم 
المتحدة إصالحات على المستوى اإلقلیمي 
بھدف االستخدام األمثل للقدرات والموارد  
اإلقلیمیة لألمم المتحدة وتقدیم أفضل دعم  

.  2030للدول األعضاء في تنفیذ خطة عام 
اإلصالح اإلقلیمي یكمن في  جزء من أجندة

تعزیز التعاون بین الوكاالت من خالل  
" تدعمھا مجموعة للتعاون "منصة إقلیمیة

  .من االئتالفات القائمة على القضایا
ستعرض ھذه الجلسة النتائج التي تم تحقیقھا 

وتعرض النتائج المخطط لھا  2020في عام  
 . 2021لعام 

 المتحدث: 
مینة التنفیذیة نائب األالسید منیر ثابت، 

للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة 
لغربي آسیا، ممثالً لألمانة المشتركة للمنصة  

 اإلقلیمیة للتعاون

    

 الحوار الرفیع المستوى بین أصحاب المصلحة المتعددین:   15:00-16:30
  التنمیة المستدامة والتطلع إلى المستقبلأولویات المنطقة العربیة في مستھل عقد العمل من أجل تحقیق أھداف 

في ختام المنتدى، یھدف الحوار الرفیع المستوى مع نائبة األمین العام لألمم المتحدة السیدة أمینة محمد إلى أخذ النقاش إلى  
المنطقة،  مستوى آخر بعیٍد عن مناقشة السیاسات وتخطیط المسار ووضع خارطة الطریق للتعافي. یسلط الضوء على شعوب 

 ر الحضور باإلنسان، ألجل من نعمل وألي غایة نجتھد.  أولئك الذین تتعرض حیاتھم وأصواتھم ورفاھھم للخطر. یذكّ 
 سیتطرق الحوار إلى قضیتین رئیسیتین: 

كیف تصمد شعوب المنطقة في وجھ التحدیات وتضاعف جھودھا لبناء مجتمعات أكثر عدالً واستدامة وشموالً  .1
 وازدھاراً؟ 

بما یمكن ألصحاب المصلحة، بمن فیھم الحكومات واألمم المتحدة، االستثمار فیھ واالستلھام   19-تت جائحة كوفیدھل أ .2
 بنتائج حسنة؟   2030بھ للوصول إلى عام 

 لإلسكوا  األمینة التنفیذیة السیدة روال دشتي، رئیسة الجلسة:
 2021أمانة المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام السیدة میساء یوسف،  میسرة الحوار:

 نائبة األمین العام لألمم المتحدةالسیدة أمینة محمد،  :الحوارضیفة 
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 2021آذار/مارس  31الیوم الثالث: األربعاء 
 الحوار الرفیع المستوى بین أصحاب المصلحة المتعددین:  

 تابع  - والتطلع إلى المستقبلأولویات المنطقة العربیة في مستھل عقد العمل من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 
 

 المتحدثون: 
 ، الجامعة األمیركیة بالقاھرةوباحثةأستاذة  السیدة ھانیا شلقامي،
 الجمھوریة اللبنانیة، الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویةأستاذ جامعي، مؤسس  السید عدنان األمین،

ً  والتعاون الدولي لتخطیط ا وزیر، أستاذ جامعيالسید محمد المیتمي، معالي   الجمھوریة الیمنیة ،سابقا
لمنبر المرأة اللیبیة من أجل  عضو منتدى الحوار السیاسي اللیبي ومؤسس مشارك والمدیرة التنفیذیة ي، نقزھرة ل الالسیدة 
 لیبیا، السالم

 ماجد الفطیممؤسسة أول لالستدامة،  مسؤول السید إبراھیم الزعبي،
 مجتمعیة، الجمھوریة اللبنانیة  وناشطة ما بعد الدكتوراه في جراحة القلب، ثأبحا، زمیل طبیبةالسیدة ھبة غندور، 

 

 الختامیة الكلمات 16:30-16:45
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