
 

 
 مشروع جدول األعمال

 
 االجتماع الرابع والعشرون آللية التنسيق اإلقليمي

 مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
  يوم االثنين ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

 
 

 الوقت الجلسة المتحدثون

 ٩:٠٠ تسجيل المشاركين 
  )رسالة فيديو مسجلةأمينة محمد، نائب األمين العام (

  األمين التنفيذي لإلسكوانائب  ،منير تابت
، رئيس مجموعة التنمية اإلقليمية لألمم مراد وهبة

  المتحدة
 األمين العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط

 

 ١٠:٠٠ – ١٠:٣٠ الجلسة االفتتاحية الرسمية . ١

األمين التنفيذي نائب  ،منير تابت: رئيس الجلسة
   لإلسكوا

  :المتحدثون
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم 

  : نافيد حنيفالمتحدة
  : اشيش خاناالبنك الدولي

  : نجاد أجانوفيتشالبنك اإلسالمي للتنمية
 : نهى المكاويمؤسسة فورد

 :المعنية بتمويل التنمية األولى الجلسة االستثنائية . ٢
  االتجاهات العالمية واآلثار اإلقليمية

 

١٠:٣٠ – ١٢:٢٠ 

 ١٢:٢٠ – ١٢:٣٠ استراحة 
  جامعة الدول العربية: رئيس الجلسة

  
  :لمتحدثونا

  علي عودة: إتحاد المصارف العربية
  : خالد حنفياتحاد الغرف العربية

  : ملك درازمؤسسة التمويل الدولية
 : كمال حسان عليجامعة الدول العربية

 :االستثنائية الثانية المعنية بتمويل التنميةالجلسة  . ٣
  االتجاهات اإلقليمية والتحديات

 

١٢:٣٠ – ٢:٣٠ 

الغداء استراحة   ٢:٣٠ – ٣:٣٠ 

   حسام زكي: جامعة الدول العربية: مدير الجلسة
  
  
  

 مراد وهبة: مدير الجلسة
  :المتحدثون

  ولدمحمدعبد السالم  :منظمة األغذية والزراعة
  رملة الخالدي :االسكوا

إناس الفرجاني: العربيةجامعة الدول   
 المنظمة الدولية للهجرة: كريستينا ماجو

 التعاون بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية: . ٤
  العربية االقتصادية واالجتماعية الرابعة لقمةتحضير ال

  ٢٠١٩يناير كانون الثاني/  بيروت،
 

  آلية التنسيق اإلقليميةمجموعات عمل  . ٥
 :مجموعات العمل المعنية بلاستعراض التقدم المحرز 

 األمن الغذائي -
 المياه-
 الهجرة الدولية-
 

٣:٣٠ – ٤:١٥ 

  مراد وهبة :مدير الجلسة
 
 
  

آللية التنسيق اإلقليمية مجموعة العمل المشتركة  . ٦
ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية حول 

 ٢٠٣٠خطة عام 
 ربع فرق عمل:ألاستعراض التقدم المحرز

٤:١٥ – ٥:٠٠ 



 

  كريمة القري اإلسكوا:
  كريمة القري اإلسكوا:

  خالد عبد الشافي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
 لؤي شبانة :صندوق األمم المتحدة للسكان

 

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة -
 التقرير العربي حول التنمية المستدامة-
 الدعم القطري-
 بيانات أهداف التنمية المستدامة -

 ٥:٠٠ – ٥:٣٠ التوصيات والختام اإلسكوا: منير تابت
 


