
 ى المجلس دير لمنتضاالجتماع رفيع المستوى للتح 
 قتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية اال

 م2017نوفمبر  19 - 18 

- 0 - 

 

 

16/11/2017 



 ى المجلس دير لمنتضاالجتماع رفيع المستوى للتح 
 قتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية اال

 م2017نوفمبر  19 - 18 

- 1 - 

 

 

 م18/11/2017 السبت 
10:00 – 11:00 

  سلوى
 

  االجتماعافتتاح 
 : المتحدثون

o /دولة قطر. -املالية، وزير ن شريف العماديبعلى سعادة السيد 

o  مم املتحدةألا -جتماعيةللشؤون االقتصادية واإلالعام  األمني وكيلزهنمني ،  السيد/ليو سعادة. 

o  قتصاديدة، رئيسة اجمللس االحمم املتيف األية التشيك رالدائم جلمهو واملمثل،السفرية  شاتاردوفا مارى /السيدةسعادة 

 ملحوظات يقدمها سعادة السيد/ حممد أمني حممد امينوف ، نائب رئيس اجمللس االقتصادي واإلجتماعي).ECOSOC-  جتماعيإلاو 

 ( ECOSOC،)ان لدى االمم املتحدةالدائم جلمهورية طاجكست املمثل)  

 تقديم العروض  
o /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  مدير،أخيم شتاينرالسيد –UNDP. 

o مم املتحدة للتجارة والتنميةمني العام ملؤمتر األالدكتور /موخيسا كيتويى، األ-UNCTAD. 

 / إســتراحـــة 11:30 – 11:00
11:30 – 17:00 

 
 ةــــرة وزاريــديـتـســـم دــــوائـــــم

تبادل خربات البلدان يف متويل املوارد من املصادر العامة، واحمللية، والدولية من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا 

 .املؤسسية واإلبتكارات السياسية -م2030وخطة التنمية املستدامة لعام 
11:30 – 13:30 

  سلوى
 (1املائدة املستديرة الوزارية )

 -:نئيسان المشاركاالر
o ... (دولة قطر) 

o   مم املتحدة.ألا -جتماعيةللشؤون االقتصادية واإلالعام  األمني وكيلزهنمني ، سعادة السيد/ليو 

 عروض تقديم ال 

o  يوغندا.-سعادة السيدة/ إيفلني انيتت ، وزير الدولة للمالية لالستثمار واخلصخصة 

o  سويسرا . –اخلاص للتنمية املستدامة العاملية سعادة السيد/ مايكل جريبر، السفري واملبعوث 

o  ،كوادورإ-مني الوطين للتخطيط والتنمية األسعادة السيدة/ كارمني إلينا فالكوني فاسا 

o  ة التجارة العاملية مغا  ، نائب املدير العام ، منظأالسيد/ يونوف فردريك–WTO  . 

 تفاعلية شةقمنا 

 غـــداء 15:00 – 13:30
15:00 – 17:00 

  سلوى
 (2املائدة املستديرة الوزارية )

 -:الرئيسان المشاركان
o ... (دولة قطر) 

o   مم املتحدة.ألا -جتماعيةللشؤون االقتصادية واإلالعام  األمني وكيلزهنمني ، سعادة السيد/ليو 

 العروضتقديم 
o  مالطا-، وزير املالية اإدوارد سيكلون /الدكتورسعادة. 

o أفعانستان.–ائب وزير االقتصاد سعادة السيد/ مصطفي مستور ، ن 

o  /السودان – يوالتخطيط االقتصاد ، وزير الدولة بوازارةاملاليةعبد الرمحن حممد ضرار األمنيسعادة الدكتور. 

o غينيا.–وزارة التخطيط والتعاون  ،السيد/ ديالو شيخو يايا،نائب املدير الوطين للتعاون 

o رومانيا-لس الوزراء السيد/الزلو  بوربلي، مستشار أول لدى رئيس جم. 

o  سعادة السيد/فرانسيكو خافيري ينمربو سيربيان ، سفري املكسيك لدى دولة قطر 

 تفاعلية مناقشة 

  ــشـــــاءــع 21:00 – 18:00
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 م19/11/2017 حـــد األ
  صباحيةال  ةـــاجللس 

  املعمقة للمراجعة هامية املستدامة اليت مت اختيارنف التاهدأذ يوسائل تنف
 (HLPF 2018)  املنتدى السياس  ريي  املستوى وول التنمية املستدامةيف

10:00 – 11:30 
 

PR4 

  ةريقص اتـــــجلس
 :الجلسة رئيس

o  اإلجتماعيواجمللس االقتصادي امينوف ، نائب رئيس مني حممدأسعادة السيد/ حممد  (ECOSOC)،الدائم جلمهورية طاجكستان  املمثل

 .لدى االمم املتحدة

 :الرئيسي المتحدث
o دولة قطر  -نصاري ، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة اخلارجيةدة السفري/ طارق بن على فرج هاشم األسعا. 

 :مدير الجلسة
o   ،ملستوى اخلاص باملياه.تدى رفيع انرئيس مجهولية هنغاريا يف امل مستشار مساعدلدى سعادة السيد/ كساباكوروسى 

 :المتحدثون
o  /تصال معلومات الطاقة وتغري املناخ واإلد ، وارصاألمدير خارطة طريق طاقة نوجنا ، وزارة  ،ينوك فيانوفاالإالسيد– MEIDECC. 

o نوس تاليوتيس ، باحث مستوى مافوق الدكتورة ، املعهد امللكي للتكنولوجيا.ينتالدكتور / كونستا 

o خبري مستقل.رفنينيكوالس ك /السيد ، 

  تفاعلية مناقشة 

 

PR5

 الجلسة رئيس
o اإلجتماعيواجمللس االقتصادي يوز ماجتيال، نائب رئيس ثسعادة السيد/ جريي ما (ECOSOC)  ،الدائم جلمهورية جنوب أفريقيا لدى  املمثل

 األمم املتحدة .

 مدير الجلسة
o .......... 

 تحدثونالم

o  ، لخبري مستقالدكتور /فيليب ترينر. 

o  االبتكاروالعاملية للعلوم والتكنوجليا ؤمترات املالدكتور / روبي بريلوزنيك ، مدير برنامج –GSTIC,VITO. 

o  جامعة متشجان)آن أربر( –ئية واملالية ي، أستاذاهلندسة الب،إدارة أصول كورميبوسدريانس،الرئيس التنفيذيأالدكتور/بيرت  

 مناقشة تفاعلية 

 

PR6

 رئيس الجلسة
o  /اإلجتماعيواجمللس االقتصادي  نائب رئيس ،جنا روندا كنجإسعادة السيدة (ECOSOC)، ن سانت فنسنت وغرينادي رالدائم جلز املمثل

 لدى االمم املتحدة .

 العرضتقديم 

o  مم املتحدة.، املكتب التنفيذي لألمني العام للألمني العامكبري مستشاري املال لدى نائب  األ ،اميون زادك/سالسيد 

 مدير الجلسة
o  /ماعيةتواالجالشؤون االقتصادية دارة إ، املستدامةالتنمية شعبةحتليل السياسات ، ، رئيس فرعشانتانو موخريجيسعادة السيد  

 املتحدة األمم–

 

 المتحدثون

o  نظمة التطبيقية تحليل األلنامج،  املعهد الدوىل بريشتاينر، مدير الربأالدكتور /مايكل–IIASA . 

o  جتماعي اإل التميز إستشاريالسيدة/ جوىل ماكربايد ، سعادة- (MSA) العاملية. 

o دارةة واإلالدكتور/نيكوالى خربوف، باحث خدمات األنظمة اإليكو لوجي- IIASA. 

  تفاعلية مناقشة 

 

 ثنائية لقاءات/ إســتراحـــة 12:00 – 11:30
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 (MOIs) يذفتنـال لــوسائ حول امةـع ةــجلس 13:00 – 12:00
 الجلسةومدير رئيس ال
o  /دةاالمم املتح - ةاإلجتماعيو ةاالقتصادي دراة الشؤونإ ،الكساندر تريبلكوف ، مدير مكتب متويل التنميةالسيد. 

 اجللسات القصرية ىتقارير مقرر: 
 رينر ، خبري مستقلتب يالسيد/ فيل. 

  الدكتور/ مايكل أبريشتاينر، مدير الربنامج،  املعهد الدوىل لتحليل األنظمة التطبيقية–IIASA. 

 فني، خبري مستقل.االسيد/ نيكوالس كر 

 المناقشون

o وليةالسيد/ ستيفانو  براتو ، املدير العام ، مجعيةالتنميةالد. 

o   ،مم املتحدة الدائم لغرفة التجارة الدولية لدى األ املمثلالسيدة/ لويزكانرتو 

 .تفاعلية مناقشة 

 غــــداء 14:30 – 13:00
 الظهر بعد ما جلسة 16:00 – 14:30

 مبتكرة لتمويل التنمية املستدامة تاأدو 
 

 تاجتاوز التحديات الستقطاب موارد الصناديق السيادية يف استثمار

 أهداف التنمية املستدامة  

 

 رئيس الجلسة
o قطر.لدى دولة دي غروف  ، سفري بلجيكا ت سعادة السيد/ بار 

 الرئيسية الكلمة
o  دولة قطر  -/ خليفة بن جاسم الكواري ، مدير عام صندوق قطر للتنمية السيدسعادة. 

 و مدير الجلسة مقدم العرض
o ورد للمشاريع العامليةالدكتور/ راجيف شارما ، باحث مشارك، مركز ستانف. 

 المتحدثون
o  ة السيادية. روملنتدى الدولي لصناديق الثا عضاء ،مدير شؤون كبار األ ،رجوالن رنتسندغاس/باياالسيد 

o  ذات األمد الطويل. ات ، مؤسسة مبادرات اإلستثمارالتطبيقالسيد/ آدم روبينز، مسؤول 

  تفاعلية مناقشة 

 ثنائية تاءلقا/ إســتراحـــة 16:15 – 16:00
16:15 – 17:45 

  سلوى
 

 سالميتمويل اإلحالة ال ـــ املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف التنمية متويل مؤسسات دور
 رئيس الجلسة

 مم املتحدة.األ - ةاإلجتماعيو ةاالقتصادي السيد/ الكساندر تريبلكوف ، مدير مكتب متويل التنمية، إدراة الشؤون

 الرئيسية الكلمة
o نسانيةلألمني العام للشؤون اإلمحد بن حممد املرخيي، املبعوث اخلاص ألدكتور/ سعادة ا. 

 العرضتقديم 
o  اململكة املتحدة. -جامعة ديرام ،دارة والتمويل اإلسالمي ، كلية اإل ستاذ كرسي الشارقة للدراسات الشرعية أمحد، أالدكتور/حبيب 

 مدير الجلسة
o عوةومدير مكتب العالقات اخلارجية والديد/ مايكل أونيل، املدير املساعد، الس-UNDP. 

 المتحدثون
o مية اإلسالمين، كبري أخصائي الشراكة، بنك التيتشفاد أيانودزالسيد/ ني.  

o سالمي ، نورتون روز فلربايت.، رئيس التمويل اإلالسيدة / فارميدا بي 

o شريك ديلوات. يشتفوسل السيد / ماركو ، 

  تفاعلية مناقشة 

17:45 – 18:00 
  لوىس

 

 اجلــلــســة الـخـتـامـيــة
 : المتحدثون

 دولة قطر. -......................................................................................سعادة 

   مم املتحدة.ألا -جتماعيةللشؤون االقتصادية واإلالعام  األمني وكيلزهنمني ، سعادة السيد/ليو 

 


