مبادرة
التعاون بني دول النوب والتعاون الثالثي ف الدول العربية
برنامج
الندوة االفرتاضية األول رفيعة املستوى
 .املنظمة على هامش الفعالية اخلاصة عالية املستوى
للدورة اخلامسة والسبعون للجمعية العامة لألمم املتحدة

يوم الثالثاء املوافق  27أكتوبر 2020
عند الساعة  12:30بتوقيت غرينتش

برنامج الندوة
توقيت نيويورك
8.45 – 8.30

8.50 – 8.45

9.00 – 8.50

10.15 – 9.00

مدير الندوة :السيد عبد الحكيم يسوف ،كبير أخصائي التعاون الفني -البنك االسالمي للتنمية
املتحدث
النشاط
توقيت مكة املكرمة
 15.45 – 15.30الجلسة االفتتاحية
▪ سعادة الدكتور /أحمد املريخي – املستشارالخاص لألمين العام
لألمم املتحدة
▪ سعادة املهندس  /محمد جمال الساعاتي– املديرالعام للمركز
اإلقليمي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بدولة اإلمارات
العربية املتحدة (مركز التميزللشراكات االستر اتيجية وحشد
املوارد في منطقة الخليج)
▪ سعادة السيد  /مراد وهبة-مساعد مدير برنامج األمم املتحدة
اإلنمائي
 15.50 – 15.45الرؤى اإلقليمية حول
▪ سعادة /الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني – املبعوث
التعاون بين دول الجنوب
الخاص لألمين العام لجامعة الدول العربية
بالعالم العربي
 16.00 – 15.50خلفية حول مبادرة التعاون ▪ سعادة السيد  /عبد الحكيم يسوف ،كبير أخصائي التعاون الفني
بين دول الجنوب والتعاون
 البنك االسالمي للتنميةالثالثي في الدول العربية ▪ سعادة السيد /طارق ايزيرارن– نائب املديراملكلف بالسياسات
والشراكات ،مكتب األمم املتحدة للتعاون جنوب جنوب
 17.15 – 16.00عروض تقديمية حول
▪ جمهورية مصر العربية :سعادة السفير /محمد خليل
تجارب الدول العربية في
األمين العام -الوكالة املصرية للشراكة من اجل التنمية
مجال التعاون جنوب
وزارة الخارجية-القاهرة
جنوب
▪ اململكة األردنية الهاشمية :سعادة السفير /يوسف البطاينة
األمين العام -وزارة الخارجية -عمان
َ
▪ دولة الكويت :سعادة السفيرة /أمل الحمد
مساعد وزير الخارجية للشؤون االقتصادية
وزارة الخارجية-الكويت
▪ اململكة املغربية :سعادة السفير /عمر هالل املمثل الدائم للمغرب
لدى األمم املتحدة بنيويورك
▪ دولة فلسطين :سعادة السفيرة  /أمل جادو شكعه
وكيل وزارة الخارجية واملغتربين
وزارة الخارجية -رام للا
▪ دولة قطر :سعادة السيدة  /لولوة بنت راشد الخاطر
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توقيت نيويورك

توقيت مكة املكرمة

10.45 – 10.15

17.45 – 17.15

فقرة النقاش

11.00 – 10.45

18.00 –17.45

الختام والخطوات
املستقبلية

املتحدث
مساعد وزير الخارجية واملتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية
وزارة الخارجية -الدوحة
▪ جمهورية السودان :سعادة السفيرة  /الهام إبراهيم
مساعد وكيل وزارة الخارجية -الخرطوم
▪ الجمهورية التونسية :سعادة السيدة  /مفيدة الصرارفي
رئيسة الهيئة العامة للتعاون الدولي
وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار-تونس
سيتم منح الفرصة للمتابعين عبر الوسائط املختلفة لطرح
األسئلة على املتحدثين عبر مدير الندوة
▪ مدير الندوة

النشاط
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