دائرة اإلدارة العامة

أجندة

المؤتمر الدولي
"التنمية المستدامة في ظل االزمات والصراعات"
"حتى ال ننسى أحدا"
بالشراكة مع:

مكتب رئيس الوزراء /الفريق الوطين للتنمية املستدامة
برنامج االمم املتحدة االمنائي ))UNDP / PAPP
جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ((ESCWA
برنامج االمم املتحدة (املوئل) ،ملستقبل حضري افضل )(UN- HABITAT
الثالثاء واألربعاء  3402/42/32-32يف جامعة بريزيت قاعة املؤمترات ملحق معهد احلقوق ()322
اليوم األول الثالثاء /23نيسان9102/
التسجيل

0::8– 0:11

االفتتاح

2::8 – 0::8
-

8:55-8:45

د .عبد اللطيف أبو حجلة :رئيس جامعة بريزيت

 -د .حممد اشتيه :دولة رئيس الوزراء

9:10-8:55

 -أ .نور مطور :رئيسة دائرة اإلدارة العامة

2:15-9:10

 -روبرتو فالنت :املمثل اخلاص لربنامج االمم املتحدة االمنائي )(UNDP

2:34-2:05

 -ممثل جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا)(ESCWA

2:35-2:34

املتحدث الرئيسي :د .نبيل قسيس :املدير العام  /معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين -

2:25-9:25

ماس
( 08دقيقة)

استراحة قهوة

1

دائرة اإلدارة العامة
الجلسة األولى :التنمية المستدامة في فلسطين :واقع وتحديات.

الجلسة الثانية :التنمية في المناطق المهمشة من قبل االحتالل

رئيس الجلسة :د.اسطفان سالمة  /مستشار برنامج االمم

رئيس الجلسة :د .صفاء ناصر الدين/نائب رئيس جامعة القدس

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.

0:91- 00:81

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.

المتحدة االنمائي )(UNDP
11:50- 01:11

التنمية يف القدس حتت
االحتالل

أمحد رويضي /منظمة التعاون اإلسالمي
يف فلسطني

سري العمل على تنفيذ أهداف حممود عطايا  /مكتب رئيس الوزراء
التنمية املستدامة :إجنازات
وحتديات
رصد واقع مؤشرات اللتنمية
املستدامة يف فلسطني

مصطفى اخلواجا  /اجلهاز املركزي
الفلسطيين لالحصاء

التهديدات والفرص اليت
تواجه املنطقة ج.

جاد اسحاق وجان هالل  /معهد اريج

تقييم جاهزية احلكومة
الفلسطينية لتطبيق أهداف
التنمية املستدامة

عالء غريب /ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.

التحديات اليت تواجه املنطقة
ج يف التنمية املستدامة.

صالح صربي  /جامعة القدس املفتوحة
فلسطني

مدى حتقيق أهداف التنمية
املستدامة يف املنطقة العربية

كرمية القري /جلنة االمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا
(االسكوا)

إيهاب حمارمة وأمحد شويكي /املركز العريب
التنمية التكنوقراطية يف ظل
االستعمار االستيطاين :احلياد لألحباث ودراسة السياسات .الدوحة /
قطر
االستعماري والتفكك
الفلسطيين

نظرة ناقدة حول جمريات
تنفيذ اجندة التنمية املستدامة
يف فلسطني

رجا اخلالدي /معهد ماس

التحديات اليت تواجه تعزيز عبد الفتاح نصر اهلل/باحث يف جمال التنمية
التنمية املستدامة يف قطاع غزة املستدامة قطاع غزة.

نقاش

نقاش

استراحة قهوة ( 01دقائق)

استراحة قهوة ( 01دقائق)

2

دائرة اإلدارة العامة
الجلسة الثالثة :التنمية االقتصادية المستدامة في ظل األزمات،

جلسة موازية:التنمية االقتصادية المستدامة في ظل األزمات ،الشراكات

الشراكات عبر القطاعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 0

عبر القطاعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 9

رئيس الجلسة :د.سامية البطمة – عميدة كلية األعمال

رئيس الجلسة :د.عادل الزاغة /جامعة بيرزيت

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق

9:81- 0:91

واالقتصاد /جامعة بيرزيت

قاعة المؤتمرات ( (010مبنى توفيق الصادق للحقوق واالدارة العامة

9:81- 0:91

ازدهار" الزراعة الكولونيالية “
وهزمية الزراعة الفلسطينية...ما
العمل؟
أثر احلروب والنزاعات على
التنمية املستدامة يف املنطقة
العربية.

جورج كرزم /مركز العمل
التنموي ،معا

حنو افكار جديدة للنهوض باالقتصاد
الفلسطيين

مسري عبد اهلل /خبري وباحث
اقتصادي

طارق العلمي/جلنة االمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب
اسيا (االسكوا)

مستوى االستقرار يف االقتصاد وأثره
على مستوى اهلشاشة يف اجملتمع
الفلسطيين

معن سلحب /اجلهاز املركزي
لالحصاء الفلسطيين

إعادة اعمار وبناء استقرار
جمتمعات ما بعد احلرب:
املصاحل االقتصادية واألمنية أم
التنمية املستدامة؟

جهاد العيسة /جامعة بريزيت

حتقيق اهداف التنمية املستدامة
يف ظل االحتالل واالنقسام

نادر عطا  /برنامج االمم املتحدة
االمنائي

احلافظ النويين  /جامعة عبد امللك
دور السياسات العامة االقتصادية يف
السعدي ،املغرب
حتقيق التنمية املستدامة :دارسة يف جتربة
االقتصاد التضامين واالجتماعي باملغرب
خالل األزمة االقتصادية العاملية

نقاش

نقاش
استراحة غداء الساعة 2:11

3

دائرة اإلدارة العامة

اليوم الثاني :األربعاء /9:نيسان9102 /
00:8-0088

التسجيل:
الجلسة األولى :االدارة المستدامة للمصادر الطبيعية والتنمية

الجلسة الثانية :االدارة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة :الحاجة

رئيس الجلسة :د.جهاد العيسة رئيس برنامج ماجستير الحكومة

رئيس الجلسة :معالي الوزير إياد تيم  /رئيس ديوان الرقابة المالية

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.

البيئية المستدامة في ظل األزمات

الى التعاون في ظل ظروف النزاع واألزمات
واإلداري

والحكم المحلي/جامعة بيرزيت

00:88- 01:91

01:91-0::8

إدماج البيئة يف السياسات
االقتصادية واالجتماعية

زغلول مسحان /سلطة جودة البيئة

ربط التقييم واملتابعة الوطنية مع
أهداف التنمية املستدامة لتعزيز
احلكم الرشيد.

عصام دنادنة وعالء محد  /املدرسة
الوطنية الفلسطينية لإلدارة

استدامة مصادر املياه يف ظل
االحتالل

عبد الرمحن التميمي /جمموعة
اهليدرولوجيني الفلسطينيني

دور ديوان الرقابة املالية واالدارية
الفلسطيين يف عملية االصالح
احلكومي وحتقيق أهداف التنمية
املستدامة (الطاقة النظيفة والعمل
املناخي منوذجا)

أمين الزرو /جامعة بريزيت

إدارة املشاريع املسؤولة ملواجهة خوسيه رامون  /جامعة الباسك
اسبانيا
املخاطر العاملية الطارئة
عمل األخصائيني الزراعيني مبا
يتناسب مع التنمية املستدامة.

نضال شعبان وإميان كاظم/
االكادميية الزراعية صوفيا

حتقيق التوازن بني التوجهات
العاملية والتوجهات الوطنية ودورها
يف تعزيز احلكم الرشيد.

حممد أبو زايد /جامعة بريزيت

القيادة املستدامة وفاعلية األداء
املؤسسي يف حتقيق التنمية
املستدامة.

جنوى الطبالوي/جامعة الزقازيق مصر

دور السياسات العامة الرشيدة
يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة

حممد علي محود /جامعة كركوك
نقاش

نقاش

4

دائرة اإلدارة العامة
استراحة قهوة ( 01دقائق)

استراحة قهوة ( 01دقائق)

الجلسة الثالثة :التنمية االجتماعية المستدامة :اهمية التناسق

جلسة موازية :الشراكة والتعاون من أجل التنمية المستدامة

رئيس الجلسة :السيد داود الديك  /وكيل وزارة التنمية االجتماعية

رئيس الجلسة:د.إسماعيل عريقات/جامعة بيرزيت

0:21-00:88

0:21- 00:88

والتكامل االجتماعي.

قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.

أوجه الالمساواة يف النظام
التعليمي الفلسطيين يف ضوء
اهلدف الرابع من أهداف
التنمية املستدامة.

سجى الطرمان /جامعة بريزيت

قاعة المؤتمرات ( (010مبنى توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة

متويل التنمية املستدامة يف
الدول اليت تتعرض لصراعات
وحروب.

أليسندرا فيزر /رئيس التعاون يف االحتاد
األورويب.

التعاون التنموي يف ظروف
األزمات آثار تنفيذ احلوكمة
على ضوء الصراع يف اليمن.

اروى حسن  /مؤسسة التعاون الدويل
االملانية GIZ

حىت ال نستثين أحدا :الوضع
الصحي يف فلسطني ما بني
جهود التنمية والتحديات

عال العكر /وزارة الصحة

الشراكات واحلوكمة والتنمية
املستدامة.

نظام تيسري الزرو /جامعة عبد امللك
السعدي  -طنجة

املساواة بني اجلنسني والتنمية
املستدامة"تنمية ال تستثين أحدا

أمني عاصي  /وزارة شؤون املرأة

دور الوكالة الفلسطينية للتعاون عماد الزهريي /مدير عام الوكالة
الفلسطينية للتعاون الدويل بيكا
"بيكا"يف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة يف سياق
تعاون جنوب-جنوب.

التنمية االجتماعية املستدامة:
امهية التناسق والتكامل
االجتماعي "األونروا بني التنمية
املستدامة ومستقبل ألالجئني
الفلسطينيني"

عبد القادر العزة  /جامعة حممد
اخلامس  /الرباط.

حتقيق أهداف التنمية املستدامة فداء الكايد  /ديوان املوظفني العام
من خالل توفري فرص عمل
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
فلسطني.

مشروع انشاء مؤسسة ضمان
االئتمان يف فلسطني

لينا السويطي /سلطة النقد الفلسطينية

الشراكات احمللية وأثرها على
حتقيق التنمية املستدامة يف
البلدة القدمية -اخلليل.

عماد محدان /مدير عام جلنة إعمار
اخلليل.

االنضمام لقاعة المؤتمرات الستكمال اعمال الجلسة الرابعة

نقاش
5

دائرة اإلدارة العامة
استراحة قهوة (01دقائق)
الجلسة الرابعة :التنمية المستدامة على المستوى المحلي
رئيس الجلسة :دكتور توفيق البديري رئيس صندوق تطوير وإقراض البلديات
قاعة المؤتمرات ( )9:2مبنى ملحق معهد الحقوق.
9::8-0:21

االستفادة الفضلى من أهداف التنمية املستدامة على
املستوى احمللي.

جرهارد/احتاد البلديات اهلولندية

حنو استدامة وامان املدن الفلسطينية – حتقيق هدف
00

عهود عناية  /مديرة التخطيط العمراين وزارة احلكم احمللي

6

دائرة اإلدارة العامة
توطني أهداف التنمية املستدامة على املستوى احمللي.

امحد االطرش  /برنامج األمم املتحدة ملستقبل حضري أفضل
نقاش

الجلسة الختامية :توصيات تديرها األستاذة ميادة البدوي /جامعة بيرزيت
2:21 – 9::8
صورة جماعية
استراحة الغذاء الساعة 2:21
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