
تحت رعاية صاحب السمو السيد 

مروان بن تركي آل سعيد     الموقر
محافظ ظفار



املنتدى الخليجي للتنمية املستدامة

»مسار تنموي خليجي واحد«

أجندة أعمال اليوم األول
البرنامجالتوقيت

السالم السلطاني – االفتتاح09:00

09:05
بيان االفتتا ح

المكرم حاتم بن حمد الطائي
 األمين العا م

09:20
الكلمة الرئيسية

الدكتور يوسف عبدالغفار 
 رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية )مملكة البحرين(

09:35
ورقة العمل الرئيسية 

المهندس محمد بن أحمد الغريبي
 مدير الشؤون الخارجية واإلتصاالت شركة تنمية نفط ُعمان

09:50
كلمة ضيف المنتدى

الدكتور سعيد حسن علي
 الخبير االقتصادي بمؤسسة وطني اإلمارا ت

تكريم المتحدثين الرئيسيين والشركاء الداعمين10:10

استراحة10:30

المحور األول: الرؤى المستقبلية خليجيا ومتطلبات توحيد الجهود

11:00

ورقة عمل : »منظور جديد لتأصيل دور األهداف األممية للتنمية في إستدامة اإلقتصادات الوطنية لدول 
الخليج العربية«

د. فيصل المطيري
 المشرف على مرصد المسؤولية اإلجتماعية  )المملكة العربية السعودية(

11:15
ورقة عمل : »التنمية المستدامة وفق رؤية ُعمان 2040..اآلفاق والتطلعات «

* د. حامد البلوشي 
 المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية

11:30
ورقة عمل : »قطر - 2030 .. والنماء الخليجي المستدام «

أ.د على آل إبراهيم 
نائب رئيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية )دولة قطر(

ا المحور الثاني: آليات تطوير ُمؤشرات التنمية خليجيًّ

11:45
ورقة عمل : »يد بيد نحو مسؤولية مجتمعية «

الشيخ خالد المسن 
الخبير االقتصادي ومستشار التنمية المستدامة عضو فخري في الجمعية الخليجية لإلعاقة



12:00

ورقة عمل : »عوامل التقارب االساسية  بين الدول األعضاء جامعة الدول  العربية والدول المتقدمة 
لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030«

البروفيسورة زهرا اله داد
 أستاذ الموارد الطبيعيةوالهندسية البيئية، قسم البيئة ..جامعة آزاد اإلسالمية،طهران -إيران

12:15
ورقة عمل : »دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة«

د. عبد الرب سالم اليافعي 
 مؤسس جمعية بهجة العمانية لأليتام خطيب بجامع السلطان قابوس بصاللة بديوان البالط السلطاني

12:30
عرض تجربة قصة نجاح : »مركز العرفان للخدمات المجتمعية ومساهمة في المسؤولية المجتمعية«

سلوى بنت ربيع اليافعية 
 الرئيس التنفيذي لمركز العرفان للخدمات المجمعية 

12:45

ا « الجلسة النقاشية: »آليات تطوير ُمؤشرات التنمية خليجيًّ
* د. حامد البلوشي 

 المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية
* د. سامي العدواني 

 خبير التنمية المستدامة بدولة الكويت
* أ.د على آل إبراهيم 

 نائب رئيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية )قطر(
* الشيخ خالد المسن 

خبير اقتصادي ومستشار التنمية المستدامة عضو فخري في الجمعية الخليجية لإلعاقة
* محمود الصقري 

 مدير المسؤولية االجتماعية شركة كيمجي رامداس - إشراقة

يدير الجلسة - سالم بخيت محاد كشو ب

بيان المنتد ى1:45

الغداء

أجندة أعمال اليوم الثاني
البرنامجالتوقيت

9:00

ورشة عمل: »آليات قياس مؤشرات األداء التنموي وتقدم المجتمعا ت «
أ.د علي آل إبراهيم

نائب رئيس الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية -  دولة قطر

10:30

ورشة عمل : »اإلبتكار وصناعة الفرص من أجل تنمية مستدامة«
د. حامد بن عبدهللا البلوشي  

 المدير العام لشبكة الباحثين العرب في المسؤولية اإلجتماعية

12:00
ورشة عمل - الشراكات الخليجية ومنهجية توحيد المسار التنموي

د. سامي العدواني
خبير في التنمية المستدامة -  دولة الكويت

الغداء



للمزيد من التفاصيل :

الراعي الذهبي

الراعي الرئيسي

الراعي الفضي


