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 2022آذار/مارس  17اليوم الثالث: الخميس 

 ) GMT+2توقيت بيروت (

مناقشة مواضيعية بشأن سالسل اإلمداد اإلقليمية   10.00-11.30
الموجهة نحو الصحة للمساعدة على التعافي وتعزيز  

 االستعداد لمواجهة الصدمات في المستقبل 

زادت الجائحة الضغط على نظام الرعاية الصحية، بما  
الطبي.  في   والطاقم  الطبية  واإلمدادات  المعدات  ذلك 

وتحلل هذه الجلسة ما سّببته الجائحة من ردود فعل في  
الثغرات   وتكشف  الصحة،  مجال  في  اإلمداد  سلسلة 
ومجاالت التحسين. ويتخللها تبادٌل ألفضل الممارسات  
والتجارب من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة،  

 االستعداد.  والدروس المستفادة بشأن تحسين

عضو مجلس   األستاذ سامر المدهون، :مدير الجلسة
  United Nations Global Compact Jordanإدارة 

  مدير شركة محاكاة، المملكة األردنية الهاشمية و

 المتحدثون: 

، المشرف العام على اإلدارة  جميل أبو العينين السيد
العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي، وزارة  

  السعودية  ، المملكة العربيةالصحة

  ،فاكسيراشركة   الرئيسة التنفيذية، السيدة هبة والي،
 جمهورية مصر العربية 

مدير مكتب الشؤون التنفيذية، دائرة  السيد عمر نجم،
    الصحة، اإلمارات العربية المتحدة

  مدير معهد الصحة العالمية  السيد شادي صالح،
الجامعة األمريكية  ، نظم صحيةال وأستاذ جامعي في 

  في بيروت 

المدير العام، غرفة صناعة   السيد نائل الحسامي، 
 الهاشمية األردنية عمان، المملكة 

 مناقشة 

مناقشة مواضيعية بشأن الدمج االجتماعي من خالل  
 التعافي 

م  ظُ مكامن الضعف التي كانت تشوب نُ أضاءت الجائحة على  
حفّزت على تعبئة و الحماية االجتماعية في المنطقة العربية،  

توسيع شبكات األمان االجتماعي  ل  على نحو جديد  لمواردا
استجابةً لألزمة. وتتناول هذه الجلسة آليات التمويل المبتكرة  

شمل  ٍم ت ظُ م الحماية االجتماعية من أجل بناء نُ ظُ والمستدامة لنُ 
الجميع وتتصّدى للصدمات وتتيح تغطيةً مدى الحياة ومنعةً  
تبادٌل   أيضاً  الجلسة  ويتخلّل  المستقبل.  في  األزمات  إزاء 

 . ذات الصلة في المنطقةلتجارب اإلصالح 

،  مشاركةأستاذة  ،هانيا شلقامي ةالجلسة: السيد  ةمدير 
 الجامعة األميركية بالقاهرة االجتماعية،مركز البحوث 

 المتحدثون: 

، وزيرة التضامن االجتماعي،  السيدة نيفين القباج
 جمهورية مصر العربية 

االجتماعية،   شؤونمستشار الوزير لل، حسين الشيخالسيد 
 اإلمارات العربية المتحدة دولة رة تنمية المجتمع، اوز

التنمية  ، األمين العام لوزارة السيد برق الضمور
المدير العام لصندوق المعونة  القائم بأعمال االجتماعية، و

   ية الهاشميةاألردن المملكة ، باإلنابة الوطنية 

مدير التخطيط والموارد  عبد الوهاب بالمدني، السيد 
المالية، وزارة الصحة والحماية االجتماعية، المملكة  

 المغربية   

، مديرة صندوق الرعاية االجتماعية، صيادال السيدة نجالء 
  الجمهورية  ستشارية للحماية االجتماعية،الوعضو اللجنة ا

 ية اليمن 

 محاور: 

ومدير معهد  أستاذ علم االجتماع كلثم الغانم، السيدة 
  جامعة قطر ،  البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

 مناقشة 

 استراحة  11.30-11.45



 

9 

 الجلسة المتخصصة السابعة:    11.45-13.15

وتغيُّر   19-المنعة إزاء كوفيدبناء 
المناخ في المناطق الحضرية من  

 خالل حلول مبتكرة 

 الجلسة المتخصصة الثامنة: 

النهوض بجهود القضاء على الجوع  
ل  في المنطقة العربية: التحديات وُسبُ 

 ً  المضي قدما

 الجلسة المتخصصة التاسعة: 

معالجة األساليب والموارد الحديثة  
في جمع البيانات لتعزيز جودة  

البيانات من أجل ضمان التعافي  
الشامل للجميع وتحقيق أهداف  

المستدامة في المنطقة  التنمية 
 العربية

 غداء 13.15-14.15

 الجلسة المتخصصة العاشرة:  14.15-15.45

التحّول التكنولوجي في قطاع النقل:  
التحديات والفرص أمام المنطقة  

 العربية

 الجلسة المتخصصة الحادية عشرة:

دمج الطبيعة في استثمارات القطاع  
الخاص: الطاقة المتجددة المراعية  

منطقة  الللطبيعة والسياحة البيئية في 
 العربية

الجلسة المتخصصة الثانية  
 عشرة: 

دور اإلعالم واإلعالن في تعزيز  
التمكين االقتصادي للمرأة في  

 الدول العربية 

 استراحة  15.45-16.00

   الجلسة العامة 16.00-17.30

 حوار خاص مع الشباب في المنطقة العربية بشأن تقرير األمين العام لألمم المتحدة "خطتنا المشتركة" 

الجلسة مفهوم التضامن مع الشباب وما معنى أن تُراعى مصالح األجيال المقبلة من منظور الشباب في  تتناول هذه 
تعالج المواضيع التي أبرزها تقرير األمين العام، بما في ذلك ضمان تمثيل الشباب في صنع القرار،  هي المنطقة. و

يم الجيد وفرص العمل المستدامة للشباب،  واعتماد استراتيجيات بعيدة النظر في صنع السياسات، وتوفير التعل
 وضمان اإلشراف البيئي.  

 تنمية الشباب في مجال  التنمية الدولية ومستشارة    خبيرة استشارية في   السيدة مروة الخيرو،  :الجلسة  ةمدير 

 ، دويتشه فيله صحفي السيد جعفر عبد الكريم،  ضيف خاص: 

 المتحدثون: 

 GirlUp  ، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،  إقليمية زميلة  ،  ية ح رواب أسماء  السيدة 

 ، المملكة األردنية الهاشمية رئيس إدارة موارد المياه السطحية، وزارة المياه والري السيد أحمد بالي، 

 ، الجمهورية اللبنانيةWonderEd  لشركة   ة والرئيس التنفيذي   ة المؤسس  السيدة آالء شبارو،

 مدير التنفيذي األصغر، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المملكة المغربية ال ، جيةالسيد إسماعيل فار  

، مؤسسة صناع الحياة، االجتماعي / منسقة اإلعالم والعالقات العامة وسائل التواصل  في  أخصائية   السيدة روان الجاك، 
 السودان جمهورية 

   المملكة العربية السعودية مديرة تطوير المشاريع، أكوا باور، السيدة سارة الحارثي،

 ية تونس الجمهورية ال طالبة طب، جامعة المنستير،  ،  الدقدوق  ةالسيدة آي

 فلسطين دولة  محامية،  طيبي،  ال السيدة تمارا  

  (فيديو)   المعني بالشبابلألمم المتحدة  مبعوث األمين العام   ، جاياثما ويكراماناياكيكلمة السيدة 
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 مناقشة 

 الختامية الجلسة  17.30-18.00

 


