
 

 تنظيم األعمال المؤقت 

 2022آذار/مارس  15اليوم األول: الثالثاء  

 ( GMT+2توقيت بيروت )

  التسجيل والدخول إلى بيت األمم المتحدة  09.00-10.00

 الجلسة االفتتاحية  10.00-11.30

 الكلمات االفتتاحية: . 1 .1

، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  السيدة روال دشتي •
 )اإلسكوا(  

 ، األمين العام، جامعة الدول العربيةالسيد أحمد أبو الغيط •

المنتدى العربي للتنمية )رئيس  المملكة األردنية الهاشمية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد ناصر الشريدة •
 ( 2022المستدامة لعام 

 ، نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة ج. محمد •

 عرض تمهيدي )فيديو( . 2 .2

 الجزء الحكومي الدولي . 3 .3

 ممثلو الدول األعضاء 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة )فيديو(  رئيسالسيد عبدهللا شاهد،  كلمة . 4 .4

 Main Hall  القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

 . الضغط هنالمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 

 استراحة  11.30-11.45

11.45-13.45   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجلسة العامة 

 من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد  4استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات على   4المحرز في تحقيق الهدف تعرض هذه الجلسة التقدم 
 مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.

 في تقييم وقياس علم النفس التربوي، الجامعة األميركية في بيروت  ةأستاذ السيدة كرمة الحسن،  :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 المملكة األردنية الهاشمية المدير التنفيذي، أنا أتعلم، ، السيد صدام سيالة

 مايكروسوفت مديرة التحول الرقمي والمهارات ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، السيدة أليكسا جويس، 

 ، جمهورية مصر العربية مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية  مديرة ،  نوال شلبي السيدة 

https://zoom.us/webinar/register/WN_8IRAhyWGRJ66ctbVI1Ejww
https://youtu.be/KMsfpB17kek


 

2 

 
 
 

 

 تابع  –  الجلسة العامة

 من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد  4استعراض الهدف 
 

 المتحدثون 

 مديرة إدارة الدعم المجتمعي، مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، المملكة العربية السعودية السيدة هناء عمر،  

 مناقشة 

 

 من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين  5استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات على   5تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
 مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.  

   جمهورية مصر العربية  ،بي بي سي، مذيعة ومقدمة برامج أولى  السيدة رشا قنديل،   :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 جمهورية مصر العربية   المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(، الرئيس التنفيذي والمدير،  السيد ماجد عثمان،

   الجودة والتحول االستراتيجي، الشرق األوسط وأفريقيا، نوكيا رئيسة برامج  السيدة نيكول أريان مركزي،

 أستاذ جامعي، معهد الحسن الثاني للزراعة، المملكة المغربية  الناجي، السيد محمد 

 مدير عام وحدة التخطيط والسياسات، وزارة الحكم المحلي، دولة فلسطين  السيدة عهود عناية،

 مناقشة 

 

 MZ  القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

 . الضغط هنالمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 

 غداء 13.45-14.45

 الجلسة المتخصصة األولى:  14.45-16.15  

م  ظ  المتحدة إلصالح الن  عقد األمم 
  للمنطقة ذلك معنى ما  –اإليكولوجية 

 العربية؟

 CR-I القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  مشاركةلل
 .هنا

 الجلسة المتخصصة الثانية: 

مرصد اإلنفاق االجتماعي: نحو  
جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية  

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 MZ  القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 الجلسة المتخصصة الثالثة: 

االجتماعية والعنف القائم   األعراف
 على نوع الجنس 

 

 CR-II القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 استراحة  16.15-16.30

https://zoom.us/webinar/register/WN_o_lQ5ZEXQrCkfsyGu8h5oA
https://youtu.be/qFLmtXVrzoY
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMqcemrrDkjHdGvWh9O8TSMa_BfgP-BCC4c
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMqcemrrDkjHdGvWh9O8TSMa_BfgP-BCC4c
https://zoom.us/webinar/register/WN_LfOnvSgiQVW34GjKHws3ng
https://zoom.us/webinar/register/WN_LfOnvSgiQVW34GjKHws3ng
https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_sst3qkQGQQ-wI1e7UdSRbg
https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_sst3qkQGQQ-wI1e7UdSRbg
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   الحوار الرفيع المستوى 16.30-18.00

عادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية  نحو المزيد من االتساق إلوزارتا التخطيط والمالية في حوار: 
 المستدامة 

، تتعرض وزارتا التخطيط والمالية  19-في إطار الجهود التي تبذلها الحكومات العربية للتعافي من أزمات كوفيد 
لضغوط من أجل إعطاء األولوية للموارد وتوسيع نطاق الخدمات وتغطية الحماية االجتماعية. وهذا يستلزم زيادة  

تضطلع بها الوزارتان في إطار نَهجٍ يشمل الحكومة بأكملها. وتهدف   االتساق وتحديد تسلسل التدخالت والعمليات التي
أهداف التنمية المستدامة،   تحقيق االلتزام بتعزيز التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية طوال فترة  زيادة هذه الجلسة إلى 

 وتسليط الضوء على الن ه ج واآلليات الالزمة لتحقيق هذه الغاية. 

، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني  السيد محمود محيي الدينمدير الجلسة: 
   2030بتمويل خطة عام 

 ورئيسة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة محمد،ضيف خاص: 

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك اإلسالمي   سليمان الجاسر،ضيف خاص: السيد محمد  
 للتنمية 

 المتحدثون: 

 المملكة األردنية الهاشمية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد ناصر الشريدة

 التونسية ، الجمهورية (GI4Tالمعهد العالمي لالنتقال ) رئيس ، السيد حكيم بن حمودة 

 العراق جمهورية  المالية،   نائب وزير السيدة طيف سامي، 

 ، وزير المالية، الجمهورية اللبنانيةيوسف الخليل السيد 

 جمهورية مصر العربية ، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، السيدة هالة السعيد

 نيةاليمالجمهورية وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد واعد باذيب،  

 مناقشة 

 Main Hall  القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

 . الضغط هنالمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 

 تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر حدث خاص حول  18.00-19.30

الوضع العام ألهداف  تهدف المناقشة اإلقليمية إلى عرض نتائج تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، بما في ذلك 
  (، والتدفقات المالية العامة، وإدارة الديون، والتجارة وتوطينINFFالتنمية المستدامة، واإلطار المالي الوطني المتكامل ) 

. ومن المؤمل أن يحفّز هذا الحدث الخاص الدول العربية وغير العربية على إعداد مثل هذا التقرير  التنمية المستدامة
 النموذجي. 

 تغيير في غرفة االجتماعات والروابط من الجلسة السابقة.  أي ال يوجد 

 

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_y9JKetGuRlKclZyDb87pQw
https://youtu.be/gC1YFbZANCQ
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 2022آذار/مارس  16اليوم الثاني: األربعاء 

 ( GMT+2توقيت بيروت )

مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة   10.00-11.30
 المتعددين لتحقيق التعافي األخضر 

التعافي األخضر أحد العناصر الرئيسية الثالثة   ي عَد  
لتحقيق تعاٍف متيٍن بعد الجائحة. تبحث هذه الجلسة  

فرص التعافي األخضر في المنطقة العربية،  في  
وتحلل تدابير التعافي المعتمدة ومدى مراعاتها للبعد  

البيئي، وتتناول توجهات المانحين بشأن تمويل  
 التعافي األخضر. 

أستاذ   ، السيد جمال الصغير :مدير الجلسة
الدولية، جامعة   في المعهد لدراسة التنميةالممارسات  

 ماكجيل

 المتحدثون: 

، وحدة  قائد أولويات االستثمار  الشريف،ى السيدة شد
الوزراء، المملكة   ة سارئ ل التابعة الحكومي اإلنجاز 

 األردنية الهاشمية 

األعلى  المجلس  العام، األمين السيد خالد مهدي، 
 دولة الكويت  للتخطيط والتنمية،

رئيس برنامج التنمية المستدامة  السيد سليم روحانا، 
 للمشرق، البنك الدولي 

التحول في  باحث، زميل  السيدة نورا منصوري،
مجال الطاقة والطاقة الكهربائية، مركز الملك عبدهللا  
للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك(، المملكة  

 العربية السعودية 

منسق البحر المتوسط،  خمليشي، الالسيدة هاجر 
 كربون

المبعوث الخاص ألهداف التنمية  السيد رامي أحمد، 
 المستدامة، البنك اإلسالمي للتنمية 

المستشار التنفيذي للشركة   السيد أحمد علي عتيقة،
 العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( 

 مناقشة 

 CR-II القاعة:

 .  الضغط هنايرجى ، Zoomللمشاركة عبر منصة 

لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى  
 .الضغط هنا

مناقشة مواضيعية بشأن التعافي في البلدان العربية  
   األقل نموا  

هذه الجلسة الجهود التي تبذلها البلدان العربية األقل  م تقّي  
، وتحلل بدائَل واعدة  19-نمواً للتعافي من جائحة كوفيد

وتحدد   الجلسة  للتغيير على المدى الطويل. وتناقش 
اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها مختلف أصحاب  

تعاٍف يتّسم بالمنعة في البلدان  من أجل تحقيق المصلحة 
 قل نمواً. العربية األ

وزير البيئة،    السيد ناصر ياسين، :مدير الجلسة
 يةلبنان الجمهورية ال

 المتحدثون: 

وزيرة التجارة والتموين، السيدة أمل صالح سعيد، 
 جمهورية السودان 

  ،والتعاون الدولي  ر التخطيط ي وز  ،واعد باذيبالسيد  
   الجمهورية اليمنية

د لسياسات  المساعالمدير العام  ، الدديالسيد عبد الرحمن 
وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات   التنمية،
   ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوالبلد االنتاجية

مدير دائرة التخطيط، وزارة  السيد موسى محمد عثمان، 
 التخطيط، الصومال 

منسق الحد من مخاطر  السيد خضر شيخ محمد، 
اإلنسانية وإدارة الكوارث،  ث، وزارة الشؤون الكوار

 الصومال 

مدير اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال  السيدة ندى الدوسري،  

االستراتيجي، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المملكة  

 العربية السعودية 

، الصندوق  أول   مستشار اقتصادي ا،  ي السيد عبدهللا الشيخ سيد 

 ي العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع 

المدير اإلقليمي للدول العربية، الصندوق  السيد عبدهللا المصيبيح،  

 الكويتي، دولة الكويت 

رئيس الشراكات االستراتيجية، صندوق    السيدة روضة النعيمي، 

 قطر للتنمية 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Dn8H6uq-QGCp-ajvzQGCWg
https://youtu.be/lHsPB4idLaA
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مناقشة مواضيعية بشأن التعافي في البلدان العربية  
 تابع  -  األقل نموا  

 المحاورون: 

 مدير مركز العمل اإلنساني، ألمانيا السيد رالف سودهوف، 

أخصائية في حاالت الطوارئ اإلقليمية وما بعد  السيدة نينا ستورمان،  

األزمات لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، المكتب اإلقليمي للشرق  

 المنظمة الدولية للهجرة   - األوسط وشمال إفريقيا  

الممثل والمدير القطري لبرنامج األغذية  السيد سامر عبد الجابر،  

 لسطين ، دولة ف العالمي 

 قائدة البرنامج، مركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك السيدة ليا زامور،  

مستشار في الترابط بين اإلنسانية والتنمية وبناء  السيد ديل طومسون،  

 السالم 

 مناقشة 

 Main Hall  القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

الضغط  لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 
 .هنا

 استراحة  11.30-11.45

 الجلسة العامة    11.45-13.45

 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة تحت الماء  14استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات   14تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
 التعافي الشامل للجميع. على مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق 

 CID Consultingوزيرة بيئة سابقة )جمهورية مصر العربية(، ومؤسسة  السيدة ليلى إسكندر،  :الجلسة  ةمدير 

 المتحدثون: 

 المملكة المغربية، الوطنية لتنمية تربية األحياء البحريةمديرة الوكالة  ، جدة معروفامالسيدة 

 ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية2000موريتانيا  التنفيذية، المنظمة األهليةالمديرة ، السيدة ندوة النش

 الجامعة األميركية في بيروت ، العلوم المائيةأستاذ في ، السيد عماد سعود

 مناقشة 

 

 من أهداف التنمية المستدامة: الحياة في البر   15استعراض الهدف 

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخيارات   15تعرض هذه الجلسة التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
 على مستوى السياسات للمضي قدماً في بناء المنعة وتحقيق التعافي الشامل للجميع.  

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_DC11AZ8xQ1ij8dantOYz0Q
https://youtu.be/kH0ndH4DT8w
https://youtu.be/kH0ndH4DT8w
https://youtu.be/kH0ndH4DT8w
https://youtu.be/kH0ndH4DT8w
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 تابع   - الجلسة العامة

 المستدامة: الحياة في البر  من أهداف التنمية  15استعراض الهدف 
 

وزارة البيئة، جمهورية مصر    ،مستشار وزيرة البيئة والتنوع البيولوجي ، مصطفى فودة السيد  :مدير الجلسة
 العربية

 المتحدثون: 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ، رة مكافحة التصحر والسد االخضرمدي ، السيدة صليحة فرطاس

 الكويت دولة ، مراقب المناخ، إدارة األرصاد الجوية، اإلدارة العامة للطيران المدني، دشتيال السيد حسن

 الجمهورية اللبنانية، عام محمية أرز الشوفمدير ، السيد نزار هاني

للتعاون  ، الوكالة السويدية رئيسة التعاون اإلنمائي اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،السيدة ماريا سيلين
 اإلنمائي الدولي )سيدا( 

 مناقشة 

 CR-I القاعة:

 .الضغط هنايرجى ، Zoomللمشاركة عبر منصة 

 . الضغط هنايرجى لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، 

 غداء 13.45-14.45

 الجلسة المتخصصة الرابعة:  14.45-16.15  

التحديات والفرص أمام الشباب  
التعلّم إلى  مرحلة الذين ينتقلون من 

 العمل الالئق في المنطقة العربية  

 

 ( الثالث الطابق ) 300A القاعة:

ً  للمشاركة الضغط  يرجى  افتراضيا
 .هنا

 الجلسة المتخصصة الخامسة: 

  لألجهزة العليا للرقابةكيف يمكن 
دعم   المالية والمحاسبة العربية

  19-من جائحة كوفيدالتعافي 
المستدامة  وتحقيق أهداف التنمية 
 في المنطقة العربية؟ 

 CR-II القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 الجلسة المتخصصة السادسة: 

المخاطر المناخية العابرة للحدود  
: الن ه ج  العربية منطقة الفي 

 والحلول 

 

 السادس( الطابق ) 600A القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 استراحة  16.15-16.30

مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة   16.30-18.00
ل الرقمي من أجلفي المتعددين    تحقيق قيادة التحو 

 التعافي المستدام 

تسارعت جهود الرقمنة على مستوى الحكومات  
ومشاريع األعمال في المنطقة العربية بحكم  

الضرورة التي حتّمتها تدابير التباعد االجتماعي.  
وتتيح هذه الجلسة منبراً لتبادل تجارب مختلف  

أصحاب المصلحة في تحويل الفضاء الرقمي، وتحدد  
ا  الخيارات على مستوى السياسات لالستفادة من هذ

 مستدام.ال ي تعافالالتحّول من أجل تحقيق 

الوطنية الطوعية:  طاولة مستديرة بشأن االستعراضات 
واستعراضها على المستوى   2030متابعة خطة عام 

 دون الوطني والتصد ي لعدم المساواة 

إجراء   في  الحديثة  التجارب  الجلسة  هذه  تعرض 
من  وغيرها  الطوعية  المحلية  االستعراضات 

في المنطقة    2030االستعراضات دون الوطنية لخطة عام  
يمكن   كيف  وتحلل  الشاملين  العربية.  واإلبالغ  للمتابعة 

والمنهجيين على المستوى دون الوطني أن يدعما التخطيط  
الوطني الفعال، وأن يسهما في عدم إهمال أحد والتصّدي  

 لعدم المساواة. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_cu4PU42vRvq3V0wd3gTfFw
https://youtu.be/UHHHrPMsqsc
https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_MLSvh6yDTQKlGl3YPzlyVw
https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_MLSvh6yDTQKlGl3YPzlyVw
https://zoom.us/webinar/register/WN_bm70azhnTK-hXMyAznSqZg
https://zoom.us/webinar/register/WN_bm70azhnTK-hXMyAznSqZg
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q-xy1QLlTOeWqUgPVEPl2A
https://zoom.us/webinar/register/WN_Q-xy1QLlTOeWqUgPVEPl2A
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مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب المصلحة  
ل الرقمي من أجل تحقيق   المتعددين في قيادة التحو 

 تابع  –  التعافي المستدام

، نائبة الرئيس  السيدة نرمين السعدني  :الجلسة  ةمدير 
،  جمعية اإلنترنتفي الشرق األوسط، اإلقليمية 

 جمهورية مصر العربية 

 المتحدثون: 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا  السيد إسحق سدر،  
 المعلومات، دولة فلسطين

منطقة الشرق األوسط   رئيس، السيد جواد عباسي
رابطة مشغلي الهواتف النقالة  ، وشمال افريقيا

(GSMA) 

،   Nudge Lebanonؤسسم، فادي مكيالسيد 
 الجمهورية اللبنانية

  ةدعم رياد  ةدار إ ةمديرة رشا طنطاوي، السيد
  عمالاأل ةريادوبداع التكنولوجي مركز اإل، عمالاأل
(TIEC/ITIDA ،)  جمهورية مصر العربية 

العربية  المنظمة المدير العام،  محمد بن عمر، السيد 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، الجمهورية  

 التونسية

 مناقشة 

 Main Hall  القاعة:

 .  الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى  
 .الضغط هنا

طاولة مستديرة بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية:  
واستعراضها على المستوى   2030متابعة خطة عام 

 تابع  –  عدم المساواةدون الوطني والتصد ي ل

  ،، الرئيس المشاركالسيد قاسم الصد يق :مدير الجلسة
 EvalSDGs شبكة

 المتحدثون: 

أمانة   ،المرصد الحضري مدير، أكرم خريساتالسيد 
 المملكة األردنية الهاشمية ،عمان الكبرى

مديرة وحدة التنمية المستدامة، وزارة  ، منى فايد السيدة 
 ة االقتصادية، جمهورية مصر العربي التخطيط والتنمية 

دائرة التنمية اإلقليمية   عام ، مدير محمد السيد السيد
 ، وزارة التخطيط، جمهورية العراق والمحلية

مديرة التخطيط، محافظة ذي   ،يقين كريم جمعة ة السيد
   جمهورية العراق قار، 

مسؤول عن لجنة اإلدماج   يحيى إبراهيم، السيد
، قسم  والحكومات المحليةالمتحدة  ، المدن االجتماعي

 الشرق األوسط وغرب آسيا

 دولة فلسطين خبير إحصاء، ،االسيد مصطفى خواج 

 المحاورون: 

لألمم  الممثلة الخاصة لألمين العام  معال مجيد،    ة السيدة نجا 

 المعنية بالعنف ضد األطفال المتحدة  

المستدامة، وزارة  رئيس لجنة التنمية  لحسن،  أبو ا طاهر  ال السيد  

 التخطيط، دولة ليبيا 

 مناقشة 

 CR-I القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

الضغط  لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 
 .هنا

 استراحة  18.00-18.15

 جائزة المحتوى العربي الرقمي  18.15-19.15

القمة العالمية.  للتنمية المستدامة هي جائزة مشتركة بين اإلسكوا وجوائز  جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي
تهدف الجائزة إلى اإلضاءة على أفضل الممارسات في المحتوى العربي الرقمي من المنطقة العربية. كما تهدف إلى  

إظهار فوائد التكنولوجيات الرقمية لدفع التنمية المستدامة وتعزيز تطوير محتوى عربي عالي الجودة من أجل  
مداخالت من أعضاء لجنة التحكيم واإلعالن عن الفائزين بالجائزة لعام  أهداف التنمية المستدامة. ستتضمن الجلسة 

2021 . 

مناقشة مواضيعية بشأن جهود أصحاب  "بعنوان  ال يوجد أي تغيير في غرفة االجتماعات والروابط من الجلسة السابقة 
 . "المصلحة المتعددين في قيادة التحّول الرقمي من أجل تحقيق التعافي المستدام

https://zoom.us/webinar/register/WN_z19WwH_mTLWGFBa-peaMzg
https://youtu.be/YSxMyouMkgE
https://zoom.us/webinar/register/WN_cKhcdKzdTLSsKo4LJaGKZA
https://youtu.be/mK-xwD976eI
https://youtu.be/mK-xwD976eI
https://youtu.be/mK-xwD976eI
https://youtu.be/mK-xwD976eI
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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 

 MZ  القاعة:

 .الضغط هنايرجى ، Zoomللمشاركة عبر منصة 

لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى  
 .الضغط هنا

مناقشة مواضيعية بشأن الدمج االجتماعي من خالل  
 التعافي 

م  ظ  مكامن الضعف التي كانت تشوب ن  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 ظ  م الحماية االجتماعية من أجل بناء ن  ظ  والمستدامة لن  
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 

 Main Hall  القاعة:

   .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

الضغط  لمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 
 .هنا

https://zoom.us/webinar/register/WN_oE10MdiJTQCuvl_BHjQxoQ
https://youtu.be/upKv2APKkn4
https://zoom.us/webinar/register/WN_TTfXbb5HR2O_BbgWpvafLA
https://youtu.be/XIWTPqnXAsg
https://youtu.be/XIWTPqnXAsg
https://youtu.be/XIWTPqnXAsg
https://youtu.be/XIWTPqnXAsg
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 استراحة  11.30-11.45

 الجلسة المتخصصة السابعة:    11.45-13.15

وتغي ر   19-المنعة إزاء كوفيدبناء 
المناخ في المناطق الحضرية من  

 خالل حلول مبتكرة 

 

 

 ( الثالث الطابق ) 300A القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 الجلسة المتخصصة الثامنة: 

النهوض بجهود القضاء على الجوع  
ل  في المنطقة العربية: التحديات وس ب  

 ً  المضي قدما

 

 

 CR-I القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 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

 CR-II القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 غداء 13.15-14.15

 الجلسة المتخصصة العاشرة:  14.15-15.45

التحّول التكنولوجي في قطاع النقل:  
التحديات والفرص أمام المنطقة  

 العربية

 MZ  القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 الجلسة المتخصصة الحادية عشرة:

دمج الطبيعة في استثمارات القطاع  
الخاص: الطاقة المتجددة المراعية  

منطقة  الللطبيعة والسياحة البيئية في 
 العربية

 CR-II القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

الجلسة المتخصصة الثانية  
 عشرة: 

دور اإلعالم واإلعالن في تعزيز  
التمكين االقتصادي للمرأة في  

 الدول العربية 

 CR-I القاعة:

الضغط  يرجى افتراضياً  للمشاركة
 .هنا

 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 ت راعى 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،

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_OLCNmhYVRVemfSnZBq7A4g
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_OLCNmhYVRVemfSnZBq7A4g
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAodOCrqjsqHdEf8RGGnDneHY2WW0DNBXQI
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAodOCrqjsqHdEf8RGGnDneHY2WW0DNBXQI
https://zoom.us/webinar/register/WN_q0SGt_qgSdiK3OGPROm3qQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_q0SGt_qgSdiK3OGPROm3qQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_V5cQ6cOiSlWp8upzEULuHg
https://zoom.us/webinar/register/WN_V5cQ6cOiSlWp8upzEULuHg
https://birdlife.zoom.us/webinar/register/WN_kdHdKewKTp6_v3zvm_EYvg
https://birdlife.zoom.us/webinar/register/WN_kdHdKewKTp6_v3zvm_EYvg
https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_b6L-G5voToWFIxhrEsM-pg
https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_b6L-G5voToWFIxhrEsM-pg
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 تابع   - الجلسة العامة

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

 

 المتحدثون: 

 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 

 مناقشة 
 

 Main Hall  القاعة:

 .الضغط هنا، يرجى Zoomللمشاركة عبر منصة 

 . الضغط هنالمتابعة البث المباشر على موقع يوتيوب، يرجى 

   الختامية الجلسة  17.30-18.00

 االجتماعات والروابط من الجلسة السابقة. ال يوجد أي تغيير في غرفة 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_mXd3AOgsTOCYeENo6gdGrg
https://youtu.be/-d0CkdA2Ywc

