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 توقیت بیروت 
(GMT +2)  ،2023ذار/مارس  آ  16اليوم الثالث: الخميس 

10:30–9:00 

 
 الجلسة العامة الخامسة 

 ) 9التنمیة الصناعیة المستدامة وإعادة التفكیر في سالسل اإلمداد (الھدف  
العربیة واالندماج في سالسل القیمة. وتسّلط ترّكز الجلسة على التنمیة الصناعیة المستدامة في المنطقة 

وبعدھا من حیث الحفاظ على اإلنتاج   19- الضوء على النجاحات التي حّققتھا المنطقة أثناء جائحة كوفید
الصناعي وإعادة ضبط سالسل اإلمداد مع البلدان المجاورة والعالم. وتتناول الجلسة الفرص والخیارات 

 والدروس المستفادة من العمل في ظل األزمات.في مجال االستثمار الصناعي،  
 میسر الجلسة:

 ، الجمھوریة اللبنانیة ، مدیر إدارة البحوث والدراسات، اتحاد المصارف العربیةعلي عودة 
 المتحدثون/المتحدثات:
 ، مدیر عام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الجمھوریة التونسیةندى األشعل
 الجمھوریة اللبنانیةندفكو، إالرئیس والمدیر التنفیذي، مجموعة  نعمھ افرام، 

 عمال والمھن االردني، المملكة األردنیة الھاشمیةرئیسة ملتقى سیدات األ   ریم البغدادي، 
جامعة الملك عبدهللا نائب مدیر مبادرة الذكاء االصطناعي، جامعي،   أستاذ ، غانم برنارد 

 السعودیةللعلوم والتقنیة، المملكة العربیة  
معھد البحوث المسحیة االجتماعیة مدیرة    ،في علم االجتماع   ، أستاذة جامعیة الغانم   كلثم 

 قطردولة  ، جامعة قطر ، واالقتصادیة 
 محاور: ال 

، ، المدیر اإلقلیمي، المكتب االقلیمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالتعادل درویش 
 جمھوریة مصر العربیة 

 رابط البث المباشر                                                                                                                

 إضاءات  10:30–10:45
 مصر جمھوریة  ، طوبة للدراسات والتطبیقات العمرانیة ۱۰،  مشاركومنسق مؤسس  ،  أحمد زعزع

 العربیة
قسم الشرق األوسط وشمال ،  االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتباتعضو لجنة،  ،  الشدیاق  ندا ر 

 إفریقیا
، (LaCom Magazine for YoungPreneurs)  مجلة لكم للرواد الشبابمؤسس مشارك،  ،  لور المصري

 رابط البث المباشر                                                                      فلسطین دولة 
 استراحة 10:45–11:00
الجلسة المتخصصة   11:00–12:30

 السابعة:
األمن المناخي في الدول 

العربیة: استخالص الدروس 
 وتوسیع نطاق العمل 

 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة  
 الثامنة:

قضایا   إدماجعدم إھمال أحد: 
 في التنمیة المستدامة  كبار السن 

 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

الجلسة المتخصصة  
 التاسعة:

إعادة اإلعمار على نحو مستدام: 
إطاٌر لتسریع التعافي الشامل 
 والمستدام في المنطقة العربیة

 ضغط ھنا للتفاصیل ا 
 غداء  12:30–14:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_bv7gLSgkQWuMxW4xG4Orcw
https://zoom.us/webinar/register/WN_bv7gLSgkQWuMxW4xG4Orcw
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS7_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS8_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS8_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS8_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS8_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS8_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS9_Flyer_AR.pdf
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15:30–14:00 
 

 الجلسة العامة السادسة 
 ) 11ومستدامة للمدن (الھدف  مسارات جدیدة شاملة 

 19- من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة، وتأثیر كوفید  11تقّیم الجلسة حالة تنفیذ الھدف  
واألزمات األخرى على جھود البلدان العربیة للتقدم في تحقیق ھذا الھدف. وتتناول الجلسة االلتزامات 

لول الرقمیة الذكیة التي تنفّذھا البلدیات للتقدم على مسار الدولیة، والسیاسات الحضریة الوطنیة، والح
 . أي مكان الحوكمة الحضریة الشاملة وتعزیز قدرة المدن العربیة على الصمود وعلى عدم إھمال 

 میسرة الجلسة:
 نقیب المعلوماتیة التكنولوجیة، دولة فلسطینمیسون ابراھیم،  

 المتحدثون/المتحدثات:
 أمین عمان، أمانة عمان الكبرى، المملكة األردنیة الھاشمیةیوسف الشواربة، 

 نائبة رئیس بلدیة أكادیر، المملكة المغربیةفاطمة أمزیل،  
 (افتراضیاً)  أمین عام، وزارة البیئة، المملكة األردنیة الھاشمیة محمد خشاشنھ، 

 ، جمھوریة مصر العربیة (Wabel Consulting)  المدیر التنفیذي، وابل لالستشاراتمعتز یكن،  
 :ون المحاور 

برنامج األمم المتحدة   المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، ، بالنیابة اإلقلیمیة مدیرة  ال ، رانیا ھدایة
 للمستوطنات البشریة

 التحالف الدولي للموئل  ، منسق  جوزیف شیشال،
 ستودیو أشغال عامة، الجمھوریة اللبنانیةمدیرة مشاركة، ،  قسو ق عبیر س

 رابط البث المباشر                                                                                                   
 استراحة 15:30–15:45
الجلسة المتخصصة   15:45–17:15

 العاشرة:
 معالجة الفقر الغذائي لألطفال

 في مرحلة الطفولة المبكرة 
من خالل   في المنطقة العربیة 

الغذاء والصحة  تعبئة أنظمة 
 والحمایة االجتماعیة

 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة 
 الحادیة عشرة:

تمكین االقتصاد الدائري 
للكربون: تسریع الصناعة 

المستدامة (اإلسمنت والفوالذ 
في المنطقة   والمواد الكیمیائیة) 

العربیة من خالل نشر الحلول 
 واالبتكار والتعاون

 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 متخصصة الجلسة ال
 الثانیة عشرة: 

التكیُّف الشامل مع تغیُّر المناخ 
 والتخفیف من آثاره بالنسبة

إلى المستوطنات البشریة في 
 المنطقة العربیة

 

 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 استراحة 17:15–17:30
      الجلسة الختامية 17:30–18:00

 
 ، وزیر التخطیط والتعاون الدولي، الجمھوریة الیمنیة واعـد عبدهللا باذیبالرسائل األساسیة:  

   ) 2023 (رئیس المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام 
                                                      كلمة مسجلة  –  واالجتماعي المجلس االقتصادي  رئیسة  الشیزارا ستوفا،  

 رابط البث المباشر                              األمینة التنفیذیة، اإلسكوا ابت، نائب ت منیر  لكلمة الختامیة:  ا 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_bv7gLSgkQWuMxW4xG4Orcw
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS10_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS11_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS12_Flyer_AR.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_bv7gLSgkQWuMxW4xG4Orcw



