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     E/ESCWA/RFSD/2023/L.1 

 

 عمال األ جدول  
 توقیت بیروت 

(GMT +2) 
2023آذار/مارس   14اليوم األول: الثالثاء،   

 الجلسة االفتتاحية   9:30–11:00
 الفقرة الفنیة  .1
 عرض تمھیدي (فیدیو) .2
 الكلمات االفتتاحیة: .3

 واألمینة التنفیذیة لإلسكوا، وكیلة األمین العام لألمم المتحدة  روال دشتي
 ، األمین العام لجامعة الدول العربیةأحمد أبو الغیط 

 ، وزیر التخطیط والتعاون الدولي، الجمھوریة الیمنیة واعـد عبدهللا باذیب 
 )2023(رئیس المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

 ، نائبة األمین العام لألمم المتحدة أمینة ج. محمد
 :إضاءات .4

  مصر جمھوریة  ، (Entreprenelle)  انتربرنیل ،  المجلس التنفیذي  ة ورئیس   ة المؤسس ،  یمنأ  ارانی 
 العربیة
 لیبیادولة  ، (LYBOTICS)  لیبوتكس ، المؤسس والمدیر،  زید   محمد 

 یةلبنانال الجمھوریة ، (Beesline Apitherapy)  بیزلین  ، االستدامة  ة مدیر  ،عیتاني  ماریان 
 رابط البث المباشر                                                                                                 

 استراحة 11:00–11:30
 الحوار الرفيع المستوى  11:30–13:00

 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص 
لیس من السھل رصد مساھمة القطاع الخاص المتنّوع في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة 

ساھمة، ویطرح العربیة. یتناول ھذا الحوار الرفیع المستوى مواضیَع تتجاوز التحدیات التي تعوق ھذه الم 
القیمة  ضمان  یمكن  كیف  الخاص؟  القطاع  مشاركة  لتعزیز  المتاحة  الفرص  ھي  ما  التالیة:  األسئلة 
التمویل  یساعد  المنطقة؟ كیف  المستدامة في  التنمیة  أھداف  الخاص في  القطاع  لمساھمات  االجتماعیة 

 الخاص على تسریع التقدم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؟ 
 ة:الجلس  ضیفة 

 ، نائبة األمین العام لألمم المتحدة أمینة ج. محمد
 الجلسة: میسرة 

وأھداف التنمیة   2030تنسیق العمل على خطة عام    مجموعة  مدیرة  میساء یوسف،  
 ، اإلسكواالمستدامة 

 المتحدثات:/ المتحدثون 
المكاوي بالقاھرة، ،  نھى  األمریكیة  الجامعة  العامة،  والسیاسة  العالمیة  الشؤون  كلیة  عمید 

 رابط البث المباشر                                                               جمھوریة مصر العربیة 

https://afsd-2023.unescwa.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_J3O5hCk_Smiw6LSiXNiS1Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_J3O5hCk_Smiw6LSiXNiS1Q
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 تابع  –  الحوار الرفيع المستوى
 

، جمھوریة مصر العربیة (Sekem)  سیكم رئیس المجلس التنفیذي، ،  بو العیش أحلمي  
 (افتراضًیا)

 الكویتدولة ، المجلس األعلى للتخطیط والتنمیةاألمین العام، خالد مھدي، 
 (Third World Network)  شبكة العالم الثالث، باحث أول ومستشار قانوني،  كندة محمدیة

 عمانسلطنة  ، (RMA Advisory)  ة رما االستشاری   ،المدن الذكیة   ة مستشار،  ةلیلى الحضرمی 
 مملكة األردنیة الھاشمیة، ال الملتقى األردني لإلبداع الشبابي مدیرة برنامج،  ،  الھروط آیة 

                                                                                      
 غداء  13:00–14:30
 الجلسة العامة األولى 14:30–16:00

 االبتكار في مجال البیانات من أجل عدم إھمال أحد
والتقني للتغّلب على الحواجز تعرض الجلسة قصص النجاح والحلول المبتكرة على الصعیدین المؤسسي  

 19-ذلك الحواجز الناجمة عن جائحة كوفید  في  أمام جمع البیانات الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة، بما 
معاً  یعملون  الذین  المصلحة  أصحاب  مختلف  أدوار  على  الضوء  الجلسة  وتسّلط  األخرى.  واألزمات 

المستدامة من أجل دعم ع  التنمیة  أھداف  القائمة على األدلة في لتحسین رصد  ملیات وضع السیاسات 
 .المنطقة العربیة 

 :میسر الجلسة 
حصائیة، الجھاز المركزي دارة العامة للسجالت والمراقبة اإل اإل ،  مدیر عام بو خالد،  أخالد  

 فلسطیندولة  ،  الفلسطیني لإلحصاء 
 المتحدثات:/ المتحدثون 

لمدیرة المركزیة لإلحصائیات الدیمغرافیة واالجتماعیة، المعھد الوطني درة الظریف، ا 
 الجمھوریة التونسیةلإلحصاء، 

دولة  عالم أول، رئیس قسم حوسبة األزمات في معھد قطر لبحوث الحوسبة،  محمد عمران،  
 (افتراضیاً)  قطر 

، صاالتمدیر التخطیط واستراتیجیات التسویق، شركة سوداتل لالتحسام الدین فاروق،  
 السودانجمھوریة 

والتقنیات المتقدمة، وزارة النقل   االصطناعي رئیس البرنامج الوطني للذكاء حسن اللواتي،  
 عمانسلطنة ،  وتقنیة المعلومات  واالتصاالت 

 :ة المحاور 
األمین العام المساعد لتنسیق السیاسات والشؤون المشتركة  ماریا فرانشیسكا سباتولیسانو، 

 في األمم المتحدة بین الوكاالت، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة  
 رابط البث المباشر                                                                                    

 استراحة 16:00–16:15
 الجلسة المتخصصة األولى: 16:15–17:45

 تحقیق األمن الغذائي من
خالل تحویل النُُّظم الغذائیة: 

 األولویات واإلجراءات
 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة الثانیة:
 ً انتقال في أجندة   المضي قُدما

إلى مرحلة التعّلم من  الشباب  
 العمل في المنطقة العربیة

 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 الجلسة المتخصصة الثالثة:
 آثار العنف بین األجیال:

التقاطع بین العنف ضد المرأة 
 والعنف ضد األطفال في

 المنطقة العربیة
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 
 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_J3O5hCk_Smiw6LSiXNiS1Q
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS1_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS1_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS1_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS1_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS1_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS2_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS2_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS2_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS2_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS2_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS3_Flyer_AR.pdf
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 توقیت بیروت 
(GMT +2)  ،2023آذار/مارس   15اليوم الثاني: األربعاء 

10:30 –9:00 
 
 

 الجلسة العامة الثانية
 التنمیة المستدامة والتعافي من األزماتفي تمویل التخطیط وال

وتواجھ تداعیات الحرب في أوكرانیا   19- فیما تسّرع الحكومات العربیة وتیرة التعافي من جائحة كوفید
والموارد  العمل وأزمة المناخ، تتعّرض وزارتا التخطیط والمالیة لضغوٍط كبیرة من أجل تحدید أولویات 

الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. في ھذا السیاق، تھدف ھذه الجلسة العامة الرفیعة المستوى 
تعزیز الحیز المالي لتحقیق أھداف مع التركیز على  التمویل  خطیط و الت  مساري   إلى زیادة االلتزام بتعزیز 

 .التنمیة المستدامة والحد من عدم المساواة 
 

 الجلسة: میسرة 
 الجمھوریة اللبنانیة ، وزیرة سابقة لالقتصاد، وزیرة سابقة للداخلیة والبلدیاتریا الحسن،  

 :ة الرئیسی   الكلمة
 (Open Society Foundations)  زأوبن سوسایتي فاوندیشن   رئیس،،  براون-مارك مالوك 

 المتحدثات:/ المتحدثون 
 عمانسلطنة   ، وزیر االقتصاد، سعید بن محمد الصقري

 )افتراضیاً (  جمھوریة مصر العربیة التخطیط والتنمیة االقتصادیة،  وكیل وزارة ،  أحمد كمالي
ورئیس لجنة التنمیة المدیر العام لمعھد التخطیط في وزارة التخطیط  ، طاھر أبو الحسن

 لیبیادولة   ، المستدامة 
 ، المدیرة العامة، صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة ھبة أحمد

 )افتراضیاً (   2030، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمویل أجندة  محمود محي الدین 
 رابط البث المباشر                                                                                                

 إضاءات  10:30–10:45
 جمھوریة مصر العربیة، الجامعة األمریكیة بالقاھرة،  التكافؤ المؤسسي مكتب  مدیر  ،  ریم المغربي

 المملكة األردنیة الھاشمیة العمل المناخي، أجیال السالم،    - ، مسؤول برامج أول  ةالشوح  حال 
 السودانجمھوریة  ، أستاذ مشارك، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، ر فاروق عبد الرحیم الحاج ذ حا 

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

 الرابعة:
الشراء المستدام، أكثر من مجّرد 

كلمة طنانة: كیف یمثل دافعاً 
 للتنمیة المستدامة؟ 

 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

الجلسة المتخصصة  
 الخامسة: 

  تسریع  في  المتجّددة   الطاقة  دور 
 الھّشة   البلدان   في  التعافي  وتیرة 

 باألزمات والمتأثرة 
 
 ضغط ھنا للتفاصیلا 

الجلسة المتخصصة  
 السادسة:

  في  الصحة  مجال   في   االستعداد 
 التدقیق   نتائج: العربیة   المنطقة
  التنمیة أھداف  من   د -3  بالمقصد

 المقترحة   إلجراءاتوا   المستدامة 
 ضغط ھنا للتفاصیل ا 

 غداء  12:30–13:30
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw
https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS4_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS5_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
https://afsd-2023.unescwa.org/sdgs/pdf/special-sessions/AFSD-2023_SS6_Flyer_AR.pdf
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 الجلسة العامة الثالثة 13:30–15:00
 من أھداف التنمیة المستدامة  6الھدف تسریع العمل على تحقیق األمن المائي و

من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة، وتنظر في   6تقّیم الجلسة التقدم المحرز في تنفیذ الھدف  
تأثیر األزمات األخیرة، وتقدم حلوالً مبتكرة في مجال السیاسات والتمویل لتسریع توفیر المیاه النظیفة 
برسائل  والخروج  اإلقلیمیة  األولویات  لتقییم  فرصةً  الجلسة  وتتیح  للجمیع.  الصحي  الصرف  وخدمات 

، باعتبارھا المحطة األخیرة على المسار اإلقلیمي قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للمیاه لعام إقلیمیة موّحدة 
  واستعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء.   2023

 الجلسة: میسر 
اللبنانیة،  كبیر خبراء  ،  علي كرنیب الجامعة  الھندسة،  المیاه وأستاذ في  الجمھوریة في شؤون 

 اللبنانیة
 المتحدثات:/ المتحدثون 

، جامعة الدول سكان والموارد المائیة والحد من الكوارث دارة اإلإ  ة مدیر،  شھیرة وھبي 
 العربیة

  الجمھوریة الیمنیة وزیر التخطیط والتعاون الدولي،  وكیل  ،  اوريح حمد ال م 
 ، أمین عام، وزارة الموارد المائیة والري، المملكة األردنیة الھاشمیة جھاد المحامید

  وزارة الموارد المائیة، الجمھوریة العربیة السوریة ، مستشار الوزیر،  محمد أسامة األخرس 
 (افتراضیاً)
 افتراضًیا)(  العربي، مملكة البحرین، أستاذ إدارة الموارد المائیة، جامعة الخلیج ولید زباري

المؤسس المشارك و،  " ومن الماء حیاة " مؤسسة  ، المؤسس ورئیس مجلس إدارة  مھند ابو الروس
 ، جمھوریة مصر العربیة(WaterWill)  ووتر ویل   والرئیس التنفیذي،

 :لمحاورون ا 
التعاون اإلنمائي اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الوكالة    ة ، رئیس ماریا سیلین 

 ) Sida( السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي  
                   رابط البث المباشر                       ، سفیر، سفارة مملكة ھولندا في لبنان ھانز بیتر فان دیر وود

 استراحة 15:00–15:15
 جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي  15:15–16:15

أجل  من  العربي  الرقمي  للمحتوى  اإلسكوا  جائزة 
بین اإلسكوا  المستدامة ھي جائزة مشتركة  التنمیة 
وجوائز القمة العالمیة. سیتم اإلعالن عن الفائزین 

للفترة   الجائزة  فئتین:   2023- 2022بھذه  في 
 المؤسسات ورواد األعمال الشباب.

 
 

 رابط البث المباشر                                         
 المتحدثون/المتحدثات:

عضو اللجنة التوجیھیة ،  منار الحشاش
ي لجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العرب 

جوائز القمة عضو المجلس الدولي، و 
 العالمیة، الكویت

، أستاذ مشارك في ریادة آالن ضو 
األعمال، الجامعة األمریكیة في بیروت، 

 لبنان
 توزیع الجائزة

بشأن  رفیعة المستوى طاولة مستدیرة 
 االستعراضات الوطنیة الطوعیة

استعراضات  تقدم  التي  للبلدان  منبراً  الجلسة  توفر 
عام   في  طوعیة  أبرز   2023وطنیة  لمشاركة 

والدروس  المحلیة  والحلول  والتحدیات  النجاحات 
المستدامة.  التنمیة  أھداف  تحقیق  مجال  في  الھامة 
االستعراضات  دور  على  الضوء  الجلسة  وتسلّط 

لتنمیة الوطنیة الطوعیة كأداٍة لتسریع تنفیذ أھداف ا 
 المستدامة وتعبئة الشراكات.

 رابط البث المباشر                                         
 میسر الجلسة:

، مدیر عام مكتب رئیس محمود عطایا
 الوزراء، دولة فلسطین

 المتحدثون/المتحدثات:
، األمین العام للمجلس األعلى خالد مھدي

 الكویتدولة  ، للتخطیط والتنمیة

https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw
https://zoom.us/webinar/register/WN_fPXl7Iv6SCqXaxKIE3m1bg
https://zoom.us/webinar/register/WN_eNvRN6B3QheA_lynnU2hxw
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بشأن رفیعة المستوى  طاولة مستدیرة  
 تابع  -   الطوعیة االستعراضات الوطنیة 

 
، رئیس ھیئة  فادي سلطي الخلیل

الجمھوریة  ، التخطیط والتعاون الدولي
 )افتراضیًا(العربیة السوریة  

ول برامج ؤ ، مس یوسف علي ماضي 
، االقتصاد الكلي، الھیئة العامة للتخطیط

 جزر القمر
الوكیل المساعد للتنافسیة ،  فیصل حّماد 

والمؤشرات االقتصادیة، وزارة المالیة 
واالقتصاد الوطني، مملكة البحرین 

 (افتراضیاً)
رئیسة قسم البیانات یارا السندي،  

 ، والبحوث، وزارة االقتصاد والتخطیط 
 )افتراضًیا (  المملكة العربیة السعودیة 

 
 المحاورة:

، األمین سباتولیسانوماریا فرانشیسكا  
العام المساعد لتنسیق السیاسات  

والشؤون المشتركة بین الوكاالت، إدارة 
في    الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة 

 األمم المتحدة 
 استراحة 16:15–16:30
18:00–16:30 

 
 الجلسة العامة الرابعة

 )7التحّول العادل والشامل في مجال الطاقة (الھدف 
من أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة،   7تعرض الجلسة التقدم المحرز في تحقیق الھدف  

وتتناول الحلول المبتكرة في مجال السیاسات لتسریع توفیر الطاقة النظیفة بأسعار معقولة للجمیع. وتتیح 
الطاقة في المنطقة   الجلسة فرصةً لتبادل اآلراء بشأن التحدیات والفرص التي ینطوي علیھا قطاع 

تحقیق ُسبُل  و  ، حلول في مجال السیاسات لتسھیل التحّول العادل والشامل في مجال الطاقة الالعربیة، و
 من أھداف التنمیة المستدامة وسط األزمات.  7الھدف  

 
 میسرة الجلسة:

 الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة ، مدیرة مركز المعرفة والسیاسات والتمویل، ربیعة فروخي 
 المتحدثون/المتحدثات:

 (AEON Strategy) أیون استراتیجي  ، شریك ومؤسس مشاركبنت تركي آل سعود،  ة نور 
 (افتراضیًا)

 أستاذ الممارسة، معھد دراسة التنمیة الدولیة، جامعة ماكجیل، جمال صغیر
 ، الجمھوریة اللبنانیة (ASACO)اساكو للتجارة والمقاوالت مدیر عام،  ،  بو سعیدأرمزي  

، جامعة وادي  وعمید، كلیة البیئة والموارد الطبیعیة   بروفیسورمصطفى سلیمان عبد الھادي، 
 ، دولة لیبیاالشاطئ

 رابط البث المباشر                                                                                        
 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xit6ubhMRdeWtguVkz1uVw
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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

