
 
    

 

 

 

 

 

٩الجلسة المتخصصة   

ي الشامل  إطار لإعادة اإلعمار المستدام: 
ت��ــــع التعا�ف

ي المنطقة الع���ة 
 والمستدام �ف

وت   ١٢:٣٠إ�   ١١:٠٠، الساعة ٢٠٢٣آذار/مارس   ١٦،  الخم�س   بتوق�ت ب�ي
 

 
 

 

     
    
    

 

ي حضوري و ستعقد هذە الجلسة الخاصة �شكل 
ا�ف  .ل هنا�التسجالرجاء ، زووم من خالل . للمشاركةاف�ت

ي 
ف المتواجدين �ف ي قاع  ب�ت األمم المتحدة�مكن للمشاركني

 . )B1(الطابق  2االجتماعات رقم  ةحضور الجلسة �ف
 

 والهدف من الجلسة أساس�ة معلومات 

ي وموئل األمم المتحدة، بالتعاون مع  
قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ

ي مرحلة ما  لتوج�ه البلدان الع���ة   س�اساتأول�فر وا�مان، بوضع إطار 
�ف

ف أن   عن ال�اع أو األزمات  بعد  ي حني
عمل�ة إعادة بناء البن�ة التحت�ة. �ف

ي وتولد بال شك   المدن �ي المبدأ التنظ��ي السائد للتعا�ش الب�ش
ا   مجموعة متنوعة من أوجه التآزر والفوائد، إال أنها �مكن أن تصبح أ�ض�

 إذا تم تدم�ي البن�ة  
ً
ي حالة ال�اع أو األزمات، خاصة

مواقع ضعف �ف
ن الوصول إ� الخدمات األساس�ة. تعتمد  التحت�ة وترك السكان دو 

عمل�ة إعادة اإلعمار المستدامة ع� تقي�م قوي وشامل االحت�اجات،  
مما �ضمن أال يؤدي ال�اع ع� الموارد الشح�حة إ� تفاقم التوترات  

عدم االستقرار. وهو يتطلب تدخالت  إطالة أمد المتصاعدة و�ؤدي إ� 
ي  تجمع �ستهدف 

ف العمل اإل�سائف والتنم�ة والسالم منذ البدا�ة، مما  بني
ي النها�ة إ� الحد  

ي إ� إعادة اإلعمار و�ف
�ضمن االنتقال السلس من التعا�ف

 .من المخاطر

وتناقش تجارب   اتستعرض هذە الجلسة الفن�ة عنا� إطار الس�اس 
إعادة اإلعمار من جميع أنحاء المنطقة الع���ة. الهدف هو خلق حوار  

ي المد
ف ع�  خالت اوتل�ت ف العاملني اء المعنيني كاء والخ�ب والتعل�قات من ال�ش

ي س�اقات ما بعد ال�اع
 .إعادة اإلعمار المستدام �ف

 األسئلة المطروحة 

  تحق�قهما الذي �شكل إعادة اإلعمار المستدام وهل من الممكن   •
 وقت األزمات؟ 

االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة إلعادة اإلعمار   األبعاد ما �ي   •
ي أوضاع ما بعد ال�اع؟ 

�ة �ف ي األما�ن الح�ف
 المستدام �ف

ي المنطقة   •
هل هناك أمثلة ع� إعادة اإلعمار المستدام �ف

 الع���ة؟ 

 م��ة الجلسة 
، مسؤول برامج، برنامج األمم  نجوى ال  • ف شني

�ة ، المكتب  المتحدة للمستوطنات الب�ش
 اإلقل��ي للدول الع���ة 

 ات / المتحدثون 
برنامج األمم   الممثل اإلقل��ي باإلنابة ،ران�ة هد�ة •

�ة، المكتب اإلقل��ي   المتحدة للمستوطنات الب�ش
 للدول الع���ة

ا�ات والتواصل،   مستشار  ،فوم�كو فوكوكا  • ال�ش
نامجال الع���ة، المكتب اإلقل��ي للدول  ي  �ب

  اإلنمائئ
 ألمم المتحدة  ل

مستشار س�اسات النمو الشامل،  ر�ناتا رو��ان، •
امج نامج، المكتب دعم الس�اسات وال�ب ي   �ب

اإلنمائئ
 ألمم المتحدة ل

شبكة تحالف  ، رئ�س مشارك ،أحمد ر�اضاألستاذ  •
ي  القطاع الخاص للحد من 

مخاطر ال�وارث �ف
 اإلمارات الع���ة المتحدة 

مدير عام دائرة العمل والتدر�ب   ،رائد جبار األستاذ  •
ي   ، العراقوزارة العمل والشؤون االجتماع�ة، المهيف

مدير قسم الهشاشة  ،عبد هللاعبدي األستاذ  •
، الممل�ة  البنك االسال�ي للتنم�ة، والصمود 
 السعود�ة

ف العامنائب  ،نع�م حسان المهندس  • وزارة  ، االمني
 األردن�ة النقل 

مدير دائرة التنم�ة اإلقل�م�ة   األستاذ محمد س�د، •
 العراق التخط�ط، والمحل�ة، وزارة 

ي  •
رئ�س مجلس بلد�ة   ،المهندس جمال عيتايف

وت  ب�ي
ارو  • ف   وقائد قل��ي  إمستشار س�اسات  ،غونزالو ب�ي

المكتب  ، هداف التنم�ة المستدامةأف��ق تكامل 
نامج األ  اإلقل��ي  مم المتحدة  للدول الع���ة ل�ب
ئ  ا  إل

https://zoom.us/webinar/register/WN_tqWdexQZSgGD2VlNOL3XuA

