الربنامج املؤقت االحتفال العاملي باليوم املدن العاملي 2021
 31- 30-29ا كتوبر - 2021االقرص  ,مرص

Saturdayالسبت  30ا كتوبر 2021
فندق جويل فيل– االقرص
الوقت

قبل يوم املدن العاملي 2021

Register to join via Zoom

االحتفال الوطين باليوم العاملي للمدن
الجلسة

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_S8pbc0WlRxmbJJ7_lQ1azA

املتحدثني

الجلسات الصباحية
010:15 – 10:00

الجلسة االفتتاحية
1.كلمة املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرش ية ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة ،السيدة ميمونة مهد رش يف
2.كلمة وز ير التنمية املحلية بجمهور ية مرص العربية ،السيد اللواء محمود شعراوي

11:15 - 10:15

الجلسة األوىل :برنامج التنمية املحلية يف صعيد مرص
(تنظمه وزارة التنمية املحلية والبنك الدويل)

12:15 - 11:15

الجلسة الثانية :الربنامج الوطين لتنمية القرى
املرص ية (حياة كر يمة)

14:00 - 12:30

الجلسة الثالثة  :حوار الشباب حول املدن الصحية
والقدرة على التكيف مع تغري املناخ

15:00 - 14:00

غداء

17:00 - 15:00

برنامج الرتشيح على ضفة النهر يف األقرص (ينظمه
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرش ية)
(متاح فقط للحارض ين بشخصهم)

19:30 - 19:00

عرض تقديمي عن تار يخ مدينة األقرص

مدير الجلسة :مدير الجلسة :نائب مدير برنامج التنمية املحلية بصعيد مرص ،السيد الدكتور
خالد عبد الحليم
املتحدثني:
 .1مساعد وز ير التنمية املحلية ،السيد الدكتور هشام الهلباوي

ً
الحقا)
 .2محافظ قنا بمرص ،السيد اللواء أرشف الداودي ( ُيؤكد
ً
ُ
 .3محافظ سوهاج بمرص ،السيد اللواء طارق دمحم الفقي (يؤكد الحقا)
 .4خبري أول التنمية الحرض ية بالبنك الدويل ،السيد الدكتور دمحم ندا

مدير الجلسة :مساعد وز يرالتنمية املحلية ،السيد الدكتور هشام الهلباوي

املتحدثني:

 .1مدير اإلدارة املركز ية ملبادرة حياة كر يمة بوزارة التنمية املحلية ،السيد الدكتور والء جاد
الكر يم

 .2املنسق املقيم لألمم املتحدة بمرص ،السيدة إلينا بانوفا

 .3محافظ البحرية بمرص ،السيد اللواء هشام عبد الغين آمنة

 .4محافظ أسوان بمرص ،السيد اللواء أرشف عطية

 .5محافظ الغربية بمرص ،السيد الدكتور طارق رحمي
مدير الجلسة :ممثل االتحاد الدويل لطالب الطب يف مرص ،السيد محمود فخري
املتحدثني:
1 .محافظ بين سويف بمرص ،السيد الدكتور هاين غنيم

2 .نائب محافظ البحرية بمرص ،السيدة الدكتورة نهال بلبع

3 .كبري مستشاري مدير عام منظمة الصحة العاملية للنوع االجتماعي والشباب ،السيدة
دياه ساميرنسيح

4 .رئيس تطوير املحتوى واألعمال يف مؤسسة جر ينس ( ،)Greenishالسيد مروان
رسمي

5 .منسق العمليات يف فوديكس ( ،)Foodixالسيد أحمد عالم
وزارة التنمية املحلية

جلسة بعد الظهر

20:30 - 19:30

1

ز يارة ميدانية

عرض تقديمي من األستاذ الدكتور زاهي حواس ،وز ير اآلثار املرصي السابق
عشاء بدعوة من وزارة السياحة واآلثار

Sundayاألحد  31ا كتوبر 2021
الجلسة الصباحية

2

حفل افتتاح رفيع املستوى لالحتفال
العاملي بيوم باليوم العاملي للمدن 2021

Register to join via Zoom

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_jYXkzsnqTva9wPi4vwNYcw

Follow the livefeed on
UN-Habitat YouTube

https://youtu.be/43NqGivvGVM

09:45 – 08:00

الوصول والتسجيل

10:15 – 09:45

عرض ثقايف

10:20 – 10:15

االفتتاح واملقدمة من قبَل مقدم الجلسة ،رئيس قناة النيل الدولية ووكيل وزارة اإلعالم ،السيدة الدكتورة تغريد حسني
ِ

10:25 – 10:20

كلمة ترحيب ،وكيل اول وزارة التنمية املحلية السيد اللواء حمزة درويش

10:30 – 10:25

كلمة مصورة للممثلة الخاصة لألمني العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)UNDRRالسيدة مامي
مزيوتوري

10:35 – 10:30

بيان نيابة عن األمني العام لجامعة الدول العربية ،حرضة السيد الدكتور أحمد أبو الغيط ،من قبَل مدير املياه واإلسكان والحد من مخاطر الكوارث
ِ
بجامعة الدول العربية ،الدكتور جمال جاب هللا (شخصياً)

10:40 – 10:35

بيان مصور لرئيس مدينة ايكاترينربج باالتحاد الرويس ،ومضيف االحتفال العاملي باليوم العاملي للمدن لعام  ،2019حرضة السيد أليكيس أورلوف

10:45 – 10:40

بيان مصور لنائبة رئيس منظمة الحكومات املحلية من أجل االستدامة ( ،)ICLEIالسيدة أتييش مارلينا

10:50 – 10:45

كلمة مصورة لرئيس بعثة االتحاد األورويب بمرص ،السيد السفري كريستيان بريجر

11:00 – 10:50

اتصال مبارش مع احتفاالت اليوم العاملي للمدن بإكسبو  0202يف ديب ()0202 EXPO

11:05 – 11:00

بيان مصور للمبعوث الخاص لألمم املتحدة للسالمة على الطرق ،السيد جون تودت

11:15 – 11:05

بيان مصور لوزير اإلسكان والتنمية الحرضية والريفية ( ،)MOHURDجمهورية الصني الشعبية ،السيد وانغ مينغوي

11:25 – 11:15

بيان مصور لسكرتري الحزب يف شنغهاي للحزب السيايس الصيين ،السيد يل تشيانغ

11:30 – 11:25

بيان مصور ملحافظ شنغهاي ،السيد قونغ تشنغ ،إطالق مؤرش شنغهاي املعدل ودليل شنغهاي لعام  1202بفيديو توضيحي

11:35 – 11:30

كلمة ملؤسسة  SURللدراسات االجتماعية والتعليم يف شيلي ،السيدة أولغا سيغوفيا (عرب اإلنرتنت)

11:40 – 11:35

بيان مصور لسفرية النوايا الحسنة لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للدول العربية ،صاحبة السمو املليك األمرية ملياء بنت ماجد آل سعود

11:45 – 11:40

كلمة رئيسة املجموعة االستشارية الشبابية التابعة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ ،السيدة نرسين الصيم (عرب اإلنرتنت)

11:50 – 11:45

كلمة ترحيب ،محافظ األقرص ،السيد مصطفى دمحم ألهم

11:55 – 11:50
12:00 – 11:55

بيان نيابة عن األمني العام لألمم املتحدة ،السيد أنطونيو غوترييس ،من قبَل املنسق املقيم لألمم املتحدة بمرص  ،السيدة إيلينا بانوفا (شخصياً)
ِ

كلمة رئيس مؤسسة املجموعة االستشارية ألصحاب املصلحة التابع لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،األستاذ الدكتور رساج سايت (شخصياً)

12:05 – 12:00

كلمة رئيس منظمة املدن املتحدة والحكومات املحلية ،وعمدة الحسيمة باملغرب ،السيد الدكتور دمحم بودرا (عرب اإلنرتنت)

12:10 – 12:05

كلمة مصورة للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،الدكتور تيدروس أدهانوم غيربيسوس

12:20 – 12:10

بيان من رئيس جمعية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ونائب الوزير للشؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان باملكسيك ،حرضة السيدة
مارثا ديلجادو (شخصياً)

12:30 – 12:20

كلمة املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة ،السيدة ميمونة مهد رشيف (شخصياً)

12:35 – 12:30

كلمة وزير التنمية املحلية بجمهورية مرص العربية ،السيد اللواء محمود شعراوي (شخصياً)

12:45 – 12:35

بيان صادر عن رئيس وزراء جمهورية مرص العربية ،السيد الدكتور مصطفى مدبويل (شخصياً)

12:50 – 12:45
13:00 – 12:50

اختتام حفل االفتتاح الرسمي (وتقديم برنامج بعد الظهر وحفل الختام) ،من قبَل مقدم الجلسة ،السيدة الدكتورة تغريد حسني
ِ

صورة جماعية

13:10 – 13:00

افتتاح املعرض الرسمي لليوم العاملي للمدن 2021

14:00 – 13:00

غداء

15:00 – 14:30

مؤتمر صحفي

جلسة بعد الظهر  -املوائد املستديرة اليوم العاملي للمدن 2021
(التفاصيل يف جدول أعمال موازي)

جلسة بعد الظهر

15:45 - 14:00

املائدة املستديرة  :1التكيف مع املناخ ألكرث الناس تأثرا
مدير الجلسة :السيد رافائيل توتس ،مدير قسم الحلول العاملية ،برنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرش ية
كلمات افتتاحية :السيدة الدكتورة رانيا املشاط ،وز يرة التعاون الدويل ،مرص
(شخص ًيا)
املتحدثني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الدكتور ديفيد دودمان ،مدير املستوطنات البرشية يف املعهد الدويل
للبيئة والتنمية ( ،)IIEDاململكة املتحدة (شخصيًا)
السيدة شيال باتيل ،مؤسسة  ،SDIومديرة مؤسسة ،SPARC
الهند (عرب اإلنرتنت)
الدكتورة مونيكا كوفر ،مركز التجارة الدولية ،جامعة توينيت
(شخصيًا)
السيد بيرت أنيانغ نيونغو ،محافظ مقاطعة كيسومو ،كينيا
(شخصيًا)
السيد أندرو شيمفوندا ،املدير العام للمجموعة  /الرئيس
التنفيذي( Shelter Afrique ،شخصيًا)
السيدة بيجال براهمبهات ،مديرة صندوق  Mahilaلإلسكان
(عرب اإلنرتنت)
السيد أليساندرو رينولدي ،رئيس الوحدة ،مركز البحوث املشرتكة
 -املفوضية األوروبية (عرب اإلنرتنت)

كلمات ختامية :حرضة السيدة مارثا دلجادو ،رئيس جمعية برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرش ية ونائب الوز ير للشؤون املتعددة األطراف
وحقوق اإلنسان ،املكسيك (شخصيًا)

مدير الجلسة :السيد سيباستيان النج ،منسق تغري املناخ
والبيئة ،قسم التخطيط واملالية واالقتصاد ،برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرش ية
كلمات افتتاحية :السيد الدكتور عبد الخالق ابراهيم ،مساعد
وز ير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية للشئون الفنية ،مرص
(شخص ًيا)
نتائج مؤتمر :I4C
1.األستاذ الدكتور  ،Xuemei Baiالجامعة الوطنية األسرتالية
(عرب اإلنرتنت)
2.السيد سيث شولزت ،الرئيس التنفيذيThe Resilience ،
( Shiftعرب اإلنرتنت)
3.الدكتور ماوريسيو روداس ،العمدة السابق ملدينة كيتو،
إكوادور (عرب اإلنرتنت)
4.األستاذ الدكتور إندي جوهر ،جامعة شيفيلد ،اململكة
املتحدة (عرب اإلنرتنت)
نقاش على املستوى اإلقليمي:
5.السيد الدكتور خالد مهدي ،األمني العام ،األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،الكويت (عرب
اإلنرتنت)
6.األستاذ الدكتور أحمد راشد ،قسم الهندسة املعمارية،
الجامعة الربيطانية يف مرص (( ،)BUEشخصيًا)
7.الدكتور نجيب الرشبجي ،مستشار مستقل ،إدارة املعرفة
والصحة اإللكرتونية ،األردن (شخصيًا)

16:00 - 15:45

االسرتاحة

17:45 - 16:00

املائدة املستديرة  :3نحو مستقبل أخرض :التعايف من
فريوس كورونا بالرشا كة

املائدة املستديرة  :4تغري املناخ يف املنطقة العربية -
التحديات والفرص

مدير الجلسة :السيد إستيبان ليون ،رئيس الربنامج العاملي ملرونة املدن
التابع لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرش ية

مدير الجلسة :السيد أحمد الدرغامي ،مسؤول برنامج تغري املناخ
والخدمات األساسية يف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرش ية

دراسات حاالت من املدن املختلفة:

كلمة ترحيب ومقدمة :السيدة الدكتورة مها فهيم،
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الهيئة العامة للتخطيط العمراين ،مرص
(شخصيًا)

السيد جان بيار إمبايس ،األمني العام ملنظمة املدن املتحدة
.1
والحكومات املحلية بإفريقيا (شخصيًا)
السيدة آريس غباس ،رئيس مكتب املرونة ،مدينة برشلونة (عرب
.2
اإلنرتنت)
السيد شوبني تشني ،عمدة ييشينغ ،مقاطعة جيانغسو ،الصني
.3
(كلمة مصورة)
السيدة غابرييال أوتشوا ،مديرة التعاون الدويل ،مدينة ترييسينا،
.4
الربازيل (شخصيًا)
السيد املهندس عالء الدين عبد الفتاح ،رئيس مجلس إدارة
.5
الهيئة العامة للتخطيط العمراين ،مرص (شخصيًا)
نقاش:
السيد سامح وهبة ،املدير العاملي ،إدارة مخاطر الكوارث يف
.6
املناطق الحرضية ،املرونة واملمارسة العاملية لألرايض ،مجموعة البنك
الدويل (كلمة مصورة)
السيدة غولنارا رول ،أمينة لجنة التنمية الحرضية واإلسكان
.7
وإدارة األرايض ،لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (( )UNECEعرب
اإلنرتنت)
السيد بيات ديرك ،املدير العاملي ،املرونة وإدارة املياه ،رشكة
.8
أركاديس ،هولندا (عرب اإلنرتنت)
السيدة كويب براند ،املدير اإلقليمي ألفريقيا ونائب األمني العام،
.9
ICLEI
السيدة دانا عمران ،املدير العاملي لالسرتاتيجيات والعمليات،
.10
املدير اإلقليمي ألفريقيا ،شبكة املدن املرنة (عرب اإلنرتنت)
السيد رونالد جاكسون ،رئيس فريق برنامج األمم املتحدة
.11
اإلنمايئ للحد من مخاطر الكوارث والتعايف من آثارها لبناء املرونة (عرب
اإلنرتنت)
السيدة الدكتورة مىن رايض ،رئيس منتدى املوئل للمهنيني
.12
(شخصياً)

3

املائدة املستديرة  :2نتائج مؤتمر Innovate4Cities
(اإلبتكار للمدن)

حلقة نقاش  - 1السياق ودراسات الحاالت:
 .1الدكتور عرفان علي ،مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية  ،برنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (شخصيًا)
 .2الدكتور علي الحمود ،معهد الكويت لألبحاث العلمية (عرب اإلنرتنت)
 .3م .مهنا القطان ،املدير التنفيذي لرتاخيص البناء ورئيس لجنة التغري
املناخي ،بلدية عمان الكربى ،األردن (شخصيًا)
 .4الدكتور مازن ملكاوي ،مستشار التعرضات الصحية البيئية ،منظمة
الصحة العاملية (عرب اإلنرتنت)
حلقة نقاش  - 2ربط العمل املناخي بخلق فرص العمل وإرشاك
القطاع الخاص والتنمية االقتصادية:
 .5الدكتور دمحم بيومي ،مساعد املمثل املقيم وقائد فريق البيئة ،برنامج
األمم املتحدة اإلنمايئ بمرص (شخصيًا)
 .6السيدة الدكتورة أسماء اغاللو ،عمدة الرباط ،املغرب (شخصياً)
 .7السيد أحمد زهران ،املدير التنفيذي ،كرم سوالر ،مرص (شخصياً)
 .8السيدة ياسمني الدغيدي ،املستشار البييئ الرئييس ،البنك األورويب
لإلنشاء والتعمري ( ،)EBRDمرص (عرب اإلنرتنت)

18:00 - 17:45

اسرتاحة

حفل الختام لالحتفال العاملي باليوم العاملي للمدن 2021
الحفل الختامي
18:30 - 18:00

21:00 – 19:30
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•
•
•

كلمة ختامية للمديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،السيدة ميمونة مهد رشيف ورئيس وزراء جمهوية مرص العربية ،السيد
الدكتور مصطفى مدبويل
توصيات من الدوائر املستديرة
شكر الحضور من قبل وزير التنمية املحلية املرصي ،السيد اللواء محمود شعراوي ومحافظ األقرص السيد مصطفى دمحم ألهم

عشاء لجميع املشاركني من قبل السيد اللواء محمود شعراوي ،وز ير التنمية املحلية بجمهور ية مرص العربية (يحدد املكان الحقا)

