
  

   

 بناء مجتمع إنساني عالمي قوي من أجل عالم أفضل
 دبي 2020 ، مركز دبي للمعارض، إكسبو2022مارس  30

 
 الحفل ع��ف من ترحيب�ة كلمة :0510 – :0010

 
  افتتاح�ة كلمة :3010 – :0510

 
:  الحوار  15:11 – :3010 ي

ي  مجتمع بناء اإل�ساين
 أفضل عالم أجل من قوي عال�ي  إ�ساين

 
، فاعل مع فرد�ة مقابلة : األزمات خالل الخ�ي  فاعل دور  لقاء:  35:11 – 15:11 ي  بعمل قام خ�ي

 إ�ساين
ة خالل ُملهم وس جائحة ف�ت  فاعل ع� �جب وما  )19-(كوف�د المستجد  كورونا   ف�ي
ي  أجل من به لق�اما والمنظمات الخ�ي 

 سالسة.  وأ���  ��ــــع �شكل التعا�ن
 

:  عرض 50:11 – 35:11 ي  الفجوة سد  تقد��ي
ي  العون تم��ل �ن

 االحت�اجات تحد�د  :  اإل�ساين
 عاجل �شكل مطلوب هو  لما  أفضل وفهم مبتكرة تم��ل طرقو  اإل�سان�ة.  والمتطلبات

 بذلك.  �قوم ومن
 

 الملهمة الشخص�ة اإل�سان�ة القصص : اإل�سان�ة القصص 00:12 – 50:11
 

ي  التور�د  سلسلة إدارة : حوار�ة جلسة 45:12 – 00:12
 اإل�سان�ة:  لمساعداتا تقد�م س�اق �ن

  تتطلب ول�نها  ��عة استجابة وال�وارث األزمات تتطلب
�
 أ���  تور�د  سلسلة أ�ضا

ن  القادة من مجموعة مع النقاش إ� الجلسة تهدف فعال�ة.   قطاعات من والمسؤولني
 ا� دور  والب�انات التحت�ة والبن�ة التكنولوج�ا  تلعب ك�ف  لمناقشة وجست�ةالل الخدمات

 حاسم
�
ي  ا

 . الشأن هذا  �ن
 

ع : تقد��ي  عرض 00:13 – 45:12 ة  دول تحتاج : ال�� وزرع التباد�ي  الت�ب  ، ال�� لغس�ل دعم إ� كث�ي
ي 
عا �عد  . ال�� غس�ل خدمات نفص �سبب المر�ن  �موت األح�ان من كث�ي   و�ن  لت�ب

 والمعرفة و  الو�ي  ��ش  و�تطلب المزمن ال�� لمرض ح�ً  )PKE( بال�� لتباد�ي ا
نامج. ال نجاح مفتاح هو  �ةتعل�م وحمالت  ع� كب�ي   �شكل PKE برنامج �عتمد  �ب

مج�ات االبتكار  نامج لهذا  العام الو�ي  أن كما   الخوارزم�ات.  الذك�ة وال�ب  شأنه من ال�ب
ن   الحاسمة.  السلطة جعلهمو  المجتمع تمكني

 
 

احة 00:14 – 00:13  إس�ت
 
 

 منخفضة للدول �مكن ك�ف  ع� لضوءا �سل�ط : اللقاحات توفر  : حوار�ة جلسة 00:14 – 00:14
 العدو  هذا  لمحار�ة �جتمع أن للعالم �مكن ك�ف  اللقاحات؟ ع� الحصول الدخل

ك. ال  مش�ت
 
 

 الملهمة الشخص�ة اإل�سان�ة القصص : اإل�سان�ة القصص 50:14 – 40:14
 
 
 



  

   

 
ي  الخاص القطاع دور  : حوار�ة جلسة 30:15 – 50:14

ان�ة: اإل�سان�ة الجهود  �ن ن  المخصصة الم�ي
كات:  االجتماع�ة للمسؤول�ة  احصل �ستثمر، وك�ف أين المنظمات تقرر  ك�ف  لل�ش

ي  المنظمات من رؤى ع� ي  د تقو  اليت
�ة.  أفضل عالم بناء �ن  للب�ش

 
ن  : حوار�ة جلسة 00:16 – 30:15  التغي�ي  لصناعة قوي محرك التعل�م �عت�ب  :التعل�م خالل من التمكني

ي 
ي  للتحد�ات نفسه إعداد  ع� المرء التعل�م �ساعد  ح�ث ،الثقا�ن ي  سيواجهها  اليت

 �ن
اء الجلسة هذە ستضم . مستقب�ً  العمل ا  التعل�م �لعب ك�ف  لمناقشة خ�ب ا  دور�  حاسم�

ي 
ن  �ن  . والشباب األطفال وتعل�م تمكني

 
 لإل�سان�ة العالم�ة القمة نها�ة 00:16

 


