
 

 
 برنامج اليوم العربي لالستدامة

  ""رواد االستدامة في المنطقة العربيةتحت شعار 
  بمقر جامعة الدول العربية 26/2/2023يوم األحد الموافق 

 تسجيل المشاركين 9:00-10:00
 االفتتاحيةالجلسة  10:00-11:30

10:00-11:00 

 مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ندى العجيزي  كلمة ترحيبية للسيدة -
 

 األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة معالي السيد
 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيدكلمة معالي  -
كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة  -

 خادم الحرمين الشريفين بواشنطن 

11:00-12:00 

 :تكريم الشخصيات العربية وجهات والدولية الفاعلة في مجاالت التنمية المستدامة
 تصادية بجمهورية مصر العربيةوزيرة التخطيط والتنمية االق الدكتورة هالة السعيدمعالي  -
صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة خادم  -

  الحرمين الشريفين بواشنطن
صاحب السمو الملكي األمير محد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز عضو مجلس أمناء  -

 مؤسسة األميرة العنود الخيرية
علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري  سمو الشيخ عيسى بن -

 لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين
سمو الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان بدولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس  -

 االمارات لتنمية عالقات العمل
راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية في إمارة عجمان بدولة اإلمارات العربية  سمو الشيخ -

 المتحدة
سمو األميرة الجوهرة بنت طالل آل سعود مسئولة الشراكات الدولية بمؤسسة األميرة العنود  -

 الخيرية بالمملكة العربية السعودية
 ربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الع األكاديميةعالي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس م -
السيد محمد بن حمد الحنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لألمن الرياضي ونائب رئيس  -

 مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة )سيغا(
  والمراعيرئيس مجلس ادارة بيتي السيد مارك ويلي  -



 

 

 لالتصاالتالمجتمعية بالشركة المصرية  ةللمسؤوليرئيس الشركة  نائب السيدة نجالء نصير -
 مصر اتصاالتالسيد أحمد يحيي نائب رئيس شركة  -
 الخارجية بشركة جهينة لالتصاالتالسيدة بسنت فؤاد نائب رئيس الشركة  -
  مجلس االدارة بشركة مارسنائب رئيس عمر برجش السيد  -
  بشركة لوريال مصر ةواالستدام لالتصالالسيدة نهلة مختار نائب رئيس الشركة  -

 استراحة 12:00-12:30
 ريادة األعمال في عصر االستدامة 12:30-14:00

 

ستركز هذه الجلسة على كيفية تعزيز المجتمع العربي الناشئ لريادة األعمال وأثر ذلك على تحول 
 المجتمعات العربية إلى االقتصاد األخضر الذي يراعي أبعاد االستدامة

 :الجهات العربية في تحقيق نمو مستدام استعراض جهود بعض
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  -
- ENACTUS 
- INJAZ 
- FLAT6LABS 
- EFE 

 االستدامةمقدمة من بعض رواد األعمال في مجاالت العروض مسابقة لل 14:00-16:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والشركات الصغيرة على بناء منتجات وخدمات تهدف مسابقة االستدامة إلى تشجيع رواد األعمال 
جديدة تستجيب لالحتياجات الحالية للسوق، وإنشاء منصة مستدامة لزيادة الوعي في المجتمعات 

 العربية حول قضايا مثل تغير المناخ والتحول الرقمي وتعزيز اإلجراءات المستدامة.
- Mangifara 
- Jelly Fish 
- Cryfish 
- Eco Fabrica 
- Grown Green 
- ISI Tunisia 
- Shell Homage 
- Reshwal 

 االستدامةالتسجيل لمعسكرات  16:00


