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تعافي ال"  حول موضوع "المستقبل الحضري لما بعد أزمة كورونا"  ق السلسلة الجديدةوة لحضور فعالية انطالدع
 "11التنمية المستدامة رقمهدف في ما يخص تحقيق  آثار الجائحةمن الحضري 

  

  
  

 
 

 ،الممارسة الدولي للتنمية الحضرية المستدامة أعضاء مجتمع حضرات
   
 "COVIDالمستقبل الحضري لما بعد أزمة كورونا " حول موضوع المدن الرابطة  فعالياتعن بدأ سلسلة  ّود اعالمكم  ن

"Insight Sessions: Post-COVID Urban Futures"   رتهدف إلى تيسيالتي    ،2021يوليو  28يوم األربعاء 
البلديات والخبراء   ثليلمم  COVID-19التبادل المنتظم والمفتوح حول الموضوعات ذات الصلة في حقبة ما بعد كورونا  

مختلفة   موضوعات  مناقشة  ستتم  العالم.  أنحاء  جميع  في  الالمعنيين  جائحة حول  وبعد  أثناء  المستدام  الحضري  تعافي 
COVID-19 ستعقد .  ما بين النظراء العاملين في مجال التنمية الحضرية المستدامة، من خالل مشاركة األساليب المبتكرة

 . ابتداءا من يوم األربعاء القادم، ثالثة أسابيع أيام األربعاء، كلالجلسات في  
 

 . هناالقادمة  الفعاليات حوليمكنكم االطالع على المزيد 
   

التنمية هدف في ما يخص تحقيق  آثار الجائحةمن تعافي الحضري ال"  جلسة االفتتاحكما وإنه يسعدنا دعوتكم لحضور  
 10:00، من 2021 تمّوز/يوليو 28يوم األربعاء، ، "COVID-19 Recovery & SDG 11""11المستدامة رقم

 ، فيرجى مراعاة الفروقات حسب البلد.)بتوقيت ألمانيا( 11:45إلى 
   

المدن الرابطة لهذا العام.  المقدم من قبل مشروع    COVIDسيبدأ الحدث االفتتاحي بإلقاء نظرة عامة موجزة على برنامج  
المدن  من أهداف التنمية المستدامة "   11لتحقيق الهدف    COVID-19تحديات وفرص أزمة  حول  نقاش    سيتم عقدبعد ذلك،  

" نحو جعل المدن أكثر شموالً، وأمانًا ومرونة، واستدامة. خالل حلقة النقاش هذه، سيتبادل الممارسون  والمجتمعات المستدامة
مختلف القطاعات الحضرية ومناطق العالم وجهات نظرهم، ورؤاهم المتنوعة حول    من البلديات والعاملين  فياوالخبراء  

 هذا الموضوع.  
 
 
 
 

https://community.connective-cities.net/en/node/753
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 أعضاء اللجنة المشاركون هم: 
 . ألبانيا-مديرة االبتكار، بلدية تيرانا ــــ فوال هوداج• 
،  الشرق األوسط وشمال افريقياوهي مبادرة استشارية لدعم االستدامة في مدن   -مؤسس ومنسق كاربون  ــــ كريم الجندي• 

حاصل على جائزة ريادة األعمال العالمية لألبنية الخضراء لعام    -لندن المملكة المتحدة / الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
 . من قبل المجلس العالمي لألبنية الخضراء 2013

 . جنوب إفريقيا-المدير التنفيذي ، مجموعة عمل تنمية المنظمات غير الحكومية ، كيب تاون ــــ أديتيا كومار• 
 . ألمانيا-ــــ مستشار التخطيط العمراني والبناء واإلسكان والمرور، رابطة المدن األلمانية / كولون • هيلمار فون لوجيفسكي

 
 

 مجتمع المدن الرابطة: سيُقام الحدث افتراضيًا في 
-19 Recovery and SDG 11 | Connective Cities Network (connective-Insight Session: COVID
 cities.net) 
 
 

 2021يوليو  28 ، يوم األربعاء - 11 رقم وهدف التنمية المستدامة COVID-19 من تعافيالجلسة البصيرة: 
 

 الوقت ) حسب توقيت ألمانيا(    البرنامج

                       09:30 الفحص الفني للمشاركين 

 كلمات االفتتاح والترحيب 

 GIZمشروع المدن الرابطة في  ة مديريسنر، اريكاردا م
10:00   

   Connective Cities برنامج  

 GIZمستشارة مشروع المدن الرابطة في  فاتنة طوقان ، 

 SKEWالمدن الرابطة في  مدير مشاريعتياجو جارسيا ، 

10:10   

 " 11جلسة حوارية بعنوان "التعافي من كورونا وهدف التنمية المستدامة  رقم 

 لمتحدثونا
10:30   

  11:30 مالحظات اختتامية 

 11:45  فعالية ل انهاية 

 والروسية. والفرنسية   العربية و الترجمة متوفرة باللغات  - لغة الحدث: اإلنجليزية. 

  

 نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة. 
 إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، فال تترددوا في التواصل معنا. 

   
 مع أطيب التحيات 

 فريق المدن الرابطة 

https://community.connective-cities.net/en/node/732
https://community.connective-cities.net/en/node/732

