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 بخش خصوصی و تاثیرات جهانی نه تجارتی اهداف توسعه پایدار،اجالس ساال

 

 دقیقه است( 30 و ساعت 8ساعات براساس وقت نیویورک می باشند )اختالف ساعت حدوداً 

22
/

09
/

2020
 

)برابر با اول مهر ماه 
1399

) 

 تاثیر جهانی از طریق اقدامات بومی -پایدار هاهداف توسع 7:00-8:00

 و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار رهبریجوانان،  8:00-8:45

 پخش زنده مجمع عمومی 9:00-10:00

 نقش زنان در توسعه اقتصادی 10:00-10:45

 ایجاد ارتباط/ تنفس -گفتمان آزاد 11:00-12:00

 با توجه به اهداف توسعه پایدار در دوران پسا کرونا نوآوری 12:00-13:00

 گفتمان آزاد  12:30-13:00

 ی اقدامات اقلیمی جهانی برای پیشگیری از افزایش دما شتابده 13:00-14:00

 سخنرانی پایان روز سوم 13:45-14

 ایجاد ارتباط/ تنفس -گفتمان آزاد 14-16

15-16 
ران های بازاریابی مدیبازاریابی با توجه به اهداف توسعه پایدار: اشتراک بهترین رویه

 با یکدیگر 

 جدول زمانی 

 دقیقه است( 30 و ساعت 8ساعات براساس وقت نیویورک می باشند )اختالف ساعت حدوداً 

21
/

09
/

2020
 

)برابر با 
21
 

شهریور ماه 
1399

 خوشامدگویی 7:00-8:00 (

 با هدف تجدید همکاری جهانی بیانیه سران کسب و کار 8:50 -8:00

 پخش مستقیم جشن هفتاد و پنجمین ساللگرد سازمان ملل متحد در مجمع عمومی 9:00-10:00

 ها و منابع دریاییاقیانوسنظارت بر بررسی ساالنه  10:30 -9:30

 سال پس از ایجاد منشور سازمان ملل 75پرسش و پاسخ کسب و کارها درباره  10:00-11:00

 تنفسایجاد ارتباط/  -گفتمان آزاد 11:00-11:30

 م کسب و کارها برای کمک به سایرینحقوق بشر و توسعه: اقدا 11:30-12:30

 میزگرد رهبران جهان  12:30-13:30

 سخنرانی و مراسم خداحافظی اولین روز 13:30-14:00



2 

 

 دقیقه است( 30 و ساعت 8)اختالف ساعت حدوداً  ستاساعات براساس وقت نیویورک 
23
/

09
/

2020
 

)برابر با 
2 

مهر ماه 
1399

) 
 افتتاحیه جلسه سوم 7:00-7:30

 COVID-19 در دورانمشارکت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار  7:30-8:30

9-10 

 برای همگان هایی بهتر: طراحی آیندهایجاد بنیان

 ها و منابع دریایی در اهداف توسعه هزارهبرنامه کاری برای حفاظت از اقیانوس

 منظور دستیابی به اهداف توسعه پایداردهی به گذار دیجیتالی به شتاب

 هدف توسعه پایدار 7گذاری برای دستیابی به تسریع در تأمین مالی و سرمایه

 کسب و کارهایی با هدف توسعه پایدار: اقدام مشترک

 اصولی رهبری طریق از هانابرابری کاهش 10:00-11:00

11:00-12:00 

 حوزه آب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدارهای بالقوه بکر: نوآوری در فرصت

 کربنکسب و کارها؛ محرکی برای حمل و نقل پایدار و کم

 ظرفیت بکر کسب و کارها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

 COVID-19: بازسازی دنیا پس از تاق بازرگانی جواناناارتقای 

 شفافیت شرکتی، گذار اجتماعی و اهداف توسعه پایدار

 ایجاد ارتباط -گفتمان آزاد

 مطالعه موردی 12:30-13:30

 سخنرانی پایانی جلسه سوم 13:30-14

 

 تر لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:اطالعات بیشرای ب

https://registration.unglobalcompact.org/website/15648/agenda/ 
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