
شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
اجتماع جانبي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2020

مسارات التحّول يف املنطقة العربية

الميّسر:

زياد عبد الصمد )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المدير 	 
التنفيذي(

المتحدث الرئيسي:

اإلســكوا	   ،2030 أجنــدة  وحــدة  رئيســة  القــري-  كريمــة   الســيدة 
تقريــر التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة لعــام 2020 الــذي يرســم 
المســار اإلقليمــي لتحقيــق أجنــدة 2030 ويحلّــل التقــّدم الــذي أحرزتــه 

ــبع عشــرة.  ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــي أه ــة ف المنطق

نظرة عامة إقليمية يلقيها:

ــزاع وعــدم 	  ــز الســوري لبحــوث السياســات حــول الن ــع نصــر- المرك ربي
المســاواة

ســلمى حســين- المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية حول عدم المســاواة 	 
والجــوع والصحة

أحمــد عــوض- مركــز الفنيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة حــول 	 
ــة المســتدامة ــر الحجــر االقتصــادي والتنمي أث

أسئلة وأجوبة                                              الترجمة متوفرة باللغتين العربية واإلنكليزية	 

شــّكل 2020 عــام الحجــر عوضــاً عــن العمــل، وعــام التباطــؤ عوضــاً عــن التســارع 
ــى الرغــم مــن  ــة عل ــة العربي ــدول حــول العــام، بمــن فيهــم المنطق ــد مــن ال فــي العدي
ــي  ــتدامة العرب ــة المس ــر التنمي ــير تقري ــل”. يش ــن العم ــد م ــد “عق ــذا العق ــمية ه تس
الصــادر عــن لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا( 
أن المنطقــة لــن تحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030، ويذّكــر بالحاجة 

الماّســة للتحــّول ولتفكيــك الحواجــز الهيكليــة التــي تمنــع تحقيــق أجنــدة 2030. 
ــذ  ــة بشــأن تنفي ــه الشــبكة نظــرة عامــة إقليمي ــذي تنظّم يعــرض االجتمــاع الجانبــي ال
أجنــدة 2030 ويســلّط الضــوء علــى تحديّــات التنميــة الرئيســية فــي المنطقــة العربيــة 

ودور الجهــات المعنيــة المختلفــة فــي تحقيقهــا. وســيّركز المتحدثــون علــى: 

مــا هــي تحديــات التنميــة الهيكليــة الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة؟ مــا الــذي 	 
أظهرتــه جائحــة المورونــا مــن حيــث هــذه التحديــات؟ 

ــى 	  ــا عل ــج عــن جائحــة الكورون ــم النات ــار االقتصــاد المعول ــف ســيؤثر انهي كي
ــة  ــات التنمي ــن حاج ــض بي ــق أي تعوي ــل تحق ــة؟ ه ــة للمنطق ــرة االقتصادي النظ

ــا؟  ــة الكورون ــتجابات لجائح ــل واالس ــدى الطوي ــى الم عل
مــا هــي مالحظــات المجتمــع المدنــي حــول آثــار جائحــة الكورونــا علــى الرفــاه 	 

االقتصــادي واالجتماعــي لســكان المنطقــة؟ 
كيف نضمن مسارات التحّول؟	 

التاريخ:      9 يوليو 2020
الوقت:       7 مساء-8.30 مساء )توقيت بيروت( 12 ظهراً- 1.30 بعد الظهر )توقيت نيويورك(

المكان:       اجتماع عبر تطبيق  ZOOM )الرابط( -  رقم االجتماع: 0737 6427 896 - كلمة السر: 624545

https://us02web.zoom.us/j/89664270737?pwd=T3gyOHEwQ2wrYkJ2MTJQb3JVQXM2QT09
https://us02web.zoom.us/j/89664270737?pwd=T3gyOHEwQ2wrYkJ2MTJQb3JVQXM2QT09

