
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  األولى الجلسة المتخصصة 

 عادة التفكیر في التنمیة المستدامة في ظل الھشاشة والصراع إ

 بتوقیت بیروت (جلسة افتراضیة)  13:15إلى  11:45، الساعة 2021آذار/مارس    29االثنین

 والھدف من الجلسة  معلومات أساسیة

ھذه الجلسة ھو تسلیط الضوء على اعتبارات من الھدف الرئیسي 
أھداف التنمیة المستدامة التقدم في تسریع تساعد على ومتطلبات محددة  

  تفتحفي السیاقات الھشة والمتأثرة بالصراعات والنزاعات المسلحة. 
الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما في   األطرافبین مختلف   النقاشالجلسة 

من  مم المتحدة، وغیرھمومات والمجتمع المدني، واألذلك ممثلي الحك
 فيعجلة التنمیة المستدامة  تعرقلالتحدیات التي ذوي الخبرة واإللمام ب

 التغلب علیھا. سبلو ،الدول الھشة
التحدیات الرئیسیة  زیادة الوعي ب )1التالیة:  األھدافتتمحور الجلسة حول 

التي تواجھ تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في البلدان الھشة والبلدان التي 
) مناقشة جماعیة لبعض األمثلة  2تعاني صراعات ونزاعات مسلحة؛ 
مسار التنمیة المستدامة  تعرقلحول سبل التغلب على العوائق التي 

دید آلیة التحرك تح) 3؛ في الدول الھشة 2030وتحقیق أھداف خطة عام 
في البلدان  تنمیةعمل اإلنساني والال في ضوء الترابط الوثیق بین 

 المتضررة من األزمات والصراعات والنزاعات المسلحة.  
ستركز الجلسة بشكل خاص على التحدیات الجدیدة التي تطرحھا جائحة  

" وتأثیرھا على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. وسیتم تحدید  19-"كوفید
سارات واضحة للتقدم في تحقیق ھذه اإلنجازات والتعافي من الجائحة م

 .من خالل تبادل الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة

 محاور النقاش المقترحة:

مع مراعاة الوضع االقتصادي والسیاسي الحالي باإلضافة إلى  -
" في الدول الھشة ما 19-القیود المفروضة بسبب جائحة "كوفید

ھو تأثیر ذلك على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 
 ؟ 2030

ما ھي العقبات الرئیسیة التي تحول دون تحقیق أھداف التنمیة  -
 تأثرة بالنزاعات والبلدان الھشة؟ المستدامة في البلدان الم

 میّسر النقاش 
مستشار رئیس ،  كاتب صحفي   ، أحمد محمود   السید  •

 مصر  ، مجلس إدارة مؤسسة األھرام
 

 المشاركون في حلقات النقاش 

نائبة المنسق الخاص لألمم السیدة نجاة رشدي،  •
المتحدة في لبنان، منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق 

 اإلنسانیة في لبنانالشؤون  

یر التخطیط وز ،  معالي الدكتور واعد عبدهللا باذیب  •
 الیمن  والتعاون الدولي، 

وزیر الزراعة ،  معالي المھندس محمد حسان قطنا  •
 واإلصالح الزراعي، سوریا

وزیر  ،الدكتور خالد بتال نجم عبدهللامعالي  •
 العراق  ،التخطیط

عملیات   - المساعد    المدیر العام فؤاد البسام،    السید  •
 صندوق األوبك للتنمیة الدولیة القطاع العام، 

 
 
 

 
 سیتم تنظیم ھذه الجلسة عبر تطبیق زووم.  

 .عبر ھذا الرابطلالنضمام إلى الجلسة، یرجى التسجیل 

  
 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:

 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTN925TN925&sxsrf=ALeKk01jC-mu___jScX65xkulLUyLpYFdw:1616486687813&q=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiDnL6W-sXvAhUS9IUKHeKwCgoQkeECKAB6BAgBEC8
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJAvfuytrzgpHNN24JlaDl3eGwsh-Aca-2Cy

