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 متعددین:  المصلحة ال، وإقامة الشراكات بین أصحاب 2030توطین خطة عام 
 ُطرق تنفیذ الخطة في البلدان المتضررة من الصراع 

(جلسة افتراضیة)  بتوقیت بیروت  ۱۹:۰۰-۱۷:۳۰،  ۲۰۲۱ مارس/ آذار ۲۹ ،ثنیناإل  

 الجلسة:  میسر

 مستشار إقلیمي، اإلسكوا السید كرم كرم، •

 فتتاح الكلمات اال

جامعة  ، األمین العام المساعد السفیر حسام زكي، •
 الدول العربیة 

المدیر اإلقلیمي لمنطقة  ،وودجالسیدة كارمیال  •
لمنظمة الدولیة ، االشرق األوسط وشمال إفریقیا

 للھجرة 

 المتحدثون 

رئیس منظمة حواء   بثینة محمود عباس،السیدة  •
لإلغاثة والتنمیة، وعضو الشبكة الوطنیة للتنمیة  

 (العراق) ۲۰۳۰المستدامة 
مدیر مركز فینیكس للدراسات  السید أحمد عوض، •

 االقتصادیة والمعلوماتیة (األردن)
  أولى،مسؤولة اقتصادیة  صیداني،السیدة عال  •

الوحدة االقتصادیة مكتب رئاسة الوزراء ، رئاسة  
مجلس الوزراء (نقطة اتصال أھداف التنمیة 

 )لبنان  –المستدامة في جامعة الدول العربیة 
رئیس لجنة التنمیة   طاھر أبو الحسن، السید •

 وزارة التخطیط (لیبیا). المستدامة،
 

 

 

زووم.   تطبیق  عبر  الجلسة  ھذه  تنظیم  لالنضمام سیتم 
 . الرابط إلى الجلسة، یرجى التسجیل عبر ھذا

 العربیة واإلنجلیزیة اللغات:

 الخلفیة والھدف

العالمیة حول خطة عام   بالنزاع  ۲۰۳۰تشیر األدبیات  المتأثرة  البلدان   ات إلى أن 
المنطقة   متراجعة في  النزاعات  ألن  نظًرا  المستدامة.  التنمیة  أھداف  تحقیق  في 

ومعقدة، فإن التوطین أمر بالغ األھمیة لضمان اتباع نھج   ،وطویلة  ،العربیة متقلبة
الركب عن  التخلف  من  الضعیفة  الفئات  ومنع  بأسره،  المجتمع  وتعزیز    ،یشمل 

بما التنس المحلیة،  المجتمعات  إشراك  یمثل  والمحلي.  الوطني  المستویین  على  یق 
المدني، فرصة لضمان أن تؤدي   المجتمع  المحلیة ومجموعات  السلطات  في ذلك 
قرارات السیاسة الوطنیة إلى نتائج على المستوى المحلي من خالل زیادة قدرات 

  تحقیق مھا والمشاركة فیھا لالجھات الفاعلة المحلیة على فھم الجھود الوطنیة وإعال
 وأھداف التنمیة المستدامة. ۲۰۳۰خطة عام في نجاز فعال ورصده إ

العنف والھشاشة متعددة األبعاد، ھناك قلق متزاید من  تحدي  التي تواجھ    البلدان   في
الفریدة   المشاكلما لم تتم معالجة    لن تتحققأن العدید من أھداف التنمیة المستدامة  

جھود   مساھمة  دراسة  إلى  الجلسة  تسعى  بالنزاع.  المتأثرة  البلدان  تواجھھا  التي 
فیما   سیما  ال  العربیة،  المنطقة  في  المستدامة  التنمیة  أھداف  تحقیق  في  التوطین 

ومبدأ   البشري  باألمن  المتمثلة  ۲۰۳۰خطة  یتعلق  عدم    الرئیسیة  أحدفي  .  إھمال 
یشمل   ال  الجھات  دور  استكشافوھذا  في  المحلیة  بالنزاع    مناطقالفاعلة  المتأثرة 

لفي   مثلالتصدي  المتوقعة،  غیر  والضغوط  لتقلیل ل ،  ۱۹-كوفید  جائحة  لصدمات 
 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. التعثر فيمخاطر من 

 :محاور النقاش المقترحة

ما ھو األثر اإلیجابي إلشراك الجھات الفاعلة المحلیة في األطر الوطنیة  .أ
لضمان  النزاعات  من  المتضررة  البلدان  في  المستدامة  التنمیة  ألھداف 

 ؟ عدم إھمال أحد
كیف یمكن تعظیم الفرص في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل  .ب

 النزاعات؟ إشراك مختلف أصحاب المصلحة في أوضاع ما بعد 
عام   .ت خطة  استخدام  یمكن  والتنمیة    ۲۰۳۰كیف  السالم  لتحقیق  كأداة 

 المستدامة على المستوى المحلي؟ 
نحو   .ث العمل  في  الجیدة  والممارسات  المستفادة  الرئیسیة  الدروس  ھي  ما 

 ؟بالنزاعاتالنھوض بأھداف التنمیة المستدامة في البیئات المتأثرة 
 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_dpgnFw5kSJ-R4cd7kaD22A

