
 

 الجلسة المتخصصة الحادیة عشرة
 

 أھداف  تنفیذ  في  جذري  تغیُّر  لتحقیق  سبیالً   باعتباره  والسالم،  والتنمیة  اإلنساني  العمل  بین  الترابط  مراعاة
 والفرص   التحدیات:  19-كوفید  فیھا  بما   األمد،   الطویلة   األزمات  في  المستدامة   التنمیة 

 (جلسة افتراضیة)  بتوقیت بیروت 13:15-11:45 ،2021 مارس/ رآذا 31 ،األربعاء

 رئیس جلسة 
وحدة سیاسات الشرق األوسط   ةرئیس ، السیدة شادن خالف •

لشؤون   لألمم المتحدة ، المفوضیة السامیةوشمال أفریقیا
 الالجئین، َعمان 

 مالحظات افتتاحیة 
المكتب   ، مدیر المركز االقلیمي السید خالد عبد الشافي،  •

اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة ، االقلیمي للدول العربیة
 َعمان

، المسؤولة اإلقلیمیة األولى لالتصال  و ی السیدة كریستینا می •
والسیاسات ونائب المدیر اإلقلیمي في الشرق األوسط  

   ، القاھرةوشمال إفریقیا، المنظمة الدولیة للھجرة

 المتحدثون 

رئیس مكتب إشراك المانحین، ومنسق   یوسف، أسد السید •
مشروع التعافي من األزمات في الصومال والمستشار  

والتنمیة ، واالستثمار ، الرئیسي للوزیر، وزارة التخطیط 
 االقتصادیة، جمھوریة الصومال الفیدرالیة 

الصندوق االجتماعي للتنمیة   رئیس ،ریاني السیدة لمیس اإل •
 الیمنوحدة المتابعة والتقییم، ل

مفوض سیاسات الالجئین ومدیر النزوح إلكھ لوبیل،  السیدة •
إدارة ومنع األزمات، الوزارة االتحادیة للتعاون  ،والھجرة

 ألمانیا  ،االقتصادي والتنمیة

 المؤسسة المشاركة بسمة والزیتونةالسیدة یاسمین كیالي،  •
 )، لبنانجمعیة لبنانیة لإلغاثة والتنمیة(
 

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

 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:
 

 الخلفیة والھدف 
اإلنساني والتنمیة والسالم على فرضیة أن تلبیة  لالعم الترابط بین یستند نھج 

االحتیاجات الفوریة واالستثمار المتزامن في الحلول طویلة األجل التي یمكن أن 
تعالج األسباب الجذریة للصراعات واألزمات، مثل الفقر وعدم المساواة بین  

ثر قابلیة التأالجنسین واالستبعاد االجتماعي وضعف الحكم والمساءلة، وكذلك 
، لدیھا فرصة أفضل للحد من احتمالیة وتأثیر األزمات المستقبلیة، بتغیر المناخ

وبناء القدرة على الصمود والحفاظ على السالم. ومن ثم، فإن تعزیز الترابط في  
االستجابة لألزمات اإلنسانیة الممتدة التي تؤثر على المنطقة العربیة لھ أھمیة  

أصبح ھذا األمر أكثر  و ف التنمیة المستدامة. قصوى للحفاظ على التقدم نحو أھدا
  19-كوفیدنتجت عن جائحة التي وجھ الضعف اإلضافیة نضراً ألأھمیة اآلن، 

لمجتمعات، والشركات، ومقدمي الخدمات األساسیة في البلدان وأثرت على ا
 من األزمات.   المتضررة

وكیفیة  ،عملیًا  رابط تالذلك عنیھ یومع ذلك، ال یزال ھناك الكثیر لنتعلمھ بشأن ما  
  -  أھداف التنمیة المستدامة". في ھذا الصدد، تھدف الجلسة عمل لصالح ی ھ"جعل

اإلنساني، العمل  التي یدعمھا أعضاء التحالف اإلقلیمي القائم على قضایا
بالقیادة المشتركة بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة  والتنمیة، والسالم 

إلى تحفیز الحوار والتفكیر في النھج والتحدیات الواعدة، فضالً  - الدولیة للھجرة
مساًرا رئیسیًا للنھوض  باعتبارھا بالمقاربة الترابطیةعن فرص العمل لالرتقاء 

 .العربیة في المنطقة 19-حة كوفیدجائبعد  2030بخطة 

 محاور النقاش المقترحة: 
بشكل فعال في  العمل اإلنساني والتنمیة والسالم ترابطكیف یمكن دمج  . أ

وتعزیز  ، 19-بما في ذلك كوفید،  طار االستجابة لألزمات الممتدةإ
 الروابط مع أھداف التنمیة المستدامة وخطط التنمیة الوطنیة؟ 

اإلنساني ومجال التنمیة أن یعملوا العمل كیف یمكن للشركاء في مجال  .ب 
معًا بشكل أفضل لتعزیز قدرات مقدمي السلع والخدمات المرتبطة  

بأھداف التنمیة المستدامة على الصعیدین الوطني والمحلي لبناء قدرة 
باألزمة على الصمود، ال سیما في سیاق   ةالمتأثر واألنظمة السكان 
 ؟ 19-كوفید 

كیف یمكن ضمان أن تظل التدخالت اإلنسانیة واإلنعاش وبناء السالم  .ت 
دركة وتساھم بشكل ھادف في الحد من عدم والتنمیة طویلة األجل مُ 

 المساواة بین الجنسین ودوافع الصراع؟

 

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_FcdaBxBrR-ieJ4lUEQ1NAw

