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ق المتوسط  المنصة التعليمية اإلقليمية حول أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وإقليم شر

 بالتعاون مع

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية

 حول:  (وبينارندوة عن بعد )تقدم 

  تحقيق أهداف التنمية المستدامةالسياسات المطلوبة لدعم مسار 

ي 
 
ي ضوء تحديات الواقع الحالي ف

 
 الدول العربية ف

ين األول  15الخميس  ة حتى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت  2020أكتوبر/ تشر من الثانية عشر

 القاهرة

تحديد مدى التبعات  وعىل الرغم من صعوبة للتنمية المستدامة بلحظة تاريخية فارقةالعالمية  2030تمر أجندة 

وس كورونا المستجد  ي محاوالتها  ، حيثالسلبية االقتصادية واالجتماعية لجائحة فير
تتسابق الحكومات حاليا ف 

ال يمكن للعالم أن  إال أنهمحاولة تقليل تداعيات ارتفاع البطالة وانكماش االقتصاد، للسيطرة عىل انتشار الوباء ول

لتحقيق  تملة لتلك األزمة، خاصة احتمالية تعويق مسار التنمية المستدامةيتجاهل اآلثار طويلة المدى المح

  وعدها أال يتخلف أحد. ب 2030أجندة 

ي ولقد نوه مدير برنامج 
ي تمثلها خطورة الإىل األمم المتحدة اإلنمائ 

األزمة الحالية عىل مسار التنمية االستثنائية الت 

ات أنه بالرغم من مرور  ، حيث أشار إىلالمستدامة  ها العالم بأزمات متعددة خالل الثالثير  عاما السابقة كان لها تأثير

ي التحسن من عام إىل آخر، أما اآلن، ال
ية إال أنه بصورة عامة استمر اتجاه التنمية ف  يبدو فسلبية عىل التنمية البشر

وس كورونا المستج اجع كنتيجة لفير
بته الثالثية لكل أن هذا االتجاه المطرد للتنمية قد يتبدل ويتجه للي  د وض 

 من الصحة والتعليم والدخل. 

ي نهاية عقد شهدت خالله العديد من وفيما يخص الدول العربية، 
وس كورونا المستجد ف  ي وباء فير

دول يأئ 

أزمات غير مسبوقة من حروب أهلية وعدم استقرار سياسي وتحديات أمنية وانكماش اقتصادي، مما  المنطقة

ي وضع جعل هذه الدول 
ي زمة األمواجهة هذه لأكير سوءا فيما يخص استعدادها ف 

مما يضاعف من التحديات الت 

 . قدرتها عىل استكمال مسار التنمية تواجهها ويعوق

ي نجت من  العربية وحت  الدول
ينأزمات الت  ي من القرن الواحد العشر

ي العقد الثائ 
 
ي  عدم االستقرار السياسي ف

والت 

ي  إنجازات ملموسة استطاعت تحقيق
ألثار وخيمة إال إنها معرضة اآلن  المستدامة، التنمية تحقيق أهدافف 

ي للجائحة عىل باإلضافةخاصة بما يرتبط بأولياتها التنموية والضغط عىل مواردها للجائحة  تلك  للتأثير السلت 

.  هذه الدول نتيجة العتماد الموارد  ي االقتصاد العالمي
 
 عىل التجارة الدولية واندماجها ف

عن "الوضع الحاىلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة بالدول  حديث إقليمي  تقرير  صدر ولقد 

االوضاع  ةرباقمجموعات من الدول مت اتخصوصيتبعا ل التفاوتاتواكد التقرير عىل  . )اضغط هنا("العربية

ي الدول تحت ظروف الحروب وأزمات عدم االستقرار. 
ي وخاصة تأثر مسار التنمية ف  ح يويتداخل اإلقليم العرئ 

 دعم مسار التنمية. المطلوبة اىل بعض السياسات يدعو  الجائحة، كما قبل فيما سياق توثيق القرير هذا الت
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ي هذه الندوة عن بعد )وبين
ورية وتبحث عن إجابات مبتكرة تأئ  لضمان مساندة مسار التنمية ار( لتطرح أسئلة ض 

ي للتنمية المستدامة إىل وضع الصدارة 2030لتعيد أجندة و المستدامة 
، من أجل تحقيق آمال وطموحات مواطت 

  .   الدول العربية، بدون أن يتخلف أحد 

 األهداف

وس لالمتاحة لوالبدائل التعرف عىل السياسات  .1 دول العربية لمواجهة اآلثار الحالية والمحتملة لجائحة فير

 .ف  االعتبار طبيعة التحديدات الخاصة بالوضع الحاىل للدول العربيةخذ أل مع اكورونا المستجد، 

وس كورونا المستجد، مع ضع و توثيق  .2 ي الدول العربية قبل ظهور فير
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ف 

كير  عىل التباينات 
ي ظروف األزمات داخل المنطقةالي 

من أجل توضيح ، العربية وخاصة وضعية الدول ف 

 كيفية تجنب أي تراجع محتمل لمسار التنمية المستدامة.   الستكشافالحاىلي السياق 

يات والسياسات و تتعلق باألول عىل عدد من األسئلة يجيب فيها المستوى  عاىلي  مسؤولالندوة بحديث لتبدأ 

 المستقبلية مثل: 

 ما هي جهود قياس التوابع طويلة المدى للجائحة، ووضع خطط لتقليل آثارها السلبية؟ -أ

 ؟ لماذا؟ وكيف؟التنمية هل حدث مراجعة ألولويات -ب

ما هي الدروس المستفادة من هذه األزمة والتعامل معها؟ وكيف ستؤدي هذه الدروس إلعادة النظر  -ج

ي 
اتيجيات القوميةاال ف   ؟للتنمية المستدامة سي 

ي المنطقة  الحديث عرضيتبع هذا 
للتقرير الخاص بوضعية تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة ف 

اء إقليميير  مداخال  يىل ذلك العربية.  عامة تستهدف وضع تصور لخطة مستقبلية  ثم مناقشةت رئيسية لخي 

لصياغة السياسات والتدخالت الالزمة لدعم مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة اآلثار السلبية 

اء اإلقليم ي هذا النقاش عدد من الخي 
، والتعقيب المشاركة دعوتهم إىلتتم سير  الذين يلألزمات الحالية. يشارك ف 

باإلضافة إىل األسئلة والمداخالت من ، وأحد األكاديميير  المرموقير   من بينهم مدير إحدى المنظمات اإلقليمية

 جمهور الحضور. 

 إدارة النقاش

 الجامعة األمريكية بالقاهرة    –مدير مركز البحوث اإلجتماعية  -  هدى رشاد  

 المتحدث الرئيسي 

ي   ، جامعة الدول العربية -ندى العجي    وزير مفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدوىلي

 عرض التقرير اإلقليىم 

ي الصحة بالمملكة   -رجاء العواد        
 
ي للعلوم والتقنيات ورئيسة لجنة المساوات ف

ي أكاديمية الحسن الثائ 
 
عضو ف

 المغربية

 



3 
 

اء إقليميي    رئيسيةت  مداخل   :  لخير

وزير المالية والتخطيط االقتصادى للسودان  –مدير منتدى البحوث اإلقتصادية  –البدوى إبراهيم        

 )سابقا(

وت علوم الصحةكلية   )سابق(عميدأستاذ  – ايمان نوي  هض        بالجامعة األمريكية ببير

 

 التنظيم

ة دقيقة لكل منهما ويىل ذلك  االقليمعرض الثم الرئيسي  الندوة بالمتحدثتبدأ  اخالت دالملمدة خمس عشر

اء  ،الرئيسية للخي  الحضور. سيتم تسجيل الندوة وتوضع عىل الموقع  الباب للتعقيب لجمهور ثم يفتح  اإلقليميير 

ي للمنصة التعليمية اإلقليمية 
وئ  ابة بو  عىل مستقبال  كما سيتم اضافتها ،  (http://emrsdgslearn.net)اإللكي 

 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. 

وفرها تمن االمكانيات اللت  الستفادة لمداخالت إضافية حول موضوع الندوة وذلك سيتاح إرسال تعليقات و و 

. وه والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةالشبكة العربية للعلوم بة ابو كل من المنصة التعليمية اإلقليمية و 

ات وتطوير التدخالت متعددة القطاعات والمشاركة بير  جميع الفاعلير  اإلمكانيات الت  تتيح  تبادل الخي 

 وأصحاب المصلحة من داخل وخارج الحكومة. 

 اللغة

وكة إلختيار  لغة الندوة ية أو العربية مي  . ه اإلنجلير  ولكن سيتم الحقا ترجمة  ال توجد ترجمة فورية المتحدثير 

 . المذكور أعاله موقعالالمداخالت ووضعها عىل 

 المشاركة

يد بعد  )اضغط هنا(للمشاركة رجاء التسجيل عن طريق  الندوة مفتوحة  رسالة تأكيد بالي 
التسجيل، ستتلق 

ي تحتوي عىل معلومات حول االنضمام إىل االجتماع. 
وئ    اإللكي 
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