
من التعافي إلى التنمية المستدامة: ندوات وطنية عبر اإلنترنت وورشة عمل إقليمية حول 

سياسات التعافي المتكاملة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدان مختارة في شمال 

 COVID-19إفريقيا ومنطقة غرب آسيا في سياق جائحة 

 

 ( العراق)جمهورية  الرائدالبلد 

 

 2020ديسمبر   15ر اإلنترنت في ندوة وطنية عب 

 (بغدادم )بتوقيت   8: 00م إلى   5:00من

 بتوقيت نيويورك(  ظهًرا  12: 00ص إلى  00:9)

 

 :المنظمون

 (DESA) إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 :بالتنسيق مع

 مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة وفريق األمم المتحدة القطري

 

 :بالشراكة مع

 ممثلة في   العراقحكومة 

 التخطيط وزارة 

 

 

 ورقة مفاهيمية 

 

 

 :الخلفية .١

 

االجتماعية   للتداعياتستجابة  لاليأتي المشروع استجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة للمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي  

( التركيز على التأثير االجتماعي ٢( معالجة حالة الطوارئ الصحية ؛ )١وأهدافه الثالثة ) COVID-19 لجائحة واالقتصادية 

أهداف التنمية المستدامة. تم تصميم   تنفيذ ( مساعدة البلدان على التعافي بشكل أفضل نحو٣االقتصادية والتعافي ؛ و )واالستجابة 

  لصياغة تعزيز قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين وعدد من بلدان منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا  دعم بناء قدراتلالمشروع 

أصحاب المصلحة. يؤكد هذا بشكل تشاركي بين كافة استراتيجية متكاملة  تنفيذوتطوير و القطاعات لمختلف متكاملة اتسياس



ة يناوتقييم، وقدرة تحليلية، فضالً عن التمويل والميز ومتابعة ومراقبةدقيقة إحصائية  نظمإلى  الماسة النهج أيًضا على الحاجة

 .1ذات الصلة 

 

( الرؤية االستراتيجية وتطلعات جميع البلدان لمستقبل تنموي. يتطلب SDGsوأهداف التنمية المستدامة ) 2030تجسد أجندة 

بشأن   70/1تنفيذهم إجراءات شاملة  احتوائية على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني. كما هو موضح في قرار الجمعية العامة 

يمكن   كيفداف التنمية المستدامة على  وأه  2030  أجندة  تركز.  2030  حتى عامعالمنا: خطة التنمية المستدامة    استشراف مستقبل

، على المستوى الوطنيعلى تعزيز عمليات التخطيط بشكل أفضل البلدان أن تساعد تساق السياسات وآليات التخطيط المتكاملة ال

 وعدالة أكثر فعالية وكفاءة بشكل  التنمية الوطنيةأهداف واإلقليمية وتحقيق  الدوليةشاملة تعكس االلتزامات  ويةوتطوير أطر تنم

 واستدامة.

 

، دعا األمين العام إلى زيادة الدعم للبلدان النامية التي لديها   COVID-19بالنظر إلى التداعيات االجتماعية واالقتصادية لجائحة  

على   والمتسقةمتكاملة قدرة محدودة على االستجابة والتعافي من األزمة. وينبغي أن يشمل هذا الدعم تعزيز السياسات البناءة وال

 المستوى الوطني.

 

وأهداف  2030في إرجاء إطالق "عقد العمل واإلنجاز" الذي يسعى إلى تسريع تنفيذ أجندة  COVID-19لقد تسببت جائحة 

التنمية المستدامة. لقد أثرت هذه األزمة الصحية العالمية على جميع البلدان، بما في ذلك بلدان شمال إفريقيا ومنطقة غرب آسيا، 

سبل العيش وتخفيف األثر االجتماعي  وتحسيناذ األرواح وتحول التركيز اآلن بالكامل نحو اتخاذ إجراءات عاجلة إلنق

 .COVID-19لوباء السلبي واالقتصادي 

 

وغيرها من أولويات التنمية الوطنية. وعليه، تستدعي   2030يشكل الوباء خطراً حقيقياً على قدرة البلدان على التنفيذ الناجح ألجندة  

بر اإلنترنت ومناقشات ورشة العمل اإلقليمية حول المشاركة وتصميم في الندوات الوطنية ع  COVID-19الضرورة دمج قضايا  

النظم والبنية المؤسسية. وستشمل أيضا تلك المناقشات اآلثار المباشرة وغير المباشرة للوباء على إحراز تقدم في تنفيذ أهداف 

 يارات سياسات التعافي.التنمية وخسبل التنمية المستدامة في كل من البلدان المشاركة وصياغة توصيات بشأن 

 

 :الدول المستهدفة . ٢

 

سيتم تحديد عمل اإلقليمية.  ةوورش العراقبلدان منهم جمهورية  ٤في عبر اإلنترنت وطنية ندوات المشروع إقامة ستهدف ي

ممثلي وذلك بمشاركة كل من البلدان األربعة  المشاركة  االفتراضية وفق سياقندوات الوطنية لل برنامج وجدول عمل الفعالية

المشاركين في تنفيذ خطط التعافي من  والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 

COVID-19  و أهداف التنمية المستدامة. 2030تنفيذ أجندة وإعادة البناء بشكل أفضل نحو على المستوى الوطني 

 

وستتم دعوة قرابة  من أصحاب المصلحة الوطنيين من البلدان المشاركة  12بالنسبة لورشة العمل اإلقليمية، سيتم تمويل قرابة الـ 

 المعنين بالعمليةواثنين من المسؤولين التقنيين  ين  يالوطنسياسات  ال  بصناعةالمعنين    من بينهممشاركين من كل دولة مشاركة    4الـ  

يحق للمشاركين  و كاديمي. سيتم السعي لتحقيق التوازن بين المشاركين من الذكور واإلناث من جميع البلدانوممثل أ التخطيطية

 وفقًا لقواعد األمم المتحدة(.)الوطنيين من البلد المضيف )مصر( الحصول على بدل اإلقامة اليومي المحلي 

 

 
تقرير األمين العام لألمم المتحدة: المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: االستجابة للتأثيرات االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد -19. مارس  1

2020 



القطري واإلسكوا وجامعة الدول العربية لمناقشة أفضل السبل   المكتبالمعنية وممثلي  األمم المتحدة  هيئات  كما ستتم دعوة ممثلي  

لدمج أهداف التنمية المستدامة في   اتجهود الحكوم صياغة سياسات متكاملة لمختلف القطاعات ودعملدعم البلدان المشاركة في 

 .الوطنية مخطط عمله

 

 :استراتيجية العمل )األنشطة الرئيسية ومنهجية العمل( .٣

 

من الحكومات وذلك بتمثيل . ومنهم العراق سيبدأ المشروع بندوات وطنية عبر اإلنترنت في كل من البلدان األربعة المشاركة

المشاركين في تنفيذ خطط التعافي ونخبة من أصحاب المصلحة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، و

وسيتم صياغة برنامج وجدول وأهداف التنمية المستدامة.  2030 المعنين بتنفيذ أجندةكورونا، وفيروس آثار جائحة من الوطنية 

لألولويات الوطنية وتناقش خيارات التعافي في أعقاب األزمة   تهاباستجا بما يؤكدكل بلد ل عمل الفعاليات وفق السياق المناسب

 مية المستدامة الوطنية.تسرع من تنفيذ استراتيجيات التنال والتي من شأنهاالصحية 

 

لي الندوات الوطنية ورشة عمل إقليمية بحضور ممثلي حكومات البلدان المشاركة ومنظمات المجتمع المدني وتركز على تس

- COVIDقصيرة وطويلة األجل للتخفيف من آثار  ةالتعافي الوطني تنفيذ سياساتمنهجيات التخطيط المتكاملة التي من شأنها 

والتقييم.   والمتابعة  عداد الميزانية وأنظمة المراقبةعملية إلإلى ممارسات    ومناقشة كيفية إدخالها حيز النفاذ وتحويل السياسات  19

للبلدان   فرصة. كما سيوفر األنظمةودراسات الحالة واألنشطة العملية التي تتضمن تطوير  التطبيقية اتوسيجمع بين النظري

 من تجارب بعضها البعض. للتفاعل والمشاركة والتعلم

 

اإلسكوا وجامعة  توصلت لهاوخيارات السياسات التي  األثرتحليل اإلقليمية عرض والعمل  ةوورش الوطنيةالندوات  سيتم خالل

أصحاب المصلحة  تلك الخاصة بوالمشاركة العديد من الوزارات القطاعية في البلدان تلك التي قامت بتطبيقها الدول العربية و

العاجلة، واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي الصحية حالة الطوارئ بذات الصلة ، يةالفكر المؤسساتو االكاديميينمثل  اآلخرين

على المدى المتوسط والطويل بعد الجائحة. وبالتالي، ستستخدم أنشطة المشروع منهجية التخطيط المتكاملة لضمان صياغة تلك 

ز أوجه تعزل  تكمل بعضها البعض  في سياسات قوية ومتماسكة  وجمعها وصياغتهاالتحليالت والخطط القطاعية على النحو األمثل  

 وأهداف التنمية المستدامة. 2030وأجندة التنمية المستدامة الوطنية  طخطتنفيذ في إطار  الممكنةالتآزر 

 

 اإلطار الزمني: .٤

 

  .2021ويناير  2020سيتم الندوات وطنية عبر اإلنترنت في كل من البلدان األربعة المشاركة خالل شهري ديسمبر   -

 )حال رفع قيود السفر( 2021أيام خالل النصف األول من عام  3قليمية لمدة سيتم تنظيم ورشة العمل اإل -

 

 الهدف: . ٥

 

تهدف الندوات الوطنية عبر اإلنترنت وورشة العمل اإلقليمية إلى تعزيز القدرة على تخطيط وصياغة السياسات المتكاملة والمتسقة 

مع كافة أصحاب المصلحة الوطنيين في مصر والبلدان المشاركة من مناطق غرب آسيا وشمال إفريقيا بهدف التخفيف من آثار 

 COVID-19جائحة 

 

 قعة:النتائج المتو

 

للتخفيف من تأثير  والتشاركي نهج التخطيط المتكاملأصحاب المصلحة بالعراق والبلدان المشاركة لزيادة معرفة  . ١

  Covid-19 جائحة 



 

والبلدان المشاركة على تطبيق منهجيات وأدوات التخطيط  بالعراق. زيادة قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين ٢

المتكامل، بما في ذلك األدوات واألساليب التي تستخدمها البلدان األخرى للتخفيف من تأثير الجائحة وتسريع تنفيذ 

 استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية الخاصة بهم.

 

 المكان: . ٦

 

اإلنترنت )تستخدم المنصات التكنولوجية التي تقدمها األمم المتحدة لعقد مثل هذه االجتماعات الندوات الوطنية عبر  سيتم عقد - 

 االفتراضية(

 ورشة العمل إقليمية ستكون بالقاهرة في مصر. سيتم تحديد المكان الحقًا ، بالتشاور مع اإلسكوا وجامعة الدول العربية.  -

 

 االتصال: ةنقط . ٧

 

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدةسامي عريقات، مسؤول التنمية المستدامة، بمدير المشروع: م. 

(DESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

من التعافي إلى التنمية المستدامة: ندوات وطنية عبر اإلنترنت وورشة عمل إقليمية حول 

سياسات التعافي المتكاملة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدان مختارة في شمال 

 COVID-19إفريقيا ومنطقة غرب آسيا في سياق جائحة 

 

 ( العراق)جمهورية  الرائدالبلد 

 

 2020ديسمبر   15ندوة وطنية عبر اإلنترنت في 

 م )بتوقيت القاهرة(  8: 00م إلى   5:00من

 بتوقيت نيويورك(  ظهًرا  12: 00ص إلى  00:9)

 

 البند التوقيت

 الكلمات االفتتاحية: م  ٥:٢٠  – ٥:٠٠

االقتصادية  إدارة الشؤون  -مسؤول التنمية المستدامة  –سامي عريقات  /م ميسر الجلسة:

 (DSDG( / فرع االستراتيجيات الوطنية وبناء القدرات DESAواالجتماعية )

 

 (UNRC, Egypt) السيد/ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لألمم المتحدة بمصر -

( / فرع DESAالسيد/ أمسون سيبانا، رئيس إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) -

 (DSDGاالستراتيجيات الوطنية وبناء القدرات 

اللجنة االقتصادية  - السيد يونس أبو أيوب ، رئيس قسم الحوكمة وبناء الدول -

/ المفوضية األوروبية لمناهضة العنصرية   (ESCWAواالجتماعية لغربي آسيا )

 والتعصب

 

 الجلسة األولى م  ٦:٠٠  – ٥:٢٠

دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بركات، المستشار اإلقليمي إلد/ هويدا  ميسر الجلسة:

(DSDG/DESA) 

وكيل وزير التخطيط   - ماهر حماد جوهان : د/ الترحيبية ممثل الحكومة كلمة -

 العراقي للشؤون الفنية  

االستجابة تجاه اطارات  االطار المؤسسي وحوكمة االنشطة:عرض تقديمي حول  -

 جائحة كورونا 

 الوكيل الفني لوزارة التخطيط ،حماد جوهان ماهر. د -



 

 لألزمة الحالية والمعالجات الممكنةاالقتصادية  االنعكاسات -

   مدير عام دائرة السياسات االقتصادية والمالية ،عالء الدين جعفر. د  

 

 الحكومات المحلية  والشراكات مععلى المستوى المحلي  لتنمية المستدامةا -

 مدير عام دائرة التنمية االقليمية والمحلية، محمد محسن السيد. د  

 
 : سياسات االستجابة للجائحة ابعاد التنمية البشرية في ظل جائحة كورونا  -

 ، مدير عام دائرة التنمية البشريةالراوي مها عبد الكريم. د

 

 الفقر في العراق في ظل جائحة كورونا  -

 جامعة الكوفة -اكاديمي   ،  حسن لطيف. د 

 مشاركات الحضور -أسئلة وأجوبة  م  ٦:١٥  – ٦:٠٠

 الجلسة الثانية م  ٦:٣٠  – ٦:١٥

دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية د/ هويدا بركات، المستشار اإلقليمي إل ميسر الجلسة:

(DSDG/DESA) 

 ممثل عن القطاع الخاص  -باسم جميل انطوان  /السيدالمتحدث: 

مداخلة حول دور القطاع الخاص العراقي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبروز 

 وخطط التعامل الدروس المستفادة:  19-أزمة جائحة كوفيد وليته المجتمعية خالل مسؤ

تلك األهداف  تحقيق وتسريع لدعم  

 م  ٦:٤٥  – ٦:٣٠
 )منظمة مجتمع مدني( مؤسسة ام اليتيم -  عامرة البلداوي /دالمتحدث: 

لتخفيف من اآلثار السلبية دور مؤسسات المجتمع المدني في االستجابة واعرض حول 

 كورونا جائحةل

 الحضورمشاركات  –أسئلة وأجوبة  م  ٧:٠٠  – ٦:٤٥

 الثالثةالجلسة  م  ٧:٣٠  – ٧:٠٠

إدارة الشؤون االقتصادية   -مسؤول التنمية المستدامة  –م/ سامي عريقات  ميسر الجلسة:

 (DSDG( / فرع االستراتيجيات الوطنية وبناء القدرات DESAواالجتماعية )

 



إمكانيات والمشاركة لفرص التعاون المتاحة  هيئات األمم المتحدةمن قبل عرض مجمع 

أجندة  في تنفيذوالتقدم  COVID-19 الدعم المحتملة لمساعدة مصر في مسار التعافي من

 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها 2030

 

 مشاركات الحضور –أسئلة وأجوبة  -

 الختام م  ٧:٤٠  – ٧:٣٠

 


