
 حدث جانبي تنظمه
 لجنة األمم المتحدة

 االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا )اإلسكوا( حول

الفقر وعدم المساواة والسياسات 
االجتماعية المتكاملة في المنطقة 

العربية: التوجهات الرئيسية للسياسات 
العامة لضمان تنفيذ  خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030

التاريخ
14 تموز/يوليو 2022

التوقيت
16:00 - 14:30 

)UTC +3 ،بتوقيت بيروت(

 تنظم لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 حلقة حوار افتراضية حول الفقر وعدم المساواة والسياسات االجتماعية
 المتكاملة في المنطقة العربية، وذلك على هامش المنتدى السياسي

 الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2022 إلشراك صانعي
السياسات واألكاديميين والخبراء الحكوميين في مناقشات مركزة حول التوجيهات األساسية المتعلقة بتطوير سياسات اجتماعية 
متكاملة في مرحلة التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. 

وسوف يلقي هذا الحوار الضوء على الُنهج واآلليات الالزمة لتحقيق تعافي متماسك وشامل؛ وتحديد حلول سياسية عملية ومتكاملة 
وتطلعية تجدد االلتزام بتعزيز المساواة، والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد.

وستسهم الرسائل والتوصيات المنبثقة عن هذا الحوار في طرح حلول سياسية وعملية لتعزيز المساواة وتقليص الفقر وفي دعم 
الحكومات العربية في سعيها إلى إعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من جائحة كوفيد-19.

  الكلمة االفتتاحية لإلسكوا

 المقدمة التمهيدية:

السيد أسامة صفا، رئيس قسم العدالة االجتماعية، اإلسكوا

  المتحدثون الرئيسيون: 
السيدة رنا جواد، محاضرة أولى، قسم العلوم االجتماعية 

والسياسية، جامعة باث، الشبكة السياسة االجتماعية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  )MENASP(ومركز تحليل 

.)CASP( السياسات االجتماعية
السيد سمير عيطة، خبير اقتصادي ومستشار دولي، رئيس دائرة 

االقتصاديين العرب.

السيد إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث 
.)ERF( االقتصادية

السيد زافيريس تزاناتوس، مستشار أول للسياسات االجتماعية 
واالستراتيجيات التنموية، المملكة األردنية الهاشمية.

  مناقشة ميسرة بين المتحدثين 

  مناقشة مفتوحة: أسئلة وأجوبة

  مالحظات ختامية
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للمشاركة في الحوار يمكنكم التسجيل هنا. سيتم توفير الرابط الخاص بالحوار لألشخاص المسجلين 
فقط. سيعقد الحوار باللغتين العربية واإلنجليزية.

تابعونا عبر المواقع اإللكترونية 

https://docs.google.com/forms/d/1Mj-ev5kWGugO96jYf922aIkIinoilgUWVIYQ25lpiVo/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true
https://www.facebook.com/unescwa/
https://twitter.com/unescwa
https://www.instagram.com/unescwa/
https://www.youtube.com/user/UNESCWA

