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فندق النيل ريتز كارلتون 



كورونا،  جائحة  من  ومرن  قوي  تعافي  لتحقيق  المشترك  العمل  على  العالم  اعتماد  تزايد  ظل  في 
تستهدف الجلسة تحديد اإلجراءات المطلوبة لتعزيز فعالية التعاون متعدد األطراف، مع التركيز بشكل 
خاص على منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وتسليط الضوء على مختلف األطراف ذات الصلة، وذلك 
التنمية  وشركاء  الدولية  التمويل  ومنظمات  الحكومات  من  القرار  وصناع  القادة  بين  الحوار  خالل  من 
متعددي األطراف والثنائيين، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر وقطاع األعمال، كما تعد الجلسة تمهيًدا 

للموضوعات المطروحة خالل فعاليات المنتدى.

وتأتي هذه الجلسة على خلفية ما تسببت فيه جائحة كوفيد 19، من تحديات غير مسبوقة تدفع المجتمع 
الدولي إلعالء مفاهيم العمل الجماعي والجهد المشترك والتكامل لمواجهتها، وتعزز الدعوة الستغالل 
تحقيق  على  والعمل  أفضل،  بشكل  البناء  إعادة  في  الدولي  للتعاون  الحيوي  الدور  وتبرز  الموارد،  كافة 

أهداف ُمشتركة تحقق االستقرار االجتماعي واالقتصادي واالزدهار المشترك واالستدامة البيئية، 

المدني  والمجتمع  الحكومات  بين  الفعالة  الشراكات  تسخير  خالل  من  التكامل  هذا  تحقيق  ويمكن 
والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومراكز الفكر واألبحاث، من أجل تذليل عقبات التعاون الدولي، بما 

يضمن االستخدام األمثل للموارد ويعزز المسئولية المشتركة، والحوكمة والتأثير المستدام. 

التجارب  ومشاركة  المعرفة  تبادل  تعزيز  الدولية،  والشراكات  المشتركة  العمل  مقومات  أهم  ومن 
الناتحة بين طافة األطراف المعنية، بما في ذلك آليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، حيث 
من  والتعافي   2030 المستدامة  التنمية  لتحقيق  الهادفة  الدولية  الجهود  لدفع  هامتين  أداتين  يعدان 

جائحة كورونا.

نظرة عامة:



• تحديد السمات الرئيسية ألطر التعاون متعدد األطراف إلي تتسم بالفاعلية الالزمة لمواجهة جائحة 
    كورونا وآثارها متعددة األبعاد على المستوى الصحي واالجتماعي واالقتصادي.

• تسليط الضوء على دور مختلف األطراف المعنية بالتعاون متعدد األطراف، في الوصول لشكل 
    جديد من أشكال التعاون الدولي والتمويل التنموي والتشارك في جهود البحث والتطوير العابر 

    للحدود لتحقيق التنمية الشاملة للجميع.
• عرض قصص نجاح الحكومات والمؤسسات الدولية خالل عام 2020 لتعزيز فاعلية التعاون الدولي 

     متعدد األطراف.
• مناقشة كيفية تحقيق التعاون الدولي الفعال، لضمان االتساق بين أولويات التنمية الوطنية في 

    الدول المختلفة وأهداف التنمية المستدامة األممية، وتوفير التمويل لجهود التنمية الدولية 
    واستخدام الموارد بشكل أفضل.

• الوقوف على الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا والتي يجب استغاللها لإلسراع من التقدم نحو 
    أهداف التنمية المستدامة ومن بينها )التحول الرقمي وزيادة مخصصات الحماية االجتماعية(.

• صانعو القرار على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
• شركاء التنمية متعددو األطراف والثنائيون

• شركات القطاع الخاص
• مؤسسات المجتمع المدني

• مراكز األبحاث

تسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خالل جلسات المنتدى، ووضع توصيات 
مواجهة  في  ومؤثر  فعال  األطراف  متعدد  لتعاون  الوصول  نحو  السبيل  بتمهيد  يتعلق  فيما  رئيسية 

جائحة كوفيد 19.

لذلك تعقد الجلسة األولى تحت عنوان »تعزيز آليات التمويل الدولي 
للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة« وتهدف إلى:-

المشاركون

النتائج المتوقعة 


