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 (اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

  للبيئة المتحدة األمم وبرنامج
 

  الدفع بمقدورنا يزال ال هل المستدامة: التنمية ألجندة البيئية األبعاد حول التشاوري االجتماع
  العربية؟ المنطقة في كورونا جائحة إطار في 12 الهدف تحقيق نحو    

 بيروت بتوقيت 13:00-11:30 ،2021 آذار/مارس 10 اإلنترنت، عبر
 

 عمالاألجدول 
  

 يةفتتاحالا الجلسة 11:40-11:30

 كلمات ترحيبّية  

السيد محمود فتح هللا، مدير إدارة شؤون البيئة واألرصاد الجوية،  - 
 ؛جامعة الدول العربيةالقطاع االقتصادي، 

المدير اإلقليمي، مكتب غرب آسيا لبرنامج األمم  ديماسي، سامي السيد - 
 ؛المتحدة للبيئة

السيدة ُرلى مجدالني، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  - 
 .االطبيعية، اإلسكو

  عرض خلفية وبرنامج االجتماع

مجموعة تغير المناخ قسم سياسات الغذاء والبيئة، ، جدع الرا السيدة - 
 واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا

 المنطقة فيمن أهداف التنمية المستدامة  12تحقيق الهدف  فيدفع التقدم  سبل13:00-11:40
 العربية

  
سريع ت نحو للدفع أدوات من العربية المنطقة تحتاجه ما أهم حول والخبرات الرؤى مناقشة ستتم  

. ويشمل ذلك التمويل 19-في إطار جائحة كوفيد من أهداف التنمية المستدامة 12 التقدم في تحقيق الهدف
والتكنولوجيا وبناء القدرات واالطر التنظيمية وبناء الشراكات، باإلضافة الى الحوافز لدعم ممارسات 

  .أفضل بشكل والبناء ،االقتصاد الدائري

   12 حول تحقيق الهدف للبيئة المتحدة األمم وبرنامج االسكوا من عروض  11:50 – 11:40

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير  - 
  ؛المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا
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السيد طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك  - 
  .واإلنتاج المستدامين، برنامج األمم المتحدة للبيئة، غرب آسيا

  التساؤالت التالية:  حول الدول خبراء حوار 12:15 – 11:50

في  12على دفع عجلة تنفيذ الهدف  19-ما هي آثار جائحة كوفيد - 
  المنطقة العربية؟

االقتصاد خطط واستراتيجيات  تنفيذ تواجه معوقات ثالث أبرزهي  ما  -
  ؟الدائري  

الجلسة: السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة  يدير
 واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا تغير المناخ  

 العربية للمنطقة المالئمة والسياساتالخبراء حول أفضل الممارسات  مداخالت 12:25 – 12:15
  12تسريع التقدم في تحقيق الهدف ل

  :  التساؤالت التالية حولحوار خبراء الدول  تتمة  12:50 – 12:25
 

ما هي أبرز اإلجراءات التي ستساهم بالدفع قدما باالستهالك واالنتاج  - 
  وإعادة البناء بشكل أفضل؟ المستدام في ظل جائحة كورونا

كيف يمكن تعزيز التعاون اإلقليمي، وتقوية الشراكات بين مختلف  - 
 ؟12الجهات الفاعلة لدفع تنفيذ الهدف 

الجلسة: السيد طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك  يدير
 واإلنتاج المستدامين، برنامج األمم المتحدة للبيئة، غرب آسيا

 تحقيق نحو الضرورية واإلجراءات الخطوات يخص فيما األساسية الرسائل 13:00 – 12:50
 19-طار جائحة كوفيدإفي  12الهدف 

 مكتب غرب آسيا للبيئة/اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة 

 


