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 خلفية وجدول أعمال االجتماع التشاوري
لمستدامةحول األبعاد البيئية ألجندة التنمية ا

2021آذار 10
السيدة الرا جدع، قسم سياسات الغذاء والبيئة، اإلسكوا

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

خلفية االجتماع التشاوري

تكليف من مجلس الوزراء 
 العرب المسؤولين عن شؤون

نامج البيئة لكل من اإلسكوا وبر
يم األمم المتحدة للبيئة بتنظ

اجتماعات تشاورية إقليمية 
ام حول األبعاد البيئية لخطة ع

2030

ول فرصة لوضع رسائل اساسية ح
 أهم ما تحتاج اليه المنطقة للدفع

باستدامة الموارد الطبيعية

لعربي ترفع فيما بعد الى المنتدى ا 
ا الى للتنمية المستدامة بغية رفعه

وى المنتدى السياسي رفيع المست
حول التنمية المستدامة

يساهم هذا النهج من العمل 
التشاركي الى إيصال 

صوت البيئة العربية الى 
ةالمنتديات الدولية والعالمي
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.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

خلفية االجتماع التشاوري

تحت عنوان 2021ينظم المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

على نحو يعزز األبعاد االقتصادية  19-التعافي المستدام والمِرن من آثار جائحة كوفيد" 
"واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة

تحت وطأة  السياسات واإلجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي بينما تتخبط المنطقة
وتحاول التعامل معها 19-جائحة كوفيد

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

جدول أعمال االجتماع التشاوري

11:40-11:50 )دقائق 10( 12عروض من االسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة حول تحقيق الهدف 

11:50-12:15 )دقيقة 25: (حوار خبراء الدول حول التساؤالت التالية
في المنطقة العربية؟ 12على دفع عجلة تنفيذ الهدف  19-ما هي آثار جائحة كوفيد -
ما هي أبرز ثالث معوقات تواجه تنفيذ خطط واستراتيجيات االقتصاد الدائري؟ -

12:15-12:25 12الهدف مداخالت الخبراء حول أفضل الممارسات والسياسات المالئمة للمنطقة العربية لتسريع التقدم في تحقيق 
)دقائق 10(

12:25-12:50 )دقيقة 25: (تتمة حوار خبراء الدول حول التساؤالت التالية
بناء ما هي أبرز اإلجراءات التي ستساهم بالدفع قدما باالستهالك واالنتاج المستدام في ظل جائحة كورونا وإعادة ال -

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

12:50-13:00 )دقائق 10( 19-في إطار جائحة كوفيد 12الرسائل األساسية فيما يخص الخطوات واإلجراءات الضرورية نحو تحقيق الهدف 
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