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جمع المبادرات معًا من أجل التأثير 

الجماعي

القدرة اإلقليمية لتوسيع نطاق 

االقتصادات الخضراء الشاملة

أدريانا زكريا فرح

رئيس ومنسق عالمي

)الفرص العالمية ألهداف التنمية المستدامة  Go4SDGs)
(اليونيب)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ـ للالفرص العالمية 

SGDs
اإلطالق اإلقليمي لغرب آسيا



ما الذي ستحققه الفرص العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

التأثير

تقوم البلدان بتحويل اقتصاداتها إلى أن تكون مستدامة وشاملة ومتوافقة مع خطة 

.واتفاقية باريس2030عام 

النتيجة

تقوم البلدان بتنفيذ سياسات وتخطيط وممارسات واستثمارات من أجل انتقال عادل

.إلى اقتصادات خضراء شاملة قائمة على أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة
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GOVERNMENTS POLICY COMMITMENTS

INTERNATIONAL

ORGANISATIONS

OUTREACH &

COMMUNICATION
COMMITMENTS

CIVIL SOCIETY TRAINING
MONITORING

& REPORTING

BUSINESSES COORDINATION FINANCING

TECHNICAL

ORGANISATIONS

TECHNICAL

TOOLS
EDUCATION

كيف ستعمل القدرة اإلقليمية على توسيع نطاق االقتصادات الخضراء الشاملة؟



األهداف

ياسات في تنفيذ ستعزيز المعرفة والقدرات لصانعي السياسات والقرارات ❖
تنسيق االقتصاد األخضر الشامل واالستهالك واإلنتاج المستدامين وتعزيز ال

اإلقليمي

دمج نهجلتعميم الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوتعزيز ❖
IGE وSCP في أنشطة األعمال األساسية

.مستدامةليصبحوا قادة المستقبل ومبتكرين في التنمية التمكين الشباب❖



www.Go4SDGs.org

كاء وأكثر من 5 مبادرة عالمية12شر

ي لخطة عام  2030حلول المناخ والتنوع البيولوج 

قائمة الخدمات

الدعوة والمعرفة 

القائمة على العلم

التقييمات وتصميم 

السياسات

التدريبات وتطوير 

القدرات القطاعات

33 45 43 10

http://www.go4sdgs.org/
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اء مهارات جديدة للشباب للوظائف الخضر
ر الشباب من أجل العيش المستدام تمكي 

"إعادة البناء بشكل أفضل"أدوات 

اقتصادات إزالة الكربون من أجل االستدامة
السياسات المالية من أجل االنتعاش االقتصادي

ي عملية االنتعاش
ر
البنية التحتية المستدامة ف

ي واستقرار 
هدر الطعام والنظم الغذائية الصحية لألمن الغذائ 

المناخ

ة والمتوسطة كات الصغي  االبتكار والتمويل للشر
االنتقال من نهج خطي إىل دائري

ي من المواد البالستيكية ذات  التخلص التدريج 
االستخدام الواحد والنفايات

الحكومات

القطاع الخاص

والشركات الصغيرة 

والمتوسطة

الشباب و الجامعات

http://www.go4sdgs.org/
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ة والمتوسطة كات الصغي  توسيع نطاق االبتكار والتمويل للشر

الدعوة والمعرفة القائمة على العلم

Assessment & 

أدوات السياسة

Trainings & Capacity  

التطوير

http://www.go4sdgs.org/
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ي اقتصاد الغد
ر
مهارات الشباب ف

الدعوة والتقييم زيادة فرص الوظائف الخضراء 
للشباب القدراتتنميةتنمية 

http://www.go4sdgs.org/


األنشطة في غرب آسيا

تعميم فوائد االستهالك واإلنتاج المستدامين في المساهمات المحددة وطنيًا

االنتعاش الدعوة، الحوارات السياسية وتنمية القدرات بشأن فوائد االستهالك واإلنتاج المستدامين لتغير المناخ و❖

.االقتصادي
نظرة إقليمية حول الطاقة المتجددة-غرب آسيا ▪

SDG12.3مؤشر نفايات الطعام-القياس والتتبع ❖
-تنمية القدرات وشبكات الند للند ، وتطوير خطوط األساس للنفايات الجيدة ووضع مؤشر▪ SDG12.3

Signature 
Activities



األنشطة في غرب آسيا

تمكين الشباب ألنماط الحياة المستدامة

التركيز على المواد الغذائية والبالستيك-الحرم الجامعي األخضر ألنماط الحياة المستدامة ❖

حول الحياة المستدامة والتعميم-أكاديمية القيادة ❖

الحمالت المقامة والخاصة باألزياء المستدامة❖

Signature 
Activities



:للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

adriana.zacarias@un.org
رئيس ومنسق عالمي

الفرص العالمية ألهداف التنمية المستدامة 
Go4SDGs
شعبة االقتصاد

(اليونيب)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

tarek.alkhoury@un.org 
منسق إقليمي

كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين

مكتب غرب آسيا

(اليونيب)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

Download:
MENU OF SERVICES
FAQ

Follow us:
www.GO4SDGS.org
#GO4SDGs

Let´s

mailto:adriana.zacarias@un.org
mailto:tarek.alkhoury@un.org
https://greengrowthknowledge.org/sites/default/files/GO4SDGS_MenuOfServices_Arabic.pdf
https://greengrowthknowledge.org/sites/default/files/GO4SDGS_FAQ_Arabic.pdf
http://www.go4sdgs.org/

