
 

  

 

 

 

 

 

 

  الجلسة المتخّصصة الثانية

في المنطقة العربية النهوض بالعمل المناخي: 31الهدف   

 
 بيروت   المتحدة،بيت األمم ، MZقاعة االجتماعات في طابق ، 18:00-16:15 الساعة ،2019 نيسان/أبريل 9الثالثاء 

 

 الجلسة ةميّسر
 
سياسات التنمية  شعبة، ةمديرال، السيدة ُرلى مجدالني •

  المستدامة، اإلسكوا
 

 األولى النقاشحلقة المتحدثون في 
 

، رئيس فريق المفاوضين العرب ذلياشالالسيد أيمن  •
المكلف من قبل مجلس وزراء  حول تغير المناخ

جامعة الدول العربية المسؤولين عن البيئة؛ عضو 
في مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ؛ مستشار 

وزارة الطاقة والصناعة في  الدوليةلسياسات شؤون ا
 المملكة العربية السعودية، والثروة المعدنية

مركز  ة،العام ة، المديرالسيدة لونا أبو سويرح •
 دراسات الوحدة العربية، لبنان

التعاون اإلنمائي قسم ، رئيس السيد بيتر لوندبرغ •
سفارة  إفريقيا،لشرق األوسط وشمال لاإلقليمي 

 السويد، عمان
 

 :الثانية النقاشحلقة المتحدثون في 

 

 للعون  العام، المفوض السيد أحمد محمد آدم •
 السودانجمهورية  اإلنساني،

جمعية نساء بلدي  ،رئيسةال، السيدة سامية الباوشي •
في من أجل التنمية والسياحة، عضو مجلس اإلدارة 

المكتب  عضو المناخي،الشبكة العربية للعمل 
المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، في التنفيذي 
 .المغرب

ة البيئة شعب ،مديرال، جمال الدين جاب هللاالسفير  •
واإلسكان والموارد المائية، جامعه الدول العربية، 

 مصر

 
 عبر اإلنترنت ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة مباشرة

 أساسية معلومات
 

من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات  13يدعو الهدف 
التي  ةتغير المناخ وآثاره، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الستل للتصديعاجلة 

. 2019خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  إسهاباستعراضها بسوف يتم 
ما يتعلق بفصل سيما في  ال) 8الهدف عن بمعزل  13الهدف ال يمكن البحث في و

 كنولوجيانقل التتحقيق ذلك عن طريق  ودعم ،النمو االقتصادي عن التلوث البيئي
ما  )ال سيما في 10الهدف و(؛ أخرى ُسبُل بين من ،كافيالتمويل ال توفيروالالزمة 

تغير المناخ قابلية التأثر بمن حيث  ،داخل البلدان وفيما بينها التفاوتيتعلق بالحد من 
المناخ(؛ على التصدي لتغير والقدرة على الوصول إلى وسائل التنفيذ الالزمة للعمل 

مؤسسات عن طريق مناخ تغير اللعلى التصدي )في ضوء دعم العمل  16والهدف 
وخاضعة للمساءلة يمكنها تعزيز قدرة الدول النامية والمجتمعات الضعيفة على  عّالةف

 يضا  أ 13الهدف ويرمي (. ةودون الوطني ةوطنيالو ةقليميعلى الُصعُد اإلالصمود 
التعليم ضمان ما يستلزم بناء القدرات و الطبيعية،إلى تعزيز االستعداد للكوارث 

في ضوء هذه  ،(17سيكون الوصول إلى وسائل التنفيذ )الهدف و(. 4)الهدف 
  .هذه الجلسة المتخصصةهو محور  ،األهداف

 
 هدف الجلسة

 
المتعلقة بتغير المناخ بشكل اإلقليمية القضايا ذات األولوية والشواغل استعراض بعد 

النساء والشباب تعزيز مشاركة بل سُ على و المقتَرحة، لى الحلولالجلسة عز عام، تركّ 
على التصدي لتغيّر العمل على مسار  همواالستجابة لشواغل ضعفا   والفئات األكثر

 ؛قابلية التأثر بتغير المناخمثل مواضيع  ات حولاشنقة حلقتخلل هذه الستوالمناخ. 
والطرق  الوسائلو الوعي؛رفع مستوى ووالمخاطر واآلثار الناجمة عن تغير المناخ؛ 

، تحقيق ذلكوالتخطيط والعمل من أجل أمام تغير المناخ الصمود على قدرة اللتعزيز 
الالزمة والتكنولوجيا الكافي التمويل يشمل توفير بما  ،مع التركيز على وسائل التنفيذ

  وبناء القدرات.
 

 مواضيع النقاش
 

والرسائل  ،السياسات العامة مستوى علىوأوجه الترابط  ،13كلمات افتتاحية: الهدف 
ن حول تغير المناخ )بيروت، يين اإلقليميين التشاورين االجتماعالمنبثقة مالرئيسية 

فبراير الطبيعية )القاهرة، شباط/لموارد ( والبيئة وا2019 مارس/آذار 21-22
2019). 

 
  خالمنامن أجل التصدي لتغير للعمل بيئة الالزمة ال تهيئةاألولى:  النقاشحلقة  - -

 مناقشة

في  المناخالرامي إلى التصدي لتغير العمل النهوض ب: الثانية حلقة النقاش - -
 منطقة العربيةال

 مناقشة

                                        
  

                        
 


