
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السابعة الجلسة المتخصصة 

 

  الصلة بین أھداف التنمیة المستدامة واألمن المناخي في الدول العربیة

 ) جلسة افتراضیة( بتوقیت بیروت  11:45-13:15، الساعة 2021آذار/مارس  30 الثالثاء
 

 والھدف من الجلسة معلومات أساسیة

الى   المناخ  تغیر  المائي مستویات    رفع یؤدي  األمن  اإلنتاجیة    ، انعدام  وانخفاض 
البیئیة   ، الزراعیة  النظم  األراضي وخدمات  ذلك، باإلضافة  .  وھشاشة    یؤدي   الى 

والنزوح في    النزاعات تفاقم    یسبب زیادة الضعف االجتماعي، مما  الى  تغیر المناخ  
تؤثر  خالل    المنطقة.  من  البشري  األمن  على  بالمناخ  المرتبطة  المخاطر  ھذه 

 تدھور أوضاع أولئك الذین ھم بالفعل مستضعفون ومھمشون.  
معظم   من   بالنزاعات المتأثرة    الدول تعد  بعًضا  المنطقة  المھددة أ   في  الدول    كثر 

التي تعمل على رفع    ویة مناھج التنم ال أصبحت  وقد    . المناخ في العالم   تغیر   مخاطر ب 
ذات أھمیة متزایدة من منظور منع األزمات    لقدرة على تحمل آثار تغیر المناخ ا 

خالل   من  منھجیة والتعافي.  واألمن   الترابط   اتخاذ  المناخ  تغیر    بإمكان ،  بین 
أن  ا  المناخي  العمل  في  الجدیدة  تحقیق  إیجابیا    ا تأثیر حدث  ت الستثمارات  على 

 فوائد السالم واألمن. أھداف التنمیة المستدامة باإلضافة إلى  

 الجلسة  أھداف
المناخ حول  عرض   .1 أنھ    ي تأثیر مخاطر األمن  تحقیق  أمام    تحدي على 

 أھداف التنمیة المستدامة بطریقة مرنة. 
بین    الصلة   ن فھم ع حول التأثیر اإلیجابي الناتج  عرض أمثلة ملموسة   .2

تلك االعتبارات في االستراتیجیات والسیاسات  ،  المناخ واألمن وتعمیم 
بطریقة    على  المستدامة  التنمیة  أھداف  على    مستدامة تحقیق  وقادرة 

 الصمود أمام المخاطر. 

 محاور النقاش المقترحة: 
قامت   .1 في   الدول كیف  المناخي  األمن  مخاطر  التخطیط    بدمج  عملیات 

أین   الفوري؟  والتعافي  التخطیط    الفرص تكمن  والبرمجة  عملیات  في 
 صنع السیاسات لدمج تلك االعتبارات؟ و 

 ما ھي االستجابات والمبادرات اإلقلیمیة التي تتناول األمن المناخي؟  .2
و  .3 متكامل  لنھج  الالزمة  الموارد  ستأتي  أین  الجھات  من  ھي  من 

 ؟ الرئیسیة 

 النقاش میّسر 

بانت  السیدة  • المشروع    ، سوجاال  ومدیرة  الفنیین  المستشارین  كبیرة 
التنمیة المستدامة: العمل   اإلقلیمي "المرفق المناخي لتحقیق أھداف 

المكتب اإلقلیمي للدول العربیة،  ،  المناخي من أجل األمن البشري"
 مان عَ ،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 المشاركون في حلقات النقاش    

الشافي   السید  • برنامج    ، للدول العربیة   المركز اإلقلیمي  مدیر   ، خالد عبد 
 مان عَ ،  األمم المتحدة اإلنمائي 

العجیزي   السیدة  • المستدامة  ا   ، ندى  التنمیة  إدارة  المفوض ومدیر  لوزیر 
   القاھرة ،  ، جامعة الدول العربیة والتعاون الدولي 

 الصومال ،  دائرة البیئة ،  مدیر عام  ،أحمد یوسف أحمد   السید  •

 األردن ،  وزارة البیئة ،  أمین عام ،  محمد خشاشنة   السید  •

السمان   السید  • وعضو   ، طارق  المحافظین   مستشار  المجلس  مجلس   ،
 العربي للمیاه، مصر 

،  ، نائبة مدیر البرامج الفنیة، المجلس العربي للمیاه ھبھ الحریري السیدة   •
 مصر 

مصطفى  • یاسمین  المعرفة   ، السیدة  إدارة  التقاریر   مسؤولة  ،  وكتابة 
 القاھرة   ، الموئل برنامج  

شاھین • زاھي  وحدة  ،  السید  رئاسة  الكوارث،    مخاطر   دارة إ مدیر 
 ء، لبنانمجلس الوزرا 

، منسقة مشروع المرفق المناخي لتحقیق أھداف  السیدة نوران عاطف  •
 جنیف  التنمیة المستدامة، 

المكتب اإلقلیمي  لتغیر المناخ،  اإلقلیمي  األخصائي    ، شین السید دستن   •
 مان عَ ،  للدول العربیة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

سیتم تنظیم ھذه الجلسة عبر تطبیق زووم. لالنضمام إلى الجلسة،  
 .  الرابط یرجى التسجیل عبر ھذا

 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:
 

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_nrvUPvFUQ1eg7llwnsuSQQ

