
 

   

 

 

 

 

   ۱۱ الجلسة المتخصصة

ن االقتصاد الدائري للكربون   تمكي 
 
وت  17:15إىل   15:45، الساعة  2023آذار/مارس  16، الخميس   بتوقيت بي 
 

 

• Insert questions #1 

• Insert Question #2 

 

  حضوري و ستعقد هذه الجلسة الخاصة بشكل 
اضن  .ل هنايالتسجالرجاء ، زووم من خالل . للمشاركةافير

  
ن
ن المتواجدين ف   قاع  بيت األمم المتحدةيمكن للمشاركي 

ن
  الطابق  (Committee Room II) 2االجتماعات رقم  ةحضور الجلسة ف

ن
 .B1ف

 

 معلومات أساسية والهدف من الجلسة 

الدائري   االقتصاد  المواردلكربون  ل اكتسب  لتحقيق كفاءة  دفع كمسار  وتخفيف   قوة 

 الضغط عىل الموارد الطبيعية لتحقيق أهداف المناخ العالمية. 

عمل  إطار  الدائري   يعتبر  ي  لكربون  لاالقتصاد 
الت  بالقطاعات  بشكل خاص  الصلة  وثيق 

ي ذلك الصناعات كثيفة االستخدام  
 
يصعب تخفيفها حيث يصعب إزالة الكربون ، بما ف

تعد   . ي
الكيميائ  األسمنت والصلب واإلنتاج  مثل  الثقيلة هذه    للطاقة  الصناعة  قطاعات 

ي المنطقة العربية ، كما أنها تعمل  
 
مكونات أساسية لالقتصاد العالمي وتطلعات التنمية ف

حوالي   ك 
مشب  بشكل  وتمثل   ، الكربون  انبعاثات  زيادة  الطاقة    20عىل  من  المائة  ي 

ف 

   واالنبعاثات ذات الصلة بالعمليات عىل مستوى العالم. 

ي  وهذا يجعل إزالة الكر 
بون من القطاعات الصناعية كثيفة االستهالك للطاقة أكبر أهمية ف 

 معالجة تغبر المناخ وضمان انتقال عادل وشامل. 

ي  لكربون  لاالقتصاد الدائري   ستحفز الجلسة النقاش حول كيفية تطبيق مبادئ  
بنجاح ف 

التكنولوجيا    الصناعات كثيفة ونقل  الصناعي  التصميم  خالل  من  للطاقة  االستخدام 

التلوث   من  والحد  الطبيعة  عىل  والحفاظ  اإلنسان  رفاهية  تعزيز  مع  المبتكر  والتمويل 

ا  
ً
أيض الجلسة  ستقدم  والئقة.  اء  وظائف خض  وخلق  تنافسية  أكبر  االقتصادات  وجعل 

العام  القطاعير   ي 
ف  الفاعلة  الجهات  قبل  من  الرئيسية  العمل  مجاالت  حول  توصيات 

ي الصناعات كثيفة  لكربون  للدائري  االقتصاد ا  والخاص لدفع نشر تقنيات 
وتحفبر  االبتكار ف 

ي المنطقة العربية
 .الطاقة ف 

 األسئلة المطروحة 

ي المنطقة إلجراء هذا التحول؟  -هل يشكل تسارع الدائرية تحديات للنموذج االقتصادي الحالي  •
 أين نرى الدعم ف 

ي تحول دون تشي    ع  •
ي المنطقة وكيف يمكن التغلب عليها؟  CCEما هي العوائق الرئيسية الت 

 ف 

ي يمكن تطبيقها لتشي    ع االستدارة ، بالنظر إل التحديات العالمية الحالية؟  •
 ما هي بعض األمثلة المحددة للحلول الت 

ي جميع أنحاء المنطقة العربية لخلق بيئة مواتية  •
لمزيد من االبتكار والنشر إلزالة الكربون من القطاعات   ما هو الدعم المطلوب ف 

 الصناعية الرئيسية؟ 

ي جميع أنحاء   •
ي تسهيل ظهور سالسل قيمة جديدة منخفضة الكربون ف 

ي يمكن أن تساعد ف 
ما هي أشكال التعاون والتنسيق الدوليير  الت 

 المنطقة العربية؟ 

ايدة للتعاون  • ي المنطقة العربية ، خاصة مع أوروبا؟ كيف يعتبر االقتصاد الدائري أولوية مب  
 التنموي ف 

ي تشي    ع التحول؟ هل هناك استثمار كاف وكيف يمكن تشي    ع البحث والتطوير؟  •
كات ف   ما هو دور الشر

 ميرسة الجلسة 
  اإلسكوا ، قسم الطاقة ةرئيس،   راضية سداوي  •

 ات / المتحدثون

ة مشاعل سعود الشعالن • يك مؤسس، األمبر مجتمع   ، شر

 المملكة العربية السعودية  ، ايون

وعات، فضل زايد بن فضل احمد  • كة  ، مهندس مشر شر

 اإلمارات العربية المتحدة  ، حديد االمارات اركان

مدير عام الجودة والطاقة   ، محمد صالح الدين احمد  •

 ، وكيماويات والتمبر   مض   ،سيدى كرير للبب 

ي    ،المدير العام ،نائل الحسامي  •
  ،  عّمانغرفة الصناعة ف 

 األردن 

• ، ي
ي أول فيصل القروئ 

المملكة   ،وزارة الطاقة ، أخصائ 

 العربية السعودية 

اسمنت   سفيان احسينا، مسؤول تطوير األعمال، •

 المغرب  ، المغرب

اء  ر   ، ستيفان بيوتنبر  • كفاءة استخدام  ئيس مجموعة خبر

الطاقة، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  

(UNECE)   

،  التحتية   رئيس قسم انظمة الطاقة و البنية، رنا غنیم •

  (UNIDO)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_ATBZcAPDSvWQzm78kVa3uQ

