
 

 

 

 

 

 12الجلسة المتخصصة 
ُّ المناخ والتخف�ف من آثارە   ف الشامل مع تغ�ي التك�ُّ

ي المنطقة الع���ة  بالنسبة
�ة �ف  إ� المستوطنات الب�ش

وت  17:15إ�   15:45، الساعة 2023آذار/مارس   16،  الخم�س   بتوق�ت ب�ي
 

 
 

 

     
    
    

 

 .ل هنا�التسجالرجاء منصة زووم،   من خالل عن بعد   . للمشاركةشخ�ي أو عن بعدهذە الجلسة الخاصة �شكل  �مكن حضور 
ي 

ف المتواجدين �ف ي  األمم المتحدة مقر �مكن للمشاركني
ف  قاعة االجتماعاتحضور الجلسة �ف انني ف ي الطابق م�ي

 . MZ �ف
 

 والهدف من الجلسة معلومات أساس�ة 

ي السنوات القادمة للتك�ف  
ة �ف ستكون هناك حاجة إ� استثمارات كب�ي

�ة، وكذلك من أجل التحول األخ�ف   ي المستوطنات الب�ش
مع المناخ �ف

ي الفئات المحرومة والمهمشة منذ الب
دا�ة ،  ال��ــــع. ما لم يتم النظر �ف

. تهدف هذە   فإن مثل هذە التداب�ي تخاطر ب��ادة التفاوتات �شكل أ��ب
ي الس�اسة والممارسات  

الجلسة إ� تقد�م بعض الخ�ارات ذات الصلة �ف
اف�ة  الشاملة ، باإلضافة إ� �سل�ط الضوء ع� الحاجة إ� نهج است�ش

ي تتصدى للتحد�ات ال ي  متكاملة. سيتم عرض المبادرات الملموسة الىت ىت
ات�ج�ات من وجهات نظر مختلفة   �حركها المناخ ، وستتم مناقشة االس�ت

 األسئلة المطروحة 

ي المنطقة؟ •
 ك�ف يؤثر تغ�ي المناخ ع� ضعف الفئات المهمشة �ف

ي نحتاج إ� تط��رها من أجل  ما �ي أوجه  • التعاون الرئ�س�ة الىت
�ة؟   التك�ف الشامل للمناخ وتخف�ف المستوطنات الب�ش

 ما �ي االستثمارات الرئ�س�ة المطل��ة؟  •
ي  •

ك�ف �مكن للجماعات الغ�ي ممثلة أن �شارك بنشاط أ��ب �ف
 صنع القرار والس�اسات والتخط�ط؟ 

ي �جب أن نعطيها  • األول��ة ، وماذا   ما �ي أنواع اإلجراءات الىت
 �مكننا أن نفعل اليوم؟ 

 م��ة الجلسة 

�ف، مديرة جمع�ة حل.تك، لبنان  •  امال �ش

 

 مالحظات افتتاح�ة

ة المستشار�ن   • تهمينة أختار، كب�ي
، المكتب اإلقل��ي للدول   ف ات�جيني اإلس�ت

  ، ي
الع���ة ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ

 ني��ورك 

 

 المتحدثون/ات

وع دمج اإلعاقة،  • ي لؤي فل�ح، مدير م�ش
  �ف

نامج األمم المتحدة   المق�م  المنسق مكتب  ل�ب
 ، ي

 الجمهور�ة الع���ة السور�ة اإلنمائئ
خب�ي الهجرة والهجرة  ،  الدكتور أ�من زهري  •

 م�  ، الق��ة
ر�ــهام الجمال، مستشارة البلد�ة للتنم�ة   •

ى، األردن   والعالقات الدول�ة، بلد�ة إر�د ال��ب
ملك الجدعان، عضو مجلس شباب   •

، األردن الشمول�ة األرد ي
 ئف

ي منصور، أخصائ�ة إدارة المناظر   •
صو�ف

  ، الطب�ع�ة المستدامة، المخطط األخ�ف
 وزارة الزراعة، لبنان 

مديرة جمع�ة التح��ــــج   الدكتورة ما�ا نعمة،  •
ي لبنان، لبنان 

 �ف

https://zoom.us/webinar/register/WN_v45P97d1RCuZnfS5jtsCPw

