
 

 

 

 

 

 

  الجلسة المتخصصة 4

اء المستدام، أ��� من مجّرد كلمة طنانة: ك�ف  ال�ث
 للتنم�ة المستدامة؟

�
 �مثل دافعا

وت   آذار/مارس 2023،  من الساعة 11:00 إ�  12:30 بتوق�ت 15 األر�عاء،  ب�ي

ي  حضوري �شكل الخاصة الجلسة هذە ستعقد
ا�ض  . هنا التسج�ل الرجاء زووم، خالل من للمشاركة .واف�ت

ي 
ي  ب�ت األمم المتحدة حضور الجلسة �ض

ض  المتواجدين �ض ض (الطابق    �مكن للمشاركني انني ض  ). MZقاعة الم�ي

 

 معلومات أساس�ة والهدف من الجلسة
 

ي  عمل�ة ادار�ة رتيبة .عندما يتم عمل
�ات �ي  ا���  من كلمة طنانة �ف  المش�ت

�ات عامة مستدامة تصبح حافز  قوي �ات �شكل صحيح كمش�ت  المش�ت
ي  التنم�ة :إنها أداة  �مكن أن تدفع جهودنا لت��ــــع تحقيق أهداف

ي  �ف  وا�جايب
 .التنم�ة المستدامة

 
 مكتب األمم  المتحدة لخدمات المشار�ــــع،  بوصفه مؤسسة تابعة لألمم
�ات، �ي  أول  مؤسسة تضع  إطارا مفصال  المتحدة و متخصصة بالمش�ت
�ات المستدامة .أحد أهم  اعتباراته الرئ�س�ة  �شمل عوامل مثل  للمش�ت

�ات المستجيبة للن�ع  استدامة الموردين وتنوعهم  وشمولهم والمش�ت
�ات المراع�ة لإلعاقة  .االجتما�ي  والمش�ت

 
 االهداف 

 
�ات تحدثه أن �مكن الذي واألثر والدور التأث�ي  و�ظهار مناقشة  العامة المش�ت
إظهار إ�  الجلسة تهدف التحد�د،  وجه وع� .المستدامة التنم�ة ع� 
ي  الهائلة والفرص اإلمكانات  �ات ممارسات تت�حها اليت عند المستدامة المش�ت
وستط�ح .المستدامة للتنم�ة الرئ�س�ة المبادئ ع� المؤس�ي  الطابع إضفاء 
ي  التحد�ات الجلسة 

ي  مستدام نهج اتباع �ف
�ات �ف �كون ك�ف و�حث  المش�ت

ي  محور�ا الخاص القطاع
 . جهود أي نجاح �ف

 
المنسق النهج إلطالق الفرصة هذا الحدث توق�ت يتيح ذلك،  إ� باإلضافة 
�ات لمعاي�ي   العالم�ة المنصة ع� واالنتقاء للبحث القابلة المستدامة المش�ت

 .المتحدة لألمم
 

 األسئلة المطروحة 
 

�ات مبدأ االستدامة تكون أن �مكن  هل  المال  مقابل الق�مة تحقق وأن للمش�ت
�ات هل  ي  األداة �ي  المستدامة المش�ت أعمال جدول لتنف�ذ بانتظارها كنا اليت

�ات ممارسات أمام الرئ�س�ة العقبات تذل�ل 2030  .كمع�ار المستدامة المش�ت
 

 م�� الجلسة
 

�ات مدير  ، مكاي ماركوس • األمم  مكتب  ، المش�ت
 الدنمارك ، المشار�ــــع لخدمات المتحدة

 والمتحدثات المتحدثون

ف  نا� الدكتور معا�ي  • وزارة  ، البيئة وز�ر، �اسني
  لبنان، البيئة

 
�ات دائرة مدير ،  هاورد كل�ي  آن الس�دة • ،  المش�ت

،  المشار�ــــع  لخدمات المتحدة األمم  مكتب 
 الدنمارك 

 
ف  الس�دة • �ات مديرة، جبور جوسلني ، المش�ت

 لبنان ، الدو�ي  البنك
 

الشؤون مسؤول ،  جا�لز مار�و الس�د •
 ، لبنان اإلسكوا ، االقتصاد�ة

 
ي  الس�د •

دائرة  مدير ، اوستوج�ك فايف
�ات  س���ا ، الدول�ة العمل منظمة ،المش�ت
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_FwyL29kZSkOvAPHxHI-0RA

