
 

 

 

 

 

 والهدف من الجلسة معلومات أساس�ة 
ي درجات الحرارة. وقد شهدت  

 اع� من المتوسط �ف
�
�شهد المنطقة الع���ة ارتفاعا

األلف�ة   ي 
�ف جفاف  دورة  أسوأ  تفاقم    2017-2007من  المنطقة  إ�  أدى  مما 

ي هذا    .الضعف االجتما�ي وندرة الغذاء والم�اە والهشاشة البيئ�ة 
االستكمال    و�نب�ف

ي اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغ�ي المناخ
 ع� نتائج مؤتمرات األطراف �ف

COP27 وCOP28   من االنتقال  تدعم  مبادرات  خالل  من  المنطقة  ي 
�ف

ف ع� بناء القدرة ع� الصمود والتك�ف   ك�ي المفاوضات إ� التنف�ذ ح�ث �جب ال�ت
ز�ا ع�  ذلك  و�شمل   . �شكل كب�ي المناخ  الغذاء  مع  أنظمة  لت��ــــع  التم��ل  دة 

وط�ح    ، ي
المنا�ف العمل  ي 

�ف للمرأة  ي  تمكييف دور  ونحت  للمناخ،  المقاومة  والم�اە 
ي الدول الع���ة. ترتبط هذە الجلسة المتخصصة  

ي المقاومة للمناخ �ف
حلول التعا�ف

ة من الم�دان   ي بناء ع� الخ�ب
ف األمن المنا�ف  بتوسيع نطاق العالقة بني

�
 وث�قا

�
ارتباطا

ي المنطقة. و�تما�ث مع حوارات
حول تع��ز العمل   COP27 والبحث واالبتكار �ف

والدروس   الج�دة  الممارسات  لتبادل  مساحة  الجلسة  هذە  تعت�ب    . ي
المنا�ف

ي �مكن   المستفادة لل�شف عن ك�ف�ة توسيع نطاق النهج المبتكرة والمتكاملة اليت
ي أن تحقق فوائد متعددة ع�ب أهداف التنم�ة المستدامة و 

 .العمل المنا�ف

7الجلسة المتخصصة   

ي الدول الع���ة: الدروس المستفادة  
ي �ف

األمن المنا�ف
العمل  طاقتوسيع ن و   

وت ظهرا�    12:30إ�   صباحا�   11:00، الساعة 2023آذار/مارس   16،  الخم�س  بتوق�ت ب�ي  
 

 األسئلة المطروحة 

ق�ادة   • تحت  الع���ة  المنطقة  ي 
�ف ي 

المنا�ف لألمن  اإلقل�م�ة  المبادرة  �ي  ما 
 جامعة الدول الع���ة؟  

الع���ة؟ ك�ف   • الدول  ي 
�ف ي 

المنا�ف العمل  س�اق  ي 
�ف ي 

المنا�ف األمن  ي  �عيف ماذا 
�مكن للجهود المبذولة للتخف�ف من تغ�ي المناخ ودمج المخاطر المتعلقة  

ي القرارات أن �ساعد ع�
ي؟     بالمناخ �ف  تع��ز األمن الب�ث

بتغ�ي المناخ مثل الف�ضانات والجفاف تؤثر ع� الناس   • األحداث المتعلقة 
لتحد�د   المناسبة  المنهج�ات  �ي  ما  مختلفة.  باشكل  والمجتمعات 
المتاحة؟   الب�انات  المتأثرة؟ ما �ي  المجتمعات  ي 

 �ف
�
األشخاص األ��� ضعفا

تواترا  األ���  الجفاف  مثل  األحداث  يؤثر  الفئات    ك�ف  ع�  وكثافة 
 المستضعفة من المرأة؟ 

ع�   • العمل  وتع��ز  تق��ة  اإلقل�م�ة  والمنصات  للتكنولوج�ا  �مكن  ك�ف 
المناخ والغذاء والماء والضمان االجتما�ي وتوسيع نطاق األ�شطة؟ ما �ي  
القوة   نقاط  �ي  ما  المجاالت؟  هذە  ي 

�ف المتاحة  التكنولوج�ة  التطورات 
ي تواجه ال ي إعطاء  والتحد�ات اليت

كاء �ف جهود التعاون�ة للشبكات متعددة ال�ث
ي؟  ي وآثارە ع� األمن الب�ث

 الم��د من الزخم لجدول أعمال العمل المنا�ف

 
 

 

     
    
    

 

ي حضوري و ستعقد هذە الجلسة الخاصة �شكل 
ا�ف  .ل هنا�التسجالرجاء ، زووم من خالل . للمشاركةاف�ت

ي 
ف المتواجدين �ف ي  ب�ت األمم المتحدة�مكن للمشاركني

ي الطابقCommittee Room I( 1قاعة االجتماعات رقم حضور الجلسة �ف
 .B1 ) �ف

 

 م��ة الجلسة 
عاطف • اإلقل��ي    ، نوران  ألف��ق�ا  المنسق 

األوسط ق  نامج  ،  وال�ث ل�ب التم��ل  مبادرة 
 ، م� األمم المتحدة للبيئة 

 المتحدثون 

ة  • السف�ي ي  سعادة  ف العج�ي إدارة  ،  ندى  مديرة 
الدو�ي التنم�ة   والتعاون  جامعة  ،  المستدامة 

 ، م� الدول الع���ة 
عزب   الدكتورة  • "مرفق  ،  أمل  وع  م�ث منسق 

لتحق التنم   �ــقالمناخ  المســتدامة:    �ــةأهــداف 
ي  

�ف ي  الب�ث األمن  أجــل  مــن  المناخــي  العمـل 
ي للم�اە ، الدول الع���ة"  ، م� المجلس العريب

مدير قسم سبل الع�ش وتع��ز  ،  أوسكار  إ�دال  •
/المكتب  ،  الصمود  العال�ي األغذ�ة  برنامج 

إف��ق�ا   وشمال  األوسط  ق  لل�ث اإلقل��ي 
ق أورو�ا   ، م� ووسط آس�ا و�ث

ي باوال   •
نامج اإلقل��ي ،  بال�ايف برنامج  ،  منسقة ال�ب

اإلقل��ي   /المكتب  ي
اإلنمايئ المتحدة  األمم 

 ، األردن للدول الع���ة 
المنسقة المق�مة لألمم  ،  دينا عساف الدكتورة •

ي اإلمارات الع���ة المتحدة 
 المتحدة �ف

ف  • س�لني للوكالة  ،  مار�ا  اإلقل�م�ة  المديرة 
وشمال   األوسط  ق  ال�ث ي 

�ف ،  إف��ق�ا الس��د�ة 
 األردن ، السفارة الس��د�ة

هللا   الدكتور  • ف�ج  التغ�ي  ،  ند�م  برنامج  مدير 
ي و البيئة 

وت،  المنا�ف ي ب�ي
ك�ة �ف ،  الجامعة األم�ي

 لبنان 
ع��ان   الدكتور  • للتنم�ة  ،  ود�د  أول  مستشار 

 ، م� جامعة الدول الع���ة ، المستدامة

https://zoom.us/webinar/register/WN_Apex1GXSRCy2JmPNSV89TQ

