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 11الجلسة المتخصصة 
 

  دماج الطبيعة ا
 
المراعية  البيئية  والسياحةالمتجددة الطاقة اري    ع مشاستثمارات القطاع الخاص:  ف

  المنطقة العربيةللطبيعة 
 
 ف

وت  3:45 - 2:15  ،2022آذار  17 الخميس،  مساًء توقيت بير
 

 الجلسة: الهدف من 

بعالقة   مشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الخاصة الهدف من الجلسة هو 
قبل   من  والمنفذ  المهاجرة  الحوامة  الطيور  وع  ناشونال مشر انير داليف  مع  بير اكة    بالشر

يكة عىل طول مسار الهجرة لحفرة    برنامج  ي لمساعدة الدول الشر
األمم المتحدة اإلنمائ 

ي استثمارات  االنهدام / البحر األحمر 
 قطاع الطاقة  لدمج الحلول الحساسة للطبيعة ف 

اكة مع القطاع الخاص.   والسياحة من خالل الشر

 : عامة خلفية  

البحريعتبر   االنهدام  مسار  حفرة  الحوامة  أثاني    االحمر/  للطيور  العالم  في  مسار  هم 
  37من    طائرمليون    1.5  ييهاجر حوال  حيث  والبجع  لقالق،، وال حالمهاجرة مثل الجوار

المسار  فصيلة   بين  خالل  في    مناطقما  الىو  أوروباالتكاثر   في  التشتيةمناطق    اسيا 
حماية مشروع  يعمل  .  جنوبا  فريقياإ اعتبارات  ادماج  على  المهاجرة  الحوامة  الطيور 

في   الخاص  القطاع  وكذلك  الدول  وممارسات  سياسات  في  الزراعة  الطيور  قطاعات 
  ، إثيوبيا  ،إريتريا  ،مصر، السودان  لبنان، األردن، والطاقة والصيد والسياحة والنفايات في  

توضح الجلسة أمثلة عن األدوات التي طورها المشروع وشراكاته مع القطاع   وجيبوتي.
 .البيئية والسياحةالمتجددة الخاص خصوصا في قطاعي الطاقة 

 

 األسئلة المطروحة  

المتحدة   .1 األمم  برنامج  داليفدور  التنمية    وبير أهداف  تحقيق  ي 
ف  ناشونال  انير

وع      المهاجرة الحوامة  ر الطيو المستدامة من خالل مشر
ي قطاع الطاقة وخطط مشاري    ع   .2

الطاقة المتجددة  أدوات ادماج حماية الطيور ف 
 لحماية الطيور 

ي مجال السياحة البيئية  .3
كات السياحة الناشئة ف   مراقبة الطيور    وسياحةدور شر

 ميّسر النقاش    

وع   عادل سليمان   الدكتور  • مساعد مدير مشر
المهاجرة  الحوامة  األمم   ، الطيور  برنامج 

ي 
 مص ،  المتحدة اإلنمائ 

 المشاركون     

ي   ،اسيفايوليا    السيدة  •
لتغير    أخصائ  إقليمي 

ي ،  والبيئة المناخ  
،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 األردن 

اإلقليمي    المدير ،  النوري أسامة  السيد   •
وع الطيور الحوامة المهاجرة  داليف  ،  لمشر بير

ناشونال   األردن ،  انير

العلوم    ، كبير ألنسون   الدكتور ترس  • مسؤولي 
داليف ،  الدولية  ناشونال   بير   المملكة،  انير

يطانيا   المتحدة لير

كة   العام، المدير  ، فيصل عيس  المهندس  • شر

 مص ،  الكيال مص 

  والمدير   المالك ،  بشارة   أندريهالسيد   •
 ، لبنان غريت اسكيب   شركةالتنفيذي،  

 
بشكل الجلسة  هذه  يرجى    ستنظم   .  

اض  افير
 الرابط التال  التسجيل عيى منصة زووم عىل  

 
 يمكن لل 

 
ي المنتدى   مشاركير  حضوريا
ي  المشاركةف 

  ف 
ي  هذه

  "Committee Room IIقاعة "ال الجلسة ف 
 . B1الطابق 

 
  

https://birdlife.zoom.us/webinar/register/WN_kdHdKewKTp6_v3zvm_EYvg

