
 

 
 
 
 

  السادسةالجلسة المتخصصة 
 

 بیة  نھج وحلول مخاطر المناخ العابرة للحدود في المنطقة العر

وت  16:15 – 14:45 ، الساعة2022آذار/مارس  16 األر�عاء  بتوق�ت ب�ي
 

 والهدف من الجلسة   معلومات أساس�ة 

العابرة    ازدادت  البيئ�ة  القل�لة    للحدود المشا�ل  السنوات  ي 
�ف الع���ة  المنطقة  ي 

�ف
ثارها ا�  آ داد ت إمكان�ة ام تا�ي  ال عاظم نطاق هذە المشا�ل ومداها و� ت الماض�ة ح�ث 
ي احدى هذە  ما وراء الحدود.  

   . العابرة للحدود   البيئ�ة   المشا�ل �عد التغ�ي المنا�ف

ي  ا تهدف هذە الجلسة المتخصصة  
� إعطاء نظرة إقل�م�ة لمخاطر التغي�ي المنا�ف

ات ع� االمن  العابر للحدود   تبة من هذە التغ�ي ي المنطقة الع���ة والمخاطر الم�ت
�ف

الحال�ة ان    اإلقل�م�ة والمنصات  والطاقات  لجهود  ل یمكن  ك�ف  ف�ما    األه�ي والسلم  
ي  

ات المناخ�ة هو  ة  الطب�ع� للموارد    إدارة أفضل �سهم �ف كة. فالتكي�ف للتغ�ي المش�ت
�ي او عال�ي يتطلب المعرفة  � بل أ�ضا �مكن ان �كون اقل   ، فحسب لبس شان مح�ي  

 �ة والتعاون ع� جميع األصعدة.  علم ال 

 

 األسئلة المطروحة 

تناولت   .1 ي    أوراق ك�ف 
ي العابر للحدود �ف

الس�اس�ة مشا�ل التغي�ي المنا�ف
 البلدان الع���ة؟ 

ي �مكن للحكومات معالجة مخاطر   .2 ي ما �ي السبل اليت
العابرة    التغي�ي المنا�ف

؟    اإلقل��ي للحدود؟ هل هنالك امثلة عن ذلك ع� المستوى    والعال�ي
ي ك�ف �مكن لدراسات التقي�م لمخاطر   .3

د ان  العابرة للحدو   التغ�ي المنا�ف
؟   تدعم خطط التكي�ف المح�ي

هل هنالك دروس مستقاة من االستجابة الصح�ة واالقتصاد�ة لجائحة   .4
   كورونا؟ 

 
 
 

 

 م�ّ� النقاش     

 ي  ر طارق الخو   الس�د  •

نامج  قل��ي  اال منسق  ال  كفاءة الموارد  ل�ب
ف    واإلنتاج   واالستهالك المستدامني

المتحدة للبيئة، مكتب غرب    األمم برنامج  
 آس�ا، لبنان  

         

ي حلقات النقاش        
 المشاركون �ف

   الدكتور ع�ي الدو�ي  •

  ، ي للبحث العل�ي رئ�س المعهد ال���يت
 ال���ت  

 ند�م ف�ج هللا الدكتور  •

ي   
ي والبيئة �ف

ّ المنا�ف مدير برنامج التغ�ي
  معهد عصام فارس، لبنان 

            

 يوسف يوسف    الس�د  •

ي وزارة البيئة،  
مدير العالقات الدول�ة �ف

           العراق  

ي 
ا�ف  ستنظم هذە الجلسة �شكل اف�ت

 )رابط االجتماع( . سُتَبث ع�ب منصة زوومو 
ي ب�ت  600Aمن قاعة االجتماعات ( –

) �ف
وت  ي ب�ي

 لبنان.   –األمم المتحدة �ف

            

 
 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Q-xy1QLlTOeWqUgPVEPl2A

