
 

 
 
 
 
 
 
 

  التاسعة الجلسة المتخصصة 

 وآثارھا على البیئة  19-جائحة كوفید

 ة) جلسة افتراضی ( بتوقیت بیروت  10:00-11:30، الساعة 2021آذار/مارس  31األربعاء 

 والھدف من الجلسة  معلومات أساسیة

العالمیة إلى تعطیل المسار نحو تحقیق التنمیة    19- لقد أدت جائحة كوفید 
المستدامة وكان لھا تأثیر كبیر على العدید من جوانب الحیاة العامة بما في  

 ذلك البیئة والموارد الطبیعیة التي نعتمد علیھا.  
  19- كوفید   ھذه الجلسة ھو تسلیط الضوء على اآلثار البیئیة لوباء   تھدف 

مما   العربیة  المنطقة  قدرة على  تعزیز  في  السیاسات    سیساھم  صانعي 
 . أحسن وإعادة البناء بشكل  19- كوفید أزمة  ثار  لالستجابة بشكل أفضل آل 

 محاور النقاش المقترحة:

لـ .1 الرئیسیة  البیئیة  اآلثار  وكیف    19- كوفید ما ھي  المنطقة  في 
  المستدامة البیئیة؟أثرت على التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة  

على مستوى   بھا دول مجلس التعاونماھي الجھود التي قامت 
 ؟الجھات المعنیة بالبیئة لمواجھة الجائحة

ما ھي الخطوات التي یجب اتخاذھا لتقلیل المخاطر المستقبلیة  .2
بسبب "الضربة المزدوجة" لتأثیر األمراض الحیوانیة المصدر 

 وتغیر المناخ في المنطقة؟  
 تدابیر السیاسة التي یمكن التوصیة بھا العتماد التعافيما ھي   .3

علیھم   القرار/التأثیر  صانعي  إقناع  یمكن  وكیف  األخضر، 
اإلجراءات المقایضاتالالزمة  التخاذ  ھي  ما  من  ؟  ور ظمن 

 المجتمع المدني؟
أفضل   .4 بشكل  البناء  إعادة  في  الخاص  القطاع  منظور  ھو  ما 

 بعد التعافي؟ خالل مرحلتي ما بعد الجائحة وما 

 میّسر النقاش 
 مشاریع، الصندوق مدیر  ،  ریل المخیم سالسیدة أ  •

 األردني الھاشمي للتنمیة البشریة (جھد)، األردن

 المشاركون في حلقات النقاش 
 سرئی   ، الزیانيادل بن خلیفة  عسعادة الدكتور  •

األمانة العامة لمجلس ، قطاع شؤون اإلنسان والبیئة
 الخلیج العربیةالتعاون لدول  

باحثة ما بعد الدكتوراه ،  د انزھة مج   السیدة •
النمو   االستدامة،  البیئي، تقییم األثر   الجیوكیمیاء، ( 

 األزرق، االبتكار المفتوح)، المغرب 
رز لحمایة األ   رئیس جمعیة   ، شناقر  ھشام  السید  •

 ، الجزائرالبیئة والتنمیة المستدامة 
تقییم مشروع ،  خبیر   ،القادر الخراز  عبدالسید   •

التابع لبرنامج األمم المتحدة  19-األثر البیئي لكوفید 
 ، الیمنغرب آسیا   -للبیئة  
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