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Distr. 

LIMITED 

E/ESCWA/SDPD/2019/WG.4/Agenda 

20 March 2019  
ORIGINAL: ARABIC 

 

 (اإلسكوالجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )

 

 2019لعام  العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوىتحضيراً للمنتدى  تغير المناخ حول التشاوري اإلقليمياالجتماع 

 2019 آذار/مارس 22-21 بيروت،
 

 جدول األعمال
 

 2019اّذار/مارس  21اخلميس                                                             

8:15 – 9:00 

 
 التسجيل

 (.الطابق  السفلي االولالرئيسية ) المؤتمرات قاعة األمم المتحدة فيبيت  سيعقد االجتماع في

 إلى االجتماع. الطيران ةتذكركعب و وختم التأشيرةإحضار جواز سفرهم  الذين تمت تغطية نفقات مشاركتهميرجى من المشاركين 
 

 الجلسة االفتتاحية 

 اإلسكوا، لى مجدالني، مدير، ادارة سياسات التنمية المستدامةر  السيدة  مدير الجلسة: 

  

9:00 – 9: 20 

 

 كلمات االفتتاح 

 مدير ادارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جامعه الدول العربية، مصر هللا، جمال الدين جاب السفير •

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيامنير تابت، نائب األمين التنفيذي للبرامج، لجنه األمم  السيد •

 (، لبناناإلسكوا) 

  

9:20 – 9:45 

 

 

 

 

 الرئيسية الكلماتا

 بشأنالخاص  (IPCC) لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخاالمستخلصة من تقرير  لنتائج الرئيسيةا

 درجة مئوية 1.5االحترار العالمي بمقدار  

 ؛الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الرئيس، الفريق العامل األول، الدرويش، نائبالسيدة فاطمة  •

 ةالمنسق التنفيذي، مجموعة مقاييس التكيف وتقنياته؛ محاضر وباحث، المعهد الدولي لبحوث المياه، جامع 

 ، المغرب) UMP 6 (ةالتطبيقي محمد السادس للعلوم 

 السياسات والتطبيق  وضعالى  االنتقال من التقييماألمن المناخي:  

 ، معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم، السويدكبير األستاذة الباحثين السيد يوهان شار، •

  

 المناقشة 10:00 – 9:45

  

 2030 تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام ىالجلسة األول

 شهباري، نائب مساعد، قطاع الموارد الطبيعية، وزارة الزراعة، دولة فلسطينمحمد األمين  السيد ميسر الجلسة:

 اإلسكوا المستدامة،السيدة مايا منصور، باحث مساعد، قسم الطاقة، ادارة سياسات التنمية  المقرر:

E األمم املتحدة 



Agenda (20 March 2019)                                  2 

10:00 – 10:10 
 

  ترابط الهدف الثالث عشر   : أوجه2030تغير المناخ في خطة التنمية المستدامة لعام 

لى السيد •   اإلسكوا، مجدالني، مدير، ادارة سياسات التنمية المستدامةة ر 

10:10 – 10:25 

 

 

 
 

 أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر االجتماعي واالقتصادي للقطاعات المعتمدة على المياه 

 )الزراعة، النظم األيكولوجية، المدن، الناس( في المنطقة العربية

 السيد فيل غراهام، كبير الباحثين حول المناخ والمياه، المعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا، •

 السويد 

 المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة واألراضي الجافة، ،المائية قسم المواردالسيد إيهاب جناد، مدير  •

 الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية، 
  

 قابلية تأثر قطاع الطاقة في المنطقة العربية 10:35 – 10:25

 اإلسكوا، رئيس قسم الطاقة، إدارة سياسات التنمية المستدامة، سداويراضيه السيدة  •
  

 لتنمية المستدامة والمنتدى لللمنتدى العربي البيئة والموارد الطبيعية االجتماع التشاوري اإلقليمي حول  نتائج 10:45 – 10:35

 (2019شباط/فبراير  28-27)القاهرة،  2019 المستوىالسياسي الرفيع 

 سمر، مستشار الوزير، وزارة البيئة، لبنان  اال السيد جوزيف •

  عن البيئة علماً ان لبنان يرأس حالياً مجلس الوزراء العرب المسؤولين      
  

 المناقشة 11:00 – 10:45
  

 استراحة 11:30 – 11:00
  

 وخطط  والمساهمات المحددة وطنيا   الطوعيةاالستعراضات الوطنية  تغير المناخ في بشأنالمنظورات الوطنية  الجلسة الثانية

 التنمية الوطنية

 اإلسكوا، سياسات التنمية المستدامةإدارة ، رئيس قسم الموارد المائية، شوشاني شرفانارول السيدة ك ميسر الجلسة:

 اإلسكواسياسات التنمية المستدامة، ادارة قسم الموارد المائية،  ،مير، معاون مسؤول برامجقالسيدة جويل  المقرر:

  
 اتفاقية األمم المتحدة و 2030لعام آلليات التخطيط والرصد واإلبالغ في إطار خطة التنمية المستدامة مسح   11:40 – 11:30

 وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارثواتفاقية باريس التابعة لها  اإلطارية بشأن تغير المناخ

 الموارد المائية، قسم المناخ،ر يمسؤول لشؤون تغ /يةطارق صادق، مسؤول أول للشؤون االقتصاد السيد •

  اإلسكواإدارة سياسات التنمية المستدامة،  
  

 المناقشة 12:00 – 11:40
  

 والمساهمات المحددة وطنيا   الوطنية الطوعية تقارير: موائمة الاألولى نقاشالحلقه  12:45 – 12:00

 السيد حسن لطفي فريغي، المدير العام للموارد المائية، المديرية العامة للموارد المائية، وزارة الزراعة •

 والموارد المائية ومصايد األسماك، تونس 

 *وزاره الزراعة والغابات، السودانالسيد نبيل سعد، المدير العام للعالقات الدولية،  •

 المناخ، وزارة البيئة، لبنان مشروع تغيرمشروع، ر السيدة ليا قاعي، مدي •

  

 المناقشة 

  
12:45 – 13:30 

 
 تغير المناخ في التخطيط اإلنمائي دمج: الثانية نقاشالحلقه 

 المياه والطاقة واألمن الغذائي وتغير المناخ،في مجال الترابط بين  كبير الخبراءالسيد حمو العمراني،  مدير الجلسة:
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 مصر العربية،القطاع االقتصادي، جامعة الدول  والموارد المائية، اإلسكانو إدارة البيئة 

 وزير، وزارة الكهرباء، الجمهورية العربية السورية معاون ،قرموشة السيد نضال • 

 التخطيط، العراق رةالتخطيط الزراعي، قطاع التخطيط، وزا ةإدارالسيد محمد الخطاب، مدير  •

 المعدنية، األردنوالثروة  الكهرباء، وزارة الطاقة مديريةالسيد مصطفى الخطيب، مدير  •
  
 المناقشة 

  
 استراحة الغداء 14:30 – 13:30

  

   جلسة الجانبيةل: تمهيد العمل والمجموعات العم الجلسة الثالثة

 ، المدير العام، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنانسويرحالسيدة لونا أبو  الجلسة:ميسر 

 السيد خالد بدوي، خبير المياه والطاقة المتجددة، تونس المقرر:

 
 القدرة على الصمودلتعزيز التصدي تدابير على التكيف و القدرةالمناخ وتغير  رآث 14:40 – 14:30

 بحوث التنميةالسيد مروان عويجان، كبير أخصائي البرامج، برنامج الزراعة واألمن الغذائي، مركز  • 

 رإفريقيا، مص للشرق األوسط وشمال المكتب اإلقليمي الدولية، 

  
 من أجل العمل المناخيبين السياسات تساق االوالترابط  14:50 – 14:40

 المياه والطاقة واألمن الغذائي وتغير المناخ،في مجال الترابط بين  كبير الخبراءالسيد حمو العمراني،  •

 مصر العربية،القطاع االقتصادي، جامعة الدول  والموارد المائية، اإلسكانو إدارة البيئة 
  

 وسائل التنفيذ: االبتكارات التكنولوجية 15:00 – 14:50

 للتكنولوجيا، األردن اإلسكواالسيدة ريم النجداوي، المدير التنفيذي، مركز  •

 السيد اسامه ريس، المدير العام لمدينة إفريقيا التكنولوجية، السودان •

  
 المناخاألنشطة المتعلقة بوسائل التنفيذ: تمويل  15:10 – 15:00

 األردن ،المجلس األردني لألبنية الخضراء التنفيذية،المديرة  هللا،السيدة آالء عبد  •

 سياسات، ادارة قسم الموارد المائية ،االقتصادية للشؤون مساعد مسؤول جريسوولد،السيد دانييل   •

 اإلسكوا، المستدامةالتنمية  

  
 وسائل التنفيذ: بناء القدرات 15:20 – 15:10

 قسم الموارد الطبيعية والبيئية ،، أستاذ الموارد المائية، برنامج إدارة الموارد المائيةزباريالسيد وليد  •

 عضو في الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة جامعة الخليج العربي، البحرين؛ ،كلية الدراسات العليا 

 (AWARENET) للموارد المائية 

  

 العمل بناًء على مسودة الوثيقة الختامية ات تعليمات لمناقشات مجموع 15:30 – 15:20
 وصياغة مجموعة من هاالختامية المتعلق بمجال تركيزستقوم كل مجموعة عمل بمراجعة قسم مسودة الوثيقة 

 الواضحة والموجزة ورسالة أساسية موحدة حول مجال التركيز هذا لدعم مراجعة اإلجراءات ذات األولوية 
 مسودة الوثيقة النهائية 
 

 اإلسكوارفان، شالسيدة كارول شوشاني  •
  

 استراحة 15:45 – 15:30
  

   جلسة الجانبيةالمجموعات العمل:  17:30 – 15:45
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 القدرة على الصمود لتعزيزالتصدي آثار تغير المناخ وتأثير تدابير   1فريق عمل 

 (.الطابق السفلي االول) 2غرفة اللجنة   :غرفة

  

 خبراء البرامج، برنامج الزراعة واألمن الغذائي، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط  كبيرالسيد مروان عويجان،   :ميسر الجلسة

 مصر ،الدولي لألبحاث التنموية وشمال إفريقيا، المركز

 

 والزراعة منظمة األغذيةلتغير المناخ، المكتب اإلقليمي حول المستشارين كبيرالسيد محمد عبد المنعم،  •  :مقررين

 مصر ،أفريقيالشرق األدنى وشمال في ا 

  اإلسكوا، ادارة سياسات التنمية المستدامةقسم الموارد المائية،  ،باحث مساعد ،خربطلي ةالسيدة ديم •

 (AWARENET) المائيةالشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد ومنسقة 

  

 المناخيمن أجل العمل بين السياسات  الترابط واالتساق  2فريق عمل 

 (الطابق السفلي االول) 1غرفة اللجنة   :غرفة
  

 المياه والطاقة واألمن الغذائي وتغير المناخ،في مجال الترابط بين  كبير الخبراءالسيد حمو العمراني،   :ميسر الجلسة

  مصر العربية،القطاع االقتصادي، جامعة الدول  والموارد المائية، اإلسكانو إدارة البيئة 

 عصام فارس معھد العربي، العالم في والبیئة المناخي التغیر برنامج مدیر هلل، فرج ندیم السید •  :مقررين

 لبنان بیروت، في األمیركیة الجامعة الدولیة، والشؤون العامة للسیاسة 

 التنميةادارة سياسات السيدة جولي أبو عرب، مساعد مسؤول البرامج، قسم السياسات الغذائية والبيئية،  •

 اإلسكوا، المستدامة 

  

 وسائل التنفيذ: االبتكارات التكنولوجية 3فريق عمل 

  الطابق االوسط/ الميزانين(غرفه االجتماعات ) غرفة:

  

 للتكنولوجيا، األردن اإلسكوا، المدير التنفيذي، مركز نجداويالسيدة ريم ال ميسر الجلسة:

 ، البحريناستشاراتالسيد خالد غزالني، المدير العام لشركة  •  :مقررين

 اإلسكوا، ادارة سياسات التنمية المستدامة ،السيدة جويل قمير، معاون مسؤول برامج، قسم الموارد المائية •

  

  وسائل التنفيذ: تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ 4فريق عمل 

 ستكون الترجمة الفورية متاحة لمجموعة العمل هذه*              )الطابق السفلي االول(قاعه المؤتمرات الرئيسية  غرفة:

  

  لألبنية الخضراءعبد هللا، المديرة التنفيذية، المجلس األردني  آالء السيدة ميسر الجلسة:

 اإلسكواالسيد طارق صادق،  •  :مقررين

 اإلسكواالسيد دانييل جريسوولد،  •

  

 وسائل التنفيذ: بناء القدرات 5فريق عمل 

 األول(الطابق السفلي ) كبار الشخصيات غرفة غرفة:

  

 قسم الموارد الطبيعية والبيئية كلية  ،، أستاذ الموارد المائية، برنامج إدارة الموارد المائيةزباري السيد وليد ميسر الجلسة:

  جامعة الخليج العربي، البحرين وعضو في الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ،الدراسات العليا

(AWARENET) 

 سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم االقتصادیة، للشؤون أول مسؤول الخیاط، زیاد السید •  :المقررين

 اإلسكوا المستدامة، التنمیة

 اإلسكوا ،المستدامة سیاسات التنمیة إدارةقسم الموارد المائية،  ،مساعد احثإبراهيم، ب ةيآالسيدة  •
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 نهاية اليوم األول 17:30
 

 2019آذار  22الجمعة 
 

 إعادة التقرير حسب مجموعات العمل   الرابعةالجلسة 

  ،)سيدا(، سفارة السويد في عمان الوكالة السويدية للتنمية الدولية مدير البرنامج اإلقليمي، ،السيد كاترين ايدنيل ميسر الجلسة:

 األردن

 اإلسكوا، خربطلي ةالسيدة ديم المقرر: 

  
9:50 – 9:00 

 
 صمود لتعزيز القدرة على ال التصدي ثر تغير المناخ وتأثير تدابير أ:  1فريق عمل  •

 بين السياسات من أجل العمل المناخي الترابط واالتساق :  2فريق عمل  •

 االبتكارات التكنولوجية:  3فريق عمل  •

  تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ:  4فريق عمل  •

 : بناء القدرات  5فريق عمل  •

 دقائق لكل فريق عمل  10
  

 مناقشة 9:50 – 10:30
  

 عدم اغفال أحدلمياه: ليوم العالمي الاالحتفال ب  خاصحدث 

 اإلسكوا ، مجدالني لىالسيدة ر   ميسر الجلسة:

  
10:40 – 10:30 

 ، وزيرة الطاقة والمياه في لبنان *البستانيسعادة السيدة ندى  كلمة
  

 لإلسكوا التنفيذيةاالمينة لألمم المتحدة وكلمة السيدة روال دشتي وكيلة األمين العام  10:40 – 10:50
  

 اغفال أحدللتقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية: عدم االطالق اإلقليمي  10:50 – 11:05

 ، البرنامج العالمي لتقييم المياه،التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية، رئيس تحرير، رالسيد ريك كونو •

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إيطاليا
  

 عدم اغفال أحدحلقة نقاش:  11:05 – 11:15
  

 المنطقة العربية: لمحة من عدم اغفال أحد • 

 مدير ادارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جامعه الدول العربية، مصر جمال الدين جاب هللا، السفير -
 

 : لمحة من اليمنعدم اغفال أحد  •

 ي، نائب وزير المياه والبيئة لقطاع المياه، وزارة المياه والبيئة، اليمنبالسيد توفيق الشرج -
 

 السودان لمحة من: عدم اغفال أحد  •

 أبو عبيدة حسن، مدير عام وحدة بحوث الهيدرولوجيا ومصادر المياه، مركز البحوثالسيد  -

 الهيدرولوجية، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، السودان، رئيس الدورة الثانية عشرة للجنة  

 الموارد المائية في اإلسكوا
 

 ب: لمحة من منظور الشباعدم اغفال أحد •

 برلمان الشباب اللبناني للمياه، لبنان السيدة مايا عطية، رئيسة -
  

 مناقشة 11:15 – 11:30

  
 استراحة قهوة  11:30 – 12:00
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 معرض تفاعلي  12:30 – 11:30

 

 الطابق السفلي االولفي  كبار الشخصيات غرفة

 المركز العربي لسياسات تغير المناخ •

 أكساد، منظمة األغذية والزراعة، ،اإلسكوا العربية،مركز المعرفة اإلقليمي التابع لريكار )جامعة الدول  •

 والهيدرولوجية(المعهد السويدي لألرصاد الجوية  

 الفاو( أكساد، ،اإلسكوادراسات حاالت عن األمن الغذائي والمائي بشأن الزراعة والمناخ ) •

 (للتنميةالبنك اإلسالمي ، اإلسكواالتتبع العالمي ) إطارالهدف السابع للتنمية المستدامة:  •

 (اإلسكواكفاءة الطاقة في قطاع البناء ) •

 البرنامج ،آلية األمم المتحدة للمياه) أحدعدم اغفال : 2019 تقرير العالمي عن تنمية الموارد المائيةال •

 (اليونسكو/ العالمي لتقييم المياه 

 (2028 -2018) لعقد الدولي للعمل من أجل المياهاو 2019للمياه اليوم العالمي  •

 /آلية األمم المتحدة للمياهالعالمي واإلقليمي )على الصعيدين  المستدامة: اإلبالغالهدف السادس للتنمية  •

  (مبادرة الرصد المتكاملة

 (اإلسكوا) (AWARENET)الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية  •

 

 مساحة متاحة للمؤسسات لعرض المعلومات
  

 (12:30 – 11:45)الصالة  
  

 حة غداءااستر 13:30 – 12:30
  

 من أجل تغير المناخ  اتشراكالقصص النجاح و ،الحلول الخامسةالجلسة 

  سداوي ةيضالسيدة را الجلسة:ميسر 

 المقرر: 
 ، األردناإلسكواالسيد بشار زيتون، مستشار الطاقة في 

  
 حلقة نقاش حول الحلول 13:30 – 14:15

 الدين، المدير العام، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت السيد عدنان شهاب •

 السيد أحمد القباني، مدير قسم التغير المناخي، إدارة الصمود والتنمية االجتماعية، البنك اإلسالمي •

 للتنمية، المملكة العربية السعودية

 السيد أيمن إسماعيل، المدير العام، المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة، سلطة الطاقة والموارد  •

 الطبيعية الفلسطينية، دولة فلسطين

 (، مصرRAEDالسيد عماد عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية ) •

 هولندا  ،خارجيةالشوت، المستشار اإلقليمي ألمن المياه والطاقة، وزارة  السيد إرنست •
  

 مناقشة  14:15 – 14:30

  

 المعدلة النتائج مراجعة مسودة وثيقة  الجلسة السادسة

 السيد حمو العمراني، جامعة الدول العربية  :ميسر الجلسة

 اإلسكواالسيدة كارول شوشاني شرفان،  المقرر: 

  
16:00 – 14:30 

 
 مراجعة وثيقة النتائج المعدلة

 وسائل التنفيذو مناقشة األولويات اإلقليمية •

 مناقشة الرسائل الرئيسية •
 استراحة قهوة  15:45 – 16:15
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  الجلسة الختامية السابعةالجلسة 

 اإلسكوا ،السيدة ريم نجداوي  :ميسر الجلسة

 المقرر: 
 اإلسكوا قسم الموارد المائية، ادارة سياسات التنمية المستدامة، برامج،معاون مسؤول  قمير،السيدة جويل 

  
16:15 – 16:30 

 
 ،المستدامةالعربي للتنمية لمنتدى باخاصة ال الجلساتالمستدامة، العربي للتنمية لمنتدى امناقشة الخطوات التالية )

 (قمة المناخ المنتدى السياسي الرفيع المستوى،

 اإلسكوا، 2030لعام خطة التنمية المستدامة ة وحدة القري، رئيسالسيدة كريمة  •
  

 البيانات الختامية 16:45 – 16:30

 السفير. جمال الدين جاب هللا، جامعة الدول العربية •

   اإلسكوامجدالني،  لىالسيدة ر   •
  

 نهاية االجتماع  16:45

 

 

 


