
	

1	
	

 
 برعایة دولة رئیس مجلس الوزراء 

 السید سعد الحریري
 
 

 المؤتمر الرفیع المستوى حول
 المناخ والتكیف معھ في المنطقة العربیة"أثر تغیُّر "تقییم 

 2017أیلول/ سبتمبر  28الى  26
 

 
 برنامج العمل

 
 

 2017أیلول/سبتمبر  26الیوم األول، 
 )(حرش تابتبالس یلتون بیروت میتروبولیتان الھ في فندق تسجیل المشاركین  8.30-10.00

والوصوالت المتعلّقة بسفرھم إلى  الطیران تذكرة كعبیُرجى من المشاركین الكرام إحضار جواز السفر و
 بیروت عند التسجیل للمؤتمر

 
 الجلسة االفتتاحیة 10,00-11,30
10:00-10:45  

 
 

 :مدیر الجلسة

 قاعة دبي
 االفتتاحكلمات  
 

 لى مجدالني، مدیر، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكواالسیدة رُ 
 
 األمانی جمھوریة سفارة، التنمويالسیدة ستیفاني شارف، رئیس شعبة التعاون  •

 ، لبنانبیروت في االتحادیة
 

السید میكایل ستاف، نائب رئیس البعثة، سفارة مملكة السوید في دمشق/ سفارة مملكة  •
 السوید في بیروت، لبنان

 
 جافةالسید رفیق علي صالح، مدیر عام، المركز العربي لدراسات المناطق ال •

 ةسوریالجمھوریة العربیة ال، قاحلةواألراضي ال
 
السید أحمد أبو الغیط، األمین العام، جامعة الدول العربیة ممثَّالً بالسید جمال الدین  •

طاع االقتصادي، جامعة ، القالمائیة والموارد واإلسكان البیئة إدارةهللا، مدیر،  جاب
 الدول العربیة، مصر

 
 االقتصادیة للجنة التنفیذي واألمین العام األمین وكیلالسید محمد علي الحكیم،  •

 ، لبنان)اإلسكوا( آسیا لغربي واالجتماعیة
 
 السید سعد الحریري، لبنانرئیس مجلس الوزراء، ممثّل دولة  •
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  المناخ تغیر قییمت حول العربي التقریر إطالق 11:30 – 10:45

 قاعة دبي 
 تأثُر لیةوقاب المائیة الموارد على المناخ تغیُّر أثر لتقییم اإلقلیمیة لمبادرةلمحة عامة حول "ا

غیر " و"التقریر العربي حول تقییم تالعربیة المنطقة في واالقتصادیة االجتماعیة القطاعات
 المناخ" (ریكار)

الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة  سمقالسیدة كارول شوشاني شرفان، رئیس،  •
 المستدامة، االسكوا

 
 األوسط الشرق منطقة في المیاه قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّف" مشروعمساھمة 
في "التقریر العربي حول تقییم تغیر المناخ" وفي تعمیم منظور  )كوامأ" (أفریقیا وشمال

 تغیّر المناخ
 في اهالمی قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّفبرنامج  السید ماتیاس بارتلز، رئیس، •

 الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة، )كوامأ( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة
)GIZ( 

 
تسلیم التقریر العربي حول تقییم تغیر المناخ من قبَل الشركاء في مشروع ریكار الممثلین 

ة العربي للمیاه ورئیس اللجنالوزاري لمجلس باالسكوا وجامعة الدول العربیة، إلى رئیس ا
 العربیة الدائمة لألرصاد الجویة

 
 كلمة لكّل من:

 
بي، وزیر الموارد المائیة في العراق، بصفتھ رئیس الجلسة اجنالمعالي السید حسن  •

 التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمیاه
 

 الجویة رصادلأل مةالعا الھیئةالعال محمد، رئیس مجلس إدارة،  السید أحمد عبد •
 ثالثة والثالثون، مصر، بصفتھ رئیس الجلسة الالمدني الطیران وزارة، المصریة

 للجنة العربیة الدائمة لألرصاد الجویة
 

 استراحة قھوة 11:30-12:00
 

 مؤتمرات صحفیة 
 

 الجلسة الثانیة: أثر تغیّر المناخ على المنطقة العربیة 12:00-13:30
 

 مدیر الجلسة:
 
 مقرر:ال

 قاعة دبي
 السیدة ُرلى مجدالني، مدیر، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 قسم المناخ، تغیّر	شؤونل / مسؤول ةقتصادیاالشؤون للول أ مسؤول صادق، طارق السید
 االسكوا المستدامة، التنمیة سیاسات إدارة المائیة، الموارد

 
 سنة الماضیة خمسینالعربیة على مدى ال في المنطقةظة الملحو المناخیةاالتجاھات  12:05-12:15

 السید إیھاب جناد، مدیر، قسم الموارد المائیة، أكساد •
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المناخیة  الحاالت مؤشراتو متساقطاتتغیّر المناخ على درجات الحرارة ونسبة ال أثر 12:15-12:30

 في المنطقة العربیة المتطرفة
 لألرصاد السویدي المعھدالمناخ والمیاه،  السید فیل غراھام، كبیر الباحثین حول •

 ، السویدوالھیدرولوجیا الجویة
 

 المناخ:ب ةالمعنیالمستوى  ةالرفیعالجلسة  12:30-13:30
 على المنطقة العربیةآثر تغیّر المناخ 

 
 الجلسة:أعضاء 

 قاعة دبي
 البیئة، دولة فلسطین جودة سلطة، رئیس هاتیر ھمعالي السیدة عدال •

 
 نالشؤو البیئة، وزارةالمحلیة ولشؤون لدولة  كاتببن حسن، اید شكري السمعالي  •

 والبیئة، تونس المحلیة
 
 شیباني، مدیر عام، المركز الوطني لألرصاد الجویة، وزارةالعبدالفتاح  السید •

 ، لیبیاالمواصالت
 
ستشار ملي، رئیس الفریق العربي للمفاوضات المعني بتغیّر المناخ، صالسید أیمن ش •

المعدنیة، المملكة العربیة  والثروة والصناعة الطاقة ، وزارةدولیةاسات اللسیا
 السعودیة

 
وقابلیة  المناخیة اآلثار یورغن كروب، نائب رئیس، مجال البحث حول " السید •

، ألمانیا؛ رئیس، مجال البحث حول "التغیر المناخیة للبحوث بوتسدام معھد"، التأثر
 ، ألمانیا؛ مدیر، "معمل إعالم المناخ"، ألمانیاتسدامبو المناخي واالستدامة"، جامعة

 
 مناقشة 

 
 مواضیع النقاش:

 المنطقة العربیة بالتغیّر المناخي؟ تأّثرما مدى قابلیة  • 
 لماذا یجب على الدول العربیة أن ُتعنى بالتغیّر المناخي؟ •
المیاه و أن دعم التنسیق والتعاون حول المناخ حول المناخللبحوث العلمیة كیف یمكن  •

 على الصعید اإلقلیمي؟
 1.5بتحقیق ھدف ال العالميوطموحھ بالنسبة للدول العربیة باریس  اتفاقر ما ھي آثا •

في حین توّقعات ریكار ترّكز على سیناریوھات  2100بحلول عام درجة مئویة 
 ؟RCP4.5و RCP8.5 النسب المعتدلة والعالیة من االنبعاثات الممّثلة ب

 
لى م عمن خالل الھاتف المحمول الخاص بكستطالع المباشر متوفرة المشاركة في اال

 40729الجلسة  عن طریق إدخال رمز www.menti.com   موقع
 

 )16(الطابق  Hilton Summer Placeفي مطعم  غذاء  13:30-15:00
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 غیّر المناخي على الموارد المائیة في المنطقة العربیةالت آثارالجلسة الثالثة:  15:00-16:30
 

 مدیر الجلسة: 
 
 

 المقّرر:

 قاعة دبي
عھد عصام مهللا، مدیر برنامج التغیّر المناخي والبیئة في العالم العربي،  السید ندیم فرج

 فارس للسیاسة العامة والشؤون الدولیة، الجامعة األمیركیة في بیروت، لبنان
 

الموارد المائیة، إدارة سیاسات  قسم، ةقتصادیاالشؤون لل أول مسؤولخیاط، الالسید زیاد 
 التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 المنطقة العربیة المائیة فيموارد الأثر تغیّر المناخ على  15:05-15:20

 لألرصاد السویدي المعھدالسید فیل غراھام، كبیر الباحثین حول المناخ والمیاه،  •
 ، السویدرولوجیاوالھید الجویة

 
 مشتركةال مائیةال مواردعلى ال تغیّر المناخأثر  15:20-15:30

 الجویة لألرصاد السویدي المعھدا، ھیدرولوجیفي ال أخصائيالسید جویل داني،  •
 ، السویدوالھیدرولوجیا

 
ر، كبیالفي أحواض مائیة مختارة (وادي ضیقة، نھر المتطرفة  المناخیة الحاالت مؤشرات 15:30-15:40

  )مجردة واد
 أكساد المائیة، الموارد قسم مدیر، جناد، إیھاب السید •

 
 المیاهبالجلسة الرفیعة المستوى المعنیة  15:40-16:30

 على الموارد المائیة في المنطقة العربیةتغیر المناخ ار آث
 

 :الجلسةأعضاء 
 قاعة دبي

 رّي، مصرالعاطي، وزیر الموارد المائیة وال معالي السید محمد عبد •
 

ة رئیس الجلسة التاسع ؛معالي السید حسن الجنابي، وزیر الموارد المائیة في العراق •
 للمجلس الوزاري العربي للمیاه

 
 ، وزارة الطاقة والمیاه، لبنانلموارد المائیة والكھربائیةاالسید فادي قمیر، مدیر عام  •
 
 ة اإلقلیمیةلمبادرلتنفیذ الومدیر اإلقلیمیة السید باسكوالي ستیدوتو، رئیس للبرامج  •

 األدنى الشرق في والزراعة األغذیة لمنظمة االقلیمي المكتبحول شحة المیاه، 
 ، مصرأفریقیا وشمال

  
 مناقشة

 
 مواضیع النقاش:

 آثار تغیّر المناخ على األمن المائي وإدارة الموارد المائیة المشتركة •
 واألمن الغذائي هآثار تغیّر المناخ على شحة الما •
 كیف یمكن استخدام علم المناخ لتعزیز إدارة الموارد المائیة؟ •
 ما مدى محوریة العالقة بین المیاه والتكیف مع تغیّر المناخ؟ •
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من خالل الھاتف المحمول الخاص بكم على  ةاالستطالع المباشر متوفرالمشاركة في 

 26670ق إدخال رمز الجلسة عن طری  www.menti.comوقع   م
 

 استراحة قھوة 16:30-16:45
 

 تطویر أبحاث المناخ: أالجلسة الرابعة  16:45-17:45
 

 مدیر الجلسة: 
 
 
 

 المقرر:

 قاعة براي
رمي، خبیر أرصاد جویة، شؤون اإلنسان والبیئة، مجلس التعاون صاالسید سعید ال

 الخلیجي، المملكة العربیة السعودیة
 

الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة  قسمیل قمیر، خبیر موارد مائیة، السیدة جو
 المستدامة

 
 الشرقونطاق  )CORDEX( اإلقلیمیة المناخیة النطاقات لتقلیص المنسقة التجربة 16:45-16:55

 أفریقیا وشمال األوسط
معھد  ه،السید بانوس ھادجینیكوالو، أستاذ مشارك، مركز بحوث الطاقة والبیئة والمیا •

 قبرص، قبرص
 

نطاقات نمذجة مناخیة و أفریقیا وشمال األوسط الشرقمقارنة بین نتائج ریكار لنطاق  16:55-17:05
 )نطاق البحر المتوّسط ونطاق إفریقیاأخرى (

، مجموعة نمذجة الغالف الجّوي الدكتوراه بعد ما زمیلالسید جورج زیتیس،  •
 میاه، معھد قبرص، قبرصوالمناخ، مركز بحوث الطاقة والبیئة وال

 
 مناقشة عامة 17:05-17:15

 
 المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئةعملیات  المشاركة في 17:15-17:25

؛ المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئةدریوش، نائب الرئیس، الالسیدة فاطمة  •
 ، المغربالجویة ادلألرص الوطنیة المدیریةرئیس المركز الوطني للمناخ، 

 
 م ودراسات المناخودعم النساء في علتعلیق حول  17:25-17:35

، الشعبة االجتماعیة الجنسین المساواة قضایا في خبیر، يأحمد یسر الھالسیدة ھ •
واالقتصادیة، مركز بحوث الصحراء، مصر؛ ممثل شمال أفریقیا وعضو مجلس 

 الزراعیة االستشاریة للخدمات األفریقي المنتدىإدارة، 
 

 مناقشة عامة 17:35-17:45
 

 ختام الیوم األول 17:45
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 الجلسة الرابعة ب: توفیر المعلومات الالزمة لمفاوضات تغیّر المناخ 16:45-17:30

 
  مدیر الجلسة:

 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
لي، رئیس الفریق العربي للمفاوضات المعني بتغیّر المناخ، مستشار صالسید أیمن ش

 المعدنیة، المملكة العربیة السعودیة والثروة والصناعة الطاقة ، وزارةدولیةسیاسات اللا
 

الموارد المائیة، إدارة سیاسات  قسمللشؤون االقتصادیة،  ساعدمسؤول السیدة ثریا زین، م
 التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 بین العلومالربط ن خالل المناخ م بشأن تغیّرالعرب مفاوضین لل معلوماتتوفیر ال 16:45-16:55

 والسیاسات
 ،المناخ تغیّر شؤونل مسؤول/  ةقتصادیاالشؤون لل ولأ مسؤولالسید طارق صادق،  •

 الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا قسم
 

 لسیاساتامناخ من خالل التفاعل بین العلوم وتمكین البلدان النامیة في مفاوضات تغیّر ال 16:55-17:05
، لجنوبا مركزالسید فینسینتي یو، منّسق برامج، برنامج الحوكمة العالمیة للتنمیة،  •

 سویسرا
 

 حترارالخاص بآثار اإل المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئةتوقّعات حول تقریر  17:05-17:15
 ذاترات الدولیة ، والمساالصناعیة قبل المستویاتدرجة مئویة فوق  1.5بمقدار  عالميال

تعزیز االستجابة الدولیة لخطر تغیّر المناخ ، في إطار الدفیئة اتغازالنبعاثات العالقة 
 والتنمیة المستدامة والجھود المبذولة لمحو الفقر

 االمم اقیةاتف، باریس باتفاق لمعنيا العامل لفریقل مشارك رئیس، اعشنالسیدة سارة ب •
 والثروة والصناعة الطاقة وزارة؛ مستشار، اخالمن تغیر بشأن اإلطاریة المتحدة
 السعودیة العربیة المملكة المعدنیة،

 
 معھ فوالتكیّ  المناخ تغیر من التخفیف موائمة مجموعات 17:15-17:25

الطاقة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة،  قسمالسیدة راضیة صیداوي، رئیس،  •
 االسكوا

 
 مناقشة عامة 17:25-17:45

 
 تام الیوم األولخ 17:45

 

 2017أیلول/سبتمبر  27الیوم الثاني، 
 

 خالصة الیوم األول 9:15-9:50
 

 مدیر الجلسة:
 قاعة دبي

 ةالتنمی أجل من الدولي للتعاون السویدیة لوكالةالسیدة كاترین أیدنل، مدیر برامج، ا
 (سیدا)، وزارة مملكة السوید في عّمان، األردن
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9:15-9:20 

 
 

 
 شمالو األوسط الشرق منطقة في المیاه قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّف" مشروعلفیدیو 
 دقائق) 4(التصدي لتغیر المناغ بصورة مشتركة  ) حولأكوام" (أفریقیا

 في المیاه عقطا في المناخ تغیّر مع التكیّف برنامج رئیس، بارتلز، ماتیاس السیدیقّدمھ  •
 )GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة

 
ضافة باإل یقّدمھا مقررو الجلسات -ملّخص المسائل األساسیة التي أثیرت خالل الیوم األول 9:20-9:40

 لمائیةا للموارد المتكاملة لإلدارة العربیة الشبكةیقّدمھا منّسق  نتائج التصویت الحيالى 
)AWARENET( 

 
 مناقشة عامة 9:40-9:50

 
 استراحة قھوة 9:50-10:00

 
 

 الجلسة الخامسة: قابلیة المنطقة العربیة للتأثّر بتغیّر المناخ 10:00-11:30
 

  مدیر الجلسة:
 

 المقرر:

 قاعة دبي
 ، االسكواالتنفیذي األمین نائبمطر،  ةالسیدة خول

 
 نمیةالت سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم مائیة، موارد خبیر قمیر، جویل السیدة

 المستدامة
 

 لنظماقطاعات رئیسیة في المنطقة العربیة: المیاه،  بتغیّر المناخ فيتأثّر القابلیة  10:05-10:20
 والسكان، الزراعة، المستوطنات البشریة اإلیكولوجیة

 أكساد المائیة، الموارد قسم مدیر، ،السید إیھاب جناد •
 

 ر: رصد تحّدي التنمیة في المنطقة العربیةقابلیة التأثّ نقاط ساخنة على صعید  10:20-10:30
 قسم ،الجغرافیة المعلومات نظامالسیدة مارلین توماسكیویكز، خبیر تغیّر مناخي و •

 الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا
 

 التجربة األوروبیة بتقییم قابلیة التأثر بتغیّر المناخ 10:30-10:40
 أكادیمیة ،التطبیقي بعد عن االستشعار معھددربویر، رئیس وحدة، السید ستیفان شنای •

 ، إیطالیااألوروبیة بولزانو
 

 :بقابلیة التأثّر الجلسة الرفیعة المستوى المعنیة 10:40-11:30
 آثار قابلیة التأثّر بتغیّر المناخ في المنطقة العربیة

 
 :الجلسة أعضاء

 قاعة دبي
 زیر الطاقة والمیاه، لبنانمعالي السید سیزار أبي خلیل، و •

 
 المیاه، وزارة المیاه والبیئة، الیمن لشؤونالسید توفیق الشرجبي، وكیل  •
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السیدة نھال حیدر، رئیس، الفریق العامل على األبعاد المتعلّقة بشؤون الجنسین في  •

 على القضاء اتفاقیةمجال الحد من مخاطر الكوارث في ظّل مناخ متغیّر؛ عضو في 
اإلنسان،  لحقوق السامیة المتحدة األمم المرأة، مفوضیة ضد التمییز كالأش جمیع

 سویسرا
 
هللا، مدیر، إدارة البیئة والمیاه واإلسكان، القطاع االقتصادي،  جمال الدین جابالسید  •

 جامعة الدول العربیة، مصر
 

 مناقشة
 

 مواضیع النقاش:
 

 أثّر بتغیّر المناخ؟كیف یجب على الدول العربیة االستجابة لقابلیة الت • 
ة إلى عن اإلجراءات الھادف المناخ لقابلیة التأثّر بتغیّر التصدي كیف تختلف تدابیر •

 التصدي آلثار تغیّر المناخ على المناخ والمیاه؟
أي عوامل اجتماعیة واقتصادیة یجب أن تؤخذ باالعتبار على الصعید الوطني  •

 للتصّدي لقابلیة التأثّر بتغیّر المناخ؟
یجب أن نفّكر بقابلیة التأثّر والمرونة في إطار الحد من مخاطر الكوارث كیف  •

 القصوى؟ المناخیة والتحّضر للحوادث
 

المشاركة في االستطالع المباشر متوفرة من خالل الھاتف المحمول الخاص بكم على 
 68063جلسة عن طریق إدخال رمز ال  www.menti.comموقع   

 
 استراحة قھوة 11:30-12:00

 
 لداخليا فیضانالجلسة السادسة أ: القطاعات الفرعیة لتقییم قابلیة التأثر: الزراعة وال 12:00-13:30

 
  مدیر الجلسة:

 
 

 مقرر:

 قاعة براي
 منطقة يف المیاه قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّفمشروع السید دیتر برینز، استشاري، 

 )GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة أفریقیا، وشمال ألوسطا الشرق
 

سیاسات الغذاء والبیئة، إدارة  قسمللشؤون االقتصادیة،  مسؤول أولالسید محمد الحمدي، 
 سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 قابلیة تأثّر المحاصیل الزراعیة بتغیّر المناخ 12:00-12:15

 أكساد المائیة، الموارد قسم ر،مدی جناد، إیھابالسید  •
 

 مناقشة عامة 12:15-12:25
 

 قابلیة تأثّر اإلنتاج الحیواني بتغیّر المناخ 12:25-12:40
 ، قسم الموارد المائیة، أكسادالجغرافیة المعلومات نظامالسیدة ھیام األشقر، خبیر  •

 
 مناقشة عامة 12:40-12:50
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 اإلقلیمیة الساخنةالفیضان الداخلي، النقاط  12:50-13:05

 أكساد المائیة، الموارد قسم مدیر، جناد، إیھابالسید  •
 

 ة في مناطق مختارة في مصرخاطفال اتفیضانالتردد المتغیّر لل 13:05-13:15
 القومي المركز، المائیة الموارد بحوث معھدالسیدة كریمة محمود عطیة، مدیر،  •

 مصر، وزارة الموارد المائیة والّري، المیاه لبحوث
 

 مناقشة عامة 13:15-13:30
 

 )16(الطابق  Hilton Summer Placeغذاء في مطعم  13:30-15:00
 

 الجلسة السادسة ب: الخدمات المناخیة في الدول العربیة 12:00-13:30
 
 

  مدیر الجلسة:
 
 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
رة الطیران السید أشرف زكي، وكیل وزارة لشؤون أبحاث األرصاد الجویة والمناخ، وزا

 ةالعالمی لمنظمةالمدني، مصر، المستشار اإلقلیمي للشؤون الھیدرولوجیة ألفریقیا، ا
 الجویة لألرصاد

 
 دللرص الوطني المعھدبن راشد، رئیس دائرة، دراسة المناخ وتغیّر المناخ،  السیدة سمیة

 ، وزارة النقل، تونسالجوي
 

 لمناخیةا للتوقعات العربي المنتدىتأسیس  12:00-12:15
السید أشرف نور شلبي، كبیر خبراء األرصاد الجویة وتغیّر المناخ، األمانة الفنیة  •

، إدارة البیئة والمیاه واإلسكان، جامعة الدول الجویة لألرصاد الدائمة العربیة اللجنة
 العربیة

 
جال خدمات الخدمات المناخیة المتعلّقة بریكار في إطار بناء القدرات العربیة في م 12:15-12:25

 األرصاد الجویة
 ،المناختغیّر  شؤونل مسؤول/  ةقتصادیاالشؤون لل ولأ مسؤول صادق، طارق السید •

 االسكوا المستدامة، التنمیة سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم
 

 التجارب الناجحة إلنقاذ بیانات تغیّر المناخ: التعاون الثنائي األردني الفلسطیني 12:25-12:35
، وزارة النقل الفلسطینیة الجویة األرصادد، مدیر عام، عسابو سف ایو السید •

 والمواصالت، دولة فلسطین
 

 التجارب الناجحة إلنقاذ بیانات تغیّر المناخ: التعاون الثنائي الیمني السعودي 12:35-12:45
 األرصادقطاع ، لشؤون األرصاد المساعد الوكیلد الزریقي، یالسید محمد سعید حم •

 ، الھیئة العامة للطیران المدني واألرصاد، وزارة النقل، الیمنالیمنیة ةالجوی
 

 مناقشة عامة 12:45-13:00
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 تقدیم الخدمات اإلقلیمیة المناخیة المائیة 13:00-13:15

كامینو، رئیس قسم تقییم ونمذجة المناخ، وزارة الزراعة -لسید أرنستو رودریغیزا •
 منّسق، المنتدى المتوّسطي حول توقعات المناخ والصید والغذاء والبیئة، إسبانیا؛

 
 : خدمات مناخیة مائیة للجمیعالمائیة بالموارد المعنیة المتحدة األمم لجنةعرض فیدیو ل 13:15-13:20

 
 مناقشة عامة 13:20-13:30

 
 )16(الطابق  Hilton Summer Placeغذاء في مطعم  13:30-15:00

 
القطاعات الفرعیة لتقییم قابلیة التأثر: النظم اإلیكولوجیة والشعوب  الجلسة السابعة أ: 15:00-16:30

 والصحة البشریة
 
 
 

 مدیر الجلسة: 
 
 
 

 مقرر:

 قاعة براي
 المتحدة األمم برنامجالسیدة دیان كلیمي، منّسق إقلیمي، إدارة النظم اإلیكولوجیة، 

یم قابلیة العامل المعني بتقی، البحرین؛ رئیس الفریق آسیا لغرب اإلقلیمي المكتب/للبیئة
 التأثّر في إطار مشروع ریكار

 
 السیدة نانور مومجیان، باحث في مجال الجغرافیا، جامعة كوینز، كندا

 

 قابلیة تأثّر الغابات واألراضي الرطبة بتغیّر المناخ 15:00-15:20
قسم  ،الجغرافیة المعلومات نظامالسیدة مارلین توماسكیویكز، خبیر تغیّر مناخي و •

 المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا الموارد
 

 مناقشة عامة 15:20-15:30
 

 قابلیة تأثّر البشر من جھة میاه الشرب وموجات الحرّ  15:30-15:45
 ألمما لجامعة التابع والصحة والبیئة المیاه معھدالسیدة بریم میتا، مشارك بمشروع،  •

للسیدة سارة دیكین، باحث، معھد ستوكھولم للبیئة، سابقاً مع ، كندا؛ مع مداخلة المتحدة
 المتحدة األمم لجامعة التابع والصحة والبیئة المیاه معھد

 
 مناقشة عامة 16:00-16:10

 
 قابلیة تأثّر العمالة الزراعیة بتغیّر المناخ 16:10-16:20

 قسم ،الجغرافیة المعلومات نظامالسیدة مارلین توماسكیویكز، خبیر تغیّر مناخي و •
 الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 مناقشة عامة 16:20-16:30

 
 استراحة قھوة 16:30-16:45
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الجلسة السابعة ب: الظواھر المناخیة المتطّرفة والكوارث المتعلّقة بالمیاه في المنطقة  15:00-16:30

 العربیة
 

 مدیر الجلسة: 
 
 ر:مقر

 قاعة دبي
 ، لبنانالعربیة الوحدة دراسات مركز، مدیر عام، حویرسالسیدة لونا أبو 

 
 مكتبالسید راجي سارو، موظف للعالقات الخارجیة، المركز اإلقلیمي للدول العربیة، 

 ، مصرالكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم
 

 مخاطر الكوارثربط مجموعات تغیّر المناخ مع مجموعات الحد من  15:00-15:15
   تغیّر شؤونل مسؤول/  ةقتصادیاالشؤون لل ولأ مسؤول صادق، طارق السید •

 االسكوا المستدامة، التنمیة سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم المناخ،
 

 قواعد بیانات الخسارات الناجمة عن الكوارث الطبیعیة في الدول العربیة 15:15-15:30
س، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة، مكتب األمم المتحدة السید فادي جنان، نائب رئی •

 للحد من مخاطر الكوارث، مصر
  

 مناقشة عامة 15:30-15:40
 

 توقّعات تردد الفیضانات في ظّل ظروف تغیّر المناخ في أحواض مختارة 15:40-15:55
 أكساد المائیة، الموارد قسم مدیر، جناد، إیھابالسید  •

 
 عامة مناقشة 15:55-16:05

 
 توقّعات ترّدد فترات الجفاف في ظّل ظروف تغیّر المناخ في مناطق مختارة 16:05-16:20

 ، قسم الموارد المائیة، أكسادالجغرافیة المعلومات نظامالسیدة ھیام األشقر، خبیر  •
 

 مناقشة عامة 16:20-16:30
 

 استراحة قھوة 16:30-16:45
 

 تحّدي متعدد األوجھقنادیل البحر في إطار مناخي:  الجلسة الثامنة أ: تكاثر 16:45-17:30
 

 مدیر الجلسة: 
 
 

 مقرر:

 قاعة براي
المیاه، وزارة الكھرباء ، قطاع تشغیل وصیانة ساعدوزارة م, وكیلالسید خلیفة الفریج، 

 ، الكویتءوالما
 

 الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، قسمالسیدة دیما خربطلي، باحث، 
 االسكوا

 
 في المنطقة العربیة غازیة أنواعمقاطع فیدیو تظھر قنادیل البحر ك 16:45-16:50

 
 على النظم اإلیكولوجیة والموارد الساحلیة المحیطات حترارآثار ا 16:50-17:05

 فخري، جامعة یورك، المملكة المتحدة زائر زمیلالسید دیفید میدیو، عالم بحري،  •



	

12	
	

 
جیات استراتی –ادیل البحر: التداعیات على الموارد الساحلیة والصحة البشریة تكاثر قن 17:05-17:20

 تكیّفاالستجابة وال
السید طارق تمراز، نقطة اتصال، برنامج مراقبة قنادیل البحر على طول الساحل  •

 لمتوسطا األبیض للبحر العلمي لالستكشاف الدولیة اللجنةالمصري للبحر المتوسط، 
 

ض والمحیطات: مكّونات متكاملة من دورة المیاه واإلدارة القائمة على النظم البیئیة، األر 17:20-17:35
 في إطار تغیّر المناخ

 ةالمتحد األمم السیدة دیان كلیمي، منّسق إقلیمي، إدارة النظم اإلیكولوجیة، برنامج •
ابلیة قآسیا، البحرین؛ رئیس الفریق العامل المعني بتقییم  لغرب اإلقلیمي المكتب/للبیئة

 التأثّر في إطار مشروع ریكار
 

 مناقشة عامة 17:35-17:45
 

 ختام الیوم الثاني 17:45
 مكتب التسجیل في أي وقت خالل ھذه الفترة الزمنیةیرجى من المشاركین زیارة  17:30-19:30

 
 المناخیة المخاطر من الجلسة الثامنة ب: التحصین 16:45-17:45

 
 مدیر الجلسة: 

 
 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
، هایالموحدة بحوث الھیدرولوجي ومصادر السید أبو عبیدة بابكر أ حسن، مدیر عام، 

، وزارة الموارد المائیة والري والكھرباء، السودان؛ رئیس یكیةالھیدرول لبحوثمركز ا
 المائیة لمواردل االسكوا لجنةللدورة الثانیة عشرة ا
 

 والثقافة والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمةالسید عبدالعزیز زكي، 
 

 فھم التحصین من المخاطر المناخیة 16:45-17:00
 المیاه اعقط في المناخ تغیّر مع التكیّف برنامجالسید غیرھارد لیشتنتالر، مستشار،  •

 يالدول للتعاون األلمانیة الوكالة ،)أكوام( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في
)GIZ(مصر ، 
 

 من المخاطر المناخیة في المنطقة العربیة: ماذا یمكننا أن نفعل اآلن؟الزراعة ن تحصی 17:00-17:15
 في اهالمی قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّفالسید دیتر برینز، استشاري، مشروع  •

، )GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة
 ألمانیا

 
17:15-17:25 

 
 
 

17:25-17:35 

التحصین من المخاطر المناخیة وأدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة في خدمة التنمیة 
 االقتصادیة

 كلیة الھندسة، الجامعة اللبنانیة، لبنانالسید جورج نصر، أستاذ مشارك،  •
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القطاعات  في في سیاق التكیف تحصین من المخاطر المناخیةلل راعاة المنظور الجنسانيم

 یةالرئیس
، خبیر في قضایا المساواة الجنسین، الشعبة االجتماعیة ىأحمد یسر الھالسیدة ھ •

واالقتصادیة، مركز بحوث الصحراء، مصر؛ ممثل شمال أفریقیا وعضو مجلس 
 إدارة، المنتدى األفریقي للخدمات االستشاریة الزراعیة

 
 مناقشة عامة 17:35-17:45

 
 ختام الیوم الثاني 17:45

 
 یرجى من المشاركین زیارة مكتب التسجیل في أي وقت خالل ھذه الفترة الزمنیة 17:30-19:30

 

 2017أیلول/سبتمبر  28الیوم الثالث، 
 

 خالصة الیوم الثاني 9:15-9:50
 

 مدیر الجلسة:
 قاعة دبي

إدارة البیئة والمیاه واإلسكان، القطاع االقتصادي، لعمراني، كبیر الخبراء، االسید حمو 
 الدول العربیة، مصرجامعة 

 
فیدیو عن مشروع أكوام: بذور من أجل غد حصین ضد المخاطر المناخیة/ خیارات  9:15-9:20

 تكیّفمبدعة لل
 في المیاه عقطا في المناخ تغیّر مع التكیّفیقّدمھ السید ماتیاس بارتلز، رئیس، برنامج  •

 الدولي للتعاون ةاأللمانی الوكالة، )كوامأ( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة
)GIZ( 
 

تائج نو یقّدمھا مقررو الجلسات ملّخص المسائل األساسیة التي أثیرت خالل الیوم الثاني 9:20-9:45
 المائیة للموارد المتكاملة لإلدارة العربیة الشبكةیقّدمھا منّسق  التصویت الحي

)AWARENET(	
 

 مناقشات 9:45-9:50
 

 استراحة قھوة 9:50-10:00
 

 مع تغیّر المناخ تكیّفالجلسة التاسعة: السعي لل 10:00-11:30
 

 مدیر الجلسة: 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
 السید ولید زباري، أستاذ، إدارة الموارد المائیة، جامعة الخلیج العربي، البحرین

 
 المیاه طاعق في المناخ تغیّر مع التكیّفدروبي، استشاري إقلیمي، برنامج ال عبد هللالسید 
 )GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة، )كوامأ( أفریقیا وشمال األوسط الشرق ةمنطق في
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دارة أدوات اإلمع تغیّر المناخ من خالل تطبیق  تكیّفإطالق الدلیل التدریبي حول ال 10:05-10:25
للموارد المائیة في المنطقة العربیة: الزراعة والبیئة والصحة والمستوطنات متكاملة ال

 یة والتنمیة االقتصادیةالبشر
 ،المناخ تغیّرمسؤول أول للشؤون االقتصادیة / مسؤول لشؤون  صادق، طارقالسید  •

 االسكوا المستدامة، التنمیة سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم
 

مع تغیّر المناخ في: مصر (إعادة استخدام میاه صرف الري)  تكیّفالمشاریع التجریبیة لل 10:25-10:45
 )الجوفیة المیاه اتخزان شحن اعادةردن (استزراع الطاقة الشمسیة) ولبنان (إدارة واأل
 المیاه اعقط في المناخ تغیّر مع التكیّف برنامجغیرھارد لیشتنتالر، مستشار، السید  •

 يالدول للتعاون األلمانیة الوكالة ،)أكوام( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في
)GIZ(مصر ، 
 

 :تكیّفإقلیمیة حول ال حلقة نقاش 10:45-11:30
 مع تغیّر المناخ ھو قصة میاه تكیّفال

 
 :حلقة النقاشأعضاء 

 قاعة دبي
 في اهالمی قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّفالسید ماتیاس بارتلز، رئیس، برنامج  •

الدولي  للتعاون األلمانیة ، الوكالة)أكوام(أفریقیا  وشمال األوسط الشرق منطقة
)GIZ( 

 
لصحة البیئة، منظمة الصحة العالمیة، اإلقلیمي مركز الالسید باسل الیوسفي، مدیر،  •

 األردن
 
 ، األردن)أكوا(المیاه  لمرافق العربیة شمان، أمین عام، الجمعیةخالسید خلدون  •
 
 ، مصر(رائد) السید عماد عدلي، منّسق عام، الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة •
 
، ُعمان؛ لمیاه ل جمعیة العمانیةالان السلیماني، رئیس، سلیمبن السید زاھر خالد  •

 المیاه لتحلیة األوسط الشرق أبحاث مركزالفني القُطري،  الممثل
 

 مناقشة عامة 
 

 استراحة قھوة 11:30-12:00
 

 في القطاع الزراعي تكیّفالجلسة العاشرة أ: التقییم وال 12:00-13:30
 

 مدیر الجلسة: 
 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
إدارة البیئة والمیاه واإلسكان، القطاع االقتصادي، لعمراني، كبیر الخبراء، احمو لسید ا

 جامعة الدول العربیة، مصر
 

 ، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، السودانهایمالالسید كامل عامر، خبیر موارد 
 

 آثار تغیر المناخ على اإلنتاجیة الزراعیة لمحاصیل مختارة 12:00-12:10
 لسید إیھاب جناد، مدیر، قسم الموارد المائیة، أكسادا •
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 حاالت دراسیة للقطاع األخضر: دراسة اإلنتاجیة الزراعیة في إطار تغیّر المناخ 12:10-12:20

السید باسكوالي ستیدوتو، الرئیس اإلقلیمي للبرامج ومدیر تنفیذ المبادرة اإلقلیمیة  •
 األدنى الشرق في والزراعة األغذیة لمنظمة االقلیمي المكتبحول شحة المیاه، 

 ، مصرأفریقیا وشمال
 

 مع تغیّر المناخ في قطاع الزراعة تكیّفدورة تدریبیة عبر االنترنت عن ال 12:20-12:30
 مع فالتكیّ برنامج ، المائیة للموارد المتكاملة دارةإلفي ا خبیرالسید عمران الشھابي،  •

 لوكالة، ا)أكوام(أفریقیا  وشمال األوسط شرقال منطقة في المیاه قطاع في المناخ تغیّر
 ، ألمانیا)GIZالدولي ( للتعاون األلمانیة

 
 مناقشة عامة 12:30-12:45

 
 األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة في إطار تغیّر المناخ 12:45-13:00

 سیاسات الغذاء والبیئة، إدارة سیاسات التنمیة قسمالسیدة ریم نجداوي، رئیس،  •
 المستدامة، االسكوا

 
 تطبیق التقییم المتكامل لقابلیة التأثر في قطاع الزراعة في لبنان من أجل التكیّف 13:00-13:15

 السید إیھاب جناد، مدیر، قسم الموارد المائیة، أكساد •
 

 مناقشة عامة 13:15-13:30
 

 )16(الطابق  Hilton Summer Placeاستراحة غذاء في مطعم  13:30-15:00
 

 تعمیم منظور تغیّر المناخالجلسة العاشرة ب:  12:00-13:30
 

 مدیر الجلسة: 
 
 
 

 مقرر:

 قاعة براي
 المیاه طاعق في المناخ تغیّر مع التكیّفدروبي، استشاري إقلیمي، برنامج الهللا  عبدالسید 
 )GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة، )كوامأ( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

 
 ر، مص)سیداري( وأوروبا العربي لإلقلیم والتنمیة البیئة مركزبو زید، السید خالد ا

 
استخدام مخرجات التقییم لتوفیر المعلومات الالزمة للسیاسات المناخیة الوطنیة ولخطط  12:00-12:15

 التكیّف في لبنان
رنامج األمم المتحدة السیدة لیا قاعي أبو جودة، مدیر مشروع، مشاریع تغیّر المناخ، ب •

 اإلنمائي، وزارة البیئة، لبنان
 

تعمیم منظور تغیّر المناخ في استراتیجیات المیاه: عملیات رسم السیاسات في مصر  12:15-12:25
 واألردن

 المیاه اعقط في المناخ تغیّر مع التكیّف برنامجغیرھارد لیشتنتالر، مستشار، السید  •
 يالدول للتعاون األلمانیة الوكالة ،)أكوام( ریقیاأف وشمال األوسط الشرق منطقة في

)GIZ(مصر ، 
 

 مناقشة عامة 12:25-12:35
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تعمیم منظور تغیّر المناخ في استراتیجیات المیاه في المنطقة العربیة: دروس من تجارب  12:35-12:50

 بناء القدرات
، مصر؛ أمین معالي السید حسین العطفي، وزیر سابق، وزارة الموارد المائیة والري •

 ، مصرللمیاه العربي المجلسعام، 
 

للتكیّف مع تغیّر المناخ: منظور برنامج  والغذاء والطاقة المیاهتعمیم منظور الترابط بین  12:50-13:00
 الحوار حول الترابط

السیاسة الدولیة للمیاه، قسم المناخ والبیئة والبنیة السیدة ماریت تییم، مستشار،  •
 ألمانیا ،)GIZ( الدولي للتعاون األلمانیة الوكالةالتحتیة، 

 
تعمیم منظور الترابط بین المیاه والطاقة والغذاء في مصر واألردن: مبادرة أكوام  13:00-13:10

 والترابط
 في اهالمی قطاع في المناخ تغیّر مع التكیّف برنامجلحام، مستشار، الالسیدة نسرین  •

 الدولي للتعاون األلمانیة الوكالة ،)أكوام( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة
)GIZ(مصر ، 
 

ي فتعمیم منظور تغیر المناخ من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة من خالل الترابط  13:10-13:20
 المیاه والطاقة والغذاء أمن
الموارد المائیة، إدارة  قسمللشؤون االقتصادیة،  مسؤول أولخیاط، الزیاد السید  •

 ة المستدامة، االسكواسیاسات التنمی
 

 مناقشة عامة 13:20-13:30
 

 )16(الطابق  Hilton Summer Placeاستراحة غذاء في مطعم  13:30-15:00
 

 المناخ بتغیر المتعلقة للمعارف اإلقلیمي العربي الجلسة الحادیة عشر أ: المركز 15:00-16:30
 

  مدیر الجلسة:
 
 

 مقرر:

 قاعة براي
الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة  قسمرئیس، شرفان،  السیدة كارول شوشاني
 المستدامة، االسكوا

 
 في اعةوالزر األغذیة لمنظمة االقلیمي المكتبالسید محمد عبد المنعم، كبیر المستشارین، 

 ، مصرأفریقیا وشمال األدنى الشرق
 

 ة بتغیر المناخلمحة عامة عن المركز العربي اإلقلیمي للمعارف المتعلق 15:00-15:15
 ةالتنمی سیاسات إدارة المائیة، الموارد قسم مائیة، موارد خبیر ،السیدة جویل قمیر •

 المستدامة
 

مدخالت تقییم البوابة بیانات المركز العربي اإلقلیمي للمعارف المتعلقة بتغیر المناخ:  15:15-15:25
 والمخرجات

االستراتیجیة الرقمیة، السید سیرجیو بوغازي، موظف لنظم المعلومات، فریق  •
 منظمة األغذیة والزراعة، إیطالیا
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 لنمذجة المناخ األرضیة النظم شبكات تحادالولوج إلى ا 15:25-15:35

 لألرصاد السویدي المعھدفیل غراھام، كبیر الباحثین حول المناخ والمیاه، السید  •
 ، السویدوالھیدرولوجیا الجویة

 
 العالمیة للمنظمة التابع المناخیة للخدمات العالمي اإلطارن الحصول على الدعم م 15:35-15:45

 الجویة لألرصاد
الغني، ممثّل المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة في غربي آسیا،  السید ھشام عبد •

 النشاطات التنمویة واإلقلیمیة، البحرین
 

 مناقشة تفاعلیة 16:00-16:30
خ اإلقلیمي للمعارف المتعلقة بتغیر المنانظرة نحو المستقبل: كیف یمكن للمركز العربي 
 أن یغلق الشرخ في التفاعل بین العلوم والسیاسات؟

 
 استراحة قھوة 16:30-16:45

 
 تمویل التكیّف مع تغیر المناخالجلسة الحادیة عشر ب:  15:00-16:30

 
 مدیر الجلسة: 

 
 

 مقرر:

 قاعة دبي
 سمق المناخ، تغیّر / مسؤول لشؤونمسؤول أول للشؤون االقتصادیة  صادق، طارقالسید 
 االسكوا المستدامة، التنمیة سیاسات إدارة المائیة، الموارد

 
 الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا قسمالسید یانیس روستیغي، 

 
 عامة على األدوات المتوفرةتمویل التكیّف مع تغیر المناخ: نظرة  15:00-15:15

الموارد المائیة، إدارة  قسمللشؤون االقتصادیة،  ساعدم مسؤولیا زین، السیدة ثر •
 سیاسات التنمیة المستدامة، االسكوا

 
 مكتب المساعدة من أجل تمویل التكیّف مع تغیّر المناخ 15:15-15:30

لالستشارات الدولیة،  Enviro Consultingالسید منیر تّمام، مدیر/ مؤسس،  •
 المغرب

 
 اقشة عامةمن 15:30-15:45

 
 التجربة المغربیة في الوصول إلى تمویل التكیّف مع تغیّر المناخ من أجل التقییم والتكیّف 15:45-15:55

، دعم األبحاث حول شجرة البحث العلميیتلحاج، رئیس، قسم ان االسید عبد الرحم •
 ، المغربركانألا وشجر الواحات مناطق لتنمیة الوطنیة الوكالةان، كاألر

 
التجربة السودانیة في الوصول إلى تمویل التكیّف مع تغیّر المناخ ونقل التكنولوجیا من  15:55-16:05

 أجل التقییم والتكیّف
، وزارة الزراعة شجیروإعادة الت تشجیرال ادارةهللا، مدیر،  السیدة ھنادي عوض •

 والغابات، السودان
 

 مناقشة عامة 16:05-16:15
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 استراحة قھوة 16:15-16:30

 
 الجلسة الثانیة عشر: ختام أعمال المؤتمر 16:30-18:00

 
 مدیر الجلسة:

 قاعة دبي
الموارد المائیة، إدارة سیاسات التنمیة  قسمكارول شوشاني شرفان، رئیس، السیدة 

 المستدامة، االسكوا
 

 دقائق لكل شخص) 3-2( شركاء مشروع ریكار: الرسائل األساسیة 16:30-17:15
 ، جامعة الدول العربیةهللا السید جمال جاب •
 السیدة ُرلى مجدالني، االسكوا •
 السید إیھاب جناد، أكساد •
 السید باسكوالي ستیدوتو، الفاو •
 GIZالسید ماتیاس بارتیلز، أكوام/  •
 والھیدرولوجیا الجویة لألرصاد السویدي المعھدالسید فیل غراھام،  •
 السیدة دیان كلیمي، األمم المتحدة للبیئة •
 والثقافة/ مكتب مصر والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمةزكي، السید عبدالعزیز  •
 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتبالسید فادي جنان،  •
 ،المتحدة األمم لجامعة التابع والصحة والبیئة المیاه معھدالسیدة بریم میتا،  •
 الجویة لألرصاد العالمیة المنظمةالسید ھشام عبدالغني،  •

 
 مناقشة عامة 17:15-17:45

 
 بیانات ختامیة 17:45-18:00

 GIZالسید ماتیاس بارتیلز، أكوام/  •
 (سیدا) التنمیة أجل من الدولي للتعاون السویدیة لوكالةاالسیدة كاترین أیدنل،  •
 هللا، جامعة الدول العربیة السید جمال الدین جاب •
 مطر، االسكوا لةخو السیدة •

 
 ختام المؤتمر 18:00
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 2017أیلول/سبتمبر  29 معةالج
 اجتماعات مغلقة (بالدعوة فقط)

 
8:15 

 
االنطالق بالباص من فندق الھیلتون إلى مقر االسكوا، بیت األمم المتحدة، الكائن في ساحة 

 ریاض الصلح في وسط بیروت
 

 المناخیة للتوقعات العربي منتدىاالجتماع األول للجنة الفنیة لل
  

 لمتحدةبیت األمم ا :المكان
 MZقاعة المؤتمرات  :الغرفة
 17:00-9:00 :الوقت

 ممثلو خدمات األرصاد الجویة العربیة والخبراء المدعوین :المشاركون
 

 خدمة العودة بالباص إلى فندق الھیلتون ستكون مؤمنة للمشاركین في نھایة االجتماع
 

 بي للمیاهاالجتماع األول للجنة المراجعة التابعة للمجلس الوزاري العر
 

 :المكان
 

 بیت األمم المتحدة
 CR1, B1قاعة االجتماعات  :الغرفة
 16:00-9:00 :الوقت

 للمجلس الوزاري العربي للمیاه والتقنیة العلمیة االستشاریة اللجنةأعضاء  :المشاركون
 

 خدمة العودة بالباص إلى فندق الھیلتون ستكون مؤمنة للمشاركین في نھایة االجتماع
 
 


