
تقيم المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 وبالتعاون مع

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( 
ورشة العمل حول

 أولويات العمل المناخي في الزراعة العربية : الفرص والتحديات

القاهرة - جمهورية مصر العربية خالل يومي 12 - 13 كانون األول / ديسمبر 2021م
جدول األعمال 

اليوم األول، األحد - 12 كانون االول/ ديسمرب 2021
التسجيل09:00 – 09:30

اجللسة االفتتاحية09:30 – 10:00
- كلمات ترحيبية االسكوا واملنظمة العربية للتنمية الزراعية 

- التعريف باملشاركني

اجللسة االوىل: اثار التغري املناخي على الزراعة واالمن الزراعي والعمل املناخي10:00 – 12:00
- ظاهرة التغري املناخي واثارها: قراءة يف تقارير فريق اخلرباء الدولي حول املناخ

 السيد امحد سامل، املنظمة العربية للتنمية الزراعية
- اتفاقية االمم املتحدة االطارية حول املناخ، اتفاق باريس وعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة 

 السيد طارق صادق، اإلسكوا
 السيدة جولي ابوعرب، االسكوا 

 -   االسرتاتيجية العربية للتفاوض حول شؤون تغري املناخ 
السيد أشرف نور شليب، االمانة العامة جلامعة الدول العربية

مناقشة عامة 

اسرتاحة قهوة12:00 – 12:30

اجللسة الثانية: آليات تنفيذ عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة: التمويل املناخي12:30 – 16:00

13:00 – 12:30
- تقييمات احتياجات الدول املالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 السيد طارق صادق، اإلسكوا 
مناقشة عامة

اسرتاحة غذاء13:00 – 14:00

16:00 – 14:00

تعبئة املوارد املالية املوجهة للتمويل املناخي يف القطاع الزراعي  -
 السيد ايرسن ايسني، املسؤول عن تطوير املشروعات مع الشركاء اخلارجيني يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

مناقشة عامة 
اختتام أعمال اليوم األول 



2021 اليوم الثاني، االثنني - 13 كانون االول/ ديسمرب 
اجللسة الثالثة: آليات تنفيذ عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة: استعمال التكنولوجيا09:30 – 11:30

أفضل املمارسات واالبتكارات والتقنيات لتوجيه العمل املناخي من أجل أنظمة زراعية مرنة ومستدامة   -
السيد هادي جعفر، مستشار اإلسكوا

مناقشة عامة 

اسرتاحة قهوة11:30 – 12:00

اجللسة الرابعة: تبادل اخلربات إقليمية والوطنية لتطوير قدرات خرباء عرب 12:00 – 14:00

12.45 -12:00

- تعزيز مرونة واستدامة القطاع الزراعي يف املنطقة العربية
السيد وحيد جماهد، املنظمة العربية للتنمية الزراعية

  -  بناء أنظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة على االستجابة للمتغريات املناخية
السيدة مايا عطية،مستشار اإلسكوا

 2030  - - االسرتاتيجية العربية للتنمية الزراعية املستدامة 2020 
السيد رائد فايز حرت ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية

12:45-14:00
- عرض لتجارب الدول العربية يف ربط القطاع الزراعي مع العمل املناخي، ممثلي الدول املشاركة

مناقشة عامة

اسرتاحة غذاء14:00 – 15:00

اجللسة الرابعة: تبادل اخلربات إقليمية والوطنية لتطوير قدرات فريق خرباء عرب 15:00 – 16:30
-  عرض لتجارب الدول العربية يف ربط القطاع الزراعي مع العمل املناخي، ممثلي الدول املشاركة

مناقشة عامة

اجللسة اخلتامية16:30- 17:00

استعراض خلارطة الطريق لتطوير قدرات فريق عمل متخصص بشؤون اثار التغري املناخي على االمن الغدائي والتنمية 
الزراعية

https://us02web.zoom.us/j/81382699997?pwd=L3Q3RU45aTZQam04UkZGYURqTU54dz09 

Meeting ID: 813 8269 9997
Passcode: 970096


