
 

 يالنهائ جدول األعمال  *مساهمة عبر اإلنترنت 

رواد األمم المتحدة الرفيعو 
 المستوى لتغيُّر المناخ 

E/ESCWA/OES/2022/COP27/L.1 

 مؤتمر األطراف السابع والعشرين: المنتدى اإلقليمي العربي الطريق إلى

 بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة 

 2022أيلول/سبتمبر   15بيروت، 
 

 جدول األعمال 

 االستقبال  9:30–9:00
  

 تسجيلالو االستقبال 
  

 الجلسة االفتتاحية  10:30–9:30

 الترجمة الفورية متاحة  –المكان: القاعة الرئيسية/اجتماع حضوري وافتراضي 
  

السيد طارق صادق، منسق الشبكات العربية للمناخ، المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ،   مدير الجلسة: 
 واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوامجموعة تغيُّر المناخ 

  

 الكلمات االفتتاحية  10:00–9:30
  

معالي الوزير سامح شكري، الرئيس المكلف لمؤتمر األطراف السابع والعشرين، وزير   • 
 الخارجية، مصر* 

 لمؤتمر السيد محمود محيي الدين، من رّواد األمم المتحدة الرفيعي المستوى لتغيّر المناخ •
، والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية  األطراف السابع والعشرين 

 ، مصر 2030المستدامة لعام 

الواليات ، العامة لألمم المتحدةاألمانة ،  السيدة أمينة محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة  •
 * المتحدة األمريكية

السيدة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية   •
 ، لبنان واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

  

 جلسة رفيعة المستوى حول تعبئة التمويل المناخي  10:30– 10:00
  

 السيدة ميراند جبران، مستشارة، وزارة الخارجية، مصر  الجلسة:مديرة  
  
 *معالي وزير المالية في مصر السيّد محمد معيط • 

 معالي وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية في مصر السيدة هالة السعيد*  •

 معالي وزيرة التعاون الدولي في مصر السيدة رانيا المشاط •

 معالي وزير البيئة في لبنان السيّد ناصر ياسين  •

 سعادة سفيرة السويد في لبنان السيدة آن ديسمور •
  

ر القطاعات فيديو عن المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثّ  
 االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية )ريكار(: آثار تغير المناخ على المنطقة العربية
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 تحفيز العمل على التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ وتحقيق المنافع المشتركة   :1الجلسة  13:00– 10:30

 متاحة الترجمة الفورية  –المكان: القاعة الرئيسية/اجتماع حضوري وافتراضي 
  

ومديرة مجموعة  السيدة كارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ؛ مديرة الجلسة:
 تغيُّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا 

  

 المشاريع ذات األولوية في خطط العمل المناخي  11:30– 10:30
  

 التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ إعداد الجلسة: محفّزات تمويل  
 *السيد باتريك فيركويجن، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيّف، هولندا • 
  

 ؛ المزرعة  في من خالل تحديث الممارساتالزراعي لقطاع ل المناخي   صمودالزيادة مصر:  
 نظام اإلنذار المبكر للزراعة إنشاء  

 معالي وزيرة التعاون الدولي في مصر السيدة رانيا المشاط • 

وزارة   لمشاريع الري اإلنمائية، عامةاإلدارة ال مدير السيد أحمد عبد الرسول محمديان، •
 الموارد المائية والري، مصر* 

وزارة الموارد المائية والري،  السيد إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري،  •
 مصر*

ة اإلدارة المركزية لالحتياجات والتمويل األجنبي، قطاع  مديرالسيدة هبى سلمان،  •
 وزارة الموارد المائية والري، مصر* التخطيط، 

 مصر* ، األراضيوزارة الزراعة واستصالح السيد محمد فهيم، مستشار،  •
  

لبنان: الوقاية من حرائق الغابات وإدارة الغابات والقدرة على الصمود والحد من مخاطر  
 حرائق الغابات في النهر الكبير

 معالي وزير البيئة في لبنان السيّد ناصر ياسين  • 
  

المستدامة للنظم اإلدارة ؛  سد كدية أسردون مستجمع في إدارة األراضي وترميمهاالجزائر:   
 سد كاف الدير في مستجمع   البيئية الطبيعية 

 ، الجزائر* والطاقة المتجددة السيدة فايزة دحلب، مديرة التغيُّرات المناخية في وزارة البيئة • 
  

 ديوانية للري   -مشروع حلة العراق:  
حبيب، مدير عام، دائرة التخطيط والمتابعة، وزارة الموارد المائية،    السيد زيد حمودي • 

 العراق 
  

 أسئلة وأجوبة  
  

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع   األردن: الزراعة المائية؛ 
 عّمان لتحلية ونقل المياه  -الطاقة المتجددة في مشروع العقبة   في المدارس؛

 السيد رائد بني هاني، مساعد األمين العام لوزارة البيئة، األردن  • 

 السيد بالل الشقارين، مدير مديرية التغيُّر المناخي، وزارة البيئة، األردن *  •
  

ُعمان: سدود الحماية من الفيضانات في الروضة والجفنين ووادي فدى ووادي الحلتي؛   
 في الباطنة  إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

 ، وزارة المالية، ُعمانمدير عام الخزينة والحسابات السيد زاهر العبري،  • 

السيدة شمسة اليزيدي، مهندسة، قسم الموارد المائية، إدارة السدود، وزارة الثروة   •
 * الزراعية والسمكية وموارد المياه، ُعمان
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،  التسويق العامة لتطوير األعمال والسيد هالل خلفان ناصر الذخري، مدير عام المديرية  •
 الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، سلطنة عمان

  

تحويل المياه الفائضة من   تونس: الترابط بين المياه والطاقة والغذاء من أجل الصمود؛ 
 إلى وسطها شمال تونس 

وزارة الفالحة والموارد  سامية السالمي، رئيسة مكتب التخطيط والتوازنات المائية، السيدة   • 
 المائية والصيد البحري في تونس

السيد ربيع الخليفي، نائب مدير قسم المعدات الكهرومائية، اإلدارة العامة للسدود   •
 تونس  في وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري واألشغال المائية الكبرى،

  

 استراحة  11:45– 11:30
  

 المعلقون  12:30– 11:45
  

السيد مراد الشويخ، مدير العمليات القطرية، المركز اإلقليمي في القاهرة التابع للبنك   • 
 اإلسالمي للتنمية، مصر 

، الواليات  البنك الدولي، سياسة واستراتيجية المناخ العالميالسيد ستيفن هامر، مستشار،   •
 ألمريكية المتحدة ا

السيدة زوي نايت، رئيسة مجموعة في مركز التمويل المستدام ورئيسة قسم تغير المناخ   •
  HSBCفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، االستدامة العالمية، بنك  

 الشرق األوسط، اإلمارات العربية المتحدة

ملكة الم،  Ninety One Plcالسيدة أنيكا بروير، أخصائية في االستدامة، شركة  •
 المتحدة* 

 ، ألمانيا المساهمات المحددة وطنيا   شراكةالسيد محمد بوسعيد، مدير إقليمي،  •
  

 نقاش  13:00– 12:30
  

  الغداء 14:00– 13:00

 المكان: الطابق األرضي / الكافتيريا  
  

 قدمت الغداء حكومة السويد في لفتة كريمة منها 
  

 توسيع نطاق تمويل العمل المناخي للتخفيف من آثار تغيّر المناخ   :2الجلسة  15:45– 14:00

 الترجمة الفورية متاحة  –المكان: القاعة الرئيسية/اجتماع حضوري وافتراضي 
  

السيدة حنان صقر، رئيسة تمويل القدرة على الصمود، فريق رواد األمم المتحدة الرفيعي  مديرة الجلسة:
 المستوى في مجال تغيُّر المناخ، مصر 

  

 المشاريع ذات األولوية في الخطط الوطنية للعمل المناخي  14:50– 14:00
  

 لتخفيف من آثار تغيّر المناخ إعداد الجلسة: محفّزات تمويل ا 
المياه  السيد جاكوب واسالندر، مبعوث هولندا إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا لشؤون   • 

 والطاقة والغذاء، سفارة هولندا في األردن 
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بالطريق   كفاءة الطاقة في المباني، نظام النقل السريع بالحافالتلراعي  المتبريد ال مصر:  
 الدائري 

 معالي وزيرة التعاون الدولي في مصر السيدة رانيا المشاط • 

أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات بديوان عام  السيد أحمد مهينة، وكيل   •
 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مصر* ، الوزارة 

 مصر* ، وزارة النقل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقلالسيد سيد متولي،  •
  

عين و  تين فوي تبنكورتو أوهانتاستخالص الغاز المحترق على الشعلة في الجزائر:   
 أمناس 

 ، الجزائر والطاقة المتجددة السيدة فايزة دحلب، مديرة التغيُّرات المناخية في وزارة البيئة • 
  

 المتجددة وكفاءة الطاقة األردن: االقتصاد األزرق لسبل العيش من خالل الطاقة  
 السيد رائد بني هاني، مساعد األمين العام لوزارة البيئة، األردن  • 

 السيد بالل الشقارين، مدير مديرية التغيُّر المناخي، وزارة البيئة، األردن*  •
  

 تونس: النقل الذكي )التنقل اإللكتروني(  
 وزارة البيئة، تونس السيد توفيق مصطفى، نائب مدير وحدة تغير المناخ في  • 

  الستراتيجيافي المديرية العامة ل السيدة فتحية ناجي، مديرة االستراتيجيا والمشاريع •
 في وزارة النقل، تونس  المنشآت العامةو  والمؤسسات

  

 المعلّقون  15:20– 14:50
  

المياه  السيد جاكوب واسالندر، مبعوث هولندا إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا لشؤون   • 
 والطاقة والغذاء، سفارة هولندا في األردن 

السيدة هايكه هارمغارت، المديرة العامة لمنطقة إقليم جنوب وشرق المتوسط التابعة للبنك   •
 األوروبي لإلنشاء والتعمير، مصر 

السيدة لينا عثمان، الرئيسة اإلقليميّة للتمويل المستدام )منطقة الشرق األوسط وشمال  •
ستان وباكستان وأفريقيا وأوروبا واألمريكتان(، بنك ستاندرد تشارترد،  أفريقيا وأفغان

 اإلمارات العربية المتحدة

السيد مراد المطيبع، مدير العمليات القطرية في المركز اإلقليمي في الرباط التابع للبنك   •
 اإلسالمي للتنمية، المغرب

لحوكمة والتمويل المستدام،  السيدة كلير كوستار، رئيسة، البيئة والمسائل االجتماعية وا •
 ألمانيا* ،  Deutsche Bank AGمصرف 

السيد طارق حنا، مدير المجموعة العالمية للتمويل المستدام، وتمويل األصول، والخدمات   •
المصرفية واألسواق العالمية، بنك أوف أمريكا، بنك أوف أمريكا لألوراق المالية،  

 يؤكد الحقا   -  الواليات المتحدة األمريكية*
  

 نقاش  15:45– 15:20
  

 استراحة  16:00– 15:45
  

 مبادرات وتدخالت للتكيّف مع تغيّر المناخ  :3الجلسة  15:45– 14:00

الترجمة الفورية  -حضوري وافتراضي /(MZالمكان: قاعة االجتماعات في طابق الميزانين ) 
 غير متاحة 
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 والتدخالت من أجل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الجزء األول: المبادرات  14:30– 14:00
  

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة  مديرة الجلسة:
 الموارد الطبيعية، اإلسكوا 

  

العمل من أجل التكيف والصمود في قطاع المياه   :27مؤتمر األطراف مبادرتا رئاسة  
(AWARE؛)    ( األغذية والزراعة من أجل تحول مستدامFAST) 

 السيدة رانية عبد المجيد، مستشارة في وزارة الخارجية، مصر  • 
  

 ُعمان: زراعة مليون شتلة من أشجار المانغروف  
 البيئة البحرية، هيئة البيئة، سلطنة ُعمان السيد أحمد الشكيلي، مدير قسم المحافظة على  • 
  

 تونس: تعزيز قدرة السواحل على التكيّف مع تغير المناخ  
السيد عادل العبدولي، مدير مرصد الشريط الساحلي، وكالة حماية وتهيئة الشريط   • 

 الساحلي، تونس 
  

 نقاش  14:40– 14:30
  

في   الجزء الثاني: مشاورات بشأن زيادة قدرة مستجمعات المياه على التكيف مع تغير المناخ 15:15– 14:40
 لبنان 

  

السيد زياد خياط، منّسق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل األمن المائي في مجموعة  مدير الجلسة: 
 تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا 

  

 تدخالت المشروع   -لبنان: حوض النهر الكبير ومستجمعات مياه نهر الكلب  
 ، وزارة الطاقة والمياه، لبنانياهالسيدة منى فقيه، مديرة الم  • 

 السيد إيلي شويري، معاون لشؤون البرنامج في مكتب منظمة األغذية والزراعة، لبنان  •

 مياه النهر الكبير  مستجمعات  –السيد جورج متري، خبير  •

 مستجمعات مياه نهر الكلب  –السيدة مايا عطية، خبيرة  •
  

 نقاش  16:00– 15:15
  

 المبادرات اإلقليمية لتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي   :4الجلسة  17:00– 16:00

 الترجمة الفورية متاحة  –المكان: القاعة الرئيسية/اجتماع حضوري وافتراضي 
  

ومديرة مجموعة  السيدة كارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ؛ الجلسة: مدير 
 تغيُّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا 

  

 المبادرات اإلقليمية لتمويل العمل المناخي والتخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيف معه  16:30– 16:00
  

 مبادرة مقايضة الديون بالعمل المناخي/تآزر المانحين  
السيد جمال الصغير، رئيس اللجنة االستشارية، مبادرة مقايضة الديون بالعمل  • 

المناخي/تآزر المانحين؛ أستاذ في جامعة ماكجيل؛ كبير المستشارين، المركز العالمي 
 للتكيف 
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عة في المناطق الريفية في    دة صغيرة السِّ المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجّدِّ
 المنطقة العربية 

داوي، رئيسة قسم الطاقة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  سالسيدة راضية  • 
 الطبيعية، اإلسكوا 

  

 مبادرة المعرفة بمياه المشرق  
السيد سليم روحانا، رئيس قطاع المشرق، مجموعة قضايا التنمية المستدامة، منطقة   • 

 البنك الدولي الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

السيد أندرس ياغرسكوغ، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية، جهة التنسيق للمياه   •
 العابرة للحدود، مجموعة قضايا المياه العالمية، البنك الدولي*

  

 ( 2030-2022استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته ) 
فيالسكو، مدير، الشعبة الفرعية لتمويل المناخ، شعبة وسائل التنفيذ، اتفاقية السيد يوالندو  • 

 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ* 

السيد محمود فتح هللا، مدير إدارة شؤون البيئة واألرصاد الجوية، القطاع االقتصادي،   •
 جامعة الدول العربية 

  

 المعلّقون  16:45– 16:30
  

الصندوق العربي لإلنماء  ،  التحتية يةمشاريع البن  قسم  رئيس، الصقارالسيد موفق   • 
 ، الكويتاالقتصادي واالجتماعي

السيدة صوفي دي كونينك، مديرة مرفق المناخ العالمي، التسهيل االئتماني للتكيف المحلي  •
 صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية*  مع تغير المناخ،

  

 مناقشة المبادرات اإلقليمية والعابرة للحدود والمتعددة البلدان للتمويل المناخي  17:00– 16:45

  

 الجلسة الختامية  17:15– 17:00

 الترجمة الفورية متاحة  –المكان: القاعة الرئيسية/اجتماع حضوري وافتراضي 
  

 جبران، مستشارة، وزارة الخارجية، مصر  السيدة ميراند مدير الجلسة: 
  

 مالحظات ختامية  
  

سعادة السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعيّن لمؤتمر األطراف السابع   • 
 *والعشرين، وزارة الخارجية، مصر

المستوى لتغيّر المناخ لمؤتمر   من رّواد األمم المتحدة الرفيعيالسيد محمود محيي الدين،  •
، والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية  األطراف السابع والعشرين 

 2030المستدامة لعام 

السيدة روال دشتي، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية   •
 واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

  
 الختام  

 


