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A األمم المتحدة 
Distr. 
LIMITED 
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7 June 2022 
ORIGINAL: ARABIC 

   

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

   والجفاف التصحر مكافحة أجل من الشباب  حشد  لب  س   حول  الخبراء  فريق اجتماع
 2022 هييون حزيران/ 23 الخميس يوم  اللبنانية، الجمهورية بيروت،  المتحدة، األمم   بيت

 
 جدول األعمال 

 

 2022 هيوني حزيران/ 23

 التسجيل  09:30 –  09:00

 

 . B1-السفلي األول الطابق -سيعقد االجتماع في بيت األمم المتحدة في قاعة المؤتمرات الرئيسية 

الذين تقوم االسكوا بتغطية تكاليف مشاركتهم الحضورية أن يقوموا بإحضار جواز    الكرام  ي طلب من المشاركين
 .تإن وجدو وفحص كورونا، تأشيرة الدخول، توإيصاال، تذاكر السفروأرومة  ،سفرهم

 وتعريف المشاركينكلمات افتتاحية  

شؤون االقتصادية، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، في المسؤول أول   رامي سابيال، السيد ر الجلسة: يس  م
 اإلسكوا 

 الكلمات االفتتاحية  10:00 –  09:30

 

 الدول العربية  شؤون البيئة واألرصاد الجوية، جامعةوزير مفوض/ مدير إدارة ، هللاالسيد محمود فتح  •

نجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، ال  السيدة ريم •
 ا وكاإلس

 تعريف بالمشاركين وعرض جدول األعمال

  

 لمنطقة العربيةالشباب في ا والجفاف وآثارهما علىحالة التصحر  الجلسة األولى

 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية،، شؤون االقتصاديةفي المسؤول أول  زياد خياط،السيد  ر الجلسة: يس  م
 اإلسكوا 

10:00  – 11:00 

 

 
 2030التصحر والجفاف من منظور أجندة 

رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، نجداوي،  ال  السيدة ريم •
  اإلسكوا

 التصحر والجفاف في المنطقة العربيةواقع 

المركز الوطني لالستشعار عن بعد، المجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي، مستشار   السيد طالل درويش، •
 قليمي في معلومات التربة لدى الفاو، لبنانإ

 

 
 
 

 آثار التصحر والجفاف على الشباب وفرصهم المتاحة لمكافحتهما

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  السيد عبد الرحيم لولو، المستشار الفني للمدير العام،   •
 ، الجمهورية العربية السورية)أكساد( القاحلة
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 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  15مستجدات برنامج العمل العربي بعد مؤتمر األطراف 

البيئية المعنية بالتصحر  تفاقيات  االالسيد أحمد عبد العاطي أحمد، رئيس الفريق العربي المعني بمتابعة   •
والمنسق التنفيذي المصري التفاقية األمم المتحدة لمكافحة    ،والتنوع البيولوجي بجامعة الدول العربية

 التصحر، مصر 

  
 الشباب  حياة ومستقبل على العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية آثار
صادق،   • طارق  أولالسيد  ا  مسؤول  المناخ،  ية،اداالقتصلشؤون  في  تغير  المناخ   قسم  تغير  مجموعة 

 واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا

 
 دور التنمية الزراعية المزدوج في ايجاد فرص عمل خضراء للشباب والحد من ظاهرتي التصحر والجفاف 

الفنية، المنظمة العربية للتنمية هللا علي، خبير التصحر ومكافحته، اإلدارة   الرحمن عبد مبارك عبد السيد •
 الزراعية، السودان 

 نقاش  11:30 –  11:00

 استراحة  11:45 –  11:30

 أنشطة مكافحة التصحر والجفاف مشاريع والشباب في  أدوار أ- الجلسة الثانية

 اإلسكوا مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية،، الرا جدعالسيدة  ة الجلسة: ريس  م

11:45  – 12:15 

 

 

 

 

12:15  – 12:30 

 
 جائزة الملك حمد لتمكين الشباب : 17 ـ وأهدافها ال 2030دماج الشباب لتحقيق خطة عام  إ

إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي، وزارة شؤون    ،رئيس إعادة هندسة العمليات  ،محمود عبد الصمدالسيد   •
 البحرين ، والرياضةالشباب 

 كاديميا في انخراط الشباب في التصدي للتصحر والجفافألدور ا

 قابوس،  ، جامعة السلطانقسم علوم التربة والمياه والهندسة الزراعية ،المياحي، محاضر أحمدالسيد  •
 مانع  

 +50 لمدور الشباب في تفعيل توصيات ستوكهو

 ، اليمن الشباب العربي للتنمية المستدامةمؤسس ورئيس شبكة طارق حسان،  السيد •

 نقاش 

 أدوار الشباب في مشاريع وأنشطة مكافحة التصحر والجفاف  ب - الجلسة الثانية

 اإلسكوا ا، برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوري العمراني، مسؤول شؤون اقتصادية، السيد حمو ر الجلسة: يس  م

12:30  – 13:00 

 
 

 الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" إدماج الشباب في أنشطة تجربة 
 مصرالشبكة العربية للبيئة والتنمية،  ، مديرة برامج،أحمدينالسيدة غادة  •

 لتمكينهم من مكافحة التصحر والجفاف  تكار المياهاب اتمختبرإدماج الشباب في أنشطة  تجربة 

 لبنان –مختبرات ابتكار المياه، مؤسسة ووترلوشن سارة ضيا، قائدة مشروع، السيدة  •

 نحو مشاركة الشباب في التخطيط والتنفيذ 

 الجمعية العربية لحماية الطبيعة، األردن رزان زعيتر، رئيسة الهيئة اإلدارية، السيدة  •

 دور الشباب في حماية المساحات الخضراء والحيز العام 

 لبنان ، جمعية "نحن" محمد أيوب، رئيس السيد  •

 نقاش  13:15 –  13:00

 وتشبيك اء وتعارفغداستراحة  14:15 –  13:15
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 دماج الشباب والشابات في تصميم وتطبيق سياسات مكافحة التصحر والجفافإحلقة نقاشية حول  الجلسة الثالثة 

 سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية،رئيسة قسم نجداوي، الالسيدة ريم  الجلسة:  ةريس  م

 اإلسكوا 

14:15  – 16:00 

 

 

 

 السيدة راوية العزاوي، مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر، وزارة الزراعة، العراق •

 السيد صدام الخوالدة، رئيس قسم، اإلدارة المستدامة لألراضي، وزارة البيئة، األردن  •

 ، دولة فلسطين ةبيئيفي السياسات الخبير السيد زغلول سمحان،  •

 السيد حسين نصر هللا، مستشار وزير الزراعة، وزارة الزراعة، لبنان •

 قسم حماية التربة،  -السيد شادي يوسف، رئيس شعبة مكافحة التصحر، مديرية التنوع الحيوي  •
 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، الجمهورية العربية السورية 

 السيد محمود عبد الصمد، رئيس إعادة هندسة العمليات، إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي،  •
 وزارة شؤون الشباب والرياضة، البحرين  

•  

 المسابقة بالفائزين بحتفاء الاالحتفال بيوم التصحر والجفاف وا الجلسة الرابعة 

شؤون االقتصادية، مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، في المسؤول أول  ،سابيال د راميالسي ر الجلسة: يس  م
 اإلسكوا 

 نبذة عن مسابقة اإلسكوا السنوية للشباب حول مكافحة التصحر والجفاف في المنطقة العربية - 16:30 –  16:00

 والفائزات  كلمة الفائزينوعرض مقطع الفيديو الفائز  -

 حتفاء بالفائزينالالشهادات واتوزيع  -

مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد  اإلسكوا: السيدة كارول شوشاني شرفان، مديرة  ةممثل •
 الطبيعية ومديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ 

المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(: السيد عبد الرحيم لولو، ممثل المركز العربي لدراسات  •
 المستشار الفني للمدير العام 

ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية: السيد مبارك عبد الرحمن عبد هللا علي، خبير التصحر   •
 ومكافحته، اإلدارة الفنية

 اختتام أعمال االجتماع -

 

 


