
 

                  

                  

    

 
 

 

للبيئة  العربي  االزمات الراهنة"  –  2022المنتدى  بيئتنا وسط    الدورة األولى تحت شعار "معاً للحفاظ على 

نايل القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية،    2022تشرين األول/ أكتوبر   18فندق غراند 

 2022تشرين األول/ أكتوبر    19االندلسية، مقّر جامعة الدول العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  القاعة  
 

 جدول االعمال  

 

     2022تشرين األول/ اكتوبر    18اليوم االول: الثالثاء، 

نايل القاهرة  فندق غراند 

والترحيب بالمشاركين 09:40 –  09:30  افتتاح المنتدى 

التآزر بين االتفاقيات البيئيةالجلسة   تحقيق  ومكافحة  األولى:  اتفاقيات ريو الثالث حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي   :

) -التصحر وتدهور األراضي    (UNEPالميسر 

وتغير المناخ؛   ● 11:10 –  09:40 بين التنوع البيولوجي  والتأثيرات المتبادلة   العالقات 

وزارة البيئة المصرية للتنوع البيولوجي،  ايمن حمادة، رئيس اإلدارة المركزية   السيد 

 

اإليكولوجية؛ ●  التكيف مع تغير المناخ واستعادة النُظُم 

بالمنتدى من خبراء الدول المشاركين   مداخالت 

  

ا ● الحلول  اإليكولوجيتنفيذ  النظام  على  المعتمدة  والطرق  الطبيعة  نبذة عن عقد    -لقائمة على 

الستعادة النُظُم اإليكولوجية    االمم المتحدة 

غرب   للبيئة/مكتب  برنامج االمم المتحدة  للعلوم،  االقليمي  المنسق  محمد،  عبدالمنعم  السيد 
 آسيا  

الطبيعية  في و شادي مهنا، مدير الغابات والموارد   زارة الزراعة اللبنانيةالسيد 

  

 تدابير الصمود في وجه تغير المناخ والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي   ●

خبير في دراسات التربة والتصحر، المركز العربي لدراسات المناطق   لولو،  السيد عبد الرحيم
)أكساد( واألراضي القاحلة   الجافة 

العربية   المنظمة  سالم احمد،  احمد  الزراعيةالسيد     للتنمية 

 

 مناقشات ●

 

قهوة 11:30 –  11:10  استراحة 

الطريق إلى  الثانيةلجلسة  ا  :COP 27    - وزارة البيئة المصرية  الميسر: 

لتغير  ● 13:00 –  11:30 اإلطارية  لالتفاقية  األطراف  مؤتمر  الستضافة  مصر العربية  جمهورية  استعدادات 

   COP 27المناخ  

ثرالسيد   ونائب  ،  وتأيمن  بوزارة سفير  المستدامة  والتنمية  وتغير المناخ  إدارة البيئة  مدير 



   في مصر  الخارجية

 

المناخية؛ ● للتغيرات  الوطنية )المصرية(   االستراتيجية 

والتكيف مع تغير المناخ، وزارة البيئة المصرية  السيد طارق شلبي، مدير عام المخاطر 

 

الدولية المعنية بتغير المناخ والنتائج المرتبطة بالمنطقة   ● تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية 

 العربية؛  

بتغير المناخ ) ع  ،طقس السيد عبدهللا م الدولية المعنية   ن بعد(أمين الهيئة الحكومية 

 

الكربون لقطاع الطاقة في غرب   ● نظرة عامة حول سيناريوهات تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد 

 آسيا؛  

المتحدة   االمم  برنامج  المناخ،  لتغير  االقليمي  المنسق  االحد،  عبد  الخوري  طارق  السيد 
غرب آسيا  )عن بعد(  للبيئة/مكتب 

  

مفاوضي تغير  ● في تعزيز قدرات  اإلقليمية   المناخ؛الجهود 

الجميل،   أحمد  العربالسيد  فريق المفاوضين  العربية    ،ممثل عن  في المملكة  وزارة الطاقة 
بعد(  السعودية  )عن 

 

 مناقشات ●

العربية واإلسكوا  -االستثمار في البيئة وتمويل المناخ     :الثالثةالجلسة   جامعة الدول   الميسرون 

العربية لتمويل   ● 14:30 –  13:00  المناخ؛االستراتيجية 

واستدامة   المناخ  تغير  مجموعة  والمناخ،  المائية  الموارد  مسؤول  صادق،  طارق  السيد 
االسكوا الطبيعية،   الموارد 

فتح هللا، محمود  العربية   السيد  جامعة الدول   مدير ادارة شئون البيئة واألرصاد الجوية، 

  

العربية؛   ● في المنطقة  المناخي   فرص االستثمار للعمل 

ريم   واستدامة  لاالسيدة  المناخ  تغير  مجموعة  والبيئة،  الغذاء  سياسات  مسؤولة  نجداوي، 
الطبيعية،  االسكوا  )عن بعد(  الموارد 

 

المناخي ● وتعزيز العمل  الخضراء في القطاع الزراعي   ؛االستثمار في االبتكار والتكنولوجيا 

بيروت  األميركية في  الجامعة  الزراعة،  رئيس قسم  خبير مائي وبيئي،  جعفر،  هادي  السيد 
بعد(  )عن 

 

الطبيعية  في الدول   ● الموارد  والحفاظ على  الغذائي  األمن  لتحقيق  تكيف المناخ  االستثمار في 

 التي تعاني من االزمات؛

  وزارة المياه والبيئة،  للقضايا البيئيةمستشار وزير المياه والبيئة ،  عاليه  عبد الحكيمالسيد  
   في اليمن

 

   مناقشات ●

السويدية 15:30 –  14:30 من قبل الحكومة  مدعوم   غذاء باستضافة مشروع لإلسكوا 

  



األربعاء،     2022تشرين األول/ اكتوبر   19اليوم الثاني: 

العربية مقّر جامعة الدول   القاعة االندلسية، 

االول للمنتدىملخص   12:30 –  12:00  اليوم 

12:30  – 14:30 
الحفاظ   تحديات  لمواجهة  العربي  للتعاون  بعنوان "رؤية مستقبلية  المستوى  مائدة مستديرة رفيعة 

المناخية"  آلثار التغيرات  الطبيعية والتصدي  الموارد   على 

قهوة 14:45 –  14:30  استراحة 

14:45  – 15:15 
للمنتدى: ● الختامي   الحفل 

الدول العربية؛   - العام لجامعة   كلمة األمين 

واألمينة التنفيذية   كلمة - المتحدة  لألمم  العام  االقتصادية  وكيلة االمين  األمم المتحدة   للجنة 

لغربي آسيا )اإلسكوا(؛  واالجتماعية 
لمكتب غرب آسيا؛ - للبيئة والمدير اإلقليمي   كلمة ممثل برنامج األمم المتحدة 

المنتدى.  معالي  كلمة   -  وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية: إعالن مخرجات 

السويدية 16:15 –  15:15 من قبل الحكومة  مدعوم   غذاء باستضافة مشروع لإلسكوا 

 

 

 


