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  بي آسيا )االسكوا(لغر واالجتماعية االقتصادية اللجنة

  المشرق معرفة مياه سلسلة

  االقتصادية لتغير المناخ وندرة المياه في منطقة المشرق التداعياتورشة عمل حول 

 2020ديسمبر كانون األول/ 1-3

 

 

األعمال جدول  

 

 2020كانون األول/ديسمبر  1الثالثاء، 

 

 تسجيل عبر االنترنت 14:00 – 13:30
والمتحدثين قبل االجتماع. يوصى سيتم عقد االجتماع عبر اإلنترنت. سيتم توفير رابط مخصص للمشاركين المرشحين 
 .دقيقة من الجلسة االفتتاحية  30-15باختبار اتصاالت الصوت والفيديو وإعدادات الترجمة الفورية مع منظمي االجتماع قبل  

 
 

 الجلسة االفتتاحية والتقديم
 

 رئيس الجلسة
 

 للمياه، البنك الدولي، وحدة الممارسات العالمية مديرة التدريب ة كارمن نوناي، السيد

14:00–14:15                 
 

 خطابات افتتاحية
 

، البنك إيران والعراق واألردن ولبنان وسوريا، الشرق األوسطدائرة المدير اإلقليمي،  ومار جيها، كالسيد ساروج  •
 الدولي

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

 السيد ريمون عجر، وزير الطاقة والمياه، الجمهورية اللبنانية •
 

14:15 – 14:45 
 

 ف بالمشاركين يجولة للتعر

 استعراض أهداف ورشة العمل وجدول أعمالها 15:00 – 14:45

البنك منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، المياه،كبير أخصائي إدارة موارد السيد أندرس جاغرسكوغ،  •
 الدولي

 
 Iالجلسة 

 
 اآلثار االقتصادية لتغير المناخ وندرة المياه: تقييم

 

 رئيسة الجلسة
 

البنك ، اختصاصي رئيسي في إدارة الموارد المائية، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا السيدة أمل طلبي،  •
 الدولي

 
 على األمن المائي اتاآلثار االقتصادية لتغير المناخ وندرة المياه في الشرق األوسط: آثار السياسي 15:15 – 15:00

، السيد إدواردو بورغوميو، أخصائي إدارة الموارد المائية، حلول المياه • السيد آرون وولف، أستاذ بجامعة أوريغون
 الدوليالعالمية، البنك 

 
 نظرة عامة على منهجية تقييم األثر االقتصادي 15:30 – 15:15

 البنك الدوليحلول المياه العالمية،  ، في مجال المياه • السيدة إيشا زافيري، خبيرة اقتصادية
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 مراجعة النتائج االقتصادية الرئيسية 15:45 – 15:30
 جامعة بوردو، أستاذ مشارك في البحوث• السيد فرزاد طاهريبور، 

 
 مناقشة 16:15 – 15:45

 
 

 استراحة 16:30 – 16:15

 IIالجلسة 
 

 تغير المناخ على الزراعة والتمويل تداعياتتقييم 

 رئيس الجلسة:
 

مجموعة تغير المناخ   ، المائيالسيد زياد خياط، منسق المشروع، اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحسين األمن 
 واستدامة الموارد الطبيعية، االسكوا

 
 نمذجة تأثيرات تغير المناخ على اإلنتاجية الزراعية: نتائج مختارة 16:50- 16:30

 العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( المائية المركز• السيد إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد 
 

 مناقشة 17:00 – 16:50

 التدفقات المالية الدولية للتكيف مع تغير المناخ في المنطقة 17:15 – 17:00
 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، االسكوا• السيدة كارول شوشاني شرفان، رئيسة قسم الموارد المائية، 

 
 تمويل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود: دروس مستفادة 17:30- 17:15

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروباسر اتفاقية المياه،  انةأممسؤولة شؤون بيئية، ، هنا بلوتنيكوفاالسيدة  •
 

 مناقشة 17:45 – 17:30

 الخالصة والتطلع إلى األمام 18:00 – 17:45

 2020كانون األول/ديسمبر  2األربعاء، 

 IIIالجلسة 
 

 جلسات تفاعلية
 مناقشتها في اليوم األول ولمناقشة الخبراء هذه الجلسة التفاعلية هي فرصة للمشاركين للتعمق بالموضوعات التي تمت 

 
 رئيس الجلسة:

 
 السيد زياد خياط، االسكوا

 AquaCropنقاش: نمذجة تأثيرات تغير المناخ على اإلنتاجية الزراعية باستخدام مجموعات بيانات ريكار وأدوات  14:45 – 14:00
 

 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، االسكوا• السيدة ريم نجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، 
 مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، االسكوا مساعدة برامج رئيسية • السيدة جولي أبو عرب، 
 • السيد إيهاب جناد، أكساد

 
 استراحة 15:00 – 14:45

 نقاش: اآلثار االقتصادية لتغير المناخ على ندرة المياه في الشرق األوسط 15:45 – 15:00
 • السيدة إيشا زافيري، البنك الدولي

 • السيد فرزاد طاهريبور، جامعة بوردو
 

 استراحة 16:00 – 15:45

 نقاش –للمعرفة وبوابة بيانات ريكار: عرض توضيحي  الولوج إلى مركز ريكار 16:30 – 16:00
 توماسكيفتش، المستشارة اإلقليمية لتحليل تغير المناخ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، اإلسكوا آن • السيدة مارلين

 
 نقاش –الولوج إلى بوابة المشرق للموارد المائية: عرض توضيحي  17:00 – 16:30

 الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية واالقتصاد األزرق ،  العالمي الرائدناغاراجا راو هارشاديب، • السيد 



3 

  ي، البنك الدول
 

 نقاش مفتوح، وجلسات منفصلة 18:00 – 17:00
 
 
 

 2020كانون األول/ديسمبر  3الخميس، 

 IVالجلسة 
 

 وجهات نظر من المنطقة

 رئيسة الجلسة:
 

مجدالني، رئيسة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، مديرة المركز العربي لسياسات تغير  لىالسيدة ر  
 المناخ، االسكوا

 
 ملخص اليوم األول واليوم الثاني 14:15 - 14:00

 ، البنك الدولي السيد أندرس جاغرسكوغ •
 

 حلقة نقاش: آراء من المنطقة 15:15 – 14:15

 من إيرانممثل  •

 ممثل من العراق •

 ممثل من األردن •
 

 مناقشات
 

 ممثل من لبنان •

 ممثل من سوريا •

 ممثل من تركيا •
 

 مناقشات
 

 استراحة 15:30 – 15:15
 

 حلقة نقاش: صياغة خارطة طريق للمتابعة 16:30 – 15:30
 ، البنك الدوليتيسرها السيدة أمل طلبي

 
 Vالجلسة 

 
  االنعكاسات الختامية

 رئيسة الجلسة: 
 

 السيدة كارول شوشاني شرفان، االسكوا
 

 موجز االستنتاجات الرئيسية 16:45 – 16:30
 السيد أندرس جاغرسكوغ، البنك الدوليييسرها 

 
 مالحظات ختامية 16:45-17:00

 ، وحدة الممارسات العالمية للمياه، البنك الدوليةالعالمي ةالمدير، جينيفير سارةالسيدة 
 مجدالني، االسكوا لىر  السيدة 

 
 


