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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

                الموارد المائية     لجنة 
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

  جدول األعمال المؤقتمن  00البند 

 في مجال الموارد المائية برنامج عمل اإلسكواالمدرجة في نشطة األتنفيذ 

 موجـز

للجنة الموارد منذ الدورة الثانية عشرة نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 
، سلسلة من األنشطة المتعلقة بالموارد المائية 7102آذار/مارس  74إلى  77من       عم انقدت في                المائية التي ع 

هذه  ومنالمعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة.  0في إطار البرنامج الفرعي 
لفرق الخبراء، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات االستشارية  ، وعقد اجتماعاتالمنشوراتاألنشطة إعداد 

مساعدة الدول األعضاء في تطوير سياساتها  الهدف منهاوالمساعدة الفنية، وتنفيذ المشاريع الميدانية. و
المائية في مجاالت عمل رئيسية ثالثة هي: اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لدعم أهداف التنمية المستدامة؛ 

هج ترابط المياه والطاقة والغذاء؛                                                                    التعاون اإلقليمي في قضايا الموارد المائية العابرة للحدود واستخدام ن و
 والحد من مخاطر الكوارث.             تغي ر المناخل والتصدي

تستعرضها من منظور اإلنجازات المتوقعة ضمن فوتتضمن هذه الوثيقة لمحة عن هذه األنشطة، 
مة منذ الدورة                                                        . وتتوز ع خدمات التعاون الفني والخدمات االستشارية المقد اإلسكول االستراتيجيطار اإل

والحد من              تغي ر المناخل للتصدياألخيرة في مجموعتين: الدعم في مجال أمن المياه والطاقة والغذاء، والدعم 
يقاتها عليها، مخاطر الكوارث. ولجنة الموارد المائية مدعوة إلى أخذ العلم باألنشطة المذكورة وتقديم تعل

 مجاالت العمل المستقبلية.لواقتراحاتها 
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 مقدمـة

تتولى شعبة سياسات التنمية المستدامة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مسؤولية  -1
اإلطار  فيالمعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة  0تنفيذ البرنامج الفرعي 

 إلسكوا.االستراتيجي ل

إلى تحقيق اإلدارة المتكاملة  7102-7102و 7102-7106لفترتي السنتين  0ويهدف البرنامج الفرعي  -2
، تغي ر المناخمع  تكي ف، وتعزيز القدرة على الالمياه والطاقة والغذاءتحسين أمن سهم في بما ي  للموارد الطبيعية

 وإدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات وضع السياسات اإلقليمية والوطنية.

آذار/مارس  74-77، عم ان) الدورة الثانية عشرة للجنة الموارد المائيةمانة التنفيذية لإلسكوا، منذ وتنف ذ األ -3
-7102وبعضها لفترة السنتين  7102-7106(، مجموعة من األنشطة، بعضها كان مقررًا لفترة السنتين 7102

. والهدف من تنفيذ هذه األنشطة دعم تحقيق اإلنجازات المتوقعة )أ( و)ب( و)ج( من البرنامج الفرعي لفترة 7102
، 7102-7102، واإلنجازات المتوقعة )أ( و)ب( و)ج( من البرنامج الفرعي لفترة السنتين 7102-7106السنتين 

 اإلسكوا إلى الدول األعضاء. إضافة إلى خدمات التعاون الفني والخدمات االستشارية التي تقدمها

، وعقد اجتماعات لفرق الخبراء، وبناء القدرات، وتقديم المنشوراتوشملت األنشطة التي ن فِّذ ت إصدار  -4
لمساعدة  تغي ر المناخالخدمات االستشارية والمساعدة الفنية، وتنفيذ المشاريع الميدانية في مجال الموارد المائية و

سياساتها وتبادل الخبرات على المستوى اإلقليمي. والهدف العام هو تعزيز اإلدارة الدول األعضاء في تطوير 
المتكاملة للموارد المائية في ضوء أهداف التنمية المستدامة؛ وزيادة التعاون اإلقليمي من خالل معالجة قضايا 

تغي ر ات منسقة للتصدي لتحديات هج ترابط المياه والطاقة والغذاء؛ ووضع استجابالمياه العابرة للحدود واستخدام ن 
 والحد من مخاطر الكوارث. المناخ

 في مجال الموارد المائية 2017-2016تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين   -    أوال 

، 7102ت عرض في ما يلي األنشطة الرئيسية التي نفذتها اإلسكوا في مجال الموارد المائية منذ آذار/مارس  -5
 .7102-7106لفترة السنتين  0وفقًا لإلنجازات المتوقعة للبرنامج الفرعي 

 اإلنجاز المتوقع )أ(  -ألف

الدول األعضاء تعمم أهداف التنمية المستدامة في االستراتيجيات وخطط العمل المتعددة القطاعات المعنية 
 والرصد والتبليغ.باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، بما في ذلك أدوات القياس 

 دراسات وتقارير -1

 المالي واالستدامة البيئية في المنطقة العربية لدعما      ن ظ مورقة عمل عن إصالح 
(E/ESCWA/SDPD/2017/Technical Paper.8) 

لطاقة في ظل الجهود التي تبذل للنهوض باالستدامة البيئية في للمياه والدعم المالي لالورقة في تبحث  -6
تدريجيًا على نحو شفاف تشارك فيه جميع  الدعم المالي ن ظ مالمنطقة العربية. وهي تشير إلى ضرورة إصالح 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://digitallibrary.un.org/record/3797248/files/E_ESCWA_SDPD_2017_TECHNICALPAPER-8.pdf
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دى الطويل ال يستثني شبكات األمان بتخطيط شامل لإلصالحات على الم هذه العملية األطراف المعني ة، واستكمال
االجتماعي وتدابير الحد من المخاطر. وأسهم مضمون الوثيقة في صياغة تقرير إعادة النظر في السياسة المالية في 

 .(1)المنطقة العربية

 مياه الصرف الصحي: من منظور عربي
(E/ESCWA/SDPD/2017/Booklet.1) 

ك العام على موضوع مياه الصرف ل، الذي تمحور في ذ7102طلق الكتيب في مناسبة اليوم العالمي للمياه أ  -7
تنمية المستدامة. ويستند الكتي ب إلى الفصل المتعلق بالمنطقة العربية في تقرير األمم المتحدة العالمي الصحي وال

، بعنوان المياه العادمة: مورد غير م ستغل، وهو يرك ز على تزايد اعتبار مياه 7102عن تنمية الموارد المائية 
 ى التصدي لندرة المياه.الصرف الصحي موردًا مائيًا في البلدان العربية يساعدها عل

 اجتماعات وورش عمل -2

 اجتماع فريق خبراء بشأن منهجيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه 
 د العالمي واإلقليمي والوطنييعلى الصع

 (7102 مارسآذار/ 73-77،      عم ان)

جامعة الدول العربية والجمعية العربية لمرافق المياه مع في تنظيم اجتماع فريق الخبراء اإلسكوا  تشارك -8
من أهداف التنمية المستدامة. وناقش  6وكيفية ارتباطها بالهدف  +MDGلمتابعة المشاورات بشأن مؤشرات مبادرة 

في المنطقة العربية وإعداد التقارير ذات الصلة. وشارك  6المشاركون الخطوات المقبلة لرصد مؤشرات الهدف 
الذين يساهمون في مبادرة الرصد لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية جتماع عدد من الشركاء في في اال

من الخبرة المكتسبة من  استفادة البلدان س ب لمن حيث فساعدوا في إثراء المناقشات وال سيما  6المتكاملة للهدف 
عداد التقارير ذات الصلة عبر المؤسسات المعنية وإ 6لتنظيم رصد مقاصد ومؤشرات الهدف  +MDGتنفيذ مبادرة 

، وندرة الصحي على مستوى البلد العاملة في مجاالت إمدادات المياه، والصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف
  المياه، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود.

 للمياه يوم العالميال
 (7102آذار/مارس  77،      عم ان)

نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع وزارة المياه والري في األردن، وحكومة السويد، والجمعية العربية لمرافق  -9
لالحتفال باليوم  ًاإقليمي نشاطًافي القاهرة )اليونسكو( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المياه ومكتب 

إقليمي لتقرير األمم المتحدة العالمي  . وتخلل االحتفال إطالٌق7102آذار/مارس  77ان في العالمي للمياه في عم 
صرف كتي ب اإلسكوا عن مياه الل، بعنوان المياه العادمة: مورد غير م ستغل، و7102عن تنمية الموارد المائية 

الجهود المبذولة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي  رضت في حلقة حوارع الصحي: من منظور عربي. كما 
متكل مين من الكويت، واألردن، وجامعة الدول العربية، والجمعية  فريق المتحاورين وإعادة استخدامها، وضم

 إلى األردن بالبيان االفتتاحي.العربية لمرافق المياه، واإلسكوا، واليونسكو، وأدلى سفير السويد 

                                                
(1) E/ESCWA/EDID/2017/4. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/l1700174_web_-_waste_water_-_march_2017.pdf
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2017-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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توجيه األعمال  ،الذي يدعم اإلصدار السنوي للتقرير ،وتولى البرنامج العالمي لتقييم المياه في اليونسكو -10
التحضيرية للتقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. 
وأعدت اإلسكوا الفصل المتعلق بالمنطقة العربية وركزت فيه على التحديات الرئيسية في جمع المياه العادمة 

باالشتراك مع البلدان العربية،  +MDGواألرقام الناتجة في إطار مبادرة ومعالجتها واستخدامها في المنطقة، 
 وجامعة الدولة العربية والجمعية العربية لمرافق المياه.

 مساهمة فنية في المنتديات اإلقليمية والعالمية واالجتماعات المشتركة بين الوكاالت -3

 7102أسبوع المياه العربي 
 (7102ر/مارس آذا 73-02،      عم ان)البحر الميت و

الذي  7102أسبوع المياه العربي لعام وشاركت في عدد آخر خالل جتماعات عددًا من االاإلسكوا  نظمت -11
تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه كل سنتين. وقد نظمت اإلسكوا مع الجمعية العربية لمرافق المياه والوكالة 

لعربية دورة استثنائية إلطالق النسخة العربية من تقرير عام السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي وجامعة الدول ا
(. وتبادل المشاركون الدروس لالستفادة منها في 7102آذار/مارس  70)البحر الميت،  +MDGمبادرة ل 7106

تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه. وشدد ممثل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي على العمل 
في تحسين التعاون بين بلدان المنطقة في مجال المياه. كما رك زت جهتا االتصال  +MDGعلى أهمية مبادرة 

العابر للقطاعات بين الوزارات والمرافق في دولة فلسطين وتونس على أهمية التنسيق  +MDGالوطنيتان لمبادرة 
المسؤولة عن إدارة اإلمداد بالمياه والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وأهمية المشاركة في رصد الجهود 
المبذولة مع الجهات المسؤولة عن اإلحصاءات الوطنية. وقد كان أيضًا للجمعية العربية لمرافق المياه وجامعة 

 جلساتإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مداخالت قي مة. وشاركت اإلسكوا في الدول العربية وا
حول ندرة المياه، وتمكين المرأة في سياق ندرة المياه، والتنسيق في مشاريع المياه اإلقليمية،  تترك زمتنوعة 

 ، واإلدارة الرشيدة للمياه. تغي ر المناخو

 ية بالموارد المائيةلجنة األمم المتحدة المعن

شاركت اإلسكوا في االجتماع السابع والعشرين لكبار مديري البرامج للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد  -12
. وشارك في االجتماع أعضاء وشركاء في 7102آب/أغسطس  76و 75كهولم يومي وقد في ستالمائية، الذي ع 

، والعمليات المشتركة بين 7131مناقشة قضايا متعلقة بخطة عام لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ل
. وعرضت اإلسكوا واللجنة االقتصادية 6الوكاالت والحكومات ذات الصلة، والتقدم المحرز في رصد الهدف 

وارد ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عمل فريق العمل المعني بتنسيق عمل لجنة األمم المتحدة المعنية بالم
 المائية على المستوى اإلقليمي، بما في ذلك جهود إنشاء آليات للتنسيق اإلقليمي في شؤون المياه. 

 مشاريع ميدانية -4

 الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

إدارة و استمرت اإلسكوا في تولي مهام األمانة العامة للشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية -13
األفرقة العاملة في الشبكة وأشركت أعضاء منها في  دعمت. و(https://awarenet.infoنترنت )منصتها على اإل

https://awarenet.info/
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 تغي ر المناخعد ة أنشطة إقليمية، بما في ذلك دعم مشاركة عدة أعضاء في المؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر 
(. كما شاركت اإلسكوا مع الشبكة في 7102أيلول/سبتمبر  72-76معه في المنطقة العربية )بيروت،  فتكي وال

تنظيم دورة عن دور الوكاالت التنظيمية لشؤون المياه في إدارة المياه بكفاءة خالل مؤتمر الخليج للمياه الثاني 
. وقدم أعضاء من الشبكة عروضًا عن (7102آذار/مارس  31-72عشر لجمعية علوم وتقنية المياه )البحرين، 

دولة فلسطين  رشيدة للمياه في المنطقة، بما في ذلك عروض قدمها ممثالالإلدارة لأهمية األطر التنظيمية 
واإلمارات العربية المتحدة عن دور السلطات التنظيمية. كما عملت الشبكة على تيسير المشاورات بين األعضاء 

 ة التعاون.والخبراء الستكشاف فرص زياد

 MDG+مبادرة 

كانون األول/ديسمبر  30مد دت الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي حتى  7102في آذار/مارس  -14
فترة تنفيذ مشروع تطوير آلية إقليمية لتحسين رصد الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف  7102

. وكان الهدف من مرحلة متابعة +MDGفي إطار مبادرة  وإعداد التقارير ذات الصلةالصحي في المنطقة العربية 
معت خالل المبادرة في ة والتجارب المكتسبة والبيانات التي ج قااالعتماد على الدروس المست +MDGمبادرة 

، وال سيما أهداف التنمية المستدامة 7131األعمال التحضيرية والجهود اإلقليمية الرامية إلى تحقيق خطة عام 
  لمياه.المتصلة با

خالل أسبوع المياه العربي )البحر الميت،  +MDGعن مبادرة  7106وأطلقت النسخة العربية من تقرير  -15
نظمت اإلسكوا مع الجمعية العربية لمرافق المياه وجامعة الدول العربية اجتماع فريق و(. 7102آذار/مارس  70

في الرصد وإعداد  +MDGمن مبادرة ة قاالمستوس ( لالستفادة من البيانات والدر7102ان، آذار/مارس خبراء )عم 
 في المنطقة العربية. 6التقارير عن مؤشرات الهدف 

في ورشة العمل  +MDGواضطلعت اإلسكوا بدور الميسر لمشاركة فرق الرصد الوطنية لتنفيذ مبادرة  -16
تشرين  73-70دا بشأن المياه والصرف الصحي )الهاي، هولن 6العالمية األولى عن الرصد المتكامل للهدف 

وإدارة المياه في هولندا ولجنة األمم  بنية التحتية(. وتشاركت في استضافة االجتماع وزارة ال7102الثاني/نوفمبر 
المتحدة المعنية بالموارد المائية. وقدمت اإلسكوا مع الجمعية العربية لمرافق المياه عرضًا مشتركًا عن الربط بين 

ة قاالمست، بي نت فيه كيف يمكن استخدام الدروس 6ة والدولية في اإلبالغ عن الهدف المستويات الوطنية واإلقليمي
العمل  فرقمناقشات  الجهتان وإعداد التقارير ذات الصلة. كما يس رت 6في دعم رصد الهدف  +MDGمن مبادرة 
الخبراء العرب الذين حضروا ورشة العمل، ومنهم ممثلون عن الجزائر، ومصر، واألردن، ولبنان،  التي ضمت

  ودولة فلسطين، والمغرب، وتونس، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

 اإلنجاز المتوقع )ب(  -باء

المشتركة واالستدامة البيئية الدول األعضاء تعتمد برامج وقرارات بشأن التعاون اإلقليمي حول الموارد المائية 
 وشبكات الطاقة بهدف تحسين أمن الغذاء والمياه والطاقة.
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 اجتماعات وورش عمل -1

  المشتركة لموارد المائيةا إدارة تحسينبشأن اجتماع فريق خبراء 
 إطار االتفاقيات العالمية واإلقليمية في

 (7102تشرين الثاني/نوفمبر  31-72)القاهرة، 

بالتعاون مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه في جامعة الدول  (2)نظمت اإلسكوا االجتماع -17
العربية. وحضره كبار المسؤولين من الوزارات المسؤولة عن إدارة المياه المشتركة في البلدان العربية والجهات 

. 7131م الدول األعضاء في قضايا التعاون العابر للحدود من أجل تنفيذ خطة عام المعني ة. وأسهم االجتماع في دع
وفي اليوم األول من االجتماع، ناقش المشاركون التحديات والفرص في التعاون العابر للحدود لتحقيق التنمية 

-6لك جمع البيانات للهدف المستدامة في سياق شح المياه، واألطر القانونية القائمة في المنطقة العربية، بما في ذ

بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. واقتصر اليوم الثاني من االجتماع على المسؤولين الحكوميين  5-7
لتعاون في مجال المياه المشتركة لالمبادئ التوجيهية  إعدادومنظمي االجتماع إلفساح المجال أمام المناقشات بشأن 

فقًا للقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري العربي للمياه وطلب فيه إلى جامعة الدول العربية بين البلدان العربية، و
 واإلسكوا دعم تنظيم المشاورات بين البلدان العربية.

 تقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية -2

 االجتماع الخامس عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه
 (7102تموز/يوليو  4-7)القاهرة، 

 و
 الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه

 (7102تموز/يوليو  6)القاهرة، 

للجنة الفنية العلمية االستشارية تقريرًا عن تنفيذ القرارات االجتماع الخامس عشر قدمت اإلسكوا إلى  -18
األمن ستراتيجية امساهماتها في تنفيذ خطة عمل  التي اتخذها المجلس الوزاري العربي للمياه. وأبلغت فيه عن

المتعلقة بمتابعة األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة المتصلة  7131-7101المائي للتنمية المستدامة 
 والمياهوالموارد المائية المشتركة. وعرضت اإلسكوا أيضاً أنشطة مشروعها عن أمن الغذاء  تغي ر المناخبالمياه، و

 ذ دعمًا لمبادرة ترابط الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية. نف في المنطقة العربية، الذي ي 

واعتمد المجلس الوزاري العربي للمياه بعد ذلك في دورته التاسعة قرارًا طلب فيه إلى اإلسكوا التنسيق  -19
اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  مع الجمعية العربية لمرافق المياه لدعم األعمال التحضيرية

. وتضم ن القرار إنشاء فريق عمل، عمدت اإلسكوا 6على الهدف  7102في عام الذي يركز بالتنمية المستدامة 
. ولهذه الغاية، نظمت اإلسكوا (3)إلى التنسيق والعمل معه لوضع خارطة طريق لألعمال التحضيرية للمنتدى

                                                
(2) www.unescwa.org/events/meeting-shared-water-resources-management-framework. 

واألراضي جافة ن عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز العربي لدراسة المناطق التضمن فريق العمل ممثلي (3)
اه، ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمجلس العربي للميقاحلةال

عربية وأوروبا، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، وتولت اإلسكوا مهمة التنسيق بالتعاون مع الجمعية العربية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة ال
 لمرافق المياه.

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.unescwa.org/events/meeting-shared-water-resources-management-framework
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تشرين الثاني/نوفمبر  72العمل مع جامعة الدول العربية والجمعية العربية لمرافق المياه )القاهرة،  اجتماعًا لفريق
( لمناقشة مشروع خطة العمل والبناء عليه في إعداد المذكرة المفاهيمية التي ستقدم للنظر فيها في الدورة 7102

. وتضمنت خارطة الطريق اقتراحًا 7102الثاني/يناير التالية للجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه في كانون 
المنتدى، وبالمساعدة في صياغة ورقة  يسترشد بها 7102بتنظيم مشاورات إقليمية بشأن المياه في آذار/مارس 

المتصل بندرة المياه. وطلب المجلس أيضًا إلى اإلسكوا االستمرار في تقديم الدعم في  6.4عمل عن المقصد 
، واألمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية المشتركة، بما في ذلك دعم مشاورات البلدان العربية المناخ تغي رمجاالت 

 مبادئ توجيهية للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية. إعدادبشأن 

 ميدانية مشاريع -3

  المياه والطاقةبط بين ارتتطوير قدرات الدول األعضاء في اإلسكوا في مجال ال
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 )مشروع ممول من حساب األمم المتحدة للتنمية(

بط بين المياه والطاقة الممول من حساب األمم المتحدة للتنمية في كانون األول/ديسمبر ارتأنجز مشروع ال -20
، (4)ردثالث وحدات تشغيلية ضمن المشروع تتعلق بكفاءة الموا 7102. وقد أصدرت اإلسكوا في عام 7102

أساسًا لورشتي العمل الثانية والثالثة اللتين نظمتهما  الوحدات. وشكلت (6)، ونقل التكنولوجيا(5)والطاقة المتجددة
تشرين  30و 31ان يومي وفي عم  7102تموز/يوليو  07و 00اإلسكوا ضمن المشروع في بيروت يومي 

 .7102األول/أكتوبر 

. 7102كانون األول/ديسمبر  07و 00قدت في بيروت في ع  (7)م المشروع بورشة عمل إقليميةِتواخت  -21
 المياه والطاقةبط بين ارتعرضت في ورشة العمل الدروس المستقاة والتحديات والفرص المرتبطة بتفعيل الواست 

 عي أعضاء لجنة الموارد المائية ولجنة الطاقة في اإلسكوا للمشاركة في هذا على الصعيد اإلقليمي. ود 
 بط ارترضت نتائج تحليل جدوى تقنية ومالية لثالث مبادرات رائدة في ال. وع عنهم أو تعيين ممثليناالجتماع 

قدت ضمن المشروع في تشرين فق عليها في أول ورشة عمل ع على أساس معايير ات  المياه والطاقةبين 
 .7106األول/أكتوبر 

 اإلنجاز المتوقع )ج(  -جيم

معه، وبناء       تكي فوال             تغي ر المناخ                                                                 الدول األعضاء تضع سياسات واستراتيجيات وأطرا  منسقة للتخفيف من أثر 
                                                                               الم نعة للحد من مخاطر الكوارث والتصدي للكوارث الطبيعية وتلك التي يسببها البشر.

                                                
(4) E/ESCWA/SDPD/7106/TOOLKIT.0. 

(5) E/ESCWA/SDPD/7102/TOOLKIT.7. 

(6) E/ESCWA/SDPD/7102/TOOLKIT.3. 

(7) www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.unescwa.org/events/final-regional-policy-workshop-water-energy-nexus
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 دراسات وتقارير -1

             تغي ر المناخالتقرير العربي لتقييم 
(E/ESCWA/SDPD/7102/RICCAR/Report) 

مع عشرة شركاء منفذين ضمن المبادرة اإلقليمية  (8)تغي ر المناخأطلقت اإلسكوا التقرير العربي لتقييم  -22
القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية  على الموارد المائية وقابلية تأثر تغي ر المناخلتقييم أثر 

 معه في المنطقة العربية      تكي فوال             تغي ر المناخالمؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر وذلك خالل  ،)ريكار(
جري . ويعرض التقرير نتائج التقييم المتكامل الخاص بالمنطقة الذي أ (9)(7102أيلول/سبتمبر  72-76)بيروت، 

ما يرتبط بها من توقعات هيدرولوجية لتقييم في إطار مبادرة ريكار، وهي تتضمن إسقاطات المناخ اإلقليمية و
. وأسهمت نتائج تقييم األثر في إعداد تقييم 7011على موارد المياه العذبة في المنطقة حتى عام  تغي ر المناخأثر 

اإليكولوجية  ن ظ ممتكامل لقابلية التأثر وتحديد المناطق الشديدة التأثر في خمسة قطاعات هي توفر المياه وال
اعة والمستوطنات البشرية والسكان، وفي قطاعاتها الفرعية. ويعرض التقرير أيضاً نتائج أدلة عن الظواهر والزر

ل التقرير ستكم المناخية الشديدة ودراسات حالة ركزت على الجفاف والفيضانات والصحة والقطاع الزراعي. وي 
 .(10)تقني بمرفٍق

 تقرير المياه والتنمية السابع
(E/ESCWA/SDPD/7102/3) 

والحد من مخاطر الكوارث  تغي ر المناخالسابع الذي أصدرته اإلسكوا عن ينظر تقرير المياه والتنمية  -23
مع  تكي ففي مجال ال التي يستخدمها العاملونفي المنطقة العربية في االختالفات في المصطلحات والمنهجيات 

رير إلى في مجال الحد من مخاطر الكوارث في محاولة للتقريب بين الممارسين. ويستند التقو تغي ر المناخ
ريكار لقواعد بيانات  مبادرة والدعم المقدم من خالل ةاإلقليمي يةنمذجة المناخالنواتج مبادرة ريكار القائمة على 

الخسائر الناجمة عن الكوارث بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ويستعرض التقرير 
ومخاطر الكوارث الطبيعية، ليسهم في تدابير  تغي ر المناخلقة بأيضًا االستراتيجيات وخطط العمل العربية المتع

والحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين اإلقليمي والوطني وفي المفاوضات بشأن  تغي ر المناخمع  تكي فال
 على الصعيد العالمي. تغي ر المناخ

لتقييم سائر الناجمة عن الكوارث قواعد بيانات الخ في تغي ر المناخويشج ع التقرير على إدماج نمذجة  -24
في إطار مبادرة ريكار. ويتضم ن التقرير توصية بإنشاء  المتاحة تلمخاطر، استنادًا إلى البيانات والتحليالل شامل

والحد من مخاطر الكوارث، ويشدد على أهمي ة التحديد الواضح  تكي فال في آن واحد منصة علمية إقليمية تعالج
ألدوار ومسؤوليات المؤسسات الوطنية والجهات الوطنية في تقييم المخاطر وإدارتها وتنفيذ السياسات 

                                                
(8) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report. 

جامعة الدول العربية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  (9)
فة، ومعهد جامعة والزراعة )الفاو(، والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقا

ألمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ا
 والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

(10) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report/Annex. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D9%8F%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/riccar-accar-technical-annex-2017-english.pdf
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الحاجة إلى الحصول على التمويل التقرير . ويؤكد تكي فواإلجراءات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وال
 ا الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات.والتكنولوجي

 اجتماعات وورش عمل -2

              تغي ر المناخاجتماع فريق خبراء بشأن تنسيق عمليات التصدي ل
 العربيةالكوارث في المنطقة  مخاطروالحد من 
 (7102كانون األول/ديسمبر  71-02)بيروت، 

باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للربط بين  (11)نظمت اإلسكوا ورشة العمل -25
الحد من مخاطر الكوارث. وشارك خبراء عرب من القطاعين لتبادل في مجال و تغي ر المناخالممارسين في مجال 

 )أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة واآلراء ووجهات النظر. وقدمت اإلسكوا 
ط مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الضوء على عمله على عروضًا عن نتائج مبادرة ريكار، وسل 

قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث، بما في ذلك التقرير التقني بعنوان بيانات خسائر الكوارث والربط 
 طقة العربية. والحد  من مخاطر الكوارث في المن تغي ر المناخبين 

 تقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية -3

 اجتماع اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية
 (7102نيسان/أبريل  76-74)القاهرة، 

اإلسكوا تقريرًا عن التقدم المحرز في خدمات األرصاد الجوية والنمذجة التي تقدمها مبادرة  عرضت -26
 .تغي ر المناخي لتوقعات المناخ والمركز العربي اإلقليمي للمعارف المتعلقة بريكار، والتقدم في إنشاء المنتدى العرب

 مساهمة فنية في المنتديات اإلقليمية والعالمية واالجتماعات المشتركة بين الوكاالت -4

 األسبوع العالمي للمياه
 (7102آب/أغسطس  31)ستوكهولم، 

أكساد والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، والمركز  مركز جانبيًا مشتركًا مع نشاطًانظمت اإلسكوا  -27
ف عن التكي  7102الدولي للزراعة الملحية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية في األسبوع العالمي للمياه لعام 

العمل. وقدمت اإلسكوا عرضين، رك زت في أحدهما على إجراءات : التقييم وقابلية التأثر وتغي ر المناخمع 
معه في المنطقة العربية، وفي اآلخر على بناء قدرات المفاوضين  تكي فإلى ال تغي ر المناخنتقال من تقييم اال

 .تغي ر المناخالعرب بشأن 

 

                                                
(11) https://www.unescwa.org/events/meeting-responses-climate-change-disaster-risk-reduction. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.unescwa.org/events/meeting-responses-climate-change-disaster-risk-reduction
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 اجتماع التعاون بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية
 (7102تشرين األول/أكتوبر  75-73)القاهرة، 

 7102اعي بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية رك ز في عام شاركت اإلسكوا في اجتماع تنسيق قط -28
ص االجتماع إلى توصية بزيادة العمل لرصد وقياس عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة على المياه. وخل 

ليمي . وأوصى المشاركون أيضاً بإنشاء فريق عمل معني بالمياه في إطار آلية التنسيق اإلق6.5المياه، وفقًا للمقصد 
في المنطقة العربية، وكل فوا اإلسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لصياغة اختصاصات الفريق وتعميمها 
للتعليق عليها. كما وضعوا قائمة بمجاالت التعاون الممكن بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مجاالت 

، وأهداف التنمية المستدامة، وندرة المياه. وق دم مقترح فريق العمل ، والربط بين المياه والطاقة والغذاءتغي ر المناخ
المعني بالمياه إلى آلية التنسيق اإلقليمي التي وافقت عليه على أساس الصيغة النهائية لالختصاصات في تشرين 

 .7102الثاني/نوفمبر 

             تغي ر المناخن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن والدورة الثالثة والعشر
 (7102تشرين الثاني/نوفمبر  02-6)بون، ألمانيا، 

جانبية خالل المؤتمر. وتعاونت مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ة أنشطة شاركت اإلسكوا في أربع -29
جانبي بشأن دور خدمات المناخ في دعم إدارة  نشاطفي في المغرب والهيئة العامة لألرصاد الجوية في السودان 

(. وسل ط هذا الحدث 7102تشرين الثاني/نوفمبر  2المتصلة بالجفاف، وال سيما في الزراعة ) تغي ر المناخمخاطر 
الضوء على دور خدمات األرصاد الجوية الوطنية في المنطقتين األفريقية والعربية في تعزيز إدارة المخاطر 

فيه نذار مبكر بالجفاف. وقدمت اإلسكوا عرضًا عن نتائج مبادرة ريكار رك زت إقة بالمناخ وإنشاء نظام المتعل
اإلنذار المبكر إلدارة المخاطر المتعلقة  ن ظ مد بها في سترش على أدلة الظواهر المناخية الشديدة وكيف يمكن أن ي 

 بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث.

في السياسات اإلقليمية والوطنية في  تغي ر المناخجانبيًا بشأن تعميم مراعاة  شاطًانونظمت اإلسكوا أيضًا  -30
(، بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونسكو ومجموعة 7102تشرين الثاني/نوفمبر  01المنطقة العربية )

، وخدمات بناء القدرات المفاوضين العرب بشأن قضايا المناخ. وتخلل الحدث عروض عن نتائج مبادرة ريكار
المقدمة للمفاوضين العرب، والتجارب الناجحة من المنطقة العربية في الوصول إلى الصندوق األخضر للمناخ، 

 وأهم التطورات في المفاوضات القائمة بشأن المناخ. 

دة جانبي نظمته الحكومة العراقية، وبرنامج األمم المتح نشاط خاللوشاركت اإلسكوا في حلقة حوار  -31
في المنطقة  تغي ر المناخ( بشأن قابلية التأثر ب7102تشرين الثاني/نوفمبر  05اإلنمائي وجامعة الدول العربية )

دة من مبادرة ريكار واالسترشاد العربية. واستعرضت اإلسكوا تجربتها في االستفادة من النتائج العلمية المستم 
 .تغي ر المناخف مع بها في االستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكي 

مشتركًا رفيع  نشاطًاونظمت اإلسكوا، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية األربع األخرى التابعة لألمم المتحدة،  -32
(. وناقش المشاركون الدور الذي يمكن 7102تشرين الثاني/نوفمبر  06المستوى بشأن المساهمات المحددة وطنيًا )

ة العمل في مجال المناخ. وكان لإلسكوا مداخلة عن األولويات العربية في مجال أن تؤديه اللجان اإلقليمية في زياد
 في المنطقة. تغي ر المناخ، ونتائج التقييم، وخطط تعزيز المشاركة في األنشطة المرتبطة بتغي ر المناخ
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 لرابع للمياهالمنتدى العربي ا
 (7102تشرين الثاني/نوفمبر  72-76)القاهرة، 

والمياه:  تغي ر المناخجانبياً عن  نشاطًانظمت اإلسكوا، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في مصر  -33
. واستعرضت في االجتماع النتائج والدروس المستقاة والخبرات المكتسبة من تنفيذ مبادرة تكي فاآلثار وتدابير ال

التي وضعتها مصر في سعيها لتحقيق خطة  تغي ر المناخف مع ريكار، واالستراتيجيات والتدابير الوطنية للتكي 
المتحدة عن أهداف التنمية اإلسكوا في جلسة نظمتها منظمة األغذية والزراعة لألمم  شاركت. كما 7131عام 

المستدامة وقاعدة المعارف اإلقليمية التي ستضم المركز اإلقليمي للمعارف، وفي حلقة حوار للبنك الدولي عن 
 أمن المياه في المنطقة.

 مشاريع ميدانية -5

 ريكارمبادرة 

منطقة العربية، الذي معه في ال تكي فوال تغي ر المناخنظمت اإلسكوا المؤتمر الرفيع المستوى بشأن تقييم  -34
اختتم و. 7102أيلول/سبتمبر  72إلى  76منظمة( في بيروت من  00ريكار )مبادرة ذة لنفِّاستضافته المنظمات الم 

المؤتمر المرحلة الرئيسية للمشروع الممول من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي لدعم مبادرة ريكار، 
 تغي ر المناخف مع مشروع الذي تقوده الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بشأن التكي وكان بمثابة االجتماع الختامي لل

 تغي ر المناخطلق في االجتماع التقرير العربي لتقييم في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأ 
عن طريق تطبيق أدوات  تغي ر المناخ ف معوسلسلة منشورات مبادرة ريكار المرتبطة به، ودليل تدريبي عن التكي 

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية. 

في البلدان العربية ومنظمات إقليمية ودولية.  المعني ةخبيرًا من الوزارات  751وحضر المؤتمر أكثر من  -35
ن شؤون المياه والبيئة من مصر، من خمسة وزراء مسؤولين ع تغي ر المناخوزارية عن  ومداخالتوتخلله بيانات 

والعراق، ولبنان، ودولة فلسطين، وتونس. ومن العروض ما تمحور حول نتائج مبادرة ريكار واستنتاجات من 
متكامل لقابلية التقييم الرضت نتائج دراسات حالة عن الظواهر المناخية الشديدة وقطاعي الزراعة والصحة. كما ع 

م اإليكولوجية والمستوطنات البشرية والسكان، استندت إلى ظ ا المياه والزراعة والن التأثر في قطاعات مختلفة منه
تغي ر مع  تكي ففي إطار مشروع ال تغي ر المناخف مع نتائج مبادرة ريكار. وع رض في المؤتمر العمل على التكي 

 في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي.  المناخ

 سلسلة منشورات ريكار

معه في المنطقة العربية )بيروت  تكي فوال تغي ر المناخطلقت خالل المؤتمر الرفيع المستوى بشأن تقييم أ  -36
مبادرة ريكار، وصدرت بعدها بفترة وجيزة منشورات إضافية. (، سلسلة منشورات ل7102أيلول/سبتمبر  76-72

من المنشورات، وأتمت تحرير وتصميم جميع  في صياغة عدٍد تة، وشاركلوتولت اإلسكوا تنسيق هذه السلس
المنشورات، بما فيها التي أعدها شركاء آخرون ضمن المبادرة. وتتضمن سلسلة المنشورات حاليًا تقريرين 

بًا، جميعها متاحة على موقع وكتيِّ ،فنيتين، ودلياًل تدريبيًا، وستة تقارير فنية ذكرتينتنفيذيًا، وم رئيسيين وموجزًا
http://www.riccar.org :وهي 

http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF/ar/index.html
http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF/ar/index.html
http://www.arabwatercouncil.org/4thAWF/ar/index.html
http://www.riccar.org/
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• ESCWA and others, Arab Climate Assessment Report: Main Report 

(E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report)؛ 

• ESCWA and others, Arab Climate Assessment Report: Technical Annex 

(E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report/Annex)؛ 

• ESCWA and others, Arab Climate Assessment Report: Executive Summary (Beirut, 

 ؛(2018

• Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Regional Climate Modelling And 
Regional Hydrological Modelling Applications in the Arab Region 

(E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalNote.1)؛ 

• ESCWA, ACSAD and GIZ, Integrated Vulnerability Assessment: Arab Regional 

Application (E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalNote.2)؛ 

• ACSAD, GIZ and ESCWA, Training Manual on the Integrated Vulnerability Assessment 

Methodology (E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Manual)؛ 

• United Nations University Institute for Water, Environment and Health, Climate Change 
Impacts on Health in the Arab Region: a Case Study on Neglected Tropical Diseases 

(E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalReport.1)؛ 

• FAO, GIZ and ACSAD, Climate Change and Adaptation Solutions for the Green 

Sectors in the Arab Region (2017)؛ 

• United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Disaster Loss Data and Linkage to 
Climate Change Impacts for the Arab Region 

(E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalReport.3)؛ 

ير المناخ في            اتجاهات تغ راسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(، دالمركز العربي ل •
 ؛(7102) المنطقة العربية وأثرها على الموارد المائية

• ACSAD and ESCWA, Impact of Climate Change on Extreme Events in Selected 

Basins in the Arab Region (E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalReport.5)؛ 

• ESCWA and others, Arab Climate Change Assessment Report: Snapshot of Key 

Findings (Beirut, 2017). 

 خاالجتماع األول للمنتدى العربي لتوقعات المنا
 (7102أيلول/سبتمبر  72)بيروت، 

عقدت اللجنة التقنية والعلمية للمنتدى العربي لتوقعات المناخ اجتماعها األول في بيت األمم المتحدة في  -37
. وضم االجتماع ممثلين عن مؤسسات األرصاد الجوية العربية ناقشوا إنشاء 7102أيلول/سبتمبر  72بيروت يوم 

ان، والمملكة العربية السعودية، وتونس. مفرقة عمل تقنية مؤقتة تقودها مصر وتضم  أعضاًء من المغرب، وع 
واتفقت فرقة العمل على إعداد اختصاصات فريق اإلدارة للمنتدى العربي لتوقعات المناخ. وطلب المشاركون في 
االجتماع من األمين العام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية تقديم الدعم إلى المنتدى، على مثال الدعم المقدم 

 يمية األخرى.للمنتديات اإلقل

https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/riccar-accar-technical-annex-2017-english.pdf
http://riccar.org/regional-climate-modelling-and-regional-hydrological-modelling-applications-arab-region
http://www.riccar.org/integrated-vulnerability-assessment-arab-regional-application
http://www.riccar.org/training-manual-integrated-vulnerability-assessment-methodology
https://inweh.unu.edu/climate-change-impacts-on-health-in-the-arab-region-a-case-study-on-neglected-tropical-diseases/
http://www.riccar.org/climate-change-and-adaptation-solutions-green-sectors-arab-region
http://www.riccar.org/climate-change-and-adaptation-solutions-green-sectors-arab-region
http://riccar.org/disaster-loss-data-and-linkage-climate-change-impacts-arab-region
http://www.riccar.org/impact-climate-change-extreme-events-selected-basins-arab-region
http://www.riccar.org/arab-climate-change-assessment-report-snapshot-key-findings
http://www.riccar.org/arab-climate-change-assessment-report-snapshot-key-findings
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 رفامعلل مركز اإلقليميال

. واعتمد المجلس الوزاري 7104رف منذ عام المعلاإلقليمي مركز الإدارة  أكساد تتولى اإلسكوا مع مركز -38
إلضفاء طابع رسمي على  0من البند  7(، القرار 7102تموز/يوليو  6 العربي للمياه في دورته التاسعة )القاهرة،

ن مركز ريكار اإلقليمي أاختصاصات مركز المعرفة اإلقليمي وبنيته المؤسسية على النحو التالي "اعتبار 
هو مركز الموارد المكلف بجمع ونشر المعلومات  (RICCAR Regional Knowledge Hub - RKH)للمعارف 
. والتأكيد على أن اللجنة االستشارية الفنية والعلمية التابعة للمجلس والمياه في المنطقة العربية تغي ر المناخالمتعلقة ب

فة من الوزاري العربي للمياه ستقوم بدور مجلس اإلدارة للمركز. وفي هذا الصدد، ستقدم األمانة المشتركة المؤل 
الزراعة لبوابة أكساد واإلسكوا تقارير منتظمة عن أعمال المركز، مع الدعم الفني من منظمة األغذية ومركز 

البيانات". وتقدم اإلسكوا بموجب هذا القرار تقارير إلى لجنة الموارد المائية في كل دورة عن المساعدة الفنية 
تطوير واجهة المركز على اإلنترنت  تللبلدان العربية. وواصلرف المعلمركز اإلقليمي الوالبيانات التي يقدمها 

في قطاع  تغي ر المناخمع  تكي فة األلمانية للتعاون الدولي/مشروع البفضل دعم مالي من الوكال 7102في عام 
 المياه في منطقة الشرق األوسط، ومشروع الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي لدعم مبادرة ريكار.

 باستخدام              تغي ر المناخمع       تكي فلدان العربية للقدرات الب تطوير
 أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 )مشروع ممول من حساب األمم المتحدة للتنمية(

عبر تطبيق أدوات اإلدارة  تغي ر المناخمع  تكي فطلق دليل تدريب لتطوير قدرات البلدان العربية للأ  -39
معه في  تكي فوال تغي ر المناختقييم أثر  بشأنالمتكاملة للموارد المائية رسميًا خالل المؤتمر الرفيع المستوى 

. 7106ل في كانون األول/ديسمبر كِمضع الدليل في إطار المشروع المذكور الذي است المنطقة العربية. وقد و 
ات مستقلة أعدها الشركاء الرئيسيون وأصدرتها اإلسكوا في صيغتها النهائية، وهي ويتكو ن الدليل من خمس وحد

أكساد/الوكالة األلمانية للتعاون الدولي(، والبيئة )برنامج األمم المتحدة للبيئة(، والصحة مركز عن الزراعة )
العربية لمرافق المياه(،  )منظمة الصحة العالمية/مركز أنشطة الصحة البيئية(، والمستوطنات البشرية )الجمعية

. وجميع هذه المواد متاحة (12)والتنمية االقتصادية )اإلسكوا(. وأعدت اإلسكوا أيضًا فصاًل تمهيديًا للدليل وكتي بًا
 .(http://riccar.org/adaptation-0)على موقع مبادرة ريكار 

 في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا            غي ر المناختمع       تكي فمشروع ال

في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال  تغي ر المناخمع  تكي فللتولت قيادة المشروع الميداني  -40
ذ فِّأفريقيا الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ومولته الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، ون 

عاون بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومركز أكساد، واإلسكوا. وقد انتهى االتفاق بين الوكالة األلمانية للت
، وانتهى الجزء الذي تتعاون فيه الوكالة األلمانية مع جامعة 7102كانون األول/ديسمبر  30الدولي واإلسكوا في 

على طلب من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، صارت صفحة  . وبناًء7102حزيران/يونيو  31الدول العربية في 
 ستودعًا لجميع منشورات المشروع.م تكي فالمخصصة لللمركز اإلقليمي للمعارف موقع ا

                                                
(12) E/ESCWA/SDPD/2017/BOOKLET.2. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://riccar.org/adaptation-0
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مبادرة "ريكار"  واإلسكوا لتنفيذ المشروع في دعم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي أسهم التعاون بينو -41
، باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تغي ر المناخمع  تكي فتطوير قدرات البلدان العربية لللومشروع 

. وفيما يتعلق بمبادرة ريكار، تضمن العمل دعم وضع منهجية لتقييم قابلية مم المتحدة للتنميةممول من حساب األ
، ثم جرى 7105التأثر وإعداد دليل تدريبي بشأن منهجية التقييم المتكامل لقابلية التأثر صدر ألول مرة في عام 

إرشادات تدريجية إلجراء تقييم متكامل . ويتضمن الدليل (13)7102تحديثه ضمن سلسلة منشورات ريكار في عام 
عن مؤشرات عن مدى التأثر  لقابلية التأثر يستند إلى نواتج النمذجة المناخية والهيدرولوجية في المنطقة، فضاًل

ف حسب القطاع لتحديد المناطق الشديدة التأثر باستخدام األدوات الجغرافية المكانية والقدرة على التكي 
معه في  تكي فوال تغي ر المناخالمشروع في المؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر شد بواست رواإلحصائية. 

 المنطقة العربية.

في قطاع المياه في منطقة  تغي ر المناخمع  تكي فمشروع العبر  وقدمت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي -42
ف وحلول التكي  تغي ر المناخلريكار بشأن  الفنيتقرير الشرق األوسط وشمال أفريقيا الدعم المالي والتقني إلعداد ال

في القطاعات الخضراء في المنطقة العربية، وقد تولى قيادة اإلعداد مركز أكساد ومنظمة األغذية والزراعة، في 
حين وضعته اإلسكوا في صيغته النهائية. ويستند التقرير إلى التوقعات والمناطق الشديدة التأثر ومجموعات 

على اإلنتاجية الزراعية. وقدمت الوكالة  تغي ر المناخلدراسة أثر  AquaCropونموذج  في مبادرة ريكار ياناتالب
أكساد واإلسكوا الدعم إلى وزارة الزراعة في لبنان في إعداد مركز مشروع مع عبر ال األلمانية للتعاون الدولي

في القطاع الزراعي اللبناني، استنادًا إلى منهجية القطاع  دراسة حالة بشأن تطبيق التقييم المتكامل لقابلية التأثر
( 7102األخضر. ونظمت في إطار هذا الدعم مشاورات وطنية بشأن مشروع التقرير )بيروت، حزيران/يونيو 

نشر (. وت 7102أيار/مايو  3ودعم الوزارة في عرض نتائج التقرير في المؤتمر العربي الثالث للمياه )الكويت، 
لحالة باعتبارها تقريرًا فنيًا ضمن مبادرة ريكار. وشكلت المنهجية التي تم اختبارها وتطبيقها في دراسة دراسة ا

الحالة أساسًا للعمل على تطوير دراسات حالة وطنية محددة المحاصيل في مشروع ميداني تمو له الوكالة السويدية 
ة األغذية والزراعة ومركز أكساد بشأن أمن الغذاء للتعاون اإلنمائي الدولي وتنفذه اإلسكوا بالتعاون مع منظم

 والمياه في المنطقة العربية.

تغي ر مع  تكي فمشروع العبر  ، كانت الوكالة األلمانية للتعاون الدوليتغي ر المناخوبشأن التكيف مع  -43
خطوطًا توجيهية لتحصين  7104في قطاع المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد أعد ت في عام  المناخ

االستثمارات في مجال المياه من المخاطر المناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فاسترشدت بها 
 تغي ر المناخمع  تكي فاإلسكوا إلعداد الفصل التمهيدي ووحدة التنمية االقتصادية في دليل التدريب في مجال ال

ة للموارد المائية. وجرى التعاون في اجتماعات الربط بين القطاعات ضمن باستخدام أدوات اإلدارة المتكامل
 مجموعة األنشطة المنفذة.

في قطاع المياه  تغي ر المناخمع  تكي فوأتمت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي آخر بعثة تقييم لمشروع ال -44
ويورد التقييم النهائي: التقرير الموجز  .7102في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في تشرين األول/أكتوبر 

أن  أبرز أثر للمشروع هو ثروة البيانات )مثل البيانات المخزنة على السحابة  ،للوكالة األلمانية للتعاون الدولي
وأن  البعثة تلحظ أهمية تعاون  ...تغي ر المناخالحاسوبية( والمعلومات التي توفرت إلعداد التقرير العربي لتقييم 

. فإعداد تقرير شامل كهذا لم تغي ر المناخسكوا الذي لواله لما كان من الممكن استكمال التقرير العربي لتقييم اإل

                                                
(13) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Manual. 

http://www.riccar.org/sites/default/files/2018-07/RICCAR-VA%20Manual-online_0.pdf
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يكن من الممكن تحقيقه لوال التعاون مع اإلسكوا ومركز أكساد ومنظمة األغذية والزراعة في إطار مبادرة ريكار 
 سويدية للتنمية الدولية.التي استفادت من الدعم الكبير المقدم من الوكالة ال

 في مجال الموارد المائية 2019-2018تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين   -      ثانيا 

لتحقيق اإلنجازات  تغي ر المناخفيما يلي عرض ألهم األنشطة التي نفذتها اإلسكوا في مجال المياه و -45
 .7102-7102فترة السنتين في  0المتوقعة للبرنامج الفرعي 

 اإلنجاز المتوقع )أ(  -ألف

 المياه هج الترابط بين                                                                      تحسين مواءمة الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة من خالل تطبيق ن 
 والطاقة والغذاء.

 دراسات وتقارير -1

 نحو تحقيق األمن المائي في المنطقة العربية
(E/ESCWA/SDPD/7102/7) 

التقرير إطاراً مفاهيمياً لتحقيق األمن المائي في المنطقة. وهو ينظر في الظروف اإلقليمية لإلجهاد  نيتضم  -46
، التي تعوق جميعها تحقيق األمن المائي، وذلك من تغي ر المناخالمائي وشح  المياه والموارد المائية المشتركة و

قدم في كل بعٍد من أبعاد التنمية المستدامة الثالثة، خالل منظور التنمية المستدامة، باعتبار المياه أساسية للت
على حقوق اإلنسان لدراسة تداعيات األمن المائي على  قائٍم هٍجاالقتصادي واالجتماعي والبيئي. ويقترن ذلك بن 

المستويات كافة، بما في ذلك على المجتمع المحلي واألسرة، لضمان أن يرتكز األمن المائي على جهود ال تستثني 
بين  على الترابطالتنفيذ  وسائل وتقوم. ويتحقق ذلك في بيئة مواتية تستند إلى مجموعة من وسائل التنفيذ. أحدًا

الحوكمة، والتعاون اإلقليمي، والتمويل واالستثمار، وتطوير البحوث والتكنولوجيا، والقدرة على الصمود، وبناء 
 القدرات الالزمة لتحقيق األمن المائي.

يركز على اإلنسان ويقوم على المشاركة وعلى صون حقوق اإلنسان في إطار  هٍجالتقرير بن ويوصي  -47
والخصائص اإلقليمية في السعي إلى  ،األمن المائي، ويؤكد على أهمية السياقات المحلية، وتوافر الموارد المائية
المشتركة. ويوصي بإيالء األمن المائي تحقيق األمن المائي، وال سيما ندرة المياه واالعتماد على الموارد المائية 

ج متكاملة لتشجيع اتساق السياسات عبر القطاعات التي تعتمد على المياه ه أولويًة في التخطيط اإلنمائي وباعتماد ن 
. ويركز التقرير على الدور تغي ر المناخعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي، وفي ضوء التحديات الناجمة عن 

في تحقيق األمن المائي على جميع المستويات، وعلى أهمية بناء القدرات في البحث والتطوير  المحوري للمرأة
واالبتكار في قطاع المياه في المنطقة. ويمكن دعم هذه الجهود بتسهيل الحصول على التمويل وتحسين الشفافية 

 فعالة.ووالمساءلة لتهيئة بيئة مواتية 
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 موارد المائية في المنطقة العربية: تقرير إقليمي اإلدارة المتكاملة لل عنورقة عمل 
 عن تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  6.5.1بشأن المؤشر 
(E/ESCWA/SDPD/7102/WP.7) 

دعمت اإلسكوا إعداد ورقة العمل هذه وتولت تنسيقها بالتعاون مع مركز المياه والبيئة التابع لبرنامج  -48
. 6.5.1، تمهيدًا إلعداد التقرير العالمي بشأن الهدف DHI (UNEP-DHI)الشراكة بين األمم المتحدة للبيئة وشركة 

تعزيز الحوار وتبادل اآلراء ل 6.5.1يذ الهدف ستعرض في ورقة العمل التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تنفوي 
صت إليها ورقة العمل بشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة. وجرت مشاورات بشأن النتائج التي خل 

مع حكومات عربية وأعضاء من الفريق العامل المعني باإلدارة المتكاملة للموارد المائية في الشبكة العربية 
 المتكاملة للموارد المائية. وسيصدر التقرير النهائي بعد المشاورات مع الدول األعضاء.لإلدارة 

 الثامنتقرير المياه والتنمية 
 )قيد اإلعداد(

نظر هذه الدراسة في رصد وتنفيذ مقاصد وت. 7102سيصدر العدد الثامن من تقرير المياه والتنمية في عام  -49
األمن المائي في المنطقة العربية. وسيقدم التقرير  تعززياه التي يمكن أن أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالم

جًا مبتكرة للتعامل مع ندرة المياه على الصعيدين اإلقليمي والوطني عن طريق دمج أهداف التنمية ه أيضًا ن 
 إنشاءًا عن طريق المستدامة ومقاصدها في خطط العمل اإلقليمية واالستراتيجيات الوطنية للموارد المائية، وأيض

 الدمج.  هذاالبنى المؤسسية الالزمة لتحقيق 

 اجتماعات وورش عمل -2

 االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 
 7102لعام  والمنتدى السياسي الرفيع المستوى

 (7102آذار/مارس  72-72)بيروت، 
 و

 7102لعام  المنتدى العربي للتنمية المستدامة
 (7102نيسان/أبريل  76-74)بيروت، 

نظمت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة األغذية والزراعة اجتماعًا تحضيريًا إقليميًا  -50
عن قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

، الذي أنشئ (15)عامل للمنتدى السياسي الرفيع المستوىال، وذلك بالتعاون مع أعضاء من الفريق (14)7102لعام 
. وأسهم االجتماع في توحيد اآلراء 7102بموجب قرار المجلس الوزاري العربي للمياه الصادر في حزيران/يونيو 

من خطة عمل  م كجزٍءظِّطقة العربية، وقد ن واألولويات اإلقليمية بشأن القضايا المتصلة بالمياه التي تواجهها المن
 . 7102مشتركة وافق عليها المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في كانون الثاني/يناير 

                                                
(14) www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-water-issues-2018. 

ة، والجمعية قاحلواألراضي الجافة والمركز العربي لدراسة المناطق اليتألف الفريق العامل من ممثلين عن جامعة الدول العربية  (15)
مية لإلقليم العربي العربية لمرافق المياه، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العربي، ومركز البيئة والتن

 .)اإلسكوا( لمياه، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياوأوروبا، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ل

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2018
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-2018
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
http://www.unescwa.org/events/arab-preparatory-meeting-water-issues-2018
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وحضر االجتماع التحضيري كبار الممثلين من البلدان العربية والمنظمات اإلقليمية والوطنية،  -51
من  لى جميع أعضاء لجنة الموارد المائية في اإلسكوا وإلى عدٍدجهت دعوة إومنظمات المجتمع المدني. وو 

أعضاء الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية للمشاركة في المنتدى. وخالل االجتماع، عرض ممثلون 
م من مصر، واألردن، ولبنان، والمغرب، ودولة فلسطين، وهي من البلدان العربية الثمانية الملتزمة بتقدي

، تجاربها الوطنية 7102 واستعراضاتها الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/يولي
وإعداد التقارير ذات الصلة. وعرضت منظمة األغذية والزراعة ورقة عمل عن منهجي ة  6في رصد الهدف 
لقياس ورصد جهود خفض عدد السكان الذين يعانون من ندرة المياه إلى النصف، حسب  6.4.3مقترحة للمؤشر 

ص االجتماع إلى وثيقة ختامية مشتركة بناًء على المشاورات التي سبقت المتعلق بندرة المياه. وخل  6.4المقصد 
 االجتماع التحضيري وتخللته. 

في المنتدى العربي للتنمية  6تركزت حول الهدف رضت الوثيقة الختامية للمناقشة في جلسة استثنائية وع  -52
(، وقد شارك في تنظيمه جميع أعضاء الفريق العامل 7102نيسان/أبريل  76-74)بيروت،  7102المستدامة لعام 

للمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وقدمت اإلسكوا الوثيقة الختامية إلى المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته 
د بالوثيقة في المدخالت اإلقليمية في المنتدى السياسي رِش( ووافق عليها. واست 7102أيار/مايو  7لكويت، العاشرة )ا

 (.7102تموز/يوليو  02-2الرفيع المستوى )نيويورك، 

 الم في المنطقة العربيةندوة عن المرأة واألمن المائي لبناء الس
 (7102أيار/مايو  01-2)بيروت، 

إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بالشراكة مع اإلسكوا ومركز  (16)نظمت الندوة -53
في كندا. وأتاح االجتماع تبادل خبرات من األردن  أبحاث المياه في المحيط الهادئ التابع لجامعة سايمون فرايزر

تعزيز التكامل بين البرامج  س ب لولبنان ودولة فلسطين والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن بشأن 
والسياسات المتعلقة بالمرأة واألمن المائي على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي، لدعم الجهود الرامية إلى 

عد على أساس نتائج االجتماع موجز سياسات مشترك ن مساهمة المرأة في بناء السالم في قطاع المياه. وأ تحسي
 بشأن المرأة واألمن المائي وبناء السالم في المنطقة. 

 للمنتدى العربي للتنمية المستدامة              تغي ر المناخإقليمية بشأن  مشاورات
 7102نتدى السياسي الرفيع المستوى لعام والم

 (7102آذار/مارس  77-70)بيروت، 
 و

 7102مستدامة المنتدى العربي للتنمية ال
 (7102نيسان/أبريل  00-2)بيروت، 

من األهداف الستة التي يركز عليها المنتدى السياسي الرفيع المستوى  تغي ر المناخبشأن  03بما أن  الهدف  -54
للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع  تغي ر المناخجريت مشاورات إقليمية عن ، أ 7102لعام 

                                                
(16) https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=2709&type=13&menu=1634. 

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2019
https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=2709&type=13&menu=1634
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تغي ر بالشراكة مع جامعة الدول العربية لتوحيد وجهات النظر اإلقليمية بشأن قضايا  (17)7102المستوى لعام 
ممثاًل من الدول األعضاء  071واألولويات المرتبطة بها في المنطقة. وشارك في المشاورات أكثر من  المناخ

والمنظمات اإلقليمية والوطنية، والمؤسسات العلمية، والمجتمع المدني ومجموعات الشباب، بما في ذلك أعضاء 
من لجنة الموارد المائية ولجنة الطاقة في اإلسكوا. واستنادًا إلى المشاورات اإللكترونية التي سبقت االجتماع 

مية مشتركة بشأن األولويات اإلقليمية المتصلة بآثار عدت وثيقة ختاومناقشات الفريق العامل خالل االجتماع، أ 
 م ن ظِّ، والترابط في السياسات، ونقل التكنولوجيا، وتمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرات. وتغي ر المناخ

 نمية الموارداألمم المتحدة العالمي عن ت خاص في اليوم العالمي للمياه بالتعاون مع اليونسكو إلطالق تقرير نشاٌط
، ولتوزيع مواد ترويجية أعدتها اإلسكوا حول هذا أال ي ترك أحد من دون مياه بالتركيز على 7102لعام  المائية

 والمياه.  تغي ر المناخالموضوع. وتضمن الحدث معرضًا تفاعليًا عن عمل اإلسكوا في مجاالت 

 ، كمرفٍق7102ى العربي للتنمية المستدامة لعام مت الوثيقة الختامية في صيغتها النهائية إلى المنتددِّوق  -55
سترشد به في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام بتقرير اجتماع المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي ي 

من أهداف  03جلسة متخصصة عن الهدف  7102قدت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام . وع 7102
 وأتاحتالتنمية المستدامة: "النهوض بالعمل المناخي في المنطقة العربية" استندت إلى نتائج الوثيقة الختامية، 

 تشهدالتي والقدرة على الصمود والفئات المعرضة للمخاطر، بما في ذلك البلدان  تغي ر المناخحوارًا مفتوحًا بشأن 
كة مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب نزاعات. ونظمت الجلسة اإلسكوا بالشرا
، ومؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم واليونسكواألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 

لسة على المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، وحكومة السويد. ويمكن االطالع على الج
 . www.youtube.com/watch?v=bJ46EDKvUOI&feature=youtu.beالرابط التالي: 

 مشاريع ميدانية -3

 الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

لتحديث موقع الشبكة  اإللكترونيةفي إدارة المواقع  بخبيٍر 7102 استعانت اإلسكوا في كانون الثاني/يناير -56
. (https://awarenet.info)نطاق اإلنترنت للشبكة  اسمالعربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وكفالة تجديد 
 فه.وأسهم تحليل قياسات النشاط على الموقع في تحسين وظائ

ة عد لدعم استعراض ورقة العمل الم  6.5.1 مؤشرفي الشبكة معني بال عامٌل فريٌق 7102وأنشئ في عام  -57
عضوًا في الشبكة عن اهتمامه باالنضمام إلى  41بشأن تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. وأعرب نحو 

 الفريق العامل عبر المنصة اإللكترونية.

                                                
(17) www.unescwa.org/events/regional-consultation-climate-change-2019-AFSD-HLPF. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ46EDKvUOI&feature=youtu.be
https://awarenet.info/
http://www.unescwa.org/events/regional-consultation-climate-change-2019-AFSD-HLPF
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 )ب( اإلنجاز المتوقع  -باء

                                                                                                  الدول األعضاء تعزز المسارات اإلقليمية ودون اإلقليمية دعما  لالتفاقات واالستراتيجيات والمعايير المتعلقة 
 بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة.

 دراسات وتقارير -1

 التنمية هدف نحولمحة عن إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية من أجل توجيه التقدم المحرز 
 5-6المستدامة 

(E/ESCWA/SDPD/2017/Technical paper.13) 

تدعو الوثيقة إلى وضع مبادئ توجيهية للتعاون في مجال الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية.  -58
وهي تستعرض القوانين الدولية الرئيسية المتعلقة باستخدام الموارد المائية المشتركة، وتقي م إمكاني ة تطبيقها في 

تعاون لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتصلة المنطقة العربية. وتؤك د على أهمية وجود آلية فعالة لل
 .(18)7102بالموارد المائية المشتركة. وصدر التقرير باللغة اإلنكليزية في كانون الثاني/يناير 

 التقدم المحرز في إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية: 
 .26.5لمؤشر التنمية المستدامة  خط األساس اإلقليمي

(E/ESCWA/SDPD/7102/WP.0) 

لتحسين التعاون بين بلدان  س ب للمنطقة العربية، وتستكشف الفي ا 6.5.2تقد م الوثيقة خط أساس للمقصد  -59
واليونسكو المنطقة في مجال المياه العابرة للحدود. وتستند إلى المعلومات التي جمعتها اللجنة االقتصادية ألوروبا 

في عملية إعداد التقارير عن التعاون في مجال مصادر المياه الجوفية و/أو السطحية المشتركة في إطار مبادرة 
للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. وتشدد الوثيقة على أهمية تعزيز مشاركة  6لهدف الرصد العالمية بشأن ا

 الوثيقة البلدان العربية في الجولة الثانية من التقارير، نظراً إلى قل ة البلدان التي قدمت بيانات للتقرير األول. وتتضمن
 يمي بشأن الموارد المائية المشتركة في المنطقة.توصيات لتحسين عملية إعداد التقارير والتعاون اإلقل

 اجتماعات وورش عمل -2

 اجتماع فريق خبراء حول تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة 
 في إطار االتفاقات العالمية واإلقليمية

 (7102كانون األول/ديسمبر  2-6بيروت، )

ية. وقد أسهم في تعزيز قدرة الدول األعضاء قدت اإلسكوا االجتماع بالتعاون مع جامعة الدول العربع  -60
على  7131 عامفي اإلسكوا على تحسين التعاون عبر الحدود بشأن الموارد المائية المشتركة دعمًا لتنفيذ خطة 

يوم األول، فرص الفي وا، بحث، مستوى المنطقة العربية. وشارك في االجتماع ممثلون عن الدول األعضاء

                                                
(18) E/ESCWA/SDPD/2017/Technical Paper.13. 

https://digitallibrary.un.org/record/3797244/files/E_ESCWA_SDPD_2017_TECHNICALPAPER-13.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/technical_paper.13-_shared_water.pdf
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التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة، وما يواجهه ذلك من تحديات، مع مراعاة خصوصيات المنطقة العربية. 
متخصصة لصياغة  جريت فيه مناقشاٌتعيت إليه جامعة الدول العربية وأ مغلق، د  وتخلل اليوم الثاني اجتماٌع

للمجلس الوزاري  المائية المشتركة في المنطقة، وذلك بموجب قراٍرالموارد مجال المبادئ التوجيهية للتعاون في 
 العربي للمياه يطلب فيه إلى اإلسكوا وجامعة الدول العربية تنظيم مثل هذه المشاورات الحكومية.

 تقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية -3

 جلس الوزاري العربي للمياهاالجتماعان السادس عشر والسابع عشر للجنة الفنية العلمية االستشارية للم
 (7102أيار/مايو  0 -نيسان/أبريل  72؛ الكويت، 7102كانون الثاني/يناير  75-74)القاهرة، 

 و
 الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه

 (7102أيار/مايو  7الكويت، )

االستشارية للمجلس  شاركت اإلسكوا في الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة الفنية العلمية -61
مت عروضًا وكان لها مداخالت بشأن متابعة الخدمات التي يقدمها المركز اإلقليمي د الوزاري العربي للمياه، وق 

؛ والدعم المقدم تغي ر المناخللمعارف وطلبات الدول األعضاء في اإلسكوا بإنشاء مركز عربي لسياسات 
لمتصلة بالمياه، وإدارة الموارد المائية المشتركة؛ والدعم المقدم لتنقيح للمشاورات بشأن أهداف التنمية المستدامة ا

خطة عمل االستراتيجية العربية لألمن المائي والمبادرة العربية بشأن ترابط الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة 
ائج االجتماع التحضيري العربية. واستعرضت اإلسكوا أيضاً في الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه نت

 .7102اإلقليمي بشأن قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 

 المساهمة الفنية في المنتديات اإلقليمية والعالمية واالجتماعات المشتركة بين الوكاالت -4

 المؤتمر العربي الثالث للمياه
 (7102و أيار/ماي 3-7الكويت، )

 7102استضافت وزارة الكهرباء والماء في الكويت المؤتمر العربي الثالث للمياه على هامش دورة عام  -62
للمجلس الوزاري العربي للمياه. وشارك في المؤتمر فريق رفيع المستوى يضم وزراء المياه من الجزائر، 

ة والري في مصر. ونظمت اإلسكوا جلسة والبحرين، والعراق والكويت، والوكيل األول لوزارة الموارد المائي
على الموارد المائية، تضمنت عروضًا عن مبادرة ريكار قدمها مركز أكساد، ومنظمة  تغي ر المناخعن أثر 

 األغذية والزراعة، واإلسكوا، ودراسات حالة من لبنان ودولة فلسطين.

 لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

شاركت اإلسكوا في االجتماع التاسع والعشرين لكبار مديري البرامج للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد  -63
شاركت فيها عدة وكاالت بشأن المياه،  ( وساهمت في مناقشٍة7102آب/أغسطس  75-74المائية )ستوكهولم، 

عن المناصرة الداخلية: تعزيز المياه  حواٍروشاركت اإلسكوا أيضًا في حلقة ، والتعاون اإلقليمي. تغي ر المناخو
 والصرف الصحي داخل المنظمات.
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كما شاركت في االجتماع الثالثين لكبار مديري البرامج للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية  -64
لعمل المعني (. وأعدت اإلسكوا تقريرًا عن إنجازات فريق ا7102شباط/فبراير  0 -كانون الثاني/يناير  30)روما، 

بالتنسيق اإلقليمي التابع للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، الذي تترأسه مع اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، وعن استكمال اختصاصاته. واق ترح إنشاء فريق خبراء دائم على الصعيد 

واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ووجهت دعوة إلى األعضاء اإلقليمي تقوده اإلسكوا واللجنة االقتصادية 
 والشركاء في لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية لالنضمام إلى الفريق ودعم إعداد اختصاصاته.

بقيادة  7102وأسهمت اإلسكوا بموازاة ذلك في تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام  -65
لمياه. لمعالجة قضايا ا الطبيعةلمستمدة من نامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية، وقد رك ز على الحلول ابر

ج حفظ الماء في ه تطبيق مفهوم الحمى إلعادة إحياء األراضي ون  فيفقدمت دراسات حالة عن تجارب ناجحة 
 لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر ولبنان. األردن، والكفاءة في استخدام األراضي الرطبة االصطناعية

 الفريق العامل المعني بالمياه في آلية التنسيق اإلقليمي

إلى المشاورات التي أجراها فريق العمل المعني بالتنسيق اإلقليمي التابع للجنة األمم المتحدة  استنادًا -66
المتحدة وجامعة الدول العربية ووكاالتها  المعنية بالموارد المائية وإلى االجتماع القطاعي الثالث عشر لألمم

(، وإلى 7102تشرين األول/أكتوبر  75-73المتخصصة لحفظ وإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية )القاهرة، 
أت آلية التنسيق اإلقليمي فريق العمل المعني بالمياه في تشرين الثاني/نوفمبر نش التوصيات الصادرة عنهما، أ 

 7102تشرين الثاني/نوفمبر  72و 72ت اإلسكوا االجتماع األول لفريق العمل في القاهرة يومي . ونظم7102
خبت جامعة الدول العربية رئيسًا لفريق العمل واليونسكو نائبًا للرئيس. وشارك فيه أكثر من عشر منظمات. وانت 

 وتضطلع اإلسكوا بدور األمانة الدائمة للفريق.

 أسبوع المياه العربي الخامس
 (7102آذار/مارس  2-3)البحر الميت، 

ترأست اإلسكوا عددًا من الجلسات في أسبوع المياه العربي الخامس الذي نظمته الجمعية العربية لمرافق  -67
العامة عن المياه والسالم دمة خالله. كما كان لها مداخلة في الجلسة من العروض المق  المياه كما ساهمت في عدٍد

بقيادة مركز المياه في جنيف؛ ومساهمة في جلسة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية التي ركزت على 
في المنطقة لمياه لمعالجة قضايا ا الطبيعةمستمدة من وتقديم التقارير ذات الصلة؛ وقدمت حلواًل  6رصد الهدف 

في جلسة بقيادة برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية؛ وترأست جلسة عن األمن المائي نظمتها الجمعية 
نظمتها أيضًا الجمعية العربية  تغي ر المناخالعربية لمرافق المياه؛ وقدمت عرضًا عن مبادرة ريكار في جلسة عن 

 لمرافق المياه.

 7102فريقيا أأيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال 
 (7102نيسان/أبريل  4 -آذار/مارس  30)القاهرة 

التي نظمتها منظمة األغذية والزراعة  7102شاركت اإلسكوا في إعداد وتنفيذ أيام األراضي والمياه لعام  -68
واألمن الغذائي. ونظمت اإلسكوا أيضًا  تغي ر المناخعن  ل المشاركة في حلقات الحوار وتقديم عروٍضمن خال

https://arabwaterweek.com/
http://www.fao.org/about/meetings/land-and-water-days/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/land-and-water-days/ar/
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تقوده اإلسكوا عن أمن  ًا، شمال المركز اإلقليمي للمعارف ومشروعتغي ر المناخمعرضين عن األمن الغذائي و
على اإلنتاجية  تغي ر المناخة لتقييم أثر الغذاء والمياه في المنطقة العربية، وإطالق سلسلة من دراسات الحال

 الزراعية لعدد من المحاصيل.

وتعاونت اإلسكوا مع جامعة الدول العربية، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنظمة العربية للتنمية  -69
 . وأسفر االجتماع7102نيسان/أبريل  4الزراعية لتنظيم اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والموارد المائية في 

عن إعالن القاهرة الذي يمهد السبيل إلضفاء الطابع المؤسسي على آلية التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، 
 وللتخطيط المتكامل، وآللية تمويل مبتكرة، ولخارطة طريق لمتابعة التقدم والرصد.

 اإلنجاز المتوقع )ج( -جيم

 .والكوارث الطبيعية             تغي ر المناخمع       تكي فللتأثر على التعزيز قدرة الدول األعضاء والمجتمعات المحلية القابلة 

 اجتماعات وورش عمل -1

 نشاط جانبي-الدورة الوزارية الثالثون لإلسكوا
 (7102حزيران/يونيو  72-75)بيروت، 

في المنطقة العربية:  تغي ر المناخنظمت اإلسكوا نشاطًا جانبيًا في الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا عن  -70
(. 7102حزيران/يونيو  72)بيروت،  تغي ر المناخاألدوات واألساليب التكنولوجية لتوجيه السياسات المتعلقة ب

د نماذج مناخية وهيدرولوجية إقليمية وإجراء تقييم متكامل لقابلية وعرض النشاط كيف صار من الممكن إعدا
م المعلومات الجغرافية. وعزز النشاط ظ التأثر في المنطقة العربية بفضل قدرات استخدام الحوسبة العالية األداء ون 

 تغي ر المناخعلقة بالمناقشة بشأن استخدام النتائج العلمية لمبادرة ريكار في المفاوضات والسياسات المت أيضًا
طلق في هذه المناسبة الموقع اإللكتروني للمركز اإلقليمي للمعارف. وأسهم النشاط في ف معه. وأ والتخطيط للتكي 

في  تغي ر المناخبشأن إنشاء المركز العربي لسياسات  (31-)د 372إثراء المناقشات التي أدت إلى اعتماد القرار 
 المنطقة العربية. 

 تقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية -2

             تغي ر المناخاالجتماع التاسع عشر للمجموعة التفاوضية العربية ل
 (7102شباط/فبراير  5-4)القاهرة، 

. وتجتمع المجموعة تغي ر المناخاالجتماع التاسع عشر للمجموعة التفاوضية العربية لحضرت اإلسكوا  -71
تحت رعاية مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وتشارك اإلسكوا بصفتها عضو في األمانة 

إلى المجلس. وعرضت  المشتركة للجنة المشتركة المعنية بالبيئة والتنمية في المنطقة العربية التي تسدي المشورة
 تغي ر المناخف مع اإلسكوا آخر التطورات في مبادرة ريكار. وناقش المشاركون قضايا مختلفة، مثل تدابير التكي 

 والتخفيف من آثاره.

https://www.unescwa.org/ar/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/documents-list
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 االجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ
 (7102شباط/فبراير  05)القاهرة، 

الجتماع الثالث للجنة الفرعية إلدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة للجنة قدمت اإلسكوا في ا -72
العربية الدائمة لألرصاد الجوية تقريرًا عن الخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية المقدمة في إطار مبادرة ريكار. 

تغي ر التنمية بشأن الربط بين استنتاجات التقرير السابع لإلسكوا عن المياه وبوأعرب المشاركون عن اهتمامهم 
أفضل للعالقة بين مؤشرات الظواهر المناخية الشديدة  والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية لفهٍم المناخ
 ضعت في إطار مبادرة ريكار والعوامل التي تحدد خسائر الكوارث.التي و 

 وية والشؤون المناخيةالدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين باألرصاد الج
 (7102نيسان/أبريل  76)القاهرة، 

حضرت اإلسكوا الدورة التي ركزت على تحسين فعالية الخدمات المتعلقة باألرصاد الجوية. واتفق  -73
أعربت اللجنة العربية الدائمة والمشاركون على وضع استراتيجية عربية لألرصاد الجوية وإعداد خطة تنفيذ لها. 

عن تقديرها للتدريب في مجال العواصف الرملية والغبارية، الذي شاركت في تيسيره المنظمة لألرصاد الجوية 
 .7102الجوية المصرية في شباط/فبراير  لألرصادالعالمية لألرصاد الجوية واإلسكوا واستضافته الهيئة العامة 

             تغي ر المناخاالجتماع الثاني والعشرون للمجموعة التفاوضية العربية ل
 (7102شباط/فبراير  2-5هرة، )القا

، وأبلغت تغي ر المناخشاركت اإلسكوا في االجتماع الثاني والعشرين للمجموعة التفاوضية العربية ل -74
. واتفق المشاركون على تاريخ ورشة تغي ر المناخذة من خالل المركز العربي لسياسات المفاوضين باألنشطة المنف 

دان العربية ومكان انعقادها لللب تغي ر المناخالعمل اإلقليمية الثانية عشرة حول تنمية القدرات من أجل مفاوضات 
اإلسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  ستنظمو .وجدول أعمالها

 .رشة العمل، وواليونسكو

 المساهمة الفنية في المنتديات اإلقليمية والعالمية واالجتماعات المشتركة بين الوكاالت -3

 مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه
 (7102آذار/مارس  04-07)الكويت، 

شاركت اإلسكوا في مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه الذي استضافه معهد الكويت لألبحاث العلمية.  -75
على الموارد المائية في المنطقة العربية. وتلته ورشة عمل فنية  تغي ر المناخوقدمت اإلسكوا فيه عروضًا عن أثر 

المؤتمر وباحثون من المعهد. وركزت ورشة بشأن منهجية التقييم المتكامل لمبادرة ريكار حضرها مشاركون في 
، والوصول إلى البيانات والتحليالت، وتطبيق التقييم المتكامل باستخدام أدوات تغي ر المناخالعمل على أدوات تقييم 

 م المعلومات الجغرافية.ظ ن 

 

https://gulfwaterconference.org/
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 مشاريع ميدانية -4

 مبادرة ريكار

 المرحلة الثانية من مشاورات مبادرة ريكار
 (7102أيار/مايو  30-31)بيروت، 

ضم االجتماع شركاء من مبادرة ريكار وممثلين عن الدول األعضاء لإلعداد للمرحلة التالية من أنشطة  -76
على الموارد  تغي ر المناخمبادرة ريكار. وناقش المشاركون أركان العمل المحتملة لتوليد المزيد من التحاليل آلثار 

 تغي ر المناخية واالقتصادية؛ وتحسين قدرات األفراد والمؤسسات على تقييم المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماع
ف معه؛ وتيسير الوصول إلى المعارف العلمية لتوجيه صنع السياسات وإنفاذها. كما ناقشوا الشراكات والتكي 

 والترتيبات التشغيلية للبناء على قاعدة المعارف اإلقليمية لمبادرة ريكار.

 يكارسلسلة منشورات ر

، بما في ذلك التقرير العربي لتقييم 7102إلى سلسلة منشورات ريكار في عام  أضيف عدد من التقارير -77
في  تغي ر المناخعداد مركز أكساد عن اتجاهات إوتقريران فنيان أحدهما من  ،(19): موجز تنفيذيتغي ر المناخ

؛ وتقرير 7102، وقد تم تحديثه وإصداره باللغة العربية في عام (20)المنطقة العربية وأثرها على الموارد المائية
ه مركز من أحواض المنطقة العربية )باإلنكليزية( أعد  على الظواهر المناخية الشديدة في عدٍد تغي ر المناخعن أثر 

 .(21)أكساد بالتعاون مع اإلسكوا

في سلسلة منشورات ريكار في عام وتعمل اإلسكوا مع مركز أكساد على تصميم وإصدار وثائق إضافية  -78
، بما في ذلك مالحظة فنية عن المبادئ التوجيهية للوصول إلى إسقاطات التجربة المنسقة لتقليص النطاقات 7102

د بالتعاون ع ، وتقرير فني عن تطبيقات التقييم المتكامل لقابلية التأثر في القطاع الزراعي اللبناني، ي (22)المناخية
 تغي ر المناخالعربية للتقرير العربي لتقييم  ةالنسخ 7102مع وزارة الزراعة في لبنان. كما ستصدر في عام 

 والموجز التنفيذي.

             تغي ر المناخالمركز العربي اإلقليمي للمعارف المتعلقة ب

على طلب من معهد بحوث الموارد المائية في مصر، عمدت اإلسكوا مع مركز أكساد إلى تنظيم  بناًء -79
وقابلية التأثر في معهد بحوث الموارد المائية )القاهرة،  تغي ر المناخورشة تدريب وطنية بشأن تطبيق تقييمات آثار 

باحثًا من وزارة  77ي للمعارف. وشارك ( في إطار الخدمات التي يقدمها المركز اإلقليم7102آذار/مارس  00-05
 الموارد المائية والري في التدريب، نصفهم من النساء.

                                                
(19) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Summary. 

(20) E/ESCWA/SDPD/7102/RICCAR/TechnicalReport.4/rev.0. 

(21) E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/TechnicalReport.5. 

(22) E/ESCWA/SDPD/7102/RICCAR/TechnicalNote.3. 

http://riccar.org/sites/default/files/2018-07/RICCAR-Executive%20Summary-online_1.pdf
http://riccar.org/sites/default/files/2018-07/RICCAR-Extreme-Events-online_0.pdf
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، تلقت اإلسكوا عددًا من الطلبات المتعلقة بمجموعات البيانات لمبادرة ريكار، 7102و 7102وفي عامي  -80
ارة الموارد وخرائط وعروض متخصصة، فقدمت إلى مسؤولين حكوميين، وباحثين وواضعي النماذج في وز

المائية والري في مصر، ووزارة المياه والري في األردن، ووزارة الزراعة في لبنان، ووكالة التنمية الدولية 
في الواليات المتحدة األمريكية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 

رنسا، وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية في المغرب، في ف "Aria Technologies"الجافة، ومؤسسة 
وجامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة. ووضعت استمارة لتقديم الطلبات لتيسير االستجابة وهي متاحة 
على الموقع اإللكتروني لمبادرة ريكار. واستفادت األفرقة الوطنية من مجموعات بيانات ريكار إلجراء التحاليل 

على اإلنتاجية الزراعية لعدد من المحاصيل، أعدتها بدعم  تغي ر المناخع دراسات حالة وطنية عن أثر في تس
من مركز أكساد ومنظمة األغذية والزراعة في إطار المشروع الذي تقوده اإلسكوا عن أمن الغذاء والمياه في 

 المنطقة العربية.

في الدورة الثالثين لإلسكوا.  (www.riccar.org)لمعارف لطلق الموقع اإللكتروني للمركز العربي وأ  -81
اتفاقًا تعمل بموجبه المنظمة على تطوير واستضافة  7102واستكملت اإلسكوا مع منظمة األغذية والزراعة في عام 

ات بيانات مبادرة ريكار إلى منظمة مكو ن بوابة البيانات التابعة للمركز اإلقليمي للمعارف. وأرسلت جميع مجموع
 0على نظام تصنيف متفق عليه وهي تستخدم لتزويد الموقع بالبيانات التي يناهز حجمها  األغذية والزراعة بناًء

تيرابايت. وأطلقت النسخة التجريبية من بوابة البيانات في مؤتمر أيام األراضي والمياه الذي نظمته منظمة األغذية 
، وهي متاحة على الموقع اإللكتروني لمبادرة ريكار وعلى موقع 7102سان/أبريل والزراعة في ني

https://rkh.apps.fao.org وتعمل اإلسكوا حالياً على تجميع الخدمات االستشارية وطلبات التدريب، وتوفير البيانات .
، الذي طالبت فيه اللجنة التنفيذية تغي ر المناخالمركز العربي لسياسات  للمركز اإلقليمي للمعارف في إطار عمل

 بقرار صادر في الدورة الثالثين لإلسكوا. عماًل 7102وأنشئ في حزيران/يونيو  7102لإلسكوا في أيار/مايو 

 االجتماع الثاني للمنتدى العربي لتوقعات المناخ
 (7102شباط/فبراير  04-03)القاهرة، 

سكوا على تنسيق االجتماع بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية عملت اإل -82
والهيئة العامة لألرصاد الجوية المصرية. وأكد ممثلو السلطات المعنية باألرصاد الجوية في المنطقة العربية 

اخية وعمليات رصد على نحو منتظم. الحاجة إلى تحسين فهم مصادر إسقاطات المناخ، وأهمية إجراء تقييمات من
على استخدام البيانات المناخية لصانعي القرار في القطاعات  جلسات تدريبوتم االتفاق على أن ينظم المنتدى 

، وهو من المعنية. وتدعم اإلسكوا المنتدى من خالل دعم الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي لمبادرة ريكار
 اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية. هيئات

 ف من أجل المياه والزراعة                                             المؤتمر الدولي المعني بمقاييس وتقنيات التكي 
             تغي ر المناخكثر قدرة على مواجهة أثار أومدن 

 (7102تشرين األول/أكتوبر   72-76)بنجرير، المغرب 

ار شراكة مع جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية لتنظيم المؤتمر. وناقش قدت اإلسكوا ومبادرة ريكع  -83
فيه ممثلون من المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، ومفاوضون في قضايا المناخ من أفريقيا أحدث التقنيات 

سبق المؤتمر ف في مجاالت المياه والزراعة والمدن القادرة على الصمود. ووالمقاييس وأدوات الرصد للتكي 

http://www.riccar.org/
https://rkh.apps.fao.org/
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
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تشرين األول/أكتوبر  75-74ف والتقنيات في الزراعة والمياه )المغرب تنظيم  دورات متقد مة عن مقاييس التكي 
ف معه، ، والتكي تغي ر المناخ(، بدعم من اإلسكوا ومبادرة ريكار لتحسين المهارات التقنية في مجاالت تقييم 7102

 التركيز على قطاعي الزراعة والمياه.ف، مع والمقاييس لرصد تدابير التكي 

 االجتماع الثالث للمنتدى العربي لتوقعات المناخ 
 (7102تشرين الثاني/نوفمبر  31-76)القاهرة، 

نظمت جامعة الدول العربية بالشراكة مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واإلسكوا االجتماع الثالث  -84
الجوية المصرية. وتزامن االجتماع مع الدورة  لألرصادته الهيئة العامة للمنتدى العربي لتوقعات المناخ، واستضاف

الحادية عشرة للمنتدى المتوسطي حول التوقعات المناخية، والدورة العشرين لمنتدى توقعات المناخ في جنوب 
 إجراء ع علىشرق أوروبا، والدورة الثالثة عشرة لمنتدى توقعات المناخ لشمال أفريقيا. وتم التوافق في االجتما

توقعات موسمية، وتمكن المشاركون من تبادل اآلراء بشأن عمل منتديات توقعات المناخ األخرى التي تغطي 
 أجزاًء من المنطقة.

 التقييم الخارجي

خارجي لفترة تمويل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  تقييٌم 7102حزيران/يونيو  0نجز في أ  -85
. وفيما يلي 7102إلى كانون األول/ديسمبر  7101كار، الممتدة من كانون األول/ديسمبر الرئيسية لمبادرة ري

 من نتائج تقرير التقييم الرئيسية: مقتطفاٌت

                             ً                                                                المشروع موث ق على نحو جي د جدا  ويتيح العديد من المنشورات والتقارير والمنتجات المفيدة العالية  •
                                                 لصادرة للمرة األولى في المنطقة العربية. وتبي ن أن الجودة باإلضافة إلى األدوات اإللكترونية ا

 7131المشروع بالغ األهمية على الصعيد اإلقليمي. فهو يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 
والمياه التي هي بالغة األهمية في إطار برنامج              تغي ر المناخومع والية اإلسكوا لمعالجة قضايا 

 ؛طبيعية من أجل التنمية المستدامةالمتكاملة للموارد ال اإلسكوا الفرعي بشأن اإلدارة

واتسم المشروع بدرجة عالية من الفعالية لكونه، حتى تاريخ انتهائه، حقق معظم النتائج المرتقبة:  •
أنشئ في المنطقة العربية مركز معارف إقليمي لمعلومات المناخ والموارد المائية والنمذجة؛ 

عدت خرائط جغرافية مكانية   أ وعلى الموارد المائية في المنطقة؛  المناخ      تغي ر ازداد الوعي بآثار و
تيحت   أ للمساعدة في نقل المواد التقنية في أشكال سهلة يتيسر استخدامها في السياسات العامة؛ و

ٍ ة في إطار المشروع في نسخ   د   ع                        المعلومات والوثائق الم  وسائط اإلعالم مطبوعة وإلكترونية وفي                         
 ؛إلنترنتعلى شبكة ا

ٍ تحقق هدف المشروع على نحو مرض  • مع إنشاء إطار منهجي استشاري ومتكامل للمنطقة لتحديد                             
على الموارد المائية،              تغي ر المناخاالقتصادية والبيئية الناجمة عن آثار -أوجه الضعف االجتماعية

الدول األعضاء   ً                         فقا  للتوقعات، زو د المشروع وبما في ذلك تحليل الظواهر المناخية الشديدة. و
المعنية بمعلومات وأدوات مفيدة لتحسين معدل نجاح التنبؤات واإلسقاطات ودراسة الظواهر 

على              تغي ر المناخ                                                      ً       ً              المناخية الشديدة والكوارث المرتبطة بالمناخ. وأتاح منبرا  مشتركا  لدراسة آثار 
         ً  يشكل أساسا  كما عربية، موارد المياه العذبة والقطاعات ذات الصلة والتصدي لها في المنطقة ال
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على الصعيد              تغي ر المناخف مع                                                        للحوار وتحديد األولويات وصياغة السياسات المتعلقة بالتكي 
             تغي ر المناخ                                                                            اإلقليمي. وهي أت المبادرة أوجه تآزر جديدة لتبادل الخبرات واآلراء في مجال آثار 

المتخصصة مثل مؤسسات األرصاد على المياه في المنطقة العربية بين الوزارات، والمؤسسات 
             تغي ر المناخ                          ً       ً                                              الجوية وغيرها، وأنشأت إطارا  مناسبا  لتبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بالمياه و

 ؛وغيرها من القضايا ذات الصلة

، يتسم باألغلب باالستدامة 7101    ً                                    ً                  ونظرا  إلى دورة حياة المشروع الطويلة، علما  أنه أطلق في عام  •
توطيد  (7)االستفادة من الزخم الحالي،  (0)طلق مرحلة جديدة من أجل:                   المرحلة، على أن ت في هذه 

النتائج المحققة )تيسير الوصول إلى مركز المعارف اإلقليمي وضمان تحديثه المنتظم، وتمكين 
ت إجراء المزيد من الدراسات من قبيل التقييمات والتحليال (3)المنتدى العربي لتوقعات المناخ(، 

والظواهر المناخية الشديدة على صعيد المنطقة والبلدان واألحواض              تغي ر المناخالمتكاملة ل
                 ً             عد المشروع مستداما  من الناحية                                                        والقطاعات، وأنشطة بناء القدرات وتعزيز عمل المؤسسات. وي 

من األدلة                                                                                 المؤسسية بفضل ملكي ة صانعي السياسات في الدول األعضاء المعنية للمبادرة اإلقليمية. و
 7102اإلضافية على االستدامة، الطلب والقرار الذي اعتمدته الدول األعضاء في اإلسكوا في عام 

 ؛في اإلسكوا             تغي ر المناخلسياسات  إنشاء مركز عربيب

ٌ وقد كان للمشروع دور  • على الموارد              تغي ر المناخهام في إنتاج المعارف والمعلومات المتعلقة بآثار                    
نجز                       جديدة للبناء على ما أ          ٌ ضعت مرحلة                      أثر المشروع في حال و         ويتوط د منطقة العربية.المائية في ال

           ً  والمضي قدما .

ويتضمن التقرير الخارجي توصيات على المستويين االستراتيجي والتشغيلي لكفالة استدامة مركز  -86
 مرحلة التالية من األنشطة.سترشد بالتقييم في تنفيذ فترة التمديد والالمعارف اإلقليمي والمضي قدمًا. وسي 

 أمن الغذاء والمياه في المنطقة العربية

تعمل اإلسكوا على تنفيذ مشروع أمن الغذاء والمياه في المنطقة العربية الممول من الوكالة السويدية  -87
والغذاء في . ويدعم المشروع المبادرة العربية للترابط بين الطاقة والمياه 7105للتعاون اإلنمائي الدولي منذ عام 

 المنطقة وتقدم التقارير ذات الصلة بانتظام إلى المجلس الوزاري العربي للمياه.

على اإلنتاجية الزراعية، استنادًا  تغي ر المناخ، ازداد تركيز المشروع على أثر 7102و 7102وفي عامي  -88
شات العمل اإلقليمية المنفذة . فشمل سلسلة من ورAquaCropإلى نتائج النمذجة المناخية لمبادرة ريكار ونموذج 

 AquaCropبالشراكة مع مركز أكساد ومنظمة األغذية والزراعة، منها ورشة عمل تدريبية بشأن استخدام نموذج 
 6مشاركًا )منهم  74(، ضمت 7102شباط/فبراير  72-76على إنتاجية المحاصيل )بيروت،  تغي ر المناخلتقييم أثر 

آذار/مارس  3-0بنان، ودولة فلسطين؛ وورشة عمل تدريبية مماثلة )بيروت، نساء( من العراق، واألردن، ول
 نساء( من البحرين، ومصر، والمغرب، والسودان، وتونس واليمن. 2مشاركًا )منهم  72( ضمت 7102

قد بالشراكة مع م المشروع أيضًا الدعم إلى أول اجتماع مشترك لوزراء الزراعة والمياه، الذي ع وقد  -89
 4ول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة في القاهرة في جامعة الد

، اختتامًا لمؤتمر أيام األراضي والمياه. ومن المتوقع أن تدعم هذه اآللية الحكومية الدولية 7102نيسان/أبريل 
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المياه والزراعة. كما يدعم المشروع  المشتركة بين الوزارات التكامل في وضع السياسات واإلجراءات في قطاعي
التدريب وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة في المنطقة، بما يعزز الكفاءة في استخدام المياه؛ وتقييم األمن 

 الغذائي على الصعيدين اإلقليمي والوطني.

 في التعاون الفني والخدمات االستشارية  -      ثالثا 

بناًء على ي والخدمات االستشارية إلى الدول األعضاء في اإلسكوا دمت مجموعة من أنشطة التعاون الفنق  -90
، تركز إحداهما حسب الموضوع. وهي ترد في ما يلي مقسمة في مجموعتين 7102منذ آذار/مارس  طلب منها

والحد من مخاطر  تغي ر المناخعلى الدعم المقدم لتحسين أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطقة، واألخرى على 
م المعلومات الجغرافية لتحليل ظ إقليمي معني بأمن الغذاء ومستشار إقليمي معني بن  ف مستشاٌرظ الكوارث. وو 

 .هذين المجالينلالستجابة للطلبات الواردة من الدول األعضاء في  7102و 7102في عامي  تغي ر المناخ

 المياه والطاقة والغذاءالترابط في أمن   -ألف

اجتمعت اإلسكوا مع ممثلين من وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية ووزارة الشؤون الخارجية في  -91
( لمناقشة مجاالت التعاون 7102شباط/فبراير  70-02الجمهورية العربية السورية ولجنة التعاون الدولي )دمشق، 

للمتابعة )دمشق،  قد اجتماٌعه والطاقة. وع الفني لدعم صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية في قطاعي الميا
(، ضم أيضًا ممثلين من الوزارات المسؤولة عن الزراعة والبيئة. ومن المجاالت التي 7102حزيران/يونيو  4
 وإدارة الموارد المائية المشتركة. تغي ر المناخم فيها خدمات التدريب قد ت 

باستخدام أدوات نظام  تغي ر المناخفي تقييم قابلية التأثر بوطلبت وزارة الزراعة في لبنان تدريبًا ودعمًا  -92
على طلب رئيس مجلس النواب اللبناني، اجتمعت اإلسكوا مع  . وبناًءAquaCropالمعلومات الجغرافية ونموذج 

. لمناقشة بناء القدرات والدعم الفني للسلطة 7102المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في شباط/فبراير وأيار/مايو 
لمناقشة طلبات الدعم الفني في مجال  7102كما اجتمعت اإلسكوا مع وزير الزراعة اللبناني في أيار/مايو 

تكنولوجيات الزراعة، ووضع استراتيجية زراعية جديدة، والتأمين في الزراعة. وتعمل جهات التنسيق على 
 .7102في تموز/يوليو  هاتنفيذ يبدأ 7171-7102وضع خطة عمل 

هذه المشاورات، شارك مسؤولون لبنانيون من عدة هيئات معنية بالمياه والزراعة، بما فيها ولمتابعة  -93
وزارة الزراعة في لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومسؤولون سوريون يمثلون وزارتي المياه والزراعة 

آذار/مارس  72-76)بيروت،  لمناختغي ر اعرضت فيها أدوات نظام المعلومات الجغرافية لتحليل في ورشة عمل است 
(، ونظمتها اإلسكوا مع مركز أكساد في سياق التعاون الفني وتقديم خدمات مركز المعارف اإلقليمي إلى 7102

 الدول األعضاء.

على طلب من وزارة الزراعة في األردن، تقدم اإلسكوا خدمات استشارية فنية متعددة التخصصات  وبناًء -94
طيط والرصد في تنفيذ استراتيجية وطنية لألمن الغذائي في سياق أهداف التنمية لوضع إطار متكامل للتخ

 00-01ان )استخدام المياه واإلنتاجية الزراعية. وشملت الخدمات تنظيم ورشتي عمل في عم  تغطيالمستدامة، 
، 7102ذار/مارس ان في آ(. وقدمت اإلسكوا، خالل بعثة إلى عم 7102نيسان  31-72؛ 7102كانون األول/ديسمبر 

الدعم أيضًا إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية التابع للوزارة لوضع استراتيجية خمسية جديدة. وأقر المجلس 
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 7102نيسان/أبريل  75و 74قدت ورشة عمل لبناء القدرات يومي ، وع 7102االستراتيجية في نيسان/أبريل 
االستراتيجية إلى مذكرات مفاهيمية مكي فة لتعميم أهداف  ياتولمساعدة الفريق الرفيع المستوى في تحويل أول

 واألمن الغذائي. 7131محددة من خطة عام 

على طلب من السودان، تتشاور اإلسكوا مع وزارة الزراعة والغابات والنظراء الوطنيين لتعميم  وبناًء -95
، وخدمات التخزين وما بعد هج سالسل القيمة في المشاريع الزراعية، ودعم رصد وتقييم اإلنتاج الزراعين 

الحصاد، وزيادة خدمات التوعية لمديرية الرابطات الزراعية في الوزارة. ونظمت بعثة استشارية في الفترة من 
. ووردت طلبات مساعدة في مجاالت المياه واألمن الغذائي من العراق، وموريتانيا، 7102آذار/مارس  72إلى  75

 لى االستجابة لها.والمغرب، وتونس، واإلسكوا تعمل ع

 والحد من مخاطر الكوارث             تغي ر المناخ  -باء

من خالل إنشاء المركز  تغي ر المناخاتسع نطاق الدعم الذي تقدمه اإلسكوا إلى الدول األعضاء في مجال  -96
. ولذلك ترد جميع خدمات التعاون الفني واألنشطة (31-)د 372بقرار اإلسكوا  عماًل تغي ر المناخالعربي لسياسات 

إطار أنشطة المركز  في 7102تموز/يوليو  0المنفذة بعد  تغي ر المناخمن موارد من خارجة الميزانية المتصلة ب
في وثيقة برلمانية منفصلة. ولذلك تقتصر المعلومات المعروضة في ما يلي على الدعم المقدم إلى الدول األعضاء 

 لبناء القدرات قبل إنشاء المركز.

             تغي ر المناخالدعم المقدم للمفاوضين العرب في مجال  -1

متحدة للبيئة واليونسكو ورش العمل اإلقليمية الثامنة نظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج األمم ال -97
تغي ر والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بشأن تنمية قدرات البلدان العربية على المفاوضات المتعلقة ب

 5-3(؛ )الكويت، 7102تشرين األول/أكتوبر  07-2(؛ )القاهرة، 7102نيسان/أبريل  03-01)بيروت،  المناخ
 (.7102نيسان/أبريل  2-2(؛ )بيروت، 7102تشرين الثاني/نوفمبر  05-03(؛ )القاهرة، 7102يسان/أبريل ن

، ووسائل التنفيذ 7106لعام  تغي ر المناخوقشت في ورشة العمل الثامنة نتائج مؤتمر األمم المتحدة بشأن ون  -98
لى الصندوق األخضر للمناخ؛ وفي ورشة الواردة في اتفاق باريس، وإطار الشفافية، ووصول البلدان العربية إ

العمل التاسعة  قضايا تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ والتكنولوجيا، واآلثار المترتبة على االنبعاثات الناجمة عن 
انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق باريس، والتحديات القانونية والمالية؛ وفي ورشة العمل العاشرة قضايا الحوار 

والمسائل المتعلقة بالزراعة باعتبارها بندًا جديدًا للمفاوضات، والتجارة وتدابير االستجابة،  7102ري لعام التيسي
باإلضافة إلى المساهمات المحددة وطنيًا والتعاون الدولي؛ وفي ورشة العمل الحادية عشرة تدابير االستجابة، 

نامج العمل المتعلق باتفاق باريس وصواًل إلى مؤتمر ف، وبروأسواق الكربون، والهدف العالمي المتعلق بالتكي 
؛ وفي ورشة العمل الثانية عشرة مواضيع مؤتمر كاتوفيتشي، وإدماج 7102لعام  تغي ر المناخاألمم المتحدة بشأن 

 تدابير االستجابة والفوائد المشتركة في آليات االمتثال والشفافية وتمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ.

 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 خدمات األرصاد الجوية العربيةدعم  -2

الجوية المصرية، التي ترأس اللجنة  لألرصادبناًء على طلب من جامعة الدول العربية والهيئة العامة  -99
ورشة عمل تدريبية العربية الدائمة لألرصاد الجوية، نظمت اإلسكوا مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

( بالشراكة مع برنامج 7102شباط/فبراير  07-01)القاهرة،  حول العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية
الجوية المصرية ورشة العمل التي شاركت فيها المنظمة  دلألرصااألمم المتحدة للبيئة. واستضافت الهيئة العامة 

األوروبية الستغالل سواتل األرصاد الجوية، والوكالة الحكومية اإلسبانية لألرصاد الجوية، ومركز برشلونة 
للحوسبة الفائقة. ويس ر االجتماع التوصل إلى فهم أفضل لألثر المتعدد األبعاد للعواصف الرملية والترابية 

 اإليكولوجية. واتفق المشاركون في  ن ظ ماالقتصادية وال-ياتها على قابلية تأثر القطاعات االجتماعيةوتداع
نساء( على مجموعة من األنشطة المنسقة لدعم األنشطة المستقبلية على  01مشاركًا منهم  52ورشة العمل )

 الصعيد اإلقليمي.

 تقديم الدعم للدول األعضاء -3

 تغي ر المناخمن الهيئة العامة للبيئة في الكويت، ساهمت اإلسكوا في حلقة دراسية بشأن  على طلٍب بناًء -100
خبيرًا من الهيئة العامة للبيئة، ومعهد  31(. وشارك فيها أكثر من 7102نيسان/أبريل  7نظمتها الهيئة )الكويت، 

قشات التي تلتها على توقعات الكويت لألبحاث العلمية، ومعاهد البحوث والجامعات. وركزت العروض والمنا
النمذجة المناخية والهيدرولوجية وما يرتبط بها من تقييم لجوانب الضعف االجتماعية واالقتصادية على الصعيد 

 الوطني في الكويت.

من وزارة الصحة والبيئة في العراق، ساهمت اإلسكوا في ورشة عمل حول مشروع  على طلٍب وبناًء -101
(. وتناولت المناقشات إنشاء 7102حزيران/يونيو  07-01مناخ في العراق )بغداد التأهب للصندوق األخضر لل

أدوارها ومسؤولياتها والمبادئ التنفيذية. كما تطرقت إلى المسائل تحديد سلطة وطنية عراقية مخصصة، و
ى دعم واإلجراءات المرتبطة بإعداد المساهمات المحددة وطنيًا في العراق. وقدمت طلبات رسمية للحصول عل

اإلسكوا، بالتنسيق مع مكتب االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في القاهرة، في تنفيذ أنشطة بناء القدرات 
الجديدة المتعلقة بمعايير الحد من  DesInventarوالتدريب بشأن إعداد التقارير عن مؤشرات سينداي ومنهجيات 

 ة ضمن مبادرة ريكار.عد الم الشديدة أدلة الظواهر المناخية بمخاطر الكوارث وارتباطها 

 مجموعة من طلبات الحصول على التدريب والدعم الفني  -4
             تغي ر المناخضمن أنشطة المركز العربي لسياسات 

 تغي ر المناخمن اليونسكو، شاركت اإلسكوا في اجتماع إقليمي بشأن األخالقيات الخاصة ب على طلٍب بناًء -102
تغي ر مبادرة ريكار المتعلقة باألخالقيات الخاصة ب نتائج(، وقدمت عروضًا عن 7102أيلول/سبتمبر  75)القاهرة، 

 ، وأركان العمل في المبادرة.تغي ر المناخ، وإنشاء المركز العربي لسياسات المناخ

الجمعية الع مانية للمياه، ساهمت اإلسكوا ومركز أكساد المجلس األعلى للتخطيط ومن  على طلٍب بناًءو -103
(، 7102تشرين األول/أكتوبر  2-2في الندوة الرابعة حول األعاصير المدارية والفيضانات المفاجئة )مسقط، 

في المنطقة العربية. وخالل االجتماع، أعرب ممثلون من وزارة البيئة  تغي ر المناخوقدمت توقعات مبادرة ريكار ل

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


E/ESCWA/C.4/2019/9 

 
-37- 

 

 

باالستناد  تغي ر المناخلشؤون المناخية، وجامعة السلطان قابوس عن رغبتهم في التعاون مع اإلسكوا في مجال وا
 إلى المعلومات واألدوات والمنهجيات المتاحة في إطار مبادرة ريكار.

 من وزارة الزراعة في لبنان، نظمت اإلسكوا مع مركز أكساد ورشة تدريب وطنية  على طلٍب وبناًء -104
 ( 7102تشرين الثاني/نوفمبر  31-76وقابلية التأثر في لبنان )بيروت،  تغي ر المناختطبيق تقييمات آثار عن 

لدعم التقييم المتكامل لقابلية تأثر محاصيل محددة. ويندرج هذا النشاط في إطار الدعم الفني الذي يقدمه مركز 
 المعارف اإلقليمي.

ة في العراق، وبالشراكة مع مكتب األمم المتحدة للحد من من وزارة الصحة والبيئ على طلٍب وبناًء -105
أداة رصد إطار سنداي مخاطر الكوارث، استضافت اإلسكوا وشاركت في تنظيم ورشة العمل الوطنية حول 

)بيروت،  والحد من مخاطر الكوارث في العراق             تغي ر المناخوالنظام الوطني لحساب خسائر الكوارث والربط بين 
 .(23)(7102كانون األول/ديسمبر  02-70

تغي ر لنصف يوم بشأن تقييم  تدريٌب م ن ظِّمن وزارة الموارد المائية والري في مصر،  على طلٍب بناًءو -106
ف معه للمهنيين الشباب األعضاء في اللجنة الدولية للري والصرف، خالل أسبوع القاهرة للمياه والتكي  المناخ

 (.7102بر )القاهرة، تشرين الثاني/نوفم

متابعة من الجمعية الع مانية للمياه، شاركت اإلسكوا في مؤتمر ع مان للطاقة والمياه  طلِبل واستجابًة -107
 74-77المعني بمعالجة الترابط بين الطاقة والمياه من خالل الن ه ج المتكاملة والتعاون اإلقليمي )مسقط، 

ألولى عن األمن المائي والترابط، والثانية عن التقييم (. ونظمت اإلسكوا حلقتين دراسيتين، ا7102نيسان/أبريل 
 مان.المتكامل في مبادرة ريكار ونتائجه، مع التركيز على استنتاجات دراسة حالة في ع 

----- 

                                                
(23) http://www.unescwa.org/events/sendai-framework-disaster-loss-climate-iraq. 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.unescwa.org/events/sendai-framework-disaster-loss-climate-iraq

