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A األمم المتحدة  

 (االسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 حول مشروع األمم المتحدة للتنمية 

 تطوير قدرات الدول العربية على التكيف مع التغير المناخي "

 "المتكاملة للموارد المائيةأدوات اإلدارة  من خالل تطبيق

 

 ورشة عمل خبراء حول تطوير قدرات قطاع الصحة للتكيف مع تغير  "

 "المناخ من أجل حماية الصحة من تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة 

 .، عمان، األردن1192نيسان / أبريل 91-19

 

 ورشة العملبرنامج 
 

 6192 نيسان/ أبريل 91 ثالثاءال :اليوم األول

 التسجيل 1:11 – 8:55

 الرجاء إحضار جواز السفر، ختم الفيزا و تذكرة الطيران الى اإلجتماع
 

 عامة ومقدمة ورشةافتتاح ال 91:11 – 1:11

شؤون اقتصادية، قسم الموارد المائية للمسؤول أول  ،السيد طارق صادق: مسير الجلسة

(WRS)، التنمية المستدامة ادارة سياسات (SDPD)،  لجنة األمم المتحدة االقتصادية

 (االسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا 

 

 التنمية المستدامة سياسات إدارة ،مدير ،السيدة ُرلى مجدالني (SDPD)، االسكوا 

 مركز ، المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط، ديرم ،باسل اليوسفي السيد

 .(WHO/CEHA) العالميةمنظمة الصحة ، أنشطة الصحة البيئية

 

 التعريف بالمشاركين

 حساب األمم المتحدة للتنمية ولدليل التدريب للقطاعات الخمسة المعنية  مقدمة لمشروع

 االسكواالسيد طارق صادق،  –

 كلية عميد، ،منجد الشريف السيد –برنامج الورشة و العمل ورشة أهداف استعراض 

 مستشار األردنية، األلمانية الجامعة والبيئة، المياه هندسة قسم الطبيعية، الموارد هندسة

 .(WHO/CEHA) الصحة العالمية منظمة

 

 مناقشة

 
 الصحةب المتعلق المناخ تغير مع التكيففي  RICCAR مخرجات استخدام: االولى جلسةال    99:11 -91:11

 العربية المنطقة في
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 السيد طارق صادق، االسكوا: مسير الجلسة

 الموارد على المناخ تغير راثآ تقييمبشأن  اإلقليمية المبادرة عن عامة مقدمة -

 RICCAR)  العربية المنطقة في ةواالقتصادي ةاالجتماعي قابلية التأثرو المائية

رئيس قسم  ،شوشاني شرفاني السيدة كارول –المتكامل  التقييم منهجية و( 

 االسكوا ،(SDPD) التنمية المستدامة إدارة سياسات ،الموارد المائية

 والجفاف الرياح و األمطار الحرارة، درجة في للتغيرات المتوقعة التأثيرات -

 الصحة منظمة مستشار، السيد منجد الشريف – الصحة على المتطرفة واألحداث

  (.WHO/CEHA) العالمية

 عامة قشةمنا

 قهوة استراحة 99:11  -99:11 

 
99:11 – 91:11 

 

 

 

 

 

 من الصحة حماية من أجل التكيف حول العالمية الصحة منظمة خالتادم :الجلسة الثانية

 المائية الموارد على المناخ تغير تأثيرات

  WHO/CEHA  ،حامد بكير السيد :مسير الجلسة

    

 من الصحة حماية أجل من التكيف في مجال العالمية الصحة عمل منظمة إطار -

 المائية الموارد على المناخ تغير تأثيرات

 أجل من التكيف عامة عن المشاريع اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية في مجال لمحة -

 المائية الموارد على المناخ تغير تأثيرات من الصحة حماية

 والصحة المياه على المناخ تغير ثارآل وضع أطر:الجلسة الثالثة 91:11 – 91:11

 المجتمع طب قسم التطبيقية، الطبية العلوم كلية ،، عميدد يوسف الجودالسي :مسير الجلسة

 األردن الطب، كلية العائلي، والطب العامة والصحة

 (.WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة ، مستشارمنجد الشريف السيد: مقدم

 المائية  الموارد على المناخ تغير تأثيرات -

 الصحة  على المناخ تغير تأثيرات -

91:11 – 95:11 

 

95:11– 95:11 

 

 

 

 

 

 غداء استراحة

 

 والصحة المياه على المناخ تغير ثارآل وضع أطر :الجلسة الرابعة

 WHO، السيد حامد بكير :مسير الجلسة

  صحةال في ، خبيرد يوسف الجودالسي :مقدم

 وعلى الصحةالمائية  الموارد على المناخ تغير الروابط بين تأثيرات -

 

 مناقشة عامة

 استراحة قهوة 92:11 – 95:11
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92:11– 90:11 

 

 

 

 

90:11 

 والصحة المياه على المناخ تغير ثارآل وضع أطر: ةخامسالجلسة ال

  ، خبير في الصحةد يوسف الجودالسي :مسير الجلسة

 عامة ولمحة تطبيق عملي -

  ختام اليوم األول

  

 6192 نيسان/ أبريل 61 ربعاءاأل: اليوم الثاني

 
1:11 - 91:95    

 

 

 

 

 الصحة قطاع في التأثر قابليةتقييم  :سادسةالجلسة ال

 (.WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة ، مستشارمنجد الشريف السيد: الجلسة مسير

   ، خبير في الصحة  د يوسف الجودالسي: مقدم

والتابعة  المناخ تغير مع مقاييس التكيف تحديدالمؤشرات والمخرجات المساهمة في  -

 RICCAR لمشروع

 قطاع الصحة بتغير المناخ أدوات تقييم قابلية تأثّر  -

  ، تونسمنوبة الجغرافيا، جامعة جامعي، قسم دكتور السيد حبيب بنبو بكر، أستاذ :مقدم

 حالة دراسية من تونس: تغير المناخ وتأثيره على الصحة في المنطقة العربية -

 

 مناقشة عامة 

  
91:95- 91:11  

 

 

 

 

 

91:11- 99:11 

 

  الصحة قطاع في التأثر تقييم قابلية: بعةالجلسة السا

 تطبيق عملي -

 مناقشة عامة

 استراحة قهوة

 المتكاملة اإلدارة أدوات) المناخ تغير مع لتكيفتحديد مقاييس وخيارات ا: ثامنةالجلسة ال  91:11 -99:11

 في قطاع الصحة  (المائية للموارد

 (.WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة منجد الشريف، مستشار السيد: الجلسة مسير

 د يوسف الجود، خبير في الصحة    السي: مقدم

 مقاييس التكيف المتاحة لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية حصر -

 االختيار ومعايير المقترحة التكيف مقاييس أولويات وتحديد تقييم -
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91:11- 91:11 

 

 

 المتكاملةاإلدارة  أدوات) المناخ تغير مع التكيف وخيارات مقاييس تحديد: تاسعةالجلسة ال

 الصحة قطاع في( المائية للموارد

 تطبيق عملي -

 مناقشة عامة

91:11- 95:11 

 

95:11- 95:11 

 

 

 

 استراحة غداء

 

 التكيف مصفوفة تنفيذ تدابير :ةعاشرالجلسة ال

  ، خبير في الصحةد يوسف الجودالسي :مسير الجلسة

 .(WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة ، مستشارمنجد الشريف السيد: مقدم

 

95:11- 92:11 

 للتكيف التنفيذية الخطة التشريعي والمؤسسي وتقييم النظام تحليل -

 

 استراحة قهوة

 

92:11 – 90:11 

 

 

 

 

90:11                   

 التكيف مصفوفة تنفيذ تدابير: حادية عشرالجلسة ال

 .(WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة ، مستشارمنجد الشريف السيد: الجلسة مسير

   ، خبير في الصحةد يوسف الجودالسي: مقدم

  تطبيق عمليمقدمة و -

 

 ختام اليوم الثاني

 6192 نيسان/ أبريل 69 لخميسا: الثاليوم الث 

1:11- 91:11  

 

 

 

 المناخ تغير مع التكيف عوائق تحديد: ثانية عشرالجلسة ال

  الصحة، خبير في د يوسف الجودالسي :مسير الجلسة

  .(WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة ، مستشارمنجد الشريف السيد: مقدم

 تطبيق عمليمقدمة و -

 

 مناقشة عامة
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 على التركيز مع التكيف برنامج عن لحاالت دراسية  البلدان عرض: عشر ثالثةالجلسة ال 11:99 -11:91

 (...وتونس مصر مثل) أفريقيا شمال من الصحة

  ، خبير في الصحةيوسف الجود دالسي :مسير الجلسة

 رشيد السيد - المغربية الوطنية االستراتيجية: المناخ في قطاع الصحة تغير مع التكيف -

 وزارة األمراض، ومكافحة األوبئة علم مديرية البيئية، الصحة قسم رئيس الوهابي،

 المغرب الصحة،

 السيدة - للتكيف حديثة حالة دراسية واتجاهات: مصر في وقطاع الصحة المناخ تغير -

 القومى المركز ،والمهني البيئي الطب مساعد، قسم باحث استاذ فهمي حافظ سلوى

 مصر ،AWARENETعضو في شبكة  للبحوث،

في  ثابحاأل دور: تونس في المائية الموارد على المناخ تغير آثار عن عامة لمحة -

 في،اكال محمد والسيد مساعد، أستاذ كوكي،الالسيدة سلوان  – المستدامة ستراتيجياتاال

 والتعليم التربية وزارة ،(CERTE) المياه وتكنولوجيات بحوث مركز مساعد، أستاذ

 تونس ، AWARENETالعلمي، عضو في شبكة  والبحث العالي

 النيل، بحوث معهد عبد العزيز، طارق السيد - مصر في الصحة على المناخ تغير آثار -

قّدم من ، مAWARENETالمياه، عضو في شبكة  لبحوث القومي المركز مدير نائب

 ، مصرAWARENETفهمي، عضو في شبكة  حافظ قبل السيدة سلوى

 والمشاركين األخرى الدول ممثلي مداخالت من قبل -

 استراحة قهوة 91:11 -99:11

 
 على التركيز مع التكيف برنامج عن لحاالت دراسية  البلدان عرض: عشر رابعةالجلسة ال 91:11 -91:11

 (العراق أو سوريا، فلسطين، األردن، لبنان،)أفريقيا  شمال من الصحة

 منجد الشريف السيد: الجلسة مسير

 - المناخ تغير مع لتكيفل كوسيلةالمعالجة  الصحي الصرف بمياه الصحية للري اآلثار -

 في يةمعدال األمراض مديرية البيانات، إدارة قسم رئيس علي، الشيخ سامي السيد

 األردن الصحة، وزارة

عن  تطبيقية دراسة: العراق في الصحة قطاع على المناخ تغير وآثار التكيف خطط -

 الصحة مديرية ،قسم رئيس محمد، حمزة رمضان السيد - الموصل سد انهيار نتائج

، عضو في شبكة دهوك جامعة في التدريس هيئة عضو ،البيئية والسالمة

AWARENET ،العراق 

 كلية أستاذ، حلواني، جالل السيد - لبنان في المناخي المناخية والتغيرتغير المقاييس  -

 AWARENETاللبنانية، عضو في شبكة  الجامعة والبيئة، الصحة العامة، قسم الصحة

 لبنان ،

 والمشاركين األخرى الدول ممثلي مداخالت من قبل -

 استراحة غداء 95:11 -91:11

 



6 
 

95:11- 95:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمتابعة مقترحات: العمل مجاالت: ة عشرخامسالجلسة ال

 (.WHO/CEHA) العالمية الصحة منظمة منجد الشريف، مستشار السيد: الجلسة مسير

 د يوسف الجود، خبير في الصحةالسي: مقدم

 العالمي مستوىال على التكيف برامج تطوير متابعة -

 وطنيال مستوىال على التكيف برامج تطوير متابعة -

 تطبيق عملي -

 استراحة قهوة 92:95 – 95:55

 للمتابعة مقترحات: العمل مجاالت: عشر ةسادسالجلسة ال 92:55 – 92:95

  النتائجو مناقشة عامة -

 ختام الجلسة  90:11 – 92:55

 ةالختامي منظمة الصحة العالميةكلمة  -

 كلمة االسكوا الختامية -

 ورشةختام ال 90:11

 


