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E  المتحدةاألمم  

 (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

 

 في قطاع الزراعة  يتغير المناخالورشة عمل حول التكيف مع "

 "استخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةب

 6152فبراير /شباط 51-51 ، لبنان،بيروت ،األمم المتحدة بيت

 

 ورشة العملبرنامج 
 

 6152فبراير /شباط 51اإلثنين  :اليوم األول

 التسجيل 0:11 – 8:51

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

 عامة ومقدمة ورشةافتتاح ال 51:11 – 0:11

 السيد طارق صادق: مسير الجلسة

                    ادارة سياسات ،(WRS)شؤون اقتصادية، قسم الموارد المائية للمسؤول أول                 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  ،(SDPD) التنمية المستدامة

 (االسكوا)لغربي آسيا 

 

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

 لدراسات المناطق الجافة  المركز العربي قسم الموارد المائية، مدير، ،السيد ايهاب جناد

 (ACSAD) ، أكسادالقاحلةواألراضي 

 مستشار التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه في منطقة الشرق  ،حمو لعمراني السيد

 (GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  –األوسط وشمال أفريقيا 

 

 التعريف بالمشاركين

 حساب األمم المتحدة للتنمية ولدليل التدريب للقطاعات الخمسة المعنية  مقدمة لمشروع– 

 االسكواالسيد طارق صادق، 

 قابلية المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم أثار تغير المناخ على الموارد المائية وعن عامة  مقدمة

نماذج النتائج تطبيق و (RICCAR)في المنطقة العربية  ةاالقتصاديو ةتأثر االجتماعيال

الموارد المائية  رئيس قسم اني شرفان،شالسيدة كارول شو - هيدرولوجيةالمناخية وال

(WRS)، التنمية المستدامة سياسات إدارة (SDPD) ،االسكوا  

 السيد إيهاب جناد ، أكساد - أهداف ورشة العمل و مقدمة حول جدول األعمال 
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 مناقشة

 
 التي يتعرض لها قطاع الزراعة نتيجة للتغيرات المناخية التحديات: االولى جلسةال    55:11 -51:11

 ، أكسادالمائية المتكاملة للمواردفي اإلدارة  خبير عمران الشهابي،السيد 

 مرتبطة بالموارد الطبيعية تحديات -

 مرتبطة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية تحديات -

 مرتبطة بالنواحي االدارية والقانونية  تحديات -

زراعات مروية، مطرية، ثروة )مرتبطة بالقطاعات الفرعية الزراعية  تحديات -

 ...(حيوانية، 

 عامة قشةمنا

 قهوة استراحة 55:11  -55:11 

 
55:11 – 51:11 

 

 

 

 

 

 

 

  تقييم األثر وقابلية التعرض للتغير المناخي في قطاع الزراعة بناء على مخرجات: الجلسة الثانية

RICCAR 

 دجناد ،أكساالسيد إيهاب 

    

 مخرجات النماذج المناخية -

 مخرجات النماذج الهيدرولوجية -

 أثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة -

القطاع في  في وضع سياسات التكيفستخدمة الم RICCARمؤشرات ومخرجات  -

 الزراعي

 عامة مناقشة

 استراحة غداء 55:11 – 51:11

 
55:11 – 51:11 

 

 

 

 (I)في القطاع الزراعي  اءات التكيف مع التغيرالمناخيإجر:  الثالثة جلسةال

 GIZ، مستشار يتر برنزاد الشهابي، أكساد و السيد انالسيد عمر

 للموارد المائيةوأدوات اإلدارة المتكاملة  الربط بين التكيف مع التغير المناخي -

 ةالزراعقطاع في  للموارد المائيةالمجاالت التطبيقية ألدوات اإلدارة المتكاملة  -

 

 عامة مناقشة

 قهوة استراحة 52:11 – 51:11

  

 العربية من الدول حاالت دراسة وقصص نجاح: الرابعة جلسةال 51:11 –52:11

  أكساد: مسير الجلسة

 عامة مناقشة

 

  اليوم األول ختام
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 6152فبراير /شباط 16الثالثاء : اليوم الثاني

 
0:11 - 51:11   

 

 

 

 

  (II)في القطاع الزراعي  المناخي إجراءات التكيف مع التغير: الخامسة جلسةال

 الشهابي، أكساد انالسيد عمر

 في القطاع الزراعي استعمال التقنيات الحديثة -

 التكيف مع التغير المناخيفي امكانيات اإلستشعار عن بعد  -

 القرار اتخاذ نظم دعملمياه و تطويراات خدامنماذج است -

 

  عامة مناقشة

 قهوة استراحة 55:11 - 51:11

 
  (III)في القطاع الزراعي  إجراءات التكيف مع التغير المناخي :سادسةال جلسةال  56:11 -55:11

 أكساد ، إدارة المياهمدير قسم دراسات األراضي و، السيد عمر جزدان
 

  و المحدودة التكيف مع الموارد المائية المتاحة -

 

 عامة مناقشة

 حاالت دراسية وقصص نجاح من الدول العربية :السابعة الجلسة  51:11 -56:11

 أكساد: مسير الجلسة

 
 استراحة غداء 55:11 -51:11

55:11- 51:11 

 

 

 

 

  (IV)في القطاع الزراعي  المناخي إجراءات التكيف مع التغير :الثامنة الجلسة

 GIZ يتر برنز،اوالسيد إيهاب جناد، أكساد، السيد د

 ونوعيتهاتخزين المياه  -

 حصاد مياه األمطار -

 

 عامة مناقشة

 قهوة استراحة 52:11 – 51:11

52:11 – 51:11 

 

 

 

 

51:11                   

  (V)إجراءات التكيف مع التغير المناخي في القطاع الزراعي  :التاسعة الجلسة

 أكسادالمحافظة على الموارد الزراعية، رئيس برنامج  السيد حسين المحاسنة،

 الزراعات المطرية -

 

 عامة مناقشة

 

 ختام اليوم الثاني
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 6152فبراير /شباط51األربعاء  :الثاليوم الث

 
0:11- 51:11  

 

 

 

  (VI)في القطاع الزراعي  إجراءات التكيف مع التغير المناخي :العاشرة الجلسة

 أكساد السيد عمر جزدان،

 الزراعات المروية -

 

 عامة مناقشة

  (VII)إجراءات التكيف مع التغير المناخي في القطاع الزراعي  :الحادية عشر الجلسة 155:1 -51:11

 أكساد السيد حسين المحاسنة،

 الغابات -

 التنمية الزراعية في الغابات -

 

 عامة مناقشة

 قهوة استراحة 55:11 -55:11

 

 
 من الدول العربية حاالت دراسة وقصص نجاح: الثانية عشر الجلسة 51:11 -55:11

 أكساد :مسير الجلسة

 
 استراحة غداء 55:11 -51:11

 
55:11- 51:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -(VIII)في القطاع الزراعي  إجراءات التكيف مع التغير المناخي: الثالثة عشر الجلسة

 أكساد و السيد حسين المحاسنة، أكسادخبير في الصحة الحيوانية،  السيد عبد المنعم الياسين،

 الثروة الحيوانية إدارة -

 إدارة المراعي -

 المائيةو تربية االحياء الثروة السمكية  -

 

 عامة مناقشة

 قهوة استراحة 52:11 – 51:11

 مجاالت التطبيق واقتراحات للمتابعة على المستوى الوطني واالقليمي: عشر الرابعة الجلسة 52:51 – 52:11

 السيد إيهاب جناد، أكساد

المركزالعربي لدراسات المناطق الجافة  ،(GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدوليمن قبل  الجلسةام خت 51:11 – 52:51

 االسكوا، و(ACSAD) واألراضي القاحلة

 ختام الجلسة  51:11

 


