
 تدريب المدربين 
ورشة عمل  دمج ادوات اإلدارة بالنظام 

االيكولوجي مع اليات االداره المتكامله للموارد 

 المائيه في المنطقة العربية

المفهوم إلى التنفيذ على نطاق محلي   
   



 االهداف

هدفنا هو تمكين مديري مستجمعات المياه وموظفيها لتكون قادرة على تصميم 

 تشميل الياتها ضمن اليات و وتنفيذ وتقييم نهج النظام اإليكولوجي

 طقتااذ قرار مستنير ششنن الموارد المائية والمناال الموارد  المائيةاداره 

 .الطشيعية التي تؤثر على شروط الحياة في منطقتهم



 االهداف

 

مع الخبراء في البيئة مسودة كتيب ومناقشة مشروع عرض •

 .القطاعهذا 

واألدوات  االيكولوجيةعملية دمج إدارة األنظمة اختبار •

  لالستعمال المتكاملة للموارد المائية وتدابير التكيف والتأسيس 

 والوطنيةوالخطط اإلقليمية السياسات تحضير في 

الدول العربية التي تتعلق بهذا من دراسات حالة تقديم •

 .الموضوع

على أساس  الكتيباللمسات األخيرة على وضع و مناقشة •
 المدخالت والتعليقات الواردة من المشاركين في حلقة العمل



 االهداف 

 

زيارة قدرة المشاركين في ايجاد الحلول المناسبة وبطرق •

 المهنية تهمحياذات أهمية في كل امشتفاعليه لل

تحديد بالتي تسمح تعزيز األدوات لأساس مفاهيمي وضع •

النظام  ضمن اطار المحليةمستجمعات المياه مشاكل 
ايجاد الحلول من أجل تمكين ال، وIWRM- االيكولوجي

 .المناسبه

صحاب ازيادة القدرة على تحديد وتفعيل والتواصل مع •
 المصلحه

 



 اصحاب المصلحه او المعنيين

شخص او مجموعة اشخاص او مؤسسة لها فائدة او قضية •

 ما في مؤسسة

اصحاب المصلحة يتأثرون و يؤثرون في اعمال المؤسسة •
 واهدافها وسياساتها

 



؟اصحاب المصلحة  

 مثال يوضح التنافس على الموارد االرضية والمائيه•

 

 



 برنامج اليوم االول

التي تؤدي إلى نموذج مفاهيمي  اتساسيالمعرفة ل•
 للمستجمعات

تقييم اولي الثارالتبدالت المناخيه علي بعض النظم –
 بيهرااليكولوجيه للمياه وتنوعها البيولوجي في المنطقه الع

في سياق النظام اإليكولوجي؛ النظر  المياه تأطير مستجمعات–
في تدفقات المياه والطاقة من خالل نظام يساعد على فهم 

 اإلجراءات اإلدارية

أداة  يمكن تطبيقها على :االدارة المتكاملة للموارد المائية –
 الصعيد العالمي وتركز على إدارة المياه

مناقشة  االدارةالمتكاملة للموارد المائية والنظم اإليكولوجية، –
بما في ذلك هيكل النظام اإليكولوجي وظيفته وكيفية استعمال 

 إدارة موارد المياه

 زيادة فهم حالة النظام اإليكولوجي و اآلثار المحتملة–

 



 برنامج اليوم الثاني 

يمكن للعديد من األدوات واألفكار  ان تساعدنا على •

 فهم أهداف إدارة مستجمعات المياه و تأطير األهداف

 دوات لتحقيق االهدافاأل معرفه•

في جميع الحاالت، نحن نعمل على توجيه السلوك •
 البشري



 برنامج اليوم الثالث

 تعتمد اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة على القيم•

 أصحاب المصلحة لدينا هي الناس  التي تدعم القيم•

 

نعود الى االمثلة التي طرحتموها  حول مستجمعات المياه  •

لمناقشة  الوضع االدارةالحالي و نقيم األدوات التي يمكن 

 تطبيقها

االدارة المتكاملة  مع ادوات االيكولوجيه اإلدارةادوات  دمج •

المناخ في مستجمعات  تبدالتمع يف للتك  للموارد المائية
 .في المنطقه العربيهالمياه 



تجميع المعرفة: اليوم الثالث   
 في اليوم الثالث  سيكون لدينا

معلومات أساسية تستادم لتطوير نموذج مفاهيمي ومناقشته 

 ومراجعته من االل االمثلة

 شحث سشل فهم أهداف، واألدوات الالزمة لتحقيق تلك األهداف

 كذلك

تقييم أوضاع مستجمعات المياه الحالية، 

وفهم احتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد 

األدوات والموارد الالزمة لتحقيق وتقييم 
 أهداف اإلدارة



 اسئلة

 قدمه للمشاركين في منطقتكتهذا ماس•

 هل هناك عناصر غير واضحه؟•

هل تشعر انك  سوف تكون قادرا على إشراك •

 الحاضرين في هذه الطرق؟

يمكنك أن تشدأ في التفكير شطرق القلمة  هذه •

 ?الطرق السلوشك والمشاركين معك

 

 


