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                                                             A المتحدة األمم

 (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

من خالل  تطوير قدرات الدول العربية على التكيف مع التغير المناخي"  مشروع األمم المتحدة للتنمية حول

 "للموارد المائية تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة

 

في قطاع الزراعة باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة  التكيف مع تغير المناخي"ورشة عمل إقليمية تدريبية حول 

 "للموارد المائية

 6102 فبراير/شباط 51-51مبنى األمم المتحدة  -بيروت، لبنان 
  
 

 

 نقاط للكلمة اإلفتتاحية لإلسكوا
 

ممثلي بأود ان أرحب بحضراتكم جميعاً ببيت األمم المتحدة وباإلسكوا وأتوجه بالشكر والترحيب 

وأرحب أيضاً  GIZ  السيد حمو لعمراني منو ACSAD))من أكساد السيد إيهاب جناد  المنظمات الشريكة

تكاملة للموارد وأعضاء الشبكة العربية لالدارة المبجيع السادة الحضور والخبراء من وزارات الزراعة 

 .(AWARENET)المائية 

 

تطوير قدرات الدول العربية على "مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية مشروع تعقد هذه الورشة في إطار 

بالتعاون مع  اإلسكوامن قبل "التكيف مع التغير المناخي من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

والمركزالعربي لدراسات المناطق  (UNEP/ROWA)المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /برنامج األمم المتحدة للبيئة

، والوكالة األلمانية (ACWUA)، والجمعية العربية لمرافق المياه (ACSAD)الجافة واألراضي القاحلة 

 .(WHO/CEHA)لصحة البيئية ومركزمنظمة الصحة العالمية ألنشطة ا (GIZ)للتعاون الدولي 

 

الى مساندة الحكومات العربية لبناء قدراتها على التكيف مع التغير المناخي من خالل تطبيق المشروع يهدف و

 : ويتم ذلك من خالل . أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

 

 من  عالقةائية وقابلية التأثر ذات الر التغيرالمناخي على الموارد الماتعميق الفهم لدى الهيئات الحكومية ألث

  سياسات التكيف مع التغير المناخي؛ إعدادأجل تعزيز عملية 

  توفير مجموعة أدوات اقليمية مالئمة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية للتكيف مع التغيرالمناخي في خمس

 لمستوطنات البشرية ئة، الصحة، و االزراعة، التنمية االقتصادية، البي: قطاعات أساسية وهي

  تعزيز المعلومات حول أفضل الممارسات المتبعة والممكنة في كل من القطاعات الخمسة والتي يمكن

للدول العربية أن تستند عليها بشكل مباشر لدعم تحضير خطة وطنية للتكيف والتنمية لكل قطاع من 

 .القطاعات المعنية



2 

 

 

المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم أثار تغير المناخ على الموارد المائية ( نتائج)يستند المشروع على مخرجات و

 55التى تنفذها األسكوا بالتعاون مع ( RICCAR)في المنطقة العربية  ةو االقتصادي ةتأثر االجتماعيالوقابلية 

 .جامعة الدول العربية وهيئات األمم المتحدة منظمات جهة من

 

الدراسة من قبل المنظمات  تحتللقطاعات  خمس أجزاء  تم إعداد دليل تدريبي يضم وفي إطار هذا المشروع

في  ، األردن،المشروع والذي عقد في عّمانإطالق وقد تمت الموافقة على إعداد الدليل خالل اجتماع  . المختصة

 .4152فبراير/شباط 42

 

  :هذه الىالتدريبية تهدف ورشة العمل و

 

  قطاع الزراعة من قبل المركزالعربي لدراسات المناطق الجافة الخاصبعرض واختبارمسودة الدليل

 . واألسكوا GIZ بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي (ACSAD)واألراضي القاحلة 

 

  الدول العربية إلدراج أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بتعزيز كفاءة وزارات وهيئات الزراعة

لتكون أكثر مالئمة للتكيف المستقبلي  الخاصة بقطاع الزراعةضمن االستراتيجيات والسياسات والخطط 

 مع ظروف التغيرالمناخي ويتم ذلك عبر تقييم آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي، وخاصةً 

ادارة والثروة السمكية، والغابات، و إنتاجية الغذاء،وإنتاجية المحاصيل، وتاحة للري، كميات المياه الم

لتكيف مع التغيرالمناخي وخيارات عديدة ل الالزمةتدابير الويتضمن الدليل  .حيوانيةالمراعي والثروة ال

والتي سوف يتم ، باالضافة الى مجاالت العمل على الصعيد المحلي واألقليمي، الشأنلهذا القطاع بهذا 

 .مناقشتها خالل ورشة العمل

 

  إختبار أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المحددة و تدابيرالتكيف ومدى إمكانية إدراجهم في

 السياسات و الخطط المحلية واألقليمية؛

 

 يل؛عرض حاالت دراسية من الدول العربية حول الموضوع ومناقشة إمكانية إدراجها في مسودة الدل 

 

 مناقشة محتويات الدليل و تعديلها ووضعها في صورتها النهائية وفقاً لتعليقات الخبراء المشاركين في 

 .الورشة

 

الخبراء من و GIZو  ACSAD))لممثلي المنظمات الشريكة من أكساد في نهاية كلمتي واتوجه بالشكر 

لالدارة المتكاملة للموارد المائية أعضاء الشبكة العربية ووزارات الزراعة من الدولة العربية، 

(AWARNET )وأتمنى لحضراتكم ورشة عمل مثمرة خالل الثالثة أيام القادمة وإقامة  اإلسكوامن  الزمالءو

 .طيبة ببيروت وشكراً 
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