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                                                     A المتحدة األمم
        

 (اإلسكوا)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، األردن، 1112نيسان / أبريل 11-11

 

 مذكرة توضيحية

 

 خلفية -1

 

تطوير قدرات الدول العربية على التكيف مع التغير المناخي "يهدف مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية  

لبناء قدراتها على التكيف مع  الدول العربيةالى مساندة " من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

تعميق الفهم ( أ: )ويتم ذلك من خالل . التغير المناخي من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

من أجل تعزيز عملية  عالقةر التغيرالمناخي على الموارد المائية وقابلية التأثر ذات الالدى الهيئات الحكومية ألث

توفير مجموعة أدوات اقليمية مالئمة لإلدارة المتكاملة للموارد ( ب) لتكيف مع التغير المناخي؛سياسات ا إعداد

الزراعة، التنمية االقتصادية، البيئة، الصحة، : المائية للتكيف مع التغيرالمناخي في خمس قطاعات أساسية وهي

بعة والممكنة في كل من القطاعات تعزيز المعلومات حول أفضل الممارسات المت( ج)و المستوطنات البشرية و

الخمسة والتي يمكن للدول العربية أن تستند عليها بشكل مباشر لدعم تحضير خطة وطنية للتكيف والتنمية لكل 

 .قطاع من القطاعات المعنية

 

ع بالتعاون م( اإلسكوا)هذا المشروع من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  وينفذ 

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

الوكالة األلمانية و ،(ACWUA) الجمعية العربية لمرافق المياهو، (ACSAD) الجافة واألراضي القاحلة

يستند هذا و. (WHO/CEHA)ة أنشطة الصحة البيئيمركز ومنظمة الصحة العالمية  (GIZ) للتعاون الدولي

تأثر الالمشروع على مخرجات المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم أثار تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية 

 جهة من 11التى تنفذها األسكوا بالتعاون مع ( RICCAR)في المنطقة العربية  ةاالقتصاديو ةاالجتماعي

 .جامعة الدول العربية وهيئات األمم المتحدة منظمات
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الدراسة من قبل  تحتللقطاعات  تم إعداد دليل تدريبي يضم خمس أجزاء وفي إطار هذا المشروع 

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

 .1113فبراير/شباط 12في  األردن،

 

 من قبل صحةقطاع الب الخاصمسودة الدليل  هذه الى عرض واختبارالتدريبية تهدف ورشة العمل و 

 أيضاً إلى وتهدف. بالتعاون مع األسكوا (WHO/CEHA)أنشطة الصحة البيئية مركز  الصحة العالمية منظمة

للتكيف مع ظروف في قطاع الصحة أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  خدامفي است قدرات المعنيين تعزيز

تأثيرات المتوقعة لتغير ال ودراسة تغير المناخل اإلقليمي تقييملا أدوات ذلك باالعتماد علىويتم . يالتغير المناخ

 حول منظمة الصحة العالميةب المنهجيات والخطوط اإلرشادية الخاصة المناخ على قطاع الصحة باستخدام

وخيارات عديدة  يالتغير المناخلتكيف مع ل الالزمةتدابير الويتضمن الدليل . التأثر وقابلية مع تغير المناخ يفالتك

 .واإلقليميعلى الصعيد المحلي  اإلجراءات التنفيذية الالزمة إلى باإلضافة، الشأنبهذا  ةالصح لقطاع

  

 االهداف -2

 

 :إلى الورشة تهدف 

 

 مع المتخصصين في هذا المجال؛ صحةعرض ومناقشة  مسودة الدليل حول ال 

  آثار تغير المناخ ودراسة  ةالصح قطاع تقييمل والخطوط االرشادية منهجياتالبط والتكامل بين الرواإختبار

مع  التكيف خططو م في السياسات المحلية واألقليميةدمجهوإمكانية على موارد المياه العذبة والصحة 

 ؛التغير المناخي

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

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

 .الورشة

 

 المشاركون -3

 

الشبكة العربية لالدارة  من لخبراءاو، من الدولة العربية صحةالمن وزارات  ممثلينتجمع ورشة العمل  

الصحة العالمية ألنشطة الصحة البيئية  منظمةمن وممثلين ( AWARNET)المتكاملة للموارد المائية 

(WHO/CEHA) واإلسكوا. 

 

 تنظيم الدورة -4

 

في  (WHO/CEHA)أنشطة الصحة البيئية مركز الصحة العالمية  منظمة قرمتعقد ورشة العمل في  

 .الترجمة الفورية كما ستتوفر خدمة اإلنكليزيةلغة الورشة هي اللغة العربية و .األردن، عّمان

 

 اإلقامة والتنقل -5

وذلك  1112مارس /آذار 11بموعد أقصاه  وإرسالهامن المشاركين تعبئة استمارة التسجيل  يطلب

رة ألي استما لنفقات المشاركة االسكوا تغطيةونحيطكم علماً بأنّه ال يمكن ضمان . سفراللتأمين ترتيبات 

 .يتم استالمها بعد هذا التاريخ
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 في حي الشميسانيفي  ،Kempinskiفندق كمبينسكي تم حجز مجموعة غرف للمشاركين في هذا وقد  

يقع  .يبةالضرشاملة و الفطور وجبة متضمنة لليلة الواحدة للغرفة الفردية$ 111قدرها  تقريبية بتكلفة ،عّمان

ويرجى . ألنشطة الصحة البيئيةمكاتب منظمة الصحة العالمية  عن السيارةبقيادة  دقائق 11-1 على بعد فندقال

 .حجز غرفة في هذا الفندقالحصول على في  تكمرغب في حالاإلشارة في استمارة التسجيل 

 

 المراسالت -6

 

 

 :المتعلقة بورشة العمل الى اإلستفساراتيرجى توجيه جميع المراسالت و

 

 السيد طارق صادق

 مسؤول اول للشؤون االقتصادية

 قسم الموارد المائية

 ادارة سياسات التنمية المستدامة

 األسكوا، األمم المتحدة

 الجمهورية اللبنانية روت،بي

 520 987 1 961+: تليفون

 70824432 961+: جوال

 510 981 1 961+: فاكس

 sadekt@un.org :بريد الكتروني
 

 :نسخة الى

 السيد الهادي رضوان

 باحث مساعد

 قسم الموارد المائية

 اإلسكوا، إدارة سياسات التنمية المستدامة

 569 987 1 961+: تليفون

 217 231 3 961+: جوال

 510 981 1 961+: فاكس

 radwan@un.org :بريد الكتروني
 

 

 ركيحامد بالسيد 

 منسق

 صحة البيئةالوحدة تدخالت 

 والصرف الصحي والمناخالمياه  في مستشار إقليمي

 المكتب اإلقليمي لشرق البحر األبيض المتوسط 

 مركز أنشطة الصحة البيئية

 منظمة الصحة العالمية

 عمان، األردن

 1657 553 ,4655 552 6 962+: تليفون

 bakirh@who.int :بريد الكتروني

 

 :نسخة الى

 السيدة دالل الدير

 مساعدة مدير

 الصحة البيئيةمركز أنشطة 

 منظمة الصحة العالمية

 عمان، األردن

 0677 510 6 962 +  :تليفون

 aldeird@who.int :بريد الكتروني
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