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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

 

 في قطاع الزراعة  تغير المناخيالورشة عمل حول التكيف مع "

 "باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

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

 

 مذكرة توضيحية

 

 خلفية -1

 

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

الى مساندة الحكومات العربية لبناء قدراتها على " من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

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

من أجل  عالقةر التغيرالمناخي على الموارد المائية وقابلية التأثر ذات الاتعميق الفهم لدى الهيئات الحكومية ألث

توفير مجموعة أدوات اقليمية مالئمة لإلدارة ( ب) سياسات التكيف مع التغير المناخي؛ إعدادتعزيز عملية 

الزراعة، التنمية : خي في خمس قطاعات أساسية وهيالمتكاملة للموارد المائية للتكيف مع التغيرالمنا

تعزيز المعلومات حول أفضل الممارسات المتبعة ( ج)االقتصادية، البيئة، الصحة، و المستوطنات البشرية و

والممكنة في كل من القطاعات الخمسة والتي يمكن للدول العربية أن تستند عليها بشكل مباشر لدعم تحضير 

 .التنمية لكل قطاع من القطاعات المعنيةخطة وطنية للتكيف و

 

بالتعاون مع ( 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) حلةالجافة واألراضي القا

يستند هذا و. (WHO/CEHA)ومركزمنظمة الصحة العالمية ألنشطة الصحة البيئية  (GIZ) للتعاون الدولي

تأثر الوقابلية  المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم أثار تغير المناخ على الموارد المائية( نتائج)المشروع على مخرجات 

 جهة من 55التى تنفذها األسكوا بالتعاون مع ( RICCAR)في المنطقة العربية  ةو االقتصادي ةاالجتماعي

 .جامعة الدول العربية وهيئات األمم المتحدة منظمات

 

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

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

 .6152فبراير/شباط 62في  األردن،
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قطاع الزراعة من قبل الخاصبهذه الى عرض واختبارمسودة الدليل التدريبية تهدف ورشة العمل و 

بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون  (ACSAD)مناطق الجافة واألراضي القاحلة المركزالعربي لدراسات ال

الدول العربية إلدراج أدوات بتعزيز كفاءة وزارات وهيئات الزراعة  أيضاً إلىوتهدف . واألسكوا GIZ الدولي

لتكون أكثر  الزراعة الخاصة بقطاعاإلدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن االستراتيجيات والسياسات والخطط 

ويتم ذلك عبر تقييم آثار التغير المناخي على القطاع . مالئمة للتكيف المستقبلي مع ظروف التغيرالمناخي

الثروة والغابات، و إنتاجية الغذاء،وإنتاجية المحاصيل، وكميات المياه المتاحة للري،  الزراعي، وخاصةً 

لتكيف مع التغيرالمناخي وخيارات ل الالزمةتدابير الويتضمن الدليل  .حيوانيةادارة المراعي والثروة الوالسمكية، 

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

 .مناقشتها خالل ورشة العمل

  

 االهداف -2

 

 :إلى الورشة تهدف 

 

 مع المتخصصين في هذا المجال؛ عرض ومناقشة  مسودة الدليل حول الزراعة 

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

 السياسات و الخطط المحلية واألقليمية؛

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

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

 .الورشة

 

 المشاركون -3

 

أعضاء الشبكة العربية لالدارة وتجمع ورشة العمل الخبراء من وزارات الزراعة من الدولة العربية،  

 GIZو  ACSAD))أكساد من  المنظمات الشريكةوممثلين من ( AWARNET)المتكاملة للموارد المائية 

 .واإلسكوا

 

 تنظيم الدورة -4

 

فبراير /شباط 51الى  51 من فترةالتعقد ورشة العمل في مبنى األمم المتحدة في بيروت، لبنان، في  

يرجى من المشاركين الحضور الى المبنى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً للحصول على و .6152

 .لغة الورشة هي اللغة العربية و اإلنكليزية. التعريف الخاصة بهم والدخول الى المبنى بطاقات

 

 اإلقامة والتنقل -5

 

$ 551قدرها  بتكلفة ،، بيروتMarkazia Suitesمركزية فندق تم حجز مجموعة غرف للمشاركين في  

بعد هذا الفندق عن يو. يبةالضراالنترنت وشاملة  ستخدامالفطور، ا وجبة لليلة الواحدة للغرفة الفردية متضمنة

قرب المركز التجاري لسوليدير وأسواق بيروت  ويقع سيراً على االقدام مسافة ال تزيد عن خمس دقائقاألسكوا 
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في حالة التحديد في نموذج التسجيل  يرجىو.حيث تتواجد المحال التجارية، المطاعم و المقاهي( دقائق 1-51)

 .قبل اإلسكوامن  رغبة الحجز

 

 المراسالت -6

 

 :المتعلقة بورشة العمل الى اإلستفساراتيرجى توجيه جميع المراسالت و 

 

 طارق صادق السيد

 قتصاديةالشؤون اللمسؤول اول 

 قسم الموارد المائية

 ادارة سياسات التنمية المستدامة

 ، األمم المتحدةسكوااأل

 يةلبنانالجمهورية ال بيروت،

 520 987 1 961+: فونيتل

 70824432 961+: جوال

 510 981 1 961+: فاكس

 sadekt@un.org :بريد الكتروني

  
 


