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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  العمل اإلقليمية التدريبية حول التكيف مع تغير المناخ في قطاع "

 " إدارة النظم اإليكولوجيةو البيئة باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 .، بيروت، لبنان 2016مارس/آذار 22-22

 

 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 . لموارد المائية التغير المناخي من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة ل

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

موارد توفير مجموعة أدوات اقليمية مالئمة لإلدارة المتكاملة لل( ب) سياسات التكيف مع التغير المناخي؛ إعداد

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

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

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

 .قطاع من القطاعات المعنية

 

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

دراسات المناطق المركزالعربي لو (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)ومركزمنظمة الصحة العالمية ألنشطة الصحة البيئية  (GIZ) للتعاون الدولي

تأثر الالمناخ على الموارد المائية وقابلية  المشروع على مخرجات المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم أثار تغير

 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  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

 .2112فبراير/شباط 22في  األردن،

 

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

 أيضاً إلىوتهدف . بالتعاون مع األسكوا (UNEP/ROWA)المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /لبيئةاألمم المتحدة ل

للتكيف مع وإدارة النظم اإليكولوجية أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  خدامفي است قدرات المعنيين تعزيز

التأثيرات  والتعامل معتغير المناخ ل اإلقليمي تقييملنتائج اذلك باالعتماد على ويتم . يالتغير المناخظروف 

تناول موضوع كما سيتم  .لصلة بالمياه والتنوع البيولوجيالمتوقعة لتغير المناخ على النظم اإليكولوجية ذات ا

التكيف مع تغير المناخ في المنطقة  يمكن استخدامها فيخدمات النظم اإليكولوجية باعتبارها وسيلة  أهمية

، الشأنبهذا  البيئة  وخيارات عديدة لقطاع يالتغير المناخلتكيف مع ل الالزمةتدابير الويتضمن الدليل  .العربية

 .واإلقليميعلى الصعيد المحلي  اإلجراءات التنفيذية الالزمة إلى باإلضافة

  

 االهداف -2

 

 :إلى الورشة تهدف 

 

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

  ومدى إمكانية إدراجهم في  وإدارة النظم اإليكولوجيةإختبار أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 ؛مع التغير المناخي التكيف خططو السياسات المحلية واألقليمية

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

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

 .الورشة

 

 المشاركون -3

 

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

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /المتحدة للبيئة برنامج األمممن وممثلين ( AWARNET)المتكاملة للموارد المائية 

((UNEP/ROWA واإلسكوا. 

 

 تنظيم الدورة -4

 

 24الى  22 من فترةالفي بيروت، لبنان، في  Le Commodoreفندق الكومودور تعقد ورشة العمل في  

 .الترجمة الفورية كما ستتوفر خدمة اإلنكليزيةلغة الورشة هي اللغة العربية و .2112 مارس/آذار

 

 اإلقامة والتنقل -5

 

قدرها  بتكلفة ،، بيروتLe Commodoreالكومودور فندق تم حجز مجموعة غرف للمشاركين في  

ضيافة قهوة و ،الفطور وجبة متضمنة المزدوجة لليلة الواحدة للغرفة$ 99و لليلة الواحدة للغرفة الفردية$ 88
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جميع  أن" علمااإلسكوا  قبلحجز من ى أن يتم اليرجو. يبةالضراالنترنت وشاملة  ستخداماو ،وشاي في الغرفة

قبل  من يجب أن يتم تسويتها جميع نفقات الفندقوأن  فضيليةالمشاركين مدعوون لالستفادة من هذه األسعار الت

 .المشاركين مباشرة مع الفندق

 

 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

 

  

 السيدة ديان كليمي

 منسقة إقليمية

 إدارة النظام البيئي لالمم المتحدة

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

 مملكة البحرين ،المنامة

 +93213812372: تليفون

 +93222112933: جوال

 +93213827111: فاكس

   diane.klaimi@unep.org :بريد إلكتروني
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