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تأثُر القطاعات المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية 

 االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

في المنطقة العربية  همع كيفوالتأثر تغيُّر المناخ المؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم 

 2017أيلول/ سبتمبر  28الى  26بيروت، 

 

 مذكرة توضيحية

 

 الخلفية  .1
 

ر القطاعات نتجت "المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأث  

اإلعالن الوزاري ( عن RICCARاالجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية" )مبادرة "ريكار" 

( والذي أقر باآلثار المحتملة لتغير المناخ على التنمية في المنطقة 2007) العربي حول تغير المناخ

 تأثرا   النامية األكثرويدعو اإلعالن لتقييم شامل لآلثار المحتملة لتغير المناخ على البلدان  العربية.

تغير دول العربية، باإلضافة الى الحاجة الى تحديد األولويات وتنفيذ برامج الحد من ال هاضمن منو

 على المستويين الوطني واإلقليمي. مع تأثيراته كيفالمناخ والت

 

القرار الذي اعتمدته الدورة الوزارية  من ضمنها ،سلسلة من القرارات المتعاقبةذلك تبعت و
الخامسة والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( التي دعت إلى إعداد تقييم 

ر المناخ على الموارد المائية الناجمة عن آثار تغيّقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية 
على  االقتصادية واالجتماعيةوالتنموية  ةالقمة العربي(، وكذلك موافقة 2008)صنعاء، أيار/مايو 

 (.2009الكويت، ) ةموارد المائية في المنطقة العربير المناخ على المشروع لدراسة تأثير تغيّ
جلس الوزاري العربي الممن قبل  ا، واعتماده2009عام  فيريكار مبادرة ق إطالوأدى ذلك الى 
 االستراتيجية العربية لألمن المائي في الوطن العربيتنفيذ  فيتساهم  ةإقليميللمياه كمبادرة 

 .2030-2010لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة للفترة 
 

استراتيجي بين العلوم والسياسات من خالل بناء القدرات اإلقليمية وإجراء وتربط المبادرة بشكل 
تحديد األولويات اإلقليمية وصياغة السياسات وتحديد  من اجل المساهمة فير المناخ تقييمات لتغيّ

 . عملية تشاورية وتعاونية عالية في إطارالمواقع واتخاذ القرارات 
 

منظمة شريكة، وهي جامعة الدول العربية،  11ريكار من خالل شراكة تعاونية تضم مبادرة وتنفذ 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و، )االسكوا( واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

لة األلمانية الوكاو ،)الفاو( ، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة)أكساد( واألراضي القاحلة
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ،للتعاون الدولي

ومكتب األمم المتحدة للحد من ، مكتب القاهرة - ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
والمنظمة العالمية لألرصاد  ،معهد جامعة األمم المتحدة للمياه والبيئة والصحةومخاطر الكوارث، 

الوزارة و )سيدا( من اجل التنمية الوكالة السويدية للتعاون الدوليهذه المبادرة ممولة من . الجوية
التكيّف مع " مشروعلالدعم المالي المقدم  من خالل للتعاون االقتصادي والتنميةاأللمانية  لفدراليةا

باإلضافة إلى و ،" )اكوام(األوسط وشمال أفريقيا تغيّر المناخ في قطاع المياه في منطقة الشرق
 .الشريكة جهاتال قدمهاالموارد التي ت

 

المعرفة مركز  استعراض مرجعي وانشاءللعمل تتضمن: )أ( ركائز  أربعوتتمحور المبادرة حول 

ونشر ؛ )ج( زيادة الوعي قابلية التأثرتقييم األثر وتقييم  هعناصرتتضمن )ب( تقييم متكامل  ؛اإلقليمي

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تتولىالمعلومات؛ )د( بناء القدرات وتعزيز المؤسسات. و

 لمبادرة اإلقليمية، وتقدم تقارير منتظمة إلى المجلس الوزاري العربي للمياههذه ا تنسيق)االسكوا( 

  ."ريكار"رة مبادبشأن األنشطة المتصلة ب اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجويةو
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تأثُر القطاعات المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية 

 االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

وشارك العديد من المنظمات والخبراء اإلقليميين والدوليين في أنشطة ريكار من خالل اجتماعات فريق الخبراء، 

تقييم بكأعضاء في فريق العمل المعني  مشاركة، أو من خالل المراجعة الخبراءات وعمليالعمل التدريبية  ورشو

. كما تم إجراء مشاورات مع االخرى العملأو فرق اإلقليمي المعرفة قابلية التأثر أو فريق العمل المعني بمركز 

الشرق )ى النطاق العربي عل يةميلنمذجة مناخية إقبإجراء  معاهد البحوث المناخية اإلقليمية التي أبدت اهتماما  

 المناخية اإلقليميةالمنسقة لتقليص النطاقات للتجربة  نطاقواعتماده ك التدقيق بهالذي تم و( األوسط وشمال أفريقيا

(CORDEX)  .التابع للبرنامج العالمي لبحوث المناخ 

 

، وينفذ بالشراكة مع جامعة 2011وقد تم إطالق مشروع "أكوام" الذي تقوده الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في عام 

واللجنة االقتصادية  ،(أكساد)المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة  والدول العربية، 

مكونات المبادرة بعض من مشروع "اكوام"  والنظراء اإلقليميين. وقد دعم)االسكوا(  واالجتماعية لغربي آسيا

عدة مشاريع تجريبية  تانجزقد ، وقليمياإلومركز المعرفة  قابلية التأثرتقييم اإلقليمية ريكار ال سيما تلك المتعلقة ب

 ه من المتوقع االنتهاء منمبتكرة وأنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية. وبما أن

لمشروع ل، سيكون هذا المؤتمر أيضا بمثابة االجتماع الختامي 2017ديسمبر كانون األول/في اكوام" “مشروع 

 .المذكور
 

 الهدف .2
 

التقرير العربي  إطالق في المنطقة العربية أثر تغيُّر المناخ والتكيف معهالرفيع المستوى حول تقييم المؤتمر  يتخللو
ر المناخ من المنشورات ذات الصلة تهدف إلى تعزيز الحوار حول آثار تغيّ باإلضافة الى سلسلة ير المناخ حول تقييم تغّ 

لتأثر بتغير المناخ في القطاعات اقابلية ل بالنسبةعلى المنطقة العربية ومواردها من المياه العذبة، وما تعنيه هذه التأثيرات 

االجتماعية واالقتصادية الرئيسية. وسيسعى االجتماع أيضا إلى مد الجسور بين مجتمعات تغير المناخ وتلك المعنية 

بيانات الخسائر الناجمة عن قواعد العمل المدعوم من ريكار بشأن طر الكوارث من خالل عرض نتائج بالحد من مخا

)أرابكوف(. وسيستكمل ذلك بإصدار كتيبات التدريب ومناقشة لتوقعات المناخية ل العربيمنتدى الوإنشاء الكوارث 

 ر المناخ في الدول العربية.ف مع تغيّوتحديد أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز التكيّ  المبتكرةالتجريبية المشاريع 

 

 االحداث  أبرز .3
 

 التالي: وسيطلق المؤتمر الرفيع المستوى ويعرض للمناقشة والحوار الرفيع المستوى

 

الهيدرولوجية اإلقليمية المناخية و الذي يعرض إسقاطات النمذجة - التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ •

الهيئة الحكومية الدولية المعنية ها تإلى سيناريوهات مناخية اعتمد ، استنادا  2100للمنطقة العربية حتى عام 

ر المناخ على الموارد (. كما يتناول التقرير تأثير تغيّ 2013التقييمي الخامس ) افي تقريره ر المناخبتغيّ 

 والمستوطنات البشريةابلية تأثر المياه والزراعة والنظم اإليكولوجية المائية المشتركة، باإلضافة الى ق

التي تدقق  يةدراسالحاالت اليتضمن التقرير ملخص عن نتائج والسكان بتغير المناخ في المنطقة العربية. و

عن البحوث المتعلقة  في مدى تواتر الفيضانات والجفاف وإنتاجية المحاصيل وصحة اإلنسان، فضال  

 .ببيانات المناخ والمياه في المنطقة

 

الموجزة في تقرير التقييم  يةدراسالحاالت الع توسّ تقارير تقنية سوف يتم عرض  – ريكار منشوراتسلسلة  •

 النمذجةالمتعلقة ب لتقييم المتكاملاقة خالل مراحل ل المنهجية المطبّ عن مذكرات تقنية تفصّ  الرئيسي، فضال  

 .قابلية التأثرلهيدرولوجيا وتقييم وا اإلقليمية للمناخ

 

التي و  ر المناخ في المنطقة العربيةتغي   أثر والروابط معبيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث تقرير عن  •

ومخاطر الخسائر الناجمة عن الكوارث  حول ومعلوماتالكوارث ر بيانات عن الخسائر الناجمة عن توفّ 

 .ر المناخالصعيد الوطني والحد من مخاطر الكوارث في سياق تغيّ على الكوارث 

 

http://www.acsad.org/
http://www.acsad.org/
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بشأن  اآلراءوهو ما سيعزز التبادل والتوافق في  -(أرابكوفالمنتدى العربي للتوقعات المناخية )نشاء أ •

شبكة من خدمات األرصاد الجوية العربية.  خاللالموسمية والمناخية بين الدول العربية من التوقعات 

والذي يضمن  اإلقليميمركز المعرفة  خاللأرابكوف من  الوصول الى التحليالت الناتجة عن ويمكن

 .اإلقليمية المبادرة خاللمن  انتاجهاالتي يتم  المعرفية المنتجاتالوصول إلى جميع 

 
 والذي يشكل التي تركز على التكيف مع تغير المناخ، وكتيبات التدريببمواد تقنية مخرجات ريكار هذه  ثم تستكمل

. وفي هذا الصدد، سيقدم ه كما هو متعارف عليه بشكل واسعايالمالتي تعاني من ندرة  للمياه في المنطقة العربية تحديا  

 :االجتماع ما يلي

 

ر المناخ من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في ف مع تغي  التكي   حول دليل تدريبي •
التكيف مع تغير المناخ من خالل وحدات تركز بالغ على مخرجات ريكار إلوالذي يبني  -المنطقة العربية

على خمسة قطاعات رئيسية هي الزراعة والبيئة والصحة والمستوطنات البشرية والتنمية االقتصادية. وقد 

لدراسات  المركز العربي)االسكوا( وأعد هذا الدليل كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ووكالة األمم المتحدة للبيئة )اكساد(  المناطق الجافة واألراضي القاحلة

الجمعية العربية لمرافق المياه )أكوا( ومنظمة الصحة العالمية في إطار مشروع حساب األمم المتحدة و

 .يستهدف الدول العربية الذي اإلنمائي لبناء القدرات

 

اعتبارات تغير المناخ ماج الجهود الرامية إلى إد يعززالذي  - المناخدمج قضايا ليل تدريب المدربين على د •

، بما في ذلك تم اختبارها أدوات خاللستراتيجيات القطاعية في الدول العربية من واالاإلنمائي في التخطيط 

 ."اكوام"ر مشروع هذا الدليل في إطاتطوير من المخاطر المناخية. وقد تم التحصين 

 

 تنظيم االجتماع .4

 

بيروت، لبنان من  ف معه في المنطقة العربية فيالمؤتمر الرفيع المستوى حول تقييم أثر تغيُّر المناخ والتكيّ سيعقد 

 2017سبتمبر  26الثالثاء الساعة العاشرة صباح يوم تمام . وسيفتتح االجتماع في 2017سبتمبر  28إلى  26

االجتماع باللغتين ست سيَّر أعمال . و2017أيلول/ سبتمبر  28 الخميس بعد ظهر يوم السادسةالساعة عند  نتهيوي

 .توفر الترجمة الفوريةمع  العربية واإلنكليزية

 
ر المناخ على ذ المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيّ يتنففي شريكة الحدى عشرة نظمات االمالالمؤتمر  اعمال وتستضيف

ول الوكالة )ريكار( وتنظمها االسكوا. وتمّ  وقابلية التأثر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربيةالموارد المائية 

التكيّف مع تغيّر المناخ في قطاع المياه في مشروع "السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا( المؤتمر بدعم من 

الوزارة من ول والممّ ه الوكالة األلمانية للتعاون الدولي يركوام( الذي تدأمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" )

 للتعاون االقتصادي والتنمية.  األلمانية الفدرالية

 
أيلول / سبتمبر  29وسيعقب المؤتمر اجتماعان مغلقان يعقدان في بيت األمم المتحدة في بيروت، لبنان يوم الجمعة 

المناخية )أرابكوف( وكذلك االجتماع  لتوقعاتل العربيمنتدى لة ل، وهما االجتماع األول للجنة التقنية والعلمي2017

 .المجلس الوزاري العربي للمياهتطوير وتحسين أداء لفريق عمل األول 
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  جدول االعمال  .5
 

 سوف ينعقد المؤتمر الرفيع المستوى على مدى ثالثة أيام ويتطرق الى المواضيع التالية:

 
 ل: تقييم األثراليوم األوّ 

 التأثير قابلية تقييم: الثاني اليوم
 فاليوم الثالث: التكيّ 

 

موقع التاح أيضا على م يكونأعمال مفصل على المشاركين المسجلين قبل انعقاد االجتماع، و ع جدولسوف يوزّ 

 .الجتماعااللكتروني ل

 

 المشاركون  .6
 

ر المناخ التي تواجه المنطقة أولويات تغيّ نظر بشأن الويرحب المؤتمر بالوزراء في الدول العربية لتبادل وجهات 

يعملون في الذين ر المناخ مستشارين في مجال تغيّالرفيعي المستوى و سؤولينمالاالجتماع إلى ه يتوجّ العربية. و

الوزارات المسؤولة عن المياه والزراعة والبيئة والصحة واألرصاد الجوية والشؤون الخارجية في الدول العربية. 

قة المتخصصين بالمواضيع المتعلّ منظمات اإلقليمية والدولية الالمستوى من  رفيعي ينإلى مشاركة ممثل وكما يدع

 .دعوةالعلى أساس  المشاركة في االجتماعتتم ر المناخ والمياه في المنطقة العربية. تغيّ ب

 

 . التسجيل7
 

وزاراتهم لحضور هذا المؤتمر الرفيع المستوى إكمال استمارة تسجيلهم  من قبل حهميترشتم يرجى من المدعوين ومن 

يجب على المشاركين الذين يطلبون الدعم المالي للمشاركة و .2017 أيلول/سبتمبر 10بحلول  االسكواوإعادتها إلى 

ي موعد أقصاه سكوا فاستمارة التسجيل المكتملة مع نسخة من صفحة تعريف جواز السفر إلى اال ةدافي المؤتمر أع

نسخة من قبل وزاراتهم مالي. وينبغي أيضا أن يرفق الممثلون المرشحون ال دعملللتأهل ل 2017أغسطس آب/  20

  .من خطاب الترشيح

 

إلى بيروت، وبدل إقامة يومي لكل ليلة من المشاركة في المؤتمر، وبدل  وإيابا   الدعم المالي تكلفة السفر ذهابا   شملوي

المطار، حسب االقتضاء. وستقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا من وإلى نقل الطية لتغ محطات السفر

في الدرجة االقتصادية على خط سير الرحلة األكثر مباشرة واألقل تكلفة،  وإيابا   بترتيب السفر بالطائرة ذهابا  )االسكوا( 

اليومية لتغطية  االقامة. يتم توفير بدل ترتيبات خاصة للمشاركين على المستوى الوزاري طلبمع مالحظة أنه يمكن 

، باإلضافة الى مبلغ محدد يلة في بيروتلدوالر أمريكي ل 240حوالي بمعدل  عارضةال نفقاتالوالفندق والوجبات 

المرعية للنظام المالي والقواعد المالية  ا  م الدعم المالي وفق. ويقدّ لالنتقال من والى المطار دوالر أمريكي 152يصل الى 

 .ألمم المتحدةفي ا

 

على حسابهم الخاص. وال توجد رسوم تسجيل لحضور المؤتمر. وينبغي  نين المسجليالمشارك كما يرحب بحضور

مع نسخة منها إلى السيدة كارول شوشاني  ،(radwan@un.org) تقديم استمارات التسجيل إلى السيد الهادي رضوان

 .  (khayat@un.org)خياطالوالسيد زياد  (chouchanicherfane@un.org) شرفان

 

 السكن والتنقل من والى المطار. 8
 

بهدف تسهيل ترتيبات تقدم أسعار تفضيلية متاحة للمشاركين في المؤتمر  التيلقد وضعت االسكوا الئحة بالفنادق 

الغرف، معلومات حول أسعار  تشملومتوفرة الفنادق  ان الئحةعلما  . بيروت خالل فترة انعقاد المؤتمر في االقامة

حجز الغرف ومن الممكن ايضا  باإلضافة الى معلومات لالتصال من اجل  ،طارمن والى الم لتوفير االنتقاوإمكانية 

mailto:radwan@un.org
mailto:khayat@un.org
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تأثُر القطاعات المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيُّر المناخ على الموارد المائية وقابلية 

 االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية

مع التواصل بشكل مباشر . ويطلب من المشاركين )radwan@un.org(السيد الهادي رضوان الالئحة من  طلب هذه

ر الالزمة من اجل االنتقال يباباإلضافة الى التد ،طيلة اقامتهم في بيروتغرف الحجوزات  جل تأمينأدق من االفن أحد

بنسخة من المراسالت الخاصة بهذا  )radwan@un.org( الهادي رضوانموافاة السيد مع ضرورة من والى المطار 

 من اجل المتابعة المالئمة. الشأن

نقل من وإلى مطار بيروت رفيق الحريري الدولي مباشرة من خالل فندقهم. الع المشاركون على طلب خدمات ويشجّ 

 45,000إلى  30,000ما بين  من المطار إلى بيروت المؤمنة جرة األسيارة بفي اتجاه واحد وتتراوح تكلفة الرحلة 

يستخدمان بالتبادل  ةاللبناني لليرةدوالر أمريكي(. يرجى مالحظة أن الدوالر األمريكي وا 30إلى  20ليرة لبنانية )

 .لكل دوالر أمريكي واحد ليرة لبنانية 1,500 يوازيثابت الصرف سعر فإن  وبشكل عام في جميع أنحاء لبنان،

 

 سمة الدخول. 9
 

تقدم للمشاركين المرشحين رسالة  لالسكوا أنإلى لبنان. ويمكن  الدخول ويتحمل المشاركون مسؤولية تأمين تأشيرات

. ويمكن سداد تكاليف التأشيرة عند تقديم إيصال الدخول دعوة شخصية لتسهيل عملية طلب الحصول على تأشيرة

 .الدفع األصلي إلى اإلسكوا في بيروت

 

، والذين يواجهون خدمات قنصلية لبنانيةبلدانهم فر في اتتوال سكوا المشاركين المسجلين الذين كما يمكن أن تساعد إال

وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت. وقد يشمل ذلك  خاللالحصول على تأشيرات من  في طلبخاصة،  ظروفا  

لحصول على المساعدة لمواطنين من جزر القمر وجيبوتي وفلسطين واليمن. يرجى مالحظة أنه يجب تلقي طلب 

 .لإلجراءات االداريةر إلى لبنان إلتاحة الوقت الالزم تأشيرة الدخول قبل شهر واحد على األقل من تاريخ السف
 

 الوثائق. 10
 

 من خالل الرابط التالي: في اللغتين اإلنكليزية والعربيةرفيع المستوى الالمؤتمر  إضافية عن تتوفر معلومات

region-arab-adaptation-assessment-change-https://www.unescwa.org/events/climate 

 
 من خالل الرابط التالي: في اللغتين اإلنكليزية والعربيةوام كأومشروع  مبادرة ريكار تتوفر معلومات إضافية عن

riccar-region-arab-resources-water-change-https://www.unescwa.org/climate 
http://www.accwam.org 

 

 معلومات لالتصال. 11
 :، يرجى االتصاللالستفسار

 

 

 :فنيةفيما يتعلق بالمسائل ال
 

 السيدة كارول شوشاني شرفان

 رئيس قسم الموارد المائية

 سياسات التنمية المستدامة إدارة

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بيروت، لبنان

 +  961 1 978518  مباشر()هاتف: 

 (موبيل، واتساب) +961 3769466: خليوي

 +961 1981510فاكس: 

 : chouchanicherfane@un.org البريد اإللكتروني

 

 :وبالنسبة للمسائل اللوجستية
 

 السيد الهادي رضوان

 مساعد باحث بقسم الموارد المائية

 سياسات التنمية المستدامة إدارة

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بيروت، لبنان

 +961 1978569هاتف: 

 (موبيل، واتساب)  +961 3217 231: خليوي

 +961 1981 510فاكس: 

  : radwan@un.orgالبريد اإللكتروني

mailto:radwan@un.org
mailto:radwan@un.org
https://www.unescwa.org/events/climate-change-assessment-adaptation-arab-region
https://www.unescwa.org/climate-change-water-resources-arab-region-riccar
http://www.accwam.org/
mailto:chouchanicherfane@un.org

