حـدث مصـاحـب :تغيّر المناخ في المنطقة العربية
األدوات التكنولوجية لتحسين التفاعل بين العلوم والسياسات
األربعاء  27حزيران/يونيو  ،2018الساعة  ،17:00-16:00قاعة االجتماعات  CR1في طابق  ،B1بيت األمم المتحدة ،بيروت

البرنامج

الهدف
يسلط هذا الحدث الضوء على نتائج "التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ"،
الذي تم إطالقه في أيلول/سبتمبر  2017في إطار المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير
المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية
(ريكار) .وتنسق االسكوا مبادرة ريكار والتي يتم تنفيذها من خالل شراكة تعاونية تضم
 11منظمة تابعة لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهيئات متخصصة .يضم اإلصدار
التقرير الرئيسي والمرفق التقني.
يوفر التقرير الرئيسي صورة شاملة عن اآلثار المحتملة لتغيّر المناخ على موارد
المياه العذبة في المنطقة العربية ،وانعكاساتها على قابلية تأثر موارد المياه ،والزراعة،
والنظم اإليكولوجية ،والمستوطنات البشرية ،واإلنسان ككل بحلول نهاية القرن.
ويستعرض أيضا ً نتائج الحاالت الدراسية بشأن أحداث المناخ المتطرفة ،وتواتر
الفيضانات ،وموجات الجفاف ،وإنتاجية المحاصيل ،وصحة اإلنسان .وترد الحاالت
الدراسية هذه في تقارير تقنية تك ّمل مجموعة دراسات ريكار ،والتي تضم أوراق تقنية،
وكتيبات وأوراق موجزة.

رئيسة الجلسة :السيدة ُرلى مجدالني ،مدير إدارة سياسات التنمية
المستدامة ،االسكوا
 :4:10 – 4:00نظرة عامة عن مبادرة ريكار
السيدة كارول شوشاني شرفان ،رئيس ،قسم الموارد المائية،
إدارة سياسات التنمية المستدامة ،االسكوا
 :4:20 – 4:10نظام المعلومات الجغرافية لتحديد قابلية التأثر
المتكامل :األسلوب والنتائج
السيد إيهاب جناد ،مدير ،قسم الموارد المائية ،المركز العربي
لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة (اكساد)
 :5:00 – 4:20مداخالت المشاركين ومناقشة

سيعرض هذا الحدث كيفية استخدام النماذج المناخية اإلقليمية والنماذج
الهيدرولوجية ومنهجية تقييم متكاملة في المنطقة العربية والذي أصبح ممكنا ً من خالل
استخدام قدرات حوسبة عالية األداء وأنظمة المعلومات الجغرافية خالل المرحلة األولى
لتنفيذ مبادرة ريكار .كما سيُظهر اضطالع مفاوضات وسياسات تغيّر المناخ والتخطيط
لبرامج التكييف على النتائج والمنهجيات العلمية للمبادرة ،وكيفية استمرار هذا النهج
خالل المرحلة الثانية لمبادرة ريكار وذلك من خالل قاعدة المعرفة اإلقليمي.
وسيتم عقد حلقة نقاش للبحث في كيفية االستفادة من األدوات التكنولوجية في
صناعة سياسات تغيّر المناخ وفي التخطيط والعمل في المنطقة العربية.
للمزيد من المعلومات ،يمكن العودة إلى التقرير الرئيسي المتاح باللغتين اإلنكليزية والعربية على الرابط التالي:
https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-assessment-report

