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A األمم المتحدة  

 (االسكوا)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

 

قطاع في المناخ تغير مع التكيف حول التدريبية اإلقليمية العمل  ورشة "  

" اإليكولوجية النظم وإدارة المائية للموارد المتكاملة اإلدارة أدوات باستخدام البيئة   

 .لبنان بيروت، ، 2016مارس/آذار 22-22

 

 ورشة العملبرنامج 
 

 2102 مارس/آذار 22 ثالثاءال :اليوم األول

 التسجيل 0:99 – 8:24

 الرجاء إحضار جواز السفر، ختم الفيزا و تذكرة الطيران الى اإلجتماع
 

 عامة ومقدمة ورشةافتتاح ال 09:99 – 0:99

 السيد طارق صادق: مسير الجلسة

                    سياسات ادارة ،(WRS)شؤون اقتصادية، قسم الموارد المائية للمسؤول أول                 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  ،(SDPD) التنمية المستدامة

 (االسكوا)لغربي آسيا 

 

 التنمية المستدامة سياسات إدارة ،مدير ،السيدة ُرلى مجدالني (SDPD)، االسكوا 

 المتحدة األمم برنامج ،المتحدة لألمم البيئي النظام إدارة ،إقليمية منسقة ،كليمي ديان ةالسيد 

 (UNEP/ROWA) آسيا لغرب اإلقليمي المكتب/للبيئة

 

 التعريف بالمشاركين

 حساب األمم المتحدة للتنمية ولدليل التدريب للقطاعات الخمسة المعنية  مقدمة لمشروع– 

 االسكواالسيد طارق صادق، 

 السيدة ديان كليمي –برنامج الورشة و العمل ورشة أهداف استعراض، UNEP/ROWA  

 

 مناقشة

 
 النظمب المتعلق المناخ تغير مع التكيففي  RICCAR مخرجات استخدام: االولى جلسةال    00:99 -09:99

 العربية المنطقة في اإليكولوجية

 السيد طارق صادق، االسكوا: مسير الجلسة
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 المائية الموارد على المناخ تغير راثآ تقييمبشأن  اإلقليمية المبادرة عن عامة مقدمة -

 منهجية و(  RICCAR)  العربية المنطقة في ةواالقتصادي ةاالجتماعي قابلية التأثرو

إدارة  ،رئيس قسم الموارد المائية ،شرفاني شوشاني كارولالسيدة  – المتكامل التقييم

 االسكوا ،(SDPD) التنمية المستدامة سياسات

 الجافة والظروف الرياح و األمطار الحرارة، درجة في للتغيرات المتوقعة التأثيرات -

السيد فؤاد أبو  – بالمياه الصلة ذات اإليكولوجية النظم على المتطرفة واألحداث

   دولي للمياه والبيئة خبير ،سمره

 عامة قشةمنا

 قهوة استراحة 00:19  -00:99 

 
00:19 – 02:04 

 

 

 

 

 

  مياهال مستجمع هو ما فهم: الجلسة الثانية

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

    

  خبير دولي للمياه والبيئة ،سمره أبو فؤاد السيد – حالة دراسيةو عامة خلفية -

الموارد  ،مدير العالقات االجتماعية ،أسعد سعادة السيد – المياه إدارة برنامج: حالة دراسية -

 نستله ووترز،المائية

 اإليكولوجية النظم وإدارة المائية للموارد المتكاملة اإلدارة بين التكامل دعم: الجلسة الثالثة 01:99 – 02:04

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

 تنفيذ اإليكولوجي، شعبة والنظام العذبة المياه برنامج وحدة مسؤول مساعد السيد أريك هوا،: مقدم

    UNEP  البيئية، السياسات

 مع تكيفكأدوات لل اإليكولوجية النظم وإدارة المائية للموارد المتكاملة اإلدارة بين التكامل -

 المناخ تغير

 ةاإليكولوجي مالنظ على القائمة اإلدارة مؤشرات -

 مناقشة عامة

 
01:99 – 02:19 

 

02:19– 04:19 

 

 

 

 

 

 

 استراحة غداء

 

 اإليكولوجية النظم ظيفةوو هيكل :الجلسة الرابعة

 UNEP السيد أريك هوا، :مسير الجلسة

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مقدم

 

 ةاإليكولوجي مالنظهيكل  -

 ةاإليكولوجي مالنظ وظيفة -

 طبيق عمليت -

 مناقشة عامة
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 استراحة قهوة 00:99 – 04:19

 

 
 

 في ( DPSIR)  االستجابة-التأثير-الحالة-طالضغ-ة المحركةفهم نموذج القو: ةخامسالجلسة ال 07:99 –00:99

 السياسات تخطيط

 UNEPالسيد أريك هوا، خبير من  :مسير الجلسة

 إدارة النظم االيكولوجية خبير ،السيد فادي أسمر :مقدم

 ( DPSIR) نموذج  -

 تطبيق عملي -

  ختام اليوم األول

  

 2102فبراير /شباط 16الثالثاء : اليوم الثاني

 
0:99 -9:45   

 

 

 

 

 هاظائفوو اإليكولوجية النظم خدمات :سادسةالجلسة ال

 االسكوا،صادق طارق السيد: الجلسة مسير

    UNEP من خبير هوا، أريك السيد: مقدم

 اإلدارية األهداف تحديد -

 

 مناقشة عامة 

  
0:24- 09:19  

 

 

 

 

 

 

 

09:19- 00:99 

 من منظور المديرية الحالية الظروف فهم: بعةالجلسة السا

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

   خبير دولي للمياه والبيئة ،سمره أبو فؤاد السيد: مقدم

  التكيفية دارةاإل دورة -

 تطبيق عملي -

 استراحة قهوة

 المناخ تغير مع للتكيف اإليكولوجي النظام إلدارة المركزية البشرية األنشطة: ثامنةالجلسة ال  02:99 -00:99

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

   خبير دولي للمياه والبيئة ،سمره أبو فؤاد السيد: مقدم
 

  المصلحة أصحاب تقييم -

 عملي تطبيق -
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02:99- 01:99 

 

 

  المحلي على الصعيد إلدارةا وأدوات حوافز: تاسعةالجلسة ال

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

    UNEP من خبير هوا، أريك السيد: مقدم

 الحوافز و األدوات عن عامة لمحة -

 تطبيق عملي -

01:99- 02:19 

 

02:19- 04:19 

 

 

 

 استراحة غداء

 

 اإليكولوجية النظم خدمات قيمة :ةعاشرالجلسة ال

 ESCWA ،شرفاني شوشاني كارول السيدة :مسير الجلسة

    UNEP من خبير هوا، أريك السيد: مقدم

 

 

 

 

04:19- 00:99 

 اإليكولوجية النظم خدمات تحديد قيمة طرق -

 

 مناقشة عامة

 

 استراحة قهوة

 

00:99 – 07:99 

 

 

 

 

07:99                   

 اإليكولوجي النظام إلدارة واألهداف ختياراتاال: حادية عشرالجلسة ال

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

  خبير دولي للمياه والبيئة سمره، أبو فؤاد السيد: مقدم

 وتطبيق عمليخلفية عامة  -

 

 ختام اليوم الثاني

 2102فبراير /شباط01األربعاء : الثاليوم الث 

0:99- 09:99  

 

 

 

  ةيدراس حاالت عرض: ثانية عشرالجلسة ال

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

 السيد  –التفكير نطاق توسيع كيفية -لبنان في األحواض المائية في للغابات المستدامة دارةاإل -

 إدارة النظم االيكولوجية خبير أسمر، فادي

السيد   –لبنان المائية في للموارد المتكاملة اإلدارة أدوات استخدامب األحواض المائية إدارة -

 والغذائية، الجامعة األمريكية في بيروت الزراعية العلوم نديم فرج هللا، أستاذ مساعد، كلية

، السيد محمد يحي الشاه –موريتانيا  من حالة البيئة، قطاع في التكيف وتدابير قابلية التأثر -

 وزارة البيئة والتنمية المستدامة، رئيس بعثة

 دولال قبل ممثليحاالت دراسية أخرى مقدمة من  -

 

 مناقشة عامة
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 المحلي تطبيقال أدوات تحديد: عشر ثالثةالجلسة ال 900:9 -09:99

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

   خبير دولي للمياه والبيئة سمره، أبو فؤاد السيد: مقدم

 خلفية عامة وتطبيق عملي -

 

 استراحة قهوة 00:19 -00:99

 
 وتقييم رصد: عشر رابعةالجلسة ال 01:99 -00:19

 ESCWA ،شرفاني شوشاني كارول السيدة :مسير الجلسة

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد: مقدم

 طبيق عمليوت عامة مقدمة -

 استراحة غداء 02:19 -01:99

 
02:19- 04:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكيفية دارةاإل دورة هاءان: ة عشرخامسالجلسة ال

 UNEP/ROWAكليمي،  ديان ةالسيد :مسير الجلسة

 UNEP من خبير هوا، أريك السيد: مقدم

  عملي وتطبيق عامة مقدمة -

 مناقشة عامة

 استراحة قهوة 00:99 – 04:19

 أداةكالمائية  للموارد المتكاملة اإلدارة في ةاإليكولوجي مالنظ خدمات دمج: عشر ةسادسالجلسة ال 00:24 – 00:99

 المناخ تغير مع لتكيفل

 UNEP من خبير هوا، أريك السيد: مسير

خبير دولي للمياه والبيئة سمره، أبو فؤاد السيد: مقدم   

 طبيق عمليوت عامة مقدمة -

 ختام الجلسة  07:99 – 00:24

 ةالختامي برنامج األمم المتحدة للبيئة كلمة -

 كلمة االسكوا الختامية -

 ورشةختام ال 07:99

 


