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 المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

يھا فيضم المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ثالث عشرة دولة ھي: العراق، لبنان، فلسطين، سوريا واليمن باإلضافة إلى بعض دول الخليج بما 
الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. تتكون منطقة غرب آسيا من ثالثة أقاليم إيكولوجية  ،مانالبحرين، عُ 

 واحاتالالسافانا، و والمراعيالسھول و والصحارى ر األبيض المتوسطعلى العديد من النظم اإليكولوجية بما فيھا غابات البحتحتوي 
كلھا وفر حيث ت ،ب المرجانيةأشجار المانغروف والشعاو السبخاتوالمستنقعات و السھول الطينية ،الينابيعو والبحيراتاألنھار والجبال و

 خدمات النظم اإليكولوجية والممرات اإليكولوجية لألنواع المھاجرة من خالل المنطقة.مجموعة واسعة من 

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ليكون فعاالً في الثالث عشرة دولة في مختلف نشاطات حماية الطبيعة  –يھدف االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
  من التحديات الحساسة ومنھا: والتنمية المستدامة، خصوصاً وأن المنطقة تواجه العديد

 .تدھور التربة وجفافھا والتصحر 
 استخدام المياه واستخراجھا بشكل غير مستدام 
 المواطن والتنوع الحيوي، وانقراض األنواع فقدان 
  ة الدخيلة باإلضافة إلى التنمي الغريبة األنواعو ،المواطن البحرية وتدھور ،لبيئات البحرية الحساسة من خالل التلوثاتھديد

 الساحلية غير المخططة.

ر وتدمي على نطاق واسعمع المعاناة اإلنسانية  المتزامنةعلى ذلك، تواجه بعض ھذه الدول سلسلة مستمرة من النزاعات والحروب  عالوةً 
  ي لمرحلة ما بعد الصراع.بيئال اإلعماراألمر الذي يؤدي إلى حاجة ملحة إلعادة  ،البنية التحتية والتدھور البيئي

غير ھي: المياه والتواألربع في المنطقة كاملة  مواضيع الرئيسيةالنشاطات المندرجة تحت ال تنسيقمكتب غرب آسيا في يتمحور دور 
ھذه  ويتداخل مع، وأخيراً إدارة البيئات البحرية والمناطق الساحلية وسبل العيشالمناخي، المحميات والتنوع الحيوي، األراضي الجافة 

ولويات عندما ترتبط األيعد تحدياً  جتماعي وإدارة الموارد الطبيعية، ولكن ھذاالمواضيع قضايا أخرى رئيسية تشمل تعميم فكرة النوع اال
  لحاً للغاية.البيئية ارتباطاً وثيقاً بالفقر والعدالة واألمن والنزاعات، ولھذا أصبح تعميم جھود الحماية وجدول أعمال التنمية أمراً م

ً إلى جنب مع أعضائنا وشركائنا في المنطقة بما فيھا المنظمات غير الحكومية امكتب غرب آسيا ھو  إن غاية لعمل بشكل داعم جنبا
ظة المحاف معرفة في مجالال تبادلفمن دوره مفھوم التنمية التي محورھا الناس، والحكومات لتحقيق نموذج جديد للتنمية المستدامة بناًء على 

مع كل األعضاء والشركاء والتركيز حالياً على تقديم الخدمات التي تضيف قيمة إلى النشاطات الحالية، بينما يرفع  الحساسةعلى البيئات 
ن مكتب غرب آسيا من بين العديد منقاط قوة  ىة من إحدسالسيا تحفيزعد نقاط قوتھا، حيث ي مستوى الوعي في منطقة غرب آسيا ويعزز

 األخرى.النقاط 

مكتب غرب آسيا في العديد من نشاطات األمم المتحدة للسياسة البيئية كما تطلب منھم براء خ يشاركعلى الصعيد الوطني واإلقليمي، 
تقديم لمتعلقة باتفاقيات األمم المتحدة، حيث يفخر المكتب باالوطنية الحكومات المشاركة في تحديث السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل 

دور المھم الذي تلعبه المرأة في ھذا اإلطار، طلبت الحكومات ل. عالوةً على ذلك وتمييزاً له المساعدة الفنية للدول األعضاء في غرب آسياھذ
النوع االجتماعي في مواضيع أخرى مثل التغير المناخي في  لدمجمن المكتب المساعدة في صياغة مسودة برامج تراعي النوع االجتماعي 

 المنطقة.

 



 
 
 

 العمل مع األعضاء والشركاء

ما ب ةمختلف جھة مانحةبالرغم من التحديات اإلقليمية، حيث عمل مع أكثر من عشرين  2014بشكل كبير خالل عام  غرب آسيامكتب نما 
الحكومية، كما عمل المكتب من خالل برنامج التنوع الحيوي  والوكاالتوكاالت األمم المتحدة ومافا و ودروسس وروبيفيھم االتحاد األ

 .HSBCواألعمال مع شركات أعمال عالمية مثل ھولسم وشل وبنك 

العمل في المنطقة إال بمساعدة األعضاء في اإلقليم بما فيھم الحكومات والمنظمات غير الحكومية، كما ازداد  غرب آسياال يمكن لمكتب 
، ومن الجدير بالذكر انضمام عضوين من فلسطين، األمر الذي يعد 2014في عام  عضو 51عضو إلى  44عدد األعضاء في اإلقليم من 

 من أھم إنجازات العام.

ولھذا زاد مكتب غرب آسيا من قدرته على العمل ن قدرته على تطبيق برامج ممتازة يعتمد على جودة شراكاته، غرب آسيا أمكتب  يعي
ارة التنفيذ وإدضمن شراكات مع األعضاء واللجان والشركاء بشكل واضح، وسيستمر العمل مع األعضاء واللجان من أجل تقوية اإلدارة و

كاته مع أعضائه وشركائه والجھات المانحة التي تدعم حماية الطبيعة على مختلف اتعميق شرالمعرفة والحوكمة، كما يسعى المكتب إلى 
  المستويات.

ولوية للمشاريع والمبادرات التي يمكن تطبيقھا مع أو من األ المفضل لتطبيق البرامج، ويعطي مكتب غرب آسيا األسلوبإن الشراكة ھي  
ماية الطبيعة والتنمية المستدامة، حيث سيتم مات إقليمية رائدة تنشط في مجال حمع منظ، كما يشكل شراكات قوية هولجانأعضائه خالل 

العمل على تقوية ھذه الشراكات واستخدامھا كآلية لبناء القدرات وتبادلھا خاصًة فيما يصب في مصلحة أعضاء االتحاد الدولي لحماية 
  الطبيعة.

لشركاء (الحكومات، المنظمات غير الحكومية، شركات األعمال والجھات المانحة) إن منھجية مكتب غرب آسيا ھي العمل مع األعضاء وا
ناءة تعني أن لديه القدرة البيتحلى بقدراته الشمولية ويتميز بلمساءلة ول يخضعلتحقيق نتائج برامجه، كما أن سمعة المكتب التي تتمثل بكونه 

  بشكل إيجابي. الحوارعلى جلب شريحة واسعة من مختلف المعنيين إلى طاولة الحوار باإلضافة إلى مساھمته في 

لمشتريات، اوالعضوية، والتوثيق واالتصاالت، ويدير مكتب غرب آسيا بفخر العديد من الوحدات المھنية بما فيھا أربعة برامج مختلفة، 
، بما فيھم اثنين من مدراء البرامج، مما 2014انضم لفريق العمل في المكتب ما يزيد على سبعة موظفين جدد في عام ة وغيرھا، ووالمالي

 كامل. مان الذي يحتوي على عشرين موظفاً بدوامٍ ساعد المكتب على االنتقال إلى المكتب الجديد الواقع في ع

 

 



 
 
 

 –، والتي تتضمن 2014ته وإنجازاته فيما يزيد على عشرة مؤتمرات وورش عمل إقليمية في عام انشر مكتب غرب آسيا معرفته وخبر
  ما يلي: – كن ال تقتصر علىلو

 وع غابات الشرق األدنى الثالثأسب -
 مؤتمر المحميات العالمي -
  أسبوع المياه العالمي -
 التخطيط للتغير المناخي وإدارة المياه في الشرق األوسط وشمال إفريقيا -
  ووعد منتدى الحمى: عھدٌ  -
  النفايات الخطرةالشرق األوسط وشمال إفريقيا: فرصة لرفع الوعي حول إدارة النفايات الخطرة في منتدى  -
 لمياهل العربي الثالث منتدىال -

استكشف مكتب غرب آسيا منھجيات مبتكرة وشراكات استراتيجية لجذب جھات مانحة جديدة، وسيستمر المكتب بتعزيز قدراته على إدارة 
صال بھدف إي وتنويع مؤيديه بالجھات المانحة األكثر أھمية واالستثمار في منھجيات مبتكرة جديدة لجذب التمويل من أجل زيادةعالقته 

ير السياسيات ياستراتيجية البرنامج الذي يعمل عليه المكتب، حيث سيتضمن ھذا تأسيس عالقات استراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص لتغ
 فة إلى جذب المزيد من التمويل.والممارسات باإلضا

 

 

  



 
 
 

 برنامج المياه والتغير المناخي
 



 
 
 

 برنامج المياه والتغير المناخي

 :الھدف

مة الرشيدة للمياه والتغير المناخي في المنطقة، حيث يساعد الدول على تقوية قدراتھم الوطنية من أجل كويھدف البرنامج إلى تشجيع الح
 الموجودة أو تبني أطر جديدة إلدارة موارد المياه بطريقة مستدامة والمساعدة في إدارة الموارد الطبيعية.مراجعة األطر القانونية 

 المشاريع:

 شبكة المعرفة اإلقليمية لمنھجيات إدارة موارد المياه لمواجھة شح المياه في الدول العربية )KNOW(R 
  شتسير( االجتماعية والبيئية والزراعية في مواجھة التغيرات المناخيةالمرونة( 
 فرص إدارة مصادر المياه في األراضي شبه الجافة )DROP-(Water 
 اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه )(SWIM 
 برنامج بناء القدرات لتعزيز النزاھة في إدارة موارد المياه 

 ت باختصاراإلنجازا

 دارةاإلبما يزيد على عشرة سنوات من الخبرة المكثفة في مستعيناً  2014في عام  االستمرار بقوةتمكن برنامج المياه والتغير المناخي من 
قليمية لمنھجيات اإلشبكة المعرفة من خالل  لمياه، فمن أبرز إنجازات البرنامج الحالية تحديد المعرفة والحاالت المختلفة في المنطقةل المتكاملة

ُ أُنشئت والتي  )RKNOW( إدارة موارد المياه ً جديدة للمعرفة والخبرة في مختلف 2014طلقت في عام أ ، حيث تفتح ھذه الشبكة أبوابا
  المجاالت المتعلقة بالمياه.

بيق حصاد وتط في إدارة المياهنظام دعم القرارات  مبادرات مكثفة لبناء القدرات في المنطقة لتحسين حوكمة المياه واستخدامبالبرنامج قام 
دار البرنامج خمس ذلك، على  وعالوةً من الوصول إلى المياه،  ممياه األمطار على مستوى المنزل في المجتمعات الفقيرة بھدف تمكينھ

س في كل من األردن ولبنان وفلسطين وتوندراسات تقييمية لمخاطر النزاھة في إدارة المياه والفساد في إدارة المياه على المستوى الوطني 
  قليمي.اإل التجميعيتقرير الوالمغرب وكتب 

ً معرفي اً العنصر اإلضافي (التغير المناخي) في أقل من سنة، حيث يعد البرنامج مركز تعزيزالبرنامج  استطاعكما  مناخي في تغير اللل ا
شأن التقرير الثالث التفاقية األمم المتحدة المبدئية بالتغير المناخي من خالل  واقع لبرنامج كتابةا إذ تولى ،لشرق األوسط وشمال إفريقياا

ُحزمة ألق في كتابة كما ت والتكيف معه، الھشاشة أمام المناخوأنتج الجزء األكبر المتعلق ب في األردنالتغير المناخي المتعلق بالتكيف البيئي 
  .امن نوعھ ىولاأل وشمال إفريقيا وھي في الشرق األوسطالمناخي  أدوات استرشادية لتعزيز المرونة في مواجھة التغير

يع مختلفة لعديد من الموارد المائية في مشاربتقييمه لالبرنامج  يفخرمع كل البرامج األخرى،  تتقاطعالمياه والتغير المناخي  قضاياعلماً بأن 
آسيا، باإلضافة إلى أنه خرج بأفكار جديدة إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة من خالل تطبيق محطة  بيديرھا مكتب غر

  إلعادة استخدام المياه العادمة. دليلف معالجة المركزية للمياه العادمة في المنطقة وألّ 

 مؤتمرات إقليمية وعالمية:

  أسبوع المياه العالمي -
 التخطيط للتغير المناخي وإدارة المياه في الشرق األوسط وشمال إفريقيا -
 إدارة المياه ومتابعة وتقييم جودة المياه في المنطقة العربية -
 في وادي األردن لضخ المياه الطاقة الشمسية الستخدامجديدة تأسيس إجراءات خفض االنبعاثات المالئمة وطنياً (ناما)   -
 شبكة المعرفة البيئية في المنطقة العربية -
 لمياه الجوفيةادراسة حالة في إدارة المياه الجوفية في األردن وإنفاذ قوانين  المياه الجوفيةالحوار التكاملي في  -
 في األردن للمياه العادمة معالجة الالمركزيةالقاء محاضرة عن تم إل لعربياعالجة المياه العادمة: نقلة جديدة في العالم م -
 ونتائج (سيرتش) لتعزيز المرونة في مواجھة التغير المناخي ُحزمة أدوات استرشاديةتم عرض : المنتدى العربي الثالث للمياه -

 مخاطر النزاھة في إدارة المياه في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في محاضرتين مختلفتين

 

  



 
 
 

 المنشورات

 ُحزمة أدوات استرشادية لتعزيز المرونة في مواجھة التغير المناخي -
 أدوات لزيادة المرونة في مواجھة التغير المناخي على مستوى الحوض مع التركيز على عمليات التغير المؤسسي -
 موجز سياسة سيرتش -
  التقرير الثالث التفاقية األمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي المتعلق بالتكيف البيئي في األردن -
  عدد من دراسات الحالة في إدارة المياه في المنطقة -

 فالم الوثائقية:األ

 سيرتش، زيادة مرونة المجتمعات المحلية في مواجھة التغير المناخي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا -
 سيرتش -التغير المناخي في فلسطين زيادة المرونة في مواجھة  -
 سيرتش -زيادة المرونة في مواجھة التغير المناخي في األردن  -
 سيرتش -ن زيادة المرونة في مواجھة التغير المناخي في لبنا -
 سيرتش -زيادة المرونة في مواجھة التغير المناخي في المغرب  -
 سيرتش -زيادة المرونة في مواجھة التغير المناخي في مصر  -

 والشركاء:الجھات المانحة 

       

            

                   

  



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

لمحميات والتنوع الحيوي والتراث العالميبرنامج ا   

 

 

 

 



 
 
 

 المحميات والتنوع الحيوي والتراث العالميبرنامج 

 الھدف

إلدارة المحميات بفعالية وتمثيلھا إيكولوجياً، كما يساعد على حماية  شاملةعام إلى تأسيس أنظمة محلية وإقليمية  يھدف البرنامج بشكلٍ 
يركز على حماية األنواع والمواطن البيئية والعمليات اإليكولوجية واستعادتھا ووتعريف عناصر مواقع التراث العالمي الطبيعي في المنطقة، 

  في المنطقة.

 المشاريع

 مبادرة طبيعة -
 ھولسم مقلعإعادة تأھيل  -
 ية في دعم إدارة األھوار العراقيةمبادرة بناء القدرات وتقوية المؤسس -
 ارة النظام اإليكولوجي في األھوار العراقيةحماية التنوع الحيوي وإد -
 بناء قدرات حراس المحميات -
 خطة إدارة المحميات في الضفة الغربية -
 محمية األوركيد في كفر حزير في لبنان -
 لسياحة البيئيةلتجربة حوض البحر األبيض المتوسط  -
  تنوع الحيوي في منطقة كفر حزيرتقييم مبدئي لل -
 تنوع البيولوجيبالمراجعة استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنية بما فيھا التقرير الوطني الخامس لالتفاقية المتعلقة  -
 تقوية األنظمة اإلدارية والمالية للمحميات في مصر -

 اإلنجازات باختصار

ن إال أومع ذلك إلدارتھا،  عالية المستوى من المھاراتواسعة تتطلب مجموعة و تزداد تعقيداً أصبحت المحميات في غرب آسيا مؤسسات 
درتھم قكما تعد  ،وعادل فعالٍ  شكلٍ إدارة المحميات بضمان إلى المھارات الالزمة لالكثير من رؤساء المحميات ومديريھا وموظفيھا يفتقرون 

في  ييعالطب لنسبة كبيرة من رأس المالبالرغم من مسؤوليتھم عن اإلدارة المعقدة ، ومحدودة فية والمستدامةعلى اإلدارة التنظيمية التكيّ 
 وھيكلھا الوظيفي الخاصلھا معاييرھا ومؤھالتھا  متميزةالعديد من الدول كمھنة  العالم، ما زالت إدارة المحميات الطبيعية غير معروفة في

  .بھا

، ففي أقل 2013أقل من ثالثة مشاريع في عام من نحو النجاح ابتداًء  واعدةليخطو خطوات  2014أعيد تفعيل برنامج المحميات في عام 
 مع الرؤية اإلقليمية والعالمية، حيث تم توضيح استراتيجية االستراتيجية ومواءمتھاھيكلة أھدافه من عام واحد استطاع البرنامج إعادة 

  تنفيذھا.تم ) و، واألعمالالتنوع الحيوي، التراث العالميالمحميات وكافة عناصر البرنامج ( تتضمن أھداف

ترشيح األھوار العراقية كموقع تراث عالمي، كما ساعد على تقييم المواطن لساعد البرنامج بكل فخر على زيادة قدرات الوفد العراقي 
استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنية والمحميات في المنطقة اقتصادياً مما دعم دور االتحاد الدولي لحماية الطبيعة في إنتاج 

وبالرغم من وجود الكثير من المشاكل السياسية في الشرق األوسط، إال  في األردن وأخذ زمام المبادرة في ھذه العملية في فلسطين أيضاً.
ً يعمل مسحأن وفي لبنان خاصة ھولسم اللشركة  مملوكةوركيد في أرض نشأ محمية طبيعية لألستطاع أن يُ أن البرنامج ا ً بيولوجي ا لألوركيد  ا

  الموجود في المنطقة.

ً من أجل حماية التنوع الحيوي والطبيعة في غرب آسيا، كما قاد الشراك ً ومحليا ً عالمية من خالل العمل إقليميا  ةاستھدف البرنامج أھدافا
  بخصوص المحميات. آيتشي التي تدعم أمانة اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لتحقيق أھداف باحترافيةإلدارة المحميات 

  المنشورات

 محمية األوركيد في كفر حزير في لبنان -
  استراتيجية األردن الوطنية للتنوع البيولوجي -
التراث الطبيعي البحري وقائمة التراث العالمي: تفسير معايير التراث العالمي الخاصة بالنظم البحرية وتحليل التمثيل الجغرافي  -

 اإلحيائي للمواقع وخريطة طريق لمعالجة الفجوات -
  تقرير األردن الوطني الخامس لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي -
 انأصبح ممكناً، شاھده ھنا: إعادة تأھيل مقلع ھولسم في شيكا، لبن -



 
 
 

 مبادرة طبيعة، التراث الطبيعي في الدول العربية -
 دليل إعادة تأھيل المقالع في حوض البحر األبيض المتوسط -

 المؤتمرات اإلقليمية والعالمية:

 بناء القدرات في غرب آسيا لحماية وإدارة المحميات -
 غرب آسيا تبادل الخبرات: حماية التنوع الحيوي وإدارة المحميات في -
 نربط السياحة بإدارة مواقع التراث العالمي الساحلية في البحري -
 تقييم إدارة موقع التراث العالمي سقطرى -
 دمج المعنيين يساعد على دفع عجلة االستدامة على المدى الطويل -

 2014 -التنوع الحيوي والنظم اإليكولوجية حماية ورشة عمل تدريبية عالمية حول  -
 تقرير األردن الوطني الخامس لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيكتابة من أجل  سلسلة من ورش العمل لدمج المعنيين -
 تطوير االستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي في األردنمن أجل  سلسلة من ورش العمل لدمج المعنيين -

 الجھات المانحة والشركاء:

                       

 

     



 
 
 

 



 
 
 

 

 والنوع االجتماعي وسبل العيشألراضي الجافة برنامج ا

 

 

 



 
 
 

 والنوع االجتماعي وسبل العيشاألراضي الجافة برنامج 

 الھدف

لة تنمية ودمج منھجية اإلدارة المتكام برنامج األراضي الجافة وسبل العيش والنوع االجتماعييدعم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة من خالل 
  لألراضي على نطاق أوسع من خالل إعادة إحياء نظام الحمى لضمان دمج التنوع الحيوي في المراعي في نشاطات اإلنتاج االقتصادي.

 المشاريع:

 التقييم االقتصادي لخدمات النظم اإليكولوجية للمراعي وتدھورھا -
 تعميم ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي في األردن -
 الحيوي في جنوب األردنالتنوع  -
 ضمان الحقوق وتأھيل األراضي لتحسين المستوى المعيشي -
 الشبكة العربية للمجتمعات الرعوية -
 استدامة المراعي في إفريقيا والشرق األوسط: سد الفجوة بين المعرفة وتطبيق السياسيات في األراضي الجافة -
 في األردن تحديث استراتيجية وخطة عمل مكافحة التصحر الوطنية -

 اإلنجازات باختصار

أخذ مكانه بجانب البرامج األخرى في مكتب غرب آسيا  2014، ولكن في عام REWARDجزءاً من برنامج  في السابق كان البرنامج
تقييم  جربةتأصبح مركزاً معرفياً للتقييم االقتصادي لألراضي، وألول مرة في األردن تم  واحدٍ  أقل من عامٍ في و مثبتاً أھميته في المنطقة،

ً في  ممااقتصادي من قبل فريق من الخبراء  إعداد  في لتصحر في األردن، كما ساعداالستراتيجية الوطنية لمكافحة ا إعدادساعد الحقا
  .في األردنالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي التفاقية األمم  الوطني التقرير

كما كان البرنامج جزءاً من العديد من المبادرات اإلقليمية والتي من خاللھا أسس أول حمى في األردن وساعد على تعميم مفھوم الحمى في 
إثبات أن المنھجية التشاركية ھي الحل لتحقيق األھداف وزيادة المشاركة  علىساعدت ھذه المبادرات  حيثأربع محافظات أخرى، 

 المجتمعية.

الحقاً صاحب  عليه قَ صادَ إقليمي عن الحمى  إعالن، بدأ االتحاد الدولي لحماية الطبيعة إنشاء وعد الحمى، وھو 2014في منتصف عام 
ً يفخر البرنامج لكي األمير الحسن بن طالل المعظم، والسمو الم ي ي إدارة المراعي واألراضمن خالل خبراته وإنجازاته ف بأن يكون معروفا

ياغة صھمية دمج النوع االجتماعي في السياسة في المنطقة، يفخر مكتب غرب آسيا بأخذ دوره لمساعدة المبادرات في الجافة. وإدراكاً أل
دد حلتعامل مع التغير المناخي في المنطقة، وعالوًة على ذلك، اا جھودمسودة برامج تراعي النوع االجتماعي لدمج النوع االجتماعي في 
ً ، 2015و 2011 عامي للفترة الواقعة بين نالمناخي في األردالبرنامج اإلطار العام لدمج مفھوم النوع االجتماعي في جھود التغير   موضحا

تم الموافقة على البرنامج ومصادقته من  2011عام  وفي ،يات األربعةوولاأل إطاربمعايير معقولة ضمن  الجوھريةاألھداف والنشاطات 
  قبل رئيس الوزراء في األردن.

 المنشورات

  الحمى: الخيارات متاحة -
 إعالن الحمى -
 ي)كتيب معرف 13الكتيبات المعرفية ( -
 –تقييم اقتصادي لمشروع إعادة إحياء المراعي على نطاق واسع من خالل نظام الحمى في حوض نھر الزرقاء في األردن  -

 اقتصاديات تدھور األراضيملخص سياسة 
  شروع مشترك: تعزيز اإلدارة المستدامة لألراضي في جنوب األردنم -
 األردن -دراسة تقييم اقتصادي  -
 الفيديو التشاركي -
 إدماج النوع االجتماعي في إدارة المراعي -
 ة لمكافحة التصحرخطة العمل المتسق -
 اإلجراءات الجماعية للرعي المستدام –حوكمة المراعي  -

  



 
 
 

 المؤتمرات اإلقليمية والعالمية:

 عھُد ووعدالحمى:  -
 أسبوع غابات الشرق األدنى الثالث -
 تضمين اعتبارات التنوع الحيوي في السياسات واالستراتيجيات والممارسات -
 لمحة عن مشروع تعميم ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي في األردن -
 المدرسة الصيفية الخريفية: حقوق الموارد الطبيعية في الشرق األوسط العربي وشمال إفريقيا -
 م المتحدة لمكافحة التصحرمية األقمناقشة األھداف التنفيذية المقترحة الستراتيجة العشر سنوات التفا -
 عضاء: استخدام أدوات االتخطيط التشاركيةبناء قدرات األ -

 الجھات المانحة والشركاء:

             

                     

            

    



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 برنامج إدارة البيئات البحرية والمناطق الساحلية

 

  



 
 
 

 برنامج إدارة البيئات البحرية والمناطق الساحلية

  الھدف

 وھ البيئات البحرية والمناطق الساحليةلموارد  المستدامةيعد تعزيز اإلدارة  برنامج إدارة البيئات البحرية والمناطق الساحليةمن خالل 
االستخدام العادل لألرض والمياه وموارد الحياة  تشجعالمفتاح، حيث يمكن تحقيق ھذا فقط من خالل منھجيات النظم اإليكولوجية التي 

 من ھذه النظم اإليكولوجية.ال يتجزأ الثقافي ھم جزء  مبتنوعھ الناسأن وتعترف ب

 المشاريع

  لبنان  –إدارة مصايد السمك المستدامة لتحسين المستوى المعيشي لمجتمعات الصيد الساحلية في صور 
 شبكات التبادل المعرفي 

 اإلنجازات باختصار

الساحلية  المرتبطة بإدارة البيئات البحرية والمناطق المجاالتبين األعضاء في  المتبادلساعد البرنامج على تشجيع التبادل المعرفي والتعلم 
المياً، إقليمياً وع استعادة نشاطهأشھر استطاع البرنامج  ففي غضونمن خالل تبادل الخبرات إلنشاء محميات بحرية جديدة في المنطقة، 

المنحدرات في شرق البحر األبيض المتوسط والحفاظ وأعماق البحار الشركاء لحماية  متعددةكما تم بذل الجھود من أجل تطوير مشاريع 
  لمحميات البحرية في العالم العربي.لليمية أخرى على استراتيجية وخطة عمل قركزت مبادرات إ بينماعليھا، 

واطن حياء المالنظم اإليكولوجية والمواطن الحساسة إقليمياً وتحديداً موارد الصيد البحري وإعادة إ تواصل لمعالجة وفر البرنامج شبكة
اة المستدامة اإلدر لتعميمآسيا بدعم التنمية السياسية والقانونية  بى الصعيد الوطني، قام مكتب غر، وعلالحساسة وحماية التنوع الحيوي

   .القضية هفي لبنان، كما تم إعالن محميتين بحريتين جديدتين في لبنان مما يؤكد على التزام لبنان بھذ لبيئات البحرية والمناطق الساحليةل

لعالقات في األردن، التي زادت من ا ثةالمحدّ استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنية تعزيز حماية البيئة البحرية من خالل  تم كما
العديد من اإلنجازات، يفخر مكتب غرب آسيا بتأثيره على عدد من صيادي صور في لبنان  بين مع المنظمات الوطنية والشركاء، ومن

  وذلك بمساعدة الشركاء المحليين. %80بنسبة  السمك بالتفجير ، حيث قلت نسبة صيدالسمك بالتفجير اعتادول صيدالذين 

المالية وجذب التمويل وكسب التأييد وتمثيل المحميات البحرية في المنطقة األمور من تقوية القدرات بشكل فعال في مجاالت  مجتمكن البرنا
ء اإلقليميين والعالميين، وفي ضوء ھذه اإلنجازات ھنالك أربعة مشاريع ما زالت تحت امن الخبر بدعممن خالل برنامج بناء القدرات 

  .2015تھدف إلى حماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليھا بشكل أكبر في المنطقة في عام الدراسة 

 المنشورات

  تحت اإلعداد –خصائص البيئة البحرية اللبنانية 
 توسط في شرق حوض البحر األبيض الم التي تعيش في القاع الغريني أثر شبكات صيد السمك المعقودة على المجتمعات القاعية

 لم ينشر بعد –

 المؤتمرات اإلقليمية والعالمية

 خطوة لألمام بخصوص استعمال زعانف أسماك القرش في الشرق األوسطالمتحدة  تأخذ اإلمارات العربية 
 لمحميات البحرية في العالم العربيمؤتمر ا 
 شي يتآرب آسيا وشمال إفريقيا حول حماية النظم اإليكولوجية واستعادتھا لدعم إنجازات أھداف ورشة عمل يناء القدرات في غ

  للتوع الحيوي
  الشرق األوسط وشمال إفريقيا –التنمية الساحلية المتكاملة المستدامة  
 سيدني -يات العالمي ممؤتمر المح 

 

 



 
 
 

 الجھات المانحة والشركاء:

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 


