
شركاء و بلدان المشروع

مؤسســة هانــس زايــدل األملانيــة و التــي تأسســت فــي عــام ١٩٦٧,هــي مؤسســة 
سياســية أملانيــة مقربــة مــن احلزب اإلجتماعي املســيحي (CSU)، توفر التثقيف 

السياسي "في خدمة الدميقراطية والسالم والتنمية" في أملانيا واخلارج.  

ــدور  ــا ب ــوم حالي ــي وتق ــاون اإلمنائ ــال التع ــي مج ــا ف ــن ٣٥ عام ــر م ــت ألكث عمل
نشــط فــي حوالــي ١٠٠ مشــروع فــي مــا يقــارب ٦٠ دولــة حــول العالــم. تســعى 
ــة  ــز شــروط العيــش اإلنســانية واملســاهمة فــي التنمي ــة لتعزي نشــاطاتها الدولي
الســوق  واقتصــاد  والدميقراطيــة  الســالم  تعزيــز  خــالل  مــن  املســتدامة 

اإلجتماعي.

فــي منطقــة الشــرق االوســط تعمــل مؤسســة هانــس زايــدل  فــي الــدول التاليــه 
ــدءا مــن ٢٠١٦  ــة"  ب ــاخ واملناطــق احملمي ــر املن ــي مشــروع "تغي ــي تشــارك ف والت

ولغاية نهاية ٢٠١٨: مصر واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس.

(RSCN) الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تأسســت اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة منــذ عــام ١٩٦٦، هــي منظمــة 
طوعيــة مســتقلة مكرســة للحفــاظ علــى املــوارد الطبيعيــة فــي األردن. ومــن أجــل 
حتقيــق أهدافهــا قامــت بإنشــاء مناطــق محميــة لتوفيــر حيــاة بريــة أفضــل 
ومناطــق ذات مناظــر خالبــة ومراقبــة الصيــد غيــر املشــروع ورفــع مســتوى 

الوعي في القضايا البيئية من خالل البرامج التعليمية.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا:

www.rscn.org.jo   و   www.hss.de/jordan

منطقة الشرق ا�وسط

وشمال أفريقيا

مشروع
تغير المناخ و المحميات

٢٠١٦  - ٢٠١٨

ا�كاديمية الملكية لحماية الطبيعة في ا�ردن
ســيتم عقــد جميــع ورش العمــل فــي األكادمييــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــه والتــي 
ــون الواقعــه فــي شــمال  ــة عجل ــة غاب ــث تقــع فــي محمي ــا حي مت انشــاؤها حديث

غرب األردن. 
بنيــت األكادمييــة صديقــة للبيئــة علــى رأس محجــر مهجــور قــدمي، حيــث تســعى 
األكادمييــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة جاهــدة لتصبــح مركــزا دائمــا تنطبــق عليــه 
املعاييــر الدوليــة للتميــز املكرســة لتقــدمي دورات معتمــدة فــي التخصصــات 

البيئية األكثر حاجة في املنطقة. 
ــي  ــا الســياحية مبــا ف ــب مرافقه ــى جان ــة إل ــب لألكادميي ــق التدري تشــكل مراف
ذلــك الســكن، مطعــم، متجــر وإنتــاج احلــرف اليدويــة صغيــرة احلجــم  ومحميــة 
غابــات عجلــون اجملــاوره لهــا  مجمعــا للســياحة البيئيــة املتكاملــة والتــي ســوف 

توفر املواقف واحلاالت التدريبية من واقع احلياة.
التدريــب  ملناطــق  األساســية  املناهــج  تطويــر  علــى  حاليــا  األكادمييــة  تعمــل 
ــة  ــة والســياحة البيئي ــى  الطبيع ــة واحملافظــة عل ــل الشــرطة البيئي الرئيســة مث
وتنميــة اجملتمعــات احملليــة بتقــدمي فرصــة املشــاركة للعاملــني مقابــل رســوم 

تدفع لها.
اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة ومؤسســة هانــس زايــدل األملانيــة لديهــم 
ــة اجلــودة أعــدت خصيصــا  ــة عالي ــج تدريبي ــد بتقــدمي برام ــل االم ــاون طوي تع
للمحترفــني البيئيــني فــي منطقــة الشــرق األوســط، فمنــذ عــام ٢٠١٢ تشــكل 

العناصر األساسية لهذه البرامج ركائز أكادميية للبيئة اإلقليمية اجلديدة.

بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة



نبذه عن  المشروع و أهدافه":

فــي العقــود القادمــة  ســتتعرض احملميــات الطبيعيــة واملناطــق احملميــة إلــى 
ــن  ــه م ــه فإن ــاخ، وعلي ــر املن ــة نتيجــة لتغي ــا الطبيعي ــي قدراته ــرة ف ــرات كبي تغيي
تطويــر  و  تنفيــذ   عمليــة  ســتكون  إقتصــادي  و  وسياســي  بيئــي  منظــور 
اجملتمعــات  و  املوطــن  علــى  للمحافظــة  اإلدارة  و  التكيــف  إســتراتيجيات  
املعرضــة للخطــر بشــكل كبيــر نظــرا لتغيــر املنــاخ ذات أهميــة حيويــة ملســتقبل 

التنمية في أي بلد، وستطرح حتديات جديدة.

لتخزيــن  طبيعيــة  كأدوات  تعمــل  أنهــا  فــي  احملميــة  املناطــق  أهميــة  وتكمــن 
الكربــون مــن الغــالف اجلــوي ومســاعدة النــاس والنظــم األيكولوجيــة للتكيــف 
مــع آثــار تغيــر املنــاخ. وعلــى الرغــم  مــن أن املناطــق احملميــة ليســت هــي احلــل 
الوحيــد لتخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ أو التكيــف معــه،  فإنهــا تعــد عنصــرا أساســيا 
وجــزءا مــن إســتراتيجيات التكيــف و اإلدارة التــي وضعتهــا احلكومــات الوطنيــة 

واحمللية والذي غالبا ما تعرض لإلهمال.

إن التشــريعات واإلســتراتيجيات واملفاهيــم املوجــودة ال تعــد فعالــة إال إذا مت 
تنفيذهــا. هنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي هــذا الصــدد فــي جميــع دول منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، يعــزى أســبابها إلــى أســباب ماليــة، إضافــة 

إلى نقص خطير في املعرفة واخلبرة لتنفيذ هذه التشريعات الالزمة.

وعليــه، فــإن مشــروع "تغيــر املنــاخ واحملميــات" جــاء ليهــدف إلــى تقــدمي الدعــم 
لــكل مــن اخلبــراء و املتخصصــني مــن السياســيني واملمارســني لتعزيــز املناطــق 
ــة  ــه فــي منطق ــف مع ــاخ والتكي ــر املن ــار تغي ــف آث ــة لتخفي ــة كأدوات فعال احملمي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا .

أنشطة المشروع و الموضوعات:

يحتــوي املشــروع علــى مجموعــة مــن ورش العمــل التعريفيــة واإلجتماعــات 
التنســيقية علــى املســتوى الوطنــي، إضافــة إلــى سلســلة مــن ورشــات عمــل 
ــة  إقليميــة بــدءا مــن عــام ٢٠١٦ حتــى نهايــة عــام ٢٠١٨، تهــدف إلــى رفــد الفئ

املستهدفة من املستويني السياسي والعملي باخلبرة واملعرفة الالزمتني.

حيــث أن الهــدف مــن ورشــات عمــل "صنــاع القــرار" هــو زيــادة املعرفــة واملهــارات 
الالزمــة لدمــج املناطــق احملميــة فــي السياســات الوطنيــة املتعلقــة بتغيــر املنــاخ، 
هــذا  حــول  اإلقليمــي  احلــوار  تعزيــز  أجــل  مــن  اخلبــرات  تبــادل  وتســهيل 

املوضوع.

وأن الهــدف مــن ورشــات عمــل "املمارســون" هــو حتســني املعرفــة واملهــارات 
اإلداريــة لــدى املــدراء التنفيذيــني والعاملــني فــي املؤسســات املكلفــة بــإدارة 
ــي  ــة ودورهــا ف ــود املناطــق احملمي ــادة صم ــق بزي ــا يتعل ــي م ــة ف املناطــق احملمي

التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه.

ســيتم وضــع األولويــات والتفاصيــل  املتعلقــة باحملتــوى التعليمــي واملصممــة 
خصيصــا للفئــات املســتهدفة كل علــى حــدة، ولكــن بشــكل عــام ســيكون هنالــك 

تغطية للموضوعات التالية:
- العواقــب املترتبــة علــى تغيــر املنــاخ وتأثيرهــا علــى الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــة 

والناس الذين يعتمدون عليها.
- ردود األفعــال الدوليــة  والوطنيــة علــى نظــرة صنــاع السياســات للــدور الــذي 

تلعبة املناطق احملمية.
-  إمكانات النظام العاملي للمناطق احملمية في التصدي لتغير املناخ.

- التخفيف - دور املناطق احملمية.
- التكيف - دور املناطق احملمية.

- فرص استخدام املناطق احملمية للتصدي لتغير املناخ.
- أثار تغير املناخ على  تصميم املناطق احملمية وإدارتها وتسييرها.

الفئات المستهدفة ومعايير المشاركة:
الفئة املستهدفة ١: "صناع القرار"

موظفــو الــوزارات املعنيــة  (وزارة البيئــة، الزراعــة، التخطيــط، ومــا إلــى ذلــك)، 
املنــاخ،  لتغيــر  البيئيــة  الوطنيــة  اللجــان  أو  البرملانيــة  اللجــان  مــن  وأعضــاء 
وممثلــون تنفيذيــون للمنظمــات البيئيــة وشــخصيات بــارزة مــن اجملتمــع املدنــي 
مــن بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، الذيــن يشــاركون فــي 

اللجان لصياغة ووضع استراتيجيات وطنية.
الفئة املستهدفة ٢: "املمارسون أو العاملون"

موظفــو املؤسســات الوطنيــة املســؤولة عــن إدارة املناطــق احملمية، كبــار املوظفني 
مــن احملميــات الطبيعيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا كاإلدارة 
العامــة،  ورؤســاء احلفــاظ علــى احملميــات /  التنــوع البيولوجــي / مــدراء أقســام 

البحوث/ مدراء املناطق احملمية و باحثون كبار ، الخ. 
مــن أجــل ضمــان حتقيــق األهــداف التعليميــة املرجــوة، فإنــه مــن الواجــب علــى 

املشاركني احملتمل مشاركتهم في هذا املشروع أن تنطبق عليهم املعايير التالية:
.(MENA) ،أن يكون مواطنا عربيا (من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا -

- ينتمي إلى اجملموعات املستهدفة املوضحة أعاله.
- لديــه مــن اخلبــرة العمليــة مــا ال يقــل عــن ســنتني للعاملــني واملمارســني وخمــس

سنوات لصانعي القرار. 
- أن يكــون املســؤول املباشــر عــن وضــع وتطويرخطــط إدارة املناطــق احملميــة
("املمارسون") أو استراتيجيات تغير املناخ والسياسات الوطنية ("صناع القرار")

- اإللتزام باملشاركة املستمرة في ٢ أو ٣ ورشات عمل على التوالي على 
مدار ٢ أو ٣ سنوات.

- اإلعراب عن إستعداده بإستكمال جميع" املهام" املعطاة و العملية املنوطه 
إليه في اإلعداد أو متابعة ورش العمل.

- أن يكون على أمت اإلستعداد للتعاون بشكل وثيق مع املكتب  اإلقليمي 
ملؤسسة هانس زايدل األملانية في تبادل أي معلومات ذات صلة. 


