
 

 

 

 

 
االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض منتصف  

 المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء 

 -  2022أيار/مايو   19و  18 -
 

العقد  أهداف لتسريع تنفيذ وطنيةمبادرات والتزامات  

 الدولي للعمل من أجل الماء
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول المحتويات

 مقدّمة ✓

 مبادرات والتزامات اإلمارات العربية المتحدة ✓

 مبادرات والتزامات تونس ✓

 مبادرات والتزامات الجزائر ✓

 مبادرات والتزامات الجمهورية العربية السورية ✓

 مبادرات والتزامات السودان ✓

 مبادرات والتزامات العراق ✓

 مبادرات والتزامات عمان ✓

 والتزامات دولة فلسطينمبادرات   ✓

 مبادرات والتزامات الكويت ✓

 مبادرات والتزامات ليبيا ✓

 مبادرات والتزامات مصر ✓

 مبادرات والتزامات المغرب ✓

 مبادرات والتزامات موريتانيا ✓

 مبادرات والتزامات اليمن ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدّمة

المدة الشاملالتحضيرات اإلقليمية في إطار   أجل الماء،  الستعراض منتصف   ُعقدللعقد الدولي للعمل من 

.  2022أيار/مايو    19و 18بتاريخ    االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي للعقد الدولي للعمل من أجل الماء
تقييم التقدم اإلقليمي في تحقيق األهداف المتعلقة بالمياه وتحديد الثغرات والفرص الرئيسية  ركّز اإلجتماع على  

 .  في هذا المجال

دعت اإلسكوا الدول األعضاء إلى مشاركة التزاماتها ومبادراتها للتسريع في  ،  خالل إحدى جلسات االجتماع

تنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء. وعليه، قدّمت البلدان التالية عروضاً تقديمية حول مبادراتها  
 :والتزاماتها الطوعية وهي كالتالي

مبادرة استراتيجية األمن المائي واالستراتيجيات القطاعية المترابطة مع  -  اإلمارات العربية المتحدة -

المياه في دولة االمارات العربية المتحدة )المقدّم: السيد محمد المال، مدير الموارد المائية، وزارة  
  الطاقة والبنية التحتية(

د عبد الرحمان وصلي، مدير  أهداف التنمية المستدامة ونظام دعم السياسات )المقدّم: السي  –تونس  -

التخطيط والتوازنات المائية، وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد   إدارة القطاع المائي، مكتب 

 البحري(
المستدامة )المقدم: السيد زاهر    –الجزائر  - التنمية  أهداف  وتنفيذ  المياه  قطاع  استراتيجية تطوير 

 لموارد المائية واألمن المائي(أوحسين، رئيس مكتب المياه الجوفية، وزارة ا

الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الخطط الوطنية والتحديات    –الجمهورية العربية السورية   -
 في الجمهورية العربية السورية )المقدّم: السيد محمد أسامة األخرس، مستشار، وزارة الموارد المائية( 

: السيد خالد الهوتي، مدير دائرة مراقبة الموارد المائية،  سدود الشراكة المجتمعية )المقدّم  –عمان   -

 وزارة الثروة الزراعية والبحرية وموارد المياه(

تشجيع البحث حول األهداف االستراتيجية لتحويل العلم نحو الهندسة والتطبيقات )المقدّم:   –فلسطين   -
 السيد صبحي سمحان، مدير البحث والتطوير، سلطة المياه الفلسطينية(

مبادرة حول ترشيد استخدام المياه وتأهيل الترع في مصر )المقدم: السيد رجب عبد العظيم،    –مصر   -

 وكيل الوزارة األول والمشرف على مكتب الوزير، وزارة الموارد المائية والري(
الشروب ومياه السقي    –المغرب  - )المقدّم: السيد   2027  -2020البرنامج الوطني للتزويد بالماء 

قيشوح، رئيس قسم التزويد بالماء الشروب والصرف الصحي وتثمين مياه االمطار، المديرية  سليمان  

 العامة لهندسة المياه، وزارة التجهيز والماء(

أهداف العقددول بمشاركة التزاماتها ومبادراتها الطوعية ة  عد تكما قام من خالل تعبئة   للتسريع في تنفيذ 
وهي: اإلمارات العربية المتحدة، تونس، السودان، العراق،  ، هذا الهدفلاالسكوا   إستمارة قامت بإعدادها

  .الكويت، ليبيا، مصر، موريتانيا، واليمن 

  ُعرضتلتي  ا  المبادرات وااللتزامات الوطنية  كلّ بحسب التسلسل األبجدي للدول،    ،هذا الملفّ  عليه يشملو
   االستمارات.  والتي تّمت مشاركتها من خاللخالل اإلجتماع  

 



 

 

 

 

 

 

 اإلمارات العربية المتحدة  مبادرات والتزامات
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االجتماع التحضيري االقليمي العربي الستعراض منتصف املدة الشامل للعقد الدولي للعمل 

   2022أيار/مايو  19إلى   18من أجل املاء من 

 لبنان  –بيروت  –اسكوا 

 )املشاركة عن بعد بتقنية االتصال املرئي(

 

 ،السيد الرئيس

 والسادة، السيدات 

  الكريمالحضور  

 

   ،ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

 

االمارات العربية املتحدة، يسرررررررررررررر    ةبدولنيابة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية  

االجتماع التحضرررررررررري ا االقييالس العر   الصررررررررررتعرا  م ت رررررررررر  املدة مشررررررررررار ت    

اللج رة االقت رررررررررررررا  رة  والريا ن ممر     الشرررررررررررررامر  ليعلرد الردوامل ليعمر  من  جر  املرا 

واالجتماعية لغر   آصرررررررريا  االصرررررررر اام بالشرررررررررا ة مل المانة العامة  جامعة الدو   

 .العربية

 

 السيدات والسادة،

ونمرا   ،العربية املتحدةاملياه من  ه  اللضا ا ذات الولاية فمل  ولة اإلمارات   عدت

ماار  نررردرة  من    عرررا  ت ررراو  ولرررة اإلمرررارات    ا جرررا رررة،  طلرررةا جغرافمل فمل امل   ملاقع رررا 
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امليرررررراهمل  ،  الطبيعيررررررة  امليرررررراه الطيرررررر  ع    الت ميررررررة  ارنفرررررراع  االجتمرررررراعيررررررة    لغرا  

وقد   ع   م ررررررررررررا ر املياه غي  التلييد ة.  متزا دبشرررررررررررر      واالعتما ،  واالقت ررررررررررررا  ة

ورؤية االمارات    ا ع س ذلك ب ررررارة وافررررتة فمل اصررررت انياية ا ت امة االنحا  ة

التس   2071مئايرة اإلمرارات  عمر   براإلارررررررررررررا رة اا  برنرام   و ج ردهارا الاي يرة،    2021

 ياي  المد
 
  برنام  عم  ً اميا

ا
ن ماية ونطايرية   لياصررررررا  اا  مح ررررررية  تشرررررر 

 .2071شامية ك  ن او اإلمارات   ض   ولة فمل العال  بحيا  عام  

 

مايس الازرا  قرارا بااررررل  هدات الت مية املسررررتدامة فمل   ،  صرررردر2017فمل   ا ر  

صرررررررررررررمي  لطك الت ميرررة ا ت اميرررة واصرررررررررررررت انيايررراهارررا وعمييررراهارررا ع   املسرررررررررررررتاييو  

نرررراصررررررررررررر س اللج ررررة الاي يررررة  اال هرررردات الت ميررررة  ل نحررررا ا وا،ت مل،  مررررا  عين عن 

هدات      ج دةليعم  ع    جهة ً امية   15املسرررررررررتدامة التس نضررررررررر  فمل عضررررررررراي اا  

 ولة   اعتمدت. وقد ومن ارمهاا الهدت السرا ا املع س باملياهاملسرتدامة    الت مية

باإلاررررررررررا ة اا  ماماعة    ،2018   ا ر  فمل  2036اصررررررررررت انياية االمن املا   االمارات  

  ، 2050من االصررررت انيايات اللطاعية املت ابطة مل املياه وسمل اصررررت انياية الطاقة  

العامة ليب ئة وا خطة    والسرررررررياصرررررررة  2051الاي ية لألمن الغيا    صرررررررت انياية  ال وا

 .  2050-2017الاي ية ليتغي  امل اخمل 

،  2050لتحليق ا تيرا  امل راخمل بحيا   مبرا رهارا    مؤلرا مرا  عي رد  ولرة االمرارات  

 للجها  اإلمارانية الها  ة إا  اإلصررررررهام بة اابية فمل قضررررررية التغي  
 
التس نات  نتاياا
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فمل  ع  وتعزيز التاجهات البيئية، و ج دات العم   محييا صرررررر سرررررره   مما امل اخمل،  

تم يو االبت رررار ونطاير الت  الاجيرررا  لا ت اميرررة، ومشررررررررررررررراركرررات اللطررراع ا خرررا   

ا،ترررا مرررة ع    املرررا   و ل يرررات ا ترررد مرررة فمل ماررراالت الزراعرررة والمن الغررريا   و والت

 فمل جها  مااجهة نحدا التغي  امل اخملون،  املاار  الطبيعية
 
 رائدا

 
 عامليا

 
 .ماذجا

 

الطيرررر  ع   الطرررراقررررة    إل ارةالب نررررام  الاي س  إيالق    2021م ت ررررررررررررر   فمل  ن    مررررا  

اررررررررررمن برنام  ك الطاقة واملياه  اصرررررررررر االنرشرررررررررريد تعزيز جها   بادت    2050  واملياه

وي س شررررررام   ضررررررل ويتابل مسرررررر اد ات ومؤشرررررررات   ا  صرررررر اية  جميل ال شررررررطة  

 .  املس اي ة ليطاقة واملياه

 

 السيدات والسادة،

التحتية   والبنية  الطاقة  وزارة  املا     عدت  االمن  بالتنسيق    2036اصت انياية 

هيه  الدولة.  عدت  فمل  باملياه  املع ية  وا جهات  الهيئات  جميل  مل  واملشار ة 

االصت انياية من م مار وي س شام  لتغط  كا ة ع اصر صيسية االمدا  املا   

وفمل إيار زم س مدن  عشروو عاما.  نر ز اصت انياية المن املا   ليدولة ع   ثالثة  

رئ سية   اصت انياية  إ ارة   سمل:برام   وبرنام   املياه،  ع    الطي   إ ارة  برنام  

اا  محاور مشت  ة  باإلاا ة  ليطاارئ.  والتازيل  اإلنتاج  وبرنام   املا  ،  االمدا  

مالت التاعية والت شيد، واصتخدام  تشم  نطاير السياصات والتشريعات، ًو

 التل يات املتلدمة واالبت ار، وب ا  اللدرات فمل ماا  املياه.ونطاير 
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العام   بحيا   املا    المن  اصت انياية  ال درة   2036تس ادت  مستاى  لفض 

دة املا ، ًيث ص ت  لفض إجماامل الطي  ع     املائية، وزيا ة قيمة انتاجية ًو

بنسبة   الدولة  فمل  ال   ،  %21املياه  اا   الفر   اص االك  متاصك  ولفض   ،

%، ور ل  سبة  95  وزيا ة  سبة إعا ة اصتخدام مياه ال رت ال حمل املعا جة اا 

فمل   املستخدمة  بالغشية  التحيية  البحر نل يات  مياه  من    نحيية    %50اا    ث  

والسعمل  لف   عميية نحيية املياه عن إنتاج ال هربا  اللائ  ًاليا  امن التاج 

زيا ة الطاقة    اتاصتخدام   اا   من  و مزي   املهدورةال ميفة  املتاد ة   وا ترارة 

ا،تالة  إل  املياه  اا     ،نتاج  االصت انياية  هادت  ما     ما  امدا   نمام  ذا نطاير 

عالية   صعة     حا ظمرونة  و ع    مت امية ية  نخزينإنتاجية  مائية    وشب ة 

   لالصتاابة  تاالت الطاارئ. 

اصتدامة مالية للطاع املياه ملارنة    2036نمم  مخرجات اصت انياية االمن املا    

الاال االعتيا ا   انبعاثات  باإل باصتمرار  املتعيق بخفض  البيئس  الثر  إا   اا ة 

 ميياو ين فمل محطات التحيية.   100غاز ثا     سيد ال رباو بما يعا   

 

 لد  ناز الب نام     الطاقة واملياه،  يب نام  الاي س إل ارة الطي  ع  ما بالنسبة ل

لال    االنحا  ة  من  ا ت امية  ا جهات  فمل  االصت انياييو  الشركا   مل  التعاوو 

وا،تيية واللطاع ا خا ، بادت تعزيز ا جها  الاي ية فمل ماا  إ ارة الطي   

وزيا ة  فا ة  ه    االص االك،  ليطاقة  ال ل     3ونرشيد  ُمس اي ة  قطاعات 



5 
 

والب  بنسبة  وال  اعة  وامن 40 ا م  العاملية،  املعا ي   ع    ع    باالعتما    ،%

مستاى   ع    ناعها  من  ال ب   سمل  وي ية  املياه و   ،دولةالًمية  محار  يتضمن 

ا ور ل  فا ة  واملبا  ،  الزارعة  فمل قطاعمل  املياه  اص االك    مدا  مبا رات  خفض 

،  جميل مرا ق املياه    %10بحيث ال نزيد  سبة  اقد املياه فمل الشب ات عن  املياه  

لطة ناعاية مت امية لر ل وعمل   را  ا،جتمل     ي  ز ع   وال ما محار الت شيد  

 
 
  اميا

 
 .فمل ماا  نرشيد اص االك الطاقة واملا  لي بح صياكا

 

 السيدات والسادة، 

ليعام املتحدة  الم   نلارير  ًا   هدات    ةال ا ر   2021/2020  تشي   ًد ما 

% فمل ماا  نلد   لدمات 100، نحليق  ولة االمارات  2030الت مية املستدامة  

الدولة   املامانة ولدمات ال رت ال حمل واالصتاح.  ما ًللد  مياه الشرب 

ال تائ  79نتياة   من   ض   وسمل  املائية،  ليماار   املت امية  اإل ارة  ماا   فمل   %

ال  هيه  نحسيو  اا   و سع   لال  إقييميا،  من  اللا مة  الس اات  لال   تياة 

اصت انيايات   بيو  والت ام   املاائمة  و اماو  فمل    والب ئةالطاقة  املياه  والغيا  

   الدولة.

ص ت    الدولة،  فمل  ا جد دة  ليمشاريل  بالنسبة  من   ما  االعاام  اا     2021لال  

ثالث محطات نحيية  بي ة تعم  بتل ية الت افح الع س س فمل ك   تشغي     2024

 420. صتضي  هيه ا،تطات صعة انتاجية نبيغ   با ظبس و    و م اللياينمن  
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البالغة   املر بة  السعة  اجماامل  اا   ا،تالة  املياه  من  جالاو  اميا    1590ميياو 

 من املياه ا،تالة اللائمة ًاليا.  اميا  ميياو جالاو 

 

 السيدات والسادة، 

"       2020معر  "ا سبا    -فمل شهر مارا املاض س    -من جهة  لرى، اصتضات  

زاره  البرز  العامل     ا تدث من  اليا  مختي   و    24  ث   من   ميياو شخص 

املياه  العال    املياه   عاليات  صباع  من  وم تدى  عما   التغيي   اع  بمشار ة ص ا

بادت   وا خا ،  العام  و اللطاعيو  الاعمل  ًما ة   شر  لتعزيز  يرٍق  اصت شات 

 مياه الشرب اآلم ة، ولدمات ال رت ال حملوتعزيز ا ت ا  ع      ماار  املياه

 ا تياة ع   ال ا  . بما  ضمن اصتدامة   جميل ص او الر  

 

االجتماع التحضي ا   عان   ال ريمة ليمشار ة فمل  عما  ش ر    و   و ،  لتاما"

االقييالس العر   الصتعرا  م ت   املدة الشام  ليعلد الدوامل ليعم  من  ج   

 .للجميل ك  التا يق وال ااح تم يا م ،املا 

 

 وحمة هللا وبركاته والسالم عليكم 



  

 

 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل  الذي يوض  A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من   2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم  تقريرا  خالل هذا المؤتم  األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار،  عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد  ر 

القرار على  نص يكما التحديات والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها. 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

مشاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الدول العربية إلى   دورته الثالثة عشركذلك دعا المجلس الوزاري العربي للمياه في  

بأهداف  انطالقدراسة حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ ب  آسيا تظهر التزامها  العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

إلعالم تقرير األمين   قدّمسيُوالذي إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، وذلكالمياه المتفق عليها دوليا  

 (. 18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  ولتقديمها خالل  العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  باستضافة تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا    الدول  حولها التزاماتيمكن أن  تقتصر على والتي تشمل  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق  رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

   .الحفاظو  االستثمارات في قطاع المياه

األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار   التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض   االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر 

خالل هذا االجتماع عرض   .2022أيار/مايو   19و  18في بيروت في   منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة   لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية  

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

تزويدنا بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التي التكرم بملء االستبيان المرفق و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،  

تمنعها من تحقيق أهدافها 2022-2018حققتها خالل النصف األول من العقد ) ( والتحديات التي تواجهها في قطاع المياه والتي 

والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )واحتياجاتها لتخطي التحد (، باإلضافة إلى تقديم  2028-2023يات، والمبادرات 

 . نطاقهاالتزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة   الدولة:

 نقطة االتصال:

 د. محمد المال  االسم:

 مدير إدارة الموارد المائية   الوظيفة:

   الهاتف:

 mohamed.almulla@moei.gov.ae  :لبريد االلكترونيا

 

 

   المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

   2036استراتيجية األمن المائي   •

 2051استراتيجية األمن الغذائي  •

 2050استراتيجية الطاقة   •

 2071برنامج عمل مئوية اإلمارات  •

   (2022-2018االنجازات )اهم 

 المياهلمحطات تحلية    االنتاجيةزيادة السعة  •

 زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة •

 تعزيز برنامج الربط الشبكي بين الهيئات للتعامل مع الحاالت الطارئة •

 رفع السعة التخزينية للمياه العذبة من خالل مشروع التخزين الجوفي للمياه المحالة  •

 السطحية )مشاريع السدود(حصاد المياه زيادة السعة التخزينية لبرنامج   •

 تطوير الخارطة المائية )الهيدروجيولوجية( للدولة •

 دعم مبادرات البحث والتطوير واالبتكار في مجال المياه •
 

   اتالتحدياهم 

 

 الطبيعية  العذبة  مـوارد الميـاه  ندرة •

 .االستهالك الزراعي للمياه الجوفيةارتفاع  •

 المتكاملة للبيانات والمعلومات المائيةاإلدارة تعزيز  •

 التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي على موارد المياه •

 

 االحتياجاتاهم 

 المائية.متكاملة للموارد  اإلدارة السياسات تطوير استكمال   •

بين الجهات المعنية العاملة في مجال المياه •  الحاجة الى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات 

 مواءمة االستراتيجيات والبرامج ذات العالقة •
 

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

 2050البرنامج الوطني إلدارة الطلب على الطاقة والمياه   •

   2030  أبو ظبي  –خطة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    •

 .  2050-2017الخطة الوطنية للتغير المناخي  •

mailto:mohamed.almulla@moei.gov.ae


  

 2030استراتيجية دبي إلدارة الطلب على الطاقة والمياه   •

 االلتزامات الطوعية

   2036بحلول    % 21خفض الطلب على الموارد المائية بنسبة    •

  % 95المعالجة إلى  الصرف الصحي نسبة إعادة استخدام مياه زيادة •

   2036% بحلول العام  10خفض نسبة فاقد شبكات المياه الى أقل من   •

ثاني أكسيد الكربون بما يعادل   •  مليون طن في محطات التحلية.  100خفض انبعاثات غاز 

األمن الم لدولة االمارات العربية المتحدة التي   2036ائي  مالحظة: تعبر االلتزامات الطوعية عن مستهدفات استراتيجية 

 .2018تم اعتمادها في العام 

 



 

 

 

 

 

 

 تونس   مبادرات والتزامات
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ARAB REGIONAL PREPARATORY MEETING FOR THE MIDTERM COMPREHENSIVE REVIEW OF THE WATER ACTION DECADE

Beirut, Lebanon, 18-19 May 

LES INDICATEURS DE L'ODD 6 : OUTILS POUR L’ÉVALUATION                
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU      

EN TUNISIE

OUASLI Abderrahman (Tunisie)                                                                            ouasliab@gmail.com

Plan de la présentation
• ALIGNEMENT DES CIBLES DE L’ODD AVEC LE CADRE POLITIQUE DE LA TUNISIE

• APPROPRIATION ET ENGAGEMENT POLITIQUE

• PILOTAGE ET MONTAGE INSTITUTIONNEL DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU NIVEAU DU MARHP

• EXPÉRIENCE TUNISIENNE POUR LE SUIVI DES PROGRÈS DES CIBLES DE L’ODD6
• REPORTING DE L’ÉTAT DES LIEUX DES INDICATEURS DE L’ODD6 DANS LA REVUE

SECTORIELLE (RAPPORT NATIONAL DU SECTEUR DE L’EAU EN TUNISIE)
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ALIGNEMENT DES CIBLES DE L’ODD AVEC LE CADRE POLITIQUE DE LA TUNISIE

1. L’alignement des ODD avec la constitution : Le taux d’alignement des cibles avec la Constitution 
de 2014 dans ses deux premiers chapitres et son Préambule ainsi que les engagements pris par 
la Tunisie est de 65% 

2. Intégration des ODDs dans le plan quinquennal de développement et les stratégies nationales : 
80% des cibles sont couvertes par les objectifs/actions du Plan Quinquennal de 
Développement (PQD 2016-2020) dont 49 cibles sont parfaitement alignées. 

3. Cadre de dépenses :Intégrer les principes d’un développement durable dans les plans de 
développement et les budgets annuels selon une approche qui respecte les principes 
transformateurs de l’Agenda 2030 à savoir l’universalité, l’indivisibilité

4. Analyse de l’alignement de la gestion du budget par objectif pour le programme eau (GBO_P3) 
par rapport aux ODD : Une analyse simple des cibles définis dans le GBO_P3 et GBO-PED par 
rapport aux cibles des ODDs liés à l’eau (ODD6), indique que le cadre des indicateurs au niveau 
des GBO pour le programme « Eau » et le Programme « Environnement durable » présente 7 
indicateurs

APPROPRIATION ET ENGAGEMENT POLITIQUE

 La Tunisie a finalisé son premier Rapport National Volontaire sur le suivi des ODD en 2019. Il a ciblé
essentiellement 6 ODDs (4, 8, 10, 13, 16 et 17), positionnés dans l’axe thématique « encapaciter les personnes
et assurer l’inclusivité et l’équité », et a abordé plus succinctement les 11 autres ODDs.

 Le 2ème RNV (2021), a été élaborée avec l’appui du Système des Nations Unies en Tunisie,.

 Ce rapport :

(i) A dressé l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD, notamment les mesures prises pour
assurer l’intégration des ODD dans le cadre national de développement.

(ii) A ,exposé également les dispositions adoptées en vue de contextualiser et adapter les ODD et leurs
cibles au contexte national et,

(iii) les efforts déployés dans la perspective d’en favoriser la concrétisation et notamment au niveau des
évidences relatées et les défis à relever.

3
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PILOTAGE ET MONTAGE INSTITUTIONNEL DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU NIVEAU DU
MARHP

A l’échelle du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, il est à signaler
deux initiatives :

1. Renforcement de l’ancrage institutionnel par la création d’un Comité de suivi de la mise en
œuvre des ODDs- Agenda 2030, Dont les taches se résument comme suit :

 Participation au calcul des indicateurs de suivi des ODD ;
 Formulation des besoins financiers et Préparation des documents de projets relatifs aux ODDs.

2) Projet : L’Eau Dans Le Monde Que Nous Voulons : UN CADRE D’ACTION NATIONAL POUR LES

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉS À L’EAU;

Projet mis en œuvre en collaboration avec UNU-INWEH (Canada) – Keco – UNOSD (Corée du Sud)

OBJECTIF DU PROJET :

 Développement d’un Système de suivi de l‘environnement favorable pour la mise en œuvre des
objectifs de développement durable lié à l’eau (ODD6), appelé SAP-ODD6 ;

 Permettre aux agences gouvernementales de travailler de manière participative pour créer une base
de données intégrée pouvant être adoptée au niveau national ;

• Soutenir et renforcer la coopération et la communication entre les décideurs et la recherche 
scientifique ;

• A Travers le projet «L’Eau Dans Le Monde Que Nous Voulons : UN

CADRE D’ACTION NATIONAL POUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE LIÉS À L’EAU » et via le système de suivi SAP-ODD6 (PSS-SDG6), 

• Le système SAP-ODD est conçu pour suivre et évaluer les degrés d’atteinte des 
indicateurs de l’ODD6 en fonction de sept (7) composantes constituant le 
format du système : Etat, capacités, finances, politique et cadre institutionnel, 
Genre, intégrité, résilience ou RRC (liées à l’eau),

• L’équipe qui gère le SAP-ODD6 est constitué des membres qui représentent 
tous les acteurs du secteur de l’eau (Services et ministères impliqués dans le 
secteur de l’eau, domaine académique, secteur privé, ONG, etc.)

EXPÉRIENCE TUNISIENNE POUR LE SUIVI DES PROGRÈS DES CIBLES DE L’ODD6
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EXPÉRIENCE TUNISIENNE POUR LE SUIVI DES PROGRÈS DES CIBLES DE L’ODD6

FIGURE : CAPTURE D’ÉCRAN DE LA PLATEFORME EN LIGNE DU SDG-PSS POUR L’ODD6

Lien : https://sdgpss.net/en/home

REPORTING DE L’ÉTAT DES LIEUX DES INDICATEURS DE L’ODD6 DANS LA REVUE
SECTORIELLE (RAPPORT NATIONAL DU SECTEUR DE L’EAU EN TUNISIE)
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• Indicateur 6.4.1 : Progrès en matière d'efficacité de l'utilisation de l'eau

Secteur Prélèvem
ent
(Mm3)

V. A. (en
Milliards $
USA
constant
de 2010)

Efficaci
té
($/m3)

Efficacit
é
($/m3)
en 2019

2020

Agriculture
(secteur
irrigué)

2722,2 1,77711 0,65 0.27

Industrie 61,9 10,746 173,60 225.20

Service 813,5 28,22 34,69 32.25

Global 3597,6 11,33 10.16
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Etat des lieux des indicateurs 6.4.1 & 6.4.2

Etat des lieux des indicateurs 6.4.1 & 6.4.2
• Progrès de l’Indicateur 6.4.2 - Niveau de stress hydrique : prélèvements d’eau douce en proportion 

des ressources en eau douce disponibles

Indicateur 6.4.2 « Stress Hydrique » = 109.07 %
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

OUASLI Abderrahman - ouasliab@gmail.com
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 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل الذي يوض A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من    2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم   عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد ر تقريرا  خالل هذا المؤتم األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار، 

تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها.  وكذلك السبل المبتكرة لدعم  تحقيقها  والعقبات المحتملة في  القرار على نصيكما التحديات 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

للمياه في   العربي  الوزاري  المجلس  دعا  واالجتماعية الدول العربية إلى    دورته الثالثة عشركذلك  مشاركة اللجنة االقتصادية 

آسياب حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ  لغربي  العقد الدولي للعمل من أجل الماء تظهر التزامها   انطالقدراسة 

دوليا   عليها  المتفق  المياه  وذلكبأهداف  إلعالم قدّمسيُوالذي  إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، 

 (.18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه ولتقديمها خالل   تقرير األمين العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه باستضافة  تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور حولها   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا والتي تشمل  الدول  التزاماتيمكن أن  تقتصر على  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق   رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

 .الحفاظواالستثمارات في قطاع المياه

التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض  االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار  

خالل هذا االجتماع عرض  .2022أيار/مايو  19و  18في بيروت في  منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة  لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية 

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،   بملء االستبيان المرفق  بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التكرم  تزويدنا 

تواجهها في قطاع المياه والتي تمنعها من تحقيق 2022-2018التي حققتها خالل النصف األول من العقد ) والتحديات التي   )

واحتياجاتها لتخطي التحد والمبادرات والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )أهدافها  (، باإلضافة 2028-2023يات، 

 . نطاقهاإلى تقديم التزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  
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 تونس   الدولة:

 نقطة االتصال:

 سمير الهدياوي  االسم:

 مدير المياه الجوفية بالنيابة  الوظيفة:

 الهاتف:

 hadiaoui.samir@gmail.com:لبريد االلكترونيا

 

 المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

 سنوات. عشر  لمدة المائية  الموارد تعبئة  إستراتيجية  : 2000-1991:األولى الخطة العشرية •

 .المياه  الثانية لتعبئة  التكميلية  اإلستراتيجية  2011-2001: الثانيةالعشرية  الخطة •

 :2030 الثالثة: الى أفقالخطة العشرية  •

  ومتكاملة  شاملة  إستراتيجية  خطة  وضع: 2050 أفق   إلٮ  المياه  لقطاع  استشرافية  بدراسات  القيام •
  العلمي  والبحث   والتكنولوجية  االقتصادية  واألبعاد  والنوعية  الكمية  الجوانب  علٮ  التأكيد  مع  للمياه
 والطلب  العرض بين   التوازنات تأمين   بهدف

 (2022-2018االنجازات )اهم 

وزارة الفالحة  والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع الوكالة   –  2050مشروع المياه   •

 الفنية االلمانية.

مشروع تحديد الملك العمومي للمياه ويهدف الى  التحديد النهائي لمجاري   االودية  وضفافها   •
وديوان قيس  ضمن االتفاقية االولى المبرمة بين  وزارة الفالحة والموارد المائية ولصيد البحري  

 .االراضي والمسح العقاري 

وتهدف الى مزيد حماية الموارد المائية    1975مشروع مراجعة  مجلة المياه  الصادرة سنة   •

 والملك العمومي للمياه وتشريك المجتمع المدني ومختلف االطراف المتداخلة .

حداث المنظومات  وتهدف الدراسة الى ا  (SINEAU)دراسة  النظام الوطني المعلوماتي للمياه   •

االعالمية المناسبة للتصرف في قواعد المعلومات الخاصة بالموارد المائية والبيئية والتربة وتبادل  
 المعلومات بين االطراف المتداخلة.

وتهدف الى اعداد قاعدة معلومات    (CRET )دراسة خريطة الموارد المائية بالبالد التونسية   •

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع    –جغرافية ورقمية للموارد المائية  
 الوكالة الفرنسية للتنمية.

 التحدياتاهم 
  ضمان األمن المائي واستدامته،ندرة المياه و كيفية العمل على  •

التغيرات المناخية  الضغط على موارد المياه و إختالل الجهوي بين الموارد و اإلحتياجات في •
  المتوقعة،

  تأمين حاجيات التنمية من المياه. •

ل • للخزانات  التصدي  المفرط  الذيالستغالل  العمق  وقليلة  العميقة  الهبوط   الجوفية  في  ساهم 
المياه نوعية  وتدني  المياه  للمناسيب  األطراف   المتواصل  تشريك جميع  بالعمل على  و ذلك 



  

 .  المنظومة التشريعية )تحيين مجلة، ...( و المؤسساتيالمتداخلة و تطوير 

 والتعدي على الملك العمومي للمياه. انتشار ظاهرة الحفر العشوائي •

 ، وسوء التوزيع المكاني، و إنخفاض السعة التخزينية للسدود(ندرةعوامل طبيعية )ال •

 ...(،المياه  ضغوط بشرية )اإلستغالل المفرط للمياه الجوفية، و تدهور نوعية •

  .مخاطر تغير المناخ )الجفاف و نقص المياه( •

 االحتياجاتاهم 

   2050 -  2030التوازن بين العرض والطلب في أفق   ضمان •

 .ضمان األمن المائي في الحاالت المناخية القصوى )فيضانات وجفاف( •

 .اعتماد الطرق المناسبة لالقتصاد في الماءوالتحكم في طلب المياه لمختلف االستعماالت   •

 البحث على مصادر التمويل  لتنفيذ البرامج  •
 

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

  ومتكاملة  شاملة  إستراتيجية  خطة  وضع: 2050 أفق   إلٮ  المياه  لقطاع  استشرافية  بدراسات  القيام •
  العلمي  والبحث   والتكنولوجية  االقتصادية  واألبعاد  والنوعية  الكمية  الجوانب  علٮ  التأكيد  مع  للمياه

 .والطلب  العرض بين   التوازنات تأمين   بهدف

 مرحلتها استكملت وقد اإلنجاز بصدد دراسة :المياه فائض  تحويل  ودراسة  السدود  ربط   مواصلة •
 .األولى

 .التقنيات في التحكم وتطوير البحر المياه لتحلية الوطني البرنامج  تنفيذ مواصلة •

 .الفيضانات عن  واإلعالن  المبكر اإلنذار وأنظمة القيس شبكات تطوير •

 عبر المعلومات قواعد وتطوير المعطيات في التصرف مجال في الحديثة التكنولوجيات تطبيق  •
 .للمياه الوطنية  المعلوماتية المنظومة تركيز

 .التقليدية وغير التقليدية المياه طريق  عن  المائية للموائد ناعيةط صاإل التغذية تطوير •

 المناطق  في خاصة  االستكشافية اآلبار تكثيف خالل من  الجوفية المائية الموارد تعبئة مواصلة •
 .المعطشة

 .اإلنتاج بعد ما ومراحل المؤسساتي  الجانب على بالتركيز ي  العمومية السقوية المناطق  تثمين  •

 :الري  مياه في االقتصاد •
 لتجهيزات األولوية إعطاء مع الري  مياه في االقتصاد بمعدات السقوية المناطق  تجهيز مواصلة  -

 .الموضعي الري 
 .الضيعة مستوى  على الري  عمليات قيادة على التركيز  -
 .الري  مياه في االقتصاد برنامج  حول المنجزة التقييمية الدراسات عمل مخطط  بلورة  -
 

 االلتزامات الطوعية

 المائية الموارد وتأمين  تدعيم ومواصلة والجوفية السطحية الموارد تعبئة نسبة من  الرفع •

 تثمينها و المعبأة المائية الموارد إستدامة ضمان مع العمل على    بالمنظومات

 وإستعمال  الشرب لحاجيات المالحة المياه و البحر مياه كتحلية التقليدية غير المياه استعمال تطوير •
 البالد بجنوب التحلية محطات استكمال سيتم اإلطار هذا وفي .الري  مجال في المعالجة المياه



  

 .الشرب مياه من  الحاجيات لتأمين  األخرى  المحطات وبرمجة

 أنواعه، بجميع والتلوث المفرط  االستغالل من  المائية الموارد على المحافظة •

 اإلطار مراجعة عبر الموجودة السقوية المناطق  استغالل بتثمين  تعنى استراتيجية بعث •
 .الفالحية المنظومات على واإلعتماد اإلنتاج  بعد ما بمراحل واإلهتمام المؤسساتي

 الشبكات  أداء  من  إلٮالرفع التوجه هذا ويهدف :المائية  الموارد في والمستديم  المندمج التصّرف •

 اإلستنزاف  من عليه  والمحافظ فيه واإلقتصاد وتثمينه الماء ضياع  من  والتخفيض  والتجهيزات
 .والتلوث

 ودعم الحاجة عند وتعليتها المبرمجة السدود انجاز مواصلة :المياه على الطلب تزويد تأمين •
 .األخرى  المناطق  إلى  الشمال مناطق  من  الجلب محاور

 وتعبئة  الري  مياه استغالل كفاءة من  والرفع االقتصاد إلى التوجه هذا يهدف :الطلب في التصّرف •

 .المائية المنظومات في التصرف وإحكام وتثمينها  التقليدية غير المائية الموارد

 المائية  مجامعالب النهوض خالل من   وذلك  .الريفي بالوسط المائية  األنظمة  استدامة  على التركيز •
 بديلة  حلول  ايجاد  سيتم وبالتوازي  .عليها الحرفية من  المزيد وإدخال  تنشيطها وإعادة الموجودة

 تحسين  إلى افةضباإل .الريفي بالوسط  المائية  األنظمة إدارة في الخاص القطاع تشريك على تعتمد

 مجالس  في  المشاركة  على النسائي العنصر تشجيع خالل من  المياه في التصرف في المرأة دور
 .اإلدارة

 توقّعات نظام إقامة خالل من  وذلك :األزمات في التصرف عن عوضا المخاطر في التصّرف •
 .للمياه وطني معلوماتي  ونظام مبكر وإعالن  مناخية

 لتحيين المعروفة  المائية الموائد نمذجة بمواصلة وذلك :الجوفية  المائية  الموارد استغالل إحكام  •

 المناطق نحو  توجيهها  مع جديدة مائية موائد إستكشاف برامج  مواصلة  وكذلك المائية موازنتها
 تواصل  استراتيجية  بإرساء  المفرط  اإلستغالل  من  المائية الموارد على المحافظة مع المعطشة
 .المياه بمجلة جاء ما وتطبيق  المنتفعين  وتوعية تحسيس برامج  على ترتكز

التأقلم والتكيف  بوذلك    تقليدية غير أو تقليدية كانت سواء  المعبأة المائية للموارد األقصى التثمين  •
 .مع التغيرات المناخية

 .تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية •

 .وتثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي لألمن المائي •

 .العمل على رسم خارطة توّجهات زراعية •

  موارد المائية وتجنّب التحسيس المجتمع المدني بندرة المياه وحثّهم على حسن التصّرف في    العمل •
 الهدر.
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لتمنية املس تدامة   اسرتاتيجية تمنية قطاع املياه وتنفيذ أ هداف ا

القاحةل، ختضع اجلزائر لظروف فزيايئية ومناخية غري مواتية. ولعدة  القاحةل وش به  املنطقة  ا ىل  اجلغرايف  انامتهئا  خالل  من 

فيضاانت   أ و  مزمن  ونقص  جفاف  موجات  اكنت  سواء  مناخية،  خماطر  من  عانت  المنو عقود،  ا ىل  ابل ضافة  مدمرة، 

مع تزايد الاحتياجات ملياه الرشب والصناعية والزراعية  .الساكين والاقتصادي، 

الوطنية   املياه  ماكانت  ا  الفرد    و يقدرس نة    /  3م  مليار    18تبلغ  أ قل من عتبة   /  3م    410وايل  حبنصيب  س نة، وهو 

ادلولية عند  املطلقة  الندرة   الهيئات  حددهتا  ال ماكانت معرضة للنقص  مع تسارع س نة/ ساكن  /  3م    500اليت  . هذه 

املناخ.  تأ ثريات تغري 

الوطينا  ال من املايئ للبدل يف   ملياه يف اجلزائر اندرة وهشة وغري موزعة بشلك متاكئف عىل الرتاب  أ صبح  طار  ا  وابلتايل، 

.التمنية املس تدامة أ ولوية يف الس نوات القادمة  

املعمتدة عىل أ ربعة)لالس تجابة ملشلكة   املياه، تستند الاسرتاتيجية  املس تدامة ملوارد  التمنية  طار  ا  املايئ ومضن  ( 04ال هجاد 

  :مبادئ أ ساس ية

املنايخ(؛  - 1 ال ولوية لتعبئة موارد املياه املس تدامة)اليت ل تتأ ثر ابلتغري      ا عطاء 

      ؛املوارد املائية واحلفاظ علهيا تطوير   -2

الزراعي والصناعي   -3    ؛دمع التجديد الاقتصادي 

نشاء منوذج حديث وفعال ل دارة املياه   4-  .ا 
    

 6  أ مه ال جنازات ومس توى حتقيق الهدف 

ىل مياه الرشب بتلكفة معقوةل )الهدف    ضامن (1  ( 6.1الوصول الشامل والعادل ا 
 

املاء    جناز:جلزائر  يف ا تطورت تعبئة املوارد   من خالل ا 

التخزينية    80 •  مليار مرت مكعب،   8.30سدا تبلغ طاقهتا 

 من ا جاميل ال نتاج(٪  58.9مليار مرت مكعب )  6.6 -الاس تخدامات   نقب ر وبرئ مس تخدمة حاليًا مجليع  أ نواع  281000  •

نتاجية للمياه تبلغ   11 •  مليون مرت مكعب / س نة(،  760مليون مرت مكعب / يوم )أ ي   2.1حمطة لتحلية مياه البحر بطاقة ا 

املعمول هبا، ول س امي لصاحل ساكن 27  • املعايري  اليت تليب  اجليدة  الرشب  مياه  توافر  ، هبدف ضامن  املعادن  ل زاةل  حمطة 

 بدلايت الولايت يف جنوب البالد، 
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املياه،   21 • ال نصاف وحصول امجليع عىل  املناطق اجلغرافية للبدل، لرتس يخ مبادئ  للنقل والتحويالت  بني  نظاًما رئيس يًا 

الطول ال جاميل اذلي يزيد عن  بف مليون  15مليون مرت مكعب خمصصة لزتويد    2.9كيلومرت، بطاقة يومية تبلغ    4000ضل 

 نسمة مبياه الرشب.

الوطنية بطول  • مداد مياه الرشب   ٪.98أ لف كيلومرت مما يسمح بتوصيلها بنس بة   138ش بكة ا 

نتاج   • مداد يويم للفرد حبوايل توسط  مليار مرت مكعب كحجم س نوي من مياه الرشب يضمن م  3.6ا   لرًتا.   180ا 

 

عادة اس تخدامه مع امحلاية النظم    حتسني   (2 لزايدة ا  ىل خدمات الرصف الصحي وجودة املياه عن طريق ا الوصول ا 

يكولوجية املتعلقة ابملياه )ال هداف   ل    6.6و    6.3،    6.2ا

الوطين، هيدف ا ىل   رشعت الرتاب  اجلزائر عىل مدى العقدين املاضيني يف برانمج لتطوير الرصف الصحي يف مجيع أ حناء 

  :حتسني معدل الوصول ا ىل الرصف الصحي وحامية النظم البيئية املتعلقة ابملياه والبيئة. يف هذا الصدد، فقد

جاملية مركب  200ا ىل   2020مت الوصول  يف  أ ي احلجم ال جاميل ملياه   17ة تبلغ حمطة تعمل بسعة ا  مليون نسمة ماكفئة، 

املياه 01الرصف الصحي املراد معاجلته واحد ) دارة ترصيف  ا  اليت هتدف ا ىل  ( مليار مرت مكعب/ س نة.هذه احملطات، 

القضاء التدرجيي عىل الترصيفات أ يًضا  يف البحر وحامية  العادمة محلاية املواطنني من خماطر ال مراض املنقوةل ابملياه، تتيح 

التلوث .النظم البيئية من مجيع أ شاكل   

لتقيمي هجود الرصف الصحي يف  ال كرث اس تخداًما  يعد معدل التصال بش بكة الرصف الصحي العامة أ حد املؤرشات 

البالغ حوايل 91ادلوةل. فقد ارتفع هذا املعدل ا ىل   جاميل الساكن  .2020مليون نسمة يف عام   44٪ من ا   

بناء ش باكت الرصف الصحي يف مجيع أ حناء  منا طول ش ب كة الرصف الصحي الوطنية بشلك ملحوظ منذ بدء برانمج 

العشوائية، ل س امي يف املناطق احلرضية ،    47.522البالد ) مك(. وقد أ اتح ذكل القضاء عىل جزء كبري من الترصيفات 

البالد  الرصف الصحي يف مجيع أ حناء  ، وابلتايل تقليل خماطر ال مراض اليت تنقلها والقضاء عىل عدد كبري من خزاانت 

 املياه

ا ىل:  املائية  الفيضاانت، فقد أ دى نشاط قطاع املوارد  املرتبطة عن   فامي يتعلق مباكحفة اخملاطر 

الفيضاانت.   -    تطوير ال سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة 

 هتيئة أ ل ودية    -

نشاء -  سدود حمصورة لتبديد الس يول.   ا 

ال نذار املبكر ابلفيضاانت   - أ نظمة   ا قامة 

 

لرش يد ملوارد املياهل  حتسني ا  (3  ( 6.4)الهدف    س تخدام ا

 

 :يف جمال املياه الزراعية  -أ  
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تعزيز اجلزائر  الزراعة من خالل حتسني ختصيص   مضنت  للمياه لالس تخدامات يف  املوفرة  اجلديدة  التقنيات  واس تخدام 

الواقع،   القطاع. يف  اليت مت حشدها يف  70املياه لهذا  املائية  ال ماكانت  مليار مرت مكعب( خمصصة   08)أ ي  2018٪ من 

 مليار مرت مكعب(.  1.8)  2000٪ يف عام  40للزراعة مقابل أ قل من 

حاليًا  تغطي    املروية  كبرية  1.450املساحة  مروية  ا ىل حميطات  مقسمة  البالد،  أ حناء  مجيع  هكتار يف   )GPI( مليون 

  .)PMH(وحميًطات مرويًة صغرية ومتوسطة

اجلزائر    كبرًيا   44متتكل  مرواًي  تبلغ   ،  )GPI( حميًطا  جاملية  ا  اس تخدام تقنيات توفري   274000مبساحة  هكتار يمت فهيا 

  .""الري ابلتنقيط" و "الرش املياه، مثل

 ( أ نظمة حتويل كبرية تس تخدم حاليا للري.  04سدا كبريا وأ ربعة ) 52 

الزراعية.    50وقادرة عىل ري  3مليون م   258سدا صغريا و حاجزا بسعة ختزين    592   أ لف هكتار من ال رايض 

عادة اس تخدام مياه الرصف الصحي املعاجلة  -ب   . يف جمال ا 

بتطوير   يتعلق  لل غراض فامي  املعاجلة  الصحي  الرصف  مياه  اس تخدام  ل عادة  خاص  اهامتم  ا يالء  يمت  الري،  ماكانت  ا 

 الزراعية.  

أ حدهام يف تلمسان)حنااي( مبساحة  القطاع حميطني منوذجيني كبريين،  والثاين يف  2012هكتار مس تغةل منذ عام  912نفذ 

 .شلك تدرجييهكتار جيري تنفيذها ب  6000وهران يف سهل مليتا عىل مساحة 

 .يف جمال الزتويد مبياه الرشب  -ت 

 رشعت اجلزائر يف اسرتاتيجية هتدف ا ىل احلد بشلك كبري من املياه غري مفوترة من خالل اعامتد التدابري التالية:  

 تعممي القياس وضامن صيانته.  -

الفاقد يف املياه.   -  التقس مي الصحيح لش بكة التوزيع ملواهجة 

 ملاكحفة الصالت غري املرشوعةتفعيل أ دوات   -

عادة تأ هيل ش باكت ال مداد مبياه الرشب والري لتقليل الفاقد املادي -  ا 

لتوعية و    -ث    .  قتصاد املياه ا  يف جمال ا

العامة، برانجمًا توعواًي وحتفزياًي همًما للمس تخدمني لرتش يد اس هتالكهم  املياه  خدمات  خالل رشاكت  اجلزائر، ومن  نفذت 

ال مئة عىل مس توى املساجد، ومت توفري للمياه، ويمت   ال عالم واملدارس وحىت  من خالل وسائل  مس مترة  جراءات  ا  اختاذ 

املياه ودجمها يف خطهبم أ ن يأ خذوا قضية توفري     .التدريب هلم لمتكيهنم من ذكل و 

 
لتعاون العابر للحدود )الهدف   (4 دارة املتاكمةل ملوارد املياه مبا يف ذكل ا ل   ( 6.5تنفيذ ا

 

الوطين ا ىل مخسة أ حواض هدروغر   يفا حلوض الهدروغر ا فية كبرية ، ويف لك مهنا واكةل وجلنة  ا مت تقس مي االرتاب 

من   املكونة  اللجان،  املياه وال دارات   30هذه  دارة خدمات  ا  املياه ومنظامت  احمللية ومس تخديم  السلطات  ميثلون  عضوا 

التشاور يف   تمتثل هممهتم يف دراسة أ ي مسأ ةل تتعلق  ، جمال ال دارة املتاكمةل للموارد املائيةاخملتلفة، يه املاكن اذلي يمت فيه 

املائية ، ول س امي مرشوع اخملططات الرئيس ية لتمنية املوارد املائية ، وبرامج ال نشطة من حيث امحلاية  املوارد  دارة  بتمنية وا 

التحسس ية والتوعوية   .بشأ ن مس تخدمو املياه المكية والنوعية للموارد املائية والربامج 
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املائية   للموارد  املدمج  للتس يري  الوطنية  الواكةل  عام   )AGIRE(تعمل   والتنش يط   2014منذ  التوجيه  هممة  لضامن 

 ال حواض الهدروغرفية. والتنس يق والتقيمي لواكلت

 

  :لقطاعيأ نشأ  وحدد أ داتني للتخطيط ا  املتعلق ابملياه  2005أ غسطس   4املؤرخ يف   12-05القانون رمق 
 

 :  )PNE(اخملطط الوطين للامء 

الوطين للامء  املياه اخملطط  أ داة ختطيط اسرتاتيجي هتدف  اىل برجمة الاستامثرات لآفاق  ميتكل قطاع  لتلبية  2030ويه 

 الطلب عىل املياه وتقدمي خدمة  ذات جودة.
  
املائية  ةالتوجهيياخملططات     :  )PDARE(لهتيئة املوارد 

املياه خمطط توهجيي لهتيئة املوارد املائية حيدد  للك وحدة هيدروغرافية طبيعية )هناك مخسة يف اجلزائر( ، ميتكل قطاع 

املائية وا س تخداهما ، مبا يف ذكل املياه غري التقليدية  اخليارات الاسرتاتيجية لتعبئة املوارد 
 

عام   القطاع يف  الرصف    2015كام وضع  لتطوير  الوطين   ا ىل   :  2030لعام   (SNDA) الصحياخملطط  واذلي هيدف 

الصحي امجلاعي وغري امجلاعي ، فضالً عن  خالل الرصف  من  اجلزائر،  مجليع ساكن  الصحي  الرصف  ا ىل  الوصول  توفري 

اليت جتمعها الش باكت النفاايت السائةل    .معاجلة مجيع 

 
 

العابرة للحدود، تشرتك اجلزائر يف موارد  املياه  دارة  ا  من املياه السطحية واجلوفية مع البدلان  ةمتفاوتفامي يتعلق ابلتعاون يف 

اليات خمتلفة بني اجلزائر وادلول اجملاورة.  ، اجملاورة    من أ جل تأ طري ال دارة املشرتكة لهذه املوارد العابرة للحدود، مت وضع 

الكربى  الصحراء  املياه اجلوفية يف شامل  نظام  دارة  ا  بشأ ن  للتعاون والتشاور  أ لية  تفعيل   ، 2008منذ عام   )SASS( مت 

ال جديد يف  املمكن فتح فصل  من  أ صبح  أ ول هيلك استشاري خمصص وبذكل  نه ابلفعل  ا  املياه.  ال قلميي يف جمال  تعاون 

   .ملوارد املياه اجلوفية العابرة للحدود يف ا فريقيا
 

ملس تقبلية   ❖ فاق أ    : عىل تنفيذ ال جراءات ال ساس ية التالية   الوطنية للامء   تعمتد الاسرتاتيجية ابلنس بة للآ
 

التقليدية )السطحية واجلوفية(1 يف تعبئة املياه   .. الاس مترار 

الرشوب2 الساحلية ابملاء  الرئييس لتامني متوين املدن  البحر املصدر   .. جعل حتلية مياه 

 ..حتسني الوصول ا ىل مياه الرشب3

 .. تعزيز الوصول ا ىل الرصف الصحي وماكحفة خطر الفيضاانت4

 .ية لضامن ال من الغذايئ. دمع التمنية املائية والزراع5

العادمة املعاجلة6 عادة اس تخدام املياه   .. ترسيع تطوير ا 

ا صالح7 الرش يدة للمياه وحتسني مؤرشات ال دارة  .   .ال طار القانوين واملؤسيس والتنظميي لضامن ال دارة 
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2022

الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

 SDG 6

الخطط الوطنية والتحديات

في الجمهورية العربية السورية

الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

 SDG 6

الخطط الوطنية والتحديات

في الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

وزارة الموارد المائية

  ةسوريال العربية الجمهورية أراضي تصنف•

  الجافة، وشبه الجافة المناطق ضمن

 المساحات مختلفة مائية أحواض 7 على متوزعة•

المائية وارداتها حيث من ومتباينة

 المناطق بحسب المطري الهاطل معدل يتراوح•

 ملم 1500–ملم100 بين

 داتالوار من السنوية الوسطية الفرد حصة تبلغ•

 وهي سنة/ فرد /3م 704 حوالي المتجددة المائية

  عالميا عليه المتعارف المائي الفقر خط دون

سنة/فرد/3م 1000 البالغ

لزمن مع مضطرد تناقص في الحصة وهذه

الواقع الراهن للموارد المائية في سورية

متاحة لكافة االستخدامات المياه ال

3مليون م 16210 

الموازنة عجز 
المائية  

- 1533

اجمالي 
 االستخدامات

17743

متاحة ال المياه
اتلكافة االستخدام

16210

88%

3%9%

الصناعة

االستهالك المنزلي 
الزراعة

ييستهلك القطاع الزراعي كمية من المياه تقارب كامل المتجدد المائي على المستوى الوطن

1

2
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المياهالتي تواجه قطاع التحديات 

  والشبكات المنشآت تأهيل إعادة•
 بمياه االمداد مشاريع في المتضررة

 نتضم التي الصحي والصرف الشرب
.مساكنهم الى المهجرين عودة تأمين

 الطاقة حوامل في الشديد النقص•
 والرفع الضخ لمحطات الالزمة

 قطاع على الحصار نتيجة والتنقية،
.الطاقة

 ألعمال الالزمة التبديلية القطع نقص•
 لمنظومات والطارئة الدورية الصيانة
 الصحي والصرف الشرب بمياه االمداد
 احادية االقتصادية االجراءات بسبب

.سورية على المطبقة الجانب

 وال المائية المصادر على الضغط زيادة•
  يراتالتغ نتيجة للشرب المخصصة سيما

 غيرالت الجفاف، فترات تزايد( المناخية
 العواصفتكرار ،الهطول أنماط في

)……العالية الشدات ذات المطرية

 لتخفيض المنظومات تطوير ضرورة•
 لةالفعا اإلدارة معايير وتحقيق الفاقد

ً  وضبطه االستهالك وترشيد  وفقا
 المتر انتاجية وتراجع لألولويات،

المكعب

 في الواردات انتظام وعدم تراجع•
المشتركة المائية األحواض

•……

الخطط الوطنية في مجال االمداد بمياه الشرب
SDG 6.1الغاية 

تضمن محور البنى التحتية في

 »البرنامج الوطني التنموي لسورية مابعد الحرب«  
االمداد بمياه الشربفي مجال 

:المؤشرات التالية وفق المراحل الزمنية األربعة للبرنامج

بشبكات االمداد بمياه الشرنسبة المستفيدين من 
مرحلة 
اإلغاثة

2022-2019

مرحلة 
التعافي

2025-2023

مرحلة 
االنتعاش
2027-2026

مرحلة 
االستدامة
+2030-2028

 100% 100% 99%97%مراكز المحافظات في مدن 

 98% 96% 91%85%خارج مراكز المحافظات 

يوم/لمن مياه الشرب عبر الشبكات معدل نصيب الفرد 
   

 110 110 110110مراكز المحافظات في مدن 

 90 90 9090خارج مراكز المحافظات 
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الخطط الوطنية في مجال خدمات الصرف الصحي
SDG 6.2الغاية 

تضمن محور البنى التحتية في

 »البرنامج الوطني التنموي لسورية مابعد الحرب«  
في مجال خدمات الصرف الصحي 

:المؤشرات التالية وفق المراحل الزمنية األربعة للبرنامج

محطات المعالجةنسبة المستفيدين من 
مرحلة 
اإلغاثة

2022-2019

مرحلة 
التعافي

2025-2023

مرحلة 
االنتعاش
2027-2026

مرحلة 
االستدامة
+2030-2028

 95% 83% 71%65%مراكز المحافظات في مدن 

35%  خارج مراكز المحافظات 

الخطط الوطنية في مجال خدمات الصرف الصحي
SDG 6.2الغاية 

كما تضمنت 

الخطة الوطنية للمعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي«

»الستخدامها في الزراعة 

تأمين المياه الصالحة لري األراضي الزراعية القريبة منبهدف  

ألف نسمة 25يقل عدد سكانها عن التجمعات السكانية الريفية التي  

2030ويتم تنفيذها وفقا لألولويات حتى عام 

معالجة محطة 1560حيث بلغ عدد المحطات الصغيرة المشمولة بالخطة حوالي 

مليون نسمة 6 تخدم حوالي

5
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 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل الذي يوض A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من    2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد  ر تقريرا  خالل هذا المؤتم األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار، يقدّم 

والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها.  القرار على  نص يكما التحديات 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

للمياه في   العربي  الوزاري  المجلس  دعا  واالجتماعية الدول العربية إلى    دورته الثالثة عشركذلك  مشاركة اللجنة االقتصادية 

العقد الدولي للعمل من أجل الماء تظهر التزامها   انطالقدراسة حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ  ب  لغربي آسيا

المتفق عليها دوليا   المياه  وذلكبأهداف  إلعالم   قدّمسيُوالذي  إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، 

 (.18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه ولتقديمها خالل   تقرير األمين العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه باستضافة  تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا    الدول  حولها التزاماتيمكن أن  حشد : ولكن ال تقتصر على والتي تشمل  نحو 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق   رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

   .الحفاظو  االستثمارات في قطاع المياه

التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض  االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار  

خالل هذا االجتماع عرض  .2022أيار/مايو  19و  18في بيروت في  منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة  لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية 

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،   بملء االستبيان المرفق  بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التكرم  تزويدنا 

تواجهها في قطاع المياه والتي تمنعها من تحقيق 2022-2018التي حققتها خالل النصف األول من العقد ) والتحديات التي   )

واحتياجاتها لتخطي التحد والمبادرات والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )أهدافها  (، باإلضافة 2028-2023يات، 

 . نطاقهاإلى تقديم التزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  

 

 

 

 

 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
https://bit.ly/3hNm0MO
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade


  

 السودان   الدولة:

 نقطة االتصال:

 بروف : أبوعبيدة بابكر احمد حسن  االسم:

 مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية   الوظيفة:

   الهاتف:

 hrs_abdo@hotmail.com   :لبريد االلكترونيا

 

   المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

 الزراعية، بحوث المياه والمياه الجوفية:استغالل الموارد المائية : السدود ، المشروعات   •

إلى إنفاذ استراتيجية البالد الستغالل المياه بكافة أنواعها السطحية النيلية وغير النيلية والمياه الجوفية   طتهدف الخط •
والمياه العابرة المشتركة وغير المشتركة وذلك وفقا  الستراتيجية البالد في إنشاء السدود وحصاد المياه 

 روعات الزراعية الكبرى والتي تشمل:والمش

 عمل كافة الترتيبات الفنية واالجتماعية والتمويلية لتسريع خطوات تنفيذ السدود الثالثة في الشريك وكجبار ودال. •

 % من مشروع كنانة والرهد المرحلة األولى.25إكمال  •

 يت الزراعي.استكمال االتفاقات التنفيذية مع المملكة العربية السعودية حول مشروع ست •

والسدود. • والحفائر   إنفاذ مشروعات اآلبار 

أفضل الباحثين السودانيين في مجال المياه في مفهومه الواسع وكافة  اضم في شبكتهتكز بحوث المياه لااستكمال مر •
 جوانبه السياسية ، القانونية ، االقتصادية ، االجتماعية والفنية.

ز بحوث حصاد المياه وتحقيق أكبر المنافع في إجراء البحوث اكاستدامة وتطوير الشراكة مع  اليونسكو عبر مر •
 لمشروعات المنشأة لحصاد المياه في الريف السوداني.التطبيقية بهدف تحقيق استدامة ا

 مجال بناء القدرات  •

 
   (2022-2018االنجازات )اهم 

توفر   1258تم تنفيذ عدد  •  مليون متر مكعب في العام.  203مشروع )سدود، حفائر، آبار( 

 مليون متر مكعب في العام.  96( مشروع توفر 390تم تنفيذ عدد ) •

  مليون متر مكعب في العام.  107( مشروع توفر 868)تم تنفيذ عدد  •

   التحدياتاهم 

وتسهيل ذلك  نظام فعال إلدارة موارد المياه مع األدوات الالزمة •  والقدرات لسد الفوارق و المساواة داخل السودان 
 نسجام مع جيرانهالوا

وماشيتهم ، من الوصول إلى  مجتمعات الرحلكل السودانيين في المناطق الريفية والحضرية بما في ذلك تمكين   •
 المياه الكافية والمأمونة والميسورة التكلفة

 الغذاء اآلمن والتمتع بسبل عيش أفضلب  حوالي سبعة ماليين سوداني من المزارعين والرعاة إمداد •

طق السودانيين ، وخاصة الشباب والنساء في المنا  من  فرص عمل كريمة ومجزية لنحو مليوني شخص  خلق •
 الريفية.

 

 االحتياجاتاهم 



  

الفترة االنتقالية. وزارة الري   2023  تعيين عشرين إلى ثالثين في المائة من هذه اإلنجازات كمعلم بارز في نهاية •
واالستجابة لها و تيسير  بحاجة للعمل بجدية والموارد المائية   مع جميع الشركاء لتحديد احتياجات األشخاص 

وتقديم خدمات شاملة ذات    والبنية التحتية ، والتعبئة بلداالستثمارات في مؤسسات الوجذب السياسات ، وتمكين  
 قيمة مضافة لصالح الجميع.

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

 لالنسان والحيوان.توفير مياه الشرب في الريف  •

 إعتماد أطلس المياهـ على مستوى السودان. •

 ( مشروع مياه على مستوى البالد تشمل "آبار، حفائر، سدود".6300إنفاذ عدد ) •

 تطوير وتحديث واستدامة مركز أبحاث حصاد المياه الذي تمَّ إنشاءه بالتعاون مع منظمة اليونسكو. •

 برنامج شمس السودان طاقة ونماء •

 ة من الطاقة الشمسية في كل مشروعات مياه الشرب والري بالريف.االستفاد •

 " داخل الشبكة القومية.P.V( ميقاواط بالطاقة الشمسية "200إنشاء ) •

بحدود ) •  ( ألف وحدة.100إنشاء وحدات الطاقة الشمسية للقرى والفرقان 

 ( ميقاواط .10إنشاء محطة توليد بالرياح بسعة إجمالية ) •

 يةااللتزامات الطوع

 القضاء على الجوع والفقر ،  •

 تعزيز األمن الغذائي وسبل العيش ؛ •

 خلق فرص عمل كريمة ،خاصة بالنسبة لشباب الريف والنساء؛  •

 السالم والهدوء الداخلي. •
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 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل  الذي يوض  A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من   2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم  تقريرا  خالل هذا المؤتم  األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار،  عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد  ر 

القرار على  نص يكما التحديات والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها. 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

مشاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الدول العربية إلى   دورته الثالثة عشركذلك دعا المجلس الوزاري العربي للمياه في  

بأهداف  انطالقدراسة حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ ب  آسيا تظهر التزامها  العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

إلعالم تقرير األمين   قدّمسيُوالذي إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، وذلكالمياه المتفق عليها دوليا  

 (. 18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  ولتقديمها خالل  العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  باستضافة تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا    الدول  حولها التزاماتيمكن أن  تقتصر على والتي تشمل  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق  رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

   .الحفاظو  االستثمارات في قطاع المياه

األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار   التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض   االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر 

خالل هذا االجتماع عرض   .2022أيار/مايو   19و  18في بيروت في   منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة   لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية  

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

تزويدنا بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التي التكرم بملء االستبيان المرفق و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،  

تمنعها من تحقيق أهدافها 2022-2018حققتها خالل النصف األول من العقد ) ( والتحديات التي تواجهها في قطاع المياه والتي 

والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )واحتياجاتها لتخطي التحد (، باإلضافة إلى تقديم  2028-2023يات، والمبادرات 

 . نطاقهاالتزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  

 

 

 

 

 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
https://bit.ly/3hNm0MO
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade


  

 جمهورية العراق الدولة:

 نقطة االتصال:

 جمال محسن علي  االسم:

فني  الوظيفة:  مستشار 

    الهاتف:

 jamalmohsin.mwr@gmail.com:لبريد االلكترونيا

 

   المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

والتي تتضمن مخرجاتها  (  SWARLI)  2035-2015الدراسة االستراتيجية لموارد المياه واالراضي في العراق  •
وادارة المياه لتلبية االحتياجات المختلفة لكافة قطاعات المياه.استراتيجية    الفيضان والجفاف 

  Precipitationبخصوص التنبؤات المستقبلية للسقيط   USGSالتعاون مع  •

التعاون مع منظمة اليونسكو بخصوص انشاء نظام مراقبة المناخ والمياه لتخفيف تأثير المخاطر من خالل اعداد  •
 نظام االنذار المبكر 

والتي احد ركائزها البيئة المستدامة والتي تهدف الى تعزيز االستخدام الفعال   2030رؤية العراق للتنمية المستدامة   •
البيئة    للموارد المائية والحفاظ على

(https://mop.gov.iq/en/static/uploads/8/pdf/1568714423e99cb9efb0b0a786344a129468
)D8%A9%202030%20e.pdf%D8%B1%D8%A4%D9%8A%--3d4931 

 التحول نحو الري الحقلي الحديث •

   (2022-2018االنجازات )اهم 

والتي   2021حيز التنفيذ    2014والتي تم تعديلها عام   2009دخول مذكرة التفاهم المشتركة مع تركيا التي وقعت عام   •
 زيادة تطوير التعاون حول المشاريع المشتركة المتعلقة بادارة الموارد المائية في نهري دجلة والفرات. من اهم بنودها  

 ASHRI2 المرحلة الثانية   -انجاز دراسة المسح الهيدروجيولوجي المتقدم في العراق •

متاحة على انتاجية المحاصيل الزراعية في العراق بالتعاون مع  اعداد دراسة تقييم تاثيرات التغيرات في المياه ال •
ESCWA -2019 

المؤتمر  يتبنى  حيث   منصة دولية لتبادل الخبرات والمعرفة  وهو   2022و    2021 انعقاد مؤتمر بغداد الدولي للمياه •

لبعيد وتحقيق التعاون رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغير المناخي على المدى ا
الى تعزيز االستجابة العالمية لهذا التحدي الخطير كما يهدف    بين الدول المتشاطئة وفق مبدأ تقاسم األضرار

ا وتنمية وازدهاروصوال الى عال  (  /https://baghdadiwc.com)  م افضل استقرار 

 اكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمياه الجوفية   •

 تأهيل منشات الري التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش االرهابية •

   م1500انجاز دراسة مكامن المياه الجوفية في العراق لعمق  •

 % من االجهزة والمعدات50ي بنسبة  الحديثة وبدعم حكوماستمرار تنفيذ مشروع استخدام تقنيات الري  •

تفاهم مع جمهورية مصر العربية في مجال الموارد المائية والري   •  2020توقيع مذكرة 

تفاهم مع معهد المياه الهولندي   عتوقي • وبناء القدرات وتاهيل مركز التدريب    IHE-Delftمذكرة  لتعزيز التعاون 
 والتطوير.

 ACSAD 2022المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة  اتفاق تعاون علمي مع •
 

   التحدياتاهم 

https://mop.gov.iq/en/static/uploads/8/pdf/1568714423e99cb9efb0b0a786344a1294683d4931--%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%202030%20e.pdf
https://mop.gov.iq/en/static/uploads/8/pdf/1568714423e99cb9efb0b0a786344a1294683d4931--%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%202030%20e.pdf
https://baghdadiwc.com/


  

وعدم حصول العراق على حقوقه المائية من نقص االيرادات المائية نتيجة التطوير الحاصل في البلدان المتشاطئة   •
.قبل دول المنبع اضافة الى   تأثير التغيرات المناخية وتعاقب السنوات الجافة وزيادة احتمالية حدوثها 

 التجاوزات على الحصص المائية. •

   مشاكل التمويل •

 المحددات االمنية في بعض المناطق  •

 ضعف الوعي العام لدى المزارعين باهمية االستخدام الرشيد والمقنن للمياه  •

   النقص في الكوادر االرشادية المدربة من اجل تقديم الخدمات االرشادية والتدريبية للمزارعين •

 االحتياجاتاهم 

 االراضي .تطوير القدرات في مجال ادارة المياه والرصد وبناء النماذج الرياضية ومراقبة  •

واالراضي الرطبة واعداد دراسات الجدوى لالراضي الرطبة. •  تطوير الخبرات في مجال ادارة االهوار 

واتفاقية رامسار لالراضي    IUCNتطوير القدرات في مجال اعداد دراسات االثر البيئي للمشاريع وفق محددات  •

 الرطبة.

 ودبلوماسية المياه.تطوير القدرات في مجال مهارات التفاوض في مجال المياه   •

   نقل وتوطين ممارسات الري الحقلي الحديث •

•   

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

الدعم المؤسسي وتطوير المهارات لبرنامج سالمة السدود لتمكين االدارة المستدامة للبنية التحتية الهيدروليكية في العراق   •
الموارد المائية العراقية والوكالة االيطالية للتعاون االنمائي   ومنظمة االمم المتحدة للتنمية    AICSبالتعاون مابين وزارة 

 UNIDOالصناعية

ومراقبة  تنفيذ   • مذكرة التعاون مع المركز العربي االقليمي للتراث العالمي بهدف رفع كفاءة العاملين في مجال ادارة 

 مواقع التراث العالمي.

بهدف تطوير الموارد المائية في حوضي النهرين ودعم تقوية التعاون في لمياه تركي ل  –عراق انشاء مركز بحثي   •
 لدراسات العلمية المشتركة ومشاريع االبحاث.مجال المياه بين البلدين عن طريق ا

 الدارة المياه في الخزانات ونظام نهري دجلة والفرات.  Water allocationاعداد نماذج رياضية للموازنة المائية  •

ومناسيب الخزانات في البلدان المتشاطئة والتنبؤ في االدارة التشغيلية   • لهذه السدود لمعرفة كمية  مراقبة السدود 
 الواردات المائية.

بدال  من استخدام الوقود ثمارإست • لتقليل االنبعاثات   الطاقة الشمسية في تشغيل طواقم الضخ المنصوبة على اآلبار 

 الكربونية

 التوسع في نشر منظومات الري بالرش لتحسين كفاءة الري •
 

 االلتزامات الطوعية

 . نشر ممارسات الري الحقلي الحديثة من اجل رفع كفاءة الري •

 االحيائي للحفاظ على االنواع المهددة ومنع الصيد الجائر.مراقبة التنوع  •

تعزيز دمج اهداف التنمية المستدامة في العراق من خالل توطين مؤشرات اهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف السادس  •
على توطين  المتعلق بالمياه والصرف الصحي   التركيز  دمج أجندة  السيضمن  ر عمل  إطا بشكل فعال في 2030مؤشرات 

الوطنية العراق  العراق   استراتيجية  العراقيين ، 2030ورؤية  لتمكين  مجتمع   آمن،  بلد في عيش المن   الموضوعة  وخلق 
مستدامة موحد بيئة  متنوع، وتعزيز  باقتصاد  فيها يحظى   .العدالة والحكم الرشيد تتحقق 
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ة المجتمع ا ةسدود ال
م 2022مايو 

خالد بن سالم الهو . م  
ة ة الموارد المائ مدير دائرة مراق

2

محتوى العرض

 عمانالوضع الما  سلطنة 
ة  سلطنة عمان إدارة الموارد المائ
  وأنواعهاما السدود 
 السدود  سلطنة عمان 
 ة ة السدود التخ ةأهم  الصغ
 شاء السدود ة(دور األها  ا ة المجتمع ا  )سدود ال
  ة ة المجتمع ا رقامأسدود ال

1

2
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3

الوضع الما  سلطنة عمان 

لدان من ُعمان سلطنة تعت • ة الموارد  ندرة من تعا  ال  ال ة المائ  ال  الجافة اطقالمن نطاق   لوقوعها  س
ث األمطار، هطول وندرة الما  الوضع استقرار  عدم تتصف لغ ح  100 حوا  طار األم لهطول السنوي المتوسط ي

اوح  ملم م  10 من ي ة المناطق عض   مل م  350 إ الصحراو ة المناطق   مل ل  .الج

رة األمطار  هطول أن إال  الجاف المناخ من الرغم وع• ة المنحدرات ع الغ ب الصخ ضانات س ةك  ف    ب
ان عض تج األح ة  فقدان ذلك عن و ة  م اه هذه من كب حر    الم  . الصحراء أو  ال

ة للدورة الرئ  المورد  تعت  ال  األمطار  لقلة ونظرا • اد  مقارنة السلطنة المائ اه ع الطلب ازد  معدل وارتفاع الم
اه استهالك ة الم ً  المناطق من كث     واقعا  أمرا  الما  العجز  أصبح الجوف سوب هبوط   متمث اه م  الم
ة ار  األفالج من كث   وجفاف نوعيتها  وتدهور   الجوف اه ودخول واآل حر  م   للسواحل المتاخمة ةالجوف الخزانات   ال

قدر  ا  السلطنة   الما  العجز  و عت  مكعب م  مليون )316( ـ حال اه استخداما  القطاعات أ  الزراعة قطاع و  للم
ث ة الموارد  من )%90( ستهلك ح . المتاحة المائ

4

ة  السلطنة إدارة الموارد المائ

اه  السلطنة والعمل ع تح ة موارد الم نم ذ الخطط الخاصة ب رها وضع وتنف ديثها وتط
اسة العامة للدولة  .وفقا للس

د من موار  حوث والدراسات والمسوحات ال تهدف إ استكشاف الم ال ام  اه الق د الم
حسن إدارتها واستغاللها والمحافظة عليها لة  ف ب ال د األسال .وتحد

ل م سج السلطنة و ة  درولوج ة اله ات المراق انة ش ر وص ل وتط قها شغ علوماتها وتدق
م الموارد المتاحة لالستخدامات المختلفة لها لالستفادة منها  تقي .وتحل

اه المتوفرة  مختلف مناطق السلط ات الم م د  ان الما لتحد نةتقدير الم

ار وفقا للقوان واللوائح والقرارات المعمول بها وط ــــح حفر اآل ط إصدار تصار قا للضوا
 .واإلجراءات

اف والتلوث ة للسلطنة من االست ة الموارد المائ وضع قوان واللوائح لحما

ة من خالل  م الموارد المائ ة وتقي ثة إلدارة وتنم ذل الحكومة جهودا حث  :ت

3

4
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5

السدود  سلطنة عمان

 

ة ال ةجسدود التغذ ضا: وف اه الف ة هذه السدود كونها تحجز جزء من م ز أهم نات لالستفادة ت
ة الج حر إ خزانات التغذ اه ال ة الخزان الجو والحد من تداخل م ةمنها  تغذ  وف

ن السط  ل: سدود التخ ة مهمة ف    ش ن السط مصادر مائ اه ف تحتفظسدود التخ ة م ضانات األود
ة السد لجمي ح ة من  ا ل مورد ما مهم يتم استغالله م ش ال ل اة ع أغراض ع سطح األرض و الج الح

المختلفة
ة ة  السدود ال تعمل ع: سدود الحما ة للقرى والمجمعات السكن  توف الحما

ة من اإلهدار  ضانات، إضافة إ دورها  استغالل الموارد المائ اه الف شئات من مخاط م والم
حر.   ال

ت دورا هاما  تنم ة  السلطنة وال لع ة الحي ت المائ ش ةتعت السدود من الم   و . ة الموارد المائ
ارة عن ة واألنهار والمنخفضات بهدف حجز أ ق ع د ع مجاري األود ش ة  ت هندس ش در ممكن من م

اه   .الم

6

تمـ بناءها السدود 

سدود 
التغذية

سدود 
التخزين

سدود 
الحماية ة  ة الجوف  56: سدود التغذ

سد

ن السط  : سدود التخ
سد 115

ة من مخاطر  سدود الحما
ضانات  سدود 3: الف

لغ االسدود  عدد  ي مختلف ) 174(حال    : السلطنة حافظاتمسدا موزعة 

5

6
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7

شاء د اال السدود ق

ة ة الجوف  :  سدود التغذ

سدود 4

ن السط  : سدود التخ
سد0

ة من مخاطر  سدود الحما
ضانات  سدود 4: الف

ا  الحكومة تقوم شاء حال  السلطنة مناطق  مختلفع سدا موزعة ) 8(عدد ب

سدود التغذية سدود التخزين سدود الحماية

8

ة ة السدود التخ أهم

ـــة ســـدود التخـــ  ن تتمثــل أهم
ن الســـــــــط  االســـــــــتفادة مـــــــــ

ــــــــــاه المحتجــــــــــزة  مجــــــــــال  الم
ة   ـــــــــــة الماشـــــــــــ  الزراعـــــــــــة وت

ـــــــــــة  ل فالمنـــــــــــاطق الج ـــــــــــة وال
ســـــــــــــاهم كـــــــــــــذلك  ـــــــــــــةو   تغذ

ــــــــــــــــــاه  ب الم ــــــــــــــــــز مناســــــــــــــــــ وتع
ة  الجوف

7
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9

ة ة المجتمع ا سدود ال

شاء السدود ة ا ــــع عمل

ح المناقصات عة  ط التخلص من الطرق المت

ف الضغط ع موازنة الحكومة تخف

ة ل الحكومة لبناء سدود الحما ات من ق اعطاء األول

اسها ع الجانب الزرا واالقتصادي التا انع زادة عدد السدود و

حثا عن ال ماءالمساهمة  استقرار المواطن  قراهم  وعدم الهجرة منها 

ادرة تعد  ة سدود  م ا ة ال ادرات حدىإ المجتمع ناها  ال  الم  تع  وال  العما  المجتمع ت
ل ة السدود بناء بتم ل من الصغ اه، توف    منها  لالستفادة وذلك األها  ق  جملة وهناك الم

ة النقاط من جاب ادرة لهذه اإل :الم

10

عة   ة المت ةاآلل ة المجتمع ا سدود ال

ف حسب المواصفات الف ال امهم بتحمل الت ال ات المواطن متضمنة خطاب منهم  ال طل ل استق ة المعدة من ق ن
شاء ة لإل ة الزمن مات المهندس والف ح إلقامة السد وتعل .  الوزارة والموقع المق

ات من جميع النوا  م"دراسة الطل ار الموقع والتصم ف" (اخت ال ات ، والت م ة ، ال شائ عها لالعتماد ثم رف) اإل
.  والموافقات

ك س لهم التعاقد مع المقاول ع أن  م لألها ح ي ات والتصام م سخة من قائمة ال م  ون هذا التعاقد ب سل
ة  ا .االها والمقاول م

ه أسماء االها المخول  وع السد مرفق  اسم م ل الوزارة لفتح حساب  ة البنك من ق .مخاط

سيق مع االها  الت الوزارة و ل المختص  ة للسد من ق شائ ذ األعمال اإل عة تنف .متا

ة  ل انة المستق .إضافة السد  سجالت الوزارة وتحمل الوزارة اعمال الص

ة السدود وفق النظام ع اساس الموقع  سم ة ، الوادي(يتم  ة ، الق سبها ا افراد أو ق) الوال لة وعدم  .ب

ة األها   شاء   حال رغ ل  إ ، أو السدود بتم ة جز :يتم التعامل وفق الخطوات اآلت

9

10
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11

ة   ة المجتمع ا رقامأسدود ال

ة عداد أ ا سدود ال
ة  المجتمع

 الجاهزة

د التنف ذق  
 مرحلة 
 التعاقد

د   ق
 الدراسة

3ممليون  0.622

اول يتم التعاقد ب األها والمق
ا  اف مال الوزارةب

ات السدود  يتم دراسة طل
ل األها  المقدمة من ق

ذ السدو  اف ع تنف د يتم اال
ل مهند الوزارة من ق

10

75

15

رال عما مليون  0.977  

12

ة الجاهزة ة المجتمع ا سدود ال

ة سنة الجاه
السعة 

ة  التخ
)3مليون م(

االرتفاع 
)م(

 الطول
)لم( ع السد ن السد المحافظة

2019 0.045 3 145

ة  تغذ
ة جوف

سوسا

ة 2020الداخل 0.043 7 88 ة الرح

2021 0.230 12 76 ا دوف

2020 0.0125 7 29 الخد

اطنة  شمال ال

2020 0.015 6 43 مهضم

2020 0.076 8 54 حة ب  م
كيوم

2021 0.030 9 40 دا صح

2021 0.0187 8 39 جذع

2017 0.0644 8 115 العف 
 الظاهره

2022 0.039 6 80 العر 

تغذية 
جوفية

10 عدد السدود

11
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13

ذها ة الجاري تنف ة المجتمع ا سدود ال

سنة 
ة الجاه

ة السعة التخ
)3مليون م( )م(االرتفاع   الطول

)لم( ع السد ن السد ة الوال المحافظة

جاري 
ذ التنف 0.155 8 50

ة  تغذ
ة جوف

المصله نزوى

ة الداخل

جاري 
ذ التنف 0.015 5 30 ــهر الظ د د

جاري 
ذ التنف 0.03 3 130 ده نه

بهال
جاري 
ذ التنف 0.039 6 54 نادان

جاري 
ذ التنف 0.0056 5 23 ق ل الط ح

ي  الظاهره ع
جاري 
ذ التنف 0.0125 5 20  صدامة

الدراوشة
جاري 
ذ التنف 0.357 6 226 العارض

7عدد السدود

14

اسد وادي   دوف
ة الحمراء  بوال

13

14
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15
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 شــكــرا 
لحسن االستماع

15

16
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Promoting research for strategic goals to shift 
science towards implementations 

Dr. Subhi Samhan
Director for Research & Development 

Palestinian Water Authority 

Arab Regional Preparatory Meeting for the Midterm 
Comprehensive Review of the Water Action Decade 

Beirut, Lebanon, 18-19 May 2022 

Palestinian Management Options
Management 
Alternatives

Conventional Resources Non-Conventional Resources 

Treated 
Wastewater

Harvesting of 
Wadis

1
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Water 
Security

Political: Israeli 
Occupation

Accessibility and 
control of Water 

Resources

Governance, 
Capacity Building 

and Services 
Sustainability

Significant 
freshwater 

resources are 
transboundary 

Lack of suitable 
infrastructure

Water Security Main Challenges: Political, Institutional, 
Financial and Social 

Droughts

Groundwater 
Pollution

Raw Wastewater

Palestinian Water Authority Research and Academic programs 
2008 -2022

Program objective

Austrian program
The project allows for investments in building capacity and reform of the
wastewater sector within rural areas, thereby contributing to the realization of
the Palestinian water strategies and governance reform and development plan.

SMART program
The main juristic justification behind SMART was to tackle the water resources
problem of the Lower Jordan Valley, the LJV, following an Integrated Water
Resource Management approach with law cost technique for domestic and
agriculture.

SWMED program Sustainable Domestic Water Use in Mediterranean Regions: Saving Kits Tools

PADUCO program Palestinian-Dutch Academic Cooperation Program on Water between Dutch
and Palestinian universities.

MEDRC program
MEDRC focus on research, training and communication needs in the
hydrology, wastewater treatment and reuse and mainly the desalination
topics in term of technical, institutional and management.

3
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PWA Academic Programs for master Students 
“Funded by”

22 21

355

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Austrian program
SMART program
MEDRC program

PWA Academic Programs for master Students
“Number and Gender distribution / program” MEDRC Student funded 2012-2018 in Palestine 

“On going & complete according categories ”

PWA Academic Programs for master Students

201

197

0

20

40

60

80

100

120

West Bank Gaza

70
65

11 11
6

13

87 89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Male Femal

MEDRC program Austrian program SMART program Total

15
17

12
10

4 3
6

3
0

3
1 2

29

18

7

1

10 9
12 11

1 1

6
4

0

5

10

15

20

25

30

35

Pollution
and Health

Technologies Agriculture Economy Governance Reuse

West Bank Finshed WB Gaza Finshed GS

Palestinian Universities as groups

Chlorination 
Residual 

chlorine , pH, 
Turbidity and 
Temperature.
Chemistry, IT, 
economy  and 

mechanics

SMART Farm
Irrigation for 
agriculture 

system
“quantities” 

Soil moisture 
or water 

potential, pH 
and TDS

Chemistry, IT , 
agriculture 

eng, economy 
and 

mechanics

Hydroponics 
Plant

“quantities” 
Soil moisture or 

water 
potential, pH 

and TDS
Chemistry, IT , 

agriculture eng, 
economy and 

mechanics

Olive mille
Chemistry, 

IT , 
agriculture 

eng, 
economy 

and 
mechanics On going……

Vulnerable 
Areas Water, 
Delineation 
of Wellhead 
Protection 
Zone and 
Brackish 
Water , 

Chemistry, 
hydrology 

5
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 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل الذي يوض A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من    2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم   عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد ر تقريرا  خالل هذا المؤتم األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار، 

تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها.  وكذلك السبل المبتكرة لدعم  تحقيقها  والعقبات المحتملة في  القرار على نصيكما التحديات 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

للمياه في   العربي  الوزاري  المجلس  دعا  واالجتماعية الدول العربية إلى    دورته الثالثة عشركذلك  مشاركة اللجنة االقتصادية 

آسياب حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ  لغربي  العقد الدولي للعمل من أجل الماء تظهر التزامها   انطالقدراسة 

دوليا   عليها  المتفق  المياه  وذلكبأهداف  إلعالم قدّمسيُوالذي  إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، 

 (.18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه ولتقديمها خالل   تقرير األمين العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه باستضافة  تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور حولها   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا والتي تشمل  الدول  التزاماتيمكن أن  تقتصر على  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق   رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

 .الحفاظواالستثمارات في قطاع المياه

التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض  االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار  

خالل هذا االجتماع عرض  .2022أيار/مايو  19و  18في بيروت في  منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة  لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية 

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،   بملء االستبيان المرفق  بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التكرم  تزويدنا 

تواجهها في قطاع المياه والتي تمنعها من تحقيق 2022-2018التي حققتها خالل النصف األول من العقد ) والتحديات التي   )

واحتياجاتها لتخطي التحد والمبادرات والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )أهدافها  (، باإلضافة 2028-2023يات، 

 . نطاقهاإلى تقديم التزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  

 

 

 

 

 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
https://bit.ly/3hNm0MO
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade


  

 ليبيا                                 الدولة:

 نقطة االتصال:

 المختار الفيتوري راضي سالم  االسم:

 وزارة الموارد المائية  -مديرمكتب االستراتيجيات المائية       الوظيفة:

                              الهاتف:

        mfradi2004@yahoo.com:لبريد االلكترونيا

 

 المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

 (2025-2000الموارد المائية )   إلدارةالوطنية    اإلستراتيجية •

والغاز    اإلستراتيجية لقطاع المياه والصرف الصحي  •  (2007ومؤسساتهم ) والكهرباء 

 (  2050  -2015المائي )  لألمنالوطنية    اإلستراتيجية •

 (2022-2018االنجازات )اهم 

 (  2024-2020خطة النهوض الخماسية  لقطاع المياه في ليبيا ) •

 (2050-2020) القضايا والخيارات  ليبيا  المياه في  إستراتيجيةتحديد   •

 التحدياتاهم 

•  

 ككل  للبالد الحرجة االقتصادية الحالة بسبب الخطة لتنفيذ  املطلوبة التمويالت توفير إمكانية عدم •

 املتاحة. التمويالت على القطاعات وتنافس

 التنفيذ  وسائل وجود عدم بسبب التمويالت توفر بافتراض حتى املشروعات تنفيذ على القدرة عدم •

  واملواد. املقاولون وأهمها

 ما مع املعتمدة املخططات تطابق عدمو  .القائمة السكنية التجمعات من عدد في مخططات وجود عدم •

 تنفيذها وتأخر املشاريع هذه في البدء عدم لى ا أدى ما الواقع في موجود هو

 . األمني الوضع بسبب املشاريع تنفيذ الستكمال تالجها معها ةاملنفذةاملتعاقد عودةالشركات عدم •

 

 االحتياجاتاهم 

لجنة وزارية ملتابعة تنفيذ الخطط املتعلقة   -1  بقطاع املياه والصرف الصحي .تشكيل 

واملؤسسات لتنفيذها. -2 او الهيئات  من احدى الوزارات   تبني الخطط 

 . طتوفير التمويالت املطلوبة حسب البرنامج السنوي للخط -3

 

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

بقطاع المياه  •    2024  -  2020تنفيذ الخطة المتعلقة بالنهوض 

 استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية لها مع كافة المرافق •

•  

  االلتزامات الطوعية



  

 المساهمة في كافة االلتزامات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي  •

 حليا واقليميا ودولياالمشاركة في كافة االنشطة المتعلقة بالقطاع م •

 التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين بالتنمية المستدامة لتحقيق اهداف االلفية •
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Arab Republic of Egypt
Ministry of Water Resources and Irrigation

Water Strategy in Egypt

Dr. Ragab Abdel Azim
First Undersecretary, MWRI

• Population growth 
• Limited water resources (water scarcity)
• 97% of renewable water resources originates outside the 

borders
• Impact of uncoordinated projects in Upper Nile countries
• Increase in water demand
• Increase in food gap
• Aging of canal networks and infrastructures
• Water quality issues
• Impact of climate change

Water Challenges

1
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Water Strategy 2050

NWRP (2017-2030-2037)

Implementation plan
2017-2020 2020-2030-2037

Sustainable 
Development 

Strategy 
(2030)

water strategies, plans

Develop
Water 

Resources

Create 
Enabling
Environ-

ment

Enhance
Water
Quality

Rationalize
Water

Use

Water Security for All

NWRP 2017-2037

3
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National Program: Enhancing Water Quality and 
Reuse of water

 500 intermediate drainage reuse 
pump stations constructed 

 4 mega project
• completed
― Treatment of Mahsama drain (10 

Billion LE
― Treatment of Bahr El Baqar drain (20 

Billion LE
• On-going:
― Enhancing water Quality in Ketchner

Drain in Middle Delta (447 million 
EU)

― construction of west Delta treatment 
plant (60 Billion)

The National Program: Rehabilitation of Canal system 
and Water Structures

Started in 2020 
Target: rehabilitation of 20000 

km of branch canals 
Cost: 80 billion Egyptian Pound
Completed: 5000 km 
Impact:

– Improve water allocation and 
conveyance efficiency

– Increase the agricultural production
– Positive environmental impact
– Create jobs for villagers during the 

project construction period…”Decent 
Life Initiative”

5
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The National program: on-farm Irrigation improvement and 
Modernization

 A joint plan was set-up between the two ministries; MWRI and MALR
 Target: 3.7 million feddans in old lands mostly sugar-cane areas, Horticultural areas
 Funding: 

― farmers get a loan without interest 
― recovered over 10 years
― One year grace period

MWRI helped farmers with advice, extension fields, awareness program, competitions,..
 Impact: 
― face water scarcity
― increase in productivity by about 30%
― rationalize farming inputs such as fertilizers.
― Job creation
― Contribute to “Decent Life Intiative” 

National Campaign on Modern Irrigation
Farmer-to-Farmer dialogue

Capacity building

7
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Modern Irrigation

Completed:
• Nile Delta and valley : 1.35 million fed
• Groundwater areas: 1.8 million feddan

Planned and ongoing:
3.7 million feddan

Daily recording

The National Program: Desalination

• an ambitious program for desalination (through Coordination 
with Ministry of housing)

• Joint policies to cope with water scarcity included:
– All new cities and communities along the sea coast will depend on sea 

water desalination to meet municipal requirements
• Progress

– Completed: 81 plants …..>> 0.913 MCM/day
– On-going: 11 plants ……….>> 0.465 MCM/day
– 2050 plan: to produce……>> 6.4 MCM/day

9
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• flood protection dams are being constructed to protect communities and to 

store water for bedwins communities (1500 structures)

• Ground Tanks constructed to store rainwater for municipalities of desert 

communities

• Artificial and mountain lakes

Climate Changes 
(1)National Program:  Flash Flood Protection and Rainwater 

Harvesting Works

Climate Change
(2) National Program: protection of the Coastal Delta

(GCF grant) to face Sea Level Rise

 Completed: 118 km
 on-going: GCF grant + local Budget

• Use of nature-based solutions
• Target: protection of 69 km
• 80% completed

 Plan: Development of ICZM plan

GCF: protection of 69 km
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Use of Solar Energy in Water Managemnt

All Diesel groundwater wells  
(428 wells) are being changed to 
be operated by solar energy
– Completed: 196 wells
– On-going: 96 wells
– Plan: 136 wells

Pilot areas were conducted to 
introduce solar pumps for 
Farmers Mesqas(ditches)  in 
Nile Delta and valley 4 plants

Enabling Environment

capacity 
development

Training centers

awareness 
raising
CWW

TV/seminars

Institutional/
Regulatory 
framework
New Law 
issued in 

October 2021

introduce 
technologies

•Telemetry system 
for water 

monitoring
•Smart irrigation
•Forecast Center

13

14



2022

8

Egypt is the gift of the Nile

Big Challenge!!!
Uncoordinated interventions and projects in upstream countries 
affects dramatically  the SDGs achievement
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 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل  الذي يوض  A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من   2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم  تقريرا    األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار،  عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد  خالل هذا المؤتمر 

القرار على  نص يكما التحديات والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها. 

 ن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعل  توجيه

مشاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الدول العربية إلى   دورته الثالثة عشركذلك دعا المجلس الوزاري العربي للمياه في  

بأهداف  انطالقة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ دراسة حالب  آسيا تظهر التزامها  العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

إلعالم تقرير األمين   سيُقدّموالذي إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، وذلكالمياه المتفق عليها دوليا  

 (. 18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  ولتقديمها خالل  العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  باستضافة تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور حولها التزامات تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا    الدول  يمكن أن  تقتصر على والتي تشمل  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق  رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

   .الحفاظو  االستثمارات في قطاع المياه

األمم المتحدة للمياه  اإلقليمية لالتحضيرات وفي إطار   التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض   االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر 

خالل هذا االجتماع عرض   .2022أيار/مايو   19و  18في بيروت في   عمل من أجل الماءمنتصف المدة الشامل للعقد الدولي لل

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة   لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية  

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

تزويدنا بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التي التكرم بملء االستبيان المرفق و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،  

تمنعها من تحقيق أهدافها 2022-2018األول من العقد )حققتها خالل النصف  ( والتحديات التي تواجهها في قطاع المياه والتي 

والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد ) (، باإلضافة إلى تقديم  2028-2023واحتياجاتها لتخطي التحديات، والمبادرات 

 . نطاقهالي للعمل من أجل الماء في  التزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدو 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F75%2F212&Language=E&DeviceType=Mobile&LangRequested=False
https://bit.ly/3hNm0MO
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade
https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade


  

 مصر   الدولة:

 نقطة االتصال:

 سليمان  أحمد سيد إيمان /دكتورة  االسم:

 وزارة الموارد المائية والري -رئيس قطاع التخطيط    الوظيفة:

   الهاتف:

 eman_sayed@hotmail.com:لبريد االلكترونيا

 

   المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

 .  2050 حتي عام   استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية •

التنمية المستدامة    •  . 2030استراتيجية 

التغيرات المناخية حتي عام  •  .2050استراتيجية 

   (2022-2018االنجازات )اهم 

 المحور األول: تحسين نوعية المياه

والصحي المعالج  التوسع في مشروعات   • باالحتياجاءات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي  للمساهمة فى الوفاء 
وتقليل العجز المائى، وتشمل هذه المشروعات  :المائية لقطاع الزراعة 

 
تم النهو في   )/ يوم مياه من مصرف بحر البقر 3مليون م  5,6 لمعالجة شروع محطة معالجة بحر البقرم  

 (2021سبتمبر  
 

نموذج للمشروعات الرائدة في إعادة استخدام المياه حيث  والذي يعتبر  مصرف المحسمة محطة  مشروع   
 . ( 2020تم النهو في ابريل    )مايقرب من مليون متر مكعب من مياه مصرف المحسمة    معالجةيهدف إلي 

 
) من المقرر النهو في منتصف  / يوم 3مليون م  7,5بطاقة  غرب الدلتا لمياه الصرف بإنشاء محطة معالجة   

2023). 
 

تأهيل جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحى وكذا معالجة مياه الصرف الصناعى على مصرف  
به كتشنر بوسط الدلتا   بنك االعمار االوربى )جارى لتحسين نوعية المياه  ومنحة من  من خالل قرض 

 العمل به(

 .2021 عامحتي  %  96% وفي الحضر إلي 40في الريف إلي   زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي •
 

 المحور الثاني: ترشيد االستخدامات المائية
 

المياه حيث   • وتعظيم العائد من وحدة  يهدف إلي ترشيد استخدامات المياه  والذي  تأهيل وتبطين الترع  تنفيذ مشروع 
 .تاريخهكم حتي    5500، تم االنتهاء من تأهيل  2024الف كيلومتر بحلول منتصف عام     20يستهدف المشروع تأهيل  

 

الري بالتنقيط( كأحد سبل تطبيق الممارسات اإليجابية لتوفير   –التوسع في استخدام نظم الري الحديث )الري بالرش  •
.تم  2025مليون فدان بحلول عام    3,7لتحول إلي نظم الري الحديث في مساحة  االمياه، حيث تستهدف الخطة التنفيذية  

 .حتي تاريخه مليون فدان  1,4اإلنتهاء من تحويل حوالي 

 



  

وإحالل شبكات الصرف المغطى في زمام • وانشاء  680تم إنشاء  وتعميق المصارف المكشوفة  وتوسيع  ألف فدان 
 .عمال الصناعية عليها  بهدف الحفاظ على مستويات الملوحة وزيادة اإلنتاجية )مكافحة للتصحر(ألا

 

وتجديد وصيانة عدد ) • وإحالل  ـ ( من القناطر  7806تم إنشاء  والمنشآت الصناعية )أفمام ـ حجوزات ـ سحارات 
....( على الترع ومجرى نهر النيل ومن أهم تلك المنشآت قناطر أسيوط الجديدة والتي تعمل   رفع كبارى ـ محطات

 .مليون فدان1,650حتياجات المائية لمساحة  العلى توفير ا
 

 .%  71,6رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع مياه الشرب إلي  •
 

 : تنمية الموارد المائيةلث  المحور الثا
 

( منشأ للحماية من أخطار السيول تشمل )سدود ـ بحيرات صناعيةـ  خزانات أرضية ـ حواجز 1150تم تنفيذ عدد ) •

 .3مليون م  291توجيهـ  جسور حماية ـ قنوات صناعية....( بسعة تخزينية قدرها  
 

 .2021لعام    3مليون م  380إلي    2018عام   3مليون م  352من زيادة كمية مياه التحلية   •
 

 .بئر بالطاقة الشمسية  297التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه الجوفية حيث تم تجهيز عدد   •

 
 تهيئة البيئة المالئمة لإلدارة المتكاملة:  الرابعالمحور  

التي تهدف إلى تحسين استخدام و موارد المياه والذي يشمل جميع القضايا ذات الصلة  للالري والصرف اصدار قانون   •
القصور في علي  تغلب في الهذا القانون   حيث سيساعدالمياه وحماية البيئة وجودة المياه في جميع المسطحات المائية  

 واللوائح الحالية وسيؤدي إلى تحقيق أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. القوانين
 

تدريبية   رفع كفاءة القدرات المهنية للعاملين  فى مجال االدارة المتكاملة للمياه  •  (.  ورش عمل ...  –)دورات 
 

 ...(الري الذكي   -وحدة اإلنذار المبكر  –)التليمتري   المائية والري  في إدارة الموارداستخدام التكنولوجيات الحديثة   •
 

 دعم آليات وهياكل التنسيق بين جهات إدارة المياه علي المستوي القومي ومستوي المحافظات. •

 

 التنسيق مع الوزارات المعنية وجهات التمويل المختلفة لدعم مشروعات المياه فنيا  وماليا  . •
 

والصناعه من  • والشرب  بقضايا المياه لترشيد االستخدامات المائية في مجال الزراعة  نمو الوعي العام  العمل علي 

 ...( -المدارس -الكنائس  -المساجد  –خالل حمالت التوعية علي مستوي )الجامعات 
 

خاص( من خالل عرض تجاربهم في أسبوع القاهرة   -دعم التكنولوجيات الحديثة الموفرة للمياه سواء من )قطاع عام  •

  .للمياة 
 

تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه ، ،حيث  نجحت وزارة الموارد المائية في   •

  .التربة يحقق أعلى إنتاجية للنباتأن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى 
 

 
 

 برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية



  

رائد لحماية الشواطئ   • الحماية من   المصريةتنفيذ مشروع  نهر النيل  وكذلك  منسوب سطح البحر في دلتا  ارتفاع 
 الممول بمنحة من صندوق المناخ األخضر.والساحل الشمالي ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية ، 

 

 . 2022عام    حتي  2018في الفترة من    2مألف    900كم وتم اكتساب مساحة    79شواطئ بطول  للحماية  تنفيذ أعمال  تم   •

   التحدياتاهم 

 محدودية الموارد المائية. •

 . التغيرات المناخية •

 .الزيادة المتنامية فى عدد السكان •

 .المياه لقطاعنقص التمويل واالستثمارات الموجهه  •

 الحديثة.ت تكنولوجيالارتفاع التكلفة المطلوبة ل •

 .وازدياد الفجوة الغذائية  ارتفاع تكاليف استيراد المحاصيل الغذائية •

 .  عدم الوصول الي اتفاق عادل وملزم لمليء و لتشغيل سد النهضة •

 العالمية.األوبئة واألزمات انتشار •

 ) المقصود احتياجات من المجتمع الدولي للمساهمة في دفع التقدم المطلوب لتحقيق األهداف األممية(  االحتياجاتاهم 

 .  توافر التمويل المستدام والفعال للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه •

 اإلدارة المتكاملة  للمياه.المؤسسية في مجال و قدرات البشرية  توفير التمويل الالزم لدعم ال •

وتفعيل األطر التشريعية •   بإدارة المياه.  الدولية المتعلقة  اقرار 

   .قامة مشروعات بهاإباحترام القوانين الدولية والتنسيق مع دول المصب فى حالة  قيام دول منابع األنهار •
 

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

تهدف   (  2037-2017)  المائيةللموارد  الثانية الخطة القومية   ❖ تحقيق "األمن المائي للجميع" والتي  إلي 
ه نتيجه  دمليار دوالر قابلة للزيا  50بتكلفة مقدرة ب   وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية بأمور إدارة المياة

 -( علي:2037-2017وتشتمل محاور الخطة القومية للموارد المائية )، لزيادة معدالت التنفيذ  

o لزيادة فرص إعادة اإلستخدام .  تحسين نوعية المياه 
o .ترشيد االستخدامات المائية 
o . تنمية الموارد المائية 
o البيئة المالئمة لإلدارة المتكاملة للمياه  تهيئة . 

 المبادرات 

 .مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"   ❖

 .المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث   ❖

 مبادرة تأهيل منشآت الري. ❖

 .  والذي يعقد سنويا  للتعريف بأهم قضايا المياه أسبوع القاهرة للمياه ❖

 (2028-2023) االلتزامات الطوعية

تم  المشاركة المجتمعية لتحسين ادارة المياه )لتطبيق نظم االدارة المتكاملة وتفعيل  اصدار التشريعات المطلوبة   •
 (.2021لسنة    147اصدار قانون الموارد المائية رقم  

بتطوير نظم التليمترى وقواعد البيانات وصور االقمار  ادخال استخدام التكنولوجيا فى ادارة المياه ) • قامت الوزارة 
 .الصناعية والرى الذكى(

 نشر الوعى المائى من خالل حمالت التوعية بين الفالحين ومستخدمى المياه فى جميع القطاعات. •

 .2025بحلول عام  من الترعمتر  ألف كيلو   5حوالي  اإلنتهاء من تأهيل   •

 .الي الري الحديث استكمال خطة التحول  •

 الستخدام الطاقة الشمسية. االبار تحويل التوسع في   •

 .في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  استكمال االصالحات الهيكلية •

 



 

 

 

 

 

 

 المغرب  مبادرات والتزامات

 

 



 

 

 

 

 

 

 استعراض منتصف املدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل املاء

 2022مايو  19-18، األسكوا بيروت

 
 

   سليمان قيشوح  السيد   مداخلة 

 وزارة التجهيز واملاء باململكة املغربية 

 في الجلسة الثامنة املخصصة اللتزامات ومبادرات وطنية وإقليمية 

 

 2022  ماي     19الخميس  
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 املحترمين، السيدات والسادة    حضرات 

أشكر   أن  البداية  في  واملتعلقأود  املهم  اللقاء  هذا  تنظيم  لحسن  باستعراض   األسكوا 

الذي املوضوع  وهو  املاء  أجل  من  للعمل  الدولي  للعقد  الشامل  املدة  كتس ي ي  منتصف 

ير بالنظر إلى التحديات التي يطرحها تدب  ،املغربدخل في صلب اهتمامات  يأهمية بالغة و 

 املائي والغذائي األمنضمان  وكذااالقتصادي واالجتماعي املوارد املائية ومواكبة التطور  

  .في ظل التغير املناخي

موقعاملغربعتبر  ي بحكم  الدول    ،الجغرافي  ه،  بين  املائية من  موارده  بمحدودية  تتسم  التي 

به جاف مع تباين توزيع إلى ش  يتميز املغرب بمناخ جاف، إذ  حيال التغيرات املناخية تهاهشاشو 

املطرية   عدم باإلضافة إلى   ،الغربيةالشمالية  املناطق  حيث تتمركز في  كان،  امل  فيالتساقطات 

 .  وفترات جفاف طويلة تعاقب فترات ممطرة  حيث ت الزمانانتظامها في  

الطبيعية  و  املائية  املوارد  حجم  يقدر  املتوفرة،  واملعطيات  الدراسات  آخر   باملغربحسب 

ويرتقب أن ينخفض هذا املعدل إلى  .  للفرد في السنة   3م  606، أي ما يعادل  3مليار م  22  بحوالي

أن  مكن . ومن امل بفعل التزايد السكاني   2030سنة    للفرد في السنة في أفق   3م  560ما دون  

 تتفاقم هذه الوضعية في املستقبل بفعل انخفاض الواردات من املياه نتيجة تغير املناخ.

، ي االستباق سياسة تعتمد على التخطيط   انتهج املغرب  ،املتسم بندرة املياه ضعوفي ظل هذا الو 

البرامج الطموحة، باملوازاة مع وضع   طار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف املالئمة إوسياسة 

   .للتدبير املستدام للموارد املائية

والتخطيط  يرهو اعتمادها على مبادئ التدباملائية أهم أسباب نجاح السياسة    ومن بين

والتنسيق   املندمج التشاور  منهجية  إلى  املائية، باإلضافة  للموارد  والالمركزي  والتشاركي 

في   هيئات  اتخططامل  إنجاز املعتمدة  إطار  في  وذلك  املاء،  بقطاع  املتعلقة   والبرامج 

على    استشارية واملناخ  كاملجلس  واملحلي  الوطنيين  الصعيدوتنسيقية  للماء  ،   األعلى 

 ،  لجن العماالت واألقاليم للماءو  الحوض املائي سلمجو ،  ءالوزارية للما  اللجنةو 
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يتوفر حاليا على رصيد مهم من املنشآت   السياسة املائية املتبعة أصبح املغرببفضل هذه  و 

محطات    9و  ، 3مليار م  19سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق    914 والتجهيزات املائية تتلخص في

البحر بقدرة مياه  السنة  147  لتحلية  في  مكعب  باإلضافة إلى آالف اآلبار واألثقاب   مليون 

الستخراج املياه الجوفية، الش يء الذي مكن من تحسين الولوج إلى املاء الصالح للشرب وتلبية 

الحاجيات املائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفالحة السقوية على نطاق واسع في ظل 

 .جفافال فترات  توالي  لتساقطات و ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام ا

نسبة التزود باملاء الصالح للشرب في املجال الحضري ل   تصلوهكذا، وبفضل هذه الجهود، و 

التزويد باملاء الشروب في  تعميمكما تم وذلك انطالقا من منظومات مائية مستدامة،   100%

القروي   انتقلت نسبة  الذي يعتبر  العالم  الشروب من   الىالولوج  أولوية أساسية، حيث  املاء 

 .%  98  ىلإلتصل حاليا    1995سنة   14%

    75   لصرف الصحي السائل  ا  الربط بشبكاتنسبة  وبخصوص التطهير السائل فقد وصلت  

و بالوسط   % القروي  %  10حوالي  الحضري  عدد    بالوسط  بلغ  املياه   اتمحطكما  معالجة 

الحضرية   معالجة    159العادمة  من  الع  %  50تمكن  املياه  )من  الحضرية  ما   إذا  %  70ادمة 

 صب املياه العادمة في البحر(.  منشئات االعتبار أخذنا بعين  

السقي  وبفضل    مياه  في  الوطني لالقتصاد  السقي االنجذابي وبالرش  التحول تم  البرنامج  من 

 .هكتار  550000مساحة    املوضعي علىنحو السقي 

تحيين  يتمو  إطار   حاليا  في  للماء  الوطني  املخطط  جميع   مشروع  مع  وتشاركي  تشاوري 

القطاع   في  الوطنيةو الفاعلين  األولويات  يحدد  في   الذي  املستقبلية  التحديات  ملواجهة 

سنة   الثالثين  خالل  املاء  منالقادمة  مجال  اإلجراءات  واملتكون  من  أفق   مجموعة  في 

والتضامن املجالي بين والتي ترتكز أساسا على مبادئ التنمية املستدامة والعدالة    2050

توجهات وكذا  جميع الفاعلين في القطاعبعين االعتبار مالحظات    أخذا  املائيةاألحواض  

 .  التغير املناخي آثار  و   النموذج التنموي الجديد 

للماء،  و  الوطني  املخطط  مشروع  مع  كذلك  باملوازاة  ملشاريع إيتم  املحينة  الصيغة  عداد 

األحواض املائية وبتشاور    على صعيد  دمجة للموارد املائيةخططات التوجيهية للتهيئة املنامل

   .تام مع مختلف املتدخلين
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 2027  -2020  ب ومياه السقي و لشر باملاء ا  للتزويد   البرنامج الوطني 

 حضرات السيدات والسادة ؛ 

أجل   جديدة  من  دينامية  االقتصادي امواكبة  و املائية  لسياسة  لإعطاء  لتطور 

البرامج والسياسات القطاعية، ومواجهة الخصاص في املاء،   واالجتماعي لبالدنا، وكذا

املاء  الوطني للتزويدإعداد البرنامج  تم  إعطاء األولوية لقضايا املاء  و  ب ومياه  و لشر ا   ب

 بتشاور تام بين مختلف القطاعات املتدخلة في قطاع املاء.  .2027-2020  السقي 

تحدد والتي    2020يناير  في    برنامج،الاالتفاقية اإلطار إلنجاز هذا  تم التوقيع على  وقد  

مصادر  وتنويع  دعم  إلى  الرامي  البرنامج،  هذا  إنجاز  وتمويل  تنفيذ  وكيفية  شروط 

التزويد باملاء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا املصدر الثمين، وضمان األمن املائي، 

 والحد من آثار التغير املناخي.

تنزيل مضامين  و  يعتبر كمرحلة أولى من املخطط الوطني ، والذي  البرنامجهذا  سيكلف 

من    2027-2020 الوطني  . ويتكون البرنامجوالر أمريكي مليار د   11  بلغماليا ي  للماء غالفا

 :وهي كالتاليخمس محاور أساسية  

املائيتطوير   • بناء    العرض  وبناء سدود صغيرة للتنمية   كبيًرا،سًدا    20من خالل 

والتنقيب عن  االحواض املائية،والربط بين   ر،البحمياه    واللجوء الى تحلية  املحلية،

 الشرب؛بمياه    نشئات التزويدم  طويراملياه الجوفية وت

برنامج التحويل إلى الري    إنجاز   من خالل مواصلة  وتثمين املوارد املائية إدارة الطلب   •

نقل وتوزيع  والتقليص من ضياع املاء في شبكاتاملوضعي والتنمية املائية الزراعية  

 ؛املياه

من أجل تجاوز اإلكراهات   قرويةفي املناطق ال   باملاء الصالح للشرب   تزويد ال تقوية   •

بحوالي   يقدر  مالي  وبغالف  القروي،  العالم  منها  يعاني  د  3التي  و والرمليار  هذا   رميي. 

القروي  إلىاملحور   بالوسط  للشرب  الصالح  باملاء  التزويد  وتأمينه عبر مشاريع   تعميم 



5 
 

ا  مهيكلة على  فترات والقضاء  خالل  خصوصا  املناطق  بعض  تعرفها  التي  لهشاشة 

و  وتيرة  ذ الجفاف  تسريع  خالل  من  مختلف إلك  طرف  من  املسطرة  البرامج  نجاز 

   .املتدخلين

ندمج للتطهير امل وطني  ال برنامج  ال في إطار   ،املعالجة   العادمة استعمال املياه  إعادة   •

امليا استعمال  وإعادة  والقروي  الحضري  بالعالم  املعالجة،  السائل  العادمة   عبره 

متر مكعب سنويا في أفق سنة    100تعبئة    87وذلك من خالل إنجاز    2027مليون 

منها   الكولف.  مشروعا  22مشروعا،  مالعب  برنامج  كما    لسقي  التطهير يهدف 

إلىالسائل    الجماعات بالوسط القروي،  املدن ومراكزمجموعة من  تجهيز    املندمج 

الرب معدل  من  الرفع  أجل  الى نسبة  من  من 90ّط  بأكثر  التلوث  وتقليص نسبة   %

  ؛2040بما فيها املدن الساحلية في أفق  80%

توعية مستعملي املاء وعموم املواطنين بضرورة من خالل    .والتحسيس  تواصلال •

على  الحرص  مع  وتثمينه  إنتاجيته  مستوى  من  والرفع  استخدامه  في  االقتصاد 

ب املدني،  املجتمع  هيئات  تإشراك  املوارد هدف  على  الحفاظ  بأهمية  الوعي  رسيخ 

ى الجميع، خاصة األجيال الصاعدة، عبر قنوات التواصل املباشرة وغير داملائية ل

املباشرة وحمالت التوعية واألنشطة املدرسية املوازية وتشجيع روح املبادرة وغيرها 

 من الوسائل املتاحة

جراءات هذا البرنامج وفقا  يتم تفعيل وتنزيل مختلف إالشركاء  مختلف    وبفضل عمل 

 . ملا هو مخطط له وفي ظروف مرضية 

 خاتمة 

يتضح التزام املغرب باملض ي بخطى حثيثة لتحقيق  التطرق إليه  من خالل ما سبق  وهكذا و 

لتنميةأهداف املياه املتفق عليها دوليا بما في ذلك   وتحديدا الهدف    املستدامة  أهداف ا

 . نزيل وإنجاز إجراءات مختلف البرامج املسطرة من خالل ت وذلك    السادس املخصص للماء 

 



 

 

 

 

 

 

 موريتانيا  مبادرات والتزامات

 

 



  

 

 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد  2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 

ح بالتفصيل  الذي يوض  A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  2020في كانون األول/ديسمبر  

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من   2023األمم المتحدة للمياه طرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر ال

 .إقليمية وعالميةتحضيرية  اجتماعات يسبق هذا المؤتمر   أجل الماء.

يقدّم  تقريرا  خالل هذا المؤتم  األمين العام لألمم المتحدةوبحسب هذا القرار،  عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد  ر 

القرار على  نص يكما التحديات والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها. 

 المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد.  توجيه

مشاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي الدول العربية إلى   دورته الثالثة عشركذلك دعا المجلس الوزاري العربي للمياه في  

بأهداف  انطالقدراسة حالة حول إجراءات وطنية رئيسية اتخذتها منذ ب  آسيا تظهر التزامها  العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

إلعالم تقرير األمين   قدّمسيُوالذي إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد    ، وذلكالمياه المتفق عليها دوليا  

 (. 18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239)ق  .2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  ولتقديمها خالل  العام

المواضيع التي  ،  2023مؤتمر األمم المتحدة للمياه  باستضافة تان ستتشاركان لكذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان ال

تتمحور   تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دوليا    الدول  حولها التزاماتيمكن أن  تقتصر على والتي تشمل  نحو  حشد :  ولكن ال 

في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق  رفع مستوى،  الدعم الوعي، بناء القدرات، االستثمار 

   .الحفاظو  االستثمارات في قطاع المياه

األمم المتحدة للمياه  التحضيرات اإلقليمية لوفي إطار   التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض   االجتماعتمّ عقد   2023مؤتمر 

خالل هذا االجتماع عرض   .2022أيار/مايو   19و  18في بيروت في   منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة   لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماءعدد من الدول التزاماته الطوعية  

ب  من خالل استبيان يعمم على الدول. التزاماتها الطوعيةإضافية لمشاركة االسكوا 

تزويدنا بمعلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التي التكرم بملء االستبيان المرفق و وبناء  عليه، نطلب من الدول العربية،  

تمنعها من تحقيق أهدافها 2022-2018حققتها خالل النصف األول من العقد ) ( والتحديات التي تواجهها في قطاع المياه والتي 

والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد )واحتياجاتها لتخطي التحد (، باإلضافة إلى تقديم  2028-2023يات، والمبادرات 

 . نطاقهاالتزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في  
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https://www.unescwa.org/events/arab-regional-preparatory-meeting-midterm-comprehensive-review-water-action-decade


  

 الدولة:

 نقطة االتصال:

 لمهابه ولد بالل  االسم:

 مندوب وزارة الزراعة بوالية انواكشوط الجنوبية  الوظيفة:

 الهاتف:

 lemhababellal1975@gmil.com:يلبريدااللكترونا

l 

 

   المتعلقة بقطاع المياه  تاالستراتيجيا  /االستراتيجية

 توفير المياه الصالحة للشرب عن طريق المياه الجوفية والمتاح من المياه السطحية  •

 ير مياه الري غبر مشاريع ري الزراعة المناسبةفتو   •

•  

   (2022-2018االنجازات )اهم 

 انتهاء مشروع اظهر لتوفير المياه للمناطق الشرقية ( واليتي الحوض الشرقي والغربي  •

 استغالل مياه نهر السينغال لزيادة كمية المياه للعاصمة انواكشوط  •

 الصحؤاءحفر مئات اآلبار االرتوازية في    •

   التحدياتاهم 

 ندرة المياه وسرعة تسربها وتبخرها  •

 وعودة أماكن المياه الجوفية  •

 توزيع السكان غير المتحانس غل  رقعة جغرافية كبيرة  •
 

 االحتياجاتاهم 

 ال المياهجاالستثمار في م   •

 جلب المعدات الالزمة  •

 ل المياه وري المزارعاجالتكوين في م  •

 (2028-2022الخطط )و المبادرات

 مواصلة تنفيذ المشاريع الكبيرة  •

 توسعة كشروع آفطوط الشرقي  •

 شق فنوات للري مم نهر السينغال •

 االلتزامات الطوعية

 توفير المياه الصالحة للشرب لمىات القرى الريفية  •

 إنشاء السدود للمحافظة غلى مياه األمطار  •

 مشاريع جديدةتوفير مياه الري  عبر   •

 



 

 

 

 

 

 

 اليمن  مبادرات والتزامات

 

 



 

 التزامات البلدان لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء

 

للمياه  الشامل للعقد   2023مؤتمر األمم المتحدة  المدة   الستعراض منتصف 

 
لألمم المتحدة القرار  2020في كانون األول/ديسمبر   بالتفصيل  الذي يوض  A / RES / 75/212، اعتمدت الجمعية العامة  ح 

والذي يتضّمن استعراض منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من   2023الطرائق المعتمدة لعقْد مؤتمر األمم المتحدة للمياه 

يسبق هذا المؤتمر اجتماعات تحضيرية إقليمية وعالمية.  أجل الماء. 

يقدّم األمين العام لألمم المتحدة خالل هذا المؤتم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد، وتحديد وبحسب هذا القرار،  ر 
التحديات والعقبات المحتملة في تحقيقها وكذلك السبل المبتكرة لدعم تنفيذها والتعجيل بإحراز التقدم فيها. كما ينص القرار على 

 تسهم بها في تنفيذ أهداف العقد. توجيه المؤتمر دعوة إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة لتعلن التزامات طوعية

الدول العربية إلى مشاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  دورته الثالثة عشركذلك دعا المجلس الوزاري العربي للمياه في  
بدراسة حالة حول إجراءات وط بأهداف آسيا  تظهر التزامها  نية رئيسية اتخذتها منذ انطالق العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

المياه المتفق عليها دولياً، وذلك إلثراء التقرير اإلقليمي الستعراض منتصف المدة الشامل للعقد والذي سيُقدّم إلعالم تقرير األمين 

 (.18/11/2021  –( م.و.ع.م  13، د.ع )239. )ق2023العام ولتقديمها خالل مؤتمر األمم المتحدة للمياه  

، المواضيع التي 2023كذلك حددت حكومتا مملكة هولندا وطاجيكستان اللتان ستتشاركان باستضافة مؤتمر األمم المتحدة للمياه 

تقتصر على:   والتي تشمل ولكن ال  تحقيق أهداف المياه المتفق عليها دولياً  تتمحور حولها التزامات الدول نحو  حشد يمكن أن 

رفع مستوى الوعي، بناء  في البحث والعلم، مشاركة البيانات، الشراكات، تطوير وتوسيع نطاق الدعم،  القدرات، االستثمار 

  االستثمارات في قطاع المياه والحفاظ.

االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي الستعراض تمّ عقد   2023وفي إطار التحضيرات اإلقليمية لمؤتمر األمم المتحدة للمياه  

. خالل هذا االجتماع عرض 2022أيار/مايو   19و   18في بيروت في   منتصف المدة الشامل للعقد الدولي للعمل من أجل الماء

وتم االتفاق على إعطاء الدول فرصة عدد من ال دول التزاماته الطوعية لتسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء 

بالتزاماتها الطوعية من خالل استبيان يعمم على الدول.  إضافية لمشاركة االسكوا 

معلومات عن أهم االستراتيجيات واإلنجازات التي وبناءً عليه، نطلب من الدول العربية، التكرم بملء االستبيان المرفق وتزويدنا ب
تمنعها من تحقيق أهدافها 2022-2018حققتها خالل النصف األول من العقد ) ( والتحديات التي تواجهها في قطاع المياه والتي 

والخطط التي وضعتها للنصف الثاني من العقد ) افة إلى تقديم  (، باإلض2028-2023واحتياجاتها لتخطي التحديات، والمبادرات 

  التزام طوعي يساعد في تسريع تحقيق أهداف العقد الدولي للعمل من أجل الماء في نطاقها.
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االستراتيجيات المتعلقة بقطاع المياه    االستراتيجية/ 

  االستراتيجية الوطنية للمياه •
 لقطاع المياه والبرنامج االستثمارياالستراتيجية الوطنية   •
 سياسات الري ومساقط المياه  •
والمياه  2019عالن القاهرة إلالخطة التنفيذية لتفعيل   •   حول التنسيق بين قطاعي الزراعة 

   أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة •

  (2022-2018اهم االنجازات )

المناطق الحضرية وخصوصا  خدمات المياه والصرف الصحي في   )دعم الصمود( ل  الحافظ على مستوى مقبول •
 العاصمة المؤقتة  

برنامج لتحليل نوعية المياه في عدد من المناطق بعض التدخالت والبرامج عبر الدعم االتي من هنا وهناك كتنفيذ   •
في صغيرة (  صحي  التدخالت المخططة والطارئة )مشاريع مياه وصرف تنفيذ العديد من   بما في ذلكالريفية  

 المناطق الريفية الكثير من  
إعادة تنظيم العمل في وزارة المياه والبيئة وقطاع المياه والبيئة بصورة عامة في ظروف إعادة التموضع في   •

واالمكانيات وفقدان التركاالعاصمة المؤقتة وذلك للتخفيف من أثر تششت ال  ابط اإلداري بين المناطق  در 
 عقد العديد من برامج التدريب وورش العمل بالتعاون مع الشراء في الداخل والخارج   •
والعربية والعمل على مواكبة التطور بقدر ما تسمح به   واإلقليميةالحفاظ على تواصل دائم مع المنظمات الدولية  •

 ظروف الحر والصراعات الداخلية  
  التحدياتاهم 

 األمميتواكب مع مؤشرات تحقيق أهداف  وفق جدول زمني  زيادة نسب التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي   •
 المتحدة للتنمية المستدامة  

 عادلة ومستدامة أسسعلى تعفيل القانون فيما يتعلق بحقوق المياه الجوفية وفق تحصيص وإعادة المياه  •
  إدخال موارد المياه غير التقليدية في دورة االستخدام االقتصادي للمياه )مياه تحلية وصرف صحي (  •
   الموسميةزيادة االنتفاع من االمطار عن طريق حصاد مياه االمطار والتحكم بالسيول والفيضانات  •
تطوير حوكمة إدارة المياه وتعزيز القدرات المؤسسية في المستويات المركزية والمحلية بما في ذلك تطوير آليات   •

 وحماية البيئة  ئية  التنسيق القطاعي وتفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد الما
، والعمل على رفع الوعي رسميا وشعبيا باتجاه تطوير مفاهيم Multistakeholders بناء شراكات متعددة   •

 ادية واالجتماعية والبيئية  االقتصكاهم رافعة في التنمية اأكثر إيجابية إزاء األهيمة التي تستحقها المياه  ومواقف  
 تطوير  •
بما في ذلك االستفادة من التكنولوجيا الحديثة   • تطوير تقنيات التخلص اآلمن من المخلفات السائلة والصلبة والغازية 

  ير استخدام تلك المخلفات و او تداستخدام في إعادة 
 اهم االحتياجات



 
ولو بالحد  • المعتادة التي تقدمها  واألنشطةللمحافظة على مستوى مقبول من الخدمات  ،األدنىتوفير التمويل الالزم 

وذك في إطار برنامج زمني    ،الصرف الصحيبما في ذلك خدمات المياه و هيئات ومؤسسات قطاع المياه والبيئة  
توجيه خطط وموازنات ومشاريع التنمية     الى الوضع الطبيعي   للخروج من حالة الطوارئ وإعادة 

، األداءيحسن كفاءة  بما و   -وطنيا وعبر االستفادة من الخبرات العربية -القدرات المؤسسية ماديا وبشرياة  تنمي  •
تطوير آليات مؤسسية و الحديثة،  التوظيف الفعال للتكنولجيا  توسيعالتاهيل وإعادة التأهيل والتدريب، و وذلك يشمل  

  لمتابعةقابلية لالتمويل ومن ثم ترشيد  أهداف التخطيط و للمراقبة والتحليل والتقييم كادوات الزمة في عقلنة وضع 
وفعالية األداء على أسس قابلة للقياسوالمساءلة يؤمن كفاءة   ، وبما 

بإدارة واقتصاديات وعلوم المياه والبيئة ومن أجل  • إعادة تفعيل ومواصلة الجهد باتجاه إنشاء مركز وطني خاص 
           والبيئة    توثيق وتبادل المعولمات والدراسات المائئية

 (2028-2022المبادرات والخطط )

تمويل جزئي أو كلي وفق ما  • تحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج االستثمار والبحث عن مصادر 
 تسمح به الظروف الميدانية.  

والصرف الصحي    األدنىخطة في إطار مصفوفة شاملة الحتياجات الحد  •   لخدمات المياه 
فرضتها الحرب والعودة للوضع الطبيعي خالل الخمس وضع برنامج  لكيفية للخروج من ظروف الطوارئ التي   •

 العمار عادة اسنوات القادمة بالتعاون مع البرنامج السعودي ل
المياه والزراعة العرب   •  إعداد رؤية وطنية لتحصيص وإعادة تحصيص المياه بما يتوافق مع توجه مجلس وزراء 
 وتقييم أثر التغيرات المناخية    استكمال وحدة المناخ في الهيئة العامة لحماية البيئة لرصد •

 االلتزامات الطوعية
برامج  األخص هئيات ومؤسسات القطاع قبل الحرب وعلى بها التي كانت تقوم   واألنشطةإعادة تفعيل البرامج  •

  وانشطة الهيئة العامة للموارد المائية  
 توسيع مهام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لتشمل خدمات الصرف الصحي   •
 من أهداف التنمية المستدامة  تقييم إمكانية تنفيذ غايات وأهداف ومؤشرات الهدف السادس   •
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