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Complex set of institutional mechanismsComplex set of institutional mechanisms

• LAS council , Heads of States Summit 
• ECO‐SOCECO SOC
• 13 Ministerial Councils: SECTORAL by design
• 15 Specialized organizations
• 5 Funding organizations5 Funding organizations
• Several Specialized and Professional bodies



1. Arab Water Ministerial Council : The Lead body for y
inter‐governmental policy on water

2. The Master document in inter‐governmental policy on 
water is :

Arab Water Security StrategyArab Water Security Strategy 
2010 ‐2030 and its Action Plan endorsed in 2016 Summit of 
Heads of States

3. The AWSS is a guiding document3. The AWSS is a guiding document



AWMCAWMC

h l b d bl fThe regional body responsible for 
coordination and cooperation on water
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عرضت مسودة االستراتيجية على االجتماع االول للمجلس الوزاري 
ان  ياه ف الجزائ ف حزي ب لل كت 2009الع اع ال ، ثم على اجتماع المكتب 2009العربي للمياه في الجزائر في حزيران  ث عل اجت

في القاهرة، ومن ثم ُأحيلت  2010يناير  - التنفيذي في كانون الثاني
ة ظ إلى لجنة خبراء من الدول والمنظمات العربية إلجراء التعديالت ة

ٕالمناسبة وتحسين وثيقة االستراتيجية واعدادها بصورة نهائية 
العتمادها من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة فى 

، وقد أقرها المجلس من 2010يوليو  - دورته الثانية في تموز ، وقد أقرها المجلس من 2010يوليو   دورته الثانية في تموز
الناحية المبدئية وقرر إدخال بعض التعديالت الُلغوية وتم عرضها 

يخ  جل بتا تثنائية لل ة اال 23/9/2010على الدورة االستثنائية للمجلس بتاريخ 23/9/2010عل الدو



 مستدامة تنمية تحقيق إلى أساسا المائي لألمن العربية االستراتيجية تهدف مستدامة تنمية تحقيق إل أساسا المائ لألمن العربية االستراتيجية تهدف
 األهداف من أخرى جملة تتحقق وبذلك المستقبل، لمتطلبات تستجيب
:وه ميادين ثالثة ف اختصارها يمكن الكبرى :وهي ميادين ثالثة فى اختصارها يمكن الكبرى
 ألغراض المياه خدمات بتقديم المتعلق والتنموي االقتصادي الميدان :أوال

، والصرف والزراعة الشرب  وأستثمارات تمويل من يتضمنه بما الصحي، والصرف والزراعة الشرب وأستثمارات تمويل من يتضمنه بما الصح
 المائية للموارد المتكاملة االدارة اسس وتطبيق التكنولوجيا توطين أو

  .التقليدية غير المائية الموارد وتنمية  التقليدية غير المائية الموارد وتنمية
 في العربية الحقوق بحماية المتعلق وباألخص ،السياسي الميدان :ثانيا

 الجوار مع المشتركة المياه في أو المحتلة، العربية األراضي في المياه الجوار مع المشتركة المياه ف أو المحتلة، العربية األراض ف المياه
 المائية مواردها إلدارة العربية الدول بين التعاون تعزيزو  اإلقليمي،
 أهداف ضمن العربية الدول التزامات تنفيذ إلى إضافة المشتركة، أهداف ضمن العربية الدول التزامات تنفيذ إل إضافة المشتركة،

.األلفية
 وتنمية والفنية البشرية القدرات وتنمية المؤسساتي التطوير ميدان :ثالثا وتنمية والفنية البشرية القدرات وتنمية المؤسساتي التطوير ميدان :ثالثا

 البحث فيها بما المنطقة، في المياه بمشكلة والفردي االجتماعي الوعي
 ذات القرارات اتخاذ في المدني المجتمع مشاركة وتعزيز العلمي



إن اإلستراتيجية العربية لألمن المائي ليست قالبا جامدا، بل 
 2030دليال للعمل العربي المشترك يغطي فترة تمتد حتى عام 

على أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات وفق مؤشرات دقيقة على أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات وفق مؤشرات دقيقة 
.لألداء يمكن قياسها ومراقبتها



:الھدف الرئيسى
.تحقيق األمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة

ددة ال :األھداف المحددة:األھداف
.تحقيق االستخدام األمثل للموارد المائية المتاحة بجميع أنواعها1.
. توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بما يتماشى وأهداف األلفية للتنمية2.
حماية الموارد المائية الجوفية والسطحية من التلوث3 .حماية الموارد المائية الجوفية والسطحية من التلوث3.
. حماية الموارد المائية الجوفية والسطحية من االستنزاف4.
. مواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات الُمناخية على الموارد المائية المتاحة والتكيف معها5.
. إرساء مبادئ االدارة المتكاملة للموارد المائية كمنهج في السياسات المائية في الدول العربية6. . إرساء مبادئ االدارة المتكاملة للموارد المائية كمنهج في السياسات المائية في الدول العربية6.
.تنمية وتأهيل القدرات البشرية العربية في مجال الموارد المائية7.
.حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول غير العربية8.
.حماية الحقوق المائية في األراضي العربية المحتلة9. ربي ي ر ي ي وق ي

.تعزيز التعاون بين الدول العربية إلدارة مواردها المائية المشتركة10.

.تشجيع رؤوس األموال العربية لالستثمار في قطاع المياه في الدول العربية11.

.االستفادة من المزايا النسبية لكافة الدول العربية في مجال الموارد المائية12. ي

تــوطين ودعــم صــناعة التقنيــات الحديثــة لتحليــة ومعالجــة الميــاه؛ بهــدف التوســع فــي إعــادة اســتخدامها فــي المنطقــة13.
.العربية

.تعزيز دور البحث العلمي في إدارة الموارد المائية14.

.تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية15.

.تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية16.

رفع درجة الوعي لدى فئات المجتمع كافة بما فيها منظمات المجتمع المـدني حـول قضـايا الميـاه والبيئـة وٕاشـراكها فـي17.
ظ فة ث ة ف ذ . عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاريع المائية وتعميق ثقافة الحفاظ عليهاة



:حماية الحقوق المائية للدول العربية 5-8

:المياه المشتركة مع دول غير عربية1.
ة  ا من مجمل الموارد المائي تشكل الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية وخاصة مياه األنهار الكبـرى جـزء مهمـا مـن مجمـل المـوارد المائيـة تشكل الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية وخاصة مياه األنهار الكبرى جزء مهم
المتاحة فـي الـوطن العربـي ومـا يـزال جـزء كبيـر مـن هـذه المـوارد المشـتركة بـدون التوصـل إلـى اتفاقيـات واضـحة تـنظم 
اقتسامها بصورة منصفة وعادلة بين الدول المتشاطئة وخاصـة مـع دول األحبـاس العليـا ألحـواض هـذه األنهـار؛ وحتـى 
روف  ة الظ ية نتيج ات سياس ع لتجاذب دأت تخض ا ب اطئة عليه دول المتش ين ال ات ب ا اتفاقي ي تحكمه ار الت ك األنه ــات سياســية نتيجــة الظــروف تل ــدأت تخضــع لتجاذب ــدول المتشــاطئة عليهــا ب ــين ال ــات ب تلــك األنهــار التــي تحكمهــا اتفاقي
الجيوسياسية التي تحكم الوطن العربي؛ وبالتالي البد مـن العمـل علـى مسـاندة الـدول العربيـة المعنيـة بتلـك المـوارد مـن 
خــالل تــوفير وتبــادل مــا أمكــن مــن معلومــات عــن اســتخدامات الميــاه فــي األحــواض المشــتركة ودعــم التعــاون المشــترك 
والعمــل الدبلوماســي المكثــف مــع دول األحبــاس العليــا للتوصــل إلــى إبــرام اتفاقيــات نهائيــة القتســام مــوارد هــذه األنهــار والعمــل الدبلوماســي المكثــف مــع دول األحبــاس العليــا للتوصــل إلــى إبــرام اتفاقيــات نهائيــة القتســام مــوارد هــذه األنهــار 

. بصورة منصفة وعادلة

:الحقوق المائية في األراضي العربية المحتلة1.
ا  ة  تل ة ال ال ال ة ال ض اض  ال ف أ ا  ال ة ك تل ة ال اض ال ة ف األ ائ ا  إن وجود موارد مائية في األراضي العربية المحتلـة كمـا هـو الحـال فـي أراضـي هضـبة الجـوالن السـورية المحتلـة وميـاه إ  
األراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان المحتلة؛ حيث تستنزف إسرائيل تلك المياه دون النظـر إلـى الحقـوق المائيـة 
العربية؛ هذا يتطلب تنسيق الجهد العربي في تفعيل وٕادارة المباحثات الخاصـة بـذلك، وتـوفير البيانـات والخبـرات الالزمـة 

تلة ة ال اض ال ة ف األ ائ ق ال ق ل ال ل لت تقطا الدع الد ا ة  ن ة ال ل ال . للدول العربية المعنية واستقطاب الدعم الدولي لتحصيل الحقوق المائية في األراضي العربية المحتلة للد

:المياه المشتركة بين الدول العربية1.
ييشترك العديد من الدول العربية في مياه مشتركة سطحية وجوفية وهي في معظمها ما زالت دون اتفاقيات واضحة تكفل  ي ي

حسن استخدامها؛ ونظرا ألن جميع هذه الموارد تخضع في مجملها إلى استثمارات كبيرة لتلبية االحتياجات التنموية في جميع 
الدول العربية المتشاطئة مما أثر عليها كما ونوعا فإن هذا األمر يتطلب البحث عن توفير األسس السليمة إلدارتها بصورة 

تحافظ عليها كما ونوعا خاصة وأن العديد من األحواض المائية الجوفية هي موارد مائية غير متجددة؛ وبالتالي البد من 
ة ة البحث عن الوسائل التي تسمح لتلك الدول بالتوصل إلى اتفاقيات واضحة تنظم اقتسامها بصورة عادلة فيما بينها بغية ة

. االستفادة من هذه الموارد



AWSS Action Plan 
Axes

A. Developing updatable information on the status 
of the available water resources in Arab States 

B. Promoting the use of integrated water resources 
t (IWRM) tmanagement (IWRM) concepts 

C. Strengthening The Scientific, Technological and
I d t i l BIndustrial Base 

D. Increasing funding for water projects

E. Enhancing capacity for climate change 
vulnerability assessment and adaptationy p

F. Protecting Arab Water rights 





Arab Water Security Strategy Action Plan 

Brochure

Printed & Online 

(Arabic & English)







AWSS revision and updating processAWSS revision and updating process

• On the agenda of the AWMC and a revision 
committee held a meeting and countries are g
sending their amendments and revisions



Arab Water Ministerial Council
Partner 
Organizations

Ministers of Agriculture AMHUD: Housing

Technical Secretariat
ACSAD

AOAD

Technical 
Secretariat

Arab Ministerial

ACSAD

J i t Technical Secretariat
Arab Ministerial 
Council of Health

Joint 
Secretariat

Arab SDG
CAMRE (Environment)

Arab SDG 
framework 
(Sustainable 
Development) 

Arab Ministerial Council for 
Electricity Energy

p )



  2المجموعة  1المجموعة
 3المجموعةدول

ة

Joint Secretariat for Environment and Health

دول مقتدرة
فنية

دول   
متوسطة
فنية

دول نامية
فنية

ا اإل ا Wال t d S it tiXXXXXX Waterالماء واإلصحاح and Sanitation X XXXXX

Air pollution XXXXXXXXXتلوث الھواء

الكيميائية Chemicalالسالمة SafetyXXXXXXXXX Chemical Safety XXXXXXXXXالسالمة الكيميائية

إدارة النفايات وخدمات صحة البيئة
Waste management and Envir. Health services

XXXXXX
g

 Env. Health managementالطوارئفي إدارة صحة البيئة 
in Disasters

XXXXXXX

Climate changeXXXXXXالتغير المناخي

Sust. Dev. XXXXXXXXXالتنمية المستدامة

الغذا ة Fال d fXXXXXX Food safetyXXXXXXسالمة الغذاء

Professional health and safetyXXXXXXXالصحة والسالمة المھنية

Xمنخفض Lowخطر risk، X خطر منخفضLow risk ، 
X X خطر متوسطMedium risk ، XXX

ً  خطر مرتفع relatively high riskنسبيا


