
 
 

 

 

 

 

 ورشة عمل إقلیمیة

 للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ةالعابر في مجال المیاهتعزیز التعاون 

 التقدم والتحدیات والفُرص

  

  توضیحیةمذ�رة 

 2020آذار  3-4

 األمم المتحدة، بیروت، لبنان بیت

 الخلفیة .1

لتهدیدات الحالیة والمتوقعة لونظرًا تتمیز الموارد المائیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا �الندرة والتوز�ع الجغرافي المتفاوت. 

ر المناخي على المجتمعات اآلثار المتنامیة للتغیّ إضافة إلى الطلب المتزاید والتنافس على االستفادة من الموارد المائیة،  الناتجة عن

التعاون العابر �ما في ذلك �افة المستو�ات، على مائیة الموارد متكاملة للالدارة اإلأصبحت على النظم البیئیة في أحواض المیاه، و 

 6 (SDG)ثل هدف التنمیة المستدامة مجلیًا في االلتزامات العالمیة هذا أمرًا حتمیًا وملحًا لضمان التنمیة المستدامة. و�تضح للحدود، 

و�ذلك في االلتزامات اإلقلیمیة مثل االستراتیجیة العر�یة لألمن المائي في المنطقة العر�یة  ،2030من خطة التنمیة المستدامة لعام 

 غرب في 5+  5 المیاه واستراتیجیة 2030 إلجراءاتاالتحاد من أجل إطار سیاسة میاه البحر األبیض المتوسط  ،2010-2030

 .طالمتوس البحر

السطحیة والجوفیة العابرة المیاه موارد  للمیاه على�شكل �بیر في توفیرها معظم الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا تعتمد 

و�التالي، تلعب هذه الموارد دوًرا رئیسًیا في تنمیة المنطقة. في حین أن االعتماد التي تكون مشتر�ة مع جیرانهم من الدول. و للحدود 

�مكن أن إدارتها فإن التعاون في  المستدامة،الكبیر على موارد المیاه العابرة للحدود �مكن اعتباره تحد�ا محتمال لتحقیق أهداف التنمیة 

تعز�ز االستدامة ، تحّسن رفاهیة االنسان، المتسارع لالقتصادعاونة مثل النمو لدول المتلُفرص المنافع و ال�خلق و�حفز نطاق واسع من 

    .  البیئیة وز�ادة االستقرار السیاسي.

وتطو�رها، العابرة للحدود المائیة حواض اإلدارة المشتر�ة لألسیاسة متنوعة للبلدان الُمشاطئة من أجل و تتوفر خیارات فنیة، قانونیة 

 ترتیبات تشغیلیة للتعاون المائي.   ،لغا�ة اآلن ،متعددة. ومع ذلك، فإن أغلبیة األحواض لم تشملهاوالفوائد الدل متباالرضا الق یتحقل

 

 

 

      السو�دبدعم من: 



 
 

المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة (اتفاقیة المیاه) �إطار عمل قانوني ومنصة مؤسسیة تم  المجاري اتفاقیة حما�ة واستخدام تعتبر 

قد تم التفاوض . لحدودل ةبر اعاللتعز�ز الكمیة الكافیة والنوعیة الجیدة واالستخدام المستدام لموارد المیاه  تطو�رها برعا�ة األمم المتحدة

لحدود في منطقة ل ةبر اعالوقد أدت إلى تحسن �بیر في التعاون في مجال المیاه  إقلیمیة،�شأن اتفاقیة المیاه في األصل على أنها اتفاقیة 

. رة للحدود.ودعم بناء الثقة وتطو�ر االتفاقیات و�نشاء هیئات مشتر�ة إلدارة المیاه العاب الماضیة، سنةعموم أورو�ا على مدار العشر�ن 

مفتوح عالمیًا للتعاون المائي العابر للحدود متوفر ومتاح لكافة الدول األعضاء في األمم  فیما �عد إلى إطار عمل االتفاقیة وتطورت

. و�إمكان اتفاقیة المیاه أن تقدم إطار عمل صلب للتعاون للدول الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال 2016المتحدة منذ عام 

�ما  التفاقیة المیاه، قد شرعت العدید من الدول الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا �عملیات االنضمامو�الفعل فیا. إفر�ق

 .2018انضمت لها �الفعل �عض الدول من إفر�قیا (تشاد والسنغال) في عام 

بین القطاعات وذلك جاري المشترك فیما بین القطاعات االقتصادي في المنطقة یؤدي إلى نمو التبادل الت-و�ما أن التطور االجتماعي

الحفاظ على النظم و�ثیرا ما �كون ، استخدام الموارد المائیة المحدودة (العابرة للحدود) من أجلالزراعیة والمحلیة والصناعیة والطاقة 

هو أ�عد من التفكیر القطاعي التقلیدي واعتماد إن الطر�ق لالستجا�ة الفاعلة لهذا التحدي هي �التحرك إلى ما فللخطر. معّرض البیئیة 

والنظم البیئیة للتعاون في المیاه العابرة للحدود أن ُ�ساعد -الغذاء-الطاقة-نهج أكثر تكاملي. لذا فإن �إمكان نهج السلسلة المترا�طة للمیاه

 منفعیة متبادلة من خالل تحسین التنسیق في تحدید أوجه التضافر والتآزر في القطاعات المشتر�ة على مستوى الحوض �أكمله وحلوالً 

 والتعاون.

هذه ورشة العمل ستستكشف البناء على العمل السابق في المنطقة و�ذلك التجارب الناجحة في مناطق أخرى من العالم،  من خالل

التقدم من خالل المناقشات  مز�د منالللحث على  الوضع الحالي للتعاون المائي العابر للحدود ومنافعه و�ذلك األدوات والمناهج الموجودة

 الصلة �السیاق الخاص واحتیاجات دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا.  تالدائرة ذا

  

 األهداف .2

التعاون المائي العابر للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیاـ  عز�زإن الهدف الرئیسي من ورشة العمل هو المساهمة في ت

 من أهداف التنمیة المستدامة. 6و�التالي دعم تحقیق أهداف التنمیة المستدامة و�األخص الهدف 

 على وجه التحدید، تهدف ورشة العمل إلى:و 

ود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا وعن تنفیذ تقد�م صورة موجزة محّدثة عن حالة ووضع التعاون المائي العابر للحد -

حول تنفیذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة  6.5هدفها رقم من أهداف التنمیة المستدامة حول المیاه، و�التحدید  6الهدف 

 على �افة المستو�ات؛

دارة المیاه السطحیة والجوفیة العابرة للحدود استعراض و�براز الممارسات الجیدة والدروس المستفادة من التعاون الناجح في إ -

 وما هو أ�عد من ذلك، وتسلیط الضوء على فوائد ومنافع التعاون؛في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا 

تطو�ر مناهج وأسالیب جیدة استراتیجیًا من أجل تبادل البیانات والمعلومات و�ذلك من أجل المراقبة من ناحیة األحواض  -

 ؛للحدود وذلك بناء على األسس الخاصة �المسائل المطروحة إلدارة المیاهالعابرة 

تعز�ز التعاون المائي العابر للحدود  فيفهم �یف �مكن لقانون المیاه الدولي واتفاقیة المیاه على وجه الخصوص أن تساهم  -

  اآلن في مجال االنضمام لها؛ حتىفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا، ومراجعة مصلحة وتقدم الدول في المنطقة 

على مواجهة آثار  ةقدر الصمود وز�ادة القدرة على الحول �یفیة تحسین إدارة المیاه من أجل ز�ادة  تبادل الخبرات والتجارب -

 ، و�التحدید من خالل التعاون؛التغیر المناخي ومواكبة ندرة وقلة المیاه



 
 

التعاون من أجل إدارة أفضل للموارد المائیة العابرة للحدود وهذا �شمل ما �كون مناقشة أدوات وُنهج وأسالیب مختلفة لتحسین  -

من خالل االشتراك والتعاون الفّعال مع القطاعات االقتصاد�ة التي تستخدم المیاه وتؤثر على الموارد المائیة وذلك عن طر�ق 

 المیاه.  تحصیصمستدامة ومنصفة حول السلسلة المترا�طة" وعن طر�ق تطو�ر ترتیبات عابرة للحدود تطبیق نهج "

 

 تنظیم العمل .3

�مناقشة و�حث مسائل متعلقة �إدارة ستسمح ، مناقشات عامة وجلسات فرعیة تفاعلیة مصغرة نقاشحلقات عروض، التقد�م إن 

والخبرات بین دون منطقة الشرق تتیح المجال لتبادل التجارب و  ،المیاه العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا

 األوسط وشمال إفر�قیا.

 .2020متاح ومتوفر في أوائل شهر شباط/فبرایر  لیكون البرنامج الكامل لورشة العمسو 

بتمام الساعة  2020آذار/مارس  04وتنتهي بتار�خ  08:30بتمام الساعة  2020آذار/مارس /03ستبدأ ورشة العمل بتار�خ 

16:30. 

، الهدف التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود – وتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة ورصددعم ورشة عمل هذه مل ورشة الع سیعقب
 ). 2020آذار/مارس  5( 6,5,2المؤشر  من أهداف التنمیة المستدامة، 6

 

 المشار�ة .4

بورشة العمل وفودًا من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا و�ذلك خبراء �عملون على التعاون في مجال المیاه  سیشارك

 ُمشارك. 60-40العابرة للحدود، ومن المتوقع أن �حضر ورشة العمل من 

ذات الصلة حسبما �كون مالئمًا، ممثلین من مختلف الوزارات الوفود أن تضم  فمن المتوقعونظرًا للمواضیع التي ستتم مناقشتها 

المسائل متخصصین �الخبراء من �ل دولة  مشار�ةمن المتوقع و�ذلك فالخارجیة. الشؤون الشؤون المائیة و مختصین �و�التحدید 

التغیر المناخي التالیة: التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود �ما في ذلك مسائل قانونیة، إدارة المیاه، تبادل البیانات والمعلومات و 

 .وتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة

 أهداف التنمیة المستدامة وتنفیذ ورصددعم  حول ورشة العمل الفنیة للمشار�ة فيالمكلفة �المیاه  اتممثلي الوزار  دعوةوتمت كما 

آذار/مارس  5والتي ُتنّظم بتار�خ  6,5,2من أهداف التنمیة المستدامة، المؤشر  6التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود، الهدف  –

2020. 

فاعلة مالیة حكومیة، المجتمع المدني، أكاد�میون، جهات المنظمات غیر الدولیة، المنظمات ممثلون عن السیحضر كما و 

 م اهتمام في الموضوع.وشر�اتلتنمیة دولیة لدیه

 

 الشر�اء .5

)، لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة UNECEُتنّظم ورشة العمل �شكل مشترك من قبل لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا (

 ).GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –) و�ذلك الشراكة العالمیة للمیاه ESCWAاالسكوا ( –واالجتماعیة لغرب آسیا 

ُتنّظم في إطار مشروع "جعل التعاون في مجال المیاه حقیقة في منطقة البحر األبیض المتوسط" (و�ما ُ�عرف أ�ضًا �مشروع كما و 

نه الذي یرمي إلى "تعز�ز)، و�األ"Water Matchmaker" وسیط المیاه " والمنّفذ التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود خص مكوِّ



 
 

)، UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا () و GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –من قبل الشراكة العالمیة للمیاه 

 ).Sidaسیدا (-بدعم مالي من الو�الة السو�د�ة للتعاون والتنمیة الدولیة

 .2021-2019جزء من برنامج العمل الخاص �اتفاقیة المیاه لفترة  هذه هيورشة العمل أن 

�متا�عة لألنشطة اإلقلیمیة والوطنیة السا�قة حول التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في منطقة الشرق وتعتبر هذه الورشة 

وعین �ما في ذلك الو�الة السو�د�ة للتعاون األوسط وشمال إفر�قیا، وُتنظم �شكل مشترك مع و�دعم من شر�اء إقلیمیین ووطنیین متن

 ) ومشروع وسیط المیاه. وتضم هذه األنشطة من بین عدة أمور:Sidaسیدا (-والتنمیة الدولیة

اجتماع الطاولة المستدیرة الدولي حول إدارة الموارد المائیة العابرة للحدود في جنوب البحر األبیض (روما، إ�طالیا):  2012 -
 1المتوسط

جوانب  –إطار العمل القانوني للتعاون في مجاالت المیاه العابرة للحدود (تونس، تونس):  2014(تونس، تونس):  2014 -
   2رئیسیة وُفرص للدول العر�یة

تعز�ز التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا على (بودابیست، هنغار�ا):  2015 -
 3یة المیاهأساس اتفاق

ورشة العمل على الصعید دون اإلقلیمي: تعز�ز التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في منطقة (تونس، تونس):  2017 -
 ا4الشرق األوسط وشمال إفر�قي

حر إفر�قیا والباجتماع الطاولة المستدیرة األول للسلسلة المترا�طة في منطقة الشرق األوسط وشمال (بیروت، لبنان):  2018 -
 5األبیض المتوسط على نطاق أوسع

 )2019) ولبنان (2016)، تونس (2016)، العراق (2015ورش عمل وطنیة حول اتفاقیة المیاه لألردن ( -

 

 المكان ومعلومات عملیة .6

 األمم المتحدة الكائن في بیروت، لبنان. بیتسُتعقد ورشة العمل في 

 2020آذار/مارس  03عشاء بتار�خ تقد�م ، وسیتم خالل أ�ام المؤتمر هوةستتوفر استراحات للغداء واستراحات للق

ة ئكعصف ب كغئ ل  ئكصحئجت

 كل من اللغة العر�یة واإلنجلیز�ة والفرنسیة.لستتوفر خدمة الترجمة الفور�ة 

تنف  ئكئح

عنوان بر�دها  المعنیین الذین تم ترشیحهم رسمیًا أن ُیرسلوا رسالة ترشیحهم الموقعة إلى مایوال لیدوم على�جب على الُمشار�ین 

على عنوان بر�دها  ) و�لى زوي �ار�اMayola.lidome@un.orgلجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا (االلكتروني لدى 

لوا على اإلنترنت بواسطة zoe@gwpmed.orgالبحر األبیض المتوسط ( –الشراكة العالمیة للمیاه االلكتروني لدى  ) وأن ُ�سجِّ

 .2020شباط/فبرایر  09�موعد ال یتعدى  https://bit.ly/2FWm8Xuالرا�ط: 

                                                           
 http://www.unece.org/index.php?id=30362 لمز�د من المعلومات تجدونها على الرا�ط:   1
  http://www.unece.org/index.php?id=35454 لمز�د من المعلومات تجدونها على الرا�ط:   2
  http://www.unece.org/index.php?id=40539 لمز�د من المعلومات تجدونها على الرا�ط:   3
  http://www.unece.org/index.php?id=47322 لمز�د من المعلومات تجدونها على الرا�ط:   4
food-energy-water-the-tingPage/deba-List-ACT/News-Mediterranean/WE-https://www.gwp.org/en/GWP- لمز�د من المعلومات تجدونها على الرا�ط:  5

2018/-november-28-26-beirut-mediterranean-wider-and-mena-the-in-nexus-ecosystems  
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البحر األبیض المتوسط  –سیتم التواصل مع الـــــدول المؤهــلــة للحصـــول على دعم مالي من قبل الشراكــــــــة العالمیــــــــة للمیاه 

)GWP-Med.صورة فرد�ة� ( 

  ئكئآسندب

نوا تأشیراتهم  و�اإلمكان توفیر وتزو�د رسالة دعوة شخصیة  .�كون ضرور�اً للسفر إلى لبنان حسبما مطلوب من المشار�ین أن یؤمِّ

للمشار�ین المرشحین من أجل تسهیل عملیة طلب التأشیرة. إن التأشیرة اللبنانیة ومتطلبات الدخول متاحة ومتوفرة على الموقع 

   .security.gov.lb/en/posts/38-http://www.generalالتالي: 

ق مع حكومة لبنان من ) ESCWAاالسكوا ( –لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا و�إمكان  أن ُتنسِّ

ذي هم غیر قادر�ن على تأمین تأشیرات في دولهم. لذا یتوجب على أجل المساعدة في الحصول على تأشیرات دخول للمشار�ین ال

هؤالء الذین �حتاجون المساعدة في هذا المسألة أن ُیرسلوا نسخة ملونة الكترونیة لجواز سفرهم الوطني وشهادة عمل أو ما شا�ه، 

ألن التأشیرات تأخذ  2020فبرایر شباط/ 09مثل �طاقة توظیف سار�ة المفعول أو رسالة ترشیح رسمي وذلك �موعد ال یتجاوز 

 تأشیرتك. لتسهیل استصدار أر�عة أسابیع لمعالجتها. إن هذا األمر مطلوب من أجل التأكید على وضعیتك �خبیر 

  الصفحة االلكترونیة لورشة العمل 

ستكون المعلومات اإلضافیة والمواد ذات الصلة مثل البرنامج ووثائق الخلفیة والمعلومات العملیة حول مكان انعقاد اللقاء متاحة 

للمشار�ین الذین أكدوا  سیتم إرسالها أ�ضاً و  =53364https://www.unece.org/index.php?idومتوفرة قر�بًا على: 

 حضورهم.

http://www.general-security.gov.lb/en/posts/38
https://www.unece.org/index.php?id=53364
https://www.unece.org/index.php?id=53364

