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 المجـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )سكوااإل(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
  
  
 
  

  تقريـر
  

  الثامنةلجنة الموارد المائية عن دورتھا 
  ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٩- ١٧بيروت، 

  

  موجـز
  

دورتھا ) اإلسكوا(التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عقدت لجنة الموارد المائية   
، ونظرت في البنود المدرجة ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٩إلى  ١٧الفترة من  بيروت، فيفي  ثامنةال

  .على جدول أعمالھا
  

اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع ذات أولوية منھا،  وشمل جدول أعمال ھذه الدورة مواضيع 
البلدان األعضاء لمعالجة ھذه اإلجراءات التي تتخذھا سكوا، والموارد المائية وتدابير التكيف في منطقة اإل

من األھداف اإلنمائية  ٧من الھدف  ١٠التقدم المحرز في البلدان األعضاء في تحقيق الغاية و ؛اآلثار
والسياسات المقترحة على ھذا الصعيد؛ وإدارة  ،ة والمتعلقة بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحيلأللفي

ً بنوداً تعنى بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة   .نوعية المياه في منطقة اإلسكوا وشمل جدول األعمال أيضا
في إطار برنامج بالموارد المائية م المحرز في تنفيذ األنشطة المتصلة ، والتقدللجنة الموارد المائية ةبعالسا

في  ٢٠١١- ٢٠١٠برنامج العمل المقترح لفترة السنتين باإلضافة إلى ة، بعالسا عمل اإلسكوا منذ الدورة
  .مجال الموارد المائية

  
  .مجموعة من التوصيات بشأن كل بند من بنود جدول األعمالالموارد المائية واتخذت لجنة   

كانون  ١٩لجنة الموارد المائية في جلستھا الختامية المنعقدة في  هاعتمدتالذي  ،ويتضمن ھذا التقرير
ً موجزاً لما دار ، ٢٠٠٨ديسمبر /األول ما صدر عن الدورة من شات حول كل بند وانقمن عرضا

  .توصيات
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  المحتويات
  الصفحة   الفقرات

  
  ٣  ١    ...........................................................................................  مقدمة

  
  الفصل

  
  ٣  ٤- ٢    .................  ثامنةفي دورتھا الالتوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية   -أوالً 

  
  ٣  ٣    ....................................  األعضاء البلدانموجھة إلى التوصيات ال  -ألف  
  ٣  ٤    .............................................  سكواالتوصيات الموجھة إلى اإل  -باء  

  
 ً   ٥  ١٩- ٥    ...........................................................  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
   تغّير المناخ وآثاره على قطاع الموارد المائيةمناقشة عامة حول   -ألف  
  ٥  ١١- ٥    ............................. ................................  في منطقة اإلسكوا    

  ٦  ١٤-١٢    .....  اإلنمائية لأللفية وإدارة نوعية المياه في منطقة اإلسكوا تنفيذ األھداف  -باء  

  ة ابععرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة الس  -جيم  
  ٦  ١٦-١٥    ..........................................................  للجنة الموارد المائية    

  في مجال الموارد ٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -دال
  ٧  ١٧    ..........................................................................  المائية    

  ٧  ١٨    ...................  للجنة الموارد المائية تاسعةد الدورة الاعقانومكان موعد   -ھاء  

  ٧  ١٩    ...........................................................  ما يستجد من أعمال  -واو  

    
 ً   ٧  ٢٠    ............................  ثامنةاعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتھا ال  -ثالثا

  
 ً   ٨  ٢٨-٢١    ..........................................................................  تنظيم الدورة  -رابعا

  
  ٨  ٢١    .................................................  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف  
  ٨  ٢٣-٢٢    ........................................................................  االفتتاح  -باء  
  ٨  ٢٤    .......................................................................  الحضور  -جيم  
  ٨  ٢٥    .......................................................  انتخاب أعضاء المكتب  -دال  
  ٩  ٢٧-٢٦    ........................................إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -ھاء  
  ١٠  ٢٨    .........................................................................  الوثائق  -واو  

  
  المرفقات

  
  ١١      .............................. ................................  قائمة المشاركين  -المرفق األول
  ١٤      ..................................................................  قائمة الوثائق  -المرفق الثاني
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  ةـمقدم
  
ديسمبر /كانون األول ١٩إلى  ١٧في بيروت، في الفترة من  ثامنةال عقدت لجنة الموارد المائية دورتھا  - ١

مايو /أيار ٢٥المؤرخ ) ١٨-د( ٢٠٥ )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا عمالً بقرار ، ٢٠٠٨
 ٢٤المؤرخ  ١٩٩٥/٢٦المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بقراره صادق عليه والذي  ،١٩٩٥
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، إطار ، بشأن إنشاء لجنة للموارد المائية في ١٩٩٥وليو ي/تموز

مارس /آذار ٢٢-٢٠مسقط، (ة بعوتنفيذاً للتوصيات التي صدرت عن لجنة الموارد المائية في دورتھا السا
    .)٨٢٠٠يو ما/أيار ٢٩-٢٦ صنعاء،(والعشرين  الخامسةوأقرتھا اإلسكوا في دورتھا  )٢٠٠٧

  
  ةثامنالتوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتھا ال  -أوالً 

  
بعضھا موجه إلى ة، مجموعة من التوصيات ثامناتخذت لجنة الموارد المائية، في ختام دورتھا ال  - ٢

  :وفيما يلي نصھا  .اإلسكوا والبعض اآلخر موجه إلى البلدان األعضاء
  

 ة إلى البلدان األعضاءالتوصيات الموجھ  -ألف
 

  :األعضاء في اإلسكوا التوصيات التالية البلدانوجھت لجنة الموارد المائية إلى   - ٣
 

الشروع في دراسة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع الموارد المائية وإعداد االستراتيجيات   )أ(  
في خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز  والسياسات المائية المالئمة للتكّيف مع ھذه اآلثار وتضمينھا

التعاون فيما بين البلدان األعضاء لتعظيم االستفادة من اإلمكانات المتاحة في ھذا الخصوص، وذلك بالتنسيق مع 
  اإلسكوا والمنظمات األخرى؛

  
المشتركة طبقاً  االستمرار في تطوير وتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية  )ب(  

 لخصائص وظروف كل بلد، وذلك ضمن مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛
  

بذل المزيد من الجھود لتفعيل برامج إدارة الطلب على المياه وزيادة الوعي لدى مختلف فئات   )ج(  
ملة لتغّير المناخ في المجتمع حول ترشيد استخدام المياه في جميع القطاعات المستھلكة في ظل اآلثار المحت

 المنطقة؛
  

مواصلة الجھود المبذولة لتحسين إمدادات المياه النقية وخدمات الصرف الصحي، وذلك بتطبيق   )د(  
من الھدف  ١٠بشأن تحقيق الغاية  E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/4(Part I)حزمة السياسات المقترحة في الوثيقة 

ة بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وذلك بما يناسب ظروف من األھداف اإلنمائية لأللفية والمتعلق ٧
كل بلد، ودعوة اإلسكوا إلى مساندة البلدان األعضاء في تحقيق ذلك من خالل أنشطة برنامج عملھا وأنشطة 

 .التعاون الفني
  

 التوصيات الموجھة إلى اإلسكوا  -باء
  

  :لتاليةوجھت لجنة الموارد المائية إلى اإلسكوا التوصيات ا  - ٤
  

بشأن التصدي لتغّير ) ٢٥- د( ٢٨١اإلسراع في بدء اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار اإلسكوا   )أ(  
المناخ في المنطقة العربية لجھة إعداد تقييم آلثار تغّير المناخ على مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
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لك بالتنسيق والتكامل مع جامعة الدول العربية ومنظمات المنطقة مع التركيز على قطاع موارد المياه العذبة، وذ
 األمم المتحدة العاملة في المنطقة؛

  
حصر اإلمكانات الوطنية واإلقليمية المتوفرة في مجال قياس وتقييم التغيرات الحاصلة في المناخ   )ب(  

الموثقة المطلوبة التمام األنشطة  وآثارھا على قطاع الموارد المائية، تمھيداً إليجاد آلية تنسيق لتوفير البيانات
  ذات العالقة؛

  
مساعدة البلدان األعضاء على بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال إعداد   )ج(  

إجراءات واستراتيجيات تكيف قطاع الموارد المائية مع اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على الموارد المائية، 
  ي المطلوب لدمج ھذه االستراتيجيات في سياسات وخطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛وتقديم الدعم الفن

 
االستمرار في تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز   )د(  

المائية المشتركة، السطحية  تطبيق مفاھيم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وال سيما في مجال إدارة الموارد
والجوفية، وتحديث تقييم اإلمكانات المؤسسية والقانونية في قطاع الموارد المائية للبلدان األعضاء التي تطلب 
ذلك، على أن تقوم اإلسكوا بذلك بذاتھا، أو بالتنسيق مع المعھد االتحادي األلماني للعلوم الجيولوجية والموارد 

 مات اإلقليمية والدولية ذات العالقة؛والمنظ (BGR)الطبيعية 
  

  )(   المساھمة في نشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول القضايا الھامة في مجال التنمية
المستدامة للموارد المائية، خاصة فيما يتعلق بتأثير تغّير المناخ على الموارد المائية في المنطقة وإجراءات 

إعداد المنشورات والنشرات اإللكترونية، وحث الجھات المعنية على تنفيذ التكّيف المطلوبة، وذلك من خالل 
 تلك اإلجراءات وتفعيلھا؛

  
المزمع عقده في اسطنبول، تركيا،  (WWF-5)متابعة اجتماعات المنتدى العالمي الخامس للمياه   )و(  

 لدول العربية ، والمشاركة في االجتماعات الخاصة بالمجلس العربي للمياه وجامعة ا٢٠٠٩في عام 
، ولجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (GWP)والجھات اإلقليمية والدولية، مثل الشراكة العالمية للمياه 

(UN-Water) ومتابعة االجتماعات الوزارية الخاصة بالمنطقة، واستمرار التنسيق مع تلك الجھات في تنفيذ ،
  رد المتاحة؛األنشطة ذات العالقة بما يتوافق والموا

  
االستمرار في دعم برامج التعاون الفني وخدمات المستشارين اإلقليميين إلى البلدان األعضاء،   )ز(  

على أن تتولى البلدان التي تطلب الخدمات توضيح المھام المطلوبة وإعداد الشروط المرجعية بالتنسيق مع 
 اإلسكوا؛

  
العربي للمياه في تنفيذ برامجه وتقديم الدعم الفني  التنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري  )ح(  

 المطلوب حسب الموارد المتاحة، وذلك في إطار التعاون مع جامعة الدول العربية؛
  

تعزيز اإلمكانات البشرية والموارد المتوفرة لفريق المياه في شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية   )ط(  
  في اإلسكوا؛

  
ً في مجال المؤشرات والدالئل الخاصة بإدارة تقديم برامج تدري  )ي(   بية إقليمية متكررة، خصوصا

موارد المياه، وتعزيز سبل تداول البيانات المتعلقة بذلك، وتطوير قدرات البلدان األعضاء في مجال تقييم 
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المتكاملة  السياسات المائية وآثارھا على القطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية في إطار مبادئ اإلدارة
  للموارد المائية؛

  
تزويد أعضاء لجنة الموارد المائية بصور من جميع المراسالت التي تتم بين اإلسكوا والبلدان   )ك(  

 األعضاء والمتعلقة بقضايا الموارد المائية؛
  

استكمال المقترح بشأن مشروع إدارة المياه المشتركة، المبني على نتائج مشروع صندوق التنمية   )ل(  
ً من خالل منظمات األمم المتحدة ا ً وماليا لذي أتمت اإلسكوا تنفيذه، وذلك مع إيجاد اآللية المناسبة لدعمه فنيا

  .والمنظمات اإلقليمية والدولية، حسب رغبة البلدان األعضاء في المشاركة في تنفيذ المشروع
  

 ً   البحث والمناقشة مواضيع  -ثانيا
  

  خ وآثاره على قطاع تغّير المنامناقشة عامة حول   -ألف
 في منطقة اإلسكواالموارد المائية 

  )من جدول األعمال ٤ البند(
  
التي  E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/3الوثيقة في إطار ھذا البند ُعرضت على لجنة الموارد المائية   - ٥

ً لآلنت تضم ما تضمنت ك.  ثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع الموارد المائية في منطقة اإلسكواعرضا
ً لتحسين قدرة البلدان األعضاء على  مجموعة من التدابير العملية المقترحة للتكيف مع تغّير المناخ ونھجا

  .ھا األدنىلمائية وتقليل تلك اآلثار إلى حدالتصدي لآلثار السلبية التي قد يلحقھا تغّير المناخ بقطاع الموارد ا
  
حصر كامل لآلثار المحتملة لتغّير لما تضمنته من الوثيقة،  األعضاء بأھمية ھذه البلدانونّوه ممثلو   - ٦

المناخ على قطاع الموارد المائية والقطاعات المائية الفرعية في المنطقة، وتعريف بإجراءات التكّيف مع 
التغّيرات المحتملة في المناخ، وتحديد ألھم التحديات التي سوف تواجه مديري الموارد المائية في التصدي لھذه 

  .الظاھرة
  
اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع الموارد  حول مداخالت وقدم عدد من ممثلي البلدان األعضاء  - ٧

المائية في بلدانھم، مع التركيز على مدى استعداد ھذه البلدان من حيث توفر القدرات المؤسسية والفنية والمالية 
  . فيھا للتكيُّف مع ھذه الظاھرة

  
المملكة العربية السعودية إلى أھمية زيادة الوعي لدى كافة المستخدمين في كل القطاعات  ممثلأشار و  - ٨

عن اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على الموارد المائية المحدودة في المنطقة لتحسين سبل إدارة الطلب على 
  .المياه وتقليل الفواقد وزيادة كفاءة االستخدام

  
ية تحسين البيانات واستخدام النماذج المناخية لتوقع التغيرات الشديدة في ممثل ُعمان عن أھمتحدث و  - ٩

المناخ، حيث تم عرض نتائج المؤتمر الدولي األول بشأن الموارد المائية وتغّير المناخ، الذي عقد في مسقط، 
  . ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ٤إلى  ٢في الفترة من 

د المائية والري في مصر تقوم بأنشطة عديدة لدراسة دور مصر إلى أن وزارة الموار ممثل وأشار  -١٠
تغّير المناخ في حدوث موجات الفيضانات والجفاف، حيث تم وضع عدد من السيناريوھات لمواجھة ظاھرة 

كما أكد توافر بيانات كثيرة يمكن االستفادة   .ارتفاع سطح البحر ودخول المياه إلى مساحة كبيرة داخل الدلتا
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إلى أھمية تبادل الخبرات في ھذا المجال عن األنشطة والدراسات حول تأثير تغّير المناخ على منھا وأشار 
  . الموارد المائية بين البلدان األعضاء لتعظيم االستفادة من القدرات المتاحة في المنطقة في ھذا المجال

  
الموثقة الالزمة إلتمام األنشطة  أھمية إيجاد آلية تنسيق لتوفير البيانات تمت الجلسة بالتأكيد علىتخاو  -١١

  .ذات العالقة في مجال تقييم آثار تغّير المناخ على قطاع الموارد المائية
  

   اإلنمائية لأللفية وإدارة نوعية المياه في منطقة اإلسكوا تنفيذ األھداف  -باء
  )من جدول األعمال ٥البند (

 
  التي E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/4(Part I) ُعرضت على لجنة الموارد المائية الوثيقة   -١٢

من األھداف اإلنمائية لأللفية  ٧من الھدف  ١٠التقدم المحرز في البلدان األعضاء في تحقيق الغاية  تستعرض
قد أعدت ھذه و . والسياسات المقترحة على ھذا الصعيد ،والمتعلقة بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

قليمي أجرته اإلسكوا وشمل جميع البلدان األعضاء لتقييم قطاع إمدادات المياه الورقة استناداً إلى نتائج مسح إ
  .كما عرضت الوثيقة بعض السياسات المقترحة لإلسراع في تحقيق تلك الغاية.  والصرف الصحي

  
نجازات التي حققتھا بلدانھم في مجال توفير حول اإل تمداخالبوأدلى عدد من ممثلي البلدان األعضاء   -١٣
من  ١٠الصرف الصحي ومدى واقعية السياسات المقترحة في اإلسراع بتحقيق الغاية  ه الشرب وخدماتميا

وأكد المشاركون على أھمية استمرار الجھود التي تبذلھا البلدان   .من األھداف اإلنمائية لأللفية ٧الھدف 
سات المقترحة في الدراسة األعضاء لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي واالستفادة من حزمة السيا

 . مع األخذ في االعتبار ظروف كل بلد وخصائصه
  
ً  ٥في إطار البند على لجنة الموارد المائية وُعرضت   -١٤  /E/ESCWA/SDPD/2008الوثيقة أيضا

IG.1/4(Part II)  لدراسة أجرتھا اإلسكوا التي ً عن إدارة نوعية المياه في البلدان األعضاء تتضمن عرضا
محاور متصلة بالموضوع، منھا مصادر التلوث، ومحدودية الموارد المائية، والقوانين والسياسات  وتناولت

 والمقترحات من اإلرشادات كما تضمنت مجموعة.  الخاصة بنوعية المياه، وآليات منع التلوث ونظم الرصد
ت واالستراتيجيات المالئمة تساعد على تحديد األولويات في مجال إدارة نوعية المياه بھدف وضع السياساالتي 

وقد أكد ممثلو البلدان األعضاء   .سبل استخدامھا على نحو مستداملمعالجة مشكلة تدھور نوعية المياه وتحسين 
أھمية السياسات والمقترحات التي تضمنتھا الوثيقة، وأھمية دعم القدرات الوطنية من خالل البرامج على 

ً للفنيين والمتخصصين في جمع العينات وتحليلھا وإعداد التدريبية في مجال رصد نوعية المياه ، وخصوصا
  .قواعد البيانات وإعداد المؤشرات واألدلة عن نوعية المياه في البلدان األعضاء

  
  عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية   - جيم

  للجنة الموارد المائيةسابعة منذ الدورة ال   
  )من جدول األعمال ٦البند (

  
تألف التي ت E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/5نظرت لجنة الموارد المائية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة    -١٥
، استعرضت اللجنة  E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/5(Part I)ففي الجزء األول الوارد في الوثيقة  .جزأين من

واقترحت إجراءات بشأن  ،ةبعفي دورتھا السا األنشطة الرئيسية التي ُنفذت عمالً بتوصيات لجنة الموارد المائية
، E/ESCWA/SDPD/2008/ IG.1/5(Part II)كل من المواضيع المطروحة؛ وفي الجزء الثاني الوارد في الوثيقة 

المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا منذ األنشطة التقدم المحرز في تنفيذ استعرضت اللجنة 
  .لجنة الموارد المائية واألنشطة التي ال تزال قيد التنفيذة لبعالسا ةالدور
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الوثيقتان من بيانات ومعلومات حول برنامج عمل ھاتان وبعد اطالع أعضاء اللجنة على ما تضمنته   -١٦
اإلسكوا في مجال الموارد المائية، أشادوا بالدراسات والوثائق الفنية والنشرات التي أصدرتھا اإلسكوا في مجال 

األعضاء بالوثائق الفنية  البلدانتزويد في وارد المائية وزودت بھا أعضاء اللجنة، ودعوا إلى االستمرار الم
لجنة بالجھود التي بذلت في مجال بناء القدرات في الكما نوه أعضاء  . أو أقراص مدمجة على نسخ إلكترونية

ً أنشطة مشروع  ،المشتركةالمائية  الموارد وإدارةالمتكاملة للموارد المائية  اإلدارةمجالي تطبيق  وخصوصا
، وتفعيل دور الشبكة (ACWUA)إدارة الخزانات الجوفية المشتركة، وإنشاء الجمعية العربية لمرافق المياه 

  .(AWARENET)العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
  

  د المائيةفي مجال الموار ٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -دال
  )من جدول األعمال ٧البند (

  
التي  E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/6نظرت لجنة الموارد المائية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة   -١٧

قد و . في مجال الموارد المائية ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتين  اإلسكوابرنامج عمل  مقترحات بشأنتتضمن 
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض  ١البرنامج الفرعي صيغت ھذه المقترحات باالستناد إلى 

التي اتخذتھا  اإلجراءاتالتنفيذية  األمانةممثل  أوضحو . التنمية المستدامة واإلنتاجية، من اإلطار االستراتيجي
 الھيئة، وءاألعضا البلدانسكوا في إلا منسقيمع  التشاوربرنامج العمل والتي تضمنت  إلقرارسكوا اإل

وقد  . أنشطةاقتراح ما قد يرونه من  إلىاللجنة  أعضاءالتنفيذية  األمانةكما دعا ممثل  . سكوااالستشارية لإل
  .برنامج العمل بصيغته المعروضة في ھذه الوثيقةاللجنة على اعتماد  أعضاءوافق 

  
  ة للجنة الموارد المائيةتاسعد الدورة الاعقانومكان  موعد  -ھاء

  )من جدول األعمال ٨ البند(
  
، ما لم ٢٠١٠ ديسمبر/األولفي بيروت في كانون  التاسعةدورتھا بعقد لجنة الموارد المائية  أوصت  -١٨
ً ، على أن ُيحّدد تاريخ عقدھا األعضاء استضافتھا أحد البلدانعرض ي سكوا وأعضاء بالتشاور بين اإلالحقا

  .اللجنة
  

  ما يستجد من أعمال  -واو
  )من جدول األعمال ٩البند (     

  
  .لم يطرح للنقاش أي موضوع من خارج جدول األعمال  -١٩
  

 ً   ثامنةاعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتھا ال  -ثالثا
  )من جدول األعمال ١٠البند (

  
، ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٩اعتمدت لجنة الموارد المائية، في الجلسة الختامية المنعقدة في   -٢٠
  .E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/7المقدم في الوثيقة  ثامنةرير عن دورتھا الالتق

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
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بيت األمم المتحدة، مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية  في ثامنةعقدت لجنة الموارد المائية دورتھا ال  -٢١
على  الدورة ، وتوزعت أعمال٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٩ إلى ١٧من  الفترة في بيروت، في لغربي آسيا،
  .ست جلسات

  
  االفتتاح  -باء

  
ة للجنة الموارد بعورئيس الدورة السا سلطنة ُعمان، ممثل السيد سليمان بن سعيد العبيدانيألقى   -٢٢

الذي بذلوه خالل فترة رئاسته  على الجھد، كلمة شكر فيھا رؤساء الوفود وجميع المسؤولين في اإلسكوا )المائية
وأشار إلى األنشطة   .آمالً أن تحقق الدورة الثامنة األھداف المرجوةللدورة السابعة، متمنياً عليھم دوام النجاح و

التي قامت بھا ُعمان فيما يخص الموضوعات المطروحة في برنامج العمل، ومنھا المؤتمر الدولي األول بشأن 
، باإلضافة إلى التعاون المستمر مع )٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ٤-٢مسقط، (المناخ  الموارد المائية وتغّير

  .اإلسكوا من خالل برنامج الدعم الفني في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
  
رحب ، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، كلمة بدر عمر الدفع السيدى وألق  -٢٣
إلى أن ھناك العديد من التحديات التي يجب  أشارفيھا بالحضور وتحدث عن قضايا المياه الُملّحة في المنطقة ف

إيجاد الحلول لھا على المستويين الوطني واإلقليمي بغية تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ومن ھذه 
د المناخ والغذاء، واإلفراط في استخدام الموارد التحديات التصدي آلثار ما يواجھه العالم من أزمات على صعي

وقال .  المائية، وتدھور نوعية المياه، وضرورة توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي المتطورة للجميع
إن ھذه التحديات دفعت باإلسكوا إلى وضع موضوع الموارد المائية ضمن األولويات في برامج عملھا، كما 

ء إلى مراجعة وتطوير استراتيجياتھا المائية واعتماد برامج تھدف إلى ترشيد استھالك دفعت بالبلدان األعضا
  . الموارد المائية وحمايتھا من التلوث وإجراء التعديالت المؤسسية والقانونية المطلوبة

  
  الحضور  - جيم

  
والعراق،  األردن، والسودان،: وھي أعضاء في اإلسكوا بلدان عشرةشارك في الدورة ممثلون عن   -٢٤

ممثل عن كل من كما حضر  . وُعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن
، وجمعية (BGR)، المعھد االتحادي األلماني للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية (GEF)صندوق البيئة العالمي 

  .ھذا التقريرل األولفي المرفق رد قائمة المشاركين وت  .أصدقاء إبراھيم عبد العال
  

  انتخاب أعضاء المكتب  -دال
  
ً للمادة   -٢٥ تتولى الدول األعضاء "للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، النظام الداخلي من  ١٨وفقا

رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، 
ونظراً النعقاد الدورة السابعة خارج  . (*)"وتنتخب تلك الھيئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك

مان رئاسة الدورة السابعة عمالً بالتقليد المتبع وذلك مان لھا، فقد تولت سلطنة عُ دولة المقر واستضافة سلطنة عُ 
عمالً بتلك و.  ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٧في  امنةثحتى تاريخ عقد الدورة ال ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٠من 

، ممثلة بالسيد علي بن سعد المملكة العربية السعوديةالمادة، تسلمت رئاسة الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية 
                                                            

المملكة األردنية الھاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة : البلدان األعضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربية  (*)
ربية السورية، وجمھورية السودان، وجمھورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، البحرين، والجمھورية الع

  .والجمھورية اللبنانية، وجمھورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمھورية اليمنية
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أن  بعدالتي كان يقع عليھا الدور طبقاً للترتيب األبجدي  لشؤون المياه، وزارة المياه والكھرباءوكيل الطخيس، 
 جمھورية مصر العربيةوانتخب كل من ممثل  . كانت جمھورية مصر العربية قد تولت رئاسة الدورة السادسة

، )وزارة الموارد المائية والريفي  مستشار الھيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل( أحمد فھمي عبد هللا السيد
 )والري المياه ية الخطة الوطنية للمياه في وزارةمدير مدير(علي صبح السيد المملكة األردنية الھاشمية وممثل 

في المؤسسة العامة  شؤون شبكات المياهإدارة  مدير(علي سيف المالكي السيد  دولة قطرنائبين للرئيس؛ وممثل 
  .مقرراً  ))كھرماء(القطرية للكھرباء والماء 

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -ھاء

  
بالصيغة المعروضة عليھا  ثامنةائية في الجلسة األولى جدول أعمال دورتھا اللجنة الموارد الم أقرت  -٢٦

  : كما يلي، E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/L.1في الوثيقة 
 

  .الموارد المائيةللجنة  ثامنةالافتتاح الدورة   - ١  
  

  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢  
  

  . أخرىتنظيمية ومسائل  إقرار جدول األعمال  - ٣  
  

  :مة حول تغّير المناخ وآثاره على قطاع الموارد المائية في منطقة اإلسكوامناقشة عا  - ٤  
  

  ؛اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع الموارد المائية وتدابير التكّيف في منطقة اإلسكوا  )أ(    

  .معالجة البلدان األعضاء لآلثار المحتملة لتغّير المناخ على قطاع الموارد المائية  )ب(    
  

 :تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية وإدارة نوعية المياه في منطقة اإلسكوا  - ٥  
  

من األھداف  ٧من الھدف  ١٠التقدم المحرز في البلدان األعضاء في تحقيق الغاية   )أ(    
والسياسات المقترحة  ،اإلنمائية لأللفية والمتعلقة بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

  على ھذا الصعيد؛

روض عن إنجازات البلدان األعضاء في مجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف ع  )ب(    
  الصحي؛

  .إدارة نوعية المياه في منطقة اإلسكوا  )ج(    
 :عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة السابعة للجنة الموارد المائية  - ٦  

  
  ؛رد المائية في دورتھا السابعةمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموا  )أ(    

التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا   )ب(    
  . بين الدورتين السابعة والثامنة للجنة الموارد المائية

  
  .في مجال الموارد المائية ٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - ٧  

  
  .عد ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة الموارد المائيةمو  - ٨  
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  .ما يستجد من أعمال  - ٩  

  
 .ثامنةالعن دورتھا  الموارد المائيةاعتماد تقرير لجنة   -١٠  

 
، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة نفسھاوفي الجلسة   -٢٧

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/L.2.  
  

  الوثائق  -واو
  
ھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الموارد المائية في دورتھا لترد في المرفق الثاني   -٢٨
  .ثامنةال
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  األول المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  األعضاء في اإلسكوا البلدان  - ألف
  

 الھاشمية األردنية المملكة
  

  علي محمد صبح السيد
  ة للمياهمديرية الخطة الوطني مدير
  والري المياه وزارة

 
 السودانجمھورية 

  
  أدم أبكر بشير المھندس السيد

  مدير عام المشروعات
  والموارد المائيةوزارة الري 

  
 جمھورية العراق

  
  السيد ساالر بكر سامي

  مدير عام التخطيط والتنمية
  وزارة الموارد المائية

  
 سلطنة ُعمان

  
  السيد سليمان بن سعيد العبيداني

  د مدير عام تقييم موارد المياهمساع
  وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

  
 دولة قطر

  
  السيد علي سيف المالكي

  شؤون شبكات المياهإدارة  مدير
  )كھرماء(المؤسسة العامة القطرية للكھرباء والماء 

  
 دولة الكويت

  
  السيد خليفة عبد هللا الفضالة
  مدير إدارة المنشآت المائية

  لكھرباء والماءوزارة ا
  

 اللبنانية الجمھورية
  

  ة منى فقيهالسيد
  مدير المياه

  وزارة الطاقة والمياه
  ج رزقورجالسيد 

  رئيس مصلحة األبحاث والمنشآت
  وزارة الطاقة والمياه

  
  السيدة زينة ويلسن مجدالني
  مستشارة في الشؤون المائية
  مكتب رئاسة مجلس الوزراء

  
 جمھورية مصر العربية

  
  حمد محمد فھمي عبد هللاأ السيد

  مستشار الھيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل
  وزارة الموارد المائية والري

  
 السعودية العربية المملكة

  
  سعد الطخيسبن السيد علي 

  لشؤون المياهوكيل الوزارة 
  وزارة المياه والكھرباء

  
  السيد ھالل بن عائض الحارثي

  ةرئيس شعبة األبحاث والدراسات المائي
  إدارة تنمية موارد المياه
  وزارة المياه والكھرباء

  
 الجمھورية اليمنية

  
  السيد عبدهللا محمد الذاري

  الھيئة العامة للموارد المائيةوكيل 
  وزارة المياه والبيئة

 
  السيد علي ثابت حرمل

  مدير إدارة منظمات األمم المتحدة التخصصية
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
  لكريم سعيد باحكيما السيد عبد
  حضرموت فرعمدير عام 

  الھيئة العامة للموارد المائية
  وزارة المياه والبيئة

 
 )تابع( الجمھورية اليمنية
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  ياالريان الواسع عبد حسينالسيد 
  والمنظمات سكوااإل ونؤشفي  مختصمستشار 

  سفارة الجمھورية اليمنية في بيروت
  
  

  
  
  
  

  المنظمات الدولية  -باء
  

  )(UNDPاألمم المتحدة للتنمية  برنامج
  

  السيدة ميسم وفيق تميم
  ممثل مقيم مساعد

  المملكة العربية السعودية ،الرياض
  
  
  

  
 المعھد االتحادي األلماني/الوكالة األلمانية للتعاون الفني

 )GTZ/BGR( للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية   
 

 رنك أندرياس السيد
 منسق مشروع التعاون الفني

 بيت األمم المتحدة
  الجمھورية اللبنانية ،بيروت

  
  المراقبون  -جيم

  
  السيدة إيمان إبراھيم عبد العال

  مؤسسة أصدقاء إبراھيم عبد العال
  الجمھورية اللبنانية ،بيروت
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  الثاني المرفق
  

  قائمة الوثائق
  

  الرمز  العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/INF.1  توضيحية مذكرة

 E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/L.1   والشروح المؤقت األعمال دولج

 E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/L.2  تنظيم األعمال

في في قطاع الموارد المائية وآثاره تغير المناخ مناقشة عامة حول 
الموارد قطاع المحتملة لتغير المناخ على  اآلثار :سكومنطقة اإل
  كواسمنطقة اإلفي التكيف  تدابيرالمائية و

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/3 

 E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/4 في منطقة اإلسكوا اإلنمائية لأللفية وإدارة نوعية المياه تنفيذ األھداف

 ٧من الھدف  ١٠التقدم المحرز في البلدان األعضاء في تحقيق الغاية 
من األھداف اإلنمائية لأللفية والمتعلقة بمياه الشرب المأمونة 

 لصحي، والسياسات المقترحة على ھذا الصعيدوالصرف ا

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/4(Part I) 

 E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/4(Part II)  إدارة نوعية المياه في منطقة اإلسكوا

عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة السابعة للجنة 
 الموارد المائية

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/5 

في دورتھا  لجنة الموارد المائيةالصادرة عن توصيات البعة تنفيذ متا
  السابعة

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/5(Part I) 

 إطارالمتعلقة بالموارد المائية في  األنشطةالتقدم المحرز في تنفيذ 
للجنة الموارد والثامنة السابعة  بين الدورتين سكوابرنامج عمل اإل

 المائية

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/5(Part II) 

في مجال الموارد  ٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  المائية

E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/6 

  
  


