
  

11-0220 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/8/Report 
1 September 2011 
ORIGINAL: ARABIC 

  
  المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

  

 

  
  )سكوااإل(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  
  
  

  تقريـر
  

  لجنة الموارد المائية عن دورتھا التاسعة
  ٢٠١١مارس /رآذا ٢٥- ٢٣ بيروت،

  

  موجـز
  

دورتھا ) سكوااإل(عقدت لجنة الموارد المائية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
، ونظرت في البنود المدرجة على ٢٠١١مارس /آذار ٢٥إلى  ٢٣التاسعة في بيروت، في الفترة من 

  .جدول أعمالھا
  

وية، منھا التقدم المحرز في تقييم قابلية تأثر وتناول جدول أعمال ھذه الدورة مواضيع ذات أول  
والمبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ  ؛ر المناخقطاع الموارد المائية في المنطقة العربية بتغيّ 

ومتابعة تنفيذ  ؛المشتركة المائية للموارد المتكاملة اإلدارةوتضّمن بنوداً حول  . األھداف اإلنمائية لأللفية
المقترح لفترة السنتين  سكوااإل باإلضافة إلى برنامج عمل ؛ت الدورة الثامنة للجنة الموارد المائيةتوصيا
  .في مجال الموارد المائية ٢٠١٣- ٢٠١٢

  
ويتضمن ھذا .  واتخذت لجنة الموارد المائية مجموعة من التوصيات بشأن كل بنود جدول األعمال

، ٢٠١١مارس /آذار ٢٥ية في جلستھا الختامية المنعقدة في التقرير، الذي اعتمدته لجنة الموارد المائ
  .من توصيات عرضاً موجزاً لما شھدته الدورة من نقاشات وما صدر عنھا
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  ةـمقدم
  
، ٢٠١١مارس /آذار ٢٥إلى  ٢٣عقدت لجنة الموارد المائية دورتھا التاسعة في بيروت، في الفترة من   - ١

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

كانون  ١٩-١٧وت، بير(وتنفيذاً للتوصيات التي صدرت عن لجنة الموارد المائية في دورتھا الثامنة 
  ).٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩-٢٦صنعاء، (خامسة والعشرين الفي دورتھا  سكواقرتھا اإلوأ) ٢٠٠٨ديسمبر /األول

  
  التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتھا التاسعة  -أوالً 

  
موجه إلى البلدان  اتخذت لجنة الموارد المائية في ختام دورتھا التاسعة مجموعة من التوصيات، بعضھا  - ٢

  :وفيما يلي نصھا . سكوااألعضاء وبعضھا اآلخر موّجه إلى اإل
  

  التوصيات الموّجھة إلى البلدان األعضاء  -ألف
  
  :التوصيات التالية سكوادان األعضاء في اإلبلوّجھت لجنة الموارد المائية إلى ال  - ٣
  

ً وفي ر المناخية المتصلة بتغيّ لمشاريع الوطنالمعنية بتمويل ا المانحة إعالم الجھات  )أ(   ، حاليا
المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية  تغّيرأن تأثير بشبالمبادرة اإلقليمية  المستقبل،

  ؛تفادة من نتائجھاواالقتصادية في المنطقة العربية، وذلك بغية االس
  

درة عن اجتماعات اللجان تائج والتوصيات الصاتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومات حول الن  )ب(  
المجلس الوزاري العربي  التي ينظمھا، وكذلك األنشطة سكواواجتماعات الخبراء المنّظمة من قبل اإل الحكومية

  ؛سكواُيسند تنفيذھا كلياً أو جزئياً إلى اإلوللمياه 
  

للمجلس الوزاري العربي للمياه إبالغ ممثلي الحكومات في اللجنة الفنية العلمية االستشارية   )ج(  
رصد تنفيذ األھداف اإلنمائية لأن تطوير آلية بشبأھمية ترشيح نقاط اتصال لمتابعة إنجاز المبادرة اإلقليمية 

؛ واقتراح إنشاء فرق وطنية من مختلف )+MDG(المياه والصرف الصحي في المنطقة العربية بقة عللأللفية المت
  ذ المبادرة على المستوى الوطني؛لمتابعة تنفي المعنيةالجھات 

  
اسة درتشجيع الجھات المعنية بمسح وتحديد الموارد المائية المشتركة على االستفادة من نتائج   )د(  

والتي يجري إعدادھا ضمن إطار مشروع التعاون ا آسيبي غرطقة من فيمشتركة المائية الوارد المح مس
  ؛م األرض والموارد الطبيعية في ألمانياالمعھد الفدرالي لعلوو سكوااإلقليمي بين اإل

  
على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعمل لجنة الموارد المائية وبرنامج  سكواتسھيل حصول اإل  )ھ(  

  .عمل قسم الموارد المائية
  

  سكواالتوصيات الموّجھة إلى اإل  -باء
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  :التوصيات التالية سكواوجھت لجنة الموارد المائية إلى اإل  - ٤
  

جنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه لتنفيذ االستمرار في تقديم الدعم للّ   )أ(  
ھذه البرامج ُتعنى و  .سكواالمتصلة بمتابعة التوصيات والقرارات التي ُتذكر فيھا اإل تلك سيما برامجھا، وال

لأللفية، والموارد المائية المشتركة في المنطقة بجملة من القضايا، أھمھا تغّير المناخ، واألھداف اإلنمائية 
  ، حسب اإلمكانات المتاحة؛العربية

  
تزويد أعضاء لجنة الموارد المائية بنسخ عن جميع قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه التي   )ب(  

حول متابعة  واسك؛ وتزويد البلدان األعضاء بنسخ إلكترونية عن التقارير التي تعّدھا اإلسكواتشير إلى اإل
، وذلك للمجلس الوزاري العربي للمياهلفنية ا اسكرتاريالالتي توّزعھا  العربي للمياه قرارات المجلس الوزاري

  إطار زمني مناسب؛ ضمن
  

 األمملجنة سيما  استمرار المشاركة في آليات التنسيق العاملة على الصعيد اإلقليمي والدولي، وال  )ج(  
، والتحضير آللية التنسيق اإلقليمي وما يتصل بھا من مجموعات عمل، وذلك رد المائيةالمتحدة المعنية بالموا

  بغرض تحسين تنسيق البرامج واألنشطة المتصلة بقطاع الموارد المائية في المنطقة؛
  

وتلبية اھتمامات البلدان  سكواعمل اإل بھدف تطويرالمساھمة في المنتديات الدولية واإلقليمية   )د(  
في مجال الموارد المائية، وأھمھا مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ والمنتدى العالمي السادس األعضاء 

العالمي للمياه؛ والمنتدى العربي للمياه؛ واألسبوع العربي للمياه؛  ستوكھولم؛ وأسبوع )٢٠١٢مرسيليا، (للمياه 
وى الوعي بقضايا المياه في المنطقة ومساندة رفع مست وذلك بھدف ،ات المجلس الوزاري العربي للمياهواجتماع

  تحقيق تطلّعاتھا في ھذا الشأن؛لالبلدان األعضاء 
  

االستمرار في دعم برامج التعاون الفني وتقديم الخدمات االستشارية للبلدان األعضاء، على أن   )ھ(  
 . سكوارجعية بالتنسيق مع اإلتتولى البلدان الطالبة لھذه الخدمات توضيح المھام المطلوبة وإعداد الشروط الم

ً وتجدر اإلشارة إلى ضرورة اإلسراع في إرسال الردود والتعامل مع الطلبات، و إلى أھمية تجاوب  أيضا
  ؛أعضاء اللجنة لتنفيذ ھذه التوصية

  
للتعاون االقتصادي والتنمية لتمديد مشروع التعاون  األلمانيةتقديم طلب إلى الوزارة االتحادية   )و(  
 بھدف دعم، وذلك المعھد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانياو سكواي المشترك بين اإلاإلقليم

  ح لفترة العامين المقبلين؛المقترَ  سكوابرنامج عمل اإل
  

ً   )ز(   .  تفعيل دورھا في متابعة برنامج العمل لغرض متابعة اقتراح اللجنة بشأن انعقاد دورتھا سنويا
  عقد اجتماع تحضيري سنوي ريثما يتم إقرار المقترح؛ إمكانية النظر فيوبموازاة ذلك، 

  
تزويد أعضاء اللجنة بتقرير إلكتروني نصف سنوي عن التقّدم المحرز في إنجاز األنشطة   )ح(  

  المقّررة لقسم الموارد المائية؛
  

بين الدول العربية  دعم إعداد مسودة اإلطار القانوني اإلقليمي للمياه المشتركة االستمرار في  )ط(  
مشروع التعاون اإلقليمي  وذلك بدعم ومساندة تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه وبناًء على مقرراته،

  ؛المعھد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانياو سكوابين اإل
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بعة إعداد دراسة مسح الموارد مخاطبة أعضاء اللجنة رسمياً لتعيين نقاط اتصال وطنية ُتعنى بمتا  )ي(  
ومن األھمية بمكان أن يرّد .  ، مع اإلحاطة بأھمية إنجاز ھذه الدراسةسكواركة في منطقة اإلالمائية المشت

  ؛تجاوز أسبوعين من تاريخ استالمهأعضاء اللجنة على الخطاب في فترة ال ت
  

ية وقضايا األمن الغذائي العربي والطاقة بين اإلدارة المتكاملة للموارد المائ الوثيقةأخذ العالقة   )ك(  
، مع إيالء اھتمام خاص إلدارة الموارد سكواواالقتصاد األخضر في االعتبار عند إعداد البرامج المستقبلية لإل

  المائية المشتركة نظرا إلى أھميتھا بالنسبة إلى األمن المائي العربي؛
  

المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر  تغّيربشأن تأثير المبادرة اإلقليمية  توفير نتائجالتأّكد من   )ل(  
، وذلك في إطار زمني وجغرافي مالئم وعلى نحو يسمح واالقتصادية في المنطقة العربية القطاعات االجتماعية

  بدعم إعداد السياسات المناسبة على المستويين الوطني واإلقليمي؛
  

حاالت الطقس ضمن المبادرة اإلقليمية بشأن  وشّدة تباينحرية إدراج قضايا تأّثر موارد البيئة الب  )م(  
، وذلك صادية في المنطقة العربيةالمناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقت تغّيرتأثير 
 ً   ؛لما تسمح به اإلمكانات المتاحة وفقا

  
ل الموارد المائية وسبفي مجال تأثر  قليميةإعالم الجھات المانحة المعنية بتمويل المشاريع اإل  )ن(  

ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر بإطالق المبادرة اإلقليمية بشأن تأثير تغيّ  التكيف مع التغّير في المنطقة
سويدية ؛ وكذلك الترحيب بالدعم المقّدم من الوكالة الواالقتصادية في المنطقة العربية القطاعات االجتماعية

  لھذه المبادرة؛ لتعاون اإلنمائي الدوليل
  

متابعة رصد وتوثيق التقّدم المحَرز في تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بإمدادات المياه   )س(  
التنسيق إلنجاز المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية ووالصرف الصحي؛ 
ويأتي تنفيذ ھذه المبادرة استجابة لقرارات  . )+MDG(الصرف الصحي في المنطقة العربية المتعلقة بالمياه و

سيما  المجلس الوزاري العربي للمياه وفي ضوء أھمية بذل الجھود لحشد الموارد الالزمة لتنفيذ المبادرة، ال
  . لبناء القدرات وجمع البيانات ووضع المؤشرات وطرق قياسھا

  
ً ثاني   بحث والمناقشةمواضيع ال  -ا

  
  التقّدم المحرز في تقييم قابلية تأّثر قطاع الموارد المائية  -ألف

  في المنطقة العربية بتغّير المناخ    
  )من جدول األعمال ٤البند (  

  
التقدم المحرز في تقييم قابلية تأثر قطاع المتصلة ب E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/3ُعرضت الوثيقة   - ٥

 محرزالتقّدم الوجرى استعراض   .على لجنة الموارد المائيةالمناخ  تغّيرلمنطقة العربية بالموارد المائية في ا
العرض  تناول . عرضين متتاليينمناخ في الغّير بتعربية المنطقة ال فيمائية الموارد الاع قطّثر تأبلية قاييم تق في

رفيعة المستوى الداعية إلى إعداد دراسة المسار الذي أدى إلى اعتماد سلسلة من االلتزامات السياسية الاألول 
 تطرقو . المناخ تغّيرر المناخ على المنطقة، وإلى إجراء تقييم لقابلية تأثر البلدان العربية بحول آثار تغيّ 
مم األظمات منمعنية بتنسيق العمل بين القليمي اإلتنسيق الية لآالمتعلقة ب رارات والمقرراتالق إلى العرض الثاني

 تغّيرإلى إطالق المبادرة اإلقليمية بشأن تأثير  سكوااإل ھاھذه اآللية التي تدير أّدتوقد   .ي المنطقةف متحدةال
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وتناول ھذا .  المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية
أُسندت إليه مھام عدة على المستوى  وقدية، المناخ ضمن ھذه اآلل تغّيرالعرض دور فريق العمل المعني ب

  . اإلقليمي وتولّى تنفيذ عدد من األنشطة المشتركة
  
 النماذج تطبيق ال سيما المطروحة، النقاط بعض حول األعضاء البلدان لممثلي مداخالت ذلك تلتو  - ٦

 ممثل وأشار . األعضاء للبلدان الحقيقية فائدتھا ومدى التأثر قابلية تقييم بھدف العالمي المستوى على المناخية
ً  ،سكواواإل األعضاء البلدان بين التواصل تعزيز ضرورة إلى األردن  عملية مقترحات تقديم إلى اللجنة داعيا

ً  وشّدد . الدراسات نتائج على بناءً   القريب المدى على المناخ تغّير بشأن التنبؤات ترّكز أن ضرورة على أيضا
 الفكرة، ھذه البحرين ممثل واستكمل . التنموي التخطيط في منھا االستفادة يمكن ثبحي البعيد، المدى على وليس
 أشار جھته، ومن . الطبيعية الكوارث توّقع في فعاليةو دقة أكثر التنبؤات ھذه تكون أن ضرورة إلى مشيراً 
 تغّير أنّ  إلى ولفت . األخرى المناطق أعّدتھا التي الدراسات من سكوااإل تستفيد أن ضرورة إلى السودان ممثل
ً  ينعكس وقد المناطق، بعض على سلبية تداعيات له تكون قد المناخ  الرأي وافقه وقد . أخرى مناطق على إيجابا
ً  السعودية، المملكة العربية ممثل  بتناقص مثالً  ينذر بعضھا إنّ  إذ ،تنبؤات المناخ بتضارب يتعلق فيما خصوصا
 العربية الجمھورية ممثل وتساءل . الكمية ھذه بتضاعف أخرى دراسات تبشر حين في الھاطلة، األمطار كمية

  . المناخحول  الدراسات مجال في المانحة والجھات سكوااإل بين القائم التنسيق مدى عن السورية
  
التي تعدھا و التي تّم التطرق إليھا في العرض األول واخُتتمت الجلسة بالتأكيد على أھمية الدراسة  - ٧
ً خص سكوااإل ھذه  يخّول الذي األمر العربية، البلدان كافة تغطي التي نوعھا من األولى الدراسةأنھا و وصا

 ثقالً  بالتالي ويمنحھا موّحدة، كتلة باعتبارھا المناخ تغّير حول الدولية االجتماعات في تنسيق مواقفھا البلدان
  .العالمي المستوى على المفاوضات إطار في أكبر

  
  األھداف اإلنمائية لأللفيةقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ المبادرة اإل  -باء

  (+MDG)والصرف الصحي في المنطقة العربية  المتعلقة بالمياه    
  )من جدول األعمال ٥البند (  

  
لما تّم التي تتضمن عرضا  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/4ُعرضت على لجنة الموارد المائية الوثيقة   - ٨

األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة  بھدف إطالق مبادرة إقليمية بشأن تطوير آلية لمتابعة تنفيذ تنفيذه من أنشطة
 . ، بما في ذلك عمليات التشاور والتنسيق والتعاون مع الشركاءفي المنطقة العربية الصحي الصرفو المياهب

 شرح وجرى . العربية البلدان فياألھداف  تنفيذ في المحرز والتقدم الراھن الوضع عن لمحةوتضّمن العرض 
 بالمؤشرات يفوالتعر الصحي، والصرف المياه خدمات بإدارة المتعلقة والمالية واإلدارية الفنية للمؤشرات
منظمة األمم المتحدة للطفولة بين منظمة الصحة العالمية و المشترك برنامج الرصد في المعتمدة األساسية

 ذلك، وبعد . الصحي والصرف المياهبقة لاألھداف اإلنمائية لأللفية المتع المعني بمتابعة تنفيذو، )اليونيسف(
صد لرية آلوير تطأن بشقليمية اإلمبادرة ال تطوير سكوااإل تفويض إلى أّدى الذي المسار إلى المشاركون تطّرق

 عدد مع بالتعاون )+MDG(عربية المنطقة ال فيصحي اللصرف والمياه بامتعلقة اللفية لألنمائية اإلھداف األفيذ تن
 عن فضالً  ومؤشرات، مكّونات من المبادرة ھذه تتضمنه ما وإبراز والدولية، العربية والمنظمات الجمعيات من

ً في  االستبيان نموذج على خاص بشكل التركيز وتم.  تواجھھا التي والتحديات المعوقات الذي يشكل مرجعا
 تعبئته وستتم عليه المالحظات إلبداء األعضاء البلدان على تعميمه جرى وقد جمع البيانات والرصد واإلبالغ،

  .معلومات من يلزم ما جمع بھدف الحقة مرحلة في
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 يتوجب الذي االستبيان على سيما ال العرض، في جاء ماللبلدان المشاِركة بعد ذلك التعليق على وتسّنى   - ٩
 التوصيلة وھو للمياه، المحّسن المصدر ريفتع عند األردن مندوب توقف فقد . تعبئته األعضاء البلدان على

 ال كونھا المياه، نوعية لتحديد المعتمدة المعايير عند فتوقف فلسطين، ممثل أما . الشبكات إحدى من المنزلية
 أن إلى البحرين مندوب وأشار . للشرب صالحة غير تكون قد التي المياه ھذه تعقيم درجة سوى بالحسبان تأخذ

ً  ينعكس المياه عقطا في االستثمار  . المثال سبيل على والصحة، كالتعليم األخرى االجتماعية الخدمات على إيجابا
ً  وآخر، بلد بين تختلف ھاأن إلى مشيراً  المقاييس، موضوع إلى السودان ممثل وتطّرق  المناطق بين وأحيانا
ً  وتساءل . نفسه الريف وداخل والحضرية الريفية  ھذه خالل وتحليلھا جمعھا سيتم التي البيانات مصير عن أيضا
 النموذج وصول لضمان األعضاء والبلدان سكوااإل بين التنسيق تعزيز ضرورة إلى اإلشارة وتمت . المرحلة

  .استثناء دون من كافة البلدان إلى
  
واخُتتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة أن تتولّى الجھات المعنية بالموارد المائية مسؤولية تعبئة   -١٠
ستبيانات ذات الصلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات واإلدارات المعنية بقطاع المياه، من أجل ضمان اال

وأكد المشاركون على أھمية استمرار الجھود التي تبذلھا البلدان األعضاء لتحسين خدمات مياه  . دقة المعلومات
األساسية واإلضافية كمرجع في جمع لمؤشرات الشرب والصرف الصحي، وعلى ضرورة االستفادة من ھذه ا

  . البيانات والرصد واإلبالغ
  

  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة  - جيم
  )من جدول األعمال ٦البند (

  
في بلدانھم، أعطيت الكلمة لممثلي البلدان المشاِركة لإلدالء بمداخالتھم حول الموارد المائية المشتركة   -١١

  .إدارة الموارد المائية المشتركةجراءات المؤسسية والقانونية المتعلقة باإلمع التركيز على 
  
وقام مندوب اليمن، رئيس الدورة التاسعة للجنة الموارد المائية، بتوزيع نسخ عن عرض فني حول   -١٢
 اليمن، أعّده وقّدمه عدد من المھندسين في مناسبةالمملكة العربية السعودية والمشترك بين  الوجيدض حو

 والھيكلية بالده في المشتركة المياه واقع فلسطين مندوبوبعد ذلك، عرض  . سكواسابقة، بالتنسيق مع اإل
 االستھالك حجم وعن والسطحية، الجوفية المشتركة المياه مصادر عن تحّدث ثم فيھا، المياه قطاع في اإلدارية
  . المياه قطاع إصالح وبرامج المشتركة، واللجان المائي،

  
 المشتركة المائية الموارد بإدارة المتعلقة والقانونية المؤسسية المستجداتتحدث مندوب العراق عن و  -١٣
ً  والفرات، دجلة نھري واردات تناقص إلى فأشار العراق، في  الجوار دول مع المتبعة االستراتيجية عند متوقفا
ً  وتناول.  النھرْين ھذْين مياه إدارة أجل من  على اتخاذھا الواجب الخطوات تحدد التي المعتمدة السياسة أيضا

  .المياه تدفق معدالت انخفاض مسألة لمعالجة الوطني المستوى
  
المملكة العربية السعودية عند التكوينات الجوفية المشتركة مع البلدان المجاورة  مندوبتوقف و  -١٤

مشترك بجزء " الوجيد"ال إلى أّن واإلجراءات التي تم اتخاذھا إلدارة ھذه التكوينات، مشيراً على سبيل المث
تماّس  يوجد مملكة العربية السعودية الالك الواقعة في تلكبير منه مع اليمن، غير أن األجزاء الواقعة في اليمن و

  .التكوينات الجوفية التي تشترك فيھا المملكة مع دول الخليج المجاورة إلىكما تطرق  . فيما بينھا
  
العربية السورية إلى أن منسوب المياه الجوفية قد انخفض إلى مستويات وأشار مندوب الجمھورية   -١٥

وتطرق إلى اإلطار المؤسسي والقانوني الذي يرعى إدارة  . متدنية جداً، مما أدى إلى جفاف بعض الينابيع
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الثنائية  المائية المشتركة بين الجمھورية العربية السورية وجيرانھا، وبالتحديد المباحثات والمعاھدات دالموار
، لجان فنية مشتركة متخصصة العالقات الثنائية تجري متابعتھا عبر وأكد على أن . بينھا وبين العراق ولبنان

في  المشتركة االتفاقيات المبرمة مع لبنان من أنجح التجارب في مجال التعاون في إدارة الموارد المائية براً تمع
  . المنطقة

  
أّن الوضع في السودان إلى  ده يتشارك مياه النيل مع تسع دول، مشيراً وأوضح مندوب السودان أّن بل  -١٦

معظم مصادر الجريان السطحي  ساقط في مناطق جنوب السودان، وأنفي المائة من األمطار تت ٧٠ يتفاقم ألن
اد تشن وبالنسبة إلى المياه الجوفية، أشار إلى أن الحجر الرملي النوبي مشترك بي  .جنوبالمرّكزة بالتالي في 

ر، وأّن ليبيا ھي المستفيد األكبر منه، بما أنھا تقوم بسحب المياه الجوفية الستخدامھا في مصلسودان وليبيا ووا
  . المناطق الشمالية عبر النھر الصناعي العظيم

  
في المائة، وأن السلطنة تعتمد بشكل  ٢٥يبلغ  في بالده وأشار مندوب ُعمان إلى أن العجز المائي  -١٧

وفيما يتصل بالخزانات  . في المائة من المياه المتاحة ھي من مياه التحلية ١٣على المياه الجوفية، وأن رئيسي 
المشتركة مع البلدان المجاورة، أشار إلى أن الخزان المشترك مع المملكة العربية السعودية واليمن متحجر 

  . ورديء النوعية
  
ن الموارد المائية في بالده تنبع من مصادر مائية في المائة م ٤٠وأوضح مندوب األردن أن نحو   -١٨

وفيما يتعلق بالمياه السطحية المشتركة، تطّرق إلى حوض  . مشتركة، أي من مياه سطحية وجوفية مشتركة
- وأما فيما يتعلق بالمياه الجوفية المشتركة، فتطرق إلى التعاون السعودي . السورية-اليرموك واالتفاقية األردنية

   .الديسي المشتركة/األردني في مجال استغالل المياه الجوفية في طبقة الساق
  
  .كة بين بالده والبلدان المجاورةجھته، أشار مندوب قطر إلى عدم وجود مياه مشتر ومن  -١٩
  
  المتصلة  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5وبعد ذلك، نظرت لجنة الموارد المائية في الوثيقة   -٢٠

 الجزء األول الوارد في الوثيقة . تقع في جزأينالتي ملة للموارد المائية المشتركة، وباإلدارة المتكا
E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part I) عملية تطوير إطار قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة يستعرض و
 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part II)الجزء الثاني الوارد في الوثيقة في المنطقة العربية، بينما يستعرض 

  البروتوكول المتعلق بنظم المجاري المائية المشتركة الذي أبرمته الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 
  .سكواتلك التجربة في منطقة اإلوما يتصل به من مؤسسات إلدارة أحواض األنھار، وذلك بھدف االستفادة من 

  
 المائية للموارد إقليمي قانوني إطار تطوير مسألةالمائية  رضت على لجنة المواردطار، عُ ھذا اإل وفي  -٢١

الھادف إلى  القانوني اإلطار ھذا إلعداد المعتمدة المرجعية توضيح وجرى.  العربية المنطقة في المشتركة
 للمياه العربي الوزاري المجلس قرارات في وتتمثل المستدامة، للتنمية المستقبلية والمتطلبات التحديات مواجھة
 االستغالل متطلبات تحديد وتمّ .  ٢٠٣٠- ٢٠١٠ العربية المنطقة في المائي لألمن العربية االستراتيجية ومسودة
 القانوني؛ واإلطار المتشاركة؛ األطراف بين السياسية واإلرادة التوافق وھي المشتركة، المياه لموارد األمثل

 ينظم قانوني إطار إلى العربية المنطقة حاجة ىعل الضوء المشاركون سلّط ذلك، وبعد  .المؤسسية والقدرات
 الكبير واالعتماد المياه، ندرة وأبرزھا العربية، المنطقة خصائص وعلى المشتركة، المياه مجال في التعاون
 وعالقتھا في االقتصادية والقدرة الزراعي، القطاع على واالعتماد السكاني، والنمو المشتركة، المياه على

 ھذه ظلّ  وفي . المؤسسية والقدرات السياسية، والتأثيرات ،)االفتراضية المياه( المياه راداستي مع التعامل
 المياه موارد مع للتعامل قانونية أسس تحديد ضرورة وأبرزھا االستنتاجات، بعض عرض تم الخصائص،
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 تنفيذ إطار يف اتخاذھا الواجب الخطوات وتوضيح اإلمكان، قدر السياسية االعتبارات تحييد مع المشتركة
  .  القانوني اإلطار إعداد من والثانية األولى المرحلتْين

  
 سكواعلى ما تضّمنه العرض من معلومات حول أنشطة اإللجنة الموارد المائية وبعد إطالع أعضاء   -٢٢

تطوير يما س بالجھود المبذولة في ھذا المجال، وال ھواة للموارد المائية المشتركة، نوّ في مجال اإلدارة المتكامل
 وھي باألساسية، المشاركون وصفھا التي المشكلة حول نقاشودار  . اإلطار القانوني للموارد المائية المشتركة

 إلى تميل البلدان فبعض.  الغذائي باألمن عالقتھا وتحديد المياه ندرة قضية لمعالجة واضحة رؤية غياب
 إلى النقاش وخلص.  مطيرة بلدان في الزراعي ماراالستث نحو أخرى بلدان تتجه حين في الذاتي، االكتفاء
 وإلى العربية، الدول جامعة مظلة تحت تنطوي المنطقة في المياه لقضايا مشتركة رؤية تطوير إلى الدعوة
 إدارة موارد قضايا حول ثنائية اتفاقات إلى التوصل وييّسر وتوجھاتھا المنطقة مالمح يحّدد عام إطار وضع
  .المشتركة المياه

  
المعھد الفدرالي لعلوم األرض والموارد و سكوااإل بين المشتركة للدراسة عرض جرى ذلك، وبعد  -٢٣

 تعريفا بدايته في العرض وتضمن.  آسيا غربي منطقة في المشتركة المائية الموارد حول الطبيعية في ألمانيا
 إلى الوصول وتحسين لجمھور؛وا والخبراء القرار صانعي لدى الوعي مستوى رفع ومنھا وأھدافه، لمشروعبا

 في والتعاون الحوار تعزيز إلى الھادفة اإلقليمية المسارات ودعم المشتركة؛ المائية بالموارد المتعلقة المعلومات
 دّقتھا من والتحقق واستعراضھا المعلومات بجمع بدءاً  الدراسة، ھذه تنفيذ لمراحل عرض وجرى.  المجال ھذا

 إلى اإلشارة وتمت.  اليوم حتى الدراسة إليھا توصلت التي النتائج ألبرز رضع وكذلك نشرھا؛ إلى ووصوال
 تعزيز وكذلك الدراسة مراجعة يتولى المائية الموارد للجنة تابع عمل فريق تشكيل تتطلب التالية الخطوة أن

  .في البلدان األعضاء المعنية الجھات بين والتعاون التنسيق
  
 الدراسة في الواردة البيانات في التدقيق أجل من اعتمادھا الواجب اآللية على ذلك بعد النقاش رّكزو  -٢٤

 ومعّدي األعضاء البلدان بين التعاون لتنسيق مصّغرة لجنة إنشاء المشاركين بعض واقترح . لنشرھا تمھيداً 
 اآللية وتحديد ا،وإكمالھ وإغنائھا وموثوقيتھا، دقتھا من والتأكد فيھا، الواردة المعلومات مراجعة بھدف الدراسة
 تتبادل محددة لفترة اتصال جھات تعيين آخرون مشاركون واقترح  .المعلومات تبادل خاللھا من سيتم التي

ً  النقاش وتطرق . وتقييمھا مراجعتھا وتتولى بالدراسة المتصلة الضرورية العلمية المعلومات  إلى أيضا
 وضرورة المسألة، ھذه لتخطي آليات ديدحت ضرورةو المختلفة، المناطق في األحواض مسّميات في االختالف
 إيران مثل األعضاء، البلدان مع مشتركة أحواض لديھا التي العربية غير البلدان مع الشأن ھذا في التواصل
  .وتركيا

  
  
  

  مجال الموارد المائية منذعرض ما تم تنفيذه في   -دال
  الثامنة للجنة الموارد المائية الدورة    

  )من جدول األعمال ٧البند (  
  
التي تقع  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6نظرت لجنة الموارد المائية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة   -٢٥

ويتناول األنشطة الرئيسية   E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part I)ويرد الجزء األول في الوثيقة.  في جزأين
ية في دورتھا الثامنة؛ والجزء الثاني يرد في الوثيقة التي ُنفذت عمالً بتوصيات لجنة الموارد المائ

E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part II)  ً لألنشطة التي أنجزت بين الدورتين الثامنة والتاسعة  ويتضّمن عرضا
  .وجرى تقديم ھاتين الوثيقتين في ثالثة عروض متتالية . للجنة الموارد المائية وتلك التي ال تزال قيد التنفيذ
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 عن الصادرة للتوصيات تنفيذاً  المائية الموارد مجال في إنجازھا تم التي األنشطة األول العرضوتناول   -٢٦
 االجتماعات وعقد المشاورات إجراء في األنشطة ھذه وتمثلت.  الثامنة دورتھا في المائية الموارد لجنة

 االجتماعات وتنظيم الفنية، المواد يروتوف الدراسات وإجراء اإلقليمية، المشاريع من عدد وتنفيذ اإلقليمية،
   ذلك عليه ينطوي ما مع المشتركة المائية الموارد وإدارة اإلقليمي، المستوى على والتعاون العمل، وورش

ً  وجرى . الموارد ھذه لرصد عمل وورش واجتماعات وأنشطة مشاريع من  األنشطة من عدد تنفيذ أيضا
 عامي في األعضاء للبلدان استشارية خدمات تقديمإضافة إلى  يالصح والصرف المياه بإمدادات المتعلقة
  .٢٠١٠و ٢٠٠٩

  
 وحّدد الفني، التعاون مجال في سكوالإل التنظيمية الھيكلية عن عامة لمحة فقّدم الثاني، العرض اوأم  -٢٧

 واألھداف المياه،و والبيئة، المرأة، تمكين قضايا في إقليمية استشارية خدمات سكوااإل فيھا تقدم التي المجاالت
.  القدرات وبناء التدريب أبرزھا األنشطة من مجموعة تنفيذ عبر وذلك المثال، سبيل على لأللفية، اإلنمائية
 من لالستفادة األعضاء البلدان بھا تقدمت التي الطلبات عدد عن باألرقام معّززة لمحة أعطيت ذلك، وبعد

 البحرين مثل البلدان، لبعض تقديمھا جرى التي الخدمات نع وأمثلة الماضية، الفترة خالل سكوااإل خدمات
  . السعودية العربية والمملكة وفلسطين وُعمان

  
ً  الثالث العرض وقّدم  -٢٨ المعھد الفدرالي لعلوم و سكوااإل بين المشترك الفنية المساعدة لبرنامج شرحا

 الموارد رصد في سكوااإل بلدان من لعدد الفني الدعم تقديم إلى ويھدف ،األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا
 وتعزيز وشمولية؛ موثوقية أكثر معلومات على الحصول في مساعدتھا أجل من ال سيما المشتركة، المائية
.  المشتركة المائية الموارد إدارة مستوى على بالمياه المعنية والوكاالت للوزارات المتخصصة الفنية القدرات
ً  العرض وتطّرق ً  اختيارھا يتم والتي البرنامج لھذا األساسية المكونات إلى أيضا  وتوفر البلدان الحتياجات وفقا
 ھذا في الفني الدعم على للحصول الطلبات تقديم في المتبعة اآللية إلى كذلك العرض وتطّرق.  الالزم التمويل
  .ولبنان السورية العربية والجمھورية األردن اعتمدھا والتي المجال،

  
في  سكواإطالع أعضاء اللجنة على ما تضمنته العروض من معلومات حول برنامج عمل اإلوبعد   -٢٩

بالدراسات والوثائق الفنية والنشرات المتصلة بالموارد المائية والتي  أعضاء اللجنةأشاد  مجال الموارد المائية،
 في المتبعة واآللية قديمھا،ت ُيمكن التي المساعدات طبيعة بشأن المشاركون وتساءل . عليھم سكواوزعتھا اإل

 المعايير توضيح تم ولذلك، . بھا االلتزام األعضاء البلدان على الواجب والتعھدات الطلبات، مع التعامل
 ووصوالً  الميدانية بالزيارة بدءاً  عليه، والموافقة الطلب استالم عند المتخذة واإلجراءات الطلبات لقبول المعتمدة

 البلدان تقّدمھا التي الطلبات تكون أن أھمية على مداخلتھا في سكوااإل وركزت . بةالمطلو المعدات توفير إلى
 تراعي وأن ،على المستوى الوطني وتوّجھات محددة غايات ذات سكوااإل مساعدة على للحصول األعضاء
  .المتاح المالي التمويل محدودية

  الموارد المائية في مجال ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -ھاء
  )من جدول األعمال ٨البند (

  
وتتضمن  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/7 نظرت لجنة الموارد المائية في ھذا البند استناداً إلى الوثيقة  -٣٠

في مجال الموارد المائية، والذي يمثل  ٢٠١٣-٢٠١٢ھذه الوثيقة عرضاً لبرنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 . وسياساتھا وبرامجھا في مجال التنمية المستدامة واإلنتاجية سكواجيات اإلياغة وتنفيذ استراتاإلطار العام لصي

إلقرار برنامج العمل المشار إليه، والتي  سكواوأوضح ممثل األمانة التنفيذية اإلجراءات التي اتخذتھا اإل
ودعا ممثل  . سكوااالستشارية لإل اللجنة معاألعضاء و البلدانتضمنت التشاور مع نقاط االرتكاز الوطنية في 
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وقد وافق  . األمانة التنفيذية أعضاء اللجنة إلى اقتراح األنشطة التي يعتبرونھا ضرورية في ضوء ھذه الوثيقة
  .أعضاء اللجنة على اعتماد ھذه الوثيقة بصورتھا الحالية

  
 كما المائية الموارد مجال في ٢٠١٣- ٢٠١٢ السنتْين لفترة المقترح العمل برنامج على المصادقة وتمت  -٣١
 النوع مسألتي إدراج في رغبتھم عن األعضاء البلدان ممثلي بعض وأعرب المقترحة، الوثيقة في ورد

  .البرنامج ھذا في العادمة المياه استخدام وإعادة االجتماعي
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة الموارد المائية  -واو
  )عمالمن جدول األ ٩البند (

  
 البلدان، ما لم يعرض أحد ٢٠١٣مارس /في بيروت في آذارتعقد لجنة الموارد المائية دورتھا العاشرة   -٣٢

  .وأعضاء اللجنة سكوا، على أن ُيحّدد تاريخ عقدھا إثر التشاور بين اإلاألعضاء استضافتھا
  

  ما يستجد من أعمال  -زاي
  )من جدول األعمال ١٠البند (

  
  .نقاش أي موضوع من خارج جدول األعماللم ُيطَرح لل  -٣٣
  

 ً   اعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتھا التاسعة  -ثالثا
  )من جدول األعمال ١١البند (  

  
، التقرير عن ٢٠١١مارس /آذار ٢٥اعتمدت لجنة الموارد المائية، في جلستھا الختامية المنعقدة في   -٣٤

  .E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/8دورتھا التاسعة في الوثيقة 
  

 ً   تنظيم الدورة  -رابعا
  

  مكان الدورة وتاريخ انعقادھا  -ألف
  
عقدت لجنة الموارد المائية دورتھا التاسعة في بيت األمم المتحدة، مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية   -٣٥

  .على ستة جلسات، وتوزعت أعمالھا ٢٠١١مارس /آذار ٢٥إلى  ٢٣لغربي آسيا، في بيروت، خالل الفترة من 
  االفتتاح  -باء

  
، ممثل المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الثامنة للجنة الموارد سيد سعيد علي الدعيرالألقى   -٣٦

تحّمل مسؤوليات المياه  األعضاء البلدانفي مشاركة  سكواالمائية، كلمة رّحب فيھا بالحضور وثّمن جھود اإل
سيد الدعير إلى أّن التحدي األبرز الذي ينبغي مواجھته لحل مشاكل األمن الغذائي وأشار ال . في المنطقة العربية

وعّدد أھم األولويات الواجب معالجتھا، ومنھا ندرة  . والمائي ھو تعزيز كفاءة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
وذكر  . إعادة استخدامھاالمياه وتلوثھا واإلسراف في استخدامھا، وإدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتھا و

من المشاريع التي نفذتھا وزارة المياه والكھرباء في المملكة، ومنھا وضع خطة وطنية شاملة للمياه  عدداً 
باإلضافة إلى إعداد دراسات مائية تفصيلية عن الطبقات الحاملة للمياه في الرف الرسوبي ومناطق الدرع 

ً  . العربي   . التوفيق والنجاح ألعمال ھذه الدورة وختم السيد الدعير كلمته متمنيا
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وألقت السيدة أنھار حجازي كلمة وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية   -٣٧
وركزت  . واالجتماعية لغربي آسيا، الدكتورة ريما خلف، فرّحبت بالمشاركين متمنيًة لھم التوفيق في مھامھم

كلمتھا على أھمية اجتماعات لجنة الموارد المائية، بما أنھا تتيح فرصة لتبادل الخبرات السيدة حجازي في 
والتجارب الناجحة، ومتابعة التطورات الدولية واإلقليمية في مجال الموارد المائية، األمر الذي يؤدي دوراً 

مجال الحد من استنزاف الموارد  وأشادت باإلنجازات الُمحرزة في . حيوياً في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية
  المائية وإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، متوقفة في الوقت نفسه عند المشاكل التي 
ال تزال البلدان األعضاء تواجھھا، ومنھا اإلفراط في استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية، مع ما ينتج 

على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لھذه المشاكل بھدف اإليفاء وشّددت السيدة حجازي .  عن ذلك من أضرار
ً  . بمتطلبات برامج التنمية في المنطقة وجامعة الدول  سكوا، أشارت السيدة حجازي إلى تالقي جھود اإلوختاما

العربية في مجال بناء القدرات ووضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير قطاع الموارد المائية من 
  .التنمية المستدامة أجل

  
  الحضور  - جيم

  
، وھذه البلدان ھي األردن، والبحرين، سكوافي اإل عضواً  ثني عشر بلداً إشارك في الدورة ممثلون عن   -٣٨

والجمھورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وُعمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والمملكة 
االجتماع ممثل عن اللجنة االقتصادية ألوروبا وممثلون عن المعھد  ضركما ح . العربية السعودية، واليمن

  .ترد قائمة المشاركين في المرفق األول لھذا التقريرو.  االفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألماني
  

  انتخاب أعضاء المكتب  -دال
  
ً للمادة   -٣٩ تتولى الدول األعضاء "ماعية لغربي آسيا، من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجت ١٨وفقا

رئاسة الھيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية، المعمول به في األمم المتحدة، 
وعمالً بتلك المادة، وطبقاً للترتيب  . (*)"وتنتخب تلك الھيئات سائر أعضاء مكاتبھا ما لم تقرر اللجنة غير ذلك

لّي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية، تسلّم اليمن رئاسة األبجدي بعد تو
وبناًء على مقترح من رئيس الدورة، وافق أعضاء اللجنة على  . بالسيد عادل يحيى الحداد مثالً الدورة التاسعة م

يس، وبتسمية ممثل البلد الذي سيتولى رئاسة العرف القاضي بتعيين رئيس الدورة السابقة والمقبلة نائَبْين للرئ
وبذلك تم تعيين ممثل األردن وممثل المملكة العربية السعودية نائبين  . اللجنة بعد دورتْين مقّرراً للدورة الحالية

  .من ممثل اإلمارات العربية المتحدة الذي لم يحضر االجتماع بدالً للرئيس؛ وممثل البحرين مقرراً 
  

  ول األعمال وتنظيم األعمالإقرار جد  -ھاء
  
أقّرت لجنة الموارد المائية في جلستھا األولى جدول أعمال دورتھا التاسعة بالصيغة التالية التي   -٤٠

  :E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.1ُعرضت عليھا في الوثيقة 
  

  .افتتاح أعمال الدورة  - ١  
  

  .أعضاء المكتبانتخاب   - ٢  
  

  .تنظيمية أخرىول األعمال ومسائل إقرار جد  - ٣  
  

                                                      
المملكة األردنية الھاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة : عضاء حسب الترتيب األبجدي باللغة العربيةالبلدان األ  (*)

البحرين، والجمھورية العربية السورية، وجمھورية السودان، وجمھورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، 
 .ر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمھورية اليمنيةوالجمھورية اللبنانية، وجمھورية مص
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  .ي المنطقة العربية بتغّير المناخالتقدم المحرز في تقييم قابلية تأثر قطاع الموارد المائية ف  - ٤  
  

المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه   - ٥  
  .(+MDG)والصرف الصحي في المنطقة العربية 

  
  :المتكاملة للموارد المائية المشتركةاإلدارة   - ٦  

  
  إطار قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية؛تطوير   )أ(    

الدروس المكتسبة من تجربة منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في إدارة الموارد   )ب(    
  .المائية المشتركة

  
 :المائية منذ الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد  - ٧  

  
  تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتھا الثامنة؛  )أ(    
  .سكوائية في إطار برنامج عمل اإلتنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد الما  )ب(    

  
  .الموارد المائيةجال في م ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   - ٨  

  
  .موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة الموارد المائية  - ٩  

  
  .ما يستجد من أعمال  -١٠  

  
 .اعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتھا التاسعة  -١١  

  
وفي الجلسة نفسھا، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليھا في الوثيقة   -٤١

E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.2.  
  

  الوثائق  -واو
  
ترد في المرفق الثاني من ھذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الموارد المائية في دورتھا   -٤٢

  .التاسعة
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  ولاأل مرفقال
  

  ئمة المشاركينقا
  

  سكواعضاء في اإلاأل البلدان  - فأل
  

  الھاشمية األردنية المملكة
  

  حعلي محمد صب السيد
  مساعد األمين العام للشؤون الفنية

  والري المياه وزارة
  

  السيد زياد أحمد عبيدات
  مدير البرامج والمشاريع

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

  مملكة البحرين
  

  عبد هللا علي عبد هللا السيد
  رئيس قسم ترشيد الماء

  إدارة ترشيد الكھرباء والماء
  وزارة الكھرباء والماء

  
  العربية السورية جمھوريةال
  
  سيد راتب صايغال

  رئيس قسم الموارد المائية
  معاون مدير اإلدارة المتكاملة

  ريالارة وز
  

  السيد عرسان عرسان
  مدير الموارد المائية بالقنيطرة

  وزارة الري
  

  السودان
  

  السيد أحمد آدم ابراھيم كابو
  مدير عام المشروعات

  وزارة الري والموارد المائية
  

  عراقجمھورية ال
  

  السيد عون ذياب عبدهللا
  مدير عام المركز الوطني إلدارة الموارد المائية 

  وزارة الموارد المائية
  

  السيدة أسيل عادل فتاح

  ري وبزلمھندس 
  وزارة التخطيط

  
  اآلنسة فيان موفق فاضل

  سكرتير ثالث
  

  السيد رائد خالد يوسف
  سكرتير ثالث

  وزارة الخارجية
  

  سلطنة ُعمان
  

  د بن يحيى العبريالسيد راش
  مدير دائرة مراقبة الموارد المائية 

  وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه
  

  فلسطين
  

  السيد أحمد اليعقوبي
  مدير عام إدارة موارد المياه

  سلطة المياه الفلسطينية
  

  دولة قطر
  

  السيد علي سيف المالكي
  شؤون شبكات المياه مدير

  شؤون شبكات المياه 
  

  اللبنانية الجمھورية
  

  السيد وسام كنج
  رئيس مصلحة مشاريع الري

  وزارة الطاقة والمياه
  

  جمھورية مصر العربية
  

  السيد محمد ممدوح
  سكرتير أول 

  سفارة جمھورية مصر العربية في بيروت
  السعودية العربية المملكة
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  رسعيد على الدعيالسيد 
  إدارة تنمية موارد المياه مدير عام

  ھرباءوزارة المياه والك
  

  الجمھورية اليمنية

  
  السيد عادل يحيى الحداد

  وكيل الوزارة لقطاع المياه
  وزارة المياه والبيئة

  
  

  المراقبون  -باء
  

  اللجنة االقتصادية ألوروبا
  

  السيد ماركو كاينر
  مدير شعبة شؤون البيئة

  
  المعھد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا

  
  روث-مانھوف آرن السيد
  الدولي التعاون وحدة رئيس
  أوقيانوسيا آسيا،

  
  السيد وولفغانغ شرودر

  نانلب -  اعقطسؤول وممنسق مشاريع 
  

  السيد كالوس شلكس
  رئيس وحدة
  واإلدارةالعمليات  - المياه الجوفية

  
  السيد أندرياس رانك

  منّسق مشاريع
  

  السيد يوسف الموجي
  في شؤون المياه أقدم خبير

  
  ن ماترنوفسكيالسيدة إيلي

  خبيرة في إدارة الموارد المائية
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.1 ٣ جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.2 ٣ تنظيم األعمال

محرز في تقييم قابلية تأثر قطاع الموارد المائية التقدم ال
 في المنطقة العربية بتغّير المناخ

٤ E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/3 

المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األھداف 
اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في 

 (+MDG)المنطقة العربية 

٥ E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/4 

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5 ٦ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة

تطوير إطار قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة  
 في المنطقة العربية

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part I) )أ( ٦

الدروس المكتسبة من تجربة منطقة الجماعة اإلنمائية  
 ي إدارة الموارد المائية المشتركةللجنوب األفريقي ف

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part II) )ب( ٦

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

٧ E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في  
 دورتھا الثامنة

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part I) )أ( ٧

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار  
 سكوابرنامج عمل اإل

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part II) )ب( ٧

في  ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 مجال الموارد المائية

٨ E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/7 

  


