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 تقريـر
 

 عاشرةلجنة الماارد المائية عن دورتها ال
 0202رس ما/آذار 00-02بيروت، 

 

 ـزـماج
 
دورتها ( اإلسكوا)عقدت لجنة الموارد المائية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
 .، ونظرت في البنود المدرجة على جدول أعمالها0202مارس /آذار 00إلى  02 منفي بيروت،  عاشرةال
 
تنفيذ المبادرة  دم المحرز فيالتق منها ،جدول أعمال هذه الدورة مواضيع ذات أولوية وتضمن 

اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في 
المائية وقابلية  ر المناخ على المواردتغّي تأثيرييم تقلالمنطقة العربية، والتقدم في تنفيذ المبادرة اإلقليمية 

، فضاًل عن التعاون اإلقليمي بشأن (RICCAR) واالقتصادية في المنطقة العربيةتأثر القطاعات االجتماعية 
 ةتاسعالدورة ال متابعة تنفيذ توصياتب وشمل جدول األعمال أيضًا بنودًا تعنى . الموارد المائية المشتركة

طار برنامج عمل والتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إ للجنة الموارد المائية،
 .في مجال الموارد المائية 0202-0202باإلضافة إلى برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  اإلسكوا،

 
ويتضمن هذا   .مجموعة من التوصيات بشأن كل بند من بنود جدول األعمال اللجنةواتخذت  

اعتمدته وقد ، عن الدورةعرضًا موجزًا لما دار من نقاشات حول كل بند والتوصيات الصادرة  التقرير
 .0202مارس /آذار 00في جلستها الختامية المنعقدة في  اللجنة



-2 -

 

 المحتايات
 

 الصفحة    الفقرات
 

 2 0  ......................................................................................... مقدمة
 

 الفصل
 

 2 2-0  .............. عاشرةالتاصيات الصادرة عن لجنة الماارد المائية في دورتها ال- أواًل
 
 2 2 ...................................  هة إلى البلدان األعضاءالتوصيات الموّج- ألف 
 2 2 ....................................  األمانة التنفيذيةهة إلى التوصيات الموّج- اءب 
 

 6 24-2  ......................................................... مااضيع البحث والمناقشة- ثانيًا
 
 تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ في التقدم - ألف 
 لمتعلقة بالمياه والصرف الصحي فياإلنمائية لأللفية ااألهداف   

 2-00 6 .........................................  (MDG+ Initiative) المنطقة العربية  

 ر المناخ علىالتقدم في تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم آثار تغّي -باء 
 القطاعات االجتماعية واالقتصاديةوقابلية تأثر  المائيةالموارد   

 02-04 8 ........................................  .....(RACCIR) في المنطقة العربية  

 9 20-08 ...........................  التعاون اإلقليمي بشأن الموارد المائية المشتركة- جيم 

 ة للجنةتاسععرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة ال- دال 
 00 22-22 ................................................................  الموارد المائية  

 في مجال  0202-0202برنامج العمل المقترح لفترة السنتين - هاء 
 02 22-22  ................................................................ المائيةالموارد   

 02 26  ........... موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الموارد المائية- واو 

 02 24 ..........................................................  ما يستجد من أعمال- زاي 
 

 02 28 .........................  عاشرةاعتماد تقرير لجنة الماارد المائية عن دورتها ال- ثالثًا
 

 02 26-29 ........................................................................  تنظيم الدورة- رابعًا
 
 02 29 ................................................  مكان الدورة وتاريخ انعقادها- ألف 
 02 20-22 .......................................................................  االفتتاح- باء 
 02 20 ......................................................................  الحضور- جيم 
 06 22 ......................................................  انتخاب أعضاء المكتب- دال 
 06 22-22  ....................................... ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر- هاء 
 04 26 ........................................................................  الوثائق- واو 
 

 المرفقات
 

 08 ............................................................   المشاركين قائمة  -األولالمرفق 



-3 -

 

 02 ................................................................   قائمة الوثائق  -المرفق الثاني



-4 -

 

 ةــمقدم
 
، عماًل 0202مارس /آذار 00إلى  02من في بيروت،  العاشرةعقدت لجنة الموارد المائية دورتها - 0

، الذي 0992مايو /أيار 02المؤرخ ( 08-د) 022( اإلسكوا)جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بقرار الل
يوليو /تموز 02المؤرخ  0992/06قراره موجب صادق عليه المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ب

ية لغربي آسيا، وتنفيذًا ، بشأن إنشاء لجنة للموارد المائية في إطار اللجنة االقتصادية واالجتماع0992
( 0200مارس /آذار 02-02بيروت، ) ةتاسعللتوصيات التي صدرت عن لجنة الموارد المائية في دورتها ال

 (.0002مايو /أيار 02-9، بيروت)والعشرين  سابعةوأقرتها اإلسكوا في دورتها ال
 

 ةلعاشرالتاصيات الصادرة عن لجنة الماارد المائية في دورتها ا  -أواًل
 
إلى  هموّج ، بعضهامجموعة من التوصيات ةعاشرفي ختام دورتها ال اتخذت لجنة الموارد المائية- 0

 :وفيما يلي نصها  .البلدان األعضاء وبعضها اآلخر موّجه إلى اإلسكوا
 

 التاصيات الماّجهة إلى البلدان األعضاء  -ألف
 
 :التوصيات التالية سكواإلى البلدان األعضاء في اإل وجهت لجنة الموارد المائية- 2
 
األهداف االتصال الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ  نقاطاستكمال تسمية ضرورة اإلسراع في  (أ) 

المتابعة  وتشكيل فرق (GDM+) والصرف الصحي في المنطقة العربية المتعلقة بالمياه اإلنمائية لأللفية
 ؛وتحليلها عملية جمع البياناتلتسهيل الالزم  تقديم الدعم وضرورة

 
تبادل التجارب  مجاالت في (GDM+)ول من الفرص التي تتيحها مبادرة استفادة الد ضرورة (ب) 

 وتوحيد المعايير والمؤشرات؛ ،تنمية القدرات الوطنيةو ،والخبرات
 
ستخدامها في النماذج المناخية الالموارد المائية  حولتوفير البيانات الوطنية المتاحة  (ج) 

 المشاركة الفعالة في تحليل النتائج والتوقعات المستقبلية الناتجة من هذه النماذج؛، وية اإلقليميةوالهيدرولوج
 
مع ممثلي بلدانهم في األطر المؤسسية للمجلس الوزاري العربي للمياه  اللجنةأعضاء تنسيق  (د) 

كانون  06تاريخ  22رقم  عملية تنفيذ قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياهبلدفع ا بهدف
 تفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية؛المتعلق بمشروع اإل 0202يناير /الثاني

 
للمشاركة في مجموعات عمل تتعلق بمتابعة مواضيع الترابط  هااتصال بالتنسيق مع نقاطتسمية  (ھ) 

 التنفيذية للوزارات المعنية؛ األمانة بناًء على مذكرة رسمية تصدر من ،بين المياه والطاقة والغذاء
 
بغرض معايرة  ،(RACCIR)مبادرة  إطار فيالتنفيذية  األمانةتوفير وتبادل البيانات المتاحة مع  (و) 

 والتحقق من النتائج والمخرجات؛ ،اإلقليميةالنماذج المناخية والهيدرولوجية 
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 األمانةوتزويد  آسيا،في منطقة غربي  مراجعة التقرير الخاص بدراسة مسح المياه المشتركة (ز) 
 ،الزمني المحدد اإلطارالتقرير بصورته النهائية في  إصدارالتنفيذية بالتعديالت والمعلومات المطلوبة بهدف 

 التنفيذية؛ األمانة إلىمن التوصيات الموجهة ( ع)في االعتبار ما ورد في التوصية  األخذمع 
 
بالدول  رير حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الخاصةالتنفيذية بتق األمانةتزويد  (ح) 

 ؛الحادية عشرة للجنة وذلك قبل انعقاد الدورة
 
قليمي فعاليات المختلفة على المستوى اإلالتنسيق بين مندوبي وممثلي الدولة الواحدة في اللجان وال (ط) 

 .العربي للمياهاجتماعات وقرارات المجلس الوزاري المنبثقة عن وخاصة تلك 
 

 التنفيذية األمانةالتاصيات الماّجهة إلى   -باء
 
 :التوصيات التالية التنفيذية األمانةوجهت لجنة الموارد المائية إلى  -2
 
الوزاري العربي للمياه لتنفيذ  االستمرار في تقديم الدعم للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس (أ) 

 اإلمكاناتوبحسب  ،اإلسكواتصلة بمتابعة التوصيات والقرارات التي ُتذكر فيها برامجها، وال سيما تلك الم
والموارد المائية  لأللفية، اإلنمائية واألهداف ،ر المناختغّي أهمهاوُتعنى هذه البرامج بجملة من القضايا .  المتاحة

 ؛المشتركة في المنطقة العربية
 
 نقاطمع  (+MDG)ة ة مبادرلمراسالت الخاصة بأنشطعن ا ًانسخ لجنة الموارد المائية تسليم (ب) 

 لغرض المتابعة والتنسيق؛المعنية بهذا الموضوع االتصال الوطنية 
 
البيانات  العتمادآليات مناسبة على  (+MDG)مبادرة في االتصال الوطنية  نقاطتفاق مع اال (ج) 

على أن يتم ذلك أثناء ورشة العمل األولى ، اإلقليميدمجها على المستوى  من قبل الدول، قبل بشكلها النهائي
 للمبادرة؛

 
بناًء على  ،تحقيق هدف األلفية الخاص بالمياه والصرف الصحي توضح مدىخرائط إعداد  (د) 

 ؛تصدر دوريًاتقارير المبادرة التي  ونشرها في (+MDG)لمبادرة  اإلضافيةالمؤشرات 
 
ترشيد وتوفير استخدامات  يقدرات البشرية في مجالاللتحسين  األعضاءتقديم الدعم الفني للدول  (ھ) 

 لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ التقنيات المالئمة بيئيًا واقتصاديًا واستخداممياه الشرب 
 
عملية إعداد أهداف  في (+MDG)المياه والصرف الصحي الخاصة بمبادرة  مؤشراتب ستعانةاال (و) 

 عام لما بعدمن جهة، ومع خطة التنمية  قليمي لتحقيق التناغم بينهماعلى المستوى اإل (SDG’s)التنمية المستدامة 
 ؛0202

 
وخاصة تلك المتعلقة بإعداد نماذج  (RICCAR)المبادرة اإلقليمية  إطارفي تنفيذ األنشطة  مواصلة (ز) 

العمل  فرقلجتماعات امن خالل عقد  ،وتعزيز المؤسسات ،بناء القدراتو ،المناخ اإلقليمية للمنطقة العربية
 وورش تدريبية؛
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التي تم التوصل إليها لالستفادة نتائج تتضمن ال (RICCAR)ة للمبادرة اإلقليمية يإنشاء قاعدة معرف (ح) 
 العربية عامة؛والدول الدول األعضاء في إعداد السياسات الوطنية واإلقليمية منها في 

 
شركاء الالتعاون مع طويلة األجل باإلستفادة من علم المناخ من خالل وضع سياسات متوسطة و (ط) 

 وقابلية التأثر؛ اآلثارر المناخ بناء على نتائج تقييم وتحديد األولويات في التكيف مع تغّي (RICCAR) مبادرة في
 
البيانات لتوفير الجوية  لألرصاددعم المجلس الوزاري العربي للمياه واللجنة العربية الدائمة  (ي) 

 ؛(RICCAR) اإلقليميةة المبادر في إطاروتبادلها 
 
 وال سيما (RICCAR)أدوات مبادرة في مجال استخدام مدربين  إلعدادتنظيم دورات تدريبية  (ك) 

 نقل المعرفة على المستوى الوطني؛ل ،النماذج المناخية والهيدرولوجية اإلقليمية
 
في ورش العمل ضاء في الدول األعهيئات األرصاد المناخية ووزارات الموارد المائية  إشراك (ل) 

ألهمية الربط وتبادل المعلومات بين مؤسسات المناخ والمياه  نظرًا (RICCAR) مبادرة التي ستجرى في إطار
 المنطقة العربية؛في ر المناخ عند تقييم آثار تغّي

 
حول تقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة من خالل تنظيم ورش عمل  (م) 
 ؛لموارد المائية المشتركة في غربي آسياا من دراسة مسح االستفادةالقانونية وكيفية  ألطرا
 
تشمل لثانية من دراسة مسح الموارد المائية المشتركة المرحلة الالزم إلنجاز التمويل التوفير  (ن) 

 ؛أخرىعربية  دواًل
 
بخصوص تمديد مشروع التعاون  االتحادية ألمانياالتواصل مع الجهات المعنية في جمهورية  (س) 

برنامج عمل ل ًادعم (BGR)والموارد الطبيعية  األرضلعلوم االتحادي والمعهد  اإلسكواالمشترك بين  اإلقليمي
 على ضوء النتائج الملموسة والتعاون المثمر على مدار السنوات الماضية؛ ، وذلكفي مجال المياه اإلسكوا

 
ية في ظل االعتماد المتزايد على المياه المالحة في المنطقة العربية النظر في قضايا البيئة البحر (ع) 

 كمصدر لمياه الشرب من خالل عمليات التحلية؛
 
التي بين الدول على مستوى الحوض المائي، لتنفيذ مشاريع تعاون  الالزم تمويلال البحث عن (ف) 

 موارد المائية؛الفي تشترك 
 
انجاز دراسة مسح الموارد المائية في ما يتعلق بالنهائية  األعضاءالحظات الدول األخذ بم (ص) 

 التقرير؛على تحفظاتها  بشأنالتواصل مع المملكة العربية السعودية و، آسياالمشتركة في منطقة غربي 
 
فيما يخص قطاع  02+مخرجات مؤتمر ريو متابعة التي تندرج في إطارمواصلة األنشطة  (ق) 

 الموارد المائية؛
 
الفعالة في المنتديات الدولية واإلقليمية بهدف تطوير عمل اإلسكوا ودعم  تهامساهم لةمواص (ر) 

 الموارد المائية؛ب المتعلقة المواضيعالدول األعضاء في 
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الطاقة والمياه ألهميتها القصوى بين مواضيع الغذاء والهادفة إلى الربط نشطة األ مواصلة (ش) 
 لمنطقة العربية؛بالنسبة إلى ا

 
خلصت إليها التي من مجموع التوصيات ( ز)ًا بناًء على التوصية سنوي اللجنة اجتماعات عقد (ت) 

مة المنِظ واإلجراءاتالقواعد  ، بما يراعيتفعيل دورها في متابعة برنامج العملفي دورتها التاسعة لاللجنة 
 التنفيذية؛ األمانةلعمل 

 
 قسم الموارد المائية؛نشطة في أالتقدم المحرز لكتروني سنوي عن إاللجنة بتقرير  أعضاءتزويد  (ث) 
 
بما في ذلك تسهيل  ،واللجنةلألمانة التنفيذية الحكومية المختلفة  لياتاآلزيادة التنسيق بين  (خ) 

 .نواب اللجنة في اللجان ذات الصلة أومشاركة رئيس 
 

 والمناقشةالبحث  مااضيع  -ثانيًا
 

 يمية بشأن تطاير آلية لرصد تنفيذ األهدافالتقدم في تنفيذ المبادرة اإلقل  -ألف
 ة المتعلقة بالمياه والصرف الصحياإلنمائية لأللفي

 (MDG+ Initiative)في المنطقة العربية 
 (من جدول األعمال 2البند )

 
بالتقدم في تنفيذ  المتعلقة E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/3استعرضت اللجنة هذا البند استنادًا إلى الوثيقة  -2

 يالمتعلقة بالمياه والصرف الصحي فادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المب
في اإلسكوا، عرضًا سلط فيه  االقتصاديةشؤون للأول قدم السيد محمد الحمدي، مسؤول و . المنطقة العربية

ة مع بالشراك ها،ومكونات (+MDG)ادرة مبلالعام  اإلطارالضوء على تفويض اإلسكوا لقيادة عملية إعداد 
، والمجلس (سيداري)وبالتعاون مع مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا  ،اهالجمعية العربية لمرافق المي

برعاية المجلس الوزاري و، ومنظمة الصحة العالمية، (رائد)العربي للمياه، والشبكة العربية للبيئة والتنمية 
تناول األنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا لتنفيذ هذه المبادرة بما في ذلك عمليات التشاور  كذلك  .العربي للمياه

 ثم استعرض . شأنوتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه بهذا ال ،والتنسيق والتعاون مع الشركاء
 .تمويل الالزموتأمين ال (+MDG)عداد وثائق المشروع لتنفيذ مكونات مبادرة التطورات في إ

 
توقفوا خالله عند  ،شارك فيه ممثلو البلدان األعضاء الذي تقدمت به األمانة التنفيذية نقاٌشالعرض  ىتل -6

الذي يتوجب على البلدان األعضاء ملؤه في إطار  ستمارات النموذج الموحدتعبئة اأبرزها كيفية مواضيع  عدة
معظم  شكوىوردًا على   .إرسالهاصحة البيانات ودقتها قبل  التأكد منو، (+MDG)مبادرة ب نشطة المرتبطةاأل

ًا وورشة عمل تدريبي تعد دلياًل أوضحت األمانة التنفيذية أنها ،ستمارات النموذجامن صعوبة ملء  األعضاء
 صحةعدم توفر قاعدة بيانات تضمن  في هذا المجال هيمندوبة لبنان أن المشكلة األساسية  وبينت  .بهذا الشأن

أن االتصال بل  نقاطشددت ممثلة العراق على ضرورة أال تعكس اإلستبيانات وجهات نظر  فيما رقام ودقتها،األ
من جملة ، رت األمانة التنفيذية أن المبادرة ذات الصلة ترميكوذ . الواقع األقرب إلى الحقيقة في كل بلد تظهر

حين تحقيق ذلك يتوجب على البلدان اعتماد ى إلإنشاء قاعدة بيانات، لكن على تحفيز الدول إلى  ،أمور أخرى
من خالل تشكيل لجان وطنية تعمل  ،والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،موحدة في جمع البيانات وآليات نماذج

، ما مصادقة جهة رسميةتوقف الحضور مطواًل عند أهمية وفي السياق نفسه،  . تصالاال نقاطوثيق مع  تعاونب
، وذلك حرصًا على دقتها على المستوى الوطنيعلى البيانات النهائية التي يتم جمعها مثل وزارة المياه، 
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األمانة التنفيذية أن هذا الطرح هو من مسؤولية البلدان األعضاء، على أال  أوضحتف  .وتمثيلها لواقع كل بلد
 .مية عائقًا أمام تقديم البياناتالجهات الرس إشراكيشكل 

 
ر ممثل البحرين إلى أن المؤشر المبني على نسب المستفيدين من مياه الشرب ، أشاوعلى مستوى آخر -4

شخاص غير مؤشر مبني على عدد األب استبداله واقترحدقة، لا إلى وخدمات الصرف الصحي قد يفتقر
وقد أثنت  . في هذا المجال لقياس التقدم المحرزبعد فترة معينة،  على أن يقارن هذان العددانالمستفيدين، 

عدد غير المستفيدين مع  كما ستقارنفي المستقبل،  ه، مشيرًة إلى أنها ستعتمدالطرحمانة التنفيذية على هذا األ
 .العدد اإلجمالي للسكان عند جمع البيانات

 
أما ممثل الجمهورية اليمنية فسلط الضوء على ضرورة ربط األنشطة التي ستتولى اإلسكوا تنفيذها في  -8

 وأشار . دول زمني محدد، وقد القت هذه الدعوة استحسانًا من قبل المشاركين اآلخرينإطار هذه المبادرة بج
، ال سيما في البلدان االعتبارفلسطيني إلى ضرورة أخذ القدرة على تحمل تكاليف توفير المياه بعين الممثل ال

أن القدرة على تحمل ت رأاألمانة التنفيذية  لكن . الفقيرة التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة
أن مدى مالءمة هذه الكلفة مع  ، موضحًةلحصول على الخدماتا كلفة إذ أن المؤشر هو ،التكاليف ليست مؤشرًا

وفي السياق عينه،   .بالقرار السياسي في كل بلد رهٌن هي معهاالظروف السائدة في البلدان وكيفية التعامل 
  .المبادرةتحقيق مؤشرات  ىعل بلدتوضيحية تظهر قدرات كل أشار ممثل السودان إلى ضرورة وضع خارطة 

لكنه في الوقت عينه قد يحفز الدول  لدى البلدان، فأوضحت األمانة التنفيذية أن ذلك قد يخلق نوعًا من الحساسية
وعلى مستوى آخر، أشار ممثل السودان إلى أهمية ربط بعض . أسباب تأخرها معالجةقل قدرة على األ

برى، والمناطق الريفية اعتماد المؤشر نفسه في المدن الك ، وإلى ضرورة عدمالمعايير البيئيةالمؤشرات ب
 .والبدوية

 
االتصال وأعضاء اللجنة وتبادل الخبرات  نقاطالتواصل والتنسيق الدائمين بين  تعزيزوفيما يخص  -9

برنامج عمل إطار في ورش عمل  ها تخطط لعقدوالتجارب الناجحة بين البلدان، أوضحت األمانة التنفيذية أن
إلى تأخر البلدان في تعيين  ، فمردهاالتنسيقضعف  أما مشكلة  .رصد الممارسات الناجحةل (+MDG)مبادرة 

 .خ آلية عملهايالوقت لترس إلىوتحتاج  ،ال تزال في مراحلها األولى التي المبادرةفي إطار  نقاط اتصال
 

، في السابق محرومة منهاكانت  التيال سيما في المناطق وياه، توفير المبدوره، اقترح مندوب مصر  -02
أن باألمانة التنفيذية  فردت  .آليات خاصة بترشيد استخدام المياه، حرصًا على عدم هدرها من خالل اعتماد

 عن فكرة واضحة عن الهدر، وبالتاليبدوره المؤشر على هذا الصعيد هو كمية المياه المستهلكة الذي يعطي 
مسألة الصرف بالمنطقة العربية  اهتمامسبب  عنمان ومن جهتها، تساءلت ممثلة ُع  .جة إلى الترشيدالحا

السبب قد  فردت اللجنة أن . برنامج الرصد المشتركوفقًا لما جاء في  توفير المياهب أكثر من اهتمامهاالصحي 
 0992قبل العام )مبكر  توق في األخرىالمياه أساسًا في العالم العربي على نحو أفضل من البلدان  يكون توفر

تعاني كانت ، فيما (لفيةنمائية لألهداف اإلالتقدم المحرز في تحقيق األ احتساباألساس في الذي يعتبر سنة 
ب ممثل مصر على هذه النقطة، عّقو  .، مما استدعى تحسينهاخدمات الصرف الصحي من ضعف البنى التحتية

بمعظمها من نقص في الموارد البشرية والتكنولوجيا لتوفير البنى التحتية تعاني مشيرًا إلى أن البلدان األعضاء 
من  بناء القدرات البشريةوضحت اللجنة أن المبادرة موضوع هذا النقاش تسعى إلى أف  .الالزمة بكلفة مقبولة

 .نشطة األخرىعدد من األو خالل التدريب
 

اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األهداف اإلنمائية  واختتم النقاش بالتأكيد على أهمية المبادرة- 00
ة في هذا المجال يمكن يلأللفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في المنطقة العربية، من حيث بناء قاعدة معرف
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لقطاع خدمات المياه والصرف الصحي على اإلنمائي في تحسين التخطيط  هااالستفادة منلبلدان المنطقة 
 .اإلقليميرسم السياسات على المستوى  وفيى الوطني، المستو

 
وفي نهاية الجلسة المخصصة لمناقشة هذا البند، أعادت اللجنة التأكيد على ضرورة أن تقوم الدول  -00

كما طلبت من   .ت وتحليلهالمبادرة، لتسهيل عملية جمع البيانافي إطار ا االتصال الوطنية نقاطاألعضاء بتحديد 
عملية في  (+MDG) في إطار مبادرةمؤشرات المياه والصرف الصحي االستعانة بكوا العمل على أمانة اإلس

 .على المستوى اإلقليمي لتحقيق التناغم بينهما (SDG’s)إعداد أهداف التنمية المستدامة 
 

 المائية  ر المناخ على الماارديم آثار تغّيالتقدم في تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تقي  -باء
 (RACCIR) قة العربيةوقابلية تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنط

 (من جدول األعمال 2البند )

 
التقدم في تنفيذ  حول E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/4استعرضت اللجنة هذا البند استنادًا إلى الوثيقة  -02

المائية وقابلية تأثر القطاعات االجتماعية  تغّير المناخ على الموارد تأثيرالمبادرة اإلقليمية بشأن تقييم 
في اإلسكوا،  االقتصاديةشؤون للأول قدم السيد طارق صادق، مسؤول و. واالقتصادية في المنطقة العربية

قاعدة  ععرضًا تناول فيه الركائز األربع التي تقوم عليها المبادرة، وهي استعراض المراجع من أجل توسي
تقييم متكامل يعتمد منهجيات تقييم األثر وتقييم قابلية التأثر؛ وبناء القدرات وتعزيز  ءإجرااإلقليمية؛ و المعرفة

كما استعرض األنشطة التي تم تنفيذها من أجل تقييم آثار .  دور المؤسسات؛ وزيادة الوعي ونشر المعلومات
على  وركز. في المنطقة العربيةاالجتماعية واالقتصادية  قابلية التأثروتغّير المناخ على موارد المياه العذبة 

مشتركة بين المنظمات اإلقليمية والمتخصصة التابعة لألمم المتحدة الالتعاون والجهود  دور المبادرة في تعزيز
لطلب الحكومات العربية للعمل على زيادة فهم آثار تغّير المناخ على موارد  استجابًة ،وجامعة الدول العربية
 .اعات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها في المنطقة العربيةالمياه وقابلية تأثر القط

 
فطرح المشاركون   .بعد أن أخذت اللجنة علمًا بالتقدم المحرز في تنفيذ المبادرة، فتح باب النقاشو -02

طقة لمنفي ا النطاق األصغر الذي يمكن للنماذج أن تغطيه تحديد بعض األسئلة الفنية حول النمذجة المناخية مثل
شدد الحضور على ضرورة مشاركة ممثلين من وزارات و . المناخية على نتائج النماذج هتأثيرو، العربية

، ال سيما هيئة األرصاد الجوية ووزارة البيئةوأخرى غير وزارة المياه في ورش العمل التي تنظمها اللجنة، 
 .استمرارية العمل وضمان، االجتماعاتمن  لتعميم االستفادة

 
ر المناخ يقتصر على قطاع الموارد المائية ما إذا كان أثر تغّيعفي سياق آخر، تساءلت مندوبة العراق و -02

فأوضحت األمانة التنفيذية أن التأثير المباشر سيكون أواًل على قطاع الموارد المائية،   .أم يطال قطاعات أخرى
والتنوع  ،والجوانب البيئية ،األمن الغذائيو ،قطاع الزراعةأخرى مثل  ومجاالت سيمتد ليطال قطاعات هإال أن

 .الحيوي
 

، االقتصادية في اإلسكوامساعد للشؤون مسؤول وفي إطار البند نفسه، قدم السيد سانج يون كيم،  -06
ناول في عرضه فت. ر المناخعرضًا حول المشروعات واألنشطة التكميلية للمبادرة المتعلقة بالتكيف مع تغّي

ر المناخ حساب األمم المتحدة للتنمية حول تطوير قدرات البلدان العربية للتكيف مع تغّي المشروع الممول من
الوكالة األلمانية كما استعرض أوجه التعاون بين اإلسكوا و  .ستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةاب

لمياه في منطقة الشرق األوسط ر المناخ في قطاع افي إطار مشروع التكيف مع تغّي (GIZ)للتعاون الدولي 
 .لتنمية حول ندرة المياه والجفافإلى المشروع الممول من حساب األمم المتحدة ل أيضًاوتطرق  . وشمال أفريقيا
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طرح فيه جانب من الحضور تساؤالت حول العالقة بين  العرض الثاني الذي تخلل هذا البند نقاٌش وتلى -04
بناًء  ،البعض اللجنة بتوفير تدابير عملية وطالب  .ر المناخفية التكيف مع تغّيوكي (RICCAR) المبادرة اإلقليمية

من خالل الربط بين نتائج المبادرة  ر المناخمع تغّيمن خاللها يمكن للبلدان األعضاء التكيف على نتائج التقييم، 
ألمانة التنفيذية أن دور اللجنة فردت ا  .ر المناخلتكيف مع تغّيوأنشطة لسياسات واستراتيجيات  وإعداد اإلقليمية

التكيف مع  في مجالفي بلورة سياسات  امنه االستفادةللجهات المعنية يمكن على توفير دورات تدريبية  ريقتص
 .ر المناختغّي

 
 المائية المشتركة بشأن الماارد اإلقليميالتعاون   -جيم

 (من جدول األعمال 6البند )
 

التقدم في تطوير  حول E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/5(Part I) تنادًا إلى الوثيقةنظرت اللجنة في هذا البند اس- 08

حول  E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/5(Part II) إطار قانوني للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية، والوثيقة
 .المائية المشتركة في غربي آسيا لمواردادراسة مسح  الختامي عن إعدادالتقرير 

 
في  االقتصاديةون شؤللأول  بند، قدم السيد محمد الحمدي، مسؤولفي إطار الجزء األول من هذا الو -09

قليمي للموارد المائية المشتركة في اإلقانوني الطار اإلاإلسكوا، عرضًا سلط فيه الضوء على عملية تطوير 
االجتماعات التشاورية الحكومية  ىوتطرق إل. المجلس الوزاري العربي للمياه لقراراتالمنطقة العربية استجابة 

وأهم القضايا المتعلقة بالمواد  ،اإلطارهذا مكونات  مستعرضًاالتي ُعقدت لمراجعة اإلطار القانوني وتعديله، 
 .عتمادهاو يهوالموقف الحالي للدول العربية فيما يخص الموافقة عل ،الخاصة به

 
 فسأل  .عدد من النقاط وطلبوا توضيح، المقدمةن فيه المشاركون المعلومات العرض نقاش ثّم ىتل -02

ودور األمم  والقرارات التي تم تناولها في إطار هذا البند، لالتفاقياتالطبيعة غير الملزمة  عنممثل العراق 
القائمة حاليًا بين الدول العربية، متسائاًل ما إذا كان  االتفاقياتأشار إلى ضرورة تحديث و  .تفعيلهاالمتحدة في 

أكدت األمانة التنفيذية أن اإلطار ف  .تعاونال سينحصر في مجالسيتناول التحديثات المذكورة أم  القانوني طاراإل
طابعًا إلزاميًا غير كسبها فت ،بالمصادقة عليهاالدول  تقوماتفاقية  هو بمثابة ، بلًاإرشادي دلياًل القانوني ليس

 .يإختيار
 

تنفيذ يدفع نحو  للتعاون عبارة عن إطار اإلطار القانوني ومن جهته أوضح مندوب فلسطين أن هذا -00
التمويل  البحث عنتتولى اإلسكوا  أن وطرح، موارد المائيةالفي التي تشترك المشتركة بين الدول  المشاريع

فردت األمانة   .األحواض المشتركةو الخزانات الالزم لتنفيذ مشاريع مرجعية للدول األعضاء حول كيفية إدارة
 عنلن تتوان  التيمن الجهات المانحة  الحصول على التمويل اإلطار سيسهل عملية وضعاستكمال  أنبفيذية التن

 .التزامًا عربيًا في المضي قدمًا به عندما تلمستقديم الدعم الالزم 
 

إطار  يف الجوفيةون المياه السطحية يوأشار ممثل جمهورية مصر العربية إلى ضرورة عدم الخلط ب -00
من المياه في دول  في المائة 92أوضح مندوب البحرين أن و  .وتخصيص إطار قانوني لكل منهما ،واحد

الخليج تأتي من تحلية مياه البحر، وهي مصدر مائي غير ملحوظ في االتفاقيات المعروضة التي تتناول المياه 
وضع  أو النظر في ،صادر المياهإدماج المياه المالحة ضمن م اقترحو . السطحية العذبة والمياه الجوفية فحسب

األبيض المتوسط ستعتمد في المستقبل على البحر منطقة البحر األحمر و، ال سيما وأن بلدان بهااتفاقية خاصة 
وفي إطار الرد على هاتين النقطتين، أشارت األمانة التنفيذية إلى   .تحلية مياه البحر كمصدر مائي أساسي لها

أو بين المياه السطحية والمياه الجوفية  فتفصل، ات المجلس الوزاري العربياإلسكوا تعمل بحسب قرارأن 
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االجتماعات التشاورية الذين شاركوا في  إال أن الخبراء الفنيين. يقرر المجلس تجمع في ما بينها حسبما
بإدراج  يتعلقوفي ما   .المصدرينلجمع بين ا فضلوا طار القانوني،أثناء إعداد اإلعقدت الحكومية الثالثة التي 

تحلية مياه البحر، يات لعم طار القانوني للمياه المشتركة كمصدر لمياه الشرب عبرالمياه المالحة ضمن اإل
إلى وجود واتفاقيات أخرى ترعى موضوع التعامل مع البيئة البحرية،  إلى توفراألمانة التنفيذية  أشارت

 .وخليج عدن األحمرليج ومنطقة البحر في منطقة الخن منظمتين متخصصتين في هذا المجال تعمال
 

كافية حول  تفصيلية وبيانات علوماتم ملكتال البلدان األعضاء معظم ن أمان مندوبة ُعرأت و -02
 لجان علمية إنشاءضرورة  إلى ودعت  .رًاضربها  تلحق قدعلى اتفاقيات  بالتالي تصادقية، قد األحواض المائ

عاون بين اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية األخرى التي ءلت عن وجود أي تتساو ،المصادقةألحواض قبل ادراسة ل
ألن هذا  قليمية ال يتطلب دراسة فنية،اإل االتفاقياتتوقيع فردت األمانة التنفيذية أن   .تعنى بهذا الموضوع

و عبارة عن هو. الموارد المائية المشتركة إدارة حولالدول اإلطار ال يلغي ضرورة عقد اتفاقيات ثنائية بين 
 .الثنائية االتفاقيات عند عقدتؤخذ بعين االعتبار عام يتضمن مجموعة من المبادئ  إطار

 
نسخة عنها  أنهام أ ،الدولية االتفاقيةعن  تختلف العربية االتفاقيةما إذا كانت ع السودانممثل تساءل و -02

 يسترشدانة التنفيذية أن هذا اإلطار فردت األم. المنطقة العربيةلتتالءم واحتياجات  ،مع بعض التعديالت
ت ذات ها تحديد المجاالليتم من خالعنها، بل يعتمد مقاربة إقليمية  ليس نسخة كاملةالمسارات الدولية إال أنه ب

 .رك وفق احتياجات بلدان المنطقةالمشت االهتماماألولوية والقضايا ذات 
 

 وهيإلطار القانوني، التي تنتج عن اعتماد اساسية الفوائد األ بإيجازتنفيذية الاألمانة  واستعرضت -02
لقانون إلى اواإلضافة  ؛مع دول الجوار هافي مفاوضاتدعم الدول العربية بالتالي ود الموقف العربي يوحت

 الدولي؛ من القانون ًاجزء ستصبح من خالل هذا اإلطار المبادئ التي تهم الدول العربية وال سيما أنالدولي 
الدعوة إلى التعاون المنظم و؛ وتسويتهاالبلدان األعضاء في وجهات نظر  االختالفاتالعتبار واألخذ بعين ا

 .التعاونية بين الدول االلتزاماتوتحفيز 
 

ء الثاني من هذا البند، قدم كل من السيد أندرياس رينك والسيد يوسف الموجي من وفي إطار الجز -06
عرضًا  (BGR)مشروع التعاون بين اإلسكوا والمعهد االتحادي األلماني للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية 

اإلجراءات التي  اوالتنف  .حول التقرير النهائي عن إعداد دراسة مسح للموارد المائية المشتركة في غربي آسيا
اتخذها المعهد بالتعاون مع اإلسكوا إلجراء أول دراسة مسح للمياه الجوفية والمياه السطحية في المنطقة العربية 

ما شمله المسح من بيانات عن جميع موارد المياه السطحية  واستعرضا  .بطريقة شاملة ومنهجية موحدة
وتجدر   .ذلك عن الموارد المائية المشتركة مع البلدان المجاورةوالجوفية المشتركة بين البلدان العربية وك

فصاًل عن المياه الجوفية،  04اإلشارة إلى أن دراسة المسح هذه تتضمن تسعة فصول عن المياه السطحية و
مها، تتناول كلها الجوانب الرئيسية المتعلقة بالهيدرولوجيا والجيولوجيا المائية وتطوير الموارد المائية واستخدا

 .باإلضافة إلى وضع التعاون في مجال المياه وإدارتها على مستوى األحواض
 

ة المعلومات التي تضمنتها، أعطي المجال بأهمي وا، وأشادالمعروضة الدراسةوبعد أن ثمن المشاركون  -04
الحوض تغطية الحوض المائي الشرقي و عدمعن سبب  بداية مندوب فلسطين تساءلف  .لهم إلبداء تعليقاتهم

مسألة الصراع  على عدم تركيز التقرير بشكل كاٍف، وعن المائي الشمالي الشرقي بشكل مفصل في الدراسة
بشكل مفصل  نالحوضيعدم تغطية  أنالخبراء ب ، أوضحالردوفي إطار   .ى المياهعلاإلسرائيلي -الفلسطيني

ى بالقضايا المائية التقرير يعنأن إلى  وأشاروا  .في المستقبل ا بتغطيتهماووأملنسبيًا،  همايرجع لصغر حجم
السياسية  دعم المطالبمنها ل االستفادة يمكن التي يتضمن الكثير من المعلوماتالبحتة، لكنه في الوقت عينه 
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النقاشات  فيال يخوض في التفاصيل السياسية كي ال يصبح أداة  أنه الفلسطينية في هذا الخصوص، مع التأكيد
األمانة التنفيذية أن اإلسكوا تقدم تقارير سنوية ، أوضحت نفسه وفي السياق . ر سلبًا عليهالسياسية، مما قد يؤث

الحقوق على إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة حول التعديات اإلسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك 
 .الخاصة بالمياه

 
غطت المساحات ما إذا ع، ومشتركةالاض غير وتساءل ممثل السودان عما إذا تناولت الدراسة األحو -08

 ،في العديد من الدول غير مشتركة ًاأحواضأن المنطقة تتضمن  الخبراء فأوضح  .في شبه الجزيرة العربيةكلها 
أما بالنسبة إلى منطقة   .لكن الدراسة اقتصرت على األحواض المشتركة ،السعوديةالمملكة العربية ال سيما في 

 .فقط لناحية األحواض المشتركةفهي مشمولة بشكل كامل في الدراسة، بية شبه الجزيرة العر
 

 فرد ،محطات الرصد بعين االعتبار ما إذا كانت الدراسة قد أخذتع انموتساءلت ممثلة سلطنة ُع -09

في  األعضاءفي الحاالت التي تناولتها البلدان  تطرقت إلى مسألة محطات المراقبةالدراسة قد  أنبالخبراء 
 .الدراسة وهي التقارير عينها التي استخدمت في إجراءقاريرها الوطنية، ت
 

، وهي مسألة ذات أهمية في (حقبة السينوزوي)الزمن الثالثي  ممثل العراق عن سبب عدم تغطية وسأل -22
رية والجمهو، وعن االكتفاء بذكر األردن سوريةالجمهورية العربية الالمشترك بين العراق و حوض الفتحة حالة

 . ةالمملكة العربية السعوديو العراق وإغفالحوض الحماد  من بين الدول المتشاطئة في العربية السورية
، وأن الجزء المعني من الدراسة 02لفصل افي ( حقبة السينوزوي)تم تغطية الزمن الثالثي  هأنالخبراء  أوضحف

 .وحسب والجمهورية العربية السورية المشترك بين األردن األوسطي هو الجزء حوض الحماد بالدراسة من
 

 بيانات حول تحفظاتلديها  بالدهمداخلة أشار فيها إلى أن  السعوديةوأخيرًا كان لممثل المملكة العربية  -20
 .اإلسكوا تسويتها معنشر التقرير قبل  وتوصي بعدم ،المتعلقة بالمملكة التقرير

 
تقديم الدعم الفني للمجلس الوزاري العربي للمياه  مواصلةذية طلبت اللجنة من األمانة التنفي وفي الختام، -20
وشددت   .الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية االتفاقيةستكمال إعداد ا الموكلة إليها بشأنفيذ قراراته وتن

ورش عمل في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة وعقد للدول األعضاء تقديم المساعدة الفنية على ضرورة 
  .من دراسة المسح للموارد المائية المشتركة في غربي آسيا االستفادةوكيفية  ةالقانوني األطرلتوضيح مكونات 

األطر المؤسسية للمجلس ب ما يتعلق فيالتنسيق مع ممثلي الدول األعضاء  إلىاللجنة فدعت مانة التنفيذية األأما 
 06بتاريخ  22فيذ قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري رقم الوزاري العربي للمياه بهدف الدفع بعملية تن

 .ياه المشتركة بين الدول العربيةالمتعلق بمشروع اإلتفاقية الخاصة بالم 0202يناير /كانون الثاني
 

 جنة الماارد المائيةة للتاسععرض ما تم تنفيذه في مجال الماارد المائية منذ الدورة ال  -دال
 (ألعمالمن جدول ا 4البند )

 
مت قّدالتي  E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6نظرت لجنة الموارد المائية في هذا البند استنادًا إلى الوثيقة  -22

في  التي تم إنجازهااألنشطة الرئيسية  حول E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6(Part I) األول :للتقريرين التاليين
الثاني و؛ لجنة الموارد المائية في دورتها التاسعة تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن مجال الموارد المائية

(E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6(Part II ألنشطة التي أنجزت بين الدورتين التاسعة والعاشرة للجنة ا حول
 .ستة عروض وجرى تقديم هاتْين الوثيقتْين في. الموارد المائية وتلك التي ال تزال قيد التنفيذ
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، رئيسة قسم الموارد المائية، األنشطة قدمته السيدة كارول شوشاني شرفان يتناول العرض األول الذ -22
نشطة في إجراء وتمثلت هذه األ  .لتوصيات لجنة الموارد المائية في دورتها التاسعةتنفيذًا التي تم إنجازها 
مواد فنية،  إلقليمية، وإجراء دراسات وتوفيرجتماعات إقليمية، وتنفيذ عدد من المشاريع اامشاورات وعقد 

إلى البلدان األعضاء في  االستشاريةدمت اإلسكوا عددًا من الخدمات ق كذلك  .فضاًل عن تنظيم ورش عمل
ساهمت في تنفيذ توصيات هامة مرتبطة بالسياسات  ،0200و 0200خالل عامْي  والبيئية مجال الموارد المائية

تدامة في خطط التنمية وارد وتعميم نهج التنمية المسبهدف تحسين اإلدارة المتكاملة والمستدامة للم ،برامجوال
 .الوطنية

 
الدعم  فيه قليمي لقضايا البيئة والمياه، تناولالمستشار اإل ،بلغالسيد رالف كلينأما العرض الثاني فقدمه  -22

لجنة قدمت وبدأ عرضه باإلشارة إلى أن ال  .الفني الذي تقدمه اإلسكوا للدول األعضاء في قطاع الموارد المائية
الصادرة عن الدورة التاسعة ( ه)خدمات فنية في مجاالت مختلفة لعدد من البلدان األعضاء عماًل بالتوصية 

االستمرار في دعم برامج التعاون الفني وتقديم الخدمات االستشارية للبلدان  والداعية إلىللجنة الموارد المائية 
مان، األردن، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، وُعة في األنشطة المنفذ بلغكلينوعدد السيد   .األعضاء

 وأشار ،وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، والسودان، والعراق، وقطر، والكويت
األنشطة البيئة، والمياه، والموارد  ،غطتهاومن أبرز المجاالت التي   .إلى الجهات التي تم التعاون معها

 .مجاالت التنمية المستدامة المختلفةولطبيعية، ا
 

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في السيدة كارول شوشاني شرفان عرضًا حول  قدمت كذلك -26
 هذه األنشطة فيتركزت   .منذ الدورة التاسعة للجنة 0200-0202ن يتة السنفترل إطار برنامج عمل اإلسكوا

واإلدارة المتكاملة  ،واألهداف اإلنمائية لأللفية ،ر المناخوالتكيف مع تغّي ،ة المشتركةالموارد المائي مجاالت
الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، ودراسة مسح الموارد  االتفاقية :هاومن ،للموارد المائية

ي مجال الموارد المائية، وورش ، والمسرد الخاص بالمصطلحات المستخدمة فالمائية المشتركة في غربي آسيا
 مبادرةالالعمل اإلقليمية في إطار مشروع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، واجتماعات الخبراء في إطار 

 .وغيرها (RICCAR) اإلقليمية
 

إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، في جداوي رئيسة قسم القطاعات اإلنتاجية ثم قدمت السيدة ريم ن -24
عداد الضوء على مراحل اإل فيه لطتس، (02+ريو)ضًا حول نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة عر

تامية ساسية للوثيقة الخ؛ والمحاور األهلهذا المؤتمر واألنشطة التي عقدتها اإلسكوا بالتعاون مع شركائها أثناء
ة المنفذة لمتابعة مخرجات المؤتمر فيما بعد فضاًل عن األنشط ،"المستقبل الذي نصبو إليه" 02+لمؤتمر ريو

 .02+ريو
 

ابط بين المياه حول الترعرضًا  ،في اإلسكوا االقتصاديةشؤون للأول مسؤول  ،قدم السيد على كرنيبو -28
االجتماع التشاوري المشترك للجنتي الموارد المائية والطاقة حول الترابط  بأهداف ، ذكر فيهوالطاقة والغذاء

والنتائج التي  التي أثيرت خالله،المواضيع بو، 0200يونيو /حزيران 08و  04 الذي عقد في ه والطاقةبين الميا
بما  ولوياتعادة تحديد األإضرورة  مشددًا علىالطاقة والغذاء، وأهمية الترابط بين المياه  وأوضح  .هانبثقت عن
 .الترابط ايراعي هذ

 
شدد ممثل مصر على أهمية الطاقة ودورها المركزي لعرض، وفي إطار التعليق على ما جاء في هذا ا -29

الطاقة الرخيصة والحفاظ  لتوفيردعا إلى إطالق مشروع عربي و . في حل المشاكل المتعلقة بالغذاء والمياه
بدورها، أكدت األمانة التنفيذية على أهمية   .وزيادة كفاءة االستخدام على اإلمكانات المتوفرة للحد من الهدر



-04 -

 

منها مثل الطاقة  االستفادةيجب  المتجددةطاقة وافرة للة، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تتمتع بمصادر الطاق
هدر يستوجب العمل على الوأضافت أن الحد من   .، وغيرهاالهيدرولوجيةالطاقة و ،طاقة الرياحالشمسية، و

جتماع إلى اال أشيروفي هذا اإلطار،  .الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وليس فقط التركيز على الطاقة
كيفية تحقيق حول التوصيات  والذي أدى إلى ،ن عن لجنتي الطاقة والمياهوممثل شارك فيهالمشترك الذي 

 .المنطقة العربيةفي الترابط بين المياه والطاقة 
 

اإلنجازات أهم حول  إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، عرضًا ةقدمت السيدة روال مجدالني، مدير ثم- 22
والدليل الخاص باإلدارة  ،ر المناخالمبادرة اإلقليمية حول تغّيعلى غرار التي حققتها لجنة الموارد المائية 

وطرحت على ممثلي  ،حددت األولويات المقبلةو األخرى، األنشطةوغيرها من المتكاملة للموارد المائية، 
فرق عمل لمتابعة األولويات  وأ نقاط اتصالتعيين  هاأبرز ،عيدالبلدان األعضاء خيارات مختلفة على هذا الص

ر المناخ، والترابط بين الطاقة مثل األهداف اإلنمائية لأللفية، والتكيف مع تغّي المنبثقة عن لجنة الموارد المائية
على لحالية االتعاون والتنسيق  عملياتواللجان الفرعية األخرى في اإلسكوا،  استعرضتثم   .والغذاء والمياه
مكن تعزيزها مثل آليات تي يمجاالت الال، واختتمت عرضها باإلشارة إلى اإلسكوافي عضاء األمستوى الدول 

 .التنفيذية لألمانةتقارير الدول عند تقديم  التي يجب أن تعتمدها لياتاآل، واالجتماعاتالتواصل، وتواتر 
 

 نقطةكل بلد يعين أن  فاتفقوا على االتصال طنقاتناول فيه المشاركون مسألة العرض نقاش  ىوتل- 20
نسخة من جميع ه إليها كافة التطورات، وتوَجمعها تابع يو ،لجنة الموارد المائيةفي اتصال واحدة تمثله 

في كل من  على المستوى الوطنيالخبراء التعاون مع  االتصال أيضًا نقاطومن مهام  . المراسالت ذات الصلة
واالجتماعات التي تنظمها في ورش العمل  الخبراء ممثلي الدول والتواصل مع ،ة المياهلجن المواضيع التي تهم

كما شدد الحضور على أهمية إحاطة الوزارات المعنية علمًا بكافة   .بمجريات هذه اللقاءات اللجنة ألخذ العلم
 .االتصال نقاطالمراسالت التي يتم توجيهها إلى 

 
الالزم من قبل اللجنة في إطار  االهتمامتحلية المياه وضرورة إيالئها مسألة أيضًا ش االنق تناولو- 20

الوقود الذي تستهلكه عملية تحلية المياه  كلفة أن إلى الكويتممثل أشار و  .الترابط بين الطاقة والغذاء والمياه
. تكاليف عالية اويكبده دولته للوقود،يزيد من استهالك من كلفة التحلية، مما  في المائة 62 تشكلفي بالده 

أن تركز  ال بد منالعربي في الوقت الراهن، الكهربائي تحقيق الربط  ه نظرًا لصعوبةممثل السودان أن ورأى
اللجنة عملها على تحقيق الربط الغذائي، مع ما يتطلبه ذلك من متابعة وتنسيق مع اللجان األخرى المعنية، 

وقد أثنت األمانة  . لجان لمتابعة المواضيع الهامة بالنسبة إليهاممثلين في هذه ال لجنة الموارد المائيةفيكون ل
إلى وجود  وأشارتالالزم،  االهتماموأكدت أنه سيتم إيالؤهما  ،التنفيذية على أهمية هذين الموضوعين

وفي سياق متصل، تساءل   .مبادئ توجيهية هامة يمكن البناء عليها عربية لألمن الغذائي تتضمن ستراتيجيةا
ما إذا كانت مياه الري تدخل ضمن مسألة كفاءة الطاقة، نظرًا للهدر الحاصل عالمملكة العربية السعودية  ممثل

فأكدت األمانة   .على مستوى استهالك مياه الري في معظم البلدان األعضاء، مما يشكل عبئًا على الطاقة
ومن   .لهالعمل التي سيتم تخصيصها ة إلى عدد من ورش اراألولوية لهذه القضية، مشيأنها تعطي التنفيذية 

بين مخرجات المجلس الوزاري العربي للمياه االتساق جهته، تطرق مندوب فلسطين إلى مشكلة ضعف 
طار، هذا اإلوفي . ومخرجات لجنة الموارد المائية، وبالتالي ضرورة وجود تنسيق كامل على هذا الصعيد

يز التنسيق مع المجلس الوزاري، إال أن المشكلة األكبر تكمن أوضحت األمانة التنفيذية أن العمل جار على تعز
جتماعات اللجنة يرسل البلد ممثلين مختلفين إلى ا البلدان األعضاء، بحيث جميععلى المستوى الداخلي في 

 .والمجلس الوزاري، وغالبًا ما يغيب التنسيق بين هذين الشخصين
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ذه العروض من معلومات حول برنامج عمل اإلسكوا في وبعد اطالع أعضاء اللجنة على ما تضمنته ه -22
األمانة التنفيذية على جهودها  إلىوتوجهوا بالشكر ، أشادوا بما تضمنته من معلومات قيمة الموارد المائية مجال

، تم بإيجاز تعداد أبرز النقاط التي جرى التوصل إليها، مناقشة هذا البندوفي ختام   .هذه الدراساتفي إعداد 
فيما يخص قطاع الموارد  02+األمانة التنفيذية مواصلة األنشطة حول متابعة مخرجات ريو إلىطلب ال: وهي

ودعم الدول  هافي المنتديات الدولية واإلقليمية بهدف تطوير عمل مساهمتها مواصلةحث اإلسكوا على والمائية؛ 
بين مواضيع  الربطورة استمرار أنشطة تأكيد على ضرالو الموارد المائية؛ب المواضيع ذات الصلةاألعضاء في 

من اللجنة سكوا التنفيذية لإلمانة األ تطلبكذلك   .الغذاء والطاقة والمياه ألهميتها القصوى للمنطقة العربية
كد من والتـأ (SDGs)نمية المستدامة التفاعل مع األنشطة الوطنية واإلقليمية المتعلقة بتطوير أهداف عالمية للت

 .هالمياه والصرف الصحي فيإدماج مواضيع ا
 

 المائية في مجال الماارد 0202-0202برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -اءه
 (من جدول األعمال 8البند )

 
، التي E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/7نظرت لجنة الموارد المائية في هذا البند استنادًا إلى الوثيقة  -22

وهو في مجال الموارد المائية،  0202-0202ن لمقترح لفترة السنتينامج العمل اتتضمن عرضًا لمشروع بر
تها وبرامجها في مجال التنمية ايمثل اإلطار العام لصياغة وتنفيذ استراتيجيات اإلسكوا وسياس مشروع

اإلجراءات روال مجدالني، مديرة إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية، أوضحت السيدة و  .المستدامة واإلنتاجية
ي والتي تضمنت التشاور مع نقاط اإلرتكاز الوطنية ف ،التي اتخذتها اإلسكوا إلقرار برنامج العمل المشار إليه

دعت أعضاء اللجنة إلى اقتراح األنشطة التي يعتبرونها و . ستشارية لإلسكواالبلدان األعضاء ومع اللجنة اال
 .اعتماد هذه الوثيقة بصورتها الحاليةوقد وافق أعضاء اللجنة على  . ضرورية في ضوء هذه الوثيقة

 
 في مجال الموارد المائية  0202-0202وتمت المصادقة على برنامج العمل المقترح لفترة السنتين  -22

 .كما ورد في الوثيقة المقترحة
 

 للجنة الماارد المائية حادية عشرةماعد وموان انعقاد الدورة ال  -واو
 (من جدول األعمال 9البند )

 
، ما لم يعرض أحد 0202مارس /بيروت في آذار في حادية عشرةلجنة الموارد المائية دورتها ال تعقد- 26

علمًا أن  ،التشاور بين اإلسكوا وأعضاء اللجنةإثر البلدان األعضاء استضافتها، على أن ُيحّدد تاريخ عقدها 
 .هاتاالهتمام باستضافحكومتي جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية أبدتا 

 
 ما يستجد من أعمال  -زاي

 (من جدول األعمال 02البند )
 

 .أي موضوع من خارج جدول األعمال لم ُيطرح للنقاش- 24
 

 ةعاشراعتماد تقرير لجنة الماارد المائية عن دورتها ال  -ثالثًا
 (من جدول األعمال 00البند )

 
، التقرير عن 0202مارس /آذار 00دة في الختامية المنعق تمدت لجنة الموارد المائية، في جلستهااع- 28

 .E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/8/Report المقدم في الوثيقة ةعاشردورتها ال
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 الدورة تنظيم  -رابعًا
 

 موان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف
 

 إلى 02من  الفترة فيفي بيت األمم المتحدة في بيروت،  عاشرةعقدت لجنة الموارد المائية دورتها ال- 29
 .على ست جلسات ها، وتوزعت أعمال0202مارس /آذار 00

 
 االفتتاح  -باء

 
عادل حداد، رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في اليمن، ورئيس الدورة التاسعة  السيد ألقى -22

في  وشكر اإلسكوا على الجهود التي بذلتها لعقد هذه الدورةبالحضور للجنة الموارد المائية كلمة رحب فيها 
وف التي تشهدها المنطقة العربية، مما يعكس التزامًا واضحًا من قبل على الرغم من الظر ،الوقت المحدد

وأن اإلسكوا  وأشار إلى أن معظم توصيات الدورة التاسعة قد أنجزت، . األمانة التنفيذية تجاه البلدان األعضاء
باالجتماعات  ةواطالع اللجنة على المشارك ،سنويلاالتقرير النصف عداد إ، مثل ما تبقى منها تنفيذ إلىتسعى 

الجانب  وال سيماتقدم بالشكر من الجهات المانحة والداعمة لعمل اإلسكوا، و  .قليمية والدوليةوالمنتديات اإل
والجانب السويدي ممثاًل بالوكالة  ،(BGR)لعلوم األرض والموارد الطبيعية  التحاديالمعهد ااأللماني ممثاًل ب

لدورة الجديدة وللمشاركين حداد كلمته متمنيًا التوفيق لرئاسة االواختتم السيد   .(SIDA)ية للتنمية الدولية السويد
 .فيها

 
رحب األمين العام واألمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة ريما خلف، ف كلمة نديم خوري السيدوألقى - 20

 في مجال التنمية المستدامة عدة إنجازاتهموا في تحقيق اللجنة الذين سا بالشكر من أعضاء ًابالمشاركين متقدم
ثم عدد بإيجاز البنود التي ستتناولها هذه   .من خالل العديد من المبادرات الهامة في مجال الموارد المائية

ومنها مسألة التوافر واالستدامة، واألهداف  ،إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية ًاالدورة، مشير
أهم اإلنجازات التي حققتها واستعرض  .ر المناخ، وتغّي0202لما بعد عام  اإلنمائيةواألجندة  ،إلنمائية لأللفيةا

إعداد مشروع اتفاقية خاصة بالمياه  على غرار، اإلسكوا بمساعدة الشركاء من الدول األعضاء ودعمهم
ية المشتركة في منطقة غرب آسيا، وإعداد المشتركة في المنطقة العربية، واستكمال دراسة مسح الموارد المائ

مكونات المبادرة العربية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ هدف األلفية الخاص بالمياه والصرف الصحي مع 
ر المناخ على متابعة تنفيذ مشروع المبادرة اإلقليمية لتقييم آثار تغّيفضاًل عن تأمين التمويل الالزم للتنفيذ، 

لقطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية، وعقد اجتماع مشترك للجنتي الموارد الموارد المائية وا
إلى أن انعقاد دورة اللجنة هذا العام يتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمياه، الختام، أشار  يوف  .المائية والطاقة

وفيق التخوري  السيد ىوتمن ". مجال المياه التعاون اإلقليمي في"التوافق على أن تعقد الدورة تحت عنوان  فتم
 .والنجاح ألعمال هذه الدورة

 
 الحضار  -جيم

 
المملكة األردنية : هي اإلسكوا في ًاوعض بلدًاعشر  ثالثةعن  الدورة ممثلونفي اجتماعات  شارك- 20

ن، ودولة قطر، الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطي
وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، 

الفدرالي لعلوم األرض المعهد كل من جامعة الدول العربية، و عن ونكما حضر ممثل.  والجمهورية اليمنية
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وترد قائمة المشاركين في المرفق األول   .(SIDA)لية والوكالة السويدية للتنمية الدو (BGR) والموارد الطبيعية
 .لهذا التقرير

 
 انتخاب أعضاء الموتب  -دال

 
تتولى الدول األعضاء "من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  08وفقًا للمادة - 22

بية، المعمول به في األمم المتحدة، رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العر
ادة، تسلمت رئاسة وعماًل بتلك الم . )*("وتنتخب تلك الهيئات سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك

، مساعد األمين العام علي صبحبالسيد ممثلة  ،المملكة األردنية الهاشميةللجنة الموارد المائية  عاشرةالدورة ال
الجمهورية قع عليها الدور طبقًا للترتيب األبجدي بعد أن كانت وقد و، ي وزارة المياه والريللشؤون الفنية ف

نائبين  الجمهورية اليمنيةوممثل مملكة البحرين  كل من ممثل تم تعيينو . تاسعةقد تولت رئاسة الدورة الاليمنية 
عيين رئيس الدورة السابقة والمقبلة مقررًا، وذلك عماًل بالعرف القاضي بت جمهورية السودانوممثل  ،للرئيس

 .نائبْين للرئيس، وبتسمية ممثل البلد الذي سيتولى رئاسة اللجنة بعد دورتْين مقررًا للدورة الحالية
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء
 

روضة عليها بالصيغة المع ةعاشرأقرت لجنة الموارد المائية في الجلسة األولى جدول أعمال دورتها ال- 22
 :، كما يليE/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/L.1في الوثيقة 

 
 .الدورة أعمال افتتاح -0 
 
 .المكتب أعضاء انتخاب -0 
 
 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -2 
 
ة تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلق في التقدم -2 

 .(MDG+ Initiative)بالمياه والصرف الصحي في المنطقة العربية 
 
ى الموارد المائية وقابلية تأثر ر المناخ علالتقدم في تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم آثار تغّي -2 

 .القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية
 
 :ة المشتركةالتعاون اإلقليمي بشأن الموارد المائي -6 
 

 العربية؛ المنطقة في المشتركة المائية للموارد إقليمي قانوني إطار تطويرالتقدم في  (أ)  
 .التقرير الختامي عن إعداد دراسة مسح للموارد المائية المشتركة في غربي آسيا (ب)  
 

                                                           
تحدة، المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية الم :األعضاء في اإلسكوا حسب الترتيب األبجدي بالعربية لبلداناائمة ق  )*(

والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، وفلسطين، والجمهورية التونسية، ومملكة البحرين، 
والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، 

 .مهورية اليمنيةوالج



-08 -

 

 :د المائيةة للجنة الموارالتاسععرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة  -4 
 

 ة؛التاسعتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها   (أ)  
 .تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا (ب)  
 
 .في مجال الموارد المائية 0202-0202برنامج العمل المقترح لفترة السنتين - 8 
 
 .للجنة الموارد المائية حادية عشرةالدورة ال موعد ومكان انعقاد -9 
 
 .ما يستجد من أعمال- 02 
 
 .ةالعاشراعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها  -00 
 

وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة على تنظيم األعمال المقترح المعروض عليها في الوثيقة - 22
E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/INF.1. 

 
 ائقالاث  -واو

 
ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة الوثائق التي عرضت على لجنة الموارد المائية في دورتها - 26

 .ةعاشرال
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 األول المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 البلدان األعضاء في اإلسواا  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد علي محمد صبح
 مساعد األمين العام للشؤون الفنية

 وزارة المياه والري
 

 مملكة البحرين
 

 البستكيالسيد عبد اهلل على 
 رئيس قسم ترشيد الماء

 إدارة ترشيد الكهرباء والماء
 الكهرباء والماءهيئة 

 
 السودان

 
 السيد أحمد أدم إبراهيم كابو

 مدير عام المشروعات
 وزارة الري والموارد المائية

 
 جمهورية العراق

 
 يماناهلل سل السيد قيس عبد

 سكرتير ثان
 وزارة الخارجية

 
 السيدة أسيل عادل فتاح
 رئيس شعبة المياه والتربة، معاون رئيس مهندسين

 والتعاون اإلنمائي وزارة التخطيط
 

 محمد ابراهيم عبد الرزاقالسيد 
 رئيس قسم دراسات المياه الجوفية، خبير

 وزارة الموارد المائية
 

 محمد صبري إبراهيمالسيد 
 باحث
 الموارد المائية وزارة

 
 سلطنة ُعمان

 
 الكيوميشامس اهلل سيف  عبد السيد

 نائب مدير دائرة المياه السطحية والجوفية
 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

 عائشة بنت مفتي القرشي ةالسيد
 خبيرة مياه سطحية

 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه
 

 فلسطين
 

 قوبياليع سعيد السيد أحمد
 إدارة موارد المياه مستشار

 سلطة المياه الفلسطينية
 

 دولة قطر
 

 السيد علي سيف المالكي
 مدير شؤون شبكات المياه 

 كهرماء
 

 الكويت دولة
 
 المحسن المنصور لسيدة مها عبدا

 مديرة إدارة مشاريع المياه الجوفية
 وزارة الكهرباء والماء

 
 السيد خليفة محمد الفريج

 اريع شبكات الوقودمدير إدارة مش
 وزارة الكهرباء والماء

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة منى محمد فقيه

 مدير المياه
 وزارة الطاقة والمياه

 
 وسام كنج السيد

 رئيس مصلحة مشاريع الري
 وزارة الطاقة والمياه

 
 ليبيا

 
 العمامي القادر محمد سويسي عبد السيد

 لمياهعضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة ل
 ورئيس فرع المنطقة الشرقية

 الهيئة العامة للمياه-الموارد المائيةوزارة 
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 جمهورية مصر العربية
 

 المنعم شحاته أحمد وهبه محمد عبدالسيد 
 مدير عام المكتب الفني للوزير
 وزارة الموارد المائية والري

 
 المملكة العربية السعودية

 
 هالل بن عائض الحارثي السيد

 مستشار
 وكيل الوزارة لشؤون المياه مكتب

 وزارة المياه والكهرباء

 الجمهورية اليمنية
 

 السيد عادل يحيى الحداد
 يس الهيئة العامة لمشاريع المياهرئ

 والصرف الصحي في المناطق الريفية
 وزارة المياه والبيئة

 
 
 
 
 

 
 المراقبان  -باء

 
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 
 ن الصلحعبد الرحمالسيد 
 األمين العام المساعد، سفير

 في بيروت األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمكتب 
 

 جوزيف إلياس رحمهالسيد 
 محامي
 في بيروت األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمكتب 

 
 ة ميساء سليمانالسيد

 في بيروت األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمكتب 

 سفارة السويد في عمان
 

 السيدة أنيكا جوهانسن
 مستشارة في التعاون اإلنمائي

 
 سفارة ألمانيا في بيروت

 
 السيدة حنان عبد الرضا

 رئيسة قسم التعاون والبيئة
 
 

 
 الخبراء  -جيم

 
 ي لعلوم األرض والموارد الطبيعيةالمعهد الفدرال

 
 السيد أندرياس رنك

 منسق المشروع
 

 السيد يوسف الموجي
 خبير في المياه

 
 
 

 
 

 السيدة نانور مومجيان
لعلوم  الفدراليالمعهد أخصائية لدى ، خبيرة جيولوجية مائية

 األرض والموارد الطبيعية 
 

 السيدة جويل مومير
 خبيرة
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الاثائق
 

 الرمز الرمز العنوان

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/L.1 2 شروحجدول األعمال المؤقت وال

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/L.2 2 تنظيم األعمال

التقدم في تنفيذ المبادرة اإلقليمية بشأن تطوير آلية لرصد 
تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه والصرف 

 (MDG+ Initiative) الصحي في المنطقة العربية

2 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/3 

تغّير  آثارالمبادرة اإلقليمية بشأن تقييم التقدم في تنفيذ 
قابلية تأثر القطاعات المناخ على الموارد المائية و

 في المنطقة العربية االجتماعية واالقتصادية

2 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/4 

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/5 6 الموارد المائية المشتركة بشأنالتعاون اإلقليمي 

التقدم في تطوير إطار قانوني للموارد المائية  
 المشتركة في المنطقة العربية

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/5(Part I) (أ) 6

للموارد  دراسة مسحالتقرير الختامي عن إعداد  
 المائية المشتركة في غربي آسيا

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/5(Part II) (ب) 6

موارد المائية منذ الدورة عرض ما تم تنفيذه في مجال ال
 التاسعة للجنة الموارد المائية

4 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية  
 في دورتها التاسعة

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6(Part I) (أ) 4

تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار  
 برنامج عمل اإلسكوا

 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/6(Part II) (ب) 4

في  0202-0202برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 مجال الموارد المائية

8 E/ESCWA/SDPD/2013/IG.1/7 

 


