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  اـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

  

 

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة الموارد المائية

  التاسعةالدورة 
  2011 مارس/آذار 25- 23 بيروت،

  
  من جدول األعمال المؤقت ) أ( 7البند 

  
  ة للجنة الموارد المائيةثامنمنذ الدورة ال تنفيذه في مجال الموارد المائية عرض ما تم

  
  تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها الثامنة

  

  موجـز
  

 )اإلسكوا( االجتماعية لغربي آسياأنشئت لجنة الموارد المائية بموجب قرار اللجنة االقتصادية و  
بشأن إنشاء لجنة الموارد المائية في اللجنة االقتصادية  1995مايو /أيار 25المؤرخ ) 18-د( 205

واالجتماعية لغربي آسيا، والذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره 
بالدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموارد  ، وذلك إقرارا1995ًيوليو /تموز 24المؤرخ  1995/26

وتساعد اللجنة في تحديد أولويات برنامج .  المائية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة
سكوا في مجال الموارد المائية، وفي دعم البلدان األعضاء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن إلعمل ا

  .وفي تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة المؤتمرات اإلقليمية والدولية
  

إلى  17في الفترة من في بيروت ، المعقودة دورتها الثامنةفي و  .كل سنتين ةتعقد اللجنة دورو  
بعضها موجه إلى البلدان خلصت إلى مجموعة من التوصيات ، 2008ديسمبر /كانون األول 19

في هذا تنفيذ األنشطة يتولّى و  .لتنفيذية لإلسكوااألمانة ااإلسكوا والبعض اآلخر موجه إلى  في األعضاء
وتتضمن هذه الوثيقة .  في اإلسكوا قسم الموارد المائية التابع لشعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية المجال

بالتوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في  لألنشطة التي اضطلعت بها اإلسكوا عمالًعرضاً 
  .دورتها الثامنة
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  التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها الثامنة

  واإلجراءات المتخذة لتنفيذها
  

 19إلى  17المعقودة في بيروت في الفترة من  ةثامناتخذت لجنة الموارد المائية، في ختام دورتها ال  
إلسكوا والبعض ة لاألمانة التنفيذيبعضها موجه إلى ، مجموعة من التوصيات 2008ديسمبر /كانون األول

يات في تقرير اللجنة عن دورتها صوقد ُأدرجت تلك التو.  اآلخر موجه إلى البلدان األعضاء في اإلسكوا
كل توصية من  لنص عرضاً الوثيقة هذه تتضمنو.  E/ESCWA/SDPD/2008/IG.1/7الثامنة في الوثيقة 

  .نفيذهاالمتخذة لت جراءاتاإلمتبعةً ب وجهة إلى اإلسكواالتوصيات الم
  

  إلى اإلسكوالموجهة تنفيذ التوصيات ا
  

  )أ(التوصية 
  

المناخ في  تغيربشأن التصدي ل) 25-د( 281اإلسراع في بدء اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار اإلسكوا 
لمناخ ا تغيربمقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة لقابلية تأثر المنطقة العربية لجهة إعداد تقييم 

مع التركيز على قطاع موارد المياه العذبة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع جامعة الدول العربية ومنظمات األمم 
 .المتحدة العاملة في المنطقة

  
  اإلجراءات المتخذة

  
  المشاورات واالجتماعات اإلقليمية  -ألف

  
بشأن التعاون بين األمم  2008مبر نوف/تشرين الثاني 10المؤرخ  63/17بقرار الجمعية العامة  عمالً  -1

مايو /أيار 12المؤرخ ) 23- د( 261قرار اإلسكوا واضعاً في االعتبار وجامعة الدول العربية، المتحدة و
تعزيز التعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، بشأن  2005

القطاعي التاسع التنسيق  اجتماع ألمانة العامة لألمم المتحدةتعاون مع ابالنظّم مجلس جامعة الدول العربية 
القاهرة، ( المناخ تغيرا بشأن مبين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة له

 خالله تقدم، واإلسكوا بالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة هترأستو . )2009يونيو /حزيران 18- 17
المناخ على المنطقة العربية تناولت فيها مواضيع عدة مدرجة في مشروع  تغيرآثار التخفيف من بشأن ورقة 
برنامج األمم المتحدة للبيئة قدم و . 2020- 2010المناخ للفترة  تغيرالمعني بعمل اإلطار العربي  برنامج
 تلقتها ين إلى مساهماتن الورقتيهاتفي إعداد  متانالمنظ استندتو.  المناخ تغيرحول التكيف مع آثار ورقة 

أوصى المشاركون بأن تواصل في اختتام االجتماع، و.  من منظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة
المنظمات المتخصصة في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية عملها المشترك في إعداد دراسات تتناول 

وقابلية المناخ  تغيرثار آل اًتقييمتتضمن والمناخ،  تغيربية االقتصادية واالجتماعية مقومات التنمقابلية تأثر 
  .ة الموارد المائيةرإداالتأثر بها في 
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مم ألالتنفيذيين في ا الرؤساءاإلسكوا وبتوجيه من مجلس  تقودها التي ،أنشأت آلية التنسيق اإلقليميو  -2
 فيبين مختلف الوكاالت  تنسيقبهدف تعزيز ال 2008في عام  ناخالم تغيرالمعني ب المتحدة، فريق العمل
وقد انضمت جامعة الدول العربية إلى آلية التنسيق اإلقليمي في .  المناخ في المنطقة تغيراألنشطة المتعلقة ب

، الذي يتولى )2008نوفمبر /تشرين الثاني 26القاهرة، ( وفي االجتماع األول لفريق العمل  .2009عام 
اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة  افقتتوسته المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، رئا

على التعاون ) اليونسكو(اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
المنطقة ضمن ستة أنشطة يجري تنسيقها بين الوكاالت على  الموارد المائية في قابلية تأثرفي إعداد تقييم ل

نت اإلسكوا لقيادة أولى مبادرات التعاون بين جامعة الدول العربية يوقد ع  .مستوى آلية التنسيق اإلقليمي
وعقد االجتماع الثاني لفريق .  واإلسكوا والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر آللية التنسيق اإلقليمي ) 2010نوفمبر /تشرين الثاني 10بيروت، (العمل 
وقد حدد .  الذي اعتمد خالله المشاركون تقرير فريق العمل) 2010نوفمبر /تشرين الثاني 12- 10بيروت، (

تّساق لكي تشكّل المناخ من انتظام وا تغيرثر بقابلية التأالتقرير ما ينبغي أن تتميز به األنشطة المتعلقة بتقييم 
  .أكثر مجاالت التعاون بين الوكاالت نجاحاً

  
المناخ، نظمت اإلسكوا بالتعاون  تغيرالمنطقة ب لقابلية تأثرنهج مشترك إلجراء تقييم إنجاز بهدف و  -3

 اجتماع فريق خبراءمتحدة للبيئة مع جامعة الدول العربية والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم ال
أكتوبر /تشرين األول 28- 26بيروت، (المناخ في المنطقة العربية  تغيرتأثر الموارد المائية ب مدىتناول تقييم 

لتعزيز التوافق فكان االجتماع فرصة .  المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةبتمويل جزئي من ) 2009
يم ونطاقه والمنهجيات التي ستعتمد في اإلعداد له، حيث استعرض المجتمعون حول الهدف من هذا التقي

الوعي التي تشوب ونظروا في الثغرات  المناخ تغيرمختلف النهج والمعايير المعتمدة في المنطقة بشأن تحديداً 
ا مشروع وتوافق المجتمعون على تحديد أربع ركائز يستند إليه.  توفر البياناتمدى بهذا الموضوع وفي 

 يضم مصغّر إلطالق المبادرة اإلقليمية المشتركة وأنشئ فريق.  التقييم المشترك الذي يمتد على ثالث سنوات
الع على تقرير ويمكن االطّ.  حكومات ومنظمات تابعة لألمم المتحدة وجامعة الدول العربيةيمثلون خبراء 
  .E/ESCWA/SDPD/2009/WG.3/3في الوثيقة  االجتماع

  
يناير /ي ضوء النتائج التي توصل إليها اجتماع فريق الخبراء، أعدت اإلسكوا في كانون الثانيوف  -4

الدراسات  )أ: (ها المبادرة اإلقليمية، وهييورقة مفاهيمية تناولت الركائز األربع التي تستند إل 2010
  الوعي ونشر المعلومات؛ تعزيز ) ج(؛ لتأثرا قابلية تحليل اآلثار وتقييم) ب(؛ واالستعراضات المرجعية

وقد عرضت الورقة المفاهيمية على أعضاء الفريق .  المؤسسات المعنية ببناء القدرات وتعزيزها) د(
.  ن آلية التنسيق اإلقليمي للحصول على تعليقاتهم بشأنهامالمنبثق  فريق العمل المواضيعيو األساسي

وشكلت األساس لنشر المعلومات عن المشروع  2010مايو /فصدرت هذه الورقة بصيغتها النهائية في أيار
المركز العربي لدراسات ى ثم تول.  ات المانحة المحتملةوالتنسيق مع الشركاء وطلب التمويل من الجه

عرض موجز تقديم ، برعاية األمانة العامة لجامعة الدول العربية، )أكساد( المناطق الجافة واألراضى القاحلة
ووافق  ،2010يوليو /في تموز المنعقدة في دورته الثانيةي العربي للمياه راوزالمجلس الإلى عن المشروع 

  .على تنفيذ المشروع المجلس
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والمؤسسات المهتمة بدعم المبادرة اإلقليمية، مع المنظمات بهدف ضمان التمويل وتعزيز الشراكات   -5
مع عقدت حتملين شملت اجتماعات سلسلة من االجتماعات والمشاورات مع شركاء ومانحين ممت اإلسكوا نظّ
في  الفنّي والوكالة األلمانية للتعاون ،مركز البحوث للتنمية الدولية، والسويدية للتعاون اإلنمائي الدولي وكالةال

كذلك نسقت اإلسكوا تنفيذ المبادرة و . ، ومشاورات لمتابعة ما اتفق عليه مع تلك المنظمات2010مايو /أيار
المعهد السويدي ، والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية لشراكة شملتالنضمام إلى احتملة لاإلقليمية مع جهات م

 للخبراء العرب حول إعداد تدريبياً برنامجاً تقدمالتي  ، وغيرها من المنظماتلألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
) 2010سبتمبر /لأيلو 16دمشق، (أكساد  وعقدت اجتماعات أخرى مع.  ورصده المناخ تغيرنماذج عن 

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول وجولة ثانية من المشاورات مع 
  ).2010أكتوبر /القاهرة، تشرين األول(العربية 

  
ع وبهدف دعم التحضيرات للمبادرة اإلقليمية، نظمت اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية اجتما  -6

المناخ على قطاع الموارد  تغير اتريثدراسة تأقابلية تأثر المنطقة العربية لمدى تقييم  تطويرخبراء حول 
وقد شكل االجتماع فرصة إلطالع المشاركين على   ).2010نوفمبر /تشرين الثاني 10- 8بيروت، (المائية 

وإلجراء سلسلة من المناقشات ضمن ، األنشطة المنفذة على المستويين الوطني ودون اإلقليمي المستجدات في
أعرب ممثلون قد و.  العامة وأفرقة العمل لالتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ المبادرة اإلقليميةجلسات ال

 . عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية في نهاية االجتماع عن اهتمامهم بدعم عدة عناصر من المبادرة
  .E/ESCWA/SDPD/2010/WG.3/3في الوثيقة  جتماعالع على تقرير االويمكن االطّ

  
  المشاريع اإلقليمية  -باء

  
الوكالة  في ضوء نتائج المشاورات اإلقليمية واألنشطة التحضيرية، وقّعت اإلسكوا مشروع اتفاق مع  -1

فة مجموعة من األنشطة الهاد للشروع في 2010 ديسمبر/في كانون األول السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي
 المنظمة العالمية لألرصاد الجويةأكساد وجامعة الدول العربية وإلى تنفيذ المبادرة اإلقليمية باالشتراك مع 

تأسيس مرجع إقليمي يوفّر ) أ: (والهدف من المشروع هو.  والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
المناخ  تغيرتحديد اآلثار المحتملة ل) ب(قة العربية؛ المناخ والموارد المائية في المنطب معلومات ونماذج تتعلق

تحسين القدرات وتأسيس الشبكات ) ج(؛ تأثراً به ناطقالم أشدتحديد على الموارد المائية في المنطقة العربية و
تعزيز الوعي ) د(المناخ والتكيف مع آثاره؛  تغيربين المؤسسات للتعاون في مجال رصد الموارد المائية و

المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية وتحسين إمكانات الحصول على المعلومات في هذا  تغيرر بآثا
  .المجال

  
يدعم روع ونتائج المشستند إلى ياهتمامه بأن عن  مركز البحوث للتنمية الدولية أعربوقد   -2

يجري تنفيذه مشترك ل مشروع إقليمي من خالوذلك المناخ  تغيرالتأثر ب مدىيتناول تقييم إلعداد التحضيرات 
، بالتشاور مع أكساد ولهذه الغاية، أعد  .أكساد بالتشاور مع اإلسكوا والباحثين العاملين في المنطقة وبقيادة

  .مركز البحوث للتنمية الدوليةاإلسكوا، مشروع وثيقة وعرضه على 
  

  الدراسات والمواد الفنية  -جيم
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للمنهجيات والسيناريوهات  منت عرضاًورقة تض، أعدت اإلسكوا 2009أكتوبر /في تشرين األول  -1
العناصر  شمل هذا العرضو.  E/ESCWA/SDPD/2009/WG.3/3المناخ  تغيرالتأثر ب مدىتقييم لالمحتملة 

الت عدم اح ، كما تناولاإلقليمية يةنماذج المناخالو يملالعا الدوران واالفتراضات التي ترتكز عليها نماذج
الالزمة  البيانات والمعلومات المرتبطةطرق جمع و ،وإعداد السيناريوهات ،النماذج التحقق منو ،اليقين

  .التأثر بها مدىالمناخ وتقييم  تغيرآثار  تحليلل
تأثر  مدىمفاهيمي لتقييم الطار اإل ورقة حولاإلسكوا قدمت ، 2010نوفمبر /وفي تشرين الثاني  -2

هذه  وفي.  E/ESCWA/SDPD/2010/WG.3/2 العذبة المائيةموارد الالمناخ على  تغير لتداعياتالعربية  البلدان
تناولت و . االتأثر به مدىالمناخ وتقييم  تغيراقتراحات إلعداد تقييم متكامل يجمع بين تقييم آثار  الورقة

يتناول تقييم  إعدادفي لالستناد إلى مجموعة من المؤشرات  طرقاًمختلفة للتقييم ويقترح  نهجاًالورقة كذلك 
  .العذبة المائيةموارد الالمناخ على  تغير لتداعياتاالجتماعية واالقتصادية والبيئية تأثر مقومات التنمية  مدى
لشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد ل التابع المناخ تغيرلإلسكوا رئيس الفريق المعني ب الدراسة أعد وقد

 .المائية
  

  )ب(التوصية 
  

وآثارها على قطاع  المناخيةات تغيرمكانات الوطنية واإلقليمية المتوفرة في مجال قياس وتقييم الحصر اإل
 .تمام األنشطة ذات العالقةإلالموارد المائية، تمهيداً إليجاد آلية تنسيق لتوفير البيانات الموثقة المطلوبة 

  
  اإلجراءات المتخذة

  
  العمل اتوورشاالجتماعات   -ألف

  
 المناخ التابعة لجامعة الدول العربية تغيراالجتماع الخامس عشر للجنة المعنية بإلسكوا في شاركت ا  -1
تحضيرات العربية ال) أ: (حيث ناقش المجتمعون المواضيع التالية) 2009يوليو /تموز 14- 12القاهرة، (

البلدان  مشاركة) ب(؛ )2009سبتمبر /أيلول 4 –أغسطس /آب 31جنيف، (لمناخ لالثالث العالمي للمؤتمر 
  ؛ التقييم الخامسلتقرير  اإلعدادوالمناخ  تغيرب ةالمعني ةالدولي ةالحكومي الهيئةفي أنشطة  العربية

المناخ  تغيربشأن اإلطارية  األمم المتحدة ألطراف في اتفاقيةل عشر الخامس للمؤتمر التحضيرات) ج(
باألبحاث قائمة ضت خالل االجتماع وقد استعر).  2009ديسمبر /كانون األول 18-7كوبنهاغن، (

  .المناخ وإجراءات التكيف تغيروالدراسات العلمية التي أجريت حديثا في مجال العلوم المناخية وآثار 
  
ركّز على أهمية تحسين المعلومات المناخية الذي لمناخ للمؤتمر العالمي الثالث ا وشاركت اإلسكوا في  -2

عالميا للخدمات  في المناخ، وخبراء وصانعو قرار في هذا القطاع إطاراً علماءأسس فقد .  المستقبل من أجل
وقد .  يهدف إلى دعم إنتاج وتوفير وتقديم وتنفيذ الخدمات والتوقعات المناخية المرتكزة على العلم المناخية

رة التي تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع شملت إدا حوارحضرت اإلسكوا الجلسات العامة وحلقات ال
علم التوقعات المناخية؛  وتطوير االقتصادية واالجتماعية للمعلومات المناخية؛ والفوائدالمخاطر المناخية؛ 

إدارة والكوارث المناخية، ونظم اإلنذار والحد من مخاطر الكوارث؛ وتعميم المعلومات المناخية؛ والمناخ و
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لمناخ والنقل والسياحة؛ والمناخ والمجتمعات المحلية؛ الموارد الطبيعية؛ والمناخ والمياه؛ واوالتنوع البيولوجي 
  .كوبنهاغن ومواكبة التحضيرات الجتماعالمناخ  تغيروالتكيف مع 

  
، القاهرة( الكوارث الحد منالمناخ و تغير وشاركت اإلسكوا في ورشة العمل اإلقليمية التي تناولت  -3

المكتب اإلقليمي /راتيجية الدولية للحد من الكوارثاالست هاتنظموالتي ) 2009نوفمبر /تشرين الثاني 23- 21
وقدمت اإلسكوا .  بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات إقليمية أخرى للدول العربية

 فنيالدعم ال كما قدمتالمناخ،  تغيرللتكيف مع  تناولت فيه القدرات المؤسسية وآليات التنسيق المتوفرةعرضاً 
  .العمل جتماعات مجموعاتخالل ا

  
 تطويرالمشترك بين المنطقة العربية وأمريكا الالتينية حول وحضرت اإلسكوا اجتماع فريق الخبراء   -4

 6-4 ،دمشق(الذي استضافته جامعة الدول العربية المناخ  تغير في مجالتكنولوجي التعاون العلمي وال
ات البيئية، ونظم الرصد المناخي، والفرص التجارية وتناولت المناقشات التكنولوجي).  2010مايو /أيار

فيما كا الالتينية إلى البلدان العربية كما هو حال التعاون يرضلى التي يمكن نقلها من بلدان أموالممارسات الف
  .بين بلدان الجنوب

  
  التشبيك اإلقليمي  -باء

  
االجتماع  في ألمانيا ارد الطبيعيةوالموالفدرالي لعلوم األرض  المعهدمع باالشتراك  اإلسكوامت نظّ  

بيروت، (الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ن المنبثق م المناخ تغيرالمعني ب األول لفريق العمل
المناخ  تغيربين  العالقة إلعداد دراسات تتناولالعمل هذا قد أنشئ فريق و).  2009يوليو /تموز 30- 29

  : إلنجاز ما يلي 2010- 2009وأعد الفريق برنامج عمل للفترة .  موارد المائيةواإلدارة المتكاملة لل
 النقصوتحديد أوجه  في المنطقة العربيةالمناخ  تغيربالموارد المائية تأثر  مدى حولاألدبيات  مراجعة) أ(

على  اكاساتهوانعالمناخ  تغيرالمعنية بكوبنهاغن  موجز عن السياسات وتحليل لمشروع معاهدة) ب(؛ فيها
 االمناخ والموارد المائية الستخدامه تغير مجاالت قائمة بالخبراء العرب في) ج(المياه في المنطقة العربية؛ 

  .مكن البحث فيهاكقاعدة بيانات ي
  

  )ج(التوصية 
  

مساعدة البلدان األعضاء على بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال إعداد إجراءات 
المناخ على الموارد المائية، وتقديم الدعم  تغيرستراتيجيات تكيف قطاع الموارد المائية مع اآلثار المحتملة لوا

  .الفني المطلوب لدمج هذه االستراتيجيات في سياسات وخطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
  

  اإلجراءات المتخذة
  

  العمل اتاالجتماعات وورش  -ألف
  



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

 -7 -  
  

  

 تغيربشأن اإلطارية  األمم المتحدة اتفاقيةألطراف في ل لمؤتمر الخامس عشرا وا فيشاركت اإلسك  -1
 تغيرلتحديات واآلثار المتوقعة للعرضت حيث ) 2009ديسمبر /كانون األول 18- 7كوبنهاغن، ( المناخ

مع له التحضير اشتركت في على هامش المؤتمر و تنظّم المناخ تغيرحول  جلسةخالل المناخ على المنطقة 
ين اللذين أعربت عنهما يفأشارت إلى اإلرادة وااللتزام السياس.  سائر اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

المناخ مستشهدةً بالمبادرات اإلقليمية في  تغيرالبلدان األعضاء في اإلسكوا لتحقيق التنمية االجتماعية ومعالجة 
؛ )2003(البيئة والطاقة  حول؛ وإعالن أبو ظبي )2002(المستدامة  لتنميةلهذا المجال مثل المبادرة العربية 

  ).2007( يالمناخ تغيرال حولالعربي  واإلعالن الوزاري
التكنولوجي  البتكارالعلمية والتكنولوجية وااالستشارية المعنية بالتنمية  وفي االجتماع الخامس للجنة  -2
 حولتنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا جلسة ترأست شعبة ال) 2010مارس /آذار 30- 29بيروت، (

 تغيرتكنولوجيات التكيف مع آثار : حول الموضوعات التالية اًقدمت خاللها عروض المناخ والتكنولوجيا تغير
المناخ المتعلقة بقطاع الطاقة؛  تغيرالمناخ المرتبطة بقطاع الموارد المائية؛ وتكنولوجيات التخفيف من آثار 

  .المناخ والتحديات أمام التنمية في المنطقة العربية تغيرعات العامة بشأن والتوق
  

  التشبيك والمشاريع اإلقليمية  -باء
  
 حول تطويرالذي عقده برنامج األمم المتحدة للبيئة ت اإلسكوا في االجتماع التشاوري اإلقليمي شارك  -1

وقد حظيت   ).2009يونيو /حزيران 30- 29مسقط، ( في غربي آسيا المناخ تغيرتكيف مع للالشبكة العالمية 
المؤتمر الرابع العشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بتأييد  في المنطقةالشبكة العالمية ونظيراتها 

ولويات األوتناول المجتمعون في مناقشاتهم إعداد برنامج عمل لتشكيل شبكة إقليمية، وتحديد .  المناخ تغيرل
كذلك ناقش المجتمعون األنشطة المرتقبة للمرحلة األولى من .  لشبكةل يةداراإلهيكلية ال تطويرو، ميةاإلقلي

  .ةواإلقليمي ةالشبكات العالمي سائر ، وآليات التنسيق مع2010- 2009أعمال الشبكة للفترة 
  
المناخ عن طريق  رتغيبناء قدرات البلدان العربية للتكيف مع أعدت اإلسكوا ورقة مفاهيمية لمشروع   -2

المقترح تنفيذه على مدى ثالث سنوات تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في القطاعات الرئيسية 
تنفيذه سوف يتم و 2011والمشروع معروض للموافقة في عام .  وتمويله من حساب األمم المتحدة للتنمية

 ، ومنظمة الصحة العالميةأكسادلبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع بالتعاون مع 
 .الجمعية العربية لمرافق المياهو
  

  دراسات والمواد الفنيةال  -جيم
  
على  )E/ESCWA/SDPD/2009/4(اإلسكوا الصادر عن  الموارد المائيةتنمية  عنالثالث  التقريريركّز   -1

ويشجع التقرير .  مية الموارد المائية في منطقة اإلسكواأساسي ضمن خطط تنالمياه كعنصر  تحليةدور 
واضعي السياسات المتعلقة بالمياه على دراسة التكاليف الكاملة لتحلية المياه لدى إعداد الخيارات المتعلقة 

ولهذه .  البيئةالخارجية على ل ماآثار العوي الطلب والعرض في هذا المجال، وتكاليف نقل المياه وبعاملَ
ي المحتملة أل الفعليةة، يتضمن التقرير تحليال معمقا لتلك التكاليف بهدف تعزيز الوعي بالتكاليف الغاي

  .المرتبطة بإحراق مزيد من الطاقة إلنتاج كميات إضافية من المياهمقايضات مشروع تحلية المياه وال
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 تغيرعاون في مواجهة آثار تناولت فيه أهمية الت 2009أعدت اإلسكوا كتيباً عن يوم البيئة العالمي   -2
على مختلف القطاعات في المناخ  تغيرلضمنته معلومات عن اآلثار المحتملة و )E/ESCWA/PI/2009/3(المناخ 

 والغابات البيولوجي المناطق الساحلية والزراعة والموارد المائية والطاقة والتنوع هاالمنطقة العربية، بما في
وفي الكتيب مقترحات .  افة إلى المستوطنات البشرية والصحة العامةإض ،والصناعة والتجارة والنقل

، إضافة إلى اإلجراءات التي اتخذتها اإلسكوا لدعم والحد منهاالمناخ  تغيرإلجراءات تهدف إلى التكيف مع 
  .البلدان األعضاء في هذه المجاالت، وآليات التنسيق على المستويين اإلقليمي والعالمي

  
المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية  تغيرتقييم آثار دراسة حول صدد إعداد واإلسكوا ب  -3

وقابلية تأثر المقومات  الموارد المائيةالمناخ على  تغيرآثار منهجية متكاملة لتقييم  تركّز فيها على وضع
االهتمامات  ر في تحديديسترشد بها صانعو القرايمكن أن  وهذه الدراسة . الجتماعية بهااالقتصادية وا

  .المناخ في المنطقة تغيرالمتعلقة بالرئيسية 
  

  )د(التوصية 
  

االستمرار في تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز تطبيق مفاهيم 
المشتركة، السطحية والجوفية، اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وال سيما في مجال إدارة الموارد المائية 

وتحديث تقييم اإلمكانات المؤسسية والقانونية في قطاع الموارد المائية للبلدان األعضاء التي تطلب ذلك، على 
 في ألمانيا والموارد الطبيعية األرضلعلوم  الفدرالي أن تقوم اإلسكوا بذلك بذاتها، أو بالتنسيق مع المعهد

  .لية ذات العالقةوالمنظمات اإلقليمية والدو
  

  اإلجراءات المتخذة
  

  إدارة الموارد المائية المشتركة  -ألف
  

  العمل اتوورشاالجتماعات   -1
  
، اجتماع الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا المعهدبالتعاون مع  ،نظمت اإلسكوا  -1

  بيروت، ( ائية المشتركة في منطقة اإلسكواتطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المفريق الخبراء حول 
واالجتماع هو حصيلة مبادرات عديدة تنفذها اإلسكوا حالياً بالتعاون مع ).  2009ديسمبر /كانون األول 1-3

شركائها بهدف تحسين قدرة البلدان األعضاء على إعداد وتنفيذ خطط لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، 
عقد  االجتماع الذيالمشاركون في وقد ركّز   .المشتركة إدارة الموارد المائيةفي ي وتعزيز التعاون اإلقليم

مستدام المعقول والوالمنصف ستخدام اال) ب(التعاون والمشاركة؛ ) أ: (ثالثة أيام على مبادئ ثالثة هي لفترة
وا خاللها تجاربهم في بين المجتمعين تبادل موسعةقشات انم جرتوقد .  حل النزاعات) ج(؛ المائية للموارد

  .المشتركة لموارد المائيةااالتفاق على وضع رؤية إقليمية إلدارة إلى  توصلواوالمجاالت الرئيسية 
  
 المائي العربي واألمن المائية مركز الدراساتفي اإلعداد الجتماع نظمه بخبراتها ساهمت اإلسكوا   -2

الستعراض قرار الجمعية العامة ) 2009ديسمبر /ألولكانون ا 22-21دمشق، ( جامعة الدول العربيةلالتابع 
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 فأعدت.  لحدودالعابرة ل الجوفية قانون طبقات المياهبشأن  2008 ديسمبر/كانون األول 11المؤرخ  63/124
عرضاً عن نتائج قدمت و، ر الجمعية العامة لألمم المتحدةقراة قدمت خالل االجتماع حول قانوني مراجعة

لموارد اتناول الرؤية اإلقليمية إلدارة و كان قد عقد في وقت سابق من الشهر نفسه الذياء اجتماع فريق الخبر
ركزت على  في مناقشاتهم التيواستندوا إليها  ةالقانوني مراجعةاسترشد المجتمعون بالو.  المائية المشتركة

  .الجوفيةالمياه موضوع الجوانب القانونية ل
  
تعزيز فعالية اإلدارة لبناء القدرات لحتياجات االلخبراء حول فريق ا وحضرت اإلسكوا اجتماع  -3

 نظم وقد. )2010يونيو /حزيران 9- 7تونس، ( المشتركة للموارد المائية المشتركة في البلدان العربية
قدرات البلدان  وتحليل ةإدارة المعرفعن عرضاً وقدمت اإلسكوا .  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االجتماع
شددت فيه على أهمية إدراج المبادئ إدارة الموارد المائية المشتركة و في مجالاء في اإلسكوا األعض

بشأن  قدمت توصياتبناء القدرات و في االحتياجات دتكذلك حد.  القانونية المقبولة دولياً في اتفاقات المياه
على تطبيق مفاهيم تها تعزيز قدرل التي يمكن أن تعمل بها البلدان العربية السياسات والتدابير المؤسسية

 .في المنطقةالمشتركة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
  

  المعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانياالمشاريع المنفذة بالتعاون مع   -2
  

  لوم والمعهد الفدرالي لعبين اإلسكوا في قطاع المياه المشترك في إطار مشروع التعاون   
  ، يجري التعاون االقتصادي والتنمية في ألمانياوزارة الذي تدعمه ، األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا

وتفاصيل هذه المشاريع .  المشتركة في المنطقةائية موارد الملتنفيذ عدد من المشاريع لدعم اإلدارة المتكاملة ل
  .فيما يلي مدرجة

  
  المشتركة في غربي آسيا الموارد المائية في أحواض جردة  -1
  

، وتحسين قاعدة المعلومات والناس عموماً تعزيز وعي صانعي القرارالجردة هو الهدف من   )أ(  
.  في غربي آسيا في هذا المجال وتيسير فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة

على المستوى الوطني وفيما رسات اإلدارية المعتمدة الممابين قاعدة المعلومات و ستعزز الرابط الجردةفهذه 
الموارد المائية في مجال الحوار والتعاون عزيز تم اإلجراءات التي تتخذها المنطقة ليدعتو، البلدان بين

  المشتركة؛
  

في المشتركة المياه الجوفية والسطحية  أحواض المستجدات بشأنمعلومات عن الجردة تتضمن   )ب(  
وتنمية الموارد  جيولوجيا، مع التركيز على الهيدرولوجيا والهيدروةفي ذلك األحواض الفرعي غربي آسيا، بما

 وتتضمن  .المبذولة في هذا المجال تنظيمجهود التعاون والباإلضافة إلى معلومات حول المائية واستعمالها، 
إلى صانعي القرار  ااإلسكوا موجهللقضايا المتعلقة بالموارد المائية في منطقة موسعاً  تحليالًأيضاً  الجردة

، واألوساط والرأي العامن عن الحكومات في قطاع المياه وغيره من القطاعات، ون غير الفنيوبمن فيهم الممثل
  .اإلعالمية، والجهات المانحة والمنظمات الدولية

  
  دعم رصد الموارد المائية المشتركة  -2
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الحصول على بيانات أكثر شمولية وموثوقية حول  يساعد هذا المشروع البلدان األعضاء في  )أ(  

أو كميتها /جية تتولى رصد نوعية المياه ولووجيالموارد المائية المشتركة عن طريق إنشاء نظم هيدرو
إعداد خطط لرصد المياه ) أ: (وتتضمن إجراءات المساعدة.  وإجراءات التحقق من البيانات وتفسيرها

امتالك ) ب(المشتركة أو أجزاء منها تقع ضمن أرض البلد مقدم الطلب؛  السطحية والجوفية ألحواض المياه
بما في ذلك (معدات الرصد والبنى التحتية الالزمة لها والنظم المالئمة إلدارة البيانات  معايرةأو /وتركيب و

يرها؛ تنظيم تدريب متخصص للموظفين الذين يتولّون جمع بيانات الرصد وتفس) ج(؛ )بعدنقل البيانات عن 
المياه، أو أنماط تدفق المياه الجوفية أو التعمق في  أرصدةتحديد لالمساعدة في تفسير البيانات واستعمالها ) د(

على نوعية وكمية المياه تقييم معايير األحواض بما في ذلك البيانات االجتماعية واالقتصادية واآلثار المحتملة 
  السطحية والجوفية؛

  
بطلب ى من المشروع، تقدمت األردن والجمهورية العربية السورية ولبنان المرحلة األولفي   )ب(  

بعد تقديم الطلبات  تجريبيةفأطلقت مشاريع   .رصد الموارد المائية المشتركة بينهافي دعم للحصول على 
 مشروعالقيمين على بين اإلسكوا وتالها تبادل رسائل  ،الرسمية إلى اإلسكوا عن طريق الوزراء المعينين

 ذات الصلة هيئاتالحكومة المعنية والو الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا المعهدالمياه في 
ويجري تنفيذ أنشطة المشروع باالشتراك مع المؤسسة الوطنية أو دون الوطنية المعينة .  لتزامهاالضماناً 

  .لبياناتوضمن صالحيتها المحددة وقدرتها على رصد المياه وإدارة ا
  

  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  -باء
  

  العمل اتاالجتماعات وورش  -1
  
المنتدى الدولي حول إدارة المياه في  شاركت اإلسكوا في لجنة ترأسها وزير البيئة في لبنان خالل  -1

ات التي تناولت فيه التحديوقدمت عرضاً ) 2010أبريل /نيسان 19بيروت، (حوض البحر األبيض المتوسط 
  .يواجهها لبنان والمنطقة في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

  
 24كيب تاون، جنوب أفريقيا، ( سالمة المياه خطط حولتدريبية  ورشةحضرت اإلسكوا   -2

.  أمن إمدادات مياه الشربلضمان  سالمة المياهخطط  على أهمية الورشة وقد ركزت . )2009أبريل /نيسان
ن سبل تحسين فعالية مرافق المياه وكفاءتها في تقديم كميات من المياه اآلمنة إلى المستهلكين وناقش المجتمعو

  اعتماد نهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها يتضمن بف  .بسالمة المياهالبرامج المعنية عن طريق اعتماد 
لمسائل ذات األولوية التي ا تحديد يمكن ،المستهلك إلى ووصوالً حوض التجميعمن انطالقاً  ،جميع الخطوات

درالي لعلوم األرض والموارد الف المعهدكذلك أعربت اإلسكوا وقد و.  معالجتهاتؤثر على تقديم الخدمات و
يشمل كي ل بسالمة المياهالمعنية  الخطط تهما في توسيع نطاق التدريب علىعن رغب الطبيعية في ألمانيا

الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد أو ة لمرافق المياه الجمعية العربيعن طريق  وذلكالشرق األوسط، 
  .المائية
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  منامة، ال(الذي عقده نادي روتاري اإلقليمي المؤتمر الدولي حول المياه اإلسكوا حضرت و  -3
 الموارد المائيةوقدمت عرضاً عن فريق مناقشة في حيث شاركت ) 2010مايو /أيار 2 -  أبريل/نيسان 29

  .واجهها في منطقة اإلسكواتالتي والتحديات 
  
لدعم القرار في مجال كنظام التقييم والتخطيط نظام تطبيق ساهمت اإلسكوا في المؤتمر الدولي حول و  -4

وقدمت دراسات الحالة عن المنطقة ).  2009مايو /أيار 27- 25دمشق، ( اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
 قطاعات الموارد المائية نظام التقييم والتخطيط في هج المعتمدة في تطبيقلمحة شاملة عن التحديات الفنية والن

لحدود، وتمارين تقييم السياسات المائية، وإدارة الخزانات، ونماذج األحواض الموارد المائية العابرة ل إدارةو
يط في الشؤون نظام التقييم والتخطلتطوير التي ستبذل في المستقبل جهود الوستركز .  المناخ تغيروآثار 
نقل المتعلقة ب النماذجوالعناصر المكونة لوحداته على إدراج نماذج أكثر تطوراً لتدفق المياه الجوفية والمائية 

  .المياه الجوفية
  
، وبطلب من وزارة لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا المعهد الفدراليوأكساد  بالتنسيق معو  -5

نظام التقييم والتخطيط  للمؤسسات اللبنانية حول يةتدريبعمل نظمت اإلسكوا ورشة  الطاقة والمياه في لبنان،
فقدمت ورشة ).  2009ديسمبر /كانون األول 9- 7بيروت، (الموارد المائية مجال كنظام لدعم القرار في 

لقرارات المتعلقة إدارة الموارد المائية وصنع امجال لدعم القرار في نظام التقييم والتخطيط  العمل تدريباً على
ن حول كيفية يفي القطاع العام والخبراء الوطني نالعاملي لتعزيز فهموشكلت الورشة فرصة .  اتبالمخصص

  .عن نظام التقييم والتخطيط في الشؤون المائيةإعداد سيناريوهات وتمارين محاكاة 
  
نتاج في المنطقة تهالك واإلالسل دامةتساألنماط الم بشأنحلقة الحوار الثانية  شاركت اإلسكوا فيو  -6

 العربية اإلقليميةإلى االستراتيجية ، حيث استند برنامج العمل )2009سبتمبر /أيلول 29- 27القاهرة، (العربية 
مع جامعة الدول العربية اإلسكوا  تعاونوت.  أولويات المنطقةوتضمن واإلنتاج ستهالك في اال ستدامةلال

تنظيم حلقة الحوار الثالثة حول مقومات في لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع
قدم تحيث ) 2010يناير /كانون الثاني 27- 26القاهرة، (االستدامة في االستهالك واالنتاج في المنطقة العربية 

  .نتاج في قطاع المياهالاالستدامة في االستهالك وامقومات تناول فيه تعرضاً 
  

  ت اإلقليميةالشبكا  -2
  
مقرها في حدد و 2006في عام  عامةالنتها ماالشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية أ أنشأت  -1

تنسيق األبحاث وبناء القدرات لتحسين  بهدف وتبادل األفكارحوار للإقليمي وهي تعمل كمنتدى .  اإلسكوا
  .مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةعن معلومات الحصول على زيادة إمكانات إدارة الموارد المائية و

بأنشطة عديدة كان الهدف منها بناء قدرات أعضائها في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد  الشبكة وقد اضطلعت
  .المائية

  
، الذي )2009يوليو /تموز 30- 29بيروت، (المناخ  تغيرلفريق العمل المعني بخالل االجتماع األول   -2
، اختار فريق اإلسكوا ةاستضافوب لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا المعهد الفدرالي قد برعايةع

والمناقشات جارية .  2010- 2009بنود للفترة  ةالعمل رئيساً ونائباً للرئيس، وأعد برنامج عمل من ثالث
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المنطقة في مجال اإلدارة  مهأفرقة عمل إضافية تتولى الموضوعات الرئيسية التي تتشكيل للنظر في 
  .لموارد المائيةالمتكاملة ل

  
  ت المياه والصرف الصحياإمداد  -جيم

  
وزارة  ، الذي تدعمهالفني الوكالة األلمانية للتعاونو في إطار مشروع التعاون المشترك بين اإلسكوا  

اه والصرف الصحي في إلى تطوير قطاع إمدادات المييهدف و التعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا،
التي تأسست كجزء الجمعية العربية لمرافق المياه لدعم  مجموعة من األنشطة 2010المنطقة، نفذت في عام 

  :فيما يلي وتفاصيل هذه األنشطة مدرجة.  من المشروع
تشرين  19-18، مصر، إلسكندريةا(لجمعية العربية لمرافق المياه ل األولى العموميةالجمعية   -1

وانتخب مجلس اإلدارة األول .  من تسعة بلدان عضواً 150 أكثر من التي استقطبت) 2008نوفمبر /الثاني
عددا من في جميع البلدان األعضاء و العامة ممثلين عن المرافق وهو يضم ،جمعية العربية لمرافق المياهلل

لفترة  للميزانيةوالتخطيط األنشطة المستقبلية شأن ب واتخذ المجتمعون قرارات.  الخبراء في هذا المجال
  .مرتين في السنةوعقد اجتماعات  ،السنتين المقبلة

  
والصرف الصحي الشرب مرافق مياه ب العاملينالجمعية العربية لمرافق المياه حول قدرات مؤتمر   -2

ة الذي عقد بالتزامن مع الجمعي) 2008نوفمبر /تشرين الثاني 19- 18اإلسكندرية، مصر، ( العالم العربيفي 
ق المؤتمر الممارسات الفضلى في المنطقة ضمن التقارير وقد وثّ  .جمعية العربية لمرافق المياهالعامة لل

نهجاً المؤتمر وقدم .  المرافق، ودراسات حالة عديدة وفريق مناقشة جودةالقطرية، وجلسات تناولت إدارة 
م معرض ضم شركات وجهات تمويل ظّنُكذلك .  جديدة لتحسين فعالية إدارة شؤون المياه والصرف الصحي
  .الصرف الصحيشبكات عربية وأوروبية عديدة ناشطة في مجالي إمدادات المياه و

  
 عقب تأسيس األمانة 2009يوليو /تموز 30ان، في في عم جمعية العربية لمرافق المياهلا طالقإ  -3

المشترك  المياهومشروع كومة األردن بدعم مالي من حالعامة وقد تأسست األمانة .  في عمانجمعية للالعامة 
في  لمياه والريا برعاية وزيرالجمعية  إطالق ونُظم حفل.  الفنّي الوكالة األلمانية للتعاونوبين اإلسكوا 

مسؤولين رفيعي المستوى على الصعيدين اإلقليمي والدولي، من  مشاركاً 80وقد حضره أكثر من .  األردن
، ورؤساء مرافق المياه العربية، وممثلون عن جمعية العربية لمرافق المياهال ومنهم أعضاء في مجلس إدارة

  .وكاالت مانحة ومنظمات دولية، إضافة إلى خبراء وممثلين من القطاع الخاص
  
خالله وتوقف حفل اإلطالق  ىتلجمعية العربية لمرافق المياه لا لمجلس إدارة الثانياالجتماع   -4

 فرقحددت ف.  الجمعية ه األنشطة الفنية التي تضطلع بهاى توجيل التي تتولالعم فرقتشكيل عند المجتمعون 
وضع أسس عمل عديدة تركّز على إدارة المرافق والموارد المائية، والمياه والصحة، وإصالح المرافق، و

  .علماً أن فريق العمل المعني بالتدريب كان قد باشر عمله، وبناء القدرات والتدريب، مرجعية للمقارنة
 نظامها األساسيوجمعية إلى اإلسكوا استعراض ميثاق ال إدارة الجمعية وخالل االجتماع، طلب مجلس

  .حسب االقتضاءليصار إلى النظر فيها  تعديالتواقتراح 
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ان، عم(ورشة العمل التي تناولت استعراض مشروع الجمعية المتوسط األجل شاركت اإلسكوا في   -5
مناقشة األنشطة والمؤشرات ضمن  هذه الورشة منهدف وكان ال ،)2009نوفمبر /تشرين الثاني 4-5

  .الفني الوكالة األلمانية للتعاونو المشترك بين اإلسكواالمياه مشروع 
  
غير المؤتمر الذي نظمته الجمعية بشأن الممارسات الفضلى في إدارة المياه  شاركت اإلسكوا في  -6

كانون  21-20الرباط، (الحلول المطروحة للحد من هدر مياه الشرب في المنطقة العربية والمدرة لإليرادات 
من البلدان  بلداً 14خبير في شؤون المياه من  300وقد جمع هذا المؤتمر حوالى ).  2010يناير /الثاني
الجمعية العربية لمرافق المياه لمجلس إدارة  اجتماعاًعلى هامش المؤتمر ونظمت اإلسكوا .  العربية
 ض نسبةيخفتب تُعنىمن األهداف اإلنمائية لأللفية التي  )ج(7إلى المؤتمر تناولت فيه الغاية ين وفدوالم

األساسية الصرف الصحي المأمونة وخدمات باستمرار على مياه الشرب  يمكنهم الحصولالذين ال  األشخاص
بشأن اآللية  للمياه لمجلس الوزاري العربيالتقديم معلومات أساسية حول قرار  2015إلى النصف بحلول عام 

  .عنها التقارير إعدادوالمبادرة اإلقليميتين لرصد إمدادات المياه والصرف الصحي في المنطقة العربية و
  
كانون  22الرباط، ( الجمعية العربية لمرافق المياهلمجلس إدارة الثالث جتماع الشاركت اإلسكوا في ا  -7

، وأنظمة العمل 2014-2010لى برنامج عمل جديد للفترة وافق خالله المجلس عالذي ) 2010يناير /الثاني
المؤسسة الدولية لبناء  واتفاق التعاون مع 2009لعام الحسابات  راجعيمكشوفات الميزانية العائدة لو الداخلية،

وقد طلب إلى اإلسكوا تحديداً إجراء استعراض واقتراح تحديث لميثاق  . )InWEnt(القدرات في ألمانيا 
  .انونها التأسيسيوقالجمعية 

  
 9-5( الجمعية العربية لمرافق المياه الذي نظمتهللمياه سبوع العربي األول األشاركت اإلسكوا في   -8

وفي والذي ركّز على استرداد التكاليف في مرافق المياه والصرف الصحي، ) 2010ديسمبر /كانون األول
الذي انتخب خالله ) 2010ديسمبر /ون األولكان 7ان، عم(جمعية لجمعية العامة للالثاني لجتماع الا

  .لإلدارة اًجديد اًالمجتمعون مجلس
  

  )ه(التوصية 
  

المساهمة في نشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول القضايا الهامة في مجال التنمية المستدامة للموارد 
قة وإجراءات التكيف المطلوبة، المناخ على الموارد المائية في المنط تغير آثارالمائية، خاصة فيما يتعلق ب

تلك اإلجراءات  وذلك من خالل إعداد المنشورات والنشرات اإللكترونية، وحث الجهات المعنية على تنفيذ
  .وتفعيلها

  
  اإلجراءات المتخذة

  
  الدراسات والمواد الفنية  -ألف

  
نطقة اإلسكوا قضايا الموارد المائية في موقائع تضمن صحائف حول أعدت اإلسكوا كتيباً   -1
)E/ESCWA/SDPD/2009/Technical Paper.2( تحلية قطاع المياه في المنطقة مع التركيز على  واقعفيه  تتناول
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.  في اإلسكوافي العديد من البلدان األعضاء متزايداً  يشهد نمواً ، وقطاعاًللمياه العذبة المياه باعتباره مصدراً
على أنماط مركزاً المياه العذبة، واستخدام المياه،  توفّرو ويستعرض الكتيب اتجاهات النمو السكاني،

رسوما بيانية عن حالة الموارد الكتيب ويتضمن .  للمياه في كل بلد االستهالك في القطاعات األشد استهالكاً
وع المائية في البلدان األعضاء في اإلسكوا، وتفاصيل عن تحلية المياه في كل بلد من حيث الكمية المنتجة؛ ون
  .التكنولوجيا ونوع مياه التغذية المستخدمة، إضافة إلى حجم المياه المتوقع تحليتها في المستقبل في كل بلد

  
التنمية  التربية من أجلحول  نشرةاإلسكوا ، أعدت 2009مناسبة يوم البيئة العربي لعام في و  -2

شعار الالدول العربية استخدام هذا  رت جامعةوقرE/ESCWA/PI/2009/7(  .(المناخ  تغيروآثار  المستدامة
).  2014-2005( المستدامة أجل التنميةمن للتربية األمم المتحدة  بالتزامن مع عقد 2009الحتفال عام 

وقد .  ومخاطر الكوارث على الموارد الطبيعية في المنطقة العربيةالمناخ  تغيرالكتيب على آثار يركز و
ووكاالت أخرى تابعة لألمم ت الرئيسية التي اضطلعت بها اإلسكوا استعرض الكتيب األنشطة والمبادرا

  .المناخ في المنطقة تغيرلتعزيز الوعي بالمتحدة 
  
هو الحياة،  البيولوجيتحت شعار التنوع  البيولوجيسنة دولية للتنوع  2010أعلنت األمم المتحدة عام   -3

احتفاالً بيوم  )E/ESCWA/SDPD/2010/Technical Paper.1(فأعدت اإلسكوا كتيباً .  هو حياتنا البيولوجيالتنوع 
سلّطت فيه الضوء على مبادرات عديدة في مجال المحافظة على التنوع و، 2010البيئة العالمي لعام 

وسع الكتيب في شرح األسباب المباشرة لخسارة التنوع يتو.  البيولوجي، بما فيها اتفاقية التنوع البيولوجي
في مجموعة مختارة  البيولوجيالرامية إلى الحفاظ على التنوع النظام البيئي، والمبادرات  وتدهور البيولوجي

في منطقة  البيولوجيكذلك يتضمن الكتيب بيانات إحصائية عن التنوع .  من البلدان األعضاء في اإلسكوا
  .اإلسكوا

  
  تقديم الدراسات والمواد الفنية في االجتماعات  -باء

  
 2بيت األمم المتحدة، بيروت، (اليوم العربي األول للمياه مؤتمراً صحفياً في مناسبة عقدت اإلسكوا   -1

يونيو /في حزيران المجلس الوزاري العربي للمياهقرار اعتمده في الذي أعلن عنه ) 2010مارس /آذار
2009 ،عام لشعار  في اختيارهالمجلس ركز وقد   .لالحتفال بهذا اليوممارس /الثالث من آذاربموجبه د وحد
في لبنان تخللته اه والحدث الذي نظّم برعاية وزير الطاقة والمي.  مشتركالعلى أمن المياه العربية  2010

  .روزنامة تذكارية حول شعار هذا اليومكلمات للسفراء العرب في لبنان، ووزعت 
  
خالل  اإلسكوا عروضاًفي لبنان و ياه، قدمت وزارة الطاقة والم"اليوم العالمي للمياه"وفي ذكرى   -2

 22جبيل، لبنان، (لذي استضافته الجامعة اللبنانية األمريكية الحدث المتعلق بنموذج األمم المتحدة ا
صحائف وقائع قطرية عن المياه  على المشاركين وزعت اإلسكواخالل الحدث، و).  2010مارس /آذار

  .ة في موضوع المياههدفها تعزيز الوعي بالصعوبات الرئيسية التي تواجهها المنطق
  
نقابة المحامين في لبنان خالل مؤتمر صحفي أعضاء وألقى األمين التنفيذي لإلسكوا كلمة بحضور   -3

 علىالمناخ  تغيراستعرض فيها اآلثار المتوقعة ل) 2010يونيو /حزيران 2بيروت، ( في يوم البيئة العالمي
 البيولوجيوالتحديات التي يواجهها التنوع  لمواجهتهاألعضاء المنطقة العربية، والتدابير التي اتخذتها البلدان ا
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تضمن مبادئ إلى ال يستند ستغالل الموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية الذي في المنطقة العربية، ال سيما ا
  .هذه الموارد والنظم استدامة

  
  )و(التوصية 

  
، والمشاركة في 2009ده في اسطنبول في عام المزمع عق متابعة اجتماعات المنتدى العالمي الخامس للمياه

مثل الشراكة أخرى  وجهات إقليمية ودولية االجتماعات الخاصة بالمجلس العربي للمياه وجامعة الدول العربية
، ومتابعة االجتماعات الوزارية الخاصة بالمنطقة، لمتحدة المعنية بالموارد المائيةالعالمية للمياه، ولجنة األمم ا

  .رد المتاحةالتنسيق مع تلك الجهات في تنفيذ األنشطة ذات العالقة بما يتوافق والمواواستمرار 
  
  

  اإلجراءات المتخذة
  

  العمل اتوورشاالجتماعات   -ألف
  
وزارة الذي نظمته ) 2009فبراير /شباط 7-4بيروت، (أسبوع بيروت للمياه شاركت اإلسكوا في   -1

للمنتدى  ، تحضيراًمنطقة البحر األبيض المتوسط ،شراكة العالمية للمياهال معالطاقة والمياه في لبنان بالتعاون 
من وزراء ومدراء لشؤون المياه وفدا م 240وخالل هذا الحدث الذي ضم حوالى .  العالمي الخامس للمياه

تتعلق باإلدارة الرئيسية التي قضايا التباحث المجتمعون في  ،وخبراء وممثلين عن منظمات وطنية ودولية
المتوسطية - خاصة في إطار الشراكة األوروبية المتكاملة للموارد المائية على الصعيدين الوطني واإلقليمي،

البحر (ن المؤتمر الوزاري األوروبي المتوسطي للمياه موالقضايا الناشئة من اإلعالن الوزاري المنبثق 
تيجية جديدة للمياه في المتوسط وتحديد ، بما في ذلك إعداد استرا)2008ديسمبر /الميت، األردن، كانون األول

  .المعايير لمشاريع فنية في المستقبل
  
الذي نظّمته مجموعة ) 2009فبراير /شباط 25- 23مان، ع(المنتدى الوزاري للموارد المائية خالل   -2
جال الموارد تناولت فيها واقع التعاون اإلقليمي بين البلدان النامية في م ورقةوالصين، قدمت اإلسكوا  77 ـال

وكان الهدف من المنتدى تبادل الخبرات العلمية والفنية لنشر المعلومات .  اإلسكوا منطقةالمائية ضمن 
 اًإلى الحكومات وصانعي القرار محلي ةالمتعلقة بالموارد المائية، وتحسين التواصل، وبناء آليات نقل المعرف

  .اًودولي
  
في ، شاركت اإلسكوا )2009مارس /آذار 22- 16اسطنبول، (خالل المنتدى العالمي الخامس للمياه   -3

على أهمية الرصد فركّزت الجلسات .  التنمية البشرية واألهداف اإلنمائية لأللفيةحول التي نظمت الجلسات 
اإلنمائية لأللفية، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي  باتجاه تحقيق األهدافالمحرز المستمر للتقدم 
الصحي، والتعاون في أنشطة الرصد على الصعيد الصرف مرافق دعم ية للجميع عن طريق والنظافة الصح

نتائج ت اإلسكوا عرضكذلك .  المرافق والتعليم في المدارسوإصالحات العالمي والوطني ودون الوطني 
استعرضت  وقد  .التحديات والفرص أمام تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية ندراساتها ع

الفريق المعني باألطر والمناهج  المنطقة في مجال إعداد حسابات المياه كونها عضواً في في اإلسكوا تجربتها
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بدعوة من شعبة األمم المتحدة عقدت تحت عنوان البيانات للجميع سة جلفي الدولية واإلقليمة والوطنية 
للعلوم  الرابطة الدوليةو ة العالمية لألرصاد الجويةالمنظمو ،الوطنية للمياه في المكسيك لإلحصاءات، واللجنة

  .الهيدرولوجية
  
في العالم تنمية المياه  عنالتقرير  العدد الرابع من إنتاجوشاركت اإلسكوا في ورشة عمل تناولت   -4

اه والطاقة يالموقدمت عرضاً عن ).  2009أغسطس /آب 21- 14ستوكهولم، ( للمياه العالمي سبوعاألخالل 
ستوكهولم  معهد نظمهاالمياه والطاقة في الشرق األوسط  العالقة بين في حلقة دراسية حولالتنمية  ألغراض

  .الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليالدولي للمياه و
  
وخالل .  نسقت اإلسكوا التحضيرات اإلقليمية العربية للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة  -5

اجتماع التنفيذ ، ترأست اإلسكوا تنظيم )2011-2010(الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الفترة بين 
والمكتب اإلقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ) 2009أكتوبر /تشرين األول 6- 4القاهرة، (اإلقليمي 

بالبيئة والتنمية في المنطقة المعنية  ، عبر اللجنة المشتركةلغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
الذي يتضمن  )E/ESCWA/SDPD/2009/WP.2( وقد ناقش المجتمعون تقرير واقع التنفيذ في المنطقة.  العربية

تقييماً للتقدم الذي أحرزته بلدان المنطقة في المجاالت المواضيعية الخمسة للدورة الحالية للجنة التنمية 
وإطار العشر سنوات حول وإدارة النفايات، والتنقيب، اد الكيميائية، ل والموالمستدامة، أي في شؤون النق

لموارد ااالستهالك واإلنتاج الذي يتضمن إشارة إلى الحاجة إلى استعمال المتعلقة باالستدامة في برامج ال
لتابع والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا اوبالتشاور مع جامعة الدول العربية، .  بشروط تضمن استدامتها المائية

والدول العربية األعضاء، وضعت اإلسكوا تقرير واقع التنفيذ في المنطقة في  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 14-3(تدامة في دورتها الثامنة عشرة المعقودة في نيويورك سصيغته النهائية وعرضته على لجنة التنمية الم

  ).2010مايو /أيار
  
لعمل المعنية بالمياه العابرة للحدود في األمم المتحدة التابعة لفرقة ا اجتماعوشاركت اإلسكوا في   -6

 عدلتي تال )2010فبراير /شباط 26- 25ألمانيا، بون، ( للجنة األمم المتحدة المعنية بالمياه العابرة للحدود
وقد ركّزت   .المياه العابرة للحدودفي مجال األولوية  الموضوع ذا منذ ذلك الحين وأصبحت اتسميته

بهدف تعزيز الوعي باألنشطة التي تجريها منظمات العمل  ةنفذها فرقتالتي  المسحمناقشات على أنشطة ال
  .األمم المتحدة في مجال الموارد المائية المشتركة

  
للجنة األمم المناخ التابعة  تغيرلفرقة العمل المعنية بالمياه و الرابع وشاركت اإلسكوا في االجتماع  -7

منذ ذلك الحين وأصبحت  اتسميتهعدلت ي تال) 2010مايو /أيار 12-10بون، ألمانيا، (بالمياه المعنية المتحدة 
عملية وكان الهدف من االجتماع إعادة النظر في نتائج .  المناخ تغيرالمياه وحول األولوية  االموضوع ذ

والتخطيط ألنشطة الفترة  االعمل في تنفيذ برنامج عمله ةه فرقتوالتقدم الذي أحرزحالياً  ةالجاري المسح
2011-2012.  

  
حول تقنية المياه جمعية علوم ولمياه الذي عقدته لالتاسع  الخليجي وشاركت اإلسكوا في المؤتمر  -8

وقدمت ).  2010مارس /آذار 25-22مسقط، ( لدول الخليج العربيةاستدامة المياه في بلدان مجلس التعاون 
  .المناخ وآثاره على الموارد المائية تغيرث ركّزت على اإلسكوا عرضاً تناولت فيه أنشطتها حي
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 لتنمية المستدامةلاالجتماع األول للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة  وحضرت اإلسكوا  -9
وفي الجلسة العامة، كانت لإلسكوا كلمة قدمتها بالنيابة ).  2010مايو /أيار 19- 17نيويورك، ( )20+ريو(

وكان الهدف من االجتماع تقييم التقدم .  قتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيعنها وعن اللجنة اال
تعوق تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية التي تناولت شؤون التنمية ما زالت المحرز والفجوات التي 

خضر في إطار التنمية كذلك تطرق المجتمعون إلى التحديات الجديدة والناشئة، واالقتصاد األ.  المستدامة
  .الفقر، واإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة والحد منالمستدامة 

  
 الذي نظّمه) 2010سبتمبر /أيلول 10- 5ستوكهولم، " (األسبوع العالمي للمياه"وشاركت اإلسكوا في   - 10

تعميق الفهم ولة لوقد اختير هذا الموضوع في محا  .الدولي للمياه حول مسألة نوعية المياهستوكهولم معهد 
بشؤون المياه وحثه على التفكير والمشاركة في مواجهة التحديات التي تؤثر على نوعية  لدى المجتمع المعني

اإلدارة المتكاملة وقد شاركت اإلسكوا في جلسات تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع ومنها .  المياه
المناخ، ورصد التقدم  تغيرر المتكاملة لمنع تلوث المياه، وللموارد المائية، وكفاءة استخدام المياه، والتدابي

وقبيل .  المحرز باتجاه تحقيق غايات األهداف اإلنمائية لأللفية في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي
للجنة األمم المتحدة المعنية ، كانت اإلسكوا قد شاركت في االجتماع الثالث عشر "األسبوع العالمي للمياه"

  .اللجنة وناقشت فرص التعاون مع الشركاء واألعضاء في) 2010سبتمبر /أيلول 5-4(المناخ  تغيرياه وبالم
  

  )ز(التوصية 
  

االستمرار في دعم برامج التعاون الفني وخدمات المستشارين اإلقليميين إلى البلدان األعضاء، على أن تتولى 
  .عداد الشروط المرجعية بالتنسيق مع اإلسكواالبلدان التي تطلب الخدمات توضيح المهام المطلوبة وإ

 
  اإلجراءات المتخذة

  
  2009الخدمات االستشارية التي قدمتها اإلسكوا إلى البلدان األعضاء في عام   -ألف

  
  األردن

  
ه هيئات عديدة وهي وزارة المياه والري، تنفيذتولى مالئم تعمل طلبت مساعدة فنية للتوصية بمسار   

لطلبات العديدة ل تلبيةونظمت عدة بعثات   .سلطة وادي األردن ووزارة البيئةوألردن هيئة المياه في او
  :المتعلقة بموضوع المياه وتحديد أولوياتها

  
الرصد الهيدرولوجي عند شبكة المشورة بشأن تقديم ) 1: (بالمهام التاليةبعثة لالضطالع   )أ(  

؛ لهيئة المياه في األردن وسلطة وادي األردن اًطلب 14متابعة ) 2(؛ المشترك الجانب األردني من الحوض
  لوزارة البيئة؛ثالثة طلبات متابعة ) 3(
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اجتماع متابعة تضمن زيارات إلى المواقع من أجل تركيب نظام رصد مطور مخطط له خالل   )ب(  
جغرافي ، ونقاشات تناولت التحضيرات لبرنامج التدريب على نظام المعلومات ال2010النصف األول من عام 

  موضوع الطلب؛
  

اجتماعات أخرى لمناقشة التحضيرات لتنفيذ طلبات التقييم البيئي االستراتيجي، وتقييم اآلثار   )ج(  
  .وإنفاذ القوانين البيئية ةالبيئي

  
مانع  
  

  :، نظمت بعثة لالضطالع باألنشطة التاليةوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياهبطلب من   
  

تحليل كميات األمطار ظفين الفنيين في الوزارة على مختلف الجوانب المتعلقة بالموتدريب   )أ(  
  وجريان المياه، وباستعراض الدراسات والكتيبات الصادرة في هذا الشأن وتحديثها؛الهاطلة 

  
إعداد استراتيجيات لتنفيذ نهج تجريبية إلدارة ) 1: (عديدة مع الوزارة منهامتابعة مواضيع   )ب(  

للمياه مع إشارة  ةالوطني يةتوفير المنهجية المالئمة لتحديث الميزان) 2(طاعي السياحة والزراعة؛ الطلب في ق
 ات في نمط االستعمال الزراعي وخفض استعمال المياه العذبة فيتغيرخاصة إلى التطورات الجديدة، كال

  وغيرها من المجاالت؛ تنسيق المناظر الطبيعية
  

تشرين  7- 6(ظمت بالتعاون مع وزراة االقتصاد الوطني المشاركة في ورشة عمل ن  )ج(  
التجارب وتعزيز المعارف بمفاهيم التعاون الفني مع الوكاالت والمعلومات،  تبادلتناولت ) أكتوبر/األول

  ؛الدولية وآليات التشبيك
  

تشرين  14-10(شاركة في ورشة عمل تدريبية حول نوعية موارد مياه الشرب الم  )د(  
  .المياهو لهيئة العامة للكهرباءا نظمت بالتعاون مع) أكتوبر/األول

  
  فلسطين

  
تقييم ) أ( :بشأن القضايا التاليةالفلسطينية سلطة المياه وهيئة النوعية البيئية قدمت مساعدة فنية إلى   

   ؛البيئيالمناخ على النظام  تغيرآثار ) ج(المناخ على الموارد المائية؛  تغيرآثار ) ب(نوعية المياه؛ 
  .كموردصرف الصحي الجوانب االجتماعية واالقتصادية لمياه ال) ه(استعراض الهيكلية التنظيمية؛ ) د(
  

  المملكة العربية السعودية
  

مت ثالث بعثات بطلب من وزارة االقتصاد والتخطيط للحصول على اآلراء واستعراض دراسة ظّنُ  
خطة التنمية الخمسية التاسعة لقطاع مراجعة ساعدة في والمحول التقييم واإلدارة االستراتيجية لقطاع المياه 

  .والصرف الصحيالمياه 
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  اإلمارات العربية المتحدة

  
  :نظمت بعثتان بطلب من وزارة البيئة والمياه الستعراض مشروع القانون على الشكل التالي  

  
  تها؛الجانب الفني من مشروع قانون لحماية الموارد المائية وتنمي لمراجعةبعثة   )أ(  

  
بعثة لتوفير مشاورات فنية تحضيراً لإلطار العام للسياسة المائية الوطنية الهادفة إلى حماية   )ب(  

  .الموارد المائية
  

  2010الخدمات االستشارية التي قدمتها اإلسكوا إلى البلدان األعضاء في عام   -باء
  

نفذت البعثات  من البلدان األعضاءمن بين الخدمات الفنية التي تقدمها اإلسكوا بشكل مستمر وبطلب   
  :2010التالية خالل عام 

  
  البحرين

  
مشارك واحد من كل من لفي جامعة الخليج العربي في البحرين  دراسيةقدمت اإلسكوا ثالث منح   

دارة المتكاملة اإل تطويرحول في قطاع المياه  فنيينإلى موجهة  دروستابعة لم العراق وفلسطين واليمن
المائية والهدف من هذه الدروس بناء قدرات المشاركين في تحسين إدارة الموارد والخدمات   .ائيةللموارد الم
  .في بلدهم

  
  العراق

  
التعاون في شؤون المياه  بشأنتتناول المفاوضات إعداد ورشة عمل تدريبية الخارجية طلبت وزارة   
  .لحكوميةيعملون في عدد من المؤسسات ا اًخبير 15لحدود لحوالى ل العابرة

  
  لبنان

  
استراتيجية وطنية وخارطة طريق لقطاع مساعدة من اإلسكوا في إعداد الطاقة والمياه طلبت وزارة   

االستراتيجية بصيغتها الوزارة وقد عرضت .  المياه تتضمن مساهمات فنية خالل مختلف مراحل المشروع
  .2010ديسمبر /النهائية في كانون األول

  
مانع  
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بعثة لتنظيم برنامج تدريبي يهدف إلى  أنشئت، ة البلديات اإلقليمية وموارد المياهوزاربطلب من   
وقد عينت اإلسكوا مستشاراً .  تلوث المياه الجوفيةالناجمة عن مواجهة التحديات على تحسين قدرة الحكومة 

  .صاً في شؤون المياهمتخص 16وث المياه الجوفية يتابعه لتنظيم برنامج تدريبي حول تل
  
  لسطينف
  

لربط هدفه اطلباً إلنشاء نظام لتكنولوجيا المعلومات ألغراض التخطيط الفلسطينية  سلطة المياهقدمت   
  :وقد استلزم هذا الطلب القيام بالمهام التالية.  بين مختلف القطاعات

  
 تقييم وتصميم النظام وإعداد الوثائق ذات الصلة؛  )أ(  
 نظام المعلومات الجغرافي؛ تقييم  )ب(  
  .البيانات خراجإعداد مقترح لبروتوكول بشأن است  )ج(  

  
  السودان

  
م الفريق المعني بتجميع المياه في تطبيق دراسة طلباً لدعم تقدوزارة الري والموارد المائية قدمت   

  .المياه في السودان حصادحول 
  

  الجمهورية العربية السورية
  

رصد الموارد المائية السطحية في الجزء  يجري تقديم دعم فني في مجال الري، طلب من وزارةب  
  .السوري ألحد روافد حوض نهر الفرات

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  .ومراجعتهقانون المياه الفدرالي  صياغةمساعدة في حصول على الللالمياه طلباً قدمت وزارة البيئة و  

  
  اليمن

  
 فيضاناتالكوارث الطبيعية من حول  لورشة عمل تدريبية قدمت طلبات عديدة للمساعدة في التحضير  

  .موجهة إلى المسؤولين اليمنيين المعنيين في وزارة النفط والمعادنوانزالقات تربة 
  

  )ح( التوصية
  

التنسيق مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه في تنفيذ برامجه وتقديم الدعم الفني المطلوب حسب 
  .التعاون مع جامعة الدول العربية رالموارد المتاحة، وذلك في إطا

 
  اإلجراءات المتخذة
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  العمل اتاالجتماعات وورش  -ألف

  
، لمجلس الوزاري العربي للمياهل التابعةاالستشارية العلمية الفنية  اللجنةإلى عضوية دعيت اإلسكوا   -1

إلسكوا في الجلسة كذلك شاركت ا).  2009يونيو /حزيران 28- 27الجزائر، (وشاركت في اجتماعها األول 
ي أصدرت عدداً من ذال) 2009يونيو /حزيران 30-29الجزائر، (للمجلس الوزاري العربي للمياه األولى 

من  )ج(7الغاية  لتنفيذالتقدم المحرز آلية إقليمية لمتابعة  إنشاءالقرارات بما فيها قرار يطلب إلى اإلسكوا 
كذلك طلب المجلس إلى اإلسكوا دعم .  لمياه والصرف الصحياألهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بإمدادات ا

لتحسين قدرة الدول األعضاء على  التابع لجامعة الدول العربية الدراسات المائية واألمن المائي العربيمركز 
  .إدارة الموارد المائية المشتركة، خاصة في مجال المفاوضات بهدف حماية حقوقها في المياه

  
لمجلس الوزاري العربي ل التابعةاالستشارية العلمية الفنية في االجتماع الثاني للجنة شاركت اإلسكوا   -2

تقريرا  ،قرار اتخذه المجلس بناء على ،قدمت اإلسكوا).  2010يناير /كانون الثاني 26- 24 ،القاهرة( للمياه
لفية المتعلقة بإمدادات المياه من األهداف اإلنمائية لأل )ج(7التقدم المحرز في تنفيذ الغاية مرحلياً يتناول 

لرصد إمدادات المياه وذلك كاء إقليميين، روالصرف الصحي في المنطقة وإنشاء آلية إقليمية، بالتعاون مع ش
  .والصرف الصحي في المنطقة العربية ورفع التقارير بشأنها

  
لمجلس الوزاري العربي ل التابعةاالستشارية العلمية الفنية للجنة حضرت اإلسكوا االجتماع الثالث   -3

 2- 1القاهرة، ( للمجلس الوزاري العربي للمياه الثانيةالجلسة و) 2010يونيو /حزيران 29-27(للمياه 
وفي اجتماع اللجنة، رفعت اإلسكوا تقريراً عن األنشطة التي نفذت إلنشاء اآللية ).  2010يوليو /تموز

من األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بإمدادات المياه  )ج(7ية الغا التقدم المحرز باتجاه تحقيق اإلقليمية لمتابعة
وقد .  للمجلس الوزاري العربي للمياهوالصرف الصحي التي أقرت ودعمت في الجلسة الوزارية الالحقة 

ضمن حلقة حوار عقدت في  بادرة األهداف اإلنمائية اإلضافية لأللفيةناقشت اإلسكوا تشغيل اآللية اإلقليمية وم
، قليم العربي وأوروباإلمركز البيئة والتنمية ل مع الجهات الشريكة وهي) 2010يونيو /حزيران 30(القاهرة 

  .تنميةشبكة العربية للبيئة وال، والوالمجلس العربي للمياه
  
لعمل مع لبموجبه اإلسكوا  دعافي جلسته الثانية قراراً مجلس الوزاري العربي للمياه كذلك اتخذ ال  -4

معهد وأكساد ، بالتعاون مع التابع لجامعة الدول العربية دراسات المائية واألمن المائي العربيالمركز 
وتمت متابعة هذا .  عداد إطار قانوني إقليمي للمياه المشتركة في المنطقة العربيةالدولي للمياه إلستوكهولم 

ار تناولت المبادئ التوجيهية لإلطار حلقة حوالقرار بتنظيم المركز التابع لجامعة الدول العربية واإلسكوا 
ديسمبر /كانون األول 13-12بيروت، ( لموارد المائية المشتركة في المنطقة العربيةلاإلقليمي القانوني 

لعلوم األرض والموارد  المعهد الفدراليوالمشترك بين اإلسكوا المياه مشروع بدعم مالي وفني من ) 2010
  .الطبيعية في ألمانيا

  
  راسات والمواد الفنيةالد  -باء
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التقييم اإلقليمي حول واقع التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في اإلسكوا لتحسين  تقرير بناء على  -1
المجلس الوزاري ، أصدر 2008الذي أعدته اإلسكوا في عام خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي 

تأخذ في االعتبار خصائص المنطقة العربية ة إقليمية قراراً طلب فيه إلى اإلسكوا إنشاء آليالعربي للمياه 
من األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بإمدادات المياه  )ج(7تنفيذ الغاية التقدم المحرز في رصد وتتولى 

قليم مركز البيئة والتنمية لإلوالجمعية العربية لمرافق المياه لذلك تتعاون اإلسكوا مع .  والصرف الصحي
منظمة الصحة العالمية إلطالق والمجلس العربي للمياه، والشبكة العربية للبيئة والتنمية و وروبا،العربي وأ

مدادات المياه والصرف إل إضافية بموجبها تحديد مؤشرات تي يتملأللفية ال اإلضافية مبادرة األهداف اإلنمائية
التحتية في البلدان العربية استناداً  عن حالها لرصد مدى توفر هذه الخدمات وبنيتهارفع التقارير الصحي و

  .إلى الخصائص اإلقليمية
  
في جلسته األولى والذي يدعو إلى مساعدة  المجلس الوزاري العربي للمياهدعماً للقرار الذي اعتمده   -2

كوا وحماية حقوقها في المياه، أعدت اإلسالبلدان األعضاء لتحسين قدرتها على إدارة الموارد المائية المشتركة 
الذي ولقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن قانون خزانات المياه الجوفية عبر الحدود  ةقانوني مراجعة

، المراجعة هاإلسكوا هذقدمت وقد .  يتناول المبادئ القانونية واألطر المؤسسية التي تدعم المصالح العربية
التابع لجامعة  المائية واألمن المائي العربيدراسات مركز الباإلضافة إلى وثيقة أخرى، في اجتماع دعا إليه 

لمناقشة قرار الجمعية العامة بشأن قانون ) 2009ديسمبر /كانون األول 22-21دمشق، (الدول العربية 
  .2011لحدود تحضيراً للمفاوضات الدولية المتعلقة بالقرار في عام العابرة لالمياه الجوفية  طبقات

  
  

  )ط(التوصية 
  

في  الموارد المائيةتعزيز اإلمكانات البشرية والموارد المتوفرة لفريق دارة العليا في اإلسكوا إلى دعوة اإل
  .شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا

  
  اإلجراءات المتخذة

  
ورفع  3- طلبات فريق المياه بإضافة وظيفة فنية واحدة من الرتبة فلاإلدارة العليا في اإلسكوا استجابت 

عن إجراء أبحاث يكون مسؤوالً  اًأقدم إضافي الفريق موظفضم ا، بحيث ي4- إلى رتبة ف 3- وظيفة برتبة ف
لموارد المائية وأولويات قطاع المياه، إضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات اإلدارة المتكاملة لوتحاليل بشأن 

 ، وقد عدلت تسميته فأصبح قسمارد المائيةالموويضم فريق .  والتدابير المتعلقة بالمياه على الصعيد الوطني
 اًفني اً، وموظف4-، وموظفين من الفئة الفنية برتبة ف5- ، المسؤول عن القسم وهو برتبة فالموارد المائية

قدم و.  ، إضافة إلى مساعدتين في شؤون األبحاث ومساعد إداري واحد2- برتبة ف اً، وموظف3- برتبة ف
قصيرة األجل لدعم تنفيذ أنشطة برنامج العمل من الميزانية ومن موارد ية ستشاراخدمات الموارد المائية  قسم

  .من خارج الميزانية
  

  )ي( التوصية
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تقديم برامج تدريبية إقليمية متكررة، خصوصاً في مجال المؤشرات والدالئل الخاصة بإدارة موارد المياه، 
البلدان األعضاء في مجال تقييم السياسات المائية  وتعزيز سبل تداول البيانات المتعلقة بذلك، وتطوير قدرات

  .دارة المتكاملة للموارد المائيةوآثارها على القطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية في إطار مبادئ اإل
  

  اإلجراءات المتخذة
  

  العمل اتاالجتماعات وورش  -ألف
  
إقليمياً  اجتماعاً لالتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا اعقدت اإلسكوا بالتنسيق مع   -1

وقد ).  2010أبريل /نيسان 9- 7بيروت، (مشروع الاإلحصاءات والمؤشرات والحسابات البيئية وتقييم حول 
حول أجرى المجتمعون تقييماً لألنشطة والنواتج والنتائج التي حققها مشروع حساب التنمية في األمم المتحدة 

الذي تنفذه اإلسكوا الوطنية في إطار مشروع اإلحصاءات والمؤشرات والحسابات البيئية تعزيز القدرات 
وقد نظّم االجتماع .  2007بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ عام 

ات البيئية واالستفادة من لتعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في مجال اإلحصاءات والمؤشرات والحساب
نهج النظام البيئي واإلحصائي المتكامل بما يدعم التقدم المحرز باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية 

المحاسبة تطبيق نظام يركّز على اإلحصاءات والمؤشرات والحسابات البيئية ومشروع .  والمتفق عليها دولياً
  .وتعزيز القدرات اإلحصائية ئيةالماالموارد جال البيئية واالقتصادية المتكاملة في م

  
  
  

  الدراسات والمواد الفنية  -باء
  

  :أعدت اإلسكوا الدراسات والمواد الفنية التالية  
  
وهو يتضمن مصطلحات في . مستخدمة في إدارة الموارد المائية المشتركةاللمصطلحات لمسرد   -1

ومصطلحات فنية واجتماعية واقتصادية  ارد المائية المشتركةمجال اإلنتاجية والتنمية المستدامة حول المو
)E/ESCWA/SDPD/2009/Glossary.1(  . ُأوقدالمشترك بين اإلسكوا  المياهمشروع المسرد ضمن إطار  عد
، وهو يتضمن مصطلحات فنية واجتماعية لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيا المعهد الفدراليو

إلى مصطلحات قانونية مؤسسية، ويتوجه إلى المتخصصين وصانعي القرار والمشاركين  واقتصادية، إضافة
فهم القضايا الفنية  توحيدفباعتماد مصطلحات موحدة يتوقع .  في مفاوضات من البلدان األعضاء في اإلسكوا

  .لموارد المائية المشتركةواالجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسسية والقانونية المتعلقة باإلدارة المشتركة ل
  
إدارة الموارد  في مجالقدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا  وتحليلإدارة المعارف دراسة بعنوان   -2

حول إدارة وطنية وإقليمية ودولية وهي تتضمن دراسات حالة .  )E/ESCWA/SDPD/2009/7(المائية المشتركة 
تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة للتوصيات الموارد المائية المشتركة الستخالص الدروس وا

تكفل فعالية نظام إدارة ركائز أربع وتظهر الدراسة أهمية .  حقق اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةبما ي
المبادئ القانونية  حولاتفاقات أساسية وضع وهي تسلّط الضوء على الحاجة إلى .  الموارد المائية المشتركة
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لحاجات تلبيتها وأطرها تدابير مؤسسية، بمشاركة الجهات المعنية، دقيقة من حيث اتخاذ ، ولمتفق عليها دولياًا
معلومات  لحصول علىتضمن امنهجيات  سليمة ترتكز علىالمستفيدين منها، والتشجيع على وضع سياسات 

  .وإدارتها لموارد المائية المشتركةلرصد ا الالزمة ومعارف مالئمة واالستثمار في القدرات الفنية والبشرية
  
  حول المياه المشتركة في منطقة اإلسكوا  2009 كتيب في مناسبة اليوم العالمي للمياه لعام  -3

ويتناول الكتيب المبادئ .  )E/ESCWA/SDPD/2009/Technical Material.1( وما تطرحه من فرص مشتركة
 العابرةلية الرئيسية بشأن المياه المشتركة، وأحواض األنهر ، واالتفاقات الدوالعامة لقانون المياه الدولي

  .المشتركة في منطقة اإلسكوا الجوفية المياه وأحواضلحدود ل
  
 )E/ESCWA/SDPD/2009/Technical Paper.2( الموارد المائية في منطقة اإلسكوا حالةيتضمن صحائف حول كتيب   -4

لمياه العذبة يشهد نموا في لتحلية المياه كمصدر  على قطاع يستعرض واقع المياه في المنطقة، مع التركيز
ويتناول الكتيب أيضاً اتجاهات النمو السكاني، وتوفر المياه العذبة، .  العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا

من  واستخدام المياه، مسلّطاً الضوء على أنماط اإلستهالك في القطاعات األشد استهالكاً للمياه في كل بلد
  .البلدان

  
دور الذي احتفل به تحت شعار  2010اليوم العالمي للمياه لعام صحائف وقائع إعالمية في مناسبة   -5

في هذه الصحائف تقييم و.  )E/ESCWA/SDPD/2010/Technical Paper.2(عالم صحي  من أجلالمياه النظيفة 
في  2011- 2010عمل اإلسكوا لفترة السنتين  برنامجعلى أساس ة بالمياه في المنطقة العربية للقضايا المتصل

الموارد المائية، والطلب على المياه، ونوعية : وتغطي الصحائف المواضيع التالية.  مجال الموارد المائية
 تغيرالصحة، وإمدادات المياه، والمياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية المشتركة، والمياه ووالمياه 

  .والمياه واألمن الغذائي في منطقة اإلسكوا ،والكوارثالمناخ، والمياه 
  )ك(التوصية 

  
جميع المراسالت التي تتم بين اإلسكوا والبلدان األعضاء عن  بنسختزويد أعضاء لجنة الموارد المائية 

 .المتعلقة بقضايا الموارد المائيةو
 

  اإلجراءات المتخذة
  

خالل  نة الموارد المائية وفي مناسبات عديدة، مثالًتابعت اإلسكوا بشكل مستمر التواصل مع أعضاء لج
.  شبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائيةالتحضيرات لليوم العربي األول للمياه والمعلومات المتعلقة بال
لدورة التاسعة للجنة الموارد المتعلقة باتدابير الكذلك أجرت اإلسكوا مشاورات مع أعضاء اللجنة لوضع 

التي وضعت في  لكن وفقاً لألنظمة اإلدارية لإلسكوا . ئية والتوصل إلى توافق بشأن تاريخ انعقاد الدورةالما
، توجه المراسالت 2010مايو /تم التأكيد عليها في الدورة الوزارية لإلسكوا في أيارالتي و 2009عام 

التي تعينها حكومة البلد العضو،  الرسمية بين اإلسكوا والبلدان األعضاء إلى جهات االتصال في اإلسكوا
  .كالمندوب الرسمي في وزراة التخطيط أو في وزارة العالقات الخارجية

  
  )ل(التوصية 
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التنمية الذي أتمت  صندوقاستكمال المقترح بشأن مشروع إدارة المياه المشتركة، المبني على نتائج مشروع 

عمه فنياً ومالياً من خالل منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلسكوا تنفيذه، وذلك مع إيجاد اآللية المناسبة لد
  .اإلقليمية والدولية، حسب رغبة البلدان األعضاء في المشاركة في تنفيذ المشروع

 
  اإلجراءات المتخذة

  
األمم المتحدة للتنمية الذي يهدف إلى تعزيز قدرات  صندوقانطالقاً من الخبرة المكتسبة في تطبيق مشروع 

دامة، وإدارة وحماية االستهالك الذي يضمن شروط االستت المعنية بإدارة المياه على تطبيق أشكال المؤسسا
، أعربت البلدان األعضاء عن رغبتها في النظر في وضع رؤية إقليمية المشتركة لمياه الجوفيةاموارد 

الذي طلب  4رقم القرار ثانية في دورته الالمجلس الوزاري العربي للمياه فاعتمد .  للموارد المائية المشتركة
الدراسات المائية واألمن مركز فيه وضع إطار قانوني للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية يعده 

.  الدولي للمياهستوكهولم معهد و أكساد واإلسكوا بالتعاون معالتابع لجامعة الدول العربية  المائي العربي
تشارية االسالعلمية الفنية للجنة  ه المبادرة اإلقليمية خالل االجتماع الرابعوسيناقش التقدم المحرز بشأن هذ

  .2011فبراير /في شباطالعربي للمياه  لمجلس الوزاريل التابعة
  

 -----  
  


