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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة الموارد المائية

  التاسعةالدورة 
  2011 مارس/آذار 25- 23، بيروت

  
  من جدول األعمال المؤقت ) ب( 7البند 

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

  
  تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا

  

  زـموج
  

منذ الدورة الثامنة للجنة الموارد ) ااإلسكو(نفّذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد  1المائية مجموعة من األنشطة المقررة في إطار البرنامج الفرعي 

 لفترتي السنتينضمن اإلطار االستراتيجي لعمل اإلسكوا من الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، 
  .2011- 2010و 2009- 2008

  
فنية، الدراسات الألنشطة على بناء القدرات، وتقديم الخدمات االستشارية، وإعداد وركّزت تلك ا  
في مساعدة البلدان األعضاء  كان الهدف منهاميدانية في إدارة الموارد المائية، والمشاريع الوتنفيذ 

ق التنمية تحقيسعياً إلى للموارد المائية  المتكاملة اإلدارة نهج واعتماد فعالةصياغة سياسات مائية 
  . المناخ تغير، ومعالجة قضايا األهداف اإلنمائية لأللفية وتحقيقالمستدامة، ومنع النزاعات، 

  
من اإلنجازات  إنجاز ، حسب كلاألنشطة للتقدم المحرز في تنفيذ وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً  
طار االستراتيجي ، وفي اإل2009-2008في اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  المدرجة ،المتوقعة

وممثلو البلدان األعضاء المشارِكون في الدورة التاسعة للجنة الموارد .  2011-2010لفترة السنتين 
  .المائية مدعوون إلى استعراض تلك األنشطة، والتعليق عليها
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  ةـمقدم
  
) اإلسكوا(ماعية لغربي آسيا الجتتضطلع شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اللجنة االقتصادية وا  -1
ى ويتول . المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة 1تنفيذ البرنامج الفرعي ب

  . تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في الشعبة فريق الموارد المائية
  
نفّذ فريق ، )2008ديسمبر /كانون األول 19-17بيروت، (ومنذ الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية   -2

فترة السنتين  البعض اآلخر فيو 2009- 2008فترة السنتين  ، بعضها فياألنشطةالموارد المائية مجموعة 
من اإلطار  1البرنامج الفرعي  من) ج(و) أ(اإلنجازات المتوقعة تقع ضمن األنشطة هذه و . 2010-2011

  .2011- 2010و 2009- 2008 تينتي السنلفتراالستراتيجي لعمل اإلسكوا 
  
تحسين  2009- 2008 السنتين من اإلطار االستراتيجي لفترة 1وكان الهدف من البرنامج الفرعي   -3

على قطاعات المياه والطاقة واإلنتاج ومراعاة  إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة، والتركيز خصوصاً
فهو  2011- 2010 السنتين من اإلطار االستراتيجي لفترة 1رعي هدف البرنامج الفأما  . االعتبارات البيئية

 المياه على خصوصاً التركيز مع اإلسكوا، منطقة في الطبيعية للموارد المتكاملة المستدامة اإلدارة تحقيق
  .المناخ تغير قضايا ومراعاة اإلنتاج وقطاعات والطاقة

  
الدورة الثامنة  منذ في مجال الموارد المائية إلسكواالتي نفّذتها ا وتتضمن هذه الوثيقة عرضا لألنشطة  -4

في مجال الموارد  اإلنجازات المتوقعةمن  كل إنجاز حسب وجرى تقسيم األنشطة.  للجنة الموارد المائية
واإلطار  2009- 2008من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  1البرنامج الفرعي  المدرجة في المائية

اإلسكوا في دورتيها الخامسة والعشرين والسادسة  أقرتهما ، اللذين2011- 2010نتين االستراتيجي لفترة الس
  .ا الجمعية العامة لألمم المتحدةوأقرتهم ،الترتيب والعشرين، على

  
بناء القدرات، وتقديم الخدمات االستشارية، وإعداد  المنفذة مجاالت عديدة منها األنشطةشملت و  -5
مساعدة  وكان الغرض منها . ميدانية في مجال إدارة الموارد المائيةالمشاريع لافنية، وتنفيذ الدراسات ال

وذلك في للموارد المائية،  المتكاملة اإلدارةنهج اعتماد في وة فعالصياغة سياسات مائية في البلدان األعضاء 
ومعالجة  مائية لأللفيةاألهداف اإلن وتحقيقتحقيق التنمية المستدامة ومنع النزاعات ل ما تبذله من مساعٍ سياق

  .المناخ تغيرقضايا 
  

  ة واعتماد وتنفيذ سياسات وتدابيرتعزيز قدرة البلدان األعضاء على صياغ  -أوالً
  على تحقيقلتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مع التركيز 

  األهداف اإلنمائية لأللفية
  
  .2009ا في مجال الموارد المائية في عام اإلسكو نفذتها فيما يلي عرض ألهم األنشطة التي  -6
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  الدراسات والتقارير  -ألف

  
  دور تحلية المياه: في منطقة اإلسكوا عن تنمية الموارد المائية التقرير الثالث

  في مواجهة ندرة الموارد المائية
)E/ESCWA/SDPD/2009/4(  

  
الخطط الهادفة إلى تنمية الموارد المائية في في  اًأساسي اًعنصر ، باعتبارهيتناول التقرير تحلية المياه  -7

تلبية لو شرة وغير المباشرة لتحلية المياهويشير إلى التكاليف المبا . المياهالتي تفتقر إلى بلدان اإلسكوا 
تحلية المياه في القطاع  ةوبينما يعتبر معظم مقدمي خدم . في المدن من السكان ألعداد المتزايدةحاجات ا

التقرير شير يالتشغيل والصيانة،  كلفةة هذه الخدمة هي مجموع رأسمال محطة التحلية زائد الخاص أن كلف
لكلفة  قدم تحليال وافيايو ،كلفة إيصال المياه من المحطة إلى المستهلك أيضاً الفعلية تشملإلى أن الكلفة 

  .إنتاج المزيد من المياهو ةالمزيد من الطاق إحراق بعد أن تدخل في الحساب معادلة الترابط بين، التحلية
  

  وقائع الموارد المائية في البلدان األعضاء في اإلسكواحول ف ائصح
)E/ESCWA/SDPD/2009/Technical Paper.2(  

  
يتزايد  حالة المياه في المنطقة، وتركّز على صناعة تحلية المياه كمصدر فائالصحتناول هذه ت  -8

وتشير إلى اتجاهات نمو السكان، وتوفر المياه  . عدد من بلدان اإلسكوامياه العذبة في لتأمين ال االعتماد عليه
للمياه في كل من البلدان  العذبة، واستخدام المياه، وإلى أنماط االستهالك في أكثر القطاعات استخداماً

 المنتجةكمية المن حيث ف معلومات عن صناعة تحلية المياه في هذه البلدان، ائالصحتتضمن و . األعضاء
  . ، وكمية المياه المتوقع إنتاجهاونوع التكنولوجيا والمياه المستخدمة

  
  المناخي والتنمية المستدامة تغيرآثار ال: التربية من أجل التنمية المستدامةنشرة عن 

)E/ESCWA/PI/2009/7(  
  
وارد الطبيعية المناخ على الم تغيروتتناول أثر  . 2009عدت هذه النشرة لمناسبة يوم البيئة العربي أ  -9

في البلدان العربية، واألنشطة والمبادرات الرئيسية التي اتخذتها اإلسكوا وغيرها من وكاالت األمم المتحدة 
  .المناخ تغيرب لتوعيةل
  

  المناخ تغيربيد لمكافحة  يداً: العالمي البيئة يوم
)E/ESCWA/PI/2009/3(  

  
المناخ على  تغيرالمحتملة ل اآلثار وتتناول.  2009ي ُأعدت هذه النشرة لمناسبة يوم البيئة العالم  - 10

المناطق الساحلية، وكذلك على الزراعة، والموارد المائية، ذلك  ، بما فيمختلف القطاعات في المنطقة العربية
والطاقة، والتنوع البيولوجي، والغابات، والصناعة، والتجارة، والنقل، باإلضافة إلى المستوطنات البشرية 

  .المناخ والحد منه تغيرمع  تكيفلل المقترحة تدابيرال مجموعة من النشرةتتضمن و . العامة والصحة
آليات  عناإلجراءات التي تضطلع بها اإلسكوا لدعم البلدان األعضاء في تلك المجاالت، وتتضمن لمحة عن و

  .عالميالتنسيق على الصعيدين اإلقليمي وال
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  عملالاالجتماعات وورشات   -باء

  
  تقديم الدعم للمجلس الوزاري العربي للمياه

  
تقرير التقييم اإلقليمي عن وضع البلدان األعضاء وإنجازاتها في مجال تحسين اإلمداد "إلى اً استناد  - 11

، دعيت اإلسكوا إلى المشاركة في االجتماع 2008الذي أعدته اإلسكوا في عام " بالمياه والصرف الصحي
 ). 2009يوليو /الجزائر، تموز(مية االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه األول للجنة الفنية العل
من األهداف  )ج(7غاية الطلب بموجبه من اإلسكوا إنشاء آلية إقليمية لمتابعة تنفيذ  وأصدر المجلس قراراً
 لشربا مياه على باستمرار الحصول يمكنهم ال الذين األشخاص نسبة تخفيض" اإلنمائية لأللفية، وهي

 األعضاء البلدان قدرة وتحسين ،"2015 عام بحلول النصف إلى األساسية الصحي الصرف وخدمات المأمونة
  .الموارد هذه في حقوقها لتحمي المشتركة المائية الموارد إدارة على

  
ن تسعى م، ألهداف اإلنمائية لأللفيةل إضافية إلطالق مبادرةاإلسكوا تستعد  ،على هذا الطلب وبناء  - 12

، عداد التقارير عنهابإمن األهداف اإلنمائية لأللفية و )ج(7الغاية خاللها إلى إنشاء آلية إقليمية تُعنى برصد 
التي تراعي خصوصيات المنطقة العربية في الحصول على  مجموعة من المؤشرات اإلضافية وذلك باعتماد

بالتعاون والتنسيق مع الجمعية سكوا هذه المبادرة تقودها اإلو.  إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي
العربي للمياه، الوزاري وأوروبا، والمجلس  العربيالبيئة والتنمية لإلقليم  مركزوالعربية لمرافق المياه، 

  .، ومنظمة الصحة العالميةوالشبكة العربية للبيئة والتنمية
  

  يةقليمية المعنية بالموارد المائالمشاركة في االجتماعات الدولية واإل
  

  للمياه أسبوع بيروت
  )2009فبراير /شباط 7-4بيروت، (

  
شاركت اإلسكوا في هذا النشاط الذي نظمته وزارة الطاقة والمياه في لبنان، بالتعاون مع الشراكة   - 13

ت تخللو . منطقة البحر األبيض المتوسط في سياق التحضيرات للمنتدى العالمي الخامس للمياه- العالمية للمياه
بينهم وزراء ومسؤولون في قطاع المياه  مندوباً 240من األنشطة وضم نحو  ث الذي شهد عدداًهذا الحد

وخبراء وممثلون عن منظمات وطنية ودولية، مناقشات حول أهم قضايا اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على 
 أيضاًتناولت المناقشات و.  متوسطيةال- بيةفي إطار الشراكة األورو ال سيماالصعيدين الوطني والدولي، 

البحر (متوسطي للمياه ال- بيصادر عن المؤتمر الوزاري األوروالقضايا المذكورة في اإلعالن الوزاري ال
استراتيجية جديدة للمياه في منطقة البحر األبيض ومنها ، )2008ديسمبر /الميت، األردن، كانون األول

  . ستقبلمعايير للمشاريع التقنية في المتحديد المتوسط، و
  

  المنتدى العالمي الخامس للمياه
  )2009مارس /آذار 22-16سطنبول، إ(
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التنمية البشرية والنهوض  التي خُصصت لموضوع شاركت اإلسكوا بفعالية في جلسات المنتدى  - 14
وعرضت نتائج دراساتها حول التحديات والفرص المتصلة بتحقيق األهداف  . باألهداف اإلنمائية لأللفية

للجميع، على البيانات  خُصصت لموضوع تعميم التي في الجلسةو.  ئية لأللفية في المنطقة العربيةاإلنما
شاركت فيها شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، واللجنة الوطنية للمياه في المكسيك، والجمعية العالمية و

في اللجنة المعنية  فتها عضواًبصعرضت اإلسكوا لألرصاد الجوية، والرابطة الدولية للعلوم الهيدرولوجية، 
  .المنطقة في تطوير حسابات المياهباألطر والمناهج الدولية واإلقليمية والوطنية تجربة بلدان 

  
  بين جامعة الدول العربية التاسع القطاعيالتنسيق اجتماع 

  المناخ تغيرحول والمنظمات المتخصصة التابعة لهما األمم المتحدة و
  )2009يونيو /انحزير 18- 17القاهرة، (

  
بشأن  2008نوفمبر /تشرين الثاني 10المؤرخ  63/17 لألمم المتحدة بقرار الجمعية العامة عمالً  - 15

أمانة عقدت  وبقرار اتخذه مجلس جامعة الدول العربية، التعاون بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية،
إلى  المجتمعون خلصو.  التاسع القطاعي التنسيق اإلسكوا وجامعة الدول العربية اجتماعوالمتحدة األمم 

 واالمناخ والتخفيف من آثاره في المنطقة العربية، وحدد تغيرمع  تكيفضرورة اعتماد استراتيجيات لل
المناخ  تغيرمع  تكيففي مجال ال الوكاالت المتخصصة التابعة لكل من المنظمتين مجاالت التعاون بين

المناخ وقابلية تأثر إدارة  تغيرمجاالت أخرى منها إعداد تقييم مشترك آلثار  والتخفيف من حدته، وفي
  .الموارد المائية

  
  قليمي حول تطوير الشبكة العالميةاالجتماع االستشاري اإل

  المناخ في غربي آسيا تغيرمع  تكيفلل
  )2009يونيو /حزيران 30- 29مسقط، (

  
وشاركت فيه برنامج األمم المتحدة للبيئة ل رب آسيا التابعهذا االجتماع المكتب اإلقليمي لغ نظّم  - 16

 مؤتمرالبدعم  المناخ تغيرمع  تكيفوكذلك الشبكات اإلقليمية المعنية بالالعالمية  الشبكةحظيت  وقد  .اإلسكوا
ت تناولت المناقشات التي تخللو.  خالمنا تغيرل اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في لألطراف عشر الرابع

تحديد ) ب(المناخ؛  تغيرمع  تكيفوضع خطة عمل إلنشاء شبكة إقليمية لل) أ: (التالية المواضيع االجتماع
في  المرتقبةوتناولت المناقشات كذلك األنشطة .  تطوير الهيكل اإلداري للشبكة) ج(األولويات اإلقليمية؛ 

  .ئر الشبكات العالمية واإلقليميةساع التنسيق م، وآليات )2010- 2009(المرحلة األولى من عمل الشبكة 
  

  المناخي التابعة لجامعة الدول العربية تغيراالجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية لل
  )2009يوليو /تموز 14- 12القاهرة، (

  
التحضيرات ) أ: (التالية المواضيع ، حيث تركزت المناقشات علىاالجتماع في هذااإلسكوا شاركت   - 17

 المعنية الدولية الحكومية لهيئةمشاركة البلدان العربية في أنشطة ا) ب(العالمي الثالث للمناخ؛  العربية للمؤتمر
 األمم اتفاقية فيالتحضير للمؤتمر الخامس عشر لألطراف ) ج(وإعداد تقرير التقييم الخامس؛  المناخ، تغيرب
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ل االجتماع وتخل ). 2009يسمبر د/كانون األول 18- 7كوبنهاغن، ( المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة
  .معه تكيفال وإجراءاتالمناخ  تغيرعرض آلخر البحوث والدراسات العلمية حول العلوم المناخية وآثار 

  
  

  األسبوع العالمي للمياه
  )2009أغسطس /آب 21- 16ستوكهولم، (

  
ألغراض التنمية في  ةوالطاق المياه عناإلسكوا في األسبوع العالمي للمياه، وقدمت عرضاً  شاركت  - 18

 اإلنمائي للتعاونم الدولي للمياه، والوكالة السويدية لندوة حول العالقة بين المياه والطاقة، نظمها معهد ستوكهو
شاركت اإلسكوا في ورشة العمل حول إصدار الطبعة الرابعة من  األسبوع، هذا هامش وعلى.  الدولي

 للجنة عشر الحادي االجتماع في شاركت كما ،2009 أغسطس/بآ 14 في العالم في المياه تنمية عنالتقرير 
 بالمياه بالمعنية المتحدة األمم فرقة اجتماع وفي) 2009 أغسطس/آب 16-15( بالمياه المعنية المتحدة األمم

  .)2009 أغسطس/آب 17( والمناخ
  

  المؤتمر العالمي الثالث للمناخ
  )2009سبتمبر /أيلول 4 -  أغسطس/آب 31جنيف، (

تناولت مجموعة من  سلسلة من حلقات الحوار شاركت اإلسكوا في الجلسة العامة للمؤتمر وفي  - 19  
المواضيع، منها إدارة المخاطر المناخية؛ والفوائد االقتصادية واالجتماعية للمعلومات المناخية، ونظم اإلنذار، 

طبيعية؛ والمناخ والمياه؛ والمناخ والحد من مخاطر الكوارث؛ والمناخ وإدارة التنوع البيولوجي والموارد ال
 ومواكبة للتحضيرات الجتماعالمناخ؛  تغيرع م تكيفوالنقل والسياحة؛ والمناخ والمجتمعات المحلية؛ وال

  .كوبنهاغن
  

  :في المنطقة العربية اط المستدامة لالستهالك واإلنتاجبشأن األنم حلقة الحوار الثانية
  الموارد مفي استخدا أكثر كفاءةادات نحو اقتص

  )2009 سبتمبر/أيلول 29- 27 القاهرة،(

 نماطاأل بشأن العربية مسودة االستراتيجية اإلقليميةمناقشات في  خالل هذا االجتماع شاركت اإلسكوا  - 20  
الدول العربية، وفي إطار الدعم الذي  برعاية جامعةاالجتماع  هذا ونُظم . الستهالك واإلنتاجل المستدامة

إلى االستراتيجية المتفق عليها، أعدت  واستناداً.  وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةتقدمه لمجلس ال
دعم اجتماع التنفيذ اإلقليمي في إطار الدورة الثامنة عشرة لخطة عمل تتضمن األولويات اإلقليمية، ووثيقة 

يمكن التي  الفضلى الممارسات االجتماع الضوء على هذاوسلّط .  للجنة التنمية المستدامة في األمم المتحدة
على مفاهيم اإلنتاج  االجتماع ركز كما.  المنطقة وأولوياتها حاجاتاالنطالق منها لتبادل وجهات النظر حول 

تشجيع استخدام المنتجات والخدمات التي تسهم في حماية البيئة، وحفظ المياه  من خاللواالستهالك المستدام، 
 نماطاألفي تخفيف حدة الفقر وتعميم  أيضاً تسهموتدام للموارد المتجددة، المس اإلنتاجع يوالطاقة، وتشج

هذا االجتماع، وتنظيمه على ترسيخ الطابع المؤسسي لبشأن المجتمعون توصية  واتخذ.  المستدامة للمعيشة
   .الستهالك واإلنتاجل المستدامة نماطاألحول  ةلتبادل الخبرات والمعرف فسحة باعتباره نحو دوري
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  المناخ في المنطقة العربية تغيراجتماع خبراء حول تقييم مدى تّأثر الموارد المائية ب
  )2009أكتوبر /تشرين األول 28- 26 بيروت،(

مم اإلسكوا وجامعة الدول العربية والمكتب اإلقليمي لبرنامج األشاركت في تنظيم هذا االجتماع   - 21  
 اإلسالمية المنظمةمنظمات إقليمية ودولية أخرى مثل  الي منم ودعم، بالتعاون المتحدة للبيئة في غربي آسيا

نطاق وخطة و وكان الغرض من االجتماع التوصل إلى توافق لآلراء حول هدف . والثقافة والعلوم للتربية
جدول الو؛ داد لهعاإلطرق االتفاق على المناخ، و تغيرتقييم قابلية تأثر الموارد المائية في المنطقة بل عمل
المنظمات وقد وافقت األمم المتحدة وجامعة الدول العربية و . لتنفيذه، والموارد الالزمة لتمويله منيالز

  .لتقييمافي المنطقة العربية على المشاركة في إعداد  التابعة لهما المتخصصة
  

يانات المناخ ر بوتوفالمناخ،  تغيروتناولت المناقشات مختلف النُهج المعتمدة لتقييم قابلية التأثّر ب  - 22
وانتهى االجتماع إلى وضع  . وتصغيرها المناخية، والمياه، ووضع السيناريوهات، وإعداد المعايير والنماذج

، تجميع المعلومات األساسية، ووضع النماذج وتحديد المناطق األشد تأثراً: التالية تتضمن النقاط خطة عمل
لع المجتمعون واط  .وبناء القدراتطوير المؤسسات توتصغير النماذج المناخية حسب مقاييس المنطقة، و

المناخ  تغيرلتقييم قابلية التأثر ب المحتملةعلى ورقة أعدتها اإلسكوا حول المنهجيات والسيناريوهات 
(E/ESCWA/SDPD/2009/WG.3/2) . من الخبراء لمتابعة تنفيذ توصيات  مصغّر عمل فريقتم إنشاء و

  .مقررة فيهاالجتماع وتنفيذ المشاريع ال
  

  المستقبلية والتوجهات التحديات :الكوارث من والحد المناخ تغير عن اإلقليمية العمل ورشة
  )2009نوفمبر /تشرين الثاني 23- 21القاهرة، (

  
المكتب اإلقليمي /الكوارث من للحد الدولية االستراتيجيةشاركت اإلسكوا في هذه الورشة التي نظمتها   - 23

 . ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات إقليمية أخرىحديثاً شأالمن للدول العربية
 تغيرمع  تكيفعن القدرات المؤسسية وآليات التنسيق من أجل ال عرضاًفي هذه الورشة وقدمت اإلسكوا 

  .مجموعات العملخالل اجتماعات فني الدعم الالمناخ، كما قدمت 
  

  المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في طرافألالمؤتمر الخامس عشر ل
  )2009ديسمبر /كانون األول 18-7كوبنهاغن، (

  
 تغيرحول  اللجان اإلقليمية لألمم المتحدةالذي نظمته  النشاط المشتركهذا في إطار قدمت اإلسكوا   - 24

شمل العرض اإلجراءات و . المناخ تغيرلة لالمحتماآلثار عة في المنطقة وعن التحديات المتوق ، عرضاًالمناخ
وأكدت  . آثارهالتخفيف من حدة المناخ و تغير مع تكيفالفي لمساعدة البلدان األعضاء التي اتخذتها اإلسكوا 

 تغيرعلى اإلرادة السياسية وااللتزام اللذين أبدتهما البلدان األعضاء حيال تحقيق التنمية االجتماعية ومعالجة 
وإعالن ) 2002(وأشارت إلى عدد من المبادرات اإلقليمية، مثل المبادرة العربية للتنمية المستدامة   .المناخ

  .)2007( يالمناخ تغيرال حولالعربي واإلعالن الوزاري ) 2003(أبو ظبي حول البيئة والطاقة 
  

  مشاريع ميدانية  -جيم
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انيا االتحادية واإلسكوا، تدعم الحكومة لتعاون الفني بين جمهورية ألمل مشترك في إطار مشروع  - 25
األلمانية عمل اإلسكوا مع الهيئات المعنية وصانعي القرار في قطاعات المياه في البلدان األعضاء من أجل 

العمل على تحسين إدارة إمدادات المياه اعتماد نُهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في وضع السياسات و
 في ألمانيا المعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعيةويتولّى  . ي المنطقةوخدمات الصرف الصحي ف

  .ية للتعاون الفني تنفيذ المشروعوالوكالة األلمان
دعم الجمعية ) أ: (نُفّذ عدد من األنشطة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في مجالَينفي هذا السياق، و  - 26

صياغة السياسات الالزمة لتوفير خدمات إمدادات في  المرافق المنتسبة إليهالمساعدة  العربية لمرافق المياه
بناء القدرات في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، من خالل ) ب(المياه والصرف الصحي وتحسينها؛ 

  .دارة المتكاملة للموارد المائيةأنشطة الشبكة العربية لإل

  الجمعية العربية لمرافق المياه  

  العربي العالم في الصحي والصرف الشرب مياه بمرافق العاملين قدرات تنميةمؤتمر   
  )2008نوفمبر /تشرين الثاني 19- 18اإلسكندرية، (

في المنطقة العربية، من  الفضلىالممارسات والخبرات التطورات في مجال المؤتمر آخر تناول   - 27  
لجودة في المرافق العامة، وعرض دراسات حالة خالل عرض تقارير قُطرية، وعقد جلسات حول إدارة ا

نُهج جديدة لتعزيز الكفاءة في إدارة المياه والصرف  عرضلمؤتمر اتخلّل و . نقاشات مختلفة، وتنظيم حلق
خدمات تأمين معرض شاركت فيه شركات عربية وأوروبية تعمل في  نُظِّموعلى هامش المؤتمر، .  الصحي

  .الصحي ادات المياه وشبكات الصرفإمد

  االجتماع األول للجمعية العمومية للجمعية العربية لمرافق المياه  
  )2008نوفمبر /تشرين الثاني 19- 18، ندريةاإلسك(

لجمعية لوانتُخب خالله أول مجلس إدارة  . من تسعة بلدان عضواً 150حضر االجتماع أكثر من   - 28  
وحددت  . ن عن األفراد األعضاء في الجمعيةضم ممثلين عن مرافق المياه في البلدان األعضاء وممثلي

قررت و تضمن استمرار الجمعية،الجمعية األنشطة المزمع تنفيذها في المستقبل، وخططت لوضع ميزانية 
  .مرتين في السنةعقد اجتماعاتها 

  إطالق الجمعية العربية لمرافق المياه وانعقاد أول اجتماع لمجلس اإلدارة  
)م2009يوليو /تموز 30ان، ع(  

نُظّم هذا الحدث بدعم من اإلسكوا ووزارة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية، وذلك عبر الوكالة   - 29  
رفيع  مسؤوالً 80وحضر الحفل أكثر من  . األلمانية للتعاون الفني، وتحت رعاية وزير المياه والري األردني

، ورؤساء مرافق المياه العربية، وممثلون لجمعيةمجلس إدارة االمستوى من المنطقة والعالم، بينهم أعضاء 
  . عن خبراء من القطاع الخاص وممثلين عنه عن الوكاالت المانحة والمنظمات الدولية، فضالً

 منها قرارمن القرارات،  اتخذ فيه عدداًو ،دارة أول اجتماع لهاإل، عقد مجلس إطالق الجمعية وبعد  - 30  
إدارة المرافق والموارد المائية،  وذلك في مجالالعمل الفني للجمعية  ددالتي ستوجه أو تحإنشاء فرق عمل ب
  .عن بناء القدرات والتدريب رافق، وتحديد معايير العمل، فضالًقضايا المياه والصحة، وإصالح الممعالجة و
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  ورشة عمل الستعراض منتصف المدة لمشاريع الجمعية العربية لمرافق المياه  
)2009نوفمبر /ثانيتشرين ال 5- 4 ان،عم(  

هدفت ورشة العمل إلى استعراض األنشطة التي تضطلع بها اإلسكوا والوكالة األلمانية للتعاون الفني   - 31  
  .المنظمات المشارِكة في المشروع في إطار مشروعهما المشترك، وإلى تحديد دور كل من

  الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
  

  بية حول خطط سالمة المياهورشة عمل تدري
  )2009أبريل /نيسان 24كيب تاون، جنوب أفريقيا، (

  
يان اللتان تتولللعلوم الهيدرولوجية  الدولية الرابطةنظّمت هذه الورشة منظمة الصحة العالمية و  - 32

حول تنفيذ للمؤسسات العاملة في مجال المياه  عملياً ووضعت المنظمتان دليالً . الترويج لخطط سالمة المياه
والمعهد وقد أعربت اإلسكوا  . خطط السالمة، واتفقتا على تقديم هذا التدريب في أفريقيا والشرق األوسط

عن اهتمامهما في تنظيم هذا التدريب عن طريق الجمعية  في ألمانيا الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية
  .ترجمة الدليل إلى اللغة العربيةتكاملة للموارد المائية وفي العربية لمرافق المياه أو الشبكة العربية لإلدارة الم

  
  المناخ تغيراالجتماع األول لفريق العمل المعني ب

  )2009يوليو /تموز 30- 29بيروت، (

الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك في إطار المناخ  تغير صعيد بدأ العمل على  - 33  
: وأعد الفريق خطة عمل لسنة واحدة تتضمن األنشطة التالية  .المناخ تغيرق عمل معني بنشاء فريمن خالل إ

المناخ في المنطقة، وتحديد أوجه القصور فيها؛  تغيرقابلية تأثر الموارد المائية بالمطبوعات حول مراجعة ) أ(
 بشأن اإلطارية المتحدة ماألم اتفاقية في إعداد عرض موجز عن نتائج المؤتمر الخامس عشر لألطراف) ب(

  .المناخ تغيرو الموارد المائيةرب في مجال إعداد قائمة بأسماء الخبراء الع) ج(؛ المناخ تغير
  

  ستشاريةالخدمات اال  -دال

طلبها، تلبية ل 2009الخدمات االستشارية التي قدمتها اإلسكوا للبلدان األعضاء في عام  فيما يلي ترد  - 34  
وكان الهدف من هذه الخدمات بناء قدرات البلدان في مجال  . م االستشارية وتوصياتهااوكذلك أهداف المه

  .دارة المتكاملة للموارد المائيةاإل

البلد طالب الخدمات   
 أو التوصيات/النتائج و األهداف االستشارية

  األردن

 وزارة التخطيط

 /يةتنظيم دورات تدريبية وطن
، م استشارية قصيرةاإقليمية، ومه

د لتركيب أجهزة رص دعمالقديم وت
  .ميدانية في أحواض مائية محددة

تقنية لوزارة المياه المساعدة التقديم 
والري، وسلطة المياه، وسلطة 

  :م االستشارية الثالث التاليةالمهنُظّمت ا

بشأن  المهمة األولى ساعدت في ترتيب الطلبات الواردة  )أ(  
  حديد أولوياتها؛المياه وت

تقديم المشورة ) 1: (المهمة الثانية تضمنت ما يلي  )ب(  
بشأن شبكة المراقبة الهيدرولوجية للجانب األردني من 
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البلد طالب الخدمات 
 أو التوصيات/النتائج و األهداف االستشارية

األخرى  14متابعة الطلبات الـ ) 2(األحواض المشتركة؛  .وادي األردن، ووزارة البيئة
  وسلطة وادي األردن؛  األردنيةالمتصلة بسلطة المياه 

  وزارة البيئة؛الثالثة المتصلة ب متابعة الطلبات) 3(

زيارات ميدانية لتركيب معدات شملت المهمة الثالثة   )ج(  
؛ ومناقشات 2010رصد متطورة في النصف األول من عام 

ب حول نظام المعلومات بشأن التحضيرات للتدريب المطلو
 .الجغرافية

 اإلمارات العربية
  المتحدة

 وزارة البيئة والمياه

مراجعة الجوانب التقنية لمشروع 
انون المعني بحماية الموارد الق

 .وتنميتها المائية

 .مستشاران راجعا مشروع القانون وقدما توصيات في شأنه

  سلطنة عمان

بلديات وزارة ال
اإلقليمية وموارد 

والهيئة العامة المياه 
 للكهرباء والمياه

تقييم وثائق المناقصات   )أ(  
م االستشارية اواختصاصات المه

اإلدارة  المتصلة بتنفيذ مشروع
للموارد المائية في وادي المتكاملة 
  الموئل؛

تقييم أداء الفريق المعني   )ب(  
من بدراسات المياه السطحية ض
  إدارة تقييم الموارد المائية؛

تدريب الموظفين الفنيين   )ج(  
في الوزارة على مختلف جوانب 
تحليل هطول األمطار والجريان 

السطحي، ومراجعة عدد من 
  دلة وتحديثها؛الدراسات واأل

التدريب حول جودة مياه   )د(  
 .الشرب

أوصت اإلسكوا بإبطال الوثائق المنشورة للمناقصات،   -  
ارة بما أنها متكررة، وبتدريب الموظفين في مجال اإلد

  المتكاملة للموارد المائية؛

اقتُرح تنظيم تدريب حول تحليل تواتر الفيضانات،   -  
يان السطحي وإعادة والعالقة بين سقوط األمطار والجر

بالجفاف  بالتوقعتعبئة المياه، ودعم القرار فيما يتصل 
ضانات، والحد منه، وتوقعات هطول األمطار والفي

  والسيطرة على الفيضانات؛

أكتوبر، /تشرين األول 7و 6عقدت ورشة عمل يومي   -  
بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني، لزيادة المعرفة في 

فني وأساليب الشراكة مع الوكاالت مفاهيم التعاون ال
  يك، وتبادل المعلومات والخبرات؛الدولية، وآليات التشب

تشرين  14-10اإلسكوا ورشة عمل في الفترة  عقدت  -  
أكتوبر حول نوعية موارد مياه الشرب، ساعدت /األول

في تعزيز المعرفة في المفاهيم المتصلة بأدوات إدارة 
يات أخذ عينات وتقن نوعية المياه، ومصادر التلوث،

في معالجة المياه،  الفضلى الممارساتوالمياه وتحليلها، 
 .بادئ التوجيهية الدوليةوكذلك المعايير والم

  فلسطين

  سلطة جودة البيئة
وسلطة المياه 

 الفلسطينية

  :تقديم المشورة بشأن ما يلي

سلطة (وعية المياه تقييم ن  )أ(  
  ؛)جودة البيئة

اخ على المن تغيرتأثير   )ب(  
سلطة جودة (ارد المائية المو
  ؛)البيئة

المناخ على  تغيرآثار   )ج(  
  ؛)جودة البيئةسلطة (النظام البيئي 

جرت مشاورات مع سلطة جودة البيئة حول المجاالت   -  
  ؛عة التي تتطلّب خدمات استشاريةاألرب

جرت مشاورات مع سلطة المياه الفلسطينية حول   -  
  ؛ستة التي تتطلب خدمات استشاريةالمجاالت ال

جرت مشاورات مع عدد من وكاالت األمم المتحدة   -  
إلى ل طلبات أرسلت والجهات المانحة الثنائية حو

  ؛وكاالت أخرى

جرى توزيع مسودة تقارير االجتماعات التشاورية على   -  
وتشير التقارير إلى متابعة .  الجهات الفلسطينية المعنية
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البلد طالب الخدمات 

 أو التوصيات/النتائج و األهداف االستشارية

ظيمي استعراض الهيكل التن  )د(  
  ؛)سلطة المياه الفلسطينية(

الجوانب االجتماعية   )ه(  
واالقتصادية الستخدام مياه الصرف 

سلطة المياه (الصحي كمورد 
 ). الفلسطينية

وربما لغاية عام  2009عام مجموعة من األنشطة في 
2010. 

المملكة العربية 
  السعودية

وزارة االقتصاد 
 والتخطيط

المساعدة في مراجعة   )أ(  
حول تقييم قطاع المياه  الدراسة

تيجية، وتقديم وإدارته االسترا
  توصيات في شأنها؛

مراجعة السياسات   )ب(  
الحكومية المتصلة بخطة التنمية 

 .2014-2010التاسعة للفترة 

نُظمت ثالث بعثات للمشاركة في االجتماع الشهري حول 
وقدمت اإلسكوا تعليقات موضوعية على  . التقرير المرحلي

من التقارير المرحلية  ي قدمه االستشاري حول كّلالعرض الذ
 .الثالثة

  
العراق  كل من قدمت اإلسكوا من خالل برنامج التعاون الفني ثالث منح دراسية لمشارك من  - 35

ونيل شهادة لدى إتمام  ،مخصصة للموظفين الفنيين في قطاع المياه دراسية دورةوفلسطين واليمن لحضور 
ة المتكاملة للموارد المائية الذي تنظمه جامعة الخليج العربي في البحرين بهدف بناء برنامج تطوير اإلدار

  .الموارد المائية وخدمات المياه قدرات المشاركين في تحسين إدارة
  

  ألعضاء في قضايا الطاقة والمياه،تحسين التعاون اإلقليمي بين البلدان ا  -ثانياً
  المياه والبيئةفي ذلك درء النزاعات المتصلة ب بما   

  
تعزيز التعاون بين البلدان األعضاء في إدارة المياه الجوفية  2009واصلت اإلسكوا في عام   - 36

  .نزاعات المتصلة بالمياه والبيئةالمشتركة، من أجل منع ال
  

  التقاريرالدراسات و  -ألف
  

  لعابرة للحدود في منطقة اإلسكواالمياه ا: مياه مشتركة، فرص مشتركة :كتيب
)E/ESCWA/SDPD/2009/Technical material.1(  

  
وهو يتضمن المبادئ العامة للقانون الدولي للمياه،  . 2009أعد لمناسبة اليوم العالمي للمياه كتيب   - 37

ويعرض أهم االتفاقيات الدولية بشأن المياه المشتركة وأهم أحواض األنهار العابرة للحدود وأحواض المياه 
في تحسين إدارة أهمية اتفاقات التعاون  الهدف منه هو التأكيد علىو.  في منطقة اإلسكوا الجوفية المشتركة
  .الموارد المائية
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  درات البلدان األعضاء في اإلسكواإدارة المعارف وتحليل ق :دراسة
  في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة

)E/ESCWA/SDPD/2009/7(  
  

ة وإقليمية ودولية حول إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك دراسات حالة وطنيدراسة تتضمن   - 38
الستخالص الدروس منها وتقديم توصيات لتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة وتحقيق اإلدارة 

مائية دارة الموارد الإل فعال نظام يتطلبها أيالدراسة أربع ركائز هامة  تتناولو.  المتكاملة للموارد المائية
؛ واتخاذ دولياًالمبادئ القانونية المعترف بها  وهي وضع اتفاقات على مستوى الحوض تستند إلى ،المشتركة

قدر  ترتكز على سليمة؛ ووضع سياسات جميع الجهات المعنية شارك فيهاتترتيبات مؤسسية محددة ومناسبة 
وارد المائية المعلومات والمعرفة؛ واالستثمار في القدرات التقنية والبشرية الالزمة لرصد الم من مالئم

  .المشتركة وإدارتها
  

  ومصطلحات تقنية: دامةمصطلحات عربية في مجال اإلنتاجية والتنمية المست
  في مجال الموارد المائية المشتركة واجتماعية واقتصادية وقانونية  

E/ESCWA/SDPD/2009/Glossary.1)(  
  

الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في المعهد مع  بالتعاون اإلسكوا هأعدتمسرد مصطلحات   - 39
 ،المصطلحات المستخدمة في مجال الموارد المائية المشتركة ، تتضمنقائمة شاملة عبارة عن ، وهوألمانيا

المسؤولين عن وهذا المسرد موجه للخبراء و . مصطلحات تقنية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومؤسسيةو
اإلنكليزية  باللغةالمصطلحات  توضيح ويتوقّع أن يؤدي . اإلسكوافي بلدان  إجراء المفاوضاتالقرار و اتخاذ
نية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسسية فلقضايا الا توحيدالعربية إلى إيجاد مقابل موحد لها باللغة و

  .شتركة للموارد المائية المشتركةباإلدارة الم المتعلقة ةوالقانوني
  

  عملالاالجتماعات وورشات   -باء
  

  لة للموارد المائية المشتركةتطبيق مبادئ اإلدارة المتكام حولاجتماع فريق الخبراء 
  نحو رؤية إقليمية: نطقة اإلسكوافي م

  )2009ديسمبر /كانون األول 3-1بيروت، (
  

في  والموارد الطبيعية الجيولوجية للعلوم الفدراليالمعهد هذا االجتماع بدعم من نظمت اإلسكوا   - 40
إدارة الموارد المائية في مجال وضع رؤية مشتركة إلطار إقليمي للتعاون  منه مطلوب وكان  .ألمانيا

وعقد   .ة المجاورةشاطئتالمشتركة بين بلدان اإلسكوا والبلدان العربية، وربما بين البلدان العربية والبلدان الم
من المبادرات لتعزيز قدرة البلدان األعضاء على وضع  هذا االجتماع بعد أن اتخذت اإلسكوا وشركاؤها عدداً

وتنفيذ خطط اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، ولتوثيق التعاون بين البلدان األعضاء في إدارة الموارد المائية 
االستخدام ) ب(التعاون والمشاركة؛ ) أ: (مواضيع الثالثة الرئيسية التاليةوركّز االجتماع على ال . المشتركة

المشاركون في مناقشة القضايا الرئيسية توسع و . حّل النزاعات) ج(المنصف والمعقول والمستدام للموارد؛ 
أن التوصيات بشوخلصوا إلى مجموعة من .  وتبادل خبراتهم فيها، مما سهل التوصل إلى توافق لآلراء

  .، واقترحوا استراتيجية ذات رؤية مدعومة بنهج عملي وإجراءات تنفيذيةالمواضيع المذكورة
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  عم للمجلس الوزاري العربي للمياهتقديم الد
  

اإلسكوا  إلى) 2009يوليو /الجزائر، تموز(ألولى طلب المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته ا  - 41
ألمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية في بناء قدرات البلدان التعاون مع مركز الدراسات المائية وا

وفي هذا اإلطار أطلقت اإلسكوا  . العربية في مجال الموارد المائية المشتركة بهدف حماية حقوقها المائية
ية وى الخبراء تناولت أطر التعاون اإلقليمي في مجال إدارة الموارد المائية الجوفتمناقشات على مس
وفي سياق هذه المناقشات، قدم الخبراء مساهمات حول دور االتفاقات الدولية بشأن .  والسطحية المشتركة

 قرارركة، خالل اجتماع نظمه مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي لمناقشة تإدارة موارد المياه المش
مياه الجوفية العابرة البشأن قانون طبقات  2008ديسمبر /كانون األول 11المؤرخ  63/124الجمعية العامة 

وأعدت اإلسكوا مراجعة قانونية حول قرار الجمعية ) 2009ديسمبر /كانون األول 22-21 ،دمشق(للحدود 
العامة وقدمتها في هذا االجتماع، إضافة إلى استعراض لنتائج اجتماع كان قد عقد سابقاً حول وضع رؤية 

  .ائية المشتركةمية إلدارة الموارد الميإقل

  يمية ودولية حول الموارد المائيةالمشاركة في اجتماعات إقل  

  للموارد المائيةالمنتدى الوزاري   
  )2009فبراير /شباط 25- 23عمان، (

التعاون  واقعوالصين، عرضت اإلسكوا ورقة حول  77في هذا المنتدى الذي نظّمته مجموعة الـ   - 42  
وهدف المنتدى إلى  . اإلسكوا منطقةفي مجال الموارد المائية الواقعة ضمن  بين البلدان النامية في المنطقة

نقل لآليات  وبناء، التواصلالموارد المائية، وتحسين عن تبادل الخبرات العلمية والتقنية في نشر المعلومات 
  .دولياًو المعرفة إلى الحكومات وصانعي القرار محلياً

  المشاريع الميدانية  -جيم  

  المائية المشتركة في غربي آسيا للمواردسح إعداد م  

المعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد تضطلع اإلسكوا بهذا النشاط في إطار مشروع التعاون مع   - 43  
تكون ثمرة ، في المنطقة الموارد المائية المشتركة عن أحواضومن المزمع إعداد جردة .  في ألمانيا الطبيعية

إعداد مسح لشبكات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية المشتركة  نحو الخطوة المنهجية األولى
، ة، والهيدروجيولوجيةالهيدرولوجي الخصائص علىواألحواض الفرعية في منطقة غربي آسيا، مع التركيز 

 تشمل موضوعية الجردة فصوالًتتضمن و.  عن التعاون واإلدارة وتنمية موارد المياه واستخدامها، فضالً
القرار للمسؤولين عن اتخاذ والتحليل موجه .  لقضايا الموارد المائية المشتركة في منطقة اإلسكوا وافياً يالًتحل

العام، ووسائل اإلعالم، الرأي وكذلك ممثلي الحكومات غير التقنيين في قطاعات المياه والقطاعات األخرى، و
  .هات المانحة، والمنظمات الدوليةوالج

وتحسين قاعدة المعرفة، وتيسير  ،الرأي العامإلى تعزيز الوعي لدى صانعي القرار و وتهدف الجردة  - 44  
وستساعد في ربط قاعدة المعرفة بممارسات .  الحصول على المعلومات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة
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ن الحوار والتعاون في اإلدارة العليا ضمن البلدان وفيما بينها، وفي دعم العمليات اإلقليمية الهادفة إلى تحسي
  .المشتركة مجال الموارد المائية

  برنامج الرصد  

 في ألمانيا والمعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعيةيتضمن مشروع التعاون بين اإلسكوا   - 45  
ودقة عن مواردها المائية  الحصول على بيانات ومعلومات أكثر شموالًفي مساعدة البلدان األعضاء 

يشمل و.  على الصعيد الداخلي والمفاوضات مع البلدان األخرى كة تخولها اتخاذ قرارات صائبةالمشتر
 متخصصة إلنشاء أو تحسين النظم الهيدرولوجية والهيدروجيولوجيةالتقنية والمساعدة تقديم البرنامج الرصد 

  .أو كميتها، ويساعد في التحقق من البيانات وتفسيرها/رصد نوعية المياه وبهدف 
  

46 -  التي التالية، حسب اهتمامات البلدان األعضاء  م في إطار هذا البرنامج العناصرويشمل الدعم المقد
  :التمويل إمكانات الخدمات واحتياجاتها وكذلك حسبتطلب 

  
الخطط لرصد المياه السطحية والجوفية في أحواض المياه المشتركة أو في أقسام  إعداد  )أ(  

  لبلد المعني؛األحواض الموجودة في ا
  

إلدارة  المالئمةوكذلك النظم  الالزمةاألساسية  والبنى الرصد معدات وتركيب ومعايرة امتالك  )ب(  
  بيانات عن بعد؛الالبيانات ونقل 

  
  تنظيم تدريب متخصص للموظفين المعنيين بجمع بيانات الرصد وتفسيرها؛  )ج(  

  
تحديد أرصدة المياه وأنماط تدفق المياه الجوفية، المساعدة في تفسير البيانات واستخدامها، مثل   )د(  

 نوعيةمنها البيانات االقتصادية واالجتماعية والتأثيرات المحتملة على واألحواض،  بياناتوتقييم عدد من 
  .المياه السطحية والجوفية وكميتها

  
ى من البرنامج، في سياق مشاركة األردن والجمهورية العربية السورية ولبنان في المرحلة األولو  - 47

المعهد الفدرالي لعلوم األرض أو /إلى اإلسكوا و رسمياً أرسلت الوزارات المعنية في هذه البلدان طلباً
ولضمان استدامة األنشطة،  . للتأكيد على التزام الحكومات والسلطات المختصة ،في ألمانيا والموارد الطبيعية

والقدرة المطلوبة لرصد المياه وإدارة  السلطة طنية لديهاتنفذ جميعها باالشتراك مع مؤسسة وطنية أو دون و
 . ويتولّى البلد طالب الخدمة جمع المعلومات والبيانات الالزمة للرصد والتي يعود إليه التصرف بها.  البيانات

طئة أو شاتما إذا كان يرغب في تبادل هذه المعلومات مع المنظمات اإلقليمية أو البلدان المالمعني ويقرر البلد 
  .هيئات أخرى

  
  الخدمات االستشارية  -دال

  
، قدمت اإلسكوا بناء على طلب البلدان األعضاء خدمات استشارية تهدف إلى توثيق 2009في عام   - 48

  .المتصلة بالمياه والبيئة النزاعات ودرءالتعاون اإلقليمي في مجال إدارة المياه الجوفية المشتركة 
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49 -  المناطق لدراسات العربي المركزالطاقة والمياه في لبنان، وبالتعاون مع على طلب وزارة  وبناء 
 ورشةاإلسكوا نظمت ، في ألمانيا والمعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية القاحلة واألراضي الجافة

ظام فرص تطبيق ن للمسؤولين اللبنانيين حول )2009ديسمبر /كانون األول 9-7بيروت، (ممكننة تدريبية 
 ،المائية الموارد إدارةفي مختلف قطاعات الموارد المائية، بما في ذلك  القرار دعمالتخطيط والتقييم كنظام ل

كبار  إلى تعزيز الوعي لدىالورشة وهدفت .  وإمدادات المياه، ومتطلّبات البيئة، والزراعة المروية
إلى تعزيز الفهم  الورشة وهدفت . للبنانيةالقرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية االمسؤولين عن اتخاذ 

لدى الموظفين الفنيين والعلميين في المؤسسات الحكومية اللبنانية فيما يتصل باستخدام نظام تقييم المياه 
  .وإعداد السيناريوهات والتخطيط وتكييفه لتلبية احتياجات محددة،

  
  سياسات تنفيذو واعتماد صياغة على األعضاء البلدان قدرة تعزيز  -ثالثاً

  التأكيد مع الطبيعية، للموارد المستدامة اإلدارة لتحسين وتدابير
  لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق على خاص بوجه

  المناخ تغيرب المتعلقة للتحديات والتصدي
  

  .2010اضطلعت اإلسكوا باألنشطة الرئيسية التالية في مجال الموارد المائية في عام   - 50
  

  التقاريرات والدراس  -ألف
  

  مياهصحائف بمناسبة اليوم العالمي لل
)E/ESCWA/SDPD/2010/Technical paper.2(  

  
مياه نظيفة من "الذي تم تنظيمه تحت شعار  2010لمناسبة اليوم العالمي للمياه  وقائع أعدتها فائصح  - 51

برنامج عمل  على أساسك لقضايا المياه في المنطقة، وذل تقييماً فائوتضمنت هذه الصح.  "أجل عالم صحي
الموارد المائية، : المواضيع التاليةوتناولت  . في مجال الموارد المائية 2011- 2010اإلسكوا لفترة السنتين 

الطلب على المياه، نوعية المياه والصحة، إمدادات المياه، المياه والصرف الصحي، إدارة الموارد المائية 
  .ياه والكوارث، المياه واألمن الغذائي في منطقة اإلسكواالمناخ، الم تغيرالمشتركة، المياه و

  
  أنواع كثيرة، كوكب واحد، مستقبل واحد - 2010ة الدولية للتنوع البيولوجي السن

)E/ESCWA/SDPD/2010/Technical Paper.1(  
  

لوجي هو التنوع البيو"السنة الدولية للتنوع البيولوجي ورفعت شعار  2010أعلنت األمم المتحدة عام   - 52
 2010السنة الدولية للتنوع البيولوجي "وأعدت اإلسكوا الكتيب المعنون  ". الحياة، التنوع البيولوجي هو حياتنا

والكتيب يتناول اتفاقية التنوع  . لالحتفال باليوم العالمي للبيئة" أنواع كثيرة، كوكب واحد، مستقبل واحد - 
معلومات  أيضاًويتضمن  . لى الحفاظ على التنوع البيولوجيالبيولوجي وغيرها من المبادرات الهادفة إ

مفصلة عن األسباب المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، واألسباب الكامنة وراء تدهور النظم اإليكولوجية، 



E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part II) 
 
 -18 -  

 

  

والكتيب يتضمن كذلك بيانات .  والمبادرات المتخذة في عدد من بلدان اإلسكوا للحفاظ على التنوع البيولوجي
  .ئية عن التنوع البيولوجي في منطقة اإلسكواإحصا

  
  المناخ تغيرتداعيات لالبلدان العربية تأثر قابلية مدى إطار مفاهيمي لتقييم 

  العذبة المائيةموارد العلى 
)E/ESCWA/SDPD/2010/WG.3/2(  

  
لمناخ وقابلية ا تغيرآثار تربط بين  ناقشة حول وضع منهجية متكاملة للتقييمملل ورقة اإلسكوا قدمت  - 53

تأثر األوضاع طرقاً لتقييم قابلية  وتقترحمختلفة للتقييم،  نُهجاًتتضمن الورقة و . البلدان العربية بهاتأثر 
هذه الورقة  أعدوقد .  العذبة المائيةموارد الالمناخ على  تغير بتداعياتاالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

المناخ التابع للشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية  يرتغلإلسكوا رئيس فريق العمل المعني ب
 تغير لدراسة تأثيرات قابلية تأثر المنطقة العربيةمدى  تقييمتطوير  حولوعرضت في اجتماع فريق خبراء 
 تشرين 10- 8بيروت، ( العربية الدول وجامعة اإلسكوا نظمتهوالذي  ،المناخ على قطاع الموارد المائية

  .)2010نوفمبر /الثاني
  

  المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية تغيرتقييم آثار 
  

تعمل اإلسكوا على إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى إطالع بلدان اإلسكوا على العواقب المحتملة   - 54
 تغيرمع اآلثار المتوقعة ل كيفتالمناخ على قطاع المياه، وتزويدها بقائمة من التدابير ذات األولوية لل تغيرل

ضمن االستراتيجيات الوطنية لإلدارة  هادراجإلالتدابير الالزمة  أيضاًوتحدد الدراسة .  المناخ على المنطقة
  .المناخ تغيرمع  الموارد المائية لتكييف قطاع وذلكالمتكاملة للموارد المائية 

  
  االجتماعات وورشات العمل  -باء

  
  لس الوزاري العربي للمياهتقديم الدعم للمج

  
  لمجلس الوزاري العربي للمياهل نية العلمية االستشاريةاالجتماع الثاني للجنة الف

  )2010يناير /القاهرة، كانون الثاني(
  

آخر المعلومات عن التقدم الذي أحرزته البلدان  في االجتماع الثاني للجنة، طُلب إلى اإلسكوا أن تقدم  - 55
تنفيذ القرار  في التقدم المحرزوعرضاً عن من األهداف اإلنمائية لأللفية،  )ج(7الغاية  األعضاء في تحقيق

واقترحت اإلسكوا .  اإلسكوا إنشاء آلية إقليمية للمتابعة إلىالمجلس الوزاري العربي للمياه  بموجبه الذي طلب
) اإلنمائية اإلضافية لأللفيةمبادرة األهداف ( إضافية تعديل القرار بحيث ينص على اتخاذ مبادرة إقليمية

للمجلس الوزاري  التنفيذيالمكتب هذا االقتراح  ، وتبنىرصدالآلية تحسين وتتضمن وضع مؤشرات إضافية 
  .في مرحلة الحقة

  
  الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه

  )2010يوليو /تموز 2- 1القاهرة، (
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  لمجلس الوزاري العربي للمياهلشارية نية العلمية االستاالجتماع الثالث للجنة الف
  )2010يونيو /حزيران 27-29(

  
من األهداف  )ج(7غاية الإنشاء آلية إقليمية لمتابعة في مجال  عن أنشطتها أعدت اإلسكوا تقريراً  - 56

، بما في ذلك المؤشرات اإلضافية التي وضعت اإلنمائية لأللفية والمتصلة بإمدادات المياه والصرف الصحي
 الجمعيةإلى  نموذج استبيان وأرسلته إلسكواا أعدت ضمن هذه األنشطة،و.  إطار المبادرة اإلضافيةفي 

العربية  والشبكةوالمجلس العربي للمياه  وأوروبا العربي لإلقليم والتنمية البيئة ركزوم المياه لمرافق العربية
، وتلقت 2010أكتوبر /في تشرين األولياه أمانة المجلس الوزاري العربي للم، وقدمته إلى للبيئة والتنمية

  .2010في أواخر عام التعليقات عليه من البلدان األعضاء 
  

  المشاركة في االجتماعات اإلقليمية والدولية المعنية بالموارد المائية
  

  استدامة المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المؤتمر الخليجي التاسع للمياه
  )2010مارس /آذار 25- 22مسقط، (

  
قدمت اإلسكوا لمحة عامة عن أنشطتها  المياه، وتقنية علوم جمعيةفي هذا المؤتمر الذي نظمته   - 57

التركيز على قضايا في برنامج عملها نحو  ، وأشارت إلى التحول التدريجيالموارد المائيةالحالية في مجال 
د التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في إدارة الموارد المائية المشتركة، ورص تشملمحددة 

  .المناخ على الموارد المائية تغيرالمنطقة العربية، وآثار /منطقة اإلسكوا
  

  مؤتمر الروتاري حول المياه
  )2010مايو /أيار 2 - أبريل /نيسان 29المنامة، (

  
المتحدة في  األمملمنطقة العربية ودور في ا الموارد المائيةألقى ممثل اإلسكوا كلمة رئيسية عن   - 58

حول الموارد المائية  في حلقة نقاش، وقدمت عرضاً أيضاًوشاركت اإلسكوا .  البحث عن حلول استراتيجية
  .والتحديات التي تواجهها في المنطقة

  
  

  التابعة المناخ روتغي بالمياه المعنية العمل لفرقة االجتماع الرابع
  المائية بالموارد معنيةال المتحدة األمم للجنة

  )2010مايو /أيار 12- 10بون، ألمانيا، (
  

، وحدد المناخ تغيرو بالموارد المائية المعنية استعرض هذا االجتماع التقدم الذي أحرزته فرقة العمل  - 59
 ةلجنل الثاني عشر جتماعاالبالقرار الصادر عن  وعمالً.  2012- 2011األنشطة المزمع تنفيذها في الفترة 

ذي  الموضوع"، أصبحت فرقة العمل تسمى 2010 فبراير/شباط في المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم
  ".ر المناخالمياه وتغيحول األولوية 
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  )20+ريو(دة للتنمية المستدامة االجتماع األول للجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتح

  )2010مايو /أيار 19-17نيويورك، (
  

  التحضيري لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في  اإلسكوا في االجتماعشاركت   - 60
 . بعد مرور عشرين عاماً على عقد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والبيئة ،2012ريو دي جنيرو في عام 

يم االقتصاد األخضر في الجلسة العامة عرضت فيه المشاكل والهواجس التي تثيرها مفاه اإلسكوا بياناً وقدمت
في هذا البيان اللجنة  أسهمتوقد .  من منظور البلدان النامية ودور هذا االقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة

على هامش و  .الكاريبي وقدم كبيان مشترك بين اللجان اإلقليميةمنطقة البحر االقتصادية ألمريكا الالتينية و
جتماع استضافته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة شاركت اإلسكوا في اهذا االجتماع، 
  .ت التنسيق مع اللجان اإلقليميةلمناقشة مجاال

  
  المشاريع الميدانية  -جيم

  )الجمعية العربية لمرافق المياه(
  

عدد من في إطار مشروع التعاون المشترك بين اإلسكوا والوكالة األلمانية للتعاون الفني، نُفذ   - 61
  :لمرافق المياه، منها العربيةلتعزيز استدامة الجمعية  2010األنشطة في عام 

  
  في إدارة المياه الفضلى الممارسات لمرافق المياه حول العربيةالمؤتمر الثالث للجمعية 

ة لإليرادات في المنطقة العربيةغير المدر  
  )2010يناير /كانون الثاني 21- 20الرباط، (

  
من األهداف  )ج(7الغاية حول  اجتماعاً هنظّمت على هامشالمؤتمر و سكوا في هذاشاركت اإل  - 62

، الذي يطلب القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للمياهحيث تناولت المناقشات اإلنمائية لأللفية، 
المنطقة  لتحسين رصد خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في آلية إقليميةبموجبه إلى اإلسكوا إنشاء 
وقد نظم هذا   .ألهداف اإلنمائية اإلضافية لأللفيةل اإلقليمية المقترحة مبادرةالو ،العربية وتقديم التقارير عنها

كما دعمت  . المشروع بدعم من مشروع التعاون المشترك بين اإلسكوا والوكالة األلمانية للتعاون الفني
  .ن مرافق المياه العامة في المنطقة العربيةاإلسكوا مشاركة ثالثة ممثلين في هذا االجتماع م

  
  األسبوع العربي األول للمياه

  )2010ديسمبر /كانون األول 9- 5، عمان(
  

تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة المياه   - 63
وتناول هذا الحدث  . بوع العربي األول للمياهوالري األردنية، نظمت الجمعية العربية لمرافق المياه األس

والتنسيق بين الشركاء لتوثيق التعاون  ملتقىوتوفير  جديدة قضايا إدارة المياه، من خالل إقامة شراكات
  .في معالجة قضايا المياه في المنطقةالفاعلين 
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  الخدمات االستشارية  -دال

  
  سلطنة عمان

  
عمان، نظّمت اإلسكوا في عام سلطنة إلقليمية وموارد المياه في بناء على طلب وزارة البلديات ا  - 64

ولهذا الغرض، تعاقدت  . تلوث المياه الجوفية لكمشاقدرات الحكومة في معالجة  لتعزيز دورة تدريبية 2010
اإلسكوا مع خبير في وضع نماذج لتدفق المياه الجوفية ونقلها، من أجل تنظيم تدريب حول تلوث المياه 

  .2010مايو /في أيار في شؤون المياه متخصصاً 16 ية لـالجوف
  
  

  فلسطين
  

، 2010يناير /بناء على طلب من وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية في فلسطين في كانون الثاني  - 65
، ومنها مسودة 2013- 2011قدمت اإلسكوا مراجعة فنية لالستراتيجيات الوطنية القطاعية والشاملة للفترة 

، وخطط قطاعات الزراعة والطاقة 2013-2011والمياه العادمة للفترة  للموارد المائيةستراتيجية الخطة اال
  .والبيئة

  
  ةدمارات العربية المتحاإل
  

66 -  مت اإلسكوا خدمات استشارية لدعم 2010يوليو /على طلب وزارة البيئة والمالية في تموز بناءقد ،
في اإلمارات العربية المتحدة، كما قدمت المساعدة الفنية في مجاالت  تنفيذ االستراتيجية الوطنية لحفظ المياه

  . ، وإدارة النفايات، وتشريعات البيئةالموارد المائيةتتعلّق بحفظ 
  

  المتكاملة اإلدارة مجال في الجنوب بلدان بين فيما التعاون تعزيز  -عاًراب
  المتعلقة التحديات على التركيز مع الطبيعية، للموارد   

  المناخ تغيرو والطاقة بالمياه  
  

  االجتماعات وورشات العمل  -ألف
  

  لعربية لدراسةقابلية تأثر المنطقة ا حول تطوير تقييم مدىفريق الخبراء اجتماع 
  على قطاع الموارد المائية تأثيرات تغير المناخ

  )2010نوفمبر /تشرين الثاني 10-8بيت األمم المتحدة، بيروت، (
)E/ESCWA/SDPD/2010/WG.3/3(  

  
اشتركت اإلسكوا وجامعة الدول العربية في تنظيم هذا االجتماع، الذي تناول األنشطة الجارية على   - 67

 . المناخ على الموارد المائية تغير لتأثيراتالمنطقة تأثر  مدى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لتقييم قابلية
موعات العمل، هدفها بناء توافق في اآلراء بشأن الخطوات أثناء الجلسة العامة وضمن مج مناقشات وجرت
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وناقش االجتماع مسودة خطة التنفيذ، وبحث في مجموعة من األساليب  . الالزمة لتنفيذ المبادرة اإلقليمية
  .المنهجية المقترحة

  
  المشاركة في االجتماعات اإلقليمية والدولية حول الموارد المائية

  
  المياه العابرة للحدود حول المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنةعة لاجتماع فرقة العمل التاب

  )2010فبراير /شباط 26- 25بون، ألمانيا، (
  

ق يوحصل فر.  تناولت المناقشات أنشطة فرقة العمل في مجال إعداد مسح للمياه العابرة للحدود  - 68
  .المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم للجنة عالتاب القدرات نميةتل عقدال برنامجالعمل على الدعم من 

  
  البيئة االجتماع األول لفريق العمل العربي المعني بالمعلومات البيئية ومؤشرات

  والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية
  )2010مارس /آذار 17- 16القاهرة، (

  
دليل حول منهجية وضع مؤشرات  قدمت اإلسكوا مساهمات مختلفة في االجتماع، منها مسودة  - 69

واستعرض المشاركون تجارب األردن وتونس والمغرب والمملكة .  اجتماعية واقتصادية للتنمية المستدامة
وقيم المشاركون في االجتماع  . العربية السعودية التي تطوعت لتجميع المؤشرات وإعداد تقارير وطنية رائدة

  .وطنية للمعلومات البيئية في مجموعة من البلدانكذلك التقدم المحرز نحو إنشاء شبكات 
  

  راتدلقانمية توتقييم مشروع  البيئية والمؤشرات والحساباتاالجتماع اإلقليمي حول اإلحصاءات 
  البيئيةت ابالحساات وشرالمؤءات وصاحاإلل جامفي ا وكسإلافي ء عضااألول دنية للوطلا

  )2010أبريل /نيسان 9-7بيت األمم المتحدة، بيروت، (
  

 . الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنةنظمت اإلسكوا هذا االجتماع بالتنسيق مع   - 70
ول دلل نيةوطلرات ادلقا بتنمية المعني تقييم أنشطة ونتائج مشروع حساب التنمية وكان الهدف من االجتماع

ألغراض وذلك ، 2007منذ عام  يةلبيئت ااباالحسات وشرالمؤءات وصاحاإلل جامفي ا وكسإلافي ء عضااأل
وتبادل المشاركون وخبراء من منطقة أمريكا الالتينية .  دولياًدعم تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها 

تجاربهم لوضع خارطة طريق لتطبيق مؤشرات بيئية في المنطقة بأسرها، وإعداد مجموعة من الحسابات 
مشروع على هذا الويركز .  ، ومعالجة اإلنفاق في مجال حماية البيئة)المياهحسابات (البيئية واالقتصادية 

  .القدرات اإلحصائية، وتعزيز الموارد المائيةتنفيذ نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال 
  

  المناخ رتغيمجال  في والتكنولوجي العلمي التعاون تطوير
  )2010مايو /أيار 6-4دمشق، (
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 هذا الملتقى خبراء من المنطقة العربية ومنطقة أمريكا الالتينية، وناقشوا خاللهشارك في   - 71

التي يمكن نقلها من بلدان الفضلى الممارسات والتكنولوجيات البيئية، ونُظم رصد المناخ، والفرص التجارية، 
  .ن الجنوبمن روح التعاون فيما بين بلدا أمريكا الالتينية إلى البلدان العربية، وذلك انطالقاً

  
  المشتركة اإلدارة تعزيز فعاليةلبناء القدرات لحتياجات االاجتماع فريق الخبراء حول 

  للموارد المائية المشتركة في البلدان العربية
  )2010يونيو /حزيران 9- 7تونس، (

  
إلسالمية والمنظمة ا نظم هذا االجتماع برنامج حوكمة المياه التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - 72

 البلدان قدرات وتحليل ةالمعرف إدارة حول عرضاً وقدمت اإلسكوا، وشاركت فيه للتربية والعلوم والثقافة

  .المشتركة المائية الموارد إدارة مجال في اإلسكوا في األعضاء
  
  
  

  المناخ في المنطقة العربية تغيرورشة عمل حول 
  )2010يوليو /تموز 6- 5القاهرة، (

  
آليات  تالمناخ، تناول تغير والمبادرات اإلقليمية في مجال نشطةعن األعامة  لمحةسكوا مت اإلقد  - 73

معلومات حول دعم اإلسكوا ألنشطة جامعة  تنمواضيعية في األمم المتحدة، وتضمالتنسيق والمجاالت ال
  .المناخ تغيرالدول العربية في مجال 

  
  لية التنسيق اإلقليميالتابع آلناخ الم تغيرالثاني لفريق العمل المعني ب االجتماع

  )2010نوفمبر /تشرين الثاني 10 بيروت،(
  

، بدعوة من المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع المناخ اجتماعه الثاني تغيرالمعني ب عقد فريق العمل  - 74
 12- 11 يروت،ب( االجتماع الرابع عشر آللية التنسيق اإلقليميقبل انعقاد  ة للبيئة،دلبرنامج األمم المتح

فريق الخبراء حول تطوير تقييم مدى تأثر المنطقة اجتماع ، ومباشرة عقب )2010نوفمبر /تشرين الثاني
، )نوفمبر/تشرين الثاني 10- 8بيروت، (العربية لدراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الموارد المائية 

وفي .  ة الدول العربية للمشاركة في االجتماعينالمجال أمام المنظمات التابعة لألمم المتحدة ولجامع إلفساح
المناخ على  تغيرلتقييم آثار  المبادرة اإلقليميةفي  التقدم المحرزهذا االجتماع، قدمت اإلسكوا عرضاً عن 

آليات التعاون مع المنظمات مناقشة ، وقطاع الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات االقتصادية واالجتماعية
  .والدولية التي تدعم المبادرة اإلقليمية اإلقليمية

  
  تقديم الدعم للمجلس الوزاري العربي للمياه

  اليوم العربي األول للمياه  
  )2010مارس /آذار 2بيت األمم المتحدة، بيروت، (
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لمناسبة اليوم العربي األول  صحفياً تحت رعاية وزير الطاقة والمياه اللبناني، عقدت اإلسكوا مؤتمراً  -75
يونيو /في حزيران الوزاري العربي للمياه مجلسالبالقرار الصادر عن  ويحتفل بهذا اليوم عمالً . مياهلل

وكان شعار اليوم العربي للمياه  . للمياه عربياً مارس من كل عام يوماً/والذي ُأعلن الثالث من آذار 2009
لمؤتمر شخصيات سياسية في اشاركت و ". من أجل األمن المائي العربي المشترك" 2010في عام 

وألقى ممثل كّل من اإلسكوا وجامعة الدول .  ودبلوماسية وإعالمية، باإلضافة إلى خبراء في الطاقة والمياه
الجمهورية العربية  سفراء أيضاًوتحدث خالل المؤتمر  . العربية ووزير الطاقة والمياه اللبناني كلمة للمناسبة

  .ظمة التحرير الفلسطينية باإلنابةممثل منوالسورية والسودان والعراق 

  مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربيل اجتماع فريق الخبراء  
  في جامعة الدول العربية

  )2010مايو /أيار 25- 24دمشق، (

 المائية المجاري استخدام قانون بشأن 1997عام  اتفاقيةقدمت اإلسكوا خالل االجتماع ورقة حول   - 76  
، وذلك بهدف دعم مساعي المركز لدفع المناقشات حول وجهات النظر المالحية غير ألغراضا في الدولية

  .الموارد المائية المشتركةاإلقليمية فيما يتعلّق بهذه االتفاقية الدولية بشأن 
  للموارد المائية وجيهية لإلطار القانوني اإلقليميحول المبادئ الت حلقة حوار

  في المنطقة العربيةالمشتركة 
  )2010ديسمبر /كانون األول 14- 13بيروت، (

الذي طلب فيه إلى اإلسكوا  ،عمالً بقرار المجلس الوزاري العربي للمياه نظمت اإلسكوا هذا االجتماع  - 77  
التعاون مع مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي، والتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق 

المشتركة  للموارد المائيةي نة ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه إلعداد مسودة إطار قانوالقاحلالجافة واألراضي 
واستعرض الخبراء المشاركون في االجتماع المبادئ التوجيهية التي تحكم التعاون .  ةفي المنطقة العربي

جتماع بدعم فني ومالي وقد عقد اال  .وإدارة الموارد المائية المشتركة وتوزيعها في المنطقة العربيةالدولي 
  .والمعهد الفدرالي لعلوم األرض والموارد الطبيعية في ألمانيامن مشروع التعاون المشترك بين اإلسكوا 

  المشاريع الميدانية  -باء  

والمعهد مجموعة من األنشطة في إطار مشروع التعاون المشترك بين اإلسكوا  2010في عام  نفّذت  - 78  
 بأحواضوركزت هذه األنشطة على إعداد جردة   .والموارد الطبيعية في ألمانياالفدرالي لعلوم األرض 

المشتركة في غربي آسيا وتقديم الدعم للبلدان األعضاء في نظم رصد الموارد المائية  الموارد المائية
 هاتخللت، 2010مارس /آذار 11مهمة مشتركة ليوم واحد في دمشق في  وفي هذا اإلطار، نُظّمت . المشتركة

اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الري السورية، وتبادل لوجهات النظر حول الدعم الذي يتوقع أن يقدمه 
إلى نهر  المجاري المائية المتدفقةلمراقبة كمية المياه ونوعيتها في منطقة  الفدراليوالمعهد كل من اإلسكوا 

والعمل  ،2010أبريل /نيسان 23إلى  19من  زيارة ميدانية إلى محافظة الرقة، أيضاًوأجريت  . الفرات
  .تمهيداً لرصد مخزونهاالمياه الجوفية واألحواض المائية المشتركة في غربي آسيا،  لمسح شبكاتمستمر 

المناخ على  تغيرآثار إلى نتائج المشاورات اإلقليمية واألنشطة التحضيرية المتصلة بتقييم  استناداً  - 79  
، وقّعت اإلسكوا اتفاق مشروع مع الوكالة السويدية بها المنطقة العربيةتأثر بلية قاقطاع الموارد المائية و
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لالضطالع بسلسلة من األنشطة الهادفة إلى تنفيذ  2010ديسمبر /الدولي في كانون األولاإلنمائي  للتعاون

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة المبادرة اإلقليمية، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية و
 . والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمعهد السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجياواألراضي القاحلة 

المنطقة  إنشاء مركز إقليمي للمعلومات المتصلة بالمناخ والمياه في) أ: (وهذا المشروع يهدف إلى ما يلي
المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية  تغيرتحديد اآلثار المتوقعة ل) ب(؛ ماذج لهاالعربية ووضع ن

المؤسسات، بهدف رصد الموارد  وتعزيز عالقات العمل بينتحسين القدرات، ) ج(الضعف الرئيسية؛  ومواقع
الموارد المائية في المنطقة  المناخ على تغيرزيادة الوعي بآثار ) د(معه؛  تكيفالمناخ وال تغيرالمائية و
  .لحصول على المعلوماتل إفساح المجالالعربية و

  
  الخدمات االستشارية  -جيم

  
على طلب منها،  ، بناء2010قدمت اإلسكوا الخدمات االستشارية التالية للبلدان األعضاء في عام   - 80

في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد  وذلك لتوثيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبناء القدرات الوطنية
  .المائية

  
الجهة الطالبة للخدمة 

البلد أو (االستشارية 
 أهداف الخدمة االستشارية )المنظّمة

نتائج الخدمة االستشارية والتوصيات المنبثقة 
 منها

  اإلمارات العربية المتحدة
 وزارة الطاقة والمياه

ه للميا الفدراليالمساعدة في صياغة القانون 
 .ومراجعته

  .ينتظر استالم طلب مفصل

األمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج 

 العربية

تقديم مساعدة تقنية إلعداد دراسة جدوى لتأسيس 
 .صناعة تحلية المياه في منطقة الخليج

  

األمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج 

 العربية

 .المناخ تغيرالمساعدة في تقييم قابلية التأثر ب

  السودان
وزارة الري والموارد 

  المائية

مساعدة الفريق المختّص في إعداد دراسة حول 
 .حصاد المياه

 .مستمر العمل

  العراق
 الخارجية وزارة

للتفاوض ) تقريباً شخصاً 15لـ (بناء القدرات 
 .بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود

 .ينتظر ورود رد من العراق

  نعما
 وموارد الطاقة وزارة
 المياه

 .اإلعداد قيد.المياه لقطاع وطنية ميزانية إعداد

  فلسطين
 سلطة المياه الفلسطينية

  والمياه؛ البيئة تشريعات مواءمة  )أ(  
إنشاء نظام لتكنولوجيا المعلومات   )ب(  

  :يط للربط بين القطاعات المختلفةبهدف التخط
تصميم النظام وتقييمه وإعداد   )1(    

  وثائق المتصلة به؛ال
  تقييم نظام المعلومات الجغرافية؛  )2(    
اقتراح بروتوكول الستخراج   )3(    

 .اإلعداد قيد
نتظر الطلب؛ استالم تمعن توضيح ورود وي 

 .المتوفّر التمويل
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 .البيانات
  لبنان
 والمياه الطاقة وزارة

 وخارطة وطنية استراتيجية إعداد في المساعدة
 .هالميا لقطاع طريق

 .العمل مستمر

  اليمن
مجلس المسح الجيولوجي 

  والموارد المعدنية

تساقط : الحد من الكوارث واالستعداد لها
 .الصخور

 .مستمر العمل

الفيضانات : الحد من الكوارث واالستعداد لها وزارة المياه والبيئة 
 .وانزالق األراضي

  .مستمر العمل

  وزارة المياه والبيئة 
 لتعاونوا التخطيط ووزارة
 الدولي

الموارد المائية  المؤتمر الوطني إلدارة وتنمية
 . المشاركة في اللجنة العلمية: في اليمن

إطار مشروع التعاون المشترك اتفاق في 
الفدرالي لعلوم األرض بين اإلسكوا والمعهد 

بشأن تقديم  والموارد الطبيعية في ألمانيا
الدعم المالي ألقل البلدان نمواً من منطقة 

في الربع األخير من عام  اإلسكوا للدخول
2011. 

  
 -----  


