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في المنطقة العربية ةآلية التنسيق اإلقليمي  

المياهب معنيةمجموعة عمل   

 الشروط المرجعية

 

  والتبرير سياقال .1

من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لدعم التعاون اإلقليمي والتنسيق ألنشطة األمم  ةتم تكليف آلية التنسيق اإلقليمي
في المنطقة العربية من خالل لجنة األمم  ةقد االجتماع األول آللية التنسيق اإلقليميعُ المتحدة على الصعيد اإلقليمي. 

شّكل االجتماع الحادي عشر آللية التنسيق  .1999 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في عام
  المشاركة الرسمية لجامعة الدول العربية. 2006في عام  ةاإلقليمي

األمم المتحدة التي تخدم الدول العربية وجامعة الدول  هيئاتالمكاتب اإلقليمية ل ةيشمل أعضاء آلية التنسيق اإلقليمي
على أولويات التنمية  ةترّكز اجتماعات آلية التنسيق اإلقليميالعربية وممثلي مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية.  

ً لية بشأن القضايا اإلقليمية واألنشطة المشتراآلين بين أعضاء اإلقليمية بهدف تعزيز رؤية ونهج مشتركَ   كة. غالبا
يتم إنشاء مجموعات و ة.عقد مرة واحدة أو مرتين في السنيترأس االجتماعات نائب األمين العام لألمم المتحدة وتُ  ما

  .ةعمل وفرق عمل لدعم العمل الفني آللية التنسيق اإلقليمي

بشأن "التعاون  2016كانون األول  5في  71/11أ/جنباً إلى جنب، ووفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
وجامعة الدول العربية  ُعقد االجتماع القطاعي الثالث عشر لألمم المتحدة "،بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

المتخصصة في األمانة العامة لجامعة الدول العربية حول موضوع التعاون في مجال الحفاظ على  ووكاالتهم
سلسلة  االجتماععن ونتج  ). 2017 األول تشرين 25-23 القاهرة،الموارد المائية وإدارتها في المنطقة العربية (

. وإلضفاء وكاالتهمجامعة الدول العربية ومن المجاالت المقترحة لتعزيز التعاون بشأن المياه بين األمم المتحدة و
بالمياه في إطار آلية  ةعمل معني مجموعةأوصى االجتماع بإنشاء  والمتابعة،الطابع الرسمي على ترتيبات التعاون 

  .ةالتنسيق اإلقليمي

بأن العديد من وكاالت األمم المتحدة وجامعة الدول العربية تخدم الدول العربية في  اإلقراراستندت التوصية إلى 
القضايا المتعلقة بالمياه، وأنه ال يمكن لوكالة واحدة بمفردها تغطية جميع التحديات المتعلقة بالمياه التي تواجه 

 أجهزةخالل ي المنطقة العربية يتم من ألن تخطيط وتنفيذ ورصد األنشطة المتعلقة بالمياه ف العربية؛ ذلكالمنطقة 
ز على واآلليات التي تركّ  األجهزة والعمليات مختلف التفويضات هذهشمل وت .متعددة ودوليةحكومية وعمليات 

الموارد المائية وخدمات المياه والزراعة والبيئة والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ والتنمية االقتصادية 
 .واإلسكان والصحة واألطفال والهجرة وغيرهاواالجتماعية 

على المستوى العالمي فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمل المتعلق بالمياه والحاجة إلى تحسين أدّت نتيجة مماثلة وقد 
إطار مجلس  في 2003في عام  1بين الوكاالت إلى إنشاء لجنة األمم المتحدة المعنية بالمياه الترابطالتنسيق و

                                                        

1  Water-UN .هي آلية التنسيق المشتركة بين الوكاالت لألمم المتحدة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالمياه العذبة ، بما في ذلك الصرف الصحي

الجهاز بأكمله.نطاق  على االتساقواألمم المتحدة للمياه منصة للتعامل مع الطبيعة المتشابكة للمياه وزيادة العمل الُمنّسق  وتوفر لجنة  
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كما أوصت هذه اآللية العالمية بشأن المياه بإنشاء آليات  . األمم المتحدة منظومةبتنسيق لتنفيذيين المعني الرؤساء ا
  تنسيق مماثلة بين الوكاالت على المستوى اإلقليمي.

ومن شأن إنشاء آلية تنسيق إقليمية مشتركة بين الوكاالت تشمل أجهزة تابعة لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
األنشطة المتعلّقة بالمياه لصالح المنطقة في  االتساقو والتعاضد التعاونبشأن القضايا المتعلّقة بالمياه أن يُسّهل 

  .العربية

 . الهدف2

دعم التعاون والتنسيق اإلقليميين بين األمم المتحدة وجامعة الدول  بالمياه هي المعنيةمن مجموعة العمل  الغاية
  .المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية م المتخصصة في تنفيذ أعمالهمووكاالته مالعربية ومنظماته

عّزز مجموعة العمل التعاون والتنسيق بشأن البرامج والخطط واألنشطة التي تؤثر على إدارة الموارد المائية ستُ 
وذلك  ،القطريةوتقديم الخدمات المتعلقة بالمياه في الدول العربية على المستويات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو 

ني دعما للدول العربية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل وقد يشمل ذلك السعي إلى العمل التعاو االقتضاء. حسب
  .األطراف المعنيةالقدرات والمساعدة التقنية لمختلف  الرصد وتطوير والتقييمات وأدوات بالمياه،المتعلقة 

  . المهام ونطاق العمل3

  تتضّمن مهام مجموعة العمل:

عن األنشطة والمشاريع التي تجريها  من خالل جمع وتبادل المعلومات –تسهيل تبادل المعلومات (أ)  
منظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية عن المياه من أجل تحسين فهم مجاالت عمل كل منها 
والواليات التي وافقت عليها الدول العربية، وأيضاً من خالل تحديد التقاطعات بين إدارة الموارد المائية 

  ؛داف واألولويات األخرىوالخدمات فيما يتعلق بالقطاعات واأله

من خالل توفير حيّز مشترك بين الوكاالت يمكن من خالله تبادل الدروس  -نشر أفضل الممارسات (ب) 
المستفادة وأفضل الممارسات الخاصة بالمنطقة لدعم برمجة أفضل وتدخالت أكثر مالءمة بشأن المياه في 

  السياق اإلقليمي العربي؛

والمشاريع  وتفعيل البرامجل توفير آلية يمكن من خاللها مناقشة وعرض من خال – تعزيز التعاون (ج)
واألنشطة المشتركة من خالل ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف، بما يتوافق مع االستراتيجيات والخطط 

  ألعضاء مجموعة العمل؛ الحاكمةاألجهزة التي تعتمدها 

والحفاظ عليه ورصده استجابةً للواليات والبرامج التعاون  مسح معالممن خالل  – تشجيع التماسك (ج)
والمشاريع المتعلقة بالمياه، في ضوء التشجيع على االتساق عبر برامج قطاع المياه وتشجيع الجهود للبناء 

  على قاعدة المعرفة اإلقليمية؛

من خالل دراسة شاملة للمبادرات المشتركة وتوفير شبكة دعم في  - النتائجب المرتبطةالبرامج  تنفيذهـ) (
  و حسن رفاه الناس على المستوى القطري؛صياغة مشاريع ومقترحات تعاونية يمكن أن تُ 

من خالل تعزيز االندماج والتكامل والتآزر لعمليات التنفيذ في ضوء  -تحسين استخدام الموارد المتاحة(و) 
من االزدواجية وتحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة عبر تعزيز الكفاءة والحد 

  الوكاالت األعضاء.

  هذه الوظائف في خطة عمل يتفق عليها أعضاء مجموعة العمل في اجتماعاتهم السنوية. يتم تفعيل
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  . العضوية4

مم المتحدة، وأمانة جامعة الدول العربية وهيئاتها لألمفتوحة أمام المكاتب اإلقليمية مجموعة العمل العضوية في 
ً  فضالً  المتخصصة،  عن وكاالت التمويل الثنائية والمتعددة األطراف التي تعمل في القضايا المتعلقة بالمياه دعما
  .للدول العربية

ضو بديل يكون بتعيين عضو وعالعمل مهتمة بالخدمة في مجموعة  ةآلية التنسيق االقليميفي  تقوم كل وكالة عضو
 يحل مكانه/مكانها أو بديله/ بديلهاعين مسؤول عن ضمان تعيين من العضو المُ يكون و مسؤوالً عن تمثيل المؤسسة.

يجب أن يتم إرسال ترشيح األعضاء واألعضاء البديلين كتابياً إلى أمانة آلية  .، حسب االقتضاءمجموعة العملفي 
  .ةالتنسيق اإلقليمي

  دارة. اال5

  .األمانة قبل مين منوعدوسيكونان م للرئيس،مجموعة العمل رئيس ونائب  ادارةيتولى 

 االجتماع وإعداد تصريف أعمالوقيادة تعديل خطة العمل وإعداد جدول االجتماع  وأالرئيس مسؤول عن مراجعة 
. مهامها/الرئيس في مهامهسيدعم نائب الرئيس واألمانة  .ةوضمان اإلبالغ السنوي إلى آلية التنسيق اإلقليمي هتقرير

 .نائب الرئيس في غيابه هسوف يمثلو

في للمجلس الوزاري العربي للمياه التنسيق بينهم وبين األمانة الفنية و الرئيستقوم األمانة بدعم الرئيس ونائب 
تسهيل التواصل مع أعضاء مجموعة العمل واألعضاء و ؛اتاالجتماعموعد ومكان  العربية بشأنالدول جامعة 

الوثائق والسجالت وصفحة الويب الخاصة بمجموعة العمل بما يتماشى مع ممارسات  والحفاظ على المناوبين؛
 .ةآلية التنسيق اإلقليمي

، بصالمنا أحدتتولى مؤسسة من منظومة األمم المتحدة  .مدة سنة واحدةبكل من الرئيس ونائب الرئيس تحدد والية 
مانة بدور األاإلسكوا  تقوم .التناوب على أساس ب االخرصالمنتتولى مؤسسة من جامعة الدول العربية  وكذلك

  .جامعة الدول العربيةفي للمجلس الوزاري العربي للمياه  األمانة الفنية وتدير أعمالها بالتشاور معلمجموعة العمل 

يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء مجموعة العمل الحاضرين في االجتماع األول للمجموعة. وبعد 
في السنة التالية حيث يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس في بداية االجتماع الدوري، التناوب ذلك، سيبدأ نظام 

  اضرين في االجتماع.ويتم انتخاب نائب رئيس جديد من بين أعضاء مجموعة العمل الح

تعقد مجموعة العمل اجتماعاً واحداً وجهاً لوجه في كل سنة تقويمية يحضره العضو المعين و/ أو العضو البديل 
اجتماع حكومي دولي متعلق بقطاع المياه في بالتتابع مع بذل الجهود لجدولة االجتماعات للوكاالت المشاركة. ستُ 

عدد من أعضاء مجموعة العمل وتقليل تكاليف السفر. يمكن جدولة لتسهيل مشاركة أكبر  مصر، القاهرة،
 .على متطلبات التنسيق اً االجتماعات االفتراضية بناء

تقوم جامعة الدول العربية بتسهيل الترتيبات الالزمة لغرفة االجتماعات في أمانتها في حال عقد االجتماع في 
ويقوم بالتنسيق مع أمانة الفريق العامل  االجتماع،ستضافة ا مجموعة العمل علىما لم يقدم عضو آخر في  القاهرة،

  .لهذا الغرض

  فرق العمل

استناداً إلى مصالح مجموعة العمل واحتياجاتها وتأييدها، يجوز إنشاء فرق عمل تحت مظلة مجموعة العمل لدعم 
  عملها بشأن مواضيع أو أنشطة محددة.

إلى مجموعة التقرير بشأنها  يتموان  ووفقاً إلطار زمني محدديجب أن تكون أعمال فريق العمل محددة بوضوح 
والُموافق عليه من قبل رئيس مجموعة العمل العمل على أساس سنوي. ومن شأن المنسق الُمعين من قبل أعضاء 
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مرحلي سنوي إلى  رالفريق تقديم تقري. يجب على منسق العمل لمدة تصل إلى سنتين يقالمجموعة تسهيل عمل فر
   الدوري. اجتماعهاقبل أسبوعين على األقل من مجموعة العمل  أمانة

  اإلبالغ. الرصد و6

أنشطة مجموعة العمل. وتشمل الخطة مجاالت التعاون  من أجل تنظيميتم إعداد خطة عمل ومراجعتها بانتظام 
 .والتنفيذ إلعدادواالدراسة  اآلنية بغرضوالمحتملة والمخططة 

في التقرير السنوي الذي يُقدم  التقدم الُمحرزمسؤوالً عن اإلبالغ عن خطة العمل ويكون رئيس مجموعة العمل 
  إلى آلية التنسيق اإلقليمية للنظر فيه.

  مجموعة العمل.تكون األمانة مسؤولة عن تسجيل ونشر خطط العمل المعتمدة والتقارير السنوية لو

 


