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  مقدمة
  

بتنفيـذ ومتابعـة    ) اإلسـكوا (تضطلع شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا              
ذلك من خـالل تعزيـز دمـج األبعـاد          األنشطة الهادفة إلى دعم إمكانات وسبل تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة، و            

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية في أعمالها بطريقة متوازنة مع حفز العمل في المجاالت ذات األولوية التـي حـددتها                   
وتحرص الشعبة أيضاً على تأكيد ضرورة التعاون اإلقليمـي         .  ، وبما يناسب ظروف بلدان المنطقة     )1(خطة جوهانسبرغ للتنفيذ  

  .والدولي في المجاالت ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وال سيما مع جامعة الدول العربية وسائر منظمات األمم المتحدة
  

 المعني بالسياسات المتكاملة إلدارة المـوارد       -1 تنفيذ البرنامج الفرعي     2005-2004وتتولى الشعبة في فترة السنتين        
 المتوقعة، تسعى الشعبة إلى دفع عجلـة        هوفي إطار الهدف األساسي للبرنامج وإنجازات     .  )2(اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة    

  وباألسـاليب  ت الجديدة، المياه والطاقة واإلنتاج في منطقة اإلسكوا، باستخدام التكنولوجيا       اإلدارة المتكاملة والمستدامة لقطاعات     
لى تعزيز السياسات السليمة بيئياً، وتشجيع التنميـة المـستدامة          يهدف البرنامج الفرعي إ    و . المنطقةبلدان   ظروف   التي تناسب 

  . بتكامل التنمية االجتماعية ضمن عملية التنمية المستدامةالمعنيةلقطاعات اإلنتاج، مع إيالء اهتمام خاص للسياسات والتدابير 
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  

  شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
  

  مهمة الشعبة
  

.   عن تنفيذ برامج عمل اإلسكوا في مجال إدارة الموارد اإلقليمية من أجل التنميـة المـستدامة                ةهي الشعبة المسؤول    
الـسياسات  ب المعني   -1، بتنفيذ البرنامج الفرعي   2005-2004وفي إطار هذه المهمة، تضطلع الشعبة خالل فترة السنتين          

  .وفيما يلي العناصر الرئيسية لهذا البرنامج.  جل التنمية المستدامةأية من دارة الموارد اإلقليمالمتكاملة إل
  

  الهدف الرئيسي للبرنامج
  

ثر إيجابي على التكامل والتعاون اإلقليميين بين البلدان األعضاء في اللجنة، باعتماد نهج             أيهدف البرنامج إلى تحقيق       
  .اه والطاقة واإلنتاجمتضافر إزاء تكامل اإلدارة المستدامة لقطاعات المي

  
   المتوقعةاإلنجازات

  
زيادة قدرة البلدان األعضاء على صوغ سياسات متكاملة لإلدارة الكفؤة والمستدامة لقطاعي المياه والطاقة مع                 )أ(  

  يالء االعتبار الالزم الحتياجات المرأة ودورها؛إ

  جوفية وشبكات المياه والطاقة؛زيادة التعاون اإلقليمي في إدارة موارد المياه السطحية وال  )ب(  

  زيادة قدرة البلدان األعضاء على صوغ وتنفيذ السياسات والتدابير المتصلة بالتنمية المستدامة؛  )ج(  

تعزيز القدرات الوطنية على تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية وتحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة               )د(  
  .الحجم بهدف الحد من الفقر

  

                                                      
  ات األمـم المتحـدة،     رمنـشو  (2002سـبتمبر   / أيلول 4 -أغسطس  / آب 26 تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ،          )1(

 .، المرفق الثاني1، الفصل األول، القرار )A.03.II.A.1رقم المبيع 

  البرنـامج الفرعـي    "،  2005-2004سيا، مشروع برنامج العمـل واألولويـات لفتـرة الـسنتين            اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ      )2(
 .4، ص E/ESCWA/22/7، " السياسات المتكاملة إلدارة الموارد اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة-1
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، االستعراض السنوي ألنشطة التنمية المـستدامة واإلنتاجيـة الـذي           2002وفي ضوء ما ذكر، تصدر الشعبة منذ عام           
يستهدف إبراز أهم إنجازات الشعبة خالل عام اإلصدار، وذلك باستعراض أهم األنشطة التي جرى تنفيذها والنواتج األساسـية                  

 القـرار   و صـانع  ومـنهم  اإلسكوا وخارجها، جمهور القراء داخل منطقة     للكل منها، على نحو يقدم معلومات مختصرة ومفيدة         
، باإلضافة إلى الخبراء ومعاهد البحث والجامعات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير            اإلسكوان في بلدان    ووالمخطط

معلومات تساعد في تعريف القراء     ولعل هذه ال  .   ومنظمات األمم المتحدة األخرى    اإلسكوا و وكذلك موظف  ،الحكومية ذات الصلة  
  عملية التواصل بـين اإلسـكوا وكـل فريـق فـي              المخططة، وتسهل  هكّل في مجال عمله على نتائج عمل البرنامج وأنشطت        

  .المجاالت ذات االهتمام المشترك
  

تنميـة   فصول تستعرض إنجـازات شـعبة ال       خمسةوهذا يقع في    .   من االستعراض  الرابعوتتضمن هذه الوثيقة العدد       
  .2005المستدامة واالنتاجية خالل عام 

  
 فـي مجـاالت     الشعبةعن وثيقتَين تم اختيارهما من بين الوثائق التي أصدرتها          اً   مختصر اًيتضمن عرض  :الفصل األول   

 الثانية تطوير   ، تتناول األولى قضايا الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتتناول           نتاجيةالتنمية المستدامة واإل  
  .لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان اإلسكوا أطر لتطبيق االستراتيجيات الوطنية

  
 التنمية المـستدامة واإلنتاجيـة      شعبةللدراسات والتقارير الفنية والمنشورات التي أعدتها       ات  صيقدم ملخ  :الفصل الثاني   

 .2005خالل عام 
 

  وعقـدت  الـشعبة  نظّمتها    العمل التي  اتوورشهداف وأهم مخرجات اجتماعات الخبراء      أل يقدم موجزاً    :الفصل الثالث   
  .2005خالل عام 

  
، 2005 خالل العـام  نتاجيةشعبة التنمية المستدامة واإلأتمتها أنشطة التعاون الفني التي ملخصاً عن يقدم  : الرابعالفصل  

  .ة التي يجري تنفيذها والخدمات االستشارية التي قدمت إلى الدول األعضاءبما في ذلك اإلنجازات المحقَّقَة في المشاريع الميداني
  

خاصة المؤتمرات  وبأهم األنشطة التي تم تنفيذها في إطار التنسيق والتعاون اإلقليمي والدولي،             يعرض   :الفصل الخامس   
واألنشطة المنفذة بالتعاون والتنسيق مع      في التخصصات المختلفة،     الشعبةواالجتماعات وورشات العمل التي شارك فيها خبراء        
  .منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والدولية

  
 الـشعبة أن  إلى  هذا ولم يتضمن هذا العدد فصالً حول لمحات إحصائية لقطاعات مختارة في منطقة اإلسكوا وذلك نظراً                   

" لقطاعـات مختـارة   ومالمح قطرية وإقليمية  المستدامةمؤشرات التنمية"قد أصدرت هذا العام مجموعة من ستة كتّيبات حول 
تعرض كلٌّ منها مؤشرات التنمية المستدامة في كل من قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والزراعة والقطاع الخاص والتكنولوجيا،                 

  .وتتضمن المؤشرات الخاصة بكل دولة من الدول األعضاء على حدة فضالً عن تلك الخاصة بالمنطقة ككل
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   مختارةفنية  أوراق -أوالً
  

  الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في   -ألف
  )3(إطار للعمل: المنطقة العربية         

  
تعتبر الطاقة عنصراً جوهرياً من عناصـر تلبيـة           

 في  مهمجميع االحتياجات اإلنسانية، كما أنها تضطلع بدور        
المتعلقـة  تحقيق الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية      

بالتنمية المستدامة، لذا فقد تم اختيار الطاقة كواحدة من أهم          
مبادرة الميـاه والطاقـة     "خمسة مجاالت رئيسة، تضمنتها     

التـي  " WEHAB"والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي     
تقدم بها األمين العام لألمم المتحدة، إسهاماً منه في اإلعداد          

مستدامة الـذي عقـد فـي       لمؤتمر القمة العالمي للتنمية ال    
، كما أكدت الـدورة التاسـعة       2002جوهانسبرج في عام    

للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في عـام          
 أهمية الطاقة ودورها الحاسم في تحقيـق التنميـة          2001

  .المستدامة
  

وتفعيالً لتوصيات مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة           
رب المسؤولون عن شـؤون     المستدامة، أصدر الوزراء الع   

الطاقة والبيئة إعالن أبو ظبي عن الطاقة والبيئة في الثالث          
، وقد أقروه من خالل اعتماد إطار       2003فبراير  /من شباط 

عام للتدابير والبرامج التي تعّبر عن إرادتهم السياسية تجاه         
تطوير طاقة أكثر استدامة، وتعزيز مساهمة القطـاع فـي          

كما من شـأن هـذا       . امة في المنطقة  تحقيق التنمية المستد  
اإلعالن أن يعكس االهتمامات واألولويات ذات الصلة بهذا        

  .المجال
  

لحاجة الملحة إلى   إلى ا وفي ضوء ما تقدم، ونظراً        
وضع إطار محدد لألعمال المطلوبة لمتابعة تنفيذ جـدول         

، وخطة جوهانسبرج في مجاالت الطاقـة       21أعمال القرن   
مستدامة، قرر مجلس الوزراء العـرب      ألغراض التنمية ال  

المسؤولين عن شؤون البيئة في الـدورة الثالثـين عـام           
، تشكيل مجموعة عمل تتألف من األمانـة الفنيـة          2003

لجامعة الدول العربية، وبرنامج األمـم المتحـدة للبيئيـة،          
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا، ومنظمـة        

بترول، وذلك إلعـداد وثيقـة      األقطار العربية المصدرة لل   
الطاقة ألغراض التنمية المـستدامة فـي المنطقـة         "حول  
على أساٍس من إعالن أبو ظبـي  " إطـار للعمـل : العربية

 وقد قامت اإلسكوا بالتنسيق مـع مجموعـة          .المذكور آنفاً 
العمل بإعداد هذه الوثيقة مسترشدة باالهتمامات والتـدابير        

ي إعالن أبو ظبي، بما فـي   التي وضعها الوزراء العرب ف    
ذلك االلتزامات المتعلقة بالقضايا التي حددتها المـؤتمرات        

                                                      
)3  (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/2. 

، 21العالمية، وبـشكل خـاص جـدول أعمـال القـرن            
وتوصيات الدورة التاسعة للجنة األمـم المتحـدة للتنميـة          

وذلك مع األخذ باالعتبـار      . المستدامة وخطة جوهانسبرج  
الوضـع التنمـوي،    خصوصيات البلدان العربية المتعلقة ب    

وبمستويات الفقر، وبالموارد المتاحة والخصائص األساسية      
وقد اعتمـدت اللجنـة      . لقطاع الطاقة في المنطقة العربية    

المشتركة للتنمية والبيئة التابعة لمجلس الـوزراء العـرب         
المسؤولين عن شؤون البيئة هذه الوثيقة كورقة مرجعيـة         

الطاقة ألجل التنمية   "ول  أساسية للمؤتمر اإلقليمي العربي ح    
الذي عقد فـي    " التقّدم المحرز والقضايا البيئية   : المستدامة

، وإلعـداد   2005سـبتمبر   /يلولأ 12 إلى   10القاهرة من   
التقرير اإلقليمي الذي سيتم تقديمـه إلـى لجنـة التنميـة            

أبريـل  /المستدامة في دورتها الرابعة عشرة فـي نيـسان        
  :وفيما يلي ملخص عنها. 2006

  
  : الطاقة ألغراض التنمية المستدامة  -1

  ة عامةرنظ
  
  الروابط بين الطاقة والتنمية المستدامة  )أ(
  

يعتبر تـوافر خـدمات الطاقـة الالزمـة لتلبيـة             
لركـائز  إلى ا االحتياجات البشرية ذا أهمية قصوى بالنسبة       

ويؤثر األسلوب الـذي     . األساسية الثالث للتنمية المستدامة   
   فـي هذه الطاقــة وتوزيعهـا واسـتخدامها        يتم به إنتاج    

  .األبعاد االجتماعيـة واالقتصادية والبيئية ألي تنمية محقَّقة      
إذ يؤدي الوصول المحدود لخدمات الطاقة إلـى تهمـيش          
الفئات الفقيرة وإلى تقليل قدرتها بشكل كبير على تحـسين          

وعادة ما تعتمد التنميـة االقتـصادية        . ظروفها المعيشية 
ة، وبخاصة في المناطق الريفية، على توافر خدمات        المحلي

الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسين اإلنتاجية أو للمـساعدة         
 مـن خـالل تحـسين التنميـة         المحليعلى زيادة الدخل    

  .الزراعية وتوفير فرص عمل خارج القطاع الزراعي
  

 قضايا الطاقة في    21وقد تناول جدول أعمال القرن        
ط الطاقة بمجالين رئيسين من مجاالت      أجزاء عديدة وتم رب   

يتضمن األول المسائل المتعلقة بالتنمية      . التنمية المستدامة 
الحفـاظ علـى     االقتصادية واالجتماعية، ويشمل الثـاني    
  . الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية

  
  التحديات والقضايا الرئيسة: الطاقة  )ب(
  

ة للجنـة التنميـة     الطاقة ونتائج الدورة التاسع     )1(  
لقد ركـزت   : المستدامة التابعة لألمم المتحدة   

الدورة التاسعة  على موضوع الطاقة وحددت       
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 وارتباطهـا بالركـائز     المهمبوضوح دورها   
االجتماعية : الثالث الرئيسة للتنمية المستدامة   

وقد ناقـشت الـدورة      . واالقتصادية والبيئية 
لطاقـة  التحديات والقضايا الرئيسة المتعلقة با    

ألجل التنمية المستدامة وحددتها فـي خمـس        
قضايا رئيسة يجب تناولها علـى المـستوى        
الوطني لكـل دولـة طبقـاً لخـصوصياتها         
وأولوياتها ومواردها المتاحة، وتـشمل هـذه       
القضايا قدرة الوصول إلى الطاقـة، وكفـاءة        
الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتطورة     

  ؛طاقة والنقلللوقود األحفوري، وال
  

وهـي  : (WEHAB)الطاقة ومبادرة ويهاب      )2(  
  تهدف إلى تركيز العمل وإعطائه قـوة دفـع         
في خمسة مجاالت رئيسة هي المياه والطاقـة      

وقد  . والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي   
ركزت المبادرة في مجال الطاقة على أهميـة        
العمل في تنفيذ التزامات مـؤتمر ريـو دي         

ــانيرو، وخ ــة  ج ــسبرج للتنمي ــة جوهان ط
المستدامة، والقضايا الخمس الرئيسة المتعلقة     
بالطاقة ألجل التنمية المستدامة والتي حددتها      
الدورة التاسعة للجنة األمم المتحـدة للتنميـة        

وقد أشـارت المبـادرة إلـى أن         . المستدامة
الطاقة تمثل عنصر الـربط الـرئيس بـين         

  ؛للمبادرةالمجاالت األربعة الرئيسة األخرى 
  

وتهـدف هـذه    : الطاقة وخطة جوهانـسبرج     )3(  
الخطة إلى استكمال اإلنجازات التي تحققـت       

 منـذ عـام     21في تنفيذ جدول أعمال القرن      
، كما تهدف إلـى اإلسـراع بتحقيـق         1992

وقد التزم قـادة     . األهداف التي لم تتحقق بعد    
العالم باتخاذ تدابير والقيام بأنشطة محددة على       

ستويات، وبدفع وتعزيـز التعـاون       الم جميع
الدولي آخذين في االعتبار مبـادئ ريـو دي         

وتحتوي خطة جوهانـسبرج علـى      . جانيرو
عشرة فصول، كلها تتصل بالطاقة بـشكل أو        
  بآخر، منها ثالثة فـصول تعـرض ثـالث         
قضايا متعلقة بالطاقة هي تخفيف وطأة الفقـر      

، وتغيير األنماط غير المـستدامة      )IIالفصل  (
، وحماية  )IIIالفصل  (الستهالك واإلنتاج   في ا 

ــة  وإدارة قاعــدة المــوارد الطبيعيــة للتنمي
  ).IVالفصل (االقتصادية واالجتماعية 

  
  الطاقة والقضايا المشتركة للتنمية المستدامة  )ج(
 

، 21يحتوى الفصل العاشر من جدول أعمال القرن          
نمية للدورة التاسعـة للجنة الت   ) 9/1(من القرار   ) د(والبند  

المستدامة التابعة لألمم المتحدة، وكذلك الفصل التاسع مـن         
خطة جوهانسبرج على مناقـشات واقتراحـات ألعمـال         

: وأنشطة ذات صلة بعدد من القضايا المشتركة، من بينهـا         
 تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهـداف       مهمةثالث مجموعات   

  :الطاقة ألجل التنمية المستدامة، هي التالية
  

إذ :  القدرات ونقل التكنولوجيات واالبتكار    بناء  )1(  
للدورة التاسعة للجنة األمم    ) 9/1(أكد القرار   

المتحدة للتنمية المستدامة، أنه لتعزيز استخدام      
الطاقة ألغراض التنمية المـستدامة، هنـاك       

لتوافر ونقل  ) خاصة في الدول النامية   (حاجة  
منة بيئياً، وذلـك مـن      آتكنولوجيات سليمة و  

ــد ــاون خــالل ت ــساند التع ــشجع وت ابير ت
التكنولوجي، وتمكِّن من نقـل التكنولوجيـات       
الضرورية وما يتعلق بها من معرفة، وتساعد       
على بناء القدرات التقنية واإلدارية والماليـة       
الالزمة لتطوير تلك التكنولوجيـات وتحقيـق    

  ؛ لهاالكفؤاالستخدام 
 

نهج تعددية أصحاب المـصلحة والمـشاركة         )2(  
  حيث أكدت لجنـة األمـم المتحـدة         : العامة

للتنمية المستدامة على الحاجة إلـى تكـوين        
شراكات جديدة لمواجهـة تحـديات التنميـة        
المستدامة من خالل التعاون المـستمر بـين        
الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين فـي      

 وخطــة 21تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
جوهانسبرج، مـع التركيـز علـى ترجمـة         

ياسية إلى أطر للقيام بأنـشطة      االلتزامات الس 
، وقد بات واضحاً أن هنـاك احتياجـاً         عملية

ألعمال تعاونية يجب أن يقوم بها كـل مـن          
الحكومات، ورجـال األعمـال، والمجتمـع       
ــة  ــات الدولي ــات والهيئ ــدني، والمنظم الم

 . وأصحاب المصلحة اآلخـرين ذوي الـصلة      
وقد تكون هناك أساليب عديدة ومختلفة ليتمكن       

 من المشاركة عن طريق اإلعالنـات       الجميع
الحكومـية، وإقامة الشراكات فـي مجـاالت      
تكنولوجيات ووقود أكثـر نظافـة والطاقـة        

  ؛ألغراض التنمية المستدامة
 

يمكـن للتعـاون    : التعاون اإلقليمي والـدولي     )3(  
والتشاور اإلقليمي والـدولي أن يلعبـا دوراً        

 في تطـوير تطبيقـات نظـم الطاقـة          مهماً
خاصـة فـي مجـاالت بنـاء        وبامة،  المستد

القدرات، والتعليـم، ونقل التكنولوجيا، وتقاسم     
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المعلومات وكذلك في تعبئة الموارد الماليـة،       
 أوصت لجنـة األمـم المتحـدة للتنميـة          ،لذا

 بتطبيق إجراءات وتدابير    (CSD-9)المستدامة  
 وتتـضمن   ،عديدة من خالل التعاون اإلقليمي    

جهزة الوطنيـة   تقوية وتدعيم المؤسسات واأل   
واإلقليمية للطاقة، وتقوية وتـدعيم الـشبكات       
اإلقليمية لمراكز التميز لتبـادل المعلومـات       
والخبرات في مجاالت البحـوث والتطـوير       
ــاءة  ــات كف ــة بتكنولوجي   والتطبيــق المتعلق
الطاقة، والوقود األحفوري المحسن والطاقـة      
المتجددة، ودفع وتعزيز مـشروعات كهربـة       

فية علـى المـستوى اإلقليمـي،       المناطق الري 
وتشجيع التعاون اإلقليمي في مجالي التدريب      

وفي مـا يتعلـق بالتعـاون        . وبناء القدرات 
الدولي، أصدرت لجنة األمم المتحدة للتنميـة       
المستدامة نداء إلى الدول المتقدمة والمنظمات      
الدولية تدعوها إلى اتخاذ تدابير محددة لتعظيم       

احـة واكتـشاف سـبل      الموارد الماليـة المت   
  لزيادتها، وتعزيز برامج الـشراكة الدوليـة       

 تـوفير   من أجل بين القطاعين العام والخاص     
الطاقة بأسعار ميسرة، ودفع وتعزيـز نظـم        
  الشبكات التي تـربط بـين مراكـز التميـز          
العاملة فـي مجـال تكنولوجيـات الطاقـة         
ألغراض التنمية المستدامة، وتقـديم المـنح       

  .لنامية وبشروط ميسرةوالقروض للدول ا
  
: متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  )د(

  مسؤوليات العقد القادم
  

اشتملت خطة تنفيذ نتائج مـؤتمر القمـة العـالمي            
على " خطة جوهانسبرج "للتنمية المستدامة والمعروفة باسم     

لتنميـة  لعدة التزامات وآليات لتحقيق األهداف الموضوعة       
وقد ناقشت الدورة الحادية عشرة للجنة األمـم         . امةالمستد

المتحدة للتنمية المستدامة القضايا المتعلقة بمتابعـة نتـائج         
   للجنـة القمة العالمية للتنمية المستدامة والدور المـستقبلي        

وقد تقرر أن يكون     . ما يتعلق بالتطبيق وبرنامج العمل     في
 النشطة، مدة   عمل اللجنة في سلسلة من الدورات التطبيقية      

كل منها عامان، على أن تركز كل دورة على مجموعـة           
وتتضمن كل دورة جلـسة لعـرض        . محددة من القضايا  

  . التقدم المحقق وأخرى للسياسات والخطط
  
  ملخص لالستراتيجيات والسياسات والتدابير   )•(

  الموصى بهـا  
  

يتطلب تمكين قطاع الطاقة من اإلسهام في تحقيـق           
ستدامة إحداثَ تغيرات رئيسة في النظم الحاليـة        التنمية الم 

لتقديم خدمات الطاقة، وذلك بإحداث نقلة في نموذج إمـداد          
  الطاقة الحالي بحيث يصبح مركزاً على خدمات الطاقـة،         
ما يتطلب عملية شاملة إلعادة ضـبط الـسياسات العامـة           

السياسات الرامية إلى تحقيـق     ودفع  للطاقة من أجل اعتماد     
مـا   وفي . تخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة    أهداف اس 

يلي ملخص مجمل لألهداف واألنشطة التي أوصـت بهـا          
األهداف األلفية للتنمية، والدورة التاسـعة للجنـة التنميـة          
المستدامة التابعة لألمم المتحدة، وإطـار العمـل المتعلـق         
بالطاقة الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة        

  :لى وجه الخصوص ما يتعلق بما يليوع
  

  العمـل علـى    : االستراتيجيات والـسياسات    )1(  
تكامل السياسات المتعلقـة بقـضايا الطاقـة        
ألغراض التنمية المستدامة داخل إطار برامج      
التنمية الوطنية، خاصة تلك التي لهـا صـلة         

 زيادة قدرة الوصـول     -بتخفيف وطأة الفقر    
المناطق الريفية  إلمدادات وخدمات الطاقة في     

 اعتماد خليط متوازن لمصادر الطاقة مـن        -
كل من المصادر التقليدية والمتجددة المتاحـة       

 زيادة نسبة مـشاركة الوقـود       -في كل دولة    
األحفوري األكثر نظافة، والطاقة المتجـددة،      
ونظم الطاقة عالية الكفاءة في خليط الطاقـة،        

م  تطوير ودع  -كلما كان ذلك ممكناً وميسراً      
مؤسسات البحوث والتطبيق الوطنية المعنيـة      
  بالقــضايا ذات الــصلة بالطاقــة ألغــراض 
التنمية المـستدامة شـامال الـدعم المـالي         

 مراجعة سياسات تسعير الطاقـة      -والمؤسسي
 -وذلك بمراعاة اإلدارة االقتصادية للقطـاع       

تحقيق التعاون والتكامل اإلقليمي من خـالل       
خاصـة ربـط    وبتجارة الطاقة عبر الحدود،     

 -الشبكات الكهربائية وشبكات الغاز اإلقليمية      
تدعيم الجهود الرامية إلى توفير الشفافية فـي        
مجال المعلومات المتعلقة بأسواق الطاقة فـي       

   إنشاء آليات   -كل من جانبي العرض والطلب      
تمويل جديدة بحيث تساعد األسر وأصـحاب       

 الحـصول علـى     علـى األعمال الـصغيرة    
تمانية تمكنهم من شـراء أجهـزة       تسهيالت ائ 

  ؛وآالت جيدة ذات كفاءة عالية
  

: نقل التكنولوجيا والتوعية وبناء القــدرات       )2(  
تطوير شراكات ومصادر اسـتثمار مناسـبة       
لمساعدة الدول النامية في تعزيز نظم مستدامة       

 تعجيل ودفـع الجهـود نحـو نقـل          -للنقل  
تكنولوجيات الطاقة عالية الكفـاءة والـسليمة       
بيئياً إلى الدول النامية؛ وبناء قدرات وطنيـة        
مرتبطة بتكنولوجيات الطاقة المستدامة؛ ودعم     
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المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجـال      
وزيادة اإلسهام الوطني في تمويل نظم الطاقة       

 تطوير مناهج التعليم، وفـرص      -المستدامة  
 كـل التدريب، وبرامج التوعية العامة علـى       

ل الطاقة ألغراض التنمية    المستويات في مجا  
 تـشجيع الـصناعات الوطنيـة،       -المستدامة  

وتعزيز قدراتها على القيام بعمليات إنتاجيـة       
أكثر نظافـة مـن خـالل زيـادة اسـتخدام           

تعزيز و -تكنولوجيات طاقة مستدامة وميسرة     
قدرات المناطق الريفية في الحـصول علـى        

  .تكنولوجيات طاقة مستدامة
  

 الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في العوامل المؤثرة  -2
  في الدول العربية

  
  السكان، والتنمية البشرية ومؤشرات الفقـر  )أ(
  

قُدر إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية عـام           
   فـي   4.7 مليون نـسمة أو مـا يمثـل          305 بنحو   2003

 يتوقع أن يصل    2015المائة من سكان العالم، وبحلول عام       
   مليـون نـسمة أو مـا        395نطقـة إلـى     عدد سكان الم  

وخـالل العقـدين     .  في المائة من سكان العالم     5,5يمثل  
الماضيين بلغ متوسط معدل الزيادة السنوية للـسكان فـي          

 في المائة   1.5 في المائة، مقارنة بمعدل      2.6الدول العربية   
وقد ارتفعت نسبة سـكان المنـاطق        . في بقية دول العالم   

 54 في المائة إلـى      44العربية من   الحضرية في المنطقة    
، ومـن   2000 و 1980في المائة في الفترة ما بين عامي        

المتوقّع أن ترتفع نسبة سكان المناطق الحضرية لتصل إلى         
 في المائـة عـام      61.4 وإلى   2010 في المائة عام     57.4
ما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، فقد حققت        وفي . 2020

توى الدول العربيـة وقـدره      البحرين أعلى مؤشر على مس    
 على مستوى العالم، تلتها     40 محققة بذلك الترتيب     0.843

 . 0.838وبمؤشر تنمية بـشرية     ) 44ترتيب  (دولة الكويت   
ومن منظور التنمية، يمكن تصنيف الدول العربية ما بـين          

، )ليبيا ودول مجلس التعاون الخليجـي     (المستوى المتوسط   
نخفـاض لبقيـة الـدول      إلى المستوى المنخفض وشديد اال    

 مليون نـسمة  85 عاش حوالي 2000 وفي العام . العربية
)  في المائة من إجمالي عدد سكان      30حوالي  (في المنطقة   

ما يظهر بوضـوح     .  في اليوم  دوالر 2دون مستوى الفقر    
أن أوضاع التنمية والفقر في المنطقة غير مطمئنة إلى حد          

 معظـم البلـدان     كبير، وأن الفقر يمثل مشكلة خطيرة في      
  .العربية

  
في الـدول   اء  راوحت معدالت اإلمداد بالكهرب    وقد  

 ما بين نسبة مائة في المائة في دولـة          2000العربية عام   

 في المائة في جـزر القمـر وجيبـوتي          7,7الكويت إلى   
 في المائة مقارنـة     79وموريتانيا والصومال بمتوسط عام     

فـي المائـة     72.8بالمتوسط العالمي الذي بلغت نـسبته       
 فـي   64.2والمتوسط العام للدول النامية الذي وصل إلـى         

 مليون نسمة فـي     64.3 وكنتيجة لذلك، فإن حوالي       .المائة
من الـسكان  )  في المائة21‚4يمثلون نسبة (الدول العربية،   

وهـذا يعتبـر     . ، لم تصل إليهم الكهربـاء     2003في عام   
لة للحـد   بمثابة ناقوس خطر لضرورة بدء جهود جادة وفعا       

  .من الفقر ونقص إمدادات الطاقة
  

علـى خـدمات الطاقـة       التركيزيتم  لذا ينبغي أن      
بمعناها الشامل وليس فقط على استهالك الطاقة كهدف في         

الجهات المعنيـة    عينه، يتحتّم على     الوقتوفي   . حد ذاته 
 الطاقة في المناطق الريفية بـادئ ذي بـدء دفـع            بشؤون

 توفير نظم الطاقة التي يمكـن       لىوتعزيز الجهود الرامية إ   
التخفيف من وطأة الفقر، وتحسين الظـروف       أن تسهم في    

  . المعيشية للفقراء
  
  الخصائص الرئيسة لقطاع الطاقة العربي  )ب(
  

يتميز قطاع الطاقـة العربـي،      : هيكل القطاع   )1(  
بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز وكذلك قطاع       

م التوليـد  كبير لتوليد الكهرباء، تغلب عليه نظ 
 أما من ناحية االستخدام النهـائي        .الحراري

 القطاعـات اإلنتاجيـة     جميـع فالقطاع يخدم   
والخدمية إال أن أكثرها استهالكاً للطاقة فـي        
المنطقة يتمثل في قطاعات النقل، والمبـاني       

والصناعة وقطاع توليـد    ) السكنية والتجارية (
ويتوافر في المنطقة أنشطة تنقيب      . الكهرباء

 454 إلـى    2003نتاج هائلة، وصلت عام     وإ
فريق عمل فعال كل شـهر، معظمهـا فـي          
المملكة العربية الـسعودية والجزائـر، كمـا        
وصل مجموع عدد اكتشافات النفط والغاز في       

ويمتلـك   .  اكتـشافاً  72  إلـى  الدول العربية 
القطاع أسطوالً كبيراً من الناقالت، وصـلت       

  مليـون طـن    5.170 إلى   2002طاقته عام   
ووصلت طاقة صناعة تكرير الـنفط       . متري

 مليـون   7.35 إلـى    2003في المنطقة عام    
المملكـة العربيـة    يوم، حيث تحـوز     /برميل

العربية المتحدة  السعودية والكويت واإلمارات    
القسم األكبر من هذه الطاقة، بينمـا وصـل         

 مليـون   12إجمالي صادرات البترول إلـى      
بيـة  يوم معظمها مـن المملكـة العر      /برميل

 والكويت   العربية المتحدة  السعودية واإلمارات 
وتـشكل صـناعة    .  وسلطنة عمان والعراق  

 مهماًالغاز الطبيعي في الدول العربية مصدراً       
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وقد بلغت    .على الصعيدين اإلقليمي والعالمي   
 أكثـر   200نسبة إسهامات قطاع الطاقة عام      

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي       20من  
 مثل هذه القـدرات     وجودوفي ظل   للمنطقة،  

الهائلة، فإن القطاع يوفر، إلى جانب عائدات       
التصدير، عدداً هائالً مـن فـرص العمـل،         

خاصة فـي أنـشطة عمليـات وخـدمات         وب
الحقول، حيث تعمل شركات عربية وطنيـة       

وقد حقق قطـاع الطاقـة      .  ومشتركة عديدة 
الكهربائية في المنطقة العربية تطوراً كبيـراً       

العقدين الماضيين، وأسهم إسهاماً كبيراً     خالل  
في التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة فـي        
المنطقة من خالل ضمان اإلمدادات الكهربائية      
لمشروعات التنمية الوطنية ولمناطق ريفيـة      

ووصل إجمالي القدرات الكهربائيـة      . متعددة
  ؛ ميجاوات115828 إلى 2003المركبة عام 

  
تمتلـك المنطقـة    : تاجهـا مصادر الطاقة وإن    )2(  

 مـن  العربية موارد هائلة للطاقة، تتضمن كالً   
إلى جانـب   ) النفط والغاز (الوقود األحفوري   

  المصادر المتجددة غيـر القابلـة للنـضوب،        
إال أن العديد من دول المنطقة لـديها مـوارد     
محدودة للغاية من النفط والغاز أو ليس لديها        

 ، وصـل  2003 ففـي عـام       .على اإلطالق 
إجمالي احتياطيات النفط الخـام فـي الـدول      

 بليون برميـل أي     650العربية إلى أكثر من     
 في المائـة مـن إجمـالي        57ما يمثّل نسبة    

االحتياطي العالمي، ووصل احتياطي الغـاز      
 متـر    مليـار  52255الطبيعي إلى حـوالي     

مـن إجمـالي      في المائة  29.7مكعب، ممثالً   
  قــة وتحظــى المنط . االحتيــاطي العــالمي

العربية كذلك بمصادر هائلة للطاقة المتجـددة       
 ميجاوات قدرة محطات الطاقـة      8967منها  

المائية، بينما تراوح مصادر الطاقة الشمـسية       
 كيلووات ساعة لكل متر     3000 و 1460بين  

وتتوافر طاقة الريـاح فـي       . مربع في السنة  
  .بالد عربية متعددة

 
 في الدول   وقد بلغ إجمالي إنتاج الطاقة األولية         

والتي تتمثل فـي الـنفط    (2003العربية عام   
الخام وسوائل الغاز، والغاز الطبيعي المسوق،      

 مليون برميـل    28.9حوالي  ) والطاقة المائية 
مكافئ نفط يومياً، وقد بلغت حصة إنتاج النفط        

 في المائة على    22.2 و 77.3والغاز الطبيعي   
وبلغ إنتاج الكهرباء مـن القـوى        . الترتيب

 ألف برميل مكافئ نفط     145.4مائية حوالي   ال
 مليون طن مكافئ نفط في      7.3حوالي    (يومياً  
، بينما بلغ إجمـالي إنتـاج الطاقـات         )السنة

المتجددة حوالي مليون طن مكافئ نفـط فـي         
 ألف برميل مكـافئ     20أي ما يعادل    (السنة  

  ؛)نفط يومياً
  

 بلـغ إجمـالي   : استهالك الطاقة والمؤشرات    )3(  
 الطاقـة األوليـة      التجاريـة مـن    المصادر

 مليون طن   364 حوالي   2003المستهلكة عام   
 في المائة   4.2نفط مكافئ وبمعدل نمو سنوي      

، 2002 و 1996في الفترة ما بـين عـامي        
وبلغت حـصص الـنفط والغـاز الطبيعـي         

 في  45.3 في المائة و   52.3والمصادر المائية   
وبلـغ   .  في المائة على الترتيب    2.5المائة و 

 فـي   2003الي الكهرباء المولـدة عـام       إجم
 ألف جيجاوات ساعة،    509.8المنطقة حوالي   

 29.4السعودية حـوالي    المملكة العربية   تمثل  
وقد بلغ اسـتهالك الكهربـاء      .  منه في المائة 

 في المائة   87 جيجاوات ساعة بنسبة     443.6
ويستهلك قطاع   . من إجمالي الكهرباء المولدة   

مائة من إجمـالي     في ال  55‚5المباني حوالي   
 فـي المائـة مـن       17‚9استهالك الكهرباء و  

إجمالي استهالك المنتجـات البتروليـة فـي        
بينما يقتـصر اسـتهالك القطـاع        . المنطقة

 في المائة   26الصناعي في المقابل على نسبة      
 في المائة من المنتجـات      16‚7من الكهرباء و  

 في  43ويستهلك قطاع النقل حوالي     . البترولية
  .ن المنتجات البتروليةالمائة م

  
وقد بلغ متوسط استهالك الطاقة األولية فـي            

 كيلوجرام مكافئ نفط للفـرد،      1196المنطقة  
 كيلـوجرام   1523مقارنة بالمتوسط العالمي    

مكافئ نفط للفرد، وبلغ متوسط استهالك الفرد       
 كيلـووات   1445من الكهرباء في المنطقـة      

صل ساعة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي و     
بلغـت  و  . كيلووات ساعة للفـرد    2271إلى  

 كيلوجرام  0.51كثافة استهالك الطاقة األولية     
كي مـن النـاتج     يمكافئ نفط لكل دوالر أمر    

 0.27المحلي، مقارنة بالمتوسـط العـالمي       
كيلوجرام مكافئ نفط لكل دوالر أمريكي من       

وهـذا يعكـس     .الناتج المحلي العالميمعّدل  
الطاقـة، وانخفـاض    انخفاض كفاءة استخدام    
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العائد االقتـصادي للطاقـة المـستهلكة فـي         
  ؛المنطقة

  
إقـراراً بمـا سـبق،      : سياسات قطاع الطاقة    )4(  

لتوجهـات الحاليـة نحـو إدارة       إلى ا ونظراً  
مستدامة وأكثر اقتصاداً لقطاع الطاقـة، فقـد        
قامت دول المنطقة بمراجعة سياساتها المتعلقة      

من السياسات  بالطاقة وأدرجت واحدة أو أكثر      
المراجعة التدريجية ألسعار الطاقـة،     : التالية

مع اإلبقاء على دعم الطاقة للفقـراء ودفـع         
وتعزيز االستثمارات في مجال استكـشافات      
النفط والغاز وأنـشطة اإلنتـاج، واسـتخدام        
تكنولوجيات أكثر نظافة، واتخـاذ إجـراءات       

 – تلوث الهواء والمياه     فيلتقليل تأثير القطاع    
سة وتنفيذ مشروعات شـبكات الـربط       ودرا

ــي    ــاز الطبيع ــبكات الغ ــائي وش   الكهرب
 وتشجيع مشاركة القطاع الخـاص      -اإلقليمية  

 واتخـاذ   -في إنشاء وإدارة مرافق الطاقـة       
تدابير وبرامج من شأنها رفع مستوى كفـاءة        

 وزيـادة اسـتخدام     -إنتاج الطاقة واستهالكها  
أنواع وقود أكثر نظافـة، وخاصـةً الغـاز         

 واالهتمام بتطـوير تكنولوجيـات      -طبيعي  ال
الطاقة المتجددة ودعم تطبيقاتها كلمـا أمكـن        

  .ذلك
  
 التحديات والفرص المتاحة  )ج(

  
يواجه قطاع الطاقة العربي تحديات      :التحديات  )1(  

مختلفة في سعيه إلحداث النقلة المطلوبة فـي        
  خدمات الطاقـة، وال بـد مـن أخـذ هـذه            

 د وضـع سياسـات    التحديات في االعتبار عن   
 الطاقة التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنميـة       

دمج استراتيجيات وخطـط    : المستدامة ومنها 
وأهداف الطاقة المستدامة داخل استراتيجيات     
وسياسات وخطط التنمية الوطنية؛ وتطـوير      
نهج إدارة اقتصادية لقطاع الطاقة، والحاجـة       
إلى تعزيز إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة؛       

ستجابة للتزايد المتسارع في طلب الطاقة؛      واال
وتغيير األنمـاط غيـر المـستدامة إلنتـاج         
واستهالك الطاقة؛ وتغيير المناخ العام غيـر       
المالئم؛ وتقوية الروابط بين الجهات المعنيـة       
ودفع وتعزيز التعـاون الـدولي واإلقليمـي؛        
وتعبئة الموارد المالية من أجل بناء القـدرات        

   ؛اونقل التكنولوجي
  

تتوافر اآلن بيئـة عالميـة       :الفرص المتاحة   )2(  
داعمة لتطوير نظم طاقة ألغـراض التنميـة        
  المستدامة، ولعل ذلـك يرجـع إلـى نتـائج          
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وإلـى       

وكذلك إلى جهود لجنـة     " خطة جوهانسبرج "
األمم المتحدة للتنمية المـستدامة، وجميعهـا       

مساندة القضايا المتعلقة بالطاقة    قامت بتدعيم و  
وعلى الرغم من    . ألغراض التنمية المستدامة  

عدم كفاية الجهود التي بذلتها الدول العربيـة        
من أجل تنمية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة،       
إال أنها كونت خبرات وكوادر بشرية كبيرة،       
وقدرات محلية في مجاالت وثيقـة الـصلة،        

ـ        ة لـدعم جهـود     يمكنها أن تمثل قوة محرك
 . قطاع الطاقة من أجل الوصول إلى االستدامة      

كما يمكن لآلليات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة        
  المتاحــة فــي المجــاالت ذات الــصلة، أن 
تضافر جهودها لتعزيز التعاون اإلقليمي فـي       

وقد تعاونت الدول العربية في      . مجال الطاقة 
تنفيذ مشروعات إقليمية عديـدة فـي مجـال         

الربط الكهربـائي، وشـبكات الغـاز       شبكات  
الطبيعي، وسيكون لهـذه المـشروعات دور       

  .إيجابي في تحقيق استدامة قطاع الطاقة
  

  التقدم المحرز في الدول العربية  -3
  

  التقدم المحرز في مجاالت القضايا األساسية للطاقة  )أ(
  

: تعزيز إمدادات وخـدمات الطاقـة الحديثـة         )1(  
اتسع نطاق خـدمات    ،  1992اعتباراً من عام    

الطاقة في معظم الدول العربية لتـصل إلـى         
مجموعات جديدة من المستهلكين، ومع ذلـك       
ما يزال المعدل المتوسط لتوصيل الكهربـاء       

 فـي المائـة      79في المنطقة يمثـل نـسبة       
 في المائة في دول     7‚7وينخفض إلى أقل من     

وتعاني نسبة كبيرة من سكان      . عربية متعددة 
يفية والنائية من نقـص إمـدادات   المناطق الر 

الوقود السائل، كما يفتقد بعض سكان المناطق       
الحضرية الفقيرة إلى موارد وخدمات طاقـة       

  ولذا، فهنـاك حاجـة ملحـة فـي          . ميسرة
 وصول إمـدادات    تالمنطقة إلى تعزيز إمكانا   

وخدمات الطاقة من أجل تخفيف حدة الفقـر        
  ؛وتيسير التنمية االقتصادية

  
اتَّبع الكثير من الدول العربيـة      : ة الطاقة كفاء  )2(  

سياسات وبرامج لتشجيع الحفاظ على الطاقـة       
وتحسين كفاءتها في القطاعـات االقتـصادية       
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خاصة قطاع المبـاني الـسكنية      وبالمختلفة،  
والتجارية، والقطاع الصناعي وقطاع النقـل      
وقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وقد أدى ذلـك        

لسنوي الستهالك الطاقـة    زيادة المعدل ا  : إلى
 2003 فـي المائـة عـام        2.3األولية بنسبة   

 فـي   3.1مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ      
؛ وانخفاض كثافة استهالك     ذاته المائة في العام  

 كيلوجرام نفط مكافئ لكـل      0.51الطاقة إلى   
 مقارنة بالمتوسط العـالمي     2003دوالر عام   
ـ      0.27الذي بلغ    ل  كيلوجرام مكافئ نفـط لك

  دوالر؛ وخفض االستهالك النـوعي للوقـود       
 340في محطات توليد الكهرباء من حـوالي        

، إلـى   1992جرام لكل كيلووات ساعة عام      
؛ 2001 جرام لكل كيلووات ساعة عـام      230

تم إصدار العديـد مـن األكـواد المتعلقـة          
 للطاقة في مجـال المبـاني       الكفؤباالستخدام  

 ؛واإلنشاءات، ومعدات الطاقة
  

باستثناء استخدام الـسخانات    : الطاقة المتجددة   )3(  
الشمسية في المنازل، فإن التقدم المحرز فـي        
دفع استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة في      
الدول العربية ظل محـدوداً، إال أن بعـض         
الدول، منهـا مـصر والمغـرب وتـونس         
واألردن، قد حققت نجاحاً مقبوالً وقامت بدعم       

  ؛هذا المجالقدراتها الوطنية في 
  

: التكنولوجيات المتطورة للوقـود األحفـوري       )4(  
شهد العقد الماضي زيادة في حـصة الغـاز         
الطبيعي في مزيج الطاقة في الدول العربيـة        

 في المائة من إجمالي استهالك      45ليصل إلى   
  ؛2003الطاقة في المنطقة عام 

  
قام عدد من الـدول العربيـة       : الطاقة والنقل   )5(  

يم انبعاثات غازات الدفيئـة فـي       بمسح وتقو 
القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع النقـل،        
ــن   ــالي م ــازولين الخ ــتخدام الج وزاد اس
الرصاص في المنطقة، كما وضعت مـصر       
سياسة وبرنامجاً استرشـادياً لـدعم تحويـل        
السيارات في مدينة القاهرة إلى استخدام الغاز       

  .الطبيعي
  
   القطاعيالتقدم المحرز على المستوى  )ب(
  

قامت الصناعة العالميـة    : قطاع النفط والغاز    )1(  
للنفط والغاز، في إطـار التحـضير للقمـة         

العالمية للتنمية المستدامة، بإعداد تقرير عـن       
صناعة النفط والغـاز    "الصناعة تحت عنوان    

من ريودي جانيرو إلى جوهانـسبرج ومـا        
 وقـد    ".بعدها واإلسهام في التنمية المستدامة    

 التقرير عدداً من التحديات الرئيسة التي       تناول
تواجه صناعة النفط والغـاز، مـن منظـور         

ــ ــات الثالث ــة ةالمقوم ــسة االجتماعي  الرئي
واالقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة، ومدى     
استجابة صناعة النفط والغاز لها ومـن بـين       

مبـادرة الـتخلص مـن      : هذه االسـتجابات  
، 1999ام  ومنذ ع  . الرصاص في الجازولين  

تحولت بالفعل عدد من الدول العربيـة إلـى         
الجازولين الخالي من الرصاص وعدد منهـا       

باإلضـافة إلـى     . ما زال يخطـط للتحـول     
مبادرات صناعة النفط والغـاز فـي مجـال         
التغير المناخي حيث اتخذت الصناعة العالمية      
للنفط والغاز خطوات حاسمة لتقليل انبعـاث       

تها، ولتحسين قـدرة    غازات الدفيئة في عمليا   
العمالء على استخدام منتجاتها بـشكل أكثـر        

  ؛كفاءة في الحاضر والمستقبل
  

كرس قطاع القـوى    :  الكهربائية ىقطاع القو   )2(  
الكهربائية في الدول العربية جهوداً مختلفـة       
لرفع كفاءات التوليـد، ولاللتـزام بمعـايير        
الجهات الطالبة، ولالهتمـام بالتكنولوجيـات      

ة المتعلقة بالتوليد األكثر نظافة وأعلى      المتطور
رفـع  :  ما يلي  كفاءة وقد تضمنت هذه الجهود    

كفاءات التوليد من خالل استخدام نظم الدورة       
المشتركة في التوليد؛ واستخدام وحدات توليد      
الكهرباء ذات القـدرات الكبيـرة؛ والـربط        

ما بين دول المنطقة؛ وتحـسين       الكهربائي في 
انة؛ والتحول إلى الغـاز     نظم التشغيل والصي  

ــة   ــى الطاق ــب عل ــي؛ وإدارة الطل الطبيع
  ؛الكهربائية

 
كرسـت  : قطاعات االستخدام النهائي للطاقة     )3(  

أغلب الدول العربية جهوداً لـدفع وتحـسين        
كفاءة الطاقة، وللتخفيف من التغير المنـاخي       
في قطاعات االستهالك النهـائي المختلفـة،       

 وتميزاً فـي    وكانت أكثر تلك الجهود وضوحاً    
قطاع النقل، والقطاع الـصناعي، والقطـاع       

  .المنزلي
  
  اإلنجازات اإلقليمية والمبادرات  )ج(
  



 -10-

أتمت الدول العربية العديد من مشروعات التعـاون          
مشروعات مشتركة  ) 1: (والتكامل في مجال الطاقة، منها    

لربط شبكات الكهرباء، وأهم تلـك المـشروعات خـالل          
ليبيـا، مـصر،    (وع الربط السباعي    السنوات األخيرة مشر  

ـ   األردن،   ، لبنـان، العـراق،     ةسوريالجمهورية العربية ال
، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون        )تركيا

المملكـة  الخليجي، ومشروع الربط الكهربائي بين اليمن و      
السعودية، والشبكة الكهربائية بـين دول المغـرب        العربية  

مـشروعات  ) 2(يـة األوروبيـة؛    العربي، والشبكة العرب  
إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، وأهمها مـشروع         
ــين مــصر واألردن    خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي ب

، )خط الغاز العربـي   ( ولبنان   ةسوريالجمهورية العربية ال  و
ومشروعات خط أنابيب الغاز الطبيعي بـين دول مجلـس          

 والـنفط بـين     التعاون الخليجي، مشروعات الغاز الطبيعي    
، ومشروع نقل الغاز مـن      فريقياأالدول العربية في شمال     

عـدد كبيـر مـن      التوقيع علـى    ) 3( الكويت؛   إيران إلى 
االتفاقيات الثنائية في مجاالت إنتاج معدات الطاقة، وتطوير      

  .  استخدامات الطاقة المتجددة وترشيد استخدامات الطاقة
  

 ألغـراض   ومن أهم المبادرات ذات الصلة بالطاقة       
التنمية المستدامة تشكيل اآللية اإلقليمية لتطوير استخدامات       

 التابعـة   (RPMSES)الطاقة ألجـل التنميـة المـستدامة        
سكوا، ومن أهم اإلعالنات إعالن أبو ظبي حول البيئـة          لإل

، وبيان صنعاء حول الطاقة المتجددة  فـي         2003والطاقة  
  .2004أبريل /نيسان

   
  ة لسياسات الطاقة  اإلجراءات المقترح -4

  ومجاالت العمل ذات األولوية
  

  الحاجة إلى تطوير سياسات وتوجهات   )أ(
   قطاع الطاقة  

  
تبّين مما سبق وجود حاجة في الدول العربية إلـى            

تطوير سياساتها وتوجهاتها حيال قطاع الطاقة واألخذ بعين        
االعتبار التحديات التي يواجهها القطـاع، وتـدور تلـك          

تحقيق : والتوجهات حول عدد من المحاور أهمها     السياسات  
التكامل بين استراتيجيات وخطط وأهداف الطاقـة ألجـل         
التنمية المستدامة؛ ورفع مستوى الكفاءة االقتصادية لقطاع       
الطاقة وتحسين فرص زيادة عائداتـه؛ وتوسـيع نطـاق          

كـل  إلـى   إمكانات وصول إمـدادات وخـدمات الطاقـة         
تزايد الطلـب المـضطرد علـى       المستهلكين؛ واالستجابة ل  

الطاقة؛ ودفع وتعزيز كفاءة الطاقة فـي جميـع قطاعـات      
اإلنتاج واالستخدام النهائي، ووضع المعايير في كل مـن         
جانبي العرض والطلب؛ ودفع وتعزيز أنشطة اكتـشافات        
النفط والغاز من أجل اكتشاف وتطـوير حقـول جديـدة؛           

 األكثر نظافة،   وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيات والوقود    

خاصـة فـي    وببما في ذلك التحول إلى الغاز الطبيعـي،         
قطاعي توليد الكهرباء والنقل؛ والعمل على إدخال تطبيـق         
تكنولوجيات الطاقة المتجددة وزيادة استخدامها تـدريجياً؛       
  ودفع وتشجيع تطـوير واسـتخدام تكنولوجيـات سـليمة         

ن اإلقليمـي،    بيئياً؛ وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي ودو     
في جميع القطاعات الفرعية للطاقة؛ وتشجيع ودفع بـرامج       
  بنــاء القــدرات علــى المــستويات المحليــة والوطنيــة 
واإلقليمية؛ وتوسيع نطاق تبادل المعلومات حـول البـدائل         

  .التكنولوجية
  المجاالت ذات األولوية واألنشطة الضرورية  )ب(
  

عـة،  يمكن تحديد مجاالت عمل ذات أولويـة بأرب         
التخفيف من وطأة الفقر من خالل تعزيز     ) 1: (وهي ما يلي  

 وصول إمدادات وخدمات الطاقة الحديثة من أجـل         يةإمكان
إعطاء دفعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المنـاطق        

 مع األهـداف    بالتناسقالريفية والمناطق الحضرية الفقيرة،     
ين يعيـشون   األلفية للتنمية التي ترمي إلى تخفيض عدد الذ       

رفع ) 2(؛  2015في فقر مدقع إلى النصف مع حلول العام         
  مستوى كفـاءة إنتـاج واسـتهالك الطاقـة فـي جميـع             
القطاعات، وبخاصة القطاعات األعلى استهالكاً للطاقـة،       
وذلك من أجل تعزيز العائد االقتصادي الستهالك الطاقـة؛         

يدية تنويع موارد الطاقة المستخدمة بين المصادر التقل      ) 3(
والمتجددة، بما يناسب ظروف كل دولة، واستخدام مـوارد         
الطاقة والخبرات المحلية لضمان خدمات كاملة سليمة بيئياً        

تطوير وزيادة استخدام أنواع الوقود     ) 4(وبأسعار ميسرة؛   
األكثر نظافة، وتطـوير تكنولوجيـات متطـورة للوقـود          
األحفوري، وبخاصة في قطاعي النقـل وتوليـد الطاقـة          

لكهربائية، إضافة إلى تشجيع أنـشطة اكتـشافات الـنفط          ا
  .والغاز

  
وهناك أنشطة ضرورية على كل مـن المـستويين           

 فـإن جهـات     على المستوى الـوطني   الوطني واإلقليمي،   
وضع استراتيجية مـستقبلية ذات     إلى  االختصاص مدعوة   

أهداف واقعية وخطط تنفيذية لتحقق مـن خاللهـا األمـن           
تنمية المستدامة، وللنظر فـي اتخـاذ       االقتصادي في ظل ال   

إجراءات تناسب ظروف كـل دولـة، تحقـق مـصالحها           
دعم وتطوير جهود مؤسسات البحث     ) 1: (الوطنية، ومنها 

والتطوير، من أجل تطوير تكنولوجيـات ونظـم الطاقـة          
علـوم  التطوير سياسـة    ) 2(ألغراض التنمية المستدامة؛    

لطاقة مـن أجـل     والتكنولوجيا واالستفادة منها في مجال ا     
التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والخبرات فـي هـذا         

المشاركة في المـؤتمرات    ) 3(المجال بين الدول العربية؛     
واالتفاقيات الدولية الخاصة بقـضايا التنميـة المـستدامة         

تشجيع إنشاء شركات لخدمات الطاقة     ) 4(والطاقة البيئية؛   
مراجعة سياسـات   ) 5(على المستويين الوطني واإلقليمي؛     
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الطاقة الراهنة، في إطار متطلبات منظمة التجارة العالمية؛        
فـي  " قضايا الجنسين "إدراج قضايا النوع االجتماعي     ) 6(

العمل على إنفاذ   ) 7(خطط واستراتيجيات الطاقة الوطنية؛     
المـستوى   أما علـى   .التشريعات البيئية التي تم إصدارها  

د من أجل تقويـة التعـاون       ، فيتعين تكريس الجهو   اإلقليمي
ويمكن تحقيق ذلـك     . اإلقليمي ودون اإلقليمي في المجال    

من خالل منظمات األمم المتحـدة والمنظمـات اإلقليميـة          
األخرى الموجودة في المنطقة، أو من خالل المؤسـسات         

: والمراكز والشبكات الوطنية العاملة في المجال وتتـضمن       
، وتحقيق التـرابط بـين      تدعيم اآلليات العربية القائمة   ) 1(

المراكز المتخصصة في مجال الطاقة ألغـراض التنميـة         
تكريس جهود منظمـات األمـم المتحـدة        ) 2(المستدامة؛  

والمنظمات اإلقليمية العربية األخرى من أجـل مـساعدة         
الدول العربية في إنشاء مشروعات ووضع برامج تهـدف         

انـات   تعزيـز إمك   وبخاصةإلى تحقيق التنمية المستدامة،     
وصول إمدادات الطاقة وخدماتها إلـى المنـاطق الريفيـة         

تقوية التعاون التقني مـع     ) 3(والمناطق الحضرية الفقيرة؛    
دول المنطقة، ودعم جهود الدول الرامية إلى تحفيز وتقييم         
التقدم المحرز حول الطاقة ألغراض التنميـة المـستدامة؛         

يـق  مساعدة الدول العربية في فهـم وتطـوير وتطب        ) 4(
متطلبات المؤتمرات الدولية، واالتفاقيات والبروتوكـوالت      

تنظـيم  ) 5(المتعلقة بالطاقة ألغراض التنمية المـستدامة؛       
المنتديات اإلقليمية، واجتماعـات مجموعـات الخبـراء،        

 العمل بهدف تدعيم الحوار وتبادل الخبرات بـين         تشاوور
منتجي ومستهلكي الطاقة سواء على المستوى الـوطني أو         

العمل على تنمية التعـاون مـع وكـاالت         ) 6(اإلقليمي؛  
التمويل وبرامج المنظمات الدولية، من أجـل دفـع نظـم           
الطاقة ألغراض التنمية المستدامة وبخاصة التدريب، وبناء       
  القدرات الوطنية، ونقل ومواءمـة التكنولوجيـات، وقيـام         
مثل هذه الوكاالت والبرامج بتوفير التمويل الـالزم مـن          

 الموارد الوطنية أو اإلقليمية وآليات التمويل المتاحة        خالل
، ومرفق البيئة العـالمي     (CDM)مثل آلية التنمية النظيفة     

(GEF).  
 

  االستراتيجيات الوطنيةتطوير أطر تطبيق   -باء
  لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

 )4(في بلدان اإلسكوا
  

ة خالل  لقد دفعت االستخدامات المائية غير المستدام       
األعوام األخيرة دول اإلسـكوا إلـى مراجعـة وتطـوير           
استراتيجياتها وسياساتها المائية، واألخذ بجملة من التدابير       
المؤسسية والتشريعية واالقتصادية التي تهدف إلى ترشـيد        
  إدارة الموارد المائية والمحافظـة عليهـا، توّصـالً إلـى           

ــة  ــوارد المائي ــة للم ــق اإلدارة المتكامل ــن  . تطبي وم

                                                      
  )4  (E/ESCWA/SDPD/2005/10.  

سوء إدارة المـوارد    : االستخدامات غير المستدامة المتبعة   
المائية؛ والتركيز على زيادة كمياتهـا؛ وعـدم االهتمـام          
بتطبيق وسائل اإلدارة الالزمة للحفاظ على هذه المـوارد         

ومـن أجـل     . كماً ونوعاً طوال العقود الثالثة الماضـية      
حظي ،  يها للموارد المائية والمحافظة عل    المرشداالستخدام  

نهج اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة باهتمـام الخبـراء          
أهمية الجانـب   إلى  والباحثين المعنيين بقطاع المياه، نظراً      

اإلداري في الحد من استنزاف هـذه المـوارد، وتلـوث           
مصادرها، وتجنّب اإلخالل بالتوازن بين العرض والطلب       

  .على المياه
ـ           وارد المائيـة   ويتركز الحل لمواجهـة نـدرة الم

وحسن إدارتها في العمل بمفهوم اإلدارة المتكاملة، باعتباره        
قاعدة أساسية في السياسات المائية وتطبيق االستراتيجيات       

عالقة الميـاه بالخــصائص    الفعالة، آخذين في االعتبار
ــسـياسية     ــة وال ــة واالجتماعي ــة والمناخي الجغرافي

هوم على فكـر    ويركز هذا المف   . واالقتصـادية لكل دولة  
التكامل بين األنظمة الطبيعية والبشرية؛ والتوازن في نمط        

 ناالستهالك؛ والمشاركة والتفاوض والتوافق بين المعنيـي      
من الفئات المستهلكة للمياه والقائمين على إدارتها، وذلـك         
لتحقيق عدالة توزيـع المـوارد المائيـة بـين مختلـف            

عـاة النـوع    المستخدمين وتأمين التـوازن البيئـي ومرا      
 ويستلزم تبني مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد        .االجتماعي

المائية وتطبيقه حدوث تغيير في األساليب المستخدمة حالياً        
ما يخص تقييم وتنمية المـصادر المتاحـة وتوزيعهـا           في

كما يتطلب ذلـك     . وإعادة استخدامها وتقييم الطلب عليها    
لفعالة والنافذة، والموارد   فر األطر المؤسسية والقانونية ا    اتو

  . المالية الكافية
 

 هذه الدراسة إلى مراجعة التقدم المحرز فـي     تهدف 
وضع خطط وطنية لـصياغة     شأن  دول منطقة اإلسكوا في     

وتطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وبـرامج عمـل         
 فتوكـذلك هـد    . الستثمارات المقترحة وآليات تنفيـذها    ا

ة نماذج تطبيقية لهـذه االسـتراتيجيات       الدراسة إلى مراجع  
على المستوى المحلي أو الوطني وفقاً لمقـررات مخطـط          

الـدول  التـي صـادقت عليهـا        - جوهانسبورج التنفيذي 
، ومن بينها   2002نسبرغ في عام    هاالمشاركة في قمة جو   

حث الـدول علـى     ت والتي -الدول األعضاء في اإلسكوا     
بيق اإلدارة المتكاملة   وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتط    

 وتنفيـذ بـرامج     2005للموارد المائية مع حلول عــام       
وتـأتي هـذه     . لتحقيق أهداف األلفية للتنمية المـستدامة     

الدراسة وفقاً لتوصيات لجنة الموارد المائية فـي دورتهـا          
 .2002أكتوبر /الخامسة في تشرين األول

 
 التقييم أن جميع دول اإلسكوا في صـدد       ويتبّين من    

إعداد استراتيجياتها الوطنية حول اإلدارة المتكاملة للموارد       
المائية، وأن هذه الدول قد باشرت باتخاذ جملة من التدابير          
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. التنظيمية والمؤسسية والتشريعية المنبثقة عن هذه الخطط      
غير أن عدداً قليالً من هذه الدول قد اعتمد هـذه الخطـط             

 خطط التنميـة    على أعلى المستويات، وتم إدراجها ضمن     
ويالحظ  . االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة    

ــة  ــين وزارات وهيئــات المــوارد المائي أن التنــسيق ب
سيما وزارات الزراعـة     والوزارات المعنية األخرى، وال   

ن إوالبيئة، ما زال دون المستوى المطلوب، ويمكن القول         
ت اإلدارة المتكاملـة    اتية لتنفيذ استراتيجيا  وتوفير البيئة الم  

للموارد المائية ما زال بحاجة إلى جهود كثيرة في معظـم           
 أن بلورة األطر التنظيمية وتفعيـل       ويتبّين كذلك  . األحيان

  األدوات اإلدارية قد أعطت نتائج متفاوتـة بـين الـدول،           
وقد أحرزت العديد من الـدول       . أو ضمن الدولة الواحدة   

ـ        ادئ إدارة المـوارد    بعض التقدم على صعيد تطبيـق مب
المائية، بينما كانت النتائج أقل من المرجوة على أصـعدة          

خاصة  تفعيل الشراكة، واسترداد الكلفة، وتحفيز       وبأخرى  
وقد  . القطاع الخاص المحلي لالستثمار في مشاريع المياه      

أشارت معظم الدول األعضاء إلى الحاجة الماسة لتكثيـف         
خاصـة القـدرات    برات، و وتعزيز فّعالية برامج بناء القد    

وتجدر اإلشارة إلـى الحاجـة الماسـة لبلـورة          . اإلدارية
وتوضيح األدوار المرتقبة للجهات المعنيـة فـي تطبيـق          

 دور الهيئـات  وال سـيما اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،   
كمسؤول عن تهيئة   والحكومية والوزارات كمراقب ومنسق     

لـسلطات المحليـة     مثـل ا   -اتية للجهات المعنية    وبيئة م 
وهيئات المياه وجمعيات المـستهلكين والمجتمـع المـدني         

 باإلدارة وتعزيز آليات الـشراكة بينهـا        -والقطاع الخاص 
  .بشكل فّعال وشفاف

  
  العوامل المؤثرة في تفعيل تطبيق اإلدارة   -1

  المتكاملة للموارد المائية
  
  منظور إقليمي  )أ(
 

كاملـة  تشمل إجراءات صياغة وتطبيق خطـة مت       
إلدارة الموارد المائية في جميع دول اإلسـكوا، اإلعـداد          

اتيـة، وتعزيـز األدوار   والجيد لخلق مكونـات البيئـة الم    
المؤسسية، واستخدام الوسائل اإلدارية المؤثرة التي تتماشى       
مع ظروف الطبيعة الجغرافية واالجتماعية واالقتـصادية       

ـ       . واإلدارية اد هـذه   وقد أجمعت دول اإلسكوا على اعتم
اإلجراءات، غير أن تجربة الدول األعضاء في اعتماد هذه         

ويكمـن التحـدي     . المبادئ وتطبيقها أعطت نتائج متباينة    
نية وتلبية الطلب الملح    آ حلول   إيجاداألكبر في التوفيق بين     

والمتزايد على مصادر المياه من جهات وقطاعات مختلفـة   
 مـن جهـة     مراعاة مفاهيم التوازن والتكامـل    ومن جهة،   

الذي يتطلب بالدرجة األولى ضبط وتنظـيم       األمر  أخرى،  
استخدام الموارد المائية بمختلف جوانبها؛ كما يتطلب ذلك        
تفعيل األطر المؤسسية والقانونية واإلدارية والمالية لتطبيق       
هذه المبادئ بشكل فّعال؛ وترجمة هذه المفاهيم العامة إلـى   

 وتكون قابلـة    عيةقلوا تتسم با  وشاملةبرامج عملية مفصلة    
 فّعاليـة   فـي وفيما يلي عرض للعوامل التي تؤثر        . للتنفيذ

تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في بلـدان منطقـة          
اإلسكوا، من منظور إقليمـي قبـل التطـرق إلـى أهـم             
اإلنجازات والتحديات في هـذا الـصدد علـى المـستوى           

  . الوطني
  
  حضريالتزايد السكاني والنمو ال  )ب(
  

يشكل التزايد السكاني والنمو الحضري المـضطرد         
ضغطاً كبيراً على الموارد المائية في منطقة تعاني أصـالً          

. مناخها الجاف أو شـبه الجـاف  إلى  المياه، نظراً من شحّ 
وتشهد جميع بلدان منطقة اإلسكوا نمواً سريعاً للسكان يفوق     

النمو في  ، وهو ما يعتبر من أعلى معدالت         في المائة  2.65
سوف يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد مـن         مناطق العالم ما  
وتتفاقم مشكلة الطلـب المتزايـد علـى         . المياه المتجددة 

الموارد المائية بتأثير عامل آخر هو نمو سـكان الحـضر           
بشكل متسارع في معظم بلدان اإلسكوا والذي يعتبر مـن          

ر ويؤدي نمو سكان الحـض     . أعلى النسب في العالم أيضاً    
إلى زيادة الطلب على إمـدادات خـدمات ميـاه الـشرب            

   يشكل عبئاً ماليـاً وإداريـاً وتقنيـاً         ماوالصرف الصحي،   
على الجهات المعنية في هذه المدن التي غالباً مـا تكـون            
إمكانياتها محدودة ما يعوق مـن إمكانيـة تـوفير هـذه            

  .الخدمات
  
  النمو االقتصادي والعمراني  )ج(
  

ق، يزداد الطلب على المياه مـع       إضافة إلى ما سب    
فرة عن نـصيب    اوتشير البيانات المتو   . النمو االقتصادي 

الفرد من المياه لالستخدام المنزلي ومستويات الدخل فـي         
 مع  اًالدول األعضاء أن حصة الفرد من المياه تزداد عموم        

ارتفاع قيمة الناتج المحلي الفردي، إضافة إلـى عوامـل          
ن محدوديـة   أكمـا    . ياه متجددة أخرى مؤثرة مثل توفر م    

الموارد المائية في معظم الدول األعضاء، وباألخص دول        
مجلس التعاون الخليجي التي تتميز بناتج محلـي مرتفـع،          

نتـاج  إل التقليدية إلى التركيز على تطوير السبل غير        تأّد
عادة التدوير، وذلك لتـوفير الميـاه       إالمياه، مثل التحلية و   

 . المنزليالالزمة لالستخدام 
  
 شيوع أنماط غير مستدامة في استهالك المياه  )د(
 

 السياسات التنموية في مجاالت مختلفة، بمـا        اتبعت  
  فيها الـسياسات المائيـة، لـسنين عديـدة نهـج التنميـة             
القطاعية بشكل غير متكامل ومجزأ، ما أدى فـي مجـال           
الموارد المائية إلى التركيز على توفير كميات من الميـاه          

ستهالك غالباً ما يؤدي إلى اسـتنزاف الميـاه الجوفيـة       لال
واالعتماد على مصادر غيـر تقليديـة مكلفـة، والسـيما           



 -13-

وقد عزز هذا الـنمط مـن الـسياسات المائيـة            . التحلية
االستهالكية من دعم القطاع الزراعي، بسبب إعطاء الدول        
أهمية خاصة لتحقيق األمن الغذائي، حتى ولو كان اإلنتاج         

 يتم بكفاءة منخفضة، أو كان يستهلك كميات هائلة         الزراعي
  في المائة  90من المياه تصل في بعض الدول إلى حوالي         

وركـز صـانعو     . من إجمالي الموارد المائية المستخدمة    
القرار على دعم وتنفيذ المشاريع الكبرى مثـل مـشاريع          
الري وبناء السدود ومجمعات صناعية ومدن جديـدة فـي          

كلها مشاريع ذات كلفة باهظة لتـوفير       مناطق صحراوية و  
  .المياه والطاقة والتقنية الحديثة لتنفيذ هذه المشاريع

  ضعف البناء المؤسسي لقطاع المياه  )•(
  

تتسم إدارة قطاع المياه بتعدد الجهات التنمويـة أو           
ية التي تعنى بقضايا الميـاه، دون تحديـد واضـح       اتالخدم

ـ  و . لمسؤولياتها وصالحياتها  الجهـود  مـن    غمرعلى ال
المبذولة إلعادة هيكلة قطاع إدارة الموارد المائيـة، فـإن          
تحديد الصالحيات واإلمكانيات التقنية والمادية والبـشرية       
لمختلف المصالح المعنية يبقى هو التحدي األكبـر علـى          

فر تشريعات مائية شـاملة     اكما أن عدم تو    . مستوى التنفيذ 
يذ، يجعـل القـوانين     وحديثة وضعف اآلليات المتاحة للتنف    

القائمة غير مالئمة للمتغيرات البيئية الناتجة عـن تزايـد          
 إضافة إلى ذلك، يوجد نقص       .الضغط على مصادر المياه   

  في البيانات المتعلقة بالموارد المائيـة وخاصـة نوعيـة          
لتفاوت الكبير في األساليب المعتمدة في قياس      االمياه، نتيجة   

كما تشكل الوسائل المتبعة في       .البيانات الميدانية وجمعها  
نشر المعلومات المائية وتداولها عائقاً إضافيا أمـام البنـاء        
المؤسسي لغياب التنسيق بين الهيئات والـسلطات المعنيـة         

  .بشؤون المياه في معظم دول المنطقة
  
محدودية وعي مفاهيم اإلدارة المتكاملة للموارد   )و(

  المائية
  

ارة المتكاملـة للمـوارد     تطرح مبادئ ومفاهيم اإلد     
المائية نهجاً جديداً، ليس في النواحي التقنية للمياه فحسب،         
لكن في جوانبها األخرى أيضاً، مثـل مبـادئ الـشراكة           
ومفاهيم اإلدارة واألدوار الجديدة والمـسؤوليات الناجمـة        

أظهرت النتائج وجود   و . عنها للفئات المختلفة من المعنيين    
قته الدول األعـضاء مـن تقـدم        تفاوت ملحوظ بين ما حق    

مقبول في برامج التدريب وبين واقع القدرات المؤسسية في         
 بكفـاءة تقليديـة     تتـسم إدارة قطاع المياه التي ما زالـت        

  . محدودة
  
  ر في مفاهيم اإلدارة المتكاملة للموارد المائيةغَثُ  )ز(
  

ال يوجد حتى اآلن فهـم متكامـل ألسـس اإلدارة             
لمائية بما يتطابق مع خصوصيات كـل       المتكاملة للموارد ا  

ولذا تبـدو المفـاهيم      . دولة في المنطقة، أو المنطقة ككل     
والمبادئ المتداولة وكأنها تأتي بحلول تم تطبيقها فـي دول         
خارج المنطقة، وغالباً ما تتضمن لغة تقنية خاصة بالدول         
المتقدمة والجهات الدولية ال تتناسـب مـع دول منطقـة           

يكمن التحدي الكبير حيـث يجـب علـى         وهنا   . اإلسكوا
الهيئات العاملة في مختلف جوانب إدارة الموارد المائية في         
المنطقة أن تعمل على توضيح هـذه المفـاهيم، وتـسليط           

  " الـشراكة "و" التنـسيق "و" التكامـل "الضوء على أبعـاد     
كمفاهيم أساسية في رسم استراتيجيات وبـرامج تنفيذيـة         

وفي هذا الـسياق يجـب       . تتماشى مع خصوصية المنطقة   
توضيح كيفية تطبيق األدوات اإلدارية المتداولة في إطـار         
مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وكيفيـة اسـتخدام         
المؤشرات المالئمة لمتابعة تنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات         

  .عليهاومواكبة التغيير الذي يطرأ 
  

  جيات التقدم المحرز في إعداد وتطبيق استراتي  -2
  وطنية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

  2005بحلول عام 
  
  منهجية التقييم  )أ(
  

استندت هذه الدراسة على مصادر بحثية أولية كما          
كإحـدى الوسـائل الفّعالـة      " التقييم الذاتي "أخذت بمنهجية   

إلشراك الفئات المعنية بإدارة الموارد المائية فـي الـدول          
التقييم، ألن هذه الفئات أكثر إدراكاً      األعضاء في اإلسكوا ب   

للوضع القائم واألقدر على تحديد األولويات بدقـة؛ وقـد          
استُخِدمت عدة مصادر للمعلومات في إعداد هذه الدراسـة         
هي نتائج استبيانَين أعدتهما اإلسكوا، األول فـي العـامين          

، وفقاً لعناصر أدوات إدارة الموارد المائية       2004 و 2001
ــدته  ــي أع ــاه   الت ــشأن المي ــة ب ــشراكة العالمي   ا ال

(Global Water Partnership)   والتقارير الوطنيـة التـي 
قدمها أعضاء لجنة الموارد المائية حول السياسات المعتمدة        
في إدارة الطلب على المياه في بلدان اإلسـكوا وتقـارير           
وبيانات رسمية من الوزارات المعنية بإدارة موارد الميـاه         

وكذلك تم االسـتفادة مـن التقـارير        .اءفي الدول األعض  
 المعلومـات  ومنالوطنية حول تنفيذ أهداف األلفية للتنمية       

الزيارات الميدانية التي قام بها خبـراء       التي جمعت خالل    
   .اإلسكوا إلى بعض دول المنطقة

 
  :عتمد التقييم على عدد من المعايير، أهمهاا  

 
المتكاملـة  إلدارة  لاعتماد استراتيجيات وطنية      )1(  

للموارد المائية على المستوى الرسمي، وتبني      
مبادئ اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة        

 باعتبارها السياسة المائية للدولة المعنية؛
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مشاركة مختلف األطراف المعنية في إعـداد         )2(  
  هذه االستراتيجيات؛ 

 
ترجمة االستراتيجيات إلـى خطـط تنفيذيـة          )3(  

استثمار لتعزيز مفـاهيم    وتشريعات وبرامج   
  التكامل واالستدامة؛

 
 إعداد تنظيم مؤسـسي يواكـب       إلىالمبادرة    )4(  

المتطلبات اإلدارية والمؤسسية والتقنية لهـذه      
  االستراتيجيات وتطبيقها؛

 
فر معلومــات تقيــيم الوضــع المــائي اتــو  )5(  

والتغييرات الناجمة عـن تطبيـق مختلـف        
  السياسات المائية؛

 
مثلة أو نماذج مـن بـرامج مـشاريع       فر أ اتو  )6(  

 .نفذت، أو كانت قيد التنفيذ
  

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة المتكاملـة للمـوارد       
، بل هـي    اً محدد جاًالمائية ليست هدفاً بحد ذاته، وليست نات      

 تتكيف مع   ةعملية مستمرة، وآلية عمل متواصلة وديناميكي     
رة التنمية  خصوصية البلد المعني وظروفه وتطلعاته في بلو      

 لذا فإن التصنيف المعتمد فـي        .المستدامة للموارد المائية  
هذه الدراسة ال يهدف إلى تـصنيف الـدول كمجموعـات           
متقدمة دون غيرها في إدارة مواردها المائية، إنما الهـدف      
هو التعرف على أنماط واتجاهات عامة اتخـذتها الـدول          

ة للمـوارد   األعضاء حينما اعتمدت مبادئ اإلدارة المتكامل     
المائية بما يتماشى مع أوضاعها االجتماعية واالقتـصادية        

 لذا يمكن أن تتسم بعـض        .والسياسية والبيئية والمؤسسية  
الدول ببعض خصائص دول مدرجة في الفئات األخـرى،         
من حيث أوضاعها المائية وصـياغة برامجهـا التنفيذيـة          

. ائيـة  اإلدارة المتكاملة للمـوارد الم     تطبيقوسياساتها في   
فالغرض من هذا التبويب هو تسليط الـضوء علـى أهـم            
إنجازات الدول األعضاء، ومحاولة فهـم الـدوافع للتقـدم          
المحرز وتحديد التحديات وكيفية تبادل الخبرات المكتسبة،       

  . بما يعزز التكامل اإلقليمي في هذا المجال
  
الدول التي استكملت إعداد اسـتراتيجيات وطنيـة          )ب(

األردن ومـصر   : تكاملة للموارد المائية  إلدارة الم ل
  وفلسطين واليمن

  
بناء على منهجية التقييم، يمكن القول إن أربع دول           

في منطقة اإلسكوا قد وصلت إلى مرحلـة متقدمـة فـي            
األردن ومصر وفلـسطين    : صياغة سياساتها الوطنية وهي   

 تتشابه هذه المجموعة من الدول من حيث الوضع          .واليمن
  ض الجوانب االقتـصادية واالجتماعيـة التـي        المائي وبع 

 نمط استهالك المياه وكيفية إدارة الموارد المائيـة         فيتؤثر  

 فإّن هذه الدول تقع ضمن شريحة الدخل         .والمحافظة عليها 
 باإلشارة إلى الناتج المحلـي      ،المتوسط إلى دون المتوسط   

وتشكل محدودية الموارد المادية السائدة في هـذه          .للفرد
لدان، بسبب الشح الطبيعي للمياه واالستهالك المفـرط،        الب

التحدي األكبر لحشد الموارد الالزمة لرفع كفاءة إمـدادات         
شبكات مياه الشرب والصرف الـصحي وتوسـيع نطـاق          

غير أن المدن الكبيرة تعاني كثافة سكانية عالية،         . تغطيتها
  .المناطق الشعبية ومناطق اإلسكان العـشوائي     خاصة في   ب
 ا تشهد هذه المدن نمواً عمرانياً غير منظم في الضواحي         كم

ونتيجة ذلك ال تحظى هذه المنـاطق        . وفي المدن الثانوية  
بخدمات البنية التحتية بما يوازي المدن الرئيسة وبما يلبي         

وهـذه  . حاجاتها من المياه للشرب والـصرف الـصحي       
الخدمات تعتبر باهظة التكـاليف نـسبة لكفـاءة الخدمـة           

 .ى دخل سكان هذه المناطقومستو
  

ومن ناحية أخرى وصلت الزيادة المضطردة فـي          
الطلب على مياه الشرب إلى مستوى العجز في اسـتعمال          

وذلك إضافة إلى اآلثار البيئية السلبية التـي     المياه الجوفية،   
 هذا النمط من االستهالك والخلـل فـي تـوازن           منتنتج  

نزاف المياه الجوفية   المنظومة الطبيعية، الذي يؤدي إلى است     
  .وإلى ارتفاع إجمالي كلفة توفير المياه

  
وتتصف مجتمعات البلدان األربعة في هـذه الفئـة           

بكونها مجتمعات زراعية في غالبيتها، إال أنه ال تتناسـب          
نسبة كفاءة القطاع الزراعي من حيث استهالك المياه مـع          

ـ          ي، نسبة الناتج المحلي للزراعة من إجمالي النـاتج المحل
وتـشكل   . بينما ترتفع نسبة العاملين في القطاع الزراعي      

النسب المرتفعة من اليد العاملة في القطاع الزراعي فـي          
 علـى المـستوى الـسياسي    مهمـاً هذه البلـدان، تحـدياً    

واالقتصادي، وكثيراً ما تؤخذ في االعتبـار عنـد إعـداد           
السياسات االستثمارية للقطاعـات اإلنتاجيـة أو سياسـات     

  . صة المياهخصخ
  

غير أن القاسم المشترك األقوى بين البلدان األربعة          
بالنسبة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية هو وجـود اإلرادة         

. السياسية العتماد إدارة مائية مبنية على مفهوم االسـتدامة        
فقد قامت جميع هذه الدول بإعداد سلسلة مـن الدراسـات           

ة الموارد المائية في    التحضيرية لوضع خطط وطنية إلدار    
وقـد   . منتصف أو أواخر التسعينات من القرن الماضـي       

تقيـيم الوضـع المـائي؛      : تمحورت هذه الدراسات حول   
والطلب الحالي والمرتقب على المستوى الوطني؛ وتحديـد        
احتياجات االستثمار؛ وسياسات استرداد الكلفـة ووضـع        

لك كـذ  . شرائح تصاعدية في تسعير خدمة توفير الميـاه       
أحرزت هذه الدول تقدماً ملموساً في بلورة اإلطار القانوني         
حول إدارة نوعية المياه وحماية البيئة وضبط االسـتهالك         
وكذلك إنشاء سلطات محلية أو إقليمية إلدارة خدمات المياه         
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ويتماشى اإلطار العام    . والصرف الصحي للمناطق المعينة   
ت عامـة ضـمن     للسياسة المائية في هذه الدول مع اتجاها      

خططها الوطنية للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة التـي         
 .اعتمدتها

  
جاءت صياغة هذه االستراتيجيات نتيجة مباحثـات         

مكثفة على المستوى الـوطني، وتنظـيم حلقـات حـوار           
وورشات عمل بمشاركة مجموعة مـن الكـوادر الفنيـة          

 مشاركة مكثفة للجهات المانحة     إلىوصانعي القرار إضافة    
التي واكبت إعداد هذه االستراتيجيات وساهمت في تـوفير         
الدعم التقني والمالي في مختلـف مراحـل إعـداد هـذه            

  .االستراتيجيات
  ووفقاً لما أفادته هـذه الـدول فـي تقيـيم التقـدم               

المحرز، فإنها تعتبر قد أحرزت تقدماً ملموساً فـي تهيئـة           
يعات اتية، من حيث صياغة الـسياسات والتـشر       والبيئة الم 

وبالرغم مـن    . المالئمة، وإعداد خطط وبرامج لالستثمار    
إمكانية مشاركة القطاع الخاص والجهات المانحة في تلبية        

ـ        بـصورة   ةاحتياجات التمويل، يبقى توفير األموال الالزم
مستمرة وخاصة على المدى البعيد التحدي األكبـر لتنفيـذ      

ما أن هنالك   ك . الخطط القومية لقطاع المياه في هذه البلدان      
تطبيق التشريعات والسيما تلـك التـي       عن  بعض التحفظ   

تعنى بحقوق المياه وإنفاذ الضوابط المتعلقة بنوعية المياه،        
  . خاصة في فلسطين واليمنوب
  

وكأولى الخطوات إلنفاذ سياساتها الوطنية لـإلدارة         
المتكاملة للموارد المائية، اعتمدت الدول األربع منهجيـات        

وقد رأت هذه    .  إعادة ترتيب التنظيم المؤسسي    متشابهة في 
الدول الحاجة إلى جمع المديريات والهيئات المسؤولة عـن      
جوانب مختلفة في إدارة الميـاه ضـمن سـلطة أو وزارة            

 اّمـا    .واحدة، مسؤولة عن التخطيط ووضـع الـسياسات       
بالنسبة لقطاع الري، وهو المستهلك األكبر للميـاه، فقـد          

وبشكل عام، مـا زالـت      .  بعض الشيء  اختلفت هذه الدول  
تعاني بعض الضعف المؤسسي في تنفيـذ االسـتراتيجيات     

  . المتكاملة للموارد المائية
 

وبالنسبة آلليات وسبل التمويل في القطـاع، فقـد           
أحرزت الدول األربع تقدماً في صياغة برامج اسـتثمارية         

وتساهم الـدول المانحـة فـي تمويـل مختلـف           . مفصلة
لكـن  . من خالل ِمنح أو قروض طويلة األمـد        ،المشاريع

 ،معظم هذه االستثمارات تركز على مشاريع أولية رائـدة        
كمـا   . وال تضمن االستمرارية عند انتهاء هذه المـشاريع       

تشكل محدودية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مـشاريع         
 يحـّد مـن     مهماًمائية خاصة على المستوى المحلي عائقاً       

خاصـة فـي    ب(يذ خطط العمل والبرامج     فعالية تطبيق وتنف  
  ). اليمن وفلسطين

  

 ورد، فما زال التحدي قائماً فـي        مارغم م على ال و  
  خاصـة  وبتنفيذ وتفعيل هذه الترتيبات المؤسسية الجديـدة،        

ويعتبر المجتمع   . ما يتطلبه ذلك من تعزيز آلليات الشراكة      
نطقة المدني ناشطاً نسبياً في هذه الدول مقارنة بباقي دول م         

 لكن لم يتم تنظيم االستفادة مـن دور المجتمـع            .اإلسكوا
 ،المدني في تفعيل وإنفاذ السياسات المائية بصورة كافيـة        

نشر الوعي حول تدوير المياه المبتذلـة وإعـادة         وال سيما   
استعمالها، وترشيد االستهالك وتحفيز المجتمع للمـشاركة       

ـ          تهالك في تحسين كفاءة الخدمة في القطاع، وضـبط االس
  . والحد من حفر اآلبار غير المرخصة

  
ويشكل موضوع بنـاء القـدرات لتعزيـز األدوار           

 كما يعتَبر عائقاً كبيراً في تنفيذ       ،المؤسسية الحلقة األضعف  
 فـي   وبخاصـة  ،سياسات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    
 أما في مـصر      .اليمن وإلى حد أقل في فلسطين واألردن      

 المعنية أن مواردها البشرية قادرة علـى        فتعتبر السلطات 
وضمن بـرامج    . تأدية هذه األدوار المؤسسية بشكل فّعال     

بناء القدرات، أشارت هذه الدول إلى إعداد عدد كبير مـن           
الخبرات والقدرات في الدورات التدريبية وورشات العمـل        
بدعم الجهات المانحة؛ غير أنه لم يتم تنفيذ هذه النـشاطات           

م في معظم األحيان كما لـم يـتم تخـصيص           بشكل منتظ 
  . الموارد الالزمة لها لضمان فعاليتها

  
أما على مستوى تطبيق األدوات اإلدارية فقد سجلت          

الدول األربع تقدماً ملحوظاً في تقييم الموارد واالحتياجات        
ووضع األطر الالزمة بشكل نموذجي موحد، وكذلك إعداد        

 أما علـى مـستوى إدارة        .برامج تقييم المخاطر وإدارتها   
المياه المشتركة وحل النزاعـات، فقـد تبـرز القـدرات           

ن هذه الدول، باستثناء    إ حيث   ،التفاوضية في البلدان المعنية   
 مهمـاً وقد كان ذلك عامالً      . اليمن، تقع في أسفل المصب    

في ضرورة تطوير القدرات الوطنية مـن خـالل لجـان           
ئة، والـسعي   مختصة في التفاوض مع البلـدان المتـشاط       

لتعزيز مناخ من التعاون، ما عزز المهارات المكتسبة في         
الجوانب القانونية والتقنية والسياسية واالقتـصادية إلدارة       

خاصة تجربة مصر في مبادرة حـوض       وبالموارد المائية،   
 . النيل

 
 فقـد أشـارت     ،وفي ما يتعلق باألدوات االقتصادية      

ه تجارب ناجحة فـي      إذ لدي  ، باستثناء األردن  -هذه الدول   
 إلى ضرورة وضع سياسات مالئمة وفّعالـة        -هذا المجال 

 ،تعنى بالشق االقتصادي واالجتمـاعي السـترداد الكلفـة        
وتقييم مردودية االستثمارات في مشاريع تطوير مـصادر        

ورغم الحمالت المكثفة من قبل هيئـات المجتمـع           .المياه
تهدفة الذي قد   المدني لتفادي العبء المادي على الفئات المس      

ينتج عن إدخال إجراءات السترداد الكلفة فـي إمـدادات          
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خدمات المياه، غير أن غالباً ما يبدي األهـالي االسـتعداد           
  .لتحمل بعض الرسوم اإلضافية مقابل مستوى خدمة أفضل

  
الدول التي بلغـت مرحلـة متقدمـة فـي إعـداد              )ج(

 االستراتيجيات الوطنية لإلدارة المتكاملة للمـوارد     
الـسعودية والكويـت    المملكـة العربيـة     : المائية

  والبحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة
  

يمكن جمع معظم دول التعاون الخليجي فـي هـذه            
السعودية والكويت والبحرين وقطـر     المملكة العربية   (الفئة  

ألنها على مسافة متقاربة فـي      ) واإلمارات العربية المتحدة  
 وفـي تقـدمها فـي اإلعـداد         ،سياساتها المائية إجمـاالً   

. الستراتيجية متكاملة إلدارة الموارد المائية بشكل خـاص       
أن للتشابه الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي     في  وال شك   

والبيئي الذي يجمع بين هذه الدول تأثيراً كبيراً على كيفيـة           
 . تطبيق وإنفاذ خطط اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة         

ن سلطنة عمان تتماشى خصائصها مـع       أمن  رغم  على ال و
هذه الدول ولها ترابط وثيق معها، غير أن تجربة السلطنة          
في اإلدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة تمحـورت حـول           

ما بعد علـى     المشاريع الريادية كخطوة أولى لتعميمها في     
المستوى الوطني، علماً بأنه يوجد في سلطنة عمان تجارب         

ولذلك فهي  . د إدارة الموارد المائية   ناجحة ومميزة في ترشي   
أقرب إلى مجموعة الدول التي قامت بمبادرات رائدة فـي          
تطبيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة علـى مـستوى          

  .الحوض
  

ومما ال شك فيه أن القوة االقتصادية والسياسية لهذه           
 أساسياً في دفع النمو السكاني المضطرد       الدول كانت عامالً  

ل من أعلى المعدالت في العالم حيث يشكل سكان         إلى معد 
 من إجمالي السكان في بلـدان        في المائة  88الحضر نسبة   
وقد رافق هـذا التحـول الـديموغرافي         . مجلس التعاون 

 تعنـى بتكثيـف النـشاط       ،الملموس خطط تنموية طموحة   
االقتصادي وتوفير مستوى عاٍل من الرفاهية والخـدمات،        

  في المائة  85تية بنسبة تغطية تفوق     مثل خدمات البنية التح   
 وقد أدى ذلك إلى زيـادة        .من السكان، وبنوعية مياه جيدة    

 وبالتالي إلى استنزاف الموارد المائيـة،     ،الطلب على المياه  
خاصة المياه الجوفية غير المتجددة حيث يتم سد العجـز          بو

  . المائي من خالل مصادر مياه غير تقليدية مثل التحلية
  

لتقنية المتقدمة فـي التحليـة واإلمكانيـات        وتبقى ا   
االقتصادية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجـي والتـي         
توفر حلوالً لسد العجز المائي في هـذه الـدول حيـث أن             

 إجمـالي  في المائة مـن      50نحو   تنتج حالياً    الخليجمنطقة  
 إلى  يصل، بما    العالمي من المياه المحالة من البحر      اإلنتاج

ن ومـن المعـروف أ    .  متـر مكعـب يوميـاً      مليون   30
 للطاقة في صناعة التحليـة والتكـاليف        العالياالستهالك  

لهـذه   االستغالل الفعـال   أمامالعالية للمحطات يقفان عائقاً     
ومن جهة أخرى بادرت جميع الدول المعنية فـي           .التقنية

هذه الفئة إلى إعادة النظر في سياساتها المائيـة القائمـة،           
يز على وضع خطط لترشيد استخدام مـصادر        وإلى الترك 
  . فرةاالمياه المتو

  
أما على صعيد إعادة هيكلـة األطـر المؤسـسية            

وتنظيمها، فقد أدخلت معظم هـذه الـدول تعـديالت فـي       
الترتيبات المؤسسية بحيـث تتـولى وزارة مـستقلة إدارة          

ويفصل هذا الترتيب المؤسسي بين إدارة       . الموارد المائية 
مائية من ناحية، وقطاعات استخدامها من ناحيـة        الموارد ال 
 إضافة إلى ذلك، يساعد هذا الترتيب على تفـادي           .أخرى

غيـر أن قطـاع      . تضارب المصالح بين الدوائر المعنية    
الموارد المائية، في غالبية األحيان، ال يلقـى دعمـاً مـن            
القطاعات اإلنتاجية األخرى، مثـل الزراعـة والـصناعة         

م وجود بعض االختالف فـي الترتيـب        رغو . واإلسكان
المؤسسي، فإن الدول المعنية قد استحدثت أطراً تنظيميـة         
فّعالة للبناء المؤسسي، مبنية على أسس الشراكة مع القطاع         
الخاص والتي يمكن االستفادة من هذه التجارب فـي دول          

خاصة في  باإلسكوا األخرى كآلية فعالة وذات كفاءة عالية و       
ورغم وجود بعـض الثغـر علـى         . ياهخدمات إمداد الم  

مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسـسات، فـإن الـدول          
المعنية قد أحرزت تقدماً ملموساً في كفاءة إدارة القطـاع،          

والتقنيـات  ننـة   خاصة خدمة المشتركين، وإدخـال المك     وب
الحديثة في اإلدارة، لمتابعة خدمات المياه وتلبية احتياجات        

  . المشتركين
  

النسبة لتدوير المياه العادمة، تعتمد معظم هـذه        أما ب   
الدول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على هذه المياه بعـد           
معالجتها توفير الميـاه لالسـتعماالت المنزليـة والعنايـة        

كما أنها تعتمـد بـشكل      . بالحدائق أو حتى للري الزراعي    
  . أساسي على مشاركة القطاع الخاص بهذه المهمة

  
رابط الوثيق بين دول مجلس التعاون،      وقد شكّل الت    

بما فيها سلطنة عمان، عامالً إيجابياً فـي تعزيـز تبـادل            
. الخبرات والمعرفة وصوالً إلى إقامة مـشاريع مـشتركة        

ويعتبر هذا النهج فـي التعـاون أهـم متطلبـات اإلدارة            
الموارد المائيـة   تطوير  المتكاملة للموارد المائية، وال سيما      

والمعايير لضبط النوعية واالسـتهالك     ووضع المواصفات   
 . ووضع آلية مؤسسية للتعاون تتألف من الوزراء المعنيين       

لموارد المائية المشتركة والتي ال تـشملها       إلى ا أما بالنسبة   
الدراسة الحالية، فهي تمثل نسبـة عاليـة مـن المـوارد          
المتاحة لتلك الدول ومعظمها مياه جوفية مـن الخزانـات          

تجدر اإلشارة إلى أن هناك توافق مـا بـين          و . المشتركة
الدول المعنية حول نمط استهالك الموارد المشتركة منـذ         
عقود وحتى قرون عديدة، غير أنه ال توجد معاهـدات أو           
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اتفاقيات معتمدة تنظم هذا االستهالك، وال يشكل ذلـك أي          
 هناك إرادة سياسية فـي تعزيـز التعـاون          ما دام عائق،  

كما  . بين دول مجلس التعاون الخليجي    والتكامل اإلقليمي   
تجدر اإلشارة إلى التعاون وتبادل المعرفة علـى مـستوى          
التدريب ونشر الوعي وبناء القدرات مـن خـالل إقامـة           
ورشات عمل مـشتركة فـي مختلـف مجـاالت اإلدارة           
المتكاملة للموارد المائية واالستعانة بالوسـائل اإلعالميـة        

 وقد اتخذت جميع     .في المجتمع لبناء الوعي المائي والبيئي     
هذه الدول إجراءات عديدة لتفعيل أدوات التغيير االجتماعي        
في ترشيد االستهالك وتفعيل دور المرأة في هذا المجـال          
علماً بأن مبادرات نشر الوعي تركز علـى دور المـرأة           
كمستخدم للموارد المائية، بينما ال تزال هناك حاجة إلدماج         

ا على مستوى صـنع القـرار وإدارة        المرأة وتدعيم دوره  
الموارد المائية على المستوى المحلي والوطني ما يعـزز         

  ولكـن أفـادت     . السياسات المائية ويجعلها أكثر تكـامالً     
جميع الدول المعنية بأنها تحتاج لمزيـد مـن تفعيـل دور            

 يؤهلها للقيـام بهـذه      األمر الذي مؤسسات المجتمع المدني    
تجاه نحو شراكة وطيدة بين القطاع      المبادرات بنفسها، واال  

العام والمجتمع المدني للوصول إلى إدارة مستدامة للموارد        
  .المائية

  
الدول التي قامت بمبادرات رائدة في تطبيق اإلدارة          )د(

المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحـوض أو        
الجمهوريـة العربيـة    لبنـان و  : لمستوى المحلي ا
  نة عمان والعراق وسلطةسوريال

  
والفئة الثالثة من الدول األعضاء في اإلسكوا تشمل         
ـ   لبنان و   والعـراق وسـلطنة     ةسوريالجمهورية العربية ال
  تميز العراق ولبنان بين هـذه الـدول بمـوارد          يو . عمان

وهـذه المـوارد     . مائية جيدة معظمها من المياه السطحية     
ه فرة بشكل مقبول في سوريا وسلطنة عمان وتشمل ميا        امتو

وتشكل نسبة نصيب الفرد مـن الميـاه         . سطحية وجوفية 
 . المتجددة أعلى نسبة في منطقة اإلسكوا في هـذه الـدول          

امتداد المناطق الصحراوية في سلطنة عمـان       من  رغم  بالو
الجمهوريـة  وفي المناطق الجنوبية والشرقية من العراق و      

ن هـذه الـدول تتميـز بتنوعهـا         إ، غير   ةسوريالعربية ال 
 من األراضـي     في المائة  25ي، حيث أن أكثر من      الجغراف

 فقط في    في المائة  3.5فيها صالحة للزراعة مقارنة بنسبة      
 .سلطنة عمان

 
  ويشكل قطاع الزراعة في هـذه الـدول األربـع           

وتتباين كفاءة اإلنتاج االقتصادي الزراعي      . قطاعاً أساسياً 
في هذه الدول وهي تمثل أعلى النسب بين دول اإلسـكوا           

 وكمـا سـبق      .حجم اليد العاملة في هذا القطاع     إلى  ظراً  ن
اإلشارة، يشكل ذلك عامالً مهماً على الصعيدين االجتماعي        

كما يحظى   .  صانعي القرار  فيوالسياسي، وله تأثير كبير     

القطاع الزراعي بدعم الدولة التي تزود المواطنين بأراض        
مخصصة لالستصالح الزراعي ومـوارد مائيـة وافـرة،     

خاصةً في  وب(ن سياسات وطنية لتعزيز األمن الغذائي       ضم
  الجمهوريـة العربيـة    سلطنة عمان وإلى حد أقـل فـي         

 ). والعراقةسوريال
 

  هناك تبـاين بـين هـذه الـدول فـي القـضايا             و 
االجتماعية والنظم السياسية ومـستوى المعيـشة والبنيـة         
االقتصادية، ومع اإلشارة إلى الوضع االستثنائي في العراق        
حيث يجب إدراج إدارة قطاع المياه ضمن خطـة إعـادة           

إال أن هناك قواسم مشتركة بـين        . عمار شاملة ومتكاملة  إ
ن لدى هـذه الـدول      إهذه الدول في إدارة قطاع المياه، إذ        

تجارب مختلفة ومتنوعة فـي تطبيـق اإلدارة المتكاملـة          
للموارد المائية والتي تم اعتمادهـا كمـشاريع نموذجيـة،          

كرارها في أحواض أو مناطق أخرى، أو يمكـن         ويمكن ت 
لكن أهـم   . صياغتها ضمن خطط تنموية على نطاق أوسع      

ما تفتقر إليه هذه المبادرات هو غياب خطة متكاملة مبنية           
على مسوح شاملة ودراسات تقييمية للوضع القائم للموارد        

الحتياجات الحالية والمـستقبلية علـى الـصعيد        االمائية و 
 المائيـة   ترتبطة بشكل واضح بالـسياسا    الوطني، تكون م  

 .المعتمدة وبالخطط التنفيذية واالستثمارية
  

وأفادت هذه الدول في االستبيان أنّها اتخذت سلسلة          
من اإلجراءات التنظيمية والتشريعية واإلدارية، بمـا فـي         
ذلك إعادة هيكلة القطاع، وعلى ضرورة ترشيد اسـتهالك         

ة الطلـب علـى الميـاه    المياه من خالل دعم سياسات إدار  
، واعتماد ضوابط اقتصادية وقانونية لتحقيق      )سلطنة عمان (

 إال أن هذه الدول ما زالت في مرحلة إعـداد            .هذا الهدف 
الدراسات التفصيلية، والمشاورات مع الوزارات والجهات      
المعنية والمجتمعات المحلية في الحـوض، إلكمـال هـذا          

دعم السياسي والـشعبي    التوجه وتأمين الموارد الالزمة وال    
  .إلنفاذها؛ وهذا شرط أساسي لضمان تنفيذ هذه المشاريع

  
ومن جهة أخرى ما زال القرار السياسي على أعلى           

مستوى غائباً في معظـم هـذه الـدول، لـضمان تبنـي             
استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة وتعميمهـا        

ات تنمويـة   على المستوى الوطني، وتنسيقها مع استراتيجي     
وما زالت هذه الـدول تتـأثر        . للوزارات األخرى المعنية  

بسياسات التوزيع القطاعي للموارد المائية، وهو ما يـشكل      
عائقاً في رسم البـرامج التنفيذيـة المتكاملـة، وبـرامج           
االستثمار، وبلورة األدوات اإلدارية وحتـى فـي تطبيـق          

مطلوبة، أو  ويصعب تفعيل العديد من الضوابط ال      . القوانين
تحفيز المعنيين والفئات المختلفة من المستهلكين للتعاون في        

فر الشروط األساسية لتهيئة    اترشيد استهالك المياه ما لم تتو     
اتية إلشراك جميـع المـستخدمين والمنتفعـين،        والبيئة الم 

 غيـر أن هـذه الـدول         .خاصة على المستوى المحلي   بو



 -18-

 تطـوير الميـاه     األربع تنفذ العديد من برامج ومـشاريع      
وإدارتها، بما يتكيف مع مبادئ ومفاهيم اإلدارة المتكاملـة         

سـلطنة  (للموارد المائية، مثل إدارة الطلب علـى الميـاه          
؛ واعتماد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في        )عمان

؛ أو تفعيل إدارة األحواض مـن  )لبنان(تنفيذ مشاريع المياه   
  ).ةسوريالعربية الالجمهورية (خالل لجان مستقلة 

 
أما على صعيد إعـادة ترتيـب وتنظـيم األدوار           

المؤسسية لرفع كفاءة إدارة الموارد المائيـة، فقـد قامـت           
 وتوضح هذه    .الدول األربع بعدة مبادرات في هذا المجال      

لدوائر المختلفـة؛   ا تاإلجراءات المؤسسية مهام ومسؤوليا   
لكـوادر  ايب  وقد رافق إعادة الترتيب المؤسسي برامج تدر      

غير أن هذه البرامج تتبـاين فـي         . الفنية على هذه المهام   
فّعاليتها، حيث تركز على الجوانـب التقنيـة فـي أغلـب        
األحيان، بينما ما زالت هناك الحاجة لبناء القدرات اإلدارية         

  . بدرجة كبيرة
  

ما يتعلق بأدوات اإلدارة، تعتبر الدول األربع        وفي  
موارد المائية ورصـد احتياجاتهـا      أن قدراتها في تقييم ال    

ويبقى  . جيدة، أو أنها أحرزت تقدماً ملموساً في هذا الصدد     
هناك حاجة لتوفير المعلومات والبيانات الالزمـة، للتقيـيم         

وتحتاج الدول إلى إدارة تـضم       . بشكل متواصل ومستمر  
المعلومات وإعداد المؤشرات ذات العالقة بحالة المـوارد        

، كما تحتاج إلى تفعيل نظم جمع البيانات        الدولفي  المائية  
ويكمـن  . بشكل دوري وموحد على المـستوى الرسـمي       

 بالمقارنة مع الدول األعضاء األخرى في       -التحدي األكبر 
 في الحصول على البيانات الرسـمية الموثقـة         -اإلسكوا  
 هـذه   فراويعود النقص في ذلك إما لعدم تـو        . والمعتمدة

 األوضاع الـسياسية    ة، أو بسبب  البيانات، أو ألسباب مادي   
السائدة، أو ألسباب أمنية على المستوى القومي من منظور         

  .السلطات المعنية
  

كفاءة استعمال المياه، فهناك مشاريع    إلى  أما بالنسبة    
نموذجية إلعادة تدوير المياه المبتذلة في قطاعات مختلفة،        

ه غيـر أن هـذ     .  بدعم من الجهات المانحة    يوغالباً ما تأت  
النماذج تحتاج إلى دمجها في السياسات العامة، وتعميمهـا         
ومراقبة فعاليتها ورصد نوعية المياه المعـاد اسـتخدامها         

وتقـوم   . وتقييم تأثيرها في ترشيد االستهالك بصفة عامة      
جميع هذه الدول بإعداد وتنفيـذ بـرامج التوعيـة وحـث         

وتتفـاوت كفـاءة     . المجتمع على ترشيد استهالك الميـاه     
فّعالية هـذه البـرامج، مـن حيـث النوعيـة والكثافـة             و

لكن ال يوجد حتى اآلن نظام تقييم شـامل           .واالستمرارية
 مختلـف   فييحدد فّعالية هذه البرامج والى أي مدى تؤثر         

ومع أن جميع اآلراء حـول مختلـف         . الفئات المستهدفة 
مستويات اتخاذ القرار تتفق على أهمية وضرورة إشـراك         

دني في قضايا المياه، غير أن مـشاركة هـذه          المجتمع الم 

المنظمات تبقى بمثابة مبادرات رائـدة وعلـى مـستوى          
  .التوعية، وغالباً ما تتمحور حول مشاريع تجريبية صغيرة

  
 والسيما فرض   -وعلى صعيد األدوات االقتصادية       

 مـا زال هـذا      -رسوم على التلوث ووضع تسعيرة للمياه       
لمائية خارج نطاق البحث الجدي    الجانب من إدارة الموارد ا    

 والعراق وسـلطنة عمـان      ةسوريالجمهورية العربية ال  في  
حـساسية الموضـوع لتأثيراتـه      : ألسباب متعددة، منهـا   

الجمهوريـة  (االجتماعية وإمكانية إثارته لمعارضة شعبية      
، وبسبب السياسة الوطنية المتبعة     ) والعراق ةسوريالعربية ال 

لدولة لتوفير المياه لألغـراض     التي تضع المسؤولية على ا    
وكـذلك   .  مجاناً أو مقابل رسوم رمزيـة      ،المنزلية وللري 

رسوم التلوث، حيث يطالب العديد من ناشطي       إلى  بالنسبة  
البيئة والمنظمات األهلية بإعداد أو تفعيل تشريعات ليـدفع         
الملوثون تكاليف التلوث الناتج عن سوء استخدام المـوارد         

وجد حتى اآلن أي آلية فّعالة تـستطيع        ت  المائية، غير أنه ال   
  .ضبط ذلك، وتسمح بفرض الرسوم المالئمة

 
كما اتُّخذت مؤخراً بعض اإلجـراءات التنظيميـة          

والقانونية لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع        
  غير أن المـشكلة تكمـن       . تطوير خدمات المياه وإدارتها   

لـي لالسـتثمار فـي      في كيفية تحفيز القطاع الخاص المح     
 مع مراعـاة الـضوابط الالزمـة        ،القطاع بشروط ميسرة  

لتحديد التعرفة وتأمين الخدمات بكفاءة عالية، ألن للميـاه         
  . قيمة اجتماعية توازي قيمتها االقتصادية

  
وأما في ما يتعلق بحـل النزاعـات وإدارة الميـاه             

المشتركة، تّمت اإلشارة في نتائج االستبيان إلـى أهميـة          
لورة استراتيجيات وطنية في هذا المجال وتطوير مهارات        ب

   سـواء   -ويدل وضع إدارة المياه المـشتركة        . التفاوض
 علـى   -من حالة وجود اتفاقيات مشتركة أو عدم وجودها         

أن هذا الجانب من إدارة الموارد المائية له حساسية فائقـة           
اتية وفي المنطقة، ويتطلب وجود قرارات سياسية وبيئية م       

 أي أن المعنيـين      .تشجع على صياغة تلـك االتفاقيـات      
ه االتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بهـا مـن        بهذ لونيتداو

منطلق األمن القومي أكثر مما هو مـن منظـور تحقيـق            
يمثـل ظـاهرة خاصـة بمنطقـة       ما   ،أهداف تنموية بحتة  

اإلسكوا في مجال بلورة مفاهيم حـول اإلدارة المتكاملـة          
  . المشتركةللموارد المائية

 
  ؟ إطار عام لتعزيز 2005ماذا بعد   -3

  مجلبرا اتنفيذواالستراتيجيات الوطنية       
  

بعد أن تستكمل الدول األعضاء إعداد استراتيجياتها         
الوطنية حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية خالل عـام         

، ووفقاً لما صادقت عليه في مخطط جوهانـسبورغ         2005
؟ كيـف   2005ى السؤال المحوري، ماذا بعد      التنفيذي، يبق 
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تؤمن الـدول األعـضاء إنجـاح هـذه االسـتراتيجيات           
واستمراريتها؟ كيف يمكن رفع هذه االسـتراتيجيات إلـى         
أعلى سلم أولويات التنمية على الصعيد الوطني وتحصينها        

  بقرار سياسي إلنفاذها؟ 
  
  الخطوات العملية الستكمال االستراتيجيات   )أ(

  ة لإلدارة المتكاملة للموارد المائيةالوطني  
  

رصد الوضع القائم على المستويين الـوطني         )1(  
والمحلي وعلـى مـستوى الحـوض لتقيـيم         
احتياجات المياه الحالية والتوقعات المـستقبلية      

  وفق األولويات التنموية المعتمدة؛
استكمال االسـتراتيجيات الوطنيـة لـإلدارة         )2(  

ية بناء على نتائج تقييم     المتكاملة للموارد المائ  
ــارات   ــة والخي ــاع المائي ــّصل لألوض مف

  االستراتيجية لتنمية هذه الموارد؛
 

إعداد الخطط االسـتثمارية وبـرامج التنفيـذ        )3(  
بالتوازي مع االستراتيجيات الوطنية لـإلدارة      

  المتكاملة للموارد المائية؛
 

   تحديد الجهات المعنية وتأكيد التواصـل فـي         )4(  
  ها؛ما بين

 
تأسيس لجنة وزارية عليـا تـضم ممثلـين           )5(  

وصانعي القرار من الوزارات المعنية لوضع      
اإلطار المؤسسي والقـانوني للـشراكة مـع        
القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المـدني،      
 وتقوم وزارة الموارد المائية بتنسيق أعمالها؛

  
اإلطالع عن كثب ودرس إمكانية االسـتفادة         )6(  

دول األعضاء التـي أحـرزت      من تجارب ال  
تقدماً ملموساً في هـذا الـسياق مـن حيـث           

  مضمون استراتيجياتها والنهج المتبع؛
  

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هـذه الخطـوات           )7(  
ــا   ــب مراجعته ــة ويج ــة ومترابط متكامل
واستحداثها بشكل مستمر، بناء على التـشاور     

  .المتواصل مع الجهات المعنية
 
 ر وتعبئة المواردبرامج االستثما  )ب(
  

تقييم هو  المقصود ببرامج االستثمار وتعبئة الموارد        
نظـم إدارة   ها   بما في  ،المستلزمات المالية والموارد األخرى   

   لتنفيــذ -المعلومــات والمــوارد البــشرية والمهــارات 
إدارتهـا، بكفـاءة    والمشاريع المائية في مختلف قطاعاتها      

 بما يتـيح فرصـة   ،ةصادياقت وجتماعيةاعالية تحقق تنمية   

استرداد كلفة الخدمات وإيجـاد مـوارد جديـدة مالئمـة           
وترتكز برامج االستثمار علـى      . لالستثمارات في القطاع  

 ، والميزانيـات الوطنيـة    ،مراجعة الخطط الخمسية للتنمية   
وتحديد مخصصات االستثمارات للمشاريع والبرامج المائية      

 وتحـديث   مراجعـة  كما يتطلب ذلـك      .أو ذات عالقة بها   
القوانين والتشريعات التي تنظم استثمارات القطاع الخاص       
 في مشاريع تطوير مصادر المياه والبنية التحتيـة عامـة         

تحديد مصادر وحجم االستثمارات المرتقبة، أو التي يمكن        و
حشدها من القطاع الخاص المحلي أو من شركات عالميـة          

ـ  . ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة     ضمن ويت
 البشرية، –موارد المتاحة للموازنة  برنامج االستثمار إعداد    

وفـق   مع المـوارد الالزمـة لتنفيـذها         -المادية والتقنية 
وفق إطار   و تنفيذيةبرامج   السيناريوهات المحددة في إطار   

  .زمني محدد
  
اإلنفاذ وكيفيـة تطبيـق التـشريعات فـي اإلدارة            )ج(

  المتكاملة لمصادر المياه
  

نفاذ وكيفية تطبيق التـشريعات والقـوانين       يعتبر اإل   
المتعلقة بالمياه من أهم ركائز اإلدارة المتكاملة لمـصادر         

  ويتركز دور التـشريعات الخاصـة بالميـاه فـي          . المياه
تطبيق وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات وتـأمين األطـر        

وإنفاذ التشريعات هو    . المؤسسية واآلليات التنظيمية الفعالة   
سبق لفعاليتها ويعتمد مباشرة على صالحية القوانين       شرط م 

. ومرونتها حسب الحاجة وفي نظام محدد لتأكيد التزامهـا        
، فإن معظم دول اإلسكوا في حاجة ماسـة         وكما ذكر سابقاً  

إلى مراجعة واستحداث القوانين المتعلقة بالمياه وال سـيما         
ابيـة  تمكّن الجهات الرقالتي  رقابة  التطبيق و التطوير آليات   

من التأكد من اإلنفاذ، واتخاذ اإلجراءات الالزمـة لـضبط          
استهالك المياه وتحديد آلية الستعاضة تكاليف خدمات المياه       

ويجب أن تأتي هذه اإلجراءات ضمن خطة        . وحماية البيئة 
تشريعية متكاملة تعزز اإلجراءات والحوافز االقتـصادية       

لمخالفات، والمالية، بالتوازي مع فرض رسوم الضرائب وا      
وذلك لزيادة مسؤولية المستخدمين نحـو إنفـاذ وتطبيـق          

  . القوانين
  
  بناء القدرات  )د(
  

يتضمن بناء القدرات تنميـة المـوارد المؤسـسية           
والبشرية، وتفعيل الرصيد االجتماعي، بما يساهم في تهيئة        

اتية لصياغة وإنفاذ السياسات والقوانين المالئمة،      والبيئة الم 
ة المجتمع وتعزيز قدراته الفنية والمؤسسية      وتحفيز مشارك 

وتقـوم   . إلدارة الموارد المائية لتحقيق التنمية المـستدامة      
  جميع دول اإلسكوا بدورات تدريبيـة للكـوادر المعنيـة          
بإدارة الموارد المائية، غير أن هذه المبادرات تحتاج إلـى          
تكثيف وتفعيل وترابط ضمن استراتيجية متكاملـة لبنـاء         
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ت على ثالثة مـستويات وهـي المـوارد البـشرية           القدرا
والقدرات المؤسسية والمجتمع كأداة فعالة لتدعيم السياسات       

ويمكن االستفادة بشكل أفـضل      . والبرامج ومتابعة تنفيذها  
من الجهات المانحة المتعددة، من خالل التنسيق بين برامج         

ـ          ة الدعم التي تقدمها هذه الجهات، بما يعظم الفائدة المتوقع
 من المهارات والقدرات الوطنية المتاحـة فـي         واالستفادة

خارطة "ويستدعي ذلك وضع ما يسمى    . مختلف القطاعات 
فرة على المستوى الـوطني،     الرصد القدرات المتو  " معرفة

في مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وفي القطاعين العام        
  والخاص، ولدى منظمـات المجتمـع المـدني؛ وتحديـد          

المتاحة والالزمة لبناء القدرات وتطوير البـرامج،       الموارد  
  . والمواد التدريبية

  تفعيل آليات الشراكة  )•(
  

يمكن اعتبار نهج المـشاركة فـي تطبيـق اإلدارة            
 فعاليـة   فـي المتكاملة للموارد المائية العامل األكثر تأثيراً       

غير ان نهج    . تنفيذ االستراتيجيات الموضوعة واستدامتها   
تدعي وجود أطر مؤسسية وقانونيـة مالئمـة        الشراكة يس 

تحفز نمط وفعالية الشراكة وتنظمها، كما يـستدعي ذلـك          
 ،وجود قرار سياسي على أعلى مستوى لتبني آلية الشراكة        

 وقـدرات   ينعلماً بأنها قد تستغرق وقتاً ومجهـوداً كبيـر        
  تفاوضية عالية للوصـول إلـى حلـول ترضـي جميـع            

الالمركزية في إدارة قطاع    وتشكل   . المعنيين أو معظمهم  
 إطاراً مؤسسياً مناسباً يساعد على تفعيل الـشراكة         ،المياه

 .  أو على مـستوى إدارة الحـوض       ،على المستوى المحلي  
كما يسهل مشاركة المرأة كشريك أساسي في إدارة الموارد         
المائية، في اتخاذ القرار على مختلف المـستويات، وفـي          

التنفيذية؛ وكذلك في إدارة    وضع وبلورة السياسات والخطط     
وتنفيذ برامج التوعية وترشيد االستهالك علـى المـستوى         

وفي إطار بلورة نهج لتفعيل الـشراكة، تكمـن          . المحلي
الخطوة األولى في تحديد هوية المعنيين وكيفية مـساهمتهم         

وتأتي الخطوة التالية في توضيح   . في إدارة الموارد المائية   
ية للشركة يجب مناقشتها بجديـة       في رسم آل   مهمةخيارات  

  .مع المعنيين لتحديد مسؤوليات جميع األطراف تجاهها
  

القرار السياسي وتعزيز الحكم الـصالح فـي إدارة           )و(
  الموارد المائية

  
يحتاج تطبيق مبـادئ اإلدارة المتكاملـة للمـوارد           

.  المائية لدعم سياسي على أعلى مستوى وبشكل متواصـل        
تيـة التخـاذ    اور السياسي تأمين البيئة الم    القراإذ يستطيع   

إجراءات تكون أحياناً صعبة أو ال تحظى بقبول من بعض          
يؤدي إلى استمرار أنماط غير مستدامة       األمر الذي الفئات  

ولذا فإن مبادئ حسن اإلدارة      . في استهالك الموارد المائية   
والتنسيق واشتراك الفئات المعنية والشفافية فـي القـرار         

 المعلومات والتوافق في اآلراء والرؤيـة التنمويـة         وتداول
 في اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة         مهمةهي ركائز   

  والحكـم الـصالح فـي إدارة المـوارد          . والحكم الصالح 
المائية هو مبدأ ومفهوم ونهج وممارسـة وتطبيـق وهـو           
عملية مستمرة يعنى بها الجميع للوصول إلى االستدامة في         

  .مائية والمنظومة البيئية ككلالموارد ال
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    الدراسات والتقارير الفنية والمنشورات -ثانياً
  

وفي إطار الهدف األساسي لبرنامج الشعبة في فترة          
وإنجازاته المتوقعة، تسعى الشعبة    ) 2005-2004(السنتين  

إلى اإلسهام من خالل أنشطتها فـي دفـع عجلـة اإلدارة            
المتكاملة والمستدامة لقطاعات المياه والطاقة واإلنتاج فـي        

ــ ــاليب  منطق ــسياسات واألس ــالترويج لل ــكوا، ب ة اإلس
  والتكنولوجيات الجديـدة التـي تناسـب ظـروف بلـدان           

لذلك تقوم الشعبة بنشر دراسات متنوعـة فـي         .  المنطقة
مجاالت التنمية المستدامة، من أجل زيادة قـدرة البلـدان          
األعضاء على صوغ وتطبيق سياسات من شأنها أن تسهم         

  .مة في بلدان المنطقةفي تحقيق التنمية المستدا
  

يتضمن هذا الفصل عرضـاً مـوجزاً للدراسـات           
والتقارير الفنية والمنشورات التي أصدرتها شعبة التنميـة        

ويمكن طلـب هـذه   .  2005المستدامة واإلنتاجية في عام   
ــت  ــى اإلنترن ــكوا عل ــفحة اإلس ــى ص ــائق عل : الوث

/information/arabic/lb.org.escwa.wwwasp. publications.  
  

    في مجال الطاقة-ألف
  

  تحسين كفاءة الطاقة واستخدامات الوقود   -1
  األحفوري األنظف في قطاعات مختارة 
 وفي دول مختارة من دول اإلسكوا

  
على الرغم من تنوع مصادر الطاقة المتوافرة فـي           

 إلـى أن مـصادر الوقـود       تـشير  الئلالـد العالم، إال أن    
األحفوري، وبخاصة النفط والغاز، ستبقى الخيار الرئيسي       

 إلـى إسـهامها     اإلمدادات الطاقة لعقود مقبلة، وذلك نظر     
.  الكبير في مجموع إمدادات الطاقة على المستوى العـالمي       

إال أن إسهام هذه المصادر في تحقيق التنميـة المـستدامة           
العمل علـى تحـسين      عديدة من أهمها     يتطلب اتخاذ تدابير  
.  تلحقها بالبيئة   قد الحد من األضرار التي   كفاءة استخدامها و  

وفي هذا اإلطار أوصت لجنة الطاقة فـي اإلسـكوا فـي            
، بتضمين برامج عمل اإلسكوا في      )2002(دورتها الرابعة   

مجال الطاقة دراسات وأنشطة لجعل استخدامات مـصادر        
الءمـة للبيئـة، وتحـسين كفـاءة        الطاقة التقليدية أكثر م   

وبنـاء  .  استخدامها في المجاالت كثيفة االستهالك للطاقة     
تحـسين كفـاءة الطاقـة      "على ذلك، أعدت دراسة حـول       

واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختـارة        
حول تحسين  : ، في جزءين، األول   "في بعض بلدان اإلسكوا   

ثيفة االستهالك للطاقة،   كفاءة استخدام الطاقة في صناعات ك     
  . حول استخدامات الوقود األحفوري األنظف: والثاني

  

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في : الجزء األول  )أ(
  )5(صناعات كثيفة االستهالك للطاقة

 
استعرضت الدراسة الـدور الـذي يلعبـه قطـاع            

الصناعة في االقتصاد الوطني في دول المنطقة، إذ سـاهم          
 في المائـة مـن النـاتج المحلـي          41والي  هذا القطاع بح  

   فـي   30.2(،  2003اإلجمالي لدول اإلسـكوا فـي عـام         
 في المائة مـن     10.8المائة من الصناعات االستخراجية و    

، كما تضمنت عرضاً لحصة القطاع      )الصناعات التحويلية 
الصناعي من االستهالك النهائي للطاقة، واستهالك الطاقـة   

 دول اإلسـكوا والعوامـل      في الصناعات المتـوافرة فـي     
كثيفـة  والمؤشرات التي بموجبها تم اختيـار الـصناعات         

وهي صناعة اإلسمنت،   .  االستهالك للطاقة في هذه الدول    
والحديد والصلب، واألسمدة، والزجاج، التي تستهلك حوالي       

 في المائة من االستهالك النهائي للطاقة فـي القطـاع           25
  .الصناعي لهذه الدول

   
الدراسة بالتحليل اسـتهالك الطاقـة فـي        وتناولت    

الصناعات األربع كثيفة االستهالك المشار إليها مع تقيـيم         
 كفاءة التـصنيع   وسبل تحسين    واستهالكهاإنتاجية كل منها    
 عرض عدد من دراسات الحالة    ذلك مع   وواستهالك الطاقة   

  . ذلكاآلثار البيئية المترتبة عن و
  

  :صيات أهمهاوانتهت الدراسة إلى عدد من التو  
  

العمل على تخفيض االستهالك النوعي للطاقة        )1(  
في الصناعات التي شملتها الدراسـة، وذلـك        
عبر التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ذات       
الكفاءة العالية في الطاقة، والتطبيقـات التـي        
أثبتت نجاحاً في مجال تحسين كفاءة استخدام       

ت الطاقة، والعمل علـى إجـراء المراجعـا       
الدورية للطاقة وتـشجيع القطـاع الخـاص        
الوطني واألجنبـي علـى االسـتثمار فـي         
ــة   ــتهالك للطاق ــة االس ــصناعات الكثيف   ال
وتحسين كفاءة الطاقة في تلـك الـصناعات؛        
وإجراء مراجعة دوريـة لتعريفـات الطاقـة        
المستهلكة في القطاع الصناعي وبخاصة فـي       
  الدول التي تحظى بدعم واسع ألسعار الطاقة؛

  
بالنسبة إلى صناعة اإلسمنت، العمـل علـى          )2(  

استخدام الكوك البترولي المنتج في عدد مـن        
مصافي النفط في بعـض الـدول األعـضاء         
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واستخدام النفايات الصلبة والسائلة كمـصدر      
للطاقة ودراسة إمكانيـة اسـتخدام الـسجيل        
الزيتي المتوافر في المملكة األردنية الهاشمية      

ة السورية كمصدر للمـادة     والجمهورية العربي 
  في صناعة اإلسمنت؛ الخام والوقود

  
بالنسبة إلى صناعة الحديد والصلب، التوسـع         )3(  

في هذه الصناعات باالعتمـاد علـى الغـاز         
الطبيعي كمصدر للطاقة واالهتمـام بإعـادة       
ــة   ــة والفوالذي ــات الحديدي ــدوير المنتج ت

  المستعملة؛
  

ــ  )4(   ــى صــناعة األســمدة، زي ــسبة إل ادة بالن
االستثمارات المحليـة والعربيـة السـتثمار       
الموارد الطبيعية المتاحة الداخلة في صـناعة       
األسمدة مثل الغاز الطبيعي المتوافر في عدد        
من الدول األعضاء والفوسفات الذي يتـوافر       
في مصر والجمهوريـة العربيـة الـسورية        
واألردن والبوتاس المستخرج من أمالح البحر  

ـ     تهالك األسـمدة لـدى     الميت، وترشـيد اس
المستهلك النهائي وزيادة مـساهمة األسـمدة       
  العضوية وذلك لتخفيض الطلب على الطاقة؛ 

  
أما بالنسبة إلى صناعة الزجاج، التشجيع على         )5(  

إعادة تدوير حطام الزجاج المـستعمل فـي        
  .  مزيج المواد الخام في هذه الصناعة

  
فوري استخدامات الوقود األح: الجزء الثاني  )ب(

  )6(األنظف
  

لمكونات والخـصائص التـي     استعرضت الدراسة ا   
الوقــود األحفــوري تــؤدي دوراً أساســياً فــي جــودة 

المواصفات القياسية للغـازولين والـديزل فـي العـالم          و
إزالـة  وبخاصـة   ووضعها الراهن في بلـدان اإلسـكوا        

الرصاص وخفض تركيز الكبريـت، وأهـم التـشريعات         
أسـاليب  كما استعرضت   .  الشأنبهذا  والقوانين الصادرة   

تحسين مواصفات الوقود األحفوري والحد مـن تأثيراتـه         
البيئية، مع التركيز على عمليات التحويل والمعالجـة فـي          
مصافي النفط واستخدام إضافات الوقود، واستخدام الغـاز        
الطبيعي باعتباره أحد مصادر الوقود األحفوري األنظـف،        

ـ    ات لتعظـيم االسـتفادة   إضافة إلى ضبط وصيانة المحرك
وناقـشت الدراسـة    .  البيئية من تحسين مواصفات الوقود    

وقـدرتها  لوضع الراهن لمصافي النفط في بلدان اإلسكوا        ا
نتاج وقود عالي الجودة، إضافة إلى أهم التطـورات         على إ 

وقد ركّزت على   .   هذا المجال  العالمية المحتمل حدوثها في   
ية والصحية التـي يمكـن      المكاسب االقتصادية والبيئ  تقييم  
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تحقيقها من استخدام وقود ذي مواصـفات محـسنة فـي           
قطاعات النقل والصناعة وتوليـد الكهربـاء فـي بلـدان           
اإلسكوا، إضافة إلى االنخفاض المتوقـع فـي اإلنبعاثـات       

كمـا    .نتيجة التحول إلى الغاز الطبيعي في قطاع النقـل        
عوائق تحسين مواصـفات الوقـود األحفـوري        عرضت  

وإمكانية استفادة بلدان اإلسـكوا      في دول اإلسكوا     نظفاأل
من المنح المقدمة من آلية التنمية النظيفة ومرفـق البيئـة           

  .العالمي لتمويل مشاريع الوقود األحفوري األنظف
  

وقد بينت الدراسة وجود تبـاين بـين مواصـفات            
الوقود في دول اإلسكوا والمواصفات القياسـية العالميـة،         

 المواصفات المثالية للوقود بنتيجة الموازنـة       وأكدت تحديد 
بين جميع العوامل للوصول إلى مواصفات تحقق أقل قـدر          
من االنبعاثات وأعلى كفاءة لآللية المستهلكة للوقود وأقـل         
كلفة للتطبيق، وأن التوصل إلى كل من الوقـود األنظـف           
والمحرك األقل تلويثاً مهمة مشتركة يجب تنفيذها من خالل        

ن بين األطراف ذات الصلة وفي مقـدمتها مـصافي          التعاو
وقد أشـارت إلـى     .  النفط وصانعو ومستخدمو المحركات   

الجدوى االقتصادية والبيئية لتحسين مواصفات الوقود فـي        
بلدان اإلسكوا، إذ يمكن تحقيق وفٍر في الوقود المـستهلك          
  .وانخفاض في  االنبعاثات نتيجة تحسين مواصفات الوقود

  
راسة إلى مجموعة مـن التوصـيات،       وخلصت الد  
العمل على مراجعة وتحديث ما صـدر مـن         ) 1: (أهمها

مواصفات قياسية وتشريعات خاصة بتحـسين مواصـفات        
بـذل  ) 2(الوقود والحد من انبعاثاته فـي دول اإلسـكوا؛          

المزيد من الجهود لتطوير تقنيات صناعة النفط ومعالجـة         
لتطـورات الفنيـة    الوقود واستخدام اإلضافات، مع متابعة ا     

دعـم بـرامج التوعيـة      ) 3(العالمية في هـذا المجـال؛       
  الجماهيرية، مع تخـصيص ميزانيـات ماليـة وتغطيـة          
إعالمية أكبر، للترويج الستخدام الوقود األنظف، وتعزيـز        
مشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المـدني فـي هـذا          

دعم التعاون الثنائي واإلقليمي بـين الـدول        ) 4(المجال؛  
عضاء في اإلسكوا، والعمل على االستفادة من الخبرات        األ

المتراكمة لدى الدول ذات التجربـة فـي مجـال الوقـود            
االهتمام بتنفيـذ بـرامج فحـص وضـبط         ) 5(األنظف؛  

محركات المركبات بالتوازي مع جهود تحسين مواصـفات        
الوقود، وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل فـي هـذا          

 . المجال
 

أجل من دم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة التق  -2
 )7(التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
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تعد الطاقة عنصراً أساسـياً فـي تحقيـق التنميـة          
   خطـة تنفيـذ نتـائج        أكـدت  االقتصادية واالجتماعية، لذا  

 المعروفـة بخطـة     مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة    
ـ  2002 في عام    (JPOI)جوهانسبورج    ك، واعتمـدت  ذل

القضايا الرئيسية الخمس في مجال الطاقة ألجـل التنميـة          
المستدامة التي حددتها لجنـة األمـم المتحـدة للتنميــة           

تعزيز إمـدادات   ) 1(: المستدامة في دورتها التاسعة، وهي    
تنميـة  ) 3(تحسين كفاءة اسـتخدام الطاقـة،       ) 2(الطاقة،  

الوقـود  تقنيـات   ) 4(استخدام مصادر الطاقة المتجـددة،      
كمـا اختـارت    .  الطاقة والنقل ) 5(األحفوري المتقدمة، و  
  موضوع الطاقة ألغراض التنميـة     لجنة التنمية المستدامة  

 كأحد الموضوعات األساسية لـدورتها الرابعـة        المستدامة
 وأعـدت .  2006أبريـل   /عشرة التي ستعقد في نيـسان     

التقدم اإلقليمي المحرز فـي مجـال       " بعنوان   اإلسكوا ورقة 
 تهدف إلى تزويد صـانعي      ،"الطاقة ألجل التنمية المستدامة   

 القرار والمخططين والباحثين بمعلومات عن التقدم المحرز      
في تنفيذ التوجيهات الواردة في خطة جوهانـسبورج فـي          

وقد تضمنت هذه الدراسة    .  المجاالت الخمسة المشار إليها   
كوا، دول اإلس في   للطاقة التقليدية    ستعراض الوضع الراهن  ا

والتقدم المحرز في استخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة        
االسـتراتيجيات والـسياسات وتعزيـز      (في دول اإلسكوا    

البنى ،  )، وترشيد الطاقة  إمدادات الطاقة في المناطق الريفية    
الداعمة الستخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة وبخاصـة        

ختبـارات  الهيكل المؤسسي لقطـاع الطاقـة ومراكـز اال        
 إضافة إلى بناء القدرات في مجاالت استخدام        ،والمختبرات

برامج التعاون الثنائي الدولي في مختلف مجاالت       و ،الطاقة
، الطاقة ألجل التنمية المستدامة في بعـض دول اإلسـكوا         

وإمكانيـة   مجاالت التعاون بين الدول األعضاء       إضافة إلى 
  لطاقـة ألجـل    االستفادة في ما بينها لـدعم اسـتخدامات ا        

التنمية المستدامة وبخاصة في مجال الخبرات والخـدمات        
  .الفنية

  
  : إلى عدد من التوصيات، منهارقةتوصلت الووقد   

  
العمل على تحقيق التكامل بين اسـتراتيجيات         )1(  

وسياسات الطاقة وبين الـسياسات المتعلقـة       
بالتنمية في الدولة، واعتماد مزيج متوازن من       

التقليدية والمتجددة المتـوافرة    مصادر الطاقة   
  في الدولة؛

  
  وطنيـة  تأكيد أهمية إحداث بنـى مؤسـسية          )2(  

تعنـى باألنـشطة المتعلقـة      قادرة ومتطورة   
  باستخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة؛

  

اعتماد برامج إلجراء المراجعـات الطاقيـة         )3(  
للمنشآت الصناعية والتجارية، وتطبيق معايير     

ءة الطاقة، وتعزيز بناء القـدرات      وأكواد كفا 
الوطنية وإذكاء الوعي فـي مجـال الطاقـة،     
وتضمين موضوعات الطاقـة فـي البـرامج        

  التدريسية والتعليمية؛
 

عقد اجتماعات إقليمية لتقييم التقدم المحقق في         )4(  
مجال استخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة      

  في دول اإلسكوا؛ 
  

عضاء فـي بنـاء قـدراتها       مساعدة الدول األ    )5(  
  الوطنية في مجـال تقنيـات الطاقـة ألجـل          
التنمية المستدامة من خالل الدورات التدريبية،     
والمساعدة في وضع البرامج التعليمية وبرامج      
التوعية اإلعالمية، والتنـسيق مـع الجهـات        
  اإلقليمية والدولية الممولة لدعم هذه البرامج؛

  
ـ      )6(   رات بـين الـدول     دعم التعاون وتبادل الخب

األعضاء في هذه المجاالت من خالل تفعيـل        
دور اآللية اإلقليمية لتنمية استخدامات الطاقة      

  .ألجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا
  

 ارة الموارد المائيةإدفي   -باء
  

تقرير اإلسكوا األول عن تطور المياه، مدى تأثر   -1
  )8(المنطقة اجتماعياً واقتصادياً بالجفاف

  
اقتصرت األبحاث المتعلقة بالجفـاف فـي منطقـة          

اإلسكوا على عالقة التغيرات المناخية وقلة سقوط األمطار        
بالكميات المتوقعة بينما تجاهلت األثر السلبي الناجم عـن         

كما أنها لم تتطـرق     .  سوء إدارة المياه وإهدارها وتلوثها    
الناجمة بالشكل المناسب إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية       

لذا .  عن موجات الجفاف المتكررة والتي تشهدها المنطقة      
هدفت هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة، فقامت بالعمل على          
تقويم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجفاف ورسم نهـج         
متكامل لمواجهة هذه الظاهرة وتحديـد أثرهـا فـي إدارة           

يادة الـوعي   الموارد المائية، هذا إضافة إلى العمل على ز       
حول أهمية االستعداد لمواجهة موجات الجفاف المتكـررة        

  .والتخفيف من حدتها
  

 دراسة ثالث حاالت وهـي    التقرير على  وقد اشتمل   
المملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية العربية الـسورية       
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والجمهورية اليمنية، لما تعانيـه تلـك البلـدان اقتـصادياً           
ية مطردة ومن موجات جفـاف      واجتماعياً من زيادة سكان   

  .متكررة
  

  لقد بين التقرير أن المملكـة األردنيـة الهاشـمية            
 حالة جفـاف    2000 والعام   1995عانت في الفترة ما بين      

ففـي الموسـم    .  صنفت على أنها بين المعتدلة والـشديدة      
 اً شهدت البالد انخفاضاً حـاد     1999-1998الزراعي للعام   

ثر بشكل مباشر في اإلنتاجية     في مستويات مياه السدود ما أ     
أمـا  .  الزراعية وما تبعها من تضرر للثـروة الحيوانيـة        

بالنسبة إلى الزراعات البعلية فقد انخفض تساقط األمطـار         
 في المائة في بعـض منـاطق        70 بمقدار   1999في عام   

البالد ما أدى إلى تدهور اإلنتاجية الزراعية وجعلها مـن          
وقد كان  .  دى أربعة عقود  أسوأ المستويات المسجلة على م    

لهذا نتائج خطيرة على سكان المناطق الريفية والمعتمـدين         
فاالنخفاض الحاد للدخل أدى إلـى      .  على القطاع الزراعي  

تصفية األصول وخسائر في الماشـية نتيجـة األمـراض          
كما قلّلـت الفـرص     .  وسوء التغذية والذبح السابق ألوانه    

 الزراعـي والنـسب     االقتصادية المحدودة خارج القطـاع    
العالية للبطالة مـن القـدرة االقتـصادية لـألردن علـى            
امتصاص العمالة المهاجرة من الريف إلى الحضر، إضافة        

 1999إلى ذلك، حد تدني عائدات العملة األجنبية في عام          
وتسديدات الدين الخارجي من قدرة األردن على اسـتيراد         

  .النقص الحاصل في اإلنتاج الزراعي
  

 في الجمهورية العربية السورية فقد أثرت موجة        أما  
 1999الجفاف التي ضـربت الـبالد بيــن األعــوام          

 على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانيـة والـذي         2001و
بدوره كان له تأثير كبير في األمن الغذائي لشريحة واسعة          

وقد كان  .  من السكان وبخاصة صغار المزارعين والرعاة     
 الفرات أثره في جفاف قنـوات الـري         لتناقص تدفق نهر  

وتدني قدرة محطات الطاقـة الكهرومائيـة علـى توليـد           
كما تأثر النمـو    .  الكهرباء في الجمهورية العربية السورية    

. االقتصادي نتيجة الهبوط الحاد فـي اإلنتـاج الزراعـي         
وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لمقاومـة         

ه فقد كان أثره كبيرا بـسبب شـدته         الجفاف والحد من آثار   
  .وتزامنه مع فترة هدوء اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط

  
أما في الجمهورية اليمنية فقد أثر جفـاف عـامي            
 في االقتصاد اليمني وفي مـستوى معيـشة     1990-1991

الفرد نتيجة هبوط اإلنتاج الزراعي بشدة وانخفاض معدالت     
 الزراعي المـساهم فـي      النمو االقتصادي بتناقص الدخل   

  وقـد سـجل القطـاع الزراعـي        .  إجمالي الناتج المحلي  
خسائر كبيرة حيث إن االعتماد في الري قائم على تـساقط           

  .األمطار وتجمعها في األودية وإعادة شحن المياه الجوفية
  

لقد بين التقرير أن أضرار الجفاف فـي الـسنوات            
عي المـسؤولين   األخيرة في منطقة اإلسكوا قد زادت من و       

الحاجة إلى سياسات وإجراءات إضافية للتقليل من اآلثـار         
االقتصادية واالجتماعية لهذه الظاهرة حيث تبين انعكاسـها     
بشكل مباشر على زيادة معدالت الفقر والبطالـة وسـوء          
التغذية وتلوث المياه، وكذلك على زيادة معدالت الهجـرة         

 بديلة وما يتبع    من الريف إلى المدن بحثاً عن مصادر رزق       
ذلك من آثار سلبية في المجتمعات الحضرية مـن انتـشار     

  .العشوائيات وزيادة معدالت الجريمة والتسول
  

 ألبحـاث لذا أوصت الدراسة بضرورة أن تتضمن ا        
  العلمية المتعلقة بالجفاف اختبار العوامل غيـر المناخيـة         

ـ          ة التي تؤثر في مدى قابلية تأثر المجتمع بالجفاف، وكيفي
التخطيط والتخفيف من وطأته للمساعدة على تقليص آثاره        
في المجتمع واالقتصاد في بلدان اإلسـكوا، األمـر الـذي           

  .  يستوجب الحاجة إلى بناء القـدرات المؤسـسية والفنيـة         
ـّت الدراسة على ضـرورة تطـوير اسـتراتيجية           كما حث
االستعداد للجفاف وأنظمة اإلنذار المبكـر، للتقليـل مـن          

رات السلبية وبخاصـة فـي الجوانـب االجتماعيـة          التأثي
  .واالقتصادية

  
  إدارة الموارد المائية المشتركة   -2

 في منطقة اإلسكوا
  

تشترك بعض دول اإلسكوا في المـوارد المائيـة           
مـع دول   ) أنهار، خزانات جوفية، وموارد مائية أخـرى      (

لذلك فقد أصبح   .  أخرى سواء من المنطقة أو من خارجها      
وري التخطيط الـسليم إلدارة المـوارد المائيـة         من الضر 

إال أنـه فـي     .  المشتركة إدارة متكاملة بغية الحفاظ عليها     
كثير من الحاالت يصعب الحوار بين الدول المتـشاطئة أو          
المتشاركة في األنهار والخزانات الجوفية، مـا يـستوجب         
ضرورة بناء قدرات المختصين فـي هـذه الـدول فـي            

 بإمكانات وسبل وجود جهـة مؤهلـة        المجاالت المرتبطة 
لتساعد هذه الـدول علـى الحـوار الفنـي والتـشاوري            
والتفاوضي لتحقيـق اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة          

  .المشتركة
  

اشتملت هذه الدراسة على تقييم التعاون بين الـدول           
المعنية في منطقة اإلسـكوا فـي إدارة المـوارد المائيـة            

  : لتي الدراسة اآلتيتينالمشتركة حيث تم عرض حا
  
حالة النهر الجنوبي الكبير بين الجمهورية اللبنانية   )أ(

 والجمهورية العربية السورية
  

 تقييم وضع التعاون بـين      إلى الدراسة   هذههدفت  و  
  الدولتين في إدارة الموارد المائيـة المـشتركة والسـيما          

   بخـصوص   2002وضع االتفاقية التي تم توقيعهـا عـام         
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لجنوبي الكبير، ومناقشة الجوانب البيئية واالجتماعية      النهر ا 
  واالقتصادية والمؤسـسية المـؤثرة فـي هـذه االتفاقيـة           
  بهدف تحقيـق اإلدارة المـستدامة لميـاه النهـر الكبيـر            
واعتماد مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية فـي إدارة         

  .الحوض
واستنتجت الدراسة أنه مـن الـضروري تعزيـز           
  ون بين البلدين لتحديد الكمية التي تخص كـل دولـة           التعا

من متوسط التصرفات السنوية للنهر ولبناء سـد لزيـادة          
نماء المناطق المجاورة للحوض على     إمصادر المياه بهدف    

  الصعيد الزراعي ما يحقق التقـدم االقتـصادي المرجـو،          
لى جهود كثيرة حيـث إن بنـاء        إ بحاجةوال يزال التطبيق    

دارية وماليـة والوضـع     إل معلقاً بسبب أسباب     السد ما زا  
  .القائم بين البلدين

  
 الدراسة بإنشاء لجنة توجيهية مشتركة      أوصتوقد    

ما يخص اتفاقيـة     للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في    
النهر الكبير بين الدولتين ووضع اآلليات الالزمة لـضمان         

  مؤسـسات  تنفيذ بنود االتفاقية، ودعـم القـدرات الفنيـة لل         
راج إدالقائمة على تنفيذ المشروعات المتعلقة باالتفاقيـة و       

ارة حوض النهر الكبير ضمن خطط السياسات المعنيـة         إد
للدولتين لتعظيم االستفادة من الموارد المائيـة المـشتركة         

كذلك أوصت بعقد ورشـات عمـل وجلـسات         . بالمنطقة
  تفاوضية بين الجهات المعنيـة بالـدولتين إلتمـام بنـود           

  .ذا احتاج األمر ذلكإاالتفاقية 
  
حالة الخزان البـازلتي الجـوفي المـشترك بـين            )ب(

الجمهورية العربية الـسورية والمملكـة األردنيـة        
  الهاشمية

 
 تقييم وضع التعـاون بـين       إلى الدراسةهدفت هذه     

الدولتين في إدارة الخزان البازلتي الجوفي المشترك حيـث   
السابقة لدعم هـذا التعـاون      بذلت جهود عديدة في األعوام      

تحت مظلة اإلسكوا لتحقيق التعاون حـول إدارة الخـزان          
البازلتي الجوفي المشترك بين كل من الدولتين إدارة سليمة         

وخلصت الدراسة الى أنه ال يمكـن       .  حفاظا على استدامته  
تجاهل مرحلة ما قبل المفاوضات ألنها تتيح للطرفين تحليل      

تى يمكن تحديد الفوائد المـشتركة      الوضع الحالي وتقييمه ح   
طار  في إ  الممكنة وتعظيم االستفادة من مرحلة المفاوضات     

األهداف الموضوعة، وتحديد نماذج لدراسات يتم االتفـاق        
.  الخزان المشترك  اعليها حول الخيارات المختلفة إلدارة هذ     

 اعتماد إجراءات بناءة وموثوقة بغية تحقيق    إلىويؤدي ذلك   
وقد .  التعاون واإلدارة السليمة لهذا الخزان    نجاح تام حول    

أوصت الدراسة بأهمية وضع خطط اإلدارة المتكاملة للمياه        
الجوفية المشتركة وإنشاء لجنة توجيهية استشارية مشتركة       
تُعنى بالتنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات المتعلقة بالميـاه        

على   بالدولَتين من ممثلين عن الهيئات والسلطات المختصة     
  ن يكـون   أن يعين ممثل كل دولة مـن قبـل حكومتـه و           أ

عضواً في هذه اللجنة، كما أوصت الدراسة بعقد سلسلة من          
ورشات العمل حول بناء القدرات والمهارات التفاوضـية        
لكل من الدولتين لإلعداد للتعاون المشترك من أجـل إدارة          

 .مستدامة لهذا المورد المائي الحيوي
  

  ة المتكاملة لموارد المياه تقييم اإلدار  -3
  واإلصحاح والمستوطنات البشرية في 

  )9()2005(المنطقة العربية 
 

تتناول التقارير الثالثة التي    
انبثقت إثر عقـد المنتـدى      
اإلقليمي الذي نظمته األمانة    
المشتركة في مقر جامعـة     
الدول العربية بالقاهرة فـي     

أكتــوبر  /تــشرين األول 
لتقدم ، عرضاً كامالً ل   2003

المحرز في تنفيذ التزامـات     
التنمية المستدامة مع التركيز    
بصفة خاصة على قـضايا     
المياه واإلصحاح والمستوطنات البشرية، بما في ذلك تحديد        

  . القيود والفرص والتحديات التي تواجهها المنطقة
  

يتناول الجزء األول التنميـة واإلدارة المتكاملتـان          
 لما تم   اًالعربية، عرضاً مختصر  لموارد المياه في المنطقة     

جـدول أعمـال    إنجازه في المنطقة العربية محققاً أهداف       
 والخطــة التنفيذيــة لمــؤتمر جوهانــسبرغ، 21القــرن 

ومؤشرات قوية لنجاح بعض األنشطة الهامة التي حققتهـا         
بعض األقطار العربية في اآلونة األخيرة باإلضـافة إلـى          

تلـف األنـشطة ذات     المشاكل والتحديات التي تجابـه مخ     
  ويـشمل هـذا    .  العالقة بالتنمية وإدارة المـوارد المائيـة      

 حول إعداد وتطوير الخطط الوطنية للميـاه،        اًالجزء موجز 
تحصيص موارد المياه بكفـاءة وبعدالـة بـين مختلـف           
المستفيدين، باإلضافة إلى تحديـد الوسـائل االقتـصادية         

لمائيـة  لتحصيص المياه واالسـتخدام األمثـل للمـوارد ا        
كما يتضمن التقريـر إنـشاء هيئـة        .  المحدودة للزراعة 

لتطوير وتنفيذ االستراتيجيات وخطـط اإلدارة المتكاملـة        
  لحوض النهر من المنبـع حتـى المـصب واألحـواض           
الجوفية المشتركة وتنمية القدرات البشرية وبرنامج التوعية       

  .والمشاركة الجماهيرية
  

نفيذ اإلصحاح فـي   أما الجزء الثاني فيعرض حالة ت       
  المنطقة العربية وما تحقق من تقدم في المنطقـة إضـافة           
إلى عرض المشاكل والتحديات واقتراح فـرص لتعزيـز         

جدول أعمـال   اإلصحاح في المستقبل ذات صلة بالتزامات       

                                                      
  )9  (E/ESCWA/SDPD/2005/WP.2. 
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. وخطـة تنفيـذ جوهانـسبرغ     وأهدافه وغاياته    21القرن  
ويتضمن لمحة عامة عن األوضاع الحالية لإلصحاح فـي         

لمنطقة العربية، إضافة إلى موجز للسياسات والتوصـيات        ا
  لتحفيز العمل مـن أجـل تنفيـذ االلتزامـات واألهـداف            
المباشرة المتصلة باإلصحاح والتي اتفق بشأنها في برنامج        

فـي   وخطة تنفيـذ جوهانـسبرغ       21جدول أعمال القرن    
  .المنطقة العربية

  
ما يخص المستوطنات البشرية فـي المنطقـة         فيو  

  استناداً 21القرن  تقييم حالة تنفيذ جدول أعمال       لعربية، تم ا
إلى تحليل شامل للوضع الراهن في المنطقة مع التركيـز          

. على أثر عملية التنفيذ في حياة فقـراء الريـف والمـدن           
تحسين حيـاة   : ويشمل التقرير أربعة قطاعات رئيسة وهي     

ساسية السكان الفقراء في المستوطنات البشرية؛ توفير بنية أ       
بيئية مالئمة للمستوطنات البشرية؛ تخطـيط مـستوطنات        

؛ وبناء قدرات الموارد وتعبئتهـا      تهابشرية مستدامة وإدار  
. على نحو متكامل من أجل مستوطنات بـشرية مـستدامة         

إضافة إلى ذلك، تضمن جزءاً تمهيدياً يتناول خلفية عامـة          
طقة للخصائص الجغرافية والديموغرافية والعمرانية في المن     

  . وموجزاً حول الوضع الراهن لالستدامة البيئية،العربية
  

    في مجال البيئة-جيم
  

  نحو إطار للسياسة حول الكائنات المعدلة وراثياً   -1
  دراسة حالة : في منطقة غربي آسيا

  )10(الجمهورية اللبنانية
  

إن تزايد تجارة الكائنـات المعدلـة       
وراثياً والحاجة الملحـة لـصياغة      

ــات ــصوص سياس ــحة بخ  واض
استهالك، مناولة ونقـل الكائنـات      
المعدلة وراثياً قد حث العديـد مـن        
  الموقعين علـى معاهـدة اتفاقيـة       
التنوع البيولوجي، ومن بينهم لبنان،     
أن يباشروا بتـصديق بروتوكـول      

  هدفت هـذه الدراسـة     .  قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية   
 وراثياً في لبنان    إلى تقييم الوضع الحاضر للكائنات المعدلة     

بالنسبة إلى وجودها، آراء المواطنين عنها، اسـتعماالتها،        
  السياسات والتشريعات الخاصـة بهـا، وتعهـدات لبنـان          
الدولية المرتبطة بالكائنات المعدلة وراثياً، من أجل صياغة        
  عدد من التوصيات تـؤدي إلـى زيـادة إدراك مختلـف            

لكائنات المعدلة وراثياً،   الفرقاء المعنيين القضايا المتعلقة با    
وإصدار توصيات بصياغة سياسات مالئمـة وإجـراءات        

                                                      
  )10  (E/ESCWA/SDPD/2005/WP.1. 

لضمان مستوى مالئم من الحماية في مجال أمـان نقـل،           
  .ومناولة واستخدام الكائنات المعدلة وراثياً

  
تم تنفيذ استطالعات عـشوائية بـين المـستهلكين           

والمزارعين لتقييم مدى إدراك هؤالء القـضايا المتـصلة         
تعمال الكائنات المعدلة وراثياً في األطعمة والمحاصيل       باس

كما تم إجراء استطالعات استهدفت شـركات       .  الزراعية
األعمال الزراعية الرئيسة، شركات الـصناعات الغذائيـة        
وباحثين في مجال علم التقنيات الحيوية وعلم البيئة، لتقييم         

رائهـا  مدى معرفة هذه الفئات بالكائنات المعدلة وراثياً وآ       
بخــصوص التهديــدات والفــرص لنــشاطات التــصدير 
واالستيراد الناتجة من استعمال الكائنات المعدلة وراثيـاً،        
وتأثير الكائنات المعدلة وراثيـاً فـي األسـواق المحليـة           
واألجنبية، ولمعرفة آراء مختلف الفئات في مـدى تهديـد          
الكائنات المعدلة وراثياً لصحة اإلنسان والبيئـة، وتحديـد         
الباحثين الذين يستخدمون حالياً الكائنات المعدلة وراثيـاً أو         

كما أجريت أيضاً مقابالت هاتفيـة ومقـابالت        .  ينتجونها
شخصية مع فرقاء معنيـين مـن القطاعـات الزراعيـة،           
الصناعات الغذائية، اختصاصيي التغذية والصحة العامـة،       
وأيضاً مع باحثين عامين ضمن مؤسسات غيـر حكوميـة          

 وطنية لدى وزارات الزراعة، الـصحة، البيئـة،         وهيئات
االقتصاد والتجـارة، ومـع ممثلـي مؤسـسة المقـاييس           

والمؤسـسة العامـة     (LIBNOR)والمواصفات اللبنانيـة    
 .(IDAL)لتشجيع االستثمارات في لبنان 

  
أشارت نتائج االستطالع للمستهلكين والمـزارعين        

دلـة  بوضوح إلى نقص في المعرفة حـول الكائنـات المع         
وراثياً، وقلة إدراك القضايا المتعلقة بها، ربما بسبب قلـة          
المعلومات عن الكائنات المعدلة وراثياً محلياً فـي وسـائل          
اإلعالم، وبخاصة التلفزة، ولغياب أي تحـرك مـن قبـل           
ــة ــات الحكومي ــة والهيئ ــشريعية اللبناني ــسلطات الت . ال

وللتشريعات المتعلقة باألمان األحيـائي أهميـة قـصوى         
للباحثين، وتساعد على تقدير إمكانية إنتاج الكائنات المعدلة        

ومن شبه المؤكد أنه يوجد في لبنان       .  وراثياً بشكل تجاري  
بعض المحاصيل والحيوانات المعدلة وراثياً، وقد أكد على        
هذا األمر العديد من الباحثين الذين قابلناهم، والذين بدورهم         

حيائية يحد بشكل جـدي     أكدوا أن غياب قوانين السالمة األ     
وعلى الرغم من   .  من فرص التمويل الخارجي لعدة أبحاث     

أن قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية علـى معرفـة         
جيدة بالكائنات المعدلة وراثياً، إال أنها ال تكترث بالمخاطر         
والقضايا المتعلقة بهذه الكائنـات، العتقـاد األكثريـة أن          

ولكـن،  .  يست جزءاً من منتجاتها الكائنات المعدلة وراثياً ل   
وبما أن الصادرات اللبنانية يجب ان تستوفي شروط بلدان         
االستيراد، وبما أن األغذية اللبنانية تشكل أبرز صـادرات         
لبنان، وجب االنتباه إلى خطر حظر هذه الصادرات فـي          

ــستقبل ــاييس  .  الم ــسة المق ــسؤولي مؤس ــسب م   بح



 -27-

ــسة الع ــة والمؤس ــفات اللبناني ــشجيع والمواص ــة لت ام
االستثمارات في لبنان،  ال يوجد أية مقـاييس أو معـايير            
تتحكم بالصادرات أو الواردات التي تحتوي على كائنـات         
معدلة وراثياً من وإلى لبنان، وقد أكد هذا األمر عدد مـن            
المسؤولين في وزارات الزراعـة، والبيئـة، واالقتـصاد         

 .والتجارة والصحة
لسليمة غير ممكنة إال إذا     إن الخيارات والسياسات ا     

. توافرت المعلومات الصحيحة ووضعت بمتناول الجميـع      
وال بد لتطوير السياسات الصحيحة بالنسبة إلى الكائنـات         
المعدلة وراثياً أن يأخذ في الحسبان االختالفات مـا بـين           

ويجب أن  .  اعتبارات السالمة الغذائية والحفاظ على البيئة     
لغذائية إلى معلومات مـن علـم       تستند اعتبارات السالمة ا   

التغذية، علم السموم، إمكانية وجـود مـواد تـؤدي إلـى            
أما بالنـسبة إلـى     .  حساسية عند البعض، والنظم الغذائية    

األمن البيئي، فيجب أن يأخذ بعين االعتبار القضايا التـي          
تتعلق بالتجارب الحقلية، إمكانيـات التلقـيح، والتـأثيرات         

كـذلك،  .  في كائنات حية من البيئةالثانوية غير المقصودة    
لتأثير الكائنات المعدلة وراثياً على البيئة أهميـة خاصـة          
بالنسبة للبنان المعروف بتنوعه البيئي وبكونه أصل المنشأ        

إذ .  للعديد من األصناف الزراعية ذات األهمية العالميـة       
يعتبر التنوع البيولوجي في لبنان أحد ثرواتـه الطبيعيـة،          

جب حمايته كما يجب دراسة أي تأثير سلبي مـن          ولذلك و 
ويجب .  الكائنات المعدلة وراثياً في هذا التنوع البيولوجي      

إذاً أن تتمثّل نقطة البداية لتأسيس سياسات جيدة وهياكـل          
تنظيمية، وتطبيقهما بنجاح، بتجميع المعلومـات وتوثيقهـا        
وجعلها بمتناول جميع الفرقاء المعنيـين وعامـة الـشعب          

  :بناء على ما تقدم، أوصت الدراسة باآلتي.  نانياللب
  

تأسيس لجنة وطنية لوضع وتنفيـذ مقـاييس          )1(  
لشهادات وملـصقات للمنتجـات الزراعيـة       

  والغذائية؛
  

تطوير هيكليـة مناسـبة لألمـان اإلحيـائي           )2(  
  الوطني؛

 
تقييم تأثير االنضمام إلـى منظمـة التجـارة           )3(  

ية قرطاجنة فـي    العالمية والتصديق على اتفاق   
التبادل التجاري للبنان، واحتمـال تـضارب       

  السياسات المتبعة لكل من االثنين؛
 

إطالق حملة وعي عامـة حـول الكائنـات           )4(  
المعدلة وراثياً من خـالل وسـائل سـمعية         

  وبصرية مختلفة؛
 

ضمان وصول سهل إلى المعلومات من قبـل          )5(  
الفرقاء المعنيين عبر تأسـيس موقـع علـى         

ترنت يتضمن عـدة أقـسام متخصـصة،        اإلن
باإلضافة إلى منشورات إخباريـة واجتمـاع       

  سنوي يربط كل الفرقاء المعنيين؛
 

مساندة بحث لدراسة تأثير زراعة الكائنـات         )6(  
  .المعدلة وراثياً وإطالقها في بيئة لبنان

 
لتنسيق تنفيذ األعمال المقترحـة أعـاله، يجـب         و  

طـوير سياسـة وطنيـة      تأسيس لجنة تنسيق وطنية تهتم بت     
الستعمال، مناولة وتجارة الكائنات المعدلة وراثيـاً، طبقـاً         

 . التفاقيات لبنان الدولية واألولويات الوطنية
  

  دليل بناء قدرات اإلعالميين العرب   -2
  لتناول قضايا البيئة بهدف تحقيق      

  )11()2005(التنمية المستدامة      
  

من منطلـق تعزيـز دور      
  العربي لمـا لـه     اإلعالم  

من إسهامات في خلق نظام    
داعم ذي مصداقية قـادر     
على االسـتدامة وكفيـل     
بتبني قرارات بيئية أكثـر     
شفافية، تم تحضير دليـل     
تدريبي شامل لبناء قدرات    
الصحافيين العرب لتنـاول    
قضايا البيئة بهدف تحقيـق التنميـة المـستدامة ولتـوفير           

األداء اإلعالمـي   األدوات والتقنيات الضرورية لتحـسين      
  .البيئي المؤهل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
 مهمة من األدوات التي يمكـن       يمثل هذا الدليل أداةً     

 اعتمادها لرفع كفاءة اإلعالميين في تغطية مواضيع البيئـة        
 ولتحسين األداء اإلعالمي البيئي، بشكل خـاص،        وتناولها

تنمية المستدامة،  واألداء اإلعالمي المؤهل لتحقيق أهداف ال     
بشكل عام، وللنهوض بدور اإلعالم من وسيلة لالطالع إلى  
شريك مساهم في خدمة قضايا البيئة ورفع الـوعي العـام           

يهدف الدليل إلى     و  .ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات    
بالمعلومـات المطلوبـة    واإلعالميـين   تزويد الصحافيين   

 أكثـر فعاليـة     لتأهيلهم لتناول قضايا البيئة فـي طريقـة       
وموضوعية، ويعتمد على تحسين جودة التغطية اإلعالمية       
لقضايا البيئة من خالل تعزيز المهارات للبحث عن مصادر    
معلومات صحيحة وحديثة ولضمان المنهجية العلمية فـي        
اإلعالم البيئي الذي يتطرق أيضاً إلى الجوانب االجتماعية        

منهج القـائم علـى     كما يبرز الدليل أهمية ال    .  واالقتصادية
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إلـى  ) األفراد والمواطنون العاديون  (المشاركة من األسفل    
والدور الذي يلعبه اإلعـالم فـي       )  القرار صانعو(األعلى  

  .الدفاع عن هذا المنهج وترويجه
 

: البيئة في سياق عابر للحدود في منطقة اإلسكوا  -3
  )12(الوضع والتوصيات

  
تقدماً ملحوظاً  شهدت إدارة البيئة في منطقة اإلسكوا         

على مدى الثالثة عقود الماضية حيث ُأسس العديـد مـن           
الهيئات الحكومية والمنظمات اإلقليمية العاملة في مجـال        
البيئة، إضافة إلى صياغة سياسات بيئية علـى المـستوى          

وبهدف حماية وصون مـوارد     .  الوطني للعديد من الدول   
ات البيئـة   المياه العذبة كأولوية مهمة عند وضـع الـسياس      

ركَّزت السياسة والتعاون البيئي اإلقليمي عبر الحدود على        
موضوعات المياه باعتبارها من أهم القضايا بالمنطقة كذلك        
في موضوعات البيئة البحرية، والمياه الساحلية، والهـواء        

كما تم االهتمام بدراسة تأثير النزاعـات       .  والتربة وغيرها 
د كأهم التحـديات التـي      والحروب على البيئة عبر الحدو    

وبالرغم من تشارك دول اإلسكوا     .  تواجهها منطقة اإلسكوا  
في العديد من الموارد الطبيعية على المـستوى اإلقليمـي          
ودون اإلقليمي ما زالت تلك الدول تعاني عدم وجود قاعدة          
بيانات لوصف الحالة البيئية للموارد الطبيعية وتـصنيفها،        

  . فعالةتساعد على إدارتها بطريقة
  

إن هذه الدراسة تعتبر األولى من نوعهـا لتحديـد            
القضايا البيئية الرئيسة العابرة للحدود في منطقة اإلسـكوا         
من أجل مراجعة سياسات اإلدارة الحالية التـي اعتمـدتها          
الدول األعضاء، وإلقاء الضوء على فعاليتها فـي إطـار          

ِتمـت هـذه    واختُ.  االتفاقيات اإلقليمية والعالمية الحاليـة    
الدراسة بالتوصيات التي أشارت إلى أهمية صياغة هيكـل         
استراتيجي إقليمي وآلية مناسبة لتنفيذ هذه االسـتراتيجية،        
إضافة إلى أهمية التعاون الفعال واإلدارة البيئية المـشتركة    

وأوضحت الدراسة الحاجة الملحـة ألن      .  والعابرة للحدود 
مـل علـى إبـرام      تقوم الدول األعضاء في اإلسـكوا بالع      

اتفاقيات اإلدارة البيئية العابرة للحدود علـى المـستويات         
وتعزيز التفـاهم والتعـاون والتكامـل       .  اإلقليمية والدولية 

اإلقليمي بين الدول األعضاء حول االهتمامات والتحـديات        
المشتركة في مجال البيئة العابرة للحدود من خالل اإلدارة         

د، ومن خالل تشجيع العمل على      الفعالة للبيئة العابرة للحدو   
حل النزاعات لتحقيق اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعيـة        

  .المشتركة
 

   في القطاع الخاص والمشاريع-دال
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  المعايير البيئية والتنافسية ألهم القطاعات االقتصادية  -1

(E/ESCWA/SDPD/2005/4) 
  

تناقش هذه الدراسة العالقة بين المعـايير البيئيـة           
وقد تم تأمين إطار مفهـومي      .  لقدرة التنافسية والتجارة  وا

للنظر في مختلف أنواع المعايير التي تـؤثر فـي القـدرة            
التنافسية، إضافة إلى نموذج التقدير الكمي لتأثير االمتثـال         

. إلى المعايير البيئية على الناتج والـصادرات والـواردات        
عليها خالل  كما تقوم الدراسة بمراجعة النتائج التي حصلت        

 البيئيـة علـى القـدرة       اتالتحضير للتقييم السريع للتأثير   
قة وبخاصـة   التنافسية ألهم القطاعات االقتصادية في المنط     

 لبسة الصناعة الزراعية وصناعة النسيج واأل     حولتحليالت  
ثم تقدم الدراسة بعض الخالصـات      .  في المنطقة العربية  

ت حـول   والدروس والتوصيات لتقوية صـياغة الـسياسا      
المسائل التي تؤثر في العالقة بين المعايير البيئية والقـدرة          

واعتُِبـرت اإلدارة   .  التنافسية ألهم القطاعات االقتـصادية    
المستدامة لموارد المياه والطاقة أولوية إقليميـة، وبالتـالي         

المعـايير  التطابق مع   تركّز أمثلة الحاالت المدروسة على      
  . طاعات البيئيةواألنظمة المرتبطة بتلك الق

  
وتظهر نتائج الدراسة أن صانعي الـسياسات قـد           

ينظرون في احتمال تقوية بعض المعايير البيئية مـن دون          
الخوف من أن هذا قد يولّـد مـضاعفات خطيـرة علـى             

وبالرغم من أنه غالباً ما يؤثر االمتثال .  الصناعات المحلية 
ر، إال أن   إلى المتطلبات البيئية في مستوى الناتج والتـصدي       

درجة التأثير ال تؤثر بالضرورة في القدرة التنافسية إلـى          
باإلضافة إلى ذلك، يمكن تخفيـف وطـأة        .  درجة خطرة 

والعالوات علـى   الكفاءة  اآلثار السلبية تبعاً لتحقيق أرباح      
األسعار التي يمكن تأمينها عبر الوصول إلى تكنولوجيات         

ما يمكن أن يحـدث     ك.  جديدة والنفاذ إلى األسواق المالئمة    
االمتثال إلى األنظمة البيئية فرقاً في ما يتعلق بالقدرة على          

ويمكن لألداء البيئـي    .  التصدير والنفاذ إلى أسواق أجنبية    
المحسن أن يجعل األمر ممكناً بتقليص تكـاليف التـدهور          

  . البيئي الذي يدفع ثمنه المجتمع ككل
  

تـأثيرات  كما تظهر الدراسة أوجه االختالف في ال        
المحتملة لالمتثال البيئي بين الشركات الكبيرة والـصغيرة        

 إذ تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـم      .  الحجم
 صعبة في ما يتعلق بضمان المعلومات واالمتثـال         ضاعاًأو

حين أشد  وتواجه صعوبة   .  إلى متطلبات بيئية أكثر إلحاحاً    
س مال مرتفـع،    القيام باستثمارات ذات رأ   يتعلق األمر في    

لذا .  والوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة واألصول المالية     
 فـي ال بد من إيالء اهتمام خاص بالتمييز بين التـأثيرات           

الشركات من مختلف األحجام، إضـافة إلـى القطاعـات          
الفرعية في الصناعة الواحدة عندما يتعلق األمر بتقييم كلفة         

  . االمتثال إلى متطلبات بيئية جديدة
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  نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2
  الحجم وتحديد فرص االستثمار المحلي واألجنبي

  التجمعات حالة : المباشر في قطاعات مختارة
  سسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمؤ العنقودية

  )13(لبسةفي قطاع الصناعة الزراعية وصناعة األ
  

 لة من األنشطة هدفتتلخص هذه الدراسة نتائج سلس      
 تقييم وتقوية تنمية المؤسسات الـصغيرة والمتوسـطة         إلى

الحجم في قطاع الصناعة الزراعية وقطاع الملبوسات فـي      
لمسائل التـي   باهتمام خاص   ، مع ا  األردن ولبنان والمغرب  

على  قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم       فيتؤثر  
وعبر تقـديم   .  هاصول إلى تكنولوجيات جديدة واستيعاب    الو

دراسات حاالت توضيحية، تسعى الدراسـة إلـى زيـادة          
الوعي لدى صانعي القرار في القطاعين العـام والخـاص          
حول إمكانية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الـصغيرة        
والمتوسطة الحجم، وذلك من خالل نقل التكنولوجيا وزيادة        

ـ         تكثيـف  االستثمار، عبر  ة  المـشاركة أكثـر فـي تنمي
وفـي  .  المجموعات والشبكات، ودعمها بشكل أكثر فعالية     

، إال   من دولة إلى أخرى    حين يختلف مجال دراسة الحاالت    
أنه تتوافر المعلومات األساسية حول الفـرص والتحـديات      
التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضـمن        
المجموعات، إضافة إلى احتياجاتها التكنولوجيـة وتـوافر        

ويل ومستوى التعاون بين الـشركات مـع مؤسـسات          التم
  .أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم

  
تعرض دراسات الحالة المنافع المحتملة حيث يمكن         

أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم جنباً إلـى         
كما .  جنب للوصول إلى نقل التكنولوجيا وفرص االستثمار      

عالة للتقـدم   أنها تظهر أن أعمال الشركات وحدها ليست ف       
  في تنميـة المجموعـات والزيـادة مـن حجـم منـافع             

.  المجموعات للمؤسسات الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم       
 مجال مهم للحكومة يمكنها من خالله خلـق بيئـة           وهناك

قادرة على تسهيل تنمية المجموعات من خـالل سياسـات          
ومحفزات داعمة، ووصوٍل أفضل إلـى البنـى التحتيـة،          

كما تلعب األطـراف    .  التدابير اإلدارية إضافة إلى تبسيط    
الفاعلة ذات الصلة ومؤمنو الخدمات دوراً مهماً في دعـم          
تنمية المجموعات، وبخاصـة فـي المؤسـسات الماليـة          
والتعليمية والتجارية التي يمكنها أن تتـشارك فـي نقـل           
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ممثلي الجمعيات المالية التي تسعى     إضافة إلى   التكنولوجيا  
  .قروض المباشرة األفضلإلى تحصيل أدوات ال

  
 وز مفهومياً يعمل علـى تجـا      اًتقدم الدراسة إطار  و  

العقبات التي تواجه المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة         
الفرص التي تقدمها الشبكات والمجموعات لتعزيز      والحجم،  

المالمـح  وتقـدم   .  نقل التكنولوجيا وفـرص االسـتثمار     
اسات حالة  والتوجهات االقتصادية األساسية ومحصالت در    

قطاع صناعة األغذية الزراعية في لبنـان، كمـا تراجـع           
محصالت وتوصيات دراسة حالة حول قطـاع صـناعة         

لدروس المكتسبة   وا الملبوسات في األردن ولبنان والمغرب    
من دراسة الحالـة فـي مجـال إدارة نقـل التكنولوجيـا             
واالستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في       

  . المنطقة
  

   في التكنولوجيا-هاء
 

  إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار 
 في البلدان العربية

(E/ESCWA/SDPD/2005/2)  
 

ــث  ــبكات البح ــؤدي ش ت
والتطوير واالبتكـار دوراً    
ــأمين    ــي ت ــاً ف   جوهري
الكفاءات والموارد البشرية   
والمالية التي ال يسع البلدان     

. والمؤسسات منفردة بلوغها  
ـ    ذه الـشبكات   كما تسهل ه

الوصول إلـى المعلومـات     
والتعاون الفعلـي إلنجـاح     
 مساعي البحث والتطـوير   

واالبتكار، وذلك في وقـت     
  .مالئم

  
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلـى تـشجيع إقامـة            

. شبكات البحث والتطوير واالبتكار في البلـدان العربيـة        
وتتضمن عرضاً للنظريات المؤسسية الحديثة التي تـساند        

لميزة النسبية للشبكات بالمقارنـة مـع الترتيبـات         فكرة ا 
كما تعرض بـشكل مفـصل أنـواع        .  المؤسسية األخرى 

شبكات البحث والتطوير واالبتكار السائدة حالياً وخصائص       
  .كل نوع منها

  
وتناقش الدراسة نخبة من تجارب مختارة لتـشبيك          

أنشطة البحث والتطوير والتجديد في أوروبا وشرق آسـيا،         
.  الدروس المستفادة من قصص نجاح هذه الشبكات       فتوجز

وتوجه االنتباه إلى الحالة في البلدان العربيـة، عارضـة          
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بإيجاز خصائص أنشطة البحث والتطـوير فـي المنطقـة          
العربية وواصفة المبادرات الحالية إلقامة الـشبكات فـي         

وفي .  المنطقة مع التركيز على خصائصها وأنماط عملها      
العام، تحاول الدراسة تحديد مجـاالت      ضوء هذا العرض    

البحث والتطوير التي قد توفّر إمكانات كبيرة للنمـو فـي           
المنطقة، وتقدم مبادئ توجيهية عامة واقتراحـات عمليـة         

  . إلنشاء شبكات إقليمية للبحث والتطوير قابلة لالستمرار
  

كما تعطي الدراسة لمحة عن اآلفـاق المـستقبلية           
التطوير واالبتكار البالغة األهميـة     إلقامة شبكات البحث و   

المفتوحـة  "للبلدان العربية، وهي أنشطة البحث والتطوير        
 وحماية حقوق (open source research)للجميع " المصدر

الملكية الفكرية الناتجة عـن أنـشطة البحـث والتطـوير           
  .المشتركة

  
وتخصص الدراسة جزءاً مهماً للقضايا المؤسـسية         

 إلنجـاح مـشاريع     إليهاية التي يجدر التنبه     والفنية والقانون 
وهذا بهـدف تبيـان     .  شبكات البحث والتطوير واالبتكار   

الخطوات األساسية والعملية الالزم اتخاذها إلقامة شـبكات        
متخصصة للبحث والتطوير واالبتكار، مـن أجـل القيـام          
بأنشطة مشتركة في البحث والتطوير في مجاالت بحثيـة         

 هذه المعلومات بعـرض االحتياجـات       وتُستكمل.  مختارة
المادية من بنية تحتية لشبكات البحث والتطوير واالبتكار،        
إضافة إلى نماذج الوثائق الرئيسة التي ينبغي إعدادها فـي          

  . إنشاء الشبكات
  

  وتخلص الدراسـة إلـى عـدد مـن المالحظـات           
الختامية التي تبرز، من منظور السياسات العامة، الجوانب        

نـشاء شـبكات البحـث والتطـوير واالبتكـار          المهمة إل 
  .وانعكاساتها على البلدان العربية

  
  )عام(  في مجال التنمية المستدامة واإلنتاجية -واو

  
  مؤشرات التنمية المستدامة ومالمح قطرية   -1

 وإقليمية لقطاعات مختارة
  

تعرض شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في هـذه          
ة المستدامة فـي منطقـة اإلسـكوا        النشرة مؤشرات التنمي  

عموماً وفي كل دولة من الدول الثالث عشرة األعضاء في          
الطاقة والمياه والبيئـة    : اإلسكوا، المتعلقة بقطاعات مختارة   

يعرض الجـزء   .  والزراعة والقطاع الخاص والتكنولوجيا   
األول لمحات عن مؤشرات التنمية المستدامة فـي قطـاع          

فط والغاز الطبيعي وإنتاج الطاقـة      الطاقة من احتياطات الن   
ويعـرض  .  واستهالكها، ومؤشرات بيئية متعلقة بالطاقـة     

الجزء الثاني لمحات من مؤشرات التنمية المـستدامة فـي          
الموارد المائية من توافر واستهالك موارد المياه العذبـة،         

أمـا  .  ومؤشرات االعتماد وسهولة الحصول على الميـاه      
رات البيئة المستدامة، في حين     الجزء الثالث فيعرض مؤش   

يعرض الجزء الرابع مؤشرات الزراعة والتنمية الريفيـة        
من مـوارد األراضـي، والـسكان والعمالـة واإلنتـاج           

ويعرض الجزء الخامس مؤشـرات    .  والحسابات الزراعية 
متعلقة بالقطاع الخـاص واإلنتاجيـة حـول المؤسـسات          

لعمالـة  الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث التعريـف وا       
ويعطي الجزء السادس   .  والبرامج التنموية واالستراتيجيات  

لمحات عن مؤشـرات التنميـة المـستدامة فـي العلـم            
والتكنولوجيا حول البحث والتطوير والتجديد التكنولـوجي       
والتعليم العالي وغيرها على شكل لمحات قطرية وإقليميـة         
كل منها على ورقة مستقلة، جمعت في ستة كتيبـات كـل            

وتم اختيار المؤشرات وتصنيفها بحيث تأخذ      .  نها لقطاع م
باالعتبار األولويات الوطنية واإلقليميـة وتتنـاول بعـض         
المؤشرات الواردة في لجنة التنمية المـستدامة، وبعـض         
مؤشرات الهدف السابع من مؤشرات األلفية فـي قطـاع          

  .الطاقة والزراعة والموارد المائية والبيئة
  

لى شكل جداول ورسوم بيانية    ع المؤشراتعرضت    
.   حيث توافرت أو لسنوات متقاربة     2003 و 2000للسنوات  

ولم تقتصر المالمح على الجوانب الرقمية فحـسب، بـل          
سلطّت الضوء على أهم القضايا والسياسات ذات األولويـة         

وقد تـم   .  والمتعلقة بالمؤشرات المذكورة في البلد المعني     
 مصادر رسمية كمنشورات    استقاء البيانات والمؤشرات من   

مكاتب اإلحصاء، والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة،      
وقواعد بيانات منظمة األمم المتحدة المختلفة، أو القواعـد         

  .الخاصة بمنظمات إقليمية ودولية ومنشورات اإلسكوا
  

  دور المرأة الريفية في إدارة الموارد المائية في   -2
  ية البيئة ترشيد استهالك الطاقة وحما
  )14(في منطقة اإلسكوا

  
في إطار التوجه الحالي في دول المنطقـة والعـالم      

لتحسين أوضاع النساء ودعم مشاركتهن في تحقيق التنمية،        
أنجزت دول اإلسكوا نتائج متعددة، ولكن متباينة من حيث         
حقوق المرأة ومستوى تعليمهـا ومـشاركتها االقتـصادية         

االجتماعية واالقتصادية التـي    والسياسية، إال أن الضغوط     
تتعرض لها النساء أدت إلى عدم تحقيق مـشاركة مـؤثرة           
لهن في مجال إدارة الموارد الطبيعيـة وحمايـة البيئـة،           

لذلك فـإن هـذه الدراسـة       .  وبخاصة في المناطق الريفية   
استهدفت تحليل ووصف أوضاع المرأة الريفية بصفة عامة        

امها فـي إدارة المـوارد      وتلك التي ترتبط بإمكانات إسـه     
الطبيعية لخدمة التنمية الريفية بصفة خاصة، وذلـك مـع          

                                                      
 .يد الطبع عند إعداد هذا التقريرق)  14(  
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تقويم التحديات التي تواجه إمكانات دعم دور المـرأة فـي     
إدارة موارد المياه والطاقة وعالقتها باالعتبـارات البيئيـة         
المرتبطة بالمجتمعات الريفية، وبخاصة أن المـرأة هـي         

يـاه والطاقـة علـى نطـاق        المستخدم األول إلمدادات الم   
. المنزل، وكذلك لوسائل الصرف الصحي التي تتوافر لهـا        

كما أنها في الوقت عينه موجهة للنشء والممارسة للعادات         
  .البيئية الشائعة سواء السليمة أو غير السليمة منها

  
وقد استعرضت الدراسة تطور االهتمـام العـالمي          

، وذلك من خالل    1975واإلقليمي بقضايا المرأة منذ العام      
مخرجات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة فضالً عمـا        
ورد عن حقوق المرأة ودورها في حماية الموارد الطبيعية،         
ضمن برامج العمل الصادرة عن المؤتمرات واالتفاقيـات        
الدولية المتعلقة بمجاالت التنمية المستدامة، وبخاصة خطة       

تنميـة والمبـادرات    عمل جوهانسبورغ واألهداف األلفية لل    
ذلك حيث ركزت جميع هذه البرامج      .  العربية ذات العالقة  

على دور المرأة في التنمية والحفاظ على البيئة ودعت إلى          
اتخاذ المعايير واإلجراءات الالزمة لتمكينها علـى وجـه         

.  العموم، وفي المجتمعات الريفية على وجـه الخـصوص        
فيـة فـي دول   كما استعرضت الدراسة وضع المـرأة الري  

اإلسكوا وأوضحت تباينها بين دول المنطقة وإن كانت على         
األغلب ترتبط بمعدالت الفقر المرتفعة في الريف وسيطرة        
المجتمع الذكوري مع تحميل المرأة أعباء متزايدة سواء في         

كما أن نـزوح نـسب      .  المنزل أو في العمليات الزراعية    
  أخـرى وراء   كبيرة من الرجال إلى المـدن أو إلـى دول           

لقمة العيش قد أجبر النساء على تبنّي أدوار إضافية والعديد          
وفيمـا  .  من الفتيات على ترك التعليم في مراحل مبكّـرة        

يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية فـإن دور المـرأة مـا زال          
محدوداً بشكل كبير وال يتاح لها المشاركة في االستفادة من          

كي المياه والحفاظ علـى     حمالت التوعية أو جمعيات مستهل    
  .البيئة وغيرها من األنشطة الداعمة لدورها

  
في ضوء ما تقدم تضمنت الدراسة تحليالً تفـصيلياً           

لدور المرأة في دول اإلسكوا في ترشيد استخدام مـصادر          
الطاقة المختلفة، وإدارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة        

هـا تعزيـز    وخلصت إلى عدة توصيات تستهدف في مجمل      
دور المرأة، وخلق بيئة يمكن للرجل والمرأة العمـل فيهـا     

ومـن  .  معاً لتحقيق أهداف مشتركة نحو بناء المجتمعات      
  :هذه التوصيات

  

وضع احتياجات المرأة الريفية ودورها فـي         )1(  
االعتبار عند تحديد السياسات الخاصة بإدارة      
الموارد الطبيعية وبخاصة المياه والطاقة فـي       

  يف والبرامج البيئية المتعلقة بذلك؛الر
  

رفع الوعي بأهميـة إدراج قـضايا النـوع           )2(  
االجتماعي ودعم مشاركة المرأة والرجل في      
إدارة وترشيد استهالك المـوارد الطبيعيـة،       
وذلك من خالل التدريب والتوعية للعاملين في       
إطار المؤسسات المعنية بالتنميـة الريفيـة،       

  رار والفريق التقني؛ وللمديرين وصانعي الق
 

تعميم التربية والتوعية واإلرشاد البيئي فـي         )3(  
المجاالت ذات العالقة، مع العمل على تخطّي       
العادات والتقاليد المقيـدة لمـشاركة المـرأة        
  الفاعلة في إدارة الموارد والحفاظ على البيئة؛

 
تعزيز دور المـرأة ومـشاركتها فـي إدارة           )4(  

لطبيعية، وبخاصـة الميـاه     إمدادات الموارد ا  
والطاقة، وذلك من خالل تـشجيع مـشاركة        
المرأة في المحليات والمنظمـات والهيئـات       

  . النسائية الريفية
  

  استعراض أنشطة التنمية المستدامة واإلنتاجية،   -3
  العدد الثالث

(E/ESCWA/SDPD/2005/3) 
  

تتضمن هذه الوثيقة استعراضـاً ألنـشطة التنميـة           
، وقـد أصـدرتها إدارة      2004اإلنتاجية للعام   المستدامة و 

التنمية المـستدامة واإلنتاجيـة فـي اللجنـة االقتـصادية           
، بهـدف إبـراز أهـم       )اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا    

إنجازات اإلدارة خالل هذا العام مـن خـالل معلومـات           
مختصرة ومفيدة لجمهور واسع من القراء داخـل منطقـة          

  .اإلسكوا وخارجها
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االجتماعات وورشات العمل  -ثاًثال
  

حرصاً على توفير منتديات إقليمية لتبـادل اآلراء          
والخبرات بشأن المواضيع المختلفة ذات األولوية والمتعلقة       
بإمكانات تحقيق اإلدارة المستدامة لقطاعي المياه والطاقـة        
والقطاعات اإلنتاجية، وتوخيـاً لتعزيـز قـدرات البلـدان          

ا في هذه المجاالت، نظمـت شـعبة        األعضاء في اإلسكو  
، عدداً مـن    2005التنمية المستدامة واإلنتاجية، خالل عام      

االجتماعات الحكومية واجتماعات أفرقة الخبراء والندوات      
وورشات العمل والدورات التدريبية في جميـع مجـاالت         
عمل الشعبة، وهي الطاقـة والميـاه والبيئـة والزراعـة           

ا، هذا وتتاح وثائق مختـارة      والقطاع الخاص والتكنولوجي  
عن هذه االجتماعات وورشات العمل على صفحة شـعبة         

ــت    ــى اإلنترن ــة عل ــستدامة واإلنتاجي ــة الم : التنمي
htm.main/sdpd/divisions/lb.org.escwa.www.  

  
جتماعـات  وفيما يلي عرض موجز ألهداف هذه اال        

وورشات العمل وأهم نواتجها، مع رموز التقارير النهائيـة    
  .التي صدرت عنها

  
   اجتماعات أفرقة الخبراء-ألف

  
   الطاقةفي مجال  -1

  
المؤتمر اإلقليمي العربي حول الطاقة ألجل التنمية         )أ(

 القاهرة،،  التقدم المحرز والقضايا البيئية   : المستدامة
سبتمبر / أيلول 12إلى   10جمهورية مصر العربية،    

2005  )15( 
 

في إطار اإلعداد الجتماع الدورة الرابعـة عـشرة           
 المقـرر   (CSD-14)للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة      

، صـادقَ وزراء الطاقـة      2006أبريـل   /عقدها في نيسان  
 على إعالن أبو ظبي حول البيئة       2003والبيئة العرب عام    

اً عاماً للتدابير التي تهـدف       الذي تبنى إطار   2003والطاقة  
إلى تعزيز مساهمة قطاع الطاقـة فـي تحقيـق التنميـة            

  .المستدامة في المنطقة العربية
  

هذا وقد أوصت لجنة الطاقة فـي اإلسـكوا فـي              
أكتوبر / تشرين األول12-11اجتماعها الخامس في بيروت 

 بتنظيم مؤتمر إقليمي لعرض ومناقشة التقدم المحرز        2004
استخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة والوصول      في مجال   

إلى رؤية عربية موحدة حـول المواضـيع ذات العالقـة           
  .باستخدام الطاقة ألجل التنمية المستدامة

                                                      
  )15  (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.4/22. 

ومن هذا المنطلق نظمت اإلسـكوا بالتعـاون مـع            
مجلس الوزراء العـرب المـسؤولين      /جامعة الدول العربية  

المكتـب  /تحدة للبيئـة  عن شؤون البيئة، وبرنامج األمم الم     
اإلقليمي لغربي آسـيا، ووزارة الكهربـاء والطاقـة فـي           
جمهورية مصر العربية، وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية        

المؤتمر اإلقليمي العربي حـول الطاقـة ألجـل التنميـة           "
، وذلك إلتاحـة    "التقدم المحرز والقضايا البيئية   : المستدامة

ت الطاقة والبيئة علـى     الفرصة للخبراء العاملين في مجاال    
المستوى الوطني واإلقليمي والـدولي لتبـادل الخبـرات         
واآلراء حول ثالث من القضايا األربع المطروحـة علـى          
جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة األمـم المتحـدة          
للتنمية المستدامة، هي الطاقة ألجـل التنميـة المـستدامة          

ة التقـدم الـذي     وتلوث الهواء والتغير المنـاخي ومناقـش      
أحرزته دول المنطقة في هذا الصدد وعـرض المعوقـات          
  التــــــــــــــــــــــــــــي 

  .تحول دون إحراز تقدم
  

وقد عقد المؤتمر في رحاب جامعة الدول العربيـة           
  في القاهرة في جمهورية مصر العربيـة خـالل الفتـرة           

، وشـارك فيـه ممثلـون       2005سـبتمبر   / أيلول 10-12
حوث والجامعـات   رسميون من الدول العربية ومراكز الب     

والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمـات       
اإلقليمية والدولية ذات الصلة، وعدد مـن أعـضاء لجنـة       
الطاقة في اإلسكوا ومن ممثلي نقاط االرتكاز الوطنية لآللية     
اإلقليمية لتطوير استخدامات الطاقة ألجل التنمية المستدامة،       

   الخبـرة والمرجعيـة     باإلضافة إلى عدد من الخبراء ذوي     
 134في مجاالت أعمال المؤتمر، وقد بلغ عدد المشاركين         

  .خبيراً
  

قدمت في المؤتمر أربع وعشرون ورقة منها ثالث          
ورقات خلفية رئيسة أعدتها الجهات المنظّمة ركزت علـى         
الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، وجودة الهواء والتلوث       

منطقـة العربيـة؛ وإحـدى      الجوي، والتغير المناخي في ال    
وعشرون ورقة فنيـة تناولـت المجـاالت ذات الـصلة           
باستخدامات الطاقة ألغراض التنمية المستدامة، والقـضايا       
البيئية، وركزت هـذه األوراق علـى  تعزيـز إمـدادات            
وخدمات الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقـة، وتنميـة    

األحفـوري  استخدامات الطاقة المتجددة، وتقنيات الوقـود       
المتقدمة، والطاقة والنقل؛ وقضايا تلوث الهـواء والتغيـر         
المناخي؛ إضافة للتحديات والفرص التي تواجه اسـتخدام        
الطاقة ألجل التنمية المستدامة؛ وورقتان شـبه إقليميتـين،         
ناقشت األولى التقدم المحرز في مجال الطاقة ألجل التنمية         

ت الثانية التقـدم    المستدامة في دول شمال اإلسكوا، وعرض     
المحرز والعوائق والتحديات في مجال الطاقة ألجل التنمية        
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المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إضـافة إلـى          
أربع عشرة ورقة وطنية ناقشت المحاور الرئيسة للطاقـة         
ألجل التنمية المستدامة وقضايا تلـوث الهـواء والتغيـر          

هـذه األوراق  وقد ركـزت  .   دولة عربية 14المناخي في   
على التقدم المحرز في مجاالت الطاقـة ألجـل التنميـة           

  .المستدامة وتلوث الهواء والتغير المناخي في تلك الدول
  

وقد تخللت جلسات المؤتمر مـداخالت ومناقـشات          
مهمة ومستفيضة وفي ختام أعمال المؤتمر تم إقرار عـدد          
من التوصيات التي تضمنت تحديد مجـاالت العمـل ذات          

لوية والسياسات المقترحة واألنشطة الموصى بها على       األو
  : المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وبـشكل رئيـسي       

تثمين التقدم المحرز في الدول العربية في المجـاالت         ) 1(
الثالثة، والدعوة لمواصلة العمل لتحقيق أهـداف التنميـة         

اً إلـى  إعداد مشاريع التقارير اإلقليمية اسـتناد  ) 2(األلفية؛  
األوراق الرئيسة المقدمة من الجهات المنظمة وإثرائها بما        

  تأكيـد مـا ورد فـي       ) 3(عرض مـن أوراق قطريـة؛       
 عن البيئة والطاقة حـول التوجهـات     2003أبو ظبي لعام    

واألولويات وااللتزامات الوطنية واإلقليمية لتعزيز إسـهام       
لعربية؛ قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول ا       

استكمال وتطوير األطر المؤسسية الالزمة للتعامل مع       ) 4(
قضايا تغير المناخ وإدماج تلك القضايا في خطط التنميـة؛          

تحسين البرامج الحالية وتطوير برامج جديدة لرصـد        ) 5(
ومراقبة ومكافحة تلوث الهـواء الناشـئ فـي المـصادر           

  .المختلفة الثابتة والمتحركة
  

عة الدوري الخامس لنقـاط االرتكـاز       اجتماع المتاب   )ب(
لآللية اإلقليمية لتطوير استخدامات الطاقـة       الوطنية

الزعفرانة، جمهورية مصر   ،  ألجل التنمية المستدامة  
  )16(  2005سبتمبر / أيلول13 العربية،

 
عقد االجتماع الدوري الخـامس لنقـاط االرتكـاز           

ألجـل  الوطنية لآللية اإلقليمية لتطوير استخدامات الطاقة        
  التنمية المـستدامة فـي موقـع مـزارع طاقـة الريـاح             
بالزغفرانة التابع لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة في        

 2005سبتمبر  / أيلول 13جمهورية مصر العربية، بتاريخ     
، بناء على الدعوة الموجهة من الهيئة إلى وحـدة تنـسيق            

 تنفيـذاً   وقد جاء االجتماع  .  اآللية الستضافة هذا االجتماع   
لتوصيات لجنة الطاقة في دورتها الخامسة المنعقـدة فـي          

، 2004أكتـوبر   / تشرين األول  12-11بيروت في الفترة    
باستمرار االجتماعات الدورية الـسنوية لنقـاط االرتكـاز      
الوطنية لآللية اإلقليمية ودعوة أعضاء لجنة الطاقـة إلـى          

  .حضور هذه االجتماعات تحقيقاً للتواصل والتنسيق

                                                      
  )16  (E/ESCWA/SDPD/2005/12. 

  
وقد شارك في االجتماع ممثلون عن تسع من نقاط           

االرتكاز الوطنية لآللية اإلقليمية لتطوير استخدامات الطاقة       
ألجل التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من الخبراء مـن          

  .الدول األعضاء ومن اإلسكوا
  

  :وناقش االجتماع عدداً من الموضوعات أبرزها  
  

تماع الدوري الرابع   متابعة تنفيذ توصيات االج     )1(  
تغييـر مـسمى اآلليـة      ) أ: (لآللية، وأهمها 

اإلقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة بحيـث       
اآللية اإلقليمية لتطـوير اسـتخدامات      "تصبح  

دعـوة  ) ب(؛  "الطاقة ألجل التنمية المستدامة   
الدول األعضاء ونقاط االرتكاز الوطنية لآللية      

هات الوطنية  اإلقليمية إلى استكمال تحديد الج    
والخبراء العاملين في مجال الطاقة في هـذه        
الدول وتجميع المعلومات الخاصة بهم وتزويد      
وحدة تنـسيق اآلليـة فـي اإلسـكوا بهـذه           

  المعلومات؛
 

التقدم المحرز في مجاالت اسـتخدام الطاقـة          )2(  
: ألجل التنمية المستدامة؛ وفى هذا السياق تـم       

 اإلقليمـي   التقـدم "إعداد دراسة بعنـوان     ) أ(
المحرز في مجـال الطاقـة ألجـل التنميـة          

التـرويج  ) ب(؛  "المستدامة في دول اإلسـكوا    
ألنشطة الدول األعضاء حول بناء القـدرات       
الوطنية في مجاالت استخدام الطاقـة ألجـل        
التنمية المستدامة، مثل الـدورات التدريبيـة       
حول استخدام الطاقة ألجل التنمية المـستدامة       

 فـي  الطاقة بحوث مركزها في   التي تم تنفيذ  
 تنميـة  وهيئـة  الهاشـمية،  األردنية المملكة

 فـي  (NREA) المتجـددة  الطاقـة  واستخدام
 المحقق التطور) ج (العربية؛ مصر جمهورية

 نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في      مشروع في
 دورة وتنفيذ ،المناطق الريفية في دول اإلسكوا    

 تـشغيل و وبنـاء  تصميم حول إقليمية تدريبية
   الكهروضــوئية الشمــسية الــنظم وصــيانة
 فـي  وذلـك  اليمنـي  الريف في قرية لكهربة
  ؛2005 نوفمبر/الثاني تشرين 30-26 الفترة

 
 السنتين فترة في   اإلقليمية اآللية عمل برنامج  )3(  

قتــرح المــشاركون ا حيــث ،2006-2007
ملـصقات كفـاءة    ) أ: (التركيز على ما يلي   

 والمواصفات الخاصة   الطاقة لألجهزة المنزلية  
بالفحوصــات الفنيــة ذات العالقــة وتبــادل 

إجـراء  و) ب(؛  الخبرات بين الدول األعضاء   
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دراسة مسحية لواقع استخدام الطاقة الشمسية      
  في تسخين المياه في بعـض دول اإلسـكوا         
مثل األردن والجمهورية العربيـة الـسورية       

وتأكيـد قيـام    ) ج(ولبنان وفلسطين ومصر؛    
از الوطنية بالتنسيق مع الجهـات      نقاط االرتك 

ذات العالقة في بلـدانهم باسـتيفاء البيانـات         
المطلوبة إلعداد ميزان الطاقة الوطني وفـق       
نموذج محدد تزودهم به اإلسكوا، وموافـاتهم       
بوحدة تنسيق اآللية سنوياً، خالل الربع األول       
من كل عام، ليصار إلى اعتمادها كمعلومات       

  .كوا حول الطاقةأساسية في إصدارات اإلس
  

  البيئةفي مجال   -2
  

تـوفير المعلومـات    "اجتماع فريق الخبراء حـول        
البيئية من أجل تحقيق مشاركة المـواطنين بـدول         

يونيـو  / حزيران 28-27، بيروت، لبنان،    "اإلسكوا
2005)17( 

  
أكدت المؤتمرات اإلقليمية والدولية أهميـة إتاحـة          

ـ        ق المعرفـة   فرص الحصول على المعلومات البيئيـة وح
ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المهمـة لتحقيـق         

وتعتمد اإلدارة البيئيـة لتحقيـق      .  اإلدارة البيئية المتكاملة  
التنمية المستدامة على مدى فعالية عملية اتخاذ القرار مـن          
الجهات الحكومية والتي يجب أن تأخذ في االعتبار كل من          

على المـستوى الـوطني     االحتياجات واألولويات السياسية    
ومشاركة جميع المعنيين بشؤون البيئة والجمهـور بوجـه         

  .عام
  

وفي هذا اإلطار، عقدت اإلسكوا اجتمـاع فريـق           
توفير المعلومات البيئية من أجـل تحقيـق        "الخبراء حول   

، فـي بيـروت، خـالل     "مشاركة المواطنين بدول اإلسكوا   
 حيث جمـع هـذا    ،  2005يونيو  / حزيران 28-27 الفترة

 مشاركاً من ممثلي الدول األعضاء والخبراء       14االجتماع  
ويأتي هذا االجتماع في إطار األنشطة المدرجة       .  اإلقليميين

 مـؤتمر   مقـررات في برنامج عمل اإلسكوا لمتابعة تنفيذ       
  .القمة العالمي للتنمية المستدامة

  
مناقشة األساليب وتحديد أنسب    وهدف االجتماع إلى      

لتحفيز وتشجيع مشاركة المواطنين مـن      األدوات واآلليات   
خالل توفير المعلومات البيئية، باإلضافة إلى تبادل الـرأي         
والخبرات عن اآلليات واألدوات الالزمة لزيادة المـشاركة        
الشعبية في وضع االستراتيجيات البيئية واتخـاذ القـرار،         

                                                      
  )17  (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.2/4. 

 عن عرض حاالت دراسة عـن الـدول األعـضاء           فضالً
لفرص المتاحة لحـل المـشكالت      ووضع الحلول وتحديد ا   

جل تحقيق  أوالقضايا المتعلقة بتوفير المعلومات البيئية من       
  .مشاركة المواطنين

  
وأتاح االجتماع الفرص لتبادل الخبرات والـدروس         

تحسين طرق جمع المعلومات وتحسين     المستفاد منها حول    
أساليب تقييم البيانات وتوفير المعلومات الالزمة للمجتمعات       

 القرار إلدارة البيئة والموارد الطبيعيـة لتحقيـق         عيصانو
 بين ممثلي الهيئات والوزارات المعنيـة       التنمية المستدامة، 

ــراء  ــة وغيرهــا مــن القطاعــات والخب بــشؤون البيئ
  . المتخصصين بالدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية

  
وتخلل االجتماع عرض للدراسـة التـي أعـدتها           

من أجـل تحقيـق     لومات البيئية   توفير المع "اإلسكوا حول   
تقييم طرق  حيث شملت   " مشاركة المواطنين بدول اإلسكوا   

الحصول على المعلومات البيئية ومشاركة المواطنين فـي        
وعرض خصائص إدارة المعلومات البيئية     منطقة اإلسكوا،   

 .وإعداد المؤشرات والتقارير البيئيـة    وطرق جمع البيانات    
ة التي شـملت تجـارب      ألوراق القطري كما جرى عرض ا   

  .وخبرات دول األعضاء والمنظمات اإلقليمية المشاركة
  

 دول اإلسكوا تواجه تحـديات      وأظهر االجتماع أن    
وقضايا مهمة تتمثل في عدم وفرة البيانات المطلوبة لـدعم          
السياسات البيئية والخطط التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة           

 البيئي لـدى    المستدامة في المنطقة وكذلك لالرتقاء بالوعي     
المواطنين إلشراكهم في اتخاذ القرار ومواكبة النـشاطات        
التي تهدف إلى متابعة أهداف ومقـررات مـؤتمر القمـة           

  ولـذلك تـم االتفـاق علـى          .العالمي للتنمية المـستدامة   
  :التوصيات التالية

  
مساعدة الدول األعضاء في اإلسكوا على بناء         )1(  

ت تحليـل   قدراتها وخبراتها الفنية في مجـاال     
البيئية وتحديد المخاطر البيئية    نات  تفسير البيا و

  والصحية؛
 

تعزيز مـشاركة أجهـزة اإلعـالم المرئـي           )2(  
  والمسموع والمقروء فـي وضـع اإلعـالم        
البيئي على المستوى الوطني، وتمكينها مـن       
الحصول على المعلومـات البيئيـة الموثقـة        

  لنشرها بشكل موضوعي؛
 

لالزمة لنشر المعلومات البيئية    تقويم األدوات ا    )3(  
إنشاء وتطوير نظم للتعرف علـى حاجـات        و

وانطباعات المجتمع حول القـضايا البيئيـة       
ووضع منهجية علمية ومؤشرات لقياس مدى      
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استجابة المواطنين وانخراطهم في المـشاركة      
 الشعبية؛

رفع الوعي لدى المواطنين حول حقوقهم في         )4(  
ئيـة ووضـع    الحصول على المعلومـات البي    

  القواعد التـشريعية الالزمـة لتنظـيم هـذه         
 في حال حدوث    الحقوق وبخاصة حق االدعاء   

 ؛الضرر
  

دعم جهـود الجمعيـات األهليـة لتـشجيع           )5(  
المواطنين على المشاركة في وضع السياسات      
واتخاذ القـرارات البيئيـة وتـوفير الـنظم         
  واألدوات الالزمـــة لتـــسهيل حـــصول 

مـات البيئيـة علـى      المواطنين علـى المعلو   
  .المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والدولي

  
  في مجال الزراعة  -3

  
تدهور  مواجهة ظاهرة    اجتماع فريق الخبراء حول     )أ(

بيـروت، لبنـان،     والخيارات،القضايا  : األراضي
  2005يوليو / تموز25-27

  (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.3/7)  
  

ـ           ر إن موضوع تدهور األراضي هو موضـوع يثي
المخاوف على الصعيد العالمي، وهو علـى جانـب مـن           
األهمية في ما يتعلق باألراضي الجافة في منطقة اإلسكوا،         

تأخـذ مـسألة    .  حيث يرادف تدهور األراضي التـصحر     
اإلدارة المستدامة لموارد األرض المحدودة فـي المنطقـة         
وحمايتها حيزاً من األولوية إذا ما كانت الدول تسعى إلـى           

نمية مستدامة واسعة النطاق خاصة في المنـاطق        ضمان ت 
لهذا عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي      .  الريفية
  اجتمـاع فريـق الخبـراء هـذا حـول          ) اإلسـكوا (آسيا  

وقد .  والخياراتالقضايا  : مواجهة ظاهرة تدهور األراضي   
يوليـو  / تمـوز  27 إلى   25عقد االجتماع في بيروت من      

 الرئيس منه مراجعة واقتراح التدابير      ، وكان الهدف  2005
المالئمة لمساعدة دول المنطقة على تقييم تدهور األراضي        

 34وقد حضر االجتماع    .  مواجهتهومراقبته والعمل على    
خبيراً من عشرة بلدان في المنطقة، باإلضافة إلى خبـراء          

  .إقليميين ودوليين
  

تقيـيم  "قامت اإلسكوا بتحضير ثالث أوراق حـول          
، "إطار عمل منهجي  : ور األراضي في منطقة اإلسكوا    تده

مراجعة وتحليل الممارسات والنهج األفضل فـي عكـس         "
اقتصاديات تـدهور   "و" تدهور األراضي في منطقة اإلسكوا    

محاضـرات  باإلضافة إلى   ،  "األراضي في منطقة اإلسكوا   
 قـد تناولـت   .  وأوراق من الخبراء الوطنيين والـدوليين     

تبـادل  ئل، من بينهـا الحاجـة إلـى         المناقشات عدة مسا  

المعلومات والتجارب، وأثر التمدن السريع فـي المنطقـة،        
وتأثير السياسات واالستراتيجيات غيـر المالئمـة وغيـر         
الدقيقة المطبقة، والحاجة إلى تقيـيم مالءمـة األراضـي          
وربطها بالتخطيط لألراضي وخطـط التنميـة القطاعيـة         

  .وتأهيل األراضي المهجورة
  

ام الخبراء بوضع مجموعة من التوصيات لكـل        وق  
شددت .  من الدول األعضاء ولإلسكوا ومؤسسات الشراكة     

التوصيات المقدمة للدول األعضاء على الحاجة إلى اعتماد        
اإلطار المنهجي لتقييم تدهور األراضـي الـذي اقترحتـه          

   ضـع وذلك من أجـل إنـشاء نظـام إيـداع لو      .  اإلسكوا
ئمـة، وإلعـادة تقيـيم الـسياسات        تحليالت اقتصادية مال  

في حين  .  واالستراتيجيات المتوافرة حول تدهور األراضي    
شددت توصيات اإلسكوا ومؤسسات الشراكة على الحاجـة        
إلى دعم الدول األعضاء في اعتماد اإلطار المنهجي لتقييم         
تدهور األراضي، من أجل دعم الدول في تقيـيم قـدراتها           

 األراضي، وفي التنسيق بـين      الوطنية ذات الصلة بتدهور   
برامجها، ووضع مشروع رائد عن تقييم تدهور األراضي        

  .وتشكيل برامج بناء القدرات
  

مواجهة ظاهرة  متابعة اجتماع فريق الخبراء حول        )ب(
دورة تدريب حول إطار اإلسكوا     : تدهور األراضي 

  المنهجي في تقييم تـدهور األراضـي، بيـروت،         
  2005ديسمبر /ل كانون األو23-20، لبنان

  
بعد تقديم إطار عمل منهجي لتقييم تدهور األراضي          

تـدهور  مواجهة ظاهرة   خالل اجتماع فريق الخبراء حول      
األراضي، أقر بعض الدول األعضاء بأن هذا اإلطار قـد          
يكون أداة جيدة لمساعدته على تقييم وتحليل طبيعة تدهور         
األراضي في النظـام اإليكولـوجي ومـدى خطورتهـا           

أثيرها، إضافة إلى وسـائل عـيش األشـخاص علـى           وت
وكنتيجة لذلك طلبـت وزارة     .  الصعيدين المكاني والزمني  

الزراعة في كل من لبنان والمملكة األردنية الهاشمية مـن          
اإلسكوا تنظيم دورة تدريب مفصلة حـول إطـار العمـل           
المنهجي بغية تمكينهـا مـن اسـتخدامه لتقيـيم تـدهور            

لى ذلك يمكن إلطار العمل هـذا أن        باإلضافة إ .  األراضي
يساعد البلدان على االستجابة بشكل أفضل إلى التزاماتهـا         

  .تجاه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
  

ويكمن الهدف األساسي من دورة التدريب هذه فـي      
بناء قدرات المشاركين من الدولتين المذكورتين أعاله، كي        

  ي مـن خـالل اسـتخدام       يتمكنوا من تقييم تدهور األراض    
  . إطار العمل المنهجي المذكور أعاله

  
 كتيـب مكمـل     سـتخدام وخالل دورة التدريب تم ا      

 تمكـن و.  إلطار العمـل المنهجـي كأسـاس للتـدريب        
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 القيام بتقييم تدهور األراضي مـستخدمين       منلمشاركون  ا
أو التـي   /البيانات والصور التي أمنها الشخص المـورد و       

  وقد تم بلوغ النتائج عبر اسـتخدام         .أحضرها المشاركون 
االسـتجابة  -التـأثير -الحالـة -الـضغوط -القوى المحركة 

(DPSIR)         وهو إطار منهجي يعتمد على المؤشرات وتـم ،
 مهمة أساسية   12تكييفه لمنطقة اإلسكوا، في جزء يتضمن       

خطوة منهجية أساسية، تبدأ من تعريف المنطقة والمستوى،        
ب واإلجـراءات واألدوات    واختيار المؤشـرات واألسـالي    

المالئمة وصوالً إلى القيام بالتقييم على المستوى الذي تـم          
اختياره ووضع خريطة التوزيع المكاني لتدهور األراضي       

وقام المشاركون بزيارة ميدانية إلـى      .  ومراقبة التغيرات 
الهرمل في منطقة البقاع في لبنان، لتأكيد النتائج الحاصـلة          

  .ولتقييم دقة التقييم
  

    ورشات العمل والدورات-باء
     التدريبية والندوات

  
   في مجال الطاقة -1

 
دورة تدريبية إقليمية حول كهربة القـرى الريفيـة           

تصميم الـنظم، وتركيبهـا     : بالنظم الكهروضوئية 
  وتشغيلها وصيانتها، عدن، الجمهوريـة اليمنيـة،       

  2005نوفمبر / تشرين الثاني26-30
  

لدورة التدريبية في مدينة عدن،     عقدت اإلسكوا هذه ا     
بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية وبالتنسيق مع وزارة         
الكهرباء اليمنية وبالتعاون مع منظمـة التعـاون العلمـي          

 تـشرين   30-26، فـي الفتـرة      (GTZ)والفني األلمانية   
وشارك في تقـديم برنـامج هـذه        .  2005نوفمبر  /الثاني

الدول العربية ذات الخبرة    الدورة خبراء من اإلسكوا ومن      
وخصصت إحـدى الجلـسات     .  والتجربة في هذا المجال   

لعرض التجارب الوطنية في مجال كهربة القرى الريفيـة،         
وتم تخصيص أحـد أيـام الـدورة        .  والدروس المستفادة 

  للتدريب الميداني علـى صـيانة الـنظم الكهروضـوئية          
 كم عن   70المركبة في قرية الشيخ سالم التي تبعد حوالي         

  . مدينة عدن
  

  في مجال المياه  -2
  

ورشة عمل لتدريب المدربين على تطبيـق مـنهج           )أ(
اإلدارة المتكاملة للمـوارد المائيـة فـي المنطقـة          

 18 إلـى    14الكويـت، دولـة الكويـت        العربية،
  )18(2005مايو /أيار

                                                      
  )18  (E/ESCWA/SDPD/2005/WG.1/19. 

  
نظمت اإلسكوا بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث         

طبيق منهج اإلدارة المتكاملـة     العلمية، ورشة عمل حول ت    
للموارد المائية وذلك في المقر الـرئيس للمعهـد بمدينـة           

هـدفت هـذه    .  2005مايو  / أيار 18 إلى   14الكويت من   
الورشة إلى دعم بناء القدرات في تطبيق اإلدارة المتكاملة         
ــة  ــوارد المائي   للم
في المنطقة العربية   
للمتخصصين فـي   
مجــال الميــاه  
والمجــاالت ذات 

وقد نفذت  .  لعالقةا
الورشة بدعم مـن    
المعهد الفيـدرالي   

 (BGR)لعلوم األرض والموارد الطبيعيـة فـي ألمانيـا          
ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربي

(UNESCO)         والشبكة الدولية لبناء القدرات فـي مجـال 
 والـشراكة   (Cap-Net)اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة      

 ومركز البيئة والتنمية لإلقليم     (GWP-Med)ه  الدولية للميا 
 وبرنامج األمـم المتحـدة      (CEDARE)العربي وأوروبا   

  .(UNDP)اإلنمائي 
  

وقد تضمنت الورشة عروضاً توضـيحية أعـدتها          
اإلسكوا لتدريب المشاركين على تطبيق اإلدارة المتكاملـة        
للموارد المائية في المنطقة، تبعها عرض تطبيقات عمليـة         

وقد قام المشاركون بتحديد حاالت دراسية      .  لموضوعفي ا 
ذات صلة تمثل األبعاد المختلفة لإلدارة المتكاملة للمـوارد         
  المائية واقتراح وسائل لمواءمـة المـواد التدريبيـة مـع           
المعنيين على المستوى الوطني وتزويدهم باألدوات واألدلة       

ستويين التدريبية لتطبيقها في ورشات عمل للمتابعة على الم       
  . الوطني والمحلي

  
اجتماع دول منطقة اإلسكوا التحـضيري للمنتـدى          )ب(

 العالمي الرابع للمياه المزمع عقده فـي المكـسيك،        
  2005سبتمبر / أيلول29 ،بيروت، لبنان

 
عقدت اإلسكوا اجتماعا تحضيريا لدولها للمـشاركة         

في المنتدى العالمي الرابع للمياه في المكسيك يهدف إلـى          
ق دول المنطقة والمنظمات اإلقليمية وجهة نظر موحدة        تنسي

عن وضع الموارد المائية بالدول العربية متضمنة الجهـود         
اإلقليمية للمجلس العربي للمياه، وذلك لعرضها في المنتدى        

  .العالمي الرابع للمياه
  

" اإلسكوا" أعدتها   إقليميةوقد ناقش المشاركون ورقة       
لمائية في منطقـة اإلسـكوا      حول الوضع الحالي للموارد ا    

 العتمادها الحقاً في صيغتها النهائية وتقديمها       وذلك تمهيداً 
خالل المنتدى العالمي الرابع للميـاه فـي المكـسيك فـي           

وتتضمن الورقة موضوعات عدة من     .  2006مارس  /آذار
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 اإلسـكوا استعراض قضايا ندرة المياه في منطقة       : ضمنها
بعاد االجتماعية واالقتصادية   مع التركيز على التأثيرات واأل    

والبيئية؛ وتحديد وتحليل الخـصائص الثقافيـة والدينيـة         
واالجتماعية واالقتصادية للمنطقة والتي تؤثر فـي فعاليـة         
السياسات المعنية بإدارة المياه وبخاصة علـى المـستوى         
المحلي؛ تقييم التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة       

 المتبعة في المنطقة لمعالجـة مـشكلة        المتعلقة باإلجراءات 
ندرة المياه؛ تقييم الحـاالت الناجحـة وتحديـد العقبـات           
والتحديات التـي تواجـه مـشاركة أصـحاب المـصالح           
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فـي        
مجال إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي؛ تحديـد         

الي المطلوبين من المجتمـع     االحتياجات والدعم الفني والم   
  .الدولي بما يتوافق مع الخصائص المميزة لكل منطقة

  
وقامت اإلسكوا بمراجعة هذه الورقـة وفقـا آلراء           

وتعليقات المشاركين وممثلي الـدول األعـضاء وإرسـال         
النسخة النهائية منها إلى المجلس العربي للميـاه بغـرض          

عربية في صياغة   تحقيق التنسيق والتكامل مع باقي الدول ال      
  .موقف عربي موحد حول قضايا المياه في المنطقة العربية

  
دور المعنيين ومؤسـسات    : ندوة عن حكمية المياه       )ج(

بيـروت، لبنـان     المجتمع المدني في إدارة المياه،    
   2005 نوفمبر /تشرين الثاني  14-15

  
  يهدف االجتماع إلـى االرتقـاء بحكميـة الميـاه            

سسات المجتمـع   يين بشؤون المياه ومؤ   وتعزيز دور المعن  
.  المدني في إطـار اإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة          

وشجعت الندوة المشاركين من خبراء المياه فـي المنطقـة          
وممثلي الدول األعـضاء ومؤسـسات المجتمـع المـدني          
والقطاع الخاص على استعراض تجاربهم وتطبيقات حكمية       

تائج الندوة إعداد خطة لتحسين  ومن ن . المياه المتعلقة بدولهم  
وسائل حكمية المياه في منطقة اإلسـكوا، ودور المعنيـين          
اإلقليميين ومؤسسات المجتمع المدني في وضـع وتنفيـذ         
السياسات المائية وتحليل نتائج المناقـشات حـول مبـادئ     
وتطبيقات حكمية المياه في إطار اإلدارة المتكاملة للموارد        

مع شرح العالقة   ،  العالمي واإلقليمي المائية على المستويين    
ما بين األهداف االقتصادية، السياسية، االجتماعية، البيئيـة      
والصحية ودور المرأة في ظل الهيكـل اإلداري اإلقليمـي          
الحالي والتشريعات المتعلقة بالموارد المائية، وخلص هـذا        
االجتماع إلى اقتراح إطار عمل إقليمي واضح الستراتيجية        

تصة بالمنطقة في ما يتعلق بتحسين حكمية المياه        عملية مخ 
 .بالمنطقة

 
ورشة عمل عن أدوات إدارة مصادر المياه الجوفية          )د(

 المشتركة في منطقة الـشراكة االورومتوسـطية،      
ديـسمبر  /كـانون األول   13-12 بيروت، لبنـان،  

 2005    
  

 في المائة مـن     80 المشتركةتمثل الموارد المائية      
 المتاحة في منطقة البحر األبيض المتوسط،       الموارد المائية 

وتشكل المياه الجوفية نسبة رئيسية من مجمـوع المـوارد          
المائية العذبة المتوافرة، كما تعتبر المياه الجوفية في منطقة         
اإلسكوا مصدراً أساسيا للمياه في منطقـة بلـدان الـدول           

. (ECA)األفريقية األعضاء في اللجنة االقتصادية ألفريقيا       
حيث أن غالبية الخزانات الجوفية فـي منطقـة البحـر           و

األبيض المتوسط تمثّل خزانات مشتركة بـين دولتـين أو          
ولهذا السبب تنفذ اللجان اإلقليميـة الـثالث لألمـم          .  أكثر

 العديد من األنشطة التي (ESCWA, ECA, ECE)المتحدة 
تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة في دولهم         

وهدفت ورشة العمل إلى تحديـد اإلجـراءات        .  عضاءاأل
  الفنيــة، االجتماعيــة، واالقتــصادية، والقانونيــة،    
والمؤسساتية، والبيئية لتنمية األدوات اإلداريـة المتعلقـة        
بالخزانات الجوفية المشتركة المتجددة وغير المتجددة تحت       

  .كافة الظروف المختلفة
  

 األساسـية    العمل هذه النتـائج    ورشةوقدمت خالل     
حول دراسة تحليلية لألدوات المستخدمة فـي إدارة الميـاه    

واختبـر  .  الجوفية في منطقة البحر األبـيض المتوسـط       
المشاركون والهيئات التنظيمية إضافة إلى الخبراء الدوليين       
والمستشارين األدوات المتاحـة بغـرض تحقيـق اإلدارة         

وتطبيـق  المستدامة، ونتج عن هذا االجتماع زيادة الوعي        
ــشراكة   ــة ال ــل دول منطق ــن قب ــة م ــايير الدولي المع
االورومتوسطية فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للخزانـات       

األبعاد الفنية، والقانونية، والمؤسـسية،     (الجوفية المشتركة   
، كذلك تبادل المعرفـة     )واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية  

بإدارة الخزانات  في ما يتعلق بالمواضيع المختلفة والمتعلقة       
الجوفية المشتركة وتأسيس آلية للتعاون بين تلك الدول في         

  .ما يتعلق بالخزانات الجوفية المشتركة
  

  في مجال القطاع الخاص والمشاريع  -3
  
ندوة إقليمية حول التنمية المستدامة والتنافسية فـي          )أ(

 2-1 بيـروت، لبنـان،    :قطاع الصناعة الزراعية  
  2005  ديسمبر/كانون األول

  
التنميـة  "نظمت اإلسكوا نـدوة إقليميـة بعنـوان           

، "المستدامة والقدرة التنافسية في قطاع الصناعة الزراعيـة     
، في بيـروت    2005ديسمبر  / كانون األول  2 و 1وذلك في   
وقد جمعت هذه الندوة ممثلين عـن مؤسـسات         .  في لبنان 

األعمال، واتحادات الصناعات الزراعية، ومنظمات القطاع      
اص، وشركات خاصة، ومقدمي الخدمات باإلضافة إلى       الخ

تمثّلت أهداف الندوة األساسية في      و .خبراء محليين ودوليين  
  :ما يلي

  
تحديد العقبات التـي تعيـق تنميـة قطـاع            )1(  

الصناعات الزراعية وقدرتها التنافـسية فـي       
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المنطقة، ومناقشة السبل التـي تـؤدي إلـى         
كات فـي   مساهمة التجمعات العنقودية والـشب    

  تحسين تنافسية هذا القطاع؛
النظر في معايير البيئة والـسالمة الغذائيـة          )2(  

المبيـدات، المخلفـات الكيمائيـة      (وأنظمتها  
التي تؤثر  ) …الملوثة، التعليب، الملونات، إلخ   

مباشرة في تنافـسية هـذا القطـاع، وتقيـيم          
تــأثيرات المطابقــة وعــدم مطابقــة هــذه 

  المواصفات؛
 

ي مسألة بطاقات التعريـف بـالمنتج       النظر ف   )3(  
  الغذائي والسبل التي مـن شـأنها أن تـسهل          
على التجمعات والـشبكات الحـصول علـى        
شهادات المطابقة، وزيـادة الـوعي حـول        

والبطاقـة  " المؤشرات الجغرافيـة  "مواضيع  
  ؛"األغذية المعدلة جينياً"و" البيئية

 
تبادل الخبـرات الوطنيـة والدوليـة حـول           )4(  

 .رسات األفضل في هذا القطاعالمما
  
الطاولة المستديرة العربية الفلسطينية حول تنميـة         )ب(

  قطاعي الزراعة والصناعة الغذائية في قطاع غزة
  

لى إعطفاً على الندوة اإلقليمية أعاله، دعت اإلسكوا          
طاولة مستديرة عربية فلسطينية حول تنمية قطاعي       اجتماع  

 كـانون   3قطاع غزة فـي     الزراعة والصناعة الغذائية في     
للتباحث في تحديـد الفـرص      ، وذلك   2005ديسمبر  /األول

المتاحة والشراكة للنهـوض وتنميـة قطـاعي الزراعـة          
والصناعة الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني فـي ضـوء          

حول التنمية المستدامة وتنافسية قطاع     نتائج الندوة اإلقليمية    
تديرة إلـى   وهدفت الطاولـة المـس    .  الصناعات الزراعية 

تعزيز النقاش للوصول إلى إجماع الشركاء المعنيين حول        
أولويات الدعم التنموي للشعب الفلسطيني ككل وفي قطاع        

. غزة بخاصة في مجالي السالمة الغذائية واألمن الغـذائي        
ومن المتوقع أن تساهم نتائج هذه الطاولة المـستديرة فـي           

ذائية فـي   صياغة مشروع لدعم وتمكين قطاع الصناعة الغ      
  .قطاع غزة

  
  في مجال الزراعة  -4

  
تعزيز اإلنتاجية الزراعية مـن خـالل       "ندوة حول     

، "كفاءة استخدام المياه على المـستوى المزرعـي       
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    25-23 بيروت، لبنان، 

2005   
  

تعاني منطقة اإلسكوا من نـدرة المـوارد المائيـة            
ـ .  ومعدل سقوط األمطار غيـر المنـتظم       سبب النمـو   وب

السكاني السريع، يتعدى الطلب على المياه العرض بكثير،        
. ما يؤثر سلباً على إنتاجية قطاع الزراعة وقدرته التنافسية        

كما تشهد الموارد المائية الشحيحة في المنطقة سـوء إدارة          
وخاصة في قطاع الزراعة، األكثر استعماالً للمياه، وذلـك         

  .  المنخفضةكنتيجة لكفاءة استخدام المياه
  

نظمت اإلسكوا هذه الندوة بالتعـاون مـع مركـز            
األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعيـة والتـدريب       

وهدفت هذه الندوة إلى    .  (SESRTCIC)للدول اإلسالمية   
زيادة الوعي في ما يتعلق بخطورة مسألة شح المياه فـي            

مراقبـة  المنطقة، والضرورات والتعهدات الملحة للتقييم وال     
مـن  (بشكل منتظم للوضع الحالي لكفاءة استخدام الميـاه         

وذلك للـتمكّن   ).  خالل الوسائل واألدوات النوعية والكمية    
من تحديد السبل العملية لتحسين كفاءة استخدام المياه على         

.  المستوى المزرعي وعلى مستوى قطاع الزراعـة ككـل        
 وقد شارك في النـدوة الـدول األعـضاء فـي اإلسـكوا            

ــان     ــة، وك ــة ودولي ــات إقليمي ــسات ومنظم   ومؤس
معظمهم متخصصاً، أو مـسؤوالً، عـن تقـديم النـصح           
للمزارعين أو البحث عن سبل تحـسين كفـاءة اسـتخدام           
موارد المياه على المستوى المزرعي، وقدرتها اإلنتاجيـة        

  . وكيفية حفظها
  

وركّزت الندوة على المسائل المتعلّقـة بالتحـديات          
 المياه في المنطقة، وخاصـة فـي قطـاع          التي تواجه شح  

كما راجعت المسائل المفهومية في مـا يتعلّـق         .  الزراعة
بإنتاجية المياه وكفاءة استخدامها، مشاطرة التجارب عبـر        
إلقاء الضوء على السياسات الفاعلـة، واإلبتكـارات ذات         
الصلة، والممارسات الجيدة، والدروس المأخوذة وبخاصـة       

  كما جرى في الندوة تحديد التقنيـات  .على مستوى البلدان  
أو األدوات التي تدخل في تقييم وتحسين كفـاءة الميـاه           /و

على المستوى المزرعي، وذلك بمشاركة األطراف الفاعلة،       
وتم خاللها أيضاً مراجعة استراتيجيات إدارة الطلب مـن         
  خالل عرض اآلليات والمحفزات التـي مـن شـأنها أن           

  .ة استخدامهاتعزز حفظ المياه وكفاء
  

  في مجال سياسات العلم والتكنولوجيا  -5
  

المنتدى اإللكتروني حـول التكنولوجيـا الحيويـة          
، وتبعاتها في منطقة الشرق األدنى وشمالي أفريقيا      

  2005أكتوبر / تشرين األول10 –سبتمبر / أيلول1
  

ــي حــول    ــدى اإللكترون ــدت اإلســكوا المنت عق
بعاتها في منطقـة الـشرق      التكنولوجيا الحيوية الحديثة وت   

 10 –سـبتمبر   / أيلول 1األدنى وشمال أفريقيا خالل الفترة      
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وهو أول  -قدم هذا المنتدى    .  2005أكتوبر  /تشرين األول 
 فرصـةً   -منتدى تعقده اإلسكوا في الفـضاء اإللكترونـي       

للمشاركين لالطالع على مواد ووجهات نظر مختلفة حول        
 الحيويـة وتطبيقاتهـا     التطورات الحديثة في التكنولوجيـا    

الزراعية، وما لهذه التطورات من تبعات بيئية واقتـصادية         
وتمكّن المشاركون من مناقشة مواضـيع ذات       . واجتماعية

ــة    أهميـــــــــــــــــــــــــ
قصوى للمنطقة وإعالم واضعي السياسات ومتخذي القرار       

وساعدت النقاشات على تحـسين     .  بطموحاتهم ومخاوفهم 
لحيوية واألمان الحيوي،   مستوى المعرفة حول التكنولوجيا ا    

كما ساهمت في إبراز الفرص والمخاطر وإرسـاء أسـس          
للعمل الجدي خاصة بالنـسبة لـدعم ترتيبـات التعـاون           
والتشبيك فيما بين المؤسسات واالختـصاصيين فـي دول         

  .المنطقة
  

عالج المنتدى اإللكتروني قضايا عديـدة بمـساهمة          
عدد كبيـر مـن المـشاركين مـن مختلـف الجنـسيات             
واالختصاصات والتابعين إلى جامعات ومراكـز بحـوث        
ومنظمات إقليمية وعالمية، ما أدى إلى تبادل غني لـآلراء          

  : وتمحور النقـاش حـول المواضـيع التاليـة        . واألفكار
مساهمة التكنولوجيا الحيوية في سد ثغرة األمن الغذائي        ) أ(

ة السياسات والقضايا ذات األولوية بالنسب    ) ب(في المنطقة؛   
القـضايا الحاليـة واالتجاهـات      ) ج(لهذه التكنولوجيـا؛    

بناء القـدرات   ) د(والمستقبلية بالنسبة إلى األمان الحيوي؛      
والتعاون الوطني واإلقليمي لتنمية التكنولوجيـا الحيويـة        

  .والهندسة الوراثية في المنطقة
  

   103 فـي المنتـدى      المـشاركين وبلغ مجمـوع      
 ومن اختصاصات مختلفـة،      دولة مختلفة من العالم    25من  

  .إضافة إلى ممثلين عن وكاالت األمم المتحدة المعنية
  

وشملت األوراق األساسية المقدمة إلـى المنتـدى          
  ورقتين من إعداد اإلسكوا حـول أنـشطة البحـث فـي            
مضمار التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها الزراعية في الدول       

لية للتكنولوجيـا   العربية؛ والوضع الحالي والمالمح المستقب    
كما شملت ثالث أوراق أعدها     .  الحيوية في مجال الزراعة   

اختصاصيون في المجال لحساب اإلسكوا تناولت المواضيع       
  استخدام تكنولوجيـا زراعـة األنـسجة النباتيـة         : التالية

لمكافحة البطالة والفقر في المجتمعات الفقيرة في منطقـة         
وية وبناء القدرات فـي     اإلسكوا؛ وسياسات التكنولوجيا الحي   

الكويت والمملكة العربية الـسعودية ومـصر والمغـرب         
  .   ولبنان

  
وخَلُص المنتدى إلى عدد من التوصـيات أهمهـا           

تفعيل التعاون اإلقليمي في مضمار بناء القدرات وزيـادة         
، وبخاصـة تلـك    وتطبيقهاالتشريعات الوعي العام ووضع  

نتيجة المنتدى عدد من كما وضع ب. المتعلقة باألمان الحيوي 
المقترحات لمشاريع محددة في مجال التكنولوجيا الحيويـة        
سيتم توزيعها على االختصاصيين المشاركين والمؤسسات      

  .المعنية بغية التعاون في تنفيذها
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  أنشطة التعاون الفني-رابعاً
  

إدراكاً من شعبة التنميـة المـستدامة واإلنتاجيـة،           
طة التعاون الفني التـي تنفـذها اإلسـكوا         ألهمية دعم أنش  

لصالح الدول األعضاء، ضمنت برنامج عملها فـي فتـرة          
 العديد من األنشطة التي تندرج في       2005-2004السنتين  
  .رهذا اإلطا

  
 الفنـي تنفيـذ المـشاريع       التعـاون وتشمل أنشطة     

الميدانية بدعم مالي وفني من بعض منظمات األمم المتحدة         
ودولية متعددة في مجاالت الموارد المائيـة       وجهات إقليمية   

المشتركة والطاقة والقطاع الخـاص وريـادة المـشاريع         
  .والتجارة والبيئة إضافة إلى سياسات العلم والتكنولوجيا

  
أنـشطة التعـاون أيـضاً تقـديم خـدمات          وتشمل  

المستشارين اإلقليميين للبيئة والموارد المائية، إضافة إلـى        
دمها أعضاء فرق العمل المتخصـصة      االستشارات التي يق  

  .في اإلدارة
  

 ألهم األنـشطة التـي جـرى        عرضوفي ما يلي      
تنفيذها من خالل المشاريع الميدانية المشار إليها، وكـذلك         
عرض الخدمات االستشارية التـي قـدمت إلـى الـدول           

  .2005األعضاء في عام 
  

    المشاريع الميدانية-ألف
  

  اريع القطاع الخاص وريادة المش  -1
 والتجارة والبيئة

  
  خلق فرص عمل وزيادة وتـأمين دخـل        "مشروع    )أ(

من خالل تطوير الصناعات الزراعيـة الـصغيرة        
  "والصغرى في جنوب لبنان

  
تقوم اإلسكوا وبدعم مالي من منظمة العمل الدولية          

بتنفيذ المشروع أعاله بالتشاور مع نظرائهـا الحكـوميين         
ـ      (UNIDO)ة الـصناعية  ومنظمة األمـم المتحـدة للتنمي

ويسعى المـشروع   .  ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة    
إلى تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية لدى قطاع الصناعات        
الزراعية في أراضي جنوب لبنـان التـي كانـت تحـت            

  .االحتالل
  

في المرحلة األولى من المشروع، تم تحضير تقييم          
حـول الـصناعات    ق من أجل تأمين صورة واقعيـة        معم

الزراعية الدقيقة والصغيرة الموجودة والمحتملـة، ليكـون        
وتـضمنت  .  بمثابة أساس لخطة تعاون تقنـي مقترحـة       

نشاطات اإلسكوا وضع خريطـة وتقيـيم حـول قـدرات           

الصناعة الزراعية الحالية في الجنوب، إضافة إلى تحديـد         
فرص توسيع نطاق الصناعات الزراعية المحلية وتنميتهـا        

 واإلعداد لخطة تنفيذ المرحلة     ،تراح آليات للتعاون التقني   واق
فتم تحديد القطاع الفرعي والمنطقة الهدف للمزيـد   .  الثانية

من الدعم الفني بناء على المشاورات مع أطـراف فاعلـة           
محلية من منتجين وخبراء وممثلين من القطـاع الخـاص          

ير وساهمت جمعية إنماء القدرات في الريف كنظ      .  والعام
محلي بتنفيذ المسح األولي للمنتجين المحليين في المنطقـة         
ومؤسسات األعمال الزراعية والقدرات التقنيـة المحليـة        

 .المتوافرة وتحديد الحاجيات
  

  على ذلك تم رسم خريطة للموارد والقـدرات         وبناء 
التقنية المتوافرة والحاجات، وعند عرض هذه الخريطـة،        

تـاج العـسل واألعـشاب،      توصل الشركاء إلى تحديـد إن     
فتعهـدت  .  وبخاصة الزعتر، كقطاعات ألهداف المشروع    

راستي جدوى لفرص تنمية إنتاج العـسل       بد القياماإلسكوا  
  .والزعتر في جنوب لبنان

  
تم التركيـز فـي     
المرحلة الثانيـة   
علــى اســتهداف 
قطاع إنتاج العسل   
ضمن تجمعـات   
القرى في بنـت    

  . جبيل
  

وقد قام المشروع   
ذجي فــي النمــو

المرحلة الثانيـة   
بتــدعيم وتقويــة 
التجمع المحلـي   
لمنتجي العـسل   
ــة  وأظهــر أهمي
العمل التجمعـي   

في إتاحة الفرص أمام المنتجين الصغيرين لالستفادة مـن         
وتبلورت هذه  . نقل التكنولوجيا وتحسين اإلنتاجية والتنافسية    

النتائج من خالل تأسيس مؤسسات داعمة ضمن التجمعات        
ت جديدة محسنة لإلنتاج ومكافحـة األمـراض        وتبني آليا 

الزراعية وزيادة الوعي والقدرة على االستجابة لمتطلبـات        
السالمة الغذائية وتحسين نوعية المنتج بالنسبة للمواصفات       
المحلية والدولية إضافة إلى تقديم نماذج جديدة في تقنيـات          

  . إدارة األعمال والتسويق
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 النموذجي لتحـسين    ومن ناحية ثانية، قدم المشروع      
زراعة الزعتر في جنوب لبنـان دورات تدريبيـة حـول           
تحضير البذور وطرق الري وتقنيات التـشتيل وزراعـة         

وقدم هذا المشروع النمـوذجي جميـع شـرائح         .  الزعتر
المجتمع المحلي وباألخص المرأة والمزارعون من خـالل        

  .فتح فرص إضافية لدخلهم الزراعي
  
ثير في االستدامة لمنطقة التجارة     تقييم التأ "مشروع    )ب(

  "المتوسطية-الحرة األوروبية
  

قام مـؤتمر وزراء خارجيـة الـدول األوروبيـة            
نوفمبر /المتوسطية الذي عقد في برشلونة في تشرين الثاني       

 ليكون التاريخ الهدف للتأسـيس      2010 بتحديد العام    1995
. المتوسـطية -التدريجي لمنطقة التجارة الحرة األوروبيـة     

سيتم تحقيق هذا الهـدف بواسـطة اتفاقيـات الـشراكة           و
المتوسطية التي تم التفاوض عليها بين االتحـاد        -األوروبية

األوروبي وشركائه المتوسطيين جنباً إلى جنب مع اتفاقيات        
وقـد  .  التجارة الحرة بين الشركاء المتوسطيين فيما بينهم      

ـ           شرين عِقد العيد العاشر لهذه االتفاقية في برشلونة فـي ت
  .2005نوفمبر من العام /الثاني

  
وفي سبيل تحديد انخراط منطقة التجـارة الحـرة           

المتوسطية المقتَرحة في مجال التنمية المستدامة      -األوروبية
 2004في المنطقة، أصدرت المفوضية األوروبية في العام        

دراسة مستقلة لتقييم التأثير في االستدامة في منطقة التجارة         
وكان الهدف األساسي مـن     .  المتوسطية-بيةالحرة األورو 

هذا التقييم تأمين تحليل معتمد وواسع النطاق وفهم أوضـح    
لتأثير التدابير التجارية على التنمية المستدامة، في سـياق         
المفاوضات التجارية القائمة حاليـاً والمـستقبلية لمنطقـة         

  واإلسـكوا هـي    .  المتوسـطية -التجارة الحرة األوروبية  
 اتحاد مؤسسات الشراكة الذي يقوده معهد سياسة        جزء من 

 في جامعة مانشستر المـسؤول      (IDPM)التنمية واإلدارة   
أما بالنـسبة إلـى األعـضاء       .  عن تحضير هذه الدراسة   

معهد الدراسـات الالتينيـة     : اآلخرين في هذا االتحاد فهم    
 في جامعة بوكّوني اإليطاليـة؛ معهـد        (ISLA)األميركية  

راعي المتوسطي التـابع للمركـز الـدولي        مونتبيلييه الز 
-CIHEAM)للدراسات الزراعية المتقدمة في المتوسـط       

IAMM)    ؛ منظمة الشركات(Deloitte)     ؛ معهد تنمية مـا
؛ ومركز تونس الـدولي لتكنولوجيـا       (ODI)وراء البحار   

  . (CITET)البيئة 
  

اكتملت .  بوشر العمل بالدراسة على ثالث مراحل       
فبراير وكانون  /لى التي امتدت بين شباط    خالل المرحلة األو  

، المعلومـات القاعديـة والمنهجيـة       2004ديسمبر  /األول
أما في المرحلة الثانية التي امتدت      .  الالزمة لقيادة التحاليل  

، فقـد   2005ديسمبر  /يناير وكانون األول  /بين كانون الثاني  

 تم تحديد التأثيرات المحتملة التفاقيات البيئة وفقـاً لقواعـد         
وبالنسبة للمرحلة الثانية فـستأخذ علـى عاتقهـا         .  إقليمية

سلسلة من الدراسات المفصلة وستقوم بتحضير مقترحـات        
  .للتخفيف من التدابير المحيطة وتعزيزها

  
خالل المرحلة الثانية للمشروع، كانـت اإلسـكوا          

مسؤولة عن القيام بسلسلة من المشاورات مـع األطـراف          
  س مدخالتها حول اآلثار االجتماعيـة      الفاعلة اإلقليمية لتلم

واالقتصادية والبيئية المحتملة في منطقة التجـارة الحـرة         
مناقـشات  : وقد شمل ذلك ما يلي    .  المتوسطية-األوروبية

مع القطاع الخاص ومع ممثلين عن الحكومات في منتـدى          
برشـلونة،  (المتوسـطية   -التنمية المـستدامة األوروبيـة    

  ات مــع منظمــات غيــر ؛ مــشاور)2005مـارس  /آذار
حكومية خالل أحد األحداث الجانبية الجتمـاع المجتمـع         

 حـول الخطـة غيـر       10+المدني في مؤتمر برشـلونة      
ماالغا، إسبانيا، تـشرين    (المتوسطية  -الحكومية األوروبية 

؛ مناقشات مع جهات رسمية منتخَبـة   )2005أكتوبر  /األول
المـستدامة  لدائرة البرلمانيين المتوسطيين لشؤون التنميـة       

(COMPSUD))   ؛ )2005نـوفمبر   /بيروت، تشرين الثاني
اجتماع مع شبكات ووزارات إقليمية ممثّلـة فـي اللجنـة           

 (JCEDAR)المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية       
؛ ومشاورات مـع    )2005نوفمبر  /القاهرة، تشرين الثاني  (

منتجين صغيري الحجم ومنظمات تنمية غير حكومية فـي         
 (IUCN)ٍة نظّمها االتحاد الـدولي لـصون الطبيعـة          ندو

 حول التجارة الحـرة والتجـارة العادلـة         Oxfamووكالة  
  ).2005نوفمبر /عمان، تشرين الثاني(
  

أعطت نتائج تقيـيم المرحلـة الثانيـة مؤشـرات            
 اتخـاذ أي    إذا لم يتم  أسوأ الحاالت ،   في   لتأثيرات المحتملة ا

  وستكمل عملهـا إذاً لتقيـيم        .تدابير مخفّفة لهذه التأثيرات   
تدابير اتخاذ السياسات المحتملـة للتخفيـف مـن وطـأة           

ومن المتوقّع أن   .  التأثيرات المتنوعة أو تعزيز المفيدة منها     
تعمل هذه النتائج على تأمين المعلومات حول المفاوضـات         
وحول تطوير تدابير موازية خاصة بالـسياسات، وحـول         

ن الدراسـات المفـصلة خـالل       تحديد األولويات للمزيد م   
وتتوافر التقـارير   .  المرحلة الثالثة واألخيرة من المشروع    

والمستندات حول هذا الموضوع فـي اللغـات اإلنكليزيـة     
: والفرنسية والعربية علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي         

en/emfta/org.trade-sia.www.  
 
ورشات عمـل تدريبيـة لمؤسـسة المواصـفات           )ج(

  )2005رام اهللا، (والمقاييس الفلسطينية 
  

بطلــب مــن مؤســسة المواصــفات والمقــاييس   
  الفلسطينية، نظمت اإلسكوا ثـالث دورات تدريبيـة فـي          

  .أغسطس الماضي/رام اهللا في آب
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وجاء الطلب ضمن التعاون القائم بـين المؤسـسة           
المنتـدى  "ر متابعة توصـيات     واإلسكوا وبخاصة في إطا   

العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في األراضـي         
الذي نظمته اإلسكوا   " نحو دولة مستقلة  : الفلسطينية المحتلة 

  وتولـت  .  أكتوبر الماضـي  /في بيروت في تشرين األول    
كل من شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية وفريق اإلسـكوا         

والتنـسيق مـع مؤسـسة      الخاص بفلـسطين التحـضير      
المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتنفيذ ورشـات العمـل        

  :التدريبية التالية
  
  ) أغسطس/ آب23–21(ورشة عمل حول المعايير   )د(
  

شارك في ورشة العمل هذه متدربون من أعـضاء           
وتطرق المدربون إلـى    .  لجان التوصيف ومقرري اللجان   

ية للمشاركة في لجـان     التعليمات األساس : المواضيع التالية 
  التوصيف وهيكلية لجان التوصـيف العالميـة وخطـوات         
عمل اللجان ومشاركة المـستهلكين وأصـحاب العالقـة         
باللجان والوثيقة االبتدائية للمواصفة واالنفتـاح والـشفافية        
وحيادية األعضاء وعقد االجتماعـات واسـتخدام األدوات        

  .اإللكترونية في عمليات التوصيف
  
 25 و 24(ة عمـل حـول األنظمـة الفنيـة          ورش  )•(

  )أغسطس/آب
  

 أعضاء من لجان التعليمات     ذه الورشة ه شارك في   
الفنية اإللزامية ومنسقو العالقات بـين القطـاعين العـام          

وتطرق المدربون  .  والخاص وجزء من موظفي المؤسسة    
مبـادئ المواصـفات االختياريـة      : إلى المواضيع التالية  

دئ الممارسة الجيـدة فـي إعـداد        واإلجبارية وتطبيق مبا  
واعتماد اللجان الفنية وتشكيل اللجان الفنية والنظام الجديـد         
الخاص بالتعليمات الفنية اإللزامية واتفاقات المعوقات الفنية       

 وعالقتهمــا (SPS) و(TBT)أمــام التجــارة الخارجيــة 
بالتعليمات الفنية والتطلبات األساسية ومجـال ومحتـوى        

  .  والمطابقة وعالقتها بالتعليمات الفنيةالتعليمات الفنية
  
 27و 26(ورشة عمل حـول الرقابـة والتفتـيش           )و(

  )أغسطس/آب
   

شارك فيها متـدربون مـن مفتـشي الـوزارات            
وقد تلقى المشاركون التدريب علـى      .  والمؤسسات المعنية 

اآلليات العامة لعمليات جهاز التفتـيش المواصـفة أيـزو          
تيش ضـمن قـوانين الـسوق        وتطبيق عملية التف   17020

المفتوحة والبضائع المستوردة وأخذ العينات ضمن عمليات       
التفتيش وإعداد تقارير التفتيش والمتابعة وتقييم المخـاطر        

  .وإعالن المنتجين بأنفسهم عن حاالت المطابقة
  

وعبر المشاركون خالل هذه الدورات عن اهتمامهم         
الخرسـانة،  بقطاع اإلنشاء، وبخاصة البحص واإلسمنت و     

وبالقطاع الغذائي، وبخاصـة قطـاع الزراعـة الغذائيـة          
  .والصناعة الغذائية

  
 الـثالث بتوزيـع شـهادات       الورشـات واختتمت    

  .المشاركة على أكثر من سبعين متدرب
  
دورة تدريب بالتعاون مع مؤسسة إندفكو في لبنـان      )ز(

  )2005سبتمبر / أيلول13 –أغسطس / آب5(
  

و في لبنان، قامت اإلسـكوا      بطلب من مؤسسة إندفك     
وبالتعاون مع شبكة األعمال اللبنانية بتنظيم دورة تدريبيـة         

وشارك في هـذه    ".  كيفية تأسيس مشروعك الخاص   "حول  
الدورة خمسة وعشرون متدرباً من الذين يودون أن يحولوا         

 15امتد التدريب علـى     . فكرة إلى مشروع إنتاجي حقيقي    
 12أغـسطس إلـى     / آب 5جلسة وضمن مدة ممتدة مـن       

تولت اإلسكوا تحـضير وتـصميم      .  2005سبتمبر  /أيلول
الدورة التدريبية كما نفذت عدداً من الحلقات التدريبية فـي          

  .مجال الريادة والتسويق واإلنتاج
  

    الخدمات االستشارية-باء
  

  في مجال الطاقة  -1
  
  المملكة األردنية الهاشمية  )أ(
 

 الذي تتـواله فـي      في إطار التعاون والدور البنّاء      
مجال ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي        
والتجاري في األردن، لبت اإلسكوا طلب المركز الـوطني         
لبحوث الطاقة بالمملكة األردنية الهاشمية، بتقديم الخـدمات   
االستشارية ضمن مهمتين قام بهمـا المستـشار اإلقليمـي          

 2005أبريـل   /نيـسان  14 حتى   2للطاقة في اإلسكوا من     
وقـد  .  2005يوليو / تموز1يونيو حتى / حزيران17ومن  

هدفت المهمة األولى إلى تقويم نتائج األعمـال التـي تـم            
إنجازها ومراجعة مسودة التقرير النهائي المفصل لتـدقيق        

إضافة إلـى   .  للصناعات الغذائية " ألفا بيتا "الطاقة لشركة   
 من خالل المـشاركة     إعداد دراسات تدقيق استهالك الطاقة    

في الزيارات األولية للفنادق والمجمعات التجاريـة لعمـل         
وأخيراً المـشاركة فـي     .  دراسات تدقيق استهالك الطاقة   

نشاطات الدورة التدريبية اإلقليمية حول تـدقيق اسـتهالك         
 وإعداد وإلقاء   2005أبريل  / نيسان 7-3الطاقة خالل الفترة    
 .ثالث محاضرات فيها

  
ة الثانية فهدفت إلـى مراجعـة التقريـر         أما المهم   

النهائي المفصل لتدقيق الطاقة لشركة ألفا بيتا للـصناعات         
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الغذائية بعد إجراء التعديالت المقترحة والبدء في التنفيـذ         
العملي لمراحل ترشيد استهالك الطاقة في الشركة، وكذلك        
مراجعة مسودة التقرير النهائي لتدقيق الطاقة فـي فنـدق          

  اة، وزيارة البنك األردنـي الكـويتي واالطـالع         جراند حي 
على نتائج التدقيق األولي ومراجعته من أجل ترشيد الطاقة         
به، وزيارة شركات توزيع الكهرباء في األردن للتحـضير         
لورشة العمل حول تأثير دراسة األعمال في مجال تخطيط         
األنظمة إضافة إلى نظام التعرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة         

  وخالل هذه المهمة شـارك المستـشار       .  ثروة المعدنية وال
في نشاطات الدورة التدريبية اإلقليمية حول ترشيد استهالك        

 21-19الطاقة في األنظمة الكهربائية خالل الفتـرة مـن          
  :، وألقى المحاضرات التالية2005يونيو /حزيران

  
  ترشيد الطاقة في قطاع القوة الكهربائية؛  )1(  

 
كة كهرباء االسكندرية في مجـال      تجربة شر   )2(  

  ؛إدارة الطلب على الطاقة
 

   –جودة الطاقـة فـي األنظمـة الكهربائيـة            )3(  
 .الجزء الثاني

  
وقدمت اإلسكوا تقريراً عن هاتين المهمتـين إلـى           

المملكة األردنية الهاشمية ضمنته النتائج والتوصيات التـي        
 . تم التوصل إليها

  
  دولة قطر  )ب(
  

وا الخدمات االستـشارية بطلـب مـن        قدمت اإلسك   
 16 إلـى    9األمانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر من        

، وذلك بهدف مراجعة وتقيـيم مـسودة        2005يوليو  /تموز
التقرير النهائي الستراتيجية الكهربـاء والمـاء، وتقـديم         
التوصيات والمقترحات بشأنه، والمشاركة بورشة العمـل       

 .لمناقشة هذه االستراتيجية
  

  كما تابعت اإلسكوا تقـديم الخـدمات االستـشارية           
ثانية بطلب من األمانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر         

، وذلك بهدف المـشاركة     2005سبتمبر  / أيلول 29-25من  
في ورشة العمل المشار إليها سابقاً بحضور كل الجهـات          
واألجهزة الحكومية وغير الحكومية بـأمر االسـتراتيجية،        

لتوصيات والمقترحات لبنود استراتيجية الكهرباء     لمناقشة ا 
والمشاركة فـي صـياغة وإعـداد      .  والماء في دولة قطر   

 .التوصيات والمقترحات لورشة العمل
  

  :وقد تم خالل هذه المهمة إنجاز األعمال التالية  
  

عرض برنامج ورشة العمـل مـع الـسادة           )1(  
المـسؤولين فـي األمانــة العامـة لمجلــس    

ناقشة التقويم الـشامل المبـدئي      التخطيط، وم 
لمسودة االستراتيجية وذلك من خالل تقريـر       
المهمة الذي ُأرِسل عن طريق اإلسكوا إلـى        

  األمانة العامة لمجلس التخطيط؛
  

مناقشة قيود وفرص السوق، تعديل التعرفـة،         )2(  
تنسيق التطوير، األثر البيئي، التحكم واإلدارة،      

ح فـي   رؤية واستراتيجية شـاملة لإلصـال     
القطاع، النواحي المؤسسية، مـسائل إقليميـة       
وتأمين اإلمـدادات، الـسياسات والمعـايير،       
توازن الطاقة الوطني وتطوير التقنيات خالل      

  .ورشة العمل المذكورة
  

  في مجال البيئة  -2
  

بناء على طلب العديد من دول اللجنة االقتـصادية           
م الفنـي   تقـديم الـدع   ) اإلسكوا(واالجتماعية لغربي آسيا    

للمسائل الخاصة المتعلقة بمجال البيئـة، قـام المستـشار          
اإلقليمي للبيئة في اإلسكوا بمهام استـشارية فـي العـام           

  :وفي ما يلي ملخص عن نتائج هذه المهام.  2005
  
  الجمهورية العربية السورية  )أ(
 

 :قدمت اإلسكوا الدعم الفني  
  

لتقريـر  للهيئة العامة لشؤون البيئة في إعداد ا        )1(  
خراجه في  إالسنوي لحالة البيئة، ومن المتوقع      

  ؛2006صورته النهائية خالل ربيع 
  

لوزارة النفط والثروة المعدنيـة، حيـث تـم           )2(  
عداد مهام ومسؤوليات مديرية وقاية     إ ستكمالا

.  البيئة في الوزارة، والهيكل التنظيمـي لهـا       
اتيجية العمـل   طار عام السـتر   إكما تم إعداد    

  بالوزارة؛البيئي 
 

  للجمعية السورية للبيئـة وغرفـة صـناعة          )3(  
دمشق حيث تم إنشاء مركز الحد من التلـوث         

 2005سبتمبر  /الصناعي الذي افتُِتح في أيلول    
بحضور السيد محافظ دمشق ممـثالً الـسيد        
وزيــر اإلدارة المحليــة والبيئيــة، وكــذلك 

 .بحضور السيد نقيب المهندسين
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  ليمنا  )ب(
 

 –سكوا الدعم الفني لوزارة المياه والبيئـة        قدمت اإل   
 :الهيئة العامة لحماية البيئة في ما يلي

  
عداد الشروط المرجعية لحصاد مياه السيول      إ  )1(  

من أجل تـوفير الميـاه لمـشروع الحـزام          
  األخضر بصنعاء؛

  
  عداد نظام لتداول التقارير الداخلية؛إ  )2(  

 
إدخـال  مراجعة الهيكل التنظيمي المقتـرح و       )3(  

  التعديالت عليه؛
 

مراجعة مشروع قانون حماية البيئة المقتـرح         )4(  
 .وإدخال التعديالت عليه

  
 المملكة العربية السعودية  )ج(

  
تمت مراجعة مسودة استراتيجية التنمية المـستدامة         

وإعداد مقترحات جوهرية إلدخال البعـد      ) 2005-2025(
  .البيئي عليها

  
  مجلس التعاون الخليجي  )د(
 

بناء على طلب المجلس وبالتعاون مع قطاع اإلنسان      
والبيئة، تم إعداد اقتراح بأن تقوم كل مـن دول المجلـس            
بإعداد استراتيجيتها البيئية الوطنية، وقـد قـام المستـشار       
اإلقليمي بإعداد الخطوط اإلرشـادية لقطاعـات مـصادر         

  .المياه، البيئة البحرية والساحلية والتنوع الحيوي
  
  الكويت  )•(
 

قدمت اإلسكوا خدماتها االستشارية إلى الهيئة العامة         
  :للبيئة في اآلتي

عداد الجزء األول من االستراتيجية البيئيـة       إ  )1(  
  الوطنية لدولة الكويت؛

  
االنتهاء من إعداد ومراجعة الفـصل الثـامن          )2(  

  عشر من الجزء الثاني من االستراتيجية؛
 

الثالـث والخـاص    متابعة العمل في الجـزء        )3(  
  بخطط العمل القطاعية؛

 
يجري حالياً بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة         )4(  

اإلنمائي في الكويت إحيـاء مـشروع إلدارة        
البيئة المستدامة عن طريق ربـط مكونـات        
المشروع مع خطط العمل النابعة من وثيقـة        

 .االستراتيجية البيئية
  

  ةفي مجال الموارد المائية المشترك  -3
  

استجابةً لما ورد من طلبات الدول األعـضاء فـي            
مجال الموارد المائية قامـت اإلسـكوا بتقـديم خـدمات           

  فبنـاء  .  استشارية للدول األعضاء ومنها سـلطنة عمـان       
على طلب وزارة االقتصاد الوطني في الـسلطنة ونتيجـة          
لتوصيات الدورة السادسة للموارد المائية والتي عقدت في        

، قامت اإلسـكوا    2004أكتوبر  /تشرين الثاني  4-2الفترة  
بإعداد دراسة نظام االفالج في السلطنة في إطـار اإلدارة          
المتكاملة للموارد المائية وتشمل هذه الدراسة شرحاً لنظـام     
االفالج في السلطنة من النـواحي الفنيـة، االجتماعيـة،          
الثقافية، االقتصادية، والقانونية بهدف نـشر هـذه الحالـة          

دة التاريخية كنموذج إلدارة الموارد المائية في إطـار         الفري
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لعرضها ضمن فعاليـات        
المنتدى العالمي الرابع للمياه والمزمع عقدة في المكـسيك         

  .مارس/آذار
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  التنسيق والتعاون اإلقليمي والدولي-خامساً
  

 دعـم    أنشطة اإلسـكوا مـن     تستهدفهفي إطار ما      
التعاون والتكامل اإلقليمي، تحرص إدارة التنمية المستدامة       
واإلنتاجية على تكثيف جهودها في التواصل والحوار مـع         
الدول األعضاء والمنظمات اإلقليميـة والدوليـة وتبـادل         
الخبرات معها، وذلك من خالل المشاركة في األنشطة التي         

ن فـرص   تنظمها هذه الجهات، لما تتيحه هذه المشاركة م       
لمتابعة التطورات في مجاالت عمل اإلدارة على الصعيدين        

ذلك فضالً عن تنسيق أنـشطة اإلدارة       .  اإلقليمي والدولي 
مع هيئات ومنظمات األمم المتحدة، وبخاصة إدارة الشؤون        

 ولجنة األمـم المتحـدة      (DESA)االقتصادية واالجتماعية   
دارة في  ، فضالً عن استمرار اإل    (CSD)للتنمية المستدامة   

التنسيق والتعاون الوثيقين مع جامعة الدول العربيـة مـن          
خالل األمانة الفنية للجنة المشتركة للتنميـة والبيئـة فـي           
الوطن العربي التابعة  لمجلس الوزراء العرب المسؤولين        

  .عن شؤون البيئة
  

وفيما يلي استعراض ألهم األنشطة التـي جـرى           
ن اإلقليمـي والـدولي،     تنفيذها في إطار التنسيق والتعـاو     

وخاصة المؤتمرات واالجتماعات وورشات العمـل التـي        
شارك فيها خبراء الشعبة فـي التخصـصات المختلفـة،          
واألنشطة المنفذة بالتعاون والتنسيق مع منظمـات األمـم         

  .المتحدة والمنظمات اإلقليمية والدولية
  

   المؤتمرات واالجتماعات وورشات العمل-ألف
 

  لمياه في مجال ا -1
  

ندوة حول الشحن االصطناعي للخزانات الجوفيـة،         )أ(
  2005فبراير / شباط16-15الكويت، دولة الكويت 

  
شاركت اإلسكوا في هذه الندوة التي نظمها برنامج          

األمم المتحدة اإلنمائي بدعم من معهد الكويـت لألبحـاث          
العلمية وبالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبرعايـة        

  .  طاقة في الكويتوزارة ال
  

وقد شاركت اإلسكوا في النقاش والمداخالت ووضع         
التوصيات النهائية بما يحقق استفادة دول مجلس التعـاون         

 إلـى وخلصت هذه الندوة    .  من تقنية الشحن االصطناعي   
أهمية الحث على حماية المياه الجوفيـة ودعـم التعـاون           

عمـل  والتنسيق بين الباحثين والمسؤولين، وعقـد ورش        
. تدريبية مستقبلية حول حماية وإعادة تأهيل المياه الجوفية       

كما انها أوصت بتطبيق موضوع الـشحن االصـطناعي         
للخزانات الجوفيةً على نطاق أكبر وخاصة على نطاق دول         

مجلس التعاون الخليجي وإنشاء شبكة معلومات حول هـذا         
  . الموضوع بهدف تقوية التعاون بين تلك الدول

  
العمل اإلقليمية التـشاورية األولـى للـدول        ورشة    )ب(

  العربية لإلعداد للمنتدى العـالمي الرابـع للميـاه،         
، القاهرة، جمهورية   2005يونيو  / حزيران 19-20

  مصر العربية
  

شاركت اإلسكوا في ورشة العمل هذه والتي شهدت          
حضوراً رفيع المستوى من البنك الدولي، أمانـة المنتـدى          

اه، المجلس العربـي للميـاه، المجلـس        العالمي الرابع للمي  
العالمي للمياه إضافة إلى الحضور من المنظمات اإلقليمية        
والدولية والمحلية وممثلين عن الـدول العربيـة االثنتـين          

  .والعشرين
  

شرحت ورشة العمـل للمـشاركين دور الجهـات         
المختلفة واإلجراءات التحضيرية للمنتدى الرابع للمياه عبر       

ية التشاركية وقد حددت ورشة العمل القضايا       استخدام العمل 
األساسية في المنطقة وهي فعالية اسـتخدام الميـاه علـى           
مستوى الحوض، استنفاذ المياه الجوفية، التغير المنـاخي،        
صعوبة الحصول على مصادر مياه صالحة للـشرب فـي          

كذلك تم تحديد   .  المناطق الريفية، وإدارة الطلب على المياه     
 ؛بنـاء القـدرات  : ة ونقاط تضمنت ما يلي  مواضيع محوري 

عدم توافق الميزانية المخصصة للمياه مـع االحتياجـات         
 نقـص المـشاركة     ؛الحالية ذات األولوية في قطاع المياه     

 رفع الوعي العام وتحديد دور      ؛الجماهيرية في اتخاذ القرار   
ضعف تطبيق الضوابط والقوانين فـي قطـاع        و ؛اإلعالم

وقد أوصت ورشة العمـل     .   الجوفية المياه وبخاصة المياه  
بالمشاركة الكاملة في المنتدى العالمي الرابع للمياه والـذي         

، 2006مارس  / آذار 23-16سيعقد في المكسيك في الفترة      
وذلك عبر آليات تحضير وعرض الوثائق اإلقليميـة عـن          

ومن المقرر أن   .  مواضيع المياه في منطقة الشرق األوسط     
 الخاصة بخطـط اإلدارة المتكاملـة       تدير اإلسكوا الجلسات  

للموارد المائية في المنتدى الرابع للميـاه بالتعـاون مـع           
  أوصت ورشـة العمـل بـأن    كما .  المجلس العربي للمياه  

يقوم المجلس العربي للمياه بالتأكد من إبالغ كـل الـدول           
العربية بنتائجها، والحث على مشاركة المنظمات الحكومية       

خطـوات التحـضيرية والمـشاركة      وغير الحكومية في ال   
 المعينـة مـن قبـل       مانةالفعالة في المنتدى، علماً بأن األ     

المجلس العربي للمياه سـتكون مـسؤولة عـن التنـسيق           
  .واالتصاالت المستقبلية
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 تـشرين   23-19مؤتمر الخليج الـسابع للميـاه،         )ج(
 ، الكويت، دولة الكويت2005نوفمبر /الثاني

  
ية المياه بمملكة البحـرين،      علوم وتقن  جمعيةنظمت    

ورشة العمل المذكورة والمنعقدة في دولة الكويـت والتـي    
ترتبط بمجال عمل اإلسكوا فـي زيـادة قـدرات الـدول            
األعضاء على صياغة سياسات متكاملة لـإلدارة الفعالـة         

ويركز المؤتمر السابع   .  والمستدامة لقطاعي المياه والطاقة   
للمياه؛ ومن أهـم أهـداف      على مواضيع اإلدارة المتكاملة     

المؤتمر مراجعة وتقييم التقدم المحرز فـي دول مجلـس          
التعاون الخليجي نحو الهدف المتفق عليه عالمياً في قمـة          

والمتمثـل فـي تبنـي      ) 2002(األرض في جوهانسبرغ    
وتطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لـإلدارة المتكاملـة        

، 2005ول العـام    للموارد المائية وتنفيذها بشكل فعال بحل     
وتحديد الموضوعات الرئيـسة والتحـديات والمحـددات        
والفرص المتاحة والدروس المستفادة في مجـال تطبيـق         
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المـستدامة        
في المناطق الجافة، مع اإلشارة بشكل خـاص إلـى دول           

قتصادية مجلس التعاون الخليجي وظروفها االجتماعية واال     
والسياسية والبيئية السائدة، باإلضافة إلى تبادل الخبـرات        
والمناقشات بين المشاركين في المؤتمر حول الموضوعات       
المهمة واألساليب المتبعة في اإلدارة المتكاملـة للمـوارد         

هذا وشاركت اإلسكوا بتقـديم     .  المائية في المناطق الجافة   
دول األعضاء فـي    التقدم المحرز من ال   "ورقتي عمل حول    

استعراض حالـة   "، و "تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية    
  ".الموارد المائية في منطقة اإلسكوا

  
   الثانيـة للمجلـس العربـي للميـاه         ورشة العمـل    )د(

لمراجعة أنشطة الـدول العربيـة للمـشاركة فـي          
 كـانون   16-14المنتدى العالمي الرابـع للميـاه،       

لقاهرة، جمهوريـة مـصر     ، ا 2005ديسمبر  /األول
  العربية

 
 إطار اإلعداد للمنتدى    فيعقدت ورشة العمل الثانية       

العالمي الرابع للمياه والذي سـيعقد فـي المكـسيك فـي            
هذا وتم عقد هذه الورشة بالتزامن مع       .  2006مارس  /آذار

االجتماع األول لمجلس المحافظين والذي يتـضمن أكبـر         
وهـدف هـذا    .  عربيـة نخبة من خبراء المياه بالـدول ال      

االجتماع إلى صياغة موقف موحد للدول العربية ما يتـيح          
عرض أوضاع المياه في المنطقة العربية عرضاً متميـزاً         
من خالل التقرير الذي سيقوم المجلس العربي للمياه بتقديمه  

 20في المنتدى خـالل جلـسة المنطقـة العربيـة فـي             
ـ      2006مارس  /آذار س العربـي    حيث أنه تم اختيار المجل

للمياه من قبل اللجنة المنظمة للمنتـدى كممثـل للمنطقـة           
العربية، يجمع كل المنظمات والشخصيات المهتمة بقضايا       

وقامت اإلسكوا فـي هـذا االجتمـاع        .  المياه في المنطقة  
بالمشاركة في اإلعداد للتقرير اإلقليمي الموحد بالتعاون مع        

د المائيـة فـي     المجلس العربي للمياه حول قضايا المـوار      
  .المنطقة العربية

  
  في مجال البيئة  -2

 
اجتماع الخبراء الخاص بمناقشة مبادرة أبو ظبـي          )أ(

   11-8العالميــة للمعلومــات والبيانــات البيئيــة، 
، أبو ظبـي، اإلمـارات      2005يناير  /كانون الثاني 

  العربية المتحدة
  

قام المستشار اإلقليمي للبيئة بتمثيل اإلسـكوا فـي           
وتم خالل هذا االجتماع االتفاق     .  ماع المذكور أعاله  االجت

على دعم القدرات البشرية والمادية للهيئات القائمة علـى         
  شؤون البيئة في الدول المـشاركة فـي مجـاالت جمـع            

  .وتحليل البيانات والمعلومات
  
ــة    )ب( ــدولي للبيئ ــرض ال ــؤتمر والمع   ، 2005الم

، 2005فبرايـر   / شباط 3 -يناير  / كانون الثاني  29
  أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

  
مثل اإلسكوا في هذا االجتماع المستشار اإلقليمـي          

للبيئة فيها وقدم ورقة بحثية باسم اإلسـكوا تحـت عنـون            
، وتـم   "استراتيجيات للتحكم في انبعاثات النقل في القاهرة      "

اختيار ونشر هذه الورقة إلى جانب أربعة أبحاث أخـرى          
ة بحثية عرضت في المؤتمر في عـدد         ورق 150من بين   

  .خاص من المجلة الدولية
Management of Environmental Quality, vol. 16, 
No. 2, 2005, London. 

  
  في مجال الزراعة  -3

  
المؤتمر الدولي حول المياه واألراضـي واألمـن          

 11 إلى   6الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة،       
  ي، إيطاليا، بار2005سبتمبر /أيلول

  
المؤتمر الذي نظّمه المعهد    هذا   اإلسكوا في    شاركت  

 (IAM-Bari)الزراعي لمنطقة الحوض المتوسط في باري       
في إيطاليا، التابع للمركز الـدولي للدراسـات الزراعيـة          

، وقـد كانـت     (CIHEAM)المتقدمة في حوض المتوسط     
اإلسكوا واحدة من المنظمات اإلقليمية والدولية المـشاركة        

 خبيـراً  170في رعاية المؤتمر الـذي حـضره حـوالي       
كفاءة استخدام  "اإلسكوا ورقة بعنوان     وقدمت.  ومتخصصاً

 ،"لمحة عن خبرات إسكوا   : المياه على المستوى المزرعي   
إطالع المشاركين على المنهجيـة المـستخدمة       هدفت إلى   



 -47-

والنتائج الصادرة عن ست دراسات حالة أعدتها اإلسـكوا         
   المركـز الـدولي للبحـوث الزراعيـة فـي           بالتعاون مع 

 حول كفاءة اسـتخدام الميـاه       (ICARDA)المناطق الجافة   
على المستوى المزرعي في مناطق مختارة مـن مـصر          

وأظهرت .  والعراق واألردن والجمهورية العربية السورية    
دراسات الحالة أن تقييم كفاءة استخدام المياه على المستوى         

رته باستخدام ثالثة نماذج مختلفة،     المزرعي، الذي تمت إدا   
  يؤمن إمكانية تحسين كفاءة استخدام الميـاه الـذي يمكـن           

وتظهر النتائج  .  تتبعه عبر سياسات وممارسات مضبوطة    
ن المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيـرة الحجـم        أأيضاً  

وتقنيات الري المستخدمة لديها إمكانيات مختلفة لتحـسين        
وهذا األمر غاية في األهمية بما أن       .  هكفاءة استخدام الميا  

المنطقة تعاني من شَح الموارد المائيـة، وبـسبب النمـو           
  .السكاني السريع وعدم انتظام تساقط األمطار

  
  في مجال اإلحصاءات القطاعية  -4

 
في الجلسة الخاصة بإحـصاءات     اإلسكوا  شاركت    

المياه والتي نظمتها مجموعة العمل المتخصـصة حـول         
اءات البيئية والمؤلفة من منظمة التعاون االقتصادي       اإلحص

، المكتب اإلحصائي فـي المجتمعـات       (OECD)والتنمية  
، برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة         (Eurostat)األوربية  
(UNEP)      لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ،(ECE) ،

وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعـة لألمـم المتحـدة          
(FAO) استضاف المؤتمر الوكالة الفيدرالية النمساوية       وقد 
ركـزت  .  2005يونيـو   / حزيران 22-20 فيينا    في للبيئة

جلسة العمل على وضع إحصاءات المياه والحاجـة إلـى          
تحسين تطويرها على المستوى الدولي وكيفيـة الوصـول         
األمثل إلى تلبية هذه االحتياجات في التحضيرات للتقريـر         

مية المياه وكذلك لتحضير توقعات البيئـة       العالمي الثاني لتن  
  .العالمية الرابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  
 واحتياجـات   حالـة "ورقة عن   اإلسكوا  وعرضت    

، ركزت على المشاكل    "إحصاءات المياه في منطقة اإلسكوا    
التي تواجه دول المنطقة بسبب ندرة المياه وتدهور نوعيتها         

وموثوقة عن مـصادر الميـاه      والحاجة إلى بيانات مفصلة     
التقليدية وغير التقليدية واالستهالك القطاعي للمياه وتلوث       
المياه وكذلك أهمية ترشيد االسـتهالك وإدراج الحـسابات         
المائية ضمن الحسابات القومية في المنطقـة  مـن أجـل            
تحقيق التنمية المستدامة وكذلك استعرض الفريق أنـشطة        

  رات الـدول األعـضاء فـي       اإلسكوا ومشاريعها لبناء قد   
مجال إحصاءات المياه والحاجة إلى مواصلة بناء القدرات        

  .في هذا المجال ذي األهمية القصوى في منطقة اإلسكوا
  

  لمزيد من المعلومـات عـن االجتمـاع الرجـاء            
ــالي  ــي التــ ــع اإللكترونــ ــارة الموقــ : زيــ

env-iwg/at.welbundesamtum.www.  
  التنسيق والتعاون مع منظمات األمم المتحدة -باء

 وجامعة الدول العربية
  

  اإلعداد لدورات لجنة األمم المتحدة   -1
 CSDللتنمية المستدامة 

 
   للجنة التنمية المستدامة 13اإلعداد للدورة   )أ(

  )CSD-13(  
  

يمـي  لعبت اإلسكوا دوراً مهما في التحـضير اإلقل         
 والثالثـة عـشرة للجنـة التنميـة         الثانية عشرة تَين  للدور

 القضايا األساسية المعتمـدة لهـذه       المستدامة والتي تناولت  
 في المجاالت الثالثة وهي المياه واإلصحاح البيئـي          الدورة

 شاركت اإلسكوا في الـدورة      وقد.  والمستوطنات البشرية 
أبريل / نيسان 22 و 11 التي عقدت بين     CSD-13 الرئيسة
تم التحضير للتقارير الثالثة حول الـسياسات        حيث   2005

  والخيارات األكثـر مالءمـة لمواجهـة التحـديات فـي           
 على الخطـط    13  اللجنة   وركزت دورة   .المجاالت الثالثة 

التنفيذية من المنظور اإلقليمي حيث لعبت اللجان اإلقليميـة         
 حول   وذلك من خالل التنظيم لعقد ثالث جلسات       دوراً فعاالً 

المحاور الثالثة المذكورة لكل منطقة من مناطق العالم ومن         
   . ضمنها المنطقة العربية

  
وقامت اإلسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربيـة          

والدول األعضاء في شأن اإلعداد والمشاركة في الـدورة         
  وقد عرضت الـدورة كـل      .   للجنة التنمية المستدامة   13

ح البيئي والمستوطنات البشرية    من مواضيع المياه واإلصحا   
في جلسة منفصلة ضمت عدداً من االختصاصيين البارزين        

وتبع التقديم مناقشة الخطوات العملية     .  من المنطقة العربية  
السياسات وذلك لمواجهة التحديات في     والطرق الفعالة لدعم    

 من قبل رؤساء الوفود      في المنطقة العربية   المجاالت الثالثة 
ن وممثلي صناديق اإلنماء والبنوك اإلقليمية،      واالختصاصيي

التي سعت اإلسكوا لمشاركتها، لعرض أهم إنجازات البنوك    
اإلقليمية في هذا المضمار وتحديـد خططهـا المـستقبلية          

 .لتحقيق أهداف األلفية في المنطقة العربية
 
   للجنة التنمية المستدامة 14اإلعداد للدورة   )ب(

  )CSD-14(  
  

وا بفعالية في اإلعداد للدورة الرابعة      شاركت اإلسك   
عشرة للجنة التنمية المستدامة المزمع عقدها فـي الفتـرة          

 في مقـر األمـم      2006أبريل  / نيسان 12 و 1الممتدة بين   
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المتحدة في نيويورك، وذلك بالتنسيق مع جامعـة الـدول          
المكتـب اإلقليمـي    /العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئـة     

  :الللغربي آسيا، ومن خ
  

إعداد أربع دراسات حول التقدم المحرز فـي          )1(  
مجال الموضوعات األساسية لـدورة اللجنـة       
  الرابعة عـشرة، وهـي الطاقـة ألغـراض         
التنمية المستدامة، التغيـر المنـاخي تلـوث        

وقد اضـطلعت   .  الهواء، والتنمية الصناعية  
اإلسكوا بالدور األساسي في إعداد الدراسـة       

  األولى؛
  

الطاقـة  "ظيم المؤتمر اإلقليمي العربي حول      تن  )2(  
، "ألغراض التنمية المستدامة والقضايا البيئية    
. والذي يتناول ثالث من القضايا األربع للجنة      
  وهناك موجز تفصيلي عنه في الفصل الثالث؛

  
 للمنطقة  (RIM)تنظيم اجتماع التنفيذ اإلقليمي       )3(  

 15 و 13العربية من الفتـرة الممتـدة بـين         
، بمقـر جامعـة     2005نوفمبر  /ين الثاني تشر

الدول العربية، حيـث تـم عـرض األوراق         
الخلفية األربع ومناقشتها مع ممثلـي الـدول        
األعضاء وإعداد مسودة التقريـر اإلقليمـي       

 14العربي الذي سيتم تقديمه إلى دورة اللجنة        
)CSD-14(؛  

  
أتمت اإلسكوا إعداد التقرير اإلقليمي النهـائي         )4(  

له إلــى ســكرتارية لجنــة التنميــة وإرســا
كما تقوم بالتنسيق والمتابعة مـع      .  المستدامة

السكرتارية بشأن المشاركة العربية في الدورة      
14.  

  
وقد ساهمت هذه األنشطة في بلورة رؤية عربيـة           

موحدة حول المواضيع األربعة األساسية للجنـة التنميـة         
  . المستدامة

  
  ة التعاون مع الجامعة العربي  -2

  
  في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة  )أ(
  

 بـشأن اإلعـداد     1باإلضافة إلى ما ورد في البند         
لدورة لجنة األمم المتحدة للتنميـة المـستدامة، شـاركت          

 في أنشطة األمانة الفنية     2005اإلسكوا بفاعلية خالل العام     
للجنة المشتركة للتنمية والبيئة في الوطن العربي، ومجلس        

ء العرب المسؤولين عن شـؤون البيئـة والتنميـة          الوزرا
  :وقد تمثّلت هذه المشاركة في األنشطة التالية.  المستدامة

  
مناقشة وإعداد مخطط مجلس الوزراء العرب        )1(  

المسؤولين عن شؤون البيئة لتنفيـذ مبـادرة        
  التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛

 من األنشطة   المشاركة الفاعلة في تنفيذ العديد      )2(  
المدرجة بالمخطط المشار إليه، وبخاصة فـي     

  مجاالت الطاقة والمياه والتجارة والبيئة؛
  

مشاركة اإلسكوا فـي الـدورتين الـسادسة          )3(  
والسابعة للجنة المشتركة للتنمية والبيئة فـي       

 7-5الوطن العربـي اللّتـين عقـدتا فـي          
نوفمبر / تشرين الثاني  15-13أبريل و /نيسان
كما شاركت في اجتماع    .   التوالي  على 2005

المكتب التنفيذي لمجلـس الـوزراء العـرب        
 17-16المسؤولين عن شؤون البيئـة فـي        

  . 2005نوفمبر /تشرين الثاني
  

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس الـوزراء العـرب           
المسؤولين عن شؤون البيئة، في قـرارات متعاقبـة، قـد           

  .ود المبذولةأعرب عن الشكر إلى اإلسكوا على هذه الجه
  
البرنامج اإلقليمي لبناء القدرات التجارية والبيئية في     )ب(

  المنطقة العربية
  

وافق المكتب التنفيذي لمجلـس الـوزراء العـرب           
التابع لجامعة الدول   ) كامري(المسؤولين عن شؤون البيئة     

العربية على اعتماد البرنامج اإلقليمـي لبنـاء القـدرات          
لمنطقة العربية بقـرار صـدر فـي        التجارية والبيئية في ا   

وفي إطار التنـسيق مـع أمانـة        .  2003يونيو  /حزيران
تقرير عن التقدم المحـرز     بإعداد  اإلسكوا  المجلس، قامت   

، وقامت بتقديم تقرير    2005 و 2004للبرنامج اإلقليمي في    
 إلى اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة        2005العام  
  .العربية

  
رنامج اإلقليمي النفاذ إلى األسواق والقـدرة       يحدد الب   

. التنافسية وحل النزاعات كمواضـع عمـل ذات أولويـة         
، قامت اإلسكوا بتنفيـذ سلـسلة مـن         2005وخالل العام   

المشاريع والدراسات وورشـات العمـل اسـتجابةً منهـا          
وتضمن هذا عدة أنشطة سبق     .  الحتياجات هذه األولويات  
ة، بما في ذلك دراسة المعـايير       وتوسعت فيها هذه المنشور   

البيئية والقدرة التنافـسية ألهـم القطاعـات االقتـصادية،          
وورشات العمل التي أقيمت حول تقييم المعايير واألنظمـة         

، ونـدوة   )2005أغـسطس   /رام اهللا، آب  (التقنية والتطابق   
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ــة  ــة الزراعي بيــروت، كــانون (حــول قطــاع األغذي
المـساهمات فـي    ، باإلضافة إلـى     )2005ديسمبر  /األول

تحضير تقييم التأثير على االستدامة لمنطقة التجارة الحـرة         
كما ُأطِلق المشروع اإلقليمي لبناء     .  المتوسطية-األوروبية

قد سـبق أن    و .2005القدرات في قطاع التجارة في العام       
" بناء القدرات في التجارة والبيئـة     "وردت تفاصيل مشروع    

  .منظمات األمم المتحدةضمن فقرة التنسيق والتعاون مع 
  التعاون مع منظمات األمم المتحدة   -3

  والبنك الدولي
 

  "بناء القدرات في التجارة والبيئة"مشروع   )أ(
  

بناء القـدرات فـي     "يتم تمويل المشروع اإلقليمي       
من قبل حساب األمم المتحدة للتنمية، ويقوم       " التجارة والبيئة 

اللجنـة  (تحدة اإلقليمية   بتنفيذه بالشراكة مع لجان األمم الم     
ــا   ــصادية ألفريقي ــصادية  ECAاالقت ــة االقت    واللجن

 واللجنـة   ESCAPواالجتماعية آلسيا والمحـيط الهـادئ       
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي         

ECLAC(          وبالتعاون مع وكالـة حمايـة البيئـة ،(ECE) 
 (UNCTAD)ومؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة         

 ومنظمـة التجـارة     (UNEP)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة     
  . العالمية

  
 مشروع إلـى تـأمين       من خالل هذا   تسعى اإلسكوا   

المساعدة الفنية وبناء قدرات الدول األعضاء في مواضـع         
 دعم المفاوضات الدولية وصياغة سياسات       في مجال  محددة

ة التـي   تجارية وبيئية فعالة حول أهم القطاعات االقتصادي      
  .تواجه تحديات في النفاذ إلى األسواق

  

إيـران،  (ورشة عمل وطنية حول التجارة والبيئـة     )ب(
  )2005مايو /يارأ

  
بطلب من حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة         

ورشـة عمـل    "والبنك الدولي، تمت دعوة اإلسكوا لتنفيذ       
في طهران في إيران بتـاريخ      " وطنية حول التجارة والبيئة   

 عـن أمنت الورشة مقدمـة     .  2005مايو  / أيار 15 و 14
المسائل الدولية المؤثرة في صـنع الـسياسات التجاريـة          
والبيئية، ونشرت النتائج والدروس المـأخوذة مـن تنفيـذ          
مبادرة السياسات المتوسـطية لبرنـامج البحـر األبـيض          

وركّـزت  ).  ميتـاب (المتوسط للمساعدة الفنيـة البيئيـة       
المبادئ العامة لـصنع الـسياسات      : يليالدورات على ما    

الدولية التجارية والبيئية؛ الحواجز التجارية التقنيـة التـي         
تؤثر في النفاذ إلى األسـواق وعلـى القـدرة التنافـسية؛            
وتكاليف ومنافع التطابق مع المعايير واألنظمـة البيئيـة،         
باإلضافة إلى مسائل قيد التفاوض ضمن االتفاقيات العالمية        

  . جارة والبيئةحول الت
  

وقد حضر ورشة العمل أكثر من ثالثين مـشاركاً،           
ممثلين وزارات التجارة والخارجية والزراعة والـصناعة       

كما قامت اإلسكوا بتسهيل    .  ومديرية البيئة وغرفة التجارة   
جلسة عمل حول نهج صياغة إطار عمل لسياسة وطنيـة          

  .    حول التجارة والبيئة
 


