
 

الندوةُنفّذُت ُ منهذُه السويديةُللتعاونُبدعُم  ُ(سيدا)ُنمائيُالدوليإلاُالوكالُة

 

لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية أقوى    ذ  تنفينحو    

هداف التنمية المستدامة(أل  6.5.1مؤشر  ال)  

 (GMT+3)  13:30  –  12:00تموز / يوليو،    26التاريخ والتوقيت:  

 الترجمة متوفّرة في اللغتين العربية واالنجليزية

 رابط التسجيل:

 Dw-https://zoom.us/webinar/register/WN_9GjgEbRBQEiyi1MxEaR 

 

 الخلفية -1

بمبادئ تطبيق اإلدارة   النهوض  مسألة  للمياه  العربي  الوزاري  المجلس  أدرج 
المتكاملة للموارد المائية ضمن أهداف االستراتيجية العربية لألمن المائي للفترة 

بهدف   وذلكفي سياسات المياه في الدول العربية،  كعنصر أساسي    2010-2030
تحقيق التنمية الم تعترض  تفرضه من مواجهة التحديات التي  ستدامة وتلبية ما 

وفق   .متطلبات في المستقبل المؤسسية العاملة  واألطر  والتشريعات  فالسياسات 
هذه  مؤشرات  أحد  تشكّل  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  تطبيق  أسس 

خطة التنمية المستدامة لعام   ،االستراتيجية العربية برؤية  جميع الدول  وتلتزم 
هذ2030 معظم  وضعت  التنمية  . فقد  أهداف  لتحقيق  استراتيجيات  الدول  ه 

سيّما منها المقصد   . وبذلك 6.5المستدامة ضمن خططها اإلنمائية الوطنية، ال 
المائية كآلية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة    تنفيذالتزمت  اإلدارة المتكاملة للموارد 

  واإلدارة الفعالة للموارد المائية.

لتعاون مثمر بين   ، الذي يعدّ تتويجا  حول تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية  2021لعام التقرير المرحلي  يقدّم 
ومر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   تنفيذكز البيئة والمياه التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بيانا  حول التقدّم المحرز في اإلسكوا 

تساعد في التعجيل في   يحدّد المجاالت ذات األولوية التي سوف  كامال . كما يستند إلى بيانات   تنفيذها تنفيذا  في المنطقة العربية. وهو 

التنمية المستدامة عن العامين  من أهداف  6للهدف    6.5.1  مؤشرالبلدا  في المنطقة قدّمت تقاريرها بشأن   22من أصل    21من  واردة  
 .2020و   2017

 األهداف -2

لتقرير ا"التقدم المحرز في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية استناد ا إلى اإلفتراضية الندوة هذه تتناول  

 :بهدفوذلك   "حول تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية  2021المرحلي لعام 

 ؛للموارد المائيةمناقشة بعض عوامل التمكين الرئيسية لتسريع تنفيذ اإلدارة المتكاملة  •

  6.5.1المؤشر  حول   تقديم التقاريرل  2023في   التالية جولةللتحضيرا   آلية تشاور وطنية قوية   إنشاءعلى   الدولتشجيع   •

المستفادة و وذلك ،  ألهداف التنمية المستدامة  نقاط االتصال الوطنية؛   من قبل  المكتسبة مشاركة الخبراتمن خالل الدروس 

برنامج دعم ، ووضع خطة عمل، والتنفيذ، ال سيما من خالل تقديم التقاريرمساعدتها في  لالدعم المتاح  عن   الدولإبالغ  •

بااإلدارة المتكاملة للموارد المائية    .من أهداف التنمية المستدامة  6لهدف الخاص 

  

https://zoom.us/webinar/register/WN_9GjgEbRBQEiyi1MxEaR-Dw
https://www.unescwa.org/publications/2021-implementation-integrated-water-resources-management-arab-region
https://www.gwp.org/en/sdg6support/about/the_programme/about/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/about/the_programme/about/
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 برنامج العمل   -3

المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية،  واقع تنفيذ    اإلدارة 

 ألهداف التنمية المستدامة  6.5.1المؤشر 

  

منسّق مشروع اإلدارة المستدامة  ،  شؤون اقتصاديةمسؤول   السيد زياد خياط، ميسر الجلسة

واستدامة الموارد  للموارد المائية لتحسين األمن المائي، مجموعة تغير   المناخ 
 الطبيعية، االسكوا

 
 كلمة افتتاحية 12:05  –  12:00

 اإلسكوا  السيد زياد خياط، •
  

لمحة حول التقدم المحرز في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على الصعيد   12:15  –  12:05

 لمياالع

البيئة والمياه التابع لبرنامج مركز  ،  ين التقنيينمستشارال  كبير  غليني،السيد بول   •
 األمم المتحدة للبيئة

  

حول تنفيذ اإلدارة المتكاملة    2021التقرير المرحلي لعام  نتائج "عرض حول  12:35  –  12:15
 "للموارد المائية في المنطقة العربية

 ، المؤلف الرئيسي للتقريرأحمد لغروري السيد •
  

 ألهداف التنمية المستدامة  6.5.1مؤشر  لل  االتصال الوطنيةنقاط من قبل  مداخلة  12:50  –  12:35
  

 مناقشة 13:05  –  12:50
  

 دما  قوالسبل للمضي عرض حول الدعم المتاح   13:15  –  13:05

الشراكة ، اإلقليمي  والمنسق  التنفيذياألمين    ،يانوسطقسطن فانجليسالسيد  •
 منطقة البحر األبيض المتوسط -العالمية للمياه 

  

 مناقشة 13:25  –  13:15

 المالحظات الختامية 13:30  –  13:25

 السيد زياد خياط، اإلسكوا •

 


