بلدان اسكوا األربعة عشر

االبحاث ،العمل الميداني والحوار

“ال حياة بدون ماء”
�ألربت تـ�سينت جيورجي

لإلتصال:

م�شروع اال�سكوا٢٠١١ ،BGR-

ال�سيد� /أندريا�س رنك

من�سق امل�شروع BGR
برنامج التعاون بني اال�سكوا وBGR

مراقبة املياه اجلوفية باالردن

�إنّ النمو ال�سريع لل�سكان واملناطق احل�ضرية و�سيا�سات الأمن
الغذائي والتو�سع يف التنمية والأن�شطة الإقت�صادية ي�شكل �ضغطاً
على املوارد املائية املتوفرة يف دول غربي �آ�سيا.
كما �أنّ التزايد املتنامي يف الطلب على املوارد املائية نتيجة
للتغريات يف طرق ا�ستعمالها يحتم عدم �أخذ توافراملياه �أمراً
م�سلماً به .ويف امل�ستقبل القريب �ستكون املياه حمكومة بتزايد
ندرتها يف خمتلف �أنحاء دول منطقة اال�سكوا� .إن معظم موارد
املياه ال�سطحية واجلوفية م�شرتكة بني دول داخل وخارج منطقة
اال�سكوا ،لذلك ف�إن الإدارة املتكاملة واحلوار حلماية هذه املوارد
تعترب �أولويات دول منطقة اال�سكوا.

+961 1 978 557
andreas.renck@bgr.de
www.bgr.bund.de

ال�سيدة  /كارول �شو�شاين �شرفان
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�إدارة التنمية امل�ستدامة والإنتاجية
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يتم متويل هذا امل�شروع بف�ضل:

التعـاون بين

ESCWA-BGR
االبحـاث:

مسـح لموارد الميـاه المشتركة في المنطقة

العمـل الميداني:

برنامـج لمراقبـة المـوارد المائيـة المشتركـة

الحـوار:

دعم الحوار اإلقليمي في قطاع المياه

التعاون بين ESCWA-BGR

العمل الميداني:
برنامج لمراقبة الموارد المائية المشتركة

اللجنة الإقت�صادية والإجتماعية لغربي �آ�سيا )ا�سكوا( واحدة
من خم�س جلان �إقليمية تابعة للأمم املتحدة املعنية بالق�ضايا
الإجتماعية والإقت�صادية وهي جزء من الأمانة العامة للأمم املتحدة

تعاون اال�سكوا و BGRي�ساعد دول الأع�ضاء يف احل�صول على
املعلومات الأ�سا�سية وت�أمني قاعدة بيانات �شاملة موثوقة للمياه
امل�شرتكة .كما �أن الربنامج ي�ساهم يف تطوير اخلطط الوطنية
للموارد املائية وتعزيز احلوار بني الدول املت�شاطئة/املتجاورة.

املعهد الفيدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد الطبيعية� ،أملانيا ) (BGRهو
الهيئة العلمية املركزية املخت�صة بتقدمي ال للحكومة الفيدرالية يف
املوا�ضيع املتعلقة بعلوم الأر�ض.

يتم حاليا م�ساعدة ثالث من الدول الأع�ضاء بنا ًء على طلبهم:
لبنان

التعاون بني اال�سكوا و BGRبد�أ يف عام  1992وي�سعى اىل تعزيز
التعاون يف جمال املوارد املائية امل�شرتكة بني دول اال�سكوا .مبا يف
ذلك ت�شجيع الإدارة املتكاملة وحماية املوارد املائية.

الأردن

�سوريا

نهر عفرين ،اجلمهورية العربية ال�سورية

االبحاث :مسح لموارد المياه المشتركة في
دول غربي آسيا
هذا امل�سح الذي �سيتم ن�شره قريبا هو الأول من نوعه ويتكون يف
الأ�سا�س من خرائط وو�صف مف�صل ملوارد مياه م�شرتكة تتكون من 30
�أحوا�ض مياه جوفية و�سطحية يف غرب �آ�سيا.
هذا امل�سح يركز على هيدرولوجية /هيدروجيولوجية الأحوا�ض
املائية .ويتناول ا�ستعماالت املياه وتنميتها والتعاون يف �إدارة املياه بهذه
الأحوا�ض.

حوار حول املياه

امل�سح �سي�شمل:
زيادة معرفة �صانعي القرار وعامة ال�شعب

حوار :دعم الحوار اإلقليمي في قطاع المياه

حت�سني املعرفة بقواعد املوارد املائية وت�سهيل
احل�صول على املعلومات

على مر ال�سنني ،مت التداول يف اجلوانب التقنية ،القانونية،
وامل�ؤ�س�سية لإدارة املوارد املائية امل�شرتكة من خالل عقد امل�ؤمترات
والدورات التدريبية الإقليمية والوطنية .مت اطالق �أهم مبادرة
لتعزيز احلوار الإقليمي يف متوز/يوليو  2010عندما دعا املجل�س
الوزاري العربي للمياه منظمة اال�سكوا ،بال�شراكة مع مركز
الدرا�سات املائية والأمن املائي العربي يف جامعة الدول العربية
وبالتعاون مع اخرين ،لإعداد م�سودة لإطار قانوين ملوارد املائية
امل�شرتكة يف املنطقة العربية .وتقوم حالياً اال�سكوا و BGRبدعم
عملية �صياغة هذه امل�سودة.

دعم حلوار �إقليمي و لو�ضع ال�سيا�سات للموارد
املائية امل�شرتكة
فريق م�شروع اال�سكواBGR-

