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 تقرير موجز عن اجتماعات املائدة املستديرة الثانية حول املياه

 نتقال من الكالم إىل التنفيذالا
 )جلنة شؤون الشرق األوسط(

 
 

ائدة املاجتماعات سويسرا  ــجنيف  مقر االحتاد الربملاين الدويل ــ يف 2017متوز/ يوليو  7 ــ 6انعقدت بتاريخ 
املستديرة الثانية حول املياه مبشاركة الربملانات العربية إىل جانب أعضاء اللجنة واخلرباء العلميني والتقنيني، ملناقشة 

 جدول األعمال الذي تضمن:
 العلم من أجل السالم. ــ
 املياه والسالم. ــ
 ( من أهداف التنمية املستدامة.6ربملانات يف تنفيذ اهلدف رقم )دور ال ــ
 تكنولوجيات تكرير املياه. ــ
 مناذج العلم لتعزيز احلوار والعلم من أجل مدرسة السالم. ــ
 رسم خرائط البلدان الرائدة. ــ
 اخلربات الوطنية. ــ
 .(PNOW) الشبكة الربملانية حول املياه ــ
 اخلطوات التالية. ــ 

، وأوضحوا عالقة العلم بالسالم، ووثائق ضمن املوضوع وجرت نقاشات ومداوالت حيث قّدم اخلرباء دراسات
وتوظيف العلم توظيفاً سليماً من املمكن أن يسهم بطريقٍة أو بأخرى يف فتح آفاق لتحقيق التعاون الذي من شأنه 

 م.أن يؤّدي إىل فتح احلوار الذي يوصل يف النهاية إىل حتقيق السال
م كل من وفود اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، واململكة األردنية اهلامشية، قدّ  ويف خالل االجتماعات،

ودولة فلسطني إجيازاً عن واقع املياه ومشاريع دوهلم والصعوبات اليت تواجهها تلك الدول حول هذا املوضوع، حيث 
لى أن أي تعاون ، وأّكدوا عية مكتوبة، كي يتم إرفاقها مع هذا التقريرقدمت التجارب ومل ترفق بوثائق توضيح

علمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق السالم وحيّققه متهيداً لبناء تعاوٍن فّعال ودائم. وكان هناك 
 ل.ليه من حتليتطابق يف وجهات النظر بني ما طرحته الوفود املشاركة وبعض اخلرباء فيما ذهبوا إ
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وقد نشر املوقع اإللكرتوين لإلحتاد الربملاين الدويل الوثائق املقدمة باللغة اإلنكليزية وقامت األمانة العامة لالحتاد 
 الربملاين العريب برتمجتها إىل اللغة العربية.

 تماعات.االج عوقائ ويسر األمانة العامة لالحتاد الربملاين أن تقدم لكم هذا التقرير الذي يقدم عرضاً ألبرز
كما يسر األمانة العامة لالحتاد أن تتلقى أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذا التقرير ومضمونه، 

 ليتسىن لنا أخذها عند إعداد أية تقارير مستقبلية، تعميماً للفائدة ووصوالً إىل األهداف املرجوة.
 

 فايز الشوابكة                                                              
 

 األمني العام                                                                                      
 لالحّتاد الربملاين العريب                                                                                

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 



 
4 

 

                   
 الدعوة

 
 مدينة دكا يف األخري اجتماعها خالل ،جمدداً  األوسط الشرق شؤونل الدويل الربملاين االحتاد جلنة أّكدت

 الشرق يف سالمال لعملية الوحيدة املبادرة السالم بوصفها مشاريع يف قدماً  التزامها باملضي ،عاصمة بنغالديش
 ممكن. وقت أقرب يف املياه حول الثاين املستديرة املائدة اجتماع عقد حالياً، وبالتايل تقدماً  حترز اليت األوسط

 احلاضر لوقتا يف املستديرة املائدةاجتماع  لعقد مكان أنسب جنيف تكون املشاورات أن أعقاب تقرر يف
 2017 يوليو/ متوز 6-5 هي املقرتحة املواعيد وأن

األول الجتماع ا يف ةجيابيإ ونتائج تعزيز ما حتقق من جناح يف ساهمالثاين سي املستديرة املائدةاجتماع  إنّ 
 واخلرباء للجنةا أعضاء جانب إىل املستديرة املائدة اجتماع يف للمشاركة العربية الربملانات جتديد دعوة خالل من

 مستقبل وبناء للتعاون اخلرباءو  للربملانيني هاماً  منرباً  باملياه املعين املستديرة املائدة اجتماع ثلميو . والتقنيني العلميني
 املياه بقضايا صةملختا املعنية جلاهنا من الربملانيني إشراك على الربملانات مجيع أشجع فإنين بأسرها. ولذلك املنطقة

 اجملال. هذا يف الوطنية خرباهتم تبادل ميكنهم الذين واخلرباء واملستشارين
 يف املستديرة للمائدة يالتفصيل الربنامج تعميم سيتمو التسجيل.  واستمارة التوضيحية مرفقاً املذكرةجتدون 

 الحق.  وقت
 الدويل. ملاينالرب  الحتاداإللكرتوين ل وقعامل على باالجتماع املتصلة وغريها الوثائق هذه كما تتوافر

 نيف.يف ج الرّتحيب بكم قريباً  إىل أتطلعوإّنين 
 

 وتقديري احرتامي وافر مع
 مارتن تشونغونغ

 األمني العام
 لالحتاد الربملاين الدويل
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 مشروع برنامج العمل

  متوز/ يوليو 6اخلميس 
 ترحيب وتقدمي -
 :فتتاحكلمة اال  -

 السيدة دينيس باسكال أليندي، رئيسة اللجنة  
 السيد مارتن تشونغونغ، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل 

10:30 – 10:00 

 العلم من أجل السالم: 1اجللسة  -
 معا   الدول جلمع أداة العلم: شوبر هريويغ الدكتور قبل من عرض

 .والتعايش السالم تعزيز إىل الرامية اإلقليمية العلمية املبادرات مناقشة •

11:00 – 10:30 

 : املياه والسالم2اجللسة 
السيد  رئيس سلوفينيا السابق ورئيس الفريق الرفيع املستوى العاملي املعين باملياه والسالم،السيد 

 دانيلو ترك
أمثلة عملية على العالقة بني املياه وعمليات السالم اليت قدمها: مدير ووترهوب ومقرها 

 السيد فرانسوا موجنر.جنيف، 
 أسئلة وأجوبة

00:11 – :0012  

من أهداف التنمية  6 رقم يف تطبيق اهلدف والربملانيني الربملاناتدور : 3اجللسة 
 املستدامة

 2016/ أكتوبر ل املقرتح املقدم يف تشرين األولمتابعة برنامج العم
 ووترلكسالسيدة أماندا لوفن، املدير العام يف 

 

:0012 -  :0013  

مقر االحتاد حفل غداء يف استضافة األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل يف  :0013 – 45:14  
0015: – 45:14 صورة للمجموعة.  

 األوسط لشرقا شؤون جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
 2017يوليو  متوز / 7 – 6

 جنيف، سويسرا
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 تكرير املياه: 4جلسة 
 "جعل حصة املياه أكرب" -

 كارمي  ناتاشا السيدة قبل من املياه ندرة معاجلة عن عرض
 جيات القائمةلو التكنو   -

املياه وإعادة  رلتكريأمثلة عن تكنولوجيات واقعية وبأسعار معقولة متاحة  ووترلكسوستقدم 
 مستدامة التكنولوجيات هذه جيعل ام الرشيد، احلكم وممارساتاستخدامها 

 جيات اجلديدةلو التكنو  -
 وسيقدم اخلرباء أمثلة عن التقنيات الوطنية لتحلية املياه ودور العلم والتكنولوجيا يف إدارة املياه

 
 

15:00 – 17:00  

   اجلمعة 7 متوز/ يوليو
 السالم مدرسة أجل من موالعل احلوار لتعزيز ممن العل مناذج: 5اجللسة 

 من مالعل" رنامجوب الثقافات بني احلوار لتعزيز مالعل عامل قدمها اليت للنماذج عرض
 مع لعالقاتا مستشاري كبري  بونا، ماوريتسيو الدكتور قبل من" السالممدرسة  أجل

 سرين يف للسياسة موالعل الربملانات

10:00 – :0011  

رسم خرائط البلدان الرائدة: 6اجللسة   
، منطقة أفريقيا، السيدة روز ووترلكسمن قبل مدير برنامج  حاالت دراسيةعرض  -

 أوسيندي أالباسرت
مناقشة حول البلدان الرائدة احملتملة -  

11:00 – :0012  

: اخلربات الوطنية7اجللسة     
مبادرات املياهسيدعى املشاركون إىل تبادل خرباهتم الوطنية يف جمال   

:0012 – :0013  

 اسرتاحة الغداء
 

13:00 – 15:00  

قليمية املعنية باملياه: األهداف وطرق العمل : الشبكة الربملانية اإل8اجللسة 
 املائدة املستديرةاجتماع  واخلطوات التالية لعقد

 قليمية املعنية باملياهالربملانية اإلعرض حول الشبكة  -
 خطوات العملو ج تطوير طرق تنفيذ الرباجم -

15:00 – 16:00  
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 : اخلطوات املقبلة9اجللسة 
وضع اللمسات األخرية على مشاريع التوصيات الجتماع املائدة املستديرة  -

 .القادم

16:00 – 17:00  

 
 ****  
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 مشروع جدول األعمال 
 

 وتقدمي ترحيب .1
 .اللجنة ورئيسالربملاين الدويل  لالحتاد العام األمني قبل من  

 

 السالم أجل من العلم .2
 .السالم خدمة يف العلم وضع جمال يف ( رائدة CERN) سرينمنظمة  

 

 والسالم املياه .3
 .والسالم املياه بني املشرتكة النقاطبربط  السياسية الشخصياتسيقوم كبار  

 

 املستدامة التنمية أهداف من/ 6رقم / اهلدف تنفيذ يف الربملانات دور .4
 شـــأنب املســـتدامة التنمية أهداف حتقيق يف النواب ( دور WaterLex) ووترلكس منظمة ســـتحدد 

 .املياه
 

 تكرير املياه تكنولوجيات .5
 معاجلة املياه. تقنيات أحدث عن عامة حملة العلميون اخلرباء سيقدم 

 

   مدرسة السالم أجل من والعلم احلوار لتعزيز العلم مناذج .6
 .فاتالثقا بني احلوار يف خدمة العلمكيفية توظيف   عن مناذج( CERN) سرينمنظمة ستقدم  

 األوسط الشرقشؤون  جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
 2017يوليو  /متوز 7 – 6

 مقر االحتاد الربملاين الدويل
 اجنيف، سويسر
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 الرائدة البلدان خرائط رسم .7
 .املستقبل يف الرائدة البلدان وحتديد ،حاالت دراسية 

 

 الوطنية اخلربات .8
 البلدان.خربات  تبادل 

 

  (PNoW) الشبكة الربملانية حول املياه .9
 .املقرتحة والطرائق التأسيس 

 

 التالية اخلطوات .10
 للمستقبل. توصيات 
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 2017مايو أيار/ 29 جنيف،                                                                    
 

  توضيحية مذكرة
 

 اختصــاصــات ،2016 مارس/  آذار يف لوســاكا يف اليت انعقدت دورهتا يف األوســط الشــرقشــؤون جلنة  اعتمدت
 التعايش لدواعي( اوالتكنولوجي الطاقة الغذاء، املياه، منها) النزاع عناصـــــــر لتغيري املســـــــتديرة النهج االقليمي للمائدة

 توقيع عن يكناه السالم، بشأن تتفاوض أن الربملانات حق من ليس أنه يدركون متاماً  اللجنة أعضاء نإ. اإلقليمي
 نهائيةال املراحل من جزءاً  يكون أن اإلقليمي املســــــــــــــتديرة املائدةاجتماع  هنج من ليس الغرض. ســــــــــــــالم اتفاقات

 املائدةتماع اج هنج يؤكد. خرىبلد من البلدان األ أي بني أو وفلســــــطني، ســــــرائيلإ بني الســــــياســــــية للمفاوضــــــات
 قررت. اإلقليمية دياتللتح للتصــــدي الوطنية واخلربات اخلرباء وتبادل والتكنولوجيا العلم اســــتخدام على املســــتديرة

 .واملتجددة اجلديدة املياه حول األوىل دورهتا عقد اللجنة
 

 يونيو/  حزيران 2 إىل مايو/  أيار 31 من جنيف، املياه الذي عقد يف حول األوىل املســـــــتديرة املائدة دعا اجتماع
 - النوويـــة للبحوث األوروبيـــة واملنظمـــة (،WaterLex) ووترلكس من وخرباء املنطقـــة من ، برملـــانيني2016
 - األوســـــــــط الشـــــــــرق للعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يفواملركز الدويل لضـــــــــوء الســـــــــنكروترون  -(CERN) ســـــــــرين

 بيئة خلق أجل من اإلقليمية للتحديات للعلم أن يقدم احللول ميكن كيف  ملناقشـــــــة( SESAME) ســـــــيســـــــامي
 املنطقة يف ملياها اليت تواجهها إدارة التحديات املســـتديرة املائدة وناقش اجتماع. األوســـط الشـــرق يف للســـالم مواتية
 ن حيثســــــــــــــواء م املتاحة املوارد لزيادة" املياه أكرب حصـــــــــــــــة جعل" فكرة يؤكد ما املياه، جمال يف التعاون وفرص

 حول لوماتاملع من مزيد على طالعاال ميكن. )العلمية والتشــريعات العمليات خالل من والري احمللي االســتهالك
http://www.ipu.org/splz-: اإلنرتنـــــــت على االحتـــــــاد موقع على املســــــــــــــتـــــــديرة املـــــــائـــــــدة اجتمـــــــاع

e/water16.htm.) 

 األوسط الشرق جلنة شؤون
 ياهامل حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

http://www.ipu.org/splz-e/water16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/water16.htm
http://www.ipu.org/splz-e/water16.htm


 
11 

 

 
 :يلي ما األول املستديرة املائدةاجتماع  توصيات ومشلت

 هدف ذتنفي بشـــــــأنالربملاين الدويل  لالحتاد التوجيهية للمبادئ كأســـــــاس  (TLF) انتقايل قانوين إطار إنشـــــــاء( 1
 إىل مقد الذي األوســــــط، الشــــــرق يف الصــــــحي والصــــــرف النظيفة باملياه املتعلق (6املســــــتدامة )اهلدف رقم  التنمية

 ؛2016 أكتوبر / األول تشرين يف جنيف يف الدويل الربملاين لالحتاد 135 ــــال العامة اجلمعية
 اخلربات بادلت خالل من املياه موضـوع يف للتعاون األوسـط الشـرق من برملانية للجان متخصـصـة شـبكة إنشـاء( 2

 ؛والتكنولوجية العلمية
 امليــاه ال توفرييف جمــ املعلمني لتــدريــب العلميــة الربامج ذلــك يف مبــا أرض الواقع، على امليــاه مشــــــــــــــــاريع تنفيــذ( 3
 األوسط؛ الشرق يف املدارس يف الصحي الصرفخدمات و 

 .األوسط الشرق يف باملياه احلالية املتعلقة الدولية املشاريع تنفيذ دعم( 4
 

ــــــــــــــــ  مبناسبة 2016 أكتوبر/  األول تشرين يف جنيف يف عقدت اليت دورهتا يفأيّدت اللجنة،  ــــــــــــــــ اجلمعية العامة الـ
 لثاينا املســـتديرة املائدة اجتماع أعمال جدولالعامة  األمانة وضـــعت. النية حســـنأبدت و  هذه التوصـــيات ،135
 املســـتديرة ملائدةا اجتماع لنتائج املتوخاة لآلليات موجزة صـــورة على احلصـــول أجل أدناه من يرد الذي باملياه املعين
 عن اجتماع رالصــــاد قرارها جمدداً  اللجنة أكدت كما.  احلوار، لتنفيذ توصــــياهتا بروح عقد الذي املياه بشــــأن األول
 .التنفيذ وخطط توصياهتا ملناقشة ثانٍ  مستديرة مائدة اجتماع لعقد املياه بشأن األوىل املستديرة املائدة

 
 الثاين املستديرة املائدةتماع اج من املتوقعة والنتائج األهداف

 تعاوين مشـــــــــروع عوضـــــــــ أجل من أفعال إىل األقوال حتويل إىل باملياه املعين الثاين املســـــــــتديرة املائدةاجتماع  هدفي
 التعاون وجماالت يذالتنف آليات على املناقشات وسرتكز. األول املستديرة املائدةاجتماع  ناتج عن توصيات إقليمي

 من الثاين اجلزء هدفوي. اإلقليميني الشــــــــركاء بني والتشــــــــريعية التكنولوجية اخلربات طار صــــــــيغة مالئمة لتبادلإ يف
 من املتجددةو  اجلديدة املياه على الرتكيز خالل من الناسأقرب إىل  العلمجعل  ســــبل اســــتكشــــاف إىل املناقشــــات

 التحديات ملواجهة للتعاون منصــــــــــــة مبثابة تكون( PNoW) املياه حول إقليمية برملانية شــــــــــــبكة إنشــــــــــــاء خالل
 .اإلقليمية

 

 اجلديدة ياهامل بشـــــــأن إقليمي عمل برنامج حول باملناقشـــــــات املضـــــــي قدماً  إىل املســـــــتديرة املائدةاجتماع  ســـــــعىوي
 الصـــــحي، فوالصـــــر  املياهب املتعلق املســـــتدامة التنمية أهداف من الســـــادس اهلدف فهم تعزيز خالل من واملتجددة



 
12 

 

. الواقع أرض على تنفيذه حمتمالً  اً منوذجي اً مشـــــــــروع كما ســـــــــتضـــــــــع.  اهلدف هذا تنفيذ يف الربملانات دور الســـــــــيما
 ا مع اللجانوعالقته( PNoW) املياه حول قليميةاإل ربملانيةال شبكةهيكل ال املستديرة املائدةاجتماع  نشئوسي

 .لةاملقب خلطواهتا أعمال جدول عدادوإ عملها فهم لتعزيز الدويل الربملاين لالحتاد احلاكمة واهليئات
 

 تشــــــرين يف طرســــــرب ب ســــــان يف الدويل الربملاين احلاكم لالحتاد اجمللس إىل املســــــتديرة املائدة اجتماع تقرير وســــــيقدم
 .للتنفيذ مقرتحاً  برناجماً  وسيتضمن ،2017 أكتوبر/  األول

 

 تليها ملعنينيا اخلرباء من وســـيتضـــمن االجتماع مداخالت اللجنة، رئيس املســـتديرة املائدة اجتماع يرتأس: الشككككل
 املائدةتماع اج كونوســــــــــي. واملتجددة اجلديدة املياه جمال يف بلداهنم جتارب حول الربملان أعضــــــــــاء يقدمها عروض

 املشـــاركون ســـيدعىو . املياه الســـتخدام والتشـــريعي التكنولوجي اجلانب حول املفتوحة للمناقشـــات منصـــة املســـتديرة
 .عمل خطة وضع إىل

 

 2017 يوليو / متوز 6 - 5 جنيف،: والتاريخ املكان
 

 منظميت  نم وخرباء أفريقيا ومشال األوســــط الشــــرق منطقة يف الربملانات األوســــط، الشــــرق جلنة أعضــــاء: املشكككاركة
 .(CERN) وسرين (WaterLex) ووترلكس

 

 .واإلسبانية ،العربية ،الفرنسية ،ليزيةاإلنك: العمل لغات: اللغات
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 :منظمة ووترلكسو  الدويل الربملاين االحتاد أعدها اليت األوىل العمل ورقة
 املياه بشأن املستدامة التنمية أهداف من/ 6رقم / اهلدف تنفيذ يف الربملانات دور

 

 املقدمة
 املناخ، تغريل الســــــــــــــلبية واآلثار الســــــــــــــريع، روالتحضــــــــــــــّ  الســــــــــــــكاين، النمو تزايد مع ،اً نادر  اً مورد العذبة املياهتعترب 

ــــــــــــــــّ لســ   وقد. عليها متزايدة ضــغوطاً  متارس كلها  املتنافســة،االحتياجات و   أهم اعتبارهاب املياه أزمات على الضــوء طـ
 يف شــح املياه من تعاين بلداً  33 أصــل من بلداً  14 األوســط الشــرق نطقةويوجد يف م. القادم للعقد نواحي القلق

 الدول بنيال  عنها أحداث العنف مت اإلبمن  حالة 37 هناك ،1946 عام منذ أنه إىل الدراسات وتشري. العامل
 أي" نأ أيضاً الدراسات  تبني نفسه، الوقت ويف. األوسط الشرق منطقة داخل وقعت حالة 30 منها املياه، حول
 جمال يف الّــــ الفع عاونلتفا". آخر سبب ألي احلرب إىل يذهبان ال املياه جمال يف النشط التعاون يف يشرتكان بلدين
 ." احلرب خماطر من يقلل البلدان بني املياه

 

 الطلــب ينمو أن عمن املتوق ،2050 عــام حبلول أنــه من غوترييس أنطونيو املتحــدة لألمم العــام األمني رحــذّ قــد و 
 نم تعاين بلدان يفيعيشــــــــــــــون على األقل  العامل ســــــــــــــكان ربع ، وأنئةاملب 40 من بأكثر العذبة املياه على العاملي

 الصـــــــــــــــاحلـة امليـاه إىل يفتقرون شــــــــــــــخص مليون 800 من أكثر حـاليـاً  ويوجـد. امليـاهمن " متكرر أو مزمن نقص"
 أن على غوترييس الســــيد وشــــدد. أســــاســــية صــــحية مرافق شــــخص بليون 2.5 من أكثر لدى يوجد وال للشــــرب،

 األوسط الشرقشؤون  جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
 2017يوليو  متوز / 6 – 5

 مقر االحتاد الربملاين الدويل
 جنيف، سويسرا
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 الوقائية الدبلوماســية يف للدخول مســتعدة املتحدة األمم فإن بالتايل واألمن، والســالم املياههناك ارتباطاً وثيقاً بني: 
 .الصراعات إثارة عن املياه حول املنافسة إلبعاد

 
 املستدامة التنمية أهداف / من6اهلدف رقم /

 مبكان األمهية ومن. باملياه املتعلق اهلدف هو( SDG 6) املســــــــــــــتدامة التنمية أهداف من/ 6رقم / اهلدفإن 
 تغري ،الصـــــحية ةالبيئ ،الصـــــحة ،األغذية تغطي اليت تلك مثل األخرى املســـــتدامة التنمية أهداف من العديد حتقيق
 جدول أعمال ماداعت فإن املياه، لندرة عرضة هي اليت األوسط، الشرق ملنطقة وبالنسبة. اجلندرية واملساواة ،املناخ
 .مواطنيها من لكثري احلياة نوعية لتحسني للحكومات فرصة هو 2030 عام

 

 وإدارهتا لجميعل الصـــــــحية واملرافق املياه توافر لضـــــــمان إجراءات الختاذ كبرياً   زمخاً  املســـــــتدامة التنمية أهدافتقدم و 
 الشـــامل لالوصـــو  لتحقيق الوطنية واملؤشـــرات األهداف إىل تســـتند ملموســـة إجراءات اختاذ أي مســـتدام، حنو على

 ، وبشكلالكافية الصحية املرافق إىل الوصول لضمانو  ؛(6.1) للجميع واملقبولة اآلمنة الشرب مياه إىل واملنصف
  وزيادة ؛(6.3) املياه نوعية لتحســـنيو  ؛(6.2) العراء يف طللتغوّ  حد ووضـــع ،للجميع الصـــحية النظافةمنصـــف، و 

 ؛(6.4) ملياها ندرة ملعاجلة العذبة املياه وتوفري املســــــــتدام الســــــــحب وضــــــــمان كبري  حد إىل املياه اســــــــتخدام كفاءة
 االقتضـــــــــاء حســـــــــب احلدود عرب التعاون ذلك يف مبا املســـــــــتويات، مجيع على املائية للموارد املتكاملة اإلدارة تنفيذو 
 (.6.6) واستعادهتا باملياه املتصلة اإليكولوجية النظم ومحاية ؛(6.5)

 

 من/ 6رقم / هلدفا تنفيذ ملعاجلة إقليمي هنج اتباع أن على األول املســــــــــــــتديرة املائدةاجتماع  يفقد مت االتفاق و 
. واحد بلد على مقائ هنجمت اعتماد  إذا تطويرها ميكن ال اليت التآزر أوجه يعزز أن ميكن ،املستدامة التنمية أهداف
 :يلي ما التآزر أوجه تشمل أن وميكن
 والتجارب؛ لألفكار منتظم تبادل مع باملياه معنية إقليمية برملانية شبكة إنشاء 
 إلدارة يةاألســاســ البحوث خالل من اجليدة واملمارســات املعلومات لتبادل" رائدة" بلدان وتأســيس حتديد 

 :املياه
a. املستدامة؛ التنمية أهداف من/ 6رقم / اهلدف لتحقيق رجييللتنفيذ التد منظم هنج 
b. التقدم لرصدمة خصيصاً مّ مص املؤشرات من وجمموعات وطنية عمل خطط لوضع األفكار لتبادل فرصة 

 .احملرز
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c. حقيقلت احلل من كجزء  اخلاص القطاع اســــــتخدام على احلكومات لتشــــــجيع متكيين حوكمة إطار إنشــــــاء 
 املستدامة؛ التنمية أهداف من/ 6رقم / اهلدف

  احللول تبادلل حاجة أيضــــــــاً  خلقتســــــــ املســــــــتدامة التنمية أهداف حتقيق يف الثغرات هذه حتديد عمليةإن 
 إمكانيةو  ،وتوافرها ،املياه ســــــــالمة أجل من( ســــــــيســــــــامي ســــــــرين مثل شــــــــركائنا مع بالتعاون) التكنولوجية

 .وقبوهلا ،التكاليف حتمل على والقدرة ،إليها الوصول
 

 الربملانيني دور
 طموحة ريعاتتشـــ ســـن خالل من مســـتدامة بصـــورة املياه وإدارة توافر ضـــمان يف اً رئيســـ اً دور  الوطنية للربملاناتإن 

 بالتزاماهتا لوفاءا يف احلكومية اإلجراءات على الرقابة وممارســـــــة ؛وازناتامل اعتماد املســـــــتدامة؛ التنمية أهداف لتنفيذ
 .البيانات رصد وتعزيز املستدامة؛ التنمية أعمال جبدول املتعلقة

 
 املستدامة التنمية أعمال جدول يف الربملانات دور

 

 لتمييزا عدم الشمولية، الفعالة، اإلدارة الشفافية، اإلنسان، حقوق
 

 :خالل من تتحقق
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 بني التعاون زيزوتع القطاعات؛ بني فيما واملؤســـــســـــات الســـــياســـــات اتســـــاق لضـــــمان مميزة مبكانة الربملانيونيتمتع و 

 .التكنولوجيا ونقل القدرات، وبناء ،الالزم التمويل وتعبئة املتعددين؛ املصلحة أصحاب

تشريعات طموحة لتنفيذ 
من أهداف  6اهلدف 

 التنمية املستدامة

موازنة من أجل تنفيذ 
من أهداف  6اهلدف 

 التنمية املستدامة

لة حول التزامات املساء
 6اهلدف احلكومة بشأن 

من أهداف التنمية 
 املستدامة

 
 املراقبة

ضمان اتساق السياسات 
 واملؤسسات بني القطاعات

 حابأص بني التعاون تعزيز
 املتعددين املصلحة

 وبناء التمويل، حشد
 ونقل القدرات،

 التكنولوجيا
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 املستدامة / من أهداف التنمية6رقم / التنفيذ التدرجيي للهدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اهلدف

 
 

+  6تأمني اهلدف 
 زام القانوين االلت

= حوكمة وإدارة 
 مستدامة للمياه 

 
 التنميــة أهــداف ن/ م6رقم / اهلــدف حتقيق يف دعمهــا للربملــانيني ميكن اليت اخلطوات الســــــــــــــــابق الشــــــــــــــكــل يربز

 لقواننيا وتشــــــــــــــمل احلوكمة، هليكل دقيق حتليل على ينطوي والذي احلايل، الوضــــــــــــــع فهم من بدءاً  .املســــــــــــــتدامة
 الســـكان ذلك يف امب الســـكان، مجيع عرب املقدمة اخلدمة الختبار امليدانية والدراســـات باملياه، املتعلقة والســـياســـات

 ميكن اليت وصـياتالت من بسـلسـلة وتسـمح احلوكمة إطار يف للثغرات فهماً  التحليل هذا خمرجات وتوفر. املهمشـني
 االتجم حتديد ذلك وســـــــــيشـــــــــمل. الســـــــــنوات من عدد مدى على تدرجيي حتقيق عملية تشـــــــــكيل يف تســـــــــاعد أن

 أصــحاب مع ةواملشــارك املســتهدف، الرصــد لربنامج التوجيهية واملبادئ الصــلة؛ ذات للمؤشــرات خمططاً  التحســني؛
 .املصلحة

 
 
 
 
 
 
 

 الوضع الراهن

 حتليل أساس

 خطة العمل الوطنية

 املراقبة

 أصحاب املصلحة الشفافية
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 (PNoW)حول املياه  ربملانيةال شبكةال: الثانية العمل ورقة
 

 

 القضايا يف نالنشطو  النواب وكذلك املياه، عن املسؤولة املنطقة يف املتخصصة الربملانية اللجان دعىست   :التشكيل
 حســــــب تناوبال مبدأ أســــــاس على االجتماعات لرئاســــــة رئيس   عنيوســــــي  . الشــــــبكة إىل لالنضــــــمام باملياه، املتعلقة
 .األجبدي الرتتيب

 

 مع املســــــــــتفادة الدروسو  اخلربات لتبادل منرب توفري إىل املياه بشــــــــــأن للربملانيني اإلقليمية الشــــــــــبكة هتدف :الغرض
 للتنفيذ اجلماعي جالنه وهذا: املناخ وتغري املياه ندرة يف مماثلة مشــــــــــــــاكل من تعاين اليت املنطقة يف األخرى البلدان

 إىل اإلقليمي لنهجا هذا ويهدف. جمزأة بطريقة وليس اتسـاقاً  أكثر بطريقة أسـرع بشـكل النتائجمن حتقيق  سـيمكن
 .حكوماهتممن إحداث التغيري يف  لربملانينيميكن ا الذي الفريد املوقف من االستفادة

 

 األوســـط قالشـــر  منطقة يف الربملانيون ســـيتمكن ذلك، خالل ومن. للممارسككة جمتمعا   ختلق أن الشـــبكة شـــأن ومن
 من /6رقم / اهلدف بني الصلة ؛(6 اهلدف رقم) باملياه املتعلقة املستدامة التنمية أهداف ألسس فهمهم تعزيز من

 لكي لربملانينيل واملنهجيات األدوات توفريل الصـــــحي؛ والصـــــرف املياه يف اإلنســـــان وحق املســـــتدامة التنمية أهداف
 فيما املياه حلول حول األفكار تبادل للخرباء ميكن حيث شــــــــــاملة بيئة خللقو  لتنفيذ؛ا بلداهنم من أجل إىل يعودوا
 علقةاملت التشــــــــــــــريعات يف اجليدة املمارســــــــــــــات لتبادل منتدى الربنامج هذا ســــــــــــــيوفر كما  /.6باهلدف رقم / يتعلق

 .املنطقة يف املياه ملشاريع التقنية واحللول املياه باستهالك
 
 

 األوسط الشرق شؤون جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
 2017متوز / يوليو  7 – 6

 جنيف، سويسرا
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 لشــــــــــــــؤونإىل جلنة االحتاد الربملاين الدويل تقريراً  (PNoW)حول املياه ربملانية الشــــــــــــــبكة تقدم ال طرائق العمل:
هليئات الرئاسية اشبكة يف التقرير املقدم إىل الدمج أعمال الشرق األوسط. وستناقش اللجنة التقرير وتوصياته، وست  

 لالحتاد الربملاين الدويل. وستناقش املوارد املطلوبة لدعم أنشطة الشبكة يف اجتماع اللجنة املقبل يف سان بطرسرب .
 

 (2018 عام من األول الربع) (PNoW)حول املياه ربملانية الشبكة لل املقرتح األول االجتماع
 املياه قضايا شأنب القدرات لبناء خصيصاً  مصممة وبرامج العمل برنامج ملناقشة فرصة االفتتاحي االجتماع سيتيح

 األوســــط الشــــرق شــــؤونل الدويل الربملاين االحتاد جلنة إىل تقريراً حول املياه ربملانية الشــــبكة ال قدمتوســــ. واالســــتدامة
 البلدان ظاتومالحإفادات  أيضــــاً  التقارير تشــــمل أن وميكن. تارخيه حىت احملرز والتقدم اإلجراءات على اهطالعال

رقم  اهلدف ذلتنفي خطة لتحديد املصــلحة أصــحاب وإشــراك يةوســياســ قانونية أســاس خطوط تســتخدم اليت الرائدة
 .للربملانات أدوات ووضع رائد بلد لكل املؤشراتسيتم حتديد و . املستدامة التنمية أهداف ن/ م6/
 

 :املتوقعة النتائج
 يف املياه، ندرة لمث ،ةاإلقليمي اتالتحدي ملواجهة عمل برنامج ملناقشـــــة اإلقليمية للربملانات الفرصـــــة إتاحة 

 واحلصـــــــول تجددة،وامل اجلديدة املياه جمال يف والتقنية التشـــــــريعية اخلربات تبادل خالل من تعاوين، ســـــــياق
 واالستدامة؛ املياه قضايا بشأن القدرات لتعزيز خصيصاً  مصممة برامج على

 حول املياه ربملانية الشـــــــبكة ال ســـــــتدعم(PNoW)،  رزاحمل التقدم ،ووترلكس لربنامج اخلارجية اخلربةمع 
 أهداف ن/ م6رقم / اهلدف لتنفيذ ملموســـــة توصـــــيات لوضـــــع الرائدة البلدان يف األســـــاســـــية البحوث يف

 املستدامة؛ التنمية
 التنميـــة أهـــداف ن/ م6رقم / اهلـــدف تنفيـــذ بشـــــــــــــــــأن الوطنيـــة اخلربات تبـــادل احملرز؛ التقـــدم عن تقرير 

 ؛املستدامة
 ؛املستقبل يف عليها والبناء الربملانية الشبكات على احلفاظ جدوى من التأكد 
 املياه بشأن ووطنية إقليمية مشاريع إنشاء دعم. 
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 العمل برنامج - الثالثة العمل ورقة
 

 الدويل الربملاين لالحتاد التابعة األوسط الشرقشؤون  جلنة عليه وافقت الذي األعمال جدول التايل الربنامج يعرض
 التنميــة أهــداف من/ 6رقم / اهلــدف تنفيــذ لتمكني املتوخى والعمــل الزمين اجلــدوليبني و  التفصــــــــــــــيــل، من مبزيــد

 كيف  ويربز املنطقة، يف يلعبوه أن الربملانيني على يتعني الذي الدور على ويركز. الربنامج هذا خالل من املســـــــتدامة
 واألفكــار املعــارف من نظــام خالل من العمليــة عتســــــــــــــرّ  أن (PNOW) امليــاه حول الربملــانيــة للشــــــــــــــبكــة ميكن

 أعمال جدول/ من 6م /اهلدف رق تنفيذ يف أمهية أكثر الربملانيني دور يصبح ذلكوب. العمل على زوحتفّ  املشرتكة،
 نفس تعتمد أن ميكن اليت األخرى واملناطق للبلدان به حيتذى مثاالً  تشـــــــــــــكل قيادهتم أن كما  املســـــــــــــتدامة، التنمية
 .النهج

 

خالل  من ةالســـــلمي حللوليؤدي إىل ا مناخ هتيئة - املياه حول األوسككككط للشككككرق املسككككتديرةاجتماع املائدة . 1
 .لتعايشل عوامل إىل والسلطة، والغذاء، املياه مثل الصراع، عناصر لتحويل السالم مشاريع إقامة

 ياه؛امل حوكمة بشــأن الربملانيني بني للممارســة جمتمع إنشــاء  – (PNOW) الشككبكة الربملانية حول املياه . 2
 .املياه حوكمة بشأن الربملانيني بني اجليدة واملمارسات اخلربات تبادل

 الوطنية نيةالقانو  ألطرلتمكينهم من وضـــــــــــع ا األوســـــــــــط الشـــــــــــرق يف الربملانيني قدرات تعزيز - القدرات بناء . 3
 .للجميعضمان إدارة مياه متاحة ومستدامة  يف يرئيس بدور طالعواال
 ،ائدينر  بلدين يف املياه حوكمة تشــــــــريعات بشــــــــأن أســــــــاســــــــية حبوث إقامة - الرائدة البلدان خرائط رسكككككككم . 4

 ؛االنتظام همف أجل من املدين واجملتمع ،احلكومية غري واملنظمات ،احلكومات مع امليدانية املشـــــــاركة إىل باإلضـــــــافة
 .2 املرحلة يف وطنيةال العمل خطط ضمنالرائدة  البلدان تلك من الوطنيني الربملانيني مع لتبادهلا توصيات ووضع

 األوسط الشرقشؤون  جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
 2017متوز / يوليو  6 – 5

 مقر االحتاد الربملاين الدويل
 جنيف، سويسرا
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 أو ملناطقا ملختلف واجلودة والكمية املناســــــــــــب، بالســــــــــــعر املياه على احلصــــــــــــول معّوقات حتديد - واالبتكار العلم .5 
 من الدعم قدميت الربملانية بشـــــأن املياه؛ الشـــــبكة اجتماعات إىل املناســـــبة وتقدمي احللول التكنولوجية الناس، من موعاتجمل

 .السالم أجل من العلم مدارس مع القدرات بناء لربامج الالزمة املوارد خالل
 املوازنات واعتماد شـريعاتالت سـن يف يرئيسـ بدور للقيام الالزمة املعرفية باملواد الربملانيني تزويد - االتصال منتجات . 6

 .للمياه املستدامة مبمارسات اإلدارة العام الوعي وتعزيز حوكمة مياه مستدامة؛حنو  لالطالع الالزمة اخلطوات لتيسري
 األوسط الشرق منطقة يف املستدامة التنمية أهداف من /6رقم / اهلدف تنفيذ برنامج

 2املرحلة  1املرحلة   اجلدول الزمين            
  2017 2018  2019 

 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 النشاط الربنامج
مائدة الشرق األوسط اجتماع . 1

 املستديرة حول املياه
          

من  إفـــــادات ومالحظـــــات ىتتلق 
 الشبكة الربملانية حول املياه

         

2 .PNoW الشبكة الربملانية حول املياه          
          اجتماعات تبادل املعرفة 
          إعداد البحوث لورشة العمل . بناء القدرات3
          ملياها سياسات/  قوانني: البحوث . البلد الرائد األول4
          املصلحة أصحاب إشراك 
          وضع خطة العمل الوطنية 
          ملياها سياسات/  قوانني: البحوث . البلد الرائد الثاين5
          املصلحة أصحاب إشراك 
          وضع خطة العمل الوطنية 
ـــــــا من خالل  . العلم واالبتكار6 ـــــــادل التكنولوجي تب

 الشبكة الربملانية حول املياه
         

          وضع نشرات/ وأدلة توجيهية . الوعي العام7
          ترمجة 
           

 
 
 

PNOW

, GA 

 تبادل التكنولوجيا
 تصميم يمّكن الحوكمة

 مواد االتصال

أساس  محور
 بحوث ميدانية 1

خطة العمل 
 الوطنية

خطة العمل 
 الوطنية

 ورشة عمل

محور 
 بحوث ميدانية 1أساس 

PNOW

, GA 

 3المستديرة المائدة  4المائدة المستديرة 

 األوسط الشرق شؤون جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة ملائدةجتماع اا

 إىل التنفيذالكالم   االنتقال من
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 الذاتية للخرباء السرية

 

 سالموال باملياه املعين املستوى الرفيع العاملي الفريق رئيس - (Dr. Danilo Türkترك ) دانيلو الدكتور
 

 

 جملس ورئيس الســــــــالمو  باملياه املعين املســــــــتوى الرفيع العاملي الفريق رئيس هو ترك دانيلو
 لتنميةل مكرسة واشنطن مقرها حكومية غري منظمة وهي ،ةالعاملي اإلنصاف مبادرة إدارة

 رك،ت دانيلو مؤســـــــســـــــة مؤســـــــس أيضـــــــاً  وهو. النامية الدول يف واالجتماعية االقتصـــــــادية
 امع ويف. املســـــــــلحة الصـــــــــراعات ضـــــــــحايا األطفال تأهيل إلعادة معظمها يف املكرســـــــــة
 منصــــب شــــغل. املتحدة لألمم العام األمني ملنصــــب مرشــــحاً  ترك الســــيد كان  ،2016

 .2012 إىل 2007 من الفرتة يف سلوفينيا رئيس
 

 إىل 1992 عام من الفرتة يف املتحدة األمم لدى ســــلوفيين ســــفري أول ترك الســــيد وكان
 عام إىل 2000 عام من الســــياســــية للشــــؤون املســــاعد العام األمني وكان ،2000 عام

 يف اإلنســــــــان حقوق جملس إنشــــــــاء يف ترك الدكتور شــــــــارك ،1987 عام ويف. 2005
 الفرعية اللجنة يف عضــــــــواً  كان  ،1992 عام إىل 1984 عام من الفرتة ويف. ســــــــلوفينيا

 بصــــــــــــــفتــه مــلعيو  مســــــــــــــتقــل كخبري  األقليــات ومحــايــة التمييز ملنعالتــابعــة لألمم املتحــدة 
 مستشاراً  وعمل الدولية العفو منظمة مع بنشاط شارك ،1975 عام ومنذ. الشخصية

 غوســــــــــــــالفيايو  يف اإلنســــــــــــــان حلقوق انتهاكات على تنطوي اليت احلاالت من العديد يف
 .السابقة

 
 

 
 (Prof. Dr. Herwig Schopperشوبري )الربوفيسور الدكتور هريويغ 
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 جمال يف ســـنةاحل نواياوســـفرياً لل مســـتشـــاراً  حالياً  يعمل ،جترييب فيزيائي هو ريشـــوب هريويغ
ضوء  خمترب ،(SESAME) سيسامي ــــــــــــل املؤسس األب وهو. السالم أجل من مالعل

 ضــوء مصــدر يوفر يوالذ األوســط، الشــرق يف اوتطبيقاهت التجريبية للعلوم لســينكروترونا
 األحياء علمل املكثفة املادة من اجملاالت من واســــــــعة جمموعة يف للتحقيق للغاية مشــــــــرق

 الـدويل للمجلس رئيســـــــــــــــاً  أصــــــــــــــبح ،2008 إىل 1999 من الفرتة ويف. اآلثـار وعلم
 .الدويل للمجلس ،سيسامي ـــل الرمسي املؤسس ،الحقاً و  التمهيدي،

 باملرافق املعين ملالع فريق ورئيس ئيالفيزيا عملال جملس يف عضـــواً  عمل اليونســـكو، ويف
 وســــــــــــــــــــتر  والتكنولوجيــــــا للعلوم اإلقليمي للمكتــــــب العلمي اجمللس ورئيس ،الكبرية

(ROSTE )2003 الفرتة ويف ،(2002-2001) نيسيايف يف لليونسكو التابع-
 لومللع الدولية للربامج الدولية االســــــــــــتشــــــــــــارية اللجنة رئيس منصــــــــــــب شــــــــــــغل 2009

 .األساسية
 

ـــــ  ريشوب الدكتور انتخب ــــــ ــــــ  إىل 1981 عام منبقي ( و CERN) سرينمديراً عاماً لـ
 الوقت ذلك يفين املوجودخمتربي ســــــــــــــرين  توحيد األوىل مهمته وكانت. 1988 عام

 الكبري رتونبوســــــي-الكرتون مصــــــادم أيضــــــا واقرتح. العامني املديرين من اثننيإدارة  حتت
اليت و  (LEP)( The Large Electron–Positron Collider) (ليب)

 رئيس منصب شغل ،1979 عام إىل 1977 عام من الفرتة ويف. قيادته حتت شيدت
 خمتلف يف وعضــــــــــو( هولتزهيلم  رابطة اآلن وهي) األملانية الكبرية البحوث مراكز رابطة

 ومجعية ورسشونغزف دويتشه ومجعية االحتادية، البحوث لوزارة التابعة االستشارية اهليئات
 .األوروبية الفيزيائية اجلمعية رئيس منصب شغل كما.  بالنك ماكس

 
 
 
 
 
 
 

 

 للمياه جنيف مركز مدير -(François Münger) موجنر فرانسوا
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 مركزو . نشـــــــأهأ الذي جنيف يف املياه مركز مدير هو موجنر الســـــــيد 2015 عام منذ
 الذي والســـــــــالم، باملياه املعين املســـــــــتوى الرفيع العاملي الفريق أمانة هو للمياه جنيف
 بشــأن قاءاألصــد جمموعة أمانة باإلضــافة إىل أنه ،بلداً  عشــر مخســة تنظيمه يف شــارك
 عام من. يفجن يف املتحدة األمم بعثات من بعثة أربعني حوايل مع والســـــــــــــالم املياه

 يف مليالعا التعاون جمال يف املياه مبادرات قســم رئيس كان  2015 عام إىل 2008
 اجملاالت يف عمل وقد. رهاوطو  أنشـــــــــــأها اليت والتعاون للتنمية الســـــــــــويســـــــــــرية الوكالة
 برنامج ثلم االسرتاتيجي العاملي الشبكي الربط خالل من العاملي التأثري( 1: )التالية

اجمللس التعاوين إلمدادات املياه والصــــــــــــــرف  ،(GWPالشــــــــــــــراكة العاملية للمياه )
 معاهد مع الشـــــــــــــراكةWSP & WWC (2 )و ،(WSSCCالصـــــــــــــحي )

 اخلاص والقطاع احلكومية غري واملنظمات الســـــــــويســـــــــرية، البلديات ومرافق البحوث،
 املياه الجم يف العاملة لسـويسـريةا داراتاإل بنيما  التنسـيق (4) العاملية املشـاريع( 3)

 خلفية رموجن دالســـي ميتلك. ســـويســـرا يف للمياه اخلاص املبعوث أيضـــا وكان. والتنمية
 .يئيةالب واهلندسة واهليدروجيولوجيا املعادن، وعلم اجليوفيزياء، يف علمية

 ترلكسمنظمة وو  العام، املدير - ( Amanda Loeffenلوفن ) أماندااآلنسة 
 

 

 وصــــــــــــــــانعي نياحملام من مؤهل فريق قيادة وتتوىل املياه، إدارة جمال يف خبرية هي لوفن أماندا
 تدعم. ترلكسو و  يف املياه وســــــياســــــة قانون جمال يف اخلربة ذوي التقنيني واخلرباء الســــــياســــــات

 أهداف / من6اهلدف رقم / لتنفيذ اســــــرتاتيجيات وضــــــع يف والربملانيني احلكومات ووترلكس
 .إلطاركقاعدة ل  الصحي والصرف املياه يف اإلنسان حقوق باستخدام املستدامة، التنمية

 يف املائية املوارد مشــــــــــــاريع إلدارة إدارة شــــــــــــركة تولت أماندا ،ووترلكس إىل انضــــــــــــمامها وقبل
 املتعددين صلحةامل أصحاب ومشاركة البيئية واملوافقة التصميم، على أشرفت حيث نيوزيلندا،

 يف األعمال إدارة يف أيضــــــــــاً  وعملت. احمللي للمجتمع مملوك ضــــــــــخم ري مشــــــــــروع أجل من
 وهي .والوســــــائط البالســــــتيكية الطبيعية بشــــــكل أســــــاســــــي يف جماالت املوارد اخلاص، القطاع
 األعمال إدارة يف وماجستري الكيمياء، يف البكالوريوس درجة على حاصلة

  
الربملانات والعلم من  مع للعالقاتكبري املسككتشككارين   – سككرين (،Dr. Maurizio Bonaبونا ) موريزيو الدكتور

 (سرين) النووية للبحوث األوروبية املنظمة أجل السياسة،
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 منتصــف نم بدءاً . املواد علم يف دكتوراه ودرجة اهلندســة، شــهادة بونا موريزيو حيمل
( LHCأجل ) من التوصــيل فائق املغناطيس وتطوير تصــميم يف شــارك الثمانينيات

 نائيث مناذج أول يف الرئيســـــــــية املســـــــــؤوليات مع ،(كبريال ادرونســـــــــرع مصـــــــــادم اهلم)
ل الفائق التوصــي تدريسيف  اجلامعة، يف زائر كأســتاذ  عمل كما.  الطول كامل  القطب

 قــاد 2005 و 1998 عــامي بنيو . التوصــــــــــــــيــل فــائقــة واملغنــاطيســــــــــــــــات التطبيقي
 .2008 عام إىل 2006عام  من للسالمة سرين وقسم سرين، جمموعات

 

 اً مكلفــ العــام، للمــدير مســــــــــــــتشــــــــــــــــاراً  كــان  2015 عــام هنــايــة إىل 2009 عــام من
مع  عالقاتال شــــــــبكة تطوير يف فعال دور له وكان. الدولية املنظمات مع بالعالقات

 اجلمعية يف سرين عن املراقب مركز على ، وحصل(سرين)املنظمات الدولية األخرى 
 كانون  من الفرتة يف وعمل. 2012 ديسمرب/  األول كانون  يف املتحدة لألمم العامة
.  الدولية املنظمة مع للعالقات رئيســـــــــــاً  2016 ســـــــــــبتمرب/  أيلول إىل يناير/  الثاين
 الربملانات مع للعالقات مســـــتشـــــارين كبري  هو 2016 أكتوبر / تشـــــرين األول ومنذ

 .املعرفة لنقيف جمال  ستشارينامل ريكبكونه    عن فضالً  لسياسة،من أجل ا والعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفلسطينية ضاتاملفاو  دعم ملشروع والطاقة الزراعة، البيئة، جمال املياه، يف السياسات مستشار - كارمي  ناتاشااآلنسة 

(PNSP) 
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 إلدارةل اهليدرولوجيا يف املاجســـــــتري درجة على حاصـــــــلة ةمهندســـــــ كارمي هي  ناتاشـــــــا
 ،البيئة ،اهامليجمال  يف الســــــــياســــــــات مســــــــتشــــــــار حالياً  وهي. امللكية كليةال من البيئية

" املياه فريق" يف عضواً  تكان  وقد الفلسطينية، املفاوضات دعم شروعمل والطاقة الزراعة
 عملتما ك.  املاضية الست السنوات مدى الفلسطينية على املفاوضات دعم شروعمل

 مدى على ســـطاألو  الشـــرق يف البيئية والتحديات املائية املوارد يف جمال كارمي  اآلنســـة
 .املاضية 20 ـــال السنوات

 

 وورش راتملؤمتيف اوتشــــــــــــــارك  تدريس هيئة كعضــــــــــــــو  األحيان من كثري  يف تعمل وهي
 مجيعيــه فتقــدم منظور بلــد تكون و  للحــدود، العــابرة املــائيــة املوارد تتنــاول اليت العمــل
 قانونيكون و  أســاســية ســياســية قضــية املياهتكون  حيثو  للحدود، عابرة املائية موارده

 .واحللول الفرص وحتديد النزاعات، حلل اً ضروري اً إطار  الدويل املياه
 

منظمة  أفريقيا، منطقة برنامج، مدير - ( Ms. Rose Osinde Alabaster) الباسكككتري أوزيندي روز اآلنسكككة
 ووترلكس

 

 

 عرفةم مع) والســـــــــياســـــــــة الصـــــــــحي والصـــــــــرف املياه إدارة يف ةخبري هي  الباســـــــــتري روز
 اماً ع عشـــرين من يقرب ما مع ،(النزاعات وحل اإلنســـان حقوق جمال يف متخصـــصـــة

 شـــــركاء مع طنيةالو  ودون والوطنية الدولية املســـــتويات على العمليف  العاملية اخلربة من
 التنمية مصــــــــــرف ثلم واإلقليمية الثنائية املاحنة اجلهات ذلك يف مبا الرئيســــــــــيني التنمية

 ومراجعة صــياغة شــملوت املياه، قطاع يف التقليديني الشــركاء خربهتا وتتجاوز. األفريقي
 بالقضـــايا ملتعلقةا والبحوث والتقييم، املســـتدام، التخطيط تدعم اليت والربامج املشـــاريع

 االستشاري وىاملست على وكذلك املستدامة، بالتنمية املتصلة واالقتصادية االجتماعية
 .امجوالرب  للحكومات

 
 

 
 ووترلكس منظمة العلميني، املوظفني كبري  - ( Dr. Florian Thevenonثيفينون ) فلوريان الدكتور
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 العلمية ةاملعرفبني  ربطال يف الدولية اخلربة من عاماً  15 ثيفينون فلوريان الدكتورميتلك 
 الدولية اســـــــــةالســـــــــي والتلوث، البشـــــــــرية ألنشـــــــــطةا املناخ، تغري: املياه وحوكمة الطبيعية
 مثل) الدولية املنظمات مع املياه قدرات تطوير يف شـــــــــــــــارك وقد. اإلنســـــــــــــــان وحقوق
 األممريق ف ،للبيئة املتحدة األمم برنامج ،اليونســــــــــــــكو ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 احلكومية ريغ واملنظمات ،(وكينشــــاســــا جنيف مثل) اجلامعات ،(ملياهاملعين با املتحدة

 الدولية ملشـــــــاريعا يف شـــــــارك وقد(. الطبيعية واملوارد الطبيعة حلفظ الدويل االحتاد مثل)
تشــــــــّكل مرجعاً يف هذا  اً رير مقااًل وتق 50 نشــــــــرو  وأوروبا، ،آســــــــيا ،أمريكا ،أفريقيا يف

 (.Research Gate Stats)راجع: إحصاءات  اجملال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األوسط الشرقشؤون  جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
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 طرائق العمل
 

 :التالية الرتتيبات اختاذ املتوقع من اإلمكان، قدرغنية و  مثمرة املناقشات تكون ولكي
 املستديرة؛ املائدة اجتماع انعقاد قبل لدورةعن ا مفصل برنامج تعميم 
 ألســــــــــــئلةا لطرح املشــــــــــــاركني أمام مفتوحة الكلمة تكون دورة، كل  من األول النصــــــــــــف يف اخلرباء عروض تقدمي مبجرد 

 بلداهنم؛ من الصلة ذات والنماذج واخلربات األمثلة عرض أو واملناقشات والتعليقات
  اخلتامية؛ جلستها يف املستديرة املائدةاجتماع  أعمالبتلخيص  اللجنة ئيسيقوم ر 
 الربملاين لالحتاد 137 ــــال يةاجلمع يف الدويل الربملاين لالحتاد الرئاسية اهليئات إىل املستديرة املائدةاجتماع  تقرير سيقدم 

 .2017 أكتوبر/  األول تشرين يف الدويل
 

 اللغات
 

 من الفورية الرتمجة توفري وسيتم. واإلسبانية ،العربية ،الفرنسية ،اإلنكليزية هي املستديرة املائدةاجتماع  يف العمل لغات ستكون
 .اللغات هذه وإىل

 

 الوثائق
 

 .لوماتاملع ومذكرة املشاركني قائمة ،توضيحية مذكرة الربنامج، :املستديرة ملائدةجتماع اال الرمسية الوثائق تشمل
 

 الغداء
 

 لسةج بعد مباشرة الدويل الربملاين االحتاد مقر يف 13:15 الساعة ويولي/  متوز 6 اخلميس يوم غداء إىل املشاركني مجيع يدعى
 .الصباح

  

 2017متوز / يوليو  7 – 6
 جنيف، سويسرا
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  الفنادق يف اإلقامة
 

 .جنيف يف إقامتهم تكاليف وحتمل هبم اخلاصة اإلقامة ترتيبات اختاذ عن مسؤولون املشاركني مجيع
 

 الطقس حوالأ
 

 هطول عدمتوقع  مع مئوية، درجة 26 و مئوية درجة 15 بني املســـــــــــــتديرة املائدةاجتماع  فرتة انعقاد يفترتواح درجات احلرارة 
 .األمطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األوسط الشرقشؤون  جلنة
 :املياه حول الثاين املستديرة املائدةاجتماع 

 الكالم إىل التنفيذ االنتقال من
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 ملشاركنيهنائية با قائمة

 أعضاء اللجنة
 

 

 يف تشيلي. الوطنية اجلمعية عضو/ اللجنة رئيسة أليندي، باسكال دينيس السيدة
 .الفلسطيين التشريعي اجمللس عضو األمحد، عزام السيد

 .الكندي الشيوخ جملس عضو جان،عطا هللا  سلمى السيدة
 .املصري جملس النواب عضو علوان، رانيا السيدة
 .الكنيست عضو شاي، نشمان السيد

 

 الربملانيةالوفود 
 

 إسرائيل
 

 .الكنيست عضو سفيتلوفا، كسينيا  السيدة
 .الكنيست يف الدولية الشؤون منسقة مارغاليت، ليات السيدة

 
  األردن
 

 .األردين األعيان جملس عضو النجار، موسى مجيل حممد السيد
 .األردين األعيان جملس يف الدولية العالقات رئيس ،املشاقبة عدنان السيد

 
  املغرب

 2017/ يوليو  متوز 7 – 6
 جنيف، سويسرا
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 السيدة حياة املشفوع، عضو جملس النواب املغريب.
 ، عضو جملس النواب املغريب.رجدايل حممدالسيد 
 املغريب. املستشارين جملس عضو ،التويزي أمحد السيد
 املغريب. املستشارين جملس عضو الشيخي، نبيل السيد
 املغريب. املستشارين جملس عضو مسعود، بن سامل حممد السيد
 .الدويل الربملاين االحتاد لدى املغريب للوفد العام األمني ،درويش الواحد عبد السيد

 
 فلسطني

 
 .الفلسطيين التشريعي للمجلس العام األمني مستشار الديك، بشار السيد

 
 املتحدة العربية اإلمارات

 
 .املتحدة العربية اإلمارات لدولة االحتادي الوطين اجمللس عضو أمحد، جاسم عليالسيد 
 .املتحدة العربية اإلمارات لدولة االحتادي الوطين اجمللس يف سياسي باحث الشحي، عثمان سلطانالسيد 

 
 

 العريب الربملاين االحتاد
 

 .العريب الربملاين لالحتاد العام األمني الشوابكة، فايز السيد
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 اخلرباء
 

 .وفينيالسل السابق والرئيس والسالم باملياه املعين املستوى الرفيع العاملي الفريق رئيس ترك، دانيلو السيد
 ".سرين" ـل السابق العام املدير سكوبر، هريويغ الدكتور
 .املياه مركز مدير موجنر، فرانسوا السيد

 .ووترلكس لشركة العام املدير لوفن، أماندا السيدة
 .سرين يف أجل السياسة من موالعل الربملانات مع العالقات مستشاري كبري  بونا، موريزيو الدكتور
 .(PNSP) ةالفلسطيني املفاوضات دعم مشروع يف والطاقة والزراعة والبيئة املياه يف السياسات مستشارة كارمي،  ناتاشا السيدة
 .ووترلكس يف أفريقيا منطقة برنامج مدير ،ألباسرت أوزيندي روز السيدة
 .ووترلكس يف العلميني املوظفني كبري  ثيفينون، فلوريان الدكتور

 
 

 

 االحتاد الربملاين الدويل
 

 .الدويل الربملاين لالحتاد العام األمني تشونغونغ، مارتن السيد
 .الدويل الربملاين االحتاد أمانة عمر، خمتار السفري

 
 



 ناتاشا كارمي
2017يوليو / تموز  7-6جنيف   

 االتحاد البرلماني الدولي
لمائدة المستديرة الثاني حول المياها جتماعا  

 المياه أكبرحّصة العمل على جعل 

 

 "المكّررةالمياه "
 حل إيجابي مربح للجانبين
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'جعل الحّصة أكبر'  

 توليد المنافع اإلقليمية وتقاسمها

TWO-Analysis, 

SIWI2008 

 المياه الموجودة

 مياه جديدة
/  تنمية حضرية

 صناعية

خدمات 
 بيئية

إنتاج 

 زراعي

الطاقة توليد 

الكهرومائية 

 والتجارة

33 
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 األهداف

 تحويل األقوال إلى أفعال : "بشأن المياهالثاني المستديرة المائدة اجتماع أهداف من
اجتماع على توصيات  من أجل وضع خطة تعاونية إقليمية مصممة خصيصاً بناءً 

 .“المائدة المستديرة األول
 

في هامتقدّ  التي «المكّررة» المياه دراسة من الستفادةا” :التقديمي عرضي من 
 لآلراء وتبادلنا مناقشتنا خالل من ،2016 عام األول المستديرة المائدة اجتماع

 ."رأكب مياه لحّصة الفعلي التحصيل نحو المقترحة الملموسة خطواتي حول
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؟مسألة المياهكيف تعاملُت مع   

 والمعروفةاإلقليمية الموجودة « المبادرات»رسم أولي لخرائط.  
 

 الوطنية/ من حيث الجهود اإلقليمية« المكّررةالمياه »النظر إلى مختلف مكونات. 
  

 
 

المكّررة المياه" مكونات مختلف في المشاركة البلدان من لكل المعروفة للخبرة أولية خرائط رسم". 
المياه" واستخدام للسالم كوسيلة المياه استخدام في تساعد أن شأنها من التي "الفرص" استكشاف 

 ائيةالم مواردال وإدارة ،لحدودا عبر المائية الموارد لتبادل للجانبين مربحة واحدة كأداة "المكّررة

 .المحليّة

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  35



؟«المكّررةالمياه »هي ما   

" للمياهمصادر بديلة غير تقليدية = " المكّررةالمياه. 
المائية الموارد خالل من الموجودة تلك إلى باإلضافة المياه، إمدادات تطوير إلى "المكّررة المياه" توفير ويشير 

 .أخرى أحواض من استيرادها إمكانية أو المياه استخدام إعادة أو المياه تحلية خالل من مثالا  القائمة،
 ّلدى الموجودة المشتركة المائية للموارد المحدد التخصيص عن تماماا  منفصلة مسألة "المكّررة المياه" رتوفي يعد 

 .األطراف
بالمياه الدولة بحقوق يضرّ  أو مع يتناقض أو ينفي ال "المكّررة المياه" في االستثمار. 
طرف كل إمدادات لزيادة "المكّررة المياه" من مختلفة أشكال استخدام يمكن. 
المطاف نهاية في "المكّررة المياه" من جداا  كبيرة كميات إنتاج - ذلك استمر إذا - لسكانل المتواصل النمو سيتطلب.  
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"الجديدةللمياه »بالقيمة المضافة االعتراف   

 طورها أحد األطراف بمفرده التي " المياه المكّررة"اآلخر بموجب القانون الدولي، يمكن أن يستخدم الطرف

 ".والمعقولالمنصف "األصلي التخصيص بعد المائية لموارد الكلّي لمجموع التوزيع إعادة لتحفيز 
 
من عدد خالل من جديدة مائية موارد تنمية إلى حاجة هناك أن على والملتزمة المسؤولة األطراف جميع تتفق 

  منطقة في ةالكليّ  المائية الموارد حجم ستغير "المكّررة المياه" هذه مثل أن بالمالحظة الجدير ومن .األنشطة
 .محددة
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"المياه المكّررة"لـالحالية  المكونات  

 الحوضفي ة الكليّ المياه  زيادة= اتخاذ تدابير تعاونية. 
 

 تخصيص دون فقدان أي طرف للمياه مع مرور الأيضاً حدوث إعادة ويتيح  "أكبريجعل الحّصة "هذا
 .الوقت

وهذا يتطلب إنتاج المياه المكّررة عن طريق:  
 

 

 ;ليةحالت •
 

 ;إعادة استخدام مياه الصرف الصحيتعزيز  •
 ;المياه الزرقاء/ الخضراء تحسين إدارة المياه  •
 .المياه بين األحواضنقل  •

 المفهوم الرئيسي، هناالمرحلة االنتقالية هي. 
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 الوضع الراهن
على المياه " تركيز المهندسين"

المتاحة، أو المياه التي تمت 

ومع  .الطبيعيةتعبئتها من الموارد 

  :نيذلك، فإن لهذه المسألة مكون
.محلي وإقليمي  

 
 
 
 

ي        محلي وإقليم  

«تكرير المياه» عملية  
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التعرف على الواقع، : 1الخطوة 

من الخسائر والحدّ   
على " تركيز المهندسين"ينصّب 

كما لوحظ، ولكن ،المياه المتاحة 

غالباً ما يتم تجاهل الخسائر في 

لذا فإن التقليل من . هذا النظام

، تسرب، المياه المفتقدة )الخسائر

المياه كمية يعزز ( وما إلى ذلك
 .المستهلكالواصلة إلى 

المياه  كمية

رةوالمهد  
المياه الواصلة إلى 

 المستهلك

 التبخر

 إعادة تعبئة

 المحلي
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على الطلب إدارة : 2الخطوة 

 المياه
إدارة الطلب على المياه هو 

التي ُبذلت محور آخر للجهود 

ندرة ، وخاصة حيث مؤخراً 

وهذه اإلدارة تعالج أساساً  .المياه

استخدام المياه، سعياً إلى تنظيم 
 .التنظيمتحسين 

كفاءات 

 أعلى

   ..خ إل الجفاف، /الفيضانات، إدارة الريتنظيم   :المحلي
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إعادة تقديم مفهوم  :3الخطوة 

المتاحة استخدام اإلمدادات   

عادة استخدام المياه أمٌر ممكن ن إإ

يمكن إنجازها  ،طرق متعددةفي 

فإعادة  .لالستخداملتصبح صالحة 

االستخدام بشكل فعال يزيد كمية 
 .المياه المتوفرة للمستهلكين

المكّررةالمياه   

 المحلي واإلقليمي

 :جديدة تقنيات
 الحيوية المفاعالت وغشاء (UF) الفائق الترشيح تقنيات •

 .الصحي الصرف مياه من والجزيئات الجسيمات إلزالة
للحصول على  والفلترةبعد الترشيح  (RO)العكسي  التناضحاستخدام •

 .لشربصالحة لمياه 
 .الكويت/الصليبية مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في •
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 وشمال أفريقيااألوسط الصرف الصحي في منطقة الشرق مياه  وضع

 المحليّة والصناعية في منطقة عن القطاعات مياه الصرف الصحي الناتج حجم تم تقدير إجمالي

 .السنةمليار متر مكعب في  13وشمال أفريقيا بنحو األوسط الشرق 
 ندرة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، )مليارات متر مكعب فقط  6يتم معالجة

2014). 
 معالجتها إطالقاا جزئي فقط أو ال يتم بشكل مياه الصرف الصحي ٪ من 57معالجة يتم. 
 ولدى المحطة / ٪ من مياه الصرف الصحي ويعاد استخدامها 95اسرائيل  فيفدان اشتعالج محطة

 .المكّررةخزان لتخزين مياه الصرف الصحي  230
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تقديم تقنية : 4الخطوة 

 تحلية المياه
انخفضت تكاليف تحلية المياه 

انخفاضاً كبيراً في العقدين 

 تأصبح اهالماضيين، ما يعني أن

متاحة بتكلفة معقولة بمختلف اآلن 

وهذا يغير  .ظروفال

االستراتيجيات المفضلة إلمدادات 
.طريقة أكثرمنبالمياه   

 تحلية المياه

 محلي إقليمي

 :تقنيات جديدة
 .المركزةاستخدام الطاقة الشمسية • 
ضخ محطات لتشغيل والمياه المالحة معالجة لضوئية فولطاالالشمسية الطاقة منشآت استخدام • 

 .المياه
من أجل تبخير التربة الشبكة نطاق خارج  الواقعة  الريفيةاستخدام الطاقة النظيفة في المناطق • 

 .الحيوانيوتجفيف العلف 
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استخدام إعادة : 5الخطوة •

 إمدادات التحلية

تستخدم المياه المحالة عموماً •

   .محلّيةكإمدادات 

يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 

مياه الصرف كميات ٪ من 70

بعد المعالجة،  ةالصحي المنزلي

بتلوث قليل من  تتأثرالمياهحيث 
 .القليلةالمواد العضوية / المعادن 

المياه المحالة استخدام إعادة 

التكريربعد   
 

 محلي وإقليمي 
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تقديم تقنية عمليات  :6الخطوة 

 بين األحواضالنقل فيما 
في األحواض التي توجد فيها ندرة 

معينة في المياه، يمكن استخدام 

بين األحواض النقل فيما تقنية 

. لجلب المياه من أماكن أخرى

وهذا أمر شائع بشكل خاص في 

كبيرة فرص بعض المناطق، وله 
 .في الشرق األوسط

فيما النقل خالل التدفق من 

 بين األحواض
 إقليمي

ضاحونطاق األبشأن اتفاق إلى يلزم التوّصل   
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إعادة استخدام : 7الخطوة 

المحولة بين المياه كميات 

 األحواض
 تكميايمكن أيضاً إعادة استخدام 

التي يتم نقلها إلى أحواض المياه 

شحيحة المياه عن طريق تقنية 

، ما يعزز النقل فيما بين األحواض
 .الكفاءة الكلية للمياه

المياه كميات إعادة استخدام 

 محلي المحولة بين األحواض
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: 8الخطوة     

استخدام المياه الخضراء 

 أفضل
كمية يمكن أن تكون  

مياه )المياه الخضراء 

أكبر بكثير من ( التربة

  .الزرقاءالمياه كميات 

تداخل لاالهتمام وإعطاء 

/  لمياه الخضراءا

اإلنتاج الزرقاء يعزز 
.الزراعي إلى حد كبير  

 
 ن المياه والطاقة والغذاء والتربةبيالعالقة 

  

 المياه الخضراء
 محلياً وإقليمياً 
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 األبحاث ذات الصلة في الجامعات

  
 باستخدام منصة أبحاث ذات صلة بما في ذلك عناصر نوعية أوجه المفاضلة  تحليليجري

 .والمخاطر البشريةو صحة التربة  والتكلفة،المياه، وتوفير المياه، وتقنية اإلنتاجية، 

 تطوير الوسائلتم.  
 والمخبريةالقياسات الميدانية.  
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 القطاع الخاص –الحلول الزرقاء الخضراء 
 يمكن للحلول القائمة على الطبيعة(NBS )-  مثل األسطح ،منشآت البنية التحتية الخضراء

 .في المناطق الحضرية فوائد متعددةتحقق أن  -األشجار  وأحواض لزراعة فروحُ الخضراء، 

وتشمل هذه التدابير الحد من تلوث المياه والهواء، والتخفيف من مخاطر الفيضانات والجزر 

 .في المناطق الحضريةعن توفير مناطق للترفيه والزراعة  الحرارية، فضالً 
 
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7bgp3E0gUAQ 
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 الحلول الزرقاء الخضراء
 الطبيعة يمكن للحلول القائمة على( -(NBS منشآت البنية

،مثل األسطح الخضراء، وُحفر الخضراء التحتية 

أن تحقق فوائد متعددة في  -األشجار وأحواض لزراعة 

وتشمل هذه التدابير الحد من تلوث  .الحضريةالمناطق 

المياه والهواء، والتخفيف من مخاطر الفيضانات والجزر 

الحرارية، فضالً عن توفير مناطق للترفيه والزراعة في 

 .المناطق الحضرية
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v= 

• 7bgp3E0gUAQ 

 جودة المياه

كفاءة 

 الموارد

جودة 

 الهواء

 جماليات

 تنوع بيولوجي رفاهية

 من الفيضاناتالتخفيف 
التخفيف من 

 الضوضاء

خدمات النظم اإليكولوجية 

بالحلول القائمة ذات الصلة 
 على الطبيعة

التخفيف من حرارة 

 الجزر الحرارية
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النظر في المياه  : 9الخطوة 

 االفتراضية
تحدد تجارة المنتجات الزراعية 

االفتراضية الكميات والصناعية 

ويمكن للبلدان التي تعاني . للمياه

من ندرة المياه أن تعالج مشاكلها 

اسرائيل مثل )من خالل هذا 

ومع ذلك، فإن العديد (. ومصر
.من البلدان تجهل هذه اإلمكانية  

 المياه االفتراضية

 المياه االفتراضية

 المياه االفتراضية

 المياه االفتراضية
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 المياه االفتراضية

 المياه االفتراضية
 

 نقطة النهاية المحتملة

المياه جعل حّصة  المياه االفتراضية

...أكبر  

 الوضع الراهن
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المحلّيةخرائط أولية للخبرات سم ر  

رة"ن بمكو  الخبرة فيما يتعلق  البلد  "المياه المكر   

 تحلية المياه المالحة ومياه البحر اإلمارات العربية المتحدة

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي/ تقنيات توفير المياه  األردن  

 إعادة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي اسرائيل

في تحلية المياه ناشئةإدارة الطلب على المياه، وخبرة  فلسطين  

، وتطوير إمكانات استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياهالمتطورةخصخصة مرافق المياه  المغرب  

وإدارة الطلب على المياهالمتطّورة إدارة شبكات الري  مصر  

 تشيلي

 كندا

 إندونيسيا

 بلجيكا

 سويسرا
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الفرص المتاحة    

خطط االستراتيجية الوطنية بشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

أهداف التنمية المستدامة والتزام الدول األعضاء في األمم المتحدة 

البتكار الحلوللشباب يفكرون بعقالنية ان والعلماء المبدع 

 المنظمات اإلقليمية الناجحة والقابلة للتطبيق/ المبادرات 

التطورات التكنولوجية 

المرأة والمياه والسالم 

العالقة بين المياه والطاقة، العالقة بين الماء والطاقة والغذاء، النماذج : النماذج الناشئة

 لخإ...الخضراء،-الزقاء

دور المؤسسات البحثية 

القطاع الخاص ةشراك 
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 المنتدى العلمي العالمي: ةالفرص

 االجتماع الثامن من 2017المنتدى العلمي العالمي لعام ،

تشرين  11إلى  7االجتماعات التي تعقد كل سنتين، من 

في خدمة العلوم " -، البحر الميت األردن نوفمبر /الثاني

 “السالم
 الدقيقةاكتشاف أحدث التطورات في السياسات والعلوم 
 2030تحديد جدول أعمال السياسات لدعم جدول أعمال  
 االنخراط مع الشبكات القديمة والجديدة من العلماء

 يؤمنون بقدرة العلموصانعي السياسات الذين 

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  56



 بيئة األمم المتحدة: الفرصة

 لمياه ا للبيئة واستراتيجية األمم المتحدة
 2021 - 2016العذبة 

 

 يندرج تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة
 بالمياه العذبة ضمن تفويض األمم المتحدة للبيئة

 مواجهة  :6.3 رقم المستدامةهدف التنمية
 التحدي العالمي لنوعية المياه

 نهج تطوير  :6.5 رقم المستدامةهدف التنمية
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 النظم حماية  :6.6 رقم المستدامةهدف التنمية
 واستصالحهااإليكولوجية للمياه العذبة 
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مركز أبحاث تحلية : الفرصة

 المياه في الشرق األوسط  

 المياه في الشرق األوسط للتعامل مع اثنين من في مركز أبحاث تحلية إجراء بحوث حول المياه تم

دولية ويعد هذا المركز منظمة . والسالمواإلقليمية إلحاحاا، وهما المياه أكثر التحديات العالمية 

على إيجاد حلول لندرة المياه  ،معاا على قدم المساواة  ،شركاءفريدة من نوعها حيث يعمل عشرة 

   .القدراتالعذبة من خالل دعم البحوث والتدريب وتبادل المعارف وبناء 
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الفريق العالمي الرفيع المستوى : الفرصة

 والسالمالمعني بالمياه 

المعهد العالمي للسالم والمياه 
 

خبرة واسعة 
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سيرن: الفرصة  
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؟الخطوة التالية ما  
لمناقشة من أجل ا  

 المحلّيةوضع خرائط مناسبة للخبرات 
 المؤسسات اإلقليمية القائمة/ رسم خرائط شاملة لكيفية االستفادة من المبادرات 
ما هي المشاريع؟ 
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2017يونيو / حزيران  6، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج  

 العلم كأداة 

 لجمع الدول معا  

شوبر هيرويج  

سيرن ـالمدير العام السابق ل  

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي
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 قوانين العمل ال تحترم أي حدود

 واالنتفاع منه التعاون الدوليإلى احتياج العلم -
اإلنتاج العلمي الفردي من غير رعاية دول أو )اليوم هذه ممارسة شائعة 

 (منظمات
 
 
 

 

 :رسالتي الرئيسية هي

 أيضا  العكس صحيح 

 العلممن أن تستفيد يمكن للسياسة  -   
 وهذا يتطلب مشاريع طموحة كبيرة تجذب اهتمام السياسيين والجمهور وأفضل العلماء
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“من أجل السالمالعلم ”   

 ت منظمتان تحت مظلة اليونيسكوئأنش
 

 (المنظمة األوروبية للبحوث النووية) سيرن
 

بعد الحرب  ،أواخر األربعينياتوضعت فكرتها في 

 :العالمية الثانية مع هدفين اثنين
 .تمكين بناء منشأة تتجاوز حدود البلدان األوروبية الفردية•

 .تعزيز التعاون بين الشعوب التي شهدت نزاعاً مؤخراً •
 

 
 
 

    ( األوسطللعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق  السنكروترونالمركز الدولي لضوء ) سيسامي
 في األردن

 

في أواخر التسعينات مع األهداف وضعت فكرتها 
 :نفسها

، األردن، باكستان، اسرائيل قبرص، مصر، إيران،: األعضاء•
 .السلطة الفلسطينية، تركيا

 المساهمة في بناء السالم في منطقة الشرق األوسط •

 .وشمال أفريقيا     
 64 ترجمة االتحاد البرلماني العربي



   !كذلكال يكون لكنه  –يبدو سهال  و النظر فيه التاريخ الرجوع إلى 
 
 

   :متوازيتانمبادرتان 

 :فيزيائيونال.1
 االنضمام إلى القوات األوروبية لتكون قادرة على منافسة الواليات المتحدة،

 .لمنشآت الكبيرةاالسيما 

 مؤسسة سيرن

 :مبادرة سياسية. 2

 الحركة األوروبية

 المؤتمر األوروبي الثقافي

 1949ديسمبر   /األول كانون 12-8لوزان 

 بلداً  22الوزراء، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء البرلمانات، وآخرون من 

 (شميد .س)األولى واأللمان يحضرون للمرة 

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي

 

كوارسكي، أمالديأوجر،   

 روجيمونت دي دينيس

 روبرت شومان
65 



لمؤتمر العام لليونسكو في الدورة الخامسة لوقد اتحدت المبادرتان في 
 1950يونيو  /فلورنس في حزيران 

 رابي يزيدورإالقرار صاغ  
 لليونسكوالمدير العام إلى  1950يونيو  /حزيران  7وتم توجيهه في 

 

 (؟؟ حقيقيةأو والدة )  سيرنلمؤسسة “  مفهوم”يمكن اعتباره 

     

 ا لبديل عن صناعة القنابل  هيسيرن : خطاب رابي
 

لذا في هذه المرحلة أناشد الشخصيات الحاضرة أن تتذكر أن سيرن ليست مجرد أداة للتقدم التقني في الفيزياء عالية ... 

 ...من حضارة لفترة طويلة  وإنما هو تحقيق المثل األعلى الذي كان جزءاً الطاقة، 

 ".العالم في الحفاظ على السالم في ويمكن ان تساعد 
 ترجمة االتحاد البرلماني العربي

 في الذكرى الثالثين لسيرن

66 



:سيرن  
 
 
 
 

 

بال حدودالعلم   

 

 تسريع العلوم واالبتكار
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بيةودولة أور 12: 1954تأسست سيرن عام   

«العلم من أجل السالم»  

في سيرن اً دولة عضو 22: اليوم  

موظف 2300  

موظف آخر مدفوع األجر 1050  

مليون فرنك سويسري 1000حوالي ( 2012)الموازنة  –مستخدم  11000  

 Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and 
the United Kingdom 

Candidate for Accession: Romania 

Associate Members in the Pre-Stage to Membership: Serbia 

Applicant States: Cyprus (agreement signed), Slovenia, Turkey 
 

Observers to Council: India, Japan, the Russian Federation, the United States of 

America, Turkey, the European Commission and UNESCO 

، الدانمركإيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، : الدول األعضاء

 .والمملكة المتحدة، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا البرتغال فنلندا،السويد، 

 .رومانيا: المرشح لالنضمام

 .صربيا: العضوية قبلما مرحلة إلى األعضاء المنتسبون 

 .تركيا، سلوفينيا، (توقيع اتفاق)قبرص : الدول مقدمة الطلب

الهند، اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، تركيا، ، روسيا االتحادية :المجلسفي المراقبون 

 .اليونسكوالمفوضية األوروبية، 
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-., '  

 2012سبتمبر  /أيلول  3جميع مستخدمي سيرن حسب الجنسية في توزيع 

Austr ia 128 

Belgium l l 7  

Bulgaria 85 

Czech  Republic 196 

Denmark 68 

Fi nland 95 

France 84 1  

Germany 1247 

Greece 172 

Hungary 68 

Italy 1748 

Netherlan ds  152 

Norway 68 

Poland 284 

Portugal 127 

Slovakia 88 

371 

76 

221 

681 

CANDIDATE FOR 
ACCESSION 

Roman ia 125 

Turkey 

USA 

65 

43 

2 

12 

19  

23 

25  

6 
4 

39 

2 

,",· 0  

t  

Bosn ia & Herzegov ina    2 Cu ba 

Cyprus  

Ecuador 

Egy pt 

6  

14 

3  

I I 

Ireland 

Jordan 

Korea, D.P.R. 

Korea  R ep . 

22 

2 
l 

119 

Malta 

Mex ico 

Moldova 

Montenegro 

2 

66 

I 

2 

Peru 6  

San  Marino I 

Saudi Arabia 4  

Senegal I 

Tun isia 

Ukraine 

Uzbekistan 

Venezue la 

7 

51 

2 

I I 

Brazil 

Cambodia 

Cameroon 

1 00  

I  

I 

Canada 

Cape Verde 

Chile 

China 

China  (Tapei) 

Colombia 

Croatia 

138 

l 

7 

266 

46 

33 

30 

El Salvador 

Eston ia 

Georgia 

Gibraltar 

Icelan d 

I ndon esia 

I ran 

I 

14 

34 

I 

2 

I 

27 

Kuwait 

Latvia 

Lebanon 

Lithuania 

Lu xembourg 

Madagascar 

Malaysia 

I 

I 

10  

17  

3 

I 

7 

Morocco 

Nepal 

New Zealand 

N igeria 

Oman 

Pak istan 

Palestine (O.T.). 

I I  

3  

7  

I 

I 

38 

4  

Si n gapore I 

Slovenia 4 1 

South Africa 16 

Sri Lanka 6  
Syria 3 

Thailand 7 

T.F.Y.R.O.M.  3 

VietNam 

Zimbabw e 

10 

2 

1364 

ASSOC I ATE MEMBE RS  

IN THE PR E-STAGE 

TO MEMBERSHIP 

Argentina 

Armen ia 

Au stra lia 

Azerbaijan 

Bangl adesh 

Belaru s 

Bolivia  
Israel 

Serbia 

I ndia 

Japan 

Ru ssia 
.. 

 العلم يصبح عالميا  أكثر فأكثر 
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 يمكن أن يساعد العلم في بناء الثقة 

 السياسة غير صالحة للعمليعني أن  ثقةغياب ال

 :أمثلة حول كيفية تقديم سيرن للمساعدة

 :أودسر -، سيرندوبنا -سيرن

 .بين الشرق والغرب خالل الحرب الباردةفقط رابط علمي   

 1968اتفاق في عام ( االتحاد السوفيتي) إهيب -سيرن. 

 .اتفاق علمي فقط خالل الحرب الباردة الساخنة   

 (الواليات المتحدة األمريكية)اتفاق ستانفورد  – إهيب ـل نموذجا  وأصبح 

 (فورد - بريجنيف)الواليات المتحدة السوفياتية تفاق ال نموذجا  وفي وقت الحق 

 

اجتماع نزع السالح في جنيف في الثمانينات 

 عندما وصل االجتماع إلى نهاية مسدودة، أدى عقد اجتماع خاص في سيرن إلى فتح القنوات مجددا  
 

  (الصين وتايوان)الفيزيائيون الصينيون من العالقات العامة 

 (الثمانيناتفي ) الكبير نفسها بوسيترون-الكترون مصادمتجربة في      
 
(أورلوفعلى سبيل المثال ) مساعدة المنشقين 

 

 على غرار سيرن سيساميتأسست: 

 تركيا -إيران، قبرص  -فلسطين  -اسرائيل
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 سيرن جمعت الناس معا  

 وأخيراً والحلول التوفيقية  والصراعاتمن خالل المناقشات واالعتبارات 
 القرارات

األقل كفاءة  ويجري االستماع للجميع، حتى

 أمرا  ضروريا  وجودهم ٌيعتبر 
 

 ليس العلماء فقط وإنما أيضا  

 بالمجلس المعنيينالمديرين والسياسيين 

 :مندوبانُيمثل كل بلد 
 واآلخر عالممسؤول من الحكومة أحدهما 

ممثلي  -عالقات وثيقة رسمية بين العلماء )

 (الحكومة
 
 
 

 سادت البراغماتية واإلرادة المحددة لتحقيق هدف ملموس

 71 ترجمة االتحاد البرلماني العربي



 سيرن حققت مهمتها بشكل رائع في أوروبا

 بهتقتدي أصبحت سيرن نموذجا  
 لمنظمات األخرىا

 
 
 
 

المرصد  ،المعهد المشترك للبحوث النووية

المختبر األوروبي لعلم  ،الجنوبي األوروبي

 الجزيئية،األحياء 

 و اآلن سيرن 

 للتعاون الدولينموذجا   

 العالمعلى نطاق 

 سيسامي
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يماسيس  

المركز الدولي لضوء 

 السنكروترون

التجريبية  للعلوم 

   وتطبيقاتها

 الشرقفي 

 األوسط
 

مركز دولي للبحوث والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب في الشرق األوسط وحوض البحر 

 األبيض المتوسط
 

 
 

 تأسست تحت رعاية اليونسكو وفقا لنموذج سيرن
 
 

 أول منظمة دولية في الدول اإلسالمية

SESAME 

2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج  
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 سيسامينبذة موجزة عن 

عالم ) فوبيني.نظمها سللتعاون العلمي في الشرق األوسط عمل حلقة خالل : 1997

استخدام مكونات  فوس.أ-وج وينيك.همن مؤسسة سيرن، واقترح خاللها  (النظرية الفيزياء 

التي سيتم ) 1بيسي- السنكروترونيجمعية برلين لحلقة تخزين اإللكترون لإلشعاع 

(  وهو مدير عام متقاعد في سيرن) شوبير.همن  فوبيني.وهنا يطلب سفي برلين، ( اختتامها

تجربة ، المدير العام لليونيسكو، لتكرار مايور فيديريكو االهتمام بهذا االقتراح ورفعه للسيد

 سيرن

المنطقة حكومات  ،مدير عام اليونسكو ،مايور فيديريكودعا  :1999 ويوني/ حزيران 

 باريسفي لحضور اجتماع 

 

 تم اتخاذ قرار إيجابي،

 وتم إنشاء المجلس المؤقت

 (رئيساً للمجلس ،شوبير.ه)مراقبين  6و  عضوا   12مع 
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 كمختبر دولي مستقل
 

 

 (بلداً  180حوالي )لليونسكو العامة الجمعية 
 2001أكتوبر / تشرين األول

 ، وضع دراسة الجدوى واقتراح النظام األساسيماتسورا. تطلب من المدير العام، ك -

 (لتوفير الوقت)تأخذ قرارات نهائية أن للجنة التنفيذية تأذن  -

 

 اللجنة التنفيذيةتفويض باإلجماع من : 2002مايو  /أيار

 (بما في ذلك الموافقة على النظام األساسي)( بلداً  50حوالي )

 
 !!سنوات  4اإلجراء يستغرق عادة أكثر من 

 
 ...مشروع نموذجي للمناطق األخرى  "...

 
 ." العلم خالل من الحيوي السالم وبناء القدرات بناء بين يجمع الذي الجوهري اليونسكو مشروع

 

   2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج

من قبل اليونسكو رسمياً  سيساميإنشاء مؤسسة   

 75 ترجمة االتحاد البرلماني العربي



 البحرين
 

 قبرص
 

 مصر
 

 إيران
 

 اسرائيل
 

 األردن
 

 باكستان
 

 السلطة الفلسطينية
 

 تركيا

سيساميأعضاء   

 فرنسا

 ألمانيا

 اليونان

 إيطاليا

* اليابان  

 الكويت

 البرتغال

 روسيا

 السويد

 المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 

يركيةاألم  

 المراقبون
 الهيئة اإلدارية

 المجلس
 

 لكل دولة عضو صوت واحد
 

عن " نسخة" لسيساميالنظام األساسي 

 اتفاقية سيرن

 الباب مفتوح للبلدان األخرى والجميع موضع ترحيب

هي منظمة حكومية دولية سيسامي  

2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج  
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البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان : المراقبون

والكويت والبرتغال و روسيا االتحادية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة 

 والواليات المتحدة األمريكية

 طلب العراق الحصول على العضوية

 جميع الدول موضع ترحيب

2016في عام  سيساميأعضاء   

 تركيا

 قبرص

 اسرائيل

األراضي 

 الفلسطينية

 ايران

 البحرين مصر

 باكستان األردن

سيساميأعضاء   

 سيسامي
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2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج  

 بيان

 19الرابع في  بيترااجتماع االجتماع العام لحائزي جائزة نوبل في تم قبوله في 

 2008 ويوني/ حزيران 

 
 المحرز الملحوظ التقدم على نثني نوبل، جائزة على نيوالحائز أدناه نيالموقع نحن،

 رئيسياً  مركزاً  ستوفر التي ،السنكروترون لضوء الدولي المركز ،سيسامي إنشاء في

  فإن وبالتالي، .األوسط الشرق دول من للعديد مشتركة ملكية مع العلمي، للبحث

  توضح منارة بمثابة كونتس واقتصادية، تعليمية فوائد إنتاج عن فضال ،سيسامي

 .السالم نحو الطريق إنارة على المشتركة العلمية المبادرات مساعدة كيفية
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2008يونيو / حزيران  17، سيسامي،الحائز على جائزة نوبل في  شوبر هيرويج    

طريق التصويت عن شاقة مفاوضات بعد  الموقع تم إقرار

 المؤقتالسري للمجلس 

 األردن(: دول 7مقترحات من )

 
 

 :الشروط
 يمكن لجميع العلماء من العالم الدخول-

 تمويل الموقع والبناء من قبل الدولة المضيفة-

 السلطاتدعم قوي من قبل -
 اتفاق الدولة المضيفة،)لدى البلد المضيف التزامات خاصة 

 (، مثل سيرنلخإ الضرائب،من إعفاء  الحصانة،امتيازات 
 
 
 

 دعم قوي من قبل جاللة الملك عبد هللا الثاني

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي
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، األمير غازيالثاني  عبدهللا، جاللة الملك إياكارينواليونسكو  -، مساعد المدير العامشوبر هيرويج  
 
 
 
 

   2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج
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في عالن في األردن« سيسامي»موقع   

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي

سيساميموطن   

 عالن

81 



 الرخاملوحة من يزيحون الستار عن هللا الثاني وجاللة الملك عبد  ماتسورامدير عام اليونسكو 

   2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج

2003يناير / في كانون الثاني  سيساميافتتاح مبنى   
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 2008اكتمال البناء عام 

   2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج
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 يناير في عمان  /الثاني كانون  األول،اجتماع المستخدمين 

اليابان بشكل رئيسي تم تمويله من قبل   

    2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج
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2003أكتوبر / اجتماع المستخدمين في أصفهان في تشرين األول : 2 سيسامي  
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الثاني مع رؤساء الوفود هللا الملك عبد   

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي

2017مايو / أيار 16في  سيساميافتتاح   

86 



    2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج

سيسامي؟ما هي منشأة   

 ، الجيلالسنكروترونياإلشعاع )مصدر ضوء قوي للغاية •

 .(الثالث

من منطقة األشعة تحت  مكثفاً  اً ضوء السنكروترونينتج •

 .الحمراء إلى األشعة السينية

مميزات  ديهوبصرف النظر عن شدته العالية، فالضوء ل•

 .(نبضات قصيرة جداً، استقطاب)خاصة 

 .محددةلميادين بحثية الحزم الفردية •
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 كيف يرتبط بالعالم الذي نعرفه؟ -اإلشعاع الكهرومغناطيسي 

إلجراء  السنكروترونييستخدم اإلشعاع 
 التجارب عادة في هذا المجال

 موجات كهرومغناطيسية
 طول الموجة

 منزل

 ذرة
شيفرة 
 فيروس وراثية

 كرة بيسبول نقطة خلية

األشعة تحت  ميكروويف موجات الراديو
 الحمراء

فوق  أالشعة
 بنفسجية

األشعة 
 السينية
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~60 m 
 

خط شعاع يمكن إدراجها في  13مع  GeV 2.5دائرة التخزين : القيم المرجعية/العوامل المتغيرة

  .16االنحناء وعددها  مغانطكما يمكن أن تنبعث خطوط الشعاع من . الجهاز
 

 
 

    2016، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج

 الطاقة

 التيار

 المحيط

)نسبة االنبعاث horiz )

 المعرفات الممكنة

 طول المعّرف

2.5 GeV 

400 mA 

128.4m 

26.4 nm-rad 

13 

2.75 m 

 حجم الحزمة االلكترونية في األقسام المستقيمة

σx/σy 

 الطاقة الحيوية

 انتشار الطاقة اإللكترونية

. الحقل. مغناطيس االنحناء  

700µm/35µm 

5.9 KeV 

0.1%  

1.425 T 

مزودات 

 الطاقة
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 علوم الحياة

تصميم الدواء -  

 -التصوير

 -العالج

 علم المواد
مواد جديدة-  

طاقة-  

 علم البيئة

تحليل تلوث -
الهواء والتربة 

 والمياه

التراث 
 الثقافي

علم تحليل اآلثار بطريقة غير -
 مدمرة

سيساميضوء   

سيساميعلوم   
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 الكيمياء/ الفيزياء / مواد العلوم 

 العلوم البيولوجية والطبية

 التنوع الجيني؛ النباتات والكائنات الدقيقة هيكلية العوامل الممرضة

ميتالوبروتيناسيسو  ميتالونزيميس  الحساسات الحيوية 

 تطبيقات صناعية

 البوليمر توصيف 

 الكيميائيالتحليل 
 توليف وتوصيف المواد الجديدة

األدويةفحص لتصميم   

 العلوم البيئية

ملوثات التربة              صخورال انتحليل معد             معادن طينية  

تطبيقات في الزراعة والعالج البيولوجي           

 علم اآلثار

 المواد المغناطيسية سيراميك زجاج

 الموصالت الفائقة األغشية الرقيقة البوليمرات
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 دائمالمجلس ال                               

 مندوبو الدول األعضاء واليونسكو                               
 لكل دولة صوتها

 

 

 

                                                             المديرية
 (وزير سابق) توكان .ك: المدير 

 (ألماني) هوتيل .ي :الفنيالمدير  

   (إيطالي)باولوتشي،  .ج: المدير العلمي 

 (مصري)خليل  .ي: المدير اإلداري

 اللجان االستشارية الدولية
 (تركيا) سايرس .ز: العلمية

 (الواليات المتحدة األمريكية)حسين  .ز: األشعة

 (إيران)منصوري  .ر :التدريب

 (سويسرا) ليتشوور .أ: التقنية

سيساميالهيكل التنظيمي لمختبر   

:  فريق العمل

 40حوالي 

وسيزداد إلى 

60 
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 المستقبل

  يخطط لبناء بيت ضيافة سيسامي

 .ينللمستخدم
 

 .وسيلي ذلك مركز للمؤتمرات
 

سيكون قادراً على عقد  سيسامي

اجتماعات حول مواضيع أخرى 

في ...( وعلم اآلثار،  والمياهالغذاء )
 .يسهل الوصول إليه/ محيط آمن 

 سيصبح مكان انعقاد االجتماعات الدولية سيسامي: الحلم
 93 ترجمة االتحاد البرلماني العربي



 مالحظة

    2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج

يجري حاليا  مناقشة مشروع جديد على غرار نموذج 
 سيرن في البلقان

 

“2 سيسامي ”                                    
 
 
 

مونتنيغروحكومة تنسيق في   
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وإدارية  علميةجهودا  مشاريع علمية كبيرة يتطلب التعاون في 

وصوال  إلى مستويات سياسية " مستوى أدنى"على وسياسية 

 .وحتى المستويات السياسية األعلىمختلفة 

 
 

 
 

 
 

 

في األوقات التي غالبا ما تتسم فيها العالقات بين بعض الدول 

، يبعث على االرتياح أن منظمات مثل سيرن بالكراهية والعنف
 بشكل سلمي تجمع السياسيين والعلماء للعمل معاً  سيساميو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطة ضوء في الظالم      

       الخاتمة
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 شكرا  لكم

    2017، االتحاد البرلماني الدولي، شوبر هيرويج
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 األجلتعطى األولوية للمشاكل الوطنية القصيرة 

(البنية التحتية والطرق والمياه) 

 (السياحة)عوائد قصيرة األجل األنشطة مع تعزيز التجارية تسود، والعقلية 

 رض تماما ،م  تمويل البحث والتطوير غير 

 ،(البطالة)ضروري للتنمية طويلة األجل هو     

 الطويلعلى المدى للتنمية مبلغا  قليال  مما هو متوفر أن تنفق ينبغي      

 ال توجد آليات التخاذ القرارات وتحديد  .التقييمإعداد تعلم كيفية تحديد األولويات

 .األولويات

 المنعزلةداخل البلدان التعاون غياب 

 شبكات وطنيةإنشاء على شجع ي     

 السياسة الوطنية للعلوم

2008يونيو / حزيران  17، سيسامي،الحائز على جائزة نوبل في  شوبر هيرويج    
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 الدوليالتعاون العلمي في نقص الخبرة  •

 األحوالأحسن إقامة المشاريع الوطنية أو الثنائية في البلدان من حيث تفكر 

على سبيل المثال مع المنظمات الدولية االتحاد األوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، )
 )واليونسكو

 التعاون الدوليعبرإقناع القادة والعلماء بأن التميز ال يمكن تحقيقه إال 

 
الدوليالتعاون إدارة نقص الخبرة في •   

الدوليةالمديرين كيفية التعامل مع البيروقراطية تعليم               

 

 أحيانا   حقيقيةالنية يحل محل إجراءات  عن عالناإل•

 
 أخرىلتغطية قضايا  ذريعةما تكون مجرد  غالبا  المشاكل السياسية • 

 " السالمالعلم من أجل "   الثقةالموقف األخير، واستخدام التعاون العلمي لبناء تثبيط          

 التعاون الدولي

2008يونيو / حزيران  17، سيسامي،الحائز على جائزة نوبل في  شوبر هيرويج    
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 دور البرلمانات والبرلمانيين في
6تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم   

: الثاني للشرق األوسط حول المياهالمائدة المستديرة اجتماع   
التنفيذإىل االنتقال من الكالم   

 
 
 

لويفين مادنداأ  
 

a . l o e f f e n @ w a t e r l e x . o r g 
 

2017يوليو / تموز  7-6جنيف   
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 جدول األعمال
 أن هذا قد يبدو سخيفاً أعلم 
 بالظمأأشعر لكنين  

  واالتحاد البرلماني الدولي  ووترلكسمنظمة 1.
 الشرق األوسطالمخاطر العالمية والواقع في 2.
والصرف الصحي وأهداف المياه المتعلقة بتطوير حقوق اإلنسان 3.

 التنمية المستدامة
 دور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4.
 تحليل خط األساس5.
 تحقيق التقدم التدريجي6.
 برنامج العمل7.
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   ووترلكسمنظمة 

رؤيتنا تتمثل بوجود عالم يتمتع باستخدام مستدام 
وإمكانية وصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف 

 الصحي للجميع
 
 
 
 

 مهمتنا هي تأمين 
حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي من خالل 

 إصالح القانون والسياسة
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يالدولالعمل في االتحاد البرلماني تدعم  ووترلكس  

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

القانوني المشورة والفكر  
2015قرار االحتاد الربملاين الدويل  -   

تعزيز : تشكيل نظام جديد إلدارة املياه)) ✓
((العمل الربملاين بشأن املياه والصرف الصحي  

 الحوار بشأن المياه
اجتماع املائدة املستديرة للشرق األوسط  -

2016حول املياه   
املشورة االسرتاتيجية✓  
املنهجية/ التقنية األفكار  ✓  

      
و  حوكمة

 إدارة 

المياه 

 المستدامة

 

 المحاسبة

 اإلصالح

 محفز للتغيير

تعزيز 
 القدرات

البحوث 

 التطبيقية
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 الوصول إلى الماء
للحصول على مياه نظيفةالمتدني يعانون ثلث سكان البلدان من ذوي الدخل   

 (٪)لشرب صالحة لمياه  نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الحصول على مصدر

مرتفع دخل  
 الدخل المتوسط األعلى

 العالم

 الدخل المتوسط األدنى

 دخل منخفض

مؤشرات التنمية العالمية: المصدر  
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 الوصول إلى خدمات متقدمة في مجال الصرف الصحي
 مرافق الصرف الصحيالخدمات المتقدمة لثلث سكان العالم ال يحصلون على حوالي 

 (٪)متقدمة صرف صحي خدمات نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الحصول على 

 دخل مرتفع

 متوسط الدخل األعلى

 العالم

 متوسط الدخل األدنى

 دخل منخفض

 

العالميةمؤشرات التنمية : المصدر  
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 الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليسوا وحدهم
 بالنسبة للتفاوت بين المدينة والريف 

)%( 2015، صالحة للشرب مياهمصدر الذين لديهم إمكانية الحصول على حصة السكان   

 المدن الريف

أوروبا 

وآسيا 
 الوسطى

 شرق آسيا

والمحيط 
 الهادئ

جنوب 
 آسيا

الشرق 

األوسط 

وشمال 
 إفريقيا

أميركا 

الالتينية 

دول و
 الكاريبي

إفريقيا 

جنوب 

الصحراء 
 الكبرى

 العالم

مؤشرات التنمية العالمية: المصدر  
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المشكلة حّدةالحاجة الملّحة إلى المياه تزيد من   
النقص الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا هي أكثر المناطق التي تعاني من 

 المائي

مؤشرات التنمية العالمية: المصدر  

(األمتار المكعبةآالف )للفرد الواحد موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة   

 للفردمتر مكعب  1700بلغت العتبة المحددة لندرة المياه أقل من 
سنويا   الواحد  

الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

 جنوب آسيا
إفريقيا جنوب 

الصحراء 

 الكبرى

شرق آسيا 

والمحيط 
 الهادئ

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

أميركا 

الالتينية 

دول و
 الكاريبي
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كيف يمكن للخدمات المتقدمة في مجال الصرف الصحي أن 
 تساعد االقتصاد

غير الكافية يمكن أن تؤثر على قطاعات عديدة المرافق الصحية  

المحلي اإلجمالي الذي فقدته القطاعات من خالل عدم كفاية المرافق الصحيةنسبة الناتج   

 السياحة البيئة المياه الصحة
قطاعات 
 أخرى

البنك الدولي: المصدر  

 كمبوديا

 الهند

  اندونيسيا

فيتنام   

 الفلبين

  الوجمهورية 
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MDG  
 األهداف    

اإلنمائية لأللفية    

 

     HRWS 
المياه و حقوق اإلنسان في 

 خدمات الصرف الصحي 

     HRWS 
و حقوق اإلنسان في الماء  

 خدمات الصرف الصحي 

SDG      
 أهداف التنمية المستدامة

 

 

 JUMP  2015تقرير البرنامج اإلحصائي لعام 

مةالمستدااألهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية من   

عقد الماء من 
 أجل الحياة

(-2015)  

اعتماد الجمعية العامة 
لألمم المتحدة 

اإلنمائية ألهداف 
 لأللفية

 –القمة العالمية حول التنمية المستدامة •
 جوهانسبرغ

حول حقوق اإلنسان في  15التعليق العام رقم •
 المياه و خدمات الصرف الصحي 

 21رؤية •
إعالن األلفية •

 لألمم المتحدة

تقرير التنمية 
البشرية حول 

 المياه

عام النظافة 
 العالمي

 للجميع والمياه حول توفير خدمات الصرف الصحي  المستوىالجلسة االفتتاحية الرفيعة •
 حولإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان •

 والنظافةفي المياه اإلنسان  حقوق
 األهداف اإلنمائية لأللفيةمراجعة قمة •

دعوة نائب األمين العام لألمم المتحدة للعمل •
 بشأن النظافة

المشاورات الموضوعية لألمم المتحدة حول •
 الماء والنظافة

مجموعة عمل * 
مفتوحة حول تقرير 

أهداف التنمية 
 المستدامة 

المؤتمر الدولي الثالث حول تمويل •
 التنمية

إعالن األمم المتحدة حول التنمية •
 المستدامة
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الصحي كحق من حقوق اإلنسانالصرف خدمات و المياه   

:الوصول إلى  
 مياه آمنة

 بأسعار رخيصة
الحصول عليهايمكن   

متوفرة   
 مقبولة

الصحي حق من حقوق اإلنسانلصرف خدمات او المياه ...   

 المتحدةاألمم  بهاأقرت  ✓
 2010والجمعية العامة في عام 

 
تحقيق التغطية الشاملة : تحقيق األهداف تدريجيا   ✓

 مع مرور الوقت
 

التزامات قانونية للدول باحترام حقوق اإلنسان  ✓
 وحمايتها وإعمالها
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2030المياه في جدول األعمال لعام   

 
 الصرف الصحيخدمات و  المياهبين الحق في الروابط    
 المستدامةوأهداف التنمية     

 اإلنسانأهداف التنمية املستدامة متأصلة يف إطار حقوق  ✓
 متييزمن دون أي : ((حق للجميع)) ✓
 الصحيالصرف خدمات و االلتزام املتجدد بتنفيذ حقوق اإلنسان يف املياه  ✓
       2 و 6.1التنمية املستدامة رقم هدف الوصول الشامل إىل  ✓

 
    إلى مياه  الوصول الشامل والمنصفتحقيق ” 6.1الهدف 

“ 2030بحلول عام ع للجمي والمقبولة اآلمنةالشرب    

110 

المياه النظيفة و خدمات 

 الصرف الصحي 

6 
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:  الصحيالصرف خدمات و بخصوص المياه  6الهدف 
 األهداف الفرعية

6.1 
الوصول 

الشامل العادل 
إلى مياه 
 الشرب

6.3 
تحسين 
 جودة 
 المياه

6.5 
اإلدارة المتكاملة 

 للمياه
والتعاون العابر 

 للحدود

6.6 
و استعادة حماية 
 ولوجيةکاإليالنظم 

 المتعلقة
بالمياه   

6. a  
القدراتبناء   
الدولية    

 للتعاون

6.4 
 زيادة

  كفاءة
المياه استخدام  

6.bc  
وتعزيزدعم   

مشاركة    
 المجتمعات

6.2 
الوصول الشامل 

 إلىالعادل 
الصرف خدمات 

 الصحي
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إمكانية الحصول على 

خدمات الصرف الصحي 

 المحسنة

 هايتي

 .محسنةالنسبة المئوية للسكان التي تستطيع الوصول إلى مرافق صحية 

البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة 

.المياه والصرف الصحي لرصد خدمات( اليونيسيف)للطفولة   



 دور البرلمانات في جدول أعمال التنمية المستدامة

تشريعات طموحة لتنفيذ 
من أهداف  6رقم الهدف 

 التنمية المستدامة
ف دهموازنة لتنفيذ 

 6رقم التنمية المستدامة 

التزامات المساءلة عن 
الهدفبتطبيق الحكومة   

من أهداف  6 رقم  
المستدامةالتنمية   

 

 المراقبة

ضمان اتساق السياسات 
والتماسك المؤسسي بين 

 القطاعات
تعزيز التعاون بين 

أصحاب المصلحة 
 المتعددين

التمويلحشد   
القدراتوبناء    

التكنولوجياونقل   

 حقوق اإلنسان، الشفافية، اإلدارة الفعالة، الشمولية، عدم التمييز
 

 :تحققت من خالل
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 دور البرلمانيين

2014نوفمرب /الثاين تشرين األمم املتحدة، مقر  للربملانيني،السنوية  جلسة االستماع 
  

        :الجديدةأهداف التنمية المستدامة إزاء اإلنسان نهج يركز على اتباع كفالة ”
    ”مسؤولية مشتركة                              

 
   حولكل مرة يتم فيها سن قانون جديد، ميكن للربملان أن يسرتعي االنتباه يف 

جيري عليه               مع أهداف التنمية املستدامة، وأن  متسقاً ما إذا كان هذا القانون  
 .كذلكإذا مل يكن  التعديالت 

 وميكن للجان الربملانية أن تضمن إجراءات التدقيق اليت تتبعها لتضع الوزراء
واملسؤولني يف موضع املسائلة فيما يتعلق بالتقدم الوطين بشأن أهداف التنمية 

 .املستدامة
 مستمراً  حواراً ميكن للربملانيني، عرب متثيلهم ألولئك الذين انتخبوهم، أن يكفلوا  

 .التقدماجملتمع املدين بشأن هذا مع 
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 البدء بتحليل خط األساس: 6هدف التنمية المستدامة رقم 

     :مكتبيبحث 
 إنشاء خط األساس -       

 البحث يف جمال القانون والسياسات  -                          

 
 :االختبار الميداني

 على البحث املكتيب بناءً  -    :الفهم
 (يف ذلك املعلومات اهلامشيةمبا )الوضع  ليلحت -            
 األساسخط انتظام  -            

 
 
    :6تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم  
 التحسنيجماالت  /اجليدة املمارسات  - :حتديد 

 الرصد واملراقبة/ الوطنية املؤشرات  -
 التقنية احللول   -
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تدريجيا   6تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم   

تحليل خط 
ساساأل  

 خطة عمل 
 وطنية

 المراقبة

الوضع 
 الراهن

: الهدف    

 تأمين
 
هدف التنمية المستدامة 

6رقم   
+ 

القانونياالنتظام    
= 

ستدامةم ياهم   
واإلدارة الحوكمةو   

 أصحاب المصلحة المتعددين الشفافية
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المياه النظيفة و خدمات 
 الصرف الصحي 

6 



 برنامج العمل

الشبكة اإلقليمية 
 للبرلمانيين

المياهالمعنية ب   

 
بناء قدرات 
 البرلمانيين

 بشأن المياه 

رسم خرائط 
التشريعات 

المتعلقة بإدارة 
:المياه   

تحليل خط 
ساساأل  

القانوني  اإلطار
موازنةالو   

 لتحقيق
التنمية  

 المستدامة 

العملية   التوصيات المبادئ 
طريق تستند إلى حقوق اإلنسان يطةخر   

 
المشورة القانونية 

 إلصالح قوانين المياه
 
 

 

 
 الرصد باستخدام

حقوق اإلنسانمؤشرات    
 
 

تسهيل األمور لتحفيز 
 التغيير

تحليل خط 
 األساس

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  116

مراقبة التعاون 
والمساءلة 
والشفافية 
 والشمولية



تتعلق بالكرامة اإلنسانية والعدالةمسألة اإلجراءات اآلنية ”  
"واالستمرارية، واالنتظار لم يعد خيارا    

2016عام  ،بودابيستاقتباس من قمة المياه في   

117 

 

 

 

  التشريعات

 

 الصرف الصحي

 

  اإلنسانمن حقوق حق  حوض النهر

        
 

معا  العمل   
 اطر العمل

  

 

 

 
 

 التعاون

 مورد

المياه  

   

 الطبيعة

 الحوكمة

 الضامن

 الحلول

 االستدامة
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ةألهداف وطرائق العمل والخطوات التاليا  
 

  :المياهاجتماع المائدة المستديرة الثاني للشرق األوسط حول 
 االنتقال من الكالم إىل التنفيذ

 
 
 

 أماندا ليوفين
 

a . l o e f f e n @ w a t e r l e x . o r g 
 

  2017يوليو / تموز  7-6 –جنيف 
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الشبكة البرلمانية حول المياه                                      
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 جدول األعمال

 
أهداف الشبكة البرلمانية حول المياه -1  

 

دور الشبكة البرلمانية حول المياه -2  
 

برنامج العمل -3  
 

الخطوات التالية -4  

  لتواصلل  نهل أ نمت مس تعدو 
 عرب الش باكت؟
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 األهداف

تحسين إدارة المياه في الشرق األوسط من خالل التعاون بين الدول بشأن •
 من أهداف التنمية المستدامة 6 رقم تنفيذ الهدف

 
 :لمياهباالمعنية الشبكة البرلمانية 

التعاون 
اإلقليمي 
 حول المياه

التقدم 
خطوة 
 بخطوة

نتائج قابلة 

 للقياس

الطريق إلى 
 حلول جديدة

 اإلعمال 
 التدريجي

 المشاركة

 المراقبة
مشاركة 

 التكنولوجيا
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من أهداف التنمية المستدامة 6 رقم  دور الشبكة البرلمانية للمياه في تنفيذ الهدف  

 مشاركة المعلومات
 

  -البيانات الموجودة
العمقرائدتان في دولتان  - 

 -حلول تكنولوجية
 
 

 التحليل
 

الدول الرائدة كدليل للمسارات  -
 الجيدة

ةاألوضاع المحلي -  
 

  إمكانيات التعاون المشترك -

تعلمال  

:لـ التوجيهية اإلقليمية المبادئ -  

 إصالح القانون

 رصد المؤشرات
 

 مشاركة البيانات
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 برنامج العمل
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مستديرة للشرق األوسط حول المياهالمائدة اجتماع ال  .1 

  .البرلمانية حول المياهلألمانة الدولية للشبكة دور توجيهي •
 .المتعلقة بالميزانية، وبرنامج العمل، والتوجه االستراتيجي القرارات•
  .والتوصيات من الشبكة البرلمانية حول المياهاآلراء تلقي •
  .الدوليإلى األمانة العامة لالتحاد البرلماني تقديم النتائج •
 .أخرىالستخدام هذا النموذج في مناطق توصيات •
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الشبكة البرلمانية حول المياه . 2  

 .من قبل الوفود البرلمانية كامالا  ممثلة تمثيالا منطقة الشرق األوسط •
 .من أهداف التنمية المستدامة 6 رقم لتبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ الهدف منبر•

 .المياهحول ن يخبراء إقليمي•
 

 :التعلم/ تبادل المعلومات •
 .نتائج رسم خرائط البلدان الرائدة التي تبين الممارسة الجيدة   -     

 :في عمليات من أجل كيفية استقراء هذه المعلومات إقليمياا   -    

   .من أهداف التنمية المستدامة 6 رقم المؤشرات اإلقليمية لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف -          

 .التكنولوجيا، وتبادل البيانات، واالستراتيجيات: حلول المراقبة -           
 

 .ةالرشيد مةكولملء بعض الثغرات في الحتحديد الحلول التكنولوجية •
 .لدعم اإلدارة المستدامةمواتي  حوكمةإنشاء إطار •
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6رقم رسم خرائط البلدان الرائدة وهدف التنمية المستدامة  .3  

ن في يرائدتن ير دولتيااخت
 منطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ض قانون ااستعر
  ،المياه الحالي
 والسياسة

االختبار الميداني 
للنتائج للتحقق من 

 االنتظام

2017تموز   

       تبادل الممارسات الجيدة

 مع الشبكة البرلمانية للمياه
 وضع خطط

  عمل وطنية     
     وضع استراتيجية 

   إقليمية          
  

2018أيار  2019نيسان    

2018 شباط  2017تشرين الثاني    

2018نيسان   
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العلوم واالبتكار. 4  

رسم خرائط البلدان  -  
 الرائدة

تحديد الثغرات -  

تالمؤشراتحديد  -  

 تحديد المشاريع

  تمكينية حوكمةإنشاء  -

المنطقة التعاون في -  

اإلدارة المستدامة حلول 

 للمياه
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المراقبة -  

حلول المشاركة 

 التكنولوجية



مواد االتصال. 5  

 دليل البرلمان

من أهداف  6 رقم تنفيذ الهدف
 التنمية المستدامة

األطر 
:  التنظيمية

اقتراحات 
 ملموسة

: الممارسة الجيدة
 الحوكمة والمراقبة

المؤشرات 
:  اإلقليمية

 قياس النجاح

تفيد كدليل « اإلرشادات»

للبرلمانيين لتنفيذ هدف 

6التنمية المستدامة رقم   

تم إنشاؤها من نتائج 

توصيات الشبكة البرلمانية 

 حول المياه 
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 الخطوات التالية

2017تموز   

ول األتشرين   

ثاني التشرين   

 .ر البلدان الرائدةيااخت•

 .العتمادهابطرسبرغ األمانة العامة في سان عرضها على •

االتحاد )المياه إنشاء أمانة دولية إلدارة الشبكة البرلمانية حول •

 ، ومقرها جنيف(وترلكسمنظمة والبرلماني الدولي باإلضافة إلى 

 .مؤقتاا 

 

 .2017البحوث حول البلدان الرائدة تبدأ في الربع األخير من عام •

 .اختيار المشاركين في الشبكة البرلمانية حول المياه لكل بلد•

األمانة العامة من قبل شبكة برلمانية حول المياه أول  اقتراحتم •

 .لالتحاد البرلماني الدولي

 :عمالاألجدول •

 .من أهداف التنمية المستدامة 6 رقم بناء القدرات من أجل الهدف -

 .استعراض خرائط البلدان الرائدة والتعلم -
 .حلولوصول إلى للأفكار تقنية  -

  تشرين الثاني
ولاألكانون   
 
2018نيسان   

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  128



واعمل . كن مواطناا عالمياا "

ساعدونا لجعل . بعاطفة ورحمة

هذا العالم أكثر أمناا واستدامة 

هذه . اليوم ولألجيال التي ستتبعنا
 "األخالقية هي مسؤوليتنا 

 اقتباس، بان كي مون، حول أهداف التنمية المستدامة

  : الهدف

 تأمين
التنمية  هدف

 المستدامة
6 رقم    

 +  
القانونياالنتظام    

=  
 مياه مستدامة

وإدارة حوكمةو        
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المياه النظيفة و خدمات 

 الصرف الصحي 

6 



 األوسط الشرق شؤون لجنة 
 االنتقال من الكالم إلى التنفيذ  :المياهحول  الثانيالمستديرة المائدة اجتماع 

 سويسرايف مقر االحتاد الربملاين الدويل جنيف،  2017يوليو / متوز  7 -6

 

 
 نهج رسم الخرائط على المستويات القطرية

 دراسية وبلدان رائدةحاالت 
 

  أالباسرت أزينديروز 
 ووترليكسمديرة الربنامج، 

 r.osindealabaster@waterlex.org: بريد إلكرتوين
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 مابينغ

mailto:r.osindealabaster@waterlex.org


مرت مكعب من  656مبتوسط  -يف العامل ملياه أشّد املناطق ندرة يف اهي  –منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
   ....الواحداملتكررة للفرد املياه العذبة 

 
 
 
 

.المياهندرة في المناطق أشّد  -  
.أدنى إنتاجية للمياه في العالم -  
  .العالمبين أدنى تعرفة للمياه في من  -
٪ من 2بما يقارب  -عالمياً الدعم أعلى مستوى من  الحكوماتتعطي  و
وسطياً المحلي اإلجمالي الناتج    

 لكن
.الفوائد تتحقق على نحو غير متناسب من قبل أغنى شريحة من السكان   

 الوضع الراهن
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  اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية في جميع أنحاء

 المنطقة، والتنمية البشرية واالقتصادية
 
 تعزيز عمليات صنع القرار 

 
 المؤسسات الفعالة 

 
  الرئيسية الحوكمةالمواءمة مع مبادئ 

 
 
المشاركة، وإمكانية الحصول على المعلومات، )

 (والمساءلة، واالستدامة

والحوكمةاإلدارة الفعالة   

 ترشيح

 نتح

 رياح شمالية شرقية

 جداول التبخر

 نبع

 هطول

 مياه طافية

مستوى 

 البحر

جدول 

 متقطع

 نبع

مياه جوفية 
 عذبة

 مياه مالحة

غطاء 

 صخري

مياه مالحة 

 قليلا 

مياه 

 محصورة

 رأسي

 جودة المياه وتوافرها واستدامتها
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القوانين 
السياسات 
آليات التنفيذ 
 و االنتظامالمراقبة 

اعتماد أهداف 
التنمية المستدامة 

اً قانونملزم غير   

        
 
 
 

 

 
 المسؤولية تقع

 الدول فيعاتق على  
 أولوياتهاتحديد  

 اإلنمائية 

الوطنية ألهداف التنمية المستدامةلألولويات  مؤاتيةبيئة تهيئة   

133 

التزام ه لكن 
 سياسي
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 استثناءالجميع دون يشمل ”حيث حتمي  2030التحول برنامج“. 
 في قدماً في اعتماد المبادئ الرئيسية  مضيّ إلى البلد بحاجة كل

 .ضرورياً ، حيثما كان ذلك ممكنا أو الدستورفي أو ، ةالوطنيالتشريعات 
  القانوني لتنفيذ إلى الكي تنجح أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة

 .الوطنيعلى المستوى 
  يحتاج البرلمانيون إلى ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى تشريعات

  .للتنفيذسليمة وقابلة 

 تقييم السياسات القانونية
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دمج أجندة أهداف التنمية 
المستدامة في 

االستراتيجيات الوطنية 
يتطلب التعاون الراسخة 

بين السلطات التشريعية 
.والتنفيذية  

العملي  الدعممن خالل 
لجدول األعمال ي والفنّ 

.الذي اعتمده البرلمان  

المواءمة بين التزاماتها 
الدولية وأولوياتها اإلنمائية 

 الوطنية أمر بالغ األهمية 
/ عبء المراقبة من الحّد 

 اإلبالغ

 االلتزامات الدولية واإلقليمية لألولويات الوطنية
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  أساسيةلبنات  سبع 17و ب، - 6أ و  - 6تحدد األهداف 
 وتكون مترابطة بعضاً يعزز بعضها  -
 وسائل التنفيذ -
النجاحات والممارسات الجيدة؟ 
  تتضمن المؤاتيةالبيئة تهيئة: 

القوانين والسياسات 
التفاعل المعرفي 

 التكنولوجيا نقل  ▪

 االبتكارات▪ 

 الدعم العملي والتقني

 تمويل

تكنولوجيا      ةتجار  

مؤسسات     قدرة    

  شراكات

                مشاركة

تبيانا  
 

 أساليب التنفيذ
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 أثر تراكميهلا غري واضحة املعامل والسياسات القوانني إن: 
 
 المياهمؤشرات ندرة تشويه  - 
 تقويض حوافز االبتكارات في إدارة المياه أو التكنولوجيا - 

 القانون، السياسات، األنظمة والمؤسسات
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يالسياسالقانوني و صالح اإل: 
 يستغرق وقتا  -
 تأسيس اخلطوط األساسية -
 حتديد املمارسات اجليدة ومشاركتها-
 املوجودةوضع توصيات ملموسة مللء الفجوات -

 
 اإلقليميالتعاون: 

 لإلصالحاتالدعم السياسي تقدمي -
 للتعاونالرتتيبات املؤسساتية  -

والسياسي القانونيالدعم السياسي لإلصالح   
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  تداول المياهيمكن  الزراعية،بالمنتجات تاجر يلكن عندما ، التجاري للتداولالمياه غير قابلة. 
 بعضاً مع بعضها تتعاون أن  إلىفإنها تحتاج ، فيما بينهاتتاجر البلدان وتستثمر عندما... 

 
 

 إقامة شراكاتسيتطلب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 .وتعاون بين مجموعة من الجهات الفاعلة 

   
أصحاب المصلحة اآلخرين، بما مع تعزيز العمل الحكومي 

  واألوساطفي ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص 
.ةاألكاديمي  

 التمويل
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 هامة في تنفيذ أهداف خطوة القطاع الخاص والمستثمرين واألكاديميين والمؤسسات إشراك أّن ترى األمم المتحدة
 .المستدامةالتنمية 

 
 والمساءلةاالنتظام  –الخاص نهائيا لرصد أنشطة القطاع  إطاراً ال يوفر إطار أهداف التنمية المستدامة. 

 
 والتعاون من خالل التشريع، لصالح التجارة العادلة على سبيل االستثمارات تشجع على يمكن للبرلمانات أن

 .المثال
 

مشاركة القطاع الخاص -التمويل   
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 حكوميةجهات فاعلة حكومية وغير. 
  القرارتعزيز عمليات صنع. 
  الرئيسية الحوكمةالمواءمة مع مبادئ. 

واالستدامة، والمساءلة، المعلوماتإمكانية الحصول على و ، المشاركة. 

ت 
را

قد
 ال

ز
زي

تع
 

 المعرفة
المالية   

ي المؤسسية
خل

دا
ي 

حل
 م

ملكيةال  
  

 التنمية 
  ستدامةمال
 

عة
نا
ص

 
ر
را

لق
ا

تالمؤسسا   
ةالفعال   
 

شراكاتال  
  
 

 تعزيز القدرات
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أين هي المعرفة؟ 
 
  ونقلهاشروط تقاسم المعرفة. 

 
  اتطلبتالممع التكيف. 

 تبادل المعرفة واالبتكارات التكنولوجية
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 تشارك المعرفة، ونقل التكنولوجيا، واالبتكار
    
 التكلفةحلول تكنولوجية فعالة من حيث 

 للتنفيذبسهولة وقابلة متاحة  -  
مستدامةالحلول ات و الالتحدي 

 مالئمةبيئة هتيئة  -  
 والتنظيمية يةوالسياسالقانونية األطر   

 للتشغيلوهياكل واضحة آليات  -  
 واملشاريعالوطين للربنامج املستوى  -  

المؤاتيةتهيئة البيئة   
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 لخلق حوافز كيف يمكن تكييف القوانين والسياسات واإلجراءات والصكوك
 ؟للمشاركة والشراكة

 
 
 األنشطة المضيفة وسالسل  المعني الخاصينبغي أن تمتثل عمليات القطاع

 .الخاصالتوجيهية لألمم المتحدة بشأن إشراك القطاع بالمبادئ للقيمة لديه 

. 
شاملة شراكات. 
 التنميةوشراكات مبتكرة من أجل طرائق. 
 اإلنسانالمساءلة واحترام حقوق. 

 الشراكة الشاملة واالبتكارات والمساءلة
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 ًالعاديينللناس لتعزيز الثروة الملموسة شامل  وسريع لنمو هناك حاجة إلى تهيئة الظروف ، عموما. 

 
تجديد العقد االجتماعي -1   

 
  :علىة مبنية للتنميإلنشاء نماذج جديدة  

 
ثقة أكرب للمواطنني 
توفري محاية أكثر فعالية للفقراء والضعفاء 
ملساءلةا شاملة وال اتدمتقدمي اخل 
 وجود قطاع خاص أقوى ميكن أن خيلق فرص عمل للشباب

 يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 

 

 
    التعاون اإلقليمي .2

 
 حول السلع والقطاعات العامة اإلقليمية مثل التعليم  سيماال

واملياه والطاقة من أجل تعزيز املزيد من الثقة والتعاون عرب بلدان 
 الشرق األوسط

 
القطاع اخلاصيف عمل ال خلق فرص حتفيز 

 أو حتسني نوعية اخلدمات العامة/ و
 

 

 حوافز لمشاركة القطاع الخاص
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 ،مستداماً مسارًا اإلنسان حقوق و يحمي  حترميالتنمية الذي ال مسار يُعتبر ال “
 "اهمعنمن التنمية المستدامة مفهوم يجّرد ومن شأنه أن  

 

عضو فريق األمم املتحدة العامل املعين باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان - راماساسرتيأنيتا   

146 

 امتثال

 إرشادات

 أنظمة

سياسات 

 وإجراءات
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 القانونيةرسم الخرائط 
 
  ،الدوليلالتحاد البرلماني  128، في الدورة 2013مارس / آذار  27يتضمن بيان كيتو 
 .المستدامةلدعم أهداف التنمية التخاذ تشريع البرلمانات دعوة     

 
  المستدامةبأهداف التنمية موافقة برلمانية على التشريعات المتعلقة تحتاج جميع البلدان إلى. 

؟لبلدالماذا نرسم خارطة   
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ماذا نرسم خارطة البلد؟ل  

 أهداف إزاء اإلنسان على كز تير ضمان اتباع نهج : "الربملانية بعنوانجلسة االستماع
 2014نوفمرب  /الثاين تشرين  “مشتركةمسؤولية : التنمية المستدامة الجديدة

 
 

  قانون جديد، ميكن للربملان أن يسرتعي االنتباه حول ما إذا كان هذا القانون  سنّ عندما يتم
 .كذلكإذا مل يكن  التعديالت جيري عليه مع أهداف التنمية املستدامة، وأن  متسقا  

 
 لةءاملساالوزراء واملسؤولني يف موضع تضع التدقيق اليت تتبعها إجراءات الربملانية أن جان للاتضمن  

 .املستدامةالتنمية أهداف إحراز التقدم الوطين املعين ببفيما يتعلق 
 
 مع اجملتمع املدين بشأن هذا  مستمرا   حوارا  أن يكفلوا ، كممثلني لناخبيهم للربملانيني،ميكن

 .التقدم
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 2015أغسطس  /آب المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمان
 

 ورغبتهم دعمهم ألهداف التنمية املستدامة أكد رؤساء الربملانات 
 الوطنيةتنفيذها بفعالية من خالل الربملانات يف 

 

 
 
 
 

اذا نرسم خارطة البلد؟لم  
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 خطط العمل الوطنية

في برامج الوطنية ال
تحقيق نحو الشرق 

التنمية أهداف 
 المستدامة

 المشاركة الشاملة، ذات مغزى، وعدم التمييز

طرح وجهات نظر 
المواطنين وتطلعاتهم 

الساحة العالميةعلى   
 

تعزيز اإلنصاف 
 والمساواة واالستدامة

 التخطيط القائم على األدلة

دعم التشريعات الحكومية 
التنمية لتحقيق أهداف 
 المستدامة

 
المجتمع المدنيالعمل مع   

غير الحكوميةوالمنظمات   

 أدوات التنفيذ

 ضمان التمويل 
للتنميةالمتاح   

 الدور المركزي للبرلمانيين في السياسة
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البلد ارطةخاخلطوات املتبعة يف رسم   

و املهمة إطالق 
العمل حلقات  وضع اإلطار  مراجعة مكتبية 

 حتديد النطاق  التحليلي 

استعراض داخل البلد 
 وإجراء مشاورات 

حتليل وكتابة التقرير 
 النهائي 

مداخلة تتضمن 
 التوصيات وخطة العمل 

 ارطةرسم خاالستفادة من 
مشاركة االنتقال إىل : البلد

 املعرفة 
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 المنهجية
  اإلطار التحليلي 

 .2014ديسمرب / كانون األول ووترلكستنقيحه من قبل مت  -
  .جنيفنوفمرب يف / تشرين الثاين 14يف ، ووترلكسمؤمتر مؤشرات خالل اجملتمعون استعرضه النظراء  -
 .توجيهيةأسئلة مع منّظم وضع جدول مت  -

  رسم الخرائط القانونية 
 .البلدالصحي يف الصرف خدمات و يف املياه احلق أسئلة اسرتاتيجية حول  -

  نفسهاالمنهجية بع تّ تالمؤسسية السياسات والخرائط خرائط وضع. 
  بلدأكثر من المنهجية في هذه تحققت 

 .املستدامةمع أهداف التنمية  مةءواملواإجراء تعديالت على إطار عمل السياسات والرصد مت  -
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رسم خارطة ألوغندا: حالة دراسية  

            1              2               3             4               5              6 

 

 

 
 : البلددعوة 

 
 تأسيسية ندوات 

 
خارطة تتضمن رسم 

أصحاب المصلحة 
 والمؤسسات 

 
أصحاب مشاركة 

 المصلحة المتعددين 

 
 عمل وطنيةخطة 

 

 
 بناء القدراتتعزيز 

 خمرجات واضحة •
 عملية املشاركة •
 :متويل•

التنمية  وكالة-
 النمساوية

الوكالة الدامنركية -  
 للتنمية الدولية

حتديد النطاق •
 أّويلبشكل 

حتديد الشركاء •
 احملليني

عمل فريق تشكيل •
 للمشروع

للوثائق دراسة نظرية •
 احلكومية 

األطر  و تطويررصد •
 سيةوالسياالقانونية 

إعداد األدوات •
 السياقية

إجراء مشاورات •
على املستوى الوطين 

 واحمللي
مجع املمارسات •

 اجليدة
 

وضع خطة تستند •
 إىل دراسة مجاعية

 

دمج أهداف  •
التنمية املستدامة يف 

تخطيط الو الربامج 
 اإلمنائي

 وضع املؤشرات•
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2016أوغندا   

2015بينين   
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 النتائج والمخرجات الرئيسية المحتملة

 :  النتائج الرئيسية
 التكنولوجياتبادل املمارسات اجليدة؛ تعزيز القدرات ونقل 

 
 : المخرجات الرئيسية

  المياه المحلية  حوكمةتعديالت على سياسة 
 اتساق السياسات ومواءمتها مع العناصر اجلديدة يف أهداف التنمية املستدامة •
  بناء القدراتهادفة في مجال أنشطة 
 واإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددينالوطنية املشاركة •
  ألهداف التنمية المستدامة والحفاظ عليها جيدة وضع أسس عمل 
 النواب/ املشرعني / تنفيذ أهداف التنمية املستدامة للربملانات الوطنية •
  تعزيز آليات التعاون اإلقليمي 
 النواب/ املشرعون •
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 المضي ُقدماً 

  لجنة الشرق األوسط حول المياه 
 كيف ينبغي للربملانات إضفاء الطابع املؤسسي على أهداف التنمية•
 املستدامة من أجل حتقيق أوجه التآزر وحتقيق االتساق فيما بينها عند  
 .السياساتوضع  
  كل برلمان 
 .واملؤسساتيةعملياته القانونية والسياسية تقييم إىل حباجة •
   كل عضو برلماني 
   .يزانيةامل وبالرقابة يتعلق ما التمثيلية و التشريعية و مهامه حباجة إىل ممارسة •
 .هادفةالعاملية ألهداف التنمية املستدامة على حنو فعال لتحقيق تغيريات االلتزامات جتسيد  ▪
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 تحديد البالد الرائدة

 
يتشاركا نتائج لكي يحتاج كل بلدين 

، كحالة دراسية،األساس خط تحليل 
  :إلى
 
 دعوة الحكومة 
 الشفافية 
القيادة 

 

 
 
 

 
 :الفوائد
تسليط الضوء على النجاحات 
 املمارسات اجليدة 
  املؤاتيةتعزيز البيئة 
  إحراز التقدم يف تنفيذ هدف التنمية

 6املستدامة رقم 
 هذه إىل استناد االسرتاتيجية اإلقليمية

 الدراسة
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!لكمشكراً   

 مديرة البرنامج، منطقة إفريقيا/  أالباسترروز 
WaterLex International Secretariat – 
WMO Building 2nd Floor – 7 bis avaenue 
de la paix 
1202 Geneva, Switzerland 
Tel: +41 (0)229001664 l M: +41 
(0)763585011 
Skype: rosebaster1 
WWW.waterlex.org  
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http://www.waterlex.org/


 
  ثيفينون فلوريان

f.thevenon@waterlex.org 

  التقنيات والسياسات واألنظمة 
 المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي
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الهند -المائية األحياء قديماً لتربية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي   

إرث جوجل  

 مياه الصرف الصحي غير المعالجة 
كلكتامن  لمدنوجريان المياه في ا  

 

 
 
 
 

العمالة والبروتين 

 طن من األسماك سنوياً  1000
 
 
 
 
 
 
 
 

لكن هناك تلوث كيميائي 
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المكسيك –الزراعة في قديماً إعادة استخدام مياه الصرف الصحي   

األرض مروية بمياه الصرف الصحي من مدينة مكسيكو 

 

 لكن هناك مخاطر صحية النيئة،يستثني الري المقيد الخضروات 
 
 

 
 

للري والغاز الحيوي – أمريكي مليار دوالر  1.5أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في العالم بكلفة 
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 معالجة مياه الصرف الصحي في األحواض االصطناعية والبحيرات

 أحواض مجففة ومزروعة

لنباتات العائمةابركة  التكثيفبرك   

 البحيرة السمكية
(تربية األحياء المائية)   

 المعهد الفيدرالي السويســري لعلــوم وتقنيــات الميــاه

 طريق منحدر لتفريغ الحمأة

 شاشة

غرفة 
 للحصى

 رغوة

 السائل المصفى

 حمأة سميكة

 مخرج للسائل

 مخرج مدخل مصد

نباتات عائمة ذات أوراق 
 كبيرة

 الحمأة

 بطانة

غرف 
 الفحص

 الحمأة

 الرمل

طبقة الصرف 
 الصحي

خرسانية أو كتل  حصى شبكة
 حصى خشنة

أنبوب الصرف 
 الصحي

 مخرج

 جدار

 أنبوب تهوية
نباتات مائية ذات 

 أوراق كبيرة

 مخرج مدخل

 الحمأة

 بطانة
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 (حتليل تكلفة االستثمار)صيانة رخيصة لكن طويلة األجل 
 
 احلشرات والروائح ال تزيل امللوثات الكيميائية 

إعادة االستخدامالمتعلقة بخيارات اليمكن استخدام التدفقــات الســائلة الخارجــة واألنظمة المحلية و 

 معالجة مياه الصرف الصحي في األحواض االصطناعية والبحيرات

 المعهد الفيدرالي السويســري لعلــوم وتقنيــات الميــاه

 شاشة
 غرفة الحصى

 رغوة

 السائل المصفى

 حمأة سميكة

 مصد

مخرج 
 السائل

 مدخل

نباتات عائمة ذات 
 أوراق كبيرة

 الحمأة

 بطانة

 مخرج
مدخل سطح 

 المياه

 الحمأة

 شبكة جذمور بطانة

النباتات الرطبة ذات 
 األوراق الكبيرة

 مخرج

 مدخل

 الحمأة

 بطانة

 مخرج
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القائمة على السوقالمناهج   

 المعهد الفيدرالي السويســري لعلــوم وتقنيــات الميــاه

80 % (االقتصاد العاملي)من الوظائف تعتمد على اخلدمات املرتبطة باملياه 
 

 
 
 
 

 (الربازيةكالغاز احليوي أو الكريات )الطاقة المتجددة 
 
 
 

 

 مياه الصرف الصحيمعاجلة  اليفتكقد يساعد على تعويض 
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القائمة على السوقالمناهج   

 (لكل طن مجفف)  البرازيةحمأة الالقيمة السوقية بالدوالر األمريكي لمختلف المنتجات المشتقة من 
 

 

2014وآخرون،  دينر  
 

 المعهد الفيدرالي السويســري لعلــوم وتقنيــات الميــاه
 

عدم الرغبة في استخدام 

البرازيةمنتجات الحمأة   

/  ثقافياً / يجب قبولها اجتماعياً ) 

( تتعارض م  المحرماتدينياً وأالا   

نالبروتي  
 
 

كهرباء ناتجة          

 عن استخدام وقود الغاز
الحيوي   

  مخّصب
للتربة       

        

 دكار 7 22

 أكرا 7 31 29

 كامباال 16 32 26
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ثيفينون فلوريان  

تقنيات لمعالجة مياه الصرف الصحي / التنظيم الوطني :مثال  

أصحاب المصلحة 

 من المؤسسات
 القوانين

ت انيالتق والسياسات  
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البحيرات والوعي البيئي : استراليا  

وضع المياه      
 
 
 
 
 
 

 ندرة املياه= املناخ والسكان 
 %40وقد اخنفض استهالك املياه بنسبة  

 الصناعية والتجارية و  ةة والبلدييالزراعيف اجملاالت
  والبيئية أيضا  

كيغان.تيم ج  

 قيّم جدا  مورد  يحمياه الصرف الصتمثل 

167 
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 التنوع البيولوجيوأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي القائمة على البحيرات 
 

 

580  على صعيد البلدياتحمطة معاجلة 
 من مياه الصرف الصحي اجملمعة% 92يتم معاجلة 

الوعي البيئي والبحيرات: استراليا  
 

 

ت        التقنيا  

 مياه ملبورن
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الوعي البيئي والبحيرات: استراليا  
 

 

 ةكموالح
 
 
 
 
 
 

 

 بلد اتحادي فيدرالي 
 
 
 
 

 

الوطنية املياه مبادرة :متجانس النهج ولكن 
 

 
 
 
 
 

   حفظ المياه ومبادرات إعادة التدوير 

 مياه ملبورن
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فعالية السياسات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي: األردن  
 

 

 
 وضع المياه

تفاقم ندرة المياه 
 
 
 
 

المؤسسات والتعاون 
 
 
 
 
 

المصلحةإلى أصحاب جيدا  باإلضافة تصميما   سياسات مصممة 

 
 

وكالة ناسا -اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء  
( سي بي بي: هيئة اإلذاعة البريطانية)  

170 

أحواض 
 التبخر

البحر 
 الميت

 األردن

 اسرائيل

الضفة 
 الغربية
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فعالية السياسات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي: األردن  
 

 
 

 
 
 
 

االستراتيجية الوطنية للمياه 

إدارة مياه الصرف الصحية سياس 

عالجةلتدفقــات الســائلة الخارجــة الم  ا   

 تعّد مصدرا  مائيا  

(الزعتريمخيم ) آغاسمية   171 

 الحوكمة
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فعالية السياسات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي : األردن  
 

 

 التقنيات
 
 
 

 

34  (واحدة مت بناؤها يف الستينيات)حمطة معاجلة 
 

 من مياه الصرف الصحي اجملمعة% 98تتم معاجلة 
 

 والصناعات يف الزراعة واألهنار % 90يتم إعادة استخدام 
 

 نفاياتمن الواملرتاكمة تعّد املعاجلة احلمأة لكن 

USAID 
 ترجمة االتحاد البرلماني العربي 14172



نهج متكامل فريد: سنغافورة  

7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي 

 وضع المياه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المياه كأولوية وطنية 

 من مياه  99.5يتم معاجلة
 الصرف الصحي اجملمعة

إرث جوجل  
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نهج متكامل فريد: سنغافورة  

 مجلس المرافق العامة 

 التقنيات
 
 

 
 

 

 يمكن إنتاج مياه الشرب من مياه الصرف

 الصحي باستخدام تقنية التناضح العكسي
 مياه مجمعة محلياً 

مستوردة مياه  

 مياه محالة

 مياه جديدة

امدادات المياه في 

 سنغافورة

174 

«أربعة صنابير وطنية»  
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 متكاملنهج 

 

 محور السياسات -
 محور المؤسسات -
 محور التشري  -

 
 
 
 
 
 
 

نفايات األغذية ومياه الصرف : االبتكار

 الصحي إلنتاج الطاقة

نهج متكامل فريد: سنغافورة  

ةكموالح  

Public Utilities Board 
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نهج قائم على حقوق اإلنسان: جنوب إفريقيا  

 إطار قانون قائم على نظام الفصل العنصري
 1994حتى عام 

 
 
 

 

تشريع قانوني جديد لمياه الصرف الصحي 

 وضع المياه

فيراسامي ديلوين  
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ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي% 24  
المستعملة  بمحطات معالجة المياهموصولون  57%  

   
 



اإلنساننهج قائم على حقوق : جنوب إفريقيا  

 التقنيات
 
 
 
 
 
 
 
 

كفاءة أفضل في استخدام المياه 

 

1000 منها كثيرلكن  ،محطة معالجة

 الستثمارإلى ابحاجة 

لمعالجة المياه نيريداتقنية   

 تقنية جديدة للحمأة الحبيبية بشراكة هولندية

 بين القطاعين العام والخاص

177 
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نهج قائم على حقوق اإلنسان: جنوب إفريقيا  
 

 

 سياسة تقوم على نهج قائم على حقوق اإلنسان 

 االعتراف بها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدةتما 

توفير خدمات الصرف الصحي األساسية المجانية استراتيجية  
ال للمياه مدفوعة 

 الثمن سلفاً 

اشطبوا ما علينا 

من متأخرات 

 مستحقة
178 

  الحوكمة
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عدل البرلمان السويسري قانون حماية المياه 
 
 
 
 
 
 

 لزم املدن الكبرية ي   (احتادي)له نظام  ل بلدسويسرا هي أو
 من مياه الصرف الصحي اجملهريةمبعاجلة امللوثات 

 
 
 
 
 
 

 وقد مت  .حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي 100سيتم حتسني
يورو  9متويلها عن طريق فرض ضريبة جديدة تبدأ من قيمة 

 2040حىت عام 

ضريبة جديدة لتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي: سويسرا  

 خطوات يجب تجديدها وأخرى يجب التخلص منها

خطوة يجب اتباعها في  14
 المعالجة المجهرية

خطوات ال تتضمن معالجة 

  المجهريةالملوثات 

خطوات يجب التخلص 

 منها
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مليون يورو لمعالجة الملوثات المجهرية 300: لوزان  

2001 

بحيرة 

 جنيف
 

 
 
 

 مدينة لوزان

(تمت معالجتها% 80إلى  20)ملوثات مجهرية             ما قبل المعالجة  

 تجارب رائدة

وصول 
 المياه

 الرمال
الفرز 

 الترسيب األولي والغربلة
المعالجة 

تحميل )البيولوجية 

(الحمأة المنشطة  
الترقيد 

 الثانوي

 القاع الممي  الترقيد

 حفرة رف  السائل

 الترقيد القاع الممي 

حفرة 
 متوسطة

عندما تمتلئ 

تصب في 

 البحيرة

 مفاعل األوزون

 مفاعل

 انتاج

الترشيح حبيبيات 

(  القائمة)الكربونية 

أو مرشح الرمل 

(تجريبي)  

 األغشية

 خزان المياه المعالجة

 المرافق العامة

 المعالجة البيولوجية

 التسوية الثانوية

 حفرة المعالجة البيولوجية للمياه
 األوزون

 نقطة أخذ العينات

 الفرز

180 

ثالثة/معالجة ثانية   معالجة رئيسية 
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المعالجة 

 باألوزون
مرشحات  الفحم المنشط

 الرمل

UV 
 مطهرات 

 بحيرة جنيف

معالجة الملوثات المجهرية في مياه الصرف الصحي للبلديات: لوزان  

www.polymedia.ch 

 مادة من املواد اليت حيتمل أن تكون مواد إشكالية 58مت رصد 
 

 

0.1- 0.15 يورو على فاتورة املياه 0.11بقيمة بتمويل من الضرائب االحتادية اجلديدة ي عاجل للمرت املكعب  يورو 

ثيفينون فلوريان  
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تلوث بسبب مياه الصرف الصحي املعاجلة وغري املعاجلة 
 السباحةيف خليج  

 والتحف األثرية( الطريق والبحرية)املوقع 
 
 
 
 
 
 

 نسمة  ألف 200معاجلة مياه الصرف الصحي على مدار الساعة لـ
 (2040ألف نسمة يف عام  400)

زيادة عدد السكان وتحديات معالجة مياه الصرف الصحي: لوزان  

إرث جوجل  
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زيادة عدد السكان وتحديات معالجة مياه الصرف الصحي: لوزان  

العلوم وبيانات استخدام 

من أجل إيجاد المياه جودة 

تحسين إدارة شؤون حلول ل

لمياها  

ثيفينون فلوريان  

معالجة مياه الصرف الصحي محطة 

(مدينة لوزان)  

 شاطئ فيدي

 بحيرة جنيف

 183 بحيرة جنيف

  كوالي االيشريشيا بكتيريا 

 الزئبق
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 Water  wastewater technologies  regulation are highly context specific 
 
 
 
 
 

لتوسيع نطاق وأصحاب المصلحة المتعددين ضرورية العام والخاص بين القطاعين  الشراكات
 العملوالموارد و االبتكارالتكنولوجي

 
 
 
 

نماذج مبتكرة لألعمال التجاريةو نهج متكامل لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية : المطلوب 

 للمياه العامة وأنظمة مناسبة سياسات فعالةو
 

 
 
 
 

  العضوية المغذيات، و(مثل إعادة االستخدام الصناعي) للمياهالمياه المستعملة هي مصدر ثمين 

 (مثل االسمنت) الموادو( مثل الكهرباء) الطاقة، و(مثل الزراعة)

التشريعات والسياسات والمعايير: ألنظمةا إلى الحاجة  

 القائمة اتسياقالإلى حد بعيد على  واألنظمةتكنولوجيات مياه الصرف الصحي والمياه تعتمد 

Chuntao Zhou 
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 شكراً لحسن استماعكم

Chuntao Zhou 
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   أالباسرت أزينديروز 
 ووترلكسمديرة الربنامج، 

 r.osindealabaster@waterlex.org: بريد إلكرتوين

 

 
 
 

 لجنة شؤون الشرق األوسط 
 االنتقال من الكالم إلى التنفيذ:  المياهحول الثاني المستديرة المائدة اجتماع 

 سويسرايف مقر االحتاد الربملاين الدويل جنيف،  2017يوليو / وزمت 6-7

 
 لتبادل المعرفة المؤاتيةالبيئة  تهيئة     

 ونقل التكنولوجيا    
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مرت مكعب من  656مبتوسط  -يف العامل ملياه أشّد املناطق ندرة يف اهي  –منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
   ....الواحداملتكررة للفرد املياه العذبة 

 
 
 
 

.المياهندرة في المناطق أشّد  -  
.أدنى إنتاجية للمياه في العالم -  
  .العالمبين أدنى تعرفة للمياه في من  -
٪ من 2بما يقارب  -عالمياً الدعم أعلى مستوى من  الحكوماتتعطي  و
وسطياً المحلي اإلجمالي الناتج    

 لكن
.الفوائد تتحقق على نحو غير متناسب من قبل أغنى شريحة من السكان   

 الوضع الراهن
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  اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية في جميع أنحاء

 المنطقة، والتنمية البشرية واالقتصادية
 
 تعزيز عمليات صنع القرار 

 
 المؤسسات الفعالة 

 
  الرئيسية الحوكمةالمواءمة مع مبادئ 

 
 
المشاركة، وإمكانية الحصول على المعلومات، )

 (والمساءلة، واالستدامة

والحوكمةاإلدارة الفعالة   

 ترشيح

 نتح

 رياح شمالية شرقية

 جداول التبخر

 نبع

 هطول

 مياه طافية

مستوى 

 البحر

جدول 

 متقطع

 نبع

مياه جوفية 
 عذبة

 مياه مالحة

غطاء 

 صخري

مياه مالحة 

 قليلا 

مياه 

 محصورة

 رأسي

 جودة المياه وتوافرها واستدامتها
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القوانين 
السياسات 
آليات التنفيذ 
 و االنتظامالمراقبة 

اعتماد أهداف 
التنمية المستدامة 

اً قانونملزم غير   

        
 
 
 

 

 
 المسؤولية تقع

 الدول فيعاتق على  
 أولوياتهاتحديد  

 اإلنمائية 

الوطنية ألهداف التنمية المستدامةلألولويات  مؤاتيةبيئة تهيئة   

189 

التزام ه لكن 
 سياسي
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 استثناءالجميع دون يشمل ”حيث حتمي  2030التحول برنامج“. 
 في قدماً في اعتماد المبادئ الرئيسية  مضيّ إلى البلد بحاجة كل

 .ضرورياً ، حيثما كان ذلك ممكنا أو الدستورفي أو ، ةالوطنيالتشريعات 
  القانوني لتنفيذ إلى الكي تنجح أهداف التنمية المستدامة، هناك حاجة

 .الوطنيعلى المستوى 
  يحتاج البرلمانيون إلى ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى تشريعات

  .للتنفيذسليمة وقابلة 

 تقييم السياسات القانونية
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دمج أجندة أهداف التنمية 
المستدامة في 

االستراتيجيات الوطنية 
يتطلب التعاون الراسخة 

بين السلطات التشريعية 
.والتنفيذية  

العملي  الدعممن خالل 
لجدول األعمال ي والفنّ 

.الذي اعتمده البرلمان  

المواءمة بين التزاماتها 
الدولية وأولوياتها اإلنمائية 

 الوطنية أمر بالغ األهمية 
/ عبء المراقبة من الحّد 

 اإلبالغ

 االلتزامات الدولية واإلقليمية لألولويات الوطنية
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  أساسيةلبنات  سبع 17و ب، - 6أ و  - 6تحدد األهداف 
 وتكون مترابطة بعضاً يعزز بعضها  -
 وسائل التنفيذ -
النجاحات والممارسات الجيدة؟ 
  تتضمن المؤاتيةالبيئة تهيئة: 

القوانين والسياسات 
التفاعل المعرفي 

 التكنولوجيا نقل  ▪

 االبتكارات▪ 

 الدعم العملي والتقني

 تمويل

تكنولوجيا      ةتجار  

مؤسسات     قدرة    

  شراكات

                مشاركة

تبيانا  
 

 أساليب التنفيذ
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 أثر تراكميهلا غري واضحة املعامل والسياسات القوانني إن: 
 
 المياهمؤشرات ندرة تشويه  - 
 تقويض حوافز االبتكارات في إدارة المياه أو التكنولوجيا - 

 القانون، السياسات، األنظمة والمؤسسات
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يالسياسالقانوني و صالح اإل: 
 يستغرق وقتا  -
 تأسيس اخلطوط األساسية -
 حتديد املمارسات اجليدة ومشاركتها-
 املوجودةوضع توصيات ملموسة مللء الفجوات -

 
 اإلقليميالتعاون: 

 لإلصالحاتالدعم السياسي تقدمي -
 للتعاونالرتتيبات املؤسساتية  -

والسياسي القانونيالدعم السياسي لإلصالح   
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  تداول المياهيمكن  الزراعية،بالمنتجات تاجر يلكن عندما ، التجاري للتداولالمياه غير قابلة. 
 بعضاً مع بعضها تتعاون أن  إلىفإنها تحتاج ، فيما بينهاتتاجر البلدان وتستثمر عندما... 

 
 

 إقامة شراكاتسيتطلب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 .وتعاون بين مجموعة من الجهات الفاعلة 

   
أصحاب المصلحة اآلخرين، بما مع تعزيز العمل الحكومي 

  واألوساطفي ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص 
.ةاألكاديمي  

 التمويل
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 هامة في تنفيذ أهداف خطوة القطاع الخاص والمستثمرين واألكاديميين والمؤسسات إشراك أّن ترى األمم المتحدة
 .المستدامةالتنمية 

 
 والمساءلةاالنتظام  –الخاص نهائيا لرصد أنشطة القطاع  إطاراً ال يوفر إطار أهداف التنمية المستدامة. 

 
 والتعاون من خالل التشريع، لصالح التجارة العادلة على سبيل االستثمارات تشجع على يمكن للبرلمانات أن

 .المثال
 

مشاركة القطاع الخاص -التمويل   
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 حكوميةجهات فاعلة حكومية وغير. 
  القرارتعزيز عمليات صنع. 
  الرئيسية الحوكمةالمواءمة مع مبادئ. 

واالستدامة، والمساءلة، المعلوماتإمكانية الحصول على و ، المشاركة. 

ت 
را

قد
 ال

ز
زي

تع
 

 المعرفة
المالية   

ي المؤسسية
خل

دا
ي 

حل
 م

ملكيةال  
  

 التنمية 
  ستدامةمال
 

عة
نا
ص

 
ر
را

لق
ا

تالمؤسسا   
ةالفعال   
 

شراكاتال  
  
 

 تعزيز القدرات
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أين هي المعرفة؟ 
 
  ونقلهاشروط تقاسم المعرفة. 

 
  اتطلبتالممع التكيف. 

 تبادل المعرفة واالبتكارات التكنولوجية
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 تشارك المعرفة، ونقل التكنولوجيا، واالبتكار
    
 التكلفةحلول تكنولوجية فعالة من حيث 

 للتنفيذبسهولة وقابلة متاحة  -  
مستدامةالحلول ات و الالتحدي 

 مالئمةبيئة هتيئة  -  
 والتنظيمية يةوالسياسالقانونية األطر   

 للتشغيلوهياكل واضحة آليات  -  
 واملشاريعالوطين للربنامج املستوى  -  

المؤاتيةتهيئة البيئة   
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 لخلق حوافز كيف يمكن تكييف القوانين والسياسات واإلجراءات والصكوك
 ؟للمشاركة والشراكة

 
 
 األنشطة المضيفة وسالسل  المعني الخاصينبغي أن تمتثل عمليات القطاع

 .الخاصالتوجيهية لألمم المتحدة بشأن إشراك القطاع بالمبادئ للقيمة لديه 

. 
شاملة شراكات. 
 التنميةوشراكات مبتكرة من أجل طرائق. 
 اإلنسانالمساءلة واحترام حقوق. 

 الشراكة الشاملة واالبتكارات والمساءلة
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 ًالعاديينللناس لتعزيز الثروة الملموسة شامل  وسريع لنمو هناك حاجة إلى تهيئة الظروف ، عموما. 

 
تجديد العقد االجتماعي -1   

 
  :علىة مبنية للتنميإلنشاء نماذج جديدة  

 
ثقة أكرب للمواطنني 
توفري محاية أكثر فعالية للفقراء والضعفاء 
ملساءلةا شاملة وال اتدمتقدمي اخل 
 وجود قطاع خاص أقوى ميكن أن خيلق فرص عمل للشباب

 يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 

 

 
    التعاون اإلقليمي .2

 
 حول السلع والقطاعات العامة اإلقليمية مثل التعليم  سيماال

واملياه والطاقة من أجل تعزيز املزيد من الثقة والتعاون عرب بلدان 
 الشرق األوسط

 
القطاع اخلاصيف عمل ال خلق فرص حتفيز 

 أو حتسني نوعية اخلدمات العامة/ و 
 

 

 حوافز لمشاركة القطاع الخاص
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شكراا لحسن 

 استماعكم!
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 لجنة شؤون الشرق األوسط
 االنتقال من الكالم إلى التنفيذ  :حول المياهالثاني المستديرة المائدة اجتماع 

 يف مقر االحتاد الربملاين الدويل جنيف، سويسرا 2017يوليو / متوز 6-7

 

 نهج رسم الخرائط على المستويات القطرية
 حاالت دراسية وبلدان رائدة

 
 

  أالباسرت أزيندي روز
 ووترليكسمديرة الربنامج، 

 r.osindealabaster@waterlex.org: بريد إلكرتوين
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 نقل التكنولوجيا
  من طرف واحد ليعتمدها طرف آخرمنتج أو عملية أو جمموعة من املعرفة 

 عملية خمطط هلا  ▪ 
 مهمة التعقيبات وليست مباشرة ألن  –عملية متعددة املراحل  ▪ 
 التحكم بالتكنولوجيانقل  ▪ 
 املشاركني مجع  ▪ 
 اعتماد ما تفرتضه التكنولوجيا مسبقاً  ▪ 
 التبعية املتبادلة -االلتزام  ▪ 
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  نقل التكنولوجيا

 هامتحّكم بعوامل 
 والعائداتحقوق امللكية الفكرية، واتفاقات النقل، والرتخيص، وحقوق براءات االخرتاع، : الجوانب القانونية•
 الكفاءة التقنية•
 متطلبات األداء والتطبيقات والبريوقراطية واإلجراءات الرمسية والسياسات املؤسسية: معايير الصناعة واللوائح•
 

 السياق
 التجارة العاملية وخلق فرص العمل والعرض والطلب ومتويل الدولة واالتفاقات التجارية : الهيكل االقتصادي•
 لتكنولوجيا اجلديدةوالتعامل مع ااألمية والقيم والثقافة : اإلرث االجتماعي •
 اخلصوصياتاالستقرار السياسي، ومحاية : اإلطار السياسي •
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 اعتبارات عملية –نقل التكنولوجيا 

 املؤسسيالتغيري التنظيمي وإضفاء الطابع استيعاب استمرار التغيري التكنولوجي هو 

 اجلديدةقدرهتا على استيعاب التكنولوجيا أو سعة منظومة االستقبال 

  والتجاوب ،ةاملخاطر و  ،العملقائمة على ثقافة 
 الطويلاإلدارة قصرية األجل قد ال تنظر يف تطوير التكنولوجيا على املدى فرتة  -
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عوامل بشرية –نقل التكنولوجيا   

 التكنولوجياهم َمن ينقلون ( وليس األوراق)األفراد 
 
  بعملية النقلن و املعنيجيب أن يكون األفراد  : 

  .بالعمليةمعرفة على •

  .والتوقعاتخبصوص االحتياجات ومواضع القلق والتصورات واملواقف مشورتهم تمت •

 .لفهم التكنولوجيا واستخدامها إىل أقصى حد ممكن -إرشادهم / تدريبهم •
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عوائق محتملة –نقل التكنولوجيا   

  ًيعد حتقيق التوازن بني الدفع باجتاه استخدام التكنولوجيا ومتطلبات السوق أمراً مهما. 

 فهل سيتم دجمها بسهولة يف النظام القائم؟ -أي أثرها المدهش  –بقيمة التكنولوجيا إيصال املعرفة 

  االسرتاتيجية –حاجز االتصاالت. 

 
 املصلحةتطوير عالقات قوية وحمرتمة واحلفاظ عليها على املدى الطويل بني أصحاب / من املهم بناء 
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 القانونيةرسم الخرائط 
 
  ،الدوليلالتحاد البرلماني  128، في الدورة 2013مارس / آذار  27يتضمن بيان كيتو 
 .المستدامةلدعم أهداف التنمية التخاذ تشريع البرلمانات دعوة     

 
  المستدامةبأهداف التنمية موافقة برلمانية على التشريعات المتعلقة تحتاج جميع البلدان إلى. 

؟لبلدالماذا نرسم خارطة   
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 لماذا نرسم خارطة للبلد؟

 2015أغسطس  /آب  المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمان
 

 الوطنيةيف تنفيذها بفعالية من خالل الربملانات ورغبتهم دعمهم ألهداف التنمية املستدامة أكد رؤساء الربملانات 
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 المنهجية

  اإلطار التحليلي 
 .2014ديسمرب / كانون األول ووترلكستنقيحه من قبل مت  -
  .جنيفنوفمرب يف / تشرين الثاين 14يف ، ووترلكسمؤمتر مؤشرات خالل اجملتمعون استعرضه النظراء  -
 .توجيهيةأسئلة مع منّظم وضع جدول مت  -

  رسم الخرائط القانونية 
 .البلدالصحي يف الصرف خدمات و يف املياه احلق أسئلة اسرتاتيجية حول  -

  نفسهاالمنهجية بع تّ تالمؤسسية السياسات والخرائط خرائط وضع. 
  بلدأكثر من المنهجية في هذه تحققت 

 .املستدامةمع أهداف التنمية  مةءواملواإجراء تعديالت على إطار عمل السياسات والرصد مت  -
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البلد ارطةخاخلطوات املتبعة يف رسم   

و املهمة إطالق 
العمل حلقات  وضع اإلطار  مراجعة مكتبية 

 حتديد النطاق  التحليلي 

استعراض داخل البلد 
 وإجراء مشاورات 

حتليل وكتابة التقرير 
 النهائي 

مداخلة تتضمن 
 التوصيات وخطة العمل 

 ارطةخاالستفادة من رسم 
مشاركة االنتقال إىل : البلد

 املعرفة 
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رسم خارطة ألوغندا: حالة دراسية  

            1              2               3             4               5              6 

 

 

 
 :  البلددعوة 

 
 تأسيسية ندوات 

 
خارطة تتضمن رسم 

أصحاب المصلحة 
 والمؤسسات 

 
أصحاب مشاركة 

 المصلحة المتعددين 

 
 عمل وطنيةخطة 

 

 
 بناء القدراتتعزيز 

 خمرجات واضحة •
 عملية املشاركة •
 :متويل•

التنمية  وكالة-  
 النمساوية

الوكالة الدامنركية -  
 للتنمية الدولية

حتديد النطاق •
 أّويلبشكل 

حتديد الشركاء •
 احملليني

عمل فريق تشكيل •
 للمشروع

للوثائق دراسة نظرية •
 احلكومية 

األطر  و تطويررصد •
 سيةوالسياالقانونية 

إعداد األدوات •
 السياقية

إجراء مشاورات •
على املستوى الوطين 

 واحمللي
مجع املمارسات •

 اجليدة
 

وضع خطة تستند •
 إىل دراسة مجاعية

 

دمج أهداف  •
التنمية املستدامة يف 

تخطيط الو الربامج 
 اإلمنائي

 وضع املؤشرات•
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2016أوغندا   

2017المكسيك  2017الهند   

2015بينين   
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 النتائج والمخرجات الرئيسية المحتملة
 :  النتائج الرئيسية

 التكنولوجياتبادل املمارسات اجليدة؛ تعزيز القدرات ونقل 
 

 : المخرجات الرئيسية
  المياه المحلية  حوكمةتعديالت على سياسة 
 اتساق السياسات ومواءمتها مع العناصر اجلديدة يف أهداف التنمية املستدامة •
  بناء القدراتهادفة في مجال أنشطة 
 واإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددينالوطنية املشاركة •
  ألهداف التنمية المستدامة والحفاظ عليها جيدة وضع أسس عمل 
 النواب/ املشرعني / تنفيذ أهداف التنمية املستدامة للربملانات الوطنية •
  تعزيز آليات التعاون اإلقليمي 
 النواب/ املشرعون •
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 المضي ُقدما  
  لجنة الشرق األوسط حول المياه 
 كيف ينبغي للربملانات إضفاء الطابع املؤسسي على أهداف التنمية•
 املستدامة من أجل حتقيق أوجه التآزر وحتقيق االتساق فيما بينها عند  
 .السياساتوضع  
  كل برلمان 
 .واملؤسساتيةعملياته القانونية والسياسية تقييم إىل حباجة •
   كل عضو برلماني 
   .يزانيةامل وبالرقابة يتعلق ما التمثيلية و التشريعية و مهامه حباجة إىل ممارسة •
 .هادفةالعاملية ألهداف التنمية املستدامة على حنو فعال لتحقيق تغيريات االلتزامات جتسيد  ▪
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 تحديد البالد الرائدة

 
يتشاركا نتائج لكي يحتاج كل بلدين 

، كحالة دراسية،األساس خط تحليل 
  :إلى
 
 دعوة الحكومة 
 الشفافية 
القيادة 

 

 
 
 

 
 :الفوائد
تسليط الضوء على النجاحات 
 املمارسات اجليدة 
  املؤاتيةتعزيز البيئة 
  إحراز التقدم يف تنفيذ هدف التنمية

 6املستدامة رقم 
 هذه إىل استناد االسرتاتيجية اإلقليمية

 الدراسة
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! لكمشكرا    

 مديرة البرنامج، منطقة إفريقيا/  أالباسترروز 
WaterLex International Secretariat – 
WMO Building 2nd Floor – 7 bis avaenue 
de la paix 
1202 Geneva, Switzerland 
Tel: +41 (0)229001664 l M: +41 
(0)763585011 
Skype: rosebaster1 
WWW.waterlex.org  
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السالم والتنميةأجل من العلم من ستون عاماً    
 

 
 األوسط الشرق لشؤون  االتحاد البرلماني الدولي لجنة 

 االنتقال من الكالم إلى التنفيذ :المياهحول المائدة المستديرة الثاني اجتماع 

 2017يوليو/ تموز  7 - 6، جنيف
 

 
 
 
 
 

سيرنبونا،  موريزيو  
Maurizio.Bona@cern.ch 

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  219

   
 نماذج علمية لتعزيز الحوار و العلم من أجل مدرسة السالم: الجلسة الخامسة

 سيرن 
 المنظمة األوروبية للبحوث النووية
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 (. المنظمة األوروبية للبحوث النووية) سيرنعن مقدمة •

 .سيرن إلى العلم وتأييده في المجتمع الدوليدعوة •

 

 .السالمفي خدمة ؛ العلم العلم والدبلوماسية•

 

 .السالمأجل مدارس العلم من •

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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7 

دولة أوربية 12: 1954تأسست سيرن عام   

«العلم من أجل السالم»                                 

    في سيرن اً دولة عضو 22: اليوم                    

موظف 2300  

موظف آخر مدفوع األجر 1400  

مستخدم للعلوم 12500  

مليون فرنك سويسري 1000حوالي ( 2016)الموازنة   

ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والجمهورية التشيكية والدانمرك : الدول األعضاء 

 وهولندا واسرائيلو اليونان  والسويد وفرنسا وفنلندا والنمسا وهنغارياوجمهورية سلوفاكيا 

 المملكة المتحدة ووالنرويج  وبولندا ورومانيا و اسبانيا وسويسرا

  ، سلوفينياأوكرانيا، باكستان، تركيا، الهند: الدول األعضاء المنتسبة

 قبرص، صربيا : الدول التي انضمت إلى العضوية

 االتحادية البرازيل وكرواتيا وليتوانيا وروسيا : طلبات العضوية أو العضوية المنتسبة

، االتحاد األوروبي األمريكية؛، الواليات المتحدة االتحادية اليابان، روسيا: المجلسفي المراقبون  

 واليونيسكوالمؤسسة المشتركة لألبحاث النووية 
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الدول األعضاء  
 ('(' النمسا

 159 بلجيكا
 47 بلغاريا

   239    جمهورية التشيك
 76 الدنمارك
 126 فنلندا
 950 فرنسا
 13•13                     ألمانيا
 142 اليونان
 65 هنغاريا

.....• 74 
                  1564    إيطاليا
 173 هولندا
 91 النرويج
 275 بولندا

I البرتغال l l 
 103 رومانيا
 86 سلوفاكيا
 365 إسبانيا
 Jl3 السويد
 511 سويسرا

 الصين
 كولومبيا
 كوستاريكا
 كرواتيا
 كوبا

216 

21 

I  

.. 

 أيسلندا
 إندونيسيا
 أيران
 إيرلندا
 كوريا

5 
9 

34  
9 

163 
1 
3 

 مالي
 مكسيكو
 •منغوليا
 المغرب

9 
60 
2 

Somh /\ foica SH 
 74 تايوان
 17 تايلند
T f'YR0:-1 2 
 I فنزويال
I فيتنام  

 نيوزيلندا
 عمان
 بيرو

2 

 الهند

اأوكراني  

213 

 آخرون 416
 الجزائر
 األرجنتين
أرمينيا  

 أستراليا

 أذربيجان

 بنغالديش

 بيالروسيا

294  

1046 
2018 

الدول التي قدمت طلبات 
الكتساب العضوية  

 15 قبرص

 صربيا

 العلم ينتشر عبر العالم أكثر فأكثر

2017يناير / كانون الثاني  12في المؤسسة توزيع جميع مستخدمي سيرن حسب موقع   

 المراقبون
 اليابان 

 روسيا االتحادية 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 كندا

 اإلكوادور

 مصر

 إستونيا
 جورجيا

 التفيا

 لبنان

 ليتوانيا
 سنغافورة مدغشقر

 األعضاء المنتسبين

35 
 السعودية

 45 باكستان

30 
 تركيا 128
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 مهمة سيرن

رفع مستوى المعرفة 
 كيف كان األمر في  ...العظيم أسرار االنفجار  :مثلا 

 ؟األولى من وجود الكوناللحظات 
 
 

 
 

تكنولوجيات جديدة  يرتطو
 للمسرعات والكاشفات

 والشبكاتالويب  -تكنولوجيا المعلومات 

 التشخيص والعلج - يةالطب
 

 

 يينالمستقبل نمهندسيالعلماء وال تدريب 
 

 والثقافات مختلف البلدان من الشعوب  توحيد  

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  223

  األبحاث

  توحد الشعوب 

 سيرن
 توحد الشعوب 

الزهايمرالدماغ في مرض  استقلب  
البوزيترونيالتصوير المقطعي باإلصدار   



العظيماالنفجار   

 التحدي العلمي أمامنا:
 هو فهم اللحظات األولى للكون الذي نعيش فيه

العظيمبعد االنفجار    

 اليوم
مليار سنة 13.8  

 

1028  cm 
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العظيماالنفجار   
 
 

 

 البروتون
 الذرة

 
 
 

 نصف قطر األرض
 

لشمسإلى ااألرض بالنسبة   
 
 
 
 

 نصف قطر المجرات
 

 الكون

 

 

Hubble 
ALMA 

VLT 
AMS 
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العظيماالنفجار   

:التحدي العلمي أمامنا  
 هو فهم اللحظات األولى للكون الذي نعيش فيه 

العظيمبعد االنفجار   

سنة 380.000  
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العظيماالنفجار   
 
 

 

 البروتون
 الذرة

 
 
 

 نصف قطر األرض
 

إلى الشمساألرض بالنسبة   
 
 
 
 

 نصف قطر المجرات
 

 الكون

LHC 
 

 

ة     مجهر فائق الدق  

Hubble 
ALMA 

VLT 
AMS 

 إعادة انتاج الظروف

 النظر إلى الوراء

227 

  هادرون الكبير ُمصادم

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي 
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هادرون الكبير ُمصادمكاشف    

 مختبر الغالف الجوي للتطبيقات والعلوم
أيون كبير ُمصادم تجربة  

اللولبي المدمج ميونملف   

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي 



 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  229



E = m c2 

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  230



العرضية الفيزياء الجزيئيةكمثال على طبي تطبيق   

 الجمع بين الفيزياء، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعلم األحياء والطب لمكافحة السرطان

الجزيئاتتسريع حزم   
من المسرعات في العالم 30.000حوالي   

يتم استخدامها في الطب 17.000  

     علج هادرون
 

 

الورم 

شعاع أيون القيادة في  الهدف

  اآلن في أوروباللعلج 

بروتونات  واليابان

 أيونات خفيفة

100  (منشأة 45)جميع أنحاء العالم تلقوا العلج في ألف مريض 

50.000  (منشأة 14)مريض تلقوا العلج في أوروبا  

 بروتونات أشعة سينية

الجزيئاتالكشف عن   

 التصوير
التجارب السريرية في البرتغال وفرنسا 

وإيطاليا لنظام التصوير الجديد للثدي 

((كليربم)  

الماسح الضوئي 

PET 
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الزهايمرالدماغ في مرض  استقلب  

البوزيترونيالتصوير المقطعي باإلصدار   



 أنشطة سيرن التعليمية

 العلماء في سيرن
 برنامج تدريب أكاديمي

بالباحثون الشبا  
 سيرن لفيزياء الطاقة العاليةمدرسة 

 مدرسة سيرن للحوسبة

 مدرسة سيرن للمسرعات

 طلب الفيزياء
 برنامج طلب الصيف

 مدارس سيرن للمعلمين
 برامج دولية ومحلية

 مدرسة أمريكا الالتينية 

:جديد  
أوروبا والمحيط الهادئ -مدرسة آسيا

 للفيزياء عالية الطاقة

  2012تشرين األول  فوكوكا

  2014الهند 

ءللفيزيامدرسة سيرن   

   2013هنغاريا حزيران 

232 

2011، البرازيل، ناتال  

  2013، بيرو، أريكويبا
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Romania 
Serbia 

Ausl ri11 4  

lJelgitun 4 
Bulga ria 4 
Czech Republic (r 

Denm ark 5  

rillland 5  
France 1 5  
Cierma nv 2:>  
Greece  ·  10 

Hungary :> 
Israel 3  

14 
9 
:> 

7 

3 

lJurun di 2 I Nigeria I Sri Lanka 

Algeria 4 Canada < icorgiA I l ..flt \'ia I Oman I !)urlan 

Argentina 3 Chi na Ghana I Lebanon 3 Palestine I Thailand 

Annenia l Colombia Gihu11tnr I l .ithunnia 2 Peru l T.F.Y.R .0.\.1. 

Azerbaijan I Costa Kica 2 Indonesia I Malaysia 3 Phil i ppines I Ukrai ne 

Banglad esh I Croatia 2 I run 2 Mlla 4 Puerto Rico I Vcnezucltr 

Belar\I S 1 Cuba I Iraq I Mexico I Qatar· I 

6 Bosnia l Cypru s J I reland I Mongolia 2 Singapore 2 

3 Brl!'lil 2 Ecu ador J Jordan I I Sloven ia I 

2015طالب الصيف   

2015طالب الصيف   
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 سيرننشوء 

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 المؤسسون لسيرن “اآلباء”•
 

 

 .االستراتيجيينوالسياسيين، والدبلوماسيين العلماء من مجموعة  -     
 
 
 
 

 األهداف الرئيسية لسيرن•
 

 

، سابقا  الحوار بعد الحرب العالمية الثانية بين الدول األوروبية المتحاربة استئناف  -

 .وما بعدها

 .ممتازةبرامج علمية تنفيذ  -
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 في خالل ستين عاماً من نشأتها سيرن

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 (1953في عام  عتوق  )سيرن اتفاقية •
 

 

أو  أعمالها التجريبية والنظرية وتنشر نتائج تضطلع المنظمة بأي نشاط ألغراض عسكرية، ال"

 “.بأي طريقة أخرى متاحة بوجه عام، تصبح
 

 

 ...عاماً ثالثين بعد •

 

الفيزياء المزيد في غير استكشاف آمل أن يتذكر العلماء في سيرن أن لديهم واجبات أخرى "

قوة الروح إلظهار ... من البحث والدراسة بين قرون و تمثل هذه الواجبات الجمع  .الجزيئية

المتقد على هذا اللهب أوصياء ... وإنما ... أال يعتبروا أنفسهم فنيين  فإنني أناشدهملذا . البشرية

 “.العالمفي  سالمالأن تساعد في الحفاظ على ألوروبا بحيث يمكن األوروبية للوحدة 
 

 
 .1984االحتفاالت بالذكرى السنوية الثالثين ل سيرن، )رابي، الواليات المتحدة . أ
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 سيرن باختصار

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 المسرعات والبنى التحتية•
 

 .إطار المسؤولية المالية والتقنية للمنظمةفي  -

 
 

 التعاون التجريبي•
 .األعضاءالباحثين من الدول األعضاء والدول غير  (آالف)مئات  -

 

  .العاممنظم بشكل مستقل، بما في ذلك التمويل؛ الموضوع تحت سلطة المدير  -

 .التنازلي والنهج التصاعديالنهج 
 

 

 البرنامج العلمي•
 

 .لجنة السياسات العلميةيقرره المجلس بناءا على اقتراح 
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(2014)لجنة السياسات العلمية في سيرن   
 

 رئيس اللجنة

للكنولوجيا ، معهد االتحاد السويسريتاتسويا ناكادا  

 أعضاء بحكم مناصبهم

الهادرون  مصادملجنة رئيس مجلس إدارة  إيكهارد إلسين

 الكبيرة

لجنة تجربة الطيران  بلوم كالوس رئيس مجلس إدارة دي

للنيونتروناتالنشط   

اللجنة األوروبية  إدارةرئيس مجلس  مانفريد كرامر دي

 للمسرعات المستقبلية

لجنة تجربة سوبر بروتون  إدارةفالي كلود رئيس مجلس أت 

 السنكروترون

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 هناك أيضاً 
المدير العام ديتر-رولف هيور  

رئيس المجلس أغنيسكا زاليوسكا  

الماليةشارلوت رئيس لجنة  جامسون  

 األعضاء
إن، روما  إفإن  آيمارسيال،  ديموز  

، الواليات المتحدة األمريكية فيرميالبريتشارد كيث  إليس

إسبانيا أي إم،  يو، بيلين غافيال  

 هاريسون مايكل، إل بي إن إل الواليات المتحدة األمريكية

بي إي إل إيهيس مارك كول،  أوسا  

فرانسوا، إل أي إل ديبيردر  

إل بي إن إل طوكيو؛  إيبوفر  هيتوشي موراياما أورساي

ونيف وروكالوكريستوف  ريدليش  

بي إس أي الصين/ إل إفأي بي ليونيد  ريفكينبل   

، إي إسآيأي أف سي تيريزا  رودريجو  

الواليات المتحدة األمريكية إل بي إن إل، رو ناتالي   

أي إن أر، روسيافاليري  روباكوف  

ديسي، كريستيان  سبيرينغ  

اليابانكيك،  كاتسو توكوشوكودي   

المتحدةوارك ديفيد إمبريال كوليج، المملكة   

المتحدة، المملكة مانشستر، جامعة ونيف  تيري ويات -  
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االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   
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 عالم العلوم

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 .عالم شامل بطبيعته -
 

 

.ةيتم تقييم األفراد من قبل أقرانهم على أساس نتائج ملموس -  
 

 
 .النتائج المجتمع الدولي بطريقة علمية يقيّم - 

 

 

 .مطلوب التمي ز -

 
 

 .الهدف نفسهكان الجميع مشاركين في تتحقق النتائج إال إذا ال  -
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 التمي ز•

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 الثقة•
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 نموذج سيرن ;العلم في سيرن

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 .قوية، باستثناء التطبيقات العسكريةلكنها اتفاقية بسيطة •

 

 .عضاءاألير الدول غمن كل مكان، بما في ذلك الباحثون •

 

 .أقليةسيرن تعّد التجريبي الدولي، حيث التعاون •

 

 .المجاالتفي جميع ، فلسفة الوصول المتاح للجميع•

 

 ... لخإ ...ال توجد حواجز للجنسية أو السن أو الدين أو الجنس : االنضمام•
 
 

 ". التعاونافسة ": والمنافسةالتعاون •

 

 .السياسةبعيدا عن البقاء •
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 العلم من أجل السالم والتنمية

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 :تشارك سيرن بنشاط في تعزيز ما يلي   
 
 

 

 .المعرفة؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ التعليم: العلم في التنمية المستدامة للمجتمعدور  -
 
 

 

 .للحوار والسالمتسخير العلم كبيئة مالئمة  -
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االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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Observer status Dec 2012 

2012ديسمبر / ولاألمركز المراقب لدى األمم المتحدة، كانون   

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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 السالمفي خدمة ( والعلوم)سيرن 

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 :نظمت سيرن في السنوات األخيرة     
 

 
 

الحكومات )العمل مع شركاء آخرين وحلقات كالمؤتمرات مبادرات مختلفة -

 (.واألكاديميات والمنظمات الدولية األخرى
 
 
 

األمم المتحدة في جنيف حول نموذج سيرن للسلع العامة العالمية، بما في ذلك مع لقاء -

 (.2015نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، )السالم في خدمة العلم 
 
 

في مقر األمم المتحدة في نيويورك " من أجل السالم والتنميةالعلم "حول لقاء -

 (.2014أكتوبر / تشرين األولنيويورك، )
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 “2014أكتوبر / األمم المتحدة، نيويورك، تشرين األول  -" والتنميةالسلم في خدمة من العلم عاماا ستون : سيرن"
 

 
 

2017يوليو / تموز االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م  
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 العلم والدبلوماسية

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 ؟ماذا يعني ذلك": دبلوماسية العلوم" •

 

من دون دبلوماسيين لم تكن سيرن موجودة ولم تكن لتتطور : الدبلوماسية من أجل العلم •

 !ومن دون برلمانات
 

 

 

 
:  في مجاالت) والتعليم( علم تكنولوجيا المعلومات)للعلم يمكن : العلم من أجل الدبلوماسية •

بما في ذلك واضعي السياسات، مساعدة ( العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات

نماذج من ا ويقدم، على اتخاذ قرارات سليمة لصالح المجتمع، ويمكن أن البرلمانات

 .التعاون
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 (متابعة)  العلم والدبلوماسية

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 :عبارتان أساسيتان

 
 

 العلوم والتكنولوجيا، والهندسة: في مجاالت)التعليم و ( علم تكنولوجيا المعلومات)العلم 
 
 .هامة للتنمية المستدامة والسلمية للمجتمععناصر ( والرياضيات 
 

 

 

سهم في توأن الحوار ساعد في تعزيز تعالم العلم يمكن أن وضعها نماذج التعاون التي 

 .السالم

 
 

 
 
 :البرلمانات من قبل سيماعالم العلم، وال خارج العناوين تم االتفاق على هذه إذا  
 
 

 
 في ربط أيضا  ، وأن تساعد سياساتلل ةكصانعيمكن للبرلمانات أن تزيد من فعالية عملها 

 
 
 

 .عالم العلم مع صانعي السياسات اآلخرين
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اميسسي  

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

  السنكروترونالمركز الدولي لضوء  

وتطبيقاتها في الشرق األوسط التجريبية للعلوم  
 
 

 

األردن -عمان   
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اميسسيأعضاء   

 تركيا

 قبرص

 اسرائيل

السلطة 

 الفلسطينية

 األردن

 مصر

 البحرين
 باكستان
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 إيران



المعلمينمدارس تدريب   

 .معلمو المدارس الثانوية:  الفئة المستهدفة •
 

 

في الدراسات الستثمار ل ،على المهن الشابات سيماال ، الشبابتحفيز : الهدف •

 .الجامعية العلمية
 

لمعلمي الدول األعضاء، وتم توسيعها تدريجيا  باألصل المدارس األساسية وضع تم •

 .لتشمل المعلمين من الدول غير األعضاء
 

 .(اليونسكومع  فريقياإ) بمناطق محددةخاص اهتمام إعطاء  •

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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 برامج سيرن للمعلمين

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 الفرق العاملة

255 

 مناقشات محاضرات 

 زيارات
 حلقات عمل

تطبيقية   
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 برنامج سيرن للمعلمين
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(9509العدد اإلجمالي ) 2015 -1998المشاركون في برنامج المعلمين   
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اميسسياليونيسكو للمعلمين من الدول األعضاء في -مدارس سيرن  

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

  ساميسيمن الدول األعضاء في ( والطالب)عقدت مدرسة واحدة للمعلمين •

 .2015أكتوبر /األولتشرين  -سبتمبر /أيلولسيرن في التعليمية في هيئتها 

 

على للحصول مستمرة المناقشات : أصبح موضع اهتمام كبير تكرار التجربة•

 .التمويلمزيد من 

 

 .مدرسة/ معلما   36توفر األموال، يمكن تدريب في حال •
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نموذج للتصدير؟: السالمفي خدمة العلم   

عالمية للحوار منصة ك مثاال  إيجابيا  ، سيرن، بنموذجهاكانت خالل سنواتها الستين، .•

 .والسالم من خالل العلم
 

في الشرق ، التي تستند إلى النموذج ذاته، فتصنف نفسها كمنصة سيساميأما •

 .السلمي أيضا  والتعاون المتميزة وللحوار األوسط للعلوم 

 
 

 :أسئلة
 

 ؟العلممجاالت أخرى غير مجاالت إلى نقل هذه التجربة يمكن هل  -
 

       األساسية المجتمعية االحتياجات يمكن استخدام هذه النماذج والمنصات لمعالجة هل  -

 ؟...وغيرها المياه والطاقة والغذاء مثل ضمان وحلها، 
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 بعض خصائص العلم

 .بطبيعته حياديالعلم  •
 

 

 .وهو بحاجة إليه الوثيقالعلم يعزز التعاون  •
 

 

 .الحقيقية القليلةاللغات العالمية العلم لغة من  •
 
 
 
 
 

 :سؤال
 

 ؟هل يحقق العلم السالم -
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 الشرقية-الغربية ديفان أوركيسترا
 1999إدوارد سعيد،  - بارنبويمدانيال أسسها 

 

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

:الموسيقيون من  

 سورية

 التميّز
 تركيا

 مصر

 إسرائيل مشاركة الهدف ذاته

 فلسطين

 األردن

 لبنان
سبانياإ  
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 الشرقية -الغربية ديفان أوركيسترا
 1999إدوارد سعيد،  - بارنبويمأسسها دانيال 

جدا  على نحو إيجابي في بعض األحيان ... الشرقية  -الغربية ديفانتم وصف أوركسترا قد "
   .السالمهذا لن يجلب : اسمحوا لي أن أقول لكم شيئا  ". أوركسترا للسالم" باعتبارها إلينابالنسبة 

 ”والفضول لالستماع إلى ما يقوله اآلخر والشجاعة والصبر التفاهمهو  هما يمكن أن يجلب
                                                       .2005أغسطس / ، حفل رام هللا، آببارنبويم انيالد       

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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:سؤال  

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 هل يحقق العلم السالم؟
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 :سؤال

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   

 هل يحقق العلم السالم؟

 :ةشخصيال إجابتي
 
 
 

 .السالم يحقق أن يمكن ال ذاته بحد العلم

 

 الشجاعةو الصبرو التفاهمما يمكن أن يحققه هو 

 .ما يقوله اآلخرلالستماع إلى  الفضولو
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 العلم من أجل مدرسة السالم
(1/5)  

معا ، أو أكثر أسبوعا  إلى مدارس سيرن، حيث يقضي المشاركون الدوليون الفكرة  تستند •

 .محددةمواضيع على  يعملونو يتعلمونو
 

على أهداف ملموسة، تقوم أن فقط، بل يجب  والسالمعن العلم ليست المدرسة للحديث  •

 .للتعاونتنفيذ استراتيجيات إقليمية تبدأ وأن 
 

 

 :األهداف الرئيسية •
 

 وحل لمعالجةواالبتكار  والتكنولوجياالنماذج التي يمكن أن يقدمها العلم  تعلم-

 .المحددةالدولية /اإلقليمية المشاكل 

 

 .االعتياد على العمل معا  لتحقيق الهدف ذاته-

 
 

 .على الحلول الممكنة، وإعداد خارطة طريق لتنفيذها العملبدء -

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   
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 العلم من أجل مدرسة السالم

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(2/5)  

 ؟ما هي هذه المدرسة. 

 .خالل العامتتكرر مع احتمال أن  واحد،مدرسة مدتها أسبوع -

 (.، متقدمةأساسية)مختلفة المدارس على مستويات تكون إمكانية أن -
 

 ؟أين مكانها. 

 .في منطقة الشرق األوسط أو في جنيف-

 .في منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك التنفيذالمتابعة  -    
 

 

 ؟متى يكون ذلك. 

 .عندما يتوفّر التمويل-

 .2018من عام في الربع الثاني  2؛ الفئة 2018 من عام  األولفي الربع  1الفئة : المخطط -    
 

 

 ؟َمن ستشمل .

 .اثنان من كل بلد تقريبا  : األعمال الشباب من المنطقةرواد /الطالب-
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 العلم من أجل مدرسة السالم

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(3/5)  

 بقيادة  •

 االتحاد البرلماني الدولي-
 
 
 
 
 

 شركاءال •

 .الرائدةشركات االبتكارات -

 .المستوىجامعات التكنولوجيا رفيعة -

 .معاهد التنمية ووكاالت التعاون الدولي-

 .سيرن، لتقديم الدعم العلمي والتكنولوجي لالتحاد البرلماني الدولي-
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 العلم من أجل مدرسة السالم

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(4/5)  

 :المواضيع الرئيسية(. المياهموضوع )تجريبية فئة : 1الفئة 

 .العلومالتعاون التي يقدمها عالم نماذج -

 .المنطقةالملموسة الممكنة للمياه في الحلول -

سياق الشبكة البرلمانية الذي تم التوصل إليه في طريق لتنفيذ الحل خارطة -

 .المعنية بالمياه

 

عالم شاب واحد من السلطة الوطنية للمياه، باإلضافة إلى : كل بلدإلى دعوة  

 (.أمانة البرلمان بشأن المياه :على سبيل المثال)ممثل شاب من اإلدارة 
 
 
 
 

 :المواضيع الرئيسية(. أخرىمواضيع )يليها وما  2الفئة 

 .العلومالتعاون التي يقدمها عالم نماذج -

 .المجتمعتعود بالنفع على آليات : والتكنولوجيا واالبتكارالعلوم -

 .ذات الصلةطريق الحلول المقترحة وخريطة تحديد -
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 العلم من أجل مدرسة السالم

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(5/5) 

 الخطوات التالية•

 

 

 الشرق األوسطشؤون على الدعم الرسمي للجنة الحصول . 1

  2017أكتوبر / سان بطرسبرغ، تشرين األولالجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي، في  

 

مجموعة من الشركاء، بما في ذلك أولئك الذين يمكنهم مساعدة االتحاد إنشاء 2.

 المبادرةالبرلماني الدولي على تمويل 

 

 األولى الثالثإعداد خطة عمل، بما في ذلك ميزانية للفصول 3.
 

 1مع إيالء األولوية للمدرسة رقم  ،(المدارس)شرح تفصيلي لمحتوى المدرسة 4.
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2)  

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  270



 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2) 

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 
 
 
 

 قائمة كمناقشة  ، وإدارة هذا االجتماعجانبا  سيكون من المهم ترك السياسة  ...

 ...كمفاوضاتوليس الثقة و حةاصرعلى ال
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2)  

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 
 
 
 

 قائمة كمناقشة  ، وإدارة هذا االجتماعجانبا  سيكون من المهم ترك السياسة  ...

 ...كمفاوضاتوليس الثقة و حةاصرعلى ال

 

 ...؟يمكن تطويرها في المنطقةحول المياه والتي ما هي المشاريع الملموسة  ...          

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  272



 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2) 

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 
 
 
 

 قائمة كمناقشة  ، وإدارة هذا االجتماعجانبا  سيكون من المهم ترك السياسة  ...

 ...كمفاوضاتوليس الثقة و حةاصرعلى ال

 

 ...ما هي المشاريع الملموسة حول المياه والتي يمكن تطويرها في المنطقة؟  ...             
 

 

 ...حلها علينا أيضا  البحث عن فرص علينا أن نحدد المشاكل في المنطقة، ولكن ... 
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2)  

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 
 
 
 

 سيكون من المهم ترك السياسة جانبا ، وإدارة هذا االجتماع كمناقشة قائمة  ...

 ...كمفاوضاتعلى الصراحة والثقة وليس 

 

 ... المنطقة؟ما هي المشاريع الملموسة حول المياه والتي يمكن تطويرها في  ...             
 

 

 ...حلها  علينا أن نحدد المشاكل في المنطقة، ولكن علينا أيضا  البحث عن فرص ...
 

 
 ...كبير من أنشطة األمم المتحدة الشكوك تحوم حول جزء  ...             
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(1/2) 

 (:تفسير حر)بعض العبارات بقيت في ذهني من مناقشة صباح أمس 
 
 
 

 سيكون من المهم ترك السياسة جانبا ، وإدارة هذا االجتماع كمناقشة قائمة  ...

 ...كمفاوضاتعلى الصراحة والثقة وليس 

 

 ... المنطقة؟ما هي المشاريع الملموسة حول المياه والتي يمكن تطويرها في  ...             
 

 

 ...حلها علينا أن نحدد المشاكل في المنطقة، ولكن علينا أيضا  البحث عن فرص  ...
 

 
 ...المتحدة الشكوك تحوم حول جزء كبير من أنشطة األمم  ...             

 

 

لذا فإن . في أمكنة متقاربةحتى لو كنا نعيش ، بعضا  بعضنا التحاور مع نحن لم نعتد ... 

 ...مالئمة لبدء الحواراالتحاد البرلماني الدولي يعّد منصة 
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(2/2)  

 : «شرط ال غنى عنه»هناك   
 

بناء الثقة المتبادلة -   
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(2/2) 

: «شرط ال غنى عنه»هناك   
 

بناء الثقة المتبادلة -   
 
 
 
 
 

 :على المدى الطويل
 

واعمل على ذلك أيضاً الحوار في المنطقة، عزز تيمكن أن ور التي البذ« ازرع»و حدد  -

 .من خالل نماذج مأخوذة من عالم العلم
 

 .بداية جيدة" من أجل السالمالعلم "دعم مدارس وقد يكون 
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 بعض األفكار الشخصية

االتحاد البرلماني  -بونا .م

2017يوليو / تموز الدولي،   

(2/2)  

«عنهشرط ال غنى »هناك   
 

بناء الثقة المتبادلة -   
 

 
 
 
 

 :الطويلعلى المدى 
 

الذي يمكن أن يعزز الحوار في المنطقة، واعمل على ذلك أيضاً  البذار« ازرع»و حدد  -

 .من خالل نماذج مأخوذة من عالم العلم
 

 .بداية جيدة" العلم من أجل السالم"مدارس وقد يكون دعم 

 
 
 

   :المنطقةالمياه في مشكلة إلى أمّا بالنسبة 

هذا  –في مصلحة السكان المحليين لتصب  وادعمهاحدد األهداف الرئيسية ! عالياً ق فحل  

 .أجلهما يجب على جميع األطراف العمل من 
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 !شكراً لحسن استماعكم

االتحاد البرلماني الدولي،  -بونا .م

2017يوليو / تموز   
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 التعاون البرلماني حول المياه 

 شاي ناخمان .د عضو الكنيست

 عالميا  لمياه لحلول إيجاد العب استراتيجي في  -اسرائيل 
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 سراييلالنهج المتكامل ال

 استراتيجية لتحسين الكفاءة+ التخطيط المركزي للمياه •
 

 تسعير حقيقي للمياه•
 

 هييات تنظيميةتعيين •
 

 الحفاظ على المياهبشأن المواطنين تثقيف •
 

 تحلية مياه البحر•
 

 (مثل الري بالتنقيط)استخدام التكنولوجيات المتقدمة •

 المجاريمياه وتكرير معالجة •

«إسرائيل تعاني من الجفاف»حملة   
282 

  بالس شلومو

(1956)بالتنقيط مخترع الري   ترجمة االتحاد البرلماني العربي  



HTTPS://YOUTU.BE/2TNKKBRM7QS 
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المياه إمدادات  

 وزارة البيية 

  التلوث من الحد

 وزارة البنى التحتية الوطنية، وزارة الصحة
الطاقة وموارد المياهو   

 وزارة المالية

 الهيية الوطنية للمياه
 جودة المياه

   ميكوروت 

(الشركة الوطنية للمياه)  

 سلطات المياه في البلديات

 التخطيط المركزي للمياه 

األنظمةـ   

التسعيرـ   

اإلشرافـ   

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي  284



 تسعير المياه والتشريعات

 2001 -وقانون شركات المياه والصرف الصحي ( 2006في عام المعدل ) 1959 -قانون المياه : نان رييسياقانون
 

 ."(المياهسلطة )"الهيية الحكومية للمياه والصرف الصحي وإنشاء قانون المياه تعديل  2006•
 
 

 .وزارات المالية والطاقة والمياه، وحماية البيية، والداخلية: بين هيية مشتركة •
 

 .تفرض رسوم المياه على جميع االستخدامات وفي جميع مراحل اإلنتاج•
 

 .وهباتبتمويل ذاتي، ديون تجارية، •
 

 .معدالت المياه المحلية تفرضها السلطات المحلية وتضعها سلطة المياه•
 

 .(سلّم تسعير)معدالت تصاعدية •
 

 .تضعها سلطة المياه، وهي المعدالت التي وافقت عليها لجنة المالية بالكنيست، وتعمل على تحديثها من وقت آلخر ميكوروتمعدالت •
 

 .والزراعةاالستهالك المحلي والخدمات والصناعة : التصنيف حسب االستخدام•
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٪ من استهالك المياه المنزلية 70محطات التحلية توفر   

 تحلية المياه
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 وخط األنابيب إلى النقب( شفدان)محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

 
مليون  125  -مياه الصرف الصحي من منطقة تل أبيب الكبرى •

 .سنة/٣م
 

 .كيلومتر إلى النقب 90خط أنابيب بطول •
 

 

 .ومخازن موسميةمحطة ضخ ومخازن تشغيلية  32•
 

 .النقبالمنتج النهايي مستخدم في الزراعة في •

National 

Water 

Grid 

 معالجة مياه الصرف الصحي
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 وفرت قد الصحي الصرف مياه تدوير وإعادة المتوسط البحر مياه لتحلية الرئيسية الوطنية فالجهود .هنا ثورة حدثت لقد"

 من المئة في 50 من أكثر إنتاج حاليا   تم وقد .الشديد الجفاف فترات خالل حتى احتياجاتها، لجميع المياه من يكفي ما للبالد

   ."التكرير طريق عن والصناعة والزراعة اسرائيل لسكان المياه

 
 

 

   2050-2010الرييسية لتحسين استهالك المياه وكفاءتها للسنوات الخطة الوطنية 

 التخطيط االستراتيجي

288 Innovation Showcase – AIPAC 
https://www.youtube.com/watch?v=f7-RSzKkT1s 

 ترجمة االتحاد البرلماني العربي 
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 االحتاد الربملاين الدويل
 
 
 

 جلنة شؤون الشرق األوسط
 حول املياهالثاين ملائدة املستديرة اجتماع ا

 كالم إىل التنفيذاالنتقال من ال
 2017يوليو /  متوز  6-7
 جنيف الدويل، الربملاين االحتاد مقر

 
 
 

 املغرب حول دراسة
 املغريب الربملاين الوفد قبل مقدمة من
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 حول املياه الثاين ملائدة املستديرةاجتماع ا
 

 املغرب حول دراسة
 

 مقدمة: – أوالا 
 من % 95 ا نسبببببببب   والصبببببببب راوية م ،اجلافة اجلافة، شبببببببب   متثل املناطقو . إفريقيا مشال من الغربية الزاوية يف يقع املغرب

 عن الا فضبببببب واهلش، امل قلب امل وسبببببب  األبيض ال  ر مناخ أن كما  .مربع كيلومرت  710.000 ال الغة مسببببببا    جمموع
 35 إىل 1960 عام يف نسببببببببببببببمة مليون 11 الذي ازداد من سببببببببببببببكان  عدد النمو الك ري يف مع االع ماد على الزراعة

 إذ ،املغرب فإن ذلك، ومع .ونقصببببببببب ا املياه ندرة من ك ري  خلطر معرضببببببببباا  املغرب جيعل ،2014 عام يف نسبببببببببمة مليون
 امل  كرة، احللول نع فضالا  اإلنساين، والرتاث األجداد خربات من ويس فيد ،أمهي  او  املائية لموارداحليوي ل دورال يدرك
صببببول على املياه احل أجل من وج  أفضببببل على واسبببب هدام ا املياه إدارة جمال يف تقدماا  األكثر ال لدان بني من يعد   فإن 
 يف لأللفية ةإلمنائياهداف األ) املسبببببببببب دامة ال نمية بأهداف 1990 عام يف ال زم فقد وبال ايل. اجليدة الصبببببببببب ية املرافقو 

 (.الوقت ذلك
 

 .ال  دي يواج  أن على قادر   املغرب ن  إ بثقة القول ميكننا الطويلة، وخبربت  واليوم،
 

 اهليئة جليدة،ا الصبببب ية واملرافق املياه على احلصببببول السببببياسببببات،إصببببال  و  املياه قانون سببببن ناول االسبببب عرا ، هذا ويف
 .القطاع وختطي  االس شارية،
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 :العامة والسياسات اننيو الق إصالحات - ثانياا 
حتقيق أفضل  اتاإلصال  هذه من واهلدف .املاضيني العقدين يفعديدة  حتديثاتو  تغيريات القضايا هذه ش دت قدل

 هذه وهتدف. ادرهامص مجيع يف تلوث ا ومنع املس دام واس هدام ا واق صادها وتوريدها، توافرها وضمان املائية، املوارد
 .املناخ تغري   مع فوال كي   هبا املرت طة املهاطر أثر من  د أدىن إىل ال قليل إىل أيضاا  اإلصال ات
 على ألخرىا ال دابري وتنطوي. الفيضببببببببببببببانات من لل ماية وطين وبرنامج اجلفاف إلدارة برنامج تنفيذ ذلك ويشببببببببببببببمل

  يئةالو  املياه على احلصبببببببببببول يف الكامل املواطنني  ق ي ضبببببببببببمن الذي اجلديد للدسببببببببببب ور وفقاا  95-10 قانون حتديث
 خم لف جانب من للمياه الرشببببببببيد االسبببببببب هدام لضببببببببمان 15 - 36 اجلديد القانون إصببببببببدار أيضبببببببباا  ويشببببببببمل. يدةاجل

 بإمداد ما للسبب املياه مسبب عمعات جمالس إنشببا  على أيضبباا  اجلديد القانون وينص. اعلي  واحلفاظ املصببل ة أصبب اب
 .تعاقدية إدارة إطار يف املس هدمني مشاركة وضمان املعلومات

 
 ز؟حر  املم  التقدم هو ما: املياه إىل الوصول - ثالثاا 
 .اجات ا  ي ل ل ية كافية  مائية سياسة عن ال  ث يف عمل املغرب بنفس  عشر، ال اسع القرن أوائل منذ

 مياه أجل من الذايت  فا االك ل  قيق املياه لسدود ديناميكية سياسة وضع ت ىن العشرين، القرن من الس عينيات وحبلول
 ن درت الذي(  امل وسببببب األطلس) للمياه اا مركزي اا خزان مي لك ال لد هذا أن   إىل اإلشبببببارة وجتدر .الزراعية وال نمية الشبببببرب
 اجل ال، انبج وإىل. لريفالك ري وا واألطلسالصبببببببغري  لألطلس اجل لية السبببببببالسبببببببل منجمموعة و  ، اعمممب من  األهنار
 كامل  على موزعة األهنار من  قيقية شببببببب كة املغرب  لكمي كما.  املياه إمدادات يف أيضببببببباا   متسببببببب اليت اهلضببببببباب هناك
 .أراضي 

 

 مرت مليار 17.2 ببببببببببببببببببببببببببببببببببتقدر طاق  ا ال هزينية  صغري سد 100 من وأكثر ك رياا   مائياا  سداا  130 اليوم املغرب ولدى
 ختزين ممةأن تسبببببب هدم كما  .واجلفاف القاسببببببية المروف ظل يف خاصببببببة اجلوفية، املياه اسبببببب هدام من املع ادو . مكعب

. تدرجيياا  ت طور وهي رال   مياه ل  لية جديدة تكنولوجياتمؤخراا مت اس هدام و . مناطق عد ة يف وغريها ال قليدية املياه
.  ياا يومرت مكعب م 12.000 قدرهتا وت لغ ،اخلدمة يفدخل  وبعضببببببب ا املياه ل  لية حمطات سبببببببت لن و ال هطي  متو 

 .الكربى املدن يفاملسا ات اخلضرا   ري   جمال يف خاصةاملكررة  الص ي الصرف مياه اس هدام كما يُعاد
قيق وحت احلضببببرية املناطق إىل % 100 بنسبببب ة املياه وصببببول عن احلاضببببر الوقت يف املائية السببببياسببببة هذه أسببببفرت وقد
 .% 96ووصلت اليوم إىل  1994عام  % 14فكانت نس ة وصول املياه  الريفية، املناطق يف جداا  ك ري  نحتس  
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 :، هيأخرى اتإجرا  ب هطي  املغرب قام ،مواج ة ال  دياتو  املس دامة ال نمية جمال يف بال زامات  الوفا  أجل ومن
 مكعب. مرت مليون 4.5 بقدرة 2030 عام حبلول ك رياا   مائياا  سداا  40  وايل بنا  -
 مليون 325  وايل اسببببببببببب هدام وإعادة ،2030 عام حبلول مكعب مرت مليون 500 حبوايل ال  ر مياه حتلية -

 .املد ة نفس ا خالل الصرف الص ي مياه من مكعب مرت
 

 :املرافق الصحية الكافية إىل الوصول - رابعاا 
 تصل أن امل وقع ومن ،2010 عام يفسنوياا  مكعب مرت مليون 700 ببببببب املغرب يف الصرف الص ي مياه كمية  رتد  قُ 

 .السا لية املدن يف اإلمجالية الكمية من %43 إن اج وي م. 2020 عام حبلولسنوياا  مكعب مرت مليون 900 إىل
 

 املناطق جمموع من % 75 ويغطي جداا  اا م قدم احلضبببببببببرية املناطق يف املالئمة الصببببببببب ية املرافق إىل الوصبببببببببول وأصببببببببب  
 الصبببببببرف خدمات على احلصبببببببول معدل أن   غري. 2030 عام حبلول % 100 إىل يصبببببببل أن امل وقع ومن احلضبببببببرية،
 أن امل وقع من ولكن، 2015 عام يف %10 ال ت عاوزبنسببببببب ة  للغاية، منهفضببببببباا  يزال ال الريفية املناطق يف الصببببببب ي

 .الص ي الصرف ملياه الوطنية للهطة وفقاا  2040 عام حبلول %100 إىل تصل
 

 املأمول ومن. الغولف مالعبحلدائق و يف ري  ا اا أساس بداي   اليوم يف مازال املكررة الص ي الصرف مياه اس هدامإن 
  ميو . امليادين الرياضيةو  املسا ات اخلضرا  لري أساساا  2030 عام حبلول الصرف الص ي مياه من %40 اس هدام

 .الزراعي للري املياه ل أهيل ال  ثية اجل ود من العديد بذل
 :للقطاع املؤسسي اإلطار - خامساا 
 وهم: ،اآلخرين املصل ة وأص اب اإلقليمية واملؤسسات القطاعي، ال هطي  هيئة إنشا  ذلك يشمل
 .للمياه األعلى اجمللس -1
 .ملياهوا ،اللوجس يات ،النقل ،ال   ية ال نية وزارة رعاية حتت املياه عن املسؤولة الدولة مانةأ -2
 .املائية األ وا  وكاالت  -3
 .الشرب ومياه للك ربا  الوطين املك ب  -4
 .الزراعية لل نمية اإلقليمية املكاتب -5
 .والك ربا  املياه ل وزيع املس قلة الوكاالت -6
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 :والبحث التدريب برامج - سادساا 
 م هصببببببصببببببة جامعات غربامل ويضببببببم. واملرافق املياه إدارة جمال يف وال  ث ال دريب جمايل يف طويلة خبربة املغرب ي م ع
. اجملال ذاه يف مشبب ورة جداا  وخم ربات حبثية مؤسببسببات عن فضببالا  عال، مسبب وى ذات هندسببية ومدارس معاهد ،رائدة
 برامج تدعم اأهن كما.  والدويل الوطين الصببعيدين على القدرات ل نا  ال شببرية املوارد أسبباس املؤسببسببات هذه كانت  وقد

 رائدة عاملية ؤسبببسببباتم مع بالشبببراكة أو الوطين املسببب وى على حبثية فرق أو با ثون هبا يقوم اليت امل هصبببصبببة ال  وث
 .العامل وبعض دول وأوروبا امل  دة الواليات من أخرى

 
 بب:ب الربامج هذه ترت  إذ . املياه إلدارة جديدةو  تقليدية تقنيات امله لفة ال  ثية الربامج وتشمل
 اجلوفيةاملياه السط ية و  تع ئة وأدوات وسائل. 
 للموارد املس دام واالس هدام املياه اق صاد. 
 ال  ر مياه حتلية. 
 اس هدام ا وإعادة العادمة املياه معاجلة. 
 الص ية واملرافق املياه إىل للوصول م  كرة  لول. 
  العامة لسياساتاو  القواننيإصال ات. 
 ...وغريها 

 
 :اخلالصة – سابعاا 

إذ ال غىن ر يف تزايد مسبببب معلي ا  الطلبسببببيمل و  حلياةا مصببببدر  يف ، يوياا  مورداا  األبد إىل سبببب مل املياه أن شببببك ال
. ورياا وواج اا ضر أمراا  واس هدام ا بالشكل األفضل والرشيد إدارهتا  سنمن  جيعل وهذا. احلياةقطاعات  كليف   عن ا

 األجداد وتراث طويلةال خربت  وبفضبببببببل اجلاف ملناخ  نمراا  املياه قضبببببببايا يف الرائدةال لدان القليلة من  وا د هواملغرب و 
 .املياه إدارة يف
 لقواننيصببببببببببببببال ات اإخُم لف و  الكافية الصبببببببببببببب ية واملرافق املياه على باحلصببببببببببببببول امل علقة امله لفة الوطنية الربامج إن  
 ال نمية أهداف قيقحتمن   مك ن ماهذا و . حي ذى ب  جيداا  مثاالا  املغرب من جتعل املوضبببوع هذا يف  علقةالسبببياسبببات املو 

 وال عبباون رباتاخل ل  ببادل  قيقيببة  بباجببة هنبباك تزال ال ذلببك، ومع. الببدويل اجمل مع جتبباه بببال زامبباتبب  والوفببا  املسبببببببببببببب ببدامببة
 .الدويل
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