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 تمهيد مشترك  
 للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واملدير العام لليونسكو األمين التنفيذي 

 

ز على تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على جميع األصعدة    -من أهداف التنمية املستدامة    6من الهدف    5  املقصدإّن   ِ
ّ
عدُّ    - والتي ُترك

ُ
ت

 من نوعها لناحية هدفها املتعلق بالتعاون العابر للحدود. فمع وجود  
ً
 تتقاسم املياه العابرة للحدود، أي ما يوازي أكثر من  153فريدة

ً
 60  دولة

 في املائة من تدفق املياه العذبة في العالم، هناك حاجة واضحة للتعاون من أجل إدارة منصفة ومستدامة للمياه العابرة للحدود.

 

التنمية املستدامة  2018منذ عام   حَرز بشأن مؤشر هدف 
ُ
م امل التقدُّ ر تقارير عن 

َ
ُتنش لتقييم    6-5-2،   

ً
ل فرصة

ّ
كل ثالث سنوات، وهي تشك

م العابرة   التقدُّ املياه  في مجال  التعاون  بشأن  ٍم  تقدُّ بإحراز  للتعجيل  اقتراحاٍت  البيانات، وتقديم  في  الفجوات  الضوء على  حَرز، وتسليط 
ُ
امل

 للحدود.

 

 مشجعة، ال سّيما في سياق جائحة كوفيد
ً
حرز آفاقا

ُ
م امل فأكثر في  ، مفادها أن البلدان تشارك أكثر  19-يقدم هذا التقرير الثاني بشأن التقدُّ

 يتقاسم بشكٍل مبهر األنهار والبحيرات   129عملية رصد التعاون في مجال املياه العابرة للحدود من خالل أهداف التنمية املستدامة. هناك  
ً
بلدا

 عن عملية الرصد الثانية ملؤشر هدف التنم
ً
 وطنيا

ً
-6ية املستدامة  وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، وقد أصدرت كل دولة منها تقريرا

 منذ عملية الرصد األولى.  — 5-2
ً
 إضافيا

ً
 ثالثين بلدا

 

واليونسك ألوروبا  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  مع  عملها  البلدان  ُتواصل  حيث  الوطنية،  التقارير  نوعية  في   
ً
أيضا عام  تحسيٌن  ل  و ُسّجِ

التنمية املستدامة   التقارير الوطنية بشأن مؤشر هدف  إلى    2-5-6والشركاء. ومن األمور الواعدة بشكٍل خاٍص أن عملية إعداد  قد أفضت 

، في بعض الحاالت بين أصحاب املصلحة على الصعيد الوطني أو في ما بين البلدان املجاورة. وقد أثمر هذا التعاون عن تحقيق مكاسب  التعاون 

عة عن خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود،    لتحقيق فهٍم أفضل للفجوات الكامنة في البيانات املجمَّ
ً
والحاجة هامة، إذ توصلت البلدان مثال

املياه    إلى في مجال  للتعاون  التقارير الوطنية محّركاٍت هامة  في  الواردة  العملية نفسها والبيانات  ل  ِ
ّ
شك

ُ
ت البيانات. وفي املستقبل،  العابرة هذه 

 للحدود على الصعيد العاملي.

 

دة تمتّد إلى ما هو أبعد ب  أّن التعاون في مجال املياه يطرح فوائد متعّدِ
ً
كثير من هذا املورد السائل، فال بّد من تسريع وبما أنه بات أكثر وضوحا

 في تخفيف وطأة الفقر، واألمن الغذائي، والصحة والرفاه، والطاقة ا
ً
 رئيسيا

ً
حَرز. والواقع أّن املياه تلعب دورا

ُ
م امل لنظيفة، والعمل وتيرة التقدُّ

 عن السالم واألمن )أهداف التنم
ً
ظم اإليكولوجية، فضال  ، على التوالي(.16-13و 7و 3-1ية املستدامة املناخي، وحماية النُّ
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 فقط من البلدان الـ    24  اآلن حتى  
ً
 قيم املؤشر أبلغت بأن الترتيبات التشغيلية تغطي جميع مناطق أحواض    101بلدا

ً
التي تتوفر بشأنها حاليا

 مع عقد األمم املتحدة للعمل، واإلطار العاملي ل
ً
د   6لتعجيل بتنفيذ الهدف األنهار العابرة للحدود. وتماشيا من أهداف التنمية املستدامة، ُيحّدِ

حَرز بشأن التعاون في مجال امل
ُ
م امل  من الُسُبل الرامية إلى تسريع وتيرة التقدُّ

ً
حَرز عددا

ُ
م امل ياه العابرة للحدود، هذا التقرير الثاني بشأن التقدُّ

ْين العامليَتْين الخاصَتْين باملياه، ومعالجة العقبات التمويلية التقليدية، واالستفادة من  بما في ذلك تعزيز تنمية القدرات، والبناء على االتفاقيتَ 

َية زيادة الدعم السياس ي للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود، واالستفادة على نحٍو أفضل من الخبرة    2023مؤتمر األمم املتحدة للمياه  
ْ
ُبغ

 دة وغيرها من املنظمات الدولية. التي تتمتع بها وكاالت األمم املتح

 

 إّن لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واليونسكو على استعداٍد لدعم البلدان في تسريع وتيرة هذه الجهود.   

 

 أولغا ألغاييروفا  

 األمينة التنفيذية، 

 لجنة األمم املتحدة

 االقتصادية 

 ألوروبا

 أودري أزوالي 

 املديرة العامة،

 األمم املتحدة منظمة 

 للتربية والعلم والثقافة

 )اليونسكو(
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 شكر وتقدير 
 

وكالتين   هذا املنشور هو من إعداد لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بصفتهما

مكن االطالع  من أهداف التنمية املستدامة، وبالنيابة عن لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية. ي 2-5-6مشاركتين في رعاية مؤشر الهدف 

الشبكي   املوقع  عبر  املائية  باملوارد  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  وشركاء  أعضاء  قائمة  املتحدة  www.unwater.orgعلى  األمم  لجنة  عرب 
ُ
وت  .

من أهداف التنمية    2-5-6بنتائج مؤشر الهدف    إعداد التقاريراالقتصادية ألوروبا واليونسكو عن امتنانهما للحكومات التي شاركت في تمرين  

 املستدامة.  

 

 تألفت مجموعة الصياغة والتحرير من:  

 املتحدة االقتصادية ألوروبا: أليستير ريو كالرك )الرئيس(، سونيا كوبيل، سارة تيفانيور ليناردون، إنديرا يورازوفا لجنة األمم  -

 أورلين دومونت، تاتيانا ديمتريفا، محمود رضوان.  أليس أوريلي، اليونسكو:  -

 

)كمبوديا(، خوسيه د. غوتيريز راميريز )املكسيك(، كارمن نيغو )رومانيا(،    فريق املراجعين الخارجيين: ديفيد موليفا )بوتسوانا(، وات بوتكوسال

نغ )منظمة  ألفونسو ريفيرا )الرابطة الدولية ألخصائيي الجيولوجيا املائية(، يوميكو ياسودا وكولين هيرون )الشراكة العاملية للمياه(، لويز ويتي

مم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا(، بول غليني ومايا بيرتولي )برنامج األمم  األغذية والزراعة لألمم املتحدة(، زياد خياط )لجنة األ 

 املعني باملياه والبيئة(، أوين ماكنتاير )كلية كورك الجامعية(.  يالدانمارك  لهيدروليكيامركز معهد  –املتحدة للبيئة 

 

 املقّدم من حكومات أملانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا. وما كان ليتسّنى إتمام هذا املنشور لوال التمويل 
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ص تنفيذي
ّ
 ملخ

 

ل املياه العابرة للحدود ما نسبته   ِ
ّ
 أراٍض داخل حوٍض على األقل من بين    153في املائة من تدفقات املياه العذبة في العالم، ولدى    60ُتمث

ً
بلدا

 ألنهار وبحيرات عابرة للحدود و  286
ً
املياه  منظومة من منظومات خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود. ُيتيح التعاون حول هذه    592حوضا

من أهداف التنمية املستدامة )املياه والصرف الصحي للجميع( فحسب، وإنما في تحقيق   6جني فوائد متعددة وال يساهم في تحقيق الهدف رقم  

الفقر )الهدف   يتعلق منها بتخفيف حّدة  في ذلك ما  بما  التنمية املستدامة األخرى،  )الهدف  1كثير من أهداف  ، (2(، وتوفير األمن الغذائي 

(، وحماية النظام اإليكولوجي 13(، والتصّدي لتغّير املناخ )الهدف  7(، وتوفير طاقة نظيفة )الهدف  3وضمان التمتع بالصحة والرفاه )الهدف  

املياه  « إلى الروابط الهاّمة القائمة بين التعاون في مجال  19-(. لقد نّبهتنا أزمة »كوفيد16(، وكذلك السالم واألمن )الهدف  15و  14)الهدفان  

 كذلك لضمان 
َ
« من الدور التحفيزي الذي قد يلعبه مثل هذا 19-جائحة »كوفيداالنتعاش الالحق لالعابرة للحدود والصحة، وأتاحت الفرصة

تتطلب    دالتعاون في النهوض بأهداف التنمية املستدامة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات املتزايدة لتغّير املناخ على األحواض العابرة للحدو 

، مما قد يجعل التكّيف أكثر فاعلّية. 
ً
 مشتركا

ً
 عمال

 

من أهداف التنمية املستدامة إلى تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على جميع املستويات، بما في ذلك   6الخاص بالهدف    5- 6  املقصددعو  ي

. فتعزيز التعاون في مجال املياه العابرة للحدود من خالل التبني السريع  2030من خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام  

ت التشغيلية بين البلدان يمكن أن يساهم على نحٍو كبير في تحقيق دعوة األمم املتحدة لعقٍد من العمل وإطار التعجيل العاملي لتحقيق للترتيبا

. تناول التقرير األول للمؤشر    6الهدف  
ً
 كبيرا

ً
ب جهدا

ّ
لهدف التنمية املستدامة في    2-5-6من أهداف التنمية املستدامة. غير أّن ذلك سيتطل

 الضوء على أبرز الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق ذلك. يوفر هذا التقرير الثاني للمؤشر   2018  عام
ً
طا

ّ
ضرورة تعجيل وتيرة العمل ُمسل

6-5 -2    
ً
( لتنقيح الدعوة إلى تعجيل العمل، 2( إلعادة التأكيد على هذه الحاجة، بناًء على التحسينات في جودة البيانات وتغطيتها، و1فرصة

 من أهداف التنمية املستدامة.   6ما في ضوء إطار التعجيل العاملي لتحقيق الهدف السيّ 

 

 من بين    129«، استجابت البلدان على نحو إيجابي للغاية في تمرين الرصد الثاني، حيث قّدم  19- على الرغم من اندالع جائحة »كوفيد
ً
  153بلدا

 تقاريرها الخاصة بتمرين العام  
ً
 ب2020بلدا

ً
ز تمرين الرصد من خالل املشاركة الُقطرية في ورش  2017ُبلدان فقط في عام    107ـ  ، مقارنة . وتعزَّ

 لوجه وعبر اإلنترنت( التي تنظمها الوكاالت الراعية )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة األمم ا
ً
ملتحدة للتربية  العمل اإلقليمية )وجها

 عن املواد اإلرشادية الداعمة.  2020و 2018اء بين عامّي والعلم والثقافة )اليونسكو( والشرك 
ً
 ، فضال

 

 إعداد إّن هذا املستوى العالي من االستثمار في تمرين الرصد هو نتيجة هاّمة في حد ذاتها، وقد ساهمت بدورها في تعزيز قدرة البلدان على  

خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود على وجه الخصوص، فإّن تمرين    يتعلق ببيانات  فيماوأعانت في معالجة الفجوات في البيانات. و   التقارير

قد ساعد البلدان على البدء في تقدير الفجوات في البيانات واإلجراءات املطلوبة ملعالجتها. وقد أبلغت البلدان    2-5-6الرصد الخاص باملؤشر  

 عن تجارب إيجابية لتمرين الرصد الخاص باملؤشر  
ً
بين    فيماالتنمية املستدامة تمثلت في إطالقه لحوارات داخل الُبلدان و لهدف    2- 5-6أيضا

يانات،  البلدان على حد سواء حول التعاون في مجال املياه العابرة للحدود. وفي حين أن هذه التطورات مشجعة، ال تزال هناك ثغرات كبيرة في الب

ومن اآلثار الجانبية كذلك للتحسينات في جودة إعداد التقارير أن قيمة مؤشر    يتعلق بخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود.  فيماال سّيما  

لبلٍد معّين لربما تكون قد تغيرت بين تمريَني الرصد األول والثاني، ال بسبب التقدم ’على أرض الواقع‘، وإنما   2-5-6هدف التنمية املستدامة  

ر بيانات أكثر دقة.  
ّ
 بسبب توف

 

 من بين    101، من املمكن حساب املؤشر لدى  2020و  2017ستقاة من عاَمي  بالجمع بين البيانات امل
ً
 تتقاسم األنهار والبحيرات    153بلدا

ً
بلدا

ر للحدود  وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود. وتبّين هذه البيانات أن املتوسط العاملي لقيمة املؤشر )النسبة املئوية ملساحة الحوض العاب

 اآلن أّن    32في املائة. يذكر    58تيب تشغيلي( يبلغ  في بلد مشمول بتر 
ً
في املائة أو أكثر من مساحة حوضها العابر للحدود تغطيها ترتيبات    90بلدا

 في عام    22تشغيلية )مقارنة بـ  
ً
 فقط أفادت بأنها حققت الهدف املتمثل في تغطية جميع أحواضها العابرة للحدود   24(، لكن  2017بلدا

ً
بلدا

 في عام  17 )مقارنة بـ
ً
 (.2017بلدا
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 من بين    27يتعلق بأحواض األنهار والبحيرات، تظهر أوروبا وأمريكا الشمالية أوسع تغطية للترتيبات التشغيلية، حيث أبلغ    فيما
ً
   42بلدا

ً
بلدا

التشغيلية تغطي   الترتيبات  العابرة للحدود. و   90أن  أنهارها وبحيراتها  أو أكثر من مساحة أحواض  املائة  يتبع ذلك منطقة أفريقيا جنوب في 

 من بين    18الصحراء الكبرى، حيث أفاد  
ً
 أن    42بلدا

ً
في املائة أو أكثر من مساحة أحواض أنهارها وبحيراتها العابرة للحدود تغطيها ترتيبات   90بلدا

 تحظى بتغطية    15ط من بين  شرق آسيا مجتمعة، هناك ستة بلدان فق  جنوببالنسبة إلى مناطق وسط وشرق وجنوب آسيا و أما  تشغيلية.  
ً
بلدا

ُبلدان فقط من بين    4في املائة أو أكثر من مساحة أحواضها بترتيبات تشغيلية، تليها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث تحظى    90

 بتغطية    22
ً
، في منطقة شمال أ  90بلدا

ً
فريقيا وغرب آسيا، أفاد بلد واحد فقط في املائة أو أكثر من مساحة أحواضها بترتيبات تشغيلية. وأخيرا

 بأن  17من بين 
ً
 في املائة أو أكثر من مساحة حوضه مغطاة بترتيبات تشغيلية.  90بلدا

 

 بالنسبة إلى خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، حيث أفاد 
ً
 أكثر األوضاع تقدما

ً
 من   24إّن الوضع في أوروبا وأمريكا الشمالية هو أيضا

ً
بلدا

 تتقاسم خزانات مياه جوفية عابرة للحدود أن الترتيبات التشغيلية تغطي    36  بين 
ً
في املائة أو أكثر من مساحة خزاناتها الجوفية العابرة    70بلدا

للحدود. ومع ذلك، بالنسبة إلى معظم البلدان في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشمال  

ق،  ريقيا وغرب آسيا، وعلى الرغم من أهمية املياه الجوفية داخل املناخات القاحلة وشبه القاحلة التي توجد في أنحاء واسعة من هذه املناطأف

في املائة أو أقل من مساحة خزانات مياهها الجوفية العابرة للحدود. أما منطقة أفريقيا جنوب    30فإّن الترتيبات التشغيلية ال تغطي سوى  

 أكثر، مع أن غالبية البلدان ال تزال تشير إلى افتقارها لترتيبات تشغيلية خاصة بخزانات املياها
ً
 متوسطا

ً
ل وضعا

ّ
الجوفية    لصحراء الكبرى فُتمث

 العابرة للحدود، أو أنها أبلغت عن صعوبات في الحصول على بيانات الخزان الجوفي املطلوبة. 

 

 هاّمة   2- 5-6باإلضافة إلى إنتاج بيانات قيمة مؤشر أهداف التنمية املستدامة، أتاح تمرين الرصد الثاني ملؤشر هدف التنمية املستدامة  
ً
فرصة

من خاللها  للبلدان لإلبالغ عن كثير من األنشطة املضطلع بها لتعزيز التعاون في مجال املياه العابرة للحدود، وإلظهار الطرق املبتكرة التي كانت

 بين عامّي  20عن إحراز تقدم من حيث اعتماد نحو  2-5-6قادرة على تعجيل التعاون. في هذا الصدد، كشف تمرين رصد املؤشر 
ً
 2017ترتيبا

 ، وإعادة تنشيط ترتيبات أخرى من أجل تفعيلها على حد سواء.  2020و

 

وبين موزمبيق وزيمبابوي حول حوض نهر بوزي، وبين بوتسوانا وناميبيا وجنوب ُيبرز التعاون بين كازاخستان وأوزبكستان حول نهر سير داريا، 

 أفريقيا حول منظومة "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، أنه في بعض األحيان يمكن للبلدان أن تتخذ خطوات مباشرة نسب
ً
يا

لية جميع أحواضها العابرة للحدود. تشمل املكّونات األساسية لدعم هذه لتحريك التعاون وتعجيل التقدم لضمان تغطية الترتيبات التشغي

دم املعّجل الخطوات التمويل، وتنمية القدرات، واإلرادة السياسية، وجمع البيانات وتبادلها. ولألمم املتحدة وشركائها دوٌر هاّم في دعم هذا التق

 املياه العابرة للحدود وتعبئتها وتنسيقها.   من خالل االستفادة من الخبرات املتعلقة بالتعاون في مجال
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 رسائل أساسّية
 

ل املياه العابرة للحدود ما نسبته   • ِّ
ّ
مث

ُ
 أراٍض داخل حوٍض على  153في املائة من تدفقات املياه العذبة في العالم، ولدى  60ت

ً
بلدا

 ألنهار وبحيرات عابرة للحدود و 286األقل من بين 
ً
 مات خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود.منظومة من منظو  592حوضا

 هاّمة في تحقيق كثير من أهداف التنمية املستدامة. 
ً
ل مساهمة

ّ
 وُيتيح التعاون حول هذه املياه جني فوائد متعددة وُيشك

 

 من بين  129قّدم  •
ً
 تتقاسم األحواض العابرة للحدود )األنهار والبحيرات وخزانات املياه  153بلدا

ً
 الجوفية( تقارير بلدا

ً
 بـ ا

ً
، مقارنة

«، ُيظهر ذلك أن البلدان قد استجابت على نحو إيجابي للغاية لتمرين 19-وعلى الرغم من جائحة »كوفيد. 2017ُبلدان في عام  107

صعيد العاملي. وقد بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود على ال ان الرصد الثاني، وُيعد في حد ذاته عالمة إيجابية على التزام البلد

 أّدى وجود مشاركٍة أوسع إلى تحسين جودة البيانات.  

 

ى  32مع ذلك، ليس هناك سوى  •
ّ
غط

ُ
 ت

ً
في املائة أو أكثر من مساحة أحواضها العابرة للحدود بترتيبات تشغيلية، ومن بينها   90بلدا

ى مساحة أحواضها بالكامل. 24
َّ
غط

ُ
 فقط ت

ً
الترتيبات التشغيلية لجميع األحواض العابرة للحدود  وبالتالي، فإن ضمان تغطية 1بلدا

 في الجهود املبذولة.  2030بحلول عام 
ً
 كبيرا

ً
 سيتطلب تعجيال

 

 مع عَ  •
ً
لتنمية املستدامة  ل 6 هدفل( وإطار التعجيل العاملي ل2019قد األمم املتحدة للعمل )الجمعية العامة لألمم املتحدة، تماشيا

 أ(، ينبغي أن تركز الجهود على عدد من مجاالت التعجيل الرئيسية، بما في ذلك:  2020)لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 

o ن يتعلق بتغطية وديناميات خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، كمحفز للتعاو   فيما، ال سّيما  معالجة الفجوات في البيانات

 املستمر

o القدرات تنمية  بمستوى  املياه   االرتقاء  مجال  في  للتعاون  التشغيلية  الترتيبات  وتنفيذ  للتفاوض  حاسمة  مقدمة  باعتبارها 

 العابرة للحدود

o للحدود العابرة  الجوفية  املياه  خزانات  بقانون  املتعلقة  املواد  العاملية ومشاريع  املياه  اتفاقيات  بوصفها    االستفادة من 

 يُ 
ً
 تخذ في وضع ترتيبات جديدة أو مراجعة ترتيبات قائمة على مستوى الحوض أو الحوض الفرعي أساسا

o للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود من خالل ربطه بالقضايا الحاسمة األخرى املتعلقة باالستدامة،    حشد اإلرادة السياسية

 وتغّير املناخ، وتخفيف حّدة الفقر، والسالم

o ألهداف التنمية املستدامة( مع الجهود    2-5-6نهوض بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود )املؤشر  تنسيق الجهود لل

)املؤشر   الوطني  الصعيد  على  املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  في  التقدم  لتعجيل  التنمية   1- 5-6املبذولة  ألهداف 

 من خالل االعتراف بدورها الداعم املتبادل املستدامة(،

o  التنمية  اال أجل  من  وتنفيذها  التشغيلية  الترتيبات  بشأن  التفاوض  من  كل  يولدها  التي  امللموسة  بالفوائد  عتراف 

املستدامة، وتغّير املناخ، وتخفيف حّدة الفقر، والسالم، للمساعدة في معالجة العقبات التقليدية في تمويل التعاون في  

 مجال املياه العابرة للحدود 

o خب وتعبئة  مستوى  وشركائها،رفع  املتحدة  األمم  منظمات  لدعم   رات  السياسات،  والتيسير ووضع  القدرات  بناء  من خالل 

 البلدان في التفاوض واعتماد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. 

 
 إلى  1

ً
 من بين  101استنادا

ً
 تشترك في األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود وتغطي الترتيبات التشغيلية  153بلدا

ً
في املائة في املتوسط من  58بلدا

 (. 2020و 2017مساحة أحواضها )يعتمد الرقم على البيانات املجمعة من عاَمي 



 

1 
 

 ُمقّدمة ومعلومات أساسية .1
 

 مجال املياه العابرة للحدود؟ما أهمية التعاون في  1.1

 

  
ٌ
إّن التعاون عبر األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية املشتركة بين البلدان هو مسألة

ل املياه العابرة للحدود ما نسبته  هاّمة ألس  ِ
ّ
باب متعددة، يتعلق أحدها بأهميتها املادية. ُتمث

 أراٍض داخل حوٍض على    153في املائة من تدفقات املياه العذبة في العالم، ولدى    60
ً
بلدا

بين   من  و  286األقل  للحدود  عابرة  وبحيرات  ألنهار   
ً
منظومات    592حوضا من  منظومة 

الجو  املياه  )انظر  خزانات  للحدود  العابرة  املياه 1شكل الفية  توافر  ضمان  فإن  لذلك،   .)

)الهدف   للجميع  الصحي  والصرف  للمياه  املستدامة  النظم  6واإلدارة  على  الحفاظ  مع   )

البيئية الصحية يتطلب من البلدان النظر في كيفية إدارتها لكمية ونوعية املياه التي تنشأ 

 من أراض ي بلد آخر أو تتدفق إليها. 

 

 

 

 

. أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود، وخزانات املياه الجوفية العابرة  1الشكل

 للحدود، والحدود الدولية  

 

 
 

املي  كبيرة على 
ً
التي تفرض ضغوطا تغّير املناخ،  تأثيرات  في معالجة   

ً
 حاسما

ً
 دورا

ً
العابرة للحدود أيضا املياه  في مجال  التعاون  العابرة يلعب  اه 

ال من خالل  للحدود في العالم. تسمح الترتيبات التعاونية في األحواض العابرة للحدود بتكيف أكثر فاعلية مع الظروف املتغيرة، على سبيل املث

مشاركة البيانات وتوسيع مساحة التخطيط، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تعزيز االستقرار السياس ي والتنمية املستدامة على الصعيد  

 . أهم املصطلحات املستخدمة1اإلطار

 
مساحة جغرافية    – حوض نهري و/أو حوض بحيرة عابر للحدود  

المياه لمنظومة    أو أكثر تحّدها حدود مستجمعات  دولتينتمتد عبر  
المياه المتدفقة إلى نقطة طرفية مشتركة )رابطة القانون الدولي،  

1966 .) 
 

تكوين جيولوجي نافذ للماء    –  خزان المياه الجوفية العابر للحدود
من  المشبع  النطاق  في  الموجودة  والمياه  نفاذية  أقل  طبقة  تحته 

القانون الدولي،    مختلفة )لجنة  دولتينالتكوين، وتقع أجزاء منه في  

2008 .) 
 

أي تفاعالت بين البلدان    –  التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
يتعلق باستخدام وحماية األنهار والبحيرات وخزانات المياه    فيما

 الجوفية المشتركة. 
 

"نسبة مساحة الحوض العابر  2- 5- 6. يرصد املؤشر 2اإلطار 

لد ما[ التي تحظى بترتيب تشغيلي للتعاون في  للحدود ]داخل ب

 . أهم املصطلحات املستخدمة3اإلطارمجال املياه.

 
مساحة جغرافية    – حوض نهري و/أو حوض بحيرة عابر للحدود  

المياه لمنظومة    تمتد عبر بلدين أو أكثر تحّدها حدود مستجمعات
المياه المتدفقة إلى نقطة طرفية مشتركة )رابطة القانون الدولي،  

1966 .) 
 

تكوين جيولوجي نافذ للماء    –  خزان المياه الجوفية العابر للحدود
من  المشبع  النطاق  في  الموجودة  والمياه  نفاذية  أقل  طبقة  تحته 

ن الدولي،  التكوين، وتقع أجزاء منه في بلدان مختلفة )لجنة القانو

2008 .) 
 

أي تفاعالت بين البلدان    –  التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
يتعلق باستخدام وحماية األنهار والبحيرات وخزانات المياه    فيما

 الجوفية المشتركة. 
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يف داخل  اإلقليمي. وعلى العكس من ذلك، فإن االفتقار إلى التعاون يهدد بإجراءات التكيف األحادية التي تؤثر على موارد املياه وخيارات التك

 مياه جوفية معّينة.   خزان البلدان التي تشترك في نهر أو بحيرة أو  

 

 في حالة عدم وجود تعاون، فقد تؤدي التدابير األحادية التي تتخذها البلدان للتصدي ألزمة »كوفيد
ً
والتعافي الالحق  –« 19-هناك خطر أيضا

العابر   – املياه  إلى اعتماد  إلى زيادة الضغوط والتوترات والنزاعات حول  البلدان على نحو متزايد  لهذا السبب دعا املجتمع الدولي  ة للحدود. 

للحدود، العابرة  املياه  مجال  في  للتعاون  التنمية    2ترتيبات  أهداف  بمؤشرات  املعني  الوكاالت  بين  املشترك  الخبراء  فريق  إدراج  وراء  والسبب 

التنمية   أهداف  مؤشرات  إطار  في  للحدود  العابرة  املياه  ملسطحات  التشغيلية  الترتيبات  تغطية  في  حرز 
ُ
امل التقدم  يرصد   

ً
مؤشرا املستدامة 

 املستدامة.  

 

« التي تقّر بأهمية االستثمار في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود بكونه  19- بعد انتهاء أزمة »كوفيد  زم التعافيتتمتع البلدان بفرصة طرح ِح 

والتي تقود التنمية املستدامة اإلقليمية، وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغّير املناخ، وتعالج تدهور   3وسيلة "إلعادة البناء بشكل أفضل" 

فقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز السالم واألمن. ُتظهر التجربة السابقة بوضوح كيف يمكن للترتيبات التشغيلية للتعاون  النظام اإليكولوجي و 

)ا تحديات عاملية  عّدة  الفوائد وتكبح   من 
ً
تحقق كثيرا أن  الطبيعة  القائمة على  الحلول  تركز على  والتي  للحدود  العابرة  املياه  نظر  في مجال 

 ى أمثلة إرشادية(. للحصول عل 2الشكل 

 

في  ُتظهِ  مطلوب  هو  كما  املستويات،  جميع  على  املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  تنفيذ  أن   
ً
أيضا التجربة  التنمية    5-6  املقصدر  أهداف  من 

 على نحو متبادل. 
ً
فالتعاون الفعال عبر املياه العابرة للحدود مستحيل بدون قوانين وسياسات ومؤسسات   4املستدامة، يمكن أن يكون داعما

 بالغ األهمية لدف
ً
ع التقدم في  فاعلة على الصعيد الوطني. ولذلك فإن التقدم في اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على الصعيد الوطني ُيعّد أمرا

ل املياه العابرة للحدود، في حين أن التفاوض واعتماد وتنفيذ الترتيبات على املستوى العابر للحدود اعتماد الترتيبات التشغيلية للتعاون في مجا

  5(.2021قد يساعد بدوره في تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على الصعيد الوطني )برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 

  6رتيبات تشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. فوائد وجود ت2الشكل

التحدي  

 العاملي 

هدف  

التنمية 

 املستدامة

 مثال للترتيبات التشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود واملساهمة في أهداف التنمية املستدامة  

 
  2020الصادر عن مؤتمر املياه العاملي  17نة الرفيعة املستوى املعنية باملياه والسالم، واللجنة الرفيعة املستوى املعنية باملياه، والقرار على سبيل املثال، فإن اللج 2

قانون استخدام املجاري املائية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية تدعو جميعها الدوَل لالنضمام إلى االتفاقيات العاملية بشأن املياه، وهما اتفاقية 

( واتفاقية حماية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1997)اتفاقية املجاري املائية لعام  1997الدولية في األغراض غير املالحية لعام 

global-https://www.unwater.org/report-ة واملؤسسية ملياهها العابرة للحدود )انظر (، وحث البلدان على اعتماد األطر القانوني1992)اتفاقية املياه لعام  1992

peace-water-panel-level-high/ ;document-outcome-water-on-panel-level-https://www.unwater.org/high/  

 لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية )https://www.iucncongress2020.org/motion/017و
ً
اتفاقيات األمم املتحدة العاملية للمياه: تعزيز  (. 1202(. انظر أيضا

:conventions-water-global-nations-united-www.unwater.org/publications/the//https-األمم املتحدة. متاح على الرابط  التنمية املستدامة والسالم.

peace-and-development-sustainable-fostering /  . 
ُنحّول التعافي إلى فرصة ينا أن شدد األمين العام لألمم املتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العاملي ألمنا األرض على أن "األزمة الحالية هي جرس إنذار غير مسبوق. وعل 3

 (.  2020حقيقية كي ُنتقن فعل األشياء من أجل املستقبل" )أخبار األمم املتحدة، 
للحدود حسب من أهداف التنمية املستدامة إلى تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على جميع املستويات، بما في ذلك من خالل التعاون العابر  5-6 املقصددعو ي 4

عزز التنمية املنسقة وإدارة املياه واألراض ي واملوارد ذات الصلة، من أ2030قتضاء، بحلول عام اال
ُ
عّرف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية بأنها "عملية ت

ُ
جل تعظيم الرفاه  . ت

 (.2000لعاملية للمياه، االقتصادي واالجتماعي الناتج بطريقة عادلة دون املساس باستدامة النظم البيئية الحيوية" )الشراكة ا
لهدف التنمية املستدامة، الذي يراقب درجة تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على جميع املستويات، بما في ذلك عبر  1-5-6مع املؤشر  2-5-6يتكامل املؤشر  5

عنّية باإلدارة، والتمويل.   األدوات الحدود، من خالل تقييم أربع مكونات رئيسية: البيئة التمكينية، واملؤسسات واملشاركة،
َ
 امل

 (.2015راجع بشكل عام لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ) 6

https://www.unwater.org/report-global-high-level-panel-water-peace/
https://www.unwater.org/report-global-high-level-panel-water-peace/
https://www.unwater.org/report-global-high-level-panel-water-peace/
https://www.unwater.org/report-global-high-level-panel-water-peace/
https://www.unwater.org/high-level-panel-on-water-outcome-document/
https://www.unwater.org/high-level-panel-on-water-outcome-document/
https://www.unwater.org/high-level-panel-on-water-outcome-document/
https://www.iucncongress2020.org/motion/017
https://www.iucncongress2020.org/motion/017
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
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تخفيف حّدة  

 الفقر 

يوضح التعاون بين أنغوال وبوتسوانا وناميبيا من خالل البرنامج املواضيعي للتنمية االجتماعية واالقتصادية التابع  1

حوض نهر أوكافانغو كيف يمكن لبرامج التنمية االستراتيجية على مستوى الحوض أن تعالج ملياه  للجنة الدائمة 

، كان سكان الحوض  2019(. في عام 2019حوض نهر أوكافانغو، ه ياالدوافع الكامنة وراء الفقر )اللجنة الدائمة مل

 (.2019نسمة يعيشون في فقر )البنك الدولي،  845,000الذين ُيقّدر عددهم بنحو 

لقد أسفر التعاون بين الجزائر وليبيا وتونس بما يتصل بمنظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء   2 األمن الغذائي 

تحسين التخطيط واملمارسات الزراعية، مما أدى إلى زيادة دخل املزارعين وتخطيٍط أفضل ملشاريع   الكبرى عن

التنمية وتقليل استغالل املياه الجوفية )اآللية االستشارية ملنظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء  

في املائة من املياه املستخرجة في  47إلى توفير  (. يمكن أن تؤدي التحسينات اإلضافية في أنظمة الري 2020الكبرى، 

منطقة منظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء الكبرى )منظومة خزانات املياه الجوفية في شمال 

 (.2020، آلية التشاور، غرب الصحراء الكبرى 

الصحة  

 والرفاه

 لتقليل  2012البحيرات العظمى لعام من خالل االتفاق املتعلق بنوعية مياه  3
ً
، تعمل كندا والواليات املتحدة معا

"املواد الكيميائية ذات االهتمام املشترك" التي تهدد صحة اإلنسان والبيئة، بما في ذلك تطوير استراتيجيات ثنائية 

   (.2012وتنسيق معايير نوعية املياه املحلية واألهداف واملعايير واإلرشادات )حكومة كندا،  

الطاقة 

 النظيفة 

من   في املائة 15يوضح الترتيب بين البرازيل وباراغواي بشأن محطة إيتايبو للطاقة، الثنائية بين البلدين، التي توفر  7

في املائة من استهالك باراغواي، كيف يمكن للبلدان أن تتعاون لتوفير خدمات   86استهالك الكهرباء في البرازيل و

 املياه والصرف الصحي للجميع )إيتايبو بيناسيونال، بدون تاريخ(   اتاحةو الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، 

 من االستراتيجيات والخطط والدراسات  من خالل لجنة نهر ميكونغ  13 تغّير املناخ  
ً
، اعتمدت بلدان نهر ميكونغ السفلي عددا

للتصدي لتغّير املناخ، بما في ذلك استراتيجية التكيف مع تغّير املناخ وخطة العمل في ميكونغ )هيئة نهر ميكونغ،  

2018 .) 

حماية النظام  

 اإليكولوجي 

 )البحري(

سمح التعاون بين البلدان التي تتقاسم منظومة خزانات املياه الجوفية في منطقة الكارست الدينارية )ألبانيا،   14

والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، والجبل األسود( بتطوير نهج إدارة وطنية وإقليمية أفضل ملورد املياه العذبة الفريد  

الحكومي لليونيسكو   البرنامج الهيدروليكيتحسين جودة املياه )هذا ملعالجة حماية النظم اإليكولوجية ذات الصلة و 

مشروع "ديكتاس"، بدون تاريخ(. فالحفاظ على تدفق املياه الجوفية إلى البحر يحافظ على النظم  أ،  2016

 اإليكولوجية القّيمة القائمة عند نقاط التقاء البيئات البرية والبحرية. 
حماية النظام  

 اإليكولوجي 

 )البّري(

عزز التعاون بين املجتمعات املحلية في هندوراس والسلفادور عند حوض نهر غواسكوران من خالل طرح حلول   15

قائمة على الطبيعة )مثل استعادة الغابات، وترميم الينابيع، والحد من قطع األشجار غير القانوني، والتنويع 

 على مستوى املجتمع )إيزا، بدون تاريخ(.  االقتصادي لنظم الحراجة الزراعية( من األمن املائي

بشأن حوض نهر سافا، وهو أول إطار متعدد األطراف تتبناه بلدان يوغسالفيا  2002لعام  ُيظهر االتفاق اإلطاري  16 السالم واألمن 

السابقة، كيف يمكن للتعاون اإلقليمي في مجال املياه أن يقود جهود بناء السالم ويعززها )وحدة االستخبارات في 

 صحيفة ذا إيكونومست، بدون تاريخ(.

 

 2030تدامة بحلول عام تعجيل العمل لتحقيق أهداف التنمية املس 1.2

 

حقيق بينما يتزايد الزخم العاملي لدعم أهداف التنمية املستدامة، فإن العمل على تحقيق األهداف لم يتقدم بعد بالسرعة والحجم املطلوبين لت

 قٌد من العمل إلى التعجيل باإلجراءات على مستويات ثالث: عَ . وبذلك يدعو 2030األهداف والغايات بحلول عام 

 من خالل قيادة أكبر وموارد أكثر وحلول أكثر ذكاًء؛  •
ً
 عامليا

 لتحويل السياسات وامليزانيات واملؤسسات واألطر التنظيمية؛   •
ً
 محليا

الخا • املدني ووسائل اإلعالم والقطاع  الشباب واملجتمع  في ذلك  بما  األكاديمية  على مستوى األشخاص،  ص والنقابات واألوساط 

؛  2019،  وأصحاب املصلحة اآلخرين، لتوليد القوة القادرة على الدفع من خالل التحوالت املطلوبة )الجمعية العامة لألمم املتحدة

 . (2019األمين العام لألمم املتحدة، 

 

 لدعوة    6إطار التعجيل العاملي للهدف  ، أطلقت لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية  2020في عام  
ً
من أهداف التنمية املستدامة استجابة

القدرات "عَ  وتنمية  والبيانات واملعلومات  التمويل  على  بناًء  متزايد"،  نطاق  على  نتائج سريعة  "تحقيق  إلى  اإلطار  هذا  يهدف  العمل".  من   قٌد 
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في الفصل الخامس من هذا التقرير، يمكن أن يساهم    وقشأ(. وكما ن2020املائية،  واالبتكار والحوكمة )لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد  

الهدف   لتحقيق  بشدة  املطلوب  التعجيل  إطالق  في  حيوّيٍ  بدوٍر  النهوض  في  للحدود  العابرة  املياه  مجال  في  التنمية    6التعاون  أهداف  من 

 إلى التعجيل في حد ذاته. في هذا  
ً
 ملستوى الجهد املطلوب لضمان وجود   2- 5-6السياق، ُيعد املؤشر  املستدامة، ولكنه يحتاج أيضا

ً
 هاّما

ً
مقياسا

ف التنمية  الترتيبات التشغيلية لجميع األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، وأن فوائد هذا التعاون تدعم التقدم عبر أهدا

    املستدامة. وعلى العكس من ذلك، فإن فشل البلدان في
ً
 خطيرا

ً
اعتماد ترتيبات تشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود سيشكل عائقا

 تحقيق كثيٍر من  6ليس فقط لتحقيق الهدف 
ً
 التنمية املستدامة األخرى.   مقاصدمن أهداف التنمية املستدامة، ولكن أيضا

 

 أهداف التقرير وأغراضه  1.3

 

 لتمرين الرصد األولي، ووضع خط أساس    2018لهدف التنمية املستدامة في عام    2-5-6قّدم التقرير املرحلي األول للمؤشر  
ُ
 عاما

ً
استعراضا

املتح األمم  ومنظمة  ألوروبا،  االقتصادية  املتحدة  األمم  )لجنة  التشغيلية  بالترتيبات  للحدود  العابرة  األحواض  تغطية  مدى  لتقييم  دة عاملي 

(. وأشار التقرير إلى أن التقدم في اعتماد الترتيبات التشغيلية يجب أن يتسارع بشكل كبير من أجل  2018ربية والعلم والثقافة ]اليونسكو[،  للت

عام   بحلول  للحدود  العابرة  األحواض  جميع  املستدامة،  2030تغطية  التنمية  أهداف  رصد  تمرين  من  االستفادة  أن  إلى  التقرير  وخلص   .

للحدود، ر في تبادل البيانات، والبناء على زخم اتفاقيتي املياه العامليتين ومشاريع املواد املتعلقة بقانون خزانات املياه الجوفية العابرة  واالستثما

ن في  وربط الجهود بقضايا حاسمة أخرى بما في ذلك االستدامة، وتغّير املناخ، وتخفيف حّدة الفقر، والسالم واألمن، وزيادة التمويل للتعاو 

ر الوسائل التي يمكن من خاللها تعجيل التقدم. 
ّ
 مجال املياه العابرة للحدود، ُيوف

 

لهدف التنمية املستدامة إلى البناء على كل من النتائج والتوصيات الواردة في التقرير األول. ويعرض    2-5-6يسعى هذا التقرير الثاني للمؤشر  

في ذلك العدد املتزايد من البلدان التي شاركت في تمرين الرصد والتحسينات في جودة البيانات   التقدم املحرز منذ تمرين الرصد األولي، بما

لعامّي   العاملي واإلقليمي عبر عمليات الرصد  الُقطرية على الصعيدْين  للبيانات   
ً
 تجميعيا

ً
 تحليال

ً
التقرير أيضا .  2020و  2017املقدمة. يوفر 

، يعكس هذا التقرير الثاني التوص
ً
يات الواردة في التقرير األول، وينظر في اإلجراءات اإلضافية الالزمة لتعجيل التقدم في التعاون في مجال أخيرا

 قٍد من العمل. من أهداف التنمية املستدامة ودعوة األمم املتحدة لعَ  6املياه العابرة للحدود، ال سّيما في ضوء إطار التعجيل العاملي للهدف 

 

 ما تظل عقبة رئيسية  يستعرض الفصل التالي تمر 
ً
ين الرصد ودور الوكاالت الراعية. ويوضح أن البيانات املتعلقة بطبقات املياه الجوفية غالبا

قيم املؤشرات الوطنية من أجل تقييم التقدم على الصعيدْين العاملي واإلقليمي في تغطية   3أمام البلدان التي ترفع تقاريرها. ثم يحلل الفصل 

 مع إطار الترتيبات التشغيلي
ً
ة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. يستعرض الفصل قبل األخير تحليل نتائج تمرين الرصد الثاني، وتماشيا

من أهداف التنمية املستدامة، ينظر في اإلجراءات املطلوبة لتعجيل التقدم في اعتماد الترتيبات التشغيلية للتعاون   6التعجيل العاملي للهدف 
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ياه العابرة للحدود. يختتم الفصل األخير بتسليط الضوء على الحاجة إلى تغييٍر كبيٍر في عدد األحواض العابرة للحدود التي تغطيها  في مجال امل

 الترتيبات التشغيلية، ويحدد عّدة خطوات أساسية يمكن أن تعمل على تعجيل التقدم.

 

  

للتعاون في مجال  "نسبة مساحة الحوض العابر للحدود ]داخل بلد ما[ التي تحظى بترتيب تشغيلي    2- 5-6. يرصد املؤشر  4اإلطار  

 املياه." 
 

 من "أحواض األنهار والبحيرات" و"خزانات املياه الجوفية".  
ً
 تشمل "مساحة الحوض" كال

 

، يجب استيفاء جميع املعايير األربعة التالية: 
ً
 ولكي يكون "الترتيب الخاص بالتعاون في مجال املياه" عمليا

 

 وجود هيئة أو آلية مشتركة للتعاون العابر للحدود.  .1

عقد اجتماعات سنوية على األقل بين الُبلدان املتشاطئة. .2
ُ
 ت

 شتركة.ُوضعت خطة مشتركة أو منسقة إلدارة املياه أو أهداف م .3

 على األقل.  .4
ً
 ُيجرى تبادل البيانات واملعلومات سنويا

بين بلدان متشاِطئة تضع    يشتمل "الترتيب الخاص بالتعاون املائي" على "معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف، أو اتفاق أو اتفاقية أو غيرها من الترتيبات الرسمية 

 للتعاون حول إدارة املياه العابرة للحدود.
ً
وقد تكون االتفاقات أو أي نوع آخر من الترتيبات الرسمية مشتركة بين الدول أو بين الحكومات أو بين الوزارات أو بين    إطارا

 الوكاالت أو بين السلطات اإلقليمية ". 

 للمقصد  
ً
ل هذه املعايير األسس التي، وفقا

ّ
 لدعم اإلدارة املتكاملة  من أهداف التنمية املستدامة، يمكن بناًء عليها إجر   5-6وبوجه عام، تشك

ً
اء أكثر األنشطة تقدما

 للموارد املائية على املستوى العابر للحدود من خالل ترتيب عملي أو مجموعة من الترتيبات التشغيلية التكميلية. 

 

 أ.  2020أ ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 2020املصادر: لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 

 
"نسبة مساحة الحوض العابر للحدود ]داخل بلد ما[ التي تحظى بترتيب تشغيلي للتعاون في مجال    2- 5-6. يرصد املؤشر  5اإلطار  

 املياه." 
 

 من "أحواض األنهار والبحيرات" و"خزانات املياه الجوفية".  
ً
 تشمل "مساحة الحوض" كال

 

، يجب استيفاء جميع املعايير األربعة التالية:  ولكي يكون "الترتيب الخاص 
ً
 بالتعاون في مجال املياه" عمليا

 

 وجود هيئة أو آلية مشتركة للتعاون العابر للحدود.  .5

عقد اجتماعات سنوية على األقل بين الُبلدان املتشاطئة. .6
ُ
 ت

 ُوضعت خطة مشتركة أو منسقة إلدارة املياه أو أهداف مشتركة. .7

 على األقل.  .8
ً
 ُيجرى تبادل البيانات واملعلومات سنويا

بين بلدان متشاِطئة تضع    يشتمل "الترتيب الخاص بالتعاون املائي" على "معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف، أو اتفاق أو اتفاقية أو غيرها من الترتيبات الرسمية 

 للتعاون حول إدارة املياه العابرة للحدود.
ً
كون االتفاقات أو أي نوع آخر من الترتيبات الرسمية مشتركة بين الدول أو بين الحكومات أو بين الوزارات أو بين  وقد ت  إطارا

 الوكاالت أو بين السلطات اإلقليمية ". 

 للمقصد  
ً
ل هذه املعايير األسس التي، وفقا

ّ
 لدعم اإلدارة املتكاملة    من أهداف التنمية املستدامة، يمكن بناًء عليها إجراء أكثر  5-6وبوجه عام، تشك

ً
األنشطة تقدما

 للموارد املائية على املستوى العابر للحدود من خالل ترتيب عملي أو مجموعة من الترتيبات التشغيلية التكميلية. 

 

 أ.  2020أ ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 2020املصادر: لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 
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 ودور الوكاالت الراعية   2020تمرين الرصد لعام   .2

 السياق   2-1

 

م فيها البلدان تقارير مباشرة عن التعاون في مجال   2017لعام  2-5-6كان تمرين الرصد الخاص بمؤشر هدف التنمية املستدامة  أّول مّرٍة ُتقّدِ

، لم تتمكن بعض البلدان من توضيح 
ً
  املياه العابرة للحدود على الصعيد العاملي. وعلى الرغم من أن معدل االستجابة من البلدان كان جيدا

ى فترة الرصد الرسمية للنصف األول من عام   –جميع النقاط املطلوبة لحساب القيمة النهائية للمؤشر. التمرين الثاني  
ّ
وكان   2020الذي غط

 بالنسبة إلى آسيا،    –  2020حزيران/يونيو    30املوعد النهائي لتقديم التقارير هو  
ً
ساهم في تحسين التغطية الجغرافية للتقارير، وخصوصا

 ح للبلدان إمكانية توضيح املعلومات من تقريرها األول أو لتقديم تفاصيل إضافية.  وأتا

 

، منحتها الجولة الثانية الفرصة لتضمين البيانات التي لم تؤخذ في االعتبار 2018-2017حتى بالنسبة إلى البلدان التي قدمت قيمة املؤشر في  

 فقط للرصد  
ً
األول، ملراجعة تقديمها عند االقتضاء، وتقديم تفاصيل إضافية حيثما كان ذلك مناسبا. في  في البداية أو جرى تقديمها مؤقتا

 من أن تكون تلك التغييرات ناتجة عن تحسن أو تدهور في تغطية 
ً
 معظم الحاالت، تفسر هذه التحسينات أي تغيير في قيمة مؤشر بلد ما، بدال

ني يوفر فرصة لتوحيد وتحسين خط األساس، على الرغم من أن التقارير الوطنية تسلط الضوء  الترتيبات التشغيلية. وبالتالي، فإن التمرين الثا

 على املستجدات الحديثة. 
ً
  7أحيانا

 

 .
ً
 إلى تحسينات في القسمين الثاني والثالث من التقارير الوطنية املقدمة سابقا

ً
وهذا هو    8في كثير من الحاالت، أّدى تمرين الرصد الثاني أيضا

 
ً
دور الوكاالت الراعية املشتركة، أي مساعدة البلدان في إعداد تقارير تتسم بجودة أفضل حتى تقدم درجة أكبر من الدعم وتعكس على   أيضا

 نحٍو أفضل حالة الترتيبات التشغيلية وتغطيتها. 

 

 
 لالطالع على التطورات األخيرة.   4.2.1راجع القسم 7
رز في التنفيذ. يتعلق القسم يسمح القسم الثاني من نموذج التقارير للبلدان بتقديم معلومات تفصيلية عن األحواض املشتركة، والترتيبات املتعلقة بها، والتقدم املح  8

 (.  / https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652 بالقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة باملياه العابرة للحدود )انظر الثالث 

https://www.sdg6monitoring.org/indicator-652/
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 دعم الوكالة الراعية للُبلدان   2-2

 

التعاون  دعمت الوكاالت الراعية بشكل فّعال الُبلدان في تقديم تقاريرها ألول مّرة، أو لتحسين جودة تقاريرها السابقة. وتضّمن الدعم املقدم ب

والشركاء نشر نتائج تمرين الرصد األول، والتفكير في الدروس املستفادة، وتنفيذ مجموعة من أنشطة تنمية القدرات. على سبيل مع البلدان  

الراعية والشركاء ملناطق أمريكا الجنوبي بين عمليتي الرصد وطلبات الشركاء الالحقة، ُنظمت ورش عمل إقليمية من قبل الوكاالت  ة  املثال، 

وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي   10(،  2019، تشرين الثاني/نوفمبر  2018ووسط أفريقيا )تموز/يوليو    9(، 2018نوفمبر  )تشرين الثاني/

 
 ي إلدارة املياه الجوفية.أمريكا الجنوبية واملركز اإلقليم  –بتنظيم مشتَرك مع الشراكة العاملية للمياه  9

 وسط أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.  –بتنظيم مشتَرك مع الشراكة العاملية للمياه  10

 لهدف التنمية املستدامة  2- 5- 6. بعض املزايا والقيود املتعلقة باملؤشر 3 اإلطار 

 
على المبادرات السابقة ويكملها لتقدير مستوى وحالة التعاون العابر للحدود، مثل قاعدة بيانات معاهدات المياه العذبة    2-5-6يبني المؤشر  بينما   -

لبُلدان بتقديم  ل   الدولية التابعة لجامعة والية أوريغون أو برنامج تقييم المياه العابرة للحدود، فهو يعد كذلك مؤشراً فريداً من حيث إتاحة اإلمكانية
رة للحدود  البيانات بصورة مباشرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التحسينات لقواعد البيانات العالمية وفهم أفضل للتعاون في مجال المياه العاب

 في جميع أنحاء العالم. 
-  
العابرة للحدود ضمن في إطار هدف التنمية المستدامة، مما يسمح بفرص أكبر لتحليل ومراعاة ا  2-5-6يقع المؤشر   - لتعاون في مجال المياه 

 جوانب أخرى من التنمية المستدامة. 

"نسبة مساحة الحوض   2-5-6يرصد المؤشر  .4 اإلطارتُبلّغ البلدان عن وجود كالً من الترتيبات والمعايير التشغيلية )انظر النص  -

للتعاون في مجال المياه." العابر للحدود ]داخل بلد ما[ التي تحظى بترتيب تشغيلي   
 

 من "أحواض األنهار والبحيرات" و"خزانات املياه الجوفية".  
ً
 تشمل "مساحة الحوض" كال

 

، يجب استيفاء جميع املعايير األربعة التالية: 
ً
 ولكي يكون "الترتيب الخاص بالتعاون في مجال املياه" عمليا

 

 وجود هيئة أو آلية مشتركة للتعاون العابر للحدود.  .9

عقد اجتماعات سنوية على األقل بين الُبلدان املتشاطئة. .10
ُ
 ت

 شتركة.ُوضعت خطة مشتركة أو منسقة إلدارة املياه أو أهداف م .11

 على األقل.  .12
ً
 ُيجرى تبادل البيانات واملعلومات سنويا

   يشتمل "الترتيب الخاص بالتعاون املائي" على "معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف، أو اتفاق أو اتفاقية أو غيرها من الترتيبات الرسمية 
ً
بين بلدان متشاِطئة تضع إطارا

وقد تكون االتفاقات أو أي نوع آخر من الترتيبات الرسمية مشتركة بين الدول أو بين الحكومات أو بين الوزارات أو بين الوكاالت   للتعاون حول إدارة املياه العابرة للحدود.

 أو بين السلطات اإلقليمية ".

 للمقصد  
ً
ل هذه املعايير األسس التي، وفقا

ّ
 لدعم اإلدارة املتكاملة للموارد  من أهداف التنمية املستدامة، يمكن بناًء عليها إجر   5-6وبوجه عام، تشك

ً
اء أكثر األنشطة تقدما

 املائية على املستوى العابر للحدود من خالل ترتيب عملي أو مجموعة من الترتيبات التشغيلية التكميلية. 

 

 أ.  2020أ ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 2020املصادر: لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 

 
لتحسين  (5اإلطار   - العمل  نحو  مفقودة، وتطوير مسارات واضحة موجهة  تكون  قد  التي  للتشغيل  المحددة  الجوانب  تقدير  الممكن  لذلك من   .

 التشغيل، التي قد تُعيد في بعض الحاالت تنشيط الترتيبات "الخاملة". 
-  
ي إلى ترتيبات تشغيلية، أو األنشطة التعاونية التي تجريها  جميع األنشطة التعاونية، مثل التبادالت بين البلدان التي تؤد  2-5-6ال يقيس المؤشر   -

لهدف التنمية المستدامة    2-5-6البلدان في المياه العابرة للحدود على نطاق إقليمي أو عالمي. يمكن للبلدان توثيق مثل هذه األنشطة في المؤشر  

 م الحالي في التعاون بشأن المياه العابرة للحدود على الصعيد العالمي. في التقارير الوطنية، والتي توفر بالتالي ثروة من المعلومات حول التقد
-  
مع    2-5-6نتائج التعاون، مثل التحسينات في جودة المياه في األحواض العابرة للحدود. ومع ذلك، يمكن دمج المؤشر    2-5-6ال يقيس المؤشر   -

بشأن التغييرات في    1-6-6بشأن جودة المياه أو المؤشر   2-3-6ثل المؤشر  مؤشرات أهداف التنمية المستدامة األخرى التي تركز على النتائج، م

المؤشر   نتائج تعاونها ضمن  أن تسلط الضوء على  للبلدان أيضاً  بالمياه. يمكن  المتعلقة  المستدامة في    2-5-6النظم اإليكولوجية  التنمية  لهدف 

 التقارير الوطنية. 
-  
، وتغطية الترتيبات التشغيلية، كما جرى تقييمها في  1-5-6يقدم تحليل درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، كما جرى تقييمها في المؤشر   -

 ، صورةً أكمل للعالقة بين تقدم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على الصعيد الوطني والعابر للحدود.  2-5-6المؤشر 
-  
إعداد التقارير المنتظم عن المؤشر كل ثالث سنوات في الحفاظ على موضوع التعاون العابر للحدود على جدول األعمال الوطني والعابر  ويساعد   -

 للحدود والعالمي. يمكن للبلدان تحديث البيانات المتعمقة وتوفير مزيٍد منها بانتظام.  
-  

ع البلدان على التشاور مع البُلدان  - ، قد يوفر ذلك فرصة  2021-2018المتشاطئة األخرى عند إعداد تقاريرها الوطنية. وكما هو موضح في تُشجَّ

 لتحديد الفجوات في التعاون ومعالجتها بشكل مشترك. 
 

 لهدف التنمية املستدامة  2- 5- 6. بعض املزايا والقيود املتعلقة باملؤشر 3 اإلطار 

 
سابقة ويكملها لتقدير مستوى وحالة التعاون العابر للحدود، مثل قاعدة بيانات معاهدات المياه العذبة  على المبادرات ال  2-5-6بينما يبني المؤشر   -

للبُلدان بتقديم    الدولية التابعة لجامعة والية أوريغون أو برنامج تقييم المياه العابرة للحدود، فهو يعد كذلك مؤشراً فريداً من حيث إتاحة اإلمكانية
رة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التحسينات لقواعد البيانات العالمية وفهم أفضل للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود  البيانات بصورة مباش
 في جميع أنحاء العالم. 

-  
العابرة للحد  2-5-6يقع المؤشر   - ود ضمن في إطار هدف التنمية المستدامة، مما يسمح بفرص أكبر لتحليل ومراعاة التعاون في مجال المياه 
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(، والشرق األوسط وشمال أفريقيا )آذار/مارس 2019وأوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى )تشرين األول/أكتوبر    11(،  2019)تشرين الثاني/نوفمبر  

)في اللغات اإلنجليزية   2020عبر اإلنترنت في عام    شاملةباإلضافة إلى ذلك، ُعقدت خمس ندوات    13(.2020وآسيا )أيلول/سبتمبر(    12(، 2020

 على تنقيح نموذج  والفرنسية والروسية واإلسبانية(. ك 
ً
 إلى تعليقات البلدان،    إعداد التقاريرما عملت الوكاالت الراعية املشتركة أيضا

ً
استنادا

 إلى جانب    2-5-6وعززت موادها التوجيهية بشأن املؤشر  
ً
لهدف التنمية املستدامة من خالل مراجعة املنهجية خطوة بخطوة، ووضعت دليال

نة من البلدان  ب؛ لجنة األمم املتحدة  2020)لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية،    إعداد التقاريرالستكمال نموذج    مجموعِة صياغٍة مكوَّ

أ(. كما أّن تمّرن البلدان على تقديم تقرير أولي قبل التقديم النهائي أعاد التأكيد على الدور الهام للتبادل والحوار  2020االقتصادية ألوروبا،  

 االت الراعية.  بين البلدان والوك 

 

 2020استعراض عام الستجابات البلدان لتمرين الرصد لعام  2-3

 

 لحالة إعداد التقارير لتمرين الرصد الثاني، واملقارنة مع التمرين األول. وبالنسبة إلى التمرين الثاني، قّدم  3الشكل  يقّدم 
ً
 عاما

ً
  129استعراضا

 مقارنة بـ  
ً
 ردا

ً
«. ومثلما ذكرت عّدة بلدان، أّدى 19-التمرين األول. وهذا التقدم مشجع للغاية، ال سّيما في ظل جائحة »كوفيدبلدان في  107بلدا

ر في تقديم التقارير، أو أسفر عن تنسيق محدود أكثر على الصعيد الوطني، بل والدولي، في إعداد التقارير. 19- تأثير جائحة »كوفيد
ّ
 « إلى التأخ

 

  

 
-مر مديري املياه اإليبيريينأمريكا الوسطى واملركز اإلقليمي للمياه الجوفية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومؤت –بتنظيم مشتَرك مع الشراكة العاملية للمياه  11

 األمريكيين. 
 بتنظيم مشتَرك مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.  12
 بتنظيم مشتَرك مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ، والشراكة العاملية للمياه.  13
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 14( 2020و 2017. استعراض عام لعدد الردود املتلقاة )مقارنة بين بيانات 3الشكل 

 
 

 

 

 

 

 (.  2020( والثاني عام )2017. استعراض عام للردود الواردة في تمرين الرصد األول )4الشكل 

 

 
 

 اآلن قيمة كاملة للمؤشر )كل من أحواض األنهار    101. من حيث النتائج النهائية، تمتلك  2020يتوفر قدر كبير من البيانات الجديدة لعام  
ً
بلدا

 في عام    67البحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود(، مقارنة بـ  و
ً
إلى   . في كثير من الحاالت، يرجع عدم وجود قيمة مؤشر2017بلدا

 
لهدف التنمية املستدامة املتعلقة بأحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود، وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، ألّن   2-5-6لية للمؤشر تختلف األرقام اإلجما 14

 خزانات جوفية عابرة للحدود، والعكس صحيح. استناد 
ً
 إلى بيانات عام البلدان التي تشترك في أحواض أنهار وبحيرات عابرة للحدود ال تتشارك كلها أيضا

ً
، تشارك  2020ا

 في أحواض األنهار والبحيرات و/أو خزانات املياه الجوفية، في حين أن  153
ً
 فقط تتشارك في خزانات املياه الجوفية، و 145بلدا

ً
 فقط تشترك في أحواض   147بلدا

ً
بلدا

خزانات جوفية عابرة للحدود، وثماني حاالت تشترك فيها البلدان فقط في أحواض األنهار  األنهار والبحيرات. وهذا يعني أن هناك أربع حاالت تشترك فيها البلدان فقط في 

 والبحيرات العابرة للحدود. 
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ن  2020عدم توفر بيانات الخزان الجوفي، على الرغم من إحراز تقدم ملحوظ. في عام  
ّ
 من تقديم قيمة مؤشر للخزانات العابرة   94، تمك

ً
بلدا

 فقط في عام  65للحدود، مقارنة بـ 
ً
 .  2017بلدا

 

 في الغالب. وُيتاح اآلن املكّون الخاص بحوض األنهار  
ً
والبحيرات  في غياب املكّون الخاص بالخزان الجوفي، يكون مكّون حوض النهر والبحيرة متاحا

، مقارنة بـ  115لـ 
ً
 فقط في عام  89بلدا

ً
 في 2017بلدا

ً
 من بين  32. وفي حين أن ذلك يمثل زيادة كبيرة، إال أنه يمثل عجزا

ً
 تشترك في   147بلدا

ً
بلدا

 من بين هذه البلدان الـ    15أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود. قدمت  
ً
 من اإليضاحات   32بلدا

ً
، لكن هذه التقارير تتطلب مزيدا

ً
تقريرا

 من البلدان لحساب مكون أحواض األنهار والبحيرات في املؤشر.  

 

 فقط من بين    18ولم تقدم  
ً
 تشترك ف  153بلدا

ً
 على أي من تمريَنّي الرصد. كما أن  بلدا

ً
ي أنهار وبحيرات وخزانات مياه جوفية عابرة للحدود، ردا

 سبق أن قّدمت بيانات في عام    14
ً
. في هذه الحاالت القليلة، جرى االعتماد على بيانات عام  2020لم تقدم بيانات محدثة في عام    2017بلدا

 من بين    101لعدد    2-5-6، يتوفر املؤشر  2020و  2017وبجمع البيانات من العامين    15ر.للتحليل في الفصل الثالث من هذا التقري  2017
ً
بلدا

 تتشارك األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، وهي زيادة كبيرة عن   153
ً
 ذات قيمة مؤشر في  67بلدا

ً
 .2018-2017بلدا

 

 أفضل لقوا
ً
عد البيانات العاملية وتيسر إجراء تبادل مفيد بين البلدان والوكاالت الراعية في أثناء عملية التحقق  بوجه عام، أولت البلدان اعتبارا

 !Error من التقرير. ساعدت املرونة في تطبيق املنهجية املتعلقة بتقديرات املساحات السطحية لخزانات املياه الجوفية في هذا الصدد )انظر 

Reference source not found. القيم الشاملة إلى مزيٍد من  التقارير، والتي أدت بدورها  في عدد  الزيادة  (. وتفسر هذه العوامل املختلفة 

 لهدف التنمية املستدامة.    2-5-6للمؤشر 

 

وافق بعض  على الرغم من جهود الوكاالت الراعية لتوضيح محتوى التقرير، فإن التقارير هي في النهاية وجهة نظر البلد املعّين، وبالتالي قد ال تت

كون من  هو أنه لن ي  2- 5-6املعلومات مع قواعد البيانات العاملية. وعلى غرار ذلك، فإن التحدي الخاص الذي تواجهه البلدان في تقدم املؤشر 

د القدرة  املمكن تحقيق أي تقدم إال من خالل التعاون مع البلدان املجاورة. وحيثما يفتقر بلٌد مجاور إلى اإلرادة السياسية، فلن يكون لدى البل

 4بمفرده على التقدم. ومع ذلك، وكما هو مذكور في الفصل 
ً
 –ات فنية مثل تبادل البيانات أو عقد اجتماع –، فإن الخطوات البسيطة نسبيا

للبلدان بتسليط الضوء على جهودها    إعداد التقاريرقد تشكل مقدمة مفيدة لتطوير الترتيبات التشغيلية. عالوة على ذلك، يسمح نموذج  

 الوطنية لتعزيز التعاون في مجال املياه العابرة للحدود.

  

 
 قدمت بياناتها في عام  19يتعلق ذلك بـ  15

ً
 فقط.   2017بلدا
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حرز في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود على   .3
ُ
الصعيدْين العاملي  تقييم التقدم امل

 واإلقليمي  
 

 التقدم العاملي في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود  3.1

 

  2-5-6استعراض عام لقيمة املؤشر  3.1.1

 

 لكل بلد 2-5- 6. الخريطة العاملية لقيمة املؤشر 5الشكل 

 
 

 لكل بلد  2-5-6عاملية على قيمة املؤشر  . نظرة عامة 6الشكل 

 

 
 

 تشترك في  153كما هو مذكور في املقدمة، هناك 
ً
 من أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود و 286بلدا

ً
منظومة من منظومات   592حوضا

 أكث  52الخزانات العابرة للحدود. وهناك تنوع كبير عبر هذه املياه العابرة للحدود والبلدان التي تشترك فيها. على سبيل املثال، تمتلك 
ً
ر من بلدا

بلدان لديها أقل من    90 ثمانية  في حين أن  نهري،  املائة من أراضيها داخل حوض  نهر عابر للحدود    10في  املائة من أراضيها داخل حوض  في 

. على سبيل املثال، يحتوي حوض نهر الدانوب  2019)مكراكين وُوولف،  
ً
 كبيرا

ً
 عدد البلدان التي تشترك في الحوض اختالفا

ً
(. قد يختلف أيضا

، بينما يتقاسم بلدان فقط  19على 
ً
 حوضيا

ً
 حول العالم.  229بلدا

ً
 16حوضا
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 من بين    101اآلن لعدد    2-5-6، يتوفر املؤشر  2كما هو مذكور في الفصل  
ً
 تتقاسم األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية   153بلدا

ً
بلدا

، أي  2020و 2017يمة املؤشر في عامّي ُتظهر هذه البيانات أن املتوسط العاملي لق 17العابرة للحدود.
ً
  2020في املائة في عام  58هو نفسه تقريبا

 اآلن أن الترتيبات التشغيلية تغطي    32أبلغ    18. 2017في املائة في عام    59مقارنة بنسبة  
ً
في املائة أو أكثر من مساحة الحوض العابر   90بلدا

بلدان منذ عام   البالغ عددها    2017.19للحدود، وهو ما يمثل زيادة قدرها تسعة  البلدان  بين هذه  ، أفاد    32من 
ً
الترتيبات    24بلدا بأن  منها 

 لحدود. التشغيلية تغطي جميع أحواضها العابرة ل

  

 لهدف التنمية املستدامة الخاص بأحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود    2-5-6املؤشر  3.1.2

 

 . نسبة مساحة أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي 7الشكل 

 

 
 

 20( 2020و  2017)مقارنة بين بيانات   2-5- 6. البلدان التي تشترك في أحواض األنهار والبحيرات وتفصيل قيم املؤشر 8الشكل 

 
 

لـ   املؤشر  في  والبحيرات  األنهار  يتوفر مكون حوض  الثاني،  الفصل  في  بين    115كما هو مذكور   من 
ً
األنهار   147بلدا في أحواض  تشترك   

ً
بلدا

  64في املائة )مقارنة بنسبة    65يتعلق بأحواض األنهار والبحيرات    فيما لهدف التنمية املستدامة    2-5-6والبحيرات. يبلغ متوسط قيمة املؤشر  

 
 قدمت بيانات لعام  19يتضمن ذلك بيانات من  17

ً
 فقط.   2017بلدا

 ة املؤشر اإلجمالية. ي قيمكما هو مذكور في الفصل الثاني، فإن التحسينات في جودة البيانات والزيادة في عدد الردود تفسر بشكل أساس ي االتجاه التنازلي الطفيف ف 18
 )السويد( حّسن  2017تعكس هذه البلدان التسعة اإلضافية خمسة بلدان لم يكن لديها قيمة مؤشر نهائية في عام  19

ً
 واحدا

ً
، وخمسة بلدان لم ترفع تقاريرها، وبلدا

 منها بلدين )صربيا وسلوفاكيا( حيث انخفضت قيمة املؤشر من عام 
ً
 في املائة على التوالي(.  80.92في املائة و 89.65)إلى  2020عام  إلى  2017درجة مؤشره، مطروحا

 لتأكيد عّدة بلدان على أن حصتها من حوض معين ال تكاد تذكر. وفي 2020و 2017يختلف إجمالي عدد البلدان التي تشارك أحواض األنهار والبحيرات بين عامّي  20
ً
، نظرا

 للغاية، على سبيل املثال أقل من  على أنه إعداد التقاريرهذا الصدد، ينص نموذج 
ً
 في املائة".  1"يجوز للبلدان أن تقرر... إهمال األحواض التي يكون نصيبها فيها ضئيال
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في عام  ف املائة  بين عامّي  2017ي  التغييرات  في جميع 2020و  2017(. من حيث  زيادات  إلى  تقارير  التي قدمت  البلدان  في عدد  الزيادة  أدت   ،

 فقط في عام    43مستويات قيمة املؤشر. على سبيل املثال، أفاد  
ً
في املائة أو أكثر من مساحة    90أن الترتيبات التشغيلية غطت    2017بلدا

 بناًء على البيانات املجمّ   56األنهار وأحواض البحيرات العابرة للحدود، مقارنة بعدد  أحواض  
ً
. ومع ذلك، كانت هناك  2020- 2017عة للفترة  بلدا

 زيادة في عدد البلدان التي أبلغت عن مستويات منخفضة من التغطية. في عام  
ً
 عن أن الترتيبات التشغيلية غطت    27، أبلغ  2017أيضا

ً
 30بلدا

 أبلغت عن ذلك في البيانات املجّمعة    33املائة أو أقل من مساحة أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود، مقارنة بعدد    في
ً
الفترة  في  بلدا

2017 -2020 . 

 

 من بين    27للترتيبات التشغيلية، حيث أبلغ    األشملُتظهر أوروبا وأمريكا الشمالية التغطية  
ً
 أن الترتيبات ا  42بلدا

ً
في    90لتشغيلية تغطي  بلدا

 من بين    18املائة أو أكثر من مساحة أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )
ً
(. التغطية    42بلدا

ً
بلدا

و   90بنسبة   آسيا  في وسط وشرق وجنوب   
ً
أقل شيوعا أكثر  أو  املائة  ب  جنوبفي  بلدان فقط من  آسيا مجتمعة )ستة  (، وأمريكا  25ين  شرق 

 فقط من بين  22الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )أربعة فقط من بين 
ً
 واحدا

ً
( وشمال أفريقيا والغرب منطقة آسيا )بلدا

ً
(. 17بلدا

ً
 بلدا

 

 لهدف التنمية املستدامة الخاص بخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود    2-5-6املؤشر  3.1.3

 

 . نسبة مساحة خزان املياه الجوفية العابرة للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي9الشكل 
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مين  )مقارنة بين بيانات العا  2-5-6. عدد البلدان التي تتشارك في الخزانات الجوفية العابرة للحدود وتفصيل قيمة املؤشر  10الشكل  

 21(2020و  2017

 

 

 
 

 مقارنة بعدد    94كما هو مذكور في الفصل الثاني، فإن مكون خزان املياه الجوفية العابرة للحدود من املؤشر متاح اآلن لـ  
ً
 في عام   65بلدا

ً
بلدا

أن البلدان  (. وهذا يعكس حقيقة2017في املائة في عام  48في املائة )مقارنة بنسبة  42. يبلغ املتوسط العاملي ملكون خزان املياه الجوفية 2017

 عن قيمة أقل مما تذكره البلدان الـ    29الـ  
ً
  30األصلية. على سبيل املثال، أفاد    65اإلضافية التي لديها قيمة ملكّون الخزان الجوفي تبلغ عموما

 بأن الترتيبات التشغيلية غطت  
ً
    50، مقارنة بعدد  2017في املائة أو أقل من مساحة خزان املياه الجوفية العابرة للحدود في عام    30بلدا

ً
بلدا

. وهذا يمثل أكثر من ثلث جميع البلدان التي تتقاسم الخزانات الجوفية العابرة للحدود، ويشير  2020-2017بناًء على البيانات املجمعة للفترة 

. ويجب أن ُتدعم 2030ول عام إلى الحاجة إلى تعزيز الجهود لضمان تغطية الترتيبات التشغيلية لجميع الخزانات الجوفية العابرة للحدود بحل

 أبلغت عن عدم توفر بيانات    22هذه الجهود من خالل زيادة القدرة على تقييم خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، إذ باإلضافة إلى  
ً
بلدا

" أو  "صفر"  القيمة  ذات  البلدان  من   
ً
كثيرا فإّن  الجوفية،  املياه  معلو 100خزانات  كذلك  قدمت  قد  املائة  في  الخزانات "  عن  محدودة  مات 

 لتعميق معرفتها وفهمها للخزانات الجوفية العابرة للحدود.
ً
 22الجوفية، وقد تتطلب دعما

 

املؤشر   ملنهجية   
ً
إذا:    2-5-6وفقا املؤشر  قيمة  الحسبان عند حساب  في  الجوفية  املياه  يمكن أخذ خزان  املستدامة،  التنمية  كان  1لهدف   )

ب خاص  ترتيب  بتغطية   
ً
الجوفية؛  مشموال املياه  طبقات 2خزان  كذلك  تشمل  معّين  نهر  لحوض  البداية  في  ُوضعت  بترتيبات   

ً
مشموال كان   )

 فقط عن وجود ما مجموعه    12أبلغ    23مياه/خزانات جوفية، أو في بعض الحاالت، ترتيبات ثنائية تغطي جميع املياه العابرة للحدود.
ً
  ثمانيبلدا

  نهر  بخصوص   كانت  البداية  في   وضعها  تم  التي   الترتيبات  أن وفي معظم الحاالت، أبلغت البلدان    25  24.  ترتيبات خاصة بخزان املياه الجوفية 

. ومع ذلك، فإن  الجوفية  املياه  خزانات  أيًضا  تغطي  ومعها   للحدود،  العابرة  املياه   جميع  غطي ت  ثنائية  ترتيباتكانت    الحاالت  بعض  في  أو   معين،

 
 من البلدان تؤكد  2020و 2017يختلف العدد اإلجمالي للبلدان التي تتشارك خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود بين عامّي  21

ً
 ألن كثيرا

ً
ل إجراء من خال –نظرا

على إمكانية احتوائها على خزانات  –فحوصات إضافية، على سبيل املثال مع عمليات املسح الجيولوجية، ودمج معلومات إضافية حول ظروفها الجيولوجية )املائية( 

 جوفية عابرة للحدود محدودة للغاية.
 ..Error! Reference source not found، 4-4انظر القسم  22
 ف 23

ً
ي عدد قليل من الترتيبات الحديثة  كان النهج املتكامل الكامل الذي يأخذ في االعتبار اإلدارة املشتركة للمياه السطحية واملياه الجوفية )التي ينبغي تعزيزها( فعاال

 (.  2018)انظر لوتزيه وآخرون، 
الخاصة بمنظومة خزانات املياه الجوفية شمال غرب الصحراء الكبرى؛ اتفاقية حوض غواراني لخزانات املياه الجوفية؛ مجلس إدارة منظومة  التشاور وهي آلية  24

سيتاال؛ -ية أوكتوبيك ه الجوفمكامن الحجر الرملي النوبي )الهيئة املشتركة لدراسة وتطوير منظومة مكامن الحجر الرملي النوبي؛ بيان النوايا بشأن إدارة خزان امليا

البيئة ومركز التفيا للبيئة  االتفاق املعني بخزان املياه الجوفية في طبقة الساق/الديس ي؛ اتفاقية التعاون بين هيئة املسح الجيولوجي الليتوانية تحت إشراف وزارة

قييم خزان املياه الجوفية العابرة للحدود بين املكسيك والواليات املتحدة. (؛ برنامج ت2016والجيولوجيا واألرصاد الجوية بشأن رصد املياه الجوفية العابرة للحدود )

تنزروفت، التي بدأت مع توقيع  (. باإلضافة إلى ذلك فإّن آلية التشاور بشأن اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ملنظومتي الخزانات الجوفية في إيوليميدن وتأوديني/2009)

 من قبل عدة بلدان.مذكرة تفاهم بين الجزائر وبو 
ً
 ركينا فاسو وِبنين والنيجر ونيجيريا ومالي وموريتانيا، قد ورد ذكرها أيضا

 في الخزانات الجوفية هذه، ثمانية منها لم تقدم تقارير عن ترتيبات خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود التي ذك 25
ً
 رها بلد مجاور. يشترك عشرون بلدا

28
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 من املواقف املختلفة. في بعض الحاالت، ُيعد  
ً
املياه الجوفية املرتبطة بأحواض األنهار بمثابة    خزاناتعن    إعداد التقاريرهذا النهج يلتقط كثيرا

لتعزيز   أو  بلٍد أو منطقٍة معينة،  املياه السطحية واملياه الجوفية داخل  بين تفاعالت  للعالقة   
ً
ترتيبات مقدمة لوضع تقديرات أكثر تفصيال

ل خصائص املياه الجوفية على نحو أفضل. في حاالت أخرى، يجري تنفيذ مزيٍد من األعمال املستهدفة بشأن امل ِ
ّ
ياه الحوكمة الحالية بحيث ُتمث

لجوفية  جوفية محددة عابرة للحدود، من خالل خطط العمل، والترتيبات الفرعية، أو إنشاء فرق عمل للمياه امياه  الجوفية، أو بشأن خزانات  

 (. 1-3-4)انظر األمثلة في القسم 

 

، حيث أفاد  
ً
 من بين    24من حيث مناطق أهداف التنمية املستدامة، تعد أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر املناطق تقدما

ً
 في املنطقة    36بلدا

ً
بلدا

أو أكثر من خزانات مياهها الجوفية العابرة للحدود، في حين أن مناطق وسط وشرق وجنوب آسيا    في املائة  70أن الترتيبات التشغيلية تغطي  

 ملؤشر أهداف التنمية    جنوبو 
ً
ل قيمة منخفضة جدا

ّ
شرق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشمال أفريقيا وغرب آسيا تمث

معظم البلدان. هذا على الرغم من أهمية املياه الجوفية داخل املناخ القاحل وشبه القاحل  املستدامة للخزانات الجوفية العابرة للحدود بين  

املياه الجوفية    لخزاناتاملوجود في أجزاء كبيرة من هذه املناطق. تشمل االستثناءات امللحوظة في املناطق األخيرة الترتيبات التشغيلية املطبقة  

، على الرغم من أن غالبية  الكبيرة )على النحو املوصوف في الفصول ا
ً
لتالية(. تمثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حالة أكثر اعتداال

عن البلدان ال تزال تشير إلى عدم وجود ترتيبات تشغيلية للخزانات الجوفية العابرة للحدود، أو أنها تواجه صعوبات في الحصول على بيانات  

 خزاناتها الجوفية العابرة للحدود.

 

حرز في التعاون في مجال املياه العابرة للحدودالت 3.2
ُ
 26قدم اإلقليمي امل

 

 شرق آسيا   جنوبوسط وشرق وجنوب و  3.2.1

 

 نسبة مساحة الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي –شرق آسيا  جنوب. وسط وشرق وجنوب آسيا و 11الشكل 

 

 
 مية في هذا القسم على مناطق مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. للحصول على تفاصيل البلدان لكل منطقة، يرجى االطالع على تعتمد املجموعات اإلقلي 26

groups-https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional/   . 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/
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عدد البلدان التي تتشارك في األحواض النهرية وأحواض البحيرات وخزانات    –شرق آسيا    جنوب. وسط وشرق وجنوب آسيا و 12الشكل  

 ألهداف التنمية املستدامة  2- 5-6املياه الجوفية العابرة للحدود والتوزيع التفصيلي لقيم املؤشر 

 
 

 في وسط وشرق وجنوب و   30من بين  
ً
 تشترك في األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود.    25شرق آسيا، هناك    جنوببلدا

ً
بلدا

فلي )كمبوديا و  الوس  تشمل األمثلة البارزة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود حوض نهر ميكونغ، حيث تتعاون ُبلدان حوض امليكونغ السُّ
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 التفاقية م
ً
- ، ويستمر التعاون مع دول املنبع )الصين وميانمار( في التطور من خالل آلية تعاون النكانغ1995يكونغ لعام  وتايلند وفييت نام( وفقا

الغانجم نهر  في ذلك أحواض  بما  املنطقة،  في  للحدود  رئيسية عابرة  بنغالديش -براهمابوترا-يكونغ. ومع ذلك، هناك عّدة أحواض  بين  ميغنا 

ض نهر سالوين بين الصين وميانمار وتايلند؛ وحوض نهر إيراوادي بين الصين والهند وميانمار؛ وحوض وبوتان والصين والهند ونيبال؛ وحو 

 ، يفتقران إلى الترتيبات التشغيلية على مستوى الحوض. موفيتنا النهر األحمر بين الصين 

 

وقد زاد بشكل ملحوظ عدد البلدان التي قدمت  . 2020و 2017شهدت هذه املنطقة أعلى زيادة في معدل االستجابة بين عمليات الرصد لعامّي 

: بروني دار  2017تقارير وعدد البلدان ذات القيمة النهائية للمؤشر. القيمة اإلجمالية للمؤشر متاحة اآلن لعشرة بلدان مقارنة ببلدين في عام 

 2في املائة( وماليزيا )  27في املائة( وجمهورية قيرغيزستان )  63في املائة( وكازاخستان )  1في املائة( وإندونيسيا )  56في املائة( وكمبوديا )  0السالم )

 في املائة(.  70في املائة( وجمهورية كوريا )صفر في املائة( وأوزبكستان ) 20في املائة( وميانمار ) 100في املائة( ومنغوليا )

 

 من بين    25
ً
 في منطقة وسط وشرق وجنوب و   30بلدا

ً
، 2017اض األنهار والبحيرات العابرة للحدود. في عام  شرق آسيا تشترك في أحو   جنوببلدا

متاحة اآلن   2020- 2017كانت بيانات أحواض األنهار والبحيرات متاحة فقط لستة بلدان داخل املنطقة، في حين أن البيانات املجمعة للفترة  

. أظهرت هذه البيانات املجمعة أنه ال يزال هناك عدد كبير من البلدان الت  15لـ  
ً
ي تفتقر إلى الترتيبات التشغيلية. أبلغت ستة بلدان فقط بلدا

بين   تغطي    25من  تشغيلية  ترتيبات  للحدود عن وجود  العابرة  والبحيرات  األنهار  أحواض  في  تتشارك   
ً
أكثر من مساحة    90بلدا أو  املائة  في 

و  )كمبوديا  ميكونغ  نهر  حوض  ُبلدان  من   
ً
عددا البلدان  هذه  تشمل  الو  أحواضها.  إلى جمهورية  باإلضافة  وتايلند(،  الشعبية  الديمقراطية 

 كازاخستان وأوزبكستان وإندونيسيا.  

 

بخزانات  فيماو  الجوفية  يتعلق  الخزانات  املياه  تغطي مساحات  ترتيبات  توجد  أنه ال  )منغوليا(،  بلد واحد  باستثناء  البلدان،  أبلغت جميع   ،

في املائة، إلى ترتيباتها الثنائية القائمة مع الصين وروسيا. ذكرت   100الجوفية العابرة للحدود. وأشارت منغوليا، التي أبلغت عن تغطية بنسبة 

نموذج   قدمت  التي  البلدان  التقاريرإجميع  باملؤشر    عداد  متوسط    2-5-6الخاص  إلى  منخفض  تنفيٍذ   وجود 
ً
أيضا املنطقة   لألدواتداخل 

 فيما إلى الحاجة إلى تعزيز القدرات    2-5-6، والذي يشير باالقتران بنتائج املؤشر  1-5-6الوطنية إلدارة الخزانات الجوفية في سياق تقرير املؤشر  

 ي الدانمارك   الهيدروليكيكال الصعيدْين العابر للحدود والوطني )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد  يتعلق بإدارة املياه الجوفية على  

 . 27( 2021املعني باملياه والبيئة، 

 

 شمال أفريقيا وغرب آسيا   3.2.2

 

 للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي نسبة مساحة الحوض العابر  –. شمال أفريقيا وغرب آسيا 13الشكل 

 

 

 
 شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد  27

ً
(. بوابة بيانات اإلدارة املتكاملة للموارد املائية. متاح على 2020املعني باملياه والبيئة ) يالدانمارك  الهيدروليكيانظر أيضا

الع في rmdataportal.unepdhi.org/currentdatacollectionhttp://iwالرابط 
ّ
 .  2021نيسان/أبريل  13. تاريخ االط

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/currentdatacollection
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عدد البلدان التي تشترك في األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود وتفصيل    –. شمال أفريقيا وغرب آسيا  14الشكل  

لهدف التنمية املستدامة 2- 5- 6قيم املؤشر   

 
 

 تمثل منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، هناك    23من بين  
ً
 تشترك في األنهار والبحيرات    21بلدا

ً
املياه الجوفية العابرة للحدود. في   خزاناتبلدا

 بسبب املناخ القاحل وشبه القاحل. لذلك تؤدي إمدادات املياه  
ً
الجوفية  جميع أنحاء املنطقة، يميل توافر املياه السطحية إلى أن يكون متقطعا

 في تأمين إمدادات كافية من املياه على الصعيدْين الوطني والعابر للحدود. وعلى املستوى العابر للحدود، تشمل الترتيبا
ً
 رئيسيا

ً
ت التعاونية دورا

ين الجزائر وليبيا  البارزة الخاصة بالخزانات الجوفية ما ُوضع من أجل منظومة خزانات املياه الجوفية شمال غرب الصحراء الكبرى املشتركة ب
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رم بين األردن واململكة  -وتونس، ومنظومة مكامن الحجر الرملي النوبي بين تشاد ومصر وليبيا والسودان، وخزان املياه الجوفية الديس ي/ الساق

 العربية السعودية.  

 

 من بين  
ً
 في شمال أفريقيا وغرب آسيا في أحواض األنهار والبحيرا  23يشترك خمسة عشر بلدا

ً
  12، قدم  2017ت العابرة للحدود. في عام  بلدا

 لسبعة منها. البيانات املجمعة للفترة  
ً
 تقارير وطنية وكان مؤشر قيمة أحواض األنهار والبحيرات متاحا

ً
. ُتظهر    11متاحة لـ    2020- 2017بلدا

ً
بلدا

 فقط )مصر( يغطي كل مساحة أحواض أنهاره وبحيراته العابرة
ً
 واحدا

ً
 76للحدود بترتيٍب تشغيلي، يليه لبنان )مع تغطية    هذه البيانات أن بلدا

في املائة من مساحة الحوض مغطاة(. البلدان الثمانية األخرى التي يتوفر فيها املؤشر لديها ما    62في املائة من مساحة الحوض(، واألردن )مع  

تغطي  28و  0بين   ضمان  ويتطلب  تشغيلية.  بترتيبات  مغطاة  أحواضها  مساحة  من  املائة  األنهار  في  أحواض  لجميع  التشغيلية  الترتيبات  ة 

 .
ً
 كبيرا

ً
 والبحيرات العابرة للحدود في شمال أفريقيا وغرب آسيا جهدا

 

 من بين  21يشترك 
ً
 في شمال أفريقيا وغرب آسيا في الخزانات الجوفية العابرة للحدود. وهناك ثالثة من هذه البلدان لديها  23بلدا

ً
بلدا

ى في املائة أو أكثر من مساحة خزان املياه الجوفية العابرة للحدود )الجزائر وتونس وليبيا(. تعتمد هذه البلدان عل 50ترتيبات تشغيلية تغطي 

األردن،  أن  إلىباإلضافة منظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء الكبرى املذكورة أعاله ومنظومة مكامن الحجر الرملي النوبي. 

 للمؤشر 
ً
 في الترتيب الخاص   15لهدف التنمية املستدامة تبلغ  2-5-6الذي يمتلك قيمة مؤشر للخزانات الجوفية تبعا

ٌ
في املائة، هو طرف

اإلدارة على  أدواتعلى الصعيد الوطني، أبلغت ُمعظم البلدان عن تنفيذ بعض أما رم املذكور أعاله. -بخزان املياه الجوفية الديس ي/ الساق 

حيث أبلغت بلدان  –مستوى الخزانات الجوفية على أساس طويل األجل، ولكن مع تغطية جغرافية محدودة بما يشمل أصحاب املصلحة 

اإلدارة القانونية املعنية بالخزانات الجوفية، وأبلغت جورجيا ولبنان عن   أدواتشبه الجزيرة العربية عن مستويات عالية من تنفيذ 

(. بشكل عام، تشير 2021املعني باملياه والبيئة،  يالدانمارك الهيدروليكي نخفضة )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد مستويات م

املتعلقة بإدارة الخزانات الجوفية في معظم البلدان إلى أساٍس هاّم يمكن وضع اتفاقيات  دواتاملستويات املتوسطة إلى العالية من تنفيذ األ 

 إليه وتعزيزها على املستوى العابر للحدود.  تستند

 

 منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى   3.2.3

 

 نسبة مساحة الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي –. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 15الشكل 
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عدد البلدان التي تتشارك في األنهار العابرة للحدود والبحيرات وخزانات املياه الجوفية   –. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  16الشكل  

 لهدف التنمية املستدامة  2- 5-6وتفصيل قيم املؤشر 

 
 

 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك  48من بين 
ً
 تشترك في األنهار العابرة للحدود والبحيرات وخزانات املياه الجوفية.  42بلدا

ً
بلدا

 من الترتيبات التشغيلية لهذه املياه العابرة للحدود مقارنة باملناطق األخرى. ويرجع ذل
ً
ك إلى االنتهاء  كما هو مذكور، هناك مستويات عالية نسبيا

والنيجر والكونغو وز  السنغال وفولتا  في  املائية  املجاري  في ذلك  بما  الرئيسية،  املائية  املجاري  أنظمة  التشغيلية ملعظم  الترتيبات  امبيزي من 

 ما تكون موجهة نحو املياه السطحية، إال أنها  
ً
تميل إلى تغطية املياه الجوفية  وأوكافانغو وليمبوبو وأورانج سينكو. في حين أن هذه الترتيبات غالبا

 املتفاعلة مع املياه السطحية للحوض ضمن نطاقها.  

 

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في املياه العابرة للحدود في أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود. في    42تشترك جميع البلدان الـ  

 من هذه البلدان، في حين أن البيانات املجمعة للفترة    18، كانت قيمة مؤشر أهداف التنمية املستدامة متاحة لـ  2017عام  
ً
  2020- 2017بلدا

 من   33توفر اآلن قيمة مؤشر لعدد  
ً
الكبرى لديها مستويات عالية نسبيا . وكما هو مذكور أعاله، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 

ً
بلدا

 من بين    18مساحة األحواض العابرة للحدود التي تغطيها ترتيبات تشغيلية: في  
ً
 أبلغت عن ترتيباتها، تغطي هذه الترتيبات    42بلدا

ً
في    90بلدا

املائة أو أكثر من مساحة الحوض العابر للحدود. قد يكون هذا بسبب التاريخ الطويل للتعاون العابر للحدود من خالل منظمات األحواض،  

أورانج سينكو،    النهري جرى  ، ولجنة امل  الدائمة ملياه حوض نهر أوكافانغو  اللجنةمثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال، وسلطة حوض النيجر،  
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ولجنة حوض بحيرة تشاد، وكذلك عمل املنظمات اإلقليمية، بما في ذلك الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، والجماعة االقتصادية لدول 

حرز، فإن ضمان تغطية الترتيبات التشغيل
ُ
ية غرب أفريقيا، والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا. ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم امل

   لجميع
ً
 ويتفاوت التقدم وفقا

ً
 كبيرا

ً
أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ال يزال يتطلب جهدا

 .
ً
 للمناطق الفرعية، على سبيل املثال أفريقيا الوسطى هي أقل تقدما

 

إعداد  عن عدم وجود ترتيبات قابلة للتطبيق، أو أنها غير قادرة على  يتعلق بالخزانات الجوفية العابرة للحدود، أبلغت غالبية البلدان    فيما

 ملكّون   التقارير
ً
عن مكّون خزانات املياه الجوفية في املؤشر بسبب الفجوات في البيانات. ويمثل الجزء الجنوبي من املنطقة أكثر القيم تقدما

 إلى دمج املياه ال
ً
جوفية املتفاعلة مع املياه السطحية في معظم ترتيبات مجرى املياه الرئيسية،  الخزان الجوفي. وقد يرجع السبب في ذلك جزئيا

بما يخص اإلدارة   إلى الجهود املتضافرة من خالل خطط العمل االستراتيجية اإلقليمية لدى الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  باإلضافة 

وهناك مبادرات مماثلة للنظر في إدارة املياه الجوفية في سياق اتفاقيات   28لجوفية.املتكاملة للموارد املائية لتعزيز اإلدارة املستدامة للمياه ا

بحيرة  أحواض األنهار في الجزء الشمالي من املنطقة، مع اعتبار عّدة بلدان أن خزانات املياه الجوفية مدرجة في ترتيبات حوض فولتا والنيجر و 

 تشاد.  

 

الفئتين "عالية" و"ع في  البلدان  في املؤشر عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء  يشير عدد  البحيرة  النهري وحوض  " ملكّون الحوض 
ً
الية جدا

دود الكبرى إلى أنه قد تكون هناك فرص إضافية لالستفادة من ترتيبات املجاري املائية الحالية من أجل تمثيل الخزانات الجوفية العابرة للح

لة بشكل خاص عندما تكون الترتيبات القائمة فعالة وحيث تكون حدود الخزان الجوفي على  على نحو أفضل. سيكون مثل هذا النهج وثيق الص

نطاق واسع داخل حدود أحواض األنهار والبحيرات. قد تتطلب أنظمة طبقات املياه الجوفية الكبيرة مناهج مبتكرة، مثل النهج الذي تتبعه 

وريتاني. في هذه الحالة، تشارك منظمة تنمية حوض نهر السنغال ومنظمة تنمية حوض  البلدان التي تتقاسم خزان املياه الجوفية السنغالي امل

املنظومات نهر غامبيا في مناقشات تتعلق بتطوير الترتيبات التعاونية املتعلقة بخزان املياه الجوفية، على الرغم من عدم التوافق في الحدود بين  

 )شراكة    1-5-6املتعلقة بإدارة الخزانات الجوفية املبلغ عنه في سياق املؤشر    دواتالثالث. على الصعيد الوطني، يختلف تنفيذ األ 
ً
 كبيرا

ً
اختالفا

 (. 2021املعني باملياه والبيئة،  لدانماركياالهيدروليكي برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد 

 

 أوروبا وأمريكا الشمالية   3.2.4

 

  - أمريكا الشمالية ؛ ب    -)أ    نسبة مساحة الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي  –. أوروبا وأمريكا الشمالية  17الشكل  

 أوروبا(

 

 
خذت على نطاق حوض النهر تثير مسألة مساحة خزان املياه الجوفي 28

ُ
ة التي تقع خارج حدود إن تغطية الخزانات الجوفية العابرة للحدود من خالل الترتيبات التي ات

 . 2000سينكو عام -يتعلق بنطاق االتفاق بشأن إنشاء اللجنة الخاصة بنهر أورانج فيماخزان املياه الجوفية الرسوبية في كارو حوض النهر، مثل حالة 
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األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود وتفصيل عدد البلدان التي تتشارك في  –. أوروبا وأمريكا الشمالية  18الشكل 

 2- 5- 6قيم املؤشر 

 

 
 

 في أوروبا وأمريكا الشمالية، هناك    45ومن بين  
ً
 تشترك في األنهار العابرة للحدود والبحيرات وطبقات املياه الجوفية. ينعكس التقليد   42بلدا

ً
بلدا

للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود في جميع أنحاء أوروبا في إطارين إقليميين رئيسيين إلدارة موارد املياه، وهما  الطويل للدخول في ترتيبات  

 للعمل املجتمعي في مجال سياسة املياه )إطار املياه  EC/60/ 2000رقم    2000توجيه االتحاد األوروبي لعام  
ً
( واتفاقية  ي التوجيه   الذي ينش ئ إطارا

)اتفاقية املياه(، والتي تدعم تطوير أطر تعاونية إضافية. باملثل،    1992دام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  حماية واستخ

بين كندا    1909فإن التعاون في مجال املياه العابرة للحدود له تاريخ طويل في أمريكا الشمالية، كما يتضح من معاهدة املياه الحدودية لعام  

  29بين املكسيك والواليات املتحدة الستخدام مياه نهري كولورادو وتيخوانا وريو غراندي. 1944والواليات املتحدة ومعاهدة 

 
 ألن املكسيك تقع ضمن املجموعة اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ألهداف التنمية املستدامة، فإن أجزاء األح 29

ً
حدود داخل واض العابرة للنظرا

 الواليات املتحدة هي فقط التي تؤخذ في االعتبار في هذا القسم.    
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 في منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية التي تشترك في املياه العابرة للحدود تتشارك األنهار والبحيرات العابرة   42إّن جميع البلدان البالغ عددها  
ً
بلدا

 من هذه البلدان، في حين أن البيانات املجمعة    36، كانت قيمة املؤشر ألحواض األنهار والبحيرات متاحة لعدد  2017للحدود. وفي عام  
ً
بلدا

 من مساحة   39متاحة عن    2020-2017للفترة  
ً
 عن مستويات عالية نسبيا

ً
 منها. كما هو مذكور، أبلغت منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا

ً
 بلدا

املجمعة. على   2020-2017ببيانات    2017الحوض العابر للحدود التي تغطيها الترتيبات التشغيلية، مع تطورات ملحوظة عند مقارنة بيانات  

 فقط داخل املنطقة عن ترتيبات تشغيلية تغطي    19، أبلغ  2017سبيل املثال، في عام  
ً
في املائة أو أكثر من أحواض األنهار والبحيرات   90بلدا

 في بيانات  27عابرة للحدود. ويرتفع هذا العدد إلى ال
ً
 من حيث وجود  2020-2017بلدا

ً
. لذلك تمثل أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر املناطق تقدما

ترتيبات تشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود وهي املنطقة التي من املرجح أن تكون على املسار الصحيح لتغطية جميع أحواض 

 .  2030األنهار والبحيرات بترتيبات تشغيلية بحلول عام 

 

 في أوروبا وأمريكا الشمالية بأن    24املياه الجوفية، أفاد    خزاناتبيتعلق    وفيما
ً
املياه الجوفية الخاصة    اتخزانفي املائة أو أكثر من مساحة    70بلدا

املياه الجوفية. في سياق االتحاد األوروبي، قد    تتضمن  بها مغطاة بترتيبات تشغيلية. في معظم هذه الحاالت، ترتيبات أحواض األنهار والبحيرات

 هو التوجيهات اإلطارية بشأن املياه الصادرة عن االتحاد األوروبي، التي تتطلب
ً
من الدول األعضاء تحديد وإدارة    يكون الدافع وراء ذلك جزئيا

  30"مسطحات املياه الجوفية" داخل "مناطق األحواض النهرية".

 

املعايير   إلى  أساس ي  بشكل  التبرير  هذا  واستند  الجوفية،  مياهها  بخزانات  الخاص  املكّون  حساب  أهمية  عدم  سبب  البلدان  بعض  بررت 

م وجود خزانات جوفية رئيسية في أراض ي بلدانها، و/أو تأكيد عدم اكتشاف خزانات  الهيدروجيولوجية، مع اإلشارة على سبيل املثال إلى عد

 مياه جوفية عابرة للحدود حتى اآلن.  

 

الجوفية املياه  أو خزانات  ألراضيها ضمن خزان  اإلجمالية  املساحة   عن 
ً
أرقاما وهولندا،  أملانيا  مثل  املنطقة،  في  بلدان  عّدة  ُتقّدم  العابرة    ال 

في املائة بغّض النظر عن   100ألن الترتيبات التشغيلية تغطي جميع مياهها العابرة للحدود، وبالتالي فإن قيمة املؤشر ستكون    للحدود. وذلك

 بشأن مستوى املعرفة بالخزانات الجوفية العابرة للحدود داخ
ً
ل املساحة السطحية لخزانات مياهها الجوفية. ومع ذلك، فإن هذا يثير تساؤال

ومع قدمت    املنطقة.  و/أو  جوفية جديدة  مياه  البلدان عن وجود خزانات  أبلغت  إذ  تقّدم  إحراز  على  هناك عالمات مشجعة كذلك  ذلك، 

 تقديرات أكثر دقة للمساحة اإلجمالية لتمرين الرصد الثاني، كما في حالة ألبانيا والسويد. 

 

ين للخزانات الجوفية ُه 
َ
كر وجود ترتيبْين محددْين متخذ

ُ
 ما: في أوروبا، ذ

 بشأن حماية واستخدام وإعادة شحن ورصد خزان املياه الجوفية الفرنس ي السويسري في جنيف؛   2008اتفاقية عام  •

بين هيئة املسح الجيولوجي الليتوانية التابعة لوزارة البيئة ومركز التفيا للبيئة والجيولوجيا واألرصاد    2016اتفاقية التعاون لعام   •

  31املياه الجوفية عبر الحدود. الجوية بشأن مراقبة 

 

املتعلقة بإدارة الخزانات الجوفية على الصعيد الوطني على    دواتمع بعض االستثناءات، أبلغت البلدان في جميع أنحاء املنطقة عن تنفيذ األ 

 إلى مم1-5-6أساٍس طويل األجل، كما ورد في سياق املؤشر 
ً
تازة في التغطية الجغرافية بما يشمل ، مع نتائج فعالة إلى فعالة للغاية وجيدة جدا

 (. 2021املعني باملياه والبيئة،  يالدانمارك الهيدروليكي أصحاب املصلحة )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد 

 

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 3.2.5

 

 نسبة مساحة الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي  –البحر الكاريبي . أمريكا الالتينية ومنطقة 19الشكل 

 

 
   756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF-bdf8-4577-2ec6-uri=cellar:5c835afb؟lex.europa.eu/resource.html-https://eur انظر الرابط  30
 الترتيب املتخذ بين الواليات املتحدة واملكسيك، كما هو موضح في القسم  31

ً
 .  5-2-3راجع أيضا

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF
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عدد البلدان التي تتشارك في األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة    –. أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  20الشكل  

 لهدف التنمية املستدامة 2- 5-6وتفصيل قيم املؤشر للحدود 

 
 

بين   الكاريبي، هناك    33من   تشكل منطقة أمريكا الالتينية والبحر 
ً
العابرة   22بلدا املياه الجوفية  في األنهار والبحيرات وخزانات   تشترك 

ً
بلدا

د، من األنهار الرئيسية املشتركة بين عدة بلدان، من أنهار  للحدود. تحتوي املنطقة على مجموعة متنوعة من املسطحات املائية العابرة للحدو 

وبول )األرجنتين  بالتا  وال  وفنزويال(  وغيانا  )كولومبيا  وأورينوكو  وبيرو(  وغيانا  واإلكوادور  وكولومبيا  والبرازيل  )بوليفيا  والبرازيل األمازون  يفيا 

 مشتركة بين  وباراغواي(، إلى منظومة خزانات املياه الجوفية غواراني )األرجن
ً
تين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي(، وأحواض كثيرة أصغر حجما

   17كيلومتر مربع، تشترك األرجنتين وتشيلي في    850,371بلدين أو أكثر. على سبيل املثال، بينما تغطي منطقة األمازون مساحة  
ً
 نهريا

ً
حوضا

 كيلومتر مربع.   131,221تمثل مساحة إجمالية قدرها 

 

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تتقاسم املياه العابرة للحدود في أحواض األنهار والبحيرات العابرة   22يع البلدان الـ  تشترك جم

 في إبان تمرين الرصد األول، وارتفع عددها إلى  14، قّدم 22للحدود. ومن بين هذه البلدان الـ 
ً
 ردودا

ً
 في دورة  19بلدا

ً
الثانية.   إعداد التقاريربلدا

ثال،  وبينما يتوفر بذلك مزيٌد من البيانات، ُتظهر هذه البيانات أن غالبية البلدان لديها تغطية منخفضة للترتيبات التشغيلية. على سبيل امل

عابرة للحدود، بينما تغطي الترتيبات في املائة أو أقل من مساحة أحواض أنهارها وبحيراتها ال  10بلدان ما نسبته    10تغطي الترتيبات التشغيلية في  

في املائة أو أكثر من مساحة أحواض أنهارها وبحيراتها    90التشغيلية في أربعة بلدان فقط )األرجنتين والبرازيل وإكوادور وباراغواي( ما نسبته  

 العابرة للحدود. 

 

بوبو. ومع -األمازون وحوض نهر ال بالتا، وحوض بحيرة تيتيكاكامن بين أحواض األنهار الرئيسية في املنطقة، هناك ترتيبات متخذة لحوض نهر 

يتطلب    2030ذلك، فإن ضمان وجود ترتيبات تشغيلية لجميع أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود في جميع أنحاء املنطقة بحلول عام  

. يمكن رؤية مثال إيجابي على هذا التقدم في اعتماد اتفاقية عام  
ً
 كبيرا

ً
واللجنة الثنائية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية في أحواض   2017جهدا

كيلومتر مربع )إزكويردو،   170,302األنهار العابرة للحدود بين بيرو واإلكوادور، والتي تغطي تسعة أحواض عابرة للحدود ومساحة إجمالية تبلغ  

2021.) 

 

اخل أحواض األنهار والبحيرات في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تؤثر املستويات املنخفضة من تغطية الترتيبات التشغيلية د

باملناط الجوفية مرتفع مقارنة  املياه  تقارير عن خزانات  تقدم  التي ال  البلدان  للحدود. وعدد  العابرة  الجوفية  الخزانات  تغطية  ق  مستويات 

    دواتقبلية. كما أن تنفيذ األ األخرى، مما يمثل فرصة للعمل مع البلدان في األنشطة املست
ً
املتعلقة بإدارة الخزانات الجوفية منخفض أيضا

معهد   للبيئة ومركز  املتحدة  األمم  برنامج  )شراكة  الوطني  الصعيد  والبيئة،    يالدانمارك الهيدروليكي  على  باملياه  إلى  2021املعني  يشير  مما   ،)

ي والعابر للحدود. وهناك استثناء ملحوظ يظهر في الترتيب املخصص لخزان غواراني الحاجة إلى تعزيز ترتيبات الحوكمة على الصعيدْين الوطن

. ُيعد برنامج تقدير 2020تشرين الثاني/نوفمبر    26للمياه الجوفية بين األرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الذي دخل حيز التنفيذ في  
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SDG Indicator 6.5.2

River and lake basins
component

Aquifers component

Very high 90-100% High 70-90% Medium-high 50-70%

Medium-low 30-50% Low 10-30% Very low 0-10%

Indicator value not available No response received
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بين املكسيك والوالي العابرة للحدود  باملالحظة )شراكة  الخزانات الجوفية  ات املتحدة األمريكية، كما ذكرت املكسيك، مبادرة أخرى جديرة 

   32(. 2021املعني باملياه والبيئة،  يالدانمارك  الهيدروليكي برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد 

 

 املستدامة  لهدف التنمية  1-5-6معالجة الفجوات في البيانات من خالل بيانات املؤشر  3.3

 

 من بين  101متاحة اآلن عن  2-5-6كما هو مذكور بالفعل، فإن قيمة املؤشر 
ً
 تتقاسم األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية  153بلدا

ً
بلدا

 في تغطية املؤشر 
ً
 كبيرا

ً
ل ذلك تحسنا

ّ
على تغطية الحوض  من تمرين الرصد األول، ويسمح بإلقاء نظرة عامة أكمل 2- 5-6العابرة للحدود. ويمث

 لتقديم بلٍد  2-5-6على الصعيدْين العاملي واإلقليمي. وتحظى معظم األحواض الرئيسية حول العالم اآلن بتمثيٍل في تمرين رصد املؤشر  
ً
، نظرا

  .
ً
 وطنيا

ً
 واحد على األقل في تلك األحواض تقريرا

 

ميغنا املشترك بين بنغالديش وبوتان والصين والهند ونيبال؛ ونهر هلمند بين  -براهمابوترا-مع ذلك، تشمل االستثناءات البارزة حوَض نهر الغانج

أفغانستان وإيران وباكستان؛ ونهر السند بين أفغانستان والصين والهند وباكستان. وبينما ُيحتمل أن تكون بعض هذه البلدان قد قّدمت 

ترت وهناك  متوفرة.  غير  املؤشرات  قيم  أن  إال  بها،  الخاصة  هذه  التقارير  بعض  داخل  للحدود  العابرة  املياه  مجال  في  للتعاون  متخذة  يبات 

 األحواض، مع أنه من غير املحتمل أن تغطي أي من هذه الترتيبات الحوض بأكمله، و/أو تلبي جميع معايير التشغيل. 

 

 عن التقدم    2020لعام    1-5-6ني للمؤشر  التي ال تتوفر فيها قيمة املؤشر، فإّن رّد البلد في تمرين الرصد الثا  52من بين البلدان الـ  
ً
ُيعطي فكرة

(.  2021املعني باملياه والبيئة،    يالدانمارك   الهيدروليكي  املحرز في اتخاذ الترتيبات التشغيلية )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد  

 حول درجة تنفيذ الجوانب املختلفة لإلدارة املتكاملة للموارد املائية، بما في ذلك أربعة أسئلة على    33على    1-5-6املؤشر    يشتمل استبيان
ً
سؤاال

 املستوى العابر للحدود تتعلق بما يلي: 

 ( االتفاقات 1)

 ( األطر التنظيمية 2)

 ( تبادل البيانات واملعلومات 3)

 ( تمويل للتعاون العابر للحدود. 4)

 

 من البلدان البالغ عددها    43قّدم  
ً
 على األسئلة العابرة للحدود الواردة في استبيان املؤشر    52بلدا

ً
لهدف التنمية    1-5-6املذكورة أعاله ردودا

البلدان )وعددها   أنها قد اعتمدت ترتيبات ألهم األ  37املستدامة. اعتبرت غالبية هذه   )
ً
العابرة  بلدا نهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية 

 أن أحكام هذه الترتيبات إما أنها قد ُنّفذت في الغالب أو بالكامل )شراكة برنامج األمم املتحدة    13للحدود، واعتبرت مجموعة فرعية من  
ً
بلدا

يشير وجود ترتيبات ُمنّفذة بشكل كامل أو في الغالب إلى ش يء قد    33(.2021املعني باملياه والبيئة،    يالدانمارك   الهيدروليكي  للبيئة ومركز معهد  

 م ال.  قريب من الترتيب قيد التشغيل. ومع ذلك، ال يمكن تأكيد هذه النتيجة إال من خالل تقييم ما إذا كانت معايير التشغيل األربعة موجودة أ

 

  

 
البحر الكاريبي، بينما تقع الواليات املتحدة ضمن املجموعة  تقع املكسيك ضمن املجموعة اإلقليمية ملؤشر أهداف التنمية املستدامة ألمريكا الالتينية ومنطقة  32

 اإلقليمية ألمريكا الشمالية وأوروبا. 
و الديمقراطية الشعبية،  توزعت هذه البلدان عبر املناطق. وهي الصين، وجمهورية الكونغو، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والهند، وإسرائيل، وجمهورية ال  33

 األمريكية.  وموناكو، واالتحاد الروس ي، وجنوب السودان، والسودان، وتركمانستان، وجمهورية تنزانيا املتحدة، والواليات املتحدة
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 تعجيل التقدم في اتخاذ الترتيبات التشغيلية  .4
 

مة  4.1  مقّدِ

 

حرز في تحقيق الهدف  كما هو  
ُ
د عدٌد من املجاالت لتعجيل التقدم امل من أهداف التنمية املستدامة في    6مذكور في مقدمة هذا التقرير، ُحّدِ

ل "مداخل واسعة للعمل املنسق"،   6"إطار التعجيل العاملي للهدف  
ّ
من أهداف التنمية املستدامة". ويتخذ إطار العمل أربع ركائز للعمل تمث

: وهي تحدي
ً
 دا

 

 توفير استجابات سريعة لطلبات البلدان من خالل االستفادة من الخبرة والتعبئة؛ – املشاركة •

افق •  اتخاذ نهج منسقة عبر القطاعات والجهات الفاعلة من خالل استراتيجيات موحدة )قضايا النوع االجتماعي(؛ – التو

 إزالة العقبات من خالل خمس مسّرعات )التمويل والبيانات والقدرات واالبتكار والحوكمة(؛ – التعجيل •

 أ(.2020جنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية املساءلة املعززة من خالل املراجعة املشتركة والتعلم )ل – املساءلة •

 

 من الطرق لتعجيل التعاون في مج
ً
ال  على الرغم من عدم االلتزام الصارم بركائز العمل األربعة هذه، فإن هذا الفصل يأخذ في االعتبار عددا

( تعزز مفاوضاتها وتعتمد ترتيبات 1بها للبلدان أن: )املياه العابرة للحدود بما يتماش ى معها. ويركز بشكل خاص على الكيفية التي يمكن 

 ( تضمن قابلية هذه الترتيبات للتطبيق.  2للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود و)

 

 في التفاوض على ترتيبات جديدة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود   2-4مع وضع ذلك في االعتبار، ينظر القسم 
ً
في تجارب جرت مؤخرا

في أوضاٍع قد تشهد تعزيز ترتيبات غير  3-4واعتمادها، وبعض العوامل التي ضمنت نتيجة ناجحة لتلك املفاوضات. ثم ينظر القسم 

ط القسم تشغيلية قائمة 
ّ
لهدف التنمية املستدامة    2-5-6الضوء على تمرين رصد املؤشر  4- 4من أجل تلبية معايير التشغيل األربعة. ويسل

من حيث قدرته في حد ذاته على أن يساعد في تعزيز التعاون في مجال املياه العابرة للحدود من خالل تحسين قاعدة املعرفة، على وجه 

، يتناول ال
ً
حرز في التعاون في مجال املياه العابرة   5- 4قسم الخصوص. أخيرا

ُ
عّدة عوامل إضافية يمكن أن تدعم البلدان في تعجيل التقدم امل

 للحدود. 

 

 ترتيبات التفاوض الناجحة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود 4.2

 

 استعراض عام للمستجدات األخيرة   4.2.1

 

يتطلب بذل جهٍد كبير. ومن العالمات   2030العابرة للحدود بترتيبات تشغيلية بحلول عام  إّن تحقيق الهدف املتمثل في تغطية جميع األحواض  

وعلى سبيل املثال، يبين الشكل  34املشجعة أن البلدان تواصل التفاوض على ترتيبات للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود وتبّنيها وتطويرها. 

ال  21 استحدثتها  التي  األخيرة  املستجدات  هذه  بعض  إلى  باإلضافة  للحدود.  العابرة  بمياهها  تتعلق  جديدة  ترتيبات  بشأن  للتفاوض  بلدان 

نهر تورن؛   بين فنلندا والسويد بشأن  التفاوض أو تحديث االتفاقات، مثل االتفاقية  أنها بصدد  إلى  بلدان  الترتيبات الجديدة، أشارت عدة 

ون والغابون بشأن املياه املشتركة بينها؛ اتفاقية حوض نهر كورا بين أذربيجان وجورجيا؛  االتفاق العابر للحدود بين غينيا االستوائية والكامير

 سيتاال.  –بين هندوراس والسلفادور بشأن الحوكمة واإلدارة الشاملة لخزان املياه الجوفية أوكوتيبيك  2019وخطاب النوايا لعام 

 

 
إلى  43أ( والصفحات من 2020من مرجع لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ) 15إلى  13لالطالع على مناقشة حول األنواع املختلفة للترتيبات، راجع الصفحات من  34

 (.  2018افة )اليونسكو( )من مرجع لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وهيئة األمم املتحدة للتعليم والعلوم والثق 45
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، جرى تنشيط لجنة تنسيق 2020ة لتفعيلها. على سبيل املثال، في حزيران/يونيو  أشارت بلدان أخرى إلى أنها أعادت تنشيط الترتيبات القائم

 بموجب اتفاقية بحيرات بريسبا لعام  
ً
بين ألبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية(. في كانون الثاني/يناير   2010منتزه بريسبا )التي أنشئت أصال

 بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية.    2004وخريد على أساس اتفاقية بحيرة أوخريد لعام ، أعيد إنشاء لجنة إدارة مستجمعات املياه لبحيرة أ2020

 

لعام   التفاهم  مذكرة  مثل  قضايا محددة،  تعاونها حول  تعّمق  التي  للبلدان  أمثلة واضحة   
ً
أيضا ومراقبة مصائد   2018هناك  تطوير  بشأن 

للحدود العابرة  املياه  في  الصلة  البحثي ذي  والتعاون  لعام    األسماك  التفاهم  ومذكرة  الروسية؛  األداء    2020الفنلندية  التعاون حول  بشأن 

بوبو في  املنتظم وصيانة نظام التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في حوض نهر سافا؛ ولجنة املياه الجوفية التي أطلقتها لجنة املجرى املائي ليم

 للمياه الجوفية في عام  ؛ وإنشاء لجنة املجاري املائية في زامبيزي مجموع2019عام  
ً
 فرعية

ً
. تطور آخر جدير باملالحظة هو الترتيب املتخذ  2020ة

 بين فرنسا وبلجيكا لتوفير البيانات املتعلقة بإدارة املياه الجوفية من الخزان الجوفي الكربوني، والذي ُوضع من خالل لجنة شيلدت.   2017عام  

 

 35( 2020- 2017. ملخص للمستجدات األخيرة في املفاوضات حول ترتيبات التعاون في مجال املياه العابرة للحدود )21 الشكل

الحوض )األحواض(   ( 2021-2017املستجدات األخيرة في التفاوض على الترتيبات )

 املغطاة

 تعليقات  

وميانمار وتايالند النكانغ فيينتيان بين كمبوديا والصين والوس -إعالن ميكونغ - 2020

 وفيتنام

 ترتيب جديد ميكونغ  

اتفاقية الحماية والحل السلمي للنزاعات املتعلقة بإدارة املياه املشتركة في  - 2020

 وسط أفريقيا 

 ترتيب جديد منطقة أفريقيا الوسطى 

نهر الغانج براهمابوترا،   مذكرة تفاهم بين ميانمار والصين حول التعاون في إدارة موارد املياه  - 2019

 إيراوادي، ميكونغ، سالوين 

 ترتيب جديد

 ترتيب جديد بوزي  اتفاقية بين موزامبيق وزمبابوي بشأن مجرى بوزي املائي  - 2019

اتفاقية بين رومانيا وصربيا بشأن التعاون في اإلدارة املستدامة لجميع املياه  - 2019

 العابرة للحدود

الجديد دخل حيز  الترتيب  الدانوب

أيلول/سبتمبر   1التنفيذ في 

2020 

 ترتيب جديد الدانوب، ستروما اتفاقية بين مقدونيا الشمالية وبلغاريا في مجال البيئة واملياه  - 2019

اتفاقية بين املجر وصربيا بشأن التعاون في مجال اإلدارة املستدامة للمياه في  - 2019

 حدود ذات املصلحة املشتركةأحواض املياه واألنهار العابرة لل

الترتيب الجديد دخل حيز   الدانوب

نيسان/أبريل   24التنفيذ في 

2020 

اتفاقية بين أوزبكستان وطاجيكستان بشأن التعاون لضمان عمل سد   - 2018

 فرخد

 ترتيب جديد بحر آرال 

بين ألبانيا والجبل األسود بشأن العالقات املتبادلة في إدارة  االتفاق اإلطاري  - 2018

 موارد املياه العابرة للحدود

 ترتيب جديد نهر الدانوب، درين  

آلية التعاون املتعدد البلدان للحوكمة واإلدارة املشتركة ملنظومة   - 2017

ب أفريقيا  "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود )بين بوتسوانا وجنو 

 وناميبيا(

منظومة "ستامبريت"  

لخزانات املياه الجوفية  

 العابرة للحدود

ضمن لجنة هيدرولوجيا 

املياه الجوفية التابعة للجنة  

 نهر أورانج سينكو 

 ترتيب جديد بحر آرال   اتفاقية بين تركمانستان وأوزبكستان بشأن التعاون في قضايا إدارة املياه  - 2017

ين جمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان بشأن االستخدام املشترك  اتفاقية ب -2017

 توكيسكي )كاسانساي( -لخزان أورتو

 ترتيب جديد بحر آرال  

ليشتي بشأن إدارة مستجمعات املياه -اتفاقية تنفيذ بين إندونيسيا وتيمور  - 2017

 العابرة للحدود

 ترتيب جديد نهر لوس  

 3دخلت حيز التنفيذ في  األورال   كازاخستان وروسيا بشأن نهر األورال اتفاقية بين  - 2016

 2017آب/أغسطس 

 
خطوة بخطوة )لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية،  2-5-6يتضمن الجدول جميع "االتفاقيات والترتيبات األخرى"، على النحو املحدد في منهجية املؤشر  35

 .  2020ب( واملدرجة في التقارير الوطنية لعام 2020
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 28دخلت حيز التنفيذ في  دنيستر  معاهدة دنيستر بين مولدوفا وأوكرانيا  - 2012

 2017تموز/يوليو 

خزان غواراني للمياه  اتفاقية خزان غواراني للمياه الجوفية - 2010

 الجوفية 

 26التنفيذ في دخلت حيز 

 2020تشرين الثاني/نوفمبر 

 

حرز في اتخاذ ترتيبات تشغيلية   4.2.2
ُ
 حاالت مختارة لبلدان تعمل على تعجيل التقدم امل

 

 التعاون بين كازاخستان وأوزبكستان في سير داريا 

 

، أعطى رئيسا كازاخستان وأوزبكستان دفعة قوية للتعاون في حوض نهر سير داريا. ففي خالل زيارة رئيس أوزبكستان لكازاخستان، 2017في عام  

. ومن بين  2019-2017وقع الزعيمان استراتيجية التعاون االقتصادي بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة جمهورية أوزبكستان للفترة  

 ت األخرى، توخت االستراتيجية تعزيز التعاون في حوض نهر سير داريا. اإلجراءا

 

في عام   داريا  نهر سير  في حوض  املياه  البيئة وجودة  بحماية  ثنائية معنية  نشئت مجموعة عمل 
ُ
أ لذلك،  لتنفيذ االستراتيجية   2018ونتيجة 

واالستخدا البيئة  حماية  في  التعاون  بشأن  الدولية  الحكومية  عام  واالتفاقية  في  برمت 
ُ
أ والتي  الطبيعية،  للموارد  الرشيد  عقدت 1997م   .

 ، وحققت النتائج التالية:  2020، من بينها اجتماع افتراض ي في عام 2020-2018اجتماعات في الفترة  ثالثمجموعة العمل 

 

 لنوعية املياه وأربعة مواقع ألخذ العينات )اثنان في كل بلد( لرصد املياه السطحية املشتركة.   28وافقت البلدان على   •
ً
 معيارا

خذت العينات خمس مرات في الفترة من  •
ُ
 ، وجاءت قابلية مقارنة البيانات مقبولة.  2020-2018أ

جري تقييٌم مشترك لحالة منطقة الحوض. •
ُ
 أ

 ن من كل بلد املختبرات في البلد اآلخر. زار خبراء وطنيو  •

 اُتفق على آليات اإلخطار في حالة التلوث الشديد. •

 بعد رسالة سياسية قوية من القمة حول الحاجة  
ً
إلى  إّن مجموعة العمل هي مثاٌل على تطوير التعاون في مجال املياه العابرة للحدود ديناميا

ستثمارات. كما يوضح تكامل الجهود املبذولة لتطوير التعاون الثنائي باإلضافة إلى آليات التعاون  تعزيز اآلليات لدعم التنمية االقتصادية واال 

ري  املتعددة األطراف في حوض بحر آرال ويوضح فائدة األطر القانونية العاملية للتعاون العابر للحدود، مثل اتفاقية حماية واستخدام املجا

 ، التي صادق عليها كال البلدين.1992لية )اتفاقية املياه( لعام املائية العابرة للحدود والبحيرات الدو 

 

 اعتماد اتفاقية بين موزامبيق وزمبابوي لحوض نهر بوزي 

 

 بشأن التعاون بشأن التنمية واإلدارة واالستخدام املستدام ملوارد املياه في مجرى بوزي املائي في  
ً
عت موزامبيق وزمبابوي اتفاقا

ّ
تموز/يوليو   29وق

بشأن املجاري املائية    2000. وتعكس االتفاقية بشدة األحكام الرئيسية الواردة في بروتوكول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي لعام  2019

الرئيسية، مثل االستخدام املنصف واملعقول؛ االستخدام املس باملبادئ الجوهرية  يلتزم الطرفان  العامليتين.  املياه  تدام؛  املشتركة واتفاقيتي 

تعميم  االتفاقية قضايا مثل  تغطي  الجسيم والتخفيف من حدته. كما  الضرر  البيئة والحفاظ عليها واملحافظة عليها؛ والوقاية من  حماية 

 مراعاة املنظور الجنساني، وتبادل البيانات، والتلوث العرض ي، وحاالت الطوارئ، وعمليات نقل األحواض، وبناء القدرات. 

 

 نجاح املفاوضات واعتماد اتفاقية بوزي، بما في ذلك:   ساهم عدد من العوامل في

 

أنشأت  • الثنائي،  الصعيد  وعلى  هاّمة.  منصة  للحدود  العابرة  للمياه  والثنائية  اإلقليمية  واملؤسسية  القانونية  التمكينية  البيئة  توفر 

دان من كونها أعضاء في الجماعة اإلنمائية  . وعلى الصعيد اإلقليمي، استفادت البل2002البلدان بالفعل لجنة مشتركة للمياه في عام  

عام   بروتوكول  األخص  وعلى  األفريقي،  العمل   2000للجنوب  بخطة  االلتزام   عن 
ً
األفريقي، فضال للجنوب  اإلنمائية  للجماعة  املعدل 
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شأنها أن تؤدي إلى    االستراتيجية اإلقليمية للجماعة املذكورة. وتضمنت أولويات خطة العمل هذه تسهيل وتنسيق العمليات التي من

 (. 2016إنشاء لجان املجاري املائية )الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، 

 بالغ األهمية لنجاح تطوير واعتماد اتفاقية بوزي )كايل •
ً
شاي  كان بناء القدرات، من خالل تنفيذ املبادرات والشركاء املذكورين أعاله، أمرا

من املجاالت الرئيسية لبناء القدرات في سياق حوض نهر بوزي    البيئيةي للمياه والتدفقات  (. كان القانون الدول 2020ونيما وآخرون،  

 (. 2020)كايلشاي أونيما وآخرون، 

األملاني • والجمعية  الدولي  للتعاون  السويدية  والوكالة  أفريقيا،  في جنوب  العاملية  املياه  مثل شراكة  الشركاء  من  والتقني  املالي  ة  الدعم 

ظ  للتعاون الدولي، وبرنامج إدارة املياه العابرة للحدود في بلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، ومشروع جسر االتحاد الدولي لحف 

 طبيعة.  ال

 

 36إنشاء آلية تعاون متعددة البلدان ملنظومة "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود

 

" لخزانات البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة إلدارة منظومة "ستامبريت  ملتابعة تقييم

الدولي الهيدرولوجي  )البرنامج  للحدود  العابرة  الجوفية  في  2016باليونسكو،  -املياه  بوتسوانا  2017أيار/مايو    18- 17(  ، حضرت وفود من 

وفريق العمل الفّني،   سينكو-وناميبيا وجنوب أفريقيا االجتماع الثالث للجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية التابعة للجنة الخاصة بنهر أورانج

 إلنشاء آلية تعاون متعددة البلدان حول منظومة "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود ضمن هيكل اللج
ً
نة  حيث قدموا اقتراحا

 سينكو.  -الخاصة بنهر أورانج

 

سينكو، الذي عقد في الفترة من -عة للجنة الخاصة بنهر أورانجفي أثناء االجتماع العادي الرابع والثالثين للجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية التاب

في ويندهوك، ناميبيا، قرر املجلس أن تكون آلية تعاون متعددة البلدان ملنظومة "ستامبريت" لخزانات املياه    2017آب/أغسطس    18إلى    17

سينكو. وافق االجتماع -تابعة للجنة الخاصة بنهر أورانجالجوفية العابرة للحدود "داخلة/محتواة" ضمن لجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية ال

 على قرار املجلس في اجتماع عقد في  -العادي ملنتدى أطراف اللجنة الخاصة بنهر أورانج
ً
تشرين   16سينكو )الوزراء املسؤولون عن املياه( الحقا

نتقل آلية التعاون املتعددة البلدان ملنظومة "ستامبريت" لخزانات  في كاساني، بوتسوانا. تتمثل الرؤية الطويلة املدى في أن ت  2017األول/نوفمبر  

املت التعاون  آلية  لبلدان  املشورة  وتقديم  املشتركة  االستراتيجيات  إلى وضع  وتبادلها  البيانات  من جمع  للحدود  العابرة  الجوفية  عددة  املياه 

 ستدامة. البلدان بشأن إدارة خزان املياه الجوفية ومواردها، من أجل تحقيق اال 

 

 من األفكار الهاّمة:  
ً
 توفر آلية التعاون املتعددة البلدان ملنظومة "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود عددا

 

 ضمن تنظيٍم خاص بحوٍض نهري من شأنه أن يسّهل تطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائية،   •
ً
إدراُج آلية تعاون متعددة البلدان رسميا

 ا في ذلك اإلدارة املشتركة للمياه الجوفية واملياه السطحية.  بم

سينكو مسؤولة عن تنفيذ األنشطة املتصلة بمنظومة "ستامبريت" لخزانات املياه الجوفية العابرة  -ستكون اللجنة الخاصة بنهر أورانج •

املياه الجوفية العابرة للحدود قد أضحت اآلن للحدود، ورفع التقارير بها، حيث إن األنشطة املتصلة بمنظومة "ستامبريت" لخزانات  

 سينكو. -( التابعة للجنة الخاصة بنهر أورانج2024- 2015أعوام ) 10ُمدمجة في خطة اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ملدة 

ل على هيئة منتدى أطراف، ومجلس، وأمانة، وأرب-الهيكل املؤسس ي للجنة الخاصة بنهر أورانج •
ّ
شك

ُ
عة فرق عمل دائمة،  سينكو، وامل

ولجان تعمل في إطار فرق العمل الدائمة )من بينها، لجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية العاملة في إطار فريق العمل الفّني(، قد ساعد 

 )في أقل من سنة واحدة( وب
ً
 إذ إّن املقترح الذي بادرت به لجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية يمكنه أن يصعد بها سريعا

ً
انسيابية أيضا

 إلى أعلى هيئة صانعة للقرار في اللجنة.
ً
 أعلى السلم املؤسس ي وصوال

 
 إلى   36

ً
  commission/ . -river-senqu-orange-the-in-system-aquifer-stampriet-the-for-mechanism-governance-joint-develop-africa-south-and-namibia-rnationalwaterlaw.org/blog/2019/12/09/botswanahttps://www.inteاستنادا

الع 
ّ
 .2021نيسان/أبريل  8تاريخ االط
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 مشروع إدارة موارد املياه الجوفية في طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود، الذي تموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وينفذه •

يدعم لليونسكو،  التابع  الدولي  الحكومي  الهيدرولوجي  املياه   البرنامج  لخزانات  "ستامبريت"  منظومة  البلدان  املتعددة  التعاون  آلية 

 الجوفية العابرة للحدود. 

(  1يتعلق بمسائل )  فيماستساعد جهات التنسيق الوطنية ملشروع إدارة موارد املياه الجوفية في طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود   •

( النموذج،   / املائية  الق2الجيولوجيا  التحليل   )( إلى مسؤولي  3انوني واملؤسس ي،  الثالثة وتقديم تقارير  البلدان  في  النوع االجتماعي   )

 لجنة هيدرولوجيا املياه الجوفية حول جمع البيانات. وسيكون ذلك بمثابة أساس لتطوير سيناريوهات وأنشطة املشروع. 

 

 تفعيل الترتيبات غير التشغيلية الحالية   4.3

 

حرز في تغطي  4.3.1
ُ
 ة خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود تعجيل التقدم امل

 

، مثل دمج املياه ال
ً
حرز نحو تفعيل الترتيبات الحالية من خالل تبني خطوات مباشرة نسبيا

ُ
جوفية  في كثير من الحاالت، يمكن تعجيل التقدم امل

ق  في أنشطة لجان األحواض النهرية. في جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، أنشأت بلدان مثل بوتسوانا وإسواتيني وجنوب أفريقيا وزمبابوي فر 

سينكو وزامبيزي. إّن  -عمل للمياه الجوفية في ترتيبات جرى إعدادها في سياق األحواض النهرية. انظر على سبيل املثال لجان مجرى املياه أورانج

املساءلة   ويضمن  املشتركة،  الهيئات  اجتماعات  أعمال  جدول  على  الجوفية  باملياه  املتعلقة  األنشطة  إدراج  يضمن  هذه  العمل  فرق  وجود 

لى  تابعة القرارات. حتى في حالة عدم وجود فرق عمل أو لجان، فإن األساس الجيد ملزيد من التعاون في هذا املجال هو وضع املياه الجوفية عوم

 جدول أعمال اجتماعات الهيئات املشتركة.  

 

-6ى سبيل املثال، املوضحة في املؤشر  مثال آخر هو إدراج مسطحات املياه الجوفية ضمن خطط إدارة أحواض األنهار. فُبلدان الدانوب، عل

ية خطة إدارة حوض نهر الدانوب تدمج مسطحات املياه الجوفية ذات األهمية على الخاص بها تشير إلى كيف أّن اللجنة الدولية لحما  5-2

انات املياه الجوفية العابرة  يتعلق بخز   فيمالهدف التنمية املستدامة مثل هذه االستراتيجيات    2- 5-6مستوى الحوض. تستوعب منهجية املؤشر  

 للمؤشر  
ً
 مع الطريقة التي تميل بها الترتيبات التشغيلية وفقا

ً
إلى دمج خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود.   2- 5-6للحدود، والتي تتماش ى أيضا

، وتحقيق 
ً
حرز في التعاون بشأن املياه الجوفية عامليا

ُ
. ومع 2-5-6مساهمة قوية في تقدم املؤشر    يمكن ملثل هذه اإلجراءات تعجيل التقدم امل

  ذلك، في بعض الحاالت قد يكون من الضروري تحديث الترتيبات القديمة من أجل دمج مبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وحساب كل من 

 املياه السطحية والجوفية.  

 

 تطوير خطط إدارة املياه   4.3.2

 

 مشتركة. أحد املتطلبات الرئيسية إلثبات التشغيل ه
ً
 مشتركة أو منسقة إلدارة املياه أو تضع أهدافا

ً
وُيعّد ذلك    37و أن تضع البلدان خططا

 للمؤشر  
ً
 هاّما

ً
 تشغيليا

ً
ألنه يوضح أن البلدان قد تجاوزت اعتماد ترتيب ما، لتخطيط وتنفيذ االلتزامات التي يتضمنها بالفعل.    2-5-6اختبارا

 على تح
ً
قيق الفوائد املختلفة للتعاون العابر للحدود عبر أهداف التنمية املستدامة األخرى. وحيثما ال تتوفر تساعد خطط إدارة املياه أيضا

 بمعايير التشغيل للمؤشر  
ً
 فرصة للبلدان لتنشيط الترتيبات التي قد ال تفي حاليا

ً
  2- 5-6فإّن اعتماد مثل هذه الخطط أو األهداف يتيح أيضا

 لهدف التنمية املستدامة.  

 

طط اإلدارة املتكاملة للموارد املائية الوطنية مقدمة هاّمة لوضع خطة منسقة أو مشتركة على مستوى الحوض العابر للحدود. ومع توفر خ

حِرز بعض التقدم منذ عام  1-5-6ذلك، كما هو مذكور في عملية رصد املؤشر  
ُ
في املائة من البلدان أنه ليس   50، أفاد أكثر من  2017، في حين أ

  الهيدروليكي إلدارة األحواض أو خزانات املياه الجوفية، أو أن تنفيذها محدود )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد  لديها خطط  

 (.2021املعني باملياه والبيئة،  يالدانمارك 

 

 
 أ(.  2020رجع لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )في م 35إلى  33راجع بشكل عام الصفحات من  37
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على سبيل املثال، بموجب التوجيهات اإلطارية بشأن املياه الصادرة عن االتحاد    38تشتمل الخطط القائمة بالفعل على قدٍر كبير من التنوع. 

األوروبي وتوجيه الفيضانات، تلتزم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بتطوير خطط إدارة أحواض األنهار وخطط مخاطر الفيضانات لجميع  

تتو  في ذلك املشتَركة منها مع دول أعضاء أخرى.  بما  املائية وبالتالي فهي تشكل  أحواضها،  افق هذه الخطط مع نهج اإلدارة املتكاملة للموارد 

 لدعم  
ً
 هاّما

ً
من أهداف التنمية املستدامة. تعمل خطط إدارة املخاطر البيئية الثانية، وأول خطط إدارة مخاطر الفيضانات،    5-6  املقصدمحركا

. لذلك، فإن الدول األعضاء في االتحاد 2021حتى عام    2015اد األوروبي من عام  بشأن املياه الصادرة عن االتح  ةبموجب التوجيهات اإلطاري

. في سياق نهر الدانوب،  2027إلى    2021األوروبي هي في طور تطوير خطط إدارة أحواض األنهار وخطط إدارة مخاطر الفيضانات للفترة من  

ين خطط إدارة أحواض األنهار القائمة على النتائج املستقبلية وخطط  على سبيل املثال، تجري املناقشات بالفعل الستكشاف أوجه التآزر ب

 (. 2020إدارة مخاطر الفيضانات عبر الحوض بأكمله )اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب، 

 

قدم في التعاون في مجال املياه يمكن لخطة العمل االستراتيجية، وهي نهج اقترحه برنامج املياه الدولية التابع ملرفق البيئة العاملية، أن تسّرع الت 

 –العابرة للحدود. يجب أن تحدد خطط العمل االستراتيجية االهتمامات العابرة للحدود التي تمثل أولوية، وأن تحدد التدخالت القطاعية  

دولية التابعة ملرفق البيئة العاملية: هيئة املياه ال)  املطلوبة لحلها  –مثل تغييرات السياسة، وتطوير البرامج، واإلصالح التنظيمي، وبناء القدرات  

التعلم، بدون تاريخ(. يمكن رؤية مثال حديث العتماد خطة العمل االستراتيجية في حوض نهر درين حيث، على الرغم من القيود التي فرضتها  

 في حفل توقيع عبر   والجبل األسود ومقدونيا39«، اجتمعت الُبلدان املتشاطئة )ألبانيا واليونان وكوسوفو  19- جائحة »كوفيد
ً
الشمالية( معا

، وافقت لجنة املياه 2018وعلى غرار ذلك، في عام    40. 2020نيسان/أبريل    24اإلنترنت العتماد خطة العمل االستراتيجية لحوض نهر درين في  

النهرَ  لحوض ي  االستراتيجية  العمل  على خطة  وكازاخستان  قيرغيزستان  بين  وتاالس  تشو  النهَرين  بحوض ي  بانتظار الخاصة  وتاالس،  تشو  ين 

 موافقة حكومية أعلى. 

 

 لاللتزام بتطوير تعاونها.  22كما هو موضح في الشكل 
ً
 ، كان هناك عّدة أمثلة حديثة أخرى لبلدان اجتمعت معا

 

 ملخص ألحدث األمثلة على الخطط املشتركة أو املنسقة التي اعتمدتها البلدان للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود  -  22الشكل 

 

 األمثلة الحديثة للخطط املشتركة أو املنسقة التي اعتمدتها البلدان 

  2020/2019(، وخطة العمل وامليزانية 2040-2018الخطة االستراتيجية ملجرى نهر زامبيزي )

 (.2022/ 2023 - 2020/2019سنوات ) 3ذات الصلة، وخطة العمل املتواصلة ملدة 

أنغوال وبوتسوانا ومالوي وموزامبيق  

 وناميبيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي. 

اعُتمدت الخطة املشتركة إلدارة مخاطر الفيضانات لحوض نهر سافا في االجتماع الثامن  

 . 2019تشرين األول/أكتوبر ألطراف لجنة حوض سافا، الذي عقد في 

البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا  

 وسلوفينيا 

، بدأ تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لخزان غواراني للمياه الجوفية بعنوان تمكين  2020في عام 

 اإلجراءات اإلقليمية. 

األرجنتين والبرازيل وباراغواي 

 وأوروغواي 

، وافقت بلدان لجنة حوض بحيرة تشاد على استراتيجية تحقيق االستقرار 2018في عام 

واإلنعاش وبناء القدرة على الصمود في املناطق املتضررة من جماعة بوكو حرام في منطقة حوض  

 للتكيف مع تغّير املناخ في مجاالت 2019بحيرة تشاد. وفي عام 
َ
 اإلقليمية

َ
، اعتمدت االستراتيجية

 اعة والثروة الحيوانية ومصائد األسماك.  الزر 

الجزائر، الكاميرون، جمهورية  

أفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا،  

 النيجر، نيجيريا، السودان

غواتارا وميرا وماتاجي –خطة اإلدارة املتكاملة الثنائية للموارد املائية ألحواض كارش ي  - 2017

 العابرة للحدود

 كولومبيا واإلكوادور 

 
 (.  2016راجع بشكل عام كازبيكوف وتاغوتانازفو ولوتزي ) 38
( ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعالن 1999) 1244هذا التصنيف ال يخل باملواقف املتعلقة بالوضع الحالي، ويتماش ى مع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  39

 استقالل كوسوفو.
الع https://www.youtube.com/watch?v=HQZFotjS1vMراجع حفل توقيع برنامج العمل االستراتيجي الخاص بحوض نهر درين،  40

ّ
شباط/فبراير  19. تاريخ االط

2021  . 

https://www.youtube.com/watch?v=HQZFotjS1vM
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، اعُتمدت الخطة االستراتيجية للتنمية املستدامة لإلقليم العابر للحدود لحوض 2017في عام 

 . 2021-2017نهر سيكساوال للفترة 

 كوستاريكا وبنما 

ت مبادرة حوض النيل استراتيجية ملدة 
ّ
  2017سنوات على مستوى الحوض تمتد من عام  10تبن

خمس سنوات للمكتب اإلقليمي للنيل ، وخطة عمل / خطط استراتيجية مدتها 2027حتى عام 

 الشرقي ووحدة تنسيق برنامج العمل الفرعي لبحيرات النيل االستوائية. 

بوروندي وجمهورية الكونغو  

الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا 

والسودان وجنوب السودان وتنزانيا  

 وأوغندا

ت اللجنة املشتركة بين 2019تشرين األول/أكتوبر  25في 
ّ
الدول املعنية بالتنمية املستدامة  ، تبن

 حمايٍة بيئيٍة إقليميٍة من أجل التنمية  
َ
الخاصة بالصندوق الدولي إلنقاذ بحر آرال خطة

 .املستدامة

كازاخستان وقيرغيزستان  

وطاجيكستان وتركمانستان  

 وأوزبكستان

حاضر صادرة  من خالل اللجنة الدولية للحدود واملياه، اعتمدت الواليات املتحدة واملكسيك مَ 

بشأن خطط الطوارئ ملواجهة ندرة املياه في حوض نهر كولورادو، وآليات   2020و 2017في عامّي 

 التعاون املستقبلي لتحسين إمكانية التنبؤ وموثوقية تنفيذ خطط مياه نهر ريو غراندي. 

 الواليات املتحدة واملكسيك 

- 2020، لتغطي الفترة 2019ام اعُتمدت خطة موارد مياه متكاملة لحوض نهر كوفيلي في ع

2024 . 

 أنغوال وناميبيا 

 

 لتحسين قاعدة املعرفة العابرة للحدود كمحفز  2-5-6املؤشر  4.4

 

 املعرفة أمٌر بالغ األهمية لتعجيل التعاون في مجال املياه العابرة للحدود 4.4.1

 

من أهداف التنمية املستدامة بأهمية توافر البيانات وتوليدها والتحقق من صحتها وتوحيدها وتبادلها    6ُيقّر إطار التعجيل العاملي للهدف  

 لبناء الثقة بين صّناع القرار )لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية،  
ً
 النظم الهي2020للمعلومات كونها وسيلة

ُ
درولوجية  أ( وُيعد توصيف

 للتعاون وإلنشاء أي ترتيب قد يعزز  
ً
 أساسيا

ً
هذا أو الهيدروجيولوجية على أنها مشتركة )بمعنى أن التفاعالت العابرة للحدود مرّجحة( شرطا

 للتعاون اليومي بين البلدان، ولتحديد املجاالت الناشئة التي قد تتطلب 
ً
ل مفتاحا

ّ
شك

ُ
 من التعاون،  التعاون. كما أّن املعرفة واملعلومات ت

ً
مزيدا

. وتبرر أهمية املعرفة واملعلومات للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود
ً
إدراج مشاركة    مثل تأثيرات تغّير املناخ أو مصادر التلوث املحددة حديثا

 لهدف التنمية املستدامة.  2-5- 6البيانات واملعلومات بانتظام في معايير التشغيل للمؤشر 

 

 إلى ا
ً
أن البلدان تتبادل البيانات حول مجموعة    23لهدف التنمية املستدامة، يوضح الشكل    2-5-6لتقارير الوطنية الخاصة باملؤشر  استنادا

الشكل   ط 
ّ
يسل إلى ذلك،  باإلضافة  املواضيع.  في ذلك   24من  بما  البيانات،  تبادل  البلدان عند  تواجهها  التي  التحديات  الضوء على عدد من 

 انات، وعدم كفاية املوارد، وتواتر وتوقيت عمليات التبادل، وعدم كفاية تغطية البيانات.  إمكانية مقارنة البي

 

 

 

 

التقارير نموذج    -  23الشكل   الثاني، السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد  البيانات واملعلومات[ حول    –)د(    6، القسم  البلدان  ]إذا تبادلت 

 نها؟ املواضيع التي يجري تبادل املعلومات والبيانات بشأ
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التقارير نموذج    -  24الشكل   ما الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تواجه   –)ز(    6، القسم الثاني، السؤال  2-5-6للمؤشر    إعداد 

 تبادل البيانات؟ 

 

 
 

األحيان، إال أن طبيعتها العابرة في حين أّن عملية تمييز التأثيرات املحتملة في اتجاه املنبع واملصب للمياه السطحية قد تكون معقدة في بعض  

وفي حالة املياه الجوفية وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، فإّن    41للحدود أسهل في التقييم من خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود.

 
متاح على  نزاع حول وضع واستخدام مياه سياال )تشيلي ضد بوليفيا(. (. 2019مع أّن النزاعات تحدث من وقت آلخر. انظر على سبيل املثال، محكمة العدل الدولية ) 41

ال cij.org/en/case-https://www.icj /162الرابط 
ّ
 .  2021آذار/مارس  4ع . تاريخ االط

88%

83%

66%

85%

74%

69%

82%

61%

73%

73%

86%

12%

17%

34%

15%

26%

31%

18%

39%

27%

27%

14%

environmental conditions

research activities and application of best available
techniques

emission monitoring data

planned measures taken to prevent, control or reduce
transboundary impacts

point source pollution sources

diffuse pollution sources

 existing hydromorphological alterations (dams, etc)

flows or water levels, incl groundwater

climatological information

water abstractions

future planned measures with transboundary impacts,
such as infrastructure development

yes no

https://www.icj-cij.org/en/case/162
https://www.icj-cij.org/en/case/162
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كان   إذا  ما  مثل   
ً
للحدود    خزان أسئلة عابر  الجوفية  املياملياه  الفهم  من  أدنى  مستوى  بطبيعته  حدوده  تطلب  وتعليم  ترسيم  ملعايير  شترك 

 والتأثيرات املحتملة العابرة للحدود. 

 

 في تطوير قاعدة املعرفة  2-5-6مساهمة املؤشر  4-4-2

 

باملؤشر   الخاص  الرصد  تمرين  حين كشف  للحدود،   2-5-6في  العابرة  املياه  مجال  في  بالتعاون  املتعلقة  املعرفة  قاعدة  في  أوجه قصور  عن 

 بمثابة محّفز لسد الفجوات في تبادل البيانات واملعلومات  
ً
داخل وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود على وجه الخصوص، فإنها تعمل أيضا

)انظر  املؤ  للحدود  والعابرة  الوطنية  تعجيل  4  اإلطارسسات  إلى  تحتاج  التي  األولوية  ذات  املجاالت  بسرعة  تحدد  أن  العملية  لهذه  يمكن   .)

ط النتائج الواردة من املؤشر  
ّ
لهدف التنمية املستدامة الضوء    1- 5-6وتسليط الضوء على أي احتياجات لبناء القدرات والتطوير الفّني. وتسل

 ع
ً
 لتبادل البيانات على  أيضا

ً
لى تحديات وأهمية أنظمة مشاركة البيانات على الصعيد الوطني والتي، بمجرد تعزيزها، يمكن أن تكون حافزا

 ( 2021املعني باملياه والبيئة،  يالدانمارك الهيدروليكي املستوى العابر للحدود )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد 

 

فرصة للبلدان للتفكير في حالة معرفتها وأي فجوات في البيانات. وقّدمت ألبانيا، على    2-5-6ملختلفة من تمرين رصد املؤشر  أتاحت الجوالت ا 

 بشكل ملحوظ عن أحواض األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية في تقريرها الوطني الثاني. 
ً
 أكثر تفصيال

ً
 سبيل املثال، تحديثا

 

 

تدامة الوحيدة التي تعزز املناقشة أحد نقاط قوته، مما يجعله أحد مؤشرات أهداف التنمية املس  2-5-6ُيعد التركيز العابر للحدود للمؤشر  

املؤشر    بين البلدان املجاورة العملية بشكل مباشر. استعانت البلدان، على سبيل املثال، بهيئات مشتركة )بما في ذلك أماناتها( لتباُدل بيانات

  نة الدائمة ملجرى مياه حوض نهر أوكافانغو اللجلهدف التنمية املستدامة، كما هي الحال في حالة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب،  2- 6-5

، ولجنة املجرى املائي زامبيزي، واللجنة الفنلندية السويدية لألنهار العابرة للحدود، ولجنة حوض نهر الراين،  ، ولجنة املجرى املائي ليمبوبو

اراغوا ولجنة حوض نهر امليز، ولجنة تنفيذ اتفاق ألبوفيرا وتطويره اإلسبانية البرتغالية. وعقدت بلدان أخرى، مثل كوستاريكا والسلفادور ونيك

لهدف التنمية املستدامة قبل تقديم تقاريرها الوطنية. في بعض الحاالت، مثل حالة نهر الراين،    2- 5-6ة حول املؤشر  وبنما، مشاورات ثنائي 

ان يعني هذا التنسيق أن القسم الثاني من التقرير الوطني يتضمن نفس الردود من بلدان مختلفة، باستثناء بعض الردود التي تذكر فيها البلد

نية محددة. ومع ذلك، فإن التشاور من خالل الهيئات املشتركة لم يغّير طبيعة عملية رفع التقارير، والتي تحدث في  خبرات أو وجهات نظر وط 

 نهاية املطاف على الصعيد الوطني وليس من خالل هيئات مشتركة.  

 

 كمحفز للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود  2- 5-6. املؤشر  6اإلطار 
 

- 6تابعة الالزمة، تبرز أهمية املؤشر في حين أّن البيانات الُقطرية ُيسترشد بها في تحديد قيمة املؤشر النهائية، والتي بدورها تحدد الثغرات التي تتطلب اتخاذ إجراءات امل

5-2  
ً
 بتحسين التعاون العابر للحدود.  بين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة بقدر ما تسمح به عملية إعداد التقارير نفسها للبلدان أيضا

 

هاّمة نحو تمكين التعاون وبدء  على سبيل املثال، ُيعد تحسين "جمع البيانات" )على سبيل املثال: التوصيف األفضل لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود( خطوة أولى 

 ما يكون نفس الخبراء الذين يتعامل
ً
 التعاون في كثيٍر من البلدان. يمكن   2-5-6ون مع رصد املؤشر  العمل الفوري ملعالجة الثغرات. غالبا

ً
هم أنفسهم من ينّفذون أيضا

 لهؤالء الخبراء بالفعل اتخاذ إجراءات بناًء على الثغرات املحددة والتفاعالت التي تحدث في أثناء الرصد. 

 

لهدف التنمية املستدامة بتبادل املعلومات على الصعيد التقني بين بنما وكولومبيا   2-5-6في حالة بنما، على سبيل املثال، سمحت األنشطة الداعمة للعملية واملؤشر  

 خطوات لزيادة تحسين تعاونهما في مجال املياه العابرة للحدود بعد عمل
ً
ية إعداد التقارير األولى في فيما يتعلق بحوض نهر ريو خورادو. اتخذت السويد والنرويج أيضا

لهدف التنمية املستدامة دوٌر واضح في إنشاء األنشطة الحالية املتعلقة بالتعاون في طبقة املياه  2-5-6، كان لتمرين الرصد األول للمؤشر . وفي الوقت نفسه2017عام 

 الجوفية السنغالية املوريتانية. 

 
 كمحفز للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود  2- 5-6. املؤشر  7اإلطار 

 

- 6تابعة الالزمة، تبرز أهمية املؤشر في حين أّن البيانات الُقطرية ُيسترشد بها في تحديد قيمة املؤشر النهائية، والتي بدورها تحدد الثغرات التي تتطلب اتخاذ إجراءات امل

5-2  
ً
 بتحسين التعاون العابر للحدود.  بين مؤشرات أهداف التنمية املستدامة بقدر ما تسمح به عملية إعداد التقارير نفسها للبلدان أيضا

 

هاّمة نحو تمكين التعاون وبدء  على سبيل املثال، ُيعد تحسين "جمع البيانات" )على سبيل املثال: التوصيف األفضل لخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود( خطوة أولى 

 ما يكون نفس الخبراء الذين يتعامل
ً
 التعاون في كثيٍر من البلدان. يمكن   2-5-6ون مع رصد املؤشر  العمل الفوري ملعالجة الثغرات. غالبا

ً
هم أنفسهم من ينّفذون أيضا

 لهؤالء الخبراء بالفعل اتخاذ إجراءات بناًء على الثغرات املحددة والتفاعالت التي تحدث في أثناء الرصد. 

 

لهدف التنمية املستدامة بتبادل املعلومات على الصعيد التقني بين بنما وكولومبيا   2-5-6في حالة بنما، على سبيل املثال، سمحت األنشطة الداعمة للعملية واملؤشر  

 خطوات لزيادة تحسين تعاونهما في مجال املياه العابرة للحدود بعد عمل
ً
ية إعداد التقارير األولى في فيما يتعلق بحوض نهر ريو خورادو. اتخذت السويد والنرويج أيضا

لهدف التنمية املستدامة دوٌر واضح في إنشاء األنشطة الحالية املتعلقة بالتعاون في طبقة املياه  2-5-6، كان لتمرين الرصد األول للمؤشر . وفي الوقت نفسه2017عام 

 الجوفية السنغالية املوريتانية. 
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دة املعرفة. على سبيل املثال، يمكن  لهدف التنمية املستدامة اإلضافية تحسين قاع  2-5-6يمكن لسلسلة من اإلجراءات ذات الصلة باملؤشر  

تحديد املواقف التي ال تشهد مشاركة البيانات املجمعة بالفعل على نطاق واسع على الصعيد الوطني.   2-5- 6لعملية إعداد تقرير وطني للمؤشر  

 إعداد التقاريرب أن تشمل عملية  ، فيج2-5-6حول املؤشر    إعداد التقاريروحتى إذا عمل أحد املنسقين املعنيين أو فريق مختص على تنسيق  

لهدف التنمية املستدامة أنه في    2-5-6أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة حسب االقتضاء. على سبيل املثال، كشفت عملية رصد املؤشر  

ولكن البيانات املجمعة على عّدة حاالت، مّيزت عمليات املسح الجيولوجية الوطنية خزانات املياه الجوفية التي لها جانب محتمل عابر للحدود  

 الصعيد امليداني تحتاج إلى مزيد من االعتراف على الصعيد السياس ي. 

 

 أنها قد تشاورت ونسقت مع مسوحاتها الجيولوجية، مثل ألبانيا وليتوانيا وسلوفاكيا. وأفادت توغو  
ً
بأنها  ومع ذلك، أفاد عدد من البلدان أيضا

لومي، وذكرت بولندا أنها تشاورت مع جهات من بينها املعهد الجيولوجي الوطني ومعهد األرصاد الجوية  تعاملت مع قسم الجيولوجيا في جامعة  

 ولية. وإدارة املياه. وفي حاالت أخرى، جرى تعاوٌن فّني بين معاهد جيولوجية في البلدان املجاورة، ال سّيما في إطار البرامج )البحثية( الد

 

غ البلدان عن 
ّ
. هذه هي الحال، على سبيل املثال، بالنسبة إلى خزان بانونيان الُعلوي 2-5-6هذه التجارب في إطار املؤشر    ومع ذلك، قد ال تبل

عن مثل هذه النتائج في    إعداد التقاريرقد تفسر عدة أسباب عدم الرغبة في    42الحراري املشترك بين النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 

  2-5- 6ملؤشر  التقارير الوطنية املتعلقة با
ً
، مثل استعداد البلدان لبناء تقاريرها على البيانات املعترف بها بالكامل في التقارير املنشورة سابقا

   2- 5-6)مثل خطط إدارة أحواض األنهار( أو القلق من أّن إدراج خزانات املياه الجوفية في التقرير الوطني املتعلق باملؤشر  
ً
ل اعترافا

ّ
قد يشك

 بالطبيعة
ً
بين هيئة املسح الجيولوجي الليتوانية تحت إشراف وزارة    2016العابرة للحدود لخزان املياه الجوفية. اتفاقية التعاون لعام    رسميا

ج املتبعة  البيئة ومركز التفيا للبيئة والجيولوجيا واألرصاد الجوية بشأن املراقبة عبر الحدود هي مثال للتغلب على هذه التحديات في تنسيق النه

 ديد وتقييم خزانات املياه الجوفية.  في تح

 

ل فرصة هاّمة إلثارة   25يقّدم الشكل  
ّ
أنها تشك أثبتت  التي  الثانية،  التقارير  إعداد  في عملية  أنواع املؤسسات املشاركة   عن 

ً
 عاما

ً
استعراضا

 اع املياه.  قضايا ال تدركها بالضرورة "الجهات الفاعلة التقليدية" على الصعيد الدبلوماس ي، أو حتى داخل قط

 

  

 
من البلدان التي تتقاسم طبقة املياه الجوفية العابرة للحدود في خالل عملية  (. أظهرت املناقشات بين الوكاالت الراعية املشتركة وواحد 2018راجع تي زوكس وآخرون ) 42

راء املياه الجوفية اختالفات كبيرة بين املنهجيات الوطنية املختلفة لتحديد مسطحات املياه أنه في أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الثنائية، أدرك خب 2-5-6رصد املؤشر 

 .  2-5-6عن طبقات املياه الجوفية في التقرير املتعلق باملؤشر  إعداد التقاريرالجوفية. وقد يشكل ذلك عقبة أمام 
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التقاريرنموذج    -  25الشكل   السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد  الرابع،  القسم  التي   الردود  –  3،  املؤسسات  بنوع  املتعلق  السؤال  على 

شيرت إلعداد التقرير 
ُ
 است

 

 
 

 لهدف التنمية املستدامة 2-5-6التغلب على تحديات البيانات الخاصة باملؤشر  4-4-3

 

اليقين واالستفادة من دينامّيات عملية رصد املؤشر    ، توجد بعض املرونة عند حساب 2-5-6للتغلب على جزء من التحدي املتعلق بعدم 

جوفية  املؤشر، مثل إمكانية استخدام تقدير واسع فقط للمنطقة، أو حتى النظر فقط في مناطق التأثير املحتمل العابر للحدود لخزان مياه  

في  5  اإلطار)انظر   الجوفية  املياه  خزان  التفاق  األساس  ل 
ّ
شك قد  األخير  النهج  وهذا  العربية    خزان(.  واململكة  األردن  بين  الساق/الديس ي 

   43السعودية.
ً
لذلك هناك اتجاه جديد يركز على مناطق النفوذ العابر للحدود، والنقاط الساخنة ومجاالت التعاون ذات األولوية )انظر أيضا

(. قد تكون هناك حاجة ألنواع أخرى من املؤشرات ملراعاة االتجاهات الناشئة التي تركز على  2018( )سانشيز، رودريغيز، وتورتاخادا، 6 اإلطار

ظومة املياه الجوفية، وتحديد املجاالت ذات األولوية، والنظر في االستخدام املشترك للمياه الجوفية واملياه السطحية، واعتماد  استدامة من

 النظام البيئي على موارد املياه الجوفية.  

 
 .  English2015.pdf-https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Disi_Aquifer_Agreement راجع  43
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 . املرونة عند النظر في املساحات السطحية لطبقات املياه الجوفية العابرة للحدود8اإلطار 
 

لهدف التنمية املستدامة في ضمان أن تأخذ البلدان في االعتبار أهمية خزانات املياه الجوفية لألمن املائي على   2-5-6تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لتمرين رصد املؤشر  

نة في منهجية املؤشر  نحو أفضل. ومع ذلك، فإن ترسيم حدود طبقة املياه الجوفية يتطلب كميات كبيرة من البيانات. لذلك، هناك مرون لهدف التنمية    2-5-6ة متضمَّ

 الشامل في غياب جمٍع مكثف للبيانات.  2-5- 6املستدامة تتيح للبلدان تقديم معلومات أولية فقط عن خزانات مياهها الجوفية، والحصول على قيمة املؤشر 

 

غ بلٌد ما عن مستوى  
ّ
ملائة لكال املكونين، أي أحواض األنهار والبحيرات، وخزانات املياه الجوفية، فمن املمكن توفير  في ا  0في املائة أو    100على سبيل املثال، عندما يبل

 ألن املؤشر سيبقى  
ً
في املائة بغّض النظر عن    0في املائة أو    100قيمة مؤشر إجمالية دون الحاجة إلى تحديد مساحة سطح خزان املياه الجوفية. ويتسّنى ذلك نظرا

املياه  زان املياه الجوفية. في حاالت أخرى، وفي إطار إدراك حجم الصعوبات التي تواجهها البلدان في توفير بيانات مستفيضة ومفصلة عن خزانات  املساحة السطحية لخ

 الجوفية العابرة للحدود، يمكن للبلدان ببساطة تقديم مساحة سطحية تقديرية. 

 
 ي املساحات السطحية لطبقات املياه الجوفية العابرة للحدود. املرونة عند النظر ف9اإلطار 

 

لهدف التنمية املستدامة في ضمان أن تأخذ البلدان في االعتبار أهمية خزانات املياه الجوفية لألمن املائي على   2-5-6تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لتمرين رصد املؤشر  

نة في منهجية املؤشر  نحو أفضل. ومع ذلك، فإن ترسيم حدود طبقة املي لهدف التنمية    2-5-6اه الجوفية يتطلب كميات كبيرة من البيانات. لذلك، هناك مرونة متضمَّ

 الشامل في غياب جمٍع مكثف للبيانات.  2-5- 6املستدامة تتيح للبلدان تقديم معلومات أولية فقط عن خزانات مياهها الجوفية، والحصول على قيمة املؤشر 

 

غ بلٌد ما عن مستوى  
ّ
في املائة لكال املكونين، أي أحواض األنهار والبحيرات، وخزانات املياه الجوفية، فمن املمكن توفير    0في املائة أو    100على سبيل املثال، عندما يبل

 ألن املؤش
ً
في املائة بغّض النظر عن    0في املائة أو    100ر سيبقى  قيمة مؤشر إجمالية دون الحاجة إلى تحديد مساحة سطح خزان املياه الجوفية. ويتسّنى ذلك نظرا

ومفصلة عن خزانات املياه    املساحة السطحية لخزان املياه الجوفية. في حاالت أخرى، وفي إطار إدراك حجم الصعوبات التي تواجهها البلدان في توفير بيانات مستفيضة

 سطحية تقديرية.  الجوفية العابرة للحدود، يمكن للبلدان ببساطة تقديم مساحة

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/Disi_Aquifer_Agreement-English2015.pdf
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املؤشر   تنسيق رصد  يؤدي  أن   
ً
أيضا الهدف    2-5-6يمكن  الوطني لجميع مؤشرات  الرصد  املؤشر  6مع  قاعدة  1- 5-6، وخاصة  إلى تحسين   ،

لعابر للحدود ضمن اإلطار العام ألهداف التنمية املستدامة.  في إظهار مساهمة التعاون ا  2-5-6املعرفة. يمكن أن تساعد خصوصية املؤشر  

 ما تنطوي على أقسام اإلحصاء الوطنية(، حيث كان من الواضح أن
ً
  أشار عدد من البلدان إلى هذا التكامل في عمليات الرصد الوطنية )غالبا

 من اإلطار الوطني الذي ُوضع ألهداف التنمية املست  2-5-6رصد املؤشر  
ً
بشكل عام، مع اجتماعات منتظمة لجميع جهات    6دامة  كان جزءا

أو  التنسيق املعنية باملؤشرات املختلفة. لدى كثيٍر من البلدان، مثل كمبوديا والكاميرون وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، جهة تنسيق  

ن أهداف التنمية املستدامة هذا النوع من التكامل،  م  6. تعزز مبادرة الرصد املتكامل ملشروع الهدف  2-5- 6و  1- 5-6فريق واحد لرصد املؤشرين  

 44هو جانٌب قّيم لضمان التنسيق على مّر فترات الرصد. 6والذي يجد أّن تعييَن نقطٍة محورية للهدف 

 

 عوامل إضافية تدعم تعجيل التعاون في مجال املياه العابرة للحدود  4.5

 

 مجال املياه العابرة للحدودتمويل تطوير الترتيبات التشغيلية للتعاون في  4.5.1

 

من أهداف التنمية املستدامة وهو وثيق الصلة بشكل خاص بالتعاون في   6التمويل هو أحد مسّرعات خمس إلطار التعجيل العاملي للهدف  

 ما يجري تجاهله ولكنه حاسم في تعزيز التعاون في مجال املياه العابرة للحدود  
ً
هو أمٌر  مجال املياه العابرة للحدود. وهذا العامل الذي غالبا

 م في دعم املفاوضات وتنفيذ الترتيبات التشغيلية. حاس

 

 
الع  initiative/#approach-monitoring-https://www.sdg6monitoring.org/about/integrated انظر  44

ّ
 .  2021نيسان/أبريل   13. تاريخ االط

 دود . مستوى التفاصيل عند رسم خرائط طبقات املياه الجوفية العابرة للح10اإلطار 
 

 عن الترسيم )انظر 
ً
. أبلغت  .Error! Reference source not foundبعيدا

ً
 صعبا

ً
(، يمكن أن يكون تحديد خزان املياه الجوفية في حد ذاته على أنه "عابر للحدود" أمرا

متوافقة مع ما قّدمه    بعض البلدان عن عدم وجود طبقة مياه جوفية عابرة للحدود، وهو ما وافقت عليه الوكاالت الراعية إذا كانت الظروف الجيولوجية )املائية(

 (، بتنسيق من البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع لليونسكو )انظر WHYMAPلرسم الخرائط الهيدروجيولوجية والتقييم الهيدروجيولوجي )  البرنامج العاملي

mlhttps://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.ht) .ومصادر أخرى 

 

 فرصة لتقديم مزيد من التفاصيل، ال سّيما بشأن خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود الصغيرة ال
ً
نطاق. على سبيل املثال،  ومع ذلك، فإن عملية الرصد هي أيضا

بين الدول التابعة للمركز الدولي لتقييم موارد املياه مصادر املعلومات على الصعيدْين العاملي أو اإلقليمي، مثل خريطة إدارة موارد طبقات املياه الجو  فية املشتركة 

اّمة  ، التي اقترحتها الوكاالت الراعية على البلدان كمرجع، قد ال تميز منظومات خزانات املياه الجوفية األصغر التي قد تكون ه(igrac.org-https://ggis.unالجوفية )

 1ألغراض اإلدارة املحلية العابرة للحدود.

 

تحديد طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود التي لم تكن مدرجة من قبل في قواعد البيانات العاملية، على الرغم من  2-5-6ومن املخرجات األخرى لعملية رصد املؤشر 

 لرسم الحدود املفصلة. توفر املعلومات على الصعيد الوطني. في بعض هذه الحاالت، مثل 
ً
 السويد، قدمت عملية الرصد حافزا

 
 (.  2020(، وس ي إم فريزر وآخرون )2018انظر على سبيل املثال الدراسات الحديثة، مثل سانشيز، رودريغيز، تورتاجادا ) 1

 

 

 
 العابرة للحدود . مستوى التفاصيل عند رسم خرائط طبقات املياه الجوفية 11اإلطار 

 

 عن الترسيم )انظر 
ً
. أبلغت  .Error! Reference source not foundبعيدا

ً
 صعبا

ً
(، يمكن أن يكون تحديد خزان املياه الجوفية في حد ذاته على أنه "عابر للحدود" أمرا

ا قّدمه  ن عدم وجود طبقة مياه جوفية عابرة للحدود، وهو ما وافقت عليه الوكاالت الراعية إذا كانت الظروف الجيولوجية )املائية( متوافقة مع م بعض البلدان ع 

 لي التابع لليونسكو )انظر (، بتنسيق من البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدو WHYMAPالبرنامج العاملي لرسم الخرائط الهيدروجيولوجية والتقييم الهيدروجيولوجي )

https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html) .ومصادر أخرى 

 

 فرصة لتقديم مزيد من التفاصيل، ال سّيما بشأن  
ً
خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود الصغيرة النطاق. على سبيل املثال،  ومع ذلك، فإن عملية الرصد هي أيضا

بين الدول التابعة للمر  كز الدولي لتقييم موارد املياه مصادر املعلومات على الصعيدْين العاملي أو اإلقليمي، مثل خريطة إدارة موارد طبقات املياه الجوفية املشتركة 

، التي اقترحتها الوكاالت الراعية على البلدان كمرجع، قد ال تميز منظومات خزانات املياه الجوفية األصغر التي قد تكون هاّمة  (igrac.org-https://ggis.unالجوفية )

 1ألغراض اإلدارة املحلية العابرة للحدود.

 

طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود التي لم تكن مدرجة من قبل في قواعد البيانات العاملية، على الرغم من تحديد  2-5-6ومن املخرجات األخرى لعملية رصد املؤشر 

 لرسم الحدود املفصلة. 
ً
 توفر املعلومات على الصعيد الوطني. في بعض هذه الحاالت، مثل السويد، قدمت عملية الرصد حافزا

 
 (.  2020(، وس ي إم فريزر وآخرون )2018ثل سانشيز، رودريغيز، تورتاجادا )انظر على سبيل املثال الدراسات الحديثة، م 1

 

 

https://www.sdg6monitoring.org/about/integrated-monitoring-initiative/#approach
https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html
https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html
https://ggis.un-igrac.org/
https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html
https://www.whymap.org/whymap/EN/Home/whymap_node.html
https://ggis.un-igrac.org/
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 في حالة عدم وجود ترتيب  
ً
هناك عّدة تحديات في هذا املجال، بما في ذلك التصور بأن مثل هذه األنشطة محفوفة باملخاطر للغاية )خصوصا

 من البلدان، وحقيقة أن معظم ا
ً
لتمويل الخاص يذهب إلى مشاريع البنية التحتية على  قانوني ومؤسس ي(، وقيود القدرة املالية التي تواجه كثيرا

ب(. تؤكد  2020نطاق وطني كبير، واالفتقار إلى االعتبار الكافي و/أو التقليل من قيمة فوائد التعاون )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 

في   50يل، إذ أفاد أكثر من نصف البلدان بتقديم أقل من لهدف التنمية املستدامة على وجود نقص في التمو   1- 5-6نتائج عملية رصد املؤشر  

  يالدانمارك   يالهيدروليكاملائة من األموال املتفق عليها للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود )شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد  

 (.2021املعني باملياه والبيئة، 

 

على تحمل وعندما تكون الترتيبات والهيئات املشتركة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود عاملة، فمن األهمية بمكان أن تكون البلدان قادرة  

)مث املشروع  تكاليف  أو  برنامج  أي  املوظفين واملباني(، وكذلك  تكاليف االجتماعات وتكاليف  )مثل  ل  التكاليف األساسية ألي هيئة مشتركة 

 أن يتوفر التمويل الكاف
ً
ي تكاليف الرصد والتخطيط االستراتيجي و/أو تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية املشتركة(. ومن الضروري أيضا

ما   يفلبدء ودعم املفاوضات واعتماد ترتيبات جديدة للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود واملنظمات املعنّية باألحواض. وتشمل هذه التكال

 يتعلق منها بتنمية القدرات، والدراسات والتقييمات، وبناء الثقة، والتبادالت التقنية والدبلوماسية، وتسهيل جوالت املفاوضات. 

 

الترتيبات  تطوير  لدعم  والتقنية  املالية  املساعدة  تقدم  أن  واملبادرات  املؤسسات  من  متزايد  لعدد  يمكن  التالي،  القسم  في  مذكور  هو  كما 

 ما تتردد الحكومات الوطنية واملانحون في تمويل العمليات دون نتائج    45لية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود.التشغي
ً
لسوء الحظ، غالبا

 ما يكون ذلك هو التصّور عند التفاوض بشأن الترتيبات التعاونية. ومع ذلك، فإن مثل هذا املنظور يفقد قي
ً
مة واضحة وجداول زمنية، وغالبا

حسين  ي نتائج مؤقتة يمكن أن تحققها عملية التفاوض، بما في ذلك تطوير املهارات الفنية والقانونية والتفاوضية؛ معالجة املظالم السابقة وتأ

، تعزيز قاعدة املعرفة التي يمكن على أساسها دف
ً
 عالثقة؛ تطوير رؤية مشتركة وفهم مشترك لإلجراءات ذات األولوية؛ وكما هو مذكور سابقا

 التعاون.  

 

( وسندات التأثير  2019آليات تمويل مبتكرة يمكنها إشراك كل من القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة تمويل السالم األزرق )السالم األزرق،  

تان مثيرتان  ماالكيس ي )كينيا وأوغندا(، هما طريق-ماالبا-االجتماعي، وتطوير خطط االستثمار في األحواض، مثل إطار االستثمار في حوض سيو

ألحواض  لالهتمام ملعالجة االختناقات في التمويل وجمع املوارد لكل من العمليات التعاونية التي تتعلق باملياه العابرة للحدود واألنشطة في ا

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تمويل التعاون في مجال املياه العابرة للحدود مع الفوائد امللموسة الناتجة عبر مجموعة من    46املشتركة. 

في تنويع مصادر التمويل، وضمان قدر أكبر من التنسيق  –تمويل تغّير املناخ، على سبيل املثال  –( 2أهداف التنمية املستدامة )انظر الشكل  

 بين القطاعات.  املشترك 

 

 االستفادة من الخبرات واملوارد وحشدها لدعم التعاون في مجال املياه العابرة للحدود  4.5.2

 

من أهداف التنمية املستدامة على قدرة األمم املتحدة على الجمع بين الخبرات املتاحة على الصعيدْين    6يشدد إطار التعجيل العاملي للهدف  

حاجة إلى توفير تنسيق أفضل بين كيانات األمم املتحدة، ومساعدة وموارد متسقة ومتحاذية. باإلضافة إلى ذلك،  الُقطري واإلقليمي. كما يقّر بال

من أهداف التنمية املستدامة على الحاجة إلى االستفادة من املمارسات والتكنولوجيات املبتكرة    6يشدد إطار التعجيل العاملي لتحقيق الهدف  

يادة الدعم والعمل من الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة املعنيين، بما في ذلك في البيئات الهشة املتضررة من  وتوسيع نطاقها، ويدعو إلى ز 

 النزاعات. 

 

عاملية  في السياق العابر للحدود، يمتلك عدد كبير من الجهات الفاعلة القدرة على دعم التعاون في مجال املياه العابرة للحدود على األصعدة ال

والخاصة بالحوض ومساعدة البلدان في تطوير ترتيباتها التشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. على الصعيدين العاملي واإلقليمية  

الصعيد على  املثال،  سبيل  على  التشغيلية.  الترتيبات  تطوير  األخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمات  من  كثيٌر  تدعم   واإلقليمي، 

 
 مم املتحدة. تشمل هذه املؤسسات املالية الدولية، وبنوك التنمية اإلقليمية واملتعددة األطراف، ووكاالت التنمية اإلقليمية والثنائية، ومنظمات األ  45
 .  https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/SMM_Investment_Framework_16th_Jan_2019_FINAL.pdf انظر  46

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/SMM_Investment_Framework_16th_Jan_2019_FINAL.pdf
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نجزين، مشاريع لتعزيز إدارة املياه العابرة للحدود عبر  العاملي، د
ُ
 إلى جنب مع شركائه املنّفذين وامل

ً
    47عَم مرفق البيئة العاملية جنبا

ً
 عابرا

ً
نهرا

 للحدود و  13للحدود، و
ً
ار دوالر  ملي  3.9مليون دوالر أمريكي على هيئة منح تمويل، و  735بحيرة عابرة للحدود )بمبلغ    15خزان مياه جوفية عابرا

التنمية   ينهض شركاء  تمويل مشترك(.  الدولية، والوكالة    –على هيئة  للتنمية  األمريكية  والتعاون، والوكالة  للتنمية  السويسرية  الوكالة  مثل 

للتنمية   الفرنسية  والوكالة  الدولي  للتعاون  على  –األملانية  للحدود  العابرة  املياه  مجال  في  التعاون  في دعم  هاّم  بدوٍر   
ً
العاملي    أيضا الصعيد 

 واإلقليمي واملستويات الخاصة بالحوض. 

 

 عن منظمات األمم املتحدة واملانحين الدوليين، االستجابة بسرعة لطلبات البلدان للمساعدة ف
ً
ي تعجيل  ينبغي للشركاء الفّنيين واملاليين، فضال

م. في هذا الصدد، توفر    وضع الترتيبات التشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. وينبغي لهم التأكد من جدوى وفاعلية أي دعٍم ُيقدَّ

في إنشاء أنظمة حوكمة ألنظمتها    2-5-6عملية رصد املؤشر   الدعم  إلى  التي أعربت عن حاجتها  البلدان  تلك  فرصة إلقامة حوار مباشر مع 

ءمة وتنسيق مثل هذا العمل. على سبيل املثال، اتفاقية حماية العابرة للحدود. يمكن للوكاالت الراعية أن تضطلع بدوٍر محوري في دعم وموا

التي استضافتها لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا تدعم البلدان   1992واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  

دليل عملي حول تطوير االتفاقيات والترتيبات للتعاون لتوصيات في  التي طلبت املساعدة في تطوير ترتيبات تشغيلية. وقد أعدت مجموعة من ا

  48وفي الوقت نفسه، تدعم اليونسكو التثقيف في مجال املياه وتنمية القدرات املتعلقة بإدارة املياه الجوفية.  47في مجال املياه العابرة للحدود.

 
. وضعت اتفاقية حماية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية سلسلة من الوثائق cy/waterpoli-https://unece.org/environmentانظر  47

مبادئ الهيئات املشتركة الفعالة التفاقية املياه العابرة للحدود على الرابط  اإلرشادية لدعم البلدان في تطوير ترتيبات تعاونها، بما في ذلك 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Joint_Bodies/ECE_MP.WAT_50_Joint_bodies_2018_ENG.pdf   ودليل تنفيذ اتفاقية

water-implementing-policy/publications/guide-https://unece.org/environment-، املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدوليةحماية واستخدام 

convention منطقة 
ً
، والذي تشمل أهدافه دعم تطوير االتفاقيات، وإنشاء هيئات مشتركة، وتعزيز املؤسسات: انظر  2021-2019لبرنامج العمل  1البرنامج . انظر أيضا

  2021-2019برنامج عمل اتفاقية حماية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 

WEB2.pdf-FINAL-19-15-cooperation-Transboundary-https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_14_PoW/UNECE . 
 .  project/ggreta-igrac.org/special-https://www.unانظر  48

https://unece.org/environment-policy/water
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Joint_Bodies/ECE_MP.WAT_50_Joint_bodies_2018_ENG.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/guide-implementing-water-convention
https://unece.org/environment-policy/publications/guide-implementing-water-convention
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_NONE_14_PoW/UNECE-Transboundary-cooperation-15-19-FINAL-WEB2.pdf
https://www.un-igrac.org/special-project/ggreta
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 للتفاوض بشأن الترتيبات التشغيلية للتعاون في مجال املياه الع 4.5.3
ً
 ابرة للحدود تنمية القدرات لتكون أساسا

 

الهدف   تنفيذ  إبطاء  إلى  تؤدي  املؤسسية والبشرية...  القدرات  في  "الفجوات  أن  إطار    6بتحذير من  ط 
ّ
يسل املستدامة"،  التنمية  أهداف  من 

للهدف   العاملي  املت  6التعجيل  األمم  )لجنة  رئيس ي  تعجيل"  "عامل  باعتبارها  القدرات  تنمية  الضوء على  املستدامة  التنمية  أهداف  حدة من 

 للتعليم والتدريب وجذب  2020املعنية باملوارد املائية،  
ً
 كافيا

ً
أ(. يالحظ إطار العمل أن "الُنهج السابقة القائمة على املخرجات لم تولي اهتماما

أ(.  2020وارد املائية،  واستبقاء القوة العاملة املاهرة الالزمة لتقديم الخدمات املتعلقة باملياه والصرف الصحي )لجنة األمم املتحدة املعنية بامل

تعاون  في سياق عابر للحدود، هناك خطر إضافي يتمثل في أن املستويات املختلفة للقدرة بين البلدان التي تتفاوض بشأن الترتيبات التشغيلية لل

 في مجال املياه العابرة للحدود قد تخلق عقبة أمام التعاون.  

 

 لدعم اإلجراءات املنسقة املتعلقة  2021آذار/مارس  في دورتها الرابعة والثالثين في  
ً
، أسست لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية مبادرة

العاملي.  املستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق  التعجيل  إلطار  القدرات  تنمية  الشؤون   49بُمسّرع  وإدارة  اليونسكو  قبل  من  املبادرة  ق  وُتنسَّ

نامج  االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم املتحدة. تضافرت كثيٌر من املنظمات داخل وخارج منظومة األمم املتحدة )على سبيل املثال بر 

، واليونسكو، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، ولجنة  األمم املتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة

الدول استكهولم  ومعهد  الطبيعة،  لحفظ  الدولي  واالتحاد  للمياه،  العاملية  والشراكة  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  املتحدة  ي األمم 

ة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية لتوفير بناء القدرات وغير ذلك من  للمياه( ضمَن فريق الخبراء املعني باملياه العابرة للحدود املنبثق عن لجن

 أوجه دعم التعاون العابر للحدود.  

 
49  

ً
ملعلومات حول برنامج دعم اإلدارة املتكاملة للموارد املائية لهدف التنمية    /https://www.gwp.org/en/sdg6support/about/the_programme/about انظر أيضا

 باإلدارة املتكاملة للموارد املائية للتعجيل في تنفيذ الهدف 6املستدامة رقم 
ً
 خاصا

ً
 قة باملياه. واألهداف األخرى املتعل 6، والذي يوفر دعما

 . النوع االجتماعي والترتيبات التشغيلية التفاوضية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود  12اإلطار 
 

للهدف   العاملي  التعجيل  إطار  ط 
ّ
النساء   6يسل في ذلك  بما  بأسره،  ُيشرك املجتمع  املياه  نهج شامل إلدارة موارد  إلى  الحاجة  على  الضوء  املستدامة  التنمية  من أهداف 

 على املفاوضات بشأن املياه العابرة للحدود، وال يزال
ً
 في   والشباب. في السياق العابر للحدود، هيمن الرجال تقليديا

ً
 رئيسيا

ً
تعميم مراعاة املنظور الجنساني يمثل تحديا

قابل، في سياق بناء السالم وحل  إدارة موارد املياه. لذلك، هناك حاجة إلى معالجة نقص تمثيل املرأة في دبلوماسية املياه وعلى مستويات عالية من صنع القرار. وفي امل 

ثبتة في تطوير االتفاقات املستدامة. النزاعات، تعد مشاركة املرأة على جميع املستويات 
ُ
 من األصول امل

 

طلقت هذ
ُ
، وبدعم 2017ه املبادرة في عام  وإحدى املبادرات التي تسعى إلى معالجة هذا الخلل في التوازن هي شبكة النساء العامالت في دبلوماسية املياه في حوض النيل. أ

إلى تعزيز القيادة النسائية في عمليات السالم واألمن في حوض النيل، وتعزيز الحوارات اإلقليمية حول املياه املشتركة   من معهد استكهولم الدولي للمياه، وتسعى هذه املبادرة

نسائية  اون بين القيادات ال في نهر النيل، وزيادة عدد النساء املشاركات في عمليات مفاوضات حوض النيل رفيعة املستوى، وتعزيز الحوارات السياسية واالستعداد للتع

 للمياه في واليات حوض النيل. 

 

 ملزيٍد من املعلومات، يرجى االطالع على: 

الجنس -اليونسكو   - حسب  املصنفة  املياه  بيانات  بشأن  املياه  لتقييم  العاملي  البرنامج  أدوات  مجموعة  تاريخ(.  )بدون  املياه  لتقييم  العاملي   البرنامج 

toolkit-and-indicators-gender/methodology-and-sciences/environment/water/wwap/water-http://www.unesco.org/new/en/natural/  الع
ّ
االط تاريخ   .

 .2021نيسان/أبريل  7

التقدم نحو  (.  Cap-Net( )2021قدرات )الشراكة العاملية للمياه، شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد الهيدروليكي الدانماركي املعني باملياه والبيئة، وشبكة ال -

الجنسين.   بين  الفوارق  تراعي  مياه  موارد  الرابط  إدارة  خالل  من  https://www.gwp.org/globalassets/global/about-  متاح 

gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf .  الع
ّ
 .  2021نيسان/أبريل  8تاريخ االط

 . 1016-985، 6، العدد 44 التفاعالت الدولية، املجلد(. مشاركة املرأة في مفاوضات السالم وديمومة السالم. 2018انفورس )جيه كراوس، دبليو كراوس، بي بر  -

- ( الطبيعة  لحفظ  الدولي  املشتركة.  (.  2018االتحاد  املياه  إدارة  في  تغيير  صانعات  بوصفهن  الرابط  النساء  على  متاح  سويسرا. 

En.pdf-036-https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018 الع
ّ
 . 2021شباط/فبراير  18. تاريخ االط

املياه.   - دبلوماسية  في  املرأة  تاريخ(  )بدون  للمياه  الدولي  استكهولم  الع    /diplomacy-water-in-do/women-we-https://www.siwi.org/what  معهد 
ّ
االط تاريخ   .18  

 .2021شباط/فبراير 

https://www.gwp.org/en/sdg6support/about/the_programme/about/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/methodology-indicators-and-toolkit/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/methodology-indicators-and-toolkit/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/methodology-indicators-and-toolkit/
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/gender_sdg_study_forinput.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf
https://www.siwi.org/what-we-do/women-in-water-diplomacy/
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د يجب أن تدرك تنمية القدرات أن عمليات التعاون في مجال املياه يجري تعزيزها عندما تعكس املجتمعات املتنوعة التي تمثلها، وحيثما توج

 أوجه تآزر هاّمة بين تنمية القدرات على الصعيد الوطني واملستوى العابر   فرص لالستماع إلى أفكار
ً
جديدة ووجهات نظر مختلفة. هناك أيضا

ن  للحدود لإلدارة املتكاملة للموارد املائية. لذلك ينبغي النظر إلى التعاون في مجال املياه العابرة للحدود على أنه عملية متعددة امل
ّ
سارات تمك

من املساعدة   –بما في ذلك العلماء ومديري املياه والدبلوماسيين والفنيين ومنظمات املجتمع املدني    –من أصحاب املصلحة  مجموعة متنوعة  

يتعلق    فيمافي إرساء األساس للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود على نحو مستدام. لذلك، ال ينبغي أن تقتصر تنمية القدرات، ال سّيما  

    بالقانون الدولي
ً
للمياه والدبلوماسية، على الجهات الفاعلة التقليدية التي تميل إلى املشاركة في املفاوضات الرسمية بين البلدان، ولكن أيضا

وإرشاد تكملة  على  القدرة  لديها  التي  واألكاديميين،  الحكومية  غير  املنظمات  مثل  التكميلية،  الرسمية  غير  العمليات  في  املشاركة    الجهات 

 لرسمية.  املفاوضات ا

 

تستدعي الحاجة املاّسة تكثيف مبادرات تنمية القدرات من أجل إظهار وتبادل الدروس حول فوائد وجود ترتيبات تشغيلية، ودعم البلدان في 

(، 2- 2- 4 )انظر القسم 2019طموحاتها للتفاوض بشأنها واعتمادها وتنفيذها. يوضح املثال املذكور أعاله التفاقية بوزي للمجاري املائية لعام 

برنامج شبكة   املعنية  لالتابع    WaterNetبدعم من  الحوار والحوكمة  في  القدرات  بناء  مبادرة  األفريقي، ومشروع  للجنوب  اإلنمائية  لجماعة 

لتشغيلية ( التابع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الدوَر املركزي الذي يمكن أن تؤديه تنمية القدرات في تصميم الترتيبات اBRIDGEباألنهار )

 والتفاوض بشأنها.  

 

ومن األمثلة    50يتعلق بهذا التصميم والتفاوض.   فيما وهناك بالفعل عّدة مؤسسات ومبادرات في وضع جيد لدعم تنمية القدرات واالرتقاء بها  

ونية  على ذلك الدورات التدريبية التي أعّدها معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث واليونسكو، ومركز جنيف للمياه، باإلضافة إلى دورة إلكتر

املياه الدولية التابعة  مفتوحة حاشدة على اإلنترنت حول إدارة أمن املياه العذبة العابرة للحدود، التي طورتها الشراكة العاملية للمياه، وهيئة  

ومع ذلك، تستدعي الحاجة بذل مزيد   51متعلم في أثناء طرحها األولي.   2000ملرفق البيئة العاملية: التعلم والشركاء، التي اجتذبت ما يقرب من  

ء فرص كافية متاحة  من الجهود لضمان أن تتمكن مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة من االستفادة من هذه املبادرات، وأن تتوفر للخبرا

 لهم لتعميق معرفتهم وفهمهم في هذه املجاالت من خالل التدريب املنهي والدراسات العليا.  

 

 الخالصة والخطوات التالية  .5
 

 لهدف التنمية املستدامة في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود   2-5-6مساهمة املؤشر  5.1

 

  تقديم مساهمة هاّمة في    2-5-6يواصل املؤشر  
ً
رصد الترتيبات التشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود، والذي يوفر بدوره تقييما

حرز لتحقيق الهدف املتمثل في وجود اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على ج
ُ
 على األدلة للحاجة إلى تعجيل التقدم امل

ً
 قائما

ً
ميع املستويات  حاسما

  .2030بحلول عام 

 

لهدف التنمية املستدامة األول مستويات منخفضة من املشاركة في عملية    2-5-6في حين أّن بعض البلدان أظهرت في أثناء عملية رصد املؤشر  

الثانية كانت مشجعة. وعلى الرغم من تفش ي جائحة »كوفيد أّن االستجابة في خالل املرحلة  التقارير، إال  الردود 19-إعداد  «، فقد تجاوزت 

 
https://www.gwp.org/en/learn/capacity- ( حول إدارة أمن املياه العذبة العابرة للحدود، MOOCراجع الدورة اإللكترونية املفتوحة الحاشدة عبر اإلنترنت ) 50

mooc-course-online-open-huge-a --security-freshwater-transboundary-for-building/governance  /  ومبادرة  بناء القدرات في الحوار والحوكمة املعنية

 . projects/bridge-work/current-https://www.iucn.org/theme/water/ourباألنهار التي أطلقها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
 في جامعة ووهان بالصين،  51

ً
. تشمل األمثلة  https://iwla.whu.edu.cn تشمل املستجدات األخيرة الواعدة في هذا الصدد أكاديمية قانون املياه الدولية املنشأة حديثا

cooperation-ihe.org/water-https://www.un- األخرى، على سبيل املثال ال الحصر، برنامج التعاون والدبلوماسية في مجال املياه التابع ملعهد التعليم في مجال املياه، 

diplomacy-and  ،ومنصة جامعة جنيف للقانون الدولي للمياه ، https://www.unige.ch/droit/eau/en/   ملزيد من األمثلة، يرجى االطالع على شراكة الجامعات .

 .   https://upwcd.org ماسية في مجال املياه، للتعاون والدبلو 

https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.gwp.org/en/learn/capacity-building/governance-for-transboundary-freshwater-security--a-massive-open-online-course-mooc/
https://www.iucn.org/theme/water/our-work/current-projects/bridge
https://iwla.whu.edu.cn/
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.un-ihe.org/water-cooperation-and-diplomacy
https://www.unige.ch/droit/eau/en/
https://upwcd.org/
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 من بين    129التوقعات. وقّدم    مستوى 
ً
 على تمرين الرصد الثاني    153بلدا

ً
 عابرة للحدود ردودا

ً
 تتقاسم أحواضا

ً
. ويرجع    30بزيادة    –بلدا

ً
بلدا

 إلى اإلجراء املتواصل املتخذ بواسطة الوكاالت الراعية والبلدان والشركاء من خالل االتصال املباشر وسلسلة الندوات عبر ا
ً
رنت إلنتذلك جزئيا

 عن الزخم املتزايد لدعم إطار عمل أهداف التنمية املستدا
ً
مة  والدورات التدريبية والتعليقات الفنية لدعم البلدان في حساب املؤشر، فضال

العابرة بشكل عام. ومن الواضح أن هذه الدينامّية الجديدة قد أّدت إلى زيادة االهتمام بين البلدان إلحراز تقدم في التعاون في مجال املياه  

 جنوب للحدود. وقد لوحظ بشكل خاص تحسن االستجابة من بلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووسط وشرق وجنوب آسيا، و 

 من التحسين، فإن املشاركة املتزايدة في عملية الرصد هي أمٌر مشجع. وسي
ً
ن  كو شرق آسيا. في حين أن تغطية التقارير وجودتها يتطلبان مزيدا

 من الهاّم االستفادة من هذا الزخم في عمليات الرصد املستقبلية من أجل إحراز تقدم في التعاون العابر للحدود بوتيرة متسارعة. 

 

 أقوى في إرشاد عملية صنع القرار بشأن التعاون   2-5-6يعني النمو في تغطية وجودة التقارير الوطنية أن عمليات املؤشر 
ً
يمكن أن تؤدي دورا

في مجال املياه العابرة للحدود على مستويات متعددة. على الصعيد الوطني، تحرص البلدان على مراجعة قيم املؤشرات والتقارير الوطنية  

اية من أجل قياس التقدم املحرز في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود، وتحديد احتياجاتها لتنمية القدرات، وضمان مزيد من بعن

. وقد أتاحت عملية الرصد هذه فرصة لتسليط الضوء على كل من اإلنجازات والتحديات التي واجهها إحراز  2030التحسينات حتى عام 

ٍم في التعاون ف ي مجال املياه العابرة للحدود )انظر تقدُّ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا. أثبتت  (. على مستوى الحوض، وافقت البلدان على التعاون في جمع البيانات، كما في حالة ريو خورادو بين كولومبيا وبنم27و  21الشكل  

املياه الجوفية السنغالية املوريتانية،   خزانلهدف التنمية املستدامة أنها حافز للبلدان املجاورة لبدء حوار، كما في حالة  2-5-6عملية املؤشر 

 حيث أدى جمع البيانات األولية إلى مشاريع مشتركة. 

 

جنة  على الصعيد اإلقليمي، استخدمت منظمات مثل لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، ومؤتمر مديري املياه األيبيريين األمريكيين، ول

لهدف التنمية املستدامة لتطوير الدراسات اإلقليمية حول التعاون    2-5-6ربي آسيا بيانات املؤشر  األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغ

للمؤشر   الرصد  تمرين  نتائج  تقدم  والتي  للحدود،  العابرة  املياه  مجال  الالزمة    2-5-6في  اإلقليمية  الخطوات  على  وتركز  إقليمي،  نطاق  على 

حرز. 
ُ
 لتعجيل التقدم امل

 

العا الصعيد  املؤشر  على  نتائج رصد  تستمر  بالتنمية    2-5-6ملي،  املعني  املستوى  السياس ي رفيع  املنتدى  تغذية  في  املستدامة  التنمية  لهدف 

ُيقّدم تمرين رصد املؤشر   العابرة للحدود والبحيرات الدولية. كما  املائية  اتفاقية حماية واستخدام املجاري    2- 5-6املستدامة وتوجيه عمل 

اّمة للمجتمع العلمي تساهم في إجراء البحوث املتعلقة باملياه العابرة للحدود. ينبغي للبلدان ومؤسسات األمم املتحدة أن بيانات ومعلومات ه

، مما سيساعد 2023تنظر في نتائج تمرين الرصد الثاني باعتبارها مدخالت قّيمة في التحضير لبرنامج مؤتمر األمم املتحدة املعني باملياه لعام  

 إبراز التعاون وأهميته في مجال املياه العابرة للحدود، بما في ذلك على الصعيد السياس ي.  على زيادة 
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ما اإلنجازات الرئيسية في التعاون بشأن املياه العابرة   –  2، القسم الرابع، السؤال  2-5-6للمؤشر    إعداد التقارير. نموذج  21الشكل  

 للحدود؟ 

 

 
 

ما التحديات الرئيسية التي تواجه بلدكم في التعاون   –  1، القسم الرابع، السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد التقارير. نموذج  22الشكل  

 بشأن املياه العابرة للحدود؟ 
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في أداء دور قوي في دعم التعاون في مجال املياه العابرة للحدود على مستويات متعددة. لذلك من   2-5-6يجب أن يستمر تمرين رصد املؤشر  

 إلى جنب مع الشركاء العامليين واإلقليميين املدرجين في هذا التقرير، دعم البلدان في تحسي
ً
فها ن معار الهاّم أن تواصل الوكاالت الراعية، جنبا

 وتعزيز جودة تقديم تقاريرها الوطنية، وفي توفير معلومات عن الحالة والتغطية من خالل الترتيبات الحالية.  

 

 

 

 ملخص النتائج: الوضع العام، فجوات البيانات، املتخلف عن الركب، الروابط املتبادلة  5.2

 

 على خطورة التحدي.   فيمابينما شهد تمرين الرصد الثاني بعض التطورات املشجعة  
ً
يتعلق بمشاركة الُبلدان، فإن النتائج تسلط الضوء أيضا

 فقط لديها ترتيبات تشغيلية تغطي جميع مساحة األحواض العابرة للحدود، وأن  24ُتظهر أن  2020-2017فالبيانات املجّمعة للفترة 
ً
 46بلدا

 فقط لديها ترتيبات تشغيلية تغطي بلد
ً
 في املائة أو أكثر من مساحة أحواضها العابرة للحدود.   70ا

 

شرق آسيا    جنوبمن منظور إقليمي، يوجد في شمال أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ووسط وشرق وجنوب آسيا و 

، فإن "العمل كاملعتاد" 28الشكل تشغيلية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. وكما يوضح  أعداد منخفضة من البلدان التي لديها ترتيبات

 لضمان أن البلدان الـ  
ً
املتبقية التي تتقاسم املياه العابرة للحدود تغطي جميع أحواضها بترتيبات تشغيلية بحلول    129لن يكون بالتالي كافيا

 في وتيرة الجهود املبذولة. ُتظهر نتائج املؤشر  . وسيتطلب تحقيق هذا الهدف ت2030عام  
ً
 كبيرا

ً
في اإلدارة املتكاملة للموارد املائية   1- 5-6عجيال

، مع الحاجة إلى مضاعفة معدل التنفيذ العاملي لتحقيق 
ً
 مشابها

ً
 .  2030من أهداف التنمية املستدامة بحلول عام  5-6 املقصدنمطا

 

 املعدالت الحالية واملطلوبة -عدد البلدان التي تغطي الترتيبات التشغيلية جميع مياهها العابرة للحدود  .23الشكل 

 
 

 لتسليط الضوء على فجوات البيانات املتعلقة بطبقات    2-5-6الرصد األول للمؤشر    في حين أّن تمرين
ً
لهدف التنمية املستدامة أتاح فرصة

عن خزانات املياه الجوفية   إعداد التقاريراملياه الجوفية العابرة للحدود على الصعيد الوطني، فإن التقدم املحرز منذ ذلك الحين لتحسين  

. ومع ذلك، ال تزال هناك مجموعة من التحديات القائمة. فالبيانات املجمعة للفترة    العابرة للحدود ُيعّد 
ً
عا  مشِجّ

ً
ما زالت   2020- 2017أمرا

 على    29تفتقد إلى استجابة  
ً
، عالوة

ً
 آخر ال تتوافر فيها قيمة املؤشر لخزانات املياه الجوفية. لذلك ال تزال البيانات متاحة فقط   22بلدا

ً
بلدا

في املائة من البلدان ألحواض األنهار    75املائة من البلدان التي تشترك في خزانات املياه الجوفية العابرة للحدود، مقارنة بأكثر من  في    60لنحو  

 والبحيرات. 
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حرز في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود  5.3
ُ
 تعجيل التقدم امل

 

ط الفصل  
ّ
حرز في التعاون في مجال املياه العابرة للحدود، مثل إنشاء مجموعة    الضوء على الطرق التي يمكن من خاللها تعجيل  4سل

ُ
التقدم امل

نهر   عمل إقليمية )كما في حالة خزان املياه الجوفية السنغالي املوريتاني( أو من خالل اعتماد أو إعادة تنشيط الترتيبات )كما في حالة حوض

زامبيق وزمبابوي(، وخزان ستامبريت للمياه الجوفية )بوتسوانا وناميبيا وجنوب  سير داريا )كازاخستان وأوزبكستان(، وحوض نهر بوزي )مو 

الفني، يمكن أن   في بعض األحيان، مثل عقد اجتماعات منتظمة على الصعيد   
ً
أفريقيا((. توضح هذه الحاالت أن الخطوات املباشرة نسبيا

حرز على نحو كبير.  
ُ
 تعّجل التقدم امل

 

 مع إطار التعجيل العاملي للهدف  كما ألقى التقرير  
ً
من أهداف التنمية املستدامة، سيكون تركيز    6الضوء على الحاجة إلى هذا التعجيل. تماشيا

 بالغ األهمية لتحقيق هذا التعجيل، وهي: 
ً
 الجهود على عدد من املجاالت الرئيسية أمرا

 

لهدف التنمية املستدامة كانت إيجابية للغاية، فقد سلطت الضوء   2-5-6في حين أن االستجابة للمؤشر    –  معالجة فجوات البيانات •

 على الحاجة إلى تركيز االهتمام على البيانات، ال سّيما  
ً
يتعلق بخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود والبلدان التي ال تتوفر    فيماأيضا

 ملستدامة. فيها قيمة مؤشر أهداف التنمية ا

 لتحسين جودة البيانات وتغطيتها، بما في ذلك عن    سوف تتطلب الخطوات التالية
ً
من البلدان والوكاالت الراعية والشركاء العمل معا

ن    2-5-6طريق تنسيق البيانات وإدراج أنشطة املؤشر  
ّ
في عمل املنظمات اإلقليمية واملنظمات املعنّية باألحواض. ومن شأن ذلك أن يمك

 أن تمر 
ً
ين الرصد الثالث من تقديم صورة شاملة لألحواض التي تغطيها الترتيبات التشغيلية أو ال تغطيها. يمكن للمؤسسات املالية أيضا

 والدروس املستفادة والثغرات املحددة في قراراتها االستثمارية.   2-5-6تأخذ في االعتبار العمل املنجز بشأن املؤشر 

 

 هاّمة للتفاوض وتنفيذ الترتيبات التشغيلية  بوزي،مثلما يوضح اتفاق  – اٍل تنمية القدرات على مستوى ع •
ً
ل بناء القدرات مقدمة

ّ
يشك

 للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. 

من الوكاالت الراعية والشركاء االستمرار في تسهيل ورفع مستوى التعلم املشترك وتبادل الخبرات بين   سوف تتطلب الخطوات التالية

 لبلدان، وتعزيز القدرة على تحديد وإنتاج معلومات جديدة، وتعبئة املوارد، وعند الحاجة، إنشاء مشاريع فنية.  ا

 

العابرة   • املائية  املجاري  واستخدام  حماية  واتفاقية  املائية،  املجاري  اتفاقية  مثل  تعزيزها،  ومواصلة  القانونية  األطر  على  البناء 

في حالة عدم    –)اتفاقية املياه(، ومشروع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدودللحدود والبحيرات الدولية  

 للتفاوض بشأن ترتيبات جديدة أو مراجعة املوجودة.   دواتوجود ترتيبات تشغيلية، تقدم هذه األ 
ً
 هاّما

ً
 وأساسا

ً
 عمليا

ً
 عاملية دعما

مواصلة انضمامها إلى هذه املنصات واستخدامها، بما في ذلك اإلطار املؤسس ي التفاقية  من البلدان    سوف تتطلب الخطوات التالية

الدولي   للقانون  األساسية  املبادئ  أساس  على  تعاونها  لتعزيز  الدولية،  والبحيرات  للحدود  العابرة  املائية  املجاري  واستخدام  حماية 

املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود، والتي ستعيد واملمارسات الجيدة القائمة. باإلضافة إلى ذلك فإّن مشاريع  

 ، يمكنها أن تدعم التقدم الذي تمس الحاجة إليه في مجال املياه الجوفية.  2022الجمعية العامة لألمم املتحدة النظر فيها في عام 

 

وفر التعاون في مجال املياه العابرة للحدود فوائد متعددة تتجاوز  ي  –  حشد اإلرادة السياسية للتعاون في مجال املياه العابرة للحدود •

 املياه، مثل فوائد التكامل اإلقليمي والسالم والتنمية املستدامة وحماية البيئة والطاقة والتعاون.  

التالية الخطوات  تتطلب  م  سوف  في  التعاون  أهمية  لزيادة  القضايا  هذه  بين  التآزر  أوجه  وتعزيز  الجهود  العابرة  تضافر  املياه  جال 

املياه   تبادل املمارسات الجيدة وتعميم قضايا  ُيعد  للحدود على جدول األعمال السياس ي على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

حرز. باإلضافة إلى ذلك، يوفر م
ُ
ؤتمر  العابرة للحدود في إجراءات وسياسات وبرامج القطاعات ذات الصلة إحدى طرق تعجيل التقدم امل

فرصة للبلدان لتنشيط التزامها بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود، على سبيل املثال من    2023األمم املتحدة املعني باملياه لعام  

. يمكن لإلشارة إلى التقدم وااللتزامات  2030خالل وضع خرائط طريق لضمان تغطية الترتيبات التشغيلية لجميع أحواضها بحلول عام 

في االستعراضات الوطنية الطوعية للمنتدى السياس ي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة أن تساهم في    2-5-6باملؤشر    الخاصة

 تعميم وتعزيز االلتزام السياس ي بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود.
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كما يتضح من    –  واإلجراءات القطاعية األخرى ذات الصلةتعميم التعاون العابر للحدود في اإلدارة املتكاملة للموارد املائية الوطنية   •

، فإن التقدم في تنفيذ اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على الصعيد الوطني هو أساس حاسم لتعزيز التعاون على 1-5-6رصد املؤشر  

 املستوى العابر للحدود.  

التالية الخطوات  تتطلب  ال   سوف  في  للحدود  العابر  التعاون    ترسيخ 
ً
أساسا بوصفها  الوطنية  والخطط  واالستراتيجيات  قوانين 

 للمفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف ولتعزيز تنفيذ الترتيبات القائمة. 

 

كان تمويل التعاون في مجال املياه العابرة للحدود    –  معالجة االختناقات الحالية في تمويل التعاون في مجال املياه العابرة للحدود •

السياسية،   واإلرادة  القدرة  ونقص  التقليدية،  املصادر  من  التمويل  تأمين  في  التحديات  بسبب  االحتياجات  تلبية   عن 
ً
تقليديا يقصر 

 والعوائق الهيكلية في التمويل. 

املبتكرة، مثل صندوق السالم األزرق، وتحسين الصياغة واالعتراف    التطوير املستمر آلليات التمويل  سوف تتطلب الخطوات التالية

  بفوائد االستثمار في التفاوض بشأن ترتيبات التعاون في مجال املياه العابرة للحدود، وكذلك في إنشاء هيئات مشتَركة وتشغيلها على نحو

 مستدام.  

 

تستدعي الحاجة رفع مستوى وتنسيق أنشطة منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى،    –  االستفادة من الخبرات وحشدها  •

املياه الدولية، وبرنامج العمل بموجب اتفاقية حماية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات   –مثل مرفق البيئة العاملية  

اليونسكو ومبادرة  املياه(،  )اتفاقية  املستهدف    الدولية  الدعم  لتقديم  الدول،  بين  املشتركة  الجوفية  املياه  موارد طبقات  إدارة  بشأن 

 للبلدان في التفاوض واعتماد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بالتعاون في مجال املياه العابرة للحدود. 

جوات البيانات واالستجابة على وجه من الوكاالت الراعية والشركاء تنسيق الجهود من أجل معالجة ف سوف تتطلب الخطوات التالية

 السرعة لطلبات البلدان للحصول على الدعم مع تقدم التعاون في مجال املياه العابرة للحدود. 
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fd-and-wfd-coordinating-paper-https://www.icpdr.org/main/resources/discussion الع
ّ
شباط/فبراير   19. تاريخ االط

2021 . 

 

متاح على الرابط  قواعد هلسنكي بشأن استخدامات مياه األنهار الدولية.(. 1966رابطة القانون الدولي )

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_274.pdf الع
ّ
 .   2021تموز/يوليو  13. تاريخ االط

 

متاح على الرابط   مشروع املواد املتعلقة بقانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود( 2008لجنة القانون الدولي )

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/8_5_2008.pdf  الع
ّ
 .2021تموز/يوليو  13. تاريخ االط

 

https://www.itaipu.gov.br/en/press- . 2030إيتايبو بيناسيونال )بدون تاريخ(. إيتايبو وخطة التنمية املستدامة لعام 

sdgs-and-office/itaipu  الع
ّ
 .  2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

https://www.thebluepeace.org/pdf/Blue_Peace_Investors_Brief.pdf
https://www.thebluepeace.org/pdf/Blue_Peace_Investors_Brief.pdf
https://www.thebluepeace.org/pdf/Blue_Peace_Investors_Brief.pdf
http://diktas.iwlearn.org/
https://iwlearn.net/resolveuid/2cc6db95-cc24-46e6-8f18-8c894c156a27
https://iwlearn.net/resolveuid/2cc6db95-cc24-46e6-8f18-8c894c156a27
https://iwlearn.net/resolveuid/2cc6db95-cc24-46e6-8f18-8c894c156a27
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/great-lakes-protection/2012-water-quality-agreement.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/great-lakes-protection/2012-water-quality-agreement.html
https://www.icpdr.org/main/resources/discussion-paper-coordinating-wfd-and-fd
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
https://www.itaipu.gov.br/en/press-office/itaipu-and-sdgs
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  تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في األحواض العابرة للحدود إيه إيزا )بدون تاريخ(.  

ttps://www.riob.org/fr/file/313949/download?token=Mq5alcnJh  مركز القانون البيئي في االتحاد الدولي لحفظ .

الع 
ّ
 .  2021شباط/فبراير  5الطبيعة. تاريخ االط

 

عملية   –والبيروفية  اللجنة الثنائية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية في األحواض العابرة للحدود األكوادورية(. 2021إس إزكويردو )

متاح على الرابط   اإلنشاء والخبرة والوالية.

ppts.pdf-march-16-event-https://www.gwp.org/contentassets/092e5da4a6b0454ab98526442b143961/mooc  .

الع 
ّ
 . 2021نيسان/أبريل  8تاريخ االط

 

سياسة  تقييم عاملي لخطط األحواض: التعاريف، الدروس، التوصيات.   (.2016، إي تاغوتانازفو، جيه لوتس ي )جيه كازبيكوف 

 .386-368، 2، العدد 18املياه، املجلد 

 

(. كيف أّدت تنمية القدرات إلى إنشاء اتفاقية أحواض ثالثية في ُبلدان الجماعة اإلنمائية  2020جيه إم كليش ي أونيما وآخرون )

  .18-14، 108العلوم البيئية والسياسة املجلد جنوب األفريقي. لل

 

سياسة  (. اإلدارة املشتركة للمياه السطحية والجوفية في املجاري املائية العابرة للحدود: تقييم أول. 2018وآخرون )  جيه لوتز

 .20- 1، ص 1، العدد 20املياه، املجلد 

 

، املجلد  يةاملجلة الدولية لتنمية املوارد املائ(. تحديث سجل أحواض األنهار الدولية في العالم. 2019إم مكراكين، إيه تي وولف )

 .51-1، ص 5، العدد 35

 

ر املناخ.(. 2018لجنة نهر امليكونغ ) أمانة لجنة نهر ميكونغ. متاح   استراتيجية وخطة العمل الخاصة بنهر ميكونغ للتكيف مع تغيّ

الع /:Aug18.pdf-28-book-www.mrcmekong.org/assets/Publications/MASAP/httpsعلى الرابط 
ّ
  5. تاريخ االط

 .  2021شباط/فبراير 

 

فوائد التعاون في مجال املياه العابرة  (. 2020آلية التشاور بشأن منظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء الكبرى )

متاح على الرابط   للحدود في حوض منظومة خزانات املياه الجوفية في شمال غرب الصحراء الكبرى.

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_BenefitsTrans

bWatCoop_2020_Web.pdf الع
ّ
 .  2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

(. خزانات املياه الجوفية بين مناطق شيواوا وكواويال ونويفو ليون وتاماوليباس في  2018آر سانشيز، إل رودريغيز، س ي تورتاخادا )

، ص  20مجلة الهيدرولوجيا: الدراسات اإلقليمية، املجلد. املكسيك، وتكساس في الواليات املتحدة األمريكية: الكشف والتصنيف. 

74-102 . 

 

خطة العمل اإلستراتيجية اإلقليمية بشأن التنمية املتكاملة للموارد املائية وإدارتها. (. 2016نمائية للجنوب األفريقي )الجماعة اإل 

متاح على الرابط   املرحلة الرابعة.

https://www.sadc.int/files/9914/6823/9107/SADC_Water_4th_Regional_Strategic_Action_Plan_English_version

.pdf الع
ّ
 .  2021بريل نيسان/أ 13. تاريخ االط

https://www.riob.org/fr/file/313949/download?token=Mq5alcnJ
https://www.gwp.org/contentassets/092e5da4a6b0454ab98526442b143961/mooc-event-16-march-ppts.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MASAP-book-28-Aug18.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_BenefitsTransbWatCoop_2020_Web.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/ENG_NWSAS_Brief_BenefitsTransbWatCoop_2020_Web.pdf
https://www.sadc.int/files/9914/6823/9107/SADC_Water_4th_Regional_Strategic_Action_Plan_English_version.pdf
https://www.sadc.int/files/9914/6823/9107/SADC_Water_4th_Regional_Strategic_Action_Plan_English_version.pdf
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(. الخزان الجوفي الحراري الُعلوي بانونيان: التعاون العابر للحدود بكونه خطوة أساسية إلدارة املياه  2018تي زوكس وآخرون )

 .144-128، ص 20(، املجلد 2018مجلة الهيدرولوجيا: الدراسات اإلقليمية )الجوفية العابرة للحدود. 

 

)بدون تاريخ(. مؤشر السالم األزرق.   إليكونيميستاوحدة املعلومات االقتصادية صحيفة 

https://bluepeaceindex.eiu.com/pdf/Blue%20Peace%20Index%202019%20Report_FINAL%20WEB.pdf  تاريخ .}.

الع 
ّ
 . 2021شباط/فبراير  5االط

 

- إدراك فوائد التعاون في مجال املياه العابرة للحدود في حوض نهر كوبانغو(. 2019الهيئة الدائمة ملياه حوض نهر أوكافانغو )

متاح على الرابط   وكافانغو.أ

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Summary_June

_2020.pdf الع
ّ
 .  2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

  نيسان/أبريل.   22قاظ غير مسبوقة" لجميع سكان كوكب األرض، «، "صيحة إي 19-(. جائحة »كوفيد2020أخبار األمم املتحدة )

https://news.un.org/en/story /2020/04/1062322  الع
ّ
 .2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

التقدم املحرز في اإلدارة  (. 2021املعني باملياه والبيئة ) يالدانمارك  الهيدروليكي  شراكة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز معهد 

 واحتياجات التعجيل.  1-5-6: تحديثات املؤشر العاملي 6املتكاملة للموارد املائية. تتبع سلسلة أهداف التنمية املستدامة 

 

التحديد   –أن منافع التعاون في مجال املياه العابرة للحدود (. مذكرة إرشادية بش2015لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )

والتقييم والتواصل. نيويورك وجنيف: األمم املتحدة. متاح على الرابط  

https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_47_Benefits/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_Ben

efitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf الع
ّ
 . 2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

في إطار اتفاقية حماية واستخدام املجاري املائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية   إعداد التقاريردليل أ(. 2020____________)

 في املؤشر 
ً

جنيف: األمم املتحدة. متاح على الرابط  لهدف التنمية املستدامة.  2-5-6وبوصفه مساهمة

-contribution-and-convention-water-under-reporting-policy/publications/guide-https://unece.org/environment

sdg الع
ّ
 .2021نيسان/أبريل   13. تاريخ االط

 

متاح  في مجال املياه العابرة للحدود وتنمية األحواض.  دراسة أساسية عن تدبير األموال وتمويل التعاون ب(. 2020____________)

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/12Dec_16-على الرابط 

17_Virtual_workshop_on_financing_transboundary_water_cooperation_and_basin_development/UNECE_backg

020_clean_final_draft_01_12_2020.pdfNovember_2round_study_Final_Draft_  الع
ّ
 .  2021شباط/فبراير  19. تاريخ االط

 

التقدم املحرز في  (. 2018لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ) 

لهدف التنمية املستدامة. متاح على الرابط   2-5-6خط األساس العاملي للمؤشر  –التعاون في مجال املياه العابرة للحدود 

cooperation-water-transboundary-on-lications/progresshttps://www.unwater.org/pub-652  لجنة األمم املتحدة .

الع 
ّ
 .  2021نيسان/أبريل  13املعنية باملوارد املائية. تاريخ االط

https://bluepeaceindex.eiu.com/pdf/Blue%20Peace%20Index%202019%20Report_FINAL%20WEB.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Summary_June_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Benefits_cooperation/OKACOM_Policy_Summary_June_2020.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062322
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062322
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_47_Benefits/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_47_Benefits/ECE_MP.WAT_47_PolicyGuidanceNote_BenefitsCooperation_1522750_E_pdf_web.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-water-convention-and-contribution-sdg
https://unece.org/environment-policy/publications/guide-reporting-under-water-convention-and-contribution-sdg
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/12Dec_16-17_Virtual_workshop_on_financing_transboundary_water_cooperation_and_basin_development/UNECE_background_study_Final_Draft_November_2020_clean_final_draft_01_12_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/12Dec_16-17_Virtual_workshop_on_financing_transboundary_water_cooperation_and_basin_development/UNECE_background_study_Final_Draft_November_2020_clean_final_draft_01_12_2020.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/WATER/12Dec_16-17_Virtual_workshop_on_financing_transboundary_water_cooperation_and_basin_development/UNECE_background_study_Final_Draft_November_2020_clean_final_draft_01_12_2020.pdf
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652
https://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652
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:  DIKTASأ(.  2016) (UNESCO IHP)البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

. متاح على  Dinaric Karst  ،2016الحماية واالستخدام املستدام لنظام طبقة املياه الجوفية 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245192.locale=en.    الع ت
َ
ب 4في اريخ االط

ّ
 .2021 أغسطس /ا

 

تقييم منظومة  (. ب2016البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( )

الجوفية العابرة للحدود: مشروع إدارة موارد املياه الجوفية في طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود،  "ستامبريت" لخزانات املياه 

الع  locale=enhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000.245265متاح على الرابط   : تقرير فني.1املرحلة 
ّ
. تاريخ االط

 .2021نيسان/أبريل  15

 

اإلعالن السياس ي للمنتدى السياس ي الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة املنعقد  (. 2019الجمعية العامة لألمم املتحدة )

 .2019تشرين األول/أكتوبر   21، مؤرَّخ A/RES/74/4قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم   تحت رعاية الجمعية العامة.

 

أيلول/سبتمبر   24(. مالحظات إلى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى حول التنمية املستدامة، 2019األمين العام لألمم املتحدة )

2019 .-sustainable-political-level-high-24/remarks-09-tps://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019ht

forum-development الع
ّ
 .  2021شباط/فبراير  5. تاريخ االط

 

جنيف. متاح   مة.من أهداف التنمية املستدا 6إطار التعجيل العاملي للهدف أ( 2020لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية )

الع /framework-acceleration-global-6-sdg-https://www.unwater.org/publications/theعلى الرابط 
ّ
  5. تاريخ االط

 .2021شباط/فبراير 

 

متاح   لهدف التنمية املستدامة. 2-5-6منهجية الرصد خطوة بخطوة للمؤشر ب( 2020لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية )

//:transboundary-monitoring-methodology-step-www.unwater.org/publications/stephttps-على الرابط 

cooperation-6-5-2/ الع
ّ
 . 2021نيسان/أبريل  13. تاريخ االط

 

واشنطن العاصمة   أوكافانغو: تحليل فرص االستثمار املتعدد القطاعات: تقرير موجز.-حوض نهر كوبانغو(. 2019البنك الدولي )

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33074/Summary-لرابط متاح على ا

Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y الع
ّ
  2021ار/مايو أي  4. تاريخ االط

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245192.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245265.locale=en
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://www.unwater.org/publications/step-step-methodology-monitoring-transboundary-cooperation-6-5-2/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33074/Summary-Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33074/Summary-Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 املرفقات
 

 ، وقيمة أحواض األنهار والبحيرات، وقيمة الخزان الجوفي 2-5-6امللحق األول. التفصيل الُقطري لقيمة املؤشر 

 

 مكّوِّن األنهار والبحيرات )٪( اسم البلد:
مكّون خزانات املياه الجوفية 

 )٪( 
 )%(  2- 5-6املؤشر 

 51.66 أفغانستان
*NaN أن قيمة املؤشر : يشير إلى

 غير متاحة.
 قيمة املؤشر غير متاحة

 54.49 51.67 56.01 ألبانيا

 57.54 58.32 0.00 الجزائر

 4.38 **ن 4.38 أندورا

 78.84 15.24 100.00 أنغوال

 60.41 0.00 99.57 األرجنتين

 11.34 0.00 12.41 أرمينيا

 100.00 100.00 100.00 النمسا

 21.73 3.86 27.75 أذربيجان

 67.43 67.43 67.43 بيالروس

 100.00 100.00 100.00 بلجيكا

نين  83.33 58.47 98.30 بِّ

 92.60 73.32 96.14 البوسنة والهرسك

 100.00 100.00 100.00 بوتسوانا

 61.82 0.00 99.76 البرازيل

 0.00 0.00 0.00 بروني دار السالم

 99.55 97.59 100.00 بلغاريا

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 93.57 بوركينا فاسو

 88.34 79.39 92.03 بوروندي

 56.00 0.00 100.00 كمبوديا

 88.25 92.55 87.20 الكاميرون

 80.22 0.00 91.27 كندا

 44.42 53.18 35.85 تشاد

 87.21 0.00 87.21 تشيلي

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 1.08 كولومبيا

 9.00 0.00 9.04 كوستاريكا

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 18.04 ديفواركوت 

 100.00 100.00 100.00 كرواتيا

 100.00 100.00 100.00 الجمهورية التشيكية

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 99.61 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 100.00 ن 100.00 الدانمرك

 0.00 0.00 0.00 جمهورية الدومنيكان

 100.00 100.00 100.00 إكوادور 

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 100.00 مصر

 0.07 0.64 0.00 السلفادور 

 0.00 ن 0.00 غينيا االستوائية
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 مكّوِّن األنهار والبحيرات )٪( اسم البلد:
مكّون خزانات املياه الجوفية 

 )٪( 
 )%(  2- 5-6املؤشر 

 100.00 100.00 100.00 إستونيا

 91.91 0.00 100.00 إسواتيني

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 49.51 إثيوبيا

 100.00 ن 100.00 فنلندا

 56.54 ن 56.54 فرنسا

 0.00 0.00 0.00 غابون 

 46.86 0.00 90.65 غامبيا

 0.00 0.00 0.00 جورجيا

 100.00 100.00 100.00 أملانيا

 91.05 95.68 88.36 غانا

 32.76 1.03 58.14 اليونان

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 66.78 غينيا

 42.86 0.00 100.00 بيساو-غينيا

 5.94 0.00 8.35 غيانا

 0.00 0.00 0.00 هندوراس

 100.00 100.00 100.00 هنغاريا

 1.22 0.00 89.93 إندونيسيا

 10.61 0.00 15.04 العراق

 100.00 100.00 100.00 آيرلندا

 100.00 100.00 100.00 إيطاليا

 23.23 14.92 61.69 األردن

 63.22 0.00 100.00 كازاخستان

 26.75 0.00 35.91 كينيا

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة ن الكويت

 27.20 0.00 29.91 قيرغيزستان

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 92.92 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 97.29 94.52 100.00 التفيا

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 76.42 لبنان

 50.00 0.00 100.00 ليسوتو

 97.96 97.96 ن ليبيا

 100.00 100.00 100.00 ليختنشتاين

 34.06 50.17 25.69 ليتوانيا

 100.00 100.00 100.00 لكسمبرغ

 61.40 4.45 93.14 مالوي 

 1.73 0.00 13.22 ماليزيا

 75.35 60.67 99.91 مالي

 38.57 21.67 49.65 املكسيك

 100.00 100.00 100.00 منغوليا

 66.68 20.19 84.80 الجبل األسود

 0.00 0.00 0.00 املغرب

 20.02 0.00 24.78 ميانمار

 100.00 100.00 100.00 ناميبيا



 

54 
 

 مكّوِّن األنهار والبحيرات )٪( اسم البلد:
مكّون خزانات املياه الجوفية 

 )٪( 
 )%(  2- 5-6املؤشر 

 100.00 100.00 100.00 هولندا

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 0.00 نيكاراغوا

 85.66 81.23 89.39 النيجر

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 100.00 نيجيريا

 12.94 12.22 13.24 مقدونيا الشمالية

 89.45 88.31 89.46 النرويج

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة ن ُعمان

 9.13 0.00 9.31 بنما

 50.86 0.00 100.00 باراغواي

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 14.11 بيرو

 55.68 100.00 48.08 بولندا

 100.00 ن 100.00 البرتغال

 0.00 0.00 ن قطر

 0.00 0.00 0.00 جمهورية كوريا

 100.00 100.00 100.00 جمهورية مولدوفا

 100.00 100.00 100.00 رومانيا

 47.90 0.00 100.00 رواندا

 35.21 0.00 100.00 السنغال

 89.65 73.73 92.51 صربيا

 7.02 ن 7.02 سيراليون 

 80.92 21.94 100.00 سلوفاكيا

 100.00 100.00 100.00 سلوفينيا

 0.00 0.00 0.00 الصومال

 94.91 45.12 100.00 جنوب أفريقيا

 100.00 ن 100.00 إسبانيا

 0.00 0.00 0.00 سورينام

 100.00 100.00 100.00 السويد

 90.23 74.11 93.50 سويسرا

 املؤشر غير متاحةقيمة  قيمة املؤشر غير متاحة 100.00 تايلند

 60.17 76.02 55.63 توغو

 80.47 100.00 0.00 تونس

 قيمة املؤشر غير متاحة قيمة املؤشر غير متاحة 66.02 تركمانستان

 84.93 0.00 98.47 أوغندا

 60.59 100.00 57.41 أوكرانيا

 0.00 0.00 0.00 اإلمارات العربية املتحدة

وآيرلندا الشمالية  0.00 0.00 0.00 اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

 69.59 0.00 100.00 أوزبكستان

 3.51 0.00 6.96 جمهورية فنزويال البوليفارية

 قيمة املؤشر غير متاحة 0.00 30.46 فيتنام

 70.03 0.00 76.79 زامبيا

 69.90 43.73 72.76 زيمبابوي 

 مالحظة: 
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 *NaN.يشير إلى أن قيمة املؤشر غير متاحة : 

 

 **ن: غير ذي صلة: يشير إلى أن الرقم غير متوفر ألّن املؤشر  

 ال ينطبق على ظروف   –على النحو املحدد للرصد العاملي   -

ن، وبالتالي لم يجِر   عنه.  إعداد التقاريرالبلد املعيّ
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 لهدف التنمية املستدامة   2-5-6استجابات مختارة من التقارير الوطنية للمؤشر   - 2امللحق 

 

عطي األرقام التالية ملحة عامة عن ردود البلدان في التقارير الوطنية للمؤشر 
ُ
لهدف التنمية املستدامة على بعض األسئلة   2-5-6مالحظة: ت

لكل  دة الرئيسية املتعلقة بترتيبات التعاون في مجال املياه العابرة للحدود والهيئات املشتركة. وتعكس البيانات مجمل الردود وليس إجابة واح

 متعددة في القسم الثاني من تقاريرها الوطنية، وقد تكون هذه هي ا
ً
لحال بلد. وهذا يعني أن البيانات مرجحة لصالح البلدان التي قدمت ردودا

 إذا كانت تشترك في أحواض متعددة، و/أو تقدم تقارير عن ترتيبات أحواضها وأحواضها الفرعية.  

 

A. ياه العابرة للحدود اتفاق وترتيبات للتعاون في مجال امل 

 

الردود على السؤال املتعلق باستخدامات املياه أو    –)ج(    2، القسم الثاني، السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد التقاريرنموذج    1-2الشكل  

 القطاعات التي يشملها االتفاق أو الترتيب. )بناًء على الردود على جميع الترتيبات السارية بشأن املياه السطحية.( 
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التقارير نموذج    2-2الشكل   السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد  الثاني،  القسم  في    –)د(    2،  املدرجة  التعاون  مواضيع  أو  مسائل  هي  ما 

 االتفاقية أو الترتيب؟ )بناًء على الردود على جميع الترتيبات السارية بشأن املياه السطحية.( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

68%

88%

45%

68%

79%

28%

28%

77%

79%

88%

58%

46%

43%

52%

80%

51%

23%

41%

44%

74%

89%

46%

41%

36%

24%

Procedural and institutional issues

Dispute and conflict prevention and resolution

Institutional cooperation/joint bodies

Consultation

Mutual assistance

Topics of cooperation

Joint vision and management

Joint significant water management issues

Navigation

Human health

Environmental protection

Water quality

Water quantity or allocation

Cooperation in addressing floods

Cooperation in addressing droughts

Climate change adaptation

Monitoring and exchange

Joint assessments

Data collection and exchange

Joint monitoring

Maintenance of joint pollution inventories

Elaboration of joint water quality objectives

Common early warning and alarm procedures

Exchange of experience between riparian States

Exchange of information on planned measures

Joint planning and management

Development of joint regulations on specific topics

Development of international or joint river, lake or…

Management of shared infrastructure

Development of shared infrastructure
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إذا وجدت   –ماهي الصعوبات والتحديات الرئيسية   -)ھ(  2، القسم الثاني، السؤال 2-5- 6للمؤشر  يرإعداد التقارنموذج  3-2الشكل 

 التي تواجه بلدكم بشأن االتفاق أو الترتيب وتنفيذه؟ )بناًء على الردود على جميع الترتيبات السارية.( –

 

 
 

ما اإلنجازات الرئيسية في تنفيذ االتفاقية أو الترتيب؟    –)و(    2، القسم الثاني، السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد التقارير نموذج    4-2الشكل  

 بناًء على الردود لجميع الترتيبات السارية.(  –)سؤال مفتوح 

 

 
 

السؤال املتعلق بمفاتيح النجاح في  الردود على    –)و(    2لهدف التنمية املستدامة، القسم الثاني، السؤال    2- 5- 6املؤشر    5-2الشكل  

 يعتمد على الردود لجميع الترتيبات السارية.( –تنفيذ االتفاقية أو الترتيب. )سؤال مفتوح 

16%

3%

35%

28%

27%

2%

6%

47%

Aligning implementation of agreement with national laws

Aligning implementation with regional laws

Lack of financial resources

Insufficient human capacity

Insufficient technical capacity

Tense diplomatic relations

Non-participation of riparians

No significant difficulties

428

118

298

267

250

90

139

255

216

375

96

15

115

4

Improved cooperation

Improved institutional framework

Improved planning, management or operation

Adoption of common plans, methodologies, and regulations

Improved water quality

Improvement in ecosystem restoration management

Pollution reduction

Flood management improved

Joint monitoring, studies, and assessment

Exchange of data and information

Exchange of experience

Joint hydropower management

Improvement in emergency response system

No significant achievements

الردودعدد
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B.   الهيئات أو اآلليات املشتركة 

 

ة، ما هو نوع الهيئة في حالة وجود هيئة أو آلية مشترك  –)أ(    3، القسم الثاني، السؤال  2- 5-6للمؤشر    إعداد التقارير نموذج    6-2الشكل  

 أو اآللية املشتركة؟ )بناًء على ردود جميع الُبلدان األعضاء في هيئة مشتركة.( 

 

 
 

التقاريرنموذج    7-2الشكل   ما مهام وأنشطة هذه الهيئة أو اآللية املشتركة؟    –)ز(    3، القسم الثاني، السؤال  2-5-6للمؤشر    إعداد 

 )بناًء على ردود جميع الُبلدان األعضاء في هيئة مشتركة.( 

 

171

139

130

141

Technical and political cooperation

Trust

Mutual understanding

Political will

الردودعدد

Plenipotentiaries
9%

Bilateral 
commission

43%
Basin or similar 

commission
20%

Expert group 
meeting or 
meeting of 

national focal 
points

9%

Other 
19%
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 : تعني تقييم األثر البيئي. EIA مالحظة:

 

التقارير نموذج    8-2الشكل   ما الصعوبات والتحديات الرئيسية التي تواجه   –)ح(    3، القسم الثاني، السؤال  2-5-6للمؤشر    إعداد 

 بلدكم في تشغيل الهيئة أو اآللية املشتركة، إذا وجدت؟ )بناًء على ردود جميع الُبلدان األعضاء في هيئة مشتركة.( 

 

 
 

 

 

 

  

60%

94%

68%

33%

11%

65%

69%

61%

17%

62%

46%

57%

92%

75%

58%

88%

67%

40%

62%

38%

72%

47%

36%

44%

59%

53%

Identification of pollution sources

Data collection and exchange

Joint monitoring

Maintainance of joint pollution inventories

Setting emission limits

Elaboration of joint water quality objectives

Management and prevention of flood or drought risks

Preparedness for extreme events

Surveillance and early warning of water related disease

Water allocation and/or flow regulation

Policy development

Control of implementation

Exchange of experience between riparian States

Exchange of information on existing and planned uses

Settling of differences and conflicts

Consultation on planned measures

Exchange of information on best available technology

Participation in transboundary EIA

 Development of basins plans

Management of shared infrastructure

 Addressing hydromorphological alterations

 Climate change adaptation

Joint communication strategy

Basin-wide or joint public participation/consultation

Joint resources to support transboundary cooperation

Capacity-building

25%

17%

46%

9%

7%

21%

25%

Governance

Unexpected planning delays

Lack of resources

Lack of mechanism for implementing measures

Lack of effective measures

Unexpected extreme events

Lack of information and relieble forecasts
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 : إعداد التقاريراستمارة   -3امللحق 
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رات وخزانات املياه الجوفية  عدد البلدان التي تتشارك في األنهار العابرة للحدود والبحي –. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 16الشكل  

 20 ............................................................................................................................................ لهدف التنمية املستدامة  2-5-6وتفصيل قيم املؤشر 

 21 ....................................................الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلينسبة مساحة  –. أوروبا وأمريكا الشمالية 17الشكل  

والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود وتفصيل قيم عدد البلدان التي تتشارك في األنهار  –. أوروبا وأمريكا الشمالية 18الشكل  

 22 .............................................................................................................................................................................................................. 2-5-6املؤشر 

 23 .......................... احة الحوض العابر للحدود في بلد مشمول بترتيب تشغيلي نسبة مس –. أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 19الشكل  

األنهار والبحيرات وخزانات املياه الجوفية العابرة للحدود عدد البلدان التي تتشارك في  –. أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 20الشكل  

 25 ............................................................................................................................................ لهدف التنمية املستدامة  2-5-6وتفصيل قيم املؤشر 

ما اإلنجازات الرئيسية في التعاون بشأن املياه العابرة للحدود؟ – 2، القسم الرابع، السؤال  2-5-6. نموذج إعداد التقارير للمؤشر 26الشكل  

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 43 

ما التحديات الرئيسية التي تواجه بلدكم في التعاون بشأن   – 1، القسم الرابع، السؤال  2-5-6. نموذج إعداد التقارير للمؤشر 27الشكل  

 44 ................................................................................................................................................................................................ املياه العابرة للحدود؟

 45 ....................................................................................... . عدد البلدان التي تغطي الترتيبات التشغيلية جميع مياهها العابرة للحدود28الشكل  

 

 

حرز في تحقيق الهدف  االطالع على مزيٍد من  
ُ
من أهداف التنمية   6املعلومات حول التقدم امل

 املستدامة  
 

من أهداف التنمية املستدامة وغاياته ومؤشراته )إلزامي(: استعراض عام للمؤشرات، واملستويات، والوكاالت  6صفحة واحدة حول الهدف 

 دة االستشارية التقنية. الراعية، مع إشارات إلى تقارير املؤشرات األخرى؛ ُتقّدمها الوح 

 

 )إلزامي(: ستقدمها الوحدة االستشارية التقنية.  6صفحة واحدة حول مبادرة املراقبة املتكاملة ألهداف التنمية املستدامة 

 

عنية باملوارد  صفحة واحدة عن منشورات لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية )إلزامي(: معيار لجميع منشورات لجنة األمم املتحدة امل

 املائية؛ ُتقّدمها الوحدة االستشارية التقنية. 

 

 

 

 

 

 

 الغالف الخلفي  

 

وهذه املياه العابرة للحدود تخلق ترابطات اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية تجعل   معظم موارد املياه في العالم متقاسمة بين الُبلدان.

 للتنمية املستدامة والسالم. يقيس مؤشر أهداف التنمية املستدامة رقم 
ً
 مسبقا

ً
مدى التعاون سواًء في أحواض األنهار   2-5-6التعاون شرطا

التعاون ز في م املحرَ التقّد وفية العابرة للحدود. وفي هذا التقرير، يمكنكم التعّرف أكثر على والبحيرات العابرة للحدود، أو في خزانات املياه الج

 في مجال املياه العابرة للحدود.
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حرز في سبيل تحقيق مختلف الغايات املحددة في أهداف التنمية املستدامة رقم 
ُ
  6هذا التقرير هو جزء من سلسلٍة تتتّبع التقدم امل

ات العاملية ألهداف التنمية املستدامة. ملعرفة مزيٍد من املعلومات عن املياه والنظافة الصحية في خطة التنمية املستدامة  باستخدام املؤشر 

 www.sdg6monitoring.org، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 6، وعن مبادرة الرصد املتكامل ألهداف التنمية املستدامة رقم 2030لعام 

 

 بيانات التواصل

 خدمة املعلومات 

United Nations Economic Commission for Europe 

Palais des Nations, CH - 1211 Geneva 10, Switzerland 

 info.ece@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 http://www.unece.orgاملوقع الشبكي: 

 

Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) 

UNESCO / Division of Water Sciences (SC/HYD) 

7 ,place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France 

 ihp@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 

 www.unesco.org/water/ihpاملوقع الشبكي: 
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