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يعية : خامسا األطر التشر

 والقانونية



يعية   والقانونيةاألطر التشر
  هاما  دورا  واإلقليمية الدولية للمنظمات إن

 
يعية األطر  دعم ف  خالل من التشر

اك لمانيي    اشر وع به قام ما  وهذا  قدراتهم وتعزيز  البر  المتكاملة اإلدارة مشر

-SWIM  الدعم آلية – 2020 أفق ومبادرة للمياه والمستدامة

Horizon2020 SM  
 
لمانيي    اقليميا  تدريبا  نظم حيث 2017 نوفمبر  ف   للبر

 
 ف

ص نيقوسيا  مدينة   قدراتهم لتعزيز  بقبر
 
 جنب إىل جنبا  والمياه البيئة مجال ف

اكهم المدن   المجتمع ومنظمات اإلعالميي    مع   إلشر
 
 أو  تحديث عملية ف

يعات استحداث  للمياه والمستدامة المتكاملة اإلدارة تنظم أن شأنها  من تشر

 التدريب هامش وعىل .الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة يخص فيما  وأيضا 

لمان جلسة عقد  تم ىص بالبر ات لتبادل القبر لمانيي    بي    العالقات ودعم الخبر  البر

   .البيئية القضايا  من العديد  يخص فيما 



الحكم الرشيد : سادسا

 إدارة 
 
 المياهوالالمركزية ف



 مبادئ الحكم الرشيد 
الالمركزية تشجيع   

 
   اإلدارة ف

المختلفة الوزارات بي    وتشبيك وتعاون تنسيق وآليات روابط تأسيس 
   المجتمع من األخرى والقطاعات المحلية والسلطات

 المدن 

والمساواة العدل مبادئ وتطبيق اعتماد  يعزز الرشيد  الحكم   
 
 توزيع ف

   المصادر

المستويات مختلف عىل مشكالت وحل التأقلم عىل والقدرة المرونة 
   الهادف الحوار  أسلوب باستخدام

وتعزيز  والمساواة العدل عىل تقوم المياه أخالقيات اطر  تكوين 
 التنمية مفهوم وتطبيق وتعزيز  المعنية األطراف جميع مشاركة

   المستدامة



 

 

 : سابعا
 
مجال المياهالبحث العلىم ف  

 



 مجال اإلدارة المائية
 
 مالمح وأهداف البحث العلىم ف

 إيجاد األسلوب المناسب لتوثيق نجاحات البحث العلىم
 اإلدارة المائية

 
 ف

 اإلدارة المائية 
 
وضع سياسة شاملة للبحث العلىم ف

 وتحديد أطر تفعيلها 

 اكة مع  البحث العلىم بالشر
 
مشاركة القطاع الخاص ف

 المنظمات المحلية واإلقليمية والعالمية 
 حرص القواني   المائية ذات الصلة وسن القواني   التى

امات   تضمن الحقوق واإللبى 

 مجال البحث 
 
ية ف العمل عىل بناء القدرات والتنمية البشر

 العلىم 
 اإلدارة المائية 

 
 رفع الوىع حول أهمية البحث العلىم ف

 المناهج 
 
إدخال مفردات البحث العلىم لإلدارة المائية ف

 الدراسية 
 إيجاد أطر تدعم نقل اإلدارة للمنظمات الحاكمة وجمهور

 
 
المستخدمي   والمستفيدين والمستثمرين وتضمينهم ف

 عملية صنع القرار

 اإلدارة المائية للصناعات 
 
تطوير البحث العلىم ف

ة من المياه   المستخدمة لكميات كبب 
 توفب  الدعم الفت  والتمويل المستدام للمنظمات المعنية

 بالبحث العلىم

اإلهتمام بالبحث العلىم حول إدارة المخاطر  ة تركب   قضايا البحث العلىم عىل اإلقتصاديات الفقب 
 والتقنيات منخفضة التكلفة والنظيفة



  توصيات
 
 
 

 أهمية برامج بناء قدرات كافة الجهات المعنية•

 
 
 
 

تعزيز ودعم دور المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بشئون •
 تحقيق األمن المانى للدول العربية

 
 .المياه لتعظيم مساهمتها ف

• 
 
اك جميع الجهات المعنية وباألخص منظمات المجتمع المدن  ف إشر

وعات الخاصة بالمياه  تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والمشر
 وتنفيذ مبادىء الحوكمة

ورة التحرك من جانب الحكومات والمجتمعات ككل للعمل عىل • ض 
 نحو شيع للحد من ندرة الموارد المائية

يعات والقواني   •  تطبيق نظم اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمياه• تفعيل التشر

امج الخاصة • التأكيد عىل أهمية الدور الذى تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة• اتيجيات والسياسات والبر
تحديث وتفعيل اإلسبر

 .بالمياه عىل كافة المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية
 

السيطرة عىل مصادر التلوث من أجل تجنب الكوارث والمخاطر •
 المستقبلية

 تطبيق تقنيات وأساليب للحفاظ عىل المياه والحد من التلوث•

اتيجيات واإلتفاقيات المعنية بالحفاظ عىل الموارد • التكامل بي   اإلسبر
 المائية

 

 تطوير الخطط التر من شأنها أن ترفع من كفاءة أنظمة الرى•

اكات فعالة عىل كافة المستويات الوطنية واإلقليمية • ورة بناء شر ض 
 والدولية

 

ورة تصميم وتنفيذ برامج رفع الوىع لكافة الفئات وأهممها • ض 
 المرأة والشباب واألطفال 
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