
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقرير األمين العام بشأن تنفيذ رؤية منظمة 
 التعاون اإلسالمي للمياه

 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 
OIC/3-ICMW/2016/SG-REP 

 
 

 الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه
 اسطنبول، الجمهورية التركية

 2016مايو  17-19
 
 
 

 تقرير األمين العام بشأن تنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه
 
 

 مقدمة:

مياه آمنة إمدادات لمياه والبنى التحتية المائية والحصول على المستدامة لدارة اإلتساهم 
مناسبة في تحسين نوعية الحياة ال الصرف الصحيخدمات إلى وموثوقة ومتوفرة إضافة 

إيجاد فرص العمل الكريم وتوسع دائرة المشاركة سمح بوتعزيز االقتصادات المحلية، كما ت
عامًال جوهريًا لتحقيق التنمية  ُتعدلمياه المستدامة لدارة اإلفإن  ،االجتماعية. وبالمثل

 المستدامة والصديقة للبيئة.

ي وقرارات وتماشيًا مع ميثاق منظمة التعاون اإلسالم ،. وفي ظل هذه المعطيات2
وتوصيات مختلف اجتماعات المنظمة، قامت األمانة العامة للمنظمة باتخاذ خطوات تروم 

 تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في قطاع المياه.
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 رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه

اعتمد المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه الذي ًعقد في اسطنبول يومي . 3
البيئات بشكل موجز هذه الرؤية تستعرض  حيث، رؤية المنظمة للمياه 2012مارس  6و 5

واألبعاد المختلفة للتحديات المرتبطة بقطاع المياه التي المائية المتنوعة في بلدان المنظمة 
تواجهها هذه البلدان. وتقر هذه الرؤية الدور األساسي لمنظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز 

تجميع التعاون بين الدول األعضاء فيما يخص القضايا المرتبطة بقطاع المياه وقدرتها على 
. فرؤية المنظمة للمياه ال تقتصر ص المائية الفريدةالخبرات من مختلف البلدان ذات الخصائ

لتعزيز  قٍ بل إنها ترسم خارطة طري ،فقط على تحديد الفرص القائمة التخاذ إجراءات مشتركة
بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات وتقاسم المعرفة بين الدول  ،التعاونعرى 

 المياه.األعضاء في مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع 

، من بين أمور أخرى، . اعتمد المؤتمر الثاني للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه4
 التوصيات التالية لتنفيذ رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه:

لمنظمة الطلب من الدول األعضاء تعيين نقاط اتصال وموافاة األمانة العامة   )أ
من أجل تحقيق بها يفية االتصال بالتفاصيل المرتبطة بكالتعاون اإلسالمي 

 تعاون وثيق بشأن القضايا المرتبطة بقطاع المياه.
الطلب من رئيس المؤتمر التنسيق مع األمانة العامة للمنظمة بإعداد مشروع  )ب

لدراستها خالل  المرجعيات الخاصة بمجلس منظمة التعاون اإلسالمي للمياه
 المسؤولين عن قطاع المياه.للوزراء القادم المؤتمر اإلسالمي 

على  صياغة استراتيجية للتمويل وتحديد آليات لدعم األنشطة التنفيذية بناءً  )ج 
 التوصيات التي تتضمنها رؤية المنظمة للمياه.

 االجتماع األول لنقاط االتصال الوطنية المعنية برؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه

لتعاون اإلسالمي، بالتعاون مع الدول األعضاء في المنظمة األمانة العامة لمنظمة ا . تقوم5
لمؤتمر الدورة الثانية لعن الصادرة والمؤسسات التابعة لها، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات 

ومن أجل تيسير التنسيق  ،. وفي هذا الصدداإلسالمي للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه
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عضاء تعيين نقاط اتصال وطنية، حيث قامت إلى ُطلب من جميع الدول األ ،والتواصل
 بذلك. المنظمة دول 44حدود اليوم 

ُعقد االجتماع األول لنقاط االتصال الوطنية المعنية برؤية منظمة التعاون اإلسالمي في . 6
وناقش هذا االجتماع، من بين أمور أخرى،  2015،يونيو  5إلى  3اسطنبول في الفترة من 

 لموسة استعدادًا لعقد المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه.خطوات المتابعة الم

 مرجعيات مجلس منظمة التعاون اإلسالمي للمياه

قامت المياه . تماشيًا مع القرار الصادر عن الدورة الثانية للوزراء المسؤولين عن قطاع 7
، مسودة المرجعيات الخاصة بمجلس المياه عدادبالتنسيق مع رئاسة المؤتمر بإاألمانة العامة 

وفي هذا اإلطار ببلورة مسودة المرجعيات.  صال الوطنيةقام االجتماع األول لنقاط االت حيث
أعرب العديد من المشاركين عن مالحظاتهم بخصوص مسمى وتشكيلة ونطاق عمل مجلس 

ى البوابة على تحميل مسودة المرجعيات عل االجتماع أقرمن جهة أخرى و المياه. 
 للبلدان اإلسالمية مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريبلاإللكترونية 
. بشكل أكبر تبادل اآلراء بين الدول األعضاءعملية سيسريك)، وذلك لتيسير  -(مركز أنقرة

 هافعفي مسودة المرجعيات التي تم ر الدول األعضاء آراء  بتضمينوقد قامت األمانة العامة 
 .الثالثة للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه للدراسة إلى الدورة

 استراتيجية التمويل

تدارس االجتماع األول لنقاط االتصال الوطنية المعنية برؤية منظمة التعاون اإلسالمي . 8
للمياه استراتيجية التمويل واآلليات الكفيلة بدعم عملية تنفيذ األنشطة الموصى بها ضمن 

المياه انسجامًا مع التوصية الصادرة عن الدورة الثانية للوزراء المسؤولين عن قطاع رؤية 
وفي ظل التجربة السابقة أوصى االجتماع بأهمية البدء بمشاريع تقوم على ترتيبات  المياه.

. وفي اإلطار ثنائية خاصة بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة والخبرة بين الدول األعضاء
من أجل تفادي للدول األعضاء بينية عينية  ةلتفكير في توفير مساعديمكن ا ،ذاته

الطويلة المرتبطة بإنشاء صندوق لهذا الغرض. وسيقوم رئيس المؤتمر بتقديم اإلجراءات 
 للدورة الثالثة للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه للدراسة. في هذا الخصوص لٍ صّ مف عرضٍ 
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 ا المياهإنشاء بوابة الكترونية خاصة بقضاي

، اسطنبول، 2012مارس  6-5للوزراء المسؤولين عن المياه (. أوصت الدورة الثانية 9
إقامة بوابة الكترونية خاصة بالموارد المائية بهدف تيسير مطابقة احتياجات بتركيا) بشدة 

التجارب والخبرات الدول األعضاء بالعروض فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات وتبادل 
ة ـة واالجتماعيـمركز البحوث اإلحصائية واالقتصاديام ـق ،. وفي هذا الصددوالمساعدة الفنية

وارد ـة خاصة بالمـة الكترونيـسيسريك) بإنشاء بواب -(مركز أنقرة ةـالميـلدان اإلسـللب دريبـوالت
اصًا حول بناء ـخًا ـاستبياند ـي، وأعـاون اإلسالمـة التعـي منظمـاء فـي البلدان األعضـة فـالمائي

ائية. ويتوفر هذا االستبيان على العنوان االلكتروني ـوارد المـال المــي مجــالقدرات ف
وتتضمن البوابة . .0TUvision/php-water-http://www.sesrtcic.org/oicU0Tالتالي:

 أخرى، التالي:االلكترونية، من بين أمور 

 أبحاث مركز أنقرة حول الموارد المائية. أ)  
حصائيات خاصة بالمياه ومؤشرات المياه لمختلف إروابط الكترونية تحيل إلى  ب) 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 .استبيانات حول رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه ج) 

المعنية برؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه: منتدى لنقاط االتصال الوطنية  د)
ويهدف هذا المنتدى لتوفير منصة للخبراء في الدول األعضاء في المنظمة 

 .في مجال المياهوأفضل الممارسات الخبرات التجارب و لتبادل 

 مختلفة نطاقاتوتجميعها في تحديد األنشطة المركزة 

للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه على شددت الدورة الثانية للمؤتمر اإلسالمي . 10
الحاجة إلى تحديد األنشطة المركزة وتجميعها في نطاقات مختلفة (من قبيل األمن الغذائي 

وٕادارة مياه األنهار  الصرف الصحيالمياه وخدمات بتزويد الو والدراسات المائية وتغير المناخ 
لنقاط االتصال الوطنية، بعد مناقشات اقترح االجتماع األول  ،. وفي هذا السياقوغيرها)

تتألف من ، عددًا من النطاقات الممكنة. كما أقر االجتماع إنشاء لجنة مصغرة مستفيضة
، وذلك من أجل تحديد عدد من النطاقات التي يسهل إدارتها. كما أقر لهرئيس ونائبين اثنين 

http://www.sesrtcic.org/oic-water-vision/php
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الدول األعضاء من تقديم آرائها  االجتماع تحميل القائمة النهائية على بوابة الكترونية لتمكين
لمؤشرات الرئيسية لألداء ل ول الزمنيةاوتعبئة جدول يتضمن األنشطة المقترحة والجد

والشركاء في عملية التنفيذ، وذلك بهدف تنفيذ األنشطة المقترحة. وقد تطوعت الدول 
 ات المختلفة:المنسقين الوطنيين الرئيسيين وشركاء في النطاق لتولي مهمةاألعضاء التالية 

 موازنة الموارد المائية -السودان: الدراسات المائية -
 غينيا: إدارة األحواض النهرية -

 جامبيا: التزويد بالمياه والصرف الصحي -

 تونس: اإلدارة المستدامة للموارد المائية -

 ماليزيا: الحكامة والصكوك القانونية -

 تركيا: استخدام التكنولوجيات الحديثة -

 المياهدمج قضايا 

. دعت الدورة الثانية للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه إلى تعزيز قضايا المياه على 11
والدولي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما الوطني األعمال  يجدولصعيد 

بملف المياه على جدول  صٍ خا دٍ إدراج بندعت إلى دمج وتوحيد قضايا المياه من خالل 
أعمال مؤتمرات القمة للمنظمة. وفي هذا الصدد تضمن البيان الختامي الصادر عن كل من 

 2013فبراير  7و 6الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد في القاهرة يومي 
 15و 14ي القمة اإلسالمي المنعقد مؤخرًا في اسطنبول يوم روالدورة الثالثة عشرة لمؤتم

إدارة الموارد المائية. وقد مجال العديد من الفقرات الخاصة بتعاون المنظمة في  2016أبريل 
بعقد المؤتمر الوزاري للمنظمة للوزراء بشكل خاص عشرة رحبت القمة اإلسالمية الثالثة 

عن  معرباً  ،في اسطنبول 2016مايو  19إلى  17المسؤولين عن قطاع المياه في الفترة من 
 قديره للجهود المبذولة في إطار تنفيذ رؤية المنظمة للمياه.ت

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في تنفيذ رؤية المنظمة للمياه

أوصت الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه بإقامة وتوطيد . 12
المياه، األعضاء في المنظمة التي ُتعنى بقضايا العالقات بين مراكز االمتياز في الدول 
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اللجنة الدائمة قامت كل من  ،وكذا المؤسسات التابعة للمنظمة ذات الصلة. وفي هذا الصدد
مركز البحوث  (كومستيك) للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون اإلسالمي

سيسريك)  -(مركز أنقرة ةـالميـاإلسلدان ـللب دريبـة والتـة واالجتماعيـاإلحصائية واالقتصادي
(إيسيسكو) بتنفيذ  المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةوالبنك اإلسالمي للتنمية، و 

مجموعة من األنشطة وبرامج بناء القدرات في مجال المياه. وسيتم رفع التقارير الصادرة عن 
 هذه المؤسسات إلى المؤتمر لإلحاطة والعلم.

 
 التوصيات

ين بعد نقاطها الوطنية لالتصال بالقيام بذلك من أجل ُتعِّ . الطلب من الدول التي لم 13
 تيسير التواصل والتنفيذ والمتابعة.

. ينبغي على كافة األطراف المعينة تبادل األنشطة التي تقوم بها في إطار تنفيذ رؤية 14
، وتحديد معايير المعرفةوتقاسم وذلك بهدف توثيقها  ،المنظمة مع األمانة العامة للمنظمة

 .لذلك مرجعية

. ينبغي تسريع إنشاء مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي بغرض التنفيذ الفعال 15
 لرؤية المنظمة للمياه.

بعد إنشائه، أن يقوم بتحديد آليات تمويل  ةً ينبغي لمجلس المنظمة للمياه، مباشر . 16
األنشطة المزمع تنفيذها في إطار رؤية المنظمة للمياه، وبلورة خطة تنفيذية إضافة إلى 

 إعداد التوصيات الضرورية لدراستها من قبل أجهزة المنظمة ذات الصلة.

البوابة  دعوة الدول األعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة ذات الصلة إلى استخدام. 17
اإللكترونية التي أنشأها مركز أنقرة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتقاسم التجارب وبناء 

قضايا المياه المدرجة في جداول العمل الوطنية والدولية للدول القدرات وتعزيز الحوار حول 
 األعضاء في المنظمة.
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والبحثية ذات  . هناك حاجة إلى إشراك المنظمات الحكومية والمؤسسات التعليمية18
الصلة، إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، في األنشطة والبرامج الرامية 

 إلى تنفيذ رؤية المنظمة للمياه.

ينبغي على الدول األعضاء التي تطوعت لتولي مهمة المنسقين الرئيسيين المعنيين . 19
واألنشطة المشتركة التي تعتزم تنفيذها إعداد خطة عمل تتضمن البرامج بالنطاقات المحددة 

 في النطاقات الخاصة بها.

 خاتمة

في إطار رؤية المنظمة  ،التي لم يتم توثيقهاتلك و  ،أعاله المذكورةتشير األنشطة  .20
مع التحديات المشتركة  بالتعاطيللتعاون بين كافة األطراف المعنية  ةٍ إلى توفر إرادللمياه 

 تم ترجمة هذه الرؤية إلى أنشطة وبرامج قابلة للتنفيذ.ت في مجال المياه. يبقى أن

أن تعكس التوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للوزراء المسؤولين عن  من المأمول .21
قطاع المياه التزام الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتعزيز التعاون بين الدول 

 رتبط به من قضايا.األعضاء في المنظمة في مجال المياه وما ي

 

 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 2016أبريل  17


