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                           ( WES)   والبيئة   المياه   دعم   مشروع   من   إخبارية   نشرة 
 

 محاسبة المياه كأداة حيوية إلدارة المياه 

 2020نوفمبر  5أثينا، 

ي كل  للمياه    محاسبة مناسبةإنشاء    وب  هدفتعد محاسبة المياه أداة حيوية لتحقيق اإلدارة المتكاملة للمياه والتوازن المستدام للمياه.  
جنوب بلدان  ف 

ي  مشاركا  50البحر األبيض المتوسط، شارك أكبر من 
وع   حولتدريب إقليمي لمدة أسبوعي    ف   بتمويل من  WES محاسبة المياه، الذي نظمه مشر

ي  نت،  . و االتحاد األوروبر اء المياه من الوزارات والمكاتب اإلحصائية ذات الصلة  تابع  من خالل منصة عىل اإلنبر   خبر
ً
 مكثفا

ً
ساعة عىل   20لمدة  تدريبا

ات وورش عمل تدريب عىل ال . واشتملمدى أكبر من أسبوعي    اء أورو  قدمها محاض   ون.  ومحلي ونإقليميو  ونبيخبر

  
التدريب   شملتوتناول  العام  اتطور ال  مواضيع  المفهوم  حول  المائية  و المياه،    لمحاسبةت  المحاسبة  وفوائد  واالقتصادية،  البيئية  المكونات 

المحرز  ها  واستخدام مخرجات التقدم  ي اإلبالغ عن 
المتحدة.    التنميةأهداف    نحو تحقيقف  ا عىل تم تعكما  المستدامة لألمم 

ً
المشاركي   أيض ريف 

( وأطر المراقبة EEASحسابات التدفق المادي وحسابات األصول المادية، باستخدام نظام األمم المتحدة للمحاسبة البيئية واالقتصادية للمياه )

ات بي      وأتيح المجالالمعرفة المكتسبة حديثا من خالل التدريبات العملية تم تطبيق ، ات العملخالل مجموعو المختلفة.   لمزيد من تبادل الخبر
 .  المشاركي   الممارسي   من دول شمال وجنوب البحر األبيض المتوسط

  
ي لووفقا  وع مدربر . " جزءا من برنام ا باعتباره  المحاسبة المائية واريك مينو، يجب أن ينظر إىلباراميس جورج  WES مشر المحاسبة  تبي   لنا ج أكبر

ي التدهور  . ألنها تساعدنا عىل ضمان عدم زيادة  المتوفر لدينا كيفية تعاملنا مع البيئة وكيف يمكننا تحديد رأس المال الطبيعي    المائية
. لذلك  البيئ 

ورية  ي عىل جمع البيانات الض  ي العمل بشكل منهجر
 ".  وذات الصلةتحتاج جميع دول البحر األبيض المتوسط إىل البدء ف 

  
، ولكنال   عىل تحقيقمعظم المشاركي    اعتاد  " ي من المهم ربط عملهم اليومي مع العوامل االقتصادية  أن  أثناء التدريب    هم تعلموا توازن الهيدرولوجر

ي النهاية، يجب اإلبالغ عن استخدام المياه كنشاط اقتصادي، بناًء عىل المعايب  الدولية. . كذلك
ي قطاع المياه يغالبا ما و ألنه ف 

بشكل  عمل الناس ف 
وري  اآلنهم يعرفون ولكن منفرد، ي وكذلك الأنه من الض 

 مائية مناسبة".   اتإنشاء حساب  التعاون بهدفتعاون مثال مع المكتب اإلحصاب 

  
اكة  "أ الفرصة لالستفادة من الشر التدريب لهم  المنطقة ولتجربة  مأوروبا و مع  عىط هذا  المائيةع  ي . فها األوروبية وإحصاءات  المحاسبة 

 أوروبا،  ف 
اضات    المحاسية المائية  بدأت ا بوضع افبر

ً
البيانات حجة لعدم    توفر عدم  ال يجب أن يكون  دائًما. لذلك،    توفر جميع البيانات  بسبب عدمأيض

 نظام مناسب للمحاسبة المائية". نشاء إ

  
 حيوي  يعتبر عاملً أن العمل الجماعي مع مختلف الزمالء    نبي   أيضا أن    حاولنا "

ً
ستخدام  ال حاجة  هناك  أن  نا  من أجل تطوير تلك الحسابات و أوضح  ا

ي  و التصنيفات القياسية مثل نظام المحاسبة.  
أوروبا والمنطقة، تم تقديم أمثلة مفيدة ولكن هذه من خالل دراسات الحالة من بلدان مختلفة ف 

ي هذا المجال 
ا ف 
ً
ا أن البلدان األوروبية ال تزال تتعلم أيض

ً
 . "الدراسات أظهرت أيض

 
ي التدريب نيابة عن سلطة المياه الفلسطينية، بأن "التدريب كان ممتًعا للغاية وقدم لنا فكرة جيدة ع

ي شاركت ف 
يع  ن جمأقرت ماجدة عالونة، الئر

 وكيف يمكننا استخدامها".  المائيةمحاسبة الجوانب 
 

ي مض  والري    ائيةالمالموارد وأضاف حسام النجار من وزارة  
الزمالء من الدول  بقاء  تللل كان فرصة جيدة جدا   التدريبأن ف 

ات ختلفة يمكن  أن هناك أنظمة م  وعرف هذا الموضوع،  حول  جيدة جدا    مقدمةأعطاه  التدريب    وأن،  األخرى لتبادل الخبر

 المحاسبة المائية المناسبة.  استخدامها وتطبيقها إلنشاء 
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 : للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ

 vandebunt@wes-med.euبام فان دي بونت، خبير رئيسي في االتصاالت وتدعيم شبكة العالقات      

 

 مشروع دعم المياه والبيئة

المياه   المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط يهدف مشروع دعم  البيئة وتحسين إدارة الموارد  وسوف يعالج هذه  .  والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي إلى حماية 
الجزائر ومصر  )الشرق األوسط وشمال إفريقيا  مشروع إقليمي يركز على دول منطقة  هو  مشروع دعم المياه والبيئة  .  المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه

 (.  وإسرائيل واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس

 إخالء المسؤولية  
بالضرورة وجهات نظر االتحاد  وهي ال تعكس ، محتويات هذه النشرةبمفرده المسؤولية عن مشروع دعم المياه والبيئة ، ويتحمل هذه النشرة بدعم مالي من االتحاد األوروبي صدرت

 . األوروبي

 


