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 الدورة الستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٥٤البند 

ــتدامة ــة املسـ ــرن  : التنميـ ــال القـ ــدول أعمـ ــذ جـ  ٢١تنفيـ
 ونتـائج  ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      

   مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
املــاء مــن أجــل �التــدابري املتخــذة يف تنظــيم أنشــطة العقــد الــدويل للعمــل    

 ٢٠١٥-�٢٠٠٥ اةاحلي
 

 **تقرير األمني العام  

 موجز 
، الذي طلبت فيـه اجلمعيـة إىل   ٥٩/٢٢٨هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة         
العام، بني أمور أخرى، أن يقدم إليها يف دورهتا الستني تقريرا عن األنشـطة الـيت يعتـزم                  األمني  

األمني العام ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة ذات الصـلة القيـام هبـا مـن أجـل العقـد الـدويل             
ــاة �للعمــل،  وقــد أشــارت اجلمعيــة أيضــا إىل قرارهــا   . ٢٠١٥-�٢٠٠٥ املــاء مــن أجــل احلي

ـــ ٥٥/١٩٦ ــذي أعلن ــام  ، الـ ــه عـ ــا   ٢٠٠٣ت مبوجبـ ــة، وإىل قرارهـ ــاه العذبـ ــة للميـ ــنة دوليـ   سـ
 

 

 * A/60/150. 
أعدت هذا التقرير إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، بالتعـاون مـع آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامليـاه،                        ** 

 وهــي اآلليــة املشــتركة بــني الوكــاالت، الــيت عينــها جملــس الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين 
التنسـيق يف منظومـة األمـم املتحـدة     آليـة  بالتنسيق، عن طريق جلنتـه الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـالربامج ليكـون               

 .ملتابعة التدابري اليت تتخذ يف جمال موارد املياه والصرف الصحي
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ــدويل للعمــل،     ٥٨/٢١٧ ــد ال ــدأ العق ــه أن يب ــذي أعلنــت مبوجب ــاة  �، ال ــاء مــن أجــل احلي � امل
ــارس / آذار٢٢ يف ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــد      . ٢٠٠٥م ــداف العق ــرار األخــري أه ــذا الق ــني ه ــد ب وق

صـة واللجـان اإلقليميـة وغريهـا مـن          وأهاب هبيئات األمـم املتحـدة املعنيـة، والوكـاالت املتخص          
مؤسسات منظومة األمم املتحدة تقدمي اسـتجابة منسـقة، وذلـك باسـتخدام مـا هـو متـاح مـن                     

ويبني هـذا التقريـر األنشـطة الـيت         .  عقدا للعمل  ٢٠١٥-٢٠٠٥املوارد والتربعات جلعل العقد     
ــد يف    ــارس / آذار٢٢أعــدت إلطــالق العق ــة املل  ٢٠٠٥م ــدابري األولي ــيت  ، وبعــض الت ــة ال موس

اختذت من أجل العقد على الصعيد اإلقليمي، ومقترحات لوضع استراتيجية إلعـالم اجلمـاهري               
ــا           ــدابري الواجــب اختاذه ــدم بعــض التوصــيات بشــأن الت ــوعي، ويق ــع ال ــة اتصــاالت لرف وخط

 .العقد أثناء
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 مقدمة -أوال  
مـن أجـل   املـاء  �، بدء عقد العمل الـدويل      ٥٨/٢١٧أعلنت اجلمعية العامة، يف قرارها       - ١

، الـذي   ٥٥/١٩٦، وأشـارت إىل قرارهـا       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢ يف   ٢٠١٥-٢٠٠٥ �احلياة
 . السنة الدولية للمياه العذبة٢٠٠٣أعلنت مبوجبه عام 

ــام أن يقــدم إليهــا، يف دورهتــا    ٥٩/٢٢٨ويف قرارهــا  - ٢ ــة إىل األمــني الع ، طلبــت اجلمعي
الستني، تقريرا عن األنشطة اليت يعتزم القيام هبا هـو وسـائر مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة                    

 . هذا التقرير استجابة لذلك الطلبوقد أعد. ذات الصلة من أجل العقد
، أن تتمثــل أهــداف العقــد يف زيــادة التركيــز  ٥٨/٢١٧وقــررت اجلمعيــة، يف قرارهــا   - ٣

على تنفيذ الربامج واملشاريع املتعلقة باملياه، مع السعي إىل كفالة مشـاركة املـرأة وإشـراكها يف             
 املسـتويات مـن أجـل املسـاعدة يف          اجلهود اإلمنائية املتصلة باملياه، وتكثيـف التعـاون علـى مجيـع           

ــاه    ــا بشــأن املي ــة   . حتقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دولي ودعــا أيضــا هيئــات األمــم املتحــدة املعني
ووكاالهتا املتخصصة وجلاهنا اإلقليمية وغريها من مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة إىل تقـدمي               

 ٢٠١٥-٢٠٠٥عقـــد منســـق، باســـتخدام املـــوارد املتاحـــة والتربعـــات مـــن أجـــل جعـــل ال رد 
 .للعمل عقدا
ويلــزم إعــالن األلفيــة احلكومــات عــرب العــامل جبــدول أعمــال واضــح ملكافحــة الفقــر،     - ٤

ــي       ــدهور البيئ ــرأة والت ــز ضــد امل ــرض، والتميي ــة، وامل ــاه   . واجلــوع، واألمي ــوارد املي ويف جمــال م
ــدول يف ســنة      ــد رؤســاء ال ــن ال يســتطيعون    ٢٠٠٠والصــرف الصــحي، تعه  خبفــض نســبة م

 ٢٠١٥ مبقــدار النصــف حبلــول ســنة    صــول إىل ميــاه الشــرب املأمونــة أو حتمــل تكلفتــها     الو
وهناك أهـداف إضـافية اعتمـدت يف    . استغالل املوارد املائية الذي ال ميكن أن يستدام وبإيقاف  

، بشـأن وضـع     ٢٠٠٢مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسـربغ يف سـنة              
ــإلدارة املتك  ــة وكفــاءة اســتخدامها، حبلــول ســنة    خطــط ل ــة للمــوارد املائي ، وبشــأن ٢٠٠٥امل

خفض نسبة السكان الذين ال يستطيعون احلصول على خـدمات الصـرف الصـحي األساسـية،       
يف تعزيـز اجلهـود للوفـاء       � املاء من أجـل احليـاة     �ويتمثل اهلدف الرئيسي لعقد     . ٢٠١٥ حبلول

 وجعلـه عقـدا     ٢٠١٥ياه والقضايا املتصلة بامليـاه حبلـول        بااللتزامات الدولية املتعهد هبا بشأن امل     
 العقــد الــدويل الثــاين الــذي تنظمــه األمــم املتحــدة بشــأن القضــايا     هــووســيكون هــذا. للعمــل
ــاه، حيــث يعقــب العقــد الــدويل لتــوفري ميــاه الشــرب ومرافــق الصــرف الصــحي،      املتعلقــة باملي
١٩٩٠-١٩٨١. 

 ملنظومة األمم املتحـدة، املعـين بالتنسـيق عـن طريـق           وقد أنشأ جملس الرؤساء التنفيذيني     - ٥
جلنته الرفيعة املستوى املعنية بالربامج آلية األمم املتحدة املعنية باملياه، وهـي آليـة منظومـة األمـم          
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املتحدة للتنسيق وحتقيـق التـرابط بـني الوكـاالت والـربامج ذات الصـلة املعنيـة باملسـائل املتصـلة                     
 هــذه اآلليــة بتنســيق أنشــطة األمــم املتحــدة مــن أجــل تنفيــذ العقــد    وتقــوم. ٢٠٠٤بامليــاه، يف 

ومن املتوقع، على املستوى الوطين، أن يتبـع        . فيها أنشطة الشركاء من خارج األمم املتحدة       مبا
، وذلـك مـن خـالل جلـان         �املـاء مـن أجـل احليـاة       �تنظـيم أنشـطة عقـد       لكل بلد هنجه اخلـاص      
 .وطنية، على سبيل املثال

ذا التقرير معلومات عن اإلطـار املؤسسـي لألعمـال التحضـريية للعقـد ويـورد         ويقدم ه  - ٦
تفاصيل عن بعض األنشطة الدولية واإلقليمية والوطنية اليت جيري التخطيط هلـا والـيت ميكـن أن                 

 .تنفذ يف ما يتعلق بالعقد
 

 معلومات أساسية -ثانيا  
العذبـة بالنسـبة للتنميـة املسـتدامة        لقد زاد الـوعي بأمهيـة اسـتخدام وإدارة مـوارد امليـاه               - ٧

ــة      ــة والوطني ــادرات واألنشــطة الدولي ــة يف الســنوات األخــرية، نتيجــة لعــدد مــن املب ــادة هائل  زي
وقــد جعــل هــذا  . ٢٠٠٢اجلاريــة، ممــا أدى إىل عقــد القمــة العامليــة للتنميــة املســتدامة يف ســنة   

وجــاءت الســنة . غوهانســربجاإلدراك مســألة املــاء والصــرف الصــحي تتصــدر جــدول أعمــال 
، يف الوقــت املناســب ملتابعــة تنفيــذ توصــيات قمــة جوهانســربغ ٢٠٠٣الدوليــة للميــاه العذبــة، 

بشأن العمل يف جمال املياه والصرف الصحي وتوىل تنسيق أنشطة األمم املتحدة الرئيسـية إدارة               
علـم والثقافـة    الشؤون االقتصادية واالجتماعية باالشـتراك مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة وال               

وهذا املثـال للتعـاون املشـترك املمتـاز بـني الوكـاالت اجتـذب الكـثري مـن أعضـاء              ). اليونسكو(
جهــاز األمــم املتحــدة للميــاه اآلخــرين، وال ســيما برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، الــذي كــان     

املـاء  � ، حتـت عنـوان  ٢٠٠٣مـارس  / آذار٢٢الوكالة الرائدة يف تنظيم اليوم العاملي للميـاه، يف     
كمــا أعــد برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة برناجمــا يرمــي إىل مســاعدة        . �مــن أجــل املســتقبل  

احلكومات واجلهات املشاركة الرئيسية على التخطيط ألنشطة لزيادة الـوعي بضـرورة احلفـاظ              
وقد عرضت املـواد التثقيفيـة واألنشـطة الوطنيـة     . على كم ونوعية املياه العذبة ألجيال املستقبل      

 وميكـن أن    )www.wateryear2003.org(لى مدار السنة الدوليـة علـى املوقـع الشـبكي الرمسـي              ع
 .يستفاد هبا خالل العقد

ــاة  � دوخــالل عقــ  - ٨ ــاء مــن أجــل احلي ــى ضــمان    � امل ــز خــاص عل ــاك تركي ســيكون هن
ويتمثل التحـدي الـذي يطرحـه العقـد         . تعلقة باملاء مشاركة املرأة وإشراكها يف جهود التنمية امل      

اإلدارة املسـتدامة   يف تركيز االهتمام على األنشطة والسياسات املوجهة حنو العمـل الـيت تكفـل               
 املائيــة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، كمــا تتضــمن تــدابري لتحســني مســتوى الصــرف   للمــوارد

http://www.wateryear2003.org/
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ــا  � يــاةاملــاء مــن أجــل احل �وســيتطلب حتقيــق أهــداف عقــد  . الصــحي التزامــا مســتمرا وتعاون
 . وما بعدها٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥واستثمارات من جانب مجيع أصحاب املصلحة يف الفترة من 

 
 �املاء من أجل احلياة�العمليات احلكومية الدولية يف مستهل عقد  -ثالثا  

، قررت اجلمعيـة العامـة أن تتمثـل أهـداف العقـد يف              ٥٨/٢١٧ من القرار    ٢يف الفقرة    - ٩
، ٢١األهداف املتعلقة باملاء املتفق عليها دوليا والواردة يف جـدول أعمـال القـرن               � حتقيق   دعم

، ويف إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة، ٢١وبرنــامج مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
 .�وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، وتلك اليت حددهتا جلنة التنمية املستدامة، حسب االقتضاء

ــد - ١٠ ــام      ويف ال ــيت عقــدت يف ع ــة املســتدامة، ال ــة التنمي ــة عشــرة للجن ، ٢٠٠٣ورة احلادي
كانــت املواضــيع اخلاصــة الــيت مت اختيارهــا لــدورة التنفيــذ األوىل، عقــب مــؤمتر القمــة العــاملي     

ــة والصــرف الصــحي، واملســتوطنات البشــرية      ــوارد املائي ــة املســتدامة، هــي امل وأجــرت . للتنمي
، استعراضـا شـامال للوضـع احلـايل لتنفيـذ           ٢٠٠٤عقـودة يف عـام      الدورة الثانيـة عشـرة للجنـة امل       

السياسات واملمارسات الرامية إىل حتقيق األهداف املتفق عليها دوليـا يف جمـال امليـاه والصـرف                 
 .الصحي

 خيـــارات ٢٠٠٥واســـتطلعت اللجنـــة، يف دورهتـــا الثالثـــة عشـــرة، املعقـــودة يف عـــام   - ١١
نفيـذ فيمـا يتعلـق باملسـائل املتصـلة بامليـاه والصـرف الصـحي،                السياسة العامـة املتاحـة لتعزيـز الت       

إطار عمـل ممكـن للحكومـات       ) E/2005/29انظر  (ويوفر املقرر األخري    . وباملستوطنات البشرية 
ومنظومة األمم املتحدة، حيث تعمـل يف شـراكة مـع اجملموعـات الرئيسـية وأصـحاب املصـلحة                 

واخليـارات معروضـة بشـأن إمكـان        . الصرف الصحي اآلخرين، الختاذ تدابري يف جماالت املياه و      
املتكاملـــة للمـــوارد املائيـــة، احلصـــول علـــى اخلـــدمات األساســـية فيمـــا يتعلـــق باملـــاء، واإلدارة 

ــة الصــحية        ــى خــدمات الصــرف الصــحي األساســية، والتثقيــف يف جمــال النظاف واحلصــول عل
ويـوفر القـرار جمموعـة مـن        . واإلصحاح، ومجع املياه املستخدمة ومعاجلتها وإعـادة اسـتخدامها        

التدابري والنهوج ملعاجلة قضايا املياه واإلصحاح واملستوطنات البشـرية بشـكل متكامـل واضـعا               
يف االعتبـــار اجلوانـــب االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة والسياســـات القطاعيـــة ذات الصـــلة   

إطـار  يف  وقـد أعـدت     . والقضايا ذات التأثري العام حسبما حددهتا الدورة احلادية عشـرة للجنـة           
هذه العملية مصفوفة سهلة االستخدام إللقاء الضـوء علـى خيـارات السياسـة العامـة، والتـدابري              

وميكــــــــــن االطــــــــــالع عليهــــــــــا يف املوقــــــــــع    . املمكنــــــــــة ودراســــــــــات احلــــــــــاالت  
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/matrix.pdf.    وميكــن اســتخدام املقــرر واملصــفوفة 

 .�املاء من أجل احلياة�كليهما كخطوط توجيهية للعمل أثناء عقد 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/matrix.pdf
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 برامج وأنشطة منظومة األمم املتحدة -رابعا  
 )١(آلية األمم املتحدة املعنية باملياه -ألف  

املـاء مـن أجـل      �طة مـن أجـل عقـد        تتوىل آلية األمم املتحدة املعنية باملياه تنسـيق األنشـ          - ١٢
وتغطي اختصاصاهتا وطرائق عملها عناصر خطـة مفصـلة مشـتركة           . ٢٠١٥-٢٠٠٥،  �احلياة

بني الوكـاالت ملعاجلـة قضـايا امليـاه والصـرف الصـحي، وتشـمل أجهـزة للتفاعـل مـع اجلهـات                       
تتوالهـا  وجيري تنـاوب رئاسـة اآلليـة بـني أعضـائها، و           . املعنية من خارج منظومة األمم املتحدة     

حاليا منظمة الصحة العاملية بينما توفر إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة                 
ــا   ــة هلـ ــدمات األمانـ ــع        . خـ ــى املوقـ ــة علـ ــذه اآلليـ ــن هـ ــات عـ ــى معلومـ ــول علـ ــن احلصـ وميكـ

http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/inter_agency.htm. 
وقد حددت اآللية عددا من املبـادرات املواضـيعية لعملـها علـى مـدى العقـد، وتشـمل                  - ١٣

معاجلــة مشــاكل نــدرة امليــاه وتلوثهــا، واإلصــحاح؛ وميــاه الشــرب املأمونــة والصــحة؛ وتعمــيم 
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛ ومشـاكل      مراعاة املنظور اجلنساين يف جمال املياه واإلصحاح؛ و       

اخـتريت أفريقيـا كمحـور تركيـز جغـرايف          وقـد   . املياه عرب احلدود؛ واحلد من أخطار الكوارث      
وتعتـزم اآلليـة توزيـع سلسـلة مـن          . بسبب احتياجاهتا غري العادية فيمـا يتعلـق باملـاء واإلصـحاح           

. ثنـاء العقـد، لبيـان مبادراهتـا املواضـيعية     أيف جمال السياسة العامة على نطـاق واسـع     اإلرشادات  
نسـاين  وقد مت إعداد منوذج أويل ملخاطر امليـاه احملتملـة، ويوجـد منـوذج آخـر بشـأن املنظـور اجل                    

 .واملياه واإلصحاح على املوقع الشبكي
ومن أهـم الـربامج الفرعيـة لآلليـة اجلـاري العمـل فيهـا، برنـامج تقيـيم امليـاه يف العـامل،                        - ١٤

رة مشتركة بني الوكاالت تستضيفها اليونسكو اليت توفر معلومات التقيـيم األساسـية     وهو مباد 
املـاء مـن أجـل    ومت إصدار الطبعة األوىل من تقريـر،        . لتعزيز التنمية العاملية للمياه ونتوىل إعداده     

 ٢٢، يف املنتــدى العــاملي الثالــث للميــاه، يف كيوتــو، اليابــان، يف   املــاء مــن أجــل احليــاة ، البشــر
 وستصـــدر الطبعـــة الثانيـــة يف ،)/www.world.water-forum3.comانظـــر  (٢٠٠٣مـــارس /آذار

ويـوفر برنـامج    . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٢املنتدى العاملي الرابع للميـاه، يف مكسـيكو سـييت، يف            
بشـأن احلالـة الراهنـة للمـوارد املائيـة يف العـامل             تقييم املياه يف العامل معلومـات وحتلـيالت شـاملة           

واحللول السياسية املمكنة، حيث يضم املسامهات ذات الصلة من احلكومات، واملنظمات غـري             
وميكـن االطـالع علـى املعلومـات بشـأن          . احلكومية، واملؤسسـات األكادمييـة والقطـاع اخلـاص        

 .http://www.unesco.org/water/wwap/index.shtmlاملشاركة يف املوقع 
آليـة  صـالت مـع   ولعدد من األنشطة املنسقة يف إطار آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامليـاه         - ١٥

تنســيق أخــرى معنيــة بامليــاه، هــي شــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات واملنــاطق الســاحلية، الــيت   

http://www.un.org/esa/sustdev/inter_agency/inter_agency.htm
http://www.world.water-forum3.com/
http://www.unesco.org/water/wwap/index.shtml
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 إطار جملس الرؤساء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنسـيق وذلـك                  أنشئت أيضا يف  
. لتعزيــز التعــاون والتنســيق ألنشــطة األمــم املتحــدة ذات الصــلة باحمليطــات واملنــاطق الســاحلية   

وهذه الصالت املتشابكة بني آلية األمم املتحدة املعنية باملياه وشبكة األمم املتحدة للمحيطـات              
دا آلليـات التكامـل، مثـل برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة                       مالئمة ج 

 ).http://www.un-oceans.orgانظر (الربية وتنمية الدول اجلزرية الصغرية النامية 
 

 ق الصحيةاجمللس االستشاري لألمني العام املعين باملياه واملراف -باء  
أنشأ األمني العام، كويف عنان، اجمللس االستشاري املعين باملياه واملرافـق الصـحية كـي                - ١٦

يقدم املشورة بشـأن قضـايا امليـاه واملرافـق الصـحية، وحيفـز التـدابري العامليـة ويرفـع الـوعي هبـذه                 
ــق الصــحية وتشــجيع         ــاه واملراف ــوال ملشــاريع املي ــى حشــد األم ــة القضــايا وللمســاعدة عل إقام

شــراكات جديــدة، كجــزء مــن اجلهــود الدوليــة الستئصــال الفقــر ولتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
 .املتفق عليها فيما يتعلق باملياه واملرافق الصحية

ويضـــم اجمللـــس االستشـــاري، الـــذي يرأســـه رئـــيس وزراء اليابـــان الســـابق، ريوتـــارو  - ١٧
اء التقنـيني وأصـحاب املصـلحة مـن         هاشيموتو، جمموعة كبرية من الشخصيات البـارزة، واخلـرب        

فع أجهزة احلكـم، والعمـل      داجملتمع املدين وأفرادا آخرين ممن هلم معرفة وخربة بإقناع الناس، و          
وقد أصـدر اجمللـس، بعـد اجتماعـه الثـاين،           . مع وسائل اإلعالم والقطاع اخلاص واجملتمع املدين      

 اإلدارة املتكاملـة    -ني رئيسيتني   ، بيانني عن قضيت   ٢٠٠٤ديسمرب  /يف طوكيو، يف كانون األول    
ــاه     ــة، وإدارة أخطــار الكــوارث فيمــا يتعلــق باملي ــان حمتــوى   -للمــوارد املائي ــر هــذان البيان  ووف

) ٢٠٠٥ينـاير   /كـانون الثـاين   (للنقاش الدويل يف املؤمتر العاملي الثاين بشأن احلـد مـن الكـوارث              
ومـن املتوقـع أن يقـدم       ). ٢٠٠٥بريـل   أ/نيسـان (والدورة الثالثة عشرة للجنـة التنميـة املسـتدامة          

اجمللــس مــدخالت هامــة للمنتــدى العــاملي الرابــع للميــاه، الــذي ســيعقد يف مكســيكو ســييت يف   
 .٢٠٠٦مارس /آذار

 
ــاملنظور اجلنســاين       -جيم   ــة ب ــة عمــل األمــم املتحــدة املشــتركة بــني الوكــاالت املعني فرق

 وشؤون املياه
املشتركة بني الوكاالت املعنية بـاملرأة واملسـاواة   ، أنشأت الشبكة ٢٠٠٣يف أوائل عام   - ١٨

 امليـاه، مـع   نبني اجلنسني فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بـاملنظور اجلنسـاين وشـؤو        
وأيـدت آليـة    . تويل شعبة التنمية املستدامة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية إدارة العمـل          

بـني مراكـز التنسـيق املتعلقـة        مـا   يضا إنشاء فرقة العمل والـيت تـربط         األمم املتحدة املعنية باملياه أ    
 مـن   ١٨وتضم فرقة العمل حاليـا      . بقضايا اجلنسني ومراكز التنسيق املعنية باملياه يف كل وكالة        

http://www.un-oceans.org/
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. برامج ووكاالت األمم املتحدة ومخس كيانات من خارج األمم املتحـدة واثـنني مـن املـراقبني                
قريــرا إىل الشــبكة، ونصــف ســنوي إىل آليــة األمــم املتحــدة املعنيــة وتقــدم فرقــة العمــل ســنويا ت

، وافقــت هـذه اآلليـة علـى أن تشــكل فرقـة العمـل برناجمـا مــن       ٢٠٠٤ويف أواخـر عـام   . بامليـاه 
، �املـاء مـن أجـل احليـاة     �براجمها الفرعية وطلبت إليها تـويل مسـؤولية املكـون اجلنسـاين لعقـد               

، ونبـذة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥اد برنـامج عمـل للسـنتني        وقامت فرقة العمـل بإعـد     . ٢٠١٥-٢٠٠٥
 .للسياسة العامة آللية األمم املتحدة املعنية باملياه

 �منظـور جنسـاين بشـأن امليـاه والصـرف الصـحي           �وقدمت فرقة العمل ورقة بعنـوان        - ١٩
إىل الــــدورة  ) http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csdl3/documents/bground_2.pdfانظــــر (

ووفرت الورقة حمتوى لكـثري مـن   . ٢٠٠٥أبريل /الثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف نيسان   
 .النقاش الدائر بشأن القضية اجلامعة املتعلقة باملنظور اجلنساين يف جمال املياه والصرف الصحي

 
 برنامج الرصد املشترك إلمدادات املياه والصرف الصحي -دال  

تســاهم منظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة بنشــاط يف رصــد          - ٢٠
إمدادات امليـاه والصـرف الصـحي علـى الصـعيد العـاملي، ونشـر املعلومـات عـن طريـق برنـامج                       

وتعـد أرقـام التغطيـة الـيت يعـدها      . يـاه الرصد املشترك حتـت مظلـة آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامل             
برنامج الرصد املشترك البيانات املرجعية الرمسية ملنظومة األمم املتحدة، ويشمل ذلك ما يتعلـق              

 .باألهداف الواردة يف إعالن األلفية وخطة جوهانسربغ للتنفيذ
: اإلصـحاح الوفاء بأهداف إعالن األلفية فيما يتعلق باملياه و       �،  ٢٠٠٤ويف تقرير سنة     - ٢١

، قدم برنامج الرصد املشترك ملنظمة الصحة العامليـة ومنظمـة   �تقييم منتصف املدة للتقدم احملرز 
ــارا مــن ســنة        ــامل اعتب ــدان الع ــات تغطــي معظــم بل ــة بيان انظــر  (٢٠٠٢األمــم املتحــدة للطفول

www.wssinfo.rog .(  ق اهلائلة بـني البلـدان الغنيـة والبلـدان الفقـرية      وكشفت األرقام عن الفوار
وكـان تركيـز تقريـره األحـدث عهـدا          . وبني سكان املدن وسكان احلضر يف أشد البلدان فقـرا         

، ينصـب علـى تـأثري       )٢٠٠٥يونيـه   /حزيـران (� من املمكن حتقيق ذلـك    : املاء من أجل احلياة   �
لفة وعلى التغـيريات الـيت ميكـن        صحي على الفئات العمرية املخت    نقص مياه الشرب والصرف ال    

ــاس        ــاة الن ــاه والصــرف الصــحي يف أســاليب حي أن حتــدثها حتســينات بســيطة يف خــدمات املي
 .وصحتهم وآفاقهم االقتصادية

ويســتخدم برنــامج الرصــد املشــترك إلعــداد تقــديرات بيانــات التغطيــة، استقصــاءات     - ٢٢
لصـحي، واستقصـاءات جمموعـة املؤشـرات        متثيلية لألسر املعيشية، مثل االستقصاء الـدميغرايف وا       

املتعــددة لليونيســـيف واالستقصــاء العـــاملي للصـــحة ملنظمــة الصـــحة العامليــة، كمـــا يســـتخدم     
وتـوفر قاعـدة   . استقصاءات قطرية أخرى موثوق هبا، وتعدادات وطنية تسمح مبقارنة البيانـات         

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csdl3/documents/bground_2.pdf
http://www.wssinfo.rog/
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امليــة، مصــنفة حبســب نــوع  البيانــات احلاليــة تقــديرات ألرقــام التغطيــة القطريــة واإلقليميــة والع 
وسيتضـمن تقريـر عـام      . ٢٠٠٢ و   ١٩٩٠اخلدمة، وحبسب املناطق الريفيـة واحلضـرية، لسـنيت          

املـاء مـن أجـل    � كخط أساسـي لعقـد   ٢٠٠٤ حتديثا لتقديرات أرقام التغطية حىت عام        ٢٠٠٦
 .�احلياة

 
لـــربامج برنــامج العمـــل العـــاملي حلمايــة البيئـــة البحريـــة مــن األنشـــطة الربيـــة وا    -هاء  

 به املرتبطة
ــة مــن التلــوث يف احمليطــات ينشــأ عــن   ٨٠ملواجهــة الواقــع املتمثــل يف أن حنــو   - ٢٣  يف املائ

 برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة البيئـة البحريـة مـن األنشـطة         ١٩٩٥مصادر برية، اعتمد يف عام     
امليـاه العذبـة والبيئـة      وبرنامج العمل هو اآللية العاملية اليت تستهدف معاجلة الـروابط بـني             . الربية

الساحلية والبحرية، والتأثريات اهلامة على صحة اإلنسان، والتخفيف مـن وطـأة الفقـر واألمـن              
 .الغذائي من جراء التدهور املستمر للبيئة الساحلية والبحرية

ــة ملكتــب تنســيق برنــامج العمــل      - ٢٤ ــة خــدمات األمان ويــوفر برنــامج األمــم املتحــدة للبيئ
ود يف الهــاي، والــذي يقــوم بإعــداد بــرامج عمــل وطنيــة لتنفيــذ برنــامج العمــل   العــاملي، املوجــ

والربنامج إذ يعمل يف تعاون وثيق مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           .  بلدا ٤٠العاملي، يف حنو    
ووكاالت األمم املتحدة األخرى املشاركة يف التنفيذ، ميكن أن يساعد البلدان يف بنـاء قـدرات    

وهنـاك دعـم مباشـر يقـدم لـربامج       . �املـاء مـن أجـل احليـاة       �اجملاالت أثناء عقـد     وطنية يف هذه    
التدريب احمللية والوطنيـة فيمـا يتعلـق، مـثال، بـإدارة البلـديات مليـاه الصـرف، وسيواصـل تقـدمي               

ويعتـزم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أيضـا عقـد املـؤمتر احلكـومي                  . الدعم وتكثيفه أثنـاء العقـد     
ــامج العمــل العــاملي، يف الصــني يف تشــرين األول   الــدويل الثــاين ــوبر / الســتعراض وضــع برن أكت

، ُمسهما بذلك إسهاما كبريا يف حتقيق الغايات واألهداف املرتبطـة خبطـة جوهانسـربغ               ٢٠٠٦
 .للتنفيذ
املـاء مـن    �كذلك سيعىن برنامج األمم املتحدة للبيئـة، كجـزء مـن جهـوده أثنـاء عقـد                   - ٢٥

ظامه العاملي للرصد البيئي للمياه باعتباره مستودعا مرجعيـا للبيانـات عـن             بتعزيز ن � أجل احلياة 
 .نوعية املياه

ويوفر برنامج البحار اإلقليمية الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة للبيئـة، والـذي يغطـي                - ٢٦
ــر مــن   ١٧ ــاليم الســاحلية، إطــارا التفاقــات    ١٤٠ إقليمــا حــول العــامل وأكث ــدول واألق  مــن ال

وهـذه تغطـي   .  إقليميـة وخلطـط العمـل املتعلقـة هبـا حلمايـة البيئـة السـاحلية والبحريـة            واتفاقيات
ــاطق الســاحلية، وصــون      ــة إلدارة املن ــة، والنــهوج املتكامل موضــوعات مثــل النفايــات الكيميائي

ويبحـث كتيـب جديـد ظهـور النفايـات البحريـة       . وإدارة املوارد البحريـة والـنظم اإليكولوجيـة      
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 نظامـا مـن     ٦٤املنـاطق الـيت يشـملها برنـامج البحـار اإلقليميـة ويف داخـل                على نطاق واسع يف     
الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة الواســعة حــول العــامل؛ مــن أجــل تعزيــز اإلدارة املتكاملــة املرتكــزة 

 .على هنوج النظم اإليكولوجية
 

 الربنامج اهليدرولوجي الدويل -واو  
، وهـو برنـامج     �املاء من أجل احلياة   �مهية لعقد   يعد الربنامج اهليدرولوجي الدويل ذا أ      - ٢٧

ويهدف الربنـامج إىل حتسـني األسـاس        . اليونسكو العلمي التعاوين احلكومي الدويل ملوارد املياه      
ــة       ــة البيئ ــك محاي ــا يف ذل ــة، مب ــإلدارة الرشــيدة للمــوارد املائي ــوجي ل ويســعى . العلمــي والتكنول

لإلســهام يف تلــك املســألة ذات األولويــة، املتعلقــة  الربنــامج، باعتبــاره آليــة اليونســكو الرئيســية  
 الـيت تتهـدد   رباملوارد املائية والنظم اإليكولوجية املتصلة هبا، إىل احلد قدر اإلمكان مـن األخطـا          

نظـم املـوارد املائيـة، واضـعا متامـا يف االعتبـار التفـاعالت والتحـديات االجتماعيـة، ومسـتحدثا           
 ).http://www.unesco.org/water/ihp/index.shtmlانظر (اه هنجا مناسبة لإلدارة السليمة للمي

 
 املياه للمدن األفريقية واآلسيوية -زاي  

ديســـمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٧٥أهابـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ٢٨
أن يــوايل دعــم تنفيــذ برنــامج امليــاه للمــدن األفريقيــة، حســبما   ، مبوئــل األمــم املتحــدة  ٢٠٠٢

، دعـم جملـس    ٢٠٠٥أبريـل   /ويف نيسـان  . طالبت بـه الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا              
ــا          ــدن، ودع ــاه الشــرب والصــرف الصــحي يف امل ــدابري يف جمــال مي ــن الت ــد م ــل املزي إدارة املوئ

ة دعمها ألنشطة املوئل يف جمـال امليـاه والصـرف           احلكومات واملؤسسات املالية الدولية إىل زياد     
وهكـذا أقـام املوئـل شـراكات مـع البنـك الـدويل ومصـارف التنميـة اإلقليميـة لتعزيـز                      . الصحي

. االستثمارات من أجل الفقـراء يف املسـتوطنات البشـرية فيمـا يتعلـق بامليـاه والصـرف الصـحي                   
امة من خـالل برنـامج امليـاه للمـدن          ويتوقع هلذه الشراكات أن تؤدي إىل استثمارات جديدة ه        

 .األفريقية وبرنامج املياه للمدن اآلسيوية
وقد حترك املوئل، يف دعم عمله يف جمال املياه والصرف الصحي، صوب هنـج برنـاجمي                 - ٢٩

يتيح للجهات املاحنة التربع بأموال ملرفق مكـرس لغايـة حمـددة بوضـوح وجملموعـة واضـحة مـن                 
وقد أعطيـت األولويـة، يف هـذا        . ستئماين اخلاص باملياه واإلصحاح   األهداف، هو الصندوق اال   

املرفق، ألفريقيا اليت هي أشد املناطق فقـرا يف جمـال امليـاه واإلصـحاح؛ وللمبـادرات الـيت ميكـن                     
أن حتد من الصعوبات اليت تواجهها النساء واألطفال يف احلصول على ميـاه مأمونـة وخـدمات                 

 .صرف صحي كافية

http://www.unesco.org/water/ihp/index.shtml
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مج املياه للمـدن اآلسـيوية، يتوقـع للشـراكة القائمـة بـني موئـل األمـم املتحـدة                    ويف برنا  - ٣٠
 مليــون دوالر يف مخـس مــدن  ٥٠٠ومصـرف التنميـة اآلســيوي، أن جتلـب اســتثمارات قـدرها     

وقد استهل الربنامج رمسيا مصرف التنمية اآلسيوي وموئـل األمـم املتحـدة يف املنتـدى              . آسيوية
وتسـتتبع مبـادرة الشـراكة هـذه     .  يف اليابـان ٢٠٠٣مـارس  /، يف آذار  العاملي الثالث بشـأن امليـاه     

تقـــدمها حكومـــة هولنـــدا ومصـــرف التنميـــة ( ماليـــني دوالر ١٠تقـــدمي منحـــة دعـــم قـــدرها 
 مليــون دوالر للمــدن اآلســيوية علــى مــدى مخــس   ٥٠٠وقروضــا للمتابعــة قــدرها  ) اآلســيوي
 ).٢٠٠٧-٢٠٠٣(سنوات 

ن األفريقيــة، يتوقــع لشــراكة مماثلــة مــع مصــرف التنميــة  ويف إطــار برنــامج امليــاه للمــد  - ٣١
وفضال عن ذلـك، اسـتهل      .  مليون دوالر  ٣٦٠األفريقي أن تساعد باستثمارات للمتابعة بنحو       

موئــل األمــم املتحــدة، بــدعم مــن الصــندوق االســتئماين اخلــاص (برنــامج املســتوطنات البشــرية 
، مبـادرة امليـاه واإلصـحاح ملنطقـة حبـرية           باملياه واإلصحاح، وبالتشاور مـع احلكومـات املضـيفة        

فكتوريا ملواجهة احتياجات إصالح البنية األساسية للمياه واإلصـحاح يف املـدن الثانويـة حـول                
 .البحرية

 
 استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث -حاء  

م املتحـدة،   اهلدف من هذه االستراتيجية هو تعبئة جهود احلكومـات، ووكـاالت األمـ             - ٣٢
واهليئات اإلقليمية والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين توحيـدا للجهـود مـن أجـل بنـاء جمتمعـات                      

نفـس  � املـاء مـن أجـل احليـاة       �ولعقد  . تتوافر هلا مقومات التعايف بتنمية ثقافة للوقاية والتأهب       
عــايف مــن بنــاء قــدرة الــدول واجملتمعــات علــى الت : اإلطــار الــزمين املقــرر إلطــار هيوغــو للعمــل 

ينـاير  /كـويب، اليابـان، كـانون الثـاين       (الكوارث، املعتمد يف املؤمتر العـاملي للحـد مـن الكـوارث             
وهذا التآزر يوفر فرصة فريدة لتعزيز فهـم كيفيـة الـربط بـني إدارة األخطـار املتعلقـة                   ). ٢٠٠٥

 .بالكوارث وإدارة املوارد املائية
 

 املبادرات اإلقليمية -خامسا  
ة األمم املتحدة املعنية باملياه، اليت تضم أمانات جلان األمم املتحـدة اإلقليميـة       تشجع آلي  - ٣٣

ــني اللجــان          ــني الوكــاالت، وب ــا ب ــربط الشــبكي اإلقليمــي فيم ــات ال اخلمســة كأعضــاء، ترتيب
ــة     ــم املتحــدة املختلف ــة لوكــاالت األم ــة واملكاتــب اإلقليمي ــة  . االقتصــادية اإلقليمي ــوم اللجن وتق

يا بإرساء أول مبادرة إقليميـة للميـاه يف إطـار األمـم املتحـدة، الـيت تعـد خطـة                االقتصادية ألفريق 
عمل ألنشطة آلية األمم املتحدة املعنية باملياه يف أفريقيا، وهذا ميثل منوذجا طيبا لعمل اآلليـة يف                 

 .املناطق األخرى
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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا -ألف  
 يف املائة، نصيبها مـن     ١٠ملية للمياه العذبة، وهو     يضاهي نصيب أفريقيا من املوارد العا      - ٣٤

 يف املائة، ولكن توزيع هذا املورد غري متساو، مـا بـني منـاطق شـديدة         ١٢سكان العامل تقريبا،    
اجلفاف مثل الصحراء ومنطقة السهل يف الشمال وكاهلاري يف اجلنوب ومنـاطق وفـرية املـوارد           

.  يف املائة مـن احليـاة العذبـة يف أفريقيـا           ٥٠ بنحو   املائية مثل حوض الكونغو، الذي يقدر تفرده      
وهـذا العجـز   . وتعاين القارة من نظـام مـن أكثـر نظـم العـامل عـدم اسـتقرار مـن حيـث األمطـار            

ــدام األمــن         ــة مــن انع ــان إىل أشــكال خمتلف ــها يؤدي ــوفري من ــائض ال ــاه وذلــك الف الشــديد يف املي
 .االجتماعي االقتصادي

ستراتيجيات والترتيبات املؤسسـية املائيـة، مت حتقيـق عـدد مـن             ويف جمال السياسات واال    - ٣٥
فثمة التزام متزايد بإصالح السياسات املائية واجتاه قـوي حنـو    . أوجه التقدم يف البلدان األفريقية    

واهلدف الرئيسي آللية األمم املتحدة املعنيـة بامليـاه يف أفريقيـا هـو              . مركزية املؤسسات املائية   ال
تساق وتعزيز العمل املشترك من جانب مجيع وكاالت األمم املتحـدة النشـطة        ضمان مراعاة اال  

وتتمثـــّل األنشــطة . �املــاء مــن أجــل احليــاة�يف قطــاع امليــاه يف أفريقيــا، ال ســيما خــالل عقــد 
 :الرئيسية لربنامج عمل آلية األمم املتحدة املعنية باملياه يف أفريقيا فيما يلي

ب اخلــاص مبســائل امليــاه علــى حنــو يســتهدف صــانعي  الــدعوة إىل إبــراز اجلانــ )أ( 
ــا، يف كــانون األول   . السياســات ــاه يف أفريقي ــة باملي ــة األمــم املتحــدة املعني ديســمرب /نظـــّمت آلي
ــاه،    ٢٠٠٣ ــة املعــين باملي ــوزراء األفارق ــة جملــس ال ــذ   ، حتــت رعاي ــة للتنفي ــدان األفريقي مــؤمتر البل

. جات واإلجراءات الالزمة لتنفيـذ أولويـات أفريقيـا         الذي حّدد االحتيا   والشراكة يف جمال املياه   
وشكـّلت النتائج الرئيسية للمؤمتر أساس برنامج العمل للمياه والصرف الصـحي يف عديـد مـن                

وتوىل األولية يف جمال السياسات العامة لدور اجلنسني يف إدارة املـوارد املائيـة   . البلدان األفريقية 
مـل الـيت كانـت قـد وضـعتها ووافقـت عليهـا اللجنـة التنفيذيـة          يف أفريقيا، اسـتناداً إىل خطـة الع      

ومثة معلومات تفصيلية عن ذلـك      . ٢٠٠٥يونيه  /جمللس الوزراء األفارقة املعين باملياه يف حزيران      
 .www.uneca.or/awich :مـُتاحة يف املوقع

اسـتهلت آليـة األمـم     . ذ الربامج اإلقليميـة والعامليـة     رصد التقّدم املـُحرز يف تنفي     )ب( 
املتحدة املعنية باملياه يف أفريقيـا تقـدمي تقريـر نصـف سـنوي عـن تنميـة مـوارد امليـاه يف أفريقيـا،                         

ومــن . اســتناداً إىل تقــارير مـــُقّدمة علــى صــعيد األحــواض والصــعيدين الــوطين ودون اإلقليمــي 
 .٢٠٠٥سبتمرب / بلداً، يف أيلول٣٠ملذكور، تشمل املقّرر إصدار صيغة هنائية للتقرير ا

أقـام فريـق    . حتسني فرص احلصول على املعلومات عن املوارد املائيـة األفريقيـة           )ج( 
آلية األمم املتحدة املعنيـة بامليـاه يف أفريقيـا املركـز األفريقـي لتبـادل املعلومـات عـن امليـاه، وهـو              

http://www.uneca.or/awich
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ــب    ــانده شـ ــرها تسـ ــارة بأسـ ــمل القـ ــات يشـ ــام معلومـ ــائيني  نظـ ــن األخصـ ــة مـ كات دون إقليميـ
 .واملؤسسات يف جمايل املياه واملعلومات اجلغرافية

وملا كانت أفريقيا قـد حـّددت بوصـفها موضـع التركيـز اجلغـرايف آلليـة األمـم املتحـدة            - ٣٦
ة يف حتسـني تنميـة      املعنية باملياه، فمن املتوقع أن تساهم األنشطة املـذكورة أعـاله مسـامهة كـبري              

االقتصـادية، وبالتـايل يف إحـراز        -  املوارد املائية ألفريقيا من أجل التنمية االجتماعيـة        واستغالل
 .�املاء من أجل احلياة�تقّدم حنو بلوغ أهداف عقد 

 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا -باء  

تقتضــي اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة يف منطقــة اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا، الــيت    - ٣٧
 مسـتودع للميـاه اجلوفيـة    ١٠٠ هنـراً رئيسـياً عـابراً للحـدود، وأكثـر مـن       ١٥٠ أكثـر مـن   تضـمّ 

 حبرية دولية، اختاذ إجراءات مشتركة فيما بـني البلـدان الـيت تتقاسـم               ٣٠العابرة للحدود، وحنو    
، ٢٠٠٥فربايـر   /ويف شباط . األحواض، مبا يف ذلك إنشاء هيئات مشتركة، مثل اللجان النهرية         

رة الســــنوية الســــتون للجنــــة االقتصــــادية ألوروبــــا علــــى إطــــار للسياســــات  وافقــــت الــــدو
. ٢٠١٥واالستراتيجيات واإلجراءات املتعلقة باملياه والصرف الصحي ُيغطي الفترة حـىت عـام             

أما السياسات واإلجراءات اليت تشكــّل اسـتجابة اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا لتحـديات العقـد             
ا بشــأن محايــة واســتخدام اجملــاري املائيــة العــابرة للحــدود       فإهنــا تقــوم علــى أســاس اتفاقيتــه    

والبحريات الدولية وبروتوكوليها بشأن امليـاه والصـحة وبشـأن املسـؤولية املدنيـة عـن األضـرار                  
وحتــّدد هــذه الصــكوك القانونيــة اإلقليميــة األهــداف واملهــام  . الناشــئة عــن احلــوادث الصــناعية 

ــدان واملؤسســات املســؤولة عــن اإلدا   ــة يف ســياق عــرب احلــدود   للبل ــة للمــوارد املائي . رة املتكامل
ــو        ــاه وحن ــاري اخلــاص باملي ــاد األورويب اإلط ــه االحت ــام توجي ــاً  ١٥٠وتكمـــّل أحك ــاً ثنائي  اتفاق

 .  إليها ومتعّدد األطراف الصكوك املـُشار
وتشمل مسامهات اللجنة االقتصادية ألوروبا يف العقـد دعـم البحـوث وبنـاء القـدرات         - ٣٨
جماالت تقنية مثل إدارة الفيضانات، ومحاية النظم اإليكولوجية املتصـلة بامليـاه، وإدارة امليـاه               يف  

وأصـبحت عناصـر برناجميـة خمتـارة، يـتم تنفيـذها            . اجلوفية، ورصد وتقييم املياه العابرة للحدود     
مج األمـم   ، وبرنـا  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       معظمها بالتعاون مع    

املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ومنظمــة  
 وجهـات أخـرى، جـزءاً مـن خطـة           واتفاقية رامسار املتعلقة باألراضـي الرطبـة،      الصحة العاملية،   

 . آلية األمم املتحدة املعنية باملياه
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 تينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا الال - جيم 
تضطلع اللجنة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب ببحـوث وتنشـر                   - ٣٩

ــة        ــا الالتيني ــة يف أمريك ــوارد املائي ــب االقتصــادية واملؤسســية إلدارة امل ــاول اجلوان ــات تتن معلوم
لقـة بامليـاه وبشـأن تنظـيم        كما تسدي املشـورة بشـأن التشـريعات املتع        . ومنطقة البحر الكارييب  

مرافــق امليــاه وتتعــاون مــع عــدد مــن املشــاريع العامليــة واإلقليميــة، مثــل الشــراكة العامليــة للميــاه  
 . ، وتقيـّم أثر اتفاقات التجارة واالستثمار على املياه ومرافق املياه�روية األنديز�و

الكـارييب الرسـالة اإلخباريـة    وتنشر اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر        - ٤٠
الــيت تصــدرها الشــبكة اخلاصــة بالتعــاون يف اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة مــن أجــل التنميــة   
ــاللغتني األســبانية       ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، مــرتني يف الســنة، ب املســتدامة يف أمريكــا الالتيني

 مؤسســات خاصــة وعامــة إلدارة وتضــّم املنظمــات املشــاركة يف الشــبكة التقنيــة . واالنكليزيــة
والغرض من هذه الشبكة هو حتسني القدرات املتعلقة بـإدارة االسـتخدام املتعـّدد              . املوارد املائية 

، من خـالل    )مالية وقانونية وتقنية  -مؤسسية وإدارية واقتصادية  (للموارد املائية يف إبعاد متنّوعة      
ــني أعضــاء الشــبكة     ــاون املباشــر ب ــادل املعلومــات والتع ــن    . تب ــد م ــى مزي وميكــن اإلطـــّالع عل

ــة ومنطقــة البحــر       ــة االقتصــادية ألمريكــا الالتيني ــامج عمــل اللجن املعلومــات عــن الشــبكة وبرن
 ./http://www.eclac.cl/drniالكارييب ومنشوراهتا عن املوارد املائية يف املوقع 

 
 واالجتماعية ألسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية  - دال 

تضّم منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ أكثـر مـن ثلثـي سـكان العـامل وتشـهد، يف املتوسـط،                      - ٤١
ـــّبها الكــوارث الطبيعيــة ســنوياً ٨٠أكثــر مــن  وبــدأت اللجنــة .  يف املائــة مــن الوفيـــّات الــيت تسب

املـاء مـن أجـل      �تها املتصلة بعقـد     االقتصادية واالجتماعية ألسيا واحمليط اهلادي، يف إطار أنشط       
تطبيــق التخطــيط واإلدارة ) أ: (، ومهــا٢٠٠٥ و ٢٠٠٤، برنــاجمني رئيســيني يف عــامي �احليــاة

االستراتيجيني ملساعدة البلدان النامية على إعداد خطـط لـإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة، مـع             
ودمـج إدارة   ) ب( للتنفيـذ،    التركيز على القضاء على الفقر وحتقيق أهداف خطة جوهانسـربغ         

 .خماطر الكوارث يف إدارة املوارد املائية
هــا ويعتمــد برنــامج اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة علــى النتــائج الــيت خلصــت إلي         - ٤٢

 بلـداً ناميـاً طبــّق املبـادئ التوجيهيـة بشـأن التخطـيط               ١٧دراسات حلاالت إفراديـة أجريـت يف        
واإلدارة االســـتراتيجيني للمـــوارد املائيـــة، الـــيت وضـــعتها يف وقـــت ســـابق اللجنـــة االقتصـــادية  

 ٢٠٠٣وقد مت إجراء دراسات احلاالت اإلفرادية يف عـامي          . واالجتماعية ألسيا واحمليط اهلادئ   
ويقـدم هـذا الربنـامج الـدعم        .  يف أطار مشـروع إقليمـي مــُمّول مـن حسـاب التنميـة              ٢٠٠٤و  

http://www.eclac.cl/drni/
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لتنفيذ عنصر اإلدارة املتكاملة للموارد املائية مـن خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ ضـمن إطـار عقـد                    
 .�املاء من أجل احلياة�
ــذ إطــار       - ٤٣ ــاه علــى ربــط تنفي ــامج إدارة خمــاطر الكــوارث املتصــلة باملي عمــل ويعمــل برن

املعقود يف كـويب، اليابـان، يف       (هيوغو، الذي اعتمد يف املؤمتر العاملي املعين باحلّد من الكوارث           
ــاين  ــاير /كــانون الث ــد )٢٠٠٥ين ــاة  �، بعق ــاء مــن أجــل احلي ــى   . �امل ــامج عل ويعتمــد هــذا الربن

ــا ــة إلدارة       م ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ مــن شــبكات دون إقليمي ــة االقتصــادية واالجتماعي للجن
هليدرولوجيا، واألرصاد اجلوية وخماطر الكوارث، وخباصـة جلنـة األعاصـري االسـتوائية والفريـق       ا

ــة   ــة احللزوني ــة دمــج إدارة خمــاطر الكــوارث يف إدارة    . املعــين باألعاصــري املداري وتتضمـــّن عملي
املــوارد املائيــة إدخــال حتســينات علــى نظــم رســم اخلــرائط واإلنــذار املتصــلة باملخــاطر املتعــّددة  
اجلوانــب، وتعزيــز التأهـــّب للكــوارث علــى الصـــُعد احمللــي والــوطين واإلقليمــي، باإلضــافة إىل   

وتواصـل البلـدان   . ترويج ممارسات إدارة خماطر الكوارث القائمة على صـعيد اجملتمعـات احملليـة     
املتقدمـة النمــو والناميــة يف املنطقــة االســتفادة مــن خــربات بعضــها الــبعض بوســائل منــها، علــى  

 .  املثال، حلقات العمل اهليدرولوجية السنوية للجنة األعاصري املداريةسبيل
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا -هاء  
تواجه منطقة غرب آسيا على الدوام مسـتوى متـدنياً مـن حيـث تـوافر امليـاه الطبيعيـة،            - ٤٤

ــة    ــاخ اجلــاف أو اجلــاف للغاي ــاطق ذات املن كــذلك النمــو الســكاين  ويســاهم . وخباصــة يف املن
السريع، واالستخدام غري املستدام للمياه، وتزايد معدالت التلـّوث، يف مشـاكل نـدرة امليـاه يف                 

وعالوة على ذلك، فإن معظـم املـوارد املائيـة املسـتخدمة يف منطقـة اللجنـة االقتصـادية          . املنطقة
تقامسهـا عـدة بلـدان مشـاطئة        واالجتماعية لغرب آسيا، سواء املياه السطحية أو املياه اجلوفيـة، ت          

 .لتلك املياه
ومــن أجــل التصــّدي هلــذه التحــديات، بــدأت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــرب   - ٤٥

املـاء مـن    �، يف إطـار األعمـال التحضـريية لعقـد           ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤آسيا عدة أنشـطة يف عـامي        
ــاة د املائيــة املشــتركة ، مشلــت بصــورة رئيســية بنــاء القــدرات الالزمــة إلدارة املــوار  �أجــل احلي

وأعــِّد للمنطقـة دليـل تـدرييب يتنـاول دمـج السياسـات املائيـة                . واإلدارة املتكاملة للموارد املائية   
 . واألدوات املؤسسية والتشريعية واألساليب اإلدارية الالزمة لإلدارة املتكاملة للموارد املائية

متصـلة  ( دراسـة عـدة جمـاالت جتريبيـة          وفيما يتعلق مبسألة املوارد املائية املشتركة، متـت        - ٤٦
لتكـون مبثابـة منـاذج تسـاعد علـى التوصــّل إىل اتفاقـات            ) مبوارد املياه السـطحية وامليـاه اجلوفيـة       

ــدان          ــني البل ــا ب ــتقين واإلداري املشــترك فيم ــاون ال ــى التع ــوارد والتشــجيع عل بشــأن تقاســم امل
ن األعضـاء علـى حتسـني قـدراهتا         وعـُقدت سلسلة من حلقات العمـل ملسـاعدة البلـدا         . املشاطئة
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كمـا ركــّزت اللجنـة علـى        . ومهاراهتا على التفاوض والتشجيع على حلّ الرتاعـات يف املنطقـة          
اإلدارة املستدامة للموارد املائية اجلوفية املشتركة، وخباصـة يف العديـد مـن البلـدان الـيت تشكــّل             

ز مسـتمرا علـى دمـج سياسـات حمـّددة           ويظـل التركيـ   . فيها املياه اجلوفية املصدر الرئيسي للمياه     
 . إلدارة املياه اجلوفية فيما يـُوضع من سياسات على صعيد األحواض

 
 تقدمي املساعدة إىل الربامج القطرية -سادسا  

ــى الصــعيد         - ٤٧ ــم املتحــدة عل ــة األم ــيت تتخــذها منظوم ــني اإلجــراءات ال يـــُعّد االتســاق ب
املــاء مــن أجــل   � حتقيــق األهــداف العامــة لعقــد  القطــري أمــراً ذا تــأثري حاســم يف الســعي إىل 

وتعكــف آليــة األمــم املتحــدة املعنيــة بامليــاه علــى تشــجيع عمليــات تبــادل املعلومــات   . �احليــاة
واحلوار حول صنع السياسات بشأن مسائل املياه والصـرف الصـحي، يف إطـار منظومـة األمـم                  

ويلزم هذا التعاون يف إطـار بـذل        . املتحدة ومع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني اخلارجيني      
اجلهود الرامية إىل إدراج جدول أعمال املياه يف األنشطة والعمليات املضطلع هبا علـى الصـعيد                

، وورقـات  منائيةإلا طار عمل األمم املتحدة للمساعدةإ و،لتقييم القطري املشتركالقطري مثل ا
 .استراتيجية احلّد من الفقر

 املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، يف إطـار اإلجـراءات املـُتــّخذة             ويضطلع برنامج األمم   - ٤٨
، مببـادرة مشـتركة لتحديـد عـدد مـن اجملـاالت الرئيسـية يف                �املياه من أجل احليـاة    �بشأن عقد   

. قطــاع امليــاه والصــرف الصــحي حيــث سيســتفيد الربنــامج والبنــك مــن توثيــق التعــاون بينــهما
لــى احلاجــة إىل دعــم البلــدان يف زيــادة مــا تبذلــه مــن  وينصــب تركيــز العمــل يف هــذا الصــدد ع

 .جهود يف سبيل بلوغ األهداف املـُحّددة لقطاع املياه والصرف الصحي
وبرنامج اإلدارة الرشـيدة للميـاه التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج امليـاه                     - ٤٩

ت ريفيـة وحضـرية يف قطـاع        والصرف الصحي التابع للبنك الدويل يعمالن معاً لوضـع مبـادرا          
وكـال الربنـاجمني ميكـن أن يؤثــّر علـى االسـتثمارات الكـبرية               . إمدادات املياه والصرف الصحي   

لكي تزيد تركيزها علـى أهـداف احلـّد مـن الفقـر وتشـجيع مشـاركة أصـحاب املصـلحة علـى                       
 أكثـر  الصعيد احمللي يف عمليات صـنع القـرار مبـا يضـمن توزيـع عوائـد االسـتثمارات علـى حنـو                

إصـــالح السياســـات واإلصـــالح القـــانوين (وكـــال الربنـــاجمني يعـــّزز اإلدارة الرشـــيدة . إنصـــافاً
ويبين القدرات على الصعيدين الـوطين واحمللـي، وكالمهـا يوفــّر هياكـل              ) والتنظيمي واملؤسسي 

 .متماثلة فيما خيص تأدية اخلدمات، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية والقطرية
مج األمم املتحدة اإلمنائي مسألة القضـاء علـى الفقـر يف حمـور دائـرة أعمالـه                  ويضع برنا  - ٥٠

بشأن إمدادات املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشـرية، إذ بلـغ إمجـايل االسـتثمارات يف         
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ومن خالل هـذا العمـل،      .  مليون دوالر مقدمة يف شكل منح      ٤٠٠هذه اجملاالت ما يزيد على      
 اإلمنائي، باالشتراك مع جمموعة من الشركاء، نتائج قابلة للتكـرار يف           قدم برنامج األمم املتحدة   

ــة ميكــن أن          ــاه الشــرب وخــدمات الصــرف الصــحي بتكلف ــى مي ــة احلصــول عل إتاحــة إمكاني
ويركـّز برنـامج اإلدارة الرشـيدة   . يتحملها الفقراء يف املناطق القريبة من احلضر واملناطق الريفية     

ــا   ــى التصــّدي للمعّوق ــاه عل ــة      للمي ــة حتســني إمكاني ــة بغي ــرض ســبيل القــدرات احمللي ــيت تعت ت ال
 . احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، ويعمل على الصعيدين احمللي والوطين

وعلى الصعيد احمللي، يدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اإلدارة احمللية للمـوارد املائيـة       - ٥١
ــاه وخــدمات الصــرف ال   ــق تقــدمي مــنح لكــي تضــطلع    وإيصــال إمــدادات املي صــحي عــن طري

اجملتمعات احمللية مبا يلزم من عمل، بالتعاون مع برنامج املنح الصغرية التابع ملرفق البيئة العامليـة،                
وجيـري التأكيـد يف هـذا الصـدد علـى ضـرورة مراعـاة تعمـيم                 . واملبادرات احمللية من أجل البيئة    

اريع على صعيدّي األسـرة املعيشـية واجملتمـع احمللـي           املنظور اجلنساين يف صنع القرار وتنفيذ املش      
ـــّالية . والصـــعيد الـــوطين ويفضـــي التركيـــز اجلنســـاين يف بـــرامج اإلدارة املائيـــة إىل حتســـني الفعـ

وتترتب على الربنامج آثار إجيابية على أرض الواقع مـن خـالل     . واالستدامة والصحة واملساواة  
مبــادرة اجملتمعــات احملليــة : صــرف الصــحي، وهــيثــالث مبــادرات رئيســية يف قطــاع امليــاه وال 

اخلاصــة بامليــاه، وبــرامج الصــرف الصــحي اإليكولوجيــة، والشــبكة الدوليــة لبنــاء القــدرات يف   
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وهي برنامج ريادي لبناء القدرات تابع لربنامج األمـم املتحـدة           

 .اإلمنائي
الّربنامج االتصاالت والتنسـيق فيمـا بـني اجلهـات الفاعلـة            وعلى الصعيد الوطين، ُييسر      - ٥٢

ويواصل الربنامج وشركاؤه تيسري اإلجـراءات علـى الصـعيد        . املتعّددة املتعاملة مع املوارد املائية    
القطري بشأن إعداد خطط لإلدارة املتكاملة للمـوارد املائيـة وبشـأن تعزيـز مشـاركة أصـحاب                  

 . رسات إدارة املوارد املائيةاملصلحة املتعّددين يف تنفيذ مما
ــة يف األمــم املتحــدة املشــورة املتعلقــة      - ٥٣ وتســدي إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي

بالسياسة العامة على الصـعيد الـوطين، ال سـيما مـن خـالل مـا تقّدمـة مـن خـدمات استشـارية                        
الصـغرية الناميـة، مـن أجـل     تقنية إىل البلدان النامية، وخباصة أقـل البلـدان منـواً والـدول اجلزريـة          

تقوية القدرات املؤسسـية علـى تطـوير اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة ووضـع خطـط لكفـاءة                     
 .استخدام املياه، من شأهنا تشجيع مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

ووضعت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مواد تدريبية للمستعملني علـى كافـة              - ٥٤
ملستويات هبدف ترويج استخدام امليـاه علـى حنـو أفضـل يف الزراعـة وذلـك يف إطـار أنشـطتها                      ا

ومـن بـني اجملـاالت املشـمولة، يف هـذا الصـدد، النـُهــُْج            . �املـاء مـن أجـل احليـاة       �املتعلقة بعقد   
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 التثقيفيــة الــيت تســتهدف املــزارعني واجملتمعــات احملليــة الزراعيــة؛ وإعــداد مــواد تقنيــة للمهنــيني   
ــرّي؛ وإســداء املشــورة        ــإدارة خمططــات ال ــة خاصــة ب ــالرّي؛ وتنظــيم دورات تدريبي ــائمني ب الق

وتعكف منظمـة األغذيـة والزراعـة، باإلضـافة         . املتعلقة بالسياسات يف جمال إدارة املياه الزراعية      
إىل ذلك، على ترويج مزيـد مـن املمارسـات الزراعيـة املسـتدامة هبـدف احلـّد مـن اآلثـار البيئيـة            

سلبية وتلّوث املياه، من خالل بـرامج اإلدارة املتكاملـة للمغذيــّات النباتيـة ومكافحـة اآلفـات                ال
وتـُطبـّق هذه املمارسات يف البلدان األعضاء من خالل تقدمي املسـاعدة التقنيـة وبـرامج               . النباتية

 . ومشاريع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
هـا اخلاصـة بامليـاه والصـرف الصـحي والصـحة            وتواصل اليونيسيف توسيع نطاق براجم     - ٥٥

، تتــراوح مــن وضــع سياســات ٢٠٠٤ بلــداً يف عــام ٩٣العامــة، إذ قــدمت الــدعم ألنشــطة يف 
وتركــّز تدخــّالت    . وطنية إىل توفري دعم مباشـر لتحسـني تأديـة اخلـدمات يف جمـاالت التركيـز                

العامـة والصـرف الصـحي      اليونيسيف على توسيع نطاق الربامج الـيت مـن شـأهنا تعزيـز الصـحة                
 . املـُحسنني، مع احلفاظ على دعم خدمات إمدادات املياه املـُحسـّنة

وقدمت اليونيسيف الدعم لربامج تعليمية فيما خيص املياه والصرف الصحي والصـحة             - ٥٦
املـاء  � وتعتزم توسـيع نطـاق الربنـامج خـالل عقـد      ٢٠٠٤ بلدا يف عام   ٧٦العامة للمدارس يف    

ــا  ــيم اخلــاص بالصــحة العامــة،     . �ةمــن أجــل احلي ــامج هــذا علــى التعل وتشــتمل مكّونــات الربن
وتدريب املعلمني يف جمال الصحة العامـة يف املـدارس االبتدائيـة؛ وتشـييد مرافـق جديـدة للميـاه              
ــم          ــو مالئ ــى حن ــينها عل ــق وحتس ــتحداث تصــاميم للمراف ــدارس؛ واس والصــرف الصــحي يف امل

 .  السلوك الصحي العام يف اجملتمعات احملليةلألطفال والفتيات؛ والترويج لتغيري
وتعكف منظمة الصحة العاملية، من خالل العمـل مـع شـركائها، علـى وضـع جمموعـة                   - ٥٧

أدوات ملساعدة البلدان يف تقييم اآلثار الصحية املترتـّبة على املياه والصرف الصحي ويف تقيـيم               
ـــّبة علـــى البـــدائل املتعلقـــة  ) الصـــحية وغـــري الصـــحية علـــى الســـواء (التكـــاليف واآلثـــار  املترتـ

بالسياسات والبدائل التقنية الراميـة إىل دعـم احلـوار املشـترك بـني القطاعـات حـول السياسـات             
وســيبدأ العمــل هبــذه األدوات خــالل الســنة األوىل مــن العقــد   . وتــوفري معلومــات هلــذا احلــوار 

 .عقد من أوجه تقّدموسوف تـُستوىف ويوسع نطاقها تدّرجييا بالتزامن مع ما حيرزه ال
 
 استراتيجية االتصاالت  - سابعا 

 إىل كثري من العمل الذي كان قـد بـدأ أثنـاء السـنة      �املاء من أجل احلياة   �يستند عقد    - ٥٨
، ويتـيح فرصـة للمحافظـة علـى الـزخم بشـأن التعامـل مـع                 ٢٠٠٣الدولية للميـاه العذبـة، لعـام        
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 االتصـاالت وعمليـات التنسـيق االسـتراتيجية ذات     ويف هـذا الصـدد، تــُعدّ    . مسائل املياه العذبة  
 . تأثري حاسم على اتساق تلك اجلهود وجناحها

، قامـت آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة           ٢٠٠٥مـارس   /ومن أجل دعـم بـدء العقـد يف آذار          - ٥٩
ــن أجــل          ــا م ــالم، بصــوغ رســائل رئيســية وتعميمه ــع إدارة شــؤون اإلع ــاه، باالشــتراك م باملي

اع لفريق االتصـاالت التـابع لألمـم املتحـدة املؤلــّف مـن جهـات التنسـيق يف                   مناقشتها يف اجتم  
وتشتمل املـواد الـيت مت وضـعها لـدعم البـدء األّولــّي للعقـد علـى                  . مجيع وكاالت األمم املتحدة   

وتقــوم إدارة شــؤون اإلعــالم .  بصــرية-شــعار، وموقــع علــى اإلنترنــت، ومــواد تثقيفيــة مسعيــة 
تحــدة املعنيــة بامليــاه يف صــوغ اســتراتيجية لالتصــاالت تتضمـــّن مواعيــد مبســاعدة آليــة األمــم امل

ـــَزم االضــطالع هبــا    ـــّعة، واجتماعــات رئيســية يـُعت مهمـــّة، ورســائل رئيســية، ومنشــورات مـُتوق
 .طيلة العقد

 
 الشـّعار -ألف  

ملـاء مـن أجـل      اختارت آلية األمم املتحدة املعنية باملياه الشــّعار املتعلـق بالعقـد الـدويل ا               - ٦٠
، مـن عـدة تصـاميم مقدمـة مـن إدارة شـؤون اإلعـالم ومـن مـُصمــّم               ٢٠١٥ - ٢٠٠٥احلياة،  

ويظهر أدناه الشـّعار املـُختار الـذي قّدمـه املـُصمــّم املسـتقل            . مستقل يعمل على أساس تطّوعي    
 .املذكور

  

 

ــميم إىل   - ٦١ ــّدمت التصـ ــة قـــد قـ ــادية واالجتماعيـ  جملـــس وكانـــت إدارة الشـــؤون االقتصـ
ومتـت املوافقـة بتوافـق    . ٢٠٠٥ينـاير  /املنشورات التابع إلدارة شؤون اإلعـالم يف كـانون الثـاين         

اآلراء على القرار املتعلق بالشــّعار عـن طريـق املراسـالت بالربيـد اإللكتـروين فيمـا بـني أعضـاء                      
عضـاء يف آليـة   ويــُعتزم اسـتخدام الشــّعار مـن جانـب األ     . اللجنـة املعنيـة باملوافقـة علـى الشــّعار     

مجيـع املنشـورات واملـواد التروجييـة        يف  األمم املتحدة املعنية باملياه وسائر كيانات األمم املتحـدة          
الصــادرة عــن األمــم املتحــدة فيمــا خيــص العقــد، كمــا ميكــن اســتخدامه مــن جانــب أطــراف      

 .نترنتس إذن بذلك من خالل االستمارة التفاعلية املباشرة على شبكة اإلاخارجية بعد التم
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 املوقع على اإلنترنت - باء 
 علـى شـبكة اإلنترنـت       �املاء من أجل احلياة   �بدأ العمل يف املوقع الرمسي املتعلق بعقد         - ٦٢

)www.un.org/waterfolifedecade.org ( والعمــل جــار يف الوقــت  . ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٢يف
ــ ــم املتحــدة      ال ــة لألم ــات الرمسي ــع اللغ ــع مـــُتاحاً جبمي ــل املوق ــوىل إدارة الشــؤون  . راهن جلع وتت

االقتصادية واالجتماعية باالشتراك مع إدارة شؤون اإلعالم إقامة املوقع واحلفـاظ عليـه يف مقـر                
ويتضمــّن وصـالت جبميـع املنظمـات األعضـاء األخـرى يف آليـة األمـم املتحـدة                   . األمم املتحدة 

 الـوعي وكمركـز لتبـادل املعلومـات يعـرض مـا             ءوسيـُستخدم املوقع كأداة إلذكا   . نية باملياه املع
 .جيري من أنشطة على الصـُعد الدويل واإلقليمي والوطين

 
 املواد واملنشورات التروجيية والتثقيفية - جيم 

تروجييـاً متعلقـاً    أصدرت إدارة شؤون اإلعالم وآلية األمم املتحـدة املعنيـة بامليـاه كتيــّباً                - ٦٣
بالعقــد يتضمـــّن صــوراً، وحقــائق، وأرقامــاً، وتوصــيات يـُتوخـــّى العمــل هبــا بشــأن عــدد مــن     

 .والكتيـّب متاح يف الوقت الراهن باللغتني االنكليزية والفرنسية. املواضيع املتصلة باملياه
امليــاه، كتابــاً وأعــّدت منظمــة الصــحة العامليــة، نيابــة عــن آليــة األمــم املتحــدة املعنيــة ب    - ٦٤

، سيــُستخدم كـدليل تسـتنري بـه األفرقـة      �املاء من أجل احليـاة �مرجعيا يدعو إىل مناصرة عقد   
وسـوف يــُستوىف الكتـاب املـذكور تـدّرجياً          . احمللية يف معرفة كيفية زيادة التوعية مبسـائل امليـاه         

يـاه طيلـة العقـد لتـوفري        بالتعاون مع سـائر األعضـاء والشـركاء يف آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامل                 
 .الدعم يف جمال الدعوة بصدد مواضيع متنّوعة

وأنتجت إدارة شـؤون اإلعـالم وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة قـرص فيـديو                  - ٦٥
رقمياً حيتوي على رسالة وجـّهها األمـني العـام فيمـا خيـص العقـد؛ وشـريط مدتـه مثـاين دقـائق،                    

 والكتيـب  ”Splish and Splash“يط فيـديو لألطفـال، بعنـوان    وشـر قطـرة احليـاة؛   : املـاء معنـون  
 .التروجيي للعقد

 عقـد األمـم املتحـدة للتعلـيم مـن أجـل           �املاء من أجل احليـاة    �ويتزامن تقريباً مع عقد      - ٦٦
ويتــيح التــآزر بــني هــاتني املبــادرتني إطــاراً مفيــداً لتقويــة   . ٢٠١٤-٢٠٠٥التنميــة املســتدامة، 
قيفيــة واملشــاريع التدريبيــة الراميــة إىل زيــادة التوعيــة والتأهـــّب يف املــدارس وتــرويج الــربامج التث

 .واألسر واجملتمعات احمللية فيما يتعلق باملسائل املتصلة باملياه والصرف الصحي
وأعــدت اليونيســيف مــوارد تعليميــة تفاعليــة للشــباب تتنــاول امليــاه والبيئــة والصــرف     - ٦٧

! ى لعبة حاسوبية لالستراتيجية والبقاء، معنونة اإلنـذار املـائي         وتشتمل هذه املوارد عل   . الصحي
تتضمـّن دليال وتعليمات لتيسري استخدام املوارد يف البلدان النامية، ووحـدة منطيـة نصـية سـهلة                 

http://www.un.org/waterfolifedecade.org
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وهـذه املـوارد، املوضـوعة      . االستعمال تشمل لوحة تتيح إجـراء مناقشـة مباشـرة عـرب اإلنترنـت             
زية والفرنسـية، مــُتاحة مباشـرة عـرب اإلنترنـت وعلـى أقـراص مدجمـة                 باللغات األسبانية واإلنكلي  

 ).www.unicef.org/voy( التابع لليونيسيف �صوت الشباب�لدى منتدى 
، الـذي   تقرير تنمية املياه يف العامل    ، الطبعة الثانية من     ٢٠٠٦مارس  /وستصدر، يف آذار   - ٦٨

برنــامج التقيــيم العــاملي للميــاه التــابع آلليــة األمــم املتحــدة املعنيــة بامليــاه، باعتبــاره موضــع يعــّده 
تركيز رئيسي لألنشطة اإلعالمية فيما خيص العقد، وسيصدر التقرير كل ثـالث سـنوات طيلـة            

ـــُعّد تقريــر تنميــة مــوارد امليــاه يف أفريقيــا تقريــراً إقليميــاً ممــاثالً لتقريــر تنميــة . العقــد  امليــاه يف وي
وتـُوضع أيضاً تقارير فرعية على الصعيدين دون اإلقليمي والوطين كمنتجـات قائمـة يف              . العامل

 .حد ذاهتا من أجل توفري معلومات وأدوات رصد مستوفاة
ــة إصــدار       - ٦٩ ــابع لليونيســيف ومنظمــة الصــحة العاملي ــامج الرصــد املشــترك الت ــزم برن ويعت

 بوصفها خـط األسـاس للعقـد، تليـه     ٢٠٠٤ات تغطي عام     مبا يشمل تقدير   ٢٠٠٦تقريره لعام   
تقــارير أخــرى غرضــها تقيــيم التقــّدم املـــُحرز طيلــة العقــد، ستصــدر بصــورة مبدئيــة، يف عــام     

 . ٢٠١٦ أو عام ٢٠١٥، وعام ٢٠١٢، وعام ٢٠٠٨
وحتــّدد الوقــائع وإطــار العمــل الناجتــان عــن اجتمــاع املائــدة املســتديرة حــول امليــاه           - ٧٠

صحي والتثقيف الصحي العام فيما خيص املدارس، املعقـود يف أكسـفورد، إجنلتـرا،              والصرف ال 
، اإلجراءات اليت جيب اختاذهـا لضـمان أن تتلقــّى مجيـع املـدارس               ٢٠٠٥يناير  /يف كانون الثاين  

 جمموعة أساسـية نوعيـة      - �املاء من أجل احلياة   � الذي يشهد هناية عقد      - ٢٠١٥حبلول عام   
وترعى هذا الربنـامج اليونيسـيف واملركـز        . لصحي والتثقيف الصحي العام   عن املياه والصرف ا   

اجمللـس التعـاوين    و) بريطانيـا العظمـى    (-الدويل للمياه والصرف الصحي، بدعم من أوكسـفام         
 . إلمدادات املياه واملرافق الصحية

تاحة ذات  ولدى برنامج األمم املتحدة للبيئة جمموعة واسعة من املنتجات اإلعالمية املُــ            - ٧١
، مبا يف ذلك أطلس االتفاقات الدولية للمياه العذبـة،          �املاء من أجل احلياة   �الصلة بإحياء عقد    

ومـن بـني املواقـع      . واألشكال البيانيـة احليويـة للميـاه، وحافظـة متنّوعـة عـن الشـّعــَب املرجانيـة                
، www.gpa.unep.org  و    ،www.unep.org: ذات الصلة املوجودة على شبكة اإلنترنت ما يلـي        

 .www.unep.org/regionalseas ، وhttp://www.unep.org/dewa/water و
 

http://www.unicef.org/voy
http://www.unep.org/
http://www.gpa.unep.org/
http://www.unep.org/dewa/water
http://www.unep.org/regionalseas
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 مبادرات الشراكة  -منا ثا 
 اجمللس التعاوين إلمدادات املياه واملرافق الصحية -ألف  

اجمللــس التعــاوين إلمــدادات امليــاه واملرافــق الصــحية هــو منظمــة مؤلفــة مــن أصــحاب      - ٧٢
مصلحة متعّددين مكّرسة لتعزيز التعاون يف قطـاع إمـدادات امليـاه والصـرف الصـحي؛ وتعمـل                

ظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا منظمــة الصــحة العامليــة، واليونيســيف،   بالتعــاون الوثيــق مــع من
وموئل األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة                

، يف دورهتـا الثالثـة   وكانت جلنة التنميـة املسـتدامة قـد اعترفـت     ). www.wsscc.org عانظرا ملوق (
 التـابع للمجلـس،     �توفري املياه واملرافق الصحية وُسبل النظافة العامة للجميـع        �عشرة، بربنامج   

بوصــفه مبــادرة قائمــة ينبغــي دعمهــا مبــا يفيــد البلــدان يف ســعيها إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   
عليهـا الربنـامج املـذكور،      وهتدف الشراكة الـيت يقـوم       . الدولية املتعلقة باملياه والصرف الصحي    

 بلــداً ناميــاً، إىل إنشــاء حتالفــات ٣٥الــذي ينطــوي علــى أنشــطة وطنيــة وإقليميــة يف أكثــر مــن  
وطنية مع الربنـامج وحشـد الـدعم واختـاذ اإلجـراءات علـى الصـعيد السياسـي يف كافـة أرجـاء                       

األهـداف ويف   العامل مبا يؤكــّد أمهيـة الصـرف الصـحي والصـحة العامـة وامليـاه يف حتقيـق تلـك                      
ومـن بـني أنشـطة اجمللـس املتصـلة بالعقـد         . �املـاء مـن أجـل احليـاة       �احلّد من الفقر خالل عقـد       

 :يلي ما
تــوفري امليــاه واملرافــق الصــحية وُســبل النظافــة العامــة   املنتــدى العــامي لربنــامج  )أ( 
رئيسـية  وكانت إحدى النتائج ال   . ٢٠٠٤ديسمرب  /، املعقود يف داكار، يف كانون األول      للجميع

للمنتدى وضع خارطة طريق داكار املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة فيمـا خيـص امليـاه        
، املـُدرجة يف مصفوفة اخليارات املتصلة بالسياسـة العامـة كجـزء مـن نتـائج                .والصرف الصحي 

 الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛
ملتعلقـة بربنـامج تـوفري امليـاه واملرافـق الصـحية            مبادرة جملـس الـوزراء األفارقـة ا        )ب( 

وستدعم املبادرة زيادة العمل الوطين يف ميـادين امليـاه والصـرف            . وسـُبل النظافة العامة للجميع   
الصحي والصحة العامة من خالل الدعوة إىل املناصرة، وبناء التحالفات، والتعـاون بـني بلـدان            

 اجلنوب؛
ج توفري امليـاه واملرافـق الصـحية وســُبل النظافـة العامـة              القيادات النسائية لربنام   )ج( 
ضمـّت املبادرة، اليت دعـت إليهـا أثنـاء الـدورة الثالثـة عشـرة للجنـة التنميـة املسـتدامة               . للجميع

وزيرتــان رئيســيتان مــن أوغنــدا والنــرويج، قيــادات نســائية يف جمــاالت السياســة، والثقافــة،         
ألمـم املتحـدة وامليـادين األخـرى، هبـدف اسـترعاء االنتبـاه              ووسائط اإلعالم واجملتمع املـدين، وا     

http://www.wsscc.org/
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إىل الدور املهم الذي تضطلع به النساء كصـانعات قـرار يف بـرامج الصـرف الصـحي والصـحة                    
 العامة واملياه؛ 

يشارك اجمللس التعـاوين إلمـدادات امليـاه واملرافـق          . األفالم الوثائقية التلفزيونية   )د( 
ئقية عن مواضيع املياه والصرف الصـحي مـع االحتـاد التلفزيـوين مـن      الصحية يف إنتاج أفالم وثا    

 ). Earth Report(أجل البيئة، تـُبثها هيئة اإلذاعة الربيطانية يف سلسلة التقارير عن األرض 
 

 الشراكة العاملية للمياه -باء  
: ائيـة، وهـم   الشراكة العاملية للمياه هي شراكة عمل فيما بني مجيع املعنـيني بـاإلدارة امل              - ٧٣

الوكــاالت احلكوميــة، والشــركات اخلاصــة، واملنظمــات املهنيــة، والوكــاالت اإلمنائيــة املتعــّددة  
. األطراف، وغريهم من امللتزمني بتحقيـق األهـداف الدوليـة املتصـلة بامليـاه والصـرف الصـحي                 

لوغهـا   ال ميكـن ب �املـاء مـن أجـل احليـاة      �وهذه الشبكة تدعم الفكرة القائلة بأن أهداف عقد         
إذا ارتفــع مســتوى الــوعي اجلمــاعي بالــدور الرئيســي الــذي تؤديــه امليــاه يف حتقيــق التنميــة     إال

أما املسامهة املعيـّنة اليت ميكن أن تقـدمها الشـراكة العامليـة للميـاه إىل العقـد فهـي أن                    . املستدامة
وضـع خطـط   تعمل داخل البلدان، ومع جمموعة املنظمات الدولية، على مساعدة البلـدان علـى      
، كمـا   ٢٠٠٥لإلدارة املتكاملة للموارد املائية وخطـط لالسـتخدام الكـفء للميـاه حبلـول عـام                 

 . هو حمّدد يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ
ومن أجل املسـاعدة يف هـذا اجلهـد، وضـعت الشـراكة العامليـة للميـاه، باالشـتراك مـع                      - ٧٤

عاملية للميـاه املتعلقـة بـاإلدارة املتكاملـة          الشراكة ال  �جمموعة أدوات �الشراكة اهلولندية للمياه،    
للموارد املائية لتزويد املهنيني القـائمني علـى اإلدارة املائيـة بأمثلـة واضـحة للممارسـات اجليـدة                   

وتوفـــّر جمموعــة . والسـيئة والــدروس املــُستفادة املســتقاة مـن خــربات التنفيـذ يف احليــاة الواقعيـة     
 سياســة وإجــراء، أو أداة، لوضــع اإلدارة املتكاملــة األدوات خالصــة وافيــة ألكثــر مــن مخســني 

للمــوارد املائيــة موضــع التنفيــذ العملــي، ويـــُستدلّ علــى كــل أداة حبــاالت واقعيــة تقــّدم أمثلــة     
وتوفــّر جمموعـة األدوات     . للكيفية اليت عملت هبا أداة ما يف إطـار توليفـة معيــّنة وسـياق ُمعـيَّن                

ـــّها املســــتعملون تبعــــاً الحتياجــــاهتم  طائفــــة مــــن األدوات الــــيت ميكــــن أن خيت ارهــــا أو يعدلــ
 . احمللية وظروفهم

 
 اتفاقية رامسار املتعلقة باألراضي الرطبة -جيم  

ويف . �املــاء مــن أجــل احليــاة�دأبــت اتفاقيــة رامســار علــى تــوفري الــدعم البــالغ لعقــد   - ٧٥
انـة رامسـار ممثلــي   ، دعـت أم )٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ٢(مناسـبة اليـوم العـاملي لألراضـي الرطبـة      

الوكاالت البيئية ووكاالت املعونة الرئيسـية يف جنيـف إىل االشـتراك يف حـوار حـول موضـوع                   
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وكان موضع التركيز الرئيسي هلـذا احلـدث   . �التخفيف الطبيعي من حدة الكوارث الطبيعية     �
العديد مـن   ، إال أن احلوار مشل أيضاً مسائل أعم، مبا يف ذلك            كارثة تسونامي يف احمليط اهلندي    

 . �املاء من أجل احلياة�املسائل املتصلة بعقد 
ـــُعقد الــدورة التاســعة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة رامســار يف كامبــاال، يف تشــرين   - ٧٦ وست
األراضـي الرطبـة    � فهـو    ٢٠٠٥أما املوضوع الـذي يتناولـه املـؤمتر لعـام           . ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

وستكون مسـألة التخفيـف مـن حـّدة الفقـر هـي             . � العيش واملياه، دعم احلياة، واستدامة سـُبل    
، وهي املناسبة اليت سيتواصل فيهـا       ٢٠٠٦األخرى موضوع اليوم العاملي لألراضي الرطبة لعام        

 . الترويج لرسالة العقد
 

 التحالف املعين بالشؤون اجلنسانية واملياه -دال  
 ٣٠٠ وهــو شــبكة تضــّم أكثــر مــن يوفـــّر التحــالف املعــين بالشــؤون اجلنســانية وامليــاه، - ٧٧

: منظمة وفرد يف خمتلف أرجاء العامل، مزجياً من مبادرات تقاسم املعلومات واملعارف من قبيـل              
عقد مؤمترات إلكترونية، وتـوفري موقـع علـى اإلنترنـت، وكّراسـات وأشـرطة فيـديو تـدعو إىل                    

). www.genderandwater.orgانظــر املوقــع (املناصــرة، وبــرامج لبنــاء القــدرات وبــرامج جتريبيــة 
، يعمـل التحـالف املعـين بالشـؤون اجلنسـانية وامليـاه مـع               �املاء من أجـل احليـاة     �وبالنسبة لعقد   

الشركاء، مثل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وموائـل األمـم املتحـدة، والشـبكة الدوليـة لبنـاء                    
دارة املتكاملة للموارد املائية، على وضع استراتيجيات ُتراعـي املنظـور اجلنسـاين        القدرات يف اإل  

يف قطاع امليـاه وعلـى تـوفري التـدريب واملـواد ملـديري شـؤون امليـاه حـول أمهيـة إشـراك النسـاء                   
وسـيعرض التحـالف    . والرجال على حد سـواء يف اإلدارة املسـتدامة للميـاه والصـرف الصـحي              

، ٢٠٠٦مـارس   /دى العاملي الرابع للمياه، الذي سيـُعقد يف املكسـيك يف آذار          هذه املواد يف املنت   
كما تعاون التحالف مـع آليـة األمـم املتحـدة املعنيـة بامليـاه يف أفريقيـا يف                   . ويف مناسبات أخرى  

تنظــيم حلقــة دراســية عــن إدارة املــوارد اجلنســانية واملائيــة يف أفريقيــا، عـــُقدت يف بريتوريــا، يف 
وقــد . ، حيــث وضــعت خطــة عمــل بشــأن إدارة املــوارد اجلنســانية واملائيــة٢٠٠٥مــارس /آذار

ـــُنفذ مبشــاركة مجيــع أصــحاب  حظيــت اخلطــة بتأييــد جملــس الــوزراء األفارقــة املعــين بامليــاه وست
 .املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك مرفق املياه األفريقي الذي يستضيفه مصرف التنمية األفريقي

 
 ٢٠٠٦ملي الرابع للمياه، مكسيكو سييت عام املنتدى العا -هاء  

املنتــدى العــاملي للميــاه واملــؤمتر الــوزاري ذو الصــلة مهــا مبادرتــان جمللــس امليــاه العــاملي   - ٧٨
واحلكومــات املضــيفة، هتــدفان إىل إذكــاء الــوعي وتعزيــز املناقشــات النشــطة بــني أصــحاب         

وملــا كــان املنتــدى مناســبة دوليــة . ملاملصــلحة املعنــيني حــول مســائل امليــاه يف كافــة أرجــاء العــا

http://www.genderandwater.org/
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مهمة للمياه، فإنه يسعى إىل متكني أصحاب املصلحة املعنـيني املتعـددين مـن املشـاركة وإجـراء                  
حــوار للتــأثري علــى عمليــة تقريــر السياســات املائيــة علــى الصــعيدين العــاملي والــوطين، وحتســني 

دام وإدارة املـوارد املائيـة مبزيـد      مستويات معيشة الشعوب يف كافة أرجاء العامل، وتعزيـز اسـتخ          
وسريكــّز املنتـدى العـاملي الرابـع        . من املسؤولية انسجاماً مع السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة        

ــذي سيـــُعقد يف مكســيكو ســييت يف آذار    ــاه، ال ــارس /للمي ـــباع املمارســات  ٢٠٠٦م ــى ات ، عل
 رئيسية مخسة يف إطـار شـعار املـؤمتر،         اجليدة واختاذ إجراءات ميدانية حمّددة فيما يتعلق مبواضيع       

 .�اختاذ إجراءات حملية ملواجهة التحديات العاملية�وهو 
وتعتزم اليونيسيف، بالتعاون مع املنتدى العاملي الرابع للميـاه واملنتـدى اليابـاين للميـاه،                - ٧٩

يـز للمناسـبة    ويتمثــّل موضـع الترك    . تنظيم منتدى األطفال العاملي الثاين للمياه كمناسبة موازية       
املقترحة يف تسليط الضوء على التعاون فيما بني األجيال املختلفة، وتقويـة احلـوار بـني صـانعي                  

 .السياسات وأطفال العامل
 

 املعهد الدويل لإلدارة املائية -واو  
يقــوم املعهــد الــدويل لــإلدارة املائيــة، ومقــّره يف ســري النكــا، بــإجراء دراســات حبثيــة    - ٨٠

ويغطــي هيكلــه . ليــل العالقــات املتبادلــة بــني تنميــة امليــاه واإلدارة املائيــة والبيئــة تركـــّز علــى حت
ــاه        ــيش؛ والزراعــة واملي ــاه وســـُبل الع ــاه؛ واألراضــي واملي ــد إدارة أحــواض املي املواضــيعي اجلدي

وينصب التركيز الـراهن ملشـاريع حبـوث املعهـد الـدويل لـإلدارة       . واملدن؛ واإلدارة املائية والبيئة   
ائيــة علــى حتديــد الــروابط بــني الــرّي والفقــر؛ والتوثيــق العلمــي للعالقــة بــني إدارة ميــاه الــرّي امل

أو اجملتمعـات  /والبيئة، وخباصة فيما يتعلـق باألراضـي الرطبـة؛ ودراسـة خـربات صـغار املـالّك و          
ر  الزراعيــة املتــدهورة والفــرص املتــوافرة لتكــرا-احملليــة يف جمــال إصــالح البيئــات اإليكولوجيــة 

 . تلك العمليات
عــن طريــق  وســاهم املعهــد الــدويل لــإلدارة املائيــة يف مشــروع توافــق آراء كوبنــهاغن   - ٨١

تقدمي اقتراحات تسلـّط الضوء علـى االفتقـار إىل إمكانيـة احلصـول علـى إمـدادات ميـاه مرتليـة                     
راء مأمونة وميسورة الشراء وكذلك مرافق الصرف الصحي واملياه ألغراض إنتاجيـة لصـاحل فقـ     

ـــُقدمة يف هــذا الصــدد باعتبارهــا مــن   . الريــف وقــد مت تصــنيف اقتراحــات االســتثمار الثالثــة امل
ــة          ــث التكلف ــة مــن حي ــيت يـّرجـــّح أن تكــون فعـــّالة للغاي ــر املوقــع  (أفضــل االقتراحــات ال انظ

http://www.copenhagenconsensus.com/ .( 
 �املـاء مـن أجـل احليـاة       �وأصدر املعهد وهيئـة التعـاون اإلمنـائي األيرلنديـة تقوميـاً عـن                - ٨٢

 يسلـّط الضـوء علـى عمـل املعهـد مـع اجملتمعـات احملليـة الريفيـة الفقـرية يف أفريقيـا                       ٢٠٠٥لعام  
يصـال  وآسيا من أجل حتسني سـُبل املعيشة وإنتاج األغذية وجهود التعاون اإلمنائي مبـا يكفـل إ                

http://www.copenhagenconsensus.com/
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 الصــحية وخــدمات الصــرف الصــحي علــى حنــو أفضــل للمجتمعــات تميــاه الشــرب واخلــدما
 .احمللية الفقرية يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا

 
 أنشطة مهمـّة أخرى تضطلع هبا الشراكات -زاي  

ينشط أعضاء الرابطة الدولية ألخصـائيي العلـوم املائيـة، وهـي منظمـة علميـة وتعليميـة                   - ٨٣
ــة،   ــرويج ملوضــوع  غــري حكومي ــاة   �يف الت ــن أجــل احلي ــاء م ــة    �امل ــم املهني ــن خــالل أدواره  م

ــة    ــاه اجلوفي ــاحثني يف جمــال املي ــام مبهــام   . كمــنظمني وأكــادمييني وب كمــا يتولـــّى أعضــاؤها القي
. املستشارين لدى وكاالت تابعة لألمـم املتحـدة وحكومـات ومنظمـات غـري حكوميـة أخـرى               

قاعـدة العلـوم والسياسـات واملعلومـات الالزمـة لتخطـيط          وتعمل الرابطة املذكورة على حتسني      
ــة عــن طريــق تعزيــز التعــاون وتبــادل املعلومــات فيمــا بــني املهنــيني، حيــث تــدعم       امليــاه اجلوفي

وستخصــّص الرابطـة قـدراً كـبرياً مـن      . جمموعات البيانـات الـيت يــُعّول عليهـا والطويلـة األجـل       
إدراكـاً منـها بـأن اإلدارة السـليمة تقنيـا للميـاه       ، ٢٠١٥-٢٠٠٥املوارد ألفريقيا خـالل الفتـرة     

. اجلوفية سيكون هلا تأثري حاسم على أنواع األحواض ومستودعات امليـاه املوجـودة يف أفريقيـا               
 ). www.iah.org(ومثة مزيد من املعلومات ذات الصلة املـُتاحة يف موقع الرابطة 

ت الشبكة الشمالية للمياه أثناء املنتدى العـاملي الثالـث للميـاه يف مسـعى لبنـاء                 واستـُهلـّ - ٨٤
تبــادل اخلـربات والتكنولوجيـات والدرايــة   لشـبكة يف أوسـاط جمتمـع امليــاه يف البلـدان الصـناعية      

 .الفنية
وأبدى عدد كبري من املنظمات غري احلكومية، باإلضـافة إىل معاهـد حبـوث وكيانـات                  - ٨٥

املـاء مـن أجـل      �مل مع مسائل املياه، اهتمامـاً بإعـداد وتنظـيم أنشـطة متصـلة بعقـد                 أخرى تتعا 
ويـُتوقـّع أن تـُنشأ شبكة متينة من األطـراف املهتمـة غرضـها            .  الدويل واستخدام شعاره   �احلياة

 .االخنراط يف األنشطة املتصلة بالعقد
 

 استنتاجات وتوصيات -تاسعا  
قهــا يف الــدورتني الثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة للجنــة التنميــة تــوفر النتــائج الــيت مت حتقي - ٨٦

املستدامة إطاًر مفيداً لإلجـراءات الراميـة إىل رفـع مسـتوى الـوعي العـام وإىل حتقيـق األهـداف                     
املـاء مـن أجـل      �اإلمنائية املتـُفق عليها دولياً فيمـا خيـص امليـاه والصـرف الصـحي، خـالل عقـد                   

 وااللتزامات املالية بشأن دفـع عجلـة التقـدم حنـو بلـوغ أهـداف           وملا كانت املسامهات  . �احلياة
العقــد حمــدودة حــىت اآلن، فســيلزم توجيــه نــداءات جلمــع األمــوال تســتهدف مجيــع أصــحاب    

 . املصلحة، مثل احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة
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و حتديـد جهـات   ولعل الدول األعضاء ترغب يف أن تنظـر يف إنشـاء جلـان وطنيـة أ         - ٨٧
املـاء  �تنسيق يف بلداهنا ذاهتا من أجل تيسري وتعزيز األنشطة املتصلة بالعقد الدويل للعمل،              

 .٢٠١٥-٢٠٠٥، �من أجل احلياة
ــاذ         - ٨٨ ــى اخت ــا، وعل ــاه يف أفريقي ــة وإدارة املي ــى تنمي ــز بوجــه خــاص عل ــزم التركي ويل

 والصرف الصـحي، إذا مـا أريـد    مبادرات ُتراعي املنظور اجلنساين ومبادرات متصلة باملياه   
 . يف تلك املنطقة�املاء من أجل احلياة�حتقيق أهداف عقد 

وستواصل آلية األمم املتحدة املعنية بامليـاه تيسـري االسـتجابة املـُنســّقة علـى نطـاق                  - ٨٩
 ، موليـةً اعتبـاراً متكافئـاً      �املاء من أجل احليـاة    �املنظومة مبا يلزم لتنفيذ األنشطة دعماً لعقد        

 . للمياه والصرف الصحي
وتـــُحثّ الــدول األعضــاء، واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة، واألفرقــة الرئيســية،         - ٩٠

والقطاع اخلاص علـى تقـدمي تربعـات وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتنظـيم السـنوات                    
 .الدولية ومناسبات الذكرى السنوية

نظمات الدولية واإلقليمية، واألفرقـة    ويـُشجـّع أصحاب املصلحة املهتمون، مثل امل      - ٩١
 �املـاء مـن أجـل احليـاة       �غري احلكوميـة وغريهـا، علـى ربـط أنشـطتهم املتصـلة بامليـاه بعقـد                  

 . ولعلـّهم يرغبون يف النظر يف إقامة شراكات جديدة
وينبغي أن تـُشجع بشّدة إقامة الروابط مع املبادرات ذات الصلة اليت يضـطلع هبـا          - ٩٢

حة وكذلك مـع املناسـبات الدوليـة الرئيسـية املــُزمع إحياؤهـا خـالل العقـد               أصحاب املصل 
 .لكي يشمل العقد مجيع أصحاب املصلحة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها

 
 احلواشي
يشمل نطاق عمل آلية األمم املتحـدة املعنيـة بامليـاه مجيـع اجلوانـب املتعلقـة بامليـاه العذبـة، مبـا يف ذلـك                       )١(

ويشـمل مـوارد    . ياه السطحية واجلوفية وروافد املياه اليت تصل ما بني املياه العذبة ومياه البحر            موارد امل 
 مبـا يف  (املياه العذبة من حيـث النوعيـة والكميـة، وتنميتـها وتقييمهـا، وإدارهتـا ورصـدها واسـتخدامها                    

ل أيضـا نطـاق     ويشـم ). ذلك أوجه االستخدام املرتيل، وسد احتياجـات الزراعـة والـنظم اإليكولوجيـة            
 آلية األمم املتحدة املعنية بامليـاه والصـرف الصـحي، مبـا يف ذلـك إمكانيـة حصـول السـكان علـى                 لعم

كمـا أنـه    . خدمات الصرف الصحي واالستفادة منها، وعمليات التفاعل بني اإلصحاح وامليـاه العذبـة            
اه الـيت تـؤثر علـى       يشمل الكوارث وحاالت الطوارئ وغريها من األحـداث اخلطـرية ذات الصـلة بامليـ              

 .أمن اإلنسان
 


