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 الستونوالدورة الرابعة 
  من جدول األعمال) أ (٥٣البند 

تنفيذ جدول أعمـال    : التنمية املستدامة 
ــرن  ــذ  ٢١القـ ــلة تنفيـ ــامج مواصـ  وبرنـ

ـــرن    ــال القــ ــدول أعمـ ــائج ٢١جـ  ونتـ
      مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

تنظــيم اســتعراض منتــصف املــدة الــشامل لتنفيــذ أهــداف العقــد الــدويل        
  ٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املاء من أجل احلياة”للعمل، 

  
    *مذكرة من األمني العام    

  موجز  
 اجلمعيـة يف    ، الذي طلبـت فيـه     ٦٤/١٩٨هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة          

مجلة أمور إىل األمني العام أن يعد مذكرة عن تنظـيم اسـتعراض منتـصف املـدة الـشامل لتنفيـذ                    
 ويقــدمها إليهــا يف ٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املــاء مــن أجــل احليــاة”أهــداف العقــد الــدويل للعمــل، 

 الـذي  ٥٥/١٩٦ويف ذلك القـرار، أشـارت اجلمعيـة أيـضا إىل قرارهـا      . دورهتا الرابعة والستني 
 الــذي أعلنــت ٥٨/٢١٧ ســنة دوليــة للميــاه العذبــة، وإىل قرارهــا ٢٠٠٣نــت مبوجبــه عــام أعل

ــه  ــرة مبوجبـ ــد٢٠١٥-٢٠٠٥الفتـ ــا عقـ ــل، ا دوليـ ــاة  ’’ للعمـ ــل احليـ ــن أجـ ــاء مـ ــدأ ‘‘املـ يف  يبـ
  ابتـــداف العقد، وأهـويف القرار األخري، ذكرت اجلمعية العامة أه. ٢٠٠٥مارس /آذار ٢٢

 
  

أعدت هذه املذكرة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالتعاون مع جلنة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد                   * 
املائية، وهي اآللية املشتركة بني الوكاالت اليت عينها جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة املعـين                  

، عن طريق جلنته الرفيعة املـستوى املعنيـة بـالربامج، لتكـون آليـة التنـسيق يف منظومـة األمـم املتحـدة            بالتنسيق
  .ملتابعة التدابري اليت تتخذ يف جمال املوارد املائية والصرف الصحي
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نية والوكاالت املتخصصة واللجـان اإلقليميـة وغريهـا مـن مؤسـسات             هبيئات األمم املتحدة املع   
منظومــة األمــم املتحــدة تقــدمي اســتجابة منــسقة، وذلــك باســتخدام مــا هــو متــاح مــن املــوارد    

وتبني هذه املذكرة األنشطة اليت أعـدت       .  عقدا للعمل  ٢٠١٥-٢٠٠٥والتربعات جلعل العقد    
لعقـد، وتقـدم توصـيات إىل الـدول األعـضاء           من أجل استعراض منتصف املدة لتنفيذ أهـداف ا        

  .بشأن ما ينبغي القيام به يف املستقبل
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  احملتويات
الصفحة  الفصل

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -ثانيا   
٦. . . . . . . . . . . . “املاء من أجل احلياة”العمليات احلكومية الدولية يف منتصف العقد الدويل   - ثالثا   
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمم املتحدة وأنشطتهابرامج منظومة   - رابعا   

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املبادرات اإلقليمية  -خامسا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي املساعدة إىل الربامج القطرية  - سادساً   

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية االتصاالت  - سابعا   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادرات الشراكة  -  ثامنا  
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات - تاسعا   
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  مقدمة  -أوال   
ــة العامــ    - ١ ــق األهــداف    إدراكــا مــن اجلمعي ــإحراز التقــدم إزاء حتقي ــل ب ــضرورة التعجي ة ل

 ٥٨/٢١٧اإلمنائيــــة املتفــق عليهــا دوليــا املتــصلة بامليــاه والــصرف الــصحي، أعلنــت يف قرارهــا  
مـارس  / آذار ٢٢يف   يبـدأ    ،‘‘املاء مـن أجـل احليـاة      ’’ للعمل،   ا دولي ا عقد ٢٠١٥-٢٠٠٥الفترة  
ــا   ٢٠٠٥ ــضا إىل قراره ــذي ٥٥/١٩٦، وأشــارت أي ــام    ال ــه ع ــت في ــة  ٢٠٠٣أعلن ــنة دولي  س
  .العذبة للمياه

، ٥٩/٢٢٨ويف هذا الصدد، طلبت اجلمعية العامـة إىل األمـني العـام، مبوجـب قرارهـا                   - ٢
أن يقدم إليها يف دورهتا الستني تقريرا عن األنشطة اليت يعتزم القيام هبـا هـو وسـائر مؤسـسات                    

 إىل A/60/158)(وقــدم التقريــر .  العقــدمنظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة مــن أجــل تنفيــذ أهــداف 
  .اجلمعية العامة ولكنه مل يناقش

تتمثل أهـداف العقـد يف زيـادة        ، أن   ٥٨/٢١٧وقررت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها        - ٣
التركيــز علــى تنفيــذ الــربامج واملــشاريع املتــصلة بامليــاه، مــع الــسعي إىل كفالــة مــشاركة املــرأة    

، وتكثيف التعاون علـى مجيـع املـستويات مـن أجـل             تصلة باملياه ية امل وإشراكها يف اجلهود اإلمنائ   
  .باملياهصلة املت املساعدة يف حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا

 ا املتخصـصة وجلاهنـ  اوكاالهتوهبيئات األمم املتحدة املعنية وأهابت اجلمعية العامة أيضا     - ٤
تقـدمي رد منـسق باسـتخدام       إىل  م املتحـدة    وغريها مـن مؤسـسات منظومـة األمـ        املعنية  اإلقليمية  

  . عقدا للعمل“املاء من أجل احلياة”املوارد املتاحة والتربعات من أجل جعل 
 باألنشطة املتصلة بتنفيذ أهـداف النـصف        ٦٤/١٩٨ورحبت اجلمعية العامة يف قرارها        - ٥

نظومـة األمـم    األول من العقد اليت اضطلعت هبا الدول األعـضاء واألمانـة العامـة ومؤسـسات م               
املتحدة، بطرق من بينها األعمـال املـشتركة بـني الوكـاالت ومـسامهات اجملموعـات الرئيـسية،                  

  .وشددت على أمهية مواصلة تنفيذ أهداف العقد على الصعيد القطري
ويف القرار نفسه، شجعت اجلمعية العامة الدول األعضاء واألمانـة العامـة ومؤسـسات                - ٦

ن خالل آلية تنسيق أعماهلـا، واجملموعـات الرئيـسية، علـى أن تواصـل       منظومة األمم املتحدة، م   
تبذلــه مــن جهــود لتحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا املتــصلة بامليــاه الــواردة يف جــدول    مــا

، وإعـالن األمـم املتحـدة    ٢١، وبرنامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن      ٢١ أعمال القرن 
  .فيذيةبشأن األلفية، وخطة جوهانسربغ التن



A/64/693  
 

10-26043 5 
 

وُيلزم اإلعالن بشأن األلفية احلكومـات يف كافـة أرجـاء العـامل جبـدول أعمـال واضـح                     - ٧
ويف جمـال املـوارد   . ملكافحة الفقر واجلـوع واألميـة واملـرض والتمييـز ضـد املـرأة وتـدهور البيئـة             

ــام      ــات يف ع ــدول واحلكوم ــاء ال ــد رؤس ــة، تعه ــستطيعون    ٢٠٠٠املائي ــن ال ي ــسبة م  خبفــض ن
ــام       الوصــول إىل ــول ع ــصف حبل ــدار الن ــها مبق ــة أو حتمــل تكلفت ــشرب املأمون ــاه ال ، ٢٠١٥ مي

  .وبإيقاف االستغالل غري املستدام للموارد املائية
وهناك أهـداف إضـافية اعتمـدت يف مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة هتـدف إىل                       - ٨

، ٢٠٠٥ حبلـول عـام   وضع خطط لإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة وحتـسني طـرق اسـتخدامها             
وخفض نسبة السكان الذين ال يستطيعون احلصول على خدمات الـصرف الـصحي األساسـية               

  .٢٠١٥ مبقدار النصف حبلول عام 
ــد      - ٩ يف تعزيــز اجلهــود للوفــاء   “ املــاء مــن أجــل احليــاة   ”ويتمثــل اهلــدف الرئيــسي لعق

 ٢٠١٥بامليـــاه حبلــول عـــام  بااللتزامــات الدوليــة املتعهـــد هبــا بـــشأن امليــاه والقـــضايا املتــصلة      
وهذا هـو العقـد الـدويل الثـاين الـذي تنظمـه األمـم املتحـدة بـشأن                   . بالفعل عقدا للعمل   وجعله

بامليـاه حيـث أنـه يعقـب العقـد الـدويل لتـوفري ميـاه الـشرب واملرافـق الـصحية،                       القضايا املتعلقـة  
١٩٩٠-١٩٨١.  

مـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين ، أنـــشأ جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني ملنظو٢٠٠٤ويف عـــام   - ١٠
بالتنسيق، عن طريق جلنته الرفيعة املستوى املعنية بـالربامج، جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد                   
املائية بوصفها آلية منظومة األمم املتحدة لتحقيق الترابط والتنسيق بشأن األنشطة اليت تـضطلع              

  .يف جمال املياههبا وكاالت منظومة األمم املتحدة وبراجمها املعنية 
ــشطته          - ١١ ــد هنجــه اخلــاص يف تنظــيم أن ــع كــل بل ــد، اتب ــن العق وخــالل النــصف األول م
فعلـى سـبيل    . يتماشى مع خطط البلد وسياساته اإلمنائيـة ومـع االتفاقـات اإلقليميـة والعامليـة               مبا

لــذي يتلقــى اجمللــس الــوزاري األفريقــي املعــين بامليــاه، ا املثــال، يف حالــة البلــدان األفريقيــة، قــام  
التوجيــه مــن االحتــاد األفريقــي، بتوجيــه املبــادرات الوطنيــة بــشأن امليــاه يف النــصف األول مــن    

ويتلقى اجمللس الدعم التقين واملشورة، بناء على طلبه، من اجلهاز اإلقليمي للجنـة األمـم    . العقد
  .املتحدة املعنية باملوارد املائية يف أفريقيا

ا الستعراض منتصف املدة لتنفيذ أهـداف العقـد، معلومـات           وتقدم هذه املذكرة، دعم     - ١٢
عن األنشطة اليت اضطلع هبا يف النصف األول من العقد، وتـورد التفاصـيل املتاحـة يف منتـصف       
العقد عن بعض األنشطة الدولية واإلقليمية والوطنية اليت جيـري التخطـيط لتنفيـذها يف النـصف        

  . الثاين من العقد
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  ساسيةمعلومات أ  -ثانيا   
لقد ازداد الوعي العـام بأمهيـة اسـتخدام مـوارد امليـاه العذبـة وإدارهتـا يف حتقيـق التنميـة                        - ١٣

ــة         ــشطة الدولي ــادرات واألن ــدد مــن املب ــسنوات األخــرية نتيجــة لع ــة يف ال ــادة هائل ــستدامة زي امل
 وتـصدرت   .٢٠٠٢والوطنية اجلارية، مما أفضى إىل عقد القمة العاملية للتنمية املستدامة يف عام             

وجـاءت الـسنة الدوليـة للميـاه        . قضايا املياه والصرف الصحي جدول أعمال قمة جوهانسربغ       
، يف الوقــت املناســب ملتابعــة تنفيــذ توصــيات قمــة األلفيــة وقمــة جوهانــسربغ   ٢٠٠٣العذبــة، 

  .بشأن العمل يف جمال املياه والصرف الصحي
ــاة  ”وخــالل عقــد    - ١٤ ــز  “ املــاء مــن أجــل احلي بــشكل خــاص علــى ضــمان   جيــري التركي

مشاركة املرأة وإشراكها يف جهود التنمية املتصلة باملياه، كمـا دعـت إىل ذلـك اجلمعيـة العامـة               
ويتمثل التحدي الذي يطرحـه العقـد يف تركيـز االهتمـام علـى األنـشطة                . ٦٤/١٩٨يف قرارها   

 املائيـة مـن   اردللمـو والطويلـة األجـل   اإلدارة املـستدامة  والسياسات العمليـة املنحـى الـيت تكفـل      
وسـيتطلب حتقيـق    . حيث الكم والكيف، وتتضمن تـدابري لتحـسني مـستوى الـصرف الـصحي             

التزام مجيع أصحاب املصلحة وتعاوهنم واستثمارهم علـى        “ املاء من أجل احلياة   ”أهداف عقد   
  . وما بعدها٢٠١٥ إىل ٢٠١٠حنو مستمر خالل النصف الثاين من العقد يف الفترة من 

  
  “املاء من أجل احلياة” مليات احلكومية الدولية يف منتصف العقد الدويلالع  -ثالثا   

، أن تتمثـل أهـداف العقـد يف دعـم حتقيـق             ٥٨/٢١٧قررت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ١٥
، وبرنــامج ٢١الــواردة يف جــدول أعمــال القــرن  املتــصلة بامليــاه األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا  

، وإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة، وخطــة      ٢١ن مواصــلة تنفيــذ جــدول أعمــال القــر    
  .تلك اليت حددهتا جلنة التنمية املستدامةحسب االقتضاء، ، والتنفيذيةجوهانسربغ 

، كانـت املواضـيع     ٢٠٠٣ويف الدورة احلادية عشرة للجنـة التنميـة املـستدامة، يف عـام                - ١٦
ــذ األوىل، عقــب انع     ــدورة التنفي ــا ل ــيت مت اختياره ــة     اخلاصــة ال ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــاد م ق

وأجـرت الـدورة الثانيـة    . املستدامة، هي املوارد املائية والصرف الصحي واملـستوطنات البـشرية        
، استعراضا شامال للوضع الراهن لتنفيـذ الـسياسات واملمارسـات       ٢٠٠٤عشرة للجنة، يف عام     

  . والصرف الصحيالرامية إىل حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا يف جمال املياه
، خيارات الـسياسة العامـة      ٢٠٠٥واستطلعت اللجنة، يف دورهتا الثالثة عشرة، يف عام           - ١٧

ــاه والــصرف الــصحي واملــستوطنات       ــذ فيمــا يتعلــق باملــسائل املتــصلة باملي ــز التنفي املتاحــة لتعزي
كومـات  ، إطـار عمـل ميكّـن احل       ١٣/١ووفـر املقـرر األخـري للجنـة، الـوارد يف قرارهـا              . البشرية

ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، وهي تعمل يف شراكة مـع اجملموعـات الرئيـسية وأصـحاب                



A/64/693  
 

10-26043 7 
 

وجـرى عـرض    . املصلحة اآلخرين، من اختاذ التدابري الالزمة يف جمـال امليـاه والـصرف الـصحي              
خيارات بشأن إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية فيما يتعلـق بامليـاه؛ واإلدارة املتكاملـة               

ــوا ــف        للم ــية؛ والتثقي ــصحي األساس ــصرف ال ــى خــدمات ال ــة احلــصول عل ــة؛ وإمكاني رد املائي
؛ ومجـــع امليـــاه املـــستخدمة ومعاجلتـــها وإعـــادة الـــصحيةجمـــال الـــصرف الـــصحي والنظافـــة  يف

  .استخدامها
 أيـضا جمموعـة مـن التـدابري والنـهج ملعاجلـة قـضايا امليـاه والـصرف           ١٣/١ووفر القـرار      - ١٨

لبـــشرية بـــشكل متكامـــل واضـــعا يف االعتبـــار اجلوانـــب االقتـــصادية  الـــصحي واملـــستوطنات ا
واالجتماعيــــة والبيئيــــة والــــسياسات القطاعيــــة ذات الــــصلة والقــــضايا ذات التــــأثري العــــام،   

وقـد أعـدت يف إطـار هـذه العمليـة مـصفوفة        . حددت يف الدورة احلاديـة عـشرة للجنـة         حسبما
ة العامــة والتــدابري املمكنــة ودراســات  ســهلة االســتخدام إللقــاء الــضوء علــى خيــارات الــسياس  

وقـد اسـتخدم    ). http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/matrix.pdfانظر املوقع   (احلاالت  
املــاء مــن ”د القـرار واملــصفوفة كالمهـا كمبــادئ توجيهيـة للعمــل أثنــاء النـصف األول مــن عقـ     

  .“احلياة أجل
واستعرضــت جلنــة التنميــة املــستدامة، يف دورتيهــا الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة،      - ١٩

قضية املياه كقضية شاملة للمواضيع الـيت تناولتـها اللجنـة يف الـدورتني، أي اجلفـاف والتـصحر                  
  .واألراضي والزراعة وأفريقيا

اض الــشامل لتنفيــذ أهــداف العقــد يف ، وكجــزء مــن عمليــة االســتعر٢٠١٠ويف عــام   - ٢٠
، اختـذ رئـيس اجلمعيـة العامـة     ٦٤/١٩٨منتصف املدة، وكما دعـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      

ــع املــستوى يف     ــادرة عقــد جــوار تفــاعلي رفي ــوم  ٢٠١٠مــارس / آذار٢٢مب ــذي يوافــق الي ، ال
انـات افتتاحيـة ويـوفر      ومن املتوقـع أن يبـدأ احلـوار جبلـسة عامـة يـدىل خالهلـا ببي                . العاملي للمياه 

  .االتصال عن طريق الفيديو باالحتفاالت باليوم العاملي للمياه املقامة يف نريويب
املـــاء : وســـيعقب اجللـــسة العامـــة عقـــد ثـــالث حلقـــات نقـــاش عـــن املواضـــيع التاليـــة   - ٢١

. مـن واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛ واملاء وتغـري املنـاخ والكـوارث؛ واملـاء والـسلم واأل                
  .ستكون الوثيقة اخلتامية وثيقة غري متفاوض عليها يف شكل موجز يعده الرئيسو

ــران  - ٢٢ ــه /ويف حزي ــع     ٢٠١٠يوني ــا رفي ــؤمترا دولي ــة طاجيكــستان م ــضيف حكوم ، ستست
املستوى يف دوشانبه من أجل استعراض منتصف املدة لتنفيذ أهداف العقـد، وهـذا مـا رحبـت                  

  .٦٤/١٩٨به اجلمعية العامة يف قرارها 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/matrix.pdf�
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ويتوقع أن يفتتح املؤمتر، الذي تدعو حكومة طاجيكستان رؤساء الدول واحلكومـات              - ٢٣
إليه، جبلسة عامة ُيدىل فيها ببيانات رمسية، ويعقبها عقد ست حلقات نقاش متعاقبـة يف شـكل                 

املــاء واألهـداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا  : اجتماعـات موائــد مــستديرة تتنــاول سـتة مواضــيع هــي  
؛ واملــاء واألهــداف اإلمنائيــة ذات الــصلة بالــشؤون اجلنــسانية؛ واملــاء وتغــري املنــاخ؛ واملــاء دوليــا

والكوارث؛ والتعاون يف جمال املياه العـابرة للحـدود؛ وبنـاء القـدرات مـن أجـل إدارة متكاملـة                    
ويتوقــع أن يتــيح الــشكل املقتــرح للمناقــشات، علــى مــدى ثالثــة أيــام، إجــراء . للمــوارد املائيــة

قشة متعمقة وإيالء أمهية أكرب لبحث التحـديات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املتنوعـة يف إطـار                منا
  .كل من املواضيع الثالثة

وتبعا لعدد املشاركني يف املؤمتر، ستعقد يف إطار كل موضوع عدة اجتماعـات موائـد                 - ٢٤
 التنــوع يف مــستديرة، تكــون متباينــة مــن حيــث التكــوين اإلقليمــي، مــن أجــل إتاحــة مزيــد مــن

  .األفكار ووجهات النظر
وقد طلبت حكومة طاجيكستان رمسيا مـن الـدول األعـضاء وكيانـات منظومـة األمـم                   - ٢٥

املتحــدة وآليــة األمــم املتحــدة للتنــسيق، أي جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة، تــوفري     
  .التعاون التقين واملساعدة املالية يف تنظيم املؤمتر

، يف االجتماع الثاين عشر لكبار مديري الـربامج الـذي عقـد             ٢٠١٠فرباير  / شباط ويف  - ٢٦
يف هاملتون، كندا، قررت جلنة األمم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة، ألسـباب تتعلـق بالتنـسيق                    

، على النحو الذي دعا إليه األمني العام، إيصال مجيـع           “توحيد األداء ”والتكامل، ومن منطلق    
التقنية املقدمة من األعضاء والربامج إىل املؤمتر عن طريق املنسق املقيم لألمـم املتحـدة               املساعدة  

  . يف طاجيكستان
ومــن خــالل املنــسق املقــيم، أنــشأت جلنــة األمــم املتحــدة للمــوارد املائيــة فريقــا عــامال     - ٢٧

شـركاء  خمصصا مفتوح باب العضوية حلشد وتنسيق جهود التعاون التقين الـيت يبـذهلا أعـضاء و               
وســيتلقى الفريــق العامــل الــدعم مــن املكتــبني التــابعني للجنــة يف        . اللجنــة مــن أجــل املــؤمتر   

وستساعد اللجنة أيضا يف التعريف على نطاق واسـع بـاملؤمتر           . سرقسطة، إسبانيا، وبون، أملانيا   
  .سيما من خالل أنشطتها يف جمال االتصاالت ووثيقته اخلتامية، وال

طاجيكستان بأهنا سـتقدم الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر الـدويل الرفيـع              وقد أعلنت حكومة      - ٢٨
  .املستوى الذي سيعقد يف دوشانبه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني
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  برامج منظومة األمم املتحدة وأنشطتها  -رابعا   
  )١(جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية  -ألف   

 جلنـة   كانت،  ٢٠٠٩-٢٠٠٥ ،‘‘املاء من أجل احلياة   ’’ول من عقد    خالل النصف األ    - ٢٩
منظومـة األمــم  مؤســسات تنــسيق أنـشطة  اجلهــة املركزيـة ل األمـم املتحــدة املعنيـة بــاملوارد املائيـة    

وتشمل اختصاصات وطرائق عمـل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة عناصـر             . املتحدة
قـضية الـصرف الـصحي وتتـضمن        وت ملعاجلـة قـضية امليـاه        خطة مفـصلة مـشتركة بـني الوكـاال        

ويتنـاوب  . منظومـة األمـم املتحـدة     غـري األعـضاء يف      آليات للتفاعل مع أصحاب املصلحة      أيضا  
رئاستها، وتتـوىل جامعـة األمـم املتحـدة رئاسـتها            على   أعضاء جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد     

ــصاد    ــشؤون االقت ــا، يف حــني أن إدارة ال ــة   حالي ــوفر خــدمات األمان ــة ت وميكــن . ية واالجتماعي
ــع         ــى املوقـ ــة علـ ــاملوارد املائيـ ــة بـ ــدة املعنيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن جلنـ ــات عـ ــى معلومـ ــصول علـ  احلـ

http://www.unwater.org.  
 املائيـة عـددا مـن املبـادرات املواضـيعية           بـاملوارد حددت جلنة األمم املتحـدة املعنيـة        قد  و  - ٣٠

؛ والـصرف الـصحي،   هـا نـدرة امليـاه وتلوث  مـشكلة  لتعامـل مـع   لعملها على مدى العقد تـشمل ا      
وميــاه الــشرب املأمونــة والــصحة؛ وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف جمــال امليــاه والــصرف    
الصحي؛ واإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة؛ وقـضايا امليـاه العـابرة للحـدود؛ واحلـد مـن خمـاطر                      

 االهتمـام اجلغـرايف نظـرا الحتياجاهتـا االسـتثنائية يف        واختريت أفريقيـا لتكـون مركـز      . الكوارث
وقد أصـدرت جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة سلـسلة              . جمال املياه والصرف الصحي   

  .  املواضيعيةامن التقارير املوجزة عن السياسات العامة خالل العقد لتبني مبادراهت
تحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة هـو الربنـامج العـاملي              وأحد الربامج األربعة للجنة األمـم امل        - ٣١

األساسـية مـن أجـل إعـداد        وفر تقييما للمعلومـات     وهو ي لتقييم املياه الذي تستضيفه اليونسكو      
الطبعـة األوىل مـن التقريـر       عـن صـدور     علـن   وأُ.  إصداره  ويتوىل العامل عن تنمية املياه يف      التقرير
 يف املنتـدى العـاملي الثالـث للميـاه، يف     ،“ء مـن أجـل احليـاة   املـاء مـن أجـل البـشر، املـا     ” بعنـوان 

ــان، يف آذار  ــو، اليابـ ــارس /كيوتـ ــر (٢٠٠٣مـ ــع انظـ ، )/ www.world.water-forum3.com املوقـ
_________________ 

يشمل نطاق عمل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية مجيع اجلوانـب املتعلقـة بامليـاه العذبـة، مبـا يف ذلـك                         )١(  
 ،العذبـة ويـشمل مـوارد امليـاه       .  املياه العذبـة وميـاه البحـر       واملناطق الفاصلة بني  موارد املياه السطحية واجلوفية     

مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل (وإدارهتـا ورصــدها واســتخدامها   مـن حيــث النوعيــة والكميــة، وتنميتــها وتقييمهــا 
عمــل أيــضا الويــشمل نطــاق ). الزراعــة واحتياجــات الــنظم اإليكولوجيــةواملثــال، أوجــه االســتخدام املــرتيل، 

ي واالسـتفادة منـها،      مبا يف ذلك إمكانيـة حـصول الـسكان علـى خـدمات الـصرف الـصح                 ،الصرف الصحي 
كما أنه يشمل الكـوارث وحـاالت الطـوارئ وغريهـا           .  واملياه العذبة  الصرف الصحي وعمليات التفاعل بني    

  . على األمن البشريوتأثريهامن األحداث اخلطرية ذات الصلة باملياه 
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مـارس  /ر الطبعة الثانية يف املنتدى العاملي الرابـع للميـاه، يف مكـسيكو، يف آذار           ووأعلن عن صد  
 يف املنتـدى العـاملي اخلـامس للميـاه،     “ياه يف عـامل مـتغري  امل”الطبعة الثالثة بعنوان    عن  ، و ٢٠٠٦

إدارة ”ر الطبعـة الرابعـة بعنـوان     ووسـيعلن عـن صـد     . ٢٠٠٩مارس  /آذار  ٢٢يف اسطنبول، يف    
  . ٢٠١٢ يف عام “املياه يف ظل ظروف عدم اليقني واملخاطر

عنيـة بـاملوارد املائيــة   ويـوفر الربنـامج العـاملي لتقيــيم امليـاه التـابع للجنـة األمــم املتحـدة امل         - ٣٢
الوضـع احلـايل للمـوارد املائيـة يف العـامل واحللـول املمكنـة يف                ت شاملة بـشأن     معلومات وحتليال 

لحكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة     لذات الـصلة  املسامهات  السياسات وهو جيمع بني      إطار
 املـشاركة يف  بـشأن املعلومـات  ميكـن االطـالع علـى       و. واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص   
  .http://www.unesco.org/water/wwap/index.shtmlبرنامج األمم املتحدة للمياه على املوقع 

املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة يف         بربنـاجمني آخـرين مـن بـرامج جلنـة األمـم             بدأ العمل   و  - ٣٣
بتنميـة القـدرات الـذي يتخـذ مـن بـون مقـرا لـه               املعـين   ربنـامج   ال: مها و النصف األول من العقد   

ــدعوة الــذي يتخــذ مــن    ال و،وتستــضيفه جامعــة األمــم املتحــدة  ــامج املعــين باالتــصاالت وال ربن
  .ةسرقسطة مقرا له وتستضيفه إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي

منظمـة األمـم   ويعمل برنامج الرصد املـشترك إلمـدادات امليـاه والـصرف الـصحي بـني               - ٣٤
 ومنظمـة الـصحة العامليـة حتـت مظلـة جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة                   )اليونيـسيف (املتحدة للطفولة   

 عــن حالــة إمــدادات امليــاه ١٩٩١بــاملوارد املائيــة ويقــدم تقــارير علــى أســاس منــتظم منــذ عــام  
  .) أدناه دال- الرابعالفرع انظر (صحي والصرف ال

وهناك صالت مشتركة بـني عـدد مـن األنـشطة املنـسقة بإشـراف جلنـة األمـم املتحـدة                       - ٣٥
 وآلية تنسيق أخرى تعىن باملياه هي شـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات الـيت                  باملوارد املائية  املعنية
تعـاون والتنـسيق بـني أنـشطة األمـم          كلت أيـضا يف إطـار جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني لتعزيـز ال              ُش

والــصالت املــشتركة بــني جلنــة األمــم املتحــدة  . املتحــدة املتــصلة باحمليطــات واملنــاطق الــساحلية 
برنـامج العمـل العـاملي حلمايـة        تـشمل   املعنية باملوارد املائيـة وشـبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات             

لـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        ا لصاحل ا  األنشطة املضطلع هب  البيئة البحرية من األنشطة الربية، و     
بـني جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة      القائمـة  والـصالت  ). http://www.un: oceans.orgاملوقع انظر (

ســيما يف جمــال التحــديات  ، ال آخــذة يف التطــوربــاملوارد املائيــة وشــبكة األمــم املتحــدة للطاقــة 
  . ةالقائمة بني املياه والطاقالصلة الناشئة يف 
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  اجمللس االستشاري املعين باملياه والصرف الصحي التابع لألمني العام  -باء   
 اجمللــس االستــشاري املعــين بامليــاه والــصرف ، كــويف عنــان،أنــشأ األمــني العــام الــسابق  - ٣٦

الصحي من أجل إسداء املـشورة فيمـا يتعلـق بقـضايا امليـاه والـصرف الـصحي، وحتفيـز العمـل                      
ملـساعدة يف تعبئـة األمـوال الالزمـة ملـشاريع امليـاه والـصرف               واعية هبـا،    ، والتو من أجلها العاملي  

يف إطار اجلهود الدولية للقـضاء علـى الفقـر وحتقيـق             الصحي وتشجيع إقامة شراكات جديدة،    
  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها يف جمال املياه والصرف الصحي

لكـسندر أمـري أورانـج، طائفـة     أيم ويشمل اجمللس االستشاري، الذي يرأسـه األمـري فيلـ         - ٣٧
واسعة من الشخصيات البارزة واخلرباء الفنيني وأصحاب املصلحة مـن اجملتمـع املـدين وغريهـم                

 والعمـل   ، وحتريـك اجلهـاز احلكـومي      تعبئـة النـاس،   من األفراد واسعي اإلطالع ذوي اخلـربة يف         
  .  اإلعالم والقطاع اخلاص واجملتمع املدينطمع وسائ

بـشكل وثيـق مـن      االستـشاري   نة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية واجمللس        وتعمل جل   - ٣٨
.  واجملتمع املـدين األعضاءأجل توفري استجابة منسقة من منظومة األمم املتحدة مبشاركة الدول           

 الطبعـة الثانيـة مـن خطـة عمـل هاشـيموتو الـيت وضـعها، والـيت                   ٢٠١٠اجمللـس يف عـام       وأصدر
 والــصرف ؛ واســتراتيجيات وإجــراءات يف مخــسة جمــاالت هــي التمويــل سياســاتفيهــا قتــرح ا

   . واملياه والكوارث؛ واإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛ والرصد واإلبالغ؛الصحي
  

ــساين        -جيم    ــاملنظور اجلن ــة ب ــشتركة بــني الوكــاالت املعني ــة عمــل األمــم املتحــدة امل فرق
  وشؤون املياه

كة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني       ، أنشأت الشب٢٠٠٣يف عام     - ٣٩
  وتولـت  اجلنسني فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بـاملنظور اجلنـساين وشـؤون امليـاه،               

. دارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وظيفــة مــنظم املهــام إل التابعــةشــعبة التنميــة املــستدامة 
عنية بـاملوارد املائيـة أيـضا إنـشاء فرقـة العمـل حبيـث تـربط مـا بـني                     وأيدت جلنة األمم املتحدة امل    

وتـضم  .  التنسيق املعنية باملياه يف كـل وكالـة   جهات و  باملنظور اجلنساين   التنسيق املتعلقة  جهات
 كيانــات مــن خــارج األمــم ٥  مــن بــرامج ووكــاالت األمــم املتحــدة و١٨فرقــة العمــل حاليــا 

 املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة          إىل الـشبكة   تقـدم تقريـرا سـنوياً      و ، من املـراقبني   اثننياملتحدة و 
، وتقريـرا نـصف سـنوي إىل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد                  باملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني      

املنظـور   الـربامج علـى      يري الثـاين عـشر لكبـار مـد        هـا املائية، اليت أكـدت مـن جديـد يف اجتماع         
تيجي شـامل سيواصـل احلفـاظ       اشكالن جمال اهتمام مواضيعي استر     واملياه بوصفهما ي   اجلنساين

  . على مركزه يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية يف النصف الثاين من العقد
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‘‘ منظـور جنـساين بـشأن امليـاه والـصرف الـصحي           ’’وقدمت فرقة العمل ورقة بعنوان        - ٤٠
ــر( ــع انظـــ إىل ) http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/documents/bground_2.pdf املوقـــ

ووفـرت الورقـة مــادة   . ٢٠٠٥أبريــل /الـدورة الثالثـة عـشرة للجنــة التنميـة املـستدامة يف نيـسان      
 يف جمال امليـاه والـصرف       باملنظور اجلنساين لكثري من املناقشات املتعلقة بالقضية الشاملة املتعلقة        

 مع برنامج جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة           لتنسيقبا ؛٢٠٠٨ونظمت فرقة العمل يف عام      . الصحي
امليـاه  نـسانية و اجلحـصاءات  اإل حلقـة عمـل للخـرباء بـشأن     ،باملوارد املائية املتعلق ببناء القدرات  

  .أنتجت العديد من التوصيات التقنية اليت أدخلت يف اجملتمع اإلحصائي لألمم املتحدة
  

  ه والصرف الصحيبرنامج الرصد املشترك إلمدادات امليا  -دال   
مــسامهة فعالــة يف رصــد إمــدادات امليــاه  اليونيــسيف تــساهم منظمــة الــصحة العامليــة و   - ٤١

نشر املعلومات عن طريـق برنـامج الرصـد املـشترك           يف  والصرف الصحي على الصعيد العاملي و     
ربنـامج  الوتعـد أرقـام التغطيـة الـيت يعـدها           . حتت مظلة جلنة األمم املتحدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة          

البيانات املرجعية الرمسية ملنظومة األمم املتحدة، ويشمل ذلك مـا يتعلـق باألهـداف الـواردة يف                 
  . األلفية وخطة جوهانسربغ التنفيذيةبشأن عالن اإل
التقـــدم احملـــرز يف جمـــال ميـــاه الـــشرب والـــصرف  ’’  املعنـــون٢٠٠٨ويف تقريـــر عـــام   - ٤٢

ات تغطــي معظــم بلــدان العــامل اعتبــارا مــن ســنة  ، قــدم برنــامج الرصــد املــشترك بيانــ“الــصحي
بـني البلـدان    اهلائلـة    وكـشفت األرقـام عـن الفـوارق          ).www.wssinfo.org املوقع   انظر (٢٠٠٦

الغنية والبلدان الفقرية وبـني سـكان املنـاطق الريفيـة وسـكان املنـاطق احلـضرية يف أشـد البلـدان                      
  . ٢٠١٠مارس /من املقرر إصدار أحدث تقرير يف آذارو. فقرا
استقـصاءات  لتقديرات بيانـات التغطيـة،      ، يف إعداده    ويستخدم برنامج الرصد املشترك     - ٤٣

ــة  ــل   وطنيـ ــن قبيـ ــشية، مـ ــر املعيـ ــة لألسـ ــدميغرايف والـــصحي، واالستقـــصاء متثيليـ ــات الـ الدراسـ
ــصائية جمل ــسيف  االستق ــددة لليوني ــة املؤشــرات املتع ــصاءاال و،موع ــة   ستق ــصحة ملنظم ــاملي لل  الع

قطريــة أخــرى موثــوق هبــا، وتعــدادات وطنيــة تــسمح مبقارنــة   استقــصاءات الــصحة العامليــة، و
وتوفر قاعدة البيانات األوليـة تقـديرات ألرقـام التغطيـة القطريـة واإلقليميـة والعامليـة،                 . البيانات

. ٢٠٠٢ و ١٩٩٠مي مــصنفة حبــسب نــوع اخلدمــة، وحبــسب املنــاطق الريفيــة واحلــضرية، لعــا
 بوصـفها خـط األسـاس       ٢٠٠٤ تقـديرات أرقـام التغطيـة حـىت عـام            ٢٠٠٦ تقرير عـام     وحّدث

   .“املاء من أجل احلياة”لعقد 
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   التقييم السنوي العاملي للصرف الصحي ومياه الشرب  - هاء  
غ التقييم السنوي العـاملي للـصرف الـصحي وميـاه الـشرب الـذي جتريـه جلنـة األمـم                   يبلّ  - ٤٤
 حتقيـق اهلـدف املتعلـق بامليـاه         يفتحدة املعنية باملوارد املائية عن قدرة البلدان على إحراز تقدم           امل

 فعاليــة وكــاالت الــدعم اخلــارجي يف  وعــنوالــصرف الــصحي مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
وضـع التقيـيم اسـتجابة لـضرورة التخفيـف مـن عـبء عمليـة اإلبـالغ                  قد  و. تيسري هذه العملية  

ــا  ــم        وحتقيق ــضاء يف األم ــدول األع ــستخدمها ال ــيت ت ــالغ ال ــات اإلب ــف آلي ــني خمتل ــسجام ب لالن
مشولية املعلومات عن قطاعي مياه الشرب والصرف الـصحي،         من  ويزيد التقييم أيضا    . املتحدة

   .لمبادرةلوتتوىل منظمة الصحة العاملية التنسيق التقين . واملساءلة بشأهنا
  

   الدولية للحد من الكوارثاستراتيجية األمم املتحدة  -واو   
اهلدف من هذه االستراتيجية هو حشد احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة واهليئـات               - ٤٥

اإلقليمية والقطاع اخلـاص واجملتمـع املـدين ملـضافرة اجلهـود مـن أجـل بنـاء جمتمعـات تتـوافر هلـا                  
نفـس  “  أجـل احليـاة    املـاء مـن   ”ولعقد  . بمقومات التعايف من خالل تنمية ثقافة الوقاية والتأه       

ــزمين املقــرر إلطــار عمــل هيوغــو   ــدول واجملتمعــات علــى التعــايف مــن    :اإلطــار ال ــاء قــدرة ال  بن
يف كــويب، اليابــان، الــذي عقــد يف الكــوارث، املعتمــد يف املــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث   

ني إدارة هذا التآزر فرصة فريدة لتعزيـز فهـم كيفيـة الـربط بـ      ويوفر. ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين 
  .األخطار املتعلقة بالكوارث وإدارة املوارد املائية

  
   املبادرات اإلقليمية  -خامسا  

تشجع جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، اليت تضم أمانات جلـان األمـم املتحـدة                  - ٤٦
 اإلقليميــة اخلمــس كأعــضاء، تطبيــق ترتيبــات الــربط الــشبكي اإلقليمــي املعتمــدة فيمــا بــني          
. الوكــاالت، بــني اللجــان اإلقليميــة واملكاتــب اإلقليميــة لوكــاالت األمــم املتحــدة املختلفــة         

 اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا أول مبــادرة إقليميــة للجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد أرســتو
 ،أفريقيـا /يـة خطة عمل ألنشطة جلنة األمم املتحدة املعنيـة بـاملوارد املائ          اليت تقوم بإعداد    املائية، و 

  .منوذجا طيبا لعمل اللجنة يف مناطق أخرىتعترب خطة العمل هذه و
  

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -ألف   
 يف املائة، نصيبها مـن     ١٠يضاهي نصيب أفريقيا من املوارد العاملية للمياه العذبة، وهو            - ٤٧

 منـاطق  ، فهنـاك  منـتظم   يف املائـة، ولكـن توزيـع هـذا املـورد غـري             ١٢سكان العامل تقريبا، وهـو      
، هاري يف اجلنـوب    وكاال ، يف الشمال  احلومنطقة الس الكربى   مثل الصحراء    ،شديدة اجلفاف 
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حــوض الكونغــو، الــذي يقــدر تفــرده بنحــو  ، مثــل ائيــةاملوارد أخــرى وفــرية املــمنــاطق وهنــاك 
تقلبـا  مطـار   األوتعاين القارة من أحد أشد نظم سقوط         . العذبة يف أفريقيا   هيف املائة من امليا    ٥٠

وغزارهتــا إىل أشــكال خمتلفــة مــن انعــدام امليــاه  مــن شــح القــصوىوتفــضي احلــاالت . يف العــامل
  .األمن االجتماعي واالقتصادي

ويف جمــال الــسياسات واالســتراتيجيات والترتيبــات املؤســسية املائيــة، حتقــق عــدد مــن      - ٤٨
الح السياسات املائية واجتاه قـوي حنـو   فثمة التزام متزايد بإص . أوجه التقدم يف البلدان األفريقية    

واهلدف الرئيسي للجنة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد     . األخذ بالالمركزية يف املؤسسات املائية   
أفريقيا هو ضمان مراعاة االتساق وتعزيز العمـل املـشترك مـن جانـب مجيـع وكـاالت        يف  املائية

. “املـاء مـن أجـل احليـاة    ”، ال سيما خالل عقد      األمم املتحدة النشطة يف قطاع املياه يف أفريقيا       
أفريقيــا  يف وتتمثــّل األنـشطة الرئيـسية لربنــامج عمـل جلنـة األمـم املتحــدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة         

  :يلي فيما
نظـــّمت جلنــة : مــسائل امليــاه أمــام رامســي الــسياسات أمهيــة الــدعوة إىل إبــراز   )أ(  

، حتـت رعايـة     ٢٠٠٣ديـسمرب   /، يف كانون األول   أديس أبابا /ةاألمم املتحدة املعنية باملوارد املائي    
جملس الوزراء األفريقي املعـين بامليـاه، مـؤمتر البلـدان األفريقيـة للتنفيـذ والـشراكة يف جمـال امليـاه                

 وشكــّلت النتـائج     : االحتياجات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أولويات أفريقيـا       ت فيه الذي حّدد 
امج العمل الذي اعتمده العديد من البلـدان األفريقيـة يف جمـال امليـاه               الرئيسية للمؤمتر أساس برن   

 يف إدارة املـوارد   األولية يف جمـال الـسياسات العامـة لـدور اجلنـسني       أوليتو. والصرف الصحي 
استناداً إىل خطة العمل الـيت وضـعتها ووافقـت عليهـا اللجنـة التنفيذيـة           وذلك  املائية يف أفريقيا،    
معلومـات  وميكن االطالع علـى     . ٢٠٠٥يونيه  /ريقي املعين باملياه يف حزيران    جمللس الوزراء األف  

  ؛www.uneca.or/awichتفصيلية عن ذلك على املوقع 
بـدأت جلنـة األمـم      : رصد التقـّدم املــُحرز يف تنفيـذ الـربامج اإلقليميـة والعامليـة               )ب(  

 تنمية موارد امليـاه يف أفريقيـا،   املتحدة املعنية باملوارد املائية عملية تقدمي تقرير نصف سنوي عن      
ـــُقّدمة علــى صــعيد األحــواض وعلــى الــصعيدين الــوطين ودون اإلقليمــي  . اســتناداً إىل تقــارير م

  ؛٢٠٠٥سبتمرب / بلداً يف أيلول٣٠وصدر نص هنائي للتقرير يشمل 
 أقامـت جلنـة     :حتسني فرص الوصول إىل املعلومات عن املوارد املائية األفريقيـة           )ج(  
ملتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة املركـز األفريقـي لتبـادل املعلومـات عـن امليـاه، وهـو نظـام                        األمم ا 

معلومات يشمل القارة بأسرها تسانده شبكات دون إقليميـة مـن األخـصائيني واملؤسـسات يف            
  . جمايل املياه واملعلومات اجلغرافية
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غـرايف للجنـة األمـم املتحـدة         اجل ركـز االهتمـام   وملا كانت أفريقيا قد حّددت بوصفها م        - ٤٩
املعنية باملوارد املائية، فمن املتوقع أن تساهم األنشطة املذكورة أعاله مسامهة كـبرية يف حتـسني                

 التنميـة االجتماعيــة االقتــصادية، وبالتــايل يف إحــراز  يفتنميـة واســتخدام املــوارد املائيــة ألفريقيــا  
  .“املاء من أجل احلياة”تقّدم حنو بلوغ أهداف عقد 

  
 اللجنة االقتصادية ألوروبا  -باء   

 الـيت ميـر   ،يف منطقة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا   املائية  لموارد  لتتطلب اإلدارة املتكاملة     - ٥٠
 مـستودع للميـاه     ١٠٠ هنـراً رئيـسياً عـابراً للحـدود ويوجـد فيهـا أكثـر مـن                  ١٥٠هبا أكثر مـن     

 إجـراءات مـشتركة فيمـا بـني البلـدان الـيت        حبرية دولية، اختـاذ    ٣٠اجلوفية العابرة للحدود وحنو     
فربايـر  /ويف شـباط  . تتقاسم األحواض، مبا يف ذلك إنشاء هيئات مشتركة، مثل اللجـان النهريـة            

، وافقــت الــدورة الــسنوية الــستون للجنــة االقتــصادية ألوروبــا علــى إطــار للــسياسات    ٢٠٠٥
. ٢٠١٥غطي الفترة حـىت عـام       واالستراتيجيات واإلجراءات املتعلقة باملياه والصرف الصحي يُ      

 السياسات واإلجراءات اليت تـشكـّل اسـتجابة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا لتحـديات العقـد             أما
 بشأن محاية واستخدام اجملـاري املائيـة العـابرة للحـدود            ١٩٩٢على أساس اتفاقيتها لعام     فتقوم  

عـن األضـرار    التعويض  ية  والبحريات الدولية وبروتوكوليها بشأن املياه والصحة وبشأن مسؤول       
وحتــّدد هــذه الــصكوك القانونيــة اإلقليميــة األهــداف واملهــام  . الناشــئة عــن احلــوادث الــصناعية 

. عــرب حــدوديســياق للبلــدان واملؤســسات املــسؤولة عــن اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة يف  
ــذه وتكمــــّل  ـــ هـ ــام توجي ـــ هالـــصكوك أحكـ ــال املي ــاري يف جمـ ــاد األورويب اإلطـ ــو  االحتـ اه وحنـ

 . اتفاقاً ثنائياً ومتعّدد األطراف ١٥٠

وتشمل مسامهات اللجنة االقتصادية ألوروبا يف العقـد دعـم البحـوث وبنـاء القـدرات          - ٥١
يف جماالت تقنية مثل إدارة الفيضانات، ومحاية النظم اإليكولوجية املتـصلة بامليـاه، وإدارة امليـاه                

وقـد نفـذت األنـشطة يف هـذه اجملـاالت بالتعـاون         . حدوداجلوفية، ورصد وتقييم املياه العابرة لل     
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ) اليونـسكو (مع منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة ومنظمـة الـصحة العامليـة واتفاقيـة        
 . وغريهارامسار بشأن األراضي الرطبة

  
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -جيـم   

 تعــد اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب أحباثــاً وتنــشر            - ٥٢
. نطقــةيف بلــدان تلــك املمعلومــات عــن اجلوانــب االقتــصادية واملؤســسية إلدارة املــوارد املائيــة   

 وتتعـاون مـع     ،ورة بشأن التشريعات املتعلقة باملياه وبـشأن تنظـيم مرافـق امليـاه            تسدي املش  كما
 يف تقيـيم ، “يـة األنـديز   ؤر” عدد من املشاريع العاملية واإلقليمية، مثل الشراكة العاملية للميـاه و          

 . أثر اتفاقات التجارة واالستثمار على املياه ومرافق املياه
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يكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب الرسـالة اإلخباريـة       وتنشر اللجنة االقتصادية ألمر     - ٥٣
الــيت تــصدرها الــشبكة اخلاصــة للتعــاون يف اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة مــن أجــل التنميــة     
ــاللغتني اإلســبانية       ــسنة، ب ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، مــرتني يف ال املــستدامة يف أمريكــا الالتيني

معنيـة  الشبكة التقنية مؤسـسات خاصـة وعامـة    هذه املشاركة يف وتضّم املنظمات  . نكليزيةواإل
 حتــسني القــدرات املتعلقــة بــإدارة االســتخدام  إىلهــذه الــشبكة هتــدف و. إدارة املــوارد املائيــةبــ

، )ماليـة وقانونيـة وتقنيـة      - مؤسسية وإدارية واقتـصادية   (بعاد متنّوعة   أاملتعّدد للموارد املائية يف     
طـــّالع علــى مزيــد مــن الميكــن ا(ئها ت والتعــاون املباشــر بــني أعــضامــن خــالل تبــادل املعلومــا
برنـامج عمـل اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          عن  املعلومات عن الشبكة و   

 .)http://www.eclac.cl/drni املوقع علىالكارييب ومنشوراهتا عن املوارد املائية 
  

 ية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية واالجتماع  -دال   
، يف  املنطقــةمنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ أكثــر مــن ثلثــي ســكان العــامل وتــشهد تــضم   - ٥٤

ــة ســنوياً   ٨٠املتوســط، مــا يزيــد عــن   ــة مــن الوفيـــّات الــيت تــسبـّبها الكــوارث الطبيعي .  يف املائ
شطتها املتـصلة بعقـد      واحمليط اهلادي، يف إطار أن     آلسياوباشرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية     

تطبيـق  ) أ (: ومهـا  ٢٠٠٥  و ٢٠٠٤، تطبيق برناجمني رئيسيني يف عامي       “املاء من أجل احلياة   ”
ــادئ  ــإلدارة      مب ــداد خطــط ل ــة يف إع ــدان النامي ــساعدة البل التخطــيط واإلدارة االســتراتيجيني مل

ة جوهانـسربغ   املتكاملة للموارد املائية، مع التركيز على القضاء على الفقر وبلوغ أهداف خط           
 .ودمج إدارة خماطر الكوارث يف إدارة املوارد املائية) ب(، يةلتنفيذا

ويعتمــد برنــامج اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة علــى النتــائج الــيت خلــصت إليهــا           - ٥٥
 بلـداً ناميـاً طبــّق املبـادئ التوجيهيـة بـشأن التخطـيط               ١٧دراسات حاالت إفراديـة أجريـت يف        

راتيجيني للمـــوارد املائيـــة، الـــيت وضـــعتها يف وقـــت ســـابق اللجنـــة االقتـــصادية  واإلدارة االســـت
 ٢٠٠٣وقد أعـدت دراسـات احلـاالت اإلفراديـة يف عـامي          . واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   

وهـذا الربنـامج يـدعم تنفيـذ        . طار مـشروع إقليمـي مــُمّول مـن حـساب التنميـة            إ يف   ٢٠٠٤ و
املـاء  ” ضـمن إطـار عقـد        يةلتنفيذاد املائية من خطة جوهانسربغ      عنصر اإلدارة املتكاملة للموار   

 .“من أجل احلياة

ــذ إطــار عمــل        - ٥٦ ــاه علــى ربــط تنفي ــامج إدارة خمــاطر الكــوارث املتــصلة باملي ويعمــل برن
ــاة ”هيوغــو، بعقــد  ــة االقتــصادية    . “املــاء مــن أجــل احلي ــامج علــى مــا للجن ويعتمــد هــذا الربن

اهليــدرولوجيا واألرصــاد بــشأن هلــادئ مــن شــبكات دون إقليميــة واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط ا
خمــاطر الكــوارث، وخباصــة جلنــة األعاصــري االســتوائية والفريــق املعــين باألعاصــري إدارة اجلويــة و
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وتتضمـّن عملية دمج إدارة خمـاطر الكـوارث يف إدارة املـوارد املائيـة إدخـال حتـسينات             . املدارية
 املتــصلة باملخــاطر املتعــّددة اجلوانــب، وتعزيــز التأهـــّب      علــى نظــم رســم اخلــرائط واإلنــذار    

مارسـات إدارة خمـاطر الكـوارث       ملتـرويج   والللكوارث على الصـُعد احمللي والوطين واإلقليمي،       
ــة    ــى صــعيد اجملتمعــات احمللي ــة     . القائمــة عل ــة يف املنطق ــة النمــو والنامي ــدان املتقدم وتواصــل البل

ــبعض بو     ــضها ال ــن خــربات بع ــتفادة م ــل      االس ــات العم ــال، حلق ــبيل املث ــى س ــها، عل ــائل من س
 .االستوائيةجلنة األعاصري اليت تعقدها اهليدرولوجية السنوية 

  
  آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب  -هاء   

 مـن حيـث تـوافر امليـاه الطبيعيـة،           ياًمـستوى متـدن   على الـدوام     آسيا   تشهد منطقة غريب    - ٥٧
 ،كمـا يـسهم النمـو الـسريع للـسكان     . ناخ اجلاف أو اجلاف للغاية   ما يف املناطق ذات امل    يوال س 

. واالستخدام غري املستدام للمياه، وتزايد معدالت التلـّوث، يف مـشاكل نـدرة امليـاه يف املنطقـة                 
معظم املـوارد املائيـة املـستخدمة يف        املشاطئة  بلدان  الوعالوة على ذلك، تتقاسم عدة بلدان من        

 . آسيا، سواء املياه السطحية أو اجلوفيةواالجتماعية لغريبمنطقة اللجنة االقتصادية 

 ومن أجـل التـصّدي هلـذه التحـديات، باشـرت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب               - ٥٨
، ضــمن إطــار األعمــال التحــضريية ٢٠٠٥  و٢٠٠٤آسـيا االضــطالع بعــدة أنــشطة يف عــامي  

ء القدرات الالزمة إلدارة املـوارد املائيـة        ، مشلت بصورة رئيسية بنا    “املاء من أجل احلياة   ”لعقد  
وأعـِّد للمنطقة دليل تدرييب يتناول دمج الـسياسات        . املشتركة واإلدارة املتكاملة للموارد املائية    

املائيــــة واألدوات املؤســــسية والتــــشريعية واألســــاليب اإلداريــــة الالزمــــة لــــإلدارة املتكاملــــة   
 .املائية للموارد

متـصلة  ( املوارد املائية املشتركة، متـت دراسـة عـدة جمـاالت جتريبيـة               وفيما يتعلق مبسألة    - ٥٩
لتكـون مبثابـة منـاذج تـساعد علـى التوصــّل إىل اتفاقـات            ) مبوارد املياه الـسطحية وامليـاه اجلوفيـة       

ــني         ــا ب ــشترك فيم ــتقين واإلداري امل ــاون ال ــى التع ــشجيع عل ــوارد والت ــشأن تقاســم امل ــدان الب بل
األعـضاء علـى حتـسني قـدراهتا        الـدول    من حلقـات العمـل ملـساعدة         وعـُقدت سلسلة . املشاطئة

كمـا ركــّزت اللجنـة      . التفـاوض والتـشجيع علـى حـلّ الرتاعـات يف املنطقـة            يف جمـال    ومهاراهتا  
على اإلدارة املستدامة للموارد املائيـة اجلوفيـة املـشتركة، وال سـيما يف العديـد مـن البلـدان الـيت                 

التركيـز علـى دمـج سياسـات حمـّددة          مت  وقـد   . املصدر الرئيسي للمياه  تشكـّل فيها املياه اجلوفية     
 .إلدارة املياه اجلوفية فيما يـُوضع من سياسات على صعيد األحواض
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 تقدمي املساعدة إىل الربامج القطرية  -سادساً   
ــصعيد          - ٦٠ ــى ال ــم املتحــدة عل ــة األم ــيت تتخــذها منظوم ــني اإلجــراءات ال ــساق ب يـــُعّد االت

وتعكـف  . “املـاء مـن أجـل احليـاة    ”اً حاسم األمهية يف بلوغ األهداف العامة لعقـد    القطري أمر 
على تشجيع عمليـات تبـادل املعلومـات واحلـوار حـول            باملوارد املائية    األمم املتحدة املعنية     جلنة

 إطار منظومة األمم املتحـدة ومـع        ضمناملياه والصرف الصحي،    قضايا  السياسات بشأن   رسم  
يف اجلهـود الراميـة إىل      جـداً   وهـذا التعـاون ضـروري       . ني وأصـحاب املـصلحة    الشركاء اخلارجي 

إدراج جدول أعمال املياه يف األنشطة والعمليات اليت يـضطلع هبـا علـى الـصعيد القطـري مثـل             
التقييم القطري املشترك، وإطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، وورقـات اسـتراتيجية                

 .احلّد من الفقر

ضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل، يف إطـار اإلجـراءات املـُتــّخذة               وي  - ٦١
، مببـادرة مـشتركة لتحديـد عـدد مـن اجملـاالت الرئيـسية يف                “املياه من أجل احليـاة    ”بشأن عقد   

. قطــاع امليــاه والــصرف الــصحي حيــث يــستفيد الربنــامج والبنــك مــن توثيــق التعــاون بينــهما    
بلــوغ لل علــى احلاجــة إىل دعــم البلــدان يف زيــادة مــا تبذلــه مــن جهــود    وينــصب تركيــز العمــ 

 . األهداف املـُحّددة لقطاع املياه والصرف الصحي

ويعمل كل من برنـامج اإلدارة الرشـيدة للميـاه التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      - ٦٢
 ريفيـة وحـضرية يف   وبرنامج املياه والصرف الصحي التابع للبنك الـدويل علـى وضـع مبـادرات         

 علـى االسـتثمارات   اأن يؤثـّركليهما لربناجمني  لميكنو. قطاع إمدادات املياه والصرف الصحي 
الكبرية لكي تزيد تركيزها على أهداف احلّد من الفقـر وتـشجيع مـشاركة أصـحاب املـصلحة                  

حنـو  على الصعيد احمللي يف عمليـات صـنع القـرار مبـا يـضمن توزيـع عوائـد االسـتثمارات علـى                       
إصالح السياسات واإلصـالح القـانوين    (اإلدارة الرشيدة   يعزز الربناجمان كالمها    و. أكثر إنصافاً 

 القدرات على الصعيدين الوطين واحمللي، ويوفـّر كالمها هياكـل          انويبني) والتنظيمي واملؤسسي 
 . متماثلة لتقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية والقطرية

ــا  - ٦٣ مج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــسألة القــضاء علــى الفقــر يف صــلب أعمالــه    ويــضع برن
املتعلقة بإمدادات املياه والصرف الصحي واملـستوطنات البـشرية، إذ بلـغ إمجـايل االسـتثمارات                 

ومــن خــالل هــذا .  مليــون دوالر مقدمــة يف شــكل مــنح٤٠٠يف هــذه اجملــاالت مــا يزيــد علــى 
إلمنـائي، باالشـتراك مـع جمموعـة مـن الـشركاء، نتـائج قابلـة                العمل، قدم برنامج األمم املتحدة ا     

للتكرار يف إتاحة إمكانية احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الـصحي بتكلفـة ميكـن          
ويركـــّز برنــامج اإلدارة . أن يتحملــها الفقــراء يف املنــاطق القريبــة مــن احلــضر واملنــاطق الريفيــة  

اليت تعترض سبيل القدرات احمللية بغية حتـسني إمكانيـة   الرشيدة للمياه على التصّدي للمعّوقات      
 . احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، ويعمل على الصعيدين احمللي والوطين
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 وعلى الصعيد الوطين، ُييسر الربنامج االتصاالت والتنسيق فيمـا بـني اجلهـات الفاعلـة        - ٦٤
اصل الربنـامج وشـركاؤه تيـسري اإلجـراءات علـى           ويو. املوارد املائية اليت يتصل عملها ب   املتعّددة  

الصعيد القطري بشأن إعـداد خطـط لـإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة وبـشأن تعزيـز مـشاركة                     
 . أصحاب املصلحة املتعّددين يف تنفيذ ممارسات إدارة املوارد املائية

سياسة العامـة علـى     وتسدي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية املشورة املتعلقة بالـ          - ٦٥
الصعيد الوطين، وال سيما من خالل ما تقّدمة من خدمات استشارية تقنية إىل البلدان الناميـة،                

لقـدرات املؤسـسية    مـن أجـل تعزيـز ا      وخباصة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الـصغرية الناميـة،           
 ، مــشجعةام امليــاهتطــوير اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة ووضــع خطــط لكفــاءة اســتخدعلــى 

 . مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على املشاركة

 مواد تدريبية للمستعملني علـى      )الفاو (ووضعت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       - ٦٦
ســتخدام امليــاه علــى حنــو أفــضل يف الزراعــة وذلــك يف إطــار  التــرويج الكافــة املــستويات هبــدف 

وتـشمل اجملـاالت املـشمولة النـُهــُْج التثقيفيـة الـيت            . “ أجل احليـاة   املاء من ”أنشطتها املتعلقة بعقد    
تستهدف املزارعني واجملتمعات احمللية الزراعية؛ واملواد التقنية الالزمـة للمهنـيني القـائمني بـالرّي؛               

الــرّي؛ واملــشورة املتعلقــة بالــسياسات يف جمــال إدارة امليــاه نظــم ودورات تدريبيــة خاصــة بــإدارة 
ترويج ملزيد من املمارسات الزراعية املستدامة      العلى  الفاو   وباإلضافة إىل ذلك، تعكف      .الزراعية

هبدف احلّد من اآلثار البيئية السلبية وتلّوث املياه، من خالل بـرامج اإلدارة املتكاملـة للمغذيــّات                 
 املساعدة  وتـُطبـّق هذه املمارسات يف البلدان األعضاء من خالل تقدمي        . النباتية ومكافحة اآلفات  

 . التقنية وبرامج ومشاريع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

والنظافـة  وتواصل اليونيسيف توسيع نطـاق براجمهـا اخلاصـة بامليـاه والـصرف الـصحي                  - ٦٧
، وتتــراوح مــن وضــع  ٢٠٠٤ بلــداً يف عــام ٩٣إذ قــدمت الــدعم ألنــشطة تنفــذ يف  الــصحية، 

ــدعم املبا   ــوفري ال ــة إىل ت ــسياسات الوطني ــز   ال ــة اخلــدمات يف جمــاالت التركي . شــر لتحــسني تأدي
 النظافـة الـصحية    اليونيسيف على توسيع نطاق الربامج اليت تشجع علـى حتـسني             أنشطةوتركـّز  

 .والصرف الصحي، مع احلفاظ على دعم حتسني خدمات اإلمداد باملياه

قيفيـة يف   بـرامج تث  امليـاه والـصرف الـصحي و      تتعلـق ب  وقدمت اليونيسيف الدعم لربامج       - ٦٨
 بلــدا يف النــصف األول مــن العقــد وتعتــزم  ٧٦خصــصت للمــدارس يف  النظافــة الــصحيةجمــال 

 الـربامج علـى     هوتـشتمل عناصـر هـذ     . الربامج خالل النصف الثاين من العقد     هذه  توسيع نطاق   
ــة الــصحية التثقيــف يف جمــال  ــة الــصحية ، وتــدريب املعلمــني يف جمــال  النظاف يف املــدارس  النظاف

؛ وتشييد مرافق جديـدة للميـاه والـصرف الـصحي يف املـدارس؛ واسـتحداث تـصاميم               االبتدائية
للمرافق وحتسينها على حنو مالئم لألطفال والفتيـات؛ والتـرويج لتغـيري الـسلوك الـصحي العـام                  

 .يف اجملتمعات احمللية
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وتعكف منظمة الصحة العاملية، من خالل العمـل مـع شـركائها، علـى وضـع جمموعـة                    - ٦٩
ساعدة البلدان يف تقييم اآلثار الصحية املترتـّبة على املياه والصرف الصحي ويف تقيـيم              أدوات مل 

ـــّبة علـــى البـــدائل املتعلقـــة  ) الـــصحية وغـــري الـــصحية علـــى الـــسواء (التكـــاليف واآلثـــار  املترتـ
دعـم احلـوار املـشترك بـني القطاعـات حـول الـسياسات            مـن أجـل     بالسياسات والبـدائل التقنيـة      

بــدأ العمــل هبــذه األدوات خــالل الــسنة األوىل مــن العقــد قــد و. الالزمــة لــهمــات علواملوتــوفري 
 .طيلة العقدنطاقها تدّرجييا وجيري حتديثها وتوسيع 

  
 استراتيجية االتصاالت  -سابعا   

علــى الكــثري مــن العمــل الــذي بــدأ أثنــاء الــسنة  “ املــاء مــن أجــل احليــاة”يعتمــد عقــد   - ٧٠
فرصـة ملواصـلة الـزخم بـشأن التعامـل مـع مـسائل امليـاه         ال ويتيح ،٢٠٠٣الدولية للمياه العذبة،   

ــة ــة ويف هــذا الــصدد، تـــُعّد االتــصاالت وعمليــات التنــسيق االســتراتيجية حامســ   . العذب ة األمهي
 . اتساق تلك اجلهود وجناحهالتحقيق

 األمـم املتحـدة املعنيـة       جلنـة ، قامـت    ٢٠٠٥مـارس   /ومن أجل دعم بـدء العقـد يف آذار          - ٧١
، باالشتراك مع إدارة شـؤون اإلعـالم، بـصوغ رسـائل هامـة وتعميمهـا ملناقـشتها                  ارد املائية باملو

يف اجتماع لفريق االتـصاالت التـابع لألمـم املتحـدة املؤلــّف مـن منـسقي االتـصاالت يف مجيـع                  
 اً وموقعـ  اً لـدعم البـدء األّولــّي للعقـد شـعار          توتشمل املواد اليت وضع   . وكاالت األمم املتحدة  

تزداد مـسؤولية  ويف النصف الثاين من العقد، سـ    .  بصرية -إلنترنت ومواد تثقيفية ومسعية     على ا 
دعـم أنـشطة     يف جمـال     لمـوارد املائيـة   للعقـد األمـم املتحـدة       والدعوة  االتصاالت  املعين ب ربنامج  ال

 . سرقسطةيف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية وأعضائها 

للحفـــز علـــى بـــادرات املالـــدعوة سلـــسلة مـــن واالتـــصاالت ين باملعـــربنـــامج الونظـــم   - ٧٢
ــاح    ــا فيهــا جن ــصاالت، مب ــة االت ــة يف معــرض   جلن ــام سرقــسطة األمــم املتحــدة للمــوارد املائي لع

لموارد املائيـة يف منتـدى امليـاه        لاألمم املتحدة   املخصصة للجنة   عرض  املوالدعم ملنطقة   ؛  ٢٠٠٨
أسـبوع  اللجنـة والفـاو بتنـسيقه؛ و   أمانـة  اضـطلعت  الذي ، و٢٠٠٩اسطنبول يف عام   العاملي يف   

للجهـات املـشتغلة    وحلقة عمـل    حلقة عمل للصحفيني بشأن املياه      ، و استكهومل السنوي للمياه  
 ومناسـبة مـشتركة للمـوظفني األفـريقيني املـسؤولني عـن مـوارد امليـاه               سرقسطة؛مبرافق املياه يف    

 ٢٠١٠سلسلة من احملاضرات يف عـام       و ؛يمع الصندوق اإلسباين لبيت أفريقيا يف جزر الكنار       
 . لثقايفاعن جودة املياه يف أحناء العامل مبوجب اتفاق أبرم مع معهد سرفانتس 
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لتقـام  الـدعوة مناسـبات هامـة بـشأن امليـاه          واالتـصاالت   املعـين ب  ربنـامج   الوأعد كذلك     - ٧٣
ة للتنميــة املــستدامة يف خــالل األشــهر الــثالثني القادمــة املؤديــة إىل انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــد   

  .٢٠١٢ عام
  الشعار  -ألف   

املـاء مـن أجـل      ” شـعار العقـد الـدويل        املتحدة املعنية باملوارد املائية   جلنة األمم   اختارت    - ٧٤
 مـستقل   ومـصمم  إدارة شؤون اإلعالمتها عدة تصاميم قدم   بني  من ،٢٠١٥-٢٠٠٥،  “احلياة

  .ار الذي قدمه املصمم املستقلالشعار املختيظهر أدناه و. يعمل على أساس تطوعي
    

  
وقدمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة التـصميم إىل جملـس املنـشورات التـابع                 - ٧٥

ومتت املوافقة على القرار املتعلق بالـشعار       . ٢٠٠٥يناير  /إلدارة شؤون اإلعالم يف كانون الثاين     
املعنيـة باملوافقـة علـى       ني أعضاء اللجنـة   بتوافق اآلراء عن طريق املراسالت بالربيد اإللكتروين، ب       

املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة،        جلنـة األمـم     والـشعار خمـصص لكـي يـستخدمه أعـضاء           . الشعار
وبرامج األمم املتحدة وكياناهتا األخرى على مجيع منشورات األمم املتحـدة، واملـواد التروجييـة               

خارجية بعد التمـاس إذن بـذلك مـن خـالل           املتعلقة بالعقد، وميكن أن تستخدمه أيضاً أطراف        
  .االستمارة التفاعلية على شبكة اإلنترنت

  
  املوقع على اإلنترنت  -باء   

 ٢٠٠٥مـارس  / آذار٢٢يف “ املـاء مـن أجـل احليـاة      ”بدأ العمل باملوقع الرمسـي للعقـد          - ٧٦
(www.un.org/waterforlifedecade/) .  ع اللغــات والعمــل جــار حاليــاً لزيــادة مــادة املوقــع جبميــ

وتولــت إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، بالتــشاور مــع إدارة  . الرمسيــة لألمــم املتحــدة
املتحـدة املعنيـة مبـوارد امليـاه املعـين          جلنـة األمـم     شؤون اإلعالم، إقامة املوقع الذي يديره برنـامج         

قـع علـى وصـالت    وحيتوى املو. بالدعوة واالتصاالت، يف مقر األمم املتحدة، وهي اليت تتعهده       
وسيـستخدم  . املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة       جلنـة األمـم     جبميع املنظمات األخـرى األعـضاء يف        

املوقع كـأداة للتوعيـة، وكمركـز لتبـادل املعلومـات لعـرض مـا جيـري مـن أنـشطة علـى الـُصُعد                  
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ــة     ــضاء اللجنــ ــن أعــ ــدعم مــ ــوطين، بــ ــي والــ ــدويل واإلقليمــ ــركائها الــ ــع  . وشــ ــوفر املوقــ ويــ
www.unwater.orgمعلومات إضافية عن أنشطة األعضاء والشركاء املتصلة بالعقد .  

  
  املواد واملنشورات التروجيية والتثقيفية  -جيم   

 ا كتيبـا تروجييـ    ئيـة ملاعنية بـاملوارد ا   ملااملتحدة  جلنة األمم   اإلعالم و أصدرت إدارة شؤون      - ٧٧
ات بــشأن عــدد مــن املواضــيع  اختــاذ إجــراءب وتوصــيات اً وحقــائق وأرقامــ صــوراًويللعقــد حيــ

  .نكليزية والفرنسيةهذا الكتيب متاح حاليا باللغتني اإلو. صلة باملياهتامل
، املعنيـة بـاملوارد املائيـة     املتحـدة   جلنـة األمـم     أعدت منظمة الـصحة العامليـة، نيابـة عـن           و  - ٧٨

 كيفيـة  ل بـشأن كـدلي  احملليـة  لتستخدمه األفرقـة ، “املاء من أجل احلياة  ” كتاباً مرجعياً عن عقد   
ســائر  بالتعــاون مــع ، العقــد طيلــة تــدرجيياوسُيــستوىف املرجــع املــذكور،. قــضايا امليــاهب ةوعيــتال
 الـدعم يف جمـال الـدعوة        وفريلتـ املتحدة املعنية باملوارد املائية، وذلك      جلنة األمم   عضاء وشركاء   أ

  .عة مواضيع متنّوبصدد
االقتـصادية واالجتماعيـة قـرص فيـديو        وأنتجت إدارة شـؤون اإلعـالم وإدارة الـشؤون            - ٧٩

رقمياً حيتوي على رسـالة وجــّهها األمـني العـام فيمـا خيـص العقـد؛ وشـريط فيـديو مدتـه مثـاين                         
؛ “Splish and Splash”؛ وشــريط فيــديو لألطفــال بعنــوان  قطــرة حيــاة: املــاءدقــائق بعنــوان 

  .والكتّيب التروجيي للعقد
ــا مــع وي  - ٨٠  عقــد األمــم املتحــدة للتعلــيم مــن   “ أجــل احليــاةاملــاء مــن”  عقــدتــزامن تقريب

التــــآزر بــــني هــــاتني املبــــادرتني إطــــارا يــــوفّر و. ٢٠١٤-٢٠٠٥التنميــــة املــــستدامة،  أجــــل
التثقيفيـــــة واملـــــشاريع التدريبيـــــة الراميـــــة إىل التوعيـــــة   الـــــربامج وتـــــرويج، عزيـــــزلت مفيـــــدا
املسائل املتصلة باملياه والـصرف     املدارس واألسر واجملتمعات احمللية فيما يتعلق ب       ضمن والتأهـّب
  .الصحي

 امليــاه والبيئــة والــصرف تتنــاول اليونيــسيف مــوارد تعليميــة تفاعليــة للــشباب  وأعــّدت  - ٨١
تقـوم علـى وضـع االسـتراتيجيات وحتديـد           حاسـوبية  لعبـة     املـوارد علـى    مل هذه توتش. الصحي

 يف اســتخدامها ريسلتيـ  تعليمـات و تـضمن دلـيال  ت  وهـي ،“!اإلنـذار املـائي  ” امسهـا ، سـبل التقـاء  
ووحدة منطية نصية سهلة االستعمال تشمل لوحة تتـيح إجـراء مناقـشة مباشـرة               البلدان النامية،   
وهــذه املــوارد، املوضــوعة باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنــسية، مـــُتاحة   . عــرب اإلنترنــت

بع لليونيـسيف   التـا “صوت الـشباب ”مباشرة عرب اإلنترنت وعلى أقراص مدّمجة لدى منتدى     
)www.unicef.org/voy.(  

http://www.unicef.org/voy�
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، تنميـة مـوارد امليـاه يف العـامل         تقرير الطبعة الثانية من     ٢٠٠٦مارس  /وصدرت يف آذار    - ٨٢
املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة، لجنــة األمــم الــذي يعــّده برنــامج التقيــيم العــاملي للميــاه التــابع ل 

ــاره موضــع تركيــز رئيــسي لألنــشطة اإلعالميــة فيمــا خيــص العقــد، وسيــصدر التقريــر          ب اعتب
ــة العقــد   كــل ــا  ويـــُعّد . ثــالث ســنوات طيل ــاه يف أفريقي ــة مــوارد املي ــر تنمي ــاً  تقري ــراً إقليمي  تقري
وقــد وضــعت أيــضاً تقــارير فرعيــة علــى الــصعيدين . تنميــة مــوارد امليــاه يف العــامللتقريــر  ممــاثالً
يمي والوطين كمنتجـات قائمـة بـذاهتا، مـن أجـل تـوفري معلومـات مـستوفاة وأدوات                   اإلقل دون

  .للرصد
نظمـة الـصحة العامليـة واليونيـسيف،        مل برنامج الرصد املـشترك   أصدر   ٢٠٠٦ويف عام      - ٨٣

يف  ٢٠٠٤ يغطـي عـام    اًتقريـر املائيـة،    رداواملتحـدة املعنيـة بـامل     جلنـة األمـم     إشـراف    حتت   العامل
بوصــفها خــط احلــصول علــى ميــاه الــشرب والــصرف الــصحي   يرات إمكانيــة يتعلــق بتقــد مــا
تقيـيم  الغرض منها    وتقارير أخرى    ٢٠٠٨ يف عام    وأصدر الربنامج تقريراً آخر    .ساس للعقد األ

ام وعــاأل يف ومــن املقــرر أن تــصدر تقــارير إضــافية . ٢٠١٠يف عــام  التقــدم احملــرز طيلــة العقــد 
  .٢٠١٥  و٢٠١٤ و ٢٠١٢

ــاه       وحتــّدد ا  - ٨٤ ــشأن املي ــة املــستديرة ب ــائع وإطــار العمــل الناجتــان عــن اجتمــاع الطاول لوق
 املـدارس، الـذي عقـد يف أكـسفورد، يف           يف جمـال النظافـة الـصحية      والصرف الصحي والتثقيف    

، اإلجــراءات الــيت جيــب اختاذهــا لكفالــة أن تتلقـــّى مجيــع املــدارس  ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين
، جمموعـة أساسـية نوعيـة    “املـاء مـن أجـل احليـاة       ”ايـة عقـد     ، الذي يشهد هن   ٢٠١٥حبلول عام   

 ورعـى هـذا الربنـامج كـلٌّ مـن           .يف جمال النظافة الـصحية    عن املياه والصرف الصحي والتثقيف      
اليونيسيف واملركز الدويل للمياه والـصرف الـصحي، بـدعم مـن أوكـسفام بريطانيـا العظمـى،                  

  .حيةواجمللس التعاوين لتوفري املياه واملرافق الص
ولــدى برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة جمموعــة واســعة مــن املنتجــات اإلعالميــة ذات الــصلة    - ٨٥

 األشـكال ، و أطلس االتفاقات الدولية للمياه العذبة    ، مبا يف ذلك     “املاء من أجل احلياة   ”بإحياء عقد   
 الـــصلة ذاتتـــشمل املواقـــع (، وحافظـــة متنّوعـــة عـــن الـــُشعـَب املرجانيـــة البيانيـــة احليويـــة للميـــاه

www.unep.org و www.gpa.unep.org و http://www.unep.org/dewa/waterو  www.unep 

.org/regionalseas(.  
  

http://www.unep.org/�
http://www.unep.org/dewa/water�
http://www.unep/�
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  مبادرات الشراكة  - ثامنا  
   ة الصحيقفار املياه وامل لتوفرياجمللس التعاوين  - ألف  

اجمللس التعاوين لتوفري املياه واملرافق الصحية هـو منظمـة مؤلفـة مـن أصـحاب مـصلحة                    - ٨٦
متعــّددين مكّرســة لتعزيــز التعــاون يف قطــاع إمــدادات امليــاه والــصرف الــصحي، وهــي تعمــل    

ة الـصحة العامليـة، واليونيـسيف، وموئـل         بتعاون وثيق مع منظومة األمم املتحدة، مبا فيها منظمـ         
األمـــم املتحـــدة، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة   

التنمية املـستدامة، يف دورهتـا الثالثـة عـشرة،           وقد اعترفت جلنة  ). www.wsscc.org املوقع انظر(
 التـابع للمجلـس بوصـفه مبـادرة         “عاملياه والصرف الصحي والنظافة الـصحية للجميـ       ”بربنامج  

قائمة ينبغي دعمها مبا يفيد البلدان يف سعيها إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية املتعلقة بامليـاه                
وهتـدف الــشراكة الـيت تنطـوي علـى أنــشطة وطنيـة وإقليميـة يف أكثـر مــن        . والـصرف الـصحي  

ــة، وحــشد الــدعم و   ٣٥ ــاً، إىل إقامــة حتالفــات وطني اختــاذ اإلجــراءات علــى الــصعيد  بلــداً نامي
السياسي، يف مجيـع أرجـاء العـامل، لتأكيـد أمهيـة الـصرف الـصحي والنظافـة الـصحية وامليـاه يف              

  .“املاء من أجل احلياة”حتقيق تلك األهداف ويف احلّد من الفقر خالل عقد 
  

  الشراكة العاملية للمياه  -باء   
 إدارة امليـاه  بـ  ةاملعنيـ اجلهـات   ا بـني مجيـع      الشراكة العاملية للمياه هـي شـراكة عمـل فيمـ            - ٨٧

ــي ــة : وه ــة، و    ،الوكــاالت احلكومي ــات املهني ــاع اخلــاص، واملنظم وكــاالت ال وشــركات القط
لتزمة بتحقيق األهداف الدولية املتـصلة بامليـاه   امل  من اجلهات وغريها،ية املتعددة األطراف  ائمناإل

املــاء مــن أجــل ”عقــد  أهــداف هــذه الــشبكة تــدعم الفكــرة القائلــة بــأن و. والــصرف الــصحي
مليـاه يف حتقيـق     ذي تؤديـه ا   لـ ا يالـدور الرئيـس   ب وعي مجـاعي     بلوغها إال بوجود  ميكن  ال   “احلياة

أمـا املـسامهة املعيــّنة الـيت تقـدمها الـشراكة إىل العقـد، فهـي أن تعمـل داخـل                      . التنمية املستدامة 
ــدان      ــى مــساعدة البل ــة، عل ــع جمموعــة املنظمــات الدولي ــدان، وم ــإلدارة  البل  يف وضــع خطــط ل

، علـى النحـو احملـّدد يف        ٢٠٠٥املتكاملة للموارد املائية ولالستخدام الكفء للمياه حبلـول عـام           
  .خطة جوهانسربغ التنفيذية

ومن أجل املـساعدة يف هـذا اجلهـد، وضـعت الـشراكة العامليـة للميـاه، باالشـتراك مـع                       - ٨٨
لتزويـد  “ ة بـاإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة        جمموعـة أدوات متعلقـ    ”الشراكة اهلولندية للمياه،    

ــسيئة؛       ــدة وال ــة واضــحة عــن املمارســات اجلي ــة بأمثل املهنــيني القــائمني علــى إدارة املــوارد املائي
وتوفــّر جمموعـة األدوات     . والدروس املـُستفادة املـستقاة مـن خـربات التنفيـذ يف احليـاة الواقعيـة              

واإلجراءات أو األدوات، لوضـع اإلدارة املتكاملـة         من السياسات    ٥٠خالصة وافية ألكثر من     
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للموارد املائية موضع التنفيذ العملـي؛ وتوّضـح كـل أداة مـن خـالل جمـاالت واقعيـة مـع تقـدمي                       
وتوفــّر جمموعـة     .أمثلة عن الكيفية اليت عملت هبا أداة ما يف إطـار توليفـة معيــّنة وسـياق ُمعـيَّن                  

ــيت مي   ــن األدوات الـ ــة مـ ــذه طائفـ ــاً    األدوات هـ ــستخِدمون تبعـ ــا أو يعدلــــّها املـ ــن أن خيتارهـ كـ
  .الحتياجاهتم وظروفهم احمللية

  
  األراضي الرطبةب املتعلقةاتفاقية رامسار   -جيم   

ومبناسـبة   .“املاء من أجـل احليـاة     ”دأبت اتفاقية رامسار على توفري الدعم الكبري لعقد           - ٨٩
، دعت أمانـة رامـسار ممثلـي الوكـاالت      )٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢(اليوم العاملي لألراضي الرطبة     

التخفيـف  ”البيئية ووكاالت املعونة الرئيسية يف جنيف إىل االشتراك يف حـوار حـول موضـوع                
ــة    ــشكل   .“الطبيعــي مــن حــدة الكــوارث الطبيعي ــذا احلــدث ب ــز ه ــسي وركّ ــواج   رئي ــى أم عل

ا العديـد مـن املـسائل       إال أن احلوار مشل أيضاً مسائل أعم، مبا فيهـ          يف احمليط اهلندي،     التسونامي
  . “املاء من أجل احلياة”املتصلة بعقد 

نــوفمرب /تــشرين الثــاين يفقــدت الــدورة التاســعة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة رامــسار  ُعو  - ٩٠
األراضـي الرطبـة وامليـاه،    ” فهو   ٢٠٠٥أما املوضوع الذي تناوله املؤمتر لعام       .  كمباال يف ٢٠٠٥

وكانــت مــسألة التخفيــف مــن حــّدة الفقــر هــي أيــضا    .“عــيشدعــم احليــاة، واســتدامة ســـُبل ال 
  .، حيث َتواَصل الترويج لرسالة العقد٢٠٠٦موضوع اليوم العاملي لألراضي الرطبة لعام 

  
  التحالف املعين بالشؤون اجلنسانية واملياه   -دال   

مـن   ٣٠٠ شـبكة تـضم أكثـر مـن          ووهـ إن التحالف املعين بالشؤون اجلنـسانية وامليـاه،           - ٩١
مزجيـاً مـن مبـادرات تبـادل املعلومـات وتقاسـم       قـدم  يأحناء العامل،  خمتلف   يف   املنظمات واألفراد 

املعارف، من قبيل املؤمترات اإللكترونية، وموقع على اإلنترنت، ونـشرات وأشـرطة فيـديو مـن         
ــدرات وبـــــــرامج جتريبيـــــــة        ــل التوعيـــــــة، وبـــــــرامج لبنـــــــاء القـــــ   املوقـــــــعانظـــــــر(أجـــــ

www.genderandwater.org.(  يعمــل التحــالف مــع  “املــاء مــن أجــل احليــاة ”وبالنــسبة لعقــد ،
الشركاء، مثل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وموئـل األمـم املتحـدة، والـشبكة الدوليـة لبنـاء                
القدرات يف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، على وضع استراتيجيات ُتراعـي املنظـور اجلنـساين          

 التـدريب واملـواد ملـديري شـؤون امليـاه علـى أمهيـة إشـراك النـساء                   يف قطاع املياه، وعلـى تـوفري      
وعـرض التحـالف    . والرجال، على حد سـواء، يف اإلدارة املـستدامة للميـاه والـصرف الـصحي              

، ٢٠٠٦مـارس  /هذه املواد يف املنتـدى العـاملي الرابـع للميـاه، الـذي عقـد يف املكـسيك يف آذار               
  املعنيـة، املتحـدة جلنـة األمـم   مـع  ، تعـاون التحـالف  ، وباإلضـافة إىل ذلـك   .ويف مناسبات أخرى 

 وإدارة املـوارد املائيـة،      الـشؤون اجلنـسانية    عـن ملوارد املائية يف أفريقيا يف تنظيم حلقـة دراسـية           با
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الـــشؤون  حيـــث وضـــعت خطـــة عمـــل بـــشأن  ،٢٠٠٥مـــارس /يف بريتوريـــا يف آذارُعقـــدت 
حظيـت اخلطـة بتأييـد جملـس الـوزراء األفريقيـة            وقـد   .  يف أفريقيـا    وإدارة املوارد املائيـة    اجلنسانية

ـــُنفذ مبــشاركة مجيــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، مبــا يف ذلــك مرفــق امليــاه    املعــين بامليــاه وست
  .األفريقي الذي يستضيفه مصرف التنمية األفريقي

  
 واملنتدى العاملي اخلامس للمياه     ،٢٠٠٦ مكسيكواملنتدى العاملي الرابع للمياه،       - هاء  

 ٢٠٠٩طنبول إس
ــاملي        - ٩٢ ــاه العـ ــان جمللـــس امليـ ــوزاري مبادرتـ ــؤمتر الـ ــاه واملـ ــاملي للميـ ــدى العـ ــشكل املنتـ يـ

القــضايا املتعلقــة بامليــاه يف مجيــع أحنــاء العــامل وتعزيــز ب التوعيــة ترميــان إىل املــضيفةواحلكومــات 
دوليـة   ويـسعى املنتـدى، بوصـفه مناسـبة     . املـصلحة من أصحاب اجلهات الفاعلة   بني ناقشاتامل

 املـصلحة مـن املـشاركة وإجـراء حـوار مـن             أصـحاب ملياه، إىل متكني العديد من      ا رئيسية بشأن 
أجــل التــأثري علــى عمليــة وضــع الــسياسات املتعلقــة بامليــاه علــى الــصعيدين العــاملي والــوطين،     

علــى اســتخدام وإدارة  التــشجيعو ، يف مجيــع أحنــاء العــاملالــشعوبوحتــسني مــستويات معيــشة 
  .املائية مبزيد من املسؤولية انسجاماً مع السعي إىل حتقيق التنمية املستدامةاملوارد 

، ٢٠٠٦مـارس   /يف مكـسيكو يف آذار    ، الـذي عقـد      ركز املنتدى العاملي الرابع للمياه    و  - ٩٣
تباع املمارسات اجليدة واختاذ إجراءات ميدانية حمّددة فيما يتعلق مبواضيع رئيـسية مخـسة              اعلى  

 . “اختاذ إجراءات حملية ملواجهة التحديات العاملية ”املعنونملؤمتر، يف إطار شعار ا

ــاين      ونظمــت  - ٩٤ ــدى الياب ــاه واملنت ــع للمي ــاملي الراب ــدى الع ــاون مــع املنت ــسيف، بالتع  اليوني
 علـى ملناسـبة املقترحـة   ا وتركـز . للمياه، منتدى األطفـال العـاملي الثـاين للميـاه كمناسـبة موازيـة          

اون فيما بـني األجيـال املختلفـة وتعزيـز احلـوار بـني صـانعي الـسياسات            تسليط الضوء على التع   
  . وأطفال العامل

 ،٢٠٠٩مـارس  /سطنبول يف آذار  ايف  ، الذي عقد    ركز املنتدى العاملي اخلامس للمياه    و  - ٩٥
وال يـشري هـذا املوضـوع إىل مفـارق          . “تضييق اهلوة فيما يتعلق بامليـاه     ”على املوضوع الشامل    

ية بني أوروبا وآسـيا، وبـني الـشرق األوسـط وأفريقيـا، وبـني الـشمال واجلنـوب                   الطرق اجلغراف 
ــة يف العــصر احلــديث       ــل إىل احلــواجز القائمــة بــني الثقافــات واالســتخدامات املائي فحــسب، ب

 بني األغنياء والفقـراء وبـني املنـاطق املتقدمـة            للموارد املائية  والثقافات واالستخدامات التقليدية  
  . النامية يف العاملالنمو واملناطق 

تنــسيق التــصال واالتفاعــل، وال  وجــود مزيــد مــن ويؤكــد املوضــوع علــى احلاجــة إىل   - ٩٦
أيــضا إىل   رســالةوجـه و. خمتلـف الكيانــات املــشاركة يف إدارة امليـاه أو املتــأثرة هبــا  بــني عملـي  ال

. يتنـا ورفاهنـا   املياه ليست هـي الغايـة يف حـد ذاهتـا، بـل هـي وسـيلة لتنم                 أن  جمتمع املياه مفادها    
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خــرى لفهــم كيفيــة إســهام امليــاه يف حــل  األقطاعــات الوبالتــايل متــس احلاجــة إىل التفاعــل مــع  
 الـيت   وكانت هذه هي الرسالة نفـسها     .  القطاعات املتأثرة   مجيع املشاكل املشتركة اليت تواجهها   

 باملوارد املائيـة  املعنية  املتحدة  جلنة األمم     الذي أعدته  لتقرير الثالث لتنمية املياه يف العامل     ا وجهها
 . يف املنتدىأعلن عن صدوره، الذي املياه يف عامل متغرياملعنون 

  
 املعهد الدويل إلدارة املياه -واو   

 النكا مقرا له، دراسـات حبثيـة   سريجيري املعهد الدويل إلدارة املياه، الذي يتخذ من        - ٩٧
 ويغطــي . واإلدارة املائيــة والبيئــةد املائيــةاملــوارتركــز علــى حتليــل العالقــات املتبادلــة بــني تنميــة  

هيكله املواضيعي اجلديد إدارة أحواض املياه؛ واألراضي واملياه وسـُبل العيش؛ والزراعـة وامليـاه         
  . واملدن؛ واإلدارة املائية والبيئة

 يف مشروع توافـق آراء كوبنـهاغن بـشأن التنميـة            املياهساهم املعهد الدويل إلدارة     لقد    - ٩٨
ريق تقـدمي اقتراحـات تـسلـّط الـضوء علـى االفتقـار إىل إمكانيـة احلـصول علـى إمـدادات                  عن ط 

مرافق الصرف الصحي واملياه ألغـراض إنتاجيـة لـصاحل    ويسورة التكلفة املأمونة واملرتلية  املياه  امل
جـرى تـصنيف اقتراحـات االسـتثمار الثالثـة املــُقدمة يف هـذا الـصدد باعتبارهـا               و .فقراء الريف 

انظــر املوقــع ( أن تكــون فعـــّالة للغايــة مــن حيــث التكلفــة يــرجحالــيت وضل االقتراحــات مــن أفــ
http://www.copenhagenconsensus.com/.(  

ــ  - ٩٩ ــوان  ٢٠٠٧شر املعهــد يف عــام  ن ــا بعن ــاء مــن أجــل ” كتاب  مــن أجــل  اء الغــذاء، املــ امل
نتج هذا التقييم الشامل إلدارة املياه يف جمال الزارعـة عـن شـراكة واسـعة النطـاق             وقد   .“احلياة

   .بني اجلهات املمارسة، والباحثني وواضعي السياسات
  

  أخرى تضطلع هبا الشراكاتمهمةأنشطة  -زاي   
ينشط أعضاء الرابطة الدولية ألخصائيي العلـوم املائيـة، وهـي منظمـة علميـة وتعليميـة             - ١٠٠

ــري حك ــرويج ملوضــوع   غ ــة، يف الت ــن أجــل احليــاة   ”ومي ــاء م ــم ال  “ امل ــن خــالل أدواره  فنيــةم
ــة    ــاه اجلوفي ــاحثني يف جمــال املي ــام مبهــام   . كمــنظمني وأكــادمييني وب كمــا يتولـــّى أعــضاؤها القي

. املستشارين لدى وكاالت تابعة لألمم املتحدة، وحكومـات ومنظمـات غـري حكوميـة أخـرى      
حتسني قاعـدة العلـوم والـسياسات واملعلومـات الالزمـة لتخطـيط           وتعمل الرابطة املذكورة على     

 جمموعـات   ودعـم ،  فنـيني املياه اجلوفية عن طريـق تعزيـز التعـاون وتبـادل املعلومـات فيمـا بـني ال                 
وستخصـّص الرابطة قدراً كبرياً من املوارد ألفريقيـا        . البيانات اليت يـُعّول عليها والطويلة األجل     

 إدراكاً منها بـأن اإلدارة الـسليمة تقنيـا للميـاه اجلوفيـة سـيكون                ،٢٠١٥-٢٠٠٥خالل الفترة   
وميكـن االطـالع   . هلا تأثري حاسم على أنواع األحواض ومستودعات املياه املوجودة يف أفريقيـا      

 ).www.iah.org (على اإلنترنت الرابطة يف موقعها عن مزيد من املعلومات على
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كومية، باإلضافة إىل معاهـد حبـوث وكيانـات         أبدى عدد كبري من املنظمات غري احل       و - ١٠١
املـاء مـن أجـل      ”أخرى تتعامل مع مسائل املياه، اهتمامـاً بإعـداد وتنظـيم أنـشطة متـصلة بعقـد                  

ويـُتوقـّع أن تـُنشأ شبكة متينة من األطـراف املهتمـة غرضـها             .الدويل واستخدام شعاره  “ احلياة
 .االخنراط يف األنشطة املتصلة بالعقد

  
 االستنتاجات والتوصيات -تاسعا   

 النـصف الثـاين مـن       أنـشطة ستكون هنـاك حاجـة حلـشد املزيـد مـن املـوارد لتنفيـذ                 - ١٠٢
مبـا يف    - مثـل احلكومـات      ، املـصلحة  أصـحاب  املـشاركة النـشطة جلميـع        إىل جانب العقد،  

ــة      ــدة علــى حــد ســواء، واملنظمــات غــري احلكومي ــة واجلدي ، ذلــك اجلهــات املاحنــة التقليدي
  .لقطاع اخلاصومؤسسات ا

لعل الدول األعضاء ترغب يف أن تنظر يف إنشاء جلـان وطنيـة أو حتديـد جهـات               و - ١٠٣
لعقـد   بالنصف الثـاين ل  األنشطة املتصلة حتقيق تنسيق يف بلداهنا ذاهتا من أجل تيسري وتعزيز       

 .٢٠١٥-٢٠٠٥، “املاء من أجل احلياة”الدويل للعمل 

 الكـالم  وحتويـل    أفريقيـا يف  “ املاء من أجل احلياة   ”إذا ما أريد حتقيق أهداف عقد       و - ١٠٤
يلزم التركيز بوجـه خـاص      فسعن الشؤون اجلنسانية إىل عمل خالل النصف الثاين للعقد،          

لجنـة  ، مبشاركة اآلليـة اإلقليميـة يف أفريقيـا التابعـة ل    تلك املنطقةعلى تنمية وإدارة املياه يف  
ى مبـادرات يف جمـاالت الـشؤون اجلنـسانية وامليـاه            املتحدة املعنية باملوارد املائيـة وعلـ      األمم  

 .والصرف الصحي

املتحدة املعنية باملوارد املائيـة، يف مـا تبقـى مـن العقـد، تيـسري                جلنة األمم   ستواصل   - ١٠٥
، “املاء من أجـل احليـاة  ”االستجابة املـُنسـّقة على نطاق املنظومة لتنفيذ األنشطة دعماً لعقد      

  . للمياه والصرف الصحيمولية اعتباراً متكافئاً

الــدول األعــضاء، واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة، واألفرقــة الرئيــسية، والقطــاع  و - ١٠٦
إىل  تقدمي املزيد من التربعات إىل الصندوق االستئماين املتعـدد املـاحنني و            مدعوة إىل اخلاص  
 . لعقدا  منلنصف الثاينا  يفاملتحدة املعنية باملوارد املائيةجلنة األمم برامج 

 واملنظمـات  املنظمات الدولية واإلقليميـة،      ، مبن فيهم  أصحاب املصلحة املهتمون  و - ١٠٧
 عقـد   مـن  النـصف الثـاين   بأنـشطة    ربط أنشطتهم املتصلة باملياه      مدعوون إىل  ،غري احلكومية 

 يف أعمـال  املـشاركة   وإىل   يف النظـر يف إقامـة شـراكات جديـدة            وإىل“ املاء من أجل احليـاة    ”
  .م املتحدة املعنية باملوارد املائية وأعضائهااألم جلنة

 


