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  الدورة اخلامسة والستون
  *القائمة األولية من ٢٠البند 

        التنمية املستدامة
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢١رســالة مؤرخــة     

  الدائم لطاجيكستان لدى األمم املتحدة
  

ــاه ونتــائج املــؤمتر ا       ــا إعــالن دوشــاميب بــشأن املي لــدويل الرفيــع أتــشرف بــأن أحيــل طي
امليـاه مـن    ”املستوى املعـين باالسـتعراض الـشامل يف منتـصف املـدة لتنفيـذ عقـد العمـل الـدويل                     

 ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٩ و ٨يب يــومي ميف دوشــا  املعقــود٢٠١٥-٢٠٠٥، “أجــل احليــاة 
  ).انظر املرفق(

معيـة  تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق اجل           ب التفضل ممتّناً   وأرجو  
 مــن القائمــة األّوليــة للبنــود املقــّرر إدراجهــا ضــمن جــدول األعمــال  ٢٠العامــة يف إطــار البنــد 

  .املؤقت للدورة اخلامسة والستني
  أسلوفسراج الدين ) توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢١مرفق الرسالة املؤرخة        
  طاجيكستاناملمثل الدائم ل

    
  إعالن دوشاميب بشأن املياه    

    
 نتائج املؤمتر الدويل الرفيع املستوى املعين باالستعراض الشامل يف منتصف املـدة               

املعقـود يف    ،٢٠١٥-٢٠٠٥ “املياه مـن أجـل احليـاة      ”لتنفيذ عقد العمل الدويل     
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ و ٨دوشاميب يومي 

جيكستان، وعلى حنو مـا رّحبـت بـه اجلمعيـة العامـة يف             بناًء على دعوة من حكومة طا       - ١
ــومي ميبايف دوشــ، اجتمــع ٦٤/١٩٨قرارهــا  ــران٩ و ٨، ي ــه / حزي  رؤســاء دول ٢٠١٠يوني

ــافة إىل ممثلـــي     ــدة إضـ ــم املتحـ ــاء كيانـــات األمـ ــة ورؤسـ ــود حكوميـ وحكومـــات ووزراء ووفـ
 بلـداً،   ٧٥ر األعمـال مـن      املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية ومؤسسات اجملتمـع املـدين ودوائـ          

يف املــؤمتر الــدويل الرفيــع املــستوى املعــين باالســتعراض الــشامل يف منتــصف املــدة لتنفيــذ عقــد    
  .“٢٠١٥-٢٠٠٥املياه من أجل احلياة، ”العمل الدويل 

التعجيـل خبطـى التقـّدم حنـو       ) أ: (وقد ركّز املؤمتر مداوالته املتعّمقة على سـتة مواضـيع           - ٢
ة املتفق عليها دولياً فيما يتعلق باملياه مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـع                   الغايات اإلمنائي 

ــاه عــرب ) ب(التأكيــد علــى مــشاركة املــرأة؛   ــاه؛  ) ج( احلــدود؛ التعــاون يف جمــال املي ــة املي نوعي
التمويـل  ) هــ (تكييف املوارد املائية مبا يتالءم مع تغيُّر املنـاخ واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث؛                   )د(

وقـد انطلـق    . اإلدارة املتكاملة للموارد املائية والطاقة والزراعة واألمن الغـذائي        ) و( و   ؛املستدام
املــؤمتر مــن واقــع النتــائج املتحققــة مــن احلــوار التفــاعلي الرفيــع املــستوى الــذي شــهدته الــدورة  

وم  وهـو يـ    ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٢الرابعة والستون للجمعية العامة، الذي مت يف نيويـورك يـوم            
  .املياه العاملي

وتتألف حمّصلة املؤمتر من عدد من االستنتاجات والتوصيات املهمـة الـواردة يف إعـالن                 - ٣
  .دوشاميب السالف الذكر بشأن املياه

ولسوف تقدِّم حكومة طاجيكـستان إعـالن دوشـاميب بـشأن امليـاه إىل اجلمعيـة العامـة                    - ٤
  .على النحو املالئميف دورهتا اخلامسة والستني من أجل النظر فيه 

وقــد أكّــد املــؤمتر مــن جديــد األمهيــة اجلوهريــة للميــاه بالنــسبة حلمايــة البيئــة والتنميــة      - ٥
املــستدامة، مبــا يف ذلــك القــضاء علــى الفقــر واجلــوع وقــضايا الــصحة العامــة واألمــن الغــذائي    

لتزامـات املتعّهـد هبـا    وعمل املؤمتر على جتديـد اال . والطاقة الكهرمائية والتنمية الزراعية والريفية    
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من أجل الوصول إىل األهـداف املتفـق عليهـا دوليـاً بـشأن امليـاه واملرافـق الـصحية مبـا يف ذلـك                         
ــصادر عــن األمــم امل     ــة ال ــواردة يف إعــالن األلفي تحــدة وأحكــام جــدول أعمــال القــرن   تلــك ال

 داًمؤكِّـ “ لتنفيـذ خطـة جوهانـسربغ ل  ”وخطة تنفيذ املؤمتر العاملي املعين بالتنميـة املـستدامة     ٢١
يف ذلــك علــى احلاجــة إىل إدراج مــسائل امليــاه واملرافــق الــصحية بوصــفها أولويــات وطنيــة يف   

ــر     ــأفة الفق ــصال ش ــستدامة واستئ ــة امل ــتراتيجيات التنمي ــات    . اس ــاً باإلعالن ــؤمتر علم وأحــاط امل
الضـطالع هبـا   وذكر أن األعمـال الـيت مت ا  . الوزارية الصادرة عن املنتدى العاملي اخلامس للمياه  

يف نطاق منظومة األمم املتحدة دعماً للبلدان من أجـل بلـوغ األهـداف سـالفة الـذكر مت أيـضاً                     
ــراف هبــا  ــصادرة عــن   . االعت ــات  كمــا أن املقــررات والقــرارات ال ــات واملنظمــات واهليئ الكيان

ايا فــق الــصحية وغريهــا مــن القــض  الــصلة التابعــة لألمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بامليــاه واملرا   ذات
  .الصلة مت تسليط األضواء عليها من جانب املؤمتر ذات
ــة اُألطــر املتعــددة األطــراف الــيت مت إقرارهــا حتــت إشــراف األمــم        - ٦ وســلّم املــؤمتر بأمهي

فــق الــصحية، ولتعزيــز التعــاون املتحــدة مــن أجــل التــصّدي جلميــع املــسائل املتــصلة بامليــاه واملرا
ل ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف ولكفالـة متابعـة      بني الدول املشاطئة، سواء من خال     فيما

مالئمة لتلك القضايا مبا يتفق مع االلتزامات املتعّهد هبا يف هذا املضمار وعلى حنـو مـا يـنعكس                   
  . وخطة جوهانسربغ للتنفيذ٢١يف جماالت شىت من بينها جدول أعمال القرن 

وات اخلمـس األوىل مـن عقـد العمـل        ونّوه املؤمتر باإلجنازات الـيت حتققـت خـالل الـسن            - ٧
 فيما يتعلق بتنفيذ الـربامج واملـشاريع املتعلقـة          ٢٠١٥-٢٠٠٥ “،املياه من أجل احلياة   ”الدويل  
ولقد أتيحت هذه اإلجنازات بفضل ما ُبِذل من جهود شـىت مـن جانـب البلـدان الناميـة                   . باملياه

. دوليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين      واجلهات املاحنة وخمتلف منظمات األمم املتحدة واملنظمات ال       
كما الحظ املؤمتر أن كثرياً من العقبات الرئيسية يف هذا الـشأن جنمـت عـن التحـديات املزمنـة                    

ــة     ــع األزمــات العاملي ــشأت مــن واق ــدة ن ــا يف ذلــك    وعــن مــسائل جدي ــيت حــدثت مــؤخراً مب  ال
ايــد النــاجم عــن تغيُّــر شــهدته قطاعــات الطاقــة والغــذاء واألزمــات املاليــة مقترنــة بــاألثر املتز مــا

  .ويف هذا السياق سلّط املؤمتر األضواء على عدد من القضايا على النحو الوارد أدناه. املناخ
وميثل االستخدام املتزايد للمـوارد املائيـة الـسطحية واجلوفيـة فـضالً عـن ُحـسن إدارهتـا                     - ٨

ــع       ــى مجي ــّدم عل ــق التق ــسبة لتحقي ــة بالن ــوراً حيوي ــا أم ــة  وأســلوب احلفــاظ عليه ــهات التنمي  جب
االقتصادية والبـشرية ومـن أجـل ضـمان جـودة امليـاه والـنظم اإليكولوجيـة والـسلع واخلـدمات                  

  .املعّززة للحياة اليت تكفلها لصاحل البشرية
على أن مسائل إدارة املوارد املائية حباجة إىل معاجلتها علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين          - ٩

ومجيـع األطـراف صـاحبة      . لدولية كلما كان ذلك مالئمـاً     وكذلك على املستويات اإلقليمية وا    
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املصلحة، مبا يف ذلك األطـراف الـيت تـضمها احلكومـات واملنظمـات الدوليـة والقطـاع اخلـاص                    
واجملتمع املدين والدوائر األكادميية، ال بد من إشراكها على النحـو املالئـم أخـذاً بعـني االعتبـار                   

يئية، مع إيالء اهتمـام خـاص لـُسبل معيـشة الفقـراء وأشـد               العوامل االجتماعية واالقتصادية والب   
ويف هذا السياق ال بد لألطـراف صـاحبة املـصلحة أن تعمـل جاهـدة علـى                  . السكان استضعافاً 

كفالة مشاركة املرأة يف اجلهود اإلمنائية املتصلة باملياه والعمل معاً من أجل بلـوغ غايـات عقـد                  
 على حنو مـا قّررتـه اجلمعيـة العامـة يف            ٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املياه من أجل احلياة   ”العمل الدويل   

  .٥٨/٢١٧قرارها 
 مـن إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة الـذي        ٢ويف هذا السياق أشار املـؤمتر إىل املبـدأ            - ١٠

يرد فيه أن للدول طبقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل احلق السيادي يف اسـتغالل                
فة إىل املـسؤولية عـن كفالـة أن         يتـسق مـع سياسـاهتا البيئيـة واإلمنائيـة، إضـا           مواردها اخلاصة مبـا     

يكون من شأن األنشطة املبذولة يف نطاق واليتها أو سيطرهتا أن تـسبب ضـرراً يلحـق ببيئـة                    ال
ومــن هنــا تترّتــب مــسؤولية . الــدول أو املنــاطق األخــرى فيمــا يتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة 

ريف السياسات املالئمـة واعتمـاد خمصـصات امليزانيـة الكافيـة لـصاحل         احلكومات الوطنية عن تع   
  .قطاع املياه

ويتطلّـب ضـمان احلـصول علـى        . إن املاء أمر جوهري لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية         - ١١
ويـتم ذلـك    . املياه بصورة مستدامة ومنصفة التصّدي حلاالت التطّرف فيمـا يتعلـق بتـوافر امليـاه              

 املائية السليمة فضالً عن تقدمي اخلدمات الكافية فيما يتعلق بـاملرافق الـصحية              من خالل اإلدارة  
مــن هنــا يــستلزم األمــر وجــود الــسياسات واإلجــراءات املتناســقة بــشأن امليــاه   . وامليــاه العادمــة

واملرافق الصحية من أجل انتشال البشر مـن وهـدة الفقـر وكفالـة األمـن الغـذائي وأمـن الطاقـة                      
ــز وجــود جم  ــة املــستدامة  وتعزي ــدور   . تمــع صــحي واملــسامهة يف التنمي ــوعي بال ــشر ال كمــا أن ن

املركزي للموارد املائية فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يـستدعي مواصـلة محـالت            
  .االتصال واإلعالم

بيــد أن التقــّدم مــا زال بطيئــاً وغــري متكــافئ فيمــا يتــصل ببلــوغ األهــداف الــيت ترنــو       - ١٢
 إىل النصف بعدد البشر احملرومني من فرص احلصول علـى ميـاه الـشرب اآلمنـة وعلـى        للوصول

وهكذا فقد أكّدت وفود املؤمتر من جديد االلتزام ببذل مجيـع اجلهـود             . املرافق الصحية الكافية  
ــادرة       ــد ملب ــة عــن التأيي ــق هــذه األهــداف، معرب مرافــق صــحية  ”ضــمن نطاقهــا مــن أجــل حتقي

اليت طُرحـت كـاقتراح يف مـؤمتر املتابعـة          “ ٢٠١٥ اخلمس حىت عام      محلة السنوات  -مستدامة  
  / كــانون الثــاين٢٧ و ٢٦املعــين بالــسنة الدوليــة للمرافــق الــصحية املعقــود يف طوكيــو، يــومي  

  .٢٠١٠يناير 
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ويناشد املؤمتر احلكومات إذا مل تكن قد أجنزت هذا األمـر، بـأن تنظـر يف إنـشاء جلـان              - ١٣
اتــصال كــل يف بلــدها لتيــسري وتعزيــز األنــشطة املتعلقــة بعقــد العمــل وطنيــة وأن حتــّدد جهــات 

  . خالل النصف الثاين من العقد٢٠١٥). املياه من أجل احلياة(الدويل 
إن االفتقــار إىل األهــداف املتعلقــة باالســتخدامات املــستدامة واملُنتجــة للميــاه وإدارهتــا    - ١٤

ويـزداد هـذا    .  حالة التقـّدم الـذي مت إحـرازه        جيعل من الصعوبة مبكان أن يتقّصى اجملتمع الدويل       
ــات فــضالً عــن التحــديات         ــدهور شــبكات مجــع البيان ــل وت ــصور ب ــة ق ــداً يف حال ــنقص تعقي ال

  .املطروحة فيما يتصل بتقاسم البيانات ذاهتا
وملنظومة األمم املتحدة دور مهم تضطلع به يف دعم البلدان مـن أجـل إحـراز أهـداف                    - ١٥

 وملواجهـة التحـديات الناشـئة،       ٢٠١٥-٢٠٠٥،  “مليـاه مـن أجـل احليـاة       ا”عقد العمل الـدويل     
مــن خــالل تعزيــز التعــاون علــى األصــعدة كافــة وبنــاء القــدرات يف جمــال إدارة املــوارد املائيــة     

ولـسوف تواصـل األمـم    . وإتاحة اإلمـدادات مـن ميـاه الـشرب ومـن خـدمات املرافـق الـصحية               
ستجابات على صعيد املنظومـة بأسـرها مـن أجـل تنفيـذ      املتحدة يف جمال املياه تيسري وتنسيق اال   

  .“املياه من أجل احلياة”األنشطة الالزمة دعماً لعقد 
ويتطلب األمر كذلك املزيد من اإلرادة السياسية وااللتزامات املالية سـواء مـن جانـب              - ١٦

ن نح أولويــة عليــا يف هــذا الــشأ احلكومــات أو مــن جانــب الــشركاء اإلمنــائيني ودعمهــا مــع مــ  
تبقّـى مـن سـنوات عقـد العمـل           يكفل حتقيق أهداف التنمية الدولية املتصلة باملياه خـالل مـا           مبا

، وال سيما مـن جانـب البلـدان الناميـة بـرغم             ٢٠١٥-٢٠٠٥،  “املياه من أجل احلياة   ”الدويل  
ان ويف هـذا املـضمار ينبغـي أن تعمـل البلـد           . استمرار األزمة العامليـة االقتـصادية واملاليـة الراهنـة         

بالصورة املالئمـة علـى إعطـاء األولويـة لقـضايا امليـاه واملرافـق الـصحية خـالل االجتمـاع العـام                
ــة العامــة يف        ــستني للجمعي ــدورة اخلامــسة وال ــع املــستوى املقــرر عقــده يف إطــار ال ــادم الرفي الق

  . بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ٢٠نيويورك يف الفترة من 
كذلك فإن املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، فـضالً عـن شـراكات القطـاعني العـام                  - ١٧

واخلاص تتسم باألمهية بدورها من أجل تعبئة وتيسري التدفقات املالية املوّجهة صـوب األنـشطة       
وعليها أن تـضع املزيـد مـن اآلليـات الالزمـة لالسـتجابة مبـا يكفـي إزاء                   . املختلفة املتعلقة باملياه  

  .الطلب املتزايد على املوارد املالية وعلى بناء القدرات التقنية واملؤسسية يف هذا الصدد
كما أن املبادرات املتخذة على مـستوى بلـدان اجلنـوب، وعلـى مـستوى التعـاون بـني                     - ١٨

الشمال واجلنوب فضالً عن التعـاون الثالثـي يف جمـال إدارة املـوارد املائيـة، ال بـد وأن تنظـر يف                    
إن هـذا التعـاون ال ينبغـي أن يقتـصر           . ئق املختلفة اليت تنطوي عليها كل حالة علـى حـدة          احلقا

اتبـاع هنـج أوسـع نطاقـاً ويتمثـل يف تعزيـز             يف تنفيذه على الُسبل املالية التقليديـة بـل يـتم أيـضاً ب             
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تبــادل التجــارب وأفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة فــضالً عــن تقاســم التكنولوجيــات     
وميكن للـشركاء يف جمـال التعـاون اإلمنـائي أن يركّـزوا      . واملعارف التقنية املالئمة والسليمة بيئياً  

ــا      ــيت م ــدان ال ــى اجملــاالت والبل ــصلة عل ــساعدات ذات ال ــق    امل ــة حتقي ــدة عــن إمكاني ــت بعي  زال
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبعـىن التركيـز علـى العناصـر املتعلقـة بامليـاه يف مجيـع تلـك األهـداف                      

ــا دوليـــ     ــق عليهـ ــرى املتفـ ــة األخـ ــداف اإلمنائيـ ــذلك يف األهـ ــط   وكـ ــات وخطـ ــاً لألولويـ اً طبقـ
  .الوطنية التنمية
دام لـإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة      وال غىن على اإلطـالق عـن تنفيـذ تـدرجيي ومـست              - ١٩

على صعيد أحواض األهنار وُنظم املياه اجلوفية وذلك مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات االجتماعيـة                  
  .والبيئية واالقتصادية بطريقة منصفة

وحيـدث ذلـك أساسـاً بفعـل     . إن تغيُّر املناخ يؤثر علـى ُسـبل معيـشة البـشر ورفاهيتـهم        - ٢٠
ومـن احليـوي بنـاء ُسـبل الـصمود وتقليـل            . امجة بالنـسبة للـدورة اهليدرولوجيـة      اآلثار السلبية الن  

ــائر         ــاف وس ــضانات وحــاالت اجلف ــة وهــي الفي ــام األحــداث املتطرف ــضعاف أم أســباب االست
كما أن إدارة التبـاين املتزايـد يف األحـوال اهليدرولوجيـة باسـتخدام              .  مناخية -املخاطر اهليدرو   

ومن املهم بناء عنصر الصالبة يف األجل الطويـل         . يكلية أمر بات الزماً   التدابري اهليكلية وغري اهل   
ــك ُنظــم          ــا يف ذل ــصامدة مب ــة ال ــة واهلياكــل األساســية املائي ــن خــالل إجيــاد املؤســسات القوي م

ومــن األمــور األجنــع العمــل علــى  . إيكولوجيــة تــؤدي وظيفتــها جيــداً مثــل الغابــات واألغــوار  
ملرحليـة لألزمـات إىل اتبـاع أسـلوب التـهيؤ االسـتباقي لوقـوع               التحول من اإلدارة االنفعاليـة وا     

. هذه األزمات وإدارة املخاطر على أساس تصور ورصد كـاف بالنـسبة للمخـاطر ذات الـصلة            
وهذا كلـه يتطلـب تـوافر املعلومـات العلميـة واألدوات اجلديـدة الالزمـة لـصنع القـرارات ذات               

تكنولوجية والتعـاون فيمـا بـني البلـدان أمـور ال غـىن              وعليه فإن تعزيز التنمية العلمية وال     . الصلة
بنـاء صـمود الـدول    ): ٢٠١٥-٢٠٠٥(ويـأيت إطـار عمـل هيوغـو     . عنها وينبغي من مث دعمها  

اسي والتوجيـــه الـــالزم جملاهبـــة واجملتمعـــات احملليـــة يف مواجهـــة الكـــوارث ليهيـــئ اإلطـــار الـــسي
  .التحديات هذه
امليـة الراهنـة لـُنظم احلفـظ والرصـد فيمـا يتعلـق              ولقد أصيبت بتآكل خطـري الـشبكة الع         - ٢١

ــة      ــدفق اجلــداول املائي ــوج وت ــد والثل ــراكم اجللي ــسقوط األمطــار وت ويف كــثري مــن احلــاالت   . ب
أصــبحت الكثافــة دون املعــايري الدوليــة بالنــسبة إلمكانيــة يعتــد هبــا مــن حيــث التنبــؤ أو تفــسري   

لقـدرة علـى رصـد نوعيـة وكميـة امليـاه            كما أن انكماش قاعدة املعلومات ينـال مـن ا         . البيانات
وعلى التنبؤ حباالت اجلفاف واستباق أحـداث الفيـضان وفهـم اآلثـار املترتبـة علـى تغيُّـر املنـاخ                     

  .ووضع اخلطط املالئمة إلدارة املياه
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ــة         - ٢٢ ــات اهليدرولوجيــ ــشر البيانــ ــيم ونــ ــع وتقيــ ــات مجــ ــز عمليــ ــن مث تعزيــ ــي مــ وينبغــ
ــة واألرصــادية واعت  ــع      واهليدروجيولوجي ــاً م ــراً جوهري ــة هبــذه اجملــاالت أم ــدرات املتعلق ــار الق ب

. طـار العـاملي خلـدمات املنـاخ    ضرورة تعزيزهـا مبـا يف ذلـك مـا ميثـل جـزءاً مـن عمليـة تنفيـذ اإل                
أن حتسني إدارة املوارد املائية وتـوافر الفهـم العلمـي للـدورة املائيـة مـن خـالل التعـاون يف                       كما

الً عما يتم يف هـذا الـشأن مـن تعزيـز تقاسـم املعلومـات                عمليات الرصد والبحث املشتركة فض    
ــة إ       ىل البلـــدان الناميـــة والبلـــدان   وإتاحـــة ُســـبل بنـــاء القـــدرات ونقـــل التكنولوجيـــا وخاصـ

  .االقتصادات اليت جتتاز مرحلة انتقالية أمور ال غىن عنها يف هذا اخلصوص ذات
يـف ُنظـم اإلنتـاج والـدعم مـع          ومن األمور اليت تتسم بأمهية جذرية يف هـذا اجملـال تكي             - ٢٣

ــاه يف مجيــع       ــة مــن خــالل وضــع وتنفيــذ ُنهــج وتكنولوجيــات تــوفري املي ــة العاملي التغيُّــرات البيئي
  .القطاعات احملتاجة إىل املياه وهو ما يكفل اإلدارة املستدامة والفعالة للموارد املائية

كفــاءة بالنــسبة ملــشاريع وكــثرياً مــا يقتــضي األمــر تــوفري ُســبل االبتكــار والتحــديث وال  - ٢٤
الري والصرف وأساليب إدارهتا حبيث يكون ذلك ممكناً من الناحيـة التكنولوجيـة ومتاحـاً مـن                 

ــة     ــسالمة البيئي ــصافه بال ــضالً عــن ات ــه، ف ــصري    . أجــل اتباع ــه إىل حتــسني عن ويهــدف هــذا كل
ي واستئـصال شـأفة   اإلنتاجية والكفاءة يف استخدام املياه يف الزراعة مبا يكفل بذاته األمن الغذائ  

  .الفقر والقضاء على اجلوع ومحاية البيئة
توليـد الطاقـة الكهربائيـة بقـدر     واملاء بوصـفه أحـد مـصادر الطاقـة املتجـددة أمـر الزم ل               - ٢٥
أن الطاقة الكهربائية أمر حتتاجه أيضاً إتاحة امليـاه وغريهـا مـن اخلـدمات األساسـية األخـرى           ما

دام للطاقــة مــن املــصادر املائيــة قــد يــسهم يف حتقيــق تقــدم  كــذلك فــإن التوليــد املــست. للــسكان
ملموس يف جمال احلد من الفقر وختفيف وطأة تغيُّـر املنـاخ وحتقيـق التنميـة املـستدامة وال سـيما            

  .يف البلدان النامية
ــاه          - ٢٦ ــة، يف حــني أن تلــوث املي ــاه اآلمن ــوافر املي ــاه تعــزز ت ــة املي ــة نوعي ــإن محاي ــا ف مــن هن

ــة دون وقوعــه باتبــاع الــسياسات واالســتراتيجيات الــشاملة    الــسطحية واجلو فيــة ينبغــي احليلول
واملبتكـرة مبــا يف ذلـك مــا يـتم مــن خــالل زيـادة الــوعي بـني صــفوف اجلمهـور وتنفيــذ أنــشطة       
التواصل اإلعالمي املوجَّهة حنو حتقيق هذا اهلدف، فضالً عن اتباع ُنهج شاملة، وتعزيـز تعمـيم           

ليف ســواء علـى املـستوى املركــزي    أسـاليب فعالـة مــن حيـث التكـا    اسـتخدام امليـاه مـن خــالل   
  .الالمركزي هبدف تلبية االحتياجات البشرية والبيئية املتعددة أو
وميكــن لعمليــات التحليــة ومعاجلــة امليــاه العادمــة هبــدف إعــادة اســتخدامها أن تــشكل    - ٢٧

وال غـىن عـن أن      . ائيـة الالزمـة   خيارات استراتيجية يف كثري مـن املنـاطق الـيت تعوزهـا املـوارد امل              
  .تكون هذه العمليات مستدامة وفعالة من حيث التكاليف حبيث ميكن حتمل تكاليفها
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وحيتــاج األمــر إىل إدارة املــوارد املائيــة باتبــاع الــُنظم املالئمــة يف جمــاالت التخطــيط           - ٢٨
سـية أو خـارج نطـاق       واحلوكمة مبا يكفل فعالية التـدابري املتخـذة، سـواء يف جمـال املرافـق األسا               

ومـن هنـا جيـب أن    . هذه املرافق ومبا يكفـل االسـتخدام املـستدام واإلدارة املـستدامة هلـذه امليـاه        
  .حيظى بأعلى األولويات عنصر االستثمار يف تلك اجملاالت

وممــا يتــسم بأمهيــة أساســية تعبئــة املــوارد املاليــة مــن مجيــع املــصادر املمكنــة مــن أجــل       - ٢٩
. ع من القضايا املائية مع دعـم االسـتثمارات العامـة واخلاصـة علـى الـسواء                التصدي لنطاق واس  

كما أن استهداف تقدمي التمويـل يف اجملـاالت الـيت تتـسم باحلاجـة املاسـة أمـر لـه أمهيتـه بـدوره               
إضــافة إىل أن اســتراتيجيات التمويــل املــستدام واملتــاح، مبــا يف ذلــك االئتمــان املتنــوع وآليــات   

ملالئمـة أمـور ينبغـي أن حتظـى بـدورها بالـدعم مـع تنفيـذها بواسـطة املؤسـسات              اإلدارة املالية ا  
املاليــة الدوليــة والــشركاء اإلمنــائيني فــضالً عــن إيــالء االهتمــام الواجــب باحتياجــات وقــدرات   

  .األطراف املستفيدة
وميكن أيضاً جملتمع املاحنني على املـستوى الـدويل أن يعمـل، طبقـاً لألولويـات الوطنيـة                    - ٣٠

للبلدان املتلقية، على دمـج مـسألة امليـاه حـسب املالئـم ضـمن اُألطـر األوسـع للتعـاون اإلمنـائي                     
وتركيــز املــساعدات املقدمــة علــى املنــاطق والبلــدان الــيت مــا زالــت متعثــرة يف بلــوغ األهــداف  
اإلمنائيــة لأللفيــة، مــع التــشديد علــى العناصــر الكامنــة الــيت تتعــرض كــثرياً لإلمهــال فيمــا يتــصل  

  .نصر املياه يف مجيع األهداف سالفة الذكربع
وينبغــي تزويــد البلــدان الناميــة باملــساعدات املاليــة وُســبل نقــل التكنولوجيــا بأســاليب      - ٣١

مستدامة وقابلة للتنبؤ وعلى أُسس عادلة ومنـصفة وطبقـاً ملبـدأ املـسؤوليات املـشتركة واملتباينـة                
ياه الشرب واملرافق الصحية البيئيـة وتنفيـذ تـدابري          مبا يتيح النجاح يف جماهبة التحديات املتصلة مب       
  .التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ على الصعيد الوطين

ومن الالزم العمـل علـى حتـسني ُسـبل حوكمـة امليـاه علـى الـُصعد الوطنيـة مـن خـالل                          - ٣٢
عامــة تعزيــز القــوانني واُألطــر التنظيميــة واألخــذ باملــساءلة الــسياسية واإلداريــة مــع املــشاركة ال  

  .وتوخي عنصر الشفافية
ومــن املعــروف أن النــساء واألطفــال هــم أكثــر الفئــات تــضرراً مــن جــّراء االفتقــار إىل   - ٣٣

على أن النساء قلَّما تتاح هلـن       . ُسبل احلصول على مياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحية الالزمة        
 املبادرات اجلنسانية املتخـذة     ُسبل املشاركة الكافية يف عمليات صنع القرار ومن مث ينبغي تعزيز          

  .يف جمال إدارة املوارد املائية
إن إتاحة احلصول على مياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحية الـسليمة، وهـو أمـر تـسلِّم          - ٣٤

بــه بعــض البلــدان بوصــفه حقــاً مــن حقــوق اإلنــسان إمنــا تتــصل بــروابط ال تنفــصم مــع احليــاة   
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ليم واألمن البدين والتحـرر مـن املعاملـة غـري اإلنـسانية             والصحة والتطور والغذاء والسكن والتع    
وحتقيق ذلك ميكن له أن يتعزَّز من خالل اجلهود الوطنيـة ولكـن أيـضاً بفـضل الـدعم                    . واملهينة

  .الدويل املالئم
وكثرياً ما أوضـح التـاريخ الطـابع احليـوي للميـاه العذبـة بوصـفها حـافزاً قويـاً للتعـاون                      - ٣٥

ويعمـل  . اف صاحبة املصلحة على التسامح حـىت مـع أكثـر اآلراء اختالفـاً             واحلوار ومحل األطر  
وينبغــي للبلــدان . املــاء يف الغالــب األعــم علــى توحيــد البــشر واجملتمعــات أكثــر مــن تقــسيمها   

املشاطئة أن تـدعم ُسـبل احلـوار والتعـاون، وأن تتخـذ التـدابري الـيت تكفـل االسـتخدام املـشترك                    
 بأســـلوب مفيـــد ورشـــيد وعلـــى أســـاس مـــن املعـــايري واملبـــادئ  للمـــوارد املائيـــة عـــرب احلـــدود

وميكـن يف هـذا الـصدد أن تتخـذ البلـدان املـشاطئة         . والتشريعات اليت تعترف هبا كل األطـراف      
خطوات حمددة وملموسة مبـا يف ذلـك مـا يـتم مـن خـالل التعـاون طبقـاً لالتفاقـات القائمـة يف                         

اف ذات املصاحل املتباينـة أن تفيـد مـن هـذه املـوارد            وميكن لألطر . الواقع أو املرتقبة يف املستقبل    
  .باتباع ُسبل الترتيبات احملددة اليت مت وضعها لكي تناسب خصائص حوض مائي ما

علـــى أن التعـــاون املـــائي عـــرب احلـــدود حيتـــاج إىل أن يـــسترشد باالتفاقـــات اإلقليميـــة   - ٣٦
ا يف ذلــك مــا يــتم يف نطــاق وينبغــي القيــام بــه علــى مــستوى البلــدان ذات الــصلة مبــ . والدوليــة

  .اآلليات والطرائق القائمة واملتبعة يف جمال الدبلوماسية املائية
ومن منطلق التـسليم بـأن امليـاه جتـسِّد قـضية متـشابكة ينبغـي مـن مث أن يكـون صـانعو                     - ٣٧

القرارات واألطراف صاحبة املـصلحة علـى علـم بالنتـائج والتوصـيات املـذكورة أعـاله خـارج                   
توافـق اآلراء بـشأن هـدف مـشترك         اه من أجل حتقيق التأييـد الواسـع النطـاق وإحـراز             نطاق املي 

كمـا أن القـرارات املتخـذة يف        . يقتضي هنجاً يتسم بالتكامل وحسن التنسيق يف هذا الصدد         مما
القطاعــات األخــرى، وتلــك املتعلقــة بقــضايا التنميــة والنمــو واألمــن وُســبل املعيــشة، مبــا فيهــا    

 تغيُّــر املنــاخ وحتــديات أمــن الغــذاء والطاقــة وإدارة الكــوارث، حباجــة إىل أن  االســتجابات إزاء
وال ينبغـي أن يـضيع هـدف التـآزر يف           . تشمل مسألة املياه بوصفها عنصراً أساسياً ال غـىن عنـه          

  . هذا السياق بسب اتباع هنُج قطاعية ضيقة
 استـضافة املـؤمتر     هذا ويعرب املشاركون عن عميق تقديرهم حلكومة طاجيكستان علـى           - ٣٨

  .وعلى الترحيب احلار واحلفاوة البالغة اليت لقيها اجلميع
كما يعرب املؤمتر عن تقديره للمساعدة والـدعم اللـذين قدمتـهما مؤسـسات منظومـة                  - ٣٩

األمم املتحدة ومقرها، واألفرقة القطرية مبا فيهـا فريـق األمـم املتحـدة املعـين بامليـاه، فـضالً عـن                
  .يمية والدولية األخرى فيما يتصل بالتحضري ألعمال املؤمتراملؤسسات اإلقل


