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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٩ من جدول األعمال املؤقت* 

 البيئة والتنمية املستدامة 
 األنشطة املضطلع ا حتضريا للسنة الدولية للمياه العذبة، ٢٠٠٣ 

تقرير األمني العام**   
موجز 

هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعيـة العامـة ١٩٢/٥٦ الـذي أشـارت فيـه اجلمعيـة، 
من مجلة أمور، إىل قرارها ١٩٦/٥٥ الذي أعلنت فيه سنة ٢٠٠٣ سنة دوليـة للميـاه العذبـة، 
وطلبت إىل األمني العام أن يقدم هلا يف دورا السابعة واخلمسني تقريرا مرحليا عـن األنشـطة 
ـــدول األعضــاء  املضطلـع ـا حتضـريا للسـنة الدوليـة . وخـالل السـنة الدوليـة، يـهاب جبميـع ال
ومنظومة األمم املتحدة واموعات الرئيسية أن ترفع مسـتوى الوعـي باألمهيـة احلامسـة ملـوارد 
املياه العذبة بالنسبة لتلبية االحتياجـات اإلنسـانية األساسـية يف جمـايل الصحـة وإنتـاج األغذيـة، 
واحملافظة على النظم اإليكولوجية، وبالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة عمومـا. وتوصـى 
مجيعها بتعزيز اإلجراءات على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل وإعطـاء أولويـة عاليـة 
للمشاكل اخلطرية املتعلقـة بامليـاه العذبـة الـيت تواجـه كثـريا مـن املنـاطق، وال سـيما يف البلـدان 
النامية. ويصف هذا التقرير ما جيري حاليا وما خطط له من أنشطة ومبادرات وتواصـل علـى 
الصعيديـن الوطـين والـدويل حتضـريا للسـنة الدوليـة. كمـا يقـدم أمثلـة علـى مبـادرات الشــراكة 
فيما بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية، واألنشطة األخرى املمكن االضطالع ـا وطنيـا 
ودوليا، ويقترح استراتيجية إعالمية وخطة اتصاالت قصد رفع مستوى الوعي، ويقـدم بعـض 

التوصيات بشأن اإلجراءات اليت يتعني اختاذها حتضريا للسنة الدولية. 

 

 .A/57/150 *
ـــة باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  أعـدت هـذا التقريـر إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعي **
بالتعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومهـا تشـتركان يف تنسـيق أنشـطة 
األمم املتحدة حتضريا للسنة الدولية، بناء على طلب هيئة التنسيق للسـنة الدوليـة وهـي اللجنـة 

الفرعية املعنية باملوارد املائية اليت كانت تابعة للجنة التنسيق اإلدارية. 
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أوال - مقدمة 
يف القــرار ١٩٦/٥٥، أعلنــت اجلمعيــة العامــــة ســـنة  - ١
٢٠٠٣ سنة دوليــة للميـاه العذبـة؛ وشـجعت الـدول األعضـاء 
ومنظومة األمم املتحدة ومجيع اجلهات الفاعلـة األخـرى علـى 
االستفادة من السنة الدولية من أجل زيادة الوعي بأمهية امليـاه 
العذبة؛ ودعت الـدول األعضـاء واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة 
واموعات الرئيسية والقطاع اخلاص إىل تقدمي تربعات وفقـا 
للمبـادئ التوجيهيـة للســـنوات الدوليــة واحتفــاالت الذكــرى 

السنوية. 
ويف القرار ١٩٢/٥٦، رحبت اجلمعية العامة بأنشطة  - ٢
الـدول واألمانــة العامــة ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 
املشـاركة يف األعمـال املشـتركة بـــني الوكــاالت بشــأن امليــاه 
العذبة، وبأنشطة اموعات الرئيسية حتضريا لالحتفال بالسنة 
الدولية. كما طلبت اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم هلـا يف 
ــــرا مرحليـــا عـــن األنشـــطة  دورــا الســابعة واخلمســني تقري
املضطلــع ــا حتضــريا للســنة الدوليــة. وهــذا التقريــــر مقـــدم 

استجابة لذلك الطلب. 
ويف القرار ١٩٦/٥٥، دعت اجلمعية اللجنـة الفرعيـة  - ٣
السابقة املعنية باملوارد املائية التابعة للجنة التنسيق اإلداريـة إىل 
ـــة  القيـام بـدور هيئـة تنسـيقية للسـنة الدوليـة. ويف دورـا الثاني
ـــر عــرض  والعشـرين قبلـت اللجنـة الفرعيـة السـابقة مـع التقدي
إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة العامـــة 
لألمم املتحدة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسكو) التشارك يف تنسيق أنشطة منظومة األمـم املتحـدة 
حتضريا للسنة الدوليـة. كمـا رحبـت بعـرض اليونسـكو إتاحـة 

األمانة التنسيقية لتنفيذ برنامج أنشطة السنة الدولية. 
ــــمرب ٢٠٠١، ألغيـــت  ومنــذ ٣١ كــانون األول/ديس - ٤
اهليئات الفرعية للجنة التنسـيق اإلداريـة سـابقا بنـاء علـى قـرار 
جملـس الرؤســاء التنفيذيــني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين 

بالتنسيق. ومنذئذ اسـتمرت املـهام الـيت كـانت تؤديـها اللجنـة 
الفرعيـة الســـابقة مــن خــالل آليــة غــري رمسيــة مشــتركة بــني 
الوكاالت، بدال من جلنة فرعيـة دائمـة. وأعـدت هـذا التقريـر 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بالتعاون مع اليونسـكو 
وبإسـهامات مـن أعضـاء آخريـن يف اللجنـة الفرعيـــة الســابقة، 
وكذلـك مـن منظمـات غـري حكوميـة وهيئـات أخـرى مهتمــة 

باألمر. 
 

ثانيا - معلومات أساسية 
يف السنوات األخرية، حدثت زيادة هائلة يف مستوى  – ٥
الوعـي بأمهيـة اسـتخدام وإدارة مـوارد امليـاه العذبـة مـــن أجــل 
حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وذلـك نتيجـــة لعــدد مــن املبــادرات 
واألنشـطة الوطنيـة والدوليـة اجلاريـة الـيت سـتتوج مبؤمتـر القمــة 
ـــن  العاملـــي للتنميـــة املسـتدامة املقـرر عقـده يف جوهانسـربغ م

٢٦ آب/أغسطس إىل ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.  
وخـالل العمليـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـة، ُأعـرِب عــن  - ٦
دعم واسع النطاق للسنة الدولية للميـاه العذبـة، ٢٠٠٣. ويف 
مشروع خطة التنفيذ اليت سينظر فيها مؤمتر القمة، اتفـق علـى 
تعزيز التنسيق الفعال بـني خمتلـف اهليئـات والعمليـات الدوليـة 
واحلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالقضايــا املتصلــة بامليــاه، ضمــــن 
منظومة األمم املتحدة وبني األمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة 
الدولية، مع االعتماد على املسامهات الــيت تقدمـها املؤسسـات 
ـــرار علــى  الدوليـة األخـرى واتمـع املـدين لتوعيـة صـانعي الق
الصعيد احلكومي الدويل؛ واتفق أيضا على أنه ينبغـي تشـجيع 
التنســـيق الوثيـــق مـــن أجـــــل إعــــداد مقترحــــات ودعمــــها 
واالضطالع باألنشطة املتصلة بالسـنة الدوليـة ومواصلـة ذلـك 

 .(A/CONF.199/L.1 انظر) فيما بعد
ومن بني األولويات اليت وضعها األمني العـام بالنسـبة  - ٧
ملؤمتـر القمـة، مت حتديـد مخـس جمـــاالت معينــة ارتئــي أنــه مــن 
املمكن ومن الضروري أن تتحقق فيها نتائج ملموسـة. وهـذه 
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اــاالت هــي امليــاه والصــرف الصحــــي والطاقـــة والصحـــة 
والزراعـة والتنـوع البيولوجـي. وفيمـا يتعلـق بامليـــاه والصــرف 
الصحي، ينتظر أن مشروع خطة التنفيذ سيؤكد جمددا وبقـوة 
ـــة املتعــهد ــا يف إعــالن األمــم املتحــدة  األهـداف ذات الصل
ـــن  بشــأن األلفيــة (قــرار اجلمعيــة العامــة ٢/٥٥). وقــد تضم
اإلعالن تعهدا بأن يخفَّض إىل النصف، حبلـول سـنة ٢٠١٥، 
عــدد األشــخاص الذيــن ال يســتطيعون احلصــول علــى امليـــاه 
الصاحلة للشرب أو دفع مثنها. وتعهدا بوقـف االسـتغالل غـري 
املستدام للموارد املائية، عن طريق وضع اسـتراتيجيات إلدارة 
امليـاه علـى الصعـد اإلقليمـي والوطـين واحمللـي، تعـــزز إمكانيــة 

احلصول على املياه بشكل عادل وتوافرها بكميات كافية. 
ـــة للميــاه العذبــة، ٢٠٠٣ فرصــة  وتتيـح السـنة الدولي - ٨
ملتابعـة نتـائج مؤمتـر القمـة وتعزيـــز ومواصلــة اجلــهود الكثــرية 
املضطلــع ــــا حـــىت اآلن بغيـــة محايـــة مـــوارد امليـــاه العذيـــة 
واسـتخدامها وإدارـا بشـكل مسـتدام. وهـو فرصـــة لتجديــد 
وتدعيم االلتزام مبواصلة هـذه اجلـهود علـى مجيـع املسـتويات. 
بيـد أن التحـدي احلقيقـي هـو تركـيز االهتمـام علـى األنشـــطة 
والسياسـات ذات املنحـى العملـي الـيت تكفـل احلمايـة الطويلــة 
األجل لكمية املياه املتاحـة ونوعيتـها واسـتخدام املـوارد املائيـة 
بشكل مستدام، مبا يف ذلك الصرف الصحي. وتدعــو احلاجـة 
إىل إجـراءات مجاعيـة قصـد بنـاء وتدعيـم القـــدرات املؤسســية 
والبشرية ملواصلة جهود التنميـة املسـتدامة ملـوارد امليـاه العذبـة 

ومحايتها بعد عام ٢٠٠٣.  
 

األنشطة واملبادرات الدولية  ثالثا –
هناك ما يزيد على ٢٣ هيئة خمتلفة يف منظومـة األمـم  - ٩
املتحدة تعاجل املسائل املتعلقة مبوارد امليـاه العذبـة، مبـا يف ذلـك 
الصرف الصحي. والسنة الدوليـة للميـاه العذبـة، ٢٠٠٣ هـي 
فرصة متميزة لتعزيز وتوسيع جهود التنسيق والتواصل القائمة 
بني هيئات األمم املتحدة وسائر أصحــاب املصـاحل علـى مجيـع 

املسـتويات. وتتيـح السـنة الدوليـــة منتــدى للــترويج لألنشــطة 
والسياسات اجلارية ذات الصلة باملياه، واجلمـع بـني وكـاالت 
األمم املتحدة املعنية مبسائل امليـاه يف مسـعى مشـترك ملسـاعدة 
البلـــدان يف جـــهودها الراميـــة إىل حتســـــني اإلدارة املتكاملــــة 

للموارد املائية.  
 

برنامج التقييم العاملي للمياه 
برنامج التقييم العاملي للمياه هو أحد الربامج الرئيسية  - ١٠
اليت تنفذها حاليا مجيع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومـة األمـم 
املتحدة. وقد وضع الربنامج نتيجة للمقرر ١/٦ الـذي اختذتـه 
جلنة التنمية املستدامة يف عام ١٩٩٧. ويف ذلك املقـرر دعـت 
اللجنــة منظومــة األمــم املتحــدة إىل إجــراء تقييمــات دوريـــة 
للتنميــة املســــتدامة ملـــوارد امليـــاه العذبـــة وإدارـــا ومحايتـــها 
واستخدامها وتقدمي تقرير عاملي عن حالة مـوارد امليـاه العذبـة 
واملشاكل احملتملة. ويف عام ١٩٩٨، أصدرت اللجنـة الفرعيـة 
السـابقة املعنيـة مبـــوارد امليــاه التابعــة للجنــة التنســيق اإلداريــة 
�تقريــر تنميــة امليــاه يف العــامل� واســتهلت يف عــــام ٢٠٠٠ 
برنـامج التقييـم العـاملي للميـــاه بوصفــه مبــادرة مشــتركة بــني 
الوكـاالت تشـرف عليـها اللجنـة الفرعيـة الســـابقة، وتنســقها 
أمانة الربنامج وتستضيفها اليونسـكو. ويتيـح الربنـامج التقييـم 

األساسي للتقرير. 
وهذا الربنامج ميكـن أن يعـزز عمليـة وضـع تقييمـات  - ١١
شــاملة للميــاه العذبــة داخـــل فـــرادى البلـــدان، وفيمـــا بـــني 
جمموعـات البلـدان، مثـل الـدول املشـاطئة الـيت تقتسـم اــاري 
املائيـة الدوليـة. كمـا ميكـن أن يسـاعد يف رصـد التقـدم احملـــرز 
صــوب حتقيــق األهــداف داخــل البلــدان، ويتيــح معلومــــات 
تســاعد صــانعي القــرار يف اختــاذ إجــراءات حمــددة للتصـــدي 
حلاالت اإلجهاد املـائي ونقـص امليـاه. ويشـجع الربنـامج علـى 
تكويـن شـراكات لرصـد التقـدم احملـرز صـــوب ختفيــف حــدة 
اإلجــهاد املــائي وتقــدمي توصيــات لتصحيــــح احلـــاالت غـــري 
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املقبولة؛ كما يتيح آلية واسعة النطاق للجمع بني اإلسـهامات 
ذات الصلة املقدمة من املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسسـات 
األكادميية والقطاع اخلاص. واملعلومات املتعلقــة باملشـاركة يف 
ـــــــــــترنت  الربنـــــــــامج متاحـــــــــة يف موقعـــــــــه علـــــــــى اإلن

 .<http://www.unesco.org/water/wwap/index.shtml>
وتقريــر تنميــة امليــاه يف العــامل هــو النــاتج الرئيســــي  - ١٢
ــرا  لربنـامج التقييـم العـاملي للميـاه والغـرض منـه أن يكـون تقري
علميا شامال يصدر مرة كل ثـالث سـنوات عـن حالـة مـوارد 
امليـاه العذبـــة يف العــامل. وســتركز األنشــطة اإلعالميــة للســنة 
الدولية بشكل أساسي علـى الـترويج هلـذا التقريـر. وسـيجري 
الربـط بـني األحـــداث األخــرى العلميــة والسياســية وكذلــك 
املعـارض واملؤمتـرات املعنيـة بقضايـا امليـاه العذبـة وإدراجــها يف 
مجيع األنشطة التروجيية إلصدار التقرير، الـذي سـتتاح الطبعـة 
األوىل منه خالل املنتدى العاملي الثالث للمياه املقرر عقـده يف 

كيوتو يف عام ٢٠٠٣. 
ومما سيسفر عنـه برنـامج التقييـم العـاملي للميـاه أيضـا  - ١٣
ـــاه يف أفريقيــا؛ مــن املقــرر  إنتـاج تقريـر إقليمـي عـن تنميـة املي
إصـداره يف أواخـر عــام ٢٠٠٣؛ وســيكون األول يف سلســلة 
ـــة لكافــة أحنــاء العــامل ســيتم إنتاجــها يف  مـن التقـارير اإلقليمي
ــامج  السـنوات املقبلـة. وإىل جـانب ذلـك سـتضطلع أمانـة الربن
بأنشطة عامة أخرى مثـل تعـهد موقعـه علـى شـبكة اإلنـترنت 

وتصميم معرض متنقل مبناسبة السنة الدولية. 
وتســهم منظمــة األمــــم املتحـــدة للطفولـــة ومنظمـــة  - ١٤
الصحــة العامليــــة بنشـــاط يف رصـــد إمـــدادات امليـــاه العامليـــة 
والصـرف الصحـي ونشـر املعلومـــات عنــها يف إطــار برنــامج 
الرصــد املشــترك بــني منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســـيف. 
وأرقام التغطية اليت ينتجها برنامج الرصـد هـي املرجـع الرمسـي 
للبيانات بالنسبة ملنظومة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك أهـداف 
إعــالن األلفيــة. ويف عــام ٢٠٠٣، ســتوضع قــــاعدة بيانـــات 

ـــدادات امليــاه العامليــة والصــرف الصحــي  مسـتكملة بشـأن إم
(تتضمــن األرقــام القطريــة واإلقليميــة) اســتنادا إىل البيانــــات 
والتحليـالت اجلديـدة. وأصبحـت نوعيـة ميـاه الشـــرب جــزءا 
مـتزايد األمهيـة مـن برنـامج العمـــل الــذي كــان يــهتم أساســا 
باحلصول على املياه. وهناك دراسة جتريبية لنوعية املياه جتريها 
منظمة الصحة العاملية باالشتراك مع اليونيسـيف خـالل الفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ يف تسعة بلدان، سيتم ضمنـها اختبـار نوعيـة 
ـــي  امليــاه يف املصــدر ويف املنــازل مــن حيــث التلــوث اجلرثوم

والتركيبة الكيميائية. 
 

املبادرات اإلقليمية 
تتيـــح الســـــنة الدوليــــة فرصــــة للــــترويج لألنشــــطة  - ١٥
ـــة بامليــاه، وال ســيما ضمــن برامــج عمــل  والسياسـات املتصل
اللجـان االقتصاديـة اإلقليميـة اخلمـس، الـيت هلـا صـالت وثيقــة 
ـــم  بالسـلطات السياسـية األقاليميـة واإلقليميـة والوطنيـة. وتنظي
حلقــات عمــل إقليميــة ووطنيــة ألغــــراض تدريـــب وتوعيـــة 
السياسيني واهليئات التشريعية وسائر املؤسسات احلكومية هو 
حمـط تركـــيز رئيســي يف اجلــانب املتصــل بامليــاه مــن جــدول 

أعمال اللجان اإلقليمية لعام ٢٠٠٣. 
وتسهم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليـط  - ١٦
اهلادئ يف السنة الدوليـة عـن طريـق منشـورها �احملافظـة علـى 
امليـــــــاه: دليـــــــل توجيـــــــهي لزيـــــــادة الوعـــــــي العـــــــــام� 
(ST/ESCAP/SER.F/81, No. 81 مـن جمموعـــــة منشــــــوراا 
املتعلقة باملوارد املائيـة). واهلـدف مـن هـذا املنشـور هـو تقـدمي 
ـــى  التوجيـه للبلـدان املهتمـة بوضـع وإجنـاز محـالت وبرامـج عل
ــــات لرفـــع  الصعيديــن الوطــين واحمللــي وعلــى صعيــد املقاطع
مسـتوى الوعـي بأمهيـة احملافظـة علــى امليــاه العذبــة مــن أجــل 
التنميـة املسـتدامة. وقـد وجـدت بلـدان منطقـــة آســيا واحمليــط 
اهلـادئ هـذا الدليــل مفيــدا لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة متنوعــة 
ــــبة الدوليـــة. وترجـــم الدليـــل إىل لغـــة اســـا  احتفــاال بالنس
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ـــوع وعلــى أقــراص مدجمــة  اإلندونيسـية لنشـره يف شـكل مطب
بذاكرة قراءة فقط، وطلبت عدة بلدان أخرى ترمجته كل إىل 
لغتــها اخلاصــة. ويوجــد موجــز هلــذا املنشــــور علـــى املوقـــع 

 .<www.unescap.org/enrd/wmrs/publication/wrs/81.htm>
وفضال عن ذلك، تعتزم اللجنة االضطـالع بعـدد مـن  - ١٧
األنشــطة التدريبيــة علــى الصعيديــن الوطــين ودون اإلقليمـــي 
لتعزيـز قـدرات البلـــدان املعنيــة يف املنطقــة علــى إدارة املــوارد 
ــــة بـــالتخطيط  املائيــة، باســتخدام �املبــادئ التوجيهيــة املتعلق
االســـتراتيجي للمـــوارد املائيـــة وإدارـــا�، الـــيت مت وضعــــها 
ــدان  مؤخـرا. وخـالل عـام ٢٠٠١، شـارك خـرباء مـن عـدة بل
نامية يف املنطقة يف إعداد واعتماد هذه املبادئ التوجيهيـة الـيت 
ستستخدم لدعم األنشطة املتصلة بالسنة الدولية. ومـن املقـرر 
عقد مخس حلقـات عمـل دون إقليميـة يف عـام ٢٠٠٢، كمـا 
سـتعقد خـالل عـام ٢٠٠٣ حلقـات دراسـية وطنيـة يف بلـــدان 

خمتارة من أجل التطبيق التفصيلي للمبادئ التوجيهية. 
ويف أيــار/مــايو ٢٠٠٢، عقــدت اللجنــة االقتصاديـــة  - ١٨
واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ اجتمـاع مـائدة مســـتديرة 
للحوار على املستوى الوزاري بشـأن التحديـات والسياسـات 
والتنميـة املؤسسـية فيمـا يتعلـق بقطـاع امليـاه، وذلـك بالتعــاون 
مـع املعـــهد الــدويل إلدارة امليــاه ومصــرف التنميــة اآلســيوي 
وحكومـة تـايلند. وقـــام وزراء ومســؤولون كبــار مــن بلــدان 
آسيا إىل جانب وزير شؤون املياه واحلراجة يف جنوب أفريقيا 
بتحديد قضايا مشتركة تتعلق باملياه، وتبادل اخلـربات وإعـداد 
واعتمـاد بيـان مشـترك يتضمـن الشـواغل واملبـادئ وأولويـــات 
العمل املشتركة. وسيقدم هـذا البيـان إىل مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنمية املستدامة واملنتدى العاملي للمياه املقرر عقده يف اليابان 

يف عام ٢٠٠٣. 
ـــدد  وتقـوم اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا أيضـا بربـط ع - ١٩
من أنشطتها املتنوعة يف جمال املياه بالسنة الدولية. فعلى سـبيل 

ـــا بــارزا يف جــدول أعمــال  املثـال، سـتحتل قضايـا امليـاه مكان
ـــول موضــوع �البيئــة يف أوروبــا�  مؤمتـر كييـف الـوزاري ح
ــــايو ٢٠٠٣، والـــذي  املقــرر عقــده مــن ٢١ إىل ٢٣ أيــار/م
ســيتضمن اعتمــاد بروتوكــول التفــاقييت اللجنــة االقتصاديــــة 
ألوروبـا بشـأن امليـاه واحلـــوادث الصناعيــة يتعلــق باملســؤولية 
املدنية عن األضرار اليت تتسبب فيها احلـوادث الصناعيـة علـى 
املياه العابرة للحدود؛ وكذلك اعتماد استراتيجية بيئية للـدول 
املستقلة حديثا تشمل اإلدارة املتكاملة للموارد املائيـة وقضايـا 
األحـواض النهريـة الدوليـة. وإضافـة إىل ذلـــك، تعــتزم اللجنــة 
عقــد عــدد مــن احللقــات الدراســية اإلقليميــة خــالل الســــنة 
الدوليــة. ومبناســــبة اليـــوم العـــاملي للميـــاه، ٢٢ آذار/مـــارس 
ـــــة  ٢٠٠٣، ســـتعقد حلقـــة دراســـية يف فنلنـــدا بشـــأن الوقاي
املسـتدامة مـن الفيضانـات وســـالمة األشــغال يف جمــال امليــاه؛ 
وستعقد حلقة دراسية أخرى يف االحتاد الروسي بشأن تقاســم 
امليـاه يف األحـواض النهريـة الدوليـة؛ ومـن املعـتزم عقـد حلقـــة 
ثالثة يف هولندا بشـأن رصـد وتقييـم امليـاه ألغـراض التخطيـط 
واختاذ القرارات. ويف اية السنة الدولية، ستجتمع البلــدان يف 
إسـبانيا لتعتمـد، يف مجلـة أمـور، اسـتراتيجية طويلـة األجـــل يف 
جمال املياه ملنطقة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا بأكملـها وكتيبـا 
ــــاس يف إدارة امليـــاه. وتنفـــذ هـــذه  بشــأن مشــاركة عامــة الن
األنشطة أساسا بالتعاون مع املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا التـابع 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملكتب اإلقليمـي ألوروبـا التـابع 
ملنظمـة الصحـة العامليـة، ويدعمـــها عــدد مــن املنظمــات غــري 

احلكومية اليت هلا خربة يف قضايا ااري املائية. 
 

تزويد املدن باملياه 
هناك توافق مطرد يف اآلراء علـى أن املـدن وال سـيما  - ٢٠
ـــــن  الضخمـــة ستشـــهد يف العقـــود املقبلـــة جـــزءا مـــتزايدا م
ــــة  التحديــات املتعلقــة بــاألمن املــائي؛ إذ فيــها ســتعيش أغلبي
السـكان ويسـتهلك القـدر األكـرب مـــن امليــاه وحيــدث معظــم 
التلوث. وخالل السنة الدولية للميـاه العذبـة ٢٠٠٣، سـينظِّم 
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برنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل) البعـض 
ــــول موضـــوع �امليـــاه واملـــدن�  مــن مبادراتــه األساســية ح
وســيعرضها بشــكل بــارز يف املنتــدى العــاملي الثــالث للميـــاه 
ــــده يف اليابـــان يف آذار/مـــارس ٢٠٠٣. وســـتعقد  املقــرر عق
كجزء من هذا املنتدى جلسـة خاصـة بشـأن �امليـاه واملـدن� 
ينظمها املوئل، سيبدأ خالهلـا رمسيـا توزيـع تقريـر رائـد بشـأن 
�حالة املياه والصرف الصحي يف مدن العامل�. وسيقدم هـذا 
ـــاه والصــرف الصحــي يف  التقريـر اسـتعراضا مفصـال حلالـة املي
مدن خمتلف مناطق العامل، مركِّزا على قضايـا السياسـة العامـة 
األساسية مع إعطاء األولوية لتحقيـق األهـداف املتعلقـة بامليـاه 
ــــة. وســـيتضمن  والصــرف الصحــي الــواردة يف إعــالن األلفي
جتميعـــا ألفضـــل املمارســـات يف املشـــاريع احلضريـــة للميــــاه 
والصـرف الصحـي؛ وسـيكون مكمـال لتقريــر تنميــة امليــاه يف 

العامل وسينشر ويوزع رمسيا كإسهام يف السنة الدولية. 
 

تقدمي املساعدة للربامج القطرية 
سيجري خالل السنة الدوليـة للميـاه العذبـة، ٢٠٠٣  - ٢١
توزيع مــواد إعالميـة لزيـادة الوعـي بـإدارة املـوارد املائيـة علـى 
الصعيــد الوطــين، وذلــك عــن طريــق مراكــز األمــم املتحـــدة 
لإلعـالم ومـن خـالل شـبكة املنسـقني املقيمـني التـابعني لألمــم 
املتحدة. كما ستتاح مواد عن طريـق مكـاتب فـرادى الـربامج 

والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة. 
وخالل السنة الدولية، تعتزم اليونيسيف، علـى سـبيل  - ٢٢
املثال، تركيز برناجمها العاملي للمياه والبيئة والصـرف الصحـي 
ـــة. وهــي تشــدد علــى  علـى خدمـة األطفـال والفئـات الضعيف
ضرورة زيادة وعـي الشـركاء احلكوميـني واملنظمـات الوطنيـة 
والدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـــاع اخلــاص بأمهيــة 
مصادر املياه العذبة بالنسبة لبقـاء الطفـل ومنائـه. وأهـم إسـهام 
هلـا يف السـنة الدوليـة يقـدم مـن خـالل الدعـــوة والعمــل علــى 
الصعيـد القطـري مـن أجـل حتسـني نوعيـة امليـاه العذبـة وســـبل 

احلصـول عليـها لكفالـة بقـاء األطفـال ومنائـــهم. ومــن خــالل 
براجمها اجلارية املتعلقة باملياه والبيئـة والصـرف الصحـي يف مـا 
يزيــد علــى ٨٠ بلــدا، جيــري التركــيز علــى تعزيـــز قـــدرات 
ـــائي واحملافظــة  اتمعـات احملليـة واألسـر علـى حتسـني أمنـها امل
عليـه (إمـدادات امليـاه ونوعيتـها). وتتضمـــن الــربامج القطريــة 
عنصـرا مـتزايد األمهيـة هـو برامـج تشـــجيع الصــرف الصحــي 
وحفـظ الصحـة الـيت تفضـي إىل حتســـن املرافــق وجتعــل البيئــة 

املدرسية أكثر سالمة.  
وفضال عن ذلـك، فـإن املكـاتب القطريـة لليونيسـيف  - ٢٣
تعمـل علـى تعزيـز قدراـا للتـأهب والتصـدي للطـوارئ قصــد 
تلبية احتياجات الفئات الضعيفـة إىل امليـاه والصـرف الصحـي 
يف حاالت الكوارث والصراعات. فعلى سبيل املثال، يسـرت 
اليونيسيف عقد مؤمتر يف أفغانسـتان يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ 
عاجل مشاكل إدارة إمـدادات امليـاه للمنـازل والزراعـة والطاقـة 

املائية. 
 

املنتدى العاملي الثالث للمياه، اليابان 
املنتـدى العـاملي الثـالث للميـاه، الـذي ينظمـــه الــس  - ٢٤
ــــة اليابـــان، ســـيكون مـــن  العــاملي للميــاه وتســتضيفه حكوم
املؤمترات الرئيسية اليت تعقـد يف عـام ٢٠٠٣ وتكـرس لقضايـا 
امليـاه العذبـة. ومـن املقـرر عقـده يف كيوتـو وشـيغا وأوســاكا، 
اليابــان مــن ١٦ إىل ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠٣. وســـيجتمع يف 
هذا املؤمتر علماء وخرباء العامل الرائـدون يف جمـال امليـاه فضـال 
عـن ممثلـــني للحكومــات والســلطات احملليــة واملنظمــات غــري 
احلكوميـة لتبـادل املعـارف واملعلومـــات. ومبــا أن هــذا املؤمتــر 
سـيعقد خـالل السـنة الدوليـة للميـاه، ٢٠٠٣، سـتتاح بذلـــك 
فرصـة للتعـاون بـني احلدثـني بشـأن قضايـا امليـاه العذبـة ولكــي 

يروج كل منهما لآلخر. 
والطبعـة األوىل مـن �تقريـر تنميــة امليــاه يف العــامل�،  - ٢٥
الـيت تعدهـا حاليـا منظومـة األمـم املتحـدة، سـيبدأ توزيعـــها يف 
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ـــاه (٢٢ آذار/  منتـدى امليـاه يف كيوتـو. ويف اليـوم العـاملي للمي
ــــاه، وهـــو ٢٢ آذار/  مــارس ٢٠٠٣) ويف اليــوم العــاملي للمي
مارس ٢٠٠٣. وفضال عن ذلك، ستصدر اليونسـكو جملديـن 
من موسوعة النظم الداعمة للحياة يتضمنان جمموعـة املعـارف 
املتعلقـة بامليـاه العذبـة، وذلـك خـالل املنتـدى املقـرر عقـــده يف 

اليابان يف آذار/مارس ٢٠٠٣.  
وكجزء من إسهامات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  - ٢٦
يف الســنة الدوليــة ويف املنتــدى، تعــتزم املنظمــــة الشـــروع يف 
مبــادرة جديــدة بشــأن دور الدوائــــر اهليدرولوجيـــة الوطنيـــة 
عملياا، تتضمن عقد جلسة خاصـة يف املنتـدى بشـأن تبـادل 
البيانات اهليدرولوجية. كمـا ستنسـق املنظمـــة خـالل املنتـدى 

جمموعة من اجللسات بشأن كوارث الفيضانات وإدارا.  
وإسهاما من اليونيسيف يف املنتـدى، اسـتهلت عمليـة  - ٢٧
إلقامــة شــراكة مــع األطفــال والشــباب بوصفــهم أصحـــاب 
ـــر املرافــق الصحيــة.  املصـاحل األساسـيني يف تنميـة امليـاه وتطوي
وتشترك اليونيسيف يف تنظيـم منتـدى األطفـال العـاملي للميـاه 
ـــذي ســيعقد يف  حـول موضـوع �إمسـاع صـوت األطفـال� ال
كيوتـو، فضـال عـن نـدوة نقـاش بشـــأن �األطفــال والشــباب 
كأصحاب مصاحل يف قطاع املياه واملرافق الصحية �. وتعـتزم 
أيضـا االضطـالع بربنـامج فـين وثقـــايف بشــأن امليــاه، يتضمــن 
معـارض رسـوم لغـــرض مســابقات دوليــة، وصــورا وأشــرطة 

فيديو وثائقية أعدها أطفال، وأعماال مسرحية وشعرية. 
وحتضـريا هلذيـن احلدثـني، ترعـــى اليونيســيف يف عــام  - ٢٨
٢٠٠٢ األنشطة التالية: إعداد مواد، مبا يف ذلك مواد تدريبية 
للعمـل مـع األطفـال؛ وطبعـات مالئمـة لألطفـال مـــن الوثــائق 
األساسـية وأشـرطة الفيديـو التوثيقيـة ومـواد املعـــارض ملنتــدى 
األطفـال العـاملي للميـاه؛ وتنظيـم جلسـة فنيـة يف مؤمتـــر القمــة 
العاملي للتنمية املستدامة؛ ومشـاورات إقليميـة وأنشـطة قطريـة 

يف عدد يتراوح بني ١٠ بلدان و ١٥ بلدا. 
 

الصلة مع البيئة البحرية 
برنامـــج العمـــل العـاملي حلمايـــة البيئــة البحريـــة مــن  - ٢٩
األنشـطة الربيـة هـو اتفـاق عـاملي غـري ملـزم، يعكـــس تصميــم 
الـدول علـى التصـدي لآلثـار اخلطـرية ملصـــادر التلــوث الربيــة 
والتدهور املادي للبيئة الساحلية والبحرية. وهو برنامج شامل 
يرمي إىل مساعدة الدول على اختاذ إجراءات ملموسة بشكل 
فردي أو تشاركي كل ضمـن سياسـاا وأولوياـا ومواردهـا 
اخلاصـة. واهلـدف مـن برنـامج العمـل هـذا هـو معاجلــة اآلثــار 
اهلـــامة علـى صحـة البشـــر وختفيــف الفقــر واألمــن الغذائــي، 
نتيجـة تدهـور البيئـة السـاحلية والبحريـة مـــن جــراء األنشــطة 

الربية. 
وخـــالل الســـنة الدوليـــــة للميــــاه العذبــــة، ٢٠٠٣،  - ٣٠
سيعرض برنامج البحار اإلقليمية التابع لربنامج األمـم املتحـدة 
للبيئة باالشتراك مع برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية 
مـن األنشــــــطة الربيـة مبـادرة �امليـــاه مــن مجيــع مصادرهــا� 
(H2O: From Hilltop to Oceans)، وذلك خاصة أثناء املنتـدى 

ــــاه،  العـــاملي الثـــالث للميـــاه يف اليابـــان واليـــوم العـــاملي للمي
٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٣. وســـيحتفل ـــذه املبـــادرة أيضـــــا 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع كثـري مـن الشـركاء، 
خـالل مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، وخباصـة خــالل 
املعـــارض يف قبـــــة امليـــاه (انظـــر الفقـــرة ٣٨ أدنـــاه) وأثنـــاء 

األحداث املوازية. 
  

 رابعا - استراتيجية اإلعالم 
ووجـود خطـــة فعالــة لالتصــاالت ضــروري لتركــيز  - ٣١
اهتمام العامل على األنشـطة والسياسـات ذات املنحـي العملـي 
اليت تكفل احلمايـة الطويلـة األجـل ملـا يوجـد مـن ميـاه عذبـة. 
والعمليـة السياسـية الـيت ينـدرج ضمنـها التحضـري لعقـد مؤمتــر 
القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة تشـتمل علـى جـــدول أعمــال 
شامل يعترب املياه العذبة مـن األولويـات. ومتثـل السـنة الدوليـة 
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للمياه العذبة، ٢٠٠٣، مبا تتضمنه مـن أنشـطة متنوعـة لزيـادة 
الوعـي واالتصـال، فرصـة متمـيزة ملواصلـــة الــترويج للمســائل 
املتعلقة باملياه العذبة، واملتابعة الفورية ملؤمتر القمة مـع التركـيز 
علـى األنشـطة امللموسـة. وتعتـرب االتصـــاالت والتنســيق علــى 
ـــم مــن األمهيــة لــترابط  املسـتوى االسـتراتيجي علـى قـدر عظي
وجناح هذه اجلهود. لذا اقترح إدراج السنة الدولية يف جدول 
أعمال الفرقة العــــاملة التابعة لفريق االتصـاالت، الـيت تتعـاون 
يف إطارهـا إدارات شـــؤون اإلعــالم يف عــدة وكــاالت تابعــة 
ملنظومــة األمــم املتحــدة. وجيــري إعــداد خطــــة االتصـــاالت 
ـــة واالجتماعيــة  مبشـاركة فعليـة مـن إداريت الشـؤون االقتصادي

وشؤون اإلعالم. 
وبنـاء علـى خطـة االتصـاالت، جيـري إعـــداد معــرض  - ٣٢
متنقل، وموقع على اإلنترنت، ومواد تربويـة، ومحلـة عالقـات 
عامـة عامليـة، سـتنفذ كلـها خـالل الفـترة مـــن حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٢ إىل كـــــانون األول/ديســـــــمرب ٢٠٠٣. وســــــيجري 
تضمـــني خطـــة االتصـــــاالت ملفــــات إعالميــــة وصحفيــــة، 
وكتيبـات، ومـواد تربويـة خاصـة باملنـاهج الدراسـية، وأشـرطة 
فيديـو، وبرامـج وثائقيـة إذاعيـة وتلفزيونيـة، وأحداثـا خاصـــة. 
وتعتـرب الطبعـات اخلاصـة والعاديـة ملنشـورات األمـــم املتحــدة، 

وموادها اإلعالمية األخرى، جزءا من احلملة اإلعالمية. 
ودف خطة االتصاالت إىل حتقيق األغراض التالية:  - ٣٣
ــــة،  زيــادة وعــي عامــة النــاس بالســنة الدولي (أ)
ومتكينهم من إدراك الروابط بني رفاهيتهم وتنمية موارد امليـاه 

العذبة العاملية وإدارا بشكل مستدام؛ 
تشــجيع احلكومــات علــى وضــع سياســـات  (ب)

وقوانني حلماية بيئة املياه؛ 
حفز احلكومات، واملنظمات غري احلكوميـة،  (ج)
واملنظمات اجلماهريية القاعدية، كي تتـوىل الدعـوة إىل زيـادة 

االستثمارات يف التنمية املستدامة ملوارد املياه؛ 

زيـادة التربعـات الثنائيـة واملتعـــددة األطــراف  (د)
حلمايـة النظـم اإليكولوجيـة ذات األولويـــة املتقدمــة، والتنميــة 

املستدامة إلمدادات املياه. 
 

املواد التربوية 
مـن املزمـع اسـتحداث مـواد تربويـة ـدف إىل متكــني  - ٣٤
املربـني مـــن إدمــاج املســائل املتعلقــة بامليــاه يف خمتلــف املــواد 
الدراسية، من تاريخ العـامل إىل الرياضيـات. وسـيعتمد حمتـوى 
هذه املواد على املعلومات املستقاة من برنـامج التقييـم العـاملي 
للميــاه وتقريــر تنميــة امليــاه يف العــامل، واملــواد الــيت ســـتجهز 
ـــع الســنة  ملعـرض جوهانسـربغ، واملعلومـات املسـتقاة مـن موق
الدوليـة، ٢٠٠٣ علـى اإلنـترنت. وسـتوزع هـذه املـــواد علــى 
نطــاق واســع مــن خــالل مراكــز ومكــاتب األمــــم املتحـــدة 
اإلعالميـة علـى مسـتوى العـــامل، وعــرب اإلنــترنت، لتصــل إىل 
احلكومــــات، واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة، واملؤسســــــات 

األكادميية، واألطراف األخرى ذات االهتمام. 
وتركـز موسـوعة النظـم الداعمـة للحيـاة، الـيت جيـــري  - ٣٥
إعدادهـا حتـت إشـراف اليونسـكو، علـى التنميـة املســـتدامة يف 
مجيـع جوانبـها املتعـددة – مـن مســـائل إيكولوجيــة واســتقرار 
ــــوعة  عــاملي وســلم وإنصــاف وأمــن. وســيتضمن مــنت املوس
املعــريف ٢٠ فئــة موضوعــات رئيســــية، تشـــمل زهـــاء ٢٠٠ 
موضوع فرعي كـل منـها يف حجـم يعـادل ٥٠٠ صفحـة مـن 
املقيـاس املعيـاري للطباعـة. وسـيصد جملـدا املوسـوعة املتعلقــان 
بامليـاه العذبـة – علـوم ومـوارد امليـاه وهندســـة مــوارد امليــاه – 
خــالل املنتــــدى العـــاملي الثـــالث للميـــاه، الـــذي ســـيعقد يف 

آذار/مارس ٢٠٠٣ يف اليابان. 
وأعــد التحــالف املعــين بالشــؤون اجلنســــانية وامليـــاه  - ٣٦
ـــب  ومنظمـة اليونيسـيف مقترحـا بشـأن إنتـاج سلسـلة مـن كت
األطفال املتعلقة بالسنة الدولية. وستوجه الكتــب إىل األطفـال 
الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ٦ سـنوات و ١١ ســـنة، ــدف 
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تثقيف األطفال والوالدين واملدرسني حول مسائل أساسـية يف 
جمال املياه والصـرف الصحـي، وتشـجيع حـدوث حتـوالت يف 
املواقـف والسـلوك فيمـا يتعلـق باســـتخدام وإدارة امليــاه. وقــد 
وضعـت تصـورات ألربعـة كتـب تشـمل قصصـــا عــن األــار 
اجلليديـة وتغـري املنـاخ يف باكسـتان؛ وبدايـة وايـة حبـــر آرال؛ 
وإحياء األساليب التقليدية جلمع املياه يف اهلند؛ والصمود أمام 
الفيضانات يف موزامبيق. وعندما تكتمل الصيغة النهائيـة هلـذه 
الكتب، ستطرح يف جلسة استثنائية متعلقـة بامليـاه واألطفـال، 
يف املنتـدى العـاملي الثـالث. وسـيجري بعـد ذلـك توزيـع هـــذه 
الكتب يف املدارس ومعارض الكتـاب، ومـهرجانات التسـويق 

وما إىل ذلك، يف مجيع أحناء العامل. 
ويف عـام ٢٠٠٢، بـدأت منظمـة اليونيسـيف تصميـــم  - ٣٧
وإنتـاج مـواد مطبوعـة إلبـراز التقـدم احملـــرز واحللــول املتعلقــة 
بتحسني صحة األطفال، وهي: كتيب عن برامج املياه والبيئـة 
والصـرف الصحـي التابعـة لليونيسـيف، وملصقـات مســتكملة 
توضح العالقة بني املياه والصـرف الصحـي وصحـة األطفـال، 
وجمموعـــات مـــن امللصقـــات والنشـــرات املتعلقـــة مبختلــــف 
موضوعات هذه الربامج، مبا يف ذلك تقنيـات امليـاه والصـرف 
الصحي املناسبة؛ وكتب أطفال عن املياه والصرف الصحي. 

 
حدث قبة املياه 

حــدث قبــة امليــاه، هــو حــدث رئيســــي ســـيعقد يف  - ٣٨
جوهانسربغ، بصورة متوازية مع مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 
املستدامة، خالل الفترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/ 
ســـــبتمرب ٢٠٠٢. وســـــتنظم إدارة الشـــــــؤون االقتصاديــــــة 
ــــاون مـــع منظمـــة اليونســـكو ووكـــاالت  واالجتماعيــة بالتع
أخـرى، اإلعـالن الرمسـي عـن الســـنة الدوليــة للميــاه،٢٠٠٣، 
ــل  خـالل حـدث جـانيب يف قبـة امليـاه. وسيدشـن املعـرض املتنق

للسنة الدولية يف قبة املياه أيضا. 

الشعار 
شـعار السـنة الدوليـة للميـاه العذبــة، ٢٠٠٣ صممتــه  - ٣٩
إدارة شـؤون اإلعـــالم، وعــرض علــى اللجنــة العاملــة التابعــة 
لس املنشورات، يف جلستها ٣٦٧، املعقودة يف ١٥ تشـرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. ومتت املوافقة على تصميم شعار السـنة 
الدوليـة وهـو يسـتخدم اآلن شـــعارا ملوقعــها علــى اإلنــترنت، 
وللمعـرض املتنقـل واألنشـطة األخـرى املتعلقـة بزيـــادة الوعــي 

اجلماهريي بالسنة الدولية: 
 

نا)) 
 
 

موقع السنة الدولية على اإلنترنت 
جيري حاليا إنشاء موقـع رمسـي للسـنة الدوليـة للميـاه  - ٤٠
العذبــــــــــة، ٢٠٠٣ علــــــــــــى اإلنـــــــــــترنت يف العنـــــــــــوان 
<www.wateryear2003.org>. وسيكون املوقع ملحقا مبنظمـة 

ـــة تعــهده حتــت رعايــة أمانــة  اليونسـكو، الـيت سـتضطلع مبهم
برنامج التقييم العاملي للمياه. 

ـــادة الوعــي و �مركــز  وسيسـتخدم املوقـع كـأداة لزي - ٤١
لتبـادل املعلومـات� يعلـن فيـه عـن األنشـطة الـيت جتـــري علــى 
الصعيدين اإلقليمي والدويل. وميكـن أن يصبـح املوقـع منتـدى 
تناقش فيه شىت املسائل فيمـا بـني خمتلـف األفرقـة أو األطـراف 
ذات املصلحـة. وسـيعرض فيـــه عــدد مــن املواضيــع املتنوعــة، 
وميكن أن تتوىل الدور القيـادي يف كـل موضـوع منـها وكالـة 

معينة من وكاالت األمم املتحدة. 
املعرض املتنقل 

بدأ التصميم ملعرض متنقل سيفتتح يف قبة املياه، أثنـاء  - ٤٢
انعقاد مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، قصـد االحتفـال 
ـــــة، ٢٠٠٣، والــــترويج هلــــا.  بالســـنة الدوليـــة للميـــاه العذب
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وسـيتكون املعـرض مـن رسـومات وعنـاصر متعـددة الوســـائط 
تعـرض علـى ثـالث شاشـات عـرض مقوســـة وأربــع لوحــات 
مقوسـة منفصلـــة. وســيكون املعــرض دائريــا ينــاهز قطــره ٥ 
أمتار. وستشتمل اللوحات على رسومات ونصوص إعالمية، 
وشاشــات حاســوب تعمــل بــاللمس تعــرض معلومــات مـــن 

برامج وكاالت األمم املتحدة وشركائها فيما يتصل باملياه. 
وسـيتكون الربنـامج اإلعالمـي املتعـــدد الوســائط مــن  - ٤٣
عروض فيديو قصرية، توضح الدور احليوي الـذي تلعبـه امليـاه 
يف استمرار احلياة على كوكب األرض. وستتاح للزوار أيضـا 
فرصــة مشــاهدة معلومــات إضافيــة علــى احلوائــط الداخليـــة 
للوحـات املنفصلـة. وسـيكون األثـر العـام للمعـرض، هـو تـرك 
انطباع عاطفي قوي عن املياه لدى املشاهد، وتعريفه مبا تقوم 
ـــال  بــه األمــم املتحــدة وشــركاؤها مــن أنشــطة عمليــة يف جم

احملافظة على هذه املوارد الثمينة ومحايتها. 
وعقـب مؤمتـر القمـــة، سيســتخدم املعــرض، الفتتــاح  - ٤٤
ــو  السـنة الدوليـة يف نيويـورك (مقـر األمـم املتحـدة)، ويف كيوت
(املنتــدى العــاملي الثــــالث للميـــاه)، وبـــاريس (مقـــر منظمـــة 
اليونسكو)، كما سـتتاح إمكانيـة عرضـه يف املتـاحف العلميـة 
على مستوى العامل. وقد وفرت حكومة هولندا متويـال سـخيا 

للمعرض. 
  

 خامسا - مبادرات الشراكة 
 الس التعاوين إلمدادات املياه والصرف الصحي 

ميثــل الــس التعــــاوين إلمـــدادات امليـــاه والصـــرف  - ٤٥
الصحـي مبـادرة مشـتركة بـــني عــدد مــن أصحــاب املصــاحل، 
ـدف إىل تعزيـز التعـاون يف قطـاع إمـدادات امليـاه والصـــرف 
الصحــي. وهــو يعمــل يف تعــاون وثيــــق مـــع إدارة الشـــؤون 
االقتصادية واالجتماعية. وتركـز الشـبكات املواضيعيـة التابعـة 
للمجلـس علـى تشـجيع حفـظ الصحـــة، واإلصحــاح البيئــي، 

ـــة، مبــا يف  واإلصالحـات املؤسسـية واإلداريـة، والنـهج اتمعي
ذلك مدونة لقواعد السلوك وتعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين. 
وقــد أطلــق الــس مؤخــرا محلــة بعنــوان �امليــاه والصـــرف 
الصحــي وحفــظ الصحــة للجميــع�، ــدف حشــد التــــأييد 
السياسي واستنفار العمل على مستوى العامل، مـن أجـل إـاء 
معــــــاناة مـــا يزيــد علــى ٢,٤ بليــون شــخص ال تتوفــر هلــم 
إمكانيـــــة احلصول علـى خدمـات الصـرف الصحـي املناسـبة، 
و ١,١ بليون شخص ال يسـتطيعون احلصـول علـى إمـدادات 
مياه نقية بتكلفة معقولة. ومن املزمـع االضطـالع بنفـس هـذه 
احلملة مبناسبة املؤمترات واألحـداث الرئيسـية، وجـرى اختيـار 
٣٠ بلــدا تقريبــا للمســاعدة يف تنفيــذ مبــادرة هــــذه احلملـــة 

املقترحة. 
وســيتوىل الــس تنفيــذ عــدد مــن أنشــــطة الدعـــوة  - ٤٦
واالتصال، املرتبطة بالسنة الدولية للمياه العذبة، ٢٠٠٣، مـع 
ـــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة.  التركـيز علـى نتـائج مؤمت
وسيعمل بصفة خاصة على مواصلة توسـيع نشـاطه اإلعالمـي 
وتكثيف أنشطة التوعية فيمــا يتعلـق بامليـاه والصـرف الصحـي 
وحفظ الصحة، بوصفها أساسية لتخفيف وطأة الفقر وحتقيق 
التنمية املستدامة. وسيواصل الس، الذي ينتشـر أعضـاؤه يف 
ــاه  أكـثر مـن ١٤٠ بلـدا، أداء دور هـام يف الـترويج لقضايـا املي
والصرف الصحي، ال سيما يف املنتـدى العـاملي الثـالث للميـاه 
الـذي سـيعقد يف اليابـان، يف آذار/مـارس ٢٠٠٣. وســـيواصل 
الس وشركاؤه، على امتـداد السـنة الدوليـة، عقـد جلسـات 
احلـــوار، واملنتديـــات علـــى اإلنـــترنت، وتنظيـــــم املعــــارض، 
واجتماعات املائدة املستديرة، حــول املواضيـع املتصلـة مببـادرة 
امليــاه والصــــرف الصحـــي وحفـــظ الصحـــة، تشـــارك فيـــها 
شخصيات بارزة، جبانب ممثلـني للحكومـات واملنظمـات غـري 
احلكومية، وأعضاء اتمع املـدين والقطـاع اخلـاص، والرجـال 
والنسـاء واألطفـال. وســـتتوج األنشــطة الــيت تتواصــل طــوال 
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العـام، بانعقـاد املنتـدى العـاملي السـادس للمجلـس، يف داكــار، 
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 

التحالف املعين بالشؤون اجلنسانية واملياه 
التحالف املعين بالشؤون اجلنسانية واملياه، هو برنامج  - ٤٧
تابع للشراكة الدولية من أجل امليـاه، وهـو شـبكة مكونـة مـن 
١١٥ منظمة وفرد يف خمتلـف أرجـاء العـامل. ويقـدم التحـالف 
جمموعـة مـن أنشـطة تبـــادل املعلومــات واملعــارف، مــن قبيــل 
املؤمتــرات اإللكترونيــة، وموقــع علــــى اإلنـــترنت، ونشـــرات 
وأشرطة فيديو دعائية، وتقارير سنوية، وبرامج لبناء القــدرات 
وأخـرى منوذجيـة. وفيمـا يتعلـق بالسـنة الدوليـة للميـاه العذبـــة 
٢٠٠٣، سيقوم سفراء مدربون للتحالف يف مجيع أحناء العـامل 
باسـتخدام جمموعـة مـــن املنتجــات واخلدمــات للتركــيز علــى 
ــــاه  الــدور احليــوي للمــرأة والطفــل يف اإلدارة املســتدامة للمي
والصـرف الصحـي. وستشـتمل املنتجـات (الـيت تصـدر بـــأربع 
لغات) على نشرات إعالمية تتضمن رسـائل أساسـية وشـريط 
فيديو دعائي عاملي؛ وتقارير سنوية �باحلقائق واألرقام� عـن 
الشــؤون اجلنســانية وامليــاه؛ وكتيــب عــــن دراســـات احلالـــة 
الناجحـــة حـــول الشــــؤون اجلنســــانية؛ ومبــــادئ توجيهيــــة 
للحكومـات احملليـة تتعلـق بتعميـــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين؛ 
وسلسلة من امللصقات ستستخدم يف مراعاة املنظور اجلنسـاين 
عند إدارة موارد املياه؛ وبطاقات بريديـة حتمـل رسـائل هامـة. 
وسـيعرض التحـــالف كــل مــادة مــن هــذه املــواد يف املنتــدى 
العاملي الثالث للمياه، الذي سيعقد يف اليابـان، يف آذار/مـارس 
ــــاملي الســـادس للمجلـــس التعـــاوين  ٢٠٠٣، ويف املنتــدى الع
إلمدادات املياه والصرف الصحي، الذي سيعقد يف ايـة عـام 

٢٠٠٢، ويف مناسبات أخرى. 
 

الشركاء املهمون اآلخرون 
أبدى عدد كبري من املؤسسات غري احلكومية، فضـال  - ٤٨
عن معاهد البحوث واهليئات األخرى اليت تعاجل مسائل املياه، 

ـــة للميــاه  رغبـة يف إعـداد وتنظيـم أنشـطة تتصـل بالسـنة الدولي
العذبـــة، ٢٠٠٣. ومـــن هـــذه األنشـــطة: مؤمتـــرات دوليــــة؛ 
وحلقــات عمــل وحلقــات دراســية حــول خمتلــف املواضيــــع 
املتصلــة بامليــاه؛ ومحــالت توعيــة مجاهرييــة، وأنشــطة جلمـــع 
التربعـات ومنتديـات تفاعليــة؛ وإصــدار طبعــات خاصــة مــن 
ــــارض.  النشــرات اإلخباريــة واملقــاالت العلميــة؛ وتنظيــم مع
وفضال عن ذلك، أجريت اتصاالت مـع أطـراف فاعلـة مهمـة 
يف جمال موارد املياه العذبـة، مبـا يف ذلـك الشـراكة العامليـة مـن 
أجـل امليـاه، وجملـس امليـــاه العــاملي، وجــهات أخــرى كثــرية. 
ويتوقع أن تتأسس شبكة قوية من األطراف املهتمة، من أجـل 

االحتفال بالسنة الدولية، واألنشطة املتصلة ا. 
 
 

 سادسا - املنشورات ذات الصلة 
سيكون تقرير تنمية املياه يف العامل، كما ذكر أعـاله،  - ٤٩
هـو املنتـج اإلعالمـي الرئيسـي ملنظومـة األمـم املتحـــدة، الــذي 
سـيصدر خـالل السـنة الدوليـة للميـاه العذبـــة، ٢٠٠٣. ومــن 
ـــاه  املزمـع أن يكـون تقريـرا علميـا شـامال عـن حالـة مـوارد املي
ـــوزع علــى نطــاق واســع. وســيكون  العذبـة يف العـامل، وأن ي
الـترويج للتقريـــر ضمــن جمــاالت التركــيز الرئيســية لألنشــطة 
اإلعالميـة للســـنة الدوليــة. وســيجري الربــط بــني األحــداث 
العلمية والسياسية األخرى ذات الصلة، واملعارض واملؤمتـرات 
املعنية مبسائل املياه العذبة، وتضمينها يف مجيـع أنشـطة الدعـوة 
ـــاه  املتعلقـة ببـدء توزيـع التقريـر يف املنتـدى العـاملي الثـالث للمي

املقرر عقده يف كيوتو يف آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وسـتكرس جملـــة �منتــدى املــوارد الطبيعيــة�، وهــي  - ٥٠
دوريــة ربــع ســنوية تنشــرها األمــم املتحــدة لــدى دار نشـــر 
بالكويل يف أوكسفورد، عددها السنوي اخلاص لعام ٢٠٠٣ 
(أيار/مايو) للسنة الدولية للميـاه العذبـة، ٢٠٠٣. وقـد طُلـب 
إىل اختصــاصيني معروفــني معنيــني مبوضوعــات امليــاه العذبـــة 
الرئيســية، إعــداد مقــاالت للعــدد اخلــاص مــن الدوريــــة، يف 
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ــــع؛  جمــاالت مثــل إمــدادات امليــاه والصــرف الصحــي للجمي
واستصالح املياه املستعملة وتنظيم الطلب على املياه؛ وتسـعري 
امليـاه والشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص؛ وإدارة امليــاه 
من قبل اتمعات ورابطات املستعملني احمللية؛ ومحاية الغطـاء 
احلرجي ومستجمعات املياه؛ واإلدارة املستدامة لطبقات املياه 
اجلوفيـة؛ واملسـائل القانونيـة واملؤسسـية ودور اتمـــع املــدين؛ 
واملسائل اجلنسانية واملياه؛ واملشاكل اخلاصة مثل تلـوث امليـاه 

بالزرنيخ؛ واملوضوعات األخرى ذات الصلة باملياه. 
ــيت  و �النشـرة الدوليـة بشـأن األـار والبحـريات�، ال - ٥١
تصدر باالشتراك بـني إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة 
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، 
ستكرس أيضا عددهـا حلزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، للسـنة الدوليـة 
ــــة  للميــاه العذبــة، ٢٠٠٣. وتتنــاول النشــرة املســائل القانوني
واالقتصادية والسياسية املتصلـة مبجـاري امليـاه الدوليـة، مبـا يف 
ذلك املعاهدات واالتفاقات املربمة بـني البلـدان. وميكـن أيضـا 
اســتخدام ســائر منشــورات األمــم املتحــدة اهلامــة، الدوريــــة 
وغريها، اليت توفر معلومات حيوية عن املسائل املتعلقـة بامليـاه 
العذبة، من أجل الترويج للسنة الدولية. وتقرير برنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـــة �توقعــات البيئــة العامليــة� الــذي ســيصدر يف 
مؤمتر القمة يف عام ٢٠٠٢، سيسلط الضوء على حالة مـوارد 
امليـاه اإلقليميـة والعامليـة، فضـال عـن التصـــدي للمخــاطر الــيت 
ددها. وسيصدر خالل عام ٢٠٠٣ عدد خاص مـن النشـرة 
اإلخباريــة للمنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مبناســبة الســـنة 

الدولية. 
 
 

 سابعا - االعتبارات املتعلقة بالتمويل 
ـــالتمويل األساســي  تـربعت إحـدى الـدول األعضـاء ب - ٥٢
ــــة للســـنة الدوليـــة للميـــاه العذبـــة،  لبــدء األنشــطة التحضريي
٢٠٠٣. ويتوقـع أن تقـدم منظمـات حكوميـة وغـري حكوميــة 
أخــرى الدعــم ألنشــطة التوعيــة اجلماهرييــة املتصلــة بالســــنة 

الدوليــــة. وســــتوجه نــــداءات تتعلــــق بتوفــــري التمويـــــل إىل 
احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص. 

ويتوقـع أن تســـاهم منظومــة األمــم املتحــدة يف مجــع  - ٥٣
األموال، من خالل وسائل ومشاريع متنوعة منها إنتـاج وبيـع 
طوابع األمم املتحدة الربيدية اليت حتمل إشارات ملواضيع امليـاه 
العذبة. وميكن استخدام عائدات مجـع األمـوال بصفـة رئيسـية 
ـــادة الوعــي، وحتســني الــربامج التثقيفيــة حــول  يف جمـاالت زي
ـــب منــها،  حفـظ وإدارة املـوارد املائيـة يف البلـدان الناميـة، بطل

أثناء السنة الدولية للمياه العذبة. 
 
 

ثامنا - االستنتاجات والتوصيات 
 

املســائل املتعلقــة بامليــاه العذبــــة ـــم اجلميـــع، وقـــد  - ٥٤
أصبحت من األولويـات الرئيسـية ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 
املسـتدامة، بسـبب أمهيتـها السياســـية املــتزايدة. وتوفــر الســنة 
الدولية للمياه العذبـة، ٢٠٠٣ فرصـة متمـيزة للمحافظـة علـى 
هـذا الزخـم، وزيـادة الوعـي اجلماهـــريي. غــري أن املســامهات 
وااللتزامات املالية املقدمة حىت اآلن ال تزال حمـدودة. ومـن مث 
فإن نداءات مجـع األمـوال للسـنة الدوليـة سـتوجه مـرة أخـرى 
إىل األطراف صاحبة املصلحة، كاحلكومـات واملنظمـات غـري 

احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص. 
وقـد تـود الـــدول األعضــاء النظــر يف إنشــاء جلــان  - ٥٥
وطنية، أو تعيني منسقني كل يف بلدهـا، بغيـة تيسـري وتعزيـز 
األنشـطة املتصلـة بالسـنة الدوليـة للميـــاه العذبــة، ٢٠٠٣، 

على املستويني احمللي والوطين. 
ـــاألطراف صاحبــة املصلحــة، كاملنظمــات  ويـهاب ب - ٥٦
الدولية واإلقليمية، واموعات غري احلكومية، وغريها، أن 
تربط أنشطتها املتصلة بامليـاه بالسـنة الدوليـة، وأن تنظـر يف 

إنشاء شراكات جديدة. 
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ــــالدول األعضـــاء، واملنظمـــات الوطنيـــة  ويــهاب ب - ٥٧
والدوليــة، واموعــات الرئيســـية، والقطـــاع اخلـــاص، أن 
تتربع وفقا للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالسـنوات الدوليـة 

واالحتفاالت بالذكرى السنوية. 
ويقـترح علـى املـهتمني مـن املمثلـني الدائمـــني لــدى  - ٥٨
األمم املتحدة، تكوين فريق توجيه غـري رمسـي معـين بالسـنة 
الدوليـة للميـاه العذبـــة، ٢٠٠٣، علــى غــرار الفريــق غــري 
الرمســي املعــين مبجــاالت تركــــيز الســـنة الدوليـــة للجبـــال 

 .(٢٠٠٢)
 


