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 الدورة التاسعة واخلمسون
 * من جدول األعمال املؤقت٨٧البند 

    التنمية املستدامة
ــة،         ــاه العذب ــة للمي األنشــطة الــيت مت االضــطالع هبــا خــالل الســنة الدولي

ــة يف ســبيل حتقيــق التنميــة املســتدامة    ٢٠٠٣ ، واجلهــود األخــرى املبذول
 للموارد املائية

  
 العامتقرير األمني   

  

 موجز 
 الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل          ٥٧/٢٥٢هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة         

األمني العام أن يقدم إليها يف دورهتا التاسعة واخلمسني تقريرا عن األنشطة الـيت مت االضـطالع            
ــة،      ــاه العذب ــة للمي ــا خــالل الســنة الدولي ــد   . ٢٠٠٣هب ــة ق ــت اجلمعي ــادروكان ــب ا ت يف قراره

 ســنة دوليــة للميــاه العذبــة، وشــجعت الــدول األعضــاء       ٢٠٠٣عــام إىل إعــالن  ٥٥/١٩٦
لرفـع  االحتفاليـة   ومنظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة على اغتنـام فرصـة هـذه السـنة                

ــة         ــدول األعضــاء واملنظمــات الوطني ــت بال ــة، وأهاب ــاه العذب ــة املي ــوعي بشــأن أمهي مســتوى ال
لكربى والقطاع اخلاص تقدمي تربعـات وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة              والدولية اجملموعات ا  

 ٥٦/١٩٢اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا        ورحبت  .  السنوية بالسنوات الدولية ومناسبات الذكرى   
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باألنشطة اليت اضطلعت هبا الدول واألمانـة العامـة واملؤسسـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة           
الوكــاالت املتصــلة بامليــاه العذبــة واجملموعــات الكــربى علــى ترك بــني املنخرطــة يف العمــل املشــ

لألنشطة اليت مت االضـطالع هبـا خـالل         سردا  ويقدم التقرير كذلك    . االحتفال بالسنة املذكورة  
ويقدم أيضا بيانـات عـن الشـراكات واالئتالفـات الـيت            . السنة االحتفالية على مجيع املستويات    

يف إمكانـات األنشـطة املقـررة لبعـد         التقريـر   الحتفاليـة، وينظـر     ت ألغراض أنشطة السـنة ا     ئأنش
ــادرات التواصــل مــع اجلمهــور   . ٢٠٠٣عــام  ــة،  يف صــلب وباتــت مب أنشــطة الســنة االحتفالي

ويتجلى تـراث السـنة   . هود التوعية العامة على مجيع الصعد    يقدم التقرير استعراضا تفصيليا جل    و
-٢٠٠٥ل إعــالن اجلمعيــة العامــة الفتــرة   بوضــوح مــن خــال٢٠٠٣االحتفاليــة ملــا بعــد عــام  

ويــبني التقريــر أيضــا مجلــة . “ مــن أجــل احليــاةءاملــا” عقــدا دوليــا للعمــل حتــت عنــوان ٢٠١٥
 . بصورة مستدامةأخرى من األنشطة املستقبلية املكرسة الستخدام املياه العذبة وإدارهتا
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.ية  مقدمة ومعلومات أساس                -أوال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤-١
.الترتيبات املؤسسية والتنسيق بني الوكاالت                         -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥-٦
. األخرى   األنشطة الدولية           -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨-١٣

.األنشطة الوطنية          -رابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٨٩-١٥
.أنشطة التواصل والتثقيف                -خامسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١٠-١٩

.الشراكات       -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٤١٣-٢٩
.بعض الدروس املكتسبة               -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠١٤-٣٥
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 مقدمة ومعلومات أساسية -أوال  
عـام  ديسـمرب،   / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ    ٥٥/١٩٦أعلنت اجلمعية العامـة يف قرارهـا         - ١

 هــذا القــرار الــدول األعضــاء  ت اجلمعيــة العامــة يفوشــجع.  ســنة دوليــة للميــاه العذبــة ٢٠٠٣
ائر اجلهات الفاعلة علـى اغتنـام فرصـة هـذه السـنة االحتفاليـة لرفـع               ومنظومة األمم املتحدة وس   

مســتوى الــوعي بأمهيــة امليــاه العذبــة، وأهــاب بالــدول األعضــاء واملنظمــات الوطنيــة والدوليــة    
واجملموعـــات الرئيســـية والقطـــاع اخلـــاص تقـــدمي تربعـــات وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة 

 ٥٦/١٩٢ورحبت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا        . لسنوية ا بالسنوات الدولية ومناسبات الذكرى   
ــؤرخ  ــانون األول٢١املـ ــمرب/ كـ ــة    ديسـ ــة العامـ ــدول واألمانـ ــا الـ ــطلع هبـ ــطة الـــيت تضـ ، باألنشـ

 مـل املشـترك بـني الوكـاالت املتصـل         واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة املنخرطـة يف الع         
وطلبـت اجلمعيـة أيضـا يف قرارهـا         . نة املـذكورة  باملياه العذبة واجملموعات الرئيسية احتفاال بالس     

إىل األمني العام أن يقدم إليهـا يف دورهتـا التاسـعة    ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ   ٥٧/٢٥٢
عـد هـذا    وقـد أُ  . واخلمسني تقريرا عن األنشـطة الـيت مت االضـطالع هبـا خـالل السـنة املـذكورة                 

 .التقرير استجابة لذلك الطلب
 الوعي بالعالقة القائمة بني استخدام املياه العذبة والتنميـة املسـتدامة            لقد ارتفع مستوى   - ٢

وميكــن أن يعــزى ذلــك جزئيــا إىل عــدد مــن املبــادرات . ارتفاعــا مرموقــا يف الســنوات األخــرية
واألنشطة الوطنية والدولية اجلارية، مبا يف ذلـك إعـالن األلفيـة الـيت أصـدرته األمـم املتحـدة يف                     

لقمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسـربغ، جنـوب            ، ومؤمتر ا  ٢٠٠٠عام  
وقد ركز إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة االهتمام على هـذه            . ٢٠٠٢أفريقيا، يف عام    

املسائل بتحديده أهداف إمنائية متفقا عليها دوليا تتعهد خبفض عدد األشـخاص غـري القـادرين                
لشرب املأمونة، أو سـداد مثـن احلصـول عليهـا، إىل النصـف حبلـول عـام                  عن الوصول إىل مياه ا    

وأعـادت خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ        . ، ووقف االستغالل غري املستدام للمـوارد املائيـة        ٢٠١٥
ــام  ــذه        ٢٠٠٢لع ــى ه ــد عل ــة املســتدامة التأكي ــين بالتنمي ــاملي املع ــة الع ــؤمتر القم ــة عــن م  املنبثق

هـدف وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة إلدارة املـوارد املائيـة             األهداف وأسهبت يف شرحها، حمددة      
للصــرف  ومتعهــدة خبفــض نســبة الســكان غــري املتمــتعني مبرافــق أساســية    ٢٠٠٥حبلــول عــام 

 .٢٠١٥إىل النصف حبلول عام الصحي 
املعـين   فرصـة متابعـة نتـائج مـؤمتر القمـة            ،٢٠٠٣وأتاحت السنة الدولية للمياه العذبة،       - ٣

 العديـد مـن اجلهـود السـابقة املبذولـة يف            دعيمواألهداف اإلمنائية لأللفيـة، وتـ      بالتنمية املستدامة 
سبيل محاية موارد املياه العذبـة واسـتخدامها وإدارهتـا بصـورة مسـتدامة، فضـال عـن االسـتفادة                    

ويتمثل التحدي احلقيقي اليوم يف تركيز االهتمام على األنشـطة والسياسـات            . من هذه اجلهود  
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الصـرف  هم يف محايـة امليـاه العذبـة علـى املـدى الطويـل وتوسـيع نطـاق تغطيـة           العملية اليت تسـا   
ــتعني توســيع نطــاق اجلهــود      . الصــحي ــة بوصــفها مــوردا مســتداما، ي ــاه العذب ــة املي ــة تنمي وبغي

 بكـثري مـن     بعـد اجلماعية املبذولة من أجل بناء القدرات وتعزيزها حبيـث تشـمل تغطيتـها فتـرة أ               
حتفالية يف التوعية بأمهية املياه يف احليـاة والثقافـة، كمـا تسـاهم              وتساهم السنة اال  . ٢٠٠٣عام  

م يف محل األشخاص املعنيني مباشرة على نشر الرسـائل املتعلقـة باحلفـاظ علـى هـذا املـورد القـيّ           
 اجلمعيـة العامـة حبلـول هنايـة السـنة      ادرتوقد كان لنشاط التوعية هـذا أثـره حيـث بـ      . وتقديره

حتـت عنـوان    عقدا عامليا للعمل ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥ترة املمتدة من عام    االحتفالية إىل إعالن الف   
 .“ من أجل احلياةءاامل”
اليت مت االضطالع هبا خالل السـنة الدوليـة للميـاه العذبـة،           األنشطة  مجيع  وقد مت متويل     - ٤

، مبا فيها إنتاج املواد اإلعالمية والتثقيفية عن طريـق هبـات قدمتـها احلكومـات املهتمـة                  ٢٠٠٣
ــة بســخاء مــن حكومــات     . و أصــحاب املصــلحة الرئيســية أ ــات للســنة الدولي ــد وردت اهلب وق

ــان   ــدا والياب  وغريهــا، وكــذلك مــن منظمــات غــري   طاجيكســتان وســنغافورة وسويســرا وهولن
لشـؤون  ومت أيضا تقدمي دعـم قـيم مـن إدارة األمـم املتحـدة               . حكومية وشركاء القطاع اخلاص   

 إعالمية وصحفية، ونشر املعلومات حول السـنة االحتفاليـة يف          ما يتعلق بإنتاج مواد     يف اإلعالم
وبـذلت وكـاالت األمـم املتحـدة      . مجيع أحناء العامل وتنظيم إحاطات إعالمية ومناسبة احتفاليـة        

مليــاه، جهــودا خاصــة احتفــاال املعــين بااألمــم املتحــدة مــن فريــق املعنيــة بــاملوارد املائيــة، بتنســيق 
 .الحتفال هبذه السنةعلى اجه خاص يف ميزانياهتا وبراجمها بالسنة املذكورة، وركزت بو

يف اإلجـراءات  مـن  جمموعـة   واسع النطاق وأهلمت    اوقد اجتذبت السنة الدولية اهتمام     - ٥
وقـد اسـتحوذت السـنة      . املياه واملرافق الصحية  املتصلة ب سائل  املما يتعلق ب   خمتلف أحناء العامل يف   

 وحىت ما بعـد هنايـة   ٢٠٠٢ديسمرب / األول كانون ١٢مسيا يف   االحتفالية، منذ حلظة انطالقها ر    
ــة،     ٢٠٠٣عــام  ــة، ومراكــز التنســيق الوطني ــال الوكــاالت ومصــارف التنميــة الدولي ، علــى خي

واحلكومات، واملنظمات غري احلكومية، والقطـاع اخلـاص، واملـديرين واخلـرباء املعنـيني بامليـاه،                
 .رسامني، واملواطنني من العديد من البلدان، واملؤلفني، والعاملني يف حقل الترفيهوال
 

 سسية والتنسيق بني الوكاالتالترتيبات املؤ -ثانيا  
 تطـوير الشـبكة القائمـة    يف، فرصـة املضـي   ٢٠٠٣ للميـاه العذبـة،   وفرت السنة الدولية   - ٦

 املعـين  األمـم املتحـدة      املشـاركة يف فريـق    بني وكاالت األمـم املتحـدة وهيئاهتـا         سواء   ،والتنسيق
وقـد وفـرت السـنة      . ذوي الصلة املصلحة  بني منظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب        وأملياه،  با

املياه وعملت على تنسيق اجلهـود الـيت         املتصلة ب  ملبادرات اجلارية اترويج  لاالحتفالية أيضا منصة    
 .تبذهلا وكاالت األمم املتحدة يف النهوض باإلدارة املتكاملة للموارد املائية
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 اللجنــة الفرعيــة الســابقة املعنيــة بــاملوارد  ٥٥/١٩٦ت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا ودعــ - ٧
لعمـل  إىل ا  ) حاليـا بربنـامج األمـم املتحـدة للميـاه          اةاملسـم (املائية التابعة للجنة التنسيق اإلداريـة       
وقـد وافقـت إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة يف            . مبثابة كيان تنسيقي للسنة االحتفاليـة     

علـى  ) اليونسـكو (مانة العامة لألمم املتحـدة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                  األ
 .العمل سوية من أجل تنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة للسنة االحتفالية

دثني متـوازيني،  حبـ  ٢٠٠٢ديسـمرب   / األول كـانون  ١٢السنة االحتفاليـة يف     بدأت  وقد   - ٨
ففي نيويـورك،   . تحدة يف نيويورك واآلخر يف مقر اليونسكو يف باريس        أحدمها يف مقر األمم امل    

مت تنظيم حدث استغرق يوما كامال للحكومات واملنظمات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص،                
أمــا يف . بتمويــل ســخي مــن جملــس املرافــق العامــة يف ســنغافورة وإحــدى الشــركات اخلاصــة    

 .ثلة لالحتفال ببدء السنة الدوليةاليونسكو، فقد عقد املدير العام مناسبة مما
وتتمثــل اإلجــراءات األخــرى الــيت متــت بــدعم مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وأطلقــت   - ٩

 :ما يلي خالل السنة االحتفالية يف
 ةللمياه، بدعم مـن حمكمـة التحكـيم الدائمـ         العاملي  أنشأت اليونسكو واجمللس     )أ( 

 للتعـاون يف جمـال امليـاه بغيـة معاجلـة املسـائل       حلـدود مرفقـا جديـدا   عـرب ا مليـاه   اجامعات  رابطة  و
أحـواض األهنـار وتسـوية املنازعـات        ياه  املتصلة باجملاري املائية الدولية، وسبل التوزيع املنصف مل       

 ؛هبذا الشأن
ــة    )ب(  ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاوين ) اليونيســـيف(أطلقـــت منظمـ واجمللـــس التعـ

 يف  “ للجميـع  صرف الصحي وحفظ الصـحة     وال املياه” محلة   صرف الصحي إلمدادات املياه وال  
 املدارس يف عدد من البلدان؛

 احملليــة اتاجملتمعــميــــاه  ةادرــــمب”ي ــــدة اإلمنائــــم املتحــــج األمــــق برنامــــأطل )ج( 
ودليلــه املتعلــق بــاملنظور اجلنســاين واملــوارد املائيــة  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٣ مليــون دوالر للفتــرة ٥٠(
 ؛)نظور اجلنساين واملياهباالشتراك مع ائتالف امل(

مليـاه وغريمهـا    مـن أجـل ا     العاملية   راكةأطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والش      )د( 
 برناجما معنيا بالسياسات الفعالة إلدارة املياه؛

مـع  مـذكرة تفـاهم     ) املوئـل (تحدة للمستوطنات البشـرية     وقع برنامج األمم امل    )هـ( 
 ماليـني  ١٠مببلـغ  (“ امليـاه للمـدن اآلسـيوية   تـوفري  نـامج  بر”مصـرف التنميـة اآلسـيوي إلنشـاء     

 مليـون دوالر    ٥٠٠من املصرف املـذكور واملوئـل للمـرحلتني األولـيني و            يف شكل منح    دوالر  
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ــى مــدى         ــدن آســيا عل ــق الصــحية يف م ــاه واملراف ــروض مــن املصــرف ملشــاريع املي يف شــكل ق
 ؛)السنوات اخلمس املقبلة

ة للجنة التنمية املسـتدامة الـيت عقـدت يف نيويـورك            خالل الدورة احلادية عشر    )و( 
، مبـا    خاصـة  عـدة مناسـبات   عقـد   ، مت   ٢٠٠٣مـايو   /أيـار  ٩إىل  أبريـل   /نيسـان  ٢٨يف الفترة من    

سـتغرق نصـف يـوم للجنـة        اجتمـاع ا  املتعدد الوسائط، وعقد    “ قطرة املاء ”فيها افتتاح معرض    
  إحاطـة إعالميـة بشـأن تقريـر تنميـة امليـاه          التنمية املستدامة تركز على السنة االحتفالية، وتقـدمي       

 واملسـتوطنات البشـرية يف عـداد        صرف الصـحي  وقد اختارت اللجنة مسائل املياه وال     . يف العامل 
الـدورتان الثانيـة عشـرة والثالثـة عشـرة،          (املواضيع الرئيسية لدورهتا األوىل اليت تستغرق سـنتني         

 ؛)٢٠٠٥-٢٠٠٤
طوابــع خاصــة احتفــاال جمموعــة لألمــم املتحــدة  ةأصــدرت إدارة الربيــد التابعــ )ز( 

 بالسنة الدولية للمياه العذبة، وذلك يف نيويورك وجنيف وفيينا؛
أصــدر األمــني العــام بيانــات تؤكــد أمهيــة امليــاه العذبــة علــى جــدول األعمــال   )ح( 

ة واليـوم    للميـاه العذبـ    انبهالدويل مبناسبة اليـوم العـاملي للميـاه واليـوم العـاملي للبيئـة وحمفـل دوشـ                 
 ؛ يف العاملوهو كتب أيضا مقدمة تقرير تنمية املياه. العاملي للموئل

 الصــادرة عــنت خاصــة عديــدة مــن اجملــالت والــدوريات اراصــدإمت تكــريس  )ط( 
 .هيئات األمم املتحدة للسنة االحتفالية

ــا إىل جنــب طــوال الســنة      - ١٠ وقــد عملــت الوكــاالت التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة جنب
عــدد مــن األنشــطة العامليــة الــيت تركــز علــى املــوارد املائيــة، مبــا يف ذلــك إقامــة  علــى حتفاليــة اال

وأنشـأت وكـاالت    . احتفاالت باليوم العاملي للمياه واليوم العاملي للبيئـة واليـوم العـاملي للموئـل             
وهـي   ، وامليـاه ة اجلنسـاني قضـايا عمل مشتركة بني الوكـاالت معنيـة بال   فرقة  األمم املتحدة أيضا    

ــاه مــن ل وة اجلنســانيقضــاياجهــات تنســيق للبــني أعضــائها تضــم  ــة تابعــة لألمــم  ١٥لمي  وكال
 شعبة التنمية املستدامة التابعـة إلدارة       عينتو. املتحدة وأربعة كيانات من خارج األمم املتحدة      

العمــل إىل تقــدمي فرقــة وهتــدف .  الفرقــةهــذهمشــرفا علــى الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  
، وعمـل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤هامة لعمل مؤمتر القمة املعـين بالتنميـة املسـتدامة يف الفتـرة              مدخالت  

املنبثقـة عـن مشـروع األلفيـة، وال سـيما يف الـربامج              والصرف الصحي   العمل املعنية باملياه    فرقة  
 .“ من أجل احلياةءاملا”املندرجة يف إطار عقد 

تفالية مع الشركاء مـن منظومـة       واكتسى العمل التعاوين الذي جرى خالل السنة االح        - ١١
األمم املتحدة واحلكومات واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات والقطـاع اخلـاص قيمـة فائقـة               
يف اجلهود املفضية إىل الدورتني الثانية عشـرة والثالثـة عشـرة ملـؤمتر التنميـة املسـتدامة، وسـوف                    
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األنشـطة الـيت اسـتهلتها    وقـد أرسـت   . “ مـن أجـل احليـاة     ءاملـا ”يستمر هذا العمل طـوال عقـد        
إدارة األمــم املتحــدة للشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بالتعــاون مــع اليونســكو أساســا صــلبا    

 .لتوسيع العمل يف املستقبل
 ٢٠وجرت االحتفاالت االختتامية للسنة الدولية للميـاه العذبـة يف مقـر اليونسـكو يف                 - ١٢

ممثل إدارة األمـم املتحـدة للشـؤون االقتصـادية           حبضور األمني العام و    ٢٠٠٤يناير  / الثاين كانون
ــة معــرض    ــة وضــيوف خاصــني، يف هناي قطــرة املــاء يف قاعــة معــرض دام أســبوعني واالجتماعي

 .املتعددة الوسائط يف اليونسكو
 

 األنشطة الدولة األخرى -ثالثا  
امليـاه يف  وشهدت السنة االحتفالية أيضا عددا من املؤمترات الرئيسية األخرى املتصـلة ب       - ١٣

 :العديد من البلدان املختلفة، ومن بينها
 الثالث للمياه، الذي استضافته احلكومة اليابانية برعايـة اجمللـس           يالعاملاملنتدى   )أ( 

مــارس /آذار ٢٣ إىل ١٦ا يف الفتــرة مــن غأوســاكا وشــيوالعــاملي للميــاه، وقــد عقــد يف كيوتــو 
ة الدوليـة للميـاه العذبـة وأدى إىل خـروج           وقد استلهم املؤمتر حمـور اهتمامـه مـن السـن          . ٢٠٠٣

مــا يتعلــق  املنظمــات الدوليــة واحلكومــات وأصــحاب املصــلحة الرئيســيني بتعهــدات حمــددة يف 
 ؛“العمل العادي”بأنشطة تتجاوز 

مــة طاجيكســتان يف و، الــذي استضــافته حك“لميــاه العذبــةل الــدويل املنتــدى” )ب( 
ــدة للشـــؤون   برعايـــة٢٠٠٣أغســـطس /آب ٣١ إىل ٢٩الفتـــرة مـــن   مـــن إدارة األمـــم املتحـ

االقتصادية واالجتماعيـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومؤسسـة أغـا خـان ووكالـة التنميـة                     
، “ مـن أجـل احليـاة      ءااملـ ”: لمياه إىل إعالن عقد دويل للعمل     ل نبهودعا نداء دوشا  . السويسرية
ــهو، ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــة يف أعلنتـــ ــة العامـــ ــا  اجلمعيـــ ــانون ٢٣خ  املـــــؤر٥٨/٢١٧قرارهـــ  كـــ
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /األول

، “أللفيــةاأهــداف العمــل علــى حتقيــق : ألفقــر الفئــاتامليــاه ”املــؤمتر الــدويل  )ج( 
 برعاية األكادمييـة    ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرين ٥ و   ٤ر، النرويج، يومي    غناالذي عقد يف ستاف   

 ؛ةيالنروجي املنظمات غري احلكومية الدولية للمياه وبالتعاون مع جمموعة من
، الذي عقد يف أديـس      “مؤمتر البلدان األفريقية للتنفيذ والشراكة بشأن املياه      ” )د( 

ــرة مــن   ــا يف الفت ــوزاري   ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ١٣ إىل ٨أباب ــة اجمللــس ال  حتــت رعاي
ــة    ــدة لتنمي ــاه، والشــراكة اجلدي ــااألفريقــي املعــين باملي ــة األمــم املتحــدة االقتصــادية  أفريقي ، وجلن

 ؛ألفريقيا
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ــدويل   )هـ(  ــدى ال ــة : أســاس احلضــارة ”املنت ــوم املائي ــا،   “العل ــد يف روم ــذي عق ، ال
، ونظمته اللجنـة الوطنيـة اإليطاليـة        ٢٠٠٣ديسمرب  / األول  كانون ٦ إىل   ٣يطاليا يف الفترة من     إ
الـدويل  اهليـدرولوجي  واللجنـة الوطنيـة اإليطاليـة للربنـامج        اهليدرولوجيـة   لرابطة الدولية للعلـوم     ل

 .لليونسكوالتابع 
وعقدت أيضا مؤمترات دولية هامة أخرى ذات صلة خـالل االحتفـال بالسـنة الدوليـة                 - ١٤

 ومينيـا بـوليس؛  ن ولـوس أجنلـس   وبوسـط  يـف؛ ومدريـد؛   وكييف عدة مدن، من بينها موسكو؛    
 بالسـنة الدوليـة      نظمـت هـذه املـؤمترات إمـا احتفـاال          وقد.  وجنيف ؛ وروما ؛ وباريس ؛ولشبونة

 واالحتفـاالت اجلانبيـة الـيت عقـدت         ندوات أو تكريسا ملعظم العناصر الربناجمية وال      للمياه العذبة 
 .لسنة االحتفاليةاعلى هامش جدول أعمال 

 
 األنشطة الوطنية -رابعا  

وتنفيـذ السياسـات واالتفاقـات املتعلقـة        وضع  ملا كانت احلكومات تؤدي أهم دور يف         - ١٥
، مت االهتمـام مبـا كـان جيـري يف البلـدان وبالعمـل الـذي                 باملياه على املسـتويني العـاملي والـوطين       

 مـن بينـها     - جهـة تنسـيق قطريـة        ٧٠فقـد مت تسـمية      . كانت تقوم به جهات التنسـيق الوطنيـة       
 وقـد نظـم معظـم بلـدان         -اللجان التابعة للربنامج الدويل للمياه يف خمتلف أحناء العـامل            من   ٣٦

 بلـدا يف أوروبـا   ٢٥سـيق الوطنيـة    التناتمثلـت جهـ    وقـد    . احتفالية هبذه السـنة    اتالعامل مناسب 
 بلـدان   ٣  بلدا يف كـل مـن أفريقيـا وآسـيا، و           ١٢  بلدا يف األمريكتني والبحر الكارييب و      ١٤ و

 . بلدان يف الشرق األوسط٥ يف آسيا الوسطى و
ويف معظــم البلــدان، قامــت جهــات التنســيق الوطنيــة املعينــة للســنة االحتفاليــة بتقــدمي     - ١٦

اإلذن باسـتخدام الشـعار الرمسـي        ومتكنـت مـن إعطـاء        ، لألنشـطة علـى املسـتوى الـوطين        الدعم
ويف العديد من البلدان، مت تنظـيم مناسـبات احتفاليـة           .  ألغراض غري جتارية   ٢٠٠٣ سنة املياه  لـ

مراكـز األمـم   مـن  يف معظم احلـاالت  مقدم دعم  ب،  انعلى مستوى البلديات واملقاطعات والبلد    
 .ماملتحدة لإلعال

منـه،  واللجـان املتفرعـة     اهليـدرولوجي الـدويل     ونشط اجمللس احلكومي الدويل للربنامج       - ١٧
وقـد مت   .  يف تنظيم مناسبات علميـة وتقنيـة وعقـد نـدوات توعيـة احتفـاال بـذلك                 ،بوجه خاص 

ــوان    ــديو بعن ــاء”عــرض شــريط في ــاة : امل  مت إنتاجــه حلســاب إدارة األمــم املتحــدة   “نقطــة احلي
دية واالجتماعيــة، ومت عرضــه يف العديــد مــن املناســبات الوطنيــة أو احملليــة       للشــؤون االقتصــا 

 .اخلاصة، وكذلك على شاشات التلفزة يف العديد من البلدان
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ــروين    - ١٨ ــع االلكتــ ــار املوقــ ــة،    ويف إطــ ــاه العذبــ ــة للميــ ــنة الدوليــ ــي للســ  ٢٠٠٣الرمســ
www.wateryear2003.orgلبلــدان علــى حنــو ، مت إنشــاء سلســلة مــن الصــفحات لكــل بلــد مــن ا

يتيح جلهات التنسيق الوطنية الترويج بلغاهتـا األم لالحتفـاالت علـى املسـتوى الـوطين وتسـليط                  
وقــد مشلــت هــذه الصــفحات الوطنيــة تقوميــا  . األضــواء علــى األنشــطة الــيت تــنظم داخــل البلــد 

سبات الدولية، وزاويـة تثقيفيـة تسـلط الضـوء علـى املـواد              للمناسبات الوطنية مرتبطا بتقومي املنا    
التثقيفية املتعلقة خصيصا باملياه يف ذلك البلـد، وصـفحة تتضـمن معلومـات عـن حالـة امليـاه يف                     

وقــد أطلــق عــدد مــن البلــدان . علــى مزيــد مــن املعلومــاتللحصــول ذلــك البلــد مــع وصــالت 
 دور السينما وعلـى شاشـات التلفـزة         محالت توعية خالقة عن طريق إنتاج إعالنات تعرض يف        

 . وسائط النقل العامأو يفالوطنية 
 

 أنشطة التواصل والتثقيف -خامسا  
ــة     - ١٩ ــاه العذب ــة للمي ــى جمــايل اإلعــالم  ، ٢٠٠٣، تركــزت أهــم إجنــازات الســنة الدولي عل

لكتـروين  وكـان مقـر املوقـع اإل      . واملشاريع التثقيفية اليت تستهدف مجيع األعمار والبلدان واملياه       
الرمســي للســنة االحتفاليــة يف منظمــة اليونســكو، وقــد شــكل هــذا املوقــع أداة هامــة يف إتاحــة     
املعلومـــات بشـــأن املناســـبات املعقـــودة يف خمتلـــف أحنـــاء العـــامل مـــن خـــالل تقـــومي مســـتكمل 

ويتضـمن  . مواد تثقيفية ملختلف الفئات العمريـة واخللفيـات الثقافيـة       توفري  باستمرار، فضال عن    
املوقع وصالت بـاملواقع الوطنيـة، وبوثـائق األمـم املتحـدة األساسـية املتعلقـة مبسـائل امليـاه،              هذا  

وكانـت الرسـالة األوىل للمـادة التثقيفيـة الواسـعة           . ومعلومات ملموسة بشـأن كيفيـة املشـاركة       
فضــال عــن ومــا يتضــمنه مــن وقــائع وأرقــام، وأنشــطة، ورســالة إخباريــة، اإللكتــروين، للموقــع 

أمـر حاسـم   : التوعيـة االرتقـاء ب  :  هـي  دويلالـ طين و الولي و على األصعدة احمل  عمل  ال و شراكاتال
 .طالع اجملتمع على ثقافة املياهإل

، نقطـة املـاء   للسنة الدوليـة    الوسائط  تولت حكومة هولندا متويل املعرض املتنقل املتعدد         - ٢٠
خـالل   جوهانسـربغ    يفوأطلقته إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة ومؤسسـة وولتـر دوم              

، وذلـك مبثابـة عـرض مسـبق ألنشـطة           ٢٠٠٢لتنميـة املسـتدامة عـام       املعين با مؤمتر القمة العاملي    
 الثالـث  يالعـامل دى املنتـ وقد سافر هـذا املعـرض املمتـاز الغـين باملعلومـات بعـد ذلـك إىل             . السنة

يف ربيـع    ة املسـتدامة  لمياه يف كيوتو مث إىل نيويورك خالل الدورة احلاديـة عشـرة للجنـة التنميـ               ل
 مدريد وجنيف قبل االنتقـال إىل اليونسـكو يف بـاريس            مهاحمطتان  وأعقبت ذلك   . ٢٠٠٣عام  

 .٢٠٠٤يناير /يف كانون الثاين
وقد متثلت إحدى املسامهات الرئيسية لوكاالت األمم املتحدة خالل السنة االحتفاليـة             - ٢١

،  مـن أجـل احليـاة      ء، املـا  ء من أجـل النـاس     املا:  العامل مياهحول تنمية   للتقرير  يف اإلصدار األول    
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وقـد حظـي    . لمياه يف اليابـان   ل الثالث   يالعاملدى  املنتخالل اليوم العاملي للمياه يف      صدر  والذي  
التقريـر  إصـدار    جزئيا إىل كون     ويرجع ذلك التقرير باهتمام رفيع املستوى من وسائط اإلعالم        

 املذكور جممل طائفة املسائل املتصلة بامليـاه، بـدءا          ويغطي التقرير . دىنت امل قد تصادفت وانعقاد  
وانتـهاء  ) الصـحة والـنظم البيئيـة واملـدن والغـذاء والصـناعة والطاقـة       (والرفـاه   احليـاة مسـائل   من  

إدارة املخــاطر، وتقاســم امليــاه، وتقيــيم امليــاه، وكفالــة القاعــدة املعرفيــة  (بالتحــديات التنظيميــة 
 بقــوة علــى الشــعوب واحلكومــات بوصــفهما يف آن واحــد  ويركــز التقريــر). واحلكــم الرشــيد

وقد مت إصدار املوجز التنفيذي للتقريـر يف        . سببا وحال ملشاكل املياه اليت يعاين العامل منها اليوم        
ــات   ــة     األســبانية(تســع لغ ــا والروســية والصــينية والعربي ــة وباهاســا ماليزي ــة واالنكليزي  واألملاني

 .)والفرنسية واليابانية
 عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت وهـي           Splashلكترونية  إلد مت إحالة الرسالة اإلخبارية ا     وق - ٢٢

تتضمن معلومات عن أفضل املمارسات واملناسبات واملؤمترات املرتقب عقدها يف جمـال امليـاه،              
وقـد قـدمت هـذه الرسـالة اإلخباريـة مـادة            . إخباريـة مـن مجيـع أحنـاء العـامل         روايات  فضال عن   

ن مســائل إدارة امليــاه واحملافظــة عليهــا، وبرهنــت عــن كوهنــا ســبيال فعــاال  تثقيفيــة جديــدة بشــأ
وكانـت الرسـالة اإلخباريـة تنشـر مـرة          . إلشراك السكان بشكل نشيط خالل السنة االحتفاليـة       
 ). والفرنسيةواألسبانيةاالنكليزية (كل ثالثة أسابيع يف ثالث لغات رمسية لألمم املتحدة 

وقـد  .  لـدعم عمـل وسـائط اإلعـالم والصـحفيني املهـتمني            قسـم صـحايف   إفـراد   وقد مت    - ٢٣
ــر  ــالم     وفَّـــــ ــؤون اإلعـــــ ــدة لشـــــ ــم املتحـــــ ــروين إلدارة األمـــــ ــي اإللكتـــــ ــع التثقيفـــــ املوقـــــ

www.cyberschoolbus.un.org   من األدوات التعليمية التفاعلية لألطفال هـدفها كسـب        جمموعة
 عمـل األمـم املتحـدة يف التـرويج          ويركز. صرف الصحي املعرفة بشأن املسائل املتعلقة باملياه وال     

للسنة االحتفالية بشدة على توفري األدوات للمجموعـات لكـي تسـتخدمها يف اختـاذ إجـراءات                 
 .داخل جمتمعاهتا ولألفراد لكي يعوا باملسائل ذات الصلة

مـع  األمـم املتحـدة، بالتعـاون    جامعة ، أعلنت ٢٠٠٣ديسمرب /ويف مطلع كانون األول    - ٢٤
جتماعيـة وبتمويــل مــن حسـاب األمــم املتحـدة للتنميــة، إطــالق    قتصــادية واالإدارة الشـؤون اال 

دورة تعليميــة حيــة علــى املوقــع اإللكتــروين هتــدف إىل تــدريب خــرباء يف إدارة امليــاه وإعطــاء    
 سـاعة أساسـا     ٢٥٠فترة  وتستهدف الدورة املكونة من عشرة مواضيع واملمتدة        . شهادات هلم 

 مراكـز إقليميـة   ةواملهندسني، وهي ستتخذ مقرا مبدئيا هلـا يف ثالثـ     املوظفني احلكوميني احلاليني    
وسـوف يقـدم هـذا الربنـامج اجملـاين شـهادات            . يف غرب أفريقيا وجنوب احملـيط اهلـادئ وآسـيا         

 أكادمييـا وخـبريا فنيـا       ٦٠وقد وضع املنهاج ما يربو علـى        . للخرجيني حتمل خامت األمم املتحدة    
 .من خمتلف بلدان العامل
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قد وفرت مراكز األمم املتحـدة لإلعـالم يف خمتلـف أحنـاء العـامل الـدعم للجهـود الـيت                  و - ٢٥
ــة     ــاق املنظوم ــى نط ــم املتحــدة عل ــذهلا األم ــتهالل    . تب ــز يف تنســيق واس ــذه املراك ــاعدت ه وس

كما حتملت كامل تكـاليف إنتـاج وترمجـة         . مناسبات ومؤمترات على املستويني الوطين واحمللي     
ــة  ــواد اإلعالمي ــد. امل ــم املتحــدة لإلعــالم يف    وق ــدت مراكــز األم ــال  أســبانيا أب ــا والربتغ  وإيطالي

ــة     ــاه العذب ــة للمي ــان التزامــا رفيعــا جــدا إزاء الســنة الدولي وقــد أصــدرت بعــض  . ٢٠٠٣والياب
، منشـورات خاصـة بشـأن مواردهـا املائيـة مبناسـبة           باكسـتان وطاجيكسـتان   البلدان، ومن بينها    
 .السنة االحتفالية

ارة شؤون اإلعـالم باالشـتراك مـع إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة               ونظمت إد  - ٢٦
ويف .  احتفـاال بالسـنة الدوليـة للميـاه العذبـة          ٢٠٠٣أكتـوبر   / األول تشرين ١٦يوما إعالميا يف    

املنظمات غري احلكوميـة، عقـدت      /إطار اإلحاطات األسبوعية اليت تقدمها إدارة شؤون اإلعالم       
، أعقبـها أداء مقطوعـات موسـيقية        “الرعايـة واالسـتدامة   : أجـل احليـاة    مـن    ءااملـ ”ندوة بعنوان   

ــاه حــول  جديــدة وجهــات نظــر”وجلســتان مســائيتان بشــأن موضــوع   . “العــامليف أزمــة املي
وشارك يف هذه املناقشات متكلمون عدة من األمـم املتحـدة ووفـود البلـدان وممثلـي املنظمـات                   

توى االهتمام الذي أبدته املنظمات غـري احلكوميـة         وكان مس . غري احلكومية والناشطني البيئيني   
 . وحضورها ملموسارفيعا
إدارة األمـم   (كـل مـن نيويـورك       انطالقـا مـن     وعمد الفريق التنظيمي للسـنة االحتفاليـة         - ٢٧

تنسـيق حسـاب للرسـائل    ، إىل )اليونسـكو (وبـاريس  ) املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية   
.  لغـات  ٦رد على آالف االستفسارات واملقترحات يف أكثر مـن           لل ٢٠٠٣ عام   ة يف لكترونيإلا

وكانت األسئلة واالستفسـارات تـرد يومـا مـن طـالب يعملـون علـى مشـاريع مدرسـية بشـأن                       
مرشــحني لشــهادة الــدكتوراه، وأســاتذة جــامعيني، وصــحف وجمــالت علميــة  آخــرين امليــاه، و
خرباء استشاريني إمنـائيني، وأعضـاء       يف املدارس، ومرافق مائية عامة وخاصة، و       معلمنيحملية، و 

 .الس البلدية واجملموعات البيئيةاجمليف 
ازديـاد  الفنـيني   املـوظفني   سـني و  مـن املدرّ  الواردة  الستفسارات  أبرز العدد املرتفع ل   وقد   - ٢٨

يف هنايــة ممـا أفضـى    علــى املـواد التثقيفيـة املتعلقــة مبسـائل امليـاه العذبــة     ةسـتثنائي الطلـب بصـورة ا  
لمـوارد  للثقافـات   املتعـدد ا  دليـل األمـم املتحـدة       بإصـدار   إدارة شـؤون اإلعـالم      قيـام   إىل  املطاف  
والـدليل  . “شـأن هلا ماء كل نقطة   و،  شخص مهم كل  ”املياه  بشأن  الفصول املدرسية   املتعلقة ب 

 .لكتبلألمم املتحدة متجر امتوافر جتاريا يف غالف مسيك عن طريق إدارة شؤون اإلعالم و
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 اكاتالشر -سادسا  
 ممتـازة لوكـاالت األمـم املتحـدة لكـي تعمـل سـوية مـع                 ةوفرت السنة االحتفالية فرصـ     - ٢٩

وقـد عـزي جنـاح      . املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وأعضـاء آخـرين يف اجملتمـع املـدين             
السنة االحتفاليـة بصـورة رئيسـية إىل دور هـذه الشـراكات يف املشـاريع واملناسـبات واألنشـطة                    

ــام  املشــتركة  ــات     . ٢٠٠٣طــوال ع ــدين احملتوي ــة واجملتمــع امل ــرت املنظمــات غــري احلكومي ووف
لكترونيـة وكانـت يف صـلب عمـل مناسـبات السـنة             إللكتـروين وللرسـالة اإلخباريـة اإل      للموقع ا 

لسنة االحتفالية يف وكاالت األمـم      اوقد جهدت جهات تنسيق     . االحتفالية وحمركها األساسي  
 مـن أجـل تشـجيع هـذه املنظمـات غـري احلكوميـة علـى العمـل                   املتحدة وعلـى مسـتوى البلـدان      

وقــد تســىن للســنة . ســوية حمليــا وقطريــا وربــط املشــاريع مبجموعــات اجملتمــع املــدين وبــالعكس
تربز الكثري من جوانـب العمـل الـذي تقـوم بـه هـذه اجملموعـات بفضـل الرسـائل                     أن  االحتفالية  

نظمــات غــري احلكوميــة يف خمتلــف أحنــاء  امللكترونيــة الــيت كانــت تــرد يوميــا مــن جمموعــات  إلا
 .يوميا رسالة ٣٠الـ العامل، وكانت تناهز 

ــا لسياســة الســنوات        - ٣٠ ــل ذايت، وفق ــة جتــري بتموي ــت أنشــطة الســنة االحتفالي ــا كان ومل
فقـد لعبـت الشـراكات دورا هامـا يف إجنـاح            . الدولية، كان للشراكات أمهية أساسـية يف ذلـك        

وقد قدمت الشراكات اليت أنشـئت علـى        . واملسامهة فيها ،  ٢٠٠٣بة،  للمياه العذ السنة الدولية   
 .مدى السنة مسامهات شىت، وال سيما يف ميادين الدعاية والتمويل وتطوير املشاريع

وقد أدت املنظمات غري احلكومية دورا بالغ الفعالية علـى املسـتويات احمللـي والقطـري        - ٣١
فعلــى ســبيل املثــال، انضــمت .  خمتلــف أرجــاء العــاملوالــدويل يف التــرويج للســنة االحتفاليــة يف

يف جمال املياه، ومقرها اململكـة املتحـدة، إىل املنظمـات األخـرى يف املشـاركة يف                 املعونة  منظمة  
وقــد مشلــت .  لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية االحتفــاالت الــيت نظمتــها اململكــة املتحــدة 

ــة للمملكــة املتحــدة، اهل   ــادرة اإلقليمي ــة و املب ــة إىل التوعي ــة، مباريــات يف   مبادف ــاه العذب ســائل املي
وقــد أطلقــت شــبكة يـــوم األرض محلــة مــدهتا ســـنتان      . التصــوير وكتابــة املقــاالت والرســـم   

بالوصـول إىل امليـاه ونظافتـها      تتصـل   لتسليط األضـواء علـى مسـائل حرجـة          ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(
ــع ا . واســتعماهلا ــروين التفــاعلي هلــذه الشــ  إلوقــد صــنف املوق ــاملراجع  لكت للمــرّبني بكة قائمــة ب

قــدم مقترحـات للعمــل يف هــذا  ووالطـالب بشــأن كيفيــة تقيـيم نوعيــة املــوارد املائيـة اجملتمعيــة،    
بامليــاه يف تتصــل وعــرض املوقـع أيضــا أمثلـة عــن اجملتمعـات احملليــة الـيت تواجــه مشـاكل      . اجملـال 

 املوقـع  طلـق وأ. تلف العـامل خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك روايات لعشرة أطفال عطشى من خم     
فيهـا أن تنضـم إىل اجملهـود الرامـي إىل احملافظـة علـى         يطلـب إليهـا     دعوة إىل املؤسسات الكربى     

عـالوة  . املياه عن طريـق املشـاركة يف مبـادرة التحـدي املؤسسـي املتعلـق بامليـاه يف يـوم األرض                    
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وقـد  .  االحتفاليـة   السـنة  روتاري الدويل علـى عاتقـه أداء دور فعـال يف          نادي ال على ذلك، أخذ    
هذه املنظمة توفري حلول طارئة لتخزين املياه لشـعب         هبا  متثل أحد املشاريع الرئيسية اليت قامت       

 .بابوا غينيا اجلديدة حيث الوصول إىل املياه العذبة حمدود
وميثل الشباب جيل املستقبل من املستخدمني واملديرين والفنيني والقادة يف جمـال امليـاه               - ٣٢
وهم بـذلك يشـكلون مفتـاح املسـتقبل جلهـة وعـي مسـائل امليـاه والقـدرة علـى حـل             .  العامل يف

كان من األمهيـة مبكـان      و . يف استخدامها، واستغالل املوارد والتلوث     طفراإلاملشاكل املتصلة با  
جهــات تشــكيل فقــد مت يف العديــد مــن البلــدان . إشــراك الشــباب بفعاليــة يف الســنة االحتفاليــة 

 الحتفـال ية، وقد التحقت عدة جمموعات ومنظمات غري حكوميـة شـبابية بركـب ا     تنسيق شباب 
وكان جيـري كـل شـهر إرسـال معلومـات أساسـية إىل جهـات التنسـيق الـيت                    . بالسنة املذكورة 

 .لكتروينإللكترونية واملقال ااإلخبارية اإلكانت تدعى إىل املسامهة يف الرسالة 
أشكال أخرى عن طريق مشـاريع شـىت نفـذت          بووقد شارك القطاع اخلاص بالتمويل       - ٣٣

ويف عــدة حــاالت، أبــدت املؤسســات اخلاصــة اســتعدادها لتقــدمي منتجــات يف   . خــالل الســنة
وقــد أبــدى العديــد مــن الفنــانني . شــكل هبــات إىل املنــاطق احملتاجــة إىل حلــول للمــوارد املائيــة

كل لوحــات وأعمــال اهتمامــا كــبريا بالســنة االحتفاليــة ســواء مــن خــالل تقــدمي هبــات يف شــ  
فعلـى سـبيل املثـال، قـدمت شـركة          . أخرى، أو عن طريـق تسـخري مواهبـهم ألغـراض التوعيـة            

نوس بيكتشرز، وهي وكالة تصوير مركزها لنـدن متثـل املصـورين الصـحفيني يف مجيـع أحنـاء                   اب
 .٢٠٠٣  العذبةلمياهالدولية للسنة للكتروين إل بعض الصور باجملان على املوقع ا،العامل
وقد تربع العديد من شركات القطاع اخلاص حبماس للمسامهة يف نشر رسـائل السـنة                - ٣٤

 الدعائيـة   لصـقات  علـى امل   ٢٠٠٣ومن األمثلة على ذلك استخدام شعار سـنة امليـاه           . االحتفالية
، وهـو شـريط يغـرس الـوعي بأمهيـة احللـول             أوالد املطـر  للشريط السينمائي املخصص لألطفال     

 الشــركة أيضــا مبــواد تعليميــة تســتند إىل موضــوع الفــيلم  وســامهت. ائيــةســتدامة للمــوارد املامل
 .تروجيا للسنة االحتفالية

 
 بعض الدروس املكتسبة –سابعا  

قــد حــالف الوكــاالت املنســقة احلــظ يف مشــاركة برنــاجمني تــابعني ملنظومــة األمــم   ل - ٣٥
لتقيـيم  امليـاه وبرنـامج     عـين با  املاألمـم املتحـدة     فريـق   (املتحدة عاملني يف جمـال املـوارد املاليـة          

االتصـال  تلـك املشـاركة      تفقـد يّسـر   . يف أنشطة السنة االحتفاليـة    )  التابع له  لمياهالعاملي ل 
 معلومات ملموسـة للموقـع اإللكتـروين وأنشـطة          توتبادل املعلومات بني الوكاالت ووفّر    



 

04-43733 15 
 

A/59/167  

حلكوميـة  مـات غـري ا    ، واملنظ هواالتصـال بـ   فضال عن استفسارات من اجلمهـور       الوكاالت،  
 .والقطاع اخلاص

ــة      - ٣٦ ــام مبعرف ــا شــغف واهتم ــور عموم ــة ويســاور اجلمه ــم   طبيع عمــل وكــاالت األم
ــات         . املتحــدة ــذه املعلوم ــن فهــم ه ــه م ــى حنــو ميكن ــه عل ــات ل ــدمي املعلوم ــة تق ــن األمهي وم

تابعـة  متنوعة   تديره وكاال توقد ساعد املوقع اإللكتروين املشترك الذي       . واالستفادة منها 
 .ملتحدة يف وضع أنشطة املنظومة ومشاريعها يف متناول اجلمهورلألمم ا

 التنســيق القطريــة أيضــا باألمهيــة يف كــاالت األمــم املتحــدة وجهــاتويتســم دور و - ٣٧
وينبغي جلهات التنسيق هذه أن تقيم اتصاالت مـع         . جعل محلة من هذا القبيل قابلة للحياة      

 األعمـال   صـحاب الشـباب والنسـاء وأ    مثـل    أصحاب املصلحة الرئيسيني املهتمني باملسـألة،     
لمجموعـات الرئيسـية يف كـل       التابعـة ل  هات االتصال   جلومن شأن إيراد قائمة عناوين      . إخل

وينبغــي تزويــد هــذه  .  هــذا اجملــالعلــى املوقــع اإللكتــروين أن يعــود بالفائــدة يف وارد بلــد 
 .اجملموعات مبواد تعليمية وبشعار وحيز إلكتروين على الشبكة إخل

وينبغــي إنشــاء مــواد تكــون مالئمــة وقابلــة لالســتخدام مــن جانــب جمموعــات           - ٣٨
 األخـرى فضـال عـن أفكـار تتعلــق     الشـباب، مبـا يف ذلـك الشـارات، وامللصـقات، واملــوارد     

 ونـوع   مة بتلقي دليل عن كيفية املشـاركة      وكثريا ما كانت تلك اجملموعات مهت     . باملشاريع
ويشـكل  . وكيفية احلصول على متويل، إىل مـا هنالـك        املشاريع اليت ميكن أن تشارك فيها،       
 .الشباب قناة جيدة لنشر الرسائل

 مبادئ توجيهية جلهات التنسيق القطريـة بشـأن كيفيـة           توافرتوكان من املفيد لو      - ٣٩
وميكن إتاحة هذه املبادئ التوجيهية     . مقاربة القطاع اخلاص ألغراض التمويل والشراكات     

لعمـل مـع    مهمتـه ا   شـخص    تـوافر وكان من املفيد أيضا لـو       . ذلكعلى املوقع اإللكتروين ك   
تفـاوض معـه علـى تـأمني شـراكات لتـوفري االئتمانـات الصـغرى واملـنح                  والالقطاع اخلـاص    

تعمـل علـى   من خمتلف أحناء العـامل   جملموعات وغريها من التسهيالتالدراسية واملنح املالية   
املاء مـن أجـل   ” ألغراض عقد اإلمكانيةوميكن استكشاف هذه  . املستويني احمللي والقطري  

 .“احلياة
األفـراد  إبقـاء    أداة هامـة يف      ”!Splash“وقد شكلت الرسالة اإلخبارية اإللكترونيـة        - ٤٠

وقـع  امل، وكـذلك يف توجيـه األشـخاص إىل          التطـورات، بعـدة لغـات      على   مطّلعني باستمرار 
اجملموعــات يســتغرق  تســتخدمه شــىتوإذا كــان اســتحداث موقــع إلكتــروين  . لكتــرويناإل

 كفالـة   اجلهد والزمن علـى    إنفاق نفس القدر من      فإن من احلري  ،   كبريا وزمنا طويال   اجهد
 .حتديثها باستمرارعن طريق  وذلك ،فائدةالأن تظل هذه األداة تنطوي على 



 

16 04-43733 
 

A/59/167

 ٢٠٠٣ما بعد عام مرحلة  –ثامنا  
 يف السـنوات    سـاندها  ي ال تزال املياه تشكل قضية مركزية هتم اجملتمع الدويل، وسـوف           - ٤١

جلنـــة التنميـــة املســـتدامة يف دورهتـــا وتعكـــف . املقبلـــة عـــدد مـــن املناســـبات الدوليـــة احملوريـــة
ــة عشــرة  (االستعراضــية احلاليــة وســنوات السياســات    يف عــامي الــدورتني الثانيــة عشــرة والثالث

 صــرف الصـــحي  علــى اســـتعراض جمموعــة املواضـــيع املتمثلــة يف امليـــاه وال   )٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
 .واملستوطنات البشرية

إنشــاء ) مــارس/ آذار٢٢ (٢٠٠٤وقــد أعلــن األمــني العــام يف اليــوم العــاملي للميــاه يف   - ٤٢
مهمتـه اسـتقطاب العمـل العـاملي املعـين          واإلصـحاح   جملس استشاري رفيع املستوى معين باملياه       

. ميــة املســتدامةهبــذه املســائل يف إطــار اجملهــود الــدويل املبــذول للقضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التن 
وقــد وافــق . وســوف تــؤدي إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة دور األمانــة هلــذا اجمللــس  

أن يتــوىل مهــام رئاســة اجمللــس املــذكور علــى  هاشــيموتو ريوتــارورئــيس وزراء اليابــان الســابق 
ين الذي يضم طائفة واسعة من األشخاص البـارزين واخلـرباء الفنـيني وسـواهم مـن األفـراد الـذ                   

أثبتوا خربهتم يف إهلام الناس وحتريك آلية الدولة والعمل مـع وسـائط اإلعـالم والقطـاع اخلـاص            
خـربات أعضـائه الفريـدة يف التوعيـة مبسـائل           يستفيد مـن     من اجمللس أن     نتظروي. واجملتمع املدين 

، صــرف الصــحي، واملســاعدة علــى حشــد التمويــل ملشــاريع امليــاه والصــرف الصــحيامليــاه وال
 .ع الشراكات اجلديدةوتشجي
 مــن ءاملــا” إطــالق العقــد الــدويل للعمــل ٢٠٠٥وســوف يــتم يف اليــوم العــاملي للميــاه  - ٤٣

ويصــادف اجلــدول الــزمين . ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥ليشــمل الفتــرة املمتــدة مــن عــام “ أجــل احليــاة
للعقــد توقيــت بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وااللتزامــات املنبثقــة عــن خطــة جوهانســربغ    

 سـببا منطقيـا ممتـازا للتركيـز علـى مسـائل             وفر، مما ي  صرف الصحي ما يتعلق باملاء وال    لتنفيذ يف ل
إشـراك  للمضـي يف  فرصـة إضـافية    “  من أجل احليـاة    ءاملا”ويوفّر عقد   . صرف الصحي املياه وال 

املزيد من األشخاص يف التخطيط ملشاريع حقيقية طويلة األجل للمسـاعدة علـى إشـراك مجيـع                 
. العذبة وإدارهتا بصورة مسـتدامة    املياه  تمع بصورة أكثر نشاطا يف استخدام موارد        قطاعات اجمل 

“  مـن أجـل احليـاة   ءااملـ ”وينظر برنامج األمم املتحدة للمياه حاليا يف وضع برنامج عمل لعقـد           
وســوف تنطــوي الــدروس املكتســبة والشــراكات  . مــع التركيــز بشــدة علــى اجلانــب التنفيــذي 

ــة  ــة علــى قيمــة    واملعلومــات املكون ــة اجملموعــة علــى مــدى الســنة الدولي ــدء حقيقي كــبرية يف الب
 .“ من أجل احلياةءاامل”بأنشطة عقد 

 


