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� مجال المياه
توصيات هيكلية من أجل إنشاء بنية عالمية أك�� فعالية ��

ب والــ�ف  دارة ميــاه الــ�� � الرؤيــة المتكاملــة الطموحــة �� يوجــد حاليــاً عــدم تطابــق بــ��
� تنفيذهــا. و� بــد 

الصحــي لعــام ٢٠٣٠، والهيــاكل السياســية الدوليــة المتاحــة للمســاهمة ��
للــدول ا��عضــاء أن تنظــم نفســها بشــكل أفضــل إزاء موضــوع الميــاه ضمــن إطــار ا��مــم 
ح مــا  � قطــاع الميــاه أكــ®� م²ءمــة للغــرض، نقــ®¬

المتحــدة. ولــ·� تصبــح البنيــة العالميــة ��
: ي�¹

١ - إنشاء لجنة حكومية دولية تابعة ل��مم المتحدة معنية بالمياه وال�ف الصحي - 
وهذه اللجنة التي تتشكل بعد إجراء مشاورات مناسبة في� ب� الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة وقبل إجراء االستعراض املواضيعي األول يف مجال املياه من ِقبَل املنتدى السيايس 

الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة، �كن أن تع� البلدان عىل إجراء مناقشة دورية 

لجميع التحديات املاثلة يف مجال مياه الرشب والرصف الصحي، واستعراض التقدم املحرز 

نحو تحقيق الغايات املشمولة بأهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه، وتوجيه إجراءات 

األمم املتحدة واتخاذ مزيد من القرارات السياسية بشأن هذه املسائل. وينبغي أن يُضطلع 

بعمل اللجنة بالتفاعل عن قُرب مع ¶ثيل منظّم ألصحاب املصلحة الرئيسي�.

� بالمياه وال�ف الصحي - 
٢ - تشكيل فريق علمي وعم�� تابع ل��مم المتحدة مع��

تناط به والية جمع األدلة العاملية عن التحديات الرئيسية واستخدامات املياه وآثارها 

املتبادلة وعن إدارة املياه وحفز إجراء البحوث الخارجية من أجل سد الفجوات املعرفية، 

ويتوىل هذا الفريق العاملي املستقل املشّكل من العل�ء وامل�رس� القيام دوريا بتقديم 

معلومات متوازنة ومستندة إىل الحقائق وشفافة وشاملة لتمك� الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن املياه والرصف الصحي.

٣ - تدعيم لجنة ا��مم المتحدة المعنية بالموارد المائية - بحيث تعمل هذه اللجنة التي 
¶ثل الهيكل التنسيقي ألع�ل األمم املتحدة املتعلقة باملياه والرصف الصحي، كأمانة وكيان 

داعم للجنة الحكومية الدولية لألمم املتحدة املعنية باملياه والرصف الصحي (انظر التوصية 

١)، وفريق األمم املتحدة العلمي والعميل املعني باملياه والرصف الصحي (انظر التوصية ٢).

٤ - إنشاء إطار عالمي شامل للرصد يخضع ل�ستعراض المستقل - بأن تقوم الحكومات 
بدعم الجهود التي تبذلها لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية من أجل إنشاء آليات 

الرصد العاملية الالزمة ملراجعة التقدم املحرز يف تنفيذ الغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية 

املستدامة املتعلقة باملياه، وض�ن خضوع هذه اآلليات لالستعراض املستقل عىل أساس 

دوري.

٥ - التأكيد ع� وجود صوت مستقل - فالحكومات واألمم املتحدة تستفيد من تلقي مشورة 
مستقلة بشأن التحديات املتعلقة باملياه، عن طريق آلية مالÎة ينشئها األم� العام لألمم 

املتحدة يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٧.

١٥



١٤

� المستقبل
أعمال ومهام لم تكتمل تتطلب النهوض بها ��

� المســتقبل تنظيــم نفســها مــن أجــل تحقيــق الحــد ا��قــ½ 
� يمكــن بهــا للمجالــس ا�ستشــارية ��

¬Á٧ توصيــات مواضيعيــة، وأســدينا النصيحــة بشــأن الكيفيــة الــ Æالفصــول ١ إ �
قّدمنــا ��

� مجــال 
� الصفحــات المقبلــة نـُـدرج توصيــات عامــة بشــأن الخطــوات ا��ساســية الواجبــة ا�تبــاع مــع انتقــال العالــم إÆ مرحلــة جديــدة يتبــ�Á فيهــا خطــة دوليــة جديــدة ��

مــن ا��ثــر. و��
� الصفحــات التاليــة مجموعــة مــن التوصيــات ذات ا��ولويــة ��غــراض العمــل، تعقبهــا توصيــات هيكليــة تتعلــق بالبنيــة العالميــة 

نمائيــة المســتدامة. وتــرد �� � إطــار ا��هــداف ا��
الميــاه ��

� كافــة أنحــاء العالــم. والقصــد مــن التوصيــات أن 
اتيجية وتكفــل بذلــك إدراج مدخــ²ت مــن أصحــاب المصلحــة �� � مجــال الميــاه. وتســتن®� توصياتنــا بسلســلة مــن الحــوارات ا�ســ®¬

��
� تحقيق خطة المياه لعام ٢٠٣٠.

ة التقدم �� تضيف زخما للعمل الذي تضطلع به جميع الجهات الفاعلة التّواقة إÆ تعجيل وت®�

� البلــدان الناميــة. لكــن 
، مــن أجــل تخفيــف الفقــر �� �Æوالــدو �

�Áنفــاق الحكومــي عــ¹ الصعيديــن الوطــ نمائيــة ل�²لفيــة - عــ¹ وجــه العمــوم - دعــوة إÆ تعديــل ا�� لقــد مّثلــت ا��هــداف ا��
� مجــال ا�ســتدامة 

ــة و�� ــة وا�جتماعي � المجــا�ت ا�قتصادي
ــات والمخاطــر �� ــا والتحدي � بتغيــ®� أشــد ُعمقــا: فهــي اســتجابة لمجموعــة مــن القضاي

¬Ùــأ ــة المســتدامة ت نمائي ا��هــداف ا��
ــام  ــاه لع ــة المي ــا أن خط ــا. كم ــا وخارجه ــل حدوده ــدان داخ ــع البل ــن جمي ــراءات م ــاذ إج ــب اتخ ــراء، وتتطل ــة الفق ــا خدم ــا قضاي ــا فيه ــا، بم ــا وترابطه ــم بتعّقده ــة، تتس البيئي
� عــدة أهــداف أخــرى تنطــوي عــ¹ غايــات متصلــة بالميــاه، � تكتفــي بالتشــديد عــ¹ 

نمائيــة المســتدامة المعنيــة بالميــاه والــ�ف الصحــي و�� � ا��هــداف ا��
٢٠٣٠، بالصــورة الــواردة ��

ب وال�ف الصحي لكنها تذهب إÆ آفاق أبعد من ذلك. أهمية قضايا مياه ال��

ورة أن تتخذ الحكومات إجراءات استباقية ووقائية بشأن المخاطر المائية  �¶ - ٥
ايدة - فالحكومات التي ال تزال متأخرة يف هذا املجال تحتاج إىل إجراء إصالحات  � الم�·

مؤسسية بوتÔة رسيعة من أجل تحس� اإلدارة وتعزيز املُساَءلة. وال بد لها أن تزيد التمويل 

وتعزز القدرات، وبوجه خاص في� يتعلق باإلحصاءات والرصد اإلداري املتعلق� باملياه. وال 

بد من النظر يف اتخاذ إجراءات استثنائية، كإنشاء وحدات معنية باملياه مدمجة جيداً يف 

وزارات املالية، من أجل تدعيم التمويل يف قطاع املياه عىل الصعيدين الوطني واملحيل، 

إضافة إىل طلب الحصول عىل خطط عن األثر املاÙ لالستث�رات لتشجيع التمويل يف مجال 

معالجة مياه الرصف الصحي، وتعزيز الرشاكات الشاملة لجميع أصحاب املصلحة دع� 

للتنفيذ وض�نا للمتابعة واالستعراض من ِقبَل جهات أخرى أيضا موجودة خارج الحكومة.

ورة أن تتكيف ا��مم المتحدة ع� نحو يمّكنها من دعم الدول ا��عضاء بشكل  �¶ - ٦
� التصدي للمخاطر الناجمة عن المياه - فهناك عدد كبÔ من منظ�ت األمم 

أفضل ��
املتحدة يتعامل مع قضايا املياه، لكن ذلك ال يتعدى تناولها كقضايا هامشية، ولذلك سيكون 

املطلوب ليس أقل من إحداث ثورة كاملة يف ثقافة املياه داخل األمم املتحدة. وال بد أن 

تخصص منظ�ت األمم املتحدة ذات الصلة مزيدا من التمويل (األسايس) لقضايا املياه وأن 

تجري مراجعات لسياساتها. فقد أزف الوقت عىل سبيل املثال ألن تقوم منظمة الصحة 

العاملية بدعم املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية باعتبار ذلك وقاية أولية. وال بد من 

تحس� إدارة البيانات املتعلقة باملياه داخل األمم املتحدة وإنهاء الدور املقابل الذي تؤديه 

لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، حتى �كن التصدي ألوجه التضارب املستمرة 

والجسيمة يف األنشطة االتصالية لألمم املتحدة يف مجال املياه. وال بد من بذل الجهود 

للتعاون عن كثب وبقدر أكرب مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبالذات 

في� يتصل بعملها املتعلق بالجوانب االقتصادية واملالية والحوكمية يف قطاع باملياه.

� مجال المياه 
٧ - تشكيل تحالفات رفيعة المستوى للتصدي للتحديات ذات ا��ولوية ��

: �Àأة للعمل عليها، ع� النحو التا Âنضجت وأصبحت مهي �
ال�·

-  توثيق واتخاذ إجراءات بشأن مناطق العا� العرشين التي تعا� ندرة مائية شديدة يف 

الش�ل والجنوب

-  عقد اجت�ع لرؤساء الدول معني باملياه من أجل الدعوة لدعم الجهود والتكيف يف مجال 

املياه

-  توثيق واتخاذ إجراءات بشأن الحد من مخاطر الكوارث واالستث�ر يف زيادة قدرات املقاومة 

يف املناطق الحرضية ملصبات األنهار املعرّضة ملخاطر شديدة

-  تشجيع وتوسيع نطاق إنشاء دورات املياه يف املدارس

-  إخراج مسألة إدارة النظافة الصحية املتعلقة بالحيض من نطاق املحرمات واتخاذ إجراءات 

بخصوصها

-  نرش الوعي العام واتخاذ إجراءات نحو اإلدارة املستدامة للمياه الجوفية

-  إعطاء أولوية إلدارة املياه يف الفرتات الالحقة النتهاء النزاع ويف السياقات الهشة، من أجل 

املساهمة يف مكافحة أسباب الهجرة والفرار

-  ترسيخ قضايا املياه والرصف الصحي كشاغل أسايس يف التنمية الحرضية املستدامة

توصيات من أجل العمل لتنفيذ خطة المياه لعام ٢٠٣٠

١ - تشجيع نهج عالمي للمياه - إن محل حدوث كثÔ من اآلثار املائية هو الصعيدين املحيل 
واإلقليمي، لكن تغÔ املناخ وتنامي االقتصاد السوقي املتعوæ يؤديان إىل الربوز املتزايد للبُعد 

العاملي املتعلق باملياه. وتتجه أيضا قوى عاملية من قبيل التدفقات االفرتاضية للمياه وزيادة 

ندرة املياه وتلوثها والتدهور اإليكولوجي إىل مضاعفة الكوارث املائية واملخاطر املستمرة 

والبازغة التي تتعرض لها الصحة العامة، جراء أزمة توفÔ املياه وخدمات الرصف الصحي 

والنظافة الصحية للجميع التي ال تزال باقية دون حل يف كثÔ من أنحاء العاæ، م� يتحتم 

معه زيادة تناولها عىل نحو ممنهج من منظور عاملي. ويتطلب ذلك رفع مستوى الوعي 

حول قضايا املياه لدى السياسي� واملجتمع املعني بقضايا املناخ، وتعزيز العمل يف مجال 

املياه يف إطار السياسات الوطنية والعاملية املتعلقة بتغÔ املناخ. وال بد أن يرتجم قطاع 

األع�ل والحكومات الوطنية واملحلية وعيهم املتنامي بشأن مخاطر املياه إىل اسرتاتيجيات 

شاملة للعمل.

� قطاع المياه - عن 
٢ - ا�ستفادة بشكل أفضل من الصكوك القانونية الدولية القائمة ��

طريق تدعيم اتفاقات املياه لدى كل من األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة 

لألمم املتحدة واستخدام اتفاقية رامسار كقنطرة إىل اتفاقات بيئة متعددة األطراف وب� 

التنمية والبيئة. فضالً عن استخدام حق اإلنسان يف الحصول عىل مياه الرشب املأمونة 

وخدمات الرصف الصحي كبوصلة إلدارة الخدمات يف قطاع املياه.

ية - فمع اتجاه  � المناطق الح��
٣ - التصدي ل��زمة المتنامية للمياه وال�ف الصحي ��

أعداد متكاثرة من الناس إىل السكنى يف املدن، ëة حاجة لتحس� توثيق التحديات الكبÔة 

املتعددة املتعلقة باملياه والتصدي لها يف املدن ومحيطاتها. وكنقطة بداية يف هذا املقام، 

سيكون من األهمية íكان أن تعكس البيانات التي تبلّغ بها األمم املتحدة عىل الصعيد 

العاملي االتجاهات الحرضية املتصلة باملياه بدقة أكرب. ويصح ذلك بصفة خاصة في� يتصل 

بُسبل الحصول عىل مياه الرشب والرصف الصحي، التي ال يجري بشكل رصيح اإلبالغ عن 

االنحسار العاملي املشهود فيها حاليا يف املناطق الحرضية. وإضافة إىل ذلك، سيكون من 

الرضوري تحديد املخاطر املحيطة باستدامة املياه املرتبطة بالحرضنة، من أجل التوعية بها 

واتخاذ اإلجراءات ذات الصلة بخصوصها، íا يف ذلك تخفيف الضغوط املرتبطة باملياه جراء 

تنامي املناطق الحرضية يف البيئات شبه الحرضية والريفية. وال بد أن يتصدى موئل األمم 

املتحدة لهذه التحديات وأن يدرجها يف أولويات عمله ويتناولها أيضا آخذا بع� االعتبار 

املؤ¶ر الثالث للمستوطنات البرشية (املوئل الثالث).

� التعامل مع المخاطر المتنامية الناجمة عن 
�� Êاك القطاع الخاص بقوة أك� �Ì٤ - إ

المياه - إن تحويل الرؤية املتعلقة باملياه يف خطة عام ٢٠٣٠ إىل حقيقة واقعة يعني أنه لن 
تكون هناك مندوحة عن انخراط القطاع الخاص الفعال كرشيك ¶كيني وكالعب أسايس 

يتع� ُمساَءلته. ويقع التحدي األسايس يف تعبئة القطاع الخاص عىل الصعيدين املحيل 

والوطني. وال بد يف هذا املقام من القيام عىل نحو متزايد بتطوير نُهج مبتكرة، مثل مفهوم 

اإلرشاف املاÙ، والقيام يف نفس الوقت بإرشاك أصحاب مصلحة غÔ تقليدي� آخرين يف 

قطاع املياه. ويجب أن يدعم االتفاق العاملي، وبالذات عنرصه املتعلق باملياه واملتمثل يف 

والية الرؤساء التنفيذي� يف مجال إدارة املياه، هذا الجهد. وال بد أن تدرس الحكومات 

تدعيم مفهوم البصمة املائية عن طريق إلزام الرشكات املسّجلة واملدن الكبÔة باإلبالغ عن 

استخدامات املياه.



� المستقبل
تنا موّجهة ل��فرقة ا�ستشارية �� Êكلمات نابعة من خ�

عوامل النجاح: 
تَولَّد يف قلب العمل الذي اضطلعنا به شعور قوي مشرتك بأننا نحمل عىل عاتقنا رسالة 

محورها الحاجة امللّحة لتطوير اإلدارة املائية وتحس� خدمات املياه والرصف الصحي، وأننا 

�كن أن نحقق ذلك إذا قُمنا بالضغط إيجابيا عىل صّناع السياسة. وصاغ أعضاء املجلس 

أساليب للعمل تكرّس اتباعها منذ وقت مبكر وجرى إخضاعها للمالحظة عىل مدار العقد. 

وجاء أداء بعض عنارص هذه األساليب جيدا بشكل ملحوظ ومن املمكن ألي هيئة استشارية 

أخرى متصلة باألمم املتحدة أن تُدخل عليها ما تراه من تعديالت الت�سا لتحقيق أثر أقوى، 

وقد شمل ذلك ما ييل:

• æ نكتب تقارير أو نصدر مطبوعات: وقُمنا بدال من ذلك بإعداد مدخالت تقنية وإجراء 

تحليالت داخلية لنظر األمم املتحدة، واقرتحنا أفكاراً لالسرتاتيجيات الالزمة لقرارات األمم 

املتحدة.

• æc ننخرط يف اإلدارة الربنامجية - رغم انتساب بعض أعضاء مجلسنا إىل مجالس لإلدارة.

• قُمنا، عند االقتضاء، باختيار مواضيع ذات أولوية وأوصينا بإجراءات مستعين� بالكم الذاخر 

من التوصيات/التقارير املوجودة بدال من السعي إىل صياغة توصيات أصلية جديدة تُنسب 

إلينا. وانصْب تركيزنا عىل التفكÔ في� يتعّ� القيام به إلنجاز العمل يف هذه املجاالت، 

وكيفية م�رسة الضغوط من أجل تحقيق هذا اإلنجاز.

• قُمنا بصياغة ذلك باعتباره ”عملكم“ وسعينا إىل تكميل ذلك ”بعملنا“. واستخدمنا هذا 

الشكل منذ باكورة سنوات العمل يف إطار ”خطة عمل هاشيموتو األوىل“ التي اتبعناها يف 

مستهل مسÔتنا، ثم واصلنا العمل íوجب خطط عمل هاشيموتو التي ُعنونت تيمنا باسم 

أول رئيس ملجلسنا.

 • حددنا الجهات الفاعلة وقُمنا íقاربتها عىل الصعيدين الرفيع املستوى والعميل.

• æ نسع إىل الدعاية ألنفسنا وæ نُِدْر حمالت إعالمية حول مواضيع املياه - واستعّنا بدال من 

ذلك برؤساء وأعضاء رفيعي املقام للتكلم علنا وبشكل متكرر من أجل حث اآلخرين عىل 

تحس� برامج اإلعالم املتعلقة باملياه.

• أسهم األعضاء بأكý من الكل�ت واألفكار، وتحملوا مسؤولية رئيسية التخاذ إجراءات وإقامة 

صالت. ويف الوقت نفسه اضطلعت األمانة بدور الزم يف إنشاء الشبكات وصياغة املسودات 

وكتابة املدخالت وحضور االجت�عات و¶ثيل املجلس.

• جرى تشجيع املناقشات البناءة بشأن املواضيع الخالفية، وتوىل الرئيس التوسط يف النزاعات 

بدالً من تنحيتها جانباً.

• استخدمنا يف صياغة بنود توصياتنا لغة بيّنة ورصيحة، وركّزنا عىل ما �كن عمله. وتحاشينا 

استخدام لغة ”قرارات األمم املتحدة“ الغامضة وأدرنا اجت�عاتنا عىل نفس املنوال.

• æ تكن لنا ميزانية متأتية من األمم املتحدة، وقمنا بشكل نشط بجمع األموال وحالفنا قدر 

كبÔ من الحظ يف تشجيع عدة دول عىل استضافة اجت�عاتنا وتقديم مساه�ت سخيّة لنا. 

وبدون هذا الدعم æ يكن لنا أن نُجري هذه املناقشات الحاسمة حول العاæ، والتي كانت 

تتم عادة وجها لوجه وشّجعت عىل تدعيم املودة داخل املجلس وعززت التعلُّم املتبادل.

• أسهمت الخربات املمتدة لألعضاء كسياسي� ووزراء ووزراء دولة للربملانات ودبلوماسي� 

ومديرين كبار وأكاد�ي�، يف إكسابهم املصداقية والقدرة عىل اإلقناع. وتوافرت لدينا إمكانية 

جمع أشخاص من خلفيات مختلفة ودفعهم لالنخراط يف حوار مثمر ورصيح.

 

الدروس المستفادة:
ترشح النقاط السابقة ما نعتقد أنه األساس الذي انبنت عليه أع�لنا الناجحة. وإذا قيض لنا 

أن نبدأ من جديد، فسوف ندفع بقوة من أجل إيجاد ترتيب ما لتدعيمنا íيزانية أساسية. لقد 

كان ممكنا لنا أن نكتيس طابعا ¶ثيليا أكرب إن توافرت لدينا قدرة ذاتية عىل تجديد األعضاء؛ 

غÔ أننا من ناحية أخرى استفدنا íيزة قيام عالقات الزمالة بيننا ألجل ممتد.

وقد خلص أعضاء املجلس مجتمع� إىل أن العوامل األهم التي قادتنا إىل تحقيق النجاح، 

حين� وعندما صادفناه، ¶ثلت في� ييل:

• الدعم الذي قدمته لنا أمانة مقدامة.

• التعاون ب� األعضاء واألمانة.

• التوصيات املركزة والواضحة التي شملتها خطط عمل هاشيموتو األوىل والثانية والثالثة، 

ة بلغة مقتضبة ومبارشة. املُعدَّ

• ارتفاع مقام الرؤساء ونواب الرؤساء واألعضاء.

وقد تعلّمنا أن الصرب يؤ} أُكُلُه؛ فقد تنامى تأثÔ املجلس االستشاري املعني باملياه والرصف 

الصحي íرور الزمن.

١٣

وكان واضحاً أن مرجع 
نجاحنا هو تلبية ا�Ðخرين 

دعوة العمل - 
� تحقيق هذه 

وإذا كان بعض الفضل ��
نجازات يعود إلينا، فإننا نسلم أو�ً وقبل  ا��

� آمنت 
¬Áء بإسهامات ا��طراف ال �

�ã أي
بحتمية التغي®�  

وعملت ع� تحقيقه.



ورة أن تتخذ الحكومات إجراءات استباقية ووقائية بشأن المخاطر المائية  �¶ - ٥
ايدة - فالحكومات التي ال تزال متأخرة يف هذا املجال تحتاج إىل إجراء إصالحات  � الم�·

مؤسسية بوتÔة رسيعة من أجل تحس� اإلدارة وتعزيز املُساَءلة. وال بد لها أن تزيد التمويل 

وتعزز القدرات، وبوجه خاص في� يتعلق باإلحصاءات والرصد اإلداري املتعلق� باملياه. وال 

بد من النظر يف اتخاذ إجراءات استثنائية، كإنشاء وحدات معنية باملياه مدمجة جيداً يف 

وزارات املالية، من أجل تدعيم التمويل يف قطاع املياه عىل الصعيدين الوطني واملحيل، 

إضافة إىل طلب الحصول عىل خطط عن األثر املاÙ لالستث�رات لتشجيع التمويل يف مجال 

معالجة مياه الرصف الصحي، وتعزيز الرشاكات الشاملة لجميع أصحاب املصلحة دع� 

للتنفيذ وض�نا للمتابعة واالستعراض من ِقبَل جهات أخرى أيضا موجودة خارج الحكومة.

ورة أن تتكيف ا��مم المتحدة ع� نحو يمّكنها من دعم الدول ا��عضاء بشكل  �¶ - ٦
� التصدي للمخاطر الناجمة عن المياه - فهناك عدد كبÔ من منظ�ت األمم 

أفضل ��
املتحدة يتعامل مع قضايا املياه، لكن ذلك ال يتعدى تناولها كقضايا هامشية، ولذلك سيكون 

املطلوب ليس أقل من إحداث ثورة كاملة يف ثقافة املياه داخل األمم املتحدة. وال بد أن 

تخصص منظ�ت األمم املتحدة ذات الصلة مزيدا من التمويل (األسايس) لقضايا املياه وأن 

تجري مراجعات لسياساتها. فقد أزف الوقت عىل سبيل املثال ألن تقوم منظمة الصحة 

العاملية بدعم املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية باعتبار ذلك وقاية أولية. وال بد من 

تحس� إدارة البيانات املتعلقة باملياه داخل األمم املتحدة وإنهاء الدور املقابل الذي تؤديه 

لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، حتى �كن التصدي ألوجه التضارب املستمرة 

والجسيمة يف األنشطة االتصالية لألمم املتحدة يف مجال املياه. وال بد من بذل الجهود 

للتعاون عن كثب وبقدر أكرب مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبالذات 

في� يتصل بعملها املتعلق بالجوانب االقتصادية واملالية والحوكمية يف قطاع باملياه.

� مجال المياه 
٧ - تشكيل تحالفات رفيعة المستوى للتصدي للتحديات ذات ا��ولوية ��

: �Àأة للعمل عليها، ع� النحو التا Âنضجت وأصبحت مهي �
ال�·

-  توثيق واتخاذ إجراءات بشأن مناطق العا� العرشين التي تعا� ندرة مائية شديدة يف 

الش�ل والجنوب

-  عقد اجت�ع لرؤساء الدول معني باملياه من أجل الدعوة لدعم الجهود والتكيف يف مجال 

املياه

-  توثيق واتخاذ إجراءات بشأن الحد من مخاطر الكوارث واالستث�ر يف زيادة قدرات املقاومة 

يف املناطق الحرضية ملصبات األنهار املعرّضة ملخاطر شديدة

-  تشجيع وتوسيع نطاق إنشاء دورات املياه يف املدارس

-  إخراج مسألة إدارة النظافة الصحية املتعلقة بالحيض من نطاق املحرمات واتخاذ إجراءات 

بخصوصها

-  نرش الوعي العام واتخاذ إجراءات نحو اإلدارة املستدامة للمياه الجوفية

-  إعطاء أولوية إلدارة املياه يف الفرتات الالحقة النتهاء النزاع ويف السياقات الهشة، من أجل 

املساهمة يف مكافحة أسباب الهجرة والفرار

-  ترسيخ قضايا املياه والرصف الصحي كشاغل أسايس يف التنمية الحرضية املستدامة

مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل وسالح املهندس� التابع 

لجيش الواليات املتحدة ومكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث ورشكات التأم�. ونرشت 

لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية تقريرا بعنوان ”املاء يف عاæ متغÔ“ قاصدة إبراز 

الكوارث الناجمة عن املياه. وكنتيجة جزئية للجهد الدؤوب لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

أصبحت الغاية املرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث مدرجة اآلن أيضا ضمن الهدف ١١ من 

األهداف اإلÅائية املستدامة املتعلق باملدن.

حقائق

بلغ عدد ا��شخاص المتأثرين بالفيضانات والجفاف والعواصف 
� المائة من 

� عامي ١٩٩٢ و ٢٠١٢: ٤,٢ بليون نسمة (٩٥ �� فيما ب��
رين بالكوارث) ��جميع ا��شخاص المت

بلغت قيمة الخسائر ا�قتصادية الناجمة عن الكوارث المائية 
� عامي ١٩٩٢ و ٢٠١٢: ١,٣ تريليون من دو�رات الو�يات  فيما ب��

المتحدة

اتيجية الدولية للحد من الكوارث، ٢٠١٢ ا�س®¬

تقّدر القيمة ا�قتصادية المتوقعة ل�²صول المعرّضة للمخاطر 
بحلول عام ٢٠٥٠: ٤٥ تريليون من دو�رات الو�يات المتحدة 

� المائة مقارنة بعام ٢٠١٠)
(بزيادة قدرها ٣٤٠ ��

� الميدان ا�قتصادي،٢٠١٢
منظمة التعاون والتنمية ��

١٢

ماذا فعلنا

قُمنا بتعلية مستوى فريق عامل معني بالكوارث تابع للمجلس إىل فريق خرباء رفيع املستوى 

معني باملياه والكوارث (ُسمي يف وقت الحق باسم فريق الخرباء والقادة رفيع املستوى املعني 

باملياه والكوارث) وُوضع تحت قيادة الدكتور هانغ سيونغ - سو عضو املجلس ورئيس وزراء 

جمهورية كوريا األسبق. وضم الفريق ممثل� يف املستويات العليا ينتمون إىل املجلس 

والحكومات ومنظ�ت املياه ومكافحة الكوارث من البلدان الغنية والفقÔة عىل حد سواء من 

كافة أنحاء العاæ. وتعاون فريق الخرباء الرفيع املستوى واملجلس بشكل وثيق يف جهد مشرتك 

من أجل إحداث تحول يف االهت�م السيايس لالنتقال به من االستجابة لحاالت الكوارث إىل 

الرتكيز عىل الحد من الكوارث.

وبعد انقضاء ëانية عرش شهرا نرش الفريق ”خطة العمل املعنية باملياه والكوارث“ مشفوعة 

بأكý من ٤٠ توصية تنطوي عىل تقييم لجوانب املوضوع. وُعرضت الخطة عىل املنتدى العاملي 

الخامس للمياه املعقود يف اسطنبول يف حضور كل من الرئيس الفخري للمجلس ورئيس 

املجلس.

ودعا رئيس فريق الخرباء الرفيع املستوى باالشرتاك مع رئيس املجلس إىل عقد دورة مواضيعية 

خاصة لألمم املتحدة بشأن املياه والكوارث، وهو ما حدث فعليا يف آذار/مارس ٢٠١٣. وتحت 

قيادة األم� العام ورئيس الجمعية العامة ورئيسنا الفخري ورئيس املجلس ورئيس فريق 

الخرباء الرفيع املستوى، حظيت الدورة íشاركة رفيعة املستوى وانعكست عليها أضواًء كانت 

بحاجة ماسة إليها، ولفتت انتباه واضعي السياسات إىل املوضوع.

ويف عام ٢٠١٣، عّ� األم� العام رئيس فريق الخرباء الرفيع املستوى مبعوثا خاصا له معنياً 

بالحد من مخاطر الكوارث املتعلقة باملياه. ويف السنة ذاتها، رأى املجلس رضورة أن يقف 

فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باملياه والكوارث عىل قدميه وأن يصبح كيانا مستقال عن 

املجلس.

ويف أيلول/سبتمرب ٢٠١٤ جرى ¶ثيل املجلس يف املناسبة الخاصة الرفيعة املستوى بشأن الحد 

من مخاطر الكوارث املتعلقة باملياه التي ُعقدت عىل هامش الدورة التاسعة والست� للجمعية 

العامة يف نيويورك. وقدم فريق الخرباء الرفيع املستوى واملجلس ُمدخالت أيضا يف مؤ¶ر 

سينداي املعني بالحد من مخاطر الكوارث املعقود يف عام ٢٠١٤، ويف املنتدى العاملي السابع 

للمياه املعقود يف جمهورية كوريا. وساعد ذلك يف زيادة االهت�م لدى مستوى اإلدارة العليا.

وأسفرت الجهود التي بذلها كل من فريق الخرباء الرفيع املستوى واملجلس يف مجال الحد من 

مخاطر الكوارث عن حفز املزيد من املشاورات في� ب� مختلف أصحاب املصلحة ذوي الصلة، 

ع� أي المسائل رّكزنا

ــات  ــذ توصي ــات لتنفي ــوي داخــل الحكوم ــم الق ــة الدع ــة تهيئ ــذ البداي ــس من ــل املجل اســتهدف عم

ــارة  ــرت استش ــر. وج ــن املخاط ــد م ــوارث والح ــاالت الك ــب لح ــة بالتأه ــة املتعلق ــات الدولي االتفاق

 æ ،ــ� عــىل االســتجابة لحــاالت الكــوارث والعمــل عــىل تحســ� قدراتهــم. ومــع ذلــكÎمجتمــع القا

يُعــْط ســوى اهتــ�م ضئيــل لألعــ�ل التــي �ــس نطاقهــا مســؤوليات وزارات مختلفــة أو جــرى دعــم 

الجهــود الج�عيــة اإلقليميــة والدوليــة. وغالبــا مــا يكــون العاملــون معرّضــ� عــىل وجــه الخصــوص 

لدرجــة عاليــة مــن املخاطــر، رغــم أن منــع الكــوارث واالســتجابة لهــا يعتمــد عليهــم بشــكل حاســم. 

ويســهم التغــÔّ املناخــي والحرضنــة وســوء إدارة امليــاه يف زيــادة معــدل الكــوارث يف كل مــكان تقريبــا، 

 .æــا ــة الع ــو تعبئ ــا ه ــار. وكان هدفن ــات األنه ــة ملصب ــق الحرضي ــوص يف املناط ــه الخص ــىل وج وع

و¶ثّلــت اســرتاتيجيتنا لبلــوغ ذلــك يف خلــق الوعــي وحشــد الدعــم التخــاذ خطــوات مــن أجــل تقليــل 

ــة  ــىل مواجه ــدرة ع ــادة الق ــة وزي ــاء املرون ــر وبن ــف املخاط ــة وتخفي ــ� الجهوزي ــة وتحس الهشاش

الكــوارث íــا يف ذلــك مواصلــة إدارة أشــغال ميــاه الــرشب والــرصف الصحــي يف أثنــاء حــدوث 

الكــوارث. وأســهمت حــوادث مــن قبيــل أمــواج التســونامي يف آســيا يف خلــق وعــي دويل متزايــد ألثــر 

ــن  ــرب م ــدر أك ــذب ق ــع وج ــور أوس ــوغ جمه ــة بل ــود ذات الصل ــاح للجه ــ� أت ــة م ــوارث املائي الك

التمويل.

ر بسبب الكوارث  تعزيز الحماية ومنع الوفاة وال��
الناجمة عن المياه

 ٧
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، بما  �
�Ùنما � بد أن يجري التصدي للكوارث الناجمة عن المياه كجزء من عملية التخطيط ا��

� ذلك كفالة توف®� الحماية ا�جتماعية ال²زمة.
��

� جهود الحد من مخاطر الكوارث ع¹ زيادة التداب®� الوقائية 
� بد من التشديد ��

� ذلك عن طريق 
وا�ستثمار الحساس للمخاطر وتعزيز القدرة ع¹ الصمود، بما ��

� البنية ا��ساسية ��غراض التكيف مع تغ®� المناخ.
ا�ستثمار ��

� الحكومة والسلطات المحلية ع¹ جميع المستويات، وبا��خص  � الروابط ب�� ينبغي تحس��
� أيضا  ع¹ مستوى المدينة، بمساعدة بوابات معرفية صديقة للمستعِمل وابتكارية، ويتع��

� الدول. تعزيز التعاون فيما ب��

 �
� من ا��شخاص �� ينبغي اتخاذ ا��جراءات الوقائية ال²زمة لحماية حياة مئات الم²ي��

� تنفيذ تداب®� دولية وإقليمية ترمي إÆ زيادة التوعية وتطوير  البيئات الهشة، ويتع��
 Æالذين يتعرضون عادة لمخاطر عالية ويحتاجون إ � القدرات وبالذات لدى العامل��

التدريب والمعدات.

اء الرفيع المستوى ع¹ نحو أك®� وثاقة مع مكتب ا��مم  í®بد أن يتعاون فريق الخ �
المتحدة للحد من الكوارث.



ماذا فعلنا

تحقق أول نجاح دعوي مهم يف أثناء انعقاد املنتدى العاملي الخامس للمياه يف اسطنبول يف عام ٢٠٠٩، عندما 

قرر الوزراء اتخاذ إجراءات لوضع نهج يتعلق بجمع مياه الرصف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها، وعندما 

أدرج الُعَمد مياه الرصف الصحي يف قرارهم الختامي. ومثّل هذا املؤ¶ر أول مؤ¶ر رئييس تُذكر فيه مياه الرصف 

الصحي عىل نحو يتطلب املتابعة. واستطعنا بعد ثالث سنوات الضغط بنجاح من أجل جعل الرصف الصحي 

واملياه املستعملة موضوعا للمنتدى العاملي السادس للمياه املعقود يف مرسيليا: حيث نوقشت مسألة مياه 

الرصف الصحي يف الجلسات واملوائد املستديرة للوزراء، وأُفرد لها مكان بارز يف إعالن املحفل.

وكّنا إحدى الجهات الفاعلة التي تضغط داخل األمم املتحدة إليالء قدر أكرب من االهت�م ملوضوع مياه الرصف 

الصحي، وتوسلنا يف ذلك دفع أعضاء لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية للنظر بشكل أكý توازنا يف 

النطاق الكامل ملشاكل املياه، بدال من الرتكيز حرصا عىل مياه الرشب أو استخدام املياه. وقامت لجنة األمم 

املتحدة املعنية باملوارد املائية بالتصدي عىل نحو تصاعدي لهذه القضية فأنشأت فرقة العمل املعنية íعالجة 

مياه الرصف الصحي يف عام ٢٠٠٩، وجعلت نوعية املياه مجاالً لألولوية املواضيعية للجنة يف عام ٢٠١٠، وقررت 

أيضا أن يرتكز االحتفال بيوم املياه العاملي لعام ٢٠١٠ عىل موضوع نوعية املياه تحت عنوان "ماء نظيف من 

أجل عاæ صحي". ويف العام نفسه، نرش برنامج األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة تقريرا بعنوان "ماء 

عليل؟" مثّل أول دراسة عاملية لألمم املتحدة تتناول مياه الرصف الصحي والتلوث واملخاطر ذات الصلة بجودة 

اإلمداد باملياه. و وفر هذا التقرير األساس لعمل اللجنة واألمم املتحدة مع الدول األعضاء. وتضمنت أع�ل 

املتابعة املبادرة العاملية ملياه الرصف الصحي، واتخاذ قرار بجعل قضايا مياه الرصف الصحي موضوعا ليوم املياه 

العاملي يف عام ٢٠١٧.

ووجدت قضايا الرصف الصحي طريقها إىل وثائق السياسات االبتكارية املوضوعة ألغراض العمل. ويف أعقاب 

حملة دعوية مستمرة من جانب املجلس، أصبحت موضوعات تقليل التلوث ومعالجة مياه الرصف الصحي 

جزءا من الوثيقة الختامية ملؤ¶ر ريو + ٢٠، واصبحت هذه املوضوعات اآلن جزء من األهداف اإلÅائية 

 Ôة بذاتها تبتغي تحس� نوعية مياه الرشب بتقليل التلوث وتخفيض تدفقات املياه غÎاملستدامة كغاية قا

املعالجة íعدل النصف.

وعملنا مع مصارف التنمية اإلقليمية، وباألخص مرصف التنمية اآلسيوي، لتوسيع نطاق برنامجه االستث�ري 

الكبÔ يف مجال معالجة مياه الرصف الصحي وإعادة استخدامها يف Åاذج ال مركزية �كن أن تستع� بها 

املجتمعات املحلية الصغÔة والقرى واملنظ�ت غÔ الحكومية.

وواصل أعضاء املجلس بدأب شديد إظهار أهمية رصد مياه الرصف الصحي، وقدموا الدعم الفني ملختلف 

األفرقة العاملة بشأن املؤرشات واملعايÔ واألهداف. ويف أعقاب مؤ¶ر قمة ريو + ٢٠، دعونا إىل قيام لجنة األمم 

املتحدة املعنية باملوارد املائية بإنشاء آلية عاملية للرصد. وحفز ذلك عىل وضع املبادرة العاملية للرصد املوسع 

للمياه، وهي نظام عاملي شامل لرصد مياه الرصف الصحي واملوارد املائية.

ع� أي المسائل رّكزنا

تشــكل ميــاه الــرصف الصحــي غــÔ املعالجــة خطــرا عــىل صحــة البــرش واملــوارد املائيــة والبيئيــة الشــامله. وتتضمــن 

ــة وتعــرض  ــوث األجســام املائي ــة جــراء تل ــد عــىل البيئ ــل املتزاي ــا هــذا االنشــغال، الِحْم ــي عليه ــي ينبن األســس الت

ســكان املــدن والعــ�ل واملزارعــ� مليــاه مســتعملة خــام أو مخففــة. وعندمــا بدأنــا عملنــا كانــت قضايــا منــع تلــوث 

ــ�م  ــا أي اهت ــدويل وæ تكــن تكتســب غالب ــة عــن جــدول األعــ�ل ال ــاه الــرصف الصحــي غائب ــاه ومعالجــة مي املي

ســيايس عــىل الصعيــد الوطنــي. وكان هنــاك مــع ذلــك بعــض املزارعــ� واملنظــ�ت غــÔ الحكوميــة يقومــون بالفعــل 

بإعــادة اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي، فيــ� وضعــت بعــض الحكومــات سياســات طموحــة يف هــذا املجــال واتجــه 

الفنيــون إىل الرتويــج بنشــاط ملعالجــة ميــاه الــرصف الصحــي، وقامــت مؤسســات التمويــل الدوليــة بتقديــم التمويــل 

الســتث�رات كبــÔة يف هــذا املجــال. غــÔ أنــه æ يبــدر عــن األمــم املتحــدة تأييــد ألولويــة هــذه املســألة وæ توجــد 

توجيهــات للحكومــات بخصوصهــا. ومــن هنــا تشــكل تركيــز املجلــس يف ثالثــة ُشــعب. فركّزنــا بشــكل رئيــيس عــىل 

ــي  ــوث الصناع ــة بالتل ــائل املتصل ــراز املس ــا بإب ــا أيض ــة، وقُمن ــق الحرضي ــي يف املناط ــرصف الصح ــاه ال ــة مي معالج

والزراعــي. وحاولنــا يف املقــام الثــا< لفــت االنتبــاه إىل إمكانيــة زيــادة اإلمــدادات املائيــة وتخفيــض اســتهالك الطاقــة 

ــاء  ــام أعض ــث، ق ــام الثال ــون؛ ويف املق ــتخدامها املأم ــة اس ــي وكفال ــرصف الصح ــاه ال ــر مي ــادة تدوي ــق إع ــن طري ع

 Ôاً مــن األهميــة هــي مســألة وضــع معايــÔناقشــة مســألة تكتــيس جانبــاً كبــí املجلــس الحائــزون لخــربات ذات صلــة

ــات ذات  ــع الهيئ ــاون م ــي، بالتع ــرصف الصح ــاه ال ــنة ملي ــة اإلدارة املحّس ــل كفال ــن أج ــد م ــة للرص ــداف عاملي وأه

االختصاص يف املحافل املختلفة.

مطالبة ا��مم المتحدة با�هتمام بمنع التلوث ومعالجة مياه 
ال�ف الصحي وكفالة إعادة استخدامها المأمون
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� مجال 
� بد أن تضع البلدان النامية سياسات ومخططات عامة وطنية ��

مياه ال�ف الصحي، تشمل تقديرات للتكلفة وجداول زمنية وخططا 
للتمويل المستدام لضمان مضاهاة خطة ا�ستثمار الرأسما�Æ بموارد 

خارجية وداخلية للتمويل. وعليها أيضا أن تو�Æ اهتماما أك®í ��شغال مياه 
ال�ف الصحي وصيانتها. و� بد أن تشتمل السياسات الوطنية ع¹ منع 
التلوث وإعادة ا�ستعمال المأمون لمياه ال�ف الصحي وتوف®� المرافق 

� ا�عتبار جميع  � ذلك بع��
� الموقع وخارج الموقع، وأن تأخذ ��

الصحية ��
الخيارات التقنية المتاحة.

ينبغي أن تزيد المؤسسات المالية الدولية وا��مم المتحدة والمنظمات 
� معالجة مياه ال�ف الصحي من دعمها 

� تحوز قدرات ��
¬Áالثنائية ال

للبلدان. وينبغي أن يتيح أعضاء لجنة ا��مم المتحدة المعنية بالموارد 
اتيجيات معالجة  � مجال اس®¬

المائية ل²ّط²ع العام التجارب الناجحة ��
مياه ال�ف الصحي.

ات العالمية المرتبطة بالغاية �ïبد من اختيار المؤ �

نمائية المستدامة لقدرتها ع¹ حفز تحقيق  3-6 المشمولة با��هداف ا��
� ا��مم 

التقدم ع¹ الصعيد الدو�Æ ا�ðن. ويجب ع¹ الدول ا��عضاء ��
المتحدة تقديم الدعم القوي لقيام لجنة ا��مم المتحدة المعنية 

� أن ترفع  دارة المائية. ويتع�� بالموارد المائية بوضع مبادرة عالمية ل�²
ات  �ïنمائية المستدامة والمؤ ات ا��هداف ا�� �ïالمبادرة تقارير عن مؤ

� تزيد من قاعدة المعرفة العالمية.
¬Áا��خرى ال

ي  ��ها المتعلق بال�ف الصحي الح � � بد أن توّسع البلدان نطاق ترك®�
ل·� يشمل التلوث من المصادر الصناعية والزراعية وتلوث المحيط الناجم 
� أنحاء 

عن ذلك، و� بد أن تُبدي التأييد ��جراءات تنظيف أحواض ا��نهار ��
العالم.

ينبغي أن تقوم الجامعات ومراكز البحوث بزيادة تطوير قاعدة ا��دلة 
العالمية بخصوص تلوث مياه ال�ف الصحي ومعالجتها وإعادة تدويرها 

واستخدامها المأمون، من أجل زيادة تنوير صّناع القرار.

حقائق

� تفتقر إÆ معلومات متاحة للعامة عن 
¬Áيبلغ عدد البلدان ال

تدفقات مياه ال�ف الصحي الموّلدة أو الُمعاَلجة أو المعاد 
استخدامها: ٥٧ بلدا

 �
يبلغ المعدل المتوسط لمعالجة مياه ال�ف الصحي ��

 �
� المائة؛ ومتوسطة الدخل ٣٣ ��

البلدان: مرتفعة الدخل ٧٠ ��
� المائة

المائة؛ ومنخفضة الدخل ٨ ��

سانو وآخرون، ٢٠١٣

� المتولدة من مياه ال�ف  وج�� يُسقط معدل نمو مخلفات الني®¬
� المائة، ومخلفات الفسفور بنسبة 

الصحي بنسبة تبلغ ١٨٠ ��
� عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠ ع¹ الصعيد  � المائة، ب��

تزيد ع¹ ١٥٠ ��
العالمي

� الميدان ا�قتصادي، ٢٠١٢
منظمة التعاون والتنمية ��

١١



١٠

دارة المتكاملة للموارد  Öدارة ا��فضل للموارد المائية. ا� Öحفز ا�
ابط: داخل البلدان وفيما بينها وع� نطاق القطاعات المائية وال�·

 ٥
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ــة  ــادة إدمــاج إدارة املــوارد املائي ــة عــىل زي ــذ البداي ــس للعمــل من ــد مــن أعضــاء املجل اتجــه العدي

باختــالف اســتخداماتها عــىل الُصُعــد اإلقليمــي والوطنــي ودون الوطنــي. واســتُخدم يف وصــف ذلــك 

تعبــÔ اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة. وشــهد العقــد األخــÔ موجــة قلــق كبــÔة إزاء تنامــي املخاطــر 

ــة  ــاÙ والتنمي ــن امل ــة واألم ــذاء والطاق ــر يف الغ ــو يؤث ــىل نح ــا ع ــوارد وتناقصه ــور امل ــة وتده البيئي

االقتصاديــة واالجت�عيــة. ويســلّم نهــج الرتابــط بتداخــل العالقــات بــ� امليــاه والطاقــة ونُظــم الغــذاء 

ــات.  ــ� القطاع ــآزر ب ــة أوارص الت ــالت وإقام ــراء املفاض ــج إج ــإلدارة يعال ــج ل ــاع نه ــو إىل اتب ويدع

عــىل  يزيــد  مــا  إدارة  يحّســن  عاملــي  قانــو<  أســاس  اعتــ�د  بــأن  مّنــا  واقتناعــا 

٢٥٠ مــن املجــاري املائيــة املشــرتكة حــول العــاæ، قُمنــا بتوظيــف انتــ�ء أعضــاء املجلــس ملنظــ�ت 

ــتخدام  ــون اس ــدة لقان ــم املتح ــة األم ــىل اتفاقي ــق ع ــ� التصدي ــاعيهم لتأم ــم مس ــية يف تدعي رئيس

املجاري املائية الدولية يف األغراض غÔ املالحية (اتفاقية األمم املتحدة للمجاري املائية).

ماذا فعلنا

وافقت جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل تقديم تقارير عن خططها يف مجال إدارة املوارد املائية إىل 

الدورة الثالثة عرشة للجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام ٢٠٠٥. وكانت الدورة هي أول اجت�ع 

رئييس لألمم املتحدة يتناول قضية املياه منذ انعقاد قمة األرض يف جوهانسربغ يف عام ٢٠٠٢. وعندما لوحظ 

تخلّف معدالت تقديم التقارير، سعى املجلس إىل العمل مع مكتب األم� العام من أجل االتصال بفرادى 

البلدان األعضاء لحثهم عىل االمتثال لتقديم التقارير - ونجمت عن هذا الجهد زيادة املعدل بشكل الفت 

للنظر.

وسعى املجلس أيضا من أجل استهاض الدعم إىل نرش نتائج دراست� استقصائيت� للرشاكة العاملية للمياه تناولتا 

إدارة املياه عىل الصعيد الوطني واإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وجرى ذلك عن طريق إلقاء الكل�ت ويف 

أثناء انعقاد املؤ¶رات. ونجحنا يف تشجيع مرصف التنمية اآلسيوي عىل زيادة التمويل الذي يقدمه إىل اإلدارة 

املتكاملة للموارد املائية. ك� شّددنا عىل رضورة أن تغطي اإلدارة املتكاملة للموارد املائية قضايا تخصيص 

املوارد املائية وحفظها وح�يتها. وحالفنا التوفيق يف م�رسة الضغوط إلدراج اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف 

أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه والرصف الصحي.

وحيث كان نائب رئيس املجلس يف ذلك الح�، يتويل أيضاً منصب الرئيس املشارِك ملؤ¶ر الرتابط ب� قطاعات 

املياه والطاقة واألمن الغذاÙ الذي ُعقد يف برل� يف عام ٢٠١١، وقيام أعضاء آخرين يف املجلس بالعمل يف 

الجهاز التنفيذي للمؤ¶ر، استطاع املجلس االستشاري أن يعمم مفهوم اإلدارة املتكاملة للموارد والرسائل 

املتصلة به وشمل ذلك ما ييل: زيادة ¶اسك السياسات؛ تعجيل إمكانية الوصول؛ إنتاج الكثÔ باستخدام القليل؛ 

إنهاء الفقد وتقليل الخسائر إىل الحد األد;؛ تثم� البنية األساسية الطبيعية. وبالبناء عىل هذه الروابط، ساعد 

املجلس االستشاري يف بدء حوارات الرتابط التي استضافتها لجان إقليمية وتناولت األولويات اإلقليمية ذات 

الصلة. وعىل سبيل املثال، اشرتك االتحاد األفريقي واملجلس يف عقد "الحوار األفريقي الرفيع املستوى املعني 

بالرتابط ب� املياه والغذاء والطاقة" يف نÔو, بكينيا، يف ترشين الثا</نوفمرب ٢٠١٢. واستُخدم هذا االجت�ع 

كعالمة مرجعية لألنشطة الالحقة املتصلة بالرتابط التي جرى االضطالع بها يف أنحاء القارة.

ودعا رئيسنا يف العديد من االجت�عات الثنائية، íا يف ذلك املعقودة مع رؤساء الدول، إىل التصديق عىل اتفاقية 

األمم املتحدة للمجاري املائية. وشارك الرئيس، ونائب الرئيس يف ذلك الوقت، يف جمعية االتحاد الربملا< الدويل 

لعام ٢٠٠٨ املعقودة يف كيب تاون بجنوب أفريقيا، وأتاح ذلك تفاعله� عىل صعيد شخيص مع كبار الربملاني�. 

وساعدت حملة نائب الرئيس لكتابة خطاب إىل الربملاني� حول العاæ يف زيادة عدد التصديقات. وبغية تدعيم 

عمل الصندوق العاملي للحياة الربية الرامي إىل تعزيز االتفاقية، قُمنا باستضافة عديد من املناسبات التي 

عقدها الصندوق بخصوص املوضوع، ومنها عىل سبيل املثال املنتدى العاملي الخامس للمياه املعقود يف 

اسطنبول يف عام ٢٠٠٩.

من منظور المجلس ا�ستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة

� جميع المستويات، وتناول العن� المتعلق 
�� �

�Ùإعطاء أولوية ل�²من الما
 . نمائية العالمية المستدامة السبعة ع�� � جميع ا��هداف ا��

بالمياه ��
� لما تشكله ندرة المياه وتلوثها وتدهورها - فيما  ك®� وإي²ء قدر أك®í من ال®¬

يكولوجية - من تهديد حقيقي للتنمية العالمية  يتصل بالُنظم ا��
المستدامة.

� كفاءة استخدام المياه  قيام الحكومات باتخاذ إجراءات لتحس��
� مجا�ت 

� وزيادة نطاقها ��
�Ùواستدامتها، بتشجيع تداب®� الحفظ الما

طاً رئيسياً لمعالجة  �ï المدن، باعتبار أن ذلك يمثل �
الصناعة والزراعة و��

ندرة المياه.

� الزراعة والصناعة 
دارة المتكاملة �� ، باتباع مقتضيات ا�� �Ùالقيام كحد أد

� مجال المخاطر الناجمة 
والمدن ومستجمعات المياه والصحة العامة و��

دارة المتكاملة للموارد المائية  عن الكوارث. والذهاب أبعد من خطط ا��
ات ملموسة عن طريق ا��ص²ح المؤس�õ وتعزيز رصد  ��حداث تغي®�

ب²غ عنها. الموارد المائية وا��

ابط لتعزيز صنع القرار الشامل لعدة قطاعات  زيادة نطاق تنفيذ نهج ال®¬
ع¹ الصعيد العالمي. وجعل نقطة البداية هي تعزيز ا��ساس العلمي 

بإجراء بحوث ع¹ قدر أك®í من التخصص. وتقاسم الدروس المستخلصة 
� العدد المتنامي من 

ابط المنّفذة �� � مجال ال®¬
من التدخ²ت الناجحة ��

ابط، من أع¹ إÆ أسفل،  � تجرّب هذا النهج. وتعزيز نهج ال®¬
¬Áالمناطق ال

� المستويات العليا، 
ام به �� � � السياسات وضمان ا�ل®¬

بتثبيت دعائمه ��
ومن أسفل إÆ أع¹، عن طريق تنفيذ مشاريع ملموسة.

المحافظة ع¹ قوة الدفع لزيادة التصديق ع¹ اتفاقية ا��مم المتحدة 
للمجاري المائية، وشفع ذلك بالتنفيذ الحقيقي ل²تفاقية.

حقائق

يُنتظر أن تزيد سحوبات المياه العذبة ��غراض إنتاج الطاقة 
� المائة حÁ¬ عام ٢٠٣٥

بنسبة ٢٠ ��
نامج العالمي لتقييم المياه ٢٠١٤ í®ال

تبلغ نسبة سحوبات الزراعة من المياه العذبة ع¹ النطاق 
� المائة

�� ٧٠ �Æالعالمي حوا

منظمة ا��غذية والزراعة، ٢٠١٤

� أحواض 
�Áالسكان قاط �

يُنتظر أن تكون الزيادة المتوقعة ��
 �

� إجهاداً مائياً شديداً: من ١,٦ بليون نسمة ��
�Ùتعا �

¬Áا��نهار ال
� عام ٢٠٥٠ (أي بنسبة تزيد ع¹ 

عام ٢٠٠٠ إÆ ٣,٩ بليون نسمة ��
� المائة من سكان العالم)

�� ٤٠
� الميدان ا�قتصادي، ٢٠١٢

منظمة التعاون والتنمية ��



٩

الدفع من أجل زيادة التدفقات المالية وتحسينها  ٤

ع� أي المسائل رّكزنا

اغتنــم العديــد مــن أعضــاء املجلــس ارتباطاتهــم القويــة بالقطــاع املــايل واســتخدموا عضويتهــم ومناصبهــم الرســمية 

ــات  ــل لبيان ــد أفض ــة، رص ــائل املالي ــأن املس ــل يف ش ــة أفض ــدرات وتوعي ــيل: ق ــا ي ــاد م ــل إيج ــن أج ــبكاتهم م وش

التدفقــات املاليــة املتاحــة مــن أجــل زيــادة تنويــر القــرار الســيايس، خلــق وعــي عاملــي جديــد بإمكانــات التمويــل يف 

قطــاع امليــاه، تحقيــق فهــم أفضــل للعقبــات التــي تقــف بوجــه التمويــل املحــيل، زيــادة اســتخدام املــوارد املاليــة. 

ــة االحتياجــات االســتث�رية يف  ــل لتغطي ــا مــن أجــل التصــدي للمعوقــات التــي تحــول دون توظيــف التموي وعملن

قطــاع امليــاه. وســلّمنا يف هــذا الصــدد بــرضورة إجــراء تحســ� كبــÔ يف وصــول البلديــات ومرافــق قطــاع امليــاه إىل 

ُسبل االستدانة وأسواق رأس املال، وهو ما يعني رضورة التغلّب عىل مجموعة متنوعة من العقبات.

ماذا فعلنا

عقدنا اجت�عات متكررة مع مصارف التنمية نجم عنها االستفادة من فرص جيدة الستنهاض همم مسؤويل 

املصارف من أجل دعم املبادرات الجديدة املتصلة باملياه. وقام عدد من أعضائنا بأدوار مهمة يف مناقشات 

إعادة تجديد املوارد والتمويل وإبرام العديد من املذكرات مع مصارف التنمية اإلقليمية وتوفÔ مظلة لبعض 

أعضاء املجلس للعمل عىل قضايا مختلفة يف مجال السياسات. وتحاورنا مع صناديق التقاعد لتشجيعها عىل 

االستث�ر يف قطاع املياه.

ويف أعقاب اجت�عات ُعقدت مع رئيس البنك الدويل، أوفدنا بعثت� مشرتكت� إىل بÔو (٢٠٠٩) وكينيا (٢٠١٢) 

لدراسة الحواجز التي تعيق مساعي املرافق املحلية يف قطاع املياه للحصول عىل سبيل ميسور ورخيص لألسواق 

املحلية لرأس املال، وبحث الحلول املمكنة ملواجهتها. وأسفر ذلك يف جملة أمور عن إنشاء فريق عمل مشرتك 

ب� الوزارات معني بتمويل قطاع املياه يف كينيا. وأسهمت األدلة التي جرى تجميعها من هذين البلدين يف 

التبصÔ باالختناقات الرئيسية التي تعيق التمويل الالزم ملرافق املياه.

وأسهمت ميزة وجود األم� العام ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عضوية املجلس، يف تحقيق 

منافع متبادلة. حيث قدم املجلس دعمه القوي ملسÔة املنظمة يف عام ٢٠٠٥ لالنتقال إىل الرتكيز بشكل رئييس 

عىل التحديات املتصلة بقطاع املياه، ك� كان جزءا متم� لتفكÔ املنظمة ومناقشاتها املتعلقة بعدد من 

الصكوك املهمة املتعلقة باإلدارة والرصد يف قطاع املياه التي جرت صياغتها يف العقد املايض. وعىل سبيل املثال، 

قدمنا دعمنا النشط للورقة املبتكرة للمنظمة الصادرة يف عام ٢٠٠٩ تحت عنوان "إدارة املياه لخدمة الجميع" 

التي أبرزت وسائل ¶ويل قطاع املياه وأوضحت طبيعة التدفقات غÔ القابلة لالسرتداد التي تشمل عادة خليطا 

ثال% العنارص (التعريفات والرضائب والتحويالت).

وقمنا أيضا بتشجيع التقييم السنوي العاملي لخدمات الرصف الصحي ومياه الرشب عىل تعّقب اقتصاديات 

املياه عىل الُصعد الوطنية، وكشفت أوىل الدراسات التفصيلية القطرية التي أجراها التقييم عن زيادة نفقات 

قطاع املياه عىل نحو تجاوز بكثÔ ما كان متوقعا.

ولعدة سنوات، أتاحت اجت�عاتنا مع الوزراء وكبار املسؤول� يف كافة أصقاع العاæ مجاال لتقديم رشوحات 

ونداءات تتعلق بالسياسات واألولويات الوطنية للتمويل. لكن من دواعي األسف æ تسفر االجت�عات املتكررة 

التي عقدناها مع مسؤويل املساعدة اإلÅائية الرسمية عن زيادة الرتكيز عىل مضاعفة التمويل لقطاع املياه من 

غÔ التمويل املقدم يف إطار املساعدة اإلÅائية الرسمية، عىل نحو يسهم يف زيادة فعالية استخدام األموال 

املتأتية عن طريق هذه املساعدة. وجرى بشكل جزÙ، استجابة لطلب املجلس تقديم تقارير عن ”اآلثار“ وعدم 

االكتفاء ”باملدخالت“، قيام عدة منظ�ت ثنائية (عىل سبيل املثال يف فرنسا وهولندا وأملانيا) وبعض املنظ�ت 

املتعددة األطراف (كمرصف التنمية األفريقي) باستهالل تقديم تقارير عن أعداد األشخاص الذين يتمكنون من 

االستفادة من املياه وخدمات الرصف الصحي جرَّاء التمويل املقدم من هذه الجهات.

من منظور المجلس ا�ستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة

عطاء أولوية  ينبغي، ع¹ الصعيد العالمي، مواصلة الدعوة القوية ��
انيات الوطنية لقطاع خدمات المياه وال�ف الصحي  � � الم®�

ايدة �� � م®¬
امات السياسية الوطنية وتشجيعها،  � ام ا�ل®¬ وإدارة الموارد المائية، واح®¬

 �
من أجل زيادة التمويل ال²زم لتوف®� المرافق الصحية الموجودة ��

الموقع ومعالجة مياه ال�ف الصحي.

� موارد مالية إضافية من كافة ا��نواع،  ينبغي، ع¹ المستوى القطري، تأم��
انيات العامة، وتخطي عقبات  � � ذلك من رسوم ا�ستخدام والم®�

بما ��
 Æبالعملة المحلية، والتوصل إ �Æأسواق التمويل الرأسما Æالوصول إ
� تضمن تحقيق الجدوى 

¬Áائب والتحوي²ت ال ��توليفة التعريفات وال
� توف®� الخدمات. المالية لجميع المرافق من أجل تحس��

ها من أشكال  نمائية الرسمية وغ®� تحقيق ا�ستعمال ا��فضل للمساعدة ا��
وط ميّ�ة لتدعيم التدفقات المالية من غ®� المساعدة  التمويل ب��

عداد المشاريع. نمائية الرسمية، وتوف®� المساعدة التقنية �� ا��

� معرفة نفقات قطاع المياه ع¹ الصعيد القطري عن  التشجيع ع¹ تحس��
طريق استخدام التقييم السنوي العالمي لخدمات ال�ف الصحي ومياه 

ب، ومبادرات الرصد الما�Æ ا��خرى ذات الصلة. ال��

تيس®� بلوغ الغايات المشمولة بأهداف التنمية المستدامة عن طريق 
التقدير الشامل للتكاليف والعوائد ا�قتصادية ذات الصلة.

� قطاع المياه �لتماس تمويل من الموارد المتاحة لتداب®� 
زيادة الجهود ��

التكيف مع التغ®� المناخي (والتخفيف منه) واستعمالها، ومنها ع¹ سبيل 
المثال التمويل المتاح من الصندوق ا��خ�� للمناخ.

� قطاع المياه، كُمدخل 
تدعيم البحوث التطبيقية المتعلقة بالتمويل ��

عمال خطة المياه لعام ٢٠٣٠. �� �õرئي

حقائق

� تنجم عن قلة 
¬Áالبلدان النامية ال �

تبلغ الخسائر التقديرية ��
ُسبل ا�ستفادة من مصادر المياه المحّسنة وخدمات ال�ف 

�Æالمائة من الدخل المح�¹ ا��جما �
الصحي ا��ساسية ١,٥ ��
منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢

� قطاع 
يتفاوت مستوى ا��ولوية المعطاة للنفقات العامة ��

� المائة 
� أقل من ٠,٥ �� اوح ب�� � البلدان، وي®¬ نا ب�� úالمياه تفاوتا بي

�Æالمائة من الدخل المح�¹ ا��جما �
إÆ أك®� من ٢ ��

ب، ٢٠١٤ ، ٢٠٠٩ والتقييم السنوي العالمي لخدمات ال�ف الصحي ومياه ال�� �Æالبنك الدو

� البلدان النامية تلبية  احتياجاتها 
� يتس�Á لمرافق المياه ��

دارية: يقّدر ذلك بنسبة الُثلث  التشغيلية ا��ساسية وتكاليفها ا��
(من أصل ٧٠٠ ١ مرفق شملتها دراسة استقصائية)

الشبكة الدولية لوضع المعاي®� لمرافق المياه وال�ف الصحي، ٢٠١٤



تعميم قضايا ال�ف الصحي  ٣

حقائق

لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المشمولة با��هداف 
نمائية ل�²لفية المتعلقة بتوف®� الخدمات ا��ساسية لل�ف  ا��

الصحي لزهاء ٧٠٠ مليون شخص

تبلغ نسبة ا��شخاص الذين يفتقرون إÆ المرافق المحّسنة 
لل�ف الصحي: ١ لكل ٣ (٢,٤ بليون نسمة إجما�ً)

� العراء: ١ لكل ٨ (٩٤٦ 
تبلغ نسبة ا��شخاص الذين يتغوطون ��

مليون نسمة إجما�)

ك لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف، ٢٠١٥ برنامج الرصد المش®¬

٨

ماذا فعلنا

توصلنا إىل فكرة مؤداها جعل سنة ٢٠٠٨ "السنة الدولية للرصف الصحي"، من أجل التصدي 

للتحديات األساسية يف مجال الرصف الصحي، وتواصلنا مع مجموعة من البلدان لتقديم القرار 

ذي الصلة يف األمم املتحدة. وعندما خفتت قوة الدفع بعد انقضاء السنة الدولية، توصلنا إىل 

فكرة إنشاء آلية للدعم أطلقنا عليها اسم "حملة السنوات الخمس حتى عام ٢٠١٥"، داع� 

الحكومات إىل مضاعفة جهودها من أجل بلوغ الغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية لأللفية. 

وتعزز ذلك بقرار اعتمدته الجمعية العامة يف عام ٢٠١٠ تضّمن ألول مرة دعوة إىل إنهاء 

التغّوط يف العراء. ودّشن نائب رئيسنا حينئذ هذه الحملة íشاركة رئيس وزراء رواندا يف 

مناسبة افتتاح مؤ¶ر أفريقيا الثالث للرصف الصحي يف كيغايل يف عام ٢٠١١. وبغية زيادة 

الزخم، عملنا كرأس حربة يف إعداد ”دليل مخططي حملة الرصف الصحي حتى عام ٢٠١٥“. 

ويف نهاية املطاف أدى كل ذلك إىل إرساء األساس الذي استند إليه نائب األم� العام يف توجيه 

”نداء عمل بشأن الرصف الصحي" يف عام ٢٠١٣، وصدور قرار الجمعية العامة املعنون 

"الرصف الصحي للجميع“ يف العام نفسه. وتضّمن هذا القرار إعالن يوم ١٩ ترشين 

الثا</نوفمرب، يوما عامليا لدورات املياه.

ويف غضون اجت�ع مكثف ُعقد يف تونس يف عام ٢٠٠٦ مع وزراء أفارقة ومسؤول� كبار من 

مرصف التنمية األفريقي، طُرقت مسألة الحاجة إىل قيام الزع�ء األفارقة بالتكلم جهارا، بشكل 

ج�عي، يف موضوع الرصف الصحي. وأسفر تعاوننا الوثيق مع االتحاد األفريقي واملجلس 

الوزاري األفريقي املعني باملياه عن صدور إعالن رشم الشيخ بشأن املياه والرصف الصحي، 

الذي اعتُمد يف عام ٢٠٠٨ يف سابقة هي األوىل من نوعها لالتحاد األفريقي.

وقدمنا دعمنا القوي للحركة البازغة لعقد مؤ¶رات إقليمية للرصف الصحي وعملنا مع 

الهيئات الدولية ذات الصلة، ودعت مبادرة توفÔ املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

الصحية للجميع إىل صياغة التزامات وطنية "جديدة" محددة واستنهاض الهمم العت�دها. ويف 

عام ٢٠٠٧، استهل املجلس أول قّمة للمياه ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ، ُعقدت يف بيبو 

باليابان íشاركة رئيس منتدى آسيا واملحيط الهادئ للمياه. ولزيادة قوة الدفع عىل املستوى 

الوزاري يف عملية الرصف الصحي ألمريكا الالتينية، عقد املجلس يف عام ٢٠٠٧ اجت�عا يف 

بوغوتا، أعقب مبارشة اجت�ع مرصف التنمية للبلدان األمريكية ومؤ¶ر أمريكا الالتينية األول 

 Ôللرصف الصحي؛ وُعقد اجت�ع آخر للمجلس يف بن� سيتي يف عام ٢٠١٢ يف أثناء فرتة التحض

ملؤ¶ر أمريكا الالتينية الثالث للرصف الصحي. وقام املجلس بدور مهم كرشيك للمجلس 

الوزاري األفريقي املعني باملياه يف سياق املؤ¶رات األفريقية الالحقة للرصف الصحي، وعىل 

وجه الخصوص يف املؤ¶ر األفريقي للرصف الصحي + ٥ املعقود يف ديربان بجنوب أفريقيا يف 

عام ٢٠٠٨، وهو املؤ¶ر الذي انبثقت عنه التزامات إيثيكو< الريادية.

من منظور المجلس ا�ستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة

نمائية ل�²لفية  بالرغم مما أُحرز من تقدم، لم يكتمل تحقيق الغاية المشمولة با��هداف ا��
: المتعلقة بال�ف الصحي. ومن جانبنا ندعو العالم إÆ القيام بما ي�¹

� المدارس 
لية - ��ن المراحيض مطلوبة �� � � إÆ ما وراء المراحيض الم®� ك®� توسيع نطاق ال®¬

والعيادات وأماكن العمل وا��سواق وا��ماكن العامة ا��خرى.

إعطاء أولوية لل�ف الصحي باعتباره طباً وقائياً، ومن أجل ك� الدائرة المفرغة للمرض 
� النساء وا��طفال.

� تؤثر ع¹ نحو خاص ��
¬Áوسوء التغذية، ال

إبداء الجدية بشأن توسيع نطاق التكنولوجيات المبتكرة ع¹ نطاق سلسلة ال�ف 
� مجال ال�ف الصحي باعتباره عن�اً رئيسيا 

الصحي، وإط²ق العنان لثورة أخرى ��
ة صوب عام ٢٠٣٠. � المس®�

�� � íÁا�قتصادي والط � للتمك��

 �
¬Áمكانات ال بيان جدوى ال�ف الصحي من منظور ا��عمال، من حيث ا�ستفادة من ا��

تنطوي عليها نفايات الب�� كموارد.

تبديد التحريم المحيط بموضوع تنظيم العناية الشخصية المرتبطة بالحيض، الذي 
يستحق تناوله كأولوية من جانب ا��مم المتحدة والحكومات.

بسبب األدلة العلمية املتزايدة عىل وجود رابطة وثيقة ب� عدم كفاية الرصف الصحي وسوء 

التغذية، جرى بسهولة قبول اقرتاحنا بتكريس اليوم العاملي لدورات املياه يف عام ٢٠١٥، 

للتداول حول هذا املوضوع.

لقد استطاع املجلس أن يحقق هدفه الرئييس وهو زيادة إبراز موضوع الرصف الصحي. ويف 

الوقت الحارض، بات موضوع التغوط يف العراء مطروحا للنقاش العام، وبات الرؤساء يعلنون 

عن وعود بتوفÔ سبيل استخدام املراحيض أمام الجميع، وجرى تدش� عرض فني للعرائس 

موضوعه الرصف الصحي، وبات الحديث عن دورات املياه وُسبل االستفادة من الرصف الصحي 

مطروقا يف اإلذاعة والتليفزيون وعىل صفحات املدونات.

ع� أي المسائل رّكزنا

ألن موضــوع الــرصف الصحــي كان موضوعــا محرّمــاً وموضــوع العنايــة الصحيــة غائبــاً، æ يجــر طــرح 

ــك  ــراز وســوى ذل ــض واإلف ــع املراحي ــت مواضي ــة البحــث يف عــام ٢٠٠٤. وكان ــا منهــ� عــىل طاول أى

مــن وظائــف الجســم موضوعــات غىــر مرىحــة ، بــل وكان ال يصــح حتــى ذكرهــا. كيــف كان لنــا إذن 

أن نتكلــم مــع الحكومــات يف هــذه املســائل؟ إزاء ذلــك، ركّــز املجلــس طاقتــه عــىل إخــراج مواضيــع 

الــرصف الصحــي مــن مناطــق الظــل. واســتطعنا أن نســتخدم تأثÔنــا يف الضغــط عــىل الــدول األعضــاء 

يف األمــم املتحــدة الســتصدار قــرارات رائــدة يف مجــال الــرصف الصحــي. ودفعنــا مــن أجــل ذلــك إىل 

ــس  ــس املجل ــح رئي ــا. وصاف ــة وإعالناته ــم اإلقليمي ــرصف الصحــي يف جــداول أعــ�ل القم ــاج ال إدم

نســوة تعملــن جامعــات يدويــات للق�مــة. وإللقــاء الضــوء عــىل الــدور املُهَمــل للنظافــة الشــخصية، 

قــام رئيســنا ومعــه األمــ� العــام بغســل أيديهــم أمــام كامــÔات عامليــة. وُدعيــت الزعامــات السياســية 

والشــخصيات العامــة إىل رفــع الصــوت واملجاهــرة. وقُمنــا بتدعيــم املبــادرات الفرديــة املســتقلة مثــل 

ــذا  ــة له ــات مهّم ــاه، كمضاِعف ــدورات املي ــي ل ــوم العامل ــتدامة، والي ــة املس ــق الصحي ــف املراف تحال

املجهــود. وتواصلنــا مــع اآلخريــن مــن أجــل الرتويــج لفكــرة أن االســتث�ر يف الــرصف الصحــي هــو 

ــة  ــ�ً يف الوقاي ــؤدي دوراً حاس ــالمة وي ــاواة والس ــة واملس ــب الكرام ــد، يجل ــادي جي ــتث�ر اقتص اس

الصحية والحفاظ عىل نظافة البيئة.



وأسفر الرتكيز عىل قضايا الرصد عن اضطالع املجلس بدور نشط يف وضع مقرتحات تفصيلية 

تتعلق بهدف وغايات يف إطار أهداف التنمية املستدامة. وقدم املجلس أيضا يد املساعدة 

للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية إلعداد ١٠ مؤرشات اعتربت رضورية لتدعيم 

الغايات املتصلة باملياه ملا بعد عام ٢٠١٥. واتجهنا كذلك إىل حث اللجنة عىل تعزيز قدراتها يف 

مجال الرصد ملا بعد عام ٢٠١٥، عن طريق تشجيع برنامج الرصد املشرتك عىل رصد املؤرشات 

الجديدة واملحّسنة ملبادرة توفÔ املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع، 

وإنشاء طرق رصد جديدة الزمة يف مجايل مياه الرصف الصحي واملوارد املائية. ويجري إنجاز 

ذلك حاليا يف إطار املبادرة العاملية للرصد املوسع للمياه التابعة للجنة األمم املتحدة املعنية 

باملوارد املائية.

٧

ماذا فعلنا

اتجهنا منذ البداية إىل الرتكيز عىل حث األمم املتحدة للعمل عىل مواجهة التحديات الناجمة 

عن وجود اآلالف العديدة من الهيئات العامة ملرافق املياه والرصف الصحي املقّرصة يف أدائها، 

وبصفة أساسية عىل صعيد البلديات، باعتبار أن تحس� عملها رشط أسايس مسبق لتحقيق 

الغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية لأللفية املتعلقة íياه الرشب والرصف الصحي. وأخذ 

كويف عنان األم� العام لألمم املتحدة حينئذ بتوصيتنا يف هذا املجال، وطلب إىل موئل األمم 

لة ملرافق املياه. وشارك هذا التحالف  املتحدة إنشاء التحالف العاملي لرشاكات الجهات املشغِّ

يف إقامة عرشات من رشاكات املرافق وإنشاء منصات إقليمية لحفز إقامة تحالفات حظيت 

أيضا بدعم من رشكاء التنمية.

وجرت كذلك صياغة صالت مع برنامج الرصد املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/منظمة األمم 

املتحدة للطفولة (اليونيسيف) للحث عىل إدخال تحسينات يف رصد خطوط األساس واملطابقة 

مع قواعد البيانات العاملية والوطنية وتفصيل البيانات. ويف نيسان/أبريل ٢٠٠٨، أحدثت 

الورقة املعنونة "الرصد واإلبالغ: التقدم املحرز يف الحصول عىل املياه وخدمات الرصف 

الصحي، تقييم من إعداد املجلس االستشاري املعني باملياه والرصف الصحي" رد فعل إيجابياً 

من جانب برنامج الرصد املشرتك. وأعقب ذلك بوقت وجيز صدور نداء من األم� العام أسفر 

عن زيادة سقف الطموحات وإعادة تنشيط الفريق االستشاري االسرتاتيجي التابع لربنامج 

الرصد املشرتك/التقييم العاملي السنوي لخدمات الرصف الصحي ومياه الرشب التابع للجنة 

األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، والذي توىل رئاسته أحد أعضاء املجلس لفرتة ثالث 

سنوات. وأëر هذا العمل عن تحس� نواتج برنامج الرصد املشرتك/التقييم العاملي. ك� أسهم 

يف حفز قدر أكرب من االهت�م برصد املياه والرصف الصحي، íا يف ذلك من جانب منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ويف عام ٢٠١٢، أعلنت األمم املتحدة اناألهداف اإلÅائية لأللفية املتعلقة بالحصول عىل مياه 

الرشب املأمونة تحققت. غÔ أن املجلس عزز حملته القوية من أجل اإلشارة إىل الفرق ب� 

الغاية واملؤرش البديل (وهو استخدام "مصدر محّسن ملياه الرشب") املفرتض أن يُستعان به يف 

قياسها: وأبان املجلس أن هناك فرقا ب� مصدر ملياه الرشب æ ينله سوى "التحس�" وب� مياه 

الرشب املأمونة بحق. وأكدت لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بشكل رسمي أن 

معظم مياه الرشب غÔ املأمونة تصّنف باعتبارها محّسنة. وجرى يف نواٍح كثÔة إجراء هذا 

التصحيح ل4 يكون القصد من اإلشارة إىل املياه املأمونة هو اإلشارة إىل مياه مأمونة عن حق، 

أي مياه غÔ ملوثة. لكن تداول هذه الفكرة الخاطئة استمر من ِقبَل جهات عديدة أخرى، íا 

يف ذلك ورودها يف بيانات رسمية لألمم املتحدة، متسببة بذلك يف التهوين الجسيم من الحاجة 

العاملية ملياه الرشب املأمونة. 

ع� أي المسائل رّكزنا

قُمنا بتسليط الضوء عىل رشوط أساسية مسبقة لوجود نُظم أفضل ملياه الرشب تضمنت ما ييل:

• رضورة تحس� القدرات اإلدارية لشبكات املرافق وإمدادات املياه حتى يتسنى توفÔ مياه ذات نوعية أفضل 
وتوفىرها لعدد أكرب من الناس؛

ــدم  ــد، ورضورة ع ــات والرص ــة للمعلوم ــم وطني ــاء نُظ ــم يف بن ــدان للدع ــاج البل ــل يف احتي ــع املتمث ــف الواق • كش
القبــول عــىل الصعيــد العاملــي بأقــل مــن إجــراء إصالحــات شــاملة يف النظــام القائــم للرصــد واإلبــالغ عــن ميــاه 

الرشب؛

• الحاجــة العاجلــة لزيــادة إمــدادات ميــاه الــرشب ملــن ال يحصلــون منهــا إال عــىل القليــل، ولفــت االنتبــاه إىل رضورة 
التزويد íياه غÔ ملوثة، وتبديد الخلط العام ب� مياه الرشب املحّسنة ومياه الرشب املأمونة.

ومــن أجــل إحــداث تغيــÔ حقيقــي، اســتعان املجلــس بُســبل االتصــال املتاحــة لــه ونفــوذه داخــل النظــام الــدويل 

ومعرفتــه باملنظــ�ت الدوليــة يف إثــارة حميّــة العديــد مــن الجهــات الفاعلــة - وكّنــا محظوظــ� بوضعيتنــا كرشيــك 

ــب بــه. وعــىل ســبيل املثــال، انخرطنــا يف مناقشــات بّنــاءة وتعاوننــا يف مناســبات عديــدة مــع املمثــل الخــاص  ُمرحَّ

لألمــم املتحــدة املعنــي بحــق اإلنســان يف الحصــول عــىل ميــاه الــرشب املأمونــة وخدمــات الــرصف الصحــي مــن أجــل 

حفز املجتمع الدويل املعني بقضايا املياه عىل االنفتاح عىل مفاهيم وأفكار جديدة.

ب: �Úمياه ال
زيادتها. وإدارتها. ورصدها. وجعلها مأمونة.

 ٢

من منظور المجلس ا�ستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة

شارة إÆ مياه مأمونة بحق. ولوضع حد  ينبغي أن يكون المقصود بالمياه المأمونة هو ا��
� هذا المجال � بد أن تكتفي ا��مم المتحدة والحكومات والجهات العاملة ذات 

ل²رتباك ��
ب غ®�  ب المأمونة" عندما يُع�Á به مياه ال�� الصلة ا��خرى باستخدام تعب®� "مياه ال��

الملوثة.

ب المأمونة والميسورة، � بد من  بغية إتاحة سبيل عام ومنصف ل²ستفادة من مياه ال��
ب. ولبلوغ  القيام بشكل عاجل بزيادة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق خدمات مياه ال��
 �

ة ا��ص²حات المؤسسية، وأن تزيد التمويل وتق½� ذلك، � بد أن تّ�ع الحكومات وت®�
� قطاعاتها المعنية بخدمات المياه.

ع¹ الفساد وتعزز القدرات ��

ب. � والعالمي لجودة مياه ال��
�Áينبغي تنظيم وتعزيز الرصد الوط

� بد أن تبذل منظمة الصحة العالمية ومنظمة ا��مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
� ُسبل 

ب²غ عن ا�نحسار الحاصل عالميا �� � ا�� وموئل ا��مم المتحدة جهوداً لتحس��
� المناطق الحض

ب (وخدمات ال�ف الصحي) �� الحصول ع¹ مياه ال��

حقائق

ب  تبلغ نسبة ا��شخاص الذين يفتقرون إÆ مصادر مياه ال��
المحّسنة: ١ لكل ١٠ (٦٦٣ مليون نسمة إجما�ً)

� المناطق الريفية، الذين 
�� � تبلغ نسبة ا��شخاص العائش��

ب المحّسنة: ٨ لكل  يفتقرون إÆ سبيل الحصول ع¹ مياه ال��
 �

ايد عدد ا��شخاص الذين يفتقرون إÆ هذا السبيل �� � ١٠؛ وي®¬
� أفريقيا جنوب الصحراء

ية و�� ��المناطق الح

ك لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف، ٢٠١٥ برنامج الرصد المش®¬

ب  يبلغ عدد ا��شخاص الذين يستخدمون مصدراً لمياه ال��
الملوثة بالغائط ١,٨ بليون نسمة ع¹ ا��قل

باين وآخرون ٢٠١٤



تقوية ا�هتمام بالمياه وال�ف الصحي: بناء إرادة من أجل 
العمل الفوري

 ١

ع� أي المسائل رّكزنا

ــن يعيشــون يف حــاالت اإلجهــاد  ــادة عــدد األشــخاص الذي ــة وزي ــة املتنامي بالرغــم مــن األزمــة املائي

املــاÙ وازديــاد كــوارث الفيضانــات والجفــاف ســوءاً وتــردي الُنظــم اإليكولوجيــة، وتفاقــم التوتــرات 

السياســية يف مناطــق شــحة امليــاه، ال يــزال التهويــن مــن قيمــة امليــاه وضعــف إدارتهــا قاÎــا. ومــن 

املمكــن الوقــوف عــىل أعــراض قلــة هــذا االهتــ�م يف كل مــكان. ففــي أغلــب البلــدان ال يوجــد رصــد 

كاٍف لكميــة املــوارد املائيــة أو نوعيتهــا، وال ســي� ميــاه الــرصف الصحــي، كــ� يســتمر قيــام 

الصعوبــات يف مجــال رصــد الــرصف الصحــي وميــاه الــرشب. ويبــدي عــدد كبــÔ مــن البلــدان اســتجابة 

لحــاالت الكــوارث املائيــة الطارئــة، لكنــه ال يُدمــج املخاطــر يف مجــال امليــاه يف تخطيطــه اإلÅــاÙ. كــ� 

أن التمويــل يف مجــال امليــاه محــدود عــىل نحــو مــؤæ إذا مــا قــورن باألنــواع األخــرى للبنــى األساســية. 

فنحــن نــرصف العــوادم والســميَّات يف مياهنــا. وال نــويل االهتــ�م الــكايف للقواعــد األساســية لتقاســم 

ــون  ــاه - عــىل نطــاق القطاعــات وعــرب الحــدود اإلقليميــة والوطنيــة. كــ� أن باليــ� البــرش ُمبتَل املي

بقلــة ميــاه الــرشب وخدمــات الــرصف الصحــي، وباألخــص الفئــات األشــد فقــرا. ورغــم األهميــة التــي 

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــا مجــزأة أو متجاَهلَ ــون غالب ــة وتك ــا صعوب ــف إدارته ــاه، تكتن ــا املي تكتســيها قضاي

هنــاك أيضــا إجابــات وابتــكارات وأفــكار جديــدة وقصــص للنجــاح، كان لزامــا عــىل املجلــس أن يقــوم 

مــن أجــل نرشهــا بإقنــاع املســؤول� يف أعــىل مســتويات صنــع القــرار باملكانــة املحوريــة التــي يحتلهــا 

موضوع املياه.

٦

حقائق*

يصّنف قطاع ا��عمال أزمة المياه باعتبارها الخطر العالمي ا��ول 
استناداً إÆ ما تسببه من آثار ع¹ المجتمعات. 

المنتدى ا�قتصادي العالمي، ٢٠١٥

� عامي  � الطلب العالمي ع¹ المياه ب��
تعادل الزيادة المسقطة ��

� المائة
٢٠٠٠ و ٢٠٥٠ ما نسبته ٥٥ ��

� الميدان ا�قتصادي، ٢٠١٢
منظمة التعاون والتنمية ��

� أحواض أنهار يزيد 
يبلغ عدد ا��شخاص الذين يعيشون حاليا ��

فيها معدل استخدام المياه ع¹ معدل تعويضها: أك®� من ١,٧ 
بليون نسمة

غليسون وآخرون ٢٠١٢

ماذا فعلنا
ركزنا عىل أعىل مستويات الحوكمة يف البلدان واملنظ�ت. وتوىل رؤساؤنا 

القيام بأدوار رئيسية. واستخدم أعضاء املجلس والهياكل الداعمة لهم ما 

�لكونه من ُسبل لالتصال. وكان هدفنا تعجيل التغيÔ عىل النطاق الواسع 

لقضايا املياه، مع إيالء تركيز خاص للغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية 

لأللفية املتعلقة íياه الرشب والرصف الصحي، ويف وقت الحق، قمنا بالعمل 

عىل ض�ن تحقيق هدف التنمية املستدامة املكرّس للمياه وخدمات الرصف 

الصحي.

ووضعنا صياغة مفاهيمية متوافقة مع احتياجات املستعمل� واستخدمناها يف 

رسائل داعمة إلدارة املياه والرصف الصحي و دفعنا بها إىل أعىل مستويات 

السلطة الوطنية والدولية. وعملنا عىل إنشاء هيئات إقليمية جديدة للمياه، 

وصممنا اجت�عات مع املؤسسات املالية، وألقينا خطابات رئيسية وأحدثنا 

تغيÔات يف الهيئات الدولية، و¶ّكنا من إقناع القادة الوطني�.

لنا من أجل إدراج املياه يف جداول أع�ل املؤ¶رات واالستعراضات  ووتدخَّ

الدولية. وسعينا حثيثا من أجل وضع الرصف الصحي عىل جداول أع�ل 

مؤ¶رات القمة ويف اإلعالنات الصادرة عنها. وقمنا بحض الحكومات الوطنية 

عىل اتخاذ إجراءات عىل الصعيد الوطني. ومارسنا الضغوط عىل الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة لدعم مبادرات املياه يف منظومة األمم املتحدة، 

واتخذنا خطوات أمام الكواليس وخلفها من أجل زيادة طاقات لجنة األمم 

املتحدة املعنية باملوارد املائية.

وحرضنا عدة مؤ¶رات واجت�عات ُعقدت عىل الصعيد العاملي، وقُمنا يف 

بعض األحيان باملشاركة يف استضافتها بدءاً من االجت�عات الوطنية املغلقة 

إىل املداوالت اإلقليمية واملنتديات العاملية.

دنا يف كافة جهود الدعوة التي قُمنا بها عىل الدور املحوري للمياه  وشدَّ

والرصف الصحي يف بلوغ جميع األهداف اإلÅائية لأللفية (تحس� الصحة 

والتعليم والقضاء عىل الفقر) وعىل الروابط الوثيقة القاÎة بينه� وب� الطاقة 

والغذاء.

وعندما أصبح واضحا أن األهداف اإلÅائية املستدامة ستخلف األهداف 

اإلÅائية لأللفية، شّن املجلس حمالت قوية وشارك بنشاط يف جهود دولية 

رمت إىل ض�ن إدراج هدف شامل مكرّس للمياه وخدمات الرصف الصحي 

مقرتن بغايات طموحة ومؤرشات مناسبة.

: �Æالتا �
�Ùو لك®¬ � العنوان ا��

� هذه المطبوعة ومراجع الصور المستخدمة فيها، ��
* يمكن ا�ط²ع ع¹ المراجع الكاملة لجميع الحقائق المستشهد بها ��

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/water/unsgab/finalreport/references 



٥

تسليط الضوء ع� سبع نقاط حاسمة لتحويل عالم المياه

عندمــا رشعنــا يف العمــل، حــدد املجلــس سلســلة تغيــÔات تحويليــة رأى أنهــا تتطلــب أقــىص قــدر ممكــن مــن االهتــ�م العاجــل، إذا تــم انتهاجهــا مدعومــة 

ــا  ــا، اقتناعن ــاه مــن إجــراءات عــىل مــدار فــرتة واليتن ــا بــه مــن عمــل واتخذن ــا فيــ� اضطلعن ــار جــدوى. وكان هادين بصــوت موحــد أمكــن تحقيــق أشــد اآلث

العميق بأن م�رسة الضغط عىل هذه املسارات التحويلية مآله أن يحدث تحسيناً يف رفاه البرش.

١ - تقوية ا�هتمام بالمياه وال�ف الصحي: بناء إرادة من أجل العمل الفوري

ب: زيادتها. وإدارتها. ورصدها. وجعلها مأمونة.   ٢ - مياه ال��

٣ - تعميم قضايا ال�ف الصحي 

٤ - الدفع من أجل زيادة التدفقات المالية وتحسينها

ابط: داخل البلدان  دارة المتكاملة للموارد المائية وال®¬ دارة ا��فضل للموارد المائية. ا�� ٥ - حفز ا��
وفيما بينها وع¹ نطاق القطاعات

٦ - مطالبة ا��مم المتحدة با�هتمام بمنع التلوث ومعالجة مياه ال�ف الصحي وكفالة إعادة 
استخدامها المأمون

ر بسبب الكوارث الناجمة عن المياه  ��٧ - تعزيز الحماية ومنع الوفاة وال

� المستقبل 
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� المستقبل 
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وكان واضحاً أن مرجع 
نجاحنا هو تلبية ا�Ðخرين 

دعوة العمل - 
� تحقيق هذه 

وإذا كان بعض الفضل ��
نجازات يعود إلينا، فإننا نسلم أو�ً وقبل  ا��

� آمنت 
¬Áء بإسهامات ا��طراف ال �

�ã أي
بحتمية التغي®�  

وعملت ع� تحقيقه.



� بالمياه وال�ف الصحي
كيف عمل المجلس ا�ستشاري المع��

٤

� بالمياه وال�ف والصحي
�Áاجتماعات المجلس ا�ستشاري المع

التاريخ المكان 
مقر ا��مم المتحدة، نيويورك...............  تموز/يوليه ٢٠٠٤

٢٠٠٤ í®طوكيو، اليابان ...............................  كانون ا��ول/ديسم
٢٠٠٥ í®نوفم/ �

�Ùين الثا روما، إيطاليا .................................  ت��
اير ٢٠٠٦ í®ألمانيا .................................شباط/ف ، � برل��
، المكسيك .................... آذار/مارس ٢٠٠٦ �

�Áمكسيكو سي
باريس، فرنسا ................................ تموز/يوليه ٢٠٠٦

٢٠٠٦ í®تونس العاصمة، تونس ...................... كانون ا��ول/ديسم
� ............................. أيار/مايو ٢٠٠٧ شنغهاي، الص��

٢٠٠٧ í®نوفم/ �
�Ùين الثا بوغوتا، كولومبيا .............................. ت��

طوكيو، اليابان ............................... أيار/مايو ٢٠٠٨
٢٠٠٨ í®نوفم/ �

�Ùين الثا الرياض، المملكة العربية السعودية ........ ت��
صوفيا، بلغاريا ............................... أيار/مايو ٢٠٠٩

٢٠٠٩ í®دام، هولندا ........................... كانون ا��ول/ديسم أمس®¬
سنغافورة .................................... حزيران/يونيه ٢٠١٠

٢٠١٠ í®نوفم/ �
�Ùين الثا سول، جمهورية كوريا ....................... ت��

مقر ا��مم المتحدة، نيويورك ............... حزيران/يونيه ٢٠١١
٢٠١١ í®نوفم/ �

�Ùين الثا بون، ألمانيا .................................. ت��
، بنما .............................. حزيران/يونيه ٢٠١٢ �

¬Áبنما سي
٢٠١٢ í®نوفم/ �

�Ùين الثا ، كينيا .................................. ت�� � íÙو ن®�
مي²نو، إيطاليا ...............................  أيار/مايو ٢٠١٣

ين ا��ول/أكتوبر ٢٠١٣ بودابست، هنغاريا .......................... ت��
سنغافورة .................................... حزيران/يونيه ٢٠١٤

ين ا��ول/أكتوبر ٢٠١٤ طوكيو، اليابان ............................... ت��
غيونغيو، جمهورية كوريا .................... نيسان/أبريل ٢٠١٥

٢٠١٥ í®نوفم/ �
�Ùين الثا مقر ا��مم المتحدة، نيويورك ............... ت��

أطلب إليكم دائما تزويدي بنصيحة ش ديدة 

ال�احة وا��مانة وا�ستق�لية.
� عنان، ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٤

كو��

� ا�ðخرين  فينا ومن بعض المانح�� úوتمّكنا بمساعدة تلقيناها من بعض مضي
من إنشاء أمانة وإدارتها وعقد اجتماعات ع¹ المستوى الشخ½� وتغطية 

 � � هذا السياق أن نتقدم بالشكر لكل من الص��
الم�وفات. ونود ��

والدانمرك وفرنسا وإيطاليا وسوي�ا ومؤسسة بيل وميلندا غيتس. ولزاما 
علينا أيضا أن نش®� بالِذكر ع¹ وجه الخصوص إÆ حكومات اليابان 

وهولندا وألمانيا لدعمها المتكرر المتعدد الوجوه، وأن نذكر تحديداً ألمانيا 
� مّكننا دعمها أيضا من إعداد هذا التقرير الختامي.

¬Áال

� كافة 
� العمل هو ا�جتماع والتحادث بشأن قضايا المياه ��

وكان أسلوبنا ��
أنحاء العالم. وكان الدعم الذي نحصل عليه من مضّيفينا ومن 

المؤسسات المالية الدولية (م�ف التنمية ا�ðسيوي، وبنك التنمية 
س²مي للتنمية)  للبلدان ا��مريكية، وم�ف التنمية ا��فريقي، والبنك ا��

� ينتمي إليها 
¬Áعنه. وكان الدعم المقدم من المؤسسات ال �Áأساسيا � غ

أعضاء المجلس أساسيا أيضاً وأتاح لنا تكريس الوقت والجهد لهذه 
ا�جتماعات وا�نتباه إÆ أعمالنا المتعلقة بالتحض®� والمتابعة.

يف مطلع عام ٢٠٠٤، طلب كويف عنان، األم� العام لألمم املتحدة حينئذ،من رايوتارو هاشيموتو 

رئيس وزراء اليابان سابقاً إىل وضع تنفيذ الفكرة التالىه: جمع كوكبة من الشخصيات البارزة 

من أجل تقديم نُصح يف كيفية حل مشاكل املياه والرصف الصحي الرئيسية التي يعا< منها 

كوكب األرض، واقرتاح مجموعة محدودة من التوصيات القابلة للتحقيق وخطة عمل موجزة، 

ثم حشد شخصيات قيادية يف أعىل املراتب لتحفيز املجتمع الدويل عىل العمل من أجل بلوغ 

الغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية لأللفية املتعلقة íياه الرشب والرصف الصحي. وقد قبل 

رئيس الوزراء، والشخصيات األخرى التي خلفته، منازلة هذه التحديات.

وأصبحنا منذئذ نُعرف íسمى املجلس االستشاري املعني باملياه والرصف الصحي، وهو 

مجموعة دولية تضم ٢٠ شخصية تقريبا قيض لها أن تجتمع ما إج�ليه ٢٥ مرة عىل مدار 

العقد الذي تىل ذلك. وكان مكتب األم� العام الجهة التي تختار أعضاء املجلس. ومثّل هؤالء 

أفراداً من مختلف املشارب حائزين لقدر كبÔ من الخربات االتى اكتسبت عىل مدار عقدين أو 

ثالثة. وكانوا جميعا مستعدين للعمل بصفاتهم الشخصية غÔ مترصف� كممثل� للدول األعضاء 

يف األمم املتحدة أو لج�عات النفوذ وراغب� يف توظيف شبكاتهم ونفوذهم للمساعدة يف 

الدفع قُُدما بخطة املياه يف املجاالت التي تكون بحاجة ماسة للتدعيم.

وكان من املؤكد أن تشوب جهودنا بعض النقائص: فمع انعدام وجود آلية ذاتية لتجديد 

األعضاء، æ يتسن لنا مطلقا أن نكون ممثل� بالقدر الكايف، واقتضت عملية استقدام أعضاء 

جدد يحوزون مهارات متنوعة جهوداً جّمة اعرتاها البطء. وكان من أكý األمور دقة أن املجلس 

عمل عىل مدار عمره املمتد إحدى عرش سنة دون دعم ميزانوي من األمم املتحدة، وكان عليه 

أن يوجه مناشدات متكررة ملانح� ساندوه وقدموا له الدعم بسخاء. وأخÔاً، مثّلت مسألة 

وضع القضايا املتعلقة باملياه وأع�ل املجلس االستشاري عىل قاÎة أولويات األم� العام الدائم 

االنشغال، أحد التحديات املستمرة التي واجهتنا.

وسعيا إىل تحقيق الحد األقىص املمكن من الكفاءة واألثر، قررنا منذ البداية أال نكتب تقارير 

عن الحالة الراهنة للمياه؛ وأال نقوم أيضا بتنفيذ مشاريع؛ فقد كانت هناك أفرقة أخرى تقوم 

 Ôبعمل ذلك. وبدال من ذلك، اتجهنا إىل توظيف أعضاء املجلس أنفسهم باعتبارهم وكالء التغي

الرئيسي�، ورأينا أن تكون وسيلتنا يف العمل هي تحديد التغيÔات املطلوب من أصحاب 

املصلحة إنفاذها يف قطاع املياه. وقد خدم جميع أعضاء املجلس دون مقابل وسمحت لنا 

جهات عملنا أن نكرّس وقتنا للمجلس.

ووجد بيننا الكثÔ الذي اختلفنا بشأنه، لكننا سعينا جاهدين للتوصل إىل أرضية مشرتكة. 

واتجهنا إىل تركيز نفوذنا وتحفزينا يف األساس عىل فهم الواليات القاÎة ودراسة الكم الذاخر 

من القرارات واملقررات التي سبق اعت�دها، والسعي إىل الدفع بأفكار وحلول جديدة إىل 

السطح من شأنها أن تنهض بتحقيق الغايات املشمولة باألهداف اإلÅائية لأللفية املتعلقة 

باملياه والرصف الصحي. ومن هنا، قرر املجلس أن �ارس درجة عالية من اإلقناع لحث مجتمع 

القا�Î عىل قضايا املياه عىل االضطالع بالعمل بشكل أرسع وأفضل تخفيفا لويالت مالي� 

البرش الذين يعيشون أوضاعا بائسة ناجمة عن أحوالهم املتصلة باملياه وعن تردي النظام 

اإليكولوجي.

واآلن، وبعض انقضاء إحدى عرش سنة، بلغ املجلس االستشاري املعني باملياه والرصف الصحي 

نهاية رحلته. وبذلك، أزف وقت جرد ما أمكنا إنجازه وتأّمل الكيفية التي حققنا بها ما تحقق 

والتعلم من النجاحات واإلخفاقات والقيام عىل وجه الخصوص بإبراز العمل غÔ املُنجز. لقد 

¶كننا يقينا من إنجاز الكثÔ، لكن ملف تحديات املياه املطلوب التصدي لها ال يزال مكتظا، وال 

يزال الشاغل املهيمن عىل أفكار املجلس هو استمرار كثÔ من العمل الذي ال يزال يتع� القيام 

به.

ومن هذا املنطلق، فإن مسعانا يف هذا التقرير، الذي يعّد يف الواقع أول وآخر تقرير يصدر عّنا، 

ليس لصب املديح عىل عملنا، بل لنقل الدروس املستفادة من خربتنا، و راج� من وراء ذلك 

مساعدة اآلخرين عىل مواصلة املسÔة. وبالتايل، فإننا نحث بصوت ج�عي، وملرة أخÔة، عىل 

مداومة العمل واملثابرة عليه.
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ا��عضاء

محمود أبو زيد

� م
 سابقاً (١٩٩٧-٢٠٠٩). 
وزير الموارد المائية والري ��

� للمياه (منذ عام ٢٠٠٤)، الرئيس  رئيس المجلس العر��

الفخري (منذ عام ٢٠٠٣) والمؤسس المشاِرك لمجلس 

المياه العالمي. 

ديفيد بويز

� العام للهيئة الدولية للخدمات العامة التابعة  نائب ا��م��

ل©تحاد العالمي لنقابات العمال والمسؤول عن المرافق 

قليمي  والصحة والخدمات ا�جتماعية والُحكم المح¬� وا�»

دارة العامة. يتو³ تنسيق الدعم المقدم من الهيئة  وا�»

� مجا�ت النمو والتنظيم والتعبئة. 
إ³ نقابات العمال ��

ف ع¬ أعمال الهيئة المتعلقة بالمبادئ التوجيهية  ي¼«

كات المتعددة  �ستثمارات صناديق التقاعد وال¼«

الجنسيات.

جوانيتا كاستانو

نامج ا��مم المتحدة للبيئة سابقا.  �Áمديرة مكتب نيويورك ل

المستشارة الخاصة ل©تحاد الدو�³ لحفظ الطبيعة سابقاً 

��غراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. عملت 

مديرة إقليمية ل©تحاد الدو�³ لحفظ الطبيعة ونائبة لوزير 

� كولومبيا وممّثلة لكولومبيا لدى ا��مم المتحدة 
الخارجية ��

� بالبيئة 
�Ëأثناء عملية مؤتمر ا��مم المتحدة المع �

��

والتنمية.

مارغريت كات�� - كارلسون

اتها كدبلوماسية كندية، ونائبة للمدير العام  �Áوظفت خ

لمنظمة ا��مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ورئيسة 

للوكالة الكندية للتنمية الدولية ومجلس السكان، وموقعها 

� مجال بحوث 
دارة �� � ع¼« مجلسا ل©»

�Ëإث �
�� � �Áالمتم

 �
وسياسات المياه، للعمل ع¬ قضايا عالمية وقضايا ��

مجال إدارة التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية.

تشن ��

 �
، ونائبة المدير العام �� � � الص��

وزيرة الموارد المائية ��

غاثة من  مقر رئاسة هيئة الدولة لمكافحة الفيضانات وا�»

وع  الجفاف. عضوة لجنة مجلس الدولة لتشييد م¼«

تحويل المياه من الجنوب إ³ الشمال، وعضوة لجنة 

وع سد الممرات الث©ثة. نائبة  مجلس الدولة لتشييد م¼«

� إقليم إيغور 
الرئيس التنفيذي للحكومة الشعبية ��

� (٢٠٠٥-٢٠٠٧)، ونائبة وزير  � الص��
� الُحكم ��

Úسنجان ذا�

الموارد المائية.

غورغيو جياكومل��

 �Áسابقا. سف �
نما�� يطاليا. المدير العام للتعاون ا�» «� �Áسف

سابق لدى الصومال وسوريا. اضطلع لدى عمله وكي© 

� العام ل©�مم المتحدة (١٩٨٥-١٩٩٧) بعدة مهام  ل©�م��

غاثة  منها، المفوض العام لوكالة ا��مم المتحدة �»

ق ا��د�� (ا��ونروا)،  � ال¼«
�� � � الفلسطيني�� وتشغيل ال©جئ��

نامج ا��مم المتحدة للمراقبة  �Áوالمدير العام التنفيذي ل

الدولية للمخدرات. وعمل مقررا خاصا للجنة حقوق 

نسان التابعة ل©�مم المتحدة (١٩٩٩-٢٠٠١). وتو³ سابقاً  ا�»

منصب رئيس معهد هايدرو أيد.

أنغيل غوريرا

� الميدان 
� العام لمنظمة التعاون والتنمية �� ا��م��

ا�قتصادي سابقا. وزير خارجية المكسيك سابقا 

(١٩٩٤-١٩٩٨) ووزير ماليتها سابقاً (١٩٩٨-٢٠٠٠). عضو 

� بتمويل البنية ا��ساسية للمياه 
�Ëالفريق العالمي المع
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رسالة من الرئيس الفخري للمجلس

� بالمياه 
�Ëكرئيس فخري للمجلس ا�ستشاري المع ، �

�Ëف "ي¼«
ازي بالعمل الذي  � ÚÁواع �

Úف الصحي أن أسجل سعاد�
وال
اضطلعنا به ع¬ مدار إحدى ع¼« سنة: لقد تمّكنا من إثبات 

حضورنا اليقظ ع¬ الساحة العالمية وتصدينا لمشاكل رئيسية 
� تسبب ما � يُطاق من ا��لم والَكرب ��عداد 

ÚËمجال المياه ال �
��

ة من الناس. وأتم�Ë بقوة أن يستمد العالم حكمة من العمل الذي أداه  �Áغف
� يجلبها ا��من 

ÚËالمجلس، وأن يضاعف جهوده من أجل زيادة الوعي بالمكاسب ال
� لحياة الناس ولُسبل عيشهم ولدعم وجود نُظم إيكولوجية نابضة بالحياة.

الما��

. فاستوحوا  �Áإن تجربة المجلس شهادة ع¬ إمكانية تحقيق التقدم وإحداث التغي
ة ُملَهمة". �Áمن تجربته وامضوا إ³ العمل ببص

اطوري، و�� عهد اليابان م�� صاحب السمو ا��

“

”

يكولوجية  "تمثل خدمات ال
ف الصحي ال©ئقة والُنظم ا�»
 � دارة السليمة للمياه عناé أساسية لتأم�� المائية المعافية وا�»
رفاه الب¼« وتحقيق التنمية المستدامة. لكن المشاكل المرتبطة 

ايد تعرêض للخطر البلدان والُنظم  � ÚÁبالمياه أصبحت ع¬ نحو م
، وخصوصآ النساء  � يكولوجية وا�قتصادات والمواطن�� ا�»

وا��طفال.

� بالمياه وال
ف الصحي لما 
�Ëوأود أن أتقدم بالشكر للمجلس ا�ستشاري المع

بذله من جهود لبلورة العمل إزاء هذه التحديات العالمية الحاسمة. وأود أيضا أن 
� بهذا التقرير. �Ëعن ترحي �Áة وأن أع �Áن مشورته المستن êأثم

وقد أقرت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ بأهمية المياه وال
ف الصحي 
� أدعو المجتمع 

�Ëباعتماد هدف مكرّس ومجموعة عامة وطموحة من الغايات. وإن
الدو�³ ونحن نبادر إ³ تنفيذ هذه الخطة التحويلية، إ³ ا�حتشاد مع الحكومات 

 �
، من أجل بلوغ مستقبل يكفل ا��من الما�� �

والقطاع الخاص والمجتمع المد��
للجميع".

� العام ل©�مم المتحدة رسالة من ا��م��

“

صاحب السعادة، بان �� مون ”
أعضاء سابقون

ميشيل كامديسوس - المدير العام لصندوق النقد الدو�³ 

سابقا، ومحافظ بنك فرنسا.

� داو - منظمة الخيط ا��حمر النسوية للبيئة  جوسل��

والتنمية، غيانا.

� جنوب أفريقيا.
� كا�يلس - وزير المياه سابقا �� رون��

� والبنية 
�ñهيديا�� أودا - مدير عام سابق بوزارة ا��را

� العام للمنتدى  ا��ساسية والنقل والسياحة باليابان. ا��م��

العالمي الثالث للمياه.

. � � الص��
وانغ شوشينغ - وزير الموارد المائية سابقا ��

�ó سابقا. �Áتود وايتمان - حاكمة و�ية نيوج � كريست��

بي�¡ واي�� - مؤسسة التمويل الدولية.

المستشارون
 �

� كوكس - نائب مدير منظمة التعاون والتنمية ��
أنطو¢�

الميدان ا�قتصادي

� برنامج ا��مم 
ت دايفورن - مدير عام شعبة سابقاً �� ب��

ية (موئل ا��مم المتحدة). المتحدة للمستوطنات الب¼«

� هاي - نائب رئيس مركز بحوث التنمية، وزارة الموارد  ه��

. � المائية بالص��

ا��مانة العامة/الموظفون

فرانسوا غيوركوين - رئيس ا��مانة العامة (٢٠٠٨-٢٠١٥)

و�� - رئيس ا��مانة العامة (٢٠٠٥-٢٠٠٨) و ه�� � كي��

ونو - نائب رئيس ا��مانة العامة (٢٠١٢-٢٠١٥) � أوسامو م��

اء �Áسيجي إيتو، كوين أوفركامب - خ ، �
� بيور¢� ل��

اء معاونون �Áنيكو�س فرانك، فلورانس بوب - خ

ز - مستشارون  نيكول كرانز، نينا أودينوالدر، فيليب بي�¡

للدكتورة عيد.

التقرير الختامي

الكاتب الرئي÷� للتقرير: 

ماريشا واجيشواسكا - شيبويا

 �
التصميم البيا��

أنغيل غيايوروف

٣

لمان  �Á(١٩٩٤-١٩٩٩) والطاقة (١٩٧٩-١٩٨٢). عضو ال

.(١٩٧١-١٩٩٩) �øالدانمر

إريك أودادا

� كينيا 
وفيسور أودادا زميل ا��كاديمية الوطنية للعلوم �� �Áال

� العديد من 
وا��كاديمية العالمية للفنون والعلوم. عمل ��

اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدو�³ للِعْلم 

. ومرفق البيئة العالمية التابع للبنك الدو�³

ارد باين غ��

كات  »ú مجال خدمات المياه، مجموعة �
ترأّس، كممارس ��

توفر المياه المأمونة ��كÁ« من ١٠٠ مليون شخص يوميا، ثم 

مداد بالمياه  ترأّس ا�تحاد الدو�³ للمؤسسات الخاصة ل©»

(منظمة أكوافيد). يسعى ع¬ صعيد المجتمع الدو�³ إ³ 

� قطاع المياه باتباع سياسات 
دارة والتمويل �� � ا�» تحس��

عامة أفضل.

جوديث رييس

 �
نائبة رئيس معهد غرانثام لبحوث تغ�Á المناخ والبيئة ��

كلية لندن ل©قتصاد، وأستاذة إدارة البيئة والموارد بالكلية. 

الرئيسة السابقة للجمعية الجغرافية الملكية. نائبة مدير 

كلية لندن ل©قتصاد سابقا (١٩٩٨-٢٠٠٤)، ومديرة مؤقتة 

لكلية لندن ل©قتصاد (٢٠١١-٢٠١٢).

ريتشارد (روي) توركيلسون

داري لمؤسسة الضمان الما�³ ل©�سواق الصاعدة.  المدير ا�»

 . � � جي. ��
� سابقا �� � ا�ستثماري�� كب�Á الم
في��

� حكومة 
ل لينش، والمدير التنفيذي ا��قدم �� �Áمورغان/م

 �
ة �� �Áالو�يات المتحدة وحكومة و�ية نيويورك. حائز لخ

� الو�يات 
مجال تنفيذ ا�بتكارات المالية المتصلة بالمياه ��

المتحدة والبلدان النامية، كالصناديق المتجددة وهياكل 

التمويل القائمة بذاتها أو المجّمعة.

يوردان أوزونوف

� بلغاريا سابقا (١٩٩٣-١٩٩٧). رئيس إدارة 
نائب وزير البيئة ��

 �
ات البيولوجية والتقييمات البيئية �� »úتقييمات المؤ

كاديمية  يكولوجيا العامة التابع ل©� المخت�Á المركزي ل©»

البلغارية للعلوم (١٩٩٧-٢٠١٠). رئيس إدارة النظم 

� معهد التنوع البيولوجي وبحوث 
يكولوجية المائية �� ا�»

يكولوجي (٢٠١٠-٢٠١٥) النظام ا�»

كووس ويريكس

 �
اتيجي لوزارة البنية ا��ساسية والبيئة �� ÚÁمستشار اس

� مجال السياسات المائية 
ة واسعة �� �Áهولندا، حائز لخ

� العام للجنة  الوطنية والعابرة للحدود والدولية. ا��م��

الدولية لحماية نهر الراين سابقاً، المستشار المؤس÷� 

 � � إندونيسيا. ا��م��
� وزارة ا��شغال العامة ��

�� �
للقطاع الما��

� هولندا. المستشار 
العام للمجلس ا�ستشاري للمياه ��

الشخ{� لصاحب السمو المل~� أم�Á أورانغ، ومستشار 

. � � برل��
لسفارة هولندا ��

 �Á(فريق كامديسوس). رئيس فرقة عمل غوريرا لتمويل توف

اد  �Áالمياه للجميع. رئيس بنك المكسيك للتصدير وا�ست

سابقا.

هان سيونغ - سو

رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقاً. الرئيس المؤسس لفريق 

� بالمياه والكوارث التابع 
�Ëاء الرفيع المستوى المع �Áالخ

� بالمياه وال
ف الصحي. 
�Ëللمجلس ا�ستشاري المع

الرئيس الفخري للمنتدى الكوري للمياه. المبعوث الخاص 

� بتغ�Á المناخ. رئيس 
�Ëالعام ل©�مم المتحدة المع � ل©�م��

� للجمعية العامة ل©�مم  الدورة السادسة والخمس��

المتحدة (٢٠٠١-٢٠٠٢).

و�� و ه�� � كي��

� والبنية ا��ساسية والنقل 
�ñنائب رئيس كلية ا��را

� والبنية ا��ساسية والنقل 
�ñوالسياحة التابعة لوزارة ا��را

 �
� اليابان. مستشار أمانة مجلس الوزراء ��

والسياحة ��

اليابان سابقا. مدير شعبة تخطيط الموارد المائية التابعة 

� والبنية ا��ساسية والنقل والسياحة سابقاً. 
�ñلوزارة ا��را

اكة العالمية  عضو ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لل¼«

� العام للمنتدى العالمي الثالث للمياه  للمياه. نائب ا��م��

.(٢٠٠٠-٢٠٠٣)

عمر قباج

مستشار صاحب الج©لة ملك المغرب. الرئيس الفخري 

لم
ف التنمية ا��فريقي. رئيس م
ف التنمية ا��فريقي 

سابقا (١٩٩٥-٢٠٠٥). عضو مجلس إدارة الوكالة الفرنسية 

للتنمية.

أوليفيا � أوكاستيللو

رئيسة وعضوة تأسيسية لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ 

لمشاريع التنمية المستدامة. عضوة مجلس أمناء شبكة 

ية. عضوة سابقة  �
أشغال المياه والمجاري للمناطق الح

� مجلس مديري المركز الدو�³ للتكنولوجيا البيئية التابع 
��

� شيغا باليابان. مديرة 
نامج ا��مم المتحدة للبيئة �� �Áل

ورئيسة سابقة للمائدة المستديرة �}سيا والمحيط الهادئ 

. � نتاج المستدام�� المعنية با�سته©ك وا�»

اندا أنطونيو م��

� قطاع المياه وال
ف الصحي. جلب إ³ 
مهندس ��

ته كمدير ورئيس سابق لمشغ¬� مرافق  �Áالمجلس خ

ازيلية  �Áازيل ورئيس سابق للرابطة ال �Áال �
القطاع العام ��

 �
لمشغ¬� مرافق القطاع العام للمياه وال
ف الصحي ��

 �Áمبادرات دولية بصفة غالبة كخب �
البلديات. شارك ��

� شؤون القطاع العام؛ انتمى إ³ عضوية أول 
إداري ��

اكات الجهات  لجنة توجيهية للتحالف العالمي ل¼«

المشّغلة لمرافق المياه.

ماريا موتاغمبا

� أوغندا. عضوة 
ية وا�}ثار �� �Áوزيرة السياحة والحياة ال

لمان عن مقاطعة راكاي. وزيرة المياه والبيئة  �Áال �
نسائية ��

سابقا (٢٠٠٦-٢٠١٢). وزيرة الدولة للمياه سابقاً (٢٠٠٢-٢٠٠٦). 

� بالمياه سابقاً 
�Ëرئيسة المجلس الوزاري ا��فريقي المع

.(٢٠٠٤-٢٠٠٦)

بول نيلسون

نسانية سابقا  � للتنمية والمعونة ا�» مفّوض ا�تحاد ا��ورو��

� الدانمرك 
�� �

نما�� (١٩٩٩-٢٠٠٤). وزير التعاون ا�»

رؤساء المجلس

صاحب الفخامة رايوتارو هاشيموتو
رئيس وزراء اليابان سابقاً؛ أول 

من تو³ منصب رئيس المجلس 

� بالمياه 
�Ëا�ستشاري المع

ة  ÚÁف الصحي خ©ل الف
وال

من ٢٠٠٤ إ³ ٢٠٠٦.

� التسليم بإمكانية تحويل 
�� �óتمّثل إسهامه ا��سا

� مجال المياه. وقام 
هذه الهيئة إ³ قوة نافذة ��

� من  تيب �ستضافة الحكومة اليابانية �ثنت�� ÚÁبال

الدورات المبكرة للمجلس، ولفت ا�نتباه إ³ 

ا�هتمام القديم لو�³ عهد اليابان بمسألة المياه 

ومهد لقبوله تو�³ منصب الرئاسة الفخرية للمجلس.

وانط©قا من ُعمق إدراك صاحب الفخامة رايوتارو 

هاشيموتو لتبعات الكوارث الناجمة عن المياه، 

� هذا المجال 
أرó ا��ساس لعمل المجلس ��

بالتعاون مع رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقا؛ 

صاحب الفخامة الدكتور هان سيونغ - سو، الذي 

اء الرفيع المستوى  �Áتو³ منصب رئيس فريق الخ

� بالمياه والكوارث التابع للمجلس.
�Ëالمع

 �
� اليابان ��

وتو³ رايوتارو هاشيموتو رئاسة الوزارة ��

� عن 
� عام ٢٠٠٦ تو��

ة من ١٩٩٦ إ³ ١٩٩٨، و�� ÚÁالف

ُعمر يناهز ٦٨ عاما.

صاحب السمو المل�� ا�¹م�� الحسن بن ط¸ل
ُدعي صاحب السمو المل~� 

ا��م�Á الحسن بن ط©ل إ³ 

� عام ٢٠١٣، إقراراً 
المجلس ��

امه الدائم بالحفاظ ع¬  � ÚÁبال

نسانية وتعزيز  الكرامة ا�»

ق ا��وسط  � ال¼«
قليمي وإدارة المياه �� التعاون ا�»

. � والعالم العر��

� أثناء توليه رئاسة المجلس، ظاهر ا��م�Á الحسن 
و��

بلغة جريئة وéيحة الدعوة إ³ توف�Á خدمات 

ال
ف الصحي وبيان آثارها ع¬ الفتيات والنساء.

وتخ¬ صاحب السمو المل~� ا��م�Á الحسن عن 

� عام ٢٠١٤، لتكريس وقته لشؤون 
منصب الرئيس ��

 �
ÚËة ال �Áخضم ا��زمة الخط �

ق ا��وسط �� ال¼«

تجتازها المنطقة.

صاحب الج¸لة ويليم ألكسندر
ترأّس المجلس ا�ستشاري 

� بالمياه وال
ف الصحي 
�Ëالمع

ة من ٢٠٠٦ إ³ ٢٠١٣، وهو  ÚÁالف �
��

العام الذي اعت¬ فيه العرش 

ملكاً لهولندا. 

� إقناع 
وأسهم شغفه الشديد بقضايا المياه ��

ا�}خرين بأهمية تحقيق الغايات المشمولة 

ب  نمائية ل©�لفية المتعلقة بمياه ال¼« با��هداف ا�»

� العام مث©ً  ب مع ا��م�� �éف الصحي. و
وال

بغسل أيديهم ع¬ الم©� من أجل لفت انتباه 

 � العالم. وارتحل جنبات الكوكب �لتقاء القروي��

 � والمجموعات المهتمة بقضايا المياه والمهندس��

، وقبلهم جميعا الوزراء وكبار  � والُعمْد والم
في��

اً رسائل قوية عن قضايا  »úنا ، � � الحكومي�� المسؤول��

المياه.

� إحدى القمم الناتئة 
�Ëومّثل إع©ن إثيكوي

� نهض بها لصالح قضايا 
ÚËللدبلوماسية الشخصية ال

� عام ٢٠٠٨، أيد رؤساء الدول 
ال
ف الصحي. و��

ع©ن وبذلك قطعت الحكومات  ا��فريقية ا�»

امات  � ÚÁا��فريقية ع¬ نفسها ��ول مرة عهدا بتحّمل ال

� مجال ال
ف الصحي.
��

ع©م وا�هتمام  وكان متبوعا أينما َحْل بوسائط ا�»

� فتح أبواب 
ي، مما أسهم طيلة الوقت �� �Áالجماه

متعددة أمام المجلس ا�ستشاري وقضايا المياه.

� عيد
الدكتورة أو¼«

آخر من تو³ رئاسة المجلس 

 �
ا�ستشاري، وقد خدمت ��

المجلس منذ نشأته. وقبل 

 �
توليها منصب رئيس المجلس ��

حزيران/يونيه ٢٠١٤، كفلت خ©ل 

دارة  � تولت فيها منصب نائب الرئيس ا�»
ÚËة ال ÚÁالف

السلسة للشؤون الداخلية والخارجية للمجلس 

وأمانته. ونظرا لسابق توليها منصب وزيرة الدولة 

� مجا�³ 
ة طويلة �� �Áلمانية واكتسابها خ �Áللشؤون ال

التنمية الدولية والشؤون ا��فريقية، وظفت قدراتها 

اكات وزيادة  � تدعيم ال¼«
ع¬ تنظيم ا�جتماعات ��

أواé التعاون. وأسفرت جهودها ا�تصالية الفعالة 

مع مختلف الحكومات عن توف�Á الدعم الما�³ 

للمجلس واستضافة اجتماعاته وتحصيل الدعم 

القوي لعدد كب�Á من القضايا الموضوعية � سيما 

من جانب ألمانيا.

ت عن رأيها  = �Áوأبدت الدكتورة عيد حماسة متّقدة وع

� الدعوة إ³ توف�Á خدمات ال
ف الصحي 
بجرأة ��

 �
� المرافق الصحية �� وإخراج موضوع تحس��

المدارس من نطاق المحظورات. وأيدت ا�حتفال 

بالسنة الدولية لل
ف الصحي (٢٠٠٨)، وحملة 

ال
ف الصحي للسنوات 



أطلب إليكم دائما تزويدي بنصيحة ش ديدة 

ال�احة وا��مانة وا�ستق�لية.
� عنان، ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٤

كو��

5 March 2015

draft

ا��عضاء

محمود أبو زيد

� م
 سابقاً (١٩٩٧-٢٠٠٩). 
وزير الموارد المائية والري ��

� للمياه (منذ عام ٢٠٠٤)، الرئيس  رئيس المجلس العر��

الفخري (منذ عام ٢٠٠٣) والمؤسس المشاِرك لمجلس 

المياه العالمي. 

ديفيد بويز

� العام للهيئة الدولية للخدمات العامة التابعة  نائب ا��م��

ل©تحاد العالمي لنقابات العمال والمسؤول عن المرافق 

قليمي  والصحة والخدمات ا�جتماعية والُحكم المح¬� وا�»

دارة العامة. يتو³ تنسيق الدعم المقدم من الهيئة  وا�»

� مجا�ت النمو والتنظيم والتعبئة. 
إ³ نقابات العمال ��

ف ع¬ أعمال الهيئة المتعلقة بالمبادئ التوجيهية  ي¼«

كات المتعددة  �ستثمارات صناديق التقاعد وال¼«

الجنسيات.

جوانيتا كاستانو

نامج ا��مم المتحدة للبيئة سابقا.  �Áمديرة مكتب نيويورك ل

المستشارة الخاصة ل©تحاد الدو�³ لحفظ الطبيعة سابقاً 

��غراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. عملت 

مديرة إقليمية ل©تحاد الدو�³ لحفظ الطبيعة ونائبة لوزير 

� كولومبيا وممّثلة لكولومبيا لدى ا��مم المتحدة 
الخارجية ��

� بالبيئة 
�Ëأثناء عملية مؤتمر ا��مم المتحدة المع �

��

والتنمية.

مارغريت كات�� - كارلسون

اتها كدبلوماسية كندية، ونائبة للمدير العام  �Áوظفت خ

لمنظمة ا��مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ورئيسة 

للوكالة الكندية للتنمية الدولية ومجلس السكان، وموقعها 

� مجال بحوث 
دارة �� � ع¼« مجلسا ل©»

�Ëإث �
�� � �Áالمتم

 �
وسياسات المياه، للعمل ع¬ قضايا عالمية وقضايا ��

مجال إدارة التنمية ا�قتصادية وا�جتماعية.

تشن ��

 �
، ونائبة المدير العام �� � � الص��

وزيرة الموارد المائية ��

غاثة من  مقر رئاسة هيئة الدولة لمكافحة الفيضانات وا�»

وع  الجفاف. عضوة لجنة مجلس الدولة لتشييد م¼«

تحويل المياه من الجنوب إ³ الشمال، وعضوة لجنة 

وع سد الممرات الث©ثة. نائبة  مجلس الدولة لتشييد م¼«

� إقليم إيغور 
الرئيس التنفيذي للحكومة الشعبية ��

� (٢٠٠٥-٢٠٠٧)، ونائبة وزير  � الص��
� الُحكم ��

Úسنجان ذا�

الموارد المائية.

غورغيو جياكومل��

 �Áسابقا. سف �
نما�� يطاليا. المدير العام للتعاون ا�» «� �Áسف

سابق لدى الصومال وسوريا. اضطلع لدى عمله وكي© 

� العام ل©�مم المتحدة (١٩٨٥-١٩٩٧) بعدة مهام  ل©�م��

غاثة  منها، المفوض العام لوكالة ا��مم المتحدة �»

ق ا��د�� (ا��ونروا)،  � ال¼«
�� � � الفلسطيني�� وتشغيل ال©جئ��

نامج ا��مم المتحدة للمراقبة  �Áوالمدير العام التنفيذي ل

الدولية للمخدرات. وعمل مقررا خاصا للجنة حقوق 

نسان التابعة ل©�مم المتحدة (١٩٩٩-٢٠٠١). وتو³ سابقاً  ا�»

منصب رئيس معهد هايدرو أيد.

أنغيل غوريرا

� الميدان 
� العام لمنظمة التعاون والتنمية �� ا��م��

ا�قتصادي سابقا. وزير خارجية المكسيك سابقا 

(١٩٩٤-١٩٩٨) ووزير ماليتها سابقاً (١٩٩٨-٢٠٠٠). عضو 

� بتمويل البنية ا��ساسية للمياه 
�Ëالفريق العالمي المع
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رسالة من الرئيس الفخري للمجلس

� بالمياه 
�Ëكرئيس فخري للمجلس ا�ستشاري المع ، �

�Ëف "ي¼«
ازي بالعمل الذي  � ÚÁواع �

Úف الصحي أن أسجل سعاد�
وال
اضطلعنا به ع¬ مدار إحدى ع¼« سنة: لقد تمّكنا من إثبات 

حضورنا اليقظ ع¬ الساحة العالمية وتصدينا لمشاكل رئيسية 
� تسبب ما � يُطاق من ا��لم والَكرب ��عداد 

ÚËمجال المياه ال �
��

ة من الناس. وأتم�Ë بقوة أن يستمد العالم حكمة من العمل الذي أداه  �Áغف
� يجلبها ا��من 

ÚËالمجلس، وأن يضاعف جهوده من أجل زيادة الوعي بالمكاسب ال
� لحياة الناس ولُسبل عيشهم ولدعم وجود نُظم إيكولوجية نابضة بالحياة.

الما��

. فاستوحوا  �Áإن تجربة المجلس شهادة ع¬ إمكانية تحقيق التقدم وإحداث التغي
ة ُملَهمة". �Áمن تجربته وامضوا إ³ العمل ببص

اطوري، و�� عهد اليابان م�� صاحب السمو ا��

“

”

يكولوجية  "تمثل خدمات ال
ف الصحي ال©ئقة والُنظم ا�»
 � دارة السليمة للمياه عناé أساسية لتأم�� المائية المعافية وا�»
رفاه الب¼« وتحقيق التنمية المستدامة. لكن المشاكل المرتبطة 

ايد تعرêض للخطر البلدان والُنظم  � ÚÁبالمياه أصبحت ع¬ نحو م
، وخصوصآ النساء  � يكولوجية وا�قتصادات والمواطن�� ا�»

وا��طفال.

� بالمياه وال
ف الصحي لما 
�Ëوأود أن أتقدم بالشكر للمجلس ا�ستشاري المع

بذله من جهود لبلورة العمل إزاء هذه التحديات العالمية الحاسمة. وأود أيضا أن 
� بهذا التقرير. �Ëعن ترحي �Áة وأن أع �Áن مشورته المستن êأثم

وقد أقرت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ بأهمية المياه وال
ف الصحي 
� أدعو المجتمع 

�Ëباعتماد هدف مكرّس ومجموعة عامة وطموحة من الغايات. وإن
الدو�³ ونحن نبادر إ³ تنفيذ هذه الخطة التحويلية، إ³ ا�حتشاد مع الحكومات 

 �
، من أجل بلوغ مستقبل يكفل ا��من الما�� �

والقطاع الخاص والمجتمع المد��
للجميع".

� العام ل©�مم المتحدة رسالة من ا��م��

“

صاحب السعادة، بان �� مون ”
أعضاء سابقون

ميشيل كامديسوس - المدير العام لصندوق النقد الدو�³ 

سابقا، ومحافظ بنك فرنسا.

� داو - منظمة الخيط ا��حمر النسوية للبيئة  جوسل��

والتنمية، غيانا.

� جنوب أفريقيا.
� كا�يلس - وزير المياه سابقا �� رون��

� والبنية 
�ñهيديا�� أودا - مدير عام سابق بوزارة ا��را

� العام للمنتدى  ا��ساسية والنقل والسياحة باليابان. ا��م��

العالمي الثالث للمياه.

. � � الص��
وانغ شوشينغ - وزير الموارد المائية سابقا ��

�ó سابقا. �Áتود وايتمان - حاكمة و�ية نيوج � كريست��

بي�¡ واي�� - مؤسسة التمويل الدولية.

المستشارون
 �

� كوكس - نائب مدير منظمة التعاون والتنمية ��
أنطو¢�

الميدان ا�قتصادي

� برنامج ا��مم 
ت دايفورن - مدير عام شعبة سابقاً �� ب��

ية (موئل ا��مم المتحدة). المتحدة للمستوطنات الب¼«

� هاي - نائب رئيس مركز بحوث التنمية، وزارة الموارد  ه��

. � المائية بالص��

ا��مانة العامة/الموظفون

فرانسوا غيوركوين - رئيس ا��مانة العامة (٢٠٠٨-٢٠١٥)

و�� - رئيس ا��مانة العامة (٢٠٠٥-٢٠٠٨) و ه�� � كي��

ونو - نائب رئيس ا��مانة العامة (٢٠١٢-٢٠١٥) � أوسامو م��

اء �Áسيجي إيتو، كوين أوفركامب - خ ، �
� بيور¢� ل��

اء معاونون �Áنيكو�س فرانك، فلورانس بوب - خ

ز - مستشارون  نيكول كرانز، نينا أودينوالدر، فيليب بي�¡

للدكتورة عيد.

التقرير الختامي

الكاتب الرئي÷� للتقرير: 

ماريشا واجيشواسكا - شيبويا

 �
التصميم البيا��

أنغيل غيايوروف

٣

لمان  �Á(١٩٩٤-١٩٩٩) والطاقة (١٩٧٩-١٩٨٢). عضو ال

.(١٩٧١-١٩٩٩) �øالدانمر

إريك أودادا

� كينيا 
وفيسور أودادا زميل ا��كاديمية الوطنية للعلوم �� �Áال

� العديد من 
وا��كاديمية العالمية للفنون والعلوم. عمل ��

اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدو�³ للِعْلم 

. ومرفق البيئة العالمية التابع للبنك الدو�³

ارد باين غ��

كات  »ú مجال خدمات المياه، مجموعة �
ترأّس، كممارس ��

توفر المياه المأمونة ��كÁ« من ١٠٠ مليون شخص يوميا، ثم 

مداد بالمياه  ترأّس ا�تحاد الدو�³ للمؤسسات الخاصة ل©»

(منظمة أكوافيد). يسعى ع¬ صعيد المجتمع الدو�³ إ³ 

� قطاع المياه باتباع سياسات 
دارة والتمويل �� � ا�» تحس��

عامة أفضل.

جوديث رييس

 �
نائبة رئيس معهد غرانثام لبحوث تغ�Á المناخ والبيئة ��

كلية لندن ل©قتصاد، وأستاذة إدارة البيئة والموارد بالكلية. 

الرئيسة السابقة للجمعية الجغرافية الملكية. نائبة مدير 

كلية لندن ل©قتصاد سابقا (١٩٩٨-٢٠٠٤)، ومديرة مؤقتة 

لكلية لندن ل©قتصاد (٢٠١١-٢٠١٢).

ريتشارد (روي) توركيلسون

داري لمؤسسة الضمان الما�³ ل©�سواق الصاعدة.  المدير ا�»

 . � � جي. ��
� سابقا �� � ا�ستثماري�� كب�Á الم
في��

� حكومة 
ل لينش، والمدير التنفيذي ا��قدم �� �Áمورغان/م

 �
ة �� �Áالو�يات المتحدة وحكومة و�ية نيويورك. حائز لخ

� الو�يات 
مجال تنفيذ ا�بتكارات المالية المتصلة بالمياه ��

المتحدة والبلدان النامية، كالصناديق المتجددة وهياكل 

التمويل القائمة بذاتها أو المجّمعة.

يوردان أوزونوف

� بلغاريا سابقا (١٩٩٣-١٩٩٧). رئيس إدارة 
نائب وزير البيئة ��

 �
ات البيولوجية والتقييمات البيئية �� »úتقييمات المؤ

كاديمية  يكولوجيا العامة التابع ل©� المخت�Á المركزي ل©»

البلغارية للعلوم (١٩٩٧-٢٠١٠). رئيس إدارة النظم 

� معهد التنوع البيولوجي وبحوث 
يكولوجية المائية �� ا�»

يكولوجي (٢٠١٠-٢٠١٥) النظام ا�»

كووس ويريكس

 �
اتيجي لوزارة البنية ا��ساسية والبيئة �� ÚÁمستشار اس

� مجال السياسات المائية 
ة واسعة �� �Áهولندا، حائز لخ

� العام للجنة  الوطنية والعابرة للحدود والدولية. ا��م��

الدولية لحماية نهر الراين سابقاً، المستشار المؤس÷� 

 � � إندونيسيا. ا��م��
� وزارة ا��شغال العامة ��

�� �
للقطاع الما��

� هولندا. المستشار 
العام للمجلس ا�ستشاري للمياه ��

الشخ{� لصاحب السمو المل~� أم�Á أورانغ، ومستشار 

. � � برل��
لسفارة هولندا ��

 �Á(فريق كامديسوس). رئيس فرقة عمل غوريرا لتمويل توف

اد  �Áالمياه للجميع. رئيس بنك المكسيك للتصدير وا�ست

سابقا.

هان سيونغ - سو

رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقاً. الرئيس المؤسس لفريق 

� بالمياه والكوارث التابع 
�Ëاء الرفيع المستوى المع �Áالخ

� بالمياه وال
ف الصحي. 
�Ëللمجلس ا�ستشاري المع

الرئيس الفخري للمنتدى الكوري للمياه. المبعوث الخاص 

� بتغ�Á المناخ. رئيس 
�Ëالعام ل©�مم المتحدة المع � ل©�م��

� للجمعية العامة ل©�مم  الدورة السادسة والخمس��

المتحدة (٢٠٠١-٢٠٠٢).

و�� و ه�� � كي��

� والبنية ا��ساسية والنقل 
�ñنائب رئيس كلية ا��را

� والبنية ا��ساسية والنقل 
�ñوالسياحة التابعة لوزارة ا��را

 �
� اليابان. مستشار أمانة مجلس الوزراء ��

والسياحة ��

اليابان سابقا. مدير شعبة تخطيط الموارد المائية التابعة 

� والبنية ا��ساسية والنقل والسياحة سابقاً. 
�ñلوزارة ا��را

اكة العالمية  عضو ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لل¼«

� العام للمنتدى العالمي الثالث للمياه  للمياه. نائب ا��م��

.(٢٠٠٠-٢٠٠٣)

عمر قباج

مستشار صاحب الج©لة ملك المغرب. الرئيس الفخري 

لم
ف التنمية ا��فريقي. رئيس م
ف التنمية ا��فريقي 

سابقا (١٩٩٥-٢٠٠٥). عضو مجلس إدارة الوكالة الفرنسية 

للتنمية.

أوليفيا � أوكاستيللو

رئيسة وعضوة تأسيسية لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ 

لمشاريع التنمية المستدامة. عضوة مجلس أمناء شبكة 

ية. عضوة سابقة  �
أشغال المياه والمجاري للمناطق الح

� مجلس مديري المركز الدو�³ للتكنولوجيا البيئية التابع 
��

� شيغا باليابان. مديرة 
نامج ا��مم المتحدة للبيئة �� �Áل

ورئيسة سابقة للمائدة المستديرة �}سيا والمحيط الهادئ 

. � نتاج المستدام�� المعنية با�سته©ك وا�»

اندا أنطونيو م��

� قطاع المياه وال
ف الصحي. جلب إ³ 
مهندس ��

ته كمدير ورئيس سابق لمشغ¬� مرافق  �Áالمجلس خ

ازيلية  �Áازيل ورئيس سابق للرابطة ال �Áال �
القطاع العام ��

 �
لمشغ¬� مرافق القطاع العام للمياه وال
ف الصحي ��

 �Áمبادرات دولية بصفة غالبة كخب �
البلديات. شارك ��

� شؤون القطاع العام؛ انتمى إ³ عضوية أول 
إداري ��

اكات الجهات  لجنة توجيهية للتحالف العالمي ل¼«

المشّغلة لمرافق المياه.

ماريا موتاغمبا

� أوغندا. عضوة 
ية وا�}ثار �� �Áوزيرة السياحة والحياة ال

لمان عن مقاطعة راكاي. وزيرة المياه والبيئة  �Áال �
نسائية ��

سابقا (٢٠٠٦-٢٠١٢). وزيرة الدولة للمياه سابقاً (٢٠٠٢-٢٠٠٦). 

� بالمياه سابقاً 
�Ëرئيسة المجلس الوزاري ا��فريقي المع

.(٢٠٠٤-٢٠٠٦)

بول نيلسون

نسانية سابقا  � للتنمية والمعونة ا�» مفّوض ا�تحاد ا��ورو��

� الدانمرك 
�� �

نما�� (١٩٩٩-٢٠٠٤). وزير التعاون ا�»

رؤساء المجلس

صاحب الفخامة رايوتارو هاشيموتو
رئيس وزراء اليابان سابقاً؛ أول 

من تو³ منصب رئيس المجلس 

� بالمياه 
�Ëا�ستشاري المع

ة  ÚÁف الصحي خ©ل الف
وال

من ٢٠٠٤ إ³ ٢٠٠٦.

� التسليم بإمكانية تحويل 
�� �óتمّثل إسهامه ا��سا

� مجال المياه. وقام 
هذه الهيئة إ³ قوة نافذة ��

� من  تيب �ستضافة الحكومة اليابانية �ثنت�� ÚÁبال

الدورات المبكرة للمجلس، ولفت ا�نتباه إ³ 

ا�هتمام القديم لو�³ عهد اليابان بمسألة المياه 

ومهد لقبوله تو�³ منصب الرئاسة الفخرية للمجلس.

وانط©قا من ُعمق إدراك صاحب الفخامة رايوتارو 

هاشيموتو لتبعات الكوارث الناجمة عن المياه، 

� هذا المجال 
أرó ا��ساس لعمل المجلس ��

بالتعاون مع رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقا؛ 

صاحب الفخامة الدكتور هان سيونغ - سو، الذي 

اء الرفيع المستوى  �Áتو³ منصب رئيس فريق الخ

� بالمياه والكوارث التابع للمجلس.
�Ëالمع

 �
� اليابان ��

وتو³ رايوتارو هاشيموتو رئاسة الوزارة ��

� عن 
� عام ٢٠٠٦ تو��

ة من ١٩٩٦ إ³ ١٩٩٨، و�� ÚÁالف

ُعمر يناهز ٦٨ عاما.

صاحب السمو المل�� ا�¹م�� الحسن بن ط¸ل
ُدعي صاحب السمو المل~� 

ا��م�Á الحسن بن ط©ل إ³ 

� عام ٢٠١٣، إقراراً 
المجلس ��

امه الدائم بالحفاظ ع¬  � ÚÁبال

نسانية وتعزيز  الكرامة ا�»

ق ا��وسط  � ال¼«
قليمي وإدارة المياه �� التعاون ا�»

. � والعالم العر��

� أثناء توليه رئاسة المجلس، ظاهر ا��م�Á الحسن 
و��

بلغة جريئة وéيحة الدعوة إ³ توف�Á خدمات 

ال
ف الصحي وبيان آثارها ع¬ الفتيات والنساء.

وتخ¬ صاحب السمو المل~� ا��م�Á الحسن عن 

� عام ٢٠١٤، لتكريس وقته لشؤون 
منصب الرئيس ��

 �
ÚËة ال �Áخضم ا��زمة الخط �

ق ا��وسط �� ال¼«

تجتازها المنطقة.

صاحب الج¸لة ويليم ألكسندر
ترأّس المجلس ا�ستشاري 

� بالمياه وال
ف الصحي 
�Ëالمع

ة من ٢٠٠٦ إ³ ٢٠١٣، وهو  ÚÁالف �
��

العام الذي اعت¬ فيه العرش 

ملكاً لهولندا. 

� إقناع 
وأسهم شغفه الشديد بقضايا المياه ��

ا�}خرين بأهمية تحقيق الغايات المشمولة 

ب  نمائية ل©�لفية المتعلقة بمياه ال¼« با��هداف ا�»

� العام مث©ً  ب مع ا��م�� �éف الصحي. و
وال

بغسل أيديهم ع¬ الم©� من أجل لفت انتباه 

 � العالم. وارتحل جنبات الكوكب �لتقاء القروي��

 � والمجموعات المهتمة بقضايا المياه والمهندس��

، وقبلهم جميعا الوزراء وكبار  � والُعمْد والم
في��

اً رسائل قوية عن قضايا  »úنا ، � � الحكومي�� المسؤول��

المياه.

� إحدى القمم الناتئة 
�Ëومّثل إع©ن إثيكوي

� نهض بها لصالح قضايا 
ÚËللدبلوماسية الشخصية ال

� عام ٢٠٠٨، أيد رؤساء الدول 
ال
ف الصحي. و��

ع©ن وبذلك قطعت الحكومات  ا��فريقية ا�»

امات  � ÚÁا��فريقية ع¬ نفسها ��ول مرة عهدا بتحّمل ال

� مجال ال
ف الصحي.
��

ع©م وا�هتمام  وكان متبوعا أينما َحْل بوسائط ا�»

� فتح أبواب 
ي، مما أسهم طيلة الوقت �� �Áالجماه

متعددة أمام المجلس ا�ستشاري وقضايا المياه.

� عيد
الدكتورة أو¼«

آخر من تو³ رئاسة المجلس 

 �
ا�ستشاري، وقد خدمت ��

المجلس منذ نشأته. وقبل 

 �
توليها منصب رئيس المجلس ��

حزيران/يونيه ٢٠١٤، كفلت خ©ل 

دارة  � تولت فيها منصب نائب الرئيس ا�»
ÚËة ال ÚÁالف

السلسة للشؤون الداخلية والخارجية للمجلس 

وأمانته. ونظرا لسابق توليها منصب وزيرة الدولة 

� مجا�³ 
ة طويلة �� �Áلمانية واكتسابها خ �Áللشؤون ال

التنمية الدولية والشؤون ا��فريقية، وظفت قدراتها 

اكات وزيادة  � تدعيم ال¼«
ع¬ تنظيم ا�جتماعات ��

أواé التعاون. وأسفرت جهودها ا�تصالية الفعالة 

مع مختلف الحكومات عن توف�Á الدعم الما�³ 

للمجلس واستضافة اجتماعاته وتحصيل الدعم 

القوي لعدد كب�Á من القضايا الموضوعية � سيما 

من جانب ألمانيا.

ت عن رأيها  = �Áوأبدت الدكتورة عيد حماسة متّقدة وع

� الدعوة إ³ توف�Á خدمات ال
ف الصحي 
بجرأة ��

 �
� المرافق الصحية �� وإخراج موضوع تحس��

المدارس من نطاق المحظورات. وأيدت ا�حتفال 

بالسنة الدولية لل
ف الصحي (٢٠٠٨)، وحملة 

ال
ف الصحي للسنوات 



� بالمياه وال�ف الصحي
المجلس ا�ستشاري المع��

/نوفم�� ٢٠١٥ �
ين الثا�� 
نيويورك، ١٨ ت	

الطبعة الثانية: كانون ا�ول/ديسم�� ٢٠١٥

المجلس عن  أخرى  معلومات  وأي  التقرير  هذا  ع�  الحصول   يمكن 

التا��  �
و�� لك�� ا�� العنوان   �

بالمياه وال�ف الصحي ¢�  �
المع�� :ا�ستشاري 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/water/unsgab
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