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توصيات هيكلية من أجل إنشاء بنية عالمية 
أكرى فعالية  ىڡ مجال المياه

يوجــد حاليـاً عــدم تطابــق بـ  
ـںى الرؤيــة المتكاملــة الطموحــة الدارة ميــاه الـ ـرسب والــرصف

الصحــي لعــام  ،٢٠٣٠والهيــاكل السياســية الدوليــة المتاحــة للمســاهمة ىڡ تنفيذهــا .وال بــد
االعضــاء أن تنظــم نفســها بشــكل أفضــل إزاء موضــوع الميــاه ضمــن إطــار 
للــدول 
االمــم

ـىك تصبــح البنيــة العالميــة ىڡ قطــاع الميــاه أكـ ـرى مالءمــة للغــرض ،نقـ ¬ـرىح مــا
المتحــدة .ولـ 
يىل:


 - ١إنشاء لجنة حكومية دولية تابعة لالمم المتحدة معنية بالمياه والرصف الصحي -
وﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴام ﺑني اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة وﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻮاﺿﻴﻌﻲ اﻷول ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻴﺎه ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺴﻴﺎﳼ
اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ميﻜﻦ أن ﺗﻌني اﻟﺒﻠﺪان ﻋﲆ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دورﻳﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻴﺎه اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،واﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ،وﺗﻮﺟﻴﻪ إﺟﺮاءات
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﺗﺨﺎذ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﻗُﺮب ﻣﻊ متﺜﻴﻞ ﻣﻨﻈّﻢ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴني.


 - ٢تشكيل فريق علمي
معىى بالمياه والرصف الصحي -

وعمىل تابع لالمم المتحدة 
ﺗﻨﺎط ﺑﻪ وﻻﻳﺔ ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﻴﺎه وآﺛﺎرﻫﺎ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻋﻦ إدارة اﳌﻴﺎه وﺣﻔﺰ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ،
وﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺸﻜّﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠامء واﳌامرﺳني اﻟﻘﻴﺎم دورﻳﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜني اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ.
 - ٣تدعيم لجنة 
االمم المتحدة المعنية بالموارد المائية  -ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ
متﺜﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻷﻋامل اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ وﻛﻴﺎن
داﻋﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ )اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 ،(١وﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﲇ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ )اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .(٢

 - ٤إنشاء إطار عالمي شامل للرصد يخضع لالستعراض المستقل  -ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت
اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ،وﺿامن ﺧﻀﻮع ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﲆ أﺳﺎس
دوري.
 - ٥التأكيد عىل وجود صوت مستقل  -ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺸﻮرة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﻼمئﺔ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺎم .٢٠١٧

١٥

أعمال ومهام لم تكتمل تتطلب النهوض بها  ىڡ المستقبل
قدمنــا ىڡ الفصــول  ١إىل  ٧توصيــات مواضيعيــة ،وأســدينا النصيحــة بشــأن الكيفيــة الـ ¬ـىى يمكــن بهــا للمجالــس االستشــارية ىڡ المســتقبل تنظيــم نفســها مــن أجــل تحقيــق الحــد 
االقــىص

ّ 

وىڡ الصفحــات المقبلــة نــدرج توصيــات عامــة بشــأن الخطــوات 
االثــر .
االساســية الواجبــة االتبــاع مــع انتقــال العالــم إىل مرحلــة جديــدة يتبـ ـىى فيهــا خطــة دوليــة جديــدة  ىڡ مجــال
مــن
ُ

االهــداف االنمائيــة المســتدامة .وتــرد ىڡ الصفحــات التاليــة مجموعــة مــن التوصيــات ذات 
الميــاه ىڡ إطــار 
االولويــة الغـراض العمــل ،تعقبهــا توصيــات هيكليــة تتعلــق بالبنيــة العالميــة




ـتنرى توصياتنــا بسلســلة مــن الحــوارات االسـ ¬ـرىاتيجية وتكفــل بذلــك إدراج مدخــالت مــن أصحــاب المصلحــة  ىڡ كافــة أنحــاء العالــم .والقصــد مــن التوصيــات أن
ىڡ مجــال الميــاه .وتسـ 

وترىة التقدم ىڡ تحقيق خطة المياه لعام .٢٠٣٠
التواقة إىل تعجيل 
تضيف زخما للعمل الذي تضطلع به جميع الجهات الفاعلة ّ



ـدوىل ،مــن أجــل تخفيــف الفقــر  ىڡ البلــدان الناميــة .لكــن
االنمائيــة لاللفيــة  -عــىل وجــه العمــوم  -دعــوة إىل تعديــل 
لقــد م ّثلــت االهــداف 
ـىى والـ 
االنفــاق الحكومــي عــىل الصعيديــن الوطـ 



¬
وىڡ مجــال االســتدامة
االهــداف 
االنمائيــة المســتدامة تـ 
ـأىى بتغيـ ـرى أشــد ُعمقــا :فهــي اســتجابة لمجموعــة مــن القضايــا والتحديــات والمخاطــر ىڡ المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة 
البيئيــة ،تتســم بتعقّدهــا وترابطهــا ،بمــا فيهــا قضايــا خدمــة الفقــراء ،وتتطلــب اتخــاذ إجــراءات مــن جميــع البلــدان داخــل حدودهــا وخارجهــا .كمــا أن خطــة الميــاه لعــام
 

وىڡ عــدة أهــداف أخــرى تنطــوي عــىل غايــات متصلــة بالميــاه ،ال تكتفــي بالتشــديد عــىل
 ،٢٠٣٠بالصــورة الــواردة ىڡ االهــداف 
االنمائيــة المســتدامة المعنيــة بالميــاه والــرصف الصحــي 
أهمية قضايا مياه 
الرسب والرصف الصحي لكنها تذهب إىل آفاق أبعد من ذلك.

 - ٥رصورة أن تتخذ الحكومات إجراءات استباقية ووقائية بشأن المخاطر المائية
·
المرىايدة  -ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺗﺤﺘﺎج إﱃ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﻮﺗرية ﴎﻳﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴني اﻹدارة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌ ُﺴﺎ َءﻟﺔ .وﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﺗﻌﺰز اﻟﻘﺪرات ،وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءات واﻟﺮﺻﺪ اﻹداري اﳌﺘﻌﻠﻘني ﺑﺎﳌﻴﺎه .وﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺟﻴﺪا ً ﰲ
وزارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﺤﲇ،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﻄﻂ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﳌﺎيئ ﻟﻼﺳﺘﺜامرات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﴩاﻛﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ دﻋام
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ وﺿامﻧﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى أﻳﻀﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
االمم المتحدة عىل نحو يمكّ نها من دعم الدول 
 - ٦رصورة أن تتكيف 
االعضاء بشكل
أفضل  ىڡ التصدي للمخاطر الناجمة عن المياه  -ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ ﻣﻨﻈامت اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن
اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﺛﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻴﺎه داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﻻ ﺑﺪ أن
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﻈامت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )اﻷﺳﺎﳼ( ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه وأن
ﺗﺠﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ .ﻓﻘﺪ أزف اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻷن ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ وﻗﺎﻳﺔ أوﻟﻴﺔ .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﺤﺴني إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وإﻧﻬﺎء اﻟﺪور اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ
ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ميﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻀﺎرب اﳌﺴﺘﻤﺮة
واﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻴﺎه .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﻦ ﻛﺜﺐ وﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎﻟﺬات
ﻓﻴام ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺑﺎﳌﻴﺎه.
 - ٧تشكيل تحالفات رفيعة المستوى للتصدي للتحديات ذات 
االولوية  ىڡ مجال المياه
·
التاىل:
الىى نضجت وأصبحت مه َّيأة للعمل عليها ،عىل النحو 

 ﺗﻮﺛﻴﻖ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﴩﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎين ﻧﺪرة ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﰲاﻟﺸامل واﻟﺠﻨﻮب
 ﻋﻘﺪ اﺟﺘامع ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺪول ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺘﻜﻴﻒ ﰲ ﻣﺠﺎلاﳌﻴﺎه
 ﺗﻮﺛﻴﻖ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث واﻻﺳﺘﺜامر ﰲ زﻳﺎدة ﻗﺪرات اﳌﻘﺎوﻣﺔﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﳌﺼﺒﺎت اﻷﻧﻬﺎر اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
 ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق إﻧﺸﺎء دورات اﳌﻴﺎه ﰲ اﳌﺪارس إﺧﺮاج ﻣﺴﺄﻟﺔ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﺤﺮﻣﺎت واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءاتﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ
 ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻧﺤﻮ اﻹدارة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻹدارة اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺰاع وﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻬﺸﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞاﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﺮار
 -ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺸﺎﻏﻞ أﺳﺎﳼ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

توصيات من أجل العمل لتنفيذ خطة المياه لعام ٢٠٣٠
 - ١تشجيع نهج عالمي للمياه  -إن ﻣﺤﻞ ﺣﺪوث ﻛﺜري ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﲇ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻐري اﳌﻨﺎخ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺘﻌﻮمل ﻳﺆدﻳﺎن إﱃ اﻟﱪوز اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺒُﻌﺪ
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺎه .وﺗﺘﺠﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻮى ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه وزﻳﺎدة
ﻧﺪرة اﳌﻴﺎه وﺗﻠﻮﺛﻬﺎ واﻟﺘﺪﻫﻮر اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻜﻮارث اﳌﺎﺋﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮة
واﻟﺒﺎزﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺟﺮاء أزﻣﺔ ﺗﻮﻓري اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻗﻴﺔ دون ﺣﻞ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل ،ﻣام ﻳﺘﺤﺘﻢ
ﻣﻌﻪ زﻳﺎدة ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﳌﻲ .وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ
ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴني واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎخ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﳌﻴﺎه ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐري اﳌﻨﺎخ .وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﱰﺟﻢ ﻗﻄﺎع
اﻷﻋامل واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ وﻋﻴﻬﻢ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﻴﺎه إﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

 - ٢االستفادة بشكل أفضل من الصكوك القانونية الدولية القائمة ىڡ قطاع المياه  -ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻴﺎه ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﺳﺘﺨﺪام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ راﻣﺴﺎر ﻛﻘﻨﻄﺮة إﱃ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺑني
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻛﺒﻮﺻﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه.
 - ٣التصدي 

لالزمة المتنامية للمياه والرصف الصحي  ىڡ المناطق الحرصية  -ﻓﻤﻊ اﺗﺠﺎه
أﻋﺪاد ﻣﺘﻜﺎﺛﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﰲ اﳌﺪن ،مثﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﺴني ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒرية
اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﰲ اﳌﺪن وﻣﺤﻴﻄﺎﺗﻬﺎ .وﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم،
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ مبﻜﺎن أن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠّﻎ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﴬﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﺑﺪﻗﺔ أﻛﱪ .وﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴام ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺴﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﴏﻳﺢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ُ
اﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺸﻬﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ .وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﴬوري ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﴬﻧﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ
واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﺟﺮاء
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﺤﴬﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وأن ﻳﺪرﺟﻬﺎ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻠﻪ وﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ آﺧﺬا ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﳌﺆمتﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ )اﳌﻮﺋﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ(.
أكرى  ىڡ التعامل مع المخاطر المتنامية الناجمة عن
 - ٤إرساك القطاع الخاص بقوة Ê
المياه  -إن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﰲ ﺧﻄﺔ ﻋﺎم  ٢٠٣٠إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﺮاط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻌﺎل ﻛﴩﻳﻚ متﻜﻴﻨﻲ وﻛﻼﻋﺐ أﺳﺎﳼ
ﻳﺘﻌني ُﻣﺴﺎ َءﻟﺘﻪ .وﻳﻘﻊ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﲇ
واﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻻ ﺑﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧُﻬﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ،ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم
اﻹﴍاف اﳌﺎيئ ،واﻟﻘﻴﺎم ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺈﴍاك أﺻﺤﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏري ﺗﻘﻠﻴﺪﻳني آﺧﺮﻳﻦ ﰲ
ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه .وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻨﴫه اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ
وﻻﻳﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳني ﰲ ﻣﺠﺎل إدارة اﳌﻴﺎه ،ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ .وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺪرس اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺼﻤﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﺰام اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺴ ّﺠﻠﺔ واﳌﺪن اﻟﻜﺒرية ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﻴﺎه.

١٤

كلمات نابعة من خرىتنا موجهة 
لالفرقة االستشارية  ىڡ المستقبل
Ê
ّ

عوامل النجاح:

الدروس المستفادة:

ﺗ َﻮﻟﱠﺪ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﻣﺸﱰك ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺤﻮرﻫﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠ ّﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﺴني ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وأﻧﻨﺎ
ميﻜﻦ أن ﻧﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إذا ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﲆ ﺻ ّﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وﺻﺎغ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﻜ ّﺮس اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﺟﺮى إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪ.
وﺟﺎء أداء ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﴏ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻴﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻷي ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
أﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗُﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘامﺳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ أﻗﻮى،
وﻗﺪ ﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﲇ:

ﺗﴩح اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋامﻟﻨﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ .وإذا ﻗﻴﺾ ﻟﻨﺎ
أن ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺴﻮف ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻨﺎ مبﻴﺰاﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﴘ ﻃﺎﺑﻌﺎ متﺜﻴﻠﻴﺎ أﻛﱪ إن ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺪرة ذاﺗﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻷﻋﻀﺎء؛
ﻏري أﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻔﺪﻧﺎ مبﻴﺰة ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻷﺟﻞ ﻣﻤﺘﺪ.

• مل ﻧﻜﺘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو ﻧﺼﺪر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت :وﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺪﺧﻼت ﺗﻘﻨﻴﺔ وإﺟﺮاء
ﺗﺤﻠﻴﻼت داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،واﻗﱰﺣﻨﺎ أﻓﻜﺎرا ً ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة.
• cمل ﻧﻨﺨﺮط ﰲ اﻹدارة اﻟﱪﻧﺎﻣﺠﻴﺔ  -رﻏﻢ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ إﱃ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻺدارة.
• ﻗُﻤﻨﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات أوﻟﻮﻳﺔ وأوﺻﻴﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺴﺘﻌﻴﻨني ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻟﺬاﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت/اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت أﺻﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗُﻨﺴﺐ
ﻳﺘﻌني اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت،
إﻟﻴﻨﺎ.
واﻧﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﻓﻴام ّ
ْ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣامرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز.
• ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ”ﻋﻤﻠﻜﻢ“ وﺳﻌﻴﻨﺎ إﱃ ﺗﻜﻤﻴﻞ ذﻟﻚ ”ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ“ .واﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻫﺬا
اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺎﻛﻮرة ﺳﻨﻮات اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ”ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ اﻷوﱃ“ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻣﺴريﺗﻨﺎ ،ﺛﻢ واﺻﻠﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ مبﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ اﻟﺘﻲ ُﻋﻨﻮﻧﺖ ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ
أول رﺋﻴﺲ ﳌﺠﻠﺴﻨﺎ.
• ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻗُﻤﻨﺎ مبﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى واﻟﻌﻤﲇ.
• مل ﻧﺴﻊ إﱃ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ومل ﻧ ُِﺪ ْر ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻴﺎه  -واﺳﺘﻌ ّﻨﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺑﺮؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء رﻓﻴﻌﻲ اﳌﻘﺎم ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻨﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺚ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ
ﺗﺤﺴني ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه.
• أﺳﻬﻢ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﻛرث ﻣﻦ اﻟﻜﻠامت واﻷﻓﻜﺎر ،وﺗﺤﻤﻠﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات وإﻗﺎﻣﺔ
ﺻﻼت .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﺿﻄﻠﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺪور ﻻزم ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺴﻮدات
وﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺪﺧﻼت وﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘامﻋﺎت ومتﺜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ.
• ﺟﺮى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ،وﺗﻮﱃ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎً.
• اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻨﻮد ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻐﺔ ﺑ ّﻴﻨﺔ وﴏﻳﺤﺔ ،ورﻛّﺰﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ميﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ .وﺗﺤﺎﺷﻴﻨﺎ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ”ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة“ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ وأدرﻧﺎ اﺟﺘامﻋﺎﺗﻨﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال.
• مل ﺗﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﺑﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال وﺣﺎﻟﻔﻨﺎ ﻗﺪر
ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺤﻆ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﺪة دول ﻋﲆ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﺟﺘامﻋﺎﺗﻨﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻫامت ﺳﺨﻴّﺔ ﻟﻨﺎ.
وﺑﺪون ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ مل ﻳﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧُﺠﺮي ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻢ ﻋﺎدة وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ وﺷ ّﺠﻌﺖ ﻋﲆ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﻮدة داﺧﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﻋﺰزت اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﳌﺘﺒﺎدل.
• أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺨﱪات اﳌﻤﺘﺪة ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻛﺴﻴﺎﺳﻴني ووزراء ووزراء دوﻟﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﺎت ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴني
وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻛﺒﺎر وأﻛﺎدميﻴني ،ﰲ إﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻹﻗﻨﺎع .وﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻤﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﰲ ﺣﻮار ﻣﺜﻤﺮ وﴏﻳﺢ.

وﻗﺪ ﺧﻠﺺ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌني إﱃ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻨﺎ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح،
ﺣﻴﻨام وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺎدﻓﻨﺎه ،متﺜﻠﺖ ﻓﻴام ﻳﲇ:
• اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪاﻣﺔ.
• اﻟﺘﻌﺎون ﺑني اﻷﻋﻀﺎء واﻷﻣﺎﻧﺔ.
• اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰة واﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
اﳌ ُﻌﺪﱠة ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ وﻣﺒﺎﴍة.
• ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎم اﻟﺮؤﺳﺎء وﻧﻮاب اﻟﺮؤﺳﺎء واﻷﻋﻀﺎء.
وﻗﺪ ﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ أن اﻟﺼﱪ ﻳﺆيت أُﻛُﻠُﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺗﺄﺛري اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ مبﺮور اﻟﺰﻣﻦ.

وكان واضحاً أن مرجع
نجاحنا هو تلبية Ð
االخرين
دعوة العمل -


وإذا كان بعض الفضل ىڡ تحقيق هذه
االنجازات يعود إلينا ،فإننا نسلم أوال ً وقبل


¬

الىى آمنت
ىسء بإسهامات االطراف 
أي 
التغيرى
بحتمية


وعملت عىل تحقيقه.

١٣

٧

تعزيز الحماية ومنع الوفاة 
والرصر بسبب الكوارث
الناجمة عن المياه

عىل أي المسائل ركّزنا

اﺳــﺘﻬﺪف ﻋﻤــﻞ اﳌﺠﻠــﺲ ﻣﻨــﺬ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺗﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻘــﻮي داﺧــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻮﺻﻴــﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫــﺐ ﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻜــﻮارث واﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻃــﺮ .وﺟــﺮت اﺳﺘﺸــﺎرة
ﻣﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻘﺎمئــني ﻋــﲆ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻜــﻮارث واﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﲆ ﺗﺤﺴــني ﻗﺪراﺗﻬــﻢ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،مل
ﻳُﻌـ ْﻂ ﺳــﻮى اﻫﺘــامم ﺿﺌﻴــﻞ ﻟﻸﻋــامل اﻟﺘــﻲ ميــﺲ ﻧﻄﺎﻗﻬــﺎ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت وزارات ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ أو ﺟــﺮى دﻋــﻢ
اﻟﺠﻬــﻮد اﻟﺠامﻋﻴــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ .وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠــﻮن ﻣﻌ ّﺮﺿــني ﻋــﲆ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼــﻮص
ﻟﺪرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻃــﺮ ،رﻏــﻢ أن ﻣﻨــﻊ اﻟﻜــﻮارث واﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺎﺳــﻢ.
وﻳﺴــﻬﻢ اﻟﺘﻐـ ّـري اﳌﻨﺎﺧــﻲ واﻟﺤﴬﻧــﺔ وﺳــﻮء إدارة اﳌﻴــﺎه ﰲ زﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪل اﻟﻜــﻮارث ﰲ ﻛﻞ ﻣــﻜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ،
وﻋــﲆ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼــﻮص ﰲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺤﴬﻳــﺔ ﳌﺼﺒــﺎت اﻷﻧﻬــﺎر .وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻨــﺎ ﻫــﻮ ﺗﻌﺒﺌــﺔ اﻟﻌــﺎمل.
ومتﺜّﻠــﺖ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﺒﻠــﻮغ ذﻟــﻚ ﰲ ﺧﻠــﻖ اﻟﻮﻋــﻲ وﺣﺸــﺪ اﻟﺪﻋــﻢ ﻻﺗﺨــﺎذ ﺧﻄــﻮات ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﻠﻴــﻞ
اﻟﻬﺸﺎﺷــﺔ وﺗﺤﺴــني اﻟﺠﻬﻮزﻳــﺔ وﺗﺨﻔﻴــﻒ اﳌﺨﺎﻃــﺮ وﺑﻨــﺎء اﳌﺮوﻧــﺔ وزﻳــﺎدة اﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ
اﻟﻜــﻮارث مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﻮاﺻﻠــﺔ إدارة أﺷــﻐﺎل ﻣﻴــﺎه اﻟــﴩب واﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﰲ أﺛﻨــﺎء ﺣــﺪوث
اﻟﻜــﻮارث .وأﺳــﻬﻤﺖ ﺣــﻮادث ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ أﻣــﻮاج اﻟﺘﺴــﻮﻧﺎﻣﻲ ﰲ آﺳــﻴﺎ ﰲ ﺧﻠــﻖ وﻋــﻲ دوﱄ ﻣﺘﺰاﻳــﺪ ﻷﺛــﺮ
اﻟﻜــﻮارث اﳌﺎﺋﻴــﺔ ﻣــام أﺗــﺎح ﻟﻠﺠﻬــﻮد ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻠــﻮغ ﺟﻤﻬــﻮر أوﺳــﻊ وﺟــﺬب ﻗــﺪر أﻛــﱪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ماذا فعلنا
ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮارث ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إﱃ ﻓﺮﻳﻖ ﺧﱪاء رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى
)ﺳﻤﻲ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء واﻟﻘﺎدة رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻲ
ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﻜﻮارث ُ
ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﻜﻮارث( و ُوﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺎﻧﻎ ﺳﻴﻮﻧﻎ  -ﺳﻮ ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ ورﺋﻴﺲ وزراء
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺒﻖ .وﺿﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻠني ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﳌﺠﻠﺲ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻈامت اﳌﻴﺎه وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﻮارث ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘرية ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل .وﺗﻌﺎون ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى واﳌﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﰲ ﺟﻬﺪ ﻣﺸﱰك
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ﰲ اﻻﻫﺘامم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻜﻮارث إﱃ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث.
وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء مثﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﺷﻬﺮا ﻧﴩ اﻟﻔﺮﻳﻖ ”ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﻜﻮارث“ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ
ﺑﺄﻛرث ﻣﻦ  ٤٠ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع .و ُﻋﺮﺿﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﻌﻘﻮد ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﰲ ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ورﺋﻴﺲ
اﳌﺠﻠﺲ.
ودﻋﺎ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ إﱃ ﻋﻘﺪ دورة ﻣﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻮارث ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ آذار/ﻣﺎرس  .٢٠١٣وﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎدة اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻨﺎ اﻟﻔﺨﺮي ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ،ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺪورة مبﺸﺎرﻛﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى واﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺿﻮا ًء ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻟﻔﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎه واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﱃ اﳌﻮﺿﻮع.
ﻋني اﻷﻣني اﻟﻌﺎم رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎً
وﰲ ﻋﺎم ّ ،٢٠١٣
ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه .وﰲ اﻟﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ ،رأى اﳌﺠﻠﺲ ﴐورة أن ﻳﻘﻒ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﻜﻮارث ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ وأن ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ
اﳌﺠﻠﺲ.
وﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١٤ﺟﺮى متﺜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ُﻋﻘﺪت ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘني ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وﻗﺪم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى واﳌﺠﻠﺲ ُﻣﺪﺧﻼت أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺆمتﺮ
ﺳﻴﻨﺪاي اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٤وﰲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ .وﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﰲ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘامم ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.

حقائق

بلغ عدد 
االشخاص المتأثرين بالفيضانات والجفاف والعواصف

فيما  
بںى عامي  ١٩٩٢و  ٤,٢ :٢٠١٢بليون نسمة ) ٩٥ىڡ المائة من


جميع االشخاص المترصرين بالكوارث(
بلغت قيمة الخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث المائية
فيما  
بںى عامي  ١٩٩٢و  ١,٣ :٢٠١٢تريليون من دوالرات الواليات
المتحدة
¬
االسرىاتيجية الدولية للحد من الكوارث٢٠١٢ ،

تقدر القيمة االقتصادية المتوقعة 
المعرضة للمخاطر
لالصول
ّ
ّ
بحلول عام  ٤٥ :٢٠٥٠تريليون من دوالرات الواليات المتحدة
)بزيادة قدرها   ٣٤٠ىڡ المائة مقارنة بعام (٢٠١٠

منظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان االقتصادي٢٠١٢،

ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺳﻼح اﳌﻬﻨﺪﺳني اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث وﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣني .وﻧﴩت
ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻌﻨﻮان ”اﳌﺎء ﰲ ﻋﺎمل ﻣﺘﻐري“ ﻗﺎﺻﺪة إﺑﺮاز
اﻟﻜﻮارث اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﳌﻴﺎه .وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﺪؤوب ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى،
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﻣﺪرﺟﺔ اﻵن أﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻬﺪف  ١١ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪن.

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
ال بد أن يجري التصدي للكوارث الناجمة عن المياه كجزء من عملية التخطيط  
نماىى ،بما
اال 

توفرى الحماية االجتماعية الالزمة.
ىڡ ذلك كفالة 
التدابرى الوقائية
ال بد من التشديد  ىڡ جهود الحد من مخاطر الكوارث عىل زيادة

واالستثمار الحساس للمخاطر وتعزيز القدرة عىل الصمود ،بما  ىڡ ذلك عن طريق



تغرى المناخ.
االستثمار ىڡ البنية االساسية الغراض التكيف مع 
بںى الحكومة والسلطات المحلية عىل جميع المستويات ،
تحسںى الروابط  

وباالخص
ينبغي

ويتعںى أيضا
للمستعمل وابتكارية،
عىل مستوى المدينة ،بمساعدة بوابات معرفية صديقة

ِ
تعزيز التعاون فيما  
بںى الدول.
الماليںى من 

االشخاص  ىڡ
االجراءات الوقائية الالزمة لحماية حياة مئات
ينبغي اتخاذ 

تدابرى دولية وإقليمية ترمي إىل زيادة التوعية وتطوير
البيئات الهشة،
ويتعںى تنفيذ 

العاملںى الذين يتعرضون عادة لمخاطر عالية ويحتاجون إىل
القدرات وبالذات لدى
التدريب والمعدات.
أكرى وثاقة مع مكتب 
الخرىاء الرفيع المستوى عىل نحو 
االمم
ال بد أن يتعاون فريق í
المتحدة للحد من الكوارث.

وأﺳﻔﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى واﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ﻋﻦ ﺣﻔﺰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات ﻓﻴام ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻟﺼﻠﺔ،

١٢

٦

مطالبة 
االمم المتحدة باالهتمام بمنع التلوث ومعالجة مياه
الرصف الصحي وكفالة إعادة استخدامها المأمون

عىل أي المسائل ركّزنا

ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻏــري اﳌﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺧﻄـﺮا ﻋــﲆ ﺻﺤــﺔ اﻟﺒــﴩ واﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﻪ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ
اﻷﺳــﺲ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻨــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻻﻧﺸــﻐﺎلِ ،
اﻟﺤ ْﻤــﻞ اﳌﺘﺰاﻳــﺪ ﻋــﲆ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺟ ـﺮاء ﺗﻠــﻮث اﻷﺟﺴــﺎم اﳌﺎﺋﻴــﺔ وﺗﻌــﺮض
ﺳــﻜﺎن اﳌــﺪن واﻟﻌــامل واﳌﺰارﻋــني ﳌﻴــﺎه ﻣﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧــﺎم أو ﻣﺨﻔﻔــﺔ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑﺪأﻧــﺎ ﻋﻤﻠﻨــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﻣﻨــﻊ ﺗﻠــﻮث
اﳌﻴــﺎه وﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻏﺎﺋﺒــﺔ ﻋــﻦ ﺟــﺪول اﻷﻋــامل اﻟــﺪوﱄ ومل ﺗﻜــﻦ ﺗﻜﺘﺴــﺐ ﻏﺎﻟﺒــﺎ أي اﻫﺘــامم
ﺳــﻴﺎﳼ ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻮﻃﻨــﻲ .وﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺾ اﳌﺰارﻋــني واﳌﻨﻈــامت ﻏــري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ
ﺑﺈﻋــﺎدة اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ،ﻓﻴــام وﺿﻌــﺖ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻃﻤﻮﺣــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل واﺗﺠــﻪ
اﻟﻔﻨﻴــﻮن إﱃ اﻟﱰوﻳــﺞ ﺑﻨﺸــﺎط ﳌﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ،وﻗﺎﻣــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ
ﻻﺳــﺘﺜامرات ﻛﺒــرية ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل .ﻏــري أﻧــﻪ مل ﻳﺒــﺪر ﻋــﻦ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺗﺄﻳﻴــﺪ ﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺄﻟﺔ ومل ﺗﻮﺟــﺪ
ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﻬــﺎ .وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﳌﺠﻠــﺲ ﰲ ﺛﻼﺛــﺔ ﺷُ ــﻌﺐ .ﻓﺮﻛّﺰﻧــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴــﴘ ﻋــﲆ
ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺤﴬﻳــﺔ ،وﻗُﻤﻨــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑﺈﺑــﺮاز اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ
واﻟﺰراﻋــﻲ .وﺣﺎوﻟﻨــﺎ ﰲ اﳌﻘــﺎم اﻟﺜــﺎين ﻟﻔــﺖ اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ زﻳــﺎدة اﻹﻣــﺪادات اﳌﺎﺋﻴــﺔ وﺗﺨﻔﻴــﺾ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗــﺔ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ وﻛﻔﺎﻟــﺔ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺄﻣــﻮن؛ وﰲ اﳌﻘــﺎم اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،ﻗــﺎم أﻋﻀــﺎء
اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺤﺎﺋــﺰون ﻟﺨـﱪات ذات ﺻﻠــﺔ مبﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﻜﺘــﴘ ﺟﺎﻧﺒـﺎً ﻛﺒـريا ً ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ وﺿــﻊ ﻣﻌﺎﻳــري
اﳌﺤﺴــﻨﺔ ﳌﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻬﻴﺌــﺎت ذات
وأﻫــﺪاف ﻋﺎﳌﻴــﺔ ﻟﻠﺮﺻــﺪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻛﻔﺎﻟــﺔ اﻹدارة ّ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ماذا فعلنا
ﺗﺤﻘﻖ أول ﻧﺠﺎح دﻋﻮي ﻣﻬﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺮر اﻟﻮزراء اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻬﺞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
أدرج اﻟ ُﻌ َﻤﺪ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﻗﺮارﻫﻢ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ .وﻣﺜّﻞ ﻫﺬا اﳌﺆمتﺮ أول ﻣﺆمتﺮ رﺋﻴﴘ ﺗ ُﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ .واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
واﳌﻴﺎه اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﻌﻘﻮد ﰲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ :ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﳌﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﻟﻠﻮزراء ،وأُﻓﺮد ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﰲ إﻋﻼن اﳌﺤﻔﻞ.
وﻛ ّﻨﺎ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻐﻂ داﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻳﻼء ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘامم ﳌﻮﺿﻮع ﻣﻴﺎه اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﻮﺳﻠﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ دﻓﻊ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛرث ﺗﻮازﻧﺎ ﰲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻴﺎه ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﴫا ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب أو اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه .وﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﺄﻧﺸﺄت ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ مبﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩وﺟﻌﻠﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻸوﻟﻮﻳﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٠وﻗﺮرت
أﻳﻀﺎ أن ﻳﱰﻛﺰ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻴﻮم اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٠ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺎء ﻧﻈﻴﻒ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻋﺎمل ﺻﺤﻲ" .وﰲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ﻧﴩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺎء
ﻋﻠﻴﻞ؟" ﻣﺜّﻞ أول دراﺳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻠﻮث واﳌﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﻮدة
اﻹﻣﺪاد ﺑﺎﳌﻴﺎه .و وﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء .وﺗﻀﻤﻨﺖ أﻋامل
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺠﻌﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻴﻮم اﳌﻴﺎه
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٧
ووﺟﺪت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ .وﰲ أﻋﻘﺎب
ﺣﻤﻠﺔ دﻋﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺠﻠﺲ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﳌﺆمتﺮ رﻳﻮ  ،٢٠ +واﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻗﺎمئﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺗﺤﺴني ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳌﻴﺎه ﻏري
اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ مبﻌﺪل اﻟﻨﺼﻒ.
وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﴫف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي ،ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﺳﺘﺜامري
اﻟﻜﺒري ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ منﺎذج ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌني ﺑﻬﺎ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐرية واﻟﻘﺮى واﳌﻨﻈامت ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وواﺻﻞ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪأب ﺷﺪﻳﺪ إﻇﻬﺎر أﻫﻤﻴﺔ رﺻﺪ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺆﴍات واﳌﻌﺎﻳري واﻷﻫﺪاف .وﰲ أﻋﻘﺎب ﻣﺆمتﺮ ﻗﻤﺔ رﻳﻮ  ،٢٠ +دﻋﻮﻧﺎ إﱃ ﻗﻴﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ .وﺣﻔﺰ ذﻟﻚ ﻋﲆ وﺿﻊ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﳌﻮﺳﻊ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ،وﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

حقائق

¬
الىى تفتقر إىل معلومات متاحة للعامة عن
يبلغ عدد البلدان 
المعالَجة أو المعاد
تدفقات مياه الرصف الصحي المولّدة أو ُ
استخدامها ٥٧ :بلدا
يبلغ المعدل المتوسط لمعالجة مياه الرصف الصحي ىڡ

البلدان :مرتفعة الدخل   ٧٠ىڡ المائة؛ ومتوسطة الدخل   ٣٣ىڡ
المائة؛ ومنخفضة الدخل   ٨ىڡ المائة
سانو وآخرون٢٠١٣ ،

يُسقط معدل نمو مخلفات ¬
النيرى  
وجںى المتولدة من مياه الرصف
الصحي بنسبة تبلغ   ١٨٠ىڡ المائة ،ومخلفات الفسفور بنسبة
تزيد عىل  ١٥٠ىڡ المائة  ،
بںى عامي  ٢٠٠٠و  ٢٠٥٠عىل الصعيد

العالمي
منظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان االقتصادي٢٠١٢ ،

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
ال بد أن تضع البلدان النامية سياسات ومخططات عامة وطنية  ىڡ مجال
مياه الرصف الصحي ،تشمل تقديرات للتكلفة وجداول زمنية وخططا
أسماىل بموارد
للتمويل المستدام لضمان مضاهاة خطة االستثمار الر 

أكرى الشغال مياه
توىل اهتماما í
خارجية وداخلية للتمويل .وعليها أيضا أن 
الرصف الصحي وصيانتها .وال بد أن تشتمل السياسات الوطنية عىل منع
وتوفرى المرافق
التلوث وإعادة االستعمال المأمون لمياه الرصف الصحي 
الصحية ىڡ الموقع وخارج الموقع ،وأن تأخذ ىڡ ذلك  
بعںى االعتبار جميع


الخيارات التقنية المتاحة.
ينبغي أن تزيد المؤسسات المالية الدولية 
واالمم المتحدة والمنظمات
¬
الىى تحوز قدرات  ىڡ معالجة مياه الرصف الصحي من دعمها
الثنائية 

للبلدان .وينبغي أن يتيح أعضاء لجنة االمم المتحدة المعنية بالموارد
المائية لالطّالع العام التجارب الناجحة ىڡ مجال ¬
اسرىاتيجيات معالجة

مياه الرصف الصحي.
ال بد من اختيار 
المؤرسات العالمية المرتبطة بالغاية

االنمائية المستدامة لقدرتها عىل حفز تحقيق
 6-3المشمولة باالهداف 


ð

الدوىل االن .ويجب عىل الدول االعضاء ىڡ االمم
التقدم عىل الصعيد


المتحدة تقديم الدعم القوي لقيام لجنة االمم المتحدة المعنية

ويتعںى أن ترفع
بالموارد المائية بوضع مبادرة عالمية لالدارة المائية.


المبادرة تقارير عن 
والمؤرسات
االنمائية المستدامة
مؤرسات االهداف 

¬
الىى تزيد من قاعدة المعرفة العالمية.
االخرى 
تركرىها المتعلق بالرصف الصحي 
توسع البلدان نطاق  
الحرصي
ال بد أن ّ
لىك يشمل التلوث من المصادر الصناعية والزراعية وتلوث المحيط الناجم

عن ذلك ،وال بد أن تبدي التأييد الجراءات تنظيف أحواض 
االنهار  ىڡ أنحاء
ُ

العالم.

ينبغي أن تقوم الجامعات ومراكز البحوث بزيادة تطوير قاعدة االدلة
العالمية بخصوص تلوث مياه الرصف الصحي ومعالجتها وإعادة تدويرها
واستخدامها المأمون ،من أجل زيادة تنوير ص ّناع القرار.

١١

٥


االدارة المتكاملة للموارد
االدارة االفضل للموارد المائيةÖ .
حفز Ö
المائية ·
والرىابط :داخل البلدان وفيما بينها وعىل نطاق القطاعات

عىل أي المسائل ركّزنا

اﺗﺠــﻪ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ أﻋﻀــﺎء اﳌﺠﻠــﺲ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻣﻨــﺬ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻋــﲆ زﻳــﺎدة إدﻣــﺎج إدارة اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ
اﻟﺼ ُﻌــﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ واﻟﻮﻃﻨــﻲ ودون اﻟﻮﻃﻨــﻲ .واﺳ ـﺘُﺨﺪم ﰲ وﺻــﻒ ذﻟــﻚ
ﺑﺎﺧﺘــﻼف اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋــﲆ ُ
ﺗﻌﺒــري اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻤــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ .وﺷــﻬﺪ اﻟﻌﻘــﺪ اﻷﺧــري ﻣﻮﺟــﺔ ﻗﻠــﻖ ﻛﺒــرية إزاء ﺗﻨﺎﻣــﻲ اﳌﺨﺎﻃــﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ وﺗﺪﻫــﻮر اﳌــﻮارد وﺗﻨﺎﻗﺼﻬــﺎ ﻋــﲆ ﻧﺤــﻮ ﻳﺆﺛــﺮ ﰲ اﻟﻐــﺬاء واﻟﻄﺎﻗــﺔ واﻷﻣــﻦ اﳌــﺎيئ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ .وﻳﺴـﻠّﻢ ﻧﻬــﺞ اﻟﱰاﺑــﻂ ﺑﺘﺪاﺧــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــني اﳌﻴــﺎه واﻟﻄﺎﻗــﺔ وﻧُﻈــﻢ اﻟﻐــﺬاء
وﻳﺪﻋــﻮ إﱃ اﺗﺒــﺎع ﻧﻬــﺞ ﻟــﻺدارة ﻳﻌﺎﻟــﺞ إﺟــﺮاء اﳌﻔﺎﺿــﻼت وإﻗﺎﻣــﺔ أواﴏ اﻟﺘــﺂزر ﺑــني اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت.
ﻳﺤﺴــﻦ إدارة ﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ
واﻗﺘﻨﺎﻋــﺎ ﻣ ّﻨــﺎ ﺑــﺄن اﻋﺘــامد أﺳــﺎس ﻗﺎﻧــﻮين ﻋﺎﳌــﻲ
ّ
 ٢٥٠ﻣــﻦ اﳌﺠــﺎري اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌــﺎمل ،ﻗُﻤﻨــﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻧﺘــامء أﻋﻀــﺎء اﳌﺠﻠــﺲ ﳌﻨﻈــامت
رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴــﻢ ﻣﺴــﺎﻋﻴﻬﻢ ﻟﺘﺄﻣــني اﻟﺘﺼﺪﻳــﻖ ﻋــﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﺳــﺘﺨﺪام
اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﻏﺮاض ﻏري اﳌﻼﺣﻴﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ(.

حقائق

يُنتظر أن تزيد سحوبات المياه العذبة الغراض إنتاج الطاقة
بنسبة  ٢٠ىڡ المائة ¬
حىى عام ٢٠٣٥

الرىنامج العالمي لتقييم المياه ٢٠١٤
í

تبلغ نسبة سحوبات الزراعة من المياه العذبة عىل النطاق
حواىل   ٧٠ىڡ المائة
العالمي 

منظمة 
االغذية والزراعة٢٠١٤ ،

يُنتظر أن تكون الزيادة المتوقعة ىڡ السكان 
قاطىى أحواض




¬
تعاىى إجهاداً مائياً شديداً :من  ١,٦بليون نسمة  ىڡ
الىى 
االنهار 

عام  ٢٠٠٠إىل  ٣,٩بليون نسمة ىڡ عام ) ٢٠٥٠أي بنسبة تزيد عىل
  ٤٠ىڡ المائة من سكان العالم(
منظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان االقتصادي٢٠١٢ ،

ماذا فعلنا
واﻓﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ إﱃ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻋﺎم  .٢٠٠٥وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪورة ﻫﻲ أول اﺟﺘامع
رﺋﻴﴘ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺘﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﻣﻨﺬ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﻤﺔ اﻷرض ﰲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﱪغ ﰲ ﻋﺎم  .٢٠٠٢وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ
ﺗﺨﻠّﻒ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﺳﻌﻰ اﳌﺠﻠﺲ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻔﺮادى
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺤﺜﻬﻢ ﻋﲆ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  -وﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ زﻳﺎدة اﳌﻌﺪل ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ
ﻟﻠﻨﻈﺮ.
وﺳﻌﻰ اﳌﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻬﺎض اﻟﺪﻋﻢ إﱃ ﻧﴩ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘني اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺘني ﻟﻠﴩاﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺗﻨﺎوﻟﺘﺎ
إدارة اﳌﻴﺎه ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وﺟﺮى ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻘﺎء اﻟﻜﻠامت وﰲ
أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆمتﺮات .وﻧﺠﺤﻨﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﴫف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮي ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ إﱃ اﻹدارة
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ .ﻛام ﺷﺪّدﻧﺎ ﻋﲆ ﴐورة أن ﺗﻐﻄﻲ اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣامﻳﺘﻬﺎ .وﺣﺎﻟﻔﻨﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻹدراج اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ.
وﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤني ،ﻳﺘﻮﱄ أﻳﻀﺎً ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺸﺎرِك ﳌﺆمتﺮ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑني ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬايئ اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﺮﻟني ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١١وﻗﻴﺎم أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺆمتﺮ ،اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري أن ﻳﻌﻤﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﲇ :زﻳﺎدة متﺎﺳﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت؛ ﺗﻌﺠﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل؛ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺜري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻠﻴﻞ؛
إﻧﻬﺎء اﻟﻔﻘﺪ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﱃ اﻟﺤﺪ اﻷدىن؛ ﺗﺜﻤني اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ،ﺳﺎﻋﺪ
اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﰲ ﺑﺪء ﺣﻮارات اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺠﺎن إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﺷﱰك اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻋﻘﺪ "اﻟﺤﻮار اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ ﺑني اﳌﻴﺎه واﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ" ﰲ ﻧريويب ﺑﻜﻴﻨﻴﺎ ،ﰲ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .٢٠١٢واﺳﺘُﺨﺪم ﻫﺬا اﻻﺟﺘامع
ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻬﺎ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎرة.
ودﻋﺎ رﺋﻴﺴﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﻘﻮدة ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺪول ،إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ .وﺷﺎرك اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﰲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ
ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٨اﳌﻌﻘﻮدة ﰲ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون ﺑﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﺗﺎح ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬام ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﺨﴢ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﱪﳌﺎﻧﻴني.
وﺳﺎﻋﺪت ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﺎب إﱃ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴني ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت .وﺑﻐﻴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ
ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ اﻟﺮاﻣﻲ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻮﺿﻮع ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﻌﻘﻮد ﰲ
اﺳﻄﻨﺒﻮل ﰲ ﻋﺎم .٢٠٠٩

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
إعطاء أولوية 

الماىى  ىڡ جميع المستويات ،وتناول العنرص المتعلق
لال
من 


االنمائية العالمية المستدامة السبعة 
عرس.
بالمياه ىڡ جميع االهداف 
أكرى من ¬
الرى  
كرى لما تشكله ندرة المياه وتلوثها وتدهورها  -فيما
وإيالء قدر í
االيكولوجية  -من تهديد حقيقي للتنمية العالمية
يتصل بال ُنظم 
المستدامة.

لتحسںى كفاءة استخدام المياه
قيام الحكومات باتخاذ إجراءات


الماىى وزيادة نطاقها ىڡ مجاالت
واستدامتها ،بتشجيع 
تدابرى الحفظ 

وىڡ المدن ،باعتبار أن ذلك يمثل رسطاً رئيسياً لمعالجة
الصناعة والزراعة 
ندرة المياه.
القيام كحد 
االدارة المتكاملة  ىڡ الزراعة والصناعة
أدىى ،باتباع مقتضيات 

وىڡ مجال المخاطر الناجمة
والمدن ومستجمعات المياه والصحة العامة 
االدارة المتكاملة للموارد المائية
عن الكوارث .والذهاب أبعد من خطط 
المؤسىس وتعزيز رصد
االصالح
تغيرىات ملموسة عن طريق 
الحداث 

واالبالغ عنها.
الموارد المائية 
زيادة نطاق تنفيذ نهج ¬
الرىابط لتعزيز صنع القرار الشامل لعدة قطاعات

عىل الصعيد العالمي .وجعل نقطة البداية هي تعزيز االساس العلمي
أكرى من التخصص .وتقاسم الدروس المستخلصة
بإجراء بحوث عىل قدر í
من التدخالت الناجحة ىڡ مجال ¬
الرىابط المنفّذة  ىڡ العدد المتنامي من

الىى تجرب هذا النهج .وتعزيز نهج ¬
¬
الرىابط ،من أعىل إىل أسفل،
المناطق  ّ


بتثبيت دعائمه ىڡ السياسات وضمان ¬ 
االلرىام به ىڡ المستويات العليا،

ومن أسفل إىل أعىل ،عن طريق تنفيذ مشاريع ملموسة.
المحافظة عىل قوة الدفع لزيادة التصديق عىل اتفاقية 
االمم المتحدة
للمجاري المائية ،وشفع ذلك بالتنفيذ الحقيقي لالتفاقية.

١٠

٤

الدفع من أجل زيادة التدفقات المالية وتحسينها

عىل أي المسائل ركّزنا

اﻏﺘﻨــﻢ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ أﻋﻀــﺎء اﳌﺠﻠــﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻘﻮﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﳌــﺎﱄ واﺳــﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﻀﻮﻳﺘﻬــﻢ وﻣﻨﺎﺻﺒﻬــﻢ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ
وﺷــﺒﻜﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻳﺠــﺎد ﻣــﺎ ﻳــﲇ :ﻗــﺪرات وﺗﻮﻋﻴــﺔ أﻓﻀــﻞ ﰲ ﺷــﺄن اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ،رﺻــﺪ أﻓﻀــﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت
اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ زﻳــﺎدة ﺗﻨﻮﻳــﺮ اﻟﻘـﺮار اﻟﺴــﻴﺎﳼ ،ﺧﻠــﻖ وﻋــﻲ ﻋﺎﳌــﻲ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﰲ
ﻗﻄــﺎع اﳌﻴــﺎه ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻓﻬــﻢ أﻓﻀــﻞ ﻟﻠﻌﻘﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻒ ﺑﻮﺟــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﺤــﲇ ،زﻳــﺎدة اﺳــﺘﺨﺪام اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴــﺔ.
وﻋﻤﻠﻨــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻠﻤﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﻮل دون ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻻﺳــﺘﺜامرﻳﺔ ﰲ
ﻗﻄــﺎع اﳌﻴــﺎه .وﺳ ـﻠّﻤﻨﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﺑــﴬورة إﺟ ـﺮاء ﺗﺤﺴــني ﻛﺒــري ﰲ وﺻــﻮل اﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت وﻣﺮاﻓــﻖ ﻗﻄــﺎع اﳌﻴــﺎه إﱃ
ُﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وأﺳﻮاق رأس اﳌﺎل ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﴐورة اﻟﺘﻐﻠّﺐ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت.

حقائق


¬
الىى تنجم عن قلة
تبلغ الخسائر التقديرية ىڡ البلدان النامية 
المحسنة وخدمات الرصف
ُسبل االستفادة من مصادر المياه
ّ
الصحي 
جماىل
اال
المحىل
الدخل
من
االساسية   ١,٥ىڡ المائة



منظمة الصحة العالمية٢٠١٢ ،

يتفاوت مستوى 
االولوية المعطاة للنفقات العامة  ىڡ قطاع
بںى البلدان¬ ،
ويرىاوح  
المياه تفاوتا ِّبينا  
بںى أقل من   ٠,٥ىڡ المائة
إىل 
جماىل
أكرى من   ٢ىڡ المائة من الدخل
المحىل 
اال 


البنك الدوىل ٢٠٠٩ ،والتقييم السنوي العالمي لخدمات الرصف الصحي ومياه 
الرسب٢٠١٤ ،


ال 
يتسىى لمرافق المياه  ىڡ البلدان النامية تلبية احتياجاتها

يقدر ذلك بنسبة ال ُثلث
التشغيلية االساسية وتكاليفها 
االداريةّ :
)من أصل  ١ ٧٠٠مرفق شملتها دراسة استقصائية(
المعايرى لمرافق المياه والرصف الصحي٢٠١٤ ،
الشبكة الدولية لوضع


ماذا فعلنا
ﻋﻘﺪﻧﺎ اﺟﺘامﻋﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص ﺟﻴﺪة ﻻﺳﺘﻨﻬﺎض ﻫﻤﻢ ﻣﺴﺆوﱄ
اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه .وﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻨﺎ ﺑﺄدوار ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﻮارد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮات ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﻓري ﻣﻈﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ
أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .وﺗﺤﺎورﻧﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه.
وﰲ أﻋﻘﺎب اﺟﺘامﻋﺎت ُﻋﻘﺪت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،أوﻓﺪﻧﺎ ﺑﻌﺜﺘني ﻣﺸﱰﻛﺘني إﱃ ﺑريو ) (٢٠٠٩وﻛﻴﻨﻴﺎ )(٢٠١٢
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻴﺴﻮر ورﺧﻴﺺ ﻟﻸﺳﻮاق
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ،وﺑﺤﺚ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ .وأﺳﻔﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰك
ﺑني اﻟﻮزارات ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ .وأﺳﻬﻤﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ
اﻟﺘﺒﺼري ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه.
وأﺳﻬﻤﺖ ﻣﻴﺰة وﺟﻮد اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ ،ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ .ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﳌﺠﻠﺲ دﻋﻤﻪ اﻟﻘﻮي ﳌﺴرية اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٥ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﴘ
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه ،ﻛام ﻛﺎن ﺟﺰءا ﻣﺘﻤام ﻟﺘﻔﻜري اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة واﻟﺮﺻﺪ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﴈ .وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻗﺪﻣﻨﺎ دﻋﻤﻨﺎ اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "إدارة اﳌﻴﺎه ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ"
اﻟﺘﻲ أﺑﺮزت وﺳﺎﺋﻞ متﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه وأوﺿﺤﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻏري اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺎدة ﺧﻠﻴﻄﺎ
ﺛﻼيث اﻟﻌﻨﺎﴏ )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت(.
وﻗﻤﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﻋﲆ ﺗﻌﻘّﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟﺼﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺸﻔﺖ أوﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت
اﳌﻴﺎه ﻋﲆ ُ
ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻜﺜري ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ.
وﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ،أﺗﺎﺣﺖ اﺟﺘامﻋﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟني ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﺻﻘﺎع اﻟﻌﺎمل ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﴍوﺣﺎت
وﻧﺪاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دواﻋﻲ اﻷﺳﻒ مل ﺗﺴﻔﺮ اﻻﺟﺘامﻋﺎت اﳌﺘﻜﺮرة
اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه ﻣﻦ
ﻏري اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال
اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪة .وﺟﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰيئ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ”اﻵﺛﺎر“ وﻋﺪم
اﻻﻛﺘﻔﺎء ”ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت“ ،ﻗﻴﺎم ﻋﺪة ﻣﻨﻈامت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا وأﳌﺎﻧﻴﺎ( وﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈامت
اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف )ﻛﻤﴫف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ( ﺑﺎﺳﺘﻬﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻋﺪاد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﺟ ﱠﺮاء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت.

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
ينبغي ،عىل الصعيد العالمي ،مواصلة الدعوة القوية العطاء أولوية
مرىايدة ىڡ  
¬
المرىانيات الوطنية لقطاع خدمات المياه والرصف الصحي

¬
¬
وإدارة الموارد المائية ،واحرىام 
االلرىامات السياسية الوطنية وتشجيعها،
من أجل زيادة التمويل الالزم لتوفرى المرافق الصحية الموجودة ىڡ


الموقع ومعالجة مياه الرصف الصحي.
تأمںى موارد مالية إضافية من كافة 
ينبغي ،عىل المستوى القطري  ،
االنواع،


والمرىانيات العامة ،وتخطي عقبات
بما ىڡ ذلك من رسوم االستخدام 
أسماىل بالعملة المحلية ،والتوصل إىل
الوصول إىل أسواق التمويل الر 
توليفة التعريفات 
والرصائب والتحويالت ¬
الىى تضمن تحقيق الجدوى


توفرى الخدمات.
المالية لجميع المرافق من أجل
تحسںى 

وغرىها من أشكال
تحقيق االستعمال االفضل للمساعدة 
االنمائية الرسمية 

ميرسة لتدعيم التدفقات المالية من غرى المساعدة
التمويل برسوط ّ
وتوفرى المساعدة التقنية العداد المشاريع.

االنمائية الرسمية ،

تحسںى معرفة نفقات قطاع المياه عىل الصعيد القطري عن
التشجيع عىل

طريق استخدام التقييم السنوي العالمي لخدمات الرصف الصحي ومياه
الرسب ،ومبادرات الرصد الماىل 

االخرى ذات الصلة.

تيسرى بلوغ الغايات المشمولة بأهداف التنمية المستدامة عن طريق

التقدير الشامل للتكاليف والعوائد االقتصادية ذات الصلة.
لتدابرى
زيادة الجهود  ىڡ قطاع المياه اللتماس تمويل من الموارد المتاحة

التغرى المناخي )والتخفيف منه( واستعمالها ،ومنها عىل سبيل
التكيف مع 
المثال التمويل المتاح من الصندوق 
اال 
خرص للمناخ.

كمدخل
تدعيم البحوث التطبيقية المتعلقة بالتمويل ىڡ قطاع المياهُ ،
ئيىس العمال خطة المياه لعام .٢٠٣٠
ر 

٩

٣

تعميم قضايا الرصف الصحي

عىل أي المسائل ركّزنا

ﻷن ﻣﻮﺿــﻮع اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎ ﻣﺤ ّﺮﻣـﺎً وﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻏﺎﺋﺒـﺎً ،مل ﻳﺠــﺮ ﻃــﺮح
أﯨــﺎ ﻣﻨﻬــام ﻋــﲆ ﻃﺎوﻟــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﻋــﺎم  .٢٠٠٤وﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮاﺿﻴــﻊ اﳌﺮاﺣﻴــﺾ واﻹﻓ ـﺮاز وﺳــﻮى ذﻟــﻚ
ﻣــﻦ وﻇﺎﺋــﻒ اﻟﺠﺴــﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت ﻏﯩــﺮ ﻣﺮﯨﺤــﺔ  ،ﺑــﻞ وﻛﺎن ﻻ ﻳﺼــﺢ ﺣﺘــﻰ ذﻛﺮﻫــﺎ .ﻛﻴــﻒ ﻛﺎن ﻟﻨــﺎ إذن
أن ﻧﺘﻜﻠــﻢ ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت ﰲ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺎﺋﻞ؟ إزاء ذﻟــﻚ ،رﻛّــﺰ اﳌﺠﻠــﺲ ﻃﺎﻗﺘــﻪ ﻋــﲆ إﺧـﺮاج ﻣﻮاﺿﻴــﻊ
اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻈــﻞ .واﺳــﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺴــﺘﺨﺪم ﺗﺄﺛريﻧــﺎ ﰲ اﻟﻀﻐــﻂ ﻋــﲆ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀــﺎء
ﰲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻻﺳــﺘﺼﺪار ﻗـﺮارات راﺋــﺪة ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ .ودﻓﻌﻨــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ذﻟــﻚ إﱃ
إدﻣــﺎج اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﰲ ﺟــﺪاول أﻋــامل اﻟﻘﻤــﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وإﻋﻼﻧﺎﺗﻬــﺎ .وﺻﺎﻓــﺢ رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠــﺲ
ﻧﺴــﻮة ﺗﻌﻤﻠــﻦ ﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻳﺪوﻳــﺎت ﻟﻠﻘامﻣــﺔ .وﻹﻟﻘــﺎء اﻟﻀــﻮء ﻋــﲆ اﻟــﺪور اﳌ ُﻬ َﻤــﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ،
ﻗــﺎم رﺋﻴﺴــﻨﺎ وﻣﻌــﻪ اﻷﻣــني اﻟﻌــﺎم ﺑﻐﺴــﻞ أﻳﺪﻳﻬــﻢ أﻣــﺎم ﻛﺎﻣـريات ﻋﺎﳌﻴــﺔ .ودُﻋﻴــﺖ اﻟﺰﻋﺎﻣــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
واﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﱃ رﻓــﻊ اﻟﺼــﻮت واﳌﺠﺎﻫــﺮة .وﻗُﻤﻨــﺎ ﺑﺘﺪﻋﻴــﻢ اﳌﺒــﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻣﺜــﻞ
ﺗﺤﺎﻟــﻒ اﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟــﺪورات اﳌﻴــﺎه ،ﻛﻤﻀﺎ ِﻋﻔــﺎت ﻣﻬ ّﻤــﺔ ﻟﻬــﺬا
اﳌﺠﻬــﻮد .وﺗﻮاﺻﻠﻨــﺎ ﻣــﻊ اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﱰوﻳــﺞ ﻟﻔﻜــﺮة أن اﻻﺳــﺘﺜامر ﰲ اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻫــﻮ
اﺳــﺘﺜامر اﻗﺘﺼــﺎدي ﺟﻴــﺪ ،ﻳﺠﻠــﺐ اﻟﻜﺮاﻣــﺔ واﳌﺴــﺎواة واﻟﺴــﻼﻣﺔ وﻳــﺆدي دورا ً ﺣﺎﺳــامً ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ماذا فعلنا
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻓﻜﺮة ﻣﺆداﻫﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺔ " ٢٠٠٨اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ" ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮار
ذي اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻔﺘﺖ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ
ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،"٢٠١٥داﻋني
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ.
وﺗﻌﺰز ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﺗﻀ ّﻤﻦ ﻷول ﻣﺮة دﻋﻮة إﱃ إﻧﻬﺎء
اﻟﺘﻐ ّﻮط ﰲ اﻟﻌﺮاء .ودﺷّ ﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺴﻨﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ مبﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ وزراء رواﻧﺪا ﰲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆمتﺮ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﻛﻴﻐﺎﱄ ﰲ ﻋﺎم  .٢٠١١وﺑﻐﻴﺔ زﻳﺎدة
اﻟﺰﺧﻢ ،ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻛﺮأس ﺣﺮﺑﺔ ﰲ إﻋﺪاد ”دﻟﻴﻞ ﻣﺨﻄﻄﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .“٢٠١٥
وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف أدى ﻛﻞ ذﻟﻚ إﱃ إرﺳﺎء اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
”ﻧﺪاء ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ" ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٣وﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻨﻮن
"اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ“ ﰲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ .وﺗﻀ ّﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار إﻋﻼن ﻳﻮم  ١٩ﺗﴩﻳﻦ
اﻟﺜﺎين/ﻧﻮﻓﻤﱪ ،ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﺪورات اﳌﻴﺎه.
وﰲ ﻏﻀﻮن اﺟﺘامع ﻣﻜﺜﻒ ُﻋﻘﺪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٦ﻣﻊ وزراء أﻓﺎرﻗﺔ وﻣﺴﺆوﻟني ﻛﺒﺎر ﻣﻦ
ﻣﴫف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻃُﺮﻗﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺰﻋامء اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﺟﻬﺎرا ،ﺑﺸﻜﻞ
ﺟامﻋﻲ ،ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وأﺳﻔﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻋﻦ ﺻﺪور إﻋﻼن ﴍم اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺸﺄن اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ،
اﻟﺬي اﻋﺘُﻤﺪ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﰲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ.
وﻗﺪﻣﻨﺎ دﻋﻤﻨﺎ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﺎزﻏﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆمتﺮات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ودﻋﺖ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻓري اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻃﻨﻴﺔ "ﺟﺪﻳﺪة" ﻣﺤﺪدة واﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﻬﻤﻢ ﻻﻋﺘامدﻫﺎ .وﰲ
ﻋﺎم  ،٢٠٠٧اﺳﺘﻬﻞ اﳌﺠﻠﺲ أول ﻗ ّﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﳌﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئُ ،ﻋﻘﺪت ﰲ ﺑﻴﺒﻮ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن مبﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪى آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻟﻠﻤﻴﺎه .وﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮزاري ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻋﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٧اﺟﺘامﻋﺎ ﰲ
ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ ،أﻋﻘﺐ ﻣﺒﺎﴍة اﺟﺘامع ﻣﴫف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻣﺆمتﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷول
ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ؛ و ُﻋﻘﺪ اﺟﺘامع آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﰲ ﺑﻨام ﺳﻴﺘﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٢ﰲ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﺤﻀري
ﳌﺆمتﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وﻗﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﻛﴩﻳﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮزاري اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﺆمتﺮات اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﻋﲆ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﰲ اﳌﺆمتﺮ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﴫف اﻟﺼﺤﻲ  ٥ +اﳌﻌﻘﻮد ﰲ دﻳﺮﺑﺎن ﺑﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ
ﻋﺎم  ،٢٠٠٨وﻫﻮ اﳌﺆمتﺮ اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻳﺜﻴﻜﻮين اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ.

حقائق

لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المشمولة 
باالهداف
لاللفية المتعلقة بتوفرى الخدمات 
االنمائية 
االساسية للرصف


الصحي لزهاء  ٧٠٠مليون شخص
تبلغ نسبة 
المحسنة
االشخاص الذين يفتقرون إىل المرافق
ّ
للرصف الصحي ١ :لكل  ٢,٤) ٣بليون نسمة إجماالً(
تبلغ نسبة 
االشخاص الذين يتغوطون  ىڡ العراء ١ :لكل ٩٤٦) ٨
مليون نسمة إجماال(
¬
المشرىك لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف٢٠١٥ ،
برنامج الرصد

ﺑﺴﺒﺐ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻋﲆ وﺟﻮد راﺑﻄﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑني ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ وﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﺟﺮى ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻗﱰاﺣﻨﺎ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪورات اﳌﻴﺎه ﰲ ﻋﺎم ،٢٠١٥
ﻟﻠﺘﺪاول ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺠﻠﺲ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﴘ وﻫﻮ زﻳﺎدة إﺑﺮاز ﻣﻮﺿﻮع اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ ،ﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻐﻮط ﰲ اﻟﻌﺮاء ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎت اﻟﺮؤﺳﺎء ﻳﻌﻠﻨﻮن
ﻋﻦ وﻋﻮد ﺑﺘﻮﻓري ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﺣﻴﺾ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﺟﺮى ﺗﺪﺷني ﻋﺮض ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮاﺋﺲ
وﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺑﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دورات اﳌﻴﺎه ُ
ﻣﻄﺮوﻗﺎ ﰲ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن وﻋﲆ ﺻﻔﺤﺎت اﳌﺪوﻧﺎت.

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
باالهداف االنمائية 
بالرغم مما أُحرز من تقدم ،لم يكتمل تحقيق الغاية المشمولة 
لاللفية

يىل:
المتعلقة بالرصف الصحي .ومن جانبنا ندعو العالم إىل القيام بما 

توسيع نطاق ¬
كرى إىل ما وراء المراحيض  
الرى  
المرىلية  -الن المراحيض مطلوبة ىڡ المدارس



والعيادات وأماكن العمل واالسواق واالماكن العامة االخرى.
إعطاء أولوية للرصف الصحي باعتباره طباً وقائياً ،ومن أجل كرس الدائرة المفرغة للمرض
الىى تؤثر عىل نحو خاص ىڡ النساء 
¬
واالطفال.

وسوء التغذية ،
إبداء الجدية بشأن توسيع نطاق التكنولوجيات المبتكرة عىل نطاق سلسلة الرصف
الصحي ،وإطالق العنان لثورة أخرى  ىڡ مجال الرصف الصحي باعتباره عنرصاً رئيسيا

المسرىة صوب عام .٢٠٣٠
والطىى  ىڡ

للتمكںى االقتصادي  í

¬
الىى
بيان جدوى الرصف الصحي من منظور االعمال ،من حيث االستفادة من 
االمكانات 
تنطوي عليها نفايات 
البرس كموارد.
تبديد التحريم المحيط بموضوع تنظيم العناية الشخصية المرتبطة بالحيض ،الذي
يستحق تناوله كأولوية من جانب 
االمم المتحدة والحكومات.

٨

٢

مياه 
الرسب:
زيادتها .وإدارتها .ورصدها .وجعلها مأمونة.

عىل أي المسائل ركّزنا

ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﴍوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻧُﻈﻢ أﻓﻀﻞ ﳌﻴﺎه اﻟﴩب ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﻳﲇ:
• ﴐورة ﺗﺤﺴني اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺮاﻓﻖ وإﻣﺪادات اﳌﻴﺎه ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻮﻓري ﻣﻴﺎه ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓﻀﻞ
وﺗﻮﻓﯩﺮﻫﺎ ﻟﻌﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛
• ﻛﺸــﻒ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﺣﺘﻴــﺎج اﻟﺒﻠــﺪان ﻟﻠﺪﻋــﻢ ﰲ ﺑﻨــﺎء ﻧُﻈــﻢ وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺮﺻــﺪ ،وﴐورة ﻋــﺪم
اﻟﻘﺒــﻮل ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ إﺟ ـﺮاء إﺻﻼﺣــﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻟﻠﺮﺻــﺪ واﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﻣﻴــﺎه
اﻟﴩب؛
• اﻟﺤﺎﺟــﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة إﻣــﺪادات ﻣﻴــﺎه اﻟــﴩب ﳌــﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻠــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ ﻋــﲆ اﻟﻘﻠﻴــﻞ ،وﻟﻔــﺖ اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﱃ ﴐورة
اﳌﺤﺴﻨﺔ وﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ.
اﻟﺘﺰوﻳﺪ مبﻴﺎه ﻏري ﻣﻠﻮﺛﺔ ،وﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻌﺎم ﺑني ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ّ
ﺑﺴــﺒﻞ اﻻﺗﺼــﺎل اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟــﻪ وﻧﻔــﻮذه داﺧــﻞ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺪوﱄ
وﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺣــﺪاث ﺗﻐﻴــري ﺣﻘﻴﻘــﻲ ،اﺳــﺘﻌﺎن اﳌﺠﻠــﺲ ُ
وﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﳌﻨﻈــامت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ إﺛــﺎرة ﺣﻤ ّﻴــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ  -وﻛ ّﻨــﺎ ﻣﺤﻈﻮﻇــني ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻨــﺎ ﻛﴩﻳــﻚ
ُﻣﺮ ﱠﺣــﺐ ﺑــﻪ .وﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،اﻧﺨﺮﻃﻨــﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺑ ّﻨــﺎءة وﺗﻌﺎوﻧﻨــﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ اﳌﻤﺜــﻞ اﻟﺨــﺎص
ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺤــﻖ اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧــﺔ وﺧﺪﻣــﺎت اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﺣﻔﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه ﻋﲆ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة.

ماذا فعلنا
اﺗﺠﻬﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﺣﺚ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
اﳌﻘﴫة ﰲ أداﺋﻬﺎ،
ﻋﻦ وﺟﻮد اﻵﻻف اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ّ
وﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﺤﺴني ﻋﻤﻠﻬﺎ ﴍط أﺳﺎﳼ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﻴﺎه اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وأﺧﺬ
ﻛﻮﰲ ﻋﻨﺎن اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺘﻮﺻﻴﺘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،وﻃﻠﺐ إﱃ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﴩاﻛﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﻐﱢﻠﺔ ﳌﺮاﻓﻖ اﳌﻴﺎه .وﺷﺎرك ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﴩات ﻣﻦ ﴍاﻛﺎت اﳌﺮاﻓﻖ وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻔﺰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺣﻈﻴﺖ
أﻳﻀﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﴍﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺟﺮت ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻼت ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺸﱰك ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ/ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( ﻟﻠﺤﺚ ﻋﲆ إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ رﺻﺪ ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﰲ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  ،٢٠٠٨أﺣﺪﺛﺖ
اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ "اﻟﺮﺻﺪ واﻹﺑﻼغ :اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ" رد ﻓﻌﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺸﱰك .وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ وﺟﻴﺰ ﺻﺪور ﻧﺪاء ﻣﻦ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺳﻘﻒ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وإﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺸﱰك/اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻮﱃ رﺋﺎﺳﺘﻪ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻔﱰة ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات .وأمثﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴني ﻧﻮاﺗﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺸﱰك/اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻛام أﺳﻬﻢ
ﰲ ﺣﻔﺰ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘامم ﺑﺮﺻﺪ اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٢أﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻧﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻴﺎه
اﻟﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ .ﻏري أن اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺰز ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻔﺮق ﺑني
ﻣﺤﺴﻦ ﳌﻴﺎه اﻟﴩب"( اﳌﻔﱰض أن ﻳُﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﰲ
اﻟﻐﺎﻳﺔ واﳌﺆﴍ اﻟﺒﺪﻳﻞ )وﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام "ﻣﺼﺪر ّ
ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ :وأﺑﺎن اﳌﺠﻠﺲ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑني ﻣﺼﺪر ﳌﻴﺎه اﻟﴩب مل ﻳﻨﻠﻪ ﺳﻮى "اﻟﺘﺤﺴني" وﺑني ﻣﻴﺎه
اﻟﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﺑﺤﻖ .وأﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أن
ﻣﺤﺴﻨﺔ .وﺟﺮى ﰲ ﻧﻮا ٍح ﻛﺜرية إﺟﺮاء ﻫﺬا
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﻏري اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﺗﺼ ّﻨﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ّ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟيك ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳌﻴﺎه اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﻫﻮ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻴﺎه ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ،
أي ﻣﻴﺎه ﻏري ﻣﻠﻮﺛﺔ .ﻟﻜﻦ ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة أﺧﺮى ،مبﺎ
ﰲ ذﻟﻚ ورودﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻬﻮﻳﻦ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﴩب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ.

حقائق

تبلغ نسبة 
االشخاص الذين يفتقرون إىل مصادر مياه 
الرسب
المحسنة ١ :لكل  ٦٦٣) ١٠مليون نسمة إجماالً(
ّ



العائشںى ىڡ المناطق الريفية ،الذين
تبلغ نسبة االشخاص


المحسنة ٨ :لكل
ب
الرس
مياه
عىل
الحصول
يفتقرون إىل سبيل
ّ
ويرىايد عدد 
االشخاص الذين يفتقرون إىل هذا السبيل ىڡ
١٠؛ ¬ 



وىڡ أفريقيا جنوب الصحراء
المناطق الحرصية 
¬
المشرىك لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف٢٠١٥ ،
برنامج الرصد

يبلغ عدد 
االشخاص الذين يستخدمون مصدراً لمياه 
الرسب

الملوثة بالغائط  ١,٨بليون نسمة عىل االقل
باين وآخرون ٢٠١٤

وأﺳﻔﺮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺻﺪ ﻋﻦ اﺿﻄﻼع اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪور ﻧﺸﻂ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺪف وﻏﺎﻳﺎت ﰲ إﻃﺎر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻗﺪم اﳌﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋﺪاد  ١٠ﻣﺆﴍات اﻋﺘﱪت ﴐورﻳﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  .٢٠١٥واﺗﺠﻬﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺻﺪ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺻﺪ اﳌﺸﱰك ﻋﲆ رﺻﺪ اﳌﺆﴍات
واﳌﺤﺴﻨﺔ ﳌﺒﺎدرة ﺗﻮﻓري اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ّ
وإﻧﺸﺎء ﻃﺮق رﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻻزﻣﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﱄ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ .وﻳﺠﺮي إﻧﺠﺎز
ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﳌﻮﺳﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

من منظور المجلس االستشاري:
خطوات مقبلة وإجراءات مطلوبة
االشارة إىل مياه مأمونة بحق .ولوضع حد
هو
المأمونة
ينبغي أن يكون المقصود بالمياه


لالرتباك  ىڡ هذا المجال ال بد أن تكتفي االمم المتحدة والحكومات والجهات العاملة ذات

الرسب المأمونة" عندما يُ 
عىى به مياه 
تعبرى "مياه 
الرسب غرى
الصلة االخرى باستخدام 
الملوثة.
بغية إتاحة سبيل عام ومنصف لالستفادة من مياه 
الرسب المأمونة والميسورة ،ال بد من

القيام بشكل عاجل بزيادة الجهود المبذولة لتوسيع نطاق خدمات مياه الرسب .ولبلوغ
االصالحات المؤسسية ،وأن تزيد التمويل 
وتقىص
وترىة 
ترسع الحكومات 

ذلك ،ال بد أن ّ
عىل الفساد وتعزز القدرات  ىڡ قطاعاتها المعنية بخدمات المياه.

الوطىى والعالمي لجودة مياه 
ينبغي تنظيم وتعزيز الرصد
الرسب.


ال بد أن تبذل منظمة الصحة العالمية ومنظمة االمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
وموئل 

االمم المتحدة جهوداً
االبالغ عن االنحسار الحاصل عالميا  ىڡ ُسبل
لتحسںى 
الحصول عىل مياه 
الرسب )وخدمات الرصف الصحي(  ىڡ المناطق الحض

٧

١

تقوية االهتمام بالمياه والرصف الصحي :بناء إرادة من أجل
العمل الفوري

عىل أي المسائل ركّزنا

ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴــﺔ وزﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﰲ ﺣــﺎﻻت اﻹﺟﻬــﺎد
اﳌــﺎيئ وازدﻳــﺎد ﻛــﻮارث اﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎت واﻟﺠﻔــﺎف ﺳــﻮءا ً وﺗــﺮدي اﻟ ُﻨﻈــﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ،وﺗﻔﺎﻗــﻢ اﻟﺘﻮﺗ ـﺮات
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺷــﺤﺔ اﳌﻴــﺎه ،ﻻ ﻳ ـﺰال اﻟﺘﻬﻮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻴــﺎه وﺿﻌــﻒ إدارﺗﻬــﺎ ﻗﺎمئــﺎ .وﻣــﻦ
اﳌﻤﻜــﻦ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋــﲆ أﻋـﺮاض ﻗﻠــﺔ ﻫــﺬا اﻻﻫﺘــامم ﰲ ﻛﻞ ﻣــﻜﺎن .ﻓﻔــﻲ أﻏﻠــﺐ اﻟﺒﻠــﺪان ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ رﺻــﺪ
ٍ
ﻛﺎف ﻟﻜﻤﻴــﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ أو ﻧﻮﻋﻴﺘﻬــﺎ ،وﻻ ﺳــﻴام ﻣﻴــﺎه اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ،ﻛــام ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻗﻴــﺎم
اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت ﰲ ﻣﺠــﺎل رﺻــﺪ اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ وﻣﻴــﺎه اﻟــﴩب .وﻳﺒــﺪي ﻋــﺪد ﻛﺒــري ﻣــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻜــﻮارث اﳌﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻄﺎرﺋــﺔ ،ﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳُﺪﻣــﺞ اﳌﺨﺎﻃــﺮ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﻴــﺎه ﰲ ﺗﺨﻄﻴﻄــﻪ اﻹمنــﺎيئ .ﻛــام
أن اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﻴــﺎه ﻣﺤــﺪود ﻋــﲆ ﻧﺤــﻮ ﻣــﺆمل إذا ﻣــﺎ ﻗــﻮرن ﺑﺎﻷﻧــﻮاع اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺒﻨــﻰ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ.
ﻓﻨﺤــﻦ ﻧــﴫف اﻟﻌــﻮادم واﻟﺴــﻤﻴﱠﺎت ﰲ ﻣﻴﺎﻫﻨــﺎ .وﻻ ﻧــﻮﱄ اﻻﻫﺘــامم اﻟــﻜﺎﰲ ﻟﻠﻘﻮاﻋــﺪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳــﻢ
اﳌﻴــﺎه  -ﻋــﲆ ﻧﻄــﺎق اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وﻋــﱪ اﻟﺤــﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ .ﻛــام أن ﺑﻼﻳــني اﻟﺒــﴩ ُﻣﺒﺘَﻠــﻮن
ﺑﻘﻠــﺔ ﻣﻴــﺎه اﻟــﴩب وﺧﺪﻣــﺎت اﻟــﴫف اﻟﺼﺤــﻲ ،وﺑﺎﻷﺧــﺺ اﻟﻔﺌــﺎت اﻷﺷــﺪ ﻓﻘـﺮا .ورﻏــﻢ اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻜﺘﺴــﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﳌﻴــﺎه ،ﺗﻜﺘﻨــﻒ إدارﺗﻬــﺎ ﺻﻌﻮﺑــﺔ وﺗﻜــﻮن ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣﺠــﺰأة أو ﻣﺘﺠﺎ َﻫﻠَــﺔ .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ،
ﻫﻨــﺎك أﻳﻀــﺎ إﺟﺎﺑــﺎت واﺑﺘــﻜﺎرات وأﻓــﻜﺎر ﺟﺪﻳــﺪة وﻗﺼــﺺ ﻟﻠﻨﺠــﺎح ،ﻛﺎن ﻟﺰاﻣــﺎ ﻋــﲆ اﳌﺠﻠــﺲ أن ﻳﻘــﻮم
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻧﴩﻫــﺎ ﺑﺈﻗﻨــﺎع اﳌﺴــﺆوﻟني ﰲ أﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺻﻨــﻊ اﻟﻘـﺮار ﺑﺎﳌﻜﺎﻧــﺔ اﳌﺤﻮرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬــﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻴﺎه.

ماذا فعلنا

رﻛﺰﻧﺎ ﻋﲆ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان واﳌﻨﻈامت .وﺗﻮﱃ رؤﺳﺎؤﻧﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوار رﺋﻴﺴﻴﺔ .واﺳﺘﺨﺪم أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ
ميﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ُﺳﺒﻞ ﻟﻼﺗﺼﺎل .وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺘﻐﻴري ﻋﲆ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ
ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه ،ﻣﻊ إﻳﻼء ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎص ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﻴﺎه اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﲆ ﺿامن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻜ ّﺮس ﻟﻠﻤﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ.
ووﺿﻌﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠني واﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﰲ
رﺳﺎﺋﻞ داﻋﻤﺔ ﻹدارة اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ و دﻓﻌﻨﺎ ﺑﻬﺎ إﱃ أﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻴﺎه،
وﺻﻤﻤﻨﺎ اﺟﺘامﻋﺎت ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وأﻟﻘﻴﻨﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺗﻐﻴريات ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ومتﻜّﻨﺎ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴني.

حقائق*

االعمال أزمة المياه باعتبارها الخطر العالمي 
يصنف قطاع 
االول
ّ
استناداً إىل ما تسببه من آثار عىل المجتمعات.
المنتدى االقتصادي العالمي٢٠١٥ ،

تعادل الزيادة المسقطة ىڡ الطلب العالمي عىل المياه  
بںى عامي

 ٢٠٠٠و  ٢٠٥٠ما نسبته   ٥٥ىڡ المائة
منظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان االقتصادي٢٠١٢ ،

يبلغ عدد 
االشخاص الذين يعيشون حاليا  ىڡ أحواض أنهار يزيد
فيها معدل استخدام المياه عىل معدل تعويضها :
أكرى من ١,٧
بليون نسمة
غليسون وآخرون ٢٠١٢

وﺣﴬﻧﺎ ﻋﺪة ﻣﺆمتﺮات واﺟﺘامﻋﺎت ُﻋﻘﺪت ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻗُﻤﻨﺎ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺪءا ً ﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ
إﱃ اﳌﺪاوﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺷﺪﱠدﻧﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﻗُﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺪور اﳌﺤﻮري ﻟﻠﻤﻴﺎه
واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ )ﺗﺤﺴني اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮ( وﻋﲆ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﺑﻴﻨﻬام وﺑني اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻐﺬاء.
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ أن اﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﺘﺨﻠﻒ اﻷﻫﺪاف
اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،ﺷ ّﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﻤﻼت ﻗﻮﻳﺔ وﺷﺎرك ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﺟﻬﻮد دوﻟﻴﺔ
رﻣﺖ إﱃ ﺿامن إدراج ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜ ّﺮس ﻟﻠﻤﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻘﱰن ﺑﻐﺎﻳﺎت ﻃﻤﻮﺣﺔ وﻣﺆﴍات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ووﺗﺪﺧﱠﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إدراج اﳌﻴﺎه ﰲ ﺟﺪاول أﻋامل اﳌﺆمتﺮات واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺳﻌﻴﻨﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﲆ ﺟﺪاول أﻋامل
ﻣﺆمتﺮات اﻟﻘﻤﺔ وﰲ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ .وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻣﺎرﺳﻨﺎ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﲆ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرات اﳌﻴﺎه ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة،
واﺗﺨﺬﻧﺎ ﺧﻄﻮات أﻣﺎم اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ وﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

* يمكن االطالع عىل المراجع الكاملة لجميع الحقائق المستشهد بها ىڡ هذه المطبوعة ومراجع الصور المستخدمة فيها ،ىڡ العنوان  ¬ 
التاىل:
االلكرى 


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

٦

تسليط الضوء عىل سبع نقاط حاسمة لتحويل عالم المياه

ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﴍﻋﻨــﺎ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ ،ﺣــﺪد اﳌﺠﻠــﺲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺗﻐﻴ ـريات ﺗﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ رأى أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﻄﻠــﺐ أﻗــﴡ ﻗــﺪر ﻣﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻻﻫﺘــامم اﻟﻌﺎﺟــﻞ ،إذا ﺗــﻢ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬــﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣــﺔ
ﺑﺼــﻮت ﻣﻮﺣــﺪ أﻣﻜــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﺷــﺪ اﻵﺛــﺎر ﺟــﺪوى .وﻛﺎن ﻫﺎدﻳﻨــﺎ ﻓﻴــام اﺿﻄﻠﻌﻨــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ واﺗﺨﺬﻧــﺎه ﻣــﻦ إﺟ ـﺮاءات ﻋــﲆ ﻣــﺪار ﻓــﱰة وﻻﻳﺘﻨــﺎ ،اﻗﺘﻨﺎﻋﻨــﺎ
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺄن ﻣامرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺂﻟﻪ أن ﻳﺤﺪث ﺗﺤﺴﻴﻨﺎً ﰲ رﻓﺎه اﻟﺒﴩ.
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 - ٤الدفع من أجل زيادة التدفقات المالية وتحسينها ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

االدارة المتكاملة للموارد المائية ¬
والرىابط :داخل البلدان
االدارة االفضل للموارد المائية .
 - ٥حفز 

وفيما بينها وعىل نطاق القطاعات١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - ٦مطالبة 
االمم المتحدة باالهتمام بمنع التلوث ومعالجة مياه الرصف الصحي وكفالة إعادة

استخدامها المأمون ١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - ٧تعزيز الحماية ومنع الوفاة 
والرصر بسبب الكوارث الناجمة عن المياه ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خرىتنا موجهة لالفرقة االستشارية ىڡ المستقبل ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كلمات نابعة من í

أعمال ومهام لم تكتمل للنهوض بها ىڡ المستقبل ١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكان واضحاً أن مرجع
نجاحنا هو تلبية Ð
االخرين
دعوة العمل -


وإذا كان بعض الفضل ىڡ تحقيق هذه
االنجازات يعود إلينا ،فإننا نسلم أوال ً وقبل


¬

الىى آمنت
ىسء بإسهامات االطراف 
أي 
التغيرى
بحتمية


وعملت عىل تحقيقه.

٥


كيف عمل المجلس االستشاري
المعىى بالمياه والرصف الصحي


ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ،٢٠٠٤ﻃﻠﺐ ﻛﻮﰲ ﻋﻨﺎن ،اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﻨﺌﺬ،ﻣﻦ راﻳﻮﺗﺎرو ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ
رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً إﱃ وﺿﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺎﻟﯩﻪ :ﺟﻤﻊ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺎرزة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧُﺼﺢ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ،واﻗﱰاح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺰة،
ﺛﻢ ﺣﺸﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﰲ أﻋﲆ اﳌﺮاﺗﺐ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ
اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﻴﺎه اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وﻗﺪ ﻗﺒﻞ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻪ ،ﻣﻨﺎزﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻧُﻌﺮف مبﺴﻤﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻀﻢ  ٢٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻴﺾ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ إﺟامﻟﻴﻪ  ٢٥ﻣﺮة ﻋﲆ ﻣﺪار
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﲆ ذﻟﻚ .وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎر أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ .وﻣﺜّﻞ ﻫﺆﻻء
أﻓﺮادا ً ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرب ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻘﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺨﱪات ااﻟﺘﻰ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﻘﺪﻳﻦ أو
ﺛﻼﺛﺔ .وﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏري ﻣﺘﴫﻓني ﻛﻤﻤﺜﻠني ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﻟﺠامﻋﺎت اﻟﻨﻔﻮذ وراﻏﺒني ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﻢ وﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ
اﻟﺪﻓﻊ ﻗُﺪُﻣﺎ ﺑﺨﻄﺔ اﳌﻴﺎه ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻋﻴﻢ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺗﺸﻮب ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ :ﻓﻤﻊ اﻧﻌﺪام وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻷﻋﻀﺎء ،مل ﻳﺘﺴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠني ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ،واﻗﺘﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺪام أﻋﻀﺎء
ﺟﺪد ﻳﺤﻮزون ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﻬﻮدا ً ﺟ ّﻤﺔ اﻋﱰاﻫﺎ اﻟﺒﻂء .وﻛﺎن ﻣﻦ أﻛرث اﻷﻣﻮر دﻗﺔ أن اﳌﺠﻠﺲ
ﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻋﻤﺮه اﳌﻤﺘﺪ إﺣﺪى ﻋﴩ ﺳﻨﺔ دون دﻋﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻮي ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺷﺪات ﻣﺘﻜﺮرة ﳌﺎﻧﺤني ﺳﺎﻧﺪوه وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺴﺨﺎء .وأﺧريا ً ،ﻣﺜّﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ
وﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه وأﻋامل اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺋﻢ
اﻻﻧﺸﻐﺎل ،أﺣﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻨﺎ.
وﺳﻌﻴﺎ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﺛﺮ ،ﻗﺮرﻧﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻻ ﻧﻜﺘﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه؛ وأﻻ ﻧﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﻓﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم
ﺑﻌﻤﻞ ذﻟﻚ .وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﺗﺠﻬﻨﺎ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ وﻛﻼء اﻟﺘﻐﻴري
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴني ،ورأﻳﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴريات اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ إﻧﻔﺎذﻫﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه .وﻗﺪ ﺧﺪم ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ
ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻠﻨﺎ أن ﻧﻜ ّﺮس وﻗﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ووﺟﺪ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﻜﺜري اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ.
واﺗﺠﻬﻨﺎ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﻔﻮذﻧﺎ وﺗﺤﻔﺰﻳﻨﺎ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻘﺎمئﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻜﻢ اﻟﺬاﺧﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻋﺘامدﻫﺎ ،واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻓﻜﺎر وﺣﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪة إﱃ
اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹمنﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ أن ميﺎرس درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﺤﺚ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻘﺎمئني ﻋﲆ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻴﺎه ﻋﲆ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﴎع وأﻓﻀﻞ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻟﻮﻳﻼت ﻣﻼﻳني
اﻟﺒﴩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن أوﺿﺎﻋﺎ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه وﻋﻦ ﺗﺮدي اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ.
واﻵن ،وﺑﻌﺾ اﻧﻘﻀﺎء إﺣﺪى ﻋﴩ ﺳﻨﺔ ،ﺑﻠﻎ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ رﺣﻠﺘﻪ .وﺑﺬﻟﻚ ،أزف وﻗﺖ ﺟﺮد ﻣﺎ أﻣﻜﻨﺎ إﻧﺠﺎزه وﺗﺄ ّﻣﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت واﻟﻘﻴﺎم ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻌﻤﻞ ﻏري اﳌ ُﻨﺠﺰ .ﻟﻘﺪ
متﻜﻨﻨﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜري ،ﻟﻜﻦ ﻣﻠﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﳌﻴﺎه اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻜﺘﻈﺎ ،وﻻ
ﻳﺰال اﻟﺸﺎﻏﻞ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﲆ أﻓﻜﺎر اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻌني اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻪ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﺈن ﻣﺴﻌﺎﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻌ ّﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أول وآﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺼﺪر ﻋ ّﻨﺎ،
ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺐ اﳌﺪﻳﺢ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪﺗﻨﺎ ،و راﺟني ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺴرية .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺚ ﺑﺼﻮت ﺟامﻋﻲ ،وﳌﺮة أﺧرية ،ﻋﲆ
ﻣﺪاوﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻴﻪ.

وكان أسلوبنا  ىڡ العمل هو االجتماع والتحادث بشأن قضايا المياه  ىڡ كافة
مضيفينا ومن
أنحاء العالم .وكان الدعم الذي نحصل عليه من ّ
المؤسسات المالية الدولية )مرصف التنمية ð
االسيوي ،وبنك التنمية


االسالمي للتنمية(
للبلدان االمريكية ،ومرصف التنمية االفريقي ،والبنك 
¬

الىى ينتمي إليها
أساسيا ال غىى عنه .وكان الدعم المقدم من المؤسسات 
أعضاء المجلس أساسيا أيضاً وأتاح لنا تكريس الوقت والجهد لهذه
بالتحضرى والمتابعة.
االجتماعات واالنتباه إىل أعمالنا المتعلقة


المعىى بالمياه والرصف والصحي
اجتماعات المجلس االستشاري

التاريخ
المكان
مقر 
االمم المتحدة ،نيويورك ...............تموز/يوليه ٢٠٠٤
طوكيو ،اليابان ...............................كانون 
ول/ديسمرى ٢٠٠٤
اال
í
روما ،إيطاليا  .................................ترسين 
/نوفمرى ٢٠٠٥
الثاىى
í


.................................شباط/فرىاير ٢٠٠٦
برلںى ،ألمانيا
í
مكسيكو 
سيىى ،المكسيك ....................آذار/مارس ٢٠٠٦

باريس ،فرنسا ................................تموز/يوليه ٢٠٠٦

ول/ديسمرى ٢٠٠٦
تونس العاصمة ،تونس ......................كانون اال
í
شنغهاي  ،
الصںى .............................أيار/مايو ٢٠٠٧
بوغوتا ،كولومبيا  ..............................ترسين 
/نوفمرى ٢٠٠٧
الثاىى
í

طوكيو ،اليابان ...............................أيار/مايو ٢٠٠٨

/نوفمرى ٢٠٠٨
الثاىى
í
الرياض ،المملكة العربية السعودية  ........ترسين 
صوفيا ،بلغاريا ...............................أيار/مايو ٢٠٠٩
أمسرىدام ،هولندا ...........................كانون 
¬
ول/ديسمرى ٢٠٠٩
اال
í
سنغافورة ....................................حزيران/يونيه ٢٠١٠

/نوفمرى ٢٠١٠
الثاىى
í
سول ،جمهورية كوريا  .......................ترسين 
مقر االمم المتحدة ،نيويورك ...............حزيران/يونيه ٢٠١١

/نوفمرى ٢٠١١
الثاىى
í
بون ،ألمانيا  ..................................ترسين 
بنما ¬
سيىى ،بنما ..............................حزيران/يونيه ٢٠١٢
نرىوىى ،كينيا  ..................................ترسين 
/نوفمرى ٢٠١٢
الثاىى
í

í
ميالنو ،إيطاليا  ...............................أيار/مايو ٢٠١٣

بودابست ،هنغاريا  ..........................ترسين االول/أكتوبر ٢٠١٣
سنغافورة ....................................حزيران/يونيه ٢٠١٤
طوكيو ،اليابان  ...............................ترسين 
االول/أكتوبر ٢٠١٤
غيونغيو ،جمهورية كوريا ....................نيسان/أبريل ٢٠١٥


/نوفمرى ٢٠١٥
الثاىى
í
مقر االمم المتحدة ،نيويورك  ...............ترسين 

المانحںى ð

االخرين
مضيفينا ومن بعض
وتمكّ نا بمساعدة تلقيناها من بعض ِّ
الشخىص وتغطية
من إنشاء أمانة وإدارتها وعقد اجتماعات عىل المستوى

المرصوفات .ونود ىڡ هذا السياق أن نتقدم بالشكر لكل من  
الصںى

والدانمرك وفرنسا وإيطاليا وسويرسا ومؤسسة بيل وميلندا غيتس .ولزاما
بالذكر عىل وجه الخصوص إىل حكومات اليابان
علينا أيضا أن 
نشرى ِ
ً
وهولندا وألمانيا لدعمها المتكرر المتعدد الوجوه ،وأن نذكر تحديدا ألمانيا
¬
الىى مكّ ننا دعمها أيضا من إعداد هذا التقرير الختامي.


أطلب إليكم دائما تزويدي بنصيحة ش ديدة
الرصاحة 
واالمانة واالستقاللية.


كوىڡ عنان ٢٢ ،تموز/يوليه ٢٠٠٤


٤


االعضاء
محمود أبو زيد
وزير الموارد المائية والري  ىڡ مرص سابقاً ).(٢٠٠٩-١٩٩٧
العرىى للمياه )منذ عام  ،(٢٠٠٤الرئيس
رئيس المجلس  
المشارك لمجلس
الفخري )منذ عام  (٢٠٠٣والمؤسس
ِ
المياه العالمي.
ديفيد بويز
نائب 
اال  
مںى العام للهيئة الدولية للخدمات العامة التابعة
لالتحاد العالمي لنقابات العمال والمسؤول عن المرافق
واالقليمي
والحكم
المحىل «
والصحة والخدمات االجتماعية ُ

واالدارة العامة .يتوىل تنسيق الدعم المقدم من الهيئة
«
إىل نقابات العمال  ىڡ مجاالت النمو والتنظيم والتعبئة.
»يرسف عىل أعمال الهيئة المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
الستثمارات صناديق التقاعد »
والرسكات المتعددة
الجنسيات.
جوانيتا كاستانو
مديرة مكتب نيويورك لرىنامج 
االمم المتحدة للبيئة سابقا.

الدوىل لحفظ الطبيعة سابقاً
المستشارة الخاصة لالتحاد

الغراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة .عملت
الدوىل لحفظ الطبيعة ونائبة لوزير
مديرة إقليمية لالتحاد

الخارجية ىڡ كولومبيا وممثلة لكولومبيا لدى 
االمم المتحدة
ّ

ىڡ أثناء عملية مؤتمر 

المعىى بالبيئة
االمم المتحدة


والتنمية.
كاتىل  -كارلسون
مارغريت 
خرىاتها كدبلوماسية كندية ،ونائبة للمدير العام
وظفت 
لمنظمة 
االمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ،ورئيسة
للوكالة الكندية للتنمية الدولية ومجلس السكان ،وموقعها
  
إثىى »
عرس مجلسا لال«دارة  ىڡ مجال بحوث
المتمرى ىڡ 
وسياسات المياه ،للعمل عىل قضايا عالمية وقضايا  ىڡ
مجال إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
تشن ىل
وزيرة الموارد المائية ىڡ  
الصںى ،ونائبة المدير العام  ىڡ

واالغاثة من
مقر رئاسة هيئة الدولة لمكافحة الفيضانات «
الجفاف .عضوة لجنة مجلس الدولة لتشييد »
مرسوع
تحويل المياه من الجنوب إىل الشمال ،وعضوة لجنة
مجلس الدولة لتشييد »
مرسوع سد الممرات الثالثة .نائبة
الرئيس التنفيذي للحكومة الشعبية  ىڡ إقليم إيغور
Ú
الحكم ىڡ  
الصںى ) ،(٢٠٠٧-٢٠٠٥ونائبة وزير
ذاىى ُ
سنجان 

الموارد المائية.
جياكوملىل
غورغيو

سفرى «اليطاليا .المدير العام للتعاون « 
سفرى

نماىى سابقا .
اال 
سابق لدى الصومال وسوريا .اضطلع لدى عمله وكيال
مںى العام 

لال  
لالمم المتحدة ) (١٩٩٧-١٩٨٥بعدة مهام
منها ،المفوض العام لوكالة 
االمم المتحدة «الغاثة
دىى 
الرسق 
اال 


الفلسطينيںى  ىڡ »
)االونروا(،
الالجئںى
وتشغيل
والمدير العام التنفيذي لرىنامج 
االمم المتحدة للمراقبة

الدولية للمخدرات .وعمل مقررا خاصا للجنة حقوق
االنسان التابعة 
لالمم المتحدة ) .(٢٠٠١-١٩٩٩وتوىل سابقاً
«
منصب رئيس معهد هايدرو أيد.
أنغيل غوريرا

اال  
مںى العام لمنظمة التعاون والتنمية  ىڡ الميدان
االقتصادي سابقا .وزير خارجية المكسيك سابقا
) (١٩٩٨-١٩٩٤ووزير ماليتها سابقاً ) .(٢٠٠٠-١٩٩٨عضو
المعىى بتمويل البنية 

االساسية للمياه
الفريق العالمي


توفرى
)فريق كامديسوس( .رئيس فرقة عمل غوريرا لتمويل 
واالسترىاد
المياه للجميع .رئيس بنك المكسيك للتصدير

سابقا.
هان سيونغ  -سو
رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقاً .الرئيس المؤسس لفريق

المعىى بالمياه والكوارث التابع
الخرىاء الرفيع المستوى



المعىى بالمياه والرصف الصحي.
للمجلس االستشاري

الرئيس الفخري للمنتدى الكوري للمياه .المبعوث الخاص
مںى العام 


لال  
بتغرى المناخ .رئيس
لالمم المتحدة
المعىى 

والخمسںى للجمعية العامة 

لالمم
الدورة السادسة
المتحدة ).(٢٠٠٢-٢٠٠١

وىك
كيرىو 
هرى 



اىص والبنية االساسية والنقل
نائب رئيس كلية االر 
االر اىص والبنية 
والسياحة التابعة لوزارة 
االساسية والنقل

والسياحة  ىڡ اليابان .مستشار أمانة مجلس الوزراء  ىڡ
اليابان سابقا .مدير شعبة تخطيط الموارد المائية التابعة
لوزارة 
االر اىص والبنية 
االساسية والنقل والسياحة سابقاً.

عضو ونائب رئيس اللجنة التوجيهية »
للرساكة العالمية
للمياه .نائب 
اال  
مںى العام للمنتدى العالمي الثالث للمياه
).(٢٠٠٣-٢٠٠٠
عمر قباج
مستشار صاحب الجاللة ملك المغرب .الرئيس الفخري
االفريقي .رئيس مرصف التنمية 
لمرصف التنمية 
االفريقي
سابقا ) .(٢٠٠٥-١٩٩٥عضو مجلس إدارة الوكالة الفرنسية
للتنمية.
أوليفيا ال أوكاستيللو
رئيسة وعضوة تأسيسية لمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ
لمشاريع التنمية المستدامة .عضوة مجلس أمناء شبكة
أشغال المياه والمجاري للمناطق 
الحرصية .عضوة سابقة
الدوىل للتكنولوجيا البيئية التابع
 ىڡ مجلس مديري المركز

لرىنامج 

االمم المتحدة للبيئة ىڡ شيغا باليابان .مديرة

ورئيسة سابقة للمائدة المستديرة {السيا والمحيط الهادئ

المستدامںى.
واالنتاج
المعنية باالستهالك «
أنطونيو مرىاندا
مهندس  ىڡ قطاع المياه والرصف الصحي .جلب إىل
لمشغىل مرافق
خرىته كمدير ورئيس سابق
المجلس 


الرىازيلية
الرىازيل ورئيس سابق للرابطة 
القطاع العام ىڡ 
لمشغىل مرافق القطاع العام للمياه والرصف الصحي  ىڡ


كخبرى
البلديات .شارك ىڡ مبادرات دولية بصفة غالبة 
إداري  ىڡ شؤون القطاع العام؛ انتمى إىل عضوية أول
لجنة توجيهية للتحالف العالمي »لرساكات الجهات
المشغّ لة لمرافق المياه.
ماريا موتاغمبا
وزيرة السياحة والحياة الرىية {
واالثار  ىڡ أوغندا .عضوة


الرىلمان عن مقاطعة راكاي .وزيرة المياه والبيئة
نسائية ىڡ 
سابقا ) .(٢٠١٢-٢٠٠٦وزيرة الدولة للمياه سابقاً ).(٢٠٠٦-٢٠٠٢
رئيسة المجلس الوزاري 

المعىى بالمياه سابقاً
االفريقي

).(٢٠٠٦-٢٠٠٤

الرىلمان
) (١٩٩٩-١٩٩٤والطاقة ) .(١٩٨٢-١٩٧٩عضو 
الدانمرىك ).(١٩٩٩-١٩٧١

إريك أودادا
الرىوفيسور أودادا زميل 
االكاديمية الوطنية للعلوم  ىڡ كينيا


واالكاديمية العالمية للفنون والعلوم .عمل  ىڡ العديد من
للعلْم
اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس
الدوىل ِ

الدوىل.
ومرفق البيئة العالمية التابع للبنك

غرىارد باين
ترأّس ،كممارس  ىڡ مجال خدمات المياه ،مجموعة »رسكات
توفر المياه المأمونة ال »كرى من  ١٠٠مليون شخص يوميا ،ثم
الدوىل للمؤسسات الخاصة لال«مداد بالمياه
ترأّس االتحاد

الدوىل إىل
المجتمع
صعيد
عىل
يسعى
أكوافيد(.
)منظمة


االدارة والتمويل  ىڡ قطاع المياه باتباع سياسات
تحسںى «
عامة أفضل.
جوديث رييس
تغرى المناخ والبيئة  ىڡ
نائبة رئيس معهد غرانثام لبحوث 
كلية لندن لالقتصاد ،وأستاذة إدارة البيئة والموارد بالكلية.
الرئيسة السابقة للجمعية الجغرافية الملكية .نائبة مدير
كلية لندن لالقتصاد سابقا ) ،(٢٠٠٤-١٩٩٨ومديرة مؤقتة
لكلية لندن لالقتصاد ).(٢٠١٢-٢٠١١
ريتشارد )روي( توركيلسون
المدير االداري لمؤسسة الضمان الماىل 
لالسواق الصاعدة.
«



االستثماريںى سابقا  ىڡ جي  .ىى.
المرصفيںى
كبرى

مورغان/مرىل لينش ،والمدير التنفيذي 
االقدم  ىڡ حكومة

لخرىة  ىڡ
الواليات المتحدة وحكومة والية نيويورك .حائز 
مجال تنفيذ االبتكارات المالية المتصلة بالمياه  ىڡ الواليات
المتحدة والبلدان النامية ،كالصناديق المتجددة وهياكل
المجمعة.
التمويل القائمة بذاتها أو
ّ
يوردان أوزونوف
نائب وزير البيئة  ىڡ بلغاريا سابقا ) .(١٩٩٧-١٩٩٣رئيس إدارة
تقييمات »
المؤرسات البيولوجية والتقييمات البيئية  ىڡ
المخترى المركزي لال«يكولوجيا العامة التابع 
لالكاديمية

البلغارية للعلوم ) .(٢٠١٠-١٩٩٧رئيس إدارة النظم
االيكولوجية المائية  ىڡ معهد التنوع البيولوجي وبحوث
«
االيكولوجي )(٢٠١٥-٢٠١٠
النظام «
كووس ويريكس
اسرىاتيجي لوزارة البنية 
مستشار Ú
االساسية والبيئة  ىڡ
لخرىة واسعة  ىڡ مجال السياسات المائية
هولندا ،حائز 
الوطنية والعابرة للحدود والدولية .
اال  
مںى العام للجنة
المؤسىس
المستشار
الدولية لحماية نهر الراين سابقاً،

االشغال العامة ىڡ إندونيسيا .
الماىى ىڡ وزارة 

اال  
مںى

للقطاع  
العام للمجلس االستشاري للمياه  ىڡ هولندا .المستشار
أمرى أورانغ ،ومستشار
الشخىص لصاحب السمو
الملىك 


لسفارة هولندا ىڡ  
برلںى.


أعضاء سابقون
الدوىل
ميشيل كامديسوس  -المدير العام لصندوق النقد

سابقا ،ومحافظ بنك فرنسا.


جوسلںى داو  -منظمة الخيط االحمر النسوية للبيئة

والتنمية ،غيانا.

رونىى كارسيلس  -وزير المياه سابقا ىڡ جنوب أفريقيا.

هيدياىك أودا  -مدير عام سابق بوزارة 
االر 
اىص والبنية


االساسية والنقل والسياحة باليابان .

اال  
مںى العام للمنتدى
العالمي الثالث للمياه.
وانغ شوشينغ  -وزير الموارد المائية سابقا ىڡ  
الصںى.


ىس سابقا.
كريستںى تود وايتمان  -حاكمة والية

نيوجرى 
¡
وايىك  -مؤسسة التمويل الدولية.
بيرى 

المستشارون


أنطوىى كوكس  -نائب مدير منظمة التعاون والتنمية  ىڡ

الميدان االقتصادي
برىت دايفورن  -مدير عام شعبة سابقاً ىڡ برنامج 
االمم


البرسية )موئل 
المتحدة للمستوطنات »
االمم المتحدة(.


هںى هاي  -نائب رئيس مركز بحوث التنمية ،وزارة الموارد

بالصںى.
المائية


االمانة العامة/الموظفون
فرانسوا غيوركوين  -رئيس 
االمانة العامة )(٢٠١٥-٢٠٠٨
كيرىو هرىوىك  -رئيس 

االمانة العامة )(٢٠٠٨-٢٠٠٥
 

أوسامو  
مرىونو  -نائب رئيس االمانة العامة )(٢٠١٥-٢٠١٢


خرىاء
لںى
بيورىى ،سيجي إيتو ،كوين أوفركامب  -


خرىاء معاونون
نيكوالس فرانك ،فلورانس بوب  -
¡
نيكول كرانز ،نينا أودينوالدر ،فيليب بيرىز  -مستشارون

للدكتورة عيد.

بول نيلسون

االنسانية سابقا
وروىى للتنمية والمعونة «
ّ
مفوض االتحاد اال  
) .(٢٠٠٤-١٩٩٩وزير التعاون « 
نماىى  ىڡ الدانمرك
اال 

التقرير الختامي
ئيىس للتقرير:
الكاتب الر 
ماريشا واجيشواسكا  -شيبويا

البياىى
التصميم 
أنغيل غيايوروف

٣

مںى العام 
رسالة من 
اال  
لالمم المتحدة

رؤساء المجلس

“

صاحب الفخامة رايوتارو هاشيموتو

االيكولوجية
"تمثل خدمات الرصف الصحي الالئقة وال ُنظم «
واالدارة السليمة للمياه عنارص أساسية  
لتأمںى
المائية المعافية «
رفاه »
البرس وتحقيق التنمية المستدامة .لكن المشاكل المرتبطة
بالمياه أصبحت عىل نحو  Ú
تعرض للخطر البلدان وال ُنظم
ايد
مرى
ِّ

والمواطنںى ،وخصوصآ النساء
االيكولوجية واالقتصادات
«

واالطفال.

المعىى بالمياه والرصف الصحي لما
وأود أن أتقدم بالشكر للمجلس االستشاري

بذله من جهود لبلورة العمل إزاء هذه التحديات العالمية الحاسمة .وأود أيضا أن
أثمن مشورته
ترحيىى بهذا التقرير.
المستنرىة وأن 

ِّ
أعرى عن  

رئيس وزراء اليابان سابقاً؛ أول
من توىل منصب رئيس المجلس

المعىى بالمياه
االستشاري

والرصف الصحي خالل Ú
الفرىة
من  ٢٠٠٤إىل .٢٠٠٦


ساىس ىڡ التسليم بإمكانية تحويل
تم ّثل إسهامه اال 
هذه الهيئة إىل قوة نافذة  ىڡ مجال المياه .وقام
Ú
بالرىتيب الستضافة الحكومة اليابانية  
الثنتںى من

الدورات المبكرة للمجلس ،ولفت االنتباه إىل
لوىل عهد اليابان بمسألة المياه
االهتمام القديم 
توىل منصب الرئاسة الفخرية للمجلس.
ومهد لقبوله 

وقد أقرت خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠بأهمية المياه والرصف الصحي

وإنىى أدعو المجتمع
باعتماد هدف ّ
مكرس ومجموعة عامة وطموحة من الغايات .
الدوىل ونحن نبادر إىل تنفيذ هذه الخطة التحويلية ،إىل االحتشاد مع الحكومات




الماىى
والقطاع الخاص والمجتمع
المدىى ،من أجل بلوغ مستقبل يكفل االمن 

للجميع".

”

وانطالقا من ُعمق إدراك صاحب الفخامة رايوتارو
هاشيموتو لتبعات الكوارث الناجمة عن المياه،
أرىس 
االساس لعمل المجلس  ىڡ هذا المجال
بالتعاون مع رئيس وزراء جمهورية كوريا سابقا؛
صاحب الفخامة الدكتور هان سيونغ  -سو ،الذي
الخرىاء الرفيع المستوى
توىل منصب رئيس فريق 

المعىى بالمياه والكوارث التابع للمجلس.

وتوىل رايوتارو هاشيموتو رئاسة الوزارة ىڡ اليابان ىڡ




Ú
توىڡ عن
وىڡ عام  ٢٠٠٦
الفرىة من  ١٩٩٦إىل  ،١٩٩٨
ُعمر يناهز  ٦٨عاما.

صاحب السعادة ،بان ىك مون

رسالة من الرئيس الفخري للمجلس

“

صاحب السمو الملىك ¹
اال مرى الحسن بن طالل



» 
المعىى بالمياه
فىى ،كرئيس فخري للمجلس االستشاري

"يرس 
Ú
Ú

سعادىى واعرىازي بالعمل الذي
والرصف الصحي أن أسجل

اضطلعنا به عىل مدار إحدى »
عرس سنة :لقد تمكّ نا من إثبات
حضورنا اليقظ عىل الساحة العالمية وتصدينا لمشاكل رئيسية
الىى تسبب ما ال يطاق من 

Ú
االلم والكَرب العداد
ُ
ىڡ مجال المياه 
غفرىة من الناس .
وأتمىى بقوة أن يستمد العالم حكمة من العمل الذي أداه


Ú
الىى يجلبها االمن
المجلس ،وأن يضاعف جهوده من أجل زيادة الوعي بالمكاسب 

ولسبل عيشهم ولدعم وجود نُظم إيكولوجية نابضة بالحياة.
الماىى لحياة الناس ُ


الملىك
ُدعي صاحب السمو


اال مرى الحسن بن طالل إىل

المجلس ىڡ عام  ،٢٠١٣إقراراً
Ú
بالرىامه الدائم بالحفاظ عىل
االنسانية وتعزيز
الكرامة «
الرسق 
االقليمي وإدارة المياه  ىڡ »
االوسط
التعاون «
العرىى.
والعالم  


وىڡ أثناء توليه رئاسة المجلس ،ظاهر اال مرى الحسن

توفرى خدمات
بلغة جريئة ورصيحة الدعوة إىل 
الرصف الصحي وبيان آثارها عىل الفتيات والنساء.
وتخىل صاحب السمو الملىك 
اال مرى الحسن عن

منصب الرئيس  ىڡ عام  ،٢٠١٤لتكريس وقته لشؤون
االوسط ىڡ خضم 
الرسق 
 Ú
»
الىى
االزمة

الخطرىة 
تجتازها المنطقة.

التغيرى .فاستوحوا
إن تجربة المجلس شهادة عىل إمكانية تحقيق التقدم وإحداث

ببصرىة ُمل َهمة".
من تجربته وامضوا إىل العمل 

”

وىل عهد اليابان
صاحب السمو 
اال مرىاطوري ،

صاحب الجاللة ويليم ألكسندر

ترأّس المجلس االستشاري

المعىى بالمياه والرصف الصحي

ىڡ Ú
الفرىة من  ٢٠٠٦إىل  ،٢٠١٣وهو

العام الذي اعتىل فيه العرش
ملكاً لهولندا.

وأسهم شغفه الشديد بقضايا المياه  ىڡ إقناع
{
االخرين بأهمية تحقيق الغايات المشمولة


االنمائية لاللفية المتعلقة بمياه »
الرسب
باالهداف «
ورصب مع 
والرصف الصحي .
اال  
مںى العام مثال ً
بغسل أيديهم عىل 
المال من أجل لفت انتباه

القرويںى
العالم .وارتحل جنبات الكوكب اللتقاء

والمهندسںى
والمجموعات المهتمة بقضايا المياه

والمرصفيںى ،وقبلهم جميعا الوزراء وكبار
مد
والع ْ
ُ


»
الحكوميںى ،نارساً رسائل قوية عن قضايا
المسؤولںى

المياه.

إثيكويىى إحدى القمم الناتئة
وم ّثل إعالن

Ú
الىى نهض بها لصالح قضايا
للدبلوماسية الشخصية 

وىڡ عام  ،٢٠٠٨أيد رؤساء الدول
الرصف الصحي .

االعالن وبذلك قطعت الحكومات
االفريقية «


Ú

بتحمل الرىامات
االفريقية عىل نفسها الول مرة عهدا ّ
 ىڡ مجال الرصف الصحي.
االعالم واالهتمام
وكان متبوعا أينما َح ْل بوسائط «
الجماهرىي ،مما أسهم طيلة الوقت  ىڡ فتح أبواب

متعددة أمام المجلس االستشاري وقضايا المياه.

»
أوىس عيد
الدكتورة 

آخر من توىل رئاسة المجلس
االستشاري ،وقد خدمت  ىڡ
المجلس منذ نشأته .وقبل
توليها منصب رئيس المجلس  ىڡ
حزيران/يونيه  ،٢٠١٤كفلت خالل
Ú Ú
االدارة
الىى تولت فيها منصب نائب الرئيس «
الفرىة 
السلسة للشؤون الداخلية والخارجية للمجلس
وأمانته .ونظرا لسابق توليها منصب وزيرة الدولة

مجاىل
الرىلمانية واكتسابها 
للشؤون 
خرىة طويلة ىڡ 
التنمية الدولية والشؤون 
االفريقية ،وظفت قدراتها
عىل تنظيم االجتماعات  ىڡ تدعيم »
الرساكات وزيادة
أوارص التعاون .وأسفرت جهودها االتصالية الفعالة
الماىل
مع مختلف الحكومات عن 
توفرى الدعم 
للمجلس واستضافة اجتماعاته وتحصيل الدعم
كبرى من القضايا الموضوعية ال سيما
القوي لعدد 
من جانب ألمانيا.

وعرىت عن رأيها
وأبدت الدكتورة عيد حماسة متقّدة  َّ

توفرى خدمات الرصف الصحي
بجرأة ىڡ الدعوة إىل 
تحسںى المرافق الصحية ىڡ

وإخراج موضوع

المدارس من نطاق المحظورات .وأيدت االحتفال
بالسنة الدولية للرصف الصحي ) ،(٢٠٠٨وحملة
الرصف الصحي للسنوات
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