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جلنة التنمية املستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤ – ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
  البند ٣ من جدول األعمال املؤقت 

تقرير االجتماع اإلقليمي الستعراض التنفيذ يف أفريقيا املقدم إىل الـدورة 
الثانيـة عشـرة للجنـة التنميـة املســـتدامة بشــأن امليــاه والصــرف الصحــي 

 واملستوطنات البشرية 
مقدمة  أوال -

يف إطار التحضري للدورة الثانية عشـرة للجنـة التنميـة املسـتدامة، عقـد منتـدى تنفيـذي  - ١
إقليمي بأديس أبابا، يف الفترة من ٨ إىل ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ السـتعراض التقـدم 
احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١(١) وجدول أعمال املوئل(٢) وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر 
ــــاملي للتنميـــة املســـتدامة(٣). وركـــزت مـــداوالت  جوهانســربغ املعتمــدة يف مؤمتــر القمــة الع
االجتماع على املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية. وجرى اسـتعراض عـام للتنفيـذ، 
ـــد القيــود والفــرص والتحديــات الــيت تواجــه البلــدان األفريقيــة يف هــذه اجملــاالت.  مشـل حتدي
وركزت املداوالت بشـدة علـى أزمـة امليـاه والصـرف الصحـي يف أفريقيـا، وعلـى مشـكلة املـد 
ــاملي.  احلضـري السـريع، وفـق مـا جـرى إبـرازه يف جـدول أعمـال القـرن ٢١ ومؤمتـر القمـة الع
ورغم أن االستعراض قد أظهر حدوث تقـدم يف التنفيـذ، فقـد أبـرز أيضـا عجـز بعـض البلـدان 

األفريقية عن بلوغ غاياهتا وأهدافها يف جماالت املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية. 
وأشار االجتماع إىل االلتزامات الـيت أخذهتـا البلـدان األفريقيـة علـى عاتقـها، ووردت  - ٢
يف مواضـع منـها الرؤيـة األفريقيـة بشـأن امليـاه، واألهـداف اإلمنائيـــة لأللفيــة، وجــدول أعمــال 
املوئــل، واإلعــالن املتعلــق بــاملدن واملســــتوطنات البشـــرية األخـــرى يف األلفيـــة اجلديـــدة(٤)، 
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وخطـــة تنفيــــذ نتائـــج مؤمتـــر جوهانسربغ، وأشـــار االجتمـــاع إىل مقـــرر االحتـاد األفريقـي 
Assembly/AU/Dec.29 (II) بشأن تشـجيع تنميـة املـدن املسـتدامة يف أفريقيـا الـذي اعتمـده يف 

دورتـه العاديـة الثانيـــة املعقــودة يف مــابوتو يف متــوز/يوليــه ٢٠٠٣. كمــا أعــاد التــأكيد علــى 
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا باعتبارها إطار التنمية املستدامة ألفريقيا. 

 
املياه والصرف الصحي   ثانيا -

اإلجنازات 
نـوه االجتمـاع باإلجنـازات الـيت أحرزهتـــا البلــدان األفريقيــة يف جمــال امليــاه والصــرف  - ٣

الصحي، مبا يف ذلك ما يلي: 
تنفيذ عدة اتفاقات دولية وبلوغ عدة أهداف يف جمال املياه والصرف الصحي  •

احتالل املياه والصرف الصحي موقعا بارزا يف اخلطط اإلمنائية مـن أجـل القضـاء علـى  •
الفقر 

التركيز بدرجة أقوى على املياه والصرف الصحي لدى صياغة السياسات الوطنية  •
زيادة التعاون على الصعيد دون اإلقليمي وإنشـاء حمـافل رفيعـة املسـتوى علـى الصعيـد  •

اإلقليمي، مثل اجمللس الوزاري األفريقي املعين باملياه 
 

القيود والعقبات 
حدد االجتماع القيود والعقبات التالية يف سبيل التنفيذ:  - ٤

ضعف القدرة على التنفيذ ورصد التقدم وتقييمه  •
عدم كفاية االستثمارات لتوفري إمكانية احلصول على املياه النقية والصرف الصحي  •

عدم كفاية التخطيط للتأهب للكوارث (من جفاف وفيضانات)  •
قلة التخطيط املتكامل لتوفري سكن الئق مصحوب باملرافق األساسية للميـاه والصـرف  •

الصحي، وخاصة ملن يعيشون يف مناطق الصراعات 
عدم كفاية قدرة أجـهزة احلكـم احمللـي علـى ختطيـط وتقـدمي خدمـات امليـاه والصـرف  •

الصحي 
اخنفـاض مسـتوى التكـامل بـني برامـــج التثقيــف الصحــي واملتصــل بالنظافــة الصحيــة  •

وتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي 
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استخدام املوارد بطريقة تفتقر إىل الرشد والكفاءة  •
صعوبة تعبئة املوارد لتنفيذ اخلطط الطويلة األجل  •

سرعة تأثر البلدان األفريقية بالتغريات البيئية العاملية  •
عدم القدرة على التعامل مع املد احلضري السريع  •

وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، واملالريـا، والتـدرن الرئـوي، وغريهـا مـــن  •
األمراض املعدية وغري املعدية 

 
الُنُهج املمكنة والدروس املستفادة 

حدد االجتماع عدة ُنُهج ممكنة، من بينها ما يلي:  - ٥
احلاجة إىل إبراز املياه والصرف الصحي يف ورقات استراتيجية احلـد مـن الفقـر للبنـك  •

الدويل ويف استراتيجيات التنمية الوطنية األخرى 
ربط املياه والصرف الصحي بالتعليم والصحة واملستوطنات البشرية  •

إقامة شراكات مبتكرة ومسؤولة مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمـع املـدين وغريهـا  •
من اجلهات ذات الشأن 

توثيق التعاون فيما بني املنظمات غري احلكومية األفريقيـة للمسـاعدة يف بنـاء القـدرات  •
وتعبئة املوارد 

تشجيع استخدام التكنولوجيا املناسبة يف حفـظ امليـاه وجتميـع ميـاه األمطـار والصـرف  •
الصحي ومعاجلة النفايات الصلبة واملياه املستعملة لزيـادة إمكانيـة احلصـول علـى امليـاه 

النقية واالستفادة من مرافق الصرف الصحي املناسبة واإلسكان 
ـــل  تشـجيع التخطيـط املتكـامل السـتخدام األرض وتنميتـها مـن أجـل االسـتخدام األمث •

للقدرات واملوارد 
زيادة االستثمار يف البحث واالستحداث يف جمال املياه والصرف الصحي  •

زيادة التمويل احلكومي لتحسني إمكانية االستفادة من املياه والصرف الصحي  •
زيـادة مواءمـة السياسـات والـربامج القطاعيـة مـع أنشـطة الشـراكة اجلديـدة مـــن أجــل  •

تنمية أفريقيا وغريها من العمليات اإلمنائية 
تشجيع التعاون اإلقليمي والدويل لتحسني إدارة املياه ومنع الصراعات عن طريـق بنـاء  •

الثقة 
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املستوطنات البشرية   ثالثا -
اإلجنازات 

نوه االجتماع باإلجنازات اليت أحرزهتا البلدان األفريقية يف جمال املســتوطنات البشـرية،  - ٦
مبا يف ذلك ما يلي: 

توفري املأوى املناسب للجميع:  (أ)
حتسني سبل احلصول على األرض واحليازة املضمونة  •

حتسني التخطيط واإلدارة من أجل وضع سياسات لالستخدام الرشيد لألرض  •
توفري البىن التحتية واخلدمات األساسية  •

حتسني حياة سكان األحياء الفقرية عـن طريـق الـربامج واملشـاريع الـيت تسـتهدف رفـع  •
مستوى تلك األحياء 

تنفيـذ مبـادرة برنـامج املـدن املسـتدامة املتعلقـة بـإدراج املسـتوطنات البشـرية املســتدامة  •
ضمن خطط التنمية الوطنية 

تنفيذ مشاريع حملية يف إطار جدول أعمال القرن ٢١  •
تشجيع اإلدارة احلضرية اجليدة  •

الطاقة والنقل يف املستوطنات البشرية:  (ب)
تشجيع وإتاحة سبل االستفادة من الطاقة وتنويع مصادرهـا، وتعميـم تدابـري اسـتخدام  •

الطاقة بكفاءة يف قطاع اإلسكان 
تشييد الطرق وإصالحها  •

تشجيع استخدام وسائل خمتلفة للنقل، مبا يف ذلك النقل غري اآليل  •
توفري املوارد من أجل التنفيذ:  (ج)

إنشاء صناديق وطنية لإلسكان وغريها من آليات متويل اإلسكان يف كثري من البلدان  •
تشجيع خدمات االئتمان غري الرمسية من أجل اإلسكان  •

 
القيود والعقبات 

حدد االجتماع جمموعة من القيود والعقبات اليت تعترض سبيل التنفيذ منها ما يلي:  - ٧



04-233935

E/CN.17/2004/7/Add.1

عـدم كفايـة وسـائل التنفيـذ، مبـا يف ذلـــك عــدم توافــر املــوارد املاليــة، وزيــادة عــبء  •
الديون، وعدم كفاية نقل التكنولوجيا، وضعف استجابة اجلهات املاحنة 

تفشي الفقر، وخباصة امتداده عرب املناطق احلضرية  •
بطء التقدم يف تعميم اإلدارة اجليدة وتفشي الصراعات واالضطرابات األهلية  •

تفشي األمراض املعدية وغري املعدية  •
انعدام أو قلة عدد مؤسسات التسليف الراغبة يف متويل إسكان حمدودي الدخل  •

بطء وترية النمو االقتصادي وسرعة تأثر االقتصادات األفريقية بالصدمات اخلارجية  •
ضعف القدرة املؤسسية يف البلدان األفريقية  •

عدم كفاية إمكانية احلصول على األرض إلقامة مستوطنات بشرية عليها  •
ضعف األطر التنظيمية واإلدارية  •

عدم كفاية البيئة املواتية ملشاركة القطاع اخلاص  •
عـــدم مشـــاركة الســـلطات احملليـــة يف االضطـــالع بـــــدور إمنــــائي موســــع يف إدارة  •

املستوطنات البشرية و/أو عدم توافر القدرة لديها على القيام هبذا الدور 
تدين مستوى التخطيط للمستوطنات البشرية  •

املشاركة احملدودة للمجتمع املدين يف تنمية املستوطنات البشرية  •
بطء وترية األخذ بالالمركزية  •

الكوارث الطبيعية واليت من صنع اإلنسان  •
آثار املد احلضري على أحواض األهنار األفريقية وعلى إدارة الطلب على املياه  •

 
التحديات 

حدد االجتماع جمموعة من التحديات يف سبيل التنفيذ، منها ما يلي:  - ٨
عدم القدرة على التعامل مع املد احلضري السريع  •
حتويل املدن األفريقية إىل موارد للتنمية املستدامة  •

تعبئة املوارد احمللية لتنمية املستوطنات البشرية  •
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متكني احلكومة احمللية وتقوية الصلة باجملتمع املدين يف تنفيذ وإدارة برامـج املسـتوطنات  •
البشرية 

متكني النساء والشباب وتشجيع مراعاة املنظور اجلنساين يف املستوطنات البشرية  •
 

الُنُهج املمكنة والدروس املستفادة 
حدد االجتماع جمموعة من الُنهج املمكن األخذ هبا، ومنها ما يلي:  - ٩

احلاجة إىل قيادة مشجِّعة وخملصة  •
احلاجة إىل إقامة شراكات مبتكرة ومسؤولة، وإىل املشاركة املوسعة من جـانب مجيـع  •

أصحاب الشأن، وإىل التعلم من أفضل املمارسات 
التركيز على حتسني األحياء الفقرية، باستخدام املـوارد والتكنولوجيـا احملليـة والتشـديد  •
على خلق فرص العمل، باعتبار ذلك نقطة انطـالق لتحقيـق غايـات وأهـداف جـدول 
أعمـال القـرن ٢١ علـى الصعيـد احمللـي، وجـدول أعمـال املوئـل، واألهـداف اإلمنائيـــة 
ــة  لأللفيـة، وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر جوهانسـربغ، والشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنمي

أفريقيا 
أمهية االعتراف بدور القطاع غري الرمسي يف وضـع السياسـات والتخطيـط االقتصـادي  •

الطويل األجل 
اتبــاع ُنــُهج تكميليــة ومتكاملــة يف تشــجيع املســتوطنات البشــرية املســتدامة وتنفيـــذ  •

املبادرات ذات الصلة 
ـــة التعــاون دون اإلقليمــي واألقــاليمي يف تنميــة املســتوطنات  احلاجـة إىل تعزيـز وتقوي •

البشرية املستدامة 
التوصيات  رابعا -

أوصى االجتماع مبا يلي:  - ١٠
ـــات الدوليــة إىل سياســات وبرامــج واســتراتيجيات  كفالـة ترمجـة االلتزام (أ)
وطنية، واإلسراع بتقدمي اخلدمات يف جمال املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية؛ 
إدخـال زيـادة كبـرية يف نسـبة مـا ختصصـه امليزانيـات الوطنيـــة وميزانيــات  (ب)
املقاطعات واألحياء لتوفري املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية للفقـراء، وذلـك 

على سبيل إظهار االلتزام يف هذا الشأن؛ 
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استخدام اإلدارة املتكاملة للمـوارد املائيـة كإطـار للتنفيـذ والقيـام، حتقيقـا  (ج)
هلذه الغاية، بإعداد استراتيجيات لإلدارة املتكاملة للموارد املائية حبلول عام ٢٠٠٥؛ 

تطبيق تدابري حفظ مستجمعات املياه وإدارة الطلب على امليـاه للحـد مـن  (د)
ـــا يتصــل هبــا مــن مــوارد األرض، واســتخدام املــوارد واهليــاكل  تدهـور املـوارد املائيـة وم

األساسية املتاحة بطريقة مثلى يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء؛ 
بدء تفويض املسـؤولية عـن إدارة املـوارد املائيـة إىل املؤسسـات القائمـة يف  (هـ)

مناطق املستجمعات املائية، حسب االقتضاء؛ 
تفويـض السـلطة وتوفـري املـوارد للحكومـات احملليـة وحتسـني قدرهتـا علـــى  (و)
التخطيـط واإلدارة والرصـد والتقييـــم يف جمــايل امليــاه والصــرف الصحــي، واملســتوطنات 

البشرية؛ 
ـــم واملعلومــات، تــأكيدا لــإلدارة  زيـادة االسـتثمار يف نظـم الرصـد والتقيي (ز)

املتكاملة للموارد املائية؛ 
تشجيع اعتبار املياه والصرف الصحي واملأوى من االحتياجات األساسـية  (ح)

ومن حقوق اإلنسان األساسية؛ 
استخدام املؤشرات الوطنية واحمللية واحلضرية بطريقة أكفأ يف جمال تطوير  (ط)
وإدارة املســتوطنات البشــرية، إىل جــانب مصــادر البيانــات األخــرى كاملؤشــــرات غـــري 

املباشرة؛ 
تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين وضـرورة إشـراك الشـباب يف توفـري امليـاه  (ي)

والصرف الصحي واملستوطنات البشرية؛ 
إلزام الشركات بتحمل املسؤولية عن محاية البيئة؛  (ك)

األخذ بأفضل املمارسات يف جمال املبتكرات التكنولوجية املتاحة من خربة  (ل)
منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك استخدام معـارف الشـعوب األصليـة يف توفـري السـكن 

املناسب واملياه والصرف الصحي للفقراء؛ 
مناشـدة الشـركاء يف التنميـة الوفـاء بالتزامـاهتم، وخباصـــة االلــتزام بتوفــري  (م)

٠,٧ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية؛ 
مناشـدة اجملتمـع الـدويل التنفيـذ الكـامل ملبـادالت الديـــون لدعــم الــربامج  (ن)

القطرية يف جمال املياه والصرف الصحي واملرافق األساسية للمساكن؛ 
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الطلب إىل اجملتمع الدويل دعـم املرفـق العـاملي للمسـاعدة يف توفـري املـأوى  (س)
لتمكني برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية مـن مسـاعدة البلـدان األفريقيـة علـى 

تنفيذ برامج حتسني األحياء الفقرية؛ 
مناشـدة اجملتمـع الـدويل زيـادة الدعـم الـذي يقدمـه للشـراكة اجلديـدة مــن  (ع)
أجل تنمية أفريقيا ملساعدة البلدان األفريقية على بلــوغ غاياهتـا وأهدافـها يف جمـاالت امليـاه 

والصرف الصحي واملستوطنات البشرية؛ 
اعتماد وتفعيل الشراكات على كل من الصعيد احمللي والوطـين والـدويل،  (ف)
وهتيئة مناخ موات للمشاركة األوسع من جانب مجيع أصحـاب الشـأن، مبـا فيـهم القطـاع 

اخلاص، يف تنفيذ جدول أعمال املوئل وتوفري املياه والصرف الصحي؛ 
ينبغـــي معاجلـــة مســـألة امليـــاه والصـــرف الصحـــي يف إطـــــار التخطيــــط  (ص)

للمستوطنات البشرية املستدامة وتطويرها وإدارهتا؛ 
األخــذ بأســاليب مواجهــة الكــوارث يف إدارة امليــاه والصــرف الصحــــي  (ق)

واملستوطنات البشرية. 
 

الصالت القائمة بني املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية 
سلم االجتماع بأمهيـة الصـالت بـني امليـاه والصـرف الصحـي واملسـتوطنات البشـرية.  - ١١
وشـجع البلـدان األفريقيـة علـى تشـــجيع األخــذ بالسياســات الــيت ُتدِمــج هــذه القطاعــات يف 
جـهودها الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر وتعزيـز األهـداف االجتماعيـــة االقتصاديــة. وعــاجلت 
توصياته أيضا هذه الصـالت. ومـن اجملـاالت الـيت تتضـح فيـها هـذه الصـالت أكـثر مـن غريهـا 

ما يلي: 
سرعة املد احلضري وانتشار األحياء الفقرية  •

تطوير اهلياكل األساسية املرتبط باملياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية  •
األخذ بالالمركزية وتفويض املسؤولية يف توفري اخلدمات األساسية  •

بناء القدرات لدعم األخذ بالالمركزية من أجل التنفيذ الفعال للربامج واملشاريع  •
احلاجة إىل أفرقة قطرية متكاملة تضم الوزارات الرئيسية املسـؤولة عـن الشـؤون املاليـة  •
وامليزانيـة والتخطيـط االقتصـادي، واإلسـكان، واحلكـم احمللـــي، وامليــاه والبيئــة، لكــي 
ـــق جبميــع املســائل املتصلــة بامليــاه والصــرف  تقـوم مبـهام التخطيـط والتنفيـذ فيمـا يتعل

الصحي واملستوطنات البشرية. 
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احلواشي 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة، ريـو دي جانـريو، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (منشـورات  (١)
األمم املتحدة، رقم املبيع: A.93.I.8 والتصويبات)، اجمللد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتــر، القـرار ١، املرفـق 

الثاين. 
ـــران/يونيــه ١٩٩٦  تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين)، اسـطنبول، ٣-١٤ حزي (٢)

(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.97.IV.6)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 
تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا، ٢٦ آب/أغســـطس – ٤ أيلــول/  (٣)
سـبتمرب ٢٠٠٢ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع: A.03.II.A.1، والتصويـب)، الفصـل األول، القــرار ١، 

املرفق. 
قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢٥، املرفق.  (٤)
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املرفق   
البيــان الــوزاري بشــأن مؤمتــر البلــدان األفريقيــة للتنفيــذ والشــراكة يف 

 جمال املياه 
عقد مؤمتر البلدان األفريقية للتنفيذ والشراكة يف جمـال امليـاه يف أديـس أبابـا، يف الفـترة  - ١
ـــالتوازي معــه اجتماعــات مكرســة  مـن ٨ إىل ١٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣. وعقـدت ب
الستعراض تنفيذ جدول أعمـال القـرن ٢١ وجـدول أعمـال املوئـل وخطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر 
جوهانسـربغ يف منطقـة أفريقيـا، وذلـك يف إطـار التحضـري للـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة التنميــة 

املستدامة املقرر عقدها يف نيويورك يف نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
وعقد املؤمتر برعايــة اجمللـس الـوزاري األفريقـي املعـين بامليـاه، الـذي عقـد أيضـا دورتـه  - ٢

العادية الرابعة يف ١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ يف أديس أبابا. 
 

اهلدف 
ـــد  كـان اهلدف مـن املؤمتـر هـو تقييـم أداء قطـاع امليـاه يف أفريقيـا علـى كـل مـن الصعي - ٣
ـــل لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  الوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـي ووضـع برنـامج عم
ـــاه والصــرف الصحــي الــيت ُحــددت يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة  واألهـداف املتعلقـة باملي

املستدامة وجدول أعمال املوئل. وكان االجتماع يستهدف أيضا بناء الشراكات وتدعيمها. 
 

تنظيم املؤمتر 
جرى تنظيم املؤمتر على أجزاء، مشلت اجللسة العامة واالجتماعـات الوزاريـة واألفرقـة  - ٤
ـــات أصحــاب الشــأن املتعدديــن، إىل  العاملـة املواضيعيـة املعقـودة بـالتوازي مـع املؤمتـر، ومنتدي

جانب تنظيم معارض حول املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية. 
وتلقـى املؤمتـر رسـائل تعبـري عـن الصداقـة مـن رئيـس وزراء إثيوبيـا، ميليـــس زينــاوي،  - ٥
وصـاحب السـمو أمـري أورانـج، وبـورج برينـد، وزيـر البيئـة يف الـنرويج ورئيـس الـدورة الثانيــة 

عشرة للجنة، فضال عن رؤساء عدة هيئات لألمم املتحدة. 
 

املالمح الرئيسية 
جـرى يف اجللسـة العامـة تقـدمي ومناقشـة توصيـات رئيسـية صـادرة عـــن االجتماعــات  - ٦

املواضيعية التالية: 
تلبية االحتياجات األساسية يف جمايل املياه والصرف الصحي، واملستوطنات البشرية  •
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أمهية املاء لألمن الغذائي  •
محاية النظم اإليكولوجية ومصادر كسب العيش  •

مواجهة املخاطر: املياه واملناخ  •
متويل اهلياكل األساسية للمياه  •

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية/املوارد املائية املشتركة  •
تقدير قيمة املياه وختصيصها  •

ضمان احلكمة يف استخدام املياه  •
إدارة املياه بطريقة حكيمة  •

مواجهة املد احلضري السريع  •
متويل برامج ومشاريع حتسني األحياء الفقرية  •

األخذ بالالمركزية وتعزيز دور السلطات احمللية  •
إسـهام أفريقيـــا يف الــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة يف جمــايل امليــاه والصــرف الصحــي،  •

واملستوطنات البشرية 
وقد استعرض الوزراء وأقروا نتائج هــذه االجتماعـات املواضيعيـة. وبعـد أن اسـتعرض  - ٧
الـوزراء حالـة التنفيـذ، أقـروا جمموعـة مـن الـربامج واملشـاريع، مشـريين إىل أهنـــا ال تــزال قابلــة 
للتحسـني واإلكمـال. وفضـال عـن ذلـك، نوقشـت هـذه اجملموعـة مـن الـــربامج واملشــاريع مــع 
شركاء شىت التماسا لدعمـهم ومتويلـهم. ويف هـذا الصـدد، أعطيـت إشـارة البـدء يف مبـادرات 

الشراكة التالية: 
مرفق املياه األفريقي  •

مبادرة إمداد األرياف باملياه والصرف الصحي  •
مبادرة املياه ألفريقيا واالحتاد األورويب  •

املرحلة الثانية لتوفري املياه للمدن األفريقية  •
خطة عمل جمموعة الثماين لتوفري املياه ألفريقيا  •

وأعـاد الـوزراء تـأكيد التزامـهم باختـاذ إجـــراءات ملموســة للتصــدي للتحديــات الــيت  - ٨
تواجـه أفريقيـا يف جمـايل امليـاه والصـــرف الصحــي واملســتوطنات البشــرية بغيــة حتقيــق التنميــة 
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ـــذي تؤديــه الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  املسـتدامة. وأكـدوا الـدور احملـوري ال
بوصفها اإلطار لتحقيق هذا اهلدف. 

وإدراكا من الوزراء ألمهية الشراكات، فقد دعوا إىل تعزيز وتقويـة الشـراكات داخـل  - ٩
أفريقيا وبينها وبني اجملتمع الدويل، ومع أصحاب الشأن اآلخرين. 

وأكد الوزراء، إدراكا منهم باحلاجة املاسة ملوارد إضافية، ضرورة تعبئـة مـوارد كافيـة  - ١٠
داخليـا وخارجيـا علـى الســـواء لتنفيــذ الــربامج واملشــاريع املتعلقــة بامليــاه والصــرف الصحــي 

واملستوطنات البشرية. 
 

السبيل إىل األمام 
ـــى إيــالء االهتمــام علــى ســبيل األولويــة للميــاه والصــرف  أعلـن الـوزراء عزمـهم عل - ١١
الصحي واملستوطنات البشرية، باعتباره األساس الذي تنطلق منه جمموعـة اإلجـراءات املطلوبـة 
لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وغايـات وأهـداف مؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة املســتدامة، 

وجدول أعمال املوئل. 
وأقـر الـوزراء نتـائج املنتـدى التنفيـذي اإلقليمـــي ألفريقيــا بوصفــها إســهام أفريقيــا يف  - ١٢
ـــة املســتدامة، املقــرر عقدهــا يف نيويــوك، يف نيســان/أبريــل  الـدورة الثانيـة عشـرة للجنـة التنمي
ـــر البلــدان األفريقيــة لتنفيــذ املبــادرات  ٢٠٠٤. كمـا اتفـق الـوزراء علـى تقـدمي توصيـات مؤمت
املتعلقـة بامليـاه والصـرف الصحـي واملسـتوطنات البشـرية إىل مؤمتـر القمـة غـري العـادي لالحتـــاد 

األفريقي املعقود يف شباط/فرباير ٢٠٠٤ يف طرابلس. 
ـــاهنم إلثيوبيــا حكومــة وشــعبا لكــرم ضيافتــهم،  وأعـرب الـوزراء عـن تقديرهـم وامتن - ١٣
وللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات 

البشرية، واجلهات الراعية األخرى ملشاركتها يف تنظيم املؤمتر. 
 


