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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

        اري السنوياالستعراض الوز: اجلزء الرفيع املستوى
بيان مقدم من وكالة التنمية االقتصادية والثقافية بني الشمال واجلنـوب،               

وهــــي منظمــــة غــــري حكوميــــة ذات مركــــز استــــشاري لــــدى اجمللــــس 
  االقتصادي واالجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣١ و ٣٠مني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـا للفقـرتني    تلقّى األ   

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيان    
  تعزيز نقل التكنولوجيا من أجل إدارة أفضل للمياه    

إذا كان الفقر املدقع مييل إىل االخنفاض بفضل العمـل املنـسق الـذي تؤديـه احلكومـات          
يـزال   دة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، فـإن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ال      واألمم املتح 

ويتوقـف حتقيـق هـذه األهـداف إىل حـد كـبري علـى الـشراكة العامليـة مـن              . يشكل حتديا خطريا  
  .أجل التنمية

وملـا كانـت امليـاه منفعـة عامـة للبـشر       . إن املياه تبدو اليوم يف صورة حتّد عـاملي جـسيم        
 يف املائـــة يف األرض، فإنـــه ال غـــىن عنـــها  ٧٥ يف املائـــة يف أجـــسامنا و ٦٠دة بنـــسبة وموجـــو
ومــع ذلــك فــإن واحــدا مــن كــل ســبعة أشــخاص يف العــامل حمــروم مــن ميــاه الــشرب    . للحيــاة

وباإلضافة إىل املخـاطر    . املأمونة، وأكثر من ثلث السكان غري متصلني بشبكة للمرافق الصحية         
ويف إطـار الـسنة الدوليـة للتعـاون        .  صميم امتداد أجل أمنـاط اإلنتـاج       الصحية، فإن املياه هي يف    

يف جمــال امليــاه، ال بــد مــن التــذكري حبــق اجلميــع يف ميــاه الــشرب املأمونــة والــصرف الــصحي     
وال غىن عـن التعـاون الـدويل لبلـوغ     . وإعمال هذا احلق، والعمل على صون هذه املنفعة القّيمة  

ــه لتــصدير التكنولوجيــات الــيت    ومــن الــضروري تع. هــذه األهــداف ــة وكفاءات ــه الفني ــة درايت بئ
تساعد على تعزيز احلصول على مياه الشرب املأمونة، واحلد من التلوث، وإدراج كل التـدابري               

  .املتصلة باملياه يف منظور التنمية املستدامة
الـذي كـان ميكـن أن يتـسم     “ اخلـريي ”لقد جتاوز التضامن الدويل إىل حد بعيد البعـد       

وملا كان هذا التضامن قد اكتسب الطابع االحترايف وأصـبح اليـوم يتـضمن بعـداً                . ه يف بداياته  ب
  .أهلياً يزداد قوة، فإن آثاره أصبحت تقاس يف اجلنوب ويف الشمال على السواء

 لـسياسة اسـتباقية إلدارة امليـاه إدارة         ٢٠٠٥منذ عـام     بريينيه ترّوج    -إن منطقة ميدي      
إن وكالـة التنميـة     . منصفة واستخدامها بشكل رشيد، وكـذلك ملنـع التلـوث املنتـشر ومعاجلتـه             

االقتصادية والثقافية بـني الـشمال واجلنـوب تـشارك بنـشاط، مـن خـالل تـدابريها املختلفـة، يف                     
ق حتقيق الـربح للجميـع، مثبتـة بـذلك أن بإمكـان             تنمية التعاون األقاليمي والدويل يف إطار منط      

. املؤسسات اخلاصة أو املؤسسات اجلامعيـة أن حتتـشد الختـاذ تـدابري يف جمـال التـضامن الـدويل                    
ــدي      ــة مي ــاه يف منطق ــاك مؤســسات يف قطــاع املي ــذ    -وهن ــرتع إىل االخنــراط يف تنفي ــه ت  برييني

تفاقـات، وخباصـة مـع أوزبكـستان     وقـد أُبـرم العديـد مـن اال      . مشاريع للمياه والصرف الصحي   
  .وهنغاريا، لتحسني إدارة املياه عن طريق نقل التكنولوجيا
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ومن املؤكد أن خفض النسبة املئوية للسكان احملرومني من مياه الـشرب اآلمنـة أو مـن             
خدمات الصرف الصحي األساسية، وكذلك خفض تلوث املياه، ميّران عرب التـضامن الـدويل،              

ومـن هنـا فـإن االبتكـار الـذي خيـدم البلـدان              . قيقهما بدون نقل التكنولوجيـا    ولكن ال ميكن حت   
الفقــرية يف امليــاه أمــر ال غــىن عنــه لتحقيــق األهــداف احملــددة يف مــؤمتر قمــة األلفيــة املعقــود يف    

  .نيويورك
ــتعني مــن اآلن         ــه ي ــاه علــى مــستوى األمــم املتحــدة، فإن وبعــد االعتــراف بــاحلق يف املي

وســيتحقق ذلــك مــن . طــاره القــانوين وإعمالــه فعــال علــى الــصعيد العــامليفــصاعدا وضــعه يف إ
  .خالل تعزيز وتنمية التعاون الدويل
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