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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الدورة السادسة والعشرون 

 2023آذار/مارس  31-27جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت)ب( 3البند  

ضمان خدمات المياه والصرف الصحي المأمونة للجميع: حل قائم على العلم   
 والتكنولوجيا واالبتكار

 تقرير األمين العام  

 موجز  
يبحث هذا التقرير دور وإمكانات العلم والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها عوامل تمكينية رئيسيييية   

من أهدا  التنمية المسيييييتدامة علع الصيييييعيد العالمي   6إلحداث تغيير محفز يصيييييت قي تحقيد ال د  
سيييييتدامة  فيما يتعلد بضيييييماف تواقر الميام و دمات الصييييير  الصيييييحي لل ميق وإدارا هذا الق ا   دارا م

ويسييييلت التقرير الضييييوق علع عمد العاقة بين ال انبين ويحلل  يف يمكن للعلوو والتكنولوجيا واالبتكار  
،  6أف تسيييييييييييييي م علع نحو علع مؤلر قي التغليت علع التحيدييات المسييييييييييييييتمرا التي تواجي  تحقيد ال يد  

لة للموارد المائية،  ير ز علع مسييييييييتلة  دمات الميام والصيييييييير  الصييييييييحي المتمونة، واإلدارا المتكام كما
ومعال ة أوج  عدو المسياواا قي هذا الق ا ، ال يييما فيما يتعلد باالعتبارات ال نسيانية  ويسيلت التقرير  

 الضوق علع اإلمكانات التي تن وي علي ا التكنولوجيات الرائدا 

لعلم وُيختتم التقرير بيياقتراحييات تييدعو الييدول األعضيييييييييييييييياق والم تمق الييدولي  لع مراعيياا نوات  ا 
من الن   السييايياتية الحريصية والمحددا السييار الرامية  لع االييتفادا ًا  والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها جزق

تبني الحلول الامر زية والنظر قي التراب ات الموجودا  أيضيييييييييييًا    من الحلول المتو اا  وتشيييييييييييمل االقتراحات
ولي أف يسييييييياعد البلداف مسييييييياعدا  بيرا قي تحقيد ق ا  الميام والق اعات األ رى  ويمكن للم تمق الد بين

، ال يييييييييما عن مريد ت ميق المعار  والدراية التكنولوجية ايييييييمن آليات تتي  تقاييييييييم ا ووايييييييق 6ال د   
 آليات مالية مبتكرا لدعم مشاريق الميام والصر  الصحي قي البلداف النامية 
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 مقدمة  

ا تارت الل نة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، قي دورت ا الخامسة والعشرين  -1
  ، مسييييتلة ناييييماف  دمات الميام والصيييير  الصييييحي المتمونة لل ميق  حل قائم 2022المعقودا قي نيسيييياف/أبريل  

  2023-2022علع العلم والتكنولوجيا واالبتكارن  تحد مواايع ا ذات األولوية لفترا ما بين الدورات 

  26و   25ودعييت أمييانيية الل نيية  لع عقييد اجتمييا  لفريد  براق قي قترا مييا بين الييدورات، يومي   - 2
داوالت ا ، للمسييييياهمة قي تحسيييييين ق م هذا الموايييييو  ومسييييياعدا الل نة قي م 2022تشيييييرين األول/أكتو ر 

 ال دورت ا السييييييادييييييية والعشييييييرين  ويسييييييتند هذا التقرير  لع ورقة قضييييييايا أعدت ا األمانة، وايييييييتنتاجات  
الفريد، ودراييات الحاالت اإلقرادية الق رية التي يياهم ب ا أعضياق الل نة، والمراجق ذات الصيلة وغيرها 

   (1)من المصادر 

من حقور اإلنسيياف  وقد ُأحر  ًا أيييايييي ًا حق يمثل الوصييول  لع  دمات الميام والصيير  الصييحي -3
، لكن لمة شواغل م روحة وحاجة  لع حلول لتسريق التقدو المحر  واماف 6تقدو  بير قي تحقيد ال د   

عدو تخلف أحد عن الر ت  وتكتسييييي بعع العوامل، مثل تحسييييين السيييييايييييات والحو مة، و يادا التمويل،  
قي تنفيذ الحلول المتاحة  ًا محوري ًا و البيانات قي صيييينق القرار، دور وتعزيز البنية التحتية، وتحسييييين ايييييتخدا

للغاية  وأاييييييييييحت البلداف ا ف ًا  م مًا  وإايييييييييياقة  لع ذلع، يمكن للعلوو والتكنولوجيا واالبتكار أف تؤدي دور 
بت وير ونشييييير التكنولوجيات والعمليات المسيييييت دا قي يييييييار ييييييعي ا  لع تحقيد هد  تتمين  ًا  أكثر اهتمام

أف الت بيقات الحديثة تتي  القدرا علع تعزيز  فاقا وقعالية  ًا دمات الميام والصيير  الصييحي لل ميق، علم 
 نظم الميام والصر  الصحي القائمة 

التحديات المستتتتتمرة مي ضتتتتمان خدمات المياه والصتتتترف الصتتتتحي المأمونة  -أوالا  
 للجميع

د قي  مار ال د   -4 ًا ، عنصييييييير 6تشيييييييكل  دمات الميام والصييييييير  الصيييييييحي المتمونة، وقد ما ُحد 
 لع الدور الحاييم للميام والصير  الصيحي قي جميق جوانت الحياا ًا قي   ة التنمية العالمية  ونظر ًا  رئيسيي 
ومن األمثلة   6 يتوقف  ل هد  آ ر من أهدا  التنمية المسييييييتدامة ب ريقة ما علع تحقيد ال د   ًا،تقريب 

علع ذلع أهمية الميام والصير  الصيحي قي تحقيد الصيحة ال يدا والرقام، والمسياواا بين ال نسيين وتمكين  
عن القضييييياق علع  النسييييياق والفتيات، وتحقيد األمن الغذائي وجعل ال اقة المسيييييتدامة قي المتناول، قضييييياً 

تحقيد األهدا   لع أف العالم ال يسيييييير علع الفقر  ويشيييييير اييييييتعراض للحالة العالمية للتقدو المحر  نحو 
قي هذا الصيييدد  ويتسيييم التقدو نحو  ًا وأف العديد من البلداف تشييي د تراجع 6ال ريد الصيييحي  لتحقيد ال د   

 ًا  اصًا تحقيد جميق األهدا  بالبتق، ومق ذلع، لمة م االف يثيراف قلق

  

االتحاد الرويي، وإكوادور، والبرا يل، و ليز، و يرو، و ياروس، وتايلند، وتر يا، وال م ورية  مساهمات حكومات  ُيشار بامتناف  لع   (1)
الدومينيكية، وجنوب أقريقيا، ورومانيا، وييويسيرا، والصيين، وعماف، وغامبيا، والفلبين، والكاميروف، و و ا، و ينيا، والت،يا، ومصير، 

، قضييييييا عن مصيييييير  التنمية للبلداف األمريكية، واالتحاد الدولي لاتصيييييياالت، والمع د الدولي  ل ند، وهنغاريا، واليابافوالنمسييييييا، وا
نمية إلدارا الميام، وهيئة األمم المتحدا للمساواا بين ال نسين وتمكين المرأا، و رنام  األمم المتحدا للبيئة، ومنظمة األمم المتحدا للت

منظمة الصيييييحة  و   ،التابق لألمم المتحدا  لبيئة واألمن البشيييييري امم المتحدا لبحوث التنمية االجتماوية، ومع د  الصيييييناوية، ومع د األ
   ميا بين اليدورات، انظر  الخبراق المعقود قي قترا قريداجتميا   لاما  علع جميق وليائد  و    ومنظمية السيييييييييييييييياحية العيالميية  ،العيالميية

https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panel  

   2023يناير /ثاني انوف ال 3قي   انت  ميق المواقق المشار  لي ا قي هذا التقريرآ ر  يارا ل  ماحظ 

https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panel.
https://unctad.org/meeting/cstd-2022-2023-inter-sessional-panel.
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و نحو وصيييول ال ميق  لع  دمات   ،أوالً  -5 ميام الشيييرب والصييير  الصيييحي الُمدارا مسيييتلة  حرا  تقد 
قي هذا الصييدد، ًا  بير ًا  ، وعلع الرغم من انخفاض الرقم انخفاايي 2020قفي عاو (  1بصييورا متمونة )الشييكل  

، ُأحر  تقدو محدود قي تعزيز  2020و حلول عاو     ( 2) بليوف شيييخف يفتقروف  لع الميام المتمونة 2ال يزال  
بليوف شييييييخف  وإذا ايييييييتمرت االت اهات الحالية،   2,4ل  لي   تاحة الصيييييير  الصييييييحي المتموف،  ذ يصيييييي 

قي المائة ققت من ييييييييكاف العالم من الوصيييييييول  لع  دمات ميام ُمدارا   81، يييييييييتمكن  2030فبحلول عاو  
ويت لت تحقيد األهدا     ( 3) قي المائة من الوصيييييول  لع  دمات الصييييير  الصيييييحي 67بصيييييورا متمونة و

 نسبة التقدو الراهن بمقدار أر عة أمثال   يادا 2030ذات الصلة بحلول عاو 

  1الشكل   
 اتجاهات الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي: توزيع النسب على صعيد سكان العالم

 )عدد السكاف والنسبة المئوية(

 التغطية العالمية لخدمات مياه الشرب )أ( التغطية العالمية لخدمات الصرف الصحي )ب(

 
 

  2021منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدا لل فولة،  المصدر 

مسيتلة تنفيذ اإلدارا المتكاملة للموارد المائية، وهو أمر بال  األهمية لضيماف االييتدامة المائية     ًا، لاني  -6
ًا بلد 87وعلع الصعيد العالمي، ي ت أف يتضاعف معدل تنفيذ اإلدارا المتكاملة للموارد المائية،  ذ ال يزال  

  ( 4) يبل   عن مستويات منخفضة أو متوي ة  لع منخفضة من هذا التنفيذ

لمة تفاوت  بير  ،ويكشف الفحف الدقيد عن أوج  عدو المساواا قي أر عة م االت مختلفة  أوالً  -7
بين المنامد،  ذ تعتبر أقريقيا جنوب الصيييييييحراق المن قة األبعد عن الر ت  وتبل  نسيييييييبة التغ ية بخدمات  

  

-https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and   انظر (2)

sanitation-all    

(3) WHO and United Nations Children’s Fund, 2021, Progress on Household Drinking Water, 

Sanitation and Hygiene 2000–2020: Five Years Into the Sustainable Development Goals, Geneva   

(4) UNEP, 2021, Progress on Integrated Water Resources Management: Global Indicator 6.5.1 

Updates and Acceleration Needs, Nairobi   

 تزود ي حي
ن   تزود غير محس 
 تزود محدود
 تزود أيايي
 تزود قائم علع  دارا متمونة 

 صر  مفتوح
ن   صر  غير محس 
 صر  محدود
 صر  أيايي
 صر  قائم علع  دارا متمونة 

2000 2020 

21 

17 

6 

27 

29 

6 

8 

7 

24 

54 

باليين 8,7 باليين 2,6   

2000 2020 

 مليوناً  249    4
 مليوناً  721    12
 مليوناً  154    3

 بليوف  1,2    20

 بايين 3,8    62

4 

12 

3 

62 

74 

16 

4 

5 
2 

باليين 8,7 باليين 2,6   

 مليوناً  249   21

 بليوف  1,1   17

 مليوناً  345   6

 بليوف  1,7   27

 بليوف  1,8   29

 6   مليوناً  494
 8   مليوناً  616

 7   مليوناً  580

 24   بليوف  1,9

 54   بايين 4,2

 2  مليوناً  122
 5   مليوناً  367
 4   مليوناً  282

 16   بليوف  1,2

 74   بايين 5,8

https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-all
https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-all
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قي المائة  وتبل  نسييبة  21قي المائة و خدمات الصيير  الصييحي المتمونة   30الميام المتمونة قي المن قة 
 قي المائة قي أيتراليا ونيو يلندا    78قي المائة قي أورو ا وأمريكا الشمالية و   96التغ ية بخدمات الميام المتمونة  

ًا  بير ًا  أف لمية تبيايني ًا  هي األبعيد عن الر يت، علمي ًا  لمية تفياوت بين البليداف  وأقيل البليداف نمو   ًا،ليانيي  -8
،  اف ما يقرب من نصيييف السيييكاف الذين ال يصيييلوف 2020نفس المن قة  وقي عاو  بين البلداف قي  أيضيييًا 

قي حين  اف معظم السييييكاف قي أورو ا وأمريكا   ًا، لع ميام الشييييرب األيييييايييييية ي يشييييوف قي أقل البلداف نمو 
يحصييييييلوف علع ميام  الية من الملولات  وقي شييييييرر وجنوب شييييييرر آييييييييا، بلغت نسييييييبة  ًا  الشييييييمالية عموم

قي الميائية قي    18قي الميائية و  28قي الميائية قي مياليزييا  و  94خيدميات مييام الشييييييييييييييرب الميتمونية  التغ يية ب 
 43كمبوديا وجم ورية الو الديمقرامية الشيييييييعبية، علع التوالي  وقي أمريكا الاتينية، بلغت نسيييييييبة التغ ية  

وُتس َّل     ( 5) قي المائة بلغت قي شيلي وإكوادور، علع التوالي  67قي المائة و  99قي المائة قي المكسيع  و
سيياحلية، والدول ال زرية الصييغيرا النامية، و لداف ويييت وجنوب  والبلداف النامية غير ال  ًا،قي أقل البلداف نمو 

آييييا، وأقريقيا جنوب الصييحراق نسييبة أكبر من السييكاف الذين يسييتخدموف مراقد الصيير  الصييحي الموقعي 
 ( )غير المعتمد علع الم اري 

ث تقل بكثير  لمة تفاوت دا ل البلداف، ال ييييما فيما يتعلد بالتغ ية الحضييرية والري،ية، حي   ًا،لالث  -9
نسيييييبة ييييييكاف الريف الذين يحصيييييلوف علع  دمات الميام والصييييير  الصيييييحي المتمونة مقارنة بنظرائ م قي  

قي المائة من ييييييييييكاف الحضييييييييير   86،  اف 2020المنامد الحضيييييييييرية  وعلع الصيييييييييعيد العالمي، قي عاو 
  وتتاح لسكاف الحضر   ( 6) قي المائة من يكاف الريف 60يحصلوف علع  دمات الميام المتمونة، مقارنة بييييي 

 دمات ذات نووية أقضل،  ذ يستفيد للثا هذم الفئة من وصات ر ت بشبكة الصر  الصحي مقارنة أيضًا 
بواحد من  ل يييبعة أشييخا  قي المنامد الري،ية، التي تسييود قي ا مراقد الصيير  الصييحي الموقعي  وقي 

قي االتحاد األورو ي،  ذ تبل  قي ا نسبة الر ت   اً رومانيا، علع يبيل المثال، وهي من بين أدنع البلداف ترتيب 
 قي المائة، يوجد تباين  بير بين المنامد   57,4قي المائة و خدمات الصييير  الصيييحي  72,4بخدمات الميام 

  ( 7) الحضرية والمنامد الري،ية من يمات  األبر  التت ر ال ائل للم تمعات المحلية الري،ية األصغر ح ماً 

 الفئات الضي يفة والم م شية والمحرومة، بما قي ذلع النسياق واألشيخا  ذوو اإلعاقة، تواج   ًا، وأ ير  -10
وتتتلر النسييياق والفتيات علع نحو   ( 8) حواجز  ايييافية فيما يتعلد بالوصيييول  لع الخدمات وتواقرها وجودت ا

  الميام أو الحاجة  لع غير متنايييييت بصييييعو ة الوصييييول  لع الميام والصيييير  الصييييحي  قالرحات ال ويلة ل لت  
 قحسيت، ًا اييتخداو مراقد الميام والصير  الصيحي غير المتاحة قي المسياكن أو قي اماكن العمل ال تسيتغرر وقت 

ويواج  األشييييخا  ذوو اإلعاقة المزيد من التحديات    ( 9) للعنف ال سييييدي وال نسيييييأيضييييًا   بل قد تعرايييي ن
النامية، ال يمكن لمسييييتخدمي الكرايييييي المتحر ة قي الوصييييول  لع الميام والصيييير  الصييييحي  قفي البلداف 

  

   ساهمة مقدمة من حكومة  كوادور  م2021منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدا لل فولة،  (5)

   2021منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدا لل فولة،  (6)

   مساهمة من حكومة رومانيا (7)

-https://www.unwater.org/publications/eliminating-discrimination-and-inequalities-access   انيييييييييظييييييييير  ( 8) 

water-and-sanitation    

(9) GM Assefa, S Sherif, J Sluijs, M Kuijpers, T Chaka, A Solomon, Y Hailu and MD Muluneh, 2021, 

Gender equality and social inclusion in relation to water, sanitation and hygiene in the Oromia region 

of Ethiopia, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8); N Scherer, 

I Mactaggart, C Huggett, P Pheng, M Rahman, A Biran and J Wilbur, 2021, The inclusion of rights 

of people with disabilities and women and girls in water, sanitation and hygiene policy documents 

and programmes of Bangladesh and Cambodia: Content analysis using Equi Frame, International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10)   

https://www.unwater.org/publications/eliminating-discrimination-and-inequalities-access-water-and-sanitation
https://www.unwater.org/publications/eliminating-discrimination-and-inequalities-access-water-and-sanitation
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قي المائة   69 لع معظم المراحيع العامة  أما قي البلداف المتقدمة، قا يزال يتعذر الوصيييييول  لع الوصيييييول  
  ( 10) المراحيع العامة  من 

ل تغي ر المنا  تحدي  -11  لتتليرم علع ًا ، نظر 6ما قتئت أهميت  تزداد قي ييييييييييار تحقيد ال د   ًا ويشييييييييك 
المنظومة المائية لألرض  وييييتشيييتد بصيييفة  اصييية حدا التتلير علع مخزونات الميام العذبة وتواقرها وعلع 
يييييامة الميام وجودت ا قي نل انتشييييار وشيييييو  الظواهر ال وية القصييييوى، ال ييييييما ال فا  وال،يضييييانات   

، بما قي ذلع الرياح غير نم ي للظواهر ال وية القصيييييييوى ًا  وشييييييي دت الكاميروف، علع ييييييييبيل المثال، تواتر 
تعرض  التي  الغزيرا  األم يييييار  أو ه ول  ال ويلييييية  ال فيييييا   الحرارا، وقترات  درجيييييات  وارتفيييييا   العنيفييييية، 

  ( 11) الم تمعات البشرية والنظم اإليكولوجية للخ ر

 تطبيقات العلم والتكنولوجيا واالبتكار مي مجال المياه والصرف الصحي -ثانياا  

، يمث ل العلم 6ع  ي اد حلول لتسييييريق التقدو المحر  قي تحقيد ال د  قي نل الحاجة الماييييية  ل -12
والتكنولوجيا واالبتكار وييييييائل حاييييييمة لبلورا هذم الحلول وتنفيذها  وتشيييييمل المسييييياهمات المقدمة الم االت  

علع الثاليية المتراب يية التييالييية  العلوو التحليلييية التي تر ز علع البحييث وتوميييد المعييار   والحلول القييائميية  
اال تراعات التكنولوجية واالبتكارات التي تعال  اإلشيييكاالت الم روحة  والتنفيذ القائم علع اييييتخدامات هذم 
الحلول واالرتقاق ب ا  ومن األهمية الحاييمة بمكاف التسيليم بال يف الواييق لم ال االبتكار  ويسيود اقتراض  

  رجة األولع  ومق ذلع، قرغم أف االبتكار التكنولوجي عاو مؤدام أف م ال االبتكار مقصيييييييور علع التكنولوجيا بالد 
، قإن  غير  ا  قي حد ذات   ويت ل ت تحقيد 6عامل مسيييييياهم ال يمكن االيييييييتغناق عن  قي تحقيد ال د   

من االبتكار يشمل علع وج  التحديد العمليات التشغيلية )العمليات المبتكرا( ًا وايعًا  تتلير حقيقي ودائم ميف
  (، و مة، من أجل  تاحة اعتماد حلول جديدا بسييرعة أكبر وعلع نحو مسييتداو )السيييايييات المبتكرا والسيييايييات والح 

ونتائ  اجتماعيين ُيسييلم قي ما بتف  دارا الميام ينبغي أف تتمحور حول اإلنسيياف وي ت أف تقوو علع ًا  وتر يز 
 ( بيئات اجتماوية ولقافية مساعدا )االبتكار االجتماعي

  للمعار  الا مة للتصييييدي للتحديات المتصييييلة بخدمات الميام ًا حايييييم ًا  حليلي عنصيييير ويشييييكل العلم الت  -13
  والصيييير  الصييييحي، وهو األييييياس الوميد لواييييق الحلول  ولمة  م  بير من المعلومات والمعار  التي تختزن ا 

ن البلداف،  المقاالت والتقارير المنشيييييييييييورا قي الدوريات العلمية، رغم أف  نتات المعرقة يتر ز قي عدد قليل م
قي المائة من المنشيييييييورات العالمية قي االتحاد الروييييييييي، والصيييييييين، والمملكة   50 ذ يصيييييييدر ما يقرب من  

وتواج  غالبية (   2المتحدا لبري انيا العظمع وأيرلندا الشييمالية، وال ند، والواليات المتحدا األمريكية )الشييكل  
لقدر م م من   عن أن ا ليست ال منت ة وال مست لكة   ، قضاً 6البلداف النامية تحديات  بيرا قي تحقيد ال د   

المعار  ذات الصييلة  ويتمثل أحد العوامل الرئيسييية قي هذا الصييدد قي محدودية القدرا المؤيييسييية والفردية 
علع رصيد المعار  والمنت ات المعرفية ال ديدا والوصيول  لي ا  ولذلع، لمة حاجة ملحة  لع تعزيز تقاييم 

 المعار  مق البلداف النامية 

  

   https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html  انظر (10)

   مساهمة من حكومة الكاميروف  (11)

https://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
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  2الشكل   
 من حيث عدد منشورات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ذات الصلة بالمياه 20 دة الالبلدان الرائ

 
  Scopus لع بيانات مستمدا من ًا   حسابات أمانة األونكتاد، ايتنادالمصدر

وقي نل اإلنتات السيييييييييييييريق للمعار  ال ديدا التي تسيييييييييييييت يت الحتياجات الناس قي م ال الميام  -14
الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرا قي هذين الق اعين   وات  بيرا قي  والصييييييييييييير  الصيييييييييييييحي،   ت  

السيييينوات األ يرا  وتسيييياعد تكنولوجيات متعددا ومماريييييات مبتكرا قي مواج ة التحديات الم روحة قي  ل  
جزق من يييلسييلة  يمة  دمات الميام والصيير  الصييحي  ويتمثل العامل الرئيسييي قي تحقيد الفائدا المرجوا 

عزيز وتوييييييق ن ار ت بيد الحلول التي ألبتت جدواها حسييييت الحاجة وعند االقتضيييياق  وتشييييكل آليات  قي ت 
التمويل المبتكرا، القائمة علع التمويل المختلت أو الشيييييييييييراكات بين الق اعين العاو والخا ، أداا م مة قي  

د وت وير الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرا و ذلع قي تنفيذها قي الب   لداف النامية تع  

 خدمات المياه والصرف الصحي المأمونة -ألف 

  قي جميق البلداف النامية، وتختلف ًا يمثل الوصيول  لع  دمات الميام والصير  الصيحي المتمونة تحدي  -15
قي هيذا الصييييييييييييييدد األولوييات بيا تا  البليداف ومنيامق يا  قفي بعع الحياالت، لمية حياجية  لع تعزيز البنيية 

للميام أو  لع ايييييييتكشييييييا  موارد مائية جديدا، بسييييييبت اإلج اد المائي، وقي حاالت أ رى قد تكوف  التحتية 
الموارد المائية متاحة لكن تواقرها يقترف بتحديات مردها تقادو البنية التحتية، أو االيييييييييت ا  المفر، للميام،  

الصيييير  الصييييحي أكثر   أو  شييييكاالت مرتب ة بالتلوث  ويبدو المشيييي د فيما يتصييييل بالوصييييول  لع  دمات
بالسييييار  لع حد بعيد،  ذ يت لت قبل  ل شييييق  نشييياق مراقد مناييييبة للصييير  الصيييحي   ًا وأقل تتلر ًا  اتسييياق

0 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

المملكة العربية السعودية

بولندا 

(اإلسالمية-جمهورية )إيران 

هولندا

إندونيسيا

ماليزيا

جمهورية كوريا

فرنسا

اليابان

البرازيل

إسبانيا

كندا

أستراليا

إيطاليا

ألمانيا

االتحاد الروسي

المملكة المتحدة

الهند

الواليات المتحدة 

الصين

2016

2017

2018

2019

2020

2021



E/CN.16/2023/3 

7 GE.23-00728 

وأف تختلف أقضيل السيبل  لي  بحسيت السييار، ال يييما فيما يتعلد بالتعامل مق ًا  ويمكن أف يكوف ذلع مكلف
  قي مواج ة التحديات ًا لمماريييييييييييات المبتكرا المتاحة حالي النفايات  ويمكن أف تسيييييييييياعد العديد من التكنولوجيات وا 

 المرتب ة بالميام والصر  الصحي 

 الوصول إلى المياه النظيفة  -1 

ُتتاح قي المدف والبلدات قي البلداف النامية بصيييييييييييفة عامة ميام جارية صيييييييييييالحة للشيييييييييييرب توقرها  -16
شيرب  ومق ذلع، قعلع الصيعيد العالمي ال يتاح مح ات مر زية لمعال ة الميام وتنقيت ا وقد معايير ميام ال

الوصول  لع هذم الخدمة قي األحياق الفقيرا المحي ة بالمدف وم تمعات المنامد الري،ية،  ذ يفتقر ما يقدر 
وقد ُأحر  تقدو  بير قي تحسيييييين    ( 12) بليوف شيييييخف  لع ر ت منزلي بشيييييبكة متمونة لميام الشيييييرب 2بنحو 

خداو التكنولوجيا النانوية، والمرشيييييييحات الخزفية، والتصيييييييميم الذ ي للعمليات، معال ة الميام من  ال اييييييييت 
عن  يادا  فاقا اييييييتخداو ال اقة والمواد الكيميائية، لكن أجزاق  ثيرا من العالم ال تزال محرومة من  قضييييياً 

قي   80حو  مكانية الوصيييييييول  لع مثل هذم الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرا  و سيييييييبت عودا ما يقدر بن 
 لع م رى المييام العيذبية دوف معيال ية، تزداد بيدرجية  بيرا مخيامر األمراض  ًا  الميائية من المييام العيادمية حياليي 

  ( 13) المنقولة بالميام واألارار الناجمة عن الملولات الكيميائية وغيرها من الملولات

ايييييييييييييييتخرات وإنتات الميام  لتوقير حلول تكنولوجية مبتكرا من أجلًا وتبذل عدا ج ات قاعلة ج ود -17
النظيفة بصييييييورا بسييييييي ة ومنخفضيييييية التكلفة وقد نمت المر زي إليصييييييال ا  لع السييييييكاف غير الموصييييييولين  
بمستوى  ا  من الخدمات  وُيعتمد قي الكثير من الحلول علع ترشي  بسيت أو علع تحلية الميام أو نظاو 

ل الميام المالحة   Give Powerمشيييييييياب   قعلع يييييييييبيل المثال، قي  ينيا، تسييييييييتخدو مؤيييييييييسيييييييية   أنظمة تحو 
القليلة الملوحة  لع ميام شيييييييييييرب نظيفة من  ال تقنية الترشيييييييييييي  المتقدمة وتحلية الميام باالعتماد علع  أو

للصيييييادين يبل  تعدادهم ًا ال اقة الشييييمسييييية، و اصيييية قي  يونغا، وهي من قة شييييديدا ال فا  تضييييم م تمع
ا، تعتمد النظم المسييييييييتعملة قي نقا، التو يق علع مزي  من  وقي جنوب أقريقي   ( 14) شييييييييخف 3  500 حوالي

  العمليات المتمثلة قي التلبيد والتخثير والترشييييييي  والتق ير لتوقير ميام متمونة ونظيفة لايييييييت ا  وااليييييييتخدامات 
تو يق أنظمة صيييييييغيرا للتحلية المنخفضييييييية التكلفة   Swiss Fresh Waterوتتولع مؤييييييييسييييييية     ( 15) األ رى 

  ُتسيييتعمل قي معال ة الميام المالحة أو القليلة الملوحة باييييتخداو المرا بة عن بعد وأج زا االييييتشيييعار و صيييائف 
شييييخف قي السيييينغال  225  000 ، وقرت المؤيييييسيييية الميام النظيفة ل2019-2012 نترنت األشييييياق  وقي  

  ( 16) مرات مقارنة بالميام المعدنية الم بتا قي قوارير 10و 3ين  بسعر أر ف بيمقدار يتراوح ب 

ويمكن للنظم المبتكرا لتو يق الميام التي ال تن وي علع ايييتعمال تكنولوجيا معقدا أف تكوف قعالة   -18
قي األحياق الفقيرا، التي ي يش قي ا حوالي ر ق يييييكاف الحضيييير    قي توقير الميام للسييييكاف المحرومين، مثاً 

قفي  ينيا، علع   ( 17)  بيراً ًا لعالم وحيث يشييييييكل الوصييييييول  لع  دمات الميام والصيييييير  الصييييييحي تحدي قي ا
يييييييييبيل المثال، واييييييييعت  حدى المنظمات غير الحكومية، قي ما ُيعتبر أكبر حي ققير قي شييييييييرر أقريقيا، 

  كة من أكشييييا  الميام، يقوو علع ايييييتخداو  ت أنابيت معلقة إليصييييال الميام وتو يع ا من  ال شييييب ًا  مبتكر ًا نظام 

  

   https://www.cdc.gov/healthywater/global/wash_statistics.html انظر  (12)

   https://www.unep.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-pollution  انظر (13)

   مساهمة من حكومة  ينيا (14)

(15) CK Pooi and HY Ng, 2018, Review of low-cost point-of-use water treatment systems for 

developing communities, Nature Partner Journals Clean Water, 1   

   مساهمة من حكومة يويسرا (16)

-https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2017/12/the-worlds-largest-slums-dharavi  انيييييييييييييظييييييييييييير  (17)

kibera-khayelitsha-neza/   

https://www.cdc.gov/healthywater/global/wash_statistics.html
https://www.unep.org/explore-topics/water/what-we-do/tackling-global-water-pollution
https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2017/12/the-worlds-largest-slums-dharavi-kibera-khayelitsha-neza/
https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2017/12/the-worlds-largest-slums-dharavi-kibera-khayelitsha-neza/
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وهو ن   يلتف علع الحاجز اللوجستي المعقد والمكلف المتمثل قي مد أنابيت عبر مستومنة غير مخ  ة  
شييخف قي من قة شييب  حضييرية تبل   250  000 ومكتظة بالسييكاف  ويسييتفيد من هذا النظاو ما يقدر بنحو

  ( 18)  يلومتر مر ق 5,2مساحت ا 

 الصرف الصحيالوصول إلى خدمات  -2 

  6يمثل هد  واييييييق حد للتغو، قي العراق   وا حايييييييمة صييييييوب الن اح قي تحقيد غايات ال د    -19
المتعلقة بالصييييييير  الصيييييييحي  وتلع م مة صييييييي بة قي العديد من البلداف النامية، ال يييييييييما قي المنامد الري،ية،  

و  لع الوعي بين الم تمعات المحلية  واالقتقار العا ًا  منايييييب ًا  بسييييبت صييييعو ات تمويل بناق مراحيع م  زا ت  يز 
با لار الصحية والبيئية للتغو، قي العراق  ومق ذلع، يظل ال د  أبعد ما يكوف عن المستحيل  قفي ال ند، علع 

، التي ت مق بين التكنولوجييا الحيديثية والحو مية  Swachh Bharat Missionييييييييييييييبييل المثيال، ن حيت مبيادرا  
ع أعلع مسيتوى ييياييي، قي توقير  دمة الصير  الصيحي األيياييية لعدد  بير من المبتكرا والتزامات القيادا عل 

السيييكاف  وأتاحت دراييييات التحقد من الفوائد الصيييافية اإلي ابية للمبادرا من  ال تتبق م موعة من المؤشيييرات،  
   ( 19) أبر ها تحسن الحالة الصحية للسكاف المستفيدين من الخدمة 

وتت لت جميق    ( 20) قي المائة من الميام التي تست لك ا األير 30 ويستتلر تنظيف المراحيع بيييييي  -20
  حلول الصيييير  الصييييحي المعتمدا علع الم اري عملية معال ة قي مح ات قائمة علع الميام  و التالي يمكن
لتقنييات المراحيع الُموق ررا للمييام أف تحق د وقورات ميائيية وتتي  ت نيت تلوييث الم ياري الميائيية،  لع جيانيت 

قر   اييافية من  ال تحويل النفايات البشييرية  لع ماقة أو أيييمدا عضييوية للمحاصيييل  وقي هذا    لد
 لع ن عادا ا ترا  المرحاضن من  ال تمويل  2011الصييييدد، ت د  حملة شييييراكة عالمية ُأملقت قي عاو 

تكوف الحلول   البحث والت وير وتعزيز تسييييييييييييويد الحلول غير القائمة علع الم اري، ويراعع قي المبادرا أف
   (21) المرشييييييييييييييحية ذات ايييييييييييييييت ا  منخفع أو منعيدو للمييام وأف تكفيل المعيال ية المحليية الميتمونية للنفياييات
ييييييي ل   وابتكرت  حدى ال  ات المتلقية للمسيييييياعدا قي هذا الصييييييدد، وهي شيييييير ة ناشييييييئة قي السييييييويد، حاً 

مت لت لر ت بالم اري، وال يحتات  ال  لع من الروائ  وغير مسيييييييييت لع للميام وال اقة وغير  ًا  التر يت و الي 
قدر منخفع من الصيييييييانة، يمكن ايييييييتخدام  بصييييييورا مؤقتة أو دائمة، ويعتمد علع  رعة بكتيرية  اصييييية  
لمعال ة النفايات البشيييييييييرية وتحويل ا  لع ييييييييييماد ييييييييييائل مبيعي يمكن اييييييييييتخدام  لتحسيييييييييين المحاصييييييييييل  

راحيع المحمولة علع ن ار وايييييييق  مراحيع مؤقتة قي ومنذ قترا مويلة ُتسييييييتخدو حلول الم  ( 22) الزراوية
المناييبات العابرا  و عد عدا يينوات من التدرت قي االبتكار وتحسيينات التصيميم، أايحت قوائد المراحيع  
المحمولة تشييمل ا ف التخلف السييليم من النفايات و فع مسييتويات ايييتخداو الميام  و عضيي ا ال يسييتخدو 

 يادا قعاليت ا  حلول أكثر اييييييييتدامة قي يييييييييار السيييييييعي  لع تمكين ال ميق من  أي ميام  وتتي  هذم الميزا
 الوصول  لع  دمات الصر  الصحي،  ااقة  لع  لد قر  للعمل وت وير ق ا  األعمال 

  

-https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/06/aerial   انيظير (18)

water-cartel-slum-kenya   

(19) G Dandabathula, P Bhardwaj, M Burra, PVVP Rao, and SS Rao, 2019, Impact assessment of India’s 

Swachh Bharat Mission: Clean India Campaign on acute diarrheal disease outbreaks – Yes, there is 

a positive change, Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(3):1202–1208   

(20) M Madzia, 2019, Reduction of treated water use through application of rainwater tanks in 

households, Journal of Ecological Engineering, 20(9):156–161   

-https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-growth-and-opportunity/water   انيييييظييييير (21)

sanitation-and-hygiene/reinvent-the-toilet-challenge-and-expo   

   مساهمة من منظمة السياحة العالمية (22)

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/06/aerial-water-cartel-slum-kenya
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/06/aerial-water-cartel-slum-kenya
https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-growth-and-opportunity/water-sanitation-and-hygiene/reinvent-the-toilet-challenge-and-expo
https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-growth-and-opportunity/water-sanitation-and-hygiene/reinvent-the-toilet-challenge-and-expo
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من جانبين، أول ما أن ا يمكن أف تكوف بمثابة  وتمثل المراحيع والمنشييييييعت المعاد ابتكارها حلوالً  -21
  قي المراقد الصيحية المتصيلة باألهدا  اإلنمائية لألل،ية، ولاني ما أف  فع مسيتوياتحل ييريق لسيد الع ز 

قي ييار ندرا الميام التي أصبحت ناهرا عالمية  وتمثل هذم أيضًا  ايتخداو الميام أو عدو ايتخدام ا مفيد
تغير المنا   وإايياقة  لع ذلع، للتكيف مق اشييتداد اإلج اد المائي بفعل تزايد تتليرات ًا  رئيسييي ًا  الحلول تدبير 

  منخفع الكر وف عن الصير  الصيحي التقليدي، يتماشيع مق هد  تعزيز القدرا علع  توقر تلع الحلول بدياً 
تحمل تغير المنا  قي العالم  وقي البلداف النامية، ال توجد قي  ل مكاف أنظمة للصير  الصيحي ومعال ة  

التر يت لمعال ة ميام الم اري  وتتي  المح ات الصيييييييييييغيرا    الميام العادمة، ولمة حاجة  لع مراقد يييييييييييي لة
الميدم ية لمعيال ية المييام العيادمية أو مح يات معيال ية مييام الم ياري المسييييييييييييييتقلية جليت االبتكيار  لع المنيامد  

  عما ت لب  من قوائد لصيحة   التي ال توجد ب ا أنظمة لمعال ة م اري الصير  الصيحي والميام العادمة، قضياً 
ة البيئة  قفي ماليزيا، علع يبيل المثال، ي د  مشرو  قي قرية ياحلية  لع الحد من تلوث اإلنساف ويام

الميام العادمة  ويمكن أف يؤدي تحسييين نووية الميام  لع دعم االقتصييادات ذات الصييلة بالبحر،  ما ُيتوقق  
  يل ومعال ة التلوثأف يسيي م المشييرو  قي واييق ييييايييات للحفاة علع نووية الميام السيياحلية قي المدى ال و 

  ( 23) الناجم عن الميام العادمة

 تأثيرات تغير المناخ على إمدادات المياه: التخفيف والتكيف -3 

تعد  ال،يضيييييييانات وحاالت ال فا  الناجمة عن تغير المنا ، التي يمتد تتليرها قي الوقت الراهن  لع  -22
اث التي تؤلر علع تواقر الموارد الميييائيييية، ، من بين أهم األحيييد2022القيييارات،  ميييا تبي ن قي عييياو    جميق 

  و التالي علع اإلمدادات الكافية من الميام النظيفة ألغراض الشيييرب والمراقد الصيييحية  ومن المتوقق أف ترتفق
  قي أحواض أن ار يت او  ايييتخداوًا بليوف شييخف حالي  1,7ندرا الميام بسييبت تغير المنا   وي يش أكثر من  

د المخزوف المييائي  وتواجي  البلييداف النييامييية تحييدييات متزاييدا نتي يية نقف الميييام، مثييل الميييام قي ييا وتيرا ت ييد
تر يا، التي ما لم ُتسيييييتخدو قي ا الموارد المائية علع نحو أكثر قعالية و فاقا، قمن المرج  أف تصيييييب  دولة  

  ( 24) من لالينات القرف الحاليًا شحيحة الميام اعتبار 

  دولة، يبل  عدد يييكان ا م تمعة   86ا  شييمل مسييؤولي  دارا الميام قي  ، أن ر ايييت  2021وقي عاو  -23
قي المائة    80 بايين نسيمة، أف أكبر   ر متصيور قي م ال  دارا الميام هو تغير المنا   وصينف   6أكثر من  

را  وتعد   دارا ال لت علع الميام  والحد من من الم يبين أف تغير المنا  من بين المخامر الثالة األولع المتصييو 
  للتخ،يف من المخامر الناجمة عن تغير المنا  ًا أيياييي ًا  ققد الميام وإعادا تدوير ميام الصير  الصيحي المعال ة أمر 

والتعامل مع ا  وإااقة  لع ذلع، و ما أف ق ا  الميام يمث ل أحد الم االت األيايية قي تحسين قدرا الم تمعات  
 ، قمن األهمية بمكاف لمخ  ي المنا  وصيييييينا  القرار الومنيين دم  والنظم اإليكولوجية علع التكيف مق المنا 

   ( 25)  دارا الميام قي االيت ابات المنصو  علي ا قي   ت التكيف الومنية والمساهمات المحددا ومنياً 

عن وتعميل البليداف علع تعزيز ج ودهيا والتزاميات يا قي م يال معيال ية تحيدييات  ميدادات المييام النيات ية   -24
لمنا   قفي النمسيا، علع ييبيل المثال، ُتسيتخدو عمليات تحليل الخصيائف ال يو  ر ية قي مسي  المنامد تغير ا 

التي توجد بشيييتن ا معرقة وجي ة باإلمدادات المائية ال وفية وتغيرات ا، بما يشيييمل تريييييم حدود منامد االن ياالت  
التحليلية    وي ري ايتكشا  م موعة من األدوات   األراية، وت وير نظم اإلنذار المبكر، وايتكشا  الميام ال وفية  

    Geo Sphereمعلوميات ال قس والبييانيات المنيا يية وال يولوجيية وال يوقيزييائيية من  ال برنيام   القيائمية علع 
  

   مساهمة من برنام  األمم المتحدا للبيئة (23)

   مساهمة من حكومة تر يا (24)

   https://www.adelphi.de/en/publication/stop-floating-start-swimming   انظر (25)
    https://www.alliance4water.org/wateringthendcsو

https://www.adelphi.de/en/publication/stop-floating-start-swimming
https://www.alliance4water.org/wateringthendcs
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اإلمدادات المائية  وقي   وقي البرا يل، ُتنفذ ييييييايييييات ومبادرات عمومية مخصييييصيييية للحد من ققد الميام قي نظاو 
ترمي  لع تعزيز  مدادات    ( Water Technology Initiativeالحكومة مبادرا لتكنولوجيا الميام ) ال ند، نفذت 

  ( 26) حتع ا ف شخف 200 000  الميام من مصادر مستدامة وإعادا تدويرها وايتخدام ا، وايتفاد من ا

مكن وين وي التقيامق بين بييانيات ال قس والمنيا  و ييانيات تشييييييييييييييبق جو  األرض علع  مكيانيات ي  -25
تونيف ا قي االبتكار، ال ييييييييما قي تقييم تتلير تغير المنا  علع تواقر موارد الميام ال وفية قي المسييييييتقبل  
وليذليع يمكن للنُ   ال ييدروجيولوجيية ذات البعيد المنيا ي القوي أف تكوف قعيالية قي التخ،يف من آليار تغير  

التتهت للكوارث ال بي ية والتصيييييييييدي ل ا   المنا  والتكيف مع   وتيسييييييييير نظم اإلنذار المبكر ت وير آليات
ويمكن جني تيييتليرات قعيييالييية من النظم المبتكرا القيييائمييية علع تكنولوجييييا غير معقيييدا وعلع تعبئييية الم تمق 
المحلي والعلم التشيييار ي، بما يشيييمل مسيييتويات أعلع من التملع الم تمعي والشيييراكات الفعالة  وعلع ييييبيل  

ييييييييتخداو نظاو اإلنذار الم تمعي المبكر بحدوث ال،يضيييييييانات ت نت وقو  المثال، قي جنوب  قريقيا، أتاح ا
  ( 27) 2022 سائر قي األرواح ألناق الظاهرا ال قسية المسماا نقنبلة الم رن قي نيساف/أبريل 

  ما تكوف أبعادها عابرا للحدود وتت لت ًا  وتؤدي الكوارث ال بي ية عادا  لع  وارث متصلة بالميام،  ثير  -26
  وقي منظومية األمم المتحيدا، وايييييييييييييعيت الل ياف اإلقليميية وعيدا و ياالت برام  لتعزيز الحلول   ًا  قويي ًا   قليميي ًا  تعياوني 

التكنولوجية والحلول المبتكرا قي بناق القدرا علع تحمل الكوارث المتصيلة بالميام  قعلع ييبيل المثال، تعز   
،  اإلقليمي من  ال آلية قضيييائية لرصيييد ال فا  الل نة االقتصيييادية واالجتماوية  يييييا والمحيت ال ادا التعاوف  

مما يتي  للبلداف المشيار ة  مكانية الوصيول الم اني وقي الوقت المناييت  لع البيانات ودعم بناق القدرات   
،  ويسييييييييعع مكتت األمم المتحدا للحد من مخامر الكوارث  لع تعزيز أوج  التع ر بين أنشيييييييي ة الحد من الكوارث 

م لإلنذار المبكر بحدوث فيضييييييييييييييانات وحاالت جفا  تؤلر علع  مدادات الميام علع بما قي ذلع توقير نظ
الصييعيدين الومني واإلقليمي  ويتي  برنام  األمم المتحدا اليييتخداو المعلومات الفضييائية قي  دارا الكوارث 

  ( 28) وااليت ابة قي حاالت ال وارا ما يلزو من معار  وتكنولوجيات علمية وقضائية لتدبير الكوارث

 تسخير جمع البيانات والتنبؤ لضمان خدمات المياه والصرف الصحي المأمونة -4 

لصيييحة اإلنسييياف  قالمرا بة المسيييتمرا ًا رئيسيييي ًا  ال تزال مسيييتلة عدو  فاية نووية الميام تشيييكل ت ديد -27
 انت اييييييرورية لرصييييييد  صييييييائف الميام  وتحديد األنما، واالت اهات والمشيييييياكل الناشييييييئة  وتحديد ما  ذا 

برام  مكاقحة التلوث تعمل علع النحو الم لوب أو ال  وتصييييييميم ج ود أقضييييييل لمكاقحة التلوث  والتعامل 
بفعالية مق حاالت ال وارا مثل ال،يضيييييييانات واالنسيييييييكابات  وعلع الرغم من دقة من  ية الرصيييييييد التقليدية 

ًا ، ق ي مكلفية وتسييييييييييييييتغرر وقتي التي تن وي علع أ يذ عينيات من المييام قي الموقق وإجراق تحليات مخبريية
 وال تقي م الواق  ال قي ييار الحالة والموقق اللذين ُتستق ق بشتن ما العينات  موياً 

لضييماف جودا الميام ويييامت ا بتكلفة أقل وأكثر  وتوقر الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرا يييباً  -28
أمريكا الوييييييي ع وال نو ية، علع يييييييبيل المثال، أنشييييييتت  كفاقا،  ما يتبين قي منامد و لداف مختلفة  قفي  

مبادرا مشيييييييييتر ة بين عدا دول أداا شيييييييييبكية ل مق معلومات محدلة ومولوقة عن  دمات الميام والصييييييييير   
الصيحي المقدمة قي المنامد الري،ية، من أجل  يادا التعاوف عبر الحدود فيما بين البلداف التي تعتمد علع 

  

   مساهمات من حكومات البرا يل والنمسا وال ند (26)

-https://theconversation.com/early-warnings-for-floods-in-south-africa-engineering-for-future   انظر (27)

climate-change-181556   

 (28 ) UNCTAD, 2019, The Role of Science, Technology and Innovation in Building Resilient Communities, 

Including through the Contribution of Citizen Science (United Nations publication, Geneva)   

https://theconversation.com/early-warnings-for-floods-in-south-africa-engineering-for-future-climate-change-181556
https://theconversation.com/early-warnings-for-floods-in-south-africa-engineering-for-future-climate-change-181556
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وقي مصيير، ايييُتحدث نظاو شييبكي    ( 29)   الصييحي متماللة قي المنامد الري،يةنظم لخدمات الميام والصيير 
وقي معظم البلداف النامية، ي رح نمو السيييييييكاف قي    ( 30) لرصيييييييد أحمال التلوث قي الميام العادمة للمنشيييييييعت

المنامد الحضيييييرية علع نحو ييييييريق ال يواكب  ت وير موا  للبنية التحتية لمعال ة الميام تحديات لشييييير ات  
لخدمات العامة، التي ال تملع القدرا علع صيييييييانة النظم علع نحو صييييييحي   وتسيييييي م نظم الرصييييييد القائمة ا

علع شييييييييبكة اإلنترنت قي تخ،يف العتق علع السييييييييل ات المختصيييييييية التي تحتات  لع رصييييييييد نووية الميام 
ت معات الميام الصييالحة للشييرب والميام المحي ة بانتظاو، وتيسييير التنبؤ بالحوادث التي تؤلر قي جودا مسيي 

 والتصدي ل ا، وتقليل آجال االيت ابة والتد ل 

وتتسييييييييييييييم التفيياعات بين نووييية الميييام وال يييدرولوجيييا، والييدينييامييية المييائييية، والعوامييل اإليكولوجييية   -29
ب ابع ا المعقدا، قي حين تكتسييييييي حماية مصييييييادر الميام أهمية أيييييييايييييييية قي م ال اييييييماف جودا الميام  

يل المثال، اعُتمد أييييلوب من  ي مرتكز علع التكنولوجيا قي حماية مصيييادر الميام،  الصيييين، علع ييييب  قفي
بما يشيييمل  جراق دراييييات اييييتقصيييائية بيئية لمنامد المنشيييت، وتحليل مصيييادر التلوث ومخامرم، واييييتخداو 

عن أييياليت لترييييم حدود المنامد  ويوقر االيييتشييعار عن بعد بواييي ة السييواتل معلومات عالية االيييتبانة 
التو يق المكاني لعوامل الخ ر قي منامد منشييييت الميام،  ما يتي  ايييييتخداو الرصييييد ا لي قي هذم المنامد  
التفعيل الشييييييييبكي لإلنذار المبكر والتتبق المباشيييييييير قي الوقت الحقيقي لملولات معينة، بما قي ذلع المعادف 

وقي هنغاريا،    ( 31) ات مرا بة تقليدية أقل دقةمن ايييتخداو بارامتر  الثقيلة والمر بات العضييوية المت ايرا، بدالً 
ايييُتحدث نظاو عالي االيييتبانة من ال يل الخامس لرصييد ه ول األم ار قي المنامد الحضييرية، ُيسييترشييد 
في  بدرايات للنظم الن رية والُبحْيررية، بما يشمل شبكة اإلمداد بميام الشرب والنماذت ال يدرودينامية، لمرا بة  

  ( 32) البيولوجية للميام المستعملة عمليات المعال ة

وتعز  القدرا علع واييق نماذت عالية الدقة من قدرا وااييعي السيييايييات علع توقق آلار القرارات   -30
المتخذا  قعلع يييبيل المثال، تولع مع د األمم المتحدا لبحوث التنمية االجتماوية تمويل وايييتحداث مؤشيير  

ييتخداو المسيتداو للميام علع مسيتوى المراقد  ويتي  المؤشير مريقة  ييياقي ألداق التنمية المسيتدامة بشيتف اال
  منخفضييية التكلفة وقابلة للت وير إلنشييياق تخصييييف مسيييتداو للميام للمؤييييسيييات بناق علع السيييياقات ال يدرولوجية 
واالقتصيييادية والديموغرافية لمنشيييعت ا  وتسيييم  بسيييامت  بتويييييق ن اق  بسييي ولة ونشيييرم علع ن ار واييييق بين 

  ( 33) يسات أو من جانت الحكوماتالمؤ 

 الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية -باء 

تشيييكل الميام المحر  الرئيسيييي للتنمية االجتماوية واالقتصيييادية  وهي عامل أيييياييييي قي الحفاة  -31
مبيعي حيوي، ينبغي تفادي تناول مواييييييييو   علع البيئة ال بي ية ويييييييييامت ا  و النظر  لع أف الميام مورد 

اإلشييكاليات المائية بصييورا منعزلة  وتضييق اإلدارا المتكاملة للموارد المائية قي االعتبار مختلف مسييتخدمي 
الميام وااليييتخدامات المائية بةية الن وض بالتتليرات االجتماوية واالقتصييادية والبيئية اإلي ابية علع جميق 

حكومات وال  ات الفاعلة قي الق ا  الخا  صييييييييعو ات متزايدا قي اتخاذ القرارات  المسييييييييتويات  وتواج  ال
لل لبات  ًا المتعلقة بتخصييف الميام،  ذ ي ت علي ا االاي ا  بتقسييم اإلمدادات المتناقصية من الميام وقق

ة والمنا ية   التي ما قتئت تتزايد بايييييييييييييييتمرار، قي نل تفاقم اإلج اد المائي الناجم عن التغيرات الديموغرافي 
  

   https://globalsiasar.org انظر  (29)

   مصرمساهمة من حكومة  (30)

   مساهمة من حكومة الصين (31)

   مساهمة من حكومة هنغاريا (32)

   مساهمة من مع د األمم المتحدا لبحوث التنمية االجتماوية (33)

https://globalsiasar.org/
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  للت بيد، األمر الذي يفرض بالضييييييييرورا اتبا  ن   أكثر شييييييييموالً  ولم يعد ن   اإلدارا التقليدي الم زأ قاباً 
  وتمكن الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرا مختلف أصييييييحاب المصييييييلحة، من ال يئات المعنية بخدمات الميام

 ئمة علع البيانات وأكثر  فاقا  لع الشر ات والموامنين، من تنفيذ  دارا مائية قا

 نظم المراقبة الهيدرولوجية -1 

تسييييييياعد البيانات ال يدرولوجية علع وصيييييييف الدورات ال يدرولوجية ويمكن اييييييييتخدام ا لتحسيييييييين  دارا  - 32
الموارد الميائيية من  ال توقير معلوميات عن  ميية المييام ونوعيت يا، مميا يعز  التو يق والبحيث  وعلع ييييييييييييييبييل  

يشييييكل نظاو الرصييييد ال يدرولوجي المفتوح المصييييدر التابق للمنظمة العالمية لألرصيييياد ال وية، الذي يتي   المثال،  
جمق بيانات مولوقة مسيييتمدا من األرصييياد ال وية ال يدرولوجية باالعتماد علع تقنيات البيانات الضيييخمة والذ اق  

يشييمل نظم اإلنذار  واتخاذ القرارات بشييتن ا، بما االصيي ناعي، أداا يمكن ايييتخدام ا قي تخ يت الموارد المائية  
المبكر بيال،يضييييييييييييييانيات وال فيا ، وإدمياج يا قي الت بيقيات والخيدميات ال ييدرولوجيية والمنيا يية، وقي البحوث  

  - النظاو قي لالة مشيييييياريق قي الحوض الق بي الشييييييمالي، وال م ورية الدومينيكية، واألرجنتين    ايييييييُتخدو وقد
   ( 34) روغواي، و اراغواي، والبرا يل، ودولة بولي،يا المتعددا القوميات حوض ن ر الباتا، وأو 

 الترابط بين المياه والطاقة والزراعة -2 

يعد ق ا  الميام أحد أقدو الم االت المسيييييييييييت لكة والمنت ة لل اقة  وتمثل الميام ُمد ا قي جميق  -33
وينشييييييت عن ذلع شييييييبكة من التراب ات والقيود  يييييييواق  انت  راوية أو صييييييناوية     ًا،العمليات اإلنتاجية تقريب 

ومن    ( 35) وأوج  التضياقر والتناقس علع الموارد التي تعتبر أيياييية قي العديد من التحديات العالمية الملحة
ل تنمية الموارد المائية وإدارت ا من  ال النُ   التراب ية   وا أيييييييييايييييييييية صييييييييوب تحقيد النمو  لم، تشييييييييك 

 مفضييياً ًا  ا الفقر  وقي يييييار الترابت ال اقي، تعتبر ال اقة الك رومائية اييييتثمار المسيييتداو والتخ،يف من حد
ألف معظم مشيييييييياريع ا تتي ،  لع جانت  نتات ال اقة، آليات لتخزين الميام والتحكم قي ال،يضييييييييانات وتعز   

ال اقة هذم   التنمية الزراوية والصيناوية والحضيرية  وقد تحسينت اإلمكانات التي تن وي علي ا مشياريق توليد
 علع نحو  بير بفضل تقدو العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

ويتي  االعتماد علع نظم للميام والصييييييير  الصيييييييحي تعمل بال اقة الشيييييييمسيييييييية االييييييييتفادا من   - 34
 مكانات هذا الترابت  قفي  ليو يا، علع يييييبيل المثال، أنشييييتت اليونيدو قي من قة ري،ية، باالعتماد علع  

كرا منشيؤها الياباف، نظاو ترشيي  يعمل بال اقة الشيمسيية لتوقير الميام النظيفة، وحرصيت  تكنولوجيات مبت
قي ذلع علع مراعاا المسيييياواا واإلنصييييا  بين ال نسييييين، وتعزيز تنمية القدرات التقنية للم تمق المحلي، 

مت موارد  و فالة تشيييغيل النظاو علع نحو مسيييتقل، وتحسيييين الوعي بالصيييحة العامة  وقي الت،يا، اييييُتخد 
ال اقة المت ددا، ال ييييما مح ات ال اقة الشييمسييية، إلنتات   ر اق تغ ي االيييت ا  الذاتي لمؤيييسييات  
اإلمداد بالميام، وهو ما قل ل من نفقات ال اقة و ف ع أييييييعار الميام وعز  اهتماو المسيييييت لكين بإمدادات  

   (36)الميام المر زية 

  

(34) E Boldrini, S Nativi, S Pecora, I Chernov and P Mazzetti, 2022, Multi-scale hydrological system-

of-systems realized through World Meteorological Organization Hydrological Observing System: 

The brokering framework, International Journal of Digital Earth, 15(1):1259–1289   انيييييييييظييييييييير  
https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/whos   

   https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000015MLgEAM انظر  (35)

   من حكومة الت،يا واليونيدو مساهمتاف (36)

https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/whos
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000015MLgEAM
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 ،2050قي المائة من الميام المسييت لكة قي جميق أنحاق العالم  و حلول عاو   70 وتسييتتلر الزراعة ب  -35
   قي المائة   70يييت لت النمو السيكاني واألهدا  المنا ية أف تعز  الزراعة العالمية  نتاج ا من الغذاق بنسيبة  

ذلع  ما  يادا  مية   ويقتضيي    ( 37) قي حين يييت لت األمر  يادا اإلنتات قي البلداف النامية بمقدار الضيعف تقريباً 
الميام المسيتخرجة لري الزراعة، وتكبد تكلفة الفرصية الضيائعة قي اييتخدامات أ رى، ال يييما الشيرب والصيناعة،  
أو تحسييييييين  فاقا ايييييييتخداو الميام لألغراض الزراوية، بما قي ذلع من  ال ت بيد نُ   االقتصيييييياد الدائري قي  

ع الميام بالفعل  لع تكثيف التناقس علع الموارد المائية بين االيييييييييتخداو  م ال الميام  وقد أدى ال لت المتزايد عل 
 الزراعي والصناعي والمنزلي، وإلع  يادا الضغت علع النظم اإليكولوجية المائية واألرااي الرمبة  

علع ايييييتخداو العلم  ويقدو مشييييرو  بشييييتف الخايا الك رواييييوئية الزراوية قي غامبيا ومالي مثاالً  -36
ولوجيا واالبتكار قي  دارا الميام من أجل ايييييييماف األمن الغذائي  ويسيييييييتخدو المشيييييييرو  أنظمة ال اقة  والتكن 

الشيييمسيييية لتحسيييين الوصيييول  لع الميام، ييييواق ألغراض الشيييرب أو الزراعة  ومن المتوقق أف يحقد أقصيييع  
شييييييييعار ذ ية، قدر من الكفاقا وااليييييييييتدامة قي ايييييييييتخداو الميام بفضييييييييل أنظمة ذ ية تقوو علع أج زا ايييييييييت 

وُمتحك رمات د يقة، وتكنولوجيا  نترنت األشيياق  ويسياعد الوصيول  لع البيانات قي الوقت الفعلي علع مرا بة  
  ( 38) أحوال ال قس وال لت علع الميام وتخصيف الميام ألغراض الزراعة

و يادا ال لت العالمي    ويؤدي االقتقار  لع  فاقا ايييتخداو الميام، وتلوث الموارد المائية، وتغير المنا ،  - 37
علع المييام  لع تعريع الزراعية لضيييييييييييييغو، تقق علع  ياهيل  يل من المنت ين الت ياريين وأصيييييييييييييحياب الحييا ات 

بشتف االيتخداو والحماية المتكاملين  ًا  الصغيرا  ومن لم نفذت حكومة االتحاد الرويي، علع يبيل المثال،     
كنولوجيية إلدارا المييام  وُيعتميد قي هيذم الخ ت علع تقييم  للمسييييييييييييي حيات الميائيية، بياالييييييييييييييتنياد  لع ن   علميية وت 

ُيسييم  ب  من اييغت بشييري المنشييت علع المسيي حات المائية وعلع تحديد االحتياجات المسييتقبلية من الموارد   لما 
  5,5 وقي يويسرا،  صصت و الة التنمية والتعاوف مبل     ( 39) المائية واإلجراقات الا مة لحماية مخزونات الميام 

ليوف قرنع ييويسيري لتسيخير الخبرات المكتسيبة قي هذا الم ال لدعم مشياريق قي أقريقيا من أجل تكريس اإلدارا م 
   ( 40) قي النظم الزراوية والغذائية التي يعتمد علي ا أصحاب الحيا ات الصغيرا ًا  المائية المستدامة بيئي 

 االبتكار االجتماعي واالقتصاد الدائري  -3 

التكنولوجي أهمية  بيرا قي يييييار مسييياعدا البلداف علع اإلدارا المتكاملة للموارد  يكتسيييي االبتكار -38
لضيماف اإلدارا المسيتدامة  قفي  ينيا، علع أيضيًا   المائية بكفاقا وقعالية، لكن االبتكار االجتماعي ايروري 

الميام يييييييييبيل المثال، حفز االبتكار االجتماعي علع  ي اد حل تشييييييييار ي لتحسييييييييين قر  الحصييييييييول علع 
د مبادرا قي هذا الصييييييييدد علع  عمال حو مة   النظيفة قي المسييييييييتومنات غير الريييييييييمية قي نيرو ي  وتشييييييييد 
موصييييييييولة بالقاعدا، من  ال التعاوف فيما بين ال ماعات الم تم ية ومنظمة لحقور اإلنسيييييييياف، للتفاوض 

ية شعبية وحلقات عمل مق و االت الدولة بشتف توقير  دمات الميام والصر  الصحي وتوقير حمات توو
  ( 41) تعبوية تشمل التدريت التقني وتشييد ال ياكل األيايية

  

  انظر   ( 37) 
https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf    

   امعة األمم المتحدامساهمة من مع د البيئة واألمن البشري التابق ل  (38)

   مساهمة من حكومة االتحاد الرويي (39)

   https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/themes-sdc/water/water-people.html  انظر (40)

(41) E Wamuchiru and F Moulaert, 2017, Thinking through Almolin: The community biocentre 

approach in water and sewerage service provision in Nairobi’s informal settlements, Journal of 

Environmental Planning and Management, 61(12):2166–2185   

https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/themes-sdc/water/water-people.html
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ويحظع ت بيد نُ   االقتصييييياد الدائري قي م الي الميام والصييييير  الصيييييحي باالهتماو، ألف تلع  -39
االقتصاد  النُ   تسم  للبلداف بت او  النموذت الذي يحدد الموارد المائية من منظور الميام العذبة  ويس م ن   

الدائري، من  ال اييييتخداو موارد ميام الصييير  الصيييحي المعال ة علع نحو مناييييت، ال يييييما للزراعة، قي  
 يادا م مة للعناصر التي تشكل قاعدا الموارد المائية  وقي ييار اإلج اد المائي المتنامي بسبت تغير المنا  

ية قي االييييتفادا القصيييوى من الموارد المائية المحدودا والتغيرات الديموغرافية، يكتسيييي هذا التعزيز أهمية رئيسييي 
مالية ومؤيسية ًا  وإدارت ا بحيث ُتلبع االحتياجات المتناقسة علع أقضل وج   غير أف هذا الن   يت لت نروق 

و يئية وتقنية واجتماوية وصحية مختلفة  وتت لت النُ   المبتكرا إلدارا وحو مة الميام نفس القدر من االهتماو  
  ( 42) يولع للبنية التحتية  ذي ال 

 الحلول التكنولوجية والحلول المبتكرة التي تكفل المساواة بين الجنسين   -جيم 

تن وي اإلشيييكاالت المتصيييلة بخدمات الميام والصييير  الصيييحي علع تتلير ييييلبي وغير متناييييت  -40
سييؤولية جلت الميام  ويمكن أف مًا  علع النسيياق والفتيات  قفي البلداف النامية، تتحمل النسيياق والفتيات عموم

عما تسيتغرق  من وقت مويل وتت لب  من ج د  تتسيبت هذم الم مة قي تعريع المرأا والفتاا للخ ر، قضياً 
وتشييير الدرايييات  لع أن  قي بعع البلداف، تسييتغرر الرحلة الواحدا المتوييي ة  لع أقرب مصييدر     ( 43) بدني

دودية الوصيييييييييييول  لع مراقد و دمات الميام والصييييييييييير   للميام أكثر من يييييييييييياعة  من  ويمكن أف تؤدي مح
الصيحي  لع تدهور الصيحة البدنية والنفسيية  ويتسيبت ق ق مسياقات مويلة ل لت الميام أو االاي رار  لع 
ايتخداو مراقد الميام والصر  الصحي الموجودا  ارت مبنع السكن أو العمل  لع تعريع النساق والفتيات 

وإاييييييياقة  لع ذلع، تفتقر واحدا من  ل لاث مدارس قي العالم  لع    ( 44) يلمخامر العنف البدني وال نسييييييي 
يقصييي الفتيات ًا  مكانية الوصييول  لع  دمات الميام والصيير  الصييحي األيييايييية، األمر الذي يشييكل يييبب 

  ( 45) من الحصول علع التعليم

وتسيييييييييييييي م الحلول التكنولوجيية والحلول المبتكرا التي تقرب المييام من المنزل قي تمكين المرأا من  -41
 ال التخ،يف من األوبياق التي تتحمل يا قي جليت المييام ومعيال ت يا أو   الية هيذا العيتق عن  ياهل يا  وقي 

ات وتحويل ييا  لع ت ييديييد حيياق(  Puneالمنفييذا قي مييدينيية بيوف )(  Ti Busال نييد، تتي  مبييادرا تي بييا  )
مراحيع مراوية لاعتبارات ال نسيييييييييانية، من أجل ت او  مشيييييييييكلة االقتقار  لع مراقد صيييييييييحية عامة آمنة 

وقي مو امبيد، قي قرية ندومبي، ُرك رت نظاو لضيييييييه الميام يعمل بال اقة     ( 46) ونظيفة مخصيييييييصييييييية للنسييييييياق
للنسيياق بالحصييول علع د ل من بيق  الشييمسييية لتعزيز شييبكات الري و يادا غلة المحاصيييل، وهو ما يسييم  

  ( 47) منتوج ن و تحسين النمت الغذائي والحد من يوق التغذية وممارية نشا، تمكيني مختلف

ًا ويكتسيي بناق قدرات النسياق أهمية حاييمة لتمكين ن وايماف تحسيين  دارا الميام  ومق ذلع، غالب  -42
 ا أدوار تقليدية رايخة لل نسين  قعلع يبيل المثال، قي البيئات التي ُتكرَّس قي ًا ما يشكل هذا المنحع تحدي 

ي د  مشييرو  الن وض بمشييار ة المرأا قي صيينق القرارات المتعلقة بالميام، الذي تضيي لق ب ا و الة التنمية  
الييدولييية التييابعيية للواليييات المتحييدا،  لع تمكين المرأا قي جم ورييية تنزانيييا المتحييدا من  ال تعزيز  دميياج ييا 

  

   مساهمة من المع د الدولي إلدارا الميام (42)

   https://www.unwater.org/water-facts/water-and-gender  انظر (43)

(44) Assefa et al., 2021; Scherer et al., 2021   

-https://www.wateraid.org/au/articles/one-in-three-schools-around-the-world-have-no-clean   انيييييظييييير (45)

water-or-toilets   

   https://www.3sindia.com/innovations انظر  (46)

   مساهمة من هيئة األمم المتحدا للمرأا  (47)

https://www.unwater.org/water-facts/water-and-gender
https://www.wateraid.org/au/articles/one-in-three-schools-around-the-world-have-no-clean-water-or-toilets
https://www.wateraid.org/au/articles/one-in-three-schools-around-the-world-have-no-clean-water-or-toilets
https://www.3sindia.com/innovations
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صيينق القرار المتعلقة بإدارا الميام  وييياعدت يييلسييلة هادقة من حلقات العمل المدعومة بالمواد عمليات  قي
ولمة أمثلة أ رى     ( 48) المناييييييييييبة علع تحقيد  يادا  بيرا قي مشيييييييييار ة المرأا قي صييييييييينق القرار وإدارا الميام
ي قائم علع التمويات لمشيييييياريق ناجحة تقوو علع أدوات مختلفة  قفي بنغاديش، أتاح مشييييييرو  للبنع الدول

الصيييغرى ومن  مخصيييصييية لمراقد الصييير  الصيييحي الخاصييية باأليييير الم يشيييية تحقيد نتائ  تصيييت قي  
 ًا وال يزال توييق ن ار هذم األدوات يشكل تحدي    ( 49) تمكين المستفيدين

ويتي  تعزيز مسييييييييييييتويات األمن المائي تحرير النسيييييييييييياق والفتيات من عتق جلت الميام لألييييييييييييير   -43
أكبر للحصييييول  ًا الم يشييييية وتمكين ن من ممارييييية أنشيييي ة أهم قي االقتصيييياد المحلي،  ما يتي  ل ن قرصيييي 

 علع التعليم  وقي المقابل، يمكن للمرأا المتمكنة أف تعز  تنمية أيرت ا واقتصادات ا وم تمعات ا 

 التكنولوجيات الرائدة المستخدمة مي خدمات المياه والصرف الصحي -دال 

ير من الحاالت، يمكن اييتخداو حلول بسيي ة وم ر ة إلدارا الميام قي  تاحة الوصيول األيياييي  قي  ث  - 44
تقديم حلول ل لت ميام الشيييييرب للسيييييكاف  غير أف جوانت    لع الميام النظيفة والصييييير  الصيييييحي، ومن ذلع مثاً 
يدا والناشيئة  ومن شيتف من مد ات التكنولوجيات ال د ًا  أ رى من  دارا الميام والصير  الصيحي قد تت لت مزيد 

التقدو السييييييييريق قي التكنولوجيات الرائدا، بما قي ذلع ايييييييييتخداو تكنولوجيات المسييييييييي رات، والذ اق االصيييييييي ناعي،  
   6وإنترنت األشياق، والتكنولوجيات الساتلية، والتوائم الرقمية، أف يساعد بصورا  بيرا قي تحقيد ال د  

ة للمسيييييياعدا قي  دارا الميام والصيييييير  الصييييييحي  قعلع يييييييبيل ويمكن للمسييييييي رات أف تتي  منانر جوي  - 45
المثال، قي جم ورية الدومينيكاف، يعتمد المع د الومني لميام الشييييرب المتمونة وم اري الصيييير  الصييييحي علع 
تكنولوجيا المسييي رات إلدارا البيانات وتقايييم المعلومات واتخاذ القرارات قي ييييار تصييميم وإعادا تصييميم ومعال ة  

قي المرا بة قي  ًا م م ًا  أف تؤدي دور أيضييًا   ويمكن للمسييي رات    ( 50) ة أنظمة ميام الشييرب والصيير  الصييحي وصيييان 
حالة الكوارث ال بي ية  قعلع ييبيل المثال، قي بليز، ُتسيتخدو المسيي رات قي الق ا  ال يدرولوجي لمرا بة االمتداد  

 بة  وقي غامبيا، ُتسييييتخدو الُمسييييي رات إلجراق تقييمات  ال غراقي لل،يضييييانات وتحديد المواقق المثالية لمح ات المرا 
مويليية األجييل لمخييامر المنييا  وتحييديييث البيييانييات ال بوغرافييية القييديميية أو غير الييد يقيية  وقي بلييداف أ رى، علع 

 لع مزاياها قي توقير رصييييد  ًا  يييييبيل المثال قي بيرو، ُتسييييتخدو المسييييي رات لمرا بة جودا الميام والبنية التحتية، نظر 
   ( 51) للمنامد التي يتعذر الوصول  لي ا من المس حات المائية والمواقق المعراة للخ ر 

  ويمكن إلدارا  دمات الميام والصير  الصيحي المعتمدا علع تقنيات الذ اق االصي ناعي، والبيانات -46
لرصيييييييييد التقدو المحر  والتع يل بتحقيد ًا  محف رز  الضيييييييييخمة، وتكنولوجيات  نترنت األشيييييييييياق أف تكوف عاماً 

ويتمثل أحد الم االت قي هذا الصيييدد قي تحسيييين  فاقا اييييتخداو الميام، وإدارا ال لت، والتحكم    6ال د   
قي التسييييير ات، وهو أمر تمس الحاجة  لي  بالنظر  لع تزايد اإلج اد المائي علع الصيييييعيد العالمي  وألبتت  

  بيانات الضييييييخمة، مثل العدادات الذ ية، قعاليت ا ألن ا يمكن أف تؤدي  لع تغيير التقنيات الذ ية التي تسييييييتخدو ال 
ييييييلو  مسيييييتخدمي الميام من  ال توقير معلومات قي الوقت الفعلي وردود قعل متكي فة  قفي عماف، أتاح 

، والذي يعتمد علع أ ذ القياييييييات من  ال  2020نظاو الكشيييييف عن تسيييييرب الميام الذي ُأنشييييي  قي عاو 
   (52) قي المائة 15دات ذ ية مسيييييتقلة ل مق البيانات بشيييييتف اييييييتخداو الميام، تقليف هدر الميام بنسيييييبة عدا

  

   https://www.globalwaters.org/wherewework/africa/tanzaniaانظر   (48)

-https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/enhancing-womens-access-water-sanitation    انيظير  ( 49) 

and-hygiene-bangladesh   

   جم ورية الدومينيكافمن حكومة  مساهمة (50)

   مساهمات من حكومات بليز و يرو وغامبيا (51)

   مساهمة من حكومة يل نة عماف (52)

https://www.globalwaters.org/wherewework/africa/tanzania
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/enhancing-womens-access-water-sanitation-and-hygiene-bangladesh
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/enhancing-womens-access-water-sanitation-and-hygiene-bangladesh
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ًا  و مي   متكاماً ًا وقي أمريكا الاتينية ومن قة البحر الكاريبي، أنشيييييت مصييييير  التنمية للبلداف األمريكية نظام
د المائية بايتخداو مزي  من القياس الذ ي يعمل عبر اإلنترنت لمحاكاا المنظومة ال يدرولوجية وإدارا الموار 

وتكنولوجيا  نترنت األشييياق، وهو ما يسيياعد، بناق علع ييييناريوهات تراعي تغير المنا  وايييتخداو األرااييي  
والمع يييات السييييييييييييييكييانييية، علع تقييم  مييية الميييام ونوعيت ييا ومعرقيية احتييياجييات البنييية التحتييية وتصييييييييييييييميم  

  ( 53) م المتغيراتايتراتي يات ومشاريق تتكيف مق هذ

وتشيييييكل تكنولوجيا االييييييتشيييييعار عن بعد القائمة علع السيييييواتل أداا مناييييييبة لرصيييييد التغ ية ال غرافية  -47
ويمكن اييييييييتخداو هذم التقنية للكشيييييييف    ًا  لمنظومات الميام العذبة الدا لية ونووية مياه ا قي الوقت الحقيقي تقريب 

عوالد النباتية، ومسييتوى الكلوروقيل والتعكر،  ايياقة  لع معايير  عن األترقة، و اصييية ا ترار الضييوق، وا دهار ال 
أ رى  قفي  ليو يا، علع ييييبيل المثال، أتاحت من  ية جديدا وايييع ا مر ز البحوث المشيييتر  التابق للمفوايييية  
األورو ية، تقوو علع االييييييتشيييييعار عن بعد بوايييييي ة السيييييواتل، تحقيد تحسييييين  بير قي نسيييييبة ن اح الحفر، التي  

قي المائة  قمن  ال مسييييي  وتحديد المواقق ذات اإلمكانات    90قي المائة  لع أكثر من    50ت من أقل من انتقل 
علع أرض الواقق  وقي   الكبيرا من الميام ال وفية، يمكن تحديد المنامد المنايييييبة إلجراق درايييييات أكثر تفصييييياً 

ف  اييييييييياقي لنظاو المعلومات  الفلبين، اييييييييييُتحدث قي  مار مشيييييييييرو  االييييييييييتشيييييييييعار عن بعد وعلوو البيانا  ت مكو 
ال غرافية، لتدريت نماذت الذ اق االصيييي ناعي علع ايييييتخا  السييييمات من الصييييور السيييياتلية  وتتاح البرم ية  

   ( 54) ذات الصلة لايتخداو من جانت لو االت الحكومية واألويا، األكاديمية 

من التكنولوجيات التي تعز   وأدت التحسيييييينات السيييييريعة للتكنولوجيات الرائدا  لع نشييييير م موعة -48
مولو ية و فاقا أيياليت اإلدارا قي الوقت الحقيقي ورصيد البنية التحتية للميام والصير  الصيحي وعمليات ا، 
وتوقير بيانات وتحليات مفصييييييلة ومفيدا  وعلع يييييييبيل المثال، يتي  ايييييييتخداو التوائم الرقمية تفعيل اإلدارا  

ة علع  نشيياق نسييخة اقترااييية لألصييل الحقيقي يمكن ايييتخدام ا باالقتراف الذ ية للميام،  ذ تقوو هذم ال ريق
أجيل  مق المرا بية ال ياريية قي الواقق  ويتي  ذليع تفعييل  دارا ذ يية ودينياميية، ومحياكياا السييييييييييييييينياريوهيات، من  

 التحسينات  كفالة ايتمرارية يير العمل، وتحسين العمليات، وا تبار التد ات قي حاالت ال وارا أو  

 ترجمة العلم والتكنولوجيا واالبتكار إلى تأثيرات على أرض الواقع -ثالثاا  

علع الرغم من يييييييييييرعة  نتات المعار  والحلول الملموييييييييييية، ياحل أف العاملين قي م ال الميام  -49
قابل   قي شكل والصر  الصحي  ما ال يعتبروف أف غالبية المعار  العلمية متاحة أو يعتقدوف أن ا ليست متاحة  

لايييييييييييييييتخيداو بميا فيي  الكفيايية لتوجيي  عمليية صيييييييييييييينق القرار  وهنيا  حياجية ملحية لترجمية العلم والتكنولوجييا  
واالبتكار  لع تتليرات قي العالم الحقيقي  وتحتات البلداف  لع االييييييييتثمار قي علوو الت بيد لاييييييييتفادا من 

ار  ويكمن أحد التحديات الرئيسيييييية قي المسيييييتوى الحلول التي ت ورها مؤييييييسيييييات العلم والتكنولوجيا واالبتك
المنخفع للحلول المعرفية األقرب  لع مرحلة التنفيذ  وتشيمل العوامل المسيؤولة عن ذلع التكاليف المرتفعة 
لمشييييياريق االبتكار، وصيييييعو ة جذب شييييير اق االييييييتثمار بسيييييبت المسيييييتوى المرتفق لمخامر الحلول ال ديدا، 

عم منصيييييييات الحلول ال ديدا  ويمكن  لع حد بعيد معال ة التحديات التي تواج   واالقتقار  لع القدرا علع د
تنفيذ المعار  العلمية أو الحلول التكنولوجية فيما يتعلد بالميام والصييييييييييير  الصيييييييييييحي بالتر يز علع أر عة 

   وي ت أف تعال  الن ُ (   3أبعاد رئيسيييية، أول ا مسيييتلة الوصيييول، التي تتتلف من ن مسييية محاورن )الشيييكل  
الحواجز غير التكنولوجية التي تحول دوف الوصييييييول  لع التكنولوجيا   العملية لتنفيذ الحلول التكنولوجية أوالً 

للغاية، ًا قعلع يييييبيل المثال، لن يكوف لنظاو لضييييه الميام يعمل بال اقة الشييييمسييييية قائدا تذ ر  ذا  اف مكلف
  

   من مصر  التنمية للبلداف األمريكية ةمساهم (53)

   من حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية مساهمتاف (54)
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وجود شييييييييخف مدرب لتشييييييييغيل  دوف أف يكوف   ذا لم يكن الناس علع علم بوجودم، أو  ذا  اف يسييييييييتلزو   أو
ويمكن عزو تقييد الوصييييييييول  لع التكنولوجيا لألعرا  االجتماوية )علع يييييييييبيل المثال قي   ًا التدريت متاح

حالة النسييياق واألقليات العر ية( أو ال غرافيا )علع ييييبيل المثال قي حالة األشيييخا  القامنين قي المنامد  
 قيود والنظر قي ا ومعال ت ا وي ت االعترا  ب ذم ال(   النائية

  3الشكل   
 المحاور الخمسة للوصول إلى التكنولوجيا

 

التوقيد بين   –اللحييار بر ييت موجييات التقييدو التكنولوجي    2021تقرير التكنولوجيييا واالبتكييار لعيياو  ، 2021األونكتيياد،    المصدر
 ( ، جنيفE.21.II.D.8)منشورات األمم المتحدا، رقم المبيق  االبتكار واإلنصا 

  ويتمثل البعد الثاني قي التقامق التخصيصيي  وتعتبر نوات  العلوو التحليلية وال ندييية حاييمة قي -50
 ي ياد الحلول المتعلقية بم يال المييام، لكن التنفييذ وااليييييييييييييييتيدامية يتوقفياف  لع حيد بعييد علع عواميل اجتمياوية  
مثل السييييلو  والثقاقة واالقتصيييياد والسيييييايييييات والحو مة  وُيشييييتر، قي قريد متمكن معني بمسييييتلة الميام أف 

برا عملية قي المسائل غير التقنية يحو  ي ات للمعار  والحلول القائمة علع العلم قي هذم الم االت و 
 لتس يل  ن اح التنفيذ 

ويرتبت البعييد الثييالييث بييااليييييييييييييييتثمييار قي النُ   التراب ييية  ويعتبر  درا  الترابت بين م ييال الميييام  -51
قي ت وير حلول مسييييتدامة وقعالة، ألف أي تحسييييينات قي الم ال الواحد ًا  اييييروري ًا والق اعات األ رى أمر 

ا انعكايييات  ارجية  ي ابية قي م االت أ رى، وقد يؤدي الفشييل قي النظر بشييكل  ا   يمكن أف يكوف ل 
قي الترابت بين الق اعات المختلفة  لع نتائ   ي ابية قي ق ا  واحد وإلع عواقت ييييلبية غير مقصيييودا قي  

نسييت ق اعات أ رى  ويمكن للن   التراب ي أف يتي  اجتذاب مسييتثمرين من مشييارب أويييق وااليييتفادا من 
، 6تكلفة ومناقق أكثر جاذبية  ولذلع قإف نُ   الترابت التي تر ز علع الميام أيييييييييييايييييييييييية قي تحقيد ال د   

بينما تسييييي م قي الوقت نفسييييي  قي تحقيد أهدا  أ رى مثل تلع المتعلقة بال و ، وال اقة، والعمل المنا ي، 
يعد  الق ا  الزراعي أكبر مسيييييييييت لع  والشيييييييييراكات المتعلقة بتحقيد األهدا  اإلنمائية  قعلع ييييييييييبيل المثال،

للموارد المائية، وقي الوقت نفسيييييي ، يتعين علع هذا الق ا  أف يوقر المزيد من الغذاق لتلبية ال لت العالمي 
المتزايد  وينبغي أف توقر اإلدارا المنايييييييييييييييبة للميام ما يكفي من الموارد المائية للمماريييييييييييييييات الزراوية دوف 

 لا مة ألغراض أ رى ايتنفاد الميام المخزنة ا

 اإلتاحة
 ُتتاح التكنولوجيا قي أماكن ويش األشخا  المعنيوف 

 التكلفة المقبولة
 ُتتاح التكنولوجيا بتيعار مقدور علي ا
  الوعي

 التكنولوجيا ذات قائدا قي حيات م درا  األشخا  المعنيين لأليباب التي ت عل 

 إمكانية الوصول
تاح الوصول  لع التكنولوجيا من المنظور اللغوي ومن منظور الظرو   يُ
 المادية للمستخدمين

 القدرة
ن م من تحويل الوصول  لع التكنولوجيا  لع  يملع المستخدموف م ارات تمك 
 ت ور ذي  يمة
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ل البعييد الرابق قي التكنولوجيييا وتقييايييييييييييييييم المعييار  بين البلييداف من أجييل المعييال يية الفعيياليية   -52 ويتمثيي 
للتحديات المتصييييييلة بخدمات الميام والصيييييير  الصييييييحي  وقد ُأنشييييييئت م موعة من الشييييييراكات والمنصييييييات 

الشييييييييييييييمييال وال نوب، وفيمييا بين بلييداف ونميياذت التعيياوف العييالمييية قي  مييار التعيياوف اإلقليمي والييدولي بين  
أيضييييًا   ال نوب، وعلع الصييييعيد الثالي، ليس لدعم الوصييييول  لع العلم والتكنولوجيا واالبتكار قحسييييت وإنما

وتل م تكرار وتكييف ت بيد ًا لتعزيز تقايييييييييييييم المعرقة التي تعز  توييييييييييييييق ن ار المماريييييييييييييات ال يدا محلي 
بيد أف تسيييريق (  ماوية والمالية علع الصيييعيد الدولي )انظر اإلمارالتكنولوجيات الناجحة واالبتكارات االجت 

 حرا  تقيدو قي مبيادرا نعقيد العميلن، المنيدرجية قي  ميار الر يائز الخمس لإلميار العيالمي للتع ييل بتحقيد 
، يسييييييتدعي تيسييييييير مسييييييتويات أكبر بكثير من الوصييييييول  لع التكنولوجيا ونقل 2030بحلول عاو  6ال د   

 وأقل عشوائية ًا القدرات وجعل هذم الفر  أقضل هيكلة وأكثر تنظيم  المعار  و ناق

 

 6نماذج التعاون العالمي التي يمكن من خاللها تحقيق الهدف 

تشييمل ال  ات الفاعلة المشييار ة قي تقايييم المعار  ونشييرها فيما يتعلد بخدمات الميام والصيير    
المنظمات المتعددا األمرا  والو االت اإلنمائية وشيييبكات متخصيييصييية  وتقوو هذم األمر التعاونية  الصيييحي  

المسييييتوى وت مق بين منصيييية عبر اإلنترنت وشييييبكة وايييييعة تغ ي يييييياقات تبدأ من    عمومًا علع شييييراكات 
 المحلي  لع المستوى العالمي  وهي تتقايم المعرقة وتبني القدرات من  ال برام  مخصصة 

 يانًا    30وعلع الصيييييعيد المتعدد األمرا ، تغ ي آلية األمم المتحدا للميام، التي تضيييييم أكثر من   
لمعنية األ رى، وتشيييييغ ل  كيانات األمم المتحدا، ن اقًا مواايييييي يًا واييييييعًا، وتتقاييييييم ت ار  ا مق ال  ات ا من 

نظاو معلومات بشيييييتف األنشييييي ة المضييييي لق ب ا، وهو منصييييية شيييييبكية تسييييياعد علع تقاييييييم المعلومات بشيييييتف  
المشيييياريق المتصييييلة بالميام ومبادرات التعلم  وقي منظومة األمم المتحدا، تعمل الل نة المعنية بتسييييخير العلم 

يتي  تقايييييييييم الدروس المسييييييييتفادا وأقضييييييييل المماريييييييييات األمرا    والتكنولوجيا ألغراض التنمية  منبر متعدد 
الومنية التي تتي  االييييييييييتفادا من العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل معال ة التحديات المتصيييييييييلة بخدمات  

 ال برام  المسياعدا التقنية قي البلداف النامية،   لتعزيز التعاوف الدولي من ، و ذلع الميام والصير  الصيحي 
 لع المعرقيية ونقييل التكنولوجيييا  ولييدى مؤتمر القميية العييالمي لم تمق   يتعلد بييالوصيييييييييييييول بمييا قي ذلييع مييا  

المعلومات، الذي يضييييييييم منتديات يتشييييييييار  قي تتميرها االتحاد الدولي لاتصيييييييياالت، واألونكتاد، و رنام   
  التنمية  األمم المتحدا اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدا للتر ية والعلم والثقاقة،   و، عمل بشيييييييييييييتف أهدا

تراعع في    و، العمل المتعلقة بالوصييييييييييييول  لع  6المسييييييييييييتدامة، بما قي ذلع  ت عمل بشييييييييييييتف ال د   
المعلومييات، و نيياق القييدرات، وت بيقييات تكنولوجيييا المعلومييات واالتصييييييييييييييياالت، والعلوو اإللكترونييية، والتنو   

 الثقاقي، والسياقات المحلية 

الوصيول  لع  دمات الميام والصير  الصيحي المتمونة  وللمبادرات اإلقليمية دور هاو قي ايماف  
ق شيييراكة صيييناديد الميام، التي تر ز علع االبتكار المدقو    قفي أمريكا الاتينية، علع ييييبيل المثال، تشييي  
بعليات مؤيييييييسييييييية ومالية، علع  براو شييييييراكات بين الق اعين العاو والخا  قي م ال حفل مسييييييت معات 

المائي  ويشييمل الشيير اق األييياييييوف حكومة ألمانيا، ومرقد البيئة العالمية،   الميام، من أجل تحسييين األمن
صيييندوقًا تعمل قي العديد من البلداف واييييتفاد من ا   26ومصييير  التنمية للبلداف األمريكية  ولدى الشيييراكة  

قي  مار  أيرا حتع ا ف  وقي االتحاد األورو ي، أتاح برنام  المبادرا المعز ا للميام  105  000 أكثر من
الشراكة الشر ية دعم بلداف مثل بياروس من  ال المشار ة المكثفة قي االيتعرااات الومنية واإلقليمية 

 الموااي ية وأنش ة بناق القدرات 
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وير ز عييدد من البلييداف علع الميييام والمراقد الصيييييييييييييحييية قي  مييار جييداول أعمييال التعيياوف الييدولي   
ثال، ي ري تقاييييييييم التكنولوجيا و ناق القدرات قي البلداف التي تسيييييييتخدو والثنائي  قفي الياباف، علع ييييييييبيل الم 

الحلول التكنولوجية التي ُوايعت قي  مار مبادرا  وماموتو للميام، بما يشيمل، من بين أمور أ رى، اييتخداو  
ا  الذ اق االصيييييييييييي ناعي وتكنولوجيا  نترنت األشييييييييييييياق لدعم التنمية وتوقير بنية تحتية عالية ال ودا قي آيييييييييييييي 

والمحيت ال ادا، وقي تنفيذ تدابير التخ،يف من آلار تغير المنا  والتكيف مع  من  ال مختلف مشيييييييييييياريق  
البنية التحتية  ومن بين البلداف النامية، اشيييييييييتر ت جنوب أقريقيا، من  ال ل نة بحوث الميام، مق شييييييييير اق 

 دوليين متعددين لتقايم الخبرات قي م ال الميام والمراقد الصحية  
عن مصييير  التنمية للبلداف  مسييياهمات من حكومات بياروس، وتايلند، وجنوب أقريقيا، و و ا، والياباف، قضييياً    المصدر 

 األمريكية واالتحاد الدولي لاتصاالت السلكية والايلكية  
 

 اقتراحات يمكن النظر ميها -رابعاا  

الوصيول  لع  دمات ميام الشيرب والصير  ييلمت ال م ية العامة وم لس حقور اإلنسياف بالحد قي   -53
   ( 55) الصييييييييييحي المتمونة  حد من حقور اإلنسيييييييييياف ال غنع عن  للتمتق الكامل بالحياا و  ميق حقور اإلنسيييييييييياف 

لمعال ة مسييييييييتلة الميام والصيييييييير  الصييييييييحي، يت او  م رد   وايييييييييق الن ار ومتكاماً ًا ن     6ويتضييييييييمن ال د  
  ييييتدامة  مدادات الميام و دمات الصييير  الصيييحي  وهنا  الحصيييول علع هذم الخدمات، ويصيييت قي ايييماف ا 

عدد من االعتبارات السييييييايييييياتية التي يمكن أف تسييييياعد البلداف قي ال  ود الرامية  لع تسيييييخير العلم والتكنولوجيا  
 واالبتكار لضماف الوصول  لع  دمات الميام والصر  الصحي المتمونة من أجل التنمية المستدامة  

  عضاق تود النظر قي االقتراحات التالية ولعل الدول األ -54

ل التكنولوجييا   )أ(  تنميية وتمكين البيئيات المحليية للبحيث واالبتكيار  ويشييييييييييييييميل ذليع بنياق تقبي 
وتعزيز العقلييات المنفتحية علع األدوات الرقميية والم يارات التي تتي  بنياق القيدرات، بموا اا مق مراعياا د يقية 

المالية وال غرافية والمنا ية قي الم تمعات المسيييييييييييت دقة، بما قي ذلع القدرا  للظرو  االجتماوية والثقافية و 
 علع تشغيل الحلول التكنولوجية وتع دها 

ت وير شييراكات وليقة بين الم نيين والمسييتخدمين، بموا اا مق التر يز علع  شييرا  الم تمق    )ب( 
  زيز تملع موارد الميام والمراقد الصيييييحية المحلية وتقديم المسييييياعدا للمبادرات التشيييييار ية الشيييييعبية والم تم ية، لتع 

 وتعزيز  دارا الميام من  ال ال مق بين الم نيين والمستخدمين 

 ياق األولوييية فيمييا يتعلد ب مق الميييام وتنقيت ييا والتخلف من النفييايييات للنُ   القييائميية علع   )ت( 
المر زي قائم علع تكنولوجيا غير معقدا،  ت وير ونشير وتنفيذ حلول مدم ة ومسيتقلة عن الشيبكات وذات تشيغيل  

واالعتماد قي ذلع علع نظم للرصيييييييد والمحاييييييييبة والعلوو التشيييييييار ية  وتويييييييييق ن ار الوصيييييييول قي الم تمعات  
 المستفيدا، ال ييما قي المنامد الري،ية، بايتخداو حلول تكنولوجية ميسورا التكلفة ومنايبة للسيار ومرنة  

التحتية وقي تقديم الخدمات، من أجل  فالة المسيياواا بين ال نسييين    حداث تحول قي البنية   )د( 
من األوباق   ويقتضي ذلع تعزيز تقديم  دمات الصر  الصحي المنايبة قي المنا ل واألماكن العامة، للتخ،يف 

والتمييز المرتب ين بالعامل ال نسييياني  وتصيييميم ييييياييييات ومشييياريق  دمات الميام والصييير  الصيييحي من 
 لع ًا  منظور يراعي االعتبارات ال نسيييانية، وايييماف أال يؤدي ذلع  لع  دامة الفوارر بين ال نسيييين، اييييتناد

 بيانات مصنفة حست نو  ال نس 

  

(55) A/RES/64/292   

https://undocs.org/ar/A/RES/64/292
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  حتية المتعلقة ببيانات ق ا   دمات الميام والصيييييير  الصييييييحي   قامة أو  صيييييياح البنية الت  )هي( 
  وإنشيييياق أنظمة تعاونية بسييييي ة ومن  ية تر ز علع اإلنسيييياف ومتعددا أصييييحاب المصييييلحة، لدعم  ن ا  تقييمات 

 للموارد المائية، وتحسين عملية صنق القرار، وتقليل ققد الميام وهدرها  أكثر شموالً 

 يدا قي  فالة وصييول ال ميق  لع  دمات الميام والصيير   توييييق ن ار المماريييات ال )و( 
الصييييييييحي واييييييييماف اإلدارا المتكاملة للموارد المائية وايييييييييتخداو ييييييييي ات للتتبق  وتقييم العوامل التي تعيد 

تسييير   التوييييق المحلي للممارييييات ال يدا والسيييعي  لع معال ت ا أو تعزيزها حسيييت اللزوو  واييييتكشيييا   أو
قتصيييياد الدائري قي ق ا  الميام والمراقد الصييييحية، وتحويل ميام الصيييير  الصييييحي  وتعزيز ت بيد نُ   اال

 المعال ة  لع مورد للميام عند االقتضاق 

  واعتماد نماذت تمويل مختل ة علع  ًا  اييييييييتحداث آليات تمويل جديدا ومبتكرا وأكثر  نصييييييياق  ) ( 
د، من أجل تعزيز بيئة مواتية المسييييتوى الكلي،  لع جانت التمويات الصييييغرى للمشييييغلين علع ن ار اييييي 

لألعمال الت ارية المسيتدامة قي م ال الميام  و يادا االهتماو الذي يولي  المانحوف والمؤييسيات االييتثمارية 
، بموا اا مق  برا  الدور األيييايييي للميام والمراقد الصييحية قي الم االت االقتصييادية واالجتماوية  6لل د   

 والبيئية قي جميق البلداف 

 ولعل الم تمق الدولي يود النظر قي االقتراحات التالية  -55

  تعزيز نقل المعرقة و ناق القدرات من  ال التعاوف بين الشييييييمال وال نوب، وفيما بين بلداف  )أ( 
  ال نوب، وعلع الصييييعيد الثالي  وإشييييرا  المنظمات المتعددا األمرا ، والو االت اإلنمائية، والشييييبكات العالمية 
،  لل  ات الفاعلة قي م ال الميام والمراقد الصيييييحية، والل نة المعنية بتسيييييخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية 
  من أجل  يادا التدقد العالمي لمعار  العلم والتكنولوجيا واالبتكار المتصييلة بالميام والصيير  الصييحي من مراكز 

 ج  التع ر بين المبادرات اإلنتات الحالية  لع جميق الدول األعضاق، ولبناق أو 

تعزيز نقييل التكنولوجيييا بين البلييداف المتقييدميية والنييامييية  ونقييل حزو تكنولوجييية  ييامليية،  )ب( 
  قي ذلع بناق القدرات واإلمكانيات المحلية المتعلقة بالتشييييغيل والصيييييانة، وتكييف ا عند االقتضيييياق مق السيييييار  بما 

 ية لخدمات الميام والصر  الصحي قي البلداف النامية المحلي، قي ييار تحديث أو ت يئة البنية التحت 

وايييق آليات مالية تشييي ق المسييياعدا المالية المقدمة من البلداف المرتفعة الد ل وتعز   )ت( 
،  والبلداف النامية غير السياحلية   ًا، تدقد اييتثمارات الق ا  الخا   لع البلداف النامية، ال يييما أقل البلداف نمو 

لصيغيرا النامية، مق اإلقرار بالدور الشيامل ل ذم ا ليات قي تحقيد   ة التنمية المسيتدامة  والدول ال زرية ا
  2030لعاو 

 عداد األويييييا، العالمية المعنية بق ا   دمات الميام والصيييير  الصييييحي لمواكبة آلار  )د( 
نيا  قي نظم  يدميات تغير المنيا  من  ال التعياوف والتر يز العيالمي علع  ييادا القيدرا علع التكيف مق الم

الميام والصييييير  الصيييييحي  والتتكد من أف المعرقة المتقاييييييمة وحلول العلم والتكنولوجيا واالبتكار تسيييييتوعت 
مسيتلة القدرا علع تحمل تغير المنا   وتعزيز التنسييد بين الق اعات من  ال اتبا  ن   تراب ي، ًا ايمني 

 من أجل اغتناو المناقق البينية  الترابت بين الميام وال اقة والزراعة،  يراعي مثاً 
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