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نبذة

تقرير الفريق العالمي رفيع المستوى
المعني بالمياه والسالم



يعد تقرير الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسالم جزء من مبادرة السالم األزرق 



بدعم ِمن:

نحو تعاون دولي فعال بشأن المياه كمحرك للسالم

“توصــل الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســالم إلــى أن 
التحــدي العالمــي للميــاه ال يتعلــق فقــط بالتنميــة وحقــوق اإلنســان بــل باألمــن 
والســالم أيضــا. لــذا، يتعيــن معالجتــه ســريعًا وبطريقــة متكاملــة وشــاملة علــى 
جميــع المســتويات، بــدءًا مــن مجلس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة والمنظمات 
إلــى المؤسســات الشــعبية. يحتــاج هــذا  متعــددة األطــراف األخــرى، وصــواًل 
التحــدي إلــى اســتجابة دبلوماســية جديــدة مــن حيــث الفكــر والممارســات 
والتمويــل  المعلومــات  وإدارة  الدولــي  القانــون  إلــى  باإلضافــة  والمؤسســات 
وإدارة األمــن والتكنولوجيــا وتغيــر المنــاخ ومكافحــة التلــوث – مــن بيــن مجــاالت 
أخــرى. طــرح الفريــق عــدد مــن التوصيــات الخاصــة فــي تلــك المجــاالت، النابعــة 
مــن إيماننــا العميــق بــأن إدارة التحــدي العالمــي للميــاه ليســت بالمهمةالعاديــة، 

بــل مســألة بقــاء”.

د. دانيلو تورك
 رئيس الفريق العالمي رفيع المستوى المعني بالمياه والسالم 



دراما المياه

ــن  ــخص م ــاري ش ــة ملي ــن قراب ــدم تمّك ــل بع ــي تتمث ــاه الت ــا المي ــم درام ــش العال يعي
الوصــول إلــى ميــاه صالحــة للشــرب؛ يعيشــون بمعظمهــم فــي ظــروف معيشــية 
ــاء  ــآتها أثن ــاه ومنش ــادر المي ــرض مص ــف.  تتع ــة بالعن ــون محفوف ــا تك ــًا م ــة وغالب هش
فــي  كأســلحة  وُتســتخدم  عديــدة  هجمــات  إلــى  المعاصــرة   المســلحة  النزاعــات 
الحــرب. بينمــا تتفاقــم حــاالت شــح الميــاه حــول العالــم بضــوء النمــو الســكاني والتغيــر 
المناخــي الــذي تســبب بــه  تدخــل اإلنســان الجائــر. وبالرغــم مــن هــذه القضايــا، يتوجــب 
ــاج  ــة إنت ــي 50 % ومضاعف ــذاء بحوال ــاج الغ ــادة إنت ــرق لزي ــن ُط ــث ع ــرية البح ــى البش عل

ــرن. ــذا الق ــف ه ــون منتص ــة بغض الطاق

هنــاك حاجــة ملّحــة إلعــادة التفكيــر فــي التعــاون المائــي الدولــي مــن خــالل دور األمــم 
ــات.  ــات والمؤسس ــي السياس ــة ف ــرات الضروري ــى التغي ــول إل ــوري للوص ــدة المح المتح
ــي   ــر عالم ــم مؤتم ــي تنظي ــام ف ــي وه ــدة دور أساس ــم المتح ــة لألم ــة العام للجمعي
حكومــي كامــل العضويــة حــول التعــاون المائــي الدولــي، بهــدف صياغــة اســتراتيجيه 

للتعــاون،  وتحديــد أولياتهــا الخاصــة ووضــع خطــة إجرائيــة خمســية.

نحو الهاوية: المياه في النزاعات المسلحة 

يتزايــد توجــه بعــض النزاعــات المســلحة فــي الوقــت المعاصــر نحــو اســتهداف المصــادر 
المناطــق  إلــى أســلحة حــرب - وخاصــة فــي  أو تحويلهــا  التحتيــة  المائيــة والبنيــة 
الحضريــة. تعــّد هــذه الممارســات انتهــاكات ســافرة للقانــون اإلنســاني الدولــي يجــب 
إدانتهــا؛ كمــا علــى الــدول تأكيــد احترامهــا والتزامهــا بهــذا القانــون. وتحتــاج المنظمــات 
اإلنســانية مســاعدة المجتمــع الدولــي لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة فــي بنــاء  الشــراكات 
طويلــة المــدى بيــن المنظمــات اإلنســانية ومقّدمــي الخدمــات المحلية تحقيقــا لحماية 

فّعالــة أو إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المائيــة.

ــن  ــالم واألم ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــؤوال ف ــة دورا مس ــود الدولي ــب الجه ــي أن تلع ينبغ
ُمتضمنــا وضــع السياســات الفّعالــة لحمايــة البنيــة التحتيــة المائيــة مــن الهجمــات، 
ــانية  ــات اإلنس ــة لالحتياج ــة خاص ــاء أولوي ــع إعط ــة م ــات اإلرهابي ــن الهجم ــا م وحمايته
للمدنييــن المتضرريــن.  يتحّمــل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة المســؤولية 
األولــى بهــذا الخصــوص وعليــه األخــذ بعيــن االعتبــار تبنــي قــرار حمايــة المصــادر المائيــة 
ومرافقهــا فــي جميــع الظــروف أو الحــاالت  المدرجــة علــى جــدول أعمالــه وأن تكــون 

ــلحة . ــات المس ــاء النزاع ــن أثن ــة المدنيي ــه لحماي ــن إجراءات ــمولة ضم مش

درهم وقاية: القانون الدولي للمياه والتعاون بشأن المياه العابرة للحدود

درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــالج.  وضــع القانــون الدولــي للميــاه عــدد مــن المبــادئ 
الــذي مــن شــأنه  الدولــي  المائــي  التعــاون  لتوفيــر أســس  والمعاييــر والمؤسســات 
تحقيــق اســتقرار أعظــم ودرء للنزاعــات. إن كل مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن 
قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي األغــراض غيــر المالحيــة )مؤتمــر األمــم 
المتحــدة بشــأن المجــاري الميــاه 1997( واللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا التابعــة لألمــم 
المتحــدة )UNECE( بشــأن الميــاه ومؤتمــر حمايــة واســتخدام مجــاري الميــاه العابــرة 
للحــدود والبحيــرات الدوليــة، تعتبــر جميعهــا األدوات الدوليــة القانونيــة واألساســية فــي 



هــذا الخصــوص تشــّكل مبــادئ االســتخدام الُمنصــف والعــادل وعــدم التســبب فــي 
الضــرر الجســيم للمجــاري المائيــة حجــر األســاس والــذي تســتطيع األنظمــة الدوليــة 
ــي  ــرف الصح ــرب والص ــاه الش ــى مي ــول عل ــق الحص ــح ح ــره. أصب ــه وتطوي ــاء علي البن

ــا وحــق إنســاني. ضــرورة أخالقيــة فــي عصرن

ــاون  ــدود والتع ــر للح ــاون العاب ــي التع ــع ف ــل للتوس ــن العم ــر م ــا الكثي ــزال أمامن ال ي
اإلقليمــي فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم لنرتقــي إلــى المســتوى المطلــوب. 
ينطبــق هــذا علــى األحــواض النهريــة والميــاه الجوفيــة المشــتركة ذات الحساســيات 
التقليديــة؛ ولألخيــرة أهميــة بالغــة بســبب تدنــي التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال - 
الــذي لــم يرتقــي إلــى مســتوى ُمرضــي حتــى اآلن. حيــث أن، من بيــن حوالــي 400 حوض 
ــات  ــل االتفاقي ــة. تمث ــات دولي ــا اتفاقي ــط تغطيه ــة فق ــًا، خمس ــترك دولي ــي ُمش مائ
المائيــة العابــرة للحــدود والمؤسســات وآليــات القوانيــن اللينــة )غيــر الملزمــة( أدوات 

قّيمــة ويجــب اســتغاللها بشــكل كامــل.

النوعيــة والجــودة: تعزيــز صنــع القــرار القائــم علــى المعرفــة والبيانــات 

والتعــاون مــن أجــل بنــاء الســالم واألمــن

 تتأثــر جــودة الميــاه بظواهــر متغيــرة كثيــرة مثــل الفيضانــات والجفــاف. وتــزداد هــذه 
الظواهــر ســوءًا بســبب التغيــر المناخــي الناتــج عــن تدخــل اإلنســان الجائر، ممــا يتطلب 
تكثيــف التعــاون الدولــي وخبــرات المؤسســات الراســخة والمخضرمــة فــي هــذا 
المجــال.  وفــي نفــس الوقــت، يعــود جــزء مــن تــردي نوعيــة الميــاه فــي الكثيــر مــن 
األقاليــم حــول العالــم إلــى نفــس األســباب ممــا يحّتــم التدخــل الفــوري والســريع. 
مــن المشــكالت األخــرى المتعلقــة باألحــواض المائيــة المشــتركة دوليــًا، الضــخ الجائــر 
الــذي يفــوق قــدرة الطبيعــة علــى اســتعادة وضعهــا وإعــادة تغذيــة طبقــة الميــاه 
الجوفيــة.  غالبــًا، تكــون المعلومــات الفعليــة المتوفــرة حــول األحــواض المائيــة غيــر 
كافيــة  - بينمــا يســتمر الضــخ الجائــر. وتختلــف األدوات الفنيــة والقانونيــة والسياســية  

المتوفــرة لمعالجــة هــذه القضايــا بيــن الــدول واألقاليــم.

لذلــك أضحــت عمليــة الرصــد ومشــاركة البيانــات ضــرورة قصــوى يجــب وضعهــا علــى 
ــات  ــوي للبيان ــل وق ــي متكام ــام عالم ــيس نظ ــب تأس ــة. يج ــات العالمي ــّلم األولوي س
والرصــد بنــاء علــى الجهــود الجاريــة التــي تقــوم بهــا كل من منظمــة األمــم المتحدة 
 )WMO( والمنظمــة الدوليــة لألرصــاد الجويــة )UNESCO( للتربيــة والعلــم والثقافــة
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(. مــن األمــور الضروريــة األخــرى الواجــب 
تحقيقهــا، تطبيــق وتطويــر معاييــر جــودة الميــاه الدوليــة علــى المســتويين اإلقليمــي 
والعالمــي.  وأخيــرًا، يجــب التغلــب علــى الجهــود المؤسســية  المبعثــرة المعنيــة 

بقضايــا الميــاه. 

دبلوماسية الشعوب  و إدارة المياه متعددة القطاعات و صنع القرار 

تؤثــر إدارة الميــاه والتعــاون المائــي العابــر للحــدود علــى صحــة ورفــاه اإلنســان بشــكل 
مباشــر، ممــا يعكــس بعــد أخالقــي هــام، لذلــك، ال بــد مــن أن تشــمل حوكمــة الميــاه 
بأشــكالها المتعــددة مشــاركة جميــع أصحــاب الشــأن في صنــع القرار.  ويجــب األخذ 
باالعتبــار جميــع المقايضــات الضروريــة بيــن مختلــف اســتخدامات الميــاه مثــل الزراعــة 
وتوليــد الطاقــة والتعديــن واالســتهالك البشــري وغيــر ذلــك مــع احتــرام احتياجــات 



جميــع المعنييــن. علــى الرغــم مــن اتخــاذ معظــم القــرارات فــي مثــل هــذه الحــاالت 
علــى ُمســتوى الــدول، يجــب دراســة الممارســات الجيــدة وتطبيــق الــدروس الُمتعلمــة.  
كمــا يجــب وضــع إجــراءات تســاعد علــى مشــاركة أصحــاب الشــأن عنــد صنــع القــرارات 

علــى مســتوى التعــاون المائــي العابــر للحــدود.

تعتبــر الشــفافية ومشــاركة البيانــات مــن األمــور الهامــة فــي صنــع القــرارات المتعلقة 
بالميــاه، ممــا يعــزز تأســيس الحكومــات لمنصــات الحــوار متعــدد األطــراف المناســبة 
ــي  ــم المائ ــال التعلي ــي مج ــج ف ــتثمار ممنه ــل اس ــب تفعي ــأن. ويج ــاب الش ــن أصح م
علــى جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك تمكيــن النســاء لضمــان نجــاح هــذه المنصــات 
الحواريــة. كمــا يتوجــب دراســة الممارســات الجيــدة والــدروس المتعلمــة ويجــب 
تطبيقهــا مــن قبــل جميــع الحكومــات وأصحــاب الشــأن. ويمكــن اســتخدام الميثــاق 
العالمــي لألمــم المتحــدة والــذي يضــم عشــرات اآلالف مــن الشــركات الخاصــة حــول 
العالــم، كأداة منهجيــة لوضــع وتطويــر مدونــة الممارســات المناســبة والطوعيــة 

ــاه. إلدارة المي

االبتكار المالي للتعاون في المجال المائي

يجــب تطويــر آليــات التمويــل الُمســتدام لتعزيــز الميــاه كأداة للســلم لترســيخ التعــاون 
ل البنيــة التحتيــة المائيــة  المائــي العابــر للحــدود، وهــي مــن أهــم أولويــات العصــر. ُتَمــوَّ
العابــرة للحــدود، مثــل الســدود ونظــم الــري، مــن مســتثمرين مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص، وبدعــم مــن مؤسســات ماليــة مثــل برنامــج الميــاه الدوليــة )IW( التابــع 
لمرفــق البيئــة العالمــي )GEF(، وآليــات التمويــل المناخــي األخــرى والمانحيــن ضمــن 
العالقــات الثنائيــة أو المتعــددة األطــراف. يجــب اســتخدام التمويــل التقليــدي المتوفــر 

لتعزيــز مشــاريع التعــاون المائــي العابــر للحــدود بفعاليــة.

ُتعــّد المحفــزات اإلضافيــة ضروريــة وقــد تتضمــن: التمويــل التفضيلــي والتمويــل 
بشــروط ميســرة لمشــاريع التعــاون المائــي العابــر للحــدود وذلــك فــي مجــال المصــادر 
المائيــة والبنــى التحتيــة ذات األحجــام الضخمــة.  قــد تضم المحفــــزات  دعــم الفوائد 
ــق  ــي الفري ــة. يوص ــح المكافئ ــر المن ــات وتوفي ــة والتأمين ــف التحضيري ــل التكالي وتموي
بإنشــاء صنــدوق التمويــل األزرق لمثــل هــذه األهــداف. نؤمــن بأهميــة خلــق المســاحة 
اآلمنــة، ونعنــي بذلــك فــرص التشــاور والتفــاوض الُمســبق وغيــر ذلــك مــن النشــاطات 
أثنــاء أولــى مراحــل تطويــر المشــاريع.  قــد يســاعد هــذا أصحــاب الشــأن فــي مواجهــة 
ــع  ــن جمي ــة بي ــادة الثق ــتباقيًا وزي ــاريع اس ــز المش ــية وتجهي ــذ الرئيس ــاكل التنفي مش

أصحــاب الشــأن فيســاعد إلــى حــد كبيــر فــي عمليــة صنــع القــرار المالــي.

السعي نحو الكفاءة : آليات جديدة للدبلوماسية المائية

تعمــل مؤسســات دوليــة مختلفــة علــى قضايــا الميــاه، تتــراوح بيــن مؤسســات بحثيــة 
وإدارات المعرفــة ومؤسســات األحــواض النهريــة أو نظــم إدارة الميــاه العابــرة للحــدود 
المختلفــة،  المتحــدة  األمــم  هيئــات  مــن  وعــدد  إقليميــة  ومنظمــات  جهــة  مــن 
أدنــى  بــدون  هامــة  بأعمــال  المؤسســات  هــذه  جميــع  تقــوم  أخــرى.  جهــة  مــن 
ــار  ــى إط ــة إل ــر بحاج ــن األم ــدود، لك ــر للح ــي العاب ــاون المائ ــي التع ــاهم ف ــك وتس ش
مؤسســي يربــط بيــن جميــع األطــراف األساســية بحيــث يكــون داعــم وُمكمــل لألطــر 
والمبــادرات والخبــرات القائمــة؛ فهنــاك حاجــة الســتخدام الميــاه كوســيلة للتعــاون 
ــا علــى  ــل آليــة جديــدة تعــزز قدرتن ــة، ب ــاج إلــى مؤسســة إضافي والســالم. نحــن ال نحت

ــي.   ــل الجماع العم



يقتــرح الفريــق مســاعدة المرصد العالمــي للميــاه والســالم )GOWP( للحكومات في 
اســتخدام الميــاه كأداة للتعــاون وتجنــب التوتــرات والنزاعــات وبنــاء الســالم. ســيعمل 
المرصــد العالمــي للميــاه والســالم )GOWP( عــن كثــب مــع المنظمــات القائمــة 
علــى المســتويات اإلقليميــة والعالميــة المتخصصــة فــي مجــال التعــاون المائــي 
ــى  ــدة عل ــة الجدي ــز اآللي ــالم. ترك ــاء الس ــي بن ــاه ف ــتخدام المي ــات اس ــخير إمكاني وتس
ــاطات  ــي النش ــاهم ف ــتركة وتس ــارج اإلدارات المش ــة خ ــة القائم ــية المائي الدبلوماس
االستشــارية الضروريــة لخلــق مســاحات آمنــة لتمويــل مشــاريع التعــاون المائــي العابــر 

ــدود.  للح

المياه أصول السالم : االستنتاجات والتوصيات

يتألــف تقريــر الفريــق العالمــي رفيــع المســتوى المعنــي بالميــاه والســالم مــن ســبعة 
فصــول تغطــي أهــم المجــاالت الرئيســية لتحليالتنا. ينتهــي كل فصــل بمجموعة من 
ــة.  وُيقــدم الفريــق اســتنتاجات  التوصيــات الخاصــة فيهــا ُمجمــل اإلجــراءات المطلوب
ــمولية  ــرة ش ــارئ نظ ــي الق ــا يعط ــر مم ــل األخي ــي الفص ــه ف ــص توصيات ــة ويلخ عام
للنشــاطات المقترحــة. كمــا يأمــل الفريــق اســتفادة صانعــي القــرار مــن اســتنتاجاته 
وتوصياتــه لتطويــر رؤيــة ُمتســقة لجميــع النشــاطات المســتقبلية الضروريــة وبنــاء 

السياســات العمليــة.

© Ernesto Benavides (Conga mine assembly, El Perol, Cajamarca, Peru) :صورة الغالف     

للحصول على التقرير الكامل  الرجاء زيارة الرابط:

https://www.genevawaterhub.org/resource/matter-survival



تــم إطــالق تقريــر الفريق العالمــي رفيع المســتوى المعنــي بالمياه 
والســالم فــي 16 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015 فــي جنيــف مــن ِقبل 
ــتونيا،  ــتاريكا، إس ــا، كوس ــا، كولومبي ــي: كمبودي ــة وه ــة راعي 15 دول
ســلطنة  المغــرب،  كازاخســتان،  األردن،  هنغاريــا،  غانــا،  فرنســا، 
ُعمــان، الســنغال، ســلوفينيا، إســبانيا وسويســرا. وقــد رشــحت كل 
ــى  ــخصية. تلق ــه الش ــق بصفت ــي الفري ــو ف ــدان عض ــذه البل ــن ه م
الفريــق دعــم جنيفــا واتــر َهــب كســكرتاريا الفريــق العالمــي رفيــع 

المســتوى المعنــي بالميــاه والســالم.

ــر الفريــق “مســألة بقــاء” تحليــاًل وتوصيــات اعتمدهــا  يتضمــن تقري
الفريــق بعــد ســنتين مــن العمــل لــدرء النزاعــات المتعلقــة بالميــاه 
الفريــق  يطمــح  للســالم.  كأداة  الميــاه  اســتخدام  وتشــجيع 
التصــدي لتحديــات الميــاه بطريقــة متكاملــة وشــاملة، وعلــى 
أو  ممارســات  بتشــجيع  ذلــك  كان  ســواء  متعــددة،  مســتويات 
مؤسســات جديــدة أو دبلوماســية الميــاه أو تعزيــز القانــون الدولي، 
ضمــن إجــراءات أخــرى. تحتــوي هــذه النبــذة علــى ملخــص توصيــات 

ــق. الفري

جنيفا واتر  َهب
بالميــاه  المعنــي  المســتوى  رفيــع  العالمــي  الفريــق  ســكرتاريا 

والســالم


