
نحن، ممثلو هيئات أحواض األنهار والبحيرات أو المياه الجوفية في مناطق مختلفة 
من العالم، ننضم إلى هذا «الميثاق العالمي لتحســين إدارة األحواض»، في س��بيل 
تطوي��ر اإلدارة المتكامل��ة والتضامني��ة للم��وارد المائي��ة، على نط��اق األحواض 

الوطنية واإلقليمية والعابرة للحدود، ومواجهة التحديات التي تواجه كوكبنا.  
ف��ي الواقع يجب أن نحق��ق األهداف اإلنمائي��ة لأللفية ونضم��ن »النمو األخضر« 
ونواج��ه التغيي��رات العالمي��ة المتصلة بالزيادة الس��ريعة في عدد س��كان العالم، 

والهجرة، والتحضر المتزايد، وتغير المناخ، وما إلى ذلك. 
يج��ب أن تس��مح الجهود التي نبذلها على حد س��واء بمكافحة الك��وارث الطبيعية، 
وتلبية احتياجات السكان في المناطق الحضرية والريفية من مياه الشرب بطريقة 
يعول عليها، وتحس��ين النظاف��ة والصحة والوقاية من األوبئ��ة، و ضمان االكتفاء 
الغذائ��ي، وتطوي��ر الصناع��ة وإنتاج الطاقة والنق��ل عن طريق المياه والس��ياحة 
واالس��تجمام، والوقاية من التلوث بجميع أشكاله ومكافحته، والحفاظ على النظم 
البيئية المائية، ودعم إنتاج األسماك، وبشكل عام الحفاظ على التنوع البيولوجي 

للبيئات ذات الصلة بالمياه.
ول��م يع��د من الممكن معالج��ة كل هذه القضايا على مس��توى قطاعي أو محلي، 
ك البحث عن الحلول  أو بمعزل عن بعضها البعض. عوضًا عن ذلك، يجب أن يُ��شرِ
جميع الفاعلين في نهج متكامل وتضامني، بالتنسيق مع الوحدات الهيدروغرافية، 

في سبيل تحقيق االستخدام المستدام للموارد المائية. 
القسم األول:

اإلعـالن التمـهيـدي 
بانضمام�ن�ا إلى هذا الميث�اق، ن�ع�ترف بالت�الي:

  ضرورة اإلدخال و/أو التعزيز المستمر لألشكال الجديدة من إدارة الموارد المائية 
الموص��ى بها ف��ي دبلن (1991)، وري��و (1992)، وباري��س (1998)، والهاي 
 (2006) ومكس��يكو   ،(2003) وكيوت��و   ،(2002) وجوهانس��بورغ   (2000)

واسطنبول (2009)، ال سيما:
  أّن أح��واض األنهار والبحيرات والمياه الجوفية هي األراضي المناس��بة لتنظيم 
إدارة مش��تركة للم��وارد المائي��ة والنظ��م البيئي��ة المائي��ة وجميع األنش��طة 

المتصلة بالمياه ؛
  أّن ه��ذه النظم البيئية المختلف��ة الموجودة في مس��تجمعات المياه مهمة جدًا 
بالنس��بة للتنوع البيولوجي والخدمات البيئية على حد س��واء، ال سيما لتنظيم 

الدورات الهيدرولوجية والوقاية من المخاطر، وكذلك لتنقية التلوث ؛

  أّن أح��واض األنهار والبحيرات والمياه الجوفية العابرة للحدود ينبغي أن تحظى 
باهتمام خاص وتُدار بشكل مشترك بين الدول المشاطئة ؛

  أّن إنش��اء ودعم هيئات األحواض، تحت األش��كال األكثر مالءمة وال سيما على 
ش��كل لجان دولية أو س��لطات أو غيرها من هيئات األح��واض العابرة للحدود، 
يس��هلّ الح��وار والتع��اون وتب��ادل المعلوم��ات وتنفيذ المش��اريع المش��تركة 
واألعمال، مما يتيح مشاركة األرباح وتوقع المستقبل ومنع الصراعات المحتملة 

بين األطراف المعنية ؛
  ض��رورة تعزيز التكام��ل اإلقليمي من خالل مواءمة السياس��ات والتش��ريعات 
وتنفي��ذ البرام��ج اإلقليمية ذات االهتمام المش��ترك الضرورية لتحس��ين إدارة 

موارد المياه الجوفية والسطحية على نطاق األحواض ؛
  الحاج��ة إلى إيجاد أو زيادة التمويالت المخصصة إلدارة الموارد المائية والبيئات 

المائية وبشكل عام »الدورة الكبيرة« للمياه ؛
  منفع��ة تطوير أو تعزيز اأُلُطر الموحدة لتس��هيل المبادرات الثنائية أو متعددة 

األطراف في هذا المجال من إدارة األحواض.
  ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بشكل 

أفضل في إدارة األحواض ؛
  ض��رورة تعزيز التع��اون بين هيئات األحواض في جمي��ع أنحاء العالم وفي كل 
منطقة، لتس��هيل نق��ل الخبرات والدراية بش��أن أفضل الممارس��ات في إدارة 

األحواض وتكييفها في سياقات مختلفة.  
القسم الثاني:

التـزامات هـيـئات األحـواض
نحن، ممثلو الهيئ��ات الموقعة على هذا «الميثاق العالمي لتحســين إدارة األحواض» 
نعت��رف بالحاج��ة إلى اتخ��اذ إج��راءات عاجل��ة، ونعّب��ر ع��ن إرادتنا، في م��ا يتعلق 
بصالحياتنا التشريعية، وضمن حدود الوسائل التي في حوزتنا، بااللتزام إلى جانب 

حكوماتنا الوطنية والمؤسسات الدولية، على القيام بما يلي:
  اتخ��اذ إج��راءات لتحس��ين إدارة المياه، وتس��هيل إنش��اء هيئات أح��واض حيث 
ال وج��ود لها حت��ى اآلن، ودعم الهيئات القائمة، ومس��اعدة الس��لطات المعنية 
لتنفي��ذ اإلصالحات التي من ش��أنها أن تك��ون مفيدة ولوضع سياس��ات اإلدارة 

المستدامة للمياه والبرامج الضرورية لتطبيقها عمليًا في الميدان، 
  دع��م عملية اإلدارة المس��تدامة، المتكامل��ة، التضامنية والتش��اركية، للموارد 
مة على المس��توى المالئم بالنس��بة لألحواض المحلية  المائي��ة والبيئات، منظَّ

أو الوطنية أو العابرة للحدود، حسب االقتضاء، 
  تنظي��م ح��وار مع أصح��اب المصالح المعترف به��ا بالنس��بة ألحواضنا وضمان 
مش��اركتهم الفعالة، لتحقيق رؤية مس��تقبلية مش��تركة بالفع��ل، وللوصول 
إلى االتفاقات الالزمة بش��أن األولويات والوس��ائل لتعبئة المبادرات والمشاريع 

وتنسيقها، وتحليل النتائج،

األحــواض لـهـيـئـــات  الـدولـيــة  الشبـكــة 
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  تيس��ير التوصل إلى اتفاق بين مختلف الجهات الفاعلة على »رؤية مش��تركة« 
لمستقبل األحواض، على أساس دراسة مسبقة للحالة الراهنة،  ووضع خطط 
اإلدارة أو اأُلُطر العامة لألحواض، بعد التش��اور وبكل ش��فافية، لتحديد أهداف 

على المدى المتوسط   والبعيد،
  وض��ع خطط العمل واالس��تثمارات المتعاقب��ة التي تلّب��ي متطّلب��ات األولويات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة لألح��واض، والمحددة في خط��ط اإلدارة، 

وإنشاء آليات لتقييم أدائها على أساس مؤشرات أداء مناسبة،
  تحسين اس��تصالح المياه وضمان االس��تخدام االقتصادي لهذا المورد الشحيح 
من خالل س��يطرة أفضل على الطلب وتش��جيع اعتماد استخدامات أكثر كفاءة 
وحسب االقتضاء، االستعانة بموارد غير تقليدية، وإعادة استعمال مياه الصرف 
الصحي المعالجة أو التغذية االصطناعية لخزانات المياه الجوفية، وال سيما من 

أجل التنمية المستدامة، 
ِّدمها في قرارات إدارة    زيادة التركيز على أهمية النظم البيئية والخدمات التي تق

وتنمية األحواض لدينا،
  تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية الالزمة، ال سيما في قطاعات مياه الشرب والصرف 
الصح��ي والصحة والطاقة والزراعة وصيد األس��ماك والنقل النهري، والحماية 
ض��د المخاطر والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يس��هم في تحقيق التنمية 

المستدامة ومكافحة الفقر، 
  الحش��د المناسب للموارد المالية الالزمة لتنفيذ إصالحات اإلدارة هذه، في إطار 
آلي��ات تضمن دوامه��ا، وتأمين اس��تمرارية اإلدارة الصالح��ة لألحواض وتنفيذ 
برام��ج األعمال واالس��تثمارات الالزمة لكل الجهات الفاعلة، وضمان اش��تغالها 

المستدام،
  تنظي��م الجم��ع المنس��ق للبيانات ف��ي كل حوض ف��ي إطار نظ��م المعلومات 
المتكاملة، بالتعاون مع منتجي ومديري البيانات الرئيسيين، وبحيث تكون هذه 
ن  البيانات دائمة وموثوقة وتمثيلية وميس��رة وقابلة للتش��غيل المتبادل، فتمكِّ

من الحصول على رؤية واضحة للحاالت التي تُ��واجَ��ه وتطورها،
  دعم مبادرات مؤسس��ات التعاون اإلقليمي لتنسيق السياسات والتشريعات في 
مجال المياه ومن أجل تطوير وتنفيذ برامج العمل المتفق عليها، وخاصة على 

مستوى األحواض، ورصد التطورات القانونية.

نأمل أن تعترف الجهات المانحة بالدور الهام لهيئات األحواض في اإلدارة المستدامة 
لم��وارد المي��اه من خالل الدع��م المالي للمش��اريع المتعلقة بااللتزام��ات والمبادئ 

المذكورة أعاله. للوفاء بالتزامنا، سوف نقوم بالالزم أيضًا من أجل: 
  تعزيز التعاون المؤسسي والتقني مع هيئات أحواض نظيرة من منطقتنا أو من 
أج��زاء أخرى من العالم، ال س��يما في إطار الش��بكات الموجودة ضمن الش��بكة 
الدولية لهيئات األحواض، في س��بيل نشر س��ريع ألفضل الممارسات، وتطوير 

حلول مبتكرة، وتأمين التدريب الالزم لمختلف الجهات المعنية، 
  تحسين االتصال المتبادل مع منظمات البحث، لزيادة تركيز عملها في المجاالت 

ذات األولوية التي تتعلق بإدارة األحواض ونشر نتائجها بشكل سريع ميدانيًا. 
ونح��ن ملتزمون بتقبل المحاس��بة والمس��اءلة عن أعمالنا ومش��اركة التقدم الذي 

تُحرزه هيئات األحواض لدينا خالل المنتدى العالمي للمياه القادم في عام 2015.
ونلت��زم أيض��ًا بالترويج له��ذا الميثاق لدى هيئ��ات األحواض األخ��رى لدعوتها إلى 

االنضمام إلينا بالتوقيع أيضًا عليه.
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