
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 يوم المياه العالمي بمناسبة

 ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٢

ما يتيح فرصة كبرية  ، وهذايندرج يوم املياه العاملي هذا العام حتت موضوع "املياه والتنمية املستدامة"
 تقوم الدول يتالتنمية املستدامة ال خطةدور الذي تضطلع به املياه العذبة يف اللتسليط الضوء على 

 .٢٠١٥ملا بعد عام  بتهيئتها

جديد ولتغيري املمارسات واألنشطة اليت تقوم بتيسري عملية  مسلك تخطيطمناسبة ل وميثل هذا اليوم
مبا يف ذلك تلوث املياه وإزالة الغابات وتدهور  كبرية،  التنمية على حساب تكلفة بيئية واجتماعية

بعملية االستهالك الراهنة فيما يتعلق  االجتاهاتالتنوع البيولوجي وتنامي احلرمان احلضري. وتشري 
يف لتلبية الطلب العاملي الذي هو آخذ  تكفيواملياه اجليدة على وجه اخلصوص لن  عموماً بأن املياه 

. وجيري تقامسهاوتدار املوارد احملدودة  هذه الطريقة اليت تستعمل فيها يفالتنامي دون تغيري جذري 
الصعوبات يف اختاذ القرارات  تزايدهذه احلقائق إىل  إمهالقد يؤدي  ،املتنافسة أوجه الطلبويف ظل 

 النزاعات احمللية وفقاً هلذا السيناريو.اندالع لتوزيع موارد املياه. كما ال ميكن جتاهل خطر 

اختاذ تدابري ملموسة من أجل حتقيق االستدامة على الصعيد العاملي واحلد من  حباجة إىل إمنا حنن
الكوارث الطبيعية تدمريًا على الصعيد  أشدالكوارث املرتبطة باملياه أمست  فقدمعدل تغري املناخ. 

النساء والفقراء والفئات احملرومة  يفغري متناسب  على حنوتؤثر  وهي ،االقتصادي واالجتماعي
  الفقر. تغذيو 

سوف تقوم الدول ف ، لأللفية   اإلمنائية   ألهدافا يف املكتسبة اخلربة إىل واستناداً ٢٠١٥أما يف عام 
 العمل على رتكزتلتنمية املستدامة ل أهدافاً  ضعف تو سو  لتنميةل ةوطموح ةجديدعاملية  خطةبرسم 

 ة.اجلديد يف اخلطة مركزية واالبتكار مكانة والتكنولوجيا العلوم تطوير. كما جيب أن حيتل امللموس
نظم معلومات سليمة و�وج  استنادًا إىلللموارد املائية  ةتقييم حديثوسيتيح ذلك إجراء عمليات 
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 واستهالكية نتاجيةإ حنو أمناط الدفعكما ستمكننا من إرساء قواعد تدف إىل   ناجعة، ةيإدار 
 مستدامة.

حتقيق هذه األهداف على مجيع املستويات استنادًا إىل أسرة يف واليونسكو ملتزمة باملضي قدما 
 دلفت، يف القائم املياه، جمال يف للتعليم اليونسكو معهد فيهامبا  ،اليونسكو الفريدة املعنية باملياه

 املتخصصة اجلامعية هاوكراسي اليونسكو باإلضافة إىل مراكز ،بريوجيا يف املياه لتقييم العاملي لربنامجاو 
عام تكريا التمع الدويل ألمهية  ٢٠١٥فيجب أن ميثل عام  العامل. يف كل أحناءاملياه  جمال يف

 تعزيز القدرات وتشاطر املمارسات اجليدة يف جمال املياه يف سبيل بناء املستقبل الذي نريده للجميع.

 

 

 

 إيرينا بوكوفا


