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ﺗﻌتﺒﺮ المياه ﻋام ًﻼ ﺗﻤﻜﻴن ًﻴا رئﻴﺴ ًﻴا ،وﻫﻲ ﺗوﻓﺮ الﻌﺪﻳﺪ من الﻤناﻓﻊ الﻤﺸتﺮﻛﺔ لﻠﻘﻄاﻋات اﻷﺧﺮى ،وﺗﻘﺪم
اﺳتﺠاﺑﺔ لﻠتحﺪﻳات الﻌالﻤﻴﺔ ،وﺑﺪون الﻤاء ﻳﺴتحﻴﻞ ﺗحﻘﻴﻖ التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ .ومن الواﺿﺢ أن الﻌﻤﻞ
الﻤﺸتﺮك ﺑﻴن الﻘﻄاﻋات ﺻار ﺿﺮورة مﻠحﺔ ﻓﻲ ﺿوء التﻐﻴﺮ الﻤناﺧﻲ الﺬي ﻳﺆﺛﺮ مﺒاﺷﺮة ﻋﻠى ﺗواﻓﺮ الﻤﻴاه
وﺟودﺗﻬا ،إﺿاﻓﺔ إلى الﻀﻐوط الﻤتﺰاﻳﺪة التﻲ ﺗتﻌﺮض لﻬا الﻤوارد الﻤتاﺣﺔ من ﺟﺮاء التوﺳﻊ الحﻀﺮي والنﻤو
الﺴﻜاﻧﻲ والتنﻤﻴﺔ اﻻﻗتﺼادﻳﺔ ،والﻤﺨاﻃﺮ التﻲ ﺗحﻴﻂ ﺑالنﻈﻢ اﻹﻳﻜولوﺟﻴﺔ والتنوع الﺒﻴولوﺟﻲ مﺼحوﺑﺔ ﺑﻈﻬور
اﻷوﺑﺌﺔ الﺠﺪﻳﺪة.
ﻧﺤن ،اﻷﻃﺮاف الﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة الﻌالﻤﻴﺔ التﻲ ﺗﻀﻢ الﺪول اﻷﻋﻀاء ﻓﻲ اﻷمﻢ الﻤتحﺪة ،والﻤنﻈﻤات
متﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ،والﻤﺠﻤوﻋات الﺮئﻴﺴﻴﺔ وأﺻحاب الﻤﺼﻠحﺔ اﻵﺧﺮﻳن ،والﺠﻬات الﻔاﻋﻠﺔ الﺪولﻴﺔ ،ﻧﻤﺮ ﺣالﻴاً
ﺑﻤنﻌﻄﻒ ﺣاﺳﻢ وﺣﻴوي إذا أردﻧا النﺠاح ﻓﻲ ﺗحﻘﻴﻖ التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ ﺑحﻠول ﻋام  .2030وﻧحن ﻧتﺸارك
ﻓﻲ التﺰامنا الﻘوي ﺑالنﻬوض ﺑﺄﻫﺪاف وﻏاﻳات ﺧﻄﺔ  2030وﻏﻴﺮﻫا من الﺨﻄﻂ والﺒﺮامج الﻌالﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى،
من ﺧﻼل ﺗﻌﺠﻴﻞ الﻌﻤﻞ ﻓﻲ مﺠال الﻤﻴاه ،ﻛﻤا ﻧﺪرك أن دﻋﻢ ﺣﻘوق اﻹﻧﺴان وﺿﻤان اﻻﺷتﻤالﻴﺔ والتﺸارﻛﻴﺔ
ﻓﻲ الﻌﻤﻠﻴات الﺪولﻴﺔ الﺠارﻳﺔ أمﺮ ﻻ ﻏنى ﻋنﻪ لتحﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف والﻐاﻳات.
ﻧﺤن ﻧﺪﻋﻢ ﺗنﻔﻴﺬ أﻫﺪاف الﻌﻘﺪ الﺪولﻲ لﻠﻌﻤﻞ ،ﺗحﺖ ﺷﻌار »الﻤاء من أﺟﻞ التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ«،
) 2018-2028الﻤﺸار إلﻴﻪ ﺑاﺳﻢ »الﻌﻘﺪ الﺪولﻲ لﻠﻌﻤﻞ من أﺟﻞ الﻤﻴاه«( ،وﻧﺮى أن اﺳتﻌﺮاض منتﺼﻒ
الﻤﺪة ﻷﻋﻤال ﻫﺬا الﻌﻘﺪ الﺪولﻲ ،الﻤﺰمﻊ إﺟﺮاؤه ﻋام  ،2023ﻳﻤ ﱢﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠى أﺳﺮة اﻷمﻢ الﻤتحﺪة
وﺟﻤﻴﻊ أﺻحاب الﻤﺼﻠحﺔ اﻧتﻬازﻫا لتﻜﺜﻴﻒ التﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺷتﻤالﻴﺔ والﻤوﺟ ﱠﻬﺔ من أﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗنﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف
والﻐاﻳات الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑالﻤﻴاه ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ الﺒﺮامج الﻌالﻤﻴﺔ .وﻧحن ﻧﺮﺣﺐ ﺑاﻹﻃار الﻌالﻤﻲ لﻠتﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻧﺠاز
ﻫﺪف التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ  ،6ﻷﻧﻪ ﻳوﻓﺮ ﺗوﺟﻴﻬات مﻤتازة ﻗائﻤﺔ ﻋﻠى التحﻠﻴﻼت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗحﻘﻴﻖ
التﻘﺪم الﻤنﺸود.
ﻧﺤن ﻧﻘ ّﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑالﺪور الحاﺳﻢ الﺬي ﺗﺆدﻳﻪ الﻤﺠﻤوﻋات الﺮئﻴﺴﻴﺔ وأﺻحاب الﻤﺼﻠحﺔ اﻵﺧﺮﻳن وأﻫﻤﻴﺔ
إﺷﺮاﻛﻬا ﻛﺄﻃﺮاف ﻓاﻋﻠﺔ رئﻴﺴﻴﺔ لتحﻘﻴﻖ الﺮﺳائﻞ الﻤﺪرﺟﺔ أدﻧاه .وﻳتﻌﻴن ﻋﻠى الحﻜومات والﺠﻬات الﻔاﻋﻠﺔ
متﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف واﻷمﻢ الﻤتحﺪة إﻧﺸاء ﺑﻴﺌات ﺗﻤﻜﻴنﻴﺔ وﻗنوات ﺗواﺻﻞ و ُﺑنى داﻋﻤﺔ لتحﻘﻴﻖ إﺷﺮاك ﻫﺬه
اﻷﻃﺮاف ،ﻓﺒﺪون مﺴاﻫﻤتﻬا لن ﻧﺼﻞ إلى أﻫﺪاف وﻏاﻳات ﺧﻄﺔ  2030الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑالﻤﻴاه.
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لﻘﺪ ﺟﻤﻌﺖ ﺣﻮارات المياه ﺑﻴن مﺨتﻠﻒ أﻗالﻴﻢ الﻌالﻢ وﺻناع الﻘﺮار الحﻜومﻴﻴن والﺨﺒﺮاء الﻔنﻴﻴن،
ومﻤﺜﻠﻲ الﻤﺠﻤوﻋات الﺮئﻴﺴﻴﺔ وأﺻحاب الﻤﺼﻠحﺔ اﻵﺧﺮﻳن ﺑﻬﺪف ﺗﺠاوز أﺳﻠوب »الﻌﻤﻞ التﻘﻠﻴﺪي الﻤﻌتاد«
وﻧﻬج التﻔﻜﻴﺮ الﻤنﻌﺰل ﻓﻲ ﺻوامﻊ ،وذلﻚ من أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ مﻘتﺮﺣات ﺑﺸﺄن التﺪاﺑﻴﺮ متﻌﺪدة الﻘﻄاﻋات
التﻲ من ﺷﺄﻧﻬا ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗنﻔﻴﺬ ﻫﺪف التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ  .6وﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻫﺬه الحوارات ﻋن ﺗوﺻﻴات ﺷامﻠﺔ
] [Linkوالﺮﺳائﻞ الﺮئﻴﺴﻴﺔ الﻤﺪرﺟﺔ أدﻧاه ،والتﻲ ﺳتﻜون ﺑﻤﺜاﺑﺔ مﺪﺧﻼت رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺳتﻌﺮاض منتﺼﻒ
الﻤﺪة لﻠﻌﻘﺪ الﺪولﻲ لﻠﻌﻤﻞ من أﺟﻞ الﻤﻴاه الﺬي ﺳ ُﻴﺠﺮى ﻓﻲ ﻋام .2023
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التمﻮﻳل من أﺟل التعجيل
التمﻮﻳل من أﺟل التعجيل  -ﻧمﻮذج عمل ﺟدﻳد :ﻳتعين عﻠﻰ الﺤكﻮمات ،والمﺆسسات
المالية الﻮﻃنية والدولية ،والجﻬات الفاعﻠة متعددة اﻷﻃراف ،تﺤسين استﻬداف التمﻮﻳل
الﺤالﻲ واستﺨدامﻪ بفعالية ،وﺣشد المﻮارد المﺤﻠية ،وﺟذب استﺜمارات إﺿاﻓية من
المﺼادر الﺨاﺻة والعامة.
وﻳﻤﻜن لﻺدارة الﻤﺴتﺪامﺔ لﻤوارد الﻤﻴاه ومﻴاه الﺸﺮب الﻤﺄموﻧﺔ ،وﻛﺬلﻚ الﺼﺮف الﺼحﻲ والنﻈاﻓﺔ الﺼحﻴﺔ،
أن ﺗحﻘﻖ ﺗحﺴنًا ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ الﺼحﺔ الﻌامﺔ ،وﺗحﻤﻲ الﺒﻴﺌﺔ ،وﺗﺨ ّﻔﺾ من مﺨاﻃﺮ الﻜوارث )ومنﻬا الﻤﺨاﻃﺮ
الﻤناﺧﻴﺔ والﺠوائﺢ( ،وﺗو ّﻓﺮ رﻛﻴﺰة لﻠتنﻤﻴﺔ اﻻﻗتﺼادﻳﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ .وﻓﻲ ﺿوء ﻧﻄاق ﺧﻄﺔ  2030وﻃﻤوﺣاﺗﻬا،
ومﻌﻬا ﻓﺠوة التﻤوﻳﻞ التﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫا ﻗﻄاع الﻤﻴاه ﺣالﻴاً ،ﻳتﻌﻴن ﺗوﻓﻴﺮ مﺼادر ﺗﻤوﻳﻞ ﺗتﺠاوز ﻧﻄاق التﻤوﻳﻞ
الحﻜومﻲ التﻘﻠﻴﺪي والﻤﺴاﻋﺪات اﻹﻧﻤائﻴﺔ الﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴتﺪﻋﻲ اﻷمﺮ ﺗﻀاﻓﺮ الﺠﻬود الﺠﻤاﻋﻴﺔ
واﻻﺷتﻤالﻴﺔ التﻲ ﺗﺒﺬلﻬا الحﻜومات ،والﺒنوك ،والﻘﻄاع الﺨاص ،وﻗﻄاع الﻌﻤﻞ الﺨﻴﺮي ،ﻓﻀ ًﻼ ﻋن الﻤﺠتﻤﻊ
الﻤﺪﻧﻲ ،وﻫو ما ﻳﻘتﻀﻲ ﺗوﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗنﻈﻴﻤﻴﺔ ومﺆﺳﺴﻴﺔ وﺳﻴاﺳﻴﺔ مﺴتﻘﺮة.
الدور الفﻮري لجميﻊ مستﻮﻳات الﺤكﻮمة ومقدمﻲ الﺨدمات:
ﺗحﺴﻴن الﺒﻴﺌﺔ التﻲ ﺗُﻤﻜﱢن اﻻﺳتﺜﻤارات ﻓﻲ الﺒنﻴﺔ التحتﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ لﻠﻤﻴاه ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠال إدارة
الﻤوارد والﺨﺪمات ،وذلﻚ من ﺧﻼل مﺮاﻋاة أوﺟﻪ التﺮاﺑﻂ والﻔوائﺪ الﻤﺸتﺮﻛﺔ ﺑﻴن ﻗﻄاع الﻤﻴاه والﻘﻄاﻋات
اﻷﺧﺮى ،وﺗﺪارس ﻧﻤاذج التﻤوﻳﻞ الﻤﺒتﻜﺮة ،ﺑﻤا ﻓﻲ الﺪروس الﻤﺴتﻔادة من التﻤوﻳﻞ الﻤناﺧﻲ.
الدور الفﻮري لﻠمنﻈمات متعددة اﻷﻃراف:
ﺗﺪﻋﻴﻢ الﻘﺪرات الﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ الﺒﻠﺪان الﻤتﻠﻘﻴﺔ لﻠﻤﺴاﻋﺪات من ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ الﺸﻔاﻓﻴﺔ والﻤﺸارﻛﺔ
والﻤﺴاءلﺔ ﺑاﻋتﺒارﻫا أدوات لتحﺴﻴن الﻘاﺑﻠﻴﺔ لﻠتﻤوﻳﻞ ،مﻊ ﺗوﻓﻴﺮ التﻤوﻳﻞ الﻼزم ﻹﺟﺮاء دراﺳات الﺠﺪوى
وﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺛﺒات الﻤﻔاﻫﻴﻢ من أﺟﻞ زﻳادة ﻋﺪد الﻤﺸارﻳﻊ الﻘاﺑﻠﺔ لﻠتﻤوﻳﻞ.
الدور الفﻮري لمنﻈﻮمة اﻷمﻢ المتﺤدة:
دمج اﻵلﻴات الﻤﺴتﺪامﺔ لﻠتﻤوﻳﻞ والتنﻈﻴﻢ والﺼﻴاﻧﺔ ﺿﻤن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪﺧﻼت الﻤﺸارﻳﻊ الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑالﻤﻴاه،
ﺑﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﺸارﻳﻊ الﺒنﻴﺔ التحتﻴﺔ الﺼﻐﻴﺮة لﻠﻤﻴاه والﺼﺮف الﺼحﻲ ،ﺑﺪءا ً من ﺗﺪاﺑﻴﺮ الﻄوارئ ووﺻوﻻً
إلى ﺗﺪاﺑﻴﺮ التنﻤﻴﺔ.
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الﺒياﻧات من أﺟل التعجيل
الﺒياﻧات من أﺟل التعجيل  -ﺻنﻊ القرار المستند إلﻰ الﺒياﻧات :ﻳﺤتاج ﺟميﻊ ﺻناع القرار
)من مستﻮى العائﻠة إلﻰ مستﻮى السياسات العامة( إلﻰ تﺤﺼيل واستﺨدام الﺒياﻧات المفﺼﻠة،
المتميﺰة بﺄﻧﻬا عالية الجﻮدة والتﻮ ّﻓر والمﻮﺛﻮﻗية ،ومتاﺣة بالتﻮﻗيﺖ المناسﺐ ،بﻐرض إﺟراء
التﺤﻠيل والتﺨطيﻂ وتنفيذ التدابير الفعالة العابرة لقطاعات متعددة بﻬدف اﻻﺷتمال عﻠﻰ
الجميﻊ وعدم ترك أﺣد ﺧارج الرﻛﺐ.
ﺗﻌتﺒﺮ الﺒﻴاﻧات والﻤﻌﻠومات الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑالﻤﻴاه ﻋنﺼﺮاً ﺿﺮورﻳاً لﻔﻬﻢ الﻤتﻄﻠﺒات اﻻﺟتﻤاﻋﻴﺔ واﻻﻗتﺼادﻳﺔ
والﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﺳتﻴﻌاب ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺗحﺪﻳات الﻤﻴاه ،وﻛﺬلﻚ ﺗوﺟﻴﻪ التﺪاﺑﻴﺮ والتﻤوﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌال .ومن ﺷﺄن
التﻜنولوﺟﻴات الحﺪﻳﺜﺔ ومﺼادر الﺒﻴاﻧات الﺠﺪﻳﺪة أن ﺗﻌﺰز إﺗاﺣﺔ الﺒﻴاﻧات وﺗحﻠﻴﻠﻬا وﺷﻔاﻓﻴتﻬا أﻛﺜﺮ من
أي وﻗﺖ مﻀى .وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜون الﺒﻴاﻧات مناﺳﺒﺔ لﻠﻐﺮض منﻬا ﻋﻠى ﺟﻤﻴﻊ الﻤﺴتوﻳات ،وأن ﺗﺴتﺠﻴﺐ
لﻠتحﺪﻳات الﻤتﺄﺻﻠﺔ الﻤتﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠى ﺗﻐﻴﺮ الﻤناخ .والنﺠاح ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ الﺒﻴاﻧات إلى أﻓﻌال من ﺧﻼل الﻘﺮارات
والﺴﻴاﺳات والتﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳتﺜﻤارات الﻤﺴتنﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜن أن ﻳتحﻘﻖ إﻻ إذا ﺗوﻓﺮت الﻘﺪرات الﻼزمﺔ لﺠﻤﻊ
الﺒﻴاﻧات وﺗحﻠﻴﻠﻬا وﺗﺒادلﻬا ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌال.
الدور الفﻮري لجميﻊ مستﻮﻳات الﺤكﻮمة ومقدمﻲ الﺨدمات:
ﺗوﻓﻴﺮ اﻻﺳتﺜﻤار والﺪﻋﻢ لﻠﻤﺆﺳﺴات ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﻧاﺟﻌﺔ لﻤﺮاﻗﺒﺔ الﻤﻴاه والﺼﺮف الﺼحﻲ،
ﺑنا ًء ﻋﻠى اﻻﺣتﻴاﺟات والﻘﺪرات الﻤحﻠﻴﺔ التﻲ ﺗﺴتﻄﻴﻊ ﺟﻤﻊ وإﺗاﺣﺔ ﺑﻴاﻧات ﻧوﻋﻴﺔ موﺛوﻗﺔ ﺗتﻤﻴﺰ ﺑتوﻓﺮﻫا
ﻓﻲ التوﻗﻴﺖ الﻤناﺳﺐ ومﻔﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ النوع اﻻﺟتﻤاﻋﻲ ،ﻛﺮﻛﻴﺰة لﺼنﻊ الﻘﺮار وإﻋﻼم الﺠﻤﻬور.
الدور الفﻮري لﻠمنﻈمات متعددة اﻷﻃراف:
ﺗﻘﺪﻳﻢ الﺪﻋﻢ النﺸﻂ إلى الحﻜومات الوﻃنﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄوﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﻤﻊ الﺒﻴاﻧات الﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻋﻠى الﻤﺴتوى الﻘﻄﺮي ،ورﺻﺪﻫا وإﻋﺪاد ﺗﻘارﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬا ،مﻊ مواءمتﻬا لﻼﺣتﻴاﺟات والﻤوارد الﻤحﻠﻴﺔ،
ﺑﻤا ﻳﺸﻤﻞ دﻋﻢ التﻜنولوﺟﻴا الﻤﺒتﻜﺮة وﺗنﻤﻴﺔ الﻘﺪرات ﻋﺒﺮ اﺷتﻤال ﺟﻤﻴﻊ مﻴﺰاﻧﻴات الﻤﺸارﻳﻊ والﺒﺮامج
ﻋﻠى مﺨﺼﺼات موﺟﻬﺔ لﻤﺠال الﺒﻴاﻧات والﺮﺻﺪ.
الدور الفﻮري لمنﻈﻮمة اﻷمﻢ المتﺤدة:
دﻋﻢ ﺟﻬود الﺮﺻﺪ الﻤحﻠﻴﺔ والوﻃنﻴﺔ من ﺧﻼل إﻋﻄاء اﻷولوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻴﻪ موارد اﻷمﻢ الﻤتحﺪة
الﻤتاﺣﺔ ﻧحو زﻳادة الﻌﻤالﺔ والﻤوارد الﻤﺨﺼﺼﺔ لﺠﻬود لﺠنﺔ اﻷمﻢ الﻤتحﺪة الﻤﻌنﻴﺔ ﺑالﻤوارد الﻤائﻴﺔ
الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒادرة الﺮﺻﺪ الﻤتﻜامﻞ وﻧﻈام الﻤنﺴﻘﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴن ،وﻛﺬلﻚ من ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ مﺮﻛﺰ ﺑﻴاﻧات
الﻠﺠنﺔ الﻤﺬﻛورة لتﻤﻜﻴن ﺟﻤﻊ الﺒﻴاﻧات الﻤتﻜامﻠﺔ ﻋﺒﺮ الﻘﻄاﻋات ،ومناﻗﺸاﺗﻬا واﻻﺳتﻔادة منﻬا ﻓﻲ
ﺗﻄوﻳﺮ الﺴﻴاﺳات.
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القدرة من أﺟل التعجيل
القدرة عﻠﻰ التعجيل  -ﻧﻬﺞ ﺷامل :تﺤتاج تنمية القدرات إلﻰ ﻧقل المعرﻓة بشكل متكامل
بما ﻳتجاوز ﻧطاق التدرﻳﺐ ،وذلﻚ من أﺟل تعﺰﻳﺰ عمﻠيات ﺻنﻊ القرار والتﺨطيﻂ والتنفيذ
عﺒر القطاعات ،وتكﺜيﻒ التعاون اﻷﻓقﻲ والرأسﻲ عﻠﻰ ﺟميﻊ المستﻮﻳات.
إن ﺿﺮورة أﺧﺬ أوﺟﻪ التﺮاﺑﻂ والﻔوائﺪ الﻤﺸتﺮﻛﺔ مﻊ الﻘﻄاﻋات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﻋتﺒار ﻋنﺪ التﺨﻄﻴﻂ وﺻنﻊ
الﺴﻴاﺳات وﺗنﻔﻴﺬ التﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺴتﺪﻋﻲ امتﻼك الﻘﺪرة والﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳتﻌﺪاد لتﺠاوز الحﺪود الﻔاﺻﻠﺔ ﺑﻴن
ﺗﺠﺴﺪ ،ﺷﻜ ًﻼ وموﺿوﻋاً ،ﻃﺒﻴﻌﺔ الﻄﻤوﺣات
الﻘﻄاﻋات والﻤﺆﺳﺴات .وﻳﺠﺐ ﻋﻠى ﺟﻬود ﺗنﻤﻴﺔ الﻘﺪرات أن ﱢ
متﻌﺪدة الﻘﻄاﻋات الﻤﺸﻤولﺔ ﺑﺨﻄﺔ  ،2030والﺮواﺑﻂ التﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴن ﻫﺬه الﺨﻄﺔ والﺒﺮامج والﺨﻄﻂ
الﻌالﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى .ﻛﻤا ﻳﺠﺐ ،ﻋﻠى الﻤﺴتوى الﻔﺮدي ،ﺗﻜﻤﻠﺔ أﺳالﻴﺐ التﺪرﻳﺐ التﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄﺳﻠوب التﻌ ﱡﻠﻢ
التﻄﺒﻴﻘﻲ والتﺪ ﱡرب أﺛناء الﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﻗﻄاﻋات متﻌﺪدة.
الدور الفﻮري لجميﻊ مستﻮﻳات الﺤكﻮمة ومقدمﻲ الﺨدمات:
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات الﻤﺆﺳﺴات الوﻃنﻴﺔ والﻤحﻠﻴﺔ وأﺻحاب الﻤﺼﻠحﺔ من أﺟﻞ التﻌاون ﻋﺒﺮ الﻘﻄاﻋات،
وذلﻚ من ﺧﻼل زﻳادة التﻌاون مﻊ الﻤﺆﺳﺴات التﻌﻠﻴﻤﻴﺔ والﻤﻬنﻴﺔ والتﺪرﻳﺒﻴﺔ لتﺸﺠﻴﻊ إﻳﺠاد ﻧﻤاذج
ﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻄوﻳﺮ مناﻫج دراﺳﻴﺔ متﻌﺪدة الﻘﻄاﻋات ﻗائﻤﺔ ﻋﻠى اﻻﺣتﻴاﺟات ،مﻊ دﻋﻢ التﻌﻠﱡﻢ ﺑﻴن
اﻷﻗﺮان الﻤﺮاﻋﻲ لﻠﻔوارق ﺑﻴن الﺠنﺴﻴن ،والتﺪ ﱡرب أﺛناء الﻌﻤﻞ ،والتﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧﺮى الﻼزمﺔ لتوﻓﻴﺮ الﻘﺪرات
ﺣﻴﺜﻤا ﺗنﺸﺄ الحاﺟﺔ إلﻴﻬا.
الدور الفﻮري لﻠمنﻈمات متعددة اﻷﻃراف:
ﺗﻘوﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻘﻞ الﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ مﺨتﻠﻒ اﻻﺳتﺨﺪامات الﻘﻄاﻋﻴﺔ والﻤﺴتﺨﺪمﻴن ،داﺧﻞ وﺑﻴن الﺒﻠﺪان
وأﺣواض الﻤﻴاه ،ﻋﻤﻼً ﻋﻠى دﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارة الﻤتﻜامﻠﺔ لﻤوارد الﻤﻴاه التﻲ ﺗﺮاﻋﻲ الﻔوارق ﺑﻴن الﺠنﺴﻴن
)ﺑﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﻤﻴاه الﺠوﻓﻴﺔ والﻤﻴاه الﺨﻀﺮاء( ،مﻊ التﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧاص ﻋﻠى مﺼادر الﻤﻴاه الﺒﺪﻳﻠﺔ ،مﺜﻞ
إﻋادة ﺗﺪوﻳﺮ الﻤﻴاه وﻏﻴﺮﻫا من الﻤوارد اﻷﺧﺮى ،وإﻋادة اﺳتﺨﺪامﻬا واﺳتﻌادﺗﻬا من الﻤﻴاه الﻤﺴتﻌﻤﻠﺔ
وﺣﻤﺄة الﺼﺮف الﺼحﻲ.
الدور الفﻮري لمنﻈﻮمة اﻷمﻢ المتﺤدة:
ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ الﻤﻤارﺳات والتوﺻﻴﺔ ﺑﻬا من أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒادل الﻤﻌارف والﺨﺒﺮات وﺗوﻓﻴﺮ اﻹرﺷاد
وﺗﻄوﻳﺮ الﻘﺪرات ،وذلﻚ مﺜﻼً من ﺧﻼل مﺒادرة ﺗنﻤﻴﺔ الﻘﺪرات وﻧﻈام الﻤنﺴﻘﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴن التاﺑﻌﻴن
لﻠﺠنﺔ اﻷمﻢ الﻤتحﺪة الﻤﻌنﻴﺔ ﺑالﻤوارد الﻤائﻴﺔ ،ﻋﻤﻼً ﻋﻠى ﺗوﺳﻴﻊ ﻧﻄاق الﻌﻤﻞ ﺑالﻤﻔاﻫﻴﻢ واﻷﺳالﻴﺐ التﻲ
أﺛﺒتﺖ ﺟﺪواﻫا ،ومنﻬا ﻋﻠى ﺳﺒﻴﻞ الﻤﺜال ال ُنﻬج الﻤﺸتﺮﻛﺔ ﺑﻴن الﻘﻄاﻋات.
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اﻻبتكار من أﺟل التعجيل
اﻻبتكار من أﺟل التعجيل  -مسار تﺤﻮﻳﻠﻲ :ﻳﺤتاج ﺻناع القرار إلﻰ الجمﻊ بين المعرﻓة
التقﻠيدﻳة والتكنﻮلﻮﺟيا الﺤدﻳﺜة واﻷساليﺐ المﺒتكرة ،وذلﻚ من ﺧﻼل إﺷراك العدﻳد من
أﺻﺤاب المﺼﻠﺤة من أﺟل زﻳادة ﻛفاءة استﺨدام المياه وﺿمان استدامة إمدادات المياه
العذبة ،ﻻ سيما ﻓﻲ مناﻃﻖ اﻹﺟﻬاد المائﻲ والمناﻃﻖ العابرة لﻠﺤدود.
ُﺗﻌ ّﺪ ﺟﻬود الﺒحوث والتﻄوﻳﺮ ،والحﻠول التﻘنﻴﺔ والﻤالﻴﺔ الﻤﺒتﻜﺮة ،وﻛﺬلﻚ أﺳالﻴﺐ الحوﻛﻤﺔ الﺸامﻠﺔ الﺠﺪﻳﺪة
وﻧﻤاذج اﻷﻋﻤال الﺪائﺮﻳﺔ ،أم ًﺮا ﻻ ﻏنى ﻋنﻪ ﻋنﺪ الﻌﻤﻞ من أﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ التنﻔﻴﺬ متﻌﺪد الﻘﻄاﻋات لﻬﺪف
التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ  .6والﻌﻘﻠﻴﺔ اﻻﺷتﻤالﻴﺔ الﻌاﺑﺮة لﻠحﺪود والﻘادرة ﻋﻠى اﻻﺑتﻜار الﻤﺴتﻤﺮ ﻫﻲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺸتﻤﻞ
ﻋﻠى الﻘﻴﻤﺔ الﺜﻘاﻓﻴﺔ لﻠﻤﻴاه ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌتﺒﺮ الﻤﻌارف التﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ومﻌارف الﺸﻌوب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻠى ﻧﻔﺲ
ﻗﺪر ﺿﺮورة ما ﺗوﻓﺮه لنا التﻘنﻴات الحﺪﻳﺜﺔ والﺮﻗﻤنﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬا ﺗتﻴﺢ لنا ﻓﺮص ﺗﻌﺠﻴﻞ التنﻔﻴﺬ وإدارة ﺣالﺔ
ﻋﺪم الﻴﻘﻴن الﻤتﺰاﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ التﺄﺛﻴﺮات الﻤتﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠى ﺗﻐﻴﺮ الﻤناخ.
الدور الفﻮري لجميﻊ مستﻮﻳات الﺤكﻮمة ومقدمﻲ الﺨدمات:
ﻧﺸﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ الحﻠول الﻘائﻤﺔ ﻋﻠى الﻄﺒﻴﻌﺔ ﺟنﺒًا إلى ﺟنﺐ مﻊ الﺒنﻴﺔ التحتﻴﺔ الﺮمادﻳﺔ ،وﻛﺬلﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ
الﻤﻌارف التﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ومﻌارف الﺸﻌوب اﻷﺻﻠﻴﺔ الﻤﻼئﻤﺔ لﻠﻈﺮوف الﻤحﻠﻴﺔ ،واﺳتﺨﺪام التﻜنولوﺟﻴا الحﺪﻳﺜﺔ
لتﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔاءة اﺳتﺨﺪام الﻤﻴاه ،وﺗحﻘﻴﻖ اﺳتﺪامﺔ وﺗﻜامﻞ موارد الﻤﻴاه وإدارة الﻜوارث ،ودمج ﺗﺪاﺑﻴﺮ
الحﻔﻆ ﺿﻤن الﻌﻤﻞ ،مﺜﻼً ﻓﻲ ﻗﻄاﻋﻲ الﺰراﻋﺔ والﺼناﻋﺔ ،ﺑاﻋتﺒارﻫا الوﺳﻴﻠﺔ الﺮئﻴﺴﻴﺔ لﻠتﻜﻴﻒ مﻊ ﺗﻐﻴﺮ
الﻤناخ وﻋﻜﺲ اﺗﺠاﻫات التﻠوث الﺮاﻫنﺔ التﻲ ﺗتﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻫور الﻤوائﻞ وﻓﻘﺪان التنوع الﺒﻴولوﺟﻲ
وﻧﺪرة الﻤﻴاه.
الدور الفﻮري لﻠمنﻈمات متعددة اﻷﻃراف:
دﻋﻢ اﻻﺳتﺜﻤار ﻓﻲ اﻻﺑتﻜار وﺗوﺳﻴﻊ ﻧﻄاق الﺒﺮامج التﺠﺮﻳﺒﻴﺔ الﻤﺒتﻜﺮة ،والتﻲ ﺗﻌﻤﻞ ،مﺜﻼً ،ﻋﻠى دمج
الوﻇائﻒ التﻲ ﻳﺆدﻳﻬا النﻈام الﺒﻴﺌﻲ والحﻠول الﻤﺴتنﺪة إلى الﻄﺒﻴﻌﺔ ﺿﻤن الﺒنﻴﺔ التحتﻴﺔ الﺮمادﻳﺔ،
وﻛﺬلﻚ ﺗﻄوﻳﺮ ﺣﻠول منﺨﻔﻀﺔ التﻜﻠﻔﺔ لﻼﺷتﻤال ﻋﻠى الﺠﻤﻴﻊ دون اﺳتﺜناء ،والﺪﻋﻢ النﺸﻂ لﺠﻬود ﺗنوﻳﻊ
مﺼادر الﻤﻴاه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺴاﺳﻴﺔ الﺒﻴﺌﺔ.
الدور الفﻮري لمنﻈﻮمة اﻷمﻢ المتﺤدة:
ﺗﻄوﻳﺮ ﻧﻬج مﺸتﺮك لتحﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪماج ﺑﻴن التنوع الﺒﻴولوﺟﻲ والحﻠول الﻘائﻤﺔ ﻋﻠى الﻄﺒﻴﻌﺔ ،من ﻧاﺣﻴﺔ،
والﺒنﻴﺔ التحتﻴﺔ الﺮمادﻳﺔ من ﻧاﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺿﻤن الﺒﺮامج والﺨﻄﻂ اﻻﺳتﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗنﻔﻴﺬﻫا ﺑﺸﻜﻞ
مﺸتﺮك ﺑﻴن ﺟﻤﻴﻊ منﻈﻤات اﻷمﻢ الﻤتحﺪة ذات الﺼﻠﺔ.
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الﺤﻮﻛمة من أﺟل التعجيل
الﺤﻮﻛمة من أﺟل التعجيل – الﺤﻮﻛمة الجيدة لﻠمياه عﺒر ﻧﻬﺞ تعاوﻧﻲ متعدد القطاعات:
ﻧﻈراً لتﺰاﻳد الطﻠﺐ عﻠﻰ المياه ﻓﻲ ﻇل ﻧقﺺ اليقين بشﺄن تﻮﻓرها ،ﻳجﺐ تﺤسين الﺤﻮﻛمة
الرأسية واﻷﻓقية لقطاع المياه وتكﺜيﻒ التعاون بين أﺻﺤاب المﺼﻠﺤة ومﺨتﻠﻒ
القطاعات والﺒﻠدان.
ﻓﻲ ﺣﻴن أن ﻫﺪف التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ  6ﻫو ﻋامﻞ ﺗﻤﻜﻴن أﺳاﺳﻲ لﺨﻄﺔ  ،2030ﻓﺈن الﻘﻀاﻳا والﻤﺴائﻞ
الﻤتﻌﻠﻘﺔ ﺑالﻤﻴاه ﻻ ﺗتﻤتﻊ ﺑالﺒﺮوز الﻜاﻓﻲ ﻓﻲ إﻃار الﻌﻤﻠﻴات الﺪولﻴﺔ .وﺗتﺴﻢ ﺣوﻛﻤﺔ الﻤﻴاه ﻋﻠى مﺨتﻠﻒ
الﻤﺴتوﻳات ،من الﻤحﻠﻲ إلى الﻌالﻤﻲ ،ﺑﺄﻧﻬا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة التﺠﺰئﺔ والتﺸتﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳتﻢ التﻌامﻞ مﻊ مﺴائﻞ
مائﻴﺔ متﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺮاﺑﻄاً وﺛﻴﻘاً ﺑواﺳﻄﺔ ﻛﻴاﻧات مﺨتﻠﻔﺔ ﺗتوزع ﻋﻠﻴﻬا اﻷدوار والﻤﺴﺆولﻴات ،ولﻬﺬا ﺗﺸتﺪ الحاﺟﺔ
لتﺒنﻲ ُﻧﻬج متﻌﺪدة الﻘﻄاﻋات وﺗﺸتﻤﻞ ﻋﻠى أﺻحاب مﺼﻠحﺔ متﻌﺪدﻳن ﻋﻠى مﺴتوى الﻤنﻈومﺔ ﻛﻜﻞ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗحﺴﻴن اﺳتﺨﺪام الﻤوارد الﺸحﻴحﺔ ،مﻊ مﺮاﻋاة ﺗﻌﻈﻴﻢ الﻔوائﺪ الﻤﺸتﺮﻛﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ الﻤﻔاﺿﻼت،
ﺑﻤا ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إدارة الﻤﺼالﺢ الﻤتﻀارﺑﺔ ﺑﻴن ﻗﻄاﻋات متﻌﺪدة وﺿﻤان ﺗحﻘﻴﻖ الﻤﺴاءلﺔ.
الدور الفﻮري لجميﻊ مستﻮﻳات الﺤكﻮمة ومقدمﻲ الﺨدمات:
ﺗحﺴﻴن وﺗنﺴﻴﻖ الﻌﻤﻠﻴات الﺨاﺻﺔ ﺑالتﺨﻄﻴﻂ وﻧُﻈﻢ الﺴﻴاﺳات والتﻤوﻳﻞ ﺑﻴن ﻗﻄاﻋات الﻤﻴاه والﻄاﻗﺔ
واﻷﻏﺬﻳﺔ الﺰراﻋﻴﺔ والﺒﻴﺌﺔ والنﻔاﻳات ،وﺗحﺴﻴن ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ مﺨاﻃﺮ الﻜوارث ،وذلﻚ من أﺟﻞ التوﺻﻞ
إلى إدارة الﻤﺴﻄحات الﻤائﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜامﻠﻴﺔ ،مﺮاﻋﻴﺔ لﻠﻔوارق ﺑﻴن الﺠنﺴﻴن ،وﺗﺸارﻛﻴﺔ واﺷتﻤالﻴﺔ ﻋﻠى
مﺴتوى ﺣوض الﻤﻴاه الﻜامﻞ ،وإﻧﺸاء آلﻴات ﻗاﻧوﻧﻴﺔ وﺗﻘنﻴﺔ ﻓﻌالﺔ لتحﻘﻴﻖ اﻹدارة الﻤﺴتﺪامﺔ لﻠﻤﻴاه
الﻌاﺑﺮة لﻠحﺪود )ﺑواﺳﻄﺔ اﺗﻔاﻗﻴات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودولﻴﺔ ﻋنﺪ اﻻﻗتﻀاء( ﻛﺄداة لﻤنﻊ النﺰاﻋات وﺗﺄمﻴن الﺴﻼم.
الدور الفﻮري لﻠمنﻈمات متعددة اﻷﻃراف:
دﻋﻢ الحوارات الﺸامﻠﺔ لﻘﻄاﻋات متﻌﺪدة وأﺻحاب مﺼﻠحﺔ متﻌﺪدﻳن ﻋﻠى ﺟﻤﻴﻊ الﻤﺴتوﻳات الﻤﻌنﻴﺔ
من أﺟﻞ اﻻرﺗﻘاء ﺑتنﺴﻴﻖ اﻻﺳتﺮاﺗﻴﺠﻴات ،وﺗﻔادي ﺳوء التﻜﻴﻒ ،ودﻋﻢ الﻤﺴاءلﺔ الﻤتﺒادلﺔ.
الدور الفﻮري لمنﻈﻮمة اﻷمﻢ المتﺤدة:
ﺿﻤان اﺗﺴاق ﺟﻬود اﻷمﻢ الﻤتحﺪة ﻓﻲ ﻗﻄاع الﻤﻴاه ،وذلﻚ من ﺧﻼل ما ﻳﻠﻲ :ﺗنﺴﻴﻖ الﺒﺮمﺠﺔ ﻓﻲ مﺮاﺣﻞ
مﺒﻜﺮة ﺑﻴن ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀاء لﺠنﺔ اﻷمﻢ الﻤتحﺪة الﻤﻌنﻴﺔ ﺑالﻤوارد الﻤائﻴﺔ؛ والتﺮاﺑﻂ مﻊ الﻘﻄاﻋات اﻷﺧﺮى
ﺿﻤن الحﺪث الﺨاص لﻬﺪف التنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ  ،+6الﺬي ﺗنﻈﻤﻪ الﻠﺠنﺔ ﻓﻲ إﻃار اﺳتﻌﺮاض الﻤنتﺪى
الﺴﻴاﺳﻲ رﻓﻴﻊ الﻤﺴتوى الﻤﻌنﻲ ﺑالتنﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪامﺔ؛ وﺗﻌﻴﻴن مﺒﻌوث ﺧاص مﻌنﻲ ﺑالﻤﻴاه ﻓﻲ اﻷمﻢ
الﻤتحﺪة من أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻوت أﺳﺮة الﻤﻴاه الﺪولﻴﺔ وﺗﻘوﻳﺔ الﺼﻼت ﺑﻴن الﻘﻄاﻋات؛ وﺗوﻓﻴﺮ ﻓﺮص منتﻈﻤﺔ
لﻠنﻘاش رﻓﻴﻊ الﻤﺴتوى ﺑﻴن الﺪول اﻷﻋﻀاء ﺣول ﺗحﺪﻳات الﻤﻴاه الﻌالﻤﻴﺔ.

من الحوار إلى النتائج –
الرسائل الرئيسية لتعجيل تنفيذ هدف التنمية المستدامة  6بشكل مشترك بين القطاعات

تدعﻢ الﺒﻠدان التالية الرسائل الرئيسية لتعجيل تنفيذ هدف التنمية المستدامة  6بشكل
مشترك بين القطاعات:
أﺳﱰاﻟﻴﺎ

أﻳﺮﻟﻨﺪ ا

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮ رة

اﻟﻨﻤﺴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

ﺟﺰر اﻟﺒﻬﺎﻣﺎ

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎ ن

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

اﻷ ردن

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻜﺎﻣﺮﻴ ون

ﻻﺗﻔﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻛﻨﺪ ا
ِﺷ ِﻴﲇ

ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﻠﻴﺘﻮاﻧﻴﺔ

ﺳﻮﻳﴪ ا

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮ رغ

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

اﻟﻜﺮواﺗﻴﺔ

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﻫﻮﻟﻨﺪ ا

ﻗﱪ ص

ﻣﺎﻻ وي

ﺗﻮﻏﻮ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ

ﻣﺎﻟﻄﺎ

اﻟﺪﻤﻧﺎ رك

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪ ة

ﻣﴫ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

ﺑاﳌﻜﺴﻴﻚ
ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

ﻓﻴﺘﻨﺎ م

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﻲﺑ

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪ ا

ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺑﻨﺎﻤ

ﺟﻮرﺟﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪ ا

أﳌﺎﻧﻴﺎ

اﻟﱪﺗﻐﺎ ل

ﻏﺎﻧﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

اﻟﻴﻮﻧﺎ ن

روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﻏﻮاﺗﻴﺎﻤﻻ

رواﻧﺪ ا

ﻫﺎﻳﺘﻲ

اﻟﺴﻨﻐﺎ ل

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﺳﺮﻴاﻟﻴﻮ ن

ﺗﺮﻛﺎﻤﻧﺴﺘﺎ ن

زاﻣﺒﻴﺎ

