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اتفاقية المياه: 
االستجابة 
للتحديات 

العالمية للمياه

يندرج احلصول على املياه النظيفة يف عداد املسائل البالغة األمهية يف القرن احلادي 
والعشرين. فاملياه تقِّل وفرة الوقت الذي يظل فيه الطلب عليها يزداد. وتعاين مصادر املياه من فرط 
االستخدام، كما أنَّ التلوث والفيضاانت وحاالت اجلفاف أصبحت أكثر تواتر أو ازدادت حدة.

وتغطي مصادر املياه العابرة للحدود السياسية قرابة نصف مساحة سطح األرض، وهي 
متثل نسبة تُقدَّر بنحو 60 يف املائة من تدفق املياه العذبة يف العامل. وهي تدعم دخل أكثر من 3

حيصى من النظم اإليكولوجية.  باليني شخص وسبل كسب عيشهم، وتقوم بدور حاسم لعدد ال
ولذلك يُعدُّ التعاون بشأن املوارد املائية املشرتكة أمراً حيوايً لكفالة السالم واالستقرار والتنمية 

االقتصادية والنمو االقتصادي ومحاية املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة.

وهتدف اتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية )اتفاقية 
املياه( إىل محاية املوارد املائية العابرة للحدود وضمان كمياهتا وجودهتا واستخدامها املستدام بتيسري 

التعاون وتشجيعه.

وقد أُِعدَّت االتفاقية على حنٍو يتيح تطبيقها يف سياقات وظروف شديدة االختالف، 
فهي قابلة للتطبيق يف البلدان الغنية ابملياه وتلك اليت تعاين من ندرهتا. وألنَّ مستوى الطموح يف 
التنفيذ يتناسب مع قدرات األطراف والوسائل اليت لديها، ُتصدِّق على االتفاقية وتنفذها بلدان 
تتباين فيها مستوايت التنمية. وتقوم االتفاقية على املساواة واملعاملة ابملثل. ولذلك، فهي حتمي 

حقوق بلدان املنبع واملصب على حٍد سواء وحتدد التزاماهتا.
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"ميكن أن تساعد اتفاقية املياه البلدان يف التصدي للتحدي العاملي املتمثل يف التشارك يف موارد 
املياه العابرة للحدود بطريقة مستدامة وسلمية. وأحث مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على 

االنضمام إىل هذه الوسيلة اليت ال غىن عنها وتنفيذها".
أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة.

من المستوى 
قليمي إىل  االإ

المستوى 
العالمي

بدأت اتفاقية املياه حبسباهنا اتفاقية إقليمية للدول األعضاء يف جلنة األمم املتحدة 
االقتصادية ألورواب )اللجنة االقتصادية ألورواب(. واعُتِمدت االتفاقية يف هلسنكي، بفنلندا، يف 
عام 1992 وأصبحت انفذة يف عام 1996. ويف عام 2003، وافقت األطراف يف االتفاقية 
على تعديل املعاهدة لتمكني أي دولة عضو يف األمم املتحدة من االنضمام إىل هذا الصك. 
ويف عام 2016، أصبحت االتفاقية رمسياً إطاراً قانونياً للتعاون بشأن املياه العابرة للحدود متاحًا

جلميع الدول األعضاء.
وعلى غرار اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية، 
1992 إىل القانون الدويل العريف وتعرب عنه. وهااتن االتفاقيتان متسقتان  تستند اتفاقية املياه لعام
ومرتابطتان وتشكل االختالفات الطفيفة بينهما أوجه تكامل مفيدة بينهما. ولذلك، مثة فائدة 

كبرية يف تعزيز اتفاقييت املياه وتنفيذمها جمتمعتني، وهناك عدة بلدان أطراف يف كال الصكني.
وتوفر اتفاقية املياه منرباً قانونياً وحكومياً دولياً فريداً للتعاون يف مضمار املياه العابرة 
حلدود، إذ يشارك يف اجتماعاهتا وأنشطتها أكثر من 110 بلداً من مجيع أحناء العامل، من بينها 
بلدان غري أطراف فيها ميكنها أن تلتمس املساعدة يف االنضمام إىل االتفاقية وتطبيق أحكامها.

للمياه العالمية  للتحديات  االستجابة 
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كيف تعمل
أحكام

االتفاقية؟

اتفاقية املياه اتفاقية 
إطارية ال حتل حمل االتفاقات 

الثنائية واملتعددة األطراف احملددة 
بشأن األحواض ومستودعات 
اجلوفية العابرة للحدود،  املياه

بل تدعم إنشاء هذه االتفاقات 
وزايدة تطويرها.  وتنفيذها،

االتفاقية مبادئ وقواعد  وتضع
تشكل األساس الذي يقوم 

البلدان معاً حلماية  عليه عمل
مواردها املشرتكة من املياه 

واستخدامها  العذبة
بشكل مستدام.

ركائز االتفاقية 
الثالثة

لالتفاقية ثالثة التزامات رئيسية
أو ركائز أساسية.

ات العابرة للحدود والسيطرة عليها  منع التأث�ي ة الأوىل  ز  الرك�ي
منها والحد

يُطلب من األطراف أن تتخذ تدابري ملنع أي أتثري عابر للحدود على البيئة، وصحة 
البشر وسالمتهم والظروف االجتماعية واالقتصادية والسيطرة عليه واحلد منه. وتشمل هذه 
التدابري إجراء تقييمات األثر البيئي وغريه من وسائل التقييم، ومنع التلوث من مصدره واحلد 
منه، وترخيص عمليات تصريف املياه املستعملة ورصدها، ووضع وتنفيذ أفضل املمارسات البيئية 
للحد من مدخالت املواد املغذية واملواد اخلطرة اآلتية من الزراعة واملصادر املنتشرة األخرى.
تلزم ألطراف ابستخدام املوارد املائية بصورة مستدامة، مراعية يف ذلك هنج النظام 
اإليكولوجي. ويتعني عليها أيضاً أن تضع أهدافاً ومعايري جلودة املياه، وخططاً لطوارئ، وأن 

تقلِّل خطر تلوث املياه العرضي إىل أدىن حد.

ضمان االستخدام المعقول والمنصف ة الثانية  ز  الرك�ي

جيب على األطــراف أن تضمن استخدام املياه العابرة للحدود بطريقة معقولة 
ومنصفة. ويعتمد حتديد إن كان استخدام أحد اجملاري املائية يُعدُّ معقوالً ومنصفاً على خصائص 
احلوض احملددة، والسكان الذين يعتمدون على مياهه، واالستخدامات القائمة واحملتملة، 
وأتثري هذه االستخدامات، وتوافر االستخدامات البديلة والعوامل األخرى. ويف كل احلاالت، 
جيب أن يكون استخدام املياه مستداماً، أي أنه ينبغي أن يراعي احتياجات األجيال القادمة.

كة التعاون من خالل االتفاقات والهيئات المش�ت ة الثالثة  ز  الرك�ي

ولتجسيد االلتزامات السابقة يف املمارسة العملية، تقتضي االتفاقية أن تربم األطراف 
اتفاقات عابرة للحدود، وتنشئ هيئات مشرتكة للتعاون بشأن إدارة مياهها العابرة للحدود 
ومحايتها. وتشجع االتفاقية التعاون على مستوى أحواض األهنار. وتكلف اهليئات املشرتكة، 

مثل جلان األهنار أو البحريات، ابملهام التالية:
إاتحة منرب لتبادل املعلومات عن االستخدامات احلالية واملعتزمة للمياه، وعن مصادر التلوث 	 

والظروف البيئية للمياه؛
اعمل مبثابة منرب للمشاورات املنتظمة؛	 
وضع برامج مشرتكة للرصد؛	 
منسقة لظروف مياهها املشرتكة ولفعالية التدابري املتخذة ملعاجلة 	  إجراء تقييمات مشرتكة أو

التأثريات العابرة للحدود؛
البت يف حدود انبعااثت الصرف الصحي، ووضع أهداف مشرتكة جلودة املياه؛	 
وضع خطط عمل منسقة للحد من كميات التلوث؛	 
وضع تدابري للتنبيه والتحذير.	 

اتفاقية المياه
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تقتضي طبيعة االلتزامات العامة الواردة يف االتفاقية بذل العناية الكافية. ويعين ذلك أنَّ مستوى التنفيذ 
املطلوب يتناسب مع قدرة الطرف املعين: كلما كان مستوى تطور الدولة الطرف العلمي والتكنولوجي واالقتصادي 
واإلداري عالياً وقدرهتا كبرية، كان مستوى معايري الرعاية املتوقعة واملطلوبة منها مرتفعاً. ولذلك، متثل االتفاقية صكًا

مرانً ميكن أن تنضم إليه وتنفذه بلدان ذات مستوايت خمتلفة من التنمية ولديها قدرات متباينة.

للمياه العالمية  للتحديات  االستجابة 
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الهيكل

المؤسسي
لالتفاقية

تتيح جلنة التنفيذ 
بسيطة وغري تصادمية،  آلية

وغري ختاصمية، وشفافة، 
وداعمة لتيسري تنفيذ ودعم 

االتفاقية واالمتثال هلا

ميثل هيكل االتفاقية املؤسسي أحد مواطن القوة املهمة فيها. وميثل اجتماع األطراف 
الــذي ينعقد مرة كل ثالث سنوات أعلى هيئة الختــاذ القرارات يف االتفاقية. ويتخذ اجتماع 
األطــراف قــرارات تدعم تنفيذ االتفاقية، ويشمل ذلك اعتماد تعديالت وبروتوكوالت، ووضع 
الصكوك القانونية غري امللزمة من أجل تيسري التفسري والتنفيذ، وحتديد برامج العمل الثالثية 

السنوات للتصدي للتحدايت املشرتكة يف جمال التنفيذ.
ويف فرتة ما بني الدورتني، يدعم عدد من اهليئات الفرعية األطراف وغري األطراف يف 
تنفيذ أحكام االتفاقية وقرارات اجتماع األطراف. وتشمل هذه اهليئات هيئات ذات طابع سياسي 
وسياسايت أكرب، مثل هيئة املكتب، والفريق العامل املعين ابإلدارة املتكاملة للموارد املائية، أو الفريق 
العامل املعين ابلرصد والتقييم، وهيئات ذات طابع فين أكرب، تعمل على حل املسائل العملية 
وامللموسة، مثل فرقة العمل املعنية ابملياه واملناخ، وفرقة العمل املعنية ابلصلة بني املياه واألغذية 
والطاقة والنظم اإليكولوجية، أو فريق اخلرباء املشرتك املعين حبوادث املياه واحلوادث الصناعية. 
وتستعرض هذه اهليئات اليت جتتمع عادة مرة كل سنة األنشطة اليت اضطلعت هبا األطراف وغري 
سيما األنشطة الــواردة يف برانمج عملها. وهي تتيح منرباً مهمًا األطراف لتنفيذ االتفاقية، وال

لتبادل اخلربات، واملمارسات السديدة، والتعلم املتبادل، وبناء القدرات.
وفضالً عن ذلك، تتيح جلنة التنفيذ آلية بسيطة وغري تصادمية، وغري ختاصمية، وشفافة، 

وداعمة لتيسري تنفيذ ودعم االتفاقية واالمتثال هلا.
وتقدم أمانة دائمة، تستضيفها اللجنة االقتصادية ألورواب يف جنيف، اخلدمات لالتفاقية 

وهيئاهتا املختلفة.
ويساعد اإلطار املؤسسي البلدان يف تنفيذ االتفاقية وتطويرها بشكل تدرجيي. وبعبارة 
يرتك طرف لوحده لتنفيذ االتفاقية: فاحتياجاته وتوقعاته ميكن أن يُبلَّغ هبا اجتماع  أخرى، ال

األطراف وهيئاته الفرعية إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة.
وميثل املركز الدويل لتقييم املياه، الذي تستضيفه حكومة كازاخستان يف أستاان، املركز 
التعاوين لالتفاقية من أجل دعم اإلدارة املستدامة للموارد املائية العابرة للحدود، وتنفيذ االتفاقية 

يف آسيا الوسطى، والبلدان اجملاورة هلا ويف غريها من البلدان.

اتفاقية المياه
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وضع االتفاقات 
وإنشاء 

المؤسسات 
كة المش�ت

أثرت اتفاقية املياه يف 
عمل هيئات مشرتكة عديدة 

وكان هلا ضلع يف إنشاء 
عدة هيئات جديدة

اضطلعت اتفاقية املياه، وما زالت تضطلع، بدور حاسم يف املنطقة األوروبية يف دعم 
إقامة التعاون وتوطيد عره يف جمال املياه، فيما بني البلدان واملستخدمني. وتتخذ أغلب اتفاقات 
املياه العابرة للحدود اليت جرى التفاوض بشأهنا بعد تفكك االحتاد السوفييت ويوغسالفيا السابقة 
من االتفاقية منوذجاً هلا. وتشمل األمثلة املستمدة من كل أحناء أورواب االتفاقات بشأن أحواض 
الدانوب، وامليوز، وشوليت. وقد أهلمت االتفاقية أيضاً اتفاقات خارج منطقة اللجنة االقتصادية 
ألورواب، مثل مواثيق مياه حبرية تشاد، وأحواض النيجر، واالتفاق املربم بني كازاخستان والصني 

حلماية جودة مياه أهنارمها العابرة للحدود.
وقد أثرت اتفاقية املياه يف عمل هيئات مشرتكة عديدة وكان هلا ضلع يف إنشاء عدة 

هيئات جديدة. وتشمل األمثلة على ذلك جلان هنري أودير وسافا وحبرية بيبسي.
ويف آسيا الوسطى، يثري تقاسم املوارد املائية بني بلدان املنبع واملصب إشكاالت خاصة 
تؤدي إىل التوتر وانعدام األمن. ويُعدُّ التعاون بشأن هنري شو واتالس املشرتكني بني كازاخستان 
وقريغيزستان مثاالً ابرزاً للتقدم احملرز يف إجياد حلول تعود ابلفائدة على مجيع األطــراف. فقد 
أبرم هذان البلدان اتفاقاً يف عام 2000 وأقاما جلنة تشو - اتالس يف عام 2006. وتتيح هذه 
اللجنة لكازاخستان وقريغيزستان آلية لتقاسم املسؤولية عن بنية املياه التحتية اليت يستخدمها 
كالمها. ودعمت اتفاقية املياه هذه اخلطوة املهمة وظلت تساعد هذين البلدين املشاطئني على 

توسيع نطاق تعاوهنما.

االأطر القانونية 
ن لتحس�ي

إدارة المياه: 

تركمانستان مثاالً

تعرتف االتفاقية أبن اإلدارة السليمة للمياه العابرة للحدود ينبغي أن تندرج يف إطار 
حسن التسيري املتني على الصعيد الوطين. وتشكل حوارات السياسات الوطنية بشأن اإلدارة 
املتكاملة ملوارد املياه جزًء من برانمج عمل اتفاقية املياه. وتتيح هذه احلوارات منابر يلتقي فيها 
ابنتظام أصحاب املصلحة الرئيسيني من خمتلف القطاعات على الصعيد الوطين ملناقشة إصالحات 

السياسة املائية واملضي هبا قدماً، بدعم من أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب.
ومنذ عام 2010، دعم حوار السياسات الوطنية يف تركمانستان عملية انضمام هذا 
البلد إىل اتفاقية املياه ومراجعة األطر القانونية الوطنية إلدارة املياه ومحايتها. ونتيجة لذلك، أصبحت 
 .2016 2012 واعتمدت مدونة حديثة للمياه يف عام تركمانستان طرفاً يف االتفاقية يف عام
وتتيح املدونة اجلديدة الفرصة لالنتقال من املبادئ اإلدارية إىل املبادئ املتعلقة ابألحواض، وتوضح 
حقوق روابط مستخدمي املياه، وتضع أهدافاً للتعاون الوثيق مع البلدان اجملاورة وتتحني الفرصة 

إلنشاء هيئات مشرتكة إلدارة املياه العابرة للحدود.
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معالجة التغ�ي
العالمي والتوفيق 

ن الطلبات  ب�ي
المتنافسة: الصلة 

ن المياه واالأغذية  ب�ي
والطاقة والنظم 

يكولوجية االإ

تزيد اجتاهات التغري 
العاملي، مثل منو السكان، 
والتوسع احلضري، والتنمية 
االقتصادية، الطلب على 

املياه والغذاء والطاقة 
وتشدد الضغط على النظم 

اإليكولوجية

تعزيز سالمة 
ي آسيا 

السدود �ن
الوسطى

تزيد اجتاهات التغري العاملي، مثل منو السكان، والتوسع احلضري، والتنمية االقتصادية، 
الطلب على املياه والغذاء والطاقة وتشدد الضغط على النظم اإليكولوجية. وتسليماً ابلروابط 
القائمة بني هذه القطاعات، اليت ميكن أن تسبب االحتكاك يف األحــواض العابرة للحدود، 
تصدت األطــراف يف اتفاقية املياه للتحدي املتمثل يف الصلة بني املياه والغذاء والطاقة والنظم 
اإليكولوجية بوضع منهجية للحوار املشرتك بني القطاعات بشأن األحــواض العابرة للحدود 
تعزيزاً للتعاون. وأُجري عدد من عمليات التقييم التشاركية بني القطاعات، املسنودة ابلتحليل، 
يف أحواض عابرة للحدود، مثل حوض األلزاين/غانيك، والسافا، ورافده املسمى درينا، ويف سري 
داراي. ويتيح هذا النهج الشامل قاعدة صلبة إلجياد احللول بشكل مشرتك. وفضالً عن ذلك، 
تتيح االجتماعات اليت تتناول الرابطة بني املياه والغذاء والطاقة والنظم اإليكولوجية الفرصة لتبادل 
اخلربات بشأن التأثريات بني القطاعات واملفاضلة بني اخليارات، فضالً عن املمارسات السديدة 

ملعاجلة هذه املسألة.

قد يكون الهنيار سد يف آسيا الوسطى، وإن كان متوسط احلجم، عواقب وخيمة يف 
مناطق وبلدان املصب ذات الكثافة السكانية العالية يف كثري من األحيان. ولذلك يزداد القلق يف 
هذه املنطقة بشأن سالمة أكثر من 100 من السدود الكبرية وسواها من البنية التحتية املقامة 
يف األهنار العابرة للحدود. ويساعد مشروع سالمة السدود الذي ترعاه اتفاقية املياه بلدان آسيا 
الوسطى على وضع وتنقيح ومواءمة قوانينها الوطنية املتعلقة بسالمة السدود وغريها من اهلياكل 
األساسية املائية، فضالً عن تعزيز املؤسسات املسؤولة عن سالمة السدود. وعلى الصعيد الوطين، 
يهدف املشروع إىل حتسني القدرات القانونية واملؤسسية للسلطات املعنية إبدارة سالمة السدود. 
وعلى الصعيد اإلقليمي، يوطد هذا املشروع عرى التعاون اإلقليمي بشأن سالمة السدود هبدف 
ضمان التعاون الدائم، ويشمل ذلك تبادل املعلومات عند وقوع حوادث متصلة ابلسدود واإلبالغ 

عنها يف الوقت املناسب.

اتفاقية المياه
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تحديد فوائد 
ي مجال 

التعاون �ن
المياه العابرة 

بالغ  للحدود واالإ
عن هذه الفوائد

ميكن أن يدر 
التعاون يف جمال املياه العابرة 
للحدود فوائد مجة للبلدان 

املتعاونة

رصد وتقييم 
المياه العابرة 

للحدود بشكل 
ك كأساس  مش�ت
دارة ن االإ لتحس�ي

ميكن أن يدر التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود فوائد مجة للبلدان املتعاونة، مثل 
النمو االقتصادي املتسارع، وحتسني مستوى الرفاه، وتعزيز االستدامة البيئية، وزايدة االستقرار 
السياسي قوة. وميكن أن تساعد املذكرة التوجيه يف جمال السياسات بشأن فوائد التعاون يف 
جمال املياه العابرة للحدود: التحديد، والتقييم واالتصال اليت أُعدت برعاية من االتفاقية البلدان 
واجلهات الفاعلة األخرى على جين الفوائد العديدة اليت حيققها العمل املشرتك. وميكن أن تعني 
املذكرة أيضاً على دعم احلوار بشأن فوائد التعاون، على سبيل املثال بني البلدان اليت تنفذ اتفاقية 
املياه أو تفكر يف االنضمام إليها. وقد أُجريت عمليات تقييم لفوائد التعاون يف عدة أحواض: 
حوض كوابنغو - أوكافانغو )جنوب أفريقيا(، وحوض درينا )جنوب شرق أورواب(، وحوض 

سيو - مالاب - ماالكيسي )شرق أفريقيا(.

يكتسي رصد املوارد املائية وتقييمها أمهية أساسية، ألنه يشكل األساس الختاذ القرارات 
الرشيدة واإلدارة السليمة. ولذلك، تقضي االتفاقية أبن تقوم األطراف برصد مياهها املشرتكة 
وتقييمها بشكل مشرتك. وقد أٌعِّدت املبادئ التوجيهية لرصد وتقييم األهنار والبحريات واملياه 
اجلوفية العابرة للحدود ملساعدة البلدان املشاطئة يف هذه املهام. وفضالً عن ذلك، جُتري الدول 
األطراف وغري األطراف تقييمات منتظمة للمياه السطحية واجلوفية العابرة للحدود يف إطار االتفاقية.

للمياه العالمية  للتحديات  االستجابة 
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تكييف إدارة 

المياه مع تغ�ي
المناخ بشكل 

ك مش�ت

تؤثر أغلب آاثر تغري املناخ يف الــدورة املائية مث يف القطاعات األخــرى ذات الصلة 
هبا، مثل الزراعة والطاقة. ويساعد التعاون العابر للحدود بشأن التكيف يف منع اآلاثر السلبية 
النامجة عن تدابري التكيف األحادية، ويف حتقيق احلد األقصى من فوائد التعاون. وهلذا السبب، 
أعدت األطراف يف اتفاقية املياه طائفة من األنشطة بشأن التكيف مع تغري املناخ يف سياق عابر 
للحدود، مثل وضع االرشــادات، وتبادل اخلربات واملشاريع على أرض الواقع. وخلُِّصت هذه 
التجارب يف املنشور املعنون املياه والتكيف مع تغري املناخ يف األحواض العابرة للحدود: الدروس 

املستفادة واملمارسات اجليدة.
ــنـــاخ، أُنـــشـــئـــت، يف  ولــتــعــزيــز املـــزيـــد مـــن تـــبـــادل اآلراء بــشــأن الــتــكــيــف مـــع تــغــري املـ
وتتوىل  املــنــاخ.  بتغري  تتعلق  الــيت تضطلع أبنشطة  لــألحــواض  العاملية  الــشــبــكــة  عــام 2013،
أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب والشبكة الدولية ملنظمات أحواض األهنار تنسيق أعمال هذه 
الشبكة. وتعقد الشبكة اجتماعات منتظمة وهي تضم أحواضاً من مجيع أحناء العامل، مثل أحواض 
الكونغو، والدانوب، والداننيسرت، وامليكونغ، والنيجر، والسنغال ونظام طبقات املياه اجلوفية يف 

الصحراء الشمالية وغريها.

اتفاقية المياه
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تنفيذ أهداف 
التنمية 

المستدامة

وتكفل االتفاقية، 
على وجه اخلصوص، حتقيق 

اهلدف 6-5: "تنفيذ 
اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه 

على مجيع املستوايت، 
بوسائل منها التعاون العابر 

للحدود، حسب االقتضاء، 
حبلول عام 2030"

تدعم اتفاقية املياه تنفيذ ورصد اجلهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وتكفل 
االتفاقية، على وجه اخلصوص، حتقيق اهلدف 6-5: "تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على 
 ."2030 مجيع املستوايت، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب االقتضاء، حبلول عام
وميثل االعرتاف الصريح أبمهية التعاون يف جمال املياه العابرة للحدود يف خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 التزاماً ابلتعاون يف جمال املياه أكثر طموحاً من أي التزام سابق.
وتتوىل جلنة اللجنة االقتصادية ألورواب واليونسكو مهمة الراعي املشرتك لرصد مؤشر 
هدف التنمية املستدامة 6-5-2، الذي يقيس التقدم احملرز يف التعاون يف جمال املياه العابرة 
للحدود على الصعيد العاملي. ويرتبط اإلبالغ عن املؤشر 6-5-2 ابإلبالغ مبوجب اتفاقية املياه 
تتيح املزاوجة بني  ولذلك، ميكن االستفادة من أوجه التآزر والكفاءة بني عملييت اإلبالغ. وال
هاتني العمليتني تفادي االزدواج يف العمل، بل والفرصة أيضاً لألطراف وغري األطراف يف اتفاقية 
املياه على حٍد سواء إلجراء حتليل أعمق للتقدم احملرز يف التعاون عرب احلدود واالستفادة من املنرب 

احلكومي الدويل الذي تتيحه االتفاقية ملقارنة اخلربات وتبادهلا وتنسيق اجلهود.
وإىل جانب الغاية 6-5، تدعم االتفاقية أيضاً تنفيذ غــاايت اهلــدف 6 األخــرى، 
مثل الغاية 6-3 بشأن حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من التلوث، والغاية 6-4 بشأن 
زايدة كفاءة استخدام املياه يف مجيع القطاعات وضمان سحب املياه العذبة وإمداداهتا على 
حنو مستدام، والغاية بشأن محاية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة ابملياه. وإضافة إىل ذلك، 
يدعم العمل مبوجب االتفاقية تنفيذ اهلدف 2 من أهداف التنمية املستدامة بشأن القضاء على 
اجلوع واهلدف 7 املتعلق بضمان احلصول على الطاقة النظيفة وامليسورة من خالل دعم مفهوم 
الصلة بني املياه والغذاء والطاقة والنظام اإليكولوجي. وفضالً عن ذلك، يدعم تنفيذ االتفاقية 
وتطبيقها اهلدف 9 بشأن الصناعة واالبتكار والبنية التحتية، واهلدف 11 املتعلق بشأن املدن 
واملستوطنات املستدامة، واهلدف 13 عن اختاذ إجراءات للتصدي لتغري املناخ، واهلدف 15

بشأن احلياة على األرض.
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