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                                                             A المتحدة األمم

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 (SDGsاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ): +MDGمبادرة 

 عمان، األردن( ،2016تشرين الثاني/نوفمبر  1-2)   

 

 مذكرة توضيحية

 خلفية -1

 

الخطة  تتضمنو.  2015 عام سبتمبر/أيلول في المتحدة األمم قمة في 2030 لعام المستدامة التنمية خطة اعتماد تم

 الرئيسي اإلطار وفرتالتي  الثمانية لأللفية اإلنمائية محل األهداف لتحل المستدامة أتت للتنمية هدفا عشر هذه سبعة

 لجهود العالمية للتنمية خالل الخمسة عشرة سنة الماضية. ل

 

تتضمن اهداف مخصصة تتعلق بالفقر التي من أولويات التنمية المستدامة و الجديد عددا   برنامج العملغطي يو

( والمدن 7)الهدف  الطاقة( و6الهدف المياه )و( 3)الهدف  والصحة( 2)الهدف الغذائي  ألمن( وا1)الهدف 

، فيتطرق بشكل خاص الى "ضمان سادس. اما الهدف الوغيرها (13)الهدف  تغير المناخو (11)الهدف  مستدامةال

حقيق ت غايات من اجلولقد تم تحديد ستة  .توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة"

"تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب  (6.1) الغاية ،. تتضمن هذه الغاياتهذا الهدف

 "،حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية" (6.2)المأمونة والميسورة التكلفة " والغاية 

اجل معالجة شح المياه والحد  المياه منزيادة كفاءة استخدام " (6.4)والغاية  "،تحسين نوعية المياه" (6.3)والغاية 

اإلدارة المتكاملة للمياه بشكل " (6.5)والغاية  "،جة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياهبدر

. "حماية النظم االيكولوجية المتصلة بالمياه" (6.6)والغاية  "،اشمل بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود

ات عن تعزيز مشاركة المجتمع عم بناء القدرات، فضال  وتتضمن وسائل تنفيذ هذا الهدف زيادة التعاون الدولي ود

غايات متعلقة بالمياه ضمن اهداف اخرى للتنمية  ايضا تندرج المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

اهداف التنمية المستدامة مؤشر لرصد  230المستدامة كتلك المذكورة أعاله. وقد تم التوصل إلى اتفاق عام حول 

 فريق الخبراء المشترك بين الوكاالتها نجزالتي أعمال االالتابعة لها بفضل  169 ـوالغايات ال ةعشرسبعة ال

عتماد تسعة من هذه اوتم  .اإلحصائيةألمم المتحدة االتابع للجنة  التنمية المستدامة أهدافالمعني بمؤشرات 

ة من قدمم ،امدخالت لمداوالتهللغايات الستة المتعلقة بهدف التنمية المستدامة السادس، باإلضافة الى  المؤشرات

  .(Water-UNبرنامج األمم المتحدة المعني بالموارد المائية ) قبل

 

األهداف والغايات  بشأن واإلبالغ الرصدمن اجل  واعدا   إطارا   الجديدة هذه المستدامة الشاملة التنمية خطةوتوفر 

لقة دفعت محدودية القضايا المتعلقد في الواقع، واألهداف اإلنمائية لأللفية. ضمن تكن مدرجة لم والمؤشرات التي 

 في للدول عرضتبالبيانات الوطنية وشؤون أخرى تتعلق  لأللفية اإلنمائية ألهدافالرصد  ضمن إطاربالمياه 

 الرصد إقليمية لتحسين آليةوإنشاء  +MDGمبادرة إلطالق المجلس الوزاريتقارير األهداف اإلنمائية لأللفية 

 .2010العربية في العام  المنطقة في الصحي الصرف وخدمات المياه إمدادات على الحصول بشأن واإلبالغ
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د أطر الرص تكملةويبين قدرة آليات الرصد اإلقليمية والوطنية على إبالغ  ناجحا   نموذجا   MDGتقدم مبادرة +

تعكس االهتمامات تالئم المنطقة العربية ومجموعة من المؤشرات  ما بين الحكوماتالعالمية. وحددت هذه المبادرة 
ما بالنسبة أ المنطقة التي تعاني من شح المياه.الرئيسية فيما يتعلق بالحصول على المياه والصرف الصحي في 

لفية؛ لألالحصول على مياه الشرب المدرج ضمن األهداف اإلنمائية  مؤشرمراجعة الى  فباإلضافة مدادات المياه،لإل
وهياكل التعرفة،  ،امداد المياه، نوعية المياهخدمة واستمرارية  المياه،استهالك   +MDGمبادرةمؤشرات  ترصد

 مؤشر   +MDGمؤشرات مبادرة  ترصد مياه الصرف الصحي،بإدارة  وفيما يتعلق والقدرة على تحمل التكاليف.
ة ، وباإلضافاألهداف اإلنمائية لأللفية إطارضمن  يتم العمل به كما كان الحصول على خدمات الصرف الصحي

ونوع المعالجة  الذي يتم تجميعه ومعالجتهالصحي  حجم مياه الصرفالى  +MDGمؤشرات  تتطرق، اهذالى 
باإلضافة الى هياكل التعرفة.  لغايات اخرى كانت المياه المعالجة تستخدم في مراحل الحقة إذاومعلومات حول ما 

ستفادة لالهناك إمكانية ، األهداف اإلنمائية لأللفيةوفي حين هذه المؤشرات االضافية لم تكن موجودة في تقارير 
اطر الرصد التي يتم العمل عليها من اجل تحقيق في وضع والمنهجيات التابعة لها  +MDGمؤشرات مبادرة  من

 لمستدامة. اهداف التنمية ا
 

وترسيخه على الصعيد الوطني من خالل انشاء فرق رصد إقليمي  مأسسة إطارفي   +MDGونجحت مبادرة 
تتواصل هذه الفرق مع نظرائها الوطنية المسؤولة عن إدارة دولة عربية.  18وطنية تقوم بجمع البيانات في رصد 

ن الى تلك المسؤولة ع ومعالجة المياه العادمة؛ باإلضافةالموارد المائية وتوصيل المياه وخدمات الصرف الصحي 
 المياه اإلحصاءات من اجل اعداد التقارير الوطنية حول المؤشرات استنادا  الى السجالت اإلحصائية لمرافق

المجلس الوزاري العربي للمياه وسكريتارية جامعة المتوفرة لديها. وبناء على طلب ومصادر البيانات اإلدارية 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية و)أكوا( الجمعية العربية لمرافق المياه  توفر ل العربية التابعة له،الدو

اإلضافة الى منصة بيانات إقليمية من اجل دعم تجميع ببناء القدرات المساعدة التقنية و لغربي آسيا )اإلسكوا(
من خالل رائد( )لمستهلكي المياه بالتنسيق مع الشبكة العربية للتنمية والبيئة  ميدانيةمسوحات وتم تنفيذ  البيانات.

في العراق واألردن ولبنان وموريتانيا وفلسطين والسودان وسوريا واليمن  (الجمعيات الغير حكوميةأي )أعضاءها 
نموا   لعربية األقلدول المنطقة ا الظروف التي تؤثر على الحصول المياه والصرف الصحي في النظر فيمن اجل 

 يأكافة أصحاب المصلحة  اشراك عمل على المسارين الوطني والمحلييؤمن الووتلك التي تعاني من االزمات. 
كل من أصحاب القرار المسؤولين عن تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة ومستخدمي 

  رضة. األكثر عالمياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق 
 
  وا()أك الجمعية العربية لمرافق المياهمن جامعة الدول العربية ويتألف مجلس استشاري  +MDGمبادرة دعم يو
ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي   واالسكوا والمجلس العربي للمياه)رائد( الشبكة العربية للتنمية والبيئة و

الوكالة السويدية للتعاون  ان المشروع ممول من علماة العالميمنظمة الصحة  بالتشاور مع )سيداري( وأوروبا 
 .)سيدا( اإلنمائي الدولي

 
التابع  المؤسسي واإلطار +MDG مبادرةاستخدام مؤشرات ومنهجيات  يمكن للدول العربية والالعبين العالميين

 تجميعوفي هذا االطار، بدأ بالمياه.  المتعلقة المستدامة التنمية حول أهداف االبالغواطر الرصد وضع ل كأساس لها

 ( GEMIمبادرة الرصد المتكاملة المشتركة بين الوكاالت )و  +MDGبين مبادرةاطالق النقاش الجهود من خالل 

الردنية اولقد تم اختيار المملكة  .نظمة الصحة العالمية واليونيسيفوالتي تديره م  (JMP)برنامج الرصد المشتركو

المبادرة  خالل منالذي تم تطويره التنمية المستدامة  أهدافمن الختبار منهج الهدف السادس  كبلد تجريبيالهاشمية 

فرص التدريب حول  فيررائدة في تواألردن ايضا وكانت  (GEMI)العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية 

 االجتماع الرفيع المستوىهذا ، فإن تنظيم اإلطاروفي هذا  في البلدان العربية األخرى.   +MDGمؤشرات مبادرة 

 التنمية هدافاوجهات النظر بشأن متابعة في عمان يوفر فرصة ثمينة لتبادل الدروس المستفادة والخبرات و

 ربية.    الع الالحقة للبلدانالخطوات  والنظر فيبالمياه على الصعيد العالمي والوطني والمحلي  المتعلقة المستدامة
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 االهداف -2

 في المنطقة العربية وعرض نتائج تقرير  +MDGالخبرات المستفادة من تنفيذ مبادرة مناقشة  الىيهدف االجتماع 
بهدف مناقشة كيفية مساهمة هذه المبادرة في متابعة اهداف التنمية المستدامة المتعلقة  2016لعام +MDG مبادرة 

 بالمياه على المستوى اإلقليمي.  
 

 سوف يركز االجتماع على النقاط التالية من اجل تحقيق هذه األهداف: 
 

 مبادرة  عرض نتائج تقريرMDG+   الوزاري العربي  قبل المجلسمن  اعتمادهاوالتي تم  2016لعام
 .2016أكتوبر  في للمياه

  تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ مبادرةMDG+  ال سيما تلك المتعلقة بمؤشرات وسبل
 تجميع البيانات واالطار المؤسسي والمسوحات الميدانية الريادية. 

 التي تبنتها خطة التنمية المستدامة لعام المتعلقة بالمياه اف والغايات والمؤشرات دزيادة الفهم حول االه
 .(UN-Waterبالموارد المائية )برنامج األمم المتحدة المعني  إطاروالعمل المنفذ في  2030

  مبادرة مساهمة مؤشرات وكيفية إمكانية النظر فيMDG+ لقة اهداف التنمية المستدامة المتعمتابعة  في
 .بالمياه

  اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربيةصياغة توصيات حول الرصد واالبالغ عن. 

 

 .  تتعلق بالمياهعالمية وإقليمية ومحلية حول مؤشرات  على خبرات المداوالت سوف تستندو

 
 المشاركون -3

 
الجمعية العربية لمرافق المياه )أكوا(، وأعضاء لجنة الموارد  ادارة مجلسسيضم هذا االجتماع الرفيع المستوى 

المجلس الوزاري العربي للمياه  خاللالذين تمت تسميتهم من   +MDGونقاط ارتكاز مبادرة  اإلسكوا،المائية في 

فرق الى أعضاء مختارين من  ، باإلضافةدولة عربية الثمانية عشرةفي والذين قد ترأسوا فرق الرصد الوطنية 

الرصد الوطنية. ستشارك أيضا الجهات المعنية والتي تمثل وزارات المياه ومرافق المياه، والمكاتب اإلحصائية 

المتصلة بالمياه، بما  هداف التنمية المستدامةالمعنية بأالمنظمات العالمية واإلقليمية  والمجتمع المدني باإلضافة الى

االستشاري مجلس ال، وأعضاء (UN-Waterبرنامج األمم المتحدة المعني بالموارد المائية )في ذلك نظرائهم في 

 .المبادرة ومختلف شركاء +MDGمبادرة ل

 

 تنظيم الورشة -4

 
 

الدول  جامعة-مع األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه تنظم االسكوا االجتماع الرفيع المستوى بالتعاون مع 

الممول من الوكالة   +MDGمشروع مبادرة  اطار عمل لمرافق المياه )أكوا( ضمنالعربية، والجمعية العربية 

 . )سيدا(للتعاون اإلنمائي الدولي السويدية 

تشرين  2و 1في عّمان، األردن، يومي  (Kempinski Hotel) تعقد ورشة العمل في فندق كمبينسكي

الساعة التاسعة اال ربع  2016 تشرين الثاني/نوفمبر 1في من المشاركين الحضور  يرجى. 2016الثاني/نوفمبر 

 لتسجيل.ل
 
 



 

4 

ترتيبات لوجستية -7  
 
هذا وقد تم حجز مجموعة غرف للمشاركين في فندق كمبينسكي ، في حي الشميساني في عّمان، بتكلفة تقريبية 

متضمنة وجبة الفطور وشاملة الضريبة. للغرفة المزدوجة  $ 145و لليلة الواحدة للغرفة الفردية  $125قدرها 

في  ويرجى اإلشارة في استمارة التسجيلم. في منطقة الشميساني التجارية التي تتضمن مقاهي ومطاعيقع الفندق 

 حال رغبتكم الحصول على حجز غرفة في هذا الفندق.
 

كوا من المشاركين المكفولين من قبل اإلس يطلب .اإلسكواالمعبئة الى استمارة التسجيل اعادة يرجى من المشاركين 

إلتاحة الوقت الكافي  2016تشرين االول/أكتوبر  6أقصاه تعبئة استمارة التسجيل وإعادتها لإلسكوا في موعد 

إلجراء الترتيبات الالزمة لسفرهم. ال يمكن تأمين الكفالة الستمارات التسجيل الواردة بعد ذلك التاريخ. على 

 األردن.المشاركين تأمين تأشيرتهم الخاصة للسفر إلى 

 

 

 الوثائق -6
 

 الوثائق الداعمة لهذه الورشة: 
 

 اإلنكليزية على الرابط التالي:متوفر في اللغتين العربية  2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

 
 المستدامة التنميةرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف تق

(E/CN.3/2016/2/Rev.1)  "الملحق الرابع: "الالئحة النهائية لمؤشرات اهداف التنمية المستدامة المقترحة
 متوفر في اللغة اإلنكليزية على الرابط التالي:

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

 

متوفر في اللغتين العربية اإلنكليزية على الرابط التالي:  2015لعام   +MDGتقرير مبادرة  

p://www.acwua.org/mdg+/htt   

 
 متوفر في اللغة العربية على الرابط التالي:مؤشرات امدادات المياه والصرف الصحي  ي حولدليل تدريب

https://www.unescwa.org/publications/water-supply-and-sanitation-indicators-
training-manual-mdg-initiative 

 

من اجل إبالغ اهداف التنمية   +MDGحول:"البناء على مؤشرات مبادرة اإلسكواالصدرة عن ورقة العمل 
 :متوفرة على الرابط التالي "المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/working_paper_o
n_mdg_for_informing_water-related_sdgs-31march16.pdf 

 

 "المستدامة للموارد المائية في البلدان العربية واإلدارةالخدمات  :"الخامس حول المياه والتنمية اإلسكواتقرير 

 :العربية اإلنكليزية على الرابط التالي متوفر في اللغتين
https://www.unescwa.org/publications/escwa-water-development-report-5-issues-
sustainable-water-resources-management-and 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
http://www.acwua.org/mdg+/
https://www.unescwa.org/publications/water-supply-and-sanitation-indicators-training-manual-mdg-initiative
https://www.unescwa.org/publications/water-supply-and-sanitation-indicators-training-manual-mdg-initiative
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/working_paper_on_mdg_for_informing_water-related_sdgs-31march16.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/working_paper_on_mdg_for_informing_water-related_sdgs-31march16.pdf
https://www.unescwa.org/publications/escwa-water-development-report-5-issues-sustainable-water-resources-management-and
https://www.unescwa.org/publications/escwa-water-development-report-5-issues-sustainable-water-resources-management-and
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بيانات حول المؤشرات المقترحة للرصد العالمي حول الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة حول 
 المياه والصرف الصحي

 
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/296330/  على الرابط

 التالي:
http://www.unwater.org/gemi/en/ومعلومات أخرى  

  
لفريق الخبراء حول مؤشرات التنمية   +MDGاجتماع مبادرة داوالت ماالجتماع الرفيع المستوى على هذا يبني 

(، وتتوقر الوثائق حول هذا االجتماع على الرابط 2016أبريل/نيسان  13-12المستدامة المتعلقة بالمياه )بيروت 
 التالي: 

https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-water-related-sustainable-
development-goals-sdgs 
 

تماع الرفيع المستوى من خالل الرابط التالي: يمكن الوصول الى الوثائق المتعلقة باالج   
https://www.unescwa.org/events/mdg-plus-high-level-meeting-water-related-sdgs 
 

 

 المراسالت -7

 

 المراسالت واالستفسارات المتعلقة باالجتماع الى:يرجى توجيه جميع 

 

 السيدة ياسمين عسيلي

 مساعدة إدارية 

 قسم الموارد المائية

 ادارة سياسات التنمية المستدامة

 األمم المتحدة ،اإلسكوا

 الجمهورية اللبنانية بيروت،

 597 987 1 961+هاتف: 

 510 981 1 961+فاكس: 

 ossaily@un.org :البريد الكتروني

 

 السيدة كارول شوشاني شرفان

 رئيسة قسم الموارد المائية

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 األمم المتحدة ،اإلسكوا

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 +: 518 978 1 961هاتف

 + 510 978 1 961فاكس:

 البريد اإللكتروني: 

chouchanicherfane@un.org 

 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/296330/
http://www.unwater.org/gemi/en/
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-water-related-sustainable-development-goals-sdgs
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-water-related-sustainable-development-goals-sdgs
https://www.unescwa.org/events/mdg-plus-high-level-meeting-water-related-sdgs
mailto:ossaily@un.org
mailto:chouchanicherfane@un.org

