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Initiative pour le suivi intégré de l‘ODD 6

ESCWA - االسكوا

دورة تدريبية حول اهداف التنمية المستدامة

2021نيسان /افريل28

الخطة العالمية ألهداف التنمية المستدامة و تقديم 
4.6والغاية 6الهدف 

6مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة 

(الفاو)غيث بنحّمودة ـ قسم األراضي والمياه ـ 
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف » 

«الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 

4.6
استخدام المياه 

وندرتها

5.6
إدارة الموارد 

المائية

3.6
المياه العادمة 
وجودة المياه

6.6
النظم 

االيكولوجية

1.6
مياه صالحة 

للشرب

2.6
الصرف الصحي 
والنظافة الصحية

ب.6أ و .6

التعاون 
والمشاركة

من أهداف التنمية المستدامة6الهدف 

دورة المياه في أهداف التنمية المستدامة
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4.6الغاية 
استخدام المياه وندرة المياه

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع "

القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب وإمداد 

مستدام للمياه العذبة من أجل معالجة مشكلة 

ندرة المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد 

"األشخاص الذين يعانون من هذه المعضلة
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من أهداف 6المؤشرات العالمية للهدف 
التنمية المستدامة

6.6
النظم االيكولوجية

1.6
مياه صالحة 

للشرب

5.6
إدارة الموارد 

المائية

2.6
الصرف الصحي 
والنظافة الصحية

3.6
المياه العادمة 
وجودة المياه

4.6
استخدام المياه 

وندرتها

ب.6أ و . 6

التعاون والمشاركة

1.1.6

1.أ.6

1.3.6

2.3.6

1.4.62.4.6

1.5.6

2.5.6

1.6.6

1.ب.6

خدمات إمدادات مياه الشرب المدارة 

منظمة الصحة العالمية )بطريقة آمنة 

(**واليونيسيف

1.1.6 

خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 

منظمة الصحة )الُمدارة بطريقة آمنة 

( **العالمية واليونيسيف

1.2.6

مياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة 

منظمة الصحة العالمية، برنامج األمم )آمنة 

المتحدة للمستوطنات البشرية، شعبة 

(**اإلحصاءات في األمم المتحدة

1.3.6 

برنامج األمم المتحدة )جودة ُمرضية للمياه 

(**للبيئة

2.3.6 

(*الفاو)استخدام رشيد للمياه  1.4.6 

(*الفاو)مستوى اإلجهاد المائي  2.4.6 

برنامج األمم )ادارة متكاملة لموارد المياه 

(*المتحدة للبيئة

1.5.6 

األحواض العابرة للحدود حيث يوجد 

الجماعة )تعاون في قطاع المياه 

(*االقتصادية األوروبية و اليونسكو

2.5.6 

امج برن)النظم االيكولوجية المتعلقة بالمياه 

(*رامساراألمم المتحدة للبيئة و 

1.6.6 

المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة 

للمياه والصرف الصحي في خطة اإلنفاق 

منظمة )المنسقة من قبل السلطات العمومية 

الصحة العالمية ومنظمة التعاون 

(*االقتصادي والتنمية

1.أ.6

مشاركة السكان المحليين في إدارة المياه 

منظمة الصحة العالمية )والصرف الصحي 

(*ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

1.ب.6

1مستوى  *

2مستوى  **

1.2.6

أ

1.2.6

ب
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2030-2015الهدف والنهج 

من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف 6تسريع تحقيق الهدف : الهدف
.الصحي من خالل سياسات ولوائح وتخطيط واستثمارات قائمة على بيانات واقعية

اإلطار المرجعي . 1
العالمي

2015-2018

تعزيز الملكية . 2

الوطنية

2019-2022

اإلدماج والتعميم. 3

2026-2023

التدعيم و ضمان . 4
االستمرارية

2030-2027

، ستسهم زيادة توافر البيانات عالية الجودة 2030بحلول عام : األساس المنطقي
ظيم والتحليل الشامل لها في تحسين السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، و تن

.أفضل، وتخطيط واستثمار امثل على جميع المستويات

:المراحل

6مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة 
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www.sdg6data.org

سكواإمكانية الوصول إلى البيانات في بلدان اإل
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6لمحة عن مؤشرات الهدف 
في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا

7www.sdg6data.org

من أهداف التنمية المستدامة في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا6لمحة سريعة عن الهدف 

مياه الشرب الصرف الصحي النظافة الصحية المياه العادمة جودة المياه الكفاءة

اإلجهاد المائي ادارة المياه عبر الحدود النظم اإليكولوجية تعاون مشاركة

على المستوى اإلقليمي، لم يتم

ام اإلبالغ عن بيانات كافية في ع

لتقدير نسبة السكان 2017

الذين يستخدمون خدمة مياه 

المؤشر )الشرب مدارة بأمان 

1.1.6)

من سكان منطقة 

اإلسكوا يستخدمون 

خدمات صرف 

صحي مدارة بأمان 

أ،  1.2.6المؤشر )

2017)

م على المستوى اإلقليمي، لم يت

اإلبالغ عن بيانات كافية في

لتقدير نسبة 2017عام 

السكان الذين يمكنهم الوصول 

ن إلى مرفق أساسي لغسل اليدي

(ب1.2.6المؤشر )

من مياه الصرف 

الصحي المنزلية في 

منطقة اإلسكوا يتم 

المؤشر )معالجتها بأمان 

1.3.6 ،2015)

م على المستوى اإلقليمي، ل

يتم اإلبالغ عن بيانات 

2020كافية في عام 

لتقدير نسبة المسطحات 

المائية ذات جودة مياه 

المؤشر )محيطة جيدة 

2.3.6)

هي القيمة المضافة من 

استخدام المياه من قبل 

الناس واالقتصاد في 

المؤشر )منطقة اإلسكوا 

بشأن كفاءة 1.4.6

(2018استخدام المياه، 

من موارد المياه المتجددة في 

د منطقة اإلسكوا يتم سحبها بع

مراعاة متطلبات التدفق البيئي 

بشأن 2.4.6المؤشر )

مستوى اإلجهاد المائي، 

2018)

هي درجة تنفيذ اإلدارة 

المتكاملة لموارد المياه في 

المؤشر )منطقة اإلسكوا 

1.5.6 ،2020)

م على المستوى اإلقليمي ، لم يت

ام اإلبالغ عن بيانات كافية في ع

لتقدير نسبة منطقة 2020

الحوض العابر للحدود في 

منطقة اإلسكوا التي لديها اتفاقية 

ياه تشغيلية للتعاون في مجال الم

(2.5.6المؤشر )

هو التغير في المدى المكاني 

ة للنظم اإليكولوجية ذات الصل

بالمياه في منطقة اإلسكوا في

مقارنة بفترة )2016عام 

(  2005-2001خط األساس 

، بناًء على بيانات مراقبة 

(1.6.6المؤشر )األرض 

هو مقدار المساعدة اإلنمائية 

الرسمية المتعلقة بالمياه 

والصرف الصحي التي تتلقاها

في منطقة ( أو المناطق)البلدان 

2019اإلسكوا في عام 

(1.أ.6المؤشر )

يتم قياس مشاركة الجهات  

المعنية من خالل مؤشرات 

متعددة ال يتم تجميعها في

المؤشر )قيمة شاملة واحدة 

(1.ب.6

72 %
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2021اهم محطات 

لسنة اجتماع رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة واصدار التقرير المرحلي•
2021

تقارير المؤشرات•

ترجمة وتحديث البيانات: بوابة البيانات•

أنشطة التوفيق بين الجنسين•

التعاون مع اإلسكوا لرفع مستوى الوعي وبناء القدرات•

ورشة عمل افتراضية عالمية•

6مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة 



Initiative intégrée pour le suivi de l‘ODD 6
9

6منشورات عن الهدف 

6مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة 

https://www.unwater.org/app/uploads/2018/07/executive_summary_SR2018_16pages_AR.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2018/12/SDG6_Indicator_Report_631_Progress-on-Wastewater-Treatment_ARABIC_2018.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2018/12/SDG6_Indicator_Report_641_Progress-on-Water-Use-Efficiency_2018_ARABIC.pdf.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2019/02/ES-Guide-AR_Final-webPDF.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2018/12/SDG6_Indicator_Report_642_Progress-on-Level-of-Water-Stress_2018_ARABIC.pdf.pdf
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الدعم المتوفر للبلدان

جميع المعلومات متوفرة هنا

www.sdg6monitoring.org

http://www.fao.org/sustainable-development-goals

نصائح حول جمع البيانات واإلبالغ عنها

منهجيات الرصد•

أفضل الممارسات ألنظمة المراقبة الوطنية•

آلية جمع البيانات والمخطط الزمني•

الدعم عن بعد

البريد اإللكتروني، الهاتف، )خدمة المساعدة •

(اجتماعات عن طريق الفيديو

ية قاعدة بيانات لنقاط االتصال الوطنية والتقن•

(متاحة لنقاط االتصال الوطنية)

ندوات عن بعد•

دورات و برامج تعليمية عن بعد•

منتظمة لألنشطةتقارير إخبارية مع تحديثات•

و تجارب مختلف البلدان بشأن جمع خبرات•

من أهداف التنمية 6الرصد واإلبالغ عن الهدف 

المستدامة

الدعم وجًها لوجه

استشارات فنية في بعض البلدان/ زيارات •

شبه اإلقليمية/ ورش عمل إقليمية •

اجتماعات دولية•

والتقارير المرحليةتقاريرالبيانات

6بوابة بيانات لهدف التنمية المستدامة •

بوابات بيانات خاصة بالمؤشرات•

تقارير مرحلية وتجميعية للمؤشرات السابقة•

http://www.sdg6monitoring.org/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/ar/
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شكرا

6مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة 

صال
ّ
Ghaieth.benhamouda@fao.orgبنحمودةغيث ، IMI-SDG6:لالت

  ريكاردو 
Riccardo.Biancalani@fao.orgبينكاالن 

Lucie.Chocholata@fao.orgشوكوالتالوس  

mailto:Ghaieth.benhamouda@fao.org
mailto:Riccardo.Biancalani@fao.org
mailto:Lucie.Chocholata@fao.org

