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                                                    A المتحدة  األمم
         

 (اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 (SDGs)اجتماع فريق خبراء حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه 

 1122  ابريل/نيسان 21-21بيروت، 

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 الخلفية -1

 

 .1122سبتمبر /في مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في ايلول 1111عام خطة التنمية المستدامة لد اتم اعتم 

على الصعيد ترمي إلى توجيه العمل ( SDGs)سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة  1111عام خطة التنمية المستدامة ل تضمن وت

هي نتيجة أهداف التنمية المستدامة . لخمسة عشر عاما القادمةخالل فترة اتحقيق مجموعة مشتركة من األهداف اإلنمائية لالعالمي 

 األولويات بخصوصالمجتمع المدني في حوار على الصعيدين العالمي واإلقليمي ممثلي الحكومات و شاركت فيهاعملية تشاورية 

عالن المنبثق عن مؤتمر قمة اإلالتي صيغت على أساس  األهداف اإلنمائية لأللفية مكانامة أهداف التنمية المستدتحل و. اإلنمائية

 .1111 عام سبتمبر/أيلولاأللفية في 

 

تؤثر على يمكن ان أهداف التنمية المستدامة إلى التغلب على مجموعة واسعة من تحديات التنمية المستدامة التي ترمي و 

 .وقائم على حقوق اإلنسانمتكامل و طموح جدول أعمال عالمي اعتمادتم  وبالتالي. البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء

، والوصول إلى الطاقة المستدامة (SDG-2)، وتحقيق األمن الغذائي (SDG-1)إلى القضاء على الفقر يهدف هذا الجدول 

، فضال عن األهداف األخرى (SDG-6)، وتوافر وإدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع (SDG-7)والحديثة للجميع 

 غايات ، المياه ال تكمن فقط فيوبالتالي. غاية 221 من خالل السبعة عشر أهداف التنمية المستدامة يتم متابعة ورصدو. الملحة

األخرى، مثل تلك التي تركز على الصحة  التنمية المستدامة هدافأالمتعلقة بعدد من  لغايات، ولكن أيضا في اSDG-6 الهدف

(SDG-3) والمستوطنات البشرية ،(SDG-11 )ستدامة االستهالك واإلنتاج او(SDG-12 ) والنظم اإليكولوجية(SDG-15.) 

 

بمؤشرات أهداف التنمية أنشأت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة مجموعة الوكاالت المشتركة وفريق الخبراء المعني  

أهداف التنمية رصد التقدم المحرز نحو تحقيق  اتمؤشرل عالمي إلعداد إطار 1122مارس /في أذار( IAEG‐SDGs)المستدامة 

مؤشر، مع تحديد مؤشر واحد على األقل لقياس التقدم  111أكثر من المقترح ويشمل اإلطار . المرتبطة بها الغاياتو المستدامة

السابعة  امن قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة خالل دورته IAEG-SDGsاقتراح  مناقشةسيتم و. غايةيتعلق بكل المحرز فيما 

فريق الخبراء مداوالته بشأن المسائل  سيواصلو. 1122مارس /أذار 21-10، التي ستعقد في نيويورك خالل الفترة واالربعين

إلى مجلس األمم اللجنة اإلحصائية عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها  التوصياترفع  على ان يتم المنهجية وآليات اإلبالغ

 .بها واتخاذ القرار المناسب في شأنها المتحدة االقتصادي واالجتماعي للنظر

 

رفد في  الوطنيعلى المستوى المؤشرات المتعلقة بالمياه ب الخاصةجمع البيانات  فيالخبرة اإلقليمية تساهم يمكن أن  

وتجدر االشارة . والبيانات المطلوبة بالمعلومات المتعلقة بالمياه أهداف التنمية المستدامةلرصد واإلبالغ عن لالتحضيرات العربية 

آلية إلى إنشاء والتي ترمي  1121التي أطلقها المجلس الوزاري العربي للمياه في عام  (+MDG) مبادرة الى بشكل خاصهنا 

 مبادرة توفرو. الرصد واإلبالغ بشأن الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المنطقة العربيةإقليمية لتحسين 

(MDG+)  معلومات موثوق بها بشأن الحصول على خدمات إمدادات المياه في الدول العربية استنادا إلى مجموعة من المؤشرات

ممثلين عن تتألف من التي الوطنية  المتابعةمن قبل فرق  كد منهاأالتوتم جمعها ي موحدة وبيانات طريقة احتساباإلقليمية و

على مؤشرات مبنية  (+MDG)مبادرة ف. الوزارات المسؤولة عن مرافق المياه والصرف الصحي والمكاتب اإلحصائية الوطنية

رصدها من سوف يتم العديد من القضايا التي وتتناول . (MDGs)في األهداف اإلنمائية لأللفية  ةالمياه والصرف الصحي الوارد

نوعية مياه الشرب، وسهولة والمؤشرات التي تقيس استهالك المياه، ذلك ويشمل . المتعلقة بالمياه أهداف التنمية المستدامة خالل

مرافق الصحية القدرة على تحمل التكاليف، واستمرارية اإلمداد، وكذلك المؤشرات المتصلة بالو، الى مصادر المياه الوصول
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وإعادة استخدام المياه  معالجةال ةينوعو معالجة مياه الصرف الصحيو، هاالقدرة على تحمل تكاليفو، يهاال إمكانية الوصولوتحديداً 

والجمعية العربية  ،جامعة الدول العربية -تحت رعاية المجلس الوزاري العربي للمياه  (+MDG)مبادرة ويتم تنفيذ . العادمة

 الوكالة السويدية لالنماء الدوليبتمويل من ( اإلسكوا)واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا ، (أكوا)إمدادات المياه لمرافق 

من خالل العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة  ة األعضاءحصائية للدول العربياإلقدرات البناء بدعم اإلسكوا تقوم كما (. سيدا)

 .األمن الغذائيوالمياه والطاقة ترابط لحسابات، وكذلك اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتغير المناخ وإحصاءات المياه واب

 

 بشأن رصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه المشتركالعمل العربي  هذا وتجدر االشارة ايضا الى امكانية رفد 

المتكاملة  رصدالالصعيد العالمي مبادرة  هذه المبادرات علىوتشمل  .مبادرات أخرىبالمعلومات والبيانات المطلوبة من خالل 

الرصد ، وبرنامج (UN-Water) المعني بالموارد المائيةاألمم المتحدة برنامج  هاأنشأالتي  (GEMI) المشتركة بين الوكاالت

لصرف الصحي ومياه اوتقييم العالمي لتحليل األمم المتحدة برنامج و( JMP)اليونيسف و منظمة الصحة العالميةبين  المشترك

برنامج األمم المتحدة و (FAO) منظمة األغذية والزراعةو (UNEP)االمم المتحدة للبيئة ان برنامج  .(GLAAS)الشرب 

ما أ. ةالعالمي اتالمؤشررصد إطار  فيأيضا قواعد بيانات يمكن االعتماد عليها  يوفرون( UN-Habitat)للمستوطنات البشرية 

مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا بالتعاون مع  ،(AWC)المجلس العربي للمياه يقوم على المستوى اإلقليمي، 

(CEDARE)، ان تشكل أيضا  الوطنيخبرات والتجارب على المستوى لل كما يمكن. كل ثالث سنوات المياه العربيإعداد تقرير ب

البيانات باستخدام  واظهارالتنسيق بين الوزارات واستخدام تقنيات جديدة لجمع ب، مثل أفضل الممارسات المرتبطة لتقدمدافع قوي ل

وبالتالي يتعين على الدول العربية مراجعة هذه التجارب العالمية واإلقليمية . المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد نظم

التنمية  أهداف وغايات ومؤشرات للرصد واالبالغ عنيمية واقتراح األطر اإلقليمية والوطنية في ضوء تحديد األولويات اإلقل

 .المستدامة

 

 هدافاأل -2

نمية المستدامة أهداف الت كيفية متابعة الرصد واإلبالغ بشأن حولصياغة مجموعة من التوصيات إلى هدف هذا االجتماع ي 

توصيات إلى الهيئات الم يقدتكذلك سيتم و. خمسة عشر عاما القادمةالعلى مدى على مستوى المنطقة العربية و المتعلقة بالمياه

 1111خطة التنمية المستدامة لعام الفرعية للمجلس الوزاري العربي للمياه للنظر فيها كجزء من األنشطة المخصصة لمتابعة تنفيذ 

كانون المعتمد في  للمجلس الوزاري العربي للمياهبالمياه على النحو المبين في البند الثاني من قرارات المكتب التنفيذي  المتعلقة

 .1122يناير /ثانيال

 

خطة التنمية المستدامة لعام الواردة في أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه فريق الخبراء سيناقش ، أكثر تحديدا 

اإلقليمية و ،العالميةبالخبرات مداوالت ال رفدسيتم و. والمؤشرات المرتبطة بها التي وضعتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 1111

لرصد األهداف والمؤشرات المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية، بما في ذلك للمساعدة على بلورة اطار والوطنية ذات الصلة 

 .(+MDG)ادرة مبالدروس المستفادة من 

 

 :، يهدف اجتماع فريق الخبراء إلىورد أعاله على ما ابناءً و 

 

 ؛1111 التنمية المستدامة لعام المعتمدة في خطة األهداف والغايات المتعلقة بالمياه توضيح 

  بأهداف التنمية المستدامة  االمؤشرات العالمية من حيث صلتهحول اطار مراجعة نتائج مداوالت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

 المتعلقة بالمياه؛

  تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات عن التكنولوجيات الجديدة واألطر المؤسسية التي يمكن أن تسهم في الرصد

 اإلقليمية والوطنية؛و، واإلبالغ عن المؤشرات المتعلقة بالمياه على المستويات العالمية

  مبادرة طار المؤشرات والرصد العائد لاسهام ا في كيفيةالنظر(MDG+)  هداف التنمية المستدامة المتعلقة ألفي المتابعة اإلقليمية

 ؛بالمياه

  وخاصة هداف التنمية المستدامةإقليمي مشترك ألوابالغ رصد اطار  عتمادالالتحديات والمعوقات ، الفرص، فوائدالمناقشة ،

 بالمياه؛  لالهداف المتعلقةبالنسبة 

  أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية عنلرصد واإلبالغ في ا سبل المضي قدماصياغة توصيات بشأن. 

 

 :خالل المناقشات هيالتي سوف تطرح بعض األسئلة  

 

 األهداف اإلنمائية لأللفية؟ ما ينبغي القيام به على نحو أفضل أو بشكل مختلف  متابعةتجربة المنطقة العربية في  و تقييمما ه

 ؟بخصوص أهداف التنمية المستدامة
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 دول العربية التي في الالمتعلقة بالمياه  اإلقليمية ما هي أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الرصد واإلبالغ عن المؤشرات

 ؟(+MDG)مبادرة في إطار  مدتاعت  

  مبادرة لكيف يمكن(MDG+)  أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  مؤشراتالحتساب دعم جمع وتدقيق البيانات من الدول العربية

 ؟بالمياه

  تساهم في جمع البيانات عن استخدام المياه وخدمات  أن التعداد والمسوحبلمكاتب اإلحصائية المتعلقة لالعادية  للنشاطاتكيف يمكن

 ؟الخالقطاع المؤسسي، ، المنطقة الجغرافية، الصرف الصحي مصنفة حسب الجنس

  استخدام مصادر بيانات جديدة ومبتكرة في المنطقة؟من خالل  المتاحةما هي الفرص 

  للدول العربية في ضوء التحديات المشتركة  اكون مفيدان ي المتكاملأهداف التنمية المستدامة الطار الرصد واالبالغ عن يمكن هل

 ؟من ندرة المياه وتغير المناخالتي تواجهها هذه الدول غوط والض

  مختلف بين الترابطأو  التجميعنهج جب اتباع هل ي؟ متكامال أهداف التنمية المستدامة ان يكون الرصد واالبالغ عن مكنيكيف 

 ؟أهداف التنمية المستدامة

  ةالوطني المستوياتة بالمياه على علقالمت أهداف التنمية المستدامة الدول العربية أن تواصل الرصد واإلبالغ عنهل يجب على،  

 ؟ةأو العالمي ةاإلقليمي

  لمؤشرات تقديرات معقولة  للحصول على اتالبيانات التي يمكن تعزيزها من خالل بناء القدرثغرات النمذجة و، لبحوثأهم اما هي

 ؟على المدى الطويل أهداف التنمية المستدامة

 

 المشاركون -3

 

. الخبراء العالميين واإلقليميين من ذوي الخبرة في الرصد واإلبالغ عن المؤشرات المتعلقة بالمياهكبار تجمع ورشة العمل  

البيئة والزراعة في الدول العربية، فضال و، المياهو ،اإلحصاءو ،سوف تضم خبراء من الوزارات المسؤولة عن التخطيطوكذلك 

أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  علىكما سيتم دعوة خبراء من المنظمات اإلقليمية والعالمية العاملة . مياهالمرافق بعض عن 

 .لمساهمة في المناقشاتلبالمياه 

 

جامعة الدول العربية، ) (+MDG)مبادرة تنفيذ في ممثلين عن المنظمات الشريكة ورشة العمل في يشارك أيضا سوف  

 ،المجلس العربي للمياه) (+MDG)مبادرة ل اللجنة االستشاريةأعضاء كذلك و( اإلسكواو الجمعية العربية لمرافق إمدادات المياه

 (.، والشبكة العربية للبيئة والتنميةمركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا

 

 االجتماعتنظيم  -4

 

جامعة الدول  - مجلس الوزاري العربي للمياهللاألمانة الفنية تنظيم اجتماع فريق الخبراء بالتعاون مع باإلسكوا تقوم  

الوكالة السويدية لالنماء بدعم من  (+MDG)مبادرة في إطار مشروع ( أكوا) الجمعية العربية لمرافق إمدادات المياهو ،العربية

 .الجتماعهذا التحضير للاإلحصاء في اإلسكوا وسياسات التنمية المستدامة  اادارتتتعاون . (سيدا)الدولي 

 

يرجى  .1122 ابريل/نيسان 21الى  21 من فترةالفي مبنى األمم المتحدة في بيروت، لبنان، في عقد اجتماع فريق الخبراء ي 

في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً للحصول على  1122 ابريل/نيسان 21يوم الثالثاء من المشاركين الحضور الى المبنى 

سيتم توفير ترجمة فورية  ، كمالالجتماع المعتمدةلغة الاللغة اإلنجليزية هي إن . لدخول الى المبنىلبطاقات التعريف الخاصة بهم 

 .خالل كافة الجلسات بين اللغتين العربية واإلنجليزية

 

 اإلقامة والتنقل -5

 

لليلة الواحدة $ 221قدرها  بتكلفة ،، بيروتMarkazia Suitesمركزية فندق تم حجز مجموعة غرف للمشاركين في  

مسافة ال تزيد عن خمس بعد هذا الفندق عن األسكوا يو. يبةالضراالنترنت وشاملة  ستخداماوالفطور،  وجبة للغرفة الفردية متضمنة

 21-7)ومنطقة الحمرا ( سيرا على األقدام دقائق 21-7) "أسواق بيروت"قرب المركز التجاري  ويقع سيراً على االقدام دقائق

في رغبة الفي حالة التحديد في نموذج التسجيل  يرجى .المطاعم و المقاهيوحيث تتواجد المحال التجارية، ( بسيارة األجرة دقائق

 .في هذا الفندق مغرفة لك حجزب اإلسكواان تقوم 
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 22لإلسكوا في موعد ال يتجاوز وإعادتها استمارة التسجيل  تعبئة اإلسكوامن قبل  المكفولينن يالمشاركيرجى من  

ستمارات التسجيل الواردة بعد الكفالة ال تأمينال يمكن . إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات الالزمة لسفرهم 1122مارس /أذار

 .خاصة للسفر إلى لبنانال تهمن تأمين تأشيريالمشاركعلى . ذلك التاريخ

 

 الوثائق -6

 

 :الوثائق التالية من وبيانات بمعلوماتاالجتماع  رفدسيتم  

 

 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/70/L.1), available in 

Arabic and English at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

 Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators to the 47
th
 

Session of the United Nations Statistical Commission, available in English at: 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf 

 MDG+ Initiative 2015 Report, available in Arabic at: http://www.acwua.org/mdg-initiative 

 MDG+ Initiative Training Manual on the Water Supply and Sanitation Indicators, available in Arabic 

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

mdg-initiative 

 International Recommendations for Water Statistics (2012), available at: 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion_ara.pdf  (Arabic) 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf (English) 

 ESCWA Water Development Report 5: Issues in Sustainable Water Resources Management and 

Water Services (E/ESCWA/SDPD/2013/4), available in Arabic and English at: 

https://www.unescwa.org/publications/escwa-water-development-report-5-issues-sustainable-

water-resources-management-and 

 Background paper on “Drawing on the MDG+ Initiative for Informing the Water-related SDGs in 
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