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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

                الموارد المائية     لجنة 
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

 جدول األعمال المؤقتمن  5البند 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية

 موجـز

إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة على الصعيد  2030تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 
. وتشمل بعدم إهمال أحدد                                                                      العالمي: االقتصادي واالجتماعي والبيئي على نحو متوازن ومتكامل، مع التعه 

من  6صص الهدف           مؤشرا . خ  232، مع وسائل تنفيذها وقياسها من خالل غاية 169          هدفا  لها  17الخطة 
المستدامة للمياه، وينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها  أهداف التنمية

إدارة مستدامة. كما ترتبط أهداف عدة أخرى بالمياه كتلك المتعلقة باألمن الغذائي، والصحة، والطاقة، 
أولوية للبلدان العربية.  غايات ذات ضمن، وكلها تت            تغي ر المناخم اإليكولوجية، و  ظ                           والمستوطنات البشرية، والن 

ويجري على الصعيد العالمي وضع المؤشرات لرصد التقدم المحرز وإعداد التقارير في هذا الشأن مع تقدم 
، تقارير عدة عن المياه 2019و 2018وازدياد توافر البيانات. صدرت، خالل عامي  المستخدمةمنهجيات ال

من المسائل المتصلة بالمياه في إطار خطة التنمية  من أهداف التنمية المستدامة وغير ذلك 6والهدف 
، تحت 2019صدر اإلسكوا تقرير المياه والتنمية الثامن في عام                    . وفضال  عن ذلك، ست 2030المستدامة لعام 

عنوان "أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية". والعديد من المنتديات العالمية 
ستركز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه،  2019عقد في وقت الحق من عام        لتي ست واإلقليمية ا

                                               استعراضا  شامال  لكافة أهداف التنمية المستدامة. 2020توقع أن يشهد عام       كما ي 

والدول األعضاء مدعوة إلى رسم المسار الالزم لدعم جهود البلدان العربية في تنفيذ هذه األهداف 
                                                                                            دها؛ بناء  على نتائج التقارير العالمية األولى وتوصيات االجتماعات العالمية واإلقليمية ذات الصلة ورص

 ومخرجاتها.
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 مقدمة

النطاق ، انطلقت عملية واسعة 2015في أيلول/سبتمبر  2030منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  -1
المصلحة  لتنفيذها، وشملت سلسلة من المشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية صاحبة

د العالمية واإلقليمية والوطنية. في المنطقة العربية، عقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة كل سنة ع على الص 
، ومرتين (2017أيار/مايو  5-3) ، والرباط(2016أيار/مايو  31-72)ان ، وذلك في عم2030َّعقب اعتماد خطة عام 

نظمت اإلسكوا دورات المؤتمر بالشراكة  (. 7102نيسان/أبريل  00-2، و2018نيسان/أبريل  76-74)في بيروت 
جريت في إطاره في المداوالت العالمية مع جامعة الدول العربية، وساهمت مخرجات المشاورات اإلقليمية التي أ 

في المنتدى السياسي الرفيع المستوى ألهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع مواضيع وأهداف التنمية 
 في كل سنة. المستهدفةمستدامة ال

من أهداف التنمية  6للهدف  معمٌق استعراٌض 2018جري خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام أ  -2
المستدامة عن توافر المياه وإدارتها. وقدمت الدول العربية رسائلها الرئيسية من خالل الوثيقة الختامية للمنتدى 

تحت عنوان "الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام". وأصدرت  2018العربي للتنمية المستدامة لعام 
تجميعي بشأن المياه والصرف الصحي، لتحدد من خالله خطوط األساس  تقريٍر أولآلية األمم المتحدة للمياه 

إطالق  2018آذار/مارس  22المتصلة بهذا الهدف للدول األعضاء. وفضال  عن ذلك، شهد اليوم العالمي للمياه في 
 والغاياتاألهداف  ويركز على تحقيق، (7102-7172)العقد الدولي للعمل في مجال المياه من أجل التنمية المستدامة 

وأصدر، خالل المناسبة التالية ليوم المياه العالمي، تقرير تنمية المياه . 2030المتصلة بالمياه الواردة في خطة عام 
 ".أحد إهمال عدم ، تحت عنوان "2019في العالم لعام 

ألبعاد االقتصادية أهداف التنمية المستدامة هي أهداف متكاملة، غير قابلة للتجزئة، تحقق التوازن بين ا -3
واالجتماعية والبيئية التي تمثل ركائز التنمية المستدامة. وتتقاطع المياه مع كافة هذه األبعاد، وتمثل عنصرا  

المرتبطة بالمياه أساسية للتنفيذ الشامل لخطة عام  والغايات، ولذلك فاألهداف 2030محوريا  لتنفيذ خطة عام 
تحديات يتضمن تنفيذ الخطة إال أن ، وضمان اتساق السياسات بين القطاعات وفي خطط التنمية الوطنية. 2030

، وإطار سنداي للحد من مخاطر تغي ر المناخعدة، ويتقاطع مع خطط والتزامات أخرى، منها اتفاق باريس بشأن 
، 2030وضع التقارير عن خطة عام الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا. وتستمر الجهود لرصد التقدم المحرز و

 وال سيما األهداف المتعلقة بالمياه.

 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه  6الهدف   -    أوال 
 وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

ت الصرف للمياه، ويقضي بضمان توافر المياه وخدما من أهداف التنمية المستدامة مخصٌص 6الهدف  -4
ووسيلتي تنفيذ، ويقاس التقدم المحرز  غاياتالصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. ويتألف الهدف من ست 

الست بمختلف قضايا المياه، كمياه الشرب النظيفة؛ والصرف الصحي؛  الغاياتمؤشرا . تتعلق  11فيهم من خالل 
د المائي؛ واإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والتعاون عبر والمياه العادمة؛ والكفاءة في استخدام المياه؛ واإلجها

 6.6 الغاية، باستثناء 2030بحلول عام  الغاياتم اإليكولوجية المتصلة بالمياه. يتعين تحقيق هذه ظ الحدود؛ والن 
 . 2020بحلول عام  ايتعين تحقيقهالتي  م اإليكولوجية المتصلة بالمياهظ بالن  ةالمعني
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 من أهداف التنمية المستدامة 6مؤشرات الهدف   -      ثانيا 

على وضع إطار متسق لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  عالميا تعمل الجهات المعنية  -5
بين المستدامة وإعداد التقارير بهذا الشأن. واضطلعت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، مع فريق العمل المشترك 

عني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التابع لها، بإعداد مجموعة المؤشرات المقترحة والخبراء الم المنظمات
، وتوصلت إلى تحديد هيئة أو أكثر من منظومة غاياتلكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وما يتصل بها من 

ن ثالثة مستويات، . ت صنف هذه المؤشرات ضمالقائمة على حسابههي من المؤشرات  لكل مؤشر األمم المتحدة
تبعا  لمدى توفر البيانات على الصعيد العالمي لقياسها باالستناد إلى طريقة صياغتها والمنهجية المرتبطة بها. وفي 

فرق والخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  المنظماتبين ، أنشأ فريق العمل المشترك 2016عام 
الفريق العامل المعني بالتحديات المتعلقة  الفرقعدة، يضطلع كل منها بدراسة قضية محددة. تشمل هذه  عمل

بالمعلومات الجغرافية المكانية، والفريق العامل المعني بإحصاءات الترابط بين أهداف التنمية المستدامة إلتاحة 
لتبادل  (SDMX)ل البيانات اإلحصائية والوصفية التحليالت المتكاملة عن الرصد، والفريق العامل المعني بتباد

 البيانات ونشرها.

العمل  (7102آذار/مارس  2-5)نيويورك، اإلحصائية ن للجنة األمم المتحدة واستعرضت الدورة الخمس -6
. واستعرضت الدورة أيضا  وغاياتهاالجاري من أجل تنفيذ إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة 

ة التي نفذها فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة خالل األنشط
مؤشرات المستوى الثالث، والمعايير  حسابوشمل ذلك تحديث التصنيفات، وتطوير منهجيات  .7102عام 

د التقارير العالمية بشأن أهداف التنمية البيانات، وإعدا إدخالبالمعتمدة لتنفيذها، والمبادئ التوجيهية المتعلقة 
 عرضعقب ووفقا  للتحديثات التي أجريت على تصنيف مؤشرات المستوى الثالث  .الممارساتالمستدامة وأفضل 
من مؤشرات المستوى  737مؤشرا  من أصل  010، يعتبر 7102نيسان/أبريل  4، وبدءا  من أفضل الممارسات

مؤشرات متعددة  6من مؤشرات المستوى الثالث، بينما تعد  34من مؤشرات المستوى الثاني، و 20األول، و
المستويات )أي أن مكونات كل مؤشر تصنف ضمن مستويات مختلفة(. ولكن ما زالت مؤشرات مقترحة عديدة 

ريق العامل على تتطلب بعض التعديالت، فيما يجري البحث في إعداد مؤشرات أخرى كثيرة، ومن ثمَّ اتفق الف
، وفي ا، بهدف استبدال بعض المؤشرات أو تنقيحها أو تعديلها أو حذفه7171أن يجري استعراضا  شامال  في عام 

 بعض الحاالت وضع مؤشرات إضافية.

والدول العربية األعضاء ممثلة في فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بمؤشرات أهداف  -7
التنمية المستدامة، وتشارك في جهود استكمال إعداد وتعزيز منهجيات احتساب المؤشرات لكافة أهداف التنمية 

مبادرة الرصد  ، قدمت6وي عليها الهدف التي ينط غايات. وفي ما يتعلق بالغاياتالمستدامة وما يتصل بها من 
، مساهمات (UN-Water) األمم المتحدة للمياه لجنةمن أهداف التنمية المستدامة، التي أطلقتها  6المتكاملة للهدف 

فنية إلى فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن إعداد المؤشرات 
المرتبطة بها. وتضطلع الدول العربية بدور فاعل في العمليات العالمية لوضع الصيغة النهائية  ابالحسومنهجيات 

ألهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه ومتابعتها من خالل المشاركة في ورش العمل العالمية السنوية بشأن 
مياه ورشة عمل في الهاي في تشرين األمم المتحدة لل لجنةمن أهداف التنمية المستدامة. ونظمت  6الهدف 

األمم  لجنةأصدرت وفضال  على ذلك،  .7102، وأخرى في ستوكهولم في آب/أغسطس 7102األول/أكتوبر 
من أهداف التنمية المستدامة عن المياه  6التقرير التجميعي األول عن الهدف  7102المتحدة للمياه في عام 

. 6ومؤشرات الهدف  غاياتوالصرف الصحي، باإلضافة إلى سلسلة من التقارير التي تتابع التقدم المحرز في 
العالمية  األصعدة، وحالة هذه المؤشرات على 6وتبين التقارير النتائج األولية لكل مؤشر من مؤشرات الهدف 

 واإلقليمية والوطنية.
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 من أهداف التنمية المستدامة، وتصنيفها حسب المستويات،  6مؤشرات الهدف   -1جدول ال
 2019نيسان/أبريل  4         بدءا  من  المسؤولة عن حسابهاوالهيئات 

رقم 
 المسؤولةالهيئة/الهيئات  المستوى المؤشر المؤشر

6.1.1 

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار 
 مأمونةبطريقة 

المستوى 
 الثاني

منظمة الصحة العالمية، 
منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة )اليونيسف(

6.2.1a 

نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار 
 بطريقة مأمونة

المستوى 
 الثاني

منظمة الصحة العالمية، 
منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة )اليونيسف(

6.2.1b 

السكان الذين يستخدمون مرافق غسل األيدي بالصابون نسبة 
 والمياه المتاحة

المستوى 
 الثاني

منظمة الصحة العالمية، 
منظمة األمم المتحدة 
 للطفولة )اليونيسف(

 نسبة مياه الصرف المعالجة بأمان 6.3.1
المستوى 

 الثاني

منظمة الصحة العالمية، 
موئل األمم المتحدة، 

باألمم الشعبة اإلحصائية 
 المتحدة

 نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة 6.3.2
المستوى 

 الثاني
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة

 ر في كفاءة استخدام المياه على مدى فترة من الزمن      التغي  6.4.1
المستوى 

 منظمة األغذية والزراعة الثاني

6.4.2 

المياه: سحب المياه العذبة كنسبة حجم الضغط الذي تتعرض له 
 من موارد المياه العذبة المتاحة

المستوى 
 منظمة األغذية والزراعة األول

 درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 6.5.1
المستوى 

 األول
برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة

6.5.2 

 نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات
 تنفيذية تتعلق بالتعاون في مجال المياه

المستوى 
 األول

البرنامج الهيدرولوجي 
الدولي التابع لليونسكو، 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا

6.6.1 

م اإليكولوجية المتصلة بالمياه خالل   ظ               ر في نطاق الن            نسبة التغي 
 فترة من الزمن

المستوى 
 األول

برنامج األمم المتحدة 
 اتفاقية رامسارللبيئة، 

 وسائل التنفيذ

6.a.1 

مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة بالمياه والصرف 
                                            عد جزءا  من خطة إنفاق تتولى الحكومة تنسيقها             الصحي التي ت 

المستوى 
 األول

منظمة الصحة العالمية، 
منظمة التعاون والتنمية 
 في الميدان االقتصادي

6.b.1 

اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات نسبة الوحدات 
تنفيذية راسخة في ما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة 

 خدمات المياه والصرف الصحي
المستوى 

 األول

منظمة الصحة العالمية، 
منظمة التعاون والتنمية 
 في الميدان االقتصادي
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 بالغاياتكافة الجوانب المتصلة  تشتمل علىال  6وتجدر اإلشارة إلى أن بعض مؤشرات غايات الهدف  -8
على "حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب  6.1. فعلى سبيل المثال، تنص الغاية االمخصصة له

بشأن "إعادة  6.4و 6.3ال يقيس هذا الجانب. وبالمثل، فالغايتان  6.1.1 المأمونة والميسورة التكلفة"، ولكن المؤشر
على  6.4.2و 6.3.1ا المؤشران ملعادمة" و"عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه" ال يقيسهاستخدام المياه ا

والخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  المنظماتالتوالي. ولذا، ينبغي لفريق العمل المشترك بين 
 رات إضافية تغطي هذه الجوانب.مؤش، في اعتماد حساب المؤشراتالمسؤولة عن أن يبحث، بالتنسيق مع الهيئات 

 أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه  -      ثالثا 

يحمل تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة أهمية بالغة في تعزيز التنسيق والتكامل في   -9
، ويمكن له أن يحقق أقصى قدر من التآزر ويحل المفاضالت 2030منهجية رصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

بين مختلف أهداف التنمية المستدامة وغاياتها. ويضمن أيضا  االتساق والتسلسل السليم بين إصالحات المؤسسات 
شاملة  قضيةالمياه وتعتبر والسياسات واالستثمارات العامة، بحيث تستخدم الموارد المحدودة بكفاءة واستدامة. 

لما لها من أهمية  2030تكاد تؤثر على تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي دورا  خاصا  في خطة عام 
 في كافة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة. 

رتباطا  من أهداف التنمية المستدامة، بل ترتبط ا 6وعلى هذا النحو، ال تنحصر أهمية المياه في الهدف  -10
من وغيره  6الهدف  الواضحة بينأوجه الترابط  أدناهواضحا  أو ضمنيا  مع كافة األهداف. ويعرض الجدول 

، والصحة (0مؤشراتها. تتصل بعض أوجه الترابط هذه مع الفقر )الهدف وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها 
، واالستهالك واإلنتاج المستدامين )الهدف (00ف ، والمستوطنات البشرية )الهد(4، والتعليم )الهدف (3)الهدف 

   (.05و 04م اإليكولوجية )الهدفان ظ ، والن (07

 2030خطة التنمية المستدامة لعام في الترابط مع قضايا المياه   -2الجدول 

 المؤشر غاية التنمية المستدامة
 6مؤشر الهدف 

 المرتبط به

تمتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء  كفالة 1.4
والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد 

، الخدمات األساسيةاالقتصادية، وكذلك حصولهم على 
                                            وعلى حق امتالك األراضي والتصر ف فيها وغير ذلك 

                                                     من الحقوق المتعل قة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، 
وارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة وبالحصول على الم

المالئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي 
 7131الصغر، بحلول عام 

 نسبة السكان الذين يعيشون في  1.4.1
الخدمات سر معيشية يمكنها الحصول على   أ 

 األساسية

6.1.1 

6.2.1a 

6.2.1b 

 والمالرياعلى أوبئة اإليدز والسل  القضاء 3.3
واألمراض المدارية المهملة، ومكافحة االلتهاب الكبدي 

، واألمراض المعدية واألمراض المنقولة بالمياهالوبائي، 
 7131عام األخرى بحلول 

 0,111                         معد ل انتشار المالريا لكل  3.3.3
 شخص

6.1.1 

6.2.1a 

6.2.1b 
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 المؤشر غاية التنمية المستدامة
 6مؤشر الهدف 

 المرتبط به

بقدر كبير من عدد الوفيات واألمراض  الحد 3.9
      تلو ث                                              الناجمة عن التعر ض للمواد الكيميائية الخطرة، و

 7131عام والتربة، بحلول  الماءالهواء و

المياه غير الوفيات المنسوب إلى  معدل 3.9.2
المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير 
المأمونة واالفتقار إلى المرافق الصحية 

 مأمونة في توفير  )التعرض لخدمات غير
المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

 الصحية للجميع(

6.3.1 
6.3.2 

4.A  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين
الجنسين، واإلعاقة واألطفال ورفع مستوى المرافق 

التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية 
 من العنف للجميع

  :نسبة المدارس التي تحصل على 1-أ-4
)أ( الكهرباء؛ و)ب( شبكة اإلنترنت ألغراض 

تعليمية؛ و)ج( أجهزة حاسوبية ألغراض 
التعليم؛ و)د( بنى تحتية ومواد مالئمة 

مياه ( هالحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ و)
مرافق صحية ؛ و)و( الشرب األساسية

مرافق أساسية ؛ و)ز( أساسية غير مختلطة
األيدي )وفق التعاريف الواردة في لغسل 

مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي 
 والنظافة الصحية للجميع(

6.1.1 
6.2.1a 
6.2.1b 

في  الكفاءة في استخدام الموارد العالميةتحسين  4.8
، 7131، حتى عام                               مجال االستهالك واإلنتاج، تدريجيا 

البيئي، والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور 
لإلطار العشري للبرامج المتعلق باالستهالك واإلنتاج       وفقا 

المستدامين، مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور 
 الريادة 

األثر المادي ونصيب الفرد من األثر  8.4.1
المادي ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من 

 األثر المادي

االستهالك المادي المحلي ونصيب  8.4.2
من االستهالك المادي المحلي ونسبة  الفرد

االستهالك المادي المحلي إلى الناتج المحلي 
 اإلجمالي

6.4.1 

وخدمات ضمان حصول الجميع على مساكن  11.1
مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى  أساسية

 7131األحياء الفقيرة، بحلول عام 

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون   11.1.1
أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو في 

 مساكن غير الئقة

6.1.1 
6.2.1a 
6.2.1b 

اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ تحقيق  12.2
  7131، بحلول عام للموارد الطبيعية

األثر المادي، ونصيب الفرد من األثر   12.2.1
المادي، ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من 

 األثر المادي

االستهالك المادي المحلي ونصيب   12.2.2
الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة 

االستهالك المادي المحلي إلى الناتج المحلي 
 اإلجمالي

6.4.1 

للمواد الكيميائية وجميع                             تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا  12.4
النفايات طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدولية المتفق 

 والماءفي الهواء  بدرجة كبيرة من إطالقهاوالحد عليها، 
والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة 

عدد األطراف في االتفاقات البيئية   12.4.1
الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بنفايات 

، المواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية
التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل 

6.3.1 
6.3.2 



E/ESCWA/C.4/2019/4 
 

-8- 
 

 

 المؤشر غاية التنمية المستدامة
 6مؤشر الهدف 

 المرتبط به

المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق  7171على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 
 ذي صلة

نصيب الفرد من توليد النفايات   12.4.2
                                        الخطرة ونسبة النفايات الخطرة المعال جة، 

 بحسب نوع المعالجة

 التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منهمنع  14.1
بدرجة كبيرة، وال سيما من األنشطة البرية، بما في ذلك 

  7175الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 

مؤشر فرط المغذيات في المناطق   14.1.1
 الساحلية وكثافة المخلفات البالستيكية الطافية

6.3.1 
6.3.2 
6.6.1 

على  م اإليكولوجية البحرية والساحلية  ظ     الن إدارة  14.2
، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية وحمايتهانحو مستدام 

كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على 
الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادتها إلى ما كانت 
عليه من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول 

 7171عام 

نسبة المناطق االقتصادية الحصرية   14.2.1
ج قائمة على                            ية التي ت دار باستخدام ن ه الوطن

 م اإليكولوجية  ظ     الن 

6.6.1 

م اإليكولوجية البرية   ظ                     ضمان حفظ وترميم الن  15.1
 وخدماتها،  م اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية  ظ      والن 

والجبال واألراضي  واألراضي الرطبةوال سيما الغابات 
                                                   الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا 

 7171لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 

نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع   15.1.2
البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها 

المناطق المحمية، بحسب نوع النظام 
 اإليكولوجي

6.6.1 

، فال غنى 6)الطاقة( يرتبطان ضمنا  مع الهدف  2)األمن الغذائي( والهدف  7وعلى الرغم من أن الهدف  -11
عن مراعاة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء للتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويشهد الطلب على هذه الموارد 

يعتمد تحقيق األمن في هذه الموارد لسكان المنطقة على اإلجراءات الثالثة زيادة كبيرة في المنطقة العربية، ولذلك 
الترابط  هج المتخذة في كل قطاع من تلك القطاعات. وثمة صلة ال انفكاك لها بين الغذاء والطاقة والمياه، ولذا فن 

ات عند تنفيذ عبر مختلف القطاع 2و 6و 7لتعزيز التنفيذ والرصد المتكاملين ألهداف التنمية المستدامة  ضروري
 المؤشرات القطاعية. 

المتعلق بالمياه، إال أن أوجه  6ضمنا  مع الهدف  تغي ر المناخبشأن  03وعلى النحو ذاته، يرتبط الهدف  -12
تغي ر الترابط بين المياه والمناخ شديدة الوضوح في المنطقة العربية. وقد بحثت المبادرة اإلقليمية بشأن تقييم آثار 

تأثر االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية )ريكار( في اآلثار التي الارد المائية وقابلية على المو المناخ
على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية حتى نهاية القرن. ويتوقع لهذه اآلثار  تغي ر المناخيتوقع أن يخلفها 

م اإليكولوجية والزراعة والبنية التحتية والمستوطنات ظ أن تزيد من هشاشة الموارد المائية والتنوع البيولوجي والن 
ف البشرية والسكان. وبالتالي، ينبغي تعميم المسائل المتعلقة بالمياه في السياسات اإلنمائية الوطنية وخطط التكي 

 ف في مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية.، من أجل تعزيز القدرة على التكي تغي ر المناخمع 

، في أهداف التنمية المستدامة 7102سيبحث تقرير اإلسكوا الثامن عن المياه والتنمية، الذي سينشر في عام  -13
المتصلة بالمياه من منظور األمن المائي وندرة المياه في المنطقة العربية. وسيتناول الكيفية التي يمكن بها رصد 
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ل االستراتيجيات والخطط الوطنية يمكن أن تساعد في وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه من خال
تحقيق األمن المائي في المنطقة. كما سيتطرق إلى توافر الموارد المائية التي تستخدمها مختلف القطاعات، مع 

ير ويتضمن التقر  .7131على الموارد المائية في سياق خطة  تغي ر المناخعلمي لتحليل اآلثار المتوقعة ل هٍجاتباع ن 
ال  مقترحة للتعامل مع ندرة المياه الحالية والمتوقعة على الصعيدين اإلقليمي والوطني استنادا  إلى مجموعة من ب س 

جيات وخطط العمل يمن أهداف التنمية المستدامة مع االسترات 6السيناريوهات، مع مراعاة أوجه ترابط الهدف 
 الوطنية واإلقليمية ذات الصلة بالمياه.  

التقدم المحرز في إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية: “عن كما نشرت اإلسكوا ورقة عمل  -14
هذه  وحددت .(E/ESCWA/SDPD/2018/WP.1) "6.5.2لمؤشر التنمية المستدامة الوضع اإلقليمي األساسي 

عدت عن باالستناد إلى التقارير التي أ الورقة أسس التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية 
لجولة األولى من إعداد التقارير حول هذا لإال تسعة بلدان عربية  لم تستجب. و6.5.2مؤشر التنمية المستدامة 

المؤشر، وبمعلومات محدودة تشوبها في كثير من األحيان تضاربات بشأن األحواض المشتركة، فلم تسفر تلك 
عة بشأن التعاون في مجال المياه المشتركة في المنطقة العربية. ويمكن للجولة الثانية الجولة عن استنتاجات قاط

من إعداد التقارير عن هذا المؤشر العالمي أن تخلص إلى نتائج أوضح مع تحسن التنسيق اإلقليمي والربط بين 
 المبادرات اإلقليمية والوطنية.  

القضايا واسعة النطاق، وشديدة التعقيد والتشابك، وعلى وأوجه الترابط بين قضايا المياه وغيرها من  -15
مها وفقا  لظروفها واحتياجاتها الوطنية، وصوال  إلى تحديد التدابير والسياسات ذات األولوية من أجل البلدان أن تقي 

 .7131عام تنفيذ خطة 

 إقليمي    هج   ن      وضع   -      رابعا 

وا هو كيفية التنسيق والمتابعة بشأن مختلف األهداف أكبر التحديات التي تواجه الدول األعضاء في اإلسك -16
، بل وحتى فيما يتصل بالخطط وااللتزامات األخرى ذات 7131والغايات والمؤشرات المعتمدة بموجب خطة عام 

 وسيلةوالصلة، على غرار اتفاق باريس، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا. 
االستفادة من أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الخطط. ويمكن في  يه تذليل هذه التحديات

المتخصصة  المنظماتهذا اإلطار االستفادة من المؤشرات المتعددة والمنهجيات المتسقة التي وضعتها واعتمدتها 
 العالمي. لدعم إعداد التقارير ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف على الصعيد

، آلية إقليمية (MDGs)، المستمدة من األهداف اإلنمائية العالمية لأللفية +MDGنشئت في سياق مبادرة أ  -17
للرصد وإعداد التقارير بشأن إمدادات المياه والصرف الصحي في المنطقة العربية. كما وضعت المبادرة مجموعة 

إمكانية الحصول، والقدرة على تحمل التكاليف، وجودة وموثوقية من المؤشرات الخاصة بالمنطقة، ترصد من خاللها 
ت هذه المؤشرات على مؤشرات يعن إمدادات المياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. وبن الخدمات، فضال 

اه رصد عالميا  بموجب برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلمدادات الميأخرى ت 
من أهداف التنمية المستدامة. وعالوة على ذلك، ساهمت آلية جمع  6درج في الهدف والمرافق الصحية، قبل أن ت 

متكامل  هٍجفي توجيه البلدان العربية نحو اتباع ن  +MDGعن مبادرة  2016و 2015البيانات وإعداد تقريري عامي 
 وغيره من أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه. 6في مجالي الرصد وإعداد التقارير فيما يتعلق بالهدف 

لمناقشة األولويات والشواغل اإلقليمية والوطنية  2018و 2017ظمت االجتماعات التالية خالل عامي وقد ن  -18
 وغيره من أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه: 6فيما يتعلق بالهدف 
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يق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه على األصعدة اجتماع فريق الخبراء حول منهجيات تحق )أ( 
 ؛(7102آذار/مارس  73-77ان،                                َّالعالمية واالقليمية والوطنية )عم 

اجتماع فريق خبراء حول تطوير إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار االتفاقات العالمية  )ب( 
 ؛(7102تشرين الثاني/نوفمبر  31-72واإلقليمية )القاهرة، 

كانون  07-00ورشة العمل اإلقليمية النهائية عن سياسات الترابط بين المياه والطاقة )بيروت،  )ج( 
 ؛(7102األول/ديسمبر 

االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى  )د( 
 ؛(7102آذار/مارس  72-72)بيروت،  7102السياسي الرفيع المستوى لعام 

 ؛(7102نيسان/أبريل  76-74)بيروت،  2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  )ه( 

اجتماع فريق الخبراء المعني بتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار االتفاقات  )و( 
 (.7102كانون األول/ديسمبر  2-6العالمية واإلقليمية )بيروت، 

وأسفر االجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى  -19
عن وثيقة ختامية، أبرزت مجموعة من الرسائل الرئيسية، واألولويات  7102السياسي الرفيع المستوى لعام 

 :(1)سية المقترحة ما يلياإلقليمية، والتوصيات لتوجيه الدراسات والتدابير.  وتشمل التوصيات الرئي

تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال الموارد المائية المشتركة والبنى التحتية؛ وال سيما أثناء النزاعات  )أ( 
واالضطرابات االجتماعية والسياسية، وذلك من خالل األطر التعاونية، والمعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية 

 ؛لمشاطئة التي تتقاسم موارد مائيةوالتصدي للتحديات القائمة بين الدول ا والدولية، لضمان المنافع المتبادلة،

تعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؛ إلى جانب زيادة الكفاءة في استخدام المياه، واستخدام الموارد  )ب( 
 ؛السطحية والجوفيةمياه المائية غير التقليدية، وتحسين حوكمة المياه للتعامل مع ندرة المياه وحماية موارد ال

      تغي ر ف مع                                                                                   تعميم قضايا موارد المياه في الخطط واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالتكي  )ج( 
 ؛            تغي ر المناخالمفاوضات المتعلقة بوالحد من مخاطر الكوارث، وكذلك وفي  المناخ

المياه المأمونة والمرافق الصحية، وإعادة تسريع الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق خدمات  )د( 
بناء وتحسين الهياكل األساسية والخدمات المتصلة بالمياه للجميع من أجل الحد من الفجوات في المساواة، بما في 

 ذلك أوجه التفاوت بين المجتمعات المحلية الريفية والحضرية، والفجوة بين الجنسين.

                                                
تشمل الوثيقة الختامية لالجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي  (1)

 .E/ESCWA/RFSD/2018/CRP.2الرفيع المستوى جميع التوصيات، وهي متاحة على الرابط التالي: 
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الجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه إلى توصيات بشأن ص اوفيما يتعلق بوسائل التنفيذ، خل  -20
التعاون على الصعيد اإلقليمي، واالتساق والتنسيق على الصعيد الوطني، ونقل التكنولوجيا، والتمويل واالستثمار، 

 :(2)وبناء القدرات. وتشمل ما يلي

وضع المؤشرات ومقاييس األداء والمعايير التي تراعي الخصوصيات الوطنية والمنهجيات  )أ( 
المنسقة، لتعزيز الحوار اإلقليمي حول القضايا ذات األولوية التي تواجه الدول العربية، وإيجاد الفرص لالستفادة 

وكميتها في إطار المنهجيات من تبادل المعرفة والتعاون مع المناطق األخرى في رصد نوعية المياه الجوفية 
 ؛مؤشرات أهداف التنمية المستدامةالواردة في 

ج القائمة على المشاركة من أجل ضمان االتساق والتنسيق على الصعيد الوطني بين   ه           اتباع الن  )ب( 
ت مختلف القطاعات ولدى مستخدمي المياه في القطاعات المختلفة؛ باإلضافة إلى البحث في أدوات إدماج مؤشرا

 ؛م الرصد الوطنية  ظ                المستدامة في ن  أهداف التنمية

تحسين استخدام التقنيات الزراعية والري الفعالة لضمان االستخدام المستدام للمياه، وتشجيع نقل  )ج( 
 ؛ه وإدارتهاتكنولوجيات االستشعار عن بعد وأدوات تقييم الميا

المانحة المحتملة على دعم تحقيق الغايات المتعلقة تشجيع الصناديق التمويلية والمصارف والجهات  )د( 
بالمياه في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز تمويل المبادرات اإلقليمية المبتكرة لتعزيز التعاون 

 ؛ي مجال الموارد المائية المشتركةف

 .             تغي ر المناخف مع                                                      تنمية القدرة على تخزين المياه السطحية والجوفية للتكي  (ه) 

 الخطوات المقبلة  -      خامسا 

مع مركز المياه والبيئة التابع لبرنامج الشراكة  )اإلسكوا( تتعاون اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -21
عن تنفيذ  6.5.1في إعداد تقرير إقليمي بشأن مؤشر أهداف التنمية المستدامة  DHIبين األمم المتحدة للبيئة وشركة 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية. ويستند التقرير إلى الردود الواردة من البلدان العربية عن 
مة على المؤشر، باإلضافة إلى التي جمعتها الوكالة القي  6.5.1المستدامة الدراسة االستقصائية لمؤشر أهداف التنمية 

عن المنطقة. ويركز التقرير على إدارة المياه الجوفية والتعاون بشأن الموارد المائية  الخبراء ودراسات الحالةآراء 
في المنطقة. وقد قدمت مسودة التقرير إلى مجموعة  المشتركة، وهما الشاغالن الرئيسيان بالنسبة إلى الموارد المائية

 2019نشر التقرير في عام والتعليق عليها. وسي الشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل استعراضها 
 بهدف تعزيز الحوار اإلقليمي وإحراز التقدم في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد العالمي واإلقليمي  2030يتطلب تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام  -22
إيالء األولوية للمياه في الخطط  يستوجبلتحقيق التنمية المستدامة، ما والوطني. وتختص المياه بمكانة محورية 

اإلنمائية الوطنية والقطاعية، والنظر في وضع قطاع المياه الراهن والتحديات التي يواجهها عند وضع خطط 
لمواءمة واالتساق شمولية متكاملة تضمن ا ٍج. تتطلب هذه الجهود اعتماد ن ه تغي ر المناخف مع التنمية بشأن التكي 

                                                
تشمل الوثيقة الختامية لالجتماع التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي  (2)

 .E/ESCWA/RFSD/2018/CRP.2الرفيع المستوى جميع التوصيات، وهي متاحة على الرابط التالي: 
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بين الخطط الوطنية واإلقليمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس، وإطار سينداي للحد من مخاطر 
 الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا.

تحت موضوع "تمكين الناس  (7102نيسان/أبريل  00-2المنتدى العربي للتنمية المستدامة )بيروت، قد ع  -23
مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى ذلك يتماشى ووضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"، 

)العمل  2)جودة التعليم( والهدف  4ستعرض خالله بعمق كل من الهدف وي   (.7102تموز/يوليو  02-2)نيويورك، 
 06(، والهدف تغي ر المناخ) 03الحد من أوجه عدم المساواة(، والهدف ) 01الالئق والنمو االقتصادي(، والهدف 

، ما زالت المياه قضية يركز عليها 03)الشراكات(. وفي إطار الهدف  02)السالم والعدالة والمؤسسات(، والهدف 
ت باالعتبار خذ، خاصة إن أ 7102المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 

 تغي ر المناخف مع على الموارد المائية والدور المحوري لقطاع المياه في التكي  تغي ر المناخأوجه الترابط بين آثار 
دت اإلسكوا وجامعة الدول العربية االجتماع التشاوري اإلقليمي حول ق في المنطقة العربية. وفي هذا السياق، ع 

، وأسفر عن وضع مجموعة من الرسائل الرئيسية المتعلقة (7102آذار/مارس  77-70)بيروت،  تغي ر المناخ
. وستبلغ هذه الرسائل خالل دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام تغي ر المناخباألولويات اإلقليمية ل

وستقدم ستة بلدان عربية استعراضاتها الوطنية الطوعية األولى إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى  .(3)7102
ويمثل المنتدى نهاية دورة السنوات األربع  .، وذلك تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي7102لعام 

المعني بأهداف التنمية المستدامة، الذي األولى من متابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة. أما مؤتمر القمة 
لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  7102عقد في أيلول/سبتمبر يجرى كل أربع سنوات تحت رعاية الجمعية العامة، فسي 

 ، مع مراعاة تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. 7131خطة عام 

غاية ألهداف  21، ففيه الموعد النهائي إلنجاز 2030عام بالغ األهمية بالنسبة إلى تنفيذ خطة  2020عام و -24
على ذلك، سيجرى خالله استعراض شامل لغايات ومؤشرات أهداف  وعالوة .6.6منها الغاية التنمية المستدامة، 

، وتوجيه البلدان في جهودها 2030التنمية المستدامة، ما يشكل فرصة لتحسين إطار الرصد العالمي لخطة عام 
لتقارير والتنفيذ على الصعيد الوطني. ووفقا  لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني إلعداد ا

على استبدال بعض  2020بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، سيشتمل االستعراض الشامل الذي سيجرى في عام 
ض الحاالت. ومع ذلك، اتفق فريق المؤشرات أو حذفها أو تنقيحها أو تعديلها، واعتماد مؤشرات إضافية في بع

وتحافظ على القدر نفسه من جرى محدودة النطاق، تغييرات التي ست الالخبراء على أن االستعراض سيضمن أن 
 على العمل اإلحصائي الوطني الجاري.  كبيرة ، وذلك لعدم فرض أعباٍءالمؤشرات

 التوصيات  -      سادسا 

 تطلب اللجنة إلى الدول األعضاء في اإلسكوا القيام بما يلي: . وصيات التالية لتنظر اللجنة فيهاتقدم الت -25

                                                                                             إيالء األولوية لتنفيذ السياسات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه وفقا  لالحتياجات  )أ( 
 والظروف الوطنية والمحلية؛

طط التنمية الوطنية                                                                الحث  على إدراج األهداف والغايات والمؤشرات المتعلقة بالمياه في خ )ب( 
 والقطاعية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع المياه؛

                                                
                                                  تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى              تغي ر المناخل تشتمل الوثيقة الختامية لالجتماع التشاوري اإلقليمي حو (3)

 .E/ESCWA/SDPD/2019/INF.4: في الوثيقةعلى كافة الرسائل الرئيسية، وهي متاحة  2019السياسي الرفيع المستوى لعام 
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إعالم اإلسكوا بشأن اآلليات والطرائق المتبعة على الصعيد الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  )ج( 
 المتصلة بالمياه ورصدها وإعداد التقارير عنها.

 القيام بما يلي:كما تطلب اللجنة من األمانة التنفيذية  -26

عداد التقارير عن مؤشرات الهدف إمواصلة تقديم الدعم الفني إلى البلدان العربية بشأن الرصد و )أ( 
من أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات اإلقليمية، وال سيما ندرة المياه، األمر الذي سيتطلب  6

 توائمة لجمع البيانات واحتسابها؛                                              مزيدا  من المؤشرات اإلضافية و/أو المنهجيات الم

ع العالمية واإلقليمية والوطنية                                                              ضمان مراعاة األولويات اإلقليمية المتصلة بالمياه في آليات التتب  )ب( 
وفي الجهود المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق باريس، وإطار سنداي، وخطة عمل  7131لخطة التنمية المستدامة لعام 

 أديس أبابا؛

المشاركة النشطة مع الدول األعضاء وإشراكها في األعمال التحضيرية لنهاية دورة االستعراض  )ج( 
 ؛7170ولبداية دورة االستعراض الثانية في عام  ،(7106-7171) 7131م األولى من خطة التنمية المستدامة لعا

تدامة المتصلة بالمياه دعم الدول األعضاء في عملها على إحراز التقدم بشأن أهداف التنمية المس )د( 
 .(7102-7172)في إطار العقد الدولي للعمل في مجال المياه من أجل التنمية المستدامة 

----- 


