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 األصل: إجنليزي
 

 البرنامج الهيدرولوجي الدولي

 للمجلس الدويل احلكومي عشرونالدورة الثانية وال
 )٢٠١٦حزيران/يونيو  ١٧-١٣باريس، (

 تحقيق ورصد مشاركة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في 
 بالمياه التنمية المستدامة المتعلقةأهداف 

 

 الربنامج 
 اهليدرولوجي

 الدويل

 عمال املؤقتمن جدول األ ٧د البن

 

 الملخص

 )٦اهلدف الصرف الصحي (خدمات هدفًا خمصصًا للمياه و  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تتضمن
بأمهية حامسة لضمان  يتسم مجع البيانات املوثوق هبا ورصد املؤشراتو  باملياه. تتعلقوعدة أهداف أخرى 

حتديد وتطبيق مؤشرات حمددة وقابلة  ال بد من ولذا من أهداف التنمية املستدامة. ٦ حتقيق اهلدفجناح 
جلنة  يف فريق العمل املعين بأهداف التنمية املستدامة يف نطاقاليونسكو  ئية املنحى. وتشاركللقياس وإجرا

إىل وضع منهجيات ترمي إىل رصد االحتياجات  هذا الفريق هدفياملائية و األمم املتحدة املعنية باملوارد 
 من أهداف التنمية املستدامة. ٦باهلدف  اخلاصة

وقد تتمكن اليونسكو، من خالل تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل، من دعم اجلهود اليت 
خلدمات املياه والصرف الصحي فيما خيص الغايات تيسري أنشطة التنفيذ والرصد  يف تبذهلا الدول األعضاء

 قد يرغب اجمللس يف القيام مبا يلي:و  .املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة

لدور الذي يضطلع وتقديره لالتعبري عن آرائه بشأن الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو  )١(
ته ومشارك مبؤشرات أهداف التنمية املستدامةفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين به يف دعم 

 قيقة باملوارد املائية يف إطار حتيف العملية اليت تضطلع هبا جلنة األمم املتحدة املعنيفاعلة مشاركة 
  أهداف التنمية املستدامة

 ٦اهلدف  ورصدحتقيق دعمًا للدول األعضاء يف اإلجراءات الالزمة  باختاذ اليونسكو توصية )٢(
سليمة، باملياه بناًء على أسس علمية  من األهداف املتعلقة ريهالتنمية املستدامة وغمن أهداف 

 "أسرة اليونسكو املعنية باملياه"عن طريق وذلك من خالل الربنامج اهليدرولوجي الدويل مباشرة و 
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من  ٧(البند  بالمياه تعلقةورصد أهداف التنمية المستدامة الم حقيقمشاركة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في ت
 جدول األعمال)

وميثل ماء الشرب املأمون والصرف الصحي  يُعد توفر املاء والصرف الصحي ركناً أساسياً من أركان التنمية املستدامة. - ١
 والنظافة الصحية دعائم لصحة البشر ورفاههم.  املالئم

اجلمعية العامة لألمم املتحدة  عضواً يف ١٩٣وممثلني عن رؤساء الدول واحلكومات  ، قام٢٠١٥ويف أيلول/سبتمرب  - ٢
مرتبطة بتلك  غاية ١٦٩هدفاً من أهداف التنمية املستدامة و ١٧كوَّنة من امل ٢٠٣٠باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 

 .)1300edevelopment.un.org/?menu=https://sustainabl( األهداف

؛ ٦هدفًا خمصصًا للمياه وخدمات الصرف الصحي (اهلدف  ٢٠٣٠تتضمن خطة التنمية املستدامة لعام و  - ٣
6https://sustainabledevelopment.un.org/sdg( وخدمات الصرف الصحي للجميع  يُنشد منه "ضمان توافر املياه

 وإدارهتا إدارة مستدامة".

فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية أنشأت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة و  - ٤
بصفة مراقب.  ركةاملشا الوكاالت اإلقليمية والدولية ، املؤلف من الدول األعضاء مبا يف ذلك)IAEG-SDGs( املستدامة

على الصعيد  ٢٠١٥ويتوىل هذا الفريق وضع إطار مؤشرات خاص بأهداف وغايات خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 
 .هذه األهداف والغايات قيقالعاملي، ودعم حت

االلتزام السياسي وتوفري بيانات ذات مصداقية لالستناد إليها يف العمل الدعوي يف هذا القطاع وحتفيز وال بد لنا من  - ٥
 املعلومات الالزمة الختاذ القرارات، وللدفع باالستثمار السديد من أجل حتقيق املكاسب الصحية والبيئية واالقتصادية املثلى.

من الضروري حتديد فوعليه  أهداف التنمية املستدامة. من ٦اهلدف جناح تطبيق  ضمانية حامسة لوسيّتسم الرصد بأمه
 ات حمدَّدة الطابع قابلة للقياس ومنصّبة على العمل.وتطبيق مؤشر 

على وضع إطار املؤشرات  ٢٠١٦يف آذار/مارس  التابعة لألمم املتحدةالسابعة واألربعون اللجنة اإلحصائية ووافقت  - ٦
 العاملية ألهداف التنمية املستدامة.

ملبادرة العاملية املوسعة ااملبادرة املشرتكة بني الوكاالت " ٢٠١٤أنشأت جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية يف عام و  - ٧
جلنة األمم  وأنشأتمن أهداف التنمية املستدامة.  ٦" لالستجابة إىل رصد احتياجات اهلدف )GEMIلرصد املوارد املائية (

السبعة  عضاءاألنة من سبع وكاالت لألمم املتحدة. واليونسكو هي عضو من مكوَّ  جلنة توجيهية املتحدة املعنية باملوارد املائية
اليت تضم إىل جانبها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات للجنة التوجيهية 

تحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة )، ومنظمة األمم املUNEP)، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (UN-HABITATالبشرية (
 املبادرة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. هذه وقد موَّلت). WMO)، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (WHOالصحة العاملية (

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد التابعة ل )GEMI(املبادرة العاملية املوسعة لرصد املوارد املائية ويتمثل اهلدف من  - ٨
بأهداف التنمية املرتبطة الغايات  خدمات املياه والصرف الصحي فيما خيص يف وضع منهجيات متسقة بشأن رصداملائية 

 املستدامة، ودمج وتوسيع اجلهود املبذولة القائمة لضمان الرصد املتناسق لدورة املياه بأكملها.

) التابعة للجنة األمم املتحدة املعنية GEMIاملبادرة العاملية املوسعة لرصد املوارد املائية ( من وتركزت املرحلة األوىل - ٩
وقبل تطبيق وإنشاء خط أساس عاملي. ومع ذلك،  لرصد يف االستخدام لتستفيد منه الدولعلى وضع دليل ا باملوارد املائية
تطوعت للمشاركة يف  اليت يف عدد قليل من البلداناختبار جترييب  هلا سيجرى ملعنية على نطاق عاملي واسعاملنهجيات ا
 ختبار اسم "إثبات سالمة املفاهيمويُطلق على هذا اال، املستخلصة  الدروساللزوم استناداً إىل عند ستعرضستُ االختبار و 

)POC(". 

من  ٦منهجيات الرصد فيما يتعلق باهلدف  لتطبيق ٢٠١٦جترييب يف عام  إلجراء اختباراملختارة  ةالبلدان الست -١٠
أهداف التنمية املستدامة هي بنغالديش واألردن وهولندا وبريو والسنغال وأوغندا. وبعد تفويض جلنة األمم املتحدة املعنية 

 املرتبطةالغايات ليتسىن اختبار  )POC( إثبات سالمة املفاهيماخلاصة باليونسكو اجللسات االفتتاحية  ، ستُيسرباملوارد املائية
االفتتاحي يف األردن من  يف األردن وهولندا. وُعقد االجتماع ومنهجيات املؤشرات من أهداف التنمية املستدامة ٦اهلدف ب

مع  وبالتنسيق )UN-HABITATبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (بالتعاون مع  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٣إىل  ٢٢
 .٢٠١٦يف أيلول/سبتمرب  فُعقد االجتماع االفتتاحي يف هولندا امكتب اليونسكو يف عمان. أم

، الذي ميثل املنرب املركزي لألمم املتحدة فيما يتعلق املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامةوسيقوم  -١١
 ١١بعقد اجتماع يف الفرتة املمتدة من وأهداف التنمية املستدامة،  ٢٠٣٠مبتابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام 

التنمية  خطةوالتوصيات بشأن تنفيذ ومتابعة  واإلرشاد تأمني الريادة على صعيد السياسات،، ل٢٠١٦متوز/يوليو  ٢٠إىل 
 .٢٠٣٠لعام  املستدامة

ستدامة والغايات املرتبطة من أهداف التنمية امل ٦خرباء معنيان باملياه" يضطلعان بتعزيز اهلدف لل نوهناك حالياً "فريقا -١٢
به. ويقرتح "فريق اخلرباء العاملي الرفيع املستوى املعين باملياه والسالم" هيكلية عاملية لتحويل املياه من مصدر لألزمات احملتملة 

تشمل هذه اآللية . و يف جمال املياهحتفيز التعاون املتعدد القطاعات والعابر للحدود آلليات اقتصادية ومالية ترمي إىل إىل حتديد 
، جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةبلداً على املستوى الوزاري من شىت أحناء العامل. وتشارك األمم املتحدة من خالل  ١٥

الذي شارك يف دعوته إىل االجتماع األمني  أما فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باملياهبصفة مراقب.  للمشاركة وهي مدعوة
من أهداف  ٦ حتقيق اهلدفيهدف إىل حشد اإلجراءات الفعالة لتسريع ورئيس جمموعة البنك الدويل ف العام لألمم املتحدة

وتتشارك يف رئاسته  رؤساء دول وحكومات ١٠التنمية املستدامة والغايات املرتبطة به. ويتألف أعضاء هذا الفريق من 
مبدأ "صوت اليت تشجع املفتوحة واملتنامية  املعين باملياه بشبكة أصدقاء فريق اخلرباء. ورحب فريق اخلرباء "ريشيوس واملكسيكمو 

وتسعى إىل التعلم من املعارف القائمة فعالً". وشارك الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو يف االجتماع للجميع" 
 .لفريق اخلرباء هذا "لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باملياه بوصفه "صديقاً ) ٢٠١٦األخري (أيار/مايو 
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حزيران/يونيو  (باريس، ن للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويلو لدورة احلادية والعشر اوأوصت  -١٣
أعضاء ، بأن "تواصل أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل تعاو�ا الوثيق مع XXI-7و XXI-6)، من خالل القرارين ٢٠١٤
هبدف تطوير العناصر املناسبة بفعالية يف إطار الرصد والتقييم الصلب لدعم  جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةوشركاء 

يل أن حتدد وتضع مؤشرات علمية دقيقة، ونظم من أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدو وطلبت ؛ ٢٠١٥اخلطة ملا بعد عام 
 ."املتعلقة باملياه يف إطار أهداف التنمية املستدامة الغاياتو  ورصد األهداف حتقيقمعلومات من شأ�ا دعم 

) عن تقديرها ٢٠١٦وأعربت الدورة الثالثة واخلمسون ملكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل (باريس، نيسان/أبريل  -١٤
من أهداف التنمية  ٦اهلدف  ورصد حتقيقالرامية إىل  الذي تضطلع به اليونسكو والربنامج يف إعداد املنهجياتللدور 

داد وثيقة معلومات أساسية وطلبت من أمانة الربنامج إع ،جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةاملستدامة حتت مظلة 
قبلة امل على الدورة الثانية والعشرين اعرضهملتعلقة بأهداف التنمية املستدامة و أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ابشأن 

إىل رصد دعم  هبدف احلصول على مدخالت من الدول األعضاء بشأن البحث يف افضل السبل الرامية جمللس الربنامج
 من أهداف التنمية املستدامة. ٦فيما يتعلق مبؤشرات اهلدف  وذلك سليمةقدرات يف البلدان بناًء على أسس علمية الوبناء 

 .IHP/IC-XXII/Inf.4يف وثيقة املعلومات  املزيد من املعلومات ويرد -١٥

 اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:

في يدرولوجي الدولي من خالل برنامجها اله اإلجراءات الالزمةباتخاذ اليونسكو  توصيةقد يرغب المجلس في 
من األهداف المتعلقة  ن أهداف التنمية المستدامة وغيرهم ٦الهدف  ورصدتحقيق عضاء بشأن دعم الدول األ

 نظر في مشروع القرار الوارد في الملحق األول.وال بناًء على أسس علمية سليمة بالمياه

 

 

 





IHP/IC-XXII/8  
Annex I 

 

 المحلق األول
 مشروع القرار

 من أهداف التنمية المستدامة  ٦ تحقيق الهدفلدول األعضاء في البرنامج الهيدرولوجي الدولي ل دعم
 بناًء على أسس علمية سليمةبالمياه  واألهداف المتعلقة

 
 إن اجمللس الدويل احلكومي لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل،

 )IHP/IC-XXII/8الوثيقة (وثيقة العمل    وقد درس

يف  اللذين اعُتمدا XXI-7و XXI-6بقراري اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل  ذّكروإذ يُ 
اليت تربز املسامهات الواسعة واهلامة للربنامج اهليدرولوجي الدويل  احلادية والعشرين دورة اجمللس

 ٢٠٣٠املستدامة لعام الرامية إىل تعزيز الدور الرئيسي للمياه يف خطة التنمية و التابع لليونسكو 

 من أركان التنمية املستدامة اً أساسي اً ركن وإمدادات املياه والصرف الصحي تُعد أن املوارد املائية ويشير إلى

 حتددها الدول األعضاء بوصفها واحدة من أولويات اليونسكوأن املياه  ويشير مع التقدير إلى

تتضمن هدفاً خمصصاً للمياه وخدمات الصرف الصحي  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  أن ويشدد على
ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة يُنشد منه ) ٦(اهلدف 
 أهداف أخرى متعلقة باملياهب وكذلك الغايات املرتبطة مستدامة

تحدة القاضي  للجنة اإلحصائية التابعة لألمم املواألربعنيصادر عن االجتماع السابع بالقرار ال يرحب
تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على مجيع املستويات، مبا يف ذلك من ، "٦,٥بإدراج الغاية 

 "٢٠٣٠خالل التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، حبلول عام 

من أهداف التنمية املستدامة فيما يتعلق بالتعاون الدويل وتنمية  ٦تصف هبا اهلدف األمهية اليت ي وإذ يشدد على
تعزيز القدرات على املستوى الوطين لتطوير األنشطة بغية ضمان القدرات ومن مث احلاجة إىل 

 من أهداف التنمية املستدامة ٦دف النجاح لله

 ورصدحتقيق  رصد وتعزيز قدراهتا من أجل حباجة الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية إىل ويقر
 بناًء على أسس علمية سليمةباملياه  نمية املستدامة والغايات املتعلقةمن أهداف الت ٦اهلدف 

للبحث يف  سكرَّ أن الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو هو برنامج دويل حكومي م االعتبارويضع في 
يف تلك اجملاالت حبسب احتياجات  وإدارة املوارد املائية والتعليم وتنمية القدرات جمال املياه

 الدول األعضاء
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جلنة األمم  الدويل التابع لليونسكو حتت مظلةالدور الذي يضطلع به الربنامج اهليدرولوجي  ويدرك
املؤشرات املرتبطة باهلدف يف إعداد منهجيات بشأن رصد الغايات و  املتحدة املعنية باملوارد املائية

 من األهداف املتعلقة باملياه ن أهداف التنمية املستدامة وغريهم ٦

عاملية (كراسي اليونسكو اجلامعية، الشبكة الأن أسرة اليونسكو املعنية باملياه تعمل بوصفها  ويرى
 حقيقلت بشكل مجاعيتعمل  اليت) الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية، و ٢والفئة  ١ومركزي الفئة 

دوات األ يف إعداد أن ُيسند إليهادور الذي ميكن الاالضطالع باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة و 
ن أهداف التنمية املستدامة م ٦اهلدف  ورصدحتقيق سليمة يف إطار  علميةبناًء على أسس 

 من األهداف املتعلقة باملياه وغريه

ذي اهليدرولوجي الدويل أن يسرتعي انتباه الدورة املئتني للمجلس التنفيرئيس جملس الربنامج  ويطلب من
النقاش بني الدول األعضاء وحتديد  إعداد فريق عمل خاص لغرض تيسري ضرورةلليونسكو إىل 

وتوزيع أولويات األنشطة اليت ينبغي أن يضطلع هبا الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو 
من أهداف التنمية املستدامة  ٦ حتقيق اهلدفة لدعم الدول األعضاء يف ميف السنوات القاد

 واألهداف املتعلقة باملياه

ء لبناء مواردها البشرية لدول األعضال الالزم الدعم توفري أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ويطلب من
التنمية املستدامة  ن أهدافم ٦ حتقيق اهلدفقدراهتا العلمية يف إطار رصد و ل واألسس السليمة

 من األهداف املتعلقة باملياه وغريه

على  بناءً  ،ختاذ اإلجراءات الالزمةلتلقي الدعم املايل وذلك الفتح حساب خاص اليونسكو  ويطلب من
حتقيق  يف إطاردعم الدول األعضاء  يففيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات  ،طلب الدول األعضاء

 من أهداف التنمية املستدامة واألهداف املتعلقة باملياه ٦ اهلدف

إىل تعبئة أسرة اليونسكو املعنية باملياه للمسامهة بطريقة استباقية  أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ويدعو
من أهداف التنمية املستدامة واألهداف املتعلقة باملياه  ٦بشأن اهلدف  اتيف تنفيذ اإلجراء

 .جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائيةنها بالتنسيق مع واإلبالغ ع

أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ضمان التنفيذ الفعال هلذا القرار وتقدمي تقرير بشأن التقدم  ويطلب من
إىل الدورة اخلامسة واخلمسني ملكتب الربنامج والدورة الثالثة والعشرين للمجلس الدويل  احملرز
 ومي للربنامج اهليدرولوجي الدويلاحلك


