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البرنامج الهيدرولوجي الدولي
الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الدويل احلكومي
(باريس 15-11 ،حزيران/يونيو )2018
أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة ٦
الخاص بالمياه وخدمات الصرف الصحي ورصد تحقيقه
البند  7من جدول األعمال املؤقت
الملخص
تقدم هذه الوثيقة تقريراً موجزاً عن األنشطة اليت نفذهتا اليونسكو من خالل الربنامج اهليدرولوجي
الدويل من أجل دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل تيسري تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة املتعلقة باملياه وخدمات الصرف الصحي ورصد حتقيقها.
اإلجراءات املتوقع من اجمللس اختاذها:
قد يرغب اجمللس يف أن:


يوصي الدول األعضاء يف اليونسكو بأن تنظر ،بالتنسيق مع ممثليها يف فريق اخلرباء املشرتك
بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،يف إضافة مؤشر جديد بشأن
التعليم يف جمال املياه يف إطار الغاية  -٦أ هلدف التنمية املستدامة .٦



حييط علماً مبساعي برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام  20٣0وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.



يطلب من األمانة أن تنظم اجتماعات إقليمية ومواضيعية ملناقشة النموذج واملنهجية
الواجب استخدامهما لرصد املؤشر  2-5-٦وكذلك اإلجراءات جلمع املعلومات
املتعلقة به ،على أن يلي هذه االجتماعات اجتماع شامل يف مقر اليونسكو.
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خطة التنمية المستدامة لعام  -٢٠٣٠هدف التنمية المستدامة ٦
اقتراح إضافة مؤشر جديد ألهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم في مجال المياه
 - 1تنص الغاية  -٦أ على ما يلي" :تعزيز نطاق التعاون الدويل ودعم بناء القدرات يف البلدان النامية يف جمال األنشطة
والربامج املتعلقة باملياه والصرف الصحي ،مبا يف ذلك مجع املياه ،وإزالة ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعاجلة املياه العادمة،
وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال ،حبلول عام  ،"20٣0وجيري رصد هذه الغاية يف الوقت الراهن باستخدام
المؤشر -٦أ 1-الذي عُّرف على النحو التايل" :مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية املتصلة باملياه والصرف الصحي اليت تعد

جزءاً من خطة إنفاق تتوىل احلكومة تنسيقها".

 - 2وترّكز املساعدة اإلمنائية الرمسية يف جمال املياه والصرف الصحي على البىن األساسية واملساعدة التقنية وال تقدم
مساعدة مالية منفصلة للتعليم وتنمية القدرات يف القضايا املتعلقة باملياه .فضالً عن ذلك ،ال يُنظر إىل "التعاون الدويل"
إال مبنظار التدفقات املالية الضيق .ومن مث ال يوفّر املؤشر مجيع املعلومات املطلوبة لقياس قيمة هذا العنصر يف الغاية املتعلقة
أي معلومات عن قدرات الدول األعضاء من حيث املوارد
بتنمية القدرات ،بل يشملها جزئياً فحسب .وهو ال يق ّدم ّ
بأي أدوات لتحسني بياناهتا األساسية بشأن هذه الغاية
البشرية فيما خيص التعليم يف جمال املياه ،وال ّ
يزود املؤشر البلدان ّ
احملددة املتعلقة باملياه ،وال يفيد املنظمات اليت ميكنها أن تساعد يف تنمية القدرات حبسب االحتياجات الفعلية .وال بد من
التشديد على أن أثر املساعدة اإلمنائية الرمسية واستدامتها سيتضاءالن يف حال عدم وجود عدد كاف من املوارد البشرية املاهرة

واملدربة إلجراء الدراسات الوطنية الالزمة بشأن املوارد املائية وتقييم موارد املياه السطحية واجلوفية وخدمات الصرف الصحي.
 - ٣وأنشأت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة واألربعني اليت عُقدت يف آذار/مارس  2015فريق اخلرباء
املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،الذي يتألف من خرباء من مكاتب اإلحصاء الوطنية يف
 28دولة عضواً ،والذي ميثل اهليئة اليت تضطلع باختاذ القرارات بشأن وضع مؤشر جديد.
 - 4واقرتح فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف التقارير اليت ق ّدمها (يف
آذار/مارس  2017وآذار/مارس  )2018خطة لعمليات االستعراض املقبلة إلطار املؤشرات .وذكر التقرير أنه من املقرر
إجراء استعراضني شاملني إلطار املؤشرات مث تقدمي نتائجهما إىل اللجنة اإلحصائية لتنظر فيها وتتخذ قراراً بشأهنا يف دورتيها
يف عامي  2020و . 2025وأفاد ممثلو املكاتب اإلحصائية يف االجتماع السابع لفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين
مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف فيينا ( 12-10نيسان/أبريل  ،)2018بأهنم سيقومون باستعراض املؤشرات وإجراء
مشاورة مفتوحة حبلول منتصف عام  .201٩وقد ذُكر بوضوح أن الدول األعضاء وحدها تتمتع بصالحية اختاذ القرارات
يف هذا الشأن.

 - 5وستتناول عمليات االستعراض املقبلة إلطار املؤشرات اجلوانب اجلوهرية بوجه خاص وسرتّكز على عدة مسائل ومنها
ما يلي على سبيل املثال:
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(أ)

املؤشرات اليت ال حتدد معامل الغاية على النحو الصحيح؛

(ب) املؤشر أو املؤشرات اإلضافية الالزمة لشمول جوانب الغاية كافة؛
(جـ) مصادر البيانات اجلديدة اليت أصبحت متاحة؛
املرجوة؛ أو
(د) التطوير املنهجي ملؤشر الفئة الثالثة املتعثر أو الذي مل يُسفر عن النتائج ّ
(ه) املؤشرات اليت ال تقيس التقدم احملرز حنو حتقيق الغاية.
 - ٦وقد تسفر عمليات االستعراض هذه عن حتسني املؤشرات أو إضافة مؤشرات جديدة أو حذف مؤشرات .وميكن
بعد ذلك اقرتاح مؤشر إضايف بوصفه ضرورياً لشمول مجيع جوانب الغاية  -٦أ ورصدها على النحو املالئم.
 - 7وترى أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل أن حتقيق هدف التنمية املستدامة  ٦والغاية  -٦أ يستلزم وضع مؤشر جديد
وهو املؤشر  -٦أ  2-بشأن "التعليم يف جمال املياه".
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
قد يرغب المجلس في أن يوصي الدول األعضاء في اليونسكو بأن تنظر ،بالتنسيق مع ممثليها في فريق الخبراء
المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،في إضافة مؤشر جديد بشأن التعليم في مجال
المياه في إطار الغاية  -٦أ لهدف التنمية المستدامة .٦
أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي الرامية إلى تطبيق المؤشر  ٢-5-٦ورصده
 - 8تدعو الغاية  5-٦هلدف التنمية املستدامة  ٦البلدان إىل تطبيق اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على مجيع املستويات،
ومن ضمن ذلك من خالل التعاون العابر للحدود ،حبسب االقتضاء .واعتُمد املؤشر  2-5-٦لقياس التقدم احملرز فما
يتعلق بتحقيق التعاون العابر للحدود وفقاً للغاية  .5-٦وعُّرف هذا املؤشر على النحو التايل" :نسبة مناطق أحواض املياه
العابرة للحدود اليت هلا ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون يف جمال املياه".

 - ٩وقاد برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل ،بوصفه أحد الوكاالت املؤمتنة على هدف التنمية املستدامة  ،٦مع جلنة
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عملية وضع منهجية حلساب املؤشر  2-5-٦خطوة خطوة (http://ihp-
 .)wins.unesco.org/documents/332ودعا برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل وجلنة األمم املتحدة االقتصادية
ألوروبا خالل الربع األول من عام  2017مجيع البلدان اليت لديها أحواض عابرة للحدود يف إقليمها إىل تتبع التقدم احملرز
يف جمال التعاون العابر للحدود واإلبالغ عن القيم اليت يسجلها مؤشر هدف التنمية املستدامة  2-5-٦على املستوى
الوطين.
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 -10واستجابت  10٦بلدان من بني  15٣بلداً لديها نظم مياه عابرة للحدود للدعوة اليت وجهها برنامج اليونسكو
اهليدرولوجي الدويل وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،اللذان يقومان باستعراض البيانات الواردة يف التقارير الوطنية
وحتليلها والتواصل مع الدول األعضاء بصورة مستمرة من أجل مساعدهتا يف حساب املؤشر.
 -11وسيق ّدم األمني العام لألمم املتحدة تقريراً بشأن رصد هدف التنمية املستدامة  ٦كل ثالث سنوات حىت عام .20٣0
وستُق ّدم نتائج عملية الرصد األوىل يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعنون "التحول واالنتقال إىل جمتمعات
مستدامة وقادرة على التكيف" يف متوز/يوليو .2018

 -12وطُلب من اليونسكو واللجنة االقتصادية ألوروبا تقدمي تقرير لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف تاريخ أقصاه
سجلها املؤشر  2-5-٦على املستوى ال ُقطري .وستُدرج هذه البيانات يف قاعدة
 2٣شباط/فرباير  2018بشأن القيم اليت ّ
بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.

 -1٣وسعياً إىل حتسني الدعم املقدم إىل البلدان ،أقر مكتب اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف

دورته السادسة واخلمسني خطة العمل للفرتة  201٩-2018اليت ق ّدمتها أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل هبدف حتسني
التعاون مع الدول األعضاء وفيما بينها ،وطلب تنظيم اجتماعات إقليمية ومواضيعية ملناقشة النموذج واملنهجية الواجب
استخدامهما لرصد املؤشر  2-5-٦واإلجراءات جلمع املعلومات املتعلقة به ،على أن يلي هذه االجتماعات اجتماع شامل

يف مقر اليونسكو.
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
قد يرغب المجلس في أن:
 يحيط علماً بمساعي برنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدولي الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامةلعام  ٢٠٣٠وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 يطلب من األمانة أن تنظم اجتماعات إقليمية ومواضيعية لمناقشة النموذج والمنهجية الواجباستخدامهما لرصد المؤشر  ٢-5-٦وكذلك اإلجراءات لجمع المعلومات المتعلقة به ،على أن يلي
هذه االجتماعات اجتماع شامل في مقر اليونسكو.

