
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Integrated Monitoring 

Initiative for SDG 6 

 

 

أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية: التعاون في مجال المياه وتنفيذ  رصددعم 
 6,5,2من أهداف التنمية المستدامة، المؤشر  6العابرة للحدود، الهدف 

 
 2020آذار  5مقر األمم المتحدة، بيروت، 

  

 

 عمالاألمسودة جدول 
  

 

 والتقديمالجلسة االفتتاحية 

لجنة األمم المتحدة  السيد/ زياد خياط، مسؤول الشؤون االقتصادية، التغير المناخي والموارد الطبيعية، رئيس الجلسة: 
 (ESCWAإسكوا ) -االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 الترحيب والكلمات االفتتاحية 9:15 – 9:00

 (UNESCO) ةالسيد غيث فريز ، مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربي •
  (UNECEليناردون، مسؤول كتابة التقارير، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-السيدة/ ساره تايفيناور •
لجنة األمم المتحدة االقتصادية السيدة/ روال مجدالني، قائد مجموعة التغير المناخي والموارد الطبيعية،  •

 (ESCWAإسكوا ) –واالجتماعية لغرب آسيا 

 اجتماع طاولة مستديرة 9:25 – 9:15

 مراجعة أهداف وجدول أعمال ورشة العمل 9:30 – 9:25

 (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-تايفيناورساره السيدة/  •
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 تحديد اإلطار: كتابة تقرير عن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود الجلسة األولى

 نائب الوزير ، وزارة الموارد المائية والري ، مصر السيد رجب عبد العظيم ، رئيس الجلسة:
 

  6األمم المتحدة بشأن الهدف  –ومبادة الرقابة المتكاملة للمياه  2030رصد التقدم الُمحرز في جدول أعمال  09:40 – 09:30
 من أهداف التنمية المستدامة   

 (UNECEاالقتصادية ألوروبا )ليناردون، لجنة األمم المتحدة -ساره تايفيناورالسيدة/  •

 كتابة تقرير عن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 09:55 – 09:40
لجنة شوشاني شيرفان، رئيس قسم الموارد المائية والتغير المناخي واستدامة الموارد الطبيعية، السيدة/ كارول  •

 (ESCWA)إسكوا  –األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
 

 النتائج والدروس المستفادة من التمرين األول  مراجعةرصد، ، 6,5,2مقدمة إلى مؤشر هدف التنمية المستدامة  10:15 – 09:55
 لكتابة التقارير على مستوى عالمي وإقليمي   

 (UNECEألوروبا )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ، شانتال ديميليكامبس، مسؤول الشؤون البيئيةالسيدة/  •
 

 : النتائج الرئيسية، جوانب مسائل عابرة للحدود وتقرير إقليمي6,5,1هدف التنمية المستدامة  مؤشر 10:35 – 10:15
ومركز مؤسسة  –شراكة برنامج األمم المتحدة للبيئة ، غاريث جايمس لويد، نائب المدير التنفيذي السيد/  •

  (UNEP-DHIالمياه والبيئة )
 (ESCWAإسكوا ) -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  السيد/ زياد خياط، •

 
 نــقــاش 10:45 – 10:35

 
 استراحة قهوة 11:15 – 10:45

 
 طبقات المياه الجوفيةتحديات خاصة تم تحديدها في التمرين األول لكتابة التقارير:  11:25 – 11:15

 )عرض تقديمي عن بُعد، سيتم تأكيده( اليونسكو –منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  •
 

 الجوفيةاألدوات والمواد المتوفرة لتحسين كتابة التقارير عن طبقات المياه  11:35 – 11:25
 )عرض تقديمي عن بُعد، سيتم تأكيده( اليونسكو –منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  •

 
 نقاش 11/45 – 11:35
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   2020من أهداف التنمية المستدامة في  6,5التمرين الثاني لكتابة التقارير عن الهدف  الجلسة الثانية

 (UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ) شانتال ديميليكامبس،السيدة/  رئيس الجلسة:
 

 كتابة التقارير، المواد المتوفرة لدعم 6,5,2معلومات حول الخطوات القادمة في رصد مؤشر  12:05 – 22:45
   (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-ساره تايفيناورالسيدة/  •

 
 المواد اإلقليمية المتوفرة لتحسين كتابة التقارير عن الموارد المائية المشتركة  12:15 – 12:05

 (ESCWAإسكوا ) -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا السيد/ زياد خياط،  •
 

 والمواد الداعمة 2020أدوات المسح واالستقصاء  –لهدف التنمية المستدامة  6,5,1المؤشر  12:30 – 12:15
  (UNEP-DHIومركز مؤسسة المياه والبيئة ) –غاريث جايمس لويد، شراكة برنامج األمم المتحدة للبيئة السيد/  •

 
 نقاش عام 12:45 – 12:30

 

 صورة جماعية 13:00 – 12:45
 

 استراحة غداء 14:00 – 13:00
 

االستفادة من تمرين كتابة التقارير لتسريع وتيرة التعاون في مجال المسائل العابرة للحدود في المنطقة  الجلسة الثالثة
 العربية

 (UNEP-DHI)ومركز مؤسسة المياه والبيئة  –غاريث جايمس لويد، شراكة برنامج األمم المتحدة للبيئة السيد/  رئيس الجلسة:

 
 كانت كتابة التقارير مفيدة لتقييم حالة ووضعية التعاون في مجال المياه العابرة للحدودمن منظور الدولة: كيف  14:10 – 14:00

 المجرالسيد/ بيتر كوفاكس،   •
 

 استيعاب كتابة تقارير النتائج في برنامج االستفادة من و نظرة عامة للتغذية الراجعة المستلمة من الدول حول قيمة  14:20 – 14:10
  المياه  عمل اتفاقية   

 (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-ساره تايفيناورالسيدة/  •
 

 لهدف التنمية  6,5نقاش حول التحديات النهائية التي تواجه التقرير والُفرص الُمشتقة من كتابة التقرير حول الغاية  15:15 – 14:20
 المستدامة   
 

 استراحة قهوة  15:30 – 15:15
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تنسيق وإمكانية مقارنة النتائج: تبادل الخبرات والتجارب حول عملية كتابة التقارير فيما بين الدول  الجلسة الرابعة 
  6,5,2و  6,5,1الُمشاطئة بنطاق المؤشرات 

 (ESCWAإسكوا ) -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  السيد/ زياد خياط، رئيس الجلسة:
 

تعزيز إمكانية مقارنة النتائج فيما بين الدول التي تتشارك نفس الحوض المائي والتي هي طرف في ذات نفس  15:40 – 15:30
 الترتيبالتنسيق و 
 (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-ساره تايفيناورالسيدة/  •

 
 مثال على حوارات المجر مع الدول الُمشاطئة  15:50 – 15:40

 السيد/ بيتر كوفاكس، المجر •
 

 ألهداف التنمية المستدامة 6,5,2و  6,5,1المعالم البارزة للروابط القائمة بين المؤشرين  16:00 – 15:40
 (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-ساره تايفيناورالسيدة/  •
 (UNEP-DHIومركز مؤسسة المياه والبيئة ) –غاريث جايمس لويد، شراكة برنامج األمم المتحدة للبيئة السيد/  •

 
 نقاش عام: 16:30 – 16:00

  تعزيز إمكانية مقارنة النتائج وكيفية تحسين جودة كتابة التقارير بناء على تجربة التمرين األول لكتابة التقارير  
   تابة التقاريروعلى ضوء التمرين الثاني لك   

     

  والخطوات القادمةفكار الختامية األ الجلسة الخامسة

 
 ملخص للخطوات القادمة المتعلقة بالتمرين الثاني لكتابة التقارير وكلمات ختامية 16:45 – 16:30

 (UNECEليناردون، لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )-ساره تايفيناورالسيدة/  •
 (UNEP-DHIومركز مؤسسة المياه والبيئة ) –غاريث جايمس لويد، شراكة برنامج األمم المتحدة للبيئة السيد/  •
 (ESCWAإسكوا ) -لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا السيد/ زياد خياط،  •


