
 

 

حلقة العمل العالمیة الثانیة �شأن الّرصد المتكامل لهدف التنمیة  
 حول المیاه والصرف الصحي    6المستدامة رقم  

 ، عبر شبكة اإلنترنت2022شباط/فبرایر  10-8و 2021�انون األول/د�سمبر  9

 

 وصٌف مختصر

 ما هي األهداف المتوّخاة من عقد هذه الحلقة ولماذا؟ 
التا�عة للجنة األمم المتحدة المعنیة   6تستند هذه الحلقة، التي تستضیفها ُمبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمیة المستدامة رقم 

وتهدف إلى توفیر  2017ني/نوفمبر �الموارد المائیة، إلى حلقة العمل العالمیة األولى التي ُعِقَدت في الهاي في تشر�ن الثا

منبٍر لجهات التنسیق الُقطر�ة والو�االت األممیة الراعیة لتقییم الجهود المضّطلع بها حتى اآلن نحو تحقیق هدف التنمیة 

، والتحضیر  6واإلبالغ عنه، والنظر في الخطوات التالیة الستخدام بیانات هدف التنمیة المستدامة رقم  6المستدامة رقم 

 واإلبالغ عنه.   6خطوات المستقبلیة �شأن هدف التنمیة المستدامة رقم لل

 یف سُتعَقد هذه الدورة وَمن سُیشارك فیها؟�  
، تلیها ثالث 2021من المقرر عقد حلقة العمل عبر شبكة اإلنترنت والبدء �جلسة افتتاحیة قصیرة في �انون األول/د�سمبر 

. وستكون جمیع الجلسات تفاعلیة وُمترجمة فور�ًا إلى  2022حد في شباط/فبرایر جلسات متتالیة ُتعَقد في خالل أسبوع وا

اللغات اإلسبانیة والروسیة والعر�یة والفرنسیة. و�فضل إتاحة النسق اإللكتروني، سیكون �مقدورنا ألول مّرة توجیه الدعوة إلى  

 �عینها من جمیع بلدان العالم.   كال جهات التنسیق العامة وجهات التنسیق المحددة المعنیة برصد مؤشراتٍ 



 

 

 مهمة العمل الُقطر�ة الطوعیة 
في خالل الجلسة االفتتاحیة المقرر عقدها في شهر �انون األول/د�سمبر، ستتلقى البلدان مهمة عمل طوعیة ُ�طَلب منها 

التنسیق على عقد اجتماٍع لجمیع جهات إكمالها قبل الجلسات المقررة في شهر شباط/فبرایر. وفي إطار المهمة، ُتشجَّع جهات  

التنسیق داخل البلد. وتتمثل األهداف الرئیسیة للمهمة في إقامة حوار شامل لعدة قطاعات على الصعید الُقطري، وتمكین 

خارجي،    مناقشات أكثر استنارة في حلقة العمل. وستشمل الجلسة االفتتاحیة أ�ضًا تدر�بًا عملیًا على نقل البیانات ِمن ِقبل خبیر

 إللهام البلدان ودعمها في مهمتها.

    استعراض الجهود المضّطلع بها حتى تار�خه في رصد هدف التنمیة المستدامة   -1الجلسة

 6رقم 
مع انعقاد الجلسة العاد�ة األولى في شهر شباط/فبرایر، نهدف إلى جمع تعقیبات ُقطر�ة �شأن نتائج ُمبادرة الّرصد المتكامل 

في خالل السنوات القلیلة الماضیة، �ما في ذلك عملیة اإلبالغ المرتبطة بها ودعم بناء  6التنمیة المستدامة رقم لهدف 

 القدرات، ومناقشة التحد�ات الشاملة و�یفیة تحسین التعاون على المستوى الُقطري عبر المؤشرات والقطاعات.

  البیانات المتعلقة �السیاسات واالتصاالت  -2الجلسة 
في الجلسة العاد�ة الثانیة، سننظر في الخطوات التالیة الستخدام البیانات التي ُجمعت لالستنارة بها في وضع السیاسات، �ما 

في ذلك �یفیة نقل البیانات �طر�قٍة تجعلها قابلة للتنفیذ لمختلف الجهات المستهدفة. وسوف نّطلع في هذه الجلسة أ�ضًا على  

استخدام البیانات على مختلف المستو�ات (من العالمیة إلى المحلیة) ونلتمس المشورة �ذلك من دراسات حالة إفراد�ة �شأن 

 خبیٍر متخصص في االتصال الخارجي.

  احتیاجات وأولو�ات من أجل المستقبل -3الجلسة 
 �شأن مسائل رصد محددة في الجلسة الثالثة، سنبدأ �عقد "مشاورات آنّیة"، حیث �طلب عدٌد من البلدان من المشار�ین المشورةَ 

یواجهونها. وستساعدنا هذه العملیة على التحضیر للجزء األخیر من الدورة، حیث نحدد احتیاجات العمل وأولو�اته من أجل  

 على الصعید العالمي. 6المستقبل �ما یتصل برصد هدف التنمیة المستدامة رقم 



 

 

 متى سُتعَقد هذه الدورة؟ 
ات المقدمة في  أوقات الجلس التار�خ الجلسة 

اللغات اإلنجلیز�ة والعر�یة 
 والروسیة

أوقات الجلسات المقدمة في  
اللغات اإلنجلیز�ة والفرنسیة 

 واإلسبانیة

جلسة البدء + تدر�ب اختیاري 
 على نقل البیانات

�انون  9الخمیس 
 2021األول/د�سمبر 

8:00 - 09:00  /10:00  
 بتوقیت وسط أورو�ا

16:00 - 17:00  /18:00  
 بتوقیت وسط أورو�ا

استعراض الجهود   -1
المضّطلع بها حتى تار�خه في 
رصد هدف التنمیة المستدامة 

 6رقم 

بتوقیت   10:00 - 8:00 2022شباط/فبرایر  8الثالثاء 
 وسط أورو�ا

بتوقیت  18:00 - 16:00
 وسط أورو�ا

البیانات المتعلقة  -2
 �السیاسات واالتصاالت 

یر  شباط/فبرا 9األر�عاء 
2022 

بتوقیت   10:00 - 8:00
 وسط أورو�ا

بتوقیت  18:00 - 16:00
 وسط أورو�ا

احتیاجات وأولو�ات من  -3
 أجل المستقبل 

شباط/فبرایر  10الخمیس 
2022 

بتوقیت   10:00 - 8:00
 وسط أورو�ا

بتوقیت  18:00 - 16:00
 وسط أورو�ا
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