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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة: ٦الهدف 

0.bالغاية . 

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب االقتضاء، بحلول عام : ٥-٦الغاية 

٢٠٣٠ 

0.cر. المؤش 

 .درجة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية: ١-٥-٦المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ER_H2O_IWRMD)%(  التنفيذيةدرجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

 ER_H2O_IWRMD_EE)%(   درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التنفيذية، بيئة مالئمة

 ER_H2O_IWRMD_FI)%(  درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التنفيذية، التمويل

 ER_H2O_IWRMD_IP (%) المؤسسات والمشاركةدرجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التنفيذية، 

 ER_H2O_IWRMD_MI)%( درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التنفيذية، أدوات اإلدارة

 ER_H2O_IWRMP)%( نسبة البلدان حسب فئة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التنفيذية

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

، ١-٢-١٠، ٢-٥-٨، ١-٥-٨، ٢-١-٧، ١-١-٧، ١-ب-٦، ١-أ-٦، ١-٦-٦، ٢-٥-٥، ١-٥-٥، ١-٧-٤، ٢-٣-٢، ١-٣-٢، ٢-٤-١ ، ١-٤-١

٢-٧-١٦، ١-٧-١٦، ٢-٥-١٦، ١-٥-١٦، ٢-٣-١٦، ١-٣-١٦، ١-٩-١٥، ٢-٢-١٣، ١-٢-١٣ ،١-٣-١١. 

0. g.   المسؤولة عن الرصد العالميالمنظمات الدولية 

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 للمياه والبيئة UNEP-DHIينفذه مركز   (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

(، IWRM"درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ". يقيس مراحل تطوير وتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )هو  ١-٥-٦المؤشر 

، مع سؤاالا  33مكون من  وطني مسح، في ست فئات )انظر قسم األساس المنطقي(. يتم احتساب درجة المؤشر من 100إلى  0بمقياس من 

 .100-0اس من تسجيل كل سؤال على نفس المقي

 
أنشئت اإلدارة المتكاملة  .على الصعيد العالمي، قابل للتطبيق تعريف متفق عليه دولياا  ويستند تعريف االدارة المتكاملة للموارد المائية إلى

وهي تعرف بأنها "عملية تشجع على التنمية المنسقة وإدارة المياه واألراضي والموارد ذات الصلة من  1992للموارد المائية رسمياا في عام 
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)الشراكة ة الحيوية." أجل تحقيق أقصى قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية بطريقة عادلة دون المساس باستدامة النظم اإليكولوجي

 (GWP 2010العالمية للمياه 

  
، 2012و 2008( في األمم المتحدة، من IWRMحالة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )ب الخاصةتعتمد هذه الطريقة على التقارير الرسمية 

 (.1992مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة )الخاص بمن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ 

 

 مفاهيم:ال
  

 ( بأربعة مكونات رئيسة:IWRMيقاس مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )

  

إلدارة البيئة التمكينية: يشمل ذلك السياسات والقوانين والخطط واالستراتيجيات التي تخلق "البيئة التمكينية" ل .1

 المتكاملة للموارد المائية.

المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية التي تساعد في دعم تنفيذ المؤسسات: تشمل نطاق وأدوار  .2

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.

أدوات اإلدارة: األدوات واألنشطة التي تمكن صانعي القرار والمستخدمين من اتخاذ خيارات عقالنية ومستنيرة بين  .3

 اإلجراءات البديلة.

 لتطوير وإدارة الموارد المائية من مصادر مختلفة. المستخدمانتمويل المتاحان وة واليناالتمويل: الميز .4

  

"المستوى بيتم تقسيم كل مكون إلى قسمين: األسئلة المتعلقة . يستند هذا المؤشر إلى مسح وطني يتمحور حول هذه المكونات الرئيسة األربعة

وتشمل "المستويات األخرى" المستوى دون الوطني )بما في ذلك المقاطعات/ الواليات في الدول  التوالي.الوطني" و "مستويات أخرى" على 

االدارة المتكاملة "تنفيذ  ٥-٦ غايةيتناول هذان الجزءان صياغة الو الفدرالية(، ومستوى األحواض، والمستوى العابر للحدود، حسب االقتضاء.

 ". ت ...على جميع المستوياللموارد المائية 

 

2.B. وحدة القياس 

 النسبة المئوية )%(

2.C. التصنيفات 

 https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2002 تصنيف المسطحات المائية الداخلية: •

 للبلدان والمناطق( M49رموز البلدان أو المناطق القياسية لالستخدام اإلحصائي )تصنيف األمم المتحدة  •

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

تقوم الحكومة بتعيين  .ومن مسؤوليتها الحكومة الوطنيةألهداف التنمية المستدامة هي ملك  ٥-٦الخاص بالغاية إن مراقبة التقدم في االجتماع  

، والتي يطلب منها تحمل مسؤولية تنسيق عملية الرصد واإلبالغ الوطنية مسحاإلشراف على هذا البشكل أساسي مسؤولية وزارة تتحمل 

ا من موارد المائية وبما أن قضايا المياه، وقضايا إدارة ال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية.الخاصة ب على وجه الخصوص، تتخلل عدداا كبيرا

يجب أن تكون العملية ف القطاعات، التي تشرف عليها في الغالب وزارات مختلفة وهيئات إدارية أخرى على المستويات الوطنية أو غيرها، 

 من أجل المساهمة في الحصول على إجابات مستنيرة وموضوعية على االستبيان.ة الرئيس األطراف الفاعلةبغي إشراك ينو شاملة.

  

األمم المتحدة  منظمة تقدمو .أو ال مسؤوالا حكومياا  " قد تكونلإلدارة المتكاملة للموارد المائية قومية قد ترغب الوزارة في تسمية "جهة تنسيق

يعود األمر إلى البلدان لتحديد أي عملية أو إذ كإرشاد،  التالية الذكر ال يتم اقتراحها سوىالخطوات وهذه  .مكانواال الدعم عند الضرورة

"، حيث أن إكمال جميع الخطوات لّميةوتجدر اإلشارة أيضاا إلى أن الخطوات التالية تمثل مقاربة "س عمليات ستخدم احتياجاتها على أفضل وجه.

 ومع ذلك، قد ال يكون من الممكن أو الضروري لجميع الدول إكمال جميع الخطوات. عموماا إلى مؤشر أكثر قوة.يؤدي 

  

تتصل الوزارة المسؤولة أو جهة التنسيق التابعة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالوزارات / الوكاالت األخرى ذات  .1

درجة المؤشر  سابتحعلى درجة يتم استخدامها ال لإلجابة يحتوي كل خيار محتمل االستبيان.الصلة لتجميع الردود على 

 الكلي.

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2002
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هؤالء المشاركين في تشمل األطراف الفاعلة ويمكن أن  .لمكتِملمشروع االستبيان ا تستعرض األطراف الفاعلة الحكومية .2

على المستويات  موارد المائيةياه والبيئة، وكذلك إدارة الالقطاعات ذات الصلة بالمياه، مثل الزراعة والطاقة وإمدادات الم

 قد تكون هذه العملية إلكترونية )على سبيل المثال عبر البريد اإللكتروني( و/ أو من خالل ورش العمل. اإلدارية المختلفة.

وبصرف النظر عن  .ة األطرافالمتعددألطراف الفاعلة تم التحقق من صحة مسودة االستبيان المنقحة في ورشة عمل لي .3

تضمين رابطات مستخدمي المياه ، والقطاع الخاص ، وجماعات  ويمكن لألطراف الفاعلة تلكالممثلين الحكوميين، 

العملية المقترحة هي من خالل ورشة عمل ولكن يمكن  المصالح المعنية مثل البيئة والزراعة والفقر واألوساط األكاديمية.

الحظ أنه يمكن  العامة. طلباتمثل البريد اإللكتروني، والمكالمات عبر اإلنترنت لتقديم الالنظر في وسائل بديلة للتشاور 

 .عند الرغبة 3و  2دمج الخطوتين 

تناقش الوزارة المسؤولة أو جهة التنسيق التابعة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية مع المسؤولين المعنيين وتدمج المدخالت ت .4

( 100-0)االدارة المتكاملة للموارد المائية ساب درجة تنفيذ تحكون هذا اإلصدار هو األساس السيو في النسخة النهائية.

اإلنترنت، من االستبيان المطروحة على شبكة يمكن للبلدان إدخال الردود إلكترونياا في نسخة  إلعداد التقارير العالمية.

الرسوم البيانية والتقارير التلقائية كما وتقوم بتوليد ، المائية االدارة المتكاملة للمواردوالتي ستحسب تلقائياا درجة تنفيذ 

 لمساعدة البلدان على تحديد المجاالت التي يجب االنتباه إليها.

 غايةالبيانات ال كافةالوطني المسؤول عن تجميع  اتتقدم الوزارة المسؤولة درجة المؤشر النهائي إلى مكتب اإلحصاء .5

 هداف التنمية المستدامة.أل

  

للمستويين اإلقليمي والعالمي لتوفير  توليفيهبشكل دوري بإعداد تقارير لجنة االمم المتحدة للموارد المائية ، تقوم قوميال مسحواستناداا إلى ال

 من أهداف التنمية المستدامة. ٥-٦ لغايةتقدم شامل في تحقيق ا

  

 سنوات.التغطية الزمنية: يوصى باستخدام دورة إبالغ مدتها ثالث 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 النظراء الرسميون على المستوى القطري وعملية التحقق والتشاور.

  

 ال توجد تعديالت متوقعة. بين البلدان والفترات الزمنية. قابالا للمقارنةتم تصميم المسح بحيث يكون المؤشر 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

. 2020مع الجولة الثانية لجمع البيانات في عام  ،2017. تم جمع مجموعة البيانات األساسية في عام اا وات تقريبسن 4-3يتم جمع البيانات كل 

 12-9. وتمتد كل جولة لجمع البيانات ما يقرب من 2030و 27-2026و  24-2023ومن المتوقع إجراء جوالت الحقة لجمع البيانات في 

 .شهراا 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

  ت.ع البياناأشهر من إغالق كل جولة لجم 3البيانات بعد حوالي  نشريتم 

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

، المعلومات المطلوبة إلكمال المسح من قبل المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن إدارة الموارد المائية في البالد تولّي امرمن المتوقع أن يتم 

وزارة المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة األراضي والزراعة، وزارة مدعومين بالوثائق الرسمية ك

ومع ذلك، فإن  كحد أدنى، قد تتمكن مجموعة صغيرة من المسؤولين من إكمال االستبيان. أعاله. 6ر أيضاا القسم الصناعة والتعدين إلخ. انظ

ومن شأن  كل سؤال والتحقق من صحتها. إجابات، ويتطلب التنسيق تحديد ةمختلفسلطات حكومية هؤالء المسؤولين الحكوميين قد ينتمون إلى 

إلى درجة مؤشر أكثر قوة وتسهيل  أن تؤدّيالسؤال  درجاتفي التحقق من صحة  ةغير الحكوميفاعلة واألطراف الادة مشاركة الحكومة زي

 .تتبع التقدم مع مرور الوقت
 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

، في إطار  رد المائيةلجنة االمم المتحدة المعنية بالموا ءوشركاللمياه والبيئة،  UNEP-DHI، الذي ينفذه مركز برنامج األمم المتحدة للبيئة

 (.SDG6-IMI) من أهداف التنمية المستدامة ٦للهدف مبادرة الرصد المتكامل لألمم المتحدة للمياه 

 

https://www.sdg6monitoring.org/about/integrated-monitoring-initiative/
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3.G. التفويض المؤسسي 

الخاصة بهذا المؤشر  اإلحصاءاتبرنامج األمم المتحدة للبيئة هو الوكالة الراعية المعينة للمؤشر. يتم توفير الدعم بشأن جمع ومعالجة ونشر 

 .Cap-Net ، و (GWP) للمياه والبيئة، والشراكة العالمية للمياه UNEP-DHI من قبل مركز

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A.   المنطقياألساس 

"... تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات  ٥-٦غاية لجزء األول من الالمحرز في التقدم المباشر ل اا يوفر المؤشر قياس

املة للموارد المائية، و إلدارة المتكاتنفيذ  المفسّرة بعدم" 0" بدرجة، غايةتوفر الدرجة المئوية طريقة سهلة ومفهومة لقياس التقدم نحو ال ". ...

 .الكامل لإلدارة المتكاملة للموارد المائية تنفيذالمفسّرة بال" 100"

  

 : مسحالتفسير والمقارنة، يمكن تصنيف نتائج المؤشرات بطريقة مشابهة ألسئلة ال المساعدة في لمزيد من

 :درجة التنفيذفتكون 

 درجة التنفيذ النتيجةنطاق   اإلجمالية IWRM تفسير عام لدرجة

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالكامل، مع تحقيق األهداف  الغالبية العظمى من عناصر  تم تنفيذ 
الخطط والبرامج بشكل دوري ومراجعتها. وتقييم   باستمرار، 

 مرتفعة جداً 100 - 91

أهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية من خطط   وبرامج بشكل عام، والتغطية الجغرافية يتم تحقيق 
 ومشاركة أصحاب المصلحة جيدة بشكل عام.

 مرتفعة 90 - 71

العناصر  ويتم تنفيذ  تعد القدرة على تنفيذ عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كافية بشكل عام، 

 بشكل عام في إطار برامج طويلة األجل.
 االرتفاع  ةمتوسط 70 - 51

 االنخفاض  متوسطة 50 - 31 يتم بشكل عام إضفاء الطابع المؤسسي على عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، والتنفيذ جار.

ولكن مع استيعاب محدود في جميع  بدأ تنفيذ عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل عام، 
 مشاركة مجموعات أصحاب المصلحة.أنحاء البالد، واحتمال انخفاض 

 منخفضة 30 - 11

 منخفضة جداً 10 - 0 لم يبدأ تطوير عناصر اإلدارة المتكاملة للموارد المائية أو توقف بشكل عام 
 

هو يمثّل ، ومن خالل ذلك، الغاية المرجّوةذات قيمة حقيقية للبلدان في تحديد تقدمها نحو ويوفر معلومات كافية  في كونه مفهوم المسحيكمن 

السعي لتحقيق توازن بين توفير المعلومات الكافية لتغطية المبادئ األساسية جرى وقد  .االدارة المتكاملة للموارد المائية جوانب مختلفة من

 ي توفير قيمة مؤشر قوية، وعدم إثقال كاهل الدول بمتطلبات اإلبالغ غير الضرورية.لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وبالتال

  

 ا نتيجة، و/أو وضع هذا التقدير في سياقهلل هاع الدول على تقديم معلومات إضافية حول كل سؤال، مما قد يساعد في تحديد اختيارييتم تشج

 الوطني.

  

لتعاون في مجال المياه"، نفيذية لت التي تتّخذ ترتيباتللحدود  ةعابرالمياه الض احوا اطق"نسبة من ٢-٥-٦المؤشر يدعمه  ١-٥-٦المؤشر إن 

 ".  ...، بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود، حسب االقتضاء" ٥-٦ غايةالذي يتناول مباشرة الجزء من ال
 

4.B. التعليقات والقيود 

 :من خالل عدّة طرق مسوحرتبطة بهذا النوع من التتم معالجة تحدي الذاتية في الردود الم

  

 الحكومية وغير الحكومية في عملية مفتوحة وشاملة وشفافة. طراف الفاعلةردود من قبل عدد من األال مسودّة تم مراجعةت .أ

 يتم تشجيع الدول على تقديم المزيد من المعلومات لتأهيل إجاباتها و/أو وضعها في السياق الوطني. . ب

لكل  النواحي الستمن  ناحيةيتم توفير المبادئ التوجيهية لكل مكون من المكونات األربعة الرئيسة، وكل سؤال، وكل ج.   

 سؤال، لضمان أن تكون الردود موضوعية قدر اإلمكان، وتكون قابلة للمقارنة بين الدول، وبين فترات اإلبالغ.

  

قدراا  األطراف الفاعلة، األمر الذي يستلزمتشمل مجموعة واسعة من ية على المستوى الوطني للمؤشّر يتطلّب عملتحقيق نتائج قوية  إّن أمر

عملية تتناول الطبيعة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة ألهداف التنمية يفعّل  هذا األمر في أن وتتمثّل االيجابيات معيناا من الوقت والموارد.

 ". استثناء أحد"عدم المستدامة، فضالا عن التشديد على أهمية 

 

4.C. طريقة االحتساب 

 ساب:تحطريقة اال
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 إلى المكونات األربعة الرئيسة المذكورة أعاله. اا مقسم سؤاالا  33يحتوي المسح على  .1

 التالية:الست ، استناداا إلى الفئات الرئيسة 10، بزيادات 100و  0كل سؤال درجة بين  منَحيُ .2

 (0جدا ) ةمنخفض •

 (20) ةمنخفض •

 (40) االنخفاض متوسطة •

 (60االرتفاع ) ةمتوسط •

 (80)مرتفعة  •

 (100) مرتفعة جداا  •

 

الحظ أنه يتم توفير المزيد من و.عندما ال يكون السؤال قابالا للتطبيق، يمكن اختيار "غير متاح" كإجابة، مع تقديم شرح 

 اإلرشادات الخاصة باألسئلة لكل حد لكل سؤال، لضمان نتائج موضوعية وقابلة للمقارنة.

  

لكل  100 - 0مكون من المكونات األربعة إلعطاء درجة غير المرجح لعالمات النتيجة داخل كل يتم احتساب المتوسط  .3

 .تم حذف األسئلة ذات الردود غير المتاحة من الحساب مكون.

ا عنها كنسبة مئوية بين ساب متوسط تحايتم  .4 نات )غير مرجح( إلعطاء درجة المؤشر، معبرا  .100و  0نتائج المكِوّ

  

4.D  .التحقق 

تمر البيانات عبر أي إجراءات وطنية  أوالا،لضمان جودة النتائج اإلحصائية.  ١-٥-٦التنمية المستدامة يوجد مكتب مساعدة مخصص لهدف 

   .j.4قبل تقديمها إلى مكتب المساعدة. يتولى مكتب المساعدة بعد ذلك إجراء ضمان الجودة الموضح في القسم  والموافقة،لضمان الجودة 

يتم االنتهاء من البيانات وإدخالها في  ،المشاكلاالتصال. فقط عندما يتم حل جميع  نقاط/اعدة ونقطةتتم مناقشة جميع القضايا بين مكتب المس

 للبيئة،قاعدة بيانات مكتب المساعدة. ثم يتم تقديم البيانات إلى نقطة االتصال الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في برنامج األمم المتحدة 

حيث يتم إجراء مزيد من فحص  لها،شرات التي يكون برنامج األمم المتحدة للبيئة هو الوكالة الراعية والتي تقوم بجمع جميع بيانات المؤ

 .قبل تقديمها إلى قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الجودة،

4.E. التعديالت 

 التعديالت.بمجرد اكتمال عملية التحقق الموضحة أعاله، ال يتم إجراء المزيد من 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 بلدعلى مستوى ال •

  

في إطار عملية  الوطنيةعدد الردود  د. ويزدالمؤشرلعلى تقديم قيمة يكونا قادَرين تم تصميم المؤشر والمسح لجميع البلدان ل

 يتم تقديم تقديرات للبلدان التي ال تستجيب للمسح. ال. ولذلك %90أهداف التنمية المستدامة عن 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

  

يتم تقديم تقديرات  الولذلك  عتبر هذه التغطية للبيانات ممثلة للمجاميع العالمية.، ي٪90 الوطنيةيتجاوز عدد الردود وعندما 

 .مسحلبلدان التي ال تستجيب للل

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

يتم و درجات الدول.ل"، تستند القيم اإلقليمية والعالمية إلى متوسطات بسيطة وغير مرجحة استثناء أحد "عدم 2030 عام جدول أعمالل  اا وفق

تعتمد المتوسطات العالمية على قيم البلد وليس على  .عددالمتوسطات اإلقليمية والعالمية ك عرضأيضاا ، كما يتم عددعرض درجات الدولة ك

 اإلقليمية. المتوسطات

  

بالمياه يمكن جمع القيم اإلقليمية من قبل الهيئات اإلقليمية المسؤولة عن الموارد المائية في المنطقة، مثل المجلس الوزاري األفريقي المعني 

(AMCOWوالوكا ،)( لة األوروبية للبيئةEEA) واإلسكوا . 
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4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 الوطنية التي يتم اختيارها من قبل كل بلد. االتصال نقاط .1
، حسب ةوغير الحكومي ةالحكومي األطراف الفاعلةالوطنية مسؤولة عن تنسيق عملية وطنية إلشراك   نقاط االتصال .2

قد يكون ذلك عبر البريد اإللكتروني  .رة عليهاووضع اللمسات األخي لإلجاباتاالقتضاء في سياق كل بلد، لوضع مسودة 

 وورش العمل واإلشعارات عبر اإلنترنت.
الوطنية بخمس لغات )اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية والروسية   نقاط االتصاللية لالتا االرشادات تتوفر مواد  .3

خطوة دليل تفصيلي وهو :  http://iwrmdataportal.unepdhi.orgالبرتغالية(، على و والصينية

باإلضافة إلى ذلك، والفيديوهات لحلقة دراسية شبكية. والعروض  .لكترونياال MS Word نموذج االستبيان فيو ؛بخطوة

وملخصات النتائج  2020وعام  2017يمكن لنقاط االتصال الوصول إلى المواد التالية: استقصاءات خط األساس لعام 

 ومن ولة(د 36)لـ  2020وعام  2017دولة(؛ وتقارير ورش العمل لعام  186المكونة من صفحتين )لـ 

https://www.gwp.org/en/sdg6support/sdgmap/. 

عبر اإلنترنت متاحة " 6.5.1 للمنسق حول هدف التنمية المستدامةباإلضافة إلى ذلك، تتوفر "الدورة التدريبية  .4

-1-are/stage-we-https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where
activities/ 6.5.1 المستدامةهدف التنمية ل ةاإلدارة المتكاملة للموارد المائيبرنامج دعم ، من خالل . 

في عام  بلد 60" األكثر شموالا لعدد محدود من البلدان )حوالي دارة المتكاملة للموارد المائيةلإل 1تتوفر "حزمة دعم المرحلة  .5

/:are/stage-we-www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where/https-1-انظر الى  (2020
activities/ لدعم عملية التشاور مع أصحاب المصلحة. المنسق. تتضمن حزمة الدعم التمويل األولي إلشراك 

 

يحتوي االستبيان على: مقدمة وشرح  نفسه.الندوات عبر اإلنترنت، وفي االستبيان في دليل خطوة بخطوة، واليتم تقديم تفسيرات شاملة في 

من حواشي شرح الجوانب  وعدد لكل سؤال؛ حدود المستويات الستةوصف  مقدمة ومسرد في كل قسم من األقسام األربعة؛و ؛مسرد شامل؛

يتوفر  ذلك،باإلضافة إلى  .http://iwrmdataportal.unepdhi.org يمكن تنزيل جميع المواد من  من األسئلة أو أوصاف الحد األدنى.

يمكن الوصول إلى مكتب المساعدة عبر البريد اإللكتروني  مكتب مساعدة مخصص لتقديم المساعدة في جميع األوقات.

http://iwrmdataportal.unepdhi.org   . 

 

4.I  . إدارة الجودة 

، من خالل نظام ١-٥-٦، الذي يدير عمليات إعداد التقارير اإلحصائية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على المؤشر UNEP-DHIيعمل مركز 

)إدارة الجودة(، والذي يغطي المجاالت ذات الصلة مثل االستشارات وتنمية القدرات  ISO 9001إدارة األعمال الذي يفي بمتطلبات 

 .والدورات التدريبية

4.J  .ة ضمان الجود 

 :١-٥-٦المؤشر ضمان جودة عملية ضمان التالية لجميع األفراد المشاركين في ب التوجيهات التالية الخاصةتتوفر 

 .للمرة األولى تقديمهامجرد جودة استجابة بلد ما بول عن ضمان ؤالشخص المس تسمية .1
 عملية ضمان الجودة.عن بلد ال عالماالستالم وإاالبالغ ب .2
 .وإلى الجهة التي قدّمت البيانات'، مع اإلشارة إلى تاريخ االستالم Country_scores_QC.xlsxجدول البيانات ' حديثت .3
 IWRM 2017 Country.6.5.1إلى ملف ، PDF ملفاتكـ Suvery Monkey ، أو إصداراتWordتحميل إصدارات  .4

Survey> 6.5.1 Country Questionnaire Submissions.   
 الموضحة أدناه. عمليات التحقّق لقيام بكافةا .5
 .UNEP-DHIقاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى  العودةأي تباينات،  في حال وجود .6
 .بمجّرد الموافقة على االجراء  البلدان الردّ على .7
بيان االستوضع  وتحديدعلى كل نسخة الحقة من االستبيان حتى يتم حل جميع قضايا الجودة  كافة عمليات التحقّق اتمام .8

      نهائي".ال"

 

 عمليات التحقّق:

إذا لم يكن األمر كذلك، ينبغي ألي رد أن  الرسمية. قوميةال جهة التنسيقهو مُرِسل للبيانات تأكد من أن الشخص الال :نقطة االتصال .9

  .CCة في قوميال جهة التنسيقيضيف 
التحقّق من ملء صفحة الغالف بشكل صحيح، ومن أن الشخص المقدِّم هو جهة التنسيق الوطنية الرسمية. وإن لم  صفحة الغالف:  .10

 يكن األمر كذلك، ينبغي إضافة جهة التنسيق الوطنية في أيّ ردّ.

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/sdgmap/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-are/stage-1-activities/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-are/stage-1-activities/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-are/stage-1-activities/
https://www.gwp.org/en/sdg6support/consultations/where-we-are/stage-1-activities/
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/
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لردود ، لتعبئة اDropbox" على Quality_Assurance_651_2020.xlsx: في جدول البيانات "نقاط األسئلة والحسابات .11

 الحالة". التحقّق من الدرجات الممنوحة للعناصر التالية: -الدرجات  2020المعطاة في ورقة "ضمان الجودة 
o  تمت اإلجابة على جميع األسئلة. تنّص التوجيهات الرسمية على ضرورة اإلجابة على جميع األسئلة )اإلجابة بإعطاء

 درجة معيّنة أو اإلجابة بـ"ال ينطبق"(.
o لتباس بشأن وجوب وضع درحة محدّدة أو اإلجابة بـ"ال ينطبق" في المسائل دون الوطنية، يمكن اإلستعانة في حال اال

بقائمة المناطق اإلدارية لكل من البلدان المدروسة لتعزيز الفهم بالمستويات دون الوطنية. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_by_country. 
o 0، مثل درجات. عند االكتفاء بمنح درجات "زوجية" 10، بزيادات قدرها 100تتراوح الدرجات الممنوحة بين صفر و 

إلخ(، إذا شعر المعنيون أن وضعهم يكمن  50و 30و 10إلخ(، فقد يفهم أنه ال يمكن وضع درجات "فردية" ) 40و 20و

 بين عتبين.
o  يُشار إلى أيّ اختالف بين أقسام "الدرجات الممنوحة" و"الدرجات المحسوبة" والنتيجة اإلجمالية في األعمدةC - G .

درجة، يتم تلقائياا تمييز الخاليا باللون األحمر باستخدام التنسيق الشرطي. كما يتعيّن  0.5 -إذا كان الفرق أكثر من +/

 ، وإال لن تحسب االختالفات. Bذكر التاريخ المحدّد آلخر تقديم في العمود 
o ( تُحسب االختالفات تلقائياا في جدول البيانات الخاص بضمان الجودة "مقارنة 2017المقارنة مع خط األساس .)2017 ."

ن أيّ تغييرات سلبية )برتقالية( أو زيادات تتجاوز درجة  )صفراء(. في حال ظهور أي اختالفات بارزة أو غير  20تُدوَّ

 متوقعة،  على البلد المعني تقديم التفسير الالزم في المساحة المثخصصة لإلجابة الحّرة. 
o  تحقّق من تدوير كل من المتوسطات المُستخلَصة في من أداة المسح(، يجب ال 5في قسم الحسابات "الممنوحة" )القسم

 هذا القسم والنتيجة اإلجمالية إلى أقرب عدد صحيح، مع التنبّه إلى إمكانية حدوث أخطاء في عملية التقريب.
o  درجات، وتُحذف درجات "ال ينطبق". وينبغي دائماا تفسير درجات "ال ينطبق"  0مالحظة: في الحسابات، يتم تضمين

 مثل المسائل العابرة للحدود بالنسبة للدول الجزرية(. -كن لهذه الدرجة تفسيراا واضحاا )ما لم ي
o .التحقّق من حساب النتيجة النهائية كمتوسط جميع المتوسطات المدّورة 
o  لإلجابات الحرة في األعمدةBE-BF  الحالة"، تتّبع المعايير -الدرجات 2020في عالمة التبويب الرئيسية "ضمان الجودة

: اإلجابات الواردة على أقّل من ثالثة أرباع األسئلة متدنية منخفضةالتالية للتمييز بين فئات منخفضة/متوسطة/عالية. 

: تمت اإلجابة على ثالثة أرباع األسئلة على األقّل، و/أو اإلجابات الواردة د متفاوتة الجودة. كل سؤال متوسطةالجودة. 

: تمت عاليةجودة يُعدّ منطقياا ومفيداا، كما هو الحال بالنسبة إلى النقاط الممنوحة. من األسئلة الواردة في جدول ضمان ال

اإلجابة على جميع األسئلة، ومعظم اإلجابات الواردة ذات جودة عالية. مالحظة: يُقصد باإلجابات الجيدة اإلجابات 

 الفهم والمناقشات والتخطيط.المفيدة/غنية بالمعلومات/مفصّلة ويمكن للجهات المعنية االستفادة منها في 
 : باستخدام عالمات التبويب "نص": حقول اإلجابة الحرة .12

o  "التأكّد من أن نص اإلجابات الحرة منطقي في سياق النتيجة )والعكس بالعكس( )خاصة في حالة اإلجابة بـ" ال ينطبق

 رد(. 100أو 
o  ،التأكّد من استخدام اإلجابة بـ" ال ينطبق" بشكل مناسب، أي فقط إذا كان السؤال ال ينطبق على البلد. في بعض الحاالت

 ينبغي إعطاء درجة الصفر، وفي حاالت أخرى، قد تتطلّب معرفة كيفية اإلجابة على السؤال مزيداا من المساعدة. 
o نخفضة: فارغ أو غير مفيد. متوسط: بعض النصوص والتفاصيل. إرشادات لتعيين فئات منخفضة/ متوسطة/عالية: م

عالية: كمية مفيدة من المعلومات والتفاصيل من شأنها مساعدة الجهات المعنية على الفهم والتخطيط وتحقيق توافق في 

 اآلراء.

 المرافق:

 المستوى العابر للحدود :المرفق باء .13

o مكن االطالع على قائمة كاملة باألحواض العابرة للحدود هنا: التحقّق من جدول "األحواض العابرة للحدود". وي

http://twap-rivers.org/indicators/Report.ashx?type=IndicatorResultsSummary  االنتقال إلى ورقة

http://twap-العمل/عالمة التبويب النهائية لرؤية البلدان في كل حوض. كما يمكن التحقّق من الخرائط هنا: 

rivers.org/indicators . وذلك لتحديد مدى أهمية الحوض للبلد المعني، أو إذا كان البلد يضم جزءاا صغيراا فقط من

 الحوض )وفي هذه الحالة، ال يرد هذا الحوض في القائمة(.

o للحدود، يمكن االطالع:   بالنسبة لطبقات المياه الجوفية العابرةigrac.org/view/twap-https://ggis.un 

o  .اسم الحوض الرئيسي بين قوسين  في حالة إدراج أي أحواض فرعية، يجب التحقق من تضمين 

o   "1.2تحقق من جدول األسئلة الخاصة بـ"األحواض العابرة للحدودc 2.2؛e 3.2؛d4.2؛ وc للتحقّق مما إذا كانت مالئمة ،

 لسياق البلد.  

o   .ينبغي للبلدان الجزرية اإلجابة بـ"ال ينطبق" لجميع األسئلة المتعلّقة بالمياه العابرة للحدود 

 الحواجز/عوامل التمكين: هل تم ملء هذا القسم؟ مستوى منخفض أو متوسط أو جيد من المعلومات؟    :المرفق جيم .14

o  :نقطة واحدة على األقّل  متوسط: أقّل من نقطة واحدة لكل سؤال.  منخفضإرشادات لتعيين فئات منخفضة/متوسطة/جيد :

في التخطيط المستقبلي.عاليةلكل سؤال والنقاط منطقية ومفيدة.   : تحليل مفيد من شأنه أن يسهم 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_by_country
http://twap-rivers.org/indicators
http://twap-rivers.org/indicators
https://ggis.un-igrac.org/view/twap
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أو معتدل،  المرفق دال .15 أي معلومات في المساحة المخصّصة للتعليقات )مستوى منخفض،  : األولويات: أنجزت )نعم/ال/جزئياً(؟ 

 ؟(أو عال من المعلومات

o أو المعلومات غير مفيدة. متوسطة:  إرشادات لتح الفئات بين منخفضة/متوسطة/عالية: منخفضة: خانة فارغة  ديد 

 بعض نقاط مفيدة. عالية: تحليل أطول/ تعليق.

العملية المتّبعة في البلدان: مستوى المعلومات الواردة في حقل النص الحر، والجدول، وفي حقل "المعلومات   الملحق هاء: .16

 اإلضافية" مكتملة

o   :الفئات بين منخفضة/متوسطة/عالية أو المعلومات غير مفيدة.  منخفضةإرشادات لتحديد  :  متوسطة : خانة فارغة 

الشفافية.   : وصف أكثر تفصيالً يعطي فكرة جيدة عن دّقة العملية  عاليةمعلومات مفيدة بالحدّ األدنى الالزم لفهم 

 وشفافيتها. 

 

 

على ، يجري مشاوراته الخاصة مع االطراف الفاعلةكل بلد ف  .هذه البيانات هي ملك الدولة بالكامل تقوم كل دولة بتأمين البيانات وبالتالي

 التوجيهاتيتم تقديم . والموارد والقدرات المتاحة له، لضمان أن يكون للبيانات القبول والملكية الكافيين داخل البلد مع ناسبالذي يتمستوى ال

الرابط التالي   )جميع المواد متاحة علىالحلقات الدراسية على شبكة االنترنت  بخطوة ومن خاللبشأن عمليات التشاور في دليل خطوة 

http://iwrmdataportal.unepdhi.org) 

  

4.K  . تقييم الجودة 

 .البيانات المقدمة إلى قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامةتعتبر إجراءات إدارة الجودة المعمول بها كافية لضمان جودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :توافر البيانات

 (UNEP 2020من الدول األعضاء في األمم المتحدة( ) %96) 185إجمالي عدد الدول: 

اإلقليم(  يغطي ما يلي المنطقة )المجموعات اإلقليمية لألهداف اإلنمائية لأللفية(: يليها عدد البلدان التي لديها بيانات )/ إجمالي البلدان في

ا من   التي تتوفر لديها البياناتتليها النسبة المئوية للبلدان  (؛2020)اعتبارا

 

دد البلدان التي لديها بيانات )/ إجمالي ع المجموعات اإلقليمية

 (2020البلدان في اإلقليم( )اعتباًرا من 

التي تتوفر لديها لنسبة المئوية للبلدان 

 البيانات

 %100 2/2 استراليا ونيوزيلندا

 %100 14/14 وسط وجنوب آسيا

 %100 16/16 شرق وجنوب شرق آسيا

 %98 44/45 أوروبا وأمريكا الشمالية

 %97 32/33 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 %100 23/23 شمال أفريقيا وغرب آسيا

 %75 9/12 أوقيانوسيا )باستثناء أستراليا ونيوزيلندا(

 %96 46/48 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

 %96 185/193 العالم

 

 

 التسلسل الزمني:

 (2012، 2008لجنة االمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) 2012، 2008قبل أهداف التنمية المستدامة: ما 

 .2020، 2017فقترة أهداف التنمية المستدامة: 

 (http://iwrmdataportal.unepdhi.org) المتكاملة للموارد المائية لإلدارةكل ذلك على بوابة البيانات 

 

 تفصيل:ال

  

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/
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وهذا  .مسحة التكمن قوة المؤشر في إمكانية تقسيم درجة البلد إلى المكونات األربعة الرئيسة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، باإلضافة إلى أسئل

وصول لجوانب اإلدارة المتكاملة للموارد المائية التي تتقدم بشكل جيد، والجوانب التي تتطلب بذل جهود مضاعفة لل اا سريع اا تقييميوفر للبلدان 

 .غايةال إلى

  

اعية التفصيل حسب الجنس والفئة العمرية والدخل وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن المساواة االجتم مسح معوالمؤشر وال غايةتناسب طبيعة التال 

طية جزء ال يتجزأ من اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وهناك أسئلة تتناول بشكل مباشر قضايا مثل النوع االجتماعي والفئات الضعيفة تغهي 

 الوطني فيعلى الوضع الوطني وشبه  اا هذه األسئلة مؤشر. وتقدّم في تنمية وإدارة الموارد المائية ألطراف الفاعلةجغرافية ومشاركة واسعة ل

 ما يتعلق بالمساواة االجتماعية.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :مصادر التباين

 يتم احتساب المؤشر من قبل الدول وفق المنهجية المتفق عليها دوليا وال يوجد انحراف عن المعايير الدولية.

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 الروابط: 

 http://iwrmdataportal.unepdhi.org  ،.يحتوي هذا على أحدث أداة مسح ودليل مراقبة وجميع الوثائق الداعمة 

  https://www.gwp.org/en/sdg6support/ ،برنامج دعم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  
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