
 لصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامةكفالة توافر المياه وخدمات الصرف ا: ٦الهدف 
ه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد الميا :٥-٦ غايةال

 ٠٢٠٢ حسب االقتضاء، بحلول عام
 (011-درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )صفر :١-٥-٦المؤشر 

  

 المعلومات المؤسسية
  
  / المنظمات:منظمةال
  

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 :التعريف

  
قاس ذي ي، وال"(IWRMتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )درجة " المؤشر قياس في الوقت الحالي يتم
من حيث  ،بالكامل( التنفيذ)تم  011 درجة إلىصفر )لم يبدأ التنفيذ بعد(  درجة )٪( من المئويةالنسبة ب

 (.IWRMلموارد المائية )لالمتكاملة اإلدارة المراحل المختلفة لتطوير وتنفيذ 
  
الصعيد لى عقابل للتطبيق ، تعريف متفق عليه دوليا   إلىيستند تعريف االدارة المتكاملة للموارد المائية و

وهي تعرف بأنها "عملية تشجع على  0991أنشئت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية رسميا  في عام  .العالمي
التنمية المنسقة وإدارة المياه واألراضي والموارد ذات الصلة من أجل تحقيق أقصى قدر من الرفاهية 

عالمية )الشراكة النظم اإليكولوجية الحيوية." االقتصادية واالجتماعية بطريقة عادلة دون المساس باستدامة ال
 (GWP 1101للمياه 

  
( في األمم IWRMحالة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )ب الخاصةالطريقة على التقارير الرسمية  تعتمد هذه

دامة المستمؤتمر القمة العالمي للتنمية الخاص ب، من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ 1101و 1112المتحدة، من 
(0991.) 
  

 األساس المنطقي:
  

"... تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد   5-6غاية لجزء األول من الالمحرز في التقدم المباشر ل ا  يوفر المؤشر قياس
، ايةغومفهومة لقياس التقدم نحو ال توفر الدرجة المئوية طريقة سهلة ". المائية على جميع المستويات ...

 لإلدارةالكامل  تنفيذبالالمفّسرة " 011، و "دارة المتكاملة للموارد المائيةإلاتنفيذ  المفّسرة بعدم" 1" بدرجة
 .المتكاملة للموارد المائية

  
 : سحمت بطريقة مشابهة ألسئلة ال، يمكن تصنيف نتائج المؤشراةالتفسير والمقارن المساعدة في لمزيد من

 :درجة التنفيذتكون ف
  



 (9.9-1) جدا   ةمنخفض           •
 (19.9-01) ةمنخفض           •
 (99.9 -01متوسطة إلى منخفضة )           •
 (69.9-51) يةعال إلى ةمتوسط           •
 (29.9-01) مرتفعة           •
 (011-91) مرتفعة جدا             •

  
لغاية ابلدان في تحديد تقدمها نحو للذات قيمة حقيقية ويوفر معلومات كافية  في كونه مفهوم المسحيكمن 

السعي جرى وقد  .االدارة المتكاملة للموارد المائية جوانب مختلفة منيمثّل هو ، ، ومن خالل ذلكالمرجّوة
ئية، وبالتالي التحقيق توازن بين توفير المعلومات الكافية لتغطية المبادئ األساسية لإلدارة المتكاملة للموارد الم

 ، وعدم إثقال كاهل الدول بمتطلبات اإلبالغ غير الضرورية.ر قويةتوفير قيمة مؤش
  

أو تيجة، و/نلل هايساعد في تحديد اختيار، مما قد قديم معلومات إضافية حول كل سؤالع الدول على تييتم تشج
 الوطني. اوضع هذا التقدير في سياقه

  
 التي تتّخذ ترتيباتللحدود  ةعابرالمياه الض احوا اطق"نسبة من 1-5-6المؤشر يدعمه  0-5-6المؤشر إن 
ك من خالل بما في ذل، ..." 5-6 غايةلذي يتناول مباشرة الجزء من ال، التعاون في مجال المياه"نفيذية لت

 ". ، حسب االقتضاءالتعاون العابر للحدود
  

 المفاهيم:
  

 ة:رئيس بأربعة مكونات( IWRMيقاس مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )
  
لق "البيئة التي تخ البيئة التمكينية: يشمل ذلك السياسات والقوانين والخطط واالستراتيجيات .0

 إلدارة المتكاملة للموارد المائية.التمكينية" ل
المؤسسات: تشمل نطاق وأدوار المؤسسات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية التي  .1

 المتكاملة للموارد المائية.تساعد في دعم تنفيذ اإلدارة 
أدوات اإلدارة: األدوات واألنشطة التي تمكن صانعي القرار والمستخدمين من اتخاذ خيارات  .0

 عقالنية ومستنيرة بين اإلجراءات البديلة.
لتطوير وإدارة الموارد المائية من مصادر  المستخدمانة والتمويل المتاحان ويناالتمويل: الميز .9

 مختلفة.
  

، ةعة )برنامج األمم المتحدة للبيئة األربيتمحور حول هذه المكونات الرئيس ا المؤشر إلى مسح وطنييستند هذ
"المستوى الوطني" و "مستويات أخرى" على بيتم تقسيم كل مكون إلى قسمين: األسئلة المتعلقة  (.1106
دول ل/ الواليات في ااتون الوطني )بما في ذلك المقاطعوتشمل "المستويات األخرى" المستوى د التوالي.

يتناول هذان الجزءان صياغة و ، حسب االقتضاء.الفدرالية(، ومستوى األحواض، والمستوى العابر للحدود
 ". على جميع المستويات ...االدارة المتكاملة للموارد المائية "تنفيذ  5-6 غايةال
  

 
 



 :والقيودتعليقات ال
  

 :من خالل عّدة طرق مسوحالمرتبطة بهذا النوع من التتم معالجة تحدي الذاتية في الردود 
  

الحكومية وغير الحكومية في عملية  طراف الفاعلةمن قبل عدد من األردود ال مسوّدة تم مراجعةت .أ
 مفتوحة وشاملة وشفافة.

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

 ناحيةكل و، سة، وكل سؤالتوفير المبادئ التوجيهية لكل مكون من المكونات األربعة الرئييتم  .ت
وتكون قابلة للمقارنة  ،تكون الردود موضوعية قدر اإلمكان، لضمان أن لكل سؤال الست النواحيمن 

 ، وبين فترات اإلبالغ.بين الدول
  
راف األطمل مجموعة واسعة من تش المستوى القطريللمؤّشر يتطلّب عملية على قوية تحقيق نتائج  أمر إنّ 

عملية  يفعّل هذا األمر في أن وتتمثّل االيجابيات قدرا  معينا  من الوقت والموارد. الفاعلة، األمر الذي يستلزم
ة "عدم ، فضال  عن التشديد على أهميالتنمية المستدامة ألهداف تتناول الطبيعة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة

 التخلف عن الركب".
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 ة المذكورة أعاله.الرئيسإلى المكونات األربعة  ا  مقسم سؤاال   01يحتوي المسح على  .0
 التالية:الست ، استنادا  إلى الفئات الرئيسة 01، بزيادات 011و  1كل سؤال درجة بين  منَحي   .1
 (1جدا ) ةمنخفض 
 (11) ةمنخفض 
 (91) االنخفاض متوسطة 
 (61االرتفاع ) ةمتوسط 
  (21)مرتفعة 
   (011) مرتفعة جدا 

يتها وقابل النتائج موضوعيةضمان من أجل ، من كل سؤال مستوىتوفير التوجيه لكل تم الحظ أنه 
 للمقارنة.

  
غير المرجح لعالمات النتيجة داخل كل مكون من المكونات األربعة يتم احتساب المتوسط  .0

 لكل مكون. 011 - 1إلعطاء درجة 
ناساب متوسط تحايتم  .9 ا عنها كنسبة ت )غير مرجح( إلعطاء درجة المؤشرنتائج المكو ّ ، معبر 

 .011و  1مئوية بين 
  

 
 



 
 
 تفصيل:ال
  

، د المائيةدارة المتكاملة للموارة لإلبلد إلى المكونات األربعة الرئيستكمن قوة المؤشر في إمكانية تقسيم درجة ال
ية التي تتقدم ارد المائلجوانب اإلدارة المتكاملة للمو ا  سريع ا  وهذا يوفر للبلدان تقييم .مسحالاإلضافة إلى أسئلة ب

 .غايةال وصول إلىبذل جهود مضاعفة لل، والجوانب التي تتطلب بشكل جيد
  

لك. ومع والدخل وما إلى ذرية التفصيل حسب الجنس والفئة العم مسح معوالمؤشر وال غايةتناسب طبيعة التال 
، وهناك أسئلة تتناول دارة المتكاملة للموارد المائيةجزء ال يتجزأ من اإلهي ، فإن المساواة االجتماعية ذلك

 راف الفاعلةألطفية ومشاركة واسعة لبشكل مباشر قضايا مثل النوع االجتماعي والفئات الضعيفة تغطية جغرا
تعلق ما ي على الوضع الوطني وشبه الوطني في ا  مؤشرهذه األسئلة وتقّدم . في تنمية وإدارة الموارد المائية

 بالمساواة االجتماعية.
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

البلدان التي  لتشم. وقد لمؤشرلعلى تقديم قيمة يكونا قادَرين المسح لجميع البلدان لتم تصميم المؤشر و
 الهّشة والعرضة للنزاعات البلدان/ الدول ،خيرة لجمع البياناتاستبيان ا خالل الجولة األلم تقدم 

 ةالقطرية في إطار عملي ردودعدد الومن المقّدر بالتالي أن يزيد  النامية. الجزرية الصغيرة الدول أو
 .حمستجيب للتي ال تسولذلك لن يتم تقديم تقديرات للبلدان ال .٪91عن  أهداف التنمية المستدامة

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  
ستعتبر هذه التغطية للبيانات ممثلة للمجاميع و .٪91ومن المقدر أن يتجاوز عدد الردود القطرية 

 .مسحتي ال تستجيب للولذلك لن يتم تقديم تقديرات للبلدان ال العالمية.
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 إلى متوسطات، ستستند القيم اإلقليمية والعالمية ""عدم ترك أي شخص 1101 عام عمالجدول أبعد تطبيق 
، كما سيتم عرض المتوسطات ت الدولة كنسبة مئويةسيتم عرض درجاو درجات الدول.لبسيطة وغير مرجحة 

 إلقليمية.معدالت اتعتمد المتوسطات العالمية على قيم البلد وليس على ال اإلقليمية والعالمية كنسبة مئوية.
  

ثل المجلس ، مة عن الموارد المائية في المنطقةيمكن تجميع القيم اإلقليمية من قبل الهيئات اإلقليمية المسؤول
 (.EEA، والوكالة األوروبية للبيئة )(AMCOWالوزاري األفريقي المعني بالمياه )

  
 :فاوتمصادر الت

  
 ، مع جميع البيانات التي ستنتجها البلدان.تكون هناك بيانات تقديرية دولية ، لن00كما هو موضح في القسم 



  
 
 :قوميالمستوى التجميع البيانات على من أجل المتاحة للبلدان وسائل والتوجيهات ال
  
 الوطنية التي يتم اختيارها من قبل كل بلد. جهات التنسيق .0
. 01جمع البيانات عبر استبيان بسيط يحتوي على  .1 يمكن إرسال الردود إما عبر اإلنترنت  سؤاال 

يجب إعطاء  .MS Word نموذجالبريد اإللكتروني باستخدام أو عبر  SurveyMonkey عبر
لستة  مستوى. يتم إعطاء وصف ال01بزيادات ،  011 - 1الردود على كل سؤال على مقياس من 

 .011و 1بين  مستويات تتراوح
 ةوميالحك األطراف الفاعلةعملية وطنية إلشراك الوطنية مسؤولة عن تنسيق جهات التنسيق  .0

ة رووضع اللمسات األخي لالجابات، لوضع مسودة ، حسب االقتضاء في سياق كل بلدةوغير الحكومي
المواد  وفرتت قد يكون ذلك عبر البريد اإللكتروني وورش العمل واإلشعارات عبر اإلنترنت. .عليها

روسية سية والعربية والالوطنية بخمس لغات )اإلنجليزية واإلسبانية والفرن التنسيق جهاتالتالية ل
وهو : http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html، على والصينية(

والفيديوهات والعروض  .لكترونياال MS Word نموذج االستبيان فيو ؛خطوة بخطوةدليل تفصيلي 
 لحلقة دراسية شبكية.

  
 يحتوي سه.، وفي االستبيان نفالندوات عبر اإلنترنتفي دليل خطوة بخطوة، واليتم تقديم تفسيرات شاملة في 

حدود وصف  ؛من األقسام األربعةمقدمة ومسرد في كل قسم و ؛مسرد ؛االستبيان على: مقدمة وشرح شامل
يمكن  أوصاف الحد األدنى.من حواشي شرح الجوانب من األسئلة أو  وعدد ؛لكل سؤال المستويات الستة

تنزيل جميع المواد من 
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html.  باإلضافة إلى ذلك ، يتوفر

يمكن الوصول إلى مكتب المساعدة عبر البريد  مكتب مساعدة مخصص لتقديم المساعدة في جميع األوقات.
 <. Iwrm.Sdg6survey@unep.org اإللكتروني >

  
 : ضمان الجودة

  
-6المؤشر جودةضمان عملية التالية لجميع األفراد المشاركين في ضمان ب الخاصة التالية التوجيهاتتتوفر 

5-0: 
 .للمرة األولى تقديمهامجرد بلد ما ب جودة استجابةول عن ضمان ؤالشخص المس تسمية .0
 عملية ضمان الجودة.عن بلد ال عالماالستالم وإاالبالغ ب .1
وإلى الجهة الم تاريخ االست، مع اإلشارة إلى 'Country_scores_QC.xlsx'جدول البيانات  حديثت .0

 .التي قّدمت البيانات
إلى ملف ، PDF ملفاتكـ Suvery Monkey ، أو إصداراتWordتحميل إصدارات  .9

6.5.1.IWRM 2017 Country Survey> 6.5.1 Country Questionnaire Submissions.   
 الموضحة أدناه. لقيام بكافة عمليات التحقّقا .5
 .UNEP-DHI قاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئةإلى  العودة، أي تباينات في حال وجود .6
 . بمجّرد الموافقة على االجراء البلدان الرّد على .0
 تحديدوتى يتم حل جميع قضايا الجودة على كل نسخة الحقة من االستبيان ح كافة عمليات التحقّق اتمام .2

      نهائي".ال" بياناالستوضع 

file:///E:/2.%20Work/5.%20SDG%20metadata%20files/6.%202017%20July%20Update_Feb-July2017/3.%20Additional.Metadata.Update.Only/Iwrm.Sdg6survey@unep.org


 
 عمليات التحقّق:

ل للبيانات تأكد من أن الشخص الال: التنسيقجهة  .0 رس  م يكن إذا ل الرسمية. قوميةال جهة التنسيقهو م 
   .CCة في قوميال جهة التنسيقنبغي ألي رد أن يضيف ، ياألمر كذلك

 :ألسئلةا االجابات عن .1
ة اإلجاب بحسب التوجيهات الرسمية يجبف .تمت االجابة على جميع االسئلة .أ

 (.ال ينطبقببدرجة أو ع األسئلة )إما جمي ىعل
 .01 مع مقدار زيادات ،011و 1 بين درجاتتتراوح ال .ب
 بشكل مناسب.ت ستخدم ال ينطبق( ) أن االجابةتأكد من  .ت

 مجاالت التبرير / األدلة: .0
 (.)والعكس درجةلنص الحر له معنى في سياق المن أن ا التأكُّد .أ

حقق تّ ال، 011بشكل مناسب، أو إذا تم إعطاء درجة  "ال ينطبق"إذا تم استخدام  .ب
 ، وفق ا للتعليمات الواردة في االستبيانمن وجود مبرر

لك وذي، النهائعّدل الم من صّحةو قسم المعدالت المتوسطة في كلالحسابات: تحقق من صحة  .9
امأل االستجابات  .Dropbox ملف على' Country_scores_QC.xlsxباستخدام جدول البيانات '

. إذا كان الفرق أكبر C - Gتلقائي ا في األعمدة  وارقساب الفتحا، ويتم M - AXالمحددة في األعمدة 
 ، يتم تمييز الخاليا تلقائي ا باللون األحمر باستخدام التنسيق الشرطي.1.5 -من +/

مع الزمالء  األمر ومناقشة 1100 بيانات سنة مع اجراء المقارنة: 1100 بيانات مقارنة معال .5
، على 'IWRM_Data_for_SDG_comparison.xlsx_1100م الملف 'ااستخد إذا لزم األمر.

Dropbox األسئلة الفردية، أو مجموعات  اختار، و011-1إلى  1100أعاد تقييم نتائج ، الذي
ي الملف ، كما هو موضح فألهداف التنمية المستدامة 1100مع نسخة األسئلة، والتي يمكن مقارنتها 

SDG_6.5.1 _vs_2011-IWRM_questions.pdf،  علىDropbox.   
 القضايا العابرة للحدود: .6
ن ميمكن العثور على قائمة كاملة  ي.تحقق من جدول "األحواض العابرة للحدود" في القسم التمهيدالأ(

 :على الرابط التالياألحواض العابرة للحدود 
rivers.org/indicators/Report.ashx?type=IndicatorResultsSummary-http://twap 

 .ل الحوضالبلدان في كالطالع على عالمة التبويب النهائية ل /إلى ورقة العمل ثم يمكن االنتقال
لمعرفة ما إذا كان  /http://twap-rivers.org/indicators على الرابط التالي:الخرائط ومراجعة 

ا لذلك البلد المحتمل من ا مهم  ك سوى جزء صغير من الحوض في ، أو إذا لم يكن هناأن يكون حوض 
 .هذه بلدانها

ما إذا  ظرنّ ج، وال1-9د؛ 1-0ه؛ 1-1د؛ 1-1ق من األسئلة العابرة للحدود: تحقّ ب(ال
لى إجابة "ال ينطبق" عيجب أن تعطي الدول الجزرية إذ  في سياق البلد. ةمنطقي تكان
 هذه األسئلة. كل
  
ه الخاصة يجري مشاوراتكل بلد ف .قوم كل دولة بتأمين البيانات وبالتالي هذه البيانات هي ملك الدولة بالكاملت

 ، لضمان أن يكون للبياناتالموارد والقدرات المتاحة له مع ناسبالذي يتمستوى على ال، مع االطراف الفاعلة
وة ومن طبشأن عمليات التشاور في دليل خطوة بخ التوجيهاتيتم تقديم . والكافيين داخل البلدالقبول والملكية 

الرابط  متاحة على)جميع المواد الحلقات الدراسية على شبكة االنترنت  خالل
 (. http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html التالي

  

http://twap-rivers.org/indicators/Report.ashx?type=IndicatorResultsSummary
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html


 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ومن  الحكومة الوطنيةألهداف التنمية المستدامة هي ملك  5-6الخاص بالغاية إن مراقبة التقدم في االجتماع 
والتي  ،مسحاإلشراف على هذا البشكل أساسي مسؤولية يين وزارة تتحمل ستقوم الحكومة بتع .مسؤوليتها

سيطلب منها تحمل مسؤولية تنسيق عملية الرصد واإلبالغ الوطنية الخاصة باإلدارة المتكاملة للموارد 
ا من  ،على وجه الخصوصموارد المائية وبما أن قضايا المياه، وقضايا إدارة ال المائية. تتخلل عدد ا كبير 

على المستويات الوطنية أو  ، التي تشرف عليها في الغالب وزارات مختلفة وهيئات إدارية أخرىالقطاعات
ول من أجل المساهمة في الحصة الرئيس األطراف الفاعلةينبغي إشراك و يجب أن تكون العملية شاملة.ف، غيرها

 على إجابات مستنيرة وموضوعية على االستبيان.
  

 وميا  مسؤوال  حك قد تكون" لالدارة المتكاملة للموارد المائية قومية قد ترغب الوزارة في تسمية "جهة تنسيق
التالية الذكر ال يتم اقتراحها الخطوات وهذه  .مكانلمتحدة الدعم عند الضرورة واالاألمم ا منظمة ستقدمو .أو ال
يعود األمر إلى البلدان لتحديد أي عملية أو عمليات ستخدم احتياجاتها على أفضل إذ كإرشاد،  سوى
، حيث أن إكمال جميع الخطوات "لّميةخطوات التالية تمثل مقاربة "سوتجدر اإلشارة أيض ا إلى أن ال وجه.

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

  
تتصل الوزارة المسؤولة أو جهة التنسيق التابعة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالوزارات /  .0

لى ع لإلجابة يحتوي كل خيار محتمل الوكاالت األخرى ذات الصلة لتجميع الردود على االستبيان.
 درجة المؤشر الكلي. سابتحدرجة سيتم استخدامها ال

لشروع االستبيان ام تستعرض األطراف الفاعلة الحكومية .1  تشمل األطرافويمكن أن  .لمكتم 
والطاقة وإمدادات المياه ، مثل الزراعة ن في القطاعات ذات الصلة بالمياههؤالء المشاركيالفاعلة 

ونية قد تكون هذه العملية إلكتر على المستويات اإلدارية المختلفة. ئيةموارد الماوالبيئة، وكذلك إدارة ال
 / أو من خالل ورش العمل.المثال عبر البريد اإللكتروني( و)على سبيل 

ة المتعددألطراف الفاعلة نقحة في ورشة عمل لتم التحقق من صحة مسودة االستبيان المي .0
 تضمين رابطات يمكن لألطراف الفاعلة تلكوصرف النظر عن الممثلين الحكوميين، وب .األطراف

مستخدمي المياه ، والقطاع الخاص ، وجماعات المصالح المعنية مثل البيئة والزراعة والفقر واألوساط 
ر مثل ة للتشاوالعملية المقترحة هي من خالل ورشة عمل ولكن يمكن النظر في وسائل بديل األكاديمية.

 1وتين ن دمج الخطالحظ أنه يمك العامة. طلباتاإلنترنت لتقديم ال لمات عبر، والمكاالبريد اإللكتروني
 .عند الرغبة 0و 
تناقش الوزارة المسؤولة أو جهة التنسيق التابعة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية مع ت .9

ساب تحسيكون هذا اإلصدار هو األساس الو المسؤولين المعنيين وتدمج المدخالت في النسخة النهائية.
يمكن للبلدان إدخال  ( إلعداد التقارير العالمية.011-1)االدارة المتكاملة للموارد المائية درجة تنفيذ 

يا  درجة والتي ستحسب تلقائ ،اإلنترنتمن االستبيان المطروحة على شبكة نسخة  الردود إلكترونيا  في
مساعدة سوم البيانية والتقارير التلقائية لالركما وتقوم بتوليد ، االدارة المتكاملة للموارد المائيةتنفيذ 

 البلدان على تحديد المجاالت التي يجب االنتباه إليها.



المسؤول عن  الوطني اتتقدم الوزارة المسؤولة درجة المؤشر النهائي إلى مكتب اإلحصاء .5
 هداف التنمية المستدامة.أل غايةالبيانات ال كافةتجميع 

  
 بشكل دوري بإعداد تقارير توليفيةلجنة االمم المتحدة للموارد المائية ، ستقوم قوميال مسحاستنادا  إلى الو

 من أهداف التنمية المستدامة. 5-6 لغايةلتوفير تقدم شامل في تحقيق ا للمستويين اإلقليمي والعالمي
  

 التغطية الزمنية: يوصى باستخدام دورة إبالغ مدتها ثالث سنوات.
  

 جمع:العملية 
  

 لرسميون على المستوى القطري وعملية التحقق والتشاور.النظراء ا
  

 الت متوقعة.ال توجد تعدي بين البلدان والفترات الزمنية. قابال  للمقارنةم المسح بحيث يكون المؤشر تم تصمي
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

المتحدة المعنية بالموارد  لجنة االمممن الدول األعضاء في األمم المتحدة( ) ٪69) 000إجمالي عدد الدول: 
 (1101المائية 

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

ا من   التي تتوفر لديها البياناتالمئوية للبلدان تليها النسبة  ( ؛1101إجمالي البلدان في اإلقليم( )اعتبار 
 ٪91 ؛ 5/01: ياأوقيان

 ٪011 ؛ 9/9شرق آسيا: 
 ٪56 ؛ 5/9جنوب آسيا: 

 ٪21 ؛ 9/00جنوب شرق آسيا: 
 ٪91 ؛ 5/01غرب آسيا: 

 ٪60 ؛ 5/2القوقاز وآسيا الوسطى: 
 ٪60 ؛11/00كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم

 ٪06 ؛ 02/51: النمو المناطق المتقدمة
 ٪00 ؛ 05/99الكبرى: أفريقيا جنوب الصحراء 

 ٪011 ؛ 5/5شمال أفريقيا: 
 ٪69 ؛ 000/090العالم: 

  
 السالسل الزمنية:

  
، بوابة البيانات لالدارة المتكاملة 1101، 1112لجنة االمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ) 1101و  1112

  للموارد المائية(



 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 (.تسعة أشهر) 1100أغسطس آب/  – 1106ديسمبر كانون االول/ 

  
 إصدار البيانات:

  
 .1102 من عام الربع األول

  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
المعلومات المطلوبة إلكمال المسح من قبل المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن  تولّي امرمن المتوقع أن يتم 

المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة، وزارة وزارة ك مدعومين بالوثائق الرسمية ،البالد إدارة الموارد المائية في
 6، وزارة الصناعة والتعدين إلخ. انظر أيضا  القسم زارة التخطيط، وزارة األراضي والزراعة، والمالية
ء ، فإن هؤالومع ذلك ، قد تتمكن مجموعة صغيرة من المسؤولين من إكمال االستبيان.كحد أدنى أعاله.

كل سؤال  إجاباتوسيتطلب التنسيق تحديد ، ةمختلفسلطات حكومية تمون إلى المسؤولين الحكوميين قد ين
في التحقق من صحة  ةغير الحكوميواألطراف الفاعلة ة مشاركة الحكومة ادومن شأن زي والتحقق من صحتها.

 إلى درجة مؤشر أكثر قوة وتسهيل تتبع التقدم مع مرور الوقت. أن تؤّديالسؤال  درجات
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
المي ؤشر الع، في إطار المبالموارد المائية المعنية األمم المتحدة لجنة برنامج األمم المتحدة للبيئة وشركاء

 صحاح(ذات الصلة بالمياه واال غايات)الرصد المتكامل لل GEMIللرصد البيئي 
  

 المراجع

  
 دليل الموارد الموّحد:

  
http://www.unepdhi.org 

  
 المراجع:

 

- AMCOW 2012: Status Report on Water Resources Management in Africa, http://www.amcow-

online.org/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=141&lang=en  

 

- GEMI – Integrated Monitoring of Water and Sanitation-related SDG Targets. http:/ 



 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 غايات ، فإنه يدعم بشكل مباشرية لتحسين إدارة الموارد المائيةيقيس درجة تنفيذ بيئة تمكين المؤشر بما أن

ويقوم بذلك من خالل توفير مزيد  (.6-6 – 0-6من أهداف التنمية المستدامة ) 6 غايةالنتائج األخرى ضمن ال
وامل لع، ويشير إلى الحواجز وااألخرى غاياتللتقدم في ال التفسير الممكنمن المعلومات للبلدان حول السياق و

، حيث أن التخصيص اءب-6و لفأ-6التنفيذ  غاياتكل مباشر وسائل كما أنه يدعم بش .يهاالمساعدة للحصول عل
من أهداف  6دف ما وراء اله (.اءب-6) األطراف الفاعلة( ومشاركة لفأ-6التمويل )ممكن لتقديم بيانات عن 

، حيث أن اإلدارة المتكاملة لموارد المياه خرىاأل غاياتبعدد من ال 0-5-6تبط المؤشر ، يرالتنمية المستدامة
 فأهداه من عدد من ات الصلة بالمياتهتم بدمج الطلبات واآلثار على الموارد المائية والنظم اإليكولوجية ذ

-5) الجنس ؛(0-9التعليم ) ؛(0-1الزراعة ) ( ؛9-0. ، بما في ذلك: الفقر )غاياتهانمية المستدامة المختلفة والت
-00تغير المناخ ) ؛(0-00المناطق الحضرية ) ؛(1-01المساواة ) ؛(5-2العمل ) ؛(00.0-0الطاقة ) ؛(5
)لجنة االمم المتحدة المعنية بالموارد ( 0-06 ، 5-06،  0-06) ةكموالح ؛(9-05اإليكولوجية ) النّظم ؛(1

 (.1106 المائية
  

 


