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 هداف التنمية المستدامةأمن مؤشرات  6-5-1منهجية المراقبة المفصلة للمؤشر 

 
 1(0-100درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه )

 

 مقدمة 1-

 

في  6-5(، الغاية IWRMلمراقبة حالة اإلدارة المتكاملة لموارد المياه )توفر منهجية المراقبة هذه دليالً للحكومات الوطنية 

المتعلق بالمياه والصرف الصحي من أهداف التنمية المستدامة. وهي تستند إلى استبيان للتقييم الذاتي  6إطار الهدف 

 ُيستوفى كل ثالث سنوات.

 

الصعيد القطري وإلى االستناد إليها، مما يتيح للبلدان أن وتسعى المنهجية إلى االستفادة من جهود المراقبة الحالية على 

 تبدأ جهود المراقبة على مستوى يتماشى مع قدرتها الوطنية ومواردها المتاحة، ثم تتقدم تدريجياً.

 

 5. وترد في القسمين http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.htmlويمكن الوصول إلى االستبيان من هنا 

 تفاصيل عن كيفية تقديم االستبيان وكيفية طلب المساعدة في حالة وجود أي أسئلة لديك. 6و 

 

 مقدمة للمؤشر واالستبيان 1-1

 

، بما في ذلك من خالل التعاون العابر للحدود تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات 6-5الهدف 

 .2030حسب االقتضاء، بحلول عام 

 

 (.0-100درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ) 6-5-1المؤشر 

 

د المؤشر من نتائج االستبيان بشأن اإلدارة المتكاملة لموارد المياه الذي يضم أربعة أقسام:  وُيحدَّ

هيئة الظروف التي تساعد على دعم تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، التي ت البيئة التمكينية: 1-

تتضمن أدوات السياسات واألدوات القانونية وأدوات التخطيط االستراتيجي النمطية أكثر من غيرها 

 لإلدارة المتكاملة لموارد المياه.

واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية ودور المؤسسات السياسية مستوى  المؤسسات والمشاركة:  2-

 وغيرها من مجموعات أصحاب المصلحة التي تساعد على دعم تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه.

واألنشطة التي تمّكن صانعي القرار والمستخدمين من أن تكون اختياراتهم  األدوات أدوات اإلدارة:  3-

 من بين اإلجراءات البديلة اختيارات رشيدة ومستنيرة.

 توفير واستخدام ميزانية وتمويل لتنمية موارد المياه وإدارتها من مصادر شتى. التمويل:  4-

تضمن كالً ت تيال "،جميع المستويات"ي، ويغطي الثاني ويتضمن كل قسم قسمين فرعيين، يغطي األول المستوى الوطن

 من المستوى دون الوطني ومستوى الحوض/ مستودع المياه الجوفية، والمستوى العابر للحدود حسب االقتضاء.

 

 

 المستويات المستهدفة للمؤشر 1-2

                                                

 هذه ترجمة غير رسمية. ولالطالع على الوثيقة األصلية باللغة اإلنكليزية، ترجى زيارة الموقع التالي: 1
 http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.htmlوفيما يتعلق بأي أسئلة أو تعليقات، يرجى االتصال بـ .  pkb@dhigroup.com. 

http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html
http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmmonitoring.html
mailto:pkb@dhigroup.com
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سترشد في اختيار الدرجات بنص ، بزيادات عشرية. ويُ 100إلى  0فيما يتعلق بكل سؤال يجوز اختيار درجة تتراوح من 

، 100 و 80 و 60 و 40 و 20 و 0عتبات، كل عتبة منها خاصة بكل سؤال. وترد توصيفات عتبية للدرجات  ةوصفي لست

مجيب أن الحالة الوطنية تقع ما بين عتبتين، يمكن اختيار الزيادة العشرية بين العتبتين. ومن ثم يجوز أن الولكن إذا رأى 

 .100و  90و  80 و 70و  60و  50و  40و  30و  20و  10و  0تكون الدرجات المحتملة المعطاة لكل سؤال كما يلي: 

 

قسم. وبعد ذلك ُيحسب متوسط درجات األقسام ا الهذوُيحسب متوسط درجات السؤال في كل قسم للتوصل إلى درجة 

، التي تمثل درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه. 100إلى  0األربعة لتحديد درجة المؤشر على مقياس يتراوح من 

من المياه،  ، الذي يشير إلى التنفيذ التام لإلدارة المتكاملة لموارد100ومع أن المستوى المستهدف النهائي ألي بلد هو 

 .المسلّم به أن البلدان تمر بمراحل مختلفة من التنمية ومن المتوقع أن يكون هناك تفاوت كبير نوعاً ما بين الدرجات

 

وإحدى الفوائد الرئيسية لالستبيان بالنسبة للبلدان هي إمكانية تفصيل البيانات بحسب المكّون وبحسب السؤال، وهو تفصيل 

ن لتوفر تقييماً سريعاً لجوانب اإلدارة المتكاملة لموارد المياه التي ُتحرز تقدماً جيداً، والجوانب يمكن أن تستخدمه البلدا

درجة "على النحو التالي: استناداً إلى  للدرجة العامةالتي قد تحتاج إلى مزيد من الُجهد. ومن الممكن تقديم تفسير عام 

 .د في االستبيان تفسير أكثر تحديداً لكل سؤالولكن، ير. "تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه

 

، أو توقفت بشكل عاملم تبدأ تنمية عناصر اإلدارة المتكاملة لموارد المياه : منخفض جداً: 10>= - 0 •

 تلك التنمية.

 ، ولكن باستيعاببشكل عامتنفيذ عناصر اإلدارة المتكاملة لموارد المياه منخفضة: بدأ : 30>= -10< •

 نطاق البلد ومشاركة يمكن أن تكون منخفضة من جانب مجموعات أصحاب المصلحة.محدود على 

أصبحت ذات طابع عناصر اإلدارة المتكاملة لموارد المياه متوسطة إلى منخفضة: : 50>= - 30< •

 .هامؤسسي بوجه عام ويجري تنفيذ

متوسطة إلى مرتفعة: القدرة على تنفيذ عناصر اإلدارة المتكاملة لموارد المياه كافية  :70>= - 50< •

 بوجه عام ويجري تنفيذ عناصرها في إطار برامج طويل األجل بوجه عام.

أهداف الخطط والبرامج المتعلقة باإلدارة المتكاملة لموارد المياه، والتغطية : مرتفعة: 90>= - 70< •

 مستوفية وجيدة بشكل عام.ة أصحاب المصلحة الجغرافية ومشارك

تماماً، ُنفذت الغالبية الساحقة من عناصر اإلدارة المتكاملة لموارد المياه مرتفعة جداً: : 100>=- 90< •

 مع تحقيق األهداف باستمرار، وتقييم الخطط والبرامج دورياً وتنقيحها.

 مؤشر.معلومات أكثر تفصيالً عن كيفية حساب ال 4ويوفر القسم 

 

 منهجية المراقبة المقترحة 2-

 

 مفهوم المراقبة وتعاريفها 2-1

 

اإلدارة المتكاملة لموارد المياه هي عملية تعزز التنمية واإلدارة المنسقتين للمياه واألراضي وما يتصل بها من موارد من 

بدون تعريض استدامة النظم أجل زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي الناتج إلى أقصى حد ممكن بطريقة منصفة 

اإليكولوجية الحيوية للخطر. واإلدارة المتكاملة لموارد المياه ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق األبعاد 

 :األساسية الثالثة للتنمية المستدامة

 

 الكفاءة االقتصادية الستخدام موارد المياه على أفضل نحو ممكن؛ • 
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 في توزيع المياه بين المجموعات االجتماعية واالقتصادية؛اإلنصاف االجتماعي  • 

 االستدامة البيئية لحماية قاعدة موارد المياه، وكذلك الُنظم اإليكولوجية المرتبطة بها. • 

 

وُيستخدم االستبيان للحصول على معلومات عن التقدم المحرز نحو بلوغ غاية اإلدارة المتكاملة لموارد المياه. وقد حققنا 

ازناً بين توفير معلومات كافية لتغطية الجوانب الرئيسية لإلدارة المتكاملة لموارد المياه وطول االستبيان. ونشّجع البلدان تو

على تقديم معلومات إضافية عن كل سؤال، قد تساعد غيرها على فهم اختيار الدرجة فهماً أفضل. ويجب تكرار عملية 

 االستبيان مرة كل ثالث سنوات.

 

 صيات بشأن العملية القطرية للمراقبة واإلبالغتو 2-2

 

مسؤولية الحكومات الوطنية، بدعم هي من غايات أهداف التنمية المستدامة  6-5إن مراقبة التقدم المحرز في بلوغ الغاية 

مسؤولة عن دعم األمم المتحدة للبيئة بوصفه وكالة األمم المتحدة ال ت، ُعّين6-5-1من األمم المتحدة. وفيما يتعلق بالغاية 

 حوار مع البلدان، اُتفق على العملية التالية:وبعد عملية عمليات المراقبة واإلبالغ على الصعيدين الوطني والعالمي. 

 

إلشراف لتحديد المسؤولية الوطنية المساعدة في وطنية ُطلب منها حكومية تصل األمم المتحدة للبيئة بوزارة ت 1-

يانات بالعلى عملية المراجعة المتكاملة للموارد المائية، واالنتهاء من االستبيان، وتقديم التقارير إلى قاعدة 

 نقطة االتصال المتكاملة للموارد المائية" الوطنية."كيتم تعيين فرد من الوزارة المختصة ومركزية. ال

 

 ية لديها مسؤولية إدارة عملية ينتج عنها استبيان واحد مكتمل،المتكاملة للموارد المائلإلدارة ونقطة االتصال  2-

يعبِّر عن الحالة الراهنة لتنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في البلد. وينبغي استيفاء االستبيان استناداً إلى عملية 

ع ه للبت في أنسب عملية، متشاورية مالئمة للبلد. واألمر متروك للمنسق الوطني لإلدارة المتكاملة لموارد الميا

 مراعاة الموارد المتاحة وقيود الوقت. وينبغي أن تؤخذ العناصر التالية في االعتبار عند تصميم العملية:

 مجموعات أصحاب المصلحة: • 

o  الحكومة: ممثلون من الوزارة/ الوزارات الرئيسية المسؤولة عن موارد المياه، وكذلك من الوزارات

، الزراعة، والطاقة، والبيئة، والسياحة، والتخطيط على سبيل المثالبموارد المياه )األخرى المعنية 

 الحضري، والمالية(.

o  :المنظمات المسؤولة عن إدارة على سبيل المثالمستوى األحواض ومستودعات المياه الجوفية ،

 لجوفية.موارد المياه على مستوى أحواض األنهار أو أحواض البحيرات أو مستودعات المياه ا

o  ،أصحاب المصلحة اآلخرون: المجموعات المحلية، ورابطات استخدام المياه، والقطاع الخاص

والمؤسسات األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية، والعاملون في مجال إدارة 

 موارد المياه.

وى النتائج، التي تكملها رسائل البريد من المرجح أن تسفر حلقات العمل الميّسرة عن أق عملية المشاركة: • 

اإللكتروني، والمكالمات الهاتفية، وغيرها من االجتماعات. مع األخذ في االعتبار عدد حلقات العمل، وموقع 

عقد هذه الورش على نطاق البلد، وتمثيل أصحاب المصلحة )بما في ذلك اعتبارات المساواة بين الجنسين 

 حرومة(.وتمثيل األقليات/ الفئات الم

 

 ، أو في’بالتوازي‘في شكل متسلسل، أو ‘إعداد األجوبة: تبعاً لعملية المشاركة، يجوز إما إعداد األجوبة  • 

مزيج من هذين النهجين. وفي حالة اتباع النهج المتسلسل، يجوز إعداد مسودات متتالية لالستبيان، مع 

بضع مؤسسات حكومية أساسية مسودة مجموعات مصالح مختلفة. فعلى سبيل المثال، يجوز أن تعد 

أولى، وُتعد مجموعة أوسع من المؤسسات الحكومية مسودة ثانية، وُيعد أصحاب مصلحة آخرون مسودة 
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ثالثة. أما في حالة اتباع نهج المتوازي، فُيطلب إلى مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة ملء خانات 

ا بين األجوبة المختلفة في إجابة نهائية واحدة. األجوبة في استبيان غير مستوفى. وينبغي الجمع م

ويجوز القيام بذلك في واحدة أو أكثر من حلقات العمل الميّسرة، ويمكن التوصل إلى توافق في اآلراء 

 من خالل المناقشة.

مياه في لتيح األمم المتحدة للبيئة االستبيان لمنسقي اإلدارة المتكاملة لموارد ات: داخل البلدأدوات المشاركة  • 

 صيغتين )ولكن المضمون يكون متطابقاً(:

 

o ( استبيان في صيغة مايكروسوفت ووردMicrosoft Word) 

o  يتوافر استبيان على اإلنترنت في صيغة‘SurveyMonkey ’ بناًء على الطلب ورهناً بتوافر

طائفة واسعة من ’ SurveyMonkey‘وتمّكن صيغة ”(. مكتب المساعدة“ 5)انظر القسم  الموارد

عتبر ت. وسوأيضا يسهل تحليل انتشار الردودأصحاب المصلحة من اإلجابة على استبيان وطني، 

 ميزة.’ SurveyMonkey‘التعامل مع صيغة الخبرة في 

إعداد األجوبة ومسؤول عن إدارة مختلف األجوبة على االستبيان هو المنسق اإلدارة المتكاملة لموارد المياه   

أعاله(. وسيكون اإللمام بصيغة مايكروسوفت إكسل ر انظ –ة )تبعاً لعملية المشاركة وإعداد األجوبة النهائي

(Microsoft Excel)  ميزة، ألنها يمكن أن ُتستخدم لتحليل اختالف النتائج فيما يتعلق بكل سؤال، وكذلك فيما

يتعلق بكل قسم، والدرجة العامة. وقد يلزم، فيما يتعلق باألسئلة التي يوجد فيها قدر كبير من التباين، مزيد 

 هائية.من الوقت لفهم مختلف األجوبة وللتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الدرجة الن

 

ُيتاح هذا الدليل المفّصل واالستبيان من برنامج األمم المتحدة للبيئة بلغات األمم المتحدة الست  اللغة: • 

 )اإلسبانية، واإلنكليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية(.

 

 االستبيانتجربة إلهام من عملية أوغندا القطرية خالل : 1اإلطار 

 

 مديرية إدارة موارد المياه بوزارة المياه والبيئة.العملية الوطنية من قبل سقت نُ 

 

 ؛ن مجموعة متنوعة من القطاعات والجهات المعنية.عممثلين  ننشئ فريق العمل موأُ : 1الخطوة 

 

 : قام باستيفاء االستبيان عدد من أصحاب المصلحة في مشاورات متعددة رسمية وغير رسمية باستخدام2الخطوة 

 يدوي.ملئها بشكل البريد اإللكتروني واالتصاالت الهاتفية و

 

: قامت فرقة العمل بجمع النتائج من االستبيانات المختلفة وُحللت تلك النتائج، بما في ذلك االختالف في 3الخطوة 

 .الفردية سئلةاألاألجوبة على 

 

ناقشة النتائج والتوصل إلى توافق في : ُعقدت حلقة عمل كبيرة ضّمت العديد من أصحاب المصلحة لم4الخطوة 

 األجوبة النهائية. بشأناآلراء 

 

 

 توصيات بشأن التغطية المكانية والزمنية 2-3

 

ينقسم كل قسم من أقسام االستبيان إلى قسمين فرعيين، يغطي األول المستوى الوطني، ويغطي الثاني  التغطية المكانية:

المستويات األخرى التي تضم كالً من المستوى دون الوطني، ومستوى الحوض/ مستودع المياه الجوفية، والمستوى 
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النسبة الوطني مباشرة نسبياً. وهي تزداد تعقيداً ب العابر للحدود حسب االقتضاء. والتغطية المكانية لألسئلة على المستوى

للبلدان االتحادية، حيث قد تنقسم المسؤولية عن إدارة موارد المياه بين المستوى الوطني والمقاطعات أو الواليات. ومع 

 ادية فقط.االتح ذلك، تظل األسئلة على المستوى الوطني هامًة للدول االتحادية. وُيدرج سؤاالن إضافيان بالنسبة للبلدان

 

أمر بالغ األهمية لتوفير صورة كاملة عن تنفيذ اإلدارة المتكاملة ’ على جميع المستويات‘وتناُول جزء الهدف المتعلق بـ 

تغطي كالً من درجة التنفيذ والمستويات اإلدارية أو ’ على جميع المستويات‘لموارد المياه. فاألسئلة المتعلقة بالجزء 

م إرشاد في النص المبّين لكل عتبة من الجغرافية المختلف  الست لكل سؤال.’ العتبات‘ة. وُيقدَّ

 

 ُتقترح دورة إبالغ مدتها ثالث سنوات. التغطية الزمنية:

 

 

 مصادر البيانات وجمعها 3-

 

 القصيرة األجل والطويلة األجل -مصادر البيانات  3-1

 

االستبيان االستقصائي في حوزة المسؤولين الحكوميين وطائفة من من المتوقع أن تكون المعلومات الالزمة الستيفاء 

أصحاب المصلحة اآلخرين، ستكون خاصة بكل بلد على حدة. ويشّجع المجيبون تشجيعا شديدا على إضافة تبريرهم 

ن. وسييسر بياللدرجة المعطاة في المساحة الموّفرة بعد كل سؤال. فهذا سيزيد كثيراً من قوة وموضوعية اإلجابة على االست

توصل المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل البلد إلى توافق في اآلراء بشأن األجوبة على كل 

سؤال؛ ويساعد البلدان على تحليل ما يلزم للتوصل إلى العتبة التالية؛ وييسر للبلدان أن تتّبع التقدم المحرز على مر الوقت، 

 رجات التنفيذ بين البلدان.ويتيح التوحيد القياسي لد

 

وسيكون موضع ترحيب أيضاً أن تقدم البلدان معلومات إضافية ذات صلة أو روابط إلى وثائق إضافية في المساحات 

)ال ينطبق( كإجابة على أي من ’ n/a‘أو ’ مرتفعة جداً ‘الموّفرة بعد كل سؤال. ويجب مالحظة أنه في حالة اختيار الدرجة 

المجيبين أن يقدموا تبريراً موجزاً لذلك. وسيحتفظ منسق اإلدارة المتكاملة لموارد المياه بنتائج  األسئلة، مطلوب من

أعاله( وستتاح تلك النتائج أيضاً للبلدان من نظام اإلبالغ المركزي.  2-2االستبيان والتبريرات المصاحبة لها )انظر القسم 

 ار عملية المراقبة.وسيكون هذا هاماً أيضاً كمرجع في المستقبل عند تكر

 

 حساب المؤشر 4-

 

، في زيادات عشرية. ويجري التوصل إلى متوسط قَيم السؤال ليشكل الدرجة 100إلى  0لكل سؤال قيمة إجابة تتراوح من 

ُيدرج في الحساب. وبعد ذلك يجري  ، فإن هذا ال(’n/aال ينطبق )‘المعطاة لكل قسم من األقسام األربعة. وإذا كانت اإلجابة 

حساب متوسط القيم األربع لكل قسم من األقسام للتوصل إلى درجة المؤشر فيما يتعلق بالبلد. وينبغي تدوير متوسط القيم 

 إلى أقرب رقم صحيح.

 

 

 خطوات حسابية بسيطة لدرجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه

 الخطوات:

، مقسومة على العدد الكلي لألسئلة الواردة  1)وهذا يمثل الدرجة الكلية للقسم  1متوسط درجات القسم احسب  )1

 (1 في القسم
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، مقسومة على العدد الكلي لألسئلة الواردة في 2)وهذا هو الدرجة الكلية للقسم  2متوسط درجات القسم احسب  )2

 (2 القسم

، مقسومة على العدد الكلي لألسئلة الواردة في 3)وهذا يمثل الدرجة الكلية للقسم  3متوسط درجات القسم احسب  )3

 (3 القسم

، مقسومة على العدد الكلي لألسئلة الواردة في 4)وهذا يمثل الدرجة الكلية للقسم  4متوسط درجات القسم احسب  )4

 (4 القسم

 (4معاً ثم قسمتها على  4و  3و  2و  1خطوات )وهذا يتحقق بإضافة نتائج المتوسط الكلي للدرجات احسب ال )5

 

 متوسط الدرجة الكلية = الدرجة الوطنية لتنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه

 

 إدراجها. يجب عدم. ولكن األسئلة التي ال تنطبق 0إدراج األسئلة حيثما كانت الدرجة  يجبوُيرجى تذّكر ما يلي: 

 

 

 التقديم 5-

 

المتكاملة لموارد المياه مسؤول عن تقديم االستبيان المستوفى النهائي إلى األمم المتحدة  منسق اإلدارة 1-

 ويمكن القيام بذلك باستخدام أحد الخيارات التالية )ولكن المضمون متطابق(: للبيئة.

 

الرابط  على اإلنترنت من’ SurveyMonkey‘قُم باستيفاء وتقديم نسخة االستبيان الموجودة بصيغة  :1الخيار  

 https://www.surveymonkey.com/r/LGLWVNHالمتاح هنا: 

وبتقديمها إلى مكتب المساعدة )انظر ’ Microsoft Word‘قُم باستيفاء نسخة االستبيان بصيغة  :2الخيار  

 د أو الفاكس.أدناه( إما إلكترونياً أو عن طريق البري 5 القسم

 

 يكون برنامج األمم المتحدة للبيئة مسؤوالً بعد ذلك عن: 2-

 مساعدة البلد في أي عمليات تحقق من الجودة الزمة • 

 إبالغ البيانات إلى الُشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة • 

 إعداد تقرير/ تقارير عن الوضع العالمي • 

 

 قسم المساعدة 6-

 

 الحكوميين أن يوجهوا أي أسئلة أو تعليقات إلى مكتب المساعدة:يرجى من الممثلين 

 
HelpDesk at UN Environment 

Email: Iwrm.Sdg6survey@unep.org 

 

https://www.surveymonkey.com/r/LGLWVNH
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ويجوز لمكتب المساعدة أن يقدم، بناًء على الطلب، دعماً للمنسقين الوطنيين لإلدارة المتكاملة لموارد المياه بشأن مسائل 

والعتبات، والمستوى المالئم لمشاركة أصحاب المصلحة في البلدان، وتقديم الدعم لتحميل/ تقديم من قبيل تفسير األسئلة 

 درجات المؤشر النهائية.

 
 

 

 


