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 2030هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام   تحقيق    6.1الغاية 

  نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة  6.1.1المؤشر

 المنظمة 

 ( WHOمنظمة الصحة العالمية )

 (. UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 التعريف 

نسبة السكان الذين يستخدمون   عن طريقيتم قياس نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان 

. تشمل مصادر  مصادر مياه الشرب األساسية المحسنة التي توجد في أماكن العمل، وهي متاحة عند الحاجة وبدون تلوث

،  الصنابير العامة أو اآلبار أو اآلبار األنبوبية ، مسكن أو الفناء أو األرض المياه المنقولة باألنابيب إلى ال : "المعدلة "المياه 

 ومياه األمطار.  لب الماء المع  ،اآلبار المحفورة المحمية 

 المنهجية 
 طريقة الحساب 

  اأيًض  وتشير ،توفر المسوحات والتعدادات األسرية حالًيا معلومات عن أنواع مصادر مياه الشرب األساسية المذكورة أعاله

  وبشكل المياه توفر حول معلومات على هذه البيانات مصادر تحتوي ما غالباً . العمل  أماكن  في المصادر كانت  إذا ما إلى 

. سيتم دمج  كيمائياً  أو بالبراز الملوثة  الشرب لمياه  المباشر االختبار خالل من  األسرة، مستوى على المياه نوعية  على متزايد

التقارير اإلدارية أو الهيئات  ن البيانات في التوافر واالمتثال لمعايير جودة مياه الشرب )البراز والكيميائي( مهذه البيانات مع 

 التنظيمية. 

(  JMP) والنظافة  الصحي  والصرف  المياه لتوفير UNICEFو العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  المراقبة  برنامج يقدر

  االنحدار  خط تركيب خالل من  القروية والمدنية، المناطق في منفصل بشكل بلد، لكل األساسية  الخدمات إلى والوصول

عن استخدام "مصادر   للتسجيلوقد استخدم هذا النهج    األسرية.  والتعدادات   المسوحات  من   البيانات  نقاط  من   سلسلة   على

تخدام طرق تقدير إحصائية بديلة كلما توفر المزيد  بتقييم اس JMP" لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية. يقوم المعدلة المياه 

 من البيانات.

  البيانات بين  الجمع يمكن  كيف التفصيل من  مزيد SDG خطوط وتقرير JMP 2017 ببرنامج الخاص التحديث تقرير يصف

  مسجل  هو  كما اإلمدادات، من  مختلفة  أنواع باستخدام المتعلقة  البيانات مع مختلفة، مصادر من  والجودة بالتوافر المتعلقة 

 .  بأمان المدارة الشرب مياه مؤشر خدمات الحالية لحساب  JMP بيانات قاعدة في

final-report-2017-https://washdata.org/report/jmp 

 التصنيف 

( والحالة االجتماعية االقتصادية )الثروة والقدرة على تحمل  قروي/  مدني اإلقامة )يمكن تقسيم جميع البلدان حسب مكان 

، المساواة بين الجنسين،  الفروع الوطنية حسب الطبقات األخرى من عدم المساواة ) للبيانات التكاليف(. سيتم إجراء تصنيف 

ستوى الخدمة )بما في ذلك عدم تقديم  المجموعات المحرومة، وما إلى ذلك(. وتكون خدمات مياه الشرب مصنفة حسب م

 . JMPالخدمات والخدمات األساسية والمدارة بأمان( بعد

 

https://washdata.org/report/jmp-2017-report-final
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   معالجة القيم المفقودة
   على المستوى المحلي

التي ال  لسنوات ا نموذج انحدار بسيط لجميع السنوات إلنشاء تقديرات سالسل زمنية بما في ذلك  JMPيستخدم أسلوب 

  اتفاق جماعي للحصول على   الدولي جميع التقديرات باستخدام آلية التشاور  JMPد ذلك تشارك نقاط بيانات. بع تحتوي على 

 من البلدان قبل نشر تقديراتها. 

 عملية الجمع 

إن منظمة الصحة العالمية مطالبة بموجب قرار جمعية الصحة العالمية بالتشاور بشأن جميع إحصاءات منظمة الصحة العالمية،  

لمشاورات محلية    JMPتخضع جميع تقديرات    .ة من البلدان على بيانات حول الدول واألقاليم قبل النشر التغذية الراجع  وطلب

(. وكثيرًا ما تؤدي هذه المشاورات إلى زيارات  UNICEFدقيقة تسهلها المكاتب المحلية )الوطنية( لمنظمة الصحة العالمية و)

داخل البلد، واجتماعات حول البيانات المتعلقة بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وأنظمة المراقبة  

  JMPمع أكثر من خمسين دولة خالل السنوات العشر الماضية في تفسير تقديرات  JMPالتي تجمع هذه البيانات. شاركت 

 أسباب التناقض إن وجدت. و

 تاريخ النشر 
 جمع البيانات 

 تبدأ دورة جمع البيانات الحالية لفترة السنتين في أكتوبر خالل سنة وُتنشر التقديرات خالل السنة التالية.  

 إصدار البيانات 

. سيتم تحديث التقديرات في عام  2017المرحلي لعام  SGGوإدخال تقرير  2017يوليو األساسي في  SDGتم نشر تقرير 

2019. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارات المياه والصرف الصحي والصحة والبيئة. منظمات المياه وخدمات الصرف الصحي. 
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في العراء، وإيالء   وإنهاء التغوط تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية  6.2الغاية 

  2030اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

ــ  6.2.1المؤشر  رف نســبة الســكان الذين يســتفيدون )أ( من اإلدارة الســليمة لخدمات الصـ
 الصـــحي و )ب( مرافق غســـل اليدين بالصـــابون والمياه

 المنظمة 

 (. WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 . (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) •

 التعريف 

  بالماء اليدين  لغسل  مرفق  ذلك  في  بما بأمان،  المدارة  الصحي  الصرف  خدمات  يستخدمون الذين  السكان نسبة  قياس  يتم 

  األسر مع تقاسمها يتم ال التي األساسية  الصحي الصرف مرافق  يستخدمون الذين  السكان نسبة  طريق عن  والصابون،

"  المعدلة "  الصحي  الصرف  مرافق   وتشمل   . الموقع  تعالج خارج  الموقع أو  في  بأمان  الفضالت   من   التخلص   يتم   وحيث  األخرى

المراحيض   ،الصحي، مراحيض الحفر  الصرف خزانات الصحي،  الصرف شبكات إلى  تصريفها أو المراحيض  تنظيف : يلي ما

 المراحيض التي تحتوي على السماد. و ، مراحيض الحفر مع البالط،المعدلة ذات التهوية  عدلة الم

السكان الذين لديهم مرفق أساسي لغسل األيدي: جهاز يحتوي على أو ينقل أو ينظم تدفق المياه لتسهيل غسل اليدين  

 صابون في المنزل. بالماء وال

 المنهجية 
 طريقة الحساب 

  أيًضا وتشير ،توفر المسوحات والتعدادات األسرية حالًيا معلومات عن أنواع مصادر مياه الشرب األساسية المذكورة أعاله

  وبشكل المياه توفر حول معلومات على هذه البيانات مصادر تحتوي ما غالباً . العمل  أماكن  في المصادر كانت  إذا ما إلى 

. سيتم دمج  كيمائياً  أو بالبراز الملوثة  الشرب لمياه  المباشر االختبار خالل من  األسرة، مستوى على المياه نوعية  على متزايد

التقارير اإلدارية أو الهيئات  ن هذه البيانات مع البيانات في التوافر واالمتثال لمعايير جودة مياه الشرب )البراز والكيميائي( م

 ظيمية. التن

(  JMP) والنظافة  الصحي  والصرف  المياه لتوفير UNICEFو العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  المراقبة  برنامج يقدر

  االنحدار  خط تركيب خالل من  القروية والمدنية، المناطق في منفصل بشكل بلد، لكل األساسية  الخدمات إلى والوصول

عن استخدام "مصادر   للتسجيلوقد استخدم هذا النهج    األسرية.  والتعدادات   المسوحات  من   البيانات  نقاط  من   سلسلة   على

بتقييم استخدام طرق تقدير إحصائية بديلة كلما توفر المزيد   JMP" لرصد األهداف اإلنمائية لأللفية. يقوم المعدلة المياه 

 من البيانات.

 الصرف  مياه نسبة  تقديرات  دمج كيفية  التفصيل من  دبمزي SDG األساس  خطوط  وتقرير JMP 2017 التحديث  تقرير يصف 

  من  مختلفة  أنواع استخدام  حول  بيانات مع  الموقع خارج تعالج أو الموقع في آمن  بشكل منها التخلص  يتم  التي المنزلية 

 . العالمية  JMP بيانات قاعدة في مسجل هو كما الصحي، الصرف مرافق
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 لتصنيف ا

( والحالة االجتماعية االقتصادية )الثروة والقدرة على تحمل  قروي/  مدنيالبلدان حسب مكان اإلقامة )يمكن تقسيم جميع 

، المساواة بين الجنسين،  الفروع الوطنية حسب الطبقات األخرى من عدم المساواة ) للبيانات  التكاليف(. سيتم إجراء تصنيف

الشرب مصنفة حسب مستوى الخدمة )بما في ذلك عدم تقديم  المجموعات المحرومة، وما إلى ذلك(. وتكون خدمات مياه 

 . JMPسلم الصرف الصحي المشترك  الخدمات والخدمات األساسية والمدارة بأمان( بعد

   معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

التي ال سنوات لانموذج انحدار بسيط إلنشاء تقديرات سالسل زمنية لجميع السنوات بما في ذلك  JMPيستخدم أسلوب 

  اتفاق جماعي للحصول على   الدولي جميع التقديرات باستخدام آلية التشاور  JMPنقاط بيانات. بعد ذلك تشارك  تحتوي على 

 من البلدان قبل نشر تقديراتها. 

 عملية الجمع 

مة الصحة العالمية،  إن منظمة الصحة العالمية مطالبة بموجب قرار جمعية الصحة العالمية بالتشاور بشأن جمع إحصاءات منظ

لمشاورات محلية    JMPتخضع جميع تقديرات    .التغذية الراجعة من البلدان على بيانات حول الدول واألقاليم قبل النشر   وطلب

(. وكثيرًا ما تؤدي هذه المشاورات إلى زيارات  UNICEFدقيقة تسهلها المكاتب المحلية )الوطنية( لمنظمة الصحة العالمية و)

داخل البلد، واجتماعات حول البيانات المتعلقة بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وأنظمة المراقبة  

  JMPمع أكثر من خمسين دولة خالل السنوات العشر الماضية في تفسير تقديرات  JMPات. شاركت التي تجمع هذه البيان

 وأسباب التناقض إن وجدت. 

 تاريخ النشر 
 جمع البيانات 

 تبدأ دورة جمع البيانات الحالية لفترة السنتين في أكتوبر خالل سنة وُتنشر التقديرات خالل السنة التالية.  

 إصدار البيانات 

. سيتم تحديث التقديرات في عام  2017 لعام  المرحلي  SGG تقرير  وإدخال 2017يوليو األساسي في  SDGتقرير  تم نشر 

2019. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارات المياه والصرف الصحي والصحة والبيئة. منظمات المياه وخدمات الصرف الصحي. 
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تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها   6.3الغاية 

إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة  

 2030كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 

 بطريقة آمنةنسبة مياه الصرف المعالجة  6.3.1المؤشر

 المنظمة 

 (. WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (. UN-HABITATبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ) •

 التعريف 

نسبة مياه الصرف الناتجة عن األسر وعن األنشطة االقتصادية التي يتم عالجها بأمان على أساس ساللم معالجة كما هو  

 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.aspحدد في نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية م

  : IRWSوالتوصيات الدولية إلحصاءات المياه ونظام  

)http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf  ) 

 مقارنة بمجموع مياه الصرف الناتجة عن األسر واألنشطة االقتصادية.

لمياه   UNSD / UNEPواستبيان  JMPعلى إطار الرصد الخاص ببرنامج  ويغطي هذا المؤشر األسر واالقتصاد بكامله، ويبني 

لدول منظمة التعاون    OECD    /Eurostat، واستبيان  Eurostatالدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية /  

ع المعيار اإلحصائي  . تتماشى الطرق اإلحصائية لقياس معالجة مياه الصرف مAQUASAT ،IBNETوالتنمية االقتصادية، 

SEEA21  فئات االقتصاد المعالجة  من قبل    الجة والتعريفات والتصنيفات المرتبطة به )تشمل جميع مياه الصرف الناتجة والمع

 . (وتكون متسقة قدر اإلمكان مع حاالت الرصد العالمية 

 SEEA  (http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.asp ) يفمع تلك المحددة 

 (IRWS  :http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf  لإلحصاءات المائية الدولية  توصيات ال

  ( ونظام التصنيف المعياري الخاص http://stat.unido.org) UNIDOالصناعات بيانات قاعدة بين  الجمع ذلك إلى باإلضافة 

(http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf )الصرف  سيسمح بتبادل البيانات لمياه  

 المختلفة.   االقتصادية  األنشطة  في التجاري/   الصناعي

  النفايات  تصنيف  بتوحيد  المتحدة  الواليات  في البيئة  حماية  وكالة  قامت. الباقي  عن  الخطرة  الصناعات بين  التمييز  عن  فضال

 . النفايات  فئات لجميع  ISIC رموز بتهيئة  األوروبي  االتحاد لوائح  الخطرة مع 

tp://www.epa.ie/pubs/reports/waste/stats/wasteclassification/EPA_Waste_Classification_2015_Web.pdfht 

  مدى  على .  6.2.1  لـ   JMP  برصد  ذلك  مراقبة   ترتبط   وسوف   .6.2.1  مؤشر   نفس  هو   الصحي   الصرف   مياه  من   األسري  الجزء   إن

والنظافة المقترحة    الصحي  والصرف  الشرب  مياه  لمراقبة   العالمية   والمعايير  القواعد  JMP  وضعت  الماضية،  25  ال  السنوات

 الكبرى.  القطاع الدولي  خبراء مع مكثفة  مشاورات بعد تطويرها ويتم . 6.2.1 لمؤشر

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.asp
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/water.asp
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf)
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf)
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/irwswebversion.pdf)
http://stat.unido.org/
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf
http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/stats/wasteclassification/EPA_Waste_Classification_2015_Web.pdf
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.  العالم  مختلف أجزاء من  في والقطرية  اإلقليمية  المشاورات من  العديد  وكذلك 2012- 2011 عامي  في المشاورات  جرت 

 صد أهداف التنمية المستدامة هنا: توثيق القواعد والمعايير العالمية الحالية والتوصيات الفنية لر يتم  

(-monitoringSDG-on-note-http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological

UNICEF_8October2015_Final.pdf-Owastewater_WH-and-WASH-for-targets .) 

 المنهجية 
 طريقة الحساب 

 يستمد حساب قيمة المؤشر من اإلطار: 

(خارج الموقع  وفي الموقع ) كمية  النفايات المعالجة 

كمية  النفايات المنتجة 
 

  بكميات   المتعلقة   البيانات  تقدير  يمكن   . 6.2.1األغراض  المؤشر المتعدد  المنزلية من   مياه الصرف الصحي  معالجة   تأتي بیانات

  تصنيف  حسب المصنفة  األعضاء الدول غالبية  في متاحة  ستكون والتي الصناعات، مخزونات من  الصناعية  الصرف مياه

  المتعلقة  االمتثال  سجالت  أساس  على  المعالجة  الصرف  مياه توزيع  حساب  يمكن . الموحد  الدولي  الصناعي  التصنيف 

 . عالج  دون  الناتجة   النفايات  اعتبار  سيتم  المراجعة،  االمتثال  سجالت  خالل  من   ذلك  خالف   التحقق  يتم  لم   ما.  الوطنية   بالمعايير

 صنيف الت

  ؛ (ISIC Rev4  تصنيف حسب  والتجارية،  الصناعية  المنشآت ) المعيشية  وغير  المعيشية  األسر  على موزع المؤشر هذا  أن بما

 : يمكن الحصول على مذكرة المنهجية 

-SDGtargets-ringmonito-on-note-http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological.

UNICEF_8October2015_Final.pdf-wastewater_WHO-and-WASH-for 

   معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 تم ذكرها في المنهجية 

 عملية الجمع 

  الدول   مع  التقديرات  تقسيم  يتم  المقرر  األسلوب  اتباع  وبعد  الدولة،   مصادر  من   مباشرة  البيانات  جمع  يتم  قبل،  من   ذكرنا  كما

 مزيد من التفاصيل.  على  للحصول  أعاله 6.1 انظر . النشر  قبل تعليقاتها  لتلقي

 تاريخ النشر 
 جمع البيانات 

 .  2017حتى بداية عام  تم جمعها

 إصدار البيانات 

 . SGإلدخال تقرير   2017من المقرر تقديم تقرير تقييم أداء خط األساس في منتصف عام كان 

 مقدمي البيانات

 منظمات خدمات الصرف الصحي. و ، مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارات المياه والصرف الصحي والصحة والبيئة 

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoringSDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoringSDG-targets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-SDGtargets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Methodological-note-on-monitoring-SDGtargets-for-WASH-and-wastewater_WHO-UNICEF_8October2015_Final.pdf
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 نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة 6.3.2المؤشر 

 منظمة ال

 برنامج األمم المتحدة للبيئة. 

 التعريف 

  المحيطة   المياه   نوعية   تشير .  جيدة   محيطة   مياه  بجودة  تتمتع   التي  البلد  في   المائية   األجسام   نسبة   أنه   على   المؤشر   تعريف   يتم 

  جميع   تأثيرات  مع  الطبيعية   التأثيرات  من   مزيًجا  وتمثل  الجوفية،  والمياه  والبحيرات  األنهار  في  المعالجة   غير  الطبيعية   المياه  إلى

وتحليل العينات المجمعة من   . ويعتمد المؤشر على بيانات نوعية المياه المشتقة من القياسات الموقعية البشرية   األنشطة 

المياه السطحية والجوفية. يتم تقييم جودة المياه عن طريق المعلمات الفيزيائية والكيميائية األساسية التي تعكس جودة  

المياه الطبيعية المرتبطة بالعوامل المناخية والجيولوجية، إلى جانب التأثيرات الرئيسية على جودة المياه. إن الرصد المستمر  

اقتصاديا وغير مطلوب لتمييز وضع نوعية المياه المحيطة في بلد ما بشكل كاف.   لجميع المياه السطحية والجوفية غير مجد  

تختار البلدان هيئات النهر والبحيرات والمياه الجوفية التي تعتبر ممثلة وذات أهمية تقييم وإدارة نوعية المياه لرصد  ك لذل

  للمعلمات المتوفرة  المياه جودة  مراقبة  بيانات امتثال على بناءً  الفردية  المائية  ألجسام ا جودة  حالة  تصنيف . يتم المؤشر

  المصنفة  المائية  المسطحات عدد من  كنسبة  المؤشر حساب يتم. الدولة  قبل من  المستهدفة  القيم تحديد مع األساسية 

  معبًرا  تقييمها،  تم التي المائية  للكتل اإلجمالي العدد إلى( االمتثال  من  األقل  على ٪ 80 بنسبة  أي) جيدة  نوعية  ذات  بأنها

 . مئوية  كنسبة  عنها

 المنهجية 
 طريقة الحساب 

يتم حساب المؤشر من خالل تصنيف كل المسطحات المائية التي تم تقييمها على أساس امتثال بيانات الرصد التي تم  

 قيم الهدف المحددة للمعلمة: جمعها لمعلمات مختارة في مواقع المراقبة داخل الجسم المائي مع 

𝐶𝑤𝑞 =
𝑛𝑐

𝑛𝑚
× 100 

 حيث أن: 

𝐶𝑤𝑞   : ]٪[ هي النسبة المئوية لالمتثال 

𝑛𝑐  المستهدفة  وفقًا للقيم : هو عدد قيم المراقبة . 

𝑛𝑚  هو العدد اإلجمالي لقيم المراقبة : . 

 من  مجموعة  تصنف وهكذا ". جيدة" أنها على المائية  المسطحات لتصنيف  االمتثال %( من 80يتم تحديد بداية القيمة عند )

  داخل  المراقبة  محطات  جميع من  الرصد بيانات جميع  من  األقل على٪ 80 امتثال  حالة  في جيد بوضع تتمتع أنها على  المياه

 . المطلوبة  لألهداف  المائي  الجسم 
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  جيدة  نوعية  ذات أنها على  المصنفة  المائية  المسطحات  عدد كنسبة  المؤشر  لحساب التصنيف  نتائج تستخدم الخطوة الثانية 

 : مئوية  بنسبة  عنها  ويتم التعبير  المصنفة  المائية  المساحات عدد  إجمالي إلى 

𝑊𝐵𝐺𝑄 =
𝑛𝑔

𝑛𝑡
× 100 

 حيث أن: 

WBGQ:   بحالة جيدة من الجودةهي النسبة المئوية لألجسام المائية المصنفة على أنها تتمتع . 

𝑛𝑔:   .هو عدد المساحات المائية المصنفة بأنها ذات نوعية جيدة 

𝑛𝑡:   الخاضعة للمراقبة.المصنفة وهو إجمالي عدد المسطحات المائية 

 التصنيف 

هذه البيانات المصنفة  .  ، البحيرة، المياه الجوفية( ومنطقة حوض النهرالمؤشر حسب نوع الجسم المائي )النهر   صنيف يمكن ت

 لمراقبة وتحسين تدابير إدارة جودة المياه.   والفرعيالقرار على المستوى الوطني  انعيمكن أن تدعم ص

   معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي 

 ال يتم حذف القيم المفقودة. 

 الجمع   عملية

  خالل  من ( GEMS / Water) للمياه العالمي  البيئي  الرصد  ونظام للبيئة  المتحدة األمم  منظمة  قبل  من  البيانات  جمع  سيتم 

  تقارير  توفير سيتم الوطني المستوى . علىGEMStat العالمي المياه جودة  معلومات نظام في  اإللكتروني  التسجيل 

 GEMS  تقدم .  المعنية   الحكومة   قبل   من   معين   آخر   رسمي   نظير   أي   أو  للمياه  الوطنية   االتصال  جهات /    GEMS  قبل   من   البيانات

/ Water وترسيم  المناسبة  األنهار أحواض مناطق وتحديد المطلوبة، المراقبة  بيانات وتجميع اختيار في  والدعم  التشاور  

  البيانات من  التحقق سيتم  الخاص  المساعدة مكتب  خالل من  الطلب  عند المؤشر حساب  إلى باإلضافة  المائية،  المسطحات 

  المكانية   والوحدات  المستهدفة   والقيم   المراقبة   بمعلمات   يتعلق  فيما  اتساقها  من   للتأكد  البلدان  قبل   من   تسجيلها  يتم   التي

 .وجدت  إن ،GEMStat في المتوفرة المراقبة  ببيانات ومقارنتها

 النشر  تاريخ 
 جمع البيانات 

 2020األولى:  التسجيلدورة  •

   2025الثانية:  التسجيلدورة  •

 2030الثالثة:  التسجيلدورة  •

 إصدار البيانات 

   2012األولى: يونيو  التسجيلدورة  •

  2026الثانية: يونيو  التسجيلدورة  •

 2031الثالثة: يونيو  التسجيلدورة  •

 مقدمي البيانات

GEMS  /المياه، أو ممثل المعين.  هيئات  ،ة االتصال الوطنية للمياه في الوزارات ذات الصل  جهات 
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  تها تحقيق زيـــادة كبيرة في كفـــاءة اســــــــتخـــدام الميـــاه في جميع القطاعات، وكفالة سـحب المياه العذبة وإمدادا :  6.4  الغاية 

بحلول   بقدر كبير من عدد األشـــخاص الذين يعانون من ندرة المياه، على نحو مسـتدام من أجل معالجة شـــح المياه، والحد 

 2030عام 

 على مدى فترة من الزمنالتغيير في كفاءة استخدام المياه   6.4.1المؤشر 

 المنظمة 

 (. FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف 

(. التغيير في نسبة القيمة المضافة إلى حجم  CWUE) على مدى فترة من الزمن التغير في كفاءة استخدام المياه مع 

 على مدى فترة من الزمن. استخدام المياه 

بأنها حجم الماء المستخدم مقسوًما على القيمة المضافة لقطاع رئيسي معين. بعد   :(WUEتعرف كفاءة استخدام المياه )

 ، يتم تعريف القطاعات على النحو التالي: ISIC 4 تصنيف الصناعي الدولي الموحد  ترميز ال

 بـ "الزراعة".ا (، يشار إليهISIC A) الصيد  غابة،ال ، الزراعة  -

  يشار(، ISIC B, C, D and F) ، المباني تكييف الهواء ، البخار، الغاز، إمدادات الكهرباء ،تصنيعال واالستخراج،التعدين  -

 ". MIMEC"  ـــإليها ب 

 "الخدمات".   يشار إليها بــــــ (، ISIC G-T و ISIC Eجميع قطاعات الخدمات )  -

 . (USD / m)، وعادة ما يكون ( القيمة / الحجم)يتم التعبير عن وحدة المؤشر في  -

 المنهجية 
 طريقة الحساب 

  قبل   من   المستخدمة   المياه  لنسبة   وفًقا  مرجًحا  أعاله،  المذكورة  الثالثة   للقطاعات  كمجموع  المياه  استخدام  كفاءة  احتساب  يتم

 : الصيغة التالية  في االستخدام، إجمالي على  قطاع كل

S×P we+ S M× P we+ M A× P weWUE = A 

   حيث أن: 

WUE :كفاءة استخدام المياه . 

weA3[في الزراعة ُسقيا : كفاءة استخدام المياه ال[USD/m  

weM استخدام: كفاءةMIMEC    3[المياه[USD/m  

 weS 3[: كفاءة استخدام خدمات المياه[USD/m 

 AP الكلي.  االستخدام  على الزراعي القطاع قبل من  المستخدمة  المياه : نسبة 

MP قطاع قبل  من  المستخدمة  المياه : نسبة MIMEC  الكلي.  االستخدام  على 

SP الكلي.  االستخدام  على الخدمات قطاع قبل  من  المستخدمة  المياه : نسبة 
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 كما هو موضح أدناه: كل قطاع ساب يتم وصف حو

  األمريكي   بالدوالر  عنها  معبًرا  زراعية،  مياه  استخدام  لكل  زراعية   مضافة   كقيمة   مياه الُسقيا الزراعية   استخدام  كفاءة  حساب  يتم

  USD/m]3[متر مكعب   /

Awe =  
𝐺𝑉𝐴𝑎 × (1 − 𝐶𝑟)

𝑉𝑎
 

 حيث أن: 

weA : 3[كفاءة استخدام المياه الُسقيا في الزراعة[USD/m  

𝐺𝑉𝐴𝑎  )القيمة المضافة من الزراعة )باستثناء المصايد النهرية والبحرية والغابات :[USD] 

𝐶𝑟 نسبة :GVA  .الزراعية المعتمدة على األمطار 

𝑉𝑎 )3: حجم المياه المستخدمة من قبل القطاع الزراعي )بما في ذلك الري والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائيةm 

  الوطنية والتقرير من خالل السجالت  مستوى الدولة ( على Vيتم جمع حجم المياه المستخدمة من قبل القطاعات الزراعية ) 

 AQUASTATانظر المثال في  . سنة ال /3mعنها في االستبيانات، بوحدات من 

quest_eng.xls-5yr-http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq)) 

  األمريكي الدوالر إلى  وتحويلها الوطنية،  اإلحصاءات من  الوطنية  بالعملة  الزراعية  المضافة  القيمة  على  الحصول  يتم 

 . األساس  سنة  إلى  وتقليصها

يشار إليها فيما  ، من نسبة األراضي المروية على إجمالي األراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل الدائمة  Cr حساب  يمكن 

 المزروعة" على النحو التالي: يلي باسم "األراضي 

𝐶𝑟 =
1

𝐴𝑖

(1 − 𝐴𝑖) ×  0.375

 

 حيث أن: 

 𝐴𝑖 على مجموع األراضي المزروعة، في الكسور العشرية.  : نسبة األراضي المروية 

  محاصيل األمطار والمروية.: النسبة االفتراضية العامة بين  0.375

 . مستوى الدولة التقديرات األكثر تفصياًل ممكنة وتشجع على 

المضافة لكل وحدة من المياه المستخدمة    MIMEC)بما في ذلك إنتاج الطاقة(: قيمة    MIMECءة استخدام المياه لقطاع  كفا

  USD/m]3[متر مكعب /  األمريكي  بالدوالر عنها معبًرا ، MIMECلقطاع  

𝑀𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑚

𝑉𝑚
 

 حيث أن: 

𝑀𝑤𝑒[ كفاءة استخدام المياه الصناعية :USD / m3 .] 

𝐺𝑉𝐴𝑚 القيمة اإلجمالية المضافة بواسطة :MIMEC [ )بما في ذلك الطاقة(USD.] 

𝑉𝑚  حجم الماء المستخدم بواسطة :MIMEC [ )بما في ذلك الطاقة(m3 .] 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls)
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  في  عنها التقرير  ويتم الوطنية  السجالت خالل  من  مستوى الدولة  ( يتم جمعها على 𝑉𝑚)  ( MIMEC) استخدام المياه 

 (AQUASTAT/ سنة( )انظر المثال في   m3) من  بوحدات االستبيانات، 

quest_eng.xls-5yr-http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq .) 

 ية، ويتم تقليصها إلى سنة األساس.  اإلحصاءات الوطنالمضافة من  MIMECيتم الحصول على قيمة 

  المستخدمة  المياه على مقسومة ( ISIC 45-98 و ISIC 36-39)  الخدمات لقطاع مضافة  كقيمة  المياه إمدادات كفاءة ُتحسب

 . في الصيغة التالية:  [USD / m3]عنها  معبراً  ،(ISIC 36) وإمداداتها ومعالجتها المياه جمع صناعة  بواسطة  للتوزيع

𝑆𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑠

𝑉𝑠
 

 حيث أن: 

𝑆𝑤𝑒 المياهخدمات : كفاءة استخدام [USD / m3 .] 

𝐺𝑉𝐴𝑠 .]القيمة اإلجمالية المضافة حسب الخدمات ]بالدوالر األمريكي : 

𝑉𝑠[ حجم المياه المستخدمة من قبل قطاع الخدمات :m3 .] 

  والتقرير يتم جمع البيانات عن كميات المياه المستخدمة والموزعة على مستوى الدولة من إمدادات البلدية سجالت المرافق  

 AQUASTATانظر المثال في سنة(.  (million m3 /أو  (  سنة /(km3عنها في االستبيانات بوحدات من 

g.xlsquest_en-5yr-http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq ) 

 ويتم تقليصها إلى سنة األساس.   الوطنية،  اإلحصاءات من  المضافة  الخدمات قيمة  على  الحصول يتم

  كفاءة ناقص  t الوقت  في( WUE) المياه استخدام كفاءة من  كنسبة ( CWUE)  المياه استخدام كفاءة في التغير حساب يتم

 : 100 في ومضروًبا t-1 الوقت  في  المياه استخدام  كفاءة على مقسوًما ، t-1 الوقت في المياه استخدام 

𝐶𝑊𝑈𝐸 =
𝑊𝑈𝐸𝑡 −  𝑊𝑈𝐸𝑡−1

𝑊𝑈𝐸𝑡−1
 × 100 

  إلى  سيؤدي المياه، استخدام إجمالي على المحلي الناتج إجمالي أي مجمعة، بطريقة  المؤشر حساب أن  إلى اإلشارة وتجدر

  فقط  الري  في المنتجة  القيمة  حساب يجب   الزراعي، للقطاع بالنسبة  أنه  حقيقة  إلى ذلك ويرجع. المؤشر تقدير  في  المبالغة 

  إجمالي يعادل ال  الصيغ هذه  في المستخدمة  القطاعات  لمختلف  المضافة  القيمة  مجموع  فإن  ثم  ومن . المؤشر حساب  عند

 للبلد.   المحلي الناتج 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls
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 صنيف الت

  إلجراء الوسائل يوفر مما الموحد، الدولي الصناعي التصنيف تصنيف حسب االقتصادية  القطاعات جميع المؤشر يغطي

 قطاعات ثالثة  إلى التقسيم  أن من  الرغم  على. القرار  واتخاذ الوطني للتخطيط المياه استخدام لكفاءة تفصياًل  أكثر تحليل

  مزيد إجراء  أمكن  كلما المستحسن  من  فإنه  المؤشر، تجميع لغرض كافياً  يعد 3 الفصل في  محدد  هو كما  مجمعة  اقتصادية 

 : التالية  للمعايير   وفقاً  المؤشر، على التفصيل  من 

  خالل  من  ISIC Rev.4 باستخدام االقتصادي للقطاع دقة  أكثر فرعي تقسيم  إجراء  يمكن  االقتصادية،  الناحية  من 

 : التالية  المجموعات

 . (ISIC A) األسماك  ومصايد الزراعة، الغابات -

 . ( ISIC B)واالستخراج   التعدين  -

 . (ISIC C) التصنيع  -

 . (ISIC D) والتكييف  الكهرباء، الغاز، البخار،  إمدادات -

 .  (ISIC E) اإلصالح وأنشطة  النفايات الصحي، إدارة والصرف المياه إمدادات -

 .  (ISIC 36) وتوريدها ومعالجتها المياه جمع -

 . (ISIC 37) الصحي  الصرف -

 . ( ISIC F) البناء -

 . ( المتبقية  الصناعات مجموع) أخرى  صناعات -

 جغرافيا، حساب المؤشر عن طريق حوض النهر، مستجمعات المياه أو الوحدات اإلدارية داخل البلد.  -

ديناميكيات كفاءة استخدام المياه، وتوفير المعلومات  سوف تعطي المزيد من المعرفة حول    هذه المستويات من التفصيل

 عن السياسات واإلجراءات العالجية. 

   معالجة القيم المفقودة
   على المستوى المحلي

 . باالستكمال الخارجي  تتعلق (، سيتم تطوير منهجية على مدى فترة من الزمن في حالة توفر بيانات متفرقة )

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

 (.GEMIجمع المصدر في سياق مبادرة الرصد المتكاملة )يجري 

 إصدار البيانات 

 2018نوفمبر 

 مقدمي البيانات

وأحياًنا عن  البيانات المطلوبة،يتم جمع البيانات بطرق مختلفة في بلدان مختلفة. توفر المؤسسات التقنية واالقتصادية 

( خاصة بالنسبة للبيانات االقتصادية. على الرغم من أن جمع البيانات وطريقته ال  NSOطريق المكتب اإلحصائي الوطني )

على تشجيع مشاركة المنظمات اإلحصائية الوطنية بشكل   تعملتزال في نهاية المطاف مسئولية كل دولة، فإن المنظمة 

المشاركة من   الدولاالتصال الوطنية لتلك  لجهاتتوجد قائمة  البيانات المقدمة.وقوة  تطابقأكثر انتظامًا من أجل ضمان 

 . GEMIمشروع ال في ملحق
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حجم الضغط الذي تتعرض له المياه: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد  6.4.2المؤشر 

 المياه العذبة المتاحة

 المنظمة 

 . ( FAO) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

 التعريف 

: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة هو النسبة بين إجمالي المياه العذبة  ضغط الماءمستوى 

المسحوبة من جميع القطاعات الرئيسية ومجموع موارد المياه العذبة المتجددة، بعد مراعاة متطلبات المياه البيئية. القطاعات  

  ، تصنيعال ،صيد األسماك   ،الغابات ، الزراعة  :في معايير التصنيف الصناعي الدولي الموحد تشمل  تحديدهاكما تم الرئيسية 

 صناعة الكهرباء والخدمات. ُيعرف هذا المؤشر أيًضا باسم كثافة سحب المياه. 

 المنهجية 

 طريقة الحساب 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠% =
𝑇𝑊𝑊

𝑇𝑅𝑊𝑅 − 𝐸𝑛𝑣
× 100 

Stress  .ضغط المياه = 

TWW  موع المياه العذبة المسحوبة. = مج 

TRWR  .اجمالي الموارد العذبة المتجددة = 

Env  .متطلبات المياه والبيئة = 

 km3/year (109 m3/year) ويتم التعبير عن جميع المتغيرات بــــ 

  حدودمرتفعة للغاية. يمكن أن تكون ، عالية ، منخفضة : رئيسية  مستوياتثالث  إلىالمائي  الضغطيقترح تصنيف مستوى 

باستخدام   موحدة  حدود ، لتعكس االختالفات في المناخ وأهداف إدارة المياه الوطنية. يمكن اقتراح دولة المؤشر خاصة بكل 

 مراعاة متطلبات المياه البيئية.  األدبيات مع 

 صنيف الت

لقطاعات ضغوط    المختلفة   المساهمة   ليبين   المؤشر  هذا   تصنيف  ويمكن .  هناك حاجة لحساب البيانات القطاعية لهذا المؤشر

  القطاعات  مختلف  في   المياه  على   الطلب  الحتواء   الالزمة   لإلجراءات  نسبية   هناك أهمية   الدولة. وبالتالي   في   المختلفة   المياه 

 (. الزراعة، البلديات، الصناعة )

  األنهار  أحواض)  الهيدرولوجية   المناسبة   الوحدات  مستوى  على  قياسها  أو  المائية   الموارد  الوطني، يقدر سحب  المستوى  على

 الهيدرولوجية.  الوحدة بواسطة  المائي  للضغط  جغرافيال التوزيع على  الحصول يمكن  ثم ، ومن ( الجوفية  والمياه

 معالجة القيم المفقودة  
 على المستوى المحلي 

 تتعلق باالستكمال الداخلي والخارجي. في حالة توفر بيانات منشرة، سيتم تطوير منهجية 
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 عملية الجمع 

 . لإلحصاءات الوطني  والمكتب المائية  الموارد  عن   المسؤولة  الوزارة هم  الدولة  مستوى  على  الرسميون النظراء

  الجودة، مما   مراقبة   أجل   من   داخلًيا  العملية   ينفذ جزء من   أن   وضمانها، يجب  الجودة  لمراقبة   عملية   الدول  تضع  أن   المتوقع  من 

  الجودة  ضمان تنفيذ يتم أن يجب .البيانات جمع من  سلسلة  كل في صحيح  بشكل لها  المخطط الخطوات جميع  تنفيذ  يضمن 

  أمكن،   حيثما  وأخيرا ينبغي.  المنتجة   البيانات  تطابق قيمة   مدى  لتقييم  دوليين،   أو  محليين   كانوا  سواء  مستقلين،  خبراء  قبل  من 

 أخرى.  مصادر من  مماثلة  بيانات مع المقارنة  طريق   عن  الناتجة  البيانات من  التحقق 

  في  المحتملة  االختالفات  بين  التنسيق  إلى  حاجة  هناك  ستكون  مختلفة،  استبيانات  خالل  من  البيانات  جمع  سيتم  أنه  بما

 . والتجمعات التعاريف 

 تاريخ النشر 
 جمع البيانات 

2016-2018 

 إصدار البيانات 

 2018-2017بين عامي  الدول من المقرر أن يتم إنتاج بيانات جديدة للمؤشر لمعظم 

 مقدمي البيانات

؛  المؤسسات المسؤولة عن البيانات جمع على الصعيد الوطني والخبراء الوطنيون، كما تختلفالمكاتب اإلحصائية الوطنية 

 (.الوطني  وزارة البيئة، وأحيانًا من خالل مكتب اإلحصاء،  زارة المياهوزارة الزراعة، و: )البيانات العامة لهذا المؤشر من توفير    يتم

 

 

  



ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة   

 الهدف السادس  ة مستدام

16 

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون عبر الحدود حسب االقتضاء،  6.5 الغاية 

 2030بحلول عام  

 (100-0درجة التنفيذ المتكامل إلدارة الموارد المائية ) 6.5.1المؤشر 

 المنظمة 

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) 

 التعريف 

)لم يبدأ التنفيذ بعد( إلى   0( بالنسبة المئوية )%(، من IWRMاإلدارة المتكاملة للموارد المائية ) تقاس درجة تنفيذ مؤشر

(. يعتمد  IWRM)تم تنفيذها بالكامل( يقاس من حيث المراحل المختلفة لتطوير وتنفيذ المتكامل لمياه إدارة الموارد ) 100

وهي   1992رسمًيا في عام  IWRMيق عالميا. تم تأسيس على تعريف متفق عليه دوليا وهو قابل للتطب IWRMتعريف 

من أجل تعظيم االقتصاد والرعاية  ، تنسيق التطوير وإدارة المياه واألراضي والموارد العملية التي تعزز ُتعرف بأنها "

 (. GWP 2010االجتماعية بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم البيئية الحيوية. )

، من خطة جوهانسبرج،  2012-2008في األمم المتحدة، من  IWRMى التقارير الرسمية حول حالة تعتمد هذه الطريقة عل 

 (.1992التنفيذ من قمة األمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة )

 : رئيسية  مكونات بأربعة ( IWRM) المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  مفهوم يقاس 

  المتكاملة   لإلدارة"  تمكينية   بيئة "  تخلق  التي  واالستراتيجيات  والخطط  والقوانين   السياسات  تشمل:  التمكينية   البيئة  -

 . المائية  للموارد

  دعم  في  تساعد  التي  واإلدارية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  المؤسسات  وأدوار نطاق  تشمل:  المؤسسات  -

 . المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة تنفيذ

  اإلجراءات  عقالنية بين  خيارات  اتخاذ من  والمستخدمين  القرار  صانعي   تمكن   التي واألنشطة  األدوات : اإلدارة   أدوات  -

 . البديلة 

 . مختلفة  مصادر من  المائية  الموارد  وإدارة لتطوير  ويستخدمان المتاحان والتمويل  الميزانية : التمويل  -

 المنهجية  
 طريقة الحساب 

 سؤال مقسم إلى المكونات األربعة الرئيسية المذكورة أعاله.    32يحتوي المسح على  .1

 التالية:  6، على أساس 10، بإضافة (100و  0)يتم إعطاء كل سؤال درجة بين   .2

 (0منخفض للغاية ) -

 (20منخفض ) -

 (40منخفضة )-متوسطة  -

 ( 60متوسط االرتفاع ) -

 ( 80عالية ) -

 ( 100مرتفع جدا ) -

  100  -   0جح لعالمات األسئلة داخل كل مكون من المكونات األربعة محسوبة إلعطاء درجة  مرغير  الالمتوسط  يتم احتساب   .3

 لكل مكون. 

نات ) .4  . 100و 0غير مرجح( إلعطاء درجة المؤشر، معبًرا عنها بعالمة النسبة بين اليتم حساب متوسط نتائج المكوِّ
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 صنيف الت

 باإلضافة   المائية،  للموارد  المتكاملة   لإلدارة  الرئيسية   األربعة   المكونات  إلى  البلد   درجة   تقسيم  إمكانية   في  المؤشر  قوة  تكمن 

  بشكل  تتقدم التي  المائية  للموارد المتكاملة  اإلدارة لجوانب سريع  تقييم  للبلدان  يوفر  وهذا . االستبيان في  األسئلة  إلى 

 . الهدف على  للحصول   مضاعفة  جهود  بذل تتطلب   التي والجوانب جيد، 

التصنيف حسب الجنس والفئة العمرية، الدخل إلخ. ومع ذلك فإن المساواة االجتماعية جزء   هدف المؤشرال تناسب طبيعة 

الفئات  ، مثل النوع االجتماعيبشكل مباشر قضايا ال  تعالجال يتجزأ من اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، وهناك أسئلة 

سئلة توفر مؤشرا على في تنمية وإدارة الموارد المائية. هذه األ   المشاركون صلحة  التغطية الجغرافية وأصحاب الم،  الضعيفة 

 بالمساواة االجتماعية. ة المتعلق والفرع الوطنية الوضع الوطني 

 معالجة البيانات المفقودة  
 على المستوى المحلي 

لتي لم تقدم استبياًنا خالل الجولة  مؤشر. الدول ا قيمة لل تم تصميم المؤشر والمسح لجميع الدول لتكون قادرة على تقديم  

الدول الضعيفة / الدول التي تشهد نزاعات، أو الدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن ثم ُقدرت أن   هياألخيرة لجمع البيانات 

لتي  ٪. ولذلك لن يتم تقديم تقديرات للبلدان ا 90عدد الردود المحلية في إطار عملية أهداف التنمية المستدامة سيزيد عن 

 ال تستجيب للمسوحات.  

 عملية الجمع  

النظراء الرسميون على المستوى المحلي وعملية التحقق والتشاور. وقد تم تصميم المسح بحيث يكون المؤشر مشابهًا 

 بين البلدان والفترات الزمنية. 

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

 شهور(.  9) 2017أغسطس  - 2016ديسمبر 

 إصدار البيانات 

 . 2018الربع األول 

 مقدمي البيانات

من المتوقع أن يتم احتواء المعلومات المطلوبة إلكمال المسح من قبل المسؤولين عن إدارة الموارد المائية في البالد  

عة  مدعمة بوثائق رسمية. مثل )وزارة المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة األراضي والزرا

 ووزارة الصناعة والتعدين إلخ(.  
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نسبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق  6.5.2المؤشر 
 بالتعاون في مجال المياه

 المنظمة 

 ( UNESCO-IHPالبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة )

 ( UNECEاألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )لجنة 

 التعريف 

ف    األحواض   منطقة   نسبة   أنها  على  المياه  مجال  في  تعاون تشغيلي  ترتيب  ذات   للحدود  العابرة  الحدود  حوض  منطقة   نسبة   ُتعرَّ

  التي  السطحية  المساحة  إضافة  طريق  عن  مشتق  وهو . المياه مجال في  تشغيلي   تعاون  ترتيب  مع البلد  داخل  للحدود   العابرة

  العابرة الجوفية  المياه وطبقات  للحدود العابرة  السطحية  المياه مستجمعات على  تحتوي  دولة  في  تشغيلي ترتيب  يغطيها

كاًل  )  ما دولة  لألحواض العابرة للحدود في  اإلجمالية  الكلية  وتقسيمها على المساحة ( للحدود العابرة  األحواض أي) للحدود 

 . مئوية  نسبة  على  للحصول100  في  النتيجة   ، وضرب( ه والمياه جوفية من تجمعات الميا

 المنهجية  
 طريقة الحساب 

تحديد المياه السطحية العابرة للحدود أمر واضح، فإن تحديد  .  تحديد المياه السطحية والمستودعات المائية العابرة للحدود .1

 طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود تتطلب تحقيقات. 

حساب المساحة السطحية لكل حوض عابر للحدود والمجموع الكلي عموما على األقل، يتم تحديد أحواض األنهار    .2

هو مجموع المناطق السطحية في   الدولة والبحيرات من خالل الخرائط. مجموع المساحة السطحية العابرة للحدود في 

  العابرة المناطق تتداخل  قد (. 2ية )معبرًا عنها بالكيلومتر من األحواض العابرة للحدود ومستودعات المياه الجوف كل دولة 

  وينبغي )مثل حوض النهر وطبقة المياه الجوفية( أو طبقات المياه الجوفية المتعددة.    األنظمة   من   مختلفة   ألنواع  للحدود

 من  لتتمكن  للحدود، عابر نهر حوض داخل موجودة كانت لو  حتى للحدود، العابرة الجوفية  المياه طبقات مساحة  إضافة 

. يمكن بسهولة إجراء الحسابات باستخدام نظم  للحدود العابرة  الجوفية  المياه طبقات  بشأن  في التعاون التقدم  تتبع 

(. تم إنشاؤها باستخدام األدوات المناسبة للتحليل المكاني، وأشكال مجمعات المياه  GISالمعلومات الجغرافية )

  أو السطحية  التصنيفين )حوض المياه عن كال  كتابة التقرير ة. ويمكن استخدامها ل السطحية ومستودعات المياه الجوفي

 الجوفية(.   المياه طبقة 

استعراض الترتيبات الحالية للتعاون العابر للحدود في إدارة المياه والتحقق منها، في نهاية هذه الخطوة ينبغي أن نعرف   .3

 ت التعاون )ومجاالتها(.ما هي األحواض العابرة للحدود التي يغطيها ترتيبا

التحقق من الترتيبات القائمة للتعاون العابر للحدود في إدارة المياه التشغيلية، كما تسمح قائمة التحقق التالية بتحديد   .4

 ما إذا كان ترتيب التعاون على حوض معين أو مشاركة متساوية بين البلدان: 

 عابر للحدود.وجود هيئة مشتركة أو آلية مشتركة أو لجنة للتعاون ال -

 انتظام االتصاالت الرسمية في شكل اجتماعات.  -

 وجود خطة )خطط( مشتركة إلدارة المياه أو تنسيقها أو لتحقيق أهداف مشتركة.  -

 التبادل المنتظم للمعلومات والبيانات.  -

 إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط، فال يمكن اعتبار ترتيب التعاون عاماًل. 
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 بالنسبة المئوية:   حساب قيمة المؤشر ل 

  ÷ إضافة مساحة سطح أحواض المياه السطحية العابرة للحدود أو طبقات المياه الجوفية المشمولة بترتيب تعاون تشغيلي )

   100 × مجموع المساحة الموزعة في البلد لجميع األحواض العابرة للحدود )بما في ذلك طبقات المياه الجوفية(

 صنيف الت

الوطني. يمكن أن تكون البيانات مفّصلة على المستوى المحلي )بالنسبة    سيتم جمع البيانات بشكل موثوق على المستوى 

 للتقارير الوطنية(. ويتم تجميعها على المستوى اإلقليمي والعالمي. 

 معالجة البيانات المفقودة  
 على المستوى المحلي 

بالنسبة إلى طبقات المياه الجوفية  تستخدم معلومات نموذج االرتفاعات الرقمية لتحديد حدود حوض المياه السطحية. أما 

يمكن أن توفر الخرائط الجيولوجية لتقريب حجم طبقة المياه الجوفية. في حالة عدم اليقين يتم إجراء التحقيقات في الخصائص  

 الهيدروليكية. 

 عملية الجمع  

ة عن المياه. فيما يتعلق بتفعيل  المعلومات المكانية )"منطقة األحواض العابرة للحدود"( متاحة عادة في الوزارات المسؤول

البيانات المطلوبة لحساب المؤشر من المعلومات في السجالت اإلدارية )الدول  على    يتم الحصول مباشرةالترتيب، يمكن أن  

 األعضاء لديها سجالت ترتيبات التعاون(. 

لعرفية الوارد في اتفاقيتي األمم  عالوة على ذلك تستند عناصر المؤشر إلى المبادئ الرئيسية لقانون المياه الدولية ا 

( واتفاقية لجنة األمم المتحدة  1997قانون االستخدامات غير المالحية لمجاري المائية الدولية )نيويورك،  اتفاقية -المتحدة 

عن   فضال  - ( 1992االقتصادية ألوروبا بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية )هلسنكي، 

و   63/124؛ وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 2008مشروع المواد على قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود )

66/104.) 

لمؤشرات التي أبلغت عنها البلدان، والتي  لبوجود مكونات فرعية    ،بموجب اتفاقية المياه  للتسجيلوستسمح اآللية المقترحة  

 . قة في قيمة المؤشر النهائيستضمن المزيد من الث

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

2016-2017 

 اصدار البيانات 

 2018أوائل عام 

 مقدمي البيانات

تطلب قدرات  تال    البيانات غير مدرجة حتى اآلن في النظم اإلحصائية الوطنية ولكن المعلومات الالزمة لحساب مؤشر بسيط، 

في الوزارات أو الوكاالت المسؤولة عن الموارد المائية. المعلومات المكانية متاحة   الدولرصد متقدمة ومتاحة عادة لجميع 

 عادة في الوزارات المسؤولة عن الموارد المائية.  
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واألراضي الرطبة واألنهار   حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات  6.6الغاية 

 2020ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام  

نســـــبة التغير في نطاق النظم اإليكولوجية المتصـــــلة بالمياه خالل فترة من   6.6.1المؤشر  
 الزمن

 ملف البيانات األول 
 المنظمة 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة  

 التعريف 

الجوفية،  ( طبقات المياه 4( البحيرات، 3( األنهار ومصبات األنهار، 2( األراضي الرطبة، 1يشمل المؤشر خمس فئات هي: 

  اإليكولوجية  األنظمة  تصنيفات  مصطلحات إلى فقط النص  يشير  المنهجية  هذه ألغراضاالصطناعية.  ألجسام المائية ( ا5

مؤشرات فرعية اللتقاط مصادر البيانات والمنهجيات   5إلى  6.6.1المؤشر عقيد، تم تقسيم ت. لمعالجة درجة ال هذه الخمس

المختلفة الالزمة لرصد مكونات المؤشر. تأتي مصادر البيانات من مجموعة من عينات األرض اعتمادا على نوع النظام البيئي  

 ونوع المدى، جمع البيانات المنهجية يمكن أن تختلف إلى حد كبير.  

 بة التدريجي مستويين: يقترح نهج المراق 

المؤشرات الفرعية المستندة إلى البيانات المتاحة عالميًا من األرصدة األرضية التي سيتم التحقق منها من قبل    :1  مستوى ال 

 . الدول

 بالمياه.  المتصلة المكاني للنظم اإليكولوجية  المدى- 1المؤشر الفرعي  

 مياه البحيرات واألجسام المائية االصطناعية.  جودة- 2  المؤشر الفرعي 

 مؤشرات فرعية:  3البيانات التي تجمعها البلدان من خالل  : 2  المستوى 

 كمية المياه )التفريغ( في األنهار ومصاب األنهار. -  3المؤشر الفرعي  

 SDG 6.3.2جودة المياه المستوردة من مؤشر   -  4المؤشر الفرعي  

 كمية المياه الجوفية داخل طبقات المياه الجوفية.  -  5المؤشر الفرعي  

 المنهجية  
 حساب طريقة ال 

 . منهجيات قائمة بذاتها 5يتم حساب المؤشرات الفرعية الخمسة بشكل منفصل، وبالتالي يتكون المؤشر من 

 : المدى المكاني للنظم اإليكولوجية المرتبطة بالمياه 1المؤشر الفرعي  

جية هذا المؤشر الفرعي هو كيفية إنشاء مالحظات على األرض ومعالجتها إلى نطاق مكاني عالمي لمجموعات  توضح منه 

بالمياه. الفرضية األساسية لهذا النهج هو أن األغطية األرضية المختلفة مثل الثلج،   متصلة من بيانات النظم اإليكولوجية 

ة مختلفة من الضوء. األقمار الصناعية تدور باستمرار على أرضنا، والتقاط  الصخور العارية، النباتات، المياه تعكس أطوال موجي

الصور واألطوال الموجية تنعكس من كل الموقع على الكرة األرضية. ألي موقع واحد على وجه األرض. يمكن الجمع بين  

تلخيص كل هذه الصور  اآلالف من الصور لتصنيف غطاء موقع األرض كما يمكن برمجة تكنولوجيا الحوسبة المتقدمة ل
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وتقسيم األرض إلى بكسل الغطاء األرضي، واحد منها هو المياه المفتوحة. يتم تعريف المياه المفتوحة على أنها أي منطقة  

  المياه  لمواقع المكاني المدى في  التغيرات  تمييز يمكن من المياه السطحية دون عوائق من النباتات المائية. وبالتالي 

 . الموسمية  التغيرات  أو المفقودة أو الجديدة الجوفية  المياه ذلك في  بما طويلة  زمنية  فترة مدى على المفتوحة 

  بالمياه المتعلقة  البيانات لهذه  المعالجة  من  مزيد إجراء يلزم  آخر،  نوع  من  بالماء  المرتبط  اإليكولوجي  النظام نوع لتمييز

  بالبحيرات  المفتوحة  المياه على عليها الحصول يتم التي البيانات تتميز كما. أخرى بيانات مجموعات مع بالتزامن  المفتوحة 

  من  النباتية  الرطبة  األراضي تمييز  يتم  ذلك إلى  باإلضافة . االصطناعية  المائية  بالمسطحات  مقارنة  األنهار ومصبات  واألنهار

  لمناطق  الفيزيائية  الخصائص  يكتشف هجن إلى النباتية  الرطبة  األراضي اكتشاف طريقة  المعالجة. وتستند من  المزيد خالل

  القمر   وصور   ( االصطناعية   الفتحة   ذي   رادار )متعددة    زمانية   SAR  من   ( النباتي  الماء   ومحتوى   التربة   رطوبة   مثل )  الرطبة   األراضي 

  مستجمعات من  الهيدروغرافيا المنطقة،  بتضاريس  المتعلقة  المكانية  الجغرافية  البيانات البصرية مع مجموعات الصناعي

  المكاني  المدى على األرضية  األرصدة من  الناتجة  البيانات مجموعات تستثنى.  التربة  وأنواع الصحي، الصرف وشبكة  المياه

  واألنهار للبحيرات المكاني االمتداد قيم حساب من  االصطناعية  المائية  والوحدات النباتي الغطاء ذات الرطبة  لألراضي

 . المكاني  المدى  تقديرات تكرار  لمنع  األنهار، ومصاب

يتم توفير مجموعات البيانات ذات النطاق المكاني الوطني للبلدان للتحقق من صحتها. فور التحقق من صحتها، ُتستخدم  

  مجموعات البيانات السنوية لحساب النسبة المئوية لتغير المدى المكاني مع مرور الوقت، باستخدام خط األساس للفترة 

 كما تتم مقارنة متوسطات السنوات الخمس التالية مع خط األساس هذا. 2001-2005

×  100نسبة التغير في المدى المكاني=  
β −γ

β 
 

 حيث أن 

β  =2005-2001 من  الوطني المكاني المدى متوسط 

γ  =أخرى. سنوات 5 فترة ألي  الوطني المكاني المدى متوسط 

 البحيرات والهيئات المائية االصطناعية : جودة مياه 2  المؤشر الفرعي 

 aاألرض ومعالجتها إلى مجموعتي بيانات من الكلوروفيل على مالحظات  توليد توضح منهجية هذا المؤشر الفرعي كيفية 

(chl) ( والمجسمات الكلية المعطلةTSS .داخل البحيرات على مستوى العالم ) سوى  األرض مراقبات تقدم  أن  ال يمكن 

  الصباغ وهو ،Chl المواد هذه وتشمل. الماء لون على  تؤثر والتي المياه في  الموجودة المواد تركيزات عن  معلومات

  تركيزات  استخدام يمكن . TSS و ،(الغذائية  السلسلة  على للغذاء الرئيسي المصدر) النباتية  العوالق  في  الرئيسي

  باستخدام TSS و Chl نتائج اشتقاق يتم. هامة  أخرى مائية  خصائص  الستنتاج كبروكسيين  TSS والـ الكلوروفلوروكسين 

  يتم . بالكامل التقاطه  يتم بحيرة كل داخل المكاني التباين  أن من  للتأكد منفرد  بكسل لكل إنشاؤها يتم تجريبية، خوارزميات

  تظهر   وال   البحيرة،   مستوى   على  TSS  و(  Chl)   كلوروفلوروكسين   تركيزات   إلنتاج   بحيرة   لكل   عام   مدار   على   النتائج   متوسط  حساب

  من  تركيز كل تمثل التي البكسل كمية  تحديد يتم واحد،  يوم أي في. المعلمتين  هذه تركيز في الصغيرة المحلية  التقلبات

Chl أو TSS من  كل تركيز في التغير تحديد يمكن . اليوم  ذلك في  واسع نطاق على  البحيرة متوسط تحديد ويتم Chl و TSS  

  خمس  كل  TSS و  Chl لكلور  السنوي المتوسط هذا  متوسط حساب  سيتم . األساس  خط مقابل  سنوي متوسط مقارنة  من 

  فيها  يكون التي المواقع استهداف يمكن . المئوية  النسبة  تغير لتوليد  TSS و  Chl األساس  بخطوط سيقارن  والذي سنوات،

 .وإدارتها المياه جودة مراقبة  زيادة في مفرطة  المئوية  النسبة  في التغير
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 الكمية )تصريف( المياه في األنهار ومصبات األنهار  : 3المؤشر الفرعي  

تصف منهجية هذا المؤشر الفرعي تقنيات مختلفة لمراقبة النهر وتصريف المصب لكي تنفذها البلدان. يمكن أن تتضمن  

يجب أن يعتمد على    ة قياس التفريغ ألن االختيارال تحدد المنهجية نوع تقني  هذه التقنيات محطات القياس أو عدادات التفريغ.

 حجم ونوع الماء والتضاريس وسرعة تدفق المياه المرغوبة ودقة القياس، وكذلك المالية المتاحة.  

 يجب على الدول االلتزام بالمعايير التالية: 

شهر. والحصول على متوسط  صريف نهر / مصب ويتم مراقبته مرة واحدة على األقل لكل  تيجب جمع البيانات من ال  -

 هذه البيانات للحصول على معدل سنوي للتصريف لكل شخص.

يجب أن يحتوي كل حوض على موقع عينات واحد على األقل، عند نقطة الماء التي يوجد بها الحوض أو عبر الحدود   -

 الوطنية. 

وكاالت الحفظ. وسيتم حساب   سنوات من البيانات حول متوسطات التصريف السنوية لكل حوض إلى  5ستقدم البلدان 

البيانات من هذه السنوات الخمس لتسهيل التقلبات على المدى القصير. لتوليد النسبة المئوية الوطنية، يجب متوسط 

تأسيس فترة مرجعية مشتركة لجميع األحواض. وسيتم استخدام فترة األساس هذه لحساب النسبة المئوية لتغيير التصريف  

 الحقة. ولحساب النسبة المئوية للتغير عن التدفق لكل فترة خمس سنوات، يتم استخدام الصيغة التالية: سنوات    5ألي فترة  

×  100= نسبة التغير للتدفق 
β −γ

β 
 

 حيث أن: 

β  = سنوات  5تاريخي لمدة  تفريغ مرجعي 

γ  من الفائدة.  سنوات  5= متوسط التصريف لمدة 

 اإليكولوجية المرتبطة بالمياه : جودة النظم 4المؤشر الفرعي  

   6.3.2. ويتم استخدام البيانات التي يتم جمعها للمؤشر SDG 6.3.2تم وصف منهجية هذا المؤشر الفرعي في مؤشر 

 كمية المياه الجوفية داخل طبقات المياه الجوفية   : 5المؤشر الفرعي  

  يتم . الجوفية  المياه طبقات  في  الجوفية  المياه  كميات  لمراقبة  للبلدان  مبسطة  تقنية  الفرعي  المؤشر  هذا  منهجية  تصف 

  المؤشر  رصد   ألغراض  ولكن   المعلمات،  من   مزيج  باستخدام  عادةً   الجوفية   المياه  طبقة   في   المخزونة   الجوفية   المياه  حجم  تقدير

  ضمن   جوفية ال  المياه  لحجم  كمصدر  فقط  الجوفية   المياه  طبقة   داخل  الجوفية   المياه  مستوى  أو"  الرأس "  قياس   يمكن   ،6.6.1

  تحدد ال .الجوفية  اآلبار استخدام خالل من  الجوفية  المياه طبقة  داخل الجوفية  المياه مستوى قياس  يتم. جوفية  مياه طبقة 

  لموقع تبعاً  يتغير  أن  يمكن  الجوفية  المياه توزيع ألن  جوفية  مياه  طبقة  كل  في  رصدها ينبغي التي  اآلبار عدد المنهجية 

 يجب أن تلتزم البيانات المجمعة من البلدان بالمعايير التالية:  . ومع ذلك الجوفية  المياه طبقات وخصائص 

ينبغي جمع قياسات النقاط لمستوى المياه الجوفية داخل طبقات المياه الجوفية مرتين على األقل لكل شخص   -

لمستوى المياه الجوفية لكل  في كل عام. وبعد ذلك يحسب متوسط هذه البيانات للحصول على متوسط سنوي 

شخص. يعد فهم التغييرات الموسمية والتغيرات قصيرة األجل أمًرا ضرورًيا لجانب من جوانب إدارة المياه الجوفية  

 ولكن يجب اعتباره جزًءا فقط من المناطق المحلية إلدارة المياه الجوفية. 
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ويمكن استخدامه في المياه الجوفية لقياسات    رصدهينبغي أن يكون لكل طبقة مياه جوفية بئر واحد على األقل تم   -

 . المستوى

سنوات من البيانات عن المتوسط السنوي لمستوى المياه الجوفية لكل حوض إلى وكاالت أمناء الحفظ،   5ستقدم البلدان 

مع مرور   ية الوطن  التفريغ  نسبة  في  التغير ولتحقيق على المدى القصير.  التقلبات لتسهيل  تحديد متوسطها والتي سيتم 

وسيتم استخدام فترة األساس لحساب النسبة المئوية لتغير كمية    األحواض.  لجميع   مشتركة   مرجعية   فترة   تحديد   يجب   الوقت 

سنوات الحقة. لحساب نسبة التغير في الكمية لكل فترة خمس سنوات بعد الفترة المرجعية، يتم    5المياه الجوفية ألي فترة  

 استخدام الصيغة التالية: 

×  100 نسبة المئوية للتغير في الكمية=  ال
β −γ

β 
 

 حيث أن: 

β  = سنوات   5 لمدة التاريخي  المرجعي  الجوفية  المياه مستوى  

γ  =الفائدة. من  سنوات 5 لمدة الجوفية  المياه مستوى متوسط 

 صنيف الت

المستوى الوطني، الحوض، ونوع  يمكن أيًضا تصنيف جميع المؤشرات الفرعية وفًقا لمقاييس مكانية مختلفة أي على 

 النظام البيئي. 

 معالجة البيانات المفقودة  
 على المستوى المحلي 

نظًرا الستخدام بيانات األقمار الصناعية لبعض المؤشرات الفرعية، فإنه من غير المتوقع أن يكون لديها بيانات مفقودة لهذه  

  يتم حذف القيم المفقودة. المؤشرات. أما بالنسبة لجميع المؤشرات الفرعية األخرى ال

 عملية الجمع 

  للتحقق  الدول مع 2و 1 الفرعية  المؤشرات  عن  والمتولدة عالميا المتاحة  البيانات جميع  تقاسم  : يتم2و1المؤشرات الفرعية 

  على . المائية  والفرعي والقياسات الوطني  المستوى على  سنوياً  المكانية  الجغرافية  البيانات هذه توليد سيتم. صحتها من 

  خمس  كل الصحة  من  التحقق  يتطلب التغيرات المدى في التقارير قياس  فإن سنوًيا، توليدها يتم البيانات هذه  أن من  الرغم 

  نيابة  التغييرات من  مئوية  نسبة  لتوليد  عليها  المصادق  السنوية  البيانات مجموعات  الوصاية  وكاالت وستستخدم . سنوات 

 البلدان.  عن 

 و 3 الفرعية  بالمؤشرات يتعلق  فيما الدول  داخل  جمعها يتم  التي البيانات جميع تقديم  سيتم : 5 و 4 و 3 الفرعية  المؤشرات 

 المنهجية.  الحد األدنى للمعاير  مقابل  الجودة لضمان والفحص  للمراجعة   الحفظ لوكاالت  5 و 4

"  الخام" البيانات مراجعة  بمجرد. العالمي  المساعدة مكتب خالل من  اإللكتروني البريد  عبر المراجعة  عملية  تسهيل سيتم

 . الوطني والممثل الحفظ وكاالت بين  صحتها  من  والتحقق المئوية  النسبة  في  التغير  حسابات من  االنتهاء سيتم السنوية،

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

ات سيتم جمع البيانات من خالل محرك  في شهر مايو. كل خمس سنو 2و 1تم إصدار التقدير السنوي للمؤشرين الفرعيين 

 .2017,2020,2027بيانات وطني على النحو التالي: 
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 إصدار البيانات 

 2018دورة االصدار األولى: يونيو  •

 2023دورة االصدار الثانية: يونيو  •

 2028دورة االصدار الثالثة: يونيو  •

 مقدمي البيانات

• GEMS  نقاط االتصال الوطنية للمياه، بالتشاور مع /NSOs 

 بيانات األقمار الصناعية من وكالة الفضاء األوروبية ووكالة ناسا.  •

 ملف البيانات الثاني 
 المنظمة 

 بشأن األراضي الرطبة.  Ramsarأمانة اتفاقية   

 التعريف 

أو هكتار.    km2ية لألراضي الرطبة. يقاس في  مدى األراضي الرطبة: يمكن تعريف هذا المصطلح على أنه المساحة السطح

   2017عنه البلدان مع وضع عام  سجلتمن المتوقع أن يتوافق السطح الذي 

  مرجع  ، من التغير في مدى األراضي الرطبة: يشير هذا المصطلح إلى النسبة المئوية للتغير في مساحة األراضي الرطبة 

 . التغيير  فيها حدث التي الزمنية  والفترة معروًفا كان إذا  السابق، المدى  يدتحد  يجب التغيير هذا  عن  للتقرير. أساسي مرجعي

 المنهجية  
 طريقة الحساب 

  األساس بالمياه[    المتصلة تغير في نطاق األراضي الرطبة )األنظمة اإليكولوجية  ال   ÷أو هكتار(    2]منطقة األراضي الرطبة )كم  

 مرجعي وسنة. 

رقم خط األساس في الكيلومترات المربعة لمدى   الدولاستنادا إلى جرد األراضي الرطبة الوطنية )كاملة أو جزئية( تقدم 

الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تقديمها هو المساحة الكلية   2017( لعام Ramsarاألراضي الرطبة )طبقًا لتعريف 

 الرئيسية "البحرية، الساحلية والداخلية"  لألراضي الرطبة لكل من الثالثة األقسام 

الثالث سنوات  إذا كانت المعلومات متاحة، فإن البلدان تشير إلى النسبة المئوية للتغيير في مدى األراضي الرطبة على مدى  

 الماضية. 

التغيير. ويجب تحديد  إذا كانت فترة البيانات تغطي أكثر من ثالث سنوات فإن معلومات البلدان المتوفرة تشير إلى فترة 

 الفترة التي حدث فيها التغيير. 

يمكن تجميع هذا المؤشر على المستوى العالمي أو اإلقليمي عن طريق إضافة جميع قيم الدول على مستوى العالم أو  

 منطقة محددة.  في

 التصنيف 

 ال يوجد.  
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 معالجة البيانات المفقودة  
 على المستوى المحلي 

  األراضي ألمانة  رامسار اتفاقية  إلى الرطبة  األراضي  جرد قوائم عن  معلومات أي تقديم  فيها  يتم  لم التي  للبلدان بالنسبة 

  باستخدام  تقرير بإعداد رامسار أمانة  تقوم  ، (البلدان من ٪ 16) 13 األطراف مؤتمر إلى الوطنية  تقاريرها من  كجزء  الرطبة 

 .  األدبيات في والبحث السابقة  التقييمات من  الموجودة المعلومات

 عملية الجمع 

  أساس   على  االتفاقية   تنفيذ  عن   دولية   تقارير  شكل  في  رامسار  أمانة   إلى  اإلدارية   رامسار  إدارة  قبل  من   مقدمة   البيانات  جميع

 .  مرجعية  بمصادر الرطبة  األراضي  مدى  لتقدير مؤشرات  التنسيق يتضمن . الدائمة  اللجنة  قبل  من  اعتماده تم معياري شكل 

  قبل من  تقرير إعداد  يتم معلومات،  فيها توجد ال  التي المتبقية  للدول بالنسبة  الجودة،  ضمان  قسم  في  موضح هو  كما

  التي   تلك  ذلك   في   بما )  الدولية   التقارير   جميع  إرسال  يتم.  األدبيات  في   والبحث  الموجودة  المعلومات   باستخدام   رامسار  أمانة 

 .  عليها األخيرة اللمسات  وضع قبل عليها للمصادقة   المعنية  اإلدارية  السلطة  إلى ( رامسار أمانة  أعدتها

 النشر  تاريخ 
 جمع البيانات 

 .2019وسوف يتم جمع البيانات أيًضا في  2018بدأت عملية جمع البيانات الخاصة بالمؤشر في عام 

 إصدار البيانات 

 .2020سيتم إصدار البيانات المحدثة مع السالسل الزمنية في أواخر عام 

 مقدمي البيانات

تقوم سلطات رامسار اإلدارية بإعداد تقاريرها الوطنية وتقديمها إلى أمانة رامسار بشأن التنفيذ لكل أطراف مؤتمر البلدان  

يكون التقرير من إعداد أمانة رامسار  ويم أي معلومات ذات األقاليم التابعة. بالنسبة للبلدان المتبقية حيث ال يتم تقد

 باستخدام المعلومات الموجودة في البحث.  
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بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة  في مجال دعم تقديم ال نطاق التعاون الدولي و  توسيع  a.6الغاية 

والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه  

 2030، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول عام  المستعملة 

المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي التي مقدار a.1.6المؤشر 
 تشكل جزءًا من خطة اإلنفاق المنسقة من جانب الحكومة

 المنظمة 

 ( WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة )ا  •

 ( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  •

 التعريف 

ساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي التي تشكل جزًءا من الحكومة من  يتم التعرف على مقدار الم

( للمياه والصرف الصحي المدرجة في  ODAخالل خطة اإلنفاق بأنها نسبة إجمالي مدفوعات مساعدات التنمية الرسمية ) 

 ميزانية الحكومة. 

 المنهجية  
 طريقة الحساب 

المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية المدرجة في قائمة  يحسب المؤشر كنسبة من إجمالي 

 : الميزانية الحكومية، أي

الكمية اإلجمالية للمساعدة   ÷ مقدار المساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في ميزانية الحكومة )

 ( لصحياإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف ا 

وسيتم الحصول على البسط المتعلق بالمساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية في ميزانية الحكومة   

. أما 2017دورة    2016( لعام  GLAASمن التحليل العالمي لمياه األمم المتحدة وتقييمه لمياه الصرف الصحي ومياه الشرب )

نات حول حجم أموال المانحين التي كانت مدرجة في ميزانية الحكومة. وستتاح البيانات  بالنسبة للتمويل الخارجي تجمع البيا

. تم توسيع التمويل الخارجي  2016بنهاية عام    GLAASمن خالل نظام    2015عن مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام  

وكفاءة استخدام المياه، إدارة الموارد المائية  خارج نطاق المياه والصرف الصحي ليشمل مياه الصرف الصحي ونوعية المياه،  

 والنظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه.

الخاص بمجموع مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي من  لمقام  سيتم الحصول على ا 

 . االقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدانالتابع  ( CRSنظام تقارير الدائنين ) 

 صنيف الت

 تصنيف القطاع الفرعي )األنظمة األساسية مقابل األنظمة الكبيرة( 

  عالج البيانات المفقود
 على المستوى المحلي 

 ال يتم إعداد أي تقديرات لبيانات البلدان المفقودة. 



ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة   

 الهدف السادس  ة مستدام

27 

 عملية الجمع 

( من الحكومات الوطنية المشاركة في التحليل العالمي وتقييم المياه والصرف الصحي،  GLAASمسح استبيان مياه الشرب )

ويفضل أن يكون مدعوًما من قبل أصحاب مصلحة متعددين )على سبيل المثال، وزارة المياه، ووزارة البيئة، إلخ(. في كثير  

مشاركة في العملية من أجل الحصول على البيانات من األحيان يجب أن يكون هناك العديد من الوزارات واإلدارات المختلفة لل

، يتم جمع المعلومات حول العمليات المحلية ثم عقد اجتماع لدعم ملء االستبيان،  GLAASالمطلوبة الستكمال االستبيان 

والتحقق من صحة المعلومات من أصحاب المصلحة. بمجرد استالمها يخضع للتحقق من صحة البيانات بشكل شامل، والتي  

 بين األقاليم ونظرائهم.  الراجعة هي في كثير من األحيان عملية تكرارية تتطلب االتصال والتغذية 

. من خالل جمع  GLAASكما ُيطلب من البلدان تقديم الموافقة على نشر استجابات بيانات فردية ومصدقة المقدمة إلى 

 . أخرى تعديالت  أي إجراء ُيتوقع وال للمقارنة  قابلة  النتائج تكون أن المتوقع من البيانات وعمليات التحقق والتشاور والنتائج. 

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

من خالل    2015وتوجيه البيانات الخاصة بنفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام    GLAASتم إطالق الجولة الحالية من نظام  

 .  2016نهاية عام  التي كانت متاحة الميزانيات الحكومية الوطنية 

  تم توفيرها  2015بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام  

 .  2016في ديسمبر  CRSمن خالل 

 إصدار البيانات 

 2017الربع األول من عام 

 البياناتمقدمي 

الوزارات ذات المسؤوليات المتعلقة بالتمويل وإمدادات المياه والصرف الصحي والزراعة والمياه وتنمية الموارد وإدارتها  

 والبيئة، والشؤون الخارجية.  
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 دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي   b.6الغاية  

نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها ســـــياســـــات وإجراءات تنفيذية  b.1.6المؤشر 
 راســخة فيما يتعلق بمشــاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي

 المنظمة 

 ( WHOمنظمة الصحة العالمية ) •

 (UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة )ا  •

 ( OECDلتنمية ) منظمة التعاون االقتصادي وا •

 التعريف 

يقوم المؤشر بتقييم النسبة المئوية للوحدات اإلدارية المحلية )كما هو محدد من قبل السلطات الحكومية الوطنية( التي  

لديها آلية راسخة وتعمل من خالل األفراد والمجتمعات. يمكن أن تساهم بشكل هادف في القرارات والتوجيهات المتعلقة  

 صرف الصحي. بإدارة المياه وال

نسبة المؤشر من الوحدات اإلدارية المحلية ذات السياسات المعمول بها والتشغيلية وإجراءات مشاركة المجتمعات المحلية  

في إدارة المياه والصرف الصحي يقاس بنسبة الدول ذات اإلجراءات المحددة بوضوح في القانون أو سياسة المشاركة من  

ت في تخطيط البرنامج في إدارة المياه والصرف الصحي، وترويج النظافة ونسبة الدول  قبل مستخدمي الخدمة / المجتمعا

التي لديها مستويات عالية من المستخدمين / المجتمعات للمشاركة في تخطيط برامج في إدارة المياه والصرف الصحي  

 وتعزيز النظافة. 

 المنهجية  
 طريقة الحساب 

( حول ما  GLAASالمية التابع لألمم المتحدة للمياه والصرف الصحي ومياه الشرب )يوفر تحليل وتقييم معلومات المياه الع

إذا كانت هناك "إجراءات محددة بوضوح في القوانين أو السياسات الخاصة بـ مشاركة مستخدمي الخدمة )مثل األسر( 

الوحدة اإلدارية المحلية، يطلب  والمجتمعات في برامج التخطيط ". بالنسبة للدول التي لديها بيانات متوفرة من مستوى 

منهم تقديم بيانات عن عدد الوحدات اإلدارية المحلية التي توجد لها سياسات وإجراءات للمشاركة المحلية وعدد الوحدات  

 اإلدارية المحلية التي تم تقييمها، واإلجمالي لعدد الوحدات في البالد.  

مجموع عدد وحدات   ÷ توجد لها سياسات وإجراءات للمشاركة المحلية  حساب المؤشر: )عدد الوحدات اإلدارية المحلية التي

 اإلدارات المحلية في الدولة(. 

 2017-2016لدورة  GLAASسيتم الحصول على كل من البسط والمقام من خالل المسح  

  عالج البيانات المفقود
 على المستوى المحلي 

 المفقودة. ال يتم إعداد أي تقديرات لبيانات البلدان 
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 عملية الجمع 

( من الحكومات الوطنية المشاركة في التحليل العالمي وتقييم المياه والصرف الصحي،  GLAASمسح استبيان مياه الشرب )

ويفضل أن يكون مدعوًما من قبل أصحاب مصلحة متعددين )على سبيل المثال، وزارة المياه، ووزارة البيئة، إلخ(. في كثير  

أن يكون هناك العديد من الوزارات واإلدارات المختلفة للمشاركة في العملية من أجل الحصول على البيانات من األحيان يجب  

، يتم جمع المعلومات حول العمليات المحلية ثم عقد اجتماع لدعم ملء االستبيان،  GLAASالمطلوبة الستكمال االستبيان 

ستالمها يخضع للتحقق من صحة البيانات بشكل شامل، والتي  والتحقق من صحة المعلومات من أصحاب المصلحة. بمجرد ا

 بين األقاليم ونظرائهم.  الراجعة هي في كثير من األحيان عملية تكرارية تتطلب االتصال والتغذية 

خالل جمع   . من GLAASكما ُيطلب من البلدان تقديم الموافقة على نشر استجابات بيانات فردية ومصدقة المقدمة إلى 

 . أخرى تعديالت  أي إجراء ُيتوقع وال للمقارنة  قابلة  النتائج تكون أن المتوقع من وعمليات التحقق والتشاور والنتائج. البيانات 

 النشر تاريخ 
 جمع البيانات 

من خالل    2015وتوجيه البيانات الخاصة بنفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام    GLAASتم إطالق الجولة الحالية من نظام  

 .  2016نهاية عام  التي كانت متاحة الميزانيات الحكومية الوطنية 

  تم توفيرها  2015في الميدان االقتصادي بشأن مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام    ة بيانات منظمة التعاون والتنمي

 .  2016في ديسمبر  CRS من خالل

 إصدار البيانات 

 2017الربع األول من عام 

 مقدمي البيانات

الوزارات ذات المسؤوليات المتعلقة بالتمويل وإمدادات المياه والصرف الصحي والزراعة والمياه وتنمية الموارد وإدارتها  

 والبيئة، والشؤون الخارجية.  
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