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  : نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة٠-٣-٦ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية
  

 :المنظمة/ المنظمات
 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

تشير  .جيدة نوعية محيطة ذاتمن مياه  الموجودة داخل البلدالمائية  كتلريف المؤشر على أنه نسبة اليتم تع
تمثل ي التإلى المياه الطبيعية غير المعالجة في األنهار والبحيرات والمياه الجوفية و نوعية المياه المحيطة

بيانات  يعتمد المؤشر على تأثيرات جميع األنشطة البشرية.مزيًجا من التأثيرات الطبيعية جنبًا إلى جنب مع 
يتم  .تم جمعها من المياه السطحية والجوفيةيفي الموقع وتحليل العينات التي  وعية المياه المستمدة من القياسن

المياه الطبيعية  يةنوعالمياه عن طريق المعلمات الفيزيائية والكيميائية األساسية التي تعكس  نوعية )جودة(تقييم 
بة المستمرة المراق. فالمياه نوعيةة على ة بالعوامل المناخية والجيولوجية، إلى جانب التأثيرات الرئيسالمتعلق

لمحيطة المياه ا يًا وغير مطلوبة لتحديد حالةالمياه السطحية والمياه الجوفية غير مجدية اقتصاد كافة أشكالل
ة والمهمة لاألنهار والبحيرات والمياه الجوفية الممثّ ان الكتل المائية من بلدلذلك تختار ال في أي بلد بشكل كاف.

ية المائية الفرد كتلال نوعية ف حالةيتصنيتم  واإلبالغ عنه. ٠-٣-٦مياه وإدارتها لرصد المؤشر ال نوعيةلتقييم 
من  القيم المستهدفة المحددةمع  ألساسيةللمعايير ا جودة المياهرصد البيانات المتاحة ل امتثالبناًء على مدى 

مع  )أي أنها ذات نوعية جيدةالمصنّفة على المائية  كتلمن عدد من ال كنسبة المؤشر احتساب يتم البلد. قبل
 مئوية.ال نسبةبال عنه معبراً  ،يّمةالمق المائية مجموع الكتلإلى  على األقل( %0٢ بنسبة االمتثال

  
 األساس المنطقي:

النظم اإليكولوجية المائية والخدمات  حمايةمن أجل  ألمر ضروري الجيدة هي نوعية المياه المحيطة
فيهي ومن راإلنسان أثناء االستخدام الت صحةحماية  الحفاظ على التنوع البيولوجي؛ ذلك: في بما تقدمها، التي

جموعة مكين متدعم العنصر الغذائي لإلنسان من خالل توفير األسماك ومياه الري؛ ؛ الشرب خالل توفير مياه
 نوعية ط، ترتبلذلك ضد الكوارث المرتبطة بالمياه. الناس صمود وتعزيز متنوعة من األنشطة االقتصادية؛

 المياه المحيطة الجيدة ارتباًطا وثيقًا بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى.
  

وإلى أي  ،تآلية لتحديد ما إذا كان ٠-٣-٦ المؤشر ويوفر تحسين نوعية المياهإلى  ٣-٦وتسعى الغاية 
 يرتبط هذا المؤشر أيًضا مع مرور الوقت. المياه في تحسين جودة المياه تساهم تدابير إدارة نوعية مدى،

ياه الصرف حول معالجة مياه الصرف الصحي ألن عدم كفاية معالجة م 1-٣-٦ارتباًطا مباشًرا بالمؤشر 
 المحرز لتقدماعن بشكل مباشر  عِلمهو ي   تستقبل مياه الصرف السائلة.المياه التي  يؤدي إلى تدهور في نوعية



، وكذلك بشأن النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه ٦-٦ رتبط ارتباًطا وثيقًا بالغايةوي ٣-٦تحقيق الغاية نحو 
  (.ةالساحلي بشأن التلوث البحري )تلّوث المغذيات1-11بالغاية 

  

ول ، حيث تقوم العديد من الدلفة من القدرات لرصد نوعية المياهالبلدان مستويات مختتدرك المنهجية أن لدى 
 ةطر عمل التقارير الحالية خار  نطا  هذه المنهجيألالمتقدمة بتشغيل برامج واسعة ومعقدة تقوم بجمع البيانات 

إاّل  ؛هامياهتحسين نوعية  اهم فيأن هذه المنهجية لن تسبالنسبة لهذه البلدان، من المعروف  .واإلبالغ عنها
يجب أن تكون مرنة بما فيه الكفاية اللتقاط البيانات من أطر الرصد الحالية دون إثقال كاهل البلدان أنها 

د اً ال تعمل في الوقت الحالي على رصمن أقل البلدان نموالعديد ف، وبعكس ذلك بالتزامات اإلبالغ اإلضافية.
في  لذلك يجب أن تسمح المنهجية لهذه البلدان بالمساهمة محدودة للغاية. نوعية المياه أو تدير برامج رصد

 وفقًا لقدراتها الوطنية ومواردها المتاحة. ،المؤشر العالمي
  

لرصد العالمي ل برنامجالالمياه التي يرو  لها  على أفضل الممارسات لمراقبة نوعية يعتمد تطوير المنهجية
إلى جانب االختبارات التي أجرتها  1790ألمم المتحدة منذ عام برنامج ال التابع  GEMS المعني بالمياه البيئي

، والمراجعة الخارجية من قبل ٠٢1٦الرصد المتكامل لمبادرة عام عدة بلدان رائدة خالل مرحلة إثبات مفهوم 
الل ا بعد ذلك من خ، والتي تم اختبارهذلك إلى مراجعة المنهجية األصليةوقد أدى  .والمنظمات الدوليةالخبراء 

 المالحظات الواردة في المنهجية المكررة الحالية.. وقد ساهمت ٠٢19ملة البيانات العالمية لعام ح
  

 المفاهيم:
 المنظمة)الدولية الحالية مسارد المصطلحات تستند المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المنهجية إلى األطر و

 ما لم يرد خالف ذلك أدناه. (WMO 2012العالمية لألرصاد الجوية 
 

 قادر على تخزين ونقل واستغالل كميات المياه القابلة لالستغالل.جيولوجي  تكوين الجوفية: خزانات المياه

ع افق متتو ةمائي كتلةلمعايير الموصوفة في ا رصدعلى األقل من قيم  ٪0٢إذا كان  المياه: نوعيةتصنيف 
كل كتلة  صنفتيتم و .نوعية مياه جيدةتمتع بت اعلى أنه الكتلة المائية، يتم تصنيف القيم المستهدفة لكل منها

 في وضع "جيّد" أو "غير جيد". بأنها مائية

 التي تحتل المنطقة المشبعة. جوفيةال المياه :المياه الجوفية

 EUالمياه الجوفية ) خزان أو خزانات ضمنمن المياه الجوفية  منفصل: حجم المياه الجوفية كتلة
 عند الحدود (RBD) مقاطعة حوض النهر حدود المائية الجوفية التي تعبر الكتل تقسيمأن يتّم يجب  (.2000

 ضمن مقاطعة حوض النهر التي تنتمي إليه.بشكل منفصل  المياه الجوفية كتل مع اإلبالغ عن كل جزء من

 .ذات النطا  الكبيرمن المياه السطحية الدائمة  ةداخلي كتلة البحيرة:

ات مثل األسمدة والمواد الكيميائية والمبيد تناثرةالمائية من المصادر الم الكتلتلوث  :نقطة المصدرتلوث غير 
 الزراعية. األنشطة المستخدمة في

التي تعرف أيضاً نوعية المياه،  خصائصأو  المتغيرات الخاصة بنوعية المياه :ات )البارامترات(المعلم
 .بالمحّددات

 .: التلوث المعروف مصدره بالضبطتلّوث نقطة المصدر



 .المرجو منهاة لالستخدام غير صالح هاجعلمما ي ياهر مرغوب فيها في الم: إدخال أي مادة غي(تلوث )المياه

ثات ِّ  منشود.للغرض ال يق مالءمة استخدام المياهوتعالمواد التي تغي ر توازن النظام المائي أو تتداخل معه : الملو 

 ا.هوارد المائية وتنظيمها والتحكم بستخدم لتخزين المة أو من صنع اإلنسان، ت  ، طبيعيكتلة مائية الخزان:

 مجرى كبير يعمل كتصريف طبيعي للحوض. النهر:

 المنطقة الجغرافية التي لها منفذ مشترك لجريانها السطحي. حوض النهر:

من أحواض األنهار المجاورة مع  حوٍض واحد أو أكثرمكونة من  من األرض،مساحة  حوض النهر: قاطعةم

 (.EU ٠٢٢٢المياه الجوفية المرتبطة بها )

 مخصص يكون مهماً وغيرمائية أخرى(  كتل: جزء متماسك من نهر منفصل )ال يتداخل مع مياه النهر كتلة

 .عشوائي بشكل

 .ةيسطحية طبيعفي قناة  تدف ق لكتلة مائية :الجدول

 ٠-٣-٦مالحظة: ال يتضمن المؤشر  المياه التي تتدفق على سطح األرض أو تقع عليه. السطحية:المياه 
 .ضمن المستوى األول من الّرصدالمياه في األراضي الرطبة  نوعيةمراقبة 

 عية مصدر مائي معيّن،نوعتبة المياه تشير إلى  نوعيةأي معلمة معينة لقيمة )أو مدى(  :القيمة المستهدفة
 نوعية المياه المقبولة.لجيدة عوضاً عن المياه ا يةنوعمثل 

 لإلنسان والحيوان والنبات. تؤثّر على الوظائف الجسديةكيميائية يمكن أن  : مادةسامةالمادة ال

حيثما  ؛د على الحدود بين دولتين أو أكثرجاتوتالسطحية أو الجوفية التي تعبر أو  المياهالمياه العابرة للحدود: 
تنتهي هذه المياه العابرة للحدود بخط مستقيم عبر أفواهها ف، العابرة للحدود مباشرة إلى البحرتتدفق المياه 

 177٠اللجنة االقتصادية ألوروبا، ) لضفافهاالمياه المنخفضة  وطعلى خطالموجودة ط نقاالبين المتتالية 
UNECE.) 

  
ثم  .درص المقاسة لجميع المعلمات مجتمعة في قيمة رقمية لكل موقعنتائج نوعية المياه  مؤشر جودة المياه:
 1٢٢و صفر )األسوأ(المؤشر بين  نتيجةيمكن أن تتراوح  على مدار فترة التقييم. نتائجيتم تجميع هذه ال

 )األفضل(.

 التعليقات والقيود:
معلمات نوعية لقياس  كبيرة وطنية قدرات مالية وبشرية ٠-٣-٦تتطلّب عمليّتا الرصد واالبالغ عن المؤشر 

شكل بومعالجة بيانات الرصد  وضمان نوعية جمعأيضاً لو ،مكانية وزمانية كافية وبشكل منتظم ةبطريقالمياه 
 استثمارات كبيرة في البنية ستكون هناك حاجة في العديد من البلدان إلى المؤشر. هذا سابتحدائم من أجل ا

وعية نتطوير القدرات المستهدفة في تصميم وتشغيل برنامج مراقبة في وكذلك  التحتية للرصد وإدارة البيانات،
 سق عن المؤشر.لإلبالغ بشكل منتظم ومتّ  تعزيز القدرات الوطنيةمن أجل  المياه،

  



د ، تقدم منهجية المؤشر نهًجا متدرًجا للرصصد ومعالجة البيانات بين البلدانإدراًكا لالختالفات في قدرات الر
ايالء و شكل تدريجيب للبلدان بالبدء في إعداد التقارير استناًدا إلى قدراتها الحالية وتحسين تغطية البياناتيسمح 

 .قدرةأهمية المؤشر مع زيادة الاالهتمام األكبر ب
لسهلة ا، من معلمات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية مجموعة من عامة يتضمن المستوى األول من الرصد

مما لمائية، ا كتلال نوعية لتقييم حالة يمكن استخدامها. تدهور نوعية المياه تشير إلى أن هايمكن التي القياس،
 بلد. لالخاصة بك الرصدالتوازن بين أهمية المؤشر ومتطلبات  على قابلية المقارنة العالمية والحفاظ يسّهل

نوعية معنية بلتشمل معايير إضافية  ذات القدرات المعززة للبلدان يسمحف أما المستوى الثاني من الرصد
ولتشمل أيضاً مخططات أكثر تعقيداً لتصنيف الجودة من  المواد السامة والرصد البيولوجي،رصد مثل  المياه،
 أكثر دقة. بشكل   واإلبالغ عنهاكتلها المائية تقييم نوعية أجل 

  

 منهجيةال

 ساب:تحطريقة اال
يانات الرصد بناًء على توافق ب التي تم تقييمها المائية كتلجميع ال أوالً عن طريق تصنيفساب المؤشر تحايتم 

 خاصة بالمعلمات: رجّوةبقيم م ةالمائي كتلةال ضمن الرصدالتي تم جمعها للمعلمات المحددة في مواقع 

𝐶𝑤𝑞 =
𝑛𝑐

𝑛𝑚
× 100 

 حيث:

𝐶𝑤𝑞 ؛]٪[ المتثالالمئوية لنسبة ال وه 

𝑛𝑐 ؛مرجّوةالوفقًا للقيم  رصدقيم ال هو عدد 
 𝑛𝑚   رصدال قيمعدد مجموع هو. 

 الي،وبالت "جيدة".ذات نوعية أنها على المائية  الكتللتصنيف  ٪ 0٢تبلغامتثال  نسبة العتبة ذاتيتم تعريف قيمة 
جميع في من جميع بيانات الرصد  ٪0٢ت على األقل إذا كانعلى أنها ذات نوعية جيدة  كتلة مائيةيتم تصنيف 

 منها. كل المرجّوة من ألهدافل ممتثلة ئيةالما الكتلةمحطات الرصد داخل 
  

 تتمتّع أنهابة المصنّفالمائية  الكتلنسبة عدد كساب المؤشر تحتصنيف الالنتائج  يتم استخدام ،وكخطوة ثانية
 :لمجموع عدد الكتل المائية المصنّفة بالنسبة المئوية بنوعية جيدة

 

𝑊𝐵𝐺𝑄  =  
𝑛𝑔

𝑛𝑡
× 100 

 حيث:

𝑊𝐵𝐺𝑄   ؛بنوعية جيدةنها تتمتع النسبة المئوية للكتل المائية المصنفة بأ وه 
 𝑛𝑔 ؛بأنها تتمتّع بنوعية جيدةالمائية المصنفة لكتل هو عدد ا 

 𝑛𝑡  المرصودة والمصنّفةالمائية  كتلال عددمجموع هو. 

 
 
 



 تفصيل:ال
 

من شأن و حوض النهر. مقاطعةجوفية( وبحيرة، مياه  ر،نه) المائيةالكتلة حسب نوع ب المؤشر فصيليمكن ت
أن تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة على المستوى الوطني ودون الوطني لرصد وتحسين فّصلة هذه البيانات الم
 المياه. نوعيةتدابير إدارة 

  
 

 :ناقصةمعالجة القيم ال
  

                بلدعلى مستوى ال 
 .القيم الناقصة ال يتم احتساب

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 .ال يتم احتساب القيم الناقصة

  

 المجاميع اإلقليمية:
http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf.  

  

 :مصادر التفاوت
 .الحتسابهااستخدام البيانات المقدرة دوليًا  عدمبسبب ال ينطبق 

  

 مصادر البيانات

 وصف:ال
ل العينات وتحليفي المواقع  القياس رصد نوعية المياه المستمدة منبيانات  هي إن مصادر البيانات الموصى بها

محيطة ه الالميانوعية لرصد في البرامج الوطنية ودون الوطنية  الجوفيةالسطحية والمياه التي تم جمعها من 
رصد  رامجأو ب بحاثافية لرصد نوعية المياه من األيمكن استخدام بيانات إض الحكومية. التي تنفذها السلطات
أن تكون معتمدة من قبل وكالة اإلبالغ  علىالمتاحة،  الرسمية بيانات الرصد الستكمال العلوم التشاركية

 الوطنية.
  

على  ،ئيةالماالكتلة وحجم  نوع يعتمد على الكتلة المائيةالة نوعية الالزمة لتحديد ح رصدعدد مواقع الإن 
ي فمتطلبات الحد األدنى من البيانات لحساب هذا المؤشر للكتلة المائية. وتتمثّل  يقل عن رصد مكان واحد الّ أ

كما هو محدد في  الكتلة المائيةلنوع  والمالئمةالموصى بها  أو البديلة األساسية المعلمات جميع قياسات
 المنهجية.

  
 مواقع، من البشكل روتيني، على فترات زمنية محددة، أو في نفس الوقت من كل عام المقاسات يجب أن تؤخذ

األمر  ، يجب االستمرار في جمع البيانات من المواقع األصلية.جديدة رصدي حالة إدخال محطات حتى ف .نفسها
ويمكن  بين التقارير، مما يتيح تحديد االتجاهات بمرور الوقت. يضمن أن تكون النتائج قابلة للمقارنة الذي
وكاالت ومنظمات  تنخرط فيهامختلفة برامج رصد ر من مؤشال سابتحال بيانات الرصد الالزمة جمع

عمل ت المستوى الوطنيعلى للبيانات مستودعات مركزية  ، والمحافظة على،لذلك من المهم إنشاء مختلفة.
، بما يضمن التوافق في وحدات اإلبالغ بين جميع المعنيين المصلحةالبيانات من مختلف أصحاب جمع  على

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf


حساب  أجل يجب تجميع البيانات لكل معلمة أساسية في كل موقع أخذ عينات من الوكاالت التي تقدم البيانات.
 المؤشر.

  

 جمع:العملية 
 والنظام العالمي للرصد البيئي المعني بالمياهعن طريق األمم المتحدة للبيئة  البيانات جمع سيتم
(GEMS/Waterمن خالل اإلبالغ اإللكتروني ) على  .نوعية المياهالخاصة بلمعلومات ل العالمي نظامال في

لعالمي للرصد ا نظاملبواسطة نقاط االتصال الوطنية ل تقارير خاصة بالبيانات توفير سيتم ،المستوى الوطني
االستشارات  GEMS / Waterقدم ي أو أي نظير رسمي آخر تعينه الحكومة المعنية. المعني بالمياه البيئي

 لكتلاتحديد مناطق أحواض األنهار المناسبة وتحديد في ، وار وتجميع بيانات الرصد المطلوبةوالدعم في اختي
تحقّق الوسيتم  .من خالل مكتب المساعدة الخاص به لطلبلبناًء ، وذلك ساب المؤشرتحفي اوكذلك  المائية،

مكانية الوحدات والمعلمات الرصد والقيم المستهدفة  من جهة من اتّسا  البيانات التي تقدمها البلدان
ً كان  إذا ،GEMStatنظام  المتاحة في بيانات الرصد مع ومقارنتها  .األمر ممكنا

  

 توافر البيانات

 وصف:ال
فبراير  شباط/ دولة للبيانات اعتباًرا من 10مع تقديم  ٠٢19أولي لبيانات خط األساس في عام تم إجراء جمع 

٠٢10. 
  

 السالسل الزمنية:
 سنوات. 5ستتبع التقارير حول هذا المؤشر دورة مدتها 

 البيانات: ٠٢٠٢عام لدورة اإلبالغ األولى  ؛٠٢19في عام  انتهت مرحلة جمع البيانات األولية           -
تم جمعها من ي: البيانات التي ٠٢٠5عام لدورة اإلبالغ الثانية  ؛٠٢17إلى  ٠٢15التي تم جمعها من 

 .٠٢٠7إلى  ٠٢٠5تم جمعها من ي: البيانات التي ٠٢٣٢عام لدورة اإلبالغ الثالثة  ؛٠٢٠1إلى  ٠٢٠٢
  

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
 ؛٠٢٠٢دورة اإلبالغ األولى: -1
 ؛٠٢٠5اإلبالغ الثانية: دورة -٠
 .٠٢٣٢دورة اإلبالغ الثالثة: -٣
  

 إصدار البيانات:
 ؛٠٢٠1 حزيران/ يونيو دورة اإلبالغ األولى:-1
 ؛٠٢٠٦يونيو حزيران/  دورة اإلبالغ الثانية:-٠
 .٠٢٣1يونيو حزيران/  دورة اإلبالغ الثالثة:-٣
  

 لبياناتباالجهات المزّودة 

 الموارد في الوزارات المعنية، وسلطات GEMS / Water التابعة لنظامجهات التنسيق الوطنية  .1
 .الجهات الممثّلة لها، وما إلى ذلك أو ائيةالم



  

 الجهات المجّمعة للبيانات

 للبيئة( األمم المتحدة )برنامج للبيئة األمم المتحدة .1
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