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تقديم مبادرة الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة رقم 6 
التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

القُطرية  البيانات  بتجميع  رسمياً  ضة  الُمفوَّ المتحدة  األمم  منظمات  بين  المبادرة  هذه  تجمع 
م عملها في إطار ثالث  بشأن المؤشرات العالمية لهدف التنمية المستدامة رقم 6، والتي تُنّظِ

مبادرات متكاملة: 

المياه 	  إلمدادات  واليونيسف  العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  الرصد  برنامج 
والمرافق الصحية والنظافة الصحية1

استناداً إلى خبرته على مدار 15 عاماً في رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، يتولى برنامج 
الرصد المشترك متابعة جوانب مياه الشرب والمرافق الصحية والنظافة الصحية من 

هدف التنمية المستدامة رقم 6 )الغايتان 6-1 و2-6(.

الّرصد الُمتكامل لغايات أهداف التنمية الُمستدامة ذات الصلة بالمياه وخدمات الصرف 	 
الصحي )المبادرة العالمية الموّسعة لرصد الموارد المائية(2

الرصد  بين جهود  التناغم  لتحقيق  البيئية عام 2014  لإلدارة  العالمية  المبادرة  أنشئت 
وتوسعتها  اإليكولوجي  النظام  وموارد  الصرف  ومياه  المياه  على  ز  ترّكِ التي  القائمة 

)الغايات 6-3 إلى 6-6(.

المتحدة 	  األمم  لجنة  بواسطة  العالم  في  الشرب  ومياه  اإلصحاح  حالة  وتقييم  تحليل 
المعنية بالموارد المائية3

تندرج وسائل تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم 6 )الغايتان 6-أ و 6-ب( تحت اختصاص 
تحليل وتقييم حالة اإلصحاح ومياه الشرب في العالم، والذي يرصد المدخالت والبيئة 

التمكينية المطلوبة الستدامة أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي واستدامتها. 

تتمثل أهداف مبادرة الّرصد المتكاملة في ما يلي:

تطوير المنهجيات واألدوات لرصد المؤشرات العالمية لهدف التنمية المستدامة رقم 6.	 

نشر التوعية على المستويين الوطني والعالمي بشأن رصد هدف التنمية المستدامة 	 
رقم 6.

تعزيز قدرات الّرصد القُطرية الفنّية والمؤسسية.	 

تجميع البيانات القُطرية وإعداد التقارير حول التقّدم العالمي في تحقيق هدف التنمية 	 
المستدامة رقم 6.

ناحية  من  خاصة  أهمية   6 رقم  المستدامة  التنمية  هدف  بشأن  المشتركة  الجهود  تكتسب 
الجوانب المؤسسية للرصد، بما في ذلك دمج جمع البيانات وتحليلها عبر القطاعات والمناطق 

والمستويات اإلدارية. 

لمعرفة معلومات أكثر عن المياه والصرف الصحي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 
التنمية المستدامة رقم 6، زوروا موقعنا اإللكتروني:   وعن مبادرة الرصد المتكامل لهدف 

 www.sdg6monitoring.org

من خالل مبادرة الّرصد المتكامل لهدف التنمية الُمستدامة رقم 6 التي تنهض بها لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، تسعى األمم المتحدة إلى دعم 
البيانات القُطرية لرفع  البلدان في رصد المسائل المتصلة بالمياه وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار خطة التنمية الُمستدامة لعام 2030، وفي تجميع 

التقارير حول التقّدم الُمحرز في تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية الُمستدامة على الصعيد العالمي. 

http://www.sdg6monitoring.org/about/components/jmp/
http://www.sdg6monitoring.org/about/components/jmp/
http://www.sdg6monitoring.org/about/components/presenting-gemi/
http://www.sdg6monitoring.org/about/components/presenting-gemi/
http://www.sdg6monitoring.org/about/components/glaas/
http://www.sdg6monitoring.org/about/components/glaas/
http://www.sdg6monitoring.org/
http://www.sdg6monitoring.org/
http://www.sdg6monitoring.org/
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VIII

تمهيد 
لالزدهار  مسبٌق  شرٌط  أنها  كما  ورفاههم،  البشر  لصحة  حيوية  أهمية  ولها  اإليكولوجية،  للنُظم  الحياة  شريان  هي  المياه  إّن 
االقتصادي. ولهذا السبب تأتي المياه في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويرتبط هدف التنمية المستدامة رقم 6، 

المتعلق بإتاحة واستدامة المياه والصرف الصحي للجميع، ارتباطاً وثيقاً بجميع األهداف األخرى. 

في هذه السلسلة من التقارير المرحلية التي تصدر من خالل مبادرة الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة رقم 6 التابعة للجنة 
التقدم الُمحرز تجاه تحقيق هذا الهدف الحيوي. وتعمل وكاالت األمم  المائية، نعمل على تقييم  األمم المتحدة المعنية بالموارد 
المتحدة معاً لمساعدة البلدان على رصد المياه والصرف الصحي عبر القطاعات وتجميع البيانات لكي يتسنى لنا إعداد تقرير 

عن التقدم العالمي.

المستدامة رقم 6 تركيز األهداف اإلنمائية لأللفية على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية  التنمية  ع هدف  يوّسِ
لكي يتضمن إدارة المياه ومياه الصرف واألنظمة اإليكولوجية، عبر جميع أنواع الحدود. ويُعّد الجمع بين هذه الجوانب خطوةً 
هامةً على طريق إنهاء تجزئة القطاع وتمكين اإلدارة المستدامة والمتسقة، وليكون بالتالي خطوةً على طريق مستقبٍل يصبح فيه 

استخدام المياه مستداماً. 

يُعد هذا التقرير جزءاً من سلسلٍة تتتبّع التقدم الُمحرز في سبيل تحقيق مختلف الغايات المحددة في هدف التنمية المستدامة رقم 6 
باستخدام المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة. وتستند التقارير إلى البيانات القُطرية التي تجمعها وتتحقق منها وكاالت 
األمم المتحدة المسؤولة، وتُستكَمل أحياناً ببيانات من مصادر أخرى. وتُعد البُلدان هي الجهات المستفيدة الرئيسية من وجود بياناٍت 
أفضل. فخطة عام 2030 تنّص تحديداً على أن أعمال المتابعة العالمية واالستعراض العالمي "سوف تستند بصفة أساسية إلى 
مصادر البيانات الرسمية الوطنية"، لذلك فنحن في حاجة ماسة إلى أنظمة إحصائية وطنية أكثر قوة. وسوف ينطوي ذلك على 

تنمية قدرات وبنية تحتية فنية ومؤسسية لزيادة فعالية الرصد.   

من أجل استعراض التقدم الُمحرز تجاه تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6، وتحديد الروابط والمسارات التي تزيد من سرعة 
التقدم، أصدرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية التقرير التجميعي لعام 2018 بشأن هدف التنمية المستدامة 6 في 
بحلول  المستدامة رقم 6  التنمية  لهدف  تحقيقه  ليس في مسار  العالم  أن  إلى  التقرير  الصحي. وخلَُص  المياه والصرف  مجال 
في  المستدامة  بالتنمية  المعني  المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى  أثناء  في  النتيجة  هذه  األعضاء  الدول  ناقشت   .2030 عام 
المياه  قطاع  إلى  المقدمة  الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  تراجع  بشأن  اإلنذار  المندوبون صافرات  وأطلق  تموز/يوليو 2018. 
ز داخل البلدان وبينها إذا أريد لهدف التنمية  وأكدوا على أهمية التمويل، والدعم السياسي الرفيع المستوى والقيادة والتعاون الُمعزَّ

المستدامة رقم 6 أن يُحقق غاياته. 

لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6، نحتاج إلى رصد التقدم الُمحرز وإعداد تقارير بشأنه. ومن شأن ذلك أن يساعد صنّاع 
القرار على تحديد أماكن وأزمنة وكيفية وأنواع التدخالت الالزمة لتحسين التنفيذ وترتيبها طبقاً لألولوية. كما تُعد المعلومات 
بشأن التقدم الُمحرز أساسية أيضاً لضمان المساءلة وتوليد الدعم السياسي ودعم القطاعين العام والخاص لالستثمارات. وتعّد 
مبادرة الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة رقم 6 التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية عنصراً أساسياً من 

عزم األمم المتحدة على ضمان إتاحة المياه والصرف الصحي، وإدارتهما المستدامة، بحلول عام 2030.

 غيلبرت إف هونغبو، 
 رئيس إدارة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية 

ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



IX

تمهيد 
إنه لمن دواعي سروري أن أقدم هذا التقرير، الذي يحدد خط األساس لرصد المؤشر 6-4-2 - مستوى اإلجهاد المائي - في 

سياق التقرير العالمي ألهداف التنمية المستدامة.

ونظراً إلى قلة عدد البلدان التي تتوافر لديها الموارد الطبيعية والمالية لمواصلة زيادة إمدادات المياه لتلبية الطلب المتزايد على 
المياه، فإن استخدام موارد المياه بشكل أفضل وأكثر كفاءة وإنتاجية يُعد أمراً ضرورياً لمستقبلنا ومستقبل كوكبنا. ويتناول هذا 
التقرير أهمية الحد من اإلجهاد المائي، الذي يقيس الضغوط التي تنشأ عن النشاط البشري على موارد المياه العذبة الطبيعية، 

ليقّدم مؤشراً لالستدامة البيئية في استخدام الموارد المائية.

يُعّرف اإلجهاد المائي بأنه نسبة المياه المسحوبة من جميع القطاعات بما يتصل بالموارد المائية المتاحة. ويبلغ المعدل العالمي لهذه 
النسبة 13 في المائة. ويؤثّر شح المياه في جميع قارات العالم، ويعوق االستدامة ويحد من التنمية االجتماعية واالقتصادية. فهناك 
ما يزيد عن ملياري شخص يعيشون في بلداٍن تعاني من إجهاد مائي مرتفع. ومع أّن متوسط اإلجهاد المائي العالمي يبلغ 13 في 
المائة فقط، إال أن 32 بلداً تعاني من إجهاد مائي بنسبة تتراوح بين 25 في المائة )عند بدء التعرض لإلجهاد( و70 في المائة، 

ويعاني 22 بلداً من إجهاد مائي تزيد نسبته عن 70 في المائة وهي تحت إجهاد مائي شديد.

وفي حين أّن الزراعة تظّل المستهلك األكبر للمياه إلى حد بعيد، إذ تمثل ما يقرب من 70 في المائة من جميع عمليات المياه 
المسحوبة على مستوى العالم، فإّن حصتها في التوزيع القطاعي اإلجمالي آخذة في التناقص. ويشير ذلك إلى تنامي االستخدامات 
األخرى للمياه، وتتطلّب االستدامة في استخدام الموارد المائية وإدارتها جهداً جماعياً ومنسقاً بين جميع الجهات الفاعلة المعنية. 
ويمكن لمصادر المياه البديلة مثل المياه العادمة، والجريان السطحي لمياه العواصف وتحلية المياه، فضالً عن اتخاذ تدابير مثل 
جمع المياه، أن تساعد في تخفيف اإلجهاد المائي. إّن إعادة استخدام المياه العادمة وإعادة تدويرها بشكل آمن هو مورٌد غير 

مستغل بشكل كبير للصناعة والزراعة، بْيد أن استخدامه يجب أن يتغلب على عوائق سياسية وثقافية.

يتمثل أحد المبادئ الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في شعار "عدم تخلّف أحد عن الركب". ولتحقيق ذلك، هناك 
حاجة إلى فهم جيد ألوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً واتخاذ اإلجراءات المناسبة لما فيه صالح 

الجميع، وبما يشمل معالجة أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية وأوجه عدم المساواة بين الجنسين. 

وفي هذا اإلطار، تكتسب الغاية 6-4 من أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة ألنها ترّكز على ضمان كفاية الموارد المائية 
لجميع المستخدمين، وأن يكون توفّر المياه نتيجة إدارة واعية لتلك الموارد. وبالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى عن 
طريق لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، تدعُم منظمة األغذية والزراعة )الفاو( البلدان في تنفيذ هذه الغاية، من خالل 

اتخاذ إجراءات مباشرة في المجاالت الزراعية والبيئية ودعم تقييم التقدم الُمحرز نحو تحقيق هذه الغاية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، انضمت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إلى مبادرة الرصد المتكامل، التي جمعت الخبرات والموارد التي 
تهدف إلى ضمان وضع إطار رصد متسق للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030. وسيساعد مثل هذا اإلطار البلدان على 

إحراز تقدم من خالل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المياه، استناداً إلى معلومات متناسقة وشاملة وموقوتة ودقيقة.
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رينيه كاسترو-ساالزار

المدير العام المساعد
إدارة المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي والمياه

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

وتستدعي الحاجة توفير مزيٍد من البيانات، بما يُتيح إجراء تحليل مفّصل لنمط استخدام المياه على مستوى الحوض، لتوفير رؤى 
أفضل لصنّاع القرار، على المستويين العالمي والقُطري.

إّن منظمة األغذية والزراعة، وأساساً من خالل قاعدة بيانات النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، ال تزال ُملتزمةً 
بتحسين نوعية وكمية البيانات التي يجري إنتاجها وتحليلها، بشراكٍة وثيقٍة مع السلطات المختصة في دولنا األعضاء. ويُعّد هذا 

التقرير خطوةً هاّمةً نحو اكتساب معارف أوسع نطاقاً وأكثر قابليةً للتطبيق لحالة الموارد المائية واستدامة استخدامها.
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أعدت هذا التقرير ألبا مارتينيز ساالس، خبيرة استشارية لدى منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، تحت إشراف ريكاردو بيانكاالني وبالتعاون مع لوسي شوكوالتا من 
شعبة األراضي والمياه في منظمة األغذية والزراعة.

والكاريبي( على  الالتينية  االقتصادية ألمريكا  )اللجنة  وآندري جورافليف  للبيئة(  المتحدة  األمم  )برنامج  بول غليني  إلى  والتقدير  بالشكر  يتوجهوا  أن  المؤلفون  ويود 
تعليقاتهما القيِّمة على مسودة التقرير.

ويوّدون أيضاً أن يُعربوا عن امتنانهم لما قّدمه موظفو منظمة األغذية والزراعة لهذا التقرير من إشراف وتوجيه قيِّمين وُمدخالت قيّمة، بمن في ذلك أولكاي يونفير وجيبي 
هوغيفين ومارلوس دي سوزا ودوريان كاالمرفريزوس نافارو.

كذلك، يوّد المؤلّفون أن يشيدوا بالعمل الُمنجز في البلدان الخمسة حيث جرت البرامج التجريبية )األردن وهولندا وبيرو والسنغال وأوغندا( خالل تطوير المنهجية الفنية 
التي يرد وصفها في هذا التقرير.

ويتوجهون أيضاً بالشكر إلى كل من فيرجين جيليت، خبيرة استشارية لدى منظمة األغذية والزراعة-النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، وغيث بن حمودة، 
خبير استشاري في منظمة األغذية والزراعة، لمساهماتهما في ُمعالجة البيانات.

َم الدعم المالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون )SDC( والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )BMZ(، ووزارة البنى التحتية  قُّدِ
.)GEMI( من خالل برنامج المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية )Sida( وإدارة المياه في هولندا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية

ُحّرَر هذا التقرير كجزء من سلسلة تقارير بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 6-3-1 و6-3-2 و6-4-1 و6-4-2 و6-5-1 و6-5-2 و6-6-1 التي تقوم بتنسيقها 
لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية من خالل برنامج المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية.

شكر وتقدير 



XII
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

       ملّخص تنفيذي

يشّكل الحصول على المياه اآلمنة والصرف الصحي واإلدارة السليمة للنُظم 
اإليكولوجية من المياه العذبة مسألةً تقع في صميم التنمية المستدامة. وهذا هو 
الذي  المستدامة،  التنمية  الهدف رقم 6 من أهداف  الذي ينّص عليه  الغرض 
يُعزز الهدف رقم 7 من األهداف اإلنمائية لأللفية بصورةٍ أكبر من خالل إدراج 
نُهج إدارة المياه وعناصرها، ومنها اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة 
المياه العادمة، وكفاءة استخدام المياه، ومتطلبات تدفق المياه البيئي، والتعاون 

الدولي، وبناء القدرات، ومشاركة أصحاب المصلحة.

تتناول الغاية 6-4 لهدف التنمية المستدامة رقم 6 كفاءة استخدام المياه واإلجهاد 
المائي، بالتماس ما يلي: "زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادةً 
كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة 
ندرة  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد  من  كبيرة  بدرجة  والحد  المياه،  شح 
المياه، بحلول عام 2030." وقد صيغ المؤشران التاليان في إطار هذه الغاية:

6-4-1 التغّير في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت

المياه  العذبة كنسبة من موارد  المياه  المائي: سحب  6-4-2 حجم اإلجهاد 
العذبة المتاحة

الدعم، وخضعت  أدوات  من  وغيرها  الرصد  منهجيات  مؤشر  لكل  ُوضعت 
لالختبار في خمسة بلدان تجريبية، وهي – األردن، وهولندا، وبيرو، والسنغال 
اهتمامها  عن  البُلدان  إعراب  على  بناًء  البلدان  هذه  اختيرت  وقد  وأوغندا. 

ولضمان ُحسن تمثيل المناطق العالمية. 

البلدان  في   2-4-6 للمؤشر  المنهجية  اختبار  عملية  التقرير  هذا  يصف 
العالمي  ويقّدم معلومات عن خط األساس  )القسم رقم 2(  التجريبية  الخمسة 

)2015-2018( لهذا المؤشر )القسم 3(.

اختبار المنهجية

المسحوبة  العذبة  المياه  إجمالي  بين  النسبة  بأنه  رقم 2-4-6  المؤشر  ف  يُعرَّ
)TFWW( بواسطة جميع القطاعات الرئيسية وإجمالي موارد المياه العذبة 
 .)EFR( بعد األخذ في االعتبار متطلبات التدفق البيئي ،)TRWR( المتجددة

وتُحسب نسبته باستخدام المعادلة التالية:

اإلجهاد المائي )%( =                                            * 100
إجمالي المياه العذبة المسحوبة

 إجمالي موارد المياه العذبة 
المتجددة - متطلبات التدفق البيئي

في  المائي  لإلجهاد  مؤشٌر  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  إلطار  ُوضع  قد  كان 
األساس، ويتعلق بالغاية رقم 7-أ، ويُعّرف بأنه "نسبة إجمالي الموارد المائية 
المستخدمة". ومع أّن األهداف اإلنمائية لأللفية لم تُعّرف إالّ في عام 1999، 
إال أن هذه المعايير كانت تحت رصد منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتحدة )الفاو( من خالل نظامها العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، 
المستدامة  التنمية  آكواستات، منذ عام 1994. ويتشابه تعريف مؤشر هدف 
6-4-2 نسبياً مع مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية باستثناء أنه يأخذ في االعتبار 

صراحةً متطلبات التدفق البيئي. 

بوصفه امتداداً لمؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية، كانت البلدان على معرفٍة أساساً 
متيّسرة  معظمها  في  البيانات  وكانت  المستدامة  التنمية  هدف  مؤشر  بمنهجية 
ومحّدثة من خالل المؤسسات القُطرية. وكانت المعلومات متاحة أيضاً من النظام 
العالمي للمعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة، وإن لم يكن ذلك من أجل متطلبات 
التدفق البيئي. ولذلك ظهرت الصعوبات األساسية حين تطبيق هذه المنهجية عند 
تقدير هذا المتغير األخير. ولم تكن أّي من البلدان قد أجرت دراسات محددة بشأن 
بيانات متطلبات التدفق البيئي باستثناء أوغندا، التي كانت لديها بعض األرقام من 
دليل التدفق البيئي الذي أُِعّد لمشروع مبادرة حوض النيل. وفي حالة األردن، 
ُوضع التقدير استناداً إلى ضخ المياه للحفاظ على واحة األزرق. وقد استخدمت 
الوطني  المستوى  على  المياه  إلدارة  الدولي  المعهد  تقديرات  والسنغال  بيرو 
عنه. وتبنّت  الصادر  المياه  وُشح  البيئية  للتدفقات  العالمي  التقييم  من  المستقاة 

هولندا نماذج دولية مختلفة لتقدير التدفقات البيئية.

أصحاب  مع  العاملة  الِفَرق  من  مجموعات  التجريبية  البلدان  جميع  شّكلت 
تنفيذ  في  المطلوبة  المتخصصة  المعارف  جمع  أجل  من  المعنيين  المصلحة 
تجميع  عملية  في  الِفَرق  لقيادة  وطنيةٌ  مؤسسةٌ  وُعيّنت  واختبارها.  المنهجية 
البيانات  جميع  استعراض  تنسيق  بمهمة  المؤسسة  المؤشر. وُكلفت  بيانات 
ذات الصلة على المستوى الوطني ودون الوطني ومستوى مصادر وحدات 

األحواض، مثل الخرائط والتقارير والحوليات والمقاالت. 
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ركزت عملية جمع البيانات على أحدث البيانات دون استبعاد أي مصادر محتملة 
للمعلومات. وقد جمعت كذلك البيانات الجزئية )بما يتعلق بالوقت والمنطقة(، 
جميع  مع  اجتماعات  المحلية. وُعقدت  المشاريع  تنتجها  التي  البيانات  مثل 
النتائج،  وتبادل  الُمحرز،  التقدم  لتتبع   2016 عام  طوال  المعنية  المؤسسات 

والتأكد من صحة النتائج المستخلصة.

تابعة  منظمة  تعيين  تم  المستدامة،  التنمية  أهداف  ولكل مؤشر من مؤشرات 
حالة  ففي  راعية.  وكالة  بدور  واالضطالع  األنشطة  لتنسيق  المتحدة  لألمم 
و/أو  الفنّي  الدعم  بتقديم  والزراعة  األغذية  منظمة  أوكلت   ،2-4-6 المؤشر 

اللوجستي إلى البلدان التي طلبت ذلك. 

أنها  إال  التجريبية،  البلدان  لجميع  ُمجدية  كانت  البيانات  أّن عملية جمع  ومع 
إليها  الرجوع  عند  االعتبار  في  ينبغي وضعها  التي  المشاكل  بعض  واجهت 

في المستقبل:

عدم اتساق البيانات بين المصادر المختلفة. شّكل توافُر المعلومات   •
من مصادر مختلفة عن نفس المتغير إشكاليةً في بعض األحيان، بما 
أّن األرقام قد تختلف حسب مصدر توفيرها )نظراً للسنوات المرجعية 
االعتبار(.  في  ُوضعت  التي  األخرى  المكّونات  أو  إليها  المشار 
ولمواجهة هذا التحدي في المستقبل، ال بُّد من فهم العناصر التي أدت 
إلى هذه االختالفات ومواءمة البيانات، أو اختيار القيمة مع المرجعية 
المؤشر. ومن  منهجية  في  المذكور  التعريف  مع  تماماً  تتوافق  التي 
الهاّم أيضاً التمسك بنفس مصدر البيانات ومنهجية التقدير على امتداد 

الوقت.

من  أي  لدى  تتوفّر  البيئي. لم  التدفق  متطلبات  بيانات  في  نقص   •
قُطرية  دراسة  أي  تضع  لم  أو  إحصائية  بيانات  التجريبية  البلدان 
لتتمكن من استنتاج إحصاءاتها الخاصة بهذا المتغير. ويبدو أّن الحال 
كانت كذلك في معظم بلدان العالم. ومع ذلك، فهناك مجموعات من 
مثل  الدولي،  المستوى  على  اإلنترنت  عبر  مجاناً  المتاحة  البيانات 
التقييم العالمي للتدفقات البيئية وُشح المياه الصادر عن المعهد الدولي 
إلدارة المياه. وبناًء عليه، يمكن للبلدان تقييم متطلبات التدفق البيئي 
الخاصة بها استناداً إلى ما لديها من معرفٍة أكثر تفصيالً حول ظروفها 

الطبيعية واالجتماعية.

ضعف الرصد لدى المؤسسات القُطرية. في حين أّن البيانات كانت   •
متاحة عموماً، فإنها لم تكن دائماً البيانات المطلوبة من حيث الشكل 
والجودة والكمية والتواتر. وفي حاالت أخرى، خضعت معايير معيّنة 

لرصد ضعيف، أو لم تُرصد على اإلطالق. 

ضعف التنسيق أو انعدامه على المستوى القُطري. هناك حاجة إلى   •
تعزيز قدرة البلدان وتعبئة الموارد لتنفيذ المنهجية، ولتحسين التعاون 
المؤسسات  بين  المعلومات  وتبادل  المسؤوليات  وتقاسم  والتنسيق 

المنوط بها رصد المؤشر.

محّدثة،  عموماً  كانت  البيانات  أّن  مع  المرجعية.  السنوات/الفترات   •
األحيان  بعض  في  اختلفت  المرجعية  الفترات  أو  السنوات  أن  إال 
بين المتغيرات والبلدان. وفي هذا الصدد، ال بُّد من تحديد السنوات 

المرجعية المستخدمة على الدوام. 

البيانات المتقادمة. إذا كانت البيانات المحّدثة غير متاحة )من داخل البلد   •
أو من مصادر دولية(، فينبغي بذل جهود كبيرة لتوفير أدق تقدير ممكن. 

الدولية  البيانات  لقواعد  القُطرية  المؤسسات  تزويد  ضعف   •
العالمي  النظام  مثل  الدولية  البيانات  قواعد  أن  بالمعلومات. لوحظ 
لحفظ  بدور مستودعات  تقوم  التي  والزراعة،  المياه  بشأن  للمعلومات 
البيانات الُمقدَّمة من البلدان، لم يتوفّر فيها دائماً أحدث األرقام. لذلك ينبغي 
على البلدان أن تسعى إلى تبادل أحدث بياناتها مع هذه المصادر الدولية.

أكثر  ما  قيمٍة  احتساب  من  محتمل  خطر  هناك  المزدوج. كان  العّد   •
من مّرة عند حساب عمليات سحب المياه العذبة من قِبل القطاعات 

المختلفة.

جمع  على  التحسينات  من  مزيد  إلدخال  فرصةً  التجريبي  التمرين  شّكل  لقد 
البيانات وتقديرها في كل بلٍد من البلدان، وأيضاً لتحسين طريقة إدارة الموارد 
المائية. وقد ساعد انخراط مختلف الوكاالت الضروري في العملية على تعزيز 
في  سيساعد  مما  وتوطيدها،  المهنيين  من  شبكات  وبناء  المؤسسية  العالقات 
تحسين رصد المؤشر، وأيضاً الجوانب األخرى على األرجح في إدارة المياه 

داخل البلد.

"على مستوى العالم، يشهد 32 بلداً إجهاداً مائياً بنسبة تتراوح بين 25 و70 في المائة؛ ويزيد اإلجهاد المائي في 22 بلداً عن 70 في المائة 

وُتعّد ُمجَهدة مائياً إلى حد كبير؛ وفي 15 بلداً يرتفع اإلجهاد المائي إلى ما فوق 100 في المائة، ومن بين هذه البلدان هناك أربعة بلدان يزيد فيها 

اإلجهاد المائي عن 1000 في المائة."



XIV
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

البيانات العالمية

يبلغ متوسط اإلجهاد المائي في العالم نحو 13 في المائة تقريباً، رغم أنه من 
الواضح أن هناك اختالفات كبيرة بين مناطق العالم، وهي حقيقة قد يخفيها 
الكبرى  أفريقيا جنوب الصحراء  تتميّز  المثال،  تقييم عالمي. على سبيل  أي 
المائة(،  في   3 )حوالي  منخفض  مائي  إجهاد  بمستوى  الجنوبية  وأمريكا 
بينما يبلغ اإلجهاد المائي في شمال أفريقيا وغرب آسيا مستوى مرتفعاً جداً 
المستوى  الحقائق على  المعدالت اإلقليمية  المائة(. وبالمثل، تخفي  )72 في 
قد  آسيا،  أفريقيا وغرب  شمال  منطقة  المثال، ضمن  سبيل  وعلى  القُطري. 
تتجاوز قيَم مؤشر اإلجهاد المائي في بعض بلدان شبه الجزيرة العربية نسبة 

1000 في المائة.

على مستوى العالم، يشهد 32 بلداً إجهاداً مائياً بنسبة تتراوح بين 25 و70 في 
المائة؛ ويزيد اإلجهاد المائي في 22 بلداً عن 70 في المائة وتُعّد ُمجَهدة مائياً 
إلى حد كبير؛ وفي 15 بلداً يرتفع اإلجهاد المائي إلى ما فوق 100 في المائة، 
ومن بين هذه البلدان هناك أربعة بلدان يزيد فيها اإلجهاد المائي عن 1000 في 
المائة. وفي البلدان األربعة األخيرة، يُلبّى الطلب على المياه العذبة بصورة كبيرة 

عن طريق تحلية المياه.

للمعلومات  العالمي  النظام  والزراعة،  األغذية  منظمة  بيانات  بقاعدة  استُعين 
بشأن بالمياه والزراعة، بصفتها مصدراً دولياً للحصول على األرقام من جميع 
المتغيرات  من  لمتغيرين  أرقاماً  البيانات  قاعدة  تقدم  أن  ويمكن  العالم.  بلدان 
الثالثة الرئيسية في المنهجية - إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة وإجمالي 
العالمي  النظام  أّن  فبما  ذلك،  ومع  بلداً.   180 لنحو   – العذبة  المياه  سحب 
للمعلومات بشأن المياه والزراعة هو مستودع لحفظ البيانات التي تُبلِّغ عنها 
القُطرية  الجهود  أنه من دون  يعني  جديدة. وهذا  أرقاماً  يُقّدم  فإنه ال  البلدان، 
الفردية، ال تكون البيانات المخزنة هنا محّدثة، وال يمكن بالتالي استخدامها في 
الّرصد. ولرصد المؤشر مع مرور الوقت، ال بُد أن يضع كل بلٍد آليّة وطنية 

لجمع البيانات أو أن يعزز آليّته الحالية.

أما بالنسبة إلى متطلبات التدفق البيئي، فقد أُخذت األرقام على المستوى القُطري 
من بوابة بيانات المياه للمعهد الدولي إلدارة المياه. ومع ذلك يمكن للبلدان تقييم 
متطلبات التدفق البيئي لديها بناًء على معرفة أكثر تفصيالً بظروفها الطبيعية 
والكثافة  التنمية،  مستوى  مثل  عناصر  الحسبان  في  األخذ  مع  واالجتماعية 
السكانية، وتوافر مصادر المياه غير التقليدية، واحتياجات النظم اإليكولوجية 

المعيّنة والظروف المناخية.

الجفاف في بحيرة هيوم، أستراليا الصورة: تيم جيه كيغان/المشاع اإلبداعي
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الجفاف في بحيرة هيوم، أستراليا الصورة: تيم جيه كيغان/المشاع اإلبداعي

   رسائل وتوصيات أساسية

أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الخبراء  فريق  يحدد  لم 
التنمية المستدامة، حتى تاريخه، إطاَر عمٍل للبيانات المجّمعة عن المؤشرات 
حد  على  الراعية  والوكاالت  األعضاء  للبلدان  اإلرشاد  يوفر  حتى  العالمية 
سواء – فالمؤشر الوحيد الواضح هو ضرورة احتفاظ البلدان بملكية بياناتها 
المشترك  الخبراء  فريق  يوافق  أن  المتوقع  بشكل عام. ومن  الرصد  وبعملية 
إطار  على وضع  المستدامة  التنمية  أهداف  بمؤشرات  المعني  الوكاالت  بين 
وضع  وسيساعد   .2018 خريف  في  القادم،  اجتماعه  خالل  لإلبالغ  موحد 
التنمية  البيانات لمؤشرات أهداف  مثل هذا اإلطار على تحسين عملية جميع 
المستدامة العالمية بشدة وعلى ترشيدها، موضحاً األدوار والمسؤوليات لكل 

من المؤسسات الوطنية والوكاالت الراعية.

جمع  ينبغي  المستدامة،  التنمية  أهداف  مؤشر  منهجيات  من  مزيٍد  ولتنفيذ 
تتولى  أن  يجب  الغاية،  هذه  المؤشر. ولتحقيق  لحساب  محددة  وطنية  بيانات 
ذات  بيانات  توافر  أهمية  اعتبارها  في  تضع  وأن  العملية  هذه  زمام  البلدان 
جودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة وإتاحة الوصول إليها التخاذ قرارات 
زيادة  إلى  تسعى  أن  الراعية  المتحدة  األمم  منظمات  على  ويجب  مدروسة. 
األخرى  المؤشرات  مع  المتداخلة  الروابط  وكذلك عن  النقطة،  بهذه  التوعية 
للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، ويجب عليها دعم البلدان خالل هذه 
العملية. وال بُد من أن تحظى البلدان بفهم جيّد للمنهجية وأن تكون على دراية 
المؤشر. وتُعد  التي يجب وضعها في االعتبار عند استخدام صيغة  بالقضايا 
هذه المهمة أيضاً من مهام منظمات األمم المتحدة الراعية عند شرح المنهجية. 
وفي هذا الصدد، أعّدت منظمة األغذية والزراعة دورة عبر اإلنترنت بشأن 
المنهجية  تداول  ُحسن  للتأكد من  اختبارات قصيرة(  )تشمل  المؤشر 2-4-6 

وسهولة تطبيقها من جانب الِفَرق القُطرية.

ولكي تتسنّى المقارنة، ال بُّد من أن تكون البيانات المقدمة من البلدان مصحوبة 
بالبيانات الوصفية ذات الصلة، لتحديد كيفية الحصول على المعلومات، وتحديد 
السنوات المرجعية ووحدات القياس، وغير ذلك. ويقدم استبيان النظام العالمي 
البيانات  هذه  إعداد  كيفية  إرشادات حول  والزراعة  بالمياه  بشأن  للمعلومات 
البلدان  الوصفية. وعالوة على ذلك، تزود منظمة األغذية والزراعة )الفاو( 

بصحيفة حساب للحفاظ على االتساق عند تجميع البيانات.

القُطري  المستوى  على  معين  مؤشر  رصد  أّن  التجريبية  المرحلة  أثبتت 
تقوم  أن  والمؤسسات. وينبغي  المصلحة  أصحاب  مختلف  مشاركة  يستدعي 
البلدان بتعيين مؤسسة رائدة للتنسيق فيما بين أصحاب المصلحة – ويُفّضل أن 
تكون مؤسسة تعمل في قطاع المياه أو اإلحصاءات على المستوى الوطني. 
وتلعب الوكالة الرائدة دوراً حاسماً في رصد المؤشر بشكل ناجح وفي الوقت 
في  لدورهم  واضح  فهم  المعنيين  جميع  لدى  يكون  أن  المناسب. وستضمن 
وتلقيه  تقديمه  يمكنهم  الذي  والدعم  تنفيذها،  سيتم  التي  واإلجراءات  العملية، 
ضمن الدور المذكور. وينبغي أن تسعى منظمات األمم المتحدة الراعية إلى 

تطوير روابط قوية مع هذه المؤسسات الرائدة.

هناك عالقة تكميلية قوية بين مؤشَري الغاية 6-4. ففي حين أّن المؤشر 6-4-1 هو 
مؤشر اقتصادي، يقيّم إلى أي مدى يعتمد النمو االقتصادي على استخدام الموارد 
المائية، فإن المؤشر 6-4-2 هو مؤشر بيئي يبيّن توافر الموارد المائية العذبة. 
وباالستعانة بهاتين المجموعتين من المعلومات معاً يُمكن لصانعي القرار فهم 

كيفية تأثير استخدام المياه المتزايد على توافر الموارد المائية.

ينبغي جمع بيانات المؤشر 6-4-2 سنوياً واإلبالغ عنها كل سنتين على النحو 
األمثل. ومع ذلك، فإن فترة اإلبالغ لمدة تصل إلى ثالث سنوات يُعد مقبوالً أيضاً. 
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ُمقّدمة ونُبذة

ZAK/أم تُسقي ابنها ِمن وعاء مياه نظيفة في مقاطعة تشارساردا، في باكستان. الصورة: ُصور األمم المتحدة/اليونيسف
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ZAK/أم تُسقي ابنها ِمن وعاء مياه نظيفة في مقاطعة تشارساردا، في باكستان. الصورة: ُصور األمم المتحدة/اليونيسف

العالم خطة  أنحاء  الدول من جميع  أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد رؤساء  في 
التنمية  أهداف  من  هدفاً  من 17  تتألف  التي  لعام 2030،  المستدامة  التنمية 
المستدامة و169 غاية. تتضمن خطة عام 2030 هدفاً يتعلق بالمياه والصرف 
المياه  توافر  "ضمان  إلى  يهدف  الذي   )6 المستدامة  التنمية  )هدف  الصحي 
وخدمات الصرف الصحي للجميع" )الجمعية العامة لألمم المتحدة، 2015(. 

يشّكل الحصول على المياه اآلمنة والصرف الصحي واإلدارة السليمة للنُظم 
اإليكولوجية من المياه العذبة مسألةً تقع في صميم التنمية المستدامة. وال يرتبط 
المستدامة  التنمية  بجميع أهداف  قوياً  المستدامة رقم 6 ارتباطاً  التنمية  هدف 
التنفيذ  فإن  أخرى،  وبعبارة  تحقيقها.  في  أساسياً  يعّد  وإنما  فحسب،  األخرى 
المستدامة  التنمية  هدف  تحقيق  على  بقوة  سيعتمد  عام 2030  لخطة  الناجح 

رقم 6 )الوكالة المركزية لإلحصاءات في هولندا، 2016(.

رقم 7  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  تركيز   6 رقم  المستدامة  التنمية  هدف  يوّسع 
على مياه الشرب والصرف الصحي ليشمل دورة المياه بأكملها، بما في ذلك 
إدارة المياه ومياه الصرف وموارد النظام اإليكولوجي )الجمعية العامة لألمم 
التعاون  مثل  المياه  إلدارة  األخرى  الجوانب  يتناول  كما   .)2015 المتحدة، 
الدولي، وبناء القدرات ومشاركة أصحاب المصلحة. وينعكس ذلك من خالل 
العدد األكبر من الغايات المحددة - في حين أّن الهدف 7 من األهداف اإلنمائية 
فإّن الهدف 6 من أهداف  بالمياه،  لأللفية كان يحتوي على غايتين مرتبطين 

التنمية المستدامة يحتوي على ثماني غايات )المربع 1(. 

تتعامل الغاية 6-4 مع شح المياه، وتهدف إلى ضمان مياه كافية للسكان 
واالقتصاد والبيئة من خالل زيادة كفاءة استخدام المياه في القطاعات 

االجتماعية واالقتصادية. وقد ُوِضَع مؤشران لتتبع التقدم الُمحرز في سبيل 
تحقيق هذه الغاية:

 6-4-1 التغّير في كفاءة استخدام المياه بمرور الوقت

6-4-2 حجم اإلجهاد المائي: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد 
المياه العذبة المتاحة

مؤشٌر  لأللفية  اإلنمائي  الهدف  إلطار  ُوضع  قد  كان   ،4-6 للغاية  بالنسبة 
لإلجهاد المائي في األساس، ويتعلق بالغاية 7-أ، ويُعّرف بأنه "نسبة إجمالي 
الموارد المائية المستخدمة". ومع أّن األهداف اإلنمائية لأللفية لم تُعّرف إالّ في 
عام 1999، إال أن هذه المعايير كانت تحت رصد منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة )الفاو( من خالل نظامها العالمي للمعلومات بشأن المياه 

والزراعة، آكواستات، منذ عام 1994.

يمكن أن يؤدي المستوى العالي من اإلجهاد المائي 
إلى آثار سلبية على التنمية االقتصادية واألمن 

الغذائي، مما يُزيد التنافس ونشوب صراع محتمل بين 
المستخدمين. 

وقد ُوضع المؤشر 6-4-2 لضمان استمرارية عملية 
األهداف اإلنمائية لأللفية، وألهميته الجوهرية في 

تقييم موارد المياه العذبة في أي بلد.

حقائق أساسية



3
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

المربع 1

الغايات ذات الصلة بالمياه الخاصة بالهدف 7 من األهداف اإلنمائية لأللفية والهدف 6 من أهداف 
التنمية المستدامة.

الهدف 7 من األهداف اإلنمائية لأللفية 
)2015-2000(

هدف التنمية المستدامة 6 
)2030-2015(

6-1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة 
التكلفة بحلول عام 2030.

6-2 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل مالئم ومنصف على خدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء 

والفتيات وَمن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

6-3 تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد 
الكيميائية والمواد الخطرة وتقليل تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير 
المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على 

الصعيد العالمي، بحلول عام 2030.

6-4 زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادًة كبيرة وضمان سحب المياه 
العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من 

عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030.

6-5 تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل 
التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء، بحلول عام 2030.

6-6 حماية وترميم النُظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات 
واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020.

6-أ تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال األنشطة 
والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، 

وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال، 
بحلول عام 2030.

6-ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

7-أ إدماج مبادئ التنمية المستدامة في 
السياسات والبرامج القُطرية وانحسار فقدان 

الموارد البيئية.

7-ج تخفيض نسبة األشخاص الذين 
ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياه 

الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي 
األساسية إلى النصف بحلول عام 2015.
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إن تعريف مؤشر هدف التنمية المستدامة 6-4-2 من أهداف التنمية المستدامة 
يتشابه نسبياً مع مؤشر الهدف اإلنمائي لأللفية باستثناء أنه يأخذ في االعتبار 
المؤشر  ُوضع  وقد   .)1-1-2 القسم  )انظر  البيئي  التدفق  متطلبات  صراحةً 
وألهميته  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  عملية  استمرارية  لضمان   2-4-6

الجوهرية في تقييم موارد المياه العذبة في أي بلد. 

يمكن أن يؤدي المستوى العالي من اإلجهاد المائي إلى آثار سلبية على التنمية 
بين  محتمل  ونشوب صراع  التنافس  يُزيد  مما  الغذائي،  واألمن  االقتصادية 
والطلب  العرض  إلدارة  فعالة  سياسات  وضع  ذلك  ويستدعي  المستخدمين. 
وتُعد  المياه.  استخدام  كفاءة  في  وزيادة  و5-6(   3-6 بالغايتين  )مرتبطة 
البيئي ومرونته  النظام  للحفاظ على صحة  البيئي ضرورية  التدفق  متطلبات 

)تتصل بالغاية 6-6، والهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة(.

لألمم  العامة  )الجمعية  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقّرت  ومثلما 
المتحدة، 2015(، تستدعي الحاجة توفير بيانات نوعية يسهل الوصول إليها 
في  الُمحرز  التقدم  قياس  في  للمساعدة  ومفصلة  وموثوقة  التوقيت  ومناسبة 
أهداف التنمية المستدامة ولضمان عدم تخلّف أحد عن الركب فيما يتعلق بهذه 
العملية. وتُعد إتاحة السبيل إلى البيانات الموثوقة أمراً ضرورياً كذلك في اتخاذ 

قرارات مستنيرة. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقت لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية مبادرة 
والصرف  بالمياه  الصلة  ذات  المستدامة  التنمية  ألهداف  المتكامل  الرصد 
العالمية  المبادرة  باسم  تُعرف  الوكاالت  بين  مشتركة  مبادرة  الصحي، وهي 
الموّسعة لرصد الموارد المائية )GEMI(. أُطلقت المبادرة العالمية الموّسعة 
الغايات 3-6  لتنفيذ  المائية لوضع وإدارة إطار رصد متسق  الموارد  لرصد 
إلى 6-16. وقد تأسست المبادرة في عام 2014 كشراكة بين منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(، واألمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم 
ألوروبا،  االقتصادية  المتحدة  األمم  ولجنة  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة 
األمم  ومنظمة  )اليونسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة 
العالمية  والمنظمة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  )اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة 

لألرصاد الجوية. 

لقد رّكزت المرحلة األولى من تنفيذ المبادرة العالمية الموّسعة لرصد الموارد 
أدوات  من  وغيرها  الرصد  منهجيات  تطوير  على   )2018-2015( المائية 
الدعم للمؤشرات المتصلة بالغايات المذكورة أعاله. وشمل ذلك عملية تشاور 
تجريبية،  بلدان  خمسة  في   2016 عام  في  المفهوم(  صحة  )إلثبات  قُطرية 
البلدان  هذه  واختيرت  وأوغندا.  والسنغال،  وبيرو،  وهولندا،  األردن،  وهي: 
بناًء على إبداء اهتمامها ولضمان وجود تمثيل جيد للمناطق العالمية )أفريقيا 
الكاريبي،  البحر  الالتينية ومنطقة  الكبرى، أوروبا، أمريكا  جنوب الصحراء 
شمال أفريقيا والشرق األوسط(. وكانت آسيا ممثلة أصالً من خالل بنغالِدش، 
ولكن العملية شهدت تباطؤاً شديداً نظراً للبيئة المؤسسية المعقدة في تلك البالد.

المائية  الموارد  لرصد  الموّسعة  العالمية  المبادرة  عملت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المستدامة  التنمية  أهداف  لغايات  عالمي  أساس  خط  وضع  على  أيضاً 

من 6-3 إلى 6-6.

البلدان  في   2-4-6 للمؤشر  المنهجية  اختبار  عملية  التقرير  هذا  يصف 
الخمسة التجريبية )القسم رقم 2( ويقّدم معلومات عن خط األساس العالمي 

)2015-2018( لهذا المؤشر )القسم 3(.

 1 تقع تغطية الغايتين 6-1 و6-2 تحت برنامج الرصد المشترك إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الذي وضعته كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.
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2
الطريقة والعملية

أطفال يساعدون امرأة كبيرة في السن في ملء دالئها بالماء من مضخة مياه في الحي في دوبرا خيرة قرب صنعاء. الصورة: ُصور األمم المتحدة/إيان ستيل
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2-1 المنهجية

نبذة عن المنهجية التي وضعتها المبادرة   1-1-2

العالمية الموّسعة لرصد الموارد المائية

المسحوبة  العذبة  المياه  إجمالي  بين  النسبة  بأنه  رقم 2-4-6  المؤشر  ف  يُعرَّ
)TFWW( بواسطة جميع القطاعات الرئيسية وإجمالي موارد المياه العذبة 
 .)EFR( بعد األخذ في االعتبار متطلبات التدفق البيئي ،)TRWR( المتجددة

وتُحسب نسبته باستخدام المعادلة التالية:

حيث:

TFWW =  إجمالي سحب المياه العذبة )كم3/سنة(. يُحسب اإلجمالي عادةً 
على أنه القيمة المسحوبة من موارد المياه العذبة المتجددة ومن 
المياه الجوفية األحفورية المستخدمة لغرض الزراعة والصناعة 
غير  المياه  من  المباشر  االستخدام  منها  ويُطرح  والخدمات 
لمياه  المباشر  واالستخدام  )المعالجة(،  العادمة  كالمياه  التقليدية 
سحب  ف  المحالة. ويُعرَّ المياه  واستخدام  الزراعي  الصرف 

المياه العذبة لكل قطاع أدناه:

المياه  من  السنوية  الكمية  هي  الزراعية  العذبة  المياه  سحب 
والصرف  )الري،  الماشية  وتربية  الري  ألغراض  المسحوبة 
الصحي، والتنظيف، وخالفه(2 وأغراض تربية األحياء المائية. 
المتجددة  الجوفية  المياه  من  الزائد  السحب  من  المياه  ويشمل 
إلى  الفئة  هذه  األحفورية. وتشير  الجوفية  المياه  من  السحب  أو 
بالشبكة  المتصلة  غير  الذاتي  االكتفاء  ذات  الزراعية  األنشطة 
شبكة  طريق  عن  يتّم  المياه  توفير  كان  فإذا  للتوزيع.  العامة 
المياه ألغراض  فئة سحب  تحت  إدراجها  فيجب  لإلمداد،  عامة 
الدولي  الصناعي  التصنيف  مع  الفئة  هذه  الخدمات. وتتوافق 

الموّحد، التنقيح 4، القسم أ )المرفق 3(.

ينبغي اإلبالغ عن بيانات المؤشر 6-4-2 على المستوى 
القُطري كل سنتين على النحو األمثل. 

أظهر تنفيذ هذه المرحلة التجريبية أهمية مشاركة 
أصحاب المصلحة في العملية. ومن الهاّم للغاية أن تتولّى 
البلدان زمام المبادرة وأن ُتشرك المؤسسات والوكاالت 

ذات الصلة. 

حقائق أساسية

2  ال تشمل الفئة الفرعية من سحب المياه العذبة المستخدمة ألغراض تربية الماشية سحب المياه لري األعالف والبساتين والمراعي حيث إنها مشمولة في سحب المياه المستخدمة ألغراض الري. وهي ال تشمل أيضا سحب المياه الستخدامها في 

إعداد المنتجات المصنعة من الحيوانات، حيث إنها مشمولة في إطار سحب المياه الصناعية. وإذا تم توصيلها بالشبكة العامة إلمداد المياه، فإن سحب المياه لغرض تربية الماشية يُعد مشموالً في سحب المياه ألغراض الخدمات.

اإلجهاد المائي )%( =                                            * 100
إجمالي المياه العذبة المسحوبة

 إجمالي موارد المياه العذبة 
المتجددة - متطلبات التدفق البيئي
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سحب المياه العذبة الصناعية هي الكمية السنوية من سحب المياه 
السحب  من  المياه  ويشمل  الصناعية.  االستخدامات  ألغراض 
الجوفية  المياه  من  السحب  أو  المتجددة  الجوفية  المياه  من  الزائد 
الذاتي  الفئة إلى الصناعات ذات االكتفاء  األحفورية. وتشير هذه 
غير المتصلة بالشبكة العامة للتوزيع. فإذا كان توفير المياه يتّم عن 
طريق شبكة عامة لإلمداد، فيجب إدراجها تحت فئة سحب المياه 
ألغراض الخدمات. وتشمل هذه الفئة أيضا المياه المستخدمة في 
تبريد المحطات الكهربائية الحرارية؛ وال تشمل الطاقة الكهرمائية، 
ولكن يوصى بإدراج الفقد الناتج عن طريق التبخير من البحيرات 
الصناعية المستخدمة لغرض إنتاج الطاقة الكهرمائية هنا. وتتفق 
هذه الفئة مع التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، التنقيح 4، األبواب 

'باء' و'جيم' و'دال' و'واو' )المرفق 3(.

من  السنوية  الكمية  هو  الخدمات  ألغراض  العذبة  المياه  سحب 
ويشمل  السكاني.  االستخدام  لغرض  أساساً  المسحوبة  المياه 
السحب  أو  المتجددة  الجوفية  المياه  الزائد من  السحب  المياه من 
إجمالي  أنها  على  عادةً  وتُحسب  األحفورية.  الجوفية  المياه  من 
أن  ويمكن  للتوزيع.  العامة  الشبكة  طريق  عن  المسحوبة  المياه 
التوزيع  بشبكة  المتصل  والصناعة  الزراعة  قطاع  جانَب  تشمل 
البلدية. وتتوافق هذه الفئة مع التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، 

التنقيح 4، الباب 'هاء' )المرفق 3(.

الجدول 1 يلّخص ما يجب )وما ال يجب( إدراجه عند حساب إجمالي 
المياه العذبة المسحوبة.

TRWR =  إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة )كم3/ سنة(.
الناتجة  )وهي  الداخلية  المتجددة  العذبة  المياه  موارد  ذلك  يمثّل 
الخارجية  المتجددة  العذبة  المياه  وموارد  الداخلي(  التهطال   عن 
)التدفقات الداخلة إلى البالد، مع مراعاة كمية التدفقات المخصصة 

لبلدان المنبع والمصب عن طريق اتفاقات أو معاهدات(.

EFR = متطلبات التدفق البيئي )كم3/سنة(.
المطلوبة  العذبة  المياه  تدفقات  وتوقيت  كمية  إلى  ذلك  ويشير 
الناس  عيش  وسبل  العذبة  للمياه  البيئية  األنظمة  على  للمحافظة 
عمليات  وصف  في  يتضح  عليها. وكما  تعتمد  التي  ورفاههم 
البلدان التجريبية، فإّن طرق حساب متطلبات التدفق البيئي تختلف 
اختالفاً كبيراً وتتراوح بين التقديرات العالمية والتقييمات الشاملة 

للحدود النهرية.

ينبغي اإلبالغ عن بيانات المؤشر 6-4-2 على المستوى القُطري كل سنتين 
على النحو األمثل. ومع ذلك، فإن فترة اإلبالغ لمدة تصل إلى ثالث سنوات 

يُعد مقبوالً أيضاً. 

أيضاً،  تقديمها  فيجب  اإلقليمي  دون  المستوى  على  البيانات  توفّرت  إذا 
خصوصاً بالنسبة إلى البلدان الكبرى أو البلدان التي تتسم باختالفات مناخية 
العملية هي  المناسبة الستخدامها لهذه  داخل أراضيها. وتُعد أفضل الوحدات 

أحواض األنهار، وتُجّمع وفقاً لظروف كل بلد.
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أغراض الّري

األعالف الَمرويّة

البساتين والمراعي الَمرويّة

المياه المستخدمة لتربية الماشية

الصرف الصحي

نظافة اإلسطبالت وخالفه

األعالف الَمرويّة

البساتين والمراعي الَمرويّة

أغراض تربية األحياء المائية

مع ذلك، فإذا كان تزويد المياه يجري بواسطة الشبكة 
العامة إلمداد المياه أو موّصالً بها، فيجب إدراجها في 
فئة سحب المياه ألغراض الخدمات، بغّض النظر عن 

استخدامها.

تحويل المنتجات الزراعية

سحب المياه ألغراض 
الزراعة

سحب المياه ألغراض 
الخدمات )سحب المياه 

ألغراض الزراعة في حال 
توفُّر البيانات(.

سحب المياه العذبة 
ألغراض الري

سحب المياه العذبة 
لتربية الماشية

سحب المياه العذبة لتربية 
األحياء المائية

المياه العذبة السطحية         المياه الجوفية المتجددة    المياه الجوفية األحفورية

االستخدام المباشر للمياه غير التقليدية )االستخدام المباشر لمياه الصرف المعالجة، االستخدام المباشر لمياه الصرف 
الزراعية، المياه المحالّة(

سحب المياه العذبة الزراعية - التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، القسم 'ألف'

)TFWW( الجدول 1- الفئات المشمولة في إجمالي سحب المياه العذبة

سحب المياه لألغراض 
الصناعية
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الصناعات ذات اإلمداد الذاتي غير المتصلة 
بالشبكة العامة للتوزيع

تبريد محطات الطاقة الكهربائية-الحرارية، 
والكهرمائية والنووية

الطاقة الكهرمائية

الفقد عن طريق التبخر من البحيرات االصطناعية 
المستخدمة إلنتاج الطاقة الكهرمائية

ومع ذلك، فإذا كان تزويد المياه يجري بواسطة 
الشبكة العامة إلمداد المياه أو موّصالً بها، فيجب 
إدراجها في فئة سحب المياه ألغراض الخدمات، 

بغّض النظر عن استخدامها.

إجمالي المياه المسحوبة من الشبكة العامة للتوزيع

الزراعات والصناعات المتصلة بشبكة التوزيع 
البلدية

سحب المياه ألغراض 
الخدمات )سحب المياه 

لألغراض الصناعية في حال 
توفُّر البيانات(

سحب المياه لألغراض 
الصناعية

سحب المياه ألغراض 
الخدمات

سحب المياه ألغراض 
الخدمات

سحب المياه لألغراض 
الصناعية

سحب المياه لألغراض 
الصناعية

غير مشمولة

سحب المياه العذبة لألغراض الصناعية – التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، 'باء'، 'جيم'، 'دال'، 'واو'

سحب المياه العذبة3 ألغراض الخدمات - التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، األبواب 'هاء'، 'زاي' إلى 'تاء'

3 وفقاً للنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة، يُشار إلى سحب المياه ألغراض الخدمات على أنها سحوبات المياه البلدية.
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المربع 2
تطوير المنهجية للمؤشر 2-4-6

نشأ تطوير منهجية هذا المؤشر من المؤشر الحالي 7-5 من األهداف اإلنمائية لأللفية: نسبة إجمالي موارد المياه المستخدمة. وقد ُعّرف هذا المؤشر بأنه "إجمالي حجم 
المياه الجوفية والمياه السطحية المسحوبة من مواردها لالستخدامات البشرية )في قطاعات الزراعة والصناعة واالستخدامات المنزلية والبلدية( ويعبّر عنها كنسبة مئوية 

من إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية". 

في إبان تطوير المؤشر 6-4-2 من أهداف التنمية المستدامة، ُوضع في االعتبار إمكانية استخدام استهالك المياه بدالً من سحب المياه. ومع ذلك، فقد أُبقي في نهاية المطاف 
المياه  بتدفقات  المتعلقة  البيانات  ندرة  الناتج عن  اليقين  لأللفية، وللحد من عدم  اإلنمائية  اتساق مؤشر األهداف  المحافظة على  المياه كمعيار الستخدامه في  على سحب 

المسترجعة وعن االستهالك بصفة عامة.

لقد أشارت صياغة مؤشر األهداف اإلنمائية لأللفية ضمناً إلى الحاجة إلى االحتفاظ بنسبة من موارد المياه لتغطية متطلبات التدفق البيئي، كما هو محدد في البيانات الوصفية 
ذات الصلة. واتضح عند مناقشة صياغة المؤشر 6-4-2 أّن اإلبقاء على متطلبات التدفق البيئي ضمناً يمكن أن يخلق شعوراً زائفاً باألمن في مواقف ال يتضح فيها ُشح 

المياه. في الوقت نفسه، لم تُسلِّط الصياغة السابقة الضوء على أهمية حفظ المياه في عمل النظم اإليكولوجية. 

انطوى طرح متطلبات التدفق البيئي في الصياغة على الحاجة إلى جمع بيانات ال تُرصد عادةً عن طريق الخدمات الهيدرولوجية في كثير من البلدان، كما أنها ال تتوفّر 
في قواعد البيانات الدولية مثل النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة. مع ذلك، فقد أُدرجت متطلبات التدفق البيئي في الصياغة نظرا ألهميتها الفائقة للمؤشر من 
حيث السياسة، وألنه برغم عدم توفّر البيانات ذات الصلة لدى بعض البلدان، جمَع المعهد الدولي إلدارة المياه مجموعةً من البيانات على أساس البلدان يمكن استخدامها 

كبيانات مرجعية. 

كخطوة تالية، تعمل منظمة األغذية والزراعة مع المعهد الدولي إلدارة المياه، وجامعة األمم المتحدة، واألمم المتحدة للبيئة على تحديد نهج مالئم للمستخدم لتقدير متطلبات 
التدفق البيئي، بغرض حساب المؤشر 6-4-2 وتحديد البيانات المفصلة لإلجهاد المائي على المستوى دون القُطري وتقييمها.

2-1-2 تطبيق المنهجية واختبارها في بلدان 

البرنامج التجريبي الخمسة

آنفاً، كان إطار رصد األهداف اإلنمائية لأللفية يشتمل أساساً على  كما ذُكر 
المائية  الموارد  إجمالي  "نسبة  بأنه  وُعّرف  المائي،  اإلجهاد  بشأن  مؤشر 
التنمية  المستخدمة". والفرق األساسي بين هذا والمؤشر 6-4-2 من أهداف 
المستدامة هو أن األخير يُراعي أيضاً متطلبات التدفق البيئي. وبذلك، فخالل 
التنمية  أهداف  مؤشر  بمنهجية  دراية  على  البلدان  كانت  التجريبية،  المرحلة 
المستدامة وكانت معظم البيانات يمكن الوصول إليها وتحديثها من المؤسسات 
النظام  مثل  الدولية  المصادر  من  أيضا  متاحة  المعلومات  القُطرية. وكانت 

العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة.

المختلفة إشكالية نظراً  المعلومات  إتاحة مصادر  الحاالت، شّكلت  في بعض 
إلمكانية وجود أرقام مختلفة لنفس المتغير. وعلى سبيل المثال، توافرت بيانات 
عن السحوبات الزراعية في أوغندا من الحكومة ومن النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة، ومبادرة حوض النيل، وكانت هناك اختالفات كبيرة 
بين األرقام التي قّدمها كل مصدر. وفي هذه الحاالت، ال بُد من فهم العناصر 
التي أدت إلى هذه االختالفات، إما لمواءمتها أو الختيار القيمة التي تتطابق 

بياناتها الوصفية بشكل أفضل مع التعريف الوارد في منهجية المؤشر. 

المنهجية،  هذه  تطبيق  عند  األساسية  الصعوبات  برزت  متوقعاً،  كان  وكما 
التجريبية  البلدان  أيٌّ من  لم يدرس  البيئي.  التدفق  تقدير متطلبات  وذلك عند 
بعض  لديها  كان  التي  أوغندا  باستثناء  الوطني،  المستوى  على  المتغير  هذا 
وعلى  النيل.  حوض  مبادرة  لمشروع  الُمعّد  البيئي  التدفق  دليل  من  األرقام 
رئيسياً  قراراً  وقد وضعت  النوع  هذا  من  بدراسات  بيرو  تضطلع  أن  وشك 

)#98 2016-الهيئة الوطنية للمياه( لتنظيم تنفيذها.

كانت  األخرى،  القليلة  الحاالت  وبعض  البيئي  التدفق  متطلبات  باستثناء 
إلى  بالنسبة  الحكومية  المصادر  من  بسهولة  متاحة  اإلحصائية  البيانات 
المتغيرات الُمدرجة في المنهجية. وُسّدت الثغرات المحتملة في البيانات عن 
العالمي  النظام  مثل  الدولية  المصادر  من  ُمستقاة  بيانات  أو  تقديرات  طريق 
التقدير  أو  للتحديث  األرقام  هذه  والزراعة. خضعت  المياه  بشأن  للمعلومات 
عموماً  بشأنها  تقارير  وصدرت   ،2014 أو  و2015   2016 األعوام  حتى 
على أساس سنوي أو كل سنتين. بالنسبة إلى معظم البلدان، تم توحيد البيانات 
البيانات أيضاً  باستثناء بيرو، والتي صنّفت  القُطري  المستوى  ونشرها على 
وتيتيكاكا(.  واألمازون  الهادئ  )المحيط  الثالثة  الرئيسية  ألحواضها   وفقا 

هناك مزيد من المعلومات في هذا الشأن في القسم 2-2-2.

مع  عاملة  فَِرقاً  التجريبية  البلدان  جميع  أنشأت  واختبارها،  المنهجية  لتنفيذ 
والتحليالت  البيانات  من  والتحقق  النتائج  لتبادل  المعنيين  المصلحة  أصحاب 

التي أُجريت )انظر القسم 2-2-1 والقسم 3-2(.



11
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

2-1-3 ُسلَّم الرصد

ف سلّم الرصد للمؤشر 6-4-2 كما يلي: يُعرَّ

تجميع - 1 على  بناًء  بتقديرات  المؤشر  تزويد  يمكن  األول،  المستوى  في 
البيانات الوطنية على المستوى القُطري. وإذا لزم األمر، يمكن استعادة 
المياه وسحوباتها من  توافر  بشأن  الدولية  البيانات  قواعد  البيانات من 
قيم  على  بناًء  البيئي  التدفق  بمتطلبات  المختلفة. تقديرات  القطاعات 

المواد المنشورة.

وطنياً، - 2 ُمنتجة  ببيانات  المؤشر  تأهيل  يمكن  التالي،  المستوى  عند 
لوحدة  الوطني  دون  المستوى  حسب  أكبر  بشكل  تصنيفها  ويمكن 
المواد  قيم  على  بناًء  البيئي  التدفق  بمتطلبات  الحوض. تقديرات 

المنشورة.

على - 3 الُمنتجة  البيانات  تحظى  تقدماً،  األكثر  المستويات  إلى  بالنسبة 
المستوى الوطني بوضوح مكاني وزماني عاٍل )مثل اإلحالة المرجعية 
بالكامل  توزيعها  ويمكن  المقاسة(  األحجام  إلى  والمستندة  الجغرافية 
)األنشطة  واالستخدام  جوفية(  مياه  سطحية/  )مياه  المصدر  حسب 
التقديرات  حسب  وتُنقَّح  البيئي  التدفق  متطلبات  االقتصادية(. تُقيَّم 
الطبيعية  لظروفها  تفصيالً  أكثر  معلومات  على  بناء  الوطنية، 
واالجتماعية، مع مراعاة عوامل معينة مثل مستوى التطور، والكثافة 
المحددة  واالحتياجات  التقليدية،  غير  المياه  مصادر  وتوافر  السكانية، 

لألنظمة البيئية، والظروف المناخية.

كان لدى البلدان التجريبية بيانات إحصائية على المستوى القُطري لمعظم 
المتغيرات المحددة للمؤشر 6-4-2. وبذلك، كانت جميعها قد تجاوزت فعالً 

المستوى الثاني )2( من السلّم )الشكل 1(. ويمكن حتى اعتبار هولندا في 
المستوى الثالث )3( إذ إنها قادرة على توفير بيانات أكثر دقة ومصنفة 

بشكل كامل حسب المصدر واالستخدام. ويمكن لهولندا أيضا توفير بيانات 
إحصائية باالستشعار عن بُعد وبيانات نموذجية للتوّصل إلى حل أفضل من 

الناحية المكانية والزمانية، وذلك لتقدير ما يلي:

• بيانات التهطال من محطات القياس على سطح أرض البالد باستخدام 
قياسات رادارية

• البخر والنتح: بدالً من استخدام البخر والنتح المحتمل، توضع تقديرات 
البخر والنتح الفعلي باستخدام االستشعار عن بُعد

يمكن اعتبار أّن بيرو قريبة كذلك من المستوى الثالث )3( إذ بإمكانها تقديم 
بيانات على مستوى الحوض بالنسبة إلجمالي موارد المياه العذبة المتجددة 

وإجمالي سحب المياه العذبة. ويتبع ذلك في الترتيب األردن والسنغال إذ 
تنتجان بيانات إحصائية داخل البلد ولكنها على المستوى الوطني فقط. تُعّد 

أوغندا أقرب إلى المستوى األول )1( ألن األرقام المتعلقة بسحب المياه 
العذبة الصناعية تعين الحصول عليها من النظام العالمي للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة، ولم تكن هناك أرقام حكومية رسمية متاحة بشأن المياه 
المستخدمة لتربية الماشية )رغم أهميتها في البلد( ولم تُحدَّث البيانات بشأن 

إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة )الفترة المتاحة للتحليل كانت من 
عام 1952 إلى عام 1978(.

الشكل 1- وضع البلدان في النهج السّلمي

1

2

3

البيانات داخل البلد 
مع بعض الثغرات

أوغندا

هولندا

بيروالسنغال األردن

البيانات داخل البلد  
بدرجة من التفصيل

تعزيز البيانات داخل البلد 
ببيانات نموذجية/من األقمار 

الصناعية
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المربع 3
الخطوات المقبلة لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

أُنشئ فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة عن طريق اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة لوضع وتنفيذ إطار المؤشر العالمي 
ألهداف التنمية المستدامة وغايات خطة عام 2030. ويتكون الفريق من الدول األعضاء في األمم المتحدة، مع الوكاالت اإلقليمية والدولية المشاركة بصفة مراقبين. 

تّمت الموافقة على إطار المؤشر العالمي في آذار/مارس 2017. وعقب ذلك، فإّن عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
يقتضي وضع اللمسات األخيرة على إطاٍر لرصد المؤشر واإلبالغ بشأنه، واستعراض إطار عمل المؤشر وتنقيحه وتنفيذه على أساس مستمر. ومن المتوقع أن يتفق الفريق 
على إطار معياري إلعداد التقارير خالل اجتماعه القادم، في خريف 2018. وسيساعد إنشاء مثل هذا اإلطار على تحسين عملية جمع البيانات لمؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة العالمية وترشيدها، موضحاً األدوار والمسؤوليات لكل من المؤسسات الوطنية والوكاالت الراعية على حٍد سواء.

 2-2 أصحاب المصلحة 
ومصادر البيانات

2-2-1 أصحاب المصلحة الُمشاركون

الهدف 6  معنيّة في عملية وضع  التجريبية مؤسسات  البلدان  أشركت جميُع 
من أهداف التنمية المستدامة لتقديم البيانات وتنفيذ المنهجية واختبارها وإقرار 
المؤسسات/المنظمات  بين  مقارناً  موجزاً   2 ويوفّر الجدول  المحققة.  النتائج 

المشاركة في كل بلد من البلدان.

كانت المؤسسات الرئيسية المشاركة هي الوزارات والوكاالت الَمعنية بالمياه 
وإدارات اإلحصاء. وفي حالة هولندا، شاركت مؤسسات بحثية )معهد دلتاريز( 

وخدمات استشارية مثل )eLEAF( في تقديم البيانات وتحليلها.

طفل يغتسل بالمياه في كاليانبور، أحد األحياء الفقيرة في العاصمة البنغالدشية، دكا. الصورة: ُصور األمم المتحدة / كيباي پارك 
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الوكاالت الرئيسية
لجمع البيانات

وزارة المياه والري
دائرة اإلحصاءات العامة

وزارة الزراعة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

الوكالة المركزية لإلحصاءات في هولندا

الهيئة الوطنية للمياه
وزارة الزراعة والري

المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية

وزارة المياه والصرف الصحي
جمعية َمرافق المياه

وكالة اإلحصاءات والبيانات الديمغرافية

وزارة المياه والبيئة
المؤسسة الوطنية للمياه والمجارير 

وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية
مكتب أوغندا لإلحصاءات

مصلحة سجون أوغندا
منظمة األغذية والزراعة ومنتدى األمم المتحدة المعني 

بالغابات 
مملكة بوغندا

 الهيئات/المؤسسات الحكومية 
األخرى المشاركة

شعبة اإلحصاءات البيئية،
منظمة األغذية والزراعة

Vitens- شراكة ،eLEAF معهد دلتاريز، خدمات
Evides الدولية، رابطة شركات المياه الهولندية 

)Vewin(، مجالس المياه، الوكالة الهولندية للتقييم 
البيئي، شبكة البصمة المائية، معهد التعليم في مجال 

المياه التابع لليونسكو، شراكة المياه الهولندية

وحدة إدارة الموارد المائية، ووحدة تخطيط وحفظ 
الموارد المائية، ومنظمة األغذية والزراعة

وزارة الزراعة والصناعة الحيوانية والثروة السمكية
وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات )إدارة الصناعة 

والتكنولوجيا(
وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

التنسيق
العام

وزارة المياه والري

وزارة البنية التحتية وإدارة المياه 
– برنامج دلتا

الهيئة الوطنية
للمياه

وزارة المياه والصرف الصحي
 )وحدة إدارة وتخطيط 

الموارد المائية( 

وزارة المياه والبيئة )إدارة المياه 
من أجل اإلنتاج وإدارة تخطيط 

وتنظيم الموارد المائية(

األردن 

هولندا

بيرو

السنغال

أوغندا

المصدر: التقارير الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمياه، 2016؛ أبو زهرة، 2016؛ مديرية تخطيط وإدارة الموارد المائية، 2016؛ وزارة المياه 

والبيئة، 2016؛ الوكالة المركزية لإلحصاءات في هولندا، 2016.

الجدول 2- أصحاب المصلحة المشاركين في منهجية اختبار المؤشر 6-4-2 داخل البلد

2-2-2 مصادر البيانات حسب نوع المتغير

يُلقي هذا القسم نظرةً عامة على المصادر المختلفة التي تم الرجوع إليها في 
كل من البلدان التجريبية بشأن المكّونات الرئيسية للمنهجية:)أ( إجمالي سحب 
المياه العذبة )الجدول 3(، )ب( إجمالي موارد المياه المتجددة )الجدول 3(، 

)ج( متطلبات التدفق البيئي )الجدول 4(.

أثبتت عملية جمع البيانات أنه باستثناء متطلبات التدفق البيئي وبعض الحاالت 
األخرى، كانت البيانات موجودة على األغلب من مصادر حكومية بالنسبة إلى 
المتغيرات المشمولة في المنهجية. ومتى ما كان هناك نقص في البيانات، مثل 
تدفق المياه الجوفية من البلدان المجاورة في هولندا أو السحوبات لألغراض 
الصناعية في أوغندا، فقد قُّدرت تلك البيانات أو أُخذت من المصادر الدولية مثل 
النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة أو المعهد الدولي إلدارة المياه.
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حتى  عموماً  وتقديرها  تحديثها  يجري  البيانات  كانت 
األعوام 2016 و2015 أو 2014. في حالة هولندا واألردن وبيرو، تُرفع 
المبادرة  منهجية  توصية  سنتين، حسب  كل  مّرة  أو  سنوياً  باألرقام  التقارير 
لم  وأوغندا،  السنغال  إلى  وبالنسبة  المائية.  الموارد  لرصد  الموّسعة  العالمية 

يُحّدد مدى تكرار جمع البيانات ونشرها. 

باستثناء  القُطري  المستوى  على  ونشرها  البيانات  بتوحيد  البلدان  اضطلعت 
بيرو، التي صنفت البيانات وفقا ألحواضها الرئيسية الثالثة )المحيط الهادئ 
ذلك  ويشّكل  البلد.  لوضع  تحيزاً  أقل  صورة  إلعطاء  وتيتيكاكا(  واألمازون 
حوض  أّن  باعتبار  المائي،  باإلجهاد  معنّي  مؤّشر  إلى  بالنسبة  كبيرة  أهمية 
المحيط الهادئ يمثّل 3 في المائة فقط من إجمالي موارد البلد من المياه العذبة، 

ولكنه يمثّل 57 في المائة من مسحوباتها. 

واجهت  العملية  أّن  إال  المصادر،  معظم  من  متوفرة  كانت  البيانات  أّن  ومع 
بعض التحديات التي يجب أن تضعها الِفرق القُطرية في االعتبار عند جمع 

البيانات. وقد ورَد وصفها في القسم 3-3-2.

التركيز على متطلبات التدفق البيئي

ثبُت أن هذا المكون هو األصعب في الحصول على بيانات بشأنه. وبالفعل، 
لم تتوفّر لدى أي من البلدان التجريبية بيانات إحصائية أو لم تضع أي دراسة 

محددة داخل البلد لتتمكن من استنتاج أرقامها )الجدول 4(.

محمياتها  أهم  باستخدام  بها  الخاصة  البيئي  التدفق  متطلبات  األردن  قّدرت 
الطبيعية كمرجع: واحة األزرق )أحد مواقع اتفاقية رامسار منذ عام 1977(. 
تضّخ سلطة المياه األردنية حوالي 1.5 610 م3 من المياه سنوياً من اآلبار 
األرتوازية إلى محمية األراضي الرطبة للمحافظة على ما تبقّى من الواحة. 
رت متطلبات التدفق البيئي عند حوالي 2 610 م3عن  وبناًء على هذا الرقم، قُّدِ
الطبيعية األخرى في  المناطق  الماضية، وكذلك مع مراعاة  السنوات األربع 
من  بُد  فال  ذلك،  ومع  الوالء.  ووادي  الموجب  ووادي  الميت  البحر  البالد: 
مالحظة أن المياه التي ُضّخت في واحة األزرق كافية فقط الستعادة جزء من 
الواحة. ويبلغ التدفق التاريخي للينابيع في األزرق نحو 10 610 م3، والذي 

يُعّد المتطلب الطبيعي للحوض.

اتخذت هولندا ثالثة نُهج مختلفة لتقدير متطلبات التدفق البيئي الخاصة بها:

التسجيل  فترة  من  المائة  في  يتجاوز 90  الذي  التدفق   :Q90 المنهج  •
يُحسب بأنه التدفق المطلوب للمحافظة على األنظمة البيئية.

بين  ما  إلى  حاجة  هناك  أّن  المنهج  هذا  يُقّدر   :40-20 المنهج   •
20 و40 في المائة من إجمالي موارد المياه العذبة من أجل األنظمة 
اإليكولوجية. بالنسبة إلى هولندا، احتُسب المكّون بنسبة 30 في المائة.

عن  البيئي  التدفق  متطلبات  تُقدَّر  المدخلة:  البيانات  طريقة  نموذج   •
طريق نموذج الصك الهيدرولوجي الهولندي باستخدام البيانات المدخلة 

المتعلقة بالنظم اإليكولوجية المائية الضعيفة.

استخدمت بيرو والسنغال تقديرات البلد المقّدمة في بوابة بيانات المياه التابعة 
للمعهد الدولي إلدارة المياه، وهي 37.9 و20 في المائة من متوسط التدفق 
الحوض  مستوى  على  تقديرات  أيضاً  بيرو  وقّدمت  التوالي.  على  السنوي 
تتفق  التي  المجاورة  الدول  من  المياه  الدولي إلدارة  المعهد  بيانات  باستخدام 
بصورة أفضل مع ظروف كل من أحواض البلدان الرئيسية: بالنسبة لحوض 
األمازون  لحوض  وبالنسبة  تشيلي؛  من  البيانات  استُخدمت  الهادئ  المحيط 
استُخدمت البيانات من البرازيل؛ وبالنسبة لحوض تيتيكاكا، استُخدمت البيانات 

من بوليفيا )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(.

في حالة أوغندا، اشتُقّت متطلبات التدفق البيئي كنسبة مئوية من متوسط التدفق 
السنوي للنهر باالستناد إلى دليل التدفق البيئي لمبادرة حوض النيل. ويوفر هذا 
الدليل تقديراً ألحواض نهَري مارا وماالبا، ويمثالن غيرهما من األحواض 

األخرى في البالد. وكان متوسط قيمة هذين الحوضين 31.43 في المائة.

المربع 4
بيرو، حالٌة للتصنيف دون الوطني

تُعّد حالة بيرو مثيرة لالهتمام للغاية. فوفقاً للتقديرات الُمقدَّمة في هذا التقرير، يُعد مستوى اإلجهاد المائي في بيرو منخفضاً تماماً، ويبلغ حوالي 1 في المائة. ومع ذلك، فإن 
الوضع من منظور صانع القرار مختلف تماماً: فمعظم األنشطة السكانية واالقتصادية )بما فيها أنشطة الري والتنمية المعدنية( توجد في المنطقة الساحلية الشديدة الجفاف 
للمحيط الهادئ، التي تتصف بجريان مياه منخفض جداً، بينما يوجد معظم الجريان في حوض األمازون، الذي تفصله عن المنطقة الساحلية سلسلة جبال األنديز. وبناًء عليه، 
تحتاج البلد إلى المياه )أي أّن اإلجهاد المائي مرتفع( على أحد جانبي الجبال، بينما تتوافر المياه مع قليل من استخدامها على الجانب اآلخر. وهذا يجعل متوسط التقديرات 

للبلد ككل غير متسق تماماً فيما يتعلق بمعلومات دعم السياسة.
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الجدول 3- مصادر بيانات إجمالي سحب المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة

األردن

سحب
الداخلية

ألغراض الزراعة
)سحب زراعي 

))AW(

سحب
الداخلية ألغراض 

الزراعة )سحب 
))IW( صناعي

سحب
الداخلية

ألغراض الزراعة
)سحب للخدمات 

))SW(

تكرار
جمع/ نشر البيانات

التغطية

وزارة المياه والري 
) )تقارير موازنة 

وزارة المياه والّري 
وإدارة اإلحصاءات

إدارة اإلحصاءات )تقارير 
اإلحصاءات البيئية(

ُوضعت تقديرات فجوات 
البيانات باستخدام 

االستهالك المتوسط

تُجَمع سنوياً، وتنشر 
كل أربعة أعوام

المستوى القُطري
المستوى القُطري

المستوى دون الوطني
مستوى الحوض

وحدة إدارة الموارد 
المائية )من الُمشغّلين 

المحليين(

ً تُجَمع سنويا

المستوى القُطري
المستوى القُطريالمستوى القُطريمستوى الحوض

دون تحديد

 :)AW( سحب زراعي
أقل من كل 5 سنوات

 :)IW( سحب صناعي
كل 5 سنوات )النظام 

العالمي للمعلومات بشأن 
 المياه والزراعة( 

 :)SW( سحب للخدمات
سنوياً

المنظمات المسؤولة 
عن اإلمداد بالمياه 

وكالة
اإلحصاءات

والبيانات 
الديمغرافية

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 
المياه والزراعة

)الرقم لعام 2008(

وزارة المياه والبيئة
*قُّدَرت المياه 

المستخدمة لتربية 
الماشية بناًء على أعداد 

الماشية

اإلمداد الحضري:
المؤسسة الوطنية للمياه

والمجارير
وزارة المياه والبيئة 
)قاعدة بيانات إمداد 

المياه للمدن الصغيرة(
اإلمداد الريفي:

يُقدَّر على أساس عدد 
سكان الريف

الوكالة المركزية 
لإلحصاءات في هولندا
معهد أبحاث االقتصاد 

 )LEI( الزراعي
)بالنسبة إلى المناطق 

الخاضعة للّري(

الوكالة المركزية 
لإلحصاءات في هولندا 
)التقارير البيئية السنوية 
والسجل الوطني للمياه 

الجوفية(

جمعية شركات المياه 
الهولندية

)Vewin(

تُجمع كل سنتين )لكل 
نشاط اقتصادي(، 
وسنوياً )إلجمالي 
المياه المسحوبة(

إجمالي سحب المياه العذبة

أوغنداالسنغالبيروهولندا
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المصدر: التقارير الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمياه، 2016؛ أبو زهرة، 2016؛ مديرية تخطيط وإدارة الموارد المائية، 2016؛ 

وزارة المياه والبيئة، 2016؛ الوكالة المركزية لإلحصاءات في هولندا، 2016.

المصدر: التقارير الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمياه، 2016؛ أبو زهرة، 2016؛ مديرية تخطيط وإدارة الموارد المائية، 2016؛ 

وزارة المياه والبيئة، 2016؛ الوكالة المركزية لإلحصاءات في هولندا، 2016.

األردن

مصادر
المياه العذبة

الداخلية
المتجددة

مصادر
المياه العذبة

الداخلية
المتجددة

تكرار جمع/نشر 
البيانات

التغطية

وزارة المياه
والري

)تقارير موازنة
المياه(

تُجَمع
ً سنويا

تُجَمع
ً سنويا

المستوى القُطريالمستوى القُطريالمستوى القُطري المستوى القُطري
مستوى الحوض

المستوى القُطري،
وادي األردن 
والُمرتفعات

المؤسسة الوطنية
للمياه )من الخطة 

الوطنية لموارد 
المياه، 2015(

دون تحديد
دون تحديد

دون تحديد دون تحديد دون تحديد

دون تحديد

وزارة المياه والبيئة 
)من تقرير تقييم الموارد 
المائية الوطنية، 2013(

الوكالة المركزية 
لإلحصاءات في هولندا

المعهد الملكي
الهولندي

لألرصاد الجوية

تقديرات دلتاريز
باستخدام الصك 

الهيدرولوجي الهولندي

إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة

أوغنداالسنغالبيروهولندا

الجدول 4- تقدير متطلبات التدفق البيئي في البلدان التجريبية

األردن

2 610 م3

محمية واحة األزرق 
استُخدمت بمثابة َمرجع

في جميع أنحاء البلد:
37.9 في المائة من إجمالي 

الموارد المتجددة للبلد

على مستوى الحوض:
• المحيط الهادئ )شيلي(: 

30.3 في المائة
• األمازون )البرازيل(: 

34.6 في المائة
• تيتيكاكا )بوليفيا(: 

30.9 في المائة

31.43 في المائة من
المتوسط السنوي للتدفق 

النهري

20 في المائة من 
إجمالي الموارد المتجددة 

للبلد المتجددة

أ( التدفق الذي يزيد عن 90 
في المائة من فترة التسجيل

ب( 30 في المائة من 
إجمالي الموارد المتجددة 

القُطرية

ج( البيانات الُمدخلة من 
الصك الهيدرولوجي 

الهولندي

المصدر:
الوكالة المركزية 
لإلحصاءات في 
هولندا )2016(

المصدر: التقدير الوطني
وفقاً للمياه التي ُضّخت 

للحفاظ على واحة األزرق
المصدر:

المعهد الدولي إلدارة 
المياه، بوابة بيانات المياه

المصدر:
المعهد الدولي إلدارة 

المياه، بوابة بيانات المياه

المصدر: مبادرة حوض 
النيل

أوغنداالسنغالبيروهولندا
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2-3 عملية جمع البيانات

2-3-1 النهج

لتنفيذ واختبار المنهجية، شّكلت جميع البلدان التجريبية فِرقاً عاملة مع أصحاب 
المصلحة المعنيين )القسم 2-2-1( لجمع المعارف المتخصصة المطلوبة. وقد 
ُعيّنت مؤسسة وطنية في كل بلد لقيادة الِفَرق في عملية جمع بيانات المؤشر 
ذات  البيانات  استعراض جميع  تنسيق  بمهمة  المؤسسة  )الجدول 2(. وُكلفت 
وحدات  مصادر  ومستوى  الوطني  ودون  الوطني  المستوى  على  الصلة 
األحواض، مثل الخرائط والتقارير والحوليات والمقاالت. ركزت عملية جمع 
البيانات على أحدث البيانات دون استبعاد أي مصادر محتملة للمعلومات. وقد 
جمعت كذلك البيانات الجزئية )بما يتعلق بالوقت والمنطقة(، مثل البيانات التي 

تنتجها المشاريع المحلية. 

البلد طوال عام 2016  المعنية داخل  ُعقدت اجتماعات مع جميع المؤسسات 
المستخلصة. باإلضافة  النتائج  واعتماد  النتائج،  وتبادل  الُمحرز،  التقدم  لتتبع 
في  العمل  في  الُمحرز  التقدم  لبحث  ورشة عمل  هولندا  استضافت  ذلك،  إلى 
أيلول/سبتمبر 2016 التي اجتمع فيها بصورة أساسية الممثلون الرئيسيون لجميع 
الموارد  الموّسعة لرصد  العالمية  المبادرة  فَِرق  التجريبية وخبراء من  البلدان 
المائية-الغايات، من منظمات األمم المتحدة. وتمثَل الهدف من االجتماع في ما 
يلي: )1( مناقشة عملية إثبات المفهوم للمبادرة العالمية الموّسعة لرصد الموارد 
 المائية لمؤشرات الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة )6-3-1، و2-3-6، 
التعقيبات  تبادل   )2( و6-6-1(؛  و2-5-6،  و1-5-6،  و2-4-6،  و1-4-6، 
والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة بشأن المؤشرات والوسائل المقترحة؛ 
يواجهها  ما  على  للتغلب  اإلضافية  واالستراتيجيات  األنشطة  تحديد   )3( 

من تحديات. 

صت إحدى  المفهوم، ُخّصِ إثبات  بلد خالل عملية  المحدد لكل  الدعم  ولتوفير 
منظمات األمم المتحدة لتنسيق األنشطة في كل بلد من البلدان التجريبية ولكل 
مؤشر )الجدول 5(. في حالة المؤشر 6-4-2، كانت منظمة األغذية والزراعة 
هي التي قّدمت الدعم الفني و/أو اللوجستي للبلدان التي طلبته. وفي األردن 
محليين  استشاريين  أيضا  والزراعة  األغذية  منظمة  وفّرت  وبيرو،  وأوغندا 

لدعم الِفَرق العاملة. 

شاركت جميع البلدان بهّمة في العملية وقدمت البيانات المطلوبة لوضع خط 
األساس للمؤشر 2-4-6.

في  المصلحة  أصحاب  مشاركة  أهمية  التجريبية  المرحلة  هذه  تنفيذ  أظهر 
العملية. ومن الهاّم للغاية أن تتولّى البلدان زمام المبادرة وأن تُشرك المؤسسات 
والوكاالت ذات الصلة. وساعد عقد االجتماعات المباشرة على بناء وتعزيز 
لمتطلبات  استيعابهم  ُحسن  وضمان  العاملة،  الِفَرق  أعضاء  بين  العالقات 
المنهجية فضالً عن تفهمهم ألهمية تبادل المعرفة خالل سير العملية. كما يُعد 
التنسيق الفعال بين المؤسسات والمنظمات المشاركة أساسياً. ومن األهمية أن 
تتحلّى الِفَرق القُطرية بفهٍم واضح لدورها في العملية ولإلجراءات التي ستُنفّذ 

والدعم الذي يمكنها تقديمه وتلقّيه ضمن الدور المذكور.

2-3-2 استخدام مصادر البيانات الدولية

المستوى  على  البيانات  في  الثغرات  لسد  دولية  بمصادر  االستعانة  جرت 
عمل  ورش  في  البلدان  مع  المصادر  هذه  من  البيانات  ونوقشت  الوطني. 
واجتماعات للتأكد من مدى توافقها. خالل المرحلة اإلرشادية، مّدت المصادر 

الدولية عملية جمع البيانات بالمعلومات في الحاالت التالية:

الجدول 5- دعم األمم المتحدة للبلدان التجريبية

البلد
الوكالة/الوكاالت التنسيقية

 منظمة األغذية 
 والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(

 منظمة األغذية 
 والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(

 منظمة األغذية 
 والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(

 منظمة األغذية 
 والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(

 منظمة األغذية 
 والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )الفاو(

المؤشر 6-4-2عملية المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية

أوغندا

هولندا

السنغال

بيرو

األردن

األمم المتحدة للبيئة

منظمة األغذية والزراعة التابعة 
لألمم المتحدة )الفاو(

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو(

منظمة األغذية والزراعة، منظمة 
الصحة العالمية

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل(
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جرت االستعانة بنموذج المعهد الدولي إلدارة المياه ونماذج أخرى لتقدير 	 
متطلبات التدفق البيئي لألردن وبيرو والسنغال وهولندا كما هو موضح 

في القسم 2-2-2.

استُخدمت بيانات المعهد الدولي إلدارة المياه من الدول المجاورة لتقدير 	 
بالنسبة لحوض  بيرو:  في  الحوض  البيئي على مستوى  التدفق  متطلبات 
األمازون،  لحوض  بالنسبة  شيلي؛  من  بيانات  استُخدمت  الهادئ  المحيط 
استُخدمت بيانات من البرازيل؛ وبالنسبة لحوض تيتيكاكا استُخدمت بيانات 

من بوليفيا.

في أوغندا، كان البد من تقدير المياه المسحوبة لتربية الماشية والخدمات 	 
في المناطق الريفية. في حالة المياه الصناعية المسحوبة، تم استخدام قاعدة 
بيانات النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة كمصدر للبيانات.

2-3-3 التحديات والفرص

التالية،  التحديات  التجريبية  الخمسة  البلدان  في  المفهوم  عملية  إثبات  أوضح 
المنهجية مستقبال والرصد  بتنفيذ  يتعلق  فيما  والتي يجب أخذها في االعتبار 

المنتظم للمؤشر:

نقص في بيانات متطلبات التدفق البيئي	 

تضع  لم  أو  إحصائية  بيانات  التجريبية  البلدان  من  أي  لدى  تتوفّر  لم 
لتتمكن من  الوطني  المستوى  البيئي على  التدفق  أي دراسة لمتطلبات 
استنتاج إحصاءاتها الخاصة بهذا المتغير. ويبدو أّن الحال كانت كذلك 
في معظم بلدان العالم. ومع ذلك، فهناك مجموعات من البيانات المتاحة 
مجاناً عبر اإلنترنت على مستوى دولي، مثل التقييم العالمي للتدفقات 
البيئية وُشح المياه الصادر عن المعهد الدولي إلدارة المياه. وبناًء عليه، 
ما  إلى  استناداً  بها  الخاصة  البيئي  التدفق  تقييم متطلبات  للبلدان  يمكن 

لديها من معرفٍة أكثر تفصيالً حول ظروفها الطبيعية واالجتماعية.

عدم اتساق البيانات بين المصادر المختلفة	 

شّكل توافُر المعلومات من مصادر مختلفة عن نفس المتغير إشكاليةً في 
بعض األحيان، بما أّن األرقام قد تختلف حسب مصدر توفيرها. شّكل ذلك 
مشكلةً بالنسبة إلى أوغندا، عند تقدير المياه العذبة الزراعية المسحوبة، 
وفي السنغال عند تقدير إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة. في هذه 
الحاالت، نشأت االختالفات إما من السنوات المرجعية التي تم النظر 
فيها )متوسطات المدد الطويلة مقابل البيانات السنوية( أو من عناصر 
كانت تُراعى في الحسابات. على سبيل المثال، في بعض الحاالت، لم 
في  مشمولة  السمكية  والمزارع  الماشية  لتربية  المستخدمة  المياه  تكن 
السحب الزراعي. ويتصل ذلك على وجه الخصوص بالواقع في البلدان 
التي يمثل فيها قطاع اإلنتاج الزراعي من غير المحصول أهمية كبيرة.

ولمواجهة هذا التحدي في المستقبل، ال بُّد من فهم العناصر التي أدت 
إلى هذه االختالفات ومواءمة البيانات، أو اختيار القيمة مع المرجعية 

التي تتوافق تماماً مع التعريف المذكور في منهجية المؤشر. 

ضعف التنسيق والرصد من قِبل المؤسسات القُطرية	 

وفي حين أّن البيانات كانت متاحة عموماً، فإنها لم تكن دائماً البيانات 
المطلوبة من حيث الشكل والجودة والكمية والتواتر. على سبيل المثال، 
العذبة  المياه  موارد  أو  الصناعية  المسحوبات  بشأن  البيانات  تكن  لم 
المتجددة في أوغندا محدثة كما ينبغي. ففي حاالت أخرى، لم تخضع 
معايير معينة للرصد مثل المياه العذبة المسحوبة في المناطق الريفية في 
أوغندا، أو لم تخضع لرصد جيد مثل المياه العذبة الصناعية المسحوبة 

في السنغال.

المؤسسية  القدرات  تكن  لم  الحاالت  بعض  في  أنه  أيضا  لوحظ  لقد 
إلى  حاجة  هناك  المنهجية. وكانت  لتنفيذ  مناسبة  المتوفرة  والموارد 
بين  المعلومات  وتبادل  المسؤوليات  وتقاسم  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

المؤسسات المشاركة في رصد المؤشر.

السنوات/الفترات المرجعية	 

الفترات  أو  السنوات  أن  إال  عموماً،  محّدثة  كانت  البيانات  أّن  مع 
المرجعية اختلفت بين المتغيرات والبلدان. ومن األمثلة الواضحة على 
المياه  موارد  إجمالي  تقدير  عند  االعتبار  في  المأخوذة  الفترات  ذلك 
هطول  سجالت  تبدأ  البلدان،  قدرات  على  اعتماداً  المتجددة.  العذبة 
األمطار الرسمية من سنوات مختلفة ويتم تحديثها بدرجات متفاوتة من 
التواتر. وفي هذا الصدد، من الضروري أن تحدد البلدان دائماً السنوات 

المرجعية المستخدمة وأن تسعى إلى تحسين قدرتها على الرصد. 

المعامالت الواجب أخذها في االعتبار عند تعريف أحد المتغيرات.	 

لتحديد رقم لكل من المتغيرات التي تم بحثها في المؤشر 6-4-2، يتعين 
أخذ عدد من المكونات في االعتبار، كما هو محدد في المنهجية. وفي 
هذه  بعض  في  معيّنة  صعوبات  لوحظت  التجريبية،  العملية  أثناء 

المكونات. هذه الصعوبات موضحة أدناه.
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عند حساب المياه العذبة المسحوبة من أجل الطاقة، ينبغي التأكيد على 
أن هذه المنهجية ال تشمل المياه المستخدمة للطاقة الكهرمائية، مع أّن 
نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية يشمل ذلك في فئة سحب الطاقة. وقد 
يبدو  ذلك  ومع  التجريبية،  العملية  بداية  في  النقطة  هذه  مناقشة  تّمت 
أن بعض البلدان أدرجته بينما لم تدرجه بلدان أخرى. ولغرض تقديم 
الطاقة  مياه  استبعاد  على  اتُفق  المستدامة،  التنمية  أهداف  عن  تقارير 
فقط،  لفترة قصيرة جداً  البيئة  تُزال من  الحساب ألنها  الكهرمائية من 

وبالتالي، فإن تضمينها سيؤدي إلى تضخيم األرقام بال داع.

عند تحديد إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة، يجب عدم تضمين قدرة 
إجمالي  ألن  الجوفية  المياه  طبقات  في  المخزونة  المياه  وموارد  السد 
التهطال  المياه العذبة المتجددة يشير إلى الموارد المكتسبة من  موارد 

الداخلي، باإلضافة إلى أرصدة المياه الداخلة والخارجة من البالد. 

عند تحديد موارد المياه العذبة المتجددة الداخلية، ينبغي أن يكون لدى 
الِفَرق القُطرية صورة واضحة عن ضرورة خصم البخر والنتح الفعلي 

من التهطال الداخلي.

البيانات المتقادمة	 

البلد أو من مصادر  المحّدثة غير متاحة )من داخل  البيانات  إذا كانت 
لتوفير أدق تقدير ممكن. وشّكل ذلك  دولية(، فينبغي بذل جهود كبيرة 
مشكلةً بالنسبة إلى سحب المياه العذبة الصناعية في أوغندا. وتوافرت 
لعام  األرقام  توفير  في  بها  واستُعين   2008 عام  من  البيانات  أحدث 
سجالت  من  المستمدة  األرقام  استخدمت  ذلك،  على  2016. وعالوة 
هطول األمطار في أوغندا، والتي كانت متاحة فقط لفترة 1978-1952، 
لتقدير إجمالي المياه العذبة المتجددة في أوغندا. كان ينبغي إدخال عامل 

تصحيح للنظر في تأثيرات تغير المناخ.

ضعف تزويد المؤسسات القُطرية لقواعد البيانات الدولية 	 
بالمعلومات.

إلى  البلدان  تشير  أن  للغاية  المهم  من  البيانات،  عن  اإلبالغ  وعند 
االعتبار  في  أُخذت  التي  السنوات  وإلى  المستخدمة  المصادر  جميع 
ُجِمعَت  التي  البيانات  إلى نوع  للتقديرات، باإلضافة  أو  البيانات  لجمع 
ضروري  وهذا  بُعد(.  عن  استشعار  نماذج،  إحصاءات،  على  )بناًء 
التي جرت  البلدان  أن جميع  لوحظ  ذلك،  العملية. ومع  لضمان جودة 
المتغيرات  جميع  عن  المعلومات  هذه  تقدم  لم  التدريبية  البرامج  فيها 

التي تم بحثها.

وعالوة على ذلك، فإن قواعد البيانات الدولية مثل النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة، التي تقوم بدور مستودعات لحفظ البيانات المقدمة 
من البلدان، لم تتوافر فيها دائما أحدث األرقام. لذلك ينبغي على البلدان أن 

تسعى إلى تبادل أحدث بياناتها مع هذه المصادر الدولية.

العّد المزدوج	 

كان هناك خطر محتمل من احتساب قيمٍة ما أكثر من مّرة عند حساب 
عمليات سحب المياه العذبة من قِبل القطاعات المختلفة.

جمع  على  التحسينات  من  مزيد  إلدخال  فرصةً  التجريبي  التمرين  شّكل  لقد 
البيانات وتقديرها في كل بلٍد من البلدان، وأيضاً لتحسين طريقة إدارة الموارد 
اقتراحٍ  إلى  السنغال  في  المنهجية  اختبار  أدى  المثال،  سبيل  وعلى  المائية. 

بوضع خطة عمل لقطاع المياه والصرف الصحي.

لقد ساعد انخراط مختلف الوكاالت الضروري في العملية على تعزيز العالقات 
المؤسسية وبناء شبكات من المهنيين وتوطيدها، مما سيساعد في تحسين رصد 

المؤشر، وأيضاً الجوانب األخرى على األرجح في إدارة المياه داخل البلد.
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3
النتائج والتحليل

طالبة سودانية تشرب الماء وتغسل وجهها من منهل جديد للمياه بُني في مدرسة ُعمر المختار اإلعدادية للبنات. الصورة: فريد نوي
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3-1 التقديرات العالمية واإلقليمية 
للمؤشر 2-4-6

عالمي  أساس  تحليل خط  أجري  التجريبية،  البلدان  في  المنهجية  اختبار  بعد 
الدولية  المنظمات  من  المتاحة  البيانات  قواعد  باستخدام   2-4-6 للمؤشر 

)انظر القسم 2-3(. 

كما هو موضح في المقدمة، فإن المؤشر 6-4-2 مستمد من المؤشر السابق 
7-5 من األهداف اإلنمائية لأللفية باستثناء أن األخير ال يمثل سوى استخدام 
البيئي  التدفق  متطلبات  يشمل  األول  أن  حين  في  البشرية،  لألنشطة  المياه 
ف اإلجهاد المائي كنسبة مئوية  للمياه. وبالتالي، يُعرَّ باعتباره استخداماً مهماً 
من إجمالي المياه العذبة المسحوبة من قبل جميع القطاعات الرئيسية، بما في 

ذلك متطلبات التدفق البيئي، من إجمالي موارد المياه المتجددة.

يؤثر اإلجهاد المائي حالياً على أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، 
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم. فهو يؤثر على البلدان في كل قارة ويعوق 

استدامة الموارد الطبيعية، فضالً عن التنمية االقتصادية واالجتماعية.

يبلغ متوسط اإلجهاد المائي في العالم نحو 13 في المائة تقريباً، رغم أنه من 
الواضح أن هناك اختالفات كبيرة بين مناطق العالم،4 وهي حقيقة قد يخفيها 
أي تقييم عالمي أو إقليمي )الشكل 2 والشكل 3(. ففي أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، ككل، هناك مستوى منخفض من اإلجهاد المائي )3 في المائة(، وهو 
سبيل  وعلى  الجنوبي.  الجزء  في  األعلى  المائي  اإلجهاد  يخفي  الذي  الرقم 
المائة.  في   43 يبلغ  مائي  إجهاد  متوسط  من  أفريقيا  جنوب  تعاني  المثال، 
وبالمثل، يمكن أن تخفي قيم اإلجهاد المائي على المستوى الوطني االختالفات 
بين المناطق الرطبة والجافة داخل البلد، كما يتضح من حالة بيرو، التي يبلغ 
اإلجهاد  أن  حين  في  المائة،  في   3 حوالي  الوطني  المائي  إجهادها  متوسط 

المائي في حوض المحيط الهادئ هو 52 في المائة. 

تُعّد أوقيانوسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي المنطقتان األخريان من 
مناطق أهداف التنمية المستدامة ذات مستويات اإلجهاد المائي اإلقليمي األقّل 
المائي  اإلجهاد  تُعاني من  التي  المناطق  التوالي(. أما  المائة على  في  )2 و3 
األعلى فهي شمال أفريقيا وغرب آسيا، تليها وسط وجنوب آسيا. عند النظر عن 
كثب في هاتين المنطقتين الواسعتين )الشكل 2(، من الواضح أن اإلجهاد المائي 
في شمال أفريقيا أعلى بالفعل من 100 في المائة، وأنه يبلغ تقريباً 80 في المائة 
في آسيا الوسطى. في حالة شرق وجنوب شرق آسيا، يشير المتوسط اإلقليمي 
الواسع إلى انخفاض اإلجهاد المائي )19 في المائة(. ومع ذلك، فإن منطقة شرق 

آسيا وحدها هي بالفعل أعلى بقليل من 30 في المائة.

يؤثر اإلجهاد المائي حالياً على أكثر من ملياري 
شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم. فهو يؤثر على البلدان في كل قارة ويعوق 

استدامة الموارد الطبيعية، فضالً عن التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. 

يُظهر تحليل لالتجاهات في اإلجهاد المائي على مدى 
األعوام العشرين الماضية )1996–2016( أنه ارتفع 
بالنسبة إلى معظم بلدان العالم. في 26 بلداً، 15 منها 

في أفريقيا، ارتفع اإلجهاد المائي بمعّدل يزيد عن 
الضعف.

يمكن الحد من اإلجهاد المائي، على سبيل المثال، عن 
طريق تحسين كفاءة استخدام المياه وتحويل األنشطة 

االقتصادية إلى قطاعات أقل استهالكاً للمياه. 

حقائق أساسية

4يعرض المرفق 4 البلدان المشمولة في كل منطقة من مناطق العالم المحددة لهذه العملية.
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الشكل 2- مستويات اإلجهاد المائي حسب المنطقة )٪( )2015(

 العالم

أوقیانوسیا

میالنیزیا، میكرونیزیا، بولینیزیا

أسترالیا ونیوزیلندا

أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

 أمریكا الشمالیة وأوروبا

 أمریكا الشمالیة

 أوروبا

شرق آسیا وجنوب شرق آسیا

شرق آسیا

جنوب شرق آسیا

وسط آسیا وجنوب آسیا

وسط آسیا

جنوب آسیا

غرب آسیا وشمال أفریقیا

غرب آسیا

شمال أفریقیا

٪۲٫۱
٪۰٫۱
٪٤٫۱

٪۳٫٤

٪۳٫٥

         ٪۱۰٫٦

            ٪۱۲٫۷
      ٪۸٫۲

            ٪۱۹٫۰

        ٪۳۰٫۱
          ٪۱۱٫۰

                   ٪٦٦٫۰
                        ٪۷۹٫۰
                              ٪٤۸٫۸

                           ٪۷۸٫۹
                           ٪٦٤٫۷

                                                    ٪۱۱۲٫۲

٪۱۲٫۸

الشكل 3- مستويات اإلجهاد المائي حسب البلد )٪( )2015-2000(

٪۱۰>

٪۲٥–۱۰

٪۷۰–۲٥

٪۷۰<

اإلجھاد المائي (ھدف التنمیة المستدامة)

مصدر البيانات: النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة التابع لمنظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي إلدارة المياه
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الشكل 4- توزيع اإلجهاد المائي حسب البلد )٪( )النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة(

٪۰

٪٥۰

٪۱۰۰

٪۱٥۰

٪۲۰۰

٪۲٥۰

٪۳۰۰

٪۳٥۰

٪٤۰۰

٪٤٥۰

٪٥۰۰

٪۱,۰۰۰

٪۱,٥۰۰

٪۲,۰۰۰

٪۲,٥۰۰

غو
كون

ال
ئیة

توا
الس

ا ا
ینی

غ
جي

فی
دیا
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یكا
ن

غو
تو

وتو
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ل
شاد

ت
ندا

زیل
نیو

زیا
مالی

اال
تیم

غوا
س

رو
یال

ب
قر

غش
مد

نیا
ألبا

حدة
لمت

ا ا
انی

نز
ة ت

ری
ھو

جم
دي

یر
و ف

كاب
ریا

ریت
إ

ور
فاد

سل
ال

وفا
ولد

ة م
ری

ھو
جم

تي
ھای لند
تای

ون
ونی

ری
وي
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زم

كیا
تر
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وم

ص
ال

ص
بر

ق
ان

ست
غان

أف
الیا

یط
إ

ان
یج

رب
أذ

س
دو

ربا
ب

س
تون

ان
ست

زبك
أو

من
الی

ت
كوی

ال

يبين تحليل أكثر تفصيالً أن 32 بلداً تعاني من إجهاد مائي بنسبة تتراوح ما بين 
25 و70 في المائة؛ ويعاني 22 بلداً من إجهاد مائي يزيد عن 70 في المائة 
وتُعّد مجهدة مائياً إلى حد كبير؛ وفي 15 بلداً منها، ترتفع هذه النسبة لتصل 
إلى ما يزيد عن 100 في المائة، ومن بين هذه البلدان، تعاني أربعة بلدان من 
إجهاد مائي يزيد عن 1000 في المائة. البلدان األربعة هي الكويت، وليبيا، 
الطلب  يُلبّى  حيث  المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  والمملكة 

على المياه إلى حد كبير عن طريق التحلية )الشكل 3 والجدول 6(.

لوغاريتمياً، حيث يبلغ في معظم البلدان  يشّكل توزيع اإلجهاد المائي منحنياً 
دوَن 50 في المائة، مع تجاوز عدد قليل منها فقط هذه القيمة، ولكنها تصل إلى 

أكثر من 1000 في المائة )الشكل 4(.

يُظهر تحليل لالتجاهات في اإلجهاد المائي على مدى األعوام العشرين الماضية 
بلداً،   26 في  العالم.  بلدان  معظم  إلى  بالنسبة  ارتفع  أنه   )2016–1996(
15 منها في أفريقيا، ارتفع اإلجهاد المائي بمعّدل يزيد عن الضعف. تتمثل 
األسباب المحتملة لهذه الزيادات في زيادة األنشطة االقتصادية، وزيادة عدد 
السكان وتحسين طرق قياس استهالك المياه، إلى جانب آثار التغيرات المناخية. 

من ناحية أخرى، انخفضت ندرة المياه في 44 بلداً، نصفها في أوروبا. يمكن 
الحد من اإلجهاد المائي، على سبيل المثال، عن طريق تحسين كفاءة استخدام 

المياه وتحويل األنشطة االقتصادية إلى قطاعات أقل استهالكاً للمياه. 
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الجدول 6- البلدان حسب مستوى اإلجهاد المائي )اإلجهاد المائي( )2015-2000(

اإلجهاد المائي )٪(

10–0

70–25

25–10

100–70

1,000–100

+1,000

البلدان

عدد الُبلدان: 32

الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الدانمرك، دومينيكا، السلفادور، 
إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هايتي، جامايكا، كينيا، مالوي، الَملديف، 

موريتانيا، هولندا، البرتغال، بورتوريكو، جمهورية مولدوفا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر 
غرينادين، تايلند، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، 

أوكرانيا، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام، وزمبابوي.

عدد الُبلدان: 94 

ألبانيا، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغالِدش، بيالروس، بليز، بِنين، بوتان، 
بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السالم، بوركينا 

فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، كابو فيردي، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، 
تشاد، شيلي، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

جيبوتي، إكوادور، غينيا االستوائية، فيجي، غابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، 
غينيا بيساو، غيانا، هندوراس، المجر، آيسلندا، إندونيسيا، آيرلندا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 

التفيا، ليسوتو، ليبيريا، ليتوانيا، لكسمبرغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، منغوليا، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، 
نيبال، نيوزيلندا، ىنيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، 
ورومانيا، االتحاد الروسي، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا، سيراليون، سلوفاكيا، 

سلوفينيا، جنوب السودان، سورينام السويد، سويسرا، توغو، أوغندا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة 
جمهورية تنزانيا، أوروغواي، فنزويال )جمهورية - البوليفارية(، وزامبيا.

عدد الُبلدان: 32

أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، الصين، كوبا، قبرص، الجمهورية الدومينيكية، 
ألمانيا، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، لبنان، مالطة، موريشيوس، المكسيك، 

المغرب، فلسطين، الفلبين، بولندا، جمهورية كوريا، سانت كيتس ونيفيس، سنغافورة، الصومال، 
جنوب أفريقيا، إسبانيا، سري النكا، سوازيالند، وتركيا.

عدد الُبلدان: 7

الجزائر، بربادوس، إيران )الجمهورية اإلسالمية(، العراق، السودان، طاجيكستان، تونس

عدد الُبلدان: 11

البحرين، مصر، إسرائيل، األردن، ُعمان، باكستان، قطر، الجمهورية العربية السورية، 
تركمانستان، أوزبكستان، واليمن

عدد الُبلدان: 4

الكويت، ليبيا، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة



25
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

المربع 5
القيم العالمية واإلقليمية من اإلجهاد المائي

هناك طرق مختلفة لحساب القيم العالمية واإلقليمية من اإلجهاد المائي.

بالنسبة  المائة  في  المائي 20  اإلجهاد  كان  إذا  المثال،  سبيل  وعلى  المائي.  لإلجهاد  بلد  كل  رقم  باستخدام  المتوسط  على  العثور  هي  بديهية،  واألكثر  األولى،  الطريقة 
للبلد 1 و40 في المائة بالنسبة للبلد 2، فإن المتوسط سيكون 30 في المائة )المثال أدناه(. ومع ذلك، ال تراعي طريقة الحساب هذه الحجم النسبي لموارد المياه أو الكميات 

المختلفة من المياه المسحوبة في كل بلد داخل منطقة/في جميع أنحاء العالم. 

وتتمثل الطريقة البديلة في تطبيق صيغة اإلجهاد المائي باستخدام المجاميع اإلقليمية/العالمية لكل متغير من المتغيرات التي وضعت في االعتبار )إجمالي المياه العذبة 
المسحوبة، وإجمالي موارد المياه المتجددة، ومتطلبات التدفق البيئي(. باستخدام البلدين 1 و2 كمثال مرة أخرى، سيعطي ذلك متوسط 36 في المائة )المثال ب( أو 24 في 

المائة )المثال ج(، في مقابل نسبة 30 في المائة في المثال أ.

يوضح الجدول أن هناك نوعين من البلدان ذات قيم مختلفة لإلجهاد المائي المتراكم يبدو أنهما يتمتعان بنفس القيمة إذا تم اعتبار المتوسط، بدالً من حساب مناسب للمتغيرات 
المجمعة.

بعبارة أخرى، تخفي المتوسطات االختالفات الفعلية بين البلدان، وبالتالي توفر معلومات مضللة لصانعي السياسات والقرارات. ولهذا السبب، تم حساب القيم الموضحة في 
الشكل 2 من المتغيرات المجمعة. فهي ليست متوسطات البلدان في كل مجموعة.

ومع ذلك، يظل نظام المتوسطات بمثابة تحليل مفيد )لالتجاهات طويلة المدى( وأداة التحكم ألنه يعطي نفس الثقل لجميع عناصر المجموعة المتوسطة، ويكون حساساً 
للتغيرات حتى في المستويات األقل.

مثال جمثال ب مثال أ

اإلجهاد 
المائي
)%(

اإلجهاد 
المائي
)٪(

اإلجهاد 
المائي
)٪(

إجمالي 
المياه العذبة 

المسحوبة
)كم3(

إجمالي 
المياه العذبة 

المسحوبة
)كم3(

إجمالي 
موارد المياه 

العذبة
)كم3(

إجمالي 
موارد المياه 

العذبة
)كم3(

متطلبات 
التدفق البيئي

)كم3(

متطلبات 
التدفق البيئي

)كم3(

2022البلد 1 1313 33 2020

40161.6 464.6 60.6 4040

30183.6 5917.6 93.6 3624

البلد 2

المتوسط أو
المجموع

3-2 اعتبارات بشأن إتاحة البيانات 
على المستوى العالمي

للمعلومات  العالمي  النظام  والزراعة،  األغذية  منظمة  بيانات  بقاعدة  استُعين 
العالم.  أنحاء  جميع  في  للبلدان  أرقام  على  للحصول  والزراعة،  المياه  بشأن 
ويمكن أن تقدم قاعدة البيانات أرقاماً لمتغيرين من المتغيرات الثالثة الرئيسية 
المياه  سحب  وإجمالي  المتجددة  العذبة  المياه  موارد  إجمالي   - المنهجية  في 
لدى  فإن  محدثة،  تكن  لم  البلدان  ببعض  الخاصة  البيانات  أّن   العذبة. مع 
"النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة" أرقاماً موثوقة لـ 180 بلداً. 

لم يكن لدى بعض البلدان الصغيرة أي بيانات في قاعدة البيانات، ولكن كان 
لها تأثير ضئيل على القيم اإلقليمية/ العالمية )المرفق 1(.

المستوى  على  األرقام  أُخذت  فقد  البيئي،  التدفق  متطلبات  إلى  بالنسبة  أما 
القُطري من بوابة بيانات المياه في المعهد الدولي إلدارة المياه، التي تحتوي 
على أرقام من 166 بلداً. ومع ذلك يمكن للبلدان تقييم متطلبات التدفق البيئي 
لديها بناًء على معرفة أكثر تفصيالً بظروفها الطبيعية واالجتماعية مع األخذ 
في الحسبان عناصر مثل مستوى التنمية، والكثافة السكانية، وتوافر مصادر 
المياه غير التقليدية، واحتياجات النظم اإليكولوجية المعيّنة والظروف المناخية. 



26
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كما هو موّضح في المربع 3، لم يحدد فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت 
عمٍل  إطاَر  تاريخه،  حتى  المستدامة،  التنمية  أهداف  بمؤشرات  المعني 
للبيانات المجّمعة عن المؤشرات العالمية حتى يوفر اإلرشاد للبلدان األعضاء 
الوحيد الواضح هو ضرورة  الراعية على حد سواء – فالمؤشر  والوكاالت 
وكما هو موضح  عام.  بشكل  الرصد  وبعملية  بياناتها  بملكية  البلدان  احتفاظ 
أعاله، نظراً لصعوبات جمع بيانات محددة لبلدان معينة، استخدمت البيانات 
مؤشرات  لتجميع  بها  المعترف  الدولية  البيانات  مجموعات  ضمن  المتاحة 

عالمية لخط األساس التي هي موضوع هذا التقرير.

تُتخذ  البيانات، فسوف  لجمع  الالحقة  للجوالت  متانةً  أكثر  العملية  لجعل هذه 
خطوتان رئيسيتان:

سوف تُرسل صحائف جمع البيانات التي سبق تجهيزها إلى جميع الدول - 1
األعضاء، ومطالبتها بمراجعة البيانات أو تأكيدها أو تحديثها، بحلول 
وتوجيه  البيانات  ملكية  يُعزز  أن  ذلك  شأن  2018. ومن  عام  نهاية 

المسؤولية عن جودة البيانات نحو البلدان نفسها.

المياه - 2 بشأن  للمعلومات  العالمي  النظام  بيانات  قاعدة  تجديد  سيتم 
من  شبكة  إنشاء  ذلك  وسيشمل  الحالية.  العملية  نهاية  في  والزراعة 
البيانات  إنتاج  الوطنيين لضمان االستمرارية واالتساق في  المراسلين 

ذات الصلة في بلدانهم.

المربع 6

النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة هو نظام المعلومات العالمي عن المياه لمنظمة األغذية والزراعة، الذي وضعته شعبة األراضي والمياه. وتقوم الشعبة بتجميع 
البيانات والمعلومات وتحليلها ونشرها حسب البلد فيما يتعلق بموارد المياه واستخدامات المياه وإدارة المياه الزراعية.

وبما أن النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة هو مستودع لحفظ البيانات التي أبلغت عنها البلدان، فإنه ال ينتج بيانات جديدة. تعتمد المعلومات المنشورة إلى حد 
كبير على القدرات والخبرات الوطنية؛ ودوَن الجهود التي تبذل على صعيد كل بلد على حدة، ال تُحدَّث البيانات المخزنة هنا، وبالتالي ال يمكن استخدامها في الّرصد. تشتمل 

عملية إدارة المعلومات على: 

• استعراض المؤلفات والمعلومات على المستوى القُطري ودون القُطري.

البيانات  يُذكر مصدر  القطرية عن طريق استبيان مفصل، حيث  البيانات واألوصاف  تتكون من جمع  الوطنيين، والتي  المراسلين  • مسوحات قُطرية من خالل 
والبيانات الوصفية لكل نقطة بيانات. 

• تحليل نقدي للمعلومات ومعالجة البيانات، مع إعطاء األفضلية للمصادر الوطنية والمعرفة المتخصصة. 

• التحقق من صحة بيانات المياه العابرة للحدود والتحقق منها مع مراعاة جميع البلدان المرتبطة بحوض النهر العابر للحدود.

• نمذجة البيانات عن طريق نظام المعلومات الجغرافية، ونماذج التوازن المائي لتقدير البيانات غير المتاحة وتوفير البيانات المكانية. تُعّد بيانات نظم المعلومات 
الجغرافية واالستشعار عن بعد من المدخالت الهامة، إلى جانب البيانات المكتسبة من خالل الدراسات االستقصائية القُطرية، التي تستخدم أيضا لمعايرة النماذج. 

• فحص الجودة وتوحيد المعلومات وجداول البيانات والمخططات.

• طلب إبداء تعليقات والموافقة من مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والرد على التعليقات التي أثارها الخبراء.

• نشر المعلومات من خالل موقع الويب الخاص بالنظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة في شكل تقارير منشورة و/ أو منتجات رقمية.5 

• دمج التعليقات الطوعية من المستخدمين ومن خالل التعاون مع المؤسسات األخرى.

قاعدة بيانات النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة )آكواستات(

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm 5 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
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ملخص النتائج

المنهجية والعملية التجريبية

اإلجهاد  مؤشر  من  المستدامة  التنمية  أهداف  من  المؤشر 2-4-6  تطور  لقد 
إجمالي  )نسبة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  7-أ  بالغاية  المتعلق  المائي 
الموارد المائية المستخدمة(، لمراعاة متطلبات التدفق البيئي. حساب المؤشر 
6-4-2 هو النسبة بين إجمالي المياه العذبة المسحوبة، من قبل جميع القطاعات 
االعتبار  بعين  األخذ  بعد  المتجددة،  العذبة  المياه  موارد  وإجمالي  الرئيسية 

متطلبات التدفق البيئي.

مؤشر  منهجية  كانت  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف  مؤشر  من  تطورت  أن  بعد 
أهداف التنمية المستدامة مألوفة بالفعل للبلدان، وكان يمكن الوصول إلى معظم 
البيانات من المؤسسات الخاصة بكل بلد. وكانت المعلومات متاحة أيضاً من 
النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة، وإن لم يكن ذلك من أجل 
متطلبات التدفق البيئي. على هذا النحو، كان تقدير متطلبات التدفق البيئي هو 
المجال الرئيسي لمشكلة البلدان عند تطبيق المنهجية. ولم تكن أّي من البلدان قد 
أجرت دراسات بشأن ذلك باستثناء أوغندا، التي كانت لديها بعض األرقام من 
دليل التدفق البيئي الذي أُِعّد لمشروع مبادرة حوض النيل. وفي حالة األردن، 
ُوضع التقدير استناداً إلى ضخ المياه للحفاظ على واحة األزرق. أما بالنسبة 
إلى بيرو والسنغال، فقد استخدمتا تقديرات المعهد الدولي إلدارة المياه على 
المستوى الوطني من التقييم العالمي للتدفق والندرة البيئية للمعهد الدولي إلدارة 

المياه. وقد تبنّت هولندا نماذج دولية مختلفة لتقدير تدفقاتها البيئية.

ُوجدت بعض الفجوات في البيانات فيما يتعلق بإجمالي موارد المياه المتجددة 
من  المسحوبة  بالمياه  يتعلق  فيما  خاصة  المسحوبة،  العذبة  المياه  وإجمالي 
بيانات من  باستخدام  الفجوات  بلدان. وُسّدت هذه  قطاعات محددة في بضعة 
دولية  مصادر  من  أو  والزراعة  بالمياه  المتعلقة  للمعلومات  العالمي  النظام 
البيانات اإلحصائية مكّملة  أن تكون  إلى هولندا، يمكن أيضاً  أخرى. بالنسبة 
باالستشعار عن بُعد وبالبيانات النموذجية لتوفير قرار مكاني وزماني أفضل 
قياسات  باستخدام  البلد  سطح  على  التهطال  قيم  استيفاء  المثال،  سبيل  )على 
بيرو  باستثناء  الوطني،  المستوى  على  عام  بشكل  البيانات  مت  الرادار(. وقُّدِ
وهولندا، والتي قّدمت أرقاماً على مستوى الحوض. وكانت لدى هولندا أيضاً 

بيانات إحصائية على المستوى دون الوطني.

ومع أّن مصادر البيانات كانت متوفرة في الغالب، فقد واجهت بعض التحديات 
التي يجب وضعها في االعتبار عند جمع البيانات:

نقص في بيانات متطلبات التدفق البيئي. لم تتوفّر لدى أي من البلدان   	
التجريبية بيانات إحصائية أو لم تضع أي دراسة قُطرية لتتمكن من 
استنتاج إحصاءاتها الخاصة بهذا المتغير. ويبدو أّن الحال كانت كذلك 
في معظم البلدان في العالم. ومع ذلك، فهناك مجموعات من البيانات 
التقييم  مثل  الدولي،  المستوى  على  اإلنترنت  عبر  مجاناً  المتاحة 
العالمي للتدفقات البيئية وُشح المياه الصادر عن المعهد الدولي إلدارة 
المياه. وبناًء عليه، يمكن للبلدان تقييم متطلبات التدفق البيئي الخاصة 
الطبيعية  ظروفها  حول  تفصيالً  أكثر  معرفٍة  من  لديها  لما  وفقاً  بها 

واالجتماعية.

عدم اتساق البيانات بين المصادر المختلفة. شّكل توافُر المعلومات   	
من مصادر مختلفة عن نفس المتغير إشكاليةً في بعض األحيان، بما 
أّن األرقام قد تختلف حسب مصدر توفيرها )نظراً للسنوات المرجعية 
االعتبار(.  في  ُوضعت  التي  األخرى  المكّونات  أو  إليها  المشار 
ولمواجهة هذا التحدي في المستقبل، ال بُّد من فهم العناصر التي أدت 
إلى هذه االختالفات ومواءمة البيانات، أو اختيار القيمة مع المرجعية 
ومن  المؤشر.  منهجية  في  المذكور  التعريف  مع  تماماً  تتوافق  التي 

الهام أيضاً الحفاظ على مصدر البيانات نفسه بمرور الزمن.

ضعف الرصد لدى المؤسسات القُطرية. في حين أّن البيانات كانت   	
متاحة عموماً، فإنها لم تكن دائماً البيانات المطلوبة من حيث الشكل 
والجودة والكمية والتواتر. وفي حاالت أخرى، خضعت معايير معيّنة 
إلى تعزيز  لرصد ضعيف، إن ُرصدت على اإلطالق. هناك حاجة 
التعاون  ولتحسين  المنهجية،  لتنفيذ  الموارد  وتعبئة  البلدان  قدرات 
المؤسسات  بين  المعلومات  وتبادل  المسؤوليات  وتقاسم  والتنسيق 

المنوط بها رصد المؤشر.

السنوات/الفترات المرجعية. مع أّن البيانات كانت محّدثة عموماً، إال   	
والبلدان.  المتغيرات  بين  اختلفت  المرجعية  الفترات  أو  السنوات  أن 
وفي هذا الصدد، ال بُّد من اإلشارة إلى السنوات المرجعية المستخدمة 

على الدوام. 

البيانات المتقادمة. في حال لم تكن البيانات المحّدثة متاحة )من داخل   	
البلد أو من مصادر دولية(، فينبغي بذل جهود كبيرة لتوفير أدق تقدير 

ممكن. 

الدولية  البيانات  لقواعد  القُطرية  المؤسسات  تزويد  ضعف   	
العالمي  النظام  مثل  الدولية  البيانات  قواعد  أن  بالمعلومات. لوحظ 
للمعلومات بشأن المياه والزراعة، التي تقوم بدور مستودعات لحفظ 
البيانات الُمقدَّمة من البلدان، لم يتوفّر فيها دائماً أحدث األرقام. لذلك 
ينبغي على البلدان أن تسعى إلى تبادل أحدث بياناتها مع هذه المصادر 

الدولية حتى تصبح بيانات محدثة أيضاً.
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العّد المزدوج. كان هناك خطر محتمل من احتساب قيمٍة ما أكثر   	
القطاعات  قِبل  من  المياه  سحب  عمليات  حساب  عند  مّرة  من 

المختلفة.

ولتنفيذ المنهجية واختبارها، أنشأت جميع البلدان التجريبية فرق عمل تضم 
البيانات وعمليات  والتحقق من  النتائج  لتبادل  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
العمل  تنسيق  عملية  لقيادة  وطنية  مؤسسة  وُعيّنت  أُجريت.  التي  التحليل 
وتجميع المؤشر. وُكلفت المؤسسة المذكورة بمهمة تنسيق استعراض جميع 
البيانات ذات الصلة على المستوى الوطني ودون الوطني ومستوى مصادر 
وحدات األحواض، مثل الخرائط والتقارير والحوليات والمقاالت. وركزت 
أي  استبعاد  لكن دون  المتوفرة،  البيانات  أحدث  البيانات على  عملية جمع 
مصادر محتملة للمعلومات. وقد جمعت كذلك البيانات الجزئية )بما يتعلق 
المحلية. كذلك،  المشاريع  تنتجها  التي  البيانات  مثل  والمنطقة(،  بالوقت 
مدار سنة 2016  المشاركة على  المؤسسات  مع جميع  اجتماعات  ُعِقَدت 

لتتبع التقدم الُمحرز وتبادل الحصائل وتأييد النتائج المستخلصة.

البيانات العالمية 

يبلغ متوسط اإلجهاد المائي في العالم نحو 13 في المائة تقريباً، رغم أن 
هناك اختالفات كبيرة بين مناطق العالم، وهو ما يخفيه أي تقييم عالمي. فعلى 
إجهاد  الكبرى مستوى  الصحراء  أفريقيا جنوب  لدى منطقة  المثال،  سبيل 
مائي منخفض )3 في المائة(، في حين أّن نسبة اإلجهاد المائي في شمال 
أفريقيا وغرب آسيا مرتفعة جداً )72 في المائة(. وفي سياق مماثل، تخفي 
المثال،  سبيل  وعلى  القُطري.  المستوى  على  الحقائق  اإلقليمية  المعدالت 
ضمن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، قد تتجاوز قيَم اإلجهاد المائي في 

بعض البلدان في شبه الجزيرة العربية نسبة 1000 في المائة.

يؤثر اإلجهاد المائي على البلدان في كل قارة ويعوق استدامة الموارد الطبيعية، 
فضالً عن التنمية االقتصادية واالجتماعية. يعاني 32 بلداً من اإلجهاد المائي 
إجهاد مائي  من  بلداً  المائة؛ ويعاني 22  بين 25 و70 في  تتراوح ما  بنسبة 
يزيد عن 70 في المائة وتُعد مجهدة مائياً إلى حد كبير. عالوة على ذلك، هناك 
15 بلداً ترتفع فيها النسبة لتصل إلى ما يزيد عن 100 في المائة، ومن بين 
هذه البلدان، تعاني أربعة بلدان من إجهاد مائي يزيد عن 1000 في المائة. وفي 
هذه البلدان – الكويت، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 

المتحدة - يُلبّى الطلب على المياه العذبة بصورة كبيرة عن طريق التحلية.

وقد تمكنت قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة، النظام العالمي للمعلومات 
بشأن المياه والزراعة، من تقديم أرقام لمتغيَرين من المتغيرات الثالثة الرئيسية 
العذبة  المياه  وإجمالي  المتجددة  العذبة  المياه  موارد  إجمالي   - المنهجية  في 
المسحوبة. على الرغم من أن البيانات الخاصة ببعض البلدان لم تكن محّدثة، 
المياه والزراعة )آكواستات( أرقام  للمعلومات بشأن  العالمي  النظام  فإن لدى 
البيانات،  البلدان الصغيرة بسبب نقص  بلداً. لم تُدرج بعض  لـ 180  موثوقة 

ومع ذلك فما كانت لتترك سوى تأثير ضئيل على القيم اإلقليمية/ العالمية.

أُخذت أرقام متطلبات التدفق البيئي على المستوى القطري من قاعدة بيانات 
المعهد الدولي إلدارة المياه، التي تحتوي على بيانات لنحو 166 بلداً. بالنسبة 
إلى البُلدان األربعة عشر المتبقية، ومعظمها من الدول الجزرية الصغيرة، لم 
يُطبّق أي من متطلبات التدفق البيئي. وبمرور الوقت، ينبغي أن تحدد البلدان 
متطلبات التدفق البيئي الخاصة بها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة 
غير  المياه  مصادر  وتوافر  السكانية،  والكثافة  التنمية،  مستوى  مثل  عوامل 

التقليدية، واحتياجات النظام اإليكولوجي المحددة، والظروف المناخية.

المربع 7
استخدام المؤشر 6-4-2 لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6 على المستوى الوطني

يُعد المؤشر 6-4-2 مفيداً في وضع السياسات ألنه يسلط الضوء على تلك المناطق التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، مما يزّود البلدان بمعلومات عن المجال الذي تحتاج فيه إلى 
بذل جهود لتحسين استخدام الموارد المائية وتشجيع توفير المياه. 

يشير اإلجهاد المائي المنخفض إلى الحد األدنى من التأثير المحتمل على استدامة الموارد وعلى المنافسة المحتملة بين المستخدمين. وفي المقابل، يشير اإلجهاد المائي العالي إلى 
االستخدام الكبير لموارد المياه، مع زيادة التأثير على استدامة الموارد وإمكانية نشوب نزاع محتمل بين المستخدمين.

لتحقيق الغاية 6-4 من أهداف التنمية المستدامة، يتعين على البلدان أن تستفيد على أفضل وجه من مواردها المائية المتاحة. ففي كثيٍر من البلدان النامية، تُعّد الزراعة أكبر مستخدم 
للمياه إلى حد بعيد، وبالتالي توفر أكبر الفرص لتقليص عمليات المياه المسحوبة وتوفير المياه. وحتى الحد األدنى من توفير المياه في هذا القطاع يمكن أن يخفف بشكل كبير 
من اإلجهاد المائي في القطاعات األخرى، ال سيما في البلدان الشديدة الجفاف حيث تستأثر الزراعة بنسبة 90 في المائة من المياه العذبة المسحوبة. يمكن أن يتخذ توفير المياه 
في الزراعة أشكاالً عديدة، بما في ذلك إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة )"المزيد من المحاصيل لكل قطرة"(، من خالل ممارسات وتقنيات إدارة المياه المستدامة، والحد من 
عمليات المياه العذبة المسحوبة عن طريق زراعة محاصيل أقل كثافة في المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. يمكن للحد من الخسائر في شبكات التوزيع البلدية، وفي 
عمليات التبريد الصناعية والطاقة أيضاً، أن تُحدث فرقاً. باإلضافة إلى ذلك، فإن استخدام المياه العادمة المعالجة والمياه المحالة يمكن أن يقلل الضغط على موارد المياه العذبة. 

وأظهرت العملية التجريبية التي أجريت في بيرو أن تفسير هذا المؤشر سيتعزز من خالل إجراء تحليل أعمق على مستوى الحوض والمستوى اإلقليمي ألن ذلك من شأنه أن 
يوفر صورة أفضل لتوزيع اإلجهاد المائي داخل البلد، وبالتالي يساعد على تقييم المواضع التي يتعيّن توجيه مزيٍد من الجهود نحوها.



30

 
التوصيات والخطوات الُمقبلة

بيانات من مجموعات  باستخدام  المؤشر  لهذا  المبدئي  األساس  احتُسب خط 
بشأن  للمعلومات  العالمي  النظام  يوفرها  التي  تلك  مثل  الموجودة،  البيانات 
المياه. ومع ذلك، من أجل االمتثال  الدولي إلدارة  المياه والزراعة والمعهد 
الكامل لمعايير الملكية الخاصة بعملية أهداف التنمية المستدامة، بدءاً من عام 
أو أن تُفحص عن  بلد  بواسطة كل  البيانات مباشرةً  تُجمع  فإما أن   ،2019
طريقه، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين: )1( تقوم منظمة األغذية والزراعة 
البلدان  البيانات وتبادلها مع الحكومة إلقرارها أو )2( ترسل  )الفاو( بجمع 

البيانات مباشرة إلى منظمة األغذية والزراعة لتجميعها ونشرها.

يتطلب تنفيذ منهجيات أهداف التنمية المستدامة بشكٍل أكبر أن تتولى البلدان 
زمام هذه العملية وأن تضع في اعتبارها أهمية توافر البيانات ذات الجودة 
اتخاذ  أجل  من  وتصنيفها  وموثوقيتها  توقيتها  وُحسن  إليها  السبل  وإتاحة 
تزيد  أن  الراعية  المتحدة  األمم  منظمات  على  ويتعيّن  مدروسة.  قرارات 
التوعية بهذا الشأن، وربما عن طريق حملة اتصاالت تستهدف المؤسسات 

المعنية، ودعم البلدان في هذه العملية. 

وال بُد أن تحظى البلدان بفهم جيّد للمنهجية وأن تكون على دراية بالقضايا التي 
المهمة  المقدمة. وتُعد هذه  يجب وضعها في االعتبار عند استخدام الصيغة 
أيضاً من مهام منظمات األمم المتحدة الراعية عند شرح المنهجية. وفي هذا 
الصدد، أعدت منظمة األغذية والزراعة دورة عبر اإلنترنت بشأن المؤشر 
6-4-2 )تشمل اختبارات موجزة( للتأكد من أن المنهجية متداولة بشكل جيد 

ويمكن تطبيقها بسهولة من جانب الِفرق القُطرية.

البلدان  من  المقدمة  البيانات  تكون  أن  من  بُّد  ال  المقارنة،  تتسنّى  ولكي 
مصحوبة بالبيانات الوصفية ذات الصلة، لتوضيح وتسجيل كيفية الحصول 
ذلك.  القياس، وغير  المرجعية ووحدات  السنوات  المعلومات، وتحديد  على 
المياه  بشأن  للمعلومات  العالمي  النظام  استبيان  يقدم  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
والزراعة إرشادات حول كيفية إعداد هذه البيانات الوصفية. كما تزّود منظمة 
األغذية والزراعة )الفاو( البلدان بصحيفة حسابات للحفاظ على االتساق عند 

تجميع البيانات.

لقد أثبتت العملية التجريبية أن رصد مؤشر معيّن يتطلب تعزيز النظم الحالية 
وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين والمؤسسات. وينبغي أن تقوم البلدان 
أن  ويُفّضل   – المصلحة  أصحاب  بين  فيما  للتنسيق  رائدة  مؤسسة  بتعيين 
تكون مؤسسة ذات صلة بقطاع المياه أو اإلحصاءات على المستوى الوطني. 
ستلعب المؤسسة الرائدة دوراً رئيسياً في هذه العملية، لضمان أن يكون لدى 
أصحاب المصلحة فهٌم واضح لدورهم في العملية، واإلجراءات التي ستُنفّذ 
تركز  أن  ويجب  المذكور.  الدور  وتلقيه ضمن  تقديمه  يمكنهم  الذي  والدعم 
هذه  مع  قوية  روابط  تطوير  على  جهودها  الراعية  المتحدة  األمم  منظمات 

المؤسسات الرائدة.

عند تقدير متطلبات التدفق البيئي، ينبغي أن تهدف البلدان إلى وضع سياق 
االضطالع  أو  بلد،  بكل  الخاصة  للظروف  وفقاً  دولياً  المتاحة  البيانات 
بدراساتها الخاصة على المستوى الوطني. وتستطيع الوكاالت الراعية دعم 
هذه العملية من خالل تقديم المشورة الفنية ويمكن إعداد الدراسات التجريبية 

في عدد قليل من البلدان.
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201465.33200020.282944أفغانستان

201430.220061.311336ألبانيا

201411.6720127.812488الجزائر

2014148.420050.7057301أنغوال

8-20140.05220120.0044أنتيغوا وبربودا

2014876.2201137.69357األرجنتين

20147.76920153.2723666أرمينيا

2014492201516.76265أستراليا

201477.720103.492418النمسا

201434.68201211.973553أذربيجان

206-20140.11620030.2387البحرين

20141,227200835.87234بنغالِدش

88-20140.0820050.07بربادوس

201457.920131.514425بيالروس

201418.320096.0024256بلجيكا

201421.7320000.101321بليز

201426.3920010.13301بِنين

4-20140.12520090.0053برمودا

20147820080.3379231بوتان

بوليفيا )دولة - 
201457420092.088311المتعددة القوميات(

201437.520130.3279391البوسنة والهرسك

201412.2420000.194242بوتسوانا

20148,647201074.78351البرازيل

20148.519940.092422بروناي دار السالم

201421.320155.6293742بلغاريا

201413.520050.818369بوركينا فاسو

201412.5420000.288263بوروندي

    المرفق 1- بيانات قُطرية لمؤشر اإلجهاد المائي

البلد
إجمالي موارد المياه المتجددة

السنةالسنة
910

م3/سنة
910

٪٪م3/سنة

 متطلبات إجمالي المياه العذبة المسحوبة
اإلجهاد المائيالتدفق البيئي



33
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

20140.320010.0203259كابو فيردي

2014476.120062.184251كمبوديا

2014283.120000.9664280الكاميرون

20142,902200938.8392كندا

جمهورية أفريقيا 
201414120050.0725260الوسطى

201445.720050.8796212تشاد

2014923.1200635.36305شيلي

20142,8402015594.22929الصين

20142,360200811.77421كولومبيا

20141.219990.01291جزر القمر

201483220020.046400الكونغو

201411320132.347323كوستاريكا

201484.1420051.549323كوت ديفوار

2014105.520130.6338391كرواتيا

201438.1220136.9592926كوبا

20140.7820130.22182438قبرص

201413.1520131.654824تشيكيا

جمهورية كوريا 
201477.1520058.6583016الشعبية الديمقراطية

جمهورية الكونغو 
20141,28320050.6836410الديمقراطية

2014620120.6374921الدانمرك

20140.320000.0188218جيبوتي

10-20140.220100.02دومينيكا

201423.520107.1373144الجمهورية الدومينيكية

2014442.420059.916404إكوادور

201458.3201073.821160مصر

201426.2720052.1182911السلفادور

20142620000.0174340غينيا االستوائية

20147.31520040.5822110إريتريا

201412.8120141.724022إستونيا

20144.5120001.0422932إسواتيني

2014122201610.552512إثيوبيا

201428.5520050.0849340فيجي

201411020066.5624310فنلندا

2014211201229.813823فرنسا
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201416620050.1391310غابون

2014820000.0905221غامبيا

201463.3320081.823375جورجيا

2014154201032.994841ألمانيا

201456.220000.982373غانا

201468.420079.5932920اليونان

7-20140.220140.0141غرينادا

2014127.920063.324314غواتيماال

201422620010.5533250غينيا

201431.420000.175221غينيا بيساو

201427120101.445381غيانا

201414.0320091.453416هايتي

201492.1620031.607302هندوراس

201410420125.051418هنغاريا

201417020150.2783330آيسلندا

20141,9112010647.52445الهند

20142,0192000113.3399إندونيسيا

إيران )الجمهورية 
2014137200493.12490اإلسالمية(

201489.86200065.992193العراق

20145220090.757392أيرلندا

20141.7820041.41928110إسرائيل

2014191.3200853.753745إيطاليا

201410.8220070.81153411جامايكا

2014430200981.223428اليابان

20140.93720151.10422151األردن

2014108.4201019.983528كازاخستان

201430.720103.2182714كينيا

20140.0220020.415202,603الكويت

201423.6220067.7072644قرغيزستان

جمهورية الو 
2014333.520053.493251الديمقراطية الشعبية

201434.9420130.236391التفيا

20144.50320051.0962733لبنان

20143.02220000.0438322ليسوتو

201423220000.1308290ليبريا

20140.720125.76231,072ليبيا

201424.520110.6264364ليتوانيا

20143.520130.0431502لكسمبرغ
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2014337200613.56306مدغشقر

201417.2820051.3572911مالوي

2014580200511.2433ماليزيا

16-20140.0320080.0047الَملديف

201412020065.186266مالي

44-20140.050520130.0224مالطة

201411.420051.3482516موريتانيا

26-20142.75120030.725موريشيوس

2014461.9201585.662926المكسيك

201434.820090.551352منغوليا

201429201010.352749المغرب

2014217.120151.473271موزمبيق

20141,168200033.23234ميانمار

201439.9120020.2819241ناميبيا

2014210.220069.497236نيبال

201491201210.724421هولندا

201432720105.201423نيوزيلندا

2014164.520111.545301نيكاراغوا

201434.0520050.9836234النيجر

2014286.2201012.47256نيجيريا

201439320073.026331النرويج

20141.420031.18620106ُعمان

2014246.82008183.527103باكستان

49-20140.83720050.408فلسطين

2014139.320101.037291بنما

201480120050.3921440بابوا غينيا الجديدة

2014387.820122.413331باراغواي

20141,880200813.56381بيرو

2014479200981.563225الفلبين

201460.5201211.475038بولندا

201477.420079.1463117البرتغال

20147.120101.0173321بورتوريكو

20140.05820050.21721473قطر

201469.7200529.042858جمهورية كوريا

201412.2720071.0653413جمهورية مولدوفا

2014520070.78333022ريونيون

201421220136.418415رومانيا
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20144,525201361332االتحاد الروسي

201413.320000.15221رواندا

51-20140.02420120.0123سانت كيتس ونيفيس

14-20140.320070.0429سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
20140.120130.00792911غرينادين

20142.1819930.007300ساو تومي وبرنسيبي

المملكة العربية 
20142.4200622.64241,243السعودية

201438.9720022.221217السنغال

2014162.220134.15404صربيا

201416020050.2122250سيراليون

32-20140.619750.19سنغافورة

201450.120140.5593422سلوفاكيا

201431.8720131.156416سلوفينيا

201414.720033.2982630الصومال

201451.35201315.53043جنوب أفريقيا

1-201449.520110.658جنوب السودان

2014111.5201236.753450إسبانيا

201452.8200512.952834سري النكا

201437.8201126.932494السودان

20149920060.6159351سورينام

201417420102.689463السويد

201453.520122.005497سويسرا

الجمهورية العربية 
201416.8200514.1423109السورية

201421.91200611.192871طاجيكستان

2014438.6200757.312517تايلند

جمهورية مقدونيا 
20146.420070.55123513اليوغوسالفية سابقاً

14-20148.21520041.172تيمور الشرقية

201414.720020.169352توغو

20143.8420110.33622912ترينداد وتوباغو

20144.61520113.2172694تونس

2014211.6200841.962827تركيا

201424.77200427.8731163تركمانستان

201460.120080.637201أوغندا
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2014175.3201014.853914أوكرانيا

اإلمارات العربية 
20140.1520052.8202,346المتحدة

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية
201414720128.0174410

جمهورية تنزانيا 
201496.2720025.184287المتحدة

الواليات المتحدة 
20143,0692010418.74023األمريكية

2014172.220003.66404أوروغواي

201448.87200549.1628139أوزبكستان

فنزويال )جمهورية - 
20141,325200722.62343البوليفارية(

2014884.1200581.862813فييت نام

20142.120053.5426228اليمن

2014104.820021.572302زامبيا

20142020073.572724زمبابوي
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البُلدان المدرجة في التحليل العالمي للمؤشر 6-4-2 ترد في الجداول التالية موزعة حسب المنطقة.

     المرفق 2- البلدان بحسب المناطق

بِنينبوتسواناأنغوالبورونديالجزائر

بوركينا فاسوإسواتينيالكاميرونجزر القمرمصر

كابو فيرديليسوتوجمهورية أفريقيا الوسطىجيبوتيليبيا

كوت ديفوارناميبياتشادإريترياالمغرب

غامبياجنوب أفريقياالكونغوإثيوبياالسودان

غاناجمهورية الكونغو الديمقراطيةكينياتونس

غينياغينيا االستوائيةمدغشقر

غينيا بيساوغابونمالوي

ليبرياساو تومي وبرنسيبيموريشيوس

ماليموزمبيق

موريتانيارواندا

النيجرسيشيل

نيجيرياالصومال

السنغالأوغندا

سيراليونجمهورية تنزانيا المتحدة

توغوزامبيا

زمبابوي

أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

غرب أفريقياوسط أفريقياشرق أفريقيا الجنوب اإلفريقي
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األرجنتينبليزأنتيغوا وبربوداكندا

بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(كوستاريكاالبهاماالواليات المتحدة األمريكية

البرازيلالسلفادوربربادوس

شيليغواتيماالكوبا

كولومبياهندوراسدومينيكا

إكوادورالمكسيكالجمهورية الدومينيكية

غيانانيكاراغواغرينادا

باراغوايبنماهايتي

بيروجامايكا

سورينامبورتوريكو

أوروغوايسانت كيتس ونيفيس

فنزويال )جمهورية - البوليفارية(سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

ترينداد وتوباغو

أمريكا الشمالية

األمريكتان

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أمريكا الجنوبيةأمريكا الوسطىمنطقة البحر الكاريبي

النمساألبانياالدانمركبيالروس

بلجيكاأندوراإستونيابلغاريا

فرنساالبوسنة والهرسكفنلنداتشيكيا

ألمانياكرواتياآيسلنداهنغاريا

لكسمبرغاليونانأيرلندابولندا

موناكوإيطالياالتفياجمهورية مولدوفا

هولندامالطةليتوانيارومانيا

سويسراالجبل األسودالنرويجاالتحاد الروسي

البرتغالالسويدسلوفاكيا

المملكة المتحدة لبريطانيا أوكرانيا
سان مارينوالعظمى وأيرلندا الشمالية

صربيا

سلوفينيا

إسبانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
سابقاً

شمال
أوروبا

شرق
أوروبا

غرب
أوروبا

جنوب
أوروبا

أوروبا
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أرمينياأفغانستانبروناي دار السالمالصينكازاخستان

جمهورية كوريا الشعبية قرغيزستان
أذربيجانبنغالِدشكمبودياالديمقراطية

البحرينبوتانإندونيسيااليابانطاجيكستان

قبرصالهندجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةمنغولياتركمانستان

جورجياإيران )الجمهورية اإلسالمية(ماليزياجمهورية كورياأوزبكستان

العراقالَملديفميانمار

إسرائيلنيبالالفلبين

األردنباكستانسنغافورة

الكويتسري النكاتايلند

لبنانتيمور الشرقية

ُعمانفييت نام

فلسطين

قطر

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

تركيا

اإلمارات العربية المتحدة

اليمن

 وسط 
آسيا

 شرق
آسيا

 جنوب
آسيا

 جنوب شرق
آسيا

 غرب
آسيا

آسيا

ُجزر كوككيريباتيفيجيأستراليا

نيويُجزر مارشالبابوا غينيا الجديدةنيوزيلندا

سامواميكرونيزيا )واليات - الموّحدة(جزر سليمان

تونغاناوروفانواتو

توفالوباالو

بولينيزياميكرونيزياميالنيزياأستراليا ونيوزيلندا

أوقيانوسيا



41
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

المرفق 3- التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4

سحب النشاط طبقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
زراعي

سحب 
صناعي

سحب 
للخدمات

أ – الزراعة والحراجة وصيد األسماك

1 – أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة

–2 – الحراجة وقطع األخشاب

–3)1( – صيد األسماك

3)2( – تربية األحياء المائية

ب )05–09( التعدين واستغالل المحاجر
ج )10–33( الصناعة التحويلية

د )35( – إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

هـ – إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

36 – تجميع المياه ومعالجتها وإمداداتها

37 – الصرف الصحي
38 – أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد

39 – أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرى

–

و )41–43( – التشييد

ز )45–47( – تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات والدراجات النارية
ح )49–53( – النقل والتخزين

ط )55–56( – أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
ي )58–63( – المعلومات واالتصاالت
ك )64–66( – األنشطة المالية والتأمين

ل )68( – األنشطة العقارية
م )69–75( – األنشطة المهنية والعلمية والفنّية

ن )77-82( – أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
س )84( – اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإللزامي

ع )85( – التعليم
ف )86–88( – األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

ص )90–93( – الفنون والترفيه والتسلية
ق )94–96( – أنشطة الخدمات األخرى

ر )97–98( –  أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 
غير مميَّزة الستعمالها الخاص

–

–––ش )99( – أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية
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اّطلعوا على معلومات أكثر حول التقدم الُمحرز في سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6

يوّسع الهدف 6 من أهداف التنمية الُمستدامة تركيز أهداف اإلنمائية لأللفية على المياه وخدمات الصرف الصحي األساسية، ليشمل إدارة موارد المياه 
ومياه الصرف والنظام اإليكولوجي على نحٍو أكثر شموالً، إقراراً بأهمية وجود البيئة التمكينية. ويُعّد الجمع بين هذه الجوانب خطوةً مبدئية تجاه ُمعالجة 

تجزئة القطاع وتمكين اإلدارة المستدامة والمتسقة. كما أنه خطوة كبرى نحو مستقبل تتحقق فيه استدامة المياه. 

ويُعد رصد التقدم الُمحرز تجاه تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6 وسيلةً لتحقيق ذلك. تساعد البيانات الرفيعة الجودة صنّاَع السياسات والقرار 
على جميع مستويات الحكومة في تحديد التحديات والفرص، وترتيب األولويات من أجل تنفيٍذ أكثر فاعلية وكفاءة، وفي التواصل بشأن التقدم الُمحرز 

وضمان المساءلة وتوليد الدعم السياسي ودعم القطاعين العام والخاص لمزيد من االستثمار.

خالل الفترة 2016-2018، وفي أعقاب اعتماد إطار المؤشرات العالمية، رّكزت مبادرة الرصد المتكامل التابعة للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد 
المائية على وضع خط أساس عالمي لجميع مؤشرات هدف التنمية المستدامة رقم 6، وهو جانب أساسي في المتابعة الفعّالة واستعراض التقدم الُمحرز 
نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6. ونُلقي أدناه نظرةً عامة على تقارير المؤشرات الناتجة التي صدرت خالل الفترة 2017-2018. كما 
أصدرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية التقرير التجميعي لعام 2018 بشأن هدف التنمية المستدامة 6 في مجال المياه والصرف الصحي، 
إلى بيانات خط األساس، ويتناول الروابط العديدة داخل هدف التنمية المستدامة  والذي يتناول الطبيعة المتداخلة للمياه والصرف الصحي، مستنداً 

رقم 6 وعبر خطة عام 2030، ويناقش طرق اإلسراع بالتقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6. 

التقّدم الُمحرز بشأن مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة 
الصحية - تحديث عام 2017 وخطوط األساس ألهداف التنمية 

المستدامة )ويشمل بيانات تخص مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة 6-1-1 و 1-2-6(

بواسطة منظمة الصحة العالمية واليونيسف

تشمل أهم استخدامات المياه استخدامها ألغراض الشرب والنظافة الصحية. تُعّد سلسلة الصرف الصحي 
الُمدارة بصورة آمنة أمراً أساسياً لوقاية صحة األفراد والمجتمعات والبيئة. من خالل رصد استخدام مياه 

الشرب وخدمات الصرف الصحي، يمكن لصنّاع السياسات والقرار أن يعرفوا َمن يستطيعون الوصول إلى 
المياه اآلمنة والمراحيض المزودة بمرافق غسل اليدين في المنزل، وَمن هم في حاجة إليها. اّطلعوا على 

معلومات أكثر حول وضعيّة خط األساس لمؤشَري هدف التنمية المستدامة رقم 6-1-1 و6-2-1 من هنا: 
http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-

.programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp/

التقدم الُمحرز بشأن معالجة مياه الصرف - تجربة منهجية الرصد 
والنتائج األولية لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 1-3-6

بواسطة منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

ويمكن لتسّرب مياه المراحيض ومياه المجاري غير المعالجة أن ينشر األمراض وتوفير بيئة لتكاثر البعوض، 
باإلضافة إلى تلويث المياه الجوفية والمياه السطحية. اّطلعوا على معلومات أكثر حول نتائج رصد مياه الصرف 

 ونتائج الوضع األولي من هنا:
 .http://www.unwater.org/publications/progress-on-wastewater-treatment-631

التقدم الُمحرز بشأن نوعية المياه المحيطة - تجربة منهجية الرصد 
والنتائج األولية لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 2-3-6

بواسطة األمم المتحدة للبيئة بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة المعنية 
بالموارد المائية

تضمن جودة نوعية المياه المحيطة استمرار إتاحة خدمات النظم اإليكولوجية الهامة في تقديم المياه العذبة 
وال تؤثر سلباً على الصحة البشرية. قد تضّر مياه الصرف غير الُمعالَجة من المصادر المنزلية والصناعة 

والزراعة بنوعية المياه المحيطة. ويتيح الرصد المنتظم للمياه العذبة االستجابة في الوقت المناسب لمصادر 
ن من إنفاذ القوانين وتراخيص التصريف على نحٍو أكثر صرامة. اّطلعوا على معلومات  التلوث المحتملة ويمّكِ

أكثر حول نتائج رصد جودة المياه ونتائج الوضع األولي من هنا: 
.http://www.unwater.org/publications/progress-on-ambient-water-quality-632

التقدم الُمحرز بشأن كفاءة استخدام المياه - خط األساس العالمي 
 لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 1-4-6 

بواسطة منظمة األغذية والزراعة بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة 
المعنية بالموارد المائية

ر  تستخدم جميع قطاعات المجتمع المياه العذبة، وتُعّد الزراعة أكبر المستخدمين في الُمجمل. يتتبّع المؤّشِ
العالمي لكفاءة استخدام المياه مدى اعتماد النمو االقتصادي لبلٍد ما على استخدام الموارد المائية، ويتيح لصنّاع 

السياسات والقرار بمرور الوقت توجيه التدخالت نحو القطاعات ذات االستخدام المرتفع من المياه ونحو 
المستويات المنخفضة من الكفاءة المحّسنة. اّطلعوا على معلومات أكثر حول وضعيّة خط األساس لمؤشر هدف 

التنمية المستدامة رقم 6-4-1 من هنا: 
.http://www.unwater.org/publications/progress-on-water-use-efficiency-641

 المياه النظيفة 
والنظافة الصحية 6

http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp
http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp
http://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp
http://www.unwater.org/publications/progress-on-wastewater-treatment-631
http://www.unwater.org/publications/progress-on-ambient-water-quality-632.
http://www.unwater.org/publications/progress-on-ambient-water-quality-632.
http://www.unwater.org/publications/progress-on-water-use-efficiency-641


43
التقّدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي

التقدم الُمحرز في مستوى اإلجهاد المائي - خط األساس العالمي 
لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 2-4-6

بواسطة منظمة األغذية والزراعة بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة 
المعنية بالموارد المائية

يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى اإلجهاد المائي في آثار سلبية على التنمية االقتصادية، مما يزيد التنافس 
واحتمال التنازع بين المستخدمين. ويدعو ذلك إلى اتباع سياسات فعّالة في إدارة العرض والطلب. يُعد تأمين 

المتطلبات المائية البيئية أمراً أساسياً للحفاظ على صحة النظام اإليكولوجي وقدرته على الصمود. اّطلعوا على 
 معلومات أكثر حول وضعيّة خط األساس لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 6-4-2 من هنا:

.http://www.unwater.org/publications/progress-on-level-of-water-stress-642

التقدم الُمحرز بشأن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية - خط 
األساس العالمي لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 1-5-6

بواسطة األمم المتحدة للبيئة بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة المعنية 
بالموارد المائية

تتعلق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بتحقيق التوازن بين المتطلبات المائية لكل من المجتمع واالقتصاد 
والبيئة. ويستدعي رصد الغاية 6-5-1 اتباع مقاربة تشاركيّة يجتمع فيها ممثلون عن قطاعات ومناطق مختلفة 

معاً لمناقشة اإلجابات عن أسئلة االستبيان والتحقق من صحتها، مما يمّهد الطريق أمام التنسيق والتعاون لما بعد 
الرصد. اّطلعوا على معلومات أكثر حول وضعيّة خط األساس لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 6-5-1 من 

هنا:
http://www.unwater.org/publications/progress-on-integrated-water-resources-

.management-651

التقدم الُمحرز بشأن التعاون في مجال المياه عبر الحدود - خط 
األساس العالمي لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 2-5-6

بواسطة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا واليونسكو بالنيابة 
عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

معظم الموارد المائية في العالم مشتركة بين البلدان، وحيثما يكون لتنمية الموارد المائية وإدارتها أثٌر عبر 
األحواض العابرة للحدود، يصبح التعاون ضرورياً. وتُعّد االتفاقات المحددة أو غيرها من الترتيبات بين البلدان 
الُمشاِطئة شرطاً مسبقاً لضمان التعاون المستدام. يقيس مؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 6-5-2 مدى التعاون 
سواًء في أحواض األنهار والبحيرات العابرة للحدود، أو في مستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود. اّطلعوا 

على معلومات أكثر حول وضعيّة خط األساس لمؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 6-5-2 من هنا: 
http://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-

.cooperation-652

التقدم الُمحرز بشأن األنظمة اإليكولوجية المتعلقة بالمياه - تجربة 
منهجية الرصد والنتائج األولية لمؤشر هدف التنمية المستدامة 

رقم 1-6-6

بواسطة األمم المتحدة للبيئة بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة المعنية 
بالموارد المائية

د النُظم اإليكولوجية موارد المياه وتنقّيها ويجب حمايتها لصون قدرة البشر والبيئة على الصمود. يلقي  تُجّدِ
رصد النظام اإليكولوجي، بما في ذلك صّحة النظام اإليكولوجي، الضوء على الحاجة إلى حماية النُظم البيئية 

والحفاظ عليها ويتيح لصنّاع السياسات والقرار تحديد أهداف لإلدارة بحكم األمر الواقع. اّطلعوا على معلومات 
أكثر حول نتائج رصد النظام اإليكولوجي ونتائج الوضع األولي من هنا: 

 .http://www.unwater.org/publications/progress-on-water-related-ecosystems-661

تقرير التحليل والتقييم العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه 
الشرب لعام 2017 الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد 

المائية - تمويل نظم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
الشاملة بموجب أهداف التنمية المستدامة )يتضمن بيانات بشأن 

مؤشَري أهداف التنمية المستدامة رقم 6-أ-1 ورقم 6-ب-1(

بواسطة منظمة الصحة العالمية بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة 
المعنية بالموارد المائية

يتطلب تنفيذ هدف التنمية الُمستدامة رقم 6 موارَد بشرية ومالية، ويُعد التعاون الدولي ضرورياً لتحقيق ذلك. 
يُعّد تحديد إجراءات لمشاَركة المجتمعات المحلية في تخطيط خدمات المياه والصرف الصحي وسياساتها 

وقوانينها وإدارتها أمراً حيوياً لضمان تلبية احتياجات الجميع في المجتمع المحلي وفي ضمان استدامة حلول 
المياه والصرف الصحي على المدى الطويل. اّطلعوا على معلومات أكثر حول رصد التعاون الدولي ومشاركة 

أصحاب المصلحة من هنا: 
.http://www.unwater.org/publication_categories/glaas/

التقرير التجميعي لعام 2018 بشأن هدف التنمية المستدامة 6 في 
مجال المياه والصرف الصحي

بواسطة لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

يسعى هذا التقرير التجميعي األول بشأن هدف التنمية المستدامة رقم 6 إلى إثراء المناقشات بين الدول 
األعضاء في أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في تموز/يوليو 2018. وهو 

عبارة عن استعراض متعمق ويتضمن بيانات بشأن وضع خط األساس العالمي لهدف التنمية المستدامة رقم 
6، والوضع الحالي واالتجاهات على المستويين العالمي واإلقليمي، وما هي األمور اإلضافية التي يلزم إتمامها 

http://www.unwater.org/ :لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030. تفّضلوا بقراءة التقرير من هنا
.publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/

http://www.unwater.org/publications/progress-on-level-of-water-stress-642
http://www.unwater.org/publications/progress-on-integrated-water-resources-management-651
http://www.unwater.org/publications/progress-on-integrated-water-resources-management-651
http://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652
http://www.unwater.org/publications/progress-on-transboundary-water-cooperation-652
http://www.unwater.org/publications/progress-on-water-related-ecosystems-661
http://www.unwater.org/publication_categories/glaas/
http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
http://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/
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ق لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية جهود هيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتناول قضايا المياه والصرف الصحي. ومن  تُنّسِ
خالل قيامها بذلك، تسعى لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية إلى زيادة فعالية الدعم المقدم إلى الدول األعضاء في جهودها نحو تنفيذ 

االتفاقات الدولية بشأن المياه والصرف الصحي. تستند إصدارات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية إلى خبرات وتجارب أعضاء اللجنة 
وشركائها.

تقارير دورّية

تقارير لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

التقرير التجميعي لعام 2018 بشأن هدف التنمية المستدامة رقم 6 في مجال المياه والصرف الصحي

نُِشَر التقرير التجميعي لعام 2018 بشأن هدف التنمية المستدامة رقم 6 في مجال المياه والصرف الصحي في حزيران/يونيو 2018 قبيل المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن 
التنمية المستدامة حيث استعرضت الدول األعضاء بعمق هدف التنمية المستدامة رقم 6. ويقدم التقرير، الذي يمثل موقفاً مشتركاً من أسرة األمم المتحدة، إرشادات لفهم التقدم العالمي 
م نظرة متعمقة إلى الكيفية التي يمكن أن تستخدمها البلدان  الُمحرز في سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6 وأوجه الترابط بينه وبين األهداف والغايات األخرى. كما أنه يقّدِ

للتخطيط والعمل لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تقارير مؤشرات هدف التنمية المستدامة رقم 6

تبيِّن هذه التقارير التقدم الُمحرز في سبيل تحقيق الغايات المحددة في هدف التنمية المستدامة رقم 6 باستخدام المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة. وتستند التقارير إلى 
البيانات القُطرية التي تجمعها وتتحقق منها وكاالت األمم المتحدة التي تتولى رعاية كل مؤشر. وتظهر التقارير التقدم الُمحَرز في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة 
الصحية )برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية بالنسبة للغايتين 6-1 و6-2(، ومعالجة مياه الصرف 
ونوعية المياه المحيطة )األمم المتحدة للبيئة واألمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الصحة العالمية بالنسبة للغاية 6-3(، وكفاءة استخدام المياه ومستوى 
اإلجهاد المائي )منظمة األغذية والزراعة بالنسبة للغاية 6-4(، واإلدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود )األمم المتحدة للبيئة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 
واليونسكو بالنسبة للغاية 6-5(، والنُظم اإليكولوجية )األمم المتحدة للبيئة بالنسبة للغاية 6-6(، وسبل تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم 6 )التحليل والتقييم العالمي لخدمات الصرف 

الصحي ومياه الشرب الصادر عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بالنسبة للغايتين 6-أ و6-ب(. 

التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية

يمثل هذا التقرير السنوي، الذي تنشره اليونسكو بالنيابة عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، االستجابة المتسقة والمتكاملة لمنظومة األمم المتحدة إزاء القضايا والتحديات 
الناشئة المتعلقة بالمياه العذبة. يُنسَّق الموضوع العام للتقرير مع الموضوع العام ليوم المياه العالمي )22 آذار/مارس( ويتغير سنوياً.

موجزات السياسات والموجزات التحليلية 

توفر موجزات السياسات الصادرة عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية إرشادات سياسية قصيرة وغنية بالمعلومات عن أكثر القضايا المتعلقة بالمياه العذبة إلحاحاً وتستفيد 
من الخبرات الُمجّمعة لمنظومة األمم المتحدة. وتوفّر الموجزات التحليلية تحليالت تتناول القضايا الناشئة ويمكن أن تستخدم كأساس لمزيد من األبحاث والمناقشات وإلرشادات 

السياسات المستقبلية. 

منشورات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية الُمزمع إصدارها لعام 2018

تحديث لموجز سياسات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن المياه وتغير المناخ	 

موجز سياسات لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن اتفاقيات المياه	 

موجز تحليلي للجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بشأن كفاءة المياه	 

www.unwater.org/publications مزيد من المعلومات حول تقارير لجنة األمم المتحدة الَمعنّية بالموارد المائية عبر الرابط

http://www.unwater.org/publications


األنشطة  تُسببه  الذي  الضغط  مستوى  المائي  باإلجهاد  الخاص  المؤشر  يتتبع 
الستخدام  البيئية  االستدامة  إلى  يشير  ما  العذبة،  المياه  موارد  على  البشرية 
على  سلبية  آثار  في  المائي  اإلجهاد  مستوى  ارتفاع  ويتسبب  المياه.  موارد 
بين  التنازع  واحتمال  التنافس  من  يزيد  ما  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
المستخدمين. ويدعو ذلك إلى اتباع سياسات فعّالة في إدارة العرض والطلب. 
النظم  صحة  على  للحفاظ  أساسياً  أمراً  البيئي  التدفق  متطلبات  تأمين  ويعد 
هذا  يتناول  القادمة.  لألجيال  وإتاحتها  الصمود  على  وقدرتها  اإليكولوجية 
ن البيئي للغاية 6-4. في هذا التقرير، يمكنكم معرفة مزيٍد من  المؤشر المكّوِ

المعلومات عن وضع خط األساس بالنسبة إلى اإلجهاد المائي. 

عبر  الجوية  األحوال  عن  أخرى  وإرشادات  معلومات  على  الحصول  يمكن 
www.fao.org/sustainable-development-goals/ الرابط: 

 indicators/642/

يُعد هذا التقرير جزءاً من سلسلٍة تتتبّع التقدم الُمحرز في سبيل تحقيق مختلف 
المؤشرات  باستخدام   6 رقم  المستدامة  التنمية  هدف  في  المحددة  الغايات 
المياه  عن  أكثر  معلومات  لمعرفة  المستدامة.  التنمية  ألهداف  العالمية 
مبادرة  وعن   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  في  الصحي  والصرف 
 الرصد المتكامل لهدف التنمية المستدامة رقم 6، زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.sdg6monitoring.org
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