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 1 قمر  ةالفني اتاإلرشاد وثيقة 

 بأهداف الخاص 6.3.2 للمؤش  

 :(SDG 6.3.2) المستدامة التنمية

 المراقبة برنامج تصميم
ات  ي  1لمستوى ل ةاألساسية الخمس ايير )المعلمات(لمجموعات المعتقدم هذه الوثيقة إرشادات حول تصميم برنامج المراقبة لألنهار والبحير

 
ف

عند اإلبالغ عن جودة المياه  المواجهةوثيقة فنية منفصلة تتناول التحديات توجد  . الخاص بأهداف التنمية المستدامة SDG 6.3.2 إطار مؤش  

 .الجوفية

ي توفر إرشادات فنية تفصيلية حول جوانب  (خطوة بخطوةالتدريجية )لمنهجية لهذه الوثيقة مصاحبة 
وتشكل جزًءا من سلسلة من الوثائق الت 

. تم إنشاء هذه ال . هذه الموارد 2017لعام  يةبيانات األساسال حملةالفنية استجابة للتعليقات الواردة بعد  وثائقمحددة من منهجية المؤش 

ها متاحة عىل  ) /https://communities.unep.org 6.3.2المؤش  ب منصة المعرفة الخاصة وغير

)display/sdg632/SDG+6.3.2+Home . 

ي بلدهم: 
 
 تستهدف هذه الوثيقة الممارسير  الذين يسعون للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق المنهجية ف

  تعطي فهي  – 1
ا
ي المنهجية  مقدمةال مراقبةعىل إرشادات تصميم برنامج ال تفصيل

 
 . التدريجيةف

 . مراقبةصف المراحل الرئيسية لدورة تصميم برنامج التو  - 2

 

 مقدمة

معلومات كافية عن الوضع الحالي لجودة المياه المحيطة عىل المستوى  6.3.2يجب أن توفر الجهود المبذولة لجمع بيانات المراقبة للمؤش  

 ، ي
األساسية الخمس  ايير هناك حاجة لبيانات مجموعات المع، . من أجل تحديد االتجاهاتعىل المدى الطويلتحديد االتجاهات ب وتسمحالوطت 

ي جميع أنحاء البالد مواالمن 
 
ي أخذ القياسات بطريقة موحدة ومتسقة. من تجربة أول ، قع ف

ي عام  ةبيانات عالمي حملةوينبغ 
 
أن  جليا كان ،  2017ف

ي الكامل للبلد 
ي العديد من البلدان. ، العديد من البلدان لم تتمكن من اإلبالغ عىل النطاق المكان 

 
وأن السجالت طويلة األجل كانت غير مكتملة ف

ي لم تستطع تلبية متطلبا
يستخدم الموارد المتاحة عىل  مراقبة وتركز عىل كيفية تصميم برنامج ؛بالغاإل  تتقدم هذه الوثيقة إرشادات للبلدان الت 

 .أفضل وجه

ا لـ 
ً
وتستخدم قياسات ومالحظات  جل( طويلة األ الدراسات االستقصائيةبرامج المراقبة )عىل عكس عادة ما تكون ، .Meybeck et al( 1996)وفق

امج هو المطلوب ل  . 6.3.2المؤش  إلبالغ عن موحدة لتحديد االتجاهات. هذا النوع من الير

ا: حدد ي  يتضمن تصميم برنامج المراقبة الجيد أكير من مجرد تحديد مكان جمع العينات. يجب أن 
ً
 أيض

o ؛المراقبة العامة موقع 

o ؛المراقبة المحددة محطة 

o  ؛ع العيناتجمتواتر 

o  ي الموقعالمعايير
 
ي سيتم قياسها ف

ي سيتم جمعها ونقلها إل المختير لتحليلها ، الت 
 ؛والعينات الت 

o ( تطبيق إجراءات ضمان الجودةQA( ومراقبة الجودة )QC)؛ 

o  الميدانية إرشادات حول العمليات( والصحة والسالمةH&S)؛ 

o  وكيفية تخزين البيانات واإلبالغ عنها.  إدارة البياناتإجراءات 

 

 __________________________________ 

، جامعةكورك، مركز تنمية القدرات المائية، GEMS/Waterأعد هذه الوثيقة ستيوارت وارنر وكاتلير  جرانت من برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 . 2020. مارس إيرلندا 
 

https://communities.unep.org/%20display/sdg632/SDG+6.3.2+Home
https://communities.unep.org/%20display/sdg632/SDG+6.3.2+Home
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   المراقبة برنامج تصميم
 
 المنهجية سياق ف

 :هناك خمس خطوات رئيسية لمنهجية المؤش  

 ؛(RBDs) مياه. تحديد مناطق حوض ال1

 ؛. تحديد المسطحات المائية2

 ؛. تحديد مواقع المراقبة3

 و، ؛. جمع بيانات جودة المياه4

 ياه. م. تقييم جودة ال5

 

 
 
 يفضل أن تختار . المراقبة رنامجبتصميم  نبشكل مستقل عيجب إجراؤه  مسبق ط ش  هو مناطق حوض المياه و المسطحات المائية تحديد  إن

ي تدير برنامج مراقبة 
 ، مواقع مراقبة من تلك النشطة حالًيا حالي البلدان الت 

 
ي تمثل أفضل المسطحات المائية المحد

دة. النهج البديل هو والت 

 تحديد المسطحات المائية بناءا عىل موقف مواقع المراقبة الحالية. هذا هو 
 
فقد يؤدي إل ، هر، وإذا تم اعتمادهاألكير صلة بمسطحات مياه الن

ي طبيعتها
 
 .مسطحات مائية غير متساوية الحجم قد تكون غير متجانسة ف

ي  اإلبالغ المحليةضمن منهجية المؤش  عىل أحواض األنهار. وهي وحدات  (RBDs) مياهمناطق حوض التستند 
ات  الت  تنطبق عىل األنهار والبحير

ي من أحواض ، من واحد أو أكير من أحواض األنهار المجاورةالمكونة ، هي مساحة األرضمياه مناطق حوض الاه الجوفية. والمي
أو الجزء الوطت 

  ،األنهار العابرة للحدود 
 
يوفر ، وخاصة بالنسبة للمياه العابرة للحدود ، حات المياه الجوفية المرتبطة بها. فيما يتعلق بإدارة الموارد المائيةمع مسط

اتيجيات اإلدارة.  RBD مناطق حوض المياه مفهوم العديد من البلدان لدى وحدة أكير عملية لتقييم جودة المياه ويوفر األساس لتطبيق اسي 

ا ما تستخدم هذهمسبقا  ةوحدات هيدرولوجية قائمة عىل أحواض األنهار محدد ةى المستو عىل لإلبالغ  الوحدات . وكثير ي جوانب كثير
 
ي ف

 الوطت 

ي 
ع البلدان عىل تطبيق هذه الوحدات نفسها الت  شجَّ

 
. ت ي اإلبالغ عن المؤش   RBDsمناطق حوض المياه تطبقها من إدارة المياه والرصف الصحي

 
ف

ي تؤثر عىل نوعية المياه الجيدة وتعتمد عليها. تشمل األمثلة توليد مياه الرصف الصحي   6.3.2
ومعدالت ، لضمان ربط الروابط بير  األنشطة الت 

 ، ف الصحي معالجة مياه الرص  
  ب. وإمدادات مياه الش  

ي 
 
. سيتم اشتقاق RBDs لهذه المناطقتوفير حدود ب GEMS/Waterيمكن للبلدان أن تطلب من ، محددة RBDsمياه مناطق حوض غياب ف

ي شكل نظم المعلومات الجغرافية )، هذه الوحدات الهيدرولوجية
 
 Lehner)  العالمية HydroBASINSبيانات من مجموعة ، (GISالمقدمة ف

and Grill, 2013) ،نامج األمم المتحدة للبيئة مرفق -وأحواض األنهار العابرة للحدود لبوابة بيانات برنامج تقييم المياه العابرة للحدود التابع لير

 (.UNEP-DHI and UNEP, 2016)  (TWAP)البيئة العالمية

ة أو مياه جوفية. يتم تصنيف هذه الوحدات المنفصلة  مسطحات مائيةإل  RBDحوض مياه  ةطقمنكل نقسم  ت مجمعة حسب النوع: نهر أو بحير

ة أو طبقة مياه  مسطح. يمكن أن يكون الSDG 6.3.2مؤش  باألصغر عىل أنها ذات جودة "جيدة" أو "غير جيدة"  ا لنهر أو بحير
ً
ي قسًما أو رافد

المان 

ي  -جب تحديد المسطحات المائية للتأكد من أنها متجانسة من حيث جودة المياه ي، جوفية. من الناحية المثالية
، فكلما قل حجم المسطح المان 

ي المتجانس بشكل موثوق باستخدام عدد أقل من محطات المراقبة مقارنة ب
 غير  واحدةزاد احتمال تجانسه. يمكن تصنيف المسطح المان 

ي تحديد العديد من المسطحامتجانسة
 
ة طحات المائيةمقارنة مع عدد أقل من المس، ت المائية األصغر . العيب ف هو أن جهود المراقبة ، الكبير

.  مراقبةألن هناك حاجة إل محطة ، ستكون أكير  ي
 واحدة عىل األقل لكل مسطح مان 

ي 
هناك حاجة إل نهج عمىلي للتصميم. من قدرة العديد من البلدان وقد تكون  أكير قد تكون القدرة عىل مراقبة جودة المياه عىل المستوى الوطت 

ي يمكن مراقبتها باستخدام الموارد الموجودة )اإلنسان
المعدات وإدارة و  أحد الخيارات هو تصنيف محطات المراقبة عىل أنها المحطات الت 

ي المستقبل إذا أصبحت الموارد متاحة. عىل سبيل المثال، البيانات(
 
ي يمكن تضمينها ف

ز بعض البلدان عىل جمع البيانات قد ترك، وتحديد تلك الت 

عىل المستوى  مراقبةأبعد من ذلك وتقوم بتصميم برنامج  إل وطنية ولكنها قد تذهبالهمية األ ذاتالرئيسية  (RBDsمناطق حوض المياه )من 

ي 
 .الوطت 

 المراقبة برنامج تصميم عملية

ي الشكل 
 
ي الخطوات الموضحة ف

 
ي المراحل الرئيسية الثالث: 1يمكن تلخيص عملية تصميم برنامج المراقبة ف . يوضح هذا المخطط االنسيانر

. هذا النهج مفيد لتصميم أي نوع من برامج مراقبة جودة التقييم واإلبالغ واإلدارة - 3والمرحلة  ؛التنفيذ - 2المرحلة  ؛التصميم - 1المرحلة 

ي ياه ويمكن استخدامه عند الم
 
وع ف  ,.Meybeck et al., 1996a; Chapman et al).  قائمأو عند مراجعة برنامج ، جديد مراقبة برنامج  الش 

2005) 
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ي لتصميم برنامج مراقبة جودة المياه1الشكل    Chapman et al., (2005) . : مخطط انسيانر

المياه جودة توفير أكير قدر ممكن من البيانات الموثوقة لتصنيف لأي ، واضحة مراقبةبرنامج الفإن أهداف ، 6.3.2المؤش   إلبالغ عنبالنسبة ل

ي توفير بيانات
 
ي أكير عدد ممكن من  ،األساسية الخمس ايير ، لمجموعات المعطويلة األمد االتجاه  مراقبة المحيطة. وتتمثل األهداف ف

 
ف

 .المسطحات المائية

  الدراسات االستقصائيةتوفر 
 
ي تصميم برنامج المراقبة. قد تكون جميع المعلومات المتاحة األولية معلومات أساسية يمكن أن ت

 
ساعد بشكل كبير ف

ي نفس المنطقة
 
مفيدة. يمكن أن يشمل ، مماثلة مراقبة تقنيات تستخدمأو ، و مناطق جغرافية مماثلةأ، من الدراسات وبرامج المراقبة األخرى ف

. قد يشمل  والمعلومات لبيانات البيولوجيةا، جالت الهيدرولوجيةالس  ، عامةالالمياه جودة ذلك قياسات  ي
عن الجيولوجيا واستخدام األراض 

ا  ةاألولي الدراسة االستقصائية
ً
الموقع مثل أخذ العينات لتقييم تجانس مواقع المراقبة المحتملة أو لتأكيد الوصول السهل واآلمن إل  فحصأيض

ي تطوير شبكة 
 
حة. ستساعد هذه المعلومات بمجرد جمعها ف تستخدم الموارد بكفاءة لتوليد مراقبة المسطحات المائية ومحطات المراقبة المقي 

 (. Meybeck et al., 1996aبيانات موثوقة عالية الجودة )

ي إنتاج بيانات عالية الجودة تسمح بتحقيق أهداف برنا
 
مج يعمل التصميم الجيد لشبكة المراقبة عىل استخدام الموارد بكفاءة مع االستمرار ف

ي تصميم شبكة المراقبة
 
 :المراقبة. هناك ثالثة أنشطة رئيسية تشارك ف

 ( وطرق أخذ العينات وتحليلها الستخدامها. الدقيقة والجسيماتكائنات الحية ال، المناسبة )الماء  مراقبةاختيار وسائط ال• 

 اختيار مواقع المراقبة. • 

 أخذ العينات.  تواتر اختيار • 

 

عت  
 
يائية والكيميائية للمياه.  1المستوى  عند  SDG 6.3.2المؤش  مراقبة ت الوسيطير   2المستوى عند قد تستخدم لإلبالغ فقط بالخصائص الفير 

 بواسطة 1المستوى  إلبالغ عند لتحقيق ا ايير )المعلمات(. يتم تحديد مجموعات المعالدقيقة أي الكائنات الحية والجسيمات، ينخر اآل  ثنير  اإل 

وجير  و  الملوحة و  المنهجية: األكسجير   أي أن يقرر يمكن للبلد ، هذه ايير الفوسفور والتحمض. داخل كل مجموعة من مجموعات المعو  النيي 

ي  يار مع
 
ي الجدول  ايير . يمكن العثور عىل المعاإلبالغمحدد الستخدامه ف

 
 أدناه.  1ألنواع مختلفة من المسطحات المائية ف

 
ي المؤش  )مقتبس من األمم المتحدة  ايير المع، 1المستوى  ايير : مجموعات مع1الجدول   

رات إدراجها ف  حة ألنواع مختلفة من المسطحات المائية ومير المقي 
 .((2018) للبيئة
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ة المياه الجوفية سبب اإلدراج / الضغوط  مجموعة المعايير  المعيار النهر البحير

اف األكسجير    األكسجير  المذاب ● ● ● قياس استي  

 األكسجير   

 ●   قياس التلوث العضوي
ي  الطلب عىل األكسجير  البيولوجر

ي و 
 الطلب عىل األكسجير  الكيميان 

قياس التملح وساعد عىل تحديد 
ي  مسطحالخصائص 

 المان 
● ● ● 

  
 
 التوصيل الكهربائ

الملوحة، مجموع المواد الصلبة 
  الذائبة

 الملوحة

 ● ● ● قياس تلوث المغذيات

وجير  المؤكسد  إجمال  النيير

يت،  ، الني  وجير  إجمالي النيي 
ي 
وجير  األمون  وجير   النيي   *النيير

ي ات    القلق الصحي لالستهالك البش   **النير

 ● ● ● المغذياتقياس تلوث 
 الفوسفات

  مجموع الفوسفور
 *الفوسفور

قياس التملح وساعد عىل تحديد 
ي  مسطحخصائص ال

 المان 
ي  ● ● ●

 الحموضة الرقم الهيدروجيت 

وجير   أجزاءيجب عىل البلدان تضمير   * ي  الفوسفور و النيي 
 األكير صلة بالسياق الوطت 

ات للمياه الجوفية بسبب المخاطر  ** ح الني   المرتبطة بصحة اإلنسانيقي 

 

يةو  جميع األنشطة الميدانيةتتضمن ، مرحلة التنفيذ ، تصميم برنامج المراقبةل (Phase 2) المرحلة الثانية تسجيل البيانات و  العمليات المخير

ي وقت أخذ 
 
جمع و  القياسات الموقعيةو  العيناتوتخزينها وبرنامج فعال لمراقبة الجودة وضمانها. تشير األنشطة الميدانية إل تسجيل الظروف ف

ي لتصميم برنامج المراقبة كيفية الحفاظ  العينات ي المخطط االنسيانر
 
. يصف جانب تسجيل البيانات وتخزينها ف وإعداد العينات للنقل إل المختير

ي اإلدارة بمعلومات حو 
نامج. يجب أن يزود هذا المختير وموظف  ي جميع أنحاء الير

 
ل كيفية فحص وتخزين البيانات الواردة عىل سالمة البيانات ف

ية  .من العمليات الميدانية والمخير

إجراءات التقييم واإلبالغ واإلدارة. تستخدم هذه المرحلة البيانات الناتجة من مرحلة التنفيذ. تتضمن تقييمات  ( تتضمنPhase 3الثالثة )المرحلة 

إبالغ عملية  6.3.2المؤش   خرى ذات الصلة لتحقيق أهداف برنامج المراقبة. لدىبيانات جودة المياه مع المعلومات األ  جميعجودة المياه ت

ي ثم تجميعها ل
ي حساب وعرض درجة المؤش  لكل مسطح مان 

 
يمكن هذه المعلومات . اإلجمالية للبلد  درجةعىل ال لحصولموحدة للمساعدة ف

 لتطوير أنشطة اإلدارة لتحسير  جودة المياه المحيطة.  بلد لاستخدامها بعد ذلك من قبل ا

ا  ً  .يجب مراجعة برنامج المراقبة بشكل دوري للتأكد من تحقيق األهداف أو الستيعاب تطورات أو متطلبات المراقبة الجديدة، وأخير

 التحليل اترو وت المراقبة موقع

 .جمع العينات تواتر ينات وتحديد هذا القسم معلومات لمساعدة البلدان عىل اختيار مواقع الع قدمي

ا من محطات المراقبة. يشير 
ً
ي حير  ، من نهر  منطقةمثل  خذ عينةأل إل الموقع العام  موقع المراقبةمواقع المراقبة أقل تحديد

 
محطة تتضمن ف

ي  مثلتفاصيل محددة ) المراقبة
 
عىل فإجراء التحليالت.  مكانعمق( حول المكان الذي سيتم جمع العينات فيه بالضبط أو و الالموقع الجغراف

ة عن طريق اإلحداثيات الجغرافية، سبيل المثال ي هذا الموقع الوحيد ، قد يتم تحديد موقع المراقبة لبحير
 
قد يكون هناك العديد من ، ولكن ف

 محطات المراقبة عىل أعماق مختلفة. 

 األنهار

زادت الحاجة إل المزيد من محطات المراقبة لتصنيف موثوق. إذا كانت  كلما ،  كلما كانت المسطحات المائية أكير أو غير متجانسة،  مةكقاعدة عا

ي كل من المواقع المت، هناك حاجة ألكير من محطة
 
رةفيجب أن تكون موجودة ف رة. إذا لم يتم جمع البيانات من مواقع  رص  ، نموذجيةوغير المترص 

ي إما أقل أو أكير  مسطحتصور ال فقد يتم
ا المان 

ً
 تلوث

 
ي  حرص من الواقع. عندما ت

فإن الموقع األمثل ، الموارد المراقبة عىل موقع واحد لكل مسطح مان 

ي إتجاه  المصبهو نقطة 
 
ي النهر  يصبحيث  (مجرى النهر)ف

 
ي المحدد التالي ف

 لنهر قسم آخر ، عىل سبيل المثال، والذي قد يكون، المسطح المان 

ات عىل جودة المياه الناشئة عن مستجمعات المياه ة. سيدمج هذا الموقع جميع التأثير ي ذلك الموقع. يوضح  (مجرى النهر)عكس إتجاه  أو بحير
 
ف

حة لحوض نهر روكل ر شبكة مراقبة نه 2الشكل  ي   Rokel، مقي 
 
ي هذا المثالف

 
اليون. ف عىل  قررت الوكالة المسؤولة عن المراقبة تركير  الجهود ، سير

 :ما يىلي ضمن هذا الحوض تضمنت معايير تحديد مواقع المراقبة ، حوض النهر هذا بسبب أهميته الوطنية. 
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ي  مسطحلكل  عىل األقلموقع مراقبة واحد • 
 ؛مان 

 ؛عند تقاطع بير  نهر وطريق وقوعه• 

 ؛الوصول اآلمن• 

 ؛نفس موقع المحطات الهيدرولوجية الموجودة إن وجدت• 

 ؛من مصادر التلوث المعروفة ليست قريبة• 

 • 
ا
رةمناطق مستجمعات المياه المتل ممثل رةوغير الم رص   . ترص 

 

ي هذا المثال باستخدام مجموعة بيانات
 
حجم أدى  HydroBASINS Level 9 (Lehner and Grill, 2013). تم تحديد المسطحات المائية ف

ي إل  اختيار هذا المستوى )الحجم(بوعدد الوحدات المنتجة 
 وجود مسطحات مائية كانت متجانسة بشكل مناسب من حيث استخدام األراض 

ي. وبالتالي و   الجيولوجيا و 
. باإلضافة إل ذلك، المناخ والتأثير البش  ي

الموارد  تم اعتبار ، يلزم تحديد عدد أقل من مواقع المراقبة لكل مسطح مان 

ي المستقبل المنظور تجةمنكافية لجمع وتحليل وإدارة البيانات ال  مراقبةالمتاحة لل
 
 .لهذا العدد من مواقع المراقبة ف

 
حة2الشكل  اليون وشبكة مراقبة مقي  ي سير

 : خريطة توضح حوض نهر روكل ف 

 
ا عن مصادر 

ً
ي اتجاه مجرى مناطق االختالط. غالًبا ما يتم استخدام الجسور ألنها سهلة ، المعروفة الرصفيجب اختيار مواقع المراقبة بعيد

 
وف

 .التدفق نتصفممن وتسمح بأخذ عينة ، ويمكن التعرف عليها بسهولة، الوصول إليها نسبًيا 

ي إنشاء محطات المراقبة حيث يتم خلط المياه بشكل كاف للسماح بأخذ عينة واحدة تمثل ذلك الجزء من النهر. يمكن ، من الناحية المثالية
ينبغ 

ي 
 
ي للنهر ف

أو عندما ، يدخل النهر  ملوثعندما يكون هناك مصدر ل،  موقع المراقبة. عىل سبيل المثالأن تختلف جودة المياه عير المقطع العرض 

ي السلس خلط الماء لمسافة ما بعد المصب، يدخل رافد من نوعية مياه مختلفة إل قناة نهر رئيسية ي إتجاة مجرى ) قد يمنع التدفق الجانتر
 
ف

مسافة بعد المصب )عىل سبيل المثال كيلومي  بيجب أن تكون محطات أخذ العينات عىل األقل ، (. لذلكMeybeck et al., 1996b) (النهر

ي النهر لواحد( من التقاء النهر ومن المصادر المعروفة للملوثات. يمكن 
 
إل الخلط وبالتالي قد تكون محطة أخذ العينات بعد ان يؤدي النحناء ف

ي الجودة. يجب اخت
 
ي موقع المراقبة قبل إنشاء محطة المراقبة. يمكن القيام بذلك عن طريق أخذ عدة االنحناء متجانسة نسبًيا ف

 
بار التجانس ف

ي منتصف ، عينات عير عرض وعمق النهر. إذا لم يكن هناك اختالف كبير بير  العينات
 
ي النقطة  مجرى النهر فيمكن إنشاء محطة مراقبة ف

 
أو ف

ي للنهر
 (.  (Meybeck et al., 1996bاألكير مالءمة من المقطع العرض 

 طويل األمد للبيانات المتسقة نسبًيا لنفس األماكنمراقبة و تطلب ت
ا
 ، رصد االتجاه سجل

نوات. من الناحية لعدد من الس  ، دداتوعىل نفس الي  

ي جمع العينات خالل ال
ةال أو األحداثحاالت المثالية، ال ينبغ   خطير

ا
ا  ، مثل

ً
ا ، أثناء الفيضانات عندما يكون الترصيف مرتفًعا جد

ً
ما لم يكن هذا حدث

ي نفس األوقات والمواقع عىل مدى سنوات متتالية. يمكن أن تساعد قياسات ترصيف 
 
موسمًيا منتظًما. يجب أخذ العينات خالل ظروف مماثلة ف

ي تفسير بيانات جودة المياه حيث قد تكون أسباب 
 
امنة ف ات غير واضحةالنهر المي   كير 

ي الي 
 
 .التقلبات ف

اوح تواتر جمع البيانات عىل نطاق واسع ي موقع أخذ العينات توضعباستخدام أداة آلية  ةمستمر  اتمن قياس، يمكن أن يي 
 
تجمع إل عينات ، ف

 سنوي
ً
ي تختلف فيها جودة المياه بشكل كبير عنها ا

ي المواقع الت 
 
ي المحطات حيث تكون جودة المياه . يجب أن يكون تواتر أخذ العينات أعىل ف

 
ف

ي ثابتة نسبًيا. يمكن تحديد ذلك خالل المسوحات األولية أو من تحليل البيانات التاريخية. يجب أن يأخذ القرار حول عدد مرات أخذ العينا
 
ت ف
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ي يتم
ات الت  ي جودة المياه وتأثير هيدرولوجيا النهر عىل المتغير

 
ات الموسمية ف ا التغير

ً
الموض به هو عينة واحدة عىل  واتر . التمراقبتها  االعتبار أيض

ي الشهر ، األقل لكل موسم. إذا سمحت الموارد 
 
كل عام. أخذ العينات لولكن يفضل أال تقل عن أربــع مرات ، فمن المستحسن أخذ عينة مرة واحدة ف

ات كل عام  الخاص بأهداف التنمية  SDG 6.3.2مؤش  لل ا المعمول بهو  االتجاه عىل المدى الطويل مراقبةمعلومات لسيقدم عىل هذه الفي 

 . المستدامة

ب   ل اتا   حير

ات عىل حجم  ي البحير
 
ا و شكل يعتمد عدد ومواقع محطات المراقبة ف

ً
ة ومختلطة جيد ة صغير ة. إذا كانت البحير ا ألخذ قد يكون ، البحير

ً
موقًعا واحد

ة مناسًبا. وم العينات بالقرب من المركز  ي أعمق جزء من البحير
 
ة تحتوي عىل أحواض متعددة، ع ذلكأو ف ي الشكل ،  إذا كانت البحير

 
كما هو موضح ف

ات مختلفة الحجم و  3صور الشكل فقد تكون هناك حاجة إل موقع مراقبة داخل كل حوض. ي  ، 3 والموقع المحتمل ، (المورفولوجياالشكل )بحير

ة  ات. بالنسبة للبحير ة أحادية الحوضلمواقع المراقبة داخل هذه األنواع من البحير ي كل قطاع ، أربعة مواقع مراقبة قد تكون، الكبير
 
واحدة ف

ة متعددة األحواض لها موقع ،  متجانس ة الكبير ة عىل طول مجرى النهر لها  مراقبةكافية. البحير ات الصغير ة والبحير ي كل من األحواض المتمير 
 
ف

ة ي كل بحير
 
 .  (Thomas et al., 1996) موقع مراقبة ف

 
 

ات مختلفة الحجم والشكل والمتطلبات الدنيا المصاحبة لمراقبة المواقع: 3الشكل   Thomas et al., (1996). بحير

ة للتلوث. ، الخاص بأهداف التنمية المستدامة SDG 6.3.2 مؤش  ال مقاصد ل ة بعيدة عن المدخالت المباش  يجب أن تكون مواقع مراقبة البحير

ة تخضع لطبقات حرارية. يجب جمع هذه المعلومات خالل المسح يجب معرفة العمق الذي يتم من خالله جمع ا لعينات عما إذا كانت البحير

 
 
ي الحراري بسبب الت

. يحدث التقسيم الطبف  . األولي ي كثافة الماء الناتجة عن اإلشعاع الشمسي
 
ات ف ي تتغير فيها  الحراري هي الخط غير

المنطقة الت 

ي الحراري بناءا عىل 
. يختلف نوع ومدى التقسيم الطبف  ةشكل درجة حرارة الماء بشكل كبير خط العرض واالرتفاع. عىل سبيل و  لمناخاو  البحير

ات الضحلة المعرضة للرياح القد ال تكون ، المثال ي المناطق االستوائية حيث درجات ال، دائمةالبحير
 
ات ف أو قد تظهر ، حرارة ثابتة طبقيةأو البحير

ات زمنية  ةطبقات ضعيفة لفي    (Thomas et al., 1996).قصير

ي الخاص بأهداف التنمية المستدامة SDG 6.3.2 لمؤشللغرض جمع البيانات 
ات الت  موسمًيا  تكون طبقية، يجب دائًما أخذ عينات من البحير

 من ذلك
ا
. يمكن تحقيق هذا ندمجةيمكن جمع عينة عمق م، عىل عمق ثابت تحت السطح. يجب أن يكون هذا العمق فوق خط حراري. بدال

ي أل النوع من العينات عن طريق أخذ عينات عمق منفصلة وخلطها مًعا أو باستخدام جهاز  و ( ةمرن ةبالستيكي ماسورة)أنبوب أو  العينات خذ أنبونر

 (. Thomas et al., 1996أعماق مختلفة من عمود الماء ) عير يأخذ عينة ذي ال

ة  ي تختلف فيها جودة حول إلبالغ ليجب استخدام المعلومات حول تنوع جودة البحير
اختيار تكرار أخذ العينات. يجب أخذ عينات المواقع الت 

ي تكون فيها جودة المياه 
أخذ العينات بعير  االعتبار االختالفات الموسمية،  كرار ثابتة نسبًيا. يجب أن يأخذ تالمياه بشكل متكرر أكير من المواقع الت 

وري أخذ عينات سنوية عىل األقل ة. من الرص  ي البحير
 
ة طبقية ووقت بقاء المياه ف ي الموسم إذا ، سواء كانت البحير

 
ولكن يفضل أخذ عينة واحدة ف

 .سمحت الموارد بذلك
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 والهيدرولوجية الميدانية القياسات 

انية اإل  ي المير 
 
نامج مراقبةل جماليةتشتمل العمليات الميدانية عىل عنرص هام ف يجب أن يسبق كل حملة  لذلك التخطيط الدقيقجودة المياه و  ير

ي وجمع البيانات إجراءات التشغيل القياسيةالخذ أل  ميدانية
ثوقية. يجب عىل لضمان االتساق والمو  (SOP) عينات. يجب أن يتبع العمل الميدان 

عىل سبيل المثال ، الفنيير  الميدانيير  اتباع بروتوكوالت ضمان الجودة الميدانية وتجنب إزعاج محطة المراقبة أثناء أخذ العينات وتلوث العينات

بة أو بقايا من موقع سابق ألخذ العينات  .مع الغبار أو الي 

ي تفسير البيانات الناتجة وبالتالي 
 
ي يتم إجراؤها أثناء كل حملة أخذ عينات مفيدة للمساعدة ف

قيمة  تزيد منقد تكون المالحظات الميدانية الت 

مالحظات عىل أي قياسات و  العينة أو رمز  هويةو  ظروف الطقسو  البيانات. يجب أن تتضمن المالحظات الميدانية تاريــــخ ووقت جمع العينة

ي تم الحصول عليها. قد تتضمن المالحظات اإلضافية لطرق المستخدمةاو  نية تم اتخاذها ميدا
ألوان و  مالحظات عىل النباتات المائية والنتائج الت 

.  أو روائح غير متوقعة للمياه ي
 أو وجود مصادر تلوث محتملة مثل ماسورة مكسورة أو دليل عىل دخول الماشية إل المسطح المان 

. يجب أن تكون مواقع أخذ العينات آمنة للوصول وخالية من المخاطر. يجب أن تكون ال ي
صحة والسالمة ذات أهمية قصوى ألي عمل ميدان 

ة النجاة والمالبس و  النظارات الواقيةو  القفازات مثل، وارتداؤها أثناء أخذ العينات (PPE) يجب إحضار معدات الوقاية الشخصية المناسبة سي 

ي أي حملة ميدانية. يجب بذل الجهود لتجنب العمل بمفر عالية الوضوح. كما يجب 
 
ي حالة عدم ولكن  دكإحضار حقيبة إسعافات أولية ف

 
ف

 .صارمة وخطط استجابة ستدعاءأوقات ا التمكن، يجب فرض

ي أن تصاحب القياسات الهيدرولوجية أنشطة جمع بيانات 
المياه. قد تشمل هذه قياسات مستوى الماء والتدفق والشعة. يمكن أن  جودةينبغ 

ات المقاسة لبعض مع كير 
ا عىل األحداث  مسطحجودة المياه بالظروف الهيدرولوجية لل ايير تتأثر الي 

ً
. تتغير هذه الظروف بمرور الوقت اعتماد ي

المان 

ي او  المواسمو  الجوية
 
ية المنشأ ف ات الطبيعية أو البش  ي نفس الوقت،  مسطحلالتغير

 
ي يتم إجراؤها ف

. لذلك، يمكن للقياسات الهيدرولوجية الت  ي
المان 

ي نفس الموقع الذي تؤخذ منه عينات جودة المياه
 
ي تفسير بيانات جودة المياه. ، وف

 
 أن تساعد ف

 الجودة ومراقبة الجودة ضمان

ي هو نظام اإلدارة المستخدم للحفاظ عىل المستوى المط (QA) ضمان الجودة
 
، خاصة من خالل أو الدائرة الخدمةمكان لوب من الجودة ف

 
 
ي ذلك العمليات غذي ي ضمان الجودة أعاله أن 1سليم. يوضح الشكل االهتمام بكل مرحلة من مراحل عملية الت

 
عملية التصميم عدة مرات بما ف

يةعمليات المخالو  الميدانية  .وكذلك خطوات تخزين البيانات تير

 يمكن االعتماد عليها لتقييم جودة المياه و إجراءات إدارة موثوقةو  عقولةمراقبة جودة المياه مع ضمان الجودة المالئم بيانات مينتج عن برنامج 

ف بها أو قياسية مثل تلك من المنظمة الدولية الخطة  (www.iso.org) (ISO) للتقييس. يمكن الحصول عىل بيانات موثوقة باستخدام طرق معي 

ية الجيدة  ال اتممارسالاع تبمن خالل او  ي  كما هو مختير
 
نامج المراقبةISO 17025 (ISO 2017)منصوص عليه ف ، . ضمن خطة ضمان الجودة لير

 . الحسابات والعمليات التحليلية ومراجعة، المعايرةو عمليات ، يجب أن يكون هناك إجراءات التشغيل القياسية لجميع عمليات أخذ العينات

ي تهدف إل تقييم وتحسير  جودة البيانات المنتجة. يساعد عىل تقليل إمكانية QC) مراقبة الجودةتتكون 
( من سلسلة من األنشطة التقنية الت 

ي النتائج. 
 
ي ذلك الجمعمهم لهذا و إدخال الخطأ ف

 
معالجة ، التحليل، التخزين، النقل، الحفظ، جميع جوانب مرحلة تنفيذ برنامج المراقبة بما ف

 البيانات واإلبالغ

 البيانات إدارة

ي إدارة البيانات بشكل مناسبيضيف 
 
ة تتجاوز العمر المخطط قيمة للمستقبل ويضمن ، استثمار الوقت والجهد ف بقاء البيانات صالحة لفي 

نامج المراقبة يؤدي إل العديد من مما ، . غالًبا ما تمر بيانات جودة المياه بالعديد من العمليات ويتم التالعب بها من قبل العديد من األشخاصلير

األرقام المهمة أو الحاالت الشاذة ، حدود الكشف، الفرص إلدخال األخطاء. يجب الكشف عن وحدات القياس أو التحويالت غير الصحيحة

ي قاعدة البيانات، األخرى
 
اصطالحات يجب أن تستخدم ، وأثناء اإلدخال، قبل تخزين البيانات أو اإلبالغ عنها. جميع السجالت قبل اإلدخال ف

يجب إجراء عمليات ، والمواقع وأنواع المسطحات المائية(. بعد إدخال البيانات عايير أسماء الم، تسمية متسقة لتجميع البيانات )عىل سبيل المثال

  .فحص البيانات للبحث عن القيم المستحيلة والتحقق من صحة القيم المتطرفة

  إنشاءيجب 
 
المركزي بانتظام. يجب أن يحتفظ مستودع البيانات المركزي بجميع البيانات الوصفية ذات الصلة خزين نسخة احتياطية من نظام الت

ي ذلك اإلحداثيات الجغرافية لكل موقع مراقبة، المرتبطة بقياسات جودة المياه
 
ي والمالحظات المسجلة األخرى. يجب ، بما ف

نوع المسطح المان 

بسهولة. عىل  6.3.2لمؤش  إلبالغ عن ابيانات ذات الصلة لتحليل وتصنيف المسطحات المائية لأن يسمح نظام التخزين المستخدم باستخراج ال

ة زمنية معينة أومن السهل اكون في، إذا تم تخزينها بشكل صحيح، سبيل المثال  .  RBD نطقة حوض مياهلم ستخراج البيانات لفي 
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 الخالصة

ي سياق ، مراقبة جودة المياه المحيطةتوفر هذه الوثيقة الفنية معلومات حول تصميم برنامج 
 
الخاص بأهداف  6.3.2مؤش  ال تطبيقخاصة ف

. مراقبةلاالمائية وتعريفها قبل تصميم برنامج  مسطحاتوال المياه مناطق حوض يجب تحديد  (. SDG Indicator 6.3.2التنمية المستدامة )

ي ثالث مراحل: 
 
ي لتصميم برنامج المراقبة الخطوات األساسية ف . تساعد التقييم واإلبالغ واإلدارة ؛التنفيذ  ؛التصميميلخص المخطط االنسيانر

نامج ساعد ضمان الجودة المتسق وإعادة التقييم الدوري لير برنامج ناجح لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليه. ي   توليد هذه المراحل الثالث عىل 

نامج عىل توفير بيانات كافية وموثوقة ل  .المؤش   إلبالغ عنالمراقبة عىل ضمان قدرة الير

 أخرى مصادر

Further information in relation to the indicator 6.3.2 is available on our knowledge Indicator 6.3.2 Support 

Platform (https://communities.unep.org/display/sdg632). 

Detailed information on water quality monitoring and assessment beyond the scope of this document can be 

found here: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wqa/en/ 

HydroBASINS and HydroATLAS are available here: https://www.hydrosheds.org/ 
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