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 4 قمر  ةالفني اتاإلرشاد وثيقة

 بأهداف الخاص 6.3.2 للمؤش  

 (SDG 6.3.2) المستدامة التنمية

 2 المستوى عند اإلبالغ
لمنهجية لوهي وثيقة مصاحبة  .التنمية المستدامة الخاص بأهداف 6.3.2 لمؤش  ل 2المستوى  اإلبالغ عند تقدم هذه الوثيقة إرشادات حول 

. تم إنشاء هذه  (خطوة بخطوةالتدريجية ) وتشكل جزًءا من سلسلة تقدم إرشادات فنية تفصيلية حول جوانب محددة من منهجية المؤش 

 للتعليقات الواردة بعد  وثائقال
ً
المؤش  الخاصة ب منصة الدعم. هذه الموارد متاحة عىل 2017لعام  يةبيانات األساسال حملةالفنية استجابة

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

ن الذين يسعون للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية تطب ي بلدهمتستهدف هذه الوثيقة الممارسي 
ن
 :يق المنهجية ف

 ت  .1
ً
ي  ةالمقدم 2مفهوم المستوى ل عطي تفصيل

ن
 .التدريجيةمنهجية الف

 .2صف أمثلة عىل بيانات المستوى ت . 2

 .2وفر إرشادات حول كيفية اإلبالغ عن بيانات المستوى ت.  3

 ؟2 المستوى عند اإلبالغ هو ما

ي لم يتم التقاطها بواسطة هذا المستوى  عند اإلبالغ قد يتضمن اختياري وغي  مقيد.  2المستوى 
أي نوع من بيانات مراقبة جودة المياه الت 

يائية الكيميائية البسيطة )المعلمات(  ايي  مجموعات المع ن ن  1لمستوى لالفي  ن او ، الملوحةو ، )األكسجي  وجي  قد (. تحمضالفوسفور والو ، لنيي 

ال  الذكر عىل سبيل ، البيولوجية. وقد تم تلخيصها  طرقمثل ال المناهجمعادن الثقيلة أو مثل ال معايي  اإلبالغ عن  2المستوى  عند  اإلبالغيشمل 

ي ، الحص 
ن
ي الشكل تلك المبينة  ف

ن
  .أدناه 1ف

ن أن  ي حي 
ن
يذهب إىل أبعد من ذلك ويوفر الفرصة  2فإن المستوى ، ذات الصلة عىل النطاق العالمي  ايي  يغطي المع 1المستوى  اإلبالغ عند ف

.  ةأي لإلبالغ عن ي
وعىل الرغم من ، عىل قابلية المقارنة العالمية للمؤش   1 من المستوىمراقبة التحافظ بيانات ذات صلة عىل المستوى الوطتن

 ، أنها توفر معلومات جيدة
 
ات الناتجة عن إال أنها محدودة الن طاق وال يمكن أن تمثل جميع الضغوط عىل جودة المياه العذبة. وتشمل التأثي 

ن هذه الضغو  المرونة للبلدان لإلبالغ فيما وراء هذه التدابي   2المغذيات والتحمض. يمنح المستوى  تخصيبو ، التملحو ، ط استنفاد األكسجي 

ي قد تتطابق بشكل أوضح مع القدر  نهوجالبسيطة، ويوفر آلية لإلبالغ عن المعايي  وال
ن ، المياه العذبة و مراقبة الوطنية عىل رصد  اتالت  كي 

والي 

ي قد تكون مهمة محلًيا ووطنًيا أو إقليميا. عىل 
ات عىل جودة المياه الت   التأثي 

ي مناطق 
ن
تتطلب منهجية المؤش  تصنيف المسطحات المائية إما عىل أنها جيدة أو غي  جيدة. يتم دمج هذه الوحدات الهيدرولوجية المكانية ف

ع البلدان RBDs)مياه حوض ال شجَّ
ُ
ي والوحدات  مسطحباستخدام نفس ال 2عىل اإلبالغ عند المستوى ( المشتقة من أحواض األنهار. ت

المائ 

ي المستوى  لمناطق حوض المياه المكانية
ن
حيثما أمكن ذلك. إذا كانت البيانات متاحة لبعض المسطحات المائية )عىل سبيل  1المستخدمة ف

ة أو طبقة مياه جوفية( ي سيظل يوفر معلومات مفيدة عن أنشطة المراقبة  فإن اإلبالغ عىل هذا النطاق، المثال نهر واحد أو بحي 
الجزئ 

ي صورة عالمية لحالة واتجاهات 
ن
 المياه.  جودةالمستمرة، وسوف يساهم ف

 

 ____________________________ 

نام  (GEMS/Water) أعد هذه الوثيقة ستيوارت وارنر وفيليب سيل من النظام العالمي لرصد البيئة للمياه العذبة  . ةج األمم المتحدالتابع لير

 .2020أبريل 

https://communities.unep.org/display/sdg632
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ي يمكن استخدامها ل 2والمستوى  1المستوى  ومناهج: مثال لبيانات 1الشكل 
 SDG 6.3.2 مؤش  ال إلبالغ عنالت 

 2 لمستوىا عند إلبالغا تقديم كيفية

ي تختار اإلبالغ 
المتاحة وتغطيتها وشكلها.  2إكمال استبيان مصمم لتوضيح نوع بيانات المستوى  2المستوى  عند سُيطلب من البلدان الت 

ا إىل ردود االستبيان
ً
ا  2يمكن تصنيف بيانات المستوى ، استناد

ً
ي ستبلغ الطريقة األكير و  2بيانات المستوى و التغطية المكانية للنوع لوفق

الت 

 :  ويمكنها أن .1مع المستوى  2مالءمة لدمج بيانات المستوى 

 ؛ 1المستوى الخاصة ب موجودةالبيانات ال تكمل .1

ي نهج التصنيف "، تفردةتبق  م .2
ن
 "؛ أوخارجللالكل ، خارجللواحد ولكنها تستخدم ف

 ندمجة. وليست م 1عن بيانات المستوى  منفصلةيمكن أن تظل  .3

 .يتم وصف هذه الخيارات الثالثة بمزيد من التفصيل أدناه

ل بيانات   1 مستوىا
 
ت ل  كميليةا

: يمكن توسيع قائمة المع 1يمكن استكمال بيانات المستوى  ن ي  ايي  )المعلمات(بآليتي 
 من ذلك، أو  المستخدمة لتصنيف المسطح المائ 

ً
، بدال

ي سجل البيانات فجواتالمىل   و لزيادة التغطية المكانية  2يمكن استخدام بيانات المستوى 
ن
 .ف

قد يكون من ، األساسية الخمس. عىل سبيل المثال ايي  مجموعات المع بما يتجاوز يزيد من نطاق التصنيف  (المعلماتالمعايي  ) توسيع قائمة

ن تحليالت لمع  ايي  . يمكن ببساطة إضافة هذه المع1إضافية من نفس أحداث العينة المستخدمة لجمع بيانات المستوى  ايي  الممكن تضمي 

ي   1الجدول   "النجاح أو الفشل". يوضحوتطبيق طريقة التصنيف الثنائية ، اإلضافية
ن
كيف يمكن إضافة المواد الصلبة العالقة والكلوروفيل. ف

ي نسبة االمتثال تتجاوز  1المستوى  ايي  ستؤدي مع، هذه الحالة ي تلتر
ن بيانات ب 80إىل تصنيف جيد ألن نسبة القياسات الت  المائة. إذا تم تضمي 

ي عىل مسطحفسيتم تصنيف ال، 2المستوى 
  أنه غي  جيد. المائ 
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 1: مثال لكيفية استخدام المعايي  )المعلمات( اإلضافية الستكمال معايي  )معلمات( المستوى 1 الجدول

  1 مستوىال 2 مستوىال

 الكلوروفيل
المواد الصلبة 

 العالقة
الرقم 

ي 
 الهيدروجيت 

وجي    الفسفور  نت 
التوصيل 
ي 
 
 الكهربائ

األكسجي   
 المذاب

 عدد القياسات 12 12 12 12 12 12 12

8 4 10 10 8 12 11 
عدد القياسات 
ي الهدف ي تلتر

 الت 

 
33.3 

50 83.3 75 66.7 100 
 

91.7 
 

ياسات قنسبة ال
ي تحقق 

الت 
 الهدف
 

 1المستوى 
 
 

 2المستوى 
 
 

 

 
  قيم تحقق األهداف 60من  51المجموع = 

 ٪ = جيد85المؤش  =  درجة

األهدافقيم تحقق  84من  63المجموع =   

٪ = ليست جيدة75درجة المؤش  =   

ي سجل البيانات. عىل سبيل  مىل  مكانًيا عن طريق  1بيانات المستوى  2: يمكن أن تكمل بيانات المستوى توسيع التغطية المكانية
ن
الفجوات ف

ي هذه الحالة،  حت  اآلن لكن، قد تكون هناك برامج واسعة النطاق لمراقبة النهر والمياه الجوفية، المثال
ن
ات والخزانات. ف ال توجد مراقبة للبحي 

 ت عىلاألرض المستندة  مراقبةيمكن استخدام بيانات 
ً
ي أكير اكتماًل

ات والخزانات لتوفي  درجة مؤش  وطتن ىل ستند إاألقمار الصناعية للبحي 

 .جميع أنواع المسطحات المائية وليس فقط األنهار والمياه الجوفية وحدها

 تغطية مكانية أكير لتوفي   1لتكملة بيانات المستوى  2: مثال لكيفية استخدام بيانات المستوى 2 الجدول

المجموع )عدد المسطحات 
 المائية(

)عدد المسطحات  2المستوى 
 المائية(

)عدد المسطحات  1المستوى 
 المائية(

 مسطحنوع ال 
ي 
 
 المائ

 نهر  100 0 100

ة 0 20 20  بحي 

جوفيةمياه   10 0 10  

 للخارج الكل ،للخارج واحد

كل من بيانات المستوى   توفرتإذا ، . عىل سبيل المثال2بيانات المستوى  دمجل (OOAO) واحد للخارج، الكل للخارج نهجمالقد تختار البلدان 

يائية والكيميائية 1 ن ولكن ، نهجميمكن إجراء تصنيف منفصل باستخدام كل ، مياه النهر مسطح  لنفسالبيولوجية  2بيانات المستوى و ، الفي 

ا" حت  يتم تصنيف ال  قدميجب أن ي
ً
ا "جيد

ً
ي عىل أنه جي مسطحكالهما تصنيف

 مسطحفسيتم تصنيف ال، أحدهما أو كليهما  فعل. إذا لم يد المائ 

ي عىل أنه غي  جيد
 .المائ 

ي تعمل بنشاط عىل توسي قيود يتمثل أحد 
ي أن الدول الت 

ن
نظًرا لزيادة القدرة عىل المراقبة ، ع برامج المراقبة الخاصة بها بمرور الوقتهذا النهج ف

ي الواقع، هجانموإضافة المزيد من المعايي  وال
ن
، ةد المراقبة اإلضافيو قد يعكس التدهور الظاهر ببساطة جه، قد يبدو أن جودة المياه تتدهور. ف

والنظر فيه بشكل منفصل.  1المستوى  اإلبالغ عند إذا تم الحفاظ عىل ثر منع هذا األ". يمكن المزيد وجدتكلما ،  "كلما نظرت أكير أثر وهو 

ي درجة المؤش  بمرور الوقت.  1المستوى  اإلبالغ عند تضمن متانة وبساطة 
ن
ن جودة المياه المحيطة ف  أن تنعكس الجهود المبذولة لتحسي 
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 باستخدام النهج واحد للخارج، الكل للخارج 1مع المستوى  2بيانات المستوى  اندماج: مثال عىل 3 الجدول

2تصنيف المستوى  التصنيف الشامل 1تصنيف المستوى     

 جيد جيد جيد

 جيد
  التصنيف
 جيد

 جيد غت  جيد غت  جيد

 غت  جيد جيد غت  جيد

 منفصلة

ي طبيعة بعض بيانات المستوى 
ح اإلبالغ عن بيانات المستوى مأن أيا من ال 2قد تعتن ي هذه الحاالت، ُيقي 

ن
ن المذكورين أعاله غي  مناسب. ف نهجي 

ي تحقيق الهدف  تبق  ، لكنها 2
ن
 Target 6.3 & Goal)) 6والهدف  6.3منفصلة تماًما. قد تلعب هذه البيانات اإلضافية دوًرا مهًما للمساعدة ف

قد يقوم ، . عىل سبيل المثالعدديولكنها قد ال تكون مناسبة لحساب درجة المؤش  ال ،من خالل رفع مستوى الوعي بأهمية جودة المياه  6

ي قد ال تكون متوافقة بشكل مباش  مع بيانات المستوى 
وع قائم عىل المواطن بجمع بيانات حول جودة المياه الت  . قد تكون هذه البيانات 1مش 

ولكن قد يكون من الصعب دمجها مع بيانات ، حيث يمكن توجيه جهود مراقبة أكير تقليدية للتلوث نقاط الساخنةالمفيدة وتوفر آلية لتحديد 

 .جيدة أو غي  جيدة عىل أنها لتصنيف المسطحات المائية  1المستوى 

 2 المستوى بيانات عىل أمثلة

ي يمكن استخدامها 
 .. هذه القائمة ليست شاملة بالكامل2المستوى عند  6.3.2المؤش  لإلبالغ عن فيما يىلي قائمة بأمثلة البيانات الت 

 إضافية (معلمات) معايي  

ي بيانات جودة المياه المحيطة عىل
تتجاوز تلك معايي   تجمع العديد من البلدان بشكل روتيتن

يائية والكيميائية مثل ال ايي  . قد تشمل المع1المستوى  إلبالغ عند المطلوبة ل ن ، اللونو ، تعكر الفي 

ا مواد سامة تحدث بشكل طبيعي من أصل عالقةالصلبة الالسيليكات أو المواد و 
ً
. وقد تشمل أيض

ي  ن أو قد تكون مرتبطة بالتلوث من أنشطة مثل الزراعة أو التعدين. ي، جيولوجر أدناه  4الجدول  بي 

ي برامج  ايي  أمثلة عىل المع
ن
ي يتم تضمينها بشكل شائع ف

 . المراقبة عىل مستوى العالمالرصد أو الت 

 

   اإلضافية المعايي   عىل أمثلة: 4 الجدول
 2 المستوى عند  عنها  اإلبالغ يمكن الت 

ن يمكن  ي من قبل البلدان.  ايي  أي مع تضمي 
يائية أو كيميائية أخرى إذا كانت تتم مراقبتها بشكل روتيتن ن د في 

 
ي عىل النظام ال يار تأثي  المعيحد

 بيت 

يائية والكيميائية العامة بشكل أفضل من خالل  ايي  ذلك. يتم دمج المع يفيةما إذا كانت البيانات مدمجة وك، للمياه العذبة وصحة اإلنسان ن الفي 

 توسيع قائ
ُ
 ألنه إذا تجاوزت المُ  OOAO واحد للخارج، الكل للخارج نهجمامة هي األنسب لالس   ايي  عتير المعمة التصنيف. ت

 
امة القيم بات الس  رك

ي بأهدافها ألن نسبة االمتثال ايي  فقد ال يكون هذا التجاوز واضًحا إذا كانت جميع المع، المستهدفة
ي المائة  80 عند  األخرى تقن

ن
تزال ا م قد تكونف

 .مستوفاة

عيارأو م معايت   مجموعة أمثلة  

الكاتيونات / األنيونات، القلوية، الصالبة، اللون، درجة الحرارة عامةال يي  المعا   

الكلوروفيل، الشفافية، الكربون العضوي، التعكر ، مجموع المواد الصلبة العالقة العالقة الجسيمات   

الكادميوم، الزئبق، الفلوريد ، الزرنيخ  مركبات سامة 

الحديد، النحاس، الزنك    المعادن 

ية   ، المبيدات الحش  PCBs ،PAH الملوثات العضوية 
137Cs, 90Sr  النشاط اإلشعاعي 

اللدائن الدقيقة، المخلفات الصيدالنية  الملوثات الناشئة 
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مُ  مناهج ل  واطنا

 
 
ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نمو وشعبية نهعززت الت

ن
ة ف ي  لوبأو أس جطورات األخي 

ن
المواطن ف

ي  عداتبجمع البيانات باستخدام م المناهججمع البيانات. تسمح هذه 
ن
بسيطة وتحديد الموقع الجغراف

ي تم جمعها 
ن هذه إىل دقة مع الدقيق للبيانات الت  األجهزة المحمولة. قد تفتقر مبادرات المواطني 

ي العديد من المواقع  ختير الم عىلالقائمة التحليالت 
ن
ة القدرة عىل جمع البيانات ف ن ولكنها تتمتع بمي 

 . Quinliven et al., 2020) ) أكير من المراقبة التقليدية ر اكر وبت

 

الرصد م المواطن لتقديم تغطية مكانية وزمنية أكير لبيانات مراقبة جودة المياه أكير مما هو ممكن مع شبكات و هناك اهتمام كبي  بإمكانيات عل

. يمكن قياس جميع أو  باستخدام مجموعة من  6.3.2للمؤش   ةاألساسية الخمس (المعلماتالمعايي  )المراقبة التقليدية القائمة عىل المختير

ي لديها القدرة عىل توفي  البيانات لالتقنيات الميدانية غي  المكلف
 إلبالغ عنة والبسيطة وهناك أمثلة عىل المشاري    ع والمنظمات القائمة الت 

ي قيد التشغيل6.3.2المؤش  
مأدناه  5الجدول ولكن ، . ال توجد حاليا مشاري    ع عىل المستوى الوطتن

 
 المشاري    ع ذات الصلة.  عنبعض األمثلة  يقد

 

 المواطن علوم ومبادرات مشاري    ع عىل أمثلة: 5 الجدول

 برنامج علوم المواطن برنامج علوم المواطن

يائية والكيميائية. أكير من الُمعدات نهج القائم عىل مال ن نوعية المياه. يتضمن ات عينمن  20000الفي 

ي موقع المراقبة
ن
ي ف

ا جمع البيانات حول الطحالب واستخدام األراضن
ً
. أيض

https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/. 

FreshWater Watch 

ة ل ية فريقإجنوب الطريقة المن  تم تطويرها من. خاويةواألنهار ال لجداولنهج الالفقاريات الكبي 

SASS5 . http://www.minisass.org/en/. 

Mini Stream Assessment 

Scoring System (miniSASS) 

امن و  ،يراقب جودة المياه الداخلية والمياه االنتقالية ن ة بالي  يشمل مراقبة المواطن لجودة مياه البحي 

https://monocle-.                         مع التحقق من رصد األقمار الصناعية والطائرات بدون طيار 

h2020.eu/Home 

MONOCLE 

وع "ي ي الرطبامراقبة وترميم لالناس"  قودهالمبادرة عبارة عن مش 
يتم تجريبه داخل حوض ة و ألراضن

ي قبل توسيع نطاقه إىل أجزاء أخرى من البالد وئر  .نهر ني 

http://www.nema.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=48

&Itemid=195 

Adopt-a-River initiative 

Kenya 

يائية المعدات نهج قائم عىل م ن ي الكيميائية مع و الفي 
ي الميدائن

ن مقياس الطيف الضوئ  خيار تضمي 

 ./https://akvo.org. للتحليالت األكير تقدًما 
Akvo 

ي أوروبا وأفريقيا. األكير صلة
ن
ن ف ي  632بالمؤش   منها  يشمل العديد من مراصد المواطني 

ن
 موجود ف

./and   https://gt20.eu. فاتن فوكوس -يتناول إدارة جودة المياه و السويد 

https://vattenfokus.se/ 

Groundtruth 

ي العديد من األصناف. م
ن
ي يبحث ف ي ال يتم ينهج بيولوجر

ية الت  ة و/ أو الحصن ركز عىل األحواض الصغي 

 https://www.opalexplorenature.org/watersurvey.  مسحها عادة
Opal Water Survey 

ي نظام 
ن
ات مقره الرئيسي ف يائية والكيميائية والبيولوجية للبحي  ن . الواليات المتحدة لرصد الجودة الفي 

https://www.lakeobserver.org/. 

Lake Observer 

يائيمعدات عىل قائم نهج م ن  https://drinkablerivers.org/. Drinkable Riversة. وميكروبيولوجي ةكيميائي  ةفي 

https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/
http://www.minisass.org/en/
https://monocle-h2020.eu/Home
https://monocle-h2020.eu/Home
http://www.nema.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=195
http://www.nema.go.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=195
https://akvo.org/
https://gt20.eu/
https://vattenfokus.se/
https://www.opalexplorenature.org/watersurvey
https://www.lakeobserver.org/
https://drinkablerivers.org/
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مواطن أو االحتفاظ بها منفصلة عىل طبيعة برنامج علوم ال 1إىل بيانات المستوى  (CSمواطن )علوم ال مناهجتعتمد إمكانية إضافة البيانات من 

(CS) ي يتم بها دمج البيانات من برنامج مصمم خصيًصا ها وأهداف
. قد ال يتم دمج بيانات المواطن المعاد تعيينها من برنامج حاىلي بالسهولة الت 

يائية الكيميائية للمواط. قد يكون من الممكن دمج الب6.3.2المؤش   لإلبالغ عن ن ة مع بيانات المستوى  نيانات الفي  ي تم جمعها  1مباش 
الت 

ودقيقة بشكل مناسب. نظًرا لتنوع مبادرات  صحيحةوكانت البيانات  ةاألساسية الخمس ايي  إذا تم تمثيل مجموعات المع، بالوسائل التقليدية

 .اقيودهكل واحدة عىل حدة لقوتها و   إىليجب النظر ، نالمواط

ي تم جمعها  صحةباإلضافة إىل 
ي تم جمعها ، ودقة البيانات الت 

كيفية تصميم و ، هناك العديد من االعتبارات الهامة األخرى. إن نوع البيانات الت 

نامج وع، الير وأهداف التنمية  2030 يقدم برنامجللبيانات، كلها عوامل مهمة.  نيةوالزم ةالمكاني دقةوال، CS علوم المواطن واستدامة مش 

ي يجري تطويرها عىل مستوى العالم.  نهوجالمستدامة فرصة مناسبة الختبار ال
 العديدة المستخدمة حالًيا والت 

  األمراض مسببات

ىلي 
ن أشكال تلوث المياه عىل مستوى العالم. يمكن أن هر غي  المعالجة من أخطر وأش تعتير مياه الصف الصحي المين

ي ارتفاع معدالت وفيات 
ن
ة وتسهم ف ي مياه الصف الصحي إىل مشاكل صحية خطي 

ن
تؤدي مسببات األمراض المنقولة ف

ي العديد من البلدان األقل 
ن
 األطفال ف

ً
ب المدارة بأمان بمؤش  تطورا الخاص   . يقاس الوصول إىل خدمات مياه الش 

ي عام  . SDG 6.1.1  نمية المستدامة بأهداف الت
ن
المائة فقط من سكان العالم ب 71وجد فريق المؤش  أن ، 2017ف

ب المدارة بأمان )اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية  .(2019، يحصلون عىل إمدادات مياه الش 

ي المياه العذبة. يتم 
ن
ي يمكن العثور عليها ف

وسية والطفيليات الت  ية والفي  هناك العديد من مسببات األمراض البكتي 

ن بعض  ي برامج مخصصة لرصد  منها تضمي 
ن
ورة ف ب ولكن ليس بالصن ي المراقبة الروتينية لمصادر مياه الش 

ن
المياه المحيطة. قد تبحث  و مراقبة ف

يا  الميكروبيولوجية المناهج يا قد تكون ضارة لإلنسان. ومن األمثلة عىل ذلك  الدالة عن وجود أو عدم وجود البكتي  ي تشي  إىل وجود بكتي 
الت 

يكية القولونية القولونية المقاومة للحرارة، مثل  يا ي  بكتال ي يمكن استخدامها كمؤش  عىل تلوث Escherichia coli)) اإلش 
از. المياه ب، والت   الير

 دام المُ عندما يتم استخ
ُ ة لمياه الش  يجب أن تتبع عملية الميكروبيولوجية.  ايي  المع بإدراجوض بشدة يُ ، ب دون معالجةسطحات المائية مباش 

ي حالة جيدة  مسطحخارج". إذا كان اللل للخارج، الكل التصنيف "واحد  منهج 1مع المستوى  مسببات المرضدمج بيانات 
ن
ي ال يستوف

المائ 

 ، فيجب تصنيفه عىل أنه غي  جيد. المرضبمسبب بسبب التلوث 

ل ي  نهجما  البيولوجر

ولكن لم يتم تجربة واختبار ، لمراقبة جودة المياه المحيطة بيئيةهناك العديد من األساليب البيولوجية وال

ي بلد ، طريقة واحدة عىل مستوى العالم. تم تطوير معظمها لبلد أو منطقة
ن
ثم تم تكييفها لالستخدام ف

ي  (BMWP)  تم تكييف طريقة فريق عمل المراقبة البيولوجية، يل المثالآخر. عىل سب
ن
ي تم تطويرها ف

الت 

ي جنوب إفريقياالنظام  مع (1976، المملكة المتحدة )وزارة البيئة
ن
وتم تطويرها إىل  (SASS) تسجيل ف

 SASS5  (Dickens and Graham, 2002 .) أحدث إصدار

ي بيئتها بطرق قابلة للقياس. استجابة ل طرقتعمل العديد من ال
ن
ات ف المياه  نوعيةالبيولوجية عىل مبدأ أن الكائنات المائية تستجيب للتغي 

من البقاء عىل قيد الحياة أو ستنتقل إىل موقع مختلف لتجنب الظروف غي  المواتية. تتضمن االستجابات األقل  عالرديئة، قد ال تتمكن األنوا 

ي معد 
ن
ا ف

ً
ة بشكل شائع لمراقبة جودة الجداول Friedrich et al., 1996الت التكاثر أو النمو )حدة انخفاض ستخدم الالفقاريات الكبي 

ُ
(. ت

ي تنوعها/ غياب ها )وجود دالةنواع الاأل . تعتمد بعض الطرق عىل تحديد خاويةواألنهار ال
ن
األنواع الموجودة. بعض األنواع أكير  وفرة و  ( أو النظر ف

ن منخفضة بشكل مستمر أو دوريحساسية لنوعية  ن أن وفرة األنواع ، المياه الرديئة وال يتم العثور عليها حيث تكون مستويات األكسجي  ي حي 
ن
ف

 أعىل. 
ً
  األكير تحمل

يائية والنهج عندما يتم إنشاء ال ن ي تستخدم تقنيات تقيس الخصائص الفي 
ي الغالب أكير اقتصادية للعمل من تلك الت 

ن
كيميائية البيولوجية، فإنها ف

ي توفي  معلومات حول ما إذا تم تجاوز القيم المستهدفة للمع
ن
 أفضل ، المحددة أم ال  ايي  للمياه. وهي ليست مفيدة ف

ً
ولكنها توفر تقييًما شامل

 لجودة المياه إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. 

ي للمياه  ي ذلك  مسطحلتصنيف حالة العنارص جودة متعددة EC (WFD )/2000/60يستخدم التوجيه اإلطاري األوروئر
ن
، بما ف ي

 المناهجالمائ 

ي كل عنص عىل حدة ويتم تطبيق 
ن
ن الحالة العامة للOOAO(EEA, 2018)  منهجالبيولوجية. يتم النظر ف ي بناًء عىل  مسطح. يتم تعيي 

المائ 

ي يتم رصدها داخل هذا ال
. يوض بهذا ال مسطحالحالة األدئن لعنارص الجودة الت  ي

يائية نهج لدممالمائ  ن ج البيانات البيولوجية مع البيانات الفي 

 . 1لمستوى لالكيميائية العامة 
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 األرض مراقبة

ا لمصطلح "مراقبة األرض" عىل البيانات وال
ً
قمار المستمدة من األ منتجاتيقتص التفسي  األكير شيوع

المستشعرة عن ُبعد. بالمعتن الدقيق للكلمة، يحتوي المصطلح عىل تعريف أوسع بكثي  يتضمن  الصناعية

ي تم جمعها عن طريق األدوات 
ي الموقع والطرق اليدوية وكذلك المتوفرة البيانات الت 

ن
طرق بواسطة ف

ي تستخدم الطائرات أو الطائرات بدون طيارالجوي االستشعار 
 .عن بعد الت 

ايد ل و مراقبة لرصد  ألقمار الصناعيةاتستخدم بيانات  ن فإنها ، نوعية المياه. ومع ذلك مراقبةاألرض بشكل مي 

ي يمكن اكتشافها بصًيا 
الكلوروفيل وإجماىلي المواد الصلبة ، مثل التعكر ، تقتص عىل معايي  جودة المياه الت 

. هذه التكنول  مسطحاتوجيا هي األنسب حالًيا للالعالقة؛ وحت  اآلن لم يتم اعتماد طريقة واحدة كمعيار عالمي

ة نسبًيا  ات واألنهار العريضة، المائية الكبي  ألن الدقة المكانية المتاحة من صور األقمار الصناعية الحالية للتطبيقات العالمية ليست ، مثل البحي 

ي لل
يمكن أن ، ثات األقمار الصناعية الحالية والمقبلةية المكثفة لبعنالمائية األصغر. بالنظر إىل التغطية المكانية والزممسطحات جيدة بما يكقن

ي مهم ل
ن
األنهار  مراقبةتثبت بيانات األقمار الصناعية أنها مصدر بيانات إضاف

ي المستقبل القريب. 
ن
ة ف ات الكبي   والبحي 

ي منتجات بيانات مراقبة جودة مياه  
توفر خدمة كوبرنيكوس العالمية لألراضن

ة التاريخية )  1000( لحواىلي 2016( والتشغيلية )منذ 2012-2002البحي 

ة الحج ة متوسطة وكبي  ة وتعكرها ومؤش  بحي  م النعكاس سطح البحي 

 1000و  300 تبلغ مكانية باستباناتقائم عىل الكلوروفيل الغذائية الحالة ال

 .1مي  

 

 نموذجية بيانات

ات الملوثات وتوزيعها لعدة عقود  ن ويمكن استخدامها لتقييم ، تم استخدام النماذج الرياضية لتقدير تركي 

ي تهدف
ن  فعالية تدابي  اإلدارة الت  ن جودة المياه. ازداد تعقيد النماذج بشكل كبي  عىل مدار الخمسي  إىل تحسي 

داخل  دهور مركبتناول البعض مصي  الملوثات ونقلها وت مع، (Whitehead et al., 2019) عاًما الماضية

ي ال المسطح
. تعد المعاير  مسطحبنمذجة حركة الملوثات من مصادر برية إىل  آخرونبينما قام ، مائ  ي

ة مائ 

للموقف أو  إعطاء تمثيل دقيق  ألي نموذج لضمان  ةأساسي اتوالتحقق باستخدام البيانات الواقعية خطو 

 . السيناريو 

ات مثل المناخ ، تفاعالت المياه الجوفية / السطحية، السكان، تستخدم نماذج جودة المياه بيانات عن متغي 

ي والتضاريس. جودة إخراج النموذج  وخصائص استخدام، حركية التفاعل للمركب الذي يجري نمذجته
 األراضن

ً
عىل جودة البيانات  تعتمد كليا

ي النموذج. 
ن
 المستخدمة ف

ي للم
اتتم إنتاج خريطة لي  ، الفردية. عىل سبيل المثال عايي  يمكن أن تكون النماذج محددة ويتم تطبيقها عىل النطاق الوطتن ن ي المياه  كي 

ن
الفلوريد ف

بة. يتنبأ النموذج بالمناطق ا ي الهند باستخدام مزي    ج من البيانات والمعلومات الواقعية حول الجيولوجيا والمناخ وأنواع الي 
ن
ي من الجوفية ف

لت 

ن الفلوريد   .)mg L ., 2018)et al Podgorski 1.5-1 عن المرجح أن يتجاوز فيها تركي 

البديلة التصنيف   طرق 

معدل االمتثال  انحيث ، هي طريقة ثنائية بسيطة 1المستوى  عند الطريقة المستخدمة لتصنيف المسطحات المائية عىل أنها جيدة أم ال 

ي عىل أنه "جيد" مسطحاليؤهل المائة ب 80بنسبة 
لمائة عىل أنه "غي  جيد". يمكن للبلدان أن تختار تطبيق طرق تصنيف با 80وأقل من ، المائ 

. هذا ال يغي  درجة المؤش   ي
ا من المعلومات حول حالة المسطح المائ 

ً
ا توفر مزيد

ً
ولكنه يساعد عىل تصنيف المسطحات المائية بناًء ، أكير تعقيد

يمكن تصنيف ، وسيئة. باستخدام هذا المثال رديئة، معتدلة، جيدة، خمس فئات: عالية WFD يستخدم، عىل وضعها. عىل سبيل المثال

 .6.3.2المائية المصنفة إما "عالية" أو "جيدة" عىل أنها "جيدة" للمؤش  المسطحات 

ا  1يستخدم المستوى 
ً
ي يتم فيها تفويت الهدف أو إىل أي مأيض

نهًجا ثنائًيا عند مقارنة القيم المقاسة باألهداف. ال يتم اعتبار عدد المرات الت 

ي للمستوى مدرجة. تم اعتماد هذا ال
 الإلبقاء  1نهج الثنائ 

 
ا ، 2سبة للمستوى طريقة بسيطة. بالن

ً
يمكن للبلدان أن تختار اعتماد طرق أكير تعقيد

                                                                 

1 https://www.sdg661.app/productsmethods#h.p_dOf2pvbqxnNw  

حول مدى  SDG 6.6.1 ملحوظة: يستخدم المؤش  

ي النظام ال
د أو مراقبة رص للمياه العذبة حالًيا طريقة بيت 

القائمة عىل األقمار الصناعية لتوفت  مجموعة  األرض

ة ات الكبت  ي البحت 
 
 .2 بيانات عالمية لجودة المياه ف

https://www.sdg661.app/productsmethods#h.p_dOf2pvbqxnNw
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ي ذلك
ن
ن  PTT(. يتم قياس درجات PTTمثل القرب من الهدف )، إذا رغبت ف اوح بي  إىل أن الهدف قد تم تحقيقه  100حيث تشي  ، 100و  0لتي 

ي وتشي  الدرجات المتناقصة إىل زيادة المسافة عن الهدف. يمك
ن
 Carr and Rickwood (2008 .)ن العثور عىل وصف للطريقة ف

 

جيح عىل أي مجموعة البالتساوي وال يتم تطبيق  ايي  كل مجموعة مع   1المستوى  لإلبالغ عند مؤش  جودة المياه البسيط المستخدم ُيعامل  ي 

ي طورها المجلس، معينة. يمكن للبلدان تطبيق طريقة تصنيف أكير تقدًما 
حاسبة  شتملت (CCME, 2017).الكندي لوزراء البيئة مثل تلك الت 

يل مؤش  ال ن ي ، هدفهل يار المعافتقاد عىل مقاييس لمقدار  ،(CCME calculator) هذه المتاحة للتين
، الهدف تفويت تم فيها ي عدد المرات الت 

ن  ايي  وعدد المع ي تفوت أهدافها لموقع مراقبة معي 
 .الت 

 إلبالغ عند ُيطلب من البلدان تطبيق الطريقة الثنائية البسيطة ل، 2المستوى  إلبالغ عند بغض النظر عن طريقة التصنيف المستخدمة ل

 .للحفاظ عىل أكير درجة من قابلية المقارنة العالمية للمؤش  قدر اإلمكان 1المستوى 

 الخالصة

مما يتيح للبلدان حرية اإلبالغ عن بيانات إضافية إذا كانت لديها الموارد المتاحة للقيام بذلك. وهذا ، اختياري وغي  مقيد  2المستوى  اإلبالغ عند 

 مراقبةإضافية لل نهج . ويسمح بإدراج معايي  أو 1نطاق الممكن مع المستوى بما يتجاوز الجودة مياهها العذبة  يوفر للبلدان إمكانية اإلبالغ عن

ي قد تكون ذات صلة محلًيا 
ات أفضل عىل جودة المياه والت   .طنًيا أو إقليمًياو  و أ، قد تعكس تأثي 

  

https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/calculators.html
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