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 الخاصة 1 رقم لإلبالغ رشاديةاإل وثيقةال 

 التنمية بأهداف المتعلق 6.3.2 مؤش  بال

  : (SDG 6.3.2) المستدامة

 1 المستوى دعن اإلبالغ
. يتوفر النموذج وجميع 1المستوى  اإلبالغ عند  وهي مصاحبة لنموذج،  SDG 6.3.2ؤش  م  لل 1 لمستوىااإلبالغ عند تقدم هذه الوثيقة إرشادات حول 

 .  6.3.21 لمؤش  لدعم ال منصةالمستندات الداعمة عىل 

نامجوال SDG 6.3.2( هو الوكالة الراعية لمؤش  UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) يك ( هو GEMS/Waterالعالمي لرصد البيئة للمياه العذبة ) بر الش 

ات ا ي إطار مبادرة ال الستةف اهدألالمنفذ. يتم تنسيق جميع مؤش 
 
 (. IMI-SDG6) الستةف اهدألالمتكاملة ل رصد بواسطة هيئة األمم المتحدة للمياه ف

 مقدمة

ات ملخص ي  التغيبر
ي  بيانات حملة أول منذ إدخالها تم الت 

 2017 عام ف 

ي مدى النظم  6.6.1 المؤش  لمائية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة( و )نسبة المسطحات ا SDG 6.3.2 اإلبالغ عن مؤش  تم ي •
 
)التغبر ف

 .البيئية المتعلقة بالمياه بمرور الوقت( بشكل منفصل اآلن

، مستوىالإما عىل  6.3.2لدى البلدان اآلن خيار اإلبالغ عن نتائج تقييم المؤش   • ي
أو عىل مستوى  المياه منطقة حوض عىل مستوى الوطت 

 .المسطحات المائية

ة اإلبالغ  2017البيانات العالمي األول لعام  حملةبأثر رجعي عىل  6.3.2لدى البلدان خيار اإلبالغ عن نتائج المؤش   • عن طريق تحديد فب 
 .المناسبة

 .أو تحديد أهداف وطنية، األمر ، إذا لزم  المياه المائية أو مناطق حوض سطحاتم  يمكن للبلدان اآلن تحديد األهداف الفردية لل •

 اإلبالغ خطوات عىل عامة نظرة 

ة اإلبالغ ومستوى و  مقدمة للطلبأدخل معلومات عن البلد والمنظمة ال (1  .اإلبالغفب 

ا )عىل سبيل المثال اإلبالغاإلبالغ عن نتائج تقييم جودة المياه والبيانات الوصفية المرتبطة بها عىل مستوى  (2
ً
عىل ، الذي تم اختياره مسبق

، مستوىال ي
 . )أو عىل مستوى المسطحات المائية المياه منطقة حوض عىل مستوى الوطت 

ي تم استخدامها لتصنيف حالة جودة المياه (3
 .توفبر المعلومات الالزمة عن القيم المستهدفة الت 

 المكانية الوحدات عن اإلبالغ 

ي الثالثة. لكل مستوى من هذه المستويات  6.3.2المؤش  يمكن للممارس اختيار اإلبالغ عن ، بناًء عىل توفر البيانات
عىل أحد مستويات التصنيف المكان 

ي كامنةنوع مختلف من الوحدة المكانية ال
 
 . 1الجدول رقم . يتم شد هذه الوحدات ف

 

 

                                                                 
 1 https://communities.unep.org/display/sdg632  
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 .جودة المعلومات ومستوى التعقيد عىل الوحدات المكانيةالتبعية ل: 1الجدول 

 مستوى اإلبالغ الوحدة المكانية مستوى التعقيد جودة المعلومات

 
 
ي  البلد األبسط األدن

 الوطت 

 منطقة حوض المياه منطقة حوض المياه متوسط متوسط

ي  معقد األعىل
ي  المسطح المان 

 المسطح المان 

ي بير  األنواع المختلفة من الوحداتن" -هذه الوحدات المكانية لها هيكل هرمي كامن يشبه عالقة "واحد إىل
 
قد يحتوي  .  1الشكل ، كما هو موضح ف

ي  ح من مسط من الحوض بدورها  قد تتكون كل منطقة من مناطق .(RBDs) مياه واحدة أو أكب  حواض أكل بلد عىل منطقة 
 .أو أكب   مان 

 

 

 

 

 

 

 

ي عملية اإلبالغ 1الشكل 
 .SDG 6.3.2 عن: الهيكل الهرمي للوحدات المكانية ف 

ة لمفهوم الوحدة المكانية ها عند ، تقدم األقسام التالية مقدمة قصبر ي يجب توفبر
عىل كل  اإلبالغجنًبا إىل جنب مع أنواع المعلومات المختلفة الت 

 .مستوى

ي  المستوى
 الوطت 

ي لـ "نسبة  بالغيستخدم مستوى اإل 
ي تسمح بالحساب النهان 

ي البلد كوحدة مكانية. هذا المستوى هو الحد األدن  من المتطلبات الت 
المسطحات الوطت 

ع  شجَّ
 
المائية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة". ت

 واختيار إما اإلبالغالبلدان عىل تجاوز هذا المستوى من 

RBD  أو مستوى المسطحات المائية. 

ي  اإلبالغ
ي ال يقدم الوطت 

معلومات عن التوزيــــع المكان 

ال توفر رؤية تفصيلية  كما أنه،  لجودة المياه المحيطة

ي األجزاء الوطنية أو أحواض األنهار العابرة لجودة 
 
المياه ف

 .للحدود

ي هذا المستوى
 
 :يطلب من الممارس الدخول إىل، ف

ي تم تقييمها، عدد المسطحات المائية •
 الت 

 نسبة المسطحات المائية المصنفة عىل أنها  •

 نوعية مياه جيدة،

 و، مراقبةالعدد اإلجماىلي لمواقع ال •

ي استخدمت لقيم المراقبة العدد اإلجماىلي  •
الت 

ي تصنيف كل نوع من 
 
أنواع المسطحات ف

ة  .النهر والمياه الجوفية(، المائية )البحبر

 

 

 الوطني

 منطقة حوض المياه

 المسطح المائي

عىل  مجمعة  المياهباإلبالغ عن جودة  فقطالوحدة المكانية "للبلد" تسمح : 2الشكل 
ي أو إمكانية اإلبالغ عن المياه العابرة للحدود

، دون أي سياق مكان  ي
 .المستوى الوطت 
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 المياه حوض مناطق

ي بلد ما  (RBDs) المياه مناطق حوض
 
 عن جودة المياه ف

ً
ي توفر نظرة عامة أكب  تفصيال

ا حالة أحواض ، هي الوحدات المكانية الت 
ً
األنهار بينما تمثل أيض

 .العابرة للحدود

ي كلتا الحالتير  يجب أن  RBDيمكن أن تمثل 
 
ي ح مسطعىل  RBD حوض المياه ةطقمنحتوي تحوض نهر رئيسي أو نظام أحواض نهرية أصغر. ف

مان 

ي الشكل 
 
. كما هو موضح ف  بواسطة حدود األحواض الهيدرولوجية.  RBDيجب تحديد حدود ، 3واحد أو أكب 

طلب من الممارس تقديم بعض المعلومات اإلضافية  ي ورقة العمل " RBDs  المياه مناطق حوض حولي 
 
 " مع: جودة مياه منطقة الحوضف

 ،ف فريد يعر ترمز • 
 و ا اسمه• 
 . ( المربــعمساحتها )بالكيلومب  • 

 

 :تيجب اإلشارة إىل ما إذا كان، باإلضافة إىل ذلك

ي تستند إىل قاعدة بيانات  عىل حوض نهر عابر للحدود  RBDحتوي ت حوض المياه ةطقمن• 
منازعات اليمكن اختياره من قائمة بأسماء األحواض الت 

 المياه العذبة العابرة للحدود،عىل 

 ،عدد المسطحات المائية المقيمة• 

 عىل أنها نوعية مياه محيطة جيدة.  عدد المسطحات المائية المصنفة• 

 و المراقبةالعدد اإلجماىلي لمواقع • 

 . RBD مياهحوض  ةطقمن لكل نوع من أنواع المسطحات المائية لكل عدد قيم المراقبةيجب إدخال • 

 

 

ي تم اإلبالغال 6.3.2تسمح نتائج المؤش  
عنها عىل  ت 

  RBD بتجميع درجة مؤش   لمياهمستوى منطقة حوض ا

ي  حت  
مع السماح برؤية أكب  تمايًزا حول ، المستوى الوطت 

ي بلد ما ألغراض صنع السياسات 
 
توزيــــع جودة المياه ف

فإنه ال يقدم معلومات تفصيلية عن ، واإلدارة. ومع ذلك

ي يحتويــها 
فقط بل ، حالة المسطحات المائية الفردية الت 

المائية ذات نوعية المياه  مسطحاتالنسبة اإلجمالية لل

ي 
 
 .RBD  حوض المياه ةطقمن الجيدة ف

  

ي وحدود الدولة3الشكل   .: تحديد مناطق أحواض المياه فيما يتعلق بحدود الحوض الهيدرولوجر
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 المائية المسطحات

. يجب أن تكون كل من المسطحات 6.3.2للمؤش   التقييميمكن اإلبالغ عن نتائج  حيث، المسطحات المائية هي الوحدات المكانية ذات الدقة األعىل

ي سيتم اإلبالغ عن المؤش  عنها جزًءا من منطقة حوض 
 .محددة مسبقاال المياهالمائية الت 

ي المسط
 
ي ورقة العمل "جودة المياه ف

 
:  حيتم تعريف المسطحات المائية ف " من خالل توفبر ي

 المان 

  مسطح لل ف فريد يعر تاسم ورمز • 
 
 ،المان

ي وكذلك تحديد • 
ة نوع المسطح المان   النهر أو المياه الجوفية(. ، )مثل البحبر

 

طلب من الممارس تحديد ما إذا كان، باإلضافة إىل ذلك  :ي 

ي هو  لمسطحا  •
ي اصطناعي  مسطحالمان 

ي عابر للحدود مسطحأو ما إذا كان ، مان 
 .مان 

ي مياه سيتم تعيير  رمز منطقة حوض ال، بعد ذلك  •
 
ي  مسطحيوجد ال حيث RBD ف

 .المان 

 

ي  مسطحلإلبالغ عن المؤش  عىل مستوى ال
  مسطح يلزم تقديم المعلومات التالية لكل ، المان 

 
 :مان

 نوعية المياه )جيدة أو غبر جيدة( ، تصنيف  •

ي التصنيف، عدد مواقع المراقبة  •
 
ي ساهمت ف

 الت 

ي استند إليها التصنيف عدد قيم المراقبة  •
 و، الت 

ي   •
ا عىل نوع المسطح المان 

ً
طلب من ، اعتماد ي 

ي 
ا توفبر مساحة المسطح المان 

ً
الممارس أيض

أو طول ، ات والمياه الجوفيةللبحبر  المربــع( )بالكيلومب  

ي 
( المسطح المان   .النهري )بالكيلومب 

ي الشكل ، عىل سبيل المثال
 
 يتم عرض ثالث، 4ف

مع مسطحات مياه النهر  RBDs مياهحوض  طقامن

مناطق المحددة لكل منها. يمكن أن تحتوي هذه 

RBDs  ة و المياه  مسطحاتعىل مسطحات مياه البحبر

ي لم يتم ، الجوفية
 عرضها. والت 

ي تم اإلبالغ عنها عىل  6.3.2تسمح نتائج المؤش  
الت 

مستوى المسطحات المائية بتجميع درجة المؤش  

ي مياه حت  منطقة حوض ال
مع ، والمستوى الوطت 

السماح بأعىل درجة من التفاصيل فيما يتعلق بتوزيــــع 

ي الدولة 
 
السياسات  غراض صنعأل جودة المياه ف

 دارة. اإل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ، موضحة هنا متداخلة ضمن ثالث مناطق 4الشكل 
ي المسطح المان 

: مثال للوحدات المكانية ف 
 ألحواض المياه. 
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ل عن اإلبالغ  1 المستوى عند مراقبةا

 أدناه، 6.3.2يقدم هذا القسم نظرة عامة موجزة عىل نماذج اإلبالغ للمؤش  
ً
 .يليها إرشادات أكب  تفصيال

 2020 لعام بالغاإل  محتويات هيكل نع عامة نظرة

ي تؤدي أدواًرا مختلفة ويمكن الوصول إليها من خالل عالمات التبويب الملونة ، يحتوي عىل عدد من أوراق العمل Excel نموذج عىل اإلبالغيستند 
والت 

(tabs )ي أسفل نافذة
 
   Excel .ال ف

 

ا موجًزا لل 3 - 1أوراق العمل  
ً
ي يجب إدخالها. ، نموذجهي ألغراض المعلومات وتوفر وصف

باإلضافة إىل تعريفات المفاهيم ووصف لحقول الجدول الت 
 . 6.3.2مؤش  لل 1المستوى قديم تتجميع و يمكن للممارس أن يأخذ أوراق العمل هذه كمرجع طوال عملية 

 

 
ة  نموذجمعلومات عن مقدم التطلب  4ورقة العمل   ي يتم ، اإلبالغومؤسسته. كما يوفر خياًرا لتحديد فب 

باإلضافة ، تقديم نتائج المؤش  من خاللها والت 
 .إىل خيار لتحديد نوع الوحدة المكانية

 
 

ا لإلبالغ عن المؤش  هي  7 - 5أوراق العمل 
ً
ي تم اختيارها سابق

ا عىل الوحدة المكانية الت 
ً
. اعتماد ي )، حيث يمكن اإلبالغ عن نتائج المؤش 

طقة من، وطت 
ي  مسطحأو  حوض المياه

 .سيكون واحد أو اثنير  فقط من هذه الجداول ذات صلة بإدخال البيانات، (مان 
 

 

ي تم استخدامها لتصنيف جودة المياهتطلب  8العمل  ورقة
 ."أهداف جودة المياه" الت 

 
 

ي تحدد اإلدخاالت المقبولة لعدد من حقول الجدول، الرموز من قوائم تتكون  12 - 9أوراق العمل 
مثل أسماء البلدان أو وحدات القياس. قوائم ، الت 

 .6.3.2لمؤش  اتقديم الهذه غبر مخصصة إلدخال البيانات ويجب تجاهلها ألغراض  الرموز 
 

 البيانات صحة من التحقق 

آليات التحقق من صحة  نموذجيستخدم ال

البيانات، إما عن طريق تقديم قائمة اختيار منسدلة 

لإلدخاالت المقبولة، أو من خالل تقديم مالحظات 

للممارس إذا لم يتم استيفاء متطلبات معينة 

 .البيانات إلدخال

أمثلة لكال النوعير  من التحقق من صحة البيانات 

ي الشكل موضحة 
 
 . 5ف

 

 

 

 

 

  

 قائمة اختيار منسدلة تحتوي عىل وحدات قياس مقبولة )عىل اليسار(. تم تقديم : مثال عىل5الشكل 
ة ذات نوعية مياه  رسالة خطأ إىل الممارس ، بعد إدخال نسبة مئوية من المسطحات المائية للبحبر

)  .جيدة ، وهي خارج الحدود المقبولة )عىل اليمير 
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 مفقودة قيم 

ي الجدولخانات قد يواجه الممارس 
 
ي هذه الحاالت لملئها  ال تتوفر البيانات حيثأو ، لإلبالغ عنها ال تنطبق  ف

 
ا ، . ف

ً
طلب من الممارس ترك الحقل فارغ ، ي 

ي الشكل 
 
ات أو بيتم تقييم ال. لم 6مما يشبر إىل قيمة مفقودة. مثال عىل ذلك يمكن رؤيته ف ي  المسطحاتحبر

 
 لمياهمناطق حوض ا المائية الجوفية ف

ات أو المسطحات المائية الجوفية ذات النوعية الجيدة فارغة تم، لذلك ،األوىل  . ترك النسبة المئوية للبحبر

. 

ات أو مسطحات المياه الجوفية6الشكل   .: مثال عىل توضيح البيانات المفقودة حيث لم يتم تقييم البحبر

  معلومات
 
ت ل  بالغاإل  ونوع قديما

 ورقة العمل " أخب  ، فيما يتعلق بالوحدات المكانية بالغاإل  لتوفبر معلومات حول المؤسسة المقدمة واختيار نوع
ً
تقديم معلومات الأوال

(Submission Information )".

 

ا عىل 
ً
ي الخطوة  ختيار اال اعتماد

 
 .غبر القابلة للتطبيق. يرجر المتابعة مع القسم المناسب أدناهإلبالغ سيتم تعطيل أجزاء من جداول نموذج ا، 6الذي تم ف

 

 المنسدلة ختيار اال من قائمة  بلدك أخب  . 1

 مؤسستكأدخل اسم  . 2

  أدخل  . 4 اسمكأدخل  . 3
 
ون يد اإللكبر  لجهة اتصال عملك البر

ي يجب أن تكون " سنة اإلبالغأدخل  . 5
، ةالبيانات الحالي حملة" ل2020، الت 

 .ةبيانات عالمي حملةول ألبأثر رجعي  اإلبالغ" إذا كان 2017أو "

ي سيتم و المطلوب  إلبالغنوع ا قم باختيار . 6
الذي يحدد الوحدة المكانية الت 

 .اإلبالغ عن نتائج المؤش  عليها
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ي  المستوى عىل اإلبالغ
 الوطت 

ي ورقة العمل "معلومات التقديم"، فقم باال  بالغنوع اإل إذا تم اختيار 
 
" ف ي

 National Water) المياه الوطنيةجودة إىل ورقة العمل " نتقال"الوطت 

Quality )". 

 

". الخطوة التالية هي  6.3.2االنتهاء من اإلبالغ عن نتائج المؤش  بذلك، تم  ي
االنتقال إىل القسم "اإلبالغ عن أهداف عىل المستوى "الوطت 

ي تم استخدامها أثناء التقييم جودة المياه"
 .لتوفبر معلومات حول قيم العتبة الت 

عدد المسطحات لكل نوع من أنواع المسطحات المائية، أدخل  .4

  تم تقييمها 
 . المائية التر

  تم تقييمها أدخل النسبة المئوية . 5
للمسطحات المائية التر

 .جيدة بنوعية

ي ورقة العمل " رمز البلدسيتم مأل . 1
 
ا عىل الدولة المختارة ف

ً
معلومات تلقائًيا، اعتماد

 ."تقديمال

أدخل السنة األوىل من البيانات المستخدمة  .2

ي العمود
 
ة التقييم لحساب المؤش  ف  بدأ فبر

(Assessment period begin). 

ة من البيانات المستخدمة  . 3 أدخل السنة األخبر

ي العمود 
 
ة التقييملحساب المؤش  ف  نهاية فب 

(Assessment period end .) 

ة عىل لإذا تم تقييم اثنير  من المسطحات المائية  مثال:  لبحبر

ي  ايبر أساس خمس مع
 
تير  ف  15أساسية، مع مساهمة كلتا البحبر

األساسية، فسيكون العدد الناتج  ايبر قيمة مراقبة لكل من المع

 !150لقيم المراقبة 

 

ي لم يتم تقييمها، اترك الحقول ألنواع المسطحات 
المائية الت 

 !المعنية فارغة

ي التقييم عدد مواقع المراقبةأدخل . 6
 
ي تم تضمير  بياناتها ف

 .الت 

ي  قيم المراقبةلجمال  اإل  العدد  أدخل . 7
 
ي تم استخدامها ف

الت 

 .التقييم

ي كانت جزًءا من  األساسية ايب  عدد مجموعات المعأدخل  . 8
الت 

 .التقييم
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 المياه حوض منطقة مستوى عىل اإلبالغ

ي ورقة العمل "معلومات التقديم"، فقم باال مياه"منطقة حوض ال اإلبالغنوع إذا تم اختيار 
 
 الحوضمنطقة  جودة مياهإىل ورقة العمل " نتقال" ف

(RBD Water Quality) " 

 

 . المياهرمز منطقة حوض  أدخل .1

 . أسم منطقة حوض المياهأدخل  . 2

 

 مياهالمنطقة حوض أدخل  . 3

 المرب  ع(.  )بالكيلومبر 

 

منطقة عابرة  مياهحدد ما إذا كانت منطقة حوض ال . 4

"نعم" أو "ال" من قائمة االختيار  اختيار ب للحدود

 .المنسدلة

 

، وعندها  كمنطقة عابرة للحدود RBD إذا تمت اإلشارة إىل . 5

 الختيار امن قائمة  اسم حوض النهر العابر للحدود أخب  فقط ، 

 .المنسدلة

 

 مياهالمناطق العابرة للحدود هي مناطق حوض ال مالحظة: 

ي يتم 
ي تحتوي عىل واحد أو أكب  من األنهار الرئيسية، والت 

الت 

 .تقاسم مستجمعاتها مع الدول المجاورة

 

إذا تم إدخال اسم ليس جزًءا من القائمة المنسدلة ،  :مالحظة

ي القائمة إن أمكن. فسيظهر تحذير يطلب تحديد أحد األسماء 
 
ف

ي ورقة العمل
 
 يرجر التأكد من فحص قائمة الرموز األساسية ف

"CL_TransboundaryRiverBasin"  ا عن االسم
ً
بحث

المناسب. إذا لم يكن اسم النهر مدرًجا هناك ، فيمكن تجاهل 

 .التحذير
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االنتقال إىل القسم "اإلبالغ ". الخطوة التالية هي لمياهعىل مستوى "منطقة حوض ا 6.3.2بذلك، تم االنتهاء من اإلبالغ عن نتائج المؤش  

ي تم استخدامها أثناء التقييم دة المياه"عن أهداف جو 
 .لتوفبر معلومات حول قيم العتبة الت 

 

ي العمود.  5
 
 أدخل السنة األوىل من البيانات المستخدمة لحساب المؤش  ف

ة التقييم  .(Assessment period begin) بدأ فبر

ي العمود  . 6
 
ة من البيانات المستخدمة لحساب المؤش  ف أدخل السنة األخبر

ة التقييم  (. Assessment period end) نهاية فب 

عدد المسطحات بالنسبة لكل نوع من أنواع المسطحات المائية ، أدخل   . 7

  تم تقييمها
ي تم تقييمها  المائية التر

 مناطق حوض المياهواحدة من  لكلوالت 

RBDs . 

النسبة المئوية بالنسبة لكل نوع من أنواع المسطحات المائية، أدخل  . 8

  تم تقييمها ب
 .جيدة نوعيةللمسطحات المائية التر

 عدد مواقع المراقبةلكل نوع من أنواع المسطحات المائية، أدخل  بالنسبة. 9

ي تقييم كل
 
ي تم تضمير  بياناتها ف

 .RBD منطقة حوض مياه الت 

العدد  قم بإدخالبالنسبة لكل نوع من أنواع المسطحات المائية،  . 10

ي أو المعايبر عىل جميع مواقع المراقبة والمعلمات قيم المراقبة ل جمال  اإل 
الت 

ي تقييم كل
 
 .RBD منطقة حوض مياه تم استخدامها ف

ي كانت جزًءا من  األساسية ايب  عدد مجموعات المع بإدخالقم  . 11
الت 

 لكل نوع من أنواع المسطحات المائية .التقييم

ي لم يتم تقييمها،
 ألنواع المسطحات المائية الت 

 !اترك الحقول المعنية فارغة 

ة عىل أساس خمس لإذا تم تقييم اثنير  من المسطحات المائية  مثال:  لبحبر

ي  ايبر مع
 
تير  ف  ايبر قيمة مراقبة لكل من المع 15أساسية، مع مساهمة كلتا البحبر

 !150األساسية، فسيكون العدد الناتج لقيم المراقبة 
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ي  لمسطحا مستوى عىل اإلبالغ
 المان 

ي ورقة العمل " نوع اإلبالغإذا تم اختيار 
 
" ف ي

ي تحتوي عىل المسطحات مياه فيجب تحديد مناطق حوض ال، "معلومات التقديم"المسطح المان 
الت 

.  حيمكن إدخال معلومات عن المسطحات المائية الفردية ويمكن اإلبالغ عن نتائج المؤش  عىل مستوى المسط، االنتهاء  المائية الفردية. بمجرد  ي
المان 

 إىل ورقة العمل، لتحقيق ذلك
ً
واألعمدة المخصصة للحصول عىل معلومات ، معطلهذا الجزء من الجدول  . "RBD Water Quality" انتقل أوال

ي تكون مفعلةعامة حول أرقام التعريف الشخصية 
 . فقط هي الت 

 

 .المياهرمز منطقة حوض  أدخل . 1

 مياهمنطقة حوض الأدخل  . 3 . منطقة حوض المياهسم اأدخل  . 2

 المرب  ع(.  )بالكيلومبر 

 منطقة عابرة مياهحدد ما إذا كانت منطقة حوض ال . 4

بتحديد "نعم" أو "ال" من قائمة االختيار  للحدود

 .المنسدلة

، وعندها  كمنطقة عابرة للحدود RBD إذا تمت اإلشارة إىل . 5

 الختيار امن قائمة  اسم حوض النهر العابر للحدودفقط، حدد 

 .المنسدلة

 مياهالمناطق العابرة للحدود هي مناطق حوض ال مالحظة: 

ي يتم 
ي تحتوي عىل واحد أو أكب  من األنهار الرئيسية، والت 

الت 

 .تقاسم مستجمعاتها مع الدول المجاورة

إذا تم إدخال اسم ليس جزًءا من القائمة المنسدلة،  :مالحظة

ي القائمة إن أمكن. 
 
فسيظهر تحذير يطلب تحديد أحد األسماء ف

ي 
 
 ورقة العمليرجر التأكد من فحص قائمة الرموز األساسية ف

"CL_TransboundaryRiverBasin"  ا عن االسم
ً
بحث

المناسب. إذا لم يكن اسم النهر مدرًجا هناك، فيمكن تجاهل 

 .التحذير
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  إىل ورقة العمل " نتقالقم باال ، مياهبعد إدخال المعلومات الالزمة لتعريف مناطق حوض ال
 

  المالمسطح جودة المياه ف
 Water) ان 

Body Water Quality )". 

 

لكل من المسطحات المائية، يجب  . 6

   إدخال
 
 .رمز المسطح المان

   مسطحاسًما للأدخل  . 7
 
 .المان

ات ومسطحات  . 9 بالنسبة للبحبر

مساحة المياه الجوفية، أدخل 

  )بالكيلومبر المرب  ع(
 
 .المسطح المان

بالنسبة لمسطحات األنهار ، . 10

طول المسطحات المائية أدخل 

)  .)بالكيلومبر

ي عبارة عن  مسطححدد ما إذا كان ال . 11
  اصطناع   مسطحالمان 

 
"نعم" أو "ال"  اختيار عن طريق  مان

 .المنسدلة ختيار اال من قائمة 

ي عبارة عن . 12
  عابر للحدودحدد ما إذا كان المسطح المان 

 
"نعم"  اختيار ب مسطح مان

 .المنسدلة ختيار اال أو "ال" من قائمة 

ي سيتم اإلبالغ عن نتائج المؤش  . 5
 قم بإدخال، بشأنها لكل من المسطحات المائية الت 

ي منطقة الحوض لمياهرمز منطقة حوض ا
 
حيث توجد المسطحات المائية  RBD ف

ي الخطوات من 
 
ا ف

ً
ي تم تحديدها مسبق

 .(5إىل  1)الفردية )والت 

جم مالحظة:     مسطحرموز نوع التب 
 
عىل  تاحةالم المان

 :النحو التاىلي 

L :ة   (Lake) بحبر

R :نه( رRiver)  

G :المياه الجوفية (Groundwater)  

ي حظةمال 
 
: المسطحات المائية االصطناعية عبارة عن مسطحات مائية سطحية تم إنشاؤها ف

ي موجود من قبل ولم يتم إنشاؤه عن طريق التغيبر المادي 
مكان لم يكن فيه أي مسطح مان 

ي قائم الحركةالمباش  ، 
 .أو إعادة تنظيم مسطح مان 

، المسطحات المائية العابرة للحدود هي طبقات المياه الجوفية مالحظة: 

ك فيها دولتان أو أكب   ي تشب 
اتواألنهار الت   .البحبر

ي عن طريق تحديد  مسطححدد نوع ال. 8
رمز نوع المان 

   مسطحال
 
 .المنسدلة الختيار االمناسب من قائمة  المان



SDG  INDICATOR 6.3.2  REPORTING GUIDANCE DOCUMENT NO.  1 

LEVEL 1  REPORTING  

 

12 
 

 

". الخطوة التالية هي  مسطحعىل مستوى "ال 6.3.2اإلبالغ عن نتائج المؤش  تم االنتهاء من ، بذلك ي
االنتقال إىل القسم "اإلبالغ عن المان 

ي تم استخدامها أثناء التقييم أهداف جودة المياه"
 .لتوفبر معلومات حول قيم العتبة الت 

  

ي العمود . 13
 
 أدخل السنة األوىل من البيانات المستخدمة لحساب المؤش  ف

ة التقييم  .(Assessment period begin) بدأ فبر

ي العمود  . 14
 
ة من البيانات المستخدمة لحساب المؤش  ف أدخل السنة األخبر

ة التقييم  (. Assessment period end) نهاية فب 

ا لمنهجية  مسطحاتتقييم المؤش  لل ائجأدخل نت . 15
ً
المائية الفردية وفق

" من قائمة 1" أو "0" اختيار ، من خالل  كرمز لحالة الجودة 6.3.2المؤش  

 .االختيار المنسدلة

ي تقييم كل  عدد مواقع المراقبةأدخل  . 16
 
ي تم تضمير  بياناتها ف

ي  مسطحالت 
مان 

 .فردي

عبر جميع مواقع  المراقبةالعدد اإلجمال  لقيم أدخل  . 17

ي التقييم ايبر المراقبة والمع
 
ي تم استخدامها ف

 .الت 

 األساسية ايب  عدد مجموعات المعأدخل . 18

ي كانت جزًءا من التقييم
 .الت 

ة مع خمسة مواقع ال المسطح إذا تم تقييممثال:  ي للبحبر
مان 

ا لخمسة مع
ً
أساسية، حيث يساهم كل  ايبر للمراقبة وفق

ي  ايبر موقع مراقبة بثالث قيم مراقبة لكل من المع
 
األساسية ف

ة التقييم بأكملها، فإن العدد الناتج لقيم المراقبة سيكون  فب 

75! 

جم مالحظة  :عىل النحو التاىلي  احةالمت رموز حالة الجودة: تب 

 : جودة سيئة 0

 : جودة جيدة1
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لمياه جودة أهداف عن اإلبالغ  ا

ي عملية اإلبالغ عن 
 
ة ف ا  هدفهي توثيق قيم ال 6.3.2المؤش  الخطوة األخبر

ً
ي التقييم لتصنيف جودة المياه وفق

 
ي تم استخدامها ف

لجودة المياه الت 

ي  هدفيم القتتوفر المزيد من التفاصيل حول مفهوم ، . إذا لزم األمر 6.3.2لمنهجية المؤش  
 
للمؤش   هدف: قيم ال2وثيقة اإلرشادات التقنية رقم  ف

 6.3.2لمؤش  منصة الدعم ل، وهي متاحة عىل ية المستدامةالخاص بأهداف التنم 6.3.2

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

ي لكل نوع من أنواع المسطحات المائية. ومع ذلك هدفيجب اإلبالغ عن قيم ال
ا ، عىل المستوى الوطت 

ً
لمسطحات المائية لعىل التنوع الطبيعي اعتماد

المائية الفردية من نفس النوع. مسطحات فقد يكون لدى البلد أهداف مختلفة لجودة المياه تم تعيينها لل، وتعقيد المعايبر الوطنية لحماية جودة المياه

ي النموذج من خالل السماح للممارس بتقديم قيم 
 
اف بذلك ف ا للمسطحات المائية الفردية أو  هدفتم االعب 

ً
ألهداف . هذه المناطق حوض المياهأيض

ي بالضبط لم لهدفتحل محل قيم ا طق حوض المياهمناالمائية أو  الخاصة بالمسطحات
ي تم تحديدها عىل المستوى الوطت 

أو  مياهحوض ال ناطقالت 

ي تم تحديدها 
 .دون تغيبر ألخرى لوطنية اا هدفلجميع قيم ا حةمع ترك ص، من أجلها المسطحات المائية الت 

ي  ما  حددت دولة مثال: 
ات عىل المستوى الوطت  ي الشكل  عايبر للم، أهداف جودة المياه لألنهار والبحبر

 
بالنسبة للجزء  أما . 7األساسية كما هو موضح ف

ي هذا الموقع. قد ي   هدفحددت الدولة قيم فقد ، المرتفع من نهر معير  
 
ات الخلفية ف لغ البلد عن قيم الهدف المحددة لهذا ب  أقل بكثبر قد تعكس تركبر 

سيتم تسجيل األهداف الوطنية ككل لجميع األنهار ، جزء المرتفع. من خالل القيام بذلكلفقط ل حيحةالنهر ويضيف مالحظة بأن هذه األهداف ص

ي البلد 
 
ات ف ي حير  سيتم تسجيل ، والبحبر

 
 لمحددةا هدفقيم الاألهداف المحددة فقط للجزء المرتفع من النهر المحدد. يمكن استخدام نهج مماثل لف

ي اإلبالغ عن قيم ال، ككل  مياهأو مناطق حوض ال، المائية األخرى مسطحاتاإلضافية لل
 
للوحدات المكانية  هدفمما يسمح بدرجة عالية من الحرية ف

 المختلفة. 

 

ات الوطنية الهدفقيم  المياه لمجموعتير  من جودة هدافأل معبأ  لجدو : مثال عىل 7الشكل   .باإلضافة إىل أهداف محددة للجزء المرتفع من نهر واحد، لألنهار والبحبر

 

 

 

 

 

 

https://communities.unep.org/display/sdg632
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ي ورقة العمل ، بشكل عام هدفلعملية اإلبالغ عن قيم ال
 
ي تتم ف

ح ترتيب الخطوات ، "(Water Quality Targets) أهداف جودة المياه"والت  قب  ي 

 :التالية

 

ي كانت جزًءا من التقييم ، . 1
 أخب   بالنسبة لكل نوع من أنواع المسطحات المائية الت 

ي سيتم اإلبالغ عن قيم ال جودة المياه ايب  مع رموز 
 الختيار امن قائمة لها  هدفالت 

 .المنسدلة

 ختيار اال الفردية من قائمة  ايبر لوحدة قياس المع رمز الوحدةقم بتعيير   . 2

 .المنسدلة

 .المنسدلة الختيار امن قائمة  نوع الهدف أخب  المحددة،  ايبر لكل من المع . 3

ا عىل  قيمة الهدف العلياو/ أو  قيمة الهدف الدنياأدخل  . 4
ً
 نوع الهدف، اعتماد

 .المختار

   مسطحرمز نوع القم بتعيير   . 5
 
لإلشارة إىل أنواع ، هدفلكل من قيم ال المان

ي تكون قيم ال
 .لها صحيحة هدفالمسطحات المائية الت 

ي قائمة الرموز ايبر يمكن العثور عىل رموز المع : حظةال م
 
 المتاحة مع معانيها ف

“CL_Parameter”. 

ي قائمة الرموز مالحظة: 
 
 يمكن العثور عىل رموز الوحدة المتاحة مع معانيها ف

"CL_Unit". 

 :وصف أنواع األهداف عىل النحو التاىلي : يتم مالحظة

  
 
 .مياه جيدة نوعيةتشبر القيم فوق هذا الهدف إىل    الحد األدن

 مياه جيدة نوعيةتشبر القيم أسفل هذا الهدف إىل    األعىلالحد  
 .مياه جيدة نوعيةتشبر القيم ضمن هذا النطاق من القيم إىل            نطاق  

 

جم مالحظة    مسطحنوع الرموز : تب 
 
 :عىل النحو التاىلي  احةالمت المان

L :ة   (Lake) بحبر

R :نه( رRiver)  

G :المياه الجوفية (Groundwater)  
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  . 1 المستوىعند  6.3.2حول نتائج مراقبة المؤش  اإلبالغ يتم االنتهاء من ، هدفبعد االنتهاء من تحديد قيم ال

 المساعدة مكتب نم المقدم الدعم و التقديم

ي إىلالنموذج  أرسل
ون  يد اإللكب  ي عبر البر

أيضا، يمكن إرسال أي أسئلة أو طلبات الدعم  . sdg632@un.org عىل ب المساعدةمكت  SDG 6.3.2النهان 

ي سطر الموضوع إىل نفس العنوان. يرجر التأكد من تضمير  
 
ي لاسم بلدك ف

ون  يد اإللكب   .لبر

   الدعم
 
 اإلضاف

نامجاليقدم ، باإلضافة إىل ذلك يك منفذ  (GEMS / Water) البيئة للمياه العذبة العلمي لرصد   بر نيابة عن برنامج األمم ، SDG 6.3.2لمؤش  لكش 

ي إىل الدول األعضاء  مسطحخدمة حساب نتائج المؤش  عىل مستوى ال، المتحدة للبيئة
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ي تم إدخالها للتو  هدفحدد ما إذا كانت قيم ال . 6
للبلد بأكمله ، أو إذا  صحيحةالت 

ا محددةكانت 
ً
  أو مسطحلل أهداف

 
"نعم" أو "ال" ، عىل التواىلي  اختيار ب RBD المان

 .، من قائمة االختيار المنسدلة

رمز ل ادخقم بإ، فعينةم مياهلمنطقة حوض  صحيحةإذا كانت األهداف الفردية . 7

 . RBD للمنطقة المناسب مياهمنطقة حوض ال

، فمسطح ل حيحةإذا كانت األهداف الفردية ص . 8 ي معير 
رمز ل ادخقم بإمان 

  الما المسطح
 
 .المناسب ن

ي العمود  مالحظة: 
 
   للمسطح المحددة ألهدافلالتابع إذا تم تحديد "نعم" ف

 
المان

 مياهرمز منطقة حوض الإدخال الخاصة ب، فسيتم إزالة تظليل الحقول  RBD أو

  الما المسطحورمز 
 
 .ن

ح اإلبالغ عن المؤش  عىل المستوى المناسب للوحدات المكانية، إذا  مالحظة:  قب  ي 

ي  لمناطق أحواض المياهتم استخدام قيم مستهدفة محددة 
 
أو المسطحات المائية ف

 مسطحات البلد. من خالل القيام بذلك، سيتم بالفعل تحديد الرموز الفردية لل

ي جداول النماذج  مياهض الأحواالمائية ومناطق 
 
ذات الصلة ، إىل جانب معلوماتها ف

 .العابرة للحدود(للمناطق األساسية )مثل المدى والحالة 

 هدفإذا كانت هناك حاجة لإلبالغ عن مزيد من التفاصيل حول أي من قيم ال. 9

المائية أو مناطق  لمسطحاتالمقدمة، خاصة فيما يتعلق بخصائصها فيما يتعلق با

 .المناسبة المالحظات، يرجر إدخال  لمياهحوض ا
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