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الخاص  6.3.2مؤش  العن مقدمة  

نسبة الأهداف التنمية المستدامة: ب

مياه المائية ذات المسطحات المئوية لل

 جيدةال
 

استجابًة للتعليقات الواردة بعد أول محلة بياانت عاملية لعام  امت إعدادههداف التنمية املستدامة. و أب اخلاص 6.3.2ر مؤشاملستخدمة لل نهجيةاملتقدم هذه الوثيقة 
مرفقة مبنهجية خطوة خبطوة )رابط( وتدعمها سلسلة من  وهذه الوثيقةتستهدف مجهورًا غري تقين. اليت لتوفري السياق واملعلومات األساسية حول املؤشر و  2017

 .6.3.2منصة دعم املؤشر على ويتوفر ذلك مات أكثر تفصيالً عن جوانب حمددة من املنهجية. الواثئق الفنية املتعمقة ودراسات احلالة اليت توفر معلو 

 مبثابةللمياه العذبة  البيئيرصد لالعاملي ل النظامكما يعد   هداف التنمية املستدامة اخلاص أب 6.3.2لمؤشر الراعية لوكالة مبثابة البرانمج األمم املتحدة للبيئة يعد 
 6يف إطار مبادرة الرصد املتكاملة للهدف املعنية ابملياه  األمم املتحدةجلنة بواسطة  6الشريك املنفذ. يتم تنسيق مجيع مؤشرات اهلدف 

(IMI-SDG6.) 

    

ضرورية؟ تعد وملاذا اجليدة املياه نوعية هي ما  

على املستوى الفردي األساسي على هذه املصادر ونعتمد تعتمد التنمية املستدامة على مصدر اثبت وموثوق للمياه العذبة. 
على هذه املوارد يف الري واالستجمام واستيعاب مياهنا العادمة  اً لتوفري املياه للشرب والغسيل وإعداد الطعام. حنن نعتمد أيض 

على  اقدرت  تتعرض توفر النظم اإليكولوجية للمياه العذبة هذه اخلدمات، ولكنو عددة. وتوليد الطاقة ودعم صناعات مت
. إن ضغوط األنشطة البشرية، مثل إطالق مياه الصرف الصحي غري املعاجلة والتغريات يف للخطراالستمرار يف القيام بذلك 

وإزالة الغاابت والتعدين، تسبب أضرارًا هلذه النظم منطقة مستجمعات املياه احمليطة واليت تشمل التكثيف الزراعي 
 .اإليكولوجية اهلشة

اجلوفية دون إحلاق ضرر بصحة  مياهناتدفق يف أهناران وحبرياتنا وخزاانت تنوعية املياه اجليدة هي مياه ذات مستوى معني 
ية، من الصعب حتديد نوعية املياه اجليدة. اإلنسان أو النظام اإليكولوجي. يبدو هذا التفسري واضًحا ولكن يف املمارسة العمل 

يف اليوم التايل نتيجة للتغريات الطبيعية. قد يؤدي اً ما خمتلفاً املكان والزمان. على سبيل املثال، قد يكون القياس يف النهر يوم ابختالفختتلف نوعية املياه ابستمرار 
، على الرغم من أنه من السهل نسبياً حتديد معايري اً اه يف حالتها الطبيعية أو تتأثر ابلنشاط البشري. أيض املي  نوعيةهذا التغري أحيااًن إىل صعوبة حتديد ما إذا كانت 

، كما أن حتديد نوعية املياه اليت تضمن محاية النظام اإليكولوجي أكثر اً املياه للحفاظ على صحة اإلنسان، إال أن األنظمة اإليكولوجية املائية أكثر تنوع  نوعية
أن هناك اآلالف من املواد اليت ميكن قياسها يف املياه العذبة، وآاثرها على البشر واألنظمة اإليكولوجية وكيفية   يفاجلزء الثالث من املشكلة ويتمثل صعوبة بكثري. 

 متاًما. تفاعلها مع بعضها البعض، ليست مفهومة 
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معلومات عن نوعية املياه العذبة، وكيف تتغري مع مرور الوقت. تعكس املكوانت األساسية للمنهجية   اخلاص أبهداف التنمية املستدامة 6.3.2ر ؤشامليوفر 
. وتذهب هذه املنهجية إىل أبعد من ذلك وتوفر املرونة للسماح للبلدان الضغوط ذات الصلة بغض النظر عن اجلغرافيا أو حالة التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 املياه ذات الصلة على املستوى الوطين عندما يكون لدى أي بلد القدرة على القيام بذلك. بنوعيةلق تتعابإلبالغ عن قضااي 

؟ 6.3.2 رؤشامل إىل حنتاج ملاذا  

 حد، أدىن إىل تسرهبا وتقليل اخلطرة، الكيميائية واملواد النفاايت إلقاء ووقف التلوث، من ابحلد املياه نوعية حتسني"املياه:  نوعيةىل حتسني إ 6.3الغاية دف ت
يوفر و  ".2030 عام حبلول لعاملي، الصعيد على كبرية بنسبة املأمون  االستخدام وإعادة التدوير إعادة وزايدة النصف، إىل املعاجلة غري اجملاري مياه نسبة وخفض 
 مالئمة أم ال. آلية لتحديد ما إذا كانت اجلهود املبذولة لتحسني نوعية املياه  6.3.2املؤشر 

من خالل مراقبة بياانت نوعية املياه وتوليدها ومشاركتها ابستخدام وميكننا ولكن يف كثري من األحيان ال ميكن رؤية نوعية املياه العذبة. املرء يصدق ما يراه، إن 
معرفة األهنار اليت ميكن استخدامها لري حماصيلنا، وميكننا معرفة ما إذا كانت البحريات ميكنها دعم مصايد األمساك الصحية،  ، التقارير واخلرائط وبواابت البياانت

وفر أدلة األشياء غري املرئية مبثابة أشياء مرئية وتاملياه  نوعيةمراقبة وجتعل طبقة املياه اجلوفية لتوفري مياه الشرب املأمونة.  ميكن استخدام وميكننا معرفة ما إذا كان 
 لتنفيذ تدابري اإلدارة.

مهية األساسية واالستخدامات يف أجزاء كثرية من العامل، لدينا معلومات قليلة أو معدومة حول ما إذا كانت اجلودة مناسبة لدعم التنمية املستدامة، على الرغم من األ
هذه   وتزودانيف سد هذه الثغرات يف فهمنا لتأثري التنمية البشرية على جودة املياه العاملية.  6.3.2تساعد البياانت اليت مت مجعها للمؤشر و . املتعددة للمياه العذبة

على املستوى  أيضاً ين، ولكن ذا صحيح على املستوى الوط ويعد هاملياه أو تلوثها، وما إذا كانت جهودان لتحسني نوعية املياه انجحة أم ال. أبماكن نوعية البياانت 
 !على املستوى احمللي العاملي واإلقليمي واألهم

املؤشر؟ هذا عن لإلبالغ الالزمة املعلومات هي ما  

يعتمد املؤشر، يف مستواه األساسي، على بياانت نوعية املياه من القياسات يف املوقع وحتليل العينات اليت مت مجعها  
املياه عن طريق قياس البارامرتات الفيزايئية والكيميائية اليت   نوعيةيتم تقييم و من األهنار والبحريات واملياه اجلوفية. 
 .املياه  نوعيةنب التأثريات البشرية الرئيسية على تعكس جودة املياه الطبيعية، إىل جا

تدرك هذه املنهجية أن لدى البلدان مستوايت خمتلفة من القدرة على مراقبة جودة املياه وتقييمها، مع قيام العديد  و 
يف الطرف اآلخر و من الدول املتقدمة بتشغيل برامج مكثفة تقوم جبمع وإبالغ البياانت إىل أطر اإلبالغ احلالية. 

أهداف التنمية املستدامة، مت النابعة من روح الانطالقًا من و اً حالًيا نوعية املياه احمليطة أو تدير برامج حمدودة للغاية. من املقياس، ال تراقب العديد من أقل البلدان منو 
 الركب. عدم ترك أي شخص وراءتصميم املنهجية لتكون مرنة ومباشرة قدر اإلمكان وتدف إىل ضمان 

. ابلنسبة للبلدان اليت ليس لديها مثل هذا الربانمج، قد ال نشطة ورةبص  املياه الذي يقوم جبمع بياانت نوعية املياه نوعية رصدبرانمج  هناك حاجة إىلكحد أدىن، و 
 فري التوجيه والدعم لبدء مجعتو   1للمياه العذبة  البيئيرصد لالعاملي ل للنظام ابلنسبة هلذه البلدان، ميكنو يكون إعداد التقارير ممكًنا على املدى القصري. 

 يف املستقبل القريب.  اخلاص أبهداف التنمية املستدامة 6.3.2ر ؤشعن املالبياانت هبدف اإلبالغ 

 

 
1https://www.ucc.ie/en/gemscdc/  

https://www.ucc.ie/en/gemscdc/
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املنهجية املفاهيم  

احلفاظ على التوازن بني قابلية  هو األساسية هذه املفاهيم من األمور األساسية لنجاحو فيما يلي ملخص للمفاهيم األساسية اليت توفر األساس ملنهجية املؤشر. 
(، مع توفري املرونة الكافية لتكييف املنهجية لتلبية 1يتم حتقيق ذلك من خالل حتديد قياس املكوانت األساسية املوحدة )املستوى و املقارنة العاملية واألمهية الوطنية. 

 .(2الظروف الوطنية واحمللية )املستوى 

(2) واملستوى (1) املستوى رصد  

اآلاثر وتشمل متثل الضغوط ذات الصلة يف كل مكان.  واليت املستوى األول على قابلية املؤشر للمقارنة العاملية ابستخدام خصائص بسيطة لقياس املياه رصدافظ حي
ال اليت املستخدمة لقياس هذه التأثريات يف امليدان و  املعايريميكن حتليل و تحمض. التملح و ال استنزاف األوكسجني؛ ، و املرتتبة على هذه الضغوط ختصيب املغذايت

 .أدانهالوارد  1دراجها يف اجلدول ات إليظهر مربر معايري و يف جمموعات  املعايرييتم تنظيم هذه و تتطلب مرافق معملية. 

 ذات الصلة وأسباب إدراجها يف املؤشر العاملي  ةاملائي  املسطحاتالعريض(، أنواع    الغامق  املقرتحة )ابخلط  املعايري،  1املستوى    معايري: جمموعات  1اجلدول  

الضغوط /اإلدراجسبب  املياه اجلوفية البحرية النهر املعيار جمموعة املعايري  

 األكسجني
 قياس استنزاف األكسجني   ● ● األوكسجني املذاب

الطلب على األكسجني البيولوجي، الطلب على 
 قياس التلوث العضوي   ● األكسجني الكيميائي 

 التوصيل الكهرابئي امللوحة
جمموع املواد الصلبة الذائبة، مللوحةا املائي املسطحقياس امللوحة على متييز  يساعد ● ● ●   

 *النيرتوجني
 إمجايل النيرتوجني املؤكسد

تلوث املغذايتقياس   ● ● إمجايل النيرتوجني، النرتيت، النيرتوجني األمونيا  

النيرتوجني  لالستهالك البشري الشواغل الصحية  ●   **  

 الفوسفات *الفوسفور
 قياس تلوث املغذايت  ● ● جمموع الفوسفور

املائي املسطحعلى متييز قياس التحمض يساعد  ● ● ● احلموضة حالة احلموضة  

 األكثر صلة ابلسياق الوطين  والفوسفور التيرتوجني أجزاءينبغي أن تشمل البلدان  *
 يقرتح النرتات للمياه اجلوفية بسبب املخاطر املرتبطة بصحة اإلنسان**

املستوى  بينما يتجاوزاملياه العذبة.  نوعيةحمدود النطاق، وعلى الرغم من أنه يوفر معلومات جيدة، فإنه ال ميكن أن ميثل مجيع الضغوط على  األولاملستوى إن 
مصادر إضافية الثاين ى من املستو  الوارد قد يستخدم اإلبالغو أبعد من ذلك ويوفر املرونة للبلدان لتضمني معلومات قد تكون ذات أمهية أو أمهية وطنية. الثاين 

. األولاألخرى، على سبيل املثال املعادن الثقيلة، أو الطرق األخرى غري الطرق الفيزايئية والكيميائية األساسية املستخدمة يف املستوى  املعايريللبياانت، مثل حتليل 
وهذه . هواة العلم من املواطننيرض املستندة إىل األقمار الصناعية، أو مبادرات قد تشمل هذه األساليب الطرق البيولوجية أو امليكروبيولوجية، أو تقنيات مراقبة األو 

أدانه. وتشمل األساليب البيولوجية استخدام احليواانت أو النبااتت والطحالب اليت   1على سبيل املثال ال احلصر، تلك املوضحة يف الشكل األساليب مت إجيازها، 
تقوم تقنيات مراقبة األرض املستندة إىل األقمار و البشر.  تضرقد تبحث الطرق امليكروبيولوجية عن وجود أو عدم وجود البكترياي املعروفة أبهنا و تعيش يف املاء. 

لقياس   التقنياته هذوميكن استخدام تم التقاطها من األقمار الصناعية. يالصناعية بتحليل لون وانعكاس صور سطح املسطحات املائية أبطوال موجية خمتلفة 
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اليت يكون حمورها الُنهج منو إىل تعزيز و التطورات األخرية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقد أدت النشطة بصراي، مثل الكلوروفيل أو التعكر.  املعايري
يد املوقع اجلغرايف بدقة البياانت اليت مت مجعها ابستخدام جبمع البياانت ابستخدام جمموعات بسيطة وميكنها حتد الُنهجهذه وتسمح يف مجع البياانت. املواطنون 

ودقة التحليالت املختربية، ولكنها تتمتع مبيزة القدرة على مجع البياانت يف   صحةهذه إىل الُنهج اليت يكون حمورها املواطنون قد تفتقر مبادرات و األجهزة احملمولة. 
 .العديد من املواقع وبرتدد أكرب من املراقبة التقليدية

 

 املستدامة اخلاص أبهداف التنمية  6.3.2ر ؤشاملعن  لإلبالغ  اليت ميكن استخدامها    2واملستوى    1: مثال على مصادر بياانت املستوى  1الشكل  

لنهج ئم ا لقا األهداف على ا  

هذا أن القيم املقاسة تتم مقارنتها ابلقيم العددية اليت  ويعين املياه.  نوعيةعلى اهلدف لتصنيف هنجا قائما  6.3.2يستخدم املؤشر 
املياه اليت يتم حتديدها بواسطة التشريعات الوطنية أو قد تكون  نوعيةقد تكون هذه األهداف هي معايري و متثل "نوعية مياه جيدة". 

 .مستمدة من معرفة احلالة الطبيعية أو وضع خط األساس هليئات املياه

. هذا ألنه معني للمياه يف احلسبان مع أي "استخدام"  6.3.2املياه ضمن إطار املؤشر  نوعيةيُنظر إىل ه ال من املهم أن ندرك أن
يف األهنار والبحريات واملياه اجلوفية مع الظروف الطبيعية قبل أن يتم ختصيصها الستخدام   مياهناتم مقارنة نوعية من املهم أن ت

 بشري معني. 

كلما كان اهلدف و أو حىت خاصة ابملوقع. ملسطح مائي ، أو بدالً من ذلك، ميكن أن تكون خمصصة البلدميكن أن تكون األهداف عبارة عن قيم على مستوى و 
يتم تغطية قائمة كاملة من القيم املستهدفة املستخدمة يف والايت قضائية أخرى، وإرشادات حول و أكثر حتديًدا، كان أفضل يف حتديد مشاكل التلوث احملتملة. 

 .6.3.2منصة دعم املؤشر  ، يف وثيقة فنية حمددة ميكن العثور عليها على حتديدها كيفية 

املائي العابر للحدود،  املسطحلبلد "ب" لنفس عن االتعاون من أجل حتديد األهداف للمياه العابرة للحدود. إذا استخدم البلد "أ" أهدافًا خمتلفة  استخدام يشجع
من املهم أيًضا مالحظة أنه يف احلاالت اليت قد تكون فيها القيم املستهدفة املتعددة و املياه حىت لو كانت نوعية املياه املقاسة هي نفسها.  نوعيةفقد خيتلف تصنيف 

يكون اهلدف األكثر صرامة الذي جيب تطبيقه. على سبيل املثال، ابلنسبة للنرتات، قد يكون املعيار الذي يستند إىل  فإنه املائي،  املسطحنفس بذات صلة 
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يف هذه احلالة، جيب و أعلى بكثري من معيار النرتات الذي أنشئ حلماية النظم اإليكولوجية.  2نظمة الصحة العاملية مالذي حددته  مياه الشرب نوعيةإرشادات 
 حممية.  تعد تطبيق معيار النظام البيئي األكثر صرامة ألن هذا يعين أن كل من صحة اإلنسان والنظام اإليكولوجي

اه أحواض مناطق عن اإلبالغ ملي ية واملسطحات ا ئ ملا ا  

ألهنا، على الرغم من أهنا تستند إىل أحواض األهنار،  أحواض املياهاإلبالغ عن مناطق  يشار إليها ابسمو يطلب من البلدان اإلبالغ على مستوى حوض النهر. 
داخل  اإلبالغ عن مناطق األحواض اعتماًدا على حجم البلد، قد يكون هناك العديد منو فإهنا تنطبق على األهنار والبحريات واملياه اجلوفية. 

. ابلنسبة أحواض املياهاإلبالغ عن مناطق  اطقمنطقة واحدة من من احلدود الوطنية، أو بدالً من ذلك، قد يكون البلد ابلكامل داخل
، تسمح التقارير املقدمة من هذه الوحدات اهليدرولوجية بتوضيح االختالفات يف نوعية املياه للمديرين وواضعي السياسات.  احلجم للبلدان الكبرية

بشكل خاص  اهذا مهم ويعد وحدة مكانية عملية ميكن استخدامها ألغراض اإلدارة.  اإلبالغ عن مناطق األحواض يوفر مفهومو 
 .للحدود حيث تكون اجلهود اإلسرتاتيجية لتقييم وإدارة جودة املياه مفيدة جلميع البلدان للبلدان اليت تتقاسم املياه العابرة 

ب املياه والصرف لدى العديد من البلدان وحدات هيدرولوجية قائمة على أحواض األهنار. غالًبا ما تستخدم هذه الوحدات لإلبالغ الوطين عن العديد من جوانو 
تؤثر على جودة املياه، مثل بني األنشطة اليت  القائمة ربط الصالتلضمان  6.3.2البلدان على تطبيق هذه الوحدات نفسها على إعداد املؤشر وُتشجع الصحي. 

 توليد مياه الصرف الصحي ومعاجلتها، جبودة املياه. 

هذه الوحدات الصغرية املنفصلة هي اليت تصنف على أهنا إما نوعية و  .اإلبالغ عن مناطق األحواضهي وحدات أصغر تقع ابلكامل داخل  املسطحات املائية
املائي  املسطحإجراءات لتحسني اجلودة. ميكن أن يكون  إدراك اختاذالشعور آباثر تدين نوعية املياه، وحيث جيدة أو غري جيدة. على هذا املستوى احمللي، يتم 

ن الناحية املثالية، ينبغي حتديد مسطحات مياه النهر للتأكد من وماه جوفية. مي( طبقة 3( حبرية؛ أو )2أو أحد روافد النهر؛ ) جزء( 1واحًدا من ثالثة أنواع: )
 وطبقة للمياه اجلوفيةقد تتطلب كل حبرية و أقل.  رصداملائي أبنه جيد أو ال يستخدم حمطات  املسطحتصنيف بهذا ويسمح املياه.  نوعيةأهنا متجانسة من حيث 

 موثوق. لضمان إمكانية تصنيف اجلودة بشكل  الرصدالعديد من مواقع 

ة تصنيف ه نوعي ا ملي ا  

أهدافه. مث يتم تطبيق  الرصديف املائة أو أكثر من قيم  80املائي "ذو نوعية جيدة للمياه احمليطة" أم ال، يتم تطبيق عتبة حيث حتقق  املسطحلتصنيف ما إذا كان 
املؤشر الوطين. إليضاح كيفية عمل هذا يف ، مث على املستوى الوطين لتوليد درجة اإلبالغ عن مناطق األحواض هذا بدوره على

 50يف املائة من ثالث درجات من النتائج احملددة لإلحصاء وهي  50أدانه كيف مت احلصول على درجة وطنية بنسبة  2املمارسة العملية، يوضح الشكل 
 منطقة توي كلحت. يف هذا املثال البسيط، ةاملائي تاملسطحابدوره من عشرات  األحواض ناطقلإلبالغ عن م يف املائة. مت احتساب كل نتيج 90و 10و

 .أربع مرات رصدمراقبة كل حمطة  ويتم رصدمسطح مائي، وحيتوي كل مسطح مائي على أربع حمطات مراقبة،  20على  األحواض لإلبالغ عن مناطق

 

مياه الشرب: الطبعة الرابعة تتضمن امللحق األول الطبعة الرابعة، جنيف: منظمة   لنوعيةتوجيهية البادئ امل. 2017منظمة الصحة العاملية،   2
 الصحة العاملية. 
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وطنية. يشار إىل  الدرجة  الاملائي، ودرجات حوض النهر، وأخريا    املسطحالفردية ابلتتابع لرصد األحداث، ودرجات    الرصد : مثال على كيفية جتميع درجات  2الشكل  
 .النتائج "غري اجليدة" ابللون الربتقايل  اإلشارة إىلابللون األخضر، ويتم    %  80درجات أعلى من عتبة "نوعية جيدة" بنسبة  

 

طة، ولكنها توضح كيف ميكن مثلة العامل احلقيقي ليست هبذه البساأ
)الحظ أن كل واحد منها  الرصدمن أحداث حداث  960جتميع 

درجة وطنية واحدة. عالوة على ذلك، إذا ليتضمن مخسة حتليالت( 
مت تقدمي هذه املعلومات ابستخدام خريطة كما هو موضح يف الشكل  

املياه   نوعية وجودأماكن ، فيمكنها توفري املزيد من املعلومات حول 3
 اختفائها. وأماكن اجليدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املسطح مستوى    بشأن: مثال يوضح كيف ميكن أن تظهر املعلومات  3الشكل  
 وعلى املستوى الوطين  اإلبالغ عن مناطق األحواض على أساس  املائي
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ثقة تصنيف ل ا  

 ااملبلغ عنها. إهن  1لتوصيل نقاط القوة أو القيود اخلاصة بنتيجة مؤشر املستوى  الثقة تصنيفمت تصميم أداة 
(. يقرر كل بلد 4اعد على توفري الثقة يف أن درجة املؤشر تعكس بدقة حالة املياه العذبة يف البلد )الشكل تس

 .ويتحكم فيما إذا كان يتم عرض هذه األداة ابالقرتان مع درجة مؤشرها

بناًء   للمياه العذبة البيئيرصد لالعاملي ل لنظاما نيابة عن البلدان بواسطة اءهإىل لف أيتم إنشاء الدرجات من 
البياانت الوصفية هي األجزاء اإلضافية من املعلومات اليت  و على البياانت الوصفية املقدمة مع تقدمي التقرير. 

معلومات مثل عدد العينات اليت مت مجعها، وأين ومىت يتضمن ذلك و تساعد يف حتديد كيفية حساب املؤشر.  
 مت مجع العينات منها، والتحليالت اليت أجريت على العينات. 

استخدمت البلدان كميات خمتلفة اختالفًا كبريًا من البياانت عندما أبلغت عن أول حمرك أقراص بياانت 
للبلدان اليت  تصنيف أعلىوسُيخصص . 2017يف عام اخلاص أبهداف التنمية املستدامة  6.3.2 مؤشرلل
من املرجح أن و ستخدم عدًدا كبريًا من قيم البياانت مقارنة ابلدولة اليت تستخدم بياانت شحيحة جًدا. ت

تكون درجة املؤشر اليت مت إنشاؤها ابستخدام آالف قيم البياانت أكثر دقة من النتيجة اليت تستخدم عدًدا 
املياه  نوعيةمجيع الضغوط على  1قلياًل جًدا. كما هو موضح أعاله، ال ميكن أن تعكس تقارير املستوى 

كس هذا. على سبيل املثال، إذا كانت املادة املعروفة أبهنا ضارة بصحة  عوميكن استخدام تصنيف الثقة ل
إدراج للمؤشر ألنه مت إنشاء النتيجة دون  مؤشر سالب حتديد، فسيتم 1اإلنسان حتدث بشكل طبيعي يف منطقة ما، ولكن مل يتم إدراجها يف حساب املستوى 

هذا التصنيف "اجليد" دون إدراج  حتديدعلى نسبة عالية من املسطحات املائية ذات النوعية اجليدة، ولكن مت  اإلبالغ عن مناطق األحواضتوي حيهذه املعلمة. قد 
 .2الضارة واإلبالغ عنها على أهنا املستوى  املعايرييف هذه احلالة، ويف حالة وجود القدرة التحليلية يف البلد، ينبغي إدراج حتليل هذه و هذا املركب الضار بعينه. 

اطق اإلبالغ عن منعلى أعلى مستوى، على الدرجة الوطنية، ولكن ميكن تطبيقها أيًضا على تطبيقها وميكن ميكن تطبيق التصنيف على عدة مستوايت. و 
وهو املستوى  ، ومت تقييم واحد فقط ابلكامل، فيمكن منح تقييم واحداألحواضلإلبالغ عن  مناطق. على سبيل املثال، إذا كان لدى أي دولة مخسة األحواض

أدانه معايري أداة تقييم الثقة وكيفية  2يسرد اجلدول و ، يف حني أن درجة املؤشر الوطين ستحصل على تصنيف أقل ألنه مت تقييم جزء فقط من البلد ابلكامل. ألف
 أتثريها على التصنيف احملدد. 

 : معايري تصنيف الثقة املستخدمة يف احلساب2اجلدول  

  التصنيف معيار تصنيف الثقة

جمموعات املعايري األساسية املقاسةعدد   1/5إىل هاء    5/5  =  ألف   

 رصد نسبة البلد/ حوض النهر
20-  =دال  ،41-%60  =  جيم  ،  61-%80  =  ابء  81-%100  =ألف

%20أقل من    =هاء  ،%40  

 تواتر مجع البياانت 

 يف السنة للمياه السطحية، ومرة واحدة للمياه اجلوفية مرات   4  أدىنحد    =ألف
 
 الوصفية بياانت  تقدمي ال  مقياس منزلق يعتمد على  = هاء -ابء

 

A 

B 

C 

D 

E 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

: سجل نتائج تقييم الثقة. يعتمد  4الشكل  
التصنيف على معايري تتعلق مبدى دقة درجة 

 الواقع. وإن املؤشر ألف + هو  مؤشر يعكس  
 األدن و  ه  –املؤشر هاء   األعلى، و
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 اجلدول الزمين للبياانت
و    2017بياانت من مجيع السنوات الثالث السابقة للبياانت )أي السنوات    =ألف

(2019و    2018  
 مقياس منزلق يعتمد على تقدمي البياانت الوصفية   =هاء    - ابء

ومل يتم إدراجها إذا كان هناك مادة معروفة أبهنا ضارة    سالبيتم تطبيق التصنيف   إذا ُعرفت املركبات على أهنا مركبات ضارة موجودة يف املسطح املائي  
احملددة  املوقع أو  احملددة حسب  ما إذا كان قد مت تطبيق القيم املستهدفة  

التصنيف حسب    
إذا مت استخدام أهداف حمددة بداًل من أهداف    املوجبيتم تطبيق تصنيف   

 .وطنية

ء سجل ه نوعية أدا ا ملي ا  

حققت أو مل تستوف قيمها املستهدفة. على غرار تقييم الثقة، اليت األساسية اخلمسة  املعايريأداة توضح بشكل بياين أي من جمموعات  واملياه ه سجل أداء نوعية
غ عن اإلبال اسهذه أداة اختيارية يتم إنشاؤها نيابة عن البلدان، واليت ميكنها اختيار استخدامها أو عدم استخدامها. ميكن إنشاء سجل النتائج على أس

يتم إنشاؤه من حتليل لعدد و ، على سبيل املثال، جلميع مسطحات مياه النهر. املسطح املائيأو مستوى البلد، أو بدالً من ذلك حسب نوع  مناطق األحواض
اإلبالغ عن مناطق  ، حققت القياسات اليت مت إجراؤها يف5. يف املثال املوضح يف الشكل معايريالقياسات اليت تليب القيم املستهدفة لكل جمموعة 

اخلمس، يف حني فشلت قياسات األكسجني والنيرتوجني   املعايرييف املائة من الوقت جلميع جمموعات  80، القيم املستهدفة أكثر من ألف األحواض
األساسية اخلمس  املعايريمن جمموعات  عةجممو  هبذه الطريقة أي اليت تعرض عرض البياانت ويُظهريف املائة من الوقت.  80والفوسفور يف حتقيق القيم املستهدفة 

هو زايدة  ابء، اإلبالغ عن مناطق األحواض يف أغلب األحيان. يف هذا املثال، قد يكون سبب سوء نوعية املياه يف اليت فشلت 
املياه، مثل التملح   بنوعيةما يتعلق ختلفة مشكالت خمتلفة فيامل اإلبالغ عن مناطق األحواض واجهيقد و املغذايت واستنفاد األكسجني. 

اإلبالغ  جمرد القول أبنتتجاوز . توفر هذه األداة مزيًدا من املعلومات ألهنا الربتقايل للون ابهذه  املعايريجمموعات  ُيشار إىلأو التحميض، وابلتايل 
اعد يف حتديد التدبري اإلداري األكثر مالءمة. قد تنبع املغذايت الزائدة  تسوضح السبب، واألهم من ذلك، ا تهلا "نوعية مياه رديئة"؛ إهن عن مناطق األحواض

التملح عن االستخراج املفرط من طبقات املياه اجلوفية وتدفق املياه املاحلة قد ينجم  من الزراعة أو النفاايت السائلة املستخدمة يف مياه الصرف الصحي، يف حني
 !ناطق الساحلية، وحيث ستكون هناك حاجة إىل اسرتاتيجيات إدارة خمتلفةعلى طول امل
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  )ألف(  اإلبالغ عن مناطق األحواض مع أهداف اجتماع  اإلبالغ عن مناطق األحواض نتائج نوعية املياه الثنني من  أداء  : مثال لسجل5الشكل  
 .يف حتقيق أهداف لألكسجني والنيرتوجني والفوسفور ء( اب (  األحواضاإلبالغ عن مناطق  ل  يف حني فش  املعايريجلميع جمموعات  

تنمية هدافأب اخلاص 6.3.2 ؤشرامل عن اإلبالغ عملية ل املستدامة ا  

 .أدانه ملخص للنقاط الرئيسيةويرد  .6.3.2منصة دعم املؤشر على اإلبالغ ميكن االطالع على تفاصيل عملية 

قالب حمدد، إىل جانب معلومات إضافية تصف بدقة كيفية حساب   يفتقدمي بياانت موجزة  ااملياه. يُطلب منه نوعيةال يُطلب من الدول تقدمي قيم بياانت 
األمم  مات اإلضافية لربانمجتوفر هذه املعلو و املائية اليت مت رصدها، وعدد مرات إجراء التحليالت.  واملسطحاتاملؤشر، مثل عدد قيم البياانت اليت استخدمت، 

 .لبيئة نظرة اثقبة حول كيفية حساب املؤشراملتحدة ل

  ميكن للبلدان أن ختتار إما حساب املؤشر بنفسها ابستخدام هذا القالب إىل جانب التوجيه والدعم املقدمني
https://communities.unep.org/display/sdg632إىل برانمج  ااملياه اخلاصة هب نوعيةإرسال بياانت  ا، أو بدالً من ذلك، ميكنه

قبل التقدمي النهائي   تهاحقق من صحللتإليها (، وسيتم احتساب درجة املؤشر وإعادتا sdg632@un.orgاألمم املتحدة للبيئة )
 لربانمج األمم املتحدة للبيئة. 

املوقع الشبكي التايل:  هنا على 1ميكن االطالع على منوذج اإلبالغ عن املستوى 
https://communities.unep.org/display/sdg632 ستبقى تقارير 2017 لعام  هذا القالب نفس معلومات حمرك البياانت . ويوضح .

لبيئة إال بعد تقدمي تقرير املستوى األول. يستند هذا التقرير االختياري من املستوى األمم املتحدة لمنفصلة عن املستوى األول ولن يطلبها برانمج  2املستوى 
خالل مرحلة املستوى و سعى للحصول على توضيح بشأن معلومات نوعية املياه املتاحة وأساليب التقييم املستخدمة يف أي بلد. ييف البداية إىل استجابة استبيان  2

األرض املستندة إىل األقمار الصناعية، وميكن للبلدان أن ختتار ما إذا كانت ستدرج  مراقبةمثل املخرجات من  ،املياه لنوعيةت العاملية الثاين هذه، سيتم توفري املنتجا
 . 6.3.2هذه املنتجات يف تقريرها اخلاص ابملؤشر 

سوف يستخدم برانمج األمم املتحدة للبيئة درجات املستوى و ملتحدة. وسوف يبلغ برانمج األمم املتحدة للبيئة عن املستوى األول إىل الشعبة اإلحصائية ابألمم ا
. هذه بياانت ملخصة وال تتضمن بياانتا، إىل جانب املعلومات اإلضافية الواردة، إلجراء التقييمات اإلقليمية والعاملية وعرضها على بواابت 2األول واملستوى 

املياه وتقييم  نوعية، قد ُتظهر التقارير أيًضا تقرير درجات اإلبالغ عن مناطق األحواض. ابإلضافة إىل الدرجات الوطنية ومؤشرات اليت مت قياسهابياانت نوعية املياه 
 الثقة إذا وافقت دولة ما على استخدامها.

إضافية معلومات  

 .2020 عام يف أبريل ويغلق يف أكتوبر اخلاص أبهداف التنمية املستدامة  6.3.2لمؤشرلت العاملي الثاين يتم فتح مجع البياان

ويوفر ، هو منصة دعم موقع الواثئق التقنية واألسئلة الشائعة اخلاص أبهداف التنمية املستدامة  6.3.2ملؤشرا  دعم منصة
من خالل املوقع الشبكب التايل:  البوابةإرشادات تقدمي البياانت. ميكن الوصول إىل هذه 

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

اخلاص أبهداف التنمية املستدامة، يرجى التواصل مع فريق   6.3.2ؤشر املابلنسبة جلميع االستفسارات املتعلقة ابإلبالغ عن 
 sdg632@un.orgبرانمج األمم املتحدة للبيئة على الربيد اإللكرتوين التايل: 

 

https://communities.unep.org/display/sdg632
https://communities.unep.org/display/sdg632
https://communities.unep.org/display/sdg632
mailto:sdg632@un.org
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