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(الفاو)غيث بنحّمودة ـ قسم األراضي والمياه ـ 



موارد المياه

استخدام المياه

متغيرات اخرى

الترميز اللوني للبيانات



خدام التغيّر في كفاءة است–1.4.6المؤشر 
المياه بمرور الوقت



األهداف والغايات.1

نحولىعوإدارتهاللجميعالصّحيالّصرفخدماتوالمياهتوافرضمان:الّسادسالهدف•
مستدام

كبيرةزيادةالقطاعاتجميعفيالمياهاستخدامكفاءةزيادة:2030عامبحلول4.6الغاية•
الحدوالمياه،شحمعالجةأجلمنمستدامنحوعلىوإمداداتهاالعذبةالمياهسحبضمانو

.المياهندرةمنيعانونالذيناألشخاصعددمنكبيرةبدرجة



األهداف والغايات.1

نحولىعوإدارتهاللجميعالصّحيالّصرفخدماتوالمياهتوافرضمان:الّسادسالهدف•
مستدام

كبيرةزيادةالقطاعاتجميعفيالمياهاستخدامكفاءةزيادة:2030عامبحلول4.6الغاية•
والحدالمياه،شحمعالجةأجلمنمستدامنحوعلىوإمداداتهاالعذبةالمياهسحبوضمان
.المياهندرةمنيعانونالذيناألشخاصعددمنكبيرةبدرجة



.الوقتمرورمعالمياه،استخدامبحجممقارنةالمضافةالقيمةنسبةفيالتغيّر•

ستخدمةالمالمياهحجمعلىمقسومةالمضافةالقيمةبأنّهاالمياهاستخدامكفاءةتعّرف•
:التاليالنحوعلىالقطاعاتتعّرف،ISIC4حسب.معيّنرئيسيلقطاع

؛“الّزراعة”بيليفيماإليهايُشار,)أISIC)األسماكصيدالحراجة؛الّزراعة؛•

التشييدالهواء؛وتكييفوالبخاروالغازالكهرباءإمداداتالتصنيع؛المحاجر؛واستغاللالتّعدين•
(ISIC،ود،ج،ب)،بيليفيماإليهايُشار”“MIMEC؛

؛“الخدمات”بيليفيماإليهايُشار،(رزـISICوهISIC)الخدماتقطاعاتجميع•

التّعريف وطريقة الحساب. 2



التّعريف وطريقة الحساب. 2

صناعيةمنشأةمنالمعيشيةاألسرأوماصناعيةمنشأةتتلقاهاالتيالمياه:المياهاستخدام•
مباشربشكلاستخراجهايتمالتيأواخرى

البيئةمناالقتصاديسحبهاالتيالمياه:المياهسحب•

دةمتعدّ المناطق)المؤقّتةالّزراعيةالمحاصيلذاتاألراضيهيالمزروعةاألراضي•
،الرعيأوللجزالمعدةالمؤقّتةالمروجو(فقطواحدةمّرةاحتسابهايتمالمحاصيل
غير)المراحةواألراضيوالتجاريةالمطبخيةالحدائقفئةتحتالواقعةواألراضي
ذاتالّزراعيةاألراضيإلىباإلضافة،(سنواتخمسمنأقلّ )مؤقتًا(المستخدمة
الكاكاومثل)سنواتلعّدةزراعتهاإعادةإلىتحتاجالالتيواألجلطويلةالمحاصيل

؛(والياسمينالورودمثل)للّزهورالمنتجةوالّشجيراتشجارالاذاتاألراضي؛(والبن
.ائمةالدّ المحاصيلذاتاألراضيمنالّدائمةوالمراعيالمروجاستبعاديتم.والمشاتل



الحساب•

المياهاستخدامةلنسبوفقامرّجحةالثاّلثة،االقتصاديّةالقطاعاتكمجموعالمؤّشريُحسب•
:التّاليةالّصيغةحسباالستخدامإجماليعلىقطاعكلقبلمن

𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆

التّعريف وطريقة الحساب. 2



التّعريف وطريقة الحساب. 2

𝑊𝑈𝐸 = 𝐴𝑤𝑒 × 𝑃𝐴 +𝑀𝑤𝑒 × 𝑃𝑀 + 𝑆𝑤𝑒 × 𝑃𝑆

•WUE=استخدام المياهكفاءة

•Awe= 3م/دوالر أمريكي(استخدام المياه بالنّسبة للّزراعات المرويّة كفاءة)

•Mwe=للبالنّسبةالمياهاستخدامكفاءة“MIMEC”(3م/أمريكيدوالر)

•Swe=(3م/دوالر أمريكي)استخدام المياه بالنّسبة للخدمات كفاءة

•PA=نسبة المياه المستخدمة من طرف القطاع الّزراعي على إجمالي االستخدام

•PM=نسبة المياه المستخدمة من طرف قطاع ال“MIMEC”على إجمالي االستخدام

•PS=نسبة المياه المستخدمة من طرف قطاع الخدمات على إجمالي االستخدام



:حيث•

•= WUEsecمعيّناقتصاديلقطاعبالنّسبةالمياهاستخدامكفاءة

•= GVAsec[أمريكيدوالر]معيّنإقتصاديلقطاعبالنّسبةاإلجماليةالمضافةالقيمة

•Vsec=[3م]معيّنإقتصاديلقطاعبالنّسبةالمستخدمةالمياهحجم

التّعريف وطريقة الحساب. 2

𝑊𝑈𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝐺𝑉𝐴𝑠𝑒𝑐
𝑉𝑠𝑒𝑐



القيمة المضافة للزراعة مقارنة بحجم على أنهااستخدام المياه في الّزراعة المرويّة كفاءةتحسب•
.3م/الزراعة، و يعبّر عنها بالدوالر األمريكياستخدام المياه في

:التّاليةالّصيغةحسب•

𝐴𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑎 × (1 − 𝐶𝑟)

𝑉𝑎
:حيث•

•Awe=(3م/أمريكيدوالر)المرويّةللّزراعاتبالّنسبةالمياهاستخدامكفاءة

•GVAa=(والحراجةوالبحريالنّهريالّصيدباستثناء)للّزراعةاإلجماليةالمضافةالقيمة
]أمريكيدوالر[

•Cr=ةالبعليّ الّزراعةتنتجهاالتيللّزراعةاإلجماليةالمضافةالقيمةنسبة

•Va=ةوتربيالريّ ذلكفيبما)الّزراعيالقطاعطرفمنالمستخدمةالمياهحجم
[3م](المائيّةاألحياءوتربيةالماشية
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االساس المنطقي و التّأويل3.
ياالقتصاداالستعمالكفاءةعنمعلوماتتوفيرفيالمؤّشرهذاوراءمنالفكرةتتمثّل•

.المائيّةللمواردواالجتماعي

غةصيالعمليّةجيدةمتابعةلتأمين2.4.6المائياإلجهادبمؤّشرالمؤّشرهذايقترنأنيتعيّن•
.الغاية

البلدتوىمسعلىتُوّظفإضافيّةمؤّشراتباستخدامالمؤّشرهذاتأويلتحسينيمكن•
اتشبككفاءةومؤّشرالطاقةأجلمنالمياهاستعمالكفاءةمؤشر٬أهّمهامننذكر.الواحد

.العموميةالتّوزيع



االساس المنطقي و التّأويل3.

.للمياهتخداماالسكثيرةالقطاعاتوبنسبةاالقتصاديّةبالبُنيةجداتتأثّرالمياهاستخدامكفاءة•

التغيّراتإلىباإلضافة،"ةالفعليّ "والتّدهوراتبالتّحسيناتالمياهاستخدامكفاءةفيالتغيّرنسقيتأثّر•
.واالجتماعيّةاالقتصاديّةالبُنيةفي

استخدامعنتصادياالقالنموّ انفصالإلىالزمنيةالّسالسلفيالقيمزيادةتشير:الرئيسيةالّرسالة•

انظر)خدامهااستتأثيرتضاؤلأوالمياهاستخدامإجماليانخفاضإلىبالضرورةذلكيشيرال.المياه
(2.4.6–المائياإلجهاد



التفصيل4.

ةكفاءأيضايستوعبكماوالّطاقة،التصنيعووالتّعدينالّزراعةقطاعاتالمؤّشريشمل•
كفاءةلالتفصيأكثرتحليلإلجراءالوسائللتوفيروذلكالمياه،توزيعشبكةإمدادات
.القراروصنعالوطنيالتّخطيطألغراضالمياهاستخدام

لتربيةلمياهااستخداملتغطيةفرعيّةقطاعاتإلىالّزراعةتفصيلإلىحاجةهناكتكونقد•
:كافنحوعلىالمائية،األحياءوتربيةالماشية

𝐴𝑤𝑒 =
𝐺𝑉𝐴𝑎𝑙 + 𝐺𝑉𝐴𝑎𝑎+[𝐺𝑉𝐴𝑎𝑖×(1−𝐶𝑟)]

𝑉𝑎



استخدام المياهكفاءةالتغيّر في 

(WUE)المياهاستخدامكفاءةكنسبة(CWUE)المياهاستخدامكفاءةفيالتغيّرحسابيتمّ •
ً tالزمنفي استخدامفعاليّةعلىمقسومة،-1tالزمنفيالمياهاستخدامكفاءةمنهامطروحا

:100فيومضروبة-1tالزمنفيالمياه

𝐶𝑊𝑈𝐸 =
𝑊𝑈𝐸𝑡 −𝑊𝑈𝐸𝑡−1

𝑊𝑈𝐸𝑡−1
∗ 100



استخدام المياهكفاءةالتغيّر في 

داماستخيمكنأطول،زمنيةفترةمدىالتغيرعلىاتجاهحسابأجلمن،أخرىناحيةمن•
:التاليةالرياضيةالصيغة

𝑇𝑊𝑈𝐸 =
𝑊𝑈𝐸𝑡 −𝑊𝑈𝐸𝑡0

𝑊𝑈𝐸𝑡0
∗ 100

(سنة األساس)عند لحظة الصفر استخدام المياهكفاءةهي قيمة t0حيث 



2.4.6المؤّشر 
إجماليالمسحوبة منالمياه العذبةنسبة:حجم اإلجهاد المائي

المياه العذبة المتاحة



األهداف والغايات.1

نحولىعوإدارتهاللجميعالصّحيالّصرفخدماتوالمياهتوافرضمان:الّسادسالهدف•
مستدام

كبيرةزيادةالقطاعاتجميعفيالمياهاستخدامكفاءةزيادة:2030عامبحلول4.6الغاية•
والحدالمياه،شحمعالجةأجلمنمستدامنحوعلىوإمداداتهاالعذبةالمياهسحبضمانو

.المياهندرةمنيعانونالذيناألشخاصعددمنكبيرةبدرجة



التّعريف وطريقة الحساب. 2

ولّرئيسيّةاالقطاعاتجميعقِبلمنالمسحوبةالعذبةالمياهإجماليبينالنّسبة•
التدفّقتمتطلبااالعتباربعيناألخذبعدالمتجّددة،العذبةالمياهمواردإجمالي
.البيئي



مقسوًما(TFWW)المسحوبةالعذبةالمياهإجماليأنّهعلىالمؤّشريُحسب:الحسابطريقة•
التدفّقومتطلّبات(TRWR)المتجّددةالعذبةالمياهمواردإجماليبينالفرقعلى

9^10)سنة/3بالكمالمتغيّراتجميععنالتّعبيريتمّ .100فيمضروبة،(EFR)البيئي
.(سنة/3م

100 ∗
𝑇𝐹𝑊𝑊

𝑇𝑅𝑊𝑅 − 𝐸𝐹𝑅
= % يالمائ اإلجهاد

ابالتّعريف وطريقة الحس. 2
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االساس المنطقي و التّأويل. 2

علىطلباللتلبيةالمائيةالموارداستغالليتممدىأيإلىبيانهوالمؤشرهذامنالغرض•
.مابلدفيالمياه

استدامةهيواجالذيالتحديوبالتاليمياههمواردعلىالبلديسلطهالذيالضغطيقيسوهو•
.المياهاستخدام

علىةمحتملسلبيةآثارلهاالمؤشر،قيمةزيادةخاللمنتظهرالتيالمائي،اإلجهادزيادة•
.االقتصاديةوالتنميةالطبيعيةالموارداستدامة

القتصاديةاللتنميةخاًصاتحديًاتمثلالالمياهأنإلىللمؤشرالمنخفضةالقيمتشير•
.واالستدامة



التفصيل3.

ليوبالتاللبلد،المائياإلجهادفيمختلفةقطاعاتمساهمةإلبرازالمؤّشرهذاتفصيليمكن•
الّزراعة)القطاعاتمختلففيالمياهعلىالّطلبالحتواءالالّزمةاإلجراءاتاهميّةإبراز

.(والخدماتوالّصناعة

ستوىمعلىالمسحوبةوالمياهالمياهمواردضبطأوتقديريتمّ الوطني،المستوىعلى•
يُمكنبذلك.(الجوفيّةالمياهطبقاتواألنهارأحواض)المناسبةالهيدرولوجيّةالوحدات
يحيتمّماهيدرولوجيّة،وحدةكلحسبالمائيلإلجهادجغرافيتوزيععلىالحصول
.المياهعلىالّطلبإدارةيخصّ فيمادقّةأكثرإجراءات



مراجع مفيدة
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