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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة: ٦الهدف 

0.bالغاية . 

تحسين نوعية المياه بالحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، وتقليل تسّربها إلى أدنى حد، وخفض : ٣-٦الغاية 

عام  نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمون بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول

٢٠٣٠ 

0.c  .رالمؤش 

  نسبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة :٢-٣-٦المؤشر

0.d. السلسلة 

 EN_H2O_GRAMBQ )%( نسبة المسطحات المائية الجوفية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة

 EN_H2O_OPAMBQ )%( نسبة المسطحات المائية المفتوحة ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة

 EN_H2O_RVAMBQ )%( نسبة المسطحات المائية النهرية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة

 EN_H2O_WBAMBQ )%( نسبة المسطحات المائية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ١-١-١٤، و١-٦-٦، و١-٣-٦

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNEP)  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

لمياه يتم تعريف المؤشر على أنه نسبة الكتل المائية الموجودة داخل البلد من مياه محيطة ذات نوعية جيدة. تشير نوعية المياه المحيطة إلى ا

ميع الطبيعية غير المعالجة في األنهار والبحيرات والمياه الجوفية والتي تمثل مزيًجا من التأثيرات الطبيعية جنبًا إلى جنب مع تأثيرات ج

سطحية األنشطة البشرية. يعتمد المؤشر على بيانات نوعية المياه المستمدة من القياس في الموقع وتحليل العينات التي يتم جمعها من المياه ال

المتعلقة بالعوامل والجوفية. يتم تقييم نوعية )جودة( المياه عن طريق المعلمات الفيزيائية والكيميائية األساسية التي تعكس نوعية المياه الطبيعية 

فية غير المناخية والجيولوجية، إلى جانب التأثيرات الرئيسة على نوعية المياه. فالمراقبة المستمرة لكافة أشكال المياه السطحية والمياه الجو

ية من األنهار والبحيرات والمياه مجدية اقتصاديًا وغير مطلوبة لتحديد حالة المياه المحيطة في أي بلد بشكل كاف. لذلك تختار البلدان الكتل المائ

واإلبالغ عنه. يتم تصنيف حالة نوعية الكتل المائية الفردية بناءً  ٢-٣-٦الجوفية الممثّلة والمهمة لتقييم نوعية المياه وإدارتها لرصد المؤشر 
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كنسبة من  على مدى امتثال البيانات المتاحة لرصد جودة المياه للمعايير األساسية مع القيم المستهدفة المحددة من قبل البلد. يتم احتساب المؤشر

مة، معبراً % على األقل( إلى مجموع الكتل المائية المقي80ّعدد من الكتل المائية المصنّفة على أنها ذات نوعية جيدة )أي مع االمتثال بنسبة 

 عنه بالنسبة المئوية

 

 :المفاهيم

 WMOالعالمية لألرصاد الجوية  )المنظمةتستند المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المنهجية إلى األطر ومسارد المصطلحات الدولية الحالية 
 ما لم يرد خالف ذلك أدناه. (2012

 

 جيولوجي قادر على تخزين ونقل واستغالل كميات المياه القابلة لالستغالل. تكوين الجوفية: خزانات المياه

تتوافق مع القيم المستهدفة لكل منها، يتم  ةمائي كتلةلمعايير الموصوفة في ا رصدعلى األقل من قيم  %80إذا كان  المياه: نوعيةتصنيف 

 في وضع "جيّد" أو "غير جيد". بأنها كل كتلة مائية نفتصيتم و .نوعية مياه جيدةتمتع بت اعلى أنه الكتلة المائيةتصنيف 

 التي تحتل المنطقة المشبعة. جوفيةال المياه المياه الجوفية:

المائية  الكتل تقسيمأن يتمّ يجب  (.EU 2000المياه الجوفية ) خزان أو خزانات ضمنمن المياه الجوفية  منفصلحجم  المياه الجوفية: كتلة

ضمن مقاطعة بشكل منفصل  المياه الجوفية كتل مع اإلبالغ عن كل جزء من عند الحدود (RBD) مقاطعة حوض النهر حدود الجوفية التي تعبر

 حوض النهر التي تنتمي إليه.

 .ذات النطاق الكبيرمن المياه السطحية الدائمة  ةداخلي كتلة البحيرة:

 الزراعية. األنشطة مثل األسمدة والمواد الكيميائية والمبيدات المستخدمة في تناثرةالمائية من المصادر الم الكتلتلوث  :نقطة المصدرتلوث غير 

 .التي تعرف أيضاً بالمحدّداتنوعية المياه،  خصائصأو  المتغيرات الخاصة بنوعية المياه :ات )البارامترات(المعلم

 المعروف مصدره بالضبط.: التلوث تلّوث نقطة المصدر

 جعلها غير صالحة لالستخدام المرجو منها.مما يإدخال أي مادة غير مرغوب فيها في المياه  تلوث )المياه(:

 : المواد التي تغيّر توازن النظام المائي أو تتداخل معه وتعيق مالءمة استخدام المياه للغرض المنشود.الملّوِّثات

 من صنع اإلنسان، تُستخدم لتخزين الموارد المائية وتنظيمها والتحكم بها. كتلة مائية، طبيعية أو :الخزان

 مجرى كبير يعمل كتصريف طبيعي للحوض. :النهر

 المنطقة الجغرافية التي لها منفذ مشترك لجريانها السطحي. :حوض النهر

 EUالمجاورة مع المياه الجوفية المرتبطة بها )من أحواض األنهار  حوٍض واحد أو أكثرمكونة من  من األرض،مساحة  :حوض النهر قاطعةم
2000.) 

 .عشوائي بشكل مخصص يكون مهماً وغيرمائية أخرى(  كتل: جزء متماسك من نهر منفصل )ال يتداخل مع مياه النهر كتلة

 .ةيسطحية طبيعفي قناة  تدّفق لكتلة مائية :الجدول

مراقبة نوعية المياه في األراضي  ٢-٣-٦مالحظة: ال يتضمن المؤشر  المياه التي تتدفق على سطح األرض أو تقع عليه. :المياه السطحية

 الرطبة ضمن المستوى األول من الّرصد.

اه الجيدة عوضاً عن قيمة )أو مدى( أي معلمة معينة لنوعية المياه تشير إلى عتبة نوعية مصدر مائي معيّن، مثل نوعية المي القيمة المستهدفة:

 نوعية المياه المقبولة.

 كيميائية يمكن أن تؤثّر على الوظائف الجسدية لإلنسان والحيوان والنبات. مادة المادة السامة:

حيثما تتدفق المياه العابرة للحدود  جد على الحدود بين دولتين أو أكثر؛اتوتالسطحية أو الجوفية التي تعبر أو  المياه المياه العابرة للحدود:

المياه المنخفضة  وطعلى خطالموجودة نقاط البين المتتالية تنتهي هذه المياه العابرة للحدود بخط مستقيم عبر أفواهها ف مباشرة إلى البحر، 

 (.UNECE 1992اللجنة االقتصادية ألوروبا، ) لضفافها

  

على مدار  نتائجثم يتم تجميع هذه ال .رصد نتائج نوعية المياه المقاسة لجميع المعلمات مجتمعة في قيمة رقمية لكل موقع ة المياه:مؤشر جود

 )األفضل(. 100والمؤشر بين صفر )األسوأ(  نتيجةيمكن أن تتراوح  فترة التقييم.
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2.B. وحدة القياس 

ذات جودة المياه الجيدة إلى إجمالي عدد المسطحات المائية المقدرة معبراً عنه بالنسبة عدد المسطحات المائية  نسبة (:%) النسبة المئوية

في المائة أو أكثر من قيم  80المئوية. ولتصنيف ما إذا كان المسطح المائي "نوعية المياه المحيطة جيدة" أم ال، يتم تطبيق عتبة حيث تلبي 

المسطحات المائية التي تم تصنيفها على أنها إما نوعية جيدةاو غير جيدة من المياه المحيطة  المراقبة القيم المستهدفة. يمكن اإلبالغ عن عدد

 في منطقة الحوض  المبلغ عنه، ثم على المستوى الوطني لقياس درجة المؤشرالوطنية.

 

2.C. التصنيفات 

لتصنيف،  إال انّه ال يقوم بتحليل جودة المياه لجميع الفئات، و تصنيف المسطحات المائية الداخلية )يستخدم برنامج األمم المتحدة للبيئة هذا ا

 https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2002يكتفي فقط  بتحليل  البحيرات واألنهار.(: 

 للبلدان والمناطق(  M49وز القياسية  للبلدان أو المناطق لالستخدام اإلحصائي )تصنيف األمم المتحدة الرم

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

المياه وتحليل العينات التي تم جمعها من في المواقع القياس  رصد نوعية المياه المستمدة منبيانات  هي إن مصادر البيانات الموصى بها

يمكن استخدام بيانات  الحكومية. التي تنفذها السلطاته المحيطة نوعية الميالرصد في البرامج الوطنية ودون الوطنية  السطحية والجوفية

أن تكون معتمدة من  علىالمتاحة،  ميةالرس بيانات الرصد الستكمال رصد العلوم التشاركية أو برامج بحاثإضافية لرصد نوعية المياه من األ

 قبل وكالة اإلبالغ الوطنية.

  

للكتلة  يقل عن رصد مكان واحد الّ على أ ،ئيةالماالكتلة وحجم  نوع يعتمد على الكتلة المائيةالالزمة لتحديد حالة نوعية  رصدعدد مواقع الإن 

 والمالئمةالموصى بها  أو البديلة األساسية المعلمات جميع قياساتفي لمؤشر متطلبات الحد األدنى من البيانات لحساب هذا االمائية. وتتمثّل 

 كما هو محدد في المنهجية. الكتلة المائيةلنوع 

  

حتى في حالة إدخال  .نفسها بشكل روتيني، على فترات زمنية محددة، أو في نفس الوقت من كل عام، من المواقع المقاسات يجب أن تؤخذ

بين التقارير،  يضمن أن تكون النتائج قابلة للمقارنة األمر الذي جب االستمرار في جمع البيانات من المواقع األصلية.جديدة، ي رصدمحطات 

وكاالت  تنخرط فيهابرامج رصد مختلفة ر من مؤشال سابتحال بيانات الرصد الالزمة ويمكن جمع مما يتيح تحديد االتجاهات بمرور الوقت.

جمع البيانات من  تعمل على على المستوى الوطنيللبيانات مستودعات مركزية  ، والمحافظة على،المهم إنشاءلذلك من  ومنظمات مختلفة.

يجب تجميع البيانات لكل  ، بما يضمن التوافق في وحدات اإلبالغ بين جميع الوكاالت التي تقدم البيانات.المعنيين المصلحةمختلف أصحاب 

 حساب المؤشر. أجل عينات منمعلمة أساسية في كل موقع أخذ 
 

3.B. طريقة جمع البيانات 

( من خالل اإلبالغ GEMS/Water) والنظام العالمي للرصد البيئي المعني بالمياهعن طريق األمم المتحدة للبيئة  البيانات جمع يتم

بواسطة نقاط  تقارير خاصة بالبيانات وفيرت يتم على المستوى الوطني، نوعية المياه.الخاصة بلمعلومات ل العالمي نظامال في اإللكتروني

 GEMS / Waterقدم ي أو أي نظير رسمي آخر تعينه الحكومة المعنية. العالمي للرصد البيئي المعني بالمياه نظاملاالتصال الوطنية ل

في وكذلك  المائية، الكتلوتحديد تحديد مناطق أحواض األنهار المناسبة في االستشارات والدعم في اختيار وتجميع بيانات الرصد المطلوبة، و

معلمات  من جهة التحقّق من اتّساق البيانات التي تقدمها البلدانويتم  لطلب من خالل مكتب المساعدة الخاص به.لبناءً ، وذلك ساب المؤشرتحا

 .األمر ممكناً كان  إذا ،GEMStatنظام  المتاحة في بيانات الرصد مع مكانية ومقارنتهاالوحدات والالرصد والقيم المستهدفة 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2002
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 2017دورة اإلبالغ األولى:  .1

 2020دورة اإلبالغ الثانية:  .2

 2023دورة اإلبالغ الثالثة:  .3

 2026دورة اإلبالغ الرابعة:  .4

 2029: الخامسةدورة اإلبالغ  .5

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 2018دورة اإلبالغ األولى:  .1

 2021دورة اإلبالغ الثانية:  .2

 2024دورة اإلبالغ الثالثة:  .3

 2027دورة اإلبالغ الرابعة:  .4

 2030: الخامسةدورة اإلبالغ  .5

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

واألجهزة اإلحصائية ،ائيةالم الموارد في الوزارات المعنية، وسلطات GEMS / Water جهات التنسيق الوطنية التابعة لنظام .1

 .الجهات الممثّلة لهاوما إلى ذلك أو  الوطنية،
 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

1. UNEP 

المعهد (، ICWRGC، المركز الدولي لموارد المياه والتغير العالمي )مركز بيانات المياه /GEMSبرنامج األمم المتحدة للبيئة  .2

 (BfGاالتحادي األلماني للهيدرولوجيا )

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 المشترك بين الوكاالت العملمن قبل فريق  ٢-٣-٦تحديد برنامج األمم المتحدة للبيئة كوكالة راعية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

هي اآللية داخل برنامج األمم المتحدة للبيئة التي تدعم البلدان في  GEMS/Waterالمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.  والخبراء

 جميع الجوانب المتعلقة بجودة المياه العذبة المحيطة.

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

ضروري من أجل حماية النظم اإليكولوجية المائية والخدمات التي تقدمها، بما في ذلك: الحفاظ على نوعية المياه المحيطة الجيدة هي ألمر 

التنوع البيولوجي؛ حماية صحة اإلنسان أثناء االستخدام الترفيهي ومن خالل توفير مياه الشرب؛ دعم العنصر الغذائي لإلنسان من خالل 

عة من األنشطة االقتصادية؛ وتعزيز صمود الناس ضد الكوارث المرتبطة بالمياه. لذلك، توفير األسماك ومياه الري؛ تمكين مجموعة متنو

 .ترتبط نوعية المياه المحيطة الجيدة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة األخرى

  

ا كانت، وإلى أي مدى، تساهم تدابير إدارة نوعية المياه آلية لتحديد ما إذ ٢-٣-٦إلى تحسين نوعية المياه ويوفر المؤشر  ٣-٦وتسعى الغاية 

حول معالجة مياه الصرف الصحي ألن  ١-٣-٦في تحسين جودة المياه مع مرور الوقت. يرتبط هذا المؤشر أيضًا ارتباطًا مباشًرا بالمؤشر 

السائلة. هو يُعلِم بشكل مباشر عن التقدم المحرز  عدم كفاية معالجة مياه الصرف يؤدي إلى تدهور في نوعية المياه التي تستقبل مياه الصرف

بشأن التلوث  ١-١٤بشأن النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه، وكذلك بالغاية و ٦-٦ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالغاية   ٣-٦نحو تحقيق الغاية 

 البحري )تلّوث المغذيات الساحلية(. 

  

ة تدرك المنهجية أن لدى البلدان مستويات مختلفة من القدرات لرصد نوعية المياه، حيث تقوم العديد من الدول المتقدمة بتشغيل برامج واسع

بالغ عنها. بالنسبة لهذه البلدان، من المعروف أن هذه ومعقدة تقوم بجمع البيانات ألطر عمل التقارير الحالية خارج نطاق هذه المنهجية واإل
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إثقال  المنهجية لن تساهم في تحسين نوعية مياهها؛ إاّل أنها يجب أن تكون مرنة بما فيه الكفاية اللتقاط البيانات من أطر الرصد الحالية دون

ن نمواً ال تعمل في الوقت الحالي على رصد نوعية المياه أو كاهل البلدان بالتزامات اإلبالغ اإلضافية. وبعكس ذلك، فالعديد من أقل البلدا

ردها تدير برامج رصد محدودة للغاية. لذلك يجب أن تسمح المنهجية لهذه البلدان بالمساهمة في المؤشر العالمي، وفقًا لقدراتها الوطنية وموا

 .المتاحة

  

  GEMS ه التي يروج لها البرنامج العالمي للرصد البيئي المعني بالمياهيعتمد تطوير المنهجية على أفضل الممارسات لمراقبة نوعية الميا

إلى جانب االختبارات التي أجرتها عدة بلدان رائدة خالل مرحلة إثبات مفهوم الرصد المتكامل  1978التابع لبرنامج األمم المتحدة منذ عام 

الدولية. وقد أدى ذلك إلى مراجعة المنهجية األصلية، والتي تم  ، والمراجعة الخارجية من قبل الخبراء والمنظمات2016لمبادرة عام 

 .. وقد ساهمت المالحظات الواردة في المنهجية المكررة الحالية2017اختبارها بعد ذلك من خالل حملة البيانات العالمية لعام 

4.B. التعليقات والقيود 
وبشرية وطنية كبيرة لقياس معلمات نوعية المياه بطريقة مكانية وزمانية قدرات مالية  ٢-٣-٦تتطلّب عمليّتا الرصد واالبالغ عن المؤشر

كافية وبشكل منتظم، وأيضاً لجمع وضمان نوعية ومعالجة بيانات الرصد بشكل دائم من أجل احتساب هذا المؤشر. ستكون هناك حاجة في 

لبيانات، وكذلك في تطوير القدرات المستهدفة في تصميم وتشغيل العديد من البلدان إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للرصد وإدارة ا

 .برنامج مراقبة نوعية المياه، من أجل تعزيز القدرات الوطنية لإلبالغ بشكل منتظم ومتّسق عن المؤشر

  

بالبدء في إعداد يسمح للبلدان  للرصد اً متدرج اً البلدان، تقدم منهجية المؤشر نهجلالختالفات في قدرات الرصد ومعالجة البيانات بين  إدراكاً 

 .إلى قدراتها الحالية وتحسين تغطية البيانات بشكل تدريجي وايالء االهتمام األكبر بأهمية المؤشر مع زيادة القدرة اً التقارير استناد

 

4.C. طريقة االحتساب 

 طريقة االحتساب:

بناءً على توافق بيانات الرصد التي تم جمعها للمعلمات المحددة  التي تم تقييمها المائية كتلجميع ال أوالً عن طريق تصنيفيتم احتساب المؤشر 

 خاصة بالمعلمات: رجّوةبقيم م ةالمائي كتلةال ضمن الرصدفي مواقع 

𝐶𝑤𝑞 =
𝑛𝑐

𝑛𝑚

× 100 

 حيث:

𝐶𝑤𝑞 ؛[%] المتثالالمئوية لنسبة ال وه 

𝑛𝑐 ؛مرجّوةوفقًا للقيم ال رصدقيم ال هو عدد 

 𝑛𝑚   رصدال عدد قيممجموع هو. 

على  كتلة مائيةيتم تصنيف  وبالتالي، "جيدة".ذات نوعية أنها على المائية  الكتللتصنيف  % 80 امتثال تبلغ نسبة العتبة ذاتيتم تعريف قيمة 

المرجّوة  ألهدافل ممتثلة ئيةالما الكتلةجميع محطات الرصد داخل في من جميع بيانات الرصد  %80ت على األقل إذا كانأنها ذات نوعية جيدة 

  منها. كل من

لمجموع عدد الكتل  بنوعية جيدة تتمتّع المصنّفة بأنهاالمائية  الكتلنسبة عدد كساب المؤشر تحتصنيف الالنتائج  يتم استخدام ،وكخطوة ثانية

 :مئويةالمائية المصنّفة بالنسبة ال

 

𝑊𝐵𝐺𝑄  =  
𝑛𝑔

𝑛𝑡

× 100 

 حيث:

𝑊𝐵𝐺𝑄   ؛بنوعية جيدةالنسبة المئوية للكتل المائية المصنفة بأنها تتمتع  وه 

 𝑛𝑔 ؛بأنها تتمتّع بنوعية جيدةالمائية المصنفة لكتل هو عدد ا 

 𝑛𝑡  المرصودة والمصنّفةالمائية  كتلال عددمجموع هو. 
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4.D  .التحقق 

البلدان في ضمان جودة تقاريرها أثناء  للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة،يساعد مكتب المساعدة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 التحضير لها.

للدولة حتى يتفق  بعد التقديم األولي، يقوم مكتب المساعدة بإجراء عدة فحوصات على البيانات وتقدير أي مخالفات مع نقطة االتصال الفنية

 الجانبان على االنتهاء من التقرير.

يانات ثم يتم تقديم البيانات إلى نقطة االتصال الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في برنامج األمم المتحدة للبيئة، والتي تقوم بجمع جميع ب

قاعدة البيانات جودة إضافي، قبل تقديمها إلى من  التحققالمؤشرات التي يكون برنامج األمم المتحدة للبيئة هو الوكالة الراعية لها، حيث يتم 

 العالمية ألهداف التنمية المستدامة

 

4.E. التعديالت 

 في حالة تغير التعريفات الوطنية مثل القيم المستهدفة لنوعية المياه، يمكن للبلدان تعديل التقديمات السابقة بأثر رجعي.

 

4.F( على مستوى  1. معالجة القيم الناقصة )( على المستوى اإلقليمي 2و)  البلد 

 مستوى البلد: على•

 .الناقصةال يتم احتساب القيم 

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 .الناقصةال يتم احتساب القيم 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 سيتم تجميع البيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. لطرق التجميع، يرجى االطالع على:

 https://wesr.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf 

 

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

اإلنترنت مع المنهجية الرسمية والمواد التقنية ودراسات الحالة والعروض التقديمية لتوجيه عملية إعداد منصة الدعم عبر  ٢-٣-٦المؤشر 

 التقارير المتاحة بموجب:

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

 

)أسئلة وأجوبة وترتيب  dg632@un.org عن طريق: ٢-٣-٦لمؤشر أهداف التنمية المستدامة يمكن الوصول إلى مكتب المساعدة 

 مكالمات الدعم الفردية وخدمات حساب المؤشرات وما إلى ذلك(

 

 ، ورش عملوطنيةأنشطة تنمية القدرات المختلفة حول المؤشر: ندوات عبر اإلنترنت، زيارات 

 

4.I  . إدارة الجودة 

وهو كيان حكومي في جمهورية ألمانيا االتحادية ويلتزم بإجراءات ، GEMS/ Waterيستضيف المعهد الفيدرالي للهيدرولوجيا مركز بيانات 

 والتقييم الحكومية.إدارة الجودة والضمان 

https://wesr.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
https://communities.unep.org/display/sdg632
mailto:dg632@un.org
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4.J  . ضمان الجودة 

  i.4 أنظر الى 

 

4.K  . تقييم الجودة 

  i.4 أنظر الى 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .2018من شباط/ فبراير  اعتباراً دولة للبيانات  48مع تقديم  2017تم إجراء جمع أولي لبيانات خط األساس في عام 

 

 التسلسل الزمني:

 .2021 شباط/من فبراير اً اعتبار اً طلب 89: 2020رة اإلبالغ الثانية دو

 

 التفصيل:

حسب نوع الكتلة المائية )نهر، بحيرة، مياه جوفية( يمكن تفصيل المؤشر على مستوى التفاصيل التي قدمتها البلدان في تقاريرها،  اً اعتماد

م اتخاذ القرارات المستنيرة على المستوى الوطني ودون الوطني لرصد ومقاطعة حوض النهر. ومن شأن هذه البيانات المفصّلة أن تدع

 وتحسين تدابير إدارة نوعية المياه.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصدر التباين:

 .ال ينطبق بسبب عدم استخدام البيانات المقدرة دوليًا الحتسابها

 

 قائوثالمراجع وال.  7

  indicators632/-http://www.sdg6monitoring.org/indicators/target/63: الرابط

 

 المراجع: 

في مجال السياسة المائية،  . إطار العمل الخاص بالعمل المجتمعي2000االتحاد االوروبي )البرلمان االوروبي، مجلس االتحاد االوروبي( 

 . المتاح على الرابط التالي: L327النشرة الرسمية 

EU (European Parliament, Council of the European Union) 2000. Water Framework Directive (WFD) 

2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework 

for Community action in the field of water policy, Official Journal L327, 1–72. Available at: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 

ري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. المتاحة على الرابط بشأن حماية واستخدام المجا1992اتفاقية اللجنة االقتصادية ألوروبا لعام 

 التالي:

UNECE 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 

Lakes. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf 

  

http://www.sdg6monitoring.org/indicators/target-63/indicators632/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/pdf/watercon.pdf

