
 
 

 ةيسؤسملا ماتولالمع
 

 :المنظمات /المنظمة
 

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 
 فيلتعاراو فاهيمملا

 

 

 
 يجمالإ نيب ةبسنال وه حةاتلما ةبذلعا اهيلما دراوم نم ةبسنك ةبذلعا اهيلما بسح ن

 :التعريف
 

 إ :مائيلا دلجهاإا ىوتمس

 ةاعامر  دعب  ة،ددتجمال  ةبذلعا  هايلما  دراوم  عومجمو  ةسيئرلا  تاعاطالق  ميعج  نم  ةبومسحلا  ةبذلعا  اهيالم

 عطاق ،دوحمال ليودال عيانصال يفنصتال عاييرمل ً  اقفو يسة،ئرلا تقطاعالا ملشتو .ةئييبلا اهيمال تابمتطل
 اذه فرعً  ي .تخدمالا عطاقو ؛ةيئابهركال تلصناعاا ؛ةيحويلتال تاعانلصا ؛كلسماأا ديصو تابلغاا ؛ةعارزلا
 .اهيلما بسح افةثكب اضيأ رشؤملا

 

 :المنطقي األساس
 

 سييق وهو .هايلما لىع يالقطر بطللا ةيبلتل ةيئلماا دراولما لالغتاس درجة إظهار يف رشؤلما اذه نم ضغرلا نيكم
 مدتقلا عً  بتتي امك .هايلمل هامدتخسا امةدتسا هيواج يذال ديتحلا يلاتبالو ةيئلماا هدروام ىلع دلبلا طغض

 6-4. ةياغلل يئيبال نومكلا يأ ،"اهيمال حش جةلمعال ةبذلعا هايلما دادمإو بحس تايلمعب" لقعتي ام في
 

 متي ىدم أي لىإ رؤشمال نيبيو لبالفع ضعرلا رةداإ تياساس ةيمهأ ىإل يرشيو ،ةيئلماا درلمواا مادتخاس

 اعزنلاو ةسفانلما ةدايز لماتحا ىلإ ريشيو .ةلفعالا بطللوا تاامدتخسا فلتخم نيب ومستخدمي المياه دنع

 ةيبلس ارثآ هال ،المؤشر ةميق عافتار للاخ نم هرظت تيلا ،يئالما دلجهاإا ةدايز إن .هايملا حش ةبسن عافترا
 رؤشملل ةمنخفضال ميقال ،ىأخر ةيناح نم ،شيرتو .ةيدتصاقالا ةيمنتال ىعلو ةيعيبطلا دراولما ةامدتاس ىعل

 اخ اً  يدحت لثمت ال هايملا نأ ىلإ .امةدتواالس ةيداصتقالا ةيمنتلاب اص
 

 :المفاهيم
 

 ريشيو .دلبال يف ةددتجلما ةبذلعا هايلما دراوم لىع تاعاالقط ميعج ضغط ىدم تاريدتق المؤشر اذه رفو    ي
 ىإل ةبنسلاب ً  ايشماه تاعاطالق عيمجل مجملال بسحلا اهيف نوكي ةالح ىإل يئمالا دلجهاإا ىوتمس ضافنخا

 .نيمدتخسلما نيب محتملةلا سةفنامال لىع أو دراولما امةدتسا لىع كرذً  ي ً  ايرثأت له نوكي ال اليتلابو ،دراوالم

آخر تحديث: 2017



 ةبنس تاعاطالق جميعل كرتمشلا بحسال هايف ثلمي لةاح ىإل يرشيف يئالما دلجهاإا نم عفتمرلا ىوتمسال أما
 قلخو دراولما امةدتاس لىع أكبر تاريثأت ثودح المتاح عم ،ةددتجمال ةبذلعا اهيلما دراوم يلامإج نم يرةبك
 .نيمدتخسلما نيب ةمحتمل ةسفانمو تاعازن

 

 ةيجلخاراو ةيخلادال هايلما دراوم عومكمج )TRWR( ةددتجلما ةبذلعا اهيلما دراوم عوممج نع ريبعتال متي
 لطصم مدختسً  يو .ةددتجالم بوسح ةبذلعا اهيلما دراوم نع بيرعتلل انه "اهيلما بحس" و "ةئيالما دراولما" يح

 .ةبذلعا اهيالم
 

 مدً   هايمال ةيذغتو أللنهار
 األ

ً   عً  ت تافقدتلا ةيونالس ةيلوطال  وسطتم اهنأب ةيلخادلا ةددجتملا ةيئاملا داروملا فرً 

 .ةيناطبال تابسرتلا نع ةجتنالاو ،نيعم دبلل ةيفوجال
. 

 ةيمك بارتعلاا يف ذاألخ عم ،دالالب لىإ اخلةدال اهيلما تاقفدت لىإ ةيالخارج ةددتجلما هايلما دراوم يرشتو
 .تادهامعلا وأ تياقافتلاا لالخ نم بلمصاو منبعلا لودل ةلمخصصا تاقفدتال

 

 ،تاريحبال ،راهنألا) اهردصم نم ةخرجتمسلا ةبذلعا هايلما مجح وه )TWW( ةبذلعا هايلما بسح عومجم
 الخزانات قديرهت متيو .تايدالبلو تاعانلصاو  ةعارزلل  (ةيفوالج على تاعاللقط  يطرقال ىوتمسلا ةثلاثال

 اهيالم ةبذلعا اهيلما بسح ملشي .تاعانصلاو (يلزنمال اهيملا بسح كلذ يف امب) تايدبللاو ،ةعارزلا :ةيالتال يسةئرلا

 اهيلماو األنهار ىإل تديعً  أو اقباس تبحس يتلا) ةيوناثال ةبذلعا هايلماو ،(قبل نم اهبحس متي مل يتلا) ةيلوألا ةبذلعا
 اهيالم لشمي لاو .ةيروفحألا ةيفوالج هايلماو (يعارزلا رفصال اهيمو ةفرً   صمً   لا يجارملا هايم ثلم ،ةيفوجال
 يعارزلا فرلصا هايمل رشابلما مادتخالساو ،المعالجة فرصال هايمل راشبلما امدختاالس أي ،ةيديلقتال ريغ

مجمو ةبذلعا اهيلما بسح المياه سحب إجمالي مجموع أنها على
 ع

 .والمياه المحالة باستاح متي ةدلعاا يف

 يعارزلا فصرلا هايمل رشابمال امدختواالس ،لصحيا فصرلا ياهمل راشبلما امدتخسالا صقان عاطالق بحسب
 .واستخدام المياه المحالة

 

 متي .ارهنألا بمصاو ةبذلعا هايلمل ةيجوولكيإلا منظال معدل لزمةاال هايلما تايمك يه هايملل ةيئيبال تابالمتطل
 اءنتثاس ةغايصال هذه نم هانع ةمجنالا يئيبلا ماظنال تدماخ كلذكو اهيلما ةدوج ماأحج لىع صرتتق يتلا

 ةيمهأ لغيي لاو  ةيئيبال تافقدتال ىعل دمتعت يتال تعامتللمج معدلاو ةدوجال ةيهمأ يغلي ال يذال األمر .اهيالم
 .اهب مامتلهاا إن طرق باستحا هايلمل ةيئيبال تابلتطالم ىلإ ةيعالملا تاريدقتال نم حاورتتو ةيالغل ةغيرتم

 يف اهيلما ماجأح نع يربعتال نكمي ،امةدتمسلا ةيمنتال فداهأ مؤشر ضغرلو .هرنلأا اقطنل شاملةلا تماييقتال
 .ةاحتلما ةيئلماا درلمواا نم ةيوئم ةبكنس ذؤخت مثو ،ةبذلعا اهيلما بسح عوممج تادوح سنف

 

 :والقيود التعليقات
 

 ةدحاو ة،دودالمح ةيئلماا درلمواا ىلع طغلضل اديج ً  راشؤم ةئياملا داروملا نم ةيوئم ةبسنك هايملا بحس ربتعي
 .امةدتسلما اهيملا ارةدإب قةلعتلما ضاياقال نم ءزج ىوس لوانتي ال هنأ الإ .ةيعيبالط دراولما مهأ نم

 



 بطللا ارةدإب قةلمتعلا تانايبال عمتج أن اهيلما رةداإل ةددعتمال دعابألا دتجس يتال ةييلمكتال تارؤشمال نأش نم
 ةيكوسللا تاريغتلاو ياه،مال على الصلة ذات المياه باستخدام دمتقلا سايقو ،ةبسانلما ةيتتحلا ةينبلا رفواتو

 امك .ديصاتقالا ومنلاو ناكالس ومنب قيتعل ام يف صةاخ ،اهيلما مادتخاس امةدتساو ةكفاء ةدياز يف زرحالم
 ،ةعارزلا يف اميس ال ،نادلبلا يف ياهمال امدختاس ىلع رثؤت يتال ةتلفخلما ةياخنمال تائيبلا ىلع فرً   عتت اهنأ



 قفتوا نم امو المؤشر اذهل ةددالمح ةقيقدال دودبالح امةدتسالا مييتق طبتير ماك .ياهملل سئيرال مد  ختسملا اهنوك
 .دودحال هذه نأبش يعالم

 

 نم ىندألا دحلا ونكي ام ً  ةداعو .اً  يبسن

 راركتلا

 امنأ هايملا بحس يف تاهاجتالا رهظً  ت رييغتال نم اط ةيئبط

 تاريغت رالمؤش رهيظ أن لمتالمح غير نمف هامة،لا تارييغتال نع فشلكل توانس سمخو ثثال نيب حوارتي
 .ىرخأو ةنس نيب ةمً   هم

 
 يتال اندلبلا يه يلةقل ،اقعولا يفف .رالمؤش بساتحا مماأ دويقلا مهأ نم علقطاا بسحب اهيمال بسح تقدير تبرعي
 .متظنم كلشب علقطاا ببحس اهيملا مداتخاس تانياب بنشر ومتق

 

 في النظر وند نم وينس سساأ ىلع رفوتت تيلا ةيفوجلاو ةيحطالس ةئيالما دراولما عيمج ةددتجمال ياهمال دراوم ملشت
 ةيحسطلا ياهمال محج ىلإ تشير تيلاو ،للاغتلسال ةابلقلا ةيئلماا دراومال إن .امهادتخسوا دارولما هذه داصح لىع رةدالق
 دراوم نم ثيركب لقأ نوكت ،تقوال نم ٪90 ل مةدختمسلوا حةاتلما ةيفوالج ياهمال أو

 .للاغتسالل بلةاالق ةيئلماا درلمواا هذه لثم مييلتق ةيالمع ةقيطر نم ام نكل ة،ددجتلما اهيالم
 

 ً  اضيأ دجوت الو .دلبلا دودح خارج نم ةدراوال ةبذلعا اهيمال قفدت باستحال ً  ايملاع اهيلع قفتم ةقيرط دجوت ال
 مانظال ىإل دوعي ذيلاو اهردصم نم ةبوحمسلا اهيلما ءجز أي ة،دئلعاا تاقفدتال باستحال ةيجذومن ةقيطر

 ليمي ،اهيملا بسح تايعمل نم ارً   يبك زءاج ةدئاعلا تاقفدتلا اهيف لثً   مت يتال اندلبلا يفو .مادتخسالا دعب يالنهر
 .يئامال داهجإلا ىوتمس ريدتق يف ةلمبالغا يتاللابو ةحاتلما هايلما تقدير ءوس ىإل المؤشر

 

 :يلي ام ،يئلماا داإلجها مؤشر ريتفس ىلع رثؤت يتال ىاألخر دويالق نوم
 ؛ةثيدوح املةكو ةقيقد تياناب ىعل ولصالح ةبوعص •
 ؛ةينطولا نود تبيانالا يف كبير نيابت دووج المتاح •
 ؛ةيئالما دراولما يف ةيلموسما تافالختالا تقدير ءوس •
 ؛اهيلما تامادتخاس ينب يعزوتبال مامتهالا مدع
 و ؛امدختلسال اهتمءمال ىدمو هايلما ةيعون بارتعا مدع •
 اهبسح مت يتال هايلما) ةيوناثال ةبذلعا هايلما بسح ملشي ندماع % 100 نم ىأعل رالمؤش نوكي أن نمكي •

 قباالس في امدنع ،(ةيروفحألا ةيفوالج هياملا) ةددجتلما ريغ هايلماو ،(مظانلا ىإل دتاع مث السحب يكون

 هايلما بسح ةيلمع لشمت امدنع أو (بحسال يف راطفإلا) يونالس ديدجتال نم لىعأ ةيفوالج هايلما نم يونالس
 .ةيئيبال تبالتطملل ةخصصمال هايملا نم لكلا وأ زءجلا
 نيب زييمتلابو ةيجورولديهلا تادوحال وىتسم ىلع سرلفها ليصفت لالخ نم ئلاسمال هذه ضعب لح نكميو
 هً  بنتلا بجي ،اندلبلا نيب أو دلبلا خلاد ءسوا ،هايملا تاقفدت ديقعتل ً  اظرنو هنأ لاإ .مادتخسالا تاعاطق فلتمخ
 .دلعا ةيجدوازا نم



 ةهجينملا

 

 :سابتحالا ةقيرط
 

 نيب الفرق ىعل م  وسقم (WWT) ةبوحمسلا ةبذلعا هايلما عومجم هنأ ىلع رشؤملا بسحً  ي :باستحالا ةقيطر
 ةدحوو 100. ب بورضم ،).Env( ةيئيبال اهيلما تابلتطمو )TRWR( ةددتجملا ةبذلعا ياهمال دراوم إجمالي

 (.ةنالس / 3 م 10 )9 ةنالس 3/ترموالكيل يه تاريغتلما جميعل سايالق
 

Stress (%) = TWW / (TRWR - Env.) * 100 
 

 ديدوش عتفرمو ضخفنم :(تايوتسم) ةرئيس تائف ثلاث يف يئلماا دلجهاإا ىوتمس فينصت حرتقمً   لا نم
 هيامال رةداإ فداهأو خانمال يف تلفااتاالخ ستعكل ،دلب لكب ةصاخ رؤشمال تابتع نوكت نأ نمكي .عافتاالر
 ياهمال تبالتطم اةعامر عمو ةيالحال تاروشنلما امدختساب ةدوحم تابتع احرتقا متي نأ بديلك نكميو .ةينوطال
 .ةيئيبال

 

 :التفصيل
 

 ةيعطاقال تانايبال ىإل ةحاج كانه هفينصت نكميو .رشؤمال اذه باستحال فتلخم ةهماسم نيبيل القطاعات

 يف هايلما ىلع بطللا ءاوتالح لزمةاال تاءارإللج ةيبسنال ةيألهما يالتالبو ،دللبل يئالما دلجهااا يف ةتلفمخ
 (.ةعانلصاو تيادالبلو ةعارزلا) ةتلفالمخ تاعالقطا

 

 ةبسانلما ةيجوولرديلها تادوحال ىوتمس لىع اهبسحو ةيئلماا دراولما سايق وأ ديرقت متي ،ميوقال ىوتسلما على
 يئلماا دإلجهال يفارغج عيزوت ىلع لولحصا نممكلا نم يتاللابو (.ةيفوالج تاناخزلا ،راهنألا ضأحوا)

 .ياهمال ىلع بطللا ارةدإ ثيح نم ً  افادهتسا رثكأ ةباجتسال للمجاا حيتي مام ،ةيوجلروديلها ةدحوال بحسب
 

 :ةصناقلا لقيما ةجلاعم
 

                   دبللا ىوتسم ىلع 


 .يخارجلاو يخلادال ءاتقرسالاب صلة تذا ةيمنهج ويرطت متي ة،قتفرم تانايب رفتوا لاح في
 

                   يعالملاو يميلقإلا نييوتمسلا ىلع 


 نإو ىتح ،ةيعالملا أو ةيميلقإلا اميعجلما لىع لولحصل ميقال دثأح مادتخسا مت ،ةيألللف ةيئامنإلا فدالهأا لىإ ةبسنبال
 درصل هجاتنإ متيس ذيال سلساأا خط للاخ نم هنأ عقوتلما نمو .ةنالس سفنل ةرفوتم نكت مل

 .رآخ أو وحن ىعل ةحاتم حبصت توانسال نم رةتفال سفنل ةلخاصا تبياناال نإف ،امةدتمسلا ةيمنتال فداأه



 

 :ةلقليميإا يعماالمج
 

 ةددتجمال ةبذلعا اهيلما درموا نأبش ةينطوال ماقاألر عمج قيطر نع ةيملعالاو ةيميلقإلا تاريدقتال ءارإج متي
 ةيجدوازا بنجتل دلب كلل ةيخلادال ةددتجمال ةيئلماا دراولما طفق رابتعلااب ذاألخ عم ،ةبذلعا هايلما بسح عوومجم

 .العد
 

 :التفاوت مصادر
 

 ةدراوال هايلما باستاح متي ،ةينطوال تاريدقتلل ةبلنساب :يلي ام هانم فةلتمخ أمور بببس تافالختالا دثتح دق
 قيطر نع لاإ ةيعالملا تاريدتقلا ءاإجر نكمي ال امنيب ،دالالب يف ةحاتلما ةيئلماا دراوملا نم ازءج اهرابتعاب
 ةيدواجزا بنجت لأج نم لودال عيملج (دلبلا لداخ ةدتولمال هايملا) ةيخلادال ةددجتمال ةئيالما دراومال إضافة

 .دً   علا
 

 :يموقلا ىوتلمسا لىع اناتيبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا هاتيوجتالو لئاسوال
 

 ريويش .دلبال يف ةددتجلما ةبذلعا اهيلما دراوم لىع تاعاالقط عيمج ضغط ىدم تاريدتق المؤشر اذه مديق

 ىإل ةبنسلاب ً  ايشماه تاعاطالق عيمجل مجملال بسحلا اهيف نوكي ةالح ىإل يئمالا دلجهاإا ىوتمس ضافنخا

 ىوتمسال امأ .نيمدتخسلما نيب ملةتالمح سةفنامال لىع أو دراومال امةدتاس ىلع كرذً  ي يرثأت هل نوكي ال تاليبالو ،دراوالم
 دراوم يلجماإ نم ةيربك ةبنس تاعاالقط عيمجل كالمشتر بحسال اهيف لثمي ةلاح ىإل يرشيف يئلماا دلجهاإا نم يالعلا
 ءوشن المتاحو دراولما ةمادتاس لىع أكبر تاريثأت دوثح مالتحا عم ،ةددتجلما ةبذلعا اهيلما

 .نيمدتخسمال نيب ةسفانمالو تاعازنال
 

 :تانوكم ةثلاث اسسأ ىلع رؤشمال باستحا متي
 

 )TRWR(موارد المياه العذبة المتجددة  مجموع
 )TWW( ةلعذبا هايملا بحس يلامإج
 )EFR( يئيبلا قفالتد لباتمتط

 
 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (%) = 
𝑇𝑊𝑊 

 
 

𝑇𝑅𝑊𝑅 − 𝐸𝐹𝑅. 

 

∗ 100 

 
 

 :اهنيب نم .رشؤلما اذه باستحا يف نادلبلا معدل امهادتخسا نكمي يتلا قئاثوال نم ديدلعا كانوه
 

 قلمتعلا يملاعلا تاملمعلوا ماظن- AQUASTAT ةعازرلاو هاميلاب قلتعملا تاملمعلوا ماظن فهم
 (فاولا) ةعازرلاو ةألغذيا ةمظنمب صاخلا ةيئاملا مواردلاب

 ةعام كسلعة اهرونش هايالمب ةعلقتلما تانايبال يللتحو معج نم ةنس نيعشر خيرات ةيتماولمعلا كرةذلما هذه يتغط

 نم ةديفر ةكبش اءشنإ لىإ اهنم ققحتلاو تانايبلا عمج ةيلمع تدً   أ دقو .ً  اناجم عيمجلل ةحاتم ،ةيولد
 نولدابتيو ،ةنمقارلا ضاألغر ىرأخ نادلب من تانايبلا نومدتخسيو ،تانلبياا نومديق نيذال نينوعاتملا



 نم نيمدتخمسلا ددع حوارتيو .هباستحاو هايمبال طتبمرلا مداتخسالا سايلق ةقيطر لضفأ لوح تاربخلاو ءااآلر
 قةلعتملا ةماهلا ريراقتلا عيمج دمتعت ً  ابيرقتو ،ةيموكالح غير تظمانمال لىإ ةيولدال ةلخاصا تشركالا

 AQUASTAT. ةعارزلاو هايالمب ةقالمتعل تماوعلمال مظان اهرفوي يتلا اتنايبلا ىلع هايبالم
http://www.fao.org/3/a-bc817e.pdf 

 

 AQUASTAT 2015 ةيهجنم ةجعارم- دةدتجملا ةيائملا دوارملا مييتق
http://www.fao.org/3/a-bc818e.pdf 

 

 امهاستخداو افهيصرتو اهتجلامعو اعهمجو ةلبلديا يصحلا فالصر هايم جاتنإ عن ةيملاع تايانب دةعاق
 ةعارزلا يف باشرملا

 

 هايم جاتنإ نأشب ATTSAUQA تياناب ةدعاق هيزجتو دادعإ ةيقروط يطقنلما ساسألا ةقالور هذه فصً  ت
 ةعاجرم تمت .ةعارزلا يف المباشر امهادختاس أو ،هافيصرتو تها،جمعالو عها،موج دية،لبال لصحيا فرالص
 شور تاءاروإج ران،قلأا ضارعتالس الخاضعة قالورأا كلذ يف ماب ،احةتلما تماوعلمال ردصام ضلفأ

   يرراقتلاو ةيطرقلا تراكذملا نع ً  لاضف ،ةيميلقإلا وأ ةيعالملا تانلبياا تادعاق ،ءاالخبر تاعامتجاو تارمتؤلماو ،عملال
 نييالقطر   ءابرخلاو   نييمولحكا   نيؤولسلما   بلق   نم   شرةابلما   تالتصاالاو   ةينطوال

http://www.fao.org/3/a-bc823e.pdf 
 

 ينلوطا    ىوتلمسا    ىلع    هايملا    ءاتاحصإ    ىلع    ارهيثأتو    ةطاقلا    دوليتل    ديربتلا    هامي
 

 ذملا هذه نإ يتلا رةك ىوتمسلا لىع اهيلما تاءاصحإ لىع اهريثأتو طاقةلا ديلتول ديرتبلا اهيم مسألة فتص

 ةولؤسلما ةيموكالح تالاكولا شجيعت ىلع عملت 2( و ماع تماولعم ردصم دً   عً  ت 1( :نيضرغ يدً   ؤت ،ينوطال
 بسحلا تيالمع لىع اءقبلاا) يعرفال علقطاا بحس مفصلة تماولعم يرراتق عمج لىع اهيمال امدتخسا نع
 يتال ةقطنال ةمءمال ىدم ديدتح ىعلو ،(ةيئماوهركلاو ةيعانلصا بسحلا تايعمل نع ةنفصلم ةيراكهروحرلا

 ميماصت هايلما   بسح بالشكل .ىأعل   ةبوطلمال   ةيلاسمأرلا   فةتكللا   تناك   اذإ   ىتح   ،لقألا

http://www.fao.org/3/a-bc822e.pdf 
 

 ةيئاإلحصا لسائولا ماستخداب 2005و 2000 ميناعلل ةاعيلصناو ةلبلديا هايملا بحس ةنمذج
 

 يمعال ةيعانصلاو ةيدلبلا هايلما بسح اتيلمع ريدقتل ذجمان ديولت ىإل ةيامرلا لجهودا ةثيقوال هذه فتص
 2000 و2005.

http://www.fao.org/3/a-bc821e.pdf 
 

 هايملا صائياتحإب قلحالا ضومغلا ةلاإز
 

 ريثت يلاتلابو ةفلتخم ترايسفت ىلإ يدؤتو رةيً   حم ةئياملا تامولعملاب ةقلعتملا تاحلطصملا نوكت ام ً  ابلاغ

 ةتلفمخ تطلحاصم امدتخسا متي ام ً  ابلاغ ة،ددتجلما اهيلما دراوم مادتخاس اهب متي يتال قةيطرلا شةقنام دنع .اكبتاالر
 وند نم اهعلي بطللوا ضرالعو ،اهاجرتخساو اهلكاهتساو ،اهبحسو ااستعمالهو ه،ايلما مادتخاس لثم

 ذكر                     ما                       هو                       المقصود .منها
http://www.fao.org/3/a-bc816e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bc817e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc818e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc823e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc822e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc821e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc816e.pdf


 

 ةيفيرلا ةيمنلتاو ةعارزلا اضرغأل هايملا ماستخداب صاخلا يقطرلا حسمال
 ةيئاملا دوارملا حسم نايباست
 مانظال يف ةيالقطر تضااستعرالاو تبيانالا يثدتح جلأ نم نايبتسالاو هيةيوجتال دئابلما هذه دادعإ تم

.)AQUASTAT( العالمي للمعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-guide_eng.pdf 

 

 ةيائملا اردوملا ءاتاحصإب ةيعنملا ةلدوليا التوصيات
 تماوعلمال منظ زيزعت يف ةدعامسلل )IRWS( ةيئلماا دروامال تاءلحصاإ ةيدوللا تايصوتال عضو مت
 )IWRM(. ةئيلماا درواملل املةكتلما رةداإلا مييقتو ميمصت معدل هايملل ةينوطال

https://unstats.un.org/UNSD/envaccounting/irws 
 

 – ةيئيلبا ءاتاحصاإلب يعنملا ةئيبلل دةحمتلا لمماا جمانربو ةمتحدلا ممألا يف تااءصالحا ةبعش نايباست
 قسم الموارد المائية

http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm 
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm 

 

 ةمتحدلا ممالا يف تااءصالحا ةبشعب ةصاخلا "ةيمولقا اباتحسلا يعمامجل ةسيئالر اناتيبلا دةعاق"
UNSD 

http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp 
 

 

 
 :اهتح

 : الجودة ضمان
 

 ص نم حققتلل ةشامل ةيملع ربع ATTSAUAQ تياناب لك رً   مت

 2 + 1 :رخآ ىنعمب) اً  يقطنم ةحيحص اهنأ نم دكأتلل ىرخلأا ترايغتملا عم تانايبلا ةنراقم متت ،حميلتال قبل
 دتج ام اريثك ،ىأخر ةبارعبو .افسهن AQUASTAT ىلإ ديدج نم دوقي ال مدتخمسلا عجمرلا ناك اذإ امو 3( =
 ىعل) ةنالس ييرغت عم 2000 ماعل "تاتساكوا" تانياب واقعلا يف يهو ،2014 ماعل تياناب "تتاسأكوا"
 (.تبيانالا عمج متي ندماع حاألرج

 

 ةحصال نم قتحقلا دعقوا نم ةعوجمم امدختباس ى،رأخ ققحت ةيملع ءاإجر متي ،ةيسئرلا تبيانالا ةدعاق لىإ ليمتحلا ناءثأ
 دمع ةحال يف هنأ ينعي امم ،ةيامزإل ةدعاق 100 اكنه ،دعقواال هذه نيب نمو .ةدعاق 300 ادهدع غالبلاو
 نمكي ال ،الثالم ليبس ىعل .رمتتس نأ نكمي ال ةالصح نم ققحتال ةيملع نإف ،ةدعاقال هذهب تانايبال ةنقط مازتلا
 002 غلتب يتلا قحقتال دعقوا نم ىاألخر ةعومجملا .دلبلل ةيكللا ةحامسلا نم ربكأ دلبل ةعورمزلا المساحة ونكت أن

 ،ماع لكشب .تانلبياا ةصح نم قً  قحتلا ةيلمعب موقي يذال صشخلل ةيريذتح تاراإش نع ةبارع يه ً  ابيرقت ةدعاق

 يرلل ةجهزمال ةيكللا ةالمساح فصن يحسطلا يرلا ايجولونكت مادتخساب يرلل جهزةمال ةقنطلما ونكت ام ً  ةداع
 يرلا ةحسام نم ربكأ نادلبلا بعض يف رشلاب يرال طقةنم أو ةيلالمح يرلا ةقنطم نوكت دق ،كلذ عمو .لقألا ىلع
 دأكتيل قحقتلا ةيلمع ءانثأ تحذير اهنيح هرظيس ،حالةلا ذهه يف .ةيسطحلا
 لك ةنمقار متت ،اضيأ ةحصلا نم ققحتلا ةيلمع للاخو .ال أم دلبلا اذهل ً  انكمم رمألا اذه ناك اذإ مام للح     ملا

 اذإو .هنفس ملعاا يف أو ىراألخ توانسال يف يرغتلما اذهل الفعلب رةفوتلما ىاألخر تانايبلاب ةديدج تانياب نقطة

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-guide_eng.pdf
http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire.htm
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm
http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp


 نم ىأخر أو ةدواح تانايب ةنقط فذح بيجف ،هانيب يقفوتلا أو ةفلمختلا تانايبال ءمةاوم يلحتمسلا نم نكا
 .تبيانالا عدةاق

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/WhyDBisEmpty_eng.pdf 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/About_us/index3.stm 

 

 عيجمت أثناء اندلبلا معدو عيجتش متي له،اعأ ضحةولما تانايبلا صحة نم داتمعلا تاتواسكأ ققحت ةيعمل دبع
 المؤشرات في عيمج  نم ققحتال ناضمو  ،هاب صلخاا ةدوالج بطض مظان  دادعإ يف مةدتخمسلا  تانايبال

 ديدتحو ةنللمقار ةيبلاالق ناضمل نينسال ردام لىع تساقالا اذه ىلع ظافلحاو ،باستحالا تاهاجتلاا بشكل
 .ويق

 

 تيانابال نم ةتلفخم تاعومجمل حةاتم يه دولي،لا ديلصعا ىلع .ةالخبر تطاعاق فلتمخ نم تانياب المؤشر بيتطل
 وملعل ليودال دمعهلاو ةدتحلما ممألا يف تاءاصاالح ةبعوش عةارزلاو ةيذغألا ةنظمم لثم ،تاسالمؤس فختلم نم

 عم تبيانالا ةصح نم ققتحلاو رواشتلل اهب ةصاخ ةيآل اهيدل تسساؤمال هذه نم لك .ضاألر
 .اندالبل

 يف ةيئالحصإا تانلبياا ةدعاق نم ةدمتمسلا تانايبلل ةبنسلابو منظمة ةعارزلاو ةيذغألا FAOSTAT و

AQUASTAT ، فصولاو تبيانالا عمج نم نوكتت تيلا ةيئاقصتسالا تراسادال للاخ نم نادلبلا يف تانلبياا عمج متي 
 لالخ نم ،يمةق لكب تاقيلعتلاو ردلمصا عمرجلا طتبتر ثيح ،مفصلة تانايبتاس قيرط نع يالقطر

مظنم واالف ليحلت  ءاجرإب قيقد ةالجعمو  تماوعلملل
 ة

 .ةينوطال  دراولما  يذو  صلشخاأا وفظوم  وميقو

 ذوأخ ةينوطلا تسساؤلما تالحظام بلط متيو ،ةيجذومنلا تانايبلا داولج يف تانايبال ميظنت متي مث .تيانابال
 .رشنلاو رداصالا لبق اهتموافق

 

 ةيآل عضو متيس مة،ادتمسلا ةيمنتال فداهأ ةيملعل ىلع عملت لبق نم ،دلب لك ديدتح
 ة،ددمح

 ةبسنلاب هنأ الإ

 ةنظمم مع قيثوال وراتشلاب ،المؤشر باستحاو عمج نع ولؤمس ني،قت يقرفو ةينطو صالتا طةقنل ة،ينطوال ومةالحك
 ةردابلما عورمش نم ةيلولأا ةحلرلما للاخ حانجب مانظال اذه رابتخا مت دقو .ةعارزلاو ةيذغلأا

 وملا  ةيملاعلا ةئياملا  داروملا  دصرل  ةعس ةظمنم  هتذنف  ذيلا  ،GEMI عبالس  ةدتحمال  مألما  تلااكوو  واالف

 UN-Water. هقيسنبت ةئيلماا دراوالمب ةينمعلا لمتحدةا ممالا ةنجل امتقو األخرى،
 

 دمقتس ،رؤشمال بساتحاو جميعت يف ةيادبال يف توباعص هجتوا أن نمكي تيلا اندبللل ةبسنبال منظمة واالف

 تانايب يأ رنش يتم نل ،كلذ عمو .اً  يلود ةحاتملا تانايبلا نم ءادب رشؤملا جاتنإ نم ةياهنلا يف نكمتتسو معدلا
 .ةينمعلا ةيمولقا سلطاتلا نم ةقبمسلا ةوافقملا دون

 

 تايانبلا ادرصم

 

 :الوصف
 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/WhyDBisEmpty_eng.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/About_us/index3.stm


 يف هايالمب قتتعل اياضق اهل يتال ةينطوال تسساؤلماو تارازوال لبق نم رالمؤش اذه تانايب عمج متي ام ةدعا
 متيو .ةئيبال وأ ةعارزلا أو ةيئلماا دراولما تارازو ثلم ،هاتيلاو سئير لكبش تانايبلا نشر ضمن الخطط

 لثم) يرراقتال نم اهريغو ةيموقال ةيئالحصإا ةيونالس بتلكاو يرلوا ةيئلماا دراوملاب ةلخاصا ةيموالق ةيسئرلا



 زاكرم نع رةدلصاا تاروشنلماو ،ةيدوللا جئاتنلا أو حوسمال وأ ،عيرمشالا نم اهيلع لولحصا متي يتال كلت
 (.ةيدوللاو ةينوطلا حوثبال

 

 نكميو .ةولد لك يف ةينمعلا تاسالمؤس بلق نم هايعل درلا متي تانايبتاس للاخ نم المؤشر تياناب عمج متي
 :ةيتاللا واقعمال لىع امهادتخسا نكمي يتلا اتنبياتسالا نم ةمثلأ ىلع روثالع

 

 (تاتواسكأ) ةعارزلاو هايمبال ةتعلقملا ماتولمعلل يعالملا النظام
www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls 

 

 UNSD/UNEP ةئيبلل ةدحتمال ممالا جمنارب /ةدتحلما مالما يف اتءاصاالح ةبشع
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2013Water_English.xls 

 

 OECD/Eurostat تتاساورو / ديصاتقالا ناديلما يف ةيمنتلاو نواعتال ةمنظم
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_Manual_version_2_21.pdf 

 

 :عملية الجمع
 

 لً  ثمتي.i في يالقطر ىوتمسلا لىع ونيسمرال اءرنظال بتكلماو ةئيلماا دراومال نع ولةؤمسلا رةاوزلا

 تاءحصاإلل ينوطال

ii.متت أن بجيو .تانايبلا نم قً  قحتلاو ةدوالج نامضو ةبقارمل ةيعمل يلعفتب اندالبل موقت أن قعوتلما نم 
 لشكب هال مخططلا اتوطالخ عيمج ذيتنف نضمي مام ،ةدوجال ةبقارمب صاخال ءزجال يف اً  يلخاد ةيلمعلا

 ءاوس ،نوقلتمس ءاخبر اهييجر أن بيج ةدوجال نامض ةيلمع نأ امك .تانلبياا عمج نم ولةج لك يف حيصح
 نم حققتال غيبني ،ً  رايخأو .ةجً  تنمً   ال تبيانالا ةبلاصو اقستا ىدم مييلتق ،نييدول أو نييحلم واناك
 .ىأخر رداصم نم ةاثلمم تانايب عم اهتنمقار يقرط نع أمكن، امثيح ،تانايبلا هذه ةحص

.iiiتلفااتاالخ نيب ام يقسنتال ىإل حاجة ناكه ،ةفختلم تتبياناسا للاخ نم اهمعج متي تانلبياا نأ ماب 
 .عيجامملاو يفرعاتال يف المحتملة

 

 تايانبلا رتواف

 

 :الوصف
 

 (:نلآا ىتح )2010 اندلبال
 2 دئلهاا طيلمحاو ايآس
 6 ايقيرفا
 16 لكاريبيا رحبال ةقنطمو ةينيتاللا يركامأ
 24 نابيالاو ادنليونيوز ايلاسترأو ةيشماللا اكريأمو روباوأ

 

 )2000-2009(: اندبلال
 42 دئلهاا طيلمحاو ايآس
 49 ايقيرفا

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sets/aq-5yr-quest_eng.xls
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2013Water_English.xls
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/OECD_ESTAT_JQ_Manual_version_2_21.pdf


 27 لكاريبيا رحبال ةقنطمو ةينيتاللا اكريأم
 47 نابيالاو ادنليونيوز ايلاسترأو ةيشماللا اكميرأو ابأورو

 

 :ةينمالز سالسللا
 

 (دالبل بحس ،طعقتم) 2015-1961
 

 ينمالز لوجدلا

 

 :اناتيبلا عمج
 

2018-2016 
 

 :اناتيبلا دارصإ
 

 2018. و 2017 يماع نيب اندبللا معظمل ؤشرمبال صةاخ ةديدج تانايب جاتنإ متي نأ رالمقر نم
 

 تايانبلاب ةزودملا جهاتلا

 

 :الوصف
 

 عمج نع ةلوؤسملا تاسسؤملا فتلخت .ونيموالق ونرشاتمسلا ،ةيذفينت ةراوز ،ةيموقال تاءلحصااا بتمك
 لبق نم رالمؤش اذهب ةصاالخ تانايبلا ريفوت متي ماع لشكب ه،نأ لاإ .دللبل اقفو ينطولا ىوتسملا ىعل تانايبلا

 بتكم بلق نم ناياألح ضعب يف اههيجوت متي يتال ،ةئيبال رةاووز ةيئلماا دراومال رةاووز ةعارزلا رةاوز
 .يموقال تاءلحصااا

 

ِ   جملا تاهجلا  تانايبلل ةعم ِ 

 

 ةعارزلاو هايالمب ةتعلقلما تماوعلملل يعالملا مانظال للاخ نم (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم
.)http://www.fao.org/nr/aquastat( ،)AQUASTAT( 

 

 جعارملا

 

 :دحوملا دوارملا ليلد
 

www.fao.org/nr/aquastat 

http://www.fao.org/nr/aquastat(
http://www.fao.org/nr/aquastat


 :جعارملا
 

 (.وافلا)   ةدتحمال   ممألل   ةعارزلاو   ةيذغلأا   ةمنظم عالميلا   تماوعلمال   ماظن هيامبال   صالخا

 http://www.fao.org/nr/aquastat. :على الرابط التالي .روما (.أكواستات)
 

 :كرذال ةيلاتال عقالموا ىلع ةرفوتم رالمؤش اذهل ةلخاصا ةيألهما اتذ ةيتالال دراوالم

• AQUASTAT glossary (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html). 
• AQUASTAT Main country database 

(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en) 
• AQUASTAT Water use (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm). 
• AQUASTAT Water resources (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm). 
• AQUASTAT publications dealing with concepts, methodologies, definitions, terminologies, 

metadata, etc. (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/catalogues/index.stm) 
• For surface water, environmental water requirement databases include: 
• http://waterdata.iwmi.org/apps/flow_management_classes/ 
•  http://www.iwmi.cgiar.org/resources/models-and-software/environmental-flow- 

calculators/ 
• 

http://waterdata.iwmi.org/Applications/Global_Assessment_Environmental_Water_Requir 
ements_Scarcity/ 

UNSD/UNEP Questionnaire on Environment Statistics – Water 

Sectionhttp://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm 

• Framework for the Development of Environment Statistics (FDES 2013) (Chapter 3) 
http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf 

• OECD/Eurostat Questionnaire on Environment Statistics – Water Section 
• International Recommendations for Water Statistics (IRWS) (2012) 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/ 
 

 ةلصلا اتذ تاؤشرمال
 

:1-4-6 
 نزملا من ةفتر دىم ىعل اهيمال امدتخسا ءةافك يف غيرتال

 

:1-1-6 

 ةنومأم ةقيربط اردً  ت يتال بشرلا هايم تدماخ نم دونيفتيس ينذال ناسكلا ةبنس
 

:1-3-6 
 ةنمآ ةقيربط المعالجة يالصح فصرلا هايم ةبنس

 

:1-6-6 

 نزملا نم ةفتر للاخ هايمبال ةلصً  تملا ةيجولوكيإلا منظال قطان يف ريً  غتلا ةبنس

http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/aquastat
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/catalogues/index.stm)
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/catalogues/index.stm)
http://waterdata.iwmi.org/apps/flow_management_classes/
http://www.iwmi.cgiar.org/resources/models-and-software/environmental-flow-
http://waterdata.iwmi.org/Applications/Global_Assessment_Environmental_Water_Requir
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm
http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf
http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/


:1-5-6 
 )0-100( ةيئلماا درموالل ةاملكتلما رةدالإا يذفنت درجة

 

 
 امةدتمسلاو ةجتنلما ةعارلزل ةصص

:1-4-2 
 خملا ةيعارزلا ةالمساح ةبنس

 

:1-3-15 
 ةبسايال ةحسام عوممج ىلإ ةورهدتمال يضارألا ةبنس

 

:1-5-1 
 [أ] صشخ 100.000 لك نيب ثراولكا ببسب رةشابم وارتضر نمو نيدوفقلماو نيفوتلما صلشخاأا ددع

 

 
 من شخص

 
100000 

 
 نم ثاروكلا ببس   ً  رةشابم اورثأت نمو نيدوفقلماو

 نيب

:1-5-11 
 نيفوتلما صاخشألا ددع

 [أ] السكان

CA8485AR




