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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

ل إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة حلقــة وصــل حيويــة بــن  تشــكِّ
السياســات العاملية يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من ناحية واإلجراءات الوطنية من ناحية أخرى. 
وتعمــل اإلدارة يف ثالثــة جمــاالت رئيســية متشــابكة هــي: ‘1’ تقــوم اإلدارة بتجميــع وتوليــد وحتليــل جمموعة واســعة 
مــن البيانــات واملعلومــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة الــي تســتند إليهــا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة 
لدى اســتعراض مشــاكلها املشــركة ومراجعة خياراهتا بشــأن السياســات؛ ‘2’ تقوم بتيســر املفاوضات الي جتريها 
الــدول األعضــاء يف كثــر مــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة بشــأن اإلجراءات املشــركة الراميــة إىل مواجهة التحديات 
العاملية اجلارية أو الناشــئة؛ ‘3’ تقوم بإســداء املشــورة للحكومات الراغبة بشــأن الُســبل والوســائل الكفيلة برمجة 
ُأطــر السياســات العامــة الــي تضعهــا مؤمتــرات واجتماعــات القمــة لألمم املتحدة إىل برامج علــى الصعيد القطري، 

وتعاون، عن طريق تقدمي املساعدة التقنية، يف بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ال تعبِّ التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا املنشور عن أّي رأّي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة فيما 

يتعلق باملركز القانوين ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاهتا، أو فيما يتعلق بتعين حدودها أو ختومها.
ويشــر مصطلــح “البلــد” أيضــًا، علــى النحــو املســتخدم يف نــّص هــذا املنشــور، عنــد االقتضــاء، إىل األقاليم أو 

املناطق.
وتســتخدم التســميات التاليــة: البلــدان أو املناطــق “املتقّدمــة النمــو” والبلــدان أو املناطــق “الناميــة” ألغــراض 
التيســر اإلحصائــي، وال تعــبِّ بالضــرورة عــن رأٍي فيمــا يتعلــق باملرحلــة الــي بلغهــا بلــد معــنَّ أو منطقة معيَّنــة يف العملية 

اإلمنائية.
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام.
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ج

تصديـر

توفِّــر التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات املياه مبادئ ومفاهيم وتعاريف متماســكة جلمع وتبويب إحصاءات 
امليــاه بطريقــة قابلــة للمقارنــة. وهــي أول منشــور توصيــات دوليــة يف جمــال اإلحصــاءات البيئيــة ينضــم إىل أســرة 

التوصيات الدولية الي تقوم بنشرها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه مصمَّمة ملساعدة مجيع البلدان يف إنشاء وتعزيز نظام معلومات 

متعدد األغراض دعمًا لإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وبصفة خاصة:
دعم مجع إحصاءات املياه القابلة للمقارنة دوليًا وتبويبها ونشرها يف البلدان؛ )أ( 

دعم تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه؛ )ب( 
ن من إجراء مقارنات عب فرات  توفر املعلومات الالزمة الشتقاق مؤشرات متماسكة ومتسقة متكِّ )ج( 

زمانية وفيما بن البلدان على أساس قائمة بنود بيانات متفق عليها.
وتنقسم التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه إىل جزأين. ويتضّمن اجلزء األول املعنون “التوصيات 
الدولية” املفاهيم الرئيسية املتعلقة بإحصاءات املياه مبا يف ذلك تعاريف وتصنيفات الوحدات اإلحصائية املتصلة 
ع البلــدان علــى جتميعهــا. أمــا اجلــزء الثــاين املعنــون “مبــادئ توجيهية  بامليــاه وقائمــة بنــود بيانــات موصــى هبــا تشــجِّ
للتنفيذ” فيتضّمن مبادئ توجيهية عامة بشأن مجع وتصنيف بيانات املياه وحتديداً فيما يتعلق مبصادر املياه وجودة 
البيانات واسراتيجيات مجع البيانات ونشرها. وترد يف املرفقات من األول إىل السادس معلومات مرجعية إضافية 
تشمل بنود البيانات التكميلية؛ والصالت بن بنود البيانات واجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
يف جمــال امليــاه؛ والصــالت بــن بنــود البيانــات واملؤشــرات املتصلة باملياه والشــائعة االســتخدام، والصالت بن بنود 

البيانات واالستبيانات الدولية.
وتدعم التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه شرحية عريضة من منتجي إحصاءات املياه الذين على 
اختالف مســتويات خباهتم وختصصاهتم )مثل اإلحصاء واهليدرولوجيا واألرصاد اجلوية والزراعة واهلندســة وعلوم 
مــة، بصــورة أساســية، مــن  البيئــة واالقتصــاد(. وبالرغــم مــن أن التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه مصمَّ
ع على استخدامها سائر املنظمات الي تقوم بإنتاج أو  أجل منتجي اإلحصاءات القومية الرمسية، ينبغي أن تشجِّ
استخدام إحصاءات املياه ولدى تطبيق هذه التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، جيب على البلدان أن 

تضع يف االعتبار أولوياهتا يف جمال املياه واملعلومات الالزمة الختاذ قرارات بشأن املياه.
وقــد مت االضطــالع بصياغــة التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه بوصفهــا جزًءا مــن برنامج عمل 
ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف جمال إحصاءات البيئة وتنفيذ اسراتيجية نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
يف جمال املياه حتت رعاية جلنة اخلباء املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية. واعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا 
احلادية واألربعن املعقودة يف شباط/فباير 2010 التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه وشّجعت البلدان 

على تنفيذها.





ه

شكر وتقديـر

متثِّــل التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه جتميعــًا خلــبات وممارســات البلدان واملنظمــات الدولية يف جمال 
إحصــاءات امليــاه. وقــد مّت تطويرهــا يف تعــاون وتشــاور وثيقــن مــع فريــق اخلــباء املعــي بإحصــاءات امليــاه الــذي قام 
باستعراض املسودات املتتالية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه والتعليق على ورقات املسائل الي قامت 
بصياغتهــا شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة؛ وســائر اخلــباء الذيــن قّدمــوا مشــورة بشــأن موضوعــات حمــّددة؛ 
والبلــدان واملنظمــات الدوليــة الــي اســتجابت للمشــاورة العامليــة بشــأن الصيغــة النهائيــة للتوصيــات الدوليــة املتعلقــة 
بإحصاءات املياه؛ وجلنة اخلباء املعنية باحملاسبة البيئية - االقتصادية، الي أوصت اللجنة اإلحصائية باعتمادها.
وضّم فريق اخلباء املعي بإحصاءات املياه يف عضويته )حسب الرتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء البلدان 
والــوكاالت(: مايــكل ناغــي )الوكالــة النمســاوية للبيئــة(؛ ويوديكايــل كليفيالهريــو االبن )املعهــد البازيلي للجغرافيا 
واإلحصاء(؛ وفرانسوا سوالر )دائرة اإلحصاء الكندية(؛ وغان هونغ )املعهد الصيي للموارد املائية وحبوث الطاقة 
الكهرمائية(؛ واولغا لوكيانو لوبيز )عضو سابق يف وزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف اجلمهورية الدومينيكية(؛ واميت 
ياغور-كــرول )اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء اإلســرائيلي(؛ وريــكاردو مارتنيــز - الغيونــس )اللجنــة القوميــة للميــاه يف 
املكسيك سابقًا وحاليًا مع شعبة اإلحصاءات(؛ وكارين فرنكن )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة(؛ اشبيندو 
سينغ )برنامج األمم املتحدة للبيئة(؛ وجوريغن فورسر )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )يوروستات((؛ 
وكريســتينا تابوليشــانايس )اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي(؛ واجنــن 

كونساغول )البنامج العاملي لتقييم املياه(؛ وموظفو شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
م اخلباء التالية أمساؤهم تعليقات إضافية بشأن مسودات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه:  وقدَّ
ديفيــد بــارات ولويــز مينــي وروبــرت ارغنــت )مكتــب األرصــاد اجلويــة األســرايل(؛ وديانــا بوركــي وبرنــارد موريســون 
وســتيفن مــاي )مكتــب اإلحصــاء األســرايل(؛ ووفــاء أبــو احُلســن )اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغريب آســيا(؛ 
واميت كويل )منظمة األغذية والزراعة(؛ وسيزار أوغسطو رويز )معهد اإلحصاء القومي لغواتيماال(؛ وبال اوجيزكي 
)مكتب اإلحصاء املركزي اهلنغاري(؛ وجاك فان دير غن وصويف برموتن )مركز التقييم الدويل ملوارد املياه اجلوفية(؛ 
وسيورد تشيناو )إدارة اإلحصاء، هولندا(؛ واولرخ لووسر )إدارة شؤون املياه والغابات يف جنوب أفريقيا(؛ وايسر 

كوفه )إدارة اإلحصاء، جنوب أفريقيا(.
وشــارك اخلــباء التاليــة أمساءهــم يف املشــاورة العامليــة بشــأن املســودة النهائيــة للتوصيــات الدوليــة املتعلقــة 
بإحصــاءات امليــاه، باإلضافــة إىل أعضــاء فريــق اخلــباء: كاترينــا لينــز )الوكالــة النمســاوية للبيئــة(؛ وبارمــود كومــار 
شــارما )إدارة التعداد واإلحصاء، منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف الصن(؛ وكونغ بيك فونغ )دائرة التعداد 
واإلحصــاء، منطقــة مــاكاو اخلاصــة يف الصــن(؛ وتومــاس أولســن )إدارة اإلحصــاء، الدامنرك(؛ وتومــاس غروندمان 
وكريســتن فالمجــان )املكتــب األملــاين االحتــادي لإلحصــاء(؛ ومنــذر داوود بدريــة )دائــرة اإلحصــاءات العامــة يف 
األردن(؛ ودانغول كريبستاولن )إدارة اإلحصاء، ليتوانيا(؛ واناند سوكن )مكتب اإلحصاء املركزي يف موريشيوس(؛ 
وروبرتو لوبيز بريز )املعهد القومي لإلحصاء واجلغرافيا يف املكسيك(؛ وستيفن أوكلي )إدارة اإلحصاء، نيوزيلندا(؛ 
ودانيلال اناستاسيو )املعهد القومي لإلحصاء يف رومانيا(؛ وألكسندر بفولسر وغبايلال ميزيسوفا )مكتب اإلحصاء 
الســلوفاكي(؛ وبولونســا رازبورســيك )مكتــب اإلحصــاء، ســلوفينيا(؛ وفرنانــدو سيليســتينو راي )معهــد اإلحصــاء 
القومي يف إســبانيا(؛ وأنا-كارن ويســتو ومريان اريكســون )إدارة اإلحصاء، الســويد(؛ ومونيكا شــيفنر )املكتب 



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  و

االحتادي للبيئة يف سويسرا(؛ وبانوت مانونفورافونغ )مكتب البحوث والتنمية واهليدرولوجيا يف تايلند(؛ وسلفادور 
ماركــوين )اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقة البحر الكاريبـــي(؛ وبيت ورنر؛ وجن-لويس 
ويب وماركوس ايرهارد وفيليب كرويزيت وســتفان جنســن )الوكالة األوروبية للبيئة(؛ وســتيفان مول )يوروســتات(؛ 
ومارغريــت فيتزغيبــون )صنــدوق النقــد الــدويل(؛ ومخيــس رّداد )اإلمارات العربية املتحدة(. وبعثت املنظمات التالية 
أيضــًا بآرائهــا: املشــغِّل البازيلــي ملنظومــة الكهربــاء الوطنيــة؛ والنظــام البازيلــي القومــي ملعلومــات الصــرف الصحــي 

واللجنة القومية للمياه يف املكسيك واللجنة اإلحصائية احلكومية يف أذربيجان.
وقــّدم اخلــباء التاليــة أمساءهــم مشــورة إىل ُشــعبة اإلحصــاءات بشــأن قضايــا حمــّددة: فرانســوا غركــن وكــون 
أوفركامــب )اجمللــس االستشــاري املعــي بامليــاه والصــرف الصحــي التابــع لألمــن العــام لألمــم املتحــدة(؛ وفريــدرك 
بيشيك )جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية(؛ ورولف ليوندجيك )البنامج املشَرك بن منظمة الصحة العاملية 

واليونيسيف لرصد اإلمدادات املائية والصرف الصحي( ومايك مولر )البنامج العاملي لتقييم املياه(.
وأسهم عدد من موظفي ُشعبة اإلحصاءات يف األعمال التحضرية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات 
امليــاه، مبــن فيهــم بــرام ايدنــز )حاليــًا مــع إدارة اإلحصاء، هولندا( وغوالب ســينغ وهرمان مسيث وايالريا دي ماتيو 
ورالف بيكر. وقام مايكل ناغي بإعداد املسودات األّولية والبحوث، عندما كان من موظفي شعبة اإلحصاءات، 

)حاليًا يف الوكالة النمساوية للبيئة( ومخيس رّداد )األردن( عندما كان مستشاراً لشعبة اإلحصاءات.
وقد مت إعداد هذا املنشــور حتت مســؤولية ُشــعبة اإلحصاءات. وقام بتنقيح النص مايكل فاردون )ســابقًا 
كان موظفًا بُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وهو يعمل حاليًا مع املكتب اإلحصائي يف أسراليا( وقام كل 
من جرميي ويب والســاندرا الفري )احلســابات البيئية واالقتصادية( وايزتر هورافات )اإلحصاءات البيئية( وإيفو 

هافينغا )اإلحصاءات االقتصادية( بتوفر اإلرشاد واستعراض النّص.
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املياهن بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات 

الصفحة  

151 بنود البيانات املوصى هبا وتعاريفها                                              ألف أواًل - 1 

بنـــود البيانات التكميليـــة والتعاريـــف الي توفر أسلوبًا بدياًل أو أكثر تفصياًل لتجزئة   ألف ثانيًا - 1 
168 البيانات املوصى هبا                                                           

187 الصالت بن بنود البيانات وموارد املياه الداخلية                                 ألف ثالثًا - 1 

االستخدام املادي )اجلدول ثالثًا 1 - أ من اجلداول املوحدة لنظام احملاسبة البيئية   ألف رابعًا - 1 
191 واالقتصادية يف جمال املياه(                                                     

اإلمدادات املادية )اجلدول ثالثًا 1 - ب من اجلداول املوحدة لنظام احملاسبة البيئيـة  ألف رابعًا - 2 
192 واالقتصادية يف جمال املياه(                                                     

االنبعاثــــات اإلمجاليـــة والصافيـــــة )اجلدول رابعًا 2 - أ من اجلداول املوّحدة لنظام   ألف رابعًا - 3 
193 احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه(                                       

االنبعاثــــات إىل امليــــاه، التصنيــــــف الصنــــاعي الدويل املوّحـــد، 37 )اجلــدول رابعـــًا   ألف رابعًا - 4 
193 2 - ب من اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه(    

َلط )اجلدول خامسًا - 1 من اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية  اإلمداد املختـَ ألف رابعًا - 5 
194 واالقتصادية يف جمال املياه(                                                     

َلط )اجلــــدول خامســـًا - 2 مـــن اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة  االستخـــدام املختـَ  ألف رابعًا - 6 
195 البيئية واالقتصادية يف جمال املياه(                                               

َلط للمياه )اجلدول خامسًا - 3 من اجلداول  حساب اإلمــــداد واالستخدام املختـَ  ألف رابعًا - 7 
196 املوحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه(                         

لَــط مليـــاه اإلمــــداد والصرف الصحــــي، لالستخـــدام الذايت )اجلدول  احلســاب املختـَ  ألف رابعًا - 8 
198 خامسًا - 4 من اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه(  

حسابات األصول )اجلدول سابعًا - 1 من اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية  ألف رابعًا - 9 
199 واالقتصادية يف جمال املياه(                                                     

202 معاير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الختيار املؤشرات البيئية      ألف خامسًا - 1 

203 الصالت بن بنود البيانات ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باملياه      ألف خامسًا - 2 

صــــالت بيــــن بنــــود البيانـــــات وجمموعـــــة خمتـــــارة من مؤشرات نظام احملاسبة البيئية   ألف خامسًا - 3 
204 واالقتصادية يف جمال املياه لقياس كثافة استخدام املياه اإلنتاجية املائية            

الصـــــالت بيــــن بنـــــود البيانــــات وجمموعــة خمتارة من مؤشرات نظام احملاسبة البيئية   ألف خامسًا - 4 
206 واالقتصادية يف جمال املياه، واخلاصة بفرص زيادة اإلمدادات املائية الفعلية        

مؤشرات نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، اخلاصة بتكاليف وأسعار   ألف خامسًا - 5 
207 املياه وخدمات معاجلة املياه العادمة                                             

الصالت بن بنود البيانات ومؤشرات تقرير تنمية املياه يف العامل املتعلقة مبستوى   ألف خامسًا - 6 
208 الضغط على موارد املياه                                                       



س احملتويات

الصفحة  

الصـــالت بيـــن بنـــــود البيانـــات ومؤشـــرات تقرير تنمية املياه يف العامل املتعلقة حبالة   ألف خامسًا - 7 
210 املوارد املائية                                                                   
213 الصالت بن بنود البيانات ومؤشرات تقرير تنمية املياه يف العامل املتعلقة بالصحة   ألف خامسًا - 8 
215 وحدات القياس ومعاِمالت التحويل املتعلقة باملياه                                ألف سادسًا - 1 
215 السوابق املرتبطة بوحدات القياس                                                ألف سادسًا - 2 





1

مقدمة

معلومات أساسية  - ألف 

املاء ضروري للحياة. وهو عنصر أساسي يف ضمان سالمة الُنظم اإليكولوجية والسلع واخلدمات   -  1
الــي توفرهــا، فضــاًل عــن زراعــة احملاصيــل الغذائيــة وتوليد الطاقة وإنتاج مجيع أنواع املنتجات واخلدمات. وينتج عن 
النمــو الســكاين وازديــاد املنافســة علــى امليــاه العذبــة بــن الزراعــة واالســتخدامات احلضريــة والصناعيــة، ضغوط غر 
مســبوقة علــى مــوارد امليــاه، توِصــل كثــر مــن البلــدان إىل حالــة ُشــّح امليــاه وتفــِرض قيــوداً علــى التنميــة االقتصادية. 
وعالوة على ذلك، يستمر تدهور جودة املياه، مما حيّد بدرجة أكب من توفر موارد املياه العذبة كما أن هناك تغرُّ 

يف الدورة اهليدرولوجية بسبب الضغوط البشرية 1 
ودور املياه األساســي يف التنمية معروف على نطاق واســع وحتتل قضايا املياه مرتبة عالية جداً يف   -  2
خطــط التنميــة الوطنيــة والدوليــة، يف ظــل اتفاقــات دوليــة عديــدة حتــدد أهدافــًا يف جمــال اإلمــدادات املائيــة واملرافــق 
 الصحيــة. وأبــرز هــذه األهــداف علــى الصعيــد العاملــي هــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفية، وعلى وجــه التحديد الغاية 
7 - جيــم، املتمثلــة يف ختفيــض نســبة األشــخاص الذيــن ال ميكنهــم احلصــول باســتمرار علــى مياه الشــرب املأمونة 
وخدمات الصرف الصحي األساسية إىل النصف حبلول عام 2015 واملؤشرين املرتبطن بذلك ومها: نسبة السكان 
ــنة )املؤشران  ــنة ملياه الشــرب ونســبة الســكان الذين يســتخدمون مرافق صحية حمسَّ الذين يســتخدمون مصادر حمسَّ
 7 - 8 و7 - 9 علــى التــوايل( 2. وينعكــس الــدور احليــوي للميــاه أيضــًا يف إدراج مؤشــر جديــد يف إطــار الغايــة 
7 - ألــف، وهــو )املؤشــر 7 - 5( املتعلــق بنســبة املــوارد املائيــة اإلمجاليــة الــي يتــم اســتخدامها والــذي يهــدف إىل 

إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والبامج القطرية وعكس اجتاه فقدان املوارد البيئية.
وعلى الصعيد اإلقليمي، وضع االحتاد األورويب إطاراً على مستوى اجلماعة حلماية املياه وإدارهتا.   -  3
وعن طريق هذا “التوجيه اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن املياه” يضع االحتاد األورويب ترتيبات إلدارة املوارد املائية 
الداخلية هبدف منع التلوث وختفيضه وتشجيع استخدام املياه بطريقة مستدامة ومحاية البيئة املائية وحتسن حالة 
الُنظم اإليكولوجية املائية والتخفيف من آثار الفيضانات وحاالت اجلفاف. ويضع التوجيه اإلطاري بشــأن املياه 
أيضًا مبدأّي اســتعادة التكاليف وإلزام املســؤول عن التلوث بالدفع، من أجل حتقيق قيمة مســتهدفة مشــركة هي 
احلالة اإليكولوجية اجليدة جلميع املسطحات املائية األوروبية حبلول عام 2015، على أن يتم ذلك بأكثر الطرق 

فعالية من حيث التكاليف مع مراعاة التحليل االقتصادي للخدمات، مبا يف ذلك التكاليف البيئية.
وتتطلَّــب اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة وتقييــم ورصــد املــوارد املائية واســتخدامها إحصاءات مياه   -  4
ــنة تســتند إىل مفاهيــم وتعاريــف ومصطلحــات متســقة وعلــى درجــة أفضــل مــن التكامــل مــع اإلحصــاءات  حمسَّ

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2007،   1
توقعات البيئة العاملية )وضع يف 23 
أيلول/سبتمب 2009 على شبكة 

http://www.unep.org/geo/ اإلنرنت
.)geo4/media/

لالطالع على تعريف غايات ومؤشرات   2
األهداف اإلمنائية لأللفية، انظر موقع 

ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة على 
http://mdgs.un.org/ شبكة اإلنرنت

 unsd/mdg/Metadata.aspx

http://www.unep.org/geo/geo4/media/
http://www.unep.org/geo/geo4/media/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
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الغرض من التوصيات الدولية والتوصيات الدولية املتعلقة   - باء 
بإحصاءات املياه

ل التوصيات الدولية إطاراً وسيطًا للنواتج متفقًا عليه ويتألف من جمموعة متسقة من املبادئ  تشكِّ  -  5
واملفاهيــم والتعريفــات املتعلقــة ببنــود البيانــات املــراد مجعهــا ونشــرها يف جمــال معــنَّ مــن اجملــاالت اإلحصائيــة. وقــد 
قامت األمم املتحدة بنشر توصيات يف عدد من اجملاالت اإلحصائية بغية املساعدة يف استحداث وسائل لقياس 
املعلومــات بطريقــة متســقة وموحــدة. ومــن أمثلــة هــذه التوصيــات، تلــك املتعلقــة بتجــارة التوزيــع )األمــم املتحــدة، 
2008( والصناعــة )األمــم املتحــدة، 2007( والســياحة )األمــم املتحــدة، 2001(، واهلجــرة الدولية )1998(، 
وتعــدادات الســكان واملســاكن )األمــم املتحــدة، 2008( ونظــام اإلحصاءات احليويــة )األمم املتحدة، 2001(. 
ويتعنَّ على مســتخدمي التوصيات الدولية تقييم مدى انطباق هذه التوصيات على أوضاعهم ومدى اإلمكانية 
دة، مثــاًل، واملــوارد  العمليــة لتنفيذهــا آخذيــن يف االعتبــار ظروفهــم، مبــا يف ذلــك احتياجــات املســتخِدمن احملــدَّ

واألولويات وعبء اإلجابة.
والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه هــي األوىل مــن نوعهــا يف جمــال إحصــاءات البيئــة.   -  6
وقــد بــدأ تطويرهــا كجــزء مــن برنامــج العمــل العادي لشــعبة اإلحصاءات يف األمــم املتحدة الرامي إىل تقدمي الّدعم 
إىل البلدان يف إعداد وتعزيز إحصاءات املياه. وبعد اعتماد اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثامنة والثالثن، لنظام 
احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، كمعيار إحصائي مؤقت متت املواءمة الكاملة للتوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصــاءات امليــاه مــع هــذا النظــام وخطــة تنفيــذه. وإىل جانــب نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه، 
التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه تدعم وتستخدم املعاير والتوصيات اإلحصائية القائمة ومنها، مثاًل، 
ــد جلميــع األنشــطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجــات والتوصيات الدولية  التصنيــف الصناعــي الــدويل املوحَّ

املتعلقة باإلحصاءات الصناعية.
واهلدف الرئيسي للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه هو مساعدة البلدان على إقامة وتعزيز   -  7
نظــام معلومــات متعــدد األغــراض يف جمــال امليــاه دعمــًا لــإلدارة املتكاملــة للموارد املائية. وعلــى وجه التحديد، فإن 

هذه التوصيات توفر ما يلي:
دعم مجع وتبويب ونشر إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا بشأن املياه يف البلدان؛ )أ( 

دعم تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه؛ )ب( 
توفــر املعلومــات الالزمــة الســتنباط مؤشــرات متماســكة ومتســقة، متّكــن مــن إجــراء مقارنــات  )ج( 
على فرات زمانية وبن بلدان من قائمة بنود بيانات متفق عليها. وهذا يشمل املؤشرات الي 

يستخدمها البنامج العاملي لتقييم املياه ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وغرمها.

الحاجة إىل التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  - جيم 

هــذا املنشــور هــو جتميــع خلــبات البلــدان واملنظمــات الدوليــة وممارســاهتا يف جمال إحصــاءات املياه،   -  8
يتم إعداده ألول مرة. وأهم العوامل الي مّت االسرشــاد هبا يف إعداد التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه 

هي:
إدراك احلاجة إىل حتســن البيانات األساســية املتعلقة باملياه وإدماج البيانات املســتمدة من اجملاالت  )أ( 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة مــن أجــل حتســن إدارة امليــاه وبصفــة خاصــة إتاحــة إمكانيــة تنفيــذ 
مبــادئ اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة وإتاحــة إمكانيــة تقييــم حتليل املســائل الي تتطلب مســتويات 

عالية من تكامل البيانات مثل تقرير املناخ؛
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اعتماد نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه كمعيار إحصائي دويل مؤقت يربط ربطًا متينًا  )ب( 
البيانات االقتصادية والبيئية؛

احلاجة إىل اتساق املفاهيم والتعاريف واملصطلحات املستخدمة يف اجملموعات واملنشورات اإلحصائية  )ج( 
الرئيســية املتعلقــة بامليــاه والــي تصدرهــا منظمــات دولية مثل منظمة األغذيــة والزراعة واملنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية والبنامج العاملي لتقييم املياه واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )يوروستات( 

والوكالة األوروبية للبيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
نظام احلسابات القومية، 2008، والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد، جلميع األنشطة االقتصادية،  )د( 

التنقيح 4، والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2؛
جتربــة البلــدان يف وضــع ُنظــم إلحصــاءات امليــاه والقيــام بعمليــات جلمــع البيانــات وتكييفهــا وفقــًا  )هـ( 

دة. الحتياجاهتا احملدَّ

مالحظة بشأن املصطلحات  - دال 

إحصاءات املياه هي إحصاءات متعددة التخصصات تشمل ميادين كثرة وخمتلفة، وحيتاج علماء   -  9
املياه واحملاسبون القوميون والعاملون يف جمال اإلحصاءات البيئية إىل مصطلحات مشركة متّكنهم من التفاهم فيما 
بينهــم. وتســتخدم التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه مصطلحــات إحصــاءات مياه قائمة على أســاس 
املصطلحــات الــي وضعــت مــن أجــل نظــام احملاســبة البيئية واالقتصادية يف جمــال املياه. ومن اإلجنازات الي حّققها 
نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه التوّصــل إىل اتفــاق علــى لغــة ومصطلحــات مشــركة، تتســق مــع 

املصطلحات املعيَّنة املستخدمة يف كل جمال.
قام بوضع هذه املصطلحات والتعريفات املتصلة بنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه،   -  10
فريق مناقشة إلكرونية 3 قامت بإدارهتا شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بالتعاون مع شعبة التنمية املستدامة 
يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة. وحظيــت هــذه املصطلحــات والتعريفــات مبزيد من املناقشــة والشــرح أثناء تطوير 
التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه. وعنــد االقتضــاء، تــدرج ملحوظــات بشــأن املصطلحــات يف بدايــة 

الفصول ويف داخل النص.

بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  - هاء 

تتضمن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه قائمة شاملة من “بنود البيانات املوصى هبا”   -  11
لكي ُتستخَدم يف مجع إحصاءات املياه األساسية وتبويبها واإلبالغ عنها. وتغطي بنود البيانات املوصى هبا أرصدة 
املياه يف البيئة واالقتصاد، وتدفقات املياه يف البيئة واالقتصاد وفيما بينهما والبيانات االجتماعية والدميغرافية الالزمة 
لة لبنود البيانات املوصى  لرصد الغاية 7 - جيم من األهداف اإلمنائية لأللفية. وترد بنود البيانات اإلضافية املكمِّ

هبا والالزمة لتلبية احتياجات معيَّنة يف شكل قائمة “بنود بيانات تكميلية”.
ويــرد يف الفصــل الرابــع وصــف تفصيلــي لبنــود البيانــات املوصــى هبــا كمــا تــرد يف املرفــق األول قائمة   -  12
كاملــة هبــا. وبنــود البيانــات متســقة متامــًا مــع املفاهيــم والتعريفات املســتخدمة يف نظام احملاســبة البيئية واالقتصادية 
يف جمال املياه كما أهنا متسقة، إىل أقصى حّد ممكن، مع مصادر البيانات األخرى مبا يف ذلك االستبيان املتعلق 
بإحصــاءات البيئــة الــذي اشــركت يف إعــداده ُشــعبة اإلحصــاءات يف األمم املتحدة وبرنامــج األمم املتحدة للبيئة، 
واالســتبيان املشــرك بن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويوروســتارت بشــأن حالة البيئة، و“فاو/

أكواستات” ومؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وبرنامج الرصد املشرك بن اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية 

استندت أعمال فريق املناقشة اإللكرونية   3
بصفة خاصة إىل استعراض مسردات 
املصطلحات التالية: االستبيان املتعلق 

باملوارد املائية الذي أعدته ُشعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام 

2001؛ واالستبيان املشرك بن منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ويوروستات يف عام 2002 بشأن املياه 
الداخلية؛ واستبيان منظمة األغذية 

والزراعة/نظام املعلومات املتعلقة باملياه 
والزراعة )فاو/أكواستات(؛ ومسرد 

املصطلحات الدولية يف جمال املياه الصادر 
عن اليونسكو/املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية، الطبعة الثانية، 1992؛ ومسرد 

املصطلحات احلاسويب للفاو/أكواستات؛ 
ونسخة عمل من مصطلحات إدارة املياه: 

احلماية من الفيضانات “ترمدات” 
)األمم املتحدة، 1997(؛ ومسرد 

مصطلحات اإلحصاءات البيئية؛ دراسات 
يف الطرق، السلسلة واو، العدد 67 
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واجلولــة الثالثــة مــن عمليــات املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات والشــبكة الدوليــة املرجعيــة ملرافــق امليــاه والصــرف 
الصحي.

ولكل بند من بنود البيانات املوصى هبا رمز فريد مؤلف من حروف وأرقام وترتب البنود يف تصنيف   -  13
هرمي حتت ثالثة عناوين رئيسية و15 جدواًل على النحو التايل: 

• بنود البيانات المادية	
• أرصدة املياه الداخلية )بنود البيانات ألف(	
• تدفقات املياه الداخلة إىل اإلقليم واخلارجة منه )بنود البيانات باء - جيم(	
• انتقاالت املياه الطبيعية فيما بن موارد املياه الداخلية )بنود البيانات دال(	
• تدفقات املياه من البيئة إىل االقتصاد )بنود البيانات هاء(	
• تدفقات املياه داخل االقتصاد )بنود البيانات واو - زاي(	
• تدفقات املياه من االقتصاد إىل البيئة )بنود البيانات حاء(	
• فواقد املياه من شبكات التوزيع ونُظم الصرف الصحي )بنود البيانات طاء(	
• تدفقات االنبعاثات احملمولة مائياً يف االقتصاد )بنود البيانات ياء(	
• تدفقات االنبعاثات احملمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة )بنود البيانات كاف(	

• بنود البيانات المالية	
• قيمة وتكلفة اإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات الم(	
• الضرائب واإلعانات املالية وِمنح االستثمار )بنود البيانات ميم - نون(	
• األصول واالستثمار يف البنية التحتية لإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات 	

سن - فاء(
• تعريفات ورسوم اإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات صاد(.	

• بنود البيانات االجتماعية والديمغرافية	
• املصدر الرئيسي ملياه الشرب الذي يستخدمه السكان )بنود البيانات قاف(	
• األنواع الرئيســية للمراحيض ووســائل الصرف الصحي الي يســتخدمها الســكان )بنود البيانات 	

راء(
كثــرة هــي البلــدان الــي لديهــا خــبة يف وضــع برامــج إحصــاءات للميــاه. وهــذه اجملموعــة مــن بنــود   -  14
البيانــات املوصــى هبــا ليســت مرتَّبــة عــن طريــق حتديــد أولويات مــن حيث األمهية بناًء على املراحــل املختلفة لتنفيذ 
التوصيــات. بــل أن النهــج املَتبــع يف التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصاءات امليــاه يتمّثل باألحرى يف اعتماد قائمة 
جامعة لبنود البيانات املتعلقة باملياه، جُتَمع وُتنَشــر على أساســها اإلحصاءات الي ميكن اســتخدامها يف أغراض 
متعــددة. ويتوقــع أن تكــون التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه قابلة للتطبيق يف مجيــع البلدان دون متييز 

بن البلدان املتقّدمة النمو والبلدان النامية، وعليه ينبغي تشجيع البلدان على اعتمادها.
ورهنًا باحتياجات مستخدمي البيانات، قد ُتلزَم زيادة جتزئة بنود البيانات املوصى هبا وإدراج بنود   -  15
بيانات إضافية ذات نطاق أوسع من أجل تلبية متطلبات حمّددة. وتتضمن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات 
امليــاه أيضــًا قائمــة “بنــود بيانــات تكميليــة” أطــول وأكثــر تفصيــاًل، يســتكمل هبــا التصنيف اهلرمي لبنــود البيانات 

املوصى هبا.
وال يقصــد مــن هــذه التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات املياه أن تكــون إلزامية. وجيوز للبلدان   -  16
أن ختتار أسلوبًا معيَّنًا لتنفيذ التوصيات، رهنًا باحتياجاهتا وقدراهتا الذاتية واحتياجات مستخدمي البيانات وتوفر 
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البيانات من املصادر اإلحصائية واإلدارية وغرها من املصادر. ومن املسلَّم به أنه يتعنَّ أن توازن ُنظم إحصاءات 
املياه بن احلاجة إىل البيانات التفصيلية من جهة، وتكلفة مجع البيانات والعبء الذي يضعه ذلك على اجمليبن 
مــن جهــة أخــرى. ويف الفصــل اخلامــس يناَقــش حتديــد أولويــات جلمــع بنــود البيانــات وتبويبهــا جنبــًا إىل جنــب مع 

الرتيبات املؤسسية.

ومن املهم مالحظة أن بنود البيانات يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه ميكن ربطها   -  17
أو مقارنتهــا بغرهــا مــن اإلحصــاءات والبيانــات الرمسيــة. وعليــه فــإن بنود البيانات مفيــدة يف طائفة من التحليالت 

منها على سبيل املثال املسائل املتصلة باإلدارة املتكاملة للموارد املائية أو تغرُّ املناخ.

مستخدمو التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  - واو 

التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه مصممة لدعم طائفة عريضة من منتجي إحصاءات   -  18
املياه الذين تتوفر لديهم مســتويات خمتلفة من اخلبة من نطاق واســع من التخصصات )مثل علم املياه واألرصاد 
اجلوية واإلحصاءات والزراعة واهلندسة وعلوم البيئة واالقتصاد(. مع أن هذه البيانات قد صّممت لتخدم يف املقام 
األول، منتجــي اإلحصــاءات القوميــة الرمسيــة، فإنــه ميكــن اســتخدامها أيضــًا مــن ِقبــل العاملــن يف منظمات أخرى 

تنتج أو تستخدم إحصاءات املياه.

وتســتخدم إحصاءات املياه يف أغراض متنوعة، وجيب على منتجيها أن يكونوا على اتصال وثيق   -  19
مبستخدميها ومنهم:

• واضعــو السياســات وصنــاع القــرار الذيــن يســتخدمون إحصــاءات امليــاه يف وضــع سياســات وإدارة 	
املوارد املائية املتكاملة على الصعيد الدويل والقومي واإلقليمي وعلى صعيد أحواض األهنار، وختصيص 
املــوارد املائيــة بكفــاءة وتقديــر مســتوى االنبعاثــات احملمولــة مائيــًا وفهــم تأثــرات إدارة امليــاه مــن وعلى 

مجيع املستخدمن والبيئة.

• مجتمــع األعمــال التجاريــة الــذي يســتخدم إحصــاءات امليــاه ألغــراض تقييم الطلبات املتنافســة من 	
الصناعات األخرى على املوارد املائية، وتقييم كفاءة االستثمارات يف البنية التحتية للمياه واستخدام 

املياه واحلّد من االنبعاثات واالجتار يف املياه حيثما وجد.

• الباحثون الذين يدرسون املوارد املائية واستخدام املياه والكفاءة يف استخدام املياه واالنبعاثات احملمولة 	
مائيًا واملنافسة على مصادر املياه وإخل ... على الُصعد الدويل والوطي ودون الوطي.

• القائمون بتجميع حسابات المياه، الذين يستخدمون إحصاءات املياه على نطاق واسع يف إعداد: 	
)أ( جداول العرض واالستخدام املادي واملايل، )ب( حسابات االنبعاثات، )ج( حسابات األصول.

• الجمهــور الــذي يســتفيد مــن توفــر إحصــاءات امليــاه يف الوقــت املطلــوب لتقييــم أحــوال املــوارد املائيــة 	
وتأثر األنشطة االقتصادية على توفر املياه ومستويات االنبعاثات الي حتملها املياه وفعالية إدارة املياه.

وميكــن اســتخدام بنــود بيانــات التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصاءات امليــاه يف تطوير جمموعة من   -  20
املؤشرات ألغراض السياسات والعمل التحليلي. ويتضمن املرفق الرابع مناقشة للمؤشرات كما يربط بنود البيانات 
ربطًا مباشرًا مبؤشرات تقرير تنمية املياه يف العامل  4، 5 الذي يصدره البنامج العاملي لتقييم املياه. وتقرير تنمية املياه 
يف العــامل هــذا هــو اســتعراض ثالثــي الســنوات حلالــة مــوارد امليــاه العذبة يف العامل. والبنامــج العاملي لتقييم املياه هو 
البنامــج الرئيســي للجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة باملــوارد املائيــة، الــي هــي احتاد يضّم وكاالت وبرامــج األمم املتحدة 

الي تعمل معًا يف جمال القضايا املتصلة باملياه.

 WWAP, 2006 2nd World Water  4
 Development' Report: “Water: A
 Shared Responsibility”. Available

from: http://www.unesco.org/
 water/wwap/wwdr/index.shtml

 (accessed 20 July 2009)

 WWAP, 2009, 3rd World Water  5
 Development Report: “Water in

 a Changing World”. Available
from: http://www.unesco.org/

water/wwap/wwdr/wwdr3/
pdf/WWDR3_Water_in_a_

 Changing_World.pdf (accessed 20

 July 2009)

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml)
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml)
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf)
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf)
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf)
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf)
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العمل يف املرحلة املقبلة  - زاي 

التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه هــي جتميــع خلــبات وممارســات املنظمــات القطريــة   -  21
واملنظمــات الدوليــة يف جمموعــة مــن التوصيــات املتعلقــة بإحصاءات امليــاه. بيد أن هناك عدة جماالت إلحصاءات 
امليــاه الــي تتطلــب مزيــداً مــن الدراســة قبــل أن ميكــن إعطاؤهــا صيغــة معياريــة. وتشــمل هــذه اجملــاالت جــودة املياه 
والتدفقــات البيئيــة وحقــوق امليــاه وامليــاه الــي تشــّكل جــزًءا من املنتجــات وزيادة تكامل البيانــات املتعلقة باملياه مع 

اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية وغرها من اجملاالت اإلحصائية.
وال تتضّمــن التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه تطويــراً كاماًل للصلة بــن املياه واجلوانب   -  22
االجتماعية والدميغرافية ذات الصلة. ويف الوقت الذي ميكن فيه مشول بعض اجلوانب االجتماعية عن طريق جتزئة 
قطــاع األســر املعيشــية مثــاًل علــى أســاس اخلصائــص االجتماعيــة والدميغرافيــة )مثــل املناطــق الريفيــة مقابــل املناطــق 
احلضرية، والدخل، وإخل ...(، فهناك حاجة إىل مزيد من العمل على توسيع اإلطار اإلحصائي ليشمل املزيد من 

اجلوانب االجتماعية والدميغرافية للمياه وبصورة خاصة اجلوانب املتصلة بالوضع اجلنساين والصحة.
وجــودة امليــاه هــي جمــال حيظــى باهتمــام كبــر، ولكنــه ال يوجــد حاليــًا أّية معايــر أو توصيات دولية   -  23
فيمــا يتعلــق بإحصــاءات جــودة امليــاه. ولكــن هناك بعض التوجيهات بشــأن جــودة املياه من برنامج األمم املتحدة 
للبيئة )2008( 6 كما يتضمن اجلزء الثاين من نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه عناصر حماسبة مائية 

مل تبلغ من النضج ما يكفي العتبارها معاير دولية. 
والتدفقات البيئية وحقوق املياه هي أيضًا جماالت اهتمام مستجدة. والتدفقات البيئية، الي تسمى   -  24
أحيانــًا التدفقــات الدنيــا هــي أحجــام امليــاه املخصصــة رمسيــًا لفائــدة البيئة وليــس ألغراض اقتصاديــة مثاًل. وحقوق 
املياه هي األدوات القانونية املستخدمة لتنظيم الوصول إىل مسطحات مائية معيَّنة أو استخدام املياه اهلاطلة. ويف 
الوقت الراهن ال يوجد سوى قدر قليل من اخلبة على الصعيدين القطري والدويل يف هذين اجملالن ولذلك هناك 

حاجة إىل مزيد من العمل قبل ليصبح باإلمكان صياغة أّي توصيات دولية يف هذين اجملالن. 
وتغرُّ املناخ هو أيضًا يف طليعة االهتمامات الدولية. ومتّثل املياه أحد االعتبارات الرئيسية بالنسبة   -  25
لواضعي السياسات وصّناع القرار العاملن يف هذا املوضوع. ويف الوقت الذي ميكن فيه استخدام إحصاءات املياه 
ات، هناك حاجة إلدماج  لتبيــان األمنــاط املتغــرة لتوفــر امليــاه وتقييــم بعــض اخليــارات املتاحة للتعامل مع هــذه التغرُّ
إحصاءات املياه بصورة أكثر اكتمااًل مع جماالت اإلحصاءات األخرى وبصفة خاصة اإلحصاءات املتعلقة بالطاقة 

واالنبعاثات اهلوائية، حىت يتسىن توفر نظاٍم إحصائي أكثر تكاماًل ملعاجلة موضوع تغرُّ املناخ. 
والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه ال تشــتمل علــى توجيهــات بشــأن القياســات أو   -  26
األســاليب العمليــة جلمــع بنــود البيانــات أو حســاهبا. وبعــد إكمــال التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات املياه، 
سوف تقوم ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، مبساعدة من جمتمع اإلحصائين بتطوير مبادئ توجيهية للتجميع 
تتمّيز بقدر أكب من التفصيل دعمًا للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه ونظام احملاسبة البيئة واالقتصادية 
يف جمــال امليــاه. وســوف تتضمــن املبــادئ التوجيهيــة األمثلــة وأفضــل املمارســات القطريــة فضــاًل عــن التفصيــالت 
اإلضافية بشــأن كيفية مجع بنود البيانات وتبويبها، وإعداد اجلداول املوحدة لنظام احملاســبة البيئية واالقتصادية يف 

جمال املياه، وتعبئة االســتبيانات الدولية واســتحداث مؤشــرات متعلقة باملياه.

 UNEP, 2008. Water Quality for  6
 Ecosystem and Human Health,

 2nd edition. Available from:
http://www.gemswater.org/

publications/pdfs/water_quality_
 human_health.pdf (accessed 20

 June 2009)

http://www.gemswater.org/publications/pdfs/water_quality_human_health.pdf
http://www.gemswater.org/publications/pdfs/water_quality_human_health.pdf
http://www.gemswater.org/publications/pdfs/water_quality_human_health.pdf
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الفصل 1

نطاق إحصاءات املياه

مقدمة  - ألف 

يصف الفصل 1 نطاق إحصاءات املياه الذي تغطيه التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه،   1-1
ويشر إىل استثناءات معيَّنة يف التغطية ويلخص السياق الدويل الذي مّت فيه تطوير هذه التوصيات. ويعرض أيضًا 
الطابع املتكامل إلحصاءات املياه والصلة بن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه واألنشــطة اإلحصائية 

الدولية األخرى. 

نطاق تغطية التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  - باء 

إحصاءات املياه التي تغطيها التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه  -  1

تغطــي التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه بنــود البيانــات املاديــة، وعنــد االقتضاء، بنود   2-1
البيانــات املاليــة املتصلــة باألرصــدة وتدفقــات امليــاه داخــل البيئة؛ وتدفقات املياه من البيئة إىل االقتصاد )اســتخراج 
املياه(؛ وأرصدة وتدفقات املياه داخل االقتصاد )ختزين املياه واستخدامها من ِقبل االقتصاد(؛ وتدفقات املياه من 
االقتصاد إىل البيئة )املياه املعاد استخدامها(. وهذا يشمل تدفقات املياه الداخلة إىل أو اخلارجة من إقليم مرجعي 

معنَّ من األقاليم اجملاورة ومن البحر والغالف اجلوي )أّياملياه اهلاطلة(.
وتغطي التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه مجيع املياه الداخلية بغض النظر عن نوعيتها.   3-1
وهذه تشــمل املياه العذبة واملياه شــبه املاحلة واملياه املاحلة. واملياه العذبة هي املياه املتوفرة طبيعيًا الي تكون درجة 
ترّكز األمالح فيها منخفضة. وتوجد املياه املاحلة يف البحر كما توجد يف شكل مياه جوفية أو موارد مائية داخلية 
أخرى )مثاًل البحر امليت(. ومعظم موارد املياه البحرية ال يدخل يف نطاق التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات 

املياه، ولكنها تؤخذ يف االعتبار عندما تستخرج املياه املاحلة من البحر )مثاًل ألغراض حتلية املياه أو التبيد(. 
والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه، مــع أهنــا ال تغطــي اجلوانــب االجتماعيــة للميــاه،   4-1
نة، وذلك  نة ومرافق صرف صحي حمسَّ تتضمن فعاًل معلومات عن السكان الذين يستخدمون مصادر مياه حمسَّ

لدعم إنتاج مؤشرات لألهداف اإلمنائية لأللفية.
ويف الوقــت الــذي تتبــع فيــه “بنــود البيانــات املوصــى هبــا” هنجــًا منظوميــًا يركــز علــى أرصــدة امليــاه   5-1
وتدفقاهتا والذي تتم فيه هيكلتها وفقًا ملفاهيم نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، فإن “بنود البيانات 
التكميلية” تشمل عدة بنود بيانات أخرى قد ترغب البلدان يف مجعها لتلبية احتياجات معلوماتية حمّددة )مثاًل 

البيانات املادية املتعلقة باإلنشاءات األساسية املتصلة باملياه(.
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إحصاءات املياه التي ال تغطيها التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات   -  2
املياه

كمــا ورد يف املقدمــة، فــإن التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه ال تشــمل بعض جماالت   6-1
إحصاءات املياه، وذلك لعدة أسباب. وتشمل هذه اجملاالت جودة املياه السطحية واملياه اجلوفية )أّي جودة املياه 
يف البيئة احمليطة(؛ وجودة مياه الشرب؛ والتدفقات البيئية؛ وحقوق املياه؛ واإلحصاءات الصحية والنوع االجتماعي 
املتصلة باســتخدام املياه. وعالوة على ذلك، ال تتم تغطية املياه الي حتتوي عليها املنتجات مثل املشــروبات غر 
الكحولية والفواكه واخلضروات. بيد أن املياه املعبَّأة يف قوارير تدرج يف قائمة بوصفها بنود بيانات تكميلية، وذلك 

نظراً ألمهيتها يف بعض البلدان.
وال تتم تغطية جودة املياه السطحية واملياه اجلوفية ألنه ال يوجد يف الوقت احلاضر توافق آراء دويل   7-1
كاٍف للتوصية ببنود بيانات فيما يتصل جبودة املياه. وبعض التوجيهات بشأن جتميع إحصاءات متعلقة جبودة املياه 
تأيت من برنامج األمم املتحدة للبيئة )2008( 7، كما ترد أيضًا يف اجلزء الثاين من نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
يف جمال املياه، الذي يتضّمن عناصر حماسبة مالية الي مل تبلغ بعد مرحلة نضج كاف العتبارها معاير دولية. وجدير 
باإلشارة أن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه تتناول االنبعاثات احملمولة مائيًا كما أن نظام احملاسبة البيئية 

واالقتصادية يف جمال املياه يتضمن حسابات االنبعاثات احملمولة مائيًا يف شكل جداول موّحدة يف اجلزء األول.
وجودة املياه تشمل مسائل من قبيل جودة مياه الشرب وبعض أشكال التلّوث اخلاصة مثل التلّوث   8-1
الناجم عن النفايات الصلبة. وال تتناول التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه جودة مياه الشرب ألن منظمة 
الصحـــة العامليـــة هي اجلهة الي توّفر املبادئ التوجيهية املتعلقة جبودة مياه الشرب )منظمة الصحة العاملية، 2008( 
8. وميكــن أن يتســبب إغــراق النفايــات الصلبــة يف كتــل امليــاه الســطحية يف تلــوث امليــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة. 

والعالقــة بــن النفايــات الصلبــة وجــودة امليــاه هــي عالقــة معقدة وال يوجد ســوى القليل من املمارســات اإلحصائية 
الوطنية يف هذا اجملال. 

والتدفقــات البيئيــة وحقــوق امليــاه مها جماالن مســتجدان من جمــاالت إحصاءات املياه. والتدفقات   9-1
البيئية هي بصفة عامة تدفقات املياه الي ميكن استخدامها ألغراض اقتصادية، ولكنها عوضًا عن ذلك ختصص 
لفائــدة البيئــة. وحقــوق امليــاه هــي األدوات القانونيــة املســتخدمة لتنظيــم الوصول إىل كتل مائية معيَّنة أو اســتخدام 
املياه اهلاطلة. ويف الوقت الراهن، توجد خبة قليلة نسبيًا على الصعيدين القطري والدويل يف مجع البيانات املتعلقة 
هبــذه املســائل واإلبــالغ عنهــا. ومــن املتوقــع أن يصبــح باإلمــكان، مبــرور الزمن، تطوير املمارســات القطرية لتتحول 

إىل توصيات يف هذين اجملالن. 
واإلحصاءات الصحية وإحصاءات النوع االجتماعي رغم صلتها بإحصاءات املياه ليست مدرجة   10-1
يف هــذه التوصيــات. ألن منظمــة الصحــة العامليــة 9 وجهــات أخــرى تعــىن باملســائل املتعلقــة بالصحــة، بينما تتناول 

إحصاءات النوع االجتماعي طائفة من الوكاالت مبا فيها ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 10 

الطابع التكاميل إلحصاءات املياه  - جيم 

نظــراً ألمهيــة امليــاه البالغــة وصلتهــا الوثيقــة بالتنميــة االجتماعيــة - االقتصادية، يتعــنَّ على البلدان   11-1
أن تنتقل من النهج القطاعي لتنمية وإدارة املوارد املائية إىل اتباع هنج متكامل وشامل إلدارة املياه )األمم املتحدة 

والبنامج العاملي لتقييم املياه، 2006(. 
وبدون تكامل املعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واهليدرولوجية ال ميكن تصميم سياسات   12-1
متماسكة بطريقة مستنرة ومتكاملة. وجيب على واضعي السياسات وصناع القرار تقييم وإدراك النتائج الي ميكن 
أن تركها خمتلف مسارات التنمية على البيئة واالقتصاد والناس الذين يعتمدون يف كسب عيشهم على االقتصاد 

 UNEP, 2008  Water Quality for  7
 Ecosystem and Human Health,

 2nd edition. Available from
http://www.gemswater.org/

publications/pdfs/water_quality_
 human_health.pdf (accessed 20

 June 2009)

منظمة الصحة العاملية، 2008. مبادئ   8
توجيهية بشأن مياه الشرب. متاح على 

http://www.who.int/water_ :املوقع
sanitation_health/dwq/gdwq3rev/

 en/index.html (accessed 22

 September 2009)

انظر على سبيل املثال، مشروع منظمة   9
الصحة العاملية املعي باملياه واملرافق 

الصحية والصحة. متاح على املوقع: 
http://www.who.int/water_

sanitation_health/diseases/en/
 index.html

http://unstats.un.org/unsd/ انظر  10

demographic/products/indwm/
 default.htm
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والبيئــة. ويتعــنَّ علــى مــن حيــددون تنميــة الصناعــات الي تســتخِدم قدراً كبراً من املــوارد املائية، إما كمدخالت يف 
عملية اإلنتاج أو كبالوعات لتصريف املياه العادمة، أن يكونوا ملمن باآلثار الطويلة األجل املرتبة بالنسبة ملوارد 
املياه والناس الذين يعتمدون عليها. وهذا مهم بصفة خاصة نظراً إىل تغرُّ املناخ الذي بدأ يغرِّ توزيع املياه زمنيًا 

ومكانيًا عن طريق تقليل هطول األمطار مثاًل يف بعض املناطق وزيادهتا يف مناطق أخرى.

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية  -  1

ل جزًءا ال يتجزأ من املنظومة  تستند اإلدارة املتكاملة للموارد املائية على فكرة مفادها أن املاء يشكِّ  13-1
اإليكولوجيــة ومــورد طبيعــي وســلعة اجتماعيــة واقتصاديــة حتــدد كميُتها ونوعيُتها طبيعَة اســتخدامها. وهلذه الغاية، 
د الدورة السنوية للمورد حىت يتسىن تلبية  يتعنَّ محاية املوارد املائية، مع مراعاة أداء الُنظم اإليكولوجية املائية وجتدُّ
احتياجات األنشطة البشرية من املياه والتوفيق فيما بينها. ويف تطوير املوارد املائية واستخدامها، ينبغي أن تعطى 
األولوية لتلبية االحتياجات األساسية ومحاية الُنظم اإليكولوجية. وبعد استيفاء هذين الشرطن، ينبغي فرض رسوم 

مناسبة على مستخدمي املياه. )انظر الفقرة 18 - 8 من جدول أعمال القرن احلادي والعشرين( 11 
تتطلب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية إدارة مستدامة للموارد املائية لضمان أن تكون هناك مياه   14-1
كافيــة لألجيــال القادمــة، وأن امليــاه تســتويف معايــر اجلــودة املناســبة. ويشــجع هنــج اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة 
تنســيق تنمية وإدارة املياه واألراضي واملوارد ذات الصلة حىت يتســىن حتقيق أكب قدر ممكن من الرفاه االقتصادي 
واالجتماعي بطريقة منصفة ودون مساس بقابلية الُنظم اإليكولوجية احليوية لالستدامة. ويشمل هذا زيادة تنسيق 
تنميــة )أ( األراضــي وامليــاه؛ )ب( امليــاه الســطحية واجلوفيــة؛ )ج( أحــواض األهنــار وبئرهــا الســاحلية والبحرية؛ )د( 

مصاحل املنبع واملصب )الشراكة العاملية يف املياه، 2004( 12 
فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات وصنــع القــرار والتخطيــط، فــإن اتباع هنج لــإلدارة املتكاملة للموارد   15-1
 املائيــة يتطلــب مــا يلــي: )أ( مل تضــع السياســات واألولويــات يف االعتبــار اآلثــار املرتبــة بالنســبة للمــوارد املائيــة، 
مبــا يف ذلــك العالقــة املتبادلــة بــن سياســات االقتصــاد الكلــي وتنميــة املــوارد املائية وإدارهتا واســتخدامها؛ )ب( أن 
يكون هناك تكامل شــامل لعدة قطاعات يف وضع السياســات؛ )ج( أن مينح أصحاب املصلحة الفرصة إلبداء 
آرائهم يف ختطيط املياه وإدارهتا؛ )د( أن تكون القرارات املتصلة باملياه الي تتخذ على الصعيد احمللي وعلى صعيد 
حــوض النهــر متماشــية مــع حتقيــق األهــداف القوميــة الواســعة النطاق أو على األقل عــدم التعارض معها؛ )هـ( أن 
يشكل ختطيط املياه واسراتيجيتها جزًءا ال يتجزأ من األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية الكبرة )الشراكة 

العاملية للمياه، 2004(.
تدعم التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه اإلدارة املتكاملة للموارد املائية عن طريق توفر   16-1
التعاريــف واهليــكل إلحصــاءات امليــاه األساســية الالزمــن لرصــد التقــدم احملرز يف حتقيق الكثر مــن أهداف اإلدارة 
املتكاملــة للمــوارد املائيــة. وعلــى وجــه التحديــد يتــم، عن طريق جتميع حســابات املياه مــن إحصاءات املياه، تزويد 
واضعي السياسات وصّناع القرار بنظام معلومات متكامل لفهم املوارد املائية وكيفية استخدامها وفوائد وتكاليف 
هذا االستخدام. وتوفر التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه الكثر من، وليس كل، املعلومات الي تتطلبها 

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.

نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه  -  2

طورت احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه لتلبية احلاجة إىل معلومات متكاملة عن املوارد   17-1
املائية وإدارهتا. ومّت التسليم بأن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه يوفر اإلطار املفاهيمي الذي تشتد 
احلاجة إليه من أجل تنظيم املعلومات اهليدرولوجية واالقتصادية دعمًا لإلدارة املتكاملة للموارد املائية 13. اعتمدت 

 Catalyzing Change: A handbook for  12

 developing integrated water resources
 management (IWRM) and water

efficiency strategies (see http://
www.gwgforum.org/servlet/

 PSP?iNodeID=215&itemId=496)

انظـر تقريـر جلنـة اخلبـراء املعنية   13

E/( باحملاسبـة البيئيـة - االقتصاديـة
CN.3/2007/9(، الفقرة 22 

 Report of the United Nations  11

 Conference on Environment and
 Development, Rio de Janeiro, 3-14

 June 1992, vol. I, Resolutions
 Adopted by the Conference. Sales
 No. E.93.I.8 and corrigendum.

 Resolution I, annex II (Agenda 21)
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اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثامنة والثالثن املعقودة يف آذار/مارس 2007، نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
يف جمال املياه كمعيار إحصائي دويل مؤقت.

ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه هو شرح تفصيلي لدليل احملاسبة البيئية واالقتصادية   18-1
املتكاملــة لعــام 2003 )األمــم املتحــدة وآخــرون، 2003(، الــذي يشــار إليــه عــادة بعبــارة نظــام احملاســبة البيئيــة 
واالقتصادية - 2003، والذي يصف التفاعل بن االقتصاد والبيئة ويغطي طيف املوارد الطبيعية والبيئة الكامل. 
ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية - 2003 ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه كالمها يستخدمان، 
ــد لتجميــع اإلحصــاءات االقتصاديــة واشــتقاق  كإطــار أساســي، نظــام احلســابات القوميــة الــذي هــو النظــام املوحَّ
املؤشــرات االقتصاديــة وعلــى رأســها الناتــج احمللــي اإلمجــايل. وأحــدث صيغــة لنظــام احلســابات القوميــة هــو نظــام 

احلسابات القومية لعام 2008 14 
ونظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه هو إطــار مفاهيمي يصف جمموعة من اجلداول   19-1
املوحدة املركزة على املعلومات اهليدرولوجية واالقتصادية، ويســمح بتحليل التفاعل بن املياه واالقتصاد. وتشــكل 
اجلداول املوحدة اجملموعة الدنيا من البيانات الي تشــجع مجيع البلدان على جتميعها. وهي تشــمل أيضًا جمموعة 
من اجلداول التكميلية املؤلفة من بنود قد تكون ذات فائدة بالنسبة للمحللن القطرين وواضعي السياسات وصناع 
القرار على الصعيد القطري. واجلداول التكميلية ال تزال جتريبية وليســت مرتبطة ارتباطًا مباشــراً بنظام احلســابات 
القومية. وقد صمِّمت جمموعة اجلداول، املوحدة والتكميلية، هبدف تيسر إعداد احلسابات يف البلدان واحلصول 
على معلومات قابلة للمقارنة عب البلدان والفرات الزمانية. وترد يف الفصل 2 معلومات إضافية عن نظام احملاسبة 

البيئية واالقتصادية يف جمال املياه.

العالقة بني التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه   - دال 
واألنشطة اإلحصائية الدولية األخرى

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه وغريها من املعايري اإلحصائية   -  1
الدولية والتوجيهات

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه هي جزء من جمموعة منشــورات ُشــعبة اإلحصاءات   20-1
يف األمم املتحدة واملتعلقة بإحصاءات املياه. ويف الوقت الذي يوفر فيه نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال 
املياه إطار التكامل الذي يربط املعلومات اهليدرولوجية باإلحصاءات االقتصادية، فإن التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات املياه تعرِّف بوضوح نطاق البيانات الي تتطلبها اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وجتمعها البلدان وتبوهبا 
املنظمــات الدوليــة، كمــا توفــر تفاصيــل أكثــر وتوجيهــات بشــأن البيانــات اإلحصائيــة األساســية الــي يتطلبها ملء 

جداول نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه.
وســوف يتــم دعــم نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة   21-1
بإحصــاءات امليــاه مبزيــد مــن املبــادئ التوجيهيــة للتجميــع. وســوف تعــرض هذه املبادئ التوجيهية أفضل ممارســات 
م أيضًا توجيهات عملية بشأن تبويب  واألمثلة القطرية بشأن كيفية مجع بنود البيانات وتبويبها. كما أهنا سوف تقدَّ
ــدة لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه وتعبئــة االســتبيانات الدوليــة وتكوين مؤشــرات  اجلــداول املوحَّ

ألغراض الرصد واإلبالغ على الصعيدين القومي والدويل.
والتوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه هــي أيضــًا جــزء مــن جمموعــة أكــب مــن املعايــر   22-1
اإلحصائيــة والتوصيــات والوثائــق التوجيهيــة الــي تدعــم النظــام اإلحصائــي الــدويل وتضمن االتفــاق فيما بن مجيع 
أنــواع اإلحصــاءات الرمسيــة. وهكــذا فــإن التوصيــات الدوليــة املتعلقة بإحصاءات املياه تســتمد معلومات من ســائر 

املعاير الدولية والتوصيات والوثائق التوجيهية املوجودة من قبل.

انظـر موقـع ُشعبة اإلحصاءات يف األمم   14

http:// املتحدة على شبكة اإلنرنت
unstats.un.org/unsd/sna1993/
 draftingPhase/volume1.asp

http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/volume1.asp
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/volume1.asp
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/volume1.asp
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لقــد ســبق ذكــر نظــام احملاســبة القوميــة ونظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه، ولكــن   23-1
التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه تعتمــد علــى كثر من املعاير الدوليــة أو التوصيات القائمة األخرى. 
على سبيل املثال تستند التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه على جتربة برنامج التعداد العاملي للزراعة لعام 
2010، الذي يتضمن قائمة بنود بيانات تشمل جمموعة من بنود البيانات املتصلة باملياه يف إطار موضوعي الرّي 
وإدارة املياه والزراعة املائية. ويتضمن املنشور املعنون التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية بنود بيانات 
تتعلق باستخدام املياه وبنود بيانات خاصة سيتم مجعها من املزودين باملياه أو مقدمي خدمات الصرف الصحي. 
أما املنشور املعنون املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن، التنقيح 2، يتضمن مواضيع رئيسية 

مثل املسائل املتعلقة باملصدر الرئيسي ملياه الشرب ونوع املراحيض ونوع الصرف الصحي.
وتســتخدم التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه أيضــًا تصنيفــات معياريــة مثــل التصنيــف   24-1
د جلميع األنشــطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات اللذان يشــكالن البنية التحتية  الدويل الصناعي املوحَّ

األساسية واإلحصاءات االقتصادية الرمسية.

عمليات جمع وتبويب البيانات اإلحصائية واملؤرشات والتقارير   -  2 
عىل الصعيد الدويل

هناك ثالث عمليات دولية منتظمة جلمع البيانات املتعلقة باملوارد املائية واســتخدامها، يتم فيها   25-1
مجــع بيانــات مــن البلــدان مباشــرة. وتقــوم هبــذه العمليــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مــع 
“يوروستات” 15 وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 16 مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعـــــة 17. وعالوة على ذلك، يقوم برنامج الرصد املشــرك بن منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم 
ــنة للميــاه واملرافــق  املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( جبمــع معلومــات عــن الســكان الذيــن يســتخدمون مصــادر حمسَّ
الصحيــة 18. ويتــم تبــادل البيانــات بــن املنظمــات الدوليــة واســتخدامها من ِقبل عدد من املنظمات يف مجيع أحناء 

العامل.
تســتخدم البيانــات الــي جتمعهــا املنظمــات الدوليــة لعدة أغراض. كثر مــن املعلومات الي جتمعها   26-1
املنظمــات تتســق مــع نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه، وميكــن اســتخدامها أيضــًا بتعبئــة جــداول 
حســابات امليــاه. وتشــمل االســتبيانات الدوليــة طائفــة مــن بنــود البيانــات اإلضافيــة الي تتطلبها إدارة املــوارد املائية 
وعمليــات التحليــل. ومجيــع بنــود البيانــات هــذه تشــملها بنــود البيانــات املوصــى هبــا أو بنود البيانــات التكميلية يف 

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه 
وعالوة على عمليات مجع البيانات على الصعيد الدويل، تقوم املنظمات اإلقليمية وغرها جبمع   27-1
إحصــاءات امليــاه إمــا بصــورة منتظمــة أو مــن وقــت آلخــر. ويف حــاالت كثــرة، تســتخدم هــذه املنظمــات صيغــًا 
ــطة لالســتبيانات الــي تســتخدمها ُشــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحدة/اليونيــب أو منظمــة التعــاون والتنمية  مبسَّ
يف امليــدان االقتصادي/يوروســتات أو منظمــة األغذيــة والزراعــة. وعمليــات مجــع بيانات امليــاه على الصعيد الدويل 
تعتمــد علــى بيانــات امليــاه الــي توفرهــا البلــدان علــى الصعيديــن الوطــي ودون الوطــي؛ ولذلك من املهم اســتخدام 
تصنيفات وتعريفات متســقة ومتماســكة لبنود البيانات. ويف حاالت أخرى هناك عمليات جتميع للبيانات على 
الصعيد اإلقليمي جتمع فيها بيانات على املستويات دون الوطنية املناظرة ألحواض األهنار. وتشمل جمموعات مجع 
مــة إىل الوكالة األوروبية  البيانــات اإلقليميــة حســب حــوض النهــر تقاريــر جلنــة هنــر امليكونغ وتقارير حالة البيئة املقدَّ

للبيئة والنظام األورويب للمعلومات املتعلقة باملياه.
وهنــاك عمليــات دوليــة أخــرى جلمــع البيانات وجمموعات ملؤشــرات تعتمد على إحصاءات املياه،   28-1

وهي تشمل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 19 

انظر موقع منظمة التعاون والتنمية   15

يف امليدان االقتصادي على شبكة 
http://www.oecd. اإلنرنت

org/topicstatsportal/0,3398,
en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.

html وجمموعة بيانات يوروســتات 
http:// وبيانات وكاالت االحتاد األورويب

 water.europa.eu/

انظر موقع شعبة اإلحصاءات يف   16

األمم املتحدة على شبكة اإلنرنت 
http://unstats.un.org/unsd/

 environment/datacollect.htm

انظر موقع نظام املعلومات املتعلقة باملياه   17

والزراعة التابع ملنظمة األغذية والزراعة 
http://www. على شبكة اإلنرنت

fao.org/nr/water/aquastat/main/
 index.stm

التقييم السنوي العاملي للمرافق الصحية   18

http://www. ومياه الشرب؛ انظر
unwater.org./downloads/

 GLAAS_2008_Pilot_Report.pdf

انظر موقع مؤشرات األهداف اإلمنائية   19

http:// لأللفية على شــبكة اإلنرنت
mdgs.un.org/unsd/mdg/Default 

 aspx

http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,3398,en_2825_495628_1_1_1_1_1,00.html
http://water.europa.eu/
http://water.europa.eu/
http://unstats.un.org/unsd/environment/datacollect.htm
http://unstats.un.org/unsd/environment/datacollect.htm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.unwater.org./downloads/GLAAS_2008_Pilot_Report.pdf
http://www.unwater.org./downloads/GLAAS_2008_Pilot_Report.pdf
http://www.unwater.org./downloads/GLAAS_2008_Pilot_Report.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
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الفصل 2

املفاهيم واألُطر الرئيسية

مقدمة  - ألف 

تســتخَدم إحصــاءات امليــاه وُتدَمــج مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات وُأُطر مســتمدة مــن علوم املياه   1-2
مــع اإلحصــاءات البيئيــة واالقتصاديــة والدميغرافيــة واالجتماعيــة. ويتضّمن الفصــل 2 حملة عامة موجزة عن املفاهيم 
الرئيســية املتصلــة بامليــاه يف البيئــة واالقتصــاد واجملتمــع واملفاهيــم املتصلــة مبــوارد امليــاه الداخليــة. كمــا يعــرض الفصل 
2 أيضًا نظام احملاســبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه الذي ميثِّل إطاراً شــاماًل لإلحصاءات البيئية واالقتصادية 

املتكاملة للمياه. وترد يف الفصل 3 تفاصيل أكثر عن الوحدات اإلحصائية الي يتكون منها االقتصاد والبيئة.

ويصــف القســم بــاء باختصــار املفاهيــم الرئيســية املســتخَدمة يف اإلحصــاءات البيئيــة واالقتصاديــة   2-2
واالجتماعية والدميغرافية؛ يغطي القســم جيم املوارد املائية الداخلية واملفاهيم املتصلة هبا؛ أما القســم دال فيغّطي 
نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه بينمــا يغطــي القســم هاء املراجــع املكانية والزمانية املســتخَدمة يف 

إحصاءات املياه.

املفاهيم الرئيسية  - باء 

املياه  -  1

املــاء هــو مــادة كيميائيــة ال لــون هلــا وال طعــم وال رائحــة، تتكــّون مــن ذرة أكســجن واحــدة وذريت   3-2
هيدروجن وصيغتها الكيميائية هي H2O. ويف معظم احلاالت، حيتوي املاء على مواد كيميائية أخرى مذابة فيه 
تؤثِّــر علــى لونــه وطعمــه ورائحتــه ودرجــة محضيتــه وقدرتــه على التوصيل. ويف إحصاءات املياه تشــر كلمة املياه إىل 
املاء وأّي كيميائيات أو مواد مذابة أو ُمعلَّقة أو غر ذلك حيملها املاء )على ســبيل املثال يشــمل املاء املاء املاحل 

واملاء امللوَّث(.

والتمييز بن املاء العذب واملاء املاحل هو أحد االعتبارات اهلامة يف إحصاءات املياه. ويعرِّف معجم   4-2
 مصطلحــات اهليدرولوجيــا الــدويل املــاء العــذب بأنــه املــاء الطبيعــي الــذي يكــون تركيــز األمــالح فيــه منخفضــًا أو 
لتوحيــد  الدوليــة  )املنظمــة  الشــرب.  مـــاء  إلنتــاج  واملعاجلــة  لالستخـــراج  أنـــه صـــاحل  علــى  عامـــة  بصفــة  مقبــواًل 
د للمياه العذبة من حيث حمتواها من امللح )على سبيل  املقاييس/6107( 20. بيد أنه ال يوجد تعريف دويل موحَّ
املثــال، أجــزاء يف املليــون أو غرام/لــر أو القــدرة علــى التحليــل الكهــريب( بالرغــم من أن هناك قدر كبر من التطبيق 
العملــي )مثــل ذلــك اهلندســة والزراعــة واجملاالت التطبيقيــة األخرى(. وللبلدان املختلفة تعريفات خمتلفة فيما يتعلق 
بامللوحة. ففي الواليات املتحدة األمريكية وكندا مثاًل ُتعـــّرف املياه العذبة بأهنا املياه الي يكون تركيز امللح فيه أقل 
مــن 000 1 جــزء يف املليــون 21. بينمــا ُتعــرَّف يف أســراليا امليــاه العذبــة بأهنــا امليــاه الــي يكــون تركيز امللح فيها أقل 

من 500 جزء يف املليون 22 

اليونسكو - املنظمة اهليدروغرافية الدولية،   20

http://www.cig.ensmp. املياه العذبة
 fr/~hubert/glu/HINDEN.HTM

مصلحة املساحة اجليولوجية يف الواليات   21

http://ga.water. املتحدة، املياه املاحلة
 usgs.gov/edu/saline.html؛ 

وEnvironment Canada: املياه العذبة 
http://www.ec.gc.ca/water/en/

 info/gloss/e_gloss.htm#F

املكتب اإلحصائي األسرايل، حساب   22

املياه، أسراليا )1993 - 94 إىل 
http://www. :98 - 1997

ausstats.abs.gov.au/ausstats/
subscriber.nsf/0/B1828F089084
E50CCA2568D4000280DF/$Fi

.)le/46100_1998.pdf

http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/HINDEN.HTM
http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/HINDEN.HTM
http://ga.water.usgs.gov/edu/saline.html
http://ga.water.usgs.gov/edu/saline.html
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B1828F089084E50CCA2568D4000280DF/$File/46100_1998.pdf
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B1828F089084E50CCA2568D4000280DF/$File/46100_1998.pdf
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B1828F089084E50CCA2568D4000280DF/$File/46100_1998.pdf
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B1828F089084E50CCA2568D4000280DF/$File/46100_1998.pdf
http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/B1828F089084E50CCA2568D4000280DF/$File/46100_1998.pdf


املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  16

ويتميَّــز املــاء بعــدد مــن الســمات اخلاصــة الــي جتعلــه ضروريــًا للحيــاة واملرافــق الصحيــة وكثــر مــن   5-2
العمليــات الصناعيــة. فاملــاء علــى ســبيل املثــال ُمذيــب ممتــاز ألنه يســتطيع أن يذيب كثر من املــواد الكيميائية مثل 
امللح والسكر بل وحىت احلجر. وبسبب هذه اخلاصية، يصبح املاء ضروريًا للحياة على األرض ألن كل الكائنات 
تستخدم املاء لنقل املواد الكيميائية داخل أجسادها. وُيستخَدم املاء أيضًا يف كثر من العمليات الصناعية ألغراض 
إذابــة املــواد الكيميائيــة القابلــة للذوبــان أو نقلهــا أو إزالتهــا، ويف األســر املعيشــية ُيســتخَدم املــاء ألغــراض النظافــة 
الصحية واملرافق الصحية ألنه ميكن أن يذيب النفايات واجلراثيم ويزيلها. وللماء قدرة حرارية جودة عالية مما يعي 
أن بإمكانــه امتصــاص كميــة حــرارة أكــب ممــا متتصــه معظــم املواد الكيميائية األخــرى. ويتمّيز املاء بقدرة عالية على 
توصيل احلرارة، مما يعي أنه قادر على امتصاص احلرارة والتخلُّص منها بسرعة كبرة، مما جيعله مناسبًا لالستخدام 
كمادة تبيد. وتوفُّر املياه يف البيئة )بصفة رئيسية تشّكل املياه املاحلة يف البحار واحمليطات(، باإلضافة إىل قدرته 
احلراريــة النوعيــة العاليــة وقابليتــه الشــديدة لتوصيــل احلــرارة، يعــي أنــه عنصــر أساســي يف تنظيــم الطاقــة واملنــاخ على 
كوكــب األرض. والســعة احلراريــة النوعيــة العاليــة جتعلــه أيضــًا مناســبًا للغايــة يف نقــل الطاقــة عن طريــق البخار مثاًل 
وللماء شكل سطحي عاٍل يسمح له باحلركة داخل الربة وجذور النباتات وعب األوعية الدموية الصغرة جداً يف 
احليوانات. وللماء خصائص كيميائية وفيزيائية أخرى كثرة. واملعلومات املتعلقة هبذه اخلصائص متوّفرة على شبكة 

اإلنرنت وغرها من املصادر 23 

البيئة واملياه  -  2

البيئــة هــي احمليــط املــادي والكائنــات احليّــة والتفاعــالت يف داخلهــا وفيمــا بينهــا. ومــن وجهــة نظر   6-2
علوم البيئة والعلوم الفيزيائية األخرى تتألف بيئة األرض من أربعة أغلفة رئيسية:

• الغالف اجلوي: هو الطبقة الغازية احمليطة بالكوكب.	
• احمليط احليوي: اجملموعة املؤّلفة من مجيع الكائنات احليَّة باإلضافة إىل املادة الناجتة عن حتّللها.	
• الغــالف املائــي: املــاء املوجــود علــى ســطح كوكــب األرض وحتتــه يف البحــار واحمليطــات والبحــرات 	

واألراضي الرطبة واألهنار والربة والثلج واجلليد وخزانات املياه اجلوفية.
• القشرة األرضية: الطبقة العليا )100 كيلومر( من كتلة الكوكب الصلبة وسطحها.	

وهــذه األغلفــة أو النُظــم ال توجــد يف معــزل بعضهــا عــن البعض اآلخر، ولكنها تتفاعل فيما بينها   7-2
باســتمرار. فبخــار املــاء املوجــود يف الغــالف اجلــوي مثــاًل يتكثّــف ويســقط علــى األرض حيــث يدخــل يف الغــالف 

املائي ليغذي النباتات واحليوانات يف احمليط احليوي 24 
ميكن تقسيم البيئة إىل بيئة طبيعية وبيئة مشيَّدة أو من ُصنع اإلنسان، تشمل املساحات الي تغطيها   8-2
املباين واملتنزهات واحلدائق واألراضي الزراعية واخلزانات االصطناعية وإخل ... ويف بعض األحيان يصعب التمييز بن 

البيئة الطبيعية والبيئة الي من صنع اإلنسان، ويعتمد هذا التمييز على مستوى تأثر البشر يف البيئة املعيَّنة.
ويف البيئــة توجــد امليــاه علــى ســطح األرض يف البحــرات واألهنــار واخلزانــات االصطناعيــة والثلــج   9-2
واجلليــد واألهنــار اجلليديــة وإخل...؛ وحتــت ســطح األرض )امليــاه اجلوفيــة ومياه الربــة(؛ ويف البحار واحمليطات؛ ويف 
اجلو )الُسُحب مثاًل(؛ ويف الكائنات احلّية )يف النباتات واحليوانات مثاًل(. وتدفقات املياه بن املوارد املائية األرضية 
والغالف اجلوي والبحار واحمليطات هي نتاج لعمليات طبيعية. ويشار إىل العمليات الطبيعية الي تنتج عنها حركة 
املياه باســم الدورة اهليدرولوجية أو الدورة املائية. ويبنِّ الشــكل 2 - 1 العناصر الرئيســية الي تتكون منها الدورة 
اهليدرولوجيــة، الــي يعكســها تعريــف وتصنيــف وخصائــص مصــادر امليــاه األرضيــة؛ الي يرد وصــف تفصيلي هلا يف 
الفصل 3 وبنود البيانات الواردة يف الفصل 4. وجتدر اإلشارة إىل أن الشكل 2 - 1 ال يرمي إىل توضيح مجيع 

عناصر الدورة اهليدرولوجية.

لالطالع على مزيد من املعلومات   23

http:// :عن املاء وخصائصه، انظر
ga.water.usgs.gov/edu/

waterproperties.html, http://
www.physicalgeography.net/

fundamentals/8a.html, http://
www.uni.edu/~iowawet/

 H2OProperties.html

إطار لتطوير اإلحصاءات البيئية، إدارة   24

اإلحصاء، كندا، تشرين الثاين/نوفمب 
 2009
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الشكل 2 - 1

الدورة الهيدرولوجية

التبخر

التبخر/النتج

منظومة املياه اجلوفية

خزان جويف غري حمصور

املياه اهلاطلة
(الندى، الضباب، املطر، الربق، الوابل اجلليدي، الثلج)

اجلليد والثلج
واألهنار اجلليدية

ماء النهر
األهنار واخلزانات والبحريات

واألراضي الرطبة

البحر/احمليط املياه اجلوفية

املياه اجلوفية

 طبقة صخرية

خزان جويف حمصور
مياه الرتبة

التسرب منطقة غري مشبعة

المياه السطحية

ماء البحر

تشمل املياه الداخلية مجيع أنواع املياه بغض النظر عن اجلودة )مجيع املياه العذبة واملياه شبه املاحلة   10-2
دات الرئيسية لصحة النباتات واحليوانات وأشكال  واملياه املاحلة واملياه امللوّثة مثاًل( 25. جودة املياه هي أحد احملدِّ
احليــاة األخــرى )مبــا يف ذلــك صحــة البشــر(. وجــودة امليــاه هــي أيضــًا عامــل رئيســي يف حتديــد اســتخدام املــاء يف 

االقتصاد.

االقتصاد واملياه  -  3

يرد يف نظام احلسابات القومية، 2008 26 تعريف لالقتصاد وكياناته وتعامالته وحدوده. وبصفة   11-2
عامة االقتصاد هو جمموع األنشطة االقتصادية املتمّثلة يف اإلنتاج واالستهالك 27 والراكم الي تضطلع هبا كيانات 
داخل اإلقليم االقتصادي. وتشمل الكيانات الوحدات االقتصادية الي ميكن أن تشارك يف التعامالت االقتصادية 
ــل مســؤوليات، أصالــة عــن نفســها. ويعــّرف جممــل اقتصــاد البلــد بأنــه اجملموعــة  والقــادرة علــى امتــالك أصــول وحتمُّ
الكاملة للوحدات االقتصادية املقيمة 28. وهذا مشــروح بالتفصيل يف الفصل 3؛ وباختصار، فإن حمل إقامة كل 
وحــدة اقتصاديــة هــو اإلقليــم االقتصــادي الــذي تربطها به أوثق عالقة، وبعبارة أخرى، مركز مصلحتها االقتصادية 
الرئيســية 29. وألغــراض إحصــاءات امليــاه، يشــمل االقتصــاد مجيــع الوحــدات االقتصاديــة املقيمــة الــي تســتخرج أو 

لالطالع على مزيد من املعلومات فيما   25

يتعلق بالبيئة، انظر نظام احملاسبة البيئية 
واالقتصادية يف جمال املياه، الفقرات 2 - 

4 إىل 2 - 13 

انظــر مثاًل، نظام احلسابات القومية،   26

 2008، الفقرات 2 - 16، و4 - 2، 
و4 - 23، و4 - 25 

مصطلح االستهالك ُيستخَدم هنا باملعىن   27

املقصود يف احلسابات القومية؛ ولالطالع 
على تفسر الطريقة الي يستخَدم هبا 

مصطلح االستهالك يف علوم املياه 
وإحصاءات املياه، انظر الفقرة 2 - 45 

املرجع نفسه، الفقرة 4 - 23   28

املرجع نفسه، الفقرة 4 - 16   29



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  18

تتلقــى مياهــًا ألغــراض اإلنتــاج واالســتهالك 27 واملراكمــة أو الــي تقــوم بتشــييد اإلنشــاءات األساســية لتخزين املياه 
ومعاجلتها وتوزيعها وإعادة تصريفها إىل البيئة.

ويشــمل اإلقليــم االقتصــادي للبلــد املنطقــة البيــة واجملــال اجلوي واملياه اإلقليمية مبا يف ذلك الوالية   12-2
علــى حقــوق صيــد األمســاك وحقــوق الوقــود أو املعــادن. ويف اإلقليم البحري يشــمل اإلقليــم االقتصادي اجلزر الي 
تنتمي إىل اإلقليم. ويشمل اإلقليم االقتصادي أيضًا اجليوب اإلقليمية يف بقية أجزاء العامل. وهذه مناطق أرضية 
مبّينــة حدودهــا بوضــوح )مثــل الســفارات والقنصليــات والقواعد العســكرية واحملطات العلميــة ومكاتب اإلعالم أو 
اهلجــرة ووكاالت املعونــة ومكاتــب متثيــل املصــارف املركزيــة ذات احلصانــة الدبلوماســية وإخل ...( الواقعــة يف أقاليــم 
أخرى والي تســتخدمها احلكومات املالكة أو املســتأجرة هلا يف األغراض الدبلوماســية أو العســكرية أو العلمية أو 
غرها من األغراض مبوافقة رمسية من حكومات األقاليم الي توجد فيها فعاًل هذه املناطق البية 30. وأّي وحدات 
يقــع مركــز اهتمامهــا خــارج هــذا اإلقليــم، تعتــب جــزًءا من اقتصــاد بقية العامل. وترد يف الفصل 3 تفاصيل أكثر عن 

وحدات االقتصاد اإلحصائية وموقع أو حمل إقامة الوحدات االقتصادية داخل اإلقليم االقتصادي.
ويستخِدم االقتصاد املياه بطرق خمتلفة. فهو قد ينقل ماديًا املياه من البيئة ألغراض أنشطة اإلنتاج   13-2
واالستهالك 27 وعلى سبيل املثال يقوم املزارعون باستخراج املياه واستخدامها يف ري احملاصيل أو يف إمداد األسر 
املعيشــية هبــا حيــث ُتســتخَدم ألغــراض الشــرب واالســتحمام والطبــخ. وميكــن أن ُتســتخَدم امليــاه أيضــًا عــن طريــق 
اســتخراجها وإعــادة تصريفهــا إىل البيئــة بصــورة تــكاد تكــون فوريــة مثلمــا حيدث يف حالة توليــد الطاقة الكهرمائية. 
وميكــن أيضــًا اســتخدام امليــاه بــدون نقلهــا ماديــًا مــن البيئــة، وهــذا ما يســمى االســتخدامات يف املوقــع )مثل النقل 
والرفيه وصيد األمساك(. وباإلضافة إىل توليد الطاقة الكهرمائية، هناك أنشطة اقتصادية أخرى تقوم أيضًا بإعادة 
تصريف املياه إىل البيئة، وهذه املياه حتتوي على انبعاث حممولة مائيًا )تلّوث( ميكن أن تكون هلا آثار سلبية على 

جودة املياه 31 

املجتمع واملياه  -  4

ُيعرَّف اجملتمع بأنه جمموعة الســكان الذين يعيشــون معًا يف مجاعة منتظمة على حنو ما أو طائفة   14-2
معيَّنــة مــن الســكان الذيــن يعيشــون يف إحــدى البلــدان أو املناطــق وهلــم أعــراف وقوانــن وتنظيمــات مشــرَكة 32  
واجلوانــب املختلفــة للمجتمعــات والســلوك االجتماعــي هــي موضــوع اإلحصاءات االجتماعيــة والدميغرافية، مبا يف 

ذلك أحجام اجملموعات البشرية وأعمارها وتوزيعها اجلغرايف وصحتها ورفاهها.
املــاء ضــروري لعمــل البيئــة واجملتمعــات واالقتصــاد. ومياه الشــرب ضرورية لبقاء الســكان على قيد   15-2
احلياة كما أن املياه النظيفة أساسية لصحة السكان وضرورية للمرافق الصحية واالستحمام والطبخ وما إىل ذلك. 
واملاء عنصر أساسي أيضًا إلنتاج األغذية الي تقيم أود السكان وإنتاج السلع واخلدمات األخرى الي تستخدمها 
اجملتمعات ويف أغراض النقل والرفيه. وعليه فإن ندرة املياه تؤّثر على إنتاج األغذية واألنشطة االقتصادية األخرى 
وصحة السكان. ويف الوقت الذي تسّجل فيه اإلحصاءات االقتصادية عدد األسر املعيشية الي حتظى خبدمات 
مياه وصرف صحي، هناك الكثر من املسائل االجتماعية املتصلة باملياه الي تدخل أيضًا يف نطاق اإلحصاءات 
االجتماعيــة والدميغرافيــة، مثــل إمكانيــة الوصــول إىل ميــاه الشــرب املأمونة واملرافق الصحية أو خمتلف األمراض الي 

يسببها استخدام اجملموعات البشرية للمياه غر املأمونة.
ويتم مجع البيانات املتعلقة باجملتمعات واستخدامها للمياه مبختلف الوسائل. ويتم ذلك يف أغلب   16-2
األحيان كجزء من برنامج إحصاءات دميغرافية واجتماعية تنفذه مكاتب اإلحصاءات القومية من خالل تعدادات 
الســكان واملســاكن والدراســات االســتقصائية لألســر املعيشية. وقد ُوضعت املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات 
ك لرصد  الســكان واملســاكن، التنقيح 2 33  بدعم النشــاط اإلحصائي يف هذا اجملال، بينما يتناول البنامج املشــرَ

خدمات املياه والصرف الصحي 34 بصورة حمّددة جلوانب املياه يف الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية.

املرجع نفسه، الفقرة 4 - 11   30

لالطالع على مزيد من املعلومات فيما   31

يتعلق باملياه واالقتصاد، انظر نظام احملاسبة 
البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، الفقرات 

2 - 14 إىل 2 - 21 

http:// قاموس أوكسفورد اإلنكليزي  32

www.askoxford.com/concise_
 oed/society?view=uk

املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات   33

السكان واملساكن، التنقيح 2 
http://unstats.un.org/unsd/

demographic/sources/census/
 docs/P&R_Rev2.pdf

انظر، على سبيل املثال، تقرير تقييم   34

األهداف اإلمنائية لأللفية، 2008 
http://www.wssinfo.org/en/40_

 MDG2008.html

http://www.askoxford.com/concise_oed/society?view=uk
http://www.askoxford.com/concise_oed/society?view=uk
http://www.askoxford.com/concise_oed/society?view=uk
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://www.wssinfo.org/en/40_MDG2008.html
http://www.wssinfo.org/en/40_MDG2008.html
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اإلدارة املتكاملة للموارد املائية  -  5

واإلدارة املتكاملة للموارد املائية هي: “عملية تشّجع تنمية املوارد املائية والبية واملوارد ذات الصلة   17-2
وإدارهتــا بطريقــة منّســقة، بغيــة حتقيــق أكــب قــدر مســتطاع مــن الرفــاه االقتصادي واالجتماعي بطريقــة منصفة دون 
م احملرز 36   إخــالل بقــدرة الُنظــم اإليكولوجيــة احليويــة علــى البقــاء” 35. وتشــمل هــذه العمليــة رصــد وتقييم التقــدُّ
ولذلك فإن اإلدارة املتكاملة للموارد املائية تأخذ يف االعتبار وتتطلب بيانات على مستوى أحواض األهنار بشأن 

الصالت بن املياه والبيئة واالقتصاد، فضاًل عن الصلة بن اجملتمع واملياه.

املوارد املائية الداخلية  - جيم 

وتدخل يف إطار مفهوم املوارد املائية الداخلية جمموعة من املفاهيم بشأن املوارد املائية مثل املوارد   18-2
املائيــة املتجــددة وغــر املتجــددة، ومــوارد امليــاه الطبيعية والفعليــة، واملوارد املائية املتجددة الداخلية واخلارجية وموارد 
املياه القابلة لالستغالل. وُتستخَدم هذه املفاهيم كأساس لكثر من املؤشرات املائية الدولية املتعلقة باملياه الداخلية، 
وميكــن حســاهبا باســتخدام بنــود البيانــات الــواردة يف الفصــل 4 واملرفــق الثــاين، ولكنه ينبغــي التزام احلذر بأن هناك 
استثناءات خاصة يتعّن أخذها يف االعتبار عند حساب بعض هذه املؤشرات )ومثال ذلك استبعاد املياه الداخلية 
شبه املاحلة أو املياه املاحلة(. ويتم يف املرفق الثالث تناول هذه احلسابات االستثنائية. ويرد أدناه تعريف للمفاهيم 
الرئيسية للموارد املائية، استناداً إىل الفصل 2 من استعراض منظمة األغذية والزراعة للموارد املائية العاملية حسب 

البلدان 37 

وجتدر اإلشارة إىل أن ما يسمى “املوارد املائية غر التقليدية” يشمل إنتاج املياه العذبة عن طريق   19-2
حتلية املياه املاحلة أو شــبه املاحلة أو إعادة اســتعمال املياه، مما يقّلل احلاجة إىل اســتخراج املياه. وهذه املصادر قد 
تكون كبرة يف املناطق الي تعاين من الندرة الشديدة للموارد املائية املتجددة ولكنها ال تدخل يف تقديرات املوارد 

املائية املتجددة )انظر الشكل 2 - 2(.

املوارد املائية املتجددة وغري املتجددة  -  1

موارد املياه هي إما متجددة أو غر متجددة. ومتّثل املوارد املائية املتجددة مبتوسط التدفق السنوي   20-2
الطويــل األجــل للميــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة. أمــا مــوارد املياه غر املتجددة فهي ُكتَــل املياه اجلوفية )الي حتتوي 
عليهــا يف العــادة خزانــات جوفيــة عميقــة( الــي هلــا معــدل إعــادة تغذيــة ال يؤبــه لــه باملقارنــة مع حجم اخلــزان املائي 

اجلويف )أّي املخزون أو الرصيد(.

املوارد املائية املتجددة الداخلية  -  2

املوارد املائية املتجددة الداخلية هي جزء من املوارد املائية )املياه السطحية واملياه اجلوفية( املتجمع   21-2
من املياه اهلاطلة داخل البلد )انظر الشكل 2 - 2(. واألرقام الي متثل املوارد املائية املتجددة الداخلية هي تقديرات 
املوارد املائية الوحيدة الي ميكن مجعها بالنسبة للبلدان للتوصل إىل رقم إقليمي للموارد املائية املتجددة الداخلية. 
وباملقابل فإن موارد املياه املتجددة اإلمجالية )انظر القسم 5( ال ميكن مجعها للحصول على رقم إقليمي ألن هذا 
من شــأنه أن يؤدي إىل ازدواجية يف احلســاب )جزء املوارد املائية املتجددة الداخلية لبلد ما الذي يتدفق حنو بلد 
يف اجتاه املصّب سيضاف إىل املوارد املائية املتجددة الداخلية للبلد الواقع يف اجتاه املصّب من أجل تقدير مصادر 

املياه املتجددة اإلمجالية هلذا البلد(.

الشراكة العاملية يف جمال املياه، 2000،   35

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، ورقة 
http://www. 4 مشورة تقنية، العدد

gwpforum.org/gwp/library/
Roadmapping%20for%20

 Advancing%20IWRM.pdf
.)accessed 22 December 2009(

 UN-Water and Global Water  36

 Partnership (GWP), 2007,
 “Roadmapping for advancing

 integrated water resources
 management (IWRM) processes”.

Available from http://www.
gwpforum.org/gwp/library/

Roadmapping%20for%20
 Advancing%20IWRM.pdf

 (accessed 22 December 2009)

منظمة األغذية والزراعة، 2003،   37

استعراض املوارد املائية يف العامل حسب 
http://www.fao.org/ البلدان

docrep/005/y4473e/y4473e00.
 HTM (accessed 26 October 2009)

http://www.gwpforum.org/gwp/library/Roadmapping for Advancing IWRM.pdf
http://www.gwpforum.org/gwp/library/Roadmapping for Advancing IWRM.pdf
http://www.gwpforum.org/gwp/library/Roadmapping for Advancing IWRM.pdf
http://www.gwpforum.org/gwp/library/Roadmapping for Advancing IWRM.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e00.HTM
http://www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e00.HTM
http://www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e00.HTM
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الشكل 2 - 2

العالقة بني مفهومي الدورة الهيدرولوجية والدورة املائية

مفاهيم املوارد املائية

املياه اهلاطلة 
(ضمن حدود اإلقليم)

التبخر/النتح

انسياب 
املياه السطحية

التبخر/النتج من مناطق مثل 
البحريات الطبيعية والربك 

واألراضي الرطبة

التبخر/النتح من النباتات والرتبة
(مثًال الري املطري أ)

املوارد املائية املتجددة ج

انظر الشكل ٢ - ٤

املصدر: تعديل من منظمة األغذية والزراعة ٢٠٠٣.املفاهيم اهليدرولوجية

إعادة شحن 
املياه اجلوفية

تدفقات املياه السطحية واملياه 
اجلوفية من األقاليم األخرى

املوارد املائية املتجددة الداخلية

املوارد املائية املتجددة 
اخلارجية

التطابق ب

ر والنتح من احملاصيل املطرية  أ يشري هذا إىل التبخُّ

السنوية واحملاصيل الدائمة، والغابات املزروعة 
املشمولة ومن املراعي واملناطق الغابية.

ب ميكن أن ُتسهم تدفقات املياه السطحية يف إعادة 

تغذية املياه اجلوفية عن طريق النشع يف قاع النهر. 
وميكن أن تصّب خزانات املياه اجلوفية يف األهنار 

وتسهم يف تدفقها القاعدي، ومتّثل املصدر الوحيد 
لتدفق مياه النهر يف الفرتات اجلافة. وعليه فإن 

التدفقات يف كل من النظامني ليست ذات طابع 
مجعي كليًا. وُيستخَدم مفهوم ”التطابق“ لتعريف 
اجلزء املشرتك بني األهنار واخلزانات املائية اجلوفية 

من املوارد املائية للبلد.

ج يشري هذا إىل مياه األهنار واخلزانات اجلوفية اليت 

ميكن، نظريًا، أن تتاح ألغراض االستخدامات 
خارج املوقع مثل رّي احملاصيل وتوفري خدمات 
اإلمداد باملياه أو االستخدام يف التصنيع وما إىل 

ذلك. ويف معظم احلاالت، ال ميكن أن يتاح فعًال 
سوى جزء من املوارد املائية املتجّددة ألغراض 

االستخدام خارج املوقع (انظر الشكل ٢ - ٤) 
ويلزم توفري مياه أيضًا ألغراض مثل االستخدامات 
القليلة االستهالك من قبيل توليد الطاقة الكهرومائية 
املائية أو املالحة (مثل استخدام األهنار والبحريات 

كمسارات للنقل) والسياحة أو للمحافظة على 
البيئة.

ومع أن الدورة اهليدرولوجية تربط بن مجيع أنواع املياه، تدرس يف كثر من األحيان املياه السطحية   22-2
واملياه اجلوفية بصورة منفصلة وتتيحان فرصًا خمتلفة لالستخدام.

وميكــن أن تســهم امليــاه الســطحية يف تغذيــة امليــاه اجلوفيــة عــب النشــع يف قــاع النهر. كما ميكن أن   23-2
تصــّب اخلزانــات املائيــة اجلوفيــة يف األهنــار وتســهم يف تدفقهــا القاعــدي الــذي هــو املصــدر الوحيــد لتدفق املياه يف 
النهر أثناء فرات اجلفاف. ويف بعض احلاالت، عوضًا عن حســاب انســياب املياه الســطحية وإعادة شــحن املياه 
اجلوفية من األمطار وحدمها، تضاف تدفقات املياه السطحية اإلمجالية إىل مياه تغذية املياه اجلوفية اإلمجالية، ويف 
هذه احلالة يتعّن إزالة “التطابق” بن املياه السطحية واملياه اجلوفية 38 وملزيد من املعلومات بشأن حساب موارد 

املياه املتجددة الداخلية والتطابق، انظر املرفق الثالث.

التدّفق الداخيل  -  3

تستخدم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويوروستات مفهوم التدفق الداخلي املماثل   24-2
ملفهوم موارد املياه املتجددة الداخلية. والتدّفق الداخلي هو احلجم اإلمجايل لالنسياب السطحي ملياه النهر واملياه 
اجلوفيــة يف ظــروف طبيعيــة والناتــج بصــورة حصريــة عــن امليــاه اهلاطلــة يف اإلقليم، واحملســوب على أنه يســاوي املياه 

انظر منظمة األغذية والزراعة، 2003،   38

استعراض املوارد املائية يف العامل حبسب 
البلدان، الفصل 3 
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اهلاطلــة ناقــص التبخُّــر والَنتــح 39. ويف حــاالت كثــرة، يكــون التدّفــق الداخلــي واملــوارد املائيــة املتجــددة الداخليــة 
متساوين مثاًل يف البلدان الي ال تكون فيها تدفقات كبرة من أقاليم أخرى وال توجد كمية كبرة نسبيًا من التبّخر 
والَنتح يف املياه املســتخدمة ألغراض الرّي. بيد أنه يف بعض احلاالت الي يوجد فيها تدفقات كبرة من املياه من 
أقاليــم جمــاورة وكذلــك تبّخــراً هلــذه امليــاه، فيمكــن أن يكــون التدفــق الداخلــي أقــل كثــراً مــن املــوارد املائيــة املتجددة 
ر والنتح للمياه  الداخلية بل ميكن أن يكون ســلبيًا. ويف حاالت أخرى ميكن أن يكون هناك قدر كبر من التبخُّ
ر ونتح مياه الري من  ر التدفقات الواردة وتبخُّ املســتخَدمة ألغراض الرّي. ويف هذه احلاالت ال ينبغي خصم تبخُّ
املياه اهلاطلة. وتبّخر املياه اهلاطلة الداخلية هو الوحيد الذي ينبغي خصمه من املياه اهلاطلة. وإذا مّت إدخال هذه 
دة الداخلية وإن كانت طريقة حســاب  التعديالت فســيصبح عندئذ التدّفق الداخلي مســاويًا للموارد املائية املتجدِّ

كل منهما خمتلفة.

املوارد املائية املتجددة الخارجية  -  4

املــوارد املائيــة املتجــددة اخلارجيــة هــي ذلــك اجلــزء مــن املــوارد املائيــة املتجــددة للبلد الــذي يأيت من   25-2
البلدان الواقعة يف اجتاه املنبع عب األهنار مبا يف ذلك جزء املوارد املتمّثل يف البحرات املشركة أو األهنار احلدودية 
)لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن ختصيص مياه األهنار احلدودية، انظر الفصل 4 وبنود البيانات باء - 2 

وجيم - 2(.
يتكــّون معظــم التدفُّــق اآليت مــن األقاليــم اجملــاورة مــن تدفقــات املياه الســطحية، ولكنه ميكن أيضًا   26-2
أن يتكــّون مــن انتقــاالت امليــاه اجلوفيــة فيمــا بــن البلــدان. بيــد أن انتقــاالت امليــاه اجلوفيــة نــادراً مــا تكــون معروفة، 
ويتطلب تقديرها معرفة جيدة لبيزومرية اخلزانات اجلوفية يف منطقة احلدود. ويف املناطق القاحلة، ميكن أن تكون 

هلذه االنتقاالت أمهية باملقارنة مع التدفق السطحي.
ولــدى تقييــم التدفُّــق اخلارجــي للبلــد، متيّــز منظمــة األغذيــة والزراعــة بــن التدفــق الطبيعــي الداخل   27-2
والتدفــق الفعلــي الداخــل مــن األقاليــم اجملــاورة. والتدفــــــق “الطبيعــي” هــو متوســط كميــة امليــاه الــي تتدفــق ســنويًا 
إىل البلد يف الظروف الطبيعية، أّي بدون تأثر من اإلنســان. أما التـــــدفُّق “الفعلي” الداخل فهو متوســط كمية 
امليــاه الــي تدخــل ســنويًا إىل البلــد، مــع مراعــاة ذلــك اجلــزء مــن التدفــق املؤّمــن عن طريق معاهــدات أو اتفاقات أو 
 االســتخراج احملتمــل للميــاه يف البلــدان الواقعــة يف أعــايل النهــر )لالطــالع علــى احلســابات املتعلقــة هبــذه املفاهيــم، 

انظر املرفق الثالث(.

املوارد املائية املتجّددة الطبيعية والفعلية  -  5

موارد املياه املتجّددة والطبيعية هي املقابل حلالة عدم وجود تأثر بشري. أما املوارد املائية املتجددة   28-2
الفعلية فهي املقابل للحالة الراهنة الي تأخذ يف االعتبار احتمال حدوث اخنفاضات يف التدفق نتيجة الستخراج 

املياه يف البلدان الواقعة يف أعايل النهر )الشكل 2 - 3(.

االستبيان املشَرك بن منظمة التعاون   39

والتنمية يف امليدان االقتصادي ويوروستات 
بشأن املياه الداخلية، 2006 
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الشكل 2 - 3

أنواع املوارد املائية املتجّددة

املوارد املائية املتجددة
اخلارجية الفعلية

جمموع املوارد املائية
املتجددة الفعلية

املوارد املائية املتجددة
اخلارجية الطبيعية

جمموع املوارد املائية
املتجددة الطبيعية

املوارد املائية
املتجددة الداخلية

املوارد املائية املتجددة
القابلة لالستغالل

املوارد املائية من خارج
اإلقليم املرجعي

املوارد املائية من داخل
اإلقليم املرجعي

جمموع املوارد

مصادر املياه املتجددة
الداخلية القابلة لالستغالل

مصادر املياه املتجددة اخلارجية
القابلة لالستغالل

املصدر: تعديل من منظمة األغذية والزراعة، ٢٠٠٣.

املوارد املائية يف ظل ظروف 
”طبيعية“

أنواع املوارد املائية املتجددة

املوارد املائية يف ظل الظروف الفعلية
مع مراعاة املياه املضمونة
(احملجوزة) من ِقبل األقاليم

الواقعة يف اجتاه املنبع واملصب

املوارد املائية املتاحة لالستخدام خارج
املوقع مع مراعاة االعتبارات

االجتماعية واالقتصادية والبيئية

املوارد املائية املتجددة الطبيعية هي جمموع املوارد املائية املتجددة الداخلية للبلد واملوارد املائية املتجددة   29-2
عة سنويًا، حمتسبة كمتوسط سنوي طويل األجل. اخلارجية الطبيعية، مبا يف ذلك كل من املياه السطحية واملياه اجلوفية اجملمَّ

املــوارد املائيــة املتجــددة الفعليــة هــي جممــوع املوارد املائية املتجــددة الداخلية واملوارد املائية املتجددة   30-2
اخلارجيــة، مــع مراعــاة كميــات امليــاه احملتملــة احملجــوزة لبلــدان املنبــع أو بلــدان املصــّب عــن طريــق اتفاقــات رمسيــة 
)معاهــدات مثــاًل( واخنفــاض التدفقــات اخلارجيــة احملتمــل بســبب اســتخراج امليــاه يف أعــايل النهــر. واملــوارد املائيــة 
املتجددة الفعلية، خالفًا للموارد املائية املتجددة الطبيعية، ختتلف باختالف الفرات الزمانية وأمناط استخدام املياه.

املوارد املائية القابلة لالستغالل  -  6

املوارد املائية القابلة لالستغالل هي ذلك اجلزء من املوارد املائية املتجددة الذي ميكن الوصول إليه   31-2
ألغــراض االســتعمال )أّي الــذي ميكــن اســتخراجه(. ويشــار أحيانــًا إىل هــذه املــوارد بعبــارة املــوارد املائية الي ميكن 
إدارهتا أو إمكانية التنمية املائية. ولتحديد كمية املوارد املائية القابلة لالستغالل جيب أن تؤَخذ يف االعتبار عوامل 
كثرة مثل اجلدوى االقتصادية والبيئية لتخزين مياه الفيضان خلف السدود أو استخراج املياه اجلوفية أو اإلمكانية 
املاديــة الحتجــاز امليــاه املتدفقــة طبيعيــًا يف البحــر؛ واحلــّد األدىن للتدفقــات الــي تتطلبهــا املالحــة واخلدمــات البيئية 

واحلياة املائية وما إىل ذلك.
ويتغّر حجم املوارد املائية القابلة لالستغالل وفقًا ملا يلي:  32-2

الظــروف الطبيعيــة الــي ميكــن أن تؤثّــر علــى تنميــة املــوارد املائيــة )انتظــام النظــام املائــي، وجتزئــة النُظم  )أ( 
اهليدروغرافية أو اهليدرولوجية، ومالءمة املواقع إلنشاء السدود وجودة املياه(؛

أمهية الطلب على املياه الذي سيحّدد مقبولية التكاليف الداخلية واخلارجية للتنمية املائية واإلدارة؛ )ب( 
ختصيص االستخدامات يف املوقع واالستخدامات خارج املوقع واملتنافسة والتوفيق فيما بينها )النقل  )ج( 

يف مقابل الرّي مثاًل(.
ومن املهم مالحظة أن ظروف التدفُّق وعوامل أخرى تؤّثر على كمية املياه القابلة لالستغالل. والتدفقات املنتظمة 
للمياه السطحية )أّي الدفق األساسي( واملياه اجلوفية هي عمومًا قابلة لالستغالل، ويعتمد ذلك على عوامل مثل 
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كميــة الدفــق األساســي مليــاه الســطح الــي تتبّخــر وكميــة امليــاه الــي تتطلبهــا احملافظــة علــى التدفُّــق األدىن يف البحر. 
وتتألــف التدفقــات غــر املنتظمــة للميــاه الســطحية مــن التدفُّقــات غــر املنتظمــة البالغة الشــدة والــي ال ميكن إدارهتا 
والتدفقات غر املنتظمة الي ميكن إدارهتا. وتعتمد الكمية الي ميكن إدارهتا واستخدامها من هذه املياه على عوامل 
ات التدفقــات الداخلــة إىل اخلزانــات وكميــة امليــاه املتبّخــرة مــن اخلزانــات  مثــل ســعات اخلزّانــات االصطناعيــة؛ وتغــرُّ
االصطناعية والبحرات؛ وكمية مياه االنسياب السطحي الي ميكن استخدامها مباشرة؛ والقدرة املتوّفرة على إعادة 

تغذية اخلزانات اجلوفية صناعيًا.

وبصفــة عامــة، فــإن املــوارد القابلــة لالســتغالل أصغــر كثــراً مــن الكميــة اإلمجالية للميــاه اهلاطلة أو   33-2
املنسابة. وُيفّضل أن حتتوي البيانات القومية املتعلقة باملوارد املائية القابلة لالستغالل على إشارة إىل جمموعة املعاير 
الــي ُوضعــت يف االعتبــار بأهنــا متثّــل بيانــات وصفيــة هامــة )للحصول على معلومات عــن البيانات الوصفية، انظر 
الفصل 7(. ومــــا يدرج يف املوارد القابلة لالســتغالل يعتمد على اختيار جمموعة من املعاير املادية، واالجتماعية  
واالقتصادية والبيئية إخل ... وما ُيدرَج يف املوارد القابلة لالستغالل وما يستثىن منها خيتلف من بلد إىل آخر، كما 
ات يف التشــريعات القومية أو التكنولوجيا املتاحة. وعليه فإن  ميكن أن يتغرَّ من فرة زمانية إىل أخرى وفقًا للتغرُّ
املوارد املائية القابلة لالستغالل هي تقدير للموارد املتجددة املتاحة لالستخدام يف حالة معيَّنة أو فرة معيَّنة )أّي 

ُيعّب عنها باحلجم يف السنة(.

الصلة بني املوارد املائية وحسابات املياه  -  7

ميكــن قيــاس امليــاه الداخليــة، باســتخدام هنــج منظومــي، باعتبارهــا أرصــدة وتدفقــات علــى النحــو   34-2
املوصــوف يف نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه. وبالنســبة ملصــادر امليــاه املتجــددة، يتــم التعبــر عن 
الكمية املادية للمورد يف شكل تدفُّق عب فرة زمانية، ومثال ذلك املتوسط السنوي الطويل األجل للتدّفق مبالين 
األمتــار املكّعبــة يف الســنة، بينمــا يتــم يف حالــة املــوارد املائيــة غــر املتجددة التعبر عنهــا كرصيد مادي، ومثال ذلك 
مبالين األمتار املكّعبة من املياه اجلوفية األحفورية 40. وللموارد املائية األرضية واملياه املستخرجة منها ِقَيم ميكن، 
من حيث املبدأ، قياسها بوحدات نقدية كأرصدة أو تدفُّقات. ويرد يف القسم دال أدناه شرح إلطار نظام احملاسبة 

البيئية واالقتصادية يف جمال املياه.

نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه  - دال 

يوّفــر إطــار نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه نظــام معلومــات متكامــل لتواصــل   35-2
التفاعــالت بــن البيئــة واالقتصــاد، وبذلــك يدعــم اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة وغرها مــن التحليالت. ويرد يف 
الشكل 2 - 4 عرض موجز إلطار نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، يعطي صورة مبّسطة لالقتصاد 
ومنظومــة املــوارد املائيــة وتفاعالهتمــا. ويف الشــكل 2 - 4 ميثَّــل االقتصــاد واملــوارد املائيــة األرضيــة لإلقليــم — أو 
إقليم اإلســناد — بإطارين منفصلن. وتتألف منظومة املوارد املائية لإلقليم من مجيع املوارد املائية لإلقليم )املياه 
الســطحية واملياه اجلوفية ومياه الربة( والتدفقات الطبيعية فيما بينها. أما اقتصاد اإلقليم فيتألف من مســتخدمي 
املياه املقيمن الذين يستخرجون املياه ألغراض اإلنتاج واالستهالك ويقيمون اإلنشاءات األساسية الالزمة لتخزين 

املياه ومعاجلتها وتوزيعها وتصريفها كما يقومون بتصريف املياه مرة أخرى إىل البيئة.

ويشمل نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه األرصدة والتدفقات املرتبطة باملياه. وميكن   36-2
أن تكــون األرصــدة داخــل البيئــة أو داخــل االقتصــاد، بينمــا ميكــن أن تكــون تدفقــات امليــاه داخــل البيئــة وداخــل 

االقتصاد وفيما بن البيئة واالقتصاد.

منظمة األغذية والزراعة “املوارد املائية   40

http://www.fao.org/ ”غر املتجددة
nr/water/aquastat/data/glossary/

search.html?termId=7314&sub
 mitBtn=s&cls=yes (accessed 22

 October 2009)

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?termId=7314&submitBtn=s&cls=yes
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?termId=7314&submitBtn=s&cls=yes
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?termId=7314&submitBtn=s&cls=yes
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?termId=7314&submitBtn=s&cls=yes
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الشكل 2 - 4

التدفقات الرئيسية داخل منظومة املياه األرضية واالقتصاد

الصناعات األخرى
(مبا فيها الزراعة)

الواردات
الصادرات

االستخراج البحر

الغالف اجلوي

مجع املياه اهلاطلة

األسر املعيشية

رجة
تخ

ملس
اه ا

املي

مجع املياه ملعاجلتها وتوريدها

التحويالت الطبيعية
(مثل التسرب والتشبع)

البحر

نتح
ر/ال

بخ
الت

طلة
اهلا

اه 
املي

التبخر/النتح

الصرف الصحي

اقتصاد بقية العامل
اقتصاد بقية العامل

اإلقليم املرجعي

مها
خدا

است
اد 

املع
اه 

املي

مها
خدا

است
اد 

املع
اه 

املي

عاد
ه امل

امليا
مها

خدا
است

مها
خدا

است
اد 

املع
اه 

املي

أحواض املنبع
واخلزانات اجلوفية

خارج اإلقليم املرجعي

أحواض املصب 
واخلزانات اجلوفية 
خارج اإلقليم 
املرجعي

املياه السطحية
(اخلزانات والبحريات
واألهنار والثلج واجلليد

واألهنار اجلليدية)

مياه الرتبة

التدفقات الداخلة

منظومة املياه الداخلية

االقتصـــــاد

املياه اجلوفية

التدفقات اخلارجة

البخار

املياه العادمة

املياه السائلة

املصدر: نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه.
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واتفاقًا، تعتب املياه الي حتتويها اخلزّانات االصطناعية والقنوات االصطناعية جزًءا من املوارد املائية   37-2
األرضيــة )أّي البيئــة( ال جــزًءا مــن االقتصــاد. ويف كثــر مــن احلــاالت يتم تعديل املســارات املائية ويعتب التمييز بن 

ما هو طبيعي وما هو صناعي أقل أمهية من كون هذه املسارات متّثل موارد مائية سطحية.

األرصدة )األصول(  -  1

األرصــدة هــي كميــة ُمنتَــج أو مــورد طبيعــي معــنَّ يف حلظــة من الزمــن. واألرصدة معرَّفة يف كل من   38-2
اإلحصــاءات االقتصاديــة واإلحصــاءات البيئيــة، رغــم اختــالف املصطلحــات وفقــًا للســياق، وميكن قياســها ماديًا 
ونقديًا. وأرصدة املياه املادية ميكن أيضًا أن تكون هلا مستويات خمتلفة من حيث جودة املياه. وترتبط األصول يف 
ل األرصدة يف كشوف املوازنة بصورة  العادة باألرصدة ذات الِقَيم االقتصادية، ويف نظام احلسابات القومية تسجَّ
نقديــة فيمــا يتعلــق باألصــول غــر املاليــة )املُنَتجــة وغر املنَتجة( واألصول املالية واخلصوم. ويف نظام احملاســبة البيئية 

واالقتصادية يف جمال املياه، تسّجل األرصدة يف حسابات األصول بصورة مادية )أّي حجم املياه(.
وتقاس األرصدة يف نقطة زمانية — ويفّضل أن يتم ذلك يف أكثر من نقطة زمانية واحدة مثل   39-2
بداية السنة وهنايتها. وتسّمى األرصدة يف بداية الفرة الزمانية أرصدة االفتتاح كما تسمى األرصدة يف هناية الفرة 
أرصــدة اإلغــالق. والفــرق بــن أرصــدة االفتتــاح وأرصــدة اإلغــالق هــو نتيجــة التدفقــات )مضافــة إىل األرصــدة أو 
خمصومة منها(. ويف العادة يتم قياس األرصدة يف 31 كانون األول/ديسمب، أّي هناية الفرة )انظر أيضًا املراجع 
الزمانية يف القسم هاء(. واألرصدة والتدفقات مبيَّنة يف الشكل 2 - 5، ويف هذا املثال يوجد رصيد قدره 100 
وحدة يف النقطة الزمانية 1 )31 كانون األول/ديسمب 2007( ورصيد قدره 110 وحدات يف النقطة الزمانية 2 
)31 كانون األول/ديسمب 2008(. والفرق البالغ 10 هو نتيجة لتدفقات داخلة قدرها 30 وتدفقات خارجة 

قدرها 20 خالل تلك الفرة الزمانية.

الشكل 2 - 5

عرض األرصدة والتدفقات

الرصيد
الرصيد في الوقت ١

الرصيد يف الوقت ٢

مثًال، ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠:
١٠٠ وحدة

مثًال، ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١:
١١٠ وحدة

التغيري يف الرصيد
(ما بني الوقت ١ والوقت ٢)

مثًال، ٣٠ - ٢٠= ١٠ وحدات

التدفقات الداخلة
(بني الوقت ١والوقت ٢)

مثًال، ١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠ إىل
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠: ٣٠ وحدة

التدفقات الخارجة
(بني الوقت ١ والوقت ٢)

مثًال، ١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠ إىل
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠:

٢٠ وحدة

ُتَصنَّــف األرصــدة )أو األصــول( املائيــة يف نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه كميــاه   40-2
ســطحية ومياه جوفية ومياه تربة. وتقســم املياه الســطحية بعد ذلك إىل خزانات اصطناعية وحبرات وأهنار وثلج 
ات يف األرصدة املائية  وجليد وأهنار جليدية. ويرد يف الفصل 3 وصف أكثر تفصياًل هلذا التصنيف. وحتدث التغرُّ
ات يف األرصدة  نتيجة لتدفقات املياه داخل البيئة أو التدفقات بن االقتصاد والبيئة. وميكن أيضًا أن تنجم التغرُّ
عــن زيــادة املعرفــة املتعلقــة باألرصــدة )ومثــال ذلــك اكتشــاف خزانــات جوفيــة جديــدة أو إعادة تقييم املــوارد املائية 

الداخلية احملّددة من قبل(.
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ويف العادة متّثل املياه يف األهنار بوصفها تدّفقًا مائيًا، ولكن ميكن أيضًا النظر إليها كرصيد يف نقاط   41-2
زمانية معيَّنة. بيد أن حجم رصيد النهر يف نقطة زمانية معيَّنة يكون يف العادة صغراً جداً باملقارنة مع احلجم الذي 
يتدّفق عب النهر خالل ســنة. وعلى ســبيل املثال يف هنر طوله 000 10 مر وعرضه 25 مر يف املتوســط وعمقه 
2 مــر، ســيكون الرصيــد املائــي هــو 000 500 مــر مكعــب )م3( مــن املــاء يف أّي نقطــة زمانيــة 41. وإذا كان هلذا 
النهــر معــّدل تدفُّــق يســاوي 50 )م3( يف الثانيــة، فســيكون التـــــدفُّق الســنوي هــو 000 800 576 1 )م3( 42  
وعليــه فــإن الرصيــد املــايل يف األهنــار يف أّي حلظــة زمانيــة معيَّنــة ال ميثّــل إاّل جزًءا ضئياًل من التدفق الســنوي اإلمجايل 
ويف هــذا املثــال ميثّــل أقــل قليــاًل مــن ثلــث 1 يف املائــة )0.032 يف املائــة(. واألرصــدة املائيــة يف املــوارد األخــرى مثل 
املياه اجلوفية واخلزانات االصطناعية يكون قياسها أهم بكثر ألهنا ميكن أن متثّل أضعافًا مضاعفة للتدفقات السنوية.

التدفقات  -  2

التدفقــات هــي الكميــة الــي تضــاف إىل الرصيــد أو خُتَصــم منــه خــالل فــرة زمانيــة معيَّنــة. وحتــدد   42-2
التدفقــات لــكل مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة واإلحصــاءات البيئيــة وتعكس التدفقات االقتصاديــة تكوين القيمة 
ات يف حجم أصول وخصوم الوحدة  االقتصادية أو حتويلها أو تبادهلا أو نقلها أو إطفائها؛ كما تنطوي على تغرُّ

االقتصادية أو تركيبها أو قيمتها.
ويف إحصــاءات امليــاه تقــاس التدفقــات ككميــة )حجــم أو كتلــة أو قيمــة( للوحــدة الزمانيــة، مثــل   43-2
األمتار املكّعبة يف الســنة أو األطنان يف الســنة أو الدوالرات يف الســنة. وترتبط التدفقات يف العادة بأرصدة مائية 

معيَّنة، وتؤّدي إىل تغرُّ يف كمية األرصدة. والتدفقات املوصوفة يف إحصاءات املياه هي:
• التدفقات داخل البيئة )بن املوارد املائية الداخلية والغالف اجلوي، وبن املوارد املائية البحرية واملوارد 	

املائيــة الداخليــة، وفيمــا بــن املــوارد املائيــة الداخليــة املختلفة، مثل املياه الســطحية واملياه اجلوفية ومياه 
الربة(؛

• التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )االستخراج(؛	
• التدفقات داخل االقتصاد )تبادل املياه فيما بن الوحدات االقتصادية(؛	
• التدفقات بن االقتصاد واقتصاد بقية العامل )الصادرات والواردات(؛	
• التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )املياه املعاد استخدامها واالنبعاثات احملمولة مائيًا(.	
• تدفقات من وإىل األقاليم األخرى )التدفقات الداخلة من األقاليم اجملاورة والتدفقات اخلارجة إليها(	

ويف بعض األحيان يتعّذر وضع حّد مادي بسيط بن االقتصاد والبيئة. ومع ذلك، يظل ضروريًا   44-2
النظر يف نوع التدفقات موضع االهتمام داخل االقتصاد والتدفقات الداخلة إىل االقتصاد واخلارجة منه والتدفقات 

داخل البيئة 43 

استهالك املياه  -  3

خيتلف مفهوم االستهالك يف إحصاءات وحسابات املياه عن مفهوميه يف نظام احلسابات القومية.   45-2
ففي حسابات وإحصاءات املياه، يشر مفهوم استهالك املياه إىل كمية املياه الي يفقدها االقتصاد أثناء االستخدام 
مبعىن أهنا دخلت االقتصاد ولكنها مل تعد إىل املوارد املائية أو إىل البحر. وحيدث هذا ألنه أثناء االســتعمال يتم 
إدمــاج جــزء مــن املــاء يف املنتجــات ليصبــح جــزًءا منهــا أو أن يتبخــر أو يتبــّدد عــن طريق النتح النبايت أو تســتهلكه 
ببساطة اأُلسر املعيشية أو احليوانات. وميكن حساب االستهالك بالنسبة لكل وحدة اقتصادية أو بالنسبة لالقتصاد 
ككل )لالطــالع علــى الصــالت بــن بنــود البيانــات ونظــام احملاســبة البيئية واالقتصادية يف جمــال املياه، انظر املرفق 
الرابــع(. ومفهــوم اســتهالك امليــاه املســتخَدم يف نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال املياه متســق مع املفهوم 

000 500 م3 = 000 10م×25م×2م.   41

د  تقوم احلسابات على افراض شكل موحَّ
جملرى النهر.

000 800 576 1 م3/سنة = 50م3/  42

 ثانية 000 536 31 ثانية؛ 
000 536 31 ثانية = 365 

)يوم(×24 )ساعة(×60 )دقيقة(×60 
)ثانية(.
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 واالقتصاديـــة لعــــام 2003، الفقــــرة 
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اهليدرولوجي. بيد أنه خيتلف عن مفهوم االستهالك املستعَمل يف احلسابات القومية، والذي يشر عوضًا عن ذلك 
إىل استخدام املياه 44 

املراجع املكانية والزمانية  - هاء 

املراجع املكانية  -  1

ميكن أن توفِّر إحصاءات املياه بيانات من أجل إدارة املياه على مستويات جغرافية كبرة، تراوح   46-2
بن املســتوى احمللي ومســتوى أحواض األهنار إىل املســتويات الوطنية واملتعددة اجلنســيات. اختيار املرجع املكاين 
لتجميع بيانات املياه يعتمد يف هناية املطاف على البيانات الي حيتاج إليها مستخدموها )مثل ُصّناع القرار واحملّللن 

والباحثن( واملوارد املتاحة ملنتجي البيانات.
وبصفة عامة، ُتستخَدم يف إحصاءات املياه أربعة أنواع من احلدود املكانية:  47-2

• احلدود الطبيعية:	
• أحــواض األهنــار وغرهــا مــن حــدود امليــاه الســطحية، مثــل األحــواض الفرعيــة وأحــواض الصرف 	

ومستجمعات املياه؛
• اخلزانــات اجلوفيــة وغرهــا مــن احلــدود اجلوفيــة مبــا يف ذلــك مســتودعات املياه اجلوفيــة ومنظومات 	

اخلزانات اجلوفية والطبقات الصخرية املائية املعيقة ومناطق املياه اجلوفية؛
• املناطق اإلدارية؛	
• مناطق اخلدمة؛	
• املستجمعات احملاسبية.	

احلــدود الطبيعيــة يف شــكل أحــواض األهنــار أو اخلزانــات اجلوفيــة هــي أساســية بالنســبة للــدورة   48-2
اهليدرولوجية. وهذه احلدود الطبيعية ميكن أن تغطي مناطق كبرة بل وبلدان. واخلزانات اجلوفية هي مستودعات 
مائية حتت األرض، بينما ميّثل حوض النهر منطقة هلا خمرج مشرَك ملياهها السطحية املنسابة 45. وأحواض األهنار 
ختتلف يف احلجم ويعتمد ذلك على كتلة املياه املشركة موضع االهتمام، وميكن أن حتتوي أحواض األهنار الكبرة 
علــى أحــواض فرعيــة أصغــر )أو مســتجمعات ميــاه(. وأحــواض األهنــار أساســية يف فهم موارد املياه الســطحية ألن 
مورِّدي املياه ومستخدميها يف حوض هنر معنَّ يؤّثرون تأثراً مباشراً على توفُّر املياه. وعالوة على ذلك، ميكن أن 
تنســاب امليــاه بصــورة طبيعيــة بــن أحــواض األهنــار، أو ميكــن اســترادها وتصديرهــا مــن ِقبَــل الوحــدات االقتصادية 

الواقعة يف أحواض أهنار خمتلفة ولكن داخل البلد نفسه.
ومــن املســلَّم بــه علــى الصعيــد الــدويل أن حــوض النهــر هــو أنســب مرجع مكاين مــن أجل اإلدارة   49-2
املتكاملة للموارد املائية )مثال، جدول أعمال القرن احلادي والعشرين 46؛ والتوجيه اإلطاري األورويب املتعلق باملياه، 
2000( 47. وهذا ألن الناس واألنشطة االقتصادية يف حوض النهر يؤّثرون على كمية وجودة املياه يف احلوض، 
وباملقابل تؤّثر املياه املتاحة يف احلوض على الناس واألنشطة االقتصادية الي تعتمد على هذه املياه. ولذلك، ُيقَرح 
أن ُتســتخَدم أحــواض األهنــار ألغــراض جتميــع إحصــاءات امليــاه 48. بيــد أن خزانــات امليــاه اجلوفيــة ميكــن أيضًا أن 
تكــون مراجــع مكانيــة مناســبة ألغــراض جتميــع إحصــاءات امليــاه، وذلــك يف املناطــق الــي تكــون امليــاه اجلوفية فيها 

مصدراً هامًا للمياه.
املنطقــة اإلداريــة هــي منطقــة جغرافيــة مناظــرة يف العــادة ملســتوى احلكومــة )مثال ذلــك احلكومات   50-2
احمللية أو حكومات الواليات، يف املقاطعات أو احلكومة الوطنية(. ومبا أن املناطق اإلدارية هي يف العادة مسؤولة 

الصيغة املعّدلة من نظام احملاسبة البيئية   43

 واالقتصاديــــــة يف جمــــال امليـــــاه، الفقرة 
 44 - 3

اليونسكو/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،   45

القاموس الدويل للهيدرولوجيا، الطبعة 
الثانية، 1992 

 Report of the United Nations 46

 Conference on Environment and
 Development, loc. cit

 Directive 2000/60/EC of the 47

 European Parliament and of the
 Council of 23 October 2000
 establishing a framework for

 Community action in the field of
water policy. Available from http://

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
 LexUriServ

 An example of this in practice  48

 is Statistics Canada’s Standard
 Drainage Area Classification

 (SDAC) 2003. Available from
http://www.statcan.gc.ca/

subjects-sujets/standard-norme/
 sdac-ctad/sdac-ctad-eng.htm
(accessed 20 December 2009).

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sdac-ctad/sdac-ctad-eng.htm
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عن التخطيط والسياسات االقتصادية يف إطار واليتها، فرّجح أن تكون للمناطق املختلفة قوانن وُنظم وترتيبات 
مؤسسية وممارسات إدارية خمتلفة فيما يتصل باملياه.

ويف أغلــب األحيــان يكــون لــدى مقدمــي خدمات اإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي،   51-2
الذين ميكن أن يكونوا جهات حكومية أو غر حكومية، مناطق خدمة مرتبطة بالبنية التحتية واملادية الي ميلكوهنا 

أو يقومون بتشغيلها بالتزويد باملياه أو توفر خدمات الصرف الصحي.
وُتعرَّف املستجمعات احملاسبية يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، وفقًا خلصائص   52-2
املناطــق اإلداريــة وأحــواض األهنــار يف البلــد، خاصــة يف احلــاالت الــي ال يوجــد فيهــا توافق بــن احلدود، وقد يكون 
من املفيد حتديد مناطق معينة ألغراض جتميع إحصاءات وحسابات املياه تكون البيانات االقتصادية واملادية على 
السواء متاحة فيها بطريقة أيسر. وهذه املناطق هي أبنية إحصائية أو هجائن من املناطق اإلدارية وأحواض األهنار. 
واملستجمعات احملاسبية ُتستخَدم لتوفر أفضل ما ميكن من توفيق بن البيانات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، 
وهــي تســتخِدم طائفــة مــن املراجــع املكانيــة. وهــي يف العــادة كبــرة بدرجة تكفي ألن تكــون املعلومات االقتصادية 

متاحة 49 
مــن الناحيــة العمليــة، فــإن مســتجمع احملاســبة هــو منطقــة إداريــة تتألــف مــن مجيــع أو بعض أجزاء   53-2
عدد من أحواض األهنار أو حوض هنر يتألف من كل أو بعض أجزاء عدة مناطق إدارية 50. ويف العادة تضاف 
عــدة مناطــق إداريــة كاملــة بعضهــا إىل بعــض لتشــّكل منوذجــًا أقــرب مــا يكون إىل حوض النهــر، والعكس صحيح 
أيضًا 51. ولدى تعريف املستجمعات احملاسبية، من الضروري إجراء مقارنة بن أحواض األهنار واحلدود اإلدارية 
لتحديــد أفضــل طريقــة ممكنــة للتوفيــق بنــاًء علــى االعتبــارات العملية املتمثلة يف توفُّر البيانــات ومجع البيانات. ومع 

مرور الزمن، ُينَتَظر أن يؤّدي استخدام املستجمعات احملاسبية إىل حتسينات يف مجع البيانات وتوافرها.
وجيب أن يكون لكل منطقة إدارية أو حوض هنر أو منطقة خدمة أو مستجمع حماسيب ُيستخَدم   54-2
يف إحصاءات املياه رمز تعريفي فريد واسم فريد. وإذا مت استخدام أكثر من مرجع مكاين واحد، يتعّن أن يكون 
هناك أكثر من نظام ترميز تعريفي واحد وأن تكون الرموز املستخدمة واضحة. وعندما تكون احلدود ذات الصلة 
متاحــة إلكرونيــًا، فــإن اســتخدام نظــام معلومــات جغرافيــة ميكــن أن يســاعد يف توضيــح مســائل احلــدود املتصلــة 

بإحصاءات املياه.

املراجع الزمانية  -  2

ولدى جتميع أو دمج بيانات املياه، من املهم مواءمة الفرات الزمانية املرجعية ملختلف البيانات.   55-2
ويف اإلحصــاءات املائيــة واالقتصاديــة، يوصــى بــأن يكــون املرجــع الزمي هو الســنة التقوميية مــن الناحية العملية بيد 
أنــه قــد ال تتوفــر البيانــات املائيــة واالقتصاديــة للســنوات التقومييــة. وعلى ســبيل املثال، تســتخِدم بلدان كثرة الســنة 
املالية ألغراض احلســابات القومية، بينما ميكن أن تســتخِدم ألغراض إحصاءات املياه ســنة هيدرولوجية. والســنة 
اهليدرولوجية هي فرة 12 شهراً تكون فيها التغيرات العامة يف املخزون أقل ما ميكن وتنخفض احلسابات املرّحلة 
إىل احلــد األدىن 52. والســنوات املاليــة والســنوات اهليدرولوجيــة قــد تكــون متطابقــة مــع الســنوات التقوميية أو خمتلفة 

عنها.
ويوصى عمومًا بإعداد إحصاءات املياه السنوية للفرة الزمانية املستخَدمة يف احلسابات القومية،   56-2
والي يوصى يف نظام احلسابات القومية أن تكون السنة التقوميية. وهذا يسمح باملقارنة الزمانية املباشرة بن اجلوانب 

االقتصادية والبيئية إلحصاءات املياه.
وغالبــًا مــا خُتفــي إحصــاءات امليــاه الســنوية التغــرُّ املومســي يف البيانــات الــذي يكــون يف كثــر مــن   57-2
احلــاالت مــن املهــم فهمــه ألغــراض إدارة امليــاه. وبعــض إحصــاءات امليــاه/ مثــل امليــاه اهلاطلــة وغرهــا مــن البيانات 

نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال   49

املياه، الفقرة 2 - 90. متاح على املوقع 
http://unstats.un.org/ اإللكروين

unsd/envaccounting/SEEA-
 WaterDraftManual.pdf

بعد نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف   50

جمال املياه، الفقرة 2 - 90 
 See Edens and others, 2007,  51

 “Regional water accounts and the
 transformation of spatial data”

(http://unstats.un.org/unsd/
envaccounting/londongroup/

 meeting11/LG11_SSWA_2a.pdf)

اليونسكو/املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،   52

القاموس الدويل للهيدرولوجيا، الطبعة 
الثانية، 1992 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/SEEAWDraftManual.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/SEEAWDraftManual.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/SEEAWDraftManual.pdf
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اهليدرولوجيــة والبيانــات املتعلقــة باألرصــاد اجلويــة جُتَمــع علــى فــرات أكثر تواتراً )مثل يوميًا أو أســبوعيًا أو شــهريًا( 
ات أثناء السنة هي مجع بيانات على  لتلبية هذه االحتياجات. وعلى الرغم من أن الوسيلة الـــُمثلى لتحليل التغرُّ
أســاس أقل من ســنوي ألغراض إحصاءات املياه اإلمجالية، فإن عملية اجلمع هذه تتطلب موارد كبرة جداً تعتب 
يف الوقــت الراهــن غــر عمليــة يف كثــر مــن البلــدان. وبالنســبة لبعــض إحصــاءات امليــاه، مثــل اإلحصــاءات املتعلقة 
مبوارد املياه املتجددة متّثل املتوسطات السنوية الطويلة األجل أنسب مراجع زمانية 53. وجيب أن يتم تناول املراجع 

الزمانية لبنود بيانات معيَّنة يف سياق اسراتيجي جلمع البيانات )انظر الفصل 5(.
وُتستخَدم يف اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية طائفة من الفرات املرجعية. فبالنسبة لتعدادات   58-2
السكان واملساكن فتكون الفرة اإلسنادية يف العادة يوم معّن يف سنة معّينة. ويسمى هذا يوم التعداد، على الرغم 
من أن بعض التعدادات ميكن أن تستغرق فرات أطول. وميكن للدراسات االستقصائية األخرى املتعلقة باألسر 

املعيشية أن تشر إىل نقطة زمانية معّينة أو فرات مرجعية أخرى )شهر أو سنة مثاًل(.

على سبيل املثال ُيستخَدم متوسط سنوي   53

طويل األجل مدته 20 عامًا يف االستبيان 
املشرك بن منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي/يوروستات بشأن 
حالة البيئة، القسم املتعلق باملياه الداخلية 

وكذلك يف االستبيان املشرك بن شعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة/اليونيب 
بشأن البيئة، القسم املتعلق باملياه. كما 

تستخِدم فاو/أكواستات متوسط سنوي 
طويل األجل مدته 30 عامًا لقياس 

هطول املياه يف البلدان.
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الفصل 3

الوحدات والتصنيفات اإلحصائية

مقدمة  - ألف 

الغــرض مــن الفصــل 3 هــو تنــاول تعريــف وتصنيــف الوحــدات اإلحصائيــة حســب صلتهــا جبمــع   1-3
إحصاءات املياه وتبويبها وحتليلها ونشرها. والوحدة اإلحصائية هي الكيان الذي ُتلَتمس معلومات بشأنه والذي 
يتم يف هناية املطاف جتميع إحصاءات خاصة به 54. وهي الوحدة الي تستند إليها اجملاميع اإلحصائية والي تشر 

إليها البيانات اجملدولة.
حتديد الوحدات اإلحصائية لإلحصاءات املتعلقة باملياه يف البيئة وباملياه يف االقتصاد وتفاعالهتما   2-3

سوف يساعد على:
• التعريــف علــى حنــو أكثــر تفصيــاًل مبكّونــات النظــام اهليدرولوجــي واالقتصــاد، الــي يتــم جتميــع بيانات 	

بشأهنا أو الي جُتَمع منها بيانات؛
• التصنيفــات الرئيســية للوحــدات اإلحصائيــة ذات الصلــة بإحصــاءات امليــاه وتقــدمي توصيــات بشــأن 	

تصنيف إلحصاءات املياه بصفة حمّددة؛
• تعريف اخلصائص الرئيسية للوحدات اإلحصائية حىت يتسىّن بناء ُأطر الدراسة االستقصائية واإلنشاءات 	

األساسية اإلحصائية ذات الصلة الالزمة إلحصاءات املياه أو تعديل اإلنشاءات األساسية القائمة؛
• فهم تصنيف الوحدات اإلحصائية ألغراض جتزئة بنود البيانات يف الفصل 4 	

الوحدة اإلحصائية ميكن أن تكون وحدة مراقبة يتم فيها استالم املعلومات وجتميع اإلحصاءات   3-3
أو وحدة حتليلية ينشئها اإلحصائيون عن طريق فصل أو ضم وحدات املراقبة باستخدام التقديرات وافراض الِقَيم 
بغيــة توفــر معلومــات أكثــر تفصيــاًل و/أو جتانســًا. أمــا وحــدة اإلبــالغ فهــي الكيان الذي جُتَمع منــه بنود البيانات 

املوصى هبا.
يتنــاول القســم بــاء الوحــدات اإلحصائيــة للبيئــة، ويعرّفهــا ألغــراض اإلحصــاءات املتعلقــة بالنظــام   4-3
اهليدرولوجــي كمــا يعــرض تصنيــف املــوارد املائيــة الداخلية. ويتضّمن القســم جيم الوحــدات اإلحصائية لالقتصاد، 
مبا يف ذلك وصف املشاريع واملؤسسات واملنشآت واأُلسر املعيشية ومفهوم اإلقامة. ويتناول القسم دال تصنيف 
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح  املنشآت املتصلة بالصناعات وبذلك يقّدم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
4 والتصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2 والصناعــات واملنتجــات ذات األمهيــة اخلاصة بالنســبة إلحصاءات 

املياه. ويتضّمن القسم هاء خصائص الوحدات اإلحصائية.

الوحدات اإلحصائية للبيئة  - باء 

الوحــدات اإلحصائيــة للبيئــة هــي أجــزاء البيئــة الــي جُتَمــع معلومــات أو ُتعــّد إحصــاءات بشــأهنا.   5-3
ويف حالــة امليــاه يف البيئــة، فهــذه الوحــدات هــي املــوارد املائيــة الداخليــة أو الكتــل املائيــة )املســاحات أو الفراغــات 

انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   54

تشرين األول/أكتوبر 2007، “الوحدات 
http://( 14 اإلحصائية”، الفقرة

unstats.un.org/unsd/isdts/docs/
.)StatisticalUnits.pdf

http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf
http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf
http://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/StatisticalUnits.pdf
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الي حتتوي على ماء(. والوحدات اإلحصائية للبيئة )وخاصة املنظومة اهليدرولوجية( قد تكون وحدات مراقبة أو 
وحدات حتليلية ولكنها ليست وحدات إبالغ. وعلى سبيل املثال ميكن أن تكون البحرة وحدة إحصائية ولكن 
أّي معلومــات عــن البحــرة ينبغــي أن تنقلهــا وحــدة اقتصاديــة متلــك البحــرة أو أّي جــزء منهــا أو تتــوىل إدارهتــا أو 

رصدها.
ولــكل مــورد مــن مــوارد امليــاه الداخليــة طائفــة مــن اخلصائص املعّقدة واملرابطة. فالنهر على ســبيل   6-3
املثال يتكون من املياه املتدفقة من النهر وجمرى النهر وضفة النهر والقناة الرئيسية ورمبا سلسلة من القنوات الثانوية. 
وميثِّل النهر أيضًا موئاًل للكائنات احلّية )مثل النباتات واحليوانات( الي تعيش يف املاء أو على طول جمرى النهر. 
وعالوة على ذلك ميكن أن توفِّر مياه النهر أيضًا ســلعًا وخدمات اقتصادية مثل مياه الري أو تتيح مســاراً للنقل 
أو بالوعة لالنبعاثات. وقد يكون النهر أو جمرى النهر أو ضفة النهر مملوكن أو مملوكن جزئيًا لوحدات اقتصادية 

ل حدوداً إدارية مثل احلدود الوطنية. خمتلفة. والنهر أيضًا قد يشكِّ
وألغراض التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، تصّنف الوحدات اإلحصائية للبيئة املتعلقة   7-3
بامليــاه األرضيــة ككتــل ميــاه ســطحية )مبــا يف ذلــك اخلزانــات االصطناعيــة( وخزانــات امليــاه اجلوفيــة وعــدد مــن 
التقســيمات دون هــذه املســتويات. وعلــى ســبيل املثــال ميكــن تقســيم النهــر إىل امتــدادات أو قطاعــات كما ميكن 
تقسيم البحرة الكبرة إىل أجزاء. وتغطي بنود البيانات الواردة يف الفصل 4 التدفقات فيما بن الوحدات البيئية 
وفيمــا بينهــا وبــن الوحــدات البيئيــة والوحــدات االقتصاديــة. ومــن أجــل اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائية وغرها من 
األغراض، ميكن مجع وتبويب املعلومات املتعلقة باألحواض أو األحواض الفرعية لألهنار )مثل الســكان املقيمن 
أو الكساء األرضي أو استخدام األراضي أو األنشطة االقتصادية يف هذه املناطق(، ولذلك فإن هذه األحواض 
واألحواض الفرعية لألهنار ميكن أن تشّكل وحدات إحصائية 55. والربة حتتوي أيضًا على مياه ولكنه بالرغم من 
أن هــذه امليــاه تشــّكل جــزًءا أيضــًا مــن املــوارد املائيــة، فليــس مــن الضــروري إدراج الربــة كوحــدة إحصائيــة ألغراض 

إحصاءات املياه 56 

ُكتَل املياه السطحية  -  1

توجد املياه السطحية يف:  8-3
• البحــرات: وهــي منخفضــات يف ســطح األرض تغمرهــا ُكتَــل مــن امليــاه الســاكنة؛ والبحــرات حتتــوي 	

عمومًا على ُكَتل كبرة من املياه غر املتحركة كما تشــمل أيضًا ُكَتل مائية صغرة وضحلة مثل البك 
واألهوار؛

• األهنار والنهرات: تتألف من قنوات جتري فيها املياه بصورة مستمرة أو دورية؛	
• األراضــي الرطبــة: هــي مناطــق املســتنقعات واألهــوار وأراضــي اخُلــث والــبك الراكــدة أو امليــاه الضحلــة 	

املشّبعة باملياه بصورة دائمة أو متقطعة أو مومسية؛
• األهنار اجلليدية: هي تراكم جليدي ذو منشأ جوي، ويتحرك عمومًا بصورة بطيئة على األرض على 	

فرة زمانية طويلة ويشمل الصحائف اجلليدية والقلنسوات اجلليدية واحلقول اجلليدية واألهنار اجلليدية 
اجلبلية واألهنار اجلليدية يف الوديان واحللقات اجلليدية 57؛

• الثلــج واجلليــد: هــي املناطــق الــي تتكــوَّن فيهــا على ســطح األرض طبقات مومسيــة أو دائمة من الثلج 	
واجلليد؛

• اخلزانات االصطناعية: هي مســتودعات من صنع اإلنســان لتخزين املوارد املائية وتنظيمها والســيطرة 	
عليها.

على سبيل املثال لدى دائرة اإلحصاءات   55

الكندية تصنيف هلذه املناطق يسمى 
التصنيف املوّحد، ملناطق الصرف، 
http://www.statcan.( 2003

gc.ca/subjects-sujets/standard-
norme/sdac-ctad/sdac-ctad-eng.

 htm) )accessed 21 December

2009(؛ كما أن االحتاد األورويب لديه 

هيكل أساسي للمعلومات املكانية يف 
اجلماعة األوروبية )انسبر(، تتضّمن 
أحواض األهنار واألحواض الفرعية 
لألهنار إىل جانب األهنار وما إىل 

ذلك بوصفها عناصر هيدروغرافية. 
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

reports/ImplementingRules/
DataSpecifications/D2.3_

Definition_of_Annex_Themes_
 and_scope_v3.0.pdf (accessed 21

.December 2009)

ميكن أن تصبح الربة وحدة إحصائية   56

ذات صلة بالبيئة عندما تتوفر بيانات 
شهرية للمناطق الزراعية مثاًل؛ وهذه 

البيانات تكون يف كثر من األحيان غر 
متاحة أو يصعب مجعها وتبويبها على 

مساحات كبرة.

لالطالع على قائمة موّسعة بأنواع   57

األهنار اجلليدية، انظر موقع املركز الوطي 
http://nsidc. لبيانات الثلج واجلليد

 org/glaciers/questions/types.html
 (accessed 19 May 2009)
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متثِّل اخلزانات االصطناعية حالة خاصة ألن وضعها كوحدة اقتصادية أو وحدة بيئية هو موضوع   9-3
مناقشــات جاريــة. وتتنــاول هــذه املســألة إحــدى ورقــات فريــق لنــدن 58. ويتــم تعريفهــا يف نظــام احملاســبة البيئيــة 

واالقتصادية يف جمال املياه على النحو التايل:
مجيع أصول املوارد املائية )...( تعَتب يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه أصواًل غر ُمنَتجة، 
أّي أهنــا “أصــول غــر ماليــة تتكــّون بوســائل غــر عمليــات اإلنتــاج” )الفقــرة 10 - 6، نظام احلســابات القومية، 
1993(. بيــد أنــه ميكــن االحتجــاج بــأن امليــاه الــي حتتــوي عليهــا اخلزانــات االصطناعيــة تتكون مــن خالل عملية 
إنتاج: إذ ينبغي بناء سّد وبعد بناء السّد ينبغي ممارسة أنشطة تشغيل السّد وإدارته بطريقة مستمرة ودائمة والي 
يتم عن طريقها تنظيم مســتوى الرصيد املائي يف اخلزان ومل تنته بعد املناقشــة بشــأن ما إذا كان ينبغي اعتبار املاء 
الــذي حيتــوي عليــه اخلــزان كأصــل منتــج. وهلــذا الســبب، حيتفــظ نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه 

بالتصنيف الوارد يف نظام احملاسبة البيئية - االقتصادية - 2003” 59 
ل فيــه حائــط اخلــزان )أو حائــط الســّد( جــزًءا مــن  والوضــع الراهــن هــو أنــه يف الوقــت الــذي يشــكِّ  10-3
االقتصــاد، وإن املــاء احملَتجــز وراءه ليــس جبــزء مــن االقتصــاد. وإىل أن حُتَــّل هــذه املســألة، يوصــى بتعريف اخلزانات 
االصطناعية بصورة منفصلة عن موارد املياه السطحية األخرى وجيوز للبلدان أن ختتار طريقة لعرض بنود البيانات 

الي ال حتتوي على اخلزانات االصطناعية كجزء من البيئة.

خزانات املياه الجوفية  -  2

خزانات املياه اجلوفية هي مناطق حتت األرض حتتوي على مادة ُمشّبعة ذات نفاذية تكفي لتوفر   11-3
كميات كبرة من املياه لآلبار والينابيع. ومن املهم مالحظة أن اخلزانات املائية اجلوفية حتصل على املياه من الكتل 
املائيــة الســطحية وامليــاه اهلاطلــة الــي تتســرب إىل باطــن األرض ومــن أجــزاء أخــرى مــن منظومــة امليــاه اجلوفيــة مثــل 
الصخور املائية اجلوفية العائقة 60. وألغراض إحصاءات املياه، تقاس املياه اجلوفية يف اخلزانات اجلوفية فقط ألهنا 
هــي امليــاه الوحيــدة الــي ميكــن اســتعماهلا. وعليــه فــإن خزانــات امليــاه اجلوفيــة هي وحــدات إحصائيــة للبيئة. وميكن 
تصنيف اخلزانات اجلوفية وفقًا للعمق )ضحلة أو عميقة مثاًل( أو وفقًا لكوهنا حمصورة أو غر حمصورة على النحو 

التايل 61:
• خزان املياه اجلوفية غر احملصور: خزان املياه اجلوفية غر احملصور الذي ُيعَرف أيضًا باسم خزان مستوى 	

امليــاه اجلــويف حيــّده مــن األســفل طبقــة صخريــة مائيــة عائقــة وليس له أّي طبقات فوقية حتســره. وحّده 
العلــوي هــو مســتوى امليــاه الــذي يرتفــع أو ينخفــض بدون قيود. ومســتوى املــاء يف بئر نافذ إىل خزان 

مياه جوفية غر حمصور حتت الضغط اجلوي ال يرتفع فوق مستوى املياه اجلوفية؛
• خــزان امليــاه اجلوفيــة احملصــور: خــزان امليــاه اجلوفيــة احملصور هو خزان حمدود من فوق ومن حتت بطبقة 	

صخرية عائقة. وضغط املياه اجلوفية هو يف العادة أعلى من الضغط اجلوي وإذا ثقبت بئر تصل إىل 
داخل اخلزان املائي اجلويف، فيمكن أن يرتفع مستوى املياه فوق قمة اخلزان اجلويف؛

• وباإلضافة إىل اخلزانات املائية اجلوفية احملصورة هناك خزانات جوفية شبه حمصورة )ما تسمى اخلزانات 	
اجلوفية التســريبية( الي حتدها من أعلى ومن أســفل طبقات صخرية عائقة تكون إّما ضعيفة أو غر 
موجــودة يف بعــض املواقــع، ممــا يســمح بتســّرب امليــاه مــن اخلزانــات اجلوفيــة احمليطة أو الرشــح من املياه 
الســطحية أو امليــاه اهلاطلــة. ويف هــذه احلالــة، كمــا يف حالــة اخلزانــات اجلوفيــة احملصــورة، يكون ضغط 

املياه اجلوفية أعلى يف العادة من الضغط اجلوي.

املياه يف اخلزانات االصطناعية: هل هي   58

http://unstats.un.org/( أصل ُمنَتج؟
unsd/envaccounting/londongroup/

 meeting14/LG14_13a.pdf(
 (accessed 22 June 2001)

نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال   59

املياه، الفقرة 6 - 23 

الصخر اجلويف املائي العائق هو وحدة   60

جيولوجية عدمية النفاذية نسبيًا خالل فرة 
قصرة من الوقت. وهذه الوحدة قد تكون 

ذات نفاذية كافية لتوصيل كميات كبرة 
من املياه عندما ُينَظر إليها عب مساحات 
كبرة وفرات زمانية طويلة، لكن الناقلية 

املائية للصخور العائقة منخفضة إىل درجة 
تكفي يف العادة لكي تصبح “أرضية” 

مبستوى املياه اجلوفية )معجم فاو/
http://www.fao.org/ :)أكواستات

nr/water/ aquastat/data/glossary/
 search.html (accessed 23 June

 2009)

لالطالع على تعريف خزانات املياه   61

اجلوفية احملصورة وغر احملصورة، انظر 
http://www. معجم فاو/أكواستات

fao.org/nr/water/aquastat/data/
 glossary/search.html (accessed 23

 June 2009)
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مياه الرتبة  -  3

ميكــن أن حتتــوي الربــة علــى ميــاه. وُتعــرَّف ميــاه الربة بأهنا امليــاه العالقة يف احلزام العلوي للربة أو   12-3
ــر ميــاه الربــة أو  يف منطقــة التهويــة قــرب ســطح األرض، والــي ميكــن تصريفهــا مــن الغــالف اجلــوي عــن طريــق تبخُّ
النتح النبايت الذي يستخدم مياه الربة. وعندما تستعمل هذه املياه يف اإلنتاج الزراعي )أّي التبّخر والنتح النبايت 

يف الزراعة املطرية( فإهنا تسمى أحيانًا املياه اخلضراء.
وميكــن اعتبــار الربــة الــي حتتــوي علــى ميــاه واملســاحة الــي حتتلهــا وحــدة إحصائيــة للبيئــة ولكــن   13-3

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه ال تستلزم ذلك 56 

مشاكل التصنيف  -  4

ومــن املهــم مالحظــة أنــه يف بعــض األحيــان يكــون مــن الصعــب التصنيــف أو إجيــاد حــدود دقيقة   14-3
بــن خمتلــف املــوارد املائيــة فمــن الصعــب مثــاًل حتديــد أيــن تنتهــي البحــرة وأيــن يبدأ النهــر أو أين ينتهــي النهر وأين 
يبــدأ اخلــزان االصطناعــي أو أيــن ينتهــي النهــر وأيــن يبــدأ البحر. ويف التطبيق العملي، يتعّن تصنيف وحدات املياه 

الداخلية بناًء على أفضل املعلومات املتوفرة، مما قد يتطّلب شيئًا من التقدير الذايت الطابع.
ومن املهم إدراك أن تصنيف الوحدات هو تصنيف حصري. أّي أن الوحدة املعيَّنة جيب أن تكون   15-3

إّما حبرة أو أرض رطبة ولكنها ال ميكن أن تكون حبرة وأرض رطبة يف الوقت نفسه.
وتصنيف األراضي الرطبة هو مهمة صعبة بشكل خاص. فتعريف األراضي الرطبة املستخَدم مبي   16-3
علــى التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة رامســار املتعلقــة باألراضــي الرطبــة. بيــد أنــه ألغراض اإلحصــاءات املائية مت تعديل 
 هــذا التعريــف، ألن االتفاقيــة تتبــع هنجــًا فضفاضــًا يف تعريــف األراضــي الرطبــة. وتنــص املــادة 1 - 1 من االتفاقية 

على ما يلي:
“ألغــراض هــذه االتفاقيــة، تعــي األراضــي الرطبــة املســاحات الــي تغطيهــا الــِبَك أو املســتنقعات أو أراضــي 
اخُلــّث أو امليــاه بغــّض النظــر عّمــا إذا كانــت طبيعيــة أو صناعيــة، دائمــة أو مؤقتــة، ذات ميــاه ثابتــة أو جاريــة عذبة 
أو شبه ماحلة أو ماحلة مبا يف ذلك مناطق املياه البحرية الي ال يزيد عمقها، يف وقت اجلزر، على ستة أمتار”.

كذلك توَصف األراضي الرطبة يف دليل اتفاقية رامسار لعام 2006 باعتبارها 62:  17-3
“املناطق الي تكون فيها املياه هي العامل الرئيسي الذي يتحّكم يف البيئة واحلياة النباتية واحليوانية املرتبطة 
هبــا. وتوجــد هــذه األراضــي يف األماكــن الــي يكــون مســتوى امليــاه اجلوفية فيها مبســتوى ســطح األرض أو قريبًا منه 

أو تكون األرض مغمورة مبياه ضحلة”.
وعليه، فإن تعريف اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة يتقاطع مع تعريفات أخرى للموارد املائية.   18-3
أّي أنــه مبوجــب التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة رامســار، ميكــن أن تعــّرف اخلزانــات االصطناعيــة والبحــرات والــبك 
واألهنــار والنهــرات بأهنــا مجيعــًا تعتــب أراٍض رطبــة. كذلــك يتضّمــن تعريــف اتفاقية رامســار املناطــق البحرية الي 
هــي خــارج نطــاق التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه وفقًا لتصنيف األراضــي الرطبة الذي مت تطويره 

دعمًا لالتفاقية.
وألغراض التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، يوصى بأن تستند البلدان يف تعريفها لفئات   19-3
األراضي الرطبة على عمق املياه، وبأن ُتعرَّف املناطق ذات املياه الضحلة أو الربة املشّبعة بصورة دائمة أو مؤقتة 
ل البلدان تصنيف مصدر مائي  على أهنا أراٍض رطبة، كما هو مشار إليه يف دليل اتفاقية رامسار. وميكن أن تسجِّ

معّن يف إطار اتفاقية رامسار باعتباره من خصائص الوحدات اإلحصائية )انظر القسم دال(.

أمانة اتفاقية رامسار، 2006، دليل   62

اتفاقية رامسار: مرِشد إىل اتفاقية األراضي 
الرطبة )رامسار، مجهورية إيران اإلسالمية، 

1971( الطبعة الرابعة، أمانة اتفاقية 
http://www. رامسار، غالند، سويسرا

ramsar.org/lib/lib_manual2006e.
 htm#cap1 (accessed 19 May

 2009)

http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006e.htm#cap1
http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006e.htm#cap1
http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2006e.htm#cap1
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ولكل من الوحدات البيئية للمياه الداخلية طائفة من اخلصائص )انظر القسم دال( وبنود بيانات   20-3
مرتبطــة هبــا واردة يف الفصــل 4 )أّي بنــود البيانــات ألــف - هــاء(، مثــل حجــم امليــاه املوجــودة يف خزانــات مائيــة 

اصطناعية يف حلظة معّينة من الزمن )انظر الفصل 4، بند البيانات ألف - 1 - 1(.

الوحدات اإلحصائية لالقتصاد  - جيم 

املعلومـــــــات املتعلقـــــة بالوحــدات اإلحصائيــة لالقتصــاد مســتمدة مــن نظــام احلســابات القوميــة،   21-3
2008 63. والتوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية 64 

ومما له أمهية أساسية، فهم وتعريف الوحدات اإلحصائية لالقتصاد من حيث تفاعلها مع املياه.   22-3
فاالقتصاد يستخرج املياه من البيئة. ويتم تبادل املياه واستخدامها داخل االقتصاد مث تصريفها يف البيئة. والوحدات 
اإلحصائيـــــــــة لالقتصـــــــاد الي ُتلَتَمـــــــس املعلومــــــــات بشأهنــــــا )مثــــل كميــــــــة امليــــاه الي تستخرجهـــــا مــــن البيئة( والي 
 ميكن أن جُتَمع منها هذه املعلومات )مثاًل من خالل الدراسات االستقصائية( هي املنشآت واأُلسر املعيشية. وهي 
ما يشار إليه يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه كوحدات اقتصادية )مثاًل يف تعريف بنود البيانات(. 

والوحدات االقتصادية هي وحدات ميكن أن تنقل أيضًا معلومات عن الوحدات البيئية.

املؤسسات واملنشآت  -  1

املؤسسة هي وحدة اقتصادية بصفتها ُمنِتجًا للسلع واخلدمات. وميكن أن تقوم املؤسسة بتشغيل   23-3
منشــأة واحــدة أو أكثــر وميكــن أن ُتنتــج طائفــة متنوعــة مــن الســلع واخلدمــات 65. ويف خضْم عمليات اإلنتاج يتم 
اســتهالك ســلع وخدمات أخرى. وتشــمل الســلع واخلدمات املُنَتجة واملســتهَلكة خدمات املياه والصرف الصحي 
)لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن هــذه اخلدمــات والســلع والتصنيــف املركزي للمنتجــات، اإلصدار 2، 

املستخدم يف تصنيفها، انظر الفقرات 3 - 24 إىل 3 - 71(.

املنشأة هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة موجودة يف موقع واحد يتم فيه ما يلي: )أ( تنفيذ نشاط   24-3
إنتاجي )غر فرعي( واحد أو )ب( ميّثل النشــاط اإلنتاجي الرئيســي اجلزء األكب من القيمة املضافة 66. وُتعَرف 
املنشــآت أيضــًا بأهنــا أهــداف حمليــة لنــوع مــن النشــاط 67. وُتصنَّــف املنشــآت إىل صناعــات باســتخدام التصنيــف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح الرابع، وذلك على أساس نشاطها اإلنتاجي الرئيسي )انظر القسم جيم(. وتشمل 

املنشآت أيضًا احلكومة )أّي أن املكتب احلكومي ميّثل منشأة(.

ومبا أن لكل منشأة موقع واحد، فيمكن ربط األنشطة االقتصادية مبواقع حمّددة ضمن أحواض   25-3
األهنار أو املناطق اإلدارية )انظر الفصل 2، القسم دال(. ومن األمهية مبكان التفريق بن املنشآت يف املؤسسات 
عندما تكون املؤسســة مكّونة من أكثر من منشــأة وال ســيما عندما تكون املنشــآت مشــركة يف أنشــطة إنتاجية 
خمتلفة أو عندما تكون هلا نفس األنشطة اإلنتاجية ولكنها تقع يف أماكن خمتلفة من أحواض األهنار أو املناطق 
اإلدارية. وعلى سبيل املثال إذا كانت املؤسسة تعمل يف ُصنع املالبس وبيعها وتتألف من ثالث منشآت تشمل 
مصنعــًا لصنــع املالبــس )القســم 14 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، - ُصنع امللبوســات( ومتجرين لبيع 
املالبس يف مدينتن خمتلفتن )ينطبق عليهما القسم 47 من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، - جتارة التجزئة(، 
فمن املهم الفصل بن املنشآت داخل هذه املؤسسة. وإذا مل يتم الفصل بينها، فمن املمكن أن ُينَسب استخدام 
امليــاه )وغــره مــن البيانــات األخــرى موضــع االهتمــام( بطريقــة خاطئــة إىل بند واحد من بنــود التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد، )مثل القسم 47(، عوضًا عن أن ُينَسب إىل القسمن 14 و47 مثاًل. وعالوة على ذلك، إذا 

نظام احلسابات القومية، 2008:   63 

http://unstats.un.org/unsd/
sna1993/draftingPhase/WC-

 SNAvolume1.pdf

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   64

شباط/فباير 2008، التوصيات الدولية 
http:// املتعلقة باإلحصاءات الصناعية

unstats.un.org/unsd/statcom/
 doc08/BG-IndustrialStats.pdf

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   65

الفقرة 5 - 1 

ااملرجع نفسه، الفقرة 5 - 3   66

املرجع نفسه، الفقرة 5 - 14   67
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http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/WC-SNAvolume1.pdf
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كانت املنشآت تقع يف أماكن خمتلفة من أحواض األهنار أو املناطق اإلدارية، فقد ُينَسب استخدام املياه، على 
سبيل اخلطأ، إىل حوض هنر واحد أو منطقة إدارية واحدة بداًل من نسبته إىل حوضن أو منطقتن.

األَُس املعيشية  -  2

ُتعرَّف األســرة املعيشــية بأهنا جمموعة من األشــخاص تعيش يف مســكن واحد ويضعون بعض أو   26-3
كل دخلهــم وثروهتــم يف كيــس واحــد، ويســتهلكون أنواعــًا معيَّنــة مــن الســلع واخلدمــات بصــورة مجاعيــة، وخاصــة 
السكن والغذاء. وبوجه عام ينبغي أن يكون لكل عضو يف األسر املعيشية بعض احلق يف املوارد اجلماعية لألسر 
املعيشية وعلى األقل، ينبغي أن ُتتَخذ بعض القرارات الي تؤّثر على االستهالك 68. واألنشطة االقتصادية األخرى 

)ألن األسرة املعيشية ميكن أن تكون من املنتجن( بالنسبة لألسر املعيشية ككل 69 

ويف اإلحصــاءات الدميغرافيــة واالجتماعيــة، يســتند مفهــوم األســرة املعيشــية إىل ترتيبــات يضعهــا   27-3
األشخاص، فرادى أو مجاعات، لتوفر األغذية وغرها من ضرورات املعيشة ألنفسهم 70. وبصفة عامة فإن تعريف 
األســر املعيشــية املســتخَدم يف اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية كذلك املســتخدم يف اإلحصاءات االقتصادية 

متقاربان جداً 71 

يعيش معظم السكان يف أسر معيشية، ولكن هناك أيضًا أشخاص يعيشون يف مؤسسات وليسوا   28-3
بأعضــاء يف أســرة معيشــية ويشــكلون أســر معيشــية مؤسســية 72. األشــخاص الذيــن يعيشــون بصفــة دائمــة يف 
مؤسسات، أو يتوّقع أن يقيموا يف مؤسسة فرة طويلة جداً، أو لفرة زمانية غر حمّددة، يعاَملون كأشخاص منتمن 
إىل أســرة معيشــية مؤسســية واحــدة عندمــا ال يتمتعــون باالســتقالل يف التصــّرف أو اختــاذ القــرارات يف األمــور 
االقتصادية 73. ومن أمثلة األشخاص املنتمن إىل أسر معيشية مؤسسية أعضاء اجلماعات الدينية الذين يعيشون 
يف األديــرة أو دور الرهبنــة أو مؤسســات مماثلــة؛ نــزالء املستشــفيات لفــرات طويلــة مبــا يف ذلــك نزالء املستشــفيات 
العقلية؛ والسجناء الذين يقضون فرات عقوبة طويلة؛ واألشخاص الذين يعيشون بصفة دائمة يف دور املتقاعدين؛ 

واألشخاص الذين يعيشون يف قواعد عسكرية.

حتصــل األســر املعيشــية علــى امليــاه مــن وحــدات اقتصاديــة أخــرى كمــا تقــوم بتصريــف امليــاه أو   29-3
االنبعاثات الي حتملها املياه إىل الوحدات االقتصادية. كما ميكن لألسرة املعيشية أيضًا أن تستخرج املياه مباشرة 
مــن البيئــة أو تقــوم بتصريــف امليــاه واالنبعاثــات الــي حتملهــا إىل البيئــة. وبإمــكان األســر املعيشــية أن ُتنتِــج ســلعًا 

وخدمات مبا فيها املياه ألغراض البيع أو االستخدام اخلاص.

مبدأ اإلقامة  -  3

ُيستخَدم مبدأ اإلقامة بنسبة الوحدات االقتصادية إىل إقليم اقتصادي مرجعي. ومع أن كل وحدة   30-3
هلا موقع مادي ملموس ميكن تعيينه على مكان مرجعي )على سبيل املثال، نظام ترميز للمواقع اجلغرافية أو منطقة 
إدارية أو حوض هنر أو مستجمع حماسيب(، فمن الضروري أيضًا حتديد ما إذا كانت الوحدة متّثل جزًءا من إقليم 

اقتصادي للبلد.

ومكان إقامة كل وحدة هو اإلقليم االقتصادي الي تربطها به أقوى عالقة، وبعبارة أخرى، مركز   31-3
مصلحتهــا االقتصاديــة الغالبــة. وميكــن أن يكــون اإلقليــم االقتصادي، مبعناه األوســع، أّي منطقة جغرافية أو والية 
قضائية. وصلة الكيانات بإقليم اقتصادي معنَّ حتّددها جوانب مثل الوجود املادي وكوهنا خاضعة لوالية حكومة 
ذلــك اإلقليــم. والتعريــف األكثــر شــيوعًا ملفهــوم اإلقليــم االقتصــادي هــو املنطقــة الواقعة حتت الســيطرة االقتصادية 

ُيستخَدم مصطلح االستهالك هنا مبعناه   68

يف احلسابات القومية؛ ولتوضيح كيفية 
استخدام مصطلح االستهالك يف جمال 

اهليدرولوجيا وإحصاءات املياه، انظر 
الفقرة 2 - 45 

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   69

الفقرة 4 - 149 
انظر املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات   70

 السكان واملساكن، التنقيح 2، 
الفقرة 1 - 448 

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   71

الفقرة 4 - 150 

انظر املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات   72

 السكان واملساكن، التنقيح 2، 
الفقرة 1 - 455 

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   73

الفقرة 4 - 152 
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الفعلية حلكومة واحدة. بيد أن اإلقليم االقتصادي قد يكون أكب أو أصغر من هذا كما هو احلال يف حالة العملة 
أو االحتاد االقتصادي أو كوهنا جزًءا من بلد أو العامل 74 

تعتَــب الوحــدة االقتصاديــة مقيمــة يف بلــد مــا، عندمــا يكــون هلــا مركــز مصلحــة اقتصاديــة غالبــة يف   32-3
اإلقليم االقتصادي لذلك البلد. ويكون للوحدة االقتصادية مركز مصلحة اقتصادية غالبة يف اإلقليم االقتصادي 
حينما يوجد، يف داخل اإلقليم االقتصادي، موقع ما - مســكن أو مكان إنتاج أو مباٍن أخرى - متارس فيه أو 
منه أنشطة ومعامالت اقتصادية على نطاق أعم أو تعتزم مواصلة ممارسة هذه األنشطة واملعامالت إما إىل أجل 
غــر مســّمى أو خــالل فــرة زمانيــة حمــّددة ولكنهــا طويلــة. وال يلــزم أن يكــون املوقــع ثابتــًا مــا دام داخــل اإلقليــم 
االقتصادي. واإلقامة الفعلية أو املعتزمة لفرة ســنة أو أكثر ُتســتخَدم كتعريف عملي؛ مع أن اختيار ســنة واحدة 
لفــرة حمــّددة ينطــوي علــى شــيء مــن االعتباطيــة، فقــد مت اعتمــاده توخيــًا لتجنُّــب الغموض وتيســر االتســاق على 

الصعيد الدويل 75 

ويف إحصاءات السكان، وبصفة خاصة ألغراض تعدادات السكان، فإن “مكان السكن املعتاد”   33-3
هو املكان الذي يســكن فيه الشــخص يف وقت التعداد وكان يســكن فيه لفرة من الزمن أو يعتزم أن يســكن فيه 
لفــرة مــن الزمــن 76. وبصفــة عامــة فــإن األفــراد الذيــن جيــري إحصاءهــم ال يغــّرون مكان ســكنهم لفــرات طويلة، 
وعليــه فــإن حتديــد مــكان ســكنهم املعتــاد واضــح. وبالنســبة للبعــض اآلخــر ميكــن أن يــؤّدي تطبيــق التعريــف إىل 
تفســرات كثــرة، ال ســيما يف حالــة الشــخص الــذي ينتقــل كثــراً. وتوصــي املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة بتعدادات 
السكان واملساكن، التنقيح 2 )الفقرة 1 - 463( بأن تطبِّق البلدان فرة 12 شهراً عندما تنظر يف حتديد مكان 

سكنه املعتاد.

تصنيف املنشآت  - دال 

لدراســة اإلنتاج والوظائف اإلنتاجية القتصاد ما بالتفصيل، يلزَم الرجوع إىل جمموعات املنشــآت   34-3
اإلنتاجية األكثر جتانسًا 77. وهلذا السبب تصّنف املنشآت لصناعة معّينة استناداً إىل العملية الي تطبق يف إنتاج 
الســلع واخلدمــات 78. وميكــن أيضــًا أن تصنَّــف املنشــآت حســب القطــاع املؤسســي اســتناداً إىل الوظيفــة الرئيســية 

للمنشأة وسلوكها وهدفها.

ويســهِّل تصنيــف املنشــآت حســب الصناعــات جتميــع وتفســر وحتليــل البيانــات الــي جُتَمــع من   35-3
ــن علــى ســبيل املثــال مســتخدمي البيانــات مــن رصد واســتهداف جمموعات معيَّنة  الوحــدات أو عنهــا. وهــو ميكِّ
ــن مــن املقارنة بن أحجام وتكلفــة املياه الي  مــن املنشــآت ألغــراض وضــع السياســات أو صنــع القــرار. كمــا ميكِّ
تستخدمها خمتلف الصناعات )سواء كان ذلك عن طريق استخراج املياه مباشرة من البيئة أو تلقيها من وحدات 
ح أيضًا مدى االعتماد النسيب ملختلف الصناعات على موارد املياه املختلفة.  اقتصادية أخرى(. وميكن أن يوضِّ
وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه نظــراً ألن تصنيــف الوحــدات متســق مــع اأُلطر اإلحصائية األخــــــرى، ميّكن من حتقيق 
تكامل البيانات بسهولة أكب للقيام، على سبيل املثال، بربط اجملاميع الكلية لنظام احلسابات القومية، 2008، 
َعد من أجل  )القيمة اإلضافية يف جمال الصناعة، واالستهالك الوسيط وما إىل ذلك( يف إحصاءات املياه الي تـُ

حسابات املياه.

والوضع املثايل هو حتديد ومراقبة املنشــآت الي تشــتغل بنشــاط إنتاجي واحد فقط. بيد أن هذا   36-3
ليس دائمًا ممكنًا يف التطبيق العملي، وتصنَّف املنشآت على أساس النشاط الرئيسي باستخدام التصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد، جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 79 

املرجع نفسه، الفقرة 4 - 10   74

املرجع نفسه، الفقرة 4 - 14   75

انظر املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات   76

السكان واملساكن، التنقيح 2، الفقرات 
1 - 461 إىل 1 - 463 

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   77

الفقرة 2 - 38 
املرجع نفسه، الفقرة 2 - 37   78

املرجع نفسه، الفقرة 2 - 39   79
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التصنيف حسب الصناعة: التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، لجميع   -  1
األنشطة االقتصادية، التنقيح 4

الصناعــة هــي جمموعــة مــن املنشــآت داخــل االقتصــاد الــي تعمل يف أنواع متماثلة أو متشــاهبة من   37-3
النشــاط اإلنتاجي 80 )أي، نوع النشــاط الذي تضَطلع به من أجل إنتاج ســلع أو خدمات معيَّنة(. وعليه، فإن 

مصطلح الصناعة يشمل الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية وصناعات اخلدمات وما إىل ذلك.

يسّمى النشاط االجتماعي للوحدات االقتصادية نشاطًا رئيسيًا أو ثانويًا أو إضافيًا على النحو التايل:  38-3

•  النشــاط الرئيســي لوحــدة اقتصاديــة هــو النشــاط الــذي تزيــد قيمتــه املضافــة عــن أّي نشــاط آخــر	
 ُيضطلَــع بــه داخــل الوحــدة نفســها والــذي جيــب أن يكــون ناجتــه مناســبًا للتســليم خــارج الوحــدة 

االقتصادية 81؛

• النشاط الثانوي هو نشاط ُيضَطلع به يف وحدة اقتصادية واحدة باإلضافة إىل نشاطها الرئيسي والذي 	
جيب أن يكون ناجته مناسبًا للتسليم خارج الوحدة االقتصادية 82؛

• النشــاط اإلضايف هو نشــاط عرضي بالنســبة للنشــاط الرئيســي للوحدة االقتصادية وهو يســهِّل عمل 	
املؤسسة بكفاءة ولكنه يف العادة ال ينِتج أّي خدمات أو سلع قابلة للتسويق 83 

ُتَصنّــف الوحــدات االقتصاديــة حســب الصناعــة باســتخدام التصنيــف الصناعي الــدويل املوّحد،   39-3
د،  جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4. ولدى تعريف الصناعات، يستخِدم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 4، معاير من قبيل املدخالت واملخرجات واستخدام املنتجات الي يتم إنتاجها وطابع عملية اإلنتاج 
يف تعريف فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، ورسم حدودها، والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، هو تصنيف هرمي جلميع األنشطة االقتصادية الي تصنف حتت 21 بابًا )رمز مكّون من حرف واحد من 
احلروف ألف - ش وهو أعلى مستوى جتميعي(؛ و88 قسمًا )رمز عددي مكّون من رقمن(؛ و238 جمموعة 
)رمــز عــددي مكــّون مــن ثالثــة أرقــام( و420 فرعــًا )رمــز عــددي مكــّون مــن أربعــة أرقــام وهــو أكثر املســتويات 

تفصياًل(.

ويبّن الشــكل 3 - 1 العالقات بن املؤسســات واملنشــآت وتصنيف الصناعات. واملؤسســة قد   40-3
تكون مكّونة من منشأة واحدة فقط وميكن تصنيفها ضمن الصناعة على أساس نشاطها الرئيسي، كما هي حالة 
املؤسســة 1 واملنشــأة 1 يف الشــكل 3 - 1. واملنشــأة 1 مصنَّفة يف الصناعة 1؛ وميكن يف هذه احلالة أن تكون 
مزرعة واحدة. وميكن أن تكون املؤسسة مؤّلفة من منشأتن أو أكثر كما هي احلالة بالنسبة للمؤسسات 2 و3 
و4 و5. ويف حالة املؤسســة 2، تقوم منشــآهتا بنفس األنشــطة الرئيســية ومن مث فهما تصّنفان حتت الصناعة 1 
)الزراعــة، التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 01(. وجيــوز أن تكــون املنشــأتان مهــا مزرعتــان 
تفصل بينهما مســافة، لكن متلكهما وتشــغلهما مؤسســة واحدة. أما املؤسســة 3 فلها ثالث منشــآت لكل منها 
نشــاط رئيســي خمتلف ومن مث فهي ُتصّنف يف ثالث صناعات. واملؤسســة 4 هلا أيضًا منشــأتان ويف املثال الوارد 
أدنــاه الــذي هــو مثــال شــائع يف كثــر مــن البلــدان، تتبع للمؤسســة 4 منشــأتان عاملتان يف جمــال اإلمدادات املائية 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 36( والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 

التنقيح 4، القسم 37(.

املرجع نفسه، الفقرة 5 - 5   80

املرجع نفسه، الفقرة 5 - 8   81

املرجع نفسه، الفقرة 5 - 9   82

املرجع نفسه، الفقرة 5 - 10   83
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الشكل 3 - 1

العالقات بني تصنيف املؤسسات واملنشآت والصناعات

١

١ ٢ ٣

١
(مثًال الزراعة، 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد، 
التنقيح ٤

القسم ٠١)

(مثًال، صناعة الكهرباء،
التصنيف الصناعي الدولي الموحد، 

التنقيح ٤
القسم ٣٥)

(مثًال، صناعة اإلمدادات المائية،
التصنيف الصناعي الدولي الموحد، 

التنقيح ٤
القسم ٣٦)

(مثًال، صناعة الصرف الصحي
التصنيف الصناعي الدولي الموحد، 

التنقيح ٤
القسم ٣٧)

(مثًال، التعدين، 
التصنيف الصناعي الدولي الموحد،

التنقيح ٤
األقسام ٠٥ - ٠٩)

(مثًال، الصناعات التحويلية،
التصنيف الصناعي الدولي الموحد،

التنقيح ٤
األقسام ١٠ - ٣٣)

المؤسسة

المنشأة

الصناعة

٢

٤ ٥ ٦

٣

٥

٧ ٨ ١١

٦

٩

٣ ٤

٢ ٤ ٥

١٠

املنتجات والتصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2  -  2

املنتجات هي الســلع واخلدمات وهي النتيجة الي يتمّخض عنها اإلنتاج ويتم التعامل هبا. وهي   41-3
ُتســتخَدم ألغــراض شــىّت منهــا: اســتخدامها كمدخــالت يف إنتــاج ســلع وخدمــات أخــرى، وألغــراض االســتهالك 
النهائي 84 أو ألغراض االستثمار. وُتصّنف املنتجات باستخدام التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2 85 

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، هو تصنيف شامل جلميع السلع واخلدمات الي ُتنتجها   42-3
اقتصادات العامل. وهو ميّثل فئات جلميع السلع واخلدمات الي ميكن أن تكون هدفًا للمعامالت احمللية والدولية 
أو الــي ميكــن أن تدخــل يف خمزونــات. وقــد متــت مواءمــة التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، مــع النظــام 
ــق( كما أنه يســتند أيضًا إىل اخلصائص  املنسَّــق لتوصيف الســلع األساســية وترقيمها وترميزها 86 )أو النظام املنسَّ
املادية للسلع أو طبيعة اخلدمات املقّدمة. وكل نوع من السلع أو اخلدمات ممّيز يف التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلصدار 2، ُيعّرف حبيث تقوم بإنتاجه يف العادة صناعة واحدة فقط على النحو املعّرف يف التصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد، جلميع األنشطة االقتصادية.
د التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، منَتجــن إثنــن متصلــن بامليــاه: امليــاه الطبيعيــة  حيــدِّ  43-3
)التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 1800( وخدمات الصرف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلصدار 2، 9410(. ومثة ُمنَتج ثالث حيظى بأمهية أيضًا هو املياه املعبأة يف قوارير )التصنيف املركزي للمنتجات، 

اإلصدار 2، 2441(.
إن تعريف املياه الطبيعية )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 1800( هو تعريف واسع   44-3
جداً ويغطي مجيع أنواع املياه: املياه املستخرَجة من البيئة واملياه الي يتم التزويد هبا واستخدامها ضمن االقتصاد، 
وامليــاه الــي يعــاد تصريفهــا يف البيئــة. ويف بعــض األحيــان يكــون مــن الصعــب متييــز احلــدود الدقيقــة يف هــذه الفئــة، 

وحيّدد ذلك عادة اإلطار اإلحصائي الذي يستخِدم التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2 
ومــن املهــم التمييــز بــن امليــاه الطبيعيــة )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، 1800(   45-3
وخدمات الصرف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 9410( يف املاء الذي تستعمله بالفعل 
وحــدة اقتصاديــة معّينــة قــد تكــون نوعيتــه جيــدة مبــا يكفي لكي تســتخدمه وحدة اقتصاديــة أخرى دون حاجة إىل 
معاجلــة ومــن مث فهــو يعتــب إمــداداً مائيــًا )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، 1800(، بينمــا حيتَمــل أن 
حتتــوي أنــواع أخــرى مــن امليــاه الــي تــزّود هبــا وحــدة اقتصادية معّينــة وحدة أخرى على انبعاثــات حممولة مائيًا، كما 
هو احلال يف حالة تزويد مرافق معاجلة الصرف الصحي مبواد الصرف الصحي ألغراض املعاجلة أو التخلُّص منها. 

ُيستخَدم مصطلح االستهالك هنا مبعناه   84

الوارد يف احلسابات القومية؛ ولالطالع 
على شرح لكيفية استخدام مصطلح 

االستهالك يف اإلحصاءات اهليدرولوجية 
واملائية انظر الفقرة 2 - 45 

التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2   85

http://unstats.un.org/unsd/cr/
 registry/regcst.asp?Cl=25

النظام املنّسق لتوصيف السلع األساسية   86

وترميزها )أو النظام املنّسق( للتسميات 
التعريفية هو نظام دويل موّحد لألمساء 

واألرقام املستخدمة يف تصنيف منتجات 
التبادل التجاري، أعدته وتقوم بصيانته 
http://www. املنظمة العاملية للجمارك

wcoomd.org/home_online_
 services_hs_online.htm

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25
http://www.wcoomd.org/home_online_services_hs_online.htm
http://www.wcoomd.org/home_online_services_hs_online.htm
http://www.wcoomd.org/home_online_services_hs_online.htm
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ويف هــذه احلالــة ال تصنَّــف امليــاه بوصفهــا إمــدادات مائيــة )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، 1800( 
ولكن يتم تصنيف اخلدمة الي تقدمها الوحدة االقتصادية املتلقية هلذه املنتجات بوصفها خدمات صرف صحي 

)التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 9410(.
ومن أجل عكس هذه األنواع املختلفة من التدفقات املائية، تعرض إحصاءات وحسابات املياه   46-3
تدفقــات امليــاه أواًل مــن ناحيــة نــوع التدفُّــق )مــن االقتصــاد إىل البيئــة، وضمن االقتصاد، ومــن البيئة إىل االقتصاد( 
وثانيًا من حيث اســتعمال املياه )ومثال ذلك املياه الي تزوَّد هبا وحدات اقتصادية أخرى جتزّأ بعد ذلك إىل مياه 
وميــاه عادمــة ألغــراض املعاجلــة أو التخلّــص منهــا وميــاه عادمــة ليســت ألغراض املعاجلــة أو التخلُّص منها )لغرض 

االستعمال مرة ثانية((.

الصناعات الهامة إلحصاءات املياه  -  3

لبعــض الصناعــات أمهيــة خاصــة بالنســبة إلحصــاءات املياه ألهنا تســتخدم كميات كبرة من املياه   47-3
أو تصــّرف كميــات كبــرة مــن مــواد الصــرف الصحــي إىل وحــدات اقتصاديــة أخــرى أو إىل البيئــة أو متثّــل مصــادر 

رئيسية لالنبعاثات احملمولة باملياه )التلّوث( 87 وهي تشمل:
• الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 01(؛	
• التعدين واستغالل احملاجر )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، األقسام 05 - 09(؛	
• الصناعة التحويلية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، األقسام 10 - 33(؛	
• إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف اهلــواء )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيح 4، 	

القسم 35(؛
• منتجو الطاقة الكهرمائية؛	
• منتجــو أنــواع أخــرى مــن الطاقــة الكهربائيــة )علــى ســبيل املثــال، الفحــم والغــاز الطبيعــي والطاقة 	

النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح(؛
• مجع املياه ومعاجلتها واإلمداد هبا )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 36(؛	
• الصرف الصحي )التنظيم الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 37(.	

الزراعة

تشــمل الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القســم 01( 88 املنشــآت العاملة   48-3
يف اســتغالل املوارد الطبيعية النباتية واحليوانية الي تضم أنشــطة زراعة احملاصيل وتربية احليوانات وقطع األخشــاب 
والنباتات األخرى أو احليوانات أو املنتجات احليوانية من املزرعة أو من موائلها الطبيعية. يف معظم البلدان ُتستخَدم 
كميات كبرة جداً من املياه ألغراض إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواين. وعلى سبيل املثال، ُتستخرَج املياه، ألغراض 
الــري، مــن امليــاه الســطحية أو امليــاه اجلوفيــة أو يتــم احلصــول عليهــا مــن مــورّدي امليــاه، بينمــا متثّــل الزراعــة املطريــة 
مستخدمًا مباشراً رئيسيًا للمياه. كذلك ميكن أن تكون الزراعة مصدراً هامًا لالنبعاثات املنتشرة الي حتملها املياه 

وبصفة خاصة النيروجن والفوسفور.
وتشمل الزراعة فئة “أنشطة الدعم إلنتاج احملاصيل” )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح   49-3
4، الفرع 0161(. ويشمل هذا الفرع تشغيل نُظم الري الزراعي ولكنها ال تشمل توفر املياه )الذي هو نشاط 
ينتمــي إىل القســم 36 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4( أو أّي تشــييد ينطــوي عليه توفر هذه 

اخلدمة. وهي تشمل على سبيل املثال، تشغيل نُظم الري بالرش أو التنقيط.

يف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف   87

جمال املياه )انظر اإلطار 2 - 1( تتصل 
األنشطة االقتصادية، بصفة رئيسية، باملياه 

م املياه أو اخلدمات  مبعىن إما أهنا تقدِّ
املتصلة باملياه املدرجة بوصفها البنود 
0161 و36 و37 و39 و4923 

و4930 و4812 من التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، جلميع األنشطة 

االقتصادية، التنقيح 4. وألغراض 
التحليل، من املفيد مجع وتبويب البيانات 
املتعلقة بكل من هذه الصناعات، ولكن 

يف حاالت كثرة قد ال تكون البيانات 
حمّددة بصورة منفصلة لكل من هذه 

الصناعات، بل تكون باألحرى جمّمعة مع 
غرها من البيانات الصناعية.

انظر التصنيف الصناعي الدويل   88

املوّحد، التنقيح 4، مذكرة تفسرية 
http://unstats. 01 للقسم

un.org/unsd/cr/registry/regcs.
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التعدين

يشــمل التعديــن )األقســام 05 - 09 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4( 89   50-3
املنشــآت العاملة يف اســتخراج املعادن الي توجد يف شــكل جوامد )الفحم وخامات احلديد( أو ســوائل )النفط( 
أو غازات )الغاز الطبيعي( وتشمل أيضًا األنشطة التكميلية الي تستهدف إعداد املواد اخلام للتسويق مثل التكسر 

والطحن والتنظيف والتجفيف والفرز وتركيز اخلامات وتسييل الغاز الطبيعي ومراكمة أنواع الوقود الصلب.
ميكن أن تكون صناعات التعدين مستخدمًا هامًا للمياه كما ميكن أن تكون مصادر هامة للمياه   51-3
الــي يتــم تصريفهــا ولالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا )التلــّوث(. وتشــمل اســتعماالت امليــاه مــن ِقبَــل صناعــات التعديــن 
اســتخراج امليــاه كجــزء مــن عمليــات تفريــغ امليــاه مــن املناجم )أّي مســح املياه من املناجم حــىت يتمكن من عبورها 
العاملون واملعدات بطريقة ميكن معها اســتخراج املعادن( أو باســتعمال املياه يف العمليات اإلنتاجية )مثاًل تثبيت 
الغبــار وتفتيــت الصخــور(. وميكــن أن تكــون االنبعاثــات احملمولــة مائيــًا )التلــّوث( إّما مذابة يف املــاء أو معّلقة فيه، 
ممــا جيعــل إدارة امليــاه حــول مواقــع املناجــم ومعامــل جتهيــز املعــادن مســألة هامــة. ويف بعــض احلــاالت، ال ســيما يف 
حالــة عمليــات التعديــن يف املناطــق النائيــة، ميكــن أن تقــوم صناعة التعدين أيضًا بتوفر اإلمدادات املائية، كنشــاط 
ثانــوي، إىل املــدن القريبــة الســتخدامها داخــل األســر املعيشــية أو الوحــدات االقتصاديــة األخــرى أو مرافــق ســكن 

عمال املناجم.

الصناعة التحويلية

تشمل الصناعـــــــة التحويليـــــــــــة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحــــد، التنقيح 4، األقســـــــام 10 -   52-3
33( 90 املنشــآت العاملــة يف حتويــل املــواد أو العناصــر أو املكوِّنــات، فيزيائيــًا أو كيميائيــًا، إىل منتجــات جديــدة، 
رغم أن هذا ال ميكن استعماله كمعيار عاملي وحيد لتعريف الصناعة التحويلية. وغالبًا ما توصف الوحدات العاملة 
يف الصناعة التحويلية بأهنا مصانع أو فبيكات أو معامل وهي تستخدم بصورة منطية اآلالت الكهربائية ومعدات 
مناولــة املــواد. ويشــمل ذلــك أيضــًا الوحــدات الــي تقــوم بتحويــل املــواد أو العناصر إىل منتجــات جديدة عن طريق 
العمــل اليــدوي أو يف منــزل العامــل، والعاملــن يف بيــع منتجــات لعامــة اجلمهــور ُتصنَــع يف نفس املــكان الذي تباع 

منه، مثل املخابز وحمالت حياكة املالبس.
تســتعمل الصناعات التحويلية كميات كبرة من املياه يف عمليات اإلنتاج وألغراض التبيد. ويف   53-3
العــادة متثِّــل الصناعــات التحويليــة أيضــًا نســبة كبــرة مــن امليــاه الــي يتــم تصريفهــا إىل صناعــات الصــرف الصحــي 
)التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 37( أو إىل البيئــة. ومبــا أن هــذه امليــاه حتتــوي يف أغلــب 
األحوال على انبعاثات حممولة مائيًا )التلّوث( فإن الكثر من املنشآت العاملة يف الصناعة التحويلية لديها أيضًا 
مرافق خاصة هبا ملعاجلة املياه العادمة ومن مث فهي ُمنِتجة خلدمات الصرف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلصــدار 2، 9410( بوصفهــا نشــاطًا إضافيــًا. ويف بعــض احلــاالت، ُتقــدَّم خدمــات الصــرف الصحــي هــذه إىل 
وحدات اقتصادية أخرى ومن مث فإن هذه املنشآت ُتنِتج خدمات الصرف الصحي كنشاط ثانوي وكذلك كنشاط 

إضايف.
وضمــن الصناعــات التحويليــة يشــمل مســتعملو امليــاه الكبــار يف العــادة ُمصّنعــي املنتجــات الغذائيــة   54-3
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 10(؛ واملشروبات )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، القسم 11(؛ واملنسوجات )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 13(؛ واجللود واملنتجات ذات 
الصلــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 15(؛ والــورق ومنتجــات الــورق )التصنيــف الصناعــي 
الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 17(؛ وفحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
التنقيح 4، القسم 19(؛ واملواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 
20(؛ ومنتجــات املعــادن الالفلزيــة األخــرى )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 23(؛ والفلــزات 

املرجع نفسه، مذكرة تفسرية للباب   89
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القاعدية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القســم 24(؛ ومنتجات املعادن املشــكلة )باســتثناء اآلالت 
واملعدات( )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 25(.

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4،   55-3
القسم 35( 91 “صناعة الكهرباء” يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه(، تشمل املنشآت العاملة يف 
نشــاط توفــر الطاقــة الكهربائيــة والغــاز الطبيعــي والبخــار واملــاء الســاخن ومــا إىل ذلــك عــن طريــق هيــكل أساســي 
)شــبكة( ثابت ويتكّون من اخلطوط والتوصيالت الرئيســية واألنابيب. وتســتعِمل موّلدات الكهرباء كميات كبرة 

جداً من املياه ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية وألغراض التبيد يف حمطات توليد الكهرباء احلرارية.
وُتســتخَدم يف توليــد الطاقــة الكهرمائيــة امليــاه املندفعــة بفعــل اجلاذبيــة األرضيــة لتمــر عب عنفات   56-3
)توربينــات( توليــد الكهربــاء. ويف العــادة تقــوم حمطــات التوليــد باســتخراج هذه املياه بصورة مباشــرة وإعادهتا فوراً 
إىل البيئــة أو تزويــد وحــدات أخــرى يف االقتصــاد هبــا. ويوصــى بتعريــف وحــدات توليد الطاقــة الكهرمائية بصورة 
منفصلة عن األنواع األخرى من منتجي الكهرباء، ألن املياه العادمة تعاد يف معظم األحيان إىل البيئة فوراً بعد 
االســتعمال. وبصفة عامة ال توجد أّية انبعاثات حممولة باملياه متصلة باملياه املعاد اســتخدامها بعد االســتعمال 

يف توليد الطاقة الكهرمائية 92 
وتتميَّــز الوحــدات االقتصاديــة العاملــة يف توليــد الطاقــة الكهرمائيــة بســمة خاصــة يف أهنــا ميكن أن   57-3
قيمــة  تكــون  املخرَجــن  إنتــاج هذيــن  فيهــا  يتــم  الــي  احلــاالت  الكهربــاء وامليــاه. ويف معظــم  خُمرَجــن -   ُتنتِــج 
الكهرباء املُنَتجة )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 171( أكب من قيمة إنتاج املياه )التصنيف املركزي 
للمنتجات، اإلصدار 2، 1800( ومن مث فإهنا ُتصنَّف ألغراض احلسابات القومية يف القسم 35 من التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4 )ألن الناتج الرئيســي هو الكهرباء(. ثانيًا، عندما تقوم الوحدات املصنَّفة يف 
 القســم 35 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4 أيضــًا بتزويــد وحدات اقتصاديــة أخرى باملياه وهو 
ما حيدث يف أغلب األحــــــوال، يسّجـــــل هــــــذا عندئــــــذ بوصفـــــــه نشاطًا ثانويًا. ويف احلسابات القومية يسمى هذا 
“تكاماًل أفقيًا” 93. ويف هذه احلاالت خُتَلق من املؤسســة الواحدة ُمنشــأتان - وتصنَّف إحدامها يف القســم 35 
من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4 وهي الوحدة الي ُتنِتج املياه، وتصّنف األخرى يف القســم 36 
من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، وخلق منشأتن من مؤسسة واحدة هو أمر صعب يف كثر من 
األحيــان ألن عوامــل اإلنتــاج واحــدة ونســبتها إىل اإلمــدادات املائيــة )القســم 36 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل 
املوّحد، التنقيح 4( أو الكهرباء )القسم 35 من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4( ميكن أن تكون 

عملية اعتباطية.

صناعة تجميع املياه ومعالجتها وتوصيلها وصناعة الرصف الصحي

صناعة جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها وصناعة الصرف الصحي يف )التصنيف الصناعي الدويل   58-3
املوّحد، التنقيح 4، القسم 36( “صناعة اإلمدادات املائية” يف التوصيات الدولية املتعلقة باملياه، تشمل املنشآت 
العاملــة يف أنشــطة مجــع امليــاه ومعاجلتهــا وتوزيعهــا لتلبيــة احتياجــات اأُلســر واالحتياجــات الصناعيــة 94. وتشــمل 

صناعة اإلمدادات املائية ما يلي:
• استخراج املاء من املياه السطحية )مثل األهنار والبحرات( واملياه اجلوفية )مثل اآلبار واآلبار الثقبية 	

والينابيع(؛
• مجع مياه األمطار؛	
• إزالة ملوحة ماء البحر أو املياه اجلوفية إلنتاج املاء بوصفه املُنَتج الرئيسي؛	

املرجع نفسه، مذكرة تفسرية للباب   91

http://unstats.un.org/ دال
unsd/cr/registry/regcs.

 asp?Cl=27&Lg=1&Co=D

من املهم مالحظة أن اخلزّانات   92

االصطناعية ميكن أن تؤّثر على جودة 
املياه السطحية، مبا يف ذلك املياه العادية 
ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية، ويرجع 

ات يف تدفقات املياه  ذلك إىل التغرُّ
وعوامل أخرى.

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   93

الفقرة 5 - 21 

انظر التصنيف الصناعي الدويل   94

املوّحد، التنقيح 4، مذكرة تفسرية 
http://unstats. 3600 للفرع

un.org/unsd/cr/registry/regcs.
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• تنقية املاء ألغراض توفر اإلمدادات املائية؛	
• معاجلة املياه لألغراض الصناعية وغرها من األغراض؛	
• توزيع املياه من خالل التوصيالت الرئيسية أو عن طريق الشاحنات أو بوسائل أخرى؛	
• تشغيل قنوات الري.	

وال تشمل صناعة مجع املياه ومعاجلتها وإمداداهتا ما يلي:  59-3
• تشغيل أو توريد معدات الري ألغراض الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، الفرع 	

0161(؛
• معاجلة املياه العادمة بغية منع التلّوث )صناعة الصرف الصحي، التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 	

التنقيح 4، القسم 37(؛
• نقــل امليــاه )ملســافات طويلــة( عــب خطــوط األنابيــب )التصنيف الصناعي الــدويل املوّحد، التنقيح 4، 	

الفرع 4930(.
تتلقــى صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 37(   60-3
كميــات كبــرة مــن امليــاه العادمــة الــي حتتــوي على طائفة من امللّوثــات الفيزيائية واإلحيائية والكيميائية الي حتملها 
امليــاه. وتشــمل صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيح 4، القســم 37( املنشــآت 

العاملة يف اجملاالت التالية 95:
• تشغيل شبكات الصرف الصحي أو مرافق معاجلة مواد الصرف الصحي؛	
• مجــع ونقــل امليــاه العادمــة مــن ِقبَــل البشــر أو الصناعــة من مســتخِدم واحد أو أكثــر باإلضافة إىل مياه 	

األمطــار بواســطة شــبكات الصــرف الصحــي ومرافــق التجميــع واخلزانــات وغرهــا مــن وســائل النقــل 
)مركبات نقل مواد الصرف الصحي وإخل ...(؛

• تفريــغ بالوعــات وخزانــات الصــرف الصحــي وبالوعــات اجملــاري واحُلفــر وتنظيفهــا مــن مــواد الصــرف 	
الصحي وصيانة املراحيض الكيميائية؛

•  معاجلــة امليــاه العادمــة )مبــا يف ذلــك الــي يســتخدمها البشــر والصناعــة، وميــاه وأحــواض الســباحة 	
وإخل ...( عن طريق عمليات فيزيائية وكيميائية وإحيائية؛

• صيانة مواسر وجماري التصريف مبا يف ذلك تنظيفها بالقضبان.	
ويف كثر من البلدان، يتم القيام بأنشطة اإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )التصنيف   61-3
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 36 والقسم 37 على التوايل( يف املؤسسة نفسها، ولكن يف منشآت 
خمتلفــة يف أغلــب األحيــان. وحيثمــا أمكــن جيــب التمييــز بــن املنشــآت التابعــة هلــذه املؤسســات وتصنيفهــا إمــا يف 
القســم 36 أو 37 مــن التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4. وهــذا يســاعد يف فهــم اإلمــدادات املائيــة 
واســتخدامها داخل االقتصاد وســوف يســاعد يف حتليل بنود البيانات املادية واملالية على الســواء. وهذا ممكن يف 
العادة ألنه، خالفًا حلالة توليد الطاقة الكهرمائية، ال ميّثل عادة حالة تكامل أفقي ألن عوامل اإلنتاج تكون عادة 
ــع امليــاه واألنابيــب الــي تّوزعهــا خمتلفة عــن األنابيب الي  منفصلــة )يــرد أدنــاه اســتثناء(. ذلــك أن الســدود الــي جُتمِّ

جتمِّع املياه العادمة وتوصيلها إىل معامل معاجلة املياه العادمة.
وإذا تعّذر تقسيم املؤسسة العاملة يف جمايل التزويد باملياه )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح   62-3
4، القسم 36( والصرف الصحي معًا )التصنيف الصناعي العاملي املوّحد، التنقيح 4، القسم 37( إىل منشأتن، 
فســوف يتعّن عندئذ تصنيف املؤسســة على أســاس املُنَتج الذي يوّلد القيمة اإلضافية األكب. وإذا كانت هي املاء 
)التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 1800(، يتعّن عندئذ تصنيفها يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 

املرجع نفسه، مذكرة تفسرية للفرع   95
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التنقيــح 4، القســم 36( وتعتَــَب خدمــات الصــرف الصحــي )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، 9410( 
نشــاطًا ثانويــًا. وإذا كانــت خدمــات الصــرف الصحــي هــي الي ُتنِتج القيمة املضافــة األعلى، فينبغي عندئذ تصنيف 

املؤسسة يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 37 وتصبح اإلمدادات املائية نشاطًا ثانويًا.
ويف بعض احلاالت، تقوم معاِمل معاجلة املياه العادمة أيضًا بتزويد وحدات اقتصادية أخرى باملاء   63-3
)املعاَل وغر املعاَل(، ألغراض االستعمال. ويف هذه احلالة تكون عوامل إنتاج املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 
اإلصــدار 2، 1800( وخدمــات الصــرف الصحــي )التصنيــف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 9410( واحدة 
ومــن مث فهــي حالــة تكامــل أفقــي تنتُــج فيهــا عــن مجــع ومعاجلة املياه العادمة )إذا حدثــت أّي معاجلة( ُمنَتج جديد 
قابــل للتســويق )أّي املــاء(. ويف هــذه احلالــة، كمــا يف حالــة توليــد الطاقــة الكهرمائيــة، يصعــب الفصــل بــن عوامــل 

اإلنتاج ومن مث يتم تصنيف املنشأة على أساس املُنَتج الذي يوّلد أكب قيمة مضافة.
ومثــة نقطــة هامــة فيمــا يتعلــق بإحصــاءات امليــاه وتصنيــف الوحــدات االقتصاديــة ضمــن صناعات   64-3
هــي أن احلكومــات يف كثــر مــن البلــدان تقــوم بتوفــر امليــاه )التصنيــف املركــزي للمنتجات، اإلصــدار 2، 1800( 
أو خدمــات الصــرف الصحــي )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2، 9410(. بيــد أن، هــذه الوحــدات 
االقتصادية تصنَّف ضمن صناعة معيَّنة على أساس نشاطها اإلنتاجي، بغض النظر عن قطاعها املؤسسي، ومن مث 
فإن الوحدات االقتصادية الي تديرها احلكومة والي توفِّر املياه أو خدمات الصرف الصحي تصنَّف ضمن صناعي 
اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 36( والصــرف الصحــي )التصنيــف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 37(، وليس إىل اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي 

)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 84(.
ومثــة مســألة متصلــة هبــذا املوضــوع هــي توفــر املــاء )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار 2،   65-3
1800( أو خدمــات الصــرف الصحــي )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، اإلصدار 2، 9410( من ِقَبل منظمات 
غر حكومية )لصاحل اأُلسر املعيشية مثاًل( أو من ِقَبل التعاونيات )مثاًل تعاونيات الري العاملة لصاحل املزارعن(. 
ومرة أخرى، تصنَّف هذه املنشــآت يف صناعات على أســاس نشــاطها اإلنتاجي فإذا كانت توفِّر املياه )التصنيف 
املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 1800( أو خدمات الصرف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 
2، 9410(، فينبغــي عندئــذ تصنيفهــا يف صناعــي اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، القســم 36( والصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 37(. ومــرة أخرى، 

يتّم تصنيفها، بصورة مستقلة، يف قطاع مؤسسي.

صناعات أخرى

ويف الوقــت الــذي متثّــل فيــه الزراعــة والكهربــاء واإلمــدادات املائية وخدمــات الصرف الصحي أهم   66-3
الصناعات يف معظم البلدان، فهناك صناعات أخرى قد تكون مهمة بالنسبة لبعض البلدان أو لبعض مستخدمي 

إحصاءات املياه، منها ما يلي:
• احلراجــة وصيــد األمســاك وتربيــة املائيــات )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، األقســام 	

02 - 03(؛
• النقل املائي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 50(؛	
• اإلقامة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 55(؛	
• أنشطة خدمات الطعام واملشروبات )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 56(؛	
• األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والرفيه )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 93(.	
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تشمل احلراجة وقطع األخشاب )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 02( 96   67-3
املنشــآت العاملــة يف إنتــاج األخشــاب املســتديرة مــن أجــل الصناعــات التحويليــة يف مناطــق الغابــات )التصنيــف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسمان 16 و17(، فضاًل عن اقتالع ومجع املنتجات الغابية غر األخشاب 
الــي تنمــو بــدون زراعــة. وإىل جانــب إنتــاج األخشــاب ُتنتِــج احلراجة منتجات يدخل فيها قدر يســر من التجهيز 
مثل حطب الوقود والفحم النبايت والقطع اخلشبية واألخشاب املستديرة املستخَدمة بدون جتهيز )على سبيل املثال 
الدعامــات الثابتــة حليطــان املناجــم كاخلشــب اللبــايب ومــا إىل ذلــك( وميكــن االضطالع هبذه األنشــطة يف الغابات 
الطبيعية أو املزروعة. والوحدات االقتصادية العاملة يف احلراجة تستخِدم املياه املستخرَجة مباشرة من البيئة أو الي 
تتلقاهــا مــن مــورّدي امليــاه )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 36(. وحيثمــا تكون الصناعة 
الغابية كبرة أو ذات إسهام ملموس إقليميًا يف االقتصاد أو تأثر على املياه )عن طريق االستخراج أو التصريف( 

يتعّن على البلدان أن متّيز هذه الوحدات.

ويشمـــــل صيـــــد األمســـــاك وتربيـــــة املائيــــــات )التصنيــــــف الصنـــــــاعي الـــــدويل املوّحــد، التنقيــح 4،   68-3
القسم 03( 97 صيد األمساك وتربية املائيات الي تشمل استخدام املوارد السمكية من البيئة البحرية أو شبه املاحلة 
أو مــن امليــاه العذبــة هبــدف الصيــد ومجــع األمســاك والقشــريات وغرهــا مــن الكائنــات واملنتجــات البحريــة، وهــذه 

األنشطة، وال سيما مزارع األمساك يف املياه العذبة، ميكن أن تستخِدم أو تلّوث كميات كبرة من املاء.

ويشــمل النقل املائي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القســم 50( النقل املائي   69-3
الداخلــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، اجملموعــة 502(. الــذي يشــمل علــى ســبيل املثــال 
 الوحــدات الــي تقــوم بتشــغيل القــوارب والصنــادل علــى األهنــار والبحــرات لنقــل الســلع والنــاس. وبصفــة عامــة 
ال تســتخرج هــذه اجملموعــة كميــات كبــرة مــن امليــاه. بيــد أن هــذه الصناعــة تســتخدم بالفعــل امليــاه “يف املوقع” 
كوســيط حيــدث علــى متنــه النقــل، وبــدون اســتخدام امليــاه علــى هــذا النحــو لــن تســتطيع هذه الصناعــة العمل. 
وعالوة على ذلك، ميكن أن تقوم هذه الصناعة أيضًا بتصريف املاء إىل البيئة وتصريف مياه الصابورة مثاًل ميّثل 

مشكلة يف بعض البلدان.

وحيظى استخدام السواح للماء واالنبعاثات الي حيملها املاء باهتمام خاص يف بعض البلدان مثل   70-3
األماكن الي يرتادها الســواح بأعداد كبرة ولكن املاء املوجود فيها قليل. والســياحة ال تعّرف بوصفها صناعة يف 
التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، بــل متثّــل جمموعــة أنشــطة تضطلع هبا طائفة من املنشــآت املصّنفة 
يف عدد كبر من الصناعات. توّفر التوصيات الدولية املتعلقة حبسابات السياحة الفرعية 98 توجيهات بشأن تعريف 
السياحة وعالقاهتا بالصناعات. ومن املهم مالحظة أن الرميز املتسق للوحدات االقتصادية وتصنيفها يف صناعات 
ن من ترتيب البيانات املســتمدة  )وقطاعــات( والفهــم الواضــح لألنشــطة الرئيســية والثانويــة والفرعيــة للوحــدات ميكِّ
من الوحدات االقتصادية بطرق خمتلفة ولعدة أغراض، مبا يف ذلك احلسابات القومية وحسابات املياه وحسابات 
الســياحة الفرعيــة. حيثمــا تصبــح الســياحة موضــع اهتمــام مــن وجهــة نظــر سياســات معيَّنــة، فقد يصبــح من املهم 
تعريف الوحدات يف صناعات املساكن )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 55( 99 وخدمات 

الطعام والشراب )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 56( 100 

وتشــمل األنشــطة الرياضية وأنشــطة التســلية والرفيه )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح   71-3
4، القســم 93( 101 للفرعــن 9311 )تشــغيل املرافــق الرياضيــة(، و9329 )أنشــطة التســلية والرفيــه(. وهــذان 
الفرعان يغطيان أنشطة مثل صناعة كرة القدم واهلوكي والكريكت والبيسبول وأحواض السباحة وميادين الغولف 
ومنحدرات التزحلق وما إىل ذلك. وتشــغيل وصيانة املرافق الالزمة هلذه األنشــطة ميكن أن يتطّلب كميات كبرة 

من املياه.

املرجع نفسه، مذكرة تفسرية للقسم   96

http://unstats.un.org/ 02
unsd/cr/registry/regcs.
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التوصيات الدولية املتعلقة حبسابات السياحة   98

http://www.ausstats.abs. .الفرعية
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 pdf

انظر التصنيف الصناعي الدويل املوّحد،   99
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تصنيف الوحدات حسب القطاعات املؤسسية  -  4

تُــدرَج هنــا معلومــات بشــأن القطاعــات املؤسســية ألنــه يف بعــض األحيــان حيدث خلــط يف تصنيف   72-3
املنشــآت اململوكة للحكومة والي توّفر اإلمدادات املائية أو خدمات الصرف الصحي. وتصنيف املنشــآت حســب 
الصناعة يتم على أســاس النشــاط، بينما يســتند التصنيف حســب القطاعات إىل امللكية ونوع الشــخصية القانونية. 
ولذلك فإن املنشآت الي متلكها وتديرها احلكومة والي توّفر اإلمدادات املائية أو خدمات الصرف الصحي سيكون 
هلا قطاع مؤسسي حكومي، ولكنها سوف تصّنف، وفقًا للنشاط االقتصادي، كمنشآت منتمية إىل صناعة إمدادات 
املياه )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 36( أو صناعة خدمات الصرف الصحي )التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 37( على التوايل. ويف التصنيفات القائمة على أساس النشاط، ينبغي 
أاّل تصّنف الوحدات الي متلكها احلكومة والي تقوم بتوفر إمدادات املياه أو خدمات الصرف الصحي كوحدات 

تابعة لإلدارة العامة أو الدفاع )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 84(.

خصائص الوحدات اإلحصائية  - هاء 

ميكــن أن تتميّــز الوحــدات اإلحصائيــة بعــدد مــن بنــود البيانــات الوصفيــة الــي تســاعد يف تعريفهــا   73-3
بصورة فريدة تيّســر عملية إنتاج إحصاءات املياه، وعلى وجه اخلصوص تصميم الدراســات االســتقصائية وترجيح 
العّينــات ألغــراض التقديــرات. وُتعــَرض أدنــاه اخلصائــص املوصــى هبا للوحدات اإلحصائية للمــوارد املائية الداخلية 
واالقتصاد. وينبغي تسجيل هذه اخلصائص يف سجالت خمتلفة للوحدات اإلحصائية. ولالطالع على مزيد من 

املعلومات بشأن سجالت األعمال التجارية أو خرائط الوحدات البيئية، انظر الفصل 6 القسم زاي.

خصائص موارد )ُكتَل( املياه الداخلية  -  1

يوصــى بتمييــز ُكتَــل امليــاه الداخليــة بســتة بنــود بيانــات وصفيــة علــى النحــو املعــروض يف اجلــدول   74-3 
3 - 1. وميكــن إضافــة خصائــص إضافيــة ملصــادر ميــاه معّينــة )ومثــال ذلك خزانات املياه اجلوفية ميكن تقســيمها 

إىل خزانات حمصورة وخزانات غر حمصورة(.

الجدول 3 - 1

خصائص ُكَتل املياه الداخلية ذات الصلة بإحصاءات املياه

1 - االسم

2 - الرمز التعريفي

3 - املوقع

4 - نوع الكتلة املائية

5 - املنظمة )املنظمات( املسؤولة عن اإلدارة 

6 - الخصائص املادية 

درجت العادة على إطالق أمساء على البحرات واألهنار واألراضي الرطبة واخلزانات االصطناعية   75-3
واألهنــار اجلليديــة ومــوارد امليــاه اجلوفيــة مثــل حبــرة بايــكال )االحتــاد الروســي(، واألمــازون )البازيــل(، وحبــرة كاريبــا 
)زامبيــا وزمبابــوي(، وهنــر ماالســبينا اجلليــدي )الواليــات املتحدة األمريكية( واحلوض االرتوازي العظيم )أســراليا(. 
ويف بعض األحيان، يصف االسم أيضًا بدقة نوع املورد املائي، كما يف حالة حبرة بايكال وهنر ملوتزينا اجلليدي 
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يف األمثلــة الــواردة أعــاله. بيــد أن هــذا ليــس صحيحــًا يف مجيــع األحــوال، فعلى ســبيل املثال حبرة كاريبا هي خزان 
اصطناعي.

والرمــز التعريفــي هــو عــدد فريــد خيّصــص لــكل مــورد مــن املــوارد املائيــة الداخليــة. وميكــن أن يكون   76-3
د موقعه اجلغرايف ونوعه أو خصائصه اإلدارية واملادية. وتعريف موارد املياه الداخلية برموز  الرمز مؤلفًا من أرقام حتدِّ

فريدة مفيد فيما يلي:
• حتـديـد وتنظيـم جمموعـة موارد املياه الداخلية كلها الي ميكن أن ُتستخَدم، كإطار ألخذ العّينات مثاًل؛	
• املساعدة يف جتميع املعلومات بشأن هذه الوحدات من طائفة من مصادر البيانات )انظر الفصل 6(؛	
• توفــر جمموعــة تؤَخــذ منهــا عّينــات ألغــراض الدراســات االســتقصائية اإلحصائيــة بغيــة مجــع بيانــات 	

هيدرولوجية.
جيــب أاّل تتغــرَّ الرمــوز التعريفيــة مــا دام مصــدر امليــاه )أّي الوحــدة اإلحصائيــة( موجــوداً حــىت ولــو   77-3
تغّرت بعض خصائص الوحدة اإلحصائية األخرى. والرموز التعريفية املشركة الي يتم تعميمها على املؤسسات 
اهليدرولوجيــة وغرهــا مــن الــوكاالت ذات الصلــة ببحــوث امليــاه والســلطات اإلداريــة واإلدارات احلكوميــة األخــرى 
ييّســر، إىل حــٍد كبــر، العمــل اإلحصائــي، مثــاًل، التأّكــد مــن أن البيانــات املعمَّمة ميكن بســهولة نســبتها إىل املورد 

املائي الصحيح )مثل النهر أو اخلزان االصطناعي أو البحرة أو خزان املاء اجلويف وإخل ...(.
ويف احلالــة املثاليــة ينبغــي تســجيل موقــع املــورد املائــي يف ملــف أشــكال قابــل للقراءة بواســطة نظام   78-3
معلومات جغرافية مثال ذلك متثيل النهر خبط أو شكل متعدد األضالع ومتثيل البحرات واخلزانات االصطناعية 
وخزانــات امليــاه اجلوفيــة بأشــكال متعــددة األضــالع. وميكــن أيضــًا تســجيل املوقــع باعتبــاره موجــوداً داخل حوض 
هنــر معــّن أو منطقــة إداريــة. واملركــز )أو املركــز املتوســط( اجلغــرايف ميكــن اســتخدامه يف حالــة البحــرات واخلزانــات 
االصطناعية، ولكن مغزاه أقل يف حالة األهنار. وهذه املعلومات قد تتوّفر يف نُظم املعلومات اجلغرافية يف الوكاالت 

املسؤولة عن اهليدرولوجيا، وميكن أن تشمل االرتفاع، وذلك يتوّقف على نوع البيانات املستخَدمة.
د نوع الكتلة املائية وفقًا للتصنيف الوارد يف القسم باء أعاله، وعلى وجه التحديد: اخلزانات  وحيدَّ  79-3
االصطناعيــة؛ والبحــرات؛ واألهنــار؛ واألراضــي الرطبــة؛ والثلــج واجلليــد واألهنــار اجلليديــة؛ وخزانات امليــاه اجلوفية. 
ويف كثر من البلدان، ميكن أن حتدث جتزئة أكب هلذه الوحدات. فاألهنار مثاًل ميكن تقسيمها إىل امتدادات أو 
قطاعــات أو ميكــن تصنيفهــا علــى أســاس كميــة امليــاه املتدفقــة عبها خالل فرة زمانيــة معّينة، بينما ميكن تصنيف 
اخلزانات االصطناعية حسب طاقة ختزينها كما ميكن تصنيف املياه اجلوفية حسب طبيعة اخلزان اجلويف )كخزان 

حمصور أو خزان غر حمصور(. وبعض هذه األنواع ميكن تسجيلها باخلصائص املادية هلذه الوحدات.
املنظمة )املنظمات( املسؤولة عن إدارة موارد املياه هي وحدة )وحدات( اقتصادية مثل إدارة شؤون   80-3
البيئة أو وكالة حكومية حمّلية. وينبغي أيضًا تسجيل خصائص هذه الوحدات، على النحو املبنَّ بإجياز يف القسم 
2 املتعلــق بالوحــدات االقتصاديــة. وهــذا مهــم ألنــه مــن هــذه الوحــدات يتــم جتميــع املعلومــات املتعلقة مبــوارد املياه 
)عن طريق املسح أو الوسائل اإلدارية مثاًل(. ويف احلاالت الي تكون فيها أكثر من وحدة اقتصادية مسؤولة عن 
إدارة مورد معّن من موارد املياه من املفيد حتديد املنظمة ذات املسؤولية الرئيسية عن اإلدارة وتسجيل مالحظات 

عن أدوار الوحدات االقتصادية األخرى.
وتشــمل اخلصائــص املاديــة للكتــل املائيــة الداخليــة طائفــة من البيانات، بعضهــا موصوف يف بنود   81-3
البيانات املعروضة يف الفصل 4. بيد أنه من املفيد تسجيل بعض اخلصائص اإلضافية، مثل الطول والعرض والعمق 
يف حالة اخلزانات االصطناعية والبحرات واألهنار. وجتدر اإلشارة إىل أن اخلصائص املادية قد ختتلف مبرور الزمن 
فإنه قد يكون من املفيد تسجيل نطاقات خلصائص معيَّنة )مثل احلد األقصى واحلد األدىن واملتوسط(. وجيب أن 

تشمل اخلصائص أيضًا موقع الوحدة.
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خصائص الوحدات االقتصادية  -  2

فيمــا يتعلــق بالوحــدات االقتصاديــة املســاوية يف العــادة لوحــدات اإلبــالغ، ترد يف اجلدول 3 - 2   82-3
قائمة تضم ست من خصائص الوحدات االقتصادية املوصى بتسجيلها يف التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات 

الصناعية. ويشرح النص أدناه التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية يف سياق إحصاءات املياه.

الجدول 3 - 2

خصائص الوحدات االقتصادية

1 - الرمز التعريفي

2 - املوقع أ

3 - الصناعة

4 - نوع املنظمة االقتصادية

5 - نوع املنظمة القانونية 

6 - احلجم ب 

ألغراض إحصاءات املياه، ينبغي أن  أ 
يتضّمن هذا حوض النهر الذي تقع 
فيه الوحدة باإلضافة إىل اإلحداثيات 

اجلغرافية.
ألغراض إحصاءات املياه، ينبغي أن  ب 
يتضّمن هذا إشارة إىل حجم املياه 

املستخرجة من البيئة أو املياه املورّدة 
بواسطة الوحدات االقتصادية.

الرمز التعريفي هو رقم فريد خيّصص للوحدة االقتصادية، وميكن أن يتألف من أرقام يعّرف موقعها   83-3
اجلغرايف والصناعة وما إىل ذلك. وتعريف الوحدات االقتصادية على حنو فريد ضروري من أجل:

• السماح بتسجيلها يف سجل إحصاءات األعمال التجارية أو إدراجها يف ُأطر أخذ العّينات؛	
• السماح جبمع معلومات عنها عن طريق املصادر اإلدارية؛	
• توفر جمموعة وحدات تؤخذ منها عّينات ألغراض عمليات املسح اإلحصائية؛	
• السماح بإجراء حتليل دميغرايف جملموعة الوحدات.	

َغرَّ الرموز التعريفية طيلة عمر الوحدة، رغم أنه جيوز أن تتغرَّ بعض اخلصائص األخرى  جيب أاّل تـُ  84-3
للوحدة.

والرموز التعريفية الي ُتستخَدم بصورة مشركة مع السلطات اإلدارية واإلدارات احلكومية األخرى   85-3
تسّهل كثراً العمل اإلحصائي مبا يف ذلك ربط السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية، إن ُوجدت، مع غرها 

من سجالت.
ويعــّرف املوقــع بأنــه املــكان الــذي متاِرس فيه الوحدة نشــاطاهتا فعاًل. ويف اإلحصاءات االقتصادية   86-3
واالجتماعيــة والدميغرافيــة، يســّجل هــذا عــادة يف شــكل عنــوان )مثــاًل، 134 الشــارع الثــاين، ميروبوليس(. وجتدر 
اإلشارة إىل أن هذا ليس بعنوان بريدي بل هو املوقع الفعلي للمنشأة. وميكن أيضًا تسجيل املوقع بصيغة إحداثيات 
جغرافية )أّي رمز جغرايف( وهذا مهم بصفة خاصة يف حالة إحصاءات املياه. وينبغي أن يكون الرمز اجلغرايف هو 
ل أيضًا بوصفه واقعًا ضمن حدود منطقة إدارية معّينة أو  خط العرض وخط الطول للوحدة ولكنه ميكن أن ُيَسجَّ

حوض هنر معّن.
وختِدم خاصية املوقع غرضن هامن مها: أواًل، تعريف الوحدات وتصنيفها حسب املناطق اجلغرافية   87-3
علــى املســتوى األكثــر تفصيــاًل، علــى النحــو الــذي يتطلبه برنامج اإلحصــاءات؛ ثانيًا، إذا كانت الوحدة تعمل يف 
أكثر من موقع واحد، فُينَسب نشاطها االقتصادي إىل املوقع الذي جيري فيه هذا النشاط فعاًل. واجلزء الثاين مهم 
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لقياس اســتخدام املياه على الصعيد اإلقليمي والتحليل االقتصادي اإلقليمي. ومبا أن تصنيف الوحدات حســب 
املوقــع حيظــى باهتمــام خــاص علــى الصعيــد القومــي، فينبغــي أن مييَّــز أّي تصنيف جغرايف أحواض األهنار الرئيســية 
واملناطــق االقتصاديــة أو التقســيمات اإلداريــة للبلــد، الــي تــراوح بن املســاحات الكبرة )الواليــات أو املقاطعات( 

واملناطق املتوسطة واملناطق احمللية )مثاًل امُلدن والبلدات(.
والتفاصيل املتعلقة بالعناوين البيدية وأرقام اهلاتف أو الفاكس وعنوان البيد اإللكروين للشخص   88-3
)األشخاص( املسؤول عن االتصال هي أيضًا بنود بيانات تعريفية هامة، ألن هذه التفاصيل ُتستخَدم يف إرسال 
االستبيانات اإلحصائية عن طريق البيد واملكاتبات مع الوحدة واالستفسارات الي تطرأ عن نشاطها. واملعلومات 
ات يف بنود البيانات هذه هلا أمهية كبرة بالنســبة لعمل الســلطات  املســتكَملة بأحدث املســتجدات بشــأن أّي تغرُّ

اإلحصائية بكفاءة.
يف حالة املؤسسات املتعددة املنشآت، ميّثل املوقع حالة خاصة. ويف حالة املؤسسة الي ليس لديها   89-3
سوى منشأة واحدة، قد يكون هلا أو قد ال يكون موقع واحد وعنوان واحد. وغالبًا ما ُيستخَدم عنوان املؤسسة 
لألغــراض اإلداريــة وعنــوان املنشــأة ألغــراض اإلحصــاءات. بيــد أنــه ينبغــي توّخي احلذر يف التعامل مع املؤسســات 
الكبرة املتشعبة. ويوصى بأن ُيطَلب من املؤسسات املتعددة املنشآت توفر تفاصيل عن املوقع بالنسبة لكل منشأة 
مملوكة هلا، وإاّل فيجوز ســؤال املنشــأة عن اســم وعنوان املؤسســة الي متلكها كي يتســىّن إنشــاء جمموعة بيانات يف 
السجل املتعلق باملؤسسة واملنشآت املكّونة هلا. ويف بعض احلاالت، قد يتعّن تبادل الرسائل مع املنشأة واملؤسسة 
على الســواء ألنه بصفة عامة قد تكون الوحدة الي توفِّر، مثاًل، املعلومات املتعلقة باملياه خمتلفة عن املنشــأة الي 

توّفر التفاصيل املالية.
وألغــراض إحصــاءات امليــاه، مــن املفيــد تســجيل، على ســبيل اإلضافة، موقع أماكــن املوارد املائية   90-3
)مثــل امليــاه الســطحية أو امليــاه اجلوفيــة( الــي تســتخرج الوحــدات االقتصاديــة فيهــا املــاء مــن البيئة واملواقــع الي يتم 
فيهــا إعــادة تصريــف امليــاه يف البيئــة علــى ســبيل املثــال، وميكن أن تســتخرج وحــدة اقتصادية املاء من بئر )أّي مياه 
جوفية( ألغراض األنشطة اإلنتاجية ويتم تصريف هذا املاء يف هنر )أّي مياه سطحية(. وهذا ميكن أن يكون أمر 
مهم بصفة خاصة بالنسبة للعمليات الزراعية الكبرة، الي ميكن أن تستخرج املاء من عدد من املصادر يف منطقة 

واسعة رمبا تغطي أحواض أهنار ومناطق إدارية.
والصناعة )أو “نوع النشاط” يف التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية( الي تندرج   91-3
فيها املنشأة حتددها األنشطة االقتصادية الي تعمل فيها وتصّنف وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4. ومعرفة الصناعة الي تندرج حتتها املنشــأة يلقي الضوء على أنواع اســتخدام املياه الي قد تكون مطّبقة داخل 
املنشأة. فاملنشآت العاملة يف قطاع الزراعة مثاًل )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 01( قد 
تستخِدم املاء ألغراض الري، بينما تقوم املنشأة الي تعمل يف توليد الكهرباء )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
التنقيح 4، القسم 35( باستخدام املياه ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية أو التبيد يف حالة التوليد احلراري للطاقة 

الكهربائية.
خاصية “نوع التنظيم االقتصادي” ُيقَصد منها تبيان ما إذا كان املنشأة هي “املنشأة الوحيدة”   92-3
الي متلكها املؤسســة ملكية مباشــرة أو أهنا متّثل جزًءا من “مؤسســة متعددة املنشــآت”. وإذا ُطلَبت تفصيالت 
أخــرى عــن هــذا اجلانــب اهليكلــي، فيمكــن تقســيم املؤسســات املتعــددة املنشــآت إىل فئــات وفقــًا لعــدد املنشــآت 
املكوِّنة أو باستخدام املعاير املستعَملة لتصنيف املنشآت )العمالة، القيمة املضافة وإخل ...( والي تكون أنَسب 
بالنســبة لــكل بلــد. ومــن أجــل القيــاس الدقيــق لإلنتــاج ومجيع التدفقات األخرى يف االقتصاد، من املســتصوب أن 

دة بوضوح. تكون الصالت بن فرادى املنشآت ومؤسساهتا األم حمدَّ
نــوع “التنظيــم القانــوين” وهــو واحــدة مــن اخلصائــص اهلامة األخرى للوحــدات االقتصادية ومتّثل   93-3
معياراً حمتماًل لتحديد طبقات الوحدات ألغراض الدراســات االســتقصائية اإلحصائية. ونوع التنظيم القانوين هو 
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الشــكل القانــوين للكيــان االقتصــادي الــذي ميلــك الوحــدة )إمــا املؤسســة أو املنشــأة(. وقد حتظــى باالهتمام أيضًا 
لة كشــركات” )الشــركات( فيما عدا الشــراكات  لة كشــركات إىل “مؤسســات مســجَّ زيادة جتزئة الوحدات املســجَّ
ذات املســؤولية احملــدودة والتعاونيــات، و“شــراكات حمــدودة املســؤولية” و“تعاونيــات” و“مؤسســات ال تتوّخــى 
لة كشــركات إىل ُمــاّلك وحيديــن وشــراكات غر معَرف هبــا ككيانات قانونية  الربــح” وجتزئــة الوحــدات غــر املســجَّ
مستقلة. وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن هذه الفئات والفئات الفرعية، انظر التوصيات الدولية املتعلقة 

باإلحصاءات الصناعية. وميكن استخدام هذه املعلومات يف حتديد القطاع املؤسسي للوحدة.
واحلجــم هــو مــن اخلصائــص اهلامــة للوحــدات االقتصادية، وهو ضروري للدراســات االســتقصائية   94-3
اإلحصائيــة وتقنيــات اإلمجــال )الــي تســّمى أيضــًا ترجيــح العّينــات(. وبصفة عامة، ميكن تعريــف الفئات احلجمية 
للوحدات االقتصادية إّما من حيث الوحدات املادية )العمالة أو الوحدات املادية للمنتجات مثاًل( أو من حيث 
القيمة املالية )مثاًل األوزان أو قيمة األصول الصافية(. وميكن استخدام املعاير املالية إّما مبعزل عن معيار العمالة 
أو باالقران معه. أما بالنسبة إلحصاءات الصناعات، فاحلجم غالبًا ما يكون مستنداً إىل متوسط عدد األشخاص 
م التوصيات  العاملن نظراً لبساطته وقابليته للتطبيق وفائدته وإمكانية مقارنته على الصعيد الدويل بصفة عامة. وُتقدِّ
الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية مزيداً من التوجيهات بشأن تصنيف الوحدات االقتصادية حسب احلجم.
وبالنسبة إلحصاءات املياه، فقد ال يكون احلجم حسب قياسه بعدد العاملن أو جممل حركتهم   95-3
مرتبطــًا ارتباطــًا وثيقــًا باحلجــم مــن حيــث االســتخدام اإلمجــايل للميــاه مبــا يف ذلــك اســتخراجه لالســتعمال الــذايت 
واســتعمال امليــاه الــواردة مــن وحــدات اقتصاديــة أخــرى وامليــاه الي يتم التزويد هبا والكميــة اإلمجالية للمياه الي يتم 
ل مستوى استخدام املياه )سواء  تصريفها. ولذلك فمن املهم بالنسبة لتصميم العّينات وتقنيات اإلمجال أن ُيَسجَّ
املســتخرَجة مــن البيئــة أو املتلقــاة مــن وحــدات اقتصادية أخــرى( بوصفه واحدة من اخلصائص اإلضافية للوحدات 

االقتصادية املتعلقة باحلجم.
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الفصل 4

بنود البيانات املتعلقة باملياه

مقّدمة  - ألف 

يتضّمن الفصل 4 قائمة شاملة ببنود البيانات وتعريفاهتا املوصى هبا ألغراض مجع وتبويب ونشر   1-4
ل لبنــات بنــاء أساســية  إحصــاءات وحســابات امليــاه. وبنــود البيانــات معروضــة كجــزء مــن تصنيــف هرمــي وتشــكِّ
إلحصــاءات امليــاه. وميكــن اســتخدام بنــود البيانــات مــن أجــل إعداد إحصــاءات قومية للميــاه ملختلف األغراض؛ 
وتعبئــة اجلــداول املوّحــدة لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه؛ والــرّد على االســتبيانات الدولية بشــأن 
امليــاه؛ واشــتقاق مؤشــرات مائيــة ُتســتخَدم، بصــورة مشــركة، يف رســم السياســات علــى الصعيــد القومــي ومــن ِقَبل 

الوكاالت الدولية ألغراض الرصد والتقييم.
ع منتجــو إحصــاءات امليــاه علــى اســتخدام بنــود البيانــات املوصــى هبــا مــن أجــل تطويــر  ويشــجَّ  2-4
املعلومــات األساســية بشــأن امليــاه. وبنــاًء علــى احتياجــات املســتعملن، قــد يتعــّن إجــراء مزيــد مــن التجزئــة لبنــود 
البيانــات املوصــى هبــا وبنــود البيانــات اإلضافيــة وذلــك لتلبيــة احتياجــات معّينــة. وتــرد يف املرفــق الثــاين قائمة أطول 

وأكثر تفصياًل لبنود البيانات التكميلية هذه، الي تستكِمل التصنيف اهلرمي لبنود البيانات املوصى هبا.
وتســتند قوائــم بنــود البيانــات الــواردة يف الفصــل 4 واملرفقــن األول والثــاين إىل تقييــم للممارســات   3-4
القطرية الراهنة واحتياجات املســتخدمن وتصنيفات املياه اإلحصائية الي تســتخدمها الوكاالت الدولية. وســوف 
يكفــل اســتخدام بنــود البيانــات هــذه اتســاق املفاهيــم والتعريفات واملناطق اجلغرافية والنطاقــات البيئية. بيد أنه من 
األمهيــة مبــكان أن حتــّدد البلــدان األولويــات فيمــا يتعلــق جبمــع وتبويــب بنــود البيانات وفقًا الحتياجاهتــا الذاتية من 

البيانات )للحصول على مزيد من املعلومات بشأن اسراتيجية مجع البيانات، انظر الفصل 5(.
بنود البيانات املوصى هبا جمّمعة حتت عناوين رئيسية هي بنود البيانات املادية وبنود البيانات املالية   4-4

وبنود البيانات االجتماعية والدميغرافية. وتندرج بنود البيانات املادية حتت العناوين الفرعية التالية:
• أرصدة املياه الداخلية )بنود البيانات ألف(؛	
• تدفقات املياه داخل البيئة )بنود البيانات باء - دال(؛	
• تدفقات املياه من البيئة إىل االقتصاد )بنود البيانات هاء(؛	
• تدفقات املياه داخل االقتصاد )بنود البيانات واو - زاي(؛	
• تدفقات املياه من االقتصاد إىل البيئة )بنود البيانات حاء(؛	
• فواقد املياه من شبكات التوزيع وُنظم الصرف الصحي )بنود البيانات طاء(؛	
• تدفقات االنبعاثات احملمولة مائيًا )بنود البيانات ياء - كاف(.	

وبنود البيانات املالية ُمدرَجة حتت العناوين الفرعية التالية:  5-4
• قيمة وتكلفة اإلمدادت املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات الم(؛	
• الضرائب واإلعانات وِمَنح االستثمار )بنود البيانات ميم - نون(؛	
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• األصــول واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة لإلمــدادات املائيــة وخدمــات الصــرف الصحي )بنــود البيانات 	
سن - فاء(؛

• تعريفات ورسوم اإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات صاد(.	

أما بنود البيانات االجتماعية والدميغرافية 102 فهي تندرج حتت العنوانن الفرعين التالين:  6-4

• املصدر الرئيسي ملياه الشرب الذي يستخدمه السكان )بنود البيانات قاف(؛	

• األنواع الرئيسية للمراحيض ووسائل الصرف الصحي الي يستخدمها السكان )بنود البيانات راء(.	

لكل بند بيانات رمز مكوَّن من حروف وأرقام خاص به. واجلزء األول من الرمز هو حرف يدل   7-4
على أعلى مســتوى من التجميع لبند البيانات الذي هو يف معظم احلاالت حاصل مجع مســتويات التجزئة الي 
تليه. ويف بعض احلاالت، ُتستخَدم مستويات جتزئة بديلة لبند البيانات األساسي؛ ويف هذه احلاالت يبّن املستوى 
البديــل الثانــوي حبــرف أجبــدي صغــر )مثــاًل ألــف - أ، ألــف - ب أ - ج(. ويف حالــة مســتويات التجزئة البديلة، 

يظل حاصل اجلمع كما هو )ألف(.

وُتستخَدم نفس الرموز يف املرفق األول، الذي يتضّمن القائمة الكاملة لبنود البيانات املوصى هبا   8-4
دة لنظام  يف جدول واحد، ويف املرفقن الثالث والرابع، اللذين يوّضحان العالقة بن بنود البيانات واجلداول املوحَّ
احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه ومؤشرات املياه على التوايل. ويف املرفق الثالث ُتعرض الرموز يف اخلاليا 
املناظــرة يف اجلــداول املوّحــدة لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه. وُتعــَرض يف املرفــق الرابــع مؤشــرات 
املياه املستخدمة يف تقرير تنمية املياه يف العامل، جنبًا إىل جنب مع الصيغ الي ُتبنَّ فيها بنود البيانات عن طريق 

رموزها.

جمع بنود البيانات وتبويبها  - باء 

ومن املهم ضمان أن تســّجل، مع بنود البيانات وحدات القياس واملراجع الزمانية واملكانية ذات   9-4
الصلة وخصائص الوحدات اإلحصائية. ويتم تناول هذه املسائل بالتفصيل يف الفصول 2 و3 و6، ويرد تلخيص 
موجــز هلــا هنــا. وبتســجيل هــذه املعلومــات ميكــن مواءمــة بنود البيانات على حنو أفضل مــن حيث املراجع املكانية 

والزمانية، كما ميكن عرضها بعدد من الطرق املختلفة، وعلى مستويات جماميع خمتلفة.

وحدات القياس  -  1

تعتمد وحدات القياس على بند البيانات. وبصفة عامة، ُتستخَدم األمتار املكّعبة )م3( يف حالة   10-4
بنــود البيانــات املاديــة، فيمــا عــدا االنبعاثــات الــي حتملهــا امليــاه، والــي ُتســتخَدم لقياســها مقاييــس الكتلــة )الغــرام 
والكيلوغــرام والطــن( أو خــواص االنبعاثــات الفيزيائيــة املقيســة )مثــل طلــب األكســجن الكيميائــي(. وجيــوز أيضــًا 
استخدام أداة قياس أخرى جلمع البيانات األّولية مثل الوحدات الي يستخدمها املزارعون عادة لقياس الكميات 
للمياه املستخرَجة، ولكنه من املهم، ألغراض عرض البيانات ومقارنتها، حتويل البيانات إىل وحدات قياس علمية 

موّحدة )أّي النظام املري(. وترد يف املرفق اخلامس قوائم بالوحدات وعوامل التحويل.

وبالنســبة لبنــود البيانــات املاليــة، ُتســتخَدم العملــة احملليــة. ووحــدة قيــاس البيانــات االجتماعيــة   11-4
والدميغرافية هي عدد الناس أو اأُلسر املعيشية الي تنتمي إىل اجملموعات احملّددة.

 The social-demographic data items 102

 in this list are used to compile

 MDG indicators
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املراجع املكانية والزمانية  -  2

وميكــن مجــع بنــود بيانــات حتتــوي علــى إشــارات مرجعيــة إىل عدد من املســتويات الزمانية واملكانية   12-4
املختلفة. ويف الوضع املثايل، ينبغي أن تتضّمن الوحدات اإلحصائية الي تشر إليها بنود البيانات مرجعًا جغرافيًا 
حمّدداً مما يسمح بتبويب بنود البيانات على عدد من املستويات اجلغرافية. وينبغي جتميع بنود البيانات، كحٍد أدىن، 
ع البلــدان أيضــًا علــى جتميــع بنود البيانات على مســتوى أحــواض األهنار وخزانات  علــى املســتوى القومــي. وُتشــجَّ
املياه اجلوفية )أو حدود منظومة املياه اجلوفية( أو املناطق اإلدارية أو املستجمعات احملاسبية، وذلك لتيسر التحليل 
املكاين ملعلومات املياه على الصعيدين الوطي ودون الوطي. وهذا مهم بصفة خاصة بالنسبة ملوارد املياه الدولية 
أو العابرة للحدود. وُتناَقش يف الفصل 2 تفاصيل إضافية بشــأن املراجع املائية. ونُظم املعلومات اجلغرافية مفيدة 

بصفة خاصة يف إدارة وجتميع بنود البيانات املائية على خمَتلف املستويات املكانية.

وبالنســبة للمراجــع الزمانيــة، تشــر بنــود البيانــات إّمــا إىل نقطــة زمانيــة )كمــا يف حالــة األرصــدة(   13-4
أو إىل فــرة زمانيــة )يف حالــة التدفقــات(. وبالنســبة لألرصــدة، ميكــن أن تكــون النقطــة الزمانية هي اليوم األول من 
الســنة، بينمــا تكــون الفــرة الزمانيــة يف حالــة التدفقــات ســنة واحــدة يف العــادة، على الرغم مــن أن الفرات الزمانية 
األقصــر قــد تكــون متاحــة أو مفيــدة بالنســبة لكثــر مــن بنــود البيانات )مثاًل البيانات اليومية بشــأن هطول املياه(. 
وألغراض نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، ينبغي أن يتطابق املرجع الزمي مع الفرات املستخَدمة 
يف نُظم احلسابات القومية بغية تيسر التكامل بن بنود البيانات املادية وبنود البيانات املالية. وتناَقش يف الفصل 

2 تفاصيل إضافية بشأن املراجع الزمانية.

تصنيف الصناعات  -  3

كمــا هــو موصــوف يف الفصــل 3، مــن املهــم تســجيل النشــاط االقتصــادي الرئيســي للوحــدة   14-4
االقتصادية حىت يتسىن جتزئة كل بنود البيانات حسب الصناعة. وجيب تصنيف مجيع الوحدات االقتصادية على 
األقل إىل مستوى القسم )أّي مستوى الرقمن( يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، وذلك لضمان 

أن تكون بنود البيانات جمزّأة إىل هذا املستوى.

وقد ال تدعم نوعية البيانات هذا املستوى من التجزئة يف مجيع األحوال. ولذلك ينبغي أن يكون   15-4
املستوى األدىن لتجزئة بنود البيانات متماشيًا مع اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، 

الي حتّدد ما يلي:

• الزراعة واحلراجة وصيد األمساك )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 01 - 03(؛	

• التعدين والصناعة التحويلية والتشييد )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 05 - 33، 41 - 43(؛	

• إمدادات الكهرباء )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 35(؛	

• إمدادات املياه )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(؛	

• الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل، املوّحد، 37(؛	

• مجيع الصناعات األخرى )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 38، 39، 45 - 99(؛	

• األسر املعيشية.	

كمــا هــو مشــار إليــه يف الفصــل 3، قــد يكــون مــن املهــم أيضــًا يف بعض البلــدان حتديد صناعات   16-4
إضافية أو زيادة جتزئة الصناعات املذكورة أعاله لتلبية االحتياجات القومية من البيانات.
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تحديد أولويات بنود البيانات ألغراض الجمع والتصنيف  -  4

مــن املهــم وضــع أولويــات لبنــود البيانــات مــن أجــل التخصيــص األمثــل للمــوارد املتاحــة جلمعهــا   17-4
وتصنيفهــا؛ بيــد أن األولويــات ســتكون خمتلفــة بالنســبة لــكل منطقــة وبلــد وحــوض هنر. ويتنــاول الفصل 5 املتعلِّق 

باسراتيجيات مجع البيانات حتديد أولويات بنود البيانات.

بنود البيانات املادية للمياه  - جيم 

أرصدة املياه يف البيئة  -  1

أرصدة املياه الداخلية )ألف( هي كميات املياه )باألمتار املكّعبة( الي حتتوي عليها أرصدة املياه   18-4
السطحية وأرصدة املياه اجلوفية ومياه الربة يف نقطة زمانية معّينة. وهي تشمل املياه العذبة واملياه شبه املاحلة واملياه 

املاحلة.
وتشــمل أرصــدة امليــاه الداخليــة )ألــف( مياهــًا جبميــع درجــات اجلــودة علــى اختالفهــا. ويف بعــض   19-4
احلــاالت، ُتســتخَدم امليــاه الداخليــة املاحلــة وشــبه املاحلــة بكميــات كبــرة يف أنشــطة إنتاجيــة واســتهالكية مــن قبيــل 
حتلية املياه أو التبيد أو ري احملاصيل املقاِومة للملوحة. وميكن للبلدان جتزئة املياه الداخلية إىل فئات على أساس 

مستوى امللوحة واجلوانب األخرى جلودة املياه.
لَــف الُكتَــل املائيــة قــد ال يكــون دقيقــًا يف مجيع  والتمييــز بــن امليــاه الداخليــة الــي حتتــوي عليهــا خمتـَ  20-4
األحوال. وعلى ســبيل املثال، قد يكون من الصعب التمييز بن ما هو حبرة أو ما هو خزان اصطناعي، أو أين 
ينتهي النهر وأين تبدأ البحرة. وعندما يتعّذر التفريق بن كتلتن مائيتن، جيوز استخدام فئة جتمع بن كتلي املياه 
ــر أن بنــود البيانات متّثل فئات تصنيف حصرية. والكتلة املائية مثاًل ميكن  ألغــراض مجــع البيانــات. ومــن املهــم تذكُّ

أن تكون إّما حبرة أو خزّان اصطناعي ولكنها ال ميكن أن تكون حبرة وخزانًا اصطناعيًا يف الوقت نفسه.

الجدول 4 - 1

بنود البيانات املادية املتعلقة بأرصدة املياه الداخلية

أرصدة املياه الداخلية ألف - 

أرصدة املياه السطحية ألف - 1 -   

يف الخزانات االصطناعية ألف - 1 - 1 -    

يف البحريات ألف - 1 - 2 -    

يف األنهار والنهريات ألف - 1 - 3 -    

يف األرايض الرطبة ألف - 1 - 4 -    

يف الثلج والجليد واألنهار الجليدية ألف - 1 - 5 -    

أرصدة املياه الجوفية ألف - 2 -   
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أرصدة املياه السطحية )ألف - 1(

أرصــدة امليــاه الســطحية )ألــف - 1( هــي حجــم امليــاه الــي تكــون يف حالة تدفُّق أو ســكون على   21-4
سطح األرض يف نقطة زمانية معيَّنة. وهذا يشمل املياه الي حتتوي عليها اخلزانات االصطناعية )ألف - 1 - 1( 
الــي هــي ُكتــل مائيــة ســطحية مــن ُصنــع اإلنســان ُتســتخَدم ألغــراض ختزيــن امليــاه أو تنظيمهــا أو الســيطرة عليهــا؛ 
والبحرات )ألف - 1 - 2(، وهي بصفة عامة ُكَتل كبرة من املياه غر املتحركة الي متأل منخفضًا على ســطح 
األرض؛ واألهنــار والنهــرات )ألــف - 1 - 3(، الــي هــي ُكتَــل مائيــة جاريــة باســتمرار أو بصــورة دورية يف قنوات؛ 
واألراضي الرطبة )ألف - 1 - 4( الي هي مناطق انتقالية تكون الربة فيها يف أغلب األحيان ُمشّبعة أو مغمورة 
وتشمل املستنقعات والِبك واألوحال؛ والثلج واجلليد واألهنار اجلليدية )ألف - 1 - 5( الي تشمل طبقات الثلج 
واجلليد املومسية على سطح األرض. أما األهنار اجلليدية فهي تراكمات الثلج اآليت من مصدر جّوي واملتجّمدة، 
وهي تتحرك عمومًا ببطء فوق األرض ولفرات طويلة. ويقاس الثلج واجلليد واألهنار اجلليدية )ألف - 1 - 5( 
باملكافئ املائي. وتشمل املياه السطحية أيضًا املياه الي حتتوي عليها اجملاري املائية االصطناعية مثل قنوات الري 
أو التصريف أو املالحة. وتندرج هذه اجملاري املائية حتت إطار األهنار والنهرات )ألف - 1 - 3( رغم أنه ميكن 

للبلدان أن ختتار حتديدها بصورة منفصلة.
والبحرات )ألف - 1 - 2( على الرغم من أهنا تعَتب عمومًا كتاًل كبرة من املياه غر املتحركة،   22-4
تشــمل أيضــًا الكتَــل املائيــة الصغــرة مثــل البك واملســتنقعات. وقد ختتار البلــدان تعريف كل من البحرات الصغرة 

والبحرات الكبرة بصورة منفصلة.
ل األرصدة املائية )أّي حجم املياه يف نقطة  ويف حالة األهنار والنهرات )ألف - 1 - 3(، تشكِّ  23-4
زمانية معّينة( يف العادة جزًءا صغراً جداً كنسبة مئوية من األرصدة اإلمجالية للمياه الداخلية )لالطالع على وصف 
لألرصدة، انظر الفصل 2، الفقرات 2 - 38 إىل 2 - 41(، وبوجه عام من غر العملي قياســها مباشــرة. ويف 

العادة يتم تقدير هذه األحجام، والبيانات التقديرية هي يف العادة كافية ألغراض إحصاءات املياه.

أرصدة املياه الجوفية )ألف - 2(

أرصــدة امليــاه اجلوفيــة )ألــف - 2( هــي حجــم امليــاه املتجّمعــة يف حلظــة زمانيــة معّينــة يف الطبقات   24-4
اجلوفيــة املســامية وذات النفاذيــة، والــي ُتعــَرف باســم اخلزانــات اجلوفيــة الــي ميكــن أن توفِّــر كميــات كبــرة من املياه 
لآلبــار والينابيــع. واخلــزان اجلــويف قــد يكــون غــر حمصــور عندمــا يكــون لــه منســوب مائي ومنطقة غر مشــّبعة فوق 
املنسوب املائي مباشرة 103، أو قد يكون حمصوراً، عندما يكون واقعًا بن طبقتن مكّونتن من مادة عدمية النفاذية 

أو قليلة النفاذية.
مفهــوم اخلزانــات اجلوفيــة احملصــورة وغــر احملصورة متميُّز وخمَتلِــف عن مفهوم خزانات املياه اجلوفية   25-4
املتجددة وغر املتجددة. واملياه اجلوفية املستخرَجة من خزانات جوفية حمصورة وغر حمصورة ميكن أن تكون إما 

متجّددة أو غر متجددة.
وميكــن للبلــدان أن ختتــار جتزئــة امليــاه اجلوفيــة إىل مياه جوفيــة متجددة ومياه جوفية غر متجددة   26-4
وهذه التقسيمات تشملها قائمة بنود البيانات التكميلية )انظر املرفق الثاين(. واملياه اجلوفية املتجددة هي حجم 
امليــاه الــي حتتــوي عليهــا اخلزانــات اجلوفيــة الــي تتلقــى إعــادة شــحن طبيعية كبرة باملقارنة مع رصيــد املياه اجلوفية 
الــذي حيتــوي عليــه اخلــزان اجلــويف )أّي املخــزون( علــى مــدى عمــر الفــرد البشــري. ويف الوقت الــذي يتطّلب فيه 
تعريف املياه اجلوفية املتجددة أن يكون إعادة الشحن باملياه الطبيعية، جتدر اإلشارة إىل أن املياه اجلوفية املتجددة 
ميكــن أيضــًا أن تتلّقــى تدفقــات مــن مصــادر إعادة شــحن اصطناعية ومن تســرُّب امليــاه املاحلة، ومها ال يدخالن 
يف إطار إعادة الشــحن الطبيعية. واملياه اجلوفية غر املتجددة هي املاء الذي حتتوي عليه اخلزانات اجلوفية الي 
هلــا معــدالت إعــادة شــحن قليلــة علــى مــدى حيــاة الفــرد البشــري باملقارنــة مــع الرصيد الذي حيتــوي عليه اخلزان 

سقف اخلزان اجلويف املائي غر احملصور   103

حيّدده املنسوب املائي.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  56

اجلويف 104 )أّي، املخزون(. وهذه اخلزانات ال تتلّقى إعادة شحن طبيعية على مدى حياة الفرد البشري، ولكنها 
ميكــن أن يعــاد شــحنها اصطناعيــًا أو أن تتعــّرض لغــزو امليــاه املاحلــة. وتســّمى امليــاه اجلوفيــة غر املتجــددة أحيانًا 

باملياه اجلوفية األحفورية.
وإعادة الشحن الطبيعية هي حجم املياه الذي يضاف عن طريق االنتقال الطبيعي )انظر اجلدول   27-4
4 - 3( إىل خــزان جــويف عــن طريــق تســّرب امليــاه الســطحية أو امليــاه اهلاطلــة أو التســّرب مــن خــزان جــويف إىل 
آخر. وهناك متييز بن إعادة الشحن الصافية وإعادة الشحن اإلمجالية. وإعادة الشحن اإلمجالية هي كمية املياه 
الداخلــة إىل خــزان جــويف. أمــا إعــادة الشــحن الصافيــة فهــي التغــرُّ يف امليــاه املوجــودة يف اخلــزان اجلــويف، أّي إعادة 
الشــحن اإلمجاليــة ناقصــًا امليــاه املســتخرَجة وامليــاه املتدّفقــة إىل اخلــارج. وإعادة شــحن خزانات امليــاه العذبة اجلوفية 
باملياه الطبيعية املاحلة أو شبه املاحلة يشار إليه باسم غزو املياه املاحلة، وحيدث ذلك يف معظم األحيان عن طريق 
استخراج املياه من اخلزانات اجلوفية الساحلية املرتبطة بالبحر. وقد تكون إعادة الشحن اصطناعية أيضًا، إذ يتم 

تسريب املياه عمداً أو ضّخها يف اخلزان اجلويف.
ويف بعــض األقاليــم، يتغــرَّ معــدل إعــادة الشــحن تغــّرات كبــرة علــى فــرات زمانيــة طويلــة بن   28-4
عمليات إعادة الشحن. وإذا كان من غر احملَتمل أن يتلقى اخلزان اجلويف إعادة شحن كبرة على مدى حياة 
الفرد البشري مقارنة برصيد املياه اجلوفية الي حيتوي عليها اخلزان اجلويف، فينبغي اعتباره غر متجّدد. وحتديد 
معدالت إعادة الشــحن ومن مث التمييز بن املياه اجلوفية املتجددة وغر املتجددة هو أمر حمفوف باملشــاكل 

يف كثر من احلاالت.

مياه الرتبة

أرصــدة ميــاه الربــة )أّي املخــزون املائــي يف الربــة( هــو حجم املياه املعّلقة حبزام الربة األعلى أو يف   29-4
ر وعن طريق النتح بعد  منطقة التهوية قرب سطح األرض، الي ميكن تصريفها يف الغالف اجلوي عن طريق التبخُّ
امتصاصها بواسطة جذور النباتات. وقائمة بنود البيانات املوصى هبا ال تتضّمن مياه الربة ألنه من الصعب جداً 
قياســها. بيد أهنا مدرجة يف قائمة بنود البيانات التكميلية. ويف البلدان الي تكون الســنة اهليدرولوجية فيها ثابتة 
ومنتظمــة وفــرة اجلفــاف واضحــة، يكــون رصيــد ميــاه الربــة يف هنايــة الســنة اهليدرولوجيــة ضئيــاًل باملقارنــة مــع املياه 
اجلوفيــة أو امليــاه الســطحية. مــع أنــه مــن املمكــن مــن الناحيــة النظريــة التمييــز بــن ميــاه الربــة وامليــاه اجلوفيــة وامليــاه 
السطحية، فمن الصعب يف الوقت احلاضر قياسها بصورة مباشرة وبطريقة فّعالة من حيث التكاليف 105. وعند 

االقتضاء، ُتقّدر كمية هذه املياه باستخدام طائفة متنّوعة من البيانات.

تدفقات املياه ضمن البيئة  -  2

تدفقــات امليــاه يف البيئــة الــي تدخــل يف نطــاق التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه هــي   30-4
حجم تدفقات املياه الداخلة إىل املوارد املائية الداخلية أو اخلارجة منها يف اإلقليم املرجعي، فضاًل عن التدفقات 
فيمــا بــن املــوارد املائيــة الداخليــة ضمــن اإلقليــم املرجعــي. وينبغــي جتزئــة معظم التدفقات حســب نوع املــورد املائي 
الداخلــي، وحتديــداً امليــاه الســطحية؛ واخلزانــات االصطناعيــة؛ والبحــرات، واألهنــار والنهــرات؛ واألراضــي الرطبة؛ 

والثلج، واجلليد واألهنار اجلليدية؛ واملياه اجلوفية.

املعيار الذي تستخدمه منظمة األغذية   104

والزراعة فيما إذا كانت املياه اجلوفية تعتب 
متجددة أو غر متجددة هو أن يكون 
معّدل إعادة الشحن مساويًا لــ 1 يف 

املائة أو أكثر من الرصيد )أّي املخزون( 
يف السنة )انظر املياه اجلوفية األحفورية 

يف معجم مصطلحات فاو/أكواستات: 
http://www.fao.org/nr/water/

aquastat/data/glossary/search.
 html((accessed 22 September

(2009. ومبــا أنــه من الصعب جداً تقدير 

إعادة الشحن، من الصعب تطبيق تعريف 
من هذا النوع يف التطبيق العملي.

ُتبَذل جهود لقياس رطوبة الربة عب   105

مساحات واسعة باستخدام االستشعار 
من ُبعد، مبا يف ذلك على سبيل املثال، 

بعثة وكالة الفضاء األوروبية املتعلقة باملياه 
والتابع االصطناعي لقياس رطوبة الربة 
http://www.esa.int/ وملوحة احمليط

 esaLP/LPsmos.html (accessed 16

 December 2009)

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/glossary/search.html
http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html
http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html
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الشكل 4 - 1

تدفقات املياه يف البيئة

األقاليم

مياه الرتبة

ألف - ٢ املياه اجلوفية

باء ١ - املياه اهلاطلة

جيم - ٢ - ٢ التدّفق اخلارج إىل البحر

باء - ٢ التدّفق الداخل من األقاليم اجملاورة جيم - ٢ - ١ التدّفق اخلارج إىل
األقاليم اجملاورة

دال - ٣

جيم - ١ - التبخر/النتح

ألف - ١ املياه السطحية
ألف - ١ - ١ اخلزانات االصطناعية

ألف - ١ - ٢ البحريات
ألف -١ - ٣ األهنار

ألف - ١ - ٤ األراضي الرطبة
ألف - ١ - ٥ الثلج واجلليد واألهنار اجلليدية

دال - ٢
دال - ٤

دال - ١

تدفق املياه الداخلة إىل املوارد املائية الداخلية لإلقليم )باء(

تتكــّون تدفقــات امليــاه الداخلــة إىل املــوارد املائيــة الداخليــة لإلقليــم )بــاء( مــن امليــاه اهلاطلــة   31-4 
)بــاء - 1( والتدفقــات الداخلــة مــن األقاليــم اجملــاورة )بــاء - 2(. وال تتضّمــن التدفقــات الداخلة ما تســتورده 
ل كبنــود بيانــات حتت  الوحــدات االقتصاديــة املقيمــة مــن ميــاه صــرف صحــي مــن بقيــة العــامل، وهــو مــا ُيســجَّ

القسمن واو وزاي.

املياه الهاطلة )باء - 1(

املياه اهلاطلة )باء - 1( هي حجم املياه املتدفقة من الغالف اجلوي إىل املوارد املائية الداخلية يف   32-4
شكل مطر وثلج وجليد وبرد وندى وضباب وما إىل ذلك. ويسقط املاء اهلاطل على األرض أو سطح املاء. ومن 
املســتصوب جتميــع البيانــات املتعلقــة بامليــاه اهلاطلــة على مســتويات مكانية خمتلفة، وبصفــة خاصة بيانات املناطق 
اإلدارية وأحواض األهنار على املستوى دون الوطي وأحواض األهنار. ومن املفيد أيضًا أن حتّدد، على حنو منفصل 
كمية املياه اهلاطلة الي تسقط على األرض والي ُتستخَدم ألغراض الزراعة غر املروية والزراعة املروية واالستغالل 
التجــاري للغابــات واملناطــق احلضريــة. وجتميــع بيانــات امليــاه اهلاطلــة علــى مســتويات مكانية خمتلفــة مهم من أجل 
حســابات املياه املنســابة واســتخدام مياه الربة )بواســطة الزراعة املطرية مثاًل(، والتنبؤ مبعدالت إعادة شــحن املياه 

اجلوفية وجتميع حسابات املياه.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  58

الجدول 4 - 2

بنود البيانات املادية للتدفقات الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه

تدفق املياه الداخلة إىل املوارد املائية الداخلية لإلقليم باء - 

املياه الهاطلة باء - 1 -   

تدفق املياه الداخلة من األقاليم املجاورة باء - 2 -   

املضمونة بمعاهدات باء - 2 - 1 -    

غري املضمونة بمعاهدات باء - 2 - 2 -    

تدفق املياه الخارجة من املوارد املائية الداخلية لإلقليم جيم - 

التبّخر والنتح من املوارد املائية الداخلية جيم - 1 -   

التبخر جيم - 1 - 1 -    

النتح من النباتات جيم - 1 - 2 -    

تدّفق املياه الخارجة إىل األقاليم املجاورة وإىل البحر جيم - 2 -   

إىل األقاليم املجاورة جيم - 2 - 1 -    

املضمونة بمعاهدات جيم - 2 - 1 - 1 -     

غري املضمونة بمعاهدات جيم - 2 - 1 - 2 -     

إىل البحر جيم - 2 - 2 -    

ق املياه الداخلة من األقاليم املجاورة )باء - 2( تدفُّ

تدفُّق املياه الداخلة من األقاليم اجملاورة )باء - 2( هو حجم املياه السطحية واجلوفية الي تدخل   33-4
اإلقليــم مــن أقاليــم أخــرى. وهــذا يشــمل مجيــع امليــاه العابــرة داخــل اإلقليــم وجزء مــن املياه الي تنتقــل إىل اخلزانات 
االصطناعيــة أو البحــرات أو األهنــار أو خزانــات امليــاه اجلوفيــة الــي تقــع علــى طــول حــدود اإلقليــم. وعلــى ســبيل 
املثال، يف حالة النهر الذي يدخل اإلقليم، يكون التدفق الداخل هو احلجم اإلمجايل للمياه الي تعب خط احلدود 
وتدخل اإلقليم )أّي تدفقات( خالل ســنة. وإذا كان النهر متامخًا حلدود بلدين دون أن يدخل أحدمها يف هناية 
املطاف، فيمكن لكل بلد أن يطاِلب بأن ختصص إلقليمه نسبة مئوية من هذا التدفق )انظر الشكل 4 - 2(. 
ويف حالة عدم وجود اتفاق رمسي بن اإلقليمن، فاحلّل العملي هو ختصيص النصف )50 يف املائة( من التدّفق 
إىل كل من البلدين. وعند حساب تدفقات املياه الداخلة ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان أّي معاهدات قائمة بشأن 
امليــاه. ويتألــف تدفُّــق امليــاه الداخلــة مــن األقاليــم اجملــاورة من التدفُّق املضمون مبعاهــدات )باء - 2 - 1( والتدفُّق 
غــر املضمــون مبعاهــدات )بــاء - 2 - 2(. وهــذا التمييــز جيعــل باإلمــكان تبيــان حجــم امليــاه الــي ميكن أن يتوقع 
اإلقليــم تلقيهــا مــن األقاليــم اجملــاورة يف الظــروف العاديــة. وال يتضمــن تدّفق املياه الداخلــة من األقاليم اجملاورة املياه 
ومــواد الصــرف الصحــي املســتوردة )بنــود البيانــات الــواردة حتــت واو وزاي(، ألهنــا تدفقات بــن اقتصاد بقية العامل 

والوحدات االقتصادية املقيمة.

ق املياه الخارجة من املوارد املائية الداخلية لإلقليم )جيم( تدفُّ

يتألف تدّفق املياه اخلارجة من املوارد املائية الداخلية لإلقليم )جيم( من التبخر والنتح من املوارد   34-4
املائية الداخلية )جيم - 1( وتدّفق املياه اخلارجة إىل األقاليم اجملاورة وإىل البحر )جيم - 2(. وال يتضمن تدّفق 
املياه اخلارجة من املوارد املائية الداخلية لإلقليم املياه ومواد الصرف الصحي املصدرة )انظر البيانات الواردة حتت 

واو وزاي( بأهنا متّثل تدّفقات بن الوحدات االقتصادية املقيمة وبقية العامل، بعد استخراجها من البيئة.
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التبّخر والنتح من املوارد املائية الداخلية )جيم - 1(

التبّخر والنتح من املوارد املائية الداخلية )جيم - 1( هو حجم املياه الي تدخل الغالف اجلوي   35-4
عــن طريــق التحــول إىل غــاز مــن خــالل التبخــر مــن األرض وســطح املــاء )جيــم - 1 - 1( والنتــح مــن النباتــات 

)جيم - 1 - 2(.

وإحصاءات املياه تستخدم التبخر والنتح الفعلين اللذين ميثالن كمية املياه الي تتبخر من سطح   36-4
األرض واملاء، فضاًل عن الكمية الي خيرجها النبات عن طريق النتح عندما تبلغ األرض حمتوى رطوبتها الطبيعي 
الذي حتّدده املياه اهلاطلة. أما التبخر احملتمل فهو مفهوم خمتلف ميثل كمية املياه الي تتبخر لو كانت هناك كمية 
غر حمدودة من املياه. والتبخر احملتمل من ســطح مائي مفتوح يســمى أحيانًا تبخر املقالة، ألنه يقاس بتســجيل 
حجم املياه الي تتبخر من مقالة مليئة باملاء يتم تغذيتها بانتظام. وال يشكل التبخر احملتمل بنداً من بنود البيانات 

املوصى هبا.

تبخــر امليــاه )جيــم - 1 - 1( هــو حجــم امليــاه الــي تدخــل الغــالف اجلــوي عن طريــق تبخر املاء   37-4
الســائل واملتجمــد مــن ســطح املــاء واألرض وحتولــه إىل غــاز. وهــذا يشــمل التصعيــد وهــو حتــول املــاء مــن ثلــج أو 
 جليد أو جزء هنر جليدي إىل خبار ماء مباشرة بدون املرور مبرحلة السيولة، أّي بدون ذوبان. ويتكون تبخر املياه 

)جيم - 1 - 1( من املياه املتبخرة مباشرة من املياه السطحية واملياه الي تتبخر من ماء الربة.

ونتــح املــاء مــن النباتــات )جيــم - 1 - 2( هــو حجــم امليــاه الي تدخل الغالف اجلوي عن طريق   38-4
تبخر املاء السائل وحتوله إىل غاز من سطوح النبات عندما تكون األرض يف حمتواها الطبيعي من الرطوبة، والذي 
يتحدد باملاء اهلاطل. ويف حالة توفر البيانات، ميكن أن ُيسجل النتح من احليوانات والبشر كبند بيانات تكميلية 

)جيم - 1 - 3(.

تدّفق املياه الخارجة إىل األقاليم املجاورة وإىل البحر )جيم - 2(

تدّفق املياه اخلارجة إىل األقاليم اجملاورة وإىل البحر )جيم - 2( هو حجم املياه السطحية واملياه   39-4
 اجلوفيــة املنتقلــة مــن املــوارد املائيــة الداخليــة مــن أحــد األقاليــم إىل األقاليــم اجملــاورة )جيــم - 2 - 1(، وإىل البحــر 
)جيــم - 2 - 2(. ويشــمل هــذا كل امليــاه املتدفقــة إىل خــارج إقليــم أو رقعــة أرضيــة، وجــزء مــن امليــاه املتدفقــة إىل 
خــارج اخلزانــات االصطناعيــة أو البحــرات أو األهنــار أو خزانــات امليــاه اجلوفيــة الــي تقــع علــى طــول خــط حــدود 
اإلقليم. ويف حالة النهر اخلارج من إقليم مثاًل يكون التدفق اخلارجي هو احلجم اإلمجايل للمياه الذي يعب خط 
احلدود )أّي يتدّفق( إىل خارج اإلقليم خالل سنة واحدة. وإذا كان النهر متامخًا حلدود إقليمن بدون أن يدخل 
كليًة يف أحد اإلقليمن، فيجوز لكل بلد أن يطالب بأن ختصص إلقليمه نسبة مئوية من التدّفق اخلارج. وإذا مل 
يكن هناك اتفاق رمسي بن هذين اإلقليمن، فسيكون احلل العملي هو ختصيص نصف التدّفق لكل من البلدين.

التدّفــق اخلــارج إىل األقاليــم اجملــاورة )جيــم - 2 - 1( هــو حجــم امليــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة   40-4
الــي تتدفــق مــن إقليــم مــا إىل إقليــم آخــر أو أقاليــم أخــرى. وهــذا يشــمل امليــاه املتدّفقــة اخلارجــة مــن اخلزانــات 
 االصطناعية أو البحرات أو األهنار أو خزانات املياه اجلوفية الي تقع على طول خط حدود اإلقليم )انظر الشكل 
 4 - 2(. يتكــون التدفــق اخلــارج إىل األقاليــم اجملــاورة مــن التدفــق اخلــارج إىل األقاليــم اجملــاورة املضمــون مبعاهــدات 
)جيــم - 2 - 1 - 1( والتدفــق اخلــارج غــر املضمــون مبعاهــدات )جيــم - 2 - 1 - 2(. وهــذا التمييــز جيعــل 
باإلمكان تبيان حجم املياه الذي تتوقع البلدان أن تكون قادرة على توفره للبلدان األخرى يف الظروف العادية.

التدّفق اخلارج إىل البحر )جيم - 2 - 2( هو حجم املياه السطحية واملياه اجلوفية الذي ينتقل   41-4
من املوارد املائية الداخلية لإلقليم إىل البحر )البحار( واحمليط )احمليطات(.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  60

الشكل 4 - 2

مثال ملوارد املياه السطحية املشرتكة

Country W

Z البلد

التدفق املشرتك 

ألف - ١ - ٣ النهر

هنر مشرتك

حبرية مشرتكة

موارد المياه المشتركة
موارد املياه املشرتكة هي موارد املياه الداخلية 

اليت جتتاز احلدود اإلقليمية أو تقع بني 
األقاليم على طول احلدود اإلقليمية. وميكن 

أن تشمل املوارد املشرتكة اتفاقات رمسية 
بني البلدان على ضمان حّد أدىن معني 

من التدفقات اخلارجية (عن طريق معاهدة 
مثًال) إىل األقاليم اجملاورة. وميكن أن 

تتضمن املياه السطحية أو املياه اجلوفية.

التدفق املشرتك اخلارج
تدفق املياه اخلارجة جيم - ٢ - ١ 
إىل األقاليم اجملاورة

تدّفق املياه الداخلة باء - ٢ 
من األقاليم اجملاورة

تدفق املياه الداخلة باء - ٢ 
من األقاليم اجملاورة

ألف - ١ - ٢ البحريات

ألف - ١ - ٣ األهنار

X البلد

W البلد

Y البلد

املياه املتدّفقة إىل  جيم - ٢ - ١ 
األقاليم اجملاورة

تحويالت املياه الطبيعية )دال(

حتويالت املياه الطبيعية )دال( هي حجم املياه الذي ينتقل فيما بن املوارد املائية الداخلية لإلقليم.   42-4
وهنــاك عــدد مــن التحــوالت الطبيعيــة املمكنــة بــن مــوارد امليــاه الداخليــة )اجلدول 4 - 3(. املياه الســطحية مثاًل، 
تتســّرب إىل خزانــات امليــاه اجلوفيــة وختــرج امليــاه اجلوفيــة مــن خزاناهتــا والينابيــع لتشــكل مياهــًا ســطحية )أّي تدّفــق 
أساسي(. ويف أغلب األحيان تبنَّ التحويالت الطبيعية يف شكل مصفوفة )اجلدول 4 - 4(. والتحويالت فيما 
بن املوارد املائية السطحية املختلفة )أّي اخلزانات االصطناعية والبحرات واألهنار واجلليد والثلج واألهنار اجلليدية( 

ميكن أيضًا وصفها.

الجدول 4 - 3

تحويالت املياه الطبيعية فيما بني املوارد املائية الداخلية

التحويالت الطبيعية مع املوارد األخرى يف اإلقليم دال - 

من املياه السطحية إىل املياه الجوفية دال - 1 -   

من املياه الجوفية إىل املياه السطحية دال - 2 -   

فيما بني املوارد املائية السطحية دال - 3 -   

فيما بني املوارد املائية الجوفية دال - 4 -   
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مــن الصعوبــة مبــكان مجــع بنــود البيانــات هــذه بصورة مباشــرة، ويف التطبيق العملــي يتم يف الغالب   43-4
اشــتقاق هــذه املعلومــات مــن طائفــة مــن البيانــات األخــرى. وبنــود البيانات هــذه مهمة نظراً للطابــع املرابط ملوارد 
امليــاه؛ وفهــم هــذه الروابــط، وبصفــة خاصــة التدفقــات فيما بن املياه الســطحية وامليــاه اجلوفية، يوّفر دعمًا هامًا يف 
جمــال إدارة مــوارد امليــاه املرابطــة. وهنــاك أيضــًا تدفقــات مــن وإىل ميــاه الربــة، ولكــن بنــود البيانــات املوصــى هبــا ال 

تشمل هذه التدفقات.

الجدول 4 - 4

أنواع تحويالت املياه الطبيعية فيما بني املوارد املائية الداخلية

إىل مياه الرتبةإىل املياه الجوفيةإىل املياه السطحية

دال - 1دال - 3من املياه السطحية

دال - 4دال - 2من املياه الجوفية

ال ينطبقمن مياه الرتبة

أنه  إىل  املظللة  املساحة  مالحظة: تشري 
الرضوري  غري  من  و/أو  الصعب  من 

جمع البيانات املتعلقة بالتدفق.

تدّفقات املياه من البيئة إىل االقتصاد  -3

تشــمل التدّفقات من البيئة إىل االقتصاد اســتخراج املياه من ِقَبل الوحدات االقتصادية من مجيع   44-4
املصادر الي تقاس بوحدات األمطار املكعبة.

الجدول 4 - 5

بنود البيانات املادية للتدّفقات من البيئة إىل االقتصاد

استخراج املياه هاء - 

من املوارد املائية الداخلية هاء - 1 -   

من املياه السطحية هاء - 1 - 1 -    

من الخزانات االصطناعية هاء - 1 - 1 - 1 -     

من البحريات هاء - 1 - 1 - 2 -     

من األنهار هاء - 1 - 1 - 3 -     

من األرايض الرطبة هاء - 1 - 1 - 4 -     

من الجليد والثلج واألنهار الجليدية هاء - 1 - 1 - 5 -     

من املياه الجوفية هاء - 1 - 2 -    

من مياه الرتبة هاء - 1 - 3 -    

جمع املياه الهاطلة هاء - 2 -   

استخراج املياه من البحر هاء - 3 -   

تجزئة بديلة

لالستعمال الخاص هاء - أ -   

للتوزيع هاء - ب -   
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استخراج املياه )هاء(

اســتخراج امليــاه )هــاء( هــو حجــم امليــاه الــذي تأخــذه أو جتمعه الوحدات االقتصادية مباشــرة من   45-4
البيئة. واملاء املستخرَج يتم جتزئته حسب مصدره: املوارد املائية الداخلية )هاء - 1(، ومجع املياه اهلاطلة )هاء - 
 2( واســتخراج امليــاه مــن البحــر )هــاء - 3(. وامليــاه املاحلــة وشــبه املاحلــة الي تســتخرج ألغــراض التحلية أو التبيد 
أو غــر ذلــك مــن األغــراض مــن البحــر، أو امليــاه الســطحية الداخليــة اجلوفيــة تســجل بوصفهــا مــاء مســتخرج 
 مــن البحــر )هــاء - 3( ومــاء مســتخرج مــن امليــاه الســطحية )هــاء - 1 - 1( ومــاء مســتخرج مــن امليــاه اجلوفيــة 
)هــاء - 1 - 2(، علــى التــوايل. وقــد يكــون مفيــداً يف بعــض احلــاالت جتزئــة مصــادر امليــاه حســب فئــة امللوحــة. 
كذالــك ميكــن جتزئــة حجــم امليــاه املســتخرجة حســب غــرض االســتخدام. وأمثلة االســتخدامات مدرجــة بوصفها 

بنود بيانات تكميلية )هاء - أ وب(.
وعالوة على التجزئة حســب مصدر املياه، ميكن جتزئة املاء املســتخرج حســب نوع االســتخدام،   46-4
مثاًل لالستخدام اخلاص أو للتوزيع. وميكن زيادة جتزئة االستخدام اخلاص حسب الغرض: توليد الطاقة الكهرمائية 
والري والتعدين واملياه املنســابة يف املناطق احلضرية والتبيد وإخل...)انظر املرفق الثاين(. واملاء املســتخدم يف توليد 
الطاقة الكهرمائية يعتب ماًء مستخرجًا وينبغي تعريفه بصورة مستقلة بتجزئة صناعة الكهرباء )التصنيف الصناعي 
الدويل املوحد، 35(. ويف كثٍر من احلاالت، يتم إرجاع املاء املستخرج ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية إىل نفس 
الكتلــة املائيــة مث يســتخرج ألغــراض توليــد الطاقــة الكهرمائيــة مــرًة أخــرى باجتــاه مصب النهــر. ويف بعض احلاالت، 

تستخدم نفس املياه مرات كثرة يف مناطق خمتلفة من النهر، كما حيدث يف هنر الدانوب.
إن صناعــات اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36( والصــرف الصحــي   47-4
)التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37( والزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحد، 03( هي يف العادة أهم 
الصناعات بالنسبة هلذه اجملموعة من بنود البيانات. وصناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
36( هي يف العادة املزوِّد الرئيسي للصناعات واألسر املعيشية باملياه. فتمّثل الزراعة يف العادة أكب حجم من املياه 
املستخرجة. ويف البلدان الي يوجد فيها قدر ملموس من عمليات توليد الطاقة الكهرمائية، فإن صناعة الكهرباء 
)التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35( هــي أيضــًا صناعــة ذات أمهيــة. وصناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف 
الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37( مســؤولة عــن إدارة تصريــف امليــاه املناســبة يف املناطــق احلضريــة. وللحصــول علــى 

تفاصيل أكثر بشأن هذه الصناعات، انظر الفصل 3 

استخراج املياه من املوارد املائية الداخلية )هاء - 1(

اســتخراج امليــاه مــن املــوارد املائيــة الداخليــة )هــاء - 1( هــو حجــم امليــاه الــي تنقلهــا الوحــدات   48-4
االقتصادية من املياه السطحية )هاء - 1 - 1(، واملياه اجلوفية )هاء - 1 - 2( ومياه الربة )هاء - 1 - 3(. 
وال تتضّمــن امليــاه املســتخرجة مــن املــوارد املائيــة الداخليــة املاء املســتخرَج من البحــر أو احمليط نظراً ألهنما ال ميّثالن 

موارد مائية داخلية.
امليــاه املســتخرجة مــن امليــاه الســطحية )هــاء - 1 - 1( هــي حجــم امليــاه الــي تأخذهــا الوحــدات   49-4
واألهنــار   )2  -  1  -  1  - )هــاء  والبحــرات   )1  -  1  -  1  - )هــاء  االصطناعيــة  اخلزانــات  مــن   االقتصاديــة 
)هاء - 1 - 1 - 3( واألراضي الرطبة )هاء - 1 - 1 - 4( واجلليد والثلج واألهنار اجلليدية )هاء - 1 - 1 - 5(. 
ويعتــب رشــح الضفــاف 106 مياهــًا ُمســتخرَجة مــن امليــاه الســطحية. وصناعتــا اإلمــدادات املائيــة والزراعــة مهــا الصناعتــان 

الرئيسيتان موضع اهتمام بنود البيانات هذه.
وامليــاه املســتخرجة مــن امليــاه اجلوفيــة )هــاء - 1 - 2( هــي حجــم امليــاه الــذي تأخــذه الوحــدات   50-4
االقتصادية من خزانات املياه اجلوفية والينابيع. واملياه اجلوفية املستخرَجة ميكن تقسيمها أكثر إىل مياه مستخرجة 
مــن مــوارد امليــاه اجلوفيــة املتجــددة أو مــن مصــادر ميــاه جوفيــة غــر متجــددة. ويتــم يف العــادة اســتخراج امليــاه مــن 

يستفيد رشح الضفاف من املادة الرسوبية   106

قرب ُكَتل املياه السطحية يف ترشيح مياه 
الشرب. وحُتَفر آبار يف املواد الرسوبية 

والرملية الناعمة ُقرب ُكَتل املياه السطحية. 
واملياه املستخرجة من هذه اآلبار ترشح 

عب املواد الرسوبية الي تزيل امللوِّثات منها.
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اخلزانات اجلوفية عن طريق اآلبار الثقبية أو اآلبار احملفورة 107 أو من الينابيع الطبيعية. وميكن أيضًا استخراج مياه 
ماحلة أو شبه ماحلة من اخلزانات اجلوفية. وتعتب مياه الينابيع، اصطالحًا، مياه جوفية يف نقطة النبع 108 

مــاء الربــة املســتخرَج )هــاء - 1 - 3( يشــمل املــاء املســتخَدم يف الزراعــة املطريــة أو غــر املرويــة   51-4
والغابــات. وهــو حجــم املــاء اهلاطــل الــذي يســقط علــى احلقــول الزراعيــة مث يتم نتحه أو يصبــح جزًءا من احملاصيل 

والنباتات املزروعة والبساتن وإخل ... وهذا هو املعادل تقريبًا ملفهوم املياه اخلضراء.

جمع املياه الهاطلة )هاء - 2(

مجــع امليــاه اهلاطلــة )هــاء - 2( هــو حجــم امليــاه الــي جتمعها الوحدات االقتصادية مباشــرة من ما   52-4
يسقط من أمطار أو جليد أو برد أو وابل جليدي أو الي جتمع مبالمسة الندى والضباب. وأحد األمثلة النمطية 

جلمع املياه اهلاطلة هو قيام األسر املعيشية حبصاد ماء املطر من األسقف وال سيما يف املناطق الريفية.
انســياب امليــاه يف املناطــق احلضريــة هــو مجــع امليــاه اهلاطلــة. واملاء املنســاب يف املناطق احلضرية هو   53-4
حجم املياه الذي ال يتسّرب بصورة طبيعية إىل جوف األرض أو يتبّخر، ولكنه يتدّفق عب اجملاري األرضية أو حتت 
األرضية أو القنوات أو يف مواســر إىل قناة حمّددة للماء الســطحي أو مرفق ترشــيح مشــّيد. وُيســّجل املاء اجلاري 
يف املناطــق احلضريــة، اصطالحــًا، كعمليــة مجــع للميــاه اهلاطلة بواســطة صناعة الصــرف الصحي )أّي اجلزء من بند 
البيانــات هــاء - 2 مــن ِقبــل التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37( وذلك ألن هذه الصناعة هي املســؤولة عن 

بناء وصيانة اإلنشاءات األساسية )مثل البواليع( املستخَدمة يف إدارة املياه اجلارية يف املناطق احلضرية.

استخراج املياه من البحر )هاء - 3(

استخراج املياه من البحر )هاء - 3( هي حجم املياه املاحلة الي تأخذها الوحدات االقتصادية من   54-4
البحار واحمليطات. واملاء املستخرَج من البحر ميكن حتليته وتزويد وحدات اقتصادية أخرى به أو ميكن أن ُيستخَدم 
بتحليــة أو بــدون حتليــة )ألغــراض التبيــد مثــاًل( مــن ِقبَــل الوحدات االقتصادية الي اســتخرَجت املياه. والصناعات 
الرئيســية موضــع االهتمــام بالنســبة لبنــود البيانــات هــذه هــي صناعتا اإلمدادات املائيــة )التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد، 36( والكهرباء )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 35(.

استخراج املياه لالستعمال الخاص )هاء - أ( وللتوزيع )هاء - ب(

استخراج املياه لالستعمال اخلاص )هاء - أ( هو حجم املياه الذي تستخرجه وتستخدمه الوحدات   55-4
االقتصادية ذاهتا. ويتضّمن االستخراج لالستعمال اخلاص املاء املستخرج ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية والري 
والتعديــن واملــاء اجلــاري يف املناطــق احلضريــة ومــاء التبيد واالســتخدامات األخــرى )انظر املرفق الثاين(. ويف معظم 
احلــاالت، هنــاك عالقــة متبادلــة وثيقــة بــن مغزى االســتخدام والصناعة؛ وعلى ســبيل املثال تقــوم صناعة الكهرباء 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 35( باستخراج معظم املياه املستخدمة يف توليد الطاقة الكهرمائية، كما تقوم 

صناعة الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 03( باستخراج مياه الرّي.
واستخراج املياه ألغراض التوزيع )هاء - ب( هو حجم املياه املستخرَج ألغراض تزويد الوحدات   56-4
االقتصاديــة األخــرى بــه، وبعــد املعاجلــة يف الغالــب. ومعظــم امليــاه املســتخرجة ألغراض التوزيع تســتخرجها صناعة 
 اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36(. بيــد أنــه ميكــن أن تكــون هنــاك منشــآت أخــرى 
ال يتمّثل نشاطها الرئيسي يف مجع املياه أو معاجلتها أو توزيعها، ولكنها تقوم باستخراج املاء والتزويد به كنشاط 
ثانــوي. وعلــى ســبيل املثــال هنــاك بعــض املنشــآت الــي تقــوم بتوليــد الطاقــة الكهرمائيــة والــي تصنّــف يف صناعــة 
الكهربــاء )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35( ولكنهــا ميكــن أيضــًا أن تزّود وحــدات اقتصادية أخرى باملياه 

كنشاط ثانوي.

ُتَشيَّد اآلبار الثقبية عن طريق تثقيب   107

األرض أو جتويفها حبيث تسمح 
باستخراج املياه من اخلزانات اجلوفية. 

وللحيلولة دون اهنيار اآلبار الثقبية يتم 
تزويدها بقمصان تغليف املواسر، توفِّر 

احلماية أيضًا من تسّرب النفايات السائلة 
امللوَّثة )مثل النفايات السائدة للمناطق 

احلضرية(. واآلبار احملفورة يتم حفرها 
يف األرض للوصول إىل املياه اجلوفية من 
اخلزانات اجلوفية. وهي قد تكون أو ال 

تكون مغّلفة أو مبّطنة.
من املهم التحقق من االتفاقيات الي   108

تستخدمها الوكاالت األخرى، مما إذا كان 
هناك رأّي مصطلح عليه على الصعيد 
الوطي بشأن اعتبار مياه الينابيع مياهًا 
جوفية أو مياهًا سطحية يف نقطة النبع.
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تدّفقات املياه داخل االقتصاد  -  4

تشــمل تدفقات املياه داخل االقتصاد التزويد باملياه واســتخدامها من ِقَبل الوحدات االقتصادية.   57-4
ويقــاس اإلمــداد بامليــاه واســتخدامها بوحــدات األمتــار املكّعبــة. وتســتخِدم بنــود البيانــات هــذه التصنيــف املركــزي 
للمنتجــات )انظــر الفصــل 2(. ويتضّمــن اجلــدول 4 - 6 والشــكل 4 - 3 حملــة عامــة عــن بنــود البيانــات املتصلــة 

بتدفقات املياه داخل االقتصاد.
ومــن املهــم جــداً التمييــز بــن صناعي اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(   58-4
والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( يف حالة التقسيم حسب الصناعة، نظراً ألن إحدامها 
تقــوم بتوريــد معظــم امليــاه بينمــا تتلقــى األخــرى أكــب جزء من مواد الصرف الصحــي داخل االقتصاد. والصناعتان 
األخريــان اللتــان مهــا موضــع اهتمــام خــاص فيمــا يتعلق ببنود البيانــات هذه مها الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد، 03( والكهرباء )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 35(.
ومــن املهــم مالحظــة أن إعــادة تدويــر امليــاه مــن ِقبَــل الوحــدات االقتصادية )أّي داخل املنشــآت(   59-4
ال ميّثل واحداً من بنود البيانات املوصى هبا، ألن إعادة التدوير ال متّثل تدفقًا بن وحدات اقتصادية خمتلفة. بيد 
أنــه، نظــراً ألن إعــادة تدويــر امليــاه يف املوقــع علــى هــذا النحــو، ميكــن أن ختّفض كمية املياه الي ُتســتخرَج من البيئة 
أو باســتخدام امليــاه اآلتيــة مــن وحــدات اقتصاديــة أخــرى، فقد ختتار البلدان مجــع معلومات عن إعادة تدوير املياه 

باعتبار ذلك بيانات تكميلية )انظر املرفق الثاين(.
وجديــر باملالحظــة أن كميــة امليــاه الــي يتــم التزويــد هبــا يف اقتصــاد مــا )بنود البيانات واو( تســاوي   60-4
كميــة امليــاه املتلقــاة )بنــود البيانــات زاي(. غــر أن كميــة امليــاه املســتخرجة مــن البيئة ألغــراض التوزيع )هاء - ب( 
لن تكون مساوية لكمية املياه املتلقاة أو الي يتم التزويد هبا يف اقتصاد ما، نظراً للفواقد يف التوزيع )ياء( والفواقد 

يف إزالة ملوحة املياه املاحلة أو شبه املاحلة.

املياه التي تزّود بها الوحدات االقتصادية األخرى )واو(

اإلمــدادات املائيــة إىل الوحــدات االقتصاديــة األخــرى )واو( هــي حجــم امليــاه الــي توّفرهــا إحــدى   61-4
الوحدات االقتصادية إىل وحدة اقتصادية أخرى عن طريق املآخذ الرئيســية أو القنوات االصطناعية املكشــوفة أو 
نُظم الصرف الصحي أو البالوعات أو الشاحنات أو أّي وسائل أخرى. وال تتضّمن املياه الي تزّود هبا الوحدات 
االقتصاديــة األخــرى )واو( الفواقــد املائيــة يف التوزيــع الــي ال يشــملها بنــد البيانــات يــاء كميــة امليــاه املعبأة يف قوارير 

)التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 2441(، الي متّثل أحد بنود البيانات التكميلية.
تتكــّون اإلمــدادات املائيــة إىل الوحــدات االقتصاديــة األخــرى )واو( مــن )واو - 1( اإلمــدادات   62-4
املائيــة )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، 18000( الــي توّفرهــا وحــدات اقتصادية مقيمة تابعة، يف العادة، لصناعة 
اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36( إىل وحــدات اقتصاديــة أخــرى مقيمــة؛ و)واو - 2( 
اإلمدادات املائية )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( الي تقدمها وحدات اقتصادية مقيمة إىل بقية العامل 
)الصادرات املائية(؛ و)واو - 3( املياه العادمة الي توفرها وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات اقتصادية مقيمة 
أخــرى؛ )واو - 4( امليــاه العادمــة الــي توّفرهــا وحــدات اقتصاديــة مقيمــة لبقيــة العــامل )صــادرات امليــاه العادمــة(. 
وتشــمل امليــاه )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، 18000( الــي تــزّود هبــا الوحــدات االقتصاديــة األخرى )واو - 1 
وواو - 2( املياه الي متت حتليتها واملياه املســتخرجة ألغراض التوزيع. واملياه الي متت حتليتها هي املياه الي متت 

تنقيتها من امليا املاحلة أو شبه املاحلة واملستخرجة من البحر أو من املياه اجلوفية أو املياه السطحية.
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الجدول 4 - 6

بنود البيانات املادية املتعلقة بتدفقات املياه داخل االقتصاد

اإلمدادات املائية إىل الوحدات االقتصادية األخرى واو - 

اإلمدادات املائية التي توفرها وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات اقتصادية مقيمة أخرى واو - 1-   

املياه املصّدرة إىل بقية العالم )الصادرات املائية( واو - 2 -   

املياه العادمة التي توفرها وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات اقتصادية مقيمة أخرى واو - 3 -   

ألغراض املعالجة أو الترصيف واو - 3 - 1 -    

الستعماالت أخرى  واو - 3 - 2 -    

املياه العادمة التي تصّدر إىل بقية العالم )صادرات املياه العادمة( واو - 4 -   

ألغراض املعالجة أو الترصيف واو - 4 - 1 -    

الستعماالت أخرى واو - 4 - 2 -    

املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية أخرى زاي - 

املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة أخرى زاي - 1 -   

املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من بقية العالم )الواردات املائية( زاي - 2 -   

املياه العادمة التي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة أخرى زاي - 3 -   

ألغراض املعالجة أو الترصيف زاي - 3 - 1 -    

الستعماالت أخرى زاي - 3 - 2 -    

املياه العادمة التي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من بقية العالم )واردات املياه العادمة( زاي - 4   

ألغراض املعالجة أو الترصيف زاي - 4 - 1 -    

الستعماالت أخرى زاي - 4 - 2 -    

والتصريــف  املعاجلــة  ألغــراض  عادمــة  ميــاه  إىل   )4 وواو -   3 )واو -  العادمــة  امليــاه  ــم  تَقسَّ  63-4 
)واو - 3 - 1 وواو - 4 - 1( وميــاه عادمــة الســتعماالت أخــرى )واو - 3 - 2 وواو - 4 - 2(. وتعتــب 
مجيــع امليــاه الــي يتــم تفريغهــا يف البالوعــات أو نُظــم الصــرف الصحــي ميــاه عادمــة ألغــراض املعاجلــة أو التصريــف 
)أّي واو - 3 - 1 أو واو - 4 - 1(، وذلــك بغــض النظــر عــن جــودة امليــاه الــي يتــم تفريغهــا. وتشــمل امليــاه 
العادمة ألغـــراض اســتعماالت أخرى، )واو - 3 - 2 وواو - 4 - 2( الي يزّود هبا آخرون والي تتم معاجلتها 
بواســطة الوحــدة الــي تتلقــى امليــاه قبــل أن ميكــن اســتعماهلا مــن ِقبَــل تلــك الوحــدة. وإذا كانــت امليــاه ال حتتــاج إىل 
 معاجلة قبل أن تســتعملها الوحدة االقتصادية املســتقبلة هلا، فهي تكون عندئذ إمدادات مائية )التصنيف املركزي 
للمنتجــات، 18000( )أّي واو - 1 أو واو - 2(. وجديــر بالذكــر أن امليــاه العادمــة ألغــراض توليــد الطاقــة 
الكهرمائية أو التبيد متّثل حالة خاصة، ألن املياه الي يتم التزويد هبا بعد االستعمال ميكن أن تكون إّما مياهًا )أّي 
واو - 1 أو واو - 2( أو مياه عادمة )واو - 3 أو واو - 4( أو مياه معادة إىل البيئة )حاء(. واملياه املستعملة 
هلــذه األغــراض ال حتتــوي يف العــادة علــى انبعاثــات مضافــة إىل املــاء )الــي مــن شــأهنا أن تســّجل يف بنــود البيانــات 
يــاء وكاف( ألنــه، فيمــا عــدا احلــرارة الــي تضــاف إىل امليــاه العادمــة ألغــراض التبيــد، ال توجــد هنــاك أّي ملّوثــات 
د، بصــورة منفصلــة، اإلمــدادات  ماديــة فيزيائيــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة مضافــة. وميكــن للبلــدان أن ختتــار أن حتــدِّ
 املائيــة إىل الوحــدات االقتصاديــة األخــرى مــن توليــد الطاقــة الكهرمائيــة أو التبيــد بامليــاه )بنــود البيانــات التكميلية 

واو - أ وواو - ب وهاء - أ وهاء - ب(.
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الشكل 4 - 3

تدفقات املياه يف االقتصاد وبنود البيانات ذات الصلة

اقتصاد األقاليم المرجعي

بيئة اإلقليم املرجعي

اقتصاد بقية العالم

الوحدات االقتصادية
(مثًال األسر املعيشية واملنشآت)

الوحدات االقتصادية
(مثًال األسر املعيشية واملنشآت)

الوحدات االقتصادية العاملة في
معالجة المياه العادمة أو تصريفها

(التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، ٣٧)
عادة

الوحدات االقتصادية العاملة في 
معالجة المياه المعادة وتصريفها

(التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، ٣٧)
عادة

املياه املأخوذة من البيئة

املياه

املياه

املياه
معاجلة مياه الصرف
الصحي أو التخلص

منها

معاجلة مياه الصرف الصحي
أو التخلص منها

الوحدات االقتصادية العاملة في
اإلمدادات المائية

(التصنيف الصناعي الدويل املوّحد،
٣٦) عادة

الوحدات االقتصادية العاملة
في اإلمدادات المائية

(التصنيف الصناعي الدويل املوحد، ٣٦)

الوحدات االقتصادية
(مثًال األسر املعيشية واملنشآت)

واو - ٢

واو - ٤

زاي - ٤

زاي - ٣

الوحدات االقتصادية
(مثالً األسر املعيشية واملنشآت)

املياه إعادة استخدام مياه
الصرف الصحي

الوحدات االقتصادية
(مثالً منشأة الصناعة التحويلية)

زاي - ١ زاي - ١

واو - ١
واو - ١

زاي - ٣ - ٢

واو - ٣ - ٢

واو - ٣ - ١

زاي - ٣ - ١

بيئة
ىل ال

دة إ
ملعا

اه ا
املي

معاجلة مياه الصرف الصحي
أو التخلص منها

واو - ٣ - ٢

إعادة استخدامزاي - ٣ - ٢
مياه الصرف الصحي

واو - ١

زاي - ١

بيئة
ىل ال

دة إ
ملعا

اه ا
املي

املياه املعادة إىل البيئة

واو - ١

زاي - ١

املياه

بيئة
ن ال

ة م
خوذ

 املأ
ملياه

ا

املياه

األهنار - البحريات - وإخل ....

التدفقات ضمن االقتصاد
الواردات والصادرات
التدفقات بني االقتصاد والبيئة

وعلــى ســبيل املثــال ميكــن أن تكــون صناعــة الكهربــاء )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35(   64-4
مورّداً للمياه )واو- 1(. ويف هذه احلالة، تستخَدم املياه ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية. بالرغم من أن املياه قد 
اســُتعِملت يف عمليات إنتاجية، فإن نوعيتها مل تتغر وميكن توريدها ملعظم االســتعماالت بدون معاجلة. كذلك 
ميكن لصناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( أيضًا أن تزّود باملياه )واو - 1( الوحدات 
االقتصادية مثل صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( أو الزراعة )التصنيف الزراعي 
الدويل املوّحد، 01(. ويف كثر من احلاالت تكون صناعة الصرف الصحي قد قامت مبعاجلة هذه املياه حبيث أهنا 
ال حتتاج إىل معاجلة من ِقَبل اجلهة املستقِبلة. بيد أنه إذا كانت هذه املياه تتطلب معاجلة من ِقَبل اجلهة املستقبلة 
قبل االســتعمال )أّي أهنا مقّدمة بدون معاجلة( فهي تعتب عندئذ إمدادات مبياه مســتعملة ليس ألغراض املعاجلة 
أو التصريــف بــل )الســتعماالت أخــرى، واو - 3 - 2 أو واو - 4 -2(. وجديــر بالذكــر أن بنــود البيانــات يــاء 
وكاف تسّجل االنبعاثات احملمولة باملياه )أو حجم التلّوث( الي حتتوي عليها املياه الي تقوم بتصريفها الوحدات 

االقتصادية.
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وهنــاك اســتثناءان مــن معايــر املعاجلــة قبــل االســتعمال الــي ُتســتخَدم يف تصنيــف امليــاه العادمــة.   65-4
االستثناء األول هو املياه الي تتم معاجلتها لكي تصبح صاحلة لالستخدام يف عمليات متخصصة مثل تعقيم املياه 
حات املياه  لألغراض الطبية أو تنقية أو تقطر املياه ألغراض صناعية أخرى. أما االستثناء الثاين فهو استخدام مرشِّ
الن، اصطالحًا، كإمدادات مائية )التصنيف املركزي للمنتجات،  من ِقَبل األســر املعيشــية. وهذان التدفقان ُيســجَّ

18000( )واو - 1 أو واو - 2(.
ومن املهم مالحظة أنه ميكن للوحدات االقتصادية العاملة يف صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف   66-4
الصناعي الدويل املوّحد، 36( أن تزوِّد باملياه وحدات أخرى يف نفس الصناعة. وهذه العمليات تسمى التحويالت 
داخل القطاع ومن املهم حتديدها وتسجيلها. وهذه التحويالت ال تشمل يف العادة وحدات كثرة ولكنها ميكن 
أن تنطوي على أحجام كبرة من املاء. أما كيفية عرض هذه التحويالت فتعتمد على الغرض الذي ُتستخَدم من 
أجله البيانات. ويف حسابات املياه، ُتعرض اجلداول الرئيسية لإلمدادات واالستخدامات بعد خصم التحويالت 

داخل القطاع يف صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(.

املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية أخرى )زاي(

امليــاه الــي تتلقاهــا مــن وحــدات اقتصاديــة أخــرى )زاي( هــي حجــم امليــاه الــي ُتنَقــل مــن وحــدة   67-4
اقتصادية إىل وحدة اقتصادية أخرى عن طريق املآخذ الرئيسية أو القنوات االصطناعية املكشوفة أو ُنظم الصرف 
الصحــي أو البالوعــات أو الشــاحنات أو وســائل أخــرى. وال تشــمل امليــاه املتلقــاة مــن وحــدات اقتصاديــة أخــرى 
)زاي( املياه املستخرجة مباشرة من البيئة )املشمولة يف بند البيانات هاء(، واملياه املعبأة يف قوارير )التصنيف املركزي 

للمنتجات، اإلصدار 2، 2441(، املدرجة كبند بيانات تكميلي.
وتتكّون املياه الي تتلقاها من وحدات اقتصادية أخرى )زاي( من )زاي - 1( واملياه )التصنيف   68-4
 املركــزي للمنتجــات، 18000( الــي تتلقاهــا وحــدات اقتصاديــة مقيمــة مــن وحــدات اقتصاديــة مقيمــة أخــرى؛ 
و)زاي - 2( واملياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( الي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من بقية العامل 
)الواردات املائية(؛ و)زاي - 3( املياه العادمة الي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة 
أخرى؛ و)زاي - 4( املياه العادمة الي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من بقية العامل )واردات املياه العادمة(. 
ــم امليــاه العادمــة )زاي - 3 وزاي - 4( تقســيمًا أكثــر إىل ميــاه عادمــة متلقــاة ألغــراض املعاجلــة والتصريــف  وتقسَّ
)زاي - 3-1 وزاي - 4 - 1( وميــاه مســتعملة متلقــاة ليــس ألغــراض املعاجلــة والتصريــف )بــل الســتعماالت 

أخرى، زاي - 3 - 2 وزاي - 4 - 2(.

تدفقات املياه من االقتصاد إىل البيئة  -  5

وتدفقات املياه )مبا يف ذلك املياه امللّوثة( من االقتصاد إىل البيئة، وتسمى املياه املعاد استخدامها   69-4
أو املصرّفة إىل البيئة. وتقاس هذه املياه بوحدات األمتار املكّعبة. وينبغي تقسيم املياه املعاد استخدامها إىل قسمن 

اثنن: الصناعات واألسر املعيشية.
صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( مهمة بصفة خاصة ألهنا تعيد   70-4
أكــب قــدر مــن امليــاه إىل البيئــة. تصنّــف امليــاه املصرّفــة وفقــًا للوســط املســتقِبل )أّي مــوارد امليــاه الداخليــة أو البحــر 
أو اليابســة( وفقًا لنوع املياه )مثاًل مياه معاجلة أو مياه غر معاجلة(. ومن املهم تســجيل االنبعاثات الرئيســية الي 

حتملها املياه )كاف( الي حتتوي عليها املياه.
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الجدول 4 - 7

بنود البيانات املادية للتدفقات من االقتصاد إىل البيئة

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من ِقبَل الوحدات االقتصادية حاء - 

إىل املوارد املائية الداخلية حاء - 1 -   

إىل املياه السطحية حاء - 1 - 1 -    

إىل الخزانات االصطناعية حاء - 1 - 1 - 1 -     

إىل البحريات حاء - 1 - 1 - 2 -     

إىل األنهار حاء - 1 - 1 - 3 -     

إىل األرايض الرطبة حاء - 1 - 1 - 4 -     

إىل الثلج والجليد واألنهار الجليدية حاء - 1 - 1 - 5 -     

إىل املياه الجوفية حاء - 1 - 2 -    

إىل البحر حاء - 2 -   

إىل اليابسة حاء - 3 -   

تقسيم بديل

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة بعد معالجتها من ِقبَل الوحدات االقتصادية حاء - أ -   

بعد املعالجة األّولية حاء - أ - 1 -    

بعد املعالجة الثانوية حاء - أ - 2 -    

بعد عمليات املعالجة الثالثة حاء - أ - 3 -    

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة بدون معالجة حاء - ب -   

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة )حاء(

امليــاه املعــاد اســتخدامها إىل البيئــة )حــاء( هــي حجــم امليــاه الــي تتدفــق من الوحــدات االقتصادية   71-4
مباشرة إىل املوارد املائية الداخلية )حاء - 1(، أو إىل البحر )حاء - 2( أو إىل اليابسة )حاء - 3(. ومثة تقسيم 
بديل هو التقسيم إىل مياه معاجلة )حاء - أ( أو مياه غر معاجلة )حاء - ب(، عندما تصنَّف املياه املصرّفة بعد 
اســتخدامات معّينــة )مثــل توليــد الطاقــة الكهرمائيــة والتبيــد بامليــاه( كبنــود بيانــات تكميليــة )حــاء - أ(. أمــا املياه 

املتبخرة إىل الغالف اجلوي فتستثىن من ذلك )انظر بند البيانات جيم - 1 - 1(.

ــم إىل ميــاه معائدة إىل املياه  وامليــاه املعــاد اســتخدامها إىل املــوارد املائيــة الداخليــة )حــاء - 1( تقسَّ  72-4
السطحية )حاء - 1 - 1( ومياه معادة إىل املياه اجلوفية )حاء - 1 - 2(. وتشمل املياه املعاد استخدامها إىل 
املياه السطحية تصريف مياه التبيد واملياه اجلارية يف املناطق احلضرية )مبا يف ذلك مياه العواصف( واملياه املنسابة 
ــم املياه  مــن األرض الزراعيــة. وميكــن أيضــًا أن تشــمل تصريــف امليــاه املســتخَدمة يف توليــد الطاقــة الكهرمائية. تقسَّ
املعاد استخدامها إىل املياه السطحية )حاء - 1 - 1( أيضًا وفقًا لكتلة املياه السطحية املستقِبلة، مثل اخلزانات 
االصطناعيــة )حــاء - 1 - 1 - 1(، والبحــرات )حــاء - 1 - 1 - 2(، واألهنــار )حــاء - 1 - 1 - 3(، 
واألراضي الرطبة )حاء - 1 - 1 - 4( والثلج واجلليد واألهنار اجلليدية )حاء - 1 - 1 - 5(. وتشمل املياه 
املعاد استخدامها إىل املياه اجلوفية )حاء - 1 - 2( إعادة الشحن االصطناعية للخزانات اجلوفية واملياه املنسابة 
يف املناطق احلضرية )ومياه العواصف( الذي يتم مجعها وُيرَك ليتسرب إىل املياه اجلوفية ومياه الزراعة الي تتسرب 
بدورهــا إىل امليــاه اجلوفيــة. وميكــن أيضــًا اســتخدام خزانــات امليــاه اجلوفيــة لتخزيــن املــاء الســاخن أو البــارد )مثاًل يف 

املباين الي تستخِدم التسخن بالطاقة احلرارية األرضية(.
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وامليــاه املعــادة إىل البحــر )حــاء - 2( هــي أحجــام امليــاه الــي يتــم تصريفهــا مباشــرة إىل البحــر أو   73-4
احمليط من ِقَبل الوحدات االقتصادية. وقد حتدث عمليات التصريف هذه قرب الساحل أو يف مناطق حبرية أبعد. 
أمــا امليــاه املعــادة إىل اليابســة )حــاء - 3( فهــي امليــاه الــي تقــوم الوحــدات االقتصادية بتصريفها يف ســطح األرض 
حبيث ميكن أن تتبّخر أو تنساب فتدخل يف مياه سطحية أخرى أو تتسرب إىل باطن األرض لتغذي مياه الربة 

او املياه اجلوفية.
واملياه املعاد استخدامها بعد املعاجلة )حاء - أ( هي أحجام املياه الي تقوم الوحدات االقتصادية   74-4
بتصريفهــا يف البيئــة بعــد أن تــزال منهــا االنبعاثــات )أو امللّوثــات( احملمولــة مائيــًا. وهــي تشــمل امليــاه الــي تقــوم 
بتصريفها صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( أو الصناعات األخرى بعد املعاجلة 
ــح أن تكــون صناعــة الصــرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( هي  يف املوقــع. ومــع أنــه مــن املرجَّ
أكــب الصناعــات الــي تقــوم بتصريــف امليــاه املعاجَلة، فهناك صناعات أخرى، مثل الصناعات التحويلية )التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، 10 - 32( ميكن أن تقوم أيضًا مبعاجلة املياه قبل تصريفها يف البيئة. وقد تزيل املعاجلة 

امللّوثات بوسائل ميكانيكية أو كيميائية أو بيولوجية أو حرارية.
ويتم تقسيم املياه املصرّفة املعاجَلة حسب مستوى املعاجلة قبل التصريف. ومستويات املعاجلة هي   75-4

املعاجلة األّولية واملعاجلة الثانوية واملعاجلة الثالثة.
املعاجلة األّولية )حاء - أ - 1( هي عملية ميكانيكية أو فيزيائية أو كيميائية تشمل ترويق اجلوامد   76-4
املعّلقة أو أّي عملية أخرى يتم فيها ختفيض طلب األكسجن البيوكيميائي يف املياه الداخلة بنسبة 20 يف املائة 

على األقل قبل تصريفها، كما يتم ختفيض اجلوامد املعّلقة اإلمجالية بنسبة 50 يف املائة على األقل 109 
املعاجلة الثانوية )حاء - أ - 2( هي عملية تالية للمعاجلة األّولية للمياه وهي تشمل، بصفة عامة،   77-4
معاجلة بيولوجية أو معاجلة من نوع آخر تشتمل على ترويق ثانوي أو عملية أخرى تنجم عنها إزالة طلب األكسجن 

البيوكيميائي بنسبة 70 يف املائة على األقل وطلب األكسجن الكيميائي بنسبة 75 يف املائة على األقل 109 
عملية املعاجلة الثالثة 110 هي عملية تالية للمعاجلة الثانوية تتمّثل يف إزالة النيروجن أو الفوسفور   78-4
أو أّي ملّوثــات أخــرى ضــارة جبــودة امليــاه أو اســتخدام حمــّدد هلــا، مثــل التلــّوث امليكروبيوجلــي أو اللــون. وبالنســبة 
دة لعمليــة املعاجلــة الثالثة هي ما يلــي: إزالة امللّوث  للتلــّوث العضــوي يف امليــاه، فــإن مســتويات كفــاءة املعاجلــة احملــدِّ
العضوي بنسبة ال تقل عن 95 يف املائة من طلب األكسجن البيوكيميائي و85 يف املائة من طلب األكسجن 
الكيميائي وعلى األقل واحد مما يلي: إزالة النيروجن بنسبة 70 يف املائة على األقل أو إزالة الفسفور بنسبة 80 
يف املائــة علــى األقــل أو إزالــة املــواد امليكروبيولوجيــة. حبيــث تصبــح كثافــة البكتريا املســماة )faecal coli( أقل من 

000 1 يف 100)مل( 109. أما ختفيف درجة تركيز املياه امللّوثة فال يعَتب معاجلة.
واملياه املعاد استخدامها بدون معاجلة )حاء - ب( هي أحجام املياه الي تقوم بتصريفها الوحدات   79-4
االقتصادية يف البيئة والي ال تكون قد أزيلت منها أّية ملّوثات. ومن املفيد يف حاالت كثرة، أن حتدَّد بصورة منفصلة 
 املياه املعاد استخدامها بعد استعماهلا ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية أو التبيد )بنود البيانات التكميلية حاء - ط 
وحــاء - ت، علــى التــوايل( ألن أحجــام امليــاه املعــاد اســتخدامها بعــد هــذه االســتخدامات تكــون يف العــادة كبرة 

جداً ولكنها حتتوي على القليل من االنبعاثات احملمولة مائيًا إن ُوجدت.

الفواقد املائية من شبكات التوزيع وُنظم الرصف الصحي  -  6

معظــم الفواقــد املائيــة يف التوزيــع تــأيت مــن صناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل   80-4
املوّحــد، 36( كمــا تــأيت معظــم الفواقــد املائيــة لُنظــم الصــرف الصحــي مــن صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف 
الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37(. وهــذه الفواقــد، برغــم صعوبــة قياســها أو تقديرهــا، مهمــة مــن أجــل حتديد كفاءة 

صيغة معّدلة من االستبيان املشَرك   109

بن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي/يوروستات بشأن املياه 

الداخلية.

يف جمال معاجلة املياه العادية الصناعية،   110

تعي عملية املعاجلة الثالثة يف بعض البلدان 
ختفيض تركيز امللّوثات حبيث ال تضر 

بالبيئة املائية واالستعماالت البشرية للمياه 
قبل التصريف املباشر.
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اإلمدادات املائية واإلنشــاءات األساســية للصرف الصحي. لذلك فإن هذه املعلومات يف أغلب األحيان تكون 
حمفوظــة لــدى صناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36( وإىل حــّد أقــل لــدى صناعــة 
الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37(. ومــن املمكن أن تتســّرب املياه إىل شــبكات التوزيع 

ونُظم الصرف الصحي، ويف هذه احلاالت ميكن تسجيلها بوصفها حالة خاصة من حاالت “االستخراج”.

الجدول 4 - 8

بنود البيانات املادية املتعلقة بالفواقد من شبكات التوزيع وُنظم الرصف الصحي

الفواقد املائية طاء - 

الفواقد املائية )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 18000( يف التوزيع طاء - 1   

الفواقد امُلرَسلة للمعالجة أو الترصيف طاء - 2   

الفواقد املائية )طاء(

الفواقد املائية يف التوزيع )طاء - 1( هي حجم املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2،   81-4
1800( املفقود أثناء التوزيع والنقل، بن نقطة االســتخراج ونقطة االســتعمال أو بن نقطي االســتعمال وإعادة 
االســتعمال )مثاًل من املآخذ الرئيســية والقنوات االصطناعية املكشــوفة والشــاحنات(. وتتكّون فواقد املياه املرســلة 
إىل املعاجلة أو التصريف )طاء - 2( من املاء املفقود يف النظام املستخَدم يف مجع أو معاجلة املياه املراد تصريفها 
أو التخلُّص منها، مبا يف ذلك القنوات االصطناعية املكشوفة والشاحنات املستخَدمة يف مجع املياه املراد تصريفها.
وميكن تقسيم الفواقد إىل فواقد بسبب السرقة والنشع وانفجار املواسر الرئيسية والتبّخر واألخطاء   82-4
يف قراءة العدادات وفواقد غر حمّددة األسباب. ويرد يف قائمة بنود البيانات التكميلية )انظر املرفق الثاين( تصنيف 
للفواقد. الفواقد املائية يف التوزيع بسبب النشع هي املاء اخلارج ببطء من املواسر الرئيسية والقنوات االصطناعية 
املكشوفة والشاحنات عن طريق التسّرب أو الشقوق أو الثقوب أو الفجوات الصغرة بن نقطة االستخراج ونقطة 
االســتعمال، أو فيما بن نقطي االســتعمال وإعادة االســتعمال. وتشــمل الفواقد املائية يف التوزيع نتيجة النفجار 
املواســر الرئيســية املاء اخلارج عب مناطق الكســور يف املواســر املســتخدمة ألغراض توزيع املياه. والفواقد املائية يف 
التبّخــر تشــمل امليــاه اخلارجــة مــن شــبكات التوزيــع إىل الغــالف اجلــوي )مثــاًل مــن القنــوات االصطناعية املكشــوفة 
املستخَدمة ألغراض التوزيع( نتيجة لتحوُّل املاء السائل إىل خبار. والفواقد املائية يف التوزيع نتيجة لقراءات العدادات 
اخلاطئة هي الفواقد املائية الظاهرية الي ترجع إىل اخلطأ يف قراءة العدادات والعّدادات املعطوبة وغرها من األخطاء 
املتعلقــة بالعــدادات. والعــددات هــي أجهــزة لقيــاس كميــة امليــاه الي متــر عب أنبوب. والفواقد غر حمّددة األســباب 
للمياه اخلارجة من شــبكات التوزيع بطرق غر الطرق املصّنفة أعاله )أّي أهنا ليســت بســبب الســرقة أو النشــع أو 

انفجار املواسر الرئيسية أو التبّخر أو األخطار املتعلقة بالتعدادات(.
واألوســاط املســتقبلة هلــذه الفواقــد هــي مــوارد امليــاه الداخليــة والــي ميكــن تقســيمها أكثــر إىل ميــاه   83-4

سطحية ومياه جوفية وفواقد ذاهبة إىل الغالف اجلوي )أّي التبّخر(.

ً االنبعاثات املحمولة مائيا  -  7

واالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا هــي امللوِّثــات أو خواصهــا املقيســة، الــي تتــم إضافتهــا إىل امليــاه مــن ِقَبل   84-4
الوحدات االقتصادية نتيجة لعمليات اإلنتاج أو االستهالك. ومن حيث املبدأ، ينبغي استبعاد مستويات خلفية املواد 
الكيميائية وغرها من املواد أو اخلواص املقيسة األخرى )املوجودة أصاًل يف املاء عند استالمه من أجل االستعمال(، 
ولكــن هــذا قــد يكــون صعبــًا جــداً يف التطبيــق العملــي. واالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا تقــاس يف العــادة بوحــدات الكتلة 
)الكيلوغرامــات، األطنــان وإخل ...( ولكنــه يوجــد عــدد مــن اخلــواص املقيســة األخــرى الشــائعة االســتخدام )طلــب 
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األكسجن البيوكيميائي(، وطلب األكسجن الكيميائي وما إىل ذلك(، على النحو املوصوف بإجياز أدناه. وميكن 
نقل االنبعاثات احملمولة مائيًا إىل وحدة اقتصادية أخرى )ياء( أو تصريفها مباشرة يف البيئة )كاف(.

االنبعاثات املحمولة مائياً إىل وحدات اقتصادية أخرى )ياء(

تتكون االنبعاثات احملمولة مائيًا إىل وحدات اقتصادية أخرى )ياء( من االنبعاثات احملمولة مائيًا   85-4
الواردة من وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات اقتصادية مقيمة أخرى يف املياه العادمة )ياء -1(، وذلك عادة 
د، 37( مبعاجلتها أو التخلص منها؛ ولتصدير  لكي تقوم صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
االنبعاثات احملمولة مائيًا من الوحدات االقتصادية املقيمة إىل بقية العامل )ياء - 2(؛ واستراد الوحدات االقتصادية 
املقيمة النبعاثات حممولة مائيًا من بقية العامل )ياء - 3(. وعلى الرغم من أن صناعة الصرف الصحي )التصنيف 
د، 37( تضطلع يف العادة باملعاجلة أو التصريف، وإن الوحدات االقتصادية األخرى ميكن  الصناعي الدويل املوحَّ
أن تعمل يف نفس اجملال كنشــاط ثانوي. ومن أمثلة معاجلة االنبعاثات احملمولة مائيًا كنشــاط ثانوي، حالت قيام 
صناعة التعدين مبعاجلة االنبعاثات اآلتية من األسر املعيشية يف اجملتمعات التعدينية النائية والتخلص منها. وميكن 
تلقــي بعــض االنبعاثــات ألغــراض غــر املعاجلــة أو التصريــف؛ ومثــال ذلك أن املزرعة قد تتلقى من مزرعة جماورة أو 
من معمل ملعاجلة الصرف الصحي ماًء مستعماًل بدون معاجلة من أجل استخدامه يف احلقول كمادة ختصيب.

الجدول 4 - 9

بنود البيانات املتعلقة بتدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً يف االقتصاد

االنبعاثات املحمولة مائياً إىل وحدات اقتصادية أخرى ياء - 

االنبعاثات املحمولة مائياً الواردة من وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات اقتصادية مقيمة أخرى يـاء - 1 -   

صادرات االنبعاثات املحمولة مائياً من وحدات اقتصادية مقيمة إىل بقية العالم يـاء - 2 -   

واردات االنبعاثات املحمولة مائياً من وحدات اقتصادية مقيمة من بقية العالم يـاء - 3 -   

االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة )كاف(

واالنبعاثات احملمولة مائيًا إىل البيئة )كاف( هي االنبعاثات الي تقوم بتصريفها وحدات اقتصادية   86-4
يف املــاء احمليــط. وهــذه االنبعاثــات قــد تــأيت مــن مصــادر مركــزة يف نقــاط )كاف - 1( أو مــن مصــادر انتشــارية 
)غر مركزة يف نقاط( )كاف - 2(. ميكن تقســيم االنبعاثات احملمولة مائيًا حســب الوســط املســتقبل أو حســب 

االنبعاثات احملمولة مائيًا بعد املعاجلة يف املوقع أو االنبعاثات غر املعاجلة يف املوقع.
واالنبعاثات احملمولة مائيًا إىل البيئة من مصادر مركزة يف نقاط )كاف - 1( هي االنبعاثات الي   87-4
ميكــن أن حتــّدد بوضــوح املواقــع اجلغرافيــة الــي يتــم تصريفها فيها. وهي تشــمل، مثاًل، االنبعاثات اآلتية من معامل 

معاجلة املياه العادمة وحمطات توليد الكهرباء وغرها من منشآت الصناعة التحويلية.
البيئــة مــن مصــادر مركــزة يف نقــاط )كاف - 1( إىل  ــم االنبعاثــات احملمولــة مائيــًا إىل  وتقسَّ  88-4
 انبعاثــات قادمــة مــن املــوارد املائيــة الداخليــة )كاف - 1 - 1( أو مــن البحــر )كاف - 1 - 2( أو مــن اليابســة 
 )كاف - 1 - 3(. وميكن زيادة تقسيم االنبعاثات احملمولة مائيًا اآلتية من مصادر مركزة يف نقاط إىل مصادر املياه الداخلية 
)كاف - 1 - 1( من حيث البيئة املستقبلة إىل انبعاثات حممولة إىل املياه السطحية )كاف - 1 - 1 - 1( 
وإىل املياه اجلوفية )كاف - 1 - 1 - 2(. وميكن أيضًا زيادة تقسيم االنبعاثات احملمولة ذات املصادر املركزة يف 
نقاط إىل انبعاثات حممولة مائيًا بعد املعاجلة يف املوقع )كاف - 1 - 1 - أ وكاف - 1 - 2 - أ( وانبعاثات 
بــدون معاجلــة يف املوقــع )كاف - 1 - 1 - ب وكاف - 1 - 2 - ب(. واملعاجلــة يف املوقــع هــي أّي عمليــة 

إزالة لالنبعاثات احملمولة مائيًا تتم يف الوحدة االقتصادية املولِّدة لالنبعاثات.
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الجدول 4 - 10

بنود البيانات املتعلقة بتدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة

االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة كاف - 

من املصادر املركزة يف نقاط إىل البيئة كاف - 1 -   

إىل املوارد املائية الداخلية كاف - 1 - 1 -    

إىل املياه السطحية كاف - 1 - 1 - 1 -   

إىل املياه الجوفية كاف - 1 - 1 - 2 -   

بعد املعالجة يف املوقع كاف - 1 - 1 - أ -   

بدون معالجة يف املوقع كاف - 1 - 1 - ب -   

إىل البحر كاف - 1 - 2 -    

بعد املعالجة يف املوقع كاف - 1 - 2 - أ -   

بدون معالجة يف املوقع كاف - 1 - 2 - ب -   

إىل اليابسة كاف - 1- 3 -    

من مصادر انتشارية إىل البيئة كاف - 2 -   

إىل موارد املياه الداخلية كاف - 2 - 1 -    

إىل املياه السطحية كاف - 2 - 1 - 1 -   

إىل املياه الجوفية كاف - 2 - 1 - 2 -   

إىل البحر كاف - 2 - 2 -    

إىل اليابسة كاف - 2 - 3 -    

واالنبعاثات احملمولة مائيًا من مصادر انتشارية إىل البيئة )كاف - 2( هي االنبعاثات الي ال توجد   89-4
م إىل انبعاثات حممولة إىل املوارد املائية  هلا نقطة مصدرية واحدة أو خمرج حمّدد إىل كتلة املياه املستقبلة. وهي تقسَّ
الداخلية )كاف - 2 - 1( أو إىل البحر )كاف - 2 - 2(. واالنبعاثات احملمولة مائيًا من املصادر االنتشارية 
إىل مــوارد امليــاه الداخليــة )كاف - 2 - 1( ميكــن تقســيمها أكثــر مــن حيــث البيئــة املســتقبلة إىل انبعاثات حممولة 

إىل املياه السطحية )كاف - 2 - 1 - 1( وأخرى حممولة إىل املياه اجلوفية )كاف - 2 - 1 - 2(.
واالنبعاثات احملمولة مائيًا من مصادر انتشارية إىل البيئة تشمل االنبعاثات الي هي نتيجة ألنشطة   90-4
ملوثة فردية صغرة النطاق وال ميكن ألسباب عملية أن تعامل كمصادر تلوث فردية مركزة يف نقاط. ومثال ذلك 
املياه املنسابة من املناطق احلضرية أو األراضي الزراعية. وحتدث انبعاثات املياه املنسابة من املناطق احلضرية عندما 
جترف املياه امللوثات املرسبة يف املناطق احلضرية يف أغلب األحوال نتيجة للنقل وغره من األنشطة االقتصادية. 
أمــا االنبعاثــات االنتشــارية للمغذيــات واملــواد الكيميائيــة اخلطــرة الي حتملها املياه فتحدث عندما تنتشــر املغذيات 
واملواد الكيميائية اخلطرة الي حتتوي عليها املخصبات واملبيدات احلشرية الي تنتشر على مساحات كبرة من الربة 

واحملاصيل وتذوب يف املاء الذي يتسرب إىل املياه اجلوفية أو املياه املنسابة فيدخل املياه السطحية.

أنواع االنبعاثات املحمولة مائياً التي يتعنيَّ قياسها  -  8

تتناظــر بنــود البيانــات املتعلقــة باالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا مع بنود البيانات املتعلقــة باملياه الي يتم   91-4
تصريفها إىل وحدات اقتصادية أخرى وإىل البيئة. وعلى سبيل املثال، فإن االنبعاثات احملمولة مائيًا ذات املصادر 
املركزة يف نقاط واآلتية من صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( تسجل االنبعاثات 
 احملمولــة يف امليــاه الــي يتــم تصريفهــا مــن صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37( 
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إىل البيئة. واالنبعاثات احملمولة مائيًا ذات املصادر االنتشارية اآلتية من الزراعة مناظرة للمياه الي يتم تصريفها من 
األراضي الزراعية. واالنبعاثات ذات الطبيعة االنتشارية اآلتية من املناطق احلضرية مناظرة للمياه الي يتم تصريفها 
ر  من املياه املنسابة يف املناطق احلضرية. أما االنبعاثات احملمولة مائيًا من املصادر االنتشارية األخرى فهي ال تقدَّ

يف العادة ألسباب عملية. 
وميكــن قيــاس االنبعاثــات احملمولــة مائيــًا بطريقــة مباشــرة بوصفهــا كميــة امللوثات الــي حتتوي عليها   92-4
امليــاه الــي يتــم تصريفهــا أو بطريقــة غــر مباشــرة عــن طريــق قيــاس خصائــص )أّي آثار( امللوثات الــي حيتوي عليها 
املاء. وتشمل قياسات االنبعاثات احملمولة مائيًا طلب األكسجن؛ وكميات املغذيات )مثل النروجن والفوسفور 
والبوتاسيوم(؛ واألمالح؛ وكمية اجلوامد املعلقة؛ وكميات املواد اخلطرة املعيَّنة )مثل الزرنيخ والسيانيد(. ويف احلالة 
املثالية، ينبغي اســتبعاد مســتويات اخللفية الطبيعية لطلب األكســجن واملغذيات واجلوامد أو املواد اخلطرة املعلقة 
)األصلية الي حيتوي عليها املاء عند تلقيه لالستعمال( من إحصاءات االنبعاثات. ويف التطبيق العملي ال تكون 

هذه الركيزات اخللفية معروفة يف مجيع األحوال وقد يكون من الصعب متييزها. 
وتشــمل القياســات املوصــى هبــا لالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا الــي ينبغــي مجع وتبويــب اإلحصائيات   93-4
بشــأهنا، طلــب األكســجن البيولوجــي وطلــب األكســجن الكيميائــي والنيروجــن والفوســفور واجلوامــد املعلقــة 
اإلمجاليــة. وينبغــي للبلــدان أن تلتمــس مشــورة اخلــباء مــن أجــل حتديــد املــواد اخلطــرة األخــرى الــي جيــب إنتــاج 
إحصائيات بشأهنا، ألن املواد اخلطرة الي حتتوي عليها االنبعاثات احملمولة مائيًا ختتلف من بلد إىل آخر، وتتوقف 

على األنشطة االقتصادية والتكنولوجيات املوجودة حاليًا أو على اعتبارات بيولوجية وكيميائية أخرى 111 
ومن املهم معرفة أن قياس االنبعاثات احملمولة مائيًا ميكن أن يكون مكلفًا ورمبا حيد من عدد املواد   94-4

اخلطرة الي يتم مجع بيانات انبعاثات حممولة مائية بشأهنا. 

طلب األكسجني

طلــب األكســجن هــو الطلــب علــى األكســجن املــذاب يف املــاء بســبب املــادة العضويــة وغــر   95-4
العضوية. وهو يقاس باستخدام باراميرات من قبيل طلب األكسجن البيوكيميائي وطلب األكسجن الكيميائي 
وطلــب األكســجن العضــوي اإلمجــايل. ويشــر طلــب األكســجن البيوكيميائــي إىل حمتــوى املــادة العضويــة القابلة 
للتحلل البيولوجي يف املاء. وهذه هي املادة العضوية الي ميكن تدمرها بســهولة )يف مخســة أيام ويف درجة حرارة 
تبلغ 20 درجة مئوية يف الظالم مثاًل( من ِقبل احلياة البيولوجية وبصفة رئيسية البكتريا املوجودة يف املياه العادمة. 
وطلــب األكســجن الكيميائــي هــو تركيــز كتلــة األكســجن الــذي تســتهلكه، يف ظــل ظــروف معيَّنــة، األكســدة 
الكيميائيــة للمــادة العضويــة وغــر العضويــة للمــاء باســتخدام بيكروميــت. ومــن الباراميــرات األخــرى الــي تصــف 
حمتوى املادة العضوية والقابلة لألكســدة هي الكربون العضوي اإلمجايل أو طلب األكســجن العضوي اإلمجايل. 
وهي عوامل متصلة بتشغيل معامل معاجلة املياه العادمة ولكنها يف العادة ال جتمع أو تبّوب ألغراض إحصاءات 

املياه.

املغذيات

املغذيــات هــي املــواد الــي حتتــاج إليهــا الكائنــات احليــة )أّي النباتــات واحليوانــات( مــن أجل النمو   96-4
والبقــاء علــى قيــد احليــاة. بيــد أن هنــاك مغذيــات أكثــر ممــا ينبغــي ميكــن أن تكــون هلــا آثــار خطرة بالنســبة لصحة 
البشر، وميكن أن تؤدي إىل منو سريع للنباتات واستنفاد األكسجن واحلياة يف املاء )مثل انتشار الطحالب وقناديل 
البحر وما إىل ذلك(. وتشــمل املغذيات الرئيســية النيروجن والفوســفور والبوتاســيوم. ويوجد النيروجن يف عدة 
مركبــات مثــل األمونيــا واألمونيــوم والنيرايــت أو النيريــت، ويتوقــف ذلك على عوامل مثــل احلموضة ودرجة احلرارة 
وتركيز األكســجن كذلك ميكن أن يوجد الفوســفور يف مركبات خمتلفة مثل األورثفوســفات والفوســفات املكثَّف 

للحصول على مزيد من املعلومات   111

بشأن قياسات االنبعاثات احملمولة مائيًا، 
انظر وكالة البيئة األوروبية، 2009 

“توجيهات بشأن التقارير املطلوبة لتقييم 
حالة البيئة املائية واجتاهاهتا على املستوى 
http://eea.eionet.europa. .”األورويب

eu/Public/irc/eionet-circle/
water/library?l=/reporting_

eionetwfd/guidance_2009pdf/_
 EN_1.0_&a=d (accessed 15

 December 2009)

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/water/library?l=/reporting_eionetwfd/guidance_2009pdf/_EN_1.0_&a=d
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/water/library?l=/reporting_eionetwfd/guidance_2009pdf/_EN_1.0_&a=d
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/water/library?l=/reporting_eionetwfd/guidance_2009pdf/_EN_1.0_&a=d
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/water/library?l=/reporting_eionetwfd/guidance_2009pdf/_EN_1.0_&a=d
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/water/library?l=/reporting_eionetwfd/guidance_2009pdf/_EN_1.0_&a=d
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والفوسفور املرتبط عضويًا. ويوجد البوتاسيوم يف كثر من املعادن وأنواع الصلصال، كما ميكن أن يوجد يف مركبات 
ذائبة يف املاء مثل هيدروكسيد البوتاسيوم ودايكرومات البوتاسيوم وبرمنجنات البوتاسيوم وأيودايد البوتاسيوم.

الجوامد املعلقة

اجلوامــد املعلقــة هــي جســيمات صغــرة مــن امللوثــات الصلبــة املوجــودة يف امليــاه والــي تســاهم يف   97-4
تكدير املاء وتقاوم الفصل عن طريق معاجلة املاء. ويف العادة تقاس اجلوامد املعلقة بكمية اجلوامد املعلقة اإلمجالية 
الي يشار إليها أيضًا بعبارة اجلوامد املعلقة اإلمجالية غر القابلة للرشيح )أّي ال ميكن ترشيحها من املياه باستخدام 

مرشح(.

املواد الخطرة

املــواد اخلطــرة هــي املــواد الــي ميكــن أن تؤذي البشــر أو الكائنات األخــرى. وبالنظر إىل ِكب عدد   98-4
هذه املواد وآثارها الشديدة التنوّع يف الظروف املختلفة، ينبغي اختاذ القرار على أساس كل حالة على حدة بشأن 

املواد الي يكون مناسبًا إدراجها يف جمموعات البيانات اإلحصائية. ومن أمثلة هذه املواد ما يلي 112:
• اهليدروكربونات العصية التحّلل واملواد العضوية السامة القابلة للراكم اإلحيائي والعصية التحلل؛	
• الزرنيخ ومرّكباته؛	
• الفلزات ومرّكباهتا )مثل الكادميوم والزئبق والنحاس والكروميوم والنيكل والرصاص والزنك(؛	
• السيانيد بأنواعه؛	
• املبيدات احليوية ومنتجات محاية النبات؛	
• ل مثــل هــذه املركبــات يف البيئــة املائيــة. وهي 	 املركبــات واملــواد اهلالوجينيــة العضويــة الــي ميكــن أن تشــكِّ

تقاس يف العادة بوصفها هالوجينات مرتبطة عضويًا وقابلة لالمتصاص. املركبات الفوسفورية العضوية؛
• مركبات الصفيح العضوية؛	
• املواد واملستحضرات )أو منتجات احنالهلا( املوجودة بالبيئة املائية أو الي تنتقل عبها والي يثبت أن هلا 	

خواصًا مولدة للسرطان أو للطفرات اجلينية أو خصائص ميكن أن تؤّثر على الوظائف االسريودوجينية 
ووظائف الغدة الدرقية واإلجناب وغرها من الوظائف املتصلة بالغدد الصّماء.

بنود البيانات املالية املتعلقة باملياه  - دال 

تتصــل بنــود البيانــات املاليــة باســتخراج امليــاه مــن البيئة مــن ِقَبل االقتصاد، واإلمــداد باملياه واملياه   99-4
العادمة واستخدامها، وخدمات الصرف الصحي يف إطار االقتصاد وتصريف املياه من االقتصاد إىل البيئة. وهي 
تتصل باملياه املستَخرجة لالستخدام اخلاص أو ألغراض التوزيع، فضاًل عن املياه العادمة املتلقاة ألغراض املعاجلة 

أو التصريف )من ِقَبل شبكات الصرف الصحي مثاًل( واملياه الي تتم معاجلتها يف املوقع قبل تصريفها.
وتشــمل بنود البيانات هذه املعلومات املتعلقة بالقيمة املالية لتدفقات املياه املادية إىل االقتصاد   100-4
وداخله واخلارجة منه، فضاًل عن قيمة اإلنشاءات األساسية املستخدمة يف جمال اإلمداد باملياه وخدمات الصرف 

الصحي. وتقاس بنود البيانات بالعملة احمللية.
وبنود البيانات الواردة يف هذا القسم متسقة مع بنود البيانات الواردة يف التوصيات الدولية املتعلقة   101-4
باإلحصــاءات الصناعيــة، ولكنــه مت تفســرها مث زيــادة شــرحها، لتبــنِّ تفاصيــل هامــة بالنســبة إلحصــاءات امليــاه. 

هذه القائمة ليست شاملة وهي تتضّمن   112

مواد بناًء على الركيب الكيميائي يف 
بعض احلاالت وعلى آثارها يف حاالت 

أخرى.
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وبصفة خاصة مّت توســيعها لتشــمل األســر املعيشــية فضاًل عن املنشــآت. وتبنَّ بنود البيانات املكافئة للتوصيات 
الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات الصناعــة يف النــص فضــاًل عــن اجلــداول ذات الصلــة )انظر اجلداول من 4 - 11 إىل 

.)14 - 4

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي  -  1

ينبغــي مجــع بنــود البيانــات الــواردة أدنــاه بالنســبة جلميــع الوحدات االقتصادية )املنشــآت واألســر   102-4
املعيشــية( وال ســيما بالنســبة للوحدات العاملة يف مجع املياه ومعاجلتها والتزويد هبا، أو أنشــطة مجع مواد الصرف 
الصحــي ومعاجلتهــا املتعلقــة ببنــود البيانــات الم - 1 والم - 2 والم - 3. ومجــع امليــاه ومعاجلتهــا والتزويــد هبــا 
هــي األنشــطة الرئيســية لصناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36(، بينمــا متّثل أنشــطة 
مجــع امليــاه العادمــة ومعاجلتهــا األنشــطة الرئيســية يف صناعــة الصــرف الصحي )التصنيف الصناعــي الدويل املوّحد، 
 37(. وميكن أيضًا أن تضطلع وحدات أخرى مصّنفة ضمن صناعات أخرى يف هذه العمليات كأنشطة ثانوية، 
كمــا ميكــن أن تكــون لألســر املعيشــية أيضــًا تكاليــف متصلــة باإلمــدادات املائيــة وخدمــات الصــرف الصحــي 

لالستخدام اخلاص.

قيمة الشحنات/املبيعات/الدوران )الم - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 5 - 1(

4-103 قيمة الشحنات/املبيعات/الدوران )الم - 1( هي بند البيانات 5 - 1 من التوصيات الدولية 
ــم هذا البند أكثر إىل قســمن مها قيمة مبيعات  املتعلقة بإحصاءات الصناعة. ويف إطار إحصاءات املياه، يقسَّ
 امليــاه )الم - 1 - 1( )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، 18000( وقيمــة مبيعــات خدمــات الصــرف الصحــي 
 )الم - 1 - 2( )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، 94100(. وجُيــزأ كل مــن هذيــن القســمن إىل مبيعــات 
 إىل الوحدات االقتصادية املقيمة )الم - 1 - 1 - 1 والم - 1 - 2 - 1( مبيعات )أو صادرات( إىل العامل اخلارجي 
)الم - 1 - 1 - 2 والم - 1 - 2 - 2(. وبالنســبة ملبيعات املياه وخدمات الصرف الصحي على الســواء 
ل نيابــة عن احلكومة واإلعانات الي  يســتثىن مــن ذلــك ضرائــب اإلنتــاج )مثــل ضرائــب القيمة املضافة( الي حتصَّ
تنــدرج يف بنــود البيانــات ميــم - 1 ونــون - 1 علــى التــوايل. ويف مصطلحــات احلســابات القوميــة ُيعــَرف هــذا 
بالقيمة حســب الســعر األساســي. وجدير باملالحظة أن منتجي املياه، يف العادة، يبيعوهنا إىل املشــرين مباشــرة 
ولذلــك ال توجــد يف العــادة هوامــش بيــع باجلملــة أو التجزئــة، ومــن مث فهــي ال تســهم عــادة يف الفرق بن الســعر 

األساسي وسعر املشري.
تشــمل قيمــة مبيعــات امليــاه )التصنيــف املركــزي للمنتجــات، 18000( )الم - 1 - 1( رســوم   104-4
امليــاه ورســوم خدمــات اإلمــداد بامليــاه. وبالنســبة لوحــدات صناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الدويل 
 املوّحــد، 36( ميثّــل بنــد البيانــات الم - 1 - 1 اجلــزء األكــب مــن قيمــة بنــد البيانــات الم - 1. وبنــد البيانــات 
الم - 1 - 1 مهم يف احلاالت الي تكون فيها صناعات أخرى مثل صناعة الكهرباء )التصنيف الصناعي الدويل 
املوّحد، 35( أو صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( بالتزويد باملياه كنشاط ثانوي. 

ويف مصطلحات احلسابات القومية ُيعَرف هذا بسعر املشري.
 )94100 للمنتجــات،  املركــزي  )التصنيــف  الصحــي  الصــرف  خدمــات  مبيعــات  وتشــمل   105-4 
)الم - 1 - 2( مجيع الرسوم الي يتم تقاضيها عن توفر خدمات الصرف الصحي. وبالنسبة لوحدات صناعة 
الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37(، ينبغــي أن ميثّــل بنــد البيانــات الم - 1 - 2 اجلــزء 

األكب من قيمة بند البيانات الم - 1. ويف مصطلحات احلسابات القومية ُيعَرف هذا بسعر املشري.
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الجدول 4 - 11

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي الم - 

قيمة الشحنات/املبيعات/الدوران )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة 5 - 1( الم - 1 -   

قيمة مبيعات املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( الم - 1 - 1 -    

إىل وحدات اقتصادية مقيمة الم - 1 - 1 - 1 -     

إىل بقية العالم )صادرات املياه( الم - 1 - 1 - 2 -     

قيمة مبيعات خدمات الرصف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجات،  الم - 1 - 2 -    
)94100

إىل وحدات اقتصادية مقيمة الم - 1 - 2 - 1 -     

إىل بقية العالم )صادرات خدمات الرصف الصحي( الم - 1 - 2 - 2 -     

أجور العاملني )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 3 - 1( الم - 2 -   

أجور العاملني املتصلة بأنشطة التزويد باملياه الم - 2 - 1 -    

أجور العاملني املتصلة بأنشطة خدمات الرصف الصحي الم - 2 - 2 -    

املشرتيات من السلع والخدمات )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 4 - 1،  الم - 3 -    
و4 - 2، و4 - 4، و4 - 6، و4 - 7 مجتمعة(

املشرتيات من السلع والخدمات املتصلة بأنشطة التزويد باملياه الم - 3 - 1 -    

املشرتيات من السلع والخدمات املتصلة بأنشطة خدمات الرصف الصحي الم - 3 - 2 -    

املشرتيات من املياه )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 4 - 3 - 1( الم - 4 -   

املشرتيات من املياه من وحدات اقتصادية مقيمة الم - 4 - 1 -    

املشرتيات من املياه من بقية العالم )استرياد املياه( الم - 4 - 2 -    

املشرتيات من خدمات الرصف الصحي )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة،  الم - 5 -    
)2 - 3 - 4

املشرتيات من خدمات الرصف الصحي من وحدات اقتصادية مقيمة الم - 5 - 1 -    

املشرتيات من خدمات الرصف الصحي من بقية العالم )استرياد خدمات  الم - 5 - 2 -    
الرصف الصحي(

 أجور العاملني )الم - 2( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 3 - 1(

أجــور العاملــن )الم - 2( هــي بنــد البيانــات 3 - 1 يف التوصيــات الدوليــة املتعلقة بإحصاءات   106-4
الصناعة. وهذا ميّثل األجور )النقدية والعينية( الي ُتدَفع للعاملن يف الوحدات االقتصادية. وبالنسبة إلحصاءات 
امليــاه، يتــم تقســيم بنــد البيانــات الم - 2 إىل بنــد فرعــي الم - 2 - 1، أجــور العاملــن املتصلــة بأنشــطة التزويــد 
باملياه وبند فرعي الم - 2 - 2، أجور العاملن املتصلة بأنشــطة خدمات الصرف الصحي. وبالنســبة لوحدات 
صناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36( ينبغــي أن تشــّكل قيمــة البند الم - 2 - 1 
اجلــزء األكــب مــن قيمــة البنــد الم - 2. وبالنســبة لوحــدات صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الدويل 

املوّحد، 37( كذلك، ينبغي أن تشّكل قيمة البند الم - 2 - 2 اجلزء األكب من قيمة البند الم - 2 
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وبنــدا البيانــات الم - 2 - 1 والم - 2 - 2 تســتهدفان أيضــًا الوحــدات الــي ُتنتِــج املــاء   107-4
كُمنتَــج ثانــوي )مثــاًل منتجــو الطاقــة الكهرمائيــة يف صناعــة الكهربــاء )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35(( 
أو لالســتعمال اخلاص )مثاًل األســر املعيشــية والزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 03((. وميكن مواصلة 
تقسيم بنود البيانات وفقًا ملا إذا كان العاملون يشتغلون بنشاط ثانوي أو بإنتاج الكهرباء لالستعمال الشخصي. 
وجدير باملالحظة أن بند البيانات هذا يشــمل أيضًا العاملن يف األســر املعيشــية الي تزّود نفســها باملياه )يف املياه 

املستخرجة لالستعمال اخلاص( أو خدمات الصرف الصحي.

املشرتيات من السلع والخدمات )الم - 3( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 4 - 1 و4 - 2 و4 - 4 و4 - 6 و4 - 7 مجتمعة(

متّثل املشريات من السلع واخلدمات )الم - 3( جمموعة بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة   108-4
بإحصــاءات الصناعــة 4 - 1 و4 - 2 و4 - 4 و4 - 5 و4 - 6 و4 - 7 ولكــن بصــورة موّســعة لتشــمل 
امليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي الــي تشــريها األســر املعيشــية. ويشــمل هــذا تكلفــة املــواد اخلــام والوقــود والغاز 
والكهربــاء واخلدمــات )مثــل الصيانــة( واإلجيــار والتأمن الي تســتخدمها الوحــدات االقتصادية يف عملية اإلنتاج. 
ويستثىن من ذلك اإلنفاق على رأس املال الثابت )بند البيانات عن - 1( واخنفاض قيمة األصول أو استهالك 
رأس املــال الثابــت )بنــد البيانــات فــاء - 1(. وجديــر باملالحظــة أن بنــد البيانــات 4 - 3 مــن التوصيــات الدولية 
املتعلقــة بإحصــاءات الصناعــة يشــمل املشــريات مــن امليــاه وخدمــات الصــرف الصحي على الســواء، ولكنه نظراً 
ألمهيتهــا بالنســبة إلحصــاءات امليــاه، يتــم حتديدهــا يف التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بامليــاه بصــورة منفصلة بوصفها 

بنود البيانات الم - 4 والم - 5 
ويتم تقســيم املشــريات من الســلع واخلدمات )الم - 3( إىل )الم - 3 - 1(، املشــريات من   109-4
السلع واخلدمات املتصلة بأنشطة التزويد باملياه و)الم - 3 - 2(، املشريات من السلع واخلدمات املتصلة بأنشطة 
خدمات الصرف الصحي. ويف حالة وحدات صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(، 
متّثل قيمة بند البيانات )الم - 3 - 1( اجلزء األكب من قيمة البند )الم - 3(. ويف حالة وحدات صناعة الصرف 
 الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 37( تشــّكل قيمــة البنــد )الم - 3 - 2( اجلــزء األكــب مــن قيمــة 

البند الم - 3 
وتشــمل املشــريات من الســلع واخلدمات املتصلة بأنشــطة التزويد باملياه لالســتعماالت اخلاصة   110-4
)الم - 3 - 1( التكاليــف )باســتثناء تكاليــف املوظفــن( الــي تتكبدهــا الوحــدات االقتصادية )املنشــآت واألســر 
املعيشــية علــى الســواء( فيمــا يتصــل بأخــذ أو مجــع املــاء الطبيعــي مــن البيئــة لالســتعمال اخلــاص، أو ملعاجلــة وتبيد 
املياه الســتخدامات تالية من ِقَبل الوحدة االقتصادية. وتشــمل هذه التكاليف تكاليف تشــغيل وصيانة املعدات 
املستخَدمة يف استخراج املياه ولكنها ال تتضّمن الرسوم احلكومية الي تندرج حتت بنود البيانات املتعلقة بالضرائب 

األخرى على اإلنتاج )ميم - 1( والتكاليف الرأمسالية )عن - 1( واخنفاض القيمة )فاء - 1(.
كذلــك، فــإن مــا تشــريه خدمــات الصــرف الصحــي مــن ســلع وخدمــات لالســتعمال اخلــاص   111-4
)الم - 3 - 2( يشــمل معاجلــة امليــاه العادمــة يف املوقــع وتكاليــف )باســتثناء تكاليــف املوظفــن( إزالــة االنبعاثــات 
أو احلــرارة مــن امليــاه العادمــة الــي يتــم توليدهــا قبــل تصريــف امليــاه يف البيئــة أو تزويــد الوحــدات االقتصادية األخرى 
 باملياه العادمة. وهذه التكاليف تشمل تكاليف تشغيل وصيانة املعدات املستخدمة يف معاجلة املياه العادمة ولكنها 
ال تشــمل الرســوم احلكوميــة املتعلقــة بتصريــف امليــاه إىل البيئــة والــي تنــدرج يف إطــار الضرائب األخــرى على اإلنتاج 

)ميم - 1( والتكاليف الرأمسالية )عن - 1( واخنفاض القيمة )فاء - 1(.
وميكن زيادة تقسيم البندين الم - 3 - 1 والم - 3 - 2، وفقًا ملا إذا كانت املشريات تتصل   112-4

بنشاط ثانوي أو منتجة لالستعمال اخلاص.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  78

 املشرتيات من املياه )الم - 4( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 4 - 3 - 1(

املشــريات مــن امليــاه )الم - 4( هــو املعــادل لبنــد البيانــات 4 - 3 - 1 يف التوصيــات الدوليــة   113-4
املتعلقــة بإحصــاءات الصناعــة ولكــن بصــورة موّســعة لتغطــي امليــاه الــذي تشــريه األســر املعيشــية. وهو قيمــة املياه الي 
تتلقاها املؤسسات واألسر املعيشية من وحدات اقتصادية أخرى تتوىل التزويد هبا، عادة، من صناعة اإلمدادات املائية 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(. وهذا يشمل تكلفة املاء زائداً رسوم التوصيل املرتبطة هبا. وعلى سبيل املثال 
ميكن أن تكون تكلفة املاء هي سعر الوحدة )مثاًل دوالر للمر املكعب( من املاء مضروبًا يف احلجم )م3( الذي يتم 
ــم املشــريات مــن امليــاه )الم - 4( إىل )الم - 4 - 1(  تلقيــه، زائــداً أّي رســوم خدمــة متصلــة بالتزويــد بامليــاه. وتقسَّ

املشريات من وحدات اقتصادية مقيمة و)الم - 4 - 2( املشريات )أو الواردات( من بقية العامل.
4-114 تقــاس املشــريات مــن امليــاه )الم - 4( وخدمــات الصــرف الصحــي )الم - 5( علــى الســواء 
بســعر املشــري وهــو املبلــغ الــذي يدفعــه املشــري، خمصومــة منــه أّي ضريبــة قيمــة مضافــة أو ضريبــة مماثلــة قابلة 
دين من ِقَبل املشري.  لالسرداد، كي يتسىن له استالم الوحدة من السلع أو اخلدمات يف املكان والزمان احملدَّ
ويتضّمن ســعر املشــري لســلعة رســوم النقل الي يدفعها املشــري بصورة منفصلة لكي يتم االســتالم يف الزمان 

واملكان املطلوبن 113 

املشرتيات من خدمات الرصف الصحي )الم - 5( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 4 - 3 - 2(

املشــريات مــن خدمــات الصــرف الصحــي )الم - 5( هــو املعــاِدل لبنــد البيانــات 4 - 3 - 2   115-4
مــن التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات الصناعــة ولكــن بصــورة موّســعة لتغطية خدمات الصــرف الصحي الي 
تشــريها األســر املعيشــية. وهي قيمة خدمات الصرف الصحي الي تتلقاها املنشــآت واألســر املعيشــية والي تقوم 
وحــدات اقتصاديــة أخــرى بالتزويــد هبــا، عــادة مــن صناعــة الصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحد، 
ــم املشــريات من خدمات الصرف الصحي )الم - 5( إىل مشــريات من وحدات اقتصادية مقيمة  37(. وتقسَّ

)الم - 5 - 1( ومشريات )أو واردات( من بقية العامل )الم - 5 - 2(.

الرضائب واإلعانات وِمنح االستثمار  -  2

الضرائــب هــي مدفوعــات، نقديــة أو عينيــة، إلزاميــة ال ُتعــوَّض تؤديهــا الوحــدات االقتصاديــة إىل   116-4
احلكومة. وميكن حتديد جمموعتن رئيســيتن من الضرائب — الضرائب على املنتجات والضرائب األخرى على 
اإلنتاج. ويوصى باالقتصار على مجع الضرائب األخرى فقط واإلعانات املتعلقة باإلنتاج، ألن هذه املدفوعات أو 
املتحصالت تؤثر على سلوك املنتجن وتسّجل يف حساباهتم التجارية. ويوصى بأن تذكر البلدان، يف االستبيانات 

اإلحصائية، األمساء واألوصاف احملّددة للضرائب واإلعانات بالصيغة الي توجد هبا يف نظمها املالية القومية.
املتصلــة  والرســوم  الضرائــب  علــى  الرئيســي  االهتمــام  ينصــّب  امليــاه،  إحصــاءات  جمــال  يف   117-4
 باإلمــدادات املائيــة )ميــم - 1 - 1( وخدمــات الصــرف الصحــي )ميــم - 1 - 2( واإلعانــات املتعلقــة بامليــاه 
)نون - 1 - 1 - 1( وخدمات الصرف الصحي )نون - 1 - 1 - 2(. واإلعانات احلكومية شائعة يف صناعي 
اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
37(، ولكن األسر املعيشية والصناعات األخرى ميكن أن تتلقى أيضًا إعانات من أجل استخدام هذه اخلدمات 
أو مــن أجــل املنتجــات املصّممــة لتخفيــض اســتهالك امليــاه )مثــاًل تكنولوجيــات الــرّي األكثــر كفــاءة أو املراحيــض 

املزدوجة الشطف أو رؤوس صنابر االستحمام املنخفضة الدفق(.

انظر نظام احلسابات القومية، 2008،   113

 الفقرات 6 - 215، و15 - 28، 
و2 - 73، و3 - 83 
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الجدول 4 - 12

الرضائب واإلعانات وِمنح االستثمار

الرضائب ميم - 

الرضائب )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 7 - 1( ميم - 1 -   

الرضائب عىل املنتجات ميم - 1 - 1 -   

الرضائب عىل اإلمدادات املائية ميم - 1 - 1 - 1 -   

الرضائب عىل خدمات الرصف الصحي ميم - 1 - 1 - 2 -   

رضائب اإلنتاج األخرى )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة،  ميم - 1 - 2 -    
)1 - 1 - 7

رضائب اإلنتاج األخرى املتصلة باإلمدادات املائية ميم - 1 - 2 - 1 -   

رضائب اإلنتاج األخرى املتصلة بخدمات الرصف الصحي ميم - 1 - 2 - 2 -   

اإلعانات وِمنح االستثمار نون - 

اإلعانات املتلقاة )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة 7 - 2( نون - 1 -   

اإلعانات املتعلقة باملنتجات )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات  نون - 1 - 1 -   
الصناعة، 7 - 2 - 1(

اإلعانات املتعلقة باملياه نون - 1 - 1 - 1 -   

اإلعانات املتعلقة بخدمات الرصف الصحي نون - 1 - 1 - 2 -   

اإلعانات األخرى املتعلقة باإلنتاج )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات  نون - 1 - 2 -   
الصناعة، 7 - 2 - 2(

اإلعانات األخرى املتعلقة باملياه نون - 1 - 2 - 1 -   

اإلعانات األخرى املتعلقة بخدمات الرصف الصحي نون - 1 - 2 - 2 -   

ِمنح االستثمار )أّي التحويالت الرأسمالية( نون - 2 -   

ِمنح االستثمار املتعلقة باإلمدادات املائية نون - 2 - 1 -   

ِمنح االستثمار املتعلقة بخدمات الرصف الصحي نون - 2 - 2 -   

الرضائب )ميم - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة 7 - 1(

الضرائب )ميم - 1( هي املعاِدل لبند البيانات 7 - 1 يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات   118-4
الصناعة. والضرائب هي مدفوعات، نقدية أو عينية، إلزامية ال تعوَّض تؤديها الوحدات االقتصادية إىل احلكومة. 
وميكــن حتديــد جمموعتــن رئيســيتن مــن الضرائــب مهــا: الضرائــب علــى املنتجات والضرائب األخــرى على اإلنتاج. 
ويف كل من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة والتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، يوصى 
بــأن تذكــر البلــدان، يف االســتبيانات اإلحصائيــة، األمســاء واألوصــاف احملــّددة للضرائب بالصيغــة الي توجد هبا يف 

نظمها املالية القومية.
الضرائــب علــى املنتجــات )ميــم - 1 - 1( هــي ضرائــب مســتحقة الدفــع علــى الوحــدة املُنَتجة   119-4
من سلعة أو خدمة ما. وقد تكون الضريبة مبلغًا حمّدداً من املال عن وحدة الكمية من السلع أو اخلدمات، أو 
ميكــن حســاهبا علــى أســاس القيمــة كنســبة مئويــة حمــّددة مــن ســعر الوحــدة أو قيمــة الســلع أو اخلدمــات الــي يتم 
التعامل فيها. والضريبة على املُنتج تصبح يف العادة مســتحقة الدفع عندما يتم إنتاجه أو بيعه أو اســتراده، كما 
ميكن أيضًا أن تصبح مستحقة الدفع يف ظروف أخرى مثل عندما يتم تصديره أو استئجاره أو نقله أو تسليمه 
 أو اســتخدامه ألغــراض االســتهالك اخلــاص أو تكويــن رأس املــال الــذايت. وجيــوز للوحــدة االقتصاديــة أن تبــنِّ 
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أو ال تبــن تفاصيــل مبلــغ الضريبــة علــى امُلنتــج الــي حتصلهــا مــن الزبائــن بصورة منفصلــة يف فاتورة أو إيصال 114  
 ويف حالــة إحصــاءات امليــاه هتتــم التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه بالضرائب على اإلمــدادات املائية 
)ميم - 1 - 1 - 1( الي ميكن حتصيلها عن كل وحدة يتم توفرها أو عن قيمة املياه الي يتم توصيلها؛ كما 
ميكن حتصيل الضرائب على خدمات الصرف الصحي )ميم - 1 - 1 - 2( الي ميكن حتصيلها عن كل وحدة 

صرف صحي تزال أو عن قيمة خدمة الصرف الصحي الي تقّدم.
والضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج )ميــم - 1 - 2( هــي املعــادل لبنــد بيانــات التوصيــات الدولية   120-4
املتعلقــة بإحصــاءات الصناعــة 7 - 1 - 1 وتتألــف مــن الضرائــب املســؤولة عــن دفعها الوحدات اإلنتاجية نتيجة 
الشتغاهلا باإلنتاج. وعليه فهي متّثل جزًءا من تكاليف اإلنتاج وينبغي تضمينها يف قيمة الناتج. وتدفع الوحدات 
هذه الضرائب بغض النظر عن رحبية أو عدم رحبية اإلنتاج. وتتألف هذه الضرائب بصفة رئيسية من الضرائب على 
ملكية أو اســتخدام األرض أو املباين أو األصول األخرى املســتخدمة يف اإلنتاج أو على اليد العاملة املســتخدمة 
أو األجور الي ُتدفع للعاملن. ومن أمثلة ذلك الضرائب واملكوس والرسوم ومصاريف التسجيل اخلاصة باملركبات 
وتراخيص األعمال التجارية والضرائب على املرتبات والضرائب على التأمن على األصول باستثناء التأمن على 
احلياة واجلبايات على استخدام األصول الثابتة. ويشمل ذلك أيضًا الرسوم واملصروفات الرمسية أّي املكوس الواجبة 
الدفع عن خدمات عامة معّينة مثل اختبار معاير الوزن وللقياس واستخراج نسخ من السجالت الرمسية للجرمية 

وما إىل ذلك.
وبالنســبة إلحصــاءات امليــاه، حتظــى باهتمــام خــاص الضرائــب )ميــم - 1( الــي تدفعهــا صناعتا   121-4
اإلمدادات املائية والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36 و37(. ويف احلاالت الي تقوم فيها 
صناعــات أخــرى بتوفــر امليــاه وخدمــات الصــرف الصحي كنشــاط ثانوي، ينبغي أن حتّدد، بصورة منفصلة، نســبة 
الضرائــب الــي ُتدفــع فيمــا يتعلــق هبــذه األنشــطة. وعلــى ســبيل املثــال، إذا كانت 10 يف املائة من نشــاط املؤسســة 
مرتبطــة بالتزويــد بامليــاه و90 يف املائــة خمصصــة لألنشــطة األخــرى، فينبغــي حتديــد الــــ 10 يف املائــة مــن الضرائب، 
بصفــة منفصلــة، بوصفهــا ضرائــب عــن اإلمــدادات املائيــة. وهــذه املعاملــة تطبّــق أيضــًا يف حالــة اإلعانــات املتلقــاة 

)نون - 1(.
وتشــمل ضرائب اإلنتاج األخرى رســوم الراخيص الي ُتدفع للحكومة مقابل احلق يف اســتخراج   122-4
املياه من البيئة أو تصريف املياه يف البيئة، حتدد هذه الضرائب بصورة منفصلة باعتبارها ضرائب أخرى على اإلنتاج 
متصلة باإلمدادات املائية )ميم - 1 - 2 - 1( وخدمات الصرف الصحي )ميم - 1 - 2 - 2(. وبالنســبة 

إلحصاءات املياه، يشمل هذا الضرائب الي تدفعها األسر املعيشية.
وقد يتعّذر مجع بيانات عن مجيع الضرائب على مستوى املنشأة، ألن املؤسسة األم تقوم بسداد   123-4
هــذه الضرائــب. ويف مثــل هــذه احلــاالت، قــد يتعــّن تقديــر بنود البيانات هذه أو مجعها عن طريق عمليات مســح 
إحصائية. ويف احلالة األوىل، ميكن أن تستند التقديرات إىل مجيع املعلومات املتاحة )البيانات اإلدارية من مكاتب 
الضرائب، ومعرفة رسوم استخراج املياه وما إىل ذلك(، بينما يتعّن يف احلالة الثانية أن يوّضح تصميم االستبيانات 

اإلحصائية وتبويب البيانات فيما بعد نوع الضرائب الي يتم اإلبالغ عنها.

 اإلعانات املتلقاة )نون - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 7 - 2(

اإلعانات املتلقاة )نون - 1( هي املعادل لبند البيانات 7 - 2 يف التوصيات الدولية املتعلقة   124-4
بإحصــاءات الصناعــة، ولكــن بصــورة موّســعة لتغطــي األســر املعيشــية. وهــذا يغطــي املبالــغ الــي تدفعهــا الوحدات 
احلكوميــة إىل الوحــدات املُنتجــة علــى أســاس أن أنشــطتها اإلنتاجيــة أو كميــات أو ِقيَــم الســلع أو اخلدمــات الــي 
ــم اإلعانات إىل اإلعانات املتعلقة باملنتجات )نون - 1 - 1( واإلعانات  ُتنتجها أو تبيعها أو تســتوردها. وتقسَّ
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ــم هــذان النوعــان إىل إعانــات علــى اإلنتــاج متعلقــة بامليــاه  األخــرى املتعلقــة باملنتجــات )نــون - 1 - 2(. ويقسَّ
)نــون - 1 - 1 - 1 ونــون - 1 - 2 - 1( وأخــرى متعلقــة خبدمــات الصــرف الصحــي )نــون - 1 - 2 - 1 

ونون - 1 - 2 - 2(.

وتناِظــر اإلعانــات املتعلقــة باملنتجــات )نــون - 1 -1( اإلعانــات الــي ُتدفــع للوحــدة املُنتجة من   125-4
الســلع أو اخلدمــات إمــا كمبلــغ حمــّدد مــن املــال لوحــدة الكميــة مــن الســلعة أو اخلدمــة أو كنســبة مئويــة حمّددة من 
ســعر الوحدة؛ وجيوز أيضًا احتســاهبا كفرق بن ســعر مســتهَدف حمّدد وســعر الســوق الذي يدفعه فعاًل املشــري. 
واإلعانــات املتعلقــة بامليــاه )نــون - 1 - 1 -1( هــي مبالــغ تدفــع إىل الوحــدات االقتصاديــة ملقابلــة تكلفــة امليــاه 
والرسوم املتصلة باإلمدادات املائية. وعلى سبيل املثال، ميكن أن تتلقى صناعة اإلمدادات املائية إعانات متعلقة 
حبجــم امليــاه املــورّدة إىل صناعــة الزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحد، 01( واألســرة املعيشــية. وميكن أيضًا 
أن ُتدفع إعانات إىل صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( مقابل خدمات الصرف 

الصحي )نون - 1 - 1 - 2(.

وتتكّون اإلعانات األخرى املتعلقة باإلنتاج )نون - 1 - 2( من اإلعانات الي ميكن أن حتصل   126-4
عليهــا املؤسســات املقيمــة، باســتثناء اإلعانــات املتعلقــة باملنتجــات، نتيجــة الخنراطهــا يف اإلنتــاج )مثــل اإلعانــات 

املتعلقة باملرتبات أو اليد العاملة أو اإلعانات من أجل ختفيض التلّوث(.

وتشمل اإلعانات األخرى املتعلقة باملياه )نون - 1 - 2 - 1( مدفوعات ليست مرتبطة حبجم   127-4
املاء الذي يزّود به املستعملون، ومثال ذلك صيانة اهليكل األساسي لإلمدادات املائية )أّي األصول الثابتة( الي 

تستخَدم جلمع املاء أو معاجلته أو اإلمداد به.

وتشمل اإلعانات األخرى املتعلقة خبدمات الصرف الصحي )نون - 1 - 2 - 2( مدفوعات   128-4
ليســت مرتبطــة حبجــم مــواد الصــرف الصحــي املزالــة أو عــدد الوصالت الي تتم خدمتها مثل املدفوعات من أجل 

صيانة اإلنشاءات األساسية املستخَدمة يف مجع املياه العادمة أو معاجلتها أو التخّلص منها.

ِمَنح االستثمار

ِمنــح االســتثمار )أّي التحويــالت الرأمساليــة( )نــون - 2( هــي مدفوعــات )نقديــة أو عينيــة( مــن   129-4
الوحــدات احلكوميــة إىل الوحــدات االقتصاديــة مــن أجــل االســتثمار يف اهليــاكل األساســية )أّي األصــول الثابتــة(. 
وميكن أن تغطي هذه املدفوعات كل تكلفة تشييد أو شراء هذه اهلياكل األساسية 115 أو جزء منها فحسب.

وتشــمل منح االســتثمار املتصلة باإلمدادات املائية )نون - 2 - 1(، على ســبيل املثال، املِنح   130-4
مــن أجــل اهليــكل األساســي لإلمــدادات املائيــة )أّي األصــول الثابتــة( الــذي ُيســتخَدم جلمــع امليــاه أو معاجلتهــا أو 
التزويــد هبــا. وبالنســبة لصناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36(، يشــمل هــذا املِنــح 
ألغراض االستثمارات يف اخلزانات االصطناعية )أّي بناء السدود( واألنابيب واملضخات وصهاريج املياه وعدادات 
املياه واملباين 116 واألراضي. وجيوز أيضًا أن تتلقى األسر املعيشية ِمنح من أجل تركيب صهاريج ملياه األمطار أو 
أجهزة ذات كفاءة مائية مثل املراحيض املزدوجة الشطف ورؤوس صنابر مياه االستحمام املنخفضة الدفق. وميكن 
أن حتصــل صناعــة الزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 01( وغرهــا مــن الصناعــات علــى ِمنــح مثاًل من 

أجل تركيب أجهزة ذات كفاءة مائية )مثل أجهزة الري بالتنقيط( أو مرافق إعادة تدوير املياه يف املوقع.

وتشمل منح االستثمار املتصلة خبدمات الصرف الصحي )نون - 2 - 2( ِمنح من أجل تشييد   131-4
معامل معاجلة املياه العادمة والصرف الصحي واملضخات وخزانات الصرف الصحي وعّدادات الصرف الصحي 

واملباين 117 وبواليع املياه اجلارية يف املناطق احلضرية واألرض.

املرجع نفسه، الفقرتان 10 - 208   115 

و10 - 209 

مبا يف ذلك املباين اململوكة واملستخَدمة   116

يف أغراض إدارية دعمًا ألنشطة مجع املياه 
ومعاجلتها والتزويد هبا.

مبا يف ذلك املباين اململوكة واملستخدمة   117

يف أغراض إدارية دعمًا ألنشطة الصرف 
الصحي.
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األصول واالستثمار  -  3

يف نظام احلســابات القومية، 2008، يشــار إىل قيمة اهلياكل األساســية أو األصول املســتخَدمة   132-4
يف العمليــة اإلنتاجيــة بعبــارة رأس املــال الثابــت. ويقــاس تكويــن رأس املال الثابت اإلمجايل بالقيمة الكلية مبقتنيات 
املُنتج ناقصًا األصول الثابتة الي يتم التخّلص منها أثناء فرة احملاسبة زائداً بعض النفقات احملّددة على اخلدمات 
الي تزيد من قيمة األصول غر املنتجة. ويتضّمن اجلدول 4 - 13 قائمة البيانات املوصى هبا فيما يتصل برأس 

املال الثابت.

الجدول 4 - 13

األصول واالستثمار

األصول سني - 

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 11 - 1( سني - 1 -   

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة لإلمدادات املائية سني - 1 - 1 -   

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة لخدمات الرصف الصحي سني - 1 - 2 -   

النفقات الرأسمالية عني - 

النفقات الرأسمالية )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 11 - 2( عني - 1 -   

النفقات الرأسمالية عىل اإلمدادات املائية عني - 1 - 1 -   

النفقات الرأسمالية عىل خدمات الرصف الصحي عني - 1 - 2 -   

انخفاض قيمة األصول فاء - 

انخفاض قيمة األصول )التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 11 - 4( فاء - 1 -   

انخفاض قيمة األصول يف مجال اإلمدادات املائية فاء - 1 - 1 -   

انخفاض قيمة األصول يف مجال خدمات الرصف الصحي فاء - 1 - 2 -   

القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة )سني - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 11 - 1(

القيمــة اإلمجاليــة لألصــول الثابتــة 118 )ســن - 1( هــي املعــادل لبنــد البيانــات 11 - 1 يف   133-4
التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة. وميّثل بند البيانات هذا قيمة األصول الثابتة يف نقطة زمانية. وهو 
يشمل قيمة مجيع السلع املعّمرة الي ُيتوّقع أن يكون هلا عمر ُمنِتج يزيد على سنة واحدة وُيقصد هبا أن تستعملها 
املنشــأة )األرض، واملوارد املعدنية، ومناطق قطع األخشــاب وإخل ...، واملباين، واآلالت، واملعدات، واملركبات(. 
وتشــمل أيضًا: اإلضافات والتغيرات والتحســينات الرئيســية الي ُتدَخل على األصول الثابتة املوجودة والي متّدد 

فرة حياهتا االقتصادية العادية أو ترفع إنتاجيتها.
وتشَمل أيضًا قيمة األصول الثابتة اجلديدة واإلضافات والتحسينات الي ُيدخلها على األصول   134-4
الثابتــة القائمــة العاملــون يف املنشــأة لالســتخدام اخلــاص. وبينمــا تشــمل التصليــح الرئيســي فــإن نفقــات التصليــح 
والصيانــة اجلاريــن ليســت مشــمولة. وُتســتثىن املعامــالت املتعلقــة باملطالبــات املاليــة واألصــول غــر امللموســة )مثــل 
ــم بند البيانات  َقسَّ حقــوق اســتغالل املــوارد املعدنيــة وحقــوق الطبــع ومــا إىل ذلــك(. وبالنســبة إلحصاءات املياه، يـُ
هذا إىل قســمن موّســعن ليشــمال اهلياكل األساســية الي متلكها األســر املعيشــية، ومها: القيمة اإلمجالية لألصول 

الثابتة لإلمدادات املائية )سن - 1 - 1( وخدمات الصرف الصحي )سن - 1 - 2(.
القيمة اإلمجالية لألصول الثابتة لإلمدادات املائية )ســن - 1 - 1( هي قيمة اهلياكل األساســية   135-4
املستخدمة الستخراج املاء وإدارته وختزينه ومعاجلته وتوزيعه وضّخه واستخدامه. وهذا يشمل اخلزانات االصطناعية 

تعّرف األصول الثابتة يف نظام احلسابات   118

القومية، 2008، بوصفها األصول املُنَتجة 
الي ُتستخَدم بصورة متكررة أو مستمرة يف 

عمليات اإلنتاج ألكثر من سنة واحدة؛ 
انظر نظام احلسابات القومية، 2008، 

 الفقرات1 - 46 و10 - 11 
و10 - 33 و13 - 27 



باملياه املتعلقة  البيانات  83بنود 

واملواســر واملضخــات وصهاريــج امليــاه وأجهــزة الــرش وعــدادات امليــاه واملبــاين واألرض اململوكــة أو املســتخدمة هلــذه 
األنشــطة. ومــع أنــه مــن املرّجــح أن تكــون أغلبيــة هــذه املرافــق مملوكــة لصناعة اإلمــدادات املائيــة )التصنيف الصناعي 
الــدويل املوّحــد، 36(، فــإن صناعــات أخــرى مثــل الزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 01( والكهربــاء 

)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 35( واألسر املعيشية متتلك أيضًا إنشاءات أساسية لإلمدادات املائية.
والقيمــة اإلمجاليــة لألصــول الثابتــة خلدمــات الصــرف الصحــي )ســن - 1 - 2( تشــمل قيمــة   136-4
اإلنشاءات األساسية املستخَدمة جلمع ومعاجلة وختزين وتوزيع وتصريف مواد الصرف الصحي. ويشمل هذا معامل 
معاجلة املياه العادمة وشبكات الصرف الصحي، واملضخات، وخزانات الصرف الصحي وعدادات الصرف الصحي 
واملبــاين واألرض اململوكــة واملســتخَدمة يف هــذه األنشــطة. ويشــمل ذلــك اإلنشــاءات األساســية الــي متلكهــا صناعــة 
الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(، فضاًل عن الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 

01( والصناعات األخرى واألسر املعيشية والي ُتستخَدم ألغراض مجع مواد الصرف الصحي وتصريف املياه.
ويشــمل بنــد البيانــات ســن - 1 - 2 قيمــة اإلنشــاءات األساســية للمــاء املنســاب يف املناطــق   137-4
احلضريــة أيضــًا. وهــذا يشــمل البالوعــات وجمــاري الصــرف الصحي املدفونة واملضخات واألنابيب ومرافق الرشــيح 

واملباين واألرض اململوكة واملستعملة ألغراض مجع املياه املنسابة يف املناطق احلضرية ومعاجلتها وتصريفها.
ويف احلاالت الي ُتستخَدم فيها األصول نفسها ألغراض متعددة، مثل اإلمداد باملياه وتوليد الطاقة   138-4
الكهرمائية، ينبغي تقسيم قيمة هذه األصول بن الغرضن. وينبغي أن يتم هذا مع مجيع املعلومات املتاحة. ويف حالة 
عــدم توفُّــر بيانــات تفصيليــة، ميكــن أن يتــم هــذا باســتخدام القيمــة املضافــة من األصول املســتخَدمة مــن أجل اإلنتاج 
االقتصادي. وعلى سبيل املثال، إذا اسُتخِدم خزان اصطناعي لتوليد الطاقة الكهرمائية والتزويد باملياه، فيمكن عندئذ 
اســتخدام نســبة القيمة املضافة من إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج املياه بغية حتديد قيمة األصل بالنســبة لإلمدادات 
املائية. وعلى سبيل املثال، إذا كانت القيمة املضافة من التزويد باملياه تساوي 30 يف املائة من القيمة املضافة الكلية 
الي حتققها املنشــأة القائمة بتشــغيل اخلزان، فعندئذ ميكن أن ُتنَســب إىل التزويد باملياه نســبة 30 يف املائة من القيمة 
الكلية لقيمة األصل الذي ميّثله اخلزان. وميكن أن ُتستخَدم هذه الطريقة أيضًا يف نسبة النفقات الرأمسالية واخنفاض 

القيمة فيما يتعلق باإلمدادات املائية وخدمات الصرف الصحي )بنود البيانات عن - 1 وفاء - 1(.

 النفقات الرأسمالية )عني - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 11 - 2(

النفقات الرأمسالية )عن - 1( هي املعادل لبند البيانات 11 - 2 يف التوصيات الدولية املتعلقة   139-4
بإحصاءات الصناعة، لكن بصورة موّســعة لتشــمل إنفاق األســر املعيشــية على اإلنشــاءات األساســية لإلمدادات 
املائية وخدمات الصرف الصحي 119. النفقات الرأمسالية )عن - 1( هي املبالغ الي ُتنَفق خالل فرة سنة على 
األصــول الثابتــة. والنفقــات الرأمساليــة علــى اإلمــدادات املائيــة )عــن - 1 - 1( هــي النفقــات علــى اإلنشــاءات 
األساسية لإلمدادات املائية الي تستخدمها الوحدات االقتصادية )أّي الصناعات واألسر املعيشية على السواء( 
ألغــراض مجــع امليــاه أو معاجلتهــا أو التزويــد هبــا. وهــذا يشــمل النفقــات على اقتناء املضخات واألنابيب والســدود 
واملباين وصهاريج املياه واملركبات وآالت احلفر واألرض. ومعظم النفقات الي ميكن توّقعها يف صناعة اإلمدادات 
املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36(. والنفقات الرأمسالية على خدمات الصرف الصحي )عن - 1 
- 2( هــي النفقــات الــي ُتصــَرف علــى األصــول الثابتــة املســتخَدمة يف مجع املياه العادمــة ومعاجلتها وتصريفها، مبا 
يف ذلك املياه املنســابة يف املناطق احلضرية من ِقَبل املنشــآت واألســر املعيشــية. وهذا يشــمل النفقات املســتخَدمة 
يف شراء معامل معاجلة املياه العادمة وشبكات الصرف الصحي واملضخات وخزانات الصرف الصحي وعدادات 
الصــرف الصحــي واملبــاين والبالوعــات جلمــع ونقــل امليــاه املنســابة يف املناطق احلضريــة واألرض. وميكن توقُّع معظم 

هذه النفقات يف صناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(.

إنفاق األسر املعيشية على اهلياكل   119

األساسية يعَتب إنفاقًا رأمساليًا يف نظام 
احلسابات القومية، 2008، مقارنة 
باإلنفاق االستهالكي )انظر نظام 

 احلسابـــــات القوميــــــة، 2008، الفقـــرة 
.)34 - 10
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 انخفاض قيمة األصول )فاء - 1( )التوصيات الدولية املتعلقة 
بإحصاءات الصناعة 11 - 4(

اخنفاض قيمة األصول فاء - 1 هو املعادل لبند البيانات 11 - 4 يف التوصيات الدولية املتعلقة   140-4
بإحصاءات الصناعة. واخنفاض القيمة، كما هو معّرف يف احملاسبة التجارية، أسلوب لتخصيص تكاليف النفقات 
املاضيــة علــى األصــول الثابتــة علــى مــدى فــرات احملاســبة التاليــة. وميثّــل اخنفــاض القيمــة خســارة يف قيمــة األصول 
الثابتــة الناجتــة عــن التقــادم أو االســتخدام يف عمليــة إنتاجيــة. ويتصــل اخنفاض القيمة باســتهالك رأس املال الثابت 
يف احلسابات القومية ويتم حسابه، بصورة منفصلة، ألغراض احلسابات القومية. وينطبق اخنفاض قيمة األصول 

على األسر املعيشية فضاًل عن الصناعات )انظر التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة(.
اخنفاض قيمة األصول يف جمال اإلمدادات املائية )فاء - 1 - 1( هو اخلسارة يف قيمة اإلنشاءات   141-4
األساسية لإلمدادات املائية الي تستخدمها الوحدات االقتصادية )أّي الصناعات واألسر املعيشية على السواء( 
ألغراض مجع املياه أو معاجلتها أو التزويد هبا. وهذا يشــمل اخنفاض قيمة املضخات واألنابيب والســدود واملباين 
والصهاريــج املائيــة واملركبــات وآالت احلفــر. وميكــن توقُّــع حــدوث اجلــزء األكــب مــن اخنفــاض القيمــة يف صناعــة 
اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36(. واخنفاض قيمــة األصول يف جمال خدمات الصرف 
الصحــي )فــاء - 1 - 2( هــو اخلســارة يف قيمــة اإلنشــاءات األساســية املســتخدمة ألغــراض مجــع امليــاه العادمــة 
ومعاجلتهــا وتصريفهــا، مبــا يف ذلــك امليــاه املنســابة يف املناطــق احلضريــة. ويشــمل هــذا اخنفــاض قيمــة معامل معاجلة 
املياه العادمة وشبكات الصرف الصحي واملضخات وخزانات الصرف الصحي وعدادات الصرف الصحي واملباين 
وبالوعات مجع املياه املنسابة يف املناطق احلضرية ونقلها. وميكن توقُّع معظم النفقات يف صناعة الصرف الصحي 

)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(.

التعريفات والرسوم  -  4

هناك كثر من التعريفات والرسوم احملتملة فيما يتصل باملياه وخدمات معاجلة املياه العادمة. ويف   142-4
حاالت كثرة، ميكن أن تكون التعريفات والرسوم خمتلفة فيما بن املناطق اإلدارية أو أحواض األهنار، وقد يكون 
هذا االختالف كبراً، ويف حاالت أخرى، جيوز أن ختتلف التعريفات والرســوم وفقًا للنشــاط االقتصادي للوحدة 
االقتصادية الي تدفع هذه التعريفات والرسوم. وعلى سبيل املثال، من املعروف عمومًا أن التعريفات والرسوم الي 
ُتفرض على األسر املعيشية ينبغي أن تكون أقل من تلك الي ُتفرض على الصناعات. وبالتايل ينبغي عرض كل 
فئة من فئات التعريفات والرسوم الواردة أدناه يف شكل قائمة أو جدول للتعريفات والرسوم اجملزّأة حسب املناطق 
اإلدارية وأحواض األهنار والصناعات واألســر املعيشــية وأّي خصائص رئيســية أخرى ُتســتخَدم يف متييز التعريفات 

والرسوم بالنسبة ملختلف املستعملن.
التعريفات والرسوم حسب القياس احلجمي الي ُتفرض على اإلمدادات املائية )صاد - 1( هي   143-4
رســوم يدفعها املســتخدمون )الوحدات االقتصادية( على الوحدة من املاء الذي يتم التزويد به. أما الرســوم الثابتة 
لإلمــدادات املائيــة )صــاد - 2( فهــي جبايــات ثابتــة أو أســعار مقطوعــة أو رســوم أخــرى ُتفــرض بغــض النظــر عن 

حجم املاء الذي يتم التزويد به.
التعريفات والرســوم احلجمية على مجع مواد الصرف الصحي )صاد - 3( هي رســوم تتقاضاها   144-4
الوحــدات االقتصاديــة عــن الوحــدة الــي يتــم مجعهــا مــن مــواد الصــرف الصحي. والرســوم الثابتة خلدمــات الصرف 
الصحي )صاد - 4( هي اجلبايات الثابتة واألسعار املقطوعة وغرها من الرسوم الي ُتدَفع بغض النظر عن حجم 

مواد الصرف الصحي الي جُتَمع.
ويف بلــدان كثــرة، ختتلــف التعريفــات والرســوم مــن منطقــة إىل أخــرى يف البلــد. وينبغــي عــرض   145-4

التعريفات والرسوم يف شكل قائمة للتعريفات والرسوم خاصة بكل منطقة.
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الجدول 4 - 14

التعريفات ورسوم اإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي

تعريفات ورسوم اإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي صاد - 

التعريفات والرسوم حسب القياس الحجمي لإلمدادات املائية صاد - 1 -   

الرسوم الثابتة لإلمدادات املائية صاد - 2 -   

التعريفات والرسوم الحجمية عىل جمع مواد الرصف الصحي صاد - 3 -   

الرسوم الثابتة لخدمات الرصف الصحي صاد - 4 -   

بنود البيانات االجتماعية والديمغرافية املتعلقة باملياه  - هاء 

املصادر الرئيسية ملياه الرشب  -  1

املصدر الرئيسي ملياه الشرب هو مصدر مياه الشرب الذي يستخدمه السكان يف أغلب األحيان   146-4
 )أّي املصــدر الرئيســي للشــرب(. وتصنّــف مصــادر ميــاه الشــرب يف فئتــن مهــا: مصــادر ميــاه الشــرب احملّســنة 
)قــاف - 1( مصــادر ميــاه الشــرب غــر احملّســنة )قــاف - 2(. وبنــود البيانــات هــذه متوائمــة مع مؤشــر األهداف 

اإلمنائية لأللفية 7 - 8 )ملزيد من اإلرشادات، انظر منظمة الصحة العاملية 2006( 120 

الجدول 4 - 15

بنود بيانات املصادر الرئيسية ملياه الرشب التي يستخدمها السكان )األهداف اإلنمائية لأللفية(

 “Core ،2006 ،منظمة الصحة العاملية  120

 questions on drinking water and

sanitation” )http://www.wssinfo.
org/pdf/WHO_2008_Core_
 Questions pdf( (accessed 25

 September 2009)

السكان حسب املصدر الرئييس ملياه الرشب قاف - 

السكان الذين يستخدمون مصادر محّسنة ملياه الرشب قاف - 1 -   

شبكات املياه التي تصل إىل الوحدة السكنية/األحياء السكنية قاف - 1 - 1 -    

التوصيل بشبكة اإلمدادات املائية قاف - 1 - 1 - 1 -     

األنماط األخرى لتوصيل أنابيب املياه إىل الوحدة  قاف - 1 - 1 - 2 -     
السكنية/األحياء السكنية

مواسري التزويد باملياه العامة قاف - 1 - 2 -    

اآلبار الثقبية قاف - 1 - 3 -    

اآلبار املحفورة املحمية قاف - 1 - 4 -    

الينابيع املحمية قاف - 1 - 5 -    

جمع مياه األمطار )جمع املياه الهاطلة( قاف - 1 - 6 -    

املياه املعبأة يف قوارير )إىل جانب املصادر املحّسنة األخرى ألغراض  قاف - 1 - 7 -    
النظافة الصحية والطبخ(

السكان الذين يستخدمون من مصادر غري محّسنة ملياه الرشب قاف - 2 -   

املياه املعبأة يف قوارير إىل جانب املصادر غري املحّسنة األخرى ألغراض  قاف - 2 - 1 -    
النظافة الصحية والطبخ

مصادر مياه الرشب األخرى قاف - 2 - 2 -    

http://www.wssinfo.org/pdf/WHO_2008_Core_Questions.pdf
http://www.wssinfo.org/pdf/WHO_2008_Core_Questions.pdf
http://www.wssinfo.org/pdf/WHO_2008_Core_Questions.pdf
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عدد السكان الذين يستخدمون مصادر حمّسنة ملياه الشرب )قاف - 1( هو عدد الناس الذين   147-4
يستخدمون توصيالت املياه إىل األسر املعيشية وصنابر املياه العامة واآلبار الثقبية واآلبار احملفورة احملمية والينابيع 
ن أيضًا(. بالنسبة لبعض  احملمية ومجع مياه األمطار واملياه املعبأة يف قوارير )إذا كان هناك مصدر ثانوي متاح حُمسَّ
األغــراض، مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت مصــادر ميــاه الشــرب مشــركة بــن كثــر مــن الناس، أم أهنا لالســتخدام 

احلصري ألسرة معيشية معّينة.
يتم تقســيم الســكان الذين يســتخدمون مصادر حمّســنة ملياه الشــرب )قاف - 1( حســب نوع   148-4
ن: مياه موّصلة بأنابيب إىل الوحدات السكنية/األحياء السكنية )قاف - 1 - 1(، ومواسر  مصدر املياه احملسَّ
التزويــد بامليــاه العامــة )قــاف - 1 - 2( وآبــار ثقبيــة )قــاف - 1 - 3(، وآبــار حمفــورة حمميــة )قــاف - 1 - 4(، 
وينابيــع حمميــة )قــاف - 1 - 5(، وهكــذا ميــاه األمطــار )قــاف - 1 - 6(، وامليــاه املعبــأة يف قواريــر، إذا كانــت 

هناك مصادر مياه حمّسنة أخرى ُتستخدم ألغراض النظافة الصحية والطبخ )قاف - 1 - 7(.
الســكنية  الســكنية/األحياء  وحداهتــم  إىل  امليــاه  بأنابيــب  لــة  املوصَّ الســكان  وجمموعــة   149-4 
)قاف - 1 - 1( هي عدد الســكان الذين يكون مصدرهم الرئيســي ملياه الشــرب آتيًا من أنابيب مياه موصولة 
إىل أحيائهم السكنية. وهذا يشمل السكان املربوطن بشبكات اإلمدادات املائية )قاف - 1- 1 - 1( الي يتم 
فيها توصيل مقار سكنهم عن طريق أنابيب مبآخذ املياه الرئيسية، والسكان الذين ُينّقل عن طريق األنابيب إىل 
مقار سكنهم املياه اآلتية من مصدر حمّسن آخر )قاف - 1 - 1 - 2( مثل اآلبار احملمية أو صهاريج مجع مياه 
األمطار. والسكان املوّصلون بشبكات اإلمداد املائية )قاف - 1 - 1 - 1( حيصلون على املياه من الوحدات 
االقتصاديــة الــي تعمــل يف مجــع امليــاه ومعاجلتهــا والتزويــد هبــا. وهذا يشــمل الناس الذين حيصلــون على اإلمدادات 
املائيــة مــن صناعــة اإلمــدادات املائيــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 36(، وكذلــك الوحــدات االقتصاديــة 

األخرى الي تقوم جبمع املياه ومعاجلتها والتزويد هبا كنشاط ثانوي.
واجملموعة السكانية الي تستخدم مواسر املياه العامة )قاف - 1 - 2( هي عدد الناس الذين   150-4
يكــون املصــدر الرئيســي الــذي حيصلــون منــه علــى ميــاه الشــرب هو نقطة تزويــد عامة باملياه. وتعرف مواســر املياه 
أيضــًا باســم حنفيــات امليــاه وميكــن أن تكــون صنابــر امليــاه مكونــة مــن حنفية واحدة أو أكثــر وهي توجد عادة يف 
مباٍن من الطوب األمحر أو اخلرســانة. ويف العادة، تقوم بتوفر مياه املواســر الوحدات االقتصادية العاملة يف مجع 

املياه ومعاجلتها والتزويد هبا.
وجمموعــة الســكان الذيــن يســتخدمون اآلبــار الثقبيــة )قــاف - 1 - 3( هــي عــدد النــاس الذيــن   151-4
يكون املصدر الرئيسي الذي حيصلون منه على مياه الشرب هو املياه املستخرجة من املياه اجلوفية عب ثقوب يف 
األرض هلــا أغطيــة أو أغلفــة للحمايــة. وميكــن تشــييد هــذه اآلبــار الثقبيــة أو جتويفهــا يف باطــن األرض لتســمح 
باســتخراج املياه اجلوفية من اخلزانات اجلوفية. ومتنع األغلفة اهنيار احُلفر كما توفر احلماية من تســرب املياه امللّوثة 
اجلاريــة )مثــل امليــاه املنســابة يف املناطــق احلضريــة(. ووضــع أغطيــة واقيــة فوق األغلفة يضمن عدم ســقوط فضالت 
الطيور واحليوانات يف البئر الثقبية. ويف العادة يستخرج املاء من اآلبار الثقبية باستخدام املضخات 121. وتشتمل 

اآلبار الثقبية على اآلبار األنبوبية.
واجملموعة السكانية الي تستخدم اآلبار احملفورة احملمية )قاف - 1 - 4( هي عدد الناس الذين   152-4
يكون املصدر الرئيســي الذي حيصلون منه على مياه الشــرب واملياه املســتخرجة من املياه اجلوفية عن طريق اآلبار 
الــي حتفــر لتصــل اخلزانــات اجلوفيــة ولتكــون هلــا بطانــات أو أغلفــة واقيــة ترتفــع فــوق ســطح األرض ومنصة وغطاء 
واٍق. واآلبــار احملفــورة احملميــة تتمتــع حبمايــة مــن امليــاه اجلاريــة )مثــل امليــاه املنســابة يف املناطــق احلضريــة( ألن تبطن 
البئر أو غالفها يرتفع فوق مستوى األرض كما أن املصطبة حترف اجتاه املاء املسكوب بعيداً عن البئر يف الوقت 
الــذي يضمــن فيــه الغطــاء الواقــي عــدم ســقوط فضــالت الطيــور واحليوانات يف البئر. وميكن ســحب املياه من البئر 

عن طريق مضخات أو غرها من الوسائل امليكانيكية األخرى )مثل احلبل والدلو(.

ميكن تشغيل املضخة باستخدام الطاقة   121

البشرية أو احليوانية أو طاقة الرياح أو 
الطاقة الكهربائية أو وقود الديزل أو الطاقة 

الشمسية على سبيل املثال.
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جمموعة السكان الي تستعمل الينابيع احملمية )قاف - 1 - 5( هي عدد الناس الذين ينتمون   153-4
إىل أســر معيشــية أو مؤسســات يكون مصدرها الرئيســي الذي حتصل منه على مياه الشــرب هو املياه املســتخرجة 
من املياه اجلوفية عب الينابيع احملمية عن طريق االقفاص الينبوعية والقفص الينبوعي هو هيكل مشيد بالطوب أو 
اخلرسانة حييط بالينبوع حبيث يتدفق املاء مباشرة خارجًا من القفص إىل ماسورة املياه بدون أن يتعرض إىل التلوث 

اخلارجي من فضالت الطيور واحليوانات أو املاء اجلاري.
جمموعــة الســكان الذيــن يســتخدمون مجــع ميــاه األمطــار )مجــع املياه اهلاطلــة( )قاف - 1 - 6(   154-4
هي عدد األشخاص الذين يكون املصدر الرئيسي الذي حيصلون منه على مياه الشرب هو مجع مياه األمطار أو 
الــبد أو الوابــل اجلليــدي أو الضبــاب أو النــدى، والــي يتــم ختزينهــا يف حاويــات أو صهاريــج أو أحواض )مثل مجع 
مياه األمطار من السقف(. وميكن مجع هذه املياه أو حصدها من سطوح مثل سطوح األسقف والسطوح املعبدة 

وغرها من أنواع السطوح قليلة النفاذية الي توجه مسار املاء حنو صهاريج التخزين.
4-155 وجمموعــة الســكان الــي تســتخدم امليــاه املعبــأة يف قواريــر )إىل جانــب املصادر احملســنة األخرى 
ألغراض النظافة الصحية والطبخ( )قاف - 1 - 7( هي نســبة الســكان الي يكون مصدرها الرئيســي الذي 
حتصل منه على مياه الشرب هو املاء الذي حتصل عليه من الوحدات االقتصادية األخرى يف قوارير مسدودة 
 )حجمهــا 20 لــر أو أقــل(. واملــاء املعبــأ يف قواريــر يشــمل املــاء الــذي تتــم تعبئتــه جتاريــًا يف قواريــر فحســب، 
وال يشــمل امليــاه الــي يعبئهــا أفــراد األســرة املعيشــية يف قواريــر مــن أجل ختزين املياه اجملمعــة من املصادر األخرى 
ولكــي يتــم إدراج مســتخدمي امليــاه املعبــأة يف قواريــر، يف الشــرحية الســكانية الــي تســتخدم مصــدراً حمّســنًا مليــاه 
الشــرب، يشــرط مؤشــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 7 - 8 وجــود مصــدر آخــر حمّســن للميــاه، متــاح ألغــراض 

النظافة الشخصية والطبخ.
مــن  تتكــون   )2  - )قــاف  حمّســنة  غــر  ميــاه  مصــادر  يســتعملون  الذيــن  الســكان  جمموعــة   156-4
 مســتعملي امليــاه املعبــأة يف قواريــر ويســتخدموهنا ألغــراض النظافــة الصحيــة أو الطبــخ مــن مصــادر مياه غر حمّســنة 
)قاف - 2 - 1(، ومجيع املصادر األخرى للمياه )قاف - 2 - 2(. وتشــمل املصادر األخرى للمياه البائعن 

املتجولن والشاحنات الصهرجيية واآلبار غر احملمية والينابيع غر احملمية واملياه السطحية.

مرافق الرصف الصحي الرئيسية  -  2

مرافــق الصــرف الصحــي الرئيســية هــي املرافــق الــي ُتســتخدم يف معظــم األوقــات لتتلقــى   157-4
الفضــالت البشــرية — الــباز والبــول. وتقســم مرافــق الصــرف الصحــي الرئيســية إىل فئتــن: مرافــق الصــرف 
الصحي احملّسنة )راء - 1( ومرافق الصرف الصحي غر احملّسنة )راء - 2(. وبنود البيانات هذه متوائمة مع 
مؤشــر األهداف اإلمنائية لأللفية 7 - 9. ولتقيم إمكانية وصول الســكان إىل مرافق الصرف الصحي، من 
املهم معرفة ما إذا كانت هذه املرافق مشركة بن أكثر من أسرة معيشية أو أهنا لالستعمال احلصري ألسرة 

معيشية معّينة.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  88

الجدول 4 - 16

 بنود البيانات املتعلقة باألنواع الرئيسية للمراحيض للتخلص من مواد الرصف الصحي 
التي يستعملها السكان )األهداف اإلنمائية لأللفية(

السكان حسب نوع املراحيض وطرق التخلص من مواد الرصف الصحي املستخدمة راء - 

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة راء - 1-   

مراحيض الشطف/الدلق أو مراحيض الشطف املوصولة بمواسري شبكة  راء - 1 - 1 -    
الرصف الصحي

موصولة بمرفق ملعالجة املياه العادمة راء - 1 - 1 - 1-     

غري موصولة بمرفق ملعالجة املياه العادمة راء - 1 - 1 - 2 -     

مراحيض الشطف/الدلق أو مراحيض الشطف املوصولة بخزان للرصف  راء - 1 - 2 -    
الصحي

مراحيض الشطف/الدلق أو مراحيض الشطف املوصولة بحفرة راء - 1 - 3 -    

املراحيض الحفرة املحسنة ذات التهوية راء - 1 - 4 -    

املراحيض الحفرة املبلطة راء - 1 - 5 -    

املراحيض الحديثة واملراحيض البلدية التي تنُتج مواد تسميد راء - 1 - 6 -    

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي غري محّسنة راء - 2 -   

اجملموعة الســكانية الي تســتخدم مرافق صرف صحي حمّســنة )راء - 1( هي عدد الناس الذين   158-4
يســتخدمون مراحيــض شــطف/دلق أو مراحيــض شــطف أو املراحيــض احلفــرة البلديــة املوصولة مبواســر إىل شــبكة 
صــرف صحــي )راء - 1 - 1( وخزانــات صــرف صحــي )راء - 1 - 2( ومراحيــض حفــرة )راء - 1 - 3(؛ 
ومراحيــض حفــرة حمّســنة ذات هتويــة )راء - 1 - 4(؛ ومراحيــض حفــرة مبلطــة )راء - 1 - 5(؛ أو مراحيــض 

حديثة/مراحيض بلدية ُتنتج مواد التسميد )راء - 1 - 6(.
يستخدم مرحاض الشطف صندوقًا أو خزانًا صغراً حلفظ مياه الشطف وله مانع للتسرب على   159-4
شكل احلرف اإلنكليزي U حتت املقعد ومرافق اجللوس ملنع الذباب والروائح اخلبيثة. ويستخدم مرحاض الشطف 
الدلق مانع للتسرب لكنه، خالفًا ملرحاض الشطف، يستخدم املاء املدلوق يدويًا ألغراض الشطف )وال يستخدم 

صندوق أو خزانًا هلذا الغرض( 122 
اجملموعة السكانية الي تستخدم مراحيض الشطف/الدلق أو مراحيض الشطف املوصولة مبواسر   160-4
شبكة الصرف الصحي )راء - 1 - 1( هي معّدل األشخاص الذين يستخدمون مراحيض شطف أو دلق/شطف 
يتم تفريغها عن طريق أنابيب يف الصرف الصحي )شبكة من املواسر املصممة جلمع وإزالة مواد الصرف الصحي 
مبا يف ذلك الفضالت البشرية — أّي الباز والبول 122(. ويف العادة، تقوم صناعة الصرف الصحي )التصنيف 
الصناعــي الــدويل املوحــد، التنقيــح 4، القســم 37( بتشــغيل مرافــق الصــرف الصحــي ولكن الوحــدات االقتصادية 
العاملة يف جمال مجع مواد الصرف الصحي تقوم أيضًا بتشغيل هذه املرافق كنشاط ثانوي. ونُظم الصرف الصحي 

ميكن أن تنقل مواد الصرف الصحي إىل معامل معاجلة أو تصريفها بدون معاجلة يف البيئة.
جمموعــة الســكان الذيــن يســتخدمون مراحيــض الشــطف/الدلق أو مراحيــض الشــطف املوصولــة   161-4
مبواسر شبكة الصرف الصحي املربوطة مبعامل معاجلة املياه العادمة )راء - 1 - 1 - 1( هو عدد الناس الذين 
يستخدمون مراحيض شطف أو مراحيض شطف دلق يتم تفريغها عن طريق املواسر بشبكة صرف صحي مؤدية 

يف هناية املطاف إىل مرافق ملعاجلة املياه العادمة.

 Multiple Indicator ،انظر اليونيسيف  122

)Cluster Survey (MICS 3، “تعليمات 
للقائمن باستجواب”.
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وجمموعة السكان الذين يستخدمون مراحيض شطف/دلق أو شطف موصولة بأنابيب بشبكة   162-4
صــرف صحــي ال تــؤدي إىل مرافــق ملعاجلــة امليــاه العادمــة، بــل يتم عوضًا عن ذلك تفريق مواد الصرف الصحي يف 

هناية املطاف بالبيئة بدون أّي معاجلة.
وجمموعة السكان الذين يستخدمون مراحيض شطف/دلق أو مراحيض شطف موصولة إىل خزان   163-4
صرف صحي )راء - 1 - 2( هي عدد الناس الذين يستخدمون مراحيض شطف أو مراحيض شطف/دلق يتم 
تفريغهــا عــن طريــق مواســر يف خــزان ترويــق كتيــم باملــاء يوضع عــادة حتت األرض بعيداً عن املنزل أو املرحاض 122  
وتقــوم بتفريــق خزانــات الصــرف الصحــي يف العــادة وحــدات اقتصاديــة تصنــف كجــزء من صناعــة الصرف الصحي 
)التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 4، القسم 37( ولكن ميكن أيضًا أن تقوم بالتفريغ وحدات اقتصادية 

تعمل يف مجع مواد الصرف الصحي كنشاط ثانوي.
ونســبة الســكان الذين يســتخدمون مراحيض شــطف/دلق أو مراحيض شــطف تصب يف حفرة   164-4
)راء - 1 - 3( هــي عــدد النــاس الذيــن يســتعملون مراحيــض شــطف أو مراحيــض شــطف/دلق تفــرق عــن طريــق 

املواسر يف حفرة يف األرض 122 
جمموعــة الســكان الــي تســتخدم مراحيــض حفــرة حمّســنة ذات هتويــة )راء - 1 - 4( هــي عــدد   165-4
النــاس الذيــن يســتعملون مراحيــض حفــرة تتــم هتويتهــا عــن طريــق أنبوب ميتد إىل ما فوق ســقف املرحاض، ويغطي 
الطــرف املفتــوح مــن أنبــوب التهويــة بشــبكة بنســيج أو شــبكة مانعــة لدخــول الذبــاب مع إبقاء اجلــزء الداخلي من 

اهليكل العلوي داكنًا 122 
جمموعة السكان الذين يستخدمون مراحيض حفرة مبلطة )راء - 1 - 5( هي عدد الناس الذين   166-4
يستعملون جحور حتفر يف األرض جلمع الفضالت وهلا رقعة بالطية أو منصة أو مقعد مثبت تثبيتًا جيداً من مجيع 

اجلوانب وسهل التنظيف ومرتفعة أكثر من مستوى األرض اجملاورة ملنع املياه السطحية من دخول احلفرة.
جمموعــة األشــخاص الذيــن يســتعملون مراحيض/مراحيــض حفــرة تنتــج مــواد تســميد )راء - 1 - 6(   167-4
هي عدد الناس الذين يستخدمون مراحيض تضاف فيها الفضالت واملواد الغنية بالكربون )النفايات النباتية والقصب 

واحلشيش والنشارة والرماد( وتتم فيها احملافظة على ظروف خاصة إلنتاج مواد تسميد غر خبيثة الرائحة.
جمموعة السكان الي تستخدم مرافق صرف صحي غر حمّسنة )راء - 2( هي عدد الناس الذين   168-4

يستخدمون:
• مراحيض شطف أو مراحيض شطف/دلق يتم تفريغها يف الشارع أو يف فناء أو رقعة أو قناة اصطناعية 	

أو موقع آخر جماور، وال تشمل مراحيض الدلق/الشطف الي يتم تفريغها يف حفر أو صهاريج صرف 
صحي أو شبكات صرف صحي 122؛

• املراحيــض احلفــرة غــر املبلطــة مثــل اجلحــر الــذي حيفــر يف األرض جلمع الفضــالت وال توجد فيه رقعة 	
بالطية أو مصطبة أو مقعد 122؛

• احلفر املكشوفة، أّي جمرد جحور يف األرض جلمع الفضالت 122؛	
• جــرادل جلمــع الــباز )ويف بعــض األحيــان البــول ومواد تنظيف الدبــر( الي تزال بطريقة دورية ألغراض 	

املعاجلة أو التخلص منها 122؛
• املراحيــض املعلقــة بأنواعهــا الــي تبــىن فــوق البحــر أو النهــر أو كتلــة مائيــة أخــرى وتنـــزل منه الفضالت 	

مباشرة 122؛
• ال توجد مرافق مرحاضية؛ على سبيل املثال استخدام الشجرات أو األشجار أو اخلنادق أو الفضاء 	

املفتوح مثل احلقول أو قنوات الصرف أو الشواطئ أو األهنار أو البحر كمرحاض أو دفن الفضالت 
يف الراب 122 
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الفصل 5

اسرتاتيجية جمع البيانات

مقدمة  - ألف 

يرد يف اجلزء األول من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه سرداً موجزاً للمفاهيم الرئيسية   1-5
)الفصالن 2 و3( وبنود البيانات )الفصل 4( الي توَصى البلدان بتجميعها كجزء من برنامج شامل إلحصاءات 
املياه. ويتضّمن اجلزء الثاين معلومات عن الكيفية الي ميكن هبا استخدام هذه املفاهيم وبنود البيانات يف البلدان 

إلنتاج إحصاءات للمياه. ويبدأ وضع برنامج إحصاءات للمياه بوضع اسراتيجية جلمع البيانات.
تتضمن اسراتيجية مجع البيانات فهمًا متفقًا عليه لالحتياجات من البيانات والرتيبات املؤسسية   2-5
فضــاًل عــن جمموعــة مــن األولويــات مــن أجــل إعــداد إحصــاءات امليــاه داخــل البلــدان. وهــي تصف بوضــوح أدوار 
ومسؤوليات مستخدمي بيانات املياه الرئيسين ومنتجيها، مبا يف ذلك الرتيبات املؤسسية لضمان اإلنتاج املنتظم 
إلحصاءات مياه رفيعة اجلودة. وهذا مهم بصفة خاصة ألن الرتيبات املؤسسية )مثل التشريعات والرتيبات الرمسية 
وغــر الرمسيــة بــن الــوكاالت وتدفقــات البيانــات( املتعلقــة بــاإلدارة املتكاملــة ملوارد املياه يف كثــر من البلدان ضعيفة 
التحديــد أو مربكــة 123، ممــا ميكــن أن يــؤّدي إىل حتديــات مماثلــة يف إنتــاج إحصاءات املياه. ومن املكاســب املهمة 
ع ُصّناع القرار وحمّللي السياسات على النظر يف البيانات الي هم يف  لوضع اسراتيجية جلمع البيانات، أهنا تشجِّ

حاجة إليها لزيادة الفعالية.
ووضع اسراتيجية جلمع البيانات هو عمل صعب نظراً للعدد الكبر من املؤسسات الي تشرك   3-5
عــادة يف إدارة امليــاه وإنتــاج إحصــاءات امليــاه. وغالبــًا مــا ينتــج عــن هــذا تداخل أو عدم وضوح يف املســؤوليات قد 
يــؤّدي إىل ازدواجيــة ال داعــي هلــا يف أنشــطة مجــع البيانــات وفجــوات ونواقــص كبــرة يف إحصــاءات امليــاه املوجــودة 
حاليــًا وعــدم القــدرة علــى حتقيــق تكامــل إحصــاءات امليــاه اآلتيــة مــن مصــادر بيانــات خمتلفــة. وميكن أيضــًا حتقيق 

تكامل إحصاءات املياه مع اإلحصاءات االجتماعية والدميغرافية، واالقتصادية، والبيئية األخرى.
وتشمل أغراض اسراتيجية مجع البيانات ما يلي:  4-5

• حتديد احتياجات مستعملي إحصاءات املياه؛	
• استعراض إحصاءات املياه املوجودة حاليًا، مبا يف ذلك:	

• زيادة املعرفة بإحصاءات املياه املوجودة حالياً ومصادر وأساليب البيانات املتصلة هبا؛	
• تقييم استعمال إحصاءات املياه املوجودة وإمكانية الوصول إليها ونوعيتها )انظر الفصل 7(؛	
• حتديد الفجوات أو النواقص يف جمموعات البيانات املتوّفرة حالياً؛	

• وضع أولويات إلنتاج إحصاءات املياه؛	
• تعزيز الرتيبات املؤسسية إلنتاج إحصاءات املياه واستعماهلا، مبا يف ذلك:	

• تيسر التنسيق بن منتجي البيانات ومستعمليها )أّي مجيع أصحاب املصلحة يف إحصاءات املياه(؛	
• تيسر التعاون والتنسيق فيما بن الوكاالت؛	

 GWP, 2004, Catalyzing Change:  123

 A handbook for developing
 integrated water resources

 management (IWRM) and
water efficiency strategies (http://

www.gwpforum.org/servlet/
 PSP?iNodeID=215&itemId=496;

 see, in particular, section entitled
 “Institutional role”

http://www.gwpforum.org/servlet/PSP?iNodeID=215&itemId=496
http://www.gwpforum.org/servlet/PSP?iNodeID=215&itemId=496
http://www.gwpforum.org/servlet/PSP?iNodeID=215&itemId=496
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• تقدمي خطة واقعية لتحسن إحصاءات املياه، مبا يف ذلك:	
• زيادة إمكانيات وصول ُصّناع القرار وغرهم إىل البيانات؛	
• القضــاء علــى االزدواجيــة يف عمليــة مجــع البيانــات الــي تضطلــع هبــا وكاالت خمتلفــة، أو علــى األقــل 	

ختفيضها إىل حٍد كبر )مما يسمح بتحرير موارد لسّد الفجوات أو أوجه النقص يف إحصاءات املياه(؛
• تكــون 	 أن  وينبغــي  متســقة.  وتعاريــف  مفاهيــم  املختلفــة  البيانــات  مصــادر  تســتعِمل  أن  ضمــان 

البيانــات )انظــر الفصــل 4( ومــا يتصــل هبــا مــن مفاهيــم وتصنيفــات  بنــود   هــذه هــي تعريفــات 
)انظر الفصلن 2 و3(، مبا يف ذلك املراجع املكانية والزمانية املتسقة ومواءمة األشكال النموذجية 

لعرض البيانات.
جيب أن توازِن اسراتيجية مجع البيانات بن احتياجات مستعملي البيانات واملوارد املتاحة ملنتجي   5-5
البيانات مع وضع برنامج عمل مناسب لتحقيق أهداف االسراتيجية. ومثة جزٌء بالغ األمهية يف تطوير االسراتيجية 
يتمثّــل يف إشــراك مســتعملي البيانــات ورامســي سياســات امليــاه، علــى وجــه اخلصــوص، بغيــة ضمــان دعــم البيانات 
للمسائل األوثق صلة بعملهم بأسرع ما ميكن. ويتم هذا عادة بوضع أولويات لبنود البيانات، واستعراض البيانات 
املتوفّــرة حاليــًا ونوعيتهــا، وبعــد ذلــك تقييــم اخليــارات املتاحــة فيما يتعلق بزيادة عدد بنود البيانات املُنَتجة وحتســن 
نوعية البيانات املوجودة. وتوَصف يف الفصل 6 بقدر أكب من التفصيل اخليارات املتاحة فيما يتعلق بإنتاج بنود 
البيانات وسّد الثغرات وأوجه النقص يف املعلومات. وستكون التكلفة اعتباراً رئيسيًا يف عملية مجع البيانات، ويف 
معظــم احلــاالت ســوف يتعــّن املوازنــة بــن األولويــات ونوعية البيانات مــن ناحية وتكلفة مجع البيانات من الناحية 
األخــرى. وعلــى منتجــي البيانــات أيضــًا التشــاور مــع منتجي وجمّمعي البيانــات اآلخرين من أجل حتديد متطلبات 
مشــركة فيمــا يتعلــق بالبيانــات وتنســيق األنشــطة، ممــا يقلّــل إىل أدىن حــّد مــن العــبء الواقع علــى اجمليبن وضمان 

اتساق البيانات.
وتتناول اســراتيجيات مجع البيانات مســألة حتســن إحصاءات املياه من اجلوانب القصرة األجل   6-5
والطويلــة األجــل. وتشــمل اجلوانــب الطويلــة األجــل حتديــد جماالت التحســينات ذات األولوية )مثل توســيع نطاق 
وتغطية إحصاءات املياه وحتسن نوعيتها، باستخدام تصنيفات مشَرَكة(، بينما يتمّثل اجلانب القصر األجل يف 
توفر خطة واضحة إلنتاج وإعداد إحصاءات املياه بكفاءة. وهذا يشــمل حتديد ما ميكن عمله باملوارد املوجودة 
وكمية املوارد اإلضافية الي قد يتطلبها سّد الثغرات وأوجه النقص يف املعلومات. وميكن معاجلة اجلوانب القصرة 

األجل لالسراتيجية يف خطة للتنفيذ.
وميثّــل الشــكل 5 - 1 صــورة عامــة لعمليــة وضــع اســراتيجية جلمــع البيانــات يف جمــال إحصاءات   7-5
امليــاه. وهــي تتمثّــل يف سلســلة مــن اخلطــوات احملــّددة مــع أن بعــض اخلطــوات يتم يف الواقع اختاذهــا بطريقة متزامنة 

ورمبا تكون متداخلة. وعالوة على ذلك، من املهم مالحظة أن العملية هي عملية دائرية.
لكــي تبــدأ العمليــة، جيــب أن تقــوم إحــدى الوكاالت بالدور الرائد. وتقوم الوكالة الرائدة يف العادة   8-5
بتحديــد املســائل علــى مســتوى عــام مث ُتشــرِك الــوكاالت األخــرى يف تطويــر عمليــة ميكــن عن طريقها استكشــاف 
املسائل املتعلقة بالبيانات بقدر أكب من التعمُّق. وهناك طائفة من الوكاالت الي ميكن أن تضطلع بالدور الرائد، 
ولكن يف معظم األحيان يضطلع هبذا الدور املكتب اإلحصائي القومي أو وكالة حكومية معنية باملياه أو البيئة.

ويتضّمن الفصل 5 توجيهات للمســتعِملن تشــمل اخلطوات الضرورية يف تطوير اســراتيجية مجع   9-5
البيانات وتصف املســائل الي يتعّن معاجلتها هبذه االســراتيجيات. وهذه املعلومات مرّتبة حتت العناوين التالية: 
“حتديــد االحتياجــات مــن البيانــات” )القســم بــاء(؛ “أصحاب املصلحة والرتيبات املؤسســية” )القســم جيم(؛ 
“استعراض إحصاءات املياه املوجودة حاليًا” )القسم دال(؛ “حتديد األولويات” )القسم هاء(؛ “االتفاق على 

األدوار واملسؤوليات” )القسم واو(.
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الشكل 5 - 1

عملية وضع اسرتاتيجية لجمع البيانات يف مجال إحصاءات املياه

٥ - إنتاج اسرتاتيجية جلمع البيانات تشمل:

إحصاءات املياه املقرر إنتاجها وتواتر اإلنتاج؛  •

الرتتيبات القانونية واملؤسسية إلنتاج إحصاءات املياه؛  •

أدوار ومسؤوليات الوكاالت املختلفة يف إنتاج إحصاءات   •
املياه؛

اخلط الزمين للتنفيذ.  •

١ - حتديد االحتياجات من البيانات
حتديد مستعملي ومنتجي إحصاءات املياه (أّي أصحاب   •

املصلحة) والتشاور معهم؛
حتديد املسائل البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية املتصلة  •

باملياه؛
حتديد األسئلة الرئيسية املتعلقة بسياسات املياه املراد اإلجابة  •

عليها.

٢ - استعراض إحصاءات املياه املوجودة حالياً مبا يف ذلك:

الرتتيبات القانونية واملؤسسية (أّي األدوار واملسؤوليات احلالية  •
واملوارد املخصصة جلمع وتبويب ونشر إحصاءات املياه) وأّي

حواجز تعرتض إنتاج إحصاءات املياه؛

املوارد املتاحة إلنتاج إحصاءات املياه؛  •

حتديد الفجوات يف البيانات واملسائل املتصلة بنوعية البيانات.  •

٤ - االتفاق على األدوار واملسؤوليات واملوارد املخصصة إلنتاج
إحصاءات املياه مبا يف ذلك:

االتفاق على مسائل الوصول إىل البيانات والسرّية.  •

٣ - حتديد أولويات البيانات حسب:
بنود البيانات؛  •

املنطقة اجلغرافية (أي املرجع املكاين)؛  •
الفرتة املرجعية والتواتر؛  •

الصناعة أو األسر املعيشية؛  •
موارد املياه.  •

تحديد االحتياجات من البيانات  - باء 

تســلِّم اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بأن مشــاركة أصحاب املصلحة واإلطار املؤسســي مها اعتباران   10-5
بالغا األمهية من أجل إدارة املياه بكفاءة 124. وينطبق هذا أيضًا على إنتاج إحصاءات املياه وحتديد االحتياجات 
مــن البيانــات. وأصحــاب املصلحــة هــم مســتخدمو ومنتجــو إحصــاءات امليــاه، بينمــا يشــر اإلطــار املؤسســي إىل 
القوانــن وغرهــا مــن الرتيبــات الرمسيــة الــي ُتنــاط عن طريقها املســؤوليات بالــوكاالت العاملة يف جمال إدارة املياه أو 
إنتاج إحصاءات املياه. ويشــمل هذا الرتيبات أو اإلجراءات املســتخَدمة لتيســر تبادل البيانات وتنســيق النشــاط 
اإلحصائي. ويرد يف القسم جيم، توصيف أكثر تفصياًل ألصحاب املصلحة والرتيبات املؤسسية، واالحتياجات 

من البيانات تشمل أيضًا احتياجات اجملتمع الدويل.
واخلطــوة األوىل يف عمليــة وضــع اســراتيجية جلمــع البيانــات هي حتديــد االحتياجات من البيانات   11-5
علــى أســاس مســائل أو قضايــا السياســات ذات األمهيــة القصــوى بالنســبة للبلــدان. فكثــر مــن البلــدان لديهــا 
اسراتيجيات أو سياسات للمياه تتضّمن متطلبات إحصائية واضحة أو قد تكون لديها أسئلة حمّددة فيما يتصل 
مبســائل امليــاه. بيــد أنــه مــن املعــروف أن البيانــات املطلوبــة جيــب اســتنتاجها مــن أهــداف ومقاصــد سياســات املياه 
القومية وغرها من الوثائق ومســائل السياســات املائية احملّددة. فالسياســة الي تضع مثاًل اســتعادة التكلفة الكاملة 
يف جمال اإلمدادات املائية ومعاجلة الصرف الصحي هدفًا هلا قد ال تأيت على ذكر ما حتتاجه من البيانات ولكن 

  GWP, 2008, “Developing and انظر  124

 managing river basins: the need for
 adaptive, multilevel, collaborative
institutional arrangements” http://
www.gwpforum.org/gwp/library/

River%20basins_Brief%20
 IWMI_GWP.pdf
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ُتسَتنتج منها احلاجة إىل بنود البيانات املالية الم - صاد. كذلك قد تكون هناك حاجة إىل بعض بنود البيانات 
الالزمة ملعاجلة مسائل يف صناعات أو مناطق معيَّنة.

ويف حاالت كثرة، ال توجد سياسات قومية للمياه أو، إذا ُوجَدت هذه السياسات، قد ال يكون   12-5
مــن الســهل حتديــد االحتياجــات مــن البيانــات. ويف مثــل هــذه احلاالت، يصبح من املهم بصفة خاصة ألصحاب 
املصلحــة أن يعملــوا معــًا علــى حتديــد البيانــات املطلوبــة، ووضــع أولويــات هلــا واالتفاق على مســؤوليات الوكاالت 
دة فيما يتعلق بإنتاج بنود البيانات املختلفة. وقد تكون هذه مهمة صعبة، خاصة وأن املوارد البشرية واملالية  احملدَّ

حمدودة كما أن اإلطار املؤسسي إلنتاج البيانات ضعيف.

أصحاب املصلحة والرتتيبات املؤسسية  - جيم 

أصحاب املصلحة  -  1

أصحاب املصلحة الذين يشركون عادة يف إنتاج إحصاءات املياه واستعماهلا يشملون:  13-5
• املكاتب اإلحصائية الوطنية؛	
• الــوكاالت احلكوميــة علــى املســتويات القومــي أو مســتوى الواليات/املقاطعــات أو املســتوى احمللــي 	

املسؤولة عن:
• املياه؛	
• األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا؛	
• الزراعة؛	
• البيئة )مبا يف ذلك سلطات محاية البيئة(؛	
• الطاقة )وخاصة حيثما يكون استعمال الطاقة الكهرمائية كبراً(؛	
• التخطيط املركزي؛	
• املالية )أو املصارف املركزية(؛	
• اجليولوجيا أو املساحة اجليولوجية؛	
• استخدام األراضي وختطيط األراضي؛	

• مورِّدو املياه ومقّدمو خدمات الصرف الصحي )اجلهات احلكومية واجلهات غر احلكومية(؛	
• منظمات حبوث املياه )مثل الوكاالت احلكومية، واجلامعات(؛	
• املنظمات غر احلكومية )مثل روابط صناعة املياه وروابط الفالحن وما إىل ذلك(.	

وختتلف أنواع البيانات الي تستخدمها وتنتجها هذه املنظمات، كما ختتلف األساليب املستخدمة   14-5
إلنتاج اإلحصاءات )ملزيد من التفاصيل انظر الفصل 6(. وبعض هذه الوكاالت كبرة وتعمل يف عدد من املواقع 
ومن املألوف أن تكون إلحدى الوكاالت مهام إدارية أو مهام مجع بيانات يف طائفة من األماكن. وعالوة على 
ذلك، قد تكون ألجزاء خمتلفة من وكالة واحدة مسؤوليات وجماالت اهتمام خمتلفة. ويف هذه احلاالت، قد تكون 

هناك حاجة إىل تنسيق على مستوى عاٍل يتجّنب إمكانية خروج آراء متضاربة من داخل الوكالة الواحدة.

الرتتيبات املؤسسية  -  2

حيــدث تطويــر اســراتيجية جلمــع البيانــات يف ســياق الرتيبــات املؤسســية واألدوار واملســؤوليات   15-5
التارخيية ملخَتلف الوكاالت. ومن األمور األساسية، الفهم الكامل للمسؤوليات القانونية واإلدارية للوكاالت الي 
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تقوم بإنتاج إحصاءات املياه واستعماهلا. ومن املعروف أن الوكاالت احلكومية هلا مسؤوليات فيما يتعلق بسياسات 
املياه وإدارة املياه وإنتاج إحصاءات املياه. ومن املعروف أيضًا انتشار املسؤوليات على خمتلف املستويات احلكومية. 
فعلى سبيل املثال، تكون أحيانًا إدارة املياه هي مسؤولية حكومات الواليات/املقاطعات أو احلكومات احمللية أو 

السلطات اإلقليمية.
ويف أغلب األحيان يتم تقسيم املسؤوليات عن إدارة املياه وإحصاءاهتا حسب النشاط االقتصادي.   16-5
وعلى ســبيل املثال فقد تتوىل وكالة حكومية مســؤولة عن الزراعة املســؤولية عن إدارة الزراعة املروية ومجع البيانات 
املتعلقــة باســتخدام امليــاه يف الزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 01( يف الوقــت 
الــذي ميكــن أن يكــون فيــه أحــد املكاتــب اإلحصائية الوطنية مســؤواًل عن اإلحصــاءات االقتصادية املتصلة جبميع 
الصناعــات، مبــا يف ذلــك صناعــة اإلمــدادات املائيــة وصناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 

التنقيح 4، القسمان 36 و37 على التوايل(.
وميكــن أيضــًا تقســيم املســؤوليات عــن إحصــاءات امليــاه وفقــًا لبنــود البيانات. وعلى ســبيل املثال،   17-5
ميكن أن تتوىل وكالة مسؤولة عن البيئة املسؤولية عن اإلحصاءات املتصلة بتلّوث املياه )بنود البيانات ياء - كاف 
مثــاًل(، يف الوقــت الــذي ميكــن أن تقــوم فيــه وكالــة مســؤولة عــن األرصــاد اجلويــة برصــد امليــاه اهلاطلة وتقــدمي تقارير 
عنها )بند البيانات باء - 1(. وستكون هناك يف بعض احلاالت جماالت متداخلة )أّي أن منظمات خمتلفة تقوم 

جبمع بيانات متماثلة أو متشاهبة(.
وتقوم وكاالت كثرة بإنتاج معلومات عن املياه ألغراض ما تقوم به من رصد أو حتليل أو إنفاذ.   18-5
وغالبًا ما تكون هذه البيانات غر معروفة أو غر متاحة لوكاالت أخرى )مستعِملة أو ُمنِتجة إلحصاءات املياه( 
الي ميكن أن تستخِدم هذه البيانات ألغراض أخرى. وحىت لو كانت هذه الوكاالت على علم بالبيانات املوجودة، 
فقد ال يكون هلا ُسبل وصول هلذه البيانات أو البيانات الفوقية أو املعلومات املتعلقة بنوعية البيانات. ففي هذه 
احلــاالت ميكــن أن تكــون غــر قــادرة علــى حتديــد إىل أّي مــدى ميكــن هلــذه البيانات أن تلــيّب احتياجاهتا الذاتية أو 

احتياجات غرها من مستعملي البيانات احملَتملن.
وخيتلف من بلد إىل آخر اإلطار القانوين واألدوار واملسؤوليات الرمسية للوكاالت العاملة يف جمال   19-5
إدارة امليــاه وإنتــاج إحصــاءات امليــاه. وحتتــاج كل البلــدان إىل آليــات لتنســيق إحصــاءات امليــاه، وينبغــي وصفها يف 
اسراتيجية مجع البيانات. وقد حتتاج بعض البلدان إىل إنشاء آليات للتنسيق، بينما هناك بلدان أخرى تتوفر لديها 
بالفعل هذه اآلليات. ويتم التنسيق يف أغلب األحيان عن طريق اللجان أو األفرقة العاملة املعنية بإحصاءات املياه 
واملؤّلفة من ُمستخِدمي البيانات ومنتجيها الرئيسين. وقد تكون هذه اللجان أو األفرقة العاملة نتيجة التفاقات 

رمسية أو مذكرات تفاهم.
ويتعّن على هذه اللجان أو األفرقة العاملة، بغض النظر عّما إذا كانت موجودة بالفعل أو أهنا مل   20-5
ُتنشأ بعد، أن تتناول املسائل االسراتيجية واالعتبارات العملية على السواء. وتشمل املسائل االسراتيجية ماهية 
البيانات الي ينبغي إنتاجها ومىت ينبغي إنتاجها وأّي املنظمات ينبغي أن تكون مسؤولة عن مجع إحصاءات املياه 
وحتقيق تكاملها ونشرها. أما االعتبارات العملية فتشمل مسائل من قبيل ما هي األساليب الي ميكن استخدامها 
يف مجع البيانات وجتهيزها، فضاًل عن القالب النموذجي الذي ينبغي أن ُيستخَدم لنشر املعلومات. ويتم التنسيق 
عادة على مســتوين. ومثال ذلك جلنة رفيعة املســتوى تتناول املســائل االســراتيجية من قبيل ما هي البيانات الي 
ز فريق عامل )أو أفرقة عاملة( على االعتبارات العملية املتمثلة يف  ينبغي إنتاجها ومن ســيقوم بإنتاجها، بينما يركِّ

كيفية إنتاج إحصاءات املياه.
وينبغي أن تشمل آليات التنسيق عقد اجتماعات منتظمة ألصحاب املصلحة. وسوف يوفِّر هذا   21-5
منباً للتعاون ويســاعد يف تعزيز الفهم الســليم للبيانات املطلوبة. وقد يســاعد أيضًا يف التحديد امُلســَبق للتغيرات 
الي ينبغي إدخاهلا يف عمليات املسح أو العمليات اإلدارية الي ميكن أن تؤّثر على توافر البيانات ووضع ترتيبات 
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بديلــة. كذلــك قــد ميّكــن وجــود آليــة للتنســيق مــن تعديل عمليات املســح والعمليات اإلدارية حبيث تناســب عدداً 
أكــب مــن املســتخدمن الذيــن هــم يف حاجــة إىل البيانــات ومــن أجــل أن حيــدث تزامــن بــن نشــاط املســح ونشــر 
البيانات. وللمساعدة يف التنسيق، من املفيد أن يقوم كل ُمنِتج من منتجي إحصاءات املياه بتحديد جهة تنسيق 
أو اتصــال رئيســية معنيــة باملســائل املتصلــة بالبيانــات، مثــل تعيــن شــخص يكون مســؤواًل عن إحصــاءات املياه أو 

إدارة املعلومات.
وكما ُذِكر يف املقدمة، يتعّن أن تأخذ إحدى الوكاالت زمام القيادة يف إحصاءات املياه. بيد أنه   22-5
قد ال تكون هناك وكالة وحيدة رائدة يف بعض البلدان بل توجد عدة وكاالت تتوىل القيادة يف جماالت خمتلفة من 
جماالت إحصاءات املياه أو يف أوقات خمتلفة. وعلى ســبيل املثال فقد تتوىل الوكاالت اإلحصائية القومية الريادة 
يف جمــال التدفقــات املاديــة ضمــن االقتصــاد وبنــود البيانــات املالية، بينما تقوم الوكاالت املعنية بالبيئة بدور رائد يف 
جمال األرصدة املادية واالنبعاثات احملمولة مائيًا. وبغض النظر عّما إذا أمكن أم مل ميكن حتديد وكالة رائدة، يتعّن 

على الوكاالت أن تعمل معًا من أجل إنتاج إحصاءات مياه ذات نطاق شامل.

تبادل البيانات  -  3

تبــادل البيانــات بــن الــوكاالت لــه فوائــد مّجــة. فقــد ميكــن جلامعــي البيانــات التخلّــص مــن تكلفــة   23-5
اجلمــع أو ختفيضهــا باملقارنــة مــع تكلفــة بــدء عمليــة جديــدة جلمــع البيانــات إذا كان مــن املمكــن احلصــول علــى 
املعلومات من مصادر بيانات قائمة. ويقضي تبادل البيانات على إمكانية إنتاج بيانات متضاربة، كما ميكن أن 
 خيّفف العبء )أّي أن البيانات جُتَمع مرة واحدة وُتستخَدم من ِقَبل وكاالت متعّددة( الواقع على اجمليبن، الذين 

هم يف هذه احلالة املنشآت أو اأُلسر املعيشية الي تديل بالبيانات.
وميكــن أن حيــدث تبــادل البيانــات بعــدد مــن الُطــرُق، ولكنــه نظــراً للحساســيات املتعلقــة بســرّية   24-5
البيانــات، يتعــّن أن تتخــذ هــذه الرتيبــات طابعــًا رمسيــًا وذلــك يف العــادة عــن طريــق اتفاقــات تبــادل البيانــات. ويف 
بعض احلاالت، ميكن إنشاء ُنظم معلومات بيئية 125. وسوف ُتكَتَشف بعض اجلوانب العملية والقانونية املتعلقة 
بالوصــول إىل إحصــاءات امليــاه وتبــادل البيانــات يف جمــرى عملية حتديد واســتعراض إحصــاءات املياه احلالية )انظر 
القســم دال والقســم هاء(؛ وتكمن مشــكلة مشــَركة يف أن بعض الوكاالت ال تريد أو ال تســتطيع تبادل البيانات 

ألسباب قانونية أو مؤسسية أو غر ذلك من األسباب.
ويف كثر من األحيان تعود عدم رغبة الوكاالت يف تبادل البيانات إىل خشيتها من أن يؤّدي تبادل   25-5
البيانات إىل كشف معلومات ميكن أن ُتستخَدم بشكل جمِحف ضدها أو إىل الكشف عن فجوات وأوجه نقص 
ميكــن أن تُــالم عليهــا. وقــد تعتقــد أيضــًا أن تبــادل البيانــات لــن يعــود عليهــا بفائــدة وأهنا بتبــادل البيانات ُتضِعف 

موقفها.
ويف مثل هذه احلاالت جيب أن تشرح اسراتيجية مجع البيانات بصورة تفصيلية واضحة، القيمة   26-5
سة من نتائج تعريض بياناهتا ملزيد من التدقيق  الي يضيفها تبادل البيانات وأن تتصّدى ملخاوف الوكاالت املتوجِّ
أو تقليــل أمهيتهــا بفعــل ذلــك. وإذا مل تتــم معاجلــة هــذه املخــاوف، فهنــاك احتمــال ضئيــل أن تقبل هذه الوكاالت 

االسراتيجية وتوافق على تبادل البيانات.
د اتفاقــات تبــادل البيانــات بوضــوح إجــراءات طلــب البيانــات وتبادهلا ونســبتها إىل  وجيــب أن حتــدِّ  27-5
مصادرها. ومبا أن البيانات ُتنَقل يف العادة لقوالب منوذجية إلكرونية، فيجب االتفاق على هذه القوالب النموذجية 
مع إيالء اهتمام خاص ألمن البيانات أثناء النقل )مثاًل أثناء عملية اإلرسال عب شبكة اإلنرنت(. وجيب أيضًا 
أن تتضّمــن هــذه البيانــات بيانــات وصفيــة متفــق عليهــا )انظر الفصــل 7( وأن تتضّمن بيانًا واضحًا لألغراض الي 
جيوز أن ُتستخَدم فيها البيانات الي يتم تبادهلا. ومن املألوف النّص على أن هذه البيانات ال جيوز أن ُتستخَدم 
إاّل لألغراض اإلحصائية وأنه ينبغي أن تظل البيانات املتصلة بفرادى الوحدات اإلحصائية سرّية. أّي أن البيانات 

انظر، مثاًل، حالة إحصاءات البيئة يف   125
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الــي ختــّص فــرادى الوحــدات ال ميكــن كشــفها ألطــراف ثالثــة، وأن البيانــات جُتَمــع لألغــراض اإلحصائية وال ميكن 
استخدامها لتحقيق االمتثال أو اإلنفاذ. وسوف حتتاج دائمًا املكاتب اإلحصائية الوطنية بصفة خاصة إىل ضمان 
د االتفاقات الطريقة الي ينبغي هبا اإلعراض  سرّية البيانات الي جتمعها يف عمليات املسح. وينبغي أيضًا أن حتدِّ

عن التقدمي يف املنشورات لبيانات الوكاالت األخرى.
وللمحافظة على ثقة من يقّدمون بيانات من خالل عمليات املســح أو غرها من الوســائل )أّي   28-5
ثقة اجمليبن( جيب على مجيع منتجي إحصاءات املياه وضع إجراءات ملنع الكشف عن سجاّلت بيانات فرادى 

الوحدات. وهذه تشمل:
• األحــكام واللوائــح املتعلقــة مبنــع إفشــاء البيانــات، مبــا يف ذلــك اجلــزاءات الــي ُتفــَرض يف حالــة إفشــاء 	

بيانات سرّية؛
• َقْصــر إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات الفرديــة علــى مــن حيتاجــون إىل املعلومــات يف أداء مهامهــم 	

اإلحصائية؛
• وضــع قواعــد خاصــة للتجميــع وإجــراءات الســتعراض النواتــج بغيــة احليلولــة دون حــدوث إفشــاء غــر 	

مقصود عندما ُتنَشر التجميعات املستخدمة يف املسح وغرها من البيانات السرّية )انظر الفصل 8(؛
• محاية البيانات الفردية عندما تتاح سجاّلت الوحدة ألغراض البحوث )مثاًل بإخفاء األمساء يف مجيع 	

السجالت أو كفالة تقييد إمكانية احلصول على البيانات بإحكام السرّية(؛
• توفر احلماية املناسبة لسرّية البيانات أثناء التخزين وعملية إتالف السجالت؛	
• اختــاذ خطــوات لتأمــن مبــاين الوكالــة املُنِتجــة للبيانــات ونظمها احلاســوبية ملنع الوصــول غر املأذون به 	

إىل البيانات الفردية.
ويف حالــة إحصــاءات امليــاه، ميكــن أن متثّــل الســرّية مشــكلة بالنســبة لصناعــي اإلمــدادات املائيــة   29-5
والصــرف الصحــي )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســمان 36 و37(، ألن عــدد املنشــآت 
العاملة يف أنشطة هاتن الصناعتن قليل جداً يف بعض البلدان ولقد تكون هذه األنشطة حمتكرة ملقّدمي خدمات 
اإلمدادات املائية والصرف الصحي. وتزداد هذه املشكلة بازدياد مستويات التجزئة اجلغرافية )أّي أهنا أكثر خطورة 
علــى مســتوى حــوض النهــر منهــا علــى املســتوى الوطــي( وجتزئــة الصناعــة )أّي أهنــا أخطــر علــى مســتوى الفرع أو 
املستوى الرباعي األرقام منها على مستوى القسم أو املستوى الثنائي األرقام يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
التنقيح 4(. ويف هذه احلاالت سوف يتعّن على منتجي البيانات العمل مع الوحدات والصناعات املتأثرة واالتفاق 

معها على مستوى التجزئة الذي ينبغي الكشف عنه.

ً استعراض إحصاءات املياه املوجودة حاليا  - دال 

يتطلّــب إعــداد إحصــاءات امليــاه يف البلــدان وإنتــاج اســراتيجية جلمــع البيانــات اســتعراضًا دقيقــًا   30-5
إلحصــاءات امليــاه املوجــودة حاليــًا. واهلــدف هــو حتديــد البيانــات املوجــودة حاليــًا وجودهتــا وتقييمهــا يف ضــوء 
دة مــن البيانــات حــىت يتســىن وضــع أولويــات جلمــع بيانــات إضافيــة أو حتســن نوعيــة البيانــات  االحتياجــات احملــدَّ

املوجودة حاليًا.
ويرجــح أن تكــون إحصــاءات امليــاه احملــّددة يف شــكل جمموعــات بيانات هي عبارة عن جمموعات   31-5
مــن بنــود البيانــات املتعلقــة مبجتمــع أو جمتمعــات إحصائيــة معّينة مثل األســر املعيشــية أو املنشــآت أو مصدر مياه 
معّن )مثل اخلزانات االصطناعية أو األهنار(. وينبغي مقارنة املعلومات الي تتضّمنها جمموعات البيانات احملّددة 

مع قائمة بنود البيانات املوصى هبا )الفصل 4( وإدراجها يف قائمة.
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وينبغي أن تتضمن القائمة بيانات وصفية )انظر الفصل 7(، تشمل اسم جمموعة البيانات والوكالة   32-5
املســؤولة عن إنتاجها واســم الشــخص املســؤول عن االتصال يف الوكالة، وبنود البيانات الي حتتوي عليها جمموعة 
البيانات واألساليب والتصنيفات املستخدمة وتواتر اإلنتاج ونطاق جمموعة البيانات وتغطيتها )مثل املراجع الزمانية 

واملكانية أو الصناعات املشمولة أو أنواع الوحدات االقتصادية أو موارد املياه الي حتفظ البيانات بشأهنا(.
وجيب أيضًا تقييم كل جمموعة بيانات يف ضوء معاير جودة البيانات. وتقوم املنظمات اإلحصائية   33-5
الدوليــة والقوميــة وغرهــا مــن املنظمــات اإلحصائيــة 126 بتقديــر عــدد مــن األطــر لتقييم نوعية البيانــات. ويرد مبزيد 

من التفصيل يف الفصل 7 عناصر جودة البيانات وكيفية تقييمها.
الفجــوات وأوجــه النقــص يف البيانــات الــي يتــم حتديدهــا مــن االســتعراض ينبغــي أن تُــدرَج بصــورة   34-5
واضحة يف قائمة. وسوف تكشف هذه العملية بنود البيانات الي ال تقوم بتجميعها أّي وكالة، والبنود الي جتمع 
ولكنها تكون ذات جودة رديئة أو حمدودة النطاق أو التغطية )زمنيًا وجغرافيًا ومن ناحية الصناعة وما إىل ذلك(؛ 
وتلــك الــي تســتند إىل تقديــرات تارخييــة أو بيانــات حمــدودة؛ وتلــك الــي يتعذر احلصول عليها ألســباب قانونية أو 

ألن اإلطار املؤسسي ضعيف.
ومن النتائج العامة هلذه العملية أن الوكاالت احلكومية ال تســتخدم نفس نُظم التصنيف. وعلى   35-5
وجه التحديد، فقد يكون تصنيف الصناعات غر متسق مع التصنيف الصناعي الدويل املوحد. ويف هذه احلالة 
جيــب تشــجيع الــوكاالت علــى اســتخدام التصنيــف الصناعــي الــدويل املوحد، وكحّل مؤقت، ينبغــي وضع ترتيبات 

للتنسيق بن التصنيف الصناعي املستخدم والتصنيف الصناعي الدويل املوحد.

تحديد األولويات هاء - 

مع أنه جيب على كل البلدان أن جتمع قائمة بنود البيانات املوصى هبا )الفصل 4( فمن املسلَّم   36-5
به أيضًا أنه لن تتوفر جلميع البلدان املوارد املتاحة إلنتاج إحصاءات جيدة النوعية بالنسبة جلميع بنود البيانات يف 
األجلن القصر واملتوســط. ولذلك ســوف يتعن على كثر من البلدان أن حتدد بنود البيانات والصناعات )مثل 
الزراعــة وصناعــة اإلمــدادات املائيــة( واملناطــق اجلغرافيــة )مثــل املناطــق ذات الكثافــة الســكانية، واملناطــق الي تعاين 
مــن نــدرة امليــاه( ذات األولويــة األعلــى بالنســبة لظروفهــا احملــّددة. والواقــع أنــه غالبًا ما يكــون هناك تطابق كبر بن 
األولويــات. وعلــى ســبيل املثــال، نظــراً ألن الزراعــة متثِّــل ُمســتخِدمًا كبــراً للميــاه، فإن بند البيانات هاء، اســتخراج 
املياه )وال ســيما من ِقَبل الزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القســم 01(( يف املناطق الريفية 

سوف يكون أولوية ملعظم البلدان.
ومع التسليم بالقيود الي تفرضها املوارد واحلاجة إىل حتديد أولويات، ينبغي أن يكون اهلدف الطويل   37-5
األجل السراتيجية مجع البيانات توفر رؤية واضحة للكيفية الي ميكن هبا إنتاج مجيع بنود البيانات الواردة يف الفصل 

4، وبالنسبة جلميع فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، ومجيع أحواض األهنار الواقعة جزئيًا أو كليًا يف البلد.

تحديد أولويات بنود البيانات  -  1

م الفصل 4 بنود البيانات إىل 16 فئة. وسوف تكون بنود البيانات املختلفة أكثر أمهية بالنسبة  يقسِّ  38-5
لبعض البلدان منها بالنســبة لبعضها اآلخر. وعلى ســبيل املثال ميكن أن يتوقَّع من البلدان الي تعاين من ندرة املياه 
ــز أكثــر علــى توافــر امليــاه )بنــود البيانات  ( أن تركِّ )أّي البلــدان الــي يكــون هطــول األمطــار فيهــا قليــاًل أو شــديد التغــرُّ
ز البلدان الي لديها صناعة حتويلية  ألف - هاء( واستخدام املياه ضمن االقتصاد )بنود البيانات واو - زاي(. وقد تركِّ
كبرة أكثر على االنبعاثات احملمولة مائيًا )بندا البيانات ياء وكاف( بدرجة أكب من تركيز البلدان الي ليست لديها 
صناعــة حتويليــة هامــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الــوكاالت داخــل البلــدان ســتكون لديهــا أولويات خمتلفة اســتناداً إىل 
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والياهتا واحتياجات مســتخدمي البيانات فيها. وعلى ســبيل املثال فإنه بالنســبة لوكالة األرصاد اجلوية ســوف تكون 
ح أن تكون البيانات  البيانات املتعلقة باملياه اهلاطلة هي واحدة من أول أولوياهتا )بند البيانات باء - 1(، بينما يرجَّ
نة أولوية لدى املكتب اإلحصائي الوطي )بند البيانات قاف(. املتعلقة بالسكان الذين يستخدمون مصادر مياه حمسَّ

تحديد أولويات املناطق الجغرافية  -  2

وهناك حاجة إىل جتزئة إحصاءات املياه القومية لكي تصبح أكثر فائدة يف جمال إدارة املياه ورسم   39-5
السياسات. ويف داخل البلدان تتصف املناطق اجلغرافية املختلفة خبصائص بيئية واقتصادية واجتماعية - دميغرافية 
خمتلفــة. وفيمــا يتعلــق باخلصائــص البيئيــة، فــإن املناطــق الــي تتســم باخنفاض مســتويات هطول امليــاه أو الي تعتمد 
على املياه اجلوفية أو املياه القادمة من األقاليم اجملاورة تعطي يف أغلب الظن أولوية أعلى للبيانات مقارنة باملناطق 

الي تتمتع بكمية مياه وفرة نسبيًا.

وفيمــا يتعلــق باخلصائــص االقتصاديــة للمناطــق املختلفــة، فــإن املناطــق الــي توجــد فيهــا صناعــات   40-5
تستهلك كميات كبرة من املياه أو صناعات ُتنِتج كميات كبرة من امللوِّثات ستكون أكثر أمهية من املناطق الي 
توجد هبا صناعات تستهدف كميات أقل من املاء وُتنِتج ملّوثات أقل. وسوف تكون للمناطق الريفية أمهية ألن 
الزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 01( تســتخِدم أحجامــًا كبــرة مــن املــاء كما أهنا 
متثِّــل أيضــًا مصــدراً هامــًا مــن مصــادر االنبعاثــات االنتشــارية احملمولــة مائيــًا. واملناطــق الي يرّكز فيهــا قدر كبر من 
الصناعات التحويلية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، األقسام 10 - 33( قد تكون مهمة أيضًا 
ألهنا يف العادة منتج كبر للتلوث املتمركز يف نقاط )أّي االنبعاثات احملمولة مائيًا(. وقد تكون أيضًا املناطق الي 
حتــدث فيهــا الفيضانــات بانتظــام، وحيــث تكــون جــودة امليــاه منخفضة طبيعيًا أو يكون النشــاط التارخيي قد أّدى 

إىل تلّوث البيئة فيها، هي مناطق مهمة أيضًا بالنسبة إلحصاءات املياه.

واملناطــق الــي يكــون عــدد ســكاهنا كبــراً أو متزايــداً أو اقتصاداهتــا كبــرة أو متناميــة ميكــن أن متثّــل   41-5
ــح أن يكــون يف هــذه املناطــق طلــب كبــر أو متزايد على امليــاه وخدمات الصرف الصحي  أولويــة أيضــًا. ومــن املرجَّ

من ِقَبل األسر املعيشية، فضاًل عن الطلبات املتزايدة على املياه الي تستخدمها الصناعات.

ح أن تكون موارد املياه الي تتبادهلا البلدان مثل األهنار الي تشّكل حدوداً أو حاالت  ومن املرجَّ  42-5
تدفُّق املياه من بلٍد إىل آخر، مناطق ذات أولوية بالنسبة للبلدان. وقد تكون مهمة بصفة خاصة يف حالة امتداد 

األهنار أو أحواض األهنار عب عدة بلدان )مثل الدانوب وامليكونغ وهنر النيل وهنر الزامبيزي(.

تحديد أولويات تواتر إنتاج البيانات  -  3

وألغراض صنع القرار من ِقَبل احلكومات على أعلى مستوى، يكفي يف العادة إنتاج إحصاءات   43-5
امليــاه علــى فــرات ســنوية. بيــد أنــه جيــوز إتاحــة بنــود البيانات املختلفة مبعدالت تواتــر خمتلفة ومن مصادر بيانات 
خمتلفة. فقد درج مورّدو املياه مثاًل )التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح 4، القسم 36( على رصد كمية 
امليــاه املخزونــة يف خزانــات اصطناعيــة )بنــد البيانــات ألــف - 1 - 1( يوميــًا. ويرجــع ذلــك إىل أن الكميــة تتغــرَّ 
مرات كثرة نتيجة للتحويالت الطبيعية )بند البيانات دال( واستخراج املياه من ِقَبل االقتصاد )بند البيانات هاء(، 
وهــو أمــر مــن املهــم معرفتــه ألغــراض إدارة هــذا املــورد املائــي بالــذات. بيــد أنــه يف العــادة ال توجــد حاجة يف جمال 
ُصنع القرار على املستوى القومي للحصول على مثل هذه البيانات التفصيلية حىت لو كانت متوافرة. وجيب أن 
يتوقف معدل تواتر إنتاج البيانات على معدل تغرُّ بنود البيانات اجلاري قياســها أو الغرض الذي ُتســتخَدم فيه 
هــذه البيانــات. وهــذا يعــي أن بعــض البيانــات قــد يتــم إنتاجهــا ســنويًا، بينمــا توجد بيانات أخــرى ميكن إنتاجها 
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على فرات أقصر )شــهريًا مثاًل أو فصليًا( أو فرات أطول )مثاًل كل ســنتن أو 3 ســنوات أو 4 ســنوات أو 5 
سنوات(.

تحديد األولويات بالنسبة للصناعات واألس املعيشية  -  4

الصناعــات ذات الصلــة اخلاصــة مبوضــوع إحصــاءات امليــاه، إمــا ألهنا توفِّر أو تســتعمل كميات   44-5
كبرة من املاء أو ألهنا متّثل مصادر هامة لالنبعاثات احملمولة مائيًا هي صناعات اإلمدادات املائية )التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 36( والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، القســم 37( والزراعــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، التنقيــح 4، القســم 01( والكهربــاء )التصنيــف 
الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 35( والصناعة التحويلية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، األقسام 10 - 33(. وهذه الصناعات موصوفة بالتفصيل يف الفصل 3. وقد تكون هناك صناعات أخرى 
ذات أمهية بالنســبة لبلدان معّينة مثل الصناعات املرتبطة بالســياحة يف البلدان الي يرتادها ســواح كثرون والي 
قد تكون املياه فيها حمدودة )مثاًل اجلزر الصغرة(. وعالوة على ذلك، فإن بعض البلدان جتد أقسام التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، )الرمز املكّون من رقمن( التنقيح 2، كافية، بينما قد جتد بلدان أخرى أن هناك حاجة 
لتجزئة بعض األقســام إىل مســتوى اجملموعات )رمز مكّون من ثالثة أرقام( أو إىل مســتوى الفروع )رمز مكّون 

من أربعة أرقام(.
ومن املمارسات الشائعة أيضًا يف معظم البلدان إعطاء األولوية ألكب املنشآت يف االقتصاد )الي   45-5
يتــم حتديدهــا مبقاييــس اقتصاديــة مــن قبيــل القيمة املضافة والعمالة(، بغض النظر عن تصنيف الصناعة الي تنتمي 
إليها. ويرجع ذلك إىل أن املنشــآت الكبرة هي عمومًا أهم من الوحدات األصغر يف إجراءات التقدير )ومن مث 

ينبغي إحصاؤها كلها إذا مشلها املسح(.
وباإلضافــة إىل الصناعــات، فــإن األســر املعيشــية حتظــى بأولويــة عليــا يف البلــدان يف مجيع األحوال   46-5
تقريبًا. فصحة الناس ورفاههم يرتبطان ارتباطًا وثيقًا باحلصول على املياه ومرافق الصرف الصحي احملّسنة. ولذلك 

فإن بندي البيانات هذين، )قاف وراء على التوايل( مدرجان يف األهداف اإلمنائية لأللفية اعرافًا بأمهيتهما.

تحديد أولويات املوارد املائية  -  5

حتظى خمَتلف املوارد املائية باألمهية يف البلدان. ففي مجيع البلدان ُتعَتب املياه اهلاطلة )باء - 1(   47-5
بنــد بيانــات بالــغ األمهيــة، وبصفــة خاصــة نظــراً لتغــرُّ أمنــاط هطــول املياه بســبب تغــرُّ املناخ. وعــالوة على ذلك، 
فإنــه يف معظــم البلــدان ميثّــل حجــم املــاء يف اخلزانــات االصطناعيــة )ألــف - 1 - 1( وامليــاه اجلوفيــة )ألف - 2( 
فضاًل عن املياه الي تستخرجها الوحدات االقتصادية من هذه املوارد املائية وغرها من املوارد املائية )بند البيانات 
هاء - 1( بنود بيانات ذات أولوية. وبالنســبة للبلدان الي تتدفق املياه داخلة إىل أقاليمها أو خارجة منها عب 
األهنار أو املياه اجلوفية فإن بنود البيانات املتعلقة بالتدّفقات الداخلة )باء - 2( والتدفقات اخلارجة )جيم - 2( 

هلا أمهية حامسة أيضًا.

االتفاق عىل األدوار واملسؤوليات  - واو 

ومبجرد أن يتم معرفة البيانات املوجودة والرتيبات املؤسســية القائمة وفهمها وتقييمها يف ضوء   48-5
ــل إىل اتفــاق بشــأن بنــود البيانــات املقــرّر إنتاجهــا والــوكاالت الــي تقوم بذلك.  أولويــات البيانــات، يتعــنَّ التوصُّ
وجيــب أن يقبــل هــذا االتفــاق املســتعملون واملنتجــون الرئيســيون إلحصــاءات امليــاه ونشــره كجزء من اســراتيجية 

مجع البيانات.
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ل حتديــد الــوكاالت املســؤولة عــن بنــود بيانــات حمــّددة جــزًءا بالــغ األمهيــة مــن االتفــاق  ويشــكِّ  49-5
واالسراتيجية. وقد يكون من املفيد توضيح الوكاالت املسؤولة عن خمتلف بنود البيانات يف شكل جدول، )انظر 
اجلدول 5 - 1؛ وهذا املثال هو مثال معّمم ولكنه يعطي فكرة عامة واضحة تبنِّ الوكاالت وبنود البيانات الي 
ح املنظمات وبنود البيانات املناسبة هلا،  ينتجها كل منها(. وميكن للبلدان أن تشرح بإسهاب هذه اجلداول لتوضِّ

فضاًل عن تبيان تفاصيل التواتر ووقت اإلنتاج والتحليل املكاين وإخل.
وجيــب أن توفِّــر االســراتيجية أيضــًا التفاصيــل العمليــة الرئيســية جلمــع البيانــات، مثــل جدول زمي   50-5
لتحديد األســاليب )انظر الفصل 6( واالســراتيجيات العامة الي ينبغي اســتعماهلا إلنتاج بنود البيانات املطلوبة. 
د االســراتيجية هنجــًا تصاعديــًا “مــن القاعــدة إىل القمــة” أو هنجــًا تنازليــًا “من  وعلــى ســبيل املثــال ميكــن أن حتــدِّ

القمة إىل القاعدة” جلمع وتبويب خمَتلف بنود البيانات.
الجدول 5 - 1

املنظمات املسؤولة عموماً عن بنود بيانات محّددة

املنظمة املسؤولة

بنود البيانات
الوكالة الحكومية 
املسؤولة عن املياه

الوكالة الحكومية 
املسؤولة عن البيئة

الوكالة الحكومية 
املسؤولة عن الزراعة

الوكالة الحكومية 
 املسؤولة عن

اإلحصاءات القومية

الوكالة الحكومية املسؤولة عن 
الهيدرولوجيا/األرصاد الجوية 

وعمليات املسح الجيولوجية
منظمة 
البحوث

أرصدة املياه يف البيئة )بند 
البيانات ألف(

بالنسبة لجميع بنود البيانات 
فيما عدا البند ألف - 3

بند البيانات 
ألف - 3

تدفقات املياه ضمن البيئة 
)بندا البيانات باء وجيم(

بالنسبة لجميع بنود البيانات ما 
عدا البند جيم - 1

بند البيانات 
جيم - 1

تدفقات املياه من البيئة 
إىل االقتصاد )بند البيانات 

هاء(

لجميع الصناعات ما للزراعةلجميع الصناعات
عدا صناعة اإلمدادات 

املائية والزراعة

تدفقات املياه ضمن 
االقتصاد )بندا البيانات 

واو وزاي(

لصناعتي 
اإلمدادات املائية 

والرصف الصحي

لجميع الصناعات فيما 
عدا صناعتي اإلمدادات 

املائية والرصف 
الصحي

تدفقات املياه من االقتصاد 
إىل البيئة )بند البيانات 

حاء(

لصناعتي 
اإلمدادات املائية 

والرصف الصحي

لجميع الصناعات فيما للزراعة
عدا الزراعة واإلمدادات 

املائية والرصف 
الصحي

فواقد املياه من شبكات 
التوزيع ونُظم جمع املياه 

العادمة )بند البيانات 
طاء(

لصناعتي 
اإلمدادات املائية 

والرصف الصحي

االنبعاثات املحمولة مائياً 
)بندا البيانات ياء وكاف(

لجميع بنود 
البيانات

األرصدة والتدفقات املالية 
املتصلة باملياه )بنود 
البيانات الم - صاد(

لصناعتي 
اإلمدادات املائية 

والرصف الصحي

لجميع الصناعات فيما للزراعة
عدا صناعات الزراعة 

واإلمدادات املائية 
والرصف الصحي

السكان )بندا البيانات 
قاف وراء(

لجميع بنود البيانات
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ومن أمثلة النهج التصاعدي “من القاعدة إىل القمة” مجع أو تبويب اإلحصاءات املستمدة من   51-5
مصادر مرتبطة بكل من أحواض األهنار ضمن إقليم مرجعي مث مجع هذه اإلحصاءات للحصول على إحصاءات 
قوميــة كليــة. ويف العــادة هــذا يشــّكل نقطــة البدايــة بالنســبة ألرصــدة وتدفقــات املــوارد املائيــة الداخليــة ضمن البيئة 
)بنود البيانات ألف - دال(. أما النهج التنازيل “من القمة إىل القاعدة” فهو مجع أو تبويب املعلومات املتعلقة 
باإلقليــم املرجعــي ككل واملســتمدة مــن مصــادر قوميــة، وتلــك هــي يف الغالب نقطة البداية بالنســبة لتدفقات املياه 
ضمن االقتصاد )بندا البيانات واو وزاي( وبنود البيانات املالية )بندا البيانات الم وصاد(. وعندما ُيستخَدم هذان 

النهجان كالمها بالنسبة لنفس بنود البيانات، ينبغي أن تتناول االسراتيجية كيفية تكامل هذه البيانات.
وجيــب أن تكــون االســراتيجية املفّصلــة والكاملــة جلمــع البيانــات الــي تغطــي اإلحصــاءات املقــرر   52-5
إنتاجها والرتيبات القانونية واملؤسسية وأدوار ومسؤوليات خمتلف الوكاالت واخلط الزمي للتنفيذ متاحة يف شكل 

مطبوع، كما ينبغي رصد تنفيذها بانتظام.
ويف أمريكا الالتينة ومنطقة البحر الكاريبـي، كان من املفيد جداً تشكيل جلنة أو مائدة مستديرة   53-5
رمسية مشركة بن الوكاالت لكي ختطط، على الصعيد القومي، جلمع إحصاءات املياه واإلحصاءات البيئية بصفة 
عامة. وتتكون هذه اللجان من ُصناع القرار الرفيعي املستوى الذين ميّثلون أصحاب املصلحة الرئيسين يف البلد. 
ــن هذه اللجان من اســتمرارية العمل على الصعيد املشــرك بن الوكاالت بشــأن إحصاءات املياه يف البلدان  وحتسِّ
ات احلكومات مثاًل، فضاًل عن تبدُّل املوظفن. ومن  الي كانت فيها هذه البامج تقليديًا معّرضة للتضرر من تغرُّ
فوائــد هــذه اآلليــة أيضــًا أهنــا تســمح للــوكاالت بالتخطيــط وختصيــص الوقــت واملــوارد الالزمــن للعمــل التعــاوين مع 

الوكاالت األخرى علمًا بأهنا حتظى بدعم صانعي القرارات على مستوى عاٍل.
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الفصل 6

مصادر وأساليب البيانات

مقّدمة  - ألف 

تعَتِمــد إحصــاءات امليــاه علــى مصــادر بيانــات كثــرة وطائفة من أســاليب مجع البيانــات وتبويبها.   1-6
وبصفة عامة ُتصنَّف البيانات يف فئتن منفصلتن: البيانات املتعلقة بالبيئة املادية )أّي األرصدة والتدفقات املائية 
يف البيئــة( والبيانــات املاديــة واملاليــة املتعلقــة بامليــاه والوحــدات االقتصادية )مثــاًل تدفقات املياه بن البيئة واالقتصاد 
وتدفقات املياه داخل االقتصاد(. وتعتمد مصادر البيانات وطريقة مجعها املستخَدمة يف إنتاج بنود البيانات على 

املمارسات املتبعة يف البلدان، مبا يف ذلك الرتيبات املؤسسية ومستوى املوارد البشرية واملالية املتاحة.
وجُتَمع البيانات املتعلقة بالبيئة املادية يف العادة عن طريق املراقبة )العلمية( املباشرة من ِقَبل الوكاالت   2-6
املســؤولة عــن أنشــطة الرصــد والبحــوث يف جمــال اهليدرولوجيــا واألرصــاد اجلويــة. أمــا البيانــات من أو عــن الوحدات 
االقتصادية )أّي املنشآت واألسر املعيشية( 127 يتم مجعها يف العادة بوسيلتن أساسيتن مها: الوصول إىل البيانات 
الي جُتّمع ألغراض إدارية أو غرها من األغراض غر اإلحصائية أو عن طريق عمليات املسح اإلحصائية املباشرة. 
ويف أّي حالــة مــن هاتــن احلالتــن، يكــون مقدمــو البيانــات األصليون هم أنفســهم املصادر األصلية للبيانات، وهم 
حتديداً الوحدات االقتصادية والسجالت الي حتتفظ هبا هذه الوحدات. ويف العادة تقوم أجهزة اإلحصاءات الوطنية 

بإجراء عمليات املسح، بينما حتتفظ بالبيانات اإلدارية وكاالت حكومية كثرة وبعض املنظمات غر احلكومية.
ويصف الفصل 6 مصادر البيانات الرئيسية واألساليب املستخَدمة يف جمال اإلحصاءات املائية.   3-6
وترد حملة عامة عن مصادر البيانات )القسم باء( يعقبها وصف تفصيلي لبيانات وأساليب عمليات املسح )القسم 
جيــم( والبيانــات اإلداريــة )القســم دال(، والبيانــات اهليدرولوجيــة وبيانــات األرصاد اجلوية )القســم هاء(، وبيانات 
البحوث )القسم واو(. ويناَقش كل مصدر من مصادر البيانات هذه مع اإلشارة إىل وصف للبيانات والوكاالت 
الي تتوىل حفظ البيانات ومزايا ومصاعب استخدام كل مصــــدر من مصـــادر البيانات والعالقــــة الي تربطها ببنود 
البيانــات مــن الفصــل 4. أمــا القســم زاي فيتنــاول ُأطــر املســح الــي هــي قوائــم الوحــدات اإلحصائيـــــة الــي تُـــجَمع 

البيانات هلا أو منها وتصنَّف.
الــي سُتنَشــر دعمــًا للتوصيــات الدوليــة املتعلقــة  البيانــات  ويــرد يف املبــادئ التوجيهيــة لتجميــع   4-6
بإحصــاءات امليــاه املزيــد مــن املعلومــات عــن مصــادر البيانــات وأســاليب مجعها واســتخدامها، كمــا ميكن أيضًا أن 
يوجــد عــدد مــن املــوارد األخــرى املمكــن الوصــول إليهــا عــب شــبكة اإلنرنــت، والــي ترد إشــارات إىل كثــر منها يف 

األقسام التالية من الفصل 6 

مالحظة بشأن املصطلحات واملراجع

املصطلحات والتعاريف املســتخَدمة يف الفصول من 6 إىل 8 مشــتقة بصفة رئيســية من املفردات   5-6
املتعارف عليها لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية 128، وإن كانت ُتستخَدم أيضًا، حسب االقتضاء، 
مصادر أخرى مثل معجم املصطلحات اإلحصائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 129 وغرها من 

املراجع.

انظر الفصل 3   127

انظر تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات   128

 http://www.sdmx.org/ الوصفية
(accessed 15 June 2009) الذي يرعاه 

مصرف التسويات الدولية والبنك املركزي 
األورويب واملكتب اإلحصائي للجماعات 
األوروبية والبنك الدويل وصندوق النقد 

الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي واألمم املتحدة.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   129

االقتصادي، معجم املصطلحات 
http://stats.oecd.org/ اإلحصائية

 glossary/ (accessed 15 June 2009)

http://www.sdmx.org/
http://stats.oecd.org/glossary/
http://stats.oecd.org/glossary/
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املصطلحات التالية املستخدمة يف الفصل 6 مأخوذة من معجم املصطلحات اإلحصائية لنظام   6-6
تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية 127، وما مل ُيذَكر خالفًا لذلك:

• دة أو خزانة بيانات 	 مصدر البيانات: جمموعة بيانات أو جمموعة بيانات وصفية أو قاعدة بيانات حمدَّ
وصفية ميكن احلصول منها على بيانات أو بيانات وصفية؛

• طاقم البيانات: هي أّي جمموعة منظمة من البيانات؛	
• البيانات المشتقة: بنود البيانات املشتقة من بنود بيانات أخرى باستخدام حتويل رياضي أو منطقي 	

أو من نوع آخر مثل الصيغة احلسابية والركيب والتجميع؛
• التقديرات: الِقَيم الي ُتسَتنَتج من جمموعات بيانات غر مكتملة عن طريق تطبيق قواعد أو أساليب. 	

وتشمل جمموعات البيانات غر املكتملة بيانات املسح بالعّينة؛
• اإلطــار )أو إطــار املســح(: قائمــة أو خريطــة أو أّي توصيــف آخــر للوحــدات الــي حيــّدد اجملتمــع 	

اإلحصائي املقرّر إحصاؤه إحصاًء كاماًل أو عن طريق أخذ العّينات؛
• البيانات الوصفية: البيانات الي تعرِّف أو تصف بيانات أخرى؛	
• المسح: دراسة تتعلق خبصائص جمتمع إحصائي معّن عن طريق مجع البيانات من عّينة لذلك اجملتمع 	

اإلحصائي أو تقدير خصائصه من خالل االستخدام ملنهجية إحصائية.

ملحة عامة عن مصادر البيانات  - باء 

تتألــف املصــادر الرئيســية للبيانــات الــي ُتســتخَدم إلنتــاج بنــود بيانــات التوصيــات الدوليــة املتعلقة   7-6
بإحصاءات املياه مما يلي:

• بيانات املسح؛	
• البيانات اإلدارية؛	
• البيانات اهليدرولوجية/بيانات األرصاد اجلوية؛	
• بيانات البحوث.	

ُتستخَدم مصادر عمليات املسح أو البيانات اإلدارية يف معظم األوقات، من أجل إنتاج بيانات   8-6
من أو عن الوحدات االقتصادية، بينما تستخَدم البيانات اهليدرولوجية/بيانات األرصاد اجلوية وبيانات البحوث 
يف أغلــب األحيــان إلنتــاج بنــود بيانــات متصلــة بالوحــدات البيئيــة )أرصدهتــا وتدفقاهتــا(. وتقليديــًا، تقــوم مكاتب 
اإلحصاءات القومية جبمع البيانات عن طريق عمليات املسح أو الوصول إىل السجالت اإلدارية، وهذا ميكن أن 

يشمل أيضًا مجع البيانات اهليدرولوجية/بيانات األرصاد اجلوية من الوكاالت األخرى.
وجُتَمــع بيانــات املســح مــن الوحــدات االقتصاديــة املعنيــة مباشــرة. ويتــم هــذا إمــا عــن طريــق مجــع   9-6
البيانــات مــن مجيــع الوحــدات يف اجملتمــع اإلحصائــي )أّي التعــداد( أو عــن طريــق مجــع بيانات مــن وحدات متثيلية 
قليلة فقط يتم اختيارها علميًا من إطار املســح )أّي املســح بالعّينة(. وجدير بالذكر أن عمليات املســح املشــمولة 
هبذا التعريف تقتصر على عمليات املسح الي جُتَمع فيها املعلومات من الوحدات االقتصادية مباشرة )أسر معيشية 
أو منشــآت(. وتشــمل البيانــات اهليدرولوجية/بيانــات األرصــاد اجلويــة وتقــوم بــه الفــرق التقنيــة من عمليات مســح 

للموارد املادية مثل املياه اجلوفية.
وغالبًا ما تكون العمليات اإلدارية احلكومية مصمَّمة لرصد وإنفاذ التشريعات أو التنظيمات، وهذا   10-6
يتضّمن أحيانًا إنشاء سجل للوحدات االقتصادية. وقد تكون هذه السجالت خاصة باألسر املعيشية أو املنشآت، 
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وحتتوي أيضًا على طائفة من البيانات املتعلقة هبذه الوحدات. وألغراض اإلحصاءات، تأيت معظم البيانات اإلدارية من 
الوكاالت احلكومية. بيد أنه جيوز أيضًا أن تأيت البيانات اإلدارية من منظمات غر حكومية مثل رابطات الصناعات.

وُتعىن البيانات اهليدرولوجية وبيانات األرصاد اجلوية بالدورة املائية )انظر الشكل 2 - 1(. وجتمع   11-6
هذه البيانات يف العادة الوكاالت املسؤولة عن التنبؤ باألحوال اجلوية وإدارة موارد املياه، ولكن من املمكن أيضًا 
أن تقوم جبمعها الوكاالت املسؤولة عن التعدين وعمليات املساحة اجليولوجية. وتشمل أساليب التجميع استخدام 
حمطات الرصد امليدانية )أّي تكوين عّينة( كما ُتستخَدم يف كثر من األحيان تقنيات االستشعار من بعد ووضع 
النماذج عند تقدير بنود البيانات ذات الصلة. وميكن للوكاالت الي جتمع البيانات اهليدرولوجية، أن تقوم أيضًا 

جبمع بيانات متعلقة بالتدفقات بن البيئة واالقتصاد.
ويف العادة تقوم جبمع بيانات البحوث وتبويبها اجلامعات أو وكاالت البحوث أو املنظمات غر   12-6
احلكومية الي ميكن أن يكون هلا عدد من املشاريع والبامج البحثية املتصلة باملياه واملرتبطة بالزراعة وعلوم األرض 
واالقتصاد واهلندسة والدراسات البيئية. ويف بعض األحيان تضطلع املنظمات غر احلكومية بالبحوث املتصلة باملياه 
بغية التأثر على ُصنع القرار وحتديد األولويات داخل احلكومات، بينما ميكن أن تضطلع رابطات الصناعات أيضًا 
بالبحوث أو مجع البيانات من أجل التأثر على القرارات احلكومية، أو قياس أدائها أو الفهم األفضل للطلب على 
املياه أو خدمات الصرف الصحي من ِقَبل الصناعات واألســر املعيشــية. ويف كثر من األحيان ُتســتخَدم بيانات 

البحوث يف إحصاءات املياه بغرض سد الفجوات يف البيانات أو اشتقاق معامالت ألغراض التقدير.
ويتم جتميع إحصاءات املياه الشاملة من جمموعة من مصادر البيانات وخليط من البيانات الكلية   13-6
والبيانــات اجلزئيــة. وعلــى ســبيل املثــال، قــد يقــوم مكتــب إحصــاءات وطــي باســتخدام البيانــات التجميعيــة )أّي 
البيانات الكلية( املتعلقة باملياه اهلاطلة )بند البيانات باء - 1( املأخوذة من وكالة مسؤولة عن معلومات األرصاد 
اجلويــة يف منشــور إحصائــي، ولكنــه قــد يصــل إىل تقديــر للمشــريات مــن املياه )بنــد البيانات الم - 4( عن طريق 

جتميع البيانات اجلزئية أو بيانات وحدات السجالت من وكالة مسؤولة عن إدارة املياه.
وترد يف اجلدول 6 - 1 حملة عامة عن بنود البيانات الي يدعمها كل مصدر من مصادر البيانات.   14-6
وبصفة عامة، ُتستخَدم عمليات املسح اإلحصائية والتقارير اإلدارية من أجل جتميع بنود البيانات املتعلقة بتدفقات 
امليــاه بــن البيئــة واالقتصــاد ويف داخــل االقتصــاد، بينما ُتســتخَدم مصــادر البيانات اهليدرولوجيــة وبيانات األرصاد 
اجلويــة يف العــادة مــن أجــل جتميــع بنــود البيانــات املتعلقــة بأرصدة املياه وتدفقاهتا داخل البيئــة. أما البيانات الواردة 

من وكاالت البحوث فتشمل مجيع بنود البيانات.

بيانات وأساليب عمليات املسح  - جيم 

هناك نوعان من عمليات املسح مها: )أ( التعدادات و)ب( عمليات املسح بالعّينة. والتعداد هو   15-6
مســح جُتَمــع فيــه بيانــات مــن كل أفــراد اجملتمــع اإلحصائــي موضــع االهتمــام. أمــا املســح بالعّينــة فهــو مســح ينّفــذ 
باستخدام أسلوب أخذ العّينات، أّي نظام يتم فيه مجع البيانات من جزء فحسب من اجملتمع اإلحصائي موضع 
االهتمام وليس اجملتمع بأســره 131. ويســمى اجلزء من اجملتمع اإلحصائي الذي يتم مســحه “العّينة”. وُتســتخَدم 

أساليب أخذ العّينات من أجل اختيار العّينة وضمان حتّقق مستويات معّينة من الدقة يف املسح.
كثــر مــن بنــود البيانــات الــواردة يف الفصــل 4 جُتَمــع أو ميكــن أن جُتَمــع إمــا عــن طريــق التعــداد   16-6
 أو عــن طريــق املســح بالعّينــة. ويعتمــد نــوع ودّقــة بنــود بيانــات امليــاه املســتقاة مــن هــذه املصــادر علـــى عوامل كثرة 
ر البيانات  منها: خصائص اجملتمع اإلحصائي املســتهَدف؛ وحجم العّينة؛ ونســق املســح؛ وقدرة اجمليبن على تذكُّ
املطلوبــة أو توفُّــر ســجالت خمزونــة بشــأهنا لديهــم، وتصميــم االســتبيانات؛ ومعــدل االســتجابة للمســح ومعــدل 

اإلجابات على أسئلة حمّددة يف املسح.
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مصادر البيانات *

 أنواع بنود البيانات 
)لالطالع عىل القائمة الكاملة، انظر الفصل 4(

بيانات 
املسح

البيانات 
اإلدارية

البيانات الهيدرولوجية/
بيانات األرصاد الجوية

بيانات 
البحوث

••••أرصدة املياه الداخلية )ألف(

التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة 
••منه )باء وجيم(

االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه 
••الداخلية )دال(

••••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

•••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه 
•••العادمة )طاء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل 
•••االقتصاد )ياء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد 
••••إىل البيئة )كاف(

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي 
•••)الم(

الرضائب واإلعانات املتعلقة باملياه وخدمات 
•••الرصف الصحي )ميم ونون(

األصول والنفقات الرأسمالية املتعلقة 
باإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي 

•••)سني - قاف(

التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية 
•••وخدمات الرصف الصحي )صاد(

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة 
•••)األهداف اإلنمائية لأللفية( )قاف(

السكان الذين يستخدمون مرافق محّسنة 
للرصف الصحي )األهداف اإلنمائية لأللفية( 

•••)راء(
الصالت بن بنود البيانات ومصادر   *

البيانات هي صالت استداللية.

الجدول 6 - 1

موجز بنود البيانات التي تدعمها مصادر البيانات املختلفة

الُنهج املتّبعة يف جمع إحصاءات املياه عن طريق عمليات املسح  -  1

هنــاك هنجــان عامــان ُيســتخدمان جلمــع إحصــاءات امليــاه عن طريق عمليات املســح اإلحصائية.   17-6
ويتضّمــن النهــج األول إضافــة أســئلة متصلــة بامليــاه إىل عمليــات املســح الــي يقصــد منها أساســًا مجــع بيانات عن 
مواضيع أخرى مثل إضافة أســئلة بشــأن األســر املعيشــية أو املنشــآت إىل عمليات املســح العادية. أما النهج الثاين 
فيستخدم عمليات مسح مصمَّمة أساسًا جلمع إحصاءات املياه. والنهج املذكور أخراً ُيستخَدم يف العادة ألغراض 
صناعي اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( وصناعة الصرف الصحي )التصنيف الصناعي 
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الــدويل املوّحــد، 37( والصناعــات الــي تســتخدم كميــات كبــرة مــن املياه مثل الزراعة )التصنيــف الصناعي الدويل 
املوّحــد، 01( والطاقــة )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35(؛ وبصفــة خاصــة إذا كان هنــاك توليــد للطاقــة 

الكهرمائية على مستوى هام.
ومثة هنج ثالث هو اجلمع بن النهجن األولن. ويف هذه احلالة تضاف بعض األسئلة األساسية   18-6
املتصلــة بامليــاه إىل اســتبيان آخــر، وبنــاًء علــى اإلجابــات، ميكــن إرســال اســتبيان ثــاٍن أكثــر تفصيــاًل يُعــىن أساســًا 
باملياه. وعلى ســبيل املثال ميكن أن يتضّمن مســح زراعي ســؤااًل عّما إذا كان اجمليب يســتعمل املاء ألغراض الرّي 
أم ال. وإذا كان اجلواب بنعم، فعندئذ ُيرَسل استبيان ثاٍن أكثر تفصياًل بشأن اجلوانب املختلفة الستعمال املياه. 
ويشار إىل هذا النهج يف بعض األحيان بالنهج ذي املرحلتن أو استخدام أسئلة “مفتاحية” واملسح ذو املرحلتن 
مفيد إذا كان من املتوّقع أن يكون هناك عدد كبر من أفراد اجملموعة املختارة يف عّينة املسح األول خارج النطاق 

املطلوب أو أن إسهامهم سيكون ضئياًل يف التقديرات اإلمجالية.
بغــض النظــر عــن النهــج املّتبــع، ينبغــي وضــع ترتيبــات للمتابعــة املكّثفــة. وينبغــي أن يتــم الســؤال   19-6 
ه إليه أســئلة املتابعة. ويرد يف القســم  يف مجيع االســتبيانات عن تفاصيل االتصال بالشــخص الذي ميكن أن توجَّ
جيم - 5 موجز ألساليب مجع بيانات املسح الي ميكن استخدامها، مثل املقابالت الشخصية واستمارات املسح 

الي ميألها الشخص وجمموعات البيانات اإللكرونية.
ومــن املهــم أن تكــون وحــدات القيــاس املســتخَدمة معرّفــة بوضــوح وأن ُتنَقــل يف االســتبيان بطريقة   20-6
صحيحة. وسوف يساعد ُحسن تصميم االستبيان على التقليل إىل أدىن حّد من احتماالت حدوث أخطاء يف 
الوحدات. ويف بعض احلاالت يتعّن توفر معاِمالت التحويل )مثاًل التحويل بن املر املكّعب والفدان - القدم، 

واألمتار املكّعبة وامليغالرات وإخل...(.
وبغض النظر عن النهج املتبع، قد ال تتوّفر يف كثر من احلاالت، لدى اجمليبن على االستبيانات   21-6
البيانات أو املعرفة الالزمة لإلجابة على مجيع األسئلة. وقد يؤّدي هذا إىل ارتفاع معدل عدم اإلجابة أو اإلجابات 
غر الدقيقة. وقد جيد بعض اجمليبن، وبصفة خاصة صغار مســتخدمي املياه، صعوبة يف التحديد الكّمي لبعض 
بنــود بيانــات امليــاه. وملســاعدة هــؤالء اجمليبــن، ينبغــي أن يتضّمــن االســتبيان تعليمــات تدعو، يف حالــة عدم معرفة 
املعلومــات مــن خــالل قيــاس مباشــر، إىل إجــراء تقديــرات دقيقــة واإلبالغ عنها. ومســتخدمو املياه بكميات كبرة 
ــن يف  يســتطيعون يف العــادة تقديــر كميــة املــاء امُلســتَخرَج واســتخدام األرقــام. ويتوّقــع مبــرور الزمــن أن حيــدث حتسُّ
اإلجابــات علــى األســئلة املتعلقــة بامليــاه ألن اجلهــات الــي يتــم مســحها تعتــاد أكثــر فأكثــر علــى األســئلة وتبدأ يف 

ختزين املعلومات املطلوبة يف نُظم تسجيلها الذاتية.
يف حن إن األســباب الي تدعو اجمليبن على أســئلة املســح إىل إعطاء بيانات خاطئة عمداً أقل   22-6
باملقارنة مع بعض عمليات مجع البيانات اإلدارية الي ُتستخَدم ألغراض الرصد واإلنفاذ. وميكن أن حيدث إعطاء 
متعّمــد لبيانــات خاطئــة. ومــرة أخــرى ميكــن التقليــل إىل أدىن حــّد مــن هــذه احلــاالت عــن طريــق التصميــم اجليــد 
للمسح، ولكن درجة ثقة اجمليبن يف الوكالة الي تضطلع باملسح يؤّثر يف نوعية البيانات. ويف العادة تكفل املكاتب 
اإلحصائية القومية، يف عمليات املســح الي تضطلع هبا، الســرية الشــديدة لبيانات األفراد، وعدم اســتخدامها إاّل 
يف األغــراض اإلحصائيــة فحســب )أّي ال يف أغــراض االمتثــال أو اإلنفــاذ؛ انظــر الفصــل 8(. بيــد أن اجمليبــن، من 
الناحيــة العمليــة قــد ال يثقــون ثقــة كاملــة يف ضمــان الســرية، ومــن املســتبعد جــداً أن يتطــوع اجمليبــون باإلبــالغ عن 

معلومات تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون.

إضافة أسئلة عن بنود بيانات املياه إىل عمليات املسح األخرى

إن إضافة أسئلة عن بنود بيانات املياه إىل عمليات املسح غر املصّممة، يف املقام األول، بغرض   23-6
مجع بيانات عن املياه، هي ممارســة متبعة يف كثر من البلدان. ومن أمثلة ذلك األســئلة الي تضاف إىل عمليات 
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املســح املتعلقة بالزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القســم 01( والتعدين )التنظيم الصناعي 
الدويل املوّحد، التنقيح 4، األقسام 05 - 09( والصناعة التحويلية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 
4، األقســام 10 - 33( وعمليــات املســح اخلاصــة بصناعــة اخلدمــات فضــاًل عــن اســتقصاءات األســر املعيشــية 
وعمليــات تعــداد الســكان واملســاكن )انظــر اجلــدول 6 - 2(. ومثــل عمليــة املســح هــذه تتــم يف العــادة عن طريق 

املكاتب اإلحصائية القومية أو أجزاء أخرى من نظام اإلحصاءات الرمسية يف البلد.
واملزايا الرئيسية إلضافة أسئلة إىل عمليات املسح األخرى هي:  24-6

• إهنا أقل تكلفة من مجع البيانات عن طريق مسح منفصل؛	
• تقليل العبء الواقع على اجمليبن إىل أدىن حّد؛	
• ميكن مقارنة بيانات املياه مباشرة بالبيانات األخرى الي جُتَمع.	

وإضافة أسئلة إىل عمليات املسح األخرى أقل تكلفة من تطوير وتنفيذ عمليات مسح منفصلة   25-6
تعىن أساسًا باملياه. فالتوفر ميكن أن حيدث مثاًل، فيما يتعلق بتكاليف طباعة االستبيانات وإرساهلا بالبيد ومجع 
البيانات وغرها من العمليات مثل تصميم االستبيان واختباره. واستخدام االستبيانات القائمة يقّلل إىل أدىن حّد 
من العبء الواقع على اجمليبن نظراً ألنه ال يضاف يف العادة سوى عدد قليل من األسئلة. كما أن بيانات املياه 
الــي جُتَمــع هبــذه الطريقــة ميكــن ربطهــا ومقارنتها مباشــرة بالبيانــات االجتماعية والدميغرافيــة أو االقتصادية األخرى 

الي جُتَمع بوصفها اهلدف الرئيسي لعملية املسح.
والصعوبات الرئيســية الي تواجه مجع بنود بيانات املياه عن طريق إضافة أســئلة متصلة باملياه إىل   26-6

عمليات املسح األخرى، تشمل ما يلي:
• حمدودية الفراغ املتاح إلدخال أسئلة إضافية يف استمارات املسح املوجودة؛	
• قد ال يكون اختيار إطار املسح وطبقات السكان والعّينات هو االختيار املثايل بالنسبة إلحصاءات 	

املياه، ألن املوضوع الرئيسي للمسح ليس هو املياه؛
• وقد يكون اجمليبون غر ملمن مبصطلحات املياه أو املعلومات الالزمة لإلجابة على األسئلة املتصلة باملياه؛	
• قبول أصحاب املصلحة بإضافة أسئلة متعلقة باملياه يف االستبيان.	

وهنــاك حــدود حلجــم اســتبيانات املســح، ممــا يضــع، بــدوره، حــدوداً علــى كميــة بيانــات املياه الي   27-6
ميكــن مجعهــا. ويف كثــر مــن احلــاالت، ميكــن إضافــة عــدد ضئيــل مــن األســئلة )1 - 4( عــن امليــاه. ويف معظــم 
احلاالت، توَضع هذه األســئلة يف هناية االســتبيان ورمبا بوصفها جمموعة أســئلة منفصلة، ولكنه من املمكن أيضًا 
إدراج األســئلة املتعلقــة بامليــاه يف اهليــكل األصلــي لالســتبيان. ويف عمليــات املســح الصناعــي، مثــاًل، ميكــن أن يتم 
جتميع اإلنفاق على املياه أو خدمات الصرف الصحي واالستثمارات يف اإلنشاءات األساسية لإلمدادات املائية 
وخدمات الصرف الصحي مع األنواع األخرى لإلنفاق، بينما يتم إدراج قيمة اهليكل األساسي لإلمدادات املائية 

وللصرف الصحي حتت قيمة األصول الثابتة.
مــة جلمــع وتصنيــف  ومعظــم عمليــات املســح تســتخِدم ُأطــر واســراتيجيات ألخــذ العّينــات مصمَّ  28-6
بيانــات اقتصاديــة وســكانية دقيقــة. وعلــى وجــه التحديــد فــإن اأُلطــر واســراتيجيات أخــذ العّينــات املســتخَدمة يف 
عمليات املسح الصناعي قد ال تكون هي األمثل لتجميع إحصاءات املياه. وعلى سبيل املثال فإن املؤسسات الي 
تستعمل كميات كبرة من املياه قد ال تكون هلا صلة بالضرورة باملؤسسات الكبرة الي تقاس بعدد العاملن فيها 
أو منتجاهتا. وهذا قد يعي أن ترجيح الردود أو افراض القيمة يف حالة عـــدم الــرد )ألغـــراض إجراءات الرجيح/

اإلمجال( ميكن أن يكون فيه احنياز بالنســبة ألغراض إحصاءات املياه. ومن املمكـــــن التغلُّب على هذه الصعوبة 
ات املستخَدمة لتحديد األوزان ذات عالقة متباَدلة مع بنود بيانات املياه أو عن  عن طريق ضمان أن تكون املتغرِّ

طريق إضافة وحدات عّينة إىل طبقات معّينة.
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وعندما تضاف أسئلة متصلة باملياه إىل عمليات املسح الصناعي، ومن املرّجح أن يكون الشخص   29-6
اجمليــب علــى االســتبيان غــر ُملِــم باملصطلحــات واملفاهيــم املتعلقــة بامليــاه أو املعلومات الالزمــة لإلجابة بدقة. ويف 
العادة يكون اجمليبون يف حالة عمليات املســح االقتصادية هم مديرو األعمال أو احملاســبون املعتادون على تقدمي 
تقارير عن البيانات االقتصادية. لذلك من املســتصوب الســؤال عن طرق االتصال بالشــخص الذي ميكن توجيه 

أسئلة املتابعة إليه. ويف مؤسسات األعمال الكبرة ميكن أن يكون هذا الشخص هو مدير بيئي.
وعندما تقرح إضافة أســئلة بشــأن املياه إىل اســتبيانات قائمة فإن هذه االقراحات تصادف، يف   30-6
أغلــب األحيــان، مقاومــة مــن جانــب العاملــن علــى إجــراء املســح. وقــد تثــار خماوف فيمــا يتعلق بصعوبة األســئلة 
وقــدرة اجمليبــن علــى تقــدمي بيانــات دقيقــة. ويف مثــل هــذه احلــاالت، من الضروري شــرح أمهية البيانات للمســؤولن 
عن االضطالع باملســح؛ وضمان تصميم االســتبيان بطريقة جيدة وضمان أن يكون القائمون باالســتجواب، يف 

حالة استخدامهم، مدرَّبن تدريبًا مناسبًا. وتناَقش هذه املسائل بقدر أكب من التفصيل أدناه.

الجدول 6 - 2

أنواع بنود البيانات التي يمكن دعمها بإضافة أسئلة متعلقة باملياه إىل عمليات مسح قائمة

 أنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة، 
انظر الفصل 4(

مالءمة األسئلة املضافة لـ: *

الدراسات 
االستقصائية للسكان 

أو األرس املعيشية 

الدراسات االستقصائية 
 للمنشآت )أّي الصناعة 

بما يف ذلك الزراعة(

•أرصده املياه الداخلية )ألف(

التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه )باء وجيم(

االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية )دال(

••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

•الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه العادمة )طاء(

•تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد )ياء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائيــاً من االقتصاد إىل البيئة 
)كاف(

•

••قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

الرضائب واإلعانات للمياه وخدمات الرصف الصحي )ميم 
ونون(

••

األصول والنفقات الرأســمالية املتعلقــة باإلمدادات املائية 
وخدمات الرصف الصحي )سني - فاء(

••

التعريفات والرســوم املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات 
الرصف الصحي )صاد(

••

الســكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة )األهداف 
اإلنمائية لأللفية( )قاف(

•

السكان الذين يســتخدمون مرافق رصف صحي محّسنة 
)األهداف اإلنمائية لأللفية( )راء(

•

الصالت بن بنود البيانات وأنواع وأسئلة املسح الي ميكن إضافتها هي صالت استداللية.  *
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عمليات املسح املعَتزم أن ُتجَمع فيها بصورة أساسية بيانات املياه

عمليات املسح املتصلة باملياه حتديداً ميكن أن تكون إّما عمليات تعداد أو عمليات مسح بالعّينة.   31-6
وتشــمل أمثلــة عمليــات املســح اخلــاص بامليــاه حتديــداً التعــدادات وعمليــات املســح الــي تتناول الزراعــة )التصنيف 
الصناعــي الــدويل املوّحــد، 01( والكهربــاء )التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، 35( 132. اإلمــدادات املائيــة 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( والصرف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(، صناعات 

أخرى باإلضافة إىل األسر املعيشية.
مزايــا مجــع البيانــات عــن طريــق دراســات اســتقصائية خمصصــة يف املقــام األول جلمــع بيانــات املياه   32-6

تتمّثل فيما يلي:
• ميكن اختيار إطار املسح وأخذ العّينات املستخَدمة من أجل مجع وتصنيف إحصاءات املياه حتديداً؛	
• ميكن استخدام مفاهيم وتعريفات متسقة يف أسئلة املسح؛	
• سرية بيانات املسح تشّجع على توّخي األمانة يف اإلبالغ؛	
• ميكن اختيار نسق املسح األنسب جلمع بيانات املياه؛	
• تقــدمي 	 يســتطيعون  تدريبهــم حبيــث  فيمكــن  باالســتجواب،  يكّلفــون  أشــخاص  اســتخدام  يف حالــة 

التوضيحات واإلرشادات للمجيبن بشأن املصطلحات واملفاهيم والتعريفات املستخدمة يف جمال املياه.
مة يف املقام األول من أجل مجع بيانات املياه ميكن أن تستخِدم ُأطر وطرق  وعمليات املسح املصمَّ  33-6
اختيار للعّينات مفّصلة خصيصًا إلحصاءات املياه. وهذا يكفل أن متّثل العّينة بطريقة أفضل اجملموعة اإلحصائية 
املســتهَدفة مــن حيــث تقديــر بنــود بيانــات امليــاه. وعلــى ســبيل املثــال ميكن أن تكــون تغطية الوحــدات االقتصادية 

العاملة يف الصناعات واملناطق اجلغرافية مفّصلة خصيصًا لتلبية احتياجات إحصاءات املياه.
م يف  ويســمح االضطالع بعملية مســح جلمع بنود البيانات املتعلقة باملياه بقدر أكب من التحكُّ  34-6
ضمان أن ُتستخَدم مفاهيم وتعريفات إحصاءات املياه. وقد ختتلف املصطلحات املستخَدمة يف عمليات املسح 
عــن املصطلحــات املســتخَدمة لوصــف بنــود البيانــات الــواردة يف الفصــل 4، ألن اجملموعــة اإلحصائيــة قيــد املســح 
قــد ُيفهــم أهنــا تعــي أشــياء خمتلفــة. وهلــذا الســبب، ينبغــي أن تعكــس املصطلحــات املســتخَدمة يف املســح )أّي أن 
ُترَجم إىل( اللغة املشــرَكة الي تســتخدمها اجملموعة اإلحصائية اجلاري ســحبها. وينبغي أن ختضع لالختبار مجيع 

االستبيانات بغية تقييم أفضل تصميم الستبيان مجع البيانات املطلوبة.
ــم خصيصــًا للميــاه، ميكن اختيار أنســب أســلوب جلمع البيانات.  وعنــد االضطــالع مبســح مصمَّ  35-6
ونظــراً للحاجــة، مثــاًل، إىل توضيــح بعــض املصطلحــات واملفاهيــم املســتخَدمة يف إحصــاءات امليــاه، فقــد تفّضــل 
االســتجوابات الشــخصية على إرســال االســتبيانات وإرجاعها عن طريق البيد )انظر القســم جيم - 5(. وميكن 
أن يتلقــى العــّدادون تدريبــًا يف اســتخدام املصطلحــات واملفاهيــم وبالتــايل ميكــن أن يصبــح مبقدورهــم زيــادة معــدل 
نات املتوّقعة يف نوعية اإلجابات  االستجابة ودقة اإلجابات. وجيب اختيار أسلوب مجع البيانات بناًء على التحسُّ

باملقارنة مع التكاليف اإلضافية الي ينطوي عليها ذلك.
والصعوبات الرئيســية يف مجع بيانات املســح من عمليات املســح املصمَّمة خصيصًا للمياه هي   36-6

ما يلي:
• زيادة العبء على اجمليبن؛	
• التكاليف من الناحية املالية ومن ناحية املوارد البشرية والوقت؛	
• عدم وجود سجل أو قائمة أو خارطة مناسبن لالستخدام كإطار للمسح.	

تستخَدم موّلدات الكهرباء كميات كبرة   132

من املياه ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية 
والتبيد يف حمطات توليد الكهرباء احلرارية 
أو النووية. وهلذا السبب، تشمل عمليات 
مسح موّلدات الكهرباء يف أغلب األحيان 

أسئلة عن املياه.
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يضيف كل مسح جديد أو سؤال جديد يف املسح إىل زيادة العبء على اجمليب. ومن املعروف   37-3
أن زيادة العبء على اجمليب تؤدي إىل ختفيض معدل الردود الي ترد ودقة هذه الردود.

ــم خصيصــًا للميــاه هــو عمليــة تتطلــب كمية كبرة من املــوارد. وهناك حاجة،  وإجــراء مســح مَصمَّ  38-6
مثاًل، إىل اختيار إطار أو تطويره، وحتديد اجملموعة اإلحصائية املستهَدفة، واختيار العّينات، وتصميم االستبيانات 
واختبارها ومجع بنود البيانات وتصنيفها. وتتطّلب هذه املهام وجود موظفن مهرة وكميات كبرة من الوقت لضمان 

النجاح يف مجع البيانات وتصنيفها.
وقد ال تكون ُأطر عمليات املسح، يف بعض احلاالت، هي اأُلطر املثالية. وعلى سبيل املثال، فقد   39-6
يفتقر مصمِّمو املسح إىل املعلومات بشأن موقع الوحدات االقتصادية يف أحواض األهنار، مما قد حيول، بالتايل، 

دون اختيار عّينة على حنو أمثل لتقدير بنود البيانات حسب حوض النهر.

الدراسات االستقصائية لألس املعيشية  -  2

ميكن استخدام الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية جلمع إحصاءات املياه. وتوجد توجيهات   40-6
تفصيلية بشــأن الدراســات االســتقصائية لألســر املعيشــية يف املنشــور املعنون املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات 
الســكان واملســاكن، 2010 133 ودليــل املســح العنقــودي لبنامــج الرصــد املشــَرك بــن منظمــة الصحــة العامليــة 

واليونيسيف املتعدد املؤشرات - 3 134 
وتوصــي املبــادئ والتوصيــات املتعلقــة بتعــدادات الســكان واملســاكن البلدان جبمــع البيانات التالية   41-6
املتصلة باملياه والصرف الصحي يف األسر املعيشية: نظام اإلمدادات املائية؛ واملصادر الرئيسية ملياه الشرب؛ وأنواع 

املراحيض؛ وأنواع نُظم تصريف الصرف الصحي؛ ومرافق االستحمام؛ وتوفُّر املياه الساخنة.
وتتضّمــن عمليــات املســح العنقــودي املتعــدد املؤشــرات - 3 مجــع بيانــات عــن امليــاه واملرافــق   42-6
الصحية، تشــمل املصادر الرئيســية ملياه الشــرب الي يســتخدمها أفراد األســر املعيشــية؛ واملصدر الرئيســي للمياه 
الي تستخدمها األسر املعيشية يف أغراض أخرى مثل الطبخ وغسل اليدين؛ ومعاجلة املياه يف األسر املعيشية؛ 
والوقــت الــذي يســتغرقه الوصــول إىل مصــدر امليــاه؛ والشــخص الــذي يقــوم جبمــع امليــاه؛ ونــوع املراحيــض الــي 

تستخدمها األسر املعيشية.
وميكــن اســتخدام البيانــات املســتمدة مــن تعــدادات الســكان واملســاكن والدراســات االســتقصائية   43-6
لألســر املعيشــية يف جتميع بنود البيانات املتعلقة بالســكان الذين يســتخدمون مصادر مياه حمّســنة )قاف( ومرافق 
صــرف صّحــي حمّســنة )راء(. وبنــدا البيانــات هــذان مناظــران ملؤّشــري األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة: 7 - 8 املتعلِّــق 

نة. نة ملياه الشرب، و7 - 9 بشأن استخدام مرافق الصرف الصحي احملسَّ باستخدام مصادر حمسَّ
ميكــن أيضــًا أن ُتســتخَدم اإلحصــاءات االجتماعيــة والدميغرافيــة، مصحوبــة مبعلومــات ومعاِمالت   44-6
 أخــرى يف اشــتقاق التقديــرات بشــأن امليــاه املســتخرَجة مــن املــوارد املائيــة الداخليــة )هــاء - 1(، واســتخدام امليــاه 
)زاي - 1(، وتصريف املياه العادمة إىل وحدات اقتصادية أخرى )الصرف الصحي مثاًل( )واو - 3( واالنبعاثات 
احملمولة مائيًا الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى )ياء(. وهذه البيانات الكلية ميكن أن تكون هلا هوامش خطأ 

كبرة. وهذا يعتمد على جودة املعاِمالت واملعلومات األخرى.
والدراسات االستقصائية مليزانيات األسر املعيشية ميكن استخدامها جلمع بيانات مالية عن نفقات   45-6

اأُلسر املعيشية املتصلة باستخدام املياه وخدمات الصرف الصحي.
وميكــن أيضــًا االضطــالع بدراســات اســتقصائية لألســر املعيشــية يتمثّــل هدفهــا الرئيســي يف مجــع   46-6
 بيانــات امليــاه. وبنــود البيانــات الــي ميكــن أن تدعمهــا الدراســات االســتقصائية لألســر املعيشــية واردة يف اجلــدول 

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   133

http://unstats.un.org/  2008
unsd/demographic/sources/
 census/docs/P&R_Rev2.pdf

 (accessed 3 January 2009)

اليونيسيف/منظمة الصحة العاملية.   134

http://www.childinfo.org/mics3_
 manual.html (accessed 3 April

 2009)

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf
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6 - 3. ويــرد يف الفقــرات مــن 6 - 31 إىل 6 - 39 وصــف ملزايــا وعيــوب الدراســات االســتقصائية لألســر 
املعيشية املتصلة باملياه.

عمليات املسح الصناعي  -  3

تشــمل عمليات املســح الصناعي عمليات املســح يف جمال التعدين )التصنيف الصناعي الدويل   47-6
املوّحد، 05 - 09(، والصناعة التحويلية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 10 - 33( والكهرباء )التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، 35(، واإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( والصرف الصحي 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( والصناعات األخرى )باستثناء الزراعة، انظر القسم جيم - 4(. ويف 
العادة يتم االضطالع بعمليات املسح هلذه الصناعات كجزء عادي من برنامج لإلحصاءات االقتصادية. وتوفِّر 
التوصيــات الدوليــة املتعلقــة باإلحصــاءات الصناعيــة 135 توجيهــات بشــأن حمتــوى عمليــة املســح هلــذه الصناعات 

الثالث.
وتتضّمــن التوصيــات الدوليــة املتعلقــة باإلحصــاءات الصناعية توصية تدعو إىل مجع تكاليف املياه   48-6
وخدمات الصرف الصحي وتصنيفها بالنسبة جلميع الصناعات. فبنود البيانات هذه مناظرة للمشريات من املياه 
)الم - 4( ومشريات خدمات الصرف الصحي )الم - 5(. كما توصي بأن يتم أيضًا يف الدراسات االستقصائية 
بالوحــدات االقتصاديــة العاملــة يف جمــال اإلمــدادات املائيــة أو الصــرف الصحــي مجــع وتصنيــف البيانــات املتعلقــة 
بالفواقد يف التوزيع ومصادر املياه واملوقع الذي يتم فيه استخراج املياه وتصريفها. وميكن أن تشمل االستقصاءات 
الصناعية بيانات أخرى متصلة باملياه، بصفة خاصة يف البلدان الي تشكو من ندرة املياه أو من وجود صناعات 

تستخدم املياه بكثافة مثل صناعات الورق واألغذية واملشروبات وتصنيع املعادن وتوليد الكهرباء.
عالوة على بنود البيانات املوصى هبا يف التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية، ميكن   49-6
إضافــة بنــود بيانــات امليــاه هــاء - حــاء وكاف - عــن الــوارد تعريفهــا يف الفصــل 4 إىل عمليات املســح الصناعي. 
بالنســبة للصناعات الي حتظى باهتمام خاص )الصناعات الي تســتخرج أو تســتخدم كميات كبرة من املياه أو 
تنتج كميات كبرة من امللوثات املائية( ميكن تنفيذ عمليات مسح حمّددة يتمثل هدفها الرئيسي يف مجع البيانات 
املتصلة باملياه. وترد يف اجلدول 6 - 3، أنواع بنود البيانات الي ميكن مجعها باستخدام عمليات مسح لصناعات 

حمّددة ولألسر املعيشية.

عمليات املسح الزراعي  -  4

يف نظام التعدادات وعمليات املسح الزراعي املتكاملة، اجمللد 1، البنامج العاملي للتعداد الزراعي،   50-6
2010 136، توجيهات بشأن عمليات املسح الزراعي، تشمل البيانات التالية املتصلة باملياه: مساحة الرقعة املروية 
وفقــًا لنــوع اســتخدام األراضــي؛ واملســاحة املرويــة وفقــًا ألســلوب الــرّي؛ واملســاحة املرويــة بالنســبة لــكل نــوع مــن 
احملاصيل، ومصادر مياه الرّي؛ وشــروط الدفع مقابل مياه الرّي؛ واألنواع األخرى من املمارســات اإلدارية املتعلقة 

باملياه؛ ووجود معدات للتصريف.
وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن مجــع بنــود بيانــات امليــاه هــاء - حــاء وكاف - عــن الــوارد تعريفهــا يف   51-6
الفصل 4، من الوحدات االقتصادية العاملة يف الزراعة عن طريق إضافة أسئلة إىل عمليات املسح أو التعدادات 
الزراعية العادية. بيد أن البلدان، نظراً للقيود املتعلقة بعدد األسئلة الي ميكن إضافتها، قد ختتار أن جتري عملية 

مسح زراعي مصممة خصيصًا للمياه.

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   135

http://unstats.un.org/  2008
 unsd/industry/docs/M90.pdf

 (accessed 14 June 2009)

منظمة األغذية والزراعة، 2005  136 

 http://www.fao.org/es/ess/census/
 (accessed 15 June 2009)

http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/M90.pdf
http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/M90.pdf
http://www.fao.org/es/ess/census/
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الجدول 6 - 3

مة خصيصاً للمياه يف الصناعات واألرُس املعيشية بنود البيانات التي تدعمها عمليات مسح مصمَّ

أنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة، انظر الفصل 4(

الزراعة 
)التصنيف 

الصناعي الدويل 
املوّحد، 01( *

التعدين والصناعة 
 التحويلية 

)التصنيف الصناعي 
 الدويل املوّحد، 5 - 33 

و41 - 43( *

الطاقة 
)التصنيف 

الصناعي الدويل 
املوّحد، 35( *

اإلمدادات املائية وخدمات 
الرصف الصحي 

)التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد، 36 و37( *

األرُس 
املعيشية *

•أرصدة املياه الداخلية )ألف(

التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه )باء وجيم(

••االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية )دال(

•••••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

•••••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•••••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

••الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه العادمة )طاء(

•••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد )ياء(

•••••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة )كاف(

•••قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

الرضائب واإلعانات املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي 
•••••)ميم ونون(

األصول والنفقات الرأسمالية املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات 
•••••الرصف الصحي )سني - فاء(

التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف 
•••••الصحي )صاد(

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة )األهداف 
••اإلنمائية لأللفية( )قاف(

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة 
••)األهداف اإلنمائية لأللفية( )راء(

الصالت بن بنود البيانات وأنواع املسح هي صالت استداللية.  *

موجز ألساليب جمع بيانات املسح  -  5

ميكن استخدام طائفة من أساليب املسح من أجل مجع بيانات املياه مبا يف ذلك، االستجوابات   52-6
الشخصية واستمارات املسح الي يكملها اجمليب وغر ذلك من األساليب 137. وبصفة عامة، تفضل االستجوابات 
الشــخصية يف احلــاالت الــي تكــون فيهــا البيانــات املــراد مجعهــا أكثــر تعقيــداً، بينمــا تعتــب االســتبيانات الي ميألها 

اجمليبون بأنفسهم مناسبة عندما تكون األسئلة واضحة نسبيًا واملفاهيم بيِّنة.

االستجوابات الشخصية

تتضمن االستجوابات الي تتم وجهًا لوجه قيام موظفي االستجواب املّدربن بزيارة الناس بغرض   53-6
مجع بيانات االســتبيانات. وهذا هنج جيد لضمان معدل إجابات مرتفع يف عملية املســح بالعينة أو يف التعداد. 
ويف العادة، حيصل القائمون باالستجواب على بيانات أجود. غر أن هذا النهج له بعض العيوب. فاجمليبون قد 
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هو نص معدل مقتبس من املنشور 
 Statistics Canada, Power from

 Data: Data Collection Methods.
Available from http://www.

statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/
ch2/methods-methodes/5214773-
 eng.htm (accessed 11 June 2009)
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ال يكونــون موجوديــن دائمــًا لالســتجواب كمــا أن التكلفــة املرتبطــة بتوظيــف وتدريب وســفر موظفي االســتجواب 
ميكن أن تكون مرتفعة.

واالســتجواب الشــخصي مبســاعدة احلاســوب هــو شــكل مــن أشــكال االســتجواب الشــخصي،   54-6
ولكن بداًل من تعبئة اســتبيان، جيلب القائم باالســتجواب معه حاســوبًا خاصًا أو حاســوبًا يدويًا حممواًل إلدخال 
املعلومات مباشرة يف قاعدة البيانات. وهذه الطريقة توفر الزمن الذي ينفق يف جتهيز البيانات، فضاًل عن ختليص 
القائم باالستجواب من محل مئات االستبيانات معه. بيد أن هتيئة األوضاع هلذا النوع من أساليب مجع البيانات 
ميكن أن تكون باهظة، كما تقتضي أن تتوفر لدى القائمن باالستجواب مهارات حاسوبية وطباعية. ويف املناطق 
النائية، ميكن أيضًا أن تكون هناك مشاكل مرتبطة باألعطال احلاسوبية وعدم إمكانية الوصول إىل مرافق التصليح.

وتنطــوي االســتجوابات اهلاتفيــة علــى اتصال القائمن باالســتجواب املدربــن هاتفيًا بالناس جلمع   55-6
بيانات االســتبيان. وهذا األســلوب أســرع وأقل تكلفة من االســتجواب وجهًا لوجه. بيد أنه ال ميكن اســتجواب 

إاّل من تتوفر لديهم خدمات هاتفية كما أن باستطاعة اجمليب أن ينهي االستجواب بسهولة شديدة.
القائــم  نــوع مــن االســتجواب باهلاتــف، ولكــن  االســتجواب اهلاتفــي مبســاعدة احلاســوب هــو   56-6
باالســتجواب يدخــل، يف هــذه احلالــة، إجابــات اجمليــب مباشــرة يف حاســوب. وهــذا يوفر الوقــت الذي ينقضي يف 
جتهيــز البيانــات ولكــن تكلفــة هتيئــة هــذا الوضــع قــد تكــون باهظــة، تقتضــي أن تتوفر لدى القائمن باالســتجواب 

مهارات حاسوبية وطباعية إاّل أنه يظل أقل تكلفة من االستجواب الشخصي مبساعدة احلاسوب.

استمارات املسح التي يقوم املجيبون بتعبئتها

املسح عن طريق البيد هو أسلوب شائع إلجراء عمليات املسح االقتصادية. وهو أسلوب جلمع   57-6
البيانات زهيد التكلفة نسبيًا ويتيح توزيع أعداد كبرة من االستبيانات يف فرة قصرة. وهو يتيح الفرصة لالتصال 
ــن اجمليبــن مــن تعبئــة االســتبيان يف الوقــت الــذي يريــدون. بيــد أن  باألشــخاص الصعــب الوصــول إليهــم، كمــا ميكِّ
عمليــات املســح بالبيــد تتطلــب فعــاًل قائمــة أمســاء وعناويــن مســتكملة بأحــدث املعلومــات. باإلضافــة إىل ذلــك، 
هناك أيضًا حاجة إىل احملافظة على أن يكون االستبيان سهاًل وواضحًا. ومن عيوب املسح البيدي أن معدالت 
االســتجابة أقل يف العادة منها بالنســبة ألســاليب مجع البيانات األخرى. وهذا قد تنجم عنه مشــاكل فيما يتعلق 

جبودة البيانات. كذلك ميكن أن يواجه صعوبات األشخاص الذين لديهم قدرة حمدودة على القراءة.
واالســتبيان الذي يســلَّم باليد هو اســتمارة مســح ميألها اجمليب تتســلم له باليد ويعيدها بعد أن   58-6
يقوم بتعبئتها. ويف العادة، تنتج عن هذا األسلوب معدالت استجابة أفضل من معدالت املسح البيدي كما أنه 
مناسب بشكل خاص عندما تكون املعلومات مطلوبة من عدة أفراد من األسرة املعيشية. وميكن أيضًا استخدام 
أســلوب تســليم االســتمارات ومجعها باليد. ويســمح أســلوب تســليم االســتمارات باليد وإرجاعها بالبيد من ِقبل 
اجمليــب بتخفيــض تكلفــة مجــع االســتمارات، كمــا أنــه يعطــي إحساســًا أكــب باخلصوصية للمجيبــن الذين يقلقهم 

دخول شخص ما إىل بيوهتم أو حمال عملهم جلمع االستمارات.
وغالبــًا مــا تكــون أنســب اســراتيجية جلمــع البيانــات هــي مزيــج من هذه األســاليب. وعلى ســبيل   59-6
املثال أثبتت عمليات املسح عن طريق البيد فعالية كبرة عندما تصمَّم كمتابعة ملن ال يردون على االستجوابات 

اهلاتفية.

األساليب األخرى

يعطــي إبــالغ البيانــات إلكرونيــًا اجمليبــن خيــار إبــالغ البيانــات إلكرونيــًا عوضــًا عــن مــلء أوراق   60-6
االســتبيان املعتــادة. وقــد جلــب االســتخدام املتزايــد لشــبكة اإلنرنــت اهتمامــًا أكــب ألســلوب إبــالغ البيانــات 
إلكرونيًا. بيد أنه من الصعب إجياد طريقة سريعة وسهلة إلبالغ الردود عب شبكة اإلنرنت بدون اإلضرار بالسرية 
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واخلصوصية وجودة البيانات. واســتخدام إبالغ البيانات إلكرونيًا نادر يف الوقت احلاضر ولكن البلدان تضطلع 
مبشاريع منوذجية هبدف زيادة تطوير أساليب إبالغ البيانات إلكرونيًا.

وتتضمن األســاليب األخرى املراقبة املباشــرة مثلما حيدث يف عملية مســح األســعار أو اســتخدام   61-6
الســجالت اإلداريــة املوجــودة. ويعتمــد اختيــار األســلوب علــى عــدة عوامــل منهــا درجــة تعقيــد االســتبيان وطولــه 
وحساسية املعلومات املطلوبة واالنتشار اجلغرايف للمجموعة اإلحصائية اخلاضعة للمسح والتكلفة واإلطار الزمي. 

تصميم االستبيان  -  6

تصميــم االســتبيان هــو اعتبــار أساســي عنــد االضطــالع باملســح، ولذلــك مــن املهــم معرفــة بعض   62-6
االعتبــارات الــي ينبغــي معاجلتهــا عنــد تصميــم االســتبيانات 138. وتوجــد طائفــة مــن املــواد الي تســاعد يف تصميم 

االستبيان 139 
االســتبيان هــو عبــارة عــن جمموعــة أســئلة مصممــة جلمــع معلومات من اجمليب. وبغــض النظر عن   63-6
طريقــة مجــع البيانــات، تلعــب االســتبيانات دوراً مركزيــًا يف عمليــات مجــع البيانــات، وهلــا تأثــر رئيســي علــى ســلوك 
 اجمليــب وأداء القائــم باالســتجواب وتكلفــة اجلمــع وعالقــات اجمليبــن وبالتــايل علــى جــودة البيانــات. وأكــب حتــّد 
يف تطوير االستبيان هو ترمجة أهداف عملية مجع البيانات إىل دراسة سليمة ذات ُأسس مفاهيمية ومنهجية جيدة. 

وعليه ينبغي أن يأخذ تصميم االستبيانات يف االعتبار ما يلي:  64-6
• أهداف املسح والبيانات املطلوبة؛	
• أسلوب مجع البيانات؛	
• العبء الواقع على اجمليبن واجملموعة اإلحصائية املستهدفة؛	
• متطلبات التقاط البيانات؛	
• جودة البيانات؛	
• اللغة املستخدمة )مثاًل ينبغي جتنب استخدام كلمات ومصطلحات معقدة(؛	
• طريقة صياغة األسئلة )مثاًل ينبغي جتنب توجيه أسئلة ذات معنين أو أسئلة ملغومة. وجيب أن تتخذ 	

قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتضمن االستبيان أسئلة مفتوحة باإلضافة إىل األسئلة املغلقة(؛
• القالــب النمطــي واإلخــراج الفــي )مثــاًل العناويــن الواضحـــة، وتــرك فراغــات للــرد وإعطــاء تعليمــات 	

واضحة(.
ويكفل االســتبيان اجليد التصميم مجع البيانات املطلوبة بكفاءة وبأقل عدد ممكن من األخطاء.   65- 6
كمــا أنــه يســهل ترميــز البيانــات والتقاطهــا ويــؤدي إىل ختفيــض شــامل يف التكلفــة والزمــن املرتبطن جبمــع البيانات 
وجتهيزها. وعبء اإلجابة على االستبيانات اجليدة خفيف كما أهنا يسرة بالنسبة للمجيب والقائم باالستجواب 
على السواء. وهي تطرح أسئلة ذات صلة باملوضوع وتقلل كمية التنقيح وافراض القيم املطلوبة. وينبغي أن ختضع 

كل االستبيانات لتقييم دوري.

البيانات اإلدارية  - دال 

حتتفظ الوكاالت احلكومية واملنظمات غر احلكومية ببيانات إدارية ميكن استخدامها يف األغراض   66-6
اإلحصائية. وحتتفظ الوكاالت احلكومية بالسجالت اإلدارية للوحدات االقتصادية )مثل سجالت األسر املعيشية 
واملنشآت(، فضاًل عن املعلومات املتعلقة هبذه الوحدات )مثل عدد املوظفن ومقدار الضرائب املدفوعة والوصالت 

هذا املوجز لالعتبارات املتعلقة بتصميم   138

االستبيان هو النص معدل مقتبس 
 Statistics Canada, Statistics من

 Canada Quality Guidelines 2003,
available from http://www.statcan.

gc.ca/pub/12-539-x/index-eng.
 htm (accessed 27 May 2009);

 and Statistics Power from Data,
available from http://www.statcan.

gc.ca/edu/power-pouvoir/ch2/
 questionnaires/5214775-eng.htm

 (accessed 25 May 2009)

 For example, D. A. Dillman, 2007,  139

 Mail and Internet Surveys: The
 Tailored Design Method, 2nd ed.

 (Wiley, Hoboken, United States of
 America)
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بشــبكات اإلمداد املائي والصرف الصحي( تلبية ملتطلبات تشــريعية وتنظيمية وكذلك ألغراض اإلدارة الداخلية. 
وتقليديــًا، يتــم احلصــول علــى معظــم البيانــات اإلداريــة مثــل الــوكاالت احلكوميــة ولكنهــا ميكــن أن تــأيت أيضــًا مــن 
املنظمات غر احلكومية. والرابطات الصناعية مثاًل حتتفظ بقوائم تضم أعضاءها ورمبا تكون لديها أيضًا معلومات 
عــن هــؤالء األعضــاء. بصفــة خاصــة فــإن رابطــات مــوردي امليــاه ومقدمــي خدمات الصرف الصحــي متثل مصادر 

جيدة للمعلومات يف كثر من البلدان، ويف بعض البلدان تقوم بإجراء عمليات مسح ألعضائها.
واملزايا الرئيسية ملصادر البيانات اإلدارية هي ما يلي:  67-6

• تكلفة مجع هذه البيانات أقّل من تكلفة عمليات املسح؛	
• مستوى عبء اإلجابة الواقع على الوحدات االقتصادية يقل إىل أدىن حّد ممكن؛	
• ضمان التغطية الكاملة للوحدات اخلاضعة لإلدارة.	

والفائدة الرئيســية الســتعمال البيانات اإلدارية هي أن تكلفة مجع هذه البيانات تكون يف العادة   68-6
أقل كثراً من تكلفة إنشــاء عملية مســح وإجرائها. باإلضافة إىل ذلك يقل إىل أدىن حد مســتوى عبء اإلجابة 
الواقــع علــى الوحــدات االقتصاديــة، ألنــه ســيتعنَّ علــى هــذه الوحــدات أن جتيب على املنظمات اإلدارية فحســب 

وليس على املنظمات اإلدارية واملنظمة أو املنظمات الي جتري عمليات أو عمليات املسح.
ويف العــادة تغطــي مصــادر البيانــات اإلداريــة تغطيــة كاملــة اجملموعــة اإلحصائيــة الــي تنطبــق عليــه   69-6
العمليــة اإلداريــة. وهــذه مزيــة، ولكنهــا ميكــن أن تســبب أحيانــًا بعض الصعوبات فيمــا يتعلق باجملموعة اإلحصائية 
موضع االهتمام )أّي اجملتمع اإلحصائي املستهَدف( ألن أغراض اإلدارة قد تكون خمتلفة عن اجملموعة اإلحصائية 
موضع االهتمام بالنسبة إلحصاءات املياه، مما يؤّدي إىل احنياز العيِّنة أو نقص التغطية. وعلى سبيل املثال، فقد 
يتطلّــب اســتخراج امليــاه بكميــات أكــب مــن حــٍد معــنَّ )أو عتبــة( احلصــول علــى إذن، وقــد تكــون هنــاك وحدات 
اقتصاديــة كثــرة تســتخرج امليــاه بكميــات أقــل مــن احلــد املعلوم وهو مــا ال يتطّلب احلصول على إذن، وبالتايل فإن 
البيانات الي جتمعها الوكالة اإلدارية ال تشمل هذه الكميات من املياه. وعالوة على ذلك، ميكن أيضًا أن تكون 
التغطية املكانية والزمانية للبيانات اإلدارية خمتلفة عّما تتطلبه إحصاءات املياه. فالبيانات اإلدارية تتصل يف العادة 

باملناطق اإلدارية )انظر الفصل 2(، ال بأحواض األهنار.
وتشمل الصعوبات الرئيسية يف استخدام مصادر البيانات اإلدارية ما يلي:  70-6

• االختالفات بن املصطلحات والتعريفات اإلدارية واإلحصائية؛	
• قد يتم تغير عملية مجع البيانات اإلدارية دون اهتمام باالعتبارات اإلحصائية؛	
• وجود قواعد بيانات متعددة تديرها سلطات متعّددة؛	
• خطر نشوء حتيُّز يف البيانات نتيجة للخطأ املتَعّمد يف اإلبالغ؛	
• عدم إمكانية التدقيق يف البيانات والتأكد من سالمتها لألغراض اإلحصائية؛	
• احتمال تقييد الوصول إىل البيانات؛	
• قد ال تطابق تغطية الوحدات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية املتطلبات اإلحصائية.	

ويف حالة البيانات اإلدارية، هناك احتمال وجود اختالفات بن املصطلحات والتعريفات اإلدارية   71-6
واملصطلحــات والتعريفــات اإلحصائيــة. وعنــد اســتخدام البيانــات اإلدارية، ينبغي مقارنــة املصطلحات والتعريفات 
املستخدمة يف أطقم البيانات اإلدارية مع املصطلحات والتعريفات املستخَدمة يف الفصل 4. ويف أغلب األحيان 
ــل إىل حــّل توفيقــي مبــرور الزمــن وميكــن العمــل مــع الــوكاالت املســؤولة عــن البيانــات اإلدارية من أجل  ميكــن التوصُّ

مواءمة املصطلحات والتعريفات.
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وميكن أن تتغرَّ العمليات اإلدارية استجابة لتشريعات أو سياسات أو إجراءات جديدة، ُتدَخل   72-6
يف العــادة دون اهتمــام بتأثرهــا علــى النُظــم اإلحصائيــة. ومــن املهــم العمــل مــع مصادر البيانــات اإلدارية واحملافظة 

على اتصاالت جيدة حىت تتسىن على األقل املعرفة امُلسبقة بأّي تغيرات يف عملية مجع البيانات اإلدارية.

ــح أن تكــون البيانــات اإلداريــة املتعلقــة بامليــاه حمفوظــة لــدى عــدة وكاالت، ال ســيما  ومــن املرجَّ  73-6
يف حــاالت تطبيــق الالمركزيــة يف إدارة املــوارد املائيــة بنقلهــا إىل ســلطات امليــاه اإلقليميــة وحكومــات الواليــات أو 
املقاطعــات واحلكومــات احملليــة، علــى حســب مــا تدعــو إليــه اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائية. وعندمــا تكون هناك 
أكثــر مــن وكالــة حكوميــة واحــدة تقــوم بــإدارة امليــاه، ينشــأ خطــر التضارب فيما بن البيانات الــواردة من كل وكالة 
وعدم إمكانية املقارنة املباشرة بسبب االختالفات يف املصطلحات أو التعريفات أو ألسباب أخرى. وعلى سبيل 
املثــال، فقــد تســِجل بعــض الــوكاالت املــاء املســتخرَج ألغــراض االســتهالك فحســب، وال تســِجل املــاء املســتخرَج 
لالستخدام كماء للتبيد أو توليد الطاقة الكهرمائية. وعالوة على ذلك، من املعتاد أن تكون للوكاالت احلكومية 
حمــدِّدات هويــة خمتلفــة لنفــس الوحــدة، فضــاًل عــن ُنظــم امللفات وقواعــد البيانات احلاســوبية املختلفة الي ميكن أن 

جتعل عمليات العثور على البيانات ومقارنتها عملية عسرة ومستهلكة للوقت.

ومبا أن جزًءا كبراً من البيانات اإلدارية جُيَمع ألغراض مراقبة تطبيق للوائح، فقد يكون هناك حافز   74-6
للوحدات كي تنقل بيانات خاطئة )مثاًل إلخفاء انتهاكات اللوائح(. وميكن أن يقود اإلبالغ املتعّمد عن معلومات 
خاطئــة إىل حــدوث حتيُّــزات يف البيانــات، مثــل التقديــر الناقــص )أو الزائــد( للميــاه املســتخرَجة )هــاء( أو االنبعاثات 
احملمولــة مائيــًا )يــاء - كاف( أو امليــاه املعــاد اســتخدامها إىل البيئــة )حــاء( الــي تتم على أســاس املعلومات املســتمدة 

من الراخيص.

وجيب أن تتحّقق الوكاالت اإلدارية من دقة البيانات الي يتم مجعها، وال ســيما إذا كان الغرض   75-6
من البيانات هو التأكد من االمتثال للوائح. غر أن هذا الضرب من ضروب املصادقة على البيانات قد خيتلف 
عن املصادقة اإلحصائية ألن هدف املصادقة اإلدارية هو يف العادة حتديد انتهاكات اللوائح أو حتصيل املدفوعات 
املتعلقــة باملراحيــض. وعلــى ســبيل املثــال جيــوز أاّل تشــتِمل املصادقــة ســوى التثبُّت من أن البيانــات ال تتجاوز عتبة 
معّينــة، عِوضــًا عــن التثبُّــت مــن اتســاقها زمنيــًا وداخــل وحــدات اإلبالغ وفيما بينها. وجيــب أن تؤّكد املصادقة دقة 
البيانات على ســبيل املثال، أن بنود البيانات مصّنفة بطريقة صحيحة ومن اســتخدام وحدات القياس الصحيحة 

وأن كل جمموع يساوي حاصل اجلمع وأن البيانات متسقة داخليًا ومتسقة أيضًا مع البيانات املتاحة األخرى.

وقــد حتــّد القوانــن أو السياســات إمكانيــات الوصــول إىل البيانــات اإلداريــة، ال ســيما إذا كانــت   76-6
تتصل باخلصوصية أو السرّية. ويلزم يف العادة الوصول إىل البيانات اجلزئية للمصادقة على جودهتا وإعادة جتميعها 
إذا اقتضــى األمــر ذلــك. وللوصــول إىل البيانــات اجلزئيــة، يتعّن علــى املكاتب اإلحصائية القومية واجلهات األخرى 
الــي تقــوم بتجميــع إحصــاءات امليــاه، توفر ضمانات الســرّية وأمن البيانــات ملصادر البيانات اإلدارية. ويف حاالت 
كثرة، تتوّفر بالفعل لدى املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت األخرى التدابر القانونية واإلدارية والعملية الالزمة 
حلمايــة الســرّية واخلصوصيــة، كمــا أن قوانــن اإلحصــاء تضمــن للمكاتــب اإلحصائية الوصــول إىل البيانات اإلدارية 
الستخدامها يف األغراض اإلحصائية. وإذا مل يكن األمر كذلك، فمن املفيد التفاوض مع املنظمات اإلدارية )انظر 

الفصل 5( على اتفاق لتبادل املعلومات لكي يتسىن تيسر استعمال البيانات اإلدارية يف األغراض اإلحصائية.

البيانات اإلدارية من الوكاالت الحكومية  -  1

ميكــن أن تكــون البيانــات اإلداريــة حمفوظــة لــدى الــوكاالت احلكوميــة القوميــة أو علــى مســتوى   77-6
الواليات/املقاطعات أو على املستوى احمللي. ولكل بلد ترتيباته املؤسسية اخلاصة به وقوانينه املتصلة بإدارة موارد 
امليــاه الداخليــة واإلمــدادات املائيــة وخدمــات الصــرف الصحي والــري وتوليد الطاقة الكهرمائية وما إىل ذلك. وقد 
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تكــون هنــاك أيضــًا قوانــن أخــرى مثــل قوانــن الضرائــب أو الصحــة العامــة الــي ميكن أن تكون مرتبطــة أيضًا ببنود 
بيانات املياه.

وبصفة عامة، ميكن احلصول على بنود بيانات املياه من الوكاالت احلكومية الي تقع على عاتقها   78-6
املسؤوليات عن:
• الزراعة؛	
• البيئة؛	
• الطاقة؛	
• إدارة املوارد املائية؛	
• اإلمدادات املائية واملرافق الصحية؛	
• الضرائب.	

يبــنِّ اجلــدول 6 - 4 بنــود البيانــات الــي قــد حتتفــظ هبــا هــذه الــوكاالت. فالــوكاالت احلكوميــة   79-6
املسؤولة عن إدارة املياه أو اإلمدادات املائية أو املرافق الصحية هي يف العادة مصادر البيانات الرئيسية لكثر من 
بنــود البيانــات. ويف كثــر مــن البلــدان متلــك احلكومــة وتقــوم بتشــغيل الوحــدات االقتصادية الــي تضطلع بعمليات 
اإلمــدادات املائيــة والصــرف الصحــي. وحــىت يف احلــاالت الــي ال متلك فيها احلكومة الوحدات االقتصادية العاملة 
يف جمــال اإلمــدادات املائيــة والصــرف الصحــي، مــن احملتَمــل جــداً أن تقــوم الــوكاالت احلكوميــة جبمــع املعلومــات 
بانتظــام مــن هــذه الوحــدات ألغــراض إداريــة. وعــالوة علــى ذلــك، يرّجــح أن تقــوم الوكاالت املعنيــة باملياه بإصدار 

أذون استخراج املاء أو تصريف املاء العادم أو االنبعاثات احملمولة مائيًا.
وقــد تتوّفــر لــدى الــوكاالت املســؤولة عــن الزراعــة بيانــات بشــأن اســتخدام امليــاه يف هــذه الصناعــة   80-6
باإلضافة إىل البيانات األخرى الي قد تكون مفيدة يف تقدير بنود البيانات الي ال توجد بشأهنا معلومات مباشرة. 
وعلى سبيل املثال، فقد تقوم إحدى وكاالت الزراعة بإصدار أذون الستخراج املياه أو أذون لري األراضي. وعالوة 
على ذلك ميكن تقدير املياه الي ُتستخَدم يف ري احملاصيل على أساس مساحة زراعة احملاصيل املروية ونوع الربة 

واألحوال اجلوية وهي كلها بيانات جتمعها الوكاالت الزراعية.
يف البلدان الي يتم فيها توليد كميات كبرة من الكهرباء من الطاقة املائية، تتوّفر لدى الوكاالت   81-6
املسؤولة عن الطاقة معلومات متصلة ببنود البيانات. وُتستخَدم يف توليد الطاقة الكهرمائية كميات كبرة من املياه، 
وتقوم الوحدات االقتصادية املعنية يف العادة بتزويد وحدات اقتصادية أخرى باإلمدادات املائية. وحىت يف البلدان 
الي ال توجد فيها طاقة مائية، فقد تتوّفر لدى الوكاالت املسؤولة عن الطاقة معلومات عن املياه نظراً لكب حجم 

املياه الي ُتستخَدم ألغراض التبيد.
والوكاالت احلكومية املعنية مبجاالت أخرى مثل الوكاالت املعنية بالضرائب أو الصحة أو الرعاية   82-6
االجتماعية أو إدارة حاالت الطوارئ قد متّثل أيضًا مصادر حمتملة للبيانات. ويف حالة الضرائب، توجد يف كثر 
من البلدان تسهيالت ضريبية فيما يتعلق باستخدام املياه أو شراء أو تشييد إنشاءات أساسية لإلمدادات املائية 
والصرف الصحي، بينما تطّبق يف بعض البلدان ضريبة القيمة املضافة على املياه. وعالوة على ذلك، تتوّفر لدى 
الــوكاالت الضريبيــة طائفــة مــن البيانــات االقتصاديــة املتعلقــة بالوحدات االقتصادية الي تســتعمل املياه. وقد تتوّفر 

لدى الوكاالت املسؤولة عن الصحة والرعاية االجتماعية ببيانات تتصل ببنود البيانات السكانية.
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الجدول 6 - 4

بنود البيانات التي تدعمها بيانات إدارية من الوكاالت الحكومية
الوكاالت الحكومية املسؤولة عن *

أنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة، 
انظر الفصل 4(

 املياه 
)بما يف ذلك اإلمدادات 

البيئة املائية واملرافق الصحية( 
الصحة أو 

اإلسكان
األشغال العامة 

التعدينالطاقة الزراعةالرضائب)الهيكل األسايس(

••أرصدة املياه الداخلية )ألف(

التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه 
••)باء وجيم(

االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية 
••)دال(

•••••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

•••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•••••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه 
••العادمة )طاء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد 
•)ياء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل 
••••البيئة )كاف(

•••قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

الرضائب واإلعانات املتعلقة باملياه وخدمات 
••••الرصف الصحي )ميم ونون(

األصول والنفقات الرأسمالية املتعلقة باإلمدادات 
••••املائية وخدمات الرصف الصحي )سني وعني وفاء(

التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية 
•••••وخدمات الرصف الصحي )صاد(

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة 
••)األهداف اإلنمائية لأللفية( )قاف(

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي 
••محّسنة )األهداف اإلنمائية لأللفية( )راء(

الصالت بن بنود البيانات وأنواع البيانات اإلدارية الي هبا حتتفظ الوكاالت احلكومية هي صالت استداللية.  *

البيانات اإلدارية املستمدة من املنظمات غري الحكومية  -  2

وميكــن أن تقــوم أيضــًا جبمــع البيانــات اإلداريــة أو مــا يعادهلــا منظمات غــر حكومية مثل رابطات   83-6
صناعات الري أو التعدين أو الطاقة أو اإلمدادات املائية والصرف الصحي فضاًل عن املنظمات اخلرية ومنظمات 
املعونة )اجلدول 6 - 5(. وميكن أن تتوّفر لدى رابطات الصناعات مثاًل، قوائم الوحدات االقتصادية العاملة يف 
جمــال النشــاط االقتصــادي الــذي متّثلــه )مثــاًل الــري أو اإلمــدادات املائيــة والصــرف الصحــي(. كما ميكــن أن تتوّفر 
لديها معلومات بشأن بعض بنود البيانات الي تقوم جبمعها. وعالوة على ذلك، قد يتطوع بعض مقّدمي خدمات 

اإلمداد املائي والصرف الصحي بتقدمي بيانات ألغراض املقارنات الدولية 140 
قد تتوّفر لدى املنظمات غر احلكومية األخرى مثل منظمات العمل اإلنساين أو اجملتمع املدين ذات   84-6
اخلبة يف جمال اإلسكان أو الصحة، بيانات بشأن عدد األسر املعيشية الي تقوم باستخراج املياه من البيئة أو تلك 

انظـــــــر الشبكـــــــة الدوليــــــة املرجعية ملرافق   140

http:// .املياه والصــــرف الصحــــــــــــي
 www.ib-net.org (accessed 16 June

 2009)
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الي تستخِدم مراحيض موصولة بشبكات الصرف الصحي. ومن املهم مالحظة أن البيانات الواردة من املنظمات 
غــر احلكوميــة تكــون يف أغلــب األحيــان قــد مُجعــت جزئيــًا مــن أجــل أغــراض الدعوة، ومن املهم فهم األســباب الي 

دعت املنظمة غر احلكومية إىل القيام جبمع وتصنيف البيانات وبأّي حتيُّز قد ينشأ انطالقًا من مصلحتها.

البيانات الهيدرولوجية وبيانات األرصاد الجوية  - هاء 

البيانــات اهليدرولوجيــة وبيانــات األرصــاد اجلويــة مرتبطــة بالــدورة املائيــة )انظــر الشــكل 2 - 1(   85-6
والطقس والغالف اجلوي. وجُتَمع هذه البيانات عن طريق القياس املباشــر باســتخدام طائفة من األســاليب مبا يف 
ذلك استخدام االستشعار من بعد وحمطات الرصد امليداين )مثاًل ألغراض رصد املياه اهلاطلة وتدفقات األهنار(.

ومعظــم البلــدان لديهــا وكاالت مســؤولة بصفــة رئيســية، عــن املعلومــات اهليدرولوجيــة ومعلومــات   86-6
األرصاد اجلوية، وتقوم برصد موارد املياه واألحوال اجلوية على التوايل. وميكن أن تكون هذه الوكاالت يف أماكن 
مستقلة بذاهتا ولكنها يف حاالت كثرة تكون إدارات معنية باملسائل اهليدرولوجية أو مسائل األرصاد اجلوية وتابعة 
 لوكاالت حكومية هلا وظائف أساســية أخرى. وعلى ســبيل املثال قد تكون لدى الوكاالت املعنية باجليولوجيا أو 

رابطات الصناعات *

الطاقةالتعدينالريأنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة، انظر الفصل 4(
اإلمدادات املائية 
واملرافق الصحية

منظمات غري 
حكومية أخرى *

•••أرصدة املياه الداخلية )ألف(

••التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه )باء وجيم(

••االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية )دال(

•••••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

•الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه العادمة )طاء(

••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد )ياء(

•••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة )كاف(

••••قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

••••الرضائب واإلعانات للمياه وخدمات الرصف الصحي )ميم ونون(

•••••األصول والنفقات الرأسمالية املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي )سني - فاء(

••التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي )صاد(

••السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة )األهداف اإلنمائية لأللفية( )قاف(

••السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة )األهداف اإلنمائية لأللفية( )راء(

الصالت بن بنود البيانات وأنواع البيانات اإلدارية الي حتتفظ هبا املنظمات غر احلكومية هي صالت استداللية.  *

الجدول 6 - 5

بنود البيانات التي تدعمها بيانات إدارية من املنظمات غري الحكومية
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الزراعــة أو البيئــة أو امليــاه إدارات للهيدرولوجيــا يف الوقــت الــذي تكــون فيــه لــدى الــوكاالت احلكوميــة املرتبطــة 
بالطــران أو النقــل البحــري أو الدفــاع املــدين مرافــق لألرصــاد اجلويــة. والبيانات الي تقــوم هذه الوكاالت جبمعها 
ــز وجمّمــع( مــن ِقبَــل وكاالت أخــرى عــن طريــق عملية  مباشــرة ميكــن بدورهــا أن جُتَمــع منهــا )عــادة يف شــكل جمهَّ

إدارية أو عملية مسح.
ويف العــادة تتوّفــر لــدى الــوكاالت املســؤولة عــن البيانــات اهليدرولوجيــة وبيانــات األرصــاد اجلويــة   87-6

البيانات التالية 141:
• البيانات املقيسة )أّي املشاهدات املباشرة والقياسات امليدانية واالستشعار من ُبعد(:	

• املياه اهلاطلة )مثاًل مقياس األمطار أو املياه اهلاطلة يومياً(؛	
• التبخُّر والنتح )التبخُّر والنتح الفعليان أو احملتمالن(؛	
• مستويات املياه السطحية أو املياه اجلوفية )مثاًل قراءة املناسيب مع وجود نقطة مرجعية ثابتة(؛	
• مستويات الثلج واجلليد؛	
• تدفقات األهنار والنهرات )أّي أجهزة القياس(؛	
• املياه املستخرجة من املياه السطحية واملياه اجلوفية يف مواقع معيَّنة؛	
• تصريف املياه يف البيئة يف مواقع حمّددة؛	

• البيانات احملتسبة )املشتقة(:	
• املياه املنسابة يف املناطق احلضرية؛	
• ات فيها )الراكم والذوبان(؛	 حجم اجلليد والثلج واجلبال اجلليدية والتغرُّ
• التدفقات الداخلة إىل البلدان اجملاورة واخلارجة منها وفيما بن املناطق داخل البلدان؛	
• االنتقاالت الطبيعية مع املوارد األخرى يف اإلقليم )دال(؛	

واملزايا الرئيسية للبيانات اهليدرولوجية وبيانات األرصاد اجلوية هي ما يلي:  88-6
• أهنا مبنية على املشاهدات؛	
• أهنا جُتَمع يف العادة باستخدام أساليب علمية؛	
• تتم املصادقة عادة على البيانات؛	
• تتاح البيانات عادة يف شكل سالسل زمانية؛	
• قد ُتستخَدم مناذج لإلسناد املرجعي للمشاهدات بغية حتسن جودة البيانات الشاملة.	

وميكــن احلصــول علــى معلومــات بشــأن األســاليب املرتبطــة جبمــع البيانــات اهليدرولوجيــة وبيانــات   89-6
األرصــاد اجلويــة مــن طائفــة مــن املصــادر مثــل املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلوية 142 بالنســبة للمياه الســطحية واملياه 

اهلاطلة ومثل املركز الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية 143 بالنسبة للمياه اجلوفية.
ومن املزايا األخرى للبيانات اهليدرولوجية وبيانات األرصاد اجلوية أن املشاهدات جُتَمع يف العادة   90-6
علــى امتــداد فــرة زمانيــة طويلــة وبالتــايل فالبيانــات متاحــة يف شــكل سالســل زمانية. وقد توجــد يف بعض البلدان 
ســجالت لبعــض بنــود البيانــات تعــود إىل أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان )مثــل البيانــات املتعلقــة هبطــول األمطار( يف 

بعض املواقع.
وميكن أن يؤّدي استخدام النماذج لتوليد البيانات اهليدرولوجية وبيانات األرصاد اجلوية إىل حتسن   91-6
اجلودة العامة للبيانات مبا يف ذلك الدقة ونطاق التغطية، وال سيما عندما تكون النماذج قائمة على جمموعتن أو 

 WMO, Infohydro, available :انظر  141

from http://www.wmo.ch/pages/
prog/hwrp/INFOHYDRO/

 INFOApplication.html (accessed

 16 May 2009)

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 2006    142

 Guidelines on the Role, Operation
 and Management of National

 Hydrological Services. Available
from http://www.wmo.ch/pages/

prog/hwrp/documents/WMO%20
 1003.pdf (accessed 15 June 2009)

املركز الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية.   143

 “Database on guidelines and
 protocols for groundwater data

acquisition”. Available from http://
 www.igrac.net/publications/128#

 (accessed 30 May 2009)
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أكثر من املشــاهدات، مثل املشــاهدات امليدانية املصحوبة مبشــاهدات عاملية باســتخدام التوابع االصطناعية 144  
ــن النمــاذج، يف بعــض احلــاالت، معلومــات إداريــة آتيــة مــن الــوكاالت املســؤولة عــن الــري أو  وميكــن أيضــًا أن تتضمَّ
الطاقــة الكهرمائيــة، كمــا ميكــن اســتخدامها يف إعــادة معاجلــة البيانــات مثــل مــا حيــدث مثــاًل يف حالــة إعــادة حتليــل 

البيانات املتعلقة باملناخ.

وتشــمل الصعوبات الرئيســية يف اســتخدام البيانات اجلزئية اهليدرولوجية والبيانات اجلزئية املتعلقة   92-6
باألرصاد اجلوية ما يلي:

• يقتصــر نطــاق تغطيــة األرصــاد اجلويــة عادة على املراكز احلضرية الرئيســية واملطارات ومرافق البحوث 	
الزراعية؛

• يقتصــر نطــاق تغطيــة البيانــات اهليدرولوجيــة يف العــادة علــى اخلزانــات الصناعيــة الكبــرة والبحــرات 	
واألهنار وخزانات املياه اجلوفية أو كتل املياه السطحية واخلزانات اجلوفية الي يسهل الوصول إليها؛

• قد ال تكون البيانات من الدقة مبا يكفي الســتنباط جماميع قومية أو غرها من اجملاميع إلحصاءات 	
املياه؛

• قد يتطّلب حتويل بعض البيانات إىل بنود بيانات جتهيزاً لوضع مناذج.	

جُتَمــع بيانــات األرصــاد اجلويــة يف حمطــات رصــد األحــوال اجلويــة فضــاًل عــن االستشــعار مــن ُبعــد   93-6
)مثاًل رادار الطقس، وصور التوابع االصطناعية وإخل...(. وتوجد حمطات مراقبة األحوال اجلوية الي جتمع، فيما 
جتمع، بيانات هطول األمطار ودرجات احلرارة وسرعة الرياح، يف املطارات ويف املراكز احلضرية واملناطق الزراعية. 
بيــد أنــه نظــراً لتكلفــة مجــع البيانــات مبــا يف ذلــك احلاجة إىل فنين مدرَّبن تدريبًا مناســبًا لكي يقوموا بزيارات فعلية 

حملطات مراقبة الطقس فإن نطاق تغطية هذه احملطات يكون يف أغلب األحيان غر كامل 145 

وجُتَمع البيانات اهليدرولوجية من مواقع الرصد امليداين يف شكل مناسيب للمياه السطحية أو املياه   94-6
اجلوفية )أّي قراءات ملناسيب املياه بالنسبة إىل نقطة ثابتة( ومقاييس املياه النهرية )أّي قياس عمليات التصريف/
تدفقــات امليــاه( 146. ويف العــادة ال ُترَصــد إاّل األهنــار وجمــاري امليــاه الكبــرة واخلزانــات االصطناعيــة والبحــرات 
واألحواض اجلوفية الكبرة الي ميكن للفنين امليدانين الوصول إليها. أما الكتل املائية السطحية واخلزانات اجلوفية 
االصغر أو النائية فقد ال يتم رصدها أو قد ُترَصد على فرات متباعدة عن طريق الرصد امليداين، ولكن االستشعار 

من ُبعد ميكن أن ُيستخَدم أيضًا يف رصد أرصدة وتدفقات املياه السطحية واملياه اجلوفية.

ومن الصعب استنباط أحجام املياه وتدفقاهتا فهطول األمطار مثاًل خيتلف عب مساحات صغرة   95-6
وعلى فرات زمانية قصرة؛ وال ميكن قياس موارد املياه اجلوفية إاّل يف األماكن الي توجد فيها آبار أو ينابيع؛ كما 
إن جماري األهنار تتغّر شكاًل ومساراً مع الزمن. ومبا أن بيانات األرصاد اجلوية والبيانات اهليدرولوجية جُتَمع من 
عيِّنة جلميع املواقع املمكنة، فهناك حاجة إىل وضع مناذج الستقراء البيانات املتاحة واشتقاق بنود البيانات على 
مســتوى حوض النهر أو مســاحة اخلزان اجلويف أو على املســتوى القومي 147. ويف احلالة املثالية، يتم رســم صورة 
للتغــرُّ املــكاين عــن طريــق الرصــد يف عــدد كبــر مبــا يكفــي مــن احملطــات، بينمــا ُترَســم صــورة التقلُّبات عــب الفرات 

الزمانية عن طريق تسجيل السالسل الزمانية 146 

لالطالع على أمثلة لعمليات الرصد   144

العاملي باستخدام التوابع االصطناعية 
وجمموعات البيانات املستمدة من هذه 
العمليات، انظر املنظومة العاملية لُنظم 

رصد األرض.

انظر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،   145

  Guide to Meteorological  2008
 Instruments and Methods of

 Observation. Available from
http://www.wmo.int/pages/

prog/www/IMOP/publications/
CIMO-Guide/CIMO_Guide-

 7th_Edition-2008.html (accessed

 15 June 2009)

 WHYCOS, WHYCOS :انظر  146

 Training Materials. Available from
http://www.whycos.org/rubrique.

 php3?id_ rubrique=65 (accessed 15

 June 2009)

مصلحة املساحة اجليولوجية يف الواليات   147

“Techniques of water- .املتحدة
 resources investigations reports”.
Available from http://pubs.usgs.

 gov/twri/ (accessed 15 June 2009)
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نوع الوكالة *

أنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة، انظر الفصل 4(
وكالة 

هيدرولوجية
وكالة أرصاد 

جوية 

•أرصدة املياه الداخلية )ألف(

••التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه )باء وجيم(

•االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية )دال(

••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه العادمة )طاء(

تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد )ياء(

•تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة )كاف(

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

الرضائب واإلعانات املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي )ميم ونون(

األصول والنفقات الرأسمالية املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف 
الصحي )سني - فاء(

التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي 
)صاد(

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة )األهداف اإلنمائية 
لأللفية( )قاف(

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة )األهداف 
اإلنمائية لأللفية( )راء(

الصالت بن بنود البيانات وأنواع البيانات الي حتتفظ هبا الوكاالت اهليدرولوجية أو وكاالت األرصاد اجلوية هي صالت استداللية.  *

بيانات البحوث  - واو 

تقوم جبمع بيانات البحوث اجلامعات وغرها من الوكاالت واملنظمات البحثية األخرى الي ميكن   96-6
أن تكون منظمات حكومية أو منظمات غر حكومية. وحيتمل أن تشمل البيانات الواردة من هذه املصادر مجيع 
بنــود البيانــات املعــّددة يف الفصــل 4 )انظــر اجلــدول 6 - 7(. وتضطلــع احلكومــات بالبحوث بغية ســّد الفجوات 
يف املعرفــة؛ وتقييــم الفعاليــة فيمــا يتعلــق بقضايــا السياســات العامــة الراهنــة؛ ووضــع سياســات ميــاه بديلــة؛ وإخل... 
وتضطلع املنظمات غر احلكومية أيضًا ببحوث املياه بغية حتسن أدائها )لزيادة كفاءة استخدام املياه مثاًل( والتأثر 
على صنع القرار احلكومي ووضع السياسات. ويف كثر من األحيان تكلِّف احلكومات واملنظمات غر احلكومية 

باحثن من اجلامعات وغرها من وكاالت البحوث باالضطالع ببحوث نيابة عنها.
ميكن أن تكون لدى اجلامعات ووكاالت البحوث األخرى عدد من برامج حبوث املياه الي ميكن   97-6
أن تكــون متصلــة بالزراعــة، وعلــوم األرض )مبــا يف ذلــك االستشــعار مــن ُبعــد( واالقتصــاد، واهلندســة والصناعــة، 
والصحــة والبامــج البيئيــة. ومــن املألــوف أن تكــون هنــاك عــدة برامج حبوث ميــاه جارية يف منظمة واحدة. وتعتمد 

البيانات الي جُتَمع وُتنَتج على جمال تركيز البحث.

الجدول 6 - 6

بنود البيانات التي تدعمها الوكاالت الهيدرولوجية ووكاالت األرصاد الجوية
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وينصــّب تركيــز البحــوث الزراعيــة املتعلقــة بامليــاه علــى اســتخراج امليــاه مــن ِقبَــل الزراعــة )جــزء من   98-6
هــاء - 1(؛ واالنبعاثــات احملمولــة مائيــًا إىل البيئــة )كاف(؛ واجلوانــب االقتصاديــة الســتخدام امليــاه وتصريف املياه 
العادمة )بنود البيانات الم - عن(. وتشمل بيانات البحوث يف الغالب معاِمالت الستخدام املياه يف جمال زراعة 

احملاصيل يف ظروف الري املطري أو الري الدائم )أّي الزراعة املطرية أو الزراعة املروية(.
وميكــن أن يشــمل البحــث اهلندســي يف جمــال امليــاه بيانــات بشــأن صناعــة اســتخراج امليــاه )هــاء(   99-6 
وال سيما بواسطة صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 3، القسم 36( وتدفقات 
املياه ضمن االقتصاد )واو - زاي(، واالنبعاثات احملمولة مائيًا )حاء(، واملياه املعاد استخدامها إىل البيئة )حاء( 
والفواقد يف التوزيع )طاء(. وقد هتتم برامج اهلندسة املدنية أيضًا بأرصدة املياه يف اخلزانات االصطناعية )ألف - 
1 - 1(، وامليــاه املســتخرجة مــن مــوارد امليــاه الداخليــة )هــاء - 1( الــي ُتســتخَدم يف توليــد الطاقــة الكهرمائيــة أو 
تبيد موّلدات الكهرباء. والبامج اهلندسية واالقتصادية ميكن أن تتضّمن مجع بيانات متعلقة باجلوانب االقتصادية 
لإلمــدادات املائيــة والصــرف الصحــي )الم - صــاد(. أمــا برامــج اهلندســة املدنيــة واجلغرافيــا فيمكــن أيضًا أن جتمع 

بيانات عن نُظم مجع مياه العواصف واملياه املنسابة واملياه العادمة.
ز عادة على  أمــا علــوم األرض مبــا يف ذلــك اجلغرافيــا واجليولوجيــا وبرامــج االستشــعار عن ُبعد فركِّ  100-6
مجــع البيانــات اجلزئيــة واســتنباط البيانــات الكليــة املتعلقــة مبــوارد امليــاه الداخليــة )ألــف( والتدفقــات الداخلــة )بــاء( 
والتدفقــات اخلارجــة )جيــم( والتحويــالت الطبيعيــة )دال( وامليــاه املســتخرجة مــن موارد امليــاه الداخلية )هاء - 1( 
واملياه املعاد اســتخدامها )الم( واالنبعاثات احملمولة مائيًا إىل البيئة )حاء(. وقد هتتم أيضًا البامج اجلغرافية، الي 

تشمل اجلغرافيا البشرية، باإلمدادات املائية )قاف( والصرف الصحي )راء(.
واملزايا الرئيسية لبيانات البحوث هي أهنا:  101-6

• تكون يف العادة متاحة باجملان أو بتكلفة زهيدة؛	
• ختفف العبء الواقع على اجمليبن إىل أدىن حّد؛	
• ميكن استخدامها مللء الفجوات يف البيانات؛	
• مفيدة يف تطوير معاِمالت مائية.	

ويف حــاالت كثــرة تكــون بيانــات البحــوث متاحــة إّمــا جّمانــًا أو بتكلفــة زهيــدة. وهــذا جيعل هذه   102-6
البيانــات رخيصــة نســبيًا باملقارنــة مــع إجــراء دراســة اســتقصائيًا خصيصــًا للميــاه. ونظــراً ألن بيانــات البحــوث هــي 

بيانات يكون مجعها قد مت بالفعل، فإن استخدامها يقّلل العبء الواقع على اجمليبن إىل أدىن حّد.
وُتستخَدم بيانات البحوث غالبًا يف ملء الفجوات يف البيانات. وميكن استخدام بيانات دراسات   103-6
احلالة االفرادية أو السالسل الزمانية احملدودة يف تقدير املعاِمالت، الي ميكن بعدئذ استخدامها يف اشتقاق بنود 
البيانات الواردة يف الفصل 4. واســتخدام املعاِمالت هو عملية شــبيهة بعملية ترجيح بيانات املســح اإلحصائي. 
وميكــن اســتخدام بيانــات البحــوث أيضــًا يف توفــر ســياق للمســائل املتصلــة بامليــاه والشــرح أو املســاعدة يف تفســر 
البيانــات املســتمدة مــن مصــادر أخــرى. فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يبــنِّ البحــث عالقــة ســببية بــن بعــض بنود 

البيانات، حىت إن البيانات املستمدة من مصادر أخرى ال تبن إاّل عالقة متبادلة.
والصعوبات الرئيسية فيما يتعلق ببيانات البحوث تشمل ما يلي:  104-6

• تستخدم البيانات، يف كثر من األحيان، مصطلحات وتعاريف ختتلف عن املصطلحات والتعاريف 	
املستخدمة يف اإلحصاءات؛

• قد تكون إمكانيات احلصول على البيانات اجلزئية حمدودة؛	
• قد ال تكون البيانات الوصفية متوفرة؛	
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• يف أغلب األحيان، ال تتوفر بيانات إاّل األمثلة حلالة )أّي جماالت وصناعات حمدودة(؛	
• يف كثر من األحيان تتاح البيانات ملرة واحدة فحسب.	

يف كثر من األحيان تستخِدم بيانات البحوث مصطلحات وتعاريف ال تتسق مع املصطلحات   105-6
والتعاريف املستخدمة يف دراسات أخرى أو يف بنود البيانات املدرجة يف الفصل 4. من األمهية مبكان التحقُّق من 
املصطلحات املستخدمة يف بيانات البحوث وأّي بيانات وصفية أخرى متاحة فيما يتعلق باألساليب املستخدمة 
يف مجــع البيانــات. وختتلــف كميــة البيانــات الوصفيــة املتاحــة اختالفــًا كبــراً بــن خمتلــف املنظمــات غــر احلكوميــة 

ومؤسسات البحوث.

نوع البحث *

أنواع بنود البيانات )لالطالع عىل القائمة الكاملة انظر الفصل 4(
البحوث 
الزراعية

البحوث 
الهندسية

البحوث الجغرافية 
والجيولوجية

البحوث الهيدرولوجية 
وبحوث األرصاد الجوية

••••أرصدة املياه الداخلية )ألف(

••التدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه )باء وجيم(

••االنتقاالت الطبيعية للمياه بني موارد املياه الداخلية )دال(

••••التدفقات من البيئة إىل االقتصاد )هاء(

••التدفقات داخل االقتصاد )واو وزاي(

•••التدفقات من االقتصاد إىل البيئة )حاء(

•الفواقد من شبكات التوزيع ونُظم جمع املياه العادمة )طاء(

••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً داخل االقتصاد )ياء(

••تدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة )كاف(

••قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي )الم(

••الرضائب واإلعانات املتعلقة باملياه وخدمات الرصف الصحي )ميم ونون(

األصول والنفقات الرأسمالية املتصلة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف 
الصحي )سني - فاء(

••

التعريفات والرسوم املتعلقة باإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي 
)صاد(

••

السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محّسنة )األهداف اإلنمائية لأللفية( 
)قاف(

•

السكان الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة )األهداف اإلنمائية 
لأللفية( )راء(

•

الصالت بن بنود البيانات وأنواع البحوث هي صالت استداللية.  *

ويتكــّون عــدد كبــر مــن مشــاريع البحــوث مــن دراســات حالة إفرادية. ودراســات احلالــة اإلفرادية   106-6
تكــون يف معظــم األحيــان دراســات جُتــرى مــرة واحــدة وباســتخدام سلســلة زمانيــة حمــدودة ويف موقع معّن وســياق 
معّن. وميكن أن تستقرأ من النتائج بيانات خاصة باملناطق األخرى، إذا توّفرت املعلومات األخرى ذات الصلة. 
ويقتصر كثر من البحوث على املناطق احمليطة باجلامعات أو معاهد البحث أو احملطات امليدانية. وميكن استخدام 
هــذه املعلومــات يف وضــع تقديــرات تتعلــق باملناطــق األكــب عــن طريــق حتويل نتائج البحوث إىل معاِمالت تســمح 

باستقراء العالقات بن بنود البيانات املائية 148 

ملزيد من املعلومات بشأن استخدام   148

املعاِمالت وأوجه قصورها، انظر مصلحة 
املساحة اجليولوجية يف الواليات املتحدة، 
 Guidelines for Preparation  2007

 of State Water-Use Estimates for
2005. Available from http://water.

 usgs.gov/watuse/

الجدول 6 - 7

بنود البيانات التي تدعمها وكاالت البحوث
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أُُطر املسح  - زاي 

لالضطالع بعمليات املسح يتعّن أن يكون هناك إطار للمسح وهو عبارة عن قائمة أو خريطة   107-6
أو أّي حتديد آخر للوحدات يتم عن طريقه حتديد اجملموعة اإلحصائية الي يراد احلصول على معلومات بشأنه. 
د اإلطــار الوحــدات موضــع االهتمــام الــي ميكــن إجــراء إحصــاء كامل هلا )أّي التعــداد( أو الي تؤخذ عّينات  وحيــدِّ

منها عن طريق املسح.
وفيمــا يتعلــق بإحصــاءات امليــاه، هنــاك حاجــة إلطــار للوحــدات البيئيــة )مثــاًل قائمــة باخلزانــات   108-6
االصطناعيــة والبحــرات واألهنــار واألراضــي الرطبــة واألهنــار اجلليديــة وحقــول اجلليــد وأحــواض امليــاه اجلوفيــة( 
واالقتصاديــة )مثــل قوائــم املنشــآت واألســر املعيشــية(. وميكــن تطويــر اأُلطــر مــن عــدد مــن املصــادر املختلفة، مثل 
البيانــات اهليدرولوجيــة )مثــل اخلرائــط اهليدرولوجيــة(؛ والســجالت التجاريــة؛ والتعــدادات )مثل تعدادات الســكان 
واملساكن(؛ وقوائم عضوية الرابطات الصناعية )مثل رابطات اإلمدادات املائية والصرف الصحي أو رابطات الري( 
أو السجالت اإلدارية )مثل قوائم املنظمات الي تضطلع باألنشطة الي تضع احلكومة القواعد الناظمة هلا(. ويف 

العادة هناك حاجة إىل أكثر من إطار واحد إلنتاج إحصاءات مياه شاملة.
وهناك نوعان من اأُلُطر املستخَدمة يف مجع البيانات مها:  109-6

• اأُلطر املستندة إىل قوائم؛	
• اأُلطر املستندة إىل املناطق.	

ويف عملية اجلمع املستندة إىل قائمة، يتم اختيار العيِّنة األّولية من قائمة وحدات موجودة سلفًا؛   110-6
ويف حالة اإلحصاءات االقتصادية، فإن الوضع املثايل أن تضم هذه القائمة منشآت، ولكن يف كثر من احلاالت 
تتألــف هــذه القائمــة مــن مؤسســات )لالطــالع علــى مزيد من التفاصيل بشــأن الفرق بن املنشــآت واملؤسســات، 
انظــر الفصــل 2(. وهنــاك عــدد مــن القوائــم الــي ميكــن أن ُتســتخَدم كُأطر لتنظيم عمليات مجــع وتصنيف بيانات 

املياه املستمدة من الوحدات اإلحصائية. ويرد يف اجلدول 6 - 8 تلخيص هلذه القوائم.
ووحدات العّينة األّولية، يف املســح املســتند إىل منطقة، هي جمموعة من املناطق اجلغرافية. وبعد   111-6
مرحلة اختيار واحدة أو أكثر، حتّدد عّينة مناطق يتم تسجيل املنشآت أو األسر املعيشية الواقعة ضمنها يف قائمة. 

ومن هذه القائمة، يتم اختيار العّينة ومجع البيانات.
وجيــوز للــوكاالت املســؤولة عــن إدارة املــوارد املائيــة واهليدرولوجيا واجليولوجيــا والتعدين، االحتفاظ   112-6
بقوائم تضم اخلزانات االصطناعية والبحرات واألهنار واألراضي الرطبة واألهنار اجلليدية وحقول اجلليد واألحواض 
اجلوفية. وإذا مل توجد معلومات أو قائمة من هذا النوع بالنسبة لنوع معّن من الوحدات، فيمكن ملء الثغرات 
 باســتخدام إطــار مســتند إىل منطقــة. وعليــه يتــم، بالنســبة للمنطقــة املعّينــة، تســجيل مجيــع الوحــدات )مثل األهنار 
 أو األهنــار اجلليديــة( الواقعــة فيهــا إىل جانــب خصائصهــا احملــّددة يف الفصــل 3، باســتخدام نظــام معلومــات 
جغرافية 149 أو خريطة. وقد يلزم، يف بعض احلاالت، القيام بزيارات إىل بعض املناطق لتحديد بعض اخلصائص. 
وُتســتخَدم قوائــم اخلزانــات االصطناعيــة والبحــرات واألهنــار واألراضــي الرطبــة واألهنــار اجلليديــة واحلقــول اجلليديــة 
واخلزانــات اجلوفيــة بالنســبة لبنــود البيانــات املتعلقــة بأرصــدة مــوارد املياه الداخلية )ألف( والتدفقــات البيئية الداخلة 

إىل اإلقليم واخلارجة منه )باء وجيم( واالنتقاالت الطبيعية للمياه فيما بن موارد املياه الداخلية )دال(.
وتتخذ قائمة الوحدات العاملة يف األنشــطة االقتصادية يف العادة شــكل ســجل جتاري. وتغطي   113-6
التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية 150 بالتفصيل إعداد واستخدام السجالت التجارية. والسجل 
التجاري مهم بالنسبة لبنود البيانات املتعلقة بتدفقات املياه من البيئة إىل االقتصاد )بند البيانات هاء(، والتدفقات 
ضمن االقتصاد )بنود البيانات واو - زاي، وياء، والم - صاد( والتدفقات من االقتصاد إىل البيئة )بندا البيانات 

حاء وكاف(.

قد تتضمن هذه الصور اجلوية أو صور   149

األقمار الصناعية.

انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم   150

 International  2008 ،املتحدة
 Recommendations for Industry

 Statistics 2008. Available from
http://unstats.un.org/unsd/

 industry/guidelines.asp (accessed
15 June .2009)
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ويف أغلب األحيان تكون قوائم املنشآت العاملة يف أنشطة اإلمدادات املائية والصرف الصحي   114-6
حمفوظــة لــدى الرابطــات الصناعيــة. وقــد تتضّمــن هــذه القوائــم معلومــات أخرى أيضًا بشــأن أعضائهــا )مثل موقع 
ن من إنشــاء إطار املســح. وكثر من الرابطات القومية تتمتع بعضوية الرابطة  املنشــأة وحجمها وما إىل ذلك( متكِّ

الدولية للمياه 151 

ويف بعض البلدان تشــمل ســجالت األعمال املؤسســات وحدها وال تشــمل املنشــآت. ويف هذه   115-6
احلاالت، يتعّن جتزئة املؤسسات الي هلا أنشطة يف جمال اإلمدادات املائية والصرف الصحي إىل مستوى املنشآت. 
والوضع املثايل هو أن تشمل مجيع السجالت املنشآت وأن تتضّمن كل خصائص الوحدات االقتصادية املوصوفة 
يف الفصل 3. والسجالت التجارية حتتوي يف العادة على معلومات بشأن احلجم االقتصادي للعمل التجاري مثل 
عدد العاملن والناتج ومتطلبات التسجيل )مبا يف ذلك التنظيم القانوين(، ولكنها يف العادة ال تتضّمن معلومات 
ذات صلــة مباشــرة بأمهيتهــا يف جمــال إحصــاءات امليــاه، مثــل حجــم امليــاه الــي يتــم اســتعماهلا أو تصريفهــا. وهــذا 
ميكن أن حيّد من فائدة هذه القوائم يف تصميم عمليات املسح اخلاصة باملياه، وال سيما الدراسات االستقصائية 

واستخدام عّينات عشوائية طبقية، واستعمال املياه.

ونظراً ألن الســجالت التجارية ال حتتوي يف العادة على معلومات بشــأن اســتخدام املياه، فمن   116-6
املمكن استعمال قوائم إضافية من أجل احلصول على قدر أكب من املعلومات بشأن اخلصائص الداعمة لتطوير 
إحصاءات املياه متعلقة بالصناعات. وقد يتم، ألغراض إدارية أو غر ذلك من األغراض، االحتفاظ قوائم تضم 
اجلهات القائمة بالري أو الوحدات العاملة يف صناعة اإلمدادات املائية والصرف الصحي أو توليد الكهرباء. وقد 
تتوفــر أيضــًا لــدى مــورّدي امليــاه أو وكاالت احلكومــة الــي تنّظم اســتعمال املياه قوائم تضم كبار مســتخدمي املياه. 
ووجود قوائم من هذا النوع من شأنه أن ييسر مجع وتصنيف بنود البيانات للصناعات املعروفة باستعمال كميات 

كبرة من املياه.

ويرد يف “املبادئ والتوصيات املتعلقة بتعدادات السكان واملساكن، 2010” مناقشة مستفيضة   117-6
أُلطر املســح املتعلقة باألســر املعيشــية. ووجود إطار مســح لألســر املعيشــية مهم بالنســبة لبندي البيانات املتعلقن 
بنــوع اإلمــدادات املائيــة الــي يســتخدمها الســكان )قــاف( ونــوع املراحيــض ونُظــم تصريــف الصــرف الصحــي الــي 
يســتخدمها الســكان )راء(. وهذه األســر تكون يف العادة مســتندة إىل املناطق، حيث يقوم العّدادون فعاًل بزيارة 

مواقع معّينة وحتديد كل أسرة معيشية يف تلك املنطقة.

وينبغــي أن توفِّــر رمــوز التعريــف املســتخَدمة يف خمتلــف اأُلطــر إمكانية الربط بن فرادى الوحدات   118-6
البيئية والوحدات االقتصادية. وتشمل األمثلة على ذلك ربط مؤسسات العمل التجاري بالبحرة أو احلوض اجلويف 
أو الربة الي ُتســتخرَج منه املياه؛ والربط بن الوحدة البيئية مثل اخلزان االصطناعي أو النهر والوحدة االقتصادية 
املسؤولة عن إدارهتا؛ وربط الوحدة االقتصادية الي تقوم بتصريف املياه إىل البيئة بكتل املياه السطحية أو اخلزانات 

اجلوفية الي يتم تصريف املياه إليها.

انظر الرابطة الدولية للمياه،   151

available from http://www.
iwahq.org/templates/

ld_templates/layout _632897.
 aspx?ObjectId=632922 (accessed 9

 July 2009)
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ب ومسوحات االقتصاد أو الصناعة.
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على سبيل املثال، من الوكاالت املسؤولة عن خدمات املياه والصرف الصحي أو من احتادات صناعة إمدادات املياه والصرف الصحي.
د 

على سبيل املثال، من الوكاالت املسؤولة عن تصاريح املياه وإدارة املوارد املائية.
ه 

ب وسجالت التعليم.
على سبيل املثال، من الوكاالت املسؤولة عن املساكن والتعدادات السكانية وسجالت اإلسكان وسجالت الضرائ

و 
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الفصل 7

البيانات الوصفية وجودة البيانات

مقدمة  - ألف 

البيانات الوصفية وتقييمات جودة البيانات هي عناصر أساســية ألهنا تزّود مســتخدمي البيانات   1-7
باملعلومات الالزمة لتحليل جمموعة البيانات املعّينة وفهمها واســتخدامها على النحو الســليم. والبيانات الوصفية 
هــي، بصفــة عامــة، تتنــاول املفاهيــم واملصــادر واألســاليب املســتخَدمة يف مجــع اإلحصــاءات وتصنيفهــا ونشــرها. 

وتوَصف جودة البيانات يف العادة بأهنا جمموعة من أبعاد جودة البيانات.
وتنطبــق البيانــات الوصفيــة وتقييــم جــودة البيانات على مجيع اجملــاالت اإلحصائية، ونتيجة لذلك   2-7
فإن جزًءا كبرًا من املناقشة الواردة أدناه يتصل مبجاالت إحصائية أخرى. كذلك، فإن املناقشات املتعلقة بالبيانات 
الوصفيــة وجــودة البيانــات الــي تتضمنهــا التوصيــات األخــرى أو املبــادئ التوجيهيــة الي وضعتها الــوكاالت الدولية 
)مثل املناقشة املتعلقة جبودة البيانات الواردة يف التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية 152. ومؤشرات 

جودة البيانات الي وضعها املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 153( هلا صلة بإحصاءات املياه.
كما أن اهلدف الرئيســي من البيانات الوصفية هو أن يســتفيد منها مســتخدمو البيانات، فهناك   3-7
فوائــد أيضــًا بالنســبة ملنتجــي املعلومــات وقــد تــؤّدي املعرفــة املكتســبة من إعداد البيانات الوصفية إىل حتســينات يف 
إنتاج البيانات )مثل تقليل التكاليف وحتســن جودة البيانات( ونشــر البيانات )مثل نشــر بيانات شــاملة وحســنة 
التوقيــت وميكــن الوصــول إليهــا واالعتمــاد عليهــا(. وعلــى ســبيل املثــال قد يتضح أثناء توثيــق البيانات الوصفية أن 
بعض البيانات املتعلقة بصناعة اإلمدادات املائية قد تعّن اشتقاقها، ولكن إدخال أسئلة إضافية يف استبيان قائم 
ــن نوعيــة البيانــات مــن خــالل مجــع بيانــات فعليــة. وتتيــح البيانــات الوصفيــة أيضًا آليــة للمقارنة بن  ميكــن أن حيسِّ
ع الوكاالت والبلدان  املمارســات املتبعة يف تصنيف اإلحصاءات داخل البلدان وفيما بينها. وهذا ميكن أن يشــجّ

على تطبيق املعاير الدولية واتباع أفضل املمارسات يف تصنيف إحصاءات املياه.
م  ويبــدأ الفصــل 7 بوصــف أبعــاد جــودة البيانــات )القســم باء(، مث يناِقش البيانــات الوصفية ويقدِّ  4-7
قائمة موصى هبا تضم بنود البيانات الوصفية املتعلقة مبجموعات بيانات املياه )القسم جيم(. وجدير باملالحظة 
أنه نظراً للرابط بن مفاهيم جودة البيانات والبيانات الوصفية، فإن قائمة عناصر البيانات الوصفية تشمل معظم 

أبعاد جودة البيانات املوصوفة يف القسم باء.

أبعاد جودة البيانات  - باء 

ولتقييــم جــودة البيانــات يتعــنَّ عــدم االكتفــاء بتقييــم الدّقــة أّي درجــة متثيــل البيانــات لعــامل الواقع   5-7
ع البلدان علــى التقييم املنهجي جلودة  متثيــالً صحيحــًا، وهــو الطريقــة الــي تقيَّــم هبــا جودة البيانات تقليديًا. وتشــجَّ

البيانات باستخدام األبعاد الثمانية التالية 154:
• الشروط األساسية للنوعية؛	

ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   152

2008، التوصيات الدولية املتعلقة 
 باإلحصاءات الصناعية، 2008 

available from: http://unstats.
un.org/unsd/industry/docs/M90.

 pdf (accessed 15 June 2009)

 Eurostat, 2005, “Standard انظر  153

 quality indicators” (available from
http://epp.eurostat.ec.europa.

eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_
DS_QUALITY/TAB47143233/

STANDARD%20QUALITY%20
 INDICATORS.PDF (accessed 22

 April 2009)

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   154

 Quality 2003 ،االقتصادي
 Framework for OECD Statistical

 .Activities Version 2003/1
(Available from http://www.

oecd.org/document/43/0,3343,
en_2649_33715_21571947_ 

 1_1_1_1,00.html (accessed 9

 December 2010)

http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/M90.pdf
http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/M90.pdf
http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/M90.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143233/STANDARD QUALITY INDICATORS.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143233/STANDARD QUALITY INDICATORS.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143233/STANDARD QUALITY INDICATORS.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143233/STANDARD QUALITY INDICATORS.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47143233/STANDARD QUALITY INDICATORS.PDF


املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  132

• تيّسر الوصول؛	
• الدّقة؛	
• التماسك؛	
• املصداقية؛	
• القابلية للتفسر؛	
• الصلة باالحتياجات؛	
• مالءمة التوقيت.	

ومــن األمهيــة مبــكان مالحظــة أن أبعــاد اجلــودة مرابطــة. وأّي إجــراء ُيتخــذ ملعاجلــة أحــد اجلوانــب   6-7
ميكن أن يؤّثر على عناصر أخرى جلودة البيانات. وعلى ســبيل املثال، قد يؤدي حتســن مالءمة توقيت البيانات 

إىل اخنفاض درجة الدقة.
ومؤشرات جودة البيانات ميكن أن تكون إّما كّمية أو نوعية 155. وتقليديًا كانت تقييمات نوعية   7-7
ــز علــى القياســات اإلحصائيــة للدقــة، مثــل اخلطــأ املعيــاري. بيــد أن الدّقة ليســت ســوى ُبعد واحد من  البيانــات تركِّ
أبعاد جودة البيانات، وقد مّت تطوير نُظم لتسجيل النقاط 156 تسمح باملقارنة بن أبعاد جودة البيانات. وُتستخَدم 
أيضًا عبارات نوعية لإلشــارة إىل جودة البيانات وتســليط الضوء على اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق بتحســن 

البيانات 157. ويف التطبيق العملي، يستخَدم جمموعة من األساليب الكّمية والنوعية لتوضيح جودة البيانات.

الرشوط األساسية لجودة البيانات  -  1

املتطلبــات األساســية جلــودة البيانــات هــي النُظــم واألســاليب واملوارد الالزمة لدعــم مجع وتصنيف   8-7
ونشــر إحصــاءات امليــاه بصــورة فّعالــة، مبــا يف ذلــك مجيــع الشــروط املؤسســية والتنظيميــة الــي تؤثّــر علــى جــودة 
اإلحصاءات. وتشمل عناصر هذا البند األسس القانونية لتجميع البيانات؛ وتبادل البيانات والتنسيق، على حنو 
مناســب، فيمــا بــن الــوكاالت املُنِتجــة للبيانــات؛ وضمان ســرّية البيانات الي يقدمهــا منتجو البيانات إىل اجمليبن؛ 
واملوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية لتنفيذ برامج إحصاءات املياه؛ وتنفيذ تدابر لضمان استخدام املوارد بكفاءة 
ووعي منتجي البيانات مبسائل اجلودة. وعلى سبيل املثال، من األمهية مبكان وجود موظفن مدرَّبن تدريبًا كافيًا 
وملمن باملبادئ واألســاليب اإلحصائية فضاًل عن املفاهيم والبيانات املتعلقة باملياه. وهؤالء املوظفون حيتاجون، 
بدورهــم، إىل تكنولوجيــا معلوماتيــة ومرافــق مكتبيــة مناســبة، إىل جانــب التدريــب، مبــا يكفــل متكينهــم مــن إنتــاج 

إحصاءات مياه جيدة.
ونظــراً ملشــاركة عــدٍد كبــر مــن الــوكاالت يف مجــع البيانــات املتعلقــة بامليــاه وتصنيفهــا ونشــرها   9-7 
)انظر الفصل 6(، من األمهية مبكان وجود ترتيبات قانونية ومؤسسية فّعالة وعالقات عمل تيّسر تبادل البيانات 
والتعاون يف جمال إحصاءات املياه حتقيقًا للفائدة املتبادلة. وتشــمل أمثلة الشــروط األساســية إلحصاءات املياه 

ما يلي:
• د بوضوح مسؤولية الوكاالت عن مجع إحصاءات املياه وحتقيق تكاملها وتوزيعها؛	 القوانن الي حتدِّ
• القوانــن الــي تطلــب مــن الوحــدات االقتصاديــة أن تنقــل إحصــاءات املياه إىل الوكاالت املســؤولة عن 	

مجعها؛
• وجود جلان أو جمالس رمسية مسؤولة عن تنسيق إحصاءات املياه؛	
• وجود اتفاقات رمسية لتبادل البيانات فيما بن وكاالت مجع البيانات.	
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وميكــن أن يســاعد وجــود أســاس قانــوين إلحصــاءات امليــاه يف حتســن جــودة البيانــات بعــدد مــن   10-7
الطرق؛ منها مثاًل املســاعدة يف حتديد أولويات للبيانات املقرر مجعها وتصنيفها. وإذا كان هذا األســاس القانوين 
يتضّمن ميزانية إلحصاءات املياه، فقد يساعد ذلك يف ضمان توفُّر موارد كافية لدعم مجع وتصنيف إحصاءات 
املياه. وميكن العثور يف الفصل 5 على معلومات إضافية بشــأن الرتيبات املؤسســية والقوانن واالتفاقات املتعلقة 

بإحصاءات املياه وتنسيقها.

تيّس الحصول عىل اإلحصاءات  -  2

إمكانيــة احلصــول علــى اإلحصــاءات هــو الســهولة الــي ميكــن هبــا احلصول علــى اإلحصاءات من   11-7
منتجي البيانات وفهمها من ِقَبل مستخدميها. وهذا يشمل سهولة التحّقق من وجود املعلومات ومالءمة شكل 
البيانــات )مثــاًل اجلــداول والرســوم البيانيــة واخلرائــط واملؤشــرات وإخل...(، وطريقــة نشــرها )مثــاًل النشــر على شــبكة 
اإلنرنــت أو املطبوعــات الورقيــة(. وتشــمل اجلوانــب األخــرى لتيّســر احلصــول علــى اإلحصــاءات، توفُّــر البيانــات 
الوصفيــة ووجــود خدمــات دعــم ملســتعمليها، كمــا تشــمل أيضــًا توفُّر البيانــات بتكلفة معقولــة. وإمكانية احلصول 
علــى البيانــات هلــا عالقــة بالنشــر ومــدى فعاليــة ترويــج إحصاءات املياه ونشــرها على شــبكة اإلنرنت بصورة قابلة 

للبحث. وترد يف الفصل 8 معلومات إضافية بشأن هذه املسائل.
بالنسبة إلحصاءات املياه ميكن تقييم تيّسر احلصول عليها على النحو التايل:  12-7

• كّمية ودرجة وضوح املعلومات املتاحة على شبكة اإلنرنت ويف املطبوعات الورقية على السواء؛	
• نطاق املنتجات املعلوماتية املتاحة )انظر الفصل 8، القسم جيم(؛	
• توفُّر املوظفن للرّد على األسئلة احملّددة بشأن إحصاءات املياه ومصادر البيانات وأساليب استخدامها 	

إلنتاج البيانات.

الدقة  -  3

ر هبا البيانات القيمة احلقيقية لبند البيانات )أّي إىل  دقة اإلحصاءات هي درجة الصحة الي ُتقدَّ  13-7
أّي مدى تعطي صورة تقريبية للواقع(. والدّقة هي أمر أساسي بالنسبة لكل أنواع اإلحصاءات. والدقة هلا خواص 
كثرة ولكن من الناحية العملية ال يوجد قياس جتميعي وحيد هلا. وبصفة عامة فهي توصف من حيث األخطاء 
املتصلــة بأخــذ العّينــات واألخطــاء وغــر املتصلــة بأخــذ العّينــات. وحتّلل أخطاء العّينــات، تقليديًا، إىل حتيُّز )اخلطأ 
املنهجــي( وتفــاوت )اخلطــأ العشــوائي(. ويتضّمــن اجلــدول 7 - 1 بعــض أمثلــة ألنواع األخطاء الي تؤّثر على دقة 

البيانات.
وتشمل األسباب الشائعة لعدم الدقة يف إحصاءات املياه ما يلي:  14-7

• أخطاء القياس املباشر )مثل األخطاء الي ترجع إىل عدم معايرة أو عدم دقة عّدادات املياه أو تلك 	
املرتبطة مبقاييس التدفق النهري(؛

• األخطــاء يف تصميــم النمــاذج، املرتبطــة بالتقديــرات الــي تتطلّــب منــاذج هيدرولوجيــة )مثــل تقديــرات 	
التدفقات النهرية على أساس قراءات للمناسيب أو الكميات التقديرية للمياه اجلوفية(؛

• أخطاء اإلجابة يف اســتقصاءات املياه )مثاًل، اجمليبون على االســتقصاءات ليســوا يف العادة خباء يف 	
جمال املياه فقد يضعون تقديرات غر دقيقة(. وتشمل األخطاء الشائعة األخرى يف اإلجابات ما يلي:

• األخطاء املتعلقة بوحدات القياس )مثل أن يستخِدم اجمليبون الغالونات عوضًا عن األمتار املكّعبة(؛	
• األخطاء يف نقل البيانات )مثاًل قد يعكس اجمليبون ترتيب األرقام سهواً فتتغّر القيمة(؛	
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الجدول 7 - 1

أمثلة األخطاء التي تؤّثر تأثرياً مبارشاً عىل دقة البيانات

أخطاء التجميعأخطاء اإلجابةأخطاء عدم اإلجابةأخطاء املواصفاتأبعاد دّقة البيانات

األخطاء املتعلقة بالعيّنات

مثالً، تكرار الوحدات اإلحصائية يف التغطية الزائدة
العيِّنة

مثالً، العّد املتكّرر للبيانات 
املستمدة من مصادر مختلفة 

للبيانات

التغطية غري 
الكاملة

مثالً، إسقاط وحدات إحصائية من 
العيِّنة

مثالً، تعذّر الوصول إىل 
الوحدة اإلحصائية أو 

عدم القدرة عىل اإلجابة

مثالً، عدم قدرة القائم 
باالستجواب عىل إجراء 

االستجواب بصورة فّعالة، أو 
عدم معرفة املجيب للبيانات

مثل استخدام إطار غري مناسب أو تحيُّز العيِّنة
غري كامل أو غري دقيق، مما ينتج عنه 

خطأ يف ترجيح الوحدات

األخطاء غري املتعلقة بالعيِّنات

مثالً، سوء تصميم االستبيان، أو األخطاء املنهجية
االفرتاضات الخاطئة يف تصميم 

النموذج

مثالً، تحيُّز الشخص القائم 
باالستجواب أو التأثري عىل 

املجيبني

مثالً، التصنيف املنهجي الخاطئ 
للوحدات االقتصادية يف صناعة ما

األخطاء 
العشوائية

مثالً، خطأ الشخص القائم 
باالستجواب

مثالً، أخطاء الطباعة أو النقل

• وضع عالمة الكســر العشــري يف املوقع اخلاطئ واألخطاء يف مضاعفات وحدات القياس )مثاًل 	
أن يستخِدم اجمليبون األمتار املكّعبة يف الوقت الذي تكون فيه وحدة القياس املطلوبة هي آالف 

األمتار املكّعبة(؛
• وُترَجع أخطاء املواصفات، يف الغالب، إىل عدم وجود ُأطر مناسبة )مثاًل ميكن أن تسقط من الدراسة 	

االستقصائية منشآت تستخدم كميات كبرة من املياه، ألهنا غر معروفة - أّي أهنا مل تكن مدرجة 
يف القائمة(؛

• األخطاء املنهجية يف مجع وتصنيف البيانات اإلدارية )مثاًل، نظراً لالفتقار إىل مراقبة جودة البيانات(؛	
• ســوء تصميــم أدوات الدراســة االســتقصائية )مثــاًل أن تكــون املفاهيــم غــر واضحة بالنســبة للمجيبن 	

علــى االســتقصاء، أو تكــون وحــدات القيــاس غــر مالئمــة، أو أن ُتطــرَح على اجمليبن أســئلة ال ُيعَقل 
أن يتوّقع منهم معرفة اإلجابة عليها(؛

• عدم كفاية التدريب الذي حيصل عليه القائمون بإجراء املقابالت الشخصية.	
ومثة خطأ شائع يف إحصاءات املياه حيدث عند قيام املزارعن باإلبالغ عن استخدام املياه. ويف   15-7
كثر من احلاالت، ال توجد عّدادات للمياه املستخدمة، ولذلك يتعنَّ على اجمليبن )أّي املزارعن( تقدير كميات 

املياه املستخَدمة يف رّي احملاصيل. ويوصى يف هذه احلاالت، بأن تتضّمن االستبيانات أسئلة عّما يلي:
• املساحة الي تغطيها احملاصيل املروية حسب نوع احملصول )مثاًل األرز، القمح، اخلضروات، إخل...(؛	
• الزمن الذي يستغرقه رّي احملاصيل؛	
• كمية املاء املستخَدم يف رّي هذه احملاصيل الوارد من مصادر توجد هبا عّدادات؛	
• كمية املاء املستخَدم يف رّي هذه احملاصيل الوارد من مصادر ال توجد هبا عّدادات.	
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ومجــع البيانــات هبــذه الطريقــة يســمح بالفصــل بن مصــادر البيانات الي توجد هبا عّدادات وتلك   16-7
الي ال توجد هبا عّدادات، كما يسمح مبقارنة التقديرات بدون عّدادات بالبيانات املقيسة بالعّدادات وبالبيانات 

املتعلقة بالرقعة املروية. وميكن تعديل البيانات غر املقيسة بعّدادات إذا اقتضى األمر ذلك.
وتوثيــق دقــة البيانــات املنشــورة هــو أمــر أساســي. وميكــن أن يتــم هــذا عــن طريق حواشــي اجلداول   17-7
والرســوم البيانيــة ووســائل العــرض األخــرى. وميكــن توضيــح التفــاوت اإلحصائي للبيانات عــن طريق إدراج جدول 
أخطــاء معياريــة وعــب وضــع عالمــات مناســبة يف اجلــداول إذا اقتضــى األمــر ذلــك. وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن 
توضع عالمة )*( على البيانات الي تزيد فيها نسبة األخطاء املعيارية عن 10 يف املائة. وميكن أيضًا تطبيق نظام 
النجوم على التقييمات النوعية للدقة عن طريق وضع عالمات على البيانات الي تعتب دقتها منخفضة أو موضع 
شك، وبالتايل يتعنَّ استخدامها بدرجات خمتلفة من احلذر. وعلى سبيل املثال قد ُتستخَدم النجمة الواحدة )*( 
للداللة على “توّخي احلذر يف االستعمال” وميكن استخدام عالمة )***( للداللة على “توّخي احلذر الشديد 

يف االستخدام”.
وجيــب أن تنعكــس دقــة البيانــات يف عــدد األرقــام ذات املغــزى املســتخدمة يف عــرض البيانــات.   18-7
وخيضع مستوى الدقة وعدد األرقام ذات املغزى لتقدير ُمنِتج البيانات استناداً إىل فهمه لألخطاء احملتملة املتصلة 

باألساليب املستخَدمة جلمع وتصنيف البيانات.
واســتخدام التقريــب هــو مســألة هامــة هبــذا الصــدد. فالتقريــب يقلّــل مــن فــرص قيــام مســتخدمي   19-7
البيانــات بتحديــد اجتاهــات خاطئــة حتــت مســتوى األرقــام ذات املغــزى. وعليــه، ينبغــي تقريــب البيانــات إىل الرقــم 
األكب إذا كان الرقم التايل يساوي 5 أو أكثر وإىل الرقم األصغر )أّي أن يظل آخر رقم ذو مغزى كما هو( إذا 

كان الرقم التايل يساوي 4 أو أقل.

التماسك  -  4

التماسك هو درجة الرابط املنطقي واالتساق املتباَدل للبيانات، أّي النجاح الذي ميكن حتقيقه يف   20-7
اجلمع بينها وسائر املعلومات اإلحصائية يف إطار حتليلي واسع عب الزمان واملكان. واستخدام مفاهيم وتصنيفات 
وجمموعــات إحصائيــة مســتهَدفة موّحــدة يعــزّز التماســك، كمــا يعــزّزه تطبيــق منهجية مشــركة جلمــع بيانات املياه. 

والتماسك ال يعي بالضرورة االتساق العددي الكامل.
والتماسك له ثالثة أبعاد فرعية هي:  21-7

• التماسك داخل خمتلف مصادر البيانات وفيما بينها؛	
• التماسك على مّر الزمن؛	
• التماسك عب املكان، سواًء كان داخل البلدان أو فيما بينها.	

التماسك ضمن مصادر البيانات وفيما بينها يعي أن بنود البيانات تستند إىل مفاهيم وتعاريف   22-7
وتصنيفات متوافقة وميكن اجلمع بينها بطريقة ذات مغزى. وإذا اســتخَدم مصدر بيانات معنَّ مفاهيم وتعاريف 
وتصنيفات خمتلفة عن تلك الي تتضّمنها التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه، فينبغي شرحها يف البيانات 

الوصفية.
التماســك علــى مــّر الزمــن يعــي اســتقرار املفاهيــم والتعاريــف واملنهجية على مّر الزمــن. وينبغي أن   23-7
حتّدد بوضوح أّي تغيرات حتدث مبرور الزمن وإدراجها يف البيانات الوصفية. كما ينبغي أن يتم، عند االقتضاء، 
توفــر جســر بيانــات أّي أن ُتعــَرض البيانــات املتعلقــة لســنة واحــدة أو أكثــر الــي يتــم إعدادهــا باســتخدام املفاهيم 

والتعاريف واملنهجيات السابقة واجلارية. ويرد يف اجلدول 7 - 2 مثال جلسر جدويل.
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الجدول 7 - 2

مثال لجرس جدويل ُيستخَدم لتوضيح اآلثار املرتتبة عىل تغيري أحد التعريفات

2002200320042005200620072008السنة

203123472499228126433100بند البيانات 1: التعريف القديم

2403278923662870بند البيانات 1: التعريف املنّقح

والتماســك علــى مــّر الزمــن ميكــن أيضــًا أن تكــون لــه عالقة بتوفُّر خمتلف بنــود البيانات يف أوقات   24-7
معيَّنة بالنسبة لفرات زمانية مرجعية حمّددة. ومن املعتاد أن تكون لدى البلدان بنود بيانات كثرة متاحة يف فرات 
مرجعية خمتلفة. وعلى ســبيل املثال ميكن أن تكون إمدادات املياه املادية )بند البيانات واو( متاحة بالنســبة لســنة 
معّينة، ولكن املتغرِّ املايل املقابل )بند البيانات الم - 1 - 1( قد ال يكون متاحًا إاّل لسنة خمتلفة. وهبذا املعىن، 

فإن التماسك يعي أن تكون بنود البيانات متوّفرة لكل الفرات املرجعية.
والتماســك املــكاين مهــم بصفــة خاصــة يف جمــال إحصــاءات امليــاه، الــي يتــم مجعهــا وتصنيفهــا يف   25-7
أغلــب األحيــان علــى مســتويات دون املســتوى القومــي وتتــم مقارنتهــا بــن البلــدان. وكثر من جمموعــات البيانات 
يتــم إســنادها جغرافيــًا )أّي أن املواقــع تســّجل بإحداثياهتــا(، بينمــا ميكــن أن تكــون هنــاك جمموعات بيانات أخرى 
ملناطق معّينة مثل املنطقة اإلدارية أو حوض النهر. ويف الوضع املثايل ينبغي أن تســتخِدم كل جمموعات البيانات 
املائية املناطق اجلغرافية املرجعية نفسها. ويف بعض احلاالت، ميكن أن تتغّر حدود املنطقة، مثلما حيدث يف حالة 
تغير حدود إحدى املناطق اإلدارية. ويف مثل هذه احلاالت، من املهم تغير األســاس الذي تســتند إليه البيانات 
األخرى ليصبح هو املنطقة اجلغرافية اجلديدة أو التأّكد من إدراج مالحظة تشر إىل حدوث انقطاع يف السلسلة 
بســبب تغير يف املنطقة املشــمولة. ومثة مشــكلة فيما يتصل بإحصاءات املياه بصفة خاصة هي أن احلدود املادية 
للميــاه اجلوفيــة وامليــاه الســطحية ليســت متطابقــة ومــن مث فــإن اجلمــع بــن البيانات ميّثل مشــكلة )انظر الفصل 2، 

القسم هاء بشأن املراجع الزمانية واملكانية(.
وميكــن العثــور علــى املعلومــات املتعلقــة باملفاهيــم الرئيســية واأُلطــر والوحــدات اإلحصائيــة وبنــود   26-7

البيانات املستخَدمة يف إحصاءات املياه والضرورية كلها للمحافظة على التماسك، يف الفصول من 2 إىل 4 

املصداقية  -  5

تشــر مصداقيــة إحصــاءات امليــاه إىل الثقــة الــي يوليهــا مســتخدموها ملنتجــي البيانــات. وثقــة   27-7
املستخِدمن ُتبىن على َمّر الزمن. وأحد اجلوانب املهمة هو الثقة يف موضوعية البيانات، وهو أن يعرف الناس أن 
إنتاجهــا يتــم بصــورة مهنيــة وفقــًا للمعايــر اإلحصائية املناســبة وبأســاليب شــّفافة، وأن يثقــوا يف أنه ال يوجد تدّخل 

خارجي يف البيانات الي يتم إنتاجها أو يف توقيت صدورها.
وفيما يتعلق بإحصاءات املياه، فإن القيام بعملية اســتعراض قبل النشــر ســوف يزيد من مصداقية   28-7
البيانــات، خاصــة إذا كانــت تلــك هــي املــرة األوىل الــي يصــدر فيهــا املنشــور. وينبغي أن يقوم باســتعراض البيانات 
املنظمــات الــي قدمتهــا باإلضافــة إىل ســائر اخلــباء أو أصحــاب املصلحــة ذوي الصلــة. كمــا أن مشــاركة أكثــر من 
جهة يف إصدار املنشورات تؤّدي أيضًا إىل زيادة املصداقية. وعلى سبيل املثال، يشرك املكتب اإلحصائي القومي 

مع وزارة املياه أو وزارة البيئة بإصدار إحصاءات املياه يف بعض البلدان.
الــي تنتجهــا  البيانــات والــوكاالت  ويــرد يف الفصــل 8 مزيــد مــن املعلومــات املتصلــة مبصداقيــة   29-7 

مبا يف ذلك عملية االستعراض.
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القابلية للتفسري  -  6

ترتبــط قابليــة البيانــات للتفســر ارتباطــًا وثيقــًا بفهــم املســتخِدم هلــا، وتعتمــد علــى كيفيــة توصيــل   30-7
املعلومــات مبــا يف ذلــك البيانــات الوصفيــة املناســبة. وممــا لــه أمهيــة خاصــة فهــم املراجــع الزمانيــة واملكانيــة. واآلراء 
واالستفسارات الواردة من مستخدمي بيانات املياه هي مؤّشر يدل على قابلية بيانات املياه للتفسر، ولكنه من 

الصعب وضع مقاييس كّمية لقابلية البيانات للتفسر.

وتعتمــد قابليــة البيانــات للتفســر علــى طريقــة عــرض البيانــات، وقد يتعّن عرض البيانات نفســها   31-7
علــى املســتخِدمن املختلفــن بأشــكال خمتلفــة. وعلــى ســبيل املثــال فقــد حيتــاج صانعــو القــرار وعامــة اجلمهــور إىل 
مؤشــرات ورســوم بيانية إجيازية وخرائط بينما قد حيتاج احملّللون والباحثون إىل جداول أكثر تفصياًل وإىل احلصول 
ر البيانات من حيث صلتها باملسائل الي هتم مجاعات معيَّنة مهتمة باألمر،  على البيانات اجلزئية. وغالبًا ما تـَُفسَّ
منهــا الرابطــات الصناعيــة واملنظمــات البيئيــة غــر احلكومية واألســر املعيشــية. وهذا الُبعد من أبعــاد جودة البيانات 
يتداخل إىل حدٍّ ما مع الصلة باالحتياجات )انظر الفقرة 7 - 32(. وتناَقش يف الفصل 8 اجملموعات املختلفة 
واحتياجاهتا من البيانات، بينما يتضّمن الفصل 9 من نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه أمثلة على 

تطبيقات حسابات املياه.

الصلة باالحتياجات  -  7

تعكــس صلــة إحصــاءات امليــاه باالحتياجــات درجــة تلبيتهــا الحتياجــات املســتخدمن الفعليــن   32-7
واحملتملن. ويتطّلب تقييم صلة إحصاءات املياه باالحتياجات حتديد مستخدمي البيانات واملواضيع الي تغطيها، 
فضاًل عن الفرات املرجعية الزمانية واملكانية الي هم يف حاجة إىل بيانات بشأهنا. وترد يف الفصل 5 تغطية تفصيلية 
هلــذا. وباختصــار، ينبغــي أن يــوازِن منتجــو البيانــات بــن االحتياجــات املختلفة للمســتخِدمن احلالين واحملتملن، 
بغية إنتاج برنامج إحصاءات مياه ميضي إىل أقصى حّد ممكن حنو تلبية أهم احتياجات املستخِدمن، مبا يف ذلك 
نطاق تغطية إحصاءات املياه ومضموهنا، وذلك يف حدود القيود املفروضة على املوارد. ومن االعتبارات الرئيسية 
فيمــا يتعلــق بصلــة البيانــات باالحتياجــات، معــدل تواتــر إتاحتهــا )مثــاًل ســنويًا أو مرة كل ســنتن أو مرة كل مخس 

سنوات(.

وجيب أن جُتَمع من مستخدمي البيانات آراءهم بشأن مدى صلتها بإحصاءات املياه وبأّي قدر   33-7
من اجلودة تعاِلج مسائل املياه الرئيسية. وجيب على الوكاالت أيضًا أن تقوم بإعداد قوائم للمجاالت الي ُتستخَدم 
فيها إحصاءات املياه من ِقَبل الوكاالت احلكومية األخرى والكيانات التجارية وعامة اجلمهور واملنظمات الدولية. 
فبدون هذه اآلراء واملعلومات الراجعة، يتعّذر تقييم مدى صلة إحصاءات املياه باالحتياجات. وملزيد من املعلومات 
عن العمل مع مجاعات املستفيدين وأصحاب املصلحة من أجل ضمان صلة إحصاءات املياه االحتياجات، انظر 

الفصل 5، وملزيد من املعلومات عن تتّبع استخدام إحصاءات املياه املنشورة، انظر الفصل 8 

مالءمة التوقيت  -  8

تشــر مالءمــة توقيــت إحصــاءات امليــاه إىل الفــرة الزمانيــة بــن هناية الفرة املرجعيــة الي تعود إليها   34-7
البيانات والتاريخ الذي تصبح فيه البيانات متاحة لالستعمال. وجيب إتاحة البيانات بأسرع ما ميكن بعد انقضاء 
الفرة املرجعية. وكتوجيه عام، ينبغي أن تتاح البيانات الي تعود إىل فرة مرجعية معّينة )سنة أو ربع سنة أو شهر 
مثــاًل( خــالل فــرة مرجعيــة إضافيــة واحــدة. وعلــى ســبيل املثــال، إذا كانت الفرة املرجعية هي ســنة تقوميية واحدة، 
فينبغــي إتاحــة البيانــات الــي تعــود إىل ســنة 2007 قبــل هنايــة عــام 2008. وبنفــس الطريقــة، إذا كانــت البيانات 
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تتصــل بالربــع األول مــن الســنة فينبغــي إتاحتهــا قبــل هنايــة الربــع الثــاين. وإذا مّت تنفيذ هذا املبــدأ التوجيهي، فيمكن 
القول بأن توقيت املعلومات مالئم.

وتتصل مالءمة التوقيت أيضًا بوجود جدول للنشر والتقيُّد به. وجدول النشر يتألف من جمموعة   35-7
تواريــخ إصــدار أو قــد ينطــوي علــى التــزام بإصــدار بيانــات املياه خالل فرة زمانية منصوص عليها. وإذا كان هناك 
تأخر طويل ال تفسر له بن تاريخ اإلصدار املعلن والتاريخ الفعلي الذي يتم فيه إصدار إحصاءات املياه، فعندئذ 
تكون املعلومات غر مالئمة التوقيت. ويرد يف الفصل 8 مزيد من املعلومات عن جداول النشر ومالءمة التوقيت.

البيانات الوصفية  - جيم 

البيانــات الوصفيــة هــي “بيانــات عــن البيانــات”، أّي معلومــات ُتســتخَدم يف وصــف جمموعــات   36-7
البيانــات. والغــرض األساســي مــن البيانــات الوصفيــة هــو متكــن املســتخدمن مــن فهــم اإلحصــاءات وحتليلهــا 
واستخدامها. وهناك حاجة إىل البيانات الوصفية ألن معظم املستخدمن غر ملمن بعمليات إنتاج اإلحصاءات 
وبالتايل حيتاجون إىل وثائق لفهم البيانات ودرجة الثقة الي ميكن أن يولوها ألّي قرارات مستندة إىل هذه البيانات. 
وتســاعد البيانــات الوصفيــة املســتخِدمن يف حتويــل البيانــات اإلحصائيــة إىل معلومات ميكن اســتخدامها يف رســم 
السياســات وصنــع القــرار. والبيانــات الوصفيــة املناســبة مهمــة بصفــة خاصــة بالنســبة لبيانــات امليــاه الــي تتبادهلــا 
منظمــات، وذلــك ألن إحصــاءات امليــاه يتــم جتميعهــا يف كثــر مــن البلــدان مــن مصــادر بيانــات كثــرة. والبيانــات 

ر أيضًا البحث عن البيانات وحتديد مواقعها وتبادهلا بكفاءة. الوصفية ميكن أن تيسِّ
واتساع نطاق مستخدمي إحصاءات املياه احملتملن يعي أيضًا أنه يتعّن معاجلة طيف عريض من   37-7
ن مستخدمي البيانات،  متطلبات البيانات الوصفية. وجيب على منتجي البيانات إتاحة بيانات وصفية كافية متكِّ

سواًء بصورة عابرة أو بصورة متعّمقة، من تقييم مالءمة البيانات ألغراضهم.
وبصفة عامة، تتضّمن البيانات الوصفية معلومات عن:  38-7

• كل ُبعد من أبعاد جودة البيانات؛	
• بنود البيانات وتعريفاهتا، مبا يف ذلك أّي استثناءات من املعاير الدولية؛	
• التصنيفات واأُلطر املستخدمة لتنظيم البيانات؛	
• مصادر البيانات وأساليبها؛	
• خصائص الوحدات اإلحصائية الي جُتَمع وتصّنف اإلحصاءات من أجلها؛	
• التغطية املكانية إلحصاءات املياه، مبا يف ذلك أّي فجوات؛	
• التغطية الزمانية إلحصاءات املياه مبا يف ذلك أّي فجوات؛	
• تفاصيل املطبوعات )مثل تاريخ اإلصدار والوكالة أو الوكاالت القائمة بنشر البيانات(؛	
• اإلعراب عن التقدير وال سيما فيما يتعلق بأّي تعاون يف جمال إحصاءات املياه مع منظمات أخرى 	

أو أفراد آخرين؛
• تفاصيل جهة االتصال ألغراض االستفسارات.	

وميكن للبلدان أن تتبع هنجًا طبقيًا بعرض البيانات الوصفية ونشرها على جمموعات املستخِدمن،   39-7
حبيــث تعطــي كل طبقــة مــن الطبقــات املتتابعــة قــدراً أكــب من التفصيل. ويف العادة، ُيعَرض مســتويان من البيانات 

الوصفية مها:
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• البيانات الوصفية اهليكلية — هي جزء ال يتجزأ من البيانات املعروضة، مثل التعليقات املوجزة على 	
اجلداول والعناوين واحلواشي؛

• البيانــات الوصفيــة املرجعيــة — هــي تفاصيــل بشــأن حمتــوى وجــودة البيانات الــي ميكن أن تصاحب 	
اجلداول أو ُتعَرض بصورة منفصلة عب اإلنرنت أو يف منشورات غر دورية.

وال يوجد يف الوقت احلاضر معيار وحيد للبيانات الوصفية يغطي مجيع التطبيقات. بل هناك عدد   40-7
من ُأُطر البيانات الوصفية الي ُوضعت ألغراض حمّددة. وهي تشمل:

• تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية 158 ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛	

• مبادرة دبلن املتعلقة بالبيانات الوصفية الرئيسية 159 )دبلن كور( هي إطار عام ُمَصمَّم جلميع أنواع 	
البيانات؛

• املواصفة القياسية ISO-19115 160 للمعلومات اجلغرافية؛	

• مبادرة توثيق البيانات 161 للبيانات االجتماعية؛	

• معيار املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية للبيانات الوصفية الرئيسية، v0-2 (WMO2004) 162؛	

• املعلومات اهليدرولوجية — البيانات الوصفية: اهليكل الداليل لوصف البيانات اهليدرولوجية )املركز 	
العاملي للبيانات املتعّلق جبريان املياه، موجز البيانات الوصفية - املسّودة النهائية( 163؛

• املتعلقــة 	 البيانــات  مواصفــات  األوروبيــة:  اجملموعــة  يف  املكانيــة  للمعلومــات  األساسيـــــة   البنيـــــــــة 
باهليدروغرافيا - توجيه 164؛

• مشــروع مقــَرح بشــأن معيــار للبيانــات الوصفيــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه قيــد اإلعــداد مــن ِقبَــل 	
برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة واملكتــب اإلحصائــي للجماعــات األوروبيــة، مبــا يف ذلــك 22 عنصــراً 
مت حتديدهــا بصفــة رئيســية علــى أســاس تعاريــف “تبــادل البيانــات اإلحصائية والبيانــات الوصفية” 

 ISO-19115 واملعيار

ويف أوروبا، حدث تطّور رئيسي مؤخراً هو اإلنشاء القانوين للبنية األساسية للمعلومات اجلغرافية   41-7
يف اجملموعة األوروبية )انسبر( 165. تعرِّف “انسبر”، إىل جانب املرفقات التقنية، طريقة وصف البيانات الوصفية 
وجــودة البيانــات يف جمــال البيانــات البيئيــة، مبــا يف ذلــك إحصــاءات املياه. وتتضّمن “انســبر” توجيهًا فيما يتعلق 
باملياه أو “اهليدروغرافيا”. ويف إطار “انسبر”، يتم اإلسناد املرجعي إلحصاءات املياه املسندة جغرافيًا إىل ُكتل 

املياه الي تشّكل “لبنات بناء” 166 يف سياق التوجيه اإلطاري بشأن املياه 167 

والبيانات الوصفية رغم أمهيتها األساسية، تشكو يف أغلب األحيان من تديّن النوعية وتكون إّما   42-7
غــر مكتملــة أو غــر موجــودة متامــًا. وقــد يرجــع هــذا إىل أن توثيق البيانات الوصفية ُيرَك إىل هناية عمليات اجلمع 
والتصنيــف ونتيجــة لذلــك يتــم أداؤه يف عجالــة أو يُــرَك ببســاطة بــدون إكمــال يف بعــض احلــاالت، مثلمــا حيــدث 

عندما تعطي األولوية ملشاريع أخرى.

وهلذه األســباب، من املهم أن خيصص يف اخلطط وقت لتوثيق البيانات الوصفية وضمان توّفرها   43-7
واســتكماهلا بأحــدث املســتجدات يف وقــت نشــرها. وإذا مل حيــدث هــذا فــإن إمكانيــة احلصــول علــى البيانــات أو 
ــن على  قابليتها للتفســر ســوف تقّل مما يعرقل تبادل البيانات بن الوكاالت. وتتجه البيانات الوصفية حنو التحسُّ

مّر الزمن، ال سيما عندما تكون لدى الوكاالت عملية توثيق نشطة ملصادر البيانات وأساليبها.

Available from http://www.sdmx.  158

 org/ (accessed 26 June 2009)

Available from http://dublincore.  159

 org/ (accessed 26 June 2009)

Available from http://www.  160

iso.org/iso/catalogue_detail.
 htm?csnumber=26020 (accessed

 26 June 2009)

Available from http://www.icpsr.  161
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 WMO, 2004. Available from  162
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prog/www/WDM/Metadata/

 WMOCore_v0-2_040916/
 (accessed 26 July 2009)

املركز العاملي للبيانات املتعلقة جبريان املياه،   163

Available from http://www.  2009
bafg.de/cln_007/nn_317460/GRDC/

EN/02__Services/04__Report__
Series/39__metadata.html?__

 nnn=true (accessed 27 July 2009)

 INSPIRE Thematic WG  164

 Hydrography, 2009. Available from
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

documents/Data_Specifications/
INSPIRE_DataSpecification_HY_

 v3.0.pdf (accessed 9 July 2009)

)انسبر( أنشئت من خالل التوجيه   165

EC/2007/2 الصــادر عن البملان األورويب 

وجملس أوروبا حّيز النفاذ يف 14 آذار/
available from http://( .2007 مارس

eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?ur
 i=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML

.))(accessed 12 December 2009

“لبنات البناء” هذه هي أساسًا وحدات   166

بيئية للمياه.
وُتصَحب “انسبر” وثائق تفسرية تغطي   167

عدداً من أغراض اإلبالغ البيئي؛ وملزيد من 
املعلومات، انظر فريق صياغة “انسبر”، 

 available ،2008 ،”مواصفات البيانات“
from http://inspire.jrc.ec.europa.
eu/reports/ImplementingRules/

DataSpecifications/D2.3_
Definition_of_Annex_Themes_

 and_scope_v3.0.pdf (accessed 18

March 2008(. وجدير باملالحظة أن النظام 

األورويب للمعلومات املتعلقة باملياه )وايز( 
ييّسر الوصول إىل الوثائق املرجعية وجمموعات 

 available from ،البيانات ذات الصلة
 http://water.europa.eu/en/welcome

 (accessed 12 December 2009)
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الفصل 8

نرش البيانات

مقدمة  - ألف 

نشر البيانات هو إصدار إحصاءات املياه أو توزيعها أو إرساهلا إىل طائفة من مستخدمي البيانات   1-8
مثل صناع السياسات وجمتمع العمل التجاري وعامة اجلمهور. وبدون النشر الفعَّال، ستظل إحصاءات املياه غر 

معروفة وغر مستخَدمة.
وأحــد أهــم االعتبــارات الــي ينبغــي مراعاهتــا عنــد نشــر البيانــات هــو فهــم احتياجات مســتخدمي   2-8
البيانات أو متلقيها )الفعلين واحملتملن على السواء(. ويتأّتى هذا الفهم من خالل احلوار بن مستخدمي البيانات 
ومنتجيهــا )انظــر الفصــل 5(. وميكــن عــرض املعلومــات الــي يتطلبهــا خمتلــف مســتخدمي البيانــات أو متلقيهــا يف 
شكل هرم معلومات )انظر الشكل 8 - 1(، وميكن نشر املعلومات الي يطلبوهنا يف جمموعة متنوعة من املنتجات 

اإلعالمية.

الشكل 8 - 1

هرم املعلومات واملجتمعات اإلحصائية التي تتطلب مستويات مختلفة من البيانات

 

هرم املعلومات الجماهري الرئيسية
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مثالً، صنّاع القرار، وعامة الجمهور واملديرون،
واملحللون والباحثون

مثالً، املديرون واملحللون والباحثون

مثالً، الباحثون والذين يجرون تحليل مفصل

مؤرشات
متعلقة باملياه

مثالً، أشكال رئيسية 
ورسوم بيانية

تجميع اإلحصاءات
مثالً، تقديرات املوارد

املائية واألشكال

حسات املياه
مثالً، الجداول املوّحدة

لنظام املحاسبة البيئية 
واالقتصادية يف مجال 

املياه، واألشكال والخرائط

إحصاءات املياه
مثالً، التجميع عىل مستوى بنود البيانات، وسالسل زمانية

كمية البيانات
مثالً، البيانات عن املوارد املائية، وإمدادات املياه والرصف الصحي أو األنشطة االقتصادية واملياه
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ميكن تقسيم احتياجات اجلهات املتلقية للمعلومات إىل ثالثة أبعاد: مستوى التفصيل املطلوب؛   3-8
واملوضوعــات والقضايــا موضــع االهتمــام واملناطــق اجلغرافيــة والفــرات الزمانية موضع االهتمام. ومســتوى التفصيل 
املطلــوب خيتلــف باختــالف مســتخدمي البيانــات. وُصنّــاع القــرار واجلمهــور العريــض بصفــة عامــة حيتاجــون إىل 
املؤشرات وغرها من أشكال املعلومات املوجزة. أما املديرون واحمللِّلون فيحتاجون إىل معلومات أكثر تشمل مثاًل 
التقارير املواضيعية واجلداول الي ميكن إنزاهلا حاسوبيًا )مثاًل اجلداول املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف 
جمــال امليــاه(، والبيانــات الوصفيــة واخلرائــط التفاعليــة والعــروض واحللقــات الدراســية والوصــول إىل املوظفــن الذيــن 
يســتطيعون شــرح البيانــات. ويتطلّــب الباحثــون أعلــى مســتوى مــن التفصيــل علــى ســبيل املثال، سالســل البيانات 
الزمانية وجتزئة أكثر تفصياًل للبيانات حسب الصناعة أو الفرة الزمانية أو املنطقة اجلغرافية، كما حيتاجون يف بعض 
احلاالت إىل احلصول على البيانات اجلزئية. ومن املهم مالحظة أنه جيوز تزويد الباحثن بالبيانات اجلزئية ما دامت 
ســرّية البيانــات حمفوظــة )مثــاًل عــن طريــق تصنيــف ملفات ســجالت الوحــدات كملفات ســرّية 168(. وقد تتطّلب 

اجلهات املتلقية املختلفة معلومات ملقاييس زمانية ومكانية خمتلفة.
ويصــف الفصــل 8 املبــادئ الرئيســية للنشــر )القســم بــاء(؛ وأنــواع املنتجــات اإلعالميــة املختلفــة   4-8
)القســم جيــم(؛ ورصــد اســتخدام إحصــاءات امليــاه )القســم دال( وإبــالغ البيانــات علــى الصعيــد الدويل )القســم 

هاء(.

مبادئ النرش  - باء 

ُتنَشــر إحصــاءات امليــاه يف تشــكيلة متنوعــة مــن املنتجــات اإلعالميــة الــي تناســب االحتياجــات   5-8
املختلفــة لــكل جهــة متلقيــة. وبغــض النظــر عــن اجلهة املتلقية أو نوع املُنَتج اإلعالمي، هناك ثالثة مبادئ أساســية 

يسرشد هبا يف نشر إحصاءات املياه هي: السرّية؛ واملساواة يف فرص الوصول؛ واملوضوعية 169 

الّسية اإلحصائية  -  1

ُتعىن الســرّية اإلحصائية، يف املقام األول، بالبيانات الي جتمعها املكاتب اإلحصائية القومية من   6-8
املنشــآت أو اأُلســر املعيشــية أو األشــخاص، ولكنهــا تتصــل أيضــًا بالــوكاالت احلكوميــة األخــرى الــي تقــوم جبمــع 
البيانات. ويف العادة، تشرط القوانن واللوائح اإلحصائية احملافظة على سرّية البيانات الفردية الي يقدمها اجمليبون 
على االســتقصاءات. وهذا الشــرط جمّســد يف مبادئ األمم املتحدة األساســية لإلحصاءات الرمسية 170 الي تنص 
علــى: “البيانــات الفرديــة الــي جتمعهــا الــوكاالت اإلحصائية بغية جتميع اإلحصاءات، ســواًء أشــارت إىل شــخص 

طبيعي أو قانوين، ينبغي أن تبقى سرّية متامًا وأن ُتستخَدم حصراً لألغراض اإلحصائية”.
يســاعد شــرط الســرّية يف بناء الثقة مع مقّدمي البيانات ومن مث يزيد من احتمال تقدمي البيانات   7-8

بدّقة ويف الوقت املالئم.
وإحصاءات املياه، ســواء مُجعت عن طريق دراســات اســتقصائية أو من مصادر إدارية أو مصادر   8-8
أخــرى، ُتنَشــر يف العــادة يف شــكل جــداول مصحوبــة يف الغالــب برســوم وأشــكال بيانيــة مثــل اخلرائــط. وينبغــي أاّل 
تكشــف إحصــاءات امليــاه بيانــات عــن فــرادى املنشــآت أو األســر املعيشــية أو األشــخاص بــل جيــب أن تتضّمــن 

معلومات جماميعية.
ومــن املمكــن يف بعــض األحيــان اســتنتاج معلومــات عــن هذه الوحدات مــن املعلومات اجملاميعية،   9-8
ل فيهــا إســهام إحــدى الوحــدات اجلــزء الغالــب مــن اجملمــوع. واّتقــاًء النكشــاف  وال ســيما يف احلــاالت الــي يشــكِّ
البيانات الواردة من منشأة أو أسرة معيشية منفردة أو شخص منفرد، ُتستخَدم تقنيات رقابة إحصائية على إفشاء 
البيانــات. وهــذه التقنيــات هــي عبــارة عــن جمموعــة مــن األســاليب الرامية خلفض احتمال انكشــاف معلومات عن 
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فــرادى الوحــدات. واخلطــوة األوىل يف الرقابــة علــى إفشــاء اإلحصــاءات هــي حتديــد البيانــات احلّساســة )أو اخلاليا 
د باســتخدام قاعدة الغلبة  الفرديــة يف اجلــداول( الــي ميكــن أن تكشــف معلومــات عــن فــرادى الوحــدات. وهي حتدَّ

على النحو التايل:
• إذا كان جممــوع مســامهات عــدد حمــّدد مــن الوحــدات متثّــل أكثــر مــن نســبة حمــّددة مــن قيمــة اخلاليــا 	

اإلمجالية، فال ميكن عندئذ نشر هذه اخللية.
ل اجلزء  املنطق الكامن وراء قاعدة الغلبة هو أنه إذا كانت القيمة املتعلقة بإحدى الوحدات تشكِّ  10-8
الغالــب يف قيمــة خليــة معّينــة، فســيصبح باإلمــكان عندئــذ اســتنتاج مســامهتها بقــدر ال بــأس بــه مــن الدّقة. وعلى 

سبيل املثال:
• إذا كانت اخللية حتتوي على بيانات خاصة بوحدة واحدة فقط، فسوف تكشف مسامهتها بدقة؛	
• إذا كان جمموع اخللية يشــمل ِقيمًا من وحدتن اقتصاديتن فحســب، فيمكن عندئذ لكل منهما أن 	

تعرف )وبالتايل أن تكشــف لآلخرين( مســامهة األخرى وذلك عن طريق طرح مســامهتها من القيمة 
اإلمجالية للخلية.

توجد قاعدة مقبولة بوجه عام يف اإلحصاءات التجارية، وهي أنه ينبغي أن يساهم يف قيمة كل   11-8
ل  خلية من خاليا اجلدول ما ال يقل عن ثالث منشآت. وبالنسبة للخاليا الي تضم أكب أعداد، وينبغي أاّل تشكِّ

الوحدات الثالث، الي تضم أعلى الِقيم يف اجلزء الغالب، أاّل متّثل أكثر من 70 يف املائة من قيمة اخللية.
واملمارسات الشائعة الرامية الّتقاء الكشف عن البيانات السرّية هي:  12-8

• التجميع؛	
• الكتمان؛	
• أساليب أخرى.	

التجميع يعي أن جُتَمع خلية سرّية يف اجلدول مع خلية أخرى حبيث تكون املعلومات الي ُتنَشر   13-8
هي جمموع اخلليتن الفرديتن. وينتج عن هذا، يف الغالب، جتميع لبيانات سرّية على مستوى الفرع )أربعة أرقام( 
يف التصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد، ونشــر جممــوع البيانــات هــذا )غــر الســرّي( علــى مســتوى اجملموعــة )ثالثــة 

أرقام( يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد.
والكتمــان يعــي إزالــة ســجالت مــن قاعــدة بيانــات أو جــدول، حتتــوي علــى بيانــات ســرّية. وهــذا   14-8
أســلوب يســمح لإلحصائيــن بعــدم نشــر ِقيــم اخلاليــا احلّساســة، بينمــا ينشــرون الِقيــم األصليــة للخاليــا األخــرى 
)الكتمان األّويل(. بيد أن كتمان خلية واحدة فحسب، يعي أنه ال ميكن حساب جماميع املستويات األعلى الي 
تنتمي إليها تلك اخللية. ويف هذه احلالة، جيب أيضًا حذف خاليا أخرى لضمان محاية ِقَيم اخلاليا األّولية، وهو 

ما يسمى الكتمان الثانوي.
وتشمل األساليب األخرى للوقاية من كشف البيانات السرّية التقريب املقيَّد والتشويش، الي هي   15-8
مــًا. وُيســَمح التقريــب املقيّــد لإلحصائيــن بتعديل القيمة األصلية لــكل خلية عن طريق تقريبها،  تقنيــات أكثــر تقدُّ
رفعــًا أو خفضــًا، إىل أقــرب مضاَعــف للعــدد القاعــدي. وميثِّــل التشــويش شــكاًل آخر من تقنيــة التقييد املقيَّد قائمًا 

على البجمة اخلطية.
والوحــدات اإلحصائيــة للبيئــة هــي نــوع خــاص مــن الوحــدات مــن وجهــة نظــر الســرّية. والبيانــات   16-8
اخلاصة بالوحدات البيئية ينبغي أن تظل دائمًا سرّية، إذا كانت تكشف معلومات عن فرادى الوحدات االقتصادية 
)أّي املنشــآت أو اأُلســر املعيشــية(. ومثــال ذلــك املنشــأة الــي متتلــك خزانــًا اصطناعيــًا معيَّنــًا. بيــد أنــه إذا كانــت 
( فليســت  البيانات اخلاصة بوحدة بيئية منفردة متاحة بالفعل على املســتوى العام )مثل بيانات التدفق لنهر معنَّ

هناك حاجة عندئذ إىل احملافظة على سرّية هذه البيانات.
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املساواة  -  2

جيب أن يكون مجيع مستخدمي البيانات قادرين على احلصول على البيانات على قدم املساواة؛   17-8
وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يكونوا قادرين على الوصول إىل البيانات يف الوقت نفسه. ولتحقيق هذه الغاية، 
ينبغي إصدار إحصاءات املياه يف موعد حمّدد ُمسبقًا، وعلى منتجي البيانات وضع رزنامة أو جدول زمي إلصدار 
إحصــاءات امليــاه واإلعــالن عنهمــا )مثــاًل عــن طريق شــبكة الويــب(. وجيب أاّل تكتفي الرزنامــة واإلعالن بتحديد 
د الطريقة الي ستصدر هبا إحصاءات املياه )مثاًل يف شكل ُمنَتج  موعد اإلصدار فحسب، بل ينبغي أيضًا أن حتدِّ
إعالمي إلكروين على شبكة الويب أو يف شكل منشور مطبوع(. وجيب أاّل ُتصَدر البيانات قبل موعد اإلصدار 
املُعلَــن وجيــب عــدم اإلفــراج عــن البيانــات ألّي ُمســتخِدم قبــل موعــد اإلصــدار املُعلَــن؛ فذلــك إذا حــدث ميكن أن 
يبعث على الشك يف موضوعية ُمنِتج البيانات. وقد يتعّن على البلدان الي هي يف املراحل املبّكرة لتطوير برامج 
إحصاءات املياه أن تتحّفظ فيما يتعلق جبدول اإلصدار وذلك عن طريق اإلشارة إىل أن إحصاءات املياه ال تزال 
يف مرحلة التطوير ولذلك فقد حتدث بعض التأخرات يف إنتاجها. ويف حالة حدوث تأخر، ينبغي تنقيح جدول 

اإلصدار وإبالغ مستخدمي البيانات الرئيسين بذلك مباشرة.
وباإلضافــة إىل جــدول اإلصــدار، ميكــن اإلعــالن عــن توافر إحصاءات املياه بعدٍد من الطرق مثل   18-8
حتديد مستخدمي البيانات الرئيسين واالتصال هبم ونشر إعالنات على شبكة اإلنرنت ويف النشرات اإلخبارية 
للمنظمات األخرى. وعقد جلســات إحاطة إعالمية للصحافة )تناَقش أدناه مبزيد من التفصيل( ميكن أيضًا أن 

ُيستخَدم ألغراض اإلعالن عن توافر إحصاءات املياه.
ومن األمهية مبكان أن حيصل مجيع مســتخدمي البيانات على نفس املســتوى من املعلومات. أّي   19-8
أنه ينبغي أاّل تتاح بيانات أكثر تفصياًل لبعض مســتخدمي البيانات دون غرهم. واختالف مســتويات البيانات 

الي يتم احلصول عليها ميكن أن يشكك يف موضوعية منتجي البيانات.

املوضوعية  -  3

جيب أاّل تصحب إحصاءات املياه تفسرات أو أحكام أو توصيات ذاتية وينطبق هذا املبدأ أيضًا   20-8
علــى منتجــي إحصــاءات امليــاه املســؤولن عــن رســم السياســات أو ُصنــع القــرارات أو الرصــد أو اإلنفــاذ. ومبــا أن 
املنظمات الي ُتنِتج إحصاءات املياه الرمسية تكون يف أغلب احلاالت مســؤولة أيضًا عن رســم السياســات وإنفاذ 
القانون، فيوصى بأن ُتنَشر بصورة منفصلة وبعد صدور البيانات أّي تفسرات أو أحكام أو توصيات ذاتية. وترد 
يف دليل تنظيم اإلحصاءات 171 واملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 172 توجيهات أكثر بشأن ما هو مناسب 

لإلحصاءات الرمسية فيما يتعلق بعرض احلقائق والتحليل والتفسر.
وتشمل املوضوعية أيضًا طريقة استخدام إحصاءات املياه وتفسرها من ِقَبل املستخِدمن. وحيق   21-8
للمكاتــب اإلحصائيــة القوميــة وغرهــا مــن منتجــي البيانــات التعليــق علــى التفســر اخلاطــئ لإلحصــاءات وإســاءة 
اســتخدامها 173. وعلــى ســبيل املثــال، إذا عرضــت إحــدى املنظمــات يف مقــار صحفيــة بــارزة بيانــات خاطئــة عن 
اســتعمال امليــاه، فيمكــن للمكتــب اإلحصائــي أن يــرد علــى الصحيفــة بإرســال رســالة موجــزة للنشــر يف الصحيفــة 

ويشر فيها إىل املقالة األصلية، استناداً إىل احلقائق، والطريقة الصحيحة لتفسر اإلحصاءات.

املنتجات اإلعالمية  - جيم 

ُتنَشر إحصاءات املياه يف أنواع كثرة من املنتجات اإلعالمية. فمن األمور الشائعة مثاًل أن ُتنَشر   22-8
إحصاءات املياه يف شكل حسابات مياه أو تقارير مواضيعية. وميكن أيضًا أن ُتنَشر إحصاءات املياه يف منتجات 
ــز علــى مناطــق معيَّنــة )مثــل أحــواض األهنــار، الواليات/املقاطعــات(، وأجــزاء مــن االقتصــاد )الزراعــة،  إعالنيــة تركِّ

ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   171

2003، دليل تنظيم اإلحصاءات، 
Available from http:// .الطبعة الثالثة
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واإلمدادات املائية، والصرف الصحي، واأُلسر املعيشية وإخل ...( أو القضايا )جودة املياه وأسعار املياه وندرة املياه 
واجلفــاف وإخل ...(. وُتنَشــر إحصــاءات امليــاه أيضــًا يف منتجــات إعالميــة موجــزة ذات طابــع عــام، مثل احلوليات 

اإلحصائية أو ُتنَشر يف شكل رسوم مع معلومات أخرى )كما يف األطلس مثاًل( على شبكة اإلنرنت.
وميكن العثور على منشورات إحصاءات وحسابات املياه الي تنتجها البلدان يف أرشيف املنشورات   23-8
املتعلقة باحملاسبة البيئية واالقتصادية القابل للبحث 174. وتشمل األمثلة الدولية لنشر إحصاءات املياه تقارير تنمية 
املياه يف العامل 175، وتقرير التنمية البشــرية 2006: ما بعد الندرة: الســلطة والفقر وأزمة املياه العاملية 176. وكثر 
مــن الــوكاالت الدوليــة تــدرج أيضــًا بيانــات ميــاه يف مواقعهــا علــى شــبكة اإلنرنــت ويف قواعــد البيانــات مثــل “فاو 
اكواستات” 177؛ واملوقع الشبكي لشعبة التنمية املستدامة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمانة العامة 
لألمــم املتحــدة 178؛ وقاعــدة بيانــات املؤشــرات البيئيــة التابعــة لشــعبة اإلحصاءات يف األمــم املتحدة 179؛ وبرنامج 
رصــد اإلمــدادات املائيــة واملرافــق الصحيــة املشــرك بــن اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العامليــة 180. وعلــى الصعيــد 

اإلقليمي، ميّثل النظام األورويب ملعلومات املياه 181 نقطة الدخول الرئيسية ألوروبا.
وميكــن نشــر إحصــاءات امليــاه إّمــا يف شــكل مطبــوع أو يف شــكل إلكــروين. واملنتجات اإلعالمية   24-8
املطبوعة هي يف الوقت احلاضر األوســع انتشــاراً يف االســتخدام، وهي مهمة بصفة خاصة يف البلدان الي يكون 
فيهــا وصــول كثــر مــن الســكان إىل شــبكة اإلنرنــت حمــدوداً )مثــاًل يف البلــدان الناميــة(. وقــد أخــذ ينتشــر بصــورة 
متزايدة إصدار املنتجات اإلعالمية بشكل مطبوع ويف شكل إلكروين أيضًا مثل ملفات pdf أو كمجموعة من 
قواعد البيانات املصاحبة الي ميكن إنزاهلا من شبكة اإلنرنت. كما إن قواعد البيانات القابلة للبحث على شبكة 

اإلنرنت قد تتزايد أكثر فأكثر.
ولــدى إنتــاج املنتجــات اإلعالميــة، ينبغــي مراعــاة عــدد مــن العوامــل منهــا طريقــة تنظيــم وعــرض   25-8
البيانات؛ ووصف البيانات وشرحها؛ واستعراض املنتجات اإلعالمية؛ واإلصدار والرويج؛ وتنقيح البيانات. وهذه 

االعتبارات موصوفة بقدر أكب من التفصيل أدناه.

تنظيم البيانات وعرضها  -  1

حتتــاج املنتجــات اإلعالميــة إىل تنظيــم منطقــي وعــرض جيد. وجيب أن ترد أهم البيانات يف بداية   26-8
املنشــور وأن تتزايد بصورة مطردة مســتويات التفصيل. وجيب أن حتتوي كل املنشــورات على موجز تنفيذي قصر 
)من صفحة إىل صفحتن مثاًل( يتضّمن البيانات األساسية والنّص التفسري. وميكن استعمال العناوين والعناوين 
الفرعية واخلطوط اجلانبية من أجل حتسن تنظيم املنتجات اإلعالمية. وبالنسبة جلميع املنتجات اإلعالمية ينبغي 
أن حتدَّد بوضوح التصنيفات والتعاريف واملراجع الزمانية واملكانية املستخدمة، فضاًل عن مصادر البيانات وأساليب 

استخدامها.
وينبغي استخدام جداول ورسوم بيانية موّحدة لعرض البيانات. وبالنسبة إلحصائيات املياه، فإن   27-8
اجلــداول املوّحــدة لنظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه هــي مثــال لكيفيــة عرض بيانــات املياه. وميكن 

توسيع هذه اجلداول لعرض صناعات إضافية وبيانات دون قومية مثاًل.
د هــذه القوالب نوع  وينبغــي أيضــًا اســتخدام قوالــب موّحــدة لعــرض األرقــام والرســوم البيانية. وحتدِّ  28-8
اخلط وحجم البنط واملسافات الفاصلة بن األسطر والكلمات املستخدمة يف الصياغة ومواقعها ومظهر العناوين 
والعالمات. وينبغي أن يكون هناك تفسر للممارسات املتبعة يف التقرير كما ينبغي أاّل تتضّمن البيانات عدداً من 
األرقام ذات املغزى أكب مما يتسق مع دقة البيانات. وميكن استخدام احلواشي والعالمات النجمية )*(، وغرها 
مــن العالمــات يف اجلــداول إلبــراز القضايــا املتعلقــة جبــودة البيانــات )انظــر الفصــل 7(. وينبغــي أن تكــون العناوين 

والنصوص القصرة الي ُتكَتب على الرسوم البيانية واجلداول موجزة وأن تصف بدقة البيانات الي حتتويها.
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ومن الشائع استخدام اخلرائط لعرض إحصاءات املياه ألن البيانات واملعلومات املتعلقة باملياه هلا   29-8
صلة قوية باملناطق اجلغرافية وخاصة أحواض األهنار. وميكن أن تشمل هذه اخلرائط كتل املياه السطحية؛ وأحواض 
األهنار؛ واخلزانات اجلوفية؛ واملعلومات املتعلقة باستخدام األراضي؛ واالنبعاثات؛ والنسبة املئوية للسكان املوّصلن 
باإلمــدادات املائيــة يف منطقــة مــا؛ وحجــم امليــاه املســتخرجة يف خمتلــف املناطــق أو تكلفــة وحــدة امليــاه يف خمتلــف 
املناطــق. وميكــن عــرض كثــر مــن بنــود البيانــات يف شــكل خرائط خاصة إذا اســُتخدمت نُظــم املعلومات اجلغرافية 
يف جتميع البيانات وعرضها. والســتخدام اخلرائط ونُظم املعلومات اجلغرافية أمهية خاصة عند نشــر البيانات على 

اجلهات املتلقية املهتمة بالتغرُّ املناخي وآثاره.
وبالنسبة للمنتجات اإلعالمية اإللكرونية، درجت العادة على تبسيط اجلداول وقواعد البيانات   30-8
وجمموعات البيانات اجلغرافية إىل أقصى حٍد ممكن. وعلى سبيل املثال فإنه يف أغلب األحيان يكون إنزال ملف 
CSV أو جدول بيانات إلكروين من شــبكة اإلنرنت أســهل بالنســبة ملســتخدمي البيانات من اســتخدام جدول 

تفاعلي أو قاعدة بيانات تفاعلية، األمر الذي يرّجح أن يكون صعبًا وأن يكون تصميمه باهظ التكلفة. ويف بعض 
احلاالت ال يســتخدمه إاّل عدٌد قليل نســبيًا من املســتعملن. وللخرائط التفاعلية مجهور كبر يشــمل األخصائين 

يف املياه وغر األخصائين على السواء.
ويف احلاالت الي يتم فيها إتاحة البيانات يف شكل قاعدة بيانات أو خريطة تفاعلية ينبغي إجراء   31-8
اختبــارات علــى منــوذج منهــا يشــمل طائفــة مــن املســتخدمن احملتملن. وهذا يســاعد مصّممي قاعــدة البيانات يف 
ختطيط شكل واجهات النظام ووظائفه وخصائصه الوظيفية ووقت االستجابة بالنسبة لتوصيالت شبكة اإلنرنت 

بقاعدة البيانات وقابليته لالســتخدام.

وصف البيانات ورشحها  -  2

جيب أاّل يقتصر النص الوارد يف املنتجات اإلعالمية على وصف البيانات وشرحها فحسب، بل   32-8
ينبغــي أيضــًا أن يســّلط الضــوء علــى األرقــام أو االجتاهــات اهلامــة مبــا يف ذلك، على ســبيل املثــال، الِقَيم الفعلية أو 

. توزيعات النسب املئوية أو معدالت التغرُّ
وجيب أن تتسم اللغة املستخدمة باملوضوعية )انظر القسم باء - 3( والدّقة والبساطة إىل أقصى   33-8
حّد ممكن. ووفقًا للجمهور املستهَدف، قد تكون يف بعض األحيان التضحية بشيء من الدقة مثنًا مقبواًل جلعل 
النص أكثر سالسة. ومن املهم أيضًا التأكد من اتساق أّي استنتاجات خُيَلص إليها مع اإلحصاءات املعروضة. 
ــل إىل أّي اســتنتاجات بشــأن األســباب ألنــه قــد يصعــب احلكــم عليهــا أو إثباهتا، وقد  وينبغــي دائمــًا جتنُّــب التوصُّ

تؤدي إىل تقويض حيادية إحصاءات املياه.

استعراض املنتجات اإلعالمية  -  3

هنــاك حاجــة إىل اســتعراض املنتجــات اإلعالميــة اســتعراضًا دقيقــًا قبــل إصدارهــا. والغــرض مــن   34-8
االســتعراض هو تقييم ما إذا كانت البيانات واألســاليب موصوفة وصفًا كافيًا، وما إذا كانت التوصيفات اخلطية 
للبيانات متسقة مع البيانات العددية؛ وأنه قد مت تسليط الضوء على البيانات أو النتائج الرئيسية؛ وعّما إذا كانت 

البيانات متسقة مع مصادر املعلومات األخرى.
وبالنســبة للمنتجــات اإلعالميــة اجلديــدة، ينبغــي تأســيس عمليــة اســتعراض رمسيــة. وجيب أن يطلع   35-8
علــى االســتعراض ثالثــة علــى األقــل مــن أصحــاب املصلحــة اخلارجين املؤهَّلن تأهياًل متناســبًا مــن بينهم مراجعون 
إحصائيون من املنظمات الي توفِّر البيانات أو اخلبة املستخدمة يف املُنَتج اإلعالمي. وجيب إشراك خباء يف املياه 
)أّي املوضوع اجلوهري( وكذلك خباء يف األساليب اإلحصائية. وبالنسبة للمنظمة املنِتجة للمعلومات، جيب أن 
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يشــرك شــخصان آخــران علــى األقــل مــن تلــك املنظمــة مــن أجــل التثبُّــت مــن اتســاق األرقــام املســتخدمة يف النص 
واجلداول واخلرائط؛ ودقة البيانات واملراجع اخلارجية؛ واألخطاء احلسابية البسيطة وغرها من األخطاء احملتملة 182 

ويف حالــة الوكالــة اإلحصائيــة، يلــزم احلصــول علــى موافقــة هنائيــة علــى البيانــات والنــص مــن كبــر   36-8
اإلحصائين أو مسؤول يفّوضه الرئيس. ويف الوكاالت األخرى، يكون هذا املسؤول هو شخص يتمتع بسلطات 

مماثلة لسلطات كبر اإلحصائين )أّي رئيس الوكالة(.

وملزيد من املعلومات بشأن املنتجات اإلعالمية املتعلقة بإحصاءات املياه، انظر املبادئ التوجيهية   37-8
لنشر اإلحصاءات يف كندا املعنونة مبادئ توجيهية بشأن اجلودة، 2003 183 

اإلصدار والرتويج  -  4

تاريــخ إصــدار املُنتَــج اإلعالمــي هــو تاريــخ نشــره أّي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه متاحــًا ملســتخدمي   38-8
البيانــات. وجيــب إعــالن هــذا التاريــخ مقدمــًا يف جــدول إلصــدار املنتجــات، كمــا ينبغــي أيضــًا إخطــار أصحــاب 

املصلحة الرئيسين هبذا التاريخ قبل اإلصدار.

ولضمان استخدام املنتجات اإلعالمية على نطاق واسع، جيب أن تصحب اإلصدارات أنشطة   39-8
تروجيية، كما أن توقيت اإلصدار ميّثل واحداً من االعتبارات اهلامة. وميكن أن يتزامن إصدار إحصاءات املياه مع 
مناســبات قومية أو دولية خاصة باملياه مثل يوم املياه العاملي 184 أو أســبوع املياه العاملي 185. وهذا يتيح ملنتجي 
إحصــاءات امليــاه االســتفادة مــن األنشــطة الروجييــة الــي يضطلــع هبــا عدد من الوكاالت القوميــة والدولية من أجل 
توعيــة النــاس بأمهيــة امليــاه. ويف كثــر مــن احلــاالت تــويل وســائط اإلعــالم اهتمامــًا لقضايــا امليــاه يف هذه املناســبات 
وتسعى إىل احلصول على مادة جديدة لتوضيح طائفة من قضايا املياه. ومن املهم أيضًا جتنُّب إصدار إحصاءات 
امليــاه يف األيــام الــي ُيعلَــن فيهــا عــن إصــدارات بيانــات رئيســية أخــرى، ألن ذلــك ميكــن أن حيــرف االنتبــاه عــن 
إحصاءات املياه. وعلى ســبيل املثال، ينبغي عدم إصدار إحصاءات املياه يف نفس الوقت الذي ُتنَشــر فيه نتائج 

التعداد السكاين أو احلسابات القومية.

وإذا كانت هناك منظمات حكومية خمتلفة تقوم بإصدار إحصاءات مياه خمتلفة، فينبغي تنســيق   40-8
توقيت إصدار البيانات، خاصة إذا كانت هذه البيانات تتصل بنفس األماكن والفرات الزمانية املرجعية. وميكن 
أن تكون اإلصدارات متزامنة أو متتالية، على أن يكون اهلدف هو حتقيق أكب قدر من االستفادة من كل جمموعة 

إحصاءات املياه وفهمها.

وجيــب أن تســتهدف املــادة الروجييــة مجاعــات متلقيــة حمــّددة، وبصــورة خاصــة وســائط اإلعــالم   41-8
)باستخدام جلسات اإلحاطة اإلعالمية مثاًل، انظر أدناه( وكبار أصحاب املصلحة. وميكن أن يتم هذا عن طريق 
إرســال ُنَســخ من التقارير مصحوبة بصحائف معلومات موجزة إىل ُصّناع القرارات بشــأن املياه واملديرين واحملّللن 
يف الوكاالت احلكومية املهتمة بإحصاءات املياه. وميكن أن يشمل هذا أيضًا عقد حلقات دراسية، مما يتيح أيضًا 
التفاعل مع مستخدمي البيانات، حىت تتسىن اإلجابة الفورية على األسئلة املتعلقة بالبيانات مثاًل. وتشمل أنشطة 

النشر أيضًا األنشطة التقليدية املتمثلة يف إيداع املنتجات اإلعالمية يف املكتبات وعلى شبكة اإلنرنت.

وجيب أن يشمل ترويج إحصاءات املياه األنشطة الي يضطلع هبا منتجو البيانات بغية الوصول   42-8
إىل اجلمهــور. وقــد ورد بالفعــل ذكــر احللقــات الدراســية، ولكــن األنشــطة األخــرى ميكن أن تشــمل إقامة املعارض 
املتعلقة بأهم احلقائق املائية )إحصاءات املياه اهلامة( يف االجتماعات أو األحداث ذات الصلة باملياه. ومن الطرق 
األخــرى لزيــادة الوعــي بإحصــاءات امليــاه وأمهيــة امليــاه إعــداد مواد تعليمية إلدراجها يف املناهج الدراســية للمدارس 

أو املناهج الدراسية اجلامعية.

انظر دليل تنظيم اإلحصاءات،   182

 The Operation and .الطبعة الثالثة
 Organization of a Statistical Agency

 Statistics Canada, 2003. Available  183

from http://www.statcan.gc.ca/
bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-

 539-X&CHROPG=1&lang=eng
 (accessed 15 June 2009)

ملزيد من املعلومات بشأن يوم املياه العاملي   184

http://www.worldwaterday. :انظر
 org/

ملزيد من املعلومات عن أسبوع   185

http:// :املياه العاملي، انظر
www.worldwaterweek.org/
 worldwaterweek/about.asp

http://www.worldwaterday.org/
http://www.worldwaterday.org/
http://www.worldwaterweek.org/worldwaterweek/about.asp
http://www.worldwaterweek.org/worldwaterweek/about.asp
http://www.worldwaterweek.org/worldwaterweek/about.asp
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وتلعــب وســائط اإلعــالم دوراً هامــًا يف نشــر إحصــاءات امليــاه. وتقــوم الصحافــة ووســائط اإلعالم   43-8
اجلماهــري األخــرى )مثــل التلفزيــون واإلذاعــة ووســائط نقــل األخبــار احلاســوبية( بدور الوســيط يف نقل املعلومات 
إىل عامة اجلمهور من ناحية وإىل خباء املياه من ناحية أخرى. وتنقل وسائط اإلعالم املعلومات على مستويات 
تراوح بن احمللي والقومي، وفقًا ملا إذا كانت املعلومات ذات أمهية على الصعيد احمللي أو على الصعيد القومي.
والــوكاالت املنتجــة إلحصــاءات امليــاه تضطــر، إىل حــدٍّ ما، إىل االعتماد على وســائط اإلعالم يف   44-8
ضمــان أن تكــون كل اجلهــات املتلقيــة علــى علــم بتوافــر إحصــاءات املياه. وهذا يطرح سلســلة من التحّديات الي 

يتعّن التصّدي هلا ومنها:
• ضمان أن تكون مجيع وســائط نقل األخبار احلاســوبية والصحف والتلفزيون واإلذاعة واجملاّلت على 	

علم بإحصاءات املياه اجلديدة؛
• ضمان جتاوب املكتب اإلحصائي، حىت خارج ســاعات العمل املكتيب العادية، مع املواعيد النهائية 	

لوسائط اإلعالم؛
• حتديــد ناطــق رمســي بشــأن املنتجــات اإلعالميــة املتعلقــة بامليــاه ميكــن لوســائط اإلعــالم أن حتصــل منه 	

على توضيحات أو تعليقات؛
• توفــر أحــدث البيانــات بشــأن امليــاه مصحوبــة بنــص تفســري حــىت تكــون التقاريــر الصحفيــة متوازنــة 	

ودقيقة؛
• إجراء استعراضات دورية، مبشاركة وسائط اإلعالم، للرتيبات املوضوعة لضمان النشر بكفاءة؛	
• بذل كل ما ميكن من جهود لعرض إحصاءات املياه اجلديدة بطريقة تقّلل إىل أدىن حّد من حدوث 	

أخطاء يف التفسر وتعزز الوضوح.
وتضع وكاالت كثرة ترتيبات دائمة مع وسائط اإلعالم للمساعدة يف نشر املنتجات اإلعالمية.   45-8
ومن املهم العمل مع أقسام أو وحدات االتصال التابعة لوسائط اإلعالم، على ترويج املنتجات اإلعالمية املرتقب 

إصدارها 186 
ينبغــي االعــراف بالفضــل جلميــع الــوكاالت الــي توفِّــر البيانــات أو اخلــبات املســتخدمة يف إعــداد   46-8
املُنَتج اإلعالمي وإبالغها بأن البيانات سوف ُتنَشر. واالعراف املعلن بالفضل جلميع املسامهن عن طريق كلمات 
ع أيضًا على زيادة نشر املنتجات اإلعالمية من ِقَبل مجيع املسامهن. وعندما يصدر  الشكر أو احلواشي مثاًل يشجِّ

املُنَتج اإلعالمي يف طبعة ورقية، ينبغي إعطاء هذه الوكاالت نسخًا إكرامية.

تنقيحات البيانات  -  5

تنقيــح البيانــات هــو نشــاط إحصائــي ال مفــّر منــه يف مجيــع البلــدان. ويف بعــض احلــاالت، خُتّطــط   47-8
تنقيحات كجزء من هنج ُمرّحل يتمّثل يف إصدار بيانات أّولية يستعاض عنها يف مرحلة تالية بالبيانات النهائية، أو 
عندما تكون هناك تغيرات يف مصادر البيانات وأســاليب اســتخدامها، مما ينتج عنه انقطاع السلســلة. ومما ال بّد 
منه أيضًا حدوث بعض األخطاء يف مجع وتصنيف اإلحصاءات، ومهما كانت درجة احلرص على ضمان اجلودة 
املتوخاة ســوف جتد بعض هذه األخطاء طريقها إىل النشــر. ومن األساســي أن يتم تنقيح البيانات بصورة شــّفافة، 
ويف حالة وجود أخطاء ينبغي تصويبها مبجرد اكتشافها. وجيب أن يصحب البيانات املنّقحة بيان يصف بوضوح 
أسباب التنقيح. ويف حالة عمليات املراجعة املخططة، ميكن أن يتم هذا يف املُنَتج اإلعالمي الذي تصدر البيانات 
من أجله. ويف احلاالت الي يتوّقع فيها حدوث تغير يف مصادر البيانات أو املنهجية، ينبغي إصدار إشعار ُمسبَّق 
هبــذا وباألثــر الــذي حيتَمــل أن يركــه علــى جــودة البيانــات. ويف حالــة اكتشــاف األخطاء بعد النشــر، ينبغي أن يتم 

هذا عن طريق إعالن عام )على شبكة الويب مثاًل( ومن خالل االتصال املباشر مبستخدمي البيانات.

ملزيد من املعلومات بشأن الصحافة   186

ووسائط اإلعالم، انظر دليل تنظيم 
 The .اإلحصاءات، الطبعة الثالثة

 Operation and Organization of a

 Statistical Agency
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وجيب شــرح مجيع التنقيحات، املخططة منها وغر املخططة، ملســتخدمي البيانات بطريقة تؤّكد   48-8
أن التغيرات ُمدَخلة ألغراض إحصائية فحسب )وأنه ال توجد دوافع سياسية وراءها مثـــاًل(.

رصد استخدام إحصاءات املياه  - دال 

وبغيــة تقييــم صلــة بيانــات امليــاه باألهــداف املتوّخــاة وإمكانيــة احلصــول عليهــا يتعــن فهــم ورصــد   49-8
استخدام املنتجات اإلعالمية الي حتتوي عليها، وذلك بوسائل مثل:

• االتصال مبستخدمي البيانات الرئيسين والتماس آراءهم بشأن املنتجات اإلعالمية الصادرة؛	
• االحتفاظ بأّي مقاالت إخبارية تشر إىل إحصاءات املياه؛	
• رصــد اإلحصــاءات اخلاصــة بصفحــات شــبكة الويــب )مثــاًل، عــدد حــاالت البحث املوّثقــة، والوقت 	

الذي يقضيه املتصفِّح يف مطالعة الصفحة وإخل... املتصلة بإحصاءات املياه على شبكة اإلنرنت(؛
• رصد عدد ُنَســخ املنتجات اإلعالمية املطبوعة املبيعة )وجيب أن يتضّمن هذا بعض املؤشــرات الدالة 	

على أنواع املنظمات الي تشري املنتجات اإلعالمية(؛
• رصد عدد طلبات احلصول على منتجات إعالمية جمانية بشأن إحصاءات املياه )مبا يف ذلك بعض 	

املؤشرات الدالة على أنواع املنظمات الي تطلب ذلك(؛
• تســجيل االستفســارات املتعلقة بإحصاءات املياه )مثاًل، االستفســارات املتعلقة مبعىن بعض البيانات 	

أو عن وجود بيانات أكثر تفصياًل(؛
• مراجعة حمركات البحث على شــبكة الويب مرة على األقل كل ثالثة أشــهر ملعرفة املكانة الي حتتلها 	

املنتجات اإلعالمية يف الرتيب وفقًا لكلمات رئيسية؛
• وضــع قائمــة تضــم مجيــع املنتجــات اإلعالميــة األخــرى الــي تشــر إىل إحصــاءات امليــاه املنشــورة، مبــا 	

يف ذلك السياســات احلكومية واإلعالنات ذات الصلة والكتب واملقاالت األكادميية ومواقع شــبكة 
الويب.

وجيب جتميع هذه املعلومات مرة واحدة على األقل يف السنة إلعطاء صورة الستخدام إحصاءات   50-8
امليــاه، كمــا جيــب أن يقــوم باســتعراض هــذه الصــورة منتجــو إحصــاءات امليــاه واألفرقة العاملة أو اللجــان التوجيهية 

املعنية بتطوير إحصاءات املياه، إذا كانت هناك أفرقة أو جلان من هذا القبيل.

إبالغ البيانات عىل الصعيد الدويل  - هاء 

وباإلضافة إىل نشر إحصاءات املياه داخل البلدان، تقوم البلدان أيضًا بتقدمي البيانات إىل عدد   51-8
من املنظمات الدولية. وجيب أن تكون البيانات الي تنقل إىل املنظمات الدولية مصحوبة ببيانات وصفية؛ بصفة 
خاصة التصنيفات واألساليب املستخدمة إلنتاج البيانات. وهذا مهم ألن البيانات ُتستخَدم يف املقارنات الدولية 
وعمليات التقييم العاملية لقضايا املياه، وقد يكون يف التقارير الناجتة تأثر على سياسات البلدان وقراراهتا. وينبغي 
م إىل املنظمات الدولية حىت يتسىن جتنُّب نقل أرقام قومية غر  التنسيق الفّعال إلحصاءات املياه القومية الي تقدَّ

مّتسقة.
وتواصــل شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة، جنبــًا إىل جنــب مــع املنظمــات الدوليــة األخرى،   52-8
تنسيق أنشطتها يف جمال مجع البيانات وتبادهلا. ويف الوقت الراهن، توجد عدة مبادرات دولية جلمع البيانات من 

البلدان أو الوكاالت داخل البلدان، وعند االقتضاء، مجع التقديرات من مجيع املصادر املتاحة الي تشمل:
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• نظام املعلومات املتعلقة باملياه والزراعة التابع ملنظمة األغذية والزراعة؛	
• االستبيان املشرك بن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/املكتب اإلحصائي للجماعات 	

األوروبية بشأن حالة البيئة، القسم املعنون “املياه الداخلية”؛
• املسح العنقودي املتعدد املؤشرات التابع لليونيسيف )لألهداف اإلمنائية لأللفية(؛	
• استبيان املياه املشرك بن شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة/برنامج األمم املتحدة للبيئة؛	
• تقييم منظمة الصحة العاملية السنوي العاملي خلدمات الصرف الصحي ومياه الشرب؛	
• الشبكة الدولية املرجعية ملرافق املياه والصرف الصحي التابعة للبنك الدويل؛	
• البنامج العاملي لتقييم املياه )جتميع البيانات املوجودة حاليًا من ِقَبل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد 	

املائية.
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الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها

املرفق األول

قائمة بنود البيانات املوىص بها

يتألف املرفق األول من قائمة كاملة ببنود البيانات الوارد تعريفها يف الفصل 4، ومعها التعاريف )اجلدول ألف 
أواًل - 1( وجدواًل موجزاً يبني العالقة بني الوحدات اإلحصائية وبنود البيانات املادية )الشــكل ألف أواًل - 1(.

التعاريفبند البيانات

بنود البيانات املادية املتعلقة بأرصدة املياه الداخلية

حجم املياه املتمثل يف املياه الســطحية واملياه الجوفية ومياه الرتبة ضمن حدود اإلقليم املرجعي أرصدة املياه الداخليةألف - 
يف نقطة زمانية معيَّنة. وهي تشــمل املياه العذبة واملياه شبه املالحة واملياه املالحة وجميع أنواع 

الجودة املائية.

ألف - 1 حجم املياه التي تتدفق فوق سطح األرض أو تتجمع عليه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نقطة أرصدة املياه السطحية 
زمانية معيَّنة. وهذا يشــمل املياه التي تحتوي عليها الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار 

واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية.

ألف - 1 - 1 حجم املياه املوجودة يف ُكتل مائية ســطحية من صنع اإلنســان تستخدم ألغراض تخزين املياه يف الخزانات االصطناعية  
وتنظيميها والتحكم فيها ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نقطة زمانية معيَّنة.

ألف - 1 - 2 حجم املياه املوجودة يف كتل مائية غري متحركة وكبرية نســبياً تحتل منخفضاً عىل سطح األرض يف البحريات  
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نقطة زمانية معيَّنة.

ألف - 1 - 3 حجم املياه املوجودة يف كتل مائية متدفقة باستمرار أو عىل فرتات منتظمة يف قنوات ضمن حدود يف األنهار والنهريات  
اإلقليم املرجعي يف نقطة زمانية معيَّنة. وهذا يشمل املياه املتدفقة عرب مسارات مائية اصطناعية 

مثل قنوات الرّي أو ترصيف املياه أو املالحة.

ألف - 1 - 4 حجم املياه املوجودة يف مناطق انتقالية تكون الرتبة فيها مشبَّعة أو مغمورة يف أغلب األحيان وتشمل يف األرايض الرطبة  
املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نقطة زمانية معيَّنة.

ألف - 1 - 5 حجم املياه املوجودة يف حالة تجمد طبيعية )الثلج وبلورات الثلج والبلورات الثلجية( مقيساً باملعادل يف الثلج والجليد واألنهار الجليدية  
املائي ضمن حــدود اإلقليم املرجعي يف نقطة زمانية معيَّنة. وهذا يشــمل طبقات الثلج والجليد 
املوسمية عىل سطح األرض والرتاكمات الجليدية )أّي جبال الجليد( التي تتحرك ببطء فوق األرض.

ألف - 2 حجم املياه يف الطبقات الجوفية املسامية ذات النفاذية التي تعرف باسم الخزانات أو املستودعات أرصدة املياه الجوفية 
الجوفية والتي يمكن أن تمد اآلبار والينابيع بكميات كبرية من املياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي 

يف نقطة زمانية معيَّنة.

بنود البيانات املادية للتدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم والخارجة منه

تدفق املياه الداخلة إىل املوارد املائية باء - 
الداخلية لإلقليم

حجم املياه املتدفقة يف املوارد املائية الداخلية إلقليم ماء والذي يتألف من املاء املتساقط والتدفقات 
الداخلة من األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر يف السنة.

باء - 1 حجم املياه املتدفقة من الغالف الجوي إىل موارد املياه الداخلية يف شــكل مطر أو جليد أو برد أو املياه الهاطلة 
وابل جليدي أو ندى أو ضباب أو إلخ يف السنة.
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باء - 2 تدفق امليــاه الداخلة مــن األقاليم  
املجاورة

حجم املياه الســطحية واملياه الجوفية الذي ينتقل إىل داخل إقليم مرجعي من األقاليم األخرى يف 
السنة. وهذا يشمل كل املياه التي تدخل اإلقليم وجزء من املياه التي تدخل الخزانات االصطناعية 

أو البحريات أو األنهار أو خزانات املياه الجوفية الواقعة عىل طول حدود اإلقليم.

باء - 2 - 1 حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تدخل يف إقليم مرجعي من األقاليم األخرى أو عىل طول املضمونة بمعاهدات  
حدوده التي تحميها اتفاقات رسمية مع األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر يف السنة.

باء - 2 - 2 حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تدخل يف إقليم مرجعي والتي ال تحميها اتفاقات رسمية غري املضمونة بمعاهدات  
مع األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر يف السنة.

تدفق املياه الخارجة من املوارد املائية جيم - 
الداخلية لإلقليم

حجم املياه املتدفقة إىل الخارج من املوارد املائية الداخلية إلقليم، والذي يتألف من التبخر والنتح 
من املوارد املائية الداخلية وتدفق املياه الســطحية واملياه الجوفية الخارج إىل األقاليم الواقعة يف 
اتجاه مصب النهر واتجاه البحر يف الســنة. وهذا ال يشمل املياه ومواد الرصف الصحي املصدَّرة 

)كاف(، ألنها تعترب تدفقات بني وحدات اقتصادية وبقية العالم بعد استخراجها من البيئة.

جيم - 1 التبخــر والنتح من املــوارد املائية  
الداخلية

حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي من سطح األرض وسطح املاء عن طريق تبخر املاء وتحوله 
إىل غاز عن طريق التبخر والنتح من النباتات يف السنة.

جيم - 1 - 1 حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تحويل املاء السائل واملاء املتجمد إىل غاز من سطح التبخر  
األرض أو سطح املاء يف السنة وهذا يشمل التصعيد وهو انتقال املاء من الحالة الجليدية أو الثلجية 
أو مــن كونه جزًءا من جبل جليدي مبارشة إىل بخار ماء دون مرور بمرحلة الســيولة، أّي بدون 
ذوبان. ويشمل تبخر املاء املاء املتبخر مبارشة من املياه السطحية واملاء الذي يتبخر من مياه الرتبة.

جيم - 1 - 2 حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تبخري املاء الســائل وتحويله إىل غاز من سطح النتح من النباتات  
النباتات عندما تكون األرض بمحتوى رطوبتها الطبيعي الذي يحدده هطول املاء يف السنة. وإذا 
كانت البيانات متاحة، فيمكن عندئذ تسجيل النتح من الحيوانات واإلنسان. بند البيانات التكمييل 

جيم - 1 - 3.

جيم - 2 تدفــق املياه الخارجــة إىل األقاليم  
املجاورة وإىل البحر

حجم املياه الســطحية واملياه الجوفية التي تنتقل من املــوارد املائية الداخلية إلقليم إىل األقاليم 
األخرى وإىل البحر يف السنة. وهذا يشــمل كل املياه املتدفقة الخارجة من إقليم أو رقعة أرضية 
وجزء من املاء املتدفق إىل الخارج من الخزانات االصطناعية أو البحريات أو األنهار أو املستودعات 

الجوفية التي تقع عىل طول حدود اإلقليم.

جيم - 2 - 1 حجم املياه السطحية واملياه الجوفية املتدفق من داخل أحد األقاليم إىل إقليم آخر أو أقاليم أخرى إىل األقاليم املجاورة  
يف السنة. وهذا يشمل املياه املتدفقة الخارجة من الخزانات االصطناعية والبحريات أو األنهار أو 

الخزانات الجوفية التي تقع عىل طول حدود اإلقليم.

جيم - 2 - 1 - 1 حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تنتقل إىل خارج إقليم مرجعي التي تكون متاحة لألقاليم املضمونة بمعاهدات   
الواقعة يف اتجاه مصب النهر بموجب اتفاق رسمي يف السنة.

جيم - 2 - 1 - 2 حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تنتقل إىل خارج إقليم مرجعي، غري املضمونة واألقاليم غري املضمونة بمعاهدات   
الواقعة يف اتجاه مصب النهر بموجب اتفاق رسمي يف السنة.

جيم - 2 - 2 حجم املياه الســطحية واملياه الجوفية التي تنتقل من املوارد املائيــة الداخلية إلقليم إىل البحر إىل البحر  
)البحار( واملحيط )املحيطات( يف السنة.

تحويالت املياه الطبيعية فيما بني املوارد املائية الداخلية

التحوالت الطبيعية مع املوارد األخرى دال - 
يف اإلقليم

حجم املياه التي تنتقل بني املوارد املائية الداخلية إلقليم يف السنة.

دال - 1 حجم املياه التي تترسب إىل املســتودعات الجوفية من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار من املياه السطحية إىل املياه الجوفية 
واألرايض الرطبة والجليد والثلج والجبال الجليدية يف السنة.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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دال - 2 حجم املياه التي تنتقل من املســتودعات الجوفية إىل الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار من املياه الجوفية إىل املياه السطحية 
واألرايض الرطبة والجليد والثلج والجبال الجليدية يف السنة.

دال - 3 حجم املياه التي تنتقل من كتلة مياه سطحية إىل أخرى يف السنة.فيما بني موارد املياه السطحية 

دال - 4 حجم املياه التي تنتقل من خزان جويف إىل آخر يف السنة.فيما بني موارد املياه الجوفية 

بنود البيانات املادية للتدفقات من البيئة إىل االقتصاد

حجــم املياه التي تأخذها أو تجمعها الوحدات االقتصادية مبارشة من البيئة ضمن حدود اإلقليم استخراج املياههاء - 
املرجعي يف السنة.

هاء - 1 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من املياه الســطحية واملياه الجوفية ومياه الرتبة من املوارد املائية الداخلية 
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة. ويشمل هذا املاء املستخرج من املياه الداخلية العذبة أو 
شبه املالحة أو املالحة أو امللوثة. ويستثنى من هذا املاء املستخرج من البحر أو املحيط ألنه ال يأتي 

من موارد مائية داخلية.

هاء - 1 - 1 حجم املياه التي تأخذهــا الوحدات االقتصادية من الخزانــات االصطناعية والبحريات األنهار من املياه السطحية  
واألرايض الرطبة والجليد والثلج والجبال الجليدية ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. ويعترب 

رشح الضفاف ماًء مستخرجاً من املياه السطحية.

هاء - 1 - 1 - 1 حجم املياه التــي تأخذها الوحدات االقتصادية من كتل املياه الســطحية من صنع البرش التي من الخزانات االصطناعية   
تستخدم ألغراض التخزين والتنظيم والتحكم يف املياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

هاء - 1 - 1 - 2 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من كتل املياه غري املتحركة الكبرية بصفة عامة والتي من البحريات   
تحتــل منخفضاً يف سطح األرض ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

هاء - 1 - 1 - 3 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من كتل املياه املتدفقة بانتظام أو بصورة دورية يف من األنهار   
القنوات ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

هاء - 1 - 1 - 4 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من مناطق انتقالية تكون الرتبة فيها مشبعة يف أغلب من األرايض الرطبة   
األحيان أو مغمورة، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة

هاء - 1 - 1 - 5 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من امليــاه املوجودة يف حالة تّمت طبيعية )الثلج من الثلج والجليد والجبال الجليدية   
وبلورات الثلج( طبقاً للمعادل املائي ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

هاء - 1 - 2 حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من مستودعات املياه الجوفية والينابيع ضمن حدود من املياه الجوفية  
اإلقليم املرجعي يف السنة.

هاء - 1 - 3 حجم املياه التي تستخدمها الوحدات االقتصادية يف الزراعة والغابات املطرية أو غري املروية ضمن من مياه الرتبة  
حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة. وهذا هو حجم املياه الهاطلة التي تسقط يف الحقول الزراعية 
ويتم نتحها بواسطة املحاصيل واملزارع والبساتني وما إىل ذلك. وهذا يعادل بصفة عامة مفهوم 

املياه الخرضاء.

هاء - 2 حجم املياه التي تجمعها الوحدات االقتصادية مبارشة من األمطار والجليد والوابل الجليدي والربد جمع املياه الهاطلة 
هو الذي يتجمع ملالمسة الندى والضباب ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وثمة مثال نمطي 
لجمع املياه الهاطلة هو قيام األرس املعيشية بجمع مياه األمطار من السقف. ويشمل جمع املياه 

الهاطلة رشيان املياه يف املناطق الحرضية.

هاء - 3 حجم املياه املالحة التي تأخذها الوحــدات االقتصادية من البحر أو املحيط ضمن حدود اإلقليم استخراج املياه من البحر 
املرجعي يف السنة.

تجزئة بديلة

هاء - أ حجم املياه التي تستخرجها وتستعملها نفس الوحدات االقتصادية داخل اإلقليم املرجعي يف السنة.لالستعمال الخاص 

هاء - ب حجم املياه التي تستخرجها وحدة اقتصادية ألغراض تزويد وحدات اقتصادية أخرى به، يف الغالب للتوزيع 
بعد معالجته ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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بنود البيانات املادية املتعلقة بتدفقات املياه داخل االقتصاد

اإلمــدادات املائيــة إىل الوحــدات واو - 
االقتصادية األخرى

حجم املياه التي تزوَّد بها وحدة اقتصادية ووحدة اقتصادية أخرى من خالل املصارف الرئيسية 
أو القنوات االصطناعية املكشوفة أو شبكات الرصف الصحي أو البواليع أو الشاحنات أو وسائل 
أخرى، يف الســنة. وهذا ال يشمل الفواقد املائية يف عملية التوزيع املدرجة يف بند البيانات طاء عند 
ضغط املياه املعبأة يف قوارير )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 9410( والتي تمثل واحداً 

من بنود البيانات التكميلية.

واو - 1 اإلمــدادات املائيــة التــي توفرها  
وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات 

اقتصادية مقيمة أخرى

حجم املياه )التصنيف املركزي للمنتجــات، 18000( التي تزوِّد بها وحدات اقتصادية مقيمة، 
منتمية يف العادة إىل صناعة اإلمدادات املائيــة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( وحدات 
اقتصادية مقيمة أخرى )بقية العالم( من خالل املصارف الرئيسية والقنوات االصطناعية املفتوحة 

أو البواليع أو الشاحنات أو وسائل أخرى يف السنة.

واو - 2 امليــاه املصــّدرة إىل بقيــة العالم  
)الصادرات املائية(

حجم املياه )التصنيــف املركزي للمنتجات، 18000( التي تقــوم بتوفريها وحدات اقتصادية 
مقيمة، تنتمي عادة لصناعة اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( إىل وحدات 
اقتصادية أخرى غري مقيمة )بقية العالم( من خالل املصارف الرئيســية والقنوات االصطناعية 

املفتوحة والبالوعات والشاحنات وغريها من الوسائل يف السنة.

واو - 3 املياه العادمــة التي توفرها وحدات  
اقتصاديــة مقيمــة إىل وحــدات 

اقتصادية مقيمة أخرى

حجم املياه التي تفرغها وحدات اقتصادية مقيمة يف املصارف الرئيســية أو شــبكات الرصف 
الصحي لكي تقوم وحدات اقتصادية أخــرى مقيمة بمعالجته أو ترصيفه، واملاء الذي تزوِّد به 
وحدات اقتصادية مقيمة وحــدات اقتصادية مقيمة أخرى يتعنيَّ عليها معالجته قبل أن تتمكن 
من استعماله، يف الســنة. وكل املياه التي يتم تفريغها يف املصارف الرئيسية أو شبكات الرصف 
الصحي تعترب مياه عادمة وينبغي معالجتها أو التخلص منها بغض النظر عن جودة املياه التي 

يتم تفريغها. 

واو - 3 - 1 حجم املياه التي تقوم وحدات اقتصادية مقيمة بتفريغه يف املصارف الرئيسية أو شبكات الرصف ألغراض املعالجة أو الترصيف  
الصحي لتتم معالجته أو التخلّص منه بواسطة وحدات اقتصادية مقيمة أخرى يف السنة.

واو - 3 - 2 حجم املياه التي تورِّدها وحدات اقتصادية مقيمة، واملقرر أن تقوم الوحدات االقتصادية املقيمة الستعماالت أخرى  
التي تتلقاها بمعالجتها قبل أن تتمكن )هذه الوحدات نفسها( من استعماله يف السنة.

واو - 4 املياه العادمــة التي تصّدر إىل بقية  
العالم )صادرات املياه العادمة(

حجــم املياه التي يتم ترصيفهــا يف البالوعات أو مجاري الرصف الصحي مــن ِقبَل الوحدات 
االقتصادية املقيمة لكي تقوم الوحــدات االقتصادية غري املقيمة بمعالجتها أو ترصيفها، واملياه 
التي توّردها الوحــدات االقتصادية املقيمة إىل وحدات اقتصادية غري مقيمة ينبغي معالجها من 

ِقبَل هذه الوحدات قبل أن يمكن استعمالها يف السنة.

واو - 4 - 1 حجم امليــاه التي يتم ترصيفها يف البالوعات أو مجاري الــرصف الصحي ألغراض املعالجة أو ألغراض املعالجة أو الترصيف 
الترصيف من ِقبَل الوحدات االقتصادية غري املقيمة، يف السنة.

واو - 4 - 2 حجم املياه التي تزوَّد بها الوحدات االقتصادية غري املقيمة والتي يجب معالجتها من ِقبَل الوحدات االستعماالت أخرى 
االقتصادية املتلقية قبل أن يمكن استخدامها )من ِقبَل هذه الوحدات نفسها( يف السنة.

املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية زاي - 
أخرى

حجم املياه التي تقوم بتوصيلها وحدة اقتصادية إىل وحدة اقتصادية أخرى عن طريق املصارف 
الرئيسية والقنوات االصطناعية املفتوحة وشبكات الرصف الصحي والبواليع والشاحنات وغريها 
من الوســائل، يف السنة وال تشــمل املياه املتلقاة من وحدات اقتصادية أخرى )زاي( املياه التي 
ُتستخَرج مبارشة من البيئة )التي يشملها بند البيانات هاء( واملياه املعبأة يف قوارير )التصنيف 

املركزي للمنتجات، 9410(، املُدَرجة بوصفها بند بيانات تكميلية.

زاي - 1 املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية  
مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة 

أخرى

حجم املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة )التصنيف املركزي 
للمنتجات 000 18( من خالل املصارف الرئيسية أو القنوات االصطناعية املفتوحة أو البالوعات 

أو الشاحنات أو وسائل أخرى يف السنة.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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زاي - 2 املياه التي تتلقاها وحدات اقتصادية  
)الواردات  العالــم  مقيمة من بقية 

املائية(

حجم املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 000 18( التي تسلِّمها الوحدات االقتصادية غري املقيمة 
)بقية العالم( إىل الوحدات االقتصادية املقيمة من خالل املصارف الرئيسية أو القنوات االصطناعية 
املفتوحة أو البالوعات أو الشــاحنات أو وسائل أخرى، يف السنة. وهذا ال يشمل املياه املستخرَجة 
مبارشة من البيئة )التي يشــملها بند البيانات هاء( واملياه املعبأة يف قوارير ) التصنيف املركزي 

للمنتجات، اإلصدار 2، 9410( املدَرجة بوصفها بند بيانات تكميلية.

زاي - 3 املياه العادمــة التي تتلقاها وحدات  
اقتصاديــة مقيمــة مــن وحدات 

اقتصادية مقيمة أخرى

حجــم املياه التي تقوم بإزالتها وحدات اقتصادية مقيمة، عادة عن طريق املصارف الرئيســية 
أو شــبكات الرصف الصحي، من وحدات اقتصادية مقيمة أخرى، والتي تتطلّب إّما املعالجة أو 

الترصيف، يف السنة.

زاي - 3 - 1 - 1 املياه التي تأخذها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية مقيمة أخرى، عادة عن طريق ألغراض املعالجة أو الترصيف   
املصارف الرئيسية أو شــبكات الرصف الصحي، لتقوم بتنقيتها )أي معالجتها( أو إزالتها )أي 

التخلّص منها(، يف السنة.

زاي - 3 - 1 - 2 حجم املياه التي تقوم بإزالتها وحدات اقتصادية مقيمة، غالباً عن طريق األنابيب أو قناة اصطناعية الستعماالت أخرى   
أو شاحنة، التي تتطلب درجة ما من التنقية )أي املعالجة( من ِقبَل الوحدات االقتصادية املتلقية 

للمياه قبل استعمالها، يف السنة.

زاي - 4 املياه العادمــة التي تتلقاها وحدات  
العالم  بقية  اقتصادية مقيمة مــن 

)واردات املياه العادمة(

حجم املياه التي تقوم بإزالتها وحدات اقتصادية مقيمة، عادة من خالل املصارف الرئيســية أو 
شبكات الرصف الصحي، من الوحدات االقتصادية غري املقيمة، والتي تتطلّب درجة ما من التنقية 
)أي املعالجة( والترصيف، يف السنة. وهذا ال يشمل املياه املستخرجة مبارشة من البيئة )املدرجة 
يف بند البيانات هاء(، واملياه املعبأة يف قوارير ) التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 9410( 

املدرجة بوصفها بند بيانات تكميلية.

زاي - 4 - 1 حجــم املياه التي تزيلها وحدات اقتصادية مقيمة من وحــدات اقتصادية غري مقيمة، عادة عن ألغراض املعالجة أو الترصيف  
طريق املصارف الرئيسية أو شبكات الرصف الصحي، لتتم تنقيتها )أي معالجتها( أو ترصيفها، 

يف السنة.

زاي - 4 - 2 حجم املياه التي تقوم بإزالتها وحدات اقتصادية مقيمة من وحدات اقتصادية غري مقيمة، عادة الستعماالت أخرى  
من خـالل أنبوب أو قناة اصطناعية أو بشاحنة، والتي تتطلّب درجة ما من التنقية )أي املعالجة( 
من ِقبَل الوحدة االقتصادية املستقبلة للماء قبل استخدامه، يف السنة. ويجوز استرياد هذا املاء عرب 

األنابيب أو القنوات االصطناعية املفتوحة أو الشاحنات أو وسائل أخرى.

بنود البيانات املادية للتدفقات من االقتصاد إىل البيئة

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من حاء - 
ِقبل الوحدات االقتصادية

حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصاديــة مبارشة إىل املوارد املائية الداخلية أو إىل البحر أو 
اليابسة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهذا يشمل مياه العواصف يف املناطق الحرضية، 
والفواقد بســبب نز املواســري أو انفجارها، ومياه الرّي التي تترسب إىل املياه الجوفية أو ينتهي 
بها املطاف يف مياه ســطحية ومياه التربيد واملياه املستخدمة يف توليد الطاقة الكهربائية املائية. 

ويستثنى من ذلك التبخر ألنه يعترب استهالكاً.

حاء - 1 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل املياه السطحية أو املياه الجوفية ضمن إىل املوارد املائية الداخلية 
حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - 1 - 1 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار إىل املياه السطحية  
واألرايض الرطبة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة وتشمل املياه التي يتم ترصيفها إىل مياه 
ســطحية مياه التربيد التي يتم ترصيفها واملياه الجارية يف املناطق الحرضية )بما يف ذلك مياه 
العواصف( واملياه املنسابة من األرايض الزراعية. وقد تشمل أيضاً ترصيفات املياه املستخدمة يف 

توليد الطاقة الكهرمائية.

حاء - 1 - 1 - 1 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل كتل املياه السطحية التي من صنع اإلنسان إىل الخزانات االصطناعية   
وتستخدم ألغراض التخزين والتنظيم والتحكم يف املياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - 1 - 1 - 2 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل كتل املياه غري املتحركة والكبرية عموماً إىل البحريات   
والتي تحتل منخفض عىل سطح األرض، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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حاء - 1 - 1 - 3 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل كتل مائية تتدفق باســتمرار أو بصورة إىل األنهار   
دورية يف قنوات، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - 1 - 1 - 4 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبــارشة إىل مناطق انتقالية حيث تكون الرتبة يف إىل األرايض الرطبة   
الغالب مشــبَّعة أو مغمورة، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة. 

حاء - 1 - 1 - 5 حجــم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل املياه املتجمدة طبيعياً )الثلج وبلورات إىل الثلج والجليد واألنهار الجليدية   
الثلج(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - 1 - 2 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة يف الخزانات أو املستودعات الجوفية ضمن إىل املياه الجوفية  
حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وتشمل املياه التي يتم ترصيفها إىل املياه الجوفية إعادة الشحن 
االصطناعي للخزانات الجوفية. واملياه املنسابة يف املناطق الحرضية )ومياه العواصف( التي ُتجمع 
وترتك لكي يترسب املاء املترسب من املناطق الزراعية إىل املياه الجوفية. واملياه التي يتم ترصيفها 
إىل مياه الرتبة هي املاء الذي تفرغه الوحدات االقتصادية عىل ســطح األرض حيث تمتص فيها 

الرتبة هذه املياه برسعة.

حاء - 2 حجم املياه املتدفقة من الوحــدات االقتصادية مبارشة إىل البحر أو املحيط، ضمن حدود اإلقليم إىل البحر 
املرجعي يف السنة. وقد تحدث عمليات الترصيف هذه قرب الساحل أو يف مناطق بحرية بعيدة عنه.

حاء - 3 حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل مناطق انتقالية تكون فيها الرتبة مشبَّعة إىل اليابسة 
أو مغمورة يف معظم الوقت، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.

تقسيم بديل

حاء - أ البيئة   إىل  اســتخدامها  املعاد  املياه 
بعــد معالجتها من ِقبــل الوحدات 

االقتصادية

حجم املياه التي تقوم بترصيفهــا الوحدات االقتصادية إىل البيئة، بعد إزالة بعض امللوثات منه، 
وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة. ويشمل هذا ترصيف املياه العادمة الذي تقوم به 
ــد، 37( وغريها من الصناعات بعد  صناعة الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

معالجته يف املوقع.

حاء - أ - 1  حجم املياه التي تقوم بترصيفهــا إىل البيئة وحدات اقتصادية بعــد إخضاعها ملعالجة أوَّلية، بعد املعالجة األوَّلية  
بما يف ذلك املعالجة األوَّلية يف املوقع، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة )انظر املعالجة األوَّلية، 

الفصل 4، الفقرة 4 - 76(.

حاء - أ - 2 حجم املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها للبيئة بعد إخضاعها ملعالجة أوَّلية وثانوية بعد املعالجة الثانوية  
)بما يف ذلك املعالجة يف املوقع(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة )انظر املعالجة الثانوية 

الفصل 4، الفقرة 4 - 77(.

حاء - أ - 3 حجم املياه التي تقوم بترصيفهــا الوحدات االقتصادية إىل البيئة بعد إخضاعها لعملية معالجة بعد عمليات املعالجة الثالثة  
ثالثة، باإلضافة إىل املعالجة الثانية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة )انظر املعالجة الثالثة 

الفصل 4، الفقرة 4 - 78(.

حاء - ب البيئة   إىل  اســتخدامها  املعاد  املياه 
بدون معالجة

حجم املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها إىل البيئة، بدون إزالة ملوثات، ضمن حدود 
اإلقليم املرجعي يف السنة. 

بنود البيانات املادية املتعلقة بالفواقد من شبكات التوزيع وُنظم الرصف الصحي

حجم املياه املفقودة يف التوزيع أو عند إرسالها للمعالجة أو التخلص منها، وذلك ضمن حدود اإلقليم الفواقد املائيةطاء - 
املرجعي يف السنة. ويشمل ذلك املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( واملياه العادمة.

طاء - 1 الفواقد املائيــة )التصنيف املركزي  
للمنتجات، اإلصدار 2، 18000( يف 

التوزيع

حجم املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( املفقودة أثناء التوزيع والنقل فيما بني نقطة 
االستخراج ونقطة االستخدام أو فيما بني نقاط االستخدام وإعادة االستخدام )مثل من املصارف 
الرئيسية والقنوات االصطناعية املفتوحة والشاحنات(، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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طاء - 2 حجم املياه العادمة املفقودة من ُنظم الرصف الصحي والقنوات االصطناعية املفتوحة والشاحنات الفواقد املرسلة للمعالجة أو الترصيف  
املستخدمة يف جمع املياه العادمة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

بنود البيانات املتعلقة بتدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً يف االقتصاد

االنبعاثات املحمولة مائياً إىل وحدات ياء - 
اقتصادية أخرى

كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تضيفها وحدات اقتصادية إىل املاء نتيجة لعمليات اإلنتاج 
واالستهالك وتزوّد بها وحدات اقتصادية أخرى يف السنة.

ياء - 1 االنبعاثات املحمولة مائياً الواردة من  
وحدات اقتصادية مقيمة إىل وحدات 

اقتصادية مقيمة أخرى

كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تضيفها وحدات اقتصادية مقيمة إىل املاء نتيجة لعمليات 
اإلنتاج واالستهالك وتزوَّد بها وحدات اقتصادية أخرى مقيمة يف السنة.

ياء - 2 مائياً   املحمولة  االنبعاثات  صادرات 
من وحدات اقتصادية مقيمة إىل بقية 

العالم

كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تضيفها وحدات اقتصادية مقيمة إىل املاء نتيجة لعمليات 
اإلنتاج واالستهالك، وتزوَّد بها وحدات اقتصادية غري مقيمة يف السنة.

ياء - 3 واردات االنبعاثات املحمولة مائياً من  
وحدات اقتصاديــة مقيمة إىل بقية 

العالم

كمية امللوثات أو خواصها املقيســة التي تضيفها وحــدات اقتصادية غري مقيمة إىل املاء نتيجة 
لعمليات اإلنتاج واالستهالك، وتزوَّد بها وحدات اقتصادية مقيمة يف السنة.

بنود البيانات املتعلقة بتدفقات االنبعاثات املحمولة مائياً من االقتصاد إىل البيئة

كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئةكاف - 
يف املوارد املائية الداخلية والبحر، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة وال يشــمل هذا 

االنبعاثات إىل الوحدات االقتصادية األخرى.

كاف - 1 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم االقتصادية بترصيفها يف املوارد من املصادر املركزة يف نقاط إىل البيئة 
املائية الداخلية والبحــر والتي يكون املوقع الجغرايف لترصيف االنبعاثــات املائية فيها محّدداً 
بوضوح، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف الســنة. وهي تشمل، عىل سبيل املثال، االنبعاثات 

من وحدات معالجة املياه العادمة ومحطات توليد الكهرباء وغريها من املنشآت الصناعية.

كاف - 1 - 1 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها إىل املوارد املائية الداخلية  
من موقع جغرايف محّدد بوضوح يف املياه الســطحية واملياه الجوفية ومياه الرتبة، ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 1 - 1 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من إىل املياه السطحية   
موقع جغرايف محّدد بوضوح يف الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار والثلج والجليد الجليدية، 

ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 1 - 2 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من إىل املياه الجوفية   
موقع جغرايف محّدد بوضوح يف املياه الجوفية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 1 - أ كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها بعد املعالجة يف املوقع   
من موقع جغرايف محّدد بوضوح، بعد املعالجة يف املوقع، يف املياه السطحية واملياه الجوفية ومياه 

الرتبة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 1 - ب كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها بدون معالجة يف املوقع   
من موقع جغرايف محّدد بوضوح بدون معالجة، يف املياه السطحية واملياه الجوفية ومياه الرتبة، 

ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 2 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها إىل البحر  
من موقع جغرايف محّدد بوضوح، إىل البحر، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 2 - أ كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من بعد املعالجة يف املوقع   
موقع جغرايف محّدد بوضوح بعد املعالجة يف املوقع، يف البحر، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 1 - 2 - ب كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها بدون معالجة يف املوقع   
من موقع جغرايف محّدد بوضوح بدون معالجة، يف البحر، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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كاف - 1 - 3 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تنقلها املياه التي تقوم بترصيفها الوحدات االقتصادية من إىل اليابسة  
موقع جغرايف محّدد بوضوح إىل األرض، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 2 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من مصادر انتشارية إىل البيئة 
من مواقع جغرافية متعددة أو مساحة واســعة، يف املوارد املائية الداخلية والبحر، ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 2 - 1 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من إىل موارد املياه الداخلية  
مواقع جغرافية متعددة أو منطقة واسعة يف املياه السطحية واملياه الجوفية ومياه الرتبة، ضمن 
حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهذا ال يشمل االنبعاثات الذائبة إىل الوحدات االقتصادية األخرى.

كاف - 2 - 1 - 1 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من إىل املياه السطحية   
مواقع جغرافية متعددة أو منطقة واسعة، يف الخدمات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض 

الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 2 - 1 - 2 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها إىل املياه الجوفية   
من مواقع جغرافية متعددة أو منطقة واسعة يف الخزانات أو املستودعات الجوفية، ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.

كاف - 2 - 2 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها إىل البحر  
 من مواقع جغرافية متعددة أو منطقة واســعة، يف البحر، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة 

وال يشمل هذا االنبعاثات إىل الوحدات االقتصادية األخرى.

كاف - 2 - 3 كمية امللوثات أو خواصها املقيسة، التي تحملها املياه التي تقوم الوحدات االقتصادية بترصيفها من إىل اليابسة  
مواقع جغرافية متعددة أو منطقة واسعة، عىل سطح األرض، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

قيمة وتكاليف املياه وخدمات الرصف الصحي

وخدمات الم -  امليــاه  وتكاليف  قيمــة 
الرصف الصحي

القيم والتكاليف املوصوفة يف بنود البيانات التالية.

الم - 1 الشحنات/املبيعات/الدوران   قيمة 
املتعلقــة  الدوليــة  )التوصيــات 

بإحصاءات الصناعة، 5 - 1(

قيمة الشحنات بما يف ذلك تحويالت جميع السلع التي تصنعها منشأة، أثناء فرتة التحري، إىل وحدات 
أخرى يف نفس املؤسسة، سواء يف الفرتة املرجعية أو يف فرتات سابقة )أي جميع السلع التي تتنازل 
املنشــأة عن السيطرة عليها خالل الفرتة؛ ويجب أن يشــمل ذلك جميع السلع املرسلة إىل الخارج 
ألغراض البيع أو التجهيز حتى وإن لم تكن امللكية القانونية قد انتقلت إليها(، يف الســنة. وتشمل 
السلع التي تنتجها املؤسسة والسلع التي تنتجها وكاالت أخرى من املواد التي تزودها بها املنشأة. 
ويجب أن تغطي البيانات التي يتم الحصول عليها جميع الشــحنات املنتجات الرئيسية واملنتجات 
الثانوية واملنتجات الجانبية واإلمدادات املائية والرصف الصحي وأنشطة إدارة ومعالجة النفايات 
الناشئة عن عملية اإلنتاج، وجميع مبيعات الكهرباء والغاز والبخار سواًء اشرتتها أو أنتجتها املنشأة.

الم - 1 - 1 )التصنيف    امليــاه  قيمة مبيعــات 
املركزي للمنتجات، 18000(

قيمة رسوم املياه ورسوم خدمات اإلمدادات املائية التي توفرها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشطة 
اإلمدادات املائية إما كنشاط أساس أو نشــاط ثانوي، يف السنة، وهذا ال يشمل الرضائب عىل املنتجات 
)مثل رضائب القيمة املضافة( التي تجمع بالنيابة عن الحكومة واإلعانات املالية املدرجة يف بند البيانات 

نون - 1.

الم - 1 - 1 - 1 قيمة مبيعــات املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( التي توردها الوحدات االقتصادية إىل وحدات اقتصادية مقيمة   
العاملة يف أنشطة اإلمدادات املائية إىل الوحدات االقتصادية املقيمة يف السنة.

الم - 1 - 1 - 2 قيمة مبيعــات املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( التي توردها الوحدات االقتصادية إىل بقية العالم )صادرات املياه(   
املقيمة العاملة يف أنشطة اإلمدادات املائية إىل الوحدات االقتصادية املقيمة يف السنة.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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الم - 1 - 2 الرصف    مبيعات خدمــات  قيمــة 
الصحــي )التصنيــف املركــزي 

للمنتجات، 94100(

قيمــة مبيعات خدمات الرصف )التصنيف املركزي للمنتجــات، 94100( التي توفرها الوحدات 
االقتصادية العاملة يف أنشطة خدمات الرصف الصحي يف السنة. وهذا يشمل جميع الرسوم املتعلقة 
بتوفري خدمات الرصف الصحي. وهذا ال يشمل الرضائب عىل املنتجات )مثل رضيبة القيمة املضافة( 
التي ُتجمع نيابة عن الحكومة واإلعانات املالية املدرجة يف بند البيانات نون - 1. وبالنسبة لوحدات 
د، 37(، يمثل بند البيانات الم - 1 - 2  صناعــة الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

الجزء األكرب من قيمة بند البيانات الم - 1.

الم - 1 - 2 - 1 قيمة مبيعات خدمات الــرصف الصحي )التصنيف املركزي للمنتجــات، 94100( إىل الوحدات إىل وحدات اقتصادية مقيمة   
االقتصادية املقيمة التي توفرها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشــطة خدمات الرصف الصحي 

يف السنة.

الم - 1 - 2 - 2 إىل بقية العالــم )صادرات خدمات    
الرصف الصحي( 

قيمة مبيعات خدمات الرصف الصحي )التصنيف املركــزي للمنتجات، 94100( إىل الوحدات 
االقتصادية غري املقيمة، التي توفرها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشــطة خدمات الرصف 

الصحي يف السنة.

الم - 2 أجور العاملــني )التوصيات الدولية  
املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 3 - 1(

قيمة األتعاب )النقدية أو العينية( التي تدفع ملوظفي الوحدات االقتصادية يف السنة.

الم - 2 - 1 أجــور العاملني املتصلة بأنشــطة   
التزويد باملياه

قيمة األجــور التي تدفعها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشــطة جمع املياه أو معالجتها أو 
التزويد بها، إىل العاملني يف مقابل العمل يف مجال استخراج املياه ألغراض التوزيع ومعالجة املاء 
العذب وتوزيعه، يف السنة وهذا يشمل األجور النقدية أو العينية. ويمكن تقسيمه حسب العاملني 
يف نشــاط ثانوي أو يف اإلنتاج لالستعمال الخاص. )انظر نظام الحسابات القومية لعام 1993، 

الفقرتني 7 - 21 و7 - 31(.

الم - 2 - 2 أجــور العاملني املتصلة بأنشــطة   
خدمات الرصف الصحي

قيمة األجور التي تدفعها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشطه الرصف الصحي إىل العاملني يف 
مقابل العمل يف دعم جمع املياه العادمة أو معالجتها وترصيفيها، يف الســنة وهذا يشمل األجور 
النقدية والعينية. ويمكن تقسيمه حسب العاملني يف نشاط ثانوي أو يف اإلنتاج لالستعمال الخاص 

)انظر نظام الحسابات القومية لعام 1993، الفقرتني 7 - 21 و7 - 31(.

الم - 3 املشــرتيات من الســلع والخدمات  
املتعلقــة  الدوليــة  )التوصيــات 
بإحصاءات الصناعة مجتمعة 4 - 1 

و4 - 2 و4 - 4 و4 - 6 و4 - 7(

تكلفة املــواد الخام واإلمدادات والغاز والوقود والكهرباء التي يتم رشاؤها، ورشاء الخدمات فيما 
عدا اإليجار ومدفوعات اإليجار وأقســاط التأمني غري التأمني عىل الحياة الواجبة الدفع يف أرض 
املنشأة، يف الســنة. وهذا يشــمل تكلفة املواد الخام والوقود والغاز والكهرباء والخدمات )مثل 
الصيانة( واإليجار والتأمني التي تستخدمها الوحدات االقتصادية يف العملية اإلنتاجية. وال يشمل 

ذلك استهالك رأس املال الثابت.

الم - 3 - 1 املشــرتيات من الســلع والخدمات   
املتصلة بأنشطة التزويد باملياه

قيمة السلع والخدمات التي تستهلكها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشطة جمع أو معالجة أو 
إمدادات املياه، بوصفها مدخالت لعمليات اســتخراج املاء ألغراض التوزيع ومعالجة املاء العذب 
وتوزيعه، يف السنة. وهذا يشمل تكاليف الوحدات االقتصادية )باستثناء املوظفني( املرتبطة بأخذ 
املياه الطبيعية أو جمعها من البيئة ألغراض االســتخدام الذاتــي أو مياه املعالجة والتربيد التي 
تســتخدمها الوحدات االقتصادية يف مرحلة الحقة. وهذا يشمل أيضاً تكاليف التشغيل والصيانة 
للمعدات املستخدمة يف استخراج املاء ولكنه ال يشمل الرسوم الحكومية املدرجة يف الرضائب األخرى 
عىل املنتجات )ميم - 1(. وهذه الســلع أو الخدمات يمكن إما أن يحدث فيها تحول أو تستهلك يف 
عملية اإلنتاج. وهي ال تشمل استهالك رأس املال الثابت. )انظر نظام الحسابات القومية، 1993، 
الفقرة 6 - 147(. وبند البيانات هذا موجه نحو الوحدات االقتصادية التي تنتج املياه كناتج ثانوي 
)مثل، منتجو الطاقة الكهرمائية املنتمون إىل صناعة الكهرباء، التصنيف الصناعي الدويل املوحد، 

35( أو الستخدامهم الخاص )مثل الزراعة، التصنيف الصناعي الدويل املوحد، 03(.

الم - 3 - 2 املشــرتيات من الســلع والخدمات   
املتصلة بأنشــطة خدمات الرصف 

الصحي

قيمة السلع والخدمات التي تستهلكها الوحدات االقتصادية العاملة يف أنشطة الرصف الصحي، 
باعتبارها مدخالت يف عمليات جمع املياه العادمة أو معالجتها أو التخلص منها، يف السنة )انظر 
نظام الحسابات القومية، 1993، الفقرة 6 - 147(. بند البيانات هذا موجه نحو الوحدات التي 

توفر خدمات الرصف الصحي باعتبارها نشاطاً ثانوياً أو الستعمالها الخاص.



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  160

التعاريفبند البيانات

الم - 4 املشــرتيات من امليــاه )التوصيات  
الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 

)1 - 3 - 4

قيمة املياه التي يتلقاها املســتخدمون )الوحدات االقتصاديــة( التي تقوم تزودهم بها وحدات 
اقتصادية أخرى يف السنة. ويشمل هذا تكلفة املياه زائد رسوم التوصيل املتصلة بها.

الم - 4 - 1 املشــرتيات من املياه مــن وحدات   
اقتصادية مقيمة

قيمة املياه التي يتلقاها املستخدمون )الوحدات االقتصادية( التي تزودهم بها وحدات اقتصادية 
مقيمة يف السنة.

الم - 4 - 2 العالم    املياه من بقية  املشرتيات من 
)استرياد املياه(

قيمة املياه التي يتلقاها املستخدمون )الوحدات االقتصادية( التي تزودهم بها وحدات اقتصادية 
غري مقيمة يف السنة.

الم - 5 املشــرتيات من خدمــات الرصف  
الصحي )التوصيات الدولية املتعلقة 

بإحصاءات الصناعة، 4 - 3 - 2(

قيمة خدمات الرصف الصحي التي تتلقاها املنشــآت واألرُس املعيشية والتي تزودهم بها وحدات 
اقتصادية أخرى تابعة يف العــادة لصناعة الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 
37(، يف السنة عىل سبيل املثال، يمكن أن تكون تكلفة اإلمدادات املائية بسعر ما )مثـــاًل، سعر 
املرت املكعب بالدوالر( مرضوباً يف الحجم )مرت مكعب( املستخَدم زائداً أّي رسوم خدمات متصلة 

باإلمدادات املائية.

الم - 5 - 1 املشــرتيات من خدمــات الرصف   
الصحي من وحدات اقتصادية مقيمة

قيمة خدمات الرصف الصحي التي يستخدمها املستهلكون )الوحدات االقتصادية( والتي تزودهم 
بها وحدات اقتصادية مقيمة يف السنة.

الم - 5 - 2 املشــرتيات من خدمــات الرصف   
الصحي من بقية العالم )اســترياد 

خدمات الرصف الصحي(

قيمة خدمات الرصف الصحي التي يستخدمها املستهلكون )وحدات اقتصادية( والتي تزودهم 
بها وحدات اقتصادية غري مقيمة يف السنة.

الرضائب واإلعانات وِمَنح االستثمار

قيمة املدفوعات، النقدية أو العينية، اإللزامية التي ال تعوّض والتي تدفعها الوحدات االقتصادية الرضائبميم - 
إىل الحكومة يف السنة عىل النحو املوصوف أدناه.

ميم - 1 الرضائب )التوصيات الدولية املتعلقة  
بإحصاءات الصناعة، 7 - 1(

قيمة املدفوعات النقدية أو العينية، اإللزامية التي ال تعوّض والتي تدفعها الوحدات االقتصادية إىل 
الحكومة يف السنة. ويمكن تعريف مجموعتني رئيسيتني من الرضائب هما: الرضائب عىل املنتجات 

ورضائب اإلنتاج األخرى.

ميم - 1 - 1 قيمة الرضائب املســتحقة الدفع عىل الوحدة املُنتَجة من ســلع أو خدمة ما يف السنة. وقد تكون الرضائب عىل املنتجات  
الرضيبة مبلغاً محّدداً من املال عن وحدة الكمية من السلع أو الخدمة )كمية الوحدات التي تقاس 
ات مادية مستمرة مثل الحجم والوزن والقوة واملسافة والزمن(، أو  إّما بوحدات منفصلة أو متغريِّ
يمكن حساب قيمتها كنسبة مئوية محّددة من سعر الوحدة أو من قيمة السلع أو الخدمات التي 
يتم التعامل فيها. والرضيبة عىل املُنتَج تصبح يف العادة مستحقة الدفع عندما يتم إنتاجها أو بيعها 
أو اســتريادها، كما يمكن أيضاً أن تصبح مستحقة الدفع يف ظروف أخرى منها مثالً عندما يتم 
تصديرها أو استئجارها أو نقلها أو تسليمها أو استخدامها ألغراض االستهالك الخاص وتكوين 
، بصورة منفصلة، يف الفاتورة أو اإليصال  رأس املال الذاتي. ويجوز للمؤسسة أن تبنيِّ أو ال تبنيِّ

تفاصيل مبلغ الرضيبة الذي تستقطعه من الزبائن.

ميم - 1 - 1 - 1 قيمة الرضائب عىل كمية املاء الذي يتم التزويد به يف السنة.الرضائب عىل اإلمدادات املائية   

ميم - 1 - 1 - 2 قيمة الرضائب عىل كمية مواد الرصف الصحي التي تزال يف السنة.الرضائب عىل خدمات الرصف الصحي   

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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ميم - 1 - 2 )التوصيات    األخرى  اإلنتاج  رضائب 
الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 

)1 - 1 - 7

قيمة الرضائب املسؤول عن دفعها الوحدات اإلنتاجية نتيجة الشتغالها باإلنتاج، يف السنة. تتألف 
هذه الرضائب، بصفة رئيسية، من الرضائب عىل ملكية أو استخدام األرض أو املباني أو األصول 
األخرى املستخدمة يف اإلنتاج أو عىل اليد العاملة املستخَدمة أو األجور التي ُتدَفع إىل العاملني. ومن 
أمثلة ذلك الرضائب واملكوس ورسوم التسجيل التي ُتدَفع إلدارات املرور عىل املركبات وتراخيص 
األعمال التجارية والرضائب عىل املرتبات وعىل التأمني عىل األصول باســتثناء التأمني عىل الحياة 
والجبايات عىل استخدام األصول الثابتة. ويشــمل ذلك أيضاً الرسوم واملرصوفات الرسمية أّي 
املكوس الواجبة الدفع عن خدمات عامة معيَّنة مثل اختبار معايري املوازين واملقاييس واستخراج 

ُنَسخ من السجالت الرسمية الجنائية وما إىل ذلك.

ميم - 1 - 2 - 1 رضائــب اإلنتاج األخــرى املتعلقة    
باإلمدادات املائية

قيمــة الرضائب التي ينبغي أن تدفعها الوحدات االقتصادية نتيجة الشــتغالها بإنتاج خدمات 
اإلمدادات املائية يف السنة.

ميم - 1 - 2 - 2 رضائــب اإلنتاج األخــرى املتعلقة    
بخدمات الرصف الصحي

قيمــة الرضائب التي ينبغي أن تدفعها الوحدات االقتصادية نتيجة الشــتغالها بإنتاج خدمات 
الرصف الصحي يف السنة.

قيمة املبالغ التي تدفعها الوحدات الحكومية إىل الوحدات املُنتِجة املقيمة عىل أســاس أنشطتها اإلعانات وِمنح االستثمارنون - 
اإلنتاجية أو كميات أو ِقيَم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تستوردها يف السنة، عىل 

النحو املوصوف أدناه.

نون - 1 الدولية   املتلقاة )التوصيات  اإلعانات 
املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 7 - 2(

قيمة املبالغ التي تدفعها الوحدات الحكومية إىل الوحدات املُنتِجة املقيمة عىل أســاس أنشطتها 
اإلنتاجية أو كميات أو ِقيم الســلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو تســتوردها يف السنة. 

ويقارب تصنيف اإلعانات تصنيف الرضائب.

نون - 1 - 1 باملنتجــات    املتعلقــة  اإلعانــات 
املتعلقــة  الدوليــة  )التوصيــات 

بإحصاءات الصناعة، 7 - 2 - 1(

قيمة اإلعانات التي ُتدَفع للوحدة من السلع أو الخدمات املُنتَجة، إّما كمبلغ محّدد من املال للوحدات 
الكمية من الســلع أو الخدمة أو كنسبة مئوية محّددة من ســعر الوحدة يف السنة. وهذا يمكن 

احتسابه كفرق بني سعر محّدد مستهَدف وسعر السوق الفعيل الذي يدفعه املشرتي.

نون - 1 - 1 - 1 قيمــة املدفوعات التي ال تعوّض من الوحدات الحكومية إىل الوحدات االقتصادية يف مقابل تكلفة اإلعانات املتعلقة باملياه   
املياه والرسوم املتصلة باإلمدادات املائية التي تتلقاها من وحدات اقتصادية أخرى، يف السنة. وعىل 
سبيل املثال، يجوز أن تتلقى الوحدات االقتصادية املصنّفة يف صناعة الزراعة )التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد، 01( واألرس املعيشــية إعانات بصدد استهالك املاء املتلقي من صناعة اإلمدادات 

املائية )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( وذلك عن طريق رّد املدفوعات.

نون - 1 - 1 - 2 اإلعانــات املتعلقة بخدمات الرصف    
الصحي

قيمة املبالغ التي ال تعوّض التي تدفعها الوحدات الحكومية إىل وحدات اقتصادية للتعويض عن 
تكلفة خدمات الرصف الصحي املتلقاة من وحدات اقتصادية أخرى يف السنة.

نون - 1 - 2 باإلنتاج    املتعلقة  األخــرى  اإلعانات 
املتعلقــة  الدوليــة  )التوصيــات 

بإحصاءات الصناعة، 7 - 2 - 2(

قيمة اإلعانات املتعلقة باإلنتاج والتي تتألف من اإلعانات باســتثناء تلك املتعلقة باملنتجات والتي 
تتلقاها املؤسسات املقيمة نتيجة الشــتغالها باإلنتاج، يف السنة وتشمل األمثلة اإلعانات املتعلقة 

باملرتبات أو اليد العاملة أو اإلعانات التي ُتدفع لتخفيض التلوّث.

نون - 1 - 2 - 1 ض والتي تدفعها الوحدات الحكومية إىل الوحدات االقتصادية من أجل اإلعانات األخرى املتعلقة باملياه    قيمة املبالغ التي ال تعــوَّ
املاء، وال تتصل بكمية املياه املوّردة أو املستعملة يف السنة.

نون - 1 - 2 - 2 اإلعانات األخــرى املتعلقة بخدمات    
الرصف الصحي

قيمة املبالغ التي ال تعوّض والتــي تدفعهاالوحدات الحكومية إىل الوحدات االقتصادية من أجل 
جمع مواد الرصف الصحي أو معالجتها وال تتصل بكمية مواد الرصف الصحي التي ُجمعت أو 

تمت معالجتها يف السنة.

نون - 2 ِمنــح االســتثمار )أّي التحويالت  
الرأسمالية(

قيمة املبالغ التي تدفعها وحدات حكومية إىل الوحدات االقتصادية من أجل االستثمار يف الهيكل 
األسايس يف السنة.

نون - 2 - 1 منح االســتثمار املتعلقة باإلمدادات   
املائية

ض التي تدفعها وحدات حكومية إىل الوحــدات االقتصادية من أجل  قيمة املبالغ التي ال تعــوّ
االستثمار يف الهيكل األسايس املستخَدم يف استخراج املياه ومعالجتها وتوزيعها، يف السنة.

نون - 2 - 2 بخدمات    املتعلقة  االســتثمار  منح 
الرصف الصحي

قيمة املبالغ التــي ال تعوض التي تدفعها الوحدات الحكوميــة إىل الوحدات االقتصادية من أجل 
االستثمار يف الهيكل األسايس املستخدم يف جمع املياه العادمة أو معالجتها أو التخلص منها يف السنة.
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األصول واالستثمار

قيمة الســلع املعمِّرة التي يتوّقع أن يكون عمر املنتج أكثر من سنة واحدة، عىل النحو املوصوف األصولسني - 
أدناه.

سني - 1 الثابتة   لألصــول  اإلجمالية  القيمة 
املتعلقــة  الدوليــة  )التوصيــات 

بإحصاءات الصناعة، 11 - 1(

قيمة الســلع املعّمرة التي يتوّقع أن يكون عمر املنتج أكثر من ســنة واحدة التي تعتزم املنشأة 
استخدامها )األرض والرواسب املعدنية ومناطق قطع األخشاب وإلخ... واملباني واآلليات واملعدات 
واملركبات( والتي تملكها وحدات مقيمة يف نقطة زمانية. وهذا يشمل قيمة جميع السلع املعّمرة 
املتوّقع أن يكون عمر املنتج أكثر من سنة واحدة والتي تعتزم املنشأة استخدامها )األرض والرواسب 
املعدنية ومناطق قطع األخشــاب، إلخ... واملباني واآلليات واملعدات واملركبات(. ويشــمل ذلك 
اإلضافات والتغيريات والتحسينات الرئيسية يف رأس املال الثابت الحايل التي تؤدي إىل إطالة العمر 
االقتصادي العادي أو زيادة إنتاجيتها. كما يشمل أيضاً قيمة األصول الثابتة الجديدة واإلضافات 
والتحسينات يف األصول الثابتة القائمة التي تدخلها املنشأة بعملها الخاص والستعمالها الخاص. 
وال يشمل ذلك أعمال اإلصالح والصيانة الجارية، عىل الرغم من أن اإلصالحات الرئيسية مشمولة. 
ويستثنى من ذلك أيضاً التعامالت املتعلقة باملطالبات املالية لألصول غري امللموسة )مثل الحقوق 

يف الرواسب املعدنية وحقوق الطبع والنرش وما إىل ذلك(.

سني - 1 - 1 الثابتة    لألصــول  اإلجمالية  القيمة 
لإلمدادات املائية

قيمة الهيكل األسايس املستخَدم يف استخراج وإدارة وتخزين ومعالجة وتوزيع وضخ املياه، الذي 
تملكه وحدات مقيمة يف لحظة زمانية. وهذا يشــمل الخزانات االصطناعية واألنابيب واملضخات 
وصهاريــج املياه ونُظم الرش والعّدادات املائية واملباني واألرض اململوكة واملســتخَدمة يف هذه 
األنشطة. كما يشــمل الهيكل األســايس للمياه الذي تملكه صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، 36(، والزراعة )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 01( وتوليد الكهرباء 

)التصنيف الصناعي الدويل املوحد، 35( وغريها من الصناعات لألرس املعيشية.

سني - 1 - 2 الثابتة    لألصــول  اإلجمالية  القيمة 
لخدمات الرصف الصحي

قيمة الهيكل األســايس املستخَدم يف جمع ومعالجة وتخزين وتوزيع ترصيف املياه العادمة الذي 
تملكه وحدات مقيمة يف لحظة زمانية. وهذا يشمل معامل معالجة املياه العادمة لشبكات الرصف 
الصحي واملضخات وخزانات الرصف الصحي وعدادات الرصف الصحي واملباني واألرض اململوكة 
واملســتخَدمة يف هذه األنشطة. وهي تشمل الهيكل األسايس الذي تملكه صناعة الرصف الصحي 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، القسم 37(، فضالً عن الزراعة )التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد، 01( وغري ذلك من الصناعات واألرس املعيشية، التي ُتستخَدم لجمع مواد الرصف 
الصحي وترصيف املياه. ويشمل ذلك قيمة الهيكل األسايس النسياب املياه يف املناطق الحرضية، 
مثل املصارف الرئيسية واملجاري السفلية واملضخات واألنابيب ومرافق الرتشيح واملباني واألرض 

اململوكة واملستخَدمة يف جمع ومعالجة وترصيف املياه املنسابة يف املناطق الحرضية.

قيمة اإلنفاق عىل األصول الثابتة )املقتنيات( الجديدة واملســتعَملة يف السنة عىل النحو املوصوف النفقات الرأسماليةعني - 
أدناه.

عني - 1 النفقــات الرأســمالية )التوصيات  
الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 

)2 - 11

قيمة اإلنفاق عىل األصول الثابتة )املقتنيات( الجديدة واملستعَملة يف السنة.

عني - 1 - 1 النفقات الرأســمالية عىل اإلمدادات   
املائية

قيمة اإلنفاق عىل الهيكل األسايس لإلمدادات املائية الذي تستخدمه الوحدات االقتصادية لجمع املياه 
أو معالجتها أو التزويد بها يف السنة. وهذا ُيعرَف بتكوين رأس املال اإلجمايل يف نظام الحسابات 
القومية. وهو يشمل اإلنفاق عىل اقتناء املضّخات واألنابيب والسدود واملباني واملركبات ومعدات 

الحفر واألرض.

عني - 1 - 2 خدمات    عىل  الرأســمالية  النفقات 
الرصف الصحي

قيمة اإلنفاق عىل األصول الثابتة املستخَدمة يف جمع املاء العادم ومعالجته وترصيفه، بما يف ذلك 
املياه املنسابة يف املناطق الحرضية يف السنة. ويشمل هذا اإلنفاق املستخَدم يف رشاء معامل معالجة 
املياه العادمة والرصف الصحي واملضخات وخزانات الرصف الصحي وعدادات الرصف الصحي 

واملباني والبالوعات لجمع ونقل املياه املنسابة يف املناطق الحرضية واألرض.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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نقص قيمة األصل الثابت نتيجة لتقادمه أو استخدامه يف العملية اإلنتاجية، يف السنة، عىل النحو انخفاض قيمة األصولفاء - 
املوصوف أدناه.

فاء - 1 )التوصيات   األصول  قيمة  انخفاض 
الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة، 

)4 - 11

نقص قيمة األصل الثابت نتيجة لتقادمه أو استخدامه يف العملية اإلنتاجية كما ُيحتََسب، يف املحاسبة 
التجارية هو أسلوب لتخصيص تكلفة النفقات السابقة عىل األصول الثابتة عىل فرتات محاسبية 
تالية. وانخفاض القيمة مرتبط باستهالك رأس املال الثابت يف املحاسبة القومية وُيحتَسب بصورة 
منفصلة ألغراض الحســابات القومية. وينطبق انخفاض القيمة عىل األرس املعيشية وكذلك عىل 

الصناعات )انظر التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات الصناعة(.

فاء - 1 - 1 مجال    يف  األصــول  قيمة  انخفاض 
اإلمدادات املائية

نقص قيمة الهيكل األسايس لإلمدادات املائية الذي تستخدمه الوحدات االقتصادية )أي الصناعات 
واألرس املعيشية عىل السواء( ألغراض جمع املياه ومعالجتها أو التزويد بها، يف السنة. وهذا يشمل 
انخفاض قيمة املضخات واألنابيب والســدود واملباني وصهاريج املياه واملركبات وآليات الحفر. 
ومن املتوّقع أن يحدث الجــزء األكرب من انخفاض القيمة يف صناعة اإلمدادات املائية )التصنيف 

الصناعي الدويل املوّحد، 36(.

فاء - 1 - 2 مجال    يف  األصــول  قيمة  انخفاض 
خدمات الرصف الصحي

نقص قيمة الهيكل األسايس املستخَدم يف جمع املياه العادمة ومعالجتها وترصيفها، بما يف ذلك املياه 
املنســابة يف املناطق الحرضية، يف السنة. وهذا يشمل النفقات املستخَدمة يف رشاء معاِمل معالجة 
املياه العادمة ونظام الرصف الصحي واملضخــات وخزانات الرصف الصحي وعدادات الرصف 
الصحي واملباني واملصارف الرئيسية لجمع ونقل املياه املنسابة يف املناطق الحرضية. ويتوّقع أن 

يكون معظم اإلنفاق يف صناعة الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(.

التعريفات ورسوم اإلمدادات املائية وخدمات الرصف الصحي

تعريفات ورســوم اإلمدادت املائية صاد - 
وخدمات الرصف الصحي

التعريفات والرسوم املوصوفة أدناه.

صاد - 1 القياس   حسب  والرسوم  التعريفات 
الحجمي لإلمدادات املائية

أسعار الرسوم بالنسبة للمستخدمني )أي الوحدات االقتصادية( لكل وحدة مياه يتم التزويد بها 
يف كل توصيلة.

صاد - 2 أسعار الجبايات الثابتة ومعدالت املبالغ املقطوعة وغريها من الرسوم التي ُتجبى بغض النظر عن الرسوم الثابتة لإلمدادات املائية 
حجم املياه التي يتم التزويد به لكل توصيلة.

صاد - 3 التعريفات والرســوم الحجمية عىل  
جمع مواد الرصف الصحي

أسعار الرسوم التي ُتجبيها الوحدات االقتصادية لكل وحدة مياه يتم التزويد بها يف كل توصيلة.

صاد - 4 الرصف   لخدمات  الثابتة  الرســوم 
الصحي

أســعار الجبايات الثابتة ومعدالت املبالغ املقطوعة والرسوم األخرى التي تقّرر بغض النظر عن 
حجم املياه العادمة التي يتم جمعها لكل توصيلة.

بنود بيانات املصادر الرئيسية ملياه الرشب التي يستخدمها السكان )األهداف اإلنمائية لأللفية(

السكان حسب املصدر الرئييس ملياه قاف - 
الرشب

عدد السكان الذين ينتمون إىل أرُس معيشية أو مؤسسات يكون املصدر الرئييس ملياه الرشب فيها 
عىل النحو املوصوف أدناه.

قاف - 1 مصادر   يستخدمون  الذين  السكان 
ملياه الرشب محّسنة

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة أو مؤسسة يكون مصدرها الرئييس 
ملياه الــرشب هو التوصيالت املائية إىل املنزل أو صنابري املياه العمومية أو اآلبار الثقبية أو اآلبار 
املحفورة املحمية أو الينابيع املحمية أو جمع مياه األمطار أو املياه املعبأة يف قوارير )إذا كان هناك 

ن(. أيضاً مصدر مياه ثانوي محسَّ

قاف - 1 - 1 شبكات املياه التي تصل إىل الوحدة   
السكنية/لألحياء السكنية

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة أو مؤسسة يكون مصدرها الرئييس 
ملياه الرشب موصالً بمواسري إىل مكان السكن، إما من شبكة إمدادات مائية أو من مصدر محّسن 

مثل البرئ الثقبي.

قاف - 1 - 1 - 1 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها التوصيل بشبكة اإلمدادات املائية   
الرئييس ملياه الرشب هو أنبوب واصل إىل مكان السكن من شبكة أنابيب توزيع املياه مثل حوض 

مياه رئييس أو مرشوع مياه مجتمعي.
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قاف - 1 - 1 - 2 األنماط األخرى لتوصيل أنابيب املياه    
إىل الوحدة السكنية/األحياء السكنية

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها 
الرئييس ملياه الرشب هو أنبوب يحمل املاء إىل مكان سكناها بعد استخراجه لالستخدام الخاص 

من برئ ثقبية أو برئ محمية أو ينبوع محمي أو عن طريق جمع مياه املطر.

قاف - 1 - 2 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها مواسري التزويد باملياه العامة  
الرئييس ملياه الرشب هو صنبور مياه عىل بعد مســافة ال تزيــد عىل 200 مرت من منزل األرسة 

واملؤسسة.

قاف - 1 - 3 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها اآلبار الثقبية  
الرئييس ملياه الرشب هو املاء املستخَرج من املياه الجوفية عن طريق ثقب محفور يف العمق يصل 

إىل خزان مياه جوفية وله غالف واٍق ذو غطاء.

قاف - 1 - 4 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها اآلبار املحفورة املحمية  
الرئييس ملياه الرشب هو املاء املستخرج من املياه الجوفية عن طريق حفر برئ عميق يصل إىل خزان 
مياه جوفية وله غالف واٍق أو بطانة واقية يرتفعان فوق مستوى األرض، ومصطبة وغطاء واٍق.

قاف - 1 - 5 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها الينابيع املحمية  
الرئييس ملياه الرشب هو املاء املستخَرج من املياه الجوفية عرب ينبوع محمي بقفص.

قاف - 1 - 6 جمع ميــاه األمطار )جمــع املياه   
الهاطلة(

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها 
الرئيــيس ملياه الرشب هو املاء املجمَّع من املطر أو الثلــج أو الربد أو الوابل الجليدي أو الندى أو 
الضباب أو الندى الذي يتم تخزينه يف وعاء أو صهريج أو خزان )مثل حصاد ماء املطر السقفي(.

قاف - 1 - 7 املياه املعبــأة يف قوارير )إىل جانب   
املصادر املحّســنة األخرى ألغراض 

النظافة الصحية والطبخ(

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها 
الرئييس ملياه الرشب هو املاء الوارد من وحدات اقتصادية أخرى يف قوارير مغلقة )يصل حجمها 
إىل 20 لرتاً(، والتي تســتخدم األرس املعيشية فيها مصادر مياه محّسنة أخرى ألغراض النظافة 

الشخصية والطبخ.

قاف - 2 مصادر   يستخدمون  الذين  السكان 
غري محّسنة ملياه الرشب

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها 
الرئييس ملياه الرشب هو املياه املعروضة للبيع أو شاحنة صهريجية أو برئ محفور بدون حماية 

أو ينبوع غري محٍم أو مياه سطحية أو مياه توزَّع يف قنوات اصطناعية مفتوحة.

قاف - 2 - 1 امليــاه املعبأة يف قواريــر إىل جانب   
املصادر غري املحّسنة األخرى ألغراض 

النظافة الصحية والطبخ

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها 
الرئييس ملياه الرشب هو املاء القادم من وحدات اقتصادية أخرى يف قوارير مغلقة )يصل حجمها 
إىل 20 لرتاً( يف الحاالت التي تستعمل فيها األرسة املعيشية مصدر مياه آخر غري محّسن ألغراض 

النظافة الشخصية والطبخ.

قاف - 2 - 2 عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرسة معيشية أو مؤسسة يكون مصدرها مصادر مياه الرشب األخرى  
الرئييس ملياه الرشب هو املاء املعروض للبيع أو شــاحنة صهريجية أو برئ محفور بدون حماية 
أو ينبوع غيـــر محٍم أو مياه سطحية )بما يف ذلك املياه التي يتم توزيعها يف قنوات اصطناعية 

ناً. مكشوفة( أو مصدر آخر للمياه ال يعترب مصدراً محسَّ

بنود البيانات املتعلقة باألنواع الرئيسية للمراحيض للتخلّص من مواد الرصف الصحي الذي يستعملها السكان )األهداف اإلنمائية لأللفية(

السكان حسب نوع املراحيض وطرق راء - 
الصحي  الرصف  مواد  من  التخلّص 

املستخَدمة

عدد الناس الذين ينتمون إىل أرسة معيشــية أو مؤسسة والذين يستخدمون املراحيض أو نُظم 
التخلُّص من مواد الرصف الصحي املوصوفة أدناه.

الجدول ألف أوالً - 1

بنود البيانات املوىص بها وتعاريفها )تابع(
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راء - 1 السكان الذين يســتخدمون مرافق  
رصف صحي محّسنة

عدد الناس، من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية ومؤسسات ويستعملون 
مراحيض شطف/دلق أو مراحيض شطف أو مراحيض موصولة بمواسري شبكة للرصف الصحي 
أو خزان رصف صحي أو حفرة أو مرحاض ُحفري محّسن التهوية أو مرحاض حفري مبلَّط أو 

مرحاض/مرحاض حفري ُمنتِج ملواد التسميد.

راء - 1 - 1 أو    الشــطف/الدلق  مراحيــض 
مراحيض الشطف املوصولة بمواسري 

شبكة الرصف الصحي

عدد الناس من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشــية أو مؤسســات والذين 
يستخدمون مراحيض شطف أو مراحيض شطف/دلق يتم تفريغها عن طريق مواسري موصولة 
بشــبكة الرصف الصحي لجمع املياه العادمة، بما يف ذلك الفضــالت البرشية )الرباز والبول( 

والتخلص منها.

راء - 1 - 1 - 1 ملعالجة     بمرفق  املوصولة  املراحيض 
املياه العادمة

عدد الناس من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشــية أو مؤسسات تستخدم 
مراحيض شــطف أو مراحيض شــطف/دلق يتم تفريغها عن طريق مواسري يف شبكة أنابيب 
مصّممــة لجمع وترصيف املياه العادمة بما يف ذلك الفضالت البرشية )الرباز والبول( والتخلّص 

منها، حيث تقود شبكة األنابيب هذه يف نهاية املطاف إىل مرافق معالجة املياه العادمة.

راء - 1 - 1 - 2 املراحيــض غري املوصولــة بمرفق    
ملعالجة املياه العادمة

عدد الناس من بني السكان املقيمني الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات تستخدم مراحيض 
شطف أو مراحيض شطف/دلق يتم تفريغها عن طريق أنبوب يف شبكة أنابيب مصّممة لجمع 
امليــاه العادمة، بما يف ذلك الفضالت البرشية )الرباز والبول( والتخلّص منها، وال تقود شــبكة 
األنابيب هــذه إىل مرافق ملعالجة املياه العادمة، ولكن مواد الرصف الصحي ُترَصَّف إىل البيئة يف 

أماكن أخرى.

راء - 1 - 2 أو    الشــطف/الدلق  مراحيــض 
مراحيض الشطف املوصولة بخزان 

للرصف الصحي

عدد الناس من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشــية أو مؤسسات تستخدم 
مراحيض الشطف أو مراحيض الشــطف/الدلق التي يتم تفريغها عن طريق مواسري يف خزان 

ترويق كتيم للماء يوضع يف العادة تحت األرض وبعيـداً عن املنزل أو املرحاض.

راء - 1 - 3 أو    الشــطف/الدلق  مراحيــض 
مراحيض الشطف املوصولة بحفرة

عدد الناس من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشــية أو مؤسسات تستخدم 
مراحيض شطف/دلق تفّرغ بواسطة مواسري يف حفرة يف األرض.

راء - 1 - 4 املراحيــض الحفرة املحّســنة ذات   
التهوية

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات تستخدم مرحاض 
حفرة تتم تهويته بأنبوب يمتد إىل ما فوق ســقف املرحاض ويغطى الطرف املفتوح من أنبوب 

التهوية بشبكة أو نسيج مانع لدخول الذباب مع إبقاء الجزء الداخيل من الهيكل العلوي داكناً.

راء - 1 - 5 عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات تستخدم حفرة املراحيض الحفرة املبلطة  
يف األرض لجمع الفضالت، مصطبة بالطية أو منصــة أو مقعد لجلوس، مثبت تثبيتاً جيداً من 
جميع الجوانب وســهل التنظيف ومرتفع أكثر من مستوى األرض املجاورة ملنع املياه السطحية 

من دخول الحفرة.

راء - 1 - 6 الحديثة/املراحيــض    املراحيــض 
البلدية التي تنتج مواد تسميد

عدد الناس من بني الســكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشــية أو مؤسسات تستخِدم 
مراحيض تضاف فيها إىل الفضالت مواد غنية بالكربون )النفايات النباتية والقصب والحشيش 
والنشارة والرماد(، وتتم فيها املحافظة عىل ظروف خاصة إلنتاج مواد سمادية غري خبيثة الرائحة.

راء - 2 السكان الذين يســتخدمون مرافق  
رصف صّحي غري محّسنة

عدد األشــخاص من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات تستخدم 
مراحيض الشــطف/الدلق أو مراحيض الشطف التي يتم تفريغها يف البيئة املحلية واملراحيض 
الحفريـة غري املبلطة والحفر املفتوحـة والجـرادل واملراحيض املعلّقة بأنواعها أو ال توجد مرافق 

مرحاضية أو أّي نوع آخر من املراحيض أو شبكات التخلُّص من الرصف الصحي.
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الشكل ألف أوالً - 1

موجز لبنود البيانات املوىص بها واملتعلقة بالتدفقات املادية للمياه بني الوحدات اإلحصائية

ال يعترب الغالف الجوي والرتبة من الوحدات اإلحصائية البيئية للمياه، ولكن التدفقات من وإىل الغالف الجوي والرتبة تُسّجل.  *

من إعداد اللجنة القومية للمياه، املكسيك، وقامت بالتنقيح شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة. تنويه: 
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املرفق الثاني

قائمة بنود البيانات التكميلية

مقدمة  - ألف 

يرد يف املرفق الثاين جدوالن يتضّمنان قائمة بنود البيانات تكميلية. ويعرض اجلدول ألف ثانيًا - 1 أساليب 
بديلــة أو أكثــر تفصيــاًل لتجزئــة بنــود البيانــات املوصوفــة يف الفصــل 4 واملدرجــة يف قائمــة يف املرفــق األول. وتعطى 

بنود البيانات هذه رموزاً تتألف من أرقام وحروف وتتسق مع بنود البيانات املوصى هبا.

ويتضّمن اجلدول ألف ثانيًا - 2 قائمة ببنود البيانات التكميلية اليت ال تدخل يف التصنيف اهلرمي املستخَدم 
يف ما يتعلق ببنود البيانات املوصى هبا. وبنود البيانات هذه ميكن أن ُتســتخَدم إّما مع معلومات أخرى حلســاب 

بنود البيانات املوصى هبا أو كمصدر ملعلومات سياقية عامة فيما يتعلق باملياه. هي مرّقمة ترقيمًا متسلساًل.

وبنــود البيانــات التكميليــة مســتمدة مــن عــدد مــن املصــادر )مثل االســتبيانات الدولية ونظــام املعلومات 
املتعّلقــة بامليــاه والزراعــة التابــع ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة والشــبكة الدوليــة املرجعيــة ملرافــق امليــاه 
والصرف الصحي وغريها من املصادر( ولكنها نـُقِّحت للتأكد من أهنا تستخِدم مصطلحات متسقة وأن يكون 
أســلوهبا متســقًا مع بنود البيانات املوصى هبا. وعلى ســبيل املثال، فإن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات 
املياه ال تستعمل أكثر من مصطَلح واحد ألّي مفهوم متصل باملياه، ونتيجة لذلك متت االستعاضة عن كثري 
مــن التعريفــات الــواردة أدنــاه مبرتادفاهتــا. أّمــا بالنســبة لألســلوب، فــإن اجلملــة األوىل مــن كل تعريــف ال تتضّمن 
سوى املعلومات األساسية اليت تعرِّف بند البيانات؛ وترد أّي معلومات أخرى يف مجل تالية. ولضمان احملافظة 
علــى اتســاق هــذا األســلوب يف مجيــع أجــزاء التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصاءات املياه، فقد مت تقســيم كثري 

مــن التعريفــات إىل جولتني أو أكثر.

ويرد يف القسم باء من اجلدول ألف ثانيًا - 2 أدناه وصف لبنود البيانات املذكورة يف املرفق الثاين. وتتضّمن 
بنــود البيانــات التكميليــة املذكــورة يف اجلــدول ألــف ثانيــًا - 1 بنــود البيانــات املوصــى هبا )خبــط ثقيل( وبعدها تأيت 

بنود البيانات التكميلية املنظمة يف ترتيب هجائي - رقمي.
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الجدول ألف ثانياً - 1

بنود البيانات التكميلية والتعاريف التي توفر أسلوباً بديالً أو أكثر تفصيالً لتجزئة البيانات املوىص بها

التعريفبند البيانات

بنود البيانات املادية املتعلقة بأرصدة املياه الداخلية

أرصدة املياه الجوفية ألف - 2  حجم املياه املوجودة يف طبقات جوفية مسامية وذات نفاذية، ُتعرف بالخزانات  
أو املستودعات الجوفية، التي يمكن أن تمد اآلبار والينابيع بكميات كبرية من 

املاء، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

املحصورة ألف - 2 - أ  حجم املياه التي تحتوي عليها الخزانات الجوفية التي توجد طبقات صخرية مصمتة  
فوقها وتحتها، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. ويف العادة يكون ضغط 

املياه الجوفية أعىل من الضغط الجوي وإذا ُحِفرت برئ يف الخزّان الجويف، فسريتفع 
منسوب املياه عادة إىل ما فوق قمة الخزان الجويف وأحياناً فوق مستوى سطح األرض 

)أّي أنه خزان جويف ارتوازي(.

غري املحصورة ألف - 2 - ب  حجم املياه املوجودة يف الخزانات الجوفية التي تحف قاعدتها طبقة مصمتة وال توجد  
طبقة مماثلة تحّفها من الجانب األعىل، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة 

والحد األعىل للخزان الجويف هو منسوب املاء الذي يرتفع وينخفض بحّرية.

املتجّددة ألف - 2 - ‘1’  حجم املياه املوجودة يف خزانات جوفية تتلقى تغذية طبيعية، ضمن حدود اإلقليم  
املرجعي يف نهاية السنة.

غري املتجددة ألف - 2 - ‘2’  حجم املياه املحفوظة يف خزانات جوفية ال تتلقى إعادة تغذية طبيعية )ولكن يمكن أن  
تتلقى إعادة تغذية اصطناعية(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. وُيطلَق 

عىل املياه الجوفية غري املتجددة تسمية املياه الجوفية األحفورية.

أرصدة مياه الرتبة ألف - 3  حجم املياه املعلّقة يف حزام الرتبة العلوي أو يف منطقة تهوية قرب سطح األرض، التي  
ر أو أن ترشبها جذور النباتات وتنتح،  يمكن ترصيفها يف الغالف الجوي عن طريق التبخُّ

ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

بنود البيانات املادية املتعلقة بالتدفقات البيئية الداخلة إىل اإلقليم

املياه الهاطلة باء - 1  حجم املياه املتدفقة من الغالف الجوي إىل املوارد املائية الداخلية يف شكل أمطار  
وثلج وبرد ووابل جليدي وندى وضباب وإلخ ... يف السنة.

إىل املياه املنسابة )أي االنسياب السطحي( باء - 1 - أ  حجم املياه املتدفقة من الغالف الجوي بشكل أمطار وثلج وبرد ووابل جليدي وندى  
وضباب وإلخ... بعد وصولها إىل سطح األرض إّما أنها تسقط عىل مياه سطحية أو 

تسقط فوق أرض تنساب منها إىل ُكتَل املياه السطحية يف السنة.

املياه املنسابة يف املناطق الحرضية باء - 1 - أ - أ  حجم املياه التي ال تترّسب داخل األرض أو تتبّخر بصورة طبيعية، بل تنساب إّما فوق  
األرض أو تحتها أو يف قنوات أو أنابيب إىل قناة مياه سطحية محّددة أو مرفق ترّسب 

مشيّد.

املياه املنسابة األخرى باء - 1 - أ - ب  حجم املياه التي ال تترّسب إىل باطن األرض أو تتبّخر بل تنساب فوق األرض نحو ُكتَل  
املياه السطحية. وهذا ال يشمل املياه املنسابة يف املناطق الحرضية.

تدفق املياه الداخلة من األقاليم  باء - 2 - 1   
املجاورة واملضمونة بمعاهدات

حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تدخل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى 
أو عىل طول حدوده، واملضمونة بمعاهدات رسمية مع األقاليم الواقعة يف اتجاه 

منبع النهر كل سنة.

املضمونة بمعاهدات باء - 2 - 1 - أ  حجم املياه السطحية والجوفية التي تدخل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى أو عىل  
طول حدودها والتي تضمنها اتفاقات رسمية مع األقاليم املجاورة يف السنة.
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التعريفبند البيانات

ومنها مياه سطحية أ، ب باء - 2 - 1 - أ - أ  حجم املياه التي تدخل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عن طريق الخزّانات االصطناعية  
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية، املضمونة 

باتفاقات رسمية مع األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر يف السنة.

ومنها املياه الجوفية باء - 2 - 1 - أ - ب  حجم املياه التي تدخل إىل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عن طريق الخزّانات الجوفية،  
املضمونة باتفاقات رسمية مع األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر يف السنة.

غري مضمونة بمعاهدات باء - 2 - 2  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تدخل إقليم مرجعي والتي ال تحميها  
اتفاقات رسمية مع األقاليم الواقعة باتجاه منبع النهر يف السنة وهذا يشمل 

املياه التي يمكن أن يغطيها اتفاق رسمي ولكن هذا االتفاق ال يضمها مثل املياه 
الزائدة عن حجم متفق عليه.

ولكنها غري مقّدمة إىل معاهدات باء - 2 - 2 - أ  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تدخل إقليم مرجعي ويشملها اتفاق  
رسمي ولكنها ليست مضمونة باتفاق، يف السنة. وهذا ال يشمل إالّ املاء املشمول 
باتفاقات وال يشمل املاء الذي يوجد يف ُكَتل املياه السطحية أو الخزانات الجوفية 

غري املشمولـة باتفاق رسمي )أي مقدَّمة إىل معاهدة(.

منها املياه السطحية أ، ب باء - 2 - 2 - أ - أ  حجم املياه التي تدخل إىل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عرب الخزانات االصطناعية  
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية التي يغطيها اتفاق 

رسمي مع األقاليم الواقعة يف اتجاه منبع النهر ولكنها غري مضمونة باتفاق يف السنة.

منها املياه الجوفية باء - 2 - 2 - أ - ب  حجم املياه التي تدخل إىل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عرب الخزانات الجوفية التي  
يشملها اتفاق رسمي مع األقاليم املجاورة ولكنها غري مضمونة بذلك االتفاق يف السنة.

غري مقدَّمة إىل معاهدات باء - 2 - 2 - ب  حجم املياه السطحية والجوفية التي تدخل يف السنة إىل إقليم مرجعي وغري مشمولة  
باتفاق رسمي مع األقاليم املجاورة.

منها املياه السطحيةأ، ب باء - 2 - 2 - ب - أ  حجم املياه التي تدخل يف السنة إىل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عرب الخزّانات  
االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية التي 

ال تشملها اتفاقات رسمية مع األقاليم الواقعة يف اتجاه املنبع.

منها املياه الجوفية باء - 2 - 2 - ب - ب  حجم املياه التي تدخل يف السنة إىل إقليم مرجعي من أقاليم أخرى عرب الخزانات  
الجوفية، والتي ال تشملها اتفاقات رسمية مع األقاليم املجاورة.

حوايش لبنود البيانات ألف - 2 - باء - 2

 أ يمكن تجزئة بنود البيانات هذه وترميزها حسب نوع كتلة املياه السطحية التي تمر املياه خاللها. ويتم الرتميز عىل النحو التايل: أ - عرب الخزانات االصطناعية؛ ب - عرب البحريات، 
ج - عرب األنهار؛ د - عرب األرايض الرطبة؛ هـ - عرب الثلج والجليد واألنهار الجليدية.

ب بند البيانات هذا أو بنود البيانات الواردة يف الحاشية )أ( أعاله، يمكن تجزئتها وترميزها وفقاً ملا إذا كانت كل املياه تدخل اإلقليم، أو ما إذا كانت تتدفق عىل طول خط الحدود دون 
أن تدخل كلها إقليم )انظر الشكل 4 - 2(. ويتم الرتميز عىل النحو التايل: ‘1’ املياه التي تدخل اإلقليم كلياً؛ ‘2’ واملياه التي تجري عىل طول خط الحدود.

بنود البيانات املادية املتعلقة بالتدفقات البيئية الخارجة من اإلقليم

تدفق املياه الخارجة من املوارد املائية الداخلية  جيم - 
لإلقليم

حجم املياه املتدفقة إىل الخارج من املوارد املائية الداخلية إلقليم، والتي تتألف من 
التبخر والنتح من املوارد املائية الداخلية وتدفق املياه السطحية واملياه الجوفية 

الخارج إىل األقاليم الواقعة يف اتجاه مصب النهر واتجاه البحر يف السنة.

التبخر والنتح من املوارد املائية الداخلية جيم - 1  حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي من سطح األرض وسطح املاء عن طريق  
تبخر املاء وتحوله إىل غاز عن طريق التبخر والنتح من النباتات ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.
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التبخر جيم - 1 - 1  حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تحويل املاء السائل واملاء املتجمد  
إىل غاز من سطح األرض أو سطح املاء ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة 

وهذا يشمل التصعيد وهو انتقال املاء من الحالة الجليدية أو الثلجية أو من كونه 
جزًءا من جبل جليدي مبارشة إىل بخار ماء دون املرور بمرحلة السيولة، أّي بدون 

ذوبان. ويشمل تبخر املاء، املاء الذي يتبخر مبارشة من املياه السطحية واملاء الذي 
يتبخر من مياه الرتبة أو األرض.

من املياه السطحية ج جيم - 1 - 1 - أ  حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تبخر املياه من الخزانات االصطناعية  
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة.

من الرتبة جيم - 1 - 1 - ب  رة املعلّقة يف الحزام العلوي للرتبة أو يف منطقة التهوية قرب سطح   حجم املياه املبخَّ
األرض، بما يف ذلك التبخري عن طريق النتح والبخر ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

النتح من النباتات جيم - 1 - 2  حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تبخري املاء السائل وتحويله إىل  
غاز من سطح النباتات عندما تكون األرض بمحتوى رطوبتها الطبيعي الذي 

يحدده هطول املياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

النتح من الناس والحيوانات جيم - 1 - 3  حجم املياه التي تدخل الغالف الجوي عن طريق تبخري املاء السائل إىل غاز من األسطح  
الحيوانية أو يف عملية التنفس ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

تدفق املياه الخارجة إىل األقاليم املجـاورة  جيم - 2   
وإىل البحر

حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تنتقل من املوارد املائية الداخلية 
إلقليم إىل األقاليم أألخرى وإىل البحر يف السنة. وهذا يشمل كل املياه املتدفقة 

الخارجة من إقليم أو رقعة أرضية وجزء من املاء املتدفق إىل الخارج من 
الخزانات االصطناعية أو البحريات أو األنهار أو املستودعات الجوفية التي تقع 

عىل طول حدود اإلقليم.

إىل األقاليم املجاورة جيم - 2 - 1  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية املتدفق من داخل أحد األقاليم إىل إقليم  
آخر أو أقاليم أخرى يف السنة. وهذا يشمل املياه املتدفقة الخارجة من الخزانات 

االصطناعية أو البحريات أو األنهار أو الخزانات الجوفية التي تقع عىل طول 
حدود اإلقليم.

املضمونة بمعاهدات جيم - 2 - 1 - 1  حجم املياه السطحية أو املياه الجوفية التي تنتقل إىل خارج إقليم مرجعي  
واملضمونة باتفاقات رسمية إىل األقاليم املجاورة يف السنة.

املضمونة بمعاهدات جيم - 2 - 1 - 1 - أ  حجم املياه السطحية أو املياه الجوفية التي تنتقل إىل خارج إقليم مرجعي  
واملضمونة باتفاقات رسمية إىل األقاليم املجاورة يف السنة.

منها املياه السطحية ج جيم - 2 - 1 - 1 - أ - أ  حجم املياه يف الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد  
واألنهار الجليدية التي تخرج من إقليم مرجعي واملضمونة لألقاليم املجاورة بموجب 

اتفاقات رسمية يف السنة.

منها املياه السطحية جيم - 2 - 1 - 1 - أ - ب  حجم املياه يف الخزانات الجوفية والصخور الجوفية التي تنتقل إىل إقليم مرجعي  
واملضمونة باتفاقات رسمية لألقاليم املجاورة يف السنة.

غري املضمونة بمعاهدات جيم - 2 - 1 - 2  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تنتقل إىل خارج إقليم مرجعي، غري  
املضمونة باتفاقات رسمية إىل األقاليم املجاورة يف السنة.

الجدول ألف ثانياً - 1 )تابع(

بنود البيانات التكميلية والتعاريف التي توفر أسلوباً بديالً أو أكثر تفصيالً لتجزئة البيانات املوىص بها
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ولكنه مقدم إىل معاهدات جيم - 2 - 1 - 2 - أ  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية الخارجة يف السنة من إقليم مرجعي وغري املضمونة  
باتفاق رسمي لألقاليم املجاورة.

منها املياه السطحية ج جيم - 2 - 1 - 2 - أ - أ  حجم املياه يف الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد  
واألنهار الجليدية التي تخرج يف السنة من إقليم مرجعي، واملشمولة باتفاقات رسمية 

ولكنها غري مضمونة لألقاليم املجاورة.

منها املياه الجوفية جيم - 2 - 1 - 2 - أ - ب  حجم املياه يف الخزانات الجوفية والطبقات العائقة لتحرُّك املاء الخارجة من إقليم  
مرجعي واملتاحة لألقاليم املجاورة بموجب اتفاق رسمي يف السنة.

غري مقدمة إىل معاهدات جيم - 2 - 1 - 2 - ب  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تخرج يف السنة من إقليم مرجعي وغري  
مشمولة باتفاقات رسمية مع األقاليم املجاورة يف السنة.

منها املياه السطحية ج جيم - 2 - 1 - 2 - ب - أ  حجم املياه يف الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد  
واألنهار الجليدية التي تخرج يف كل سنة من إقليم مرجعي وغري مشمولة باتفاقات 

رسمية مع األقاليم املجاورة.

منها املياه الجوفية جيم - 2 - 1 - 2 - ب - ب  حجم املياه يف الخزانات الجوفية والصخور املائية العائقة التي تخرج من إقليم مرجعي  
وغري مشمولة باتفاقات رسمية مع األقاليم املجاورة يف السنة.

إىل البحر جيم - 2 - 2  حجم املياه السطحية واملياه الجوفية التي تنتقل من املوارد املائية الداخلية  
إلقليم إىل البحر )البحار( واملحيط )املحيطات( يف السنة.

تدفقات املياه السطحية الخارجة إىل  جيم - 2 - 2 - أ   
البحر ج

حجم املياه التي تدخل البحر )البحار( واملحيط )املحيطات( من الخزانات االصطناعية 
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية يف السنة.

تدفقات املياه الجوفية إىل البحر جيم - 2 - 2 - ب  حجم املياه التي تخرج يف السنة من الخزانات الجوفية إلقليم لتصب يف البحر )البحار(  
واملحيط )املحيطات(.

حاشية لبنود البيانات جيم

ج يمكن تجزئة بنود البيانات هذه وترميزها وفقاً لنوع كتلة املياه السطحية. ويتم الرتميز عىل النحو التايل: من/عرب أ - الخزانات االصطناعية؛ ب - البحريات؛ ج - األنهار؛ د - األرايض 
الرطبة؛ ه - الثلج والجليد واألنهار الجليدية.

التحويالت املائية الطبيعية فيما بني املوارد املائية الداخلية

التحويالت الطبيعية مع املوارد األخرى يف اإلقليم حجم املياه التي تنتقل بني املوارد املائية الداخلية إلقليم يف السنة.دال - 

من املياه السطحية إىل املياه الجوفية دال - 1  حجم املياه التي تترسب إىل املستودعات الجوفية من الخزانات االصطناعية  
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والجليد والثلج والجبال الجليدية يف السنة.

من الخزانات االصطناعية إىل املياه  دال - 1 - أ   
الجوفية

حجم املياه التي ترشح يف الخزانات الجوفية من كتل املياه السطحية من صنع اإلنسان 
م يف املياه يف السنة. والتي ُتستخَدم ألغراض التخزين والتنظيم والتحكُّ

من البحريات إىل املياه الجوفية دال - 1 - ب  حجم املياه التي ترشح يف الخزانات الجوفية من ُكتَل مائية غري متحركة وكبرية بصفة  
عامة وتحتـل منخفضاً يف سطح األرض يف السنة.

من األنهار إىل املياه الجوفية دال - 1 - ج  حجم املياه التي ترشح إىل الخزانات الجوفية من ُكتَل مائية متدفقة باستمرار أو بصورة  
دورية يف قنوات يف السنة.

من األرايض الرطبة إىل املياه الجوفية دال - 1 - د  حجم املياه التي ترشح إىل الخزانات الجوفية من املناطق االنتقالية التي تكون الرتبة  
فيها مشبّعة أو مغمورة يف أغلب األحيان، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه 

الراكدة يف السنة.

من الثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل  ـ  دال - 1 - ه  
املياه الجوفية

د طبيعياً )الثلج والبلّورات  حجم املياه التي ترشح إىل الخزانات الجوفية من املاء املجمَّ
الثلجية( مقيسة باملعاِدل املائي يف السنة.
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من املياه الجوفية إىل املياه السطحية دال - 2  حجم املياه التي تنتقل من املستودعات الجوفية إىل الخزانات االصطناعية  
والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والجليد والثلج والجبال الجليدية يف السنة.

من املياه الجوفية إىل الخزانات  دال - 2 - أ   
االصطناعية

حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل ُكتَل مائية سطحية من ُصنع اإلنسان 
ُتستخَدم يف التخزين والتنظيم والسيطرة عىل املياه يف السنة.

من املياه الجوفية إىل البحريات دال - 2 - ب  حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل ُكتَل مياه غري متحركة وكبرية بصفة  
عامة وتحتـل منخفضاً يف سطح األرض يف السنة.

من املياه الجوفية إىل األنهار دال - 2 - ج  حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل ُكتَل مياه متدفقة باستمرار أو بصورة  
دورية يف قنوات يف السنة.

من املياه الجوفية إىل األرايض الرطبة دال - 2 - د  حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل مناطق انتقالية تكون الرتبة فيها  
مشبّعة أو مغمورة يف معظم األوقات، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه 

الراكدة يف السنة.

من املياه الجوفية إىل الثلج والجليد  ـ  دال - 2 - ه  
واألنهار الجليدية

حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل الخزانات االصطناعية والبحريات 
واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية يف السنة.

فيما بني املوارد املائية السطحية دال - 3  حجم املياه التي تنتقل من كتلة مياه سطحية إىل أخرى يف السنة. 

من الخزانات االصطناعية إىل املوارد املائية  دال - 3 - أ   
السطحية األخرى

حجم املياه التي تخرج من ُكتَل املياه السطحية من صنع اإلنسان )التي ُتستخَدم 
ألغراض التخزين والتنظيم والسيطرة عىل املياه( إىل ُكتَل املياه السطحية األخرى )أّي 

الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار 
الجليدية( يف السنة.

من البحريات إىل املوارد املائية السطحية  دال - 3 - ب   
األخرى

حجم املياه التي تخرج من ُكتَل مائية ساكنة كبرية بصفة عامة وتحتل منخفضاً يف 
سطح األرض إىل ُكتَل املياه السطحية األخرى )أّي الخزانات االصطناعية والبحريات 

واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية( يف السنة.

من األنهار إىل املوارد املائية السطحية  دال - 3 - ج   
األخرى

حجم املياه التي تخرج من الُكتَل املائية املتدفقة باستمرار أو بصورة دورية يف قنوات 
إىل ُكتَل املياه السطحية األخرى )أّي الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض 

الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية( يف السنة.

من األرايض الرطبة إىل املوارد املائية  دال - 3 - د   
السطحية األخرى

حجم املياه التي تخرج من املناطق االنتقالية التي تكون الرتبة فيها مشبّعة أو مغمورة 
يف معظم األوقات، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة( إىل ُكتل املياه 

السطحية األخرى )أّي الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج 
والجليد واألنهار الجليدية( يف السنة.

من الثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل  ـ  دال - 3 - ه  
املوارد املائية السطحية األخرى

د طبيعية إىل ُكتَل املياه السطحية األخرى )أّي  حجم املياه التي تخرج من حالة تجمُّ
الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار 

الجليدية( يف السنة.

من املوارد املائية السطحية األخرى إىل  دال - 3 - ‘1’   
الخزانات االصطناعية

حجم املياه التي تخرج من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة 
والثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل كتل مائية سطحية من صنع اإلنسان ُتستخَدم 

ألغراض التخزين والتنظيم للسيطرة عىل املياه يف السنة.

من املوارد املائية السطحية األخرى إىل  دال - 3 - ‘2’   
البحريات

حجم املياه التي تخرج من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة 
والثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل ُكتَل املياه الساكنة والكبرية بصفة عامة التي تحتل 

منخفضاً يف سطح األرض يف السنة.

الجدول ألف ثانياً - 1 )تابع(

بنود البيانات التكميلية والتعاريف التي توفر أسلوباً بديالً أو أكثر تفصيالً لتجزئة البيانات املوىص بها
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من املوارد املائية السطحية األخرى إىل  دال - 3 - ‘3’   
األنهار

حجم املياه التي تخرج من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة 
والثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل ُكتَل مائية تتدّفق باستمرار أو بصورة دورية يف 

قنوات يف السنة.

من املوارد املائية السطحية األخرى إىل  دال - 3 - ‘4’   
األرايض الرطبة

حجم املياه التي تخرج من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة 
والثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل مناطق انتقالية تكون الرتبة مشبّعة أو مغمورة فيها 

يف معظم الوقت، بما يف ذلك املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة يف السنة.

من املوارد املائية السطحية األخرى إىل  دال - 3 - ‘5’   
الثلج والجليد واألنهار الجليدية

حجم املياه التي تخرج من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة 
د طبيعية يف السنة. والثلج والجليد واألنهار الجليدية إىل حالة تجمُّ

فيما بني موارد املياه الجوفية دال - 4  حجم املياه التي تخرج من خزان جويف إىل آخر يف السنة. 

من مياه الرتبة إىل املياه السطحية دال - 5  حجم املياه التي تخرج من الرتبة إىل الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار  
والثلج والجليد عىل سطح األرض أو من األنهار الجليدية يف السنة.

من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية دال - 6  حجم املياه التي ترشح من الرتبة إىل الخزانات الجوفية يف السنة. 

من املياه السطحية إىل مياه الرتبة دال - 7  حجم املياه التي تدخل يف الرتبة من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار  
والثلج والجليد واألنهار الجليدية يف السنة.

من املياه الجوفية إىل مياه الرتبة دال - 8  حجم املياه التي تخرج من الخزانات الجوفية إىل الرتبة يف السنة. 

بنود البيانات املادية للتدفقات من البيئة إىل االقتصاد

من املياه الجوفية هاء - 1 - 2  حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من مستودعات املياه الجوفية  
والينابيع ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من خزانات جوفية محصورة هاء - 1 - 2 - أ  حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من الخزانات الجوفية والينابيع التي  
تغذيها خزانات جوفية، محصورة بني طبقتني فوقية وتحتية من الطبقات الحاجزة 

للمياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من خزانات جوفية غري محصورة هاء - 1 - 2 - ب  حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من الخزانات الجوفية والينابيع التي  
تغذيها خزانات جوفية توجد تحتها طبقات حاجزة للماء ولكن ال توجد فوقها مثل هذه 

الطبقات، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املياه الجوفية املتجددة هاء - 1 - 2 - ‘1’   حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من الخزانات الجوفية والينابيع التي  
ال ُتغذّى، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املياه الجوفية غري املتجددة هاء - 1 - 2 - ‘2’  حجم املياه التي تأخذها الوحدات االقتصادية من الخزانات الجوفية والينابيع التي ال  
ُتغذّى، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املستخرجة لالستعمال الخاص هاء - أ  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية أو تجمعها من أّي مصدر الستخدامها  
الخاص، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املستخرجة من أجل توليد الطاقة  هاء - أ - أ   
الكهرمائية

حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر بغرض دفع املولّدات لتوليد 
الكهرباء، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

املياه املستخرجة من أجل الرّي هاء - أ - ب  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر ُتروى بها الرتبة رّياً صناعياً من  
أجل زراعة النباتات ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املوارد املائية الداخلية هاء - أ - ب - أ  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من املوارد املائية الداخلية ثم تروى بها الرتبة  
رّياً صناعياً ألغراض زراعة النباتات، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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من املياه السطحية هاء - أ - ب - أ - أ  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من الخزانات االصطناعية أو البحريات أو  
األنهار أو األرايض الرطبة أو الثلج أو الجليد واألنهار الجليدية التي تروى بها بعد ذلك 

الرتبة رّياً صناعيـاً ألغراض زراعة النباتات، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املياه الجوفية هاء - أ - ب - أ - ب  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر وتروى بها الرتبة ريًّا صناعياً  
ألغراض زراعة النباتات، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املستخرجة من أجل التعدين هاء - أ - ج  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر كجزء من عمليات استخراج  
املعادن والطحن بما يف ذلك تعدين الفحم واملواد الخام والنفط الخام واستخراج الغاز 

الطبيعي واستغالل املحاجر، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املنسابة يف املناطق الحرضية هاء - أ - د  حجم املياه التي ال تترّسب إىل باطن األرض أو تتبّخر بصورة طبيعية، ولكنها تتدّفق  
فوق سطح األرض أو تحت األرض أو يف قنوات أو أنابيب نحو قناة مائية سطحية 
محّددة أو مرفق ترسيب مشيّد ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. ويف كثري من 

البلدان يمكن توجيه املياه املنسابة يف املناطق الحرضية نحو شبكات الرصف الصحي أو 
توصيلها بها عن طريق األنابيب. ويف العادة يشار إىل املياه املنسابة يف املناطق الحرضية 

بعبارة مياه العواصف يف املناطق الحرضية.

استخراج املاء الستعماله كماء تربيد ـ  هاء - أ - ه حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر ألغراض استخدامها يف  
امتصاص أو تبديد الحرارة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املستخرَجة ألغراض التحلية هاء - أ - و  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من أّي مصدر ألغراض إزالة األمالح املذابة فيه  
)تحلية املياه( ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املوارد املائية الداخلية هاء - أ - و - أ  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من املوارد املائية الداخلية ألغراض إزالة األمالح  
املذابة )ومن ثم تحلية املاء(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املياه السطحية هاء - أ - و - أ - أ  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من الخزانات االصطناعية والبحريات واألنهار  
واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية من أجل إزالة األمالح املذابة )ومن ثم 

تحلية املاء(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من املياه الجوفية هاء - أ - و - أ - ب  حجم املياه التي تأخذها وحدة اقتصادية من الخزانات الجوفية من أجل إزالة األمالح  
املذابة )ومن ثم تحلية املاء(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

من البحر هاء - أ - و - ب  حجم املياه التي تأخذه وحدة اقتصادية من البحر أو املحيط من أجل إزالة األمالح املذابة  
)ومن ثم تحلية املاء(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املستخرجة من أجل استعماالت  هاء - أ - ز   
خاصة أخرى

حجم املياه التي تأخذه يف السنة وحدة اقتصادية من أّي مصدر لكل األغراض األخرى 
ضمن حدود اإلقليم املرجعي. وهذا يشمل مياه الترصيف من الزراعة وأنشطة التشييد 

وماء التجهيز واملاء املستخَرج من مياه الرتبة.

بنود البيانات املادية املتعلقة بتدفقات املياه داخل االقتصاد

اإلمدادات املائية ) التصنيف املركزي للمنتجات،  واو - 
اإلصدار 2، 18000( إىل الوحدات االقتصادية 

األخرى

حجم املياه التي تزوَّد بها وحدة اقتصادية ووحدة اقتصادية أخرى من خالل 
املصارف الرئيسية أو القنوات االصطناعية املكشوفة أو شبكات الرصف الصحي 
أو البواليع أو الشاحنات أو وسائل أخرى، يف السنة. وهذا ال يشمل الفواقد املائية 

يف عملية التوزيع املدرجة يف بند بيانات طاء عند توريد املياه املعبـأة يف قوارير 
)التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 2، 94100( والتي تمثـل واحداً من بنود 

البيانات التكميلية.

الجدول ألف ثانياً - 1 )تابع(

بنود البيانات التكميلية والتعاريف التي توفر أسلوباً بديالً أو أكثر تفصيالً لتجزئة البيانات املوىص بها
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بعد االستعمال ألغراض توليد الطاقة الكهرمائية واو - أ  حجم املياه التي تزوِّد بها وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية أخرى عرب املصارف  
الرئيسية أو القنوات االصطناعية املكشوفة أو املجاري أو غريها من الوسائل، وذلك بعد 

استخدامها يف تدوير تربينات توليد الكهرباء من الطاقة املائية.

بعد االستخدام ألغراض الرّي واو - ب  حجم املياه التي تزوِّد بها وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية أخرى عرب املصارف  
الرئيسية أو القنوات االصطناعية املكشوفة أو املجاري أو وسائل أخرى بعد الرّي 

الصناعي لألرايض.

بعد االستخراج من املنجم واو - ج  حجم املياه التي تزّود بها وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية أخرى املصارف الرئيسية أو  
القنوات االصطناعية املكشوفة أو املجاري أو وسائل أخرى بعد استخراجها من املنجم 

)أّي إزالة املاء من املنجم(.

بعد جمعها يف شكل مياه منسابة من املناطق  واو - د   
الحرضية

حجم املياء التي ال تترّسب إىل باطن األرض أو تتبخر بصورة طبيعية ولكنها تتدفق فوق 
سطح األرض أو تحتها أو يف قنوات أو أنابيب تصب يف مجرى مياه سطحية معيّنة أو 
مرفق تأخذ منه لكي تزوّد بها وحدة اقتصادية أخرى عرب قنوات اصطناعية مفتوحة 

وشبكة رصف صحي أو بالوعات أو وسائل أخرى.

بعد االستخدام كمياه تربيد ـ  واو - ه حجم املياه التي تزوِّد بها وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية أخرى عرب املصارف  
الرئيسية والقنوات املفتوحة االصطناعية وشبكات املجاري والبالوعات والشاحنات أو 

غريها من الوسائل بعد استخدامها يف امتصاص أو تبديد الحرارة.

بعد االستخدام يف أغراض أخرى واو - و  حجم املياه التي تزوِّد بها وحدة اقتصادية وحدة اقتصادية أخرى عرب املصارف  
الرئيسية أو القنوات املفتوحة االصطناعية وشبكات املجاري والبالوعات والشاحنات أو 

غريها من الوسائل بعد استخدامها ألغراض أخرى.

بنود البيانات املادية للتدفقات من االقتصاد إىل البيئة

املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من ِقبل الوحدات  حاء - 
االقتصادية

حجم املياه املتدفقة من الوحدات االقتصادية مبارشة إىل املوارد املائية أو إىل 
البحر أو اليابسة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهذا يشمل مياه 

العواصف يف املناطق الحرضية، والفواقد بسبب نزف املواسري أو انفجارها، 
ومياه الرّي التي تترسب إىل املياه الجوفية أو ينتهي بها املطاف يف مياه سطحية 
ومياه التربيد واملياه املستخدمة يف توريد الطاقة الكهرمائية التي يتم ترصيفها. 

ويستثنى من ذلك التبخر ألنه يعترب استهالكاً.

حاء - ‘1’ من توليد الطاقة الكهرمائية حجم املياه التي تقوم وحدات اقتصادية بتفريغها يف البيئة، بعد استخدامها يف تدوير  
الرتبينات لتوليد الكهرباء، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - ‘2’ من مياه الري حجم املياه التي تترّسب إىل املياه الجوفية أو تنساب فتدخل املياه السطحية بعد  
استخدامها يف الرّي الصناعي للرتبة ألغراض زراعة النباتات من ِقبَل الوحدات 

االقتصادية ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - ‘3’ من التعدين حجم املياه التي تقوم وحدات اقتصادية بتفريغها يف البيئة بعد استخراجها كجزء من  
عمليات استخراج املعادن والطحن ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

حاء - ‘4’ من املياه املنسابة يف املناطق الحرضية حجـم امليـاه التي يتم ترصيفها من املناطق الحرضية ألنها ال تترّسب إىل باطن األرض  
وتتبّخر طبيعياً ولكن تتدفق فوق سطح األرض أو تحتها أو يف قنوات أو أنابيب إىل 

مجرى مائي محدَّد أو إىل مرفق ترّسب مشيَّد، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. 
ويشار يف العادة إىل املياه املنسابة يف املناطق الحرضية باسم مياه العواصف يف املناطق 

الحرضية.

حاء - ‘5’ مياه التربيد حجم املياه التي يتم ترصيفها يف البيئة من ِقبَل الوحدات االقتصادية بعد استخدامها  
ألغراض امتصاص الحرارة وتربيدها، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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حاء - ‘6’ بعد االستخدام يف أغراض أخرى حجم املياه التي تقوم بترصيفها يف البيئة وحدات اقتصادية بعد استخدامها يف أغراض  
غري املذكورة أعاله )بما يف ذلك املاء الذي يتم ترصيفه بطريقة غري مقصودة يف البيئة( 

وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

بنود البيانات املادية املتعلقة بالفواقد من شبكات التوزيع وُنظم الرصف الصحي

الفواقد املائية حجم املياه )بما يف ذلك املياه العادمة التي تفقد أثناء التوزيع والنقل بني نقطة طاء - 
االستخراج ونقطة االستعمال أو بني نقطتي االستعمال وإعادة االستعمال )من 

املصارف الرئيسية والقنوات االصطناعية املفتوحة والشاحنات( ضمن اإلقليم 
املرجعي يف السنة ويشمل ذلك املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( 

واملياه العادمة.

الفواقد املائية يف التوزيع طاء - 1  حجم املياه )التصنيف املركزي للمنتجات، 18000( املفقودة أثناء التوزيع والنقل  
فيما بني نقطة االستخراج ونقطة االستخدام أو فيما بني نقاط االستخدام 

وإعادة االستخدام )مثل من املصارف الرئيسية والقنوات االصطناعية املفتوحة 
والشاحنات(، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

بسبب الرسقة طاء - 1 - أ  حجم املياه التي تؤخذ بطريق غري مرشوعة من املصارف الرئيسية والقنوات االصطناعية  
املفتوحة والشاحنات أو من وسائل التوزيع أو النقل األخرى يف السنة.

بسبب النـز طاء - 1 - ب  حجم املياه التي تضيع ببطء من املصارف الرئيسية والقنوات االصطناعية املكشوفة  
والشاحنات عن طريق الرشح والشقوق الصغرية والثقوب والثغرات بني نقطة استخراج 

املاء ونقطة استخدامه أو فيما بني نقاط االستخدام وإعادة االستخدام ضمن حدود 
اإلقليم املرجعي يف السنة.

بسبب انفجار املواسري الرئيسية طاء - 1 - ج  حجم املياه املفقودة بسبب الكسور التي تصيب األنابيب الكبرية املستخَدمة يف توزيع  
املياه، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

ر بسبب التبخُّ طاء - 1 - د  حجم املياه املفقودة من شبكات التوزيع إىل الغالف الجوي )مثالً من القنوات  
االصطناعية املفتوحة التي ُتستعَمل ألغراض التوزيع( بسبب تبخري املاء السائل إىل غاز 

ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

بسبب أخطاء العّدادات ـ  طاء - 1 - ه ل العّدادات أو غري   حجم الفواقد املائية الظاهرة بسبب قراءات العّدادات الخاطئة أو تعطُّ
ذلك من أخطاء العّدادات يف اإلقليم املرجعي يف السنة. العدادات هي األجهزة التي تقيس 

كمية املياه املارة عرب أنبوب.

الفواقد غري املحتسبة طاء - 1 - و  حجم املياه التي تضيع يف عملية التوزيع بطرق غري الطرق املصنّفة أعاله )أي ال بسبب  
ر أو أخطاء العّدادات( ضمن حدود اإلقليم  الرسقـة أو النّز أو انفجار األنابيب أو التبخُّ

املرجعي يف السنة.

الفواقد املرسلة للمعالجة أو الترصيف طاء - 2  حجم املياه العادمة املفقودة من نُظم الرصف الصحي والقنوات االصطناعية  
املكشوفة والشاحنات التي ُتستخَدم يف جمع املياه العادمة، ضمن حدود اإلقليم 

املرجعي يف السنة.

الجدول ألف ثانياً - 1 )تابع(

بنود البيانات التكميلية والتعاريف التي توفر أسلوباً بديالً أو أكثر تفصيالً لتجزئة البيانات املوىص بها
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الجدول ألف ثانياً - 2

ر معلومات سياقية هامة فيما يتعلق باملياه بنود البيانات التكميلية الداعمة لحساب بنود البيانات املوىص بها أو التي توفِّ

التعريفبند البيانات

الخزانات االصطناعية

عدد الخزانات االصطناعية عدد ُكتَل املياه السطحية من صنع اإلنسان والتي ُتستخَدم للتخزين والتنظيم 1 - 
والسيطرة عىل املياه، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

عدد الخزانات االصطناعية الكبرية  1 - 1 عدد ُكتَل املياه السطحية من صنع اإلنسان التي ُتستخَدم للتخزين والتنظيم والسيطرة  
عىل املياه، املحجوزة وراء سدود ضخمة )انظر تعريف اللجنة الدولية للسدود الكبرية 

الذي وضعته لهذه السدود(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

عدد الخزانات االصطناعية األخرى  2 - 1 عدد ُكتَل املياه السطحية من ُصنع اإلنسان التي ُتستخَدم للتخزين والتنظيم والسيطرة  
عىل املياه املحجوزة وراء إنشاءات ال تعترب سـدوداً ضخمة )انظر تعريف اللجنة 

الدولية للسدود الكبرية الذي وضعته لهذه السدود(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

سعة الخزانات االصطناعية أكرب حجم للمياه التي يمكن تخزينها يف الجزر املائية السطحية من صنع اإلنسان التي 2 - 
ُتستخَدم يف التخزين والتنظيم والسيطرة عىل املياه ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف 

نهاية السنة.

سعة الخزانات االصطناعية الكبرية  1 - 2 أكرب حجم للمياه التي يمكن تخزينها يف ُكتَل مائية سطحية من صنع اإلنسان محجوزة  
وراء السدود الكبرية )انظر تعريف اللجنة الدولية للسدود الكبرية الذي وضعته لهذه 

السدود(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

سعة الخزانات االصطناعية األخرى  2 - 2 أكرب حجم للمياه التي يمكن تخزينها يف ُكتَل مائية سطحية من صنع اإلنسان  
محجوزة وراء سدود ليست ضخمة )انظر تعريف اللجنة الدولية للسدود الكبرية الذي 

وضعته لهذه السدود(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي.

أنشطة اإلمدادات املائية

سعة إمدادات املياه العذبة أكرب كمية من املياه يمكن للهيكل األسايس لإلمدادات املائية توفريها بفعالية وبصورة 3 - 
مأمونة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

سعة معالجة املياه العذبة أكرب كمية من املياه يمكن ملعاِمل معالجة املياه معالجتها بطريقة فّعالة ومأمونة، 4 - 
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

طول شبكة توزيع املياه الطول اإلجمايل لشبكة خطوط األنابيب املوّصلة للماء من صناعة اإلمدادات املائية 5 - 
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 36( إىل األرس املعيشية واملنشآت التجارية، ضمن 

حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. وهذا ال يشمل أنابيب الخدمة املائية وخطوط 
نقل املياه. وأنابيب الخدمة املائية هي أنابيب تعود ملكيتها يف العادة إىل األرُس املعيشية 

واملنشآت التجارية وتربط هذه األرس واملنشآت باملأخذ الرئييس للمياه. ويف كثري من 
ب عّدادات املياه يف نقطة التوصيل هذه. أما خطوط نقل املياه فهي األنابيب  الحاالت، تركَّ

التي تربط نقاط أخذ املاء كمعامل وحدات معالجة املياه فضالً عن األنابيب التي تربط 
وحدات املعالجة بمرافق تخزين املياه. وإذا لم تكن هناك معالجة للمياه، فعندئذ تكون 

خطوط نقل املياه هي األنابيب التي تربط نقاط أخذ املياه بمرافق التخزين.

عدد توصيالت املياه عدد أنابيب الخدمة املستخَدمة فعالً، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.6 - 

عدد توصيالت املياه املستخَدمة فعالً  1 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية التي تستخدمها فعالً األرس املعيشية واملنشآت التجارية  
املربوطة بشبكة أنابيب توزيع، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. وينبغي 
أن يشمل ذلك جميع التوصيالت املستخَدمة فعالً وأن تستبَعد التوصيالت املستخَدمة 

)مثالً املباني غري املأهولة(.
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التي يوجد بها عداد عامل  1 - 1 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية التي توجد بها أجهزة وظيفتها قياس كمية املاء الذي يمر  
عرب األنبوب، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

التي ال يوجد بها عّداد عامل  2 - 1 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية التي ال يوجد بها أجهزة وظيفتها قياس كمية املاء الذي يمر  
عرب األنبوب، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

عدد توصيالت املياه غري املستخدمة فعالً  2 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية املوصولة بشبكة أنابيب توزيع ولكنها ال ُتستخَدم بالفعل،  
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

التي ال يوجد بها عّداد عامل  1 - 2 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية، غري املستخدمة، التي توجد بها أجهزة عاملة لقياس كمية  
املاء الذي يمر عرب األنبوب، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

التي ال يوجد بها عّداد عامل  2 - 2 - 6 عدد أنابيب الخدمة املائية، غري املستخدمة، التي ال يوجد بها جهاز عامل يمكن أن  
يقيس كمية املاء الذي يمر عرب األنبوب، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

عدد املنشآت العاملة يف أنشطة اإلمدادات املائية عدد املنشآت العاملة يف أنشطة جمع وتوزيع املياه وتزويد الوحدات االقتصادية األخرى 7 - 
بها، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

كنشاط رئييس )أي التصنيف الصناعي   1 - 7  
الدويل املوّحد، 36(

عدد املنشآت العاملة يف أنشطة جمع وتوزيع املياه والتزويد بها كنشاط أسايس 
)رئييس( )أي املصنّفة يف صناعة اإلمدادات املائية، التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 

36(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

كنشاط ثانوي  2 - 7 عدد املنشآت العاملة يف أنشطة جمع وتوزيع املياه والتزويد بها كنشاط ثانوي، ضمن  
حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

عدد العاملني يف أنشطة جمع املياه ومعالجتها   - 8
والتزويد بها

عدد العاملني يف أنشطة جمع وتوزيع املياه والتزويد بها، ضمن حدود اإلقليم املرجعي 
يف نهاية السنة. ويجب اإلبالغ عن هذه األرقام من حيث عدد املوظفني املتفرغني 

املكافئ.

املنشآت العاملة يف التزويد باملياه كنشاط   1 - 8  
أسايس )أي التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد، 36(

عدد العاملني يف منشآت عاملة يف أنشطة جمع وتوزيع املياه والتزويد بها كنشاط 
أسايس )رئييس( لها )أي املصنّفة يف صناعة اإلمدادات املائية، التصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد، 36( ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

املنشآت العاملة يف التزويد باملياه كنشاط ثانوي  2 - 8 عدد العاملني يف أنشطة جمع وتوزيع املياه والتزويد بها يف املنشآت التي تعترب هذه  
األنشطة أنشطة ثانوية بالنسبة لها، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

أنشطة الرصف الصحي

السعة التصميمية لجمع املياه العادمة  أكرب حجم للمياه العادمة يمكن للهيكل األسايس لجمع املياه العادمة جمعه بفعالية 9 - 
و/أو بأمان، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

سعة معالجة املياه العادمة )حجم املياه( أكرب حجم للمياه العادمة يمكن معالجته بفعالية وبأمان )أي تنقيته إىل حدٍّ ما( 10 - 
بواسطة الهيكل األسايس ملعالجة املياه العادمة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

سعة املعالجة األّولية للمياه العادمة )حجم   1 - 10  
املياه(

أكرب حجم للمياه العادمة يمكن للهيكل األسايس للمعالجة األّولية للمياه العادمة 
معالجته )أي تنقيته إىل حٍد ما( بطريقة فّعالة ومأمونة ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف 

السنة )انظر تعريف املعالجة األّولية للمياه العادمة(.

سعة املعالجة الثانوية للمياه العادمة )حجم   2 - 10  
املياه(

أكرب حجم للمياه العادمة يمكن للهيكل األسايس للمعالجة الثانوية للمياه العادمة 
معالجته )أي تنقيته بعض اليشء( بطريقة فّعالة ومأمونة، ضمن حدود اإلقليم 

املرجعي يف السنة )انظر تعريف املعالجة الثانوية للمياه العادمة(.

الجدول ألف ثانياً - 2 )تابع(

ر معلومات سياقية هامة فيما يتعلق باملياه بنود البيانات التكميلية الداعمة لحساب بنود البيانات املوىص بها أو التي توفِّ
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سعة املعالجة الثالثة للمياه العادمة )حجم   3 - 10  
املياه(

أكرب حجم للمياه العادمة يمكن للهيكل األسايس للمعالجة الثالثة للمياه العادمة 
معالجته )أي تنقيته إىل حٍد ما( بطريقة فّعالة ومأمونة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي 

يف السنة )انظر تعريف املعالجة الثالثة للمياه العادمة(.

القدرة عىل إزالة انبعاثات معالجة املياه العادمة أكرب كمية من االنبعاثات التي تحتوي عليها املياه العادمة يمكن لوحدة معالجة املياه 11 - 
العادمة إزالتها بصورة فّعالة ومأمونة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. 

ويجري تجميع بند البيانات هذا النبعاثات الطلب البيوكيميائي لألكسجني، ولكن 
يمكن أيضاً تجميعه لالنبعاثات األخرى.

طول شبكة )شبكات( الرصف الصحي الطول اإلجمايل لشبكة أجهزة التجميع وخطوط األنابيب والقنوات الالزمة ألخذ املياه 12 - 
العادمة من املساكن واملنشآت التجارية إىل مكان الترصيف أو املعالجة، ضمن حدود 
اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. ويستثنى من ذلك وصالت الخدمة التي هي كالعادة 

أنابيب تعود ملكيتها إىل األرس املعيشية واملنشآت التجارية وتربط األرس املعيشية 
واملنشآت التجارية بشبكات الرصف الصحي.

عدد توصيالت شبكة الرصف الصحي عدد األماكن التي يتم فيها ربط توصيالت الخدمة )أي املواسري( القادمة من األرس 13 - 
املعيشية واملنشآت التجارية بشبكة لجمع املياه العادمة )تنتمي يف العادة إىل صناعة 

الرصف الصحي، )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(، ضمن حدود اإلقليم 
املرجعي يف نهاية السنة. ويجب أن يشمل ذلك جميع التوصيالت املستخَدمة فعالً وأن 

تستبعد التوصيالت غري املستخدمة )إىل املباني غري املأهولة مثالً(.

املوصولة باملعالجة األّولية للمياه العادمة  1 - 13 عدد األماكن التي يتم فيها ربط توصيالت الخدمة )أّي املواسري( القادمة من األرس  
املعيشية واملنشآت التجارية بشبكة لجمع املياه العادمة )تنتمي يف العادة إىل صناعة 

الرصف الصحي، التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( تأخذ مواد الرصف الصحي 
إىل وحدة معالجة أّولية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. ويجب أن يشمل 
ذلك جميع التوصيالت املستخَدمة فعالً وأن ُتستبَعد التوصيالت غري املستخدمة )مثالً 

إىل املباني غري املأهولة مثالً(.

املوصولة باملعالجة الثانوية للمياه العادمة  2 - 13 عدد األماكن التي يتم فيها ربط توصيالت الخدمة )أّي املواسري( القادمة من األرس  
املعيشية واملنشآت التجارية بشبكة لجمع املياه العادمة )تنتمي يف العادة إىل صناعة 

الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( تأخذ مواد الرصف الصحي 
إىل وحدة معالجة ثانوية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. ويجب أن 

يشمل ذلك جميع التوصيالت املستخدمة فعالً وأن تستبعد التوصيالت غري املستخدمة 
)إىل املباني غري املأهولة مثالً(.

املوصولة باملعالجة الثالثة للمياه العادمة  3 - 13 عدد األماكن التي يتم فيها ربط توصيالت الخدمة )أّي املواسري( القادمة من األرس  
املعيشية واملنشآت التجارية بشبكة لجمع املياه العادمة )تنتمي يف العادة إىل صناعة 

الرصف الصحي )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( تأخذ مواد الرصف الصحي 
إىل وحدة معالجة ثالثة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. ويجب أن يشمل 

ذلك جميع التوصيالت املستخَدمة فعالً وأن ُتستبَعد التوصيالت غري املستخَدمة )إىل 
املباني غري املأهولة مثالً(.

عدد املنشآت العاملة يف أنشطة الرصف الصحي عدد املنشآت العاملة يف جمع ومعالجة املياه العادمة والتخلّص منها، داخل حدود 14 - 
اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

كنشاط رئييس )أي التصنيف الصناعي   1 - 14  
الدويل املوّحد، 37(

عدد املنشآت العاملة يف جمع ومعالجة املياه العادمة والتخلّص منها كنشاط رئييس 
)أي أسايس( )أي املنشآت املصنّفة حسب النشاط االقتصادي عىل أنها تنتمي إىل 

صناعة الرصف الصحي، التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(، ضمن حدود اإلقليم 
املرجعي يف السنة.
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كنشاط ثانوي  2 - 14 عدد املنشآت العاملة يف جمع ومعالجة املياه العادمة والتخلّص منها كنشاط ثانوي،  
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

عدد وحدات معالجة املياه العادمة عدد املرافق )أّي املنشآت( التي تجري فيها إزالة امللوّثات من املياه العادمة، ضمن 15 - 
حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

عدد املنشآت التي تقوم بجمع املياه العادمة والتخلّص   - 16
منها بدون معالجة

عدد املنشآت العاملة يف جمع املياه العادمة من الوحدات االقتصادية األخرى وترصيفها 
بدون إزالة أّي ملوّثات، وذلك ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

عدد العاملني الذين يشتغلون يف أنشطة الرصف   - 17
الصحي

عدد العاملني الذين يشتغلون يف أنشطة جمع املياه العادمة أو معالجتها أو التخلّص 
منها ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. ويتم اإلبالغ عن هذه األرقام من حيث عدد 

العاملني املتفرّغني املكافئ.

بالنسبة للمنشآت العاملة يف الرصف الصحي   1 - 17  
كنشاط رئييس )أي التصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد، 37(

عدد العاملني الذين يشتغلون يف مؤسسات عاملة يف أنشطة جمع املياه العادمة 
ومعالجتها والتخلّص منها كأنشطة رئيسية )أّي الذين يشتغلون يف مؤسسة تصنّف 

حسب النشاط االقتصادي عىل أنها منتمية إىل صناعة الرصف الصحي، التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، 37(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

بالنسبة للمنشآت العاملة يف الرصف الصحي   2 - 17  
كنشاط ثانوي

عدد العاملني الذين يشتغلون يف أنشطة جمع ومعالجة أو ترصيف املياه العادمة يف 
منشآت تعترب هذه أنشطة ثانوية بالنسبة لها، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

استعمال املياه وإعادة تدويرها وتحليتها

استعمال املياه الحجم اإلجمايل للمياه املستخرجة ألغراض االستعمال الشخيص )هاء - أ( واملياه 18 - 
املتلقاة من وحدات اقتصادية أخرى )زاي(، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

املياه املعاد تدويرها حجم املياه العادمة ألكثر من مرة من ِقبَل وحدة اقتصادية، ضمن حدود اإلقليم 19 - 
املرجعي يف السنة. وهذه املياه ال تغادر موقع املنشأة أو األرسة املعيشية بني مرات 

االستعمال.

مياه التحلية حجم املياه التي تنتجها وحدة اقتصادية من خالل عملية تحلية، ضمن حدود اإلقليم 20 - 
املرجعي يف السنة. وهي تشمل مياه البحر التي تتم تحليتها واملياه شبه املالحة من 

الروافد النهرية واألنهار والخزانات الجوفية التي تتم تحليتها.

ً املياه التي يتطلّب استخالصها ترخيصا

ً املياه التي يتطلّب استخالصها ترخيصا أكرب حجم من املياه ُيسَمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه من البيئة يف السنة 21 - 
بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من املوارد املائية الداخلية  1 - 21 أكرب حجم من املياه يسمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه من املياه السطحية  
واملياه الجوفية ومياه الرتبة يف السنة بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من املياه السطحية  1 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه من الخزانات  
االصطناعية والبحريات واألنهار والثلج والجليد واألنهار الجليدية يف السنة بموجب 

ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من الخزانات االصطناعية  1 - 1 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بجمعه أو إزالته يف السنة من الُكتَل  
املائية السطحية من صنع اإلنسان التي ُتستخَدم من أجل التخزين والتنظيم والسيطرة 

عىل املياه.

الجدول ألف ثانياً - 2 )تابع(

ر معلومات سياقية هامة فيما يتعلق باملياه بنود البيانات التكميلية الداعمة لحساب بنود البيانات املوىص بها أو التي توفِّ
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من البحريات  2 - 1 - 1 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسَمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه يف السنة من الُكتَل  
املائية الساكنة الكبرية بصفة عامة والتي تحتل منخفضاً يف سطح األرض، بموجب 

ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من األنهار  3 - 1 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه يف السنة من الُكتَل  
املائية املتدفقة باستمرار أو بصورة دورية يف قنوات.

من األرايض الرطبة  4 - 1 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه يف السنة من املناطق  
االنتقالية التي تكون الرتبة فيها مشبّعة أو مغمورة يف أغلب األوقات، بما يف ذلك 

املستنقعات والربك واألوحال واملياه الراكدة، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات 
الحكومية.

من الثلج والجليد واألنهار   5 - 1 - 1 - 21  
الجليدية

أكرب حجم من املياه ُيسَمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه يف السنة من املياه 
املتجّمدة طبيعياً يف البيئة، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية. وهذا 

يقاس باملكافئ املائي.

من املياه الجوفية  2 - 1 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسَمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه يف السنة من  
الخزانات الجوفية، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من املصادر األخرى  2 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بإزالته أو جمعه من البيئة بموجب  
ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

من جمع املياه الهاطلة  1 - 2 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بجمعه، بصورة مبارشة من األمطار  
الهاطلة والثلج والربد أو جمعه بمالمسة الندى والضباب، بموجب ترخيص أو إذن من 

الوحدات الحكومية.

من البحر  2 - 2 - 21 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بجمعه أو إزالته يف السنة من ُكتَل  
املاء املالح الكبرية مثل البحار أو املحيطات، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات 

الحكومية.

املاء املعبأ يف قوارير

استخدام املياه املعبأة يف قوارير )التصنيف املركزي   - 22
للمنتجات، 24410(

حجم املياه املعبأة، بدون إضافة تحلية أو نكهة، يف قوارير أو آنية مغلقة ال تزيد 
سعتها عن 20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية املقيمة يف السنة. وهذا يشمل 

املياه املعدنية واملياه الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.

عن طريق مستخدمني محليني  1 - 22 حجم املياه املعبأة، بدون إضافة تحلية أو نكهة، يف قوارير أو آنية مغلقة ال تزيد  
سعتها عن 20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية املقيمة يف السنة. وهذا يشمل 

املياه املعدنية واملياه الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.

املصدَّر إىل بقية العالم  2 - 22 حجم املياه املعبأة، بدون إضافة تحلية أو نكهة، يف قوارير أو آنية مغلقة ال تزيد  
سعتها عن 20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية غري املقيمة يف السنة. وهذا يشمل 

املياه املعدنية واملياه الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.

اإلمدادات باملياه املعبأة يف قوارير )التصنيف املركزي   - 23
للمنتجات، 24410(

حجم املياه املعبأة، بدون إضافة تحلية أو نكهة، يف قوارير أو آنية ال تزيد سعتها عن 
20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية يف السنة. وهذا يشمل املياه املعدنية واملياه 

الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.

من اإلنتاج املحيل  1 - 23 حجم املياه، املعبأة، بدون إضافة تحليلة أو نكهة، يف قوارير أو آنية ال تزيد سعتها عن  
20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية املقيمة. وهذا يشمل املياه املعدنية واملياه 

الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.
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املستورد من بقية العالم  2 - 23 حجم املياه املعبأة، بدون إضافة تحلية أو نكهة، يف قوارير أو آنية مغلقة ال تزيد  
سعتها عن 20 لرتاً، التي تتلقاها الوحدات االقتصادية غري املقيمة يف السنة. وهذا يشمل 

املياه املعدنية واملياه الغازية، ولكنه ال يشمل الثلج والجليد.

املياه املعاد استخدامها بموجب ترخيص

ترصيف املياه إىل البيئة بموجب ترخيص أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة يف البيئة بموجب 24 - 
ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل املوارد املائية الداخلية  1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل ُكتَل املياه  
السطحية والخزانات الجوفية واليابسة.

إىل املياه السطحية  1 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل الخزانات  
االصطناعية والبحريات واألنهار واألرايض الرطبة والثلج والجليد واألنهار الجليدية، 

بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل الخزانات االصطناعية  1 - 1 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل ُكتَل املياه  
السطحية من صنع اإلنسان التي ُتستخَدم للتخزين والتنظيم والسيطرة عىل املياه، 

بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل البحريات  2 - 1 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل ُكتَل املياه  
الساكنة الكبرية عموماً والتي تحتل منخفضاً يف سطح األرض، بموجب ترخيص أو 

إذن من الوحدات الحكومية.

إىل األنهار  3 - 1 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل كتل املياه املتدفقة  
باستمرار أو بصيغة دورية يف قنوات، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل األرايض الرطبة  4 - 1 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل املناطق االنتقالية  
التي تكون الرتبة فيها مشبّعة أو مغمورة يف معظم األوقات، بما يف ذلك املستنقعات 

والربك واألوحال واملياه الراكدة، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل الثلج والجليد واألنهار   5 - 1 - 1 - 24  
الجليدية

أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة للبيئة املتجّمدة 
طبيعياً، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل املياه الجوفية  2 - 1 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل الخزانات  
الجوفية عن طريق الرشح أو إعادة التغذية االصطناعية، بموجب ترخيص أو إذن من 

الوحدات الحكومية.

إىل البحر  2 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة إىل البحر واملحيط،  
بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

إىل اليابسة  3 - 24 أكرب حجم من املياه ُيسمح للوحدات االقتصادية بترصيفه يف السنة عىل سطح األرض  
)أي اليابسة(، بموجب ترخيص أو إذن من الوحدات الحكومية.

ترصيف مياه األرض

ترصيف مياه األرض الرقعة األرضية التي يتم ترصيف مياهها بالوسائل االصطناعية مثل قنوات ترصيف 25 - 
املياه االصطناعية، وذلك ملكافحة امللوحة وتكوين الربك وارتفاع مستوى املياه الجوفية، 

ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

الجدول ألف ثانياً - 2 )تابع(

ر معلومات سياقية هامة فيما يتعلق باملياه بنود البيانات التكميلية الداعمة لحساب بنود البيانات املوىص بها أو التي توفِّ



الثاني 183املرفق 

التعريفبند البيانات

األرض املزروعة  1 - 25 الرقعة األرضية التي تتم زراعتها وترصيف مياهها بالوسائل االصطناعية مثل قنوات  
ترصيف املياه االصطناعية، وذلك ملكافحة امللوحة وتكوين الربك وارتفاع مستوى املياه 

الجوفية، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة.

واملروية  1 - 1 - 25 الرقعة األرضية التي ُيستخَدم ترصيف املياه منها كأداة ملكافحة امللوحة وتكوين الربك  
وارتفاع مستوى املياه الجوفية، واملعّدة أيضاً للرّي، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف 

نهاية السنة. ويستثنى منها الرقعة الزراعية يف مناطق انحسار الفيضان.

وغري املروية  2 - 1 - 25 مساحة األرض الزراعية غري املروية، حيث ُيستخَدم ترصيف املياه يف إزالة املاء الزائد  
من سطح األرض و/أو الطبقة العليا من الرتبة لزيادة إنتاجية األرايض الرطبة - 
املبتلة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف نهاية السنة. وهي يف البلدان الرطبة تشري 

بصفة رئيسية إىل املناطق التي تغمرها يف العادة فيضانات والتي يتم فيها تخفيف 
الفيضان. ويف البلدان شبه القاحلة، فإنها تشري إىل املناطق املزروعة وغري املروية حيث 

ُيستخَدم ترصيف املياه يف إزالة املاء الزائد من سطح األرض و/أو الطبقة العليا من 
الرتبة لزيادة إنتاجية األرض الرطبة/املبتلة.

غري املزروعة  2 - 25 الرقعة األرضية التي ال تتم زراعتها، بل يتم ترصيف مياهها بالوسائل االصطناعية  
مثل قنوات ترصيف املياه االصطناعية وذلك ملكافحة امللوحة وتكوين الربك وارتفاع 

مستوى املياه الجوفية.

الرّي

الرقعة األرضية املروية الرقعة األرضية التي تروى فيها الرتبة باملاء رّياً صناعياً ألغراض زراعة النباتات، 26 - 
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهي تشمل املناطق املروية باستخدام الرّي 

م الكامل وتقنيات رّي األرايض املنخفضة الرّي بحصاد ماء الفيضان. بالتحكُّ

م الكامل استخدام الرّي بالتحكُّ  1 - 26 الرقعة األرضية التي ُيستخَدم فيها الرّي السطحي والرّي باملرشات والرّي املوضعي،  
ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.

استخدام الرّي السطحي  1 - 1 - 26 الرقعة األرضية التي تنساب فوقها املياه عىل منحدر بفعل الجاذبية العادية بغية  
ترطيب األرض إّما جزئياً أو كلياً، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهذا يشمل 

الرّي بالتحديد، رّي الحواف، ورّي الحياض، ورّي األرز بالغمر، والرّي اليدوي 
بالجرادل أو الجرار.

باستخدام الرّي باملرشات  2 - 1 - 26 الرقعة األرضية التي تستخدم شبكة أنابيب يمر عربها ماء مضغوط ويروى به النبات  
من خالل فتحات املرّشة، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وُتعرَف هذه األنظمة 

أيضاً باسم ُنُظم الرّي الفوقي ألن املاء يوّزع عن طريق الرش من فوق.

باستخدام الرّي املوضعي  3 - 1 - 26 الرقعة األرضية التي يتم توزيع املياه فيها تحت ضغط منخفض عرب شبكة أنابيب  
ذات نمط محّدد سلفاً يتم توزيع املاء فيه يف جرعات صغرية لكل نبتة، ضمن حدود 

اإلقليم املرجعي يف السنة. ويشمل الرّي املوضعي أنظمة الرّي الصغري والرّي بالتقطري 
والرّي بالدفق اليومي والرّي بالتنقيط والرّي الرشفي والرّي اليومي.

باستخدام تقنيات رّي األرايض املنخفضة  2 - 26 الرقعة األرضية بما يف ذلك األرايض الرطبة املزروعة وقيعان الوديان الداخلية  
م للرّي وترصيف املياه )مثالً املأخذ والقنوات وإلخ ...(  باستخدام إنشاءات تحكُّ

واملناطق الواقعة عىل طول األنهار حيث تتم االستفادة من مياه الفيضانات املرتاجعة يف 
الزراعة باستخدام هياكل مبنية الحتجاز املاء املرتاجع يف املناطق التي توجد فيها أدغال 

مائية وتفرعات مجاري مائية ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة.
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التعريفبند البيانات

باستخدام حصاد مياه الفيضان  3 - 26 الرقعة األرضية املروية باستخدام مياه فيضان، مجرى مائي أو نهري جاف يف العادة  
)مثل وادي( ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. وهناك نوعان من حصاد مياه 

الفيضان أو الرّي الفييض هما )أ( حصاد مياه الفيضان ضمن مجاري النهريات حيث 
ه تيّار النهر املندفع نحو واٍد يتجمَّع فيه وينترش وتتم زراعة املحاصيل يف هذا  يوجَّ

الوادي وتشيَّد سدود عربه بالحجارة والرتاب أو بكليهما وتعّزز يف الغالب بقفاف مليئة 
بالحجارة أو الرتاب؛ )ب( تحويل مياه الفيضان، حيث يتم تحويل مياه الفيض أو 

الفيضانات من األنهار املوسمية إىل حقول مجاورة مسّورة تتم فيها االستفادة املبارشة 
من املاء. وُيستخَدم هيكل من الحجارة أو الخرسانة لرفع مستوى املياه يف الوادي، 
لكي يتسنى تحويله عىل مناطق زراعة املحاصيل املجاورة. وبصورة عامة، تتميّز 

ع املياه عىل جهة املنبع )200 هكتار - 50  هذه النُظم بالضخامة الشديدة ملنطقة تجمُّ
ع املياه: مساحة الرقعة املزروعة” بني  كيلومرت مربع( وترتاوح نسبة “منطقة تجمُّ

100 : 1 و000 10: 1.

الرقعة األرضية التي ُيستخَدم فيها زراعة مناطق   - 27
انحسار الفيضان

الرقعة األرضية الزراعية عىل طول النهر املعرّضة ملياه الفيضان وال ُتستخَدم فيها 
أّي هياكل أو إجراءات احتجاز املاء املرتاجع، ضمن حدود اإلقليم املرجعي يف السنة. 

ويندرج يف هذه الفئة رّي األرز عن طريق الغمر الذي يمثّل حالة خاصة.

الرسوم املرتبطة باستخراج املياه وترصيفها يف الربك

الرسوم عىل استخراج املياه حسب القياس الحجمي يف   - 28
السنة

الثمن الذي تتقاضاه الوحدات الحكومية عن كل مرت مكعب من املياه ُيزال أو ُيجَمع من 
البيئة.

الرسوم األخرى املتعلقة باستخراج املياه الرسوم األخرى التي تتقاضاها الوحدات الحكومية لقاء منح الحق يف إزالة املياه أو 29 - 
جمعها من البيئة.

رسوم القياس الحجمي السنوي للمياه التي يتم   - 30
ترصيفها إىل البيئة

الثمن الذي تتقاضاه الوحدات الحكومية عن كل مرت مكعب من املياه يتم ترصيفه يف 
البيئة.

رسوم ترصيف املياه األخرى الرسوم األخرى التي تتقاضاها الوحدات الحكومية عن الحق يف ترصيف املياه يف 31 - 
البيئة.

الرسوم التي يتم تحصيلها لقاء منح الحق يف استخراج املياه 
أو ترصيفها إىل البيئة

رسوم القياس الحجمي للمياه املستخرجة التي ُتجبى املبالغ املالية التي تجمعها الوحدات الحكومية يف السنة عن حجم املياه التي تتم إزالتها 32 - 
أو جمعها من البيئة بموجب إذن.

الرسوم األخرى التي تجبى عىل املياه املستخرجة املبالغ املالية التي تجمعها الوحدات الحكومية مقابل السماح بالحق يف إزالة املياه 33 - 
أو جمعها من البيئة، ويستثنى من ذلك رسوم القياس الحجمي. وهذا يشمل رسوم 

التقديم والتفتيش واملراقبة.

رسوم القياس الحجمي التي ُتجبى عن ترصيف املياه   - 34
إىل البيئة

املبالغ املالية التي تتقاضاها الوحدات الحكومية يف السنة واملتصلة بحجم املياه التي 
يتم ترصيفها يف البيئة، بموجب إذن.

الرسوم األخرى التي ُتجبى عن ترصيف املياه إىل   - 35
البيئة

املبالغ املالية التي تتقاضاها الوحدات الحكومية يف السنة مقابل السماح بالحق يف 
ترصيف املياه يف البيئة، باستثناء رسوم القياس الحجمي.

الجدول ألف ثانياً - 2 )تابع(

ر معلومات سياقية هامة فيما يتعلق باملياه بنود البيانات التكميلية الداعمة لحساب بنود البيانات املوىص بها أو التي توفِّ
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أسعار حقوق املياه بعقود اإليجار القابلة للتحويل

أسعار حقوق املياه القابلة للتحويل الثمن الذي تدفعه املنشآت التجارية أو األرُس املعيشية األخرى مقابل حقوق املاء، التي 36 - 
تقاس بسعر متوسط مرّجح للمرت املكعب من املاء طوال السنة.

سعر عقود إيجار املاء السعر الذي ُيدَفع للمنشآت التجارية أو األرس املعيشية األخرى لقاء الحق يف استخراج 37 - 
ح متوسط للمرت املكّعب من املاء طوال  املياه يف سنة معيَّنة الذي يتم قياسه كسعر مرجَّ

السنة.

السكان املوصولون باإلمدادات املائية

السكان الذين تزوّدهم الوحدات االقتصادية باملياه عدد السكان الذين يستخدمون إمدادات مائية تزوّدهم بها الوحدات االقتصادية، من 38 - 
بني السكان املقيمني.

السكان الذين تزوّدهم باملياه صناعة   1 - 38  
اإلمدادات املائية )التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد، 36(

عدد األشخاص الذين يستخدمون إمدادات مائية تزوّدهم بها الوحدات االقتصادية 
العاملة يف مجال اإلمدادات املائية كنشاط أسايس، من بني السكان املقيمني.

السكان الذين تزوّدهم باملياه الوحدات   2 - 38  
االقتصادية العاملة يف مجال اإلمدادات املائية 

كنشاط ثانوي

عدد الناس من بني السكان املقيمني، الذين يستخدمون املياه التي تزودهم بها 
الوحدات االقتصادية العاملة يف مجال اإلمدادات املائية كنشاط ثانوي.

السكان املوصولون بخدمات جمع املياه العادمة ومعالجتها

السكان الذين تقوم الوحدات االقتصادية بجمع املياه   - 39
العادمة منهم

عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات 
ُيزال منها املياه العادمة عن طريق وصالت بشبكة الرصف الصحي أو بالشاحنات أو 

بوسائل أخرى.

السكان الذين تقوم صناعة الرصف الصحي   1 - 39  
)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37( 

بجمع املياه العادمة منهم

عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات 
والذين تقوم بجمع املياه العادمة منهم الوحدات االقتصادية العاملة بالرصف الصحي 
كنشاط أسايس )أي صناعة الرصف الصحي، التصنيف الصناعي الدويل، املوّحد 37(.

السكان الذين تقوم بجمع املياه العادمة   2 - 39  
منهم الوحدات االقتصادية العاملة بالرصف 

الصحي كنشاط ثانوي

عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية أو مؤسسات، 
الذين تقوم بجمع املياه العادمة منهم الوحدات االقتصادية العاملة يف الرصف الصحي 

كنشاط ثانوي.

السكان الذين تتوّفر لديهم معالجة مستقلة للمياه   - 40
العادمة

عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ينتمون إىل أرس معيشية ال تحصل عىل 
خدمات الرصف الصحي من وحدات اقتصادية أخرى، وليست موصولة بشبكات 

الرصف الصحي، ولكنها تقوم بنفسها بمعالجة املياه العادمة، مثالً يف خزانات رصف 
صحي، وهذه املراكز تكون يف أغلب األحيان مملوكة ملكية خاصة.

السكان غري املوصولني بخدمات جمع املياه   1 - 40  
العادمة أو معالجتها

عدد الناس، من بني السكان املقيمني، الذين ال تقوم الوحدات االقتصادية العاملة يف 
أنشطة الرصف الصحي وال مرافق املعالجة املستقلة بجمع املياه العادمة منهم.
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مصادر تعاريف بنود البيانات التكميلية  - باء 

تعاريــف أســاليب التجزئــة البديلــة أو األكثــر تفصيــاًل لبنــود البيانــات املوصى هبا مســتمدة أساســًا من نظام 
احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمــال امليــاه وآراء فريــق اخلــراء. وقــد متــت مواءمــة تعاريــف بنــود البيانــات املتعلقــة 
بالتدفقات الداخلة واخلارجة من األقاليم وإليها، بغض النظر عما إذا كانت حممية مبعاهدات أم ال، مع تعاريف 

منظمة األغذية والزراعة، فضاًل عن نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه وتعليقات فريق اخلراء.
أمــا التعاريــف املتعلقــة باخلزانــات االصطناعيــة، وبصفــة خاصــة اخلزانــات الضخمــة، فقد متــت مواءمتها مع 
التعاريف الواردة من اللجنة الدولية للسدود الكبرية. وتعاريف بنود البيانات التكميلية املتصلة بأنشطة اإلمدادات 
املائية مستمدة من التعاريف الواردة من الشبكة الدولية املرجعية ملرافق املياه والصرف الصحي والتصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد. وتعاريف بنود البيانات التكميلية املتصلة بأنشطة الصرف الصحي مستمدة من التعريفات الواردة 
مــن اســتبيان امليــاه املشــرتك بــني اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم املتحدة/برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة والشــبكة الدوليــة 
املرجعيــة ملرافــق امليــاه والصــرف الصحــي والتصنيــف الصناعــي الــدويل املوّحــد. وبنــود البيانــات املتعلقــة بالســكان 
املوصولني بشبكات اإلمداد املائية وخدمات الصرف الصحي تتبع استبيان املياه املشرتك بني ُشعبة اإلحصاءات 
يف األمم املتحدة واليونيب. أما البيانات التكميلية املتصلة بالرقعة األرضية اليت يتم تصريف مياهها والرقعة األرضية 
املروية، فهي تستند إىل تعاريف منظمة األغذية والزراعة. وتتبع بقية التعاريف نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف 
املياه وتعليقات فريق اخلراء بعد استعراضها يف مسودتني سابقتني للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه.
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املرفق الثالث

الصالت بني بنود البيانات وموارد املياه الداخلية

وفقًا للمناقشــة الواردة يف الفصل 2، تســتخدم مفاهيم موارد املياه الداخلية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة 
كأســاس لكثــري مــن املؤشــرات املائيــة الدوليــة املتعلقــة بامليــاه الداخليــة. ويتضمــن املرفــق الثالــث صيــغ رياضيــة هلذه 
املفاهيم، مبا يف ذلك املعادالت املأخوذة من الفصل 3 من استعراض املوارد املائية يف العامل حسب البلدان )منظمة 
األغذية والزراعة، 2003( واملعادالت نفسها مع إحالل بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه 

يف حمل متغريات منظمة األغذية والزراعة. 

الجدول ألف ثالثاً - 1

الصالت بني بنود البيانات وموارد املياه الداخلية

الصيغة الرياضية باستخدام بنود البياناتالصيغة الرياضية باستخدام متغريات منظمة األغذية والزراعةاملفهوم

موارد املياه 
املتجددة 
الداخلية

IRWR R I overlap= + - ( )a

جريان املياه السطحية، الحجم الكيل للمتوسط السنوي   = R
الطويل األجل لتدفق املياه الســطحية الناجم بطريقة 

مبارشة عن جريان املياه الهاطلة يف داخل املنطقة
إعادة شحن املياه الجوفية من املياه الهاطلة داخل البلد  = I

مالحظة
Overlap = QOUT - QIN

QOUT = نشع املياه الجوفية يف األنهار )التدفق األسايس 

لألنهار عادة(

QIN = النشع من األنهار إىل الخزانات الجوفية

IRWR B a D overlap= + -. . . ( )1 6 a

B.1.a = املياه الهاطلة املسببة لجريان املاء
D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

مالحظة
Overlap = (D.2 - D.1)

D.2 = انتقال املياه الجوفية الطبيعي إىل املياه السطحية
D.1 = انتقال املياه السطحية الطبيعي إىل املياه الجوفية

a يف كثري من الحاالت، ال يتم قياس جريان املياه السطحية وإعادة شحن املياه الجوفية من املياه الهاطلة بصورة منفصلة عن تدفقات املياه السطحية 

أو إعادة شحن املياه الجوفية من جميع املصادر. ويف هذه الحاالت يمكن قياس IRWR عن طريق إزالة أّي تطابق بني املياه الجوفية واملياه السطحية.

يف التطبيق العميل، تقوم منظمة األغذية والزراعة بقياس موارد املياه املتجددة الداخلية باستخدام أساليب مختلفة، وفقاً ملا إذا كانت  مالحظة 
ر بيانات موارد املياه املتجددة الداخلية من الرسوم  املنطقة منطقة رطبة أو شبه قاحلة أو قاحلة جداً. ويف املناطق الرطبة، تقدَّ

الهيدروجغرافية املتاحة )السالسل الزمانية للبيانات املتعلقة بترصيف املياه السطحية الذي يتم قياسه(. ويف املناطق التي ال توجد 
فيها قياسات تستكمل البيانات املتعلقة بهذه املناطق عن طريق االستقراء من بيانات املناطق التي توجد بها بيانات وعند االقتضاء يتم 

تصحيح البيانات املقيسة لكي تؤخذ يف االعتبار املياه املستخرجة. ويف املناطق الرطبة، يتكون التدفق األسايس لألنهار بصفة رئيسية 
من نشع مستودعات املياه الجوفية. ومن ثم فإن تقديرات موارد املياه السطحية تشمل جزًءا ملموساً من موارد املياه الجوفية. وعليه 

يفرتض يف املناطق الرطبة أن تكون موارد املياه الجوفية مساوية لتدفق األنهار األسايس، يف الحاالت التي توجد فيها بيانات.

ويف املناطق شــبه القاحلة، تســتمد بيانات موارد املياه الداخلية املتجددة من حوادث السيول بصفة رئيسية. وأما موارد املياه الجوفية 
فيتم الحصول عليها من تقديرات ترسب مياه األمطار أو من تحليالت مســتويات املياه الجوفية/ارتفاع املياه يف الخزانات الجوفية التي 
يتم قياسها. وتقدَّر موارد املياه السطحية عن طريق قياسات أو تقديرات كميات مياه السيول املنرصفة. وينبغي االهتمام بضمان صحة 

تقديرات جزء التدفقات املائية السطحية الذي يغذي الخزانات الجوفية، وذلك تجنباً لتقدير املوارد املائية اإلجمالية بأكثر من كميتها.

ويف املناطق الســاحلية أو املناطق القاحلة جداً، فإن جزًءا كبرياً من خزانات املياه الجوفية ال يتم ترصيفه عن طريق األنهار ولذلك فإن 
التطابق ضئيل نسبياً.
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الصيغة الرياضية باستخدام بنود البياناتالصيغة الرياضية باستخدام متغريات منظمة األغذية والزراعةاملفهوم

مالحظة: ال تستخدم منظمة األغذية والزراعة مفهوم التدفق التدفق الداخيل
الداخيل. وهو مفهوم موجود يف القسم املعنون “املياه الداخلية” 
من االستبيان املشرتك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي/يوروستات بشأن حالة البيئة، ويف القسم املعنون 
“املياه” من االستبيان املشرتك بني ُشعبة اإلحصاءات يف األمم 

املتحدة/اليونيب بشأن إحصاءات البيئة.

IF B C= -. .1 1

B.1 = املياه الهاطلة

C.1 = التبخر والنتح

إذا لم تكن هنــاك أّي تدفقات داخلــة أو واردات مائية من األقاليم 
املجاورة وليس هناك رّي )األمر الذي يزيد من كمية التبخر والنتح(، 
فسيكون التدفق الداخيل مساوياً ملوارد املياه املتجددة الداخلية. ويف 
البلدان القاحلة التي توجد فيها تدفقات مياه سطحية داخلة كبرية، 
فقد يكون التدفق الداخيل ســلبياً نظراً لتبخر ونتح هذه التدفقات 

الداخلة.

املياه  مــوارد 
املتجددة 

الخارجية 
الطبيعية

SWIN = املياه السطحية الداخلة إىل البلد

SWPR = تدفق األنهار الحدودية املحتسب

SWPL = الجزء املحتسب من البحريات املشرتكة

GWIN = املياه الجوفية الداخلة إىل البلد

B.2 = تدفق املياه الداخلة من األقاليم املجاورة

B.2 هي تحديداً كمية املياه السطحية واملياه الجوفية التي  مالحظة: 
تنتقل إىل داخل اإلقليم املرجعي من األقاليم األخرى، بما يف 

ذلك حصة مناسبة من مياه األنهار والبحريات الحدودية

املياه  مــوارد 
املتجددة 

الخارجية 
الفعلية

ERWR SW SW
SW SW SW GW

Actual IN IN

PR PL OUT IN

= + +

+ − +

1 2

*

حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد وغري   =  SWIN
1

املقدَّمة إىل معاهدات

حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد   =  SWIN
2

املضمونة بمعاهدات

تدفق األنهار الحدودية املحتسب  =  SWPR

الجزء املحتسب من البحريات املشرتكة  =  SWPL

حجم املياه السطحية الخارجة من البلد   =  SWOUT
*

واملحجوز بموجب معاهدات للبلدان الواقعة يف 
اتجاه مصب النهر

املياه الجوفية الداخلة إىل البلد  =   GWIN

B.2.1 = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات بما 
يف ذلك املياه السطحية واملياه الجوفية

B.2.2.b = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة غري املضمونة بمعاهدات 
وغري املقدَّمة إىل معاهدات، بما يف ذلك املياه السطحية واملياه الجوفية

C.2.1.1.a.a = املياه السطحية الخارجة إىل األقاليم املجاورة واملضمونة 
بمعاهدات

يشمل بندا البيانات B.2.1 وB.2.2.b تحديداً حصة مناسبة  مالحظة: 
من مياه البحريات واألنهار الحدودية.

املياه  مــوارد 
املتجددة 
الطبيعية 

الكلية

TRWR IRWR ERWRNatural Natural= +

IRWR = موارد املياه املتجددة الداخلية
ERWRNatural = موارد املياه املتجددة الخارجية الطبيعية

TRWR B a D B overlapNatural = + + -. . . . ( )1 6 2 a

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف املياه الجارية

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2 = تدفق املياه من البلدان املجاورة

a للحصول عىل املزيد من املعلومات عــن التطابق، انظر التعريف 
الوارد تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”

ERWR BNatural = .2 ERWR SW SW SW GWNatural IN PR PL IN= + + +
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املياه  مــوارد 
املتجددة 

الفعلية الكلية

TRWR IRWR ERWRActual Actual= +

IRWR = موارد املياه املتجددة الداخلية

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف املياه الجاريةERWRActual = موارد املياه املتجددة الخارجية الفعلية

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2.1 = تدفق املياه الداخلة من األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات

B.2.2.b = تدفق املياه الداخلة مــن األقاليم املجاورة غري املضمونة 
بمعاهدات وغري مقدَّمة إىل معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقــات املياه الخارجة املضمونة بمعاهدات من ِقبل 
األقاليم املجاورة

a ملزيد من املعلومات بشأن التطابق، انظر التعريف الوارد أعاله تحت 
عنوان “موارد املياه املتجّددة الداخلية”

نسبة االعتماد
DR RWR

IRWR RWR
Inc

Inc

=
+

´100

RWRInc = موارد املياه الداخلة من البلدان املجاورة
RWR SW SW
SW SW GW

Inc IN IN

PR PL IN

= + +
+ +

1 2

حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد وغري   =  SWIN
1

املقدَّمة إىل معاهدات

حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد   =  SWIN
2

واملضمونة بمعاهدات

=  تدفق األنهار الحدودية املحتسب  SWPR

الجزء املحتسب من البحريات املشرتكة  =  SWPL

املياه الجوفية الداخلة إىل البلد  =  SWPL

B.2.1 = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة املضمونة بمعاهدات، بما 
يف ذلك املياه السطحية واملياه الجوفية

B.2.2.b = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة غري املضمونة بمعاهدات 
وغري املقدَّمة إىل معاهدات بما يف ذلك املياه السطحية واملياه الجوفية

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف املياه الجارية

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

التعريف  انظر  التطابق،  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  a للحصول 
الوارد تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”
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الجدول ألف رابعاً - 1

االستخدام املادي )الجدول ثالثاً 1 - أ من الجداول املوحدة لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

املرفق الرابع

 الصالت بني بنود البيانات ونظام املحاسبة 
البيئية واالقتصادية يف مجال املياه

مقدمة

ميكن استخدام بنود البيانات يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه ألغراض كثرية، منها تعبئة اجلداول املوحدة 
لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه. وهلذه الغاية، تبني جداول املرفق من ألف رابعًا - 1 إىل ألف رابعًا - 9، 
الصــالت بــني بنــود البيانــات املوصــى هبــا واجلــداول املوّحدة لنظام احملاســبة البيئيــة واالقتصادية يف جمال املياه، وميكن أيضًا 
اســتخدام بنــود البيانــات لتجميــع مؤشــرات مثــل مؤشــرات نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصاديــة يف جمال املياه، أو املؤشــرات 
املستخدمة يف الرنامج العاملي لتقييم املياه. وترد يف املرفق اخلامس التفاصيل املتعلقة بالصلة بني بنود البيانات ومؤشرات 
الرنامج العاملي لتقييم املياه. وملزيد من املعلومات عن نظام احملاســبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، انظر الفصل 2، 
وملزيــد مــن املعلومــات بشــأن اجلــداول املوّحــدة والعالقــة بــني امليــاه الداخلية ونظام احلســابات القومية، انظر نظام احملاســبة 

البيئية واالقتصادية يف جمال املياه أ.

شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم املتحــدة،  أ 
2007، نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
 .2008 امليــاه  جمــال  يف   املتكاملــة 
Available from http://unstats.

un.org/unds/envaccount-
 ing/SEEAWDraftManual.pdf

.(accessed 22 June 2009)

وحدات مادية

الصناعات )حسب فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية(

األرُس 
املجموعبقية العالماملعيشية 1

 ،33-2
43-41353637

 ،39 ،38
املجموع99-45

ئة
بي

 ال
ن

م

مجموع االستخراج )=1-أ+1-ب =   - 1
)’2‘-1+’1‘-1

هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء

االستخراج لالستخدام الذاتي هاء-أهاء-أهاء-أهاء-أهاء-أهاء-أهاء-أهاء-أهاء-أ1-أ- 

االستخراج للتوزيع هاء-بهاء-بهاء-بهاء-بهاء-بهاء-بهاء-بهاء-بهاء-ب1-ب- 

من موارد املياه: هاء-1هاء-1هاء-1هاء-1هاء-1هاء-1هاء-1هاء-1هاء-11-‘1’- 

املياه السطحية هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-1-1هاء-11-1-‘1’-1- 

املياه الجوفية هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-1-2هاء-12-1-‘1’-2- 

مياه الرتبة هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-13-1-‘1’-3- 

من املصادر األخرى: هاء-2 + 1-‘2’- 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

هاء-2 + 
هاء-3

جميع األمطار الهاطلة هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-12-‘2’-1- 

االستخراج من البحر هاء-3هاء-3هاء-3هاء-3هاء-3هاء-3هاء-3هاء-3هاء-13-‘2’-2- 

يف 

االقتصاد
استخدام املياه املتلقاة من الوحدات   - 2

االقتصادية األخرى
واو-2 + زايزايزايزايزايزايزايزاي

واو-4
زاي+ واو-2+ 

واو-4

مجموع استخدام املياه )=2+1( واو-2 + هاء+زايهاء+زايهاء+زايهاء+زايهاء+زايهاء +زايهاء+زايهاء+زاي3 - 
واو-4

هاء+زاي + 
واو-2 + واو-4

مالحظة: تشري الخاليا املظللة إىل مدخالت تساوي أصالً صفر.
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الجدول ألف رابعاً - 2

اإلمدادات املادية )الجدول ثالثاً 1 - ب من الجداول املوحدة لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

وحدات مادية

الصناعات )حسب فئات التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لجميع األنشطة االقتصادية(

األرُس 
املجموعبقية العالماملعيشية 1

 ،33-2
43-41353637

 ،39 ،38
املجموع99-45

اد
ص

قت
اال

يف 

تزويد الوحدات االقتصادية األخرى باملياه  - 4

من بينها:  

زاي-2 + واوواوواوواوواوواوواوواو
زاي-4

واو + 
زاي-2 + 

زاي-4

املياه املعاد استخدامها واو-3-2 4-أ- 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-2-3 
+ واو-

2-4

واو-3-2 + زاي-2-4
واو-1-3 + 
واو 2-4 + 

زاي-2-4

املياه العادمة إىل الرصف الصحي واو-3-1 4-ب- 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-1-3 
+ واو-

1-4

واو-3-1 زاي-1-4
+واو-1-4 
+زاي-1-4

ئة
بي

 ال
ىل

إ

مجموع العائدات )=5-أ+5-ب( حاءحاءحاءحاءحاءحاءحاءحاءحاء5 - 

إىل موارد املياه حاء-1حاء-1حاء-1حاء-1حاء-1حاء-1حاء-1حاء-1حاء-51-أ- 

املياه السطحية حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-1حاء-1-51-أ-1- 

املياه الجوفية حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-2حاء-1-52-أ-2- 

مياه الرتبة هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-3هاء-1-53-أ-3- 

إىل املصادر األخرى )مثل مياه  5-ب- 
البحر(

هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2هاء-2

مجموع عرض املياه )=5+4( زاي-2 + واو + حاءواو + حاءواو + حاءواو + حاءواو + حاءواو + حاءواو + حاءواو + حاء6 - 
زاي-4

واو + حاء 
+ زاي-2 + 

زاي-4

االستهالك )6-3( )هاء + 7 - 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-

)واو + 
حاء(

)هاء + 
زاي(-

)واو + 
حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

)هاء + 
زاي(-)واو 

+ حاء(

مالحظة: تشري الخاليا املظللة إىل مدخالت تساوي أصالً صفر.
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الجدول ألف رابعاً - 3

االنبعاثات اإلجمالية والصافية )الجدول رابعاً 2 - أ من الجداول املوّحدة لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

وحدات مادية

امللوثات

الصناعات )حسب فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية(

املجموعبقية العالماملساكن 143-41 ،33-2353637
 ،39 ،38
املجموع99-45

االنبعاثات اإلجمالية )= أ+ب( كاف + كاف + ياء-1كاف + ياء-11 - 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

كاف + 
ياء-1

االنبعاثات اإلجمالية يف  1-أ- 
املياه )=1-أ-1+1-أ-2 = 

1-أ-‘1’+1-أ-‘2’(

كافكافكافكافكافكافكافكافكافكاف

من دون معالجة كاف-1-ب + 1-أ-1- 
كاف-1-2-ب 

+ كاف-2

كاف-1-ب + 
كاف-1-2-ب 

+ كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

كاف-1-ب 
+ كاف-

1-2-ب + 
كاف-2

بعد املعالجة يف املوقع كاف-1-1-أ 1-أ-2- 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

كاف-1-1-أ 
+ كاف-1-

2-أ

إىل موارد املياه كاف-1-1 + 1-أ-‘1’ 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

كاف-1-1 + 
كاف-1-2

إىل البحر كاف-2-1 + 1-أ-‘2’ 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

كاف-1-2 + 
كاف-2-2

إىل الرصف الصحي )التصنيف  1-ب- 
الصناعي الدويل املوّحد، 37(

ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1ياء-1

إعادة توزيع االنبعاثات بموجب   - 2
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37

 ياء-1 )حسب الصناعة، واألرسة املعيشية، وبقية العالم(/ 
]كاف-)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(/ياء-1 )املجموع([

املجموع

االنبعاثات الصافية = )1-أ + 2(  كاف-)حسب الصناعة، واألرسة املعيشية، وبقية العالم( + ياء-1 )حسب الصناعة، واألرسة املعيشية، وبقية العالم(/3 - 
]كاف-)التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37(/ياء-1 )املجموع([

املجموع

وحدات مادية

التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37امللوثات

االنبعاثات إىل املياه )=4-أ+4-ب( كاف4 - 

بعد املعالجة 4-أ  كاف-1-1-أ + كاف-1-2-أ 

إىل موارد املياه كاف-1-1-أ  

إىل البحر كاف-1-2-أ  

من دون معالجة 4-ب  كاف-1-1-ب + كاف-1-2-ب 

إىل موارد املياه كاف-1-1-ب  

إىل البحر كاف-1-2-ب  

الجدول ألف رابعاً - 4

االنبعاثات إىل املياه، التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 37 )الجدول رابعاً 2 - ب من الجداول 
املوّحدة لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(
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ف رابعاً - 7
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ح

ت )
عا

صنا
ال

بقية العالم

ن 
ب م

رضائ
ال

ىل 
ع

ت 
ن اإلعانا

دو
جارة 

ت والت
جا

املنت
والنقل

ي 
ك النهائ

ال
سته

اال

تكوين رأس املال
ع

جمو
امل

1
 ،33–2
43–41

35

36
37

 ،39 ،38
99–45

جموع 
م

عة
صنا

ال

األرس املعيشية 

الحكومة

ع
جمو

امل

ن بينها: 
م

صدر 
م

ي
مائ

ت 
ض )وحدا

ت والعر
جا

خر
ع امل

جمو
م

 - 1
مالية(

من بينها:

ي 
ف املركز

صني
طبيعية )الت

مياه 
1-أ 

ت، 18000(
جا

للمنت
الم-1-1

الم-1-1
الم-1-1

الم-1-1
الم-1-1

الم-1-1
الم-1-1

الم-1-1
ميم-1-1-1-

]نون-1-1-1 + 
نون-1-2-1[

الم-1-1 + ميم-1-
1-1-]نون-1-1-1 

+ نون-1-2-1[

ف 
صني

ي )الت
ح

ص
ف ال

رص
ت ال

خدما
ب 

-1
ت، 94100(

جا
ي للمنت

املركز
الم-2-1

الم-2-1
الم-2-1

الم-2-1
الم-2-1

الم-2-1
الم-2-1

الم-2-1
ميم-2-1-1-

]نون-2-1-1 + 
نون-2-2-1[

الم-1-2 + ميم-1-
1-2-]نون-2-1-1 

+ نون-2-2-1[

خدام 
ست

ك واال
ال

سته
ع اال

جمو
م

 - 2
ت مالية(

ط )وحدا
سي

الو

من بينها:
 

ي 
ف املركز

صني
طبيعية )الت

مياه 
2-أ 

ت، 18000(
جا

للمنت
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
نون-1-1-1 + 

نون-1-2-1
الم-3-1 + نون-1-
1-1 + نون-1-2-1

ف 
صني

ي )الت
ح

ص
ف ال

رص
ت ال

خدما
ب 

-2
ت، 94100(

جا
ي للمنت

املركز
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
نون-1-1-2 + نون 

2-2-1 -
الم-3-2 + نون-1-
1-2 + نون-2-2-1

يل( 
جما

ضافة )اإل
ع القيمة امل

جمو
م

 - 3 
ت مالية(

)=1-2( )وحدا

من بينها:
 

ي 
ف املركز

صني
طبيعية )الت

مياه 
3-أ 

ت، 18000(
جا

للمنت
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

الم-1-3
الم-1-1 + 

1- الم-3

ف 
صني

ي )الت
ح

ص
ف ال

رص
ت ال

خدما
ب 

-3
ت، 94100(

جا
ي للمنت

املركز
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3
الم-2-1 + 

الم-2-3

يل 
جما

ت اإل
س املال الثاب

ن رأ
تكوي

 - 4
ت مالية(

)وحدا

من بينها:
 

ض املياه
عر

4-أ 
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع
ني-1-1

ع

ي
ح

ص
ف ال

رص
ال

ب 
-4

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع
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ت املادية واملالية

حدا
الو

صادية(
طة االقت

ش
جميع األن

ّحد ل
ي الدويل املو

ع
صنا

ف ال
صني

ت الت
ب فئا

س
ح

ت )
عا

صنا
ال

بقية العالم

ن 
ب م

رضائ
ال

ىل 
ع

ت 
ن اإلعانا

دو
جارة 

ت والت
جا

املنت
والنقل

ي 
ك النهائ

ال
سته

اال

تكوين رأس املال

ع
جمو

امل
1

 ،33–2
43–41

35

36
37

 ،39 ،38
99–45

جموع 
م

عة
صنا

ال

األرس املعيشية 

الحكومة

ع
جمو

امل

ن بينها: 
م

صدر 
م

ي
مائ

ض 
صول الثابتة لعر

الق األ
غ

ن إ
خزو

م
 - 5

ت مالية(
املياه )وحدا

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ح 
حي

ص
صول الثابتة لت

الق األ
غ

ن إ
خزو

م
 - 6

ت مالية(
املياه )وحدا

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ت مادية(
خدام املياه )وحدا

ست
ع ا

جمو
م

 - 7

من بينها:

ي
هاء + زا

ي
هاء + زا

ي
هاء + زا

هاء + 
ي

زا
ي

هاء + زا
ي

هاء + زا
ي

هاء + زا
ي

هاء + زا
واو-2 + 

واو-4
هاء + 

ي
زا

ي + واو-2 
هاء + زا

+ واو-4

خراج
ست

جموع اال
م

7-أ 
هاء

هاء
هاء

هاء
هاء

هاء
هاء

هاء
هاء

هاء

خراج 
ست

اال
من بينها: 7-أ-1 

ي
خدام الذات

ست
ال

ل
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ

ت 
خدام املياه املتلقاة من الوحدا

ست
ا

ب 
-7

ى
صادية األخر

االقت
ي

زا
ي

زا
ي

زا
ي

زا
ي

زا
ي

زا
ي

زا
ي

زا
واو-2 + 

واو-4
ي

زا
ي + واو-2 + 

زا
واو-4

ت مادية(
ض املياه )وحدا

عر
ع 

جمو
م

 - 8
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
حاء

واو + 
ي-2

زا
واو + 

حاء
ي-2

حاء + زا
واو + 

ى 
صادية األخر

ت االقت
تزويد الوحدا

8-أ 
باملياه

واو
واو

واو
واو

واو
واو

واو
واو

ي-2 
زا

ي4
+ زا

واو
ي + واو-2 + 

زا
واو-4

ىل 
املياه العادمة إ

من بينها: 8-أ-1 
ي

ح
ص

ف ال
رص

ال
واو-3

واو-3
واو-3

واو-3
واو-3

واو-3
واو-3

واو-3
ي-

زا
1-4

واو-3
ي-1-4

واو-3 + زا

ت
جموع العائدا

م
ب 

-8
حاء

حاء
حاء

حاء
حاء

حاء
حاء

حاء
حاء

حاء

ت 
ت )اإلجمالية( )وحدا

ع االنبعاثا
جمو

م
 - 9

مادية(

ت 1
ملوثا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + 
كا

ياء
ف + 

كا
ياء

ف + ياء
كا

ت 2
ملوثا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + 
كا

ياء
ف + 

كا
ياء

ف + ياء
كا

ت ....إلخ
ملوثا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + ياء
كا

ف + 
كا

ياء
ف + 

كا
ياء

ف + ياء
كا

صفر.
الً 

ص
ي أ

ساو
ت ت

ال
خ

ىل أن املد
ظللة إ

اليا امل
خ

ري ال
ش

ظة: ت
الح

م



املياه بإحصاءات  املتعلقة  الدولية  التوصيات  198
ف رابعاً - 8

جدول أل
ال

جال املياه( 
يف م

صادية 
القت

سبة البيئية وا
حا

ظام امل
ّحدة لن

جداول املو
ن ال

ساً - 4 م
خام

جدول 
ي )ال

خدام الذات
ست

ال
ي، ل

ح
ص

ف ال
رص

إلمداد وال
َط ملياه ا

خَتل
ب امل

سا
ح

ال

ت املادية واملالية
حدا

الو

صادية(
طة االقت

ش
جميع األن

ّحد( ل
ي الدويل املو

ع
صنا

ف ال
صني

ت الت
ب فئا

س
ح

ت )
عا

صنا
ال

شية
رس املعي

األ
جموع 

م
عة

صنا
ال

3 - 1
 41 ،33 - 5

43 -

35

36
37

99-45 ،39 ،38
ع

جمو
امل

ع
جمو

امل
ن بينها:

م
ي 
صدر مائ

م

عرض املياه لالستخدام الذاتي

ت مالية(
ب( )وحدا

ج )=1-أ+1-
تكلفة اإلنتا

 - 1
شية(

رس املعي
صناعة/األ

ب ال
س

ح
— نون-1-1-1 )

الم-3-1 + الم-2-1 + فاء-1-1 + ميم-1-1 

يل
ط الك

سي
ك الو

ال
سته

اال
1-أ 

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

الم-1-3
الم-1-3

يل(
ضافة )اإلجما

جموع القيمة امل
م

ب 
-1

شية(
رس املعي

صناعة/األ
ب ال

س
ح

— نون-1-1-1 )
الم-2-1 + فاء-1-1 + ميم-1-1 

ني
ت العامل

ضا
تعوي

ب-1 
-1

الم-1-2
الم-1-2

الم-1-2
الم-1-2

الم-1-2
الم-1-2

الم-1-2
الم-1-2

الم-1-2
الم-1-2

ت اإلنتاج
ى بدون معونا

ب األخر
رضائ

ال
ب-2 

-1
 —

ميم-1-1 
نون-1-1-1

نون-1-1-1
نون-1-1-1

 —
ميم-1-1 

نون-1-1-1
نون-1-1-1

نون-1-1-1
نون-1-1-1

نون-1-1-1
 —

ميم-1-1 
نون-1-1-1

 —
ميم-1-1 

نون-1-1-1

ت
س املال الثاب

ك رأ
ال

سته
ا

ب-3 
-1

فاء-1-1
فاء-1-1

فاء-1-1
فاء-1-1

فاء-1-1
فاء-1-1

فاء-1-1
فاء-1-1

فاء-1-1
فاء-1-1

ت مالية(
ت )وحدا

س املال الثاب
ن القائم لرأ

التكوي
 - 2

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ني-1-1
ع

ت مالية(
صول الثابتة )وحدا

ن األ
خزو

م
 - 3

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ني-1-1
س

ت مادية(
ي )وحدا

خدام الذات
ست

ال
ج ل

خرا
ست

اال
 - 4

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

هاء-أ
هاء-أ

الرصف الصحي لالستخدام الذاتي

ت مالية(
ب( )وحدا

ج )=1-أ + 1-
تكلفة اإلنتا

 - 1
شية(

رس املعي
صناعة/األ

ب ال
س

ح
— نون-2-1-1 )

الم-3-2 + الم-2-2 + فاء-1-2 + ميم-2-1 

ت مالية(
يل )وحدا

ط الك
سي

ك الو
ال

سته
اال

1-أ 
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3
الم-2-3

الم-2-3

يل(
ضافة )اإلجما

جموع القيمة امل
م

ب 
-1

شية(
رس املعي

صناعة/األ
ب ال

س
ح

— نون-2-1-1 )
الم-2-2 + فاء-1-2 + ميم-2-1 

ني
ت العامل

ضا
تعوي

ب-1 
-1

الم-2-2
الم-2-2

الم-2-2
الم-2-2

الم-2-2
الم-2-2

الم-2-2
الم-2-2

الم-2-2
الم-2-2

ت اإلنتاج
ى بدون معونا

ب األخر
رضائ

ال
ب-2 

-1
 —

ميم-2-1 
نون-2-1-1

نون-2-1-1
نون-2-1-1

 —
ميم-1 - 2 

 
نون-2-1-1

نون-2-1-1
نون-2-1-1

نون-2-1-1
نون-2-1-1

 —
ميم-2-1 

نون-2-1-1
 —

ميم-2-1 
نون-2-1-1

ت
س املال الثاب

ك رأ
ال

سته
ا

ب-3 
-1

فاء-2-1
فاء-2-1

فاء-2-1
فاء-2-1

فاء-2-1
فاء-2-1

فاء-2-1
فاء-2-1

فاء-2-1
فاء-2-1

ت مالية(
ت )وحدا

س املال الثاب
ن القائم لرأ

التكوي
 - 2

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ني-2-1
ع

ت مالية(
صول الثابتة )وحدا

ن األ
خزو

م
 - 3

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ني-2-1
س

ت مادية(
جة )وحدا

ت املياه املعال
عائدا

 - 4
حاء-أ

حاء-أ
حاء-أ

حاء-أ
حاء-أ

حاء-أ
حاء-أ

حاء-أ
حاء-أ

حاء-أ

صفر.
الً 

ص
ي أ

ساو
ت ت

ال
خ

ىل أن املد
ظللة إ

اليا امل
خ

ري ال
ش

ظة: ت
الح

م
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- ً
عا

راب
ف 

 أل
ول

جد
ال

ه(
يا

امل
ل 

جا
 م

يف
ة 

دي
صا

قت
ال

وا
ة 

ئي
بي

 ال
بة

س
حا

امل
م 

ظا
لن

ة 
ّحد

ملو
ل ا

او
جد

 ال
ن

 م
1 

- ً
عا

اب
س

ل 
دو

ج
)ال

ل 
صو

أل
ت ا

با
سا

ح

ية
اد

امل
ت 

دا
ح

لو
ا

ية
ح

ط
س

 ال
اه

ملي
1 ا

31
ف-

 أل
اء

ه

 -
ف 

 أل
اء

ه
13

12 
ية

وف
ج

 ال
اه

ملي
ا

 -
ف 

 أل
اء

ه
13

2 
بة

رت
 ال

اه
مي

ع
مو

ج
امل

13
11

 -
ف 

 أل
اء

ه
 

ت
نا

زا
خ

ال
13

12
 -

ف 
 أل

اء
ه

 
ت

ريا
ح

لب
ا

 -
ف 

 أل
اء

ه
13

13 
ار

نه
األ

13
14

 -
ف 

 أل
اء

ه
 

ر 
ها

ألن
وا

د 
لي

ج
وال

ج 
ثل

ال
ية

يد
جل

ال

ية
ح

تتا
الف

ت ا
ونا

خز
امل

1 
- 

1 
- 

ف
أل

2 
- 

1 
- 

ف
أل

3 
- 

1 
- 

ف
أل

5 
- 

1 
- 

ف
أل

2 
- 

ف
أل

ف
أل

ت
ونا

خز
 امل

دة
زيا

 

اد
ص

قت
اال

ن 
 م

ت
ئدا

عا
ال

 
 

1-
1-

1-
حاء

2-
1-

1-
حاء

3-
1-

1-
حاء

4-
1-

1-
حاء

2-
1-

حاء
حاء

لة
ط

ها
 ال

ار
ط

ألم
ا

 
 

1-
باء

1-
باء

1-
باء

1-
باء

1-
باء

1-
باء

1-
باء

ة:
خلي

لدا
ت ا

قا
دف

لت
ا

 
 

بع
ملن

ق ا
ط

منا
ن 

م
 

 
 

1-
2-

باء
1-

2-
باء

1-
2-

باء
2-

باء
1-

2-
باء

1-
2-

باء

قة
ط

ملن
يف ا

ى 
خر

األ
رد 

ملوا
ن ا

م
 

 
 

ل-
دا

 +
-أ 

2-
ال

د
’1

‘-
3

 +
 ’2

‘-
3-

ال
 د

+ 
ب

-2
ل-

دا
‘4

‘-
3-

ال
 د

+ 
-د

2-
ال

د
ج-

-2
ل-

دا
’3

‘-
3-

ال
+د

ل-
دا

 +
ـ 

-ه
2-

ال
د

’5
‘-

3
1-

ال
د

ال
د

ت
ونا

خز
 امل

ص
نق

 

اج
خر

ست
اال

 
 

1-
1-

1-
هاء

2-
1-
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املرفق الخامس

مؤرشات املياه والصالت بني بنود البيانات والربنامج 
العاملي لتقييم املياه

مقدمة  - ألف 

خيلق املرفق اخلامس صلة بني بنود البيانات وبعض مؤشرات املياه األكثر استخدامًا، مبيِّنًا الكيفية اليت ميكن هبا 
اشتقاق طائفة واسعة من املؤشرات منها. وينصّب الرتكيز على املؤشرات املتصلة باإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
واملؤشرات اليت يستخدمها الرنامج العاملي لتقييم املياه، الذي ُينِتج كل ثالث سنوات تقرير تنمية املياه يف العامل 
للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية. وتتضمَّن املؤشرات األخرى املشمولة مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 
ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه، بينما ُتستخَدم أيضًا بيانات من عدد كبري من املصادر املختلفة.

1 - استخدام املؤرشات

ُتستخَدم املؤشرات لتوليف وعرض معلومات معّقدة. وهي متّثل وسيلة لتلخيص وتبسيط وتوصيل املعلومات إىل 
ُصّناع القرار وحمّللي السياســات والباحثني واألوســاط التجارية وعامة اجلمهور. كما ُتســتخَدم يف إجراء مقارنات 
عر فرتات زمانية وداخل البلدان والصناعات وفيما بينها من أجل حتديد العوامل املؤّدية إىل حتســني إدارة املوارد 

املائية. وعلى سبيل املثال، ُتستخَدم مؤشرات املياه يف:
• رصد وتقييم مدى فعالية إدارة واستخدام املوارد املائية؛	
• م امُلحرَز مقارنة باألهداف اليت تضعها احلكومات؛	 تقييم التقدُّ
• حتديد جماالت أو صناعات إلدخال حتسينات يف كفاءة استخدام املياه أو مكافحة التلوُّث؛	
• اختاذ قرارات اســرتاتيجية أكثر اســتنارة بشــأن االســتثمار يف اإلنشــاءات األساســية لإلمدادات املائية 	

وخدمات الصرف الصحي؛
• حتديد جماالت للبحوث بوضع أولويات هلا؛	
• تقييم استخدام املياه يف االقتصاد وتأثري استعماله على املوارد املائية.	

واملؤشرات ميكن أن تكون بنود بيانات منفردة أو جماميع أو ِنَسب أو شكل آخر من أشكال البيانات 
املشتقة. وبعض بنود البيانات املوصوفة يف الفصل 4 ُتستخَدم بالفعل كمؤشرات ألغراض معيَّنة. بيد أن األكثر 
شــيوعًا هــو أن جتمــع مؤشــرات امليــاه عــدة بنــود بيانــات مــع اإلحصــاءات االقتصاديــة أو البيئيــة أو االجتماعيــة 
والدميغرافية. وقد أّدى الطلب على البيانات السهلة التفسري واليت تغطي نطاقًا واسعًا من قضايا املياه إىل تطوير 
عدد كبري من املؤشرات. ويف الوقت الذي جيري فيه استخدام كثري من املؤشرات، فإن الكثري منها متشابه من 
حيث احملتوى أو اهلدف. بيد أنه ال ميكن توفري قائمة نسبية مبؤشرات املياه ميكن تطبيقها يف مجيع البلدان ويف 
مجيــع الظــروف واألوقــات ولــكل األغــراض، علمــًا بنــوع احتياجات املســتخدمني. وســوف يتغــريَّ أيضًا مع الزمن 
فهــم امليــاه )مبــا يف ذلــك املعرفــة األفضــل للقضايــا العلميــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والدميغرافيــة املتصلــة باملياه( 
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وتوفُّــر البيانــات. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن النهــج املتبــع يف التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصاءات امليــاه يتمّثل يف 
توصيف خصائص املؤشرات مث وصف بعض املؤشرات بدعم اإلدارة املتكاملة للموارد املائية. وقائمة املؤشرات 
املوصوفــة فيمــا يتعلــق بــاإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائية ليســت جامعة مانعة، ولكنها تشــمل كل أنواع املؤشــرات 

الرئيسية وميكن استكماهلا باملعلومات املستجدة على مر الزمن.

اختيار املؤرشات وخصائصها  - باء 

وبغيــة توفــري معلومــات ملســتخدمي البيانــات الذيــن هــم يف الغالــب ُصنّــاع القــرارات وواضعــو السياســات 
احلكومية يف جماالت معيَّنة حتظى باهتمامهم. وجيب على مستخدمي البيانات العمل مع منتجي البيانات على 
اختيــار املؤشــرات املناســبة لتلبيــة أغراضهــم. وبعــد حتديــد اجملــاالت املعيَّنــة موضــع االهتمــام، يتــم اختيار املؤشــرات 

باستخدام طائفة من املعايري التقنية والعملية.
وقــد قامــت البلــدان واملنظمــات الدوليــة بتطويــر جمموعــة كبــرية مــن املؤشــرات، كمــا أن بعــض هــذه البلــدان 
واملنظمــات لديهــا عــدد مــن املعايــري الــيت مت تطويرهــا بوضوح لُتســتخَدم يف اختيار املؤشــرات. )انظر، مثاًل، املعايري 
اليت طّورهتا أسرتاليا أ، ونيوزيلندا ب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ج، واألمم املتحدة د، ه، والبنك 
الــدويل و. ويف هــذا الســياق، ُتســتخَدم معايــري منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ألهنــا تتميّــز بطابــع 

متثيلي عريض.
د منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي املعايــري الثــالث األساســية الختيــار املؤشــرات علــى  وحتــدِّ
النحو التايل: )أ( مدى صلة السياسات باألهداف املتوّخاة وفائدهتا بالنسبة للمستعِملني؛ )ب( سالمة التحليل؛ 
)ج( القابليــة للقيــاس. وقــد قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ز مبزيــد من الشــرح هلذه املعايري 

وهي واردة يف اجلدول ألف خامسًا - 1.

الجدول ألف خامساً - 1

معايري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الختيار املؤرشات البيئية

الصفات التي ينبغي أن تتسم بها املؤرشات اإلنمائيةاملعايري األساسية 

صلة السياسات 
باألهداف 

املتوخاة وفائدتها 
للمستعملني

توفري صورة تمثيلية لألحوال البيئية أو الضغوط التي تتعّرض لها البيئة أو ردود فعل 
املجتمع

أن تتسم بالبساطة وسهولة التفسري والقدرة عىل توضيح االتجاهات عىل مر الزمن

أن تتجاوب مع التغيريات التي تحدث يف البيئة واألنشطة البرشية ذات الصلة

توفري أساس للمقارنات الدولية

أن تكون إّما ذات نطاق قومي أو قابلة للتطبيق عىل القضايا البيئية اإلقليمية ذات األهمية 
القومية

أن تكون لها عتبة أو قيمة مرجعية تتم املقارنة بها، بحيث يتمّكن املستخدمون من تقييم 
أهمية القيم املرتبطة بها

أن يكون لها أساس نظري جيّد من الناحيتني العلمية والتقنيةسالمة التحليل

أن تكون مستندة إىل معايري دولية وتوافق آراء دويل بشأن سالمتها

أن يكون ممكناً ربطها بالنماذج االقتصادية ونُُظم التنبؤ واملعلومات

رها أو توفريها بنسبة تكلفة/منفعة معقولةالقابلية للقياس سهولة توفُّ

 تكون موثَّقة توثيقاً كافياً وذات جودة معروفة

أن يتم استكمالها عىل فرتات منظمة وفقاً إلجراءات يُعتَمد عليها

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االجتماعي، 2003، املؤرشات البيئية: التطوير والقياس واالستخدام.

 Australian Bureau of Statistics, أ 
 2002, Measuring Australia’s Progress,
 appendix II, “Criteria for selecting
indicators”. Available from http://
www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/
94713ad445ff1425ca25682000192
af2/AA16F6E99C3078BFCA256B

DC001223F6?opendocument.

 Statistics New Zealand, indicator ب 

guidelines. Available from http://
www.stats.govt.nz/products-and-

services/user-guides/indicator-guide-

.lines/default.htm

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  ج 

 Environmental  ،1993 االقتصــادي، 
Indicators for Environmental Perfor-

.mance Reviews

Indicators of sustainable develop-  د

ment, available from http://www.
un.org/esa/sustdev/natlinfo/indica-

.tors/isd.htm

Criteria for Millennium Develop-  ه

ment Goals, available from http://
mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/
Attach/Indicators/HandbookEng-

.lish.pdf

 World Bank Global Environment و 
 Facility, “Measuring results the
SMART way”. Available from http://

gefweb.org/MonitoringandEvalua-
tion/MEPoliciesProcedures/MEPIn-

.dicators/mepindicators.html

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  ز 

البيئيــة:  املؤشــرات   ،2003 االقتصــادي، 
التطويــر والقيــاس واالســتخدام متــاح علــى 
http://www.oecd.org/ :املوقــع الشــبكي

dataoecd/7/47/24993546.pdf.
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الصالت مع املؤرشات  - جيم 

املؤشرات املنَتخبة الواردة أدناه مأخوذة من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف 
جمال املياه وتقرير تنمية املياه يف العامل. وُتعَرض املؤشرات باملقارنة مع بنود البيانات املوصى هبا املأخوذة من الفصل 
4 وبنود البيانات التكميلية املأخوذة من املرفق الثاين. بالنسبة ملؤشرات تقرير تنمية املياه يف العامل، ُتعرض الِصيغ 
ات األصلية باإلضافة إىل الِصيغ املستخدمة فيها بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه. واملتغريِّ

1 - الصالت بمؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية املتعلقة باملياه

كمــا نوِقــش أعــاله، هنــاك اعــرتاف واســع النطــاق بالــدور األساســي للمياه يف التنمية حيث حتتــل قضايا املياه مكانة 
د أهدافًا يف جمال  عالية جداً يف خطوط التنمية على الصعيدين القومي والدويل، مبا يف ذلك عدة اتفاقات دولية حتدِّ
اإلمــدادات املائيــة واملرافــق الصحيــة. وأبــرز األهــداف علــى الصعيد العاملي هــي األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى وجه 
التحديد الغاية 7 - جيم الداعية إىل ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باستمرار على مياه الشرب 
املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية، بصورة مستدامة، إىل النصف حبلول عام 2015 واهلدفان املتصالن 
بذلك ومها: نســبة الســكان الذين يســتخدمون مصادر مياه حمّســنة ونســبة الســكان الذين يســتخدمون مرافق صحية 
حمسَّــنة )املؤشــران 7 - 8 و7 - 9، علــى التــوايل( ح. وينعكــس الــدور احليــوي للميــاه أيضــًا يف مــا حــدث مؤخراً من 
ر جديد، هو نسبة املوارد املائية اإلمجالية املستخَدمة )املؤّشر 7 - 5( يف إطار الغاية 7 - ألف. والغرض  إدراج مؤشِّ
من هذا املؤشر هو إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والرامج القطرية وعكس اجتاه فقدان املوارد البيئية.

الشــبكي لشــعبة اإلحصــاءات  املوقــع  انظــر  ح 

يف األمــم املتحــدة لتعريف غايات ومؤشــرات 
http://mdg.( لأللفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف 

.)org/unsd/mdg/Metadat.aspx

الجدول ألف خامساً - 2

الصالت بني بنود البيانات ومؤرشات األهداف اإلنمائية لأللفية املتعلقة باملياه

بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش

نسبة املوارد املائية اإلجمالية املستخدمة 
)بالنسبة املئوية(

املياه املستخرجة من املوارد املائية الداخلية. )ال يتضمن هذا املؤرش املياه املستخرجة ألغراض توليد   = E.1

الطاقة الكهرمائية أو التعدين أو استخراج املياه شبه املالحة واملياه املالحة(

B.1.a = املياه التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات

B.2.2.b = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة غري املقدمة إىل معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقات املياه السطحية الخارجة إىل األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات

overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

مالحظة: للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التطابق، انظر املرفق الثالث، الجدول ألف ثالثاً - 1، تحت عنوان “موارد املياه 
املتجددة الداخلية”.

نسبة السكان الذين يستخدمون 
نة ملياه الرشب )املجموع( مصادر محسَّ

MDG7.8 =
S.1

مجموع السكان

نة S.1 = السكان الذين يستخدمون مصادر مياه محسَّ

نسبة السكان الذين يستخدمون 
نة ملياه الرشب )املناطق  مصادر محسَّ

الحرضية(

MDG7.8 =
S.1urban

مجموع السكان يف املناطق الحرضية

نة S.1 urban = سكان املناطق الحرضية الذين يستخدمون مصادر مياه محسَّ
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بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش

نسبة السكان الذين يستخدمون 
مصادر محّسنة ملياه الرشب )املناطق 

الريفية(

MDG7.8 =
S.1 rural

مجموع السكان يف املناطق الريفية

نة S.1 rural = سكان املناطق الريفية الذين يستخدمون مصادر مياه محسَّ

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق 
محّسنة للرصف الصحي )املجموع(

MDG7.9 =
T.1

مجموع السكان

نة للرصف الصحي T.1 = السكان الذين يستخدمون مرافق محسَّ

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق 
محّسنة للرصف الصحي )املناطق 

الحرضية(

MDG7.9 =
T.1 urban

مجموع السكان يف املناطق الحرضية

نة للرصف الصحي T.1 urban = سكان املناطق الحرضية الذين يستخدمون مرافق محسَّ

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق 
محّسنة للرصف الصحي )املناطق 

الريفية( 

MDG7.9 =
T.1 rural

مجموع السكان يف املناطق الريفية

نة T.1 rural = سكان املناطق الريفية الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محسَّ

2 - الصالت بمؤرشات نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه

يوفِّر نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه جمموعة مؤشرات ميكن جتميعها من البيانات اليت ترد 
يف اجلداول املوّحدة للنظام واليت ميكن جتميعها أيضًا من بنود البيانات يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات 
امليــاه. وهلــذه الغايــة تغّطــي اجلــداول الــواردة أدنــاه اجملموعــة املختارة من املؤشــرات اليت ميكن اشــتقاقها من اجلداول 
املوّحدة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية بشأن كثافة االستخدام واإلنتاجية املتعلقني باملياه ومؤشرات فرص زيادة 

فاعلية اإلمدادات املائية ومؤشرات تكاليف وأسعار خدمات املياه والصرف الصحي.

بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش 

كثافة استخدام املياه 
)وحدات مادية(

WI = 
)E + G) − )F + H)

السكان

E = املاء املستخرج
G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

كثافة استخدام االقتصاد 
للمياه

WIeconomy = )E + G) − )F + H)
الناتج املحيل اإلجمايل

E = املياه املستخرجة
G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

كثافة استخدام املياه من 
قبل الصناعة

E = املياه املستخرجة
G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

WI industry = 
)E + G) − )F + H)

]القيمة املضافة [

الجدول ألف خامساً - 3

صالت بني بنود البيانات ومجموعة مختارة من مؤرشات نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه لقياس كثافة 
استخدام املياه اإلنتاجية املائية

industry
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بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش 

كثافة استخدام املنتج 
للمياه

 

E = املياه املستخرجة
G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

كثافة التلوث )وحدات 
مادية(

PI PerCapita = K
السكان

K = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة

كثافة التلوث بالنسبة 
لالقتصاد

PI economy = K
الناتج املحيل 

اإلجمايل

K = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة

كثافة التلوث حسب 
الصناعة

PI industry = 
NE industry

valueadded industry

NE industry: االنبعاثات الصافية حسب الصناعة املعنية

NE industry = K industry + K (ISIC 37) × 
J.1 industry

J.1 total

K = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة من صناعة محّددة
K (ISIC 37) = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة بواسطة صناعة الرصف الصحي

J.1 industry = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل صناعة الرصف الصحي من صناعة معينة

J.1 total = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل صناعة الرصف الصحي )املجموع من كل الصناعات(

WPeconomy = GDPاإلنتاجية املائية
)E + G) − )F + H) economy

[ [
E = املياه املستخرجة

G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية
GDP = الناتج املحيل اإلجمايل

اإلنتاجية املائية
WPindustry = 

valueAdded

)E + G) − )F + H) industry[ [
E = املياه املستخرجة

G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

نسب اإلنتاجية املائية 
ValueAdded industry

[)E + G) − )F + H)] industry GDP

[)E + G) − )F + H)] total

WPrR = ×

E = املياه املستخرجة
G = املياه الواردة من وحدات اقتصادية أخرى
F = املياه الذاهبة إىل وحدات اقتصادية أخرى

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية
GDP = الناتج املحىل اإلجمايل

WI product = 
)E + G) − )F + H)

]الناتج النقدي [product
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الجدول ألف خامساً - 4

الصالت بني بنود البيانات ومجموعة مختارة من مؤرشات نظام املحاسبة البيئية 
واالقتصادية يف مجال املياه، والخاصة بفرص زيادة اإلمدادات املائية الفعلية

بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش 

نسب “تلوث” املياه
ValueAdded industry

NE industry GDP

K total

WPoR = ×

NE industry = صايف االنبعاثات للصناعة املعنية

GDP = الناتج املحيل اإلجمايل
K = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة

NE industry = K industry + K (ISIC 37) × 
J.1 industry

J.1 total

K industry = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة من صناعة محّددة

K (ISIC 37) = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل البيئة بواسطة صناعة الرصف الصحي

J.1 industry = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل صناعة الرصف الصحي من صناعة معينة

J.1 total = االنبعاثات املحمولة مائياً إىل صناعة الرصف الصحي )املجموع من كل الصناعات(

مالحظة: اإلنتاجية املائية وكثافة استخدام املياء هما وجهان لعملة واحدة.

بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياهاملؤرش 

املياه املعاد استخدامها = )السلسلة الزمانية( Hترصيف املياه إىل البيئة

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من الوحدات االقتصادية

املياه املعالجة املعاد 
استخدامها إىل البيئة كنسبة 
مئوية من جميع املياه املعاد 

استخدامها

TR % = H.a
H

× 100

H.a = املياه املعاد استخدامها بعد معالجتها من قبل الوحدات االقتصادية

H = املياه املعاد استخدامها إىل البيئة من قبل الوحدات االقتصادية 

= % LD الفواقد يف التوزيع I.1
E.b

× 100

I.1 = الفواقد املائية يف التوزيع

E.b = املياه املستخرجة من أجل التوزيع
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الجدول ألف خامساً - 5

مؤرشات نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه، الخاصة بتكاليف وأسعار املياه 
وخدمات معالجة املياه العادمة

التعريف واملصدراملؤرش 

تكلفة اإلمداد باملياه مقسوماً عىل املياه املشرتاة )نظام السعر الضمني للمياه 
املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

متوسط سعر املرت املكعب من املياه )م3( حسب 
الصناعة

املدفوعات الفعلية مقسوماً عىل حجم املياه التي اشرتتها تلك 
الصناعة )نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

متوسط تكلفة املرت املكعب )م3( من اإلمدادات 
املائية حسب الصناعة

تكلفة اإلمداد مقسومة عىل حجم املياه التي تشرتيها تلك 
الصناعة )نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

متوسط تكلفة اإلمداد باملياه ناقصاً متوسط سعر املياه اإلعانة املالية للمرت املكعب )م3( حسب الصناعة
)نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

تكلفة اإلمداد مقسومة عىل حجم املياه املعالجة )نظام السعر الضمني ملعالجة املياه العادمة
املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال املياه(

متوسط تكلفة معالجة املياه العادمة باملرت 
املكعب )م3( حسب الصناعة

تكلفة املعالجة مقسومة عىل حجم املياه العادمة بالنسبة 
لتلك الصناعة )نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال 

املياه(
متوسط سعر معالجة املياه العادمة باملرت املكعب 

)م3( حسب الصناعة
املدفوعات الفعلية للمعالجة مقسومة عىل حجم املياه 

العادمة بالنسبة لتلك الصناعة )املحاسبة البيئية 
واالقتصادية يف مجال املياه(

متوسط تكلفة اإلمداد باملياه العادمة ناقصاً متوسط سعر اإلعانة للمرت املكعب )م3( حسب الصناعة
املياه العادمة )نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف مجال 

املياه(

3 - الصالت بمؤرشات تقرير تنمية املياه يف العالم

تقرير تنمية املياه يف العامل، هو استعراض دوري يرسم صورة حلالة موارد املياه العذبة يف العامل. وإعداد تقرير تنمية 
رَك من جانب الوكاالت وكيانات  املياه يف العامل الذي يتوىل تنســيقه الرنامج العاملي لتقييم املياه، هو جهد مشــتـَ
األمم املتحدة البالغ عددها 26 واليت تتألف منها جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية واليت تعمل يف شــراكة 
مع احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة. والرنامج العاملي لتقييم 
املياه، الذي تأسس يف عام 2000، هو الرنامج الرئيسي للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية. ويقوم الرنامج 

العاملي لتقييم املياه، الذي يوجد مقره يف اليونسكو، برصد مسائل املياه العذبة.
ويتضّمــن تقريــر تنميــة امليــاه يف العــامل جمموعــة خمتــارة مــن املؤشــرات ي تتعلّــق مبســتوى الضغــط علــى هــذا املــورد؛ 
واحلوكمة؛ واملستوطنات؛ وحالة املورد؛ والنُظم اإليكولوجية؛ والصحة؛ واألغذية، والزراعة وُسبل كسب العيش يف 
الريــف؛ والصناعــة والطاقــة؛ وتقييــم املخاطــر؛ وحتديــد قيمــة املــورد وتقاضــي رســوم يف مقابلــه؛ والقاعــدة املعرفيــة 
والقــدرات. وتبــنيِّ اجلــداول مــن ألــف خامســًا - 6 إىل ألــف خامســًا - 8 الصلــة بني بنــود البيانات يف التوصيات 
الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات امليــاه ومؤشــرات تقريــر تنميــة امليــاه يف العامل املتصلة بالضغــط على املوارد املائية وحالة 
املــوارد املاليــة والصحــة. وميكــن أيضــًا اســتخدام بنود بيانــات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه يف جتميع 
عدد من مؤشرات تقرير تنمية املياه يف العامل املتصلة باألغذية والزراعة وُسبل كسب العيش يف الريف؛ والصناعة 
والطاقة؛ وحتديد قيمة املورد وتقاضي رســوم يف مقابله. أما مؤشــرات تقرير تنمية املياه يف العامل املتعلقة باحلوكمة 
والنُظــم اإليكولوجيــة وتقييــم املخاطــر والقاعــدة املعرفيــة والقــدرات فهــي خــارج نطــاق التوصيــات الدوليــة املتعلقــة 

بإحصاءات املياه وال ميكن حساهبا باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية.

http://www.unesco.org/water/ ي 
wwap/wwdr/indicators/pdf/index.

.shtml (accessed 5 October 2009)

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/D2_Groundwater_development_as_share_of_TARWR.pdf
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/D2_Groundwater_development_as_share_of_TARWR.pdf
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الجدول ألف خامساً - 6

الصالت بني بنود البيانات ومؤرشات تقرير تنمية املياه يف العالم املتعلقة بمستوى الضغط عىل موارد املياه

مستوى الضغط عىل املوارد

الصيغة )باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه(الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش

دليل استخدام املياه 
بطريقة غري مستدامة

INSWU = Q − DIA

أو
INSWU = Q − A

Q = اإلمدادات املائية )موارد املياه املتجددة(

DIA = مجموع االستخدام املنزيل والصناعي 
والزراعي للمياه

http:// مالحظة: لالطالع عىل صحيفة املنهجية
www.unesco.org/water/wwap/wwdr/

indicators/pdf/A1_Index_of_non_
.sustainable_water_use.pdf

INSWU = (B.1+D.6+B.2 - overlap) - E.1 (per grid cell)

أو

INSWU = (B.1.a+D.6+B.2 - overlap) - E.1Ag (by agriculture per grid cell)

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة

E.1 = املياه املستخرجة من موارد املياه الداخلية

Overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

الجدول  الثالث،  املرفق  انظر  التطابق،  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  للحصول   مالحظة: 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

مؤرش ضغط املياه 
النسبي

RWSI = ∑ DIA
Q

DIA ∑ = مجموع االستخدام املنزيل 
والصناعي والزراعي للمياه

Q = كمية املياه )موارد املياه املتجددة(

http://www.unesco. مالحظة: صحيفة املنهجية
org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/
.A3_Relative_water_stress_index.pdf

E.1 = املياه املستخرجة من موارد املياه الداخلية )باستثناء االستخدامات يف 
مجرى النهر مثل الطاقة الكهرمائية وتشغيل األقفال(

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة

Overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

الجدول  الثالث،  املرفق  انظر  التطابق،  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  للحصول   مالحظـة: 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

مصادر التحميل والحمل 
النيرتوجيني املعارص

 Green and others, Biogeo chemistry انظر
2004

http://www.unesco. مالحظة: صحيفة املنهجية
org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/
A1_Index_of_non_sustainable_water_

.use.pdf

K = SCNL )نيرتوجني لكل خلية شبكية(

K: )نيرتوجني لكل خلية شبكية( = انبعاثات النيرتوجني املحمولة مائياً إىل 
البيئة حسب املنطقة

االستخدام املنزيل 
والصناعي للمياه

DIWU = SWUPCX population

SWUPC = استخدام املياه القطاعي للفرد 
)املنزيل والصناعي(

DIWU = E.1 + G.1

 للصناعـة التحويلية والتعدين )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، 2 - 33، 
41 - 43(، واألرس املعيشية والصناعات األخرى )التصنيف الصناعي الدويل 

املوّحد، 38، 39، 45 - 99(

E.1 = املياه املستخرجة من موارد املياه الداخلية

G.1 = املياه الواردة من الوحدات االقتصادية األخرى
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مستوى الضغط عىل املوارد

الصيغة )باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه(الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش

مؤرش إعادة استخدام 
املياه

WRI =
 QUpstream

=
∑DIAUpstream

 TRWRUpstream

∑DIAUpstream

DIAUpstream∑ = مجموع االستخدام املنزيل 

والصناعي والزراعي من جهة املنبع

UpstreamQ = اإلمدادات املائية من جهة 
املنبع )موارد املياه املتجددة(

مالحظة: صحيفة املنهجية

http://www.unesco.org/water/wwap/
wwdr/indicators/pdf/A3_Water_reuse_

.index.pdf

E.1Upstream = املياه املستخرجة من موارد املياه الداخلية من جهة املنبع

Upstream

UpstreamUpstream

overlapBDaB
EE

WRI
)2.6..1.(

1.2.1.
−++

+
=

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة

Overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

الجدول  الثالث،  املرفق  انظر  التطابق،  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  للحصول   مالحظـة: 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

خارج نطاق الطبيعة الحالية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه: انظر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، اإلحصاءات سكان الريف والحرض
الديمغرافية واالجتماعية

) http://unstats.un.org/unsd/demographic(

أثر ترسيب الطمي 
بفعل السدود والخزانات 

الكبرية

خارج نطاق الطبعة الحالية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه

معامل تغريُّ املناخ

مؤرش الرطوبة

خارج نطاق الطبعة الحالية للتوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه
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حالة املوارد

 الصيغة )باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش
املتعلقة بإحصاءات املياه(

املجموع الفعيل ملوارد 
املياه املتجددة

 

IRWR = موارد املياه املتجددة الداخلية

ERWRActual = موارد املياه املتجددة الخارجية 

الفعلية

مالحظة: صحيفة املنهجية

http://www.fao.org/docrep/005/Y4473E/
y447e07.htm

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ و
indicators/pdf/D1_Total_Actual_Renewable_

.Water_Resources.pdf

TRWRActual=
B.1.a + D.6 + B.2.1 + B.2.2.b − C.2.1.1.a.a − overlap

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات

B.2.2.b = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة غري املقدمة إىل معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقات املياه السطحية الخارجة واملضمونة بمعاهدات

overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

مالحظـة: للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التطابق، انظر املرفق الثالث، الجدول 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

B.1 = املياه الهاطلةاملياه الهاطلة

نصيب الفرد من املوارد 
املائية املتجددة اإلجمالية 

الفعلية

TRWRActualPerCapita =

IRWR +ERWRActual
Population

IRWR = موارد املياه الداخلية املتجددة

ERWRActual = موارد املياه املتجددة الخارجية 

الفعلية

Population = عدد الناس املقيمني يف اإلقليم

مالحظة: صحيفة املنهجية

http://www.fao.org/docrep/005/Y4473E/
y4473e07.htm

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/
indicators/pdf/D1_Total_Actual_Renewable_

.Water_Resources.pdf

TRWRActualPerCapita =

B.1.a + D.6 + B.2.1 + B.2.2.b − C.2.1.1.a.a − olp
Population

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية 

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة واملضمونة بمعاهدات

B.2.2.b = تدفقات املياه من األقاليم املجاورة غري املقدمة إىل معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقات املياه السطحية الخارجة واملضمونة بمعاهدات

overlap = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

الجدول  الثالث،  املرفق  انظر  التطابق،  املعلومات عن  املزيد من   مالحظـة: لالطالع عىل 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

املياه السطحية كحصة 
من مجموع املوارد املائية 

املتجددة الفعلية

SW% = 
WithdrawalSW

SWAR
× 100

SWAR = املياه السطحية املنسابة

WithdrawalSW = املسحوبات من املياه السطحية

مالحظة: صحيفة املنهجية

http://www.unesco.org/water/wwap/
wwdr/indicators/pdf/D2_Groundwater_
.development_as_share_of_TARWR.pdf

SW% = 
E.1.1

B.1 − C.1 − D.6
× 100

E.1.1 = املياه املستخرجة من املوارد املائية السطحية

B.1 = املياه الهاطلة

C.1 = التبخر/النتح من املوارد املائية الداخلية

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية )أّي النشع من 
الرتبة إىل املياه الجوفية(

الجدول ألف خامساً - 7

الصالت بني بنود البيانات ومؤرشات تقرير تنمية املياه يف العالم املتعلقة بحالة املوارد املائية

TRWRActual = IRWR + ERWR Actual
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حالة املوارد

 الصيغة )باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش
املتعلقة بإحصاءات املياه(

التطابق كحصة من 
مجموع املوارد املتجددة 

الفعلية

OL% = OL
TRWRActual

× 100

OL = التطابق

TRWRActual = مجموع املوارد املائية املتجددة 

الفعلية

OL% = olp
B.1.a + D.6 + B.2.1 + B.2.2.b − C.2.1.1.a.a − olp

× 100

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة املضمونة بمعاهدات

B.2.2.b = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة غري املقدمة إىل 
معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقات املياه السطحية الخارجة إىل األقاليم املجاورة 
املضمونة بمعاهدات

Olp = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

مالحظـة: للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التطابق، انظر املرفق الثالث، الجدول 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.

نسبة االعتماد )سابقاً: 
التدفق من البلدان 

األخرى كحصة من 
مجموع املوارد املائية 

املتجددة الفعلية(

 DR =
RWRInc

IRWR + RWRInc
× 100

RWRInc = املوارد املائية اآلتية من البلدان املجاورة

RWRInc =  SW 1IN + SW 2IN + SWPR + SWPL + GWIN

SW 1IN = حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد 

وغري املقدمة إىل معاهدات

SW 2IN = حجم املياه السطحية الداخلة إىل البلد 

واملضمونة بمعاهدات

SWPR = التدفق املحسوب لألنهار الحدودية

SWPL = الجزء املحسوب من البحريات املشرتكة

GWIN = املياه الجوفية الداخلة إىل البلد

DR = 
B.1. − C.1 + B.2.1 + B.2.2.b.a + B.2.1.2.b.b

× 100
B.2.1 + B.2.2.b.a + B.2.1.2.b.b

B.2 = تدفق املياه الداخلة من األقاليم املجاورة

B.1 = املياه الهاطلة

C.1 = التبخر/النتح

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة املضمونة بمعاهدات

B.2.2.b.a = تدفقات املياه السطحية الداخلة غري املقدمة ملعاهدات مع 
األقاليم املجاورة

B.2.2.b.b = تدفقات املياه الداخلية غري املقدمة إىل معاهدات مع األقاليم 
املجاورة

التدفقات الخارجية إىل 
البلدان األخرى كحصة 

من مجموع املوارد املائية 
املتجددة الفعلية

OF% = 
SWOUT + GWOUT

TRWRActual
× 100OF% = C.2

B.1.a + D.6 + B.2.1 + B.2.2.b − C.2.1.1.a.a − olp
× 100

C.2 = تدفقات املياه الخارجة إىل األقاليم املجاورة وإىل البحر

B.1.a = املياه الهاطلة التي تصب يف مجاري املياه املنسابة

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية

B.2.1 = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة املضمونة بمعاهدات 

B.2.2.b = تدفقات املياه الداخلة من األقاليم املجاورة غري املقدمة إىل 
معاهدات

C.2.1.1.a.a = تدفقات املياه السطحية الخارجة إىل األقاليم املجاورة 
املضمونة بمعاهدات

olp = التطابق بني املياه السطحية واملياه الجوفية

مالحظـة: للحصول عىل املزيد من املعلومات عن التطابق، انظر املرفق الثالث، الجدول 
ألف ثالثاً - 1 تحت عنوان “موارد املياه املتجددة الداخلية”.
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حالة املوارد

 الصيغة )باستخدام بنود بيانات التوصيات الدولية الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش
املتعلقة بإحصاءات املياه(

مؤرش األهداف اإلنمائية 
لأللفية املتعلق باملياه 
)سابقــاً: االستخدام 

الكيل - كحصة من 
مجموع املوارد املائية 

املتجددة الفعلية(

MDG7.5 = 
Withdrawals

IRWR + ERWRActual
× 100

Withdrawals = مسحوبات املياه من املوارد املائية 
السطحية واملياه الجوفية

IRWR = موارد املياه املتجددة الداخلية

ERWRActual = موارد املياه املتجددة الخارجية 

الفعلية

يعنيان  املياه  ومسحوبات  املياه  موارد  مصطلحا  مالحظة: 
موارد املياه العذبة ومسحوبات املياه العذبة.

انظر الجدول ألف - خامساً - 2

تنمية املياه الجوفية 
كحصة من مجموع 

املوارد املائية املتجددة 
الفعلية

GW% = 
WithdrawalGW

GAR
× 100

WithdrawalGW = املسحوبات من املياه الجوفية

GAR = إعادة شحن املياه الجوفية

مالحظة: صحيفة املنهجية

http://www.unesco.org/water/wwap/
wwdr/indicators/pdf/D2_Groundwater_
.development_as_share_of_TARWR.pdf

GW% = E.1.2
D.1 + D.6

× 100

E.1.2 = املياه املستخرجة من موارد املياه الجوفية

D.1 = االنتقال الطبيعي من املياه السطحية إىل املياه الجوفية

D.6 = االنتقال الطبيعي من مياه الرتبة إىل املياه الجوفية
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الجدول ألف خامساً - 8

الصالت بني بنود البيانات ومؤرشات تقرير تنمية املياه يف العالم املتعلقة بالصحة

الصحة

الصيغة )من تقرير تنمية املياه يف العالم(املؤرش

الصيغة باستخدام بنود بيانات 
التوصيات الدولية املتعلقة 

بإحصاءات املياه(

الحصول عىل مياه الرشب 
املأمونة

األهداف اإلنمائية لأللفية، املؤرش 7 - 8 = نسبة السكان )اإلجمالية، ويف املناطق الحرضية، 
ويف املناطق الريفية( الذين يستخدمون مصدر مياه رُشب ُمحّسن، هي النسبة املئوية 

للسكان الذين يستخدمون أّي نوع من األنواع التالية للحصول عىل مياه الرشب: املاء الذي 
تنقله مواسري إىل املسكن أو الباحة أو الفناء؛ والحنفية العامة/الصنبور العام؛ والبرئ 

الثقبية/البرئ األنبوبية؛ والبرئ املحفورة املحمية؛ والينبوع املحمي، وماء املطر املجموع؛ 
واملياه املعبأة يف قوارير )إذا كان هناك أيضاً مصدر ثانوي محّسن للمياه(. وال يشمل 

ذلك أنواع اإلمدادات املائية التالية: البرئ غري املحمي، الينبوع غري املحمي، املاء الذي ُينَقل 
باملركبات يف صهاريج صغرية/براميل واملياه التي ُتنَقل بالشاحنات ذات الصهاريج واملياه 

ن( أو املياه السطحية التي تؤَخذ  املعبأة يف قوارير )إذا كان املصدر الثانوي غري محسَّ
مبارشة من األمطار أو الربك أو النهريات أو البحريات أو السدود أو قنوات الرّي.

MDG7.8 = R.1

الوصول إىل املرافق الصحية 
األساسية

األهداف اإلنمائية لأللفية، املؤرش 7 - 9 = نسبة السكان )اإلجمالية، ويف املناطق الحرضية، 
ويف املناطق الريفية( الذين يستخدمون مرافق رصف صحي محّسنة، هي نسبة السكان 

الذين يستطيعون الوصول إىل مرافق يتم فيها عزل الفضالت البرشية بطريقة صحية من 
مالمسة البرش. تشمل املرافق املحّسنة مراحيض الشطف/الشطف - الدلق أو املراحيض 

املوصولة بشبكة أو خزان أو حفرة رصف صحي ومراحيض الحفرة ذات التهوية املحّسنة 
ومراحيض الحفرة البلدية ذات العتبة أو املصطبة املصنوعة من أّي مادة تحيط بالحفرة 

من جميع جوانبها فيما عدا فتحة الستخدام املراحيض الحديثة أو البلدية التي تنتج مواد 
تسميد وتشمل املرافق غري املحّسنة املرافق العامة أو املشرتكة املكوّنة من أنواع مقبولة 

لوال هذه الصفة، ومراحيض الشطف/الشطف - الدلق واملراحيض التي تصب املواد التي 
ترّصفها بشبكة أو حفرة رصف صحي مفتوحتني، مراحيض الحفرة البلدية بدون عتبة أو 
مصطبة، واملراحيض الجردلية، واملراحيض البلدية وغري البلدية املعلّقة التي يصب رصفها 
مبارشة يف ُكتَل مائية أو يف الخالء املفتوح باإلضافة إىل ممارسة التربّز بدون ساتر يف الغابة 

أو الحقل أو الُكتَل املائية.

MDG7.9 = S.1

ال يدخل يف نطاق الطبعة الحالية من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه.السّن حسب حالة اإلعاقة

مدى تفيّش التقزّم بني 
األطفال دون سن الخامسة 

ال يدخل يف نطاق الطبعة الحالية من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه.

معدل وفيات األطفال دون 
سن الخامسة

ال يدخل يف نطاق الطبعة الحالية من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات املياه.
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املرفق السادس

وحدات القياس ومعاِمالت التحويل

الوحدة املعيارية للحجم يف النظام الدويل للقياس هي األمتار املكعبة )م3(؛ انظر املكتب الدويل للموازين واملقاييس 
.)http://www.bipm.org/en/home(

الجدول ألف سادساً - 1

وحدات القياس ومعاِمالت التحويل املتعلقة باملياه

الوحدةالرمزمعامل التحويل=الرمز الوحدة

الحجم

أمتار مكعبةم0,0013=1 للرت
أمتار مكعبةم13=ك لكيلولرت

000 1=م لميغالرت  أمتار مكعبةم3 
000 000 1=ج لجيغالرت أمتار مكعبةم3 

hm3=1 000 000 1هكتومرت مكعب أمتار مكعبةم3 
000 000 000 1=1 ك م3كيلو مرت مكعب أمتار مكعبةم3 

أمتار مكعبةمcf=0,02833قدم مكعب
أمتار مكعبةم0,7643=ياردة مكعبة

أمتار مكعبةم0,003793=1 غالونغالون )الواليات املتحدة(
أمتار مكعبةم0,004553=1 غالونغالون )اململكة املتحدة(

AF=1 234 1إكر فيت أمتار مكعبةم3 
103=إكر إنش  أمتار مكعبةم3 

000 10=هكتار مرت أمتار مكعبةم3 
أمتار مكعبةم0,0005683=باينت )اململكة املتحدة(

أمتار مكعبةم0,0004733=باينت )الواليات املتحدة(
أمتار مكعبةم0,001143=كوارت )اململكة املتحدة(

أمتار مكعبةم0,0009463=كوارت )الواليات املتحدة(

الجدول ألف سادساً - 2

السوابق املرتبطة بوحدات القياس

الرمزاالسماملعاملالرمزاالسماملعامل

dدييسda1 - 10ديكا110
cسنتيh2 - 10هيكتو210
mمييلk3 - 10كيلو310
µميكروM6 - 10ميغا610
nنانوG9 - 10جيغا910

pبيكوT12 - 10تريا1210

واملقاييس  للموازين  الدويل  املصدر: املكتب 
) ht t p : //w w w.bipm .org /en /s i /s i _ 

.brochure/chapter3/prefixes.htm)
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