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الفرع: المیاه

اإلرشادات

ویطلب استبیان المیاه ذكر المعلومات األساسیة المتعلقة بإدارة موارد المیاه في البلد. وتغطي الجداول موارد المیاه العذبة المتجددة، واستخراج المیاه العذبة واستخدامھا، وصناعة إمدادات المیاه )ISIC 36(، وإنتاج المیاه العادمة ومعالجتھا والسكان 
الموصولین بمعالجة المیاه العادمة.

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en :وتشكل قاعدة البیانات المائیة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة مرجعاً مفیداً یمكن مقارنة الموارد المائیة بالقیاس إلیھا، وھي موجودة في العنوان التالي

مقدمة

وقد أضیف فرع یتعلق بالتحقق من سالمة البیانات إلى جوار كل جدول، وھو یشمل نوعین من جداول التحقق: جداول التحقق من التسلسل الزمني وجداول التحقق من التجانس. وسوف تساعد ھذه الجداول البلد وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في 
التحقق من سالمة البیانات المقدمة.

التغییرات عن استبیان شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/برنامج األمم المتحدة للبیئة لعام 2018 بشأن اإلحصاءات البیئیة:

سھم جمع المعلومات الذي یجري كل سنتین، وھو نشاط مشترك بین شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، في تطویر قاعدة بیانات اإلحصاءات البیئیة الدولیة الخاصة بشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة. وسیتم تحلیل البیانات 
وتجمیعھا من قِبَل شعبة اإلحصاءات الستخدامھا في األنشطة الدولیة. وستُتاح لمستعملي الموقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة.

ووضعت الشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة الرسوم البیانیة للتدلیل على العالقات بین المتغیرات في الجداول م1، م2، م3، م4. ویُحث المجیبون على استخدام الرسوم البیانیة لتوضیح المفاھیم األساسیة التي تنبني علیھا البیانات المطلوبة في ھذا االستبیان.

وترد التعاریف بترتیب ظھورھا في ھذه المتغیرات. وإذا تكررت المتغیرات یمكن الرجوع إلى التعریف في المكان الذي یكون المتغیر قد ظھر فیھ ألول مرة.

وتتوافر نسخ من استبیان المیاه على االنترنت في الموقع المعنون https://unstats.un.org/unsd/envstats/questionnaire. وتتوافر البیانات التي سبق تجمیعھا في الموقع المعنون 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators/cshtml.

بناًء على المشاورات مع الجھات المعنیة الدولیة والبلدان األعضاء، تم إضافة "المیاه المعادة دون استخدام" و "صافي المیاه العذبة المستخرجة" الى الجدول (W2) من استبیان عام ٢٠٢٠ للمرة األولى منذ نسخة االستبیان لعام ٢٠١٠. لقد تم إعادة تسمیة 
المتغیرة "المیاه العذبة المستخرجة" في الجدول (W2) ب"إجمالي المیاه العذبة المستخرجة" ولكنھما متطابقین بالمفھوم.

ویمكن أن تجّمع البیانات المطلوبة في ھذا االستبیان بدایة في المؤسسات المختلفة في البلد. ویطلب من مكاتب اإلحصاء الوطنیة أو وزارات البیئة تجمیع البیانات من ھذه المصادر المختلفة.

وفي الحالة التي یكون فیھا البلد قد عبّأ استمارة شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/برنامج األمم المتحدة للبیئة من قبل، فإن استمارة عام 2020 ستكون مشتملة على تلك البیانات. ویطلب من البلدان إضافة البیانات الخاصة بالسنوات الالحقة والتأكد من 
التسلسل الزمني ألغراض االتساق.

بسبب الطابع المعقد للقضایا البیئیة المتصلة بالمیاه، یُطلب إلى البلدان تقدیم معلومات إضافیة تساعد على تحلیل وتفسیر البیانات في صحیفة المعلومات التكمیلیة )م 6.(
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الفرع: المیاه

اإلرشادات

















لالتصال بنا: إذا كانت لدیكم أیة أسئلة، ال تترددوا في االتصال بالشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة عن طریق:
 – UN Statistics Division, Environment Statistics Section,  DC2 -1516, 2 United Nations Plaza,  New York, New York, 10017 USA : البرید على العنوان التالي
 – envstats@un.org :البرید االلكتروني
الفاكس: 963-0623 (212) 1+– 
 –

الخطوات التي تتبع

یرجى تعبئة الجداول بأكبر قدر ممكن من البیانات باالعتماد على التعاریف المتاحة (انظر صحیفة التعاریف). وفي حالة استخدام تعاریف أو منھجیات مختلفة، یرجى شرح الفروق في الحاشیة أو ذكر التعریف المستخدم و/أو المنھجیة 
المستخدمة في صحیفة المعلومات التكمیلیة  )م 6.(

یرجى إرفاق جمیع الوثائق أو المراجع التي تساعد شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على فھم البیانات.

ي حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانة فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم (الظاھرة ال تنطبق)، أو كانت قیمة الرقم أقل من نصف وحدة القیاس، یوضع "صفر" في الخانة.

الھاتف: مخاطبة رینا شاه على الرقم 4586-963) 212 (1+، أو ماركوس نیوبیري على الرقم 0092-963) 212 (1+،  شوان تشي  9065 -367 (917 ) 1 +، أو روبن كارینغتون على الرقم  963-6234) 212 (1+ 
.   

بعد ملء بیانات كل جدول، یرجى مراجعة الحاالت المؤشر علیھا (باللون األحمر) للتحقق من تجانس البیانات في القسم المتعلق بالتحقق من البیانات المرفق بكل جدول.

یرجى إدراج بیانات جھة االتصال أعلى كل جدول.

یرجى إدراج حواشي، عند الضرورة، إلعطاء مزید من المعلومات عن البیانات. ویرجى تخصیص رموز مرتبة أبجدیاً (ألف، باء، جیم، ... مثال) في العمود األول على یسار البیانات وفي قسم “الحواشي” تحت كل جدول. ویرجى 
م أكبر قدر ممكن من المعلومات في  كتابة نصكم التفسیري في عمود نص الحواشي إلى جانب الرموز ذات الصلة. وفي حالة وجود تغیرات كبیرة في البیانات بالنسبة للتسلسل الزمني، تضاف حواشي لتوضیح أسباب تلك التغیرات. قّدِ

الحواشي عن مصدر البیانات وأسالیب تجمیعھا بالنسبة لكل قیمة.

رد الجداول معبأة سلفاً بالبیانات المتلقاة من استبیانات شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة/برنامج األمم المتحدة للبیئة السابقة. یرجى تدقیق البیانات المدرجة مسبقاً، وعند اإلمكان، تحدیث بیانات الجدول. ویرجى مراجعة الحواشي 
المعبأة مسبقاً وتصویبھا عند االقتضاء.

یرجى إدراج البیانات حسب الوحدة المطلوبة. وترد مصفوفة تحویل أدنى وصف الجداول.
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الفرع: المیاه

اإلرشادات

یمكن استخراج المیاه العذبة من المیاه السطحیة )األنھار والبحیرات وما إلى ذلك (ومن المیاه الجوفیة )اآلبار أو الینابیع.(وتُستخرج المیاه بواسطة الھیئات العامة              
یمكن أن تستخرج مباشرة من قبل الصناعات والمزارعین واألسر المعیشیة وغیرھا. ویطلب الجدول بیانات عن استخراج المیاه العذبة، مفصالً حسب النشاط األ           

)ISIC Rev.4.(ویشمل الجدول كمیة المیاه المتاحة لالستخدام عن طریق االستخراج وتحلیة المیاه وإعادة االستخدام وصافي الواردات. ویساوي مجموع المیا              
أیضاً إجمالي كمیة المیاه التي تستخدمھا المجموعات الرئیسیة للتصنیف الصناعي الدولي الموحد.

الجدول م1: موارد المیاه العذبة المتجددة

یركز الجدول م3 على صناعة إمدادات المیاه، أي الھیئات العامة أو الخاصة التي تتمثل وظیفتھا الرئیسیة في توفیر المیاه لعامة الناس. ویُطلب فیھ بیان كمیات             
الرئیسیة للتصنیف الصناعي الدولي الموحد. كما یُطلب فیھ فاقد المیاه والسكان الذین تخدمھم صناعة إمدادات المیاه. ویتطابق مصطلح صناعة إمدادات المیاه م              

وحدات اقتصادیة تنتمي إلى التصنیف ISIC 36) جمع المیاه ومعالجتھا واإلمداد بھا.(

وصف الجداول

الجدول م5: السكان الموصولون بمعالجة المیاه العادمة

الجدول م2: استخراج المیاه العذبة واستخدامھا

یشمل الجدول م1 المكونات الرئیسیة لتقدیر موارد المیاه العذبة المتجددة وتوافرھا في البلد. ویعاد تغذیة موارد المیاه العذبة المتجددة )السطحیة والجوفیة(عن ط               
ملء التجمعات المائیة )التدفق الداخلي(، وعن طریق المیاه السطحیة والجوفیة المتدفقة من بلدان مجاورة )التدفق الداخل( وتشمل الجداول أیضاً التدفقات الخارج                

معادلة تحدید كمیة مصادر المیاه العذبة المتجددة.( وینقسم التدفق الخارج إلى البلدان المجاورة إلى التدفق المكفول بالمعاھدات والتدفق غیر المكفول بالمعاھدات           

یبین الجدول م6 المكان الذي یمكن أن تدرج فیھ أي معلومات إضافیة ذات صلة. وعلى سبیل المثال، وضعت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة تعریفاً شامالً               
محدد بصورة أكبر (یشیر على سبیل المثال إلى درجة الملوحة)، یكون مفیداً للمقارنات الدولیة. وباإلضافة إلى ذلك، تُشجع البلدان على تقدیم أو إرفاق أي مصد          

الستقصائیة وغیرھا، یكون ذي صلة بموضوع المیاه، ال سیما إذا واجھت البلدان صعوبات في تعبئة االستبیان.

یمكن إنتاج المیاه العادمة من مختلف األنشطة االقتصادیة واألسر المعیشیة. ویمكن تصریف المیاه العادمة إلى الكتل المائیة مباشرة، أو معالجتھا إلزالة بعض ا              
العادمة المعالجة في صناعة الصرف الصحي وفي محطات المعالجة األخرى ومرافق المعالجة المستقلة. ویمیز الجدول بین المعالجة األولیة والثانویة والثالثیة       

الجدول م6: صحیفة المعلومات التكمیلیة

)ISIC 36 (الجدول م3: صناعة إمدادات المیاه

شیر نسبة السكان المقیمین الموصولین بشبكة جمع المیاه العادمة العامة، أو بمرافق معالجة المیاه العادمة العامة أو بمرافق المعالجة المستقلة، إلى نطاق التغطی   

الجدول م4: إنتاج المیاه العادمة ومعالجتھا

برنامج األمم المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام       استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/



الفرع: المیاه

اإلرشادات

یضرب فيإلى لتحویل

4.54609لتراتالجالونات )المملكة المتحدة(

3.785411784لتراتالجالونات )الوالیات المتحدة(
1000لتراتاألمتار المكعبة

0.001أمتار مكعبةاللترات
0.001لتراتالملیلترات

جدول التحویل
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التعدین واستغالل المحاجرالفرع: المیاه  

الرمز/الرموز في 
ISIC المختصر في االستبیانالتصنیفISIC Rev. 4 

E 36ویتضمن استخراج المیاه من مصادر مختلفة كما تتضمن التوزیع عن طریق وسائل صناعة إمدادات المیاه تجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا أنشطة الجمع والمعالجة والتوزیع لالحتیاجات المنزلیة والصناعیة.  یشمل 
مختلفة.

E 37)تشمل الصرف الصحي ما یلي:معالجة المیاه العادمة )الصرف الصحي
تشغیل مرافق شبكات الصرف الصحي أو مرافق معالجة الصرف الصحي  -

جمع ونقل میاه المجاریر البشریة والصناعیة من واحد أو أكثر من المستعملین، وكذلك جمع میاه األمطار عن طریق شبكات الصرف الصحي ونقاط التجمیع والخزانات وغیرھا من وسائل النقل   -
)عربات نقل میاه المجاریر وما إلیھا(

تفریغ وتنظیف أماكن تجمیع المجاریر وخزانات المجاریر وأحواضھا والحفر التي توضع فیھا، وخدمة المراحیض الكیمیائیة  -
عن طریق العملیات المادیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة مثل التحلیل والتصفیة والفلترة  بما في ذلك المیاه العادمة البشریة والصناعیة ومیاه أحواض السباحة وما إلیھا ( - معالجة المیاه العادمة )

والترسیب وما إلى ذلك
صیانة وتنظیف المجاریر والبوالیع بما في ذلك أنابیب الصرف  -

A  01-03الزراعة والحراجة وصید األسماك عملیات اإلنتاج النباتي والحیواني والصید والخدمات المتصلة بھا؛ والحراجة و قطع األشجار؛ وصید األسماك وتربیة المائیات. و یتضمن ھذا القسم الزراعة والحراجة وصید األسماك یغطي قطاع 
كما یشمل زراعة المحاصیل وتربیة الماشیة وقطع األخشاب والنباتات األخرى، واالستفادة من الحیوانات أو من المنتجات  العملیات المرتبطة باستغالل الموارد الطبیعیة النباتیة والحیوانیة. 

الحیوانیة المتأتیة سواء في المزارع أو من موائلھا الطبیعیة.

B 05-09التعدین واستغالل المحاجر استخراج المعادن التي تتواجد بشكل طبیعي كمواد صلبة (الفحم والراكازات) أو كمواد سائلة (النفط) أو كمواد غازیة (الغاز الطبیعي). ویمكن القیام بعملیة التعدین واستغالل المحاجر یشمل 
االستخراج بأسالیب مختلفة مثل التعدین في باطن األرض أو على سطحھا أو تشغیل اآلبار أو التعدین في قاع البحار، إلخ.

C  10-33والمواد أو المكونات المحولة ھي مواد أولیة من منتجات الزراعة أو الحراجة أو صید الصناعة التحویلیة الصناعة التحویلیة عملیات التحویل الفیزیائي أو الكیمیائي للمواد أو المكونات إلى منتجات جدیدة.  تشمل 
وعلى وجھ العموم تُعتبر عملیات التعدیل أو التجدید أو التحویر األساسیة لبعض المواد من الصناعات التحویلیة. األسماك أو استغالل المناجم أو المقالع أو منتجات الصناعات التحویلیة األخرى. 

D 35إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء النشاط المتعلق بتوصیالت الكھرباء والغاز الطبیعي والبخار والماء الساخن وما إلیھا من خالل بنیة أساسیة دائمة (شبكة خطوط) إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء یشمل 
وحجم العمل لیس ھو العامل الحاسم؛ ویدخل في ھذا الفرع أیضاً توزیع الكھرباء والغاز والبخار والماء الساخن وما إلیھا في المجمعات الصناعیة أو المباني السكنیة. وتوصیالت وأنابیب رئیسیة. 

D  351تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ ع تولید الطاقة الكھربائیة بالجملة ونقلھا من مرافق التولید إلى مراكز التوزیع وتوزیعھا إلى المستھلكین.تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ یشمل 

F 41-43وھو یشمل األعمال الجدیدة وأعمال اإلصالح واإلضافات والتغییرات، وإقامة المباني أو التشیید یشمل التشیید أنشطة اإلنشاءات العامة وأنشطة التشیید المتخصصة للبنایات واألشغال الھندسیة المدنیة. 
الھیاكل سابقة التجھیز على الموقع وكذلك أعمال التشیید ذات الطبیعیة المؤقتة.

قائمة التعاریف

التصنیف الصناعي
وترد أدناه قائمة الرموز المستخدمة في ھذا االستبیان . ویمكن االطالع على التصنیف  من أجل تصنیف استخراج المیاه واستخدامھا حسب األنشطة االقتصادیة.  ) ISIC Rev.4( یرتكز ھذا االستبیان على التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة

https://unstats.un.org/unsd/publications/catalogue?selectID=396  :بأكملھ في الموقع الشبكي التالي
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الحجم الكلي للھطول الجوي الرطب )المطر أو الثلج أو البََرْد أو الندى أو ما إلى ذلك (الذي یسقط في إقلیم البلد على مدى عام، بمالیین األمتار المكعبة.الھطولم1-1
ووفقاً لتعریف ھذا المفھوم في الھیدرولوجیا یُستبعد البخر المتولد عن جمیع التدخالت البشریة البخر الفعليم2-1 الحجم الكلي الفعلي للبخر من األرض واألراضي الرطبة والكتل المائیة الطبیعیة ونضح النباتات. 

 ،)Budyko, Turn Pyke, etc( باستثناء الزراعة والحراجة غیر المرویتین، ویُحسب البخر الفعلي باستخدام أنواع مختلفة من النماذج الریاضیة، تتراوح بین اللوغاریتمات البسیطة للغایة
والمخططات التي تمثل الدورة الھیدرولوجیة بالتفصیل.

ویساوي التدفق الداخلي الھطول ناقصاً البخر الفعلي، ویمكن حسابھ أو التدفق الداخليم3-1 الحجم الكلي لجریان األنھار والمیاه الجوفیة المتولدة حصراً من الھطول في البلد على مدى فترة عام في الظروف الطبیعیة. 
فإذا كان جریان النھر وتولید المیاه الجوفیة یقاسان كالً على حدة، ینبغي تصفیة التحویالت بین المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة تجنباً الزدواج الحساب. قیاسھ. 

التدفق الداخل للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة من م4-1
البلدان المجاورة

وینبغي تقسیم المیاه الحدودیة مناصفة بین البلدین النھریین، ما لم توجد اتفاقات أخرى لتقاسم المیاه. الحجم الكلي للتدفق الفعلي الداخل من األنھار والمیاه الجوفیة من البلدان المجاورة. 

= التدفقات الداخلیة للمیاه السطحیة + المیاه الجوفیة والتدفقات الداخلة من البلدان المجاورة.موارد المیاه العذبة المتجددةم5-1
التدفقات الخارجة للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة م6-1

إلى البلدان المجاورة
التدفقات الفعلیة الخارجة لألنھار والمیاه الجوفیة إلى البلدان المجاورة.

حجم المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة المكفولة باتفاقات رسمیة التي تخرج من البلد المعیَّن إلى البلدان المجاورة سنویا.المیاه المكفولة بمعاھداتم7-1
حجم المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة غیر المكفولة باتفاقات رسمیة التي تخرج من البلد المعیّن إلى البلدان المجاورة سنویاً.المیاه غیر المكفولة بمعاھداتم8-1
التدفق الخارج للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى م9-1

البحار
التدفق الفعلي الخارج لألنھار والمیاه الجوفیة إلى البحار.

یرجى بیان المتوسط على مدى الفترة المتاحة، وبیان طول المدة في الحواشي.المتوسط السنوي لألجل الطویلم1 المتوسط الحسابي على مدى ال یقل عن 30 سنة متعاقبة. 
المیاه العذبة التي تتدفق أو تستقر على سطح كتلة یابسة؛ وتشكل مجاري مائیة طبیعیة كاألنھار أو القنوات أو الترع أو البحیرات وما إلیھا، وكذلك المجاري المائیة االصطناعیة كمجاري الري المیاه السطحیة العذبةم2

وألغراض ھذا االستبیان تدرج المیاه المتحصل علیھا من الترشیح تحت المیاه السطحیة )العذبة.(وال تعتبر میاه البحر  والقنوات الصناعیة أو المالحیة، وشبكات الصرف والخزانات االصطناعیة. 
والمیاه االنتقالیة كالمستنقعات شبھ المالحة والبرك والمصبات، میاھاً سطحیة عذبة.

وتحفر اآلبار في الرسوبات الرملیة المتاخمة للكتل  المیاه المتحصل علیھا من الترشیح ھي ناتج استخدام التكوینات الجیولوجیة الموجودة بالقرب من الكتل المائیة السطحیة في ترشیح میاه الشرب. 
المائیة ویُستخرج الماء من ھذه اآلبار حیث یجري ترشیح الماء الموجود في الكتل المائیة بالتمریر في الرواسب، من أجل إزالة الملوثات.

التعاریف
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التعاریف

وجمیع الترسبات المائیة الدائمة أو المؤقتة المحملة صناعیاً وطبیعیاً في التربة التحتیة، ذات المیاه الجوفیة العذبةم2 المیاه العذبة المحتواة في التكوینات الجوفیة التي یمكن استعادتھا عادةً من ھذه التكوینات أو من خاللھا. 
وتشمل ھذه الفئة الطبقة الحاملة للماء والطبقة العمیقة الموجودة أو غیر الموجودة تحت ضغوط التي تحتویھا التربة المسامیة أو المفككة. وألغراض ھذا  جودة كافیة لالستعمال الموسمي على األقل. 

االستبیان تشمل المیاه الجوفیة الینابیع المركزة والینابیع الموزعة تحت المیاه السطحیة.

المیاه المزالة من أي مصدر مائي سطحي مثل األنھار والبحیرات والخزانات أو میاه األمطار، الدائمة أو المؤقتة.المیاه السطحیة العذبة المستخرجةم1-2

المیاه المزالة من أي مصدر مائي جوفي بصورة دائمة أو مؤقتة.المیاه الجوفیة العذبة المستخرجةم2-2
وتشمل االستخراج بواسطة صناعة إجمالي المیاه العذبة المستخرجةم3-2 مصادر المیاه السطحیة مثل األنھار والبحیرات والخزانات أو میاه األمطار، ومصادر المیاه الجوفیة (الدائمة أو المؤقتة.  المیاه المزالة من أي مصدر مائي )

ویجري توزیع حجم المیاه المستخرجة حسب الفئات الرئیسیة للنشاط االقتصادي للمستخِرج )وفقاً  اإلمداد بالمیاه ألغراض التوزیع، واالستخراج المباشر بأنشطة أخرى ألغراض االستخدام الذاتي. 
ان المیاه المستخدمة لتولید الطاقة الكھرمائیة ھي میاه مستخدمة في مكانھا األصلي، ولذلك یجب عدم احتسابھا. للتصنیف ISIC Rev.4( واألسر المعیشیة. 

وھذا یحدث أساساً أثناء عملیات التعدین وأنشطة اإلنشاءات. والتشمل عملیات الصرفالمیاه المعادة دون استخدامم4-2 ھي المیاه التي تصرف في المیاه العذبة دون استخدام أو قبل االستخدام. 
إلى البحر.

إجمالي المیاه العذبة المستخرجة - المیاه المعادة دون استخدام = صافي المیاه العذبة المستخرجةم5-2

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م6-2
 (ISIC 36) صناعة إمدادات المیاه  

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة( ومن مصادر المیاه الجوفیة بواسطة الوحدات االقتصادیة التي  كمیة المیاه المستخرجة من مصادر المیاه السطحیة )
وتُستثنى من ھذا الحساب كمیة المیاه  جمع المیاه ومعالجتھا واإلمداد بھا.(  : ISIC 36 (تتمثل أنشطتھا الرئیسیة في جمع ومعالجة المیاه وتوزیعھا على األسر المعیشیة وعلى المستعملین اآلخرین

المستخرجة بواسطة صناعة إمدادات المیاه لتشغیل قنوات الري، وینبغي اإلبالغ عنھا تحت مسمى المیاه العذبة التي تستخرجھا أنشطة الزراعة والحراجة وصید األسماك.

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م7-2
األسر المعیشیة

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة(، ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة األسر المعیشیة  كمیة المیاه المستخرجة مباشرةً من مصادر المیاه السطحیة )
الستعماالتھا الذاتیة.

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م8-2
الزراعة والحراجة وصید األسماك  

(ISIC 01-03)

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة (ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
وتشمل المیاه المستخرجة بواسطة صناعة إمدادات المیاه )ISIC 36 (لتشغیل قنوات الري. االقتصادیة المندرجة تحت الفئة ISIC 01-03 الستعماالتھا الذاتیة. 

التطبیق االصطناعي للمیاه على األرض للمساعدة في زراعة المحاصیل والمراعي.الري الزراعيم9-2

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م10-2
(ISIC 05-09) التعدین واستغالل المحاجر

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة (ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
المندرجة في الفئة ISIC 05-09 الستعماالتھا الذاتیة.

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م11-2
(ISIC 10-33) الصناعة التحویلیة

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة (ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
المندرجة في الفئة ISIC 10-33 الستعماالتھا الذاتیة.

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م12-2
(ISIC 35) إمدادات الكھرباء والغاز والبخار  

وتكییف الھواء

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة( ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
وتُستثنى من ھذا الحساب المیاه المستخدمة في أغراض تولید الطاقة الكھرومائیة )مثل المیاه الموجودة خلف السدود.( االقتصادیة المندرجة في الفئة)ISIC 35(، الستعماالتھا الذاتیة. 

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م13-2
  (ISIC 351) تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا  

  وتوزیعھ

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة( ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
وتُستثنى من ھذا الحساب المیاه المستخدمة في أغراض تولید الطاقة الكھرومائیة )مثل المیاه الموجودة خلف السدود.( االقتصادیة المندرجة في الفئة)ISIC 351(، الستعماالتھا الذاتیة. 
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التعاریف

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م14-2
  (ISIC 41-43) التشیید 

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة (ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
المندرجة في الفئة ISIC 41-43 الستعماالتھا الذاتیة.
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التعاریف

(المیاه العذبة المستخرجة بواسطة)م15-2
األنشطة االقتصادیة األخرى

األنھار والبحیرات والخزانات وما إلى ذلك، بما فیھا كمیة میاه األمطار المجمعة(، ومن مصادر المیاه الجوفیة، بواسطة الوحدات  كمیة المیاه المستخرجة مباشرة من مصادر المیاه السطحیة )
االقتصادیة المندرجة في جمیع الفئات األخرى للتصنیف الصناعي الدولي الموحد غیر المحددة أعاله الستعماالتھا الذاتیة.

إجمالي حجم المیاه المتحصل علیھا من إزالة ملوحة میاه البحر والمیاه شبھ المالحة.المیاه المزالة ملوحتھام16-2
وتشمل أیضاً المیاه العادمة المعالجة المتحصل علیھا من محطات المیاه المعاد استعمالھام17-2 المیاه المستعملة المتحصل علیھا من مستعِمل آخر مباشرة، سواء معالجة أو غیر معالجة من أجل استعمالھا في أغراض أخرى. 

ویُستبعد منھا إعادة تدویر المیاه في المواقع الصناعیة. وال تشمل المیاه التي تصرف في المجاري المائیة وتُستخدم مرة أخرى في اتجاه المجرى.  المعالجة الستعمالھا في أغراض أخرى. 

الحجم الكلي للمیاه العذبة التي تستورد من بلدان أخرى كسلع أساسیة عبر أنابیب أو في السفن أو الشاحنات. وال تشمل المیاه المعبأة.واردات المیاهم18-2

لحجم الكلي للمیاه العذبة التي تصّدر إلى بلدان أخرى كسلع أساسیة عبر أنابیب أو في السفن أو الشاحنات. وال تشمل المیاه المعبأة.صادرات المیاهم19-2

 = صافي استخراج المیاه العذبة + المیاه المزالة ملوحتھا + المیاه المعاد استعمالھا + الواردات من المیاه - الصادرات من المیاهإجمالي المیاه العذبة المتاحة لالستعمالم20-2

یشمل الفاقد أثناء النقل التبّخر والتّسرب، ویجب أن یكون أكبر من أو الفاقد أثناء النقلم21-2 حجم المیاه العذبة المفقودة أثناء النقل، بین نقطة االستخراج ونقطة االستعمال، وبین نقاط االستعمال ونقاط إعادة االستعمال. 
المتعلق فقط بالتصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة رقم ٣٦) یساوي السطر ٢ من الجدول ٣ (

استخدام المیاه ھو الحجم اإلجمالي للمیاه التي تُستخرج ذاتیاً أو یتحّصل علیھا عن طریق موردي المیاه التي استخدمھا المستعملون النھائیون، بما في ذلك األسر المعیشیة أو األنشطة االقتصادیة من إجمالي استخدام المیاه العذبةم22-2
ویكون توزیع حجم المیاه المستعملة بحسب الفئات الرئیسیة للنشاط االقتصادي للمستعملین النھائیین )وفقاً للتصنیف الموحد ISIC Rev.4 (واألسر  أجل العملیات المتصلة باإلنتاج أو االستھالك.. 

المعیشیة.
(المیاه العذبة المستخدمة في)م23-2

األسر المعیشیة
حجم المیاه المستخدمة في األسر المعیشیة سواء التي یُتحصل علیھا من صناعة إمدادات المیاه أو تستخرجھا األسر المعیشیة مباشرة الستعماالتھا الذاتیة، وھي تدخل في باب االستخدام العادي 

ویمكن أن تشمل ري حدیقة منزلیة، لكن ال ینبغي أن تشمل المیاه المستخدمة في الزراعة التجاریة. لألسر المعیشیة )مثل الشرب والغسیل.(
(المیاه العذبة المستخدمة في)م24-2

الزراعة والحراجة وصید األسماك 
(ISIC 01-03)

سواًء المستخرجة مباشرة من مصادر مائیة لالستعمال الذاتي أو یتحّصل  ) ISIC 01-03( حجم المیاه التي تستخدمھا األنشطة االقتصادیة المندرجة في فئات الزراعة والحراجة وصید األسماك
علیھا من صناعة إمدادات المیاه.

(المیاه العذبة المستخدمة في)م26-2
(ISIC 05-09) التعدین واستغالل المحاجر

، سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي أو المتحصل علیھا من  )ISIC 05-09(كمیة المیاه المستخدمة في األنشطة االقتصادیة المندرجة في التعدین واستغالل المحاجر
صناعة إمدادات المیاه.

(المیاه العذبة المستخدمة في)م27-2
 (ISIC 10-33) الصناعة التحویلیة

، سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي أو المتحصل علیھا من صناعة  )ISIC 10-33( كمیة المیاه المستخدمة في األنشطة االقتصادیة المندرجة في الصناعة التحویلیة
إمدادات المیاه.

(المیاه العذبة المستخدمة في)م28-2
إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف    (ISIC 

الھواء(35

، سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي أو المتحصل علیھا من  )ISIC 35( حجم المیاه المستخدمة في األنشطة االقتصادیة المندرجة في تولید الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا
وتُستثنى من ھذا الحساب المیاه المستخدمة في تولید الطاقة الكھرومائیة )مثل المیاه الموجودة خلف السدود.( صناعة إمدادات المیاه. 

(المیاه العذبة المستخدمة في)م29-2
 (ISIC 351) تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا  

  وتوزیعھ

، سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي أو المتحصل علیھا من  )ISIC 351( حجم المیاه المستخدمة في األنشطة االقتصادیة المندرجة في تولید الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا
وتُستثنى من ھذا الحساب المیاه المستخدمة في تولید الطاقة الكھرومائیة )مثل المیاه الموجودة خلف السدود.( صناعة إمدادات المیاه. 

(المیاه العذبة المستخدمة في)م30-2
 (ISIC 41-43) التشیید

، سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي أو المتحصل علیھا من صناعة إمدادات المیاه. )ISIC 41-43(كمیة المیاه المستخدمة في األنشطة االقتصادیة المندرجة في التشیید

(المیاه العذبة المستخدمة في)م31-2
األنشطة االقتصادیة األخرى 

حجم المیاه المستخدمة في جمیع األنشطة االقتصادیة األخرى غیر المحددة أعاله سواء المستخرجة مباشرة من المصادر المائیة لالستعمال الذاتي، أو المتحصل علیھا من صناعة إمدادات المیاه.
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التعاریف

إجمالي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات م1-3
)ISIC 36( المیاه

وتُستثنى منھا المیاه التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه لتشغیل قنوات الري. المیاه التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه للمستعملین. وتشمل الفاقد أثناء النقل. 

حجم المیاه العذبة المفقودة أثناء النقل، بین نقطة االستخراج ونقطة االستعمال، وبین نقاط االستعمال ونقاط إعادة االستعمال. یجب أن یكون ھذا أصغر من أو یساوي الفاقد اثناء النقل (الجدول ٢، الفاقد أثناء النقلم2-3
السطر ٢١)

صافي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات م3-3
)ISIC 36( المیاه

وتكون توزیعات صافي حجم المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه إلى المستعملین  إجمالي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه العامة ناقصاً فاقد المیاه العذبة أثناء النقل. 
).ISIC Rev.4 النھائیین قائمة على أساس األسر المعیشیة وبحسب الفئات الرئیسیة للنشاط االقتصادي للمستعملین النھائیین )وفقاً للتصنیف الموحد

إجمالي السكان الذین یحصلون على المیاه من م12-3
)ISIC 36( صناعة إمدادات المیاه

).ISIC 36( النسبة المئویة للسكان المقیمین الذین تصلھم إمدادات المیاه من صناعة إمدادات المیاه

سكان الحضر الذین یحصلون على المیاه من صناعة م13-3
)ISIC 36( إمدادات المیاه

).ISIC 36( النسبة المئویة للسكان المقیمین في الحضر الذین یستخدمون المیاه التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه

سكان الریف الذین یحصلون على المیاه من صناعة م14-3
)ISIC 36( إمدادات المیاه

).ISIC 36( النسبة المئویة للسكان المقیمین في الریف الذین یستخدمون المیاه التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه

وإجمالي المیاه العادمة المنتجة ھو الكمیة اإلجمالیة للمیاه العادمة إجمالي المیاه العادمة المنتجةم1-4 المیاه العادمة ھي المیاه التي لیست لھا قیمة أخرى لألغراض التي استُخدمت فیھا بسبب نوعیتھا أو كمیتھا أو زمن إنتاجھا. 
الزراعة والحراجة وصید األسماك والتعدین واستغالل المحاجر والصناعة التحویلیة وصناعة الكھرباء والتشیید واألنشطة االقتصادیة األخرى (واألسر  المنتجة بواسطة األنشطة االقتصادیة )

وتُستثنى منھا المیاه المستخدمة في التبرید. المعیشیة. 
(المیاه العادمة المنتجة بواسطة)م8-4

األنشطة االقتصادیة األخرى 
باستثناء المیاه العادمة المنتجة تحت فئة التصنیف ISIC 37 )الصرف الصحي.(

معالجة المیاه العادمة في الحضر ھي جمیع عملیات المعالجة التي تجري للمیاه العادمة في محطات المعالجة الموجودة في المناطق الحضریة. وتقوم بھذه المعالجة عادة السلطات العامة أو معالجة المیاه العادمة في الحضرم10-4
وھي تشمل المیاه العادمة التي تُنقل إلى محطات المعالجة بالشاحنات وتصنّف ھذه المحطات في إطار الفئة ISIC 37 )الصرف الصحي.( الشركات الخاصة العاملة بتعلیمات السلطات العامة. 

تشمل معالجة المیاه العادمة أي محطة معالجة أخرى غیر عامة، مثل محطات معالجة المیاه العادمة الصناعیة. وتُستثنى من “معالجة المیاه العادمة األخرى” المعالجة في خزانات المجاریر. ویمكن معالجة المیاه العادمة األخرىم14-4
، أو تحت فئة النشاط الرئیسي للمنشآت التي تتبعھا ھذه المحطات. أن تصنّف محطات معالجة المیاه العادمة الصناعیة أیضاً في إطار الفئة ISIC 37 )الصرف الصحي(

م11-4
و م15-4

أو كیمیائیة تتضمن تثبیت المواد الصلبة العالقة أو بواسطة عملیة أخرى یخفض فیھا الطلب على األكسجین البیوكیمیائیي للمیاه العادمة الواصلة بنسبة المعالجة األولیة للمیاه العادمة معالجة المیاه العادمة بواسطة عملیة فیزیائیة و/
ولتالفي إجراء الحساب مرتین، ینبغي اإلبالغ عن المیاه  ال تقل عن 20 في المائة قبل الصرف، وتخفض جملة المواد الصلبة العالقة في المیاه العادمة الواصلة بنسبة ال تقل عن 50 في المائة. 

الخاضعة ألكثر من نوع واحد من المعالجة عند مستوى المعالجة األعلى فقط.
م12-4

و م16-4
معالجة المیاه العادمة الالحقة للمعالجة األولیة بواسطة عملیات تشتمل عموماً على معالجة بیوكیمیائیة أو غیرھا مع تثبیت ثانوي، أو باتباع عملیة أخرى، مما یؤدي إلى إزالة الطلب على األكسجین  المعالجة الثانویة للمیاه العادمة

ولتالفي إجراء الحساب مرتین، ینبغي اإلبالغ عن المیاه الخاضعة ألكثر من نوع  البیوكیمیائیي بنسبة ال تقل عن 70 في المائة وإزالة الطلب على األكسجین الكیمیائي بنسبة ال تقل عن 75 في المائة. 
واحد من المعالجة عند المستوى األعلى فقط.

م13-4
و م17-4

تؤثر في نوعیة المیاه أو في استخدامھا بصورة معینة من ناحیة: التلوث المیكروبي، أو اللون، وما إلى المعالجة الثالثیة للمیاه العادمة معالجة للنیتروجین و/أو الفوسفور و/أو أي ملوثات أخرى )إضافیة إلى المعالجة الثانویة( 
ذلك. وال یمكن إضافة كفاءات المعالجة المختلفة الممكنة )‘إزالة التلوث العضوي’ لما ال یقل عن 95 في المائة بالنسبة للطلب على األكسجین البیولوجي، و 85 في المائة بالنسبة للطلب على 
األكسجین الكیمیائي، و ‘إزالة النیتروجین’، لما ال یقل عن 70 في المائة، و ‘إزالة الفوسفور’، لما ال یقل عن 80 في المائة و‘إزالة المیكروبات البیولوجیة’.(كما أن ھذه المعالجة ھي معالجة 

ولتالفي إجراء الحساب مرتین، ینبغي اإلبالغ عن المیاه الخاضعة ألكثر من نوع واحد من المعالجة عند المستوى األعلى للمعالجة فقط. حصریة. 

الجمع أو المعالجة التمھیدیة أو المعالجة أو الترشیح أو التصریف للمیاه العادمة المنزلیة من أماكن السكن التي یتراوح عدد قاطنیھا عموماً بین 1 و 50، وتكون غیر موصولة بشبكة لجمع المیاه المعالجة المستقلة للمیاه العادمةم18-4
وال یشمل ذلك النظم الحاویة لصھاریج تخزین تُنقل منھا المیاه العادمة دوریاً بواسطة شاحنات إلى محطة لمعالجة المیاه العادمة. العادمة. ومن أمثلة ذلك خزانات المجاریر. 
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التعاریف

وینبغي تقدیم بیانات عن إنتاج حمأة الغائط )المواد الجافة(م20-4 المواد الصلبة المستقرة المتراكمة، الرطبة أو المختلطة بمكون سائل نتیجة عملیات طبیعیة أو اصطناعیة، وتكون قد فُصلت عن شتى أنواع المیاه العادمة أثناء المعالجة. 
وإذا توافرت بیانات عن الوزن الرطب فقط یرجى ملء البیانات الخاصة بالوزن الرطب وبیان ذلك تحدیداً في الحاشیة. الوزن الجاف. 

ویمكن أن تنقل شبكات جمع المیاه العادمة المیاه إلى محطات المعالجة أو أن تصرفھا في البیئة دون السكان الموصولون بشبكة لجمع المیاه العادمةم1-5 النسبة المئویة للسكان المقیمین الموصولین بشبكات لجمع المیاه العادمة ) الصرف الصحي.(
معالجة.

النسبة المئویة للسكان المقیمین الذین تعالج میاھھم العادمة في محطات معالجة المیاه العادمة.السكان الموصولون بشبكة لمعالجة المیاه العادمةم2-5

السكان الموصولون بمعالجة مستقلة للمیاه العادمة م4-5
)مثل خزانات المجاریر(

النسبة المئویة للسكان المقیمین الذین تعالج میاھھم العادمة في مرافق فردیة، تكون غالباً مرافق خاصة، مثل خزانات المجاریر.

السكان غیر الموصولین بشبكة لمعالجة المیاه م5-5
العادمة

النسبة المئویة للسكان المقیمین الذین ال تعالج میاھھم العادمة في محطات أو مرافق معالجة مستقلة.

المیاه العذبة ھي المیاه التي تحتوي فقط على كمیات دنیا من األمالح الذائبة وخاصة كلورید الصودیوم، تمییزاً لھا عن میاه البحر أو المیاه شبھ المالحة.المیاه العذبة

ومن الناحیة التقنیة تحتوي ھذه المیاه على ما بین 500 و30,000  ملیغراماً من الملح للتر، لكن تركیز األمالح الذائبة المیاه شبھ المالحة ھي المیاه التي تكون أكثر ملوحة من المیاه العذبة وأقل ملوحة من ماء البحر. 
في معظم المیاه شبھ المالحة یكون في حدود 1000 إلى 10000 ملیغرام للتر )مغ/ل.(

ماء البحر
وفي المتوسط، یكون ماء البحر في محیطات العالم بنسبة ملوحة أقل من 35,000 ملیغرام للتر. ماء البحر ھو الماء المجلوب من البحر أو المحیط. 
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الفرع: المیاه 

(W1,1) الھطول(W1,2) البخر الفعلي

التدفق الداخل للمیاه 
السطحیة والمیاه 
الجوفیة من البلدان 
(W1,4) المجاورة

موارد المیاه العذبة المتجددة 
(W1,5)

صناعة إمدادات المیاه) 
(W2,6)(W2,7) الزراعة والحراجة وصید األسماك األسر المعیشیة

(ISIC 01-03( (W2,8(
 ISIC( التعدین واستغالل المحاجر

(W2, 10) )05-09
 )ISIC 10-33( الصناعة التحویلیة

(W2, 11)

إمدادات الكھرباء والغاز والبخار 
 )ISIC 35( وتكییف الھواء

(W2,12)
(ISIC 41-43( (W2,14( األنشطة االقتصادیة األخرى التشیید

(W2,15)

(W2,23) األسر المعیشیة

الزراعة والحراجة وصید األسماك 
(ISIC 01-03( (W2,24(

 ISIC( التعدین واستغالل المحاجر
(W2,26) )05-09

 )ISIC 10-33( الصناعة التحویلیة 
(W2,27)

إمدادات الكھرباء والغاز والبخار 
 )ISIC 35( وتكییف الھواء

(W2,28)

(ISIC 41-43( (W2,30( التشیید

األنشطة االقتصادیة األخرى 
(W2,31)

إجمالي استخدام 
المیاه العذبة  
(W2,22) (W2,16) المیاه المزالة ملوحتھا

ومنھا ما تستخدمھ:

(W1,3) التدفق الداخلي
W1W2

التدفقات الخارجة للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى البلدان المجاورة 
(W1,6)

(W1,9) التدفق الخارج للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى البحار

ما استُخرج منھا بواسطة:

ویُشجع المجیبون على استخدام ھذا الرسم البیاني لتوضیح المفاھیم التي تستند إلیھا البیانات المطلوبة في ھذا االستبیان. وضعت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ھذا الرسم إلظھار العالقات بین المتغیرات في الجداول م1 و م2. 

ملخص موارد المیاه العذبة، واستخراج المیاه العذبة وتوزیعھا واستخدامھا الرسم البیاني: 

(W2,17) المیاه المعاد استعمالھا (W2,4) لمیاه المعادة دون استخدام

(W2,18 - W2,19 =) واردات المیاه - صادرات المیاه

(W2,3) إجمالي المیاه العذبة المستخرجة

(W2,5) صافي المیاه العذبة المستخرجة

إجمالي المیاه 
العذبة المتاحة 
لالستخدام  
(W2,20)

(W2,21) الفاقد أثناء النقل
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الفرع: المیاه

مؤسسة االتصال:البلد: 

یجب التأكد من صحة األرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر .

المتوسط السنوي الوحدةالفئةالخط
1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019في األجل الطویل

ملیون متر مكعب الھطول1
في السنة

ملیون متر مكعب البخر الفعلي2
في السنة

ملیون متر مكعب التدفق الداخلي =)2-1(3
في السنة

ملیون متر مكعب التدفق الداخل للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة من البلدان المجاورة4
في السنة

ملیون متر مكعب موارد المیاه العذبة المتجددة =)4+3(5
في السنة

التدفقات الخارجة للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى البلدان 6
المجاورة

ملیون متر مكعب 
في السنة

 ومنھا:7
     المكفول بمعاھدات

ملیون متر مكعب 
في السنة

ملیون متر مكعب      غیر المكفول بمعاھدات8
في السنة

ملیون متر مكعب التدفق الخارج للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى البحار9
في السنة

مالحظة: 
•

•

•

•

التدفق الخارج للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة إلى 
(W1, 9) البحار

(W1, 1) الھطول(W1, 2)البخر الفعلي

(W1, 3) التدفق الداخلي

التدفقات الخارجة للمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة 
(W1, 6) إلى البلدان المجاورة

التدفق الداخل للمیاه السطحیة والمیاه 
(W1, 4) الجوفیة من البلدان المجاورة

موارد المیاه العذبة المتجددة 
(W1, 5)

في حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم )الظاھرة ال تنطبق(، أو كانت القیمة أقل من نصف الوحدة، یوضع “صفر” في الخانة.

مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة.( یرجى تقدیم معلومات في قسم الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات للقیم المدرجة مثل أسالیب الحساب التقدیري )إن وجدت(، وعناوین المصادر األصلیة )

الجدول م1: موارد المیاه العذبة المتجددة

ینبغي أن تستند أرقام الھطول إلى قیاسات ھطول تمثیلیة في كل أنحاء البلد ومن المناطق المناخیة فیھ.

ویرجى بیان المتوسط على مدى الفترة المتاحة، وبیان طول المدة في الحواشي. لمتوسط السنوي في األجل الطویل ھو المتوسط الحسابي على مدى ما ال یقل عن 30 سنة متعاقبة. 
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الفرع: المیاه

الحواشي

نص الحاشیةالرمز

p.15  استمـارة شعبـة اإلحصاءات في األمم المتحدة/برنامج األمم المتحدة للبیئة عن اإلحصاءات البیئیة لعام 2020 - الفرع: المیاه



الفرع: المیاه

مؤسسة االتصال:البلد: 

یجب التأكد من صحة األرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر .
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ملیون متر مكعب في المیاه السطحیة العذبة المستخرجة1
السنة

ملیون متر مكعب في المیاه الجوفیة العذبة المستخرجة2
السنة

ملیون متر مكعب في إجمالي المیاه العذبة المستخرجة =)2+1(3
السنة

ملیون متر مكعب في لمیاه المعادة دون استخدام4
السنة

ملیون متر مكعب في صافي المیاه العذبة المستخرجة =)4-3(5
السنة

ما استُخرج منھا بواسطة:

6) ISIC 36 (ملیون متر مكعب في صناعة إمدادات المیاه
السنة

ملیون متر مكعب في األسر المعیشیة7
السنة

8)ISIC 01-03( ملیون متر مكعب في الزراعة والحراجة وصید األسماك
السنة

ملیون متر مكعب في       استُخدم منھا بواسطة الري الزراعي9
السنة

10)ISIC 05-09( ملیون متر مكعب في التعدین واستغالل المحاجر
السنة

11)ISIC 10-33( ملیون متر مكعب في الصناعة التحویلیة
السنة

12)ISIC 35( ملیون متر مكعب في إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
السنة

13)ISIC 351 (ملیون متر مكعب في تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ
السنة

14)ISIC 41-43( ملیون متر مكعب في التشیید
السنة

ملیون متر مكعب في األنشطة االقتصادیة األخرى15
السنة

ملیون متر مكعب في المیاه المزالة ملوحتھا16
السنة

ملیون متر مكعب في المیاه المعاد استعمالھا17
السنة

ملیون متر مكعب في واردات المیاه18
السنة

ملیون متر مكعب في صادرات المیاه19
السنة

ملیون متر مكعب في إجمالي المیاه العذبة المتاحة لالستخدام  =)19-18+17+16+5(20
السنة

ملیون متر مكعب في الفاقد أثناء النقل21
السنة

ملیون متر مكعب في إجمالي استخدام المیاه العذبة  =)21-20(22
السنة

ومنھا ما تستخدمھ:

ملیون متر مكعب في األسر المعیشیة23
السنة

24)ISIC 01-03( ملیون متر مكعب في الزراعة والحراجة وصید األسماك
السنة

ملیون متر مكعب في استُخدم منھا بواسطة الري الزراعي25
السنة

26)ISIC 05-09( ملیون متر مكعب في التعدین واستغالل المحاجر
السنة

27)ISIC 10-33( ملیون متر مكعب في  الصناعة التحویلیة
السنة

28)ISIC 35( ملیون متر مكعب في إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
السنة

29)ISIC 351 (ملیون متر مكعب في تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ
السنة

30)ISIC 41-43( ملیون متر مكعب في التشیید
السنة

ملیون متر مكعب في األنشطة االقتصادیة األخرى31
السنة

مالحظة:
•

•

•

•

•

•

استخراج المیاه العذبة واستخدامھا الجدول م2: 

یرجى تقدیم معلومات في قسم الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات للقیم المدرجة مثل أسالیب الحساب التقدیري )إن وجدت(، وعناوین المصادر األصلیة )مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة.(

یشمل ھذا الجدول حجم المیاه المستخرجة من الكتل المائیة (األنھار والبحیرات والمیاه الجوفیة وما إلى ذلك) بواسطة مختلف الجھات المستخرجة؛ وكمیة المیاه المتاحة من المصادر األخرى، وكمیة المیاه المستخدمة بواسطة مختلف المستعملین النھائیین.

تُستبعد المیاه ألغراض تولید الطاقة الكھرومائیة من صناعة الكھرباء.

في حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم )الظاھرة ال تنطبق(، أو كانت القیمة أقل من نصف الوحدة، یوضع “صفر” في الخانة.

المیاه المعادة دون استخدام: ھي المیاه التي تصرف في المیاه العذبة دون استخدام أو قبل االستخدام. وھذا یحدث أساساً أثناء عملیات التعدین وأنشطة اإلنشاءات. والتشمل عملیات الصرف
إلى البحر.

یشمل الفاقد أثناء النقل التبّخر والتّسرب، ویجب أن یكون أكبر من أو یساوي السطر ٢ من الجدول ٣ (المتعلق فقط بالتصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة رقم ٣٦)
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الفرع: المیاه
(W2,3) إجمالي المیاه العذبة المستخرجة

ما استُخرج منھا بواسطة:

(ISIC 36 ( (W2,6 (صناعة إمدادات المیاه

(W2,7) األسر المعیشیة

(ISIC 01-03( (W2,8( الزراعة والحراجة وصید األسماك

(ISIC 05-09( (W2,10( التعدین واستغالل المحاجر

(ISIC 10-33( (W2,11( الصناعة التحویلیة

(ISIC 35( (W2,12( إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

(ISIC 41-43( (W2,14( التشیید

(W2,15) األنشطة االقتصادیة األخرى

الحواشي

نص الحاشیةالرمز

المیاه المزالة ملوحتھا 
(W2,16)

(W2,23) األسر المعیشیة

(ISIC 01-03( (W2,24( الزراعة والحراجة وصید األسماك

ومنھا ما 
تستخدمھ:

إجمالي المیاه العذبة المتاحة 
(W2,20)   لالستخدام

إجمالي استخدام 
المیاه العذبة   
(W2,22)

المیاه المعاد استعمالھا 
(W2,17)

(W2,31) األنشطة االقتصادیة األخرى

(W2,21) الفاقد أثناء النقل

(W2,5) )4-3(= صافي المیاه العذبة المستخرجة

(W2,4) لمیاه المعادة دون استخدام

واردات المیاه - صادرات المیاه 
(W2,16) - (W2,17)= 

(ISIC 41-43( (W2,30( التشیید

(ISIC 05-09( (W2,26( التعدین واستغالل المحاجر

(ISIC 10-33( (W2,27( الصناعة التحویلیة 

(ISIC 35( (W2,28( إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
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الفرع: المیاه

مؤسسة االتصال:البلد: 

یجب التأكد من صحة األرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر .
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1)ISIC 36( ملیون متر مكعب إجمالي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه
في السنة

2ISIC 36 ملیون متر مكعب فاقد المیاه العذبة أثناء النقل بواسطة
في السنة

3 (ISIC 36( صافي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه
)4+5+6+7+8+10+11=) (1-2=)

ملیون متر مكعب 
في السنة

ومنھا ما یوفر إلى:

ملیون متر مكعب األسر المعیشیة4
في السنة

5)ISIC 01-03( ملیون متر مكعب الزراعة والحراجة وصید األسماك
في السنة

6)ISIC 05-09( ملیون متر مكعب التعدین واستغالل المحاجر
في السنة

7)ISIC 10-33( ملیون متر مكعب الصناعة التحویلیة
في السنة

8)ISIC 35( ملیون متر مكعب إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
في السنة

9 ISIC (تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ
)351

ملیون متر مكعب 
في السنة

10)ISIC 41-43( ملیون متر مكعب التشیید
في السنة

ملیون متر مكعب األنشطة االقتصادیة األخرى11
في السنة

)ISIC 36( السكان الذین یزودون من صناعة إمدادات المیاه

جمالي السكان الذین یحصلون على المیاه من    صناعة إمدادات 12
)ISIC 36 (المیاه%

سكان الحضر الذین یحصلون على المیاه من صناعة إمدادات المیاه 13
)ISIC 36(

%

سكان الریف الذین یحصلون على المیاه من صناعة إمدادات المیاه 14
) ISIC 36(

%

مالحظة:
•
•

•
•

ومنھا ما 
یوفر إلى:

(W3,4) األسر المعیشیة

(ISIC 01-03( (W3,5( الزراعة والحراجة وصید األسماك

(ISIC 05-09( (W3,6( التعدین واستغالل المحاجر

(ISIC 41-43( (W3,10( التشیید

(W3,11) األنشطة االقتصادیة األخرى

 )ISIC 36( إجمالي المیاه العذبة التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه
(W3, 1)

 ISIC 36 فاقد المیاه العذبة أثناء النقل بواسطة
(W3, 2)

صافي المیاه العذبة التي توفرھا 
 ISIC( صناعة إمدادات المیاه

(W3,3)  (36

(ISIC 10-33( (W3,7( الصناعة التحویلیة

 )ISIC 35( إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
(W3,8)

في حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم )الظاھرة ال تنطبق(، أو كانت القیمة أقل من نصف الوحدة، یوضع “صفر” في الخانة.

یرجى تقدیم معلومات في قسم الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات للقیم المدرجة مثل أسالیب الحساب التقدیري )إن وجدت(، وعناوین المصادر األصلیة )مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة.(

)ISIC 36( صناعة إمدادات المیاه الجدول م3: 

تُستبعد المیاه ألغراض تولید الطاقة الكھرومائیة من صناعة الكھرباء.

یشمل ھذا الجدول المیاه التي توفرھا صناعة إمدادات المیاه سواء تحت رقابة عامة أو خاصة. وھو یقابل ما كان یسمى في االستبیانات السابقة اإلمدادات العامة للمیاه.

یشمل الفاقد أثناء النقل التبّخر والتّسرب، ویجب أن یكون أصغر من أو یساوي السطر ٢١ من الجدول ٢ (المتعلق بالصناعات واألسر المعیشیة)
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الفرع: المیاه

الحواشي
نص الحاشیةالرمز
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الفرع: المیاه

مؤسسة االتصال:البلد: 

یجب التأكد من صحة األرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر .
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ًإجمالي المیاه العادمة المنتجة1 ألف متر مكعب یومیا

بواسطة:2
)ISIC 01-03( ألف متر مكعب یومیاً    الزراعة والحراجة وصید األسماك

3)ISIC 05-09( ألف متر مكعب یومیاً    التعدین واستغالل المحاجر

4)ISIC 10-33( ألف متر مكعب یومیاً    الصناعة التحویلیة

    إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء 5
)ISIC 35(ً ألف متر مكعب یومیا

6 ISIC (تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھ    
)351ً ألف متر مكعب یومیا

7)ISIC 41-43( ألف متر مكعب یومیاً    التشیید

ألف متر مكعب یومیاً    األنشطة االقتصادیة األخرى8

ألف متر مكعب یومیاً    األسر المعیشیة9

لمیاه العادمة المعالجة في محطات معالجة المیاه العادمة 10
ألف متر مكعب یومیاًفي الحضر

ومنھا:11
ألف متر مكعب یومیاً  معالجة أولیة

ألف متر مكعب یومیاً  معالجة ثانویة12

ألف متر مكعب یومیاً  معالجة ثالثیة13

ًالمیاه العادمة المعالجة في محطات معالجة أخرى14 ألف متر مكعب یومیا

ومنھا:15
ألف متر مكعب یومیاً  معالجة أولیة

ألف متر مكعب یومیاً  معالجة ثانویة16

ألف متر مكعب یومیاً  معالجة ثالثیة17

ًالمیاه العادمة المعالجة في مرافق معالجة مستقلة18 ألف متر مكعب یومیا

ألف متر مكعب یومیاًمیاه عادمة غیر معالجة19

ألف طنإنتاج حمأة الغائط )المادة الجافة(20

مالحظة:
•

•

•

بواسطة:
-ISIC 01( الزراعة والحراجة وصید األسماك    

(W4,2) )03

 )ISIC 05-09( التعدین واستغالل المحاجر    
(W4,3)

(ISIC 10-33( (W4,4( الصناعة التحویلیة    

    إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء 
(ISIC 35( (W4,5(

(ISIC 41-43( (W4,7( التشیید    

(W4,8) األنشطة االقتصادیة األخرى    

(W4,9) األسر المعیشیة    

المیاه العادمة المعالجة في محطات معالجة المیاه العادمة في الحضر 
(W4,10)

(W4,1) إجمالي المیاه العادمة المنتجة

الجدول م4: إنتاج المیاه العادمة ومعالجتھا 

(W4,14) المیاه العادمة المعالجة في محطات معالجة أخرى

(W4,18) المیاه العادمة المعالجة في مرافق معالجة مستقلة

(W4,19) میاه عادمة غیر معالجة

تالفي ازدواج الحساب ینبغي اإلفادة عن المیاه الخاضعة ألكثر من نوع واحد من المعالجة عند مستوى المعالجة األعلى فقط.

في حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم )الظاھرة ال تنطبق(، أو كانت القیمة أقل من نصف الوحدة، یوضع “صفر” في الخانة.

یرجى تقدیم معلومات في قسم الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات للقیم المدرجة مثل أسالیب الحساب التقدیري )إن وجدت(، وعناوین المصادر األصلیة )مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة.(
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الفرع: المیاه
الحواشي

نص الحاشیةالرمز
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الفرع: المیاه

مؤسسة االتصال:البلد: 

یجب التأكد من صحة األرقام كلما تحولت إلى اللون األحمر .

1990199520002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019الوحدةالفئةالخط

%السكان الموصولون بشبكة لجمع المیاه العادمة1

%السكان الموصولون بشبكة لمعالجة المیاه العادمة2

%ومنھم الموصولون بمعالجة ثانویة على األقل3

لسكان الموصولون بمعالجة مستقلة للمیاه العادمة )مثل خزانات 4
المجاریر(

%

لسكان غیر الموصولین بشبكة لمعالجة المیاه العادمة (%100- 5
(4)-(2)

%

مالحظة:
•

•

الجدول م5: السكان الموصولون بمعالجة المیاه العادمة

في حالة عدم توافر البیانات المطلوبة، یرجى ترك الخانات فارغة. وفي حالة عدم انطباق المتغیرات المطلوبة لوضعیة بلدكم )الظاھرة ال تنطبق(، أو كانت القیمة أقل من نصف الوحدة، یوضع “صفر” في الخانة.

یرجى تقدیم معلومات في قسم الحواشي أدناه عن المصدر وأسلوب جمع البیانات للقیم المدرجة مثل أسالیب الحساب التقدیري )إن وجدت(، وعناوین المصادر األصلیة )مثل الدراسات االستقصائیة أو السجالت اإلداریة.(
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الحواشي
نص الحاشیةالرمز
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الفرع: المیاه
مؤسسة االتصال:  البلد: 

صحیفة المعلومات التكمیلیة الجدول م6: 

یرجى إدراج التعریف الوطني للمیاه العذبة أدناه:

یرجى تقدیم معلومات تكمیلیة أدناه، مثل: طریقة الحساب المستخدمة لمختلف التدفقات الداخلة والخارجة؛ وفترة المرجعیة المشمولة في المعدالت السنویة الطویلة األمد؛ والمنھجیة المستخدمة لتقدیر التبخر والفئات اإلضافیة 
لإلحصاءات الوطنیة الستخدام المیاه، إلخ.

یرجى شرح الصعوبات التي الزمت استكمال االستبیانات.
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