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غايات الهدف السادس-2

مم المتحدة للمياه لرصد ومتابعة الهدف السادس-1
أ
مبادرات لجنة ال

مقدمة

مؤشرات الهدف السادس-3
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مقدمة

رطااية
أ
ن المياااه والفاارف الفااح ض ومااا طاارورات مللقااة ل اات البلاار الااض مساات   ال اارة ال ض و ومااا  اا  ا 

. صميم التنمية المستدامة

م ماااة والمرا اااال الفاااحية الملصماااة والنلا اااة الفاااحية داااااصم لفاااحوتعتبااار 
أ
مساااان ميااااه اللااار  الما ة ال 

ن الميااه والفارف الفاحمخففاا  واد ا  2030خلاة التنمياة المساتدامة لعاا  ور ااويتهض وتتضمان 
أ
  بلاا

دارتها الض مح( 6الهدف ) .مستدا   الذي يؤكد الض طمان ت ا ر المياه والمرا ال الفحية للجميع وا 

ل يااااة 2015ويمثاااات اااااا  
أ
وااااداف المياااااهض  هاااا  مهايااااة ال

أ
مميااااة MDGsمقلااااة مح ريااااة ل

أ
وبدايااااة ال

SDGs . ن كامت المياه ود ا   رايا     الا
أ
صبحت ود ا  رصيسيا     ال MDGsوبعد ا

أ
.SDGsا
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هدافمنالسادسللهدفالراعيةالجهاتكلاجتمعت
 
مظلةتحتومؤشراتهالمستدامةالتنميةا

مممبادرات
 
تيةالمتحدةال

آ
:ال

مداداتالملتركالرصدبرمامج- .((JMPالفحضوالفرفالمياهل 

.(GEMI)اSDGsالفحضوالفرفللمياهالمت امتالرصد-

.((GLAASالفحضوالفرفاللر لمياهوالتقييمالعالمضالتحليت-

مم المتحدة للمياه لرصد ومت-1
أ
ابعة مبادرات لجنة ال

الهدف السادس
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دوات لمتابعة تل ير 1.
أ
.السادسالهدف امتاج مؤشرات المنهجيات وال

.والدولضر ع درجة ال اض الض المست   ال طنض 2.

.والرصدتق ية القدرات ال نية والمؤسسية للدول للمتابعة 3.

ااااداد التقريااار 4. سااات مال البياماااات ل  الهااادف وقيااااس التقاااد  المحااار  لمؤشاااراتالااا طن  ا 

.السادس

وداف الرصد المت امت للمياه 
أ
ا

مم المتحدة للمياه لرصد -1تابع 
أ
مبادرات لجنة ال

ومتابعة الهدف السادس
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مم المتحدةض وتق   بمنحهاا للادول لمساامدتها 
أ
حد  مبادرات ال

أ
الساادس مان الهادفامتااج مؤشارات  ا   ا  وو  ا

وداف التنمية المستدامة 
أ
(.المياه والفرف الفح )ا

وداف المنحااة
أ
:ا

سها   ض العمليات ال طنية التض تعز  التنمية المؤسسية لرصد الهدف ا1. .لسادسال 

.ف الفحضوالفر مؤشرات المياه دام الدول  ض تل ير القدرات المؤسسية اللاملة لرصد 2.

طار الهدف السادس3. .است مال تل ير القدرات التقنية لرصد مؤشرات محددة  ض ا 

 Small Agreements:منحة الت اقات الفغيرة 

مم المتحدة للمياه لرصد -1تابع 
أ
مبادرات لجنة ال

ومتابعة الهدف السادس
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رف طمان ت ا ر المياه وخدمات الف: غايات  الهدف السادس-2
دارة مستدامة دارتها ا  الفح  للجميع وا 

ودافمنالسادسالهدفويتضمن
أ
ميةالتنا

نغاياتستةالمستدامة
أ
ايتينوغالنتاصجضبلا

ن
أ
6لهدفاغاياتوتتمثتالتن يذضوساصتبلا
ودافمن
أ
ت   المستدامةالتنميةا

آ
:ال

لض مياه الل6-1 ر  تحقيال ال ص ل اللامت والمنفف ا 
منة والميس رة الت ل ة

آ
.  ال

لض المرا ال الفحية ال ا ية و6-2 المنف ة تحقيال ال ص ل ا 
.  والنلا ة للجميع

ان طريال الحد من 2030تحسين م اية المياه بحل ل اا  6-3
لقاء الن ايات والم اد ال يمياص ية الخلرة التل ث ض والقضاء الض ا 
دمض حدض وتخ يض مسبة المياه الع

أ
لض ا ادمة غير والتقليت منها ا 

لض النفف .المعالجة ا 
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 )6الغايةوتعترف•
أ
ومية( )6الغايةو(ا

أ
راتالقدوبناءالدول ضوالتعاونتم ينيةضبيئةتهيئةبا

دارة  المحليةالمجتمعاتوملاركة .المياها 
.بالت فيتبعد يماالسادسالهدفمؤشراتتناولوسيتم•

ف طمان ت ا ر المياه وخدمات الفر : الهدف السادسغايات-2تابع 
دارة مستدامة دارتها ا  الفح  للجميع وا 

قلااات  يادة كبيرة    كا اءة استخدا  المياه    جميع ال6-4
ة مدرة وطمان السحب المستدا  وت  ير المياه العذبة لمعالج

.المياه

دارة المت املة للم ارد الماصية الض ج6-5 ميع تن يذ ال 
.المست يات

ي  ل جية المتفلة بالمياه6-6 .حماية النلم ال 
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هللداف التنميللة المسللتدامة لعللا  يحتللل 
 
ويركللا الهللدف ، 2030تللفا ر الميللاا ماللاا الفللدارة  للل ا

ضلع  شدد علل حالة السلكما علل جفدة المياا وإدارتها المستدامة والنظا ة الفحية ، 
 
ااا ال

.النظيفةوالذين يعانفا من ندرة المياا 

م: 1-6الغايلللة 
أ
 ماااة تحقياااال وااادف حفااا ل الجمياااع بلااا ت منفاااف الاااض ميااااه اللااار  الما

.2030والميس رة الت ل ة بحل ل اا  

مؤشرات الهدف السادس-3
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مياه   من خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
م مة اللر  التض تدار

أ
.بلريقة ما

 ن مسااااابة السااااا ان الاااااذين يساااااتخدم
حساانة م مااة مقساا/مياااه شاار  مة

أ
 ما  ما

الاااااااااااض  اجماااااااااااال  اااااااااااادد السااااااااااا ان 
جمال /ريف/حضر) ( .ا 

 
أ
المؤشرتعريف:ول  ا

مانباللر مياهخدماتاالضيحفال نالذينالس اانمسباةقيااسيتم
أ
منا

لللر لحةالفاللمياهمحسنا  مفدرا  يستخدم نالذينالس انمسبةخلل

جمال منس با   مالمنق لةالمياهالمفادروذهوتلمتضالس انل 
أ
لضابيببا ا 

رضقلعة/الساحة/المس ن/المبنض
أ
بارالعامةالفنابير/ا

آ
نابيعواليوال

ةوالمياهالمحمية
أ
.المعبا

الحسا طريقة:ثاميا  

غايات ومؤشرات الهدف السادس-3تابع 

11



البيامات الت فيلية للمؤشر: ثالثا  

.2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت عام : المصدر 

 راد  و قا  لمفدر مياه اللر  الض مست   الحضر( 1)جدول رقم 
أ
سر وال

أ
والريف ادد ال

2017اا  

جمال  الس انالبيان ا 

حسنةالمياه  ن جملةالس ان الذيالمة
يستخدم ن مياه 

حسنة مة

خر  
أ
الس ان جملة مفادر ا

الذين 
يستخدم ن 
خر  

أ
مفادر ا

بارشباة عامة
آ
ةا

 
مطارطلمبةمياا معبا

 
مياا ا

 رادحضر
 
116291للل40192691396863404194134811940076400116291ا

 رادريف
 
545643905208337720786612886895357993293228152177ا

984458

 رادجملة
 
94757081917697172498071636808936563321048572521771100749ا

غايات ومؤشرات الهدف السادس-3تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما
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مفنةنسبة السااا الذين يستفيدوا بخدمات مياا الشرب بطريقة : 1-1-6: حساب المؤشر 
 
.ما

:  المؤشر العا  للجمه رية

الريفالحضر                                

93656332
=98.8%

94757081

53579932
=98.2%

54564390

40076400
=99.7%

40192691

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما

إجمالي عدد السااا 

منة 
 
عدد السااا الذين يحفلفا علل مياا شرب ا

%=معادلة حساب المؤشر 
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غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما

حسنة( 1)ش ت رقم  جملةالس ان الذين يستخدم ن مياه مة

2017اا  
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حضر ريف  جملة

%
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ستقفامن اللر  وسلمتها ج دة مياه بيامات ان تت  ر  سار خلل مجم ااة مان الدراساات ال 
أ
اصية لل

دارية وبف ة خاصة المعيلية والمفادر  لار  والفارف اللاركة القابضاة لميااه ال–و ارة الفاحة )ال 

اه اللاار  والفاارف و ارة الفااحة والتااض تن ااذوا اللااركة القابضااة لميااطبقااا  للمعااايير ال طنيااة ( الفااح 

متاااج وشااب ات الت  يااع  ااا  العينااات وو قااا  لتحلياات الفااحض  خ  ة ماان محلااات ال 
أ
وصاالت مساابة ا المااا

لض ج دة المياه % 80ماجاح العينة  ن  لك يلير ا  جمالض العينات  ا  .من ا 

المياهج دة:رابعا  

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما
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جمالض العينات المر  اةالبيان ا 
%ادد العينات الملابقةلل حص

متاج 1966182192466097.9محلات ال 

99496995388095.8شب ات الت  يع

ج دة المياه:رابعا  تابع  
(2)جدول رقم 
جمالض ادد العينات المر  اة لل حص  متاج ا شب ات الت  يع)ا  (محلات ال 

2017/ 2016ومسبة العينات الملابقة اا  

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما
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ج دة المياه:رابعا  تابع  

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

م مة اللر  التض تدارمياهمن خدماتمسبة الس ان الذين يست يدون: 1-1-6المؤشر 
أ
.بلريقة ما
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متاج  محلات ال  شب ات الت  يع 

2017/ 2016اا  النسبة الموئية للعينات الملابقة ( 2)ش ت رقم 
%

البيان
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وإيالء ء تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحى والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط فى العرا
.2030اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون فى ظل أوضاع هشة بحلول عام 

تعريف المؤشر 1-2-6: المؤشر

2-6الغاية 

الفرف الفح : 1-2-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

الذينللس انالموئيةالنسبة
دارةمنيست يدون ال 
الفرفلخدماتالسليمة
ستغمرا ال يهابماالفحض
.والفاب نبالماءاليدين

  ماتدارالتضالفحضالفرفخدماتيستخدم نالذينالس انمسبةقياسحاليا  يجر
أ
 لك ضبمانبا

ساسيةحضالفالفرفمرا اليستخدم نالذينالس انبنسبةوالفاب نبالماءاليدينغستمر ال
أ
التضال

سرمعتقاسمهايتمل
أ
خر  المعيليةال

أ
الدا ئةلمراحيضاتد الالمحسنةالفحضالفرفمرا الوتلمتال

و
أ
لضصر هاا والفحضالفرفوخزاماتالمجار  شب اتا 

أ
.الح رمراحيضا

  وليةواللب ةالعامةاللب ةالضينلبال ه للتعريفوطبقا
أ
ماال

أ
منغير ه الترمشا

آ
وج دلعد ملرا  ا

ملاصيةم اص ات مماا   رادشخفيةلمعايير لكيخضعا 
أ
 صحضصرفيعتبرلولذلكلل

آ
.منا
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 لاااض ( ج7)دااااا الهااادف ل ياااة ا 
أ
مماصياااة لل واااداف ال 

أ
(  ال صااا ل المساااتدا)مااان ال

ساتخدا  مرا اال الفارف ساساض وتام وطاع مقيااس ل 
أ
الفاحض للفرف الفحض ال

.المحسنة 

منااة للن ايااات البرا ياا
آ
دارة ال ن وااالوة الااض  لااك ينبغااض النلاار  ااض ال 

أ
ة حيااأ ا

.ية اامة تفريف المياه العادمة غير المعالجة  ض البيئة يخلال مخاطر صح

   مااه يجااب تجاااو  المساات   2015وخلفاات الملاااورات الدوليااة مااا بعااد اااا
أ
ا

م ماااة لخاااد
أ
دارة الما لاااض مؤشااارات ال  ساساااض للفااارف الفاااحض وال صااا ل ا 

أ
مات ال

د و قااا  الفاارف الفااحض ومعالجااة مياااه الفاارف الفااحض  ااض م قااع معالجااة محااد

قتفادية  جتماايةلنلم محاسبة بيئية وا  .وا 

الفرف الفح : 1-2-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

ذين تحسااااب النساااابة الموئيااااة للساااا ان الاااا

ض يسااااتخدم ن خاااادمات الفاااارف الفااااحض التاااا

مااااان ماااان خااالل جمااااع البيامااااات ااااان 
أ
تااادار با

م اااااااا  
أ
مساااااب السااااا ان الاااااذين يساااااتخدم ن ا

س
أ
اساية مختل ة مان مرا اال الفارف الفاحض ال

ساار المعيلاا
أ
ية و لااك ماان خاالل استقفاااء ال

.والتعدادات 
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هلية%شباة عامةعدد الساااالبياا
 
شباة )جملة شباة ا

هلية/ عامة 
 
رض  ضاءترنش(ا

 
خرى ا

 
ا

401926913605916989.71001257370604263061375670013889حضر

545643901500976127.510701516257112772872281610792522372ري 

947570815106893053.811702773627717033178419117492626261جملة

الفرف الفح : 1-2-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

(2)جدول رقم 
م مة للفرف الفحض اا  

أ
2017ادد الس ان الذين يستخدم ن خدمات ما
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:1-2-6المؤشر 
ماا بما  ل ذلك مرا ق غسل اليدين بالماء والفاب

 
فا ويلتم حسلاب هلذا نسبة السااا الذين يستخدمفا خدمات الفرف الفحل المدارة با

هلية)النسبة من خالل 
 
(.الشباة العامة ، الشباة ال

=1-2-6طريقة حسا  المؤشر 

الذين يستخدم ن خدمات الفرف ادد الس ان 

مان
أ
الفحض المدارة با

جمالض  الس انا 

الحضرا الض مست   2
37060426

=92%
40192691

ا الض مست   الريف3
25711277

=47%
54564390

ا الض مست   الجمه رية1
62771703

=66%
94757081

الفرف الفح : 1-2-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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الفرف الفح : 1-2-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

(  3)ش ت رقم 

من
أ
النسبة الموئية للس ان الذين يستخدم ن صرف صح   ا

0
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حضر  ريف  جملة 

92.2

47.1

66.2

%
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ووقفالتل ثمنالحدطريالانالمياهم ايةتحسين

لقاء تسربهاوتقليتالخلرةال يماويةوالم ادالن اياتا 

لض دمضا 
أ
الجةالمعغيرالمجار  مياهمسبةوخ ضضحدا

لض اادةو يادةضالنففا  اادةالتدويرا  ستخداوا 
أ
 ال

م ن
أ
اا ل لبحالعالمضالفعيدالضكبيرةبنسبةالما

2030.

1-3-6: المؤشر3-6الغاية 

كمية مياه الفرف الفح  المعالجة حسب م ع المعالجة: 1-3-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

ض النساااااابة الموئيااااااة لمياااااااه الفاااااارف الفااااااح

منه 
آ
.المعالجة بلريقة ا

 3ملياااار  3.9تبلااام كمياااة الفااارف المعاااالج

.2017اا  
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(4)رقم جدول 
المعالجةكمية مياه الفرف المعالجة حسب م ع 

3بالملي ن  : ال مية

الاميةنفع المعالجة

ولية
 
634معالجة ا

3218معالجة ثنائية 

86معالجة ثالثية

3938الجملة

م ع كمية مياه الفرف الفح  المعالجة حسب: 1-3-6المؤشر 
المعالجة

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

16%

82%

2%

ولية 
أ
معالجة ا معالجة ثناصية   معالجة ثلثية 

(  4)ش ت رقم 

جةالنسبة الموئية ل مية الفرف الفح  المعالج حسب م ع المعال
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ج: 1-3-6المؤشر  لض ا  مال  كمية مياه الفرف الفح  المعالجة ومسبتها ا 
كمية الفرف الفح 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

لض كمية ميا ه الفرف مسبة مياه الفرف الفحض المعالجة ا 
جمالية  .الفحض ال 

جمالض كمية مياه الفرف      3مليار  6ا 

3مليار  3.9كميه مياه الفرف المعالج

جمالض                        لض ال  %66مسبة المعالج ا 

مليار متر م عب4.66كمية الفرف المجمع                

تساو ةالجمه ريمست  الضالفحضالفرفمياهكميةاجمالض
لمياهةالقابضاللركةلبياماتطبقام عبمترمليار6

ينبالستهلكيختلفحيأالفحضوالفرفاللر 
والريفالحضر
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مه ويعرف 
أ
مري  وذا المؤشر الض ا

أ
ر م عب مع مرور مت/القيمة المضا ة ل ت المياه المسح بةض معبرا انها بالدولر ال

تباع التفنيف (. يبين التجاه    كا اءة استخدا  المياه)الزمن    قلاع رصيس  معين  الم حد ااض الدول  الفنوبا 
(ISIC 4)تعرف القلااات الض النح  التال ض:

سماك .1
أ
((ISIC Aالزرااة والغابات وصيد ال

ملاءات واللاقة .2 ((ISIC B, C, D and Fالتعدين واستغلل المحاجر والفنااات التح يلية وال 
مدادات معالجة : وتلمتض((ISIC 36-39 and ISIC 45-99جميع قلااات الخدمات .3 وصنااة ا 
((ISIC 36المياه 

و مياه ج  ية: سحب المياه•
أ
و خزان ا

أ
و بحيرة ا

أ
.المياه المستخرجة من مهر ا

التغير    كا اءة استخدا  المياه الض مر الزمن: 1-4-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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مه مجم ع القلااات الثلثةض مرجحة و قا لنسبة المياه الت  يسحبها كت ق
أ
لاع الض مجم ع يحسب المؤشر الض ا

:امليات السحب
حيأ

•𝑊𝑈𝐸 = كا اءة استخدا  المياه
•𝐴𝑤𝑒 = المرويةكا اءة استخدا  المياه الزرااية
•𝐼𝑤𝑒 = كا اءة استخدا  المياه الفنااية
•𝑆𝑤𝑒 = خدماتكا اءة استخدا  مياه.
•𝑃𝐴 =مسبة المياه المسح بة من قبت القلاع الزراا  الض مجم ع امليات السحب
•𝑃𝐼 = جمال  امليات السحبمسبة المياه المسح بة من قبت قلاع الفنااة الض ا 
•𝑃𝑆 =جمال  امليات السحب مسبة المياه المسح بة من قبت قلاع الخدمات الض ا 

:الحسا طريقة

التغير    كا اءة استخدا  المياه الض مر الزمن: 1-4-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

WUE = AWE * PA + LWE * PI + SWE * PS
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مها القيمة المضا ة الزرااية ل ت المياه الزرااية المسح بةض معبرا اتحسب 
أ
مر كا اءة استخدا  المياه    الزرااة المروية الض ا

أ
المتر /ي  نها بالدولر ال

.الم عب
𝐴𝑤𝑒 = {𝐺𝑉𝐴𝑎 × (1-𝐶𝑟)}/ 𝑉𝑎

 •𝐴𝑤𝑒= المرويةكا اءة استخدا  المياه الزرااية
 •𝐺𝑉𝐴𝑎= جمالية للزرااة القيمة المضا ة مهار والبحار والغابات)ال 

أ
(باستثناء مفايد ال

•𝐶𝑟= جمالية للزرااة مهار والبحار والغاباتمفايد باستثناء )مسبة القيمة المضا ة ال 
أ
(ال

•𝑉𝑎 =  حياء الماصية)حجم المياه الت  يسحبها القلاع الزراا
أ
(بما     لك الري والثروة الحي امية وتربية ال

1 =𝐶𝑟

AI      
1+

(1 - 𝐴𝑖) * 0.375
•𝐴𝑖=راط  الفالحة للزرااةض بال س ر العلرية

أ
راط  المروية الض مجم ع ال

أ
مسبة ال

النسبة ال تراطية العامة بين المحاصيت البعلية والمروية= 0.375•

قلاع الزرااة

التغير    كا اءة استخدا  المياه الض مر الزمن: 1-4-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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مالحظات بيانات وزارة الري بيانات الجهاز االختصار اساااام البيااااااااااااان

3 /دولر 0.5 AWE ستخدا  المياه  ض الزرااه كا اءه ا 

ملي ن  دان9.25 ملي ن  دان9.25 راط  المروية
أ
ال

لف  دان260
أ
ا ---- راط  الملرية

أ
ال

0.028 ---- راط  المروية
أ
راط  الملرية وال

أ
النسبة بين ال

ملي ن  دان4+ ملي ن  دان 9.25

للزرااةصالحة 

ملي ن  دان13.25 ملي ن  دان9.25 +?? راط  الفالحة للزرااة
أ
ال
راطض المروية ) 

أ
ستفلح + تلمت ال (القابلة لل 

69.8% - Ai راطض الفالحة للزرااة
أ
راطض المروية الض مجم ع ال

أ
مسبة ال

84.3% 84.3% PA جمالض المياه مسبة  لض ا  السحبالمسح بة من القلاع الزرااض ا 

1.2% ----
CR

م
أ
 يما ) لار مسبة القيمة المضا ة الجمالية للزرااة ب اسلة مياه ال

سماك
أ
(ادا الفيد وال

مري     مليار دولر 34.5
أ
ا مليارجنيه296.8 GVAa القيمة المضا ة الجمالية للزرااة          

3مليار  62.15 3مليار  62.15
Va 3حجم المياه المسح بة من قلاع الزرااة  
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2016البيامات الل مة لحسا  كا اءة استخدا  المياه  ض الزرااة اا  



متاج اللاقة)استخدا  المياه    الفنااة تحسب كا اءة  ة الفنااية ل ت القيمة المضا الض امها (: بما     لك ا 
مري   

أ
.متر م عب/ وحدة من المياه المسح بة للفنااةض معبرا انها بالدولر ال

𝐼𝑤𝑒 = 𝐺𝑉𝐴𝑖 /𝑉𝑖

:حيأ
•𝐼𝑤𝑒=  مري

أ
متر م عب/كا اءة استخدا  المياه الفنااية بالدولر ال

•𝐺𝑉𝐴𝑖 = جمالية للفنااة مري  ( بما     لك اللاقة)القيمة المضا ة ال 
أ
بالدولر ال

•𝑉𝑖 = بالمتر الم عب( بما     لك اللاقة)حجم المياه الت  تسحبها الفنااات

قلاع الفنااة

التغير    كا اءة استخدا  المياه الض مر الزمن: 1-4-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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مالحظات بيانات وزارة الري بيانات الجهاز االختصار اساااام البيااااااااااااان

3 / دولر 83.6 IWE ستخدا  المياه  ض الفنااة كا اءه ا 

1.6% 1.6%
PI

حبمسبة المياه المسح بة للفنااه الض اجمالض الس

مليار دولر 100.4

مري     
أ
ا

جنيهمليار 863.0
GVAI

( اللاقهبما  ض  لك) القيمة المضا ة الجمالية للفنااة 

بالدولر المري ض
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2016البيامات الل مة لحسا  كا اءة استخدا  المياه  ض الفنااة اا  



مها القيمة المضا ة لقلاع الخدمات 
أ
ستخدا  المياه للخدمات الض ا  ISIC 36-39يتم حسا  كا اءة ا 

and ISIC 45-99)  ) معبرا انها بالدولر لقلاع الخدماتمقس مة الض المياه المسح بة
مري  

أ
.متر م عب/ال

:الفيغة

𝑆𝑤𝑒 = 𝐺𝑉𝐴𝑠 /𝑉𝑠

:حيأ
•𝑆𝑤𝑒 =  مري

أ
متر م عب /كا اءة استخدا  مياه خدمات بالدولر ال

•𝐺𝑉𝐴𝑠 =   مري
أ
جمالية للخدمات بالدولر ال القيمة المضا ة ال 

•𝑉𝑠 =حجم المياه المسح بة ب اسلة قلاع الخدمات بالمتر الم عب

قلاع الخدمات

التغير    كا اءة استخدا  المياه الض مر الزمن: 1-4-6المؤشر 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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مالحظات بيانات وزارة الري بيانات الجهاز االختصار اساااام البيااااااااااااان

3 /دولر 16.7 SWE كا اءه استخدا  المياه  ض الخدمات 

مليار دولر 173.5

مري     
أ
ا

مليارجنيه1492.5

GVAS

القيمة المضا ة الجمالية للخدمات بالدولر

3مليار  10.4 3مليار  10.4 VS 3حجم المياه المسح بة للخدمات  
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2016البيامات الل مة لحسا  كا اءة استخدا  المياه  ض الخدمات  اا  



كا اءه استخدا  المياه  ض  الزرااة-1

= 30.5AWE / بالدولر المري ض 
كا اءه استخدا  المياه  ض الفنااه-2

= 383.6IWE / بالدولر المري ض 
كا اءه استخدا  المياه  للخدمات-3

SWE =   16.7 3 / بالدولر المري ض 
:التغاير  ض كا اااءه استخدا  المياااه

جمالض السحااب مجم ع القلااات الثلثااه الض ا 

WUE = AWE X PA + IWE X PI + SWE X PS =  

= 34.2WUE / بالدولر المري ض 
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2016كا اءة استخدا  المياه  ض القلااات المختل ة اا  



نه 
 
سحب المياه العذبة ومسبتها من م ارد المياه العذبة المتاحةويعرف هذا المؤشر علل ا

ماااااه ض •
أ
جهاااد الماصااض محااددا  با ل يااة ي جاد مؤشاار لل 

أ
مماصياة لل وااداف ال 

أ
طااار ماراقباة ال مسبااة المااا ارد )ا 

.( الماصية ال لية المستخدمة

لض حد كبير من وذا • ل ية يقتر  ا 
أ
وداف 2-4-6الهدفالتعاريف المقتارح لمؤشار المؤشر الخاص بال

أ
من ا

اتبار متللبات التد ال 
أ
خذ  ض ال

أ
.البيىئ التنمية المستدامة ول ن لم يا

:متللبات التد ال البيىئ 
ي  ل جية للمياه العذبة والمفبات 

أ
دامة النلم ال .وض كميات المياه الل مة ل 

جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

35



جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

 جهااد الماصاض الحاالض :تعريف مؤشار ال 
ارد المياااه العذبااة النساابة بااين المياااه العذبااة ال ليااة التااض تسااحبها جميااع القلااااات الرصيسااية وماا 

ن المياه
أ
.  المتجددة ال لية بعد مراااة المتللبات البيئية بلا

 القلااات الرصيسية:
سماك 2.ا الزرااة1

أ
.ا الحراجة وصيد ال

ا صنااة ال هرباء4.                      ا الفنااات3
(.اللر  والخدمات)ا البلديات 5

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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ددةالمتجالعذبةالمياهم اردالضالقلاااتجميعمنللضغطتقديرا  المؤشروذاي  ر.

جهادالمنخ ضالمست  يلير لضالماىئلل  معا  القلاااتيعجممنالسحب يهاي  نالتضالحالةا 

قت
أ
.المتاحةالم اردمنا

جهادالمرت عالمست  يلير لضالماىئلل  حفةالقلاااتيعجممنالسحب يهايمثتالتضالحالةا 

نولذلكال ليةالمتجددةالعذبةالمياهم اردمنكبيرة ثير ا 
أ
استدامةالضكبيرا  ي  نوناالتا

.الم ارد

جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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ستنادا  المؤشريحسب لضا  :م  ماتثلثةا 
 
أ
مهاتعرف:الداخليةالمتجددةالمياهم ارداا

أ
جتالل يتالسن  التد المت سطبا

أ
مهارلال

أ
وتجديدل

.للدولةالج  يةالمياه
لضتلير:الخارجيةالمتجددةالمياهم اردا   دولمنالدولةتدختالتضالمياهتد قاتا 

أ
منخر  ا

وات اقاتخلل
أ
.معاوداتا

مهار)المفدرمنالمستخرجةالعذبةالمياهحجمو :ال لضالعذباةالميااهسحاباجا
أ
بحيراتوالال

جتمن(الج  يةالمياهومست داات
أ
)والخدماتوالفنااةالزرااةا

حراريةالاللاقةمحلاتتبريد لك ضبما(المنزلضالمياهسحبتلمت
.ال هرباصية

ستخدا المياهسحبيلمتل المعالجةالفحضالفرفومياهالزرااضالفرفلمياهالمباشرال 
 يلتالتضوالمياه

أ
.مل حتهاا

جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (%) =𝑇𝐹𝑊𝑊 / (𝑇𝑅𝑊𝑅 –𝐸𝐹𝑅)∗100 
:حيث

TFWW  =إجمالي المياا العذبة المسحفبة
TRWR إجمالي مفارد المياا العذبة المتجددة= 

EFR متطلبات التد ق البيئي= 

𝑇𝐹𝑊𝑊 = ∑𝑤𝑤𝑠 −∑𝑑𝑢𝑢
:حيث

TFWW  =إجمالي المياا العذبة المسحفبة
wws الاراعة، الفناعة، الطاقة، الخ= سحب المياا للقطاعات = 

duu المياا المحالةوالستخدا  المباشر لمياا الفرف الفحي، والستخدا  المباشر لمياا الفرف الاراعي، =

معادلة السحب
جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 
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مليار متر م عبالم ارد الماصية

جمااالض 76.25ال 
55.5حفة مياه مهر النيت

6.9المياه الج  ية بال اد  والدلتا
11.9تدوير مياه الفرف الزرااض
1.2تدوير مياه الفرف الفحض

ملار والسي ل
أ
0.65ال

0.1تحليه مياه البحر
الستخدامات الماصية 

جمااالض 76.25ال 
62.15الزرااة 

2.5ال اقد بالتبخر  ض النيت والترع 
10.4اللر  والستخدامات الفحية 

1.2الفنااة 
0.0الملحة النهرية

جهاد الماص : 2-4-6المؤشر  مست   ال 

غايات ومؤشرات الهدف السادس-4تابع 

(5)جدول رقم 
2016/2015الميزان الماص  لمفر اا  
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Thank You!
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