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 الهــدف 6: ضمــان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع وإدارتها إدارة مســتدامة 

تواجه المنطقة العربية في ندرة المياه تحدياً كبيراً، يتفاقم بفعل التداخل عبر الحدود، واالحتالل والصراع، وتغّير المناخ، وكذلك 
بفعل النمّو السكاني والتوّسع العمراني. ويتطّلب تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة نهجاً حقوقياً حيال المياه 

وخدمات الصرف الصحي، كما يتطلب هياكل فعالة لحوكمة المياه داخل البلدان وفي ما بينها، واستراتيجيات تربط بين المياه 
والطاقة واألمن الغذائي. والمنطقة في حاجة ملحة إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية، والتكنولوجيات المالئمة، واستخدام 

موارد المياه غير التقليدية بهدف تحسين اإلنتاجية واالستدامة، ووصول الخدمة إلى الجميع.

وقائع

 ينبــع حوالــي 60 فــي المائــة مــن المياه من خــارج حدود المنطقة، 
مــا يزيــد االعتمــاد على مصــادر المياه الخارجية. 

ُيماِرس 23.42 في المائة من السكان في البلدان 
العربيــة األقــل نمــوًا التغــّوط في العــراء مقابل 3.08 

فــي المائــة فــي بلــدان المغــرب العربي، و0.09 في 
المائــة فــي بلــدان المشــرق العربي، و0.01 فــي المائة 
فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجي6. وفــي البلدان 

العربيــة األقــل نمــوًا، يكثــر التغــّوط فــي العراء في 
المناطــق الريفية7.

ع خدمات إمدادات المياه والفارق في  ُيعتَبر تقطُّ
جودة هذه الخدمات من التحديات الكبيرة التي تعّمق 
أوجه عدم المساواة، ال سيما بين المجتمعات المحلية 

الحضرية والريفية. 

يصعب الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي 
بفعل احتالل دولة فلسطين والصراعات المسّلحة في 

بلدان مختلفة في المنطقة.

تواجــه المنطقــة العربيــة ضغوطــًا إضافيــة علــى مواردها 
المائيــة بســبب تغّيــر المنــاخ، وال ســيما بســبب ارتفاع 

درجــات الحــرارة وتراُجــع معــّدالت هطول األمطار.

 يتشــارك 14 مــن أصــل 22 بلــدًا عربيــًا حوضــًا 
 مائيــًا ســطحيًا مــع بلــد مشــاطئ أو أكثــر3. ومــع 

 أن المنطقــة تضــّم 27 حوضــًا مائيــًا ســطحيًا 
 مشــتركًا، يبقــى عــدد اتفاقــات التعــاون إلدارة 

هــذه المــوارد محدودًا.

40 خّزاناً جوفياً مشتركاً

يتجــاوُز عــدد أحــواض المياه الجوفية المشــتركة فــي المنطقة العربية 
عدد األحواض المائية الســطحية المشــتركة، ففيها ما ال يقّل عن 40 

خّزانــًا جوفيــًا مشــتركًا فــي 21 مــن أصل 22 بلدًا عربيًا4.

> 1,000 متر مكّعب للفرد

تحــّل المنطقــة العربيــة فــي صدارة مناطــق العالم من حيث ندرة 
الميــاه العذبــة. فمــن أصــل 22 بلــدًا عربيًا، ُيصّنــف 18 بلدًا دون العتبة 
الســنوية لنــدرة مــوارد الميــاه العذبــة المتجّددة، أي دون 1,000 متر 

مكّعب للفرد ســنويًا1.

13 دولة عربية

ُتصّنــف دون العتبــة المطلقــة لنــدرة الميــاه العذبــة، أي دون 500 متر 
مكّعب للفرد ســنويًا2.

60%

70.5 مليون شخص

تشير التقديرات إلى أنَّ 70.5 مليون شخص ال يحصلون على الحد 
األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي في المنطقة، و47.5 

مليون شخص ال يحصلون على خدمات مياه الشرب5.
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قياس الهدف 6 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة

تســتهلك الزراعــة 80 فــي المائــة مــن المياه فــي المنطقة، ومع ذلك 
فإنتاجيــة الميــاه منخفضــة، ويــؤّدي انعــدام الكفاءة في الرّي إلى هدر 

ر بنحو 60 في المائة8. كميــات كبيــرة، ُتقــدَّ

يحرز األردن تقّدمًا ملحوظًا في إعادة استخدام المياه 
العادمة الُمعاَلجة، في دليل على وجود إمكانات هائلة 

في المنطقة9.

يهــّدد تلــوث الميــاه، الناجــم عن التعرض للنفايــات الصناعية، والتلوث 
بالميــاه العادمــة، واالســتخدام غير المنضبط للمبيدات واألســمدة، 
جــودة الميــاه والصحــة. ففــي غّزة مثاًل، ارتفعــت تركيزات النترات 

فــي ميــاه الشــرب إلــى حوالــي 600-800 ملغ/لتر، فــي حين يبلغ الحّد 
األقصــى المســموح بــه 50 ملغ/لتــر. وفــي منطقة رأس الجبل في 

تونس، قاربت المســتويات 800 ملغ/لتر10. وتعّرض هذه المســتويات 
الرّضــع واألجّنة لمخاطر. 

تزداد األمراض المنقولة عن طريق المياه تفشيًا في المنطقة. ففي 
عام 2016، تسبب اإلسهال في نصف البلدان العربية بما ال يقل عن 
4 في المائة من وفيات األطفال دون سّن الخامسة، ووصلت هذه 

النسبة إلى 20 في المائة في الجمهورية العربية السورية11.

تتوفر بيانات عن 6 من 11 مؤشرًا12، وعن 6 من 8 مقاصد للهدف 6. 

وال تشمل هذه المقاصد السّتة مقصَدْين أساسيين في حالة المنطقة 
العربية هما: الحصول على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة 

)المقصد 6-1(، وتحسين نوعية المياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة 
استخدامها )المقصد 6-3(. ومن األهمية أن تتضّمن تقارير البلدان 

جميع مكّونات المؤشرات المتعّلقة بهذه المقاصد إلنتاج متوسطات 
تعّبر عن واقع المنطقة. 

تبرز القيود التالية في قياس الهدف 6 في المنطقة العربية باستخدام 
المجموعة الرسمية من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة:

ال تقتضي المنهجية الُمعتَمدة لمؤشرات الهدف 6 التصنيَف حسب 	 
المناطــق الريفيــة والحضريــة. وفــي حين يقّل الوصول إلى المياه 

وخدمات الصرف الصحي عمومًا في المناطق الريفية، يطرح 
التوّسع العمراني العشوائي على غير تخطيط وانتشار األحياء 

العشوائية المزيد من الصعوبات، في غياب البنى التحتية الالزمة.

ال ُتصّنف البيانات حسب الجنس. 	 

يبقــى تصنيــف البيانــات حســب وضــع الهجــرة أقــل مما هو 	 
مطلــوب لتقييــم االحتياجــات إلــى خدمــات الميــاه ومخاطر 
تقّطعهــا فــي مجتمعــات النازحيــن والالجئيــن قياســًا إلــى ما 

تشــهده المنطقــة مــن صراعات. 

 ال تكفــي المؤشــرات العالميــة للهــدف 6 لرصــد التحديــات 	 
 أو ُفــرص التقــّدم فــي المنطقــة. فــال تتوفــر حاليــًا أّي 

مؤشــرات أو منهجيــات ُمعتَمــدة عالميــًا لقيــاس التقــّدم فــي 
 "الحــّد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد األشــخاص الذيــن يعانون 
مــن نــدرة الميــاه"، علــى نحــو مــا ينــّص عليــه المقصد 4-6 

وال ترصــد أّي مــن مؤشــرات أو منهجيــات أهــداف التنميــة 
 المســتدامة أهميــة مــوارد الميــاه غيــر التقليديــة، مثــل 

 التحليــة أو إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة الُمعاَلجــة فــي 
حالــة مناطــق أو بلــدان تعانــي مــن نــدرة الميــاه، مثــل بلدان 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

80%

بلدان مجلس التعاون الخليجي

تصّنــف بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي في طليعــة البلدان من حيث 
هــا حّققــت أو تســير على طريــق تحقيق المقاصد  نــدرة الميــاه، إالَّ أنَّ

المتعّلقــة بإمــدادات الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي، وذلك من خالل 
االســتثمار فــي موارد المياه غيــر التقليدية.

الهدف 6

تغطية المؤشرات
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التقــّدم من خالل الحلول غيــر التقليدية

حققــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي قفــزات هائلــة فــي معالجة 
نــدرة الميــاه مــن خــالل التركيــز علــى مــوارد المياه غيــر التقليدية 
بتدابيــر كالتحليــة ومعالجــة الميــاه العادمــة. وتنتــج هــذه البلدان 

حوالــي 60 فــي المائــة مــن الميــاه المحــاّلة فــي العالم. لكــّن التأثيرات 
البيئيــة الناجمــة عــن ذلــك تســتوجب االنتبــاه. وفــي الســنوات المقبلة، 

يتعّيــن علــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي أن ترّكــز جهودها 
علــى توليــد المعــارف واالبتــكار بغيــة تطويــر تقنيــات أقّل اســتهالكًا 

للطاقــة، واعتمــاد نهــج متكامــل يجمــع بيــن األمن المائي واالســتخدام 
المســتدام للطاقة.

الوجه اإلنســاني للهدف 6 

ُيعنى المقصد 6-4 بالحّد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، لكّنه ال يترافق مع منهجية مفّصلة. فتعتَبر القدرة على 
قياس تأثير ندرة المياه على الناس - وليس على القطاعات االقتصادية فحسب - أساسية لضمان الوصول إلى المياه كحّق من حقوق اإلنسان. 

فالندرة تؤّثر على قدرة الناس على الوصول إلى مياه الشرب؛ والحفاظ على صّحتهم وممارسة النظافة الصحية؛ والنمو وإنتاج األغذية؛ وإنتاج 
ُظم اإليكولوجية األساسية لرفاه اإلنسان. الطاقة واستخدامها؛ والحفاظ على النُّ

ومن االحتماالت وضع "حّد أدنى" أو "حّد آمن" من المياه التي يحتاج إليها الناس لتلبية المتطلبات األساسية، والتقسيم المكاني والزماني بين 
المناطق دون الوطنية، والمجتمعات المحلية، في فترات الجفاف، وما إلى ذلك.

.UNEP, 2019, p. 35 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 
للجميع وإدارتها إدارة مســتدامة في المنطقة العربية

يرتبــط تحقيــق الهــدف 6 فــي المنطقــة العربيــة ارتباطــًا وثيقًا 
 بالجهــود المبذولــة للقضــاء علــى الفقــر )الهــدف 1( والجوع 

)الهــدف 2(. وهــو يعتمــد علــى الوصــول إلــى الطاقة )الهدف 7(، 
ــر المنــاخ )الهــدف 13(، وُيَعــّد عاماًل رئيســيًا في تحديد  ويتأّثــر بتغيُّ
مــا يعــرف باألحيــاء الفقيــرة )الهدف 11( في منطقــٍة يعيش معظم 

ســكانها اآلن فــي الُمــُدن وضواحيهــا. وُيعتَبــر الوصول إلى المياه 
وخدمات الصرف الصحي المســتدامة بتكلفة ميســورة ضرورة 

لضمــان حيــاة صحيــة )الهــدف 3(، فتكون الروابــط أقوى بين المياه 
والصحــة فــي حالــة الفئــات المعرضة للمخاطر، كاألطفال وكبار الســن 

والحوامــل، والمحرومــة مــن الفرص االقتصادية فــي المجتمعات 
الريفيــة والحضريــة على حّد ســواء. 

وفــي ظــروف نــدرة الميــاه العذبة، يزداد االعتمــاد على ضّخ المياه 
الجوفيــة والتحليــة، وكذلــك معالجــة المياه العادمــة؛ لكّن جميع هذه 
ُهــج مكلفــة وتســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة. ولتحقيق الهدف 6 من  النُّ

أهــداف التنميــة المســتدامة، ال بــد مــن تذليل الصعوبــات التي تطرحها 
نــدرة الميــاه وعــدم كفايــة الخدمات، وذلك بزيادة حّصة المســاعدة 

اإلنمائيــة الرســمية المخّصصــة لقطاع المياه.

والزراعة هي أكبر القطاعات المستهلكة لموارد المياه العذبة، حيث 
المياه أولوية لألمن الغذائي ولتأمين سبل العيش في األرياف في 

البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وعلى الدول العربية أن تضع 

نهجًا لتقييم عالقة الترابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في 
الظروف المناخية المتغّيرة، والعمل على الربط بين عناصر الكفاءة 
واإلنتاجية والمنعة، والنهج الحقوقي في االستراتيجيات الوطنية. 

ومن اإلجراءات التي يمكن العمل عليها تحسين إنتاجية المياه لزيادة 
كمية المحاصيل مقابل كل قطرة، وحسن اختيار المحاصيل، وال سيما 

ر المناخ13. تلك التي تنمو في المنطقة و/أو تقدر على مقاومة تغيُّ

ُظم اإليكولوجية المتصلة  المقصد 6-6 حماية وترميم النُّ
بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار 

ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات

 يتضّمــن الهدف 6 مقصدًا واحــدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

ُيَعّد مؤشر مستوى الضغط الذي تتعّرض له المياه ُمضلِّاًل في 	 
حالة دولة فلسطين. فالفلسطينيون تحت االحتالل ال يمكنهم 

السيطرة على مواردهم الطبيعية، بما فيها المياه. لذلك، ال يمكن 
مقارنة رصد "سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة 

المتاحة" بالقياس الخاص بالبلدان األخرى، ألن الوصول إلى 
المياه يتوقف على ما تسمح به سلطة االحتالل. وال يشمل هذا 

المؤشر أيضًا بعدًا يتعّلق بجودة المياه، على الرغم من أّن الجودة 
مشمولة في مؤشرات أخرى.
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ندرة المياه

تحل المنطقة العربية في طليعة مناطق العالم من حيث ندرة المياه العذبة. ومن العوامل التي تساهم في الحد من هذا المورد 
معّدالت النمو السكاني المرتفعة، وأساليب العيش المتغّيرة، وأنماط اإلنتاج غير المستدامة. ويتجاوز مستوى الضغط الذي تتعّرض 

له المياه في المنطقة ما تشهده المناطق األخرى، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العالمي بحوالي سّت مرات، وُيقاس بنسبة 
المياه العذبة المسحوبة من موارد المياه العذبة المتاحة )المؤشر 6-4-2(14. وال يقتصر تأثير ندرة المياه على الكمية، بل يطال 

الجودة أيضًا، ويعّمق عدم المساواة في الوصول إلى المياه بتكلفة ميسورة وجودة عالية.

تداخل الموارد المائية عبر الحدود

تتقاسم جميع البلدان العربية، باستثناء جزر القمر، خزانًا أو أكثر من خزانات المياه الجوفية المشتركة في المنطقة التي يفوق 
عددهــا األربعيــن، ويتقاســم العديــد منهــا أحواضــًا مائيــة ســطحية أيضــًا15. ويؤّثر هذا الوضع على إدارة الموارد المائيــة وتنظيمها 

ر المناخ. باإلضافة إلى ذلك، ينبع حوالي 60 في المائة من  وتوزيعها واستخدامها، ويتطّلب نهجًا متكاماًل لمعالجة الندرة وآثار تغيُّ
المياه السطحية من خارج المنطقة، ما يؤدي إلى تداعيات على إدارة المياه والتعاون عبر الحدود.

تغّير المناخ

تواجه المنطقة العربية ضغوطًا إضافية على مواردها المائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراُجع معّدالت هطول األمطار نتيجًة 
ر المناخ16. ومن المرتقب أن ينخفض المتوسط السنوي لهطول األمطار بنسبة 10 في المائة في األعوام الخمسين المقبلة17.  لتغيُّ

ر، ومن المتوّقع أن تؤّدي أنماط المناخ المتغّيرة إلى زيادة وتيرة موجات  وتؤّثر درجات الحرارة المرتفعة على معّدالت التبخُّ
الجفاف والفيضانات المفاجئة.

ع العمراني التوسُّ

تثقل معّدالت النمو السكاني المرتفعة، ومعها التوّسع العمراني، شبكات الخدمات في المستوطنات البشرية النظامية وغير النظامية 
بمزيد من الضغوط. وعلى امتداد الخطوط الساحلية خصوصًا، يؤّثر التوّسع العمراني الكثيف بالسحب المفرط على كمية موارد 

المياه الجوفية وجودتها، ليزيد اعتماد سكان المناطق الساحلية على نقل المياه من شبكات األنهار واألحواض األخرى لتلبية 
االحتياجات األساسية.

الصراعات واألزمات

تؤدي الصراعات وحركة اللجوء الوافدة إلى تباطؤ التقّدم في العديد من البلدان. فاألردن مثاًل يعاني من ندرة المياه. وبارتفاع 
عدد الالجئين تزداد الحاجة إلى توسيع خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الُمضيفة التي كان الكثير منها يعاني من 

تقطع إمدادات المياه قبل وصول الالجئين.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 6 في المنطقة العربية

عرضة لإلهمال
سكان المناطق الريفية: يظهر فرق واضح في خدمات المياه 

والصرف الصحي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وُيرجح 
أن تكون الفئات غير الميسورة األكثر عرضة لإلهمال. وتبقى الفوارق 

شاسعة ، حتى إذا اقتصرت الحسابات على إمكانية الوصول إلى 
الحد األدنى األساسي من الخدمات، وأسقط منها التباين في 

مستويات الجودة. 

ففي عام 2015، استخدم 94 في المائة من سكان المناطق الحضرية 
الحد األدنى األساسي من مياه الشرب مقابل 77.5 في المائة من سكان 

الريف؛ واستخدم 90.2 في المائة من سكان المناطق الحضرية الحد 
األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي مقابل 68.4 في المائة 
من سكان الريف؛ ومارَس 0.6 في المائة من سكان المناطق الحضرية 

التغّوط في العراء مقابل 14.3 في المائة من سكان الريف18.

الالجئــون والنازحــون: يجــب أاّل يتأّثــر حّق اإلنســان فــي المياه 
 وخدمــات الصــرف الصحــي باالحتــالل أو الصــراع. ولكــن، غالبًا 

 ما ال تتوفر المياه اآلمنة ومرافق الصرف الصحي المناسبة 
لالجئين، فيزداد تعّرضهم لالعتالل والمرض. 
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 6

زيادة االستثمار والتمويل:. 1

البنية التحتية: تحتاج المنطقة إلى زيادة التمويل األجنبي 	 
والمحلي إلعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، 

وتحديثها وتطويرها، وال سيما في المناطق الريفية.

التكنولوجيــا: تحتــاج المنطقــة إلــى تطويــر وتكييــف تقنيــات 	 
مالئمــة إلمــدادات الميــاه، والتحليــة، ومعالجــة الميــاه العادمــة 

وإعــادة اســتخدامها، واعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط 
ــر المنــاخ والمخاطــر  اســتثمارية تأخــذ فــي االعتبــار آثــار تغُيّ

الناجمــة عنه. 

تحتاج المنطقة إلى تحسين قدرات المحاسبة المائية على 	 
مختلف المستويات لتتمكن من تحقيق وفورات في المياه 
وإعادة تخصيص الموارد على نحو أكثر إنصافًا وإنتاجية.

تعزيز اإلدارة الفّعالة والشاملة للمياه، وتعزيز . 2
التماسك والتنسيق عبر القطاعات االجتماعية 

واالقتصادية:

تكثيف جهود بناء القدرات في عدة أطر منها إطار اإلدارة 	 
المتكاملة للموارد المائية. 

تفعيل النهج الحقوقي حيال المياه والصرف الصحي، بحيث 	 
تصّب جميع السياسات واإلجراءات على المستوى الوطني في 

تحسين الظروف المعيشية والرفاه.

توسيع وضمان الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي في 	 
المناطق على المستوى دون الوطني، وفي المناطق الريفية، وفي 

المستوطنات البشرية غير النظامية.

النســاء والفتيــات: ال ُتصّنــف البيانــات المتاحــة حســب الجنــس 
بحيــث تكــّون صــورة واضحــة عــن الفجــوة بيــن الجنَســْين في 

الهــدف 6. ومــن أســباب ذلــك أّن الوصــول إلــى الميــاه وخدمات 
د علــى مســتوى األســرة المعيشــية مــن خالل  الصــرف الصحــي ُيحــدَّ

المســتهلكين واســتخدام المقاييــس الحجميــة فــي منشــآت اإلمــداد. 
والجديــر بالذكــر أن خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي المناســبة 

والُمراعيــة للفــوارق بيــن الجنَســْين تؤثــر علــى قضايــا مثــل معــّدل 
تســّرب الفتيــات مــن المدرســة. ويمكــن أن يــؤّدي نقــص الميــاه 

وخدمــات الصــرف الصحــي فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة إلــى زيادة 
معــّدالت مــرض األّمهــات ووفاتهــّن، وال ســيما فــي المناطــق الريفيــة. 

والنســاء اللواتــي يواجهــن قيــودًا علــى حيــازة األراضــي وحقوق 
الميــاه يواجهــن عقبــات تحــول دون حصولهــّن علــى األمــن الغذائــي 

والحفــاظ علــى ســبل عيشــهّن مــن الزراعة.

اعتماد وتفعيل نهج الترابط بين أمن المياه . 3
والطاقة والغذاء:

 مراعــاة التداعيــات علــى ســبل العيــش واألمــن الغذائــي، 	 
وكذلــك علــى اســتهالك الطاقــة واالســتدامة البيئيــة فــي 

 االســتراتيجيات والبرامــج والتكنولوجيــات الراميــة إلــى 
 تحقيــق الهــدف 6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ُظــم الغذائيــة وتحســين الممارســات   ويزيــد تحويــل النُّ
 الزراعيــة مــن إنتاجيــة اســتخدام الميــاه فــي القطــاع 

الزراعي.

تعزيز التنسيق داخل المناطق وبينها:. 4

 الترويــج ألطــر سياســات تعاونيــة ومنّصــات لتحســين 	 
 إدارة المــوارد المائيــة المشــتركة والتغّلــب علــى 

نــدرة المياه. 

 تحســين تبــادل المعــارف، والتعّلــم والشــراكات، وتعزيــز 	 
 قــدرة الــدول العربيــة علــى التفــاوض بشــأن اّتفاقات 

الميــاه المشــتركة19.

 تمكيــن الجهات المعنية، وال ســيما في . 5
الريفية: المناطق 

بناء قدرة المجتمعات المحلية، وال سيما قدرات المزارعين 	 
والنساء، الستخدام إمدادات المياه بكفاءة وإدارتها بفعالية. 

ويشمل ذلك نقل المعارف والتكنولوجيا، وحشد المعارف المحلية 
والممارسات التقليدية من أجل إدارة أكثر استدامًة للمياه 

وخدمات الصرف الصحي.

 90.2%

 68.4%

من ســكان المناطق الحضرية

الحد األدنى األساسي من خدمات الصرف الصحي

من ســكان المناطق الريفية
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 الهدف 6: الميــاه النظيفة والنظافة الصحية

 1-6
تحقيق هدف حصول الجميع بشــكل منصف 

على مياه الشــرب المأمونة والميسورة 
التكلفة بحلول عام 2030

 2-6
تحقيق هــدف حصول الجميع على خدمات 
الصرف الصحــي والنظافة الصحية ووضع 

نهايــة للتغــّوط في العراء، وإيالء اهتمام خاص 
الحتياجات النســاء والفتيات وَمن يعيشون 

في ظّل أوضاع هّشــة، بحلول عام 2030

 1-1-6
نســبة السكان الذين يستفيدون من خدمات 

مياه الشــرب التي ُتدار بطريقة مأمونة
لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 

المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 1-2-6
 نســــــبة الســــــكان الذين يســــتفيدون 

)أ( من اإلدارة الســــــليمة لخدمات الصــرف 
الصــــحي و)ب( مرافق غســل اليَدْين 

والمياه بالصــابون 

الشــكل 1 نســبة السكان الذين يمارسون التغّوط في العراء 
)بالنسبة المئوية(

الشــكل 2 نسبة الســكان الذين لديهم مرافق أساسية لغسل 
اليَدْين في المنشــآت )بالنسبة المئوية(

الشــكل 3 نسبة الســكان الذين يحصلون على خدمات الصرف 
الصحي التي ُتدار بطريقة مأمونة )بالنســبة المئوية(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات الســكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ســّجلت في عام 2017 

لجميــع البلدان البالغ عددها 22 بلداً.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population Division,( )2015( التقديرات السكانية األحدث

United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشمل المجموع 
اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان 

التالية: جزر القمر )2016(، تونس والجزائر والجمهورية العربية السورية 
والسودان والصومال والعراق وُعمان ومصر وموريتانيا واليمن )2017(.

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديرات السكانية األحدث

Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019b(. ويشمل 
المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 

للبلدان التالية: األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
والجزائر وجيبوتي والعراق ودولة فلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا 

ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية. 

مقاصد الهدف 6 ومؤشــراته في المنطقة العربية
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 3-6
تحسين نوعية المياه عن طريق الحّد من 

التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد 
الكيميائية والمواد الخطرة وتقليل تسّربها 

إلى أدنى حّد، وخفض نسبة مياه المجاري غير 
الُمعاَلجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير 

وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على 
الصعيد العالمي، بحلول عام 2030

 4-6
زيادة كفاءة اســتخدام المياه في جميع 

القطاعات زيادًة كبيرة وضمان ســحب المياه 
العذبة وإمداداتها على نحو مســتدام من أجل 

معالجة شــّح المياه، والحّد بدرجة كبيرة من 
عدد األشــخاص الذين يعانون من ندرة المياه، 

بحلول عام 2030

 5-6
تنفيــذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على 
جميع المســتويات، بما في ذلك من خالل 

التعاون العابر للحدود حســب االقتضاء، 
بحلول عام 2030

 1-3-6
نســبة ميــاه الصرف الصحــي الُمعاَلجة 

آمنة بطريقة 

 1-4-6
ر في كفاءة اســتخدام المياه على مدى  التغيُّ

فترة من الزمن

 1-5-6
درجة تنفيــذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

)صفر-100( 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 2-3-6
نســبة الكتل المائية اآلتية من مياه محيطة 

ذات نوعية جيدة

 2-4-6
حجــم الضغط الذي تتعّرض له المياه: ســحب 

الميــاه العذبة كنســبة من موارد المياه 
المتاحة العذبة 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 4 حجم الضغط الذي تتعّرض له المياه: سحب المياه 
العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة )بالنسبة المئوية(

الشــكل 5 درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
)بالنسبة المئوية( 

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات باستخدام الفرق بين إجمالي موارد 
المياه العذبة المتجّددة ومتطّلبات المياه البيئية، التي تتكّون من القاِسم 

الُمستَمّد من منظمة األغذية والزراعة )FAO, 2016( وهي آخر سنة تتوفر 
عنها بيانات. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية 

ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: السودان والمغرب )2010(، 
األردن وتونس والجزائر والعراق ولبنان ومصر )2015(. يمّثل مؤشر هدف 

التنمية المستدامة 6-4-2 كثافة سحب المياه في البلدان واألقاليم. 
 United( ووفقاً للبيانات الوصفية لشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

Nations Statistics Division, 2019b(، يمكن أن يكون المؤشر أعلى من 
100 في المائة عندما يشتمل سحب المياه على المياه العذبة الثانوية 

)المياه المسحوبة سابقاً والُمعاَدة إلى النظام( أو المياه غير المتجّددة 
)المياه الجوفية األحفورية(، أو عندما يكون السحب السنوي للمياه 

الجوفية أعلى من التجديد السنوي )االستخراج المفرط(، أو عندما يشمل 
سحب المياه جزءاً من المياه المخّصصة لمتطّلبات المياه البيئية أو كّلها. 

مالحظة: المجاميع هي المتوســطات الحســابية البسيطة لِقَيم البلدان 
)United Nations Statistics Division, 2019a(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: 
األردن واإلمــارات العربية المتحــدة والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر 

والســودان والصومال والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر 
والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا واليمن. وفقاً لما حّددته 
الشراكة العالمية للمياه )Global Water Partnership, 2017(، ُتَعّد اإلدارة 
ــقتْين  المتكاملة للموارد المائية عمليًة تشــّجع على التنمية واإلدارة الُمنسَّ

للميــاه واألرض والمــوارد ذات الصلة، من أجل تعزيز الرفاه االقتصادي 
ُظم اإليكولوجية  واالجتماعي بطريقة عادلة دون المســاس باســتدامة النُّ
الحيويــة. وفقــاً للبيانات الوصفية لشــعبة اإلحصاءات فــي األمم المتحدة 
)United Nations Statistics Division, 2019b(، يقاس هذا المؤشر بالنسبة 
المئوية من صفر )لم يبدأ التنفيذ بعد( إلى 100 )تنفيذ كامل(، ويقاس حالياً من 

حيــث مراحل التنمية والتنفيذ المختلفة لــإدارة المتكاملة للموارد المائية.
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 الهدف 6: الميــاه النظيفة والنظافة الصحية

 6-6
ُظم اإليكولوجية المتصلة  حماية وترميــم النُّ

بالميــاه، بما في ذلك الجبال والغابات 
واألراضي الرطبة واألنهار ومســتودعات 

الميــاه الجوفية، والبحيرات، بحلول عام 2020

6-أ 
تعزيــز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء 
القــدرات في البلدان النامية في مجال 

األنشــطة والبرامج المتعّلقة بالمياه والصرف 
الصحــي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة 

ملوحتها، وكفاءة اســتخدامها، ومعالجة 
الميــاه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير 

وإعادة االســتعمال، بحلول عام 2030

6-ب 
دعم وتعزيز مشــاركة المجتمعات المحلية في 

تحســين إدارة المياه والصرف الصحي

 1-6-6
ُظم اإليكولوجية  ر في نطاق النُّ نســبة التغيُّ

المتصلــة بالمياه خالل فترة من الزمن 

6-أ-1 
مقدار المســاعدة اإلنمائية الرسمية المتصلة 

بالميــاه والصرف الصحي التي ُتَعّد جزءاً من 
خّطة إنفاق تتوّلى الحكومة تنســيقها 

6-ب-1 
نســبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها 
سياســات وإجراءات تنفيذية راسخة في ما 

يتعّلق بمشــاركة المجتمعات المحلية في إدارة 
خدمــات المياه والصرف الصحي 

 2-5-6
نســبة مناطق أحواض المياه العابرة للحدود 

التــي لها ترتيبــات تنفيذية تتعّلق بالتعاون في 
مجال المياه 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 6 نطاق الكتل المائية )الدائمة وشــبه الدائمة(، كنسبة 
من المســاحة اإلجمالية لألراضي )بالنسبة المئوية( 

الشكل 7 إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية )اإلنفاق اإلجمالي( 
إلمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، حســب البلدان 

المتلّقيــة )بمالييــن الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017(

الشــكل 8 البلدان التي لديها إجراءات في القانون أو السياســة 
لمشاركة مســتخدمي الخدمات/المجتمعات المحلية في 

تخطيط برامج إمدادات مياه الشــرب في الريف، حســب 
مستوى التحديد في اإلجراءات

مالحظــة: المجاميــع هي العدد الكّلــي للقيم في البلدان )البيانات الوصفية 
لشــعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 

للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2016 لجميع البلدان 
باستثناء دولة فلسطين.

 United Nations( مالحظة: المجاميع هي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019a(. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية 

قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2017 للبلدان التالية: األردن وتونس والجزائر 
وجزر القمر والجمهورية العربية الســورية وجيبوتي والسودان والصومال 

والعراق ودولة فلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا 
واليمن؛ وعام 2010 لُعمان. ال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان 

واألقاليم المتلّقية، ويستثني البلدان واألقاليم المانحة البالغ عددها 33 من 
مختلف المناطق التي ترد في قائمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

مالحظــة: )10 = محــّدد بوضــوح؛ 5 = غير محّدد بوضوح؛ 0 = ال ينطبق(.
ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 

 United Nations Population Division,( )2015( الســكانية األحدث
United Nations Statistics Division, 2019b ;2017(. ويشــمل المجموع 

اإلقليمــي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة 
للبلدان التالية: مصر )2012(، األردن وتونس والســودان وُعمان ولبنان 

والمغرب وموريتانيا واليمن )2014(، ودولة فلســطين )2017(. وهذا 
غ عنه فقط في البلدان واألقاليم النامية.  المؤشــر ينطبق وُيبلَّ
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مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
 .)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018( باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 6-2-1 ]نســبة الســكان الذين يمارســون التغّوط في العراء )النســبة المئوية(، ونســبة الســكان الذين لديهم مرافق أساســية لغســل اليَدْين في المنشــآت )النسبة المئوية(، ونسبة الســكان الذين يستخدمون خدمات الصرف 

الصحي التي ُتدار بطريقة مأمونة )النســبة المئوية([، و6-4-2 ]حجم الضغط الذي تتعّرض له المياه: ســحب المياه العذبة كنســبة من موارد المياه العذبة المتاحة )النســبة المئوية([، و6-أ-1 ]إجمالي المســاعدة اإلنمائية الرســمية 
)اإلنفــاق اإلجمالــي( إلمــدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، حســب البلدان المتلّقية )بماليين الــدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([.
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