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ــة  ــداف التنمي ــق أه ــلطنة يف حتقي ــع الس ــتعرض واق ــي تس ــر ال ــن التقاري ــلة م ــن سلس ــر ضم ــذا التقري ــأيت ه ي
ــة املســتدامة.  ــن أهــداف التنمي ــث مت ختصيصــه الســتعراض مؤشــرات اهلــدف الســادس م املســتدامة 2030  ,حي

والذي ينص على: ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة. 

وينــدرج حتــت هــذ اهلــدف مثــان غايــات تقــاس مبؤشــرات خمتلفــة، ويســتعرض التقريــر أحــدث القيــم املتوفــرة 
ملختلــف املؤشــرات أخــذا بعــن االعتبــار بــأن عــددا مــن املؤشــرات ال تتوفــر عــر الســجالت اإلداريــة بــل تتطلــب 

تنفيــذ مســوحات ميدانيــة.

مقدمة

89%
نسبة قيمة 

توفر المؤشرات 
في الهدف 

السادس

الصــرف  وخدمــات  الميــاه  توافــر  ضمــان 
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. 
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يســتفيدون  الذيــن  الســكان  نســبة   :1.1.6
يقــة  تــدار بطر التــي  مــن خدمــات ميـــاه الشــرب 

مأمونــة.

يقصد به
الســكان الذيــن يســتخدمون مصدًراًا حمســنا 
مــن مصــادر ميــاه الشــرب )امليــاه الــي تضخ 
إىل املســكن أو الصنابــر العامــة أو املواســر 
املحميــة،  األنبوبيــة  اآلبــار  العموديــة، 
ــاه  ــة، املي ــار املحمي ــاه األمط ــع ومي الينابي
املعبــأة أو املوزعــة( املوجــودة يف املواقــع 
املتاحــة واملتاحــة عنــد احلاجــة، واخلاليــة 
مــن التلــوث بالغائــط وامللوثــات الكيميائيــة 

ــة. ذات األولوي

شكل )1(: نسبة السكان الذين يستفيدون من 
خدمات ميـاه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

املصدر :  )1( املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  - املسح العنقودي متعدد املؤشرات  
-بيانات عام 2014

             )2( املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  - املسح الشامل األسري - بيانات عام 
2-8A 2016 - جدول

الغاية 1-6
تحقيـــق هـــدف حصـــول الجميـــع على نحو منصـــف علــــى ميــــاه الشــــرب المأمونــــة والميســــورة 

التكلفــــة بحلــــول عــام 2030.

2016

98.7%
2014

94.90%
ارتفعت نسبة سكان السلطنةالذين يستخدمون 

خدمات مياه الشرب المأمونة بين عامي  
2014 - 2016م

3.8%

يعــد توفــر خدمــات مياه الشــرب املأمونــة من حقوق 
اإلنســان األساســية، كمــا يعتــر احلصــول علــى املياه 
ــياًا  ــرطا أساس ــة ش ــة كافي ــة ونوعي ــة بكمي العذب
ــتدامة،  ــة املس ــاد التنمي ــن أبع ــد م ــق العدي لتحقي
ــت نســبة ســكان الســلطنة  ــار ارتفع ــذا املضم ويف ه
الذيــن يســتخدمون خدمــات ميــاه الشــرب املأمونــة 
بــن عامــي  2014 - 2016م  حبــوايل )3.8%( 
ــق  ــكان يف املناط ــن الس ــتفيد )%97( م ــث يس ، حي
احلضريــة و )%89.3( يف املناطــق القرويــة مــن 
خدمــات ميــاه الشــرب الــي تــدار بطريقــة مأمونــة 
يف عــام 2014م، ويف عــام 2016م بلغــت النســبة يف 

احلضــر )%97.8( ويف القــرى )99.0%(. 
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1.2.6: نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون مـــن 
ــا  ــرف الصـــحي، بمـ اإلدارة الســليمة لخدمــات الصـ

فيهـــا مرافـــق غســـل اليديــن بالصابــون والميــاه.

يقصد به
نســبة السكان الذين يســتخدمون مرافق صرف 
صحــي حمســنة على مســتوى األســر املعيشــية 
والــي ال يتــم تقامسهــا مع أســر أخــرى ، حيث 
يتــم التخلــص مــن املخلفــات بطريقــة آمنه يف 

املوقــع أو جتــري معاجلتهــا خــارج املوقع. 

الغاية2-6

تحقيـــق هـــدف حصـــول الجميـــع علـــى خـــدمات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، وإنهــاء 
التغـــوط في العــــراء، وإيــــاء اهتمــــام خــــاص الحتياجــــات النســــاء والفتيـــات ومـن يعيشـون في 

أوضـــاع هشـــة، بحلـــول عــام 2030.

 شكل )2(: نســـبة الســـكان الـــذين يســـتفيدون 
مـــن اإلدارة السليمة لخدمات الصـرف الصـحي، 

بمـا فيهـا مرافـق غسـل اليدين بالصابون والمياه 
2014م

املصدر :  )1( املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات  - املسح العنقودي متعدد املؤشرات  -بيانات عام 
2014

99.2%

98.4%

99.0%

حضر

قرى

ويوضــح الشــكل التــايل نســب الســكان يف الســلطنة 
ــرف  ــق ص ــتخدم مراف ــازل تس ــون مبن ــن يعيش الذي
صحــي حمســنة ســواء يف املناطــق احلضريــة أو 
القرويــة، ولديهــم مرافــق أساســية لغســل اليديــن 

ــا. ــع الســكان تقريًب ــا يشــكل مجي وهــو م
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1.3.6: نســبة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة 
يقــة آمنــة. بطر

2.3.6: نســـبة الكتــــل المائيــــة اآلتيـــة مــــن ميــــاه 
محيطــــة ذات نوعيــة جيــدة.

يقصد به
ــر  ــن األس ــة ع ــرف الناجت ــاه الص ــبة مي نس
يتــم  الــي  االقتصاديــة  األنشــطة  وعــن 
عالجهــا بأمــان علــى أســاس ســالمل معاجلــة 
كمــا هــو حمــدد يف نظــام املحاســبة البيئيــة 
واالقتصاديــة والتوصيات الدوليــة إلحصاءات 

 IRWS امليــاه ونظــام

ــية  ــر املعيش ــن األس ــة م ــاه العادم ــع املي ــل مج ميث
والصناعــة ومعاجلتهــا وإعــادة اســتخدامها، واحلــد 
امليــاه  نوعيــة  وحتســن  املنتشــر،  التلــوث  مــن 
ــت  ــاه، وبلغ ــاع املي ــبة لقط ــية بالنس ــات رئيس حتدي
نســبة امليــاه العادمــة املعاجلــة بطــرق أمنــة يف 
الســلطنة )%100(  وهــذا يعــي أنــه ال يوجــد أي 
ــى  ــة وعل ــى البيئ ــة عل ــاه العادم ــر ســليب للمي تأث

ــلطنة. ــان يف الس ــة اإلنس صح

تضمــن جــودة نوعيــة امليــاة املحيطــة اســتمرار 
ــى  ــلبا عل ــر س ــى ال تؤث ــة ال ــاة العذب ــة املي إتاح
ــاه  ــم للمي ــد املنتظ ــاعد الرص ــر، ويس ــة البش صح
العذبــة يف معرفــة مصــادر التلــوث املحتملــة يف 
الوقــت املناســب، وقــد بلغــت نســبة تنفيــذ برامــج 
مراقبــة األحــواض املائيــة يف الســلطنة )75%( 
ــة . ــة دوري ــة بصف ــاط املراقب ــاس نق ــالل قي ــن خ م

املصدر : وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه

الغاية  3-6

تحســين نوعيــة الميــاه بالحــد مـــن التلـــوث، ووقــف إلقــاء النفايــات والمـــواد الكيميائيـــة الخطـــرة، 
يبها إلى أدنى حـــــد، وخفـــــض نســـــبة ميـــــاه المجــــاري غير المعالجة إلى النصـــف،  وتقليـــل تســـــر
يـــادة إعـــادة التـــدوير وإعـــادة االســـتخدام المـــأمون بنســـبة كـــبيرة علـــى الصـــعيد العـــالمي،  وز

بحلـــول عــام 2030.

 شكل )3(: نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة 
بطريقة آمنة )2018م (

يتــم تعريــف املؤشــر علــى أنــه نســبة 
األجســام املائيــة يف البلــد الــي تتمتــع 
تشــر  جيــدة.  حميطــة  ميــاه  جبــودة 
نوعيــة امليــاه املحيطــة إىل امليــاه الطبيعية 
غــر املعاجلــة يف األهنــار والبحــرات واملياه 
ــرات  ــن التأث ــا م ــل مزجًي ــة، ومتث اجلوفي
ــع األنشــطة  ــرات مجي ــع تأث ــة م الطبيعي

ــرية. البش

شكل )4(: نسـبة الكتــل المائيــة اآلتيـة مــن 
ميــاه محيطــة ذات نوعية جيدة 2018م

75%
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1.4.6: التغيــر فــي كفـــاءة اســـتخدام الميـــاه 
ــرة مــن الزمــن. علـــى مـــدى فتـ

2.4.6: حجـم الضـغط الـذي تتعـرض لـه الميـاه: 
ســـحب الميــاه العذبــة كنســبة مــن مــوارد المياه 

العذبة.

يعــرف هــذا املؤشــر بأنــه  القيمــة  املضافــة 
بالــدوالر األمريكــي مقابــل حجــم امليــاه 
املســحوبة باألمتــار املّكعبــة، بواســطة أي 
فئــات  إىل  )اســتنادا  اقتصــادي  نشــاط 
التصنيــف الصناعــي النموذجــي الــدويل( 
مبــرور الوقــت )ويعــرض االجتــاه يف كفــاءة 
املؤشــر  هــذا  يشــمل  امليــاه(.  اســتخدام 
اســتخدامات امليــاه مــن قبــل مجيع األنشــطة 
ــة  ــى الزراع ــز عل ــع التركي ــة، م االقتصادي

والصناعــة وقطــاع اخلدمــات.

ــاد  ــدى إعتم ــم م ــدان تقيي ــر للبل ــذا املؤش ــح ه يتي
منوهــا االقتصــادي علــى إســتخدام مواردهــا املائية، 
ــب  ــر مكع ــكل مت ــدات دوالرات ل ــاس بوح ــو يق وه
ــذا املؤشــر 47  ــة ه ــت قيم ــد بلغ )USD/m3(. وق

ــام  2018م. ــب ع ــر مكع ــكل مت دوالر أمريكياًال

ــل اســتخدام  ــم بالفع يبــن املؤشــر إىل أي مــدى يت
ــات إدارة  ــة سياس ــة، ويشــر إىل أمهي ــوارد املائي امل
العــرض والطلــب الفعالــة. ويشــر إىل احتمــال 
زيــادة املنافســة والــزاع بــن خمتلــف اســتخدامات 
ومســتخدمي امليــاه عنــد ارتفــاع نســبة شــح  امليــاه، 
زيــادة اإلجهــاد املائــي الــي تظهــر من خــالل ارتفاع 
قيمــة املؤشــر هلــا آثار ســلبية علــى اســتدامة املوارد 
الطبيعيــة وعلــى التنميــة االقتصاديــة، وقــد ســجل 
ــاه  ــتهالك املي ــى اس ــاد عل ــط أو اإلجه ــدل الضغ مع
املتمثــل مبعــدل ســحب امليــاه العذبــة الــي تســحبها 
للســلطنة  بالنســبة  كلهــا  الرئيســية  القطاعــات 
)%128( عــام 2018م وهــو معــدل متوســط إىل 

عــايل.

املصدر : وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه

الغاية  4-6
يــادة كبيــرة فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي جميــع القطاعـــات، وكفالــة ســــحب  تحقيــق ز
الميــــاه العذبــــة وإمــــداداتها علـــى نحـــو مســـتدام مـــن أجـــل معالجـــة شـــح الميـــاه، والحـــد بقدر 

كـــــبير مــــن عـــــدد األشــــخاص الـــــذين يعـــــانون مــن نــدرة الميــاه، بحلـــول عــام 2030.

شكل )5(: التغير في كفـاءة اسـتخدام الميـاه 
علـى مـدى فتـرة من الزمن

إن ســحب امليــاه العذبــة كنســبة مــن مــوارد 
يطلــق  والــذي  املتاحــة  العذبــة  امليــاه 
عليــه ايضــا )مســتوى اإلجهــاد املائــي ( 
ــة  ــاه العذب ــايل املي ــن إمج ــبة ب ــو النس ه
املســحوبة مــن مجيــع القطاعــات الرئيســة 
ــة املتجــددة،  ــاه العذب ــوارد املي ــوع م وجمم
بعــد مراعــاة متطلبــات امليــاه البيئيــة. 
ويعــرف هــذا املؤشــر أيضــا بكثافــة ســحب 

ــاه.  املي
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شكل )6(:يحدد فئات اإلجهاد المائي بناًء على هذه النسبة المئوية من عمليات السحب إلى 
الموارد المتجددة على النحو التالي:

   128%

  %110 > %180-140  %180 <

ضغط
 منخفض

الضغط
 المنخفض

 إلى
 المتوسط

اإلجهاد 
المتوسط

 إلى العالي

اإلجهاد 
الشديد للغاية

ارتفاع 
الضغط

  %120-110 %140-120

الغاية 5-6 
تنفيـذ اإلدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه علـى جميـع المســتويات بوسائل منها  التعــاون 

العــابر للحدود حسب االقتضاء بحلـول عام 2030.

1.5.6: درجــة تنفيـــذ اإلدارة المتكاملـــة للمـــوارد 
المائيـــــة )صفــر – 100(.

ــوارد  ــة للم ــف اإلدارة التكامل يســتند تعري
املائيــة بأهنــا عمليــة تشــجع علــى التنميــة 
ــوارد  ــي وامل ــاه واألراض ــقة وإدارة املي املنس
ذات الصلــة مــن أجــل حتقيــق أقصــى قــدر 
مــن الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــتدامة  ــاس باس ــة دون املس ــة عادل بطريق
حيــث  احليويــة،  اإليكولوجيــة  النظــم 
توفــر الدرجــة املئويــة طريقــة ســهلة 
ومفهومــة لقيــاس التقــدم حنــو الغايــة 
بدرجــة “الصفــر” )مل يبــدأ التنفيــذ بعد( 
إىل درجــة “100” )مت التنفيــذ باكامــل( .

ــم  ــه األم ــذي أجرت اســتنادا إىل االســتبيان ال
املتحــدة بشــأن تنفيــذ اإلدارة املتكاملــة للموارد 
ــة  ــة الراهن ــة، فقــد عكــس املؤشــر احلال املائي
املســتوى  يف  أي   ،)38%( مبقــدار  للســلطنة 

)منخفضــة إىل متوســطة(.



7

   38%

 9.9 – 029.9 – 1049.9 – 3069.9 – 5089.9 – 70100 - 90

منخفضة إلى 
متوسطة

ً
متوسطة إلى منخفضةمنخفضة جدا

مرتفعةمرتفعة
ً
مرتفعة جدا

شكل )7(: درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية للسلطنة لعام 2018م

الغاية  6-6
والغابـــــات  الجبـــــال  ذلـــــك  فــي  بمـــا  بالميــاه،  المتصلــة  اإليكولوجيــة  النظــم  وترميــم  حمايــة 
ــار ومســتودعات الميــاه الجوفيــة والبحيــرات، بحلـــول عــام 2030. واألراضـــــي الرطبـــــة واألنهـــ

1.6.6:نسبة التغير في نطاق النظم اإليكولوجية 
المتصلة بالمياه خال فترة من الزمن.

قامــت الســلطنة بتنفيــذ برامــج حمــددة بشــأن 
االتصــال والتثقيــف والتوعيــة العامــة لتحقيــق 
مشــاركة الفئــات الرئيســية مــن أصحــاب املصلحــة، 
ــن  ــغيلية م ــتراتيجية والتش ــاد األدوات اإلس واعتم
أجــل التنفيــذ الكامــل التفاقيــة )رامســار( مــن 
خــالل اإلجــراءات املتخــذة علــى الصعيديــن املحلــي 
والوطــي، فضــال عــن التعــاون الــدويل املســتمر يف 

هــذا املجــال.

اتفاقية رامسار
هــي معاهــدة دوليــة للحفــاظ واالســتخدام 
ــي  ــل األراض ــة )متث ــق الرطب ــتدام للمناط املس
الرطبــة مناطــق مــن املســتنقعات أو الســبخات، 
أو امليــاه، ســواء كانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة، 
أو  راكــدة  ميــاه  ذات  مؤقتــة،  أو  دائمــة 
ــة أو أجــاج أو ماحلــة، تتضمــن  متدفقــة، عذب
ــا يف  ــق مياهه ــاوز عم ــة ال يتج ــق حبري مناط
ــن أجــل  ــار( م ــاه ســتة أمت مواقــع احنســار املي
ــة لفقــدان األراضــي  ــادة التدرجيي وقــف الزي
الرطبــة يف احلاضــر واملســتقبل وتــدارك املهــام 
اإليكولوجيــة األساســية لألراضــي الرطبــة 
وتنميــة دورهــا االقتصــادي، الثقــايف، العلمــي 

ــة.  ــا الترفيهي و قيمته
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