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 كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة :٦الهدف  
 المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحيدعم وتعزيز مشاركة المجتمعات    :ب-٦غاية  ال

نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة في ما يتعلق   :١-ب-٦المؤشر  
 بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي

  

 المعلومات المؤسسية 

  
 :اعية رال منظمة ال
  

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )
  

 (UNEPمج األمم المتحدة للبيئة )برنا
  

 (OECD)قتصادي  اال  والتنمية في الميدان   منظمة التعاون 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع 
  

ة(  يقوم هذا المؤشر بتقييم النسبة المئوية للوحدات اإلدارية المحلية )كما تم تعريفها من قبل الحكومة الوطني 
و آلية ثابتة  خاللها لألفراد والمجتمعات المساهمة بشكل فعال في القرارات    تشغيليةوالتي لديها  يمكن من 

 والتوجيهات المتعلقة بإدارة المياه والصرف الصحي.
  

مشاركة  ب  التنفيذية الراسخة في ما يتعلّق نسبة الوحدات اإلدارية المحلية ذات السياسات واإلجراءات  المؤشر  إّن  
قاس حالياً بنسبة البلدان ذات اإلجراءات المحددة  يُالمياه والصرف الصحي  خدمات  المجتمعات المحلية في إدارة  

 برامج   الخدمة فيالجهات أو المجتمعات التي تستخدم  لخاصة بمشاركة  ا  ،السياسةفي  في القانون أو    ،بوضوح
  ونسبة البلدان التي لديها مستويات  الصحيّة  النظافة  تعزيزوالصرف الصحي و  ائيةالم  الموارد  دارةإل  التخطيط 

والصرف   ائيةالم  الموارد دارط إلالمشاركة في برامج التخطي  لجهات أو المجتمعات المستخِدمةعالية من ا
 .تعزيز النظافة الصحيةالصحي و

  
 األساس المنطقي:

  
لضمان تلبية مر حيوي أل هو  مشاركة المجتمعات المحليةلالقانون في إن تحديد اإلجراءات في السياسة أو 

في ذلك األكثر ضعفاً  ، كما يشجع على ملكية الخطط التي تساهم بدورها في  احتياجات كل المجتمع، بما 
 استدامتها.
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والصرف    ائيةالم  الموارد  معات المحلية في إدارةلمجتل  متدنية  مشاركة قيمة المنخفضة لهذا المؤشر إلى  تشير ال
، مما يشير إلى ملكية أكبر  من المشاركة مرتفعةر إلى مستويات ، في حين أن القيمة المرتفعة تشيالصحي

 وإمكانية أعلى للتسليم واإلدارة المستدامين لخدمات المياه والصرف الصحي.
  

 المفاهيم:
  

مياه والصرف الصحي مع مرور  ية لضمان استدامة خيارات إدارة الضرور  األطراف الفاعلةتعتبر مشاركة  
قرار إنمائي   تأثيراتسبة لسياق اجتماعي واقتصادي معين، والفهم الكامل ل، مثل اختيار الحلول المناالوقت
ضمان حديد اإلجراءات في السياسة أو القانون لمشاركة المجتمعات المحلية أمراً حيوياً لكما يُعتبر ت معين.

، كما يشجع على ملكية الخطط التي تساهم بدورها في  تلبية احتياجات المجتمع ككل، بما في ذلك األكثر ضعفاً 
 استدامتها.

  
، أو غيرها من محاّلتى المناطق الفرعية غير المتداخلة، أو البلديات، أو التشير الوحدات اإلدارية المحلية إل

 محلي التي تغطي المناطق الحضرية والريفية التي تحددها الحكومة. الوحدات المحلية على مستوى المجتمع ال
  

والصرف الصحي    ائيةالم  الموارد  تحدد السياسات واإلجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة
 رسمية لضمان مشاركة المستخدمين في تخطيط أنشطة المياه والصرف الصحي.  آليةً 
  

دَتأو إجراء ما إذا     ماسياسةٍفي  ويتم النظر   ت تمّ   إذا ما  مشاركة المجتمعات المحلية في القانون أولآلية    ما ُحدِّ
وجود التمويل  المأخوذ السياسة أو اإلجراء  نُفِّذت هذهإذا    فاعالً ويعتبر   رسميًا.  الموافقة عليه ونشره ، مع 

 وسائل للتحقق من أن المشاركة قد تمت.الالمناسب و
  
لمحددة التي  ا غاياتمن ال  غايةمجاالت اإلدارة المتعلقة بكل   "المياه والصرف الصحي" جميع  نطاق  شملي

( ، والصرف الصحي  ١-٦، وهي: إمدادات المياه )ينضوي عليها الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
الكفاءة واالستخدام المستدام  ( ، و٣-٦، ومعالجة مياه الصرف الصحي ونوعية المياه المحيطة )(٢-٦والنظافة )

 (.٦-٦( والنظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه )٥-٦)  ائيةموارد المل( واإلدارة المتكاملة ل٤-٦) 
  
 :تعليقات والقيودال
  

من المعمول بها   التشغيلية  يتم جمع البيانات المتعلقة بالوحدات اإلدارية المحلية ذات السياسات واإلجراءات
  لتقييم السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المشاركة المحلية من خالل الدورة الحالية لـأجل  

GLAAS  عام متاحة بحلول نهاية  الحين  .2016، وسوف تكون  وجود  وحتى ذلك  اإلبالغ عن  ، سيتم 
 عية.على المستوى الوطني لمختلف القطاعات الفرتم التبليغ عنها   السياسات واإلجراءات كما

  
المشارکة المحلية من    نسبة سيبصورة تدريجية البيانات اإلضافية، بما في ذلك البيانات التي تق وسوف تدرج

تساب  حا، في  ون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤشرات إدارة المياه والبيانات اإلدارية التابعة لمنظمة التعا
 المؤشر حيث تتوافر.
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 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
موارد  األمم المتحدة لل  لجنةلالموارد المائية لمياه والصرف الصحي و  التحليل والتقييم العالمييقدم استبيان  

هناك "GLAAS)  ئيةماال إذا كانت  إجراءات محددة بوضوح في القوانين أو السياسات    ( معلومات عما 
بالنسبة للبلدان   ات في برامج التخطيط".الخاصة بمشاركة مستخدمي الخدمة )مثل األسر المعيشية( والمجتمع

م تقديم بيانات  التي تتوفر لديها بيانات  الوحدات   بشأن ن مستوى الوحدة اإلدارية المحلية، يُطلب منها  عدد 
(  3) ، باإلضافة إلىتشغيلية  (2)والمحلية  توجد لها سياسات وإجراءات للمشاركة   (1)  اإلدارية المحلية التي

ساب المؤشر كـ  تحايتم  ( إجمالي عدد الوحدات في الدولة.4)ودارية المحلية التي تم تقييمها عدد الوحدات اإل
  (4)على    مشاركة المحلية مقسومالخاصة ب  تشغيليةحلية ذات سياسات وإجراءات  ( عدد وحدات اإلدارة الم2)

 إجمالي عدد الوحدات اإلدارية المحلية في الدولة.
  

التقييم السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه    مسح من خالل  قاسم والمقسوم  يتم الحصول على الوس
 .2017-2016لدورة    الشرب

  
 : ناقصة القيم ال  ة جلاع م 
  

 بلدعلى مستوى ال                •
  

 البيانات.، ال يتم إعداد أي تقديرات للبلدان التي تفتقر إلى  السياق بعة المؤشر الخاصة بالبلد ونظًرا لطبي
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي                •
آلية تشغيلية يمكن لألفراد والمجتمعات من خاللها المساهمة بشكل هادف في إدارة المياه والصرف   

 لمؤشر.، ثم يتم استبعاد الدولة من التقديرات اإلقليمية والعالمية لهذا االصحي
  

وجود واستخدام سياسات وإجراءات   التقديرات العالمية واإلقليمية لمؤشر ذي صلة بشأن  كما تستمد 
،  وبالمثل  لدعم المؤشر المستهدف.المشاركة على المستوى الوطني لمختلف القطاعات الفرعية للمياه  

 فإن البلدان ذات القيم المفقودة مستبعدة من التحليل العالمي واإلقليمي لهذا المؤشر.
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

لل النسبة المئوية للوحدات اإلدارية المحةواإلقليمي ةالعالمي  مجاميعبالنسبة  آلية محددة  ، فإن  لية التي لديها 
  الموارد يمكن من خاللها المساهمة الفردية والمجتمعية في القرارات والتوجيهات المتعلقة بإدارة تشغيليةو
سكان    ، مع القيمة المئوية لكل بلد على أساس مجموعسابها بين البلدان تحالصحي سوف يتم  والصرف ا  ائيةالم

 ، كنسبة من سكان العالم.البلد لسنة البيانات
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 :التباينمصادر  

  
 في األرقام العالمية والوطنية.   من غير المتوقّع وجود اختالفات إنشاء هذا المؤشر من قبل البلدان، وبالتالي  سيتم  

  
 :قوميجميع البيانات على المستوى التمن أجل  المتاحة للبلدان    وسائل والتوجيهاتال
  

ا  ، ويفضل أن يكون ذلك مدعوًم تبيان بملء االس GLAASتقوم الحكومات الوطنية المشاركة في استبيان  
، إال أنه  ن أن إحدى الوزارات تقود العمليةعلى الرغم م راض ألصحاب المصلحة المتعددي األطراف.باستع

عملية من أجل الحصول على  في كثير من األحيان يجب إشراك العديد من الوزارات واإلدارات المختلفة في ال
لتنسيق جمع   رائدةال  ن الوزارةَوالوطني  GLAAS وأحد منسقيدعم   البيانات المطلوبة الستكمال االستبيان.

يمكن العثور على   ، ولقيادة عملية التحقق من صحة البيانات.ميع االستجابة الوطنية لالستبيان لتجو، البيانات
المسح   الرابط    GLAASوثائق  على  الحالية  للدورة 

.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glahttp://www.who التالي:
survey/en-2017-as/   

التابع للجنة األمم المتحدة    (GLAASالتقييم السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب )  يوفر
المياه والصرف  قطاع  لموارد البشرية والتمويل في  معلومات عن اإلدارة والرصد واال  المعنية بالموارد المائية

جنة األمم المتحدة  التابع لل  GLAASمسح  . في الوقت الراهن يتم اجراء  (WASHالصحي والنظافة الصحية )
سنتين   للموارد المائية الصحة العاكل  منظمة  بقيادة  ،  2010-2009ثالث دورات كاملة )وقد أتمّ  لمية، ، 

ق وثائ  يمكن االطالع على  .2008تجريبية في عام   دورة(، باإلضافة إلى  2014-2013، و2011-2012
)ل  GLAASمسح   البيانات  لجمع  الحالية  الرابط  2016/2017لدورة  على   )
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/gla التالي:

nsurvey/e-2017-as/ 
  

 الجودة:  ضمان
  

ة تكرارية  ، والتي غالباً ما تكون عمليق من البيانات الشاملةتحقّ ملية  ، يخضع لعالتقرير من البلدان بمجرد تلقي  
ل  من خال   بالغكما يتم تقييم جودة اال .والتعّرف إلى الخلفية  مع النظراء اإلقليميين والقطريين   تواصلتتطلب ال

اجتماع    ، وما إذا كان قد تم عقدت القطرية )عدد الوزارات المعنيةحول العمليا  المجموعةتحليل البيانات التي  
االستبيان، أو التحقق من   ، إلخ( باإلضافة إلى دعم ، أو استخدام الوثائق األطراف الفاعلةوطني لدعم ملء 

خارجية مع المبلغين الرئيسيين ي، يتم إجراء عملية تثبباإلضافة إلی ذلك الوثائق المقدمة. ، حيث يستجيب  ت 
إلی أسئلة محددة من المسح    GLAASخبراء المياه والصرف الصحي والنظافة غير المشارکين في عملية 

 .، ويتم تقييم االتفاق مع استجابات الدولةلخاص ببلد معين ضمن مجال خبراتهما
  

قبل الحكومة الوطنية قبل تقديمها. GLAASالبيانات المقدمة من    تُعتمد موجود على الرابط    نموذجال من 
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/monitoring/investme التالي:

2016.doc-form-consent-nts/glaas؟ua=1   
وتقديمها مع   جل إصدار ونشر البيانات القطريةمنظمة الصحة العالمية من أموافقة    من أجل الحصول على

 .المكتمل  المسح 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-2017-survey/en/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-consent-form-2016.doc%3Fua%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-consent-form-2016.doc%3Fua%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/monitoring/investments/glaas-consent-form-2016.doc%3Fua%3D1
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 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

التابع للجنة األمم المتحدة    (GLAASالتقييم السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب )  يوفر
المياه والصرف  قطاع  لموارد البشرية والتمويل في  معلومات عن اإلدارة والرصد واال  المعنية بالموارد المائية

جنة األمم المتحدة  التابع لل  GLAASيتم إجراء مسح  . في الوقت الراهن  (WASHالصحي والنظافة الصحية )
  )غالباً فيدولة   94ع البيانات من  جمحيث يقوم بلمية،  ، بقيادة منظمة الصحة العاكل سنتين   للموارد المائية

لق  توسيع نطاق السؤال المتع   . وقد تم2014-2013لدخل( في أحدث دورة في  متوسطة االمنخفضة والالبلدان  
أجل دورة    نطاقٍ  بالتمويل الخارجي إلى المياه والصرف الصحي والنظافة من  للفترة    GLAASأبعد من 

، وحالة  الموارد المائيةكفاءة استخدام المياه، وإدارة  ، وشمل مياه الصرف ونوعية المياهيل  2016-2017
الصلة بالمياه. اإليكولوجية ذات  أتمّ  النظم  العالمي    وقد  الشرب  التقييم  الصحي ومياه  الصرف  لخدمات 

(GLAAS  )( باإلضافة إلى  2014-2013، و2012-2011،  2010-2009ثالث دورات كاملة ،)دورة  
 .2008تجريبية في عام 

  
ا  ، ويفضل أن يكون ذلك مدعوًم تبيان بملء االس GLAASتقوم الحكومات الوطنية المشاركة في استبيان  

، إال أنه  ن أن إحدى الوزارات تقود العمليةعلى الرغم م األطراف.راض ألصحاب المصلحة المتعددي  باستع
في كثير من األحيان يجب إشراك العديد من الوزارات واإلدارات المختلفة في العملية من أجل الحصول على  

لتنسيق جمع   رائدةال  ن الوزارةَوالوطني  GLAAS وأحد منسقيدعم   البيانات المطلوبة الستكمال االستبيان.
 ، ولقيادة عملية التحقق من صحة البيانات.ميع االستجابة الوطنية لالستبيان لتجو،  البيانات

  
من أهداف    5-6لغاية  في االمبلِّغة  (  IWRMلموارد المائية )ل  ةالمتكامل  من قبل االدارةالبيانات    سيتم استكمال
مياه وكفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية وحالة  وجودة ال  عادمةمة )فيما يتعلق بالمياه الالتنمية المستدا

تحليل  وكان قد جرى في الماضي    (.2016النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه( )برنامج األمم المتحدة للبيئة  
قبل    لالدارة المتكاملة للموارد المائية إدارة    )بقيادة  2008في عام    لجنة االمم المتحدة للموارد المائيةمن 

ادة برنامج األمم  )بقي  2012( وفي عام UN-DESA  الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لالمم المتحدة
معهد  و GWP والشراكة العالمية للمياه  ،UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيو،  UNEP المتحدة للبيئة

)لجنة االمم المتحدة    طلب لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامةل  وذلك تلبيةً ( SIWI  ستوكهولم الدولي للمياه
 .(2012،  2008للموارد المائية  

  
الوقت الحالي،   )تقوم  في  المائية  حوكمة الموارد  الميدان    (WGIمبادرة  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة 

والخاصة وغير الهادفة  امة  عال  عاتعضو من القطا 100ع ما يزيد عن  ، وهي منصة تقنية تجماالقتصادي 
والتنمية في    ، ضمن إستراتيجية تنفيذ مبادئ منظمة التعاون وعة من مؤشرات إدارة المياهبتطوير مجم  للربح،
توقع أن تكون مؤشرات  من الم (.OECD 2015a) ائيةالم  الموارد المائية  بشأن إدارة  االقتصادي  الميدان 
قادرة على توفير معلومات إضافية عن المشاركة المحلية على أساس نظام المؤشرات    وارد المائيةإدارة الم

في    األطراف الفاعلةب( لقياس "مشاركة    2015)  االقتصادي   والتنمية في الميدان   المقترح في منظمة التعاون 
ر  وف  تُ س. و2017م  سيتم تطوير واختبار مؤشر يوفر مقاييس المشاركة المحلية بحلول عا إدارة المياه الشاملة".
لتعزيز الحوار حول السياسات والتعلم من   نموذج معيّن صات تفاعلية وقواعد بيانات في  البيانات من خالل من
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  اسيتم إطالقه التي  في لمحة"  وارد المائية  إدارة المب"  خاصّة    وثيقة  تم نشر. وسوف ي2018ألقران بحلول عام  ا
 (.2018في المنتدى العالمي الثامن للمياه في برازيليا )

  
 جمع:العملية 

  
ا  ، ويفضل أن يكون ذلك مدعوًم تبيان بملء االس GLAASتقوم الحكومات الوطنية المشاركة في استبيان  

أنه  ، إال  ن أن إحدى الوزارات تقود العمليةعلى الرغم م راض ألصحاب المصلحة المتعددي األطراف.باستع
في كثير من األحيان يجب إشراك العديد من الوزارات واإلدارات المختلفة في العملية من أجل الحصول على  

لتنسيق جمع    رائدةال  ن الوزارةَوالوطني  GLAAS  وأحد منسقيدعم و البيانات المطلوبة الستكمال االستبيان.
تقرير   لكل طلبو ة التحقق من صحة البيانات.، ولقيادة عمليميع االستجابة الوطنية لالستبيان لتجو، البيانات
اجتماع    ، وما إذا كان قد تم عقدت القطرية )عدد الوزارات المعنيةيتم جمع المعلومات المتعلقة بالعمليا  يُقد م،

االستبيان، و ، وما إلى  أصحاب المصلحة، واستخدام الوثائق من قبل  صحة ال  التحقّق من وطني لدعم ملء 
اخضاعه، يتلقي الطلب القطري  بمجرد ذلك(. ما تكون ملية التحقق من البيانات الشاملةلع تم  ، والتي غالباً 
 مع النظراء اإلقليميين والقطريين.  تواصل وطرح اآلراءة تكرارية تتطلب العملي
  

على النحو الذي توفّره  قة  مصدّالفردية والبيانات الكما يُطلب من البلدان تقديم الموافقة على نشر استجابات  
أن تكون النتائج  ، يتوقعجمع البيانات والتحقق والمراجعة من خالل عملياتوومن ثم،   .GLAAS تقارير

 ، وال يُتوقع إجراء أي تعديالت أخرى.قابلة للمقارنة
  

 البياناتتوافر  

  
 وصف:ال
  

 منطقة(ال٪ من سكان    60ن التي تغطي ٪ من البلدا 50معظم الدول )ما ال يقل عن  آسيا والمحيط الهادئ:
 المنطقة( ٪ من سكان   50من البلدان التي تغطي   ٪   50بعض البلدان )حوالي   أفريقيا:

البلدان التي تغطي  األق٪ على 60معظم البلدان ) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ٪ من 80ل من 
 المنطقة(سكان  

  ٪ من البلدان التي 60معظم البلدان )ما ال يقل عن   أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان:
 المنطقة(  ٪ من سكان   60تغطي 

  
حلية على المستوى  يرجى مالحظة أن هذه البيانات تعكس بيانات عن وجود سياسات وإجراءات للمشاركة الم

 .يتم جمع البيانات على مستوى الوحدة اإلدارية المحلية خالل الدورة الحاليةو الوطني.
  

انات اإلدارية التي  ومن خالل البي  GLAASإن التقرير السنوي العالمي لخدمات الصرف الصحي والمياه 
 (.2-10و    1-10و  1-7ساب المؤشر )راجع  تحابشكل تدريجي في  ه سيتم تضمين

  
 السالسل الزمنية:

  
 .2014و    2012و   2010و   2008المؤشر لألعوام   ضمن   اييرتتوفر السالسل الزمنية للمع
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 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
، وستتوفر البيانات  (GLAASتم إطالق الجولة الحالية للتحليل والتقييم العالمي للمياه والصرف الصحي )

  .2016بحلول نهاية عام 
 

 إصدار البيانات:
  

 .2017الربع األول من عام 
  

ِّدة   لبياناتلالجهات المزو 

  
 وصف:ال
  

الموارد المائية   والصرف الصحي والزراعة وتنمية  الوزارات ذات المسؤوليات المتعلقة بإمدادات المياه 
 .وإدارتها والبيئة

  

عة للبيانات  الجهات المجم ِّ

  
 سم:اال
  

وبرنامج األمم    (OECD)  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   (WHO)  الصحة العالميةمنظمة  
 .(UNEP) المتحدة للبيئة

  
 وصف:ال
  

الصحة العالمية التعاون  (WHO)  منظمة  منظمة  من  الميدان   بدعم    (OECD)  االقتصادي   والتنمية في 
 (.UNEP)  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  

 المراجع

  
  دليل الموارد الموح د:

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en 
 

http://www.unep.org 
 

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm 

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en
http://www.unep.org/
http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm
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 المراجع:

  
UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en/ 

 

OECD (2015a), OECD Principles on Water Governance, available at: 

https://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-on-Water-Governance-

brochure.pdf 

 

OECD (2015b), Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance, OECD Studies on 

Water, OECD Publishing, Paris., http://dx.doi.org/10.1787/9789264231122-en 

 

UN-Water 2008 : Status Report on IWRM for CSD-16, 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/206480/UNEP-DHI  

 

UN-Water 2012: Status Reports on IWRM. http://www.unwater.org/publications/status-report-

on-integrated-water-resources-management/en/  

 

Data from the 2012 Survey on the Application of Integrated Approaches to Water Resources 

Management. http://www.unepdhi.org/rioplus20  

 

UNEP 2016. Degree of implementation of integrated water resources management. Draft 

survey to support SDG indicator 6.5.1 http://www.unepdhi.org/whatwedo/gemi  

 

OECD 2015. Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance. http://www.oecd-

ilibrary.org/governance/stakeholder-engagement-for-inclusive-water-

governance_9789264231122-en 

 

 

 صلة المؤشرات ذات  ال

  
6-5: 

 شخص ]أ[  100000عدد الوفيات واألشخاص المفقودين واألشخاص المتضررين من الكوارث لكل  
  

15-9: 
 ]أ[شخص    100000عدد الوفيات واألشخاص المفقودين واألشخاص المتضررين من الكوارث لكل  
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 تعليقات:
  
في ذلك  على جميع المستويات  ائيةموارد الملل)تنفيذ اإلدارة المتكاملة   6-5 التعاون العابر  من خالل ، بما 

التخطيط الوطني    عمليات  ولوجي فيج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيادمإ)  9-15للحدود حسب االقتضاء(  
 الحد من الفقر(  حساباتواستراتيجيات و،  العمليات االنمائيةوالمحلي، و

  
  

 


