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ستغطي خطة اليونيسف المنهجية للوصول إلى 
صرٍف صحي يُدار بأمان السنوات الثماني بين عامي 
2022 و 2030. يتمثل طموح هذه الخطة المنهجية 
في مساعدة الحكومات على تحقيق الصرف الصحي 

الُمدار بأمان لسكانها، وتحقيق ُمستهدف الصرف 
 .)SDGs( الصحي ضمن أهداف التنمية المستدامة

في إطار الخطة المنهجية للوصول إلى صرٍف صحيٍ 
ُمداٍر بأمان، ستدعم اليونيسف مليار شخص للوصول 

إلى الصرف الصحي الُمدار بأمان، من خالل الدعم 
المباشر وغير المباشر، بالتعاون مع الشركاء. 

لماذا خطة منهجية للصرف الصحي الُمدار   .1.1
بأمان؟ 

صيغت	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	الصرف	الصحي	الُمدار	
بأمان	استجابةً	لألدلة	التي	تشير	إلى	أن	التقدم	نحو	الصرف	الصحي	
الشامل	ال	يمضي	وفق	المسار	الصحيح	بشكٍل	مثير	للقلق،	كما	أنه	

ُموّزع	بشكل	غير	متساٍو	بين	البلدان،	وغير	كاٍف	للقضاء	على	أوجه	
عدم	المساواة	وضمان	الوصول	إلى	الفئات	األكثر	ضعفاً.	في	عام	

2020،	قّدر	برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	بين	منظمة	الصحة	
العالمية	واليونيسيف	أن	3.6	مليار	شخص	على	مستوى	العالم	

يفتقرون	إلى	خدمات	الصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان،	وأن	معدل	
زيادة	التغطية	ينبغي	أن	يُصبح	أربع	مرات	قيمته	الحالية	لتحقيق	

الوصول	الشامل	إلى	خدماٍت	تُدار	بأمان	بحلول	عام	2030.

اإلطار 1: يُعترُف بالصرف الصحي على أنه حق من 
حقوق اإلنسان، وقد حظي باألولوية بصفته ُمستهدفاً 

المستدامة التنمية  أهداف  ضمن 

الصرف	الصحي	أمٌر	حيوي	للصحة	ونمو	الطفل	والتقدم	
االجتماعي	واالقتصادي.	الصرف	الصحي	اآلمن	هو	
أيًضا	حق	من	حقوق	اإلنسان	—	ضروري	إلعمال	

والعقلي	واالجتماعي	 البدني	 الرفاه	 الطفل	وتحقيق	 حقوق	
—	وفي	عام	2015	اعتُِرف	به	من	قِبَل	الجمعية	العامة	
لألمم	المتحدة	على	أنه	حق	قائم	بذاته.	في	العام	نفسه،	
لعام	 المستدامة	 التنمية	 الدول	األعضاء	بخطة	 التزمت	
2030،	بما	في	ذلك	الُمستهدف	6.2	ضمن	أهداف	

الوصول	 2030،	تحقيق	 المستدامة:	"بحلول	عام	 التنمية	
المالئمة	 إلى	مرافق	الصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	
التغّوط	في	العراء،	مع	 والعادلة	للجميع	والقضاء	على	

إيالء	اهتمام	خاص	الحتياجات	النساء	والفتيات	ومن	هم	
أوضاع	هشة". في	

المصدر:	اليونيسف،	حالة	الصرف	الصحي	في	العالم:	نداٌء	عاجل	
إلنجاز	تغييرات	تحويلية	في	مجال	الصرف	الصحي	من	أجل	صحٍة	
ومنظمة	 اليونيسف	 نيويورك:	 أفضل.	 واقتصاداٍت	ومجتمعاٍت	 وبيئاٍت	

.2020 العالمية،	 الصحة	

هناك حاجة إلى تصعيد كبير للجهود واالستثمارات.

	)HLPF(	المستوى	رفيع	السياسي	المنتدى	أقّر	2018،	عام	في
6	من	أهداف	التنمية	 التابع	لألمم	المتحدة	بأن	التقدم	في	الهدف	
المستدامة،	والُمستهدف	6.2	على	وجه	الخصوص،	ال	يمضي	

المتحدة	 لذلك،	وضعت	لجنة	األمم	 المسار	الصحيح.	ونتيجةً	 على	
لتسريع	 عالمياً	 إطاراً	 	)UN-Water(	المائية بالموارد	 المعنية	

6	من	أهداف	التنمية	المستدامة،1	والذي	يُرّكز	على	الحاجة	 الهدف	
إلى	تسريع	التقدم	في	مجال	الصرف	الصحي.	يُعّد	إطار	التسريع	
التنمية	المستدامة	مبادرة	موحدة	 6	من	أهداف	 العالمي	للهدف	

تهدف	إلى	تحقيق	نتائج	سريعة	على	نطاق	متزايد،	ويشّكل	جزءاً	
من	َعشرية	األمين	العام	لألمم	المتحدة	للعمل	من	أجل	تحقيق	

.2030 التنمية	المستدامة	بحلول	عام	 أهداف	

1 	لجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية	)UN-Water(	إطار التسريع العالمي للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة،	لجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية،	
2020،	جنيف.	

https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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اإلطار 2: معايير الصرف الصحي الذي يُدار بأمان 

الستيفاء	معايير	خدمة	الصرف	الصحي	التي	تُدار	بأمان	
)وفقًا	للتعريف	الذي	يستخدمه	برنامج	الرصد	المشترك	
)JMP(	للرصد	العالمي	للُمستهدف	6.2	ضمن	أهداف	

التنمية	المستدامة(،	يجب	استخدام	مرافق	الصرف	الصحي	
الُمحّسنة،	وال	ينبغي	تقاسمها	مع	أسر	معيشية	أخرى.	

مرافق	الصرف	الصحي	المحّسنة	هي	تلك	المصّممة	لفصل	
الفضالت	اآلدمية	بطريقة	صحيّة	لمنع	التالمس	البشري،	
وتشمل:	المراحيض	التي	تعمل	بالسيفون	أو	بسكب	الماء	
والُموّصلة	بالمجاري،	وخزانات	الصرف	الصحي	أو	

مراحيض	الُحفر؛	ومراحيض	الُحفَر	ذات	البالطات	)بما	
في	ذلك	مراحيض	الُحفَر	الُمهّواة(،	ومراحيض	التسميد.	

ينبغي	أن	تكون	الفضالت	الناتجة	إما:

الموقع؛. 1 تُعالّج	ويُتخلّص	منها	في	

ثم	تُفّرغ	وتُعالَج	خارج	الموقع؛	أو. 2 تًخّزن	مؤقتاً	

تُنقَل	عبر	المجاري	مع	مياه	الصرف	الصحي	ثم	. 3
الموقع. تُعالَج	خارج	

الفنية	 ومعاييرها	 متطلباتها	 وضع	 للحكومات	 يمكن	
المادية	واالجتماعية	 الظروف	 ولوائحها	وفق	

والمؤسسية	المحلية.

القضاء	 المستدامة	 التنمية	 أهداف	 الُمستهدف	6.2	ضمن	 يشمل	
على	التغّوط	في	العراء	كأولوية	محددة.	على	مدى	العقدين	

للقضاء	 التنمية	جهوًدا	حثيثة	 الحكومات	وشركاء	 بذلت	 الماضيين،	
العالم.	اضطلعت	 التغّوط	في	العراء	على	مستوى	 على	ممارسة	

اليونيسف	بدوٍر	رائد	في	هذه	الجهود،	وأُحِرَز	تقدٌم	كبير	في	إطار	
العراء	)انظر	 التغّوط	في	 للقضاء	على	 المنهجية	 اليونيسف	 خطة	

اإلطار	3(.	لم	تنخفض	معدالت	التغّوط	في	العراء	فحسب،	بل	كان	
هناك	تركيز	على	القضاء	على	أوجه	عدم	المساواة	وضمان	أالّ	
يتخلف	أحد	عن	الركب.	كان	هناك	أيًضا	تحّول	من	التركيز	على	
لتغيير	 الذي	يُمكن	 للغاية	 المهم	 الدور	 التحتية	إلى	زيادة	فهم	 البنية	

السلوك	واألعراف	االجتماعية	أن	يؤديه	في	إحراز	التقدم.

©	UNICEF/UN0352549/Ose
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التغّوط  اليونيسف ونجاحها في معالجة  3: تجربة منظمة  اإلطار 
في العراء 

استجابةً	الرتفاع	معدالت	التغّوط	في	العراء	في	العديد	من	
التي	يقودها	الطلب	 النُُّهج	 الجديدة	على	فعالية	 البلدان،	ولألدلة	

المجتمعية	 النُُّهج	 تنفيذ	 اليونيسف	في	 بدأت	 في	الصرف	الصحي،	
للصرف	الصحي	الشامل	)CATS(	في	عام	2008.	رّكزت	النُُّهج	

التغّوط	 القضاء	على	 الشامل	على	 الصحي	 للصرف	 المجتمعية	
لتعبئة	 بة	 ُمجرَّ تقنيات	 باستخدام	 المجتمع،	 العراء	على	مستوى	 في	
المجتمع:	ما	يشير	إلى	تحّول	من	التدخالت	على	مستوى	األسر	

للتطوير.	 التكلفة	وال	قابلة	 المعيشية،	والتي	لم	تكن	فعالة	من	حيث	
ومع	ذلك،	تواَصل	العبء	العالمي	المتمثل	في	التغّوط	في	العراء،	
اليونيسف	خطة	منهجية	للقضاء	على	 2018	أطلقت	 وفي	عام	
لليونيسف	 البرامجي	والنُُّهج	 التركيز	 العراء،	حددت	 التغّوط	في	
على	مدى	السنوات	األربع	بين	2018	و	2021.	حّددت	الخطة	

26	"بلداَ	ذا	عبء	ثقيل"	كانت،	في	ذلك	الوقت،	إما	تؤوي	أكثر	من	
خمسة	ماليين	شخص	يتغّوطون	في	العراء،	أو	يمارس	فيها	أكثر	
من	50	في	المائة	من	السكان	التغّوط	في	العراء.	أطلقت	مكاتب	
المتوافقة	 اإلجراءات	واألنشطة	 القُطرية	سلسلة	من	 اليونيسف	

مع	الخطة	المنهجية،	بما	في	ذلك	الدعم	"المباشر"	مثل	التدريب	
البيئة	 لبناء	 المصّمم	 المباشر"	 الذكية،	والدعم	"غير	 واإلعانات	
رت	مع	 ُطّوِ التقدم.	 التي	من	شأنها	تمكين	 السياساتية	والمؤسسية	

األولى	 المنهجية	 الخطة	 استهدفتها	 التي	 البلدان	 الحكومات	في	جميع	
العراء. التغّوط	في	 خرائط	للطريق	للقضاء	على	

التغّوط	في	العراء	في	حث	 نجحت	الخطة	المنهجية	للقضاء	على	
العديد	من	البلدان	على	إعطاء	األولوية	للصرف	الصحي،	وقدمت	

القيّمة: العديد	من	الدروس	

الحكومية		  القيادة	 إلى	تعزيز	 الحاجة	 الخطة	 كما	كشفت	
واإلرادة	السياسية،	حيث	شهدت	البلدان	التي	أعطت	فيها	
أكبر،	ولكنها	 أولوية	للصرف	الصحي	مكاسب	 الحكومات	

أظهرت	أن	على	اليونيسف	توّخي	الحكمة	في	اختيار	
ُمحفِّزة.	 تُعّد	 التي	 التمهيدية	 التدخالت	

االجتماعي		  التغيير	 اليونيسف	في	 الخطة	خبرة	 عرضت	
والسلوكي	)SBC(	وأثبتت	أنه	باإلمكان	تغيير	األعراف	

االجتماعية	من	خالل	تدخالت	مصّممة	جيداً.	

في	حين	كان	التركيز	على	القضاء	على	التغّوط	في	العراء،		 
اتضح	أن	برمجة	اليونيسف	يمكن	أن	تؤدي	أيًضا	بأولئك	

الذين	يتخلون	عن	التغّوط	في	العراء	إلى	اعتماد	مستوًى	أعلى	
ُمداٍر	بأمان.	 للخدمة	—	في	الوضع	المثالي	صرٍف	صحيٍ	

البرمجة	الحضرية		  أكبر	في	 اليونيسف	بشكل	 مع	مشاركة	
المنهجية	أن	موظفي	 الخطة	 وشبه	الحضرية،	أظهرت	تجربة	
العمل	بسالسة	بين	 ينبغي	أن	يكون	بُوسعهم	 القُطري	 البرنامج	

البرمجة	 التقليدية	في	 القوة	 نقاط	 السياقات،	واالستفادة	من	
الحضرية،	 بالبيئة	 الخاصة	 التحديات	 التكيف	مع	 الريفية،	مع	

المهارات	المحددة	المطلوبة	في	كل	سياق.	 وتطوير	

أظهرت	التجربة	أن	القضاء	على	التغّوط	في	العراء	في		 
لنتائج	إنمائية	أخرى	 د	الطريق	 يُمّهِ مجتمعٍ	ما	يمكن	أن	

بقيادة	المجتمع.	

قيًّما	في	تعزيز		  لليونيسف	دوًرا	 المنهجية	أن	 أثبتت	الخطة	 كما	
الرصد.	 نُظم	

ُكِشف	عن	فرٍص	لحشد	قطاع	األعمال	وتحقيق	فرٍص	لعائد		 
بتقديم	الخدمات،	بما	في	ذلك	 استثماري	ووظائف	مرتبطة	

استخدامها.	 وإعادة	 الفضالت	 معالجة	

أساسيان		  والتعاون	 التنسيق	 أن	 المنهجية	 الخطة	 أظهرت	
الدعم.	 لتحقيق	أقصى	استفادة	ممكنة	من	جميع	فرص	تقديم	

اليونيسف،		  اتضحت	الحاجة	إلى	بناء	كفاءات	إضافية	داخل	
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	 وضمن	قطاع	

بشكٍل	عام.	

نتائج		  نُظٍم	لرصد	 التجربة	أهمية	تطوير	واستخدام	 أظهرت	
التمهيدية اليونيسف	 أعمال	

العراء	 التغّوط	في	 للقضاء	على	 المنهجية	 الخطة	 كانت	تجربة	
الصحي	 الصرف	 المنهجية	إلدارة	 الخطة	 تعتمد	 وُملِهمة.	 إيجابية	
بأمان	على	هذه	التجربة.	ال	يزال	برنامج	القضاء	على	التغّوط	في	
العراء	جزًءا	مهًما	من	عمل	اليونيسف	في	مجال	الصرف	الصحي،	

وال	تزال	البرمجة	في	العديد	من	البلدان	تركز	على	القضاء	
على	التغّوط	في	العراء،	وتدعم	التقدم	نحو	الصرف	الصحي	

الُمدار	بأمان.
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ومع	ذلك،	تُظهر	أرقام	برنامج	الرصد	المشترك	أيًضا	أنه	في	
العديد	من	البلدان،	ال	سيما	في	أفريقيا	جنوب	الصحراء	الكبرى،	
ال	يقترن	انخفاض	التغّوط	في	العراء	بزيادات	في	مرافق	الصرف	
الصحي	األساسية	أو	التي	تُدار	بأمان.	بدالً	من	ذلك،	تشير	البيانات	

إلى	أن	العديد	من	األسر	المعيشية	تستبدل	التغّوط	في	العراء	
بصرف	صحي	غير	ُمحّسن،	أو	خدمات	محدودة	تُتقاسم	مع	أسر	

انتقال	المرض	وتحسين	 معيشية	أخرى،	وهي	غير	كافية	لوقف	
السكانية	 السريع	والكثافة	 الحضري	 التوّسع	 أدى	 المجتمع.	 صحة	

العالية	في	المناطق	الحضرية	إلى	خلق	حالة	صرف	صحي	
ال	يمكن	تحّملها	في	العديد	من	البلدان،	ما	تسبّب	في	مخاطر	خاصة	

لألطفال	)انظر	اإلطار	4(.

اإلطار 4: الصرف الصحي الُمدار بأمان ضروري لصحة الطفل ورفاهه

من	الثابت	أن	التعّرض	للبراز	البشري	يُشّكل	خطورة	على	صحة	اإلنسان،	وخاصةً	صحة	األطفال.	يحتوي	البراز	على	مزيج	
عة	 الُمجمَّ التيفوئيد	وشلل	األطفال.	الخسائر	 الكوليرا،	وكذلك	 المسببة	لألمراض	مثل	الزحار	وأمراض	اإلسهال،	مثل	 من	الجراثيم	
للصرف	الصحي	غير	اآلمن	على	صحة	الطفل	ورفاهه	غير	محددة	كّمياً.	ومع	ذلك،	تشير	التقديرات	العالمية	إلى	أن	أمراض	
اإلسهال	وحدها	هي	السبب	الرئيسي	الثاني	للوفاة	بين	األطفال	دون	سن	الخامسة	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل.	يؤدي	
سوء	الصرف	الصحي	أيًضا	إلى	اإلصابة	بالديدان	ويُسهم	في	انتشار	األمراض	التي	تحملها	النواقل	والتي	تتكاثر	نواقلها	في	

المرتبطة	 بالجراثيم	 المتكررة	 العدوى	 تُسهم	 اللمفاوي.	كما	 الفيالريات	 التراخوما	وداء	 بالبراز،	مثل	مرض	 الملوثة	 البراز	والمياه	
بالصرف	الصحي	في	التقّزم،	وضعف	اإلدراك،	وفقر	الدم	عند	األطفال.	يؤدي	االفتقار	إلى	مرافق	الصرف	الصحي	اآلمنة	داخل	
المنازل	والمدارس	واألماكن	العامة	والمنشآت	الصحية	إلى	فقدان	فرص	اللعب	والتعليم،	ويُسهم	في	القلق	وخطر	االعتداء	الناجم	

عن	عدم	وجود	مكان	آمن	للتغّوط.	

	في	البيئات	ذات	الصرف	الصحي	السيئ،	يتعّرض	األطفال	للجراثيم	البرازية	عبر	مجموعة	من	المسارات	—	مثل	مياه	الشرب،	
واألطعمة،	واألصابع،	واألقدام،	واألسطح.	يحدث	التلوث	من	خالل	اإلخفاقات	في	نُظم	الصرف	الصحي	على	طول	سلسلة	

الصرف	الصحي،	مثل	األسطح	الملوثة	في	المراحيض	غير	النظيفة،	والُحفَر	سيئة	االحتواء،	وخزانات	الصرف	الصحي	التي	
تتسرب	إلى	المصارف	المفتوحة	ومصادر	مياه	الشرب،	واالنسكابات	أثناء	إفراغ	الُحفَر،	أو	الطفح	الناجم	عن	الفيضانات،	أو	
الكافية،	أو	االستخدام	غير	اآلمن	لمياه	الصرف	الصحي	والحمأة	إلنتاج	الغذاء.	لتحقيق	مكاسب	صحية	لألطفال،	 المعالجة	غير	
بأن	التركيز	على	جانب	واحد	)على	 من	الضروري	تحديد	جميع	مسارات	الجراثيم	هذه	وتعطيلها	في	مجتمعاٍت	بأكملها	—	علماً	
سبيل	المثال،	المراحيض	لدى	األسر	المعيشية	فقط(	أو	على	مجموعة	فرعية	من	األسر	المعيشية	في	المجتمع	لن	يحقق	فوائد	
صحية	ملموسة.	هناك	حاجة	إلى	حزمة	شاملة	من	التدخالت	لتعطيل	كل	هذه	المسارات	المتعددة	للجراثيم.	من	خالل	تفويضها	

البرازية	على	 التركيز	على	إحداث	تحسينات	مستمرة	ومتزايدة	في	إدارة	الفضالت	 اليونيسف	 النتائج	لألطفال،	يجب	على	 بإنجاز	
الُمدار	بأمان	في	نهاية	المطاف. طول	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	بأكملها،	وتحقيق	الصرف	الصحي	
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للكثيرين،	 التي	تشترك	فيها	عدة	عائالت	حالً	 تُعّد	المراحيض	
والمستوطنات	 بالسكان	 المكتظة	 الحضرية	 المناطق	 في	 ال	سيما	
العشوائية،	ولكنها	تصنَّف	على	أنها	خدمة	"محدودة"،	وال	تشكل	

مرافق	صرف	صحي	ُمدارة	بأمان.	ويرجع	ذلك	إلى	مخاوف	بشأن	
بالنسبة	 إلى	الخصوصية	واألمان	والكرامة،	وخاصةً	 االفتقار	

المراحيض	 إن	 النظافة	والصيانة	حيث	 اإلناث،	وبشأن	 للمستخدمين	
المشتركة	التي	ال	تجري	صيانتها	بشكل	جيد	غالبًا،	ما	يُعّرض	
المراحيض	 تُعّد	 البرازية.	 الفضالت	 لخطر	مالمسة	 المستخدمين	
المشتركة،	في	أحسن	األحوال،	إجراًء	مؤقتًا،	رغم	أنها	قد	تكون	

ضرورية	في	العديد	من	األماكن	في	المستقبل	المنظور.	من	ناحية	
أخرى،	تُعّد	المراحيض	العامة،	التي	تُبنى	في	األماكن	العامة	
العامة.	 للجميع،	ضرورية	دائًما	والزمة	للصحة	 وتكون	متاحةً	
ومع	ذلك،	ال	ينبغي	أن	تشكل	هذه	المراحيض	الخيار	الوحيد	

لألسر	المعيشية.	

يمثل	تحقيق	االستدامة	في	قطاع	الصرف	الصحي	تحديًا	مستمًرا.	
على	سبيل	المثال،	تُظهر	األدلة	أنه	في	العديد	من	المجتمعات	

التي	أُعِلن	أنها	خالية	من	التغّوط	في	العراء	)ODF(،	يمكن	أن	
يحدث	"انزالق"،	وأن	المكاسب	قد	تكون	قصيرة	األجل.2	العديد	

انهيار	 المراحيض	محلية	الصنع	ليست	متينة	هيكلياً،	ويبدو	أن	 من	
أمام	استدامة	الخلّو	 المراحيض	)وعدم	إعادة	بنائها(	يشكل	عائقاً	
من	التغّوط	في	العراء.	يتطلب	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	هياكل	
أقوى،	حيث	غالبًا	ما	يحدث	انهيار	المراحيض	بسبب	األحداث	

الجوية،	مثل	األمطار	الغزيرة	ومن	المرّجح	أن	تزداد	هذه	المخاطر	
المستدام	 الخلّو	 يتعرض	 المناخ.	كما	 تغير	 بالطقس	مع	 المرتبطة	
من	التغّوط	في	العراء	للخطر	بسبب	ضعف	الرصد	)ما	يسمح،	
من	بين	أوجه	القصور	األخرى،	بتصريحات	كاذبة	بشأن	حالة	
الخلّو	من	التغّوط	في	العراء(	وسوء	الخدمات.	قد	تتعرض	نُظم	
الُحفَر	وخزانات	 الموقع،	مثل	مراحيض	 التخزين	والمعالجة	في	
الصرف	الصحي،	للخطر	بسبب	التصميم	السيئ	)بما	في	ذلك	
أو	"االمتصاص''(،	والبناء	 للتسريب	 المالئمة	 الهياكل	غير	

الفيضانات،	ونقص	 التشغيل	والصيانة،	والتلف	أو	 الرديء،	وسوء	
التنظيم	المناسب.	

كانت	االستثمارات	السابقة	في	الصرف	الصحي،	والتي	ركزت	
على	القضاء	على	التغّوط	في	العراء،	بمثابة	نقطة	انطالق	أساسية	
المستدامة.	ومع	 التنمية	 الُمستهدف	6.2	ضمن	أهداف	 نحو	تحقيق	
ذلك،	لكي	يكون	لها	تأثير	أكبر،	ينبغي	أن	تصحبها	االستثمارات	

الالزمة	في	تعزيز	النظم	على	نطاق	واسع،	وأن	ترّكز	على	
االنتقال	إلى	مستويات	أعلى	من	الخدمة،	وأن	تُعّزز	أسواق	

والتمويل	 والرصد،	 التمكينية،	 السياسات	 وتدعم	 الصحي	 الصرف	
للسماح	بوصول	األسر	المعيشية	إلى	هذه	المستويات	األعلى	من	
الخدمة،	وتمكين	القطاع	الخاص	من	دعم	تقديم	الخدمات	على	
المدى	الطويل.	في	العديد	من	البلدان،	كانت	اإلرادة	السياسية	

الُمساءلة	 إلى	 الصحي	ضعيفين،	وافتقرا	 الصرف	 بتحسين	 وااللتزام	
المؤسسية.	يشهد	السرد	بشأن	الصرف	الصحي	تحّوالً	اآلن،	حيث	
النطاق	 نتائج	مستدامة	وشاملة	وواسعة	 لتحقيق	 أكبر	 الطموحات	

والبيئة.	 لألطفال	

تحدد هذه الخطة المنهجية للوصول إلى الصرف الصحي الُمدار 
بأمان الطرق التي ستستجيب بها اليونيسف لتحدي الصرف 

الصحي.	تستند	الخطة	إلى	استراتيجية	اليونيسف	للمياه	والصرف	
الصحي	والنظافة	الصحية	2016–2030،	والتي	أُطلقت	في	آب	/	
أغسطس	2016	لتوجيه	عمل	اليونيسف	في	مجال	المياه	والصرف	
الصحي	والنظافة	الصحية	حتى	نهاية	حقبة	أهداف	التنمية	المستدامة.	

تنص	االستراتيجية	على	أن	"اليونيسف	ستواصل	الجهود	للقضاء	
على	التغّوط	في	العراء،	مع	العمل	أيًضا	مع	الحكومات	والشركاء	
لتحقيق	مستوى	أساسي	من	الوصول	إلى	الصرف	الصحي	للجميع،	

والُمضّي	قُدًما	نحو	تحقيق	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	...	ستعمل 
اليونيسف عبر سلسلة إدارة الصرف الصحي للمساعدة في تقليل 

التصريف غير اآلمن للفضالت البرازية في البيئة. سيشمل ذلك 
تعزيز ودعم مجموعة من التقنيات والنُظم — ابتداًء من االحتواء 
إلى إعادة االستخدام والتخلّص، ولكنها عامةً لن تشمل دعم نُظٍم 

أكبر للصرف الصحي. وسينصب التركيز على تلك األجزاء من 
سلسلة اإلدارة التي تؤثر بشكل خاص على أفقر الناس وأكثرهم 
ضعفاً، والتي توفر أكبر عائد من حيث الفوائد في مجال الصحة 

والمجاالت األخرى". 

C   2	Delaire	وآخرون،	‘هل	يمكن	الحفاظ	على	المجتمعات	خاليةً	من	التغّوط	في	العراء؟	دراسة	مقطعية	في	ريف	غانا"	PLoS One،	7	كانون	الثاني	/	يناير	2022.
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الُمدار	 إلى	الصرف	الصحي	 المنهجية	للوصول	 تتوافق	الخطة	 كما	
التي	 	3،2025–2022 اليونيسف	االستراتيجية	 بأمان	مع	خطة	

تؤكد	على	تعزيز	النُظم	وتدعو	إلى	إنجاٍز	"ال يقل عن تغييٍر 
لي ومنهجي".	وتنص	على	أن	"اليونيسف	ستركز	على	 تحوُّ
وراء	 الكامنة	 األسباب	 لمعالجة	 الحاسمة	 المنهجية	 التغييرات	

المساواة	بين	الجنسين،	 وفيات	األطفال،	والفقر،	والضعف،	وعدم	
النظم	كيال	يُترك	أحد	يتخلف	 واالستبعاد"،	وأنها	ستدعم	"تعزيز	

عن	الركب،	بما	في	ذلك:	تعزيز	المكّونات،	واألداء،	واالستجابة،	
المرغوب	على	 التأثير	 لتحقيق	 بالنظم	وذلك	 يتعلق	 فيما	 والمساءلة	
األطفال	على	نطاق	واسع	وتعزيز	الصمود	من	خالل	بناء	قدرات	

النظم." هذه	

في	ضوء	والية	اليونيسف	العالمية	بشأن	األطفال،	وطموح	
والتحّوالت	 الصحية،	 والنظافة	 الصحي	 والصرف	 المياه	 استراتيجية	

االستراتيجية	 اليونيسف	 في	خطة	 الموضحة	 االستراتيجية	
2022–2025،	صيغت	هذه	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	

يُدار	بأمان.	الخطة	المنهجية	هي	في	األساس	دليل	 صرٍف	صحيٍ	
للبناء	 المصّممة	 النُُّهج	والتدخالت	 أو	مجموعةٌ	من	 اللعبة،	 لقواعد	
على	خبرة	اليونيسف	حتى	اآلن	في	مجال	الصرف	الصحي،	بما	
في	ذلك	القضاء	على	التغّوط	في	العراء،	والتأكد	من	أن	اإلنجاز	
يتلقى	االهتمام	 بأمان	 الُمدار	 الشامل	 التدريجي	للصرف	الصحي	
يتماشى	مع	 بما	 اليونيسف،	 الذي	يحتاجه	داخل	 المتعّمد	والمستمر	
لليونيسف	 الصحية	 والنظافة	 الصحي	 والصرف	 المياه	 استراتيجية	

المستدامة.	 التنمية	 وأهداف	

التحّول	 لتفعيل	 القُطرية	 للمكاتب	 دليل	 بمثابة	 الوثيقة	 ستكون	هذه	
نحو	مستويات	أعلى	من	خدمات	الصرف	الصحي،	ووضع	

فيها.	الصرف	الصحي	 تعمل	 التي	 البلدان	 اليونيسف	في	 استراتيجية	
الُمدار	بأمان	هدٌف	سيستغرق	تحقيقه	سنوات	عديدة،	وفي	العديد	

أولى	 من	البلدان	يُعّد	القضاء	على	التغّوط	في	العراء،	بصفته	خطوةً	
نحو	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	أمًرا	بالغ	األهمية.	وبالتالي،	
الُمدار	 إلى	الصرف	الصحي	 للوصول	 المنهجية	 الخطة	 ستُفعَّل	

السياق	 المختلفة	وفق	 القُطرية	 المكاتب	 قِبَل	 بأمان	بطرق	مختلفة	من	
القُطرية	 المكاتب	 المنهجية	 الخطة	 تُلِهم	 أن	 المقصود	هو	 المحلي.	
المنهجية	 الخطة	 تُعّد	 مشتركة.	 نتائج	 لتحقيق	 وتحفّزها	 وتشّجعها	
لليونيسف	في	عملها	المشترك	مع	غيرها	من	الجهات	 أيًضا	دليالً	
الفاعلة	في	هذا	القطاع،	حيث	تتبّوأ	الحكومات	مكان	الصدارة.

نطاق الخطة المنهجية للوصول إلى الصرف   .1.2
الصحي الُمدار بأمان 

الُمدار	 إلى	الصرف	الصحي	 للوصول	 المنهجية	 الخطة	 تغطي	
بأمان	الصرف الصحي لدى األسر المعيشية.	الصرف	الصحي	في	
مؤسسات	مثل	مرافق	الرعاية	الصحية	والمدارس	ضروري	أيًضا،	
ومبادئ	اإلدارة	اآلمنة	للفضالت	على	طول	سلسلة	خدمات	الصرف	
الصحي	هي	نفسها.		تُوضَّح	تدخالت	اليونيسف	في	هذه	المؤسسات	
تشمل	 وبالمثل،	ال	 األخرى.	 التكميلية	 اليونيسف	 استراتيجيات	 في	

بأمان	نظافة	 الُمدار	 إلى	الصرف	الصحي	 المنهجية	للوصول	 الخطة	
اليدين	أو	إدارة	النظافة	الصحية	أثناء	الطمث،	حيث	يُتناول	كالهما	
ل	االستراتيجيات	 تُكّمِ 	.)5 )انظر	اإلطار	 في	استراتيجيات	منفصلة	

وتدعمها. الجهود	 تلك	 المنهجية	 الخطة	 في	 المتضّمنة	

اليونيسف،	خطة اليونيسف االستراتيجية 2022–2025: طموحات متجّددة نحو عام 2030،	نيويورك،	اليونيسف،	2021. 	3
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التكميلية  اليونيسف  استراتيجيات   :5 اإلطار 

استراتيجية	 تتجسد	 الصحية:  الرعاية  الصحي في منشآت  الصرف 
الرعاية	الصحية	في	 اليونيسف	للصرف	الصحي	في	منشآت	

للمنشآت	الصحية	 المياه	والصرف	الصحي	 أداة	تحسين	مرافق	
)WASH FIT(،	وهي	أداة	إلدارة	مرافق	الرعاية	الصحية	تقوم	
المياه	 لخدمات	 الرئيسية	 الجوانب	 وتُغطي	 المخاطر،	 تحليل	 على	

 WASH FIT والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية.	تَستخدم	أداة	
والنظافة	 الصحي	 المياه	والصرف	 لتحسين	خدمات	 تكرارية	 منهجية	
الصحية.	يكمن	الهدف	النهائي	من	األداة	في	تحسين	جودة	الرعاية	

والنتائج	الصحية	من	خالل	تقليل	عدد	حاالت	العدوى،	وزيادة	
استيعاب	الخدمات،	والحصول	على	طاقم	رعاية	صحية	أكثر	

وثقة.	 إنتاجيةً	

استراتيجيتها	 اليونيسف	 المدارس:	وضعت	 في  الصحي  الصرف 
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	في	 لتوسيع	نطاق	

والتيسيرية	 التحفيزية	 البرمجة	 على	 االستراتيجية	 تعتمد	 المدارس.	
	)WinS(	المدارس	في	الصحية	والنظافة	الصحي	والصرف	للمياه
الُمهّمشة.	 المناطق	 معالجة	 التركيز	على	 مع	 التمكينية،	 البيئة	 عبر	

ر	"نهج	الثالثة	نجوم"	—	وهو	دليل	للتحسينات	اإلضافية	 ُطّوِ
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	في	 في	برمجة	

التي	 اليونيسف	في	تغيير	الطريقة	 المدارس	—	حيث	ستساعد	
الحكومات	 القرار	في	 المدارس	والمجتمعات	وصنّاع	 بها	 تتعامل	

ووكاالت	الدعم	مع	تلك	البرمجة.	من	خالل	تحديد	األولويات	ألهم	
اإلجراءات	الالزمة	لتحقيق	األهداف،	يساعد	نهج	النجوم	الثالثة	
المدارس	على	التركيز	على	تلبية	احتياجات	األطفال	من	خالل	
تلبيتها	وتحصيل	نجمة	واحدة	مقابل	ذلك	 تدخالت	رئيسية	يمكن	

في	كل	مرة.	في	الوقت	نفسه،	يُوفّر	النّهج	لجميع	المدارس	مساًرا	
الوطنية،	ولجميع	 بالمعايير	 للوفاء	 البلد	 أنحاء	 واضًحا	في	مختلف	
ع	العمل	 يُشّجِ النظافة	الصحية.	كما	 األطفال	مدارس	صحية	تعّزز	

والدعم	المحلي	من	المجتمعات	وال	يعتمد	على	ُمدخالت	من	نظام	
الدعم	الخارجية. التعليم	أو	وكاالت	

شاملة	 استراتيجية	 تطوير	 على	 اليونيسف	 تعمل	 الصحية:	 النظافة 
الصحية	 والنظافة	 والصحة	 اليدين،	 نظافة	 تشمل	 الصحية	 للنظافة	

أثناء	الطمث	)MHH(	—	ومن	المتوقع	أن	تكتمل	بحلول	
2022.	في	غضون	ذلك،	تقدم	اليونيسف	توجيهات	 نهاية	عام	
مكثفة	للمكاتب	القُطرية	حول	نظافة اليدين،	والتي	تُعّد	جزًءا	ال	
يتجزأ	من	برامج	المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	في	

 2025–2022 لليونيسف	 االستراتيجية	 الخطة	 تتضمن	 اليونيسف.	
تُرَصد	 لذلك	 بالنظافة	الصحية	ألول	مرة،	ونتيجةً	 مخرجات	تتعلق	
السنوية.	 التقارير	 العالمي	من	خالل	 المستوى	 اليدين	على	 نظافة	

للجميع،	 اليدين	 لتحالف	نظافة	 س	 اليونيسف	هي	شريك	مؤّسِ
الذي	يُرّكز	على	البرمجة	على	نطاق	واسع	بقيادة	الحكومات	

أثناء  تُعّد الصحة والنظافة الصحية  النظافة	الصحية.	 في	مجال	
الطمث	أيًضا،	وألول	مرة،	أحد	مخرجات	الخطة	االستراتيجية	
2022–2025	وتُرَصد	من	خالل	التقارير	السنوية.	تهدف	

أثناء	 الصحية	 والنظافة	 الصحة	 بشأن	 التوجيهية	 اليونيسف	 مبادئ	
اليونيسف	للصحة	والنظافة	 إلى	تعزيز	جودة	وشمولية	دعم	 الطمث	
بشأن	 التنظيمية	 الُمستهدفات	 تحقيق	 أجل	 الطمث	من	 أثناء	 الصحية	
والنوع	االجتماعي،	 الصحية،	 والنظافة	 الصحي	 المياه	والصرف	
للمتخّصصين	 التوجيهية	 المبادئ	 هذه	 ُوضعت	 المراهقين.	 وتنمية	
الصحية،	والتعليم،	 المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	 في	مجاالت	
المكاتب	 التنسيق	في	 والصحة،	والنوع	االجتماعي	أو	مسؤولي	
المتعلقة	 البرامج	 لتطوير	 يعملون	مع	شركائهم	 الذين	 القُطرية	

أثناء	الطمث. الصحية	 والنظافة	 بالصحة	

©	UNICEF/UNI284675/Prinsloo
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بأمان	 الُمدار	 إلى	الصرف	الصحي	 المنهجية	للوصول	 تغطي	الخطة	
سلسلة خدمات الصرف الصحي بأكملها،	وتتعلق	بكل	ما	يلزم	

الُمدار	بأمان،	بدًءا	من	التجميع	واالحتواء	 لتحقيق	الصرف	الصحي	
بالنقل،	والمعالجة،	والتخلص،	وإعادة	االستخدام	 ومروًرا	

التركيز	 أيًضا	مع	 المنهجية	 6(.	ستتماشى	الخطة	 )انظر	اإلطار	
الخطة	 المناخ،	وفق	ما	نّصت	عليه	 تغيّر	 لليونيسف	على	 التنظيمي	

القادر	على	 االستراتيجية،4	من	خالل	تعزيز	الصرف	الصحي	
المناخ. الصمود	إزاء	تغيّر	

	من	المناطق  المنهجية	الصرف	الصحي	في	كّلٍ تغطي	الخطة	
خدمات الصرف الصحي  أيًضا	 وتشمل	 الريفية والحضرية، 

في األماكن العامة،	مثل	مراكز	النقل	واألسواق	)والتي،	رغم	
تُعّد	 المعيشية،	فإنها	 المرافق	األساسية	لألسر	 أنها	ال	تمثل	

لبيئٍة	نظيفة	وصحية(.	يشمل	الصرف	الصحي	لدى	 ضرورية	
األسر	المعيشية	تركيزاً	خاصاً	على	التخلص من براز األطفال،	
حيث	أظهرت	البحوث	أنه	يُرّجح	أالّ	يُتخلّص	من	براز	األطفال	
دون	سن	3	سنوات	بأمان	مقارنةً	ببراز	عامة	السكان5	مع	أن	

التعرض	لبراز	األطفال	يمكن	أن	يكون	أكثر	خطورة	من	التعرض	
لبراز	البالغين.	

االستفادة	 على	 لليونيسف	 القُطرية	 المكاتب	 المنهجية	 الخطة	 ع	 تُشّجِ
من	الفرص	المتاحة	إلدراج	الصرف	الصحي	ضمن	التعافي	بعد	

العمل اإلنساني واإلنمائي،	ولكنها	 وتوطيد الصلة بين  الكوارث	
المؤقتة	مثل	 المستوطنات	اإلنسانية	 ال	تشمل	الصرف	الصحي	في	

أيًضا	في	االستراتيجيات	 يُغّطى	ذلك	 الالجئين	)حيث	 مخيمات	
األخرى(.	ال	تتضمن	الخطة	المنهجية	إدارة	الفضالت	الصلبة	أو	
تصريف	مياه	األمطار،	رغم	أن	بعض	التدخالت	في	هذا	المجال	
	كبير	لتدخالت	الصرف	الصحي	)حيث	قد	 لة	إلى	حّدٍ قد	تكون	ُمكّمِ
المكاتب	 المصارف	والمجاري(،	وقد	تختار	 الصلبة	 الفضالت	 تسد	

المشكالت.	 هذه	 لمعالجة	 برامج	 القُطرية	تضمين	

ستتناول	الخطة	المنهجية	كالً	من	جانب الطلب	في	الصرف	
القائم	 وجانب العرض	)الصرف	الصحي	 السلوك(	 الصحي	)تغيير	

السوق(. على	

ُصّممت الخطة المنهجية للوصول إلى صرٍف صحي يُدار بأمان 
اليونيسف  لدى  البرمجة  الصلة بجميع سياقات  لتكون وثيقة 

القُطرية	 اليونيسف	 برامج	 ع	جميع	 فيها.	ستُشجَّ لالستخدام  وتصلح 
الصحي	 الصرف	 برامج	 المنهجية	وتصميم	 الخطة	 اعتماد	 على	
أن	تشارك	جميع	البرامج	 بما	يتماشى	معها.	ومن	المتوقع	أيضاً	

القُطرية	في	رصد	التقدم	الُمحَرز	إزاء	الخطة.	

©	UNICEF/UN0640450/Wilander

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA0af-zpT5AhXKomoFHR8ZC8cQFnoECAIQAQ&url=https%253A%252F%252Fwww.wsp.org%252Fsites%252Fwsp%252Ffiles%252Fpublications%252FWSP-CFD-Summary-Brief.pdf&usg=AOvVaw0aSH8DXK9PSrJ5Z3erZ8QY
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6: سلسلة خدمات الصرف الصحي  اإلطار 

تشمل	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	المراحل	التي	يتألف	منها	نظام	الصرف	الصحي	اآلمن:	االلتقاط	)في	مرحاض	آمن(،	
واالحتواء	)والمعالجة	في	الموقع	إذا	كان	ذلك	مناسبًا(،	واإلفراغ،	والنقل،	والمعالجة،	والتخلص	اآلمن/	إعادة	االستخدام.	

االحتواء- التخزین/ مرحاض
االستخدام النھائي/ التخلّصالمعالجةالنقلالمعالجة

النفايات	السائلة	إشكاليةً	 تُمثِّل	إدارة	 غالبًا،	ال	تُدار	الفضالت	البرازية	بشكل	مناسب	على	طول	سلسلة	الصرف	الصحي	بأكملها.	
بصورة	خاصة،	وغالبًا	ما	تُصّرف	النفايات	السائلة	الملوثة،	على	سبيل	المثال	من	خزانات	الصرف	الصحي،	في	مصارف	مياه	

األمطار	أو	ببساطة	إلى	األرض.

أخيًرا، يُتوّخى أن تكون الخطة المنهجية للوصول إلى صرٍف 
صحي يُدار بأمان طموحةً، وأن تُسهم في توسيع نطاق عمل 

االستفادة	 من	 اليونيسف	 منظمة	 المنهجية	 الخطة	 ستُمّكن	 اليونيسف.	
للوفاء	بواليتها	لضمان	إعمال	حقوق	جميع	 الكاملة	 من	قدراتها	

بالكامل. األطفال	

مبادئ الخطة المنهجية   .1.3
في	إطار	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	صرٍف	صحي	يُدار	بأمان،	
ستدعم	اليونيسف	الحكومات في االضطالع بدور رائد	وفي	بناء	

بمهامها	كجهات	 القيام	 الحكومات	على	 القيادية،	وستساعد	 القدرات	
مسؤولة	لضمان	إعمال حق اإلنسان في	الصرف	الصحي	مع	عدم 
ترك أحد يتخلف عن الركب.	قد	تشارك	في	العمل	جهات	فاعلة	

اليونيسف	 الحكومة،	وستقوم	 بتكليٍف	من	 ُمنفِّذين	 أو	 أخرى	كشركاء	
ببناء	قدرة	الحكومات	على	إدارة	هذه	العالقات	وتحسينها.	

النُّظم،	 اليونيسف إلى نهج تعزيز  ل  يُمثّل	ذلك	استمراًرا لتحوُّ
والتنظيم،	 والتخطيط	 واالستراتيجيات	 السياسات	 تطوير	 يدعم	 والذي	
فضالً	عن	استراتيجيات	تجميع	األموال	والتمويل	بصورة	مستدامة	
المستويين	 النهج،	على	 ألغراض	الصرف	الصحي.	يتضمن	هذا	
تحليل	 القائم	على	 والرصد	 والتنسيق	 التخطيط	 والمحلي،	 الوطني	
نطاق	 وُمستدامة	على	 ُمنِصفة	 نتائج	 لتحقيق	 المخاطر	كمسارات	
بالفعل	عناصر	 القُطرية	 اليونيسف	 العديد	من	برامج	 واسع.	يدعم	

االستمرار	 المنهجية	على	 الخطة	 تلك،	وستُشجع	 النظم	 تعزيز	
والتوسع	في	ذلك.

المنهجية	أيًضا	على	إشراك	القطاع الخاص،	على	 سترّكز	الخطة	
الفجوات	 لمعالجة	 االبتكار	 وتشجيع	 والدولي،	 المحلي	 المستويين	

والمنتجات.	 الخدمات	 في	 الحالية	

تماشياً	مع	دورها	في	رصد	القطاع	العالمي	للمياه	والصرف	
ُمكلَّفة	 ُمشاِركة	 الصحية،	وواليتها	كوكالٍة	راعيٍة	 والنظافة	 الصحي	
الُمستهدف	6.2	ضمن	أهداف	 العالمية(	برصد	 )مع	منظمة	الصحة	
المنهجية،	 الخطة	 بموجب	 اليونيسف،	 ستدعم	 المستدامة،	 التنمية	

عمليات رصد قوية، وإجراءات إبالغ شفافة، واستخدام البيانات 
واألدلة	في	صنع	القرار.	

المنظمة  على مستوى  اليونيسف	 التزام	 المنهجية	 الخطة	 تمثّل	
المنظمة	 الذي	تضطلع	به	 القيادي	 المناخي،	والدور	 بالعمل  ككل 
المياه	 المناخ	على	قطاع	 لتأثير	تغيّر	 المتحدة	 في	استجابة	األمم	

اليونيسف	 الصحية،	ويشمل	ذلك	جهود	 والصرف	الصحي	والنظافة	
لتعزيز	الصرف	الصحي	القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ،	

بما	في	ذلك	الحد	من	مخاطر	الكوارث.

التعلم،	من	خالل	 بثقافة  التزامها	 البناء	على	 اليونيسف	 ستواصل	
البحث	عن	فرص	لبناء	القدرات	الداخلية،	وإعادة	شحذ	وتوجيه	

التعلّم. ونشر	 وتوثيق	 الموظفين،	 مهارات	

المائية،	 بالموارد	 المعنيّة	 المتحدة	 لجنة	األمم	 بصفتها	عضًوا	في	
6	من	أهداف	 العالمي	للهدف	 اليونيسف	بإطار	التسريع	 تلتزم	

إلى	صرٍف	 للوصول	 المنهجية	 الخطة	 وتُشّكل	 المستدامة؛	 التنمية	
صحي	يُدار	بأمان	إطار	العمل.
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اإلطار 7: حق اإلنسان في الصرف الصحي 

2010،	اعتمدت	الجمعية	العامة	قراًرا	يعترف	 في	تموز	/	يوليو	
المأمونة	والنظيفة	والصرف	الصحي	كحق	 بالحق	في	مياه	الشرب	
بالحياة	وبجميع	 الكامل	 للتمتع	 من	حقوق	اإلنسان	وبأنه	ضروري	
حقوق	اإلنسان.	في	وقت	الحق،	أّكد	مجلس	حقوق	اإلنسان،	في	

تشرين	األول	/	سبتمبر	2010،	هذا	االعتراف	وأوضح	أن	الحق	
ُمستمٌد	من	الحق	في	مستوى	معيشي	الئق.	

بموجب	الحق	في	الصرف	الصحي،	يِحّق	للجميع	الوصول	مادياً	
وبكلفة	معقولة،	وفي	كافة	مجاالت	الحياة،	إلى	صرٍف	صحي	
اجتماعيًا	وثقافيًا،	ويوفر	 يكون	مأموناً،	ونظيفاً،	وآمناً،	ومقبوالً	
الخصوصية،	ويضمن	الكرامة.	وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	هذا	
ليس	مجرد	حق	في	الوصول	إلى	مراحيض	ولكنه	أيًضا	حق	
في	عدم	التأثر	سلبًا	بالفضالت	غير	الُمعالَجة	أو	مياه	الصرف	

الصحي	لآلخرين.

1.	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	صرٍف	صحي	يُدار	بأمان10

©	UNICEF/UN0248683/Noorani
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8: مبادئ برمجة اليونيسف للصرف الصحي في إطار  اإلطار 
الخطة المنهجية للوصول إلى صرٍف صحي يُدار بأمان

فّكر بشكل كبير واعمل على نطاق واسع 

التي	تُحدث	تغييرات	تحويلية	في		  الُكلّية	والشاملة	 الحلول	 دعم	
القطاع	وتخلق	زخًما	يُغيّر	قواعد	اللعبة	من	خالل	سياساٍت	

الحوكمة.	 في	 وتغييراٍت	 الحكومة	 تقودها	

إلى	الصرف	الصحي	بصفته	منفعةً	عامة	تتطلب		  الدعوة	
استثماًرا	عاًما	وإشرافًا	حكوميًا	وحوكمة،	والدعوة	إلى	تمويٍل	

لقطاع	الصرف	الصحي.	 كامل	

يُغّطي	المنطقة:	على	مستوى		  السعى	من	أجل	صرٍف	صحيٍ	
البلد،	 المدينة،	وعلى	مستوى	 المنطقة،	وعلى	مستوى	

والتأكد	من	وجود	حلول	قائمة	عبر	سلسلة	خدمات	الصرف	
الصحي	بأكملها.

االستفادة	من	وجود	اليونيسف	في	أكثر	من	100	بلد،	بما	في		 
السياقات	الهشة. العديد	من	 ذلك	

الترِكيز على اإلنصاف واإلدماج

للحَضر،		  للريف،	 للجميع:	 دعم	حلول	للصرف	الصحي	
للنساء،	لألطفال،	لألشخاص	 للرجال،	 الفقراء،	 لغير	 للفقراء،	

من	ذوي	اإلعاقة،	للنازحين	والالجئين،	وااللتزام	بصدق	
اليونيسف	بعدم	ترك	أحد	يتخلف	عن	الركب.	 بتعّهد	

وتشجيع		  االجتماعي،	 للنوع	 الُمستجيب	 الصحي	 الصرف	 تبنِّي	
المرأة	على	تولّي	األدوار	القيادية	في	قطاع	الصرف	الصحي،	
المتناسب	لسوء	الصرف	الصحي	على	 التأثير	غير	 ومعالجة	

والفتيات. النساء	

المجتمعات،	وإشراكها،	وتوصيل	صوتها،		  دعم	مشاركة	
وتعزيز	نهج	يقوم	على	حقوق	اإلنسان.

العامة،	وتصميم		  للموارد	 العادل	 التوزيع	 دعم	الحكومات	في	
إعانات	ذكية	ومستدامة	عند	الحاجة	تقوم	على	األدلة.	

البحث عن حلول مرنة وخضراء ومستدامة

التفكير	في	الصرف	الصحي	بصفته	جزءاً	من	االقتصاد	الدائري.	 

تكييف	نُُهج	توفير	خدمات	الصرف	الصحي	لتكون	قادرة	على		 
الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ،	والنظر	إلى	الصرف	الصحي	بصفته	

عمالً	أساسيًا	للصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	والتخفيف	من	آثاره.	

الطبيعة.		  القائمة	على	 الحلول	 دعم	

دعم	جهود	الحد	من	مخاطر	الكوارث،	وخاصةً	في	سياق		 
تغيّر	المناخ.	

واإلنمائية اإلنسانية  السياقات  العمل عبر 

السياقات	اإلنسانية		  اليونيسف	في	 االستفادة	من	خبرة	
واإلنمائية.

الطارئة		  التدخالت	 الحكومات	على	االنتقال	من	 مساعدة	
على	المدى	القصير	إلى	حلول	التنمية	طويلة	األمد،	وإدماج	

الصرف	الصحي	في	جهود	إعادة	البناء	بعد	الكوارث.	

المصلحة العمل مع جميع أصحاب 

القيادي،	وشراكاتها		  اليونيسف	ودورها	 البناء	على	خبرات	 	
المتحدة. داخل	منظومة	األمم	

المدني،		  باإلضافة	إلى	إشراك	الحكومة،	العمل	مع	المجتمع	
الحكومية،	 غير	 والمنظمات	 التنمية،	 وبنوك	 المانحة،	 والجهات	

واألوساط	األكاديمية،	والقطاع	الخاص	)على	جميع	
تحديد	 والتعاونية،	مع	 الُمنّسقة	 الحلول	 المستويات(،	ودعم	

بوضوح.	 المسؤوليات	

الدعوة	إلى	االجتماعات		  اليونيسف	في	 استخدام	خبرة	
القطاع،	سواًء	من	 للجمع	بين	أصحاب	المصلحة	في	 وتنظيمها	
شركاء	التنمية	اآلخرين	أو	عبر	الوزارات	وجميع	مستويات	

المتبادلة.	 الُمساءلة	 وتشجيع	 الحكومة،	

االنفتاح	على	التعلم	من	اآلخرين	وتقاسم	معارف	وخبرات		 
اليونيسف	على	نطاق	واسع.

لليونيسف،  النسبية  الميزة  مع  المتوافقة  التدخالت  اختيار 
لليونيسف من حيث  المتميزة  باألطفال، والمكانة  الخاصة  والوالية 

الحكومات مباشرةً مع  عملها 

اليونيسف	كمنفذين	ذوي		  الذي	تمارسه	 التأثير	 االستفادة	من	
للسياسات	عبر	قطاعات	متعددة	—	 خبرة	ومستشارين	
الصحي	 والصرف	 والمياه	 والتغذية،	 والتعليم،	 الصحة،	
لحماية	األطفال	وتلبية	 الصحية	—	وواليتها	 والنظافة	

األساسية.	 احتياجاتهم	

تستطيع		  التي	ال	 والمجاالت	 القضايا	 بشأن	 بالشفافية	 التحلي	
إقامة	شراكات	 إلى	 بنشاط	 اليونيسف	معالجتها،	والسعي	

مع	المنظمات	األخرى	التي	تعمل	على	قضايا	خارج	نطاق	
النسبية.	 وميزتها	 اليونيسف	 مشاركة	

لليونيسف.		  جديدة	 كفاءات	 وبناء	 تعليمية،	 كمنظمة	 العمل	
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اليونيسف،	مذكرة	توجيهية	بشأن	عدم	ترك	أحد	يتخلّف	عن	الركب،	نيويورك،	اليونيسف،	2021. 		6

التعاون والشراكة لالستفادة من نقاط قوة   .1.4
اليونيسف 

في	إطار	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	صرٍف	صحي	يُدار	بأمان،	
النتائج	 لتحقيق	 التنظيمي	 تفويضها	 على	 للبناء	 اليونيسف	 ستسعى	
	من	السياقات	اإلنسانية	واإلنمائية،	مع	الحفاظ	 لألطفال،	في	كّلٍ
على	التزامها	بعدم	ترك	أحد	يتخلف	عن	الركب.6	وستتناول	
مسألة	الصرف	الصحي	كجزٍء	ال	يتجزأ	من	الدورة	المائية	

البيولوجي،	وكأولويٍة	 المناخ	وللتنوع	 تغيّر	 للصمود	إزاء	 ضروريٍ	
لإلنصاف	والشمول.

أكبر	حيثما	 اليونيسف	خبرات	وقدرات	 ر	 الغاية،	ستُطّوِ لتحقيق	هذه	
دعت	الحاجة	إلى	ذلك،	ولكنها لن تحاول القيام بكل شيء في 
اليونيسف	مع	مجموعة	واسعة	 قطاع الصرف الصحي.	ستعمل	
من	الشركاء،	سعياً	وراء	التعاون	والشراكات	والتحالفات	مع	

القطاع	 األكاديمية،	ومنظمات	 والجهات	 اآلخرين،	 التنمية	 شركاء	
الشامل	 الهدف	 يتمثّل	 المختلفة	والمتكاملة.	 القدرات	 الخاص	ذات	

اليونيسف	لحماية	حقوق	األطفال	والمساعدة	في	 تنفيذ	والية	 في	
أو	من	خالل	التعاون	مع	 تلبية	احتياجاتهم	األساسية،	سواًء	مباشرةً	

أخرى. منظمات	

اليونيسف	 تدخالت	 تحديد	 لليونيسف	على	 القُطرية	 المكاتب	 ع	 تُشجَّ
األكثر	استراتيجيةً	في	سياقها	الخاص،	وأن	تكون	واضحةً	بشأن	
اليونيسف	فيها،	والتعاون	مع	اآلخرين	 المجاالت	التي	لن	تعمل	
الذين	يقومون	بتدخالت	ذاِت	صلة.	على	سبيل	المثال،	لم	تشارك	
معظم	مكاتب	اليونيسف	القُطرية	بنشاط	في	إدارة	وإصالح	مرافق	

المياه	أو	الصرف	الصحي،	بينما	تنشط	وكاالت	أخرى	بدرجة	
ر	 كبيرة	في	هذا	المجال.	في	حين	ال	يُعّد	هذا	مجااًل	يُتوقع	أن	يُطّوِ
اليونيسف	قدرات	كبيرة،	سيساعد	فهم	األساسيات	في	 فيه	موظفو	

التعاون	بشكل	فعال	مع	اآلخرين،	وفي	تحديد	المجاالت	التي	يمكن	
فيها.	 الدعم	 تقديم	 لليونيسف	

©	UNICEF/UN0606759/Panjwani
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9: دعم اليونيسف للصرف الصحي القادر على الصمود  اإلطار 
إزاء تغيّر المناخ والتكيّف معه والتخفيف من آثاره 

يشير الصرف الصحي القادر على الصمود إزاء تغيّر المناخ	إلى	
نُظم	وخدمات	وسلوكيات	الصرف	الصحي	التي	يمكن	أن	تستمر	
أو	تعمل	أو	تتعافى	بسرعة	في	مواجهة	مجموعة	من	الصدمات	
ما	 الموسمية،	 والتقلبات	 الُمزمنة	 والضغوط	 بالمناخ	 المرتبطة	

البرازية	بأمان	في	جميع	مراحل	سلسلة	 يضمن	احتواء	الفضالت	
للبيئة.	يتطلب	ذلك	إجراء	 خدمات	الصرف	الصحي	وعدم	تلويثها	

المناخ،	 لتحديد	مخاطر	 والخدمات	 النُظم	 للمخاطر	على	 تقييم	
وإدراج	هذه	المخاطر	في	التصميم،	وتحديد	مواقع	اإلنشاء،	

المهم  التشغيل.	من  التقنية،	ونُظم	وسلوكيات	اإلدارة/	 وخيارات	
مالحظة أن مجّرد "إدارة نظام الصرف الصحي بأمان" ال يجعله 

قادراً على الصمود إزاء تغيّر المناخ، والعكس صحيح.	لدعم	
إذا	 لتقييم	ما	 رت	معايير	محددة	 ُطّوِ لليونيسف،	 القُطرية	 البرامج	
كانت	نظم	وخدمات	الصرف	الصحي	قادرةً	على	الصمود	إزاء	

المعايير: المناخ.	تشمل	هذه	 تغيّر	

للمناخ		  الُمحتملة	 اآلثار	 لتحديد	 للمخاطر	 تحليل	 أجري	
الوقائية	في	 التدابير	 المتطرفة،	وأُخذت	 الجوية	 والظواهر	
التحتية	 البِنى	 المثال،	رفع	مستوى	 االعتبار	)على	سبيل	

لنُظم	 السالمة	 وتخطيط	 للفيضانات،	 المعّرضة	 المناطق	 في	
الصرف	الصحي،	وما	إلى	ذلك(.

ُصّممت	خدمات	الصرف	الصحي	بحيث	تكون	موثوقة	في		 
التقلبات	الموسمية	 جميع	األوقات،	وقادرة	على	الصمود	إزاء	
)مثالً	خالل	موسم	الجفاف(	وإزاء	الظواهر	الجوية	الشديدة	
التعافى	 أو	يمكنها	 الفيضانات(	 الجفاف/	 أثناء	فترات	 )مثالً	

ف. بسرعة	بعد	حدث	مناخي	متطّرِ

للتعامل		  القدرات	الالزمة	 قائمة	للطوارئ،	وتتوفر	 توجد	خطط	
مع	األزمات	واالستجابة	لها	من	أجل	ضمان	الحد	األدنى	من	

الخدمات.	 تعطُّل	

الغاز		  المثال،	 تُقلّل	االنبعاثات	)على	سبيل	 حيثما	أمكن،	
الحيوي(،	وتعالَج	مياه	الصرف	بشكل	فعال،	ويُعاد	استخدام	
مياه	الصرف	الصحي	والنفايات	السائلة	والحمأة	من	خالل	

الطبيعة. الكربون	أو	تقوم	على	 حلول	منخفضة	

التكيّف	هو	عملية	تعديل	نُظم	الصرف	الصحي	لتصبح	قادرة	على	
والمتوقعة.	 الحالية	 المناخية	 الصدمات	والضغوط	 إزاء	 الصمود	

يشمل	ذلك	إجراء	تحسينات	على	تصميم	خدمات	الصرف	
األمثلة	 الصحي	وعلى	إجراءات	تحديد	مواقعها	وتشغيلها.	تشمل	
المحددة	رفع	منسوب	المراحيض	وإحكام	سدادها	في	المناطق	

نُظم	الصرف	الصحي	 للفيضانات،	والحد	من	استخدام	 الُمعّرضة	
للجفاف،	وإعادة	استخدام	مياه	 المعّرضة	 المناطق	 للمياه	في	

الصرف	الصحي.

انبعاث	غازات	 لتقليل	أو	منع	 المبذولة	 يشير التخفيف	إلى	الجهود	
االحتباس	الحراري	من	نُظم	الصرف	الصحي،	على	سبيل	المثال	
المباشرة	عبر	سلسلة	خدمات	 المباشرة	وغير	 االنبعاثات	 تقليل	

المتجددة. التقنيات	 واستخدام	 الصحي،	 الصرف	

القادر	 الصحي	 الصرف	 لتحقيق	 برامجها	 بتحويل	 اليونيسف	 تقوم	
التنظيمية	 المناخ،	بما	يتماشى	مع	الوالية	 على	الصمود	إزاء	تغيّر	
اليونيسف	 برامج	 تتضمن	 المناخ.	 لتغيّر	 األولوية	 الشاملة	إلعطاء	

لتحقيق	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	ما	يلي:	

القادر		  دعوة	الحكومات	ودعمها	لدمج	الصرف	الصحي	
الُمحّددة	وطنياً	 على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	في	إسهاماتها	
للتكيف	)NAPs(،	وسياساتها	 الوطنية	 )NDCs(،	وخططها	

الوطنية	األخرى	ذات	الصلة	لضمان	 وخططها	وبرامجها	
في	االستجابة	 استراتيجياً	 موضعة	قطاع	الصرف	الصحي	

منه.	 للقطاع	واالستفادة	 المناخي	 التمويل	 المناخ	ولجذب	 لتغيّر	

تعزيز	أطر	الرصد	واإلبالغ	بشأن	الصرف	الصحي	القادر		 
على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ.	

توليد	األدلة	والتعلّم	بشأن	الصرف	الصحي	القادر	على		 
الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	والتخفيف	من	آثاره	داخل	قطاع	
	من	السياقات	الحضرية	والريفية(. الصرف	الصحي	)في	كّلٍ

سيكون	إطالق	التمويل	المناخي	أحد	مجاالت	االهتمام	خالل	
	من	 التحديد،	فهم	تعقيدات	كّلٍ فترة	الخطة	المنهجية،	وعلى	وجه	
الصحي	ضمن	 الصرف	 المتاحة	وكيفية	وضع	 العالمية	 الصناديق	

المناخ. تغيّر	 التي	تغطي	 الوطنية	 الخطط	

 Sharepoint المعلومات	على	نقطة	المشاركة	 يتوفر	المزيد	من	
المياه	والصرف	الصحي	 لليونيسف	بشأن	صمود	خدمات	 التابعة	

والنظافة	الصحية	إزاء	تغيّر	المناخ	)رابط	داخلي(.

://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/ClimateResilience.aspx
://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/ClimateResilience.aspx
://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/ClimateResilience.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/ClimateResilience.aspx
://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/ClimateResilience.aspx
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6 من أهداف  إطار التسريع العالمي للهدف   .2.1
المستدامة التنمية 

6	من	أهداف	التنمية	 وفق	إطار	التسريع	العالمي	للهدف	
:6 المستدامة،7	ُحّددت	خمسة	عوامل	داعمة	لتعجيل	تحقيق	الهدف	

التنمية	المستدامة	عمَل	. 1 6	من	أهداف	 الحوكمة:	جعل	الهدف	
الجميع	من	خالل	التعاون	عبر	القطاعات	وعبر	الحدود،	
وتحديد	أدوار	واضحة،	ومشاركة	أصحاب	المصلحة،	

فعّالة	وشاملة. وإشراك	مؤسسات	

المياه	والصرف	الصحي	ألفضل	. 2 تمويل	 التمويل:	تحسين	
للبلدان	والمجتمعات	ذات	الوصول	 وضعٍ	ممكن،	وخاصةً	

المالية. الموارد	 إلى	 المحدود	

البيانات	. 3 توليد	 الثقة	من	خالل	 بناء	 البيانات والمعلومات:	
المعلومات	التخاذ	 وتبادل	 والتحقق	من	صحتها	وتوحيدها،	

والُمساءلة. والتحفيز	 القرارات	

والمؤسسية	. 4 البشرية	 القدرات	 التركيز	على	 القدرات:	 تنمية 
6	من	أهداف	 الشاملة	على	جميع	المستويات	لتحقيق	الهدف	

المستدامة. التنمية	

التمويل	. 5 الممارسات	وآليات	 تعزيز	وتوسيع	نطاق	 االبتكار:	
للمناطق	 يمكن	 التي	 التقنيات	 ذلك	 بما	في	 المبتكرة،	 والتقنيات	

إليها. الوصول	 المهمشة	 والمجتمعات	 الريفية	

تقدٍم	متسارع	 لتحقيق	 قيًِّما	 الخمسة	إطاًرا	 التسريع	 تُوفِّر	عوامل	
المنهجية	 الخطة	 ومنسَّق	في	مجال	الصرف	الصحي،	وتتوافق	

معها.	يمثّل كل عامل من عوامل التسريع "ركيزةً" في الخطة 
تتمثل	 بكّلٍ منها.	 ترتبط  للبرمجة  نُُهٌج خاصة  المنهجية، وتتوفر 

المنهجية،	حيث	 الخطة	 في	 التسريع	 التعاونية	إلطار	 الطبيعة	
الشراكات	والتعاون	واالستفادة	من	 اليونيسف	على	 سيعتمد	عمل	
يتداخل	 الركائز	مترابطة	ومتشابكة	بدرجة	كبيرة،	وقد	 الموارد.	

العمل	تحت	إحدى	الركائز	مع	واحدة	أو	أكثر	من	الركائز	األخرى.	
ينبغي	أن	يجري	العمل	على	عوامل	التسريع	عبر	مستويات	
الوطنية	والمحلية. الحكومات	 بما	في	ذلك	 حكومية	متعددة،	

الُممكنة	 التنفيذ	والتدخالت	 نُُهج	 أدناه	تفاصيل	عن	 توفر	األقسام	
قِبَل	اليونيسف،	حيث	تُميَّز	التدخالت	ذات	األولوية	بالخط	 من	
العريض.	ومع ذلك، يجب التأكيد على أنه ينبغي اختيار هذه 

النُُّهج والتدخالت في ضوء سياق البلد، وتاريخ تدخالت الصرف 
المناسبة، وأولويات الحكومة، وقدرات  الدخول  الصحي، ونقاط 
نُُهج	 النجاح.	يجب	أن	يستند	اختيار	 القُطرية، واحتماالت  المكاتب 
التنفيذ	والتدخالت	ذات	األولوية	إلى	فهٍم	شامل	للسياق	المحلي،	

النسبية	 المتاحة،	والميزة	 القدرات	والموارد	 بما	في	ذلك	مستويات	
منفتحةً	 اليونيسف	 ستكون	 المنهجية،	 الخطة	 بموجب	 لليونيسف.	
على	مجموعة	من	األدوات	والمنهجيات	والنُُّهج،	سواًء	تلك	التي	

أو	شركاؤها. اليونيسف	 طورتها	

لجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية،	إطار التسريع العالمي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة،	لجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية،	2020،	جنيف.	 		7

التمويل البيانات والمعلومات االبتكار تنمية القدراتالحوكمة



2.	ركائز	الخطة	المنهجية	والتدخالت16

والسياسات الحوكمة  ركيزة   .2.2
ما هو سياق تدخالت اليونيسف؟

المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	 تقديم	خدمات	 د	 يُحدَّ
التحتية،	ولكن	 البنية	 المستدامة	والفعّالة	ليس	فقط	من	خالل	حالة	

نُظٍم	مؤسسية	وسياسية	وحوكمية	وتنظيمية	 أيًضا	من	خالل	
مؤسسياً	 يتيماً	 الصحي	 الصرف	 تاريخياً،	أصبح	 ُمعقّدة.	 ومالية	
في	العديد	من	البلدان	ذات	الدخل	المتوسط	والمنخفض،	ولم	تعُد	
لذلك،	ضعُفت	 ونتيجةً	 كبير.	 باهتمام	سياسي	 مناصرته	تحظى	

سياسات	ومؤسسات	الصرف	الصحي	في	العديد	من	البلدان.	في	
ر	أنه	من	بين	أكثر	من	100	بلٍد	شملها	مسح،	 عام	2019،	قُّدِ

البلدان	فقط	سياسة	معتمدة	رسميًا	للصرف	الصحي	 ثلثي	 توفّر	لدى	
الريفي	أو	الحضري.	توفّر	لدى	أقل	من	نصف	البلدان	خطٌط	محددة	

التكاليف	بناًء	على	هذه	السياسات،	بينما	توفر	لدى	خمسة	بلدان	
التكاليف	بموارد	مالية	وبشرية	كافية	للصرف	 فقط	خطٌط	محددة	
الريفي.	توفّر	 الصحي	الحضري،	وثالثة	فقط	للصرف	الصحي	
لدى	نصف	البلدان	التي	شملها	المسح	فقط	معايير	وطنية	إلدارة	
الحمأة	البرازية.8	غالبًا	ما	كانت	ترتيبات	اإلدارة	والُمساءلة	بين	
المحلية	غير	واضحة،	وكذلك	 الوطنية	والحكومات	 الوزارات	

الخدمات.	 تقديم	 وتفويضات	 الميزانية	 تدفقات	

السياسات،	كما	يجب	 الحوكمة	والتمويل	في	 نُظم	 ينبغي	تحديد	
لدعم	 والمؤسسات	 الموارد	 استدامة	 بما	يضمن	 تنسيقها	ومواءمتها،	

المؤسسي	وعدم	 التعقيد	 تقديم	خدمات	الصرف	الصحي.	يمثل	
الوضوح	بشأن	األدوار	والتفويضات	عائقًا	مشترًكا	أمام	إيجاد	

الحاالت،	 كثير	من	 تنظيمية	واستثمارية.	في	 وبيئة	 تمكينية	 سياسة	
يُمكن	التعلم	من	الخبرة	في	قطاع	المياه،	حيث	يوجد	سجل	أطول	

المؤسسات.	 وبناء	 والتنظيم	 السياسات	 الستخدام	

ينبغي	تعريف	الصرف	الصحي	على	أنه	خدمة	عامة	أساسية	
بشأنها.	 للمساءلة	 إخضاعها	 ويمكن	 الحكومة	مسؤولة	عنها	 تكون	
ال	يعني	ذلك	أن	الحكومة	يجب	أن	تكون	هي	نفسها	مقدم	الخدمة:	

يمكنها	تفويض	القطاع	الخاص	أو	جهات	فاعلة	أخرى	بذلك.	
المسؤولية	 وتتحّمل	 المطلقة	 السلطة	 لديها	 فالحكومات	 ذلك،	 ومع	
إنشاء	 الحكومات	 الخدمات.	يجب	على	 تقديم	 النهائية	لضمان	

المستويات،	 مختلف	 الحكومة	على	 أنشطة	 وتنظيم	 لتنسيق	 مؤسسات	
ومقدمي	الخدمات،	والقوى	العاملة	في	مجال	الصرف	الصحي،	

ومستخدمي	الخدمات.	

التي	تعطي	األولوية	للصرف	 القيادة	 الرشيدة	على	 الحوكمة	 تعتمد	
والمحلي.	 الوطني	 المستويين	 وتدعمه،	على	 الصحي	

كيف يبدو النجاح — ما هي النتيجة التي تريد اليونيسف 
لألطفال؟ تحقيقها 

بيئة	سياسية	قوية	تؤدي	إلى	حلول	مستدامة	وُمنصفة	وُمدارة	بأمان	
للجميع. الصحي	 للصرف	

لليونيسف؟  النسبية  الميزة  ما هي 

إلى	سياسات	الصرف	 للدعوة	 بتفويض	واضح	 اليونيسف	 تتمتع	
المتحدة	 تابعة	لألمم	 التي	تحمي	األطفال.	بصفتها	وكالة	 الصحي	
تضطلع	بدور	قيادي	في	مجال	الصرف	الصحي	)بما	في	ذلك	
ُمستهدف	 الُمحَرز	في	 التقدم	 الراعية	لرصد	 الوكالة	 بصفتها	
المستدامة(،	يمكن	 التنمية	 أهداف	 الصرف	الصحي	ضمن	

التنسيق	 في	 التجميع	ومهاراتها	 بقدراتها	على	 تُسهم	 أن	 لليونيسف	
في	جمع	أصحاب	المصلحة	معًا.	تعني	المكانة	التي	تحظى	بها	
الحكومات	والشركاء	في	قطاع	 اليونيسف	كمستشار	موثوق	لدى	
أنها	تستطيع	دعم	 الصحية	 المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	
المتعددين	 المصلحة	 بين	أصحاب	 للتنسيق	 آلية	وطنية	رسمية	
المياه	والصرف	 تقودها	الحكومة	إلجراء	تحسينات	في	قطاع	

الصحي	والنظافة	الصحية،	وبشكٍل	فريد	في	الصرف	الصحي.	
اليونيسف	في	وضع	جيد	لعقد	اجتماعات	تنسيق	قطاعية،	أو	إجراء	
للقطاعات،	أو	المشاركة	في	منصات	أخرى	 مراجعات	مشتركة	
بدوٍر	 اليونيسف	 اضطلعت	 المتعددين.	 المصلحة	 مماثلة	ألصحاب	
التي	تدرس	الصرف	 القطاعية	المشتركة	 المراجعات	 رائد	في	

النُُّهج	القطاعية	الشاملة	)SWAps(.	تدعم	 الصحي،	وشاركت	في	
والمياه	 الصحي	 الصرف	 لمبادرة	 المتبادلة	 المساءلة	 آلية	 اليونيسف	
الحكومات	 التي	تعهدت	بها	 ع	االلتزامات	 للجميع	)SWA(،	وتُشّجِ
من	خالل	مبادرة	الصرف	الصحي	والمياه	للجميع	أو	غيرها	من	

التحالفات.	

	منظمة	الصحة	العالمية	ولجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية،	تقرير الوضع العالمي للنظم الوطنية لدعم مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية،	منظمة	 		8
الصحة	العالمية،	جنيف،	2019.
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لتغيير	 الجديدة	 المقاربات	واألفكار	 يدعم	 اليونيسف	صوٌت	
والمساءلة	 المؤسسات	 تعزيز	 في	 بخبرة	 اليونيسف	 تتمتع	 السياسات.	

توفير	 ويمكنها	 القيادة،	 وتعزيز	 المناصرين	 وتحديد	 المؤسسية،	
العالمي	 اليونيسف	 امتداد	 يُعّد	 المساعدة.	كما	 الموارد	وتقديم	

الرئيسية	ميزة	قوية.	يمكن	 المتحدة	 وروابطها	مع	منظمات	األمم	
المناصرة	 في	جهود	 وتفويضها	 ونطاقها	 استخدام	حجمها	 لليونيسف	

القدرات	على	 بناء	 الوطني	والعالمي،	وتعزيز	 المستويين	 على	
الفاعلة.	 القطاعات	والجهات	 نطاق	واسع،	والتنسيق	عبر	

	حافل	في	العمل	من	أجل	القضاء	على	 تتمتع	اليونيسف	بسجّلٍ
التغّوط	في	العراء،	وقد	دعمت	نُُهجاً	جديدة	في	التغيير	االجتماعي	

السوق.	 القائم	على	 والسلوكي	والصرف	الصحي	

قيّمة	في	 الحضري	مساهمة	 التخطيط	 اليونيسف	في	 تُعّد	صمشاركة	
اليونيسف	 لدليل	 السياسات	بشأن	الصرف	الصحي.	وفقًا	 خطاب	

المستجيب	لألطفال،9	"نظًرا	ألن	 الحضري	 التخطيط	 بشأن	
الذي	يكبر	فيه	معظم	األطفال،	 السياق	 البيئات	الحضرية	أصبحت	
يُعّد	تشكيل	 البيئة	الحضرية	عامالً	محدًدا	بشأن	نموهم،	 ولكون	

ط	للبيئات	 التوّسع	الحَضري	ليالئم	األطفال	أمراً	ضرورياً.	إذا	ُخّطِ
السياقات	 تلبي	احتياجات	األطفال،	فلن	تدعم	هذه	 الحَضرية	بطريقة	
القادمة".	 نمو	األطفال	فحسب،	ولكنها	ستزدهر	كمنازل	لألجيال	

التخطيط	 بشأن	 توجيهاتها	 الصحي	ضمن	 الصرف	 اليونيسف	 تُدرج	
الضعيفة	ومتدنّية	 التحتية	 البنية	 أن	 إلى	 الحضري،	والتي	تشير	

الجودة	للمياه	والصرف	الصحي	وإدارة	النفايات	تؤدي	إلى	ارتفاع	
معدالت	الوفيات	واالعتالل	لألطفال.	وتشير	التوجيهات	إلى	أنه	
ينبغي	 أكثر	مالءمةً	لألطفال،	 لبيئة	مبنيّة	حضرية	 الترويج	 عند	

البيئة	الحضرية	من	أجل	 لليونيسف	الدعوة	إلى	توفير	مساحة	في	
الصرف	الصحي،	وإدراج	بنية	تحتية	خضراء	ونُظم	المركزية	

االقتضاء.	 الصحي	عند	 للصرف	

لليونيسف؟  الممكنة  التنفيذ  نُُهج وتدخالت  ما هي 

القيادة،	وتحدد	 التي	تعزز	 التدخالت	 القُطرية	 المكاتب	 ستحدد	
السياسات،	وتدعم	 وتقّويها،	وتساعد	في	تطوير	 المؤسسية	 المساءلة	

في	 المحتملة	 بالتدخالت	 كاملة	 قائمة	 توجد	 التنسيق	وتشجعه.	
أ. الملحق	

تشمل اإلجراءات التحفيزية ذات األولوية ما يلي:

التفويضات،		  الحكومات	على	توضيح	أصحاب	 مساعدة	
الحالية	في	 الثغرات	والتداخالت	 والمساعدة	في	تحديد	

الخدمة	 تقديم	 تفويضات	الصرف	الصحي	على	طول	سلسلة	
بهدف	إنشاء	وكالة	رائدة	لقطاع	الصرف	الصحي،	باستخدام	

أدوات	مثل	أداة	تحليل	عنق	الزجاجة	في	مجال	المياه	
	)WASH BAT(	الصحية	والنظافة	الصحي	والصرف

عند	االقتضاء.

دعم	وعقد	مشاورات	مع	أصحاب	المصلحة	لتحقيق	مزيٍد	من		 
اإلجماع	والعمل	بشأن	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.

دعم	المناصرة	والحوار	الوزاري	بشأن	الصرف	الصحي		 
بأمان. الُمدار	

الصرف		  لتحقيق	خدمات	 الوطنية	 الُمستهدفات	 تطوير	 دعم	
تدريجياً. بأمان	 الُمدارة	 الصحي	

الحكومة	واستراتيجيتها	موّجهة	نحو		  التأكد	من	أن	سياسة	
يُدار	بأمان،	وتشمل	النظر	في	سلسلة	 تحقيق	صرٍف	صحيٍ	
خدمة	الصرف	الصحي	بأكملها،	بما	في	ذلك	إدارة	الحمأة	

	من	نُظم	الصرف	الصحي	الموّصلة	بالمجاري	 البرازية،	وكّلٍ
ونُظم	الصرف	الصحي	في	الموقع،	وتنص	بوضوح	على	أن	

تقنياٍت	مقبولة.	 تُعّد	 الموقع	 حلول	الصرف	الصحي	في	

الُمستدامة	بيئيًا	والصامدة	إزاء		  النُُّهج	 دعم	الحكومة	إلدراج	
تغيّر	المناخ/	إزاء	الكوارث	في	سياسات	وخطط	وميزانيات	
الوطني	 المستويين	 ونُظم	وخدمات	الصرف	الصحي	على	
ودون	الوطني،	بما	في	ذلك	إدراج	الصرف	الصحي	القادر	

الُمحّددة	وطنياً	 على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	في	المساهمات	
.)NAPs(	الوطنية	التكيّف	وخطط	)NDCs(

9	اليونيسف،	تشكيل التوّسع الحَضري لصالح األطفال: دليل بشأن التخطيط الحَضري الذي يستجيب لألطفال،	اليونيسف،	نيويورك،	2018.
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ما هي األدوات والنُُّهج والشراكات التي يمكنها دعم التدخالت؟

 		:)AMCOW(	المياه	بشأن	األفريقي	الوزاري	المجلس
الصحي،	 الصرف	 بشأن	سياسة	 األفريقية	 التوجيهية	 المبادئ	

السياسات	من	 لتطوير	 بخطوة	 والتي	توفر	دليالً	تفصيلياً	خطوةً	
تشاورية.	 خالل	عملية	

WASH BAT لتوضيح		  يمكن	استخدام	أداة	اليونيسف	
بين	 المؤسسية،	مثل	تحديد	األدوار	وتوزيعها	 المسؤوليات	

العامة.	 والمرافق	 التنظيمية،	 والهيئات	 الوزارات،	

دليالً		  اليونيسف	 للمياه،	أصدر	 العالمية	 الشراكة	 بالتعاون	مع	
لتطبيق	منظوٍر	مناخي	على	كل	سياسة	 عملياً	خطوة	بخطوة	

ذات	صلة	على	المستوى	القُطري.

بشأن		  توجيهية	شاملة	 مبادئ	 العالمية	 الصحة	 وضعت	منظمة	
والصحة. الصحي	 الصرف	

الدولي	للصرف	الصحي	الشامل	على		  البنك	 يوفر	برنامج	
مستوى	المدينة	)CWIS(	موارد	بشأن	السياسات.

المائية		  المعونة	 ومنظمة	 الدولية،	 العمل	 منظمة	 تعاونت	
الدولي	في	 العالمية،	والبنك	 )WaterAid(،	ومنظمة	الصحة	
للتحسين. تقييم	وضع	عمال	الصرف	الصحي	وتقديم	توصيات	

للمياه	والصرف	الصحي	في		  التنظيمية	 الجهات	 نشرت	رابطة	
شرق	وجنوب	أفريقيا	)ESAWAS(	دراسة	لتخطيط	األطر	
إمدادات	 بتوفير	خدمات	 المتعلقة	 الرصد	 وآليات	 التنظيمية	
الحضرية	والريفية	 المناطق	 المياه	والصرف	الصحي	في	

55	بلداَ. البالغ	عددها	 بجميع	بلدان	أفريقيا	

أُدرجت	هذه	الموارد	مع	أدوات	وموارد	أخرى	في	الملحق	ب.	

التمويل ركيزة   .2.3
ما هو سياق تدخالت اليونيسف؟

التكلفة	التقديرية	كبيرة	للوصول	إلى	صرٍف	صحي	شامل	ويُدار	
بأمان.	قدَّرت	دراسة	أجرتها	اليونيسف	في	عام	2020 10	أن	تحقيق	

ُمستهدف	التنمية	المستدامة	للصرف	الصحي	)المستهدف	6.2(	
سيكلف	105	مليار	دوالر	أمريكي	سنويًا	بين	عامي	2017	و	

2030 )36	مليار	دوالر	أمريكي	للصرف	الصحي	األساسي	و	69 
مليار	دوالر	أمريكي	إضافية	للصرف	الصحي	الُمدار	بأمان(.11	ومع	
ذلك،	تجدر	اإلشارة	إلى	أنه،	في	معظم	المناطق،	يمثل	ذلك	أقل	من	

1	في	المائة	من	إجمالي	الناتج	اإلقليمي،	وقد	ثبت	باستمرار	أن	فوائد	
الصرف	الصحي	تفوق	تكاليفه.

الدخل	 البلدان	منخفضة	ومتوسطة	 الوطنية	من	 البيانات	 تُظهر	
أن	األسر	المعيشية	تقدم	حاليًا	أكبر	نسبة	من	تمويل	الصرف	

الصحي.	ومع	ذلك،	هناك	حاجة	ُمِلّحة	الستثمارات	أكبر	في	سلسلة	
البنية	التحتية	لالحتواء،	 الصرف	الصحي	األوسع،	بما	في	ذلك	

استثمار	 التخلص.	مطلوب	 االستخدام/	 وإعادة	 والمعالجة،	 والنقل،	
ُمنسَّق	بقيادة	الحكومة،	بما	في	ذلك	خطط	محددة	التكاليف	وبنود	

مخّصصة	في	الميزانية.	لكي	نكون	واقعيين،	ينبغي	إدراك	أن	على	
الحكومات	االستثمار	في	الصرف	الصحي	بصفته	منفعة عامة	—	
وقد	حدث	ذلك	بالفعل	في	العديد	من	البلدان	ذات	الدخل	المرتفع	
وهو	ضروري	أيًضا	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل.	

هناك	حاجة	إلى	توضيح	مصادر	األموال	وآليات	التمويل	التي	
يمكن	حشدها،	فضالً	عن	دور	كل	كيان	في	تمويل	استثمارات	
المثال	 المناخي،	على	سبيل	 التمويل	 يُشّكل	 الصرف	الصحي.	
المناخ	وتوفير	األموال	 تأثيرات	 التكيّف	والوقاية	من	 تمويل	
الالزمة	لالستجابة	للكوارث،	أحد	االحتماالت،	ولكن	فقط	إذا	
يحتاج	 استراتيجية.	 بعناية	وِصيَغ	صياغةً	 ُخّطط	الستخدامه	

قطاع	الصرف	الصحي	إلى	االستفادة	بشكل	أفضل	من	تدفقات	
التمويل	المناخي.	

Hutton   10	و	Guy	و	Varughese	Mili،	التكاليف العالمية واإلقليمية لتحقيق الوصول الشامل إلى الصرف الصحي لتحقيق الُمستهدف 6.2 ضمن أهداف التنمية 
المستدامة،	اليونيسف،	نيويورك،	2020.	

11			منظمة	الصحة	العالمية	ولجنة	األمم	المتحدة	المعنيّة	بالموارد	المائية،	تقرير الوضع العالمي للنظم الوطنية لدعم مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية،	منظمة	
الصحة	العالمية،	جنيف،	2019.

https://amcow-online.org/initiatives/african-sanitation-policy-guidelines-aspg
https://washbat.org/
https://washbat.org/
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السلطة	 المناخي	مشاركةً	سياسية	مع	 التمويل	 استخدام	 يتطلب	
الوطنية	الُمكلَّفة،	والتي	عادةً	ما	تكون	وزارات	المالية	أو	البيئة.	قد	
لفهم	دور	الصرف	الصحي	في	التكيّف	 تتطلب	هذه	الهيئات	مساعدةً	

مع	تغيّر	المناخ	والتخفيف	من	آثاره،	وإمكانية	تطبيق	ذلك	على	
الوطنية	 السلطة	 الدعم	لمساعدة	 إلى	 المناخي.	هناك	حاجة	 التمويل	
الوطنية	 وخطتها	 المحددة	وطنياً	 مساهماتها	 في	صياغة	 الُمكلَّفة	

للتكيّف.	يُعّد	إدراج	الصرف	الصحي	في	هذه	الوثائق	شرًطا	ُمسبقًا	
كبير. مناخي	 تمويل	 لتأمين	 مهًما	

يجب	أن	توّضح	السياسات	ما	الذي	يجب	تمويله،	ومتى،	وكيف	
الحكومية،	وكيف	سيُنّسق	تجميع	األموال.	يجب	 ستُستخدم	األموال	
التمكينية	 بالبيئة	 المرتبطة	 للتكاليف	 ميزانية	 الحكومات	وضع	 على	
المدى	الطويل،	وال	سيما	فيما	يتعلق	 المواتية،	تكون	مستدامة	على	

واإلنفاذ.	 عليها،	 والحفاظ	 والتنظيمية	 المؤسسية	 القدرات	 ببناء	

هناك	مصادر	متعددة	لتمويل	الصرف	الصحي،	بما	في	ذلك	
المدفوعة	 	)Taxes(	الضرائب	اإلنجليزية:	باللغة 	"3Ts"	الثالثي

	)Transfers(	والتحويالت	الحكومية؛ الميزانيات	 من	خالل	
المانحة	الخارجية؛	والتعريفات	)Tariffs(	ورسوم	 من	الجهات	

الناتجة	عن	إعادة	االستخدام	 تُعّد	األموال	 المستخدمين.	كما	
مصدًرا	لإليرادات	—	هذا	المكون	صغير	اآلن،	ولكنه	قد	يصبح	
قِبَل	الحكومات	 مهًما	في	المستقبل.	يمكن	حشد	أموال	إضافية	من	

ومقدمي	الخدمات	من	خالل	مجموعة	من	آليات	التمويل	أو	
التنمية	 القابل	للسداد.	ويشمل	ذلك	االقتراض	من	بنوك	 التمويل	
أو	البنوك	التجارية،	وإصدار	السندات،	وآليات	أخرى.	تُسّدد	

التعريفات.	 أو	 مع	الضرائب	 المستقبل،	عادةً	 الُمقتَرضة	في	 المبالغ	
للسداد،	على	نطاق	 القابل	 التمويل	 أيًضا	الحصول	على	 يمكن	
صغير،	من	قِبَل	األسر	المعيشية	أو	مقدمي	الخدمات	من	خالل	

التمويل	األصغر.

التي	تعمل	على	أفضل	وجه	فهم	 التمويل	 يتطلب	اختيار	ترتيبات	
المختلفة،	واألدوات	 التمويل	 تكاليف	الصرف	الصحي،	ومصادر	

الكاملة	للصرف	الصحي،	 التكاليف	 تعذر	تمويل	 إذا	 المتاحة.	
للجميع،	 الخدمات	 تقديم	 فيه	 الحكومات	موقفًا	ال	يمكن	 فستواجه	
أو	ال	يمكن	تحّملها	بمرور	الوقت،	أو	كليهما.	يجب	أن	تنظر	

التمويل	التي	تتناول	اإلدماج	والقدرة	على	 الحكومات	في	ترتيبات	
التكاليف،	ووضع	استراتيجيات	تمويل	أو	دعم	شاملة	على	 تحمل	
مستوى	األسر	المعيشية	في	شكل	إعانات،	أو	خيار	دفع	تكاليف	

أقساط.	 الرأسمالية	على	 أو	االستثمارات	 بالمجاري،	 التوصيل	
غالبًا	ما	يكون	استخدام	األموال	العامة	تنازليًا،	وال	تُستخدم	األموال	
المالية	 التدفقات	 تُفيد	 القطاع.	غالبًا	ما	 بشكل	جيد	بسبب	الخلل	في	
المثال،	الصرف	 مجموعاٍت	أو	مناطق	جغرافية	معينة	)على	سبيل	

المدن(	 الرسمية	في	 المناطق	 بالمجاري	في	 الموّصل	 الصحي	
والمستوطنات	 الريفية	 المستوطنات	 )مثل	 اآلخرين	 تُهِمل	 بينما	

الحضرية	غير	الرسمية(.	ينبغي	إيجاد	طرق	لتصحيح	ذلك	من	أجل	
ضمان	العدالة.

يجب	على	الحكومات	التي	تسعى	إلى	دعم	استثمارات	القطاع	
الخاص	في	الصرف	الصحي	تطوير	بيئة	تنظيمية	قوية	ذات	قواعد	
المخاطر	وتوليد	 تقييم	 الخاص	من	 القطاع	 واضحة	وشفافة،	وتمكين	

استثماراته.	يجب	على	 لتغطية	 للدخل	 مصادر	موثوقة	وكافية	
بناء	القدرات	في	مجال	اإلدارة	المالية	والرقابة	 الحكومات	أيضاً	

العقود. على	

كيف يبدو النجاح — ما هي النتيجة التي تريد اليونيسف 
لألطفال؟ تحقيقها 

ل	بالكامل،	وُمجٍد	ماليًا،	ويوفر	خدمات	 قطاع	للصرف	الصحي	ُمموَّ
للجميع. بأمان	 وتُدار	 التكلفة	 ميسورة	

لليونيسف؟  النسبية  الميزة  ما هي 

اليونيسف	بخبرة	في	توضيح	حقيقة	أن	الصرف	الصحي	هو	 تتمتع	
للقطاع.	 المالية	 التدفقات	 المساواة	في	 إلى	 منفعة	عامة،	والحاجة	
التدفقات	 تتبّع	 الحكومات	على	 بخبرة	في	مساعدة	 اليونيسف	 تتمتع	

باستخدام	 الصحية،	 والنظافة	 الصحي	 والصرف	 للمياه	 المالية	
الصحة	 التي	طورتها	منظمة	 التمويل	 لتتبّع	 	TrackFin	منهجية

والنظافة	 الصحي	 المياه	والصرف	 العالمية	إلنشاء	حسابات	
للدعوة	 القُطرية	موجزات	ميزانية	 المكاتب	 العديد	من	 الصحية.	دَعم	
أيًضا	بخبرة	 اليونيسف	 تتمتع	 للمرافق	الصحية.	 إلى	اإلدارة	اآلمنة	
في	خلق	فرص	الوصول	المالي	لألشخاص	المستضعفين،	ال	سيما	

يُعّد	 المتجددة.	 التمويل	الصغير	والصناديق	 من	خالل	استخدام	
اليونيسف	العام	في	السياسة	االجتماعية،	بما	في	ذلك	استخدام	 عمل	

وقيًِّما،	 مهماً	 المشروطة،	 المشروطة	وغير	 النقدية	 التحويالت	
القائمة	على	األدلة	لسياسة	اجتماعية	 الدعوة	 وكذلك	تجربتها	في	
الصرف	 الرئيسية،	مثل	 القطاعات	 الحكومي	في	 جيدة	ولالستثمار	

األطفال.	 لحماية	 الصحي،	
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لليونيسف؟ الممكنة  التنفيذ  نُُهج وتدخالت  ما هي 

األموال	 تجميع	 استراتيجيات	 دعم	 لليونيسف	 القُطرية	 للمكاتب	 يمكن	
التمويل	 التعريفات	والدعم،	ودعم	 والتمويل،	والمساعدة	في	تصميم	
المالية	 التدفقات	 لتتبّع	 آليات	 وإنشاء	 المتجددة،	 والصناديق	 الصغير	
قائمة	 الصحية.	توجد	 المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	 لقطاع	

أ.	 الملحق	 الُممكنة	في	 بالتدخالت	 كاملة	

تشمل التدخالت التحفيزية ذات األولوية ما يلي:

المياه		  لتمويل	 الحكومات	في	وضع	استراتيجية	وطنية	 دعم	
والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	تشمل	مرافق	الصرف	
لتوسيع	خدمات	 بأمان،	وتتضمن	أحكاًما	 الُمدارة	 الصحي	

يواجهون	 الذين	 للفقراء	والمهمشين	وأولئك	 الصحي	 الصرف	
إلى	مساعدة	إضافية	للحصول	على	 ظروفًا	صعبة	ويحتاجون	

الصحي. الصرف	

التمويل		  مساعدة	الحكومات	على	زيادة	الموارد	وجذب	
الحكومية	األخرى،	ومن	 المستويات	 للصرف	الصحي	من	
التنمية،	 وبنوك	 المانحة،	 الجهات	 مثل	 الخارجية	 المصادر	

للمساعدة	 المخّصصة	 واألموال	 الحكومية،	 غير	 والمنظمات	
الكوارث. اإلنسانية	وللحد	من	مخاطر	

الخاص		  االستثمار	 لتحفيز	 استراتيجيات	 لتطوير	 الحكومة	 دعم	
في	الصرف	الصحي	)على	سبيل	المثال،	الشراكات	بين	

والخاص(. العام	 القطاعين	

بما		  المحلية،	 الموارد	 تعبئة	 استراتيجيات	 المساعدة	من	خالل	
في	ذلك	وضع	تعريفات	الصرف	الصحي	التي	تمثّل	التكلفة	و/	

المستخدمين	للصرف	الصحي. أو	رسوم	

القدرة	على	تحمل	تكاليف	األسر		  مساعدة	الحكومة	على	فهم	
التمويل،	بما	في	ذلك	تصميم	اإلعانات	 المعيشية	وعوائق	
للفئات	األشد	فقراً	 "الذكية"	الموجهة	بشكل	جيد	كآلية	لدعم	
التمويل	األصغر،	 واألكثر	ضعفاً،	والعمل	مع	مؤسسات	

وإتاحة	االئتمان	لألسر	المعيشية	التي	ترغب	في	االستثمار	في	
الصرف	الصحي	على	نطاق	صغير.

الصرف		  استثمارات	 لتحديد	 الحكومية	 المالي	 التتبّع	 نُظم	 دعم	
الصحي	من	جميع	المصادر،	وتحديد	خطوط	األساس	وتحقيق	

العام	للصرف	الصحي. التمويل	 أقصى	استفادة	من	

ما هي األدوات والنُُّهج والشراكات التي يمكن أن تدعم التدخالت؟

المياه		  منهجية	حسابات	 العالمية	 الصحة	 منظمة	 رت	 طوَّ
 TrackFin	ومنهجية	الصحية والنظافة	 الصحي	 والصرف	

التمويل. لتتبّع	

قام	البنك	الدولي	بتحليل	الفوائد	االقتصادية	والصرف	الصحي.	 

أعدت	شراكة	الصرف	الصحي	والمياه	للجميع	دليالً	لوزراء		 
"المياه	والصرف	الصحي:	كيفية	جعل	 بعنوان	 المالية	

بانتظام	مع	وزراء	 العام	يعمل"،	وتجتمع	الشراكة	 االستثمار	
الصحي. والصرف	 المياه	 بشأن	 للمناقشة	 المالية	

	من	التعريفات	واإلعانات		  نشر	البنك	الدولي	وثائق	حول	كّلٍ
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية. في	قطاع	

طّورت	اليونيسف	دورة	دراسية	عن	تمويل	المياه	والصرف		 
الصحية والنظافة	 الصحي	

المناخي.	  التمويل	 الموارد	عن	استخدام	 العديد	من	 تتوفر	

أُدرجت	هذه	الموارد	مع	أدوات	وموارد	أخرى	في	الملحق	ب.	

والرصد البيانات  ركيزة   .2.4

ما هو سياق تدخالت اليونيسف؟

هناك	حاجة	إلى	نُظم	رصد	قوية	لدعم	تحقيق	الصرف	الصحي	
أمام	 البيانات	عائقاً	رئيسياً	 يُعّد	النقص	الحالي	في	 الُمدار	بأمان.	
البيانات	 تُجمع	 الصحي.	عندما	 الصرف	 في	 التدريجية	 التحسينات	

الثقة	 تُبنى	 التحقق	من	صحتها	وتوحيدها	وتقاسمها،	 ويجري	
المزيد	 المصلحة.	يسمح	 المتعددة	من	أصحاب	 المجموعات	 بين	
الضعيفة	 الفئات	 بتفصيل	وتحليل	أعمق،	ما	يجعل	 البيانات	 من	
البيانات	ونُظم	 تُوفّر	 والمهمشة	والمحرومة	أشّد	وضوًحا.	عندما	

وعبر	 المصلحة	 أصحاب	 لمجموعات	 المتماسكة	 المعلومات	
الحدود،	يُوفّر	ذلك	آلياٍت	أفضل	لصنع	قرار	أفضل	وتتحّسن	

العامة	 للرقابة	 البيانات	وآليات	الرصد	األساس	 تُوفِّر	 الُمساءلة.	
على	الحكومات،	وتساعد	على	الحد	من	الفساد	من	خالل	التمكين	

لشفافيٍة	أكبر.
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هناك	حاجة	إلى	نُظٍم	أفضل	للسماح	برصٍد	قوي	وتقديراٍت	أكثر	
موثوقية	للصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	هناك	حاجة	إلى	قدراٍت	
الُمدار	بأمان	عبر	السياقات	 لفهم	وتحديد	سياق	الصرف	الصحي	
الوطنية،	 الُمستهدفات	 لتحديد	 دعٍم	 إلى	 الحكومات	 تحتاج	 المختلفة.	

البيانات	وطرق	 المتاحة	)من	حيث	مصادر	 البيانات	 وتعزيز	
السياسات	وقرارات	تخصيص	 البيانات	بوضع	 الجمع(،	وربط	
الصرف	 ُمستهدفات	 ودمج	 االستراتيجيات،	 وتطوير	 التمويل،	
التنمية	على	المستوى	الوطني	 الُمدار	بأمان	في	خطط	 الصحي	
أو	دون	الوطني	وتتبّع	األداء.	يتطلب	ذلك	قدرات	جديدة	داخل	

البيانات،	والتحليل،	 نُظم	الرصد	وطرق	جمع	 الحكومات	في	تصميم	
والتخطيط. والتشخيص	 التفتيش	 أدوات	 واستخدام	

المعلومات	والبيانات	 البحوث	لتوفير	 أيًضا	إلى	إجراء	 هناك	حاجة	
الحكومات	التخاذ	قرارات	مستنيرة	وقائمة	على	 التي	تحتاجها	
األدلة	بشأن	االستثمارات	والنُُّهج	في	مجال	المياه	والصرف	

للبحوث	في	مجال	 ة	 ُملّحِ الصحي	والنظافة	الصحية.	هناك	حاجة	
طرق	الرصد	واإلبالغ	بشأن	الصرف	الصحي	القادر	على	الصمود	

المناخ. إزاء	تغيّر	

كيف يبدو النجاح — ما هي النتيجة التي تريد اليونيسف 
لألطفال؟ تحقيقها 

الُمحَرز	نحو	تحقيق	الصرف	 للتقدم	 بقيادة	الحكومة	 رصٌد	قوي	
الصحي	الُمدار	بأمان،	على	طول	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	
القضاء	 التعّرض	وتتبّع	 التركيز	على	تحديد	مخاطر	 بأكملها،	مع	

على	أوجه	عدم	المساواة.

لليونيسف؟  النسبية  الميزة  ما هي 

الرصد	 لبرنامج	 وفهمها	 االستفادة	من	مشاركتها	 لليونيسف	 يمكن	
ذلك	 بما	في	 اليونيسف،	 العالمية/	 الصحة	 لمنظمة	 المشترك	

الُموّحدة،	واألساليب	 والتعريفات	 الجودة،	 البيانات	عالية	 استخدام	
المستهدفين.	 للسكان	 التمثيلية	 البيانات	 لجمع	 الالزمة	 واألدوات	

الراعية	 الجهة	 أيًضا	االستفادة	من	دورها	بصفتها	 لليونيسف	 يمكن	
والنظافة	 الصحي	 والصرف	 للمياه	 العالمية	 للبيانات	 المشاِركة	

قِبَل	األمم	المتحدة	لدعم	الرصد	الوطني	 ضة	من	 الصحية،	والُمفوَّ
تتمتع	 المستدامة.	 التنمية	 أهداف	 6.2	ضمن	 للُمستهدف	 والعالمي	

المخاطر	على	طول	سلسلة	الصرف	 تتبّع	 اليونيسف	بخبرة	في	
العمل	مع	 اليونيسف	بخبرة	في	 تتمتع	 بأكملها.	كما	 الصحي	

القرار،	بما	 الوطنية	التخاذ	 نُظم	الرصد	 الحكومات	لتطوير	وتعزيز	
في	ذلك	رصد	الصرف	الصحي	القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	

القُطرية	الدعم	للرصد	 اليونيسف	 المناخ،	وقد	قّدم	العديد	من	مكاتب	
تتمتع	 المشتركة.	 القطاع	 الُمنسَّق	من	خالل	منصاٍت	مثل	مراجعات	

نُظم	 تعزيز	 اكتسبتها	من	 قيّمة	 بخبرة	 القُطرية	 اليونيسف	 مكاتب	
التغذية	والصحة	والتعليم. الوطنية	في	قطاعات	أخرى،	مثل	 الرصد	

لليونيسف؟  الممكنة  التنفيذ  نُُهج وتدخالت  ما هي 

الرصد	 نُظم	 إنشاء	وتعزيز	 لليونيسف	 القُطرية	 للمكاتب	 يمكن	
المخاطر	على	طول	سلسلة	 تتبّع	 الحكومات	على	 الوطنية	ومساعدة	

المحتملة	في	 بالتدخالت	 قائمة	كاملة	 الصرف	الصحي.	توجد	
أ.	 الملحق	

البيانات  لدعم  التحفيزية ذات األولوية  اليونيسف  تشمل تدخالت 
والرصد ما يلي: 

الُمدار		  الحكومة	على	وضع	معايير	للصرف	الصحي	 مساعدة	
بأمان	)سواًء	كان	موّصالً	أو	غير	ُموّصٍل	بالمجاري(،	ودعم	
والمحلي. الوطني	 المستويين	 والمعايير	على	 القواعد	 نشر	هذه	

تتتبّع	سالمة	سلسلة	الصرف		  التي	 دعم	تطوير	المؤشرات	
إعادة	 المعالجة،	 النقل،	 )االحتواء،	 بأكملها،	 الصحي	

التخلص(. االستخدام/	

دعم	تجميع	ومواءمة	بيانات	الصرف	الصحي	عبر	الوزارات		 
الفجوات	وأوجه	 والمنظمات	والقطاعات،	وعقد	مناقشات	حول	

المساواة.	 عدم	

البيانات		  بناء	قدرات	المؤسسات	العامة	في	مجال	استخدام	
للمساءلة.

بيانات		  القطاع	لمراجعة	مصادر	 الفاعلة	في	 دعوة	الجهات	
الُمدار	بأمان	إزاء	تصنيف	االحتياجات	 الصرف	الصحي	
الكثافة	 الريفي،	 السياق	الحضري/	 الخطر	مثل	 وعوامل	

مناطق	 الرسمي،	 الرسمي/	غير	 الوضع	 المنخفضة،	 العالية/	
المحرومة. الفئات	 المنخفض،	 الدخل	
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البيانات		  لجمع	 ُمحّسنة	 أدوات	ومنهجيات	 وتنفيذ	 تصميم	
العمليات	 الُمدار	بأمان	من	خالل	تحسين	 للصرف	الصحي	

البيانات	عبر	سلسلة	خدمات	 الحالية	بشأن	 اإلدارية	
الصرف	الصحي.

 		)SMS(	بأمان	الُمدار	الصحي	الصرف	مؤشرات	إدراج	دعم
الرعاية	الصحية.	 للمدارس	ومنشآت	 الوطنية	 نُظم	الرصد	 في	

دعم	استخدام	تخطيط	سالمة	الصرف	الصحي	واستخدام		 
المخاطر	على	طول	 لتقييم	 الفضالت.	منهجية	 تدفق	 مخطط	

الرئيسية،	 والتحديات	 المخاطر	 لتحديد	 الصحي	 الصرف	 سلسلة	
المستخدمين	والعاملين،	وإرشاد	 المخاطر	على	 بما	في	ذلك	
الواسع	للصرف	الصحي	 الدعم	 المناصرة،	وتحفيز	 جهود	
النظام	 التحسينات،	ورصد	 بأمان،	وتحديد	أولويات	 الُمدار	

المخاطر. على	أساس	

ما هي األدوات والنُُّهج والشراكات التي يمكن أن تدعم التدخالت؟

العالمية		  الصحة	 بين	منظمة	 المشترك	 الرصد	 برنامج	 يوفر	
الصحي. الصرف	 لرصد	 منهجيته	 تفاصيل	عن	 واليونيسيف	

بقيادة		  الشامل	 اليونيسف	ومؤسسة	الصرف	الصحي	 رت	 طوَّ
السريع	 للتقييم	 	CLTS المجتمع	)CLTS(	بروتوكول	مؤسسة	

)C-RAP(،	وهو	أداة	تشخيصية	لمراجعة	جودة	وفعالية	
CLTS	في	البلد.	 برمجة	مؤسسة	

نشرت	منظمة	WASH	IRC	مجموعة	أدوات	لتعزيز		 
الرصد	الذي	يقوده	البلد.

للمياه	)GWP(	موجًزا		  العالمية	 اليونيسف	والشراكة	 نشرت	
فنيًا	عن	رصد	وتقييم	خدمات	المياه	والصرف	الصحي	

المناخ. القادرة	على	الصمود	إزاء	تغيّر	 والنظافة	الصحية	

الهولندية	)SNV(	وجامعة	سيدني		  التنمية	 قامت	منظمة	
للتكنولوجيا	بنشر	إرشادات	بشأن	رصد	الصرف	الصحي	

القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	في	المناطق	الحضرية.

أُدرجت	هذه	الموارد	مع	أدوات	وموارد	أخرى	في	الملحق	ب.	

القدرات تنمية  ركيزة   .2.5

ما هو سياق تدخالت اليونيسف؟

القدرات	والتعزيز	المؤسسي	أموًرا	ضروريّة	على	جميع	 تُعّد	تنمية	
القطاعات	 الخاص	وعبر	 والقطاع	 والمجتمعات	 الحكومة	 مستويات	
والتعليم،	 والصحة،	 الصحية،	 والنظافة	 الصحي	 والصرف	 )المياه	

وتصميمه،	 الُمحّسن،	 الصحي	 الصرف	 لتخطيط	 والتمويل(	 والمناخ،	
القدرات	ضروريةً	 تنمية	 تُعّد	 وتمويله،	وإنشائه،	والحفاظ	عليه.	
النُظم،	واالبتكار،	 لبناء	أسس	قوية	للحوكمة،	والتمويل،	وإدارة	
وإدارة	البيانات	بصورة	فعّالة	من	أجل	للوصول	إلى	ُمستهدفات	
الُمدارة	 الخدمات	 إلى	 الصرف	الصحي	واستدامتها،	وللتحّول	

التنظيمي. باحتراف	من	خالل	اإلشراف	

القدرات	ضرورية	أيًضا	على	مستوى	األسر	المعيشية،	وذلك	 تنمية	
بأكملها،	 أهمية	سالمة	سلسلة	الصرف	الصحي	 للمساعدة	في	فهم	
اللوجستية	 الناحيتين	 المعيشية،	من	 أن	تخطط	األسر	 ولضمان	
الُحفر	وخزانات	الصرف	الصحي،	 والمالية،	إلفراغ	مراحيض	

وإصالحها. واستبدالها	

تنمية	 التدريب	فقط،	ولكنها	تشمل	 القدرات	على	 تنمية	 ال	تقتصر	
والبحوث،	 الموارد،	 وتوفير	 التنظيمي،	 والتطوير	 البشرية،	 الموارد	
واالبتكار.	هناك	حاجة	إلى	تنمية	القدرات	في	مجاالت	مثل	إدارة	
بالمجاري	ونُظم	الصرف	الصحي	 الصرف	الصحي	غير	الموّصل	
البرازية؛	 الحمأة	 الُحفر	ومعالجة	 إفراغ	 وتقنيات	 التقليدية؛	 غير	

المخدومة	سابقًا؛	وتطوير	 للمجتمعات	غير	 وتقديم	خدمات	رسمية	
القادرة	على	الصمود	إزاء	 تقنيات	الصرف	الصحي	المالئمة	

بناء	 السلوك.	يجب	 لتغيير	 فعالة	 المناخ؛	وتطوير	منهجيات	 تغيّر	
الحكوميين،	 والمرافق	 الخدمات	 لدى	موفري	 المناسبة	 المهارات	
العمال	والحرفيين	ومقدمي	خدمات	الصرف	الصحي	من	 وكذلك	

الخاص.	 القطاع	

هناك	حاجة	إلى	نهجٍ	أكثر	توّجهاً	نحو	الخدمات	للصرف	الصحي،	
الفنية،	 والجوانب	 التحتية	 البنية	 المحدود	على	 التركيز	 يتجاوز	
المستخدمين،	وزيادة	 التفاعل	مع	 ويتّسم	بدرجة	أعلى	بكثير	من	
الموّصل	 بالصرف	الصحي	غير	 يتعلق	 فيما	 النشاط	بشكٍل	كبير	
القائمة	على	 الحلول	 التقليدي،	واالنفتاح	على	 بالمجاري	وغير	

الدائري. السوق،	وفهم	االقتصاد	
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من	المهم	وجود	مزيج	متوازن	لتمثيل	النوع	االجتماعي،	والِعرق،	
لتمكين	عالقة	متجاوبة	 الصحي	 الصرف	 بين	موظفي	 والثقافة	

للجميع.	 للتوظيف	 متساوية	 وتوفير	فرص	 المستخدمين	 مع	 تماًما	
النسائية،	 القيادة	 تبدأ	 ويتطلب	ذلك	تخطيًطا	طويل	األجل،	حيث	

العلوم	 الفتيات	وإدماجهن	في	موضوعات	 بتعليم	 المثال،	 على	سبيل	
والرياضيات. والهندسة	 والتكنولوجيا	

كيف يبدو النجاح — ما هي النتيجة التي تريد اليونيسف 
لألطفال؟ تحقيقها 

الفاعلين	 فيه	جميع	 يتمتع	 استباقي	وُكفؤ	للصرف	الصحي	 قطاٌع	
بالمهارات	والقدرات	الالزمة	ألداء	أدوارهم.

لليونيسف؟  النسبية  الميزة  ما هي 

بما	 الحكومي،	 التنظيمي	 التطوير	 بخبرة	في	دعم	 اليونيسف	 تتمتع	
في	ذلك	على	المستوى	دون	الوطني.	توفر	اليونيسف	مهارات	

وخبرات	قوية	في	التدريب،	بما	في	ذلك	الخبرة	في	تطوير	مواد	
اليونيسف	شراكات	 القدرات.	لدى	 لتنمية	 وموارد	عالية	الجودة	
وروابط	مع	مؤسسات	أكاديمية	يمكن	االستفادة	منها،	وخبرة	في	

النامية. البلدان	 بين	 والتعاون	 التعلم	 تبادل	

لليونيسف؟ الممكنة  التنفيذ  نُُهج وتدخالت  ما هي 

االحتياجات	من	 تقييم	 دعم	 لليونيسف	 القُطرية	 للمكاتب	 يمكن	
والمساهمة	 التنظيمي،	 التطوير	 ودعم	 والبشرية،	 الفنية	 الموارد	

المؤسسات	 البحوث	والتعليم	في	 البشرية،	ودعم	 الموارد	 تنمية	 في	
أ.	 الملحق	 المحتملة	في	 بالتدخالت	 قائمة	كاملة	 األكاديمية.	توجد	

تنمية  لدعم  التحفيزية ذات األولوية  اليونيسف  تشمل تدخالت 
القدرات ما يلي: 

دعم	الحكومات	إلجراء	تقييم	لفجوات	القدرات	في	قطاع		 
الصحي. الصرف	

القدرات		  لتنمية	 الحكومات	على	وضع	خطط	 مساعدة	
المؤسسية.

بناء	قدرات	الحكومة	لتوفير	اللوائح	الالزمة	في	قطاع		 
الصرف	الصحي،	وكذلك	إلضفاء	الطابع	الرسمي	على	دور	

القطاع	الخاص	المحلي	)على	سبيل	 مقدمي	الخدمات	من	
الخدمات	وتيسيره. تقديم	 الُحفَر(	في	مجال	 غي	 ُمفّرِ المثال،	

دعم	التدريب	على	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	على	جميع		 
الوطنية،	 الحكومة	 المصلحة	—	 ولجميع	أصحاب	 المستويات	

والقطاع	 الحكومية،	 غير	 والمنظمات	 المحلية،	 والحكومة	
الخاص.

التمويلية	للصرف	الصحي.	  الجوانب	 القدرات	في	 تنمية	 دعم	

الدولي.		  الصعيد	 النظراء	وعلى	 بين	 التعليمية	 التبادالت	 دعم	

المؤسسات	األكاديمية	والتعليمية		  الدخول	في	شراكات	مع	
الصحي.	 الصرف	 والتعليم	في	مجال	 للبحوث	 المحلية	

بناء	نُظم	إلدارة	المعرفة،	وتبادل	الدروس،	ونشر	األدوات		 
الجديدة. والنُُّهج	

ما هي األدوات والنُُّهج والشراكات التي يمكن أن تدعم التدخالت؟

اليونيسف	تدريبًا	عبر	اإلنترنت	حول	الصرف	الصحي		  توفر	
بأمان.	 الُمدار	

العالمية	إرشادات	بشأن	تخطيط		  أصدرت	منظمة	الصحة	
الصحية. السالمة	

الدولية	ومنظمة		  العمل	 أنتجت	منظمة	WaterAid	ومنظمة	
الصحة	العالمية	مواد	عن	عمال	الصرف	الصحي.

أُدرجت	هذه	الموارد	مع	أدوات	وموارد	أخرى	في	الملحق	ب.	

االبتكار ركيزة   .2.6

ما هو سياق تدخالت اليونيسف؟

نُُهًجا	وشراكاٍت	 الصحي	 الصرف	 لقطاع	 المستقبل"	 "إثبات	 سيتطلب	
الغد،	بما	في	ذلك	تفّشي	 وتقنياٍت	مبتكرة	لمواجهة	تحديات	 ونُظماً	
األمراض،	والهجرة،	والتوّسع	الحضري،	وتغيّر	المناخ،	وزيادة	

تقنيات	ونُظم	الصرف	 الطبيعية.	االبتكار	في	 الموارد	 الضغط	على	
المناخ	 تغير	 التي	يشكلها	 المخاطر	 للتخفيف	من	 الصحي	ضروري	

والتوّسع	الحضري	وندرة	الموارد	والتكيف	مع	هذه	المخاطر.	



2.	ركائز	الخطة	المنهجية	والتدخالت24

هناك	حاجة	أيًضا	إلى	االبتكار	في	نماذج	تقديم	الخدمات،	وآليات	
القطاعات	)على	سبيل	 التمويل،	واالستهداف،	والشراكات	عبر	
الحضري	والصحة(	ومعالجة	 المثال،	مع	اإلسكان	والتخطيط	

الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ.	ستساعد	االبتكارات	في	مجال	تحسين	
إمكانية	وصول	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	إلى	المراحيض،	وتسهيل	
قِبَل	األطفال	الصغار،	وصنع	مراحيض	 استخدام	المراحيض	من	
أثناء	الطمث	 عامة	مالئمة	لإلناث	وتناسب	إدارة	النظافة	الصحية	
في	إزالة	بعض	العوائق	الكبيرة	التي	تحول	دون	الوصول.	هناك	
التكلفة،	وقابلة	 حاجة	إلى	حلول	عملية،	وشاملة،	وفعالة	من	حيث	

للتطبيق	على	نطاق	واسع.

التفكير	فيما	وراء	نُظم	الصرف	الصحي	 يجب	على	الحكومات	
التقليدية،	والنظر	في	خيارات	أخرى	مثل	أنواع	الصرف	الصحي	

)على	 التقليدية	 بالمجاري،	وغير	 الموّصلة	 الالمركزية،	وغير	
القائمة	 والنُظم	 المشتركة	 المنزلي	 الربط	 المثال	شبكات	 سبيل	
للمعالجة	 الخضراء''	 التحتية	 "البنية	 واستخدام	 الحاويات(	 على	
وإعادة	التدوير.	يجب	على	الحكومات	أيًضا	إعادة	التفكير	في	

نُظم	الصرف	الصحي	الموّصلة	بالمجاري	إذا	كانت	موجودة	أو	
أنها	مستدامة	وُمنِصفة.	الصرف	الصحي	 ُمخطط	لها،	والتأكد	من	

المبتكر	في	نُُهج	 التفكير	 المدينة	هو	مثال	على	 الشامل	على	مستوى	
المناطق	الحضرية،	وعلى	كيفية	إيجاد	حلول	 الصرف	الصحي	في	
معينة.	 بلدية	 في	 متنوعة	 ديموغرافية	وجغرافية	 لخدمة	مجموعات	

السياسات	 االبتكار	والتجريب	من	خالل	 للحكومات	تشجيع	 يمكن	
والتقييم	 والرصد	 بالبحوث	 الداعمة،	مصحوبةً	 الحكومية	 واللوائح	

المقترحة. والحلول	 للنُظم	  الدقيقين	

اإلطار 10: االبتكار في تمويل الصرف الصحي في 
إندونيسيا

الخيرية	 التبرعات	 لتقديم	 تقليد	 هناك	 إندونيسيا،	 في	
اليونيسف	 اتصلت	 الزكاة.	 باسم  المعروفة	 اإلسالمية	

بالوكالة	الحكومية	المسؤولة	عن	إدارة	هذه	الصدقات.	
لة	لهذا	الغرض	 يُخّصص	اآلن	جزٌء	من	المبالغ	الُمحصَّ

الفقيرة.	 المجتمعات	 في	 الصحي	 الصرف	 لتدخالت	

تقديم	منتجات	وخدمات	مبتكرة	 الخاص	أهمية	حاسمة	في	 للقطاع	
المستخدمين	 قِبَل	 بأمان	من	 البرازية	 الفضالت	 بإدارة	 تسمح	

ومقدمي	الخدمات	على	طول	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي.	
تتمثل	إحدى	العقبات	األساسية	أمام	االبتكار	في	قطاع	الصرف	
الصحي	في	عدم	القدرة	على	نقل	االبتكار	إلى	ما	وراء	األفكار	
أو	التقنيات	الناشئة،	وصوالً	إلى	إنتاج	سلعٍ	أو	خدمات	تُتاح	في	
اليونيسف	 تقودها	 التي	 السوق	 تقييمات	 استخدام	 يمكن	 السوق.	
للصرف	 الحالية	 التمكينية	واألسواق	 البيئة	 في	 الثغرات	 لتحديد	
لتقييمات	السوق	توفير	فهٍم	واسعٍ	لعوامل	جانب	 الصحي.	يمكن	

والسلوكية(،	 واالجتماعية،	 والعاطفية،	 اإلدراكية،	 )الدوافع	 الطلب	
المتاحة(،	وعوامل	 )المنتجات	والخدمات	 العرض	 وعوامل	جانب	

والتنظيمي(	 والقانوني،	 والسياسي،	 المالي،	 )المشهد	 التمكينية	 البيئة	
تُقيِّد	القطاع.	يمكن	لخط	األساس	التشخيصّي	الذي	توفره	 التي	
التقدم. لدفع	 التفكير	اإلبداعي	والشراكات	 السوق	دعم	 تقييمات	

كيف يبدو النجاح — ما هي النتيجة التي تريد اليونيسف 
لألطفال؟ تحقيقها 

قطاع	حيوي	وُمبتِكر	للصرف	الصحي	تُعّزز	فيه	األفكار	
الصرف	 تحقيق	 ل	 تُسّهِ التي	 الجديدة	 والمنتجات	 والمنهجيات	

بأمان. والُمدار	 التكلفة،	والشامل،	 الصحي	ميسور	

لليونيسف؟  النسبية  الميزة  ما هي 

بشأن	 التعلّم	 تبادل	 المحترمة	 ومكانتها	 العالمية	 اليونيسف	 قيادة	 تُيّسر	
الذين	يتعين	عليهم	 القطاع	اآلخرين	 االبتكار	وتُؤثر	على	شركاء	
تبنّيها،	ما	يساعد	على	االرتقاء	باالبتكار	على	نطاق	واسع.	ساعد	
قسم	التوريد	في	اليونيسف	في	تشكيل	السوق	لدعم	االبتكار،	مع	
التركيز	بشكل	خاص	على	االبتكار	الذي	يعود	بالنفع	على	الفئات	
اليونيسف	 تتمتع	 والوطني،	 العالمي	 الصعيدين	 على	 الضعيفة.	

التي	تدعم	األجهزة	المحمولة. بخبرة	في	استخدام	الخدمات	الجديدة	
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لليونيسف؟ الممكنة  التنفيذ  نُُهج وتدخالت  ما هي 

لالبتكار	 التمكينية	 البيئة	 تعزيز	 لليونيسف	 القُطرية	 للمكاتب	 يمكن	
النُُّهج	والبِنَى	 في	مجال	الصرف	الصحي،	والمساعدة	في	تطوير	
التي	 الخدمات	 استخدام	 الصحي،	ودعم	 للصرف	 المبتكرة	 التحتية	
تقوم	على	األجهزة	المحمولة	في	قطاع	الصرف	الصحي.	توجد	

أ.	 الملحق	 المحتملة	في	 بالتدخالت	 قائمة	كاملة	

االبتكار  لدعم  لليونيسف  األولوية  التحفيزية ذات  التدخالت  تشمل 
في بناء مسارات نحو الصرف الصحي الُمدار بأمان ما يلي:

االبتكار		  تتبنّى	 التي	 السياسات	 الحكومة	على	تطوير	 مساعدة	
الفكرية. الملكية	 المثال	حماية	حقوق	 وتُعززه،	على	سبيل	

تلبِّي		  دعم	االبتكار	للتوصل	إلى	حلول	للصرف	الصحي	
احتياجات	األشخاص	من	ذوي	اإلعاقة،	والنساء	والفتيات،	

األخرى.	 الضعيفة	 والفئات	

المثال		  التمويل،	على	سبيل	 لتبنِّي	االبتكار	في	 دعم	الحكومات	
العام	والخاص	والتمويل	 القطاعين	 بين	 الشراكات	 استخدام	

المناخي	للصرف	 التمويل	 النتائج،	واالستفادة	من	 القائم	على	
المعيشية	 إلى	األسر	 للوصول	 التمويل	 الصحي،	وتسخير	هذا	

المخدومة. وغير	 الضعيفة	

بتكلفة		  الموقع	 الدعم	البتكار	حلوٍل	للصرف	الصحي	في	 تقديم	
معقولة	وتُدار	بأمان،	وللصرف	الصحي	غير	التقليدي	—	من	

الخاص. والقطاع	 الحكومة	 قِبَل	

النُُّهج	الجديدة	للتخفيف	من	حدة	المناخ		  دعم	التطوير	في	
والصرف	الصحي	القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ،	بما	
التحتية	 البنية	 الطبيعة	واستخدام	 القائمة	على	 الحلول	 في	ذلك	

الصحي. للصرف	 الخضراء	

لتشجيع		  والسلوكي	 االجتماعي	 للتغيير	 مبتكرة	 نُُهج	 تطوير	
الُمدار	بأمان. الترقية	إلى	الصرف	الصحي	

إجراء	تقييمات	لسوق	الصرف	الصحي	وتكوين	رؤى	عن		 
التخطيط	ووضع	االستراتيجيات(. السوق	)	وقَت	

النُُّهج	القائمة	على	السوق	والتأثير	على		  دعم	االبتكار	في	
التنظيمية. الجودة	واآلليات	 المعايير	وضمان	 السوق	من	خالل	

ما هي األدوات والنُُّهج والشراكات التي يمكن أن تدعم التدخالت؟

بنشر	مذكرات	توجيهية	بشأن	تسويق	الصرف		  اليونيسف	 قامت	
التعلّم	للصرف	الصحي. الصحي	على	موقع	مركز	

الدولية	)USAID(	مشروع		  للتنمية	 الوكالة	األمريكية	 دعمت	
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	والتعلم	من	أجل	 شراكات	
للممارسين	 االستدامة	)WASHPaLS(	إلنتاج	إرشادات	

حول	إنشاء	مشاريع	صرف	صحي	ُمجدية	ومستدامة.

التحتية	الخضراء		  البنية	 تقريًرا	عن	 الدولي	 البنك	 نشر	
بعنوان	"دمج	األخضر	والرمادي:	إنشاء	الجيل	القادم	من	

البِنَى	التحتية".

المياه	والصرف		  تعاونت	منظمة	WaterAid	ومنظمة	
	)WSUP(	الحضرية	المناطق للفقراء	في	 الصحي	

والمجتمعية	 العامة	 للمراحيض	 دليل	 إعداد	 في	 واليونيسيف	
لإلناث. المالئمة	

المدينة		  نشرت	مبادرة	الصرف	الصحي	الشامل	على	مستوى	
النُُّهج	الجديدة. إرشادات	حول	

التكاليف	واآلثار		  طّورت	جامعة	ليدز	طرقًا	مبتكرة	لحساب	
الصحي.	 للصرف	 المناخية	

تتوفر	موارد	من	مجموعة	متنوعة	من	المصادر	حول	التمويل		 
المبتكر.

أُدرجت	هذه	الموارد	مع	أدوات	وموارد	أخرى	في	الملحق	ب.	

©	UNICEF/UNI346129/Modola
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البلد  المنهجية على مستوى  الخطط  تطوير   .3.1
يمكن	 التي	 التدخالت	 المنهجية	على	مجموعة	من	 الخطة	 تعتمد	
الشامل	 الصحي	 الصرف	 لتحقيق	 للسياق	 وفقًا	 اختيارها	ودمجها	
بناًء	على	 البلد	 التدخالت	حسب	 والُمدار	بأمان.	سيختلف	اختيار	

قد	يشتمل	 الحكومة.	 الحالية	وأولويات	 الخدمة	 القدرات	ومستويات	
الواحد	على	سياقاٍت	متعددة.	 البلد	

البلدان	)الهّشة،	وذات	الدخل	 هناك	طريقة	يمكن	بها	لجميع	
	من	 السياقات	)كّلٍ المنخفض،	والمتوسط،	والمرتفع(	في	جميع	
لتحقيق	 الطوارئ	والتنمية	طويلة	األجل(	رسم	مساٍر	 سياقات	

الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	بغض	النظر	عن	نقطة	البداية	من	
حيث	تغطية	الصرف	الصحي،	أو	الوضع	االقتصادي،	أو	البيئة	

القدرات. أو	 المؤسسية،	

ستعتمد	التدخالت	التي	تدعمها	اليونيسف	على	ما	إذا	كان	البلد	)أو	
منطقة	داخل	البلد(	تبدأ	من	واقع	حالة	طوارئ	)بمرافق	مؤقتة(،	أو	
سياق	تغّوط	في	العراء	على	نطاق	واسع،	أو	ركيزة	لصرٍف	صحّيٍ	
د	هذه	العوامل	نقطة	الدخول	للتدخالت.	في كل حالة،  أساسي.	ستُحّدِ

الصحي  الصرف  لتحقيق  فريًدا  القُطرية مساًرا  المكاتب  د  ستحّدِ
الُمدار بأمان بمرور الوقت، مع مراعاة السياق الحالي، بما في 
القدرات، والموارد، والتركيبة السكانية، والعوامل أخرى.  ذلك 

بناًء	 يجب	أيًضا	تحديد	مجموعة	التدخالت	المستخدمة	في	كل	سياق	
للمخاطر.	 المحلي	 التقييم	 على	

من	المهم	أن	نضع	في	اعتبارنا	أن	التدخالت،	ال	سيما	تلك	التي	
تهدف	إلى	تغيير	السياسات	والمؤسسات،	يمكن	أن	تستغرق	وقتًا.	
للمساعدة	 التدخالت	بطريقة	غير	خّطية	 يمكن	إجراء	سلسلة	من	
في	تحفيز	برامج	الصرف	الصحي	الوطنية	والتأثير	فيها	وإعادة	

توجيهها.	

الشكل 1: خطط اليونيسف المنهجية على المستوى القُطري لدعم تسريع الحكومات الوطنية التقدَم نحو تحقيق الُمستهدف 6.2 
ضمن أهداف التنمية المستدامة 

التدّخالت لتحقیق المساواة (عدم ترك أحد یتخلف عن الركب)التدّخالت على جانب العرضالتدّخالت على جانب الطلب

بیئة تمكینیة قویة

بیئة سیاساتیة قویة تراعي 
المساواة واستدامة الخدمات

 أنظمة
 للبیانات والمعلومات تقودھا
 الحكومة تكشف عن المخاطر
وتتتبّع أوجھ عدم المساواة

 قطاٌع كفؤ للصرف الصحي تتمتع
 فیھ كافة الجھات الفاعلة

بالمھارات والقدرات الالزمة

قطاع ُمبتِكر للصرف الصحي 
یحقق الصرف الصحي الشامل 

بأسعار معقولة

خدمات صرف صحي 
ُمجدیة مالیاً وبأسعار معقولة
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المكتب	 لليونيسف،	بدعٍم	من	 تابع	 سيقوم	كل	مكتب	قُطري	
اإلقليمي	ذي	الصلة،	بوضع	خطة	منهجية	للوصول	إلى	صرٍف	
صحي	يُدار	بأمان	على	المستوى	القُطري.	ستصف	هذه	الخطط	

للبلد.	ستصف	كل	خطة	 م	 المصمَّ البرامجي	 المسار	 المنهجية	
والتي	 السياقات،	 المشتركة	في	جميع	 األساسية،	 التدخالت	 منهجية	
بالسياسات،	 هذه	 ستتعلق	 البرامجي.	 اليونيسف	 نهج	 عليها	 يرتكز	

والبيانات،	 والتمويل،	 األموال،	 وتجميع	 والتنظيم،	 واالستراتيجيات،	
أيًضا	 المنهجية	 القسم	3.2(.	ستصف	الخطة	 القدرات	)انظر	 وتنمية	
الذي	تعمل	 المحّدد	 السياق	 لمعالجة	 لها	 المخطط	 المحّددة	 التدخالت	
فيه	اليونيسف،	والخطوات	على	طول	المسار	المحدد.	كما	هو	مبين	
الوطني	 المستويين	 التأسيسية	على	 التدخالت	 1،	ستدعم	 الشكل	 في	

ودون	الوطني	التدخالت	التي	تُرّكز	على	المستخدمين	واألسر	
المحّددة	 التدخالت	 العرض	والطلب.	ستتناول	 المعيشية	على	جانبي	
أيًضا	القضاء	على	أوجه	عدم	المساواة،	والتفويض	بعدم	ترك	أحد	

الركب. يتخلف	عن	

معالم	 القُطري	 المستوى	 على	 المنهجية	 الخطط	 ستتضّمن	
تدعمها	 التي	 التدخالت	 وتأثير	 الُمحَرز	 التقدم	 لقياس	 وُمستهدفات	

اليونيسف.

التدخالت التأسيسية   .3.2
لليونيسف	 البداية،	يمكن	 النظر	عن	نقطة	 البلدان،	بغض	 في	جميع	
نحو	 الحكومة	واستراتيجيتها	 توجيه	سياسة	 المساعدة	في	ضمان	
تحقيق	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	بما	في	ذلك	النظر	في	

المثال،	من	 بأكملها.	على	سبيل	 سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	
المهم	أن	تنص	سياسة	الصرف	الصحي	بوضوح	على	أن	حلول	

تقنياٍت	مقبولة.	 تُعّد	 الموقع	 الصرف	الصحي	في	

في	السياقات	ذات	القدرات	العالية،	حيث	توجد	لوائح	ومعايير	
توافقها	مع	معايير	 تحديثها	لضمان	 يمكن	دعم	 بالفعل،	 الوطنية	

الحلول	 اللوائح	لتشمل	 بأمان.	يمكن	تعزيز	 الُمدار	 الصرف	الصحي	
المالئمة	لألشخاص	ذوي	اإلعاقة،	والنساء	والفتيات،	والفئات	 الفنية	
الضعيفة	األخرى.	في	الحاالت	التي	ينتشر	فيها	الصرف	الصحي	

في	الموقع	الذي	يُدار	بأمان	)SMOSS(،	يمكن	لليونيسف	
الموقع	بشكل	فعال،	 لتنظيم	الصرف	الصحي	في	 دعم	الحكومات	

وخاصةً	إدارة	الحمأة	البرازية.

النُُّهج	المنعزلة	التي	 في	جميع	الحاالت،	من	المهم	االنتقال	من	
تقوم	على	مشاريع	منفصلة،	وتخدم	مجموعة	واحدة	فقط	من	

األشخاص	بنوعٍ	واحد	من	التدخل،	إلى	الصرف	الصحي	الشامل	
المنطقة.	يعتمد	الصرف	الصحي	 على	نطاق	واسع	وعلى	مستوى	

الجغرافية،	مثل	 المناطق	 استخدام	 المنطقة	على	 على	مستوى	
لتنفيذ	 المحافظات،	كوحدات	 أو	 المحلي	 الحكم	 أو	مناطق	 المقاطعات	
البرنامج	—	حيث	يستند	إلى	مفهوم	الخلّو	من	التغّوط	في	العراء	
النهج	سلسلة	متصلة	 )ODF(،	ولكنه	يتجاوزه	بكثير.	يعزز	هذا	
القائمة	بين	المناطق	 من	خدمات	الصرف	الصحي	عبر	الفجوة	

الحضري	 للتوّسع	 السريع	 للمعدل	 ويستجيب	 والريفية،	 الحضرية	
في	المدن	الصغيرة	ومراكز	النمو	في	البلدان	النامية.	العمل	في	
شراكة	مع	العديد	من	الجهات	اإلنمائية	والحكومية	أمٌر	ضروري	

النّهج	الشامل.	 لهذا	

دائماً: التأسيسية	 اليونيسف	 تدخالت	 ستشمل	

المناصرة	والحوار	على	مستوى	عال؛		  القيادة السياسية:	 دعم 
المؤسسية	عن		  المساءلة	 تعزيز	 المؤسسية:	 الُمساءلة 

الصرف	الصحي	من	خالل	نُُهج	مثل	تحليالت	عنق	الزجاجة	
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	 في	مجال	
للقطاع؛ المشتركة	 والمراجعات	 	)WASH	BATs(

سياسة الصرف الصحي الُمدار بأمان:	وضع	أو	تحسين		 
الُمدار	 الصحي	 للصرف	 تعريفات	وُمستهدفات	 السياسات،	مع	

بأمان؛

البيانات	بشأن		  نُظم	جمع	وتحليل	 تعزيز	 البيانات:  نُظم 
الُمدار	بأمان؛	 الصرف	الصحي	

لتحقيق		  المؤسسية	 والقدرات	 البشرية	 الموارد	 تعزيز	 القدرات:	
الُمدار	بأمان؛ الصرف	الصحي	

تحقيَق		  المالية	 الميزانيات	واآلليات	 التمويل:	ضمان	دعم	
الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	والوصول	العادل	إلى	

الخدمات؛	و	

والمنهجية		  والسوقية	 المالية	 االبتكارات	 ر	 تطوُّ تعزيز	 االبتكار: 
الثغرات	في	الخدمات. لسد	
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المسار 1: االنتقال من التغّوط في العراء إلى   .3.3
الصرف الصحي الُمدار بأمان 

ال	يزال	انتشار	التغّوط	في	العراء	يمثل	مشكلة	كبيرة	في	العديد	
من	البلدان،	ال	سيما	في	المناطق	الريفية.	على	الصعيد	العالمي،	ال	
13	في	المائة	من	األسر	المعيشية	الريفية	تمارس	 يزال	أكثر	من	

التغّوط	في	العراء.	تَمثَّل	الكثير	من	الدعم	الذي	قّدمه	اليونيسف	في	
قطاع	الصرف	الصحي،	وال	سيما	في	المناطق	الريفية،	في	مساعدة	
التغّوط	 الخلّو	من	 إلى	حالة	 للوصول	 المعيشية	والمجتمعات	 األسر	
في	العراء	)ODF(،	مع	التركيز	على	تغيير	السلوك	من	خالل	
	.)CATS(	الشامل المجتمعية	للصرف	الصحي	 النُُّهج	  نُُهجٍ	مثل	

التي	تغطي	مقاطعات	 الواسعة	 المنطقة	 التركيز	على	نهج	 من	شأن	
وُمنِصفة	وواسعة	 استراتيجيات	شاملة	 تشجيع	 بأكملها،	 بلديات	 أو	

المجتمع.	يمكن	تكميل	هذه	الجهود	 النطاق	تصل	إلى	جميع	أعضاء	
بالمساعدة	على	االنتقال	مباشرةً	من	التغّوط	في	العراء	إلى	الصرف	

الصحي	الُمدار	بأمان	)انظر	اإلطار	11(.	

في	كثير	من	الحاالت،	ال	سيما	في	األماكن	ذات	القدرات	
لوضع	 الحكومات	 بمساعدة	 اليونيسف	 تدخالت	 ستبدأ	 المنخفضة،	
معايير	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	في	السياق	لديها،	ودعم	
والمحلي.	 الوطني	 المستويين	 والمعايير	على	 القواعد	 نشر	هذه	

سيشمل	ذلك	استكشاف	وتطبيق	أدوات	لرصد	الصرف	الصحي	في	
الموقع	الذي	يُدار	بأمان	)SMOSS(،	حيث	أن	العديد	من	األسر	

المعيشية	التي	تمارس	التغّوط	في	العراء	سوف	تنتقل	إلى	هذا	
النوع	من	الصرف	الصحي.	يمكن	أن	يشمل	ذلك	نُظَم	الدعم	التي	

ن	األسر	المعيشية	من	تتبّع	الوقت	الذي	يحتاجون	فيه	إلى	إفراغ	 تُمّكِ
مراحيض	الُحفَر	أو	خزانات	الصرف	الصحي	لديهم.	

القائمة	على	الطلب	 النُُّهج	 اليونيسف	رائدة	في	استخدام	 كانت	
للقضاء	على	التغّوط	في	العراء،	مثل	الصرف	الصحي	الشامل	
بقيادة	المجتمع	)CLTS(،	والتي ال تعتمد على اإلعانات على 

مستوى األسر المعيشية.	ومع	ذلك،	في	بعض	الحاالت،	قد	تُقّرر	
التوجيه	 إعانات	جيدة	 الحكومات	في	تصميم	 اليونيسف	مساعدة	
و	"ذكية"	بصفتها	آلية	لدعم	الفئات	األشد	فقراً	واألكثر	ضعفا،	
الخاص	)على	 القطاع	 تحفيز	 أيضاً	 يمكنها	 إعاناٍت	 واستكشاف	

سبيل	المثال،	من	خالل	أسعار	الفائدة	المدعومة،	أو	قسائم	إنشاء	
المراحيض(	وتشجيع	رواد	األعمال	على	دخول	سوق	الصرف	

لليونيسف	مساعدة	 بأمان.	يمكن	 الُمدار	 الموقع	 الصحي	في	
التمويل	األصغر	لتطوير	فهم	 الحكومات	في	العمل	مع	مؤسسات	
المتاح	 التمويل	األصغر	 التمويل	األصغر،	ولتحسين	 خيارات	

لألسر	المعيشية	التي	ترغب	في	بناء	مرحاضها	األول	و/	أو	القيام	
باستثمارات	أخرى	على	نطاق	صغير	في	مجال	الصرف	الصحي.	

لليونيسف	دعم	خدمات	تطوير	 على	جانب	العرض	أيًضا،	يمكن	
أعمال	الصرف	الصحي،	وتدريب	رواد	األعمال	والحرفيين	على	
تصنيع	وتركيب	وتسويق	بدائل	للتغّوط	في	العراء،	أو	مساعدة	
الحكومات	على	النظر	في	أدواٍت	للتمويل	في	جانب	العرض،	
الُمسبقة.	يمكن	 الدفع	أو	الحجم	والتزامات	السوق	 مثل	ضمانات	
دة	السياق	 لتوفير	خيارات	مبتكرة	ومحدَّ القطاع	الخاص	 دعم	

لألسر	المعيشية	التي	ترغب	في	االنتقال	من	التغّوط	في	العراء	
لليونيسف	أيًضا	بناء	 الُمدار	بأمان.	يمكن	 إلى	الصرف	الصحي	
والمعلمين	 المجتمعيين	 الناشطين	 تدريب	 القدرات	من	خالل	دعم	
التغّوط	في	 للتخلي	عن	 المعيشية	 كي	يتمكنوا	من	تحفيز	األسر	

بأمان.	بروتوكول	 الُمدار	 العراء	وتلبية	متطلبات	الصرف	الصحي	
للتقييم	 	)CLTS(	المجتمع بقيادة	 الشامل	 الصحي	 الصرف	 مؤسسة	
السريع	)C-RAP(	هو	أداة	للرصد	المستمر	يمكن	أن	تساعد	في	
النُظم	للحفاظ	على	 التغيير	على	مستوى	 البرامج	 ضمان	أن	تُحِدث	

التغييرات	في	ممارسات	الصرف	الصحي.

©	UNICEF/UN0353505/Ijazah
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الشكل 2: قد تشمل المسارات القُطرية لالنتقال من الخلّو من التغّوط في العراء )ODF( إلى الصرف الصحي الُمدار بأمان مجموعةً 
من التدخالت على مستوى المجتمع المحلي والنظم

النُّظم تقویة 

برمجة التغییر االجتماعي 
والسلوكي  

تطویر حلول فنیة للصرف 
الصحي في الموقع الذي یُدار 

(SMOSS) بأمان

دعم  شركات الصرف الصحي 
الصغیرة

تصمیم اإلعانات الذكیة وحلول 
التمویل األصغر

دعم سیاسات وتنظیم 
الصرف الصحي في 

الموقع الذي یُدار بأمان 
 (SMOSS)

تقویة النظم والرصد 
للصرف الصحي في الموقع الذي 

 (SMOSS) یُدار بأمان

بناء قدرات
الحكومة في مجال الصرف 

الصحي في الموقع الذي یُدار بأمان 
 (SMOSS)

دعم البیئة التمكینیة ألسواق 
صحیّة

دعم آلیات تمویل األسر 
المعیشیة لترقیة المرافق

©	UNICEF/UNI239734/Vishwanathan
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اإلطار 11: يمكن االنتقال من التغّوط في العراء إلى مرافق 
الصرف الصحي الُمدارة بأمان في خطوة واحدة — الجانب الفني

التغّوط	في	العراء	االنتقال	 يمكن	لألسر	المعيشية	التي	تخلت	عن	
التالية: الُمدار	بأمان	بالطرق	 مباشرة	إلى	الصرف	الصحي	

تقوم	األسر	ببناء	مرافق في الموقع، والتي تقوم على احتواء . 1
وتستوفي	تعريف	اإلدارة	 الموقع،  الفضالت ومعالجتها في 

المثال: بأمان،	على	سبيل	

التي	تسمح		  التسميد	 الُحفرة	أو	مراحيض	 مراحيض	
يشمل	 الموقع.	 في	 بالكامل	ومعالجتها	 الفضالت	 باحتواء	

ذلك	المراحيض	الجافة	أو	التي	تعمل	بالسيفون	مع	
التخلص	في	الموقع،	حيث	تتوفر	مساحة	إلنشاء	ُحفرة	
الفوقية	 البنية	 يتيّسر	نقل	 جديدة	عند	االمتالء،	وحيث	
الُمرتشحة	من	 وتسمح	ظروف	األرض	بتغلغل	المادة	

الُحفَر	في	التربة	المحيطة	بشكل	مناسب	وآمن	)يشار	إلى	
الموقع"(.	 ذلك	"بالمعالجة	اآلمنة	في	

تشمل	البدائل	مرحاًضا	جافًا	أو	مرحاًضا	جافًا	بفصل		 
البول،	مع	معالجة	في	الموقع	في	ُحفَر	متناوبة	أو	غرفة	

بالسيفون	مع	معالجة	في	 يعمل	 تسميد،	أو	مرحاضاً	
الموقع	في	ُحفَر	مزدوجة.

في	جميع	الحاالت،	يجب	أن	تكون	بالطات	المراحيض	من	
مواد	متينة	)مثل	الخرسانة،	أو	الطوب،	أو	الحجر،	أو	األلياف	
الزجاجية،	أو	السيراميك،	أو	المعدن	أو	األلواح	الخشبية،	أو	
المصنوعة	 البالطات	 تُعّد	 التنظيف.	 وسهلة	 المتين(	 البالستيك	
من	مواد	متينة	مغطاة	بطبقة	ناعمة	من	المالط	أو	الطين	أو	

أيًضا.	 مقبولةً	 تنظيفها	 يمكن	 التي	 الطين	

تقوم	األسر	ببناء	مرافق في الموقع تجمع الفضالت في . 2
النهائية  المعالجة  تُفّرغ وتجري  بحيث  الموقع، وتُصّمم 

والتخلص من/ إعادة استخدام الفضالت خارج الموقع،	على	
المثال:	 سبيل	

الحمأة		  تُفّرغ	وتُدار	 المصّممة	بحيث	 الُحفَر	 مراحيض	
البالطة	هي	 البرازية	بشكل	مناسب.	متطلبات	جودة	

أعاله. المبيّنة	 نفسها	

خزانات	الصرف	الصحي	التي	تُفّرغ	بانتظام	وتُدار		 
الحمأة	البرازية	بشكل	مناسب.	يجب	أن	تذهب	تدفقات	

خزانات	الصرف	الصحي	إلى	ُحفرة	نقع	أو	حقل	ترشيح	
وليس	إلى	مصرف	مفتوح	أو	ُمسّطح	مائي.

القائمة	على	الحاويات	التي	توفر		  خدمة	الصرف	الصحي	
آمنًا	ومعالجةً	 الموقع،	ونقاًل	 احتواًءا	مناسبًا	للفضالت	في	

الموقع. كاملين	خارج	 وتخلصاً	

عند	االمتالء،	ينبغي	إفراغ	الُحفَر	التي	تكون	جافة	بشكٍل	عام	
باستخدام	طرق	التفريغ	والنقل	اليدوية	أو	اآللية،	أو	إذا	كانت	
رطبة	كما	هو	الحال	في	خزان	الصرف	الصحي،	باستخدام	
شاحنة	شفط.	يجب	نقل	الحمأة	إلى	مرفق	معالجة	الحمأة	
البرازية	أو	دفنها	وتغطيتها	في	خنادق	حيث	تكون	المياه	

الجوفية	أسفل	منها	بدرجة	كافية.	يجب	على	العمال	ارتداء	
المحلية	 اإلجراءات	 واتباع	 المناسبة	 الشخصية	 الحماية	 معدات	
التعّرض	وضمان	سالمتهم.	عندما	ال	 لتقليل	مخاطر	 المعتمدة	
يكون	من	المناسب	إنشاء	الُحفر	أو	خزانات	الصرف	الصحي	

بسبب	صخرية	األرض،	أو	بسبب	ارتفاع	منسوب	المياه	
بناء	ُحفرة	مرتفعة	فوق	 الفيضانات،	يمكن	 الجوفية،	أو	لخطر	
األرض	باستخدام	حلقات	أو	كتل	خرسانية.	عند	استخدام	المياه	
الجوفية	للشرب،	يجب	عامةً	أن	يكون	قاع	الُحفرة	أعلى	من	
مستوى	المياه	الجوفية	في	موسم	الذروة	بمتٍر	ونصف،	وأن	
 15 تبعد	الُحفرة	عن	نقاط	استخراج	المياه	الجوفية	بحوالي	

في	اتجاه	المصّب.	 متًرا	تقريباً	

االنتقاالن	الواردان	أعاله	هما	إلى	صرٍف صحيٍ في الموقع يُدار 
.)SMOSS( بأمان

الفضالت وتنقلها . 3 التي تجمع  بالمجاري  بالتوصيل	 تقوم	األسر	
الموقع حيث تجري معالجتها والتخلص منها/ إعادة  خارج 

استخدامها.
تمارس	 التي	 المعيشية	 العالمية،	غالبية	األسر	 البيانات	 إلى	 استناًدا	
التغّوط	في	العراء	ريفية.	لذلك،	سيكون	االنتقال	األكثر	شيوًعا	هو	

االنتقال	األول،	إلى	مرافق	في	الموقع،	والتي	تحوي	الفضالت	
قد	 بالسكان،	 الُمكتظة	 الحضرية	 المناطق	 الموقع.	في	 وتعالجها	في	
يكون	االنتقال	إلى	خزانات	الصرف	الصحي	أو	مراحيض	الُحفَر	
أكثر	 الحاويات	 القائم	على	 الصحي	 لتفريغها	والصرف	 المصّممة	
شيوًعا.	سيكون	االنتقال	من	التغّوط	في	العراء	إلى	نظم	الصرف	

الصحي	الموّصلة	بالمجاري	أقل	شيوًعا،	رغم	أنه	يجري	استكشاف	
العديد	 بالمجاري	في	 الموّصل	 تقليدية	للصرف	الصحي	 نُظم	غير	

المخدومة. الحضرية	غير	 المناطق	 من	
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اإلطار 12: دراسة حالة: الهند 

	،Swachh	Bharat	مهّمة	الهند	حكومة	أطلقت	2014،	عام	في
وهي	برنامج	مدته	خمس	سنوات	للقضاء	على	التغّوط	في	العراء.	
في	ذلك	الوقت،	كان	لدى	الهند	مستويات	عالية	من	التغّوط	في	
العراء،	حيث	كانت	أقل	من	4	من	كل	10	أسر	ريفية	تمتلك	
الحكومية	مع	 المستويات	 القيادة	على	جميع	 مرحاًضا.	مّكنت	
18	مليار	دوالر	أمريكي	من	قِبَل	القطاع	العام	 استثمار	قيمته	
105	مليون	أسرة	ريفية	من	التخلي	عن	التغّوط	في	العراء	
والوصول	إلى	المرحاض	ألول	مرة.	بحلول	شباط	/	فبراير	

الريفية	 للمراحيض	 الوطنية	عن	استخداٍم	 الحكومة	 أبلغت	 	،2019
97	في	المائة.	اضطلعت	اليونيسف	بدوٍر	أساسي	في	 بلغت	نسبته	
التنمية	على	 هذا	التحول	من	خالل	قيادة	عملية	التنسيق	بين	شركاء	
الفنية	 الجوانب	 العملي	على	 التدريب	 المركزي،	وتوفير	 المستوى	

البيانات	وتوليد	المعرفة.	 القدرات،	والدعم	في	مجال	 والمالية	وبناء	

البحوث	والتقييمات	 اليونيسف	من	خالل	 التي	قدمتها	 ساهمت	األدلة	
 Swachh	Bharat	مهّمة	بتمديد	الحكومة	قرار	في	كبيرة	بدرجة

2019	و	2024.	تستهدف	المرحلة	 لمرحلة	ثانية	بين	عامي	
650	ألف	قرية	في	الهند،	 الجديدة	جميع	القرى	البالغ	عددها	

وتشمل	التركيز	على	إدارة	الفضالت	الصلبة	والسائلة	من	أجل	
في	 المتمثل	 المستدامة	 التنمية	 ُمستهدف	 إلى	 بالوصول	 للهند	 السماح	
2030.	ولتوجيه	 إدارة	الصرف	الصحي	بأمان	للجميع	بحلول	عام	

استراتيجية	وطنية	 اليونيسف	تطوير	ونشر	 العمل،	دعمت	 هذا	
10	سنوات. للصرف	الصحي	الريفي	مدتها	

الحكومة	مبادئ	توجيهية	 الثانية،	وضعت	 المرحلة	 في	إطار	
ذا	ُحفرة	 صارمة	بشأن	بناء	المراحيض،	حيث	حّددت	تصميماً	

مزدوجة	يسمح	بمعالجٍة	قائمة	بذاتها	في	الموقع	دون	الحاجة	إلى	
لالستخدام	الزراعي.	 البرازية،	ويُنتج	سماداً	عضوياً	 إدارة	الحمأة	

التغيير	 المستمرة	في	 المشاركة	 التصميم	من	خالل	 يُدعم	اعتماد	هذا	
ن	 لُمكّوِ الفنية	 المساعدة	 اليونيسف	 تقدم	 والسلوكي.	 االجتماعي	

المجتمع،	 السلوك	من	خالل	دعم	تطوير	استراتيجيٍة	إلشراك	 تغيير	
الحكومات	 والتخطيط	على	مستوى	 والتدريب،	 المحتوى،	 وتطوير	

والواليات. المحلية	

الحكومة	لتطوير	سياسات	وبرامج	 اليونيسف	اآلن	مع	 تعمل	
المستدامة،	وتعزيز	 القديمة	وغير	 المراحيض	 تأهيل	 الدولة	إلعادة	

قدرة	مقّدمي	الخدمات،	ودعم	حكومات	الواليات	إلنشاء	نُظم	
لرصد	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	وفي	الوقت	نفسه،	تعمل	
آليات	 المالية	إلدخال	 القطاع	الخاص	والمؤسسات	 اليونيسف	مع	

بتقديم	 يتعلق	 فيما	 المهني	واالبتكار	 الطابع	 للتمويل،	وإضفاء	 جديدة	
الُمدارة	بأمان،	وتطوير	نُُهج	يحّركها	 خدمات	الصرف	الصحي	

بالعرض.	 الطلب	 السوق	لربط	

©	UNICEF/UN0607010/Panjwani
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2: الترقية من مرافق الصرف  المسار   .3.4
الصحي الحالية إلى مرافق الصرف الصحي 

الُمدارة بأمان 
العديد من األسر المعيشية  البلدان أو المناطق التي يستخدم فيها 

الُمحّسن الصحي غير  الصرف 

ف	برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	الصرف	الصحي	 يُعّرِ
غير	الُمحسَّن	على	أنه	استخدام	مراحيض	ُحفرة	بدون	بالطة	أو	

رصيف،	أو	مراحيض	ُمعلّقة،	أو	مراحيض	دلوية.	غالبًا	ما	تكون	
مراحيض	الُحفر	التي	تفتقر	إلى	بالطة	هي	الخيار	الذي	تعتمده	

األسر	المعيشية	التي	"تُدفع''	للتخلي	عن	التغّوط	في	العراء،	ولكن	
هذه	المراحيض	نادًرا	ما	تكون	قوية	بما	يكفي	لتحمل	االستخدام	
المستخدمين	 لفترات	طويلة،	وهي	ُعرضة	لالنهيار،	وال	تحمي	

بشكل	كاٍف	من	مالمسة	المواد	البرازية.

الُمدارة	بأمان	 يعني	االنتقال	من	الحالة	غير	الُمحسَّنة	إلى	الحالة	
ترقية	أو	استبدال	مرافق	الصرف	الصحي	الحالية	والتأكد	من	أن	
بأمان	بعد	احتوائها.	 التخلص	منها	أو	معالجتها	 الفضالت	يجري	
مراحيض	الُحفرة	التي	ال	تحتوي	على	بالطة	أو	رصيف	يمكن	

إعادة	تأهيلها	إذا	كان	البناء،	بخالف	ذلك،	يستوفي	معايير	الصرف	
بأمان. الُمدار	 الصحي	

الحكومات	في	تحديث	 لليونيسف	مساعدة	 المناطق،	يمكن	 في	هذه	
التعاريف	لتشمل	تدريجياً	مستويات	أعلى	من	الخدمة	تؤدي	إلى	
الُمدارة	بأمان،	وضمان	توافق	المعايير	 خدمات	الصرف	الصحي	
الفنية	مع	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	بما	في	ذلك	المعايير	
يمكن	إجراء	 المعايير.	 تلك	 التي	تستوفي	 الُحفَر	 لمراحيض	 الفنية	

لضمان	 الحالية	 الصحي	 الصرف	 واستراتيجيات	 لسياسات	 تقييمات	
الُمدار	بأمان	تمثل	الوضع	المحلي	 أن	تعريفات	الصرف	الصحي	

وتشمل	نُظم	إدارة	الحمأة	البرازية.

الشكل 3: قد تتضمن مسارات البلد من الصرف الصحي غير الُمحّسن إلى الصرف الصحي الُمدار بأمان مجموعةً من التدخالت على 
مستوى المجتمع المحلي والنُظم

النُّظم تقویة 

تعزیز ترقیة خدمات 
دعم  شركات الصرف تطویر الحلول الفنیةالصرف الصحي

الصحي الصغیرة

دعم النُُّھج المبتكرة 
للمناطق التي یصعب 

الوصول إلیھا

تخطیط الصرف الصحي 
الشامل على مستوى 

المدینة

دعم  السیاسات واألنظمة 
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نظًرا	ألن	التركيز	في	هذا	التصنيف	ينصّب	غالبًا	على	ترقية	
توفّر	 المساعدة	في	ضمان	 لليونيسف	 يمكن	 القائمة،	 المرافق	

الذين	يرغبون	في	 الذكية	واالئتمانات	الصغيرة	ألولئك	 اإلعانات	
الصحي	 الصرف	 معايير	 الُمحّسنة	الستيفاء	 ترقية	مرافقهم	غير	
الُمدار	بأمان.	يجب	أن	يكون	الدعم	المالي	متاًحا	أيًضا	ألصحاب	

الترقية،	 وخدماٍت	ألعمال	 منتجاٍت	 بتقديم	 المهتمين	 المشاريع	
المساعدة	في	تطوير	خيارات	لشركات	الصرف	 لليونيسف	 ويمكن	

إلى	االقتراض،	 التي	تحتاج	 الصحي	الصغيرة	والمتوسطة	
ومساعدتها	على	بناء	القدرة	على	االقتراض.	يمكن	أن	يشمل	ذلك	

دعم	خدمات	تطوير	األعمال،	وتدريب	رواد	األعمال	والحرفيين	
لمرافق	الصرف	الصحي	 الترقيات	 على	تصنيع	وتركيب	وتسويق	

المساعدة	في	تطوير	 أيًضا	 لليونيسف	 يمكن	 المحّسنة.	 غير	
للترقية	 السوق	 القائمة	على	 المبتكرة	 الصحي	 الصرف	 خيارات	

النائية	والريفية،	 المناطق	 إلى	مستويات	أعلى	للخدمة،	ال	سيما	في	
القدرات	من	خالل	دعم	 بناء	 لليونيسف	 والسياقات	الصعبة.	يمكن	
تحفيز	 من	 يتمكنّوا	 كي	 والمعلمين	 المجتمعيين	 الناشطين	 تدريب	
الُمحّسن	 الترقية	من	الصرف	الصحي	غير	 المعيشية	على	 األسر	

إلى	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.

اإلطار 13: دراسة حالة — لم يجِر التحسين لصرٍف صحي يُدار 
إثيوبيا  بأمان في 

حققت	إثيوبيا	مكاسب	كبيرة	في	القضاء	على	التغّوط	في	العراء،	
2020،	تبنّت	معظم	األسر	المعيشية	 ولكن	اعتباًرا	من	عام	

الصرف	الصحي	غير	الُمحّسن	بدالً	من	مستويات	الخدمة	األعلى.	
2000،	كانت	نسبة	السكان	الذين	يستخدمون	مرافق	 في	عام	
صرف	صحي	غير	ُمحّسنة	16.5	في	المائة	وكان	التغّوط	في	

العراء	يُمارس	بنسبة	77	في	المائة.	في	عام	2020،	انعكست	هذه	
األرقام	عملياً،	حيث	انخفض	التغّوط	في	العراء	إلى	17	في	المائة،	
63	في	 بينما	ارتفعت	النسبة	للصرف	الصحي	غير	الُمحّسن	إلى	
المائة.	وفي	نفس	الفترة،	ارتفع	استخدام	مرافق	الصرف	الصحي	

الُمدارة	بأمان	من	2	في	المائة	إلى	7	في	المائة	بالكاد.	

تقوم	حكومة	إثيوبيا،	بدعٍم	من	اليونيسف،	بمعالجة	هذا	األمر	من	
لسياسة	 التوجيهية	 بالمبادئ	 تسترشد	 للسياسات	 مراجعٍة	 خالل	

لرفع	 المعيشية	 اليونيسف	األسر	 تدعم	 األفريقية.	 الصحي	 الصرف	
سلم	الصرف	الصحي	من	خالل	النُُّهج	القائمة	على	السوق	عن	

طريق	بناء	سوق	القطاع	الخاص	للسلع	والخدمات	الالزمة	لتحديث	
البنائين	 تدريب	 ذلك	 يشمل	 الُمحّسنة.	 المنزلية	غير	 المراحيض	
اليونيسف	 الحاجة.	تخطط	 الخدمات	وترقيتها	حسب	 إنشاء	 على	

المعيشية	 لألسر	 المراحيض	 لتحسين	 مباشرة	 مساعدة	 لتقديم	 أيًضا	
التغّوط	 اجتماعية	وتخلّت	عن	 بالفعل	مساعدات	 تتلقّى	 التي	 الضعيفة	

الترقية.	أطلقت	 تكاليف	 العراء،	ولكنها	ال	تستطيع	تحّمل	 في	
الشامل	على	مستوى	 أيًضا	برنامج	الصرف	الصحي	 اليونيسف	
المدينة	)CWIS(	الذي	يُرّكز	على	تعزيز	الوصول	العادل	إلى	
قِبَل	السكان	الفقراء	واألكثر	ضعفاً	 خدمات	الصرف	الصحي	من	

الحضرية.	 المناطق	 في	
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البلدان أو المناطق التي تفتقر إلى إدارة الحمأة البرازية 

يُعّد	ضمان	التخلص	من	الفضالت	أو	معالجتها	بأمان	بعد	احتوائها	
في	مرحاض	ُحفرة	أو	خزان	للصرف	الصحي	أو	نظام	صرف	
صحي	قائم	على	الحاويات	أمًرا	ضروريًا	للوصول	إلى	الصرف	
الصحي	الُمدار	بأمان.	يجب	أيًضا	ترقية	المرافق	لضمان	عدم	

أو	صيانته.	 المرافق	 استخدام	 للفضالت	عند	 المستخدمين	 تعّرض	
للصرف	 ُمحّسنة	 التي	تستخدم	مرافق	 المعيشية	 تُصنّف	األسر	

الصحي	ال	تضمن	"التخلص	من	الفضالت	بأمان	في	الموقع	أو	
الموقع"،	وفق	تعريف	برنامج	الرصد	 إزالتها	ومعالجتها	خارج	

أساسياً. أنها	تستخدم	صرفاً	صحياً	 المشترك،	على	

ينبغي	تحديثها	 التسميد،	 الُحفَر	أو	مراحيض	 في	حالة	مراحيض	
يتمثل	 الموقع.	 في	 بالكامل	ومعالجتها	 الفضالت	 باحتواء	 للسماح	
أبسط	حل	في	إغالق	الُحفرة	عند	االمتالء،	وإنشاء	ُحفرة	جديدة	

ونقل	البنية	الفوقية	والبالطة	إلى	الُحفرة	الجديدة،	مع	التأكد	من	أن	
أن	تحتوي	 التنظيف.	يجب	 المتانة	وسهولة	 تلبّي	متطلبات	 البالطة	
المتناوبة	 الُحفَر	 الموقع،	مثل	 التي	تستخدم	معالجة	في	 المراحيض	
لمعايير	 بالكامل،	ومعالجتها	وفقًا	 الفضالت	 التسميد،	على	 أو	غرف	
الُمسّمدة	بشكل	 المعالَجة/	 الفضالت	 التخلص	من	 مناسبة،	ويجب	

مناسب	أو	إعادة	استخدامها.

المراحيض	وخزانات	الصرف	الصحي	المصّممة	بحيث	 في	حالة	
تُفّرغ،	ينبغي	إدارة	الحمأة	البرازية	بشكل	مناسب	من	خالل	النقل	
اآلمن	والتوصيل	إلى	مرفق	معالجة	الحمأة	البرازية.	في	حالة	
خزانات	الصرف	الصحي	ذات	التدفقات	الخارجة	إلى	مصارف	
للسماح	 ينبغي	ترقيتها	 مفتوحة	أو	مسطحات	مائية	أو	أراضي،	
للتدفقات	الخارجة	بالذهاب	إلى	ُحفرة	نقع،	أو	حقل	ترشيح،	أو	

مجاري.

لليونيسف	 القُطرية	 للمكاتب	 يمكن	 البرازية،	 الحمأة	 إدارة	 لدعم	
لتتبّع	سالمة	سلسلة	 البيانات	 المؤشرات	وآليات	جمع	 دعم	تطوير	
بأكملها	)االحتواء،	والنقل،	والمعالجة،	وإعادة	 الصرف	الصحي	
تدفق	 أيًضا	استخدام	"مخططات	 المفيد	 التخلص(.	من	 االستخدام/	
الواسع	لضمان	 الدعم	 المناصرة	ولتحفيز	 الفضالت"	إلرشاد	جهود	

بأمان. البرازية	ومعالجتها	 المواد	 احتواء	جميع	

الصحي	 الصرف	 واستراتيجية	 تقييم	سياسة	 دعم	 لليونيسف	 يمكن	
الُمدار	بأمان	تشمل	 للتأكد	من	أن	تعريفات	الصرف	الصحي	 الحالية	
نُظم	إدارة	الحمأة	البرازية،	ودعم	الحكومات	لوضع	لوائح	الصرف	

الصحي	التي	تغطي	إدارة	الحمأة	البرازية،	أو	تحديث	وتعزيز	
اللوائح	إذا	كانت	موجودة	بالفعل.

البرازية	تدريب	عمال	الصرف	 الناجحة	للحمأة	 تتطلب	اإلدارة	
الُحفَر	وخزانات	الصرف	 الذين	يفرغون	مراحيض	 الصحي	

للتأكد	 القائمة	على	الحاويات،	وذلك	 النُظم	 الصحي،	والذين	يديرون	
من	استيفاء	خدمات	إدارة	الحمأة	البرازية	معايير	اإلدارة	اآلمنة	
الحكومات	 بناء	قدرات	 أيًضا	 لليونيسف	 وضمان	سالمتها.	يمكن	
على	توفير	اللوائح	الالزمة	إلضفاء	الطابع	الرسمي	على	دور	
مزودي	القطاع	الخاص	المحليين	الذين	يقدمون	خدمات	إدارة	

للقطاع	 اليونيسف	 البرازية	وتيسيره.	يمكن	أن	يشمل	دعم	 الحمأة	
الخاص	أيًضا	ضمان	توفير	الدعم	المالي	ألصحاب	المشاريع	
المهتمين	بتقديم	خدمات	إدارة	الحمأة	البرازية،	بما	في	ذلك	

التي	 والمتوسطة	 الصغيرة	 الصحي	 الصرف	 الخيارات	لشركات	
تحتاج	إلى	االقتراض.

اليونيسف	العمل	كشريك	نٍشط	في	مبادرة	الصرف	 ستواصل	
الصحي	الشامل	على	مستوى	المدينة	)CWIS(،	حيث	إن	العديد	
من	األنشطة	الموضحة	هنا	تشّكل	جزءاً	من	برمجة	هذه	المبادرة.	
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اإلطار 14: دراسة حالة: الفلبين 

2000،	زادت	الفلبين	بسرعة	من	تغطية	خدمات	الصرف	 منذ	عام	
المناطق	 الصحي	األساسية	لديها.	ينطبق	ذلك	بشكل	خاص	على	
 53 30	نقطة	مئوية،	من	 الريفية،	حيث	ارتفعت	التغطية	بنسبة	
في	المائة	إلى	82	في	المائة،	بين	عامي	2000	و	2020.	

للصرف	الصحي	في	 نُظماً	 السكان	 العظمى	من	 الغالبية	 تستخدم	
الموقع	مثل	خزانات	الصرف	الصحي	)70	في	المائة	من	إجمالي	
اليونيسف	ومنظمة	 المائة(.	دعمت	 السكان(	والمراحيض	)16	في	
نُظم	 تفريغ	 أسئلة	عن	 لدمج	 الفلبينية	 العالمية	هيئة	اإلحصاء	 الصحة	
الصرف	الصحي	في	الموقع	في	المسح	السنوي	لمؤشرات	الفقر	

لألعوام	2017	و	2019	و	2020.	أظهرت	البيانات	التي	ُجمعت	
أنه	تم	إفراغ	حوالي	15	في	المائة	فقط	من	خزانات	الصرف	

الصحي،	وأن	11	في	المائة	من	خزانات	الصرف	الصحي	تفتقر	

النقع.	 المنافذ	المناسبة	لخطوط	الصرف	الصحي	أو	ُحفر	 إلى	
باإلضافة	إلى	ذلك،	ال	تتوفر	بيانات	وطنية	عن	المعالجة	اآلمنة	

البرازية. للحمأة	

الحاجة	 الوطنيين	حول	 المصلحة	 نقاًشا	بين	أصحاب	 البيانات	 أثارت	
البرازية	ومعالجتها	والتخلص	 الحمأة	 إنشاء	نظاٍم	لرصد	جمع	 إلى	

منها	في	مرافق	الصرف	الصحي	في	الموقع.	تدعم	اليونيسف	
البرازية،	 الحمأة	 استراتيجيات	إلدارة	 المقاطعات	لوضع	 حكومات	

الموقع،	 المتاحة	للصرف	الصحي	في	 الخيارات	 بهدف	ترقية	
والتي	ال	تزال	تمثل	النوع	السائد	من	مرافق	الصرف	الصحي،	إلى	

الُمدارة	بأمان.	 مرافق	الصرف	الصحي	
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العديد من األسر المعيشية  البلدان أو المناطق التي تستخدم فيها 
المشترك  الصحي  الصرف 

الُمحّسنة	بين	أسرتين	أو	أكثر،	يُصنِّف	 المرافق	 تُتقاَسم	 عندما	
برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	هذه	المرافق	على	أنها	مرافق	
للتغلب	 المعيشية	 صرف	صحي	محدودة.	يجب	مساعدة	األسر	
على	العوائق	التي	تحول	دون	وجود	مراحيض	منزلية	فردية	

بأمان.	باإلضافة	 الُمدار	 خاصة	تستوفي	معايير	الصرف	الصحي	
التكاليف،	تشمل	هذه	العوائق	المساحة	غير	 القدرة	على	تحّمل	 إلى	

اآلمنة	لألراضي.	 والحيازة	غير	 المنزلية	 للمراحيض	 الكافية	

في	بعض	األحيان،	كما	هو	الحال	في	أعقاب	حاالت	الطوارئ	أو	
الصرف	 يكون	 قد	 بالسكان،	 المكتظة	 العشوائية	 المستوطنات	 في	
الصحي	المشترك	حالً	مؤقتًا	ضروريًا،	وقد	يُستخدم	على	مدى	

التأكد	من	أن	سياسات	الحكومة	 لليونيسف	 فترة	زمنية	طويلة.	يمكن	
المشترك	 واستراتيجياتها	تنص	بوضوح	على	أن	الصرف	الصحي	
مقبول،	ولكن	فقط	في	األماكن	التي	ال	تتيّسر	فيها	المرافق	المنزلية	

الفردية،	وكتدبير	مؤقت	)وإن	كان	لفترات	طويلة	في	بعض	
الحاالت(.	في	هذه	الحاالت،	يمكن	لليونيسف	المساعدة	في	ضمان	

الصحي	 الصرف	 المشترك	جميع	معايير	 الصحي	 الصرف	 استيفاء	
الُمدار	بأمان	)على	سبيل	المثال،	إدارة	الحمأة	البرازية،	إلخ(.

دعم	 لليونيسف	 يمكن	 بالسكان،	 المكتظة	 الحضرية	 المناطق	 في	
الذي	يتطلب	على	األقل	الصرف	الصحي	 التخطيط	الحضري	

األساسي،	مع	وجود	مسار	مستدام	للصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	
لتفريغها،	 إليها	 يمكن	أن	يشمل	ذلك	صهاريج	يسهل	الوصول	

البرازية	استخدامها،	 وممرات	يسهل	على	مركبات	إدارة	الحمأة	
التحّول	 تشمل	 الفقيرة	 األحياء	 الحضري	وترقية	 للتخطيط	 وحلوالً	

من	الصرف	الصحي	المشترك	إلى	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	
كما	تُعّد	البرمجة	في	إطار	مبادرة	الصرف	الصحي	الشامل	على	

التدخالت.	 لهذه	 المدينة	)CWIS(	مفتاحاً	 مستوى	

للترقية	من	الصرف	الصحي	 المعيشية	مستعدة	 إذا	كانت	األسر	
الصرف	 تستوفي	معايير	 المشترك	وبناء	مراحيض	منزلية	فردية	
المساعدة	في	ضمان	توفير	 لليونيسف	 بأمان،	يمكن	 الُمدار	 الصحي	
نظاٍم	لالئتمان	الصغير،	وإذا	لزم	األمر	وكان	ذلك	مناسباً،	تقديم	

التوجيه. إعانات	"ذكية"	جيدة	
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اإلطار 15: دراسة حالة: غانا 

التنمية	المستدامة،	 أبلغت	بشأن	أهداف	 التي	 البلدان	 من	بين	جميع	
كان	لدى	غانا	أعلى	معدل	للصرف	الصحي	المحدود،	حيث	أفاد	
برنامج	الرصد	المشترك	أنه	كان	يُستخدم	من	قِبَل	47	في	المائة	
2020.	يشمل	ذلك	مستخدمي	المراحيض	 من	السكان	في	عام	

المراحيض	مع	 يتقاسمون	 الذين	 أولئك	 والمجتمعية،	وكذلك	 العامة	
اآلخرين	في	نفس	المجّمع	أو	الحي.	ومع	ذلك،	تعتزم	الحكومة،	

بدعٍم	من	اليونيسف،	محاولة	رفع	مستوى	خدمات	الصرف	الصحي	
لجميع	األسر	المعيشية	إلى	الخدمات	التي	تُدار	بأمان.	ويعني	ذلك	
أن	األسر	المعيشية	ستستخدم	مراحيض	فردية	خاصة،	وأن	السكان	

تلك	 العامة،	وستلبي	 المراحيض	 العابرين	فقط	هم	من	سيستخدم	
الُمدار	 المراحيض	أكبر	عدد	ممكن	من	معايير	الصرف	الصحي	
الصحي	 الصرف	 لسياسة	 اليونيسف	مراجعة	مخططة	 تدعم	 بأمان.	

التنمية	 أنها	تمثل	متطلبات	أهداف	 للتأكد	من	 البيئية	في	غانا	
الصحي	 الصرف	 لسياسة	 التوجيهية	 المبادئ	 ستُستخدم	 المستدامة.	

لت	مجموعة	 ُشّكِ المراجعة،	وقد	 لهذه	 األفريقية	كإطار	عمل	توجيهي	
الُمدار	بأمان	في	 مرجعية	القتراح	معايير	وطنية	للصرف	الصحي	

كل	خطوة	على	طول	سلسلة	الصرف	الصحي.

التقييم،	مثل	 اليونيسف	الستخدام	أدوات	 التحول،	تخطط	 لدعم	هذا	
المراحيض	 البيانات	بشأن	 خطط	سالمة	الصرف	الصحي،	لجمع	
الضوء	على	مخاطر	 لتسليط	 المنزلية	 المراحيض	 أو	 المشتركة	

بالفعل	 اليونيسف	في	غانا	 البيئة.	يدعم	مكتب	 إلى	 الجراثيم	 تسرب	
للتمويل	مع	مجموعة	مختارة	من	جهات	اإلقراض	الصغير	 نظاماً	

المراحيض،	 لترقية	 المعيشية	 تقدم	قروًضا	لألسر	 التي	 الرائدة	
الصرف	 المتوافقة	مع	 التصاميم	 بشأن	 توجيههم	 المكتب	 ويعتزم	

آلية	الدعم	التي	تستهدف	 الُمدار	بأمان.	هناك	خطط	لتعديل	 الصحي	
تلبي	متطلبات	 لتوفير	مراحيض	 واألكثر	ضعفا	 الفئات	األشد	فقراً	
البناؤون	على	إنشائها.	 الُمدار	بأمان،	وسيُدّرب	 الصرف	الصحي	

القُطري	توجيه	مسؤولي	الصحة	 المكتب	 باإلضافة	إلى	ذلك،	يعتزم	
الصرف	 تصميم	 بشأن	 المناطق	 ومهندسي	 الحكوميين	 البيئية	
التشغيل	والصيانة،	وتعزيز	 بأمان	واعتبارات	 الُمدار	 الصحي	

من	خاللهم. التنظيمية	 الرقابة	
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المسار 3: االنتقال إلى خدمات الصرف    .3.5
الصحي الُمدارة بأمان في أعقاب الحاالت اإلنسانية 

توفِّر	حاالت	الطوارئ،	مثل	الزالزل	والفيضانات	أو	أوبئة	
األمراض،	فرصة	فريدة	إلعادة	النظر	في	إدارة	الصرف	الصحي	
التي	 اليونيسف،	 تتمتع	 الخدمات.	 تقديم	 وتحسين	 التقنية،	 واختيار	
الرابط	بين	اإلنمائي	واإلنساني،	بوضعٍ	استراتيجي	 تعمل	عبر	
يسمح	لها	بضمان	أن	تؤدي	اإلغاثة	اإلنسانية	المقدمة	في	قطاع	
الصرف	الصحي	في	نهاية	المطاف	إلى	صرف	صحي	قوي	
ودائم	يستوفي	معايير	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان؛	أي	أن	

البناء	بشكل	أفضل"	في	 اليونيسف	تساعد	الحكومات	على	"إعادة	
السكان	 المنهجية	على	 مجال	الصرف	الصحي.	ال	تنطبق	الخطة	
المخيمات،	حيث	توجد	بروتوكوالت	 الذين	يعيشون	في	 النازحين	

)على	سبيل	 المخيمات	 في	 الُمقيمة	 بالمجتمعات	 تتعلق	 أخرى	
المجتمعات	 تنطبق	على	 ولكنها	 	،)12  Sphere معايير	 المثال،	

البناء	في	 التخطيط	إلعادة	 النازحين	وعلى	 التي	تستضيف	
أعقاب	الكوارث.	

الحكومات	والشركاء	في	 لمساعدة	 اليونيسف	بوضعٍ	فريد	 تتمتع	
المجال	اإلنساني	لضمان	دمج	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	
والتعافي	منها.	 للكوارث	 التأّهب	 استراتيجيات	 بشكل	كامل	في	

التأكد	من	إدراج	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	 لليونيسف	 يمكن	
بأكملها،	بما	في	ذلك	المعالجة	والتخلّص،	في	حلول	الصرف	
دعم	 لليونيسف	 يمكن	 اإلنسانية.	 لألوضاع	 المعتَمدة	 الصحي	

تدفق	 استخدام	تخطيط	سالمة	الصرف	الصحي	ومنهجية	مخطط	
المخاطر	على	طول	سلسلة	الصرف	الصحي،	 لتقييم	 الفضالت	
للمياه	والصرف	 العالمية	 المجموعة	 آليات	تنسيق	 ودمج	ذلك	في	
والمناصرة	 التخطيط	 كأساس	ألعمال	 الصحية	 والنظافة	 الصحي	

بشان	الصرف	الصحي	مع	السلطات	المحلية	والشركاء	في	حاالت	
بيانات	 أيًضا	دعم	تجميع	وتنسيق	 لليونيسف	 يمكن	 الطوارئ.	

لتتبّع	 الوزارات،	والمنظمات،	والقطاعات	 الصرف	الصحي	عبر	
عدد	األشخاص	الذين	تلقّوا	خدمات	صرف	صحي	ُمدارة	بأمان	

اإلنساني.	 للعمل	 نتيجةً	

الحكومات	على	حشد	 لليونيسف	مساعدة	 يمكن	 بالتمويل،	 يتعلق	 فيما	
موارد	الصرف	الصحي	من	المساعدات	اإلنسانية	وموارد	الحد	من	
المحلية	 الموارد	 تعبئة	 إلى	استكشاف	 الكوارث،	باإلضافة	 مخاطر	
التي	قد	تتيّسر	من	خالل	آليات	الحكومات	الوطنية	والمحلية.	في	

لتطوير	 المحلية	 الحكومات	 لليونيسف	دعم	 يمكن	 الكوارث،	 أعقاب	
المستدامة	 للخدمات	 التكاليف	 محددة	 استراتيجيات	صرف	صحي	

الموارد	اإلنسانية	لالستثمار	 أمكن،	استخدام	 طويلة	األجل،	وحيثما	
في	تحسينات	الصرف	الصحي	التي	ستكون	دائمة.	من	المهم	أن	

نكون	طموحين	في	هذا	الصدد.	في	حالة	المجتمعات	التي	تستضيف	
التأكد	من	 لليونيسف	 النازحين	في	أوضاع	الطوارئ،	يمكن	

	من	المجتمعات	 لكّلٍ وجود	مساءلة	بشأن	ضمان	تحسين	الخدمات	
المضيفة	والنازحين.	

وتنفيذ	 لتطوير	 االبتكار	 وتعزيز	 القدرات	 بناء	 لليونيسف	 يستطيع	
حلول	الصرف	الصحي	التي	يمكن	ترقيتها	إلى	حلول	صرٍف	

صحي	دائمة	يُدار	بأمان.	يمكن	لليونيسف	اغتنام	الفرص	ودعم	
تحليل	جانب	الطلب،	والسلوكيات،	وفرص	السوق	لدعم	الصرف	

الصحي	الُمدار	بأمان	في	إطار	إعادة	البناء	بشكٍل	أفضل.

12  https://spherestandards.org/humanitarian-standards/
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3.	الخطط	المنهجية	على	مستوى	البلد	والتي	تقوم	على	أساس	الركائز	والمسارات	البرامجية	40

الشكل 4: قد تشمل المسارات القُطرية من المساعدات اإلنسانية إلى الصرف الصحي الُمدار بأمان مجموعةً من التدخالت على 
مستوى كّلٍ من المجتمع المحلي والنظم

النُّظم تقویة 

 التغییر االجتماعي والسلوكي    
تقییم مخاطر المناخ لتقدیر 

الخیارات المرنة إلعادة البناء 
بشكل أفضل

بناء قدرات السلطات المحلیة
التخطیط للصرف الصحي الشامل 
على مستوى المدینة في أعقاب 

الكوارث

دعم سیاسات الحد من مخاطر 
الكوارث و "إعادة البناء بشكل 

أفضل"

بناء القدرات لدعم جمع البیانات والرصد
استراتیجیات محددة التكالیف 
للصرف الصحي في أعقاب 

الكوارث

إدراج التمویل المناخي 
للصرف الصحي في خطط 

العمل المناخیة الوطنیة

إدراج التمویل المناخي في 
خطط العمل المناخیة الوطنیة

اإلطار 16: تُوفِّر االستجابة اإلنسانية فرصةً إلعادة بناء صرف 
صحي أفضل في باكستان

في	عام	2009،	كان	لدى	باكستان	ما	يقرب	من	50	مليون	
شخص	يتغّوطون	في	العراء،	ولم	تكن	البالد	على	المسار	الصحيح	
اإلنمائية	لأللفية	 ُمستهدف	الصرف	الصحي	من	األهداف	 لتحقيق	
)MDGs(.	كان	هذا	أحد	عوامل	عودة	ظهور	شلل	األطفال	في	
2010،	تعرضت	باكستان	لفيضانات	 البالد.	في	آب	/	أغسطس	

شديدة،	تاركةً	ماليين	األشخاص	في	حاجة	إلى	مساعدات	إنسانية.	

20	مليون	 الفيضانات	موطنًا	لحوالي	 المتضررة	من	 المناطق	 كانت	
للفيضانات،	 العراء.	خالل	االستجابة	 التغّوط	في	 شخص	يمارسون	
الحكومة	في	تطوير	وتنفيذ	برنامج	صرف	صحي	 اليونيسف	 دعمت	
تاريخي	يستهدف	هؤالء	األشخاص،	وهو	نهج	محدد	مناسب	للسياق	
العراء	يسمى	نهج	باكستان	في	تحقيق	الصرف	 التغّوط	في	 لمعالجة	
العاملين	في	 التنمية	 أيّد	معظم	شركاء	 الشامل.	فيما	بعد،	 الصحي	
الُمستهدَف	 باكستان	من	خالل	تطبيقه	 النهج،	وحققت	 البلد	هذا	

الصحي. بالصرف	 المتعلق	 لأللفية	 اإلنمائي	
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اإلطار 17: دراسة حالة: إندونيسيا 

2018،	تعرضت	إندونيسيا	لكارثتين	مدمرتين	في	تتابع	 في	عام	
سريع	—	حيث	وقع	زلزال	في	مقاطعة	نوسا	تينجارا	الغربية	

في	آب	/	أغسطس	2018،	تاله	مزيج	من	الزلزال	والتسونامي	
ضرب	مدينة	بالو،	جنوب	سوالويزي،	في	تشرين	األول	/	سبتمبر	
2018.	في	كلتا	الحالتين،	تضّررت	نُظم	الصرف	الصحي	بشدة،	
حيث	غمرت	المياه	مرافق	الصرف	الصحي	في	الموقع	وألحقت	

أضراًرا	أخرى.	ال	تزال	المناطق	المتضررة	تشهد	أيضاً	مستويات	
عالية	من	التغّوط	في	العراء.	كان	هناك	اهتمام	قوي	من	الحكومات	
المحلية	بـ	"إعادة	البناء	بشكل	أفضل"،	باستخدام	نُظم	أقوى	وأكثر	
قدرةً	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	وتستوفي	معايير	الصرف	

اليونيسف	مشاركة	 استجابة	 بأمان.	تضمنت	 الُمدار	 الصحي	
استراتيجية	لدعم	هذا	الهدف،	والمساعدة	في	تعبئة	أموال	الطوارئ.	

الحَضري	سلّط	 للسوق	 تقييٍم	 لتمويل	 الطوارئ	 استُخدمت	أموال	
الضوء	على	الفجوات	الرئيسية	في	سوق	الصرف	الصحي	الُمدار	
التكلفة	 بأمان،	بما	في	ذلك	خزانات	الصرف	الصحي	منخفضة	

المراحيض.	 لتحديث	 المعيشية	 المالي	على	مستوى	األسر	 والدعم	
في	أعقاب	ذلك	مباشرةً،	سلطت	حالتا	الطوارئ	الضوء	على	
المواد	 التوريد	لمكونات	الصرف	الصحي،	من	 قضايا	سلسلة	

األساسية	إلى	العمالة.	كانت	هناك	فترات	انتظار	طويلة	لوصول	
اإلمدادات	من	المناطق	أو	المقاطعات	األخرى.	واستجابةً	لذلك،	
المحليين	 البالستيك	 التواصل	مع	ُمصنِّعي	 في	 اليونيسف	 بدأت	

البدء	في	تخزين	 ليصبحوا	على	دراية	بجوانب	النقص	ويتمّكنوا	من	
اليونيسف	مع	 لومبوك،	عملت	 المطلوبة.	في	 المنتجات	 وتطوير	

تدير	الصندوق	 التي	 	BAZNAS الحكومية	اإلندونيسية	 الوكالة	
المعيشية	 الترقية	لألسر	 لدعم	 الزكاة،	 المسمى	 الخيري	اإلسالمي،	
للعمل	على	 ابتكار	 أنشئ	مركز	 الدخل.	 المجتمعات	منخفضة	 في	
تطوير	منتجات	وخدمات	جديدة	إلعداد	البالد	بشكل	أفضل،	ليس	

الحالية	 النُظم	 استيفاء	 أيًضا	لضمان	 ولكن	 المستقبلية،	 للكوارث	 فقط	
معاييَر	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	والقادر	على	الصمود	إزاء	

تغيّر	المناخ.	

التصرف	 اليونيسف	من	 الكارثتين،	تمكنت	 التي	أعقبت	 في	األشهر	
على	نحٍو	استراتيجي	يغتنم	الفرص،	مستفيدةً	من	توفر	أموال	

القوية	في	إيجاد	حلول	أقوى	للصرف	 المعونات	اإلنسانية،	والرغبة	
الصحي،	والزخم	الذي	أوجدته	األزمة.	على	سبيل	المثال،	في	
المقاطعات	على	وضع	 اليونيسف	مسؤولي	 بالو،	دّربت	 مدينة	
خطط	استراتيجية	للصرف	الصحي.	وشمل	ذلك	خطًطا	طويلة	

األجل	ومحددة	التكاليف،	وهو	ُمتطلَّب	أطلَق	األموال	الموجهة	من	
الحكومة	المركزية	من	أجل	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	في	
اليونيسف	 الغربية،	قدمت	 تينجارا	 إحدى	الجزر	في	مقاطعة	نوسا	

الدعم	والمشورة	الفنية	لقائٍد	محلي	قوي،	استفاد	من	موارد	
التغّوط	 الجزيرة	بدرجة	كبيرة	من	 الوطنية	لتحويل	 الطوارئ	

في	العراء	إلى	مرافق	الصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان،	وطلب	
البرازية.	 الحمأة	 للتخلص	من	 إنشاء	برنامج	نظامي	 المساعدة	في	
بشكٍل	عام،	رّكزت	االستجابة	على	المرافق	الدائمة	والقادرة	على	
المناخ	والتي	تستوفي	معايير	الصرف	الصحي	 الصمود	إزاء	تغيّر	

بأمان. الُمدار	
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واإلقليمية	 العالمية	 المستويات	 في	شراكة،	على	 اليونيسف	 ستعمل	
لدعم	عملها	 والموارد	 المعرفة	 والمحلية،	لالستفادة	من	 والوطنية	

مع	الحكومات.	ستتفاوت	هذه	الشراكات	حسب	نوع	الشريك،	ووفقاً	
وخبرتها.	 وتفويضها،	 ومدى	وصولها،	 لليونيسف	 النسبية	 للميزة	
ستقام	شراكات	تركز	على	مجموعة	من	النتائج،	بما	في	ذلك	

الحكومة	 المثال،	مساعدة	 القطاع	)على	سبيل	 التمويل	في	 تحسين	
للتنمية	إلعداد	مشاريع	فعالة(،	وجذب	االبتكار	 على	العمل	مع	بنٍك	

المهتمة	 القطاع	الخاص	 المثال،	العمل	مع	شركات	 )على	سبيل	
المشاركة	 بتطوير	منتجات	جديدة	وطرحها	في	السوق(	وضمان	

المحلية	 الحكومية	 المنظمات	غير	 دعم	 المثال،	 والتعبير	)على	سبيل	
فهماً	 ذلك	 الضعيفة(.	سيتطلب	 المجتمعات	 مع	 مباشرةً	 تعمل	 التي	
التي	يجلبونها،	 القوة	 اليونيسف،	ونقاط	 كامالً	لطريقة	عمل	شركاء	

يواجهونها.	 التي	 والقيود	

يُعّد	التعاون	مع	الشركاء	أمًرا	أساسيًا	لنهج	تعزيز	النُظم	في	
للمشاركة	االستراتيجية	طويلة	األجل	 اليونيسف،	وهو	ضروري	

التي	تتواءم	مع	اآلخرين	في	القطاع.

العمل مع وكاالت التنمية األخرى   .4.1
اليونيسف	شريًكا	مهًما	 تُعّد	 القُطري،	 المستوى	 لوجودها	على	 نظراً	
بواقع	 المعرفة	 تجلب	 العالمية،	حيث	 والتحالفات  الشراكات  ضمن	
اليونيسف	شراكة	الصرف	 وتحديات	الصرف	الصحي.	دعمت	

الصحي	والمياه	للجميع	)SWA(،	حيث	عززت	من	خاللها	اإلرادة	
ائتالف	 أيًضا	في	 اليونيسف	 السياسية	للصرف	الصحي.	شاركت	
مجلس	المرحاض،	وهو	منصة	لقطاع	األعمال	تربط	الشركات	

الخاصة	 القطاعات	 بين	 الوثيق	 التعاون	 الكبيرة	والصغيرة	وتدعم	
العديد	من	الشراكات	 اليونيسف	في	 الربحية.	تشارك	 والعامة	وغير	

الصحي: للصرف	 العالمية	

بالشراكة		  الدولي،	 للبنك	 التابعة	 العالمية	 المياه	 قامت	مؤسسة	
بيل	وميليندا	جيتس،	وجامعة	 اليونيسف،	ومؤسسة	 مع	

إيموري،	وجامعة	ليدز،	ومنظمة	WaterAid،	ومنظمة	
تحديات	 لمعالجة	 نهجٍ	 باستحداث	وتطوير	 انترناشيونال	 بالن	
الصرف	الصحي	في	المناطق	الحضرية،	أطلق	عليه	اسم	
.)CWIS(	المدينة	مستوى	على	الشامل	الصحي	الصرف

2019،	أصدرت	منظمة	بالن	انترناشيونال،	ومنظمة		  في	عام	
المياه	 التعاوني	إلمدادات	 الهولندية	)SNV(،	والمجلس	 التنمية	

	،WaterAid	ومنظمة	،)WSSCC(	الصحي	والصرف
الوكالة	األمريكية	 بدعٍم	من	 الدولي،	 واليونيسيف،	والبنك	
للتنمية	الدولية	دعوة	للعمل	من	أجل	الصرف	الصحي	في	

الريفية.	 المناطق	

بيل	وميليندا	جيتس،	وموئل		  اليونيسف	مع	مؤسسة	 تتعاون	
المستدام	في	جامعة	 المستقبل	 المتحدة،	ومعهد	 األمم	

العالمي	 والمعهد	 الدولي،	 والبنك	 في	سيدني،	 التكنولوجيا	
القادر	على	الصمود	 للنمو	األخضر	بشأن	الصرف	الصحي	
إزاء	تغيّر	المناخ،	وتعمل	هذه	المنظمات	معًا	وبصوت	واحد	

الممارسات. وأفضل	 المعرفة	 لتعزيز	

الوزراء	األفارقة	 اليونيسف	مجلس	 المستوى	اإلقليمي،	دعمت	 على	
للمياه	)AMCOW(،	ال	سيّما	من	خالل	المبادئ	التوجيهية	لسياسة	
اليونيسف	 مكاتب	 تدعم	 للمجلس.	 التابعة	 األفريقية	 الصحي	 الصرف	

البلدان.	كما	 العديد	من	 التوجيهية	في	 المبادئ	 القُطرية	تطبيق	
رابطة	 مثل	 اإلقليمية،	 االقتصادية	 التنمية	 اليونيسف	مجالس	 دعمت	
أمم	جنوب	شرق	آسيا	والجماعة	اإلنمائية	للجنوب	األفريقي،	في	
الصحي	 الصرف	 قضايا	 لمعالجة	 إقليمية	 استراتيجيات	 صياغة	

الصحية.	 والنظافة	

تتمتع	اليونيسف	بشراكات	قوية	مع	العديد	من	وكاالت األمم 
المتحدة،	وهي	عضو	نِشط	في	أسرة	األمم المتحدة	على	الصعيدين	

اليونيسف	بشكل	 تعمل	 المثال،	 والقُطري.	على	سبيل	 العالمي	
الوكالة	 العالمية	وتدعم	دورها	بصفتها	 وثيق	مع	منظمة	الصحة	

الصحة	 باالشتراك	مع	منظمة	 الصحي.	 للصرف	 المعيارية	
	،)JMP( المشترك	 الرصد	 برنامج	 اليونيسف	 تُنفّذ	 العالمية،	

الراعيتان	 الوكالتان	 هما	 العالمية	 الصحة	 ومنظمة	 واليونيسيف	
المسؤولتان	عن	رصد	الُمستهدفين	6.1	و	6.2	ضمن	أهداف	

المتحدة	 أيًضا	مع	وكاالت	األمم	 اليونيسف	 المستدامة.	تعمل	 التنمية	
6	من	أهداف	التنمية	 الراعية	لرصد	المؤشرات	األخرى	للهدف	
المتحدة	بشأن	 المتكامل	لألمم	 المستدامة	في	إطار	مبادرة	الرصد	
6،	على	سبيل	المثال،	وكالة	موئل	األمم	المتحدة	 المياه	للهدف	

وهي	المسؤولة	المشاركة	عن	رصد	الُمستهدف	6.3	ضمن	أهداف	
المياه	ومياه	الصرف	الصحي.	تعمل	 المستدامة	بشأن	جودة	 التنمية	
اليونيسف	مع	العديد	من	وكاالت	األمم	المتحدة	األخرى،	بما	في	
والمفوضية	 الدولية،	 العمل	 العالمية،	ومنظمة	 الصحة	 منظمة	 ذلك	

العالمية	 المبادرة	 الالجئين،	في	 المتحدة	لشؤون	 السامية	لألمم	
للجميع. اليدين	 لنظافة	

https://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/citywide-inclusive-sanitation
https://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/citywide-inclusive-sanitation
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://thedocs.worldbank.org/en/doc/959161570454050835-0090022019/original/RuralSanitationCalltoAction10072019.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://thedocs.worldbank.org/en/doc/959161570454050835-0090022019/original/RuralSanitationCalltoAction10072019.pdf
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القُطري	 التحليل	 اليونيسف	في	 القُطري،	تشارك	 المستوى	 على	
المتحدة	 القُطرية	لألمم	 البرامج	 المتحدة	وفي	تطوير	 المشترك	لألمم	

المتحدة. المستدام	لألمم	 التعاون	اإلنمائي	 ضمن	إطار	

والقُطري	مع	مجموعة	 العالمي	 المستويين	 اليونيسف	على	 تتعاون	
العاملة	في	مجال	الصرف	 الدولية	 من	المنظمات غير الحكومية 

 Water.org	ومنظمة	WaterAid	منظمة	ذلك	في	بما	الصحي،
ومنظمة	WSUP	ومنظمة	WASH	IRC،	وغيرها.	مجاالت	
نطاقها	 لتوسيع	 اليونيسف	 وقيّمة،	وستسعى	 مثمرة	 التعاون	هذه	

المنهجية. وتبنّي	عالقات	تعاون	جديدة	خالل	فترة	الخطة	

المجتمع  منظمات  اليونيسف	مع	 تعمل	 القُطري،	 المستوى	 على	
الدينية،	 المنظمات	 ذلك	 بما	في	 المحلية	وتدعمها،	 المدني 

المجتمعية.	 والمنظمات	 المحلية،	 الحكومية	 غير	 والمنظمات	
المنهجية،	سيجري	توسيع	نطاق	هذه	 بموجب	إطار	الخطة	
المنظمات	فجواٍت	 الشراكات	وتقويتها.	غالبًا	ما	تمأل	هذه	

قائمة	في	تقديم	الخدمات،	وتضطلع	بدور	قيٍّم	واستراتيجي	في	
اليونيسف	في	قضايا	 التعاون	مع	 المناصرة،	ويمكنها	 مجال	

السياسات	والحوكمة.	

التنمية،	 بنوك  الشراكات	مع	 للشراكة	 الرئيسية	 المجاالت	 من	
التنمية	 للبلدان	األمريكية،	وبنك	 التنمية	 الدولي،	وبنك	 البنك	 مثل	

للتنمية،	 والبنك	اإلسالمي	 اآلسيوي،	 التنمية	 وبنك	 األفريقي،	
الحكومات	على	إرساء	األسس	 لليونيسف	مساعدة	 وغيرها.	يمكن	

الدولية.	 المالية	 قِبَل	هذه	المؤسسات	 الستثمارات	كبرى	من	
الحكومة،	وإشراك	 بناء	قدرات	 المساعدة	في	 لليونيسف	 يمكن	
االستثمار	 إلى	 والدعوة	 التخطيط،	 في	عملية	 المحلية	 المنظمات	
اللقاءات	بين	أصحاب	المصلحة.	تقوم	بنوك	 الشامل،	وترتيب	
التحليلي	قبل	وقت	طويل	من	 التنمية	بأجزاء	رئيسية	من	العمل	

البداية	 التعامل	معها	في	 يُعّد	 الكبيرة.	لذلك،	 بدء	برامج	االستثمار	

بالفعل	مجاالت	 التعاون.	هناك	 للغاية	لتحديد	فرص	 أمًرا	مهًما	
اليونيسف	بشكل	وثيق	 تعمل	 المثال،	 للمواءمة؛	على	سبيل	 رئيسية	

مع	البنك	الدولي	بشأن	الصرف	الصحي	الشامل	على	مستوى	
التنمية	األفريقي	لدعم	نشر	 المدينة	)CWIS(،	وتتوافق	مع	بنك	
تتوافق	 األفريقية.	 الصحي	 الصرف	 لسياسة	 التوجيهية	 المبادئ	

في	 األفريقي	 التنمية	 لبنك	 التشغيلية	 األولويات	 المنهجية	مع	 الخطة	
المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	ضمن	 إطار	ركيزة	
1(	دعم	إصالح	 استراتيجية	البنك	لقطاع	المياه،	بما	في	ذلك:	
الصحية؛	 والنظافة	 الصحي	 المياه	والصرف	 وتعزيز	حوكمة	

المستفيدة،	بما	في	ذلك	شركاء	 المبتكر	والشراكات	 التمويل	 	)2
القطاع	الخاص.	

قد	ال	تنطوي	الشراكات	مع	بنوك	التنمية	على	موارد	لليونيسف،	
التنمية	ليست	جهات	مانحة	لألمم	المتحدة،	وغالبًا	ما	 ألن	بنوك	
ُمقيّدة	بشأن	األموال	التي	تتحكم	فيها	بشكل	مباشر.	تُسدَّد	 تكون	

التنمية	من	خالل	قروض	للمشاريع،	وتُدار	 معظم	مدفوعات	بنوك	
قِبَل	البلد	الُمقتِرض	وتُستخدم	في	 هذه	األموال	ويُتحكم	فيها	من	

التمويل	 من	 المستفيدة	 اليونيسف	 كانت	 الحكومية.	 األنشطة	 تمويل	
اتفاقية	مع	 	)1 التنمية	من	خالل	سيناريوهين:	 ببنوك	 المرتبط	

اتفاقيٍة	 باستخدام	 القرض،	 بالعمل	في	إطار	مشروع	 للقيام	 الحكومة	
التنمية	 2(	اتفاقية	تمويل	مباشر	مع	بنك	 التنمية.	أو	 وَضعها	بنك	

في	سياقات	هشة	أو	سياقات	طوارئ	حيث	تتمتع	اليونيسف	بمكانة	
البنك	تمويل	المنح.	في	معظم	الحاالت،	حيث	 قوية،	ويستخدم	

يمكن	 بمثابة	حليف	قوي	 التنمية	 بنوك	 التفويضات،	تكون	 تتداخل	
التعاون	 السياقية.	يمكن	أن	يكون	 االستفادة	منه	وفقًا	لالحتياجات	

مع	بنوك	التنمية	قوياً،	ولكن	ال	ينبغي	أن	تفترض	مكاتب	اليونيسف	
القُطرية	أن	هذا	يمثّل	بالضرورة	مصدر	تمويٍل	لتدخالتهم.	
العمل	مع	مؤسسات	 بناء	قدراتها	على	 اليونيسف	 ستواصل	

تمويل	التنمية.
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العمل مع المؤسسات األكاديمية والبحثية   .4.2
المعرفة	 والبحثية	دعم	 األكاديمية	 المؤسسات	 للشراكات	مع	 يمكن	
والعالمية	في	 القُطرية	واإلقليمية	 المستويات	 األدلة	على	 وتوليد	
المتعلقة	 الشراكات	 اهتمام	محددة.	تشمل	األمثلة	على	 مجاالت	
المستدام	في	 المستقبل	 اليونيسف:	معهد	 الصحي	مع	 بالصرف	

الصحي،	 المناخ	والصرف	 تغيّر	 بشأن	 للتكنولوجيا	 جامعة	سيدني	
وجامعة	ليدز	بشأن	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	في	الموقع،	
التنمية	حول	 التعلّم	للصرف	الصحي	في	معهد	دراسات	 ومركز	
المساواة.	يمكن	لمؤسسات	 تعلم	العمل	السريع	وتتبّع	أوجه	عدم	
البحوث	داخل	البلد	أيًضا	تقديم	دعم	قيِّم	على	المستوى	القُطري،	
العالمية	والمؤسسات	 البحوث	 بين	مؤسسات	 للتحالفات	 أن	 كما	

البلد	العديد	من	المزايا.	 الموجودة	داخل	

ل	مشروع	WASHPaLS	من	قِبَل	مكتب	الصحة	العالمية	 يُموَّ
تحقيق	 يرّكز	على	 الدولية،	حيث	 للتنمية	 األمريكية	 للوكالة	 التابع	
لتدخالت	الصرف	الصحي	 والتأثير	 النطاق،	 االستدامة،	وتوسيع	
في	المناطق	الريفية.	يدخل	المشروع	مرحلة	ثانية	)2022	إلى	

المنهجية	ببحوٍث	تشغيلية	وأدلة	 ل	جهود	الخطة	 يُكّمِ 2026(،	وقد	
الممارسات.	 حول	أفضل	

العمل مع القطاع الخاص   .4.3
سيضطلع	القطاع	الخاص	بدوٍر	مركزي	في	دعم	تحقيق	أهداف	هذه	
الخاص	خبرة	متخّصصة	في	جميع	 القطاع	 المنهجية.	يجلب	 الخطة	
التي	يمكن	أن	تستفيد	منها	 القيمة	للصرف	الصحي	 مراحل	سلسلة	

والتسويق،	 المبيعات،	 في	 المثال،	 اليونيسف	وشركاؤها	)على	سبيل	
والعالقات	مع	 والتوزيع،	 والتخزين،	 والتصنيع،	 واالبتكار،	

وتكنولوجيا	 والتقييم،	 والرصد	 العمل،	 مهارات	 العمالء،	وتطوير	
القطاع	 بإشراك	 اليونيسف	 التمويل(.	ستقوم	 وآليات	 المعلومات،	

الوطنية. العالمية	والوطنية	ودون	 المستويات	 الخاص	على	

الجنسيات،	بخبرات	ذات	صلة	 العالمية، أو	متعددة	 تتمتع الشركات 
يمكن	 التي	 التصنيع	والتسويق	والتوزيع	 بمجاالٍت	مثل	 مباشرة	

البلد.	غالبًا	ما	يتوفر	لدى	 توجيهها	لدعم	األعمال	التجارية	داخل	
تدريبية	يمكن	االستفادة	منها	 الجنسيات	دورات	 الشركات	متعددة	

لديها	خبرة	 المؤسسات	الصغيرة	والمتوسطة،	كما	أن	 لبناء	مهارات	
المهارات	 وبناء	 البشرية	 والموارد	 المعلومات	 تكنولوجيا	 ثانوية	في	

القُطري.	 المستوى	 لدعم	األعمال	على	 التي	يمكن	توجيهها	
العالمية	 الشركات	 يعملون	مع	 الذين	 التوريد	 يتمتع	خبراء	سلسلة	

المناطق	والبلدان	منخفضة	 البضائع	عبر	 بنقل	 بمهارات	ذات	صلة	
ومتوسطة	الدخل.	

منتجات	جديدة	 الجنسيات	طرح	 متعددة	 الكبيرة	 للشركات	 يمكن	
في	األسواق	على	مستوى	العالم.	وقد	اتضح	ذلك	من	خالل	مثال	
LIXIL،	التي	عملت	مع	اليونيسف	لطرح	أوعية	مراحيض	 شركة	

التكلفة.13 ومنخفضة	 مبتكرة	 اليدين	 لغسل	 ومحطات	

يمكن	أن	تساعد	االستفادة	من	موارد	التسويق	للقطاع	الخاص	
السلوك	 لتثقيف	 إبداًعا	وفعالية	 أكثر	 بتواصل	 القيام	 اليونيسف	على	
الهند،	 المثال،	في	 وإلهامه،	وتغييره	في	نهاية	المطاف.	على	سبيل	
التجارية	 اليونيسف	وشركة	Domesto،	وهي	العالمة	 عملت	

للسلع	 الدولية	 للشركة	 المراحيض	والتابعة	 تنظيف	 الرائدة	في	مجال	
االستهالكية	Unilever،	معًا	ألكثر	من	عشر	سنوات،	ودخلتا	
مؤخًرا	في	شراكة	استراتيجية	جديدة	مدتها	ثالث	سنوات.	تقّدم	
Domestos	الخبرة	في	مجال	التسويق	والتواصل،	وتساعد	
المهارات	والنُظم	إلشراك	 القدرات	وبناء	 اليونيسف	في	تنمية	

العمال	في	قطاع	الصرف	الصحي	)انظر	اإلطار	18(.

على	المستوى	العالمي،	ستتواصل	اليونيسف	مع	جمعيات	القطاع	
الخاص	لتنسيق	الوصول	إلى	الشركات	وتضخيم	التأثير.	تشارك	

اليونيسف	بالفعل	مع	المنتدى	االقتصادي	العالمي	حول	مبادرة	نظافة	
اليدين	للجميع،	والتي	يمكن	توسيع	نطاقها	لتشمل	الصرف	الصحي.	

)https://www.weforum.org(.	يحتفظ	اليونيسف	أيًضا	
بروابط	مع	تحالف	مجلس	المرحاض،	وهي	منظمة	يقودها	قطاع	

األعمال	وتوّجه	مشاركة	القطاع	الخاص	في	الُمستهدف	6.2	ضمن	
	)https://www.toiletboard.org(	المستدامة	التنمية	أهداف

وستسعى	اليونيسف	إلى	زيادة	االستفادة	من	هذه	العالقة.

13  	https://www.sato.lixil.com/about 

https://sanitationlearninghub.org/
https://www.weforum.org
https://www.toiletboard.org
<?AID%200007?>https://www.sato.lixil.com/about
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18: شراكة قائمة على القيم المشتركة لدعم بناء قدرات  اإلطار 
عمال الصرف الصحي واالتصاالت من أجل الصرف الصحي 

في الهند

ضمان	وصول	الناس	إلى	مراحيض	نظيفة	وآمنة	هو	امتياٌز	
المعلن	لشركة	 المراحيض،	والغرض	 تبيع	منظف	 تجارية	 لعالمٍة	
Domestos	هو	"الفوز	في	الحرب	ضد	الصرف	الصحي	غير	
اآلمن	وسوء	النظافة".	حّددت	Domestos	ُمستهدفًا	طموًحا	
100	مليون	شخص	على	الوصول	إلى	معايير	ُمحّسنة	 لمساعدة	

2030.	في	 للصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	بحلول	عام	
الهند،	دخلت	Domestos	واليونيسف	في	شراكة	ألكثر	من	
عشر	سنوات،	وأسهمت	خبرة	Domestos	في	إشراك	عمال	
الفعالة	 المهارات	وتطوير	االتصاالت	 الصرف	الصحي	وبناء	

بدرجة	كبيرة	في	تطوير	مجموعة	أدوات	إلشراك	عمال	الصرف	
الصحي	على	المستوى	الوطني،	والتي	ستُطرح	لتدريب	وإشراك	

15,000	عامل	حكومي	في	مجال	الصرف	الصحي.	تستند	نصائح	

االتصاالت	اإلبداعية	التي	تقدمها	شركة	Domestos	إلى	
الفعال	 التنظيف	 النظافة	حول	 الفريدة	في	حشد	عمال	 تجربتها	
تعمل	 العامة	وصيانتها.	 والمراحيض	 المدارس	 في	 للمراحيض	
اليونيسف	وشركة	Domestos	أيًضا	مع	معهد	تاتا	للعلوم	
لتدريب	جيل	 العليا	 الدراسات	 لتحديث	دورة	دبلوم	 االجتماعية	

المتخّصصون	 يُعطي	 أن	 الحكوميين،	وضمان	 الموظفين	 جديد	من	
في	الصرف	الصحي	في	المستقبل،	بما	في	ذلك	موظفي	الخدمة	

الشاملة	 القيمة	 المراحيض	ضمن	سلسلة	 لصيانة	 األولوية	 المدنية،	
 Domestos	وشركة	اليونيسف للصرف	الصحي.	تدعم	شراكة	
السلوك	بشأن	الصرف	 لتغيير	 الحكومة	 الذي	تقوده	 الرائد	 البرنامج	

النظيفة"،	ما	 الثانية	من	مهمة	"الهند	 المرحلة	 الصحي،	ضمن	
يشجع	على	الترقية	إلى	مرافق	الصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان.	
تُقّدم	هذه	الحملة	عبر	قنوات	اتصال	متعددة،	بما	في	ذلك	اإلذاعة	

لوجه. والملصقات	واللوحات	اإلعالنية	واإلحاطات	وجهاً	

©	UNICEF/UN0644173/Singh
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بمجموعة	متنوعة	 البلد  الخاص داخل  القطاع  تضطلع مؤسسات 
لين	ومقدمي	 من	األدوار،	ابتداًء	من	الموردين	والمقاولين	إلى	الممّوِ
الكبيرة	والصغيرة،	مسؤولة	 الخاص،	 القطاع	 الخدمات.	شركات	
وبيعها	 الصحي	وتخزينها	وتوزيعها	 الصرف	 منتجات	 عن	تصنيع	
للقطاع	الخاص	االضطالع	 وتركيبها.	باإلضافة	إلى	ذلك،	يمكن	

بمسؤولية	الخدمات،	بما	في	ذلك	إصالح	المرافق،	وتفريغ	
نهاية	 في	 منها	 والتخلص	 ونقلها،	ومعالجتها،	 البرازية	 الفضالت	

المعنيّة	شركات	رسمية	 القطاع	الخاص	 المطاف.	قد	تكون	كيانات	
لليونيسف	االضطالع	 الحالتين،	يمكن	 ِحَرفيين	صغار.	في	كلتا	 أو	
بدوٍر	في	تعزيز	تلك	الجهات	الفاعلة	في	القطاع	الخاص،	وإضفاء	
أكثر	 الطابع	االحترافي	عليها،	ومساعدتها	على	االنخراط	بشكل	

عمقًا	وفعالية	في	قطاع	الصرف	الصحي.	

يمكن	للقطاع	الخاص،	في	شكل	بنوك خاصة ومؤسسات 
للتمويل األصغر،	االضطالع	بدوٍر	مهم	أيًضا	في	مجال	التمويل،	

وتوفير	االئتمان	لألفراد	ومقدمي	خدمات	الصرف	الصحي	

التمويل	 التجارية	ومؤسسات	 البنوك	 ورجال	األعمال.	قد	تحتاج	
لليونيسف	تقديم	 األصغر	إلى	مساعدة	في	فهم	السوق،	ويُمكن	

الُمقترضين،	والعمل	مع	 الدعم	والمساعدة	في	إقامة	عالقات	مع	
التجاري	ولديها	خبرة	فيه.	 التمويل	 التي	تفهم	 المنظمات	األخرى	

الخاص،	ستحتاج	مكاتب	 القطاع	 فعالة	مع	 لتحقيق	مشاركة	
الحالي	 القُطرية	إلى	فهٍم	كامل	لسوق	الصرف	الصحي	 اليونيسف	
القطاع	الخاص	بشكل	فعال.	 في	منطقٍة	جغرافية	معينة	إلشراك	
العامة	 النظرة	 لتقديم	مثل	هذه	 بنجاح	 السوق	 تقييمات	 استُخدمت	
البلدان.	يمكن	لليونيسف	االضطالع	بدور	أساسي	 في	العديد	من	
في	تخفيف	العوائق	التي	تعترض	دخول	السوق،	ودعم	السياسات	
الرامية	إلى	إزالة	المخاطر	التي	تكتنف	إشراك	القطاع	الخاص،	

وتبادل	المعرفة	بالسوق،	ودعم	االبتكار،	وعرض	حاالت	األعمال	
الناجحة.	ومع	ذلك،	من	الضروري	أن	تسعى	جهود	اليونيسف	إلى	
تعزيز	السوق	والقطاع	بشكل	عام،	وأال	تُفّضل	أي	شركة	أو	عالمة	

واحدة. تجارية	

©	UNICEF/UN0487689/	Dejongh
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19: النُُّهج القائمة على السوق للوصول إلى الصرف  اإلطار 
بأمان الُمدار  الصحي 

قدرة	أسواق	القطاع	الخاص	على	تسريع	التقدم	في	قطاع	الصرف	
الصحي	موثقةٌ	جيًدا.	وقد	أدى	ذلك	إلى	إطالق	شرارة	االبتكار	

تفكر	بشكل	مختلف	بشأن	دورها.	 المنظمة	 اليونيسف،	وجعل	 داخل	
الً	 ُمكّمِ باعتبارها	 السوق	 القائمة	على	 بالنُُّهج	 يتزايد	االعتراف	
السلوك	 تغيير	 برامج	 الطلب،	مثل	 القائمة	على	 للبرمجة	 ُمهًما	
الصحية	 والخدمات	 المنتجات	 الطلب	على	 لزيادة	 الُمصّممة	

والتسويق	المستهدف.	

تقييمات	السوق،	كجزء	من	 اليونيسف	بخبرة	في	دعم	 تتمتع	
السوق.	هناك	 القائمة	على	 الشاملة	 الصحي	 الصرف	 استراتيجيات	
طرق	متعددة	يمكن	لليونيسف	من	خاللها	دعم	سوٍق	سليم	وصحي	

لسلع	وخدمات	الصرف	الصحي،	وتشجيع	دخول	السوق:

قائمة	على		  تقييمات السوق: في	إطار	استراتيجيٍة	واسعة	
والبحوث	 للسوق	 تقييماٍت	 إجراء	 لليونيسف	 يمكن	 السوق،	
المستهلك،	 السوق،	وتفضيالت	 الطلب	)حجم	 في	مجال	

والقدرة	على	تحّمل	التكاليف،	وما	إلى	ذلك(،	وفي	مجال	
والتكاليف،	واألحجام،	وفجوات	 الموردين،	 العرض	)تخطيط	
التمويل،	إلخ(.	من	خالل	هذه	 التنظيم،	ومقدمي	 السياسات/	

الُمحركة	 والعوامل	 العوائق	 تحديد	 لليونيسف	 يمكن	 التقييمات،	
الفجوات	 القطاع	الخاص	وإشراكه،	وتحديد	 قِبَل	 لالستثمار	من	

في	السوق	لتحفيز	االبتكار	في	القطاع	الخاص.	

زيادة الوصول إلى االئتمان والتمويل: يتطلب	إدخال		 
القطاع	الخاص	إلى	السوق	تحسين	الوصول	إلى	القروض	
التجارية	للتوّسع	أو	تحديث	المعدات	أو	شراء	المواد	الخام	
العمل	مع	مقدمي	خدمات	ومنتجات	 إلى	 بالجملة.	باإلضافة	
المعيشية	 المهم	تحسين	وصول	األسر	 الصرف	الصحي،	من	
المنخفض	إلى	االئتمان	الصغير	لشراء	منتجات	 الدخل	 ذات	

الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	مثل	خزانات	الصرف	
الُحفر.	 تفريغ	 الصحي،	والخدمات،	مثل	

تعزيز األسواق: في	بعض	البلدان،	يمكن	مساعدة	موردي		 
ارتباًطا	 أكثر	 ليصبحوا	 منتجات	وخدمات	الصرف	الصحي	
أيًضا	دعم	األسواق	 لليونيسف	 بناء	المساكن.	يمكن	 بسوق	
الصحي	 الصرف	 لمنتجات	وخدمات	 للترويج	 االفتراضية	

معامالتها.  وإنجاز	 اآلمنة	

لليونيسف		  يمكن	 الخاص:  القطاع  للعمل مع  الحكومة  دعم 
مساعدة	الحكومات	على	النظر	في	مجموعة	كاملة	من	طرق	
لليونيسف	 المثال،	يمكن	 الخاص.	على	سبيل	 القطاع	 إشراك	
للمساعدة	في	تطوير	عقود	 الحَضرية	 السلطات	 العمل	مع	
وإدارة	 لتشغيل	 نموذجية	لالستعانة	بمصادر	خارجية	 خدمة	

المعالجة.	يمكن	تجميع	ذلك	مع	حوافز	إلنتاج	 محطات	
السوق.	 الُمعاد	استخدامها	في	 المنتجات	 وتعبئة	وترويج	وبيع	
لليونيسف	دعم	 الدولي،	يمكن	 البنك	 بالشراكة	مع	آخرين،	مثل	

العام	والخاص	 القطاعين	 بين	 لتطوير	شراكات	 الحكومات	
المثال	 أكبر	للصرف	الصحي،	على	سبيل	 تحتية	 بنيٍة	 لتحقيق	

والعقود	 "التصميم-البناء-التشغيل-التحويل"،	 خالل	 من	
لليونيسف	 يمكن	 الصحي.	 الصرف	 مياه	 معالجة	 لمحطات	

أيًضا	مساعدة	الحكومات	في	تطوير	لوائح	مقدمي	الخدمات	
لإلنفاذ.	 الالزمة	 والقدرات	

اليونيسف	بسجٍل		  تتمتع	 الخاص:  القطاع  لدى  االبتكار  تحفيز 
حافل	في	المساعدة	في	تشكيل	السوق	في	عدد	من	القطاعات،	

ويمكنها	نقل	هذه	التجربة	إلى	قطاع	الصرف	الصحي.	
لليونيسف	عقد	مشاورات	مع	الصناعة،	والعمل	مع	 يمكن	
االتحادات	الصناعية،	ودعم	االلتزام	بطلبيات	الحد	األدنى،	
الُمحّسن،	وتوزيع	سلع	 التصنيع	 وتقديم	منح	لالبتكار،	ودعم	

وخدمات	الصرف	الصحي،	وتحسين	قدرة	السوق	على	
لليونيسف	تطوير	 يمكن	 لها.	 الكوارث	واالستجابة	 التكيّف	مع	
شراكات	جديدة	ومبتكرة.	في	الماضي،	تضّمن	ذلك	شراكات	
القيم	المشتركة	مع	القطاع	الخاص	)مثل	الشراكة	مع	شركة	

LIXIL	إلنتاج	أوعية	المراحيض	من	نوع	Pans	Sato(	أو	
مع	األوساط	األكاديمية	)مثل	نظام	تسريع	الصرف	الصحي	

ديوك(.	 بجامعة	
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 .5 
الُمضّي قدًما بالخطة المنهجية: 

التعلم والدعم لبدء التنفيذ 
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دعم المكاتب القُطرية لتطوير خطط منهجية   .5.1
على المستوى القُطري 

المياه	والصرف	الصحي	 اإلقليمية	وفريق	قسم	 المكاتب	 ستُقّدم	
للمكاتب	 الدعم	 بنيويورك	 اليونيسف	 مقر	 في	 الصحية	 والنظافة	
لمساعدة	 المنهجية	 الخطة	 "عيادات"	 ستُعقد	 لليونيسف.	 القُطرية	

المعنيّة	على	تطوير	خطط	منهجية	على	مستوى	 القُطرية	 المكاتب	
اإلقليمي	 المستوى	 المنهجية	على	 الخطة	 البلد.	كما	ستُعقد	عيادات	
لمواءمة	البرامج	وبناء	القدرات.	ستوفر	فرق	المياه	والصرف	
الرئيسي	 المقر	 في	 لليونيسف	 التابعة	 الصحية	 والنظافة	 الصحي	

للتنفيذ. مفّصلة	 إرشادات	 اإلقليمية	 المكاتب	 وفي	

نُظم	 تعزيز	 اليونيسف	"ِسجل	 العالمي،	ستنشئ	 المستوى	 على	
الفنية	يستجيب	 للمساعدة	 الصرف	الصحي"،	وهو	مرفق	دولي	
الدعم	في	مراجعة	وتحديث	 للطلب	اإلقليمي	والقُطري	على	

سياسات	الصرف	الصحي	ودعم	نماذج	التمويل	وبناء	القدرات.	
تتمثل	أولوية	هذا	المرفق	بدايةً	في	دعم	البلدان	التي	تنفذ	المبادئ	

متاحاً	 ولكنه	سيكون	 األفريقية،	 الصحي	 الصرف	 لسياسة	 التوجيهية	
القُطرية.	 اليونيسف	 مكاتب	 لجميع	

المنهجية	ضمن	 الخطة	 لدمج	 وتُدعم	 أيضاً	 القُطرية	 المكاتب	 ع	 ستُشجَّ
أثناء	عملية	 اليونيسف.	 القُطري	)CPDs(	لدى	 البرنامج	 وثائق	
القُطري،	ستتتوفّر	فرص	ونقاط	دخول	 البرنامج	 تطوير	وثائق	

"التحّول"	 المنهجية	و	 الخطة	 استراتيجيات	 تقديم	 يمكن	من	خاللها	
نحو	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	داخل	مجتمع	األمم	المتحدة	

لدمج	 القُطرية	 اليونيسف	 القُطري،	ستُدعم	مكاتب	 المستوى	 على	
الُمدار	بأمان	مع	طموح	الخطة	المنهجية	في	 الصرف	الصحي	
المتحدة	 المتحدة	وإطار	األمم	 المشترك	لألمم	 القُطري	 التحليل	
المكاتب	 لموظفي	 يمكن	 المستدامة.	 التنمية	 أجل	 للتعاون	من	

المثال:	 القُطرية،	على	سبيل	

بأمان		  الُمدار	 بيانات	الصرف	الصحي	 بتجميع	وتحليل	 القيام	
التحليل	 الوضع/	 تحليل	 أثناء	عملية	 من	مصادر	مختلفة	

المشترك؛ القُطري	

البلد،	والمخاطر		  توضيح	حجم	مشكلة	الصرف	الصحي	في	
التحليل	 لها	األطفال،	ضمن	تحليل	الوضع/	 التي	يتعرض	

المشترك؛ القُطري	

إعداد	مخطط	تدفق	الفضالت	أو	تحليل	المخاطر	باستخدام		 
المشكلة	 لتوضيح	حجم	 خطط	سالمة	الصرف	الصحي	
التحليل	 الوضع/	 تحليل	 بها	ضمن	 المرتبطة	 والمخاطر	

المشترك؛ القُطري	

الحكومات	حول	االستراتيجيات		  إجراء	مناقشات	مع	
الصرف	 إلى	 للوصول	 اليونيسف	 لدعم	 المحتملة	 والتدخالت	
السنوية	 العمل	 بأمان	ضمن	تمارين	تخطيط	 الُمدار	 الصحي	

ووضع	مذكرة	استراتيجية	البرنامج	)PSN(؛	و،	

تسريع		  إطار	 باستخدام	 الرئيسية	 االستراتيجيات	 صياغة	
التغيير،	ودمج	ذلك	في	مذكرة	 المنهجية	لدعم	نظرية	 الخطة	

البرنامج. استراتيجية	
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سيواصل	فريق	برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	بين	منظمة	
لتطوير	 القُطرية	 المكاتب	 دعم	 واليونيسيف	 العالمية	 الصحة	

واختبار	مؤشرات	وأدوات	جديدة	للرصد	الروتيني	لنظام	الصرف	
الصحي	في	الموقع	الذي	يُدار	بأمان	)SMOSS(،	والتي	ال	تزال	
تمثل	أكبر	فجوة	منفردة	في	بيانات	اإلبالغ	الوطني	والعالمي	بشأن	

المستدامة. التنمية	 أهداف	 الُمستهدف	6.2	ضمن	

دعم التعلّم   .5.2
عالمية،	 تعلُّم	 شبكة	 اليونيسف	 ستنشئ	 المنهجية،	 الخطة	 لدعم	

للسماح	 اإلقليمية،	 المكاتب	 نيويورك	وتدعمها	 في	 الفريق	 يقودها	
افتراضية،	 منتديات	 الشبكة	 ستستخدم	 والتعلم.	 الخبرات	 بتبادل	

البلدان.	 الحوار	عبر	 لتشجيع	 العالمية	عبر	اإلنترنت	 الندوات	 مثل	
بين	 للتوأمة	 بين	األقران	وترتيباٍت	 التعلم	 أيًضا	 الشبكة	 وستدعم	
المحلية،	 القيادات	 وإلهام	 المتباَدل،	 التعلم	 لتعزيز	 وداخلها	 البلدان	

البرامج. نطاق	 وتوسيع	

بالتعاون	مع	المكاتب	 سيقوم	فريق	الصرف	الصحي	في	نيويورك،	
لدعم	صياغة	 المصّممة	 المنهجية،	 الخطة	 "عيادات"	 بدعم	 اإلقليمية،	
المسارات	االستراتيجية	 البلد،	والنظر	في	 األولويات	على	مستوى	

البرامج	نحو	الصرف	 لدعم	العمل	الحكومي،	وإعادة	توجيه	
القُطرية	للخطط	 المكاتب	 بأمان.	مع	تطوير	 الُمدار	 الصحي	

الضوء	على	بعضها	في	 القُطري،	سيُسلّط	 المستوى	 المنهجية	على	
البعض	 التعلم	من	بعضها	 البلدان	على	 الحالة	لمساعدة	 دراسات	

الدراسات	من	مجموعة	 بين	األقاليم.	ستُستخلص	هذه	 التعلم	 وتعزيز	
التي	 المسارات	 القُطرية،	وستَعرض	 النماذج	والسياقات	 متنوعة	من	

البلدان. سلكتها	

األكاديمية	 المؤسسات	 الشراكات	مع	 أيًضا	 اليونيسف	 ستدعم	
إلجراء	البحوث	حول	ما	يَصلح	وما	ال	يَصلح،	وتوليد	األدلة	أثناء	

المنهجية. الخطة	 تنفيذ	

الشكل 5: دمج الخطة المنهجية للوصول إلى صرٍف صحي يُدار بأمان في دورة البرنامج القُطري لألمم المتحدة 

مراجعة منتصف المدة/ مراجعة 
اإلدارة في منتصف المدة

لحظة التفكیر االستراتیجي

التحلیل القُطري المشترك لألمم 
المتحدة (UNCCA)/ تحلیل 

الوضع

إطار األمم المتحدة للتعاون 
من أجل التنمیة المستدامة

مذكرة استراتیجیة البرنامج 
(PSN)وثیقة البرنامج القُطري

خطة إدارة البرنامج القُطري 
(CPMP) والمیزانیة المتكاملة

داء
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الجدول الزمني للتدخالت والُمستهدفات والمعالم   .5.3
خط األساس 1: كان 4.2 مليار شخص يستخدمون مرافق الصرف الصحي الُمدارة بأمان في عام 2020 	 خطوط	األساس

)التقرير المرحلي لبرنامج الرصد المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2021(
خط األساس 2: 108 من بلدان برامج اليونيسف توفرت لديها تقديرات وطنية للصرف الصحي الُمدار بأمان 	 

في عام 2020 )التقرير المرحلي لبرنامج الرصد المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2021(
خط األساس 3: ُوِضعت 0 خطة منهجية لليونيسف على المستوى القُطري	 
خط األساس 4: أمكن الوصول إلى 3.6 مليون شخص بصرٍف صحي يُدار بأمان بدعٍم من اليونيسف في عام 	 

2021 14 )أمكن الوصول إلى 6.1 مليون شخص بصرٍف صحي أساسي على األقل من خالل دعم جوهري 
من اليونيسف في مجال تعزيز النُظم(15

2022:	اإلطالق	التجريبي	الداخلي،	وبدء	طرح	البرنامج	 2022 خريف	

التعلم	  احتياجات	 لمعالجة	 اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	 لموظفي	 تدريبية	وعيادات	 ورش	عمل	

المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية		  المياه	بستوكهولم	وشبكة	 الخارجي	في	أسبوع	 اإلطالق	
	)WASHNet(

اليونيسف	  والثغرات	حسب	مناطق	 الوطنية	 البيانات	 لتوافر	 المشترك	 الرصد	 برنامج	 استعراض	

مسودة	توجيهات	برنامج	الرصد	المشترك	بشأن	رصد	الصرف	الصحي	في	الموقع	الذي	يُدار	بأمان		 
)SMOSS(

 	)SMOSS(	بأمان	يُدار	الذي	الموقع	في	الصحي	للصرف	التجريبية	النماذج	من	الثانية	المرحلة	إطالق

للمياه	والصرف	الصحي	والنظافة		  ثة	 الُمحدَّ المشترك	 الرصد	 تقديرات	برنامج	 القُطرية	حول	 المشاورات	
المعيشية األسر	 لدى	 الصحية	

وضع	خط	أساس	عالمي	بشأن	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	والعمل	على	تقوية	النُظم	ذات	الصلة		 
المنهجية(	 الخطة	 ومقاييس	 	)CSIs( القُطرية	 االستراتيجية	 )عبر	المؤشرات	

الرصد	  السنوية	ونظام	 المنهجية	 الخطة	 وضع	
التعلم	 2023 احتياجات	 لمعالجة	 اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	 لموظفي	 تدريبية	وعيادات	 ورش	عمل	

المستدامة		  التنمية	 أهداف	 المدة	الستعراض	 لمنتصف	 المتحدة	 األمم	 اجتماع	

التنمية	المستدامة(	  2023	)تقرير	منتصف	المدة	ألهداف	 التقدم	في	برنامج	الرصد	المشترك	لعام	 تحديث	

 	)SMOSS(	بأمان	يُدار	الذي	الموقع	في	الصحي	الصرف	بشأن	المشترك	الرصد	برنامج	تقرير

الُمستهدف 1: يستخدم 5.1 مليار شخص الصرف الصحي الُمدار بأمان في عام 2022 	 
118 بلداً من بلدان برامج اليونيسف تتوفر لديها تقديرات وطنية للصرف الصحي الُمدار 	   :2 الُمستهدف 

بأمان في عام 2022
القُطري	  المستوى  لليونيسف على  10 خطة منهجية  3: ُوِضعت  الُمستهدف 
100 مليون شخص بخدمات الصرف الصحي الُمدارة بأمان بدعٍم 	  4: أمكن الوصول إلى  الُمستهدف 

من اليونيسف
التعلم	 2024 احتياجات	 لمعالجة	 اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	 لموظفي	 تدريبية	وعيادات	 ورش	عمل	

للمياه	والصرف	الصحي	والنظافة		  ثة	 الُمحدَّ المشترك	 الرصد	 تقديرات	برنامج	 القُطرية	حول	 المشاورات	
المعيشية األسر	 لدى	 الصحية	

14  3.6	مليوناً	هو	عدد	األشخاص	الذين	أمكن	الوصول	إليهم	بخدمات	للصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان	على	األقل،	من	خالل	البرامج	التي	تدعمها	اليونيسف	في	عام	2021 
)النتائج	المباشرة	فقط(

15	سيبدأ	تسجيل	النتائج	غير	المباشرة	لألشخاص	الذين	أمكن	الوصول	إليهم	بخدمات	الصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان	في	تقارير	عام	2022
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ورش	عمل	تدريبية	وعيادات	لموظفي	اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	لمعالجة	احتياجات	التعلم	 2025
تحديث	التقدم	في	برنامج	الرصد	المشترك	لعام	2025	 
الُمستهدف 1: يستخدم 5.9 مليار شخص الصرف الصحي الُمدار بأمان في عام 2024 	 
الُمستهدف 2: 128 بلداً من بلدان برامج اليونيسف تتوفر لديها تقديرات وطنية للصرف الصحي الُمَدار 	 

بأمان في عام 2024
الُمستهدف 3: ُوِضعت 50 خطة منهجية لليونيسف )العدد تراكمي( على المستوى القُطري	 
الُمستهدف 4: أمكن الوصول إلى 250 مليون شخص بخدمات الصرف الصحي الُمدارة بأمان بدعٍم 	 

من اليونيسف
ورش	عمل	تدريبية	وعيادات	لموظفي	اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	لمعالجة	احتياجات	التعلم	 2026 

مراجعة	منتصف	المدة	للخطة	المنهجية	—	مراجعة	الُمستهدفات	حسب	الحاجة		 
خطة	اليونيسف	االستراتيجية	الجديدة		 
المشاورات	القُطرية	حول	تقديرات	برنامج	الرصد	المشترك	الُمحدَّثة	للمياه	والصرف	الصحي	والنظافة		 

الصحية	لدى	األسر	المعيشية
بدء	مساهمة	اليونيسف	في	صياغة	ُمستهدفات	ما	بعد	عام	2030 	 

ورش	عمل	تدريبية	وعيادات	لموظفي	اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	لمعالجة	احتياجات	التعلم	 2027
تحديث	التقدم	في	برنامج	الرصد	المشترك	لعام	2027	 
الُمستهدف 1: يستخدم 6.8 مليار شخص الصرف الصحي الُمدار بأمان في عام 2026	 
الُمستهدف 2: 137 بلداً من بلدان برامج اليونيسف تتوفر لديها تقديرات وطنية للصرف الصحي الُمَدار 	 

بأمان في عام 2026
الُمستهدف 3: ُوِضعت 80 خطة منهجية لليونيسف )العدد تراكمي( على المستوى القُطري	 
الُمستهدف 4: أمكن الوصول إلى 500 مليون شخص بخدمات الصرف الصحي الُمدارة بأمان بدعٍم من 	 

اليونيسف
ورش	عمل	تدريبية	وعيادات	لموظفي	اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	لمعالجة	احتياجات	التعلم	 2028

المشاورات	القُطرية	حول	تقديرات	برنامج	الرصد	المشترك	الُمحدَّثة	للمياه	والصرف	الصحي	والنظافة		 
الصحية	لدى	األسر	المعيشية

ورش	عمل	تدريبية	وعيادات	لموظفي	اليونيسف	—	مصّممة	خصيًصا	لمعالجة	احتياجات	التعلم	 2029
تحديث	التقدم	في	برنامج	الرصد	المشترك	لعام	2029	 
الُمستهدف 1: يستخدم 7.6 مليار شخص الصرف الصحي الُمدار بأمان في عام 2028	 
الُمستهدف 2: 147 بلداً من بلدان برامج اليونيسف تتوفر لديها تقديرات وطنية للصرف الصحي الُمَدار 	 

بأمان في عام 2028 
الُمستهدف 3: ُوِضعت 100 خطة منهجية لليونيسف )العدد تراكمي( على المستوى القُطري	 
الُمستهدف 4: أمكن الوصول إلى 750 مليون شخص بخدمات الصرف الصحي الُمدارة بأمان بدعٍم من 	 

اليونيسف
تحديث	التقدم	في	برنامج	الرصد	المشترك	لعام	2030	وتقييم	خط	النهاية	ألهداف	التنمية	المستدامة	 خط	النهاية	2030 

الُمستهدف 1: يستخدم ما ال يقل عن 8.5 مليار شخص الصرف الصحي الُمدار بأمان بحلول نهاية عام 	 
2030 )التقرير النهائي لبرنامج الرصد المشترك بشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2031( 

الُمستهدف 2: 157 بلداً )أو 100%( من بلدان برامج اليونيسف تتوفر لديها تقديرات وطنية للصرف 	 
الصحي الُمدار بأمان في عام 2030 )التقرير النهائي لبرنامج الرصد المشترك بشأن أهداف التنمية 

المستدامة لعام 2031(
الُمستهدف 3: ُوِضعت 100 خطة منهجية لليونيسف )العدد تراكمي( على المستوى القُطري 	 
الُمستهدف 4: أمكن الوصول إلى مليار شخص إضافي بخدمات الصرف الصحي الُمدارة بأمان بدعٍم من 	 

اليونيسف
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رغم	أن	هذه	البيانات	قابلة	للمقارنة	عالميًا،	فإنها	عادةً	ما	تصف	
وضعاً	في	الماضي	مّر	عليه	عاٌم	على	األقل،	إن	لم	يكن	عامين.	
لخطة	منهجية	مدتها	 ويعني	ذلك	أن	استخدامها	سيكون	محدوداً	
بالكامل	في	 المنهجية	 تأثير	الخطة	 ثماني	سنوات؛	وقد	ال	يتمثل	

.2030 التقديرات	الوطنية	والعالمية	إال	بعد	عام	

الرصد البرامجي لليونيسف   .6.2
المنهجية:	 الخطة	 لرصد	 المطلوبة	 البيانات	 تتضمن	

لهم	خدمات	للصرف		  ُوفِّرت	 الذين	 المباشرين	 المستفيدين  عدد	
التي	تدعمها	 التنمية	 نتيجة	برامج	 بأمان	 ُمدارة	 الصحي	

و،	 اليونيسف؛	

إليهم		  الوصول	 أمكن	 الذين	 المباشرين	 المستفيدين غير  عدد	
للصرف	 التمكينية	 والبيئة	 النظام	 لتعزيز	 اليونيسف	 دعم	 نتيجة	

المباشرة	األخرى. الصحي	والتدخالت	غير	

النُظم		  بيانات	نوعية	عن	طبيعة	وجودة	العمل	بشأن	تعزيز	
الذي	يجرى	على	المستوى	القُطري	في	إطار	ركائز	الخطة	

لمنهجية. ا

لتتبّع	 	)CSIs( القُطرية	 االستراتيجية	 المؤشرات	 اليونيسف	 تستخدم	
التي	 المتبقية	 والفجوات	 االستراتيجية	 إزاء	خطتها	 الُمحَرز	 التقدم	
المؤشرات	 تتعلق	 العالمية.	 اليونيسف	 برمجة	 في	 التسريع	 تتطلب	
وتشمل	 اليونيسف،	 برامج	 بجميع	جوانب	 القُطرية	 االستراتيجية	

المؤشرات	 فرعية	من	 تتعلق	مجموعة	 والنوعية.	 الكّمية	 المعلومات	
الصحية،	 والنظافة	 الصحي	 والصرف	 بالمياه	 القُطرية	 االستراتيجية	
والعديد	منها	خاص	بالصرف	الصحي.	في	عام	2021،	أجريت	
بالمياه	 الخاصة	 القُطرية	 االستراتيجية	 المؤشرات	 على	 تحديثات	
والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	من	أجل:	1(	اإلبالغ	عن	
المباشرين	 المستفيدين	 وأخذ	 المباشرة	 وغير	 المباشرة	 التدخالت	
2(	دمج	تعريفات	برنامج	الرصد	 وغير	المباشرين	في	االعتبار؛	

	)3 المستدامة؛	 التنمية	 بأهداف	 المتعلقة	 الخدمة	 لمستويات	 المشترك	
تفصيل	أعمال	الصرف	الصحي	في	حاالت	الطوارئ.	باإلضافة	

لتشمل	 القُطرية	 المؤشرات	االستراتيجية	 تكييف	 تم	 إلى	ذلك،	
الخدمة	 التفصيل	حسب	اإلعاقة	والنوع	االجتماعي	ومستوى	

المؤشرات	االستراتيجية	 والموقع	)حضري-ريفي(.	كما	أن	بعض	
القُطرية	ذات	طبيعة	عامة،	ولكنها	قد	تولد	معلومات	تتعلق	
بالصرف	الصحي	)على	سبيل	المثال،	حول	تأثير	السوق(.
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والصرف  للمياه  اليونيسف  استراتيجية  حددت 
2016–2030 مساًرا  الصحي والنظافة الصحية 

بيئة مواتية  النُظم وإيجاد  التركيز على تعزيز  لزيادة 
المياه والصرف الصحي والنظافة  للتقدم في مجال 

العمل "التمهيدي"  المزيد من  الصحية. يستلزم ذلك 
التأثير  المزيد من  اليونيسف، وبالتالي  من جانب 
المباشر.  التنفيذ  المباشر، وليس من خالل  غير 

النتائج  يتتبّع نظام الرصد المصاحب كالً من 
المباشرة.  وغير  المباشرة 

رصد التقدم العالمي في مجال الصرف الصحي   .6.1
يُقاس	التقدم	العالمي	في	مجال	الصرف	الصحي	من	خالل	برنامج	
التقييم	 بالنتائج،	ومن	خالل	 المشترك	)JMP(	فيما	يتعلق	 الرصد	
فيما	 	)GLAAS( والمياه	 الصحي	 للصرف	 العالميين	 والتحليل	

التمكينية.	 والبيئة	 بالسياسات	 يتعلق	

المشترك	تعريفات	ومؤشرات	للرصد	 وَضع	برنامج	الرصد	
تقارير	مرحلية	 بأمان،	وينشر	 الُمدار	 العالمي	للصرف	الصحي	

برنامج	 نَشر	 ثة	كل	عامين.	 ُمحدَّ بتقديراٍت	وطنية	وإقليمية	وعالمية	
المشترك	أسئلة	ومؤشرات	أساسية	لمسوحات	األسر	 الرصد	

البيانات	من	 بإعداد	إرشادات	حول	جمع	 المعيشية،	ويقوم	حالياً	
أثناء	 التنظيمية.	 والتقارير	 الروتينية	 اإلدارية	 اإلبالغات	 خالل	
المشترك	 المتوقع	أن	يقوم	برنامج	الرصد	 المنهجية،	من	 الخطة	

بطرح	أساليب	وأدوات	جديدة	لرصد	الصرف	الصحي	في	الموقع	
الذي	يُدار	بأمان	)SMOSS(	وإدارة	الحمأة	البرازية	على	

المستوى	العالمي،	على	سبيل	المثال.	هذا	أمٌر	أساسي	نظراً	ألنه	
في	المناطق	الحضرية،	يبلغ	معّدل	زيادة	الصرف	الصحي	في	

بالمجاري	 التوصيل	  الموقع	ضعف	معدل	زيادة	
	.)https://washdata.org/monitoring/sanitation(

نظًرا	ألن	كالً	من	برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	والتقييم	
يعتمد	 	)GLAAS( والمياه	 الصحي	 للصرف	 العالميين	 والتحليل	
الحديثة	في	 المعلومات	 فإن	توفر	 الوطنية،	 البيانات	 على	عمليات	
الوطنية،	 البيانات	 تواتر	جمع	 يعتمد	على	 العالمية	 البيانات	 قواعد	
تنتجها. التي	 البيانات	 الكبيرة	من	 الكميات	 لتحليل	 الالزم	  والوقت	
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رغم	أن	نظام	رصد	المؤشرات	االستراتيجية	القُطرية	شامل،	إال	
التفاصيل	المحّددة	في	الخطة	 أنه	يترك	فجوات	فيما	يتعلق	برصد	
الصحي	والنظافة	 المياه	والصرف	 يقترح	قسم	 لذلك	 المنهجية.	

الصحية	في	اليونيسف	جمع	معلومات	إضافية	من	خالل	مجموعة	من	
 أسئلة	محددة	لرصد	الخطة	المنهجية	تقوم	البلدان	بتعبئتها	سنوياً.

	سيُصّمم	المسح	ليشّكل	أقل	عبء	ممكن	ويسمح	للمشاركين	بتعبئة	
األجزاء	ذات	الصلة	ببرنامجهم	القُطري	فقط.	ستُمنح	البلدان	الفرصة	

لتقديم	تفاصيل	محددة	حول	التدخالت	في	برامجهم	واإلشارة	إلى	األدلة	
التي	تدعم	ادعاءاتهم.	سيسمح	المسح	أيًضا	بجمع	المعلومات	حول	
العناصر	الحاسمة	األخرى	للخطة	المنهجية،	مثل	األنشطة	التي	تُنفّذ	
ضمن	شراكة،	وجهود	التنسيق،	وحاالت	التعاون	عبر	القطاعات.	
سيُتيح	المسح	الفرصة	للبلدان	لتسجيل	النتائج	الحاسمة	للحوكمة	
والسياسات	التي	قد	ال	يُتاح	المجال	إلظهارها	في	أي	مكان	آخر.	
سيسمح	هذا	المزيج	من	المعلومات	بتنفيذ	الخطة	المنهجية	للتطور	

وزيادة	الفعالية	بمرور	الوقت،	مع	قياس	األداء	أيًضا	مقابل	األهداف	
الُمعلنة.

ستُستخدم	البيانات	التي	ُجمعت	من	خالل	المؤشرات	االستراتيجية	
القُطرية،	جنبًا	إلى	جنب	مع	المعلومات	من	الرصد	المستمر	للمشروع	
متعدد	البلدان	واستبيانات	الرصد	السنوي	الخاصة	بالخطة	المنهجية،	

لتتبّع	التقدم	الُمحَرز	نحو	ُمستهدف	الخطة	المنهجية	للوصول	إلى	مليار	
شخص	بحلول	عام	2030	ولتقديم	تغذية	راجعة	إلى	شركاء	اليونيسف	
والجهات	المانحة.	بالطبع،	سيحصل	بعض	المستفيدين	على	إمكانية	
الوصول	إلى	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	من	خالل	جهود	شركاء	
التنمية	المتعددين،	حيث	اليونيسف	أحد	الجهات	الفاعلة	من	بينهم.	ال	
ينصّب	التركيز	على	قياس	اإلسناد	الحصري،	بل	على	قياس	تحقيق	
الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	والذي	ساهمت	فيه	اليونيسف،	من	

خالل	العمل	بطريقة	تعاونية.	

عند	قياس	المستفيدين	غير	المباشرين،	ستُطبّق	المبادئ	التي	وضعتها	
اليونيسف:

االتفاق مع الشركاء في البلد: يُتفق	مع	الشركاء،	وخاصةً		 
الشركاء	الحكوميين،	على	األرقام	التي	تقدمها	اليونيسف	فيما	

يتعلق	بالمستفيدين	غير	المباشرين	

 شكر الشركاء وتقديرهم: 	 
 يُعترف	أيضاً	بالعمل	المساهم	الذي	قام	به	الشركاء.

جرى التحقق من البيانات: يجري	التحقق	من	مصادر	البيانات		 
وتثليثها	مع	مصادر	أخرى.

تُشرح أي انحرافات كبيرة عن اتجاهات برنامج الرصد 	 
المشترك.

استخدام نظم قوية لضمان الجودة في المكاتب اإلقليمية: يُتأكد		 
بشكل	قوي	من	جودة	مدخالت	اليونيسف	التمهيدية	بواسطة	

المكتب	اإلقليمي	المعنّي.

االفتراضات الموثقة: يقوم	موظفو	المكاتب	القُطرية	بتوثيق		 
االفتراضات	الخاصة	باألسئلة	والفحوصات	المستقبلية،	مثل	

عمليات	التدقيق،	مع	إدراك	أنهم	يخضعون	للُمساءلة.	

أثناء	الخطة	المنهجية	للقضاء	على	التغّوط	في	العراء،	كانت	الخطة	
االستراتيجية	لليونيسف	من	2018	إلى	2021	قيد	التنفيذ.	بموجب	
هذه	الخطة	االستراتيجية،	جرى	قياس	التقدم	الُمحَرز	نحو	مجتمعات	
خالية	من	التغوط	في	العراء	وتحقيق	الصرف	الصحي	األساسي.	

بموجب	الخطة	االستراتيجية	لليونيسف	2022–2025،	يجري	قياس	
التقدم	الُمحَرز	نحو	الصرف	الصحي	األساسي	والصرف	الصحي	

الُمدار	بأمان،	من	خالل	تدخالت	اليونيسف	المباشرة	وغير	المباشرة.	
يُتصّور	أنه	في	الخطة	االستراتيجية	لليونيسف	2026–2029،	والتي	
تغطي	المدة	قبل	انتهاء	فترة	أهداف	التنمية	المستدامة،	سيتحول	الرصد	
إلى	تركيٍز	حصري	على	تحقيق	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	من	

خالل	تدخالت	اليونيسف	غير	المباشرة.	

سيصاحب	هذه	الخطة	المنهجية	بروتوكول	ُمفّصل	للرصد	لتوجيه	
استخدام	المؤشرات	االستراتيجية	القُطرية	وغيرها	من	البيانات	لقياس	
التقدم.	يتوفر	مزيد	من	التفاصيل	حول	كيفية	رصد	الخطة	المنهجية	

من	خالل	المؤشرات	االستراتيجية	القُطرية	والمقاييس	الخاصة	بالخطة	
المنهجية	في	الملحق	ج.	
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يشير	هذا	القسم	إلى	توفير	الموارد	ألنشطة	اليونيسف	)وليس	قطاع	
الصرف	الصحي	ككل(.

المانحون الثنائيون والمؤسسات   .7.1
الدعم	في	شكل	تمويل	 الثنائيون	والمؤسسات	 المانحون	 يقدم	

ومشورة،	حيث	أنهم	غالبًا	ما	يكونون	على	دراية	وخبرة	بقطاع	
المهتّمين	 التمويل	 بشركاء	 اليونيسف	 ترحب	 الصحي.	 الصرف	

والُمطلعين	وتسعى	إلى	بناء	عالقات	قوية	وطويلة	األمد	معهم.	من	
التي	تتفهم	 المانحة	 اليونيسف	العالقات	مع	الجهات	 المهم	أن	تعزز	
القائم	على	السياسات،	مع	 التمهيدي	 التحّول	نحو	العمل	 الحاجة	إلى	

التعاون	والشراكة	مع	اآلخرين.	 التركيز	على	

تجميع	 المانحة	 الجهات	 اليونيسف	من	 أمكن،	ستطلب	 حيثما	
اليونيسف	 يتوافق	مع	نهج	 بما	 المنهجية	ككل،	 الخطة	 التمويل	ودعم	

لتعزيز	النُظم.

الشركات   .7.2
الخطة	 لتمويل	 مهٍم	 المشاركة	كمصدٍر	 بإمكانية	 الشركات	 تتمتع	
اقتصاد	 بتطوير	 الشركات	 العديد	من	 المنهجية،	نظًرا	الهتمام	

الصرف	الصحي	وجني	فوائد	صرٍف	صحيٍ	أفضل	على	مستوى	

العالم.	يجب	أن	تتوافق	الشراكات	مع	الشركات	بشكل	واضح	مع	
مهمة	اليونيسف،	ولكن	ثبُت	أن	هذا	ممكن،	على	سبيل	المثال،	في	
LIXIL	ومقرها	اليابان،	والتي	 شراكات	القيم	المشتركة	مع	شركة	
تمول	شراكة	في	ستة	بلدان	لتحسين	أسواق	الصرف	الصحي،	ومع	
عات	لسوق	 ُمسّرِ تُعّد	 الجنسيات،	والتي	 الشركات	األمريكية	متعددة	

والفلبين.	 إندونيسيا	 في	 التمويل	

اليونيسف	للحصول	على	دعٍم	منها	 لة	األنسب	لسعيِ	 الُممّوِ الشركات	
1(	تعمل	في	سوق	الصرف	الصحي،	وتتماشى	 هي	الشركات	التي:	

2(	تحقق	المحاذاة	 اليونيسف	للقطاع؛	 بشكل	مباشر	مع	رؤية	
الجغرافية،	أي	شركات	إما	تحصل	على	موادها	من	البلدان	التي	

فيها؛	 لديها	مصالح	تسويق	رئيسية	 أو	 المنهجية	 الخطة	 فيها	 ستُطرح	
3(	تُعّد	في	محاذاة	مجاورة،	أي	تُسهم	بشكل	غير	مباشر	في	سلسلة	

بتنمية	أسواق	 القيمة	للصرف	الصحي؛	4(	لديها	اهتمام	واسعة	
5(	لديها	تفويض	مؤسسي	 الصرف	الصحي	على	مستوى	العالم؛	أو	

المحرومين	ولديها	مهام	مؤسسية	 السكان	 إلى	 للوصول	 محدد	
الصحي. الصرف	 لتحسين	 االجتماعية	 العدالة	 منافع	 تتماشى	مع	

والتعلم	 البحوث	 لبرامج	 الشركات	 إلى	دعم	 اليونيسف	 ستتطلع	
لتعزيز	 العالمية	 المناصرة	 ولجهود	 المنهجية،	 بالخطة	 المرتبطة	

الفنية. المساعدة	 والنتائج،	ومنصات	 التعلّم	 ونشر	 السياسية،	 القيادة	

©	UNICEF/UN0354591/Kanobana
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لليونيسف	في	مجال	 المنهجية	طموًحا	جديًدا	 الخطة	 تمثل	هذه	
رة	في	والية	اليونيسف	لألطفال	 الصرف	الصحي.	وهي	متجذِّ

والقيادة	التي	تتبّوؤها	في	مجال	الصرف	الصحي،	كما	تعزز	دور	
الُمستهدف	6.2  اليونيسف	بصفتها	وكالة	راعية	مشتركة	لرصد	

المستدامة.	 التنمية	 أهداف	 ضمن	

اليونيسف	نحو	 تركيز	 للتحّول	في	 استمراًرا	 المنهجية	 الخطة	 تمثل	
فيها	 التي	تعمل	 البلدان	 السياسات	والحوكمة	في	 بيئة	 التأثير	على	

المنظمة.	إنها	تقوم	على	العمل	على	نطاٍق	أكبر	من	أي	وقت	مضى	
في	مجال	الصرف	الصحي.	ستظل	اليونيسف	تركز	بقّوة	على	

النتائج	في	قطاع	الصرف	الصحي	التي	ستفيد	األطفال،	في	 تحقيق	
شكل:	

بيئة	سياسية	قوية	تؤدي	إلى	حلول	مستدامة	للصرف	الصحي		 
للجميع. بأمان	 تدار	

ل	بالكامل،	وُمجٍد	ماليًا،	ويوفر		  قطاع	صرف	صحي	ُمموَّ
خدمات	ُمدارة	بأمان	وبأسعار	معقولة.

رصد	قوي	للتقدم	الُمحَرز	نحو	الصرف	الصحي	الُمدار		 
بأمان،	على	طول	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	بأكملها،	
التعّرض	وتتبّع	القضاء	على	 التركيز	على	تحديد	مخاطر	 مع	

المساواة. عدم	

تتمتع	فيه	كل		  قطاع	استباقي	ومختص	للصرف	الصحي	
الجهات	الفاعلة	بالمهارات	والقدرات	الالزمة	ألداء	أدوارها.

ز	فيه	األفكار		  قطاع	حيوي	وُمبتِكر	للصرف	الصحي	تُعزَّ
الصرف	 تحقيق	 ل	 تُسّهِ التي	 الجديدة	 والمنتجات	 والمنهجيات	

بأمان. الُمدار	 الصحي	

المنهجية	إلى	 التعاوني	الموّضح	في	هذه	الخطة	 النهج	 سيؤدي	
المنهجية	 الخطة	 القائمة	وبناء	شراكات	جديدة.	 الشراكات	 تعزيز	

لتحقيقها	من	خالل	طموح	مشترك	 اليونيسف	 مة	إللهام	شركاء	 ُمصمَّ
يتمثل	في	إدارة	الصرف	الصحي	بأمان	للجميع.

©	UNICEF/UN0640440/Wilander
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الحوكمة والسياسات
القيادة تعزيز 

دعم	جهود	المناصرة	والحوار	الوزاري	بشأن	الصرف		 
بأمان. الُمدار	 الصحي	

دعم	برامج	"التوأمة"	والدعوة	على	المستوى	الدولي/		 
الوطني/	دون	الوطني	لدعم	القيادة	والمعرفة	داخل	البلد	في	

الصحي.	 مجال	الصرف	

المؤسسية  الُمساءلة  وتعزيز  تحديد 

التفويضات	بوضوح،		  الحكومات	على	تحديد	أصحاب	 مساعدة	
	من	الثغرات	والتداخالت	في	 والمساعدة	في	تحديد	كّلٍ

الخدمات	 تقديم	 تفويضات	الصرف	الصحي	على	طول	سلسلة	
بهدف	إنشاء	وكالة	رائدة	لقطاع	الصرف	الصحي،	باستخدام	

أدواٍت	مثل	أداة	تحليل	عنق	الزجاجة	في	مجال	المياه	
	،)WASH BAT(	الصحية	والنظافة	الصحي	والصرف

عند	االقتضاء.

دعم	وعقد	مشاورات	مع	أصحاب	المصلحة	لتحقيق	المزيد	من		 
اإلجماع	والعمل	بشأن	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان.	

التفويضات	بوضوح،		  الحكومات	على	تحديد	أصحاب	 مساعدة	
	من	الثغرات	والتداخالت	في	 والمساعدة	في	تحديد	كّلٍ

الخدمات	 تقديم	 تفويضات	الصرف	الصحي	على	طول	سلسلة	
بهدف	إنشاء	وكالة	رائدة	لقطاع	الصرف	الصحي،	باستخدام	

أدواٍت	مثل	أداة	تحليل	عنق	الزجاجة	في	مجال	المياه	
	،)WASH BAT(	الصحية	والنظافة	الصحي	والصرف

عند	االقتضاء.

دعم	وعقد	مراجعات	للقطاع،	والتأكد	من	أن	الصرف	الصحي		 
يحظى	باهتمام	مركزي	في	هذه	المراجعات.	

والتخطيط والتنظيم  السياسات  تطوير  دعم 

الصرف		  لتحقيق	خدمات	 الوطنية	 الُمستهدفات	 تطوير	 دعم	
تدريجياً. بأمان	 الُمدارة	 الصحي	

الحكومة	واستراتيجياتها	موّجهة	نحو		  التأكد	من	أن	سياسات	
تحقيق	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان،	وتأخذ	في	االعتبار	
سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	بأكملها،	بما	في	ذلك	إدارة	

الحمأة	البرازية،	وتشمل	كالً	من	نُظم	الصرف	الصحي	
الموقع،	 بالمجاري	ونُظم	الصرف	الصحي	في	 الموّصلة	

وتنص	بوضوح	على	أن	حلول	الصرف	الصحي	في	الموقع	
مقبولة. تقنياٍت	 تُعّد	

بيئيًا	والقادرة	على		  النُُّهج	المستدامة	 دعم	الحكومات	إلدراج	
الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	وإزاء	الكوارث	في	سياسات	

وخطط	وميزانيات	ونُظم	وخدمات	الصرف	الصحي	على	
الصعيدين	الوطني	ودون	الوطني،	بما	في	ذلك	إدراج	الصرف	
القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	في	مساهماتها	 الصحي	
	)NAPs(	الوطنية	التكيف	وخطط	)NDCs(	ًوطنيا	المحددة

الدعوة	لتطوير	سياسة	الصرف	الصحي،	ودعم	إعداد	وثائق		 
المصلحة	 للمناقشة،	وعقد	مشاورات	مع	أصحاب	 السياسات	

وحوارات	بين	الوزارات	حول	تطوير	السياسات،	والمشاركة	
في	لجنة	صياغة	السياسات	و/	أو	دعمها.

الملحق أ: نُُهج التنفيذ والتدخالت الممكنة 
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التدريجي		  للتحسين	 مسار	 الحكومات	على	تصميم	 مساعدة	
)ابتداًء	من	القضاء	على	التغّوط	في	العراء	إلى	تحقيق	أعلى	

الخدمة(. مستويات	

دعم	الحكومات	لتعزيز	إدراج	وتيسير	الوصول	إلى	خدمات		 
الصرف	الصحي	لألشخاص	ذوي	اإلعاقة	وغيرهم	من	

الصرف	 في	سياسات	وخطط	واستراتيجيات	 المهّمشين	 السكان	
تعميم	مراعاة	 الحكومات	على	 الوطنية،	ومساعدة	 الصحي	
النوع	االجتماعي	في	سياسات	الصرف	الصحي.	 منظور	

المجال	اإلنساني	لضمان		  الحكومات	والشركاء	في	 مساعدة	
دمج	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	بشكل	كامل	في	

منها،	وضمان	 والتعافي	 للكوارث	 التأهب	 استراتيجيات	
إدراج	سلسلة	خدمات	الصرف	الصحي	بأكملها،	بما	في	ذلك	
المعتمدة	 الصحي	 الصرف	 والتخلص،	في	حلول	 المعالجة	

اإلنسانية. للحاالت	

السياسات،	مثل		  الحالية	لتطوير	 دعم	تطبيق	واستخدام	األدوات	
أفريقيا،	 في	 الصحي	 الصرف	 لسياسات	 التوجيهية	 المبادئ	
وأدوات	تقييم	السياسات،	مثل	أداة	تقييم	سياسات	الصرف	

العالمية	لرصد	وتقييم	 أفريقيا	وأداة	منظمة	الصحة	 الصحي	في	
.)PMAT( السياسات	

دعم	التخطيط	الحضري	الذي	يتطلب	على	األقل	الصرف		 
الصحي	األساسي	في	المناطق	الحضرية،	مع	مسار	مستدام	
الُمدار	بأمان	)على	سبيل	المثال،	خزانات	 للصرف	الصحي	
لتفريغها،	 إليها	 الوصول	 التي	يمكن	 وُحفر	الصرف	الصحي	
البرازية	 والممرات	التي	يسهل	على	لمركبات	إدارة	الحمأة	

استخدامها(.

دعم	إنشاء	جهاز	لتنظيم	الصرف	الصحي،	وتحديد	جهات		 
الحاليين،	وتشجيع	 المنظمين	 توجد،	وتعزيز	 لم	 إن	 تنظيمية	

الصحي	 الصرف	 	من	 لكّلٍ الجيدة	 التنظيمية	 الممارسات	
الموّصل	بالمجاري	والصرف	الصحي	في	الموقع	)من	خالل	
التعلّم	واالستفادة	من	الموارد	على	شبكة	RegNet	بقيادة	

العالمية( الصحة	 منظمة	

بالفعل،		  الوطنية	حيثما	ُوجدت	 اللوائح	والمعايير	 دعم	تحديث	
الفنية	مع	الصرف	الصحي	 المعايير	 بحيث	تضمن	توافق	

الُحفَر،	 الفنية	لمراحيض	 المعايير	 الُمدار	بأمان،	بما	في	ذلك	
والمجاري	 التسميد،	 ومراحيض	 المزدوجة،	 والمراحيض	

معايير	 تستوفي	 التي	 السكنية(	 المجاري	 )مثل	 التقليدية	 غير	
التي	 الفنية	 الُمدار	بأمان،	وتشمل	الحلول	 الصرف	الصحي	
تالئم	األشخاص	ذوي	اإلعاقة،	والنساء	والفتيات،	والفئات	

األخرى. الضعيفة	

الموقع	بشكل		  لتنظيم	الصرف	الصحي	في	 الحكومات	 دعم	
فعال،	وخاصةً	إدارة	الحمأة	البرازية،	وتنظيم	شبكات	الصرف	

التقليدية.	 وغير	 التقليدية	 الصحي	

المعايير	لتحسين	ظروف	العمل	في	قطاع		  دعم	تطوير	
الصرف	الصحي	وحماية	القوى	العاملة	في	مجال	

الصرف	الصحي.	

تقديم	خدمات		  لتفويض	 الحكومات	على	وضع	سياسة	 مساعدة	
الصرف	الصحي	إلى	القطاع	الخاص،	حيثما	كان	ذلك	

ً ممكناً	ومناسبا

التنسيق  وتشجيع  دعم 

فيها.	  والمشاركة	 الوطنية	 التنسيق	 آليات	 دعم	

الفاعلة	في	قطاع		  الجهات	 العديد	من	 التنسيق	بين	 تشجيع	
الصرف	الصحي،	بما	في	ذلك	جميع	الوزارات	المشاركة	في	

بأمان.	 الُمدار	 تحقيق	الصرف	الصحي	

التنسيق	والروابط	في	مجال	الصرف	الصحي	ضمن		  تعزيز	
التنمية	المستدامة	)في	 تنسيق	الهدف	السادس	من	أهداف	

لليونيسف	بشأن	الصرف	الصحي	داخل	 القيادي	 سياق	الدور	
منظومة	األمم	المتحدة(،	ودعم	إدراج	الصرف	الصحي	الُمدار	
بأمان	والمستدام	بيئيًا	والقادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ/	
إزاء	الكوارث	في	برامج	األمم	المتحدة	القُطرية،	بما	في	ذلك	
التنمية	 التعاون	في	مجال	 المشتركة،	وأطر	 القُطرية	 التحليالت	

القُطرية. المتحدة	 األمم	 المستدامة،	ومناقشات	فرق	
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التمويل 
دعم استراتيجيات تجميع األموال والتمويل 

لتمويل	خدمات		  استراتيجية	وطنية	 الحكومة	في	تطوير	 دعم	
التي	تشمل	 الصحية	 المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	

لتوسيع	 بأمان،	وتتضمن	أحكاًما	 الُمدار	 الصرف	الصحي	
والُمهّمشين،	وأولئك	 الفقراء	 لتشمل	 الصحي	 الصرف	 خدمات	
الذين	يواجهون	ظروفًا	صعبة	ويحتاجون	إلى	مساعدة	إضافية	

للوصول	إلى	الصرف	الصحي	

التمويل		  مساعدة	الحكومة	على	االستفادة	من	الموارد	وجذب	
للحكومة،	ومن	 المستويات	األخرى	 للصرف	الصحي	من	

الحكومية،	 غير	 والمنظمات	 التنمية،	 وبنوك	 المانحة،	 الجهات	
من	 وللحد	 اإلنسانية	 للمساعدات	 المخّصصة	 والصناديق	

الكوارث مخاطر	

الخاص		  االستثمار	 لتحفيز	 استراتيجيات	 لتطوير	 الحكومة	 دعم	
في	الصرف	الصحي	)الشراكات	بين	القطاعين	العام	والخاص	

)PPPs(،	إلخ.(

تستطيع		  أفضل	طريقة	 تحديد	 الحكومات	على	 مساعدة	
الحكومات	من	خاللها	استخدام	أموال	القطاع	العام	بشكل	
ُمحفِّز،	مع	دمج	مصادر	التمويل	األخرى	واالستفادة	منها	

بصورة	تتّسق	مع	أولويات	الحكومة.

مساعدة	الحكومات	على	فهم	المفاضالت	بين	رأس	المال		 
البديلة	على	طول	سلسلة	خدمات	 للنُظم	 التشغيل	 وتكاليف	

بأكملها. الصحي	 الصرف	

المحلية	لتطوير		  الحكومات	 الكوارث،	دعم	 في	أعقاب	
بشأن	 الصحي	 للصرف	 التكاليف	 محددة	 استراتيجيات	

اإلنسانية	 النفقات	 األجل،	واستخدام	 المستدامة	طويلة	 الخدمات	
التي	ستكون	دائمة. لالستثمار	في	تحسينات	الصرف	الصحي	

المناخي	من	أجل		  التمويل	 استكشاف	فرص	استخدام	
الصرف	الصحي.

المالية	في		  دعم	الحكومة	للمشاركة	في	اجتماعات	وزراء	
مبادرة	الصرف	الصحي	والمياه	للجميع	)SWA(،	واستخدام	

في	 الُمستنير	 االستثمار	 لتشجيع	 كآليات	 الفعاليات	 هذه	
الصرف	الصحي.

الصغير  التمويل  التعريفات والدعم، ودعم  المساعدة في تصميم 

بما		  المحلية،	 الموارد	 المساعدة	في	وضع	استراتيجيات	لحشد	
في	ذلك	وضع	تعريفات	الصرف	الصحي	التي	تمثّل	التكلفة	و/	

المستخدمين	للصرف	الصحي	 أو	رسوم	

مساعدة	الحكومات	على	فهم	العوائق	بشأن	قدرة	األسر		 
بما	في	 التمويل،	 التكاليف	وفهم	عوائق	 المعيشية	على	تحّمل	
ذلك	تصميم	إعانات	"ذكية"	ُموّجهة	بشكل	جيد	كآلية	لدعم	
الفئات	األشد	فقراً	واألكثر	ضعفاً،	والعمل	مع	مؤسسات	
التي	 المعيشية	 االئتمان	لألسر	 التمويل	األصغر،	وإتاحة	

القيام	باستثمارات	صغيرة	في	الصرف	الصحي	 ترغب	في	

تحفيز		  أيًضا	 يمكنها	 ُموّجهة	 إعانات	 توفير	 إمكانية	 استكشاف	
القطاع	الخاص	)على	سبيل	المثال،	من	خالل	أسعار	الفائدة	
المدعومة،	أو	قسائم	بناء	المراحيض(	وتشجيع	رواد	األعمال	

على	دخول	السوق.

الصغيرة		  تطوير	خيارات	لشركات	الصرف	الصحي	
بناء	 إلى	االقتراض،	ومساعدتها	على	 التي	تحتاج	 والمتوسطة	

القدرة	على	االقتراض.

المياه والصرف  المالية في قطاع  التدفقات  لتتبّع  إنشاء نظام 
الصحية والنظافة  الصحي 

الصرف		  استثمارات	 لتحديد	 الحكومية	 المالي	 التتبّع	 نُظم	 دعم	
والنفقات	 المالية	 التدفقات	 المصادر	وتتبّع	 الصحي	من	جميع	

دعم	الحكومة	إلجراء	مراجعات	اإلنفاق	العام	التي	تقوم		 
بتحلبل	كّم	ونوع	اإلنفاق	العام	على	الصرف	الصحي	إزاء	
أهداف	السياسات	ومؤشرات	األداء،	وتساعد	في	تحديد	

التخطيط،	والميزنة،	واالختناقات	في	 العقبات	في	مجاالت	مثل	
الميزانية	أو	سوء	توجيه	األموال. تنفيذ	 سلسلة	
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البيانات والرصد
الوطنية  نُظم الرصد  إنشاء وتعزيز 

الحكومات	على	وضع	معايير	الصرف	الصحي		  مساعدة	
الُمدار	بأمان	في	سياقها	)سواًء	كانت	مرافق	موّصلة	أو	غير	
القواعد	والمعايير	على	 موّصلة	بالمجاري(،	ودعم	نشر	هذه	

والمحلي. الوطني	 المستويين	

دعم	تطوير	مؤشرات	تتبّع	سالمة	سلسلة	الصرف	الصحي		 
االستخدام/	 إعادة	 المعالجة،	 النقل،	 )االحتواء،	 بأكملها	

التخلص(.

دعم	تجميع	ومواءمة	بيانات	الصرف	الصحي	عبر	الوزارات		 
الفجوات	وأوجه	 والمنظمات	والقطاعات،	وعقد	نقاش	حول	

المساواة. عدم	

البيانات		  بناء	قدرات	المؤسسات	العامة	في	مجال	استخدام	
للمساءلة.	

البيانات		  القطاع	لمراجعة	مصادر	 الفاعلة	في	 الجهات	 دعوة	
بأمان	مقابل	تصنيٍف	 يُدار	 الذي	 الممكنة	للصرف	الصحي	
الحضرية/	 المناطق	 )مثل	 الخطر	 لالحتياجات	وعوامل	

الرسمية،	 الرسمية/	 غير	 الكثافة،	 منخفضة	 عالية/	 الريفية،	
المحرومة(. المجموعات	 المنخفض،	 الدخل	 ذات	 المناطق	

بشأن		  البيانات	 لجمع	 ُمحّسنة	 أدوات	ومنهجيات	 وتنفيذ	 تصميم	
الُمدار	بأمان،	واستخدام	ذلك	لتحسين	 الصرف	الصحي	
اإلدارية	عبر	سلسلة	خدمات	 للبيانات	 الحالية	 العمليات	

الصحي. الصرف	

دعم	إدراج	مؤشرات	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	في	نُظم		 
الصحية.	 الرعاية	 للمدارس	ومنشآت	 الوطنية	 الرصد	

دعم	اعتماد	أدوات	التفتيش	على	الصرف	الصحي	وبناء	نُظم		 
البرازية.	 الحمأة	 إدارة	 تفتيش	تنظيمية	وقدرات	لرصد	

استكشاف	وتطبيق	أدوات	لرصد	الصرف	الصحي	في		 
الموقع	الذي	يُدار	بأمان	)SMOSS(،	ومساعدة	الحكومة	
التفتيش	من	 التي	لم	تْجتز	عمليات	 على	معالجة	الحاالت	
بالمعلومات	والحوافز	واإلنفاذ	 المعيشية	 خالل	دعم	األسر	

)عند	الضرورة(.

تتبّع	متى	يحتاجون	إلى		  المعيشية	من	 النظم	لتمكين	األسر	 دعم	
إفراغ	خزانات	الصرف	الصحي	أو	مراحيض	الحفر	لديهم.	

دعم	القدرات	والنظم	لرصد	الصرف	الصحي	القادر	على		 
المناخ. الصمود	إزاء	تغيّر	

التي		  الحقيقي	 الوقت	 تشجيع	استخدام	أساليب	الرصد	في	
المحمولة،	حيثما	كان	ذلك	مناسبًا. تدعمها	األجهزة	

تتبّع المخاطر على طول سلسلة الصرف  مساعدة الحكومات على 
الصحي 

دعم	استخدام	تخطيط	سالمة	الصرف	الصحي	واستخدام		 
المخاطر	على	طول	 لتقييم	 الفضالت	 تدفق  مخطط  منهجية	

والتحديات	 المخاطر	 لتحديد	 الصحي،	وذلك	 الصرف	 سلسلة	
المستخدمون	 لها	 التي	يتعّرض	 المخاطر	 بما	في	ذلك	 الرئيسية،	

الواسع	 الدعم	 المناصرة،	وتحفيز	 والعمال،	وإرشاد	جهود	
التحسينات	 أولويات	 بأمان،	وتحديد	 الُمدار	 للصرف	الصحي	

بناًء	على	المخاطر. النظم	 ورصد	

بناء القدرات 
البشرية الموارد  الفنية واحتياجات  االحتياجات  تقييم  دعم 

دعم	الحكومات	إلجراء	تقييمات	لفجوات	القدرات	في	قطاع		 
الصحي. الصرف	

العاملة	في	مجال	الصرف	الصحي.		  للقوى	 تقييمات	 إجراء	

الدعوة	لتوفير	قدرات	وموارد	كافية	للصرف	الصحي،	ودعم		 
الموارد. وتخطيط	 المالي	 التخطيط	

البشرية	وتتبّع	األموال		  الموارد	 لتنمية	 الميزنة	 دعم	
المستخدمة.	

التنظيمي التطوير  دعم 

القدرات		  لتنمية	 الحكومات	على	وضع	خطط	 مساعدة	
المؤسسية.

بناء	قدرات	الحكومة	على	توفير	اللوائح	الالزمة	في	قطاع		 
الصرف	الصحي	وكذلك	إضفاء	الطابع	الرسمي	على	دور	
غي	 ُمفّرِ المثال،	 المحلي	)على	سبيل	 القطاع	الخاص	 ُموفّري	

الُحفَر(	في	تقديم	الخدمات	وتيسير	هذا	الدور.

المؤسسية.	  للقدرات	 تقييمات	 إجراء	
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البشرية الموارد  تنمية  في  المساهمة 

بناء	نُظم	إلدارة	المعرفة،	وتبادل	الدروس	الُمستفادة،	ونشر		 
األدوات	والنُُّهج	الجديدة.	

دعم	تنمية	القدرات	في	تمويل	الصرف	الصحي.		 

الدولي.		  المستوى	 النظراء	وعلى	 بين	 التعليمية	 التبادالت	 دعم	

المؤسسات	األكاديمية	والتعليمية		  الدخول	في	شراكات	مع	
البحوث	والتعليم	في	مجال	الصرف	الصحي.	 المحلية	بشأن	

دعم	التدريب	على	الصرف	الصحي	الُمدار	بأمان	على	جميع		 
الوطنية	 الحكومات	 المصلحة	—	 ولجميع	أصحاب	 المستويات	

الخاص والقطاع	 الحكومية،	 غير	 والمنظمات	 والمحلية،	

دعم	مجموعة	واسعة	من	فرص	التعلم،	بما	في	ذلك	تبادل		 
الدولي. المستوى	 النظراء	وعلى	 بين	 التعلم	

التمويلية	للصرف	الصحي		  الجوانب	 القدرات	في	 تنمية	 دعم	

دعم	خدمات	تطوير	أعمال	الصرف	الصحي،	وتدريب	رواد		 
األعمال	والحرفيين	)بما	في	ذلك	ضمان	سالمتهم	ورفاههم	
من	خالل	استخدام	معدات	الحماية	الشخصية	واإلجراءات	

المحلية	المعتمدة(.

من		  يتمكنوا	 والمعلمين	كي	 المجتمعيين	 الناشطين	 تدريب	 دعم	
العراء	 التغّوط	في	 التخلي	عن	 المعيشية	على	 تحفيز	األسر	

بأمان.	 الُمدار	 الصحي	 الصرف	 وتلبية	متطلبات	

التفتيش		  استخدام	تخطيط	سالمة	الصرف	الصحي	أو	عمليات	
)المنطقة	 المحلية	 القدرات	 لبناء	 على	خدمات	الصرف	الصحي	

البلدية(. أو	

بناء	القدرات	على	تنفيذ	حلول	الصرف	الصحي	التي	يمكن		 
نشرها	بسرعة	في	حاالت	الطوارئ،	وتحديثها	الحقًا	إلى	

الُمدارة	بأمان. خدمات	الصرف	الصحي	

األكاديمية  المؤسسات  البحوث والتعليم في  دعم 

المؤسسات	األكاديمية	والتعليمية		  الدخول	في	شراكات	مع	
البحوث	والتعليم	في	مجال	الصرف	الصحي.	 المحلية	بشأن	

بناء	نُظم	إلدارة	المعرفة	وتبادل	الدروس	المستفادة	ونشر		 
األدوات	والنُُّهج	الجديدة.	

ربط	المؤسسات	األكاديمية	بإدارات	الصرف	الصحي		 
المستقبلية	 لألفواج	 الدراسية	 المناهج	 أن	 للتأكد	من	 الحكومية	

من	عمال	الصرف	الصحي	"تواكب	المستقبل"	من	حيث	
المطلوبة	في	سياق	متغير. والقيادة	 المهارات	

البحثية.		  والجوائز	 والزماالت	 المنح	 تقديم	

االبتكار
الصحي  الصرف  لالبتكار في مجال  التمكينية  البيئة  تعزيز 

االبتكار		  تتبنّى	 التي	 السياسات	 الحكومات	على	تطوير	 مساعدة	
الفكرية.	 الملكية	 المثال	حماية	حقوق	 وتعززه،	على	سبيل	

إجراء	تقييمات	لسوق	الصرف	الصحي	وتوليد	رؤى	للسوق		 
االستراتيجية(.	 وتطوير	 التخطيط	 )أثناء	

النُُّهج	القائمة	على	السوق	والتأثير	على		  دعم	االبتكار	في	
التنظيمية. الجودة	واآلليات	 المعايير	وضمان	 السوق	من	خالل	
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المبتكرة في مجال  التحتية  النُُّهج والبِنَى  المساعدة في تطوير 
الصحي   الصرف 

تلبّي	احتياجات		  لتوفير	حلول	للصرف	الصحي	 دعم	االبتكار	
األشخاص	من	ذوي	اإلعاقة،	والنساء	والفتيات،	والفئات	

األخرى.	 الضعيفة	

المثال،		  التمويل،	على	سبيل	 لتبنّي	االبتكار	في	 دعم	الحكومات	
العام	والخاص	والتمويل	 القطاعين	 بين	 الشراكات	 استخدام	

القائم	على	النتائج	أو	االستفادة	من	التمويل	المناخي	من	أجل	
الصرف	الصحي،	وتسخير	هذا	التمويل	للوصول	إلى	األسر	

المخدومة.	 وغير	 الضعيفة	 المعيشية	

تقديم	الدعم	البتكار	واختبار	حلوٍل	للصرف	الصحي	في		 
الموقع	تُدار	بأمان	)SMOSS(	وتكون	ميسورة	التكلفة،	
	من	 وكذلك	الصرف	الصحي	غير	التقليدي،	من	قِبَل	كّلٍ

الخاص. والقطاع	 الحكومة	

النُُّهج	الجديدة	للتخفيف	من	حدة	المناخ		  دعم	التطورات	في	
والصرف	الصحي	القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ،	بما	
التحتية	 البنية	 الطبيعة	واستخدام	 القائمة	على	 الحلول	 في	ذلك	

الصحي.	 للصرف	 الخضراء	

دعم	االبتكار	في	مرافق	الصرف	الصحي	التي	يمكن	نشرها		 
بسرعة	في	حاالت	الطوارئ	ولكنها	تصلُح	للترقية	إلى	حلول	

صرف	صحي	دائمة	تدار	بأمان.	

للبرمجة.		  المبتكرة	 النُُّهج	 ونشر	 تطوير	

دعم	االبتكار	في	مجال	الصرف	الصحي	في	األماكن	العامة،		 
المثال،	مساعدة	الحكومة	على	تطوير	شراكات	بين	 على	سبيل	

والخاص. العام	 القطاعين	

لتشجيع		  والسلوكي	 االجتماعي	 للتغيير	 مبتكرة	 نُُهج	 تطوير	
الُمدار	بأمان.	 الترقية	إلى	الصرف	الصحي	

دعم استخدام الخدمات المحمولة في قطاع الصرف الصحي 

تعزيز	الشراكات	مع	شركات	االتصاالت.		 

©	UNICEF/UN0267936/Latif
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الحوكمة والسياسات

 		:)AMCOW(	المياه	بشأن	األفريقي	الوزاري	المجلس
األفريقية	 الصحي	 الصرف	 لسياسة	 الدليل	اإلرشادي	

 )ASPG(
 	 WASH BAT	أداة	اليونيسف:
ند:	أداة	لصنع	القرار		  الّسِ البنك	الدولي:	تقييم	تقديم	خدمة	

لتحويل	األموال	إلى	خدمات	ُمحّسنة 
الصرف		  بشأن	 توجيهية	 مبادئ	 العالمية:	 الصحة	 منظمة	

والصحة  الصحي	
الشرب		  مياه	 لمنظمي	 الدولية	 الشبكة	 العالمية:	 الصحة	 منظمة	

 )RegNet(	الصحي	والصرف
الدولي:	مبادرة	الصرف	الصحي	الشاملة	على		  البنك	

مستوى	المدينة 
رابطة	منظمي	المياه	والصرف	الصحي	في	شرق	وجنوب		 

المياه	 التنظيمي	إلمدادات	 المشهد	 	:)ESAWAS( أفريقيا	
والصرف	الصحي	في	جميع	أنحاء	أفريقيا 

تغيّر		  إزاء	 الصمود	 للمياه:	دمج	 العالمية	 اليونيسف	والشراكة	
للمياه	والصرف	 الوطنية	 والخطط	 االستراتيجيات	 في	 المناخ	

الصحية  والنظافة	 الصحي	
الصحة		  الدولية،	منظمة	WaterAid،	منظمة	 العمل	 منظمة	

الدولي	صحة	وسالمة	وكرامة	عمال	 العالمية،	والبنك	
الصرف	الصحي 

اليونيسف:	مذكرة	توجيهية	بشأن	عدم	ترك	أحد	يتخلف		 
عن	الركب

التمويل

الصحي		  المياه	والصرف	 العالمية:	حسابات	 الصحة	 منظمة	
التمويل  لتتبّع	 	TrackFin ومنهجية	 الصحية	 والنظافة	

اقتصاديات	مبادرة	الصرف	الصحي 	  الدولي:	 البنك	
المالية 	  اجتماعات	وزراء	 للجميع:	 الصرف	الصحي	والمياه	
المالية 	  للجميع:	دليل	وزراء	 الصرف	الصحي	والمياه	
البنك	الدولي:	تحقيق	المزيد	بموارد	أقل	—	إعانات	أذكى		 

المياه	والصرف	الصحي إلمدادات	
المياه		  النظر	في	تسعير	 ُمتعثّرة:	إعادة	 الدولي:	تعريفات	 البنك	

التكلفة	ومستدامة مياه	ميسورة	 للحصول	على	خدمات	
العام	الستخدامها		  لإلنفاق	 التحليلية	 األدوات	 اختيار	 اليونيسف:	

المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية في	قطاع	
أداة	تخطيط	وتقدير	تكلفة	الصرف	الصحي		  الدولي:	 البنك	

المدينة  الشامل	على	مستوى	
بالتمويل		  الخاصة	 	Sharepoint المشاركة	 نقطة	 اليونيسف:	

المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	 المناخي	في	مجال	
)رابط	داخلي(

المناخي 	  التمويل	 UNFCCC:	مقدمة	عن	
المناخي 	  التمويل	 بيانات	 UNFCCC:	بوابة	
المناخ	األخضر	  صندوق	
العالمية	  البيئة	 مرفق	
التكيّف	  صندوق	

الملحق ب: األدوات والموارد

https://amcow-online.org/initiatives/african-sanitation-policy-guidelines-aspg
https://amcow-online.org/initiatives/african-sanitation-policy-guidelines-aspg
https://amcow-online.org/initiatives/african-sanitation-policy-guidelines-aspg
https://washbat.org/
https://washbat.org/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26427
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26427
https://www.who.int/publications/i/item/9789241514705
https://www.who.int/publications/i/item/9789241514705
https://www.who.int/groups/international-network-of-drinking-water-and-sanitation-regulators
https://www.who.int/groups/international-network-of-drinking-water-and-sanitation-regulators
https://www.who.int/groups/international-network-of-drinking-water-and-sanitation-regulators
https://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/citywide-inclusive-sanitation
https://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/citywide-inclusive-sanitation
https://www.esawas.org/index.php/news/128-report-released-wss-regulation-landscape-across-africa
https://www.esawas.org/index.php/news/128-report-released-wss-regulation-landscape-across-africa
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_tech_b_web.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_tech_b_web.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_tech_b_web.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_728054.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_728054.pdf
https://www.unicef.org/media/102136/file/LNOB-in-WASH-Guidance-Note.pdf
https://www.unicef.org/media/102136/file/LNOB-in-WASH-Guidance-Note.pdf
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water/wash-accounts
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water/wash-accounts
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/wash-systems-monitoring/un-water-global-analysis-and-assessment-of-sanitation-and-drinking-water/wash-accounts
https://www.wsp.org/content/economic-impacts-sanitation
https://www.sanitationandwaterforall.org/meeting/2020-finance-ministers-meetings
https://www.sanitationandwaterforall.org/handbook-finance-ministers-how-make-public-investment-work
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/smarter-subsidies-for-water-supply-and-sanitation
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/smarter-subsidies-for-water-supply-and-sanitation
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/568291635871410812/troubled-tariffs-revisiting-water-pricing-for-affordable-and-sustainable-water-services
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/568291635871410812/troubled-tariffs-revisiting-water-pricing-for-affordable-and-sustainable-water-services
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/WASH-Guidelines-Choosing-Public-Expenditure-Analytical-Tools-Use-in-WASH-Sector-2017.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/WASH-Guidelines-Choosing-Public-Expenditure-Analytical-Tools-Use-in-WASH-Sector-2017.pdf
http://200.58.79.50/fmi/webd/CWIS%20Planning%20Tool%201_4
http://200.58.79.50/fmi/webd/CWIS%20Planning%20Tool%201_4
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/WASH-Climate-Finance.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/WASH-Climate-Finance.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/PD-WASH/SitePages/WASH-Climate-Finance.aspx
https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance
https://unfccc.int/climatefinance?home
https://www.greenclimate.fund/
http://www.thegef.org/
https://www.adaptation-fund.org/
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الرصد والتقييم 

برنامج	الرصد	المشترك	)JMP(	بين	منظمة	الصحة	العالمية		 
واليونيسيف:	منهجية	لرصد	الصرف	الصحي	

اليونيسف	ومؤسسة	الصرف	الصحي	الشامل	بقيادة	المجتمع		 
)CLTS(:	بروتوكول	مؤسسة	الصرف	الصحي	الشامل	بقيادة	

 )C-RAP(	السريع	للتقييم	)CLTS(	المجتمع
منظمة	الصحة	العالمية:	تخطيط	السالمة	للصرف	الصحي:		 

دليل	االستخدام	والتخلص	اآلمن	من	مياه	الصرف	الصحي	
والمياه	الرمادية	والفضالت 

منظمة	الصحة	العالمية:	التفتيش	على	نُظم	الصرف	الصحي	 
معهد	دراسات	التنمية:	رصد	وتقييم	الصرف	الصحي	والنظافة		 

الصحية	في	المناطق	الريفية:	إطار	العمل
اليونيسف	والشراكة	العالمية	للمياه:	موجز	فني:	رصد	وتقييم		 

نظم	المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	القادرة	على	
الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ

SNV	و	UTS:	ورقة	تعلّم:	إرشادات	لرصد	الصرف	الصحي		 
القادر	على	الصمود	إزاء	تغيّر	المناخ	في	المناطق	الحضرية

بناء القدرات

منظمة	الصحة	العالمية:	تخطيط	السالمة	للصرف	الصحي:		 
دليل	االستخدام	والتخلص	اآلمن	من	مياه	الصرف	الصحي	

والمياه	الرمادية	والفضالت 
منظمة	WaterAid:	القياس	الكّمي	والتصنيف	لعمال	الصرف		 

الصحي	على	مستوى	المدينة:	خيارات	لدمج	تقييمات	عمال	
الصرف	الصحي	في	عملية	مخطط	تدفق	الفضالت 

مركز	التعلّم	للصرف	الصحي:	برمجة	الصرف	الصحي	الريفي		 
في	السياقات	الصعبة

االبتكار

 اليونيسف:	تسويق	الصرف	الصحي		 
مالحظات	إرشادية 

البنك	الدولي:	دمج	األخضر	والرمادي:	إنشاء	الجيل	القادم	من		 
التحتية البِنية	

WASHPaLS	USAID:	إنشاء	مشاريع	ُمجدية	ومستدامة		 
 للصرف	الصحي:

	إرشادات	للممارسين
منظمة	WaterAid	ومنظمة	WSUP	واليونيسف:		 

المراحيض	العامة	والمجتمعية	المالئمة	للمرأة:	دليل	للمخططين	
وصنّاع	القرار 

اليونيسف:	دورة	تدريبية	عن	تمويل	المياه	والصرف	الصحي		 
الصحية  والنظافة	

جامعة	ليدز:	المناخ	وتكاليف	الصرف	الصحي	في	المناطق		 
الحضرية. 

©	UNICEF/UN0356184/Kanobana

https://washdata.org/monitoring/sanitation
https://www.globalwaters.org/sites/default/files/CLTS-Rapid-Appraisal-Protocol-CRAP.pdf
https://www.globalwaters.org/sites/default/files/CLTS-Rapid-Appraisal-Protocol-CRAP.pdf
https://www.globalwaters.org/sites/default/files/CLTS-Rapid-Appraisal-Protocol-CRAP.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/sanitation-safety/sanitation-inspection-packages
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/17008
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/17008
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_monitoring-and-evaluation-brief.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_monitoring-and-evaluation-brief.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/about-gwp/publications/unicef-gwp/gwp_unicef_monitoring-and-evaluation-brief.pdf
https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/ISF-UTS%20and%20SNV_2019_Considering%20Climate%20Change%20in%20Urban%20Sanitation.pdf
https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/ISF-UTS%20and%20SNV_2019_Considering%20Climate%20Change%20in%20Urban%20Sanitation.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240
https://washmatters.wateraid.org/publications/city-level-quantification-and-profiling-of-sanitation-workers
https://washmatters.wateraid.org/publications/city-level-quantification-and-profiling-of-sanitation-workers
https://washmatters.wateraid.org/publications/city-level-quantification-and-profiling-of-sanitation-workers
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16461/SLH_Learning_Paper_11_Challenging_Contexts.pdf?sequence=5
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16461/SLH_Learning_Paper_11_Challenging_Contexts.pdf?sequence=5
https://sanitationlearninghub.org/resource/sanitation-marketing-learning-series-guidance-notes/
https://sanitationlearninghub.org/resource/sanitation-marketing-learning-series-guidance-notes/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31430
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31430
https://www.globalwaters.org/resources/assets/washpals/creating-viable-and-sustainable-sanitation-enterprises-guidance-practitioners
https://www.globalwaters.org/resources/assets/washpals/creating-viable-and-sustainable-sanitation-enterprises-guidance-practitioners
https://www.globalwaters.org/resources/assets/washpals/creating-viable-and-sustainable-sanitation-enterprises-guidance-practitioners
https://www.wsup.com/insights/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers/
https://www.wsup.com/insights/female-friendly-public-and-community-toilets-a-guide-for-planners-and-decision-makers/
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=30687
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=30687
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/shalabi_unicef_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%252Fpersonal%252Fshalabi%255Funicef%255Forg%252FDocuments%252FCACTUS%255Fposter%255Fclimate%252Epdf&parent=%252Fpersonal%252Fshalabi%255Funicef%255Forg%252FDocuments&wdLOR=c674D351B%252D8853%252D2445%252DABE7%252D990CAED0CA24&ga=1
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/shalabi_unicef_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%252Fpersonal%252Fshalabi%255Funicef%255Forg%252FDocuments%252FCACTUS%255Fposter%255Fclimate%252Epdf&parent=%252Fpersonal%252Fshalabi%255Funicef%255Forg%252FDocuments&wdLOR=c674D351B%252D8853%252D2445%252DABE7%252D990CAED0CA24&ga=1


69 خطة اليونيسف المنهجية للوصول إلى صرٍف صحي يُدار بأمان 2022–2030

القُطرية	)CSIs(	ذات	الصلة	من	 تُقيّم	المؤشرات	االستراتيجية	
خالل	تجميع	نقاط	بيانات	تلك	المؤشرات	باستخدام	ردود	المكاتب	

التالية: األسئلة	 على	 القُطرية	

المباشرين: المستفيدين  قياس 

كم	عدد	األشخاص	اإلضافيين	الذين	يستخدمون	خدمات		 
التنمية	 لبرامج	 نتيجةً	 الصرف	الصحي	األساسية	على	األقل	
الطوارئ(	خالل	سنة	 اليونيسف	)غير	 التي	تدعمها	 المباشرة	
اإلبالغ؟	)وفقما	ُحّدد	في	برنامج	الرصد	المشترك:	مرافق	

ُمحسَّنة	ال	تُتقاسم	مع	أسر	معيشية	أخرى؛	بما	في	ذلك	أعداد	
الرجال	والنساء	واألشخاص	ذوي	اإلعاقة(	

المستفيدين	من	خدمات	الصرف	الصحي	األساسية		  ما	نسبة	
الذين	يمكنهم	الوصول	إلى	خدمات	الصرف	الصحي	التي	

للخدمات	 	)JMP(	المشترك الرصد	 برنامج	 تستوفي	معايير	
"الُمدارة	بأمان"؟	)مرافق	ُمحّسنة	ال	تُتقاسم	مع	أسر	معيشية	

أخرى،	ويُتخلص	فيها	من	الفضالت	بأمان(

المباشرين: غير  المستفيدين  قياس 

ما	هو	عدد	األشخاص	اإلضافيين	الذين	يستخدمون	خدمات		 
الصرف	الصحي	األساسية	على	األقل	نتيجة	دعٍم	جوهري	

للنظم	من	اليونيسف	)نتائج	غير	مباشرة(	خالل	سنة	اإلبالغ؟	
)وفقما	ُحّدد	في	برنامج	الرصد	المشترك:	مرافق	ُمحسَّنة	ال	

تُتقاسم	مع	أسر	معيشية	أخرى(.	

	)CSIs(	القُطرية	االستراتيجية	المؤشرات	أن	الحظ
2022،	عدد	 ال	تتضمن	حاليًا،	اعتباًرا	من	عام	

األشخاص	الذين	تلقّوا	خدمات	الصرف	الصحي	الُمدارة	
بأمان	نتيجة	الدعم	غير	المباشر.	سيُضّمن	ذلك	في	رصد	
الصحي	 المياه	والصرف	 المنهجية،	وسيقوم	فريق	 الخطة	
إلى	إدراج	هذا	 بالدعوة	 لليونيسف	 التابع	 والنظافة	الصحية	
:CSIs	موشرات	من	المستقبلية	اإلصدارات	في	السؤال

الذين	يستخدمون		  كم	عدد	األشخاص	اإلضافيين	
خدمات	صرف	صحي	ُمدارة	بأمان	نتيجة	دعم	

النظم	 اليونيسف	في	مجال	تعزيز	 موضوعي	من	
)نتائج	غير	مباشرة(	خالل	سنة	اإلبالغ؟	)وفق	

ُمحّسنة	 المشترك:	مرافق	 الرصد	 برنامج	 تعريفات	
ال	تُتقاسم	مع	أسر	معيشية	أخرى	ويُتخلص	فيها	

بأمان( من	الفضالت	

البيئة:  النظم وتمكين  اليونيسف في تعزيز  إنجازات  قياس 

أمور عامة:

هل	أدت	جهود	اليونيسف	في	المناصرة	و/	أو	دعم	اليونيسف		 
التمكينية	خالل	سنة	اإلبالغ؟ البيئة	 التالية	بشأن	 النتائج	 إلى	

تشغيلية	 – توجيهية	 مبادئ	 أو	 استراتيجية،	 أو	 سياسة،	
رئيسية	جديدة	على	المستوى	الوطني	أو	ما	يعادلها	بشأن	

الصحية. والنظافة	 الصحي	 والصرف	 المياه	

للقطاع. – كبير	 تمويل	جديد	

الملحق ج: رصد التقدم من خالل 
 )CSIs( المؤشرات االستراتيجية القُطرية

والمقاييس الخاصة بالخطة المنهجية
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ابتكاري	أو	برامجي	جديد – اعتماد	الحكومة	لنهج	

المياه	 – تقديم	خدمات	 الوطنية	على	 القدرة	 تحسين	
والصرف	الصحي	والنظافة	الصحية	على	نطاق	واسع

المياه	والصرف	الصحي	 – تحسين	استدامة	خدمات	
الصحية والنظافة	

دة	للحد	من	الفوارق	 – مبادرات	حكومية	جديدة	أو	ُمجدَّ
الصحية والنظافة	 الصحي	 والصرف	 بالمياه	 المتعلقة	

أخرى	)يُرجى	الشرح( –

هل	ساهمت	دراسة	أو	تقييم	أو	مراجعة	أو	تمرين	مشابه		 
تدعمه	اليونيسف	في	اتخاذ	قرار	أو	مناقشة	رئيسية	في	القطاع	

الوطني	خالل	سنة	اإلبالغ؟	

التخطيط	على		  القُطري	بدعم	 اليونيسف	 قام	مكتب	 هل	
السياسات	 أو	وضع	 البيئة	 بالمناخ/	 المتعلق	 الوطني	 المستوى	
المناخ،	أو	الخطة	 )مثل	السياسة/	الخطة	الوطنية	بشأن	تغيّر	

الوطنية	للتكيّف	مع	تغيّر	المناخ،	أو	مساهمة	محّددة	وطنياً،	أو	
الوطنية	 الخطة	 القطاعية	مثل	 الخطط	 المناخ	في	 تغيّر	 معالجة	

إلخ؟	 الوطنية	للصحة،	 الخطة	 أو	 للمياه،	

القُطري	تعاونًا	فعاالً	بين	أصحاب	المصلحة		  هل	أقام	المكتب	
والتنمية،	 اإلنساني	 العمل	 الفاعلة	في	 الجهات	 المتعددين	من	
وعند	االقتضاء	في	مجال	السالم	واألمن،	على	أساس	الميزة	

لكل	شريك؟ النسبية	

تنمية/	خطط	قطاعية	حضرية	تستجيب		  البلد	خطط	 يمتلك	 هل	
لألطفال،	إما	من	وزارات	ذات	صلة	بالحضر	)على	سبيل	
المثال،	وزارة	العمران،	وزارة	التخطيط،	إلخ(	أو	وزارات	

قطاعية	مثل	الصحة	)أو	غيرها(؟

الصمود إزاء تغيّر المناخ

في	سنة	اإلبالغ	فقط،	كم	عدد	المستفيدين	المباشرين	من		 
الذين	تلقّوا	خدمات	أساسية	على	األقل	 اليونيسف	 تدخالت	
للصرف	الصحي	في	األوضاع	غير	اإلنسانية	واإلنسانية	
جرى	تكيّفهم	ليكونوا	قادرين	على	الصمود	إزاء	األخطار	

بالمناخ؟ المتعلقة	

والسياسات الحوكمة 

للتنسيق	تعمل	ألنشطة	الصرف	الصحي؟	  آلية	 هل	توجد	

هل	يتوفر	لدى	البلد	خارطة	طريق	للقضاء	على	التغّوط	في		 
العراء/	الوصول	إلى	الصرف	الصحي	األساسي/	الصرف	

بأمان؟ الُمدار	 الصحي	

هل	توجد	حزمة	لتقديم	الخدمات	للقضاء	على	التغّوط	في		 
العراء/	الوصول	إلى	الُمستهدف	6.2	ضمن	أهداف	التنمية	

الطلب،	 تحفيز	 البلد	تتضمن	عناصر	مثل	 المستدامة	في	
التمكينية؟	 البيئة	 وتقوية	 التوريد،	 سلسلة	 وتعزيز	

التمويل 

هل	هناك	خطة	محددة	التكاليف	للوصول	إلى	الصرف		 
بأمان؟	 الُمدار	 الصحي	

التكاليف		  هل	هناك	ميزانية	مخصصة	إزاء	خطة	وطنية	محددة	
للوصول	صرف	صحي	يُدار	بأمان؟	

هل	أدى	دعم	اليونيسف	إلى	زيادة	التمويل	الكلي	للقطاع	في		 
سنة	اإلبالغ،	مع	أخذ	جميع	مصادر	التمويل	في	االعتبار؟

والرصد  البيانات 

هل	يتوفر	لدى	البلد	بيانات	وطنية	حديثة	ُجمعت	بدعم	من		 
تغطية	مستويات	مختلفة	من	خدمات	وسياقات	 بشأن	 اليونيسف	

الصحية؟ والنظافة	 الصحي	 والصرف	 المياه	

المياه	والصرف		  بتغطية	 المتعلقة	 الوطنية	 البيانات	 نُشرت	 هل	
الماضيين	 العامين	 تقرير	خالل	 الصحية	في	 الصحي	والنظافة	

اليونيسف؟ بدعم	من	 البيانات(،	 تفصيل	 )انظر	

هل	تقوم	الحكومة	الوطنية	باإلبالغ	علنًا	عن	االتجاهات	نحو		 
المستدامة	سنويًا	 التنمية	 أهداف	 الُمستهدف	6.2	ضمن	 تحقيق	

على	األقل؟

االبتكار

على	أي	نتائج	رّكز	المكتب	القُطري	أي	جهود	له	في	التأثير		 
على	السوق؟	)مع	اإلشارة	إلى	المنتجات	أو	الخدمات	

الُمستهدفة( األساسية	

1	 .ً ُحقّقت	محليا األسعار	 تخفيضات	في	

2	 المنافسة	في	السوق. زيادة	

3	 المشتراة	محليًا	. المنتجات	 إلى	 الوصول	 إمكانية	 زيادة	
والتي	كانت	أسواقها	تعاني	في	السابق	من	نقص	

اإلمدادات
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4	 تحسين	الجودة	أو	معايير/	شروط	اإلنتاج.

5	 التي	. أكثر	مالءمة(	 بشكل	 )المصّممة	 الُمحّسنة	 المنتجات	
توفيرها أمكن	

6	 أخرى.

القائمة	األولية	يمكن	 المنهجية،	ولكن	 الخطة	 أسئلة	رصد	 ستتطور	
أن	تكون	على	النحو	التالي:

كم	عدد	األشخاص	اإلضافيين	الذين	يستخدمون	خدمات		 
الصرف	الصحي	الُمدارة	بأمان	نتيجة	دعم	موضوعي	من	
النحو	المحدد	في	 اليونيسف	في	مجال	تعزيز	النظم	)على	
المناطق	 التفصيل	حسب	 المشترك(،	مع	 الرصد	 برنامج	

والريفية؟ الحضرية	

للتقنيات	 – التقريبية	 المئوية	 النسبة	 ما	 العدد،	 ِمن	هذا	
الموقع،	 المعالجة	في	 الموقع	وتجري	 المستخدمة	)في	
الموقع،	وموّصلة	 المعالجة	خارج	 الموقع	وتجري	 وفي	

بالمجاري(؟

ما	هو	الدعم	المقدم	في	إطار	ركيزة	السياسات	والحوكمة؟		 
	منها( )حّدد	كل	ما	ينطبق	وقّدم	التفاصيل	تحت	كّلٍ

الحكومية – القيادة	 تعزيز	

المؤسسية – الُمساءالت	 وتعزيز	 تحديد	

السياسات – تطوير	 دعم	

القطاعي – التنسيق	 وتشجيع	 دعم	

شيء	آخر –

هل	كانت	هناك	تحّوالت	أو	تحسينات	في	السياسات	ساعدت		 
اليونيسف	في	تطويرها	وتناولت	اإلدارة	اآلمنة	للفضالت	على	

طول	سلسلة	الصرف	الصحي؟	)ِصْفها(	

ما	هو	الدعم	المقدم	في	إطار	ركيزة	التمويل؟	)حّدد	كل	ما		 
	منها( التفاصيل	تحت	كّلٍ ينطبق	وقّدم	

والتمويل – األموال	 تجميع	 استراتيجيات	 دعم	

والدعم – التعريفات	 في	تصميم	 المساعدة	

الدوارة – التمويل	األصغر	والصناديق	 دعم	

المياه	والصرف	 – لقطاع	 المالية	 التدفقات	 لتتبّع	 نُظم	 إنشاء	
الصحية والنظافة	 الصحي	

جهود	المناصرة	بشأن	االستثمار	والتي	تقوم	على	األدلة –

شيء	آخر –

ما	هو	الدعم	المقّدم	في	إطار	ركيزة	البيانات	والرصد؟		 
	منها( )حّدد	كل	ما	ينطبق	وقّدم	التفاصيل	تحت	كّلٍ

الوطنية – نُظم	الرصد	 إنشاء	وتعزيز	

المخاطر	على	طول	سلسلة	 – تتبّع	 الحكومات	على	 مساعدة	
الصحي الصرف	

السوق – تقييمات	 دعم	

شيء	آخر –

اليونيسف	الحكومة	في	جمع	بيانات	الرصد		  هل	ساعدت	
التعّرض	لمرافق	 1(	تحّدد	مخاطر	 التي:	 المفّصلة	 الوطنية	
الصرف	الصحي	التي	تُدار	بشكل	غير	آمن؛	و	2(	تُسّهل	
توجيه	تدخالت	الصرف	الصحي	إلى	الفئات	األشد	فقرا	

وضعفا؟

 ما	هو	الدعم	المقّدم	في	إطار	ركيزة	تنمية	القدرات؟	 

	منها( 	)حّدد	كل	ما	ينطبق	وقّدم	التفاصيل	تحت	كّلٍ

المالية	والفنية – الموارد	 تقييم	االحتياجات	من	 دعم	

التنظيمي – التطوير	 دعم	

البشرية – الموارد	 تنمية	 في	 المساهمة	

األكاديمية – المؤسسات	 والتعليم	في	 البحوث	 دعم	

شيء	آخر –

ما	هو	الدعم	المقدم	في	إطار	ركيزة	االبتكار؟	)حّدد	كل	ما		 
	منها( التفاصيل	تحت	كّلٍ ينطبق	وقّدم	

لالبتكار – التمكينية	 البيئة	 تعزيز	

المبتَكرة – التحتية	 والبِنَى	 النُُّهج	 تطوير	 في	 المساعدة	

دعم	االبتكار	لدى	القطاع	الخاص –

المحمولة – القائمة	على	األجهزة	 الخدمات	 دعم	استخدام	

شيء	آخر –
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