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الخطة المنهجية لمنظمة اليونيسف 
 للوصول إلى صرف صحي ُمدار 

بطريقة مأمونة سوف تشمل الثماني 
سنوات الممتدة بين عامي 2022 

و 2030
تهدف هذه الخطة المنهجية إلى مساعدة الحكومات على توفير صرف صحي ُمدار 

بطريقة مأمونة لشعوبها وبلوغ الغاية الخاصة بالصرف الصحي المشمولة في أهداف 
المستدامة.   التنمية 

نهم  من خالل هذه الخطة المنهجية، سوف تدعم منظمة اليونيسف مليار نسمة بما يمّكِ
من الحصول على صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة، عن طريق الدعم المباشر وغير 

المباشر، بالتعاون مع الشركاء. 

للتعريف الذي يستخدمه برنامج الرصد  تُدار بطريقة مأمونة )وفقاً  التي  للوفاء بمعايير خدمات الصرف الصحي 
التنمية المستدامة(، ال بد من استخدام مرافق محسَّنة للصرف  6-2 من أهداف  للغاية  المشترك للرصد العالمي 

مة  الصحي، وال يمكن التشارك في استعمالها مع األسر المعيشية األخرى. مرافق الصرف الصحي المحسَّنة مصمَّ
المحسَّنة  البشر لها. تشمل مرافق الصرف الصحي  تَعزل الفضالت بطريقة نظيفة وصحية تمنع مالمسة  بحيث 

الحفر؛  التعفين أو بمراحيض  أنابيب أو بخزانات  المجاري عبر  المتصلة بشبكات  مراحيض الرحض/ السكب والرحض 
التي تخرج يجب  المهواة(؛ والمراحيض السمادية. والفضالت  الحفر  المبلطة )التي تشمل مراحيض  الحفر  ومراحيض 
أن تتم معالجتها والتخلص منها في الموقع، أو تخزينها مؤقتاً وبعد ذلك إفراغها ومعالجتها خارج الموقع، أو نقلها 

من خالل أنابيب المجارير مع مياه الصرف الصحي وبعد ذلك معالجتها خارج الموقع. 

واالجتماعية  المادية  للظروف  وفقاً  بها  الخاصة  وأنظمتها  التقنية،  ومعاييرها  متطلباتها،  تحديد  بإمكانها  والحكومات 
المحلية. والمؤسسية 

1 موجز تنفيذي الخطة المنهجية لمنظمة اليونيسف للوصول إلى صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة 2022 – 2030



2 موجز تنفيذي الخطة المنهجية لمنظمة اليونيسف للوصول إلى صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة 2022 – 2030

ثمة حاجة إلى تصعيد كبير على مستوى الجهد 
واالستثمار 

إن التقدم نحو تعميم خدمات الصرف الصحي خارٌج عن مساره 
بصورة تدق ناقوس الخطر، وتوزيعه غير متساٍو بين البلدان، 

وغير كاٍف للقضاء على أوجه عدم المساواة لضمان الوصول إلى 
2020، أظهرت تقديرات برنامج  أكثر الفئات ضعفاً. ففي عام 

3,6 مليار نسمة على مستوى العالم إلى  الرصد المشترك افتقار 
الُمدارة بطريقة مأمونة، والحاجة إلى  خدمات الصرف الصحي 
ارتفاع المعدل الذي يتسع به نطاق تغطية الصرف الصحي إلى 

أربعة أضعاف كي يتسنى حصول الجميع على خدمات ُمدارة 
.2030 بطريقة مأمونة بحلول عام 

للهدف  العالمي  التعجيل  للمياه إطار  المتحدة  آلية األمم  لقد وضعت 
مت  دة صّمِ 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهو مبادرة موّحِ

لمنظمة  المنهجية  الصحي  الصرف  نتائج سريعة. وخطة  إلعطاء 
اليونيسف تتماشى مع هذا اإلطار، إذ تتمثل الرؤية في العمل جنباً 
الرامي  المشترك  اليونيسف لتحقيق الطموح  إلى جنب مع شركاء 

للجميع. الُمدار بطريقة مأمونة  إلى توفير الصرف الصحي 

تقدٌم كبيٌر قد أُحِرز نحو بلوغ الغاية 6-2 من أهداف 
التنمية المستدامة بموجب الخطة المنهجية لمنظمة 

اليونيسف للقضاء على التغوط في العراء
القضاء على التغوط في العراء هو أولوية محدَّدة في الغاية 2-6 
من أهداف التنمية المستدامة. ومنظمة اليونيسف كان لها إسهام 
كبير في بلوغ هذه الغاية عن طريق مساعدة البلدان في إعطاء 

أولوية للبرامج الوطنية المعنية بالقضاء على التغوط في العراء. 
أَطلقت الخطة المنهجية لمنظمة اليونيسف للقضاء على التغوط في 

العراء سلسلة من اإلجراءات القُطرية أثمرت عن دروس قيِّمة، مثل 
الحاجة إلى تعزيز القيادة الحكومية واإلرادة السياسية لالستفادة من 

المكاسب الكبرى، كما أَبرزت خبرة اليونيسف في إحداث التغييرات 
االجتماعية والسلوكية وأَثبتت أن األعراف االجتماعية هي أمر 

مة بالشكل المالئم. لقد أظهر  يمكن تغييره من خالل التدخالت المصمَّ
العقد األخير من العمل على القضاء على التغوط في العراء أن 

عمليات البرمجة التي تضطلع بها اليونيسف تستطيع مساعدة الناس 
نهم من اإلقالع عن التغوط في  في الحصول على الدعم الذي يمّكِ

العراء العتماد ذلك المستوى األعلى من الخدمة، والذي يكون شكله 
المثالي هو الصرف الصحي الُمدار بطريقة مأمونة. وكذلك فإن 

عمل اليونيسف في مجال القضاء على التغوط في العراء قد ألقى 
الضوء على الفرص المتاحة لتعبئة القطاع الخاص، وتحقيق العوائد 
على االستثمار، وخلق فرص العمل من خالل تقديم خدمات الصرف 

الصحي، بما في ذلك معالجة النفايات وإعادة استخدامها. وقد 
أظهرت هذه الخطة المنهجية أن التنسيق والتعاون أمران أساسيان 

في تحقيق االستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة لتقديم الدعم. 

التغوط  للقضاء على  المنهجية  الخطة  قدمتها  التي  التجربة  لقد كانت 
بالصرف  الخاصة  المنهجية  إيجابية وملهمة. والخطة  العراء  في 

الُمدار بطريقة مأمونة تقوم على أساس هذه التجربة.  الصحي 
ذلك أن عمليات البرمجة الرامية إلى القضاء على التغوط في 

العراء ما تزال جزءاً مهماً من عمل اليونيسف في مجال الصرف 
بلدان عديدة، ينصب  البرمجة، في  الصحي، وما زالت عمليات 

ل ركيزة  تركيزها على القضاء على التغوط في العراء وتشّكِ
الُمدار بطريقة مأمونة.  توفير الصرف الصحي  التقدم نحو  لتحقيق 

م الخطة المنهجية للوصول إلى صرف صحي ُمدار بطريقة  تقّدِ
مة بحيث تقوم على أساس الخبرة  مأمونة نُُهجاً وتدخالت مصمَّ
الذي  الواسع  اليونيسف والنطاق  بها منظمة  تتمتع  التي  الكبيرة 

تغطيه في قطاع الصرف الصحي.

الخطة المنهجية للوصول إلى صرف صحي ُمدار 
مة بحيث تكون ذات صلة،  بطريقة مأمونة مصمَّ

البرمجة لدى  ولها استخدامها، في جميع سياقات 
اليونيسف منظمة 

سوف تَضمن هذه الخطة المنهجية أن هدف الوصول التدريجي 
إلى صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة ومتاح للجميع يلقى 

إليه داخل منظمة  االهتمام المدروس والمتواصل الذي يحتاج 
المعيشية في  ز على الصرف الصحي لألسر  إنها ترّكِ اليونيسف. 

الصرف  والريفية، وتغطي سلسلة خدمات  الحضرية  السياقات 
التنظيمي  اليونيسف  تركيز  مع  متماشية  بأكملها. وهي  الصحي 

على تغير المناخ من خالل ذلك التركيز على الصرف الصحي 
القادر على تحمل تغير المناخ. وتشمل كذلك الصرف الصحي 

ع الخطة  في األماكن العامة والتخلص من غائط األطفال. وتشّجِ
المتاحة  الفرص  القُطرية على االستفادة من  اليونيسف  مكاتب 

للكوارث  التأهب  لتضمين خدمات الصرف الصحي في أعمال 
وكذلك اإلنعاش بعد الكوارث، حيث تعمل على الربط بين العمل 

اإلنساني والتنمية. 

والصرف الصحي في المؤسسات، مثل مرافق الرعاية الصحية 
والمدارس، هو أيضاً أمر ضروري، حيث تكون مبادئ اإلدارة 

امتداد سلسلة خدمات الصرف  المأمونة للفضالت هي نفسها على 
لة في  اليونيسف في هذه المؤسسات مفصَّ الصحي. وتكون تدخالت 

اليونيسف. لمنظمة  التكميلية  االستراتيجيات 
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مبادئ البرمجة في مجال الصرف الصحي لدى منظمة 
اليونيسف بموجب الخطة المنهجية للوصول إلى صرف صحي 

ُمدار بطريقة مأمونة
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يمكن تفصيل نَْهج اليونيسف بموجب هذه الخطة المنهجية من خالل عدة مبادئ رئيسية:

تتطلب 	  باعتباره منفعة عامة،  تعزيز الصرف الصحي  المطلوب:  النطاق  الذي يغطي  الطموح والعمل  التفكير 
البلد والمقاطعة والمدينة. العمل على مستوى  يكون  الحكومية، بحيث  العام والرقابة  االستثمار 

الفقراء 	  الريفيون والحضريون  التركيز على اإلنصاف واإلدماج: دعم توفير حلول الصرف الصحي للجميع: 
منهم وغير الفقراء من الرجال والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والمشردين والالجئين، والوفاء 

اليونيسف بعدم ترك أحد خلف الركب.  الفعلي بالتزام 

بتقديم خدمات 	  الخاصة  النُُهج،  تكييف  التحمل:  القادرة على  المستدامة  الحلول الخضراء  البحث عن 
ل جزءاً من االقتصاد الدائري وتدعم الحد  الصرف الصحي، التي تقدر على تحمل تغير المناخ وتشّكِ

من مخاطر الكوارث.

العمل 	  اليونيسف في سياقات  العمل اإلنساني والتنمية: االستفادة من خبرات  االشتغال على مستوى سياقات 
اإلنساني والتنمية من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل".

العمل مع جميع أصحاب المصلحة: باإلضافة إلى إشراك الحكومات، العمل مع المجتمع المدني، والجهات 	 
الخاص  األكاديمية، والقطاع  الدولية، واألوساط  الحكومية  التنمية، والمنظمات غير  المانحة، ومصارف 

المساءالت.  فيما يخص  الواضح  التحديد  التعاونية والمنسَّقة، مع  الحلول  توفير  المستويات(، ودعم  )على جميع 

باألطفال، ومركزها 	  الخاصة  اليونيسف، وواليتها  لمنظمة  النسبية  الميزة  المتسقة مع  التدخالت  اختيار 
التدخالت األكثر استراتيجية في كل  اليونيسف  د  المتميز حيث العمل مباشرةً مع الحكومات: سوف تحّدِ

ع نطاق الخبرات  من السياقات، وتتعاون مع اآلخرين الذين يضطلعون بتدخالت لها عالقة بعملها، وتوّسِ
والقدرات عند الحاجة، وتتحرى الوضوح بشأن األمور التي لن تقوم بها منظمة اليونيسف، لكنها سوف 

تتطلع إلى الشركاء من أجل تدخالت تكميلية. 
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https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework 1

التنمية  6 من أهداف  العالمي للهدف  التعجيل  بموجب إطار 
 2-6 الغاية  للتعجيل ببلوغ  دت خمسة عوامل داعمة  المستدامة،1 حّدِ

المستدامة: التنمية  أهداف  من 

والسياسات.	  الحوكمة 

التمويل. 	 

والمعلومات. 	  البيانات 

القدرات. 	  تنمية 

االبتكار.	 

تقدم منسَّق  لتحقيق  قيِّماً  الخمسة إطاراً  التعجيل  توفِّر عوامل 
المنهجية  الخطة  الصحي، وتتماشى  الصرف  ومتسارع في مضمار 

ل "ركيزة"  مع هذه العوامل. وعوامل التعجيل هذه كل منها يشّكِ
للبرمجة متعلقة بكل واحد  نُُهج  المنهجية، حيث توجد  في الخطة 

الخطة  التعجيل هذا في  التعاونية إلطار  الطبيعة  وتنعكس  منها. 
الشراكة  اليونيسف سوف يعتمد عملها على  إذ إن  المنهجية، 

والتعاون واالستفادة من الموارد لتحقيق ما تطمح إليه من غايات 
في مجال الصرف الصحي. وثمة ترابط واتصال شديدان بين هذه 

فالعمل بموجب ركيزة منها قد ينطوي على  الركائز، وبالتالي 
تداخل مع الركائز األخرى.

التنفيذ والتدخالت ذات األولوية على  وسوف يستند اختيار نَْهج 
فهم دقيق وشامل للسياق المحلي، بما في ذلك مستويات القدرات 

اليونيسف. لمنظمة  النسبية  والميزة  المتاحة،  والموارد 

تتماشى هذه الخطة المنهجية مع إطار 
التعجيل العالمي للهدف 6 من أهداف 

التنمية المستدامة

البیانات والمعلومات تنمیة المھارات

الحوكمة

التمویل االبتكار

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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 الحوكمة والسياسات

اليونيسف سوف تدعم الحكومات لخلق محيط سياساتي قوي يفضي 
إلى حلول مستدامة ومنصفة في مضمار الصرف الصحي الُمدار 

بطريقة مأمونة من أجل الجميع.

إن منظمة اليونيسف ما تحظى به من مكانة بصفتها كياناً استشارياً 
موثوقاً به لدى الحكومات، ووكالة األمم المتحدة التي تتولى القيادة 
نها  في مجال الصرف الصحي، يعني أنها في موضع مناسب يمّكِ

من جمع أصحاب المصلحة في هذا القطاع والتنسيق بينهم. وتمتلك 
اليونيسف على المستوى العالمي امتداداً وصالت مع منظمات األمم 

المتحدة الرئيسية مما يضفي عليها ميزة قوية. واليونيسف تستطيع 
توظيف حجمها ونطاقها وواليتها في الدعوة على المستويات الوطنية 
والعالمية، وفي تعزيز بناء القدرات بما يغطي النطاق المطلوب، وفي 

التنسيق على مستوى القطاعات وكذلك الجهات الفاعلة. وبموجب 
د المكاتب القُطرية التدخالت التي  هذه الخطة المنهجية، سوف تحّدِ

د وتقوي المساءالت المؤسسية، وتدعم  ز روح القيادة، وسوف تحّدِ تعّزِ
ع عليه. عمليات وضع السياسات، وتخدم التنسيق وتشّجِ

 التمويل 

اليونيسف سوف تدعم الحكومات إليجاد قطاع صرف صحي يتمتع 
بتمويل كامل وقابلية لالستمرار من الناحية المالية ويوفِّر للجميع 

خدمات ُمدارة بطريقة مأمونة بأسعار معقولة.

تؤيد منظمة اليونيسف ذلك الطابع العمومي الذي يتسم به مجال 
الصرف الصحي وكذلك وجود حاجة إلى اإلنصاف فيما يخص 

األموال المتدفقة إلى هذا القطاع. واليونيسف لديها خبرة في مساعدة 
الحكومات على تتبع التدفقات المالية في مجال المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية باستخدام منهجية تراكفين TrackFin أو 
عمل موجزات للميزانية للدعوة إلى توفير الصرف الصحي الُمدار 

بطريقة مأمونة. وقد َدعمت مكاتب قُطرية عديدة إتاحة الفرص 
للحصول على التمويل من أجل األشخاص المستضعفين، خاصةً 

باستخدام التمويل البالغ الصغر والصناديق المتجددة. وتستطيع 
المكاتب القُطرية لمنظمة اليونيسف دعم استراتيجيات توفير األموال 

والتمويل، والمساعدة في وضع نظم التعريفات واإلعانات، ودعم 
التمويل البالغ الصغر والصناديق المتجددة، واستحداث طرق لتتبع 

التدفقات المالية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

تدخالت اإلنصاف (عدم ترك أحد خلف الركب)تدخالت في جانب العرضتدخالت في جانب الطلب

بیئة
تمكینیة قویة

محیط سیاساتي قوي 
یراعي اإلنصاف واستدامة 

الخدمات

نظم بیانات ومعلومات بقیادة 
الحكومات تخبر عن المخاطر 

وتتتبع أوجھ عدم المساواة

قطاع صرف صحي سمتھ الكفاءة 
حیث تمتلك جمیع الجھات الفاعلة 

المھارات والقدرات المطلوبة

قطاع صرف صحي ابتكاري 
یوفر خدمات صرف صحي 
أسعارھا معقولة وتشمل الجمیع

خدمات صرف صحي 
قابلة لالستمرار من الناحیة 

المالیة وأسعارھا معقولة
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 االبتكار 

اليونيسف سوف تدعم الحكومات لخلق قطاع صرف صحي حيوي 
التي  الجديدة  األفكار والمنهجيات والمنتجات  فيه  ز  تعزَّ وابتكاري 
ر توفير خدمات صرف صحي ُمدارة بطريقة مأمونة وتكون  تيّسِ

الجميع. تشمل  معقولة وكذلك  أسعارها 

تبادل  المرموق  اليونيسف ومركزها  لمنظمة  العالمية  القيادة  ر  تيّسِ
المعلومات حول االبتكار باإلضافة إلى تأثيرها في شركائها من 
التوجه، مما يساعد  يتبنون ذلك  القطاعات األخرى الذي يجعلهم 

على اتساع نطاق االبتكار بما يغطي المطلوب. لقد ساعدت 
السوق  اليونيسف في تشكيل  لمنظمة  التابعة  اإلمدادات  شعبة 

لدعم االبتكار، مع التركيز على االبتكار الرامي إلى إفادة الفئات 
البيئة  تقوية  يمكنها  القُطرية  اليونيسف  ومكاتب  المستضعفة. 
والمساعدة  الصحي،  الصرف  في مضمار  لالبتكار  التمكينية 

التحتية والنُُهج االبتكارية في مجال الصرف  البنية  في تطوير 
النقالة في  القائمة على األجهزة  الصحي، ودعم استخدام الخدمات 

الصحي. قطاع الصرف 

والرصد   البيانات 

اليونيسف سوف تدعم ما تقوده الحكومات من جهود حثيثة في 
رصد التقدم نحو توفير صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة، على 
التركيز على  امتداد سلسلة خدمات الصرف الصحي بأكملها، مع 
تحديد احتماالت التعرض للمخاطر وتتبع القضاء على أوجه عدم 

المساواة.

منظمة اليونيسف بإمكانها استجالب النفع من خالل تعاملها مع 
برنامج الرصد المشترك وفهمها له، ويشمل ذلك استخدام البيانات 
دة من أجل  العالية الجودة والتعاريف واألساليب واألدوات الموحَّ

جمع البيانات التمثيلية الخاصة بالفئات المستهدفة. واليونيسف لديها 
خبرة في العمل مع الحكومات الستحداث وتعزيز نظم الرصد 

الوطنية التخاذ القرارات، خاصةً في تتبع المخاطر على امتداد سلسلة 
خدمات الصرف الصحي بأكملها ورصد خدمات الصرف الصحي 

القادرة على تحمل تغير المناخ. وكذلك، قد َدعمت العديد من مكاتب 
اليونيسف القُطرية عمليات الرصد المنسَّق من خالل منصات مثل 
االستعراضات المشتركة للقطاعات. والمكاتب القُطرية لليونيسف 

تستطيع إنشاء نظم وطنية للرصد وتعزيزها ومساعدة الحكومات في 
تتبع المخاطر على امتداد سلسلة خدمات الصرف الصحي.

القدرات   تنمية 

اليونيسف سوف تدعم الحكومات لبناء قطاع صرف صحي سمته 
المهارات  فيه جميعها  الفاعلة  الجهات  وتمتلك  واالستباقية  الكفاءة 

أدوارها. لتأدية  المطلوبة  والقدرات 

الحكومي،  التنظيمي  التطوير  لديها خبرة في دعم  اليونيسف 
اليونيسف  بما في ذلك على المستوى دون الوطني. تأتي منظمة 

بالمهارات والخبرات القوية في التدريب، ويشمل ذلك خبرات في 
استحداث الموارد والمواد العالية الجودة من أجل تنمية القدرات. 
أكاديمية يمكن  لديها شراكات وصالت مع مؤسسات  واليونيسف 

فيما  المعلومات والتعاون  تبادل  االنتفاع منها، وخبرة في عمليات 
تقييم  يمكنها دعم  القُطرية  اليونيسف  الجنوب. ومكاتب  بلدان  بين 

التنظيمي،  التطوير  ودعم  والبشرية،  التقنية  الموارد  احتياجات 
واإلسهام في تنمية الموارد البشرية، ودعم البحوث والتعليم في 

المؤسسات األكاديمية.
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اليونيسف  لمنظمة  القُطرية  المكاتب 
ع على وضع خطة  كل منها سوف يشجَّ
ينعكس  القُطري  المستوى  على  منهجية 
اليونيسف  من خاللها الدعم المقدم من 

لتوفير صرف صحي ُمدار بطريقة 
المعني للبلد  مأمونة 

المنخفض والمتوسط والمرتفع( في  الدخل  البلدان )الهشة وذات  السبل متاحة لجميع 
جميع األوضاع )التنمية في حاالت الطوارئ وكذلك على األجل الطويل( كي ترسم مساراً 

لتوفير صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة، بغض النظر عن نقطة انطالقها من حيث 
نطاق تغطية الصرف الصحي أو الوضع االقتصادي أو البيئة المؤسسية أو القدرات. 
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لمنظمة  التأسيسية  التدخالت  تشتمل  سوف 
على: اليونيسف 

الدعوة والحوار على 	  السياسية:  للقيادة  الدعم  تقديم 
الرفيع.  المستوى 

زة في 	  مساءالت مؤسسية معزَّ المؤسسية:  المساءلة 
مضمار الصرف الصحي من خالل نُُهج مثل أدوات 

تحليل عنق الزجاجة في مجال المياه والصرف 
المشتركة  واالستعراضات  الصحية  والنظافة  الصحي 

للقطاعات.

سياسات من أجل صرف صحي ُمدار بطريقة 	 
مأمونة: وضع أو تحسين السياسات، مع تضمين 

الصحي  بالصرف  الخاصة  والغايات  التعاريف 
مأمونة. بطريقة  الُمدار 

الخاصة بجمع 	  النظم  تعزيز  البيانات:  نظم 
الُمدار  الصحي  بالصرف  المعنية  البيانات  وتحليل 

بطريقة مأمونة.

القدرات: تعزيز قدرات الموارد البشرية والقدرات 	 
بطريقة  الُمدار  الصحي  الصرف  لتوفير  المؤسسية 

مأمونة.

المالية 	  الميزانيات واآلليات  التأكد من أن  التمويل: 
تدعم السعي إلى توفير الصرف الصحي الُمدار 

بطريقة مأمونة وتحقيق اإلنصاف في الحصول على 
الخدمات.

والسوقية 	  المالية  االبتكارات  تعزيز تطور  االبتكار: 
الخدمات. تتخلل  التي  الثغرات  لمواجهة  والمنهجية 

سوف تعتمد التدخالت التي ستدعمها اليونيسف على ما إذا كان 
البلد )أو منطقة داخل البلد( نقطة انطالقه من حالة طوارئ 

)مع وجود مرافق مؤقتة( أو وضع تفشى فيه التغوط في العراء أو 
مرحلة تأسيسية لخدمات الصرف الصحي األساسية. وفي بعض 

المناطق. وفي  البلدان، قد تختلف المسارات المطلوبة مع اختالف 
د المكاتب القُطرية المسار الفريد  كل من هذه األوضاع، سوف تحّدِ

الُمدار بطريقة مأمونة بمرور  للوصول إلى الصرف الصحي 
الوقت، مع مراعاة السياق القائم، ويشمل ذلك القدرات والموارد 

أخرى.  الديموغرافية وعوامل  والخصائص 

منها  القُطري كل  المستوى  الموضوعة على  المنهجية  والخطط 
النَْهج  التي يقوم عليها  التأسيسية  التدخالت  سوف تنعكس من خالله 
السياقات.  بين كل  اليونيسف، على نحو مشترك  لمنظمة  البرنامجي 

واالستراتيجيات،  بالسياسات،  مرتبطة  التدخالت  هذه  وستكون 
القدرات.  واألنظمة، وتوفير األموال، والتمويل، والبيانات، وتنمية 

الوطنية ودون  المستويات  التأسيسية على  التدخالت 
المؤدية  المسارات  الوطنية سوف تقوم عليها جميع 

الُمدار بطريقة مأمونة  إلى الصرف الصحي 
تنطلق منها، تستطيع  التي  النقطة  البلدان جميعها، مهما كانت  في 
السياسات واالستراتيجيات  اليونيسف أن تساعد في ضمان كون 

الُمدار  الحكومية موجهة نحو توفير الصرف الصحي 
بطريقة مأمونة، ويشمل ذلك مراعاة سلسلة خدمات الصرف 

الصحي بأكملها.
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تتبع التقدم نحو إحداث النقالت وبلوغ الغايات
إنه لمن الضروري أن يستمر الزخم طوال السنوات الثمانية التي 

اليونيسف  لمنظمة  يتسنى  حتى  المنهجية  الخطة  تستغرقها  سوف 
أن تحقق هدف تقديم الدعم إلى مليار نسمة لتمكينهم من الحصول 

على صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة، من خالل الدعم 
المباشر وغير المباشر، بالتعاون مع الشركاء. سوف يُجَمع قدر 
المستفيدين  ذلك  المنهجية، ويشمل  الخطة  لرصد  المعلومات  من 
نوعية عن طبيعة ونوعية  وبيانات  المباشرين،  المباشرين وغير 

القُطري. وسيكون  التي تُجرى على المستوى  النظم  أعمال تعزيز 
إفساح  للغاية في  اليونيسف مهماً  الخاص بمنظمة  الرصد  نظام 

بمرور  المنهجية  الخطة  تنفيذ  فعالية  لتطور وزيادة  الطريق 
الوقت، باإلضافة في الحين ذاته إلى قياس األداء استناداً إلى 

رة. األهداف المقرَّ

إمداد الخطة المنهجية بالموارد من خالل الشراكات 
المانحة  الشركات والمؤسسات والجهات  مع 

األطراف الثنائية 
المانحة  م الشركاء من الشركات والمؤسسات والجهات  يقّدِ سوف 
الثنائية األطراف دعماً من خالل توفير األموال وتقديم المشورة، 

إذ إنهم غالباً ما تكون لديهم معرفة واسعة وخبرة في قطاع 
الصرف الصحي. واليونيسف تسعى إلى إقامة عالقات وطيدة 

وطويلة األمد مع الجهات المانحة التي تتفهم الحاجة إلى التحول 
على  دةً  السياسات، مشّدِ القائم على  للعمل  التمهيدية  المراحل  تجاه 

والشراكة.  التعاون 

من منشورات اليونيسف
شعبة التواصل والدعوة العالميين
3 United Nations Plaza

New York, NY 10017, USA
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www.unicef.org

© منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(
تشرين األول / أكتوبر 2022

المنهجية  بالخطة  قدماً  المضي 
الدعم من  اليونيسف على  لمنظمة  القُطرية  المكاتب  سوف تحصل 
الصحي والنظافة  المياه والصرف  اإلقليمية وفريق قسم  المكاتب 
فعلى  نيويورك.  في  اليونيسف  لمنظمة  الرئيسي  بالمقر  الصحية 
سبيل المثال، قد ُوِضعت قائمة باالستشاريين من ذوي الخبرة 

في مجال تعزيز نظم الصرف الصحي استجابةً للطلب اإلقليمي 
والقُطري على الدعم في استعراض وتحديث سياسات الصرف 

القدرات. واألولوية األولى  التمويلية، وبناء  النماذج  الصحي، ودعم 
البلدان التي تنفِّذ  القائمة هي دعم  لدى االستشاريين المدرجين في 

بأفريقيا. الصحي  الصرف  لسياسات  التوجيهية  المبادئ 

التشجيع والدعم لدمج  القُطرية أيضاً على  المكاتب  وسوف تحصل 
اليونيسف.  لمنظمة  القُطرية  البرامج  وثائق  في  المنهجية  الخطة 

ذلك أنه أثناء إعداد وثائق البرامج القُطرية، ستكون هناك فرص 
المنهجية  يُتاح من خاللها إدخال استراتيجيات الخطة  ومداخل قد 
والطموح الرامي إلى توفير صرف صحي ُمدار بطريقة مأمونة.

تعلمية وتبني كفاءات  تعمل بصفتها منظمة  اليونيسف، كي  إن 
الكائن  الفريق  يترأسها  تعلم عالمية،  جديدة، سوف تنشئ شبكة 

أمام  الطريق  لفتح  اإلقليمية،  المكاتب  نيويورك وتدعمها  في 
الشبكة منتديات  تَستخدم هذه  الخبرات والمعارف. سوف  تبادل 

الحوار  لتشجيع  العالمية  الشبكية  الدراسية  الحلقات  مثل  افتراضية 
التبادل فيما بين  البلدان. وسوف تَدعم أيضاً عمليات  على مستوى 

لتعزيز  البلدان وداخلها  بين  التعلم والتوأمة  النظراء في مجالي 
البرامج. المحلية، وتوسيع نطاق  القيادات  المعرفي، وإلهام  التالقح 


