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المحتويات

المالحظات على هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي •

والمؤشرات المعتمدة في رصد تحقيقه

تطورات االعتراف بالحق في مياه الشرب كحق من حقوق االنسان•

+MDGمبادرة •

الهدف والنطاق–

المؤشرات اإلضافية–

النموذج الموحد–

(JMP)2015مقترحات أولية لمؤشرات مرحلة ما بعد •

الخطوات التالية•



الصحيمن إمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرفشريحة الفقراء ؛ في الغالب تعانيالتغطية الشاملة•

ين ، والحاجة لتحس(التعاريف، والهدف، وآليات جمع البيانات، وغيرها)المواءمة مع أنظمة الرصد الوطنية •

القدرات الوطنية

أو الحصول على الخدماتوإهمال مستوى ونوعية الوصول إلى إرتكاز الهدف على أسس الصحة العامة•

(القدرة على تحمل التكاليف، والمساواة، إلخ)األبعاد المتعلقة بالفقر •

(طرق التخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة إستخدامها ، إلخ)األبعاد البيئية •

اسكمؤشر غير مباشر لقي“ ُمَحسن”ومرفق صرف صحي “ ُمَحسن”تم إستخدام مصطلح مصدر مياه 

األمان خصوصاً وأن مرتكزات هدف األلفية معنية ب–وفرة ونوعية المياه والقدرة على تحمل التكاليف 

واإلستدامة

استخدمت ال تشير مؤشرات هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي صراحًة إلى مدى توفر الخدمات بل

ن المياه توفر كمية كافية مأن هذه المصادر المحسنة كبديل بافتراض “ الوصول إلى مصدر مياه ُمَحسن”مصطلح 

.داخل المسكن أو على مسافة مناسبة منه

 7بينما يشير الهدف-C  كل المؤشر ال يقيس نوعية المياه بشصراحة إلى الحصول على مياه الشرب المأمونة، فإن

أن نوعية علماً ب، افتراض أن مصادر المياه المحسنة يمكن أن توفر المياه الصالحة للشرب بل يقوم على ، مباشر

.المياه في العديد من المصادر المحسنة هي في الحقيقة غير آمنة

مالحظات على هدف االلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحي



المياه والصرف الصحي كحق من حقوق االنسان

:الذي ينص على(  2010يوليو –64/292)قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم 

انحق من حقوق اإلنستقر بأن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية والصرف الصحي ”1.

“؛وال بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق اإلنسان

:الذي ينص على( 2010اكتوبر –15/9)قرار مجلس حقوق االنسان رقم 

ي يؤكد أن حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي مستمد من الحق ف”3.

الصحة من بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغهويرتبط ارتباطاً ال انفصام له مستوى معيشي الئق 

“؛الكرامة اإلنسانية، فضالً عن الحق في الحياة وفي البدنية والنفسية

:الذي ينص على( 2011اكتوبر –18/1)قرار مجلس حقوق االنسان رقم 

:يطلب إلى الدول”7.

حالة إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرفترصد وأن تحلل باستمرار أن ( أ)

؛التكاليفاستناًدا إلى معايير التوافر، والجودة، والمقبولية، وسهولة الحصول، والقدرة على تحملالصحي 

اعي المياه تتضمن تحديًدا لمسؤوليات جميع الجهات الفاعلة في قطتضع خطًطا واستراتيجيات شاملة أن ( ج)

ة وخدمات الحصول على مياه الشرب المأمونكي تحقق تدريجًيا اإلعمال الكامل للحق في والصرف الصحي، 

ة لضمان ، أو أن تعيد بحث تلك الخطط واالستراتيجيات وأن تراجعها عند الضرورللجميعالصرف الصحي 

“اتساقها مع معايير ومبادئ حقوق اإلنسان؛



والصرف الصحيالخاصة بإمدادات المياه+MDGمبادرة 

التفويض•

قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه –

الهدف•

ي على التقدم في تحقيق هدف األلفية الخاص بمياه الشرب والصرف الصحتطوير آلية رصد –

(ية الحاليفي إطار نفس هدف األلف)المستوى االقليمي العربي بما تتضمنه من مؤشرات إضافية 

نطاق المبادرة•

خدمات المياه والصرف الصحيمستوى وجودة توضيح –

حيالناتج عن طرق التخلص من الصرف الصتلويث البيئة /الحفاظ علىتوضيح مستوى –

المؤشرات•

وإضافة مؤشرات ( JMP)البناء على المؤشرات االساسية المعتمدة في برنامج الرصد المشترك –

صول أو ، نوعية المياه ، إستمرارية االمداد ، مستوى الو( كمية االستهالك)وفرة المياه ”تتعلق بـ 

ام الحصول على الخدمة ، مستوى تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، مستوى إعادة استخد

.“مياه الصرف الصحي ، مستوى تكلفة الخدمات

على البيانات وإمكانية قياسهاسهولة الحصول –

(الحصول على أكبر قدر من المعلومات بأقل تكلفة وجهد ممكن)الكفاءة–

متتاليةالتنفيذ على مراحل إمكانية–



فنية

نسبة التغطية•

الفواقد من الشبكة•

نوعية المياه•

معالجة مياه الصرف •
الصحي

إستمرارية الخدمة•

إلخ•

إدارية

المياه غير المفوترة•

1000عدد العاملين لكل •
توصيلة منزلية

الوقت الالزم لإلستجابة •
للشكاوى

.إلخ•

مالية

هياكل التعرفة•

إستعادة التكلفة•

كفاءة التحصيل•

إلخ•

:عادة ما تكون هناك قوائم طويلة من المؤشرات ضمن•
 (المحلية والوطنية، أو الدولية)المعايير القياسية

 (وطنية ودولية)المبادئ التوجيهية واألدلة اإلسترشادية

 (الوطني ، اإلقليمي ، الدولي)معايير الممارسات الفضلى

ولكن؛

ال تتضمن االجندة العالمية للتنمية أي من هذه المؤشرات التفصيلية•

نوعية الخدماتتوجد فرصة لتوسيع االهداف الحالية لاللفية لتضمين أهداف إضافية تتعلق بمستوى و•

مؤشرات خدمات المياه والصرف الصحي



+MDGمؤشرات

الصحيالصرف إمدادات المياه

كمية مياه الصرف الصحي المعالجة

نوع المعالجة

المياه المعالجة المعاد إستخدامهاكمية

مجاالت إعادة االستخدام

هيكل التعرفة

التكلفة

كمية االستهالك

إستمرارية اإلمداد

نوعية المياه

المسافة إلى المصدر

هيكل التعرفة

التكلفة

محسنة فقط، اليتمثل الغرض من المؤشرات االضافية تحديد إمكانية الوصول إلى البنية التحتية ال

موثوقية، وانتظام، وتكلفة، وجودة، واستدامة الخدمة المقدمة: ولكن أيضا تضمين

لدان الناميةيجب إيالء النظر في هذه المسائل أهمية خاصة خصوصاً في بيئات المياه الشحيحة والب

+MDGالمؤشرات االضافية لمبادرة 



+MDGإدارة البيانات في مبادرة 

النموذج الموحد•

تتضمن )سيةوثيقة متكاملة تشتمل على إستمارتين رئيسية لمؤشرات هدف األلفية األسا–

(التعاريف ومصدر البيانات

أربع إستمارات للمؤشرات االضافية–

(مناطق حضرية وريفية)إستمارتين إلمدادات المياه •

(مناطق حضرية وريفية)إستمارتين للصرف الصحي •

انية تم االشارة إلى النموذج الموحد في قرارات القمة العربية االقتصادية الث–

2011يناير 19المنعقدة في شرم الشيخ في 

doc.إستمارات النموذج الموحد–

إستمارات النموذج الموحد.doc


Some proposed definitions for post-2015

Basic drinking-water supply:

• Use of  an improved drinking-water source*

• ≤ 30 minute water collection round trip

 Intermediate drinking-water supply at home:

• Use of  an improved drinking-water source on premises*

• Available in acceptable quantities at least 12 of  the past 14 days

• Water quality of  < 10 cfu (colony-forming units) of  E. Coli/100ml
*for urban areas excluding protected dug wells and protected springs

Adequate sanitation at home:

• Use of  an improved sanitation facility at home

• Shared between five households or less

(slide source: JMP 2013 report update)

- 2013تقرير )2015بعض مقترحات التعاريف لمرحلة ما بعد  JMP)



الخطوات التالية

تشكيل فرق المتابعة الوطنية وتفعيل أعمالها–

(مؤسسات المياه ، أجهزة اإلحصاء ، إلخ/الوزارات المعنية ، مرافق)الجهات ذات العالقة تحديد ممثلو عن •

للفريقاالجتماع األول عقد •

وإدخالها في النظام اآللي المعد لهذا الغرضالبدء بتجميع البيانات •

لإلستيضاح وطلب الدعم الفنيالتواصل والتنسيق مع االسكوا واالكوا •

في أكوا+MDGومن ثم إرسالها إلى وحدة صحة ودقة البيانات التأكد من •

إلخ •

تنسيق نقاط االتصال مع أجهزة االحصاء الوطني–

ضمن التقارير االحصائية الرسميةتضمين بيانات ومخرجات المبادرة •

مارات ،  ضمن إستمؤشرات المبادرة غير المتاحة عبر الجهات الُمقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي تضمين •

(كونها تتطلب تفاعل السكان بشكل مباشر)المسوحات واالنشطة االحصائية الميدانية الرسمية 

في االكوا لنقاط االتصال الوطنية وسير عمل فرق المتابعة+MDGمتابعة رئيس وحدة –

(بالزيارات للدول في الوقت المناس)الوطنية الدعم الفني المباشر لفرق المتابعة إمكانية تقديم –

إلصدار التقرير في أكوا تمهيداً +MDGإدماج البيانات من الدول في نظام المعلومات اإلقليمي في وحدة –

تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياهاألول

عد حول التفاعل مع متطلبات تحديد أهداف ومؤشرات مرحلة ما بتعزيز النقاش ورفع مستوى الوعي –

ةيأخذ في الحسبان إهتمامات وأولويات المنطقة العربيموقف عربي موحد بهدف الوصول إلى 2015
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