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المعلومات
عم

ن
دم

تق
 ال

ي
الف

هل توجد قوانين و/أو لوائح معمول بها لضمان أن الجميع قادرون على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي 
lllوباللغة والصيغة ذات الصلة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون بعيدا عن مراكز المعلومات وأولئك الذين ال يستطيعون القراءة؟ 

المشاركة

هل توجد قوانين و/أو لوائح معمول بها تضمن حدوث المشاركة الكاملة والحرة والهادفة قبل إتمام أي قرار، بما في ذلك في عملية تطوير 
lllأية قوانين أو لوائح أو وثائق على مستوى السياسات؟

هل تحدد القوانين و/أو اللوائح قواعد دقيقة بشأن المشاركة في أمور البنية التحتية، ومستويات الخدمة، والتعريفات الجمركية، وتشغيل 
lllوصيانة خدمات المياه والصرف الصحي؟

المساءلة

lllهل توجد آليات فعالة لتقديم الشكاوى على مستوى مقدم الخدمة؟ 
lllهل تتوفر هيئات شبه قضائية في البلد يمكنها حل النزاعات؟

lllهل يمكن لألفراد إنفاذ حقوقهم ضد الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء؟

lllهل وسائل االنتصاف المنصوص عليها في القانون كرد الحقوق والتعويض ضمانات ملزمة قانونيا بعدم التكرار واتخاذ اإلجراءات التصحيحية؟

lllهل تنص القوانين و/أو اللوائح على اآلليات التي تضمن االستماع إلى الشكاوى الفردية على نحو فعال ومعالجتها في الوقت المناسب؟

التوافر

هل تنص القوانين و/أو اللوائح على حق كل فرد في استخدام الموارد الطبيعية لالستخدامات المنزلية والشخصية في األماكن التي ال 
lllيستطيع الناس فيها الوصول إلى نظام إمدادات المياه عن طريق الشبكات؟

lllهل تعطي القوانين و/أو اللوائح أولوية لالستعماالت الشخصية والمنزلية للماء على غيرها من االستعماالت؟
هل يشتمل التعريف القانوني للصرف الصحي ليس فقط على تركيب المراحيض، ولكن أيضا على جمع ونقل ومعالجة والتخلص من أو إعادة 

استخدام الفضالت البشرية والنظافة المرتبطة بها؟ هل تشتمل اللوائح على توجيهات بخصوص البناء اآلمن والتنظيف المنتظم وتفريغ 
اآلبار أو غيرها من األماكن التي تتجمع الفضالت البشرية فيها؟

lll

هل تحدد القوانين و/أو اللوائح بوضوح المراد بـ "توافر المياه والصرف الصحي" في مختلف األماكن التي يقضي فيها الناس قدرا كبيرا 
من الوقت، بما في ذلك المنازل وأماكن العمل والمدارس ورياض األطفال والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وأماكن االحتجاز واألماكن 

العامة؟
lll

هل تحدد الوانين و/أو اللوائح أن المرافق يجب أن تكون متوفرة في المدارس والمؤسسات العامة األخرى، والتي تسمح بغسل األيدي 
lllوتسمح للنساء والفتيات بممارسة النظافة من الحيض على نحو جيد؟

lllهل تنص المعايير على إتاحة حد أدنى من المياه وحد أقصى ُيسمح به عند انقطاع الخدمات؟

المانحون
الدستور

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل يكفل الدستور المياه والصرف الصحي كونهما حقوق إنسان واضحة المعالم يمكن المطالبة بها من قبل الجميع؟ 

lllهل يضمن الدستور أن للمساواة وعدم التمييز صفة المبادئ القانونية الشاملة؟ هل ينص الدستور على مفهوم العمل اإليجابي؟

lllهل ينص الدستور على الحق في االنتصاف و/أو الوصول إلى العدالة؟ 
lllهل ينص الدستور على هيئات الرقابة المستقلة؟ هل هذه الهيئات مختصة بسماع الشكاوى الفردية؟ 

القوانين و/أو اللوائح
مالحظة: يمكن وضع العناصر في القائمة المرجعية في القوانين و/أو اللوائح، اعتمادا على اإلطار الدستوري أو القانوني

هل تحدد القوانين و/أو اللوائح حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي، وذلك باستخدام المضمون القانوني من التوافر وسهولة الحصول عليها، 
lllوالجودة، والقدرة على تحمل التكاليف والمقبولية كما هو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كأساس إلعطاء مضمون لهذه الحقوق؟ 

lllهل تخضع المعايير للمراجعة المنتظمة وهل تتحسن المعايير تدريجيا مع الوقت؟
lllهل ُيراعى في وضع المعايير الحواجز التي تواجه أفرادا معينين؟

lllهل تراعي المعايير نوع الخدمات الذي يمكن أن يكون أكثر فعالية في سياق الوضع المحلي؟
هل توجد متطلبات ولوائح البناء معمول بها وتغطي المعايير العامة لمرافق المياه والصرف الصحي، كالمراحيض في المساكن المستأجرة، 

lllوتوفير المراحيض المقصورة على أحد الجنسين في االماكن العامة مثال؟
هل توجد هيئة تنظيمية مستقلة تعمل على أساس حقوق اإلنسان ومكلفة بوضع المعايير على أساس المضمون القانوني لحقوق اإلنسان 

lllفي المياه والصرف الصحي؟
lllهل اتخذت الدولة أي تدابير لتنظيم إمدادات المياه من قبل البائعين غير الرسميين؟ 

lllهل تمنح الدولة و/أو المزودون الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي لألسر المعيشية بغض النظر عن وضع حيازتهم؟

عدم التمييز والمساواة

lllهل توجد قوانين و/أو لوائح معمول بها تحظر التمييز المباشر وغير المباشر وتعزز المساواة في الحصول على حقوق اإلنسان؟
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السياسات )واصل...(
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هل تتخذ الدولة تدابير رفع الوعي بإمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة مثال بخدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها وبنيتها 
lllالتحتية؟

lllهل توجد برامج وسياسات مطبقة لضمان وتشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة؟
lllهل تخطط الوثائق على مستوى السياسات لتقييم معايير الوصول الحالية تقييما واضحا؟

lllهل توجد آليات أو برامج لتدريب السلطات المحلية على كيفية إدارة الميزانيات والتعريفات الجمركية وتشغيل المرافق وصيانتها؟

lllهل توجد سياسة تحدد العمليات لضمان سالمة المياه؟
هل يتم تحديد الناس األقل قدرة على الدفع، وهل توجد برامج محددة مستهدفة تكفل إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي لهم بأسعار 

lllمعقولة؟

lllهل توجد وثائق على مستوى السياسات تحدد أساليب وخطط رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وخاصة فيما يتعلق بممارسة النظافة؟

lllهل تنص وثائق السياسة بوضوح على أهداف وجداول زمنية واضحة للوصول إلى مستوى أساسي من الخدمة للجميع؟
lllهل تنص وثائق الساسة بوضوح على أهداف ومسؤوليات لتلبية معايير القبول العام؟

هل توجد سياسات تنظم بفعالية برامج التوعية والتثقيف للقضاء على الممارسات غير المقبولة مثل الكسح اليدوي واستبعاد النساء من 
lllالحياة اليومية أثناء الحيض؟

lllهل توجد سياسات تخطط لتحسين الخدمات باستمرار مع مرور الوقت؟

القدرة على الوصول

عم
ن

دم
تق
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هل تراعي القوانين و/أو اللوائح الحد األقصى للمسافة والوقت الذي ُيستغرق للوصول إلى المرفق؛ موقع المنشأة من أجل ضمان األمن 
lllالمادي للمستخدمين؛ وهل تراعي هذه المعايير العوائق التي يواجهها أفراد وجماعات بعينها؟

lllهل الدولة و/أو مقدمو الخدمة ملزمون بإتاحة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي لألسر المعيشية بغض النظر عن وضع حيازتها؟ 

الجودة والسالمة

هل توجد قوانين و/أو لوائح معمول بها تحمي جودة الموارد المائية وذلك مثال بحظر إلقاء مياه الصرف الصحي والنفايات وتطالب باحتواء 
lllأي تسرب لألسمدة والنفايات السائلة الصناعية وغيرها من الملوثات لحماية المياه الجوفية؟ 

lllهل تحدد اللوائح المعايير المتعلقة بجودة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهل هي ذات صلة بمقدمي الخدمات العامة والخاصة؟

lllهل توَضع معايير جودة المياه وفق السياقات الوطنية والمحلية مع مراعاة الملوثات التي تحدث فقط في مناطق معينة؟

lllهل توجد لوائح بشأن ترتيبات األسر المعيشية فيما يخص جمع النفايات والتخلص منها؟

القدرة على تحمل التكاليف

هل تنص اللوائح على اآلليات التي تكفل القدرة على تحمل تكاليف الخدمات للجميع، مع مراعاة تكاليف االتصال والتشغيل والصيانة؛ وهل 
lllتنص على إعانات وإعفاء من دفع وآليات أخرى لضمان القدرة على تحمل التكاليف؟

lllهل تنص اللوائح على إعطاء المستخدمين فرصا لدفع ما عليهم من متأخرات أو تلقي الخدمات مجانا في حال عجزهم عن الدفع؟
هل توجد هيئة تنظيمية مستقلة تعمل على أساس حقوق اإلنسان وكلفت لتحديد القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، بما في ذلك من 

lllخالل وضع التعريفات؟

السياسات

lllهل توجد سياسة شاملة للمياه والصرف الصحي تدمج حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي ومضمونه القانوني؟ 

lllهل تخضع السياسة للمراجعة بانتظام لتعقب آثار التمييز؛ وإذا اكتشف أنها تمارس التمييز، فهل ُتلغى أو ُتعدل؟
هل يتم تقييم الحاالت القائمة لعدم المساواة في الحصول على المياه والصرف الصحي؟ هل توجد خطط وسياسات موضوعة تستخدم 

مؤشرات ومقاييس لتقييم كل من الخطوات المتخذة والنتائج التي تحققت في القضاء على عدم المساواة في توفير المياه وخدمات 
الصرف الصحي؟

lll

هل يوجد ما يكفي من المرافق العامة الُمعّدة لضمان أن األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول محليا إلى المياه والصرف الصحي يمكنهم 
lllاستعمال هذه المرافق كحلول وسيطة؟

واصل...
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الوزارات المختصة 
عم

ن
دم

تق
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ي
الف

هل تمثل بنية التعريفات و/أو اإلعانات مثااُل لضمان حصول األفراد والفئات المحرومة على الكمية الضرورية من المياه وإمكانية الوصول 
إلى مرافق الصرف الصحي بصرف النظر عن القدرة على الدفع؟ وهل تضمن هذه البنية أيضا القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لألسر 

المعيشية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في حين أنها ال تمثل أكثر من نسبة معينة من دخل األسرة؟
lll

هل وصلت ميزانيات خدمات الصرف الصحي والنظافة إلى توازن مناسب في الهيكل مقابل التشغيل / الصيانة / اإلصالح لضمان استدامة 
lllالنظم القائمة؟

هل أنتجت الوزارات المختصة ميزانيات مصنفة بما فيه الكفاية بحيث تكون قيمة المخصصات للمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
lllواضحة، وألي أغراض؟

المانحون

lllهل يدعم المانحون أو وكالة التنمية االمتثال لحقوق اإلنسان، ال سيما مبادئ عدم التمييز واالستدامة والمساءلة والمشاركة؟

lllهل ُأدرج دعم المانح أو وكالة التنمية في الميزانية الوطنية أو دون الوطنية أو يرد فيها؟
إذا لم ُيدرج تمويل المانح ولم يرد في الميزانية الوطنية أو دون الوطنية، هل يجري العمل على اتساق دعم المانحين مع سياسيات وخطط 

lllالحكومة المتلقية للدعم؟
هل نظر المانح أو وكالة التنمية في إيالء أولوية أكبر لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي؟ وإذا كان هذا الدعم مقدمُا بالفعل، هل نظرا 

lllفي توجيه مساهمات أكبر للتشغيل والصيانة وبناء القدرات؟

lllهل يتيح المانح أو وكالة التنمية المعلومات عن الدعم المقدم للمياه والصرف الصحي والنظافة للعلن؟
هل يسدي المانح أو وكالة التنمية المشورة بخصوص ضمان أن تعكس ميزانيات الحكومة المستفيدة من الدعم في مجال المياه والصرف 

lllالصحي االلتزامات بحقوق اإلنسان؟

lllهل ُأنفقت األموال المخصصة للماء والصرف الصحي والنظافة بالكامل وفي الوقت المناسب؟

المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

lllهل توجد أي مؤسسات عليا مستقلة لمراجعة الحسابات؟ وهل لديها ما يكفي من موارد بشرية ومالية ألداء عملها؟
lllهل تستخدم المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات صراحة إطارًا مستندًا لحقوق اإلنسان في مراجعة حسابات الميزانيات الحكومية؟

ما هي متابعة نتائج المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات وما هي آثارها؟ وما هو معدل امتثال الدولة لتوصيات المؤسسة العليا لمراجعة 
lllالحسابات؟

المجتمع المدني

lllهل توجد استراتيجيات لبناء القدرات في ميزانية المجتمع المدني وعملية تتبعه؟ 
lllهل تخصص الدول أموااًل لرصد الميزانية الذي يقوم به المجتمع المدني؟ وهل تأخذ النتائج بعين االعتبار؟

المانحون
الحكومات الوطنية ودون الوطنية

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

هل تخصص الحكومات الوطنية أمواًل كافية للمياه وخدمات الصرف الصحي من أجل اإلعمال التدريجي لحقوق اإلنسان في المياه وخدمات 
lllالصرف الصحي )بما في ذلك التوافر وإمكانية الوصول والجودة والقدرة على تحمل التكاليف وكذا القبول( على أساس غير تمييزي؟  

عندما ال تكون موارد كافية للدولة إلعمال حقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرفي الصحي، هل طلبت الدولة بفعالية للتعاون 
lllوالمساعدة الدوليين؟

هل األموال التي توجهها الحكومات الوطنية إلى الحكومات دون الوطنية كافية لتعزيز المساواة في الحصول على المياه وخدمات الصرف 
الصحي، وهل استهدفت خاصة المحرومين داخل مختلف المناطق والفئات السكانية؟ وهل هناك معايير لتخصيص األموال للحكومات دون 

الوطنية؟ ماهي؟
lll

هل تتعاون الحكومات الوطنية ودون الوطنية لضمان وصول كل األموال الموجهة من الحكومات الوطنية للمياه وخدمات الصرف الصحي 
lllومشاريع وخدمات النظافة للحكومات دون الوطنية على الفور؟

lllهل جعلت الدولة الميزانيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة متاحة للعامة؟ 

lllهل مكنت الدولة المجتمع المدني من المشاركة الفعالة في المناقشات حول صياغة وتنفيذ ورصد الميزانيات؟ 
هل حددت الدولة معيار القدرة على تحمل التكاليف العادل مع األخذ بعين االعتبار جميع جوانب المياه و خدمات الصرف الصحي والنظافة 

lllالمتعلقة بها؟

lllهل حظي الناس بالتوعية باإلعانات والمنح وطرق الدفع الحالية؟

وزارة المالية )أو التخطيط أو البنك المركزي(

lllهل ُمنحت األولوية الالزمة لحقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي في إطار الميزانية الوطنية؟
هل استعرضت وزارة المالية ميزانيات المياه وخدمات الصرف الصحي، لتحديد ما إذا كانت المخصصات المالية تساهم )إذا ُمنحت سويا( في 

lllإعمال حقوق اإلنسان، فضال عن تعزيز عدم التمييز واالستدامة والمساءلة والمشاركة؟

هل ُأجري أي اقتطاع من الميزانيات المتعلقة بالمياه والصرف والصحي والنظافة في السنوات الخمس الماضية؟ وإذا كان األمر كذلك، هل 
تم تقييم األثر المحتمل لهذا االقتطاع في أعمال حقوق الناس في المياه وخدمات الصرف الصحي، خاصة بالنسبة لألفراد والمجموعات 

المحرومة؟
lll

هل قامت وزارة المالية، أو عند االقتضاء، الوزارة المختصة، بتخصيص ما يكفي أموال من أجل اإلعانات الموجهة لألشخاص غير القادرين على 
lllتحمل التكاليف والرسوم المتعلقة بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي؟ 

هل ُأفرج عن الميزانيات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة، لصالح الوزارات المختصة والحكومات دون الوطنية، بالكامل وفي الوقت 
lllالمناسب؟ 
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اللوائح
عم

ن
دم

تق
 ال

ي
الف

lllهل يشمل اإلطار القانوني تقديم الخدمات من جهات غير حكومية؟
lllهل يشمل اإلطار القانوني القواعد المتعلقة بكيفية االستفادة من األرباح المتأتية من المياه وخدمات الصرف الصحي؟

lllهل يخضع مقدمو الخدمات غير الرسميين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني، للتنظيم؟

العقود

lllهل تمتثل العقود المبرمة بين الدول ومقدمي الخدمات بالكامل لمعايير حقوق اإلنسان؟

lllهل تحدد العقود بوضوح مسؤوليات مقدمي الخدمات، إلى جانب المعايير والغايات الالزمة فورًا وتلك الالزمة على األجل الطويل؟

lllهل تحتوي العقود على تغطية الغايات للقضاء على مظاهر الخلل في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي؟ 

lllهل من أحكام كافية في العقود بشأن المشاركة والحصول على المعلومات وبناء القدرات ومعايير جودة المياه؟

قطع الخدمات

هل من لوائح واضحة وفعالة عن كيفية قيام مقدمي الخدمات بقطعها، ويمكن تنفيذها باالمتثال للحقوق في المياه وخدمات الصرف 
lllالصحي؟

lllهل من نظم إدارية وقضائية فعالة تتيح للناس الفرصة للطعن في قطع الخدمات والحصول على سبل االنتصاف المناسبة؟ 

مكافحة الفساد

lllهل من لوائح وقواعد لمكافحة الفساد؟
lllهل من تدابير متاحة للجمهور من قبيل المعلومات المتاحة عن مسؤوليات مقدمي الخدمات؟

اكمل...

مؤسسات الدولة الوطنية دون الوطنية
التخطيط

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

هل عمليات التخطيط الوطنية والمحلية مفتوحة وشفافة وتشاركية، وهل يمكن لألفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة والضعيفة 
lllالمشاركة بالكامل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة إليهم؟

lllهل الدراسات المرجعية ودراسات الجدوى تشاركية ومتاحة لالستعراض؟ وهل تحدد الدراسات المرجعية األفراد والمجموعات األكثر حرمانًا؟

هل تتناول الدراسات المرجعية ودراسات الجدوى إمكانية الحصول على الخدمات والقدرة على تحمل كلفتها والقدرة على تكييفها 
lllومقبوليتها؟

lllهل ثمة معلومات دقيقة عن مستويات الخدمات المقدمة في المستوطنات غير الرسمية، بما في ذلك أنواع مقدمي الخدمات؟

lllهل وضعت الغايات من خالل عملية شاملة، وبإتاحة معلومات كافية لألفراد والمجموعات المستهدفة؟

lllهل تشمل الخطط الوطنية و/أو المحلية غايات معينة للمجموعات المحرومة؟

lllهل تغطي الغايات التخطيط والتمويل للصيانة والتشغيل الجاريين، لضمان االستدامة االقتصادية والبيئية؟

lllهل حددت مسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط بوضوح؟ 
هل تشمل عمليات التخطيط المستخدمين الحاليين والمقبلين؛ وهل يمكنهم التأثير في الحصائل، وهل يزيد ذلك من فهمهم ومن استخدام 

lllالخدمات؟ 

بناء القدرات

هل وضعت برامج لزيادة القدرات على تشغيل وصيانة البنية التحتية، بما في ذلك الحصول على المعلومات المتاحة عن المسؤول عن 
lllالتشغيل والصيانة؟

إذكاء الوعي

lllهل تتناول الحكومة المحرمات الخاصة بالنظافة في فترة الحيض والصرف الصحي؟ وكيف؟

lllهل من برامج إلذكاء وعي الناس بسلوكيات النظافة الجيدة؟
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lllهل تتاح للجمهور معلومات رسمية عن التغطية الحالية بالمياه وخدمات الصرف الصحي؟
lllهل تقيم الثغرات القائمة في تقديم الخدمات وما يقابلها من متطلبات لتوسيع نطاق فرص الحصول على الخدمات؟

lllهل حددت المناطق والمستوطنات وقطاعات السكان التي يلزمها مساعدة خاصة؟

الجهات المانحة
هل تجري المؤسسات المالية الدولية تقييمات ألثر السياسات والمشروعات والبرامج في مجال حقوق اإلنسان، خالل عملية صياغتها وبعد 

lllفترة من تنفيذها؟ 

lllهل هذه التقييمات متاحة للجمهور وتشاركية وتركز خاصة على المجموعات المحرومة والضعيفة؟
lllهل تتالفى إجراءات االقتراض أو التخفيف من الديون فرض شروط تلزم بتنفيذ سياسات الخصخصة؟
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محددة
الدول

عم
ن
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الف

هل قبلت الحكومة بالتوصيات المقدمة في إطار هيئات المعاهدات واالستعراض الدوري الشامل بشأن حق اإلنسان في المياه والصرف 
lllالصحي؟ وهل اتخذت تدابير لتنفيذ هذه التوصيات؟ 

lllهل توجد هيئة تنظيمية تساعد على رصد حق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟
lllهل توجد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان تساعد على رصد حق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟

الجهات المانحة
lllهل ترصد الجهات المانحة مشاريعها للتحقق من إعمالها لحق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟ 

lll هل ترصد الجهات المانحة سياسات الدول المتلقية للدعم وخططها من حيث التزامها بحق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟ 
lllقبل االستثمار في إنشاء مرافق للمياه والصرف الصحي، هل ُأخذت تكاليف صيانة هذه المرافق وتشغيلها بعين االعتبار بشكل كامل؟

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
lllهل تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان دورا في رصد حق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟

هل تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان دورا في التوعية بحق اإلنسان في المياه والصرف الصحي وتعزيز فهمه في صفوف 
lllالسكان؟

هل تروج المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لحق اإلنسان في المياه والصرف الصحي إلى جانب الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني 
lllوهل تساهم في تعزيز نظام المساءلة؟ 

مقدمو الخدمات

lllهل يرصد مقدمو الخدمات مدى التزامهم بحق اإلنسان في المياه والصرف الصحي )أنظر األسئلة العامة(؟
lllهل تخضع نوعية البنية التحتية لمرافق الصرف الصحي والخدمات إلى الرصد؟ 

في حالة وجود مقدمي خدمات خارج اإلطار الرسمي، هل يتلقون دعما من السلطات/الدولة ليؤدوا أعمال الرصد؟ وكيف تدعمهم السلطات/
lllالدولة للقيام بهذه األنشطة؟

lllفي صورة وجود لجان محلية للمياه، هل تجري أي منها أعمال الرصد؟ كيف تدعمهم الدولة ألداء هذا العمل؟ 
المجتمع المدني

هل يرصد المجتمع المدني حاالت عدم المساواة؟ وهل تعرف أكثر األفراد و/أو المجموعات حرمانا واستبعادا؟ وهل تقوم بجمع البيانات 
lllالمصنفة؟ 

lllهل يرصد المجتمع المدني حق اإلنسان في المياه والصرف الصحي في األحياء غير المنظمة؟ 

أسئلة عامة

عم
ن

دم
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الف

lllهل وضعت الدولة مؤشرات لرصد حق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟ 
lllهل توجد مؤسسة لرصد إتاحة المياه والصرف الصحي على الصعيدين الوطني والمحلي؟ 

هل توجد مؤسسة ترصد سهولة الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي، بما في ذلك األشخاص الذين يواجهون عراقيل للوصول. على 
lllغرار األفراد أو الجماعات المهمشين أو المستبعدين واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب والمسنين؟ 

هل توجد مؤسسة ترصد الحصول على المياه والصرف الصحي خارج نطاق المنزل / في مكان العمل وفي المدرسة وفي المؤسسات 
lllالصحية واألماكن العامة وأيضا في صفوف األشخاص غير القادرين على التحكم في حصولهم على المياه من قبيل مراكز االعتقال؟ 

هل توجد مؤسسة ترصد الحصول على الخدمات على صعيد األسرة المعيشية؟ هل يشمل رصد حصول األسر المعيشية على المياه وخدمات 
lllالصرف الصحي األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز؟

lllهل توجد مؤسسة ترصد نوعية المياه؟
lllهل توجد مؤسسة ترصد جودة تقديم خدمات المرافق الصحية؟ 

lllهل يشمل الرصد توفر خدمات المياه والصرف الصحي؟
lllهل توجد مؤسسة لرصد مقبولية مرافق المياه والصرف الصحي؟ هل تعتمد عملية الرصد على مناهج تشاركية؟

lllهل توجد مؤسسة لرصد استدامة المرافق الجديدة للمياه والصرف الصحي؟
هل توجد مؤسسة ترصد حاالت عدم المساواة؟ هل تم تحديد األشخاص و/أو المجموعات األكثر حرمانا واستبعادا؟ هل توجد بيانات مصنفة 

lllمتاحة ؟ 

lllهل جرت مقارنة نسبتي األشخاص األكثر فقرا واألشخاص أكثر ثراء لتحديد التفاوت؟ 

lllهل ُحددت الحد األنسب للتقدم المحرز في نسبتي األشخاص األكثر فقرا واألشخاص أكثر ثراء للتمكن من تحقيق الهدف؟ 

lllهل جرت مقارنة نسبتي األشخاص األكثر فقرا واألشخاص أكثر ثراء لتحديد التفاوت؟ 
lllهل ُحددت الحد األنسب للتقدم المحرز في نسبتي األشخاص األكثر فقرا واألشخاص أكثر ثراء للتمكن من تحقيق الهدف؟ 
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الهيئات اإلدارية
عم
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lllهل الهيئات اإلدارية محايدة ومستقلة؟
lllهل ُتبلغ كافة الجهات اإلدارية وجهات المساءلة بشكل صحيح عن حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟ 

المحاكم
lllهل تمضي المحاكم قدما في القضايا المتعلقة بالتزام احترام حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي وحمايتها وإعمالها؟

م المحاكم سياسات تخصيص الميزانية بدقة وبشكل استباقي إعماال لحقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي لألفراد  هل تقيِّ
lllوالمجتمعات التي ال تحصل على الخدمات أو تحصل عليها بشكل منقوص؟ 

lllهل تتناول المحاكم االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟
هل يستطيع الناس رفع شكواهم الى المحكمة عندما تفشل الهيئات اإلدارية في مراعاة حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي 

lllوتطبيقها بشكل صحيح؟
هل يقوم القضاة بدور محايد في تحكيم النزاعات المتعلقة بالحقوق والواجبات؟ وهل يفرضون الحلول القابلة للتطبيق وهل يقومون أحيانا 

lllبدور الرصد والتصحيح؟
هل تسوي المحاكم الشكاوى على وجه السرعة والكفاءة والفعالية والنزاهة واالستقاللية؟ وهل تتسم المحاكم بالشفافية والخضوع 

lllللمساءلة؟ وهل تأتي سبل اإلنصاف القضائية في الوقت المناسب و/أو فورا؟

lllهل اإلجراءات مفهومة؟ وهل المعلومات أيضا متاحة باللغات المحلية السيما لغات األقليات والسكان األصليين؟

lllهل تشمل األحكام شرحا وافيا للحكم المتعلق باألسس الموضوعية للبالغ؟ وهل تشير إلى العواقب وأوجه الجبر المنطبقة؟ 

lllهل سبل اإلنصاف فعالة وعادلة وقابلة للتنفيذ؟ وهل ُتطبق سبل اإلنصاف بشكل صحيح؟ 
lllهل ُيفسر القانون المحلي بما يتماشى مع القانون الدولي؟

هل تطلع المحاكم والهيئات القضائية على طبيعة وآثار من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ وهل يراعي 
lllالتدريب القضائي بشكل كامل إمكانية التقاضي بموجب العهد؟

lllهل تعتمد المحاكم في أحكامها على توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؟
هل اآلليات التي تنصف الناس بشأن انتهاك حقوقهم متاحة للجميع دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر )بما في ذلك الوضع االقتصادي 

االجتماعي(؟ وهل ُتعامل جميع األطراف في أي إجراءات دون تمييز؟
lll

مؤسسات الدولة

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل تتاح سبل اإلنصاف القضائية النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟
هل تتاح معلومات حول وجود الحقوق القانونية وخيارات إنفاذها؟ وهل تسابق الحكومة إلى إبالغ الجمهور حول إنفاذ حقوق اإلنسان في 

lllالمياه والصرف الصحي؟
هل تضمن الحكومة إمكانية الحصول على سبل اإلنصاف من الناحية المالية؟ وهل تتاح مساعدة مالية للمستشار القانوني؟ وهل تخصص 

lllالحكومات الموارد البشرية والمالية الكافية للخدمات القانونية ضمانا لجودتها؟

lllهل تضمن الحكومة عدم طلب أي رسوم غير قانونية أو رشاوى أو دفعها قبل الحصول على سبل اإلنصاف؟
lllهل تقدم الحكومة المساعدة القانونية التي توجه الناس من خالل اإلجراءات والمواعيد النهائية؟

هل تتخذ الحكومة تدابير خاصة لضمان أن المهاجرين الذين لم يعتادوا على النظام القانوني للبلد المضيف والذين قد يخشون من الترحيل 
lllبإمكانهم الوصول الهادف إلى المحاكم وغيرها من اإلجراءات إلنفاذ حقوقهم؟

هل توفر مؤسسات الدولة التدريب على المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ وهل يتوافر 
lllالقانون الدولي لحقوق اإلنسان في المناهج الدراسية في كليات القانون؟ 

هل تضمن مؤسسات الدولة ال سيما الحكومات اطالع المحاكم واإلداريين على األحكام القانونية ذات اآلليات الدولية؟ وهل تعزز تطبيق 
lllالقانون الدولي لحقوق اإلنسان في إجراءات المحاكم المحلية؟ وهل تشجع المراجعة من قبل هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية أو الدولية؟ 

lllهل صادقت الدولة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تؤسس آليات الشكاوى اإلقليمية أو الدولية؟
lllهل تتاح سبل اإلنصاف للمطالبات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية؟

هل تطلع مؤسسات الدولة الناس على إجراءات الشكاوى وغيرها من الوسائل للوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحصول على المياه 
lllوالصرف الصحي؟ وهل تتخذ الدولة تدابير لتعزيز قدرتها على مساءلة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي؟

المشرعون
lllهل تدمج القوانين واللوائح مبادئ حقوق اإلنسان والمحتوى القانوني لحقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؟

هل توجد آليات لمساءلة مقدمي الخدمات؟ وهل تشمل هذه اآلليات استخدام الموارد الخارجية أم أنها ممولة بالكامل من قبل مزود 
lllالخدمة؟

هل اآلليات التي تضمن مساءلة مقدمي الخدمات ُيخطط لها وُتدار باالشتراك مع األشخاص الذين يستعملون الخدمات وقد يحتاجون إلى 
lllالحصول على سبل اإلنصاف؟
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الوصول إلى العدالة الخاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي

المحاكم

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل يتاح الوصول المادي إلى المحاكم للجميع؟
lllهل الهيئات العالجية حساسة بشأن الحواجز االجتماعية والثقافية؟

lllهل ُتمكِّن نظم اإلنصاف المرأة؟
هل تحمي المحاكم الخصوصية وتكتم هوية المطالبين الذين يواجهون عقبات في الوصول إليها لخشيتهم من االنتقام والتمييز والوصم 

lllداخل مجتمعاتهم المحلية أو المجتمع بشكل عام أو خارجهما؟ 
هل تسمح المحاكم لبعض المجموعات بالتحدث نيابة عن األفراد المتضررين لضمان أن المطالبين بالحقوق ال يتعرضون لمزيد من الوصم أو 

lllاالنتقام؟

lllهل تقّيم المحاكم عمليات الرصد لضمان التطبيق الكامل ألحكامها؟

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
lllهل توجد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان؟ 

lllهل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مخولة بتلقي الشكاوى والفصل فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

lllهل تفويض المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يشمل اإلطار الكلي لحقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

lllهل تتناول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان االنتهاكات المنهجية؟
lllهل ترصد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تنفيذ سبل اإلنصاف القانونية؟

المنظمات غير الحكومية
lllهل تؤيد الدول مساهمة المنظمات غير الحكومية في رصد التنفيذ الفعال لسبل اإلنصاف القانونية؟

lllهل تؤيد الدول مساهمة المنظمات غير الحكومية في التغلب على الحواجز التي تمنع الناس من الوصول إلى سبل اإلنصاف؟
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الرصد
عم

ن
دم

تق
 ال

ي
الف

lllهل ُصنفت البيانات وفقا ألسس التمييز المحظورة؟
lllهل ُترصد أهداف لمجموعات سكانية معينة؟

lllهل قيست جهود الحد من التفاوت بما في ذلك استهداف الموارد؟ 
lllهل يجري رصد الزيادة أو النقصان في عدم المساواة؟

التوعية
هل توجد حمالت توعية وحمالت دعوة لكشف التمييز والتصدي له وكذلك الوصم والصور النمطية، ال سيما بين السلطات المحلية والوزارات 

lllوالقضاء والهيئات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني؟

lllهل يستطيع الناس الذين يعانون من التمييز والوصم والصور النمطية المشاركة في تصميم تدابير لمعالجة هذه األشياء؟

lllهل تعليم حقوق اإلنسان والتركيز على عدم التمييز والمساواة جزء من المنهج الدراسي؟

األطر التنظيمية التشريعية والسياسية والتنظيمية

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل ينص الدستور أو اإلطار التشريعي تحديدا على عدم التمييز والمساواة؟
lllهل يطالب الدستور بالعمل اإليجابي أو التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الموضوعية؟

lllهل توجد قوانين تنص على آليات تقديم الشكاوى لضمان معالجة الممارسات التمييزية؟
lllهل تستهدف السياسات تحديدا األشخاص الذين ال يحصلون على المياه والصرف الصحي بشكل مناسب؟

التمويل والميزانية
lllهل ُتعطى األولوية في الميزانيات إلى المناطق والفئات السكانية التي تفتقر إلى الوصول؟

هل تكشف التقارير المالية عن جهد مالي معزز من جانب الحكومة لضمان أن معظم المجتمعات المهمشة وأصعبها في الوصول قادرة 
lllعلى إعمال حقوقهم اإلنسانية في المياه والصرف الصحي؟

lllهل ُتسن الرسوم الجمركية بطريقة تضمن القدرة على تحمل التكاليف لكافة أفراد المستخدمين؟

lllهل توجد أنظمة الضريبة التصاعدية لرفع اإليرادات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة ال تثقل كاهل الذين يعيشون في فقر؟  

التخطيط
هل تعطي االستراتيجيات والخطط أولوية للوصول األساسي وتركز على التحقيق التدريجي للمياه اآلمنة والمستدامة والصرف الصحي 

lllوالنظافة الصحية للجميع مع القضاء في الوقت ذاته على أوجه الالمساواة؟

هل تعالج االستراتيجيات والخطط أوجه الالمساواة المكانية كتلك التي تعاني منها المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والمستوطنات 
lllغير الرسمية أو األحياء الفقيرة؟

تحديد األهداف
lllهل ُحّدد األفراد والفئات المحرومة؟

lllهل اتسمت عملية تحديد هوية األفراد والجماعات المحرومة بالشمول والتشاركية؟

lllهل ُفهمت عوائق عدم الوصول وأسبابه وعولجت؟

lllهل ُوضعت أهداف محددة للفئات المحرومة؟
lllهل ُوضعت أهداف للقضاء على عدم المساواة في الوصول؟
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الجهات الحكومية
عم

ن
دم

تق
 ال

ي
الف

هل ُيعلن عن المعلومات البيئية عن حالة البيئة و/أو قضايا صحة اإلنسان وعن السياسات والتدابير المتخذة؟ هل ُتنشر فورا ودون تأخير 
lllألفراد الجمهور الذين قد يتضررون؟

lllهل الناس على بينة من وجود أطر المعلومات وإمكانات الوصول إليها وتوفير البيانات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي؟

lllهل يوجد تدريب داخل االدارة العامة لتعزيز ثقافة االنفتاح والشفافية؟
هل ُطورت المواد الترويجية بما في ذلك األدلة والمبادئ التوجيهية والحمالت اإلعالمية التي في شراكات مع وسائل اإلعالم ومنظمات 

lllالمجتمع المدني بهدف إبالغ األفراد عن الوصول إلى أطر المعلومات؟

هل تنشر المعلومات عبر القنوات الرئيسية وهيئات البث المجتمعية البديلة؟ هل المعلومات يمكن تدبرها وهل هي حساسة من الناحية 
lllالثقافية ومترجمة إلى جميع اللغات واللهجات ذات الصلة؟

الجهات غير الحكومية التي تؤدي وظائف عامة أو تتلقى أمواال عامة
هل ُيمّكن اإلطار القانوني الوطني كل شخص من طلب المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة التي تؤدي وظائف عامة أو تتلقى 

lllاألموال العامة؟

lllهل يخول اإلطار القانوني الوطني كل شخص بطلب معلومات عن المياه والصرف الصحي يحوزها مقدمو الخدمات؟

جهات األعمال الفاعلة
هل يتطلب اإلطار القانوني الوطني من مؤسسات األعمال التي تشكل عملياتها أو السياقات التي تعمل فيها خطرا على حقوق اإلنسان 

lllتقديم معلومات عن اآلثار المحتملة لحقوق اإلنسان؟

الجهات الحكومية

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل يوجد نص دستوري أو قانون وطني يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟  
lllهل يشتمل مثل هذا الحكم أو الصك على السمات التالية:

lllالحق في تقديم طلبات المعلومات دون الحاجة إلظهار مصلحة قانونية في المعلومات؛
lllواجب الهيئات في الرد ال سيما االلتزام بتحديد اإلجراءات والمواعيد النهائية للتعامل مع طلبات المعلومات؛ 

lllمجموعة محدودة من االستثناءات التي تسمح لحجب فئات معينة من المعلومات، طالما أن المصلحة العامة ال تتطلب اإلفصاح؛  

lllآليات الطعن الداخلي؛ 
lllآليات استعراض خارجية مستقلة و/أو

lllهل يطلب من الهيئات العامة نشر بعض أنواع المعلومات ذات الصلة على نحو استباقي؟
هل يستطيع جميع األفراد طلب كافة المعلومات التي تحوزها هيئة عامة، بما في ذلك أفرع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية 

lllللدولة وكذلك المؤسسات العامة والهيئات الممولة من القطاع العام؟

lllهل الهيئات العامة ملزمة قانونا بنشر المعلومات وتعميمها وكذلك الرد على الطلبات؟
lllهل توجد حوافز وعقوبات مناسبة بحق المسؤولين عن تسهيل الوصول؟  

lllهل يجري توعية الرأي العام بحقوقهم وكيفية ممارسة هذه الحقوق؟
lllهل التكاليف المرتبطة بطلبات الحصول على المعلومات في متناول الجميع؟  

lllهي اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور؟
lllهل جرى تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع مبدأ حد الكشف األقصى؟

lllهل ُيحمى األفراد الذين يكشفون عن معلومات بشان المخالفات "المخبرون" ضد أي عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتعلق بالتوظيف؟

اكمل...
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مقدمو الخدمات
عم

ن
دم

تق
 ال

ي
الف

lllهل يلتزم مقدمو الخدمة باالنخراط في العمليات التشاركية النشطة والحرة والهادفة فيما يتعلق بأنواع الخدمة المقدمة؟

lllهل هذه العمليات شاملة؟
lllهل توجد رقابة على هذه العمليات؟

المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف
هل تنص المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف على المشاركة كشرط إلزامي للمشاريع/التدخالت في البلدان 

lllالمتلقية؟

lllهل تكفل عدم تحايل الشروط المفروضة على البلدان المتلقية على العمليات التشاركية؟

الجهات الحكومية
إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

هل ُيعترف بالمشاركة النشطة والحرة والهادفة كحق من حقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية وُتضمن على جميع مستويات صنع 
القرار، بما في ذلك وضع القوانين والسياسات والبرمجة ووضع الميزانيات، وتوفير الخدمات والتحكم في المياه والصرف الصحي؟ وهل هي 

مشمولة باختصاص القضاء؟
lll

lllهل الدول طرف في الصكوك الدولية واإلقليمية التي تضمن حق اإلنسان في المشاركة، فضال عن آليات الشكوى الخاصة بها؟

lllهل يستطيع الناس الذين من المرجح تأثرهم بخطط االستثمارات المشاركة ذات المعنى في التخطيط؟
lllهل ُتدرج تكاليف العمليات التشاركية في التصميم األولي ألية تدابير؟

ضمان عمليات شاملة

lllهل تعّرف العملية التشاركية وتحدد األشخاص والفئات المهمشة؟
lllهل توجد تدابير للتغلب على الحواجز القائمة أمام مشاركة الجميع؟

lllهل توجد أماكن آمنة للمداولة بين الفئات المهمشة؟
lllهل ُيعّرف األفراد والجماعات المدعوة للمشاورات على نحو شفاف ودقيق وحساس؟

ضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة

هل ُيتاح للناس الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمليات التشاركية، وهل يستطيعون تحديد شروط مشاركتهم، في نطاق القضايا التي 
lllينبغي معالجتها ونطاق النظام الداخلي؟ 

lllهل ُوضعت تدابير ملموسة لضمان خلو المشاركة من اإلكراه المباشر أو غير المباشر ومن اإلغراء والتالعب أو الترهيب؟

lllهل تعطي العمليات التشاركية الناس فرصا حقيقية للتأثير على القرارات؟ هل ُوضعت تدابير ملموسة لتحقيق ذلك؟ 
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الجهات الحكومية

عم
ن

دم
تق

 ال
ي

الف

lllهل يتسم التخطيط بالتنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات واإلدارات والوكاالت ويهدف إلى التغطية الشاملة المستدامة؟

lllهل تحدد الموارد المالية والمؤسسية الالزمة للتشغيل والصيانة؟
lllخالل فترات النمو االقتصادي، هل توجد مرونة في التخطيط ألوقات األزمات؟

lllهل تتوفر حماية كافية لحقوق اإلنسان عند اعتماد تدابير التقشف مع التركيز بشكل خاص على األفراد والفئات المحرومة؟ 
هل ترعى عقود مشاركة القطاع الخاص متطلبات التشغيل والصيانة طويلة األجل؟ هل يعاد استثمار األرباح في الحفاظ على تقديم 

lllالخدمات وتوسيع نطاقها؟ 
هل توفر خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة لجميع الناس، ال سيما الذين يعيشون في الفقر، مع جمع عائدات كافية لصيانة 

lllاألنظمة وتحسينها وتوسيع نطاقها؟

lllهل خيارات التكنولوجيا مناسبة؟
lllهل توجد آليات الرصد والمساءلة للتعامل مع الممارسات غير المستدامة والتراجعية؟

الجهات المانحة
هل يشمل التعاون الدولي للمياه والصرف الصحي استراتيجيات تقديم الخدمات من أجل االستدامة، بما في ذلك استراتيجيات التشغيل 

lllوالصيانة؟
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