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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالثامنةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب               
  املأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينا دي ألبوكريكيه

  إضافة    

   املمارسات اجليدةجتميع    
  موجز    

رب املأمونـة  تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـش       
. ٧/٢٢وخدمات الصرف الصحي هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقـراره             

وتعرض املقررة اخلاصة يف هذا التقرير معلومات عن املمارسات اجليدة يف إطار إعمـال              
حقوق طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة يف املياه والصرف الصحي، مبا فيهم اهليئـات              

، والوكاالت الدولية، ومقدمو اخلدمات، واملنظمـات غـري         )واحملليةالوطنية  (احلكومية  
احلكومية، واجملتمع املدين، كما تتناول العديد من النهج املتخذة إلعمال احلقوق يف امليـاه              
والصرف الصحي، مبا فيها التشريعات، والتخطيط، وتقدمي اخلدمات، وأنشطة الـدعوة            

  .وبناء القدرات، والرصد، واملقاضاة
  

 
 A/HRC/18/33/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

29 June 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/18/33/Add.1 

GE.11-14345 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٢٣-٧  ...................................................األطر القانونية واملؤسسية  - ثانياً  

  ٤  ١٢-٨  ..................................األطر واملبادرات الدولية واإلقليمية  - ألف     
  ٦  ١٤-١٣  ..............................................األطر القانونية الوطنية  -  باء     
  ٨  ١٨-١٥  .............السياسات والتخطيط ووضع الربامج على املستوى الوطين  - جيم     
  ١٠  ٢٣-١٩  ............................................................التنظيم  - دال     

  ١٢  ٣٦-٢٤  .............................................التمويل ورصد موارد يف امليزانية  - ثالثاً  
  ١٢  ٣٠-٢٦  ..............................ختصيص موارد حمددة اهلدف يف امليزانية  - ألف     
  ١٣  ٣٣-٣١  ..........................................................اإلعانات  -  باء     
  ١٤  ٣٦-٣٤  .......................................تكاليف اإلنشاءات والتوصيل  - جيم     

  ١٥  ٧٨-٣٧  .....................................................................التنفيذ  - رابعاً  
  ١٥  ٤٣-٣٨  .....................................................ريفيةاملناطق ال  - ألف     
  ١٧  ٥٤-٤٤  ............................................املناطق احلضرية احملرومة  -  باء     
  ١٩  ٥٦-٥٥  ........................................................نوعية املياه  - جيم     
  ٢٠  ٥٩-٥٧  ...............................................تعزيز النظافة الصحية  - دال     
  ٢٠  ٦٤-٦٠  .......................................................عدم التمييز  -  هاء     
  ٢٢  ٦٩-٦٥  ...................................................حاالت الطوارئ  -  واو     
  ٢٣  ٧٢-٧٠  .................املدارس واملؤسسات واملباين واألماكن العامة األخرى  - زاي     
  ٢٣  ٧٧-٧٣  ..............................................الدعوة وبناء القدرات  - حاء     
  ٢٥  ٧٨  .........................................مسؤوليات األطراف الثالثة  - طاء     

  ٢٥  ١٠٢-٧٩  ............................................................املساءلة والرصد  - خامساً  
  ٢٦  ٩١-٨٠  .................................................الرصد واملؤشرات  - ألف     
  ٢٩  ٩٦-٩٢  ..........................................................التقاضي  -  باء     
  ٣٠  ١٠٢-٩٧  ...........................................اإلدارة الرشيدة والشفافية  - جيم     

  ٣٢  ١٠٥-١٠٣  ...............................................................االستنتاجات  - سادساً  
  
  



A/HRC/18/33/Add.1 

3 GE.11-14345 

  مقدمة  -أوالً   
 الذي طلب فيه اجمللـس      ٧/٢٢ُيقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

إىل املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة وخـدمات                
  . الصرف الصحي إعداد خالصة بأفضل املمارسات

ذكورة أعاله، أعلنت املقررة اخلاصة عزمها على مجـع         املهمة امل ب وعند االضطالع   -٢
املمارسات، على حنو ما بينته يف تقريرها األول املقـدم إىل           " أفضل"  ال "اجليدة"املمارسات  

ميثل مفهوماً ذاتياً، ولذلك من املهم أن توضـع         " اجليد"الحظت املقررة أن     كما .)١(اجمللس
 ممارسة من منظور حقوق اإلنسان، مث تطبق هذه املعايري          أوالً معايري ُيحتكم إليها يف تقييم أية      

وقد نوقشت هذه املعايري مع طائفة متنوعة مـن         . بعد ذلك على مجيع املمارسات قيد النظر      
       /أصحاب املصلحة يف إطار مشاورة عقدهتا املقررة اخلاصـة يف لـشبونة يف تـشرين األول               

هـي  ( معايري، مخسة منها قياسـية       ١٠ وأسفرت هذه املشاورة عن حتديد    . ٢٠٠٩أكتوبر  
) السالمة، والقدرة على حتمل التكـاليف، واملقبوليـة       / احلصول، واجلودة  وإمكانيةالتوافر،  

ويرد ). هي عدم التمييز، واملشاركة، واملساءلة، واألثر، واالستدامة      (واخلمسة األخرى شاملة    
   .)٢(باملمارسات اجليدةتوضيح للمعايري يف تقرير املقررة اخلاصة املرحلي املتعلق 

أن هتـدف،   هلا  ينبغي  فتستويف مجيع املعايري العشرة،       ال ونظراً إىل أن املمارسات قد      -٣
على وجه التحديد، إىل استيفاء بعض اجلوانب على األقل، دون أن تقوض أي معيـار مـن               

  .املعايري األخرى
ة إىل تقدمي مقترحات    وقد أعدت املقرر اخلاصة استبياناً ودعت مجيع أصحاب املصلح          -٤

كما عقدت سبع مشاورات مع احلكومات، ومنظمات اجملتمع املدين،         . استناداً إىل هذا اإلطار   
واملؤسسات واجلهات التنظيمية الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ووكاالت التعاون اإلمنـائي،           

 رداً خطيـاً    ١٥٧ واستناداً إىل . والقطاع اخلاص، ومقدمي اخلدمات، ووكاالت األمم املتحدة      
على االستبيان وإىل عشرات املمارسات اليت ُعرضت أثناء املشاورات اليت جرت مع أصـحاب      

  .)٣(املصلحة، أعدت املقررة اخلاصة هذه اخلالصة اليت تضم املمارسات اجليدة
ومبا أن الدول مسؤولة عن ضمان إعمال احلقوق يف امليـاه والـصرف الـصحي،                 -٥

رير جمموعة واسعة من املمارسات اليت يؤديها أصـحاب مـصلحة           فسوف يتناول هذا التق   
وكانت الشراكة بني أصحاب املصلحة، سـواء يف وضـع          . خمتلفون يف العديد من البيئات    

__________ 

)١( A/HRC/10/6 ٣٤، الفقرة. 
)٢( A/HRC/15/31/Add.1. 
: مجيع املقترحات متاحة يف املوقع التايل )٣(

www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/StakeholdersGPQuestionnaire.aspx. 
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التشريعات والسياسات التشريعية، أم يف تقدمي اخلـدمات، أم يف أنـشطة الـدعوة وبنـاء                
  .القدرات، موضوعاً ثابتاً يف مجيع املمارسات املقدمة

ضع لقيود األمم املتحدة املتعلقة باحلـد األقـصى      ذي خي ، ال التجميع اوال تعرض هذ    -٦
وقـد  . )٤(لعدد الكلمات يف الوثائق، مجيع املمارسات اجليدة اليت تلقتـها املقـرر اخلاصـة            

، وهي تعرب عن امتناهنا     املتلقاةاستخلصت املقررة اخلاصة أفكاراً مهمة من مجيع املقترحات         
كمـا تعتـزم نـشر كتـاب يف         . ات واألفراد الذين شاركوا يف هذه العملية      جلميع املنظم 

 يتناول مبزيد من التفاصيل املمارسات الواردة يف التقرير، وسوف يتضمن هـذا             ٢٠١٢ عام
  .الكتاب ممارسات أخرى تعذر تناوهلا يف هذا التقرير لضيق املساحة

  األطر القانونية واملؤسسية  -ثانياً   
. وق اإلنسان قدراً كبرياً من األمهية لالعتراف الـصريح بـاحلقوق          يويل قانون حق    -٧

ـ     الناس   إعطاءوتكمن أمهية إدراج حق من احلقوق يف إطار قانوين يف            ذا األحقية يف التمتع هب
وتتنـاول  . احلق؛ وميكن بعد ذلك حتديد املعايري والنهج يف القوانني والسياسات ذات الصلة           

من التقرير، املبادرات اليت أُطلقت علـى املـستويني الـدويل            اخلاصة، يف هذا اجلزء      ةاملقرر
واإلقليمي لالعتراف باحلق يف املياه والصرف الصحي، واألطر القانونيـة واالسـتراتيجيات            

  .واخلطط والقواعد التنظيمية اليت وضعتها الدول يف هذا الصدد

  األطر واملبادرات الدولية واإلقليمية  -ألف   
مدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          اعت ٢٠٠٢ويف عام     -٨

 الذي أوضحت فيه املعايري الالزمة للحق يف املياه، وأشارت فيه إىل أمهية             ١٥التعليق العام رقم    
وقد أدى هـذا التعليـق العـام دوراً        . الصرف الصحي والنظافة الصحية يف إعمال ذلك احلق       

، أصدرت اللجنـة بيانـاً   ٢٠١٠ويف عام .  تأكيد احلق يف املياه   مشجعاً ملزيد من التطورات يف    
وكانت إسبانيا وأملانيـا    . )٥(بشأن احلق يف الصرف الصحي، أسهم يف مزيد من فهم هذا احلق           

ودولة بوليفيا املتعددة القوميات يف طليعة الدول املشاركة يف املبادرات الدولية الرامية إىل إعمال              
ف الصحي، حيث عملت هذه الدول على ضمان تعيني جملس حقـوق        احلقوق يف املياه والصر   

اإلنسان ألول خبري مستقل معين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة مبيـاه الـشرب               
 ٦٤/٢٩٢، وعلى صدور قـرار اجلمعيـة العامـة          ٢٠٠٨مارس  /والصرف الصحي يف آذار   

__________ 

حقـق  تستند املمارسات املذكورة إىل ما ورد يف املقترحات املقدمة، ومل تتمكن املقررة اخلاصـة مـن الت                 )٤(
 .مجيع املمارسات من

)٥( E/C.12/2010/1. 
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 العامة باحلق يف امليـاه والـصرف   ، وهو القرار الذي اعترفت فيه اجلمعية   ٢٠١٠يوليه  /متوز يف
الصحي، كما عملت على تأكيد جملس حقوق اإلنسان هلـذا االعتـراف بتوافـق اآلراء يف                

، وانطالقاً من االعتراف بأمهيـة      ٢٠١١مارس  /ويف آذار .  الصادر يف العام نفسه    ١٥/٩ قراره
نوان الواليـة إىل    ، بتغيري ع  ١٦/٢، قام اجمللس مبوجب قراره      ٢٠١٠القرارات املعتمدة يف عام     

املقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف               
وقد أحدثت هذه التطـورات الـسياسية       . الصحي، ومتديد الوالية لفترة ثالث سنوات أخرى      

ونـاً  تأثرياً إجيابياً، حيث أكدت احلقوق يف املياه والصرف الصحي باعتبارها حقوقاً ملزمـة قان   
جلميع الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ويف            

،  يف هذا اجملال   غريه من معاهدات حقوق اإلنسان، وشجعت على صياغة القانون العريف الدويل          
ـ     . الدول هتيئة بيئة مؤاتية إلعمال هذه احلقوق      طلبت من   و اله كما متثل القرارات املذكورة أع

  .إشارة مهمة إىل أمهية حقوق اإلنسان يف حتقيق الوصول الشامل إىل املياه والصرف الصحي

  بروتوكول جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا املتعلق باملياه والصحة     
، والصادر عن جلنة    ١٩٩٩يهدف الربوتوكول املتعلق باملياه والصحة، املوقع يف عام           

ادية ألوروبا ومنظمة الصحة العاملية، إىل ضمان الوصول الشامل إىل مياه      األمم املتحدة االقتص  
الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي الكافية، حيث يربط الربوتوكول بـني املـسائل             

ويتضمن هذا الربوتوكول املبادئ نفسها الـيت       . املتعلقة بإدارة املياه واملسائل املتعلقة بالصحة     
ملياه والصرف الصحي، ويويل اهتماماً خاصاً للمساواة يف احلصول         تنطوي عليها احلقوق يف ا    

زال العديد من البلـدان     ي طرفاً، وال    ٢٤وقد وقَّع هذا الربوتوكول حىت اآلن       . على اخلدمات 
  .األخرى بصدد االنضمام إليه

ويشدد الربوتوكول على أمهية مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع              
وختضع األطـراف   . مع املدين، ويتيح الفرصة إلعادة رسم السياسات والربامج       اخلاص واجملت 

وقد بينت . للمساءلة بشأن ما حترزه من تقدم عن طريق استعراض مدى االمتثال للربوتوكول           
، أن  ٢٠١٠أبريـل   /الدورة األوىل لتقدمي التقارير املتعلقة بالتنفيذ، اليت اخُتتمت يف نيـسان          

ات وطنية لتحسني احلصول على املياه والصرف الـصحي، رغـم           الربوتوكول أطلق إجراء  
وقد اتسمت قطاعات املياه والصرف  . استمرار وجود حتديات مؤسسية واجتماعية واقتصادية     

 يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، كما عانـت هـذه             سيما  ال الصحي بالتشتت 
ة احلاجة إىل جتديد نظم اإلمداد باملياه والـصرف         البلدان من عدم كفاية املوارد الالزمة لتلبي      

  .الصحي القائمة، وإنشاء نظم جديدة
حظيت احلقوق يف املياه والصرف الصحي باألولوية يف املبادرات الدولية الـيت            كما    -٩

وقد قدمت أنشطة التعاون اإلمنائي األملانية، مثالً، مساعدة        . أُطلقت يف سياق التعاون اإلمنائي    
. دماج احلق يف املياه والصرف الصحي يف عملية إصالح قطاع امليـاه يف كينيـا              مهمة يف إ  

، )يف إسبانيا (وخيصِّص صندوق املياه والصرف الصحي، التابع لوكالة التعاون الدويل والتنمية           
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لتحسني السياسات وعمليات التخطيط يف جمـال تقـدمي          )٦( مليار دوالر أمريكي   ١,٥مبلغ  
صحي، كما يدمج حق اإلنسان يف املياه، ويركز بشكل خاص على خدمات املياه والصرف ال

  .البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف أمريكا الالتينية
بني البلـدان    )٧( انطالق شراكة الصرف الصحي واملياه للجميع      ٢٠١٠وشهد عام     -١٠

ادة إيالء أولوية   النامية واجلهات املاحنة والوكاالت املتعددة األطراف واجملتمع املدين، هبدف زي         
سياسية خلدمات الصرف الصحي ومياه الشرب املستدامة، مع التركيز على املساءلة املتبادلة            

وينصب التركيز املباشر للمبادرة على حتقيق األهـداف        . بني احلكومات والشركاء يف التنمية    
  .األهدافتسري يف الطريق املؤدية إىل بلوغ هذه   الاإلمنائية لأللفية يف البلدان اليت

ونسجاً على نفس املنوال، أعلن اجمللس التعاوين لتوفري املياه واملرافـق الـصحية، يف            -١١
، وذلك خـالل الـسنة الدوليـة        )٨(، إطالق الصندوق العاملي للمرافق الصحية     ٢٠٠٨ عام

للتصحاح، لتشجيع اجلهات املاحنة على عقد التزامات متعددة السنوات بتيسري التخطيط املايل           
وقد جنح الصندوق يف إقامة عالقة تعاون جيدة بني احلكومة واجملتمع املدين يف . يل األجلالطو

  .مدغشقر والسنغال ونيبال
وقد أعلنت مؤخراً منظمة املعونة املائية، وهي منظمة غري حكومية دولية تركز على               -١٢

حقوق الفقراء  توفري خدمات املياه والصرف الصحي للفقراء، إدراج االلتزام بتعزيز وضمان           
يف االستراتيجية العاملية املتعلقة بالفقراء، على أن تضع املكاتب الوطنية ُنهجاً تركـز علـى               

كما أدرجت منظمة املعونة اإلمنائية مفاهيم املـساواة        . )٩(احلقوق يف استراتيجياهتا وميزانياهتا   
 اإلعاقـة   واإلدماج يف مجيع مستويات املنظمة، وكفلت إدراج احتياجات األشخاص ذوي         

  .واحتياجات األشخاص املستبعدين عادة يف ختطيط املشروع وتنفيذه

  األطر القانونية الوطنية  -باء   
يتزايد اعتراف الدول باحلقوق يف املياه والصرف الصحي يف تشريعاهتا احمللية، كمـا              -١٣

 هـذا   ويعترب. )١٠(أو الصرف الصحي يف دساتريها    /اعترفت بعض البلدان باحلقوق يف املياه و      
 لضمان إدماج احلقوق يف املياه والصرف الـصحي يف الـسياسات            حامساًاالعتراف عامالً   

  .والربامج، ولضمان وضع املعايري ذات الصلة واإلطار التنظيمي الضروري
__________ 

 _www.aecid.es/web/es/aecid/normativa/fondos/Fondo_de_Cooperacion_para_Agua_y انظـــر ) ٦(

Saneamiento/003.html. 
 .www.sanitationandwaterforall.orgانظر  )٧(
 .www.wsscc.org/gsfانظر  )٨(
 .www.wateraid.orgانظر  )٩(
 من إكـوادور،  أو الصرف الصحي يف دساتريها كالً/وق اإلنسان يف املياه و تشمل البلدان اليت اعترفت حبق     )١٠(

 القوميات، وجزر سليمان، وجنوب أفريقيـا، والكونغـو،         ةوأوروغواي، وبلجيكا، ودولة بوليفيا املتعدد    
 .وكينيا، وملديف، والنيجر، ونيكاراغوا
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  جنوب أفريقيا    
 احلق يف امليـاه، كمـا       )أ(١٩٩٦يؤكد دستور جنوب أفريقيا الصادر يف عام          

وقد اسـُتخدم   .  باحلق يف الصرف الصحي    )ب(١٩٩٧لعام  يعترف قانون خدمات املياه     
هذا اإلطار القانوين لضمان وضع سياسات واستراتيجيات مناسبة ولتأمني التمويل الذي           

  . يكفل إعمال هذه احلقوق
إمـدادات امليـاه    "ويرسي قانون خدمات املياه القواعد واملعايري اليت تعـرِّف            
، وحيدد أدوار ومـسؤوليات خمتلـف       "سيةخدمات الصرف الصحي األسا   "و" األساسية

.  منها مشاركة وحشد مجيع املـوارد املتاحـة        ، مجلة أمور  يف كفالة الكيانات احلكومية   
القانون وزارة شؤون املياه بإنشاء وحفظ نظام وطين للمعلومات املتعلقة خبدمات            ويلزم

راتيجية وترسـي اسـت   . املياه، من أجل رصد تأثري السياسات واملمارسات ذات الصلة        
، املتعلقة بتوفري االحتياجات األساسية من امليـاه جمانـاً، اإلطـار الـالزم              ٢٠٠٢ عام

 لتر من املياه املأمونة جماناً لكل أسرة معيشية يف كل شهر، وأعقب صدور       ٦ ٠٠٠ لتوفري
هذه االستراتيجية صدور استراتيجية توفري خدمات الصرف الصحي األساسية اجملانيـة           

 سبل تنفيـذ    )ج(دد اإلطار الوطين للسياسات البلدية املتعلقة باحملتاجني      وحي. ٢٠٠٩ لعام
  .هذه االستراتيجيات ملصلحة الفقراء

 بغرض حتقيق االتساق ٢٠٠٣ لعام )د(وقد ُوضع اإلطار االستراتيجي خلدمات املياه  
بني السياسات والتشريعات واالستراتيجيات يف قطاع املياه، يف حـني أن االسـتراتيجية             

 مؤشراً رئيسياً لـألداء،     ١١ حتدد   ٢٠٠٨تنظيمية الوطنية للمياه والصرف الصحي لسنة       ال
  . املياه ومعايري خدمة العمالء، بغية ضمان االمتثال لقانون خدمات املياهجودة منها

 أحد التدابري اخلاصة املتعلقـة      )ه(وميثل برنامج التخلص من املراحيض ذات الدلو        
 أسرة معيشية على    ٢٥٠ ٠٠٠، كان حنو    ١٩٩٤وقبل  . يبإعمال احلق يف الصرف الصح    

وقد أطلقـت  .  تستخدم املراحيض ذات الدلو    تاملستوى الوطين من األسر املقيمة يف البلدا      
 هبدف االستعاضة عن املراحيض ذات الدلو بنظـام         ٢٠٠٥احلكومة هذا الربنامج يف عام      

مارس /ويف آذار. ٢٠٠٧ديسمرب /صرف صحي مأمون ومقبول، وذلك حبلول كانون األول
 يف املائة من املراحيض ذات الدلو قد حلت حملها بدائل أفـضل، مثـل               ٩١، كان   ٢٠٠٨

  .املراحيض احملسَّنة املهوَّاة ومراحيض املاء الدافق، وذلك اتساقاً مع احلق يف الصرف الصحي
  ـــــــــ

   .www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdfمتاح يف املوقع   )أ(
  ).١٩٩٧ لسنة ١٠٨رقم  (١٩٩٧قانون خدمات املياه لسنة    ) ب (
  .http://fbs.dplg.gov.za/fbs/site/index.php?action=docs&Itemid=1انظر   )ج(
  .available from www.info.gov.za املوقع ، متاح يف٢٠٠٣إطار خدمات املياه لسنة   )د(
  .http://www.info.gov.za/speeches/2007/07050711151001.htm  )ه(
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، ويف الربازيل . ومتثل املشاركة الكاملة واهلادفة قاعدة أساسية إلطار حقوق اإلنسان          -١٤
يشري القانون املتعلق باملرافق الصحية البيئية، الذي هو نفسه مثرة عملية شارك فيها أصـحاب   
مصلحة متعددون، إشارة صرحية إىل الدور املركزي للعمليات التشاركية يف حتقيق هـدف             

ويضطلع مقـدمو اخلـدمات     . الوصول الشامل، مع التركيز على الفقراء والفئات املهمشة       
وفري اخلدمات جلميع سكان املناطق احلضرية، مبا فيهـا املـستوطنات غـري             باملسؤولية عن ت  

وقـد  . الرمسية، شريطة مشاركتهم املوسعة يف عمليات اختاذ القرار من خالل جملس املـدن            
أُنشئت هذه اهليئة اليت تضم أصحاب مصلحة متعددين ملناقشة املسائل املتعلقة باملدن واختـاذ             

ولكي حتصل كل بلدية على أموال من احلكومة        . ختصيص املوارد قرارات بشأهنا، مبا يف ذلك      
  .املركزية، جيب عليها أن تضع خطة واضحة املعامل تتضمن عمليات مجع البيانات ورصدها

  السياسات والتخطيط ووضع الربامج على املستوى الوطين  -جيم   
الـوطين خطـوة    يعترب إدراج احلقوق يف الصرف الصحي واملياه يف اإلطار القانوين             -١٥

غري أن إعمال هذه احلقوق يستلزم سياسات       .  حقوق اإلنسان يف هذا القطاع     إلدراجمهمة  
وتستلزم مواءمة السياسات واخلطط الوطنيـة مـع   .  جيدة تكفل تنفيذ هذه القوانني    اًوخطط

  . أعاله٢معايري حقوق اإلنسان إصالحات مهمة للقطاع تتوافق مع املعايري املبينة يف الفقرة 
ونظراً إىل أن الفئات السكانية الريفية الفقرية واملهمشة واملنعزلة عادة ما تفتقـر إىل                -١٦

 )١١(خدمات املياه والصرف الصحي، يركز الربنامج الوطين للمياه والصرف الصحي يف بريو           
بشكل خاص على حتسني سبل احلصول على املياه وخدمات الصرف الـصحي يف املنـاطق           

. ة، إضافة إىل بناء القدرات احمللية الالزمة إلدارة هذه الـنظم بفعاليـة            الريفية واملدن الصغري  
وباملثل، بدأت باراغواي برناجماً لتوسيع شبكة املياه والصرف الصحي مبا يـضمن إدمـاج              
احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية يف مجيع مشاريع اإلسـكان             

واي حنو تطبيق منوذج قائم على تعزيز املشاركة، وذلك         ويتزايد اجتاه حكومة باراغ   . احلكومية
  . املشاريع وتنفيذهاتصميمبإشراك اجملتمع املدين يف 

وتويل هنغاريا أيضاً أولوية حلصول الفئات املنخفضة الدخل واحملرومة علـى امليـاه               -١٧
وخدمات الصرف الصحي، حيث أعدت تشريعاً وطنياً وخطة بيئية وطنية تتنـاول سـبل              

وجيري حل مسألة   . ول على املياه وخدمات الصرف الصحي وتركز على جمتمع الروما         احلص
القدرة على حتمل التكاليف عن طريق توليفة من اإلعانات املتبادلة، واملساعدة املقدمة مـن              

إمـدادات  فيما يتعلق بقطع    سياسة شاملة   وضع   إدارة الديون، فضالً عن      اتططخمالدولة، و 
  .من املياه لالستهالك الشخصي واملرتيلالتزويد باحلد األدىن استمرار املياه هتدف إىل ضمان 

__________ 

 .www.vivienda.gov.pe/pronasar/index.htmlانظر  )١١(
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  كينيا    
بدأت كينيا عملية اإلصالح احلكومي يف اإلطار القـانوين بإصـدار قـانون               
، الذي يركز على الفقراء واحلقوق يف قطاعي املياه والصرف  ٢٠٠٢ لعام   )أ(املياه خدمات
 الذي يعترف حبقـوق     ٢٠١٠ستور عام   وتواصلت عملية اإلصالح بصدور د    . الصحي

ويعكس إطار السياسات والتخطيط هذا التركيز      . )ب(اإلنسان يف املياه والصرف الصحي    
 وخطة التنفيـذ    ٢٠٠٧على احلقوق من خالل االستراتيجية الوطنية خلدمات املياه لعام          
 إنشاء أو   ومت. )ج(٢٠٠٧املتعلقة بتوفري املياه والصرف الصحي للفقراء، الصادرة يف عام          

إصالح جمموعة شاملة من املؤسسات، ومت حتديد األدوار واملسؤوليات يف ضمان حصول       
اجلميع على املياه والصرف الصحي، مبا يف ذلك إصالح وزارة املياه والـري وإنـشاء               

 وجملس تنظيم خدمات تنظيم املياه      ٢٠٠٢ يف عام    )ج(الصندوق االستئماين خلدمات املياه   
  . )د(٢٠٠٣يف عام 

وحتدد االستراتيجية الوطنية خلدمات املياه أهدافاً طموحة تتمثل يف زيادة نسبة             
ويف املناطق الريفية   )  يف املائة  ٨٠ إىل   ٦٠من  (من حيصلون على املياه يف املناطق احلضرية        

وقد أنشئ الصندوق االستئماين خلدمات     . ٢٠١٥حبلول عام   )  يف املائة  ٧٥ إىل   ٤٠من  (
 بشكل حصري على املستوطنات غري الرمسية، سعياً إىل سرعة توفري           املياه هبدف التركيز  

هذه اخلدمات، وذلك بتقدمي احلوافز املالية ملقدمي اخلدمات من أجل مد نطاق اخلدمات             
إىل هذه املناطق، وسعياً إلهناء االعتماد الكبري على مقدمي اخلدمات غري الرمسيني الذين             

به القطاع الرمسي، وال يقدمون ضـمانات لنوعيـة         يطلبون رسوماً تزيد كثرياً عما يطل     
  .اخلدمات املقدمة

 وميـسورة   ختضع للمراقبة وتتوىل أكشاك بيع املياه مهمة بيع املياه املأمونة بأسعار            
على النحو املنصوص عليه يف دليل األسعار الكيين اجلديد، وتقدم هذه األكشاك بدائل للدفع 

يطالب هذا الدليل بوضع هياكل للتعريفـات مناسـبة         و. ميكنهم دفع فواتري شهرية     ال ملن
 يف  ٥للفقراء، وحيدد حداً أقصى إلنفاق األسرة املعيشية على املياه والصرف الصحي هـو              

 كما ينفذ الصندوق االستئماين عملية لتحديد مواقع األحياء الفقرية، مـن خـالل              ،املائة
Maji Dataمشروع 

  . املياه والصرف الصحيأجل رصد مدى حصول الفقراء على ، من)د(
 مسؤولية وضع اللوائح واملعايري الدنيا واملوافقة       املياهويتوىل جملس تنظيم خدمات       

وجيب على مرافق املياه االلتزام هبذه املعايري الدنيا ومراعاة مسألة القـدرة            . على التعريفات 
ى، منها مكاتب كما جيب عليها إنشاء آليات مناسبة للشكو. على الدفع يف هيكل تعريفاهتا

. رعاية املستهلكني، والدراسات االستقصائية لقياس مدى رضا املستهلكني ولكشف الفساد
إضافة إىل ذلك، ميكِّن اجمللس املستهلكني واحملرومني من اخلدمات من تنظيم أنفـسهم يف              

، ويساعدهم على املشاركة بشكل رمسي يف التفاوض مع املرافق،          "أفرقة عمل معنية باملياه   "
  . عن شواغل املستهلكني، ويعلق على تعديالت التعريفاتاحتاداتكما يقدم 
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ويقدم تقرير سنوي عن التأثري أعده جملس تنظيم خـدمات امليـاه معلومـات                
يركز على األهداف، مثل األرقام املتعلقة باحلصول علـى         وللجمهور عن التقدم احملرز،     

  .)د(انةاخلدمات، ونوعية املياه، وتكاليف التشغيل والصي
  ــــــــ

  .٢٠٠٢ لسنة ٨قانون املياه رقم   )أ(
   .www kenyalaw.org/Downloads/The%20Constitution%20of%20 Kenya.pdf :متاح يف املوقع   ) ب (
  .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ،)٢٠١٥-٢٠٠٧(وزارة املياه والري، االستراتيجية الوطنية خلدمات املياه   )ج(
  .www.wasreb.go.keانظر   )د(

ويعترب حتديد األهداف جانباً مهماً يف ضمان التقدم حنو وضع أهداف واقعية، وأداء               -١٨
وهتدف نيبال إىل التمكن من ضمان توفري       . دور مهم يف عمليات التخطيط ورصد امليزانيات      

إمدادات كافية من املياه وخدمات الصرف الصحي وضمان احلصول الشامل عليها حبلـول             
هلدف الطموح املتمثل يف حتقيق احلصول الشامل أهدافاً فرعيـة          ويتضمن هذا ا  . ٢٠١٧عام  

حمددة حبسب مستويات اإلمداد، األساسي واملتوسط واملرتفع، ويتضمن التوعية مبسألة النظافة  
 يف املائة من السكان على خدمات امليـاه املتوسـطة           ٢٧فمثالً، ُيتوقع أن حيصل     . الشخصية

 يف املائة من السكان عليها حبلول ٥٠، وأن حيصل  ٢٠١٧م  اجلودة أو العالية اجلودة حبلول عا     
  .)١٢(٢٠٢٧عام 

  التنظيم  -دال   
أنشأت العديد من الدول جهات تنظيمية مستقلة لضمان احملافظة على معايري امليـاه               -١٩

وميكن ألية جهة تنظيمية أن تؤدي جمموعـة        . وخدمات الصرف الصحي ورصدها ومحايتها    
 مراقبة مدى امتثال خدمات املياه والصرف الصحي للمعـايري ذات           خمتلفة من األدوار، منها   

الصلة؛ وتوفري مكان ُتقدم فيه الشكاوى؛ وحتديد التعريفات اليت تضمن القدرة على حتمـل              
وجيب . تكاليف اخلدمات؛ ورصد حصول الفئات املهمَّشة والضعيفة على اخلدمات دون متييز

ستقالل والقدرة على تنفيذ واليتها من حيث تـوفري         أن تتمتع اجلهات التنظيمية الفعالة باال     
وقد حددت البلدان دور اجلهة التنظيمية وفقاً       . املوارد البشرية واملالية وتقدمي الدعم السياسي     

الحتياجات ومعايري الوضع احمللي، مما أدى إىل وضع جمموعة متنوعة وخمتلفة من الـسياسات       
  .واهلياكل املؤسسية

__________ 

، www.moen.gov.np/pdf_files/national_water_plan.pdfية املتعلقة باملياه، متاحة يف املوقع خطة نيبال الوطن )١٢(
 .٢٩الصفحة 
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يف اختاذ القرارات املتعلقة مبعايري تقـدمي   )١٣(يشارك جملس تنظيم املياه ويف موزامبيق،     -٢٠
 سيما  ال ، عليها لفقراء فرص حصول ا   اخلدمات والقدرة على دفع تكاليفها، بغية ضمان توفري       

وقد تبّين للجنة التنظيمية أن تقدمي اخلدمات بفعالية يـستلزم          . من يعيشون يف األحياء الفقرية    
ميكنها احلصول على اخلدمات وأسباب     ال ليدية من أجل معرفة الفئات اليت     جتاوز النماذج التق  

وتشجع موزامبيق إعادة هيكلة التعريفات من      . ذلك، وإلجياد حلول تستند إىل الواقع الفعلي      
أجل حتسني القدرة على دفع التكاليف، بطرق منها توفري بدائل لدفع فاتورة شهرية وإعـادة               

ُتدمج يف فاتورة تسدد على فترة أطول، مع السماح يف الوقـت  هيكلة رسوم التوصيل حبيث    
وجيري النظر يف مجيع خيارات تقدمي اخلدمـة،        . نفسه بتقدمي اخلدمات دون تكاليف باهظة     

 إعادة بيع املياه من الصنبور املوجود يف فناء اجلار، وغري ذلك من النهج غري إجازةيف ذلك   مبا
صحيح وضع احليازة، وذلك مبساندة عملية حتـديث هـذا          وتدعم اجلهة التنظيمية ت   . الرمسية

وفيما يتعلق بالـصرف الـصحي،   . الوضع من وضع األمن املنخفض إىل وضع األمن املرتفع    
جيري النظر يف كال اخليارين، داخل املوقع وخارج املوقع، مع التركيز على تشجيع مزيد من               

  . التغطية عن طريق مناذج األعمال التجارية
.  هبدف تبادل اخلـربات )١٤(ئت شبكة اهليئات املنظمة للمياه يف أمريكا الالتينية       وأُنش  -٢١

 ويتمثل أحد جماالت اهتمام الشبكة يف وضع القواعد املعيارية، وحتديد األهداف، والرصـد،            
يـستطيع    ال وبينما.  بالنسبة إىل جودة املياه واختباراهتا والقدرة على حتمل تكاليفها         سيما ال

 تقدمي أرقام شاملة، فإن املعلومات املتبادلة تقـدم توجيهـات    حىت اآلن لشبكة  مجيع أعضاء ا  
  . للجهات التنظيمية بشأن أمهية عملية الرصد

خدمات  احلصول على املياه و     إتاحة كما أدت اهليئة التنظيمية الربتغالية دوراً مهماً يف         -٢٢
أسـرية وباإللغـاء    ، وذلك بالتوصية بوضع تعريفات اجتماعيـة و        للجميع الصرف الصحي 

بـدجمها يف   وجيري تقسيط تكاليف التوصيل للمستخدمني اجلدد       . التدرجيي لرسوم التوصيل  
وتـشمل الفئـات    . رسوم التعريفات طوال فترة العقد، بغية احلد من عوائق تقدمي اخلدمات          

توّصـل إليهـا     املستهدفة األسر الكبرية، واألسر املعيشية املنخفضة الدخل وتلك الـيت مل          
دمات، وُيقدم التمويل من خالل اإلعانات املتبادلة يف هيكل التعريفـات ومـن عوائـد               اخل

  .الضرائب املتأتية من األنشطة البلدية
ووضعت اهليئة التنظيمية إلنكلترا وويلز، وهي اهليئة املسؤولة عن اجلوانب التمويلية             -٢٣

كّن اجلميع من دفـع  للمياه وعن تقدمي خدمات الصرف الصحي، سياسات واستراتيجيات مت     
يقتصر ذلك على سياسة تقضي بتقدمي فواتري ذات حد أقصى لألسـر             وال.  اخلدمات تكلفة

ء، أو ملن يعيشون    و للمرضى الذين حيتاج مرضهم إىل كميات كبرية من املا         أاملعيشية الكبرية،   

__________ 

 .www.cra.org.mzانظر  )١٣(
 .www.aderasa.orgانظر  )١٤(



A/HRC/18/33/Add.1 

GE.11-14345 12 

ت  االجتماعية، وإمنا يشمل أيضاً إنشاء مركز للمساعدة يقـدم توجيهـا      االستحقاقاتعلى  
عالوة على ذلك، حيظـر قـانون قطـاع امليـاه           . بشأن ُسُبل حتسني كفاءة استعمال املياه     

  . قطع خدمة املياه بسبب عدم دفع الفواتري)١٥(١٩٩٩ لسنة

  موارد يف امليزانيةالتمويل ورصد   -ثالثاً   
ينطوي ضمان احلصول املستدام على املياه والصرف الصحي على تكاليف باهظـة،        -٢٤

حيصلون على خدمات كافية، الذين يعيشون     ال  احملرومني من اخلدمات وإىل من     فالوصول إىل 
  .عادة يف مناطق نائية أو مستوطنات غري رمسية، قد يكون باهظ التكلفة

وجيب على احلكومات أن تكفل توجيه األموال املتاحة على حنـو مناسـب، وأن                -٢٥
وأن تصرف بطريقة تـدعم الـنظم       يستفيد من هذه األموال من هم يف أمس احلاجة إليها،           

وجيب تناول اعتبارات التمويل ورصد امليزانيات يف سياق عمليـات التخطـيط            . املستدامة
  .الوطنية لضمان تقدمي خدمات ميسورة التكلفة وذات معايري مناسبة

  موارد حمددة اهلدف يف امليزانيةختصيص   -ألف   
ول اجملتمعـات الفقـرية    حـص فـرص ختصص بعض الدول أمواالً حمددة لتحسني        -٢٦
 يف املائة من األمـوال      ٢٠فمثالً، ختصص بنغالديش    . املياه وخدمات الصرف الصحي    على

املرصودة يف خطتها اإلمنائية السنوية املتعلقة بالفقراء لتعزيز خـدمات الـصرف الـصحي              
  يف املائة من هذا املبلغ املخصص إلنشاء مـراحيض  ٧٥الصحية، وتوصي باستخدام     والنظافة

 يف املائة من هـذا املبلـغ ألنـشطة    ٢٥مستقلة لألسر اليت تعيش يف فقر مدقع، وباستخدام      
عالوة على  . وتقدَّم أيضاً املعدات املدعمة إىل األماكن العامة مثل املدارس واألسواق         . الترويج

ذلك، جتري بنغالديش تقييماً لنسبة من حيصلون على خدمات الصرف الصحي يف البلـد،              
دم هذا التقييم يف وضع خطة عمل، باالستفادة من مهارات وخربات احلكومة            وسوف ُيستخ 

واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات، هتدف إىل ضمان توفري الـصرف الـصحي              
  . ٢٠١٣ للجميع حبلول عام

 هبدف ختصيص   ٢٠٠٣ ويف زامبيا، أُنشئ الصندوق االستئماين لنقل السلطة يف عام          -٢٧
تخدمها يف تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي للمناطق احلضرية الفقـرية           منح للمرافق تس  

ويوجد أفـراد ميثلـون     . يف شكل أكشاك بيع املياه وتوصيل الصرف الصحي لألسر الفقرية         
اجملتمع يف فريق العمل التابع للمشروع، وحيدد هؤالء األفراد األماكن اليت توضع هبا أكشاك              

وحتدد اجلهة التنظيمية تعريفات . مراقبة املياه بالعمل كآلية للمساءلةبيع املياه، كما تقوم أفرقة 
__________ 

 .www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/9/contentsانظر  )١٥(
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بيع املياه يف األكشاك، وتدعم هذه التعريفات بشكل متبادل من مستهلكي املياه املوسـرين              
كما ميّول الصندوق مرافق الصرف الصحي املعتمد على املـاء،          . الذين خيدمهم املرفق نفسه   
  .  خدماهتا كنسبة مئوية من املياه املستعملةتكلفةيشية واليت ُتدفع اليت ختدم فرادى األسر املع

يصل هو أيضاً يف كثري من األحيان         ال ومع ذلك، يالحظ أن التمويل احملدد اهلدف        -٢٨
وللتـصدي  .  من يعيشون يف مستوطنات غري رمسية      سيما  ال إىل من هم يف أمس احلاجة إليه،      

املساعدة القائمة على النتائج، الذي يـديره البنـك         هلذا الوضع يف مانيال، يشترط مشروع       
الدويل، عدم تقدمي التمويل للمرفق، وهو شركة مياه مانيال، إال بعد استكمال التوصـيالت              

وقد اختذت الوكاالت احلكومية احمللية وشركة مياه مانيال هنجـاً          . إىل األسر املعيشية الفقرية   
  . لتوصيالت املدعومةالحصول على  األسر املعيشية لأهليةلتقييم 
تكون تكاليف التشغيل والصيانة املقدَّرة أقل من الواقع، حيث تتاح املوارد            وعادةً ما   -٢٩

وقام املركـز الـدويل   . ألعمال اإلنشاءات األولية دون توجيه اهتمام كاف إلدامة اخلدمات  
WASHCostللمياه والصرف الصحي بدراسة هذه املسألة يف إطار برناجمه املعنون           

، حيث  )١٦(
أجرى املركز حبوثاً تتعلق بتكاليف دورة حياة تكنولوجيات خمتلفة يف بوركينا فاسو، وغانا،             

  .وموزامبيق، واهلند
ويعترف أيضاً برنامج املياه النظيفة يف قريغيزستان باحلاجـة إىل متويـل عمليـات                -٣٠

خصص لعمليـات   التشغيل والصيانة على حنو أفضل، كما كفل حتويل مزيد من التمويل امل           
وأُنشئت احتادات ريفية ملستخدمي املياه هبـدف       . اإلصالح السنوية إىل ميزانية السلطة احمللية     

كما . القراراتبصنع   وضمان بناء القدرات ذات الصلة       ات القرار صنعتشجيع املشاركة يف    
يـة  تؤدي هذه االحتادات دوراً يف ضمان القدرة على دفع التكاليف، وتقدم الـسلطات احملل             

  . إعانات لألسر املعيشية اليت يقل دخلها عن مستوى الفقر

  اإلعانات  -باء   
لضمان استدامة خدمات املياه والصرف الصحي، تطالب بعض الـدول مقـدمي              -٣١

 لتعـويض   سـيما   ال اخلدمات باسترداد تكاليفهم عن طريق فرض رسوم على املستهلكني،        
ال يقدر  وقد يسفر ذلك عن وضع تعريفات       . يانةاملصروفات املتعلقة باملعاجلة والتشغيل والص    

 الفقراء أو من يعيشون يف املناطق اليت ترتفع فيها تكلفة تقدمي اخلدمات ارتفاعـاً               على دفعها 
وجيب وضع آليات حمددة لضمان أالّ حتول التعريفات القائمة على استرداد التكاليف            . باهظاً

  . حي األساسيةدون حصول السكان على خدمات املياه والصرف الص

__________ 
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  آليات اإلعانات    
 آليات خمتلفة لتمكني من يعيشون يف فقر من دفـع تكـاليف امليـاه               اعتمادميكن    

  . والصرف الصحي
متثل املبالغ املكملة للدخل دعماً مباشراً لألسر املعيشية، حبسب دخل هذه األسـر              •

 أو حبسب املوقع اجلغرايف) شيلي(

تبادلة على أساس نوع تقدمي اخلدمة، فمثالً، تقل        ميكن أيضاً استهداف اإلعانات امل     •
تعريفات أكشاك بيع املياه أو صنابري املياه املوجودة يف الساحات عـن تعريفـات              

 )زامبيا(توصيالت املياه لألسر املعيشية 

تكفل إمدادات املياه األساسية اجملانية أو ما ُيسمى تعريفة شريان احلياة احلـصول              •
املياه الالزمة لالستعمال الشخصي واملرتيل جماناً أو برسـوم         على الكمية الدنيا من     

 )جنوب أفريقيا(بسيطة 

يؤدي تطبيق تعريفة الفئات املتزايدة إىل تكاليف أقل يف حالة استهالك كميات مياه       •
  . بزيادة االستهالكتدرجيياً حمدودة، وتزيد 

مـع   )١٧(ف الـصحي  ويف كولومبيا، تتعاون اللجنة التنظيمية ملياه الشرب والـصر          -٣٢
. احلكومة من أجل وضع هياكل للتعريفات تراعي القدرات االقتصادية ملختلـف الفئـات            

وُينسَّق ذلك يف إطار نظام لإلعانات يدعم الفئات األقل قدرة على حتمـل تكـاليف ميـاه       
  .الشرب والصرف الصحي

ع إمدادات  ويف منطقة والون، ببلجيكا، أُنشئ صندوق اجتماعي للمياه هبدف منع قط            -٣٣
وميوَّل الصندوق من رسوم إجبارية تضاف إىل كل فـاتورة          . املياه ومن مث انتهاك احلق يف املياه      

وحيدَّد املستفيدون من جانـب     . وُتستخَدم ملساعدة األسر املعيشية الفقرية على دفع فواتري املياه        
جزين عـن الـدفع   اخلدمات االجتماعية يف بلجيكا، أو من جانب شركة املياه اليت حتيل العـا    

   .)١٨(وقد أقرت فرنسا مؤخراً تشريعاً مماثالً. اخلدمات االجتماعية للتحقق من حالتهم إىل

  تكاليف اإلنشاءات والتوصيل  -جيم   
باإلضافة إىل رسوم املستهلكني املعتادة، تفرض العديد من املرافـق رسـوماً علـى              -٣٤

وجيـب أال   . يف مد الـشبكات   توصيل اخلدمات للمستخدمني اجلدد من أجل تعويض تكال       
تؤدي هذه التكاليف إىل احلد من قدرة األسر املعيشية على احلصول على امليـاه والـصرف                

__________ 

 .www.cra.gov.co/index.shtmlانظر  )١٧(
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وميكن اعتماد آليات مرنة للدفع، كما يف حالة الربتغال، لضمان أال متثـل هـذه               . الصحي
  . التكلفة اليت ُتدفَع مرة واحدة عقبةً أمام احلصول على اخلدمات

ففي املناطق احلضرية   . ج آخر يف إشراك املستخدمني يف إنشاء البنية التحتية        ويتمثل هن   -٣٥
العمل من أجل   "الفقرية يف بوينس آيرس، ينفذ مرفق املياه والصرف الصحي األرجنتيين خطة            

ويتعاون املرفق مع احلكومات احمللية ومع تعاونيات       ". العمل من أجل املراحيض   "وخطة  " املياه
ويتوىل املرفق مسؤولية تنفيـذ     . على مد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي      العمال احملليني   

مشاريع املد، والتشاور مع احلكومات احمللية، وتقدمي املواد والدعم التقين والتدريب لتعاونيات 
ومن مث، يضطلع املرفق باملسؤولية عن ضمان توفري مياه الشرب وخـدمات            . العمال احملليني 

  . لشبكة مبجرد االنتهاء من العملالصرف الصحي وصيانة ا
ويف مصر، شرعت ثالث حمافظات ريفية يف صعيد مصر، بالتعاون مع منظمة األمم               -٣٦

واهليئات املسؤولة عن املياه والصرف الصحي، يف تنفيذ نظـام          ) يونيسيفال(املتحدة للطفولة   
ذا الصندوق بشكل   تستفيد منه األسر املعيشية الفقرية، ويركز ه      ) الصندوق الدوار (للقروض  

خاص على ربط األسر املعيشية بشبكة مياه الشرب، كما تستطلع هذه اجلهـات خيـارات          
وقد أتاح الصندوق توفري املياه لألسر املعيشية الـيت         . إلدراج الصرف الصحي يف هذا النظام     

  . يكن مبقدورها حتمل التكاليف الباهظة لتوصيل املياه دون هذا القرض مل

  فيذالتن  -رابعاً   
توجد أسباب عديدة وراء عدم احلصول على املياه والصرف الصحي، منها القيـود               -٣٧

املالية أو االجتماعية أو التقنية، واملمارسات التمييزيـة، وعـدم إدراك احتياجـات فئـات         
وُيعرَّف الفقر بأنه االفتقار إىل الصوت السياسي بقدر ما هـو           . جمتمعات معينة أو إمهاهلا    أو

كما تعاين األسر املعيشية واجملتمعات املفتقرة إىل . ىل املال الالزم لدفع قيمة اخلدمات     االفتقار إ 
 احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي من جمموعة أخرى من أوجه احلرمان،             إمكانية

  . منها االفتقار إىل التعليم أو الرعاية الصحية وفقدان اإلنتاجية

  املناطق الريفية   -ألف   
ر البعد اجلغرايف لألسر املعيشية واملسافات الكبرية اليت تفصل بينها تأثرياً           يؤث  -٣٨  

كبرياً على مد شبكات املياه أو إنشاء عدد كاف من اآلبـار، وعلـى اسـتفادة األفـراد                  
وعادةً ما يعاين سكان املناطق الريفية من ضعف مستوى         . واجملتمعات من العمليات السياسية   

وينبغي االهتمام بشكل خاص بـضمان      . مل تكاليف اخلدمات  الدخل وعدم القدرة على حت    
 عندما تكون القدرات    سيما  ال استدامة اخلدمات، من حيث املسائل املالية واإلدارية والتقنية،       

  .التقنية وإمكانية احلصول على قطع الغيار حمدودة
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مـن  وفيما يتعلق بالصرف الصحي، عادةً ما تكون األسر املعيشية واملـستفيدون              -٣٩
اخلدمة ضمن أكرب املسامهني يف التمويل، سواء يف متويـل إنـشاء املـراحيض أو تـشغيلها       

  . وصيانتها، وقد حتد هذه التكاليف من احلصول على اخلدمة
ويف مجهورية ترتانيا املتحدة، وبعد سنوات من املشاكل املتعلقة باسـتدامة مراكـز               -٤٠

 غري احلكومية، بـدعم     مهندسون بال حدود  توزيع املياه، قامت احلكومة، بدعم من منظمة        
إنشاء وحدات للمياه والصرف الصحي يف املناطق، يتمثل دورهـا يف مـساعدة مجاعـات               

وُيقدَّم الدعم من قطاعات    . مستخدمي املياه اليت يديرها اجملتمع على القيام بدور أكثر فعالية         
والصحة، وتنمية اجملتمع، والتعليم،    متعددة، ويشارك يف تقدميه ممثلون إلدارات املياه، واملالية،         

ونظراً إىل أن فريق الدعم مدرب يف جمال احلقوق يف املياه والصرف الـصحي،              . واألراضي
  . فبمقدوره تعزيز املمارسات التشاركية وغري التمييزية يف أنشطة مجاعات مستخدمي املياه

اخلـدمات الكنـسية    ويعد التخطيط والتنفيذ بقيادة اجملتمع من صميم أعمال هيئة            -٤١
وميكن لألسر املعيشية، اعتماداً على عمليات التقييم التشاركية يف املناطق          . العاملية يف كمبوديا  

الريفية وحتديد مستوى الثروة، أن تصنَّف نفسها حبسب قدرهتا على دفع تكاليف اإلنشاءات، 
 هذا النهج عدم    ويكفل. وبناًء على ذلك يتحدد ما تدفعه كل أسرة معيشية مقابل اخلدمات          

التمييز، والقدرة على حتمل التكاليف، والتوجه املناصر للفقراء، كما يكفل ملكيـة اختـاذ              
  .القرارات الصادرة من اجملتمع

حيظى الصرف الصحي املأمون      ال ويشكل الصرف الصحي الريفي حتدياً خاصاً، إذ        -٤٢
استفادة األسر املعيشية نفسها    ويتمثل أحد احللول يف ضمان      . باالعتراف يف كثري من األحيان    

ويتعاون أصحاب مشاريع الصرف الصحي يف      . مالياً من املراحيض ومن النفايات املخزنة هبا      
مالوي مع اجملتمعات احمللية على تشجيع إنشاء مراحيض بيئية، حبيث تستفيد األسر املعيشية             

ها الزراعية باستخدام هذه من الدخل اإلضايف الناتج عن بيع النفايات البشرية أو حتسن حماصيل
  . النفايات كسماد عضوي

وميثل الصرف الصحي الشامل بقيادة اجملتمع احمللي هنجاً رائداً ينفـذه يف أريـاف                -٤٣
ويعتمد هذا النـهج علـى      . بنغالديش مركز موارد تثقيف القرية، وهو منظمة غري حكومية        

ونة، ويشجع هذه اجملتمعات على     تثقيف اجملتمعات احمللية بعواقب عدم استخدام مراحيض مأم       
ويعتمد هذا النهج على اختاذ     . بناء أو شراء مراحيضها الذاتية بدالً من قضاء احلاجة يف العراء          

اجملتمعات احمللية قرارات بشأن ممارساهتا الذاتية املتعلقة بالصرف الصحي ورصد مدى امتثاهلا،      
، وإىل تعزيز كرامة اإلنـسان      "لعراءخالية من التغوط يف ا    "ويهدف إىل جعل القرى بكاملها      

ويوجد أيضاً يف بعض املناطق صندوق دوار يتعلق بالصرف الصحي ميكـن            . وحتسني صحته 
. لألسر املعيشية أن تستفيد منه يف التمويل األويل ملرافق الـصرف الـصحي اخلاصـة هبـا                

ت اجملتمع  وباإلضافة إىل توفر الصرف الصحي، لوحظ أن هذا النهج مدخل مفيد لبناء قدرا            
وقد ثبتت فعالية هذا النهج يف املناطق الريفية        . املدين، ويؤدي إىل اختاذ مبادرات إمنائية أخرى      

  .بوجه خاص، وطُبق بنجاح يف بلدان آسيوية وأفريقية أخرى
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  املناطق احلضرية احملرومة   -باء   
لفقـر  رغم أن سكان األحياء احلضرية الفقرية هم ضمن الفئات األكثر تعرضـاً ل              -٤٤

املدقع، بينت البحوث اليت أُجريت يف جمموعة عريضة من البلدان أن سكان األحياء الفقـرية               
يدفعون عن كل لتر من املاء املشكوك يف جودته أكثر كثرياً مما يدفعه سكان املناطق الرمسيـة     

 من سوء التخطيط ومن ضـيق عديدة مستوطنات وتعاين .  املياه ملراقبة اجلودة اليت ختضع فيها  
وعادة ما يؤدي االفتقار إىل سبل مأمونة للتخلص        . الشوارع، مما يعقد عملية تقدمي اخلدمات     

  . من النفايات إىل تفاقم هذه التحديات
 غري احلكومية يف دكـا منـذ        )١٩(ويف بنغالديش، تعمل منظمة دشثا شاسثيا كندرا        -٤٥

 الصحي لسكان األحياء    مثانينات القرن املاضي من أجل تيسري توفري خدمات املياه والصرف         
وقد عزفت احلكومة احمللية ومقدمو اخلدمات عن تقدمي اخلدمات يف األحياء الفقرية            . الفقرية

خشية اعتبار ذلك موافقة ضمنية منها على إنشاء املستوطنات، مما يشجع إقامة املزيد منـها،         
احمللية ومع مرفق وعملت هذه املنظمة بنجاح مع احلكومة    . وخشية عدم دفع السكان للفواتري    

وأدى جناح الربنامج إىل    . دكا على مد التوصيالت القانونية لسكان املستوطنات غري الرمسية        
الذي متولـه    )٢٠(وضع برنامج آخر واسع النطاق، هو برنامج تعزيز الصحة البيئية املستدامة          

أصبح هذا النهج   وهو ُينفذ أيضاً يف مدن أخرى، كما        ) اململكة املتحدة (إدارة التنمية الدولية    
  . جزءاً من السياسات والتشريعات الوطنية

كما جربت منظمة دشثا شاسثيا كندرا بنجاح تكنولوجيات جديدة، مثـل آلـة               -٤٦
، وهي آلة نزح يدوية صغرية تستخدم لتفريغ املراحيض العامة واخلاصة، وهـي             "فاكوتوغ"

  . ات غري الرمسيةصغرية إىل درجة تسمح مبرورها عرب املمرات الضيقة للمستوطن
وهناك منظمة أخرى تعمل يف املستوطنات املنخفضة الدخل هي شـركة إنبـارت               -٤٧

وُتحدَّد املواقع احملتملة للمشاريع عن طريق رصد       . لشبكات املياه والتنمية، ومقرها يف مانيال     
ج التوعية  وُتستخدم برام . األوضاع البيئية، ومن مث حتديد املناطق اليت تفتقر بوضوح إىل املياه          

وتتوافر لدى هذه الـشركة خـربة يف        . يف تعريف اجملتمعات احمللية باخليارات املتاحة أمامها      
العمل مع خيارات تقنية خمتلفة، منها تـصميم الـشبكات للمبـاين الـسكنية وكـذلك                

وميكن لألسر املعيشية أن تقرر توصيل الشبكة إليها أو أخذ امليـاه        . للمستوطنات غري الرمسية  
وميكن لكل من الشخص    . بور عام، كما تشارك يف ختطيط املشروع وتنفيذه وإدارته        من صن 

  . املسؤول عن إدارة إمدادات املياه اليومية ومدير الشركة تلقي الشكاوى

__________ 

 . www.dskbangladesh.orgانظر  )١٩(
 .www.wateraid.orgانظر  )٢٠(
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ويف السنغال، تتوىل هيئة املياه السنغالية، اليت مقرها يف داكار، مـسؤولية تزويـد                -٤٨
وقبـل التعاقـد مـع هـذه اهليئـة يف           . ن معيشتهم سكان املدينة باخلدمات، أياً كان مكا     

 املياه وضعف اإلمداد واالرتفاع     جودة، كانت اخلدمة املقدمة ضعيفة، مع تدين        ١٩٩٦ عام
وتشري املعلومات إىل تزايد إقبال املستهلكني على دفـع         . الكبري يف عدد الفواتري غري املدفوعة     

على مياه عالية اجلودة، كمـا امتـدت        الفواتري ألهنم حيصلون على خدمة مأمونة وموثوقة و       
وُتجرى دراسـات   . اخلدمة إىل مستوطنات منخفضة الدخل، مع تطبيق تعريفات اجتماعية        

  . مفصلة الستقصاء آراء العمالء، كما يوجد نظام لتقدمي الشكاوى
. مصممة ومدروسـة بعنايـة    وتتطلب إقامة نظام للصرف الصحي يف املدن حلوالً           -٤٩
رية الكثيفة السكان، نادراً ما تكون املراحيض املوجودة يف املوقع عمليـة            املناطق احلض  ففي

بسبب عدم كفاية املساحة، ولكن عادةً أيضاً ما حيول االفتقار إىل التخطـيط اجليـد دون                
وينبغي التعامل مع الكميات    . توصيل املراحيض املوجودة لدى األسر املعيشية بشبكة اجملاري       

تتلوث مـوارد ميـاه       ال يف املناطق احلضرية الكثيفة السكان، حىت     الكبرية من الغائط حبذر     
ُيسمح بأعمال التحسني،     ال فقد: ويؤدي االفتقار إىل أمن احليازة إىل تفاقم املشاكل       . الشرب

مثل إنشاء املراحيض، إما بسبب اللوائح أو لرفض املالك السماح ببناء املراحيض؛ وبدون أمن 
عيشية عن االستثمار يف بناء مرافق الصرف الصحي إن كانت هذه           احليازة ستعزف األسر امل   

األسر معرضة خلطر اإلخالء، ولن يعمد مقدمو اخلدمات إىل إسـداء اخلـدمات للمنـاطق               
  . املنخفضة الدخل خشية عدم التمكن من استرداد التكاليف

ـ              -٥٠ ز علـى   ويالحظ أن احللول املبتكرة ليست عموماً ذات طبيعة تقنية، وإمنا هي ترك
، وعلى  ) أعاله ٢٣ إىل   ٧انظر الفقرات من    (الُنُهج اجلديدة يف اإلدارة، وعلى تغيري التشريعات        

  .حتسني التخطيط حبيث تدرج املستوطنات غري الرمسية يف عملية التخطيط على نطاق املدن
ويتمثل أحد احللول الشائعة يف بناء مراحيض مشتركة أو عامة تليب احتياجات أسر               -٥١
فيمكن أن تكون مرافـق   .  مهمة على اإلدارة   تأثرياتية متعددة، غري أن هلذه املراحيض       معيش

الصرف الصحي السيئة اإلدارة باهظة التكلفة، وغري صحية، وغري متاحة إىل حد بعيد، وهي              
مشكلة تواجه بوجه خاص النساء واألطفال الذين حيتاجون إىل مكان آمن يستخدمونه أثناء             

ملشكلة، جيب أن تكون مرافق الصرف الـصحي العامـة جيـدة اإلدارة             وحلل هذه ا  . الليل
، وهـي   (SPARC)وتضطلع مجعية تعزيز مراكز املوارد احملليـة        . ومفتوحة على مدار الساعة   

منظمة غري حكومية هندية، يف إطار من التعاون مع منظمة ماهيال ميالن، وهي شبكة للنساء               
اد الوطين لساكين األحياء الفقـرية، بعمليـة إنـشاء          املقيمات يف األحياء الفقرية، ومع االحت     

مراحيض جمتمعية يف األحياء الفقرية، حيث تبدأ عملية تصميم وبناء هذه املراحيض اجملتمعية             
. استجابة لرغبة اجملتمع اليت يبديها يف إطار عمليات االستقـصاء الـيت يقودهـا اجملتمـع               

لتعاون مع احلكومة احمللية من أجل حتديـد        للنساء أنفسهن استخدام هذه املعلومات ل      وميكن
. واقتناء األرض الالزمة، مما ميكنهن من إقامة وإدارة املراحيض حبسب املواصفات املناسبة هلن            



A/HRC/18/33/Add.1 

19 GE.11-14345 

وميكن اتباع النموذج املايل الذي يعتمد على الدفع مقابل االستخدام، مع وضع شرط خاص              
  .حيض جماناً لألطفاليراعي الفقراء الذين يعجزون عن الدفع، وإتاحة املرا

ويف اهلند، تتوىل منظمة غري حكومية معنية بالصرف الصحي، هي منظمة سـوالبه               -٥٢
الدولية، إنشاء وإدارة مراحيض عامة، كما تتوافر لديها خـربة كـبرية يف التكنولوجيـات               
املنخفضة التكلفة ويف إنشاء املراحيض اليت تشغل أقل مساحة ممكنة ومن مث تناسب األحيـاء      

 ماليني شخص يف اهلند مرافق الصرف الصحي اليت         ١٠ويستخدم أكثر من    . احلضرية الفقرية 
  . أنشأهتا هذه املنظمة

وتعترب شبكات الصرف الصحي املشتركة بني املنازل بديالً ميسور التكلفة لشبكات             -٥٣
فنـاء  الصرف املعيارية، حيث تستخدم أنابيب صغرية القطر متتد بطول طريق املشاة أو يف ال             

 النظام يستلزم مستوى عالياً مـن املـشاركة         اونظراً إىل أن هذ   . اخللفي على عمق غري كبري    
املستخدمني، فإن تكلفة هذا النظام تقـل       /يف إدارة النفايات من جانب األسر املعيشية       الفعالة

ـ          . كثرياً عن تكلفة البديل التقليدي     د وقد اسُتخدم هذا البديل على حنو اسع النطاق يف العدي
شتهر يف الربازيل حيث يشكل جزءاً من استراتيجية الصرف         امن بلدان أمريكا الالتينية، لكنه      

  .)٢١(الصحي الوطنية
وتواجه البلدان املتقدمة حتديات كبرية فيما يتعلق بـاملراحيض العامـة، وحـصول         -٥٤

ومثة منوذج جيد مطبق يف بـاريس، هـو         . األشخاص املشردين على املياه والصرف الصحي     
  .جمانية املراحيض العامة بعد أن كانت تقدم اخلدمة مقابل رسوم

  نوعية املياه  -جيم   
مثل اآلبار أو األهنار    (وقد ُيضطر السكان إىل االعتماد على مصادر مياه غري مأمونة             -٥٥

، اليت عادةً ما تكون مياهها غري مأمونة نتيجة عدم كفاءة نظام الصرف الصحي              )غري احملمية 
بل إنه عندما حيصل السكان على املياه من مصادر مأمونة،          .  من أشكال التلوث   أو غري ذلك  

وقد تشكل  . قد تتلوث املياه قبل استهالكها بسبب املشاكل املتصلة بنظم التوزيع والتوصيل          
 املياه مشكلة يف املناطق احلضرية بوجه خاص، حيث يؤدي عدم كفاءة نظام الصرف              جودة

  . ياه اجلوفية املوجودةالصحي إىل تلوث إمدادات امل
وميكن اللجوء إىل تدبري مؤقت، هو تنقية املياه عند نقاط االستخدام، وذلك بالغلي               -٥٦

ومثة بديل رخيص الثمن هو التطهري      . غري أن ذلك قد يكون باهظ التكلفة      . أو بإضافة الكلور  
 يف تطهري   ، وهي طريقة تعتمد على أشعة الشمس املباشرة       )SODISاملعروف باسم   (الشمسي  

وتتوىل مدرسة امليـاه يف أوغنـدا التـرويج هلـذه     . املياه املعبأة يف زجاجات من البالستيك  
  .التكنولوجيا، إضافة إىل تكنولوجيات أخرى بسيطة للصرف الصحي والنظافة الصحية

__________ 

 .www.source.irc.nl/page/36592انظر  )٢١(
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  تعزيز النظافة الصحية  -دال   
 املياه وخدمات الصرف    تعترب النظافة الصحية اجليدة مثرة أساسية من مثار احلصول على           -٥٧

ومتثل اعتبارات النظافة الصحية يف فترة الطمث تقدماً حديثاً نسبياً، إذ تبني للعـاملني              . الصحي
يف جمال التنمية وألفراد اجملتمع أن مناقشة هذا املوضوع تكتنفه الصعوبة رغم أمهيتـه لـصحة                

 املائيـة يف بـنغالديش،      وأجرت منظمة املعونة  . النساء ولتمتعهن بالعديد من حقوق اإلنسان     
، اسـتهدفت   ٢٠٠٥بالتعاون مع شركائها، دراسة أساسية يف أحياء مدينة دكا الفقرية يف عام             

وتوصـلت  . فهم األفكار واملمارسات املتعلقة بالنظافة الصحية يف فترة الطمث وطرق تدبريها          
ية ُتعـزى إىل عـدم      ُتراعى يف النظافة الصح     ال هذه املنظمة إىل أن العديد من املمارسات اليت       

الوعي والعزوف عن احلديث عن موضوع الطمث، فضالً عن عدم توفر مرافق ميـاه مأمونـة     
ويؤدي ترسيخ ثقافة اخلجل وعدم إيـالء االهتمـام الكـايف إىل            . لغسل احلفّاضات وجتفيفها  

ولذلك بادرت منظمة املعونة املائية إىل تصميم مراحيض        . مشاكل إجنابية وصحية أخرى خطرية    
  . خمتلفة تناسب املرأة، وأعدت مواد للتثقيف واالتصال من أجل رفع مستوى الوعي لدى النساء

ويف مجهورية ترتانيا املتحدة، تناولت منظمة املياه والصرف الصحي البيئـي غـري               -٥٨
احلكومية مسألة مساعدة السيدات والفتيات على تدبري أمور النظافة الصحية يف فترة الطمث،   

ويهدف املشروع إىل املـسامهة يف  . ار مشروع مدرسي يتعلق بالصرف الصحي    وذلك يف إط  
ينقطعن   ال تعزيز قدرة الفتيات البالغات على التعامل مع مسألة الطمث بكرامة وثقة، ومن مث            

وتقدم يف مجيع أحناء البلد دورات لتثقيف املدرسني ولتخطيط الدروس هبـدف     . عن الدراسة 
  .مسألة النظافة الصحية يف فترة الطمثتعليم الفتيات كيفية تناول 

ولتشجيع سلوك النظافة الصحية اجليدة من سنٍ مبكرة، ولتشجيع تعلـم الـدرس،               -٥٩
 الرياضية كوسيلة إلجياد الطلب على الصرف الصحي WASH Unitedُتستخدم محلة مشروع 

القـدم يف   وتشمل أنشطة املشروع التثقيف املرتكز على كرة        . ولتعزيز ممارسة غسل األيدي   
وباإلضافة إىل استخدام   . املدارس، وأفرقة كرة القدم الشبابية، واملباريات، ومحالت امللصقات       

 القرار السياسي على مجيع املـستويات يف        صناعكرة القدم كمدخل، ُيشرك هذا املشروع       
  . تعزيز االعتراف باحلق اإلنساين يف املياه والصرف الصحي وإعمال هذا احلق

  لتمييزعدم ا  -هاء   
يتمثل أحد اجلوانب األساسية إلعمال احلقوق يف املياه والصرف الصحي يف مكافحة      -٦٠

وبغـض  . التمييز، ويتطلب ذلك توجيه اهتمام خاص إىل أفراد اجملتمع احملرومني واملهمشني          
النظر عن املكان الذي يعيش فيه الشخص أو قبيلته أو أي أساس آخر حمتمل للتمييز فإن لكل                 

 متساوياً يف احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي الكافيـة واملأمونـة             شخص حقاً 
  .واملقبولة وامليسورة التكلفة
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وال تنشأ املمارسات التمييزية عن الدولة فحسب، وإمنا أيضاً عن املمارسات الثقافية              -٦١
 )٢٢( امليـاه  ففي والية تاميل نادو، باهلند، التزمت إدارة شؤون       . واالجتماعية العميقة اجلذور  

بالتصدي للممارسات التمييزية القائمة على أساس الطبقة االجتماعية، وذلك باختاذ مـسألة            
وقد تـبني ملنفـذي     . احلصول على املياه والصرف الصحي مدخالً ملناقشة موضوع التمييز        

الربنامج، على حنو متكرر، أن السياسات والربامج ليست هي فقط اليت تـدمي املمارسـات               
ة، وإمنا أيضاً اجملتمعات احمللية اليت حتتاج إىل دورات تدريب وتوعية كي تـدرك أن               التمييزي

  . مواقفها تنطوي على التمييز
 القرار بـسبب    صنعوعادةً ما تعجز النساء عن املشاركة بصورة كاملة يف عمليات             -٦٢

ستخدام املراحيض عادةً املعايري الدينية أو الثقافية أو االجتماعية، كما أن احملرَّمات اليت حتيط با   
ويف نيبال، عزز مشروع إدارة موارد املياه يف القرى     . ما تكون أشد قوة لدى املرأة من الرجل       

الريفية إشراك النساء والفئات احملرومة يف عمليات تقدمي املياه وخدمات الصرف الـصحي،             
عمـل هـذه    وت. وذلك من خالل استراتيجية املساواة بني اجلنسني واإلدماج االجتمـاعي         

االستراتيجية على تشجيع ودعم التمكني االجتماعي االقتصادي للمرأة والفقراء واملستبعدين          
اجتماعياً، وذلك من خالل بناء القدرات، واملساواة يف احلصول على املـوارد، واملـشاركة              

 سـيما   ال  القرار، وتشجيع أنشطة استدرار الدخل، والدعوة إىل التغيري االجتماعي،         صنع يف
  . يما يتصل باملمارسات التمييزية، مثل عزل النساء يف فترة الطمثف

وفيما يتعلق باملسنني واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي إيالء اهتمام خاص             -٦٣
ويف مجهورية  . لضمان مالءمة املرافق هلذه الفئات ومشاركتها يف القرارات املتعلقة باخلدمات         

بني اليونيسيف، ومنظمة إعادة التأهيل اجملتمعـي الـشامل يف          ترتانيا املتحدة، أقيمت شراكة     
ترتانيا، ومنظمة مكافحة التلويث الصناعي للبيئة، هبدف حشد القطاعات املعنيـة باإلعاقـة             
واملياه والصرف الصحي لدعم جهود احلكومة يف دمج االعتبارات املتعلقة باإلعاقة يف املبادئ             

ويسعى الربنامج، مـن خـالل      . قة باملياه والصرف الصحي   التوجيهية املدرسية الوطنية املتعل   
حتسني ُسُبل احلصول على املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف املدارس، إىل ضـمان              

وكانت مشاركة كل من املنظمات املعنية باإلعاقـة        . إعمال احلق يف التعليم جلميع التالميذ     
ية مبسألة اإلعاقة بني أصحاب املصلحة املعنيني واألشخاص ذوي اإلعاقة عامالً حمورياً يف التوع

 جتربة مراحيض تتميـز بالبـساطة واخنفـاض         ٢٠١٠وشهد عام   . باملياه والصرف الصحي  
التكلفة، ووضع مبادئ توجيهية وكتيبات مدرسية تتعلق باملياه والصرف الصحي والنظافـة            

  .الصحية، كي تستخدمها احلكومة والقطاعات غري احلكومية
مالوي، تركِّز منظمة أعمال الكنائس يف جمال اإلغاثة والتنمية علـى إدمـاج             ويف    -٦٤

وتضطلع اجملتمعات بوضع قوانينها الداخلية مبا يضمن حصول اجلميع علـى   . الفئات املهمشة 

__________ 

 .www.indiasanitationportal.org/category/author/vibhu-nayarانظر  )٢٢(
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ميكنهم حتمُّل تكاليفها، وتركيب صنابري مصمَّمة   الاخلدمات، مبا يف ذلك توفري املياه جماناً ملَن
  .اإلعاقات البدنيةخصيصاً لذوي 

   الطوارئحاالت  -واو   
 الطوارئ إيالء اعتبار خاص إلعمال احلقوق يف امليـاه والـصرف            حاالتتتطلب    -٦٥

ورغـم أن   .  اخلدمات تتسم بطابع عاجل وغري متوقع       هذه الصحي، نظراً إىل أن احلاجة إىل     
ا يظلون يف وضع هـش  هذه احلاجة قد ُتعتَبر يف بادئ األمر قصرية األجل، فإن الناس عادةً م 

  .لسنوات عديدة
وقد نشرت عدة منظمات دولية كتيبات ومبادئ توجيهية تتعلـق بتـوفري امليـاه                -٦٦

وخدمات الصرف الصحي يف حاالت الطوارئ، منها دليل املياه يف حاالت اللجوء، الـذي              
 الـذي   ، ودليل محاية املشردين داخلياً،    )٢٣(أصدرته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

أصدرته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، وهو يتضمن صحيفة إجراءات بشأن حقوق            
  . )٢٤(اإلنسان يف املياه والصرف الصحي

Sphereوُيشار إىل أن مشروع       -٦٧
 جمموعـة مـن     ١٩٩٧الذي أطلقته يف عـام       )٢٥(

 الـصليب األمحـر     املنظمات اإلنسانية غري احلكومية باالشتراك مع االحتاد الدويل جلمعيات        
. واهلالل األمحر، حيدِّد املعايري املتعلقة بتقدمي اخلدمات وأعمال اإلنشاء يف حاالت الطـوارئ            

ويشري الدليل احملدَّث الذي أصدره املشروع مؤخراً إىل احلقوق يف املياه والصرف الـصحي،              
  .ويطالب بدعم مبادئ عدم التمييز واملشاركة واحلصول على املعلومات

ستخدم هيئة اخلدمات الكَنسية العاملية يف باكستان وأفغانستان املعايري اليت وضعها           وت  -٦٨
على األقل على الكميات الـدنيا        يف أعماهلا، بغية ضمان حصول اجملتمعات      Sphereمشروع  

وتتـضمن  . من املياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي يف فترة ما بعد الكوارث مباشـرة            
، وتقدمي التثقيف يف جمـال النظافـة        )املضخات اليدوية واملراحيض   (املبادرة توفري األجهزة  

ونظراً إىل أن . ، وتوفري مواد النظافة كالصابون)غسل األيدي ومعاجلة املياه يف املرتل(الصحية 
املياه ُتقدَّم جماناً يف حاالت األزمات، فإن هيئة اخلدمات الكَنسية تتعاون عـن كَثَـب مـع                

ها مبسؤولية تقدمي اخلدمات بعد اسـتكمال املـشروع، ومـن مث            احلكومة لضمان اضطالع  
اإلسهام يف استدامة املشروع على األجل الطويل، وضمان قدرة السكان على حتمُّل تكاليف             

 يف أفغانـستان علـى      TEARFUNDوحيرص فريق إدارة الكوارث يف منظمة       . إمدادات املياه 

__________ 

 .www.unhcr.org/3ae6bd100.htmlمتاح يف املوقع  )٢٣(
 .www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.htmlمتاح يف املوقع  )٢٤(
 .www.sphereproject.orgانظر  )٢٥(
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مما يشّجع اجملتمعات على فهم دورها يف       إدماج أنشطة الدعوة يف عمله يف حاالت الطوارئ،         
  .ضمان استدامة املشاريع وإجياد رابطة من املساءلة بني احلكومة ومواطنيها

وحدَّد كل من منظمة العمل على مكافحة اجلوع وجمموعة املياه والصرف الصحي              -٦٩
ـ              سان يف  والنظافة الصحية التابعة لليونيسيف ثغرة يف املعارف املتعلقة بأمهيـة حقـوق اإلن

الطوارئ، مما أدى إىل عقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية للممارسني متخضت             حاالت
يف هناية املطاف عن وضع كتيب يبني احلقوق يف املياه والصرف الصحي ويوضح للعـاملني               

جمال الطورائ كيف ميكنهم استخدام هذا اإلطار يف حتسني ُسُبل احلصول علـى امليـاه                يف
  . والصرف الصحي

  املدارس واملؤسسات واملباين واألماكن العامة األخرى  -زاي   
حتتاج املدارس واملراكز التعليمية األخرى، واألماكن واملبـاين العامـة، مبـا فيهـا            -٧٠

  . املستشفيات والسجون وأماكن العمل، إىل خدمات املياه والصرف الصحي
ياه والصرف الـصحي يف     وقد أمكَن، بفضل مشروع الصحة املدرسية والتغذية وامل         -٧١

 مدرسة ابتدائية   ١٧٠مقاطعة كياليل، بنيبال، تنفيذ برنامج لتوفري املياه والصرف الصحي يف           
بغية تشجيع التالميذ على االنتظام يف الدراسة، ويركز الربنامج بوجه خاص على تعزيز ُسُبل              

  .احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي وتغيري السلوك
ن املمكن أن يشكّل الوصول إىل مرافق الصرف الصحي املأمونة مشكلة صعبة يف             وم  -٧٢

وبعد الزيارة اليت قامت هبا اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب إىل           . السجون ومراكز االحتجاز  
التغوط يف الدلو يف حيز مغلـق ُيـستخَدم         "، تبني للجنة أن ممارسة      ٢٠٠٨الربتغال يف عام    
ويف . )٢٦(هني، وأوصت باختاذ تدابري فورية إلهناء هـذه املمارسـة       عمل م " كمكان للمعيشة 

  .)٢٧(، أكدت اللجنة أن هذا اهلدف قد حتقق٢٠٠٨، ويف إطار متابعة زيارة عام ٢٠١١ عام

  الدعوة وبناء القدرات  - حاء  
ميكن جلميع أصحاب املصلحة القيام بدور يف التوعية باحلقوق يف املياه والـصرف               -٧٣

وميكن هلذه األنشطة أن ُتحِدث     . ارسة الضغط من أجل إعمال هذه احلقوق      الصحي، ويف مم  
تأثرياً مهماً عند التعبري عن مطالب اجملتمع وعند ممارسة الضغط من أجل حتقيق االسـتجابة               

وُيعد كتيب الدعاة الصادر عن     . الرمسية فيما يتعلق بعدم كفاية ُسُبل احلصول على اخلدمات        

__________ 

 .٤٦، الفقرة www.cpt.coe.int/documents/prt/2009-13-inf-eng.pdfانظر  )٢٦(
 .www.cpt.coe.int/documents/prt/2011-01-inf-eng.pdfانظر  )٢٧(
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مبثابة دليل الختاذ هنج مرتكز على حقوق اإلنـسان يف           )٢٨(اه العذبة شبكة العمل يف جمال املي    
  .الدعوة إىل حتسني ُسُبل تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي وتنظيمها

، أُنشئت يف األرض الفلسطينية احملتلـة جمموعـة ميـاه الـشرب             ٢٠٠٢ويف عام     -٧٤
 تنسيق العمـل يف     ، وهي هتدف إىل   )٢٩(واإلصحاح والنظافة الشخصية يف حاالت الطوارئ     

قطاعات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مبا يف ذلك تنسيق التدخالت يف حاالت             
الطورائ، وهتدف كذلك إىل ضمان حتقيق استجابة متسقة وتوجيه رسائل تدعو إىل إعمال             

  .احلقوق يف املياه والصرف الصحي
 سـكان العـشوائيات     ويف مصر، تتعاون مؤسسة آفاق جديدة غري احلكومية مـع           -٧٥

ملساعدهتم على املطالبة حبقوقهم، وذلك بإعداد مناذج جمتمعية حتصل اجملتمعات يف إطارهـا             
على خدمات بناء القدرات وعلى ما حتتاجه من أدوات ملواصلة حتقيق هدف احلصول علـى               

ويشمل ذلك تعليم اجملتمعات ُسُبل االتـصال بالـسلطات    . خدمات املياه والصرف الصحي   
وحتقق مؤسسة آفاق جديدة، من خالل هذه العملية، تـأثرياً كـبرياً علـى              . عامل معها والت

مستويات االستدامة، حيث متكِّن اجملتمعات من تنظيم نفسها واملطالبة حبقها يف املياه، مـع              
  .تعبئة ودعم اجملتمعات األخرى كي حتذو حذوها

وتعمل منظمة  .  إىل السلطات  وعادةً ما تعاين الفئات احملرومة من عدم وصول صوهتا          -٧٦
، وهي منظمة جمتمعية يف إندوينسيا، على تيسري تقدمي         ٢٠٠٧منذ عام    بيثيسدا لتنمية اجملتمع،  

 احلصول على املياه والصرف الـصحي، وذلـك         سيما  ال خدمات الرعاية الصحية األولية،   
ومية وغري   على احلقوق يتضمن حشد جهود اجلهات الفاِعلة احلك        يقومباتباع هنج تشاركي    

ومن شأن إجراء تقييم أويل لالحتياجات أن يعزز وعـي          . احلكومية ودعوهتا والتواصل معها   
  .اجملتمعات بأمهية تنظيم نفسها من أجل توحيد كلمتها يف املطالبة حبقوق مجيع أفرادها

 ويؤدي أيضاً املهنيون العاملون يف البحث األكادميي والتـدريب يف جمـال امليـاه               -٧٧
لصحي دوراً مهماً يف تعزيز عملية وضع السياسات والربامج الراميـة إىل حتقيـق              الصرف ا و

ومثـة  . اإلتاحة الشاملة ملياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي امليـسورة التكلفـة           
مبادرات عديدة يف هذا الصدد ترعاها اجلامعات ومراكز الفكر واملنظمات غـري احلكوميـة        

رة اخلاصة، بشكل خاص، تزايـد البحـوث والـدورات     وتالحظ املقر . ومؤسسات أخرى 
التدريبية املتعلقة حتديداً باحلقوق يف املياه والصرف الصحي، مبا يف ذلك دراسة أثر االعتراف              

  .هبذه احلقوق، والتدريب على كيفية ترمجة هذه احلقوق إىل واقع عملي

__________ 

 .www.freshwateraction.netانظر  )٢٨(
 .www.ewash.org/en/?view=79YOcy0nNs3D76djuyAn3TTGانظر  )٢٩(
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  مسؤوليات األطراف الثالثة  - طاء  
 علـى   ؤولية إعمال احلقوق يف املياه والصرف الصحي       فيه مس  تقعيف الوقت الذي      -٧٨

ويـشمل  . ، فإن على املؤسسات التجارية أيضاً مسؤولية احترام حقوق اإلنسان         عاتق الدولة 
ذلك عدم منع اآلخرين من ممارسة حقوقهم، وهو ما ميكن أن حيدث، مـثالً، بـاإلفراط يف              

 بتلويث املوارد املائية باتباع املمارسات      استخراج املياه أو بتقييد الوصول إىل مصادر املياه، أو        
ومتثل والية الرؤساء التنفيذيني مبادرة حتت رعاية االتفاق العاملي لألمم املتحدة، حيث . امللوِّثة

ُتجرى يف إطار هذه املبادرة مناقشات مع الشركات بشأن حقوق اإلنسان، كما تشجع هذه              
، وهـي  )٣٠(وقد اعتمدت شركة ببـسيكو . وليةاملبادرة استخدام املياه على حنو يتسم باملسؤ      

عضو يف مبادرة والية الرؤساء التنفيذيني، مبادئ توجيهية تتعلق باحلق يف امليـاه، وتراعـي               
كما تـستطلع شـركة     . متطلبات اجملتمع قبل إنشاء أي مصنع جديد ويف فترة حياة املصنع          
وتقوم شـركة  . يف أنشطتهاببسيكو إمكانية االستفادة من عمليات تقييم أثر حقوق اإلنسان  

، املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية، واملسؤولة عن إدارة أصول شركة           )٣١(نورث ستار 
ببسيكو، باختيار الشركات اجلديرة باإلدراج يف سجالهتا على أساس مدى مراعـاة هـذه              

تعاونت شركة  و. الشركات للمسؤولية االجتماعية، وتدرج احترام احلق يف املياه يف اعتباراهتا         
نورث ستار، يف إطار أنشطتها، مع شركة ببسيكو وشركة إنتـل وشـركة كونكتيكـت               

  .خلدمات املياه من أجل وضع سياسات حمددة بشأن احلق يف املياه

  املساءلة والرصد  -خامساً  
لكي يتم إعمال احلقوق يف املياه والصرف الصحي، جيب أن خيضع مقدمو اخلدمات               -٧٩

ولتعزيز املساءلة، ينبغي القيام    . وميون للمساءلة أمام املستفيدين من اخلدمات     واملسؤولون احلك 
بأمور، منها إنشاء هيئات وعمليات فعالة للرصد؛ ووضع مؤشرات سليمة لتقيـيم التقـدم              
احملرز، ومدى القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات، والتوزيع العادل واملنصف ملوارد امليـاه             

تياجات؛ وإنشاء آليات قضائية وإدارية فعالة للشكوى يسهل        والصرف الصحي حبسب االح   
الوصول إليها وتسمح لألفراد باإلبالغ عن مظاملهم واالنتصاف منها بصورة مرضية؛ وتعزيز            

  .اإلدارة الرشيدة

__________ 

 .www.pepsico.com/Purpose/Environmental-Sustainability/Partnerships-and-Community.htmlانظر  ) ٣٠(
 .www.northstarasset.com/services.htmlانظر  )٣١(
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  املؤشراتوالرصد   -ألف   
يؤدي رصد اخلدمات القائمة واجلديدة، من حيث نوعيتها والقـدرة علـى حتمـل                -٨٠

وتشارك يف الرصد جمموعة    . وعدم التمييز يف تقدميها، دوراً حمورياً يف ضمان املساءلة        تكاليفها  
متنوعة من أصحاب املصلحة، بداية من الكيانات احلكومية، مبا يف ذلك اجلهـات التنظيميـة               

وال غىن عن الرصـد     . إىل منظمات اجملتمع املدين احمللية    )  أعاله ٢٣ إىل   ١٩انظر الفقرات من    (
  .يات احلصول على اخلدمات، وعوائق احلصول عليها، وكيفية حتسني عملية تقدميهالفهم مستو

وقد وردت اإلشارة إىل الرصد على املستوى العاملي يف تقرير األمم املتحدة املعّنون               -٨١
التقييم السنوي العاملي خلدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهو التقرير الـذي يقـّيم              

لتدفقات املالية من حيث مدى مالءمتها لتحقيق األهداف اإلمنائية         السياسات واألولويات وا  
وتشري التطورات احلديثة إىل أن اجلوانب املتعلقة       . )٣٢(لأللفية املتعلقة باملياه والصرف الصحي    

  .٢٠١٢باحلقوق يف املياه والصرف الصحي سُتدرج أيضاً يف التقرير املذكور لعام 
لس الوزاري األفريقي املعين بامليـاه استعراضـات        وعلى الصعيد الوطين، أجرى اجمل      -٨٢

، تتناول مدى توافر املؤسسات والسياسات وامليزانيات املناسبة لـدى          )٣٣(للوضع يف البلدان  
  .البلدان لكي حتسن سبل تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي على حنو مستدام

وراً مهماً يف رصـد     وتؤدي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف بعض البلدان، د          -٨٣
فمثالً، تشارك املؤسسات الوطنية حلقـوق      . احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي     

 يف عدد من األنشطة، منها مراجعة هياكل الرسوم         )٣٤(اإلنسان يف إكوادور وبريو وكولومبيا    
لضمان القدرة على حتملها، واالستجابة لشكاوى املواطنني، وإلجراء حتقيقات يف حـاالت            

وعادة ما تتوىل هذه املؤسسات رصد أعمال اهليئات احلكومية         . م االمتثال حلقوق اإلنسان   عد
واجلهات املقدمة للخدمات، وتتعاون على حنو وثيق مع اهليئات التنظيمية، وتقدم توصـيات             
بشأن كيفية تعزيز احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وحتسني نوعيتـها             

  .بطريقة غري متييزية
وميكن أيضاً ملنظمات اجملتمع املدين أن تقّيم مدى امتثال الدولـة والقطـاع اخلـاص           -٨٤

فمثالً، يقوم مرصد املواطن للخدمات العامة، املوجود يف        . للحقوق يف املياه والصرف الصحي    
غواياكويل، بإكوادور، بتشجيع مساءلة اجلهات اخلاصة املقدمة للخدمات، وذلك لرصد مدى           

ويف حالة االدعاء بارتكاب انتـهاكات، يقـدم        . هتا اللتزاماهتا التعاقدية وللقانون   امتثال ممارسا 
  .احمللية املرصد شكاوى إىل جمموعة من احملافل، مع اإلعالن عن هذه االنتهاكات يف األخبار

__________ 

يتسىن هلم احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونـة وخـدمات             ال أي ختفيض نسبة األشخاص الذين     )٣٢(
 .٢٠١٥الصرف الصحي األساسية مبقدار النصف حبلول عام 

 .www.wsp.orgانظر  )٣٣(
ــر  )٣٤(  www.defensoria.org.co/red (Colombia); www.dpe.gob.ec/dpe (Ecuador); andانظـ

www.defensoria.gob.pe/index.php (Peru).. 
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كما يؤدي اجملتمع املدين دوراً حمورياً يف وضع االستراتيجيات واألساليب الرامية إىل              -٨٥
ة رصد امليزانية، وهو أمر أساسي لضمان كفاية التمويل الذي تقدمه احلكومـة             حتسني عملي 

لدعم خدمات املياه والصرف الصحي، ولضمان إنفاقه يف القطاعات املناسبة، وضمان إنفاق            
وقد وضعت هيئة املعونة املائيـة يف نيبـال         . هذه األموال على حنو فعال يف الغرض احملدد هلا        

ستخدمه منظمات اجملتمع املدين ملساعدة اجملتمعات على فهـم ورصـد           دليالً للميزانية كي ت   
ومتكِّـن هـذه األدوات     . )٣٥(امليزانيات املخصصة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية      

اجملتمع املدين من تقييم مدى كفاية املخصصات املرصودة من امليزانية لدعم احلصول علـى              
انيا املتحدة، أيضاً، تعمل املنظمة النروجيية للمعونـة        ويف مجهورية ترت  . املياه والصرف الصحي  

الكنسية على تعزيز اإلدارة القائمة على املساءلة فيما يتعلق بإمدادات املياه للمجتمعات احمللية، 
وذلك من خالل نظام عام لتتبع النفقات يراقب ما إذا كانت األموال املخصصة للخـدمات               

الصرف الصحي، ُتنفق على النحو املخطـط هلـا وملـصلحة           العامة احليوية، مبا فيها املياه و     
  .املستفيدين املستهدفني

ومن منظور الدعوة، تزداد فعالية الرصد عندما تكون املعلومات اليت ُجمعـت ذات               -٨٦
وكثرياً ما جتمع احلكومة الوطنية أو الوكاالت األخرى البيانـات          . صلة باحتياجات اجملتمع  

. ة، دون نشرها على حنو نشط بني أصحاب املصلحة احملليني         الستخدامها يف أغراض خارجي   
وميكن أيضاً تعزيز أمهية الرصد عن طريق ضمان حتسني فهم اجملتمع املدين ومقدمي اخلدمات              
واملسؤولني احلكوميني ملوارد املياه والصرف الصحي القائمة، حيث يوضح الرصـد مـدى             

ستهداف املناطق احملرومـة مـن هـذه        التفاوت يف احلصول على اخلدمات وييسر حتديد وا       
وقد أعد االحتاد الدويل لسكان األحياء الفقرية عملية مرنة يديرها اجملتمع، تسمى            . اخلدمات
، يقوم أفراد اجملتمع يف إطارها جبمع بيانات بشأن احلصول على املياه والـصرف               )٣٦(احلصر

تعاون مع األكـادمييني أو     الصحي وغري ذلك من املسائل، ويتم ذلك يف كثري من األحيان بال           
وتضمن هذه العملية أن تعرب املعلومات بدقة عن املشاكل الـيت يواجههـا             . املهنيني احملليني 

سكان األحياء الفقرية، وأن تستفيد اجملتمعات من هذا البيانات عند التفاوض مع البلـديات              
  .بشأن حتسني اخلدمات احمللية
يد إمكانية الوصول إىل نظامي رسم اخلرائط       وتزا GoogleEarthومنذ ظهور برنامج      -٨٧

نظام املعلومات اجلغرافية والنظام العاملي لتحديد املواقع، ظهرت جمموعة من النـهج يف             ومها  
ويساعد هذا النوع من نظـم      . )٣٧(حتديد مواقع توزيع املياه ورسم خرائط الصرف الصحي       

توزيـع امليـاه واملـراحيض،      رسم اخلرائط اجملتمعات والسلطات احمللية يف حتديد مواقـع          
__________ 

 .www.wateraid.org/documents/plugin_documents/budget_ primer_for_cso_aug2010_1.pdfانظر  )٣٥(
 .www.sdinet.org/ritual/enumerationsانظر  )٣٦(
: انظر، مثالً، مبادرة ثاين أوكسيد الكربون يف املوقع )٣٧(

www.h20initiative.org/article/68003/Water_Point_Mapping. 
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فعاليتها، وسالمتها، والقدرة على حتمل تكاليفها، كما ميكن استخدامه يف الـضغط             ومدى
على احلكومات من أجل حتسني سبل احلصول على اخلدمات يف املناطق الـيت تعـاين مـن                 

  .اخلدمات نقص
طلب يف كثري مـن      املياه جانباً حمدداً من جوانب املراقبة، وهو يت        جودةويعترب رصد     -٨٨

ويف رومانيا، ُيلزِم تشريع معـني وزارة الـصحة بـأن ترصـد،             . األحيان مزيداً من اخلربة   
 املياه وبأن تبلـغ الـسلطات       جودةمع احلكومات احمللية واجلهات املقدمة للخدمة،        بالتعاون

 جودةوتسعى رومانيا إىل حتسني عملية رصد       . املختصة واجلمهور عن حاالت عدم االمتثال     
حتظى هذه املوارد بالرصد كما هو احلـال يف        ال املياه يف املوارد املائية باملناطق الريفية، حيث      

  .املناطق احلضرية
وتتعاون منظمة غري حكومية، هي منظمة نساء يف أوروبا من أجل مستقبل مشترك،               -٨٩

يا من أجـل    مع الشركاء احملليني يف املدارس يف أرمينيا وجورجيا ومجهورية مولدوفا ورومان          
ويف سياق حمدودية اإلجراءات احلكومية الرامية إىل وضع تـدابري          . وضع خطط لسالمة املياه   

حلماية املياه، وضعت املنظمة جمموعة مواد تثقيفية للمدارس من أجل وضع خطط جمتمعيـة              
كما صدر كتيب يوضـح أسـاليب مجـع         . لسالمة املياه يف نظم اإلمداد احمللية والصغرية      

 من جانب السلطات احمللية، ويقدم معلومات ألصحاب املصلحة بشأن خـصائص      املعلومات
  .مياه الشرب ومصادر التلوث، واملخاطر الصحية ذات الصلة بتلوث املياه

وعادة مـا تفـشل املؤشـرات       . وتتوقف فعالية الرصد على وجود مؤشرات سليمة        -٩٠
عينة تعترب أساسـية مـن منظـور    املوجودة املتعلقة باملياه والصرف الصحي يف قياس جوانب م  

ومن شأن وضع مؤشـرات     . حقوق اإلنسان، مثل عدم التمييز أو القدرة على حتمل التكاليف         
. تقيس مبادئ حقوق اإلنسان أن يتيح هليئات الرصد النظر يف جمموعة أوسـع مـن املـسائل                

املـشترك  وجيري حالياً وضع مؤشرات حمددة ذات صلة باحلقوق من أجل إدراجها يف الربنامج          
، وذلـك   )٣٨(بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف لرصد خدمات املياه والصرف الـصحي          

  .ميكنها احلصول على املياه والصرف الصحي، وأسباب ذلك  الإلتاحة فهم أفضل للفئات اليت
  إمكانيـة  ويف نيكاراغوا، كانت الدراسات االستقصائية الوطنية املتعلقـة برصـد           -٩١

ولزيـادة  . اه والصرف الصحي عادة ما تركز فقط على وجود البنية التحتية          احلصول على املي  
تركيز الضوء على جوانب حقوق اإلنسان، أدرجت نيكاراغوا، بالتعاون مع اجملتمع املـدين،          
املعايري واملؤشرات املرتكزة على احلقوق يف أحدث دراسة استقصائية وطنية، حيث تضمنت            

ملستفيدين من اخلدمات لتوافر وكفايـة خـدمات امليـاه          الدراسة عوامل مثل مدى إدراك ا     
  .والصرف الصحي، وكذلك الفئات السكانية األكثر تأثراً بالتمييز

__________ 

 .www.wssinfo.orgانظر  )٣٨(
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  التقاضي  -باء   
من املمكن أن يكون التقاضي باهظ التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويالً، ومن مث فإنه                -٩٢

كومات احترام حقوق اإلنسان،    عادة ما يعترب امللجأ األخري؛ ولكن عندما يتواصل رفض احل         
. فقد يكون التقاضي وسيلة فعالة لضمان حصول األفراد واجملتمعات على اخلدمات األساسية           

وتبني احلاالت املدرجة أدناه بعض الطرق اليت ساعد من خالهلا التقاضي يف إعمال احلقـوق               
  .الصرف الصحيخدمات املياه واحلصول على يف 
، جنح ممثالن جلماعة الباساروا، وهي مجاعـة مـن          ٢٠١١ير  ينا/ويف كانون الثاين    -٩٣

السكان األصليني تعيش يف حممية للصيد يف بوتسوانا، يف تقدمي دعوى مبوجب قانون امليـاه               
وكانت هذه اجلماعة قد ُمنعت من الوصول إىل بئر كانت تستخدمه منذ عقـود،              . الوطين

اليت تعيش فيها من قبل إعالهنا كمحمية       وذلك يف حماولة إلجبارها على مغادرة حممية الصيد         
وأشارت احملكمة إىل القرار الذي أصدرته مؤخراً اجلمعية العامة بشأن احلق يف امليـاه     . للصيد

والصرف الصحي، وخلصت احملكمة إىل أن منع أفراد مجاعة الباساروا من اسـتخدام البئـر        
، يصل إىل درجة املعاملة املهينة      املوجودة يف األرض اليت يقيمون فيها، على نفقتهم الشخصية        

وأشار حكم احملكمة حتديـداً إىل      . اليت حتظرها عدة صكوك، منها اتفاقية مناهضة التعذيب       
 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وإىل قـرار      ١٥التعليق العام رقم    

  .)٣٩(ياه والصرف الصحي الذي اعترفت فيه اجلمعية باحلق يف امل٦٤/٢٩٢اجلمعية العامة 
 حمكمة قرطبة املدنية والسياسية، يف      ُعرضت على ، ويف سياق قضية     ٢٠٠٤ويف عام     -٩٤

مرسد اختاذ إجراء انتصايف ضد بلديـة مسحـت           ال األرجنتني، طلب سكان تشاكراس دي    
ملصنع ملعاجلة مياه الصرف بتصريف مياه الصرف غري املعاجلة يف مصدر إمداد مياه الـشرب               

، وأمرت البلديـة بإعـادة      ١٥وأشارت احملكمة أيضاً إىل التعليق العام رقم        . تمع احمللي للمج
تأهيل مصنع معاجلة مياه الصرف وإصالحه وحتسينه، كما أمرت أيضاً حكومة اإلقليم بتزويد      

واستكملت حكومـة   . اجملتمع احمللي مبصدر بديل ملياه الشرب حلني االنتهاء من التحسينات         
   )٤٠(٢٠٠٦ يف نظام جديد ملياه الشرب يف عام اإلقليم العمل

الـصرف  احلصول علـى خـدمات      ورغم قلة األحكام القضائية املؤيدة للحق يف          -٩٥
، اعترفت احملكمة العليا    ١٩٨٠ويف عام   . الصحي، فإن السوابق القضائية تتزايد مبعدل بسيط      

إىل أن عدم توفري سـبل      يف اهلند بالتزام الدولة بتوفري مرافق كافية للصرف الصحي، مشرية           
يدفع سكان األحياء الفقرية البائسني إىل قضاء حاجتـهم يف          "الوصول إىل الصرف الصحي     

الشوارع، خلسة لبعض الوقت، مث علناً بعد ذلك، ألن احلياء حتت ضغط الطبيعة يصبح ترفاً               
__________ 

/    كـانون الثـاين   (فيما يتعلق باملسألة بني ماتسيبان موستلهانيان وجاكنيا تسيوي ماتسيبان واحملامي العام             )٣٩(
 .see www.elaw.org/system/files/bs.mosetlhanyane.jan2011.pdfانظر ): ٢٠١١يناير 

 .www.cedha.org.ar/es/comunicados_de_prensa/go.php?id=93انظر  )٤٠(
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، أن  ٢٠٠٧م  يف عا  وباملثل، أكدت الدائرة الدستورية لكوستاريكا،    . )٤١("والكرامة فناً عسرياً  
نظم الصرف الصحي السيئة الصيانة يف فيال فلوريز، وهي النظم اليت أسـهمت يف إغـراق                
األسر املعيشية مبياه الصرف، تنتهك احلق الدستوري يف الصحة، وأمرت الـدائرة البلديـة              

  .)٤٢(والكيانات احلكومية املختلفة باختاذ تدابري عالجية فورية
قاضي، فإن من شأنه أن حيدث تأثرياً إجيابياً إذا اقتـرن           وحىت يف حالة عدم جناح الت       -٩٦

حبمالت اجملتمع املدين الرامية إىل الضغط على رامسي السياسات، وأن يـؤدي إىل تغـيري يف                
 اشتكى سكان فريي، يف سـويتو،       مازيبوكو ضد مدينة جوهانسربغ،   ويف قضية   . السياسات

إدارة شؤون املياه والغابات، حيـث      كالً من مدينة جوهانسربغ وشركة مياه جوهانسربغ و       
توفر للسكان ما يكفيهم مـن        ال ادعوا أن سياسة توفري االحتياجات األساسية من املياه جماناً        
وأصدرت احملكمة الدستورية قراراً    . املياه، وأن تركيب عدادات املياه املسبقة الدفع غري قانوين        
يات أكرب من املياه جمانـاً لألسـر        ضد املدعني، غري أن البلدية غريت سياستها ووفرت كم        

  . املعيشية املسجلة كسكان أصليني

  اإلدارة الرشيدة والشفافية  -جيم   
حتدد املمارسات املبينة أعاله استراتيجيات معينة مصممة لتعزيز املساءلة بني مقـدمي              -٩٧

لطويل األجل  غري أنه يف هناية املطاف يستلزم اإلعمال ا       . اخلدمات والكيانات العامة ذات الصلة    
للحقوق يف املياه والصرف الصحي، مثلما هو احلال مع حقـوق اإلنـسان، تعزيـز ثقافـة                 

  .تزدهر إال يف مناخ من اإلدارة الرشيدة واملؤسسات الدميقراطية القوية والشفافية  الاليت املساءلة
  حتمل ويعترب ارتفاع مستوى الفساد عالمة على االفتقار إىل املساءلة، وقد يؤدي إىل             -٩٨

ففي بعض البلدان، مثالً، يتعني على األسر املعيشية دفع         . مستخدمي املياه مزيداً من التكاليف    
. رشوة للحصول على املياه، سواء للحصول على وصلة أم يف إطار نظام فواتري املياه العاديـة        

 مـن   وباملثل،. ويقبل معظم الناس دفع الرشوة بدالً من رفضها مما قد حيرمهم من اخلدمات            
املمكن أن يؤدي االفتقار إىل الشفافية يف عملية التعاقد بني الكيانات احلكوميـة ومقـدمي               

ويـشري أحـد    . اخلدمات، أو بني مقدمي اخلدمات واملستهلكني، إىل زيادات يف األسـعار          
التقديرات إىل أن الفساد قد يرفع تكلفة حتقيق اهلدف املتعلق باملياه والـصرف الـصحي يف                

  .)٤٣(٢٠١٥ مليار دوالر أمريكي حبلول عام ٤٨منائية لأللفية بنحو األهداف اإل

__________ 

 /Municipal Council, Ratlam v. Vardhichand et al., at www.judis.nic.in/supremecourtانظــر  )٤١(
qrydisp.aspx?filename=4495. 

ــم  )٤٢( ــرر رق ــر املق ــع١١٧٩٦انظ ــاح يف املوق  /www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional  املت
votos%20por%20tema.htm. 

)٤٣( Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector, Transparency International, p. 

10. Available from www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2008#1. 
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وقد طُرح عدد من املبادرات عرب الوطنية الرامية إىل دعم اإلدارة الرشيدة واحلد من                -٩٩
فمثالً، يعترب مؤشر اإلدارة احلضرية، الذي وضعه كل من احلملة العاملية للحوكمـة             . الفساد

ضر، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، أداة ذاتيـة         واملرصد العاملي للح   احلضرية،
التقييم من جانب السلطات احمللية، ويهدف هذا املؤشر إىل تعزيز احلوار مع جمموعـة مـن                

ويرصد هـذا املؤشـر   . أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني بشأن أولويات التنمية    
ملؤسسات اليت يعبِّر خمتلف أصحاب املصلحة من       عمليات اختاذ القرار يف احلضر، واآلليات وا      

وتركز . خالهلا عن اهتماماهتم، وميارسون حقوقهم، ويوفون بالتزاماهتم، ويسوون خالفاهتم        
 على املـستوى احمللـي،      القة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني    املؤشرات أيضاً على نوعية الع    

وتويل عملية التقييم أولويـة     . للفقراءوتتناول عوامل مثل وجود سياسة لتسعري املياه مراعية         
  .)٤٤(للتشارك يف مجع البيانات من أجل حتسني الدقة وضمان امللكية اجلماعية للنتائج

وميكن دعم اإلدارة الرشيدة واملساءلة عن طريق تشجيع احلكومـات والكيانـات              -١٠٠
نطوي على الفساد يف    اخلاصة على قبول االتفاقات اليت تلزمها قانوناً بتجنب املمارسات اليت ت          

ولدعم نزاهة هذه االتفاقات، أعدت منظمة الشفافية الدولية دليالً         . عملية إبرام العقود العامة   
، وباملثل،  )٤٥(مرجعياً بينت فيه كيفية وضع وتنفيذ هذه االتفاقات وكيفية ضمان االمتثال هلا           

 منظمـة   ٢٠٠٩ عـام    حتدد الدراسة االستقصائية بشأن نزاهة عقود املياه، اليت أجرهتـا يف          
، ممارسات الفساد، وتقترح التشارك يف عمليات وضع االستراتيجيات من )٤٦(الشفافية الدولية 
  . الفساداحتماالتأجل احلد من 

وأصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشبكة الرتاهة يف جمال املياه دليالً تدريبياً بشأن   -١٠١
  .)٤٧(ىل احلق يف املياه والصرف الصحيالرتاهة يف جمال املياه، يشري صراحة إ

 ومثة هنج آخر حملي لدعم اإلدارة الرشيدة والشفافية، يتجلى يف التقييم الذي أجـراه               -١٠٢
يف طاجيكستان للمخاطر اليت هتدد نزاهة قطاع املياه، والـذي          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

وتبني التجارب اليت جرت يف     . يهدف إىل وضع خطة لتخفيف خماطر الفساد يف هذا القطاع         
بلدان أخرى أن هذه األنواع من التقييم قد تؤدي إىل االعتراف الصريح من جانب رامسـي                

كما أن الطريقة الشاملة    . السياسات بأن الفساد ميثل مشكلة لقطاعي املياه والصرف الصحي        
  .ئجوالتشاركية اليت جترى يف إطارها هذه التقييمات تعزز ملكية اجلمهور للنتا

__________ 

 .www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=25&cid=2167انظر  )٤٤(
 the_to_out_reaching_pacts_integrity/2011/focus_in/room_news/org.transparency.www_انظـــر  )٤٥(

sector_water. 
 .http://gaportal.org/sites/default/files/baseline_water_integrity_survey_uganda10.pdfانظر  )٤٦(
 .www.cap-net.org/content/new-training-manual-water-integrityانظر  )٤٧(
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  االستنتاجات  -سادساً  
تتضمن هذه اخلالصة ممارسات متنوعة تتعلق جبوانب خمتلفة إلعمال احلقـوق يف              -١٠٣

فهي تبني أن حقوق اإلنسان تـسمح       . املياه والصرف الصحي يف مناطق خمتلفة من العامل       
يوجد حل واحد يناسب مجيع احلاالت، وإمنا توجد طرق عديـدة             ال حبلول خمتلفة، وأنه  

وتبني هذه اخلالصة أيضاً بوضـوح أن مـن      . رمجة حقوق اإلنسان هذه إىل واقع عملي      لت
املمكن إنفاذ حقوق اإلنسان يف الظروف اليت تبدو صعبة، كمـا يف املنـاطق النائيـة أو              

ومن شأن وجود رؤية لدى القطاعات، وااللتزام       . األحياء الفقرية أو يف حاالت الطوارئ     
مات، ووجود الرغبة السياسية على التنفيذ، فضالً عـن  بضمان حصول اجلميع على اخلد   

ومن اجلدير بالذكر أن هذه اخلالصة تبني       . بعض اخليال، أن يسهم يف إعمال هذه احلقوق       
أن تطبيق مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان، ممثلة يف احلق يف املياه والصرف الصحي، ميكن              

لـصحي املأمونـة واملقبولـة      أن يرفع مستويات احلصول على خدمات املياه والصرف ا        
وهناك بالتأكيد املزيد الذي ينبغي حتقيقه ودراسته، ولكـن         . وامليسورة التكلفة والكافية  

يالحظ أن تزايد عدد الدول واملنظمات اليت تستفيد بشكل حمدد من إطـار احلقـوق يف    
املياه والصرف الصحي يف رسم هنج عملها قد أسفر عن زيادة التركيز على األشـخاص               

  .ملهملني واملستبعدين واملنسينيا
 اخلاصة أن عملية إعداد هذه اخلالصة نفسها متثل ممارسة جيـدة،            ةوترى املقرر   -١٠٤
يسرت تبادل اآلراء واملمارسات بني الدول وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخـرين،            إذ

رف من أجل استطالع التفاصيل والتعقيدات اليت تكتنف إعمال احلقوق يف املياه والـص            
وتعتقد أن  .  اخلاصة يف أن يتواصل هذا التبادل لآلراء واملمارسات        ةوتأمل املقرر . الصحي

، والنماذج الواردة يف هذه     ٢٠١٠ الذي اعتمدته يف عام      ٦٤/٢٩٢قرار اجلمعية العامة    
اخلالصة، ميكنها أن تؤدي إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل ضمان التمتع بـاحلقوق يف                

  .حي يف مجيع أحناء العاملاملياه والصرف الص
 اخلاصة عن أملها يف أن تثبت األمثلة العملية الـواردة يف هـذه              ةوتعرب املقرر   -١٠٥

اخلالصة أن تطبيق معايري حقوق اإلنسان ليس ضرباً من األحالم، وأن تكون هذه األمثلة              
  .حافزاً ملزيد من املمارسات الداعمة للحقوق يف املياه والصرف الصحي

        


