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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــوا    ــا   ق ـ ــوا  مسـ ــان وسايتـ ــوا اومحسـ ــز ق ـ تعزيـ
اومحسان، مبا يف ذلـ  النـوا البدي ـة لتحسـت التمتـ       

    الفع ي حب وا اومحسان واحلريات األساسية
ــ  م     ــول ع ــ ــان يف احلمــ ــن اومحســ ــا  قــ ــدمات  يــ ــة و ــ ــرب املةمومحــ الشــ

 المحي المرف
  

 مذكرة األمت العام  
 

يتشــرف األمــت العــام لــةن جليــ  ال اجلمعيــة العامــة ت ريــر امل ــرر ا ــا  املعــ  حبــن     
اومحسان يف احلمول ع   ميا  الشرب املةمومحة و ـدمات المـرف المـحي، ليـو ،ي ـر، امل ـد م       

 .24/18عمال ل رار جم س ق وا اومحسان 
  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/24/18
http://undocs.org/ar/A/71/150
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ت رير امل رر ا ا  املعـ  حبـن اومحسـان يف احلمـول ع ـ  ميـا  الشـرب املةمومحـة           
 و دمات المرف المحي

 موجز 
ــا  والمــرف        ــر، التعــاون اواــا ي يف قرــا  املي ــاقا امل ــرر ا ــا ، يف ،ــذا الت ري ين

لألدوار اليت ميكـن وينبيـي  ن يؤديـه يف اعمـال قـن اومحسـان        يمًاالمحي، حبيث جيري فيه ت ي
 .يف احلمول ع   امليا  والمرف المحي

فالتعاون اواا ي ميكن  ن يـؤرر ع ـ  قالـة ق ـوا اومحسـان يف دولـة  و منر ـة اجيالـا          
ويف ،ــذا الت ريــر، الــذي مي ــ  عمــال استشــكافيا ســيكم ه ت ريــر  ك ــر تعم ــا يف           .ســ با  و
، يوضـ  امل ـرر ا ـا  مـا ي ـ  مـن التزامـات لشـةن ق ـوا اومحسـان ع ـ  عـاتن             2017 عام

 .األطراف، مبا يف ذل  وكاالت األمم املتحدة ةع   املستوى ال نا ي واملتعدداجلوات املمولة 
 .و،و يورد، الق ا، ت ييما لترور التعاون اواـا ي يف قرـا  امليـا  والمـرف المـحي      

اسة مح دية لألااط واالجتا،ات ذات المـ ة، يوجـه فيوـا اال،تمـام ال     ويعرض امل رر ا ا  در
والـدول الشـريكة يف ذلـ  امليـدان، مـ  التركيـز ع ـ  مـا يتمـ           ل جوات املمولة النوا احلايل 

ويتنـاول الت ريـر عـددا مـن املسـا         .لاملوضو  من مبادئ ق وا اومحسان ومضـمون معيـاري  
األساسية، م  التركيز ع   التدالري اليت ختفف من األرر السـ   ع ـ  ق ـوا اومحسـان وتـؤدي      

 .ال زيادة األرر اوجيايب ال  قم  قد
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 م دمة - وال  
ــام    - 1 ــتدامة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــة يف  2030تتضـــمن  رـ ــة العامـ ــدعا اجلمعيـ ــيت اعتمـ ، الـ

، جمموعــة واســعة النرــاا مــن  ،ــداف التنميــة املســتدامة الــيت ســتتر     2015 ي ول/ســبتم  
 .(70/1التزاما عامليا غري مسبوا وتعاومحا غري مسبوا لت الـدول )امحرـر قـرار اجلمعيـة العامـة      

ومن زاوية ق ـوا اومحسـان، ترتكـز ا رـة ع ـ  ال ـامحون الـدويل اومحسـاف وتتـي  فرصـا لاليـة            
 .(1)عمـال ق ــوا اومحســان جلميــ  النـاك يف كــ  مكــان دون متييــز  إاألمهيـة ملواصــ ة النــووض ل 

ــة ارســا   ــذ   ءويتم ــ  التحــدي املارــ  افن يف كفال ــة ال تنفي االســتراتيجيات والسياســات الرامي
 .يف اطار ق وا اومحسان الراسخ 2030 رة عام 

ــا       - 2 ــا  و ــدمات المــرف المــحي يشــار اليو ــ  املي وق ــوا اومحســان يف احلمــول ع 
ــاري    2-6و  1-6 اليايتــان صــراقة يف ا رــة، وتتما ــ   مــ  لعــا جوامحــ  املضــمون املعي

سـيكون لـه    6وتعت  األ،داف مترالرـة، ومـن الواضـ  متامـا  ن   يـن ا ـدف        .لت   احل وا
ويف الوقت ذاتـه، تعتـ  عـدة  ،ـداف جو،ريـة وعمـال قـن         . رر كبري ع   األ،داف األ رى

املتع ـن لاحلـد    10اومحسان يف احلمول ع   امليا  و دمات المرف المحي، من قبي  ا دف 
املتع ــن لتعزيــز ستــب  تنفيــذ وتنشــي    17ن ولينــوا وا ــدف مــن امحعــدام املســاواة دا ــ  الب ــدا 

ال التنفيـذ التـام    17وترمـي عـدة غايـات ل وـدف      .الشراكة العاملية من  ج  التنمية املسـتدامة 
محسـبا معينـة ل معومحـة    ت   الب ـدان   ل مساعدة اواا ية الرمسية من جامح  الب دان املت دمة ول وغ

ــاول مســا   التمويــ  والتكنولوجيــا ولنــاء ال ــدرات   ال الــد   ال ــومي او ــ قياســًا  ايل، وتتن
واقترام قيز السياسات لك  ل د وريادته فيما يتع ن لوض  وتنفيذ سياسات من  جـ  ال ضـاء   

 .املستدامة ع   الف ر و  ين التنمية
وع   ضوء ت   ا  فية، يسع  ،ذا الت رير ال ت يـيم األدوات الـيت ميكـن وينبيـي  ن      - 3

يف اعمـال قـن اومحسـان يف احلمـول ع ـ  امليـا  و ـدمات المـرف          (2)وا التعاون اواا ييؤدي
ومثة  سباب ك رية تـدعو ال تةكيـد  مهيـة التعـاون اواـا ي وعمـال قـن اومحسـان يف          .المحي

__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Human Rights andامحرـــر  (1) 

the 2030 Agenda for Sustainable Development” ــو ــبكي    ، و،ـ ــ  الشـ ــ  املوقـ ــال ع ـ  /www.ohchr.org/ENمتـ

Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx. 
لعـا املمـادر تسـتخدم ممـر حات     يف ،ذا الت رير ك ـه، وان كامحـت   “ التعاون اواا ي”يتستخدم ممر    (2) 

لوصـفوا  “ التنميـة ”لعا األقيان. وال مد ،نا ،ـو الـراز  مهيـة كـال املكـومحت       خمت فة، ذات معان خمت فة يف 
الذي يشري ال عالقة  ف يـة لـت اجلوـات املمولـة     “ التعاون”اليرض من ،ذا النو  من الدعم ل دول املعنية و 

والدول املستفيدة. ويشم  التعاون اواا ي، ت  يديا، اجراءات من قبيـ  ت ـدا املـن  وال ـروض واوعفـاء مـن       
 شورة يف جمال السياسات ال الدول املستفيدة.الديون وت دا الدعم الت   وال محاجمي وامل

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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و قـد ،ـذ  األسـباب ،ـو  ن ذلـ  التعـاون        .احلمول ع ـ  امليـا  و ـدمات المـرف المـحي     
التمويــ  امل ــد م  ــدمات امليــا  والمــرف المــحي يف اجلنــوب   مي ــ  قمــة كــبرية مــن جممــو 

ومثة سب  آ ـر ،ـو  ن التعـاون اواـا ي      .2030العاملي، الذي جي   ن يزيد عمال خبرة عام 
جلـدد يف كــ ري مــن األقيــان م ياســا ل ســ وط املال ـم يف قرــا  امليــا  والمــرف المــحي، لــيس   

 .(3)االت احلكوميـة التالعـة ل ب ـدان الشـريكة    فحس  لالنسـبة ل مـولت لـ   يضـا لالنسـبة ل وكـ      
و،ذا التةرري ميكن  ن يؤرر ع ـ  آفـاا اعمـال قـن اومحسـان يف احلمـول ع ـ  امليـا  و ـدمات          

 .المرف المحي تةرريا كبريا
لشـةن  و ذا الت ريـر رالرـة  ،ـداف ر يسـية ،ـي   وال، توضـي  مـا ي ـ  مـن التزامـات            - 4

مولـة ع ـ  المـعيد ال نـا ي واملتعـددة األطـراف، مبـا يف        اومحسـان ع ـ  عـاتن اجلوـات امل    ق وا 
ذلــ  وكــاالت األمــم املتحــدة، الــيت تنخــرط يف التعــاون مــ  الــدول يف قرــا  امليــا  والمــرف  
المحي؛ ورامحيا، ت ييم ترور التعاون اواا ي يف قرا  امليا  والمرف المـحي؛ ورال ـا، دراسـة    

 .اسة مح دية، م  التركيز ع   ق وا اومحسانالنتوتا املت بعة قاليا يف ذل  امليدان در
ــوا اومحســان واملضــمون         - 5 ــادئ ق  ــ  يف الت ريــر ال مب ــي املتب ــار التح ي  ويســتند اوط

ولنـاء ع ـ     .املعياري احملدد حلن اومحسـان يف احلمـول ع ـ  امليـا  و ـدمات المـرف المـحي       
املتم  ـة يف املسـاواة وعـدم     ذل ، يويل االعتبار ل كيفية اليت تنعكس هبا مبادئ ق وا اومحسـان 

التمييــز، واحلمــول ع ــ  املع ومــات، واملشــاركة، واملســاءلة، واالســتدامة يف عم يــات ا تيــار   
ــذ،ا       ــا ي وتمــميموا وتنفي ــاون اوا ــة يف ســياا التع ــا  والمــرف المــحي املمول  .مشــاري  املي

واضافة ال ذل ، كامحـت جوامحـ  معينـة ل مضـمون املعيـاري حلـن اومحسـان يف احلمـول ع ـ           
امليا  و ـدمات المـرف المـحي، ال سـيما التك فـة امليسـورة وامكامحيـة احلمـول، ذات  مهيـة          

 .ع   وجه ا مو  لوصفوا عدسات   ي ية يف ت   املناقشة
 ن معرموـا   جل ـن   ال وا، لـالنرر  ويركز الت رير لمـفة ر يسـية ع ـ   قـ  الب ـدان اـ       - 6

األ،داف اواا ية لأللفية ذات الم ة لامليا  والمـرف المـحي، ولـالنرر ال قاجتـوا الشـديدة      
 .يف احلمول ع ـ  امليـا  و ـدمات المـرف المـحي     سان ال التعاون اواا ي وعمال قن اومح

عيد ال نا ي واملتعـددة األطـراف،   المع    وم   ّن مواضي  الت رير الر يسية ،ي اجلوات املمولة
يسّ م امل رر ا ا  لالدور ا ام الذي تؤديه جوات فاع ة   ـرى غـري تالعـة ل دولـة، مـن قبيـ        

 .منرمات اجملتم  املدف، يف التعاون اواا ي
__________ 

ــر لــــدال مــــن ممــــر    “ الشــــري ” و الب ــــد “ الشــــريكة”يســــتخدم ممــــر   الدولــــة  (3)  ــذا الت ريــ يف ،ــ
، وذل  ل مد اوجلـاء لعالقـة  ف يـة لدرجـة  كـ  لـت اجلوـة املمولـة         “املستفيد” و الب د “ املستفيدة”الدولة 

 والدولة اليت تت    التموي .
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ويعتـزم امل ـرر ا ـا   ن يع ـد، اسـتنادا ال الت ريـر،        .ويت ب  الت ريـر ججـا استكشـافيا    - 7
وارات م  اجلوات املمولة والدولة الشـريكة لتحسـت فوـم الكيفيـة الـيت تعكـس       س س ة من احل

هبا سياسـاعا ومحتوجوـا اطـار ق ـوا اومحسـان املتع ـن لاحلمـول ع ـ  امليـا  و ـدمات المـرف            
ــه  ــؤدي ال اعمالـ ــحي وتـ ــة يف      .المـ ــة العامـ ــ  اجلمعيـ ــو  ع ـ ــ  البحـ ــا ا ت ـ ــتتعرض محتـ وسـ

   . ك ر تعم ا يتضمن توصيات مركزة لوصفوا جزءا من ت رير   ي ي 2017 عام
 

 ق وا اومحسان يف التعاون اواا ي -رامحيا  
 االلتزامات مبوج  ال امحون الدويل حل وا اومحسان - لف  

جلدد ال امحون الدويل حل وا اومحسان التزامات الدول فيما يتع ن لاختاذ تدالري مال مـة،   - 8
ليت، لزيــادة موارد،ــا املتاقــة ال  قمــ  قــد  مبــا يف ذلــ  مــن  ــالل املســاعدة والتعــاون الــدو

 .واالجتماعية وال  افيةممكن، استودافا لإلعمال الكام  ل ح وا االقتمادية 
( مــن العوـد الــدويل ا ـا  لــاحل وا االقتمـادية واالجتماعيــة    1) 2بموجـ  املـادة   ف - 9

ــة طــرف  ن تتخــذ      ــ  كــ  دول ــتعت ع  ــ ال، ي ــة، م ــن وال  افي ــا  و عــن طري املســاعدة  ، مبفرد،
ــت  ، ع ــ  المــعيدين ال ســيما ووالتعــاون الــدوليت،  ــه  االقتمــادي وال ولةقمــ  مــا تســم  ل

املعتـرف هبـا يف   ، ما ي زم من  روات لضمان التمت  الفع ي التدرجيي لاحل وا موارد،ا املتاقة
 .اعتمـاد تـدالري تشـريعية   املناسـبة، و موصـا سـبي     الستـب   ، سالكة ال ذلـ   يـ    العود،ذا 

وينربن ،ذا االلتـزام ع ـ  اوعمـال التـدرجيي حلـن اومحسـان يف احلمـول ع ـ  امليـا  و ـدمات           
المرف المحي ألن ذل  احلن من ق وا اومحسان يعتـرف جم ـس ق ـوا اومحسـان وتعتـرف      

ويـرد   .من العود( 11)املادة  كافاجلمعية العامة لةمحه محال  من احلن يف التمت  مبستوى معيشة 
 .من اتفاقية ق وا الرف  4   يف املادة يضا التزام ممار

 
 التزامات الدول - 1 

ان الدول غري ال ادرة ع   الوفاء لالتزاماعا املتع  ـة لـاحل وا االقتمـادية واالجتماعيـة      - 10
وال  افية ي   ع يوا، مـن محاقيـة، التـزام لوضـ  ا رـ  واالسـتراتيجيات ذات المـ ة، والسـعي         

احلاجـة، واسـتخدام املسـاعدة امل دمـة وعمـال احل ـوا االقتمـادية        ال التعاون الدويل قسـ   
ومن الناقية األ رى، ي   ع   الدول ال ادرة ع   دعم ل ـدان   ـرى    .واالجتماعية وال  افية
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التزام لت دا الدعم الالزم عن طرين املساعدة والتعـاون اواـا يت ع ـ     يف اعمال ت   احل وا 
 .(4)عمال احل وا االقتمادية واالجتماعية وال  افية  ارج  راضيواحنو يتسن م  التزاماعا لإ

ولتحديـد  كــ ، فيمــا يتع ـن حبــن اومحســان يف احلمــول ع ـ  امليــا ،  وضــحت ال جنــة     - 11
الـدول األطـراف م زمـة لـاقترام التمتــ       ن املعنيـة لـاحل وا االقتمـادية واالجتماعيـة وال  افيـة      

واالمتنـا  عـن اختـاذ اجـراءات تتعـارض مـ  التمتـ  لـاحلن يف         لذل  احلن يف الب دان األ ـرى،  
احلمــول ع ــ  امليــا  يف الب ــدان األ ــرى، ومنــ  مواطنيوــا و ــركاعا مــن امحتــواط قــن األفــراد  
واجملتمعات احمل ية يف الب دان األ رى  ن تيسر اعمال احلـن يف امليـا  يف الب ـدان األ ـرى، مـ ال      

ا املســاعدة املاليـة والت نيــة واملعومحــة الالزمـة عنــد احلاجــة   مـن  ــالل تـوفري مــوارد امليــا ، وت ـد   
 .اليوا، ع   حنو يتسن م  العود ومعـايري ق ـوا اومحسـان األ ـرى ومسـتدام ومناسـ  ر افيـا       

وت   ع ـ  عـاتن الـدول املت دمـة اقتمـاديا مسـؤولية  اصـة و ـا ممـ حة  اصـة يف مسـاعدة            
ال جنة  يضا يف توضي  تفاصـي  املسـؤولية الـيت    و سوبت  .الدول النامية األف ر يف ذل  المدد

تتحم وا الدول من  ـالل املنرمـات املتعـددة األطـراف، مشـرية ال  ن الـدول األطـراف الـيت         
،ــي  عضــاء يف املؤسســات املاليــة الدوليــة، ال ســيما صــندوا الن ــد الــدويل، والبنــ  الــدويل،    

كفالـة مراعـاة احلـن يف احلمـول ع ـ       اواا ية اوق يمية، ينبيي  ن تتخـذ  رـوات ل   فاملمارو
امليــــا  يف سياســــاعا اوقراضــــية واتفاقاعــــا اواا يــــة، وغري،ــــا مــــن التــــدالري الدوليــــة )امحرــــر  

E/C.12/2002/11 36و  34و  33، الف رات). 
ول املمولة ومـن الـدول الشـريكة    من الد ،وك ريا ما تؤدي جوات فاع ة غري قكومية - 12

ل  محـه قـ    اويف ذل  المدد، مـن املوـم او ـارة     .ع   السواء، دورا ،اما يف التعاون اواا ي
التعــاون اواــا ي يف قرــا  امليــا  والمــرف المــحي مــن  ــالل منرمــات غــري    جلــد  عنــدما 

رة، مبـا يف ذلـ    قكومية، ير  ع   الدول التزام لكفالة  ن تكون  ي   دوات تفـويا السـ   
الع ود، متما ية م  معايري ق ـوا اومحسـان، وتتسـوم يف اعمـال احلـن يف احلمـول ع ـ  امليـا          

__________ 

وال جنة املعنيـة لـاحل وا االقتمـادية واالجتماعيـة وال  افيـة، التع يـن        E/C.12/2002/11امحرر، ع   سبي  امل ال،  (4) 
ــم  ــم  38، الف ــرة 15العــام رق ــن العــام رق ــم  45، الف ــرة 14، والتع ي ــن العــام رق ؛ 40، الف ــرة 17، والتع ي

 /http://tbinternet.ohchr.org/_layouts التـايل   )و،ـي متاقـة ع ـ  الـرال      61، الف ـرة  19ع ين العـام رقـم   والت

treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11) . وامحرــــر  يضــــا جلنــــة ق ــــوا
ــم    ــام رقــــــ ــن العــــــ ــ ، التع يــــــ ــرة 16الرفــــــ ــرال    41، الف ــــــ ــ  الــــــ ــال ع ــــــ ــو متــــــ ــايل  ، و،ــــــ التــــــ

(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=5&DocTypeID=11)  .
ولالطـال  ع ــ  تفســري مفيـد ل  ــامحون الــدويل لشــةن املسـةلة، امحرــر مبــادئ ماسـترلت لشــةن التزامــات الــدول     

، املبـــادئ ETO راضـــيوا يف جمـــال احل ـــوا االقتمـــادية واالجتماعيـــة وال  افيـــة الـــيت تتعـــ  هبـــا  ـــبكة   ـــارج
 .35 و 34 و 33

http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
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ا ـدمات )امحرـر   اجلوات غري احلكوميـة الـيت ت ـدم    و دمات المرف المحي، وتوجه  محشرة 
A/HRC/15/31 و(( 63، الف رة(. 

 
 األطراف املتعددة املنرمات التزامات - 2 

 يــتعت  محــه ال جنـة  ذكــرت األطـراف،  املتعــددة الفاع ـة  اجلوــات لالتزامـات  يتع ــن فيمـا  - 13
 الـدول  مـ   فعالـة  لمـورة  تتعـاون   ن األ ـرى  الدوليـة  واملنرمـات  املتحدة األمم وكاالت ع  

 ع ـ   احلمـول  يف احلـن  لإعمـال  يتع ن فيما ،من   ات لعضوا البعا تستفيد و ن األطراف،
 احلمـول  يف احلـن  مراعـاة  الدوليـة  املاليـة  املؤسسـات  ع ـ   ويـتعت  الـوط ،  املسـتوى  ع   امليا 
ــ  ــا  ع  ــا اوقراضــية سياســاعا يف املي ــة واتفاقاع ــا اال تمامحي ــالتكي ف ا اصــة ولراجمو ــي ل  ا يك 

 امليـا   ع ـ   احلمـول  يف احلـن  يف لـاحلن  التمتـ   تعزيـز جيري  لكي اواا ية، املشاري  من وغري،ا
ــرة ،E/C.12/2002/11 )امحرــر ــرى. (60 الف  ــه ا ــا  امل ــرر وي ــة 164 ألن محرــرا  مح ،ــي  دول

ــدويل العوــد يف طــراف  ــاحل وا ا ــا  ال ــة االقتمــادية ل ــة، واالجتماعي يف  وكــذل  وال  افي
 الدوليـة  املاليـة  املؤسسـات  ع ـ   يـتعت  المـ ة،  ذات األ ـرى  الدوليـة  اومحسـان  ق ـوا  صكوط

 الـيت  األعضـاء  الـدول  مـن   يعوا تتةلف اليت اوق يمية، اواا ية واملنرمات اوق يمية واملمارف
 قــن وتسـوي   وسايـة  اقتـرام  اومحسـان،  ق ـوا  معا،ــدات مـن  العديـد  ع ـ   وصـدقت  وقعـت 
 ذلـ   ويسـتتب   . محشرتوا  الل من المحي المرف دمات و امليا  ع   احلمول يف اومحسان

 مـن  لـدعم  اواـا ي،  التعـاون  مبـادرات  لتفعي  الرمسية غري الفاع ة اجلوات ت وم عندما ق   محه
ــة ل مســاءلة   األطــراف، جوــات ممولــة متعــددة   عــن ميكــن  يضــا ا ضــا  ت ــ  اجلوــات املمول

 م زمـة  الدوليـة  املنرمـات  فـإن  ذلـ ،  ال واضـافة  .اومحسـان  ق وا جمال يف لتزاماعاال االمت ال
 العامـة  ال ـامحون  ومبـادئ العـريف   الـدويل  ال ـامحون  مـن  جـزءا  تشـك   الـيت  اومحسـان  ق ـوا  جبمي 

 ع ـ    ـا   لشـك   ماقكـ األ ت ـ   وتنربـن  .دسـاتري،ا  يف اومحسـان  حب ـوا  املتع  ـة  واألقكام
 .املتحدة األمم مبي اا م زمة ألجا محررا املتخممة املتحدة األمم وكاالت

 
 يف والكيفيــــة الــــيت ينبيــــي  ن تتج ــــ  هبــــا  اومحســــان ق ــــوا مبــــادئ امحربــــاا - لاء 

 اواا ي التعاون
 واضـحا  قامحومحيـا  اطـارا  اواـا ي  التعـاون  يف اومحسـان  ق وا ومبادئ قامحون ادماج يوفر - 14
 .لالفعـ   الـدول  هتـ قر  يذالـ  المـحي  المـرف  ـدمات  و امليـا   ع ـ   احلمول يف اومحسان حلن

 ــدمات و امليــا  ع ــ  احلمــول يف اومحســان حلــن املعيــاري املضــمون يــوفر ذلــ ، ال واضــافة
ــادئ المــحي مــرفال ــوا ومب ــاداٍت اومحســان ق  ــن لشــةن ار  ــوم م ــد ي  ــات لتحدي   ولوي

 اتبــا  كيفيـة  لشــةن  يضـا و لــذل ، ال يـام  وكيفيــة الـدويل  التعــاون جمـال  يف وال جمــة التخرـي  

http://undocs.org/ar/A/HRC/15/31
http://undocs.org/ar/A/HRC/15/31
http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
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 يف اومحســان قــن ليــة اســتخدام مبكــان األمهيــة ومــن .والتــد الت الــ اماتنفيــذ و السياســات
 ذكـر  كمـا  اومحسـان،  ق ـوا  ليـة  ألن صـراقةً  المـحي  مرف دمات الو امليا  ع   احلمول
 وقـدر،م،  األفـراد   يـ   لكرامـة  تعتـرف  اومحسـان،  وق ـوا  املـدق   لـالف ر  املعـ   ا ا  امل رر
 .(65 الف رة ،A/70/274  رر)امح عمدا متكينية لية فوي ولذل 
 ا ـدف  يتم ـ    ن اواـا ي  التعـاون  يف اومحسـان  ق ـوا  ع ـ   قـا م  جـا  اتبا  ويتر   - 15

ــال يف الر يســـي ــدد و ن اومحســـان؛ ق ـــوا اعمـ ــوا  صـــحاَب والـــ اما السياســـاتت  ـ  احل ـ
 قـــدرات تعزيـــز هبـــدف والتزاماعـــا، لاملســـؤولية املك فـــة اجلوـــات عـــن فضـــال واســـتح اقاعم،

 مبـادئ  سـيما  وال اومحسـان،  ق وا مبادئ تتدما و ن حب وقوم؛ املرالبة ع   احل وا  صحاب
 يف واالســـتدامة،  واملشـــاركة املع ومـــات  ال والوصـــول واملســـاءلة التمييـــز  وعـــدم املســـاواة
 .وال اما السياسات

 األ،ـداف  حمـددة  تـدالري  اعتمـاد  التمييز وعدم املساواة مبد  يتر   امل ال، سبي  وع   - 16
 مـن  معـا  العمـ   شركاءوال ل ممولت وينبيي .الفع ية املساواة   ين  ج  من اجيالية واجراءات

 المــحي المــرف ــدمات و امليــا  ع ــ  احلمــول مــن احملرومــة والفئــات األفــراد  ديــد  جــ 
 والـ اما  السياسـات   ن يضـعوا  ينبيـي  مث .والتمييـز  لإلقماء تعرضا واألك ر المحية، والنرافة

 .والفئات ألولئ  األفراد وت   األولوية تعري اليت
ــد  ويتر ــ  - 17 ــ  املمــ حة  صــحاب زجلــو  ن املشــاركة مب ــوط  المــعيد ع  ــَة ال  امل كي

ــة ع ــ  والســيررة ــيم والرصــد والتنفيــذ التخرــي  عم يــات يف التنمي ــةف .والت ــدير والت ي  التنمي
 جلسِّـن   ن  لـدا  ميكـن  ال العم يـات،  يف وتوقعـاعم  معـارفوم  تـدرج    واذا .الناك لفا دةتكون 
 امليــا   ع ــ   مقمــو  فــر   المــحي المــرف  ــدمات و امليــا   قرــا  يف اواــا ي  التعــاون
 وامل كيـة  .هبـم  ا اصـة  اومحسـان  ق ـوا  مـ   تتسـن  لرري ـة  المحية والنرافة المحي والمرف
 .التنمية الستدامة األمهية لالية الوطنية
 مـن  ميّكنـوم و ،ال ـرار  صـن   يف اجملديـة  املشـاركةَ  ل نـاك يتـي    املع ومـات  ال الوصولو - 18

 .لاملسؤولية املك فت ومساءلة حب وقوم املرالبة
 

http://undocs.org/ar/A/70/274
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 المحي والمرف يا امليف جمال  اواا ي التعاون  ااط واجتا،ات - رال ا 
 المحي والمرف امليا  قرا  يف اواا يعرض عام ل تعاون  -  لف 

 الفتـرة  ويف .العشـرين  ال ـرن  اتيتسـعين  منذ مرردة زيادة (5)اواا ي التعاون ازدادل د  - 19
 واملشــورة وال ــروض ل مــن  او اليـة  الن ديــة ال يمــة ل يـت  ،2014 و 2010 عــامي لــت مـا 

 ل يــون 158 متوســره مــا  ي ت ريبــا، دوالر ل يــون 791 ال راعــات جلميــ  املمــروفةالت نيــة 
 المـحي  والمـرف  امليـا   امـدادات  قرـا   يف اواـا ي  التعـاون   ن امل ـدر  ومـن  .(6)سنويا دوالر
قـــدر   ا ـــايلمب ـــ   صـــرف مـــ  ،2014 و 2006 عـــامي لـــت املا ـــة يف 12.3 لنســـبةزاد 
 ميــ جل المــرفيات مــن املا ــة يف 4 قــوايل يعــادل مــا  ي ،2014 عــام يف دوالر يــتلال 7.2

 ،2014 و 2010 عـامي  لـت  مـا  الفتـرة  يف  محـه  البيامحـات  وتتروـر  .(7)السـنة  ت   يف ال راعات
  كــ  كامحــتو. المــحي والمــرف امليــا  امــدادات ل رــا  دوالر ل يــون 43.7 مب ــ   تمــ 

 املخمـ   التمويـ   جممـو   من املا ة يف 80 من ي رب ما توفر اليتو،ي  متوي ، جوات 10
 الدوليـة  املؤسسـة   ،ـي  ،2014-2010 الفتـرة  يف المـحي  والمـرف  امليـا   امدادات ملشاري 

ــة ــ  ل تنمية/جمموعــ ــدويل البنــ ــة( يف 17.4) الــ ــان ،املا ــ ــة( يف 15.5) واليالــ ــا ،املا ــ  و ملامحيــ
ــة( يف 12.2) ــة( يف 8.7) األورويب اال ــاد ومؤسســات ،املا  ــة( يف 7.5) وفرمحســا ،املا   ،املا 

 افســيوي التنميـة  ملمـرف  ا اصـة  والمـنادين  ،املا ـة(  يف 4.9) األمريكيـة  املتحـدة  والواليـات 
 يف 3.0) كوريــا و ووريــة ،املا ــة( يف 3.1) األفري ــي التنميــة وصــندوا ،املا ــة( يف 3.8)

 .  املا ة( يف 2.9) و،ولندا ،املا ة(
 جـــ   ل  رـــا  املخمـــ  التمويـــ  يف ةالشـــام  ةالعامليـــ الزيـــادة فـــإن ذلـــ ، ومـــ  - 20

 لالتزامــات  يتع ــن  وفيمــا. التمويــ   وطرا ــن ةفومــر امل األمــوال  يف كــبرية ســنوية  ا تالفــات
 منحـا،  املعومحة التزامات من املا ة يف 41قدر،ا  محسبة كامحت ،2012-2010 ل فترة التموي ،

__________ 

املســاعدة ” لوصــفوايف املمــادر األصــ ية  معروضـة ع ـ  الــرغم مــن  ن لعــا البيامحـات املدرجــة يف ،ــذا الفــر     (5) 
 .3، كما ،و موض  يف احلا ية “التعاون اواا ي”ر   يشار اليوا يف ،ذا الت رير مبمفإجا ، “اواا ية الرمسية

 (6) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Creditor Reporting System ،  و،ـو
 آب/ 2يف )لـالرجو  اليـه    https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1متال ع ـ  الـرال  التـايل     

 .(2016 غسرس 

 (7) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Creditor Reporting System: Water 
آب/  2)لالرجو  اليه يف  http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=58195و،و متال ع   الرال  التايل  

 (.2016 غسرس 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=58195
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 الن ديـة  االستعراضـات  تشـري  ذلـ ،  ال واضافة .(8)تسا، ية قروضا املا ة يف 59قدر،ا  محسبةو
  قسـن  يف جمـز ة  تكـون  قد التدف ات ،ذ  عن املتاقة البيامحات  ن ال اواا ي التعاون لتدف ات
 ت ـدا   جـ   مـن اجلوات املمولة  لت التعاون عدم ال جز يا ذل  يعزى  ن وميكن .(9)األقوال
 اواا يـة  املشـاري   فـإن غالبيـة   لالتمـنيف،  يتع ن وفيما .وممنفة ودقي ة موروقة موقدة ليامحات
 الـيت  االقتمـادي،  امليـدان  يف والتنميـة  التعاون منرمة يف الم ة ذات البيامحات قاعدة يف املسج ة

 مـا  امل ـال،  سـبي   ع ـ   لوضول،تبت ال  ل  را ، املخممة األموال مب   محمف من  ك ر مت  
 يف امل حــو  االخنفـاض  ال ولـالنرر  .(10)اســتودفت قـد  احلضـرية   و الريفيــة املنـاطن  كامحـت  اذا

 م ارمحـة  الريفيـة  املنـاطن  يف املال مـة  المـحي  والمـرف  امليـا    ـدمات  ع ـ   احلمول مستويات
 الــدول جامحــ  مـن  اولــالغ  ســت ال احلاجـة  ال املع ومــات فجــوة تشـري  احلضــرية، لاملنـاطن 
 يف ا امـة  التـد الت  ادراج عـدم  ،ـو  لالـذكر  جـدير  البيامحـات  ةقمثة ممدر آ ر لدو .األعضاء

 .“العشوا ية/الف رية األقياء رويرت” يسم  مما جزءا تعت  ألجاالعشوا ية  املستوطنات
  ـالل  مـن  توج ـه  اواـا ي  التعـاون  مـن  كبرية محسبا  ن ال او ارة  يضا املناس  ومن - 21

 لــت  والشــراكات  األطــراف املتعــددة  واملنرمــات املــدف  واجملتمــ   احلكوميــة غــري  املنرمــات
 المـحي،  والمـرف  امليـا   قرـا   ويف .ا ـا   ال رـا   من واملتعاقدين وا ا  العام ال راعت
 مـن  املا ـة  يف 51 قـدر،ا  محسـبة  وتجوت ،2006 عام ففي مست ر  غري اجتا،ا البيامحات تكشف
 النســبة ،ــذ  ل يــت 2011 عــام يف لينمــا املت دمــة، الــدول يف عــام كيــان  ــالل مــن األمــوال

 .  (6)املا ة يف 83
 غـري  التعـاون  ،ـذا  يـزال  ال اواـا ي،  التعـاون تزايد مستويات  من الرغم ع   وعموما، - 22
 لاقتياجـات  لالوفـاء  يتع ـن  فيمـا  االسـتوداف  قيـث  مـن  تسـالال  وي ري الكمية قيث من كاف
األمـوال امل دمـة مـن  جـ       كامحـت  امل ـال،  سـبي   فع ـ   .(11)المـحي  والمـرف  امليـا   من العا 

__________ 

 :UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water العاملية، المحة منرمة :امحرر (8) 

GLAAS 2014 Report—Investing in Water and Sanitation: Increasing Access, Reducing Inequalities 

(Geneva, 2014). 

ــر (9)   William Easterly and Tobias Pfutze “Where does the money go? Best and worst practices in foreign امحرــ

aid”, Journal of Economic Perspectives, vol. 22, No. 2 (Spring 2008). 

 (10) Wilbrod Ntawiha, “People in rural areas risk being left behind as aid to water and sanitation appears to 

provide better support to urban areas”, 22 March 2016,  ، متـال ع ـ  الـرال  التـايل      و،وhttp://devinit.org/ 

news/#!/post/world-water-day-2016.. 

 ,”OECD, “Financing water and sanitation in developing countries: the contribution of external aid امحرــــــــر (11) 

June 2013 ، متال ع   الرال  التايل  و،وwww.oecd.org/dac/stats/Brochure_water_2013.pdf.. 

http://devinit.org/
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 ف ــراء اللا ــدمات  الوصــول مــدى عــن لــدي  مؤ ــر و،ــي األساســية،مشــاري  الشــبكات 
األمـوال امل دمـة مـن  جـ  مشـاري       من لاستمرار   ق  الريفية، املناطن وسكان احلضرية املناطن

امل دمـة   األمـوال  مـن  املا ـة  يف 24قدر،ا  محسبة  تممت ،2013 عام ويف. ةريالشبكات الكب
مشـاري   مـن  جـ     املا ـة  يف 50قـدر،ا   لنسـبة  م ارمحـة  األساسـية، مشاري  الشـبكات   من  ج 
 ال املا ـة  يف 26 مـن  املشـاري   لت ـ   املخممـة  األمـوال  يف اخنفاض م  ،(12)الكبرية الشبكات

ــة يف 21 ــت املا  ــ  وعــالوة. (8)2012 و 2010 عــامي ل ــ ، ع  ــوال   ال ذل ــزال  م ــاونت  التع
 .  اوا الب دان ألق  ولويةاأل اعراء م ال ختم   اواا ي

 
 اواا ي التعاون طرين عن املمولة المحي والمرف امليا  مشاري   محوا    - لاء 

يف امليـدان االقتمـادي    والتنميـة  التعاون منرمة ليامحات قاعدة سج ت ،2014 عام يف - 23
 مـن   ك ـر  يف المـحي  والمـرف  امليـا   قرـا   يف مشـرو   7 500 حنـو  اواـا ي  التعـاون  لشةن
 وجوـات  فيوـا   عضـاء  غـري  ودول نرمـة امل يف  عضـاء  دول مـن و،ي مشاري  ممولة  ل دا، 140
  قــ  مــن ل ــدا 48 يف املشــاري  ت ــ  مـن  2 700 قــوايل لمــو  وقــد. األطــراف متعــددة ممولـة 

ــة مــن  يف 30 ي ــارب مــا  و دوالر، ل يــون 2.6 قرالــة جمموعــه مبــا اــوا، الب ــدان جممــو  املا 
 .(13)ال را  يف التموي 
 اـوا  الب ـدان   قـ   تـرتب  لكـون   اواـا ي  التعـاون  مـن  املسـتويات  ،ـذ    ن احملتمـ   ومن - 24
 محســبة متكنــت قــت ويف. المــحي والمــرف امليــا  لشــةن لأللفيــة اواا يــة األ،ــداف   ــن  

 عــام منــذ حمســنة ميــا  ممــادر ال الوصــول مــن الب ــدان ت ــ  ســكان مــن املا ــة يف 49قــدر،ا 
 المـرف  مرافـن  ال لالوصول يتع ن وفيما. املا ة يف 69 عموما الوصول مستوى ظ  ،1990
 منــذ الوصــول مـن  الســكان مــن املا ـة  يف 27قــدر،ا  محســبة سـوى  تــتمكن   احملســنة، المـحي 

 .املا ة يف 37قدر،ا  محسبة عندلوجه عام  الوصول مستوى وظ  ،1990 عام
 :التاليـة  الر يسية الفئات ضمن رمسيا المحي والمرف امليا  قرا  يف التعاون يندرجو - 25

 المـــرف ــدمات  و امليــا  ل الشــبكات الكــبرية لإلمـــداد  و وادارعـــا؛ املا يــة  املــوارد  سياســات 
التـدري  يف  التع ـيم و المـرف المـحي األساسـية؛ و    ومرافـن  الشـرب  ميا  وامدادات ؛المحي

جمال امدادات امليا  والمرف المحي. والتمييـز لـت الشـبكات األساسـية والشـبكات الكـبرية       
__________ 

 WaterAid, “Essential element: why international aid for water, sanitation and hygiene is still a critical  امحرر (12) 

source of finance for many countries” (2015). 

، و،ــي متاقــة ع ــ   OECD, “Water-related aid data at a glance”, Development Finance Statistics data امحرــر (13) 
، )لــــــــالرجو  اليــــــــه يف   www.oecd.org/dac/stats/water-relatedaiddataataglance.htmالــــــــرال  التــــــــايل   

 (.2016قزيران/يومحيه  26
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ع   النحو التايل  تـوّفر الشـبكات الكـبرية     يراعي عدد األ خا  الذين ست دم  م ا دمات،
امليا  و دمات المرف المحي ملدينة  و قي لينما توفر الشبكات األساسـية امليـا  و ـدمات    
ــوا ية        ــتوطنات العشـ ــ  املسـ ــا يف ذلـ ــيرية، مبـ ــرية المـ ــات احلضـ ــحي ل مجتمعـ ــرف المـ المـ

 واجملتمعات الريفية.
 يف األعضــاء الــدول مــن امل دمــة واملــن  ال ــروض ختمــي  جــرى ،2014 عــام ويف - 26

ــة التعــاون منرمــة ــا  ل رــا  األطــراف املتعــددة والوكــاالتيف امليــدان االقتمــادي  والتنمي  املي
 الكــبرية لألمحشــرة املا ــة يف 50 التــايل  النحــو ع ــ  املا يــة املــوارد وقرــا  المــحي والمــرف

 وسايـة  املا يـة،  املـوارد  ادارة لسياسـات/تنريم  املا ة يف 28 و المحي؛ والمرف امليا  إلمدادل
 ومـدادات  املا ة يف 22 و النور؛ قوض وتنمية منوا، النفايات/والتخ   وادارة املا ية، املوارد
 ف ـ   املا ـة  يف 0.1قـدر،ا   محسـبة  وكرسـت . الر يسية المحي المرف  دماتو الشرب ميا 

 .(13)المحي والمرف امليا  امدادات جمال يف والتدري  ل تع يم
 مــن املا ــة يف 41قــدر،ا  محســبة  تممــت اــوا، الب ــدان  قــ  يف ،2014 عــام ويف - 27

ــ  ــرة التمويـ ــبرية لألمحشـ ــدادل الكـ ــا ل إلمـ ــدمات و امليـ ــرف ـ ــحي، المـ ــة يف 27 و المـ  املا ـ
 وتنميـة  منوا النفايات/التخ   وادارة  يةاملا املوارد وساية املا ية املوارد ادارة لسياسات/تنريم

. األساسـية  المـحي  المـرف   ـدمات و الشـرب  ميـا   مـدادات و املا ة يف 32 و النور، قوض
 ـدمات  و امليـا  ل اومـداد  جمـال  يف والتدري  ل تع يم ف   املا ة يف 0.2قدر،ا  محسبة وكرست
 .(13)المحي المرف

 امليـــا   ـــدمات يف التفاوتـــات تـــزال ال لأللفيـــة، اواا يـــة األ،ـــداف فتـــرة  تـــام ويف - 28
 االجتا،ـات  وتـبت . الريـف  وسـكان  احلضـر  سـكان  لـت  ذلـ   يف مبـا  قا مـة،  المحي والمرف
  محشـرة  يبـدو  مـا في فض ت اجلوات املمولة  ن ل را من  ج  ا اواا ي التعاون جمال يف السا دة

 األك ـر  احلضـرية  املنـاطن  سـكان  تفيـد  الـيت  ،الكـبرية  المـحي  المـرف  ـدمات  و امليا  مداداو
  قـ   لمـا   لكـ ري   ك ـر  األ،داف حمددة جوود لذل ال اجةاحل ال تشري كما. اليال  يف رراء

 ولالتـايل  الت ـدم  لـإقراز  التعجيـ    جـ   من المحي، لالمرف يتع ن فيما سيما ال اوا، الب دان
 .املستدامة التنمية  ،داف يف الواردة ل توقعات وف ا 2030 عام حب ول اجلمي  استفادة   ين
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ــ  احلمــول يف اومحســان قــن - رالعا  ــا  ع   يف المــحي المــرف ــدمات و املي
 اواا ي التعاون سياسات

 جمـال  يف المـحي  المـرف  ـدمات  و امليـا   ع   احلمول يف اومحسان قن ادراج -  لف 
 اواا ي التعاون

 احملورية املسا   - 1 
 والمـرف  امليـا   قرـا   يف اواا ي التعاون موضو  لشةن استبيامحا ا ا  امل رر  رس  - 29

 عـن  الكشـف  ال االسـتبيان  يف العشـرة  البنـود  وترمـي  .املعنـيت  املمـ حة   صحاب ال المحي
 .(14)اومحســان حب ـوا  وارتباطوــا ال ا مـة  السياســات ت يـيم ع ــ   واملسـاعدة  اجليــدة املمارسـات 
 ردودا والكيامحــات األفــراد و الفــات املــدف اجملتمــ  مــن منرمــات وتســ  دول تســ  وقــدمت
ــت ُ  ــذت ــار لع ــار يف االعتب ــ  اط ــا األوســ  التح ي ــدول محراق ــات ل  ــ  وجو ــددة التموي  املتع

 . دمحا  الواردة األ رى والفرو  الفر  ،ذا يف مي دَّ الذي األطراف،
ــ  وجيــ  - 30 ــدول ع  ــرام ال ــة اقت ــ  احلمــول يف اومحســان قــن واعمــال وساي ــا  ع   املي
 المــعيدين ع ــ  وذلــ  متو ــا، الــيت اواــا ي التعــاون مشــاري  يف المــحي المــرف ــدمات و

 واضـعي  بـ  ِق مـن  جيـدا  يـدرج    اومحسـان  ق وا ع   ال ا م النوا  ن ليد .واوق يمي الوط 
 امليــــا  قرــــا  يف اواــــا ي التعــــاون جمــــال يف املمارســــت  و ال رــــا   ــــ اء  و السياســــات
 .المحي والمرف

 منر ـة   و دولـة  يف اومحسـان  ق ـوا  قالـة  ع ـ    رـر  اواـا ي  ل تعـاون  يكون  ن وميكن - 31
 الـيت  املشـاري    و الـ اما   ن املدف اجملتم  منرمات لعا القظ وقد .س بية  و اجيالية لرري ة
ــراد ــا ي ــافي  ــريا هب ــدو م ــة يب ــا   ــدمات  ســت ال والرامي ــة يف المــحي والمــرف املي  مدين
ــة  و ــة منر  ــؤرر معين ــان لعــا يف ت ــةرريا األقي ــ بيا ت ــة ع ــ  س ــن   جمموع ــة م  مســتعم يفرعي

تكون اجلوات املمولة والدول الشريكة ،ـي املسـؤولة     ن ميكن احلاالت، لعا ويف .ا دمات
الـذي   المـحي  المـرف  ـدمات  و امليـا   ع ـ   احلمـول  يف اومحسان قن ع   الس   األرر عن

 اجنـاز  لعـد  ا ـدمات  تك فـة  يسـر ل يتع ـن  مـا في ذلـ   يف مبـا ، اواـا ي  التعـاون  محشـرة  ينتا عـن  
 ومشـاركة  املشـاري ،  ت   طوال معوا املتعاقد والشركات العامة الس رات ومساءلة املشرو ،
 .عموما ا دمات واستدامة املع ومات ال والوصول املم حة،  صحاب

__________ 

 /www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitationميكن االطال  ع   االستبيان والـردود ع ـ  الـرال  التـايل       (14) 

SRWater/Pages/DevelopmentCooperationSubmissions.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
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 سايـة  قبيـ   مـن  اومحسـان،  ق ـوا  لشـةن  محراقـا   وس   واغ  املشاري  لعا ت ري وقد - 32
 ،نـاط  امل ـال،  سـبي   فع ـ   .اومحسـان  ق ـوا  عن املدافعت وق وا التعبري قرية يف األفراد قن
 عنـدما  ل خرـر  املـدف  اجملتمـ   يف مم حة  صحاب قياة تعرض لشةن املؤسفة الت ارير من عدد
 .(15)األطـراف  املتعـدد  اواـا ي  التعـاون  لةمحشـرة  يتع ن فيما اومحسان ق وا  واغ  عن  عرلوا
 النشــرة ل مشـاركة  مواتيـة  ليئـة  عيئـة  الشـريكة  الـدول  ع ـ   يـتعت  اومحسـان،  ق ـوا  اطـار  ويف

 املمولـة  الدولـة  لـةن  التـذكري   يضـا  املوـم  ومن .اومحسان ق وا عن املدافعت وساية ،واملستنرية
 نفـذ  ت دوليـا  مشـرو   غـري  فعـ   عـن  مسـتفيدة  دولـة  ال ت دموا اليت املساعدة اطار يف مسؤولة
 كـان  واذا احمليرـة،  لـالرروف  ع موا م  التعاون ،ذا املمولة الدولة قدمت اذا املستفيدة الدولة
 .(16)املمولة الدولة ارتكبته اذا مشرو  غري من  ةمحه  ن يتعت  الفع 
 ال ا مـة  النـوا  لعـا  قد يعتـ ون  املم حة  صحاب لعا ن  يف   رى مسةلة وتتم   - 33
 ًات ييــد  و “املفــرط  حمــاكل” ومرــا،ر لألمــوال ضــروري غــري  ــويال اومحســان ق ــوا ع ــ 
 ممـ حة   صـحاب  مشـاركة  عـن  الشـواغ   ،ـذ   تنشـة   ن وميكـن  .(17)التمويـ   كيامحـات  رومحةمل

ن   تتر ــ   طــول عم يــات ال يــؤدي قــد الــذي األمــر لرمحــاما، تمــميم مرق ــة يف متعــددين
 الســال ة النرــر وجوــات ا ــا  امل ــرر يشــاطر وال .افراء مــن كــ يؤ ــذ يف االعتبــار عــدد  

 لـت  املشـتركة  افليـة  لـه  اضر عت ت ييم يف اليوا التوص  مت اليت االستنتاجات م  اتفاقاو .متاما
 المـحي  المـرف  ذلـ   يف مبا العذلة، لامليا  املتم ة املسا    ي  لشةن املتحدة األمم وكاالت

  ـالل  مـن  احل ـوا   صـحاب  وعـي  زيـادة   ن ا ـا   امل ـرر  يرى ل ميا (، املتحدة األمم ،يئة)
 يف  كـ   ومشـاركة  ،امـتالط زمـام األمـور    زيادة ال ؤديت  ن ميكن التشاركية العم يات تعزيز

 .(18)وامليا  المحي المرف  دمات استدامة و ست ،والميامحة ،العم يات
 

__________ 

 ,”Human Rights Watch, “At your own risk: reprisals against critics of World Bank Group projects امحرـــــــر (15) 

22 June 2015 ، متــال ع ــ  الــرال  التــايل    و،ــو www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-

against-critics-world-bank-group-projects. 

حمكمـة العـدل الدوليـة يف قضـية اولـادة اجلماعيـة       ووف ا حلكم . 16، املادة 56/83امحرر قرار اجلمعية العامة  (16) 
، الف ـرة  2007 ـباط/ف اير   26المـادر يف   البوسنية )البوسنة وا رس  ضد صرليا واجلب  األسـود، احلكـم  

 قاعدة عرفية. 16(، جتسد املادة 420

 AquaFed: the International Federation of Private Water Operators, “AquaFed contribution on امحرـــــــــــــــــر (17) 

questions for the report on Development Cooperation”, 30 January 2016 ،ع ــ  الــرال  التــايل   و،ــي متاقــة
www.aquafed.org/Public/Files/__Uploads/files/2016-01-31%20AquaFed_RTWS_DevCoop_Heller.pdf. 

 WHO, UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS)امحرـــــــــــــر  (18) 

2012 Report:The Challenge of Extending and Sustaining Services (Geneva, 2012). 
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 اواا ي التعاون  روط - 2 
ــا ا جلــدد اواــا ي التعــاون  ــروط املؤلفــات عــن مــن جــزءا  ن مــن الــرغم ع ــ  - 34  النت

 المـحي  والمرف امليا  قرا  يف الم ة ذات األحبا  من جمموعة ،ناط ،(19)والس بية اوجيالية
ــ  ع ــ  الضــوء تســ   ــوا  عــادة وتســتخدم .الشــروط لفــرض الســ بية اجلوامح ــة  مح  مــن خمت ف

 محـواتا  ع ـ   وال ا مـة  سياسـات  ال واملسـتندة  الالق ـة   و املسـب ة  الشروط من لينوا الشروط،
 سـبي   فع   .المحي والمرف امليا  قرا  يف اواا ي التعاون مشاري  يف لاملعومحة، واملشروطة

لشـرط   لامليا  لإلمداد جممعة لشبكة املعومحة من اجلوات املمولة  ىقدا شترطت  ن ميكن امل ال،
  مخمــة  و الكام ــة التك فــة اســترداد سياســة ،  ياملســتخدمون يــدفعوا الــيت زيــادة الرســوم

 فع ـ   .ال رريـة  امل كية ضمان لما  املمارسات ت   اجاء ال الدعوة وتتزايد .ا دمات ت دا
 فـرض تت  ال ضـرورة  احلكومات لت املشترط العذلة لامليا  املع  الدويل املؤمتر  ع ن امل ال، سبي 

 حلفـز  األولويـة  ايـالء  وجـوب و ل تمويـ ،  كشـرط  الناميـة  الب دان ع   ا ا  ال را  مشاركة
ــكال ــ    ـ ــرى، التمويـ ــاء األ ـ ــدرات، ولنـ ــتوداف ال ـ ــراء، واسـ ــيما وال الف ـ ــاطن يف سـ  املنـ
 املشـار  االسـتبيان  ع ـ   ردا النـداءات  ت ـ   تعـزز  ليامحـات  عـدة  ا ا  امل رر وت    .(20)الريفية
 . عال  اليه
ــات و ــددت - 35 ــ  منرم ــدف اجملتم ــ  امل ــذ  ن ع  ــاون تنفي ــا ي التع ــا  يف اوا ــا  قر  املي

 اعـداد  تنسـن  لنـاءة  عالقـات  اقامـة  لـ   فحسـ ،  مالية ترتيبات اختاذ يع  ال المحي والمرف
 التةكيـدات  ت   وجتسد . يضا وال  ايف اوق يمي المعيدين ع   حمددة لرمحاجمية و طر سياسات
 حنـو توج ـه   زالت ال ال را  ،ذا يف وال اما املشاري  لعا  ن مفاد،ا ووجيوة  ررية  واغ 

 والشـريكة  املمولـة  الـدول   يضـا  املـدف  اجملتمـ   منرمات ودعت .الرل  ع   ال ا مة األولويات
 ق ـوا  مـن آرـار سـ بية ع ـ      اواـا ي  التعاون مشاري  يترت  ع   عما لاملسؤوليةلالضرال  

 اجلوـات املمولـة الـيت تر ـ      واتفرضـ  الـيت  الشـروط  تكـون  عنـدما  امل ال، سبي  فع   .اومحسان
 امـدادات  ع ـ   احلمـول  تك فـة  زيـادة  الرسوم قد  د ت ال  الل من الكام ل التك فة استرداد
 التـدالري،  ت ـ   مـن  املتضـررين  السـكان  منعت ستبت  امحتمافو المحي المرف و دمات امليا 
 السـ بية  افرـار  مـن  املسـتخدمت  سايـة  لسـب   العامـة  السـ رات  امحت ـاد  املدف ل مجتم  جلن قد
 .الرروف ،ذ  عيئة التيسري،اجلوة املمولة  عن فضال ،التكاليف ميسورة غري  خدماتل

__________ 

ــر  (19)   Svea Koch, “A typology of political conditionality beyond aid: conceptual horizons based onامحرــــــــــــــــ

lessons from the European Union”, World Development, vol. 75 (November 2015). 

 Summary of the International Conference on Freshwater, held in Bonn, Germany from 3 to 7امحرــــــــــــــــــر   (20) 

December 2001 ، متال ع   الرال  التايل  و،وwww.iisd.ca/crs/water/SDH20/sdvol66num5.html. 
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 الــدول سياســات يف المــحي المــرف ــدمات و امليــا  ع ــ  احلمــول يف اومحســان قــن - 3 
 االطراف املتعددة والوكاالت

اجلوـات املمولـة   والر يسية  املمولة  دولل العامة اتالسياس ورا نما ،و متال من  بتي - 36
 بعالـ  احلـاالت،  معرـم  يف ضـمنا،  ت ـر  ت ـ  الـدول واجلوـات     ن ةالر يسـي  األطـراف  املتعددة
ــادئ ــوا مب ــا اومحســان، ق  ــ  يف مب ــز، وعــدم املســاواة ذل ــ  واحلمــول التميي ــات، ع   املع وم

 مـن  عـدد  قبـول  جـرى  ،لوجـه عـام  و .اواـا ي   تعاونل سياساعا  طر يف واملساءلة، واملشاركة،
 .ممار ـة  ومبـادئ  متواف ـة  مؤ ـرات  التمويـ   وكاالت لعا وتستخدم اومحسان، ق وا مبادئ
 الـدويل  ال ـامحون  مبوجـ   التزامـات  لوصفوا املبادئ لت   لعد تعترف ال املنرمات ت    ن ليد

 .عنــوا واولــالغ املشــاري  تنفيــذ يف النحــو ،ــذا ع ــ  لالضــرورة هبــا تت يــد  و اومحســان حل ــوا
 احلمـول  يف اومحسـان  حلـن  املعيـاري  املضـمون  عناصـر  لعـا  اواـا ي  التعـاون  مشاري  تناولتو

 عناصـر  تييـ   قت يف توافر،ا، ومدى امليا  محوعية م   المحي، المرف دمات و امليا  ع  
ــاليف امليســـورة ا ـــدمات م ـــ  ،  ـــرى ــة التكـ ــا، احلمـــول وامكامحيـ ــة لمـــورة ع يوـ  منوجيـ

 .السياسات عن
 لشـةن يف امليـدان االقتمـادي    والتنمية التعاون منرمة مبادئ تشك  المدد، ذل  ويف - 37
 جامحـ   مـن  النرـاا  واسـ   سياسـي  التـزام  ع ـ   صـ ة  ذا م ـاال  مـؤ را  صـدرت  الـيت  امليا  ادارة
 ق ـوا  مبـادئ  لعـا  لوضـول  تشـم   عشـر  االرـ   املبـادئ   ن الواضـ   ومن .املت دمة الب دان

 ،ـذ   يف “املمـ حة   صـحاب  ا ـراط ” لاسـم  اليوـا  )املشـار  واملشـاركة  الشـفافية  م   اومحسان،
ــدة املمارســات عــن فضــال الوري ــة(، ــ  مــن األ ــرى، اجلي ــز قبي  عــ  السياســات اتســاا تعزي
  محـه  يبـدو  التكـاليف،   مـ   ع ـ   ال ـدرة  قبيـ   مـن  ،مضـمومحا معياريـا ،امـا     ن ليد .ال راعات
 وري ــة لوضــول وتشــري .(21)اومحســان ق ــوا قــامحون مبوجــ  مــن كومحــه التزامــا  ك ــر طمــوٌل
يف  والتنميـة  التعـاون  ملنرمـة  التالعـة  اواا ية املساعدة جلنة عن صادرة 2007 عام يف اتسياس

 عم يـة  يف اومحسان ق وا ادماج ضرورة ال والتنمية اومحسان ق وا لشةنامليدان االقتمادي 
 .(22)التمييز عدم قبي  من اومحسان ق وا بادئمب الت يد وتعزيز ضمامحات ووض  ال رار، صن 
 لـيس  املعيـاري  ومضـموجا  اومحسـان  ق ـوا  مبادئ بعال الت يد  ن توضي  املوم ومن - 38
 فعـال   ساك ولضمان .هعن العيد كوني ما وعادة ،اومحسان ق وا ع   قا م جا تربينل ممارال

__________ 

ــر  (21)  ــة، ”OECD, “OECD principles on water governanceامحرــ ــي متاقــ ــايل    و،ــ ــرال  التــ ــ  الــ ع ــ
www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm. 

 OECD, “Development Assistance Committee action-oriented policy paper on human rights and .امحرــــــــــــر (22) 

development”, 1 June 2007. 
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  ن جيـ   المـحي،  والمرف امليا  قرا  يف اواا ي التعاونيف  اومحسان ق وا ع   قا م لنوا
 والـ اما  املشـاري   وامت ـال  ،ل سياسـات  ك يـة  محررة األطراف املتعددة والوكاالت الدول تتب 
 .اومحسان ق وا اطار ضمن
 يتع ـن  فيمـا  الوضـ    سـت  ال صراقة عدف مشاري  متوي  جوات لض  محفذت وقد - 39
 جـدا    ي ـة ال األم  ـة  و قـد  .المـحي  المـرف  ـدمات  و امليـا   ع ـ   احلمـول  يف اومحسان حبن
جيـري   األملامحيـة  التعـاون  ،يئـة  مـن  ممول مشرو  ،و  ديدا اومحسان ق وا ع   يركز شرو مل

 ال ل حاجــة ومحرــرا .امليــا  ع ــ  احلمــول يف الفئــات  ف ــر قــن ضــمان لشــةن كينيــا يفتنفيــذ  
 امليـا   ليـ    كشـاط  مـن   ـبكة  املشـرو    محشـة  احلضـرية،  املنـاطن  يف ل ف ـراء  الشـرب  ميا  توفري

 ذلـ ،  ع ـ   ولنـاء  .املشـاركة   سـت   جـ   مـن  لامليـا   معنيـة  عم   فرقة  و كَّ ، ننةم لةسعار
 احلمـول  يف اومحسـان  قـن  لتجسـيد  لراجموـا  مواءمـة   يـ موتال جوـات  مـن  كينيا قكومة ط بت
 يف احلــن لشــةن دليــ  وضــ  ،ــو آ ــر م ــال ومثــة .(23)المــحي المــرف ــدمات و امليــا  ع ــ 

ــ  احلمــول ــو المــحي، المــرف ــدمات و امليــا  ع   السياســات واضــعي ملســاعدة  داة و،
ــا  ع ــ  احلمــول يف اومحســان قــن اعمــال  جــ  مــن اســتراتيجيات وضــ  يف واملمارســت  املي

 األمـم  ولرمحـاما  والتعـاون  ل تنميـة  السويسـرية  الوكالـة  من  يتمول المحي، المرف دمات و
ــ  البشــرية ل مســتوطنات املتحــدة ــم )مو  ــو  املتحــدة(، األم ــن توصــياٍت يتضــمنو،   جــ  م
 .(24)اواا ي التعاون
ــرى - 40 ــان قــن اطــار تربيــن ضــرورة ا ــا  امل ــرر وي  امليــا  ع ــ  احلمــول يف اومحس
 اومســتوياع ا  ــكا  ميــ جب المــحي والمــرف امليــا  مشــاري  يف المــحي المــرف ــدمات و

 ولــراما امليــا  مبــوارد املتع  ــة السياســات ذلــ  يف مبــا اواــا ي، التعــاون  ــالل مــن املدعومــة
 امليـا ،  مسـتجمعات  وصـعيد  اوق يمـي المـعيد  و الـوط   المـعيد ك  من  ع   اوداري التنريم
 لالنسـبة  احمل ـي  المـعيد  وع ـ   ل مـدن،  الكـبرية  المـحي  والمـرف  امليـا    ـبكات  صعيد وع  

ــا  لشــبكات ــاطن األساســية المــحي والمــرف الشــرب مي ــة ل من ــة   مجتمعــاتلو الريفي احمل ي
 .احلضرية املناطن يف الد   املنخفضة

 املمولـة  الـدول  مـن  الـواردة  المـ ة  ذات السياسـات  ورا ن ا ا  امل رر استعرض وقد - 41
 المـرف  دمات و امليا  قرا  يف اواا ي التعاون  ج  من األموال من قدر  ك  كرست اليت

__________ 

ــر (23)   ,European Commission, “Commission staff working document: tool-box—a rights-based approach امحرــــ

encompassing all human rights for European Union development cooperation”, 30 April 2014. 

ــر (24)   Centre on Housing Rights and Evictions and others, Manual on the Right to Water and Sanitation امحرــــــــ

(Geneva, 2007). 
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  ن لـ   قاسـم،  قكـم  عنـه  يمـدر   ن وال قمـريا  يكـون   ن لاالستعراض يت مد و  .المحي
 ذات الرمسيــة الورــا ن ال اســتنادا محرر،ــا، ووجوــات املمولــة الــدول جــا عــن عامــة حملــة ي ــدم
 المـحي  والمـرف  امليـا   ع ـ   احلمـول  يف اومحسـان  قـنَ  املمولـة  الـدول  لعـا  وتذكر .الم ة
 ذلـ ،  ومـ   .سياسـاعا  ورـا ن  يف اوطـاري  المـعيد  ع ـ   اومحسـان  ق ـوا  ع ـ   قا مـا  ججا  و
ــ  يوجــد ال ــ  دلي ــدول  ن ع  ــة ال ــن املمول ــا  قرــا  يف لامحترــام اومحســان ق ــوا جــا ترب  املي

 ا تيـار   ن ويبـدو  .متوي ـوا  املـراد  املشـاري   ا تيـار  يف الزمـا  معيـارا  لاعتبـار   المحي والمرف
 وط ـ  ل جوـة املمولـة    العامليـة  االسـتراتيجية  ع ـ   لدرجة  كـ  كـ ريا   يعتمد حمدد محشاط متوي 
 المــحي المـرف  ـدمات  و امليـا   ع ـ   احلمـول  يف اومحســان قـن  يتـذكر  عنـدما  وقـ   .الب ـد 

ــت نا ية لمــورة ــا ن يف اس ــيم ور ــذ  ال يتشــار ال  ،يرال مشــ األويل الت ي ــوا ، ــدا احل   يف  دي
 ،املشـاري   رصـد  وورـا ن  السـنوية  التشـيي    ر  قبي  من الر يسية، والت ييم التخري   دوات
 .املشرو  تنفيذ يتم قاملا
 سياســات  يف اومحســان   ــواحب المــرجلة  االلتزامــات   ن يف العــام االســتنتاج  ويتم ــ  - 42

 الــيت البــارزة احلــاالت لعــا ونــاطف .متجــامحس غــري   يرــا تشــك  ل ممــولت اواــا ي التعــاون
 ال الرمسيـة،  الورـا ن  يف املـبت  النحـو  ع ـ   األقـ   ع ـ   التعاون، سياسةل العام النوا فيوا يستند
 اتسياسـ  وري ـة  فن نـدا  يف ا ارجيـة  وزارة محشـرت  امل ـال،  سـبي   فع ـ   .اومحسـان  ق وا اطار

 ع ـ   قـا م  جـا  اتبـا   يتر ـ   2012 لعـام  ل حكومـة  اواا ية السياسة لرمحاما  ن فيوا ذكرت
 ،كـذل   .(25)فن ندا تنتوجوا اليت اواا ي والتعاون اواا ية السياسات  ي  يف اومحسان ق وا

 اال اديــة احلكومـة  يف والتنميـة  االقتمـادي  التعـاون  وزارة عــن صـادرة  اطاريـة  وري ـة  تضـمنت 
 اواا يــة ل سياســة التوجيويــة املبــادئ  قــد لوصــفوا اومحســان ق ــوا ع ــ  تةكيــدا (26)ملامحيــاأل

 لاملبــادئ تتســتكم  اومحســان ق ــوا اســتراتيجية  ن  يضــا اال اديــة الــوزارة وذكــرت .األملامحيــة
 الـ اما   يـ   و رـر  ،اومحسـان  حب وا املتع  ة املخاطر ت ييم كيفية  دد اليت التنفيذية التوجيوية
 الـوزارة  مـن  را ـدة  وري ـة  و  ارت .الت ييم مرق ة يف ،الوزارة من لتك يف محتفذت اليت اواا ية
 امليـا   ع ـ   احلمـول  يف اومحسـان  حبـن  يتع ـن  فيمـا  التربين موض  النررية وض  لشةن اال ادية

ــدمات و ــرف ــ ــحي المــ ــتوا  ن ال المــ ــتند سياســ ــتعراض ال تســ ــةل اســ ــا تجرلــ  يف كينيــ
 ق ــوا ع ــ  قــا م جــا اتبــا  لنجــال ميكــن  محــه  ظوــرت كينيــا يف التجرلــة و ن ،2007 عــام

   يـن  التـدرجييا   يـؤدي  مـا و،ـو   ،المحي المرف دمات و امليا  ع   احلمول يف اومحسان
__________ 

 (25) Finland, Ministry for Foreign Affairs, Guidelines: Implementing the Human Rights-Based Approach in 

Finland's Development Policy (2013), p. 1. 

 (26) Germany, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, The Human Rights-Based 

Approach in German Development Cooperation (2014), p. 3. 
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ــ  مســتدامة فوا ــد ــوا .(27)ل جمي ــة جــاتشــم   المــ ة ذات األ ــرى والن ــا  ووري  يف كوري
 مرق ـة  مـن  اكم ـو ةل ال محـاما  دورة يف اومحسـان  ق ـوا  ع   قا م جا  ساك المحعكاك ارساء

 وتعزيـز  الف ـر  مـن  احلـد   ن ع ـ   فيـه  تؤكـد  الـذي  الـداارط  وجـا  التنفيـذ؛  مرق ة ال التمميم
عــدم  ضــمان يف يتم ــ  الــذي النمســا وجــا ؛(28)اواــا ي التعــاون صــميم يف اومحســان ق ــوا
 يف اومحسـان  ق ـوا  ع ـ   قـا م  جـا  تربيـن و ،اومحسـان  ق ـوا  لامحتـواط  اواا ي التعاون خماطرة
ــ اما ــاط .(29)والسياســاتية السياســية واحلــوارات واملشــاري  ال ــدان و،ن  لإطــار ت ــر   ــرى ل 
 اواا يـة  املسـاعدة  عن  مساءلةل اقامحوج ين  اليت كندا، من لينوا سياساعا، يف اومحسان ق وا
 حل ــوا الدوليــة املعــايري مــ  متســ ة الرمسيــة اواا يــة املســاعدة تكــون  ن ضــرورة ع ــ  الرمسيــة
 الــدمي راطي  احلكــم لشــةن وري ــة يف ،تــوا  ارجي وزارة  ع نــت الــيت وفرمحســا، ؛(30)اومحســان
 يف األقـوال   ي  يف و ام  م موك لشك  اومحسان ق وا لتعزيز التزاموا اومحسان، وق وا
 .(31)الفرمحسي التعاون قراعات  ي 
املعنيــة ل رـا  امليــا  والمــرف المــحي  ديــدا  ويف دول   ـرى، تتضــمن السياســات   - 43

ــبي  امل ــال،          صــياغات تعب ــ  ــا. فع ــ  س ــرا مميــزة ال قــد م ــوا اومحســان لر ــار ق  ر عــن اط
ــدويل    اســتراتيجية ــاون ال ــة ل تع ــة اليالامحي ــا  و ــدمات   يف جمــال  مســاعدة لالوكال ــدادات املي ام

 ن احلمـول ع ـ     2010 ر عن االعتراف لـإعالن اجلمعيـة العامـة يف عـام    المرف المحي تعب 
ــة و ــدمات المــرف المــحي األساســية ،ــو قــن  ساســي مــن ق ــوا       ــا  الشــرب املةمومح مي

. و  ارت وزارة  ارجية ،ولندا ال  ن ،ولندا ت ـر  لـاحلن يف احلمـول ع ـ  ميـا       (32)اومحسان
الشرب املةمومحة و دمات المرف المحي لاعتبار  ق ا مـن ق ـوا اومحسـان األساسـية، و ن     

تراف منحوا ال ـدرة ع ـ  التنويـه،  رنـاء املناقشـات السياسـاتية مـ  الب ـدان الشـريكة،          ،ذا االع

__________ 

 (27) Germany, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and the German Technical 

Cooperation, The Human Right to Water and Sanitation:Translating Theory Into Practice (Eschborn, 

Germany, 2009), p. 2. 

 Denmark, Ministry of Foreign Affairs, The Government's Priorities for the Danish Development امحرر (28) 

Cooperation 2016: Overview of the Development Cooperation Budget 2016-2019 (September 2015). 

ــر  (29)   Austria, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, Three-Year Programme onامحرــــــــ

Austrian Development Policy 2016-2018 (Vienna, 2016). 

 .Canada, Official Development Assistance Accountability Act, Statutes of Canada, chap. 17 (2008)امحرر  (30) 
 .France, Ministry of Foreign Affairs, Democratic Governance and Human Rights (Paris, 2010) امحرر (31) 

 .Japan International Cooperation Agency, “Assistance strategy on water supply and sanitation” (May 2012)امحرر  (32) 
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ــات الضــعيفة    ــة وق ــوا الســكان، وال ســيما الفئ ــة  (33)مبســؤوليات احلكوم . وذكــرت الوكال
 يضــا ججــا قا مــا ع ــ   قــددتالسويســرية ل تنميــة والتعــاون  ن اســتراتيجيتوا املا يــة اجلديــدة 

. وجـاء يف وري ـة رمسيـة مـن ل جيكـا لشـةن التعـاون اواـا ي  ن         (34)مليـا  افيمـا يتع ـن ل  احل ـوا  
امليــا  والمــحة والعمــ  الال ــن  احلمــول ع ــ  مبــادئ ق ــوا اومحســان، مبــا يف ذلــ  احلــن يف  

ــي  يعـــا عناصـــر مومـــة يف اطار،ـــا          ــوا النســـاء واألطفـــال والشـــعوب األصـــ ية، ،ـ وق ـ
امليـا  و ـدمات    احلمـول ع ـ    اومحسـان يف . ويف وري ة مرجعية لشةن اعمال قن (35)املعياري

 يف احلمـول  المرف المحي،   ارت قكومة السويد ال اعالجا الدعم الكام  حلن اومحسـان 
امليا  و دمات المرف المحي و ن الدول الينية ع يوـا التـزام مبسـاعدة الـدول األ ـرى       ع  

جمـت اسـبامحيا  يضـا    . ود(36)امليـا  و ـدمات المـرف المـحي     احلمول ع   يف اعمال احلن يف
ق ــوا اومحســان ل ــوة يف سياســاعا املتع  ــة لالتعــاون اواــا ي، هبــدف اعتمــاد جــا قــا م ع ــ    
احل وا يف السياسة اليت تنتوجوا يف جمال التعاون، م  دعموا ال وي وعمـال قـن اومحسـان يف    

 امليا  و دمات المرف المحي.احلمول ع   
ق ــوا اومحســان يف صــ    جعــ متتنــ  عــن  ريةكــ  ولألســف، ال تــزال جوــات متويــ  - 44

ــاعا  و االعتــراف صــراقًة يف ت ــ  السياســات حبــن اومحســان يف        ــ   سياس امليــا  احلمــول ع 
تر ـة قـن اومحسـان     يفو دمات المرف المحي. ويف ،ذ  الب دان، ال تـزال ا ـ ة العم يـة    

 و حمدودة.امليا  و دمات المرف المحي ال تنفيذ املشاري  تبداحلمول ع   يف 
جوـات التمويـ  املتعـددة األطـراف      الـيت تتبعوـا   واستعراض سياسات التعـاون اواـا ي   - 45

احلمـول  قـن اومحسـان يف    لتوطيـد عـن مشـود خمـت   فيمـا يتع ـن      يكشف الر يسية يف ال را  
ــ   ــد       ع  ــة. وق ــدول املموِّل ــ  حنــو مشــاله لسياســات ال ــا  و ــدمات المــرف المــحي، ع  املي

ومنرمـة   (37)التموي  الر يسية، م   ممـرف التنميـة ل ب ـدان األمريكيـة     صدرت لعا جوات 
__________ 

 the Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, From Infrastructure to Sustainable Impact: Policyامحرـــــــــــر  (33) 

Review of the Dutch Contribution to Drinking Water And Sanitation (1990-2011) (The Hague, 2012). 

 Switzerland, Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC’s Human Rights Policy: Towardsامحرر  (34) 

a Life in Dignity — Realizing Rights for Poor People (Berne, 2006). 

 ,Belgium, Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperationامحرـــــــــــــر  (35) 

Strategy Note: Environment in the Belgian Development Cooperation (Brussels, 2014). 

 Swedish International Development Cooperation Agency, “Realizing the Human Right to Water andامحرــــر  (36) 

Sanitation”, SIDA Reference Paper (Stockholm, 2013). 

 Inter-American Development Bank, “Access to water and sanitation for all and the right to water inامحرــــر  (37) 

the American region”, Policy Paper, November 2011. 
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(، ورـا ن سياسـاتية حمـددة تضـمنت اوقـرار حبـن       E/ICEF/2006/6األمم املتحدة ل رفولة )امحرـر  
يتع ن جبوات متوي    ـرى،  امليا  و دمات المرف المحي. وفيما احلمول ع   اومحسان يف 

ر اطــار السياســات العــام عــن ا،تمــام واضــ  لضــمان ق ــوا   منــوا اال ــاد األورويب، قــد يعب ــ 
اومحسان ع   محراا مشاري  التعاون اواـا ي كافـة. ويف اال ـاد األورويب، يتسـتخدم جـا قـا م       

نفيـذ التزاماعـا   ع   ق وا اومحسان لضمان تعزيز اجلوود هبدف مساعدة الب دان الشـريكة يف ت 
 .  (38)اومحسان الدولية يف جمال ق وا

ــوا       - 46 ــدما ق  ــ  متعــددة األطــراف ر يســية   ــرى ال ت ــ ، مثــة جوــات متوي ويف امل ال
اومحســان يف  طــر سياســاعا، عــن عمــد يف لعــا األقيــان. و لــرز قالــة مــن ،ــذا ال بيــ  تتع ــن  

ة، ال ـذين يشـكالن جـزءا مـن جمموعـة      لالبن  الدويل لإلمحشاء والتعمري واملؤسسة الدولية ل تنمي
البن  الدويل، ع   النحو الذي محاقشـه لاستفاضـة امل ـرر ا ـا  املعـ  لـالف ر املـدق  وق ـوا         

(. وع   الرغم من او ـارات املبومـة الـواردة يف   ـيالت     A/70/274) 2015اومحسان يف عام 
امحات العالقات العامـة ال  مهيـة اطـار ق ـوا اومحسـان، ف ـد  رـار البنـ  الـدويل          ولي اتالسياس

اجلدل لامتناعه عن ادراج املعـايري املتع  ـة حب ـوا اومحسـان يف سياسـاته التشـيي ية، لاسـت ناء مـا         
يتع ن حب وا الشعوب األص ية. و عرب البن  الـدويل يف عـدة ليامحـات رمسيـة عـن ر ي مفـاد        

ال ميكن، وف ا ل نرام األساسـي ل مؤسسـة، النرـر فيوـا     مسا   سياسية ن ،ي  ن ق وا اومحسا
النرـام األساسـي ملمـارف التنميـة املتعـددة األطـراف الـيت         ضـمن كمعايري لمرف األموال. ويت

ُ محشئت مؤ را، مبـا يف ذلـ  املمـرف افسـيوي لالسـت مار يف البنيـة التحتيـة وممـرف التنميـة          
 .  (39)بامترال ة ت ري ااجلديد،  روط

ومـن لينـوا    ومن اجلدير لالـذكر  ن لعـا جوـات التمويـ  املتعـددة األطـراف املومـة،        - 47
ــدويل  ــ  ال ــة قيويــة        البن ــا  ســ عة اقتمــادية ذات  مهي ــ  املي ــيوي، تعت  وممــرف التنميــة افس

وترمـ  ال  ،ـداف متشـاهبة تتم ـ  يف عيئـة النمـو االقتمـادي الشـام  ل جميـ            (40)اجتماعية
واحلــد مــن الف ــر. وكمــا ُذكــر ســال ا، قــد تــزعم ،ــذ  األ،ــداف   يــن محتــا ا   (41)واومحمــاف
__________ 

 (38) Council of the European Union, “EU strategic framework and action plan on human rights and 

democracy”, 25 June 2012. 

، و،ـــو متـــال ع ـــ  الـــرال  التـــايل   New Development Bank, Articles of Agreement, annex, art. 13(e)امحرـــر  (39) 
http://ndbbrics.org/agreement.html ــا  ,Asian Infrastructure Investment Bank, Articles of Agreement، وامحرــــر  يضــ

art. 31(2)،   و،و متال ع   الرال  التايلwww.aiib.org/uploadfile/2015/0814/20150814022158430.pdf . 

 .Development Bank, “Water for all: the water policy of the Asian Development Bank”, June 2003امحرر  (40) 

ــر  (41)  ــ   World Bank, “Shared prosperity: a new goal for a changing world”, 8 May 2013امحرـ ــال ع ـ ــو متـ ، و،ـ
 .  www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/08/shared-prosperity-goal-for-changing-worldالرال  التايل  

http://undocs.org/ar/E/ICEF/2006/6
http://undocs.org/ar/A/70/274
http://ndbbrics.org/agreement.html
http://ndbbrics.org/agreement.html
http://www.aiib.org/uploadfile/2015/0814/20150814022158430.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/08/shared-prosperity-goal-for-changing-world
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تسوم يف  ست فر  احلمول ع   امليـا  و ـدمات المـرف المـحي. اال  ن توج ـه الـ اما       
لســرعة قــد يتعــزى يف جــزء منــه ال غيــاب  “دفــ  األمــوال ال  ــارج البــاب”واملشــاري  حنــو 

(. ومـن  ـةن وضـ  اطـار     36، الف ـرة  A/70/274امحرـر  االتساا امل موك يف ق ـوا اومحسـان )  
ــا م ع ــ   ســاك مــتت مــن ق ــوا اومحســان، ومــدعوم لــالتزام مــوظفي ت ــ  املؤسســات            ق
وجمالسوا،  ن يوفر ضمامحات ضد ،ذ  املخاطر، ويضمن  ال تسـفر ال ـروض املوجوـة ملشـاري      

مات المرف المحي عن محتا ا س بية لالنسبة لبعا األفراد  و اجلماعـات،  ولراما امليا  و د
 وااا تؤدي ال زيادة اعمال ق وا  ك ر الفئات قرمامحا.

واضافة ال ذل ، ف د   ري عن قن ال  ن االمحتفاضات األ رية  لرزت ضـرورة سـري    - 48
يف ،ـذا السـياا،   ـار    . و(42)التنمية جنبا ال جن  م  الدفا  عن ق وا اومحسـان واحلريـات  

ممــرف التنميــة األفري ــي صــراقًة، يف  رتــه االســتراتيجية لتــوفري امــدادات امليــا  و ــدمات    
، ال اعمـال قـن   2015-2012 مناطن الريفية يف  فري يا ل فترة لالمرف المحي األساسية 

امليـا  و ـدمات المـرف المـحي لاعتبـار  عنمـرا مـن عناصـر ليئـة          احلمول ع   اومحسان يف 
 .  (43)ال را  الفرعي،ذا متكينية تؤدي ال  ست احلوكمة يف 

 
 ترور التعاون اواا ي يف جمال امليا  والمرف المحي - لاء 
ا رـــ  املناصـــرة ”  2015 عـــام التعـــاون اواـــا ي مـــن تســـعينيات ال ـــرن املاضـــي ال  - 1 

 واأل،داف اواا ية “ل ف راء
وتِضــَعت  طــر التعــاون اواــا ي الر يســية يف جمــال امليــا  والمــرف المــحي مــن  ــالل  - 49

اجتماعات وورا ن سياساتية متعددة، منوا ت رير املؤمتر الدويل املع  لامليا  والبيئة، الـذي ع ـد   
ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـ       21، وجدول  عمال ال ـرن  1992يف دل ن يف كامحون ال اف/يناير 

 .1992ئة والتنمية، الذي ع د يف ريو دي جامحريو، ال ازي ، يف قزيران/يومحيه لالبي
وجلدد ت رير مؤمتر دل ن مبادئ العم  ع   ك  من المـعيد احمل ـي والـوط  والـدويل.      - 50

ــدور قــن اومحســان يف        ــه غــاما محســبيا فيمــا يتع ــن ل ــواردة في ــةرري ال ــادئ الباليــة الت و قــد املب
مات المــرف المــحي يف جمــال التعــاون اواــا ي، كمــا  محــه يــدعم   امليــا  و ــداحلمــول ع ــ  

السياسات امُلنت دة ل وة اليت تنتوجوا الوكاالت املتعددة األطراف. ووف ـا ل مبـد ، مـن محاقيـة،     
__________ 

 European Union, The European Union Explained: International Cooperation and Developmentامحرـــــــــــر  (42) 

(Luxembourg, 2014). 

 African Development Bank, “Strategic plan 2012-2015: delivering basic water supply and sanitationامحرــر  (43) 

to rural Africa”. 

http://undocs.org/ar/A/70/274
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ة  يـ من األمهية مبكان االعتـراف  وال لـاحلن األساسـي جلميـ  البشـر يف احلمـول ع ـ  امليـا  الن        
 ـرى، فـإن ادارة امليـا  لوصـفوا     األناقيـة  ال ولـة؛ ومـن   و دمات المرف المحي لةسـعار مع 

واملنمف ل موارد املا يـة ولتشـجي     فؤس عة اقتمادية مت   وسي ة مومة لتح ين االستخدام الك
 دى تعريف امليا  لوصفوا س عة اقتمادية ال وضـ  جمموعـة   قد قفظ ،ذ  املوارد وسايتوا. و

ت  روط متشددة تفرض  مخمة ا ـدمات و ويـ    من لراما التعاون يف الب دان النامية ذا
امليا  ال س عة، دون ايالء اعتبار يتذَكر وطار ق وا اومحسان. وال قد ما امحتمر اجلـزء ال ـاف   

 .“احل وا جامح ” و،و، ع   اجلزء األول، “االقتمادي اجلامح ”و،و من املبد ، 
ات المــرف المــحي يف امليـا  و ــدم  احلمــول ع ــ  وعم يـة ادمــاج قــن اومحسـان يف   - 51

 ــد  تاقــت األقــدا  ف و تواف يــة  و ســريعة.  مبا ــرة جمــال التعــاون اواــا ي   تكــن عم يــة 
ــة لكــي ت ــدم   ــكا    اللتزامــات املتع  ــة حب ــوا  ل ال  ــ الدوليــة فرصــا  مــام ا يئــات احلكومي

 يـه  ، الذي واف ـت ع 2008اومحسان. ومن األم  ة الواضحة ع   ذل  لرمحاما عم   كرا لعام 
الب دان املت دمة والب دان النامية، والذي ُ  ري فيه ال  ن الب دان النامية والب دان املاحنـة سـتكف    
تمميم سياساعا ولراجموا اواا ية وتنفيذ،ا لرـرا تتسـن مـ  االلتزامـات الدوليـة املتفـن ع يوـا        

ــة    ــة (44)لشــةن املســاواة لــت اجلنســت وق ــوا اومحســان واوعاقــة واالســتدامة البيئي . ويف افومح
(، الـذي  2012اوعالن الوزاري المـادر عـن املنتـدى العـاملي السـادك ل ميـا  )       دّل األ رية، 

 احلمـول ع ـ    توافـن آراء دويل ق ي ـي لشـةن احلـن يف    ع ـ  وجـود   ل دا،  145اعتمد  مم  و 
امليـا  و ــدمات المــرف المــحي والتــزام احلكومـات لالتعجيــ  لاحلمــول ع ــ  ميــا  الشــرب   

ــة و ــدمات المــرف المــحي    املة ــة والنريف ــيا مومح ــم املتحــدة    متا  ــرارات األم ــ  ق . ويف (45)م
،  عرلـت األطـراف   2015اوعالن الوزاري المادر عن املنتدى العاملي السال  ل ميـا  يف عـام   

املوقعــة عــن تعوــد،ا لتر ــة االلتزامــات ال سياســات و رــ  واجــراءات وطنيــة، ولتك يــف    
ــة ال تعزيــز التعــاون املتع ــن لامليــا  ع ــ  المــعيد العــاملي، فضــال عــن       اجلوــود املشــتركة الرامي

__________ 

، و،ـــو متـــال ”OECD, “The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Actionامحرـــر  (44) 
 . www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdfع   الرال  التايل  

 Post-forum highlights of the Sixth World Water Forum: Time for Solutions, Marseille, France, 12-17امحرر  (45) 

March 2012, p. 12      ــرال  التـــــــايل ــة ع ـــــــ  الـــــ ــي متاقـــــ  /www.worldwaterforum6.org/fileadmin، و،ـــــ

user_upload/pdf/publications_elem/Highlights_web_BD_en.pdf . 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
http://undocs.org/ar/www.worldwaterforum6.org/fileadmin/
http://undocs.org/ar/www.worldwaterforum6.org/fileadmin/
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ــة و ــدمات المــرف      التزا ــا  الشــرب املةمومح ــ  مي ماعــا املتع  ــة حبــن اومحســان يف احلمــول ع 
 .  (46)المحي وضمان امكامحية احلمول ع   امليا  و دمات المرف المحي تدرجييا ل جمي 

ات ال ــرن يو رنــاء التفــاوض واالســت رار ع ــ  ت ــ  االلتزامــات الدوليــة  ــالل تســعين   - 52
ن احلــايل، عم ــت جوـات ممولــة متعــددة ع ـ  وضــ  سياســات   املاضـي والع ــد األول مــن ال ـر  

 اصة هبا يف الوقت ذاتـه. وفيمـا يتع ـن لسياسـات العديـد مـن الوكـاالت املتعـددة األطـراف،          
 و جــا  ــبكات  “املناصــرة ل ف ــراء” ــا  التركيــز منــذ ذلــ  احلــت ع ــ  مــا يســم  الــنتوتا  
قـد كامحـت ،ـذ  التوجوـات موضـوعا      األمان االجتماعي، اليت تستودف  ك ـر الفئـات ف ـرا. و   

ــة  و     لن ا ـــات محرريـــة مك فـــة تركـــز ع ـــ  افرـــار االجتماعيـــة املخت فـــة ل تـــد الت املوجَّوـ
التد الت الشام ة، كما كامحت موضوعا لبحو  جتريبية معنيـة لت يـيم محتـا ا خمت ـف الـ اما.      

درعا ع ـ  الوفـاء     تكن فعالة يف قراعات معينـة، لسـب  عـدم قـ    ‘‘ املناصرة ل ف راء’’والنوا 
 .  (48)؛ و،ذا ينربن لمفة  اصة ع   قرا  امليا  والمرف المحي(47)لاقتياجات الف راء

ــا ي يف األ،ــداف        - 53 ــاون اوا ــاج التع ــن لإدم ــ  السياســات يتع  ــة ترــور آ ــر يف ت  ومث
ب ـدان  يف مسـاعدة ال  ًاموم ًاالتحويالت الدولية دور تؤدياواا ية لأللفية، مما  دى ال توق   ن 

  ين اليايات. ومن املوم او ارة ال  ن غايات األ،داف اواا ية لأللفية املتع  ـة   ع  النامية 
لامليا  والمرف المحي   تكن طموقة كاليايات املتضمنة يف  ،داف التنمية املسـتدامة، ألن  
ا  األول   تكن تسع  سوى ال  فا محسبة األ ـخا  الـذين ال ميكنـوم احلمـول ع ـ  ميـ      

 الشرب املةمومحة و دمات المرف المحي ال النمف.
ومــن الواضــ   ن العوامــ  املخت فــة الــيت كامحــت  ــرط التعــاون اواــا ي يف جمــال امليــا   - 54

والمرف المحي يف الع ود األ رية كامحت مستوقاة يف معرموا من مبادئ   رى غـري اطـار   
يت الـدوالرات الـيت اسـتت مرت يف الب ـدان     ق وا اومحسان و ن العم يات والنتا ا املرتبرـة لـبال  

النامية، وال سيما يف  ق  الب دان اوا،   تتضمن تد الت تتذَكر قا مة ع ـ  ق ـوا اومحسـان.    
ــز، والوصــول ال املع ومــات، واملشــاركة،       ــ  املســاواة وعــدم التميي ــادئ مــن قبي و  تتعمــم املب

__________ 

، و،ــو متــال ع ــ  الــرال  التــايل  2015محيســان/ لري   13امحرــر املنتــدى العــاملي ل ميــا ، اوعــالن الــوزاري،  (46) 
www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/press_releases/Ministerial_Declar

ation_7th_World_Water_Forum_1304_Final.pdf. 

 David Coady, Margaret Grosh and John Hoddinott, “Targeting outcomes redux”, World Bankامحرــــــــــــــــــر  (47) 

Research Observer, vol. 19, No. 1 (2004). 

ــر  (48)   Guy Norman and Steve Pedley, “Exploring the negative space: evaluating reasons for the failure ofامحرــــ

pro-poor targeting in urban sanitation projects”, Journal of Water, Sanitation and Hygiene for 

Development, vol. 1, No. 2 (June 2011). 

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/press_releases/Ministerial_Declaration_7th_World_Water_Forum_1304_Final.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/press_releases/Ministerial_Declaration_7th_World_Water_Forum_1304_Final.pdf
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ا  ن املبـد  ال ـا م ع ـ  ق ـوا اومحسـان      يف السياسات ذات الم ة. كم ،واملساءلة، واالستدامة
املتم   يف اوعمال التدرجيي لاستخدام احلد األقم  مـن املـوارد املتاقـة   تكـن لـه  ولويـة يف       
عــدد مــن الب ــدان. واضــافًة ال ذلــ ، فــإن لعــا املضــمون املعيــاري املتع ــن حبــن اومحســان يف   

ت ـ  العم يـات، ال سـيما فيمـا     امليا  و دمات المـرف المـحي ُ مهـ   يضـا يف     احلمول ع   
يتع ن لالتك فة امليسورة وامل بولية، قيث تـةررت األول لسياسـات اسـترداد التكـاليف امل ترمحـة      
لالتعاون اواا ي لينما تةررت ال امحية لاملمارسة الشا عة املتم  ـة يف مح ـ  التكنولوجيـا دون ايـالء     

ل سـكان املسـتودفت. ومـن املوـم التةكيـد      ال  افيـة   - اال،تمام الواج  لألفض يات االجتماعية
ــات       ــيس اجلوـ ــوا، ولـ ــحاب احل ـ ــدد،ا  صـ ــ   ن جلـ ــة جيـ ــة ال  افيـ ــ   ن امل بوليـ ــة ع ـ املك فـ

تتحدد مستويات الوصول ومحوعيتـه ع ـ   سـاك التمـورات النمريـة لـدى        ، ق  اللاملسؤولية
 املسؤولة.املك فة لالكيامحات املرتبرة لاجلوات 

 
 2015لعد عام  التعاون اواا ي - 2 

ــدرا غــري مســبوا مــن       - 55 ــة املســتدامة ســيتر   ق ــن  ،ــداف التنمي مــن الواضــ   ن   ي
التعاون لت الب دان ووض  استراتيجيات واختاذ اجراءات قوية يف جمـال التعـاون. وت ـدم  رـة     

العامـة  عم   ديس  لالا، اليت اعتتمدت يف املؤمتر الدويل ال الث لتمويـ  التنميـة و قرعـا اجلمعيـة     
(، جمموعة  ام ة من اوجـراءات السياسـاتية الـيت ينبيـي  ن     313/ 69)ال رار  2015يف عام 

مـن التـدالري امل موسـة     100ُتتخذ،ا الدول األعضاء، ال جامح  جمموعة مكومحة من  ك ـر مـن   
ــن  ،ــداف        ــاملي، و  ي ــة املســتدامة، واقــدا   ــول يف االقتمــاد الع ــ  التنمي ــة ال متوي الرامي

 املستدامة. ميةالتن
وقد  محشةت مبادرة مشتركة لـت األمـت العـام وجمموعـة البنـ  الـدويل الفريـن الرفيـ           - 56

. ويتـةلف الفريـن   2030املستوى املع  لامليا  من  ج  ت دا الدعم يف اطـار تنفيـذ  رـة عـام     
ــ      10املكــون مــن  ــه مستشــاران  اصــان. ويتم   عضــاء مــن رلســاء دول  و قكومــات؛ ول

 واليايات املرتبرة له. 6املع ن ل فرين يف تعبئة العم  من  ج  التعجي  لتنفيذ ا دف ا دف 
امليـا  و ـدمات المـرف     احلمـول ع ـ    ومن  جـ  اودمـاج الفعـال حلـن اومحسـان يف      - 57

، ال سيما فيما يتع ن لالتعاون اواا ي، جيـ  امحشـاء ،يكـ     2030المحي يف تنفيذ  رة عام 
وتوجيووا وادارعا ودعموا. وسيكون الوضـ  األم ـ     التنميةياغة  رة مال م ل مساعدة يف ص

امليـا  والمـرف المـحي مركـز      احلمـول ع ـ    ،و  ن جلت  املضمون املعياري حلن اومحسـان يف 
 1-6لمفة عامة واليايـات   6المدارة ضمن ،ذا ا يك  يف العم يات احملددة املتم ة لا دف 

الفرين مدركا متاما لضرورة  ن ترتكـز توصـياته ع ـ      لمفة  اصة. وينبيي  ن يكون 2-6و 
امليــا  و ــدمات  احلمــول ع ــ  مبــادئ ق ــوا اومحســان واملضــمون املعيــاري حلــن اومحســان يف
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قـادرا  الفريـن  يمـب   المرف المحي، ع ـ  النحـو املـبت يف ،ـذا الت ريـر. ولـذل ، ينبيـي  ن        
اجملتمـ  املـدف لشـةن اقتمـال امليـ  ال      منرمات ع    ن يبدد ع   النحو الواج  دواعي ق ن 

. وامحشـاء كيـان  ك ـر امحفتاقـا     (49)ال رـا   فيما يتع ن هبذا تي ي  تفضي  جا ذي توجه جتاري
و ك ر تعددية من قيث  صحاب املم حة ووجوات النرر  مر ضروري مـن  جـ  النجـال يف    

ــا  و ــدمات المــرف المــحي يف جمــا  احلمــول ع ــ  اد ــال قــن اومحســان يف   ل التعــاون املي
 .2030اواا ي ومن  ج    ين األ،داف املتع  ة لامليا  والمرف المحي يف  رة عام 

 
التحــديات يف جمــال التعــاون اواـــا ي لشــةن امليــا  والمــرف المـــحي        -  امسا 

 استنادا ال اطار ق وا اومحسان
ــيت رمســت  ر    - 58 ــرو  الســال ة، ال ــا ي يف   ياســتنادا ال الف ــاون اوا ــا   رــة التع قرــا  املي

والمرف المحي واملستويت احلايل واحملتم  ودماج ذلـ  التعـاون يف اطـار ق ـوا اومحسـان،      
ُقــدِّمت لعــا امل ترقــات الــيت ترــرل ســبال ممكنــة لتح يــن ســيناريو ســ يم ل تعــاون اواــا ي.    

ــيت تشــك   ســس       ــ  االقتراقــات، ال ــن ت  ــة لإجيــاز عــددا م ــاقا األقســام التالي ــن  جــزء وتن م
الت رير ومت   دليال  وليـا لوضـ  الت ريـر امل بـ  الـذي سـيت د مه امل ـرر         ،ذا ت الواردة يفالتوصيا

 .2017ا ا  ال اجلمعية العامة يف 
 

 جا قا م ع   ق وا اومحسان - لف  
يبدو  ن وجود جا قـا م ع ـ  ق ـوا اومحسـان ضـمن عم يـة وضـ  مشـاري  ولـراما           - 59

ك ر من كومحه ال اعدة يف السياسات احلالية اليت تنتـوجوا جوـات   التعاون اواا ي مي   است ناًء  
 ال نا ي واملتعددة األطراف.ع   المعيد التموي  

ــا م ع ــ  ق ــوا اومحســان يف املراقــ  األول مــن مشــرو  معــت  مــر       - 60 ووضــ  جــا ق
 ساســي لضــمان ادمــاج اطــار ق ــوا اومحســان يف املشــرو  منــذ لدايتــه وطــوال فتــرة تنفيــذ .   

وقف التدالري احملددة املؤدية ال التنفيذ الفعال  ـذا النـوا ع ـ  طبيعـة املشـرو . وميكـن  ن       وتت
العنايـة الواجبـة الـيت     لذل تتضمن ت ييم األرر فيما يتع ن حب وا اومحسان  و غري ذل  من تدالري

متكِّن جوات التموي  من  ديد األرـر السـ   ألمحشـرتوا ع ـ  ق ـوا اومحسـان وختفيـف ذلـ          
ألرــر، ومــن ت ــدا الــدعم اوجيــايب واملشــورة واملســاعدة ال الــدول يف جمــال ق ــوا اومحســان    ا

( ومـن االمتنـا  عـن دعـم املشـاري  والـ اما الـيت مـن  ـةجا  ن          84، الف ـرة  A/70/274)امحرـر  
__________ 

ــرال    امحرــــر  (49)  ــة ع ــــ  الــ ــة مــــن مشــــرو  الكوكــــ  األزرا وغــــري ، و،ــــي متاقــ ــالة املوجوــ التــــايل   الرســ
http://blueplanetproject.net/documents/bpp-unsg-letter-0416.pdf . 

http://undocs.org/ar/A/70/274
http://blueplanetproject.net/documents/bpp-unsg-letter-0416.pdf
http://blueplanetproject.net/documents/bpp-unsg-letter-0416.pdf
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ول الشريكة فيما يتع ـن حب ـوا اومحسـان.    تتعارض م  االلتزامات الدولية جلوات التموي  والد
مــن  28ويف ،ـذا الســياا، جتـدر او ــارة ال  ن العديــد مـن  صــحاب املمــ حة، مبـا يف ذلــ      

املك فت لواليات يف اطار اوجراءات ا اصة جمل س ق ـوا اومحسـان، قـد ق ـوا البنـ  الـدويل       
 .  (50)ضمامحاعم املن َّحةلاعية ع   ادراج ت ييمات ق وا اومحسان يف السياسات البيئية واالجتم

 
 تويل زمام األمور ع   المعيد الوط  -لاء  

يف عم يـة التعـاون    تويل زمـام األمـور ع ـ  المـعيد الـوط       ك ريا ما تت ار مسةلة اغفال - 61
اواــا ي. ويف ،ــذا المــدد، ينبيــي  ن تكــون مشــاركة احلكومــات واجملتمــ  املــدف يف الب ــدان   

ور ل سياسات وال اما والعم يات اواا ية وتنفيذ،ا ورصـد،ا وت ييموـا   الشريكة يف وض  تم
ــا ي   ــات التعــاون اوا . ومــن املوــم  ن محكــرر يف ،ــذا الســياا  ن احلــن يف    (51)جــزءا مــن عم ي

املشــاركة النشــرة واحلــرة واجملديــة واحلــن يف احلمــول ع ــ  املع ومــات مــن املبــادئ األساســية  
 حل وا اومحسان.

ارتباطـا وري ـا لـاقترام     تويل زمام األمور ع   المـعيد الـوط   رتب  يويف الوقت ذاته،  - 62
سيادة الب د الشري ، وعدم فرض ق ول تكنولوجية وسياسـات حمـددة. و،ـذا يعـ   محـه جيـ        
 ال ت رر جوات التموي  لمفة منفردة  فض  طري ة لتح ين فعالية املشاري ، وااـا  ن يوجووـا   

 .  (52)م حة املشاركون ويدعموجا دعما كامال وجمديايف ذل   صحاب امل
ويف املمارســة العم يــة، لــوقظ ع ــ  محرــاا واســ   ن الشــروط امل ترمحــة لامتيــازات          - 63

مـن ت ـ  ال ـروض واملـن  مـن       ال روض واملن  ك ريا ما تتسـَتَي  ع ـ  حنـو جلـرم الب ـد املسـتفيد      
ــور   ــام األم ــه زم ــيت  ســيادته وتولي ــول لعــا الضــوال    . وقــ  لعــا املنرمــات ال ــردد يف قب  تت

املفروضة ع   املعومحة اواا ية تعترف لالرال  اجملحف ل شروط عندما تفـرض جوـات التمويـ     
وعــالوة ع ـ  ذلـ ، فــإن    27مستشـاريوا ومورديوـا ا اصـت  و  ســالي  العمـ  ا اصـة هبـا.      

ــرن         ــا ت ت ــا م ــيت غالب ــا  والمــرف المــحي، ال ــات اوصــالقات املؤسســية يف قرــا  املي لعم ي
__________ 

 (50) Philip Alston and others (28 special procedures mandate holders), letter to the President of the World Bank, 12 

December 2014   ــرال  التـــايل ــة ع ـــ  الـ  ;www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/ WorldBank.pdf، و،ـــي متاقـ

Human Rights Watch, “The World Bank’s second draft environmental and social framework”, October 2015 ،
ــو  ــايل     و،ــــــ ــرال  التــــــ ــ  الــــــ ــال ع ــــــ  _http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/hrw_submissionمتــــــ

wb_second_draft_environmental_and_social_framework_10_8_20151.pdf. 
 .InterAction, “Country ownership: moving from rhetoric to action” (Washington, D.C., 2011)امحرر  (51) 

، و،ــو متــال ع ــ  الــرال  ”World Bank, “Comprehensive development framework: country ownershipامحرــر  (52) 
 . http://web.worldbank.org/archive/website01013/WEB/0__CON-5.HTMالتايل  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/
http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/hrw_submission_
http://web.worldbank.org/archive/website01013/WEB/0__CON-5.HTM
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ا مخمة، ك ريا ما تكون من الشروط املتضـمنة والـيت ميكـن  ن تـؤرر ع ـ  ق ـوا اومحسـان        
اقتمال استبعاد  ك ر الفئات قرمامحـا. ومثـة محـو   ـا   آ ـر مـن الشـروط         منوالررا خمت فة، 

يف جمال التعاون اواا ي يف قرا  امليا  والمرف المحي ،و تنفيذ سياسـات اسـترداد التك فـة    
م ــة اســتنادا ال جبايــة الرســوم. و،ــذ  السياســات، عنــدما ال تكــون ممــحولة لضــمامحات  الكا

لشـةن عـدم ال ـدرة ع ـ   مـ  التكـاليف ومـا لـذل  مـن           جد يةمناسبة، ميكن  ن ت ري  واغ  
  رر ضار ع     د السكان ف را.

 
 األطر ال امحومحية والتنريمية والسياساتية -جيم  

ــة ذا  - 64 ــدرجيي حلــن اومحســان يف     ان الســياقات الوطني ــال الت ــن لاوعم ــا يتع  ــة فيم ت  مهي
امليا  و ـدمات المـرف المـحي. ومثـة عـدد مـن العوامـ  احمل يـة، منـوا الفسـاد           احلمول ع   

واألطر التنريمية و ولويات امليزامحية، اليت ميكـن  ن تـؤرر ع ـ  تربيـن مبـادئ ق ـوا اومحسـان،        
بي  امل ــال، عــادة مــا يــؤدي ال زيــادة تك فــة وال ســيما اســتدامة ا ــدمات. فالفســاد، ع ــ  ســ

يف  30مرافن امليا  والمرف المحي، قيث يرفـ  سـعر عم يـات َمـد  املرافـن لنسـبة تمـ  ال        
ت ـ   . وضعف  داء االقتماد ميكـن  ن جيعـ  متويـ  ا ـدمات  مـرا صـعبا مـا   تتمـَن          (53)املا ة

 و املنر ة املعنية. ولوية عالية جدا يف خمممات ميزامحية الدولة  ا دمات 
المـحي عرضـة ل خضـو   رـة ذات     المـرف  وميكن  ن يكـون تـوفري امليـا  ومرافـن      - 65

توج ه جتاري قوي، ليا النرر عن امحتماء املتعود لتوفري،ا ال ال رـا  ا ـا   و العـام، محرـرا     
ل، وع ـ   يـة قـا   القتماالت الرحبية الكـبرية الـيت تنرـوي ع يوـا  وضـا  االقتكـار الربيعـي.        

ا ر  ذات التوجـه التجـاري غـري ا اضـعة ل تنرـيم العتبـارات الرعايـة        ك ريا ما ال تستجي  
االجتماعية وحل وا اومحسان لوجه  عم. ولـذل ، فـإن ت ـ  ا ـدمات تتر ـ  تنريمـا يرتكـز        

، امليـــا  و ـــدمات المـــرف المـــحي احلمـــول ع ـــ   ديــدا ع ـــ  مبـــادئ قـــن اومحســـان يف 
. وجيـ   ن تكـون األسـعار منمـفة وميسـورة. كمـا جيـ   ن        حلـن واملضمون املعياري لـذل  ا 

يتحــرى م ــدمو ا ــدمات الشــفافية، ويتمــرفوا حبســن محيــة، وميتنعــوا عــن الســعي وراء الريــ ،   
 ويعم وا لكفاءة وفعالية.

ومي   تـوفري ليئـة مؤسسـية مناسـبة  ـدمات امليـا  والمـرف المـحي يف  يـ  الـدول            - 66
ون اواـا ي ال مـن ،ـم يف  مـس احلاجـة اليـه، والسـتدامته. و،ـو         ضرورًة لوصول متويـ  التعـا  

يتي  تعزيز ال روض واملن  ل سياسات الوطنية، مما يسو  ع   الدول الوفـاء لالتزاماعـا املتع  ـة    
__________ 

ــر  (53)   Transparency International, Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sectorامحرـــــــــــــــ

(Cambridge, Cambridge University Press, 2008). 
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لاوعمـال التـدرجيي حل ـوا اومحسـان. وت ـ  ع ـ  الب ـدان الشـريكة مسـؤولية عيئـة ،ـذ  البيئـة             
التعاون اواـا ي جـزءا جو،ريـا مـن السياسـات الوطنيـة الراميـة ال         التمكينية، اليت يشك  فيوا

 توفري امليا  والمرف المحي ومراعاة االلتزامات املتع  ة حب وا اومحسان.
 

 التوفين لت التموي  والفعالية واالستدامة االقتمادية اليت ينروي ع يواالتحديات  - دال 
ــايتت      - 67 ــن الي ــة لتح ي ــة او الي ــة الر مسالي ــدَّر التك ف ــة   2-6و  1-6تت  أل،ــداف التنمي

ــ    ــتدامة مبب ـ ــون 114املسـ ــنويادوالر  ل يـ ــايل    سـ ــدعم املـ ــاليف الـ ــاب تكـ ــ  دون قسـ ، وذلـ
 م ــالرالرـة    يعــادل واملؤسسـي، و،ــو  ـرط مســبن  ساسـي الســتدامة ا ـدمات. و،ــذا املب ـ      

 .  (54)مستويات االست مار احلالية
راعــ  يف التعــاون تتواضــافًة ال ذلــ ، ليــا النرــر عــن مســتوى التمويــ ، ينبيــي  ن    - 68

فعاليــة النتــا ا واســتدامتوا.  قرصــا ع ــ الربيعــة الشــام ة  ــدمات امليــا  والمــرف المــحي،  
وتؤدي السياسات غري املال مة، وختري   دمات امليـا  والمـرف المـحي وادارعـا ع ـ  حنـو       

 الل لفعالية االسـت مارات. فع ـ  سـبي  امل ـال، قـد يـؤدي تنفيـذ لرمحـاما         غري مناس ، ال او
غـري فعــال لــرل  وقـدات ســكنية لشــبكة جمـار، محــاجم عــن التخرـي  غــري املناســ ، ال عــدم     
  يــن االســت مارات يف مرافــن المــرف المــحي يف املــدن الكــبرية لألرــر اوجيــايب املتوقــ  منــوا 

ميكـن  ن تكـون لـه  مهيـة  اصـة يف املنـاطن احلضـرية ك يفـة         ع   البيئة والمحة العامة. و،ـذا  
السكان اليت تشتم  ع ـ  مسـتوطنات عشـوا ية كـبرية  و  قيـاء متسـعة النرـاا ع ـ   طـراف          

ــن اــوذج رديء الســترداد التك فــة اســتنادا ال     عــا ناملــدن. وميكــن  ن ينشــة   آ ــر عــن تربي
ات فع يـا مـن تشـيي  املرافـن وصـيامحتوا      الرسوم وغري،ا من اويـرادات، ممـا مينـ  م ـدمي ا ـدم     

 ع   النحو الس يم.
ــ    - 69 ــ  وجيــ  ع  ــة      ن تتمــدى جوــات التموي ــن  جــ  عيئ  ــذ  التحــديات مبا ــرة م

الترتيبات املناسبة لضمان وصول التموي  ال م مد  فعال، ومن مث توليد املنـاف  فع يـا ل ف ـراء    
 حي.واعمال قن اومحسان يف امليا  و دمات المرف الم

 
 المرف المحي جمال امدادات امليا  ويفجمال التفاوت لت التعاون يف  - ،اء 

ــا  والمــرف المــحي عــن      - 70 ــات املتع  ــة لالتعــاون اواــا ي يف قرــا  املي تكشــف البيامح
تفاوتات فيما يتع ن لتموي   محشـرة امـدادات امليـا  و ـدمات المـرف المـحي. ففيمـا يتع ـن         

__________ 

 Idun Rognerud and others, IRC Trends Analysis, 2016-2025 (The Hague, International Water andامحرـــــــــر  (54) 

Sanitation Centre, 2016). 
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ــاطن احلضــرية و  لالمــرف المــحي، يتركــز التم   ينرــوي ع ــ ويــ  يف  قــ  الب ــدان اــوا يف املن
المـرف   ـدمات  تفضي  واض  ل شبكات الكبرية، لينمـا تكـون فـر  احلمـول ع ـ  امليـا  و      

 المحي يف املناطن احلضرية والريفية الف رية  ق  لك ري.
 ، يف غالبيـة  قـ  الب ـدان اـوا، ل ـ  التمويـ  املخمـ        2014-2011و الل الفتـرة   - 71
التمويـ  املخمـ  لشـبكات المـرف المـحي       م ـال امليـا   رلعـة    الكبرية لإلمـداد ل  شبكات ل

شــبكات لامليــا  لمــداد األساســية لإل شــاري املالكــبرية. ولوقرــت النســبة محفســوا عنــد م ارمحــة  
المرف المـحي األساسـية. ويف العديـد مـن الب ـدان،  دى الر ـ  ع ـ   ـبكات اجملـاري ال          

وتمريفوا ع   حنو سـ يم. وقـ     العادمةء اال،تمام الواج  ملعاجلة امليا  زيادة مد ،ا دون ايال
مـن األسـر    العادمةيف املا ة من امليا   75يف ل دان الشرجلة الع يا من الد   املتوس ، يت دَّر  ن 

. ليـد  ن  (55)املعيشية املتم ة لشبكة اجملاري تتَمرَّف يف األجار وا  جـان والبحـار دون معاجلـة   
االجتا  ليس رالتـا لالضـرورة، اذ يبـدو  ن احل ـول املتع  ـة لامليـا  والمـرف المـحي ع ـ            ذل 

. وجيـ  ت يـيم التحيـز    (56)محراا املدينة   تعد  ر  لاألولوية يف ك ري من مدن  فري يـا وآسـيا  
المــحي، الــذي ي تــرن  المــرف حنــو مشــاري  امــداد امليــا  ع ــ  قســاب االســت مار يف مرافــن 

وجيه اال،تمـام الكـايف لس سـ ة المـرف المـحي، مـن منرـور ق ـوا اومحسـان.           قيامحا لعدم ت
ومن األمهية مبكان استكشاف كيفية تةرري ،ذا اال تالل ع   متت    ـد الفئـات قرمامحـا حب وـا     

 يف  دمات امليا  والمرف المحي امليسورة التك فة واليت يسو  احلمول ع يوا.
 

 لناء ال درات اعراء  ولوية لتموي  - واو 
محررا لن   ا  ة  و استخدام تكنولوجيا غري مال مة، قد تفت ـر البنيـة التحتيـة ل ميـا       - 72

ــن التعــاون اواــا ي ال قســن المــيامحة  و التشــيي ، ممــا      والمــرف المــحي املتــوفرة عــن طري
ي لضـمان  يستتب  ضرورة توفري املزيد من التموي  ل تع يم والتدري . ولناء ال درات  مر  ساسـ 

استدامة االست مارات وينبيي اعتمـاد جـا قـا م ع ـ  ق ـوا اومحسـان يف ،ـذا المـدد. وذلـ           
من  ةمحه  ن يؤدي ال ا ـراط  صـحاب املمـ حة الر يسـيت املعنـيت لمـورة مبا ـرة ولمـورة         
ــن        ــز قــدرعم ع ــ   داء املوــام و  ي ــم، وتعزي غــري مبا ــرة يف ت ــدا ا ــدمات ع ــ  حنــو مال 

__________ 

تقرير منظمةة اممةا احدحةعن تةم تنمملةة احملةلع مل الاةل  لاةل          امحرر منرمة األمم املتحدة ل ترلية والع م وال  افة،  (55) 
 (.2015)لاريس،  م أجل تل  مسدعا : احمللع م2015

 ,David Hall and Emanuele Lobinaلالطال  ع   مناقشة لشـةن  ـبكات اجملـاري ع ـ  محرـاا املدينـة، امحرـر         (56) 

“Public policy options for financing sewerage systems”, in José Esteban Castro and Léo Heller, eds., Water 

and Sanitation Services: Public Policy and Management (London, Earthscan, 2009). 
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. ومثـة   ـكال   (57) ديد املشاك  وق وا لمفة  اعية، وال يـام لا تيـارات مسـتنرية   النواتا، و
  رى من التعاون، م   الشراكات ضمن ال رـا  العـام، غا بـة عـن السياسـات الـيت تنتـوجوا        
معرم جوات التموي  الدولية، ميكنوا االستجالة لفعالية لت   احلاجـة. ويف ،ـذا السـياا، مـن     

م يـون توقيـ ، و قـر      1.9 جلمـ  التماسا ُقـدِّم ال املفوضـية األوروليـة    اط ،ناجلدير لالذكر  ن 
فيمـا يتع ــن  ال ملـان األورويب يف جايـة األمـر، دعـا ال اعتمـاد جــا قـا م ع ـ  ق ـوا اومحسـان          

التعاون اواا ي ع    ساك املبادئ غري ا ادفة ل ـرل  والتضـامن لـت متعوـدي  ـدمات امليـا        ل
 اقامة  راكات لبناء ال درات هبدف  ست محوعية  دمات امليا .   شم يوالس رات، مبا 

 
 ا امتة والتوصيات -سادسا  

التعـاون اواـا ي يف   فيمـا يتع ـن لتح يـ     ي دم ،ذا الت رير ججـا استكشـافي ا و ولي ـا     - 73
ــدول والوكــاالت املتعــددة األطــراف، اســتنادا ال       ــت ال ــا  والمــرف المــحي ل قرــا  املي

رامحويـة، وم ـاالت منشـورة والـردود ع ـ  اسـتبيان ُ رسـ  ال العديـد مـن  صـحاب            ليامحات
املم حة. ولعا املسا   املعروضة ستتر   املزيد من البحث املسـتفيا واملتعمـن، الـذي    

ت ريـر   وسـيتناو ا يتعت اجـرال  لاال ـتراط مـ  جوـات التمويـ  والـدول الشـريكة املعنيـة،         
ــام   ــدم يف ع ــال     . وسيت2017 القــن يت  ــبي  امل  ــ  س ــر، ع  ــ  الت ري احلمــر،  الضــمن ذل

استعراضا ل تجارب اليت توض  املخـاطر الـيت ينرـوي ع يوـا تربيـن اطـار ق ـوا اومحسـان         
)رمبـا( املنرمـات    ع   التعاون اواا ي من جامح  الـدول والوكـاالت املتعـددة األطـراف و    

املع ومـات املتع  ـة لت ـ     غري احلكومية يف قرا  امليـا  والمـرف المـحي. ولـالنرر ال  ن     
التجارب ستكون ضرورية لتكم ة لعا املع ومات الواردة يف ،ذا الت رير والتح ن منـوا،  

ــا مــ      ــواردة ،ن ــه مــن   جيــ  النرــر يف االســتنتاجات والتوصــيات ال ــا  ال مــا تتســم ل االمحتب
  ويل. طال 
  امليـا  والمـرف   م  ما ورد  عـال ، فيمـا يتع ـن لالتعـاون اواـا ي يف قرـا       ومتا يا - 74

ــددة األطــراف      ــ  املتع ــات التموي ــدول وجو ــرر ا ــا  ال ــوم   المــحي، يوصــي امل  ــةن ت  ل
  ي ي مبا

__________ 

ــر  (57)   Emanuele Lobina and David Hall, “ACP-EU water facility–partnerships initiative”, report preparedامحرــ

for the European Commission, 3 August 2012     ــايل ــرال  التـــــــــــ ــ  الـــــــــــ ــال ع ـــــــــــ ــو متـــــــــــ ، و،ـــــــــــ
www.right2water.eu/sites/water/files/2012-08-W-ACPEUPUPs.pdf . 

http://www.right2water.eu/sites/water/files/2012-08-W-ACPEUPUPs.pdf
http://www.right2water.eu/sites/water/files/2012-08-W-ACPEUPUPs.pdf
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الع بات الـيت  ـول دون ادمـاج اطـار     تناقا و دد يف اطار من المراقة  ) ( 
ق وا اومحسان يف  ي  السياسات وال اما واملشـاري  اواا يـة و ـدد  فضـ  املمارسـات      

 ع   ت   الع بات؛يف التي   
ــوا       تســتحد  )ب(  ــال حل  ــو ضــمان االمت  ــدالري وضــمامحات هبــدف حمــدد ، ت

 اومحسان طوال عم ية ا تيار املشاري ؛
آليات فعالة لتمكت األفراد واجلماعات  تكف  )ج(   متتةرر ق ـوقو  الذينوجود 

 اومحسامحية س با لةمحشرة التعاون اواا ي من ت دا الشكاوى وحماسبة الوكاالت اواا ية؛
التعـاون اواـا ي   جتع  تويل زمام األمور ع   المـعيد الـوط  فيمـا يتع ـن ل     )د( 

املشاركة النشرة واحلرة واجملدية من جامح   صـحاب املمـ حة املعنـيت يف     ولوية، وتشج  
 لاستخدام األدوات املناسبة؛عم ية صن  ال رار 

  عن فرض  روط لدى ت دا ال روض واملـن ، عـدد لت ـويا التمتـ      نتمت (،) 
زمـام  الب ـد الشـري     تـويل حبن اومحسان يف امليا  و ـدمات المـرف المـحي وتنـت   مـن      

 ل محاما  و املشرو  ذي الم ة؛ مور ا
ــاري  تمـــمم  )و(  ــز األطـــر ال امحومح ترمـــي تعـــاون لمشـ ــة ال تعزيـ ــة والتنريميـ يـ

 تعزيز استدامة التد الت؛ دفوالسياساتية ل دول الشريكة، هب
ــي )ز(  ــة فع يــة أل ــد الفئــات ف ــرا         تعر األولويــة ل تمويــ  الــذي جل ــن منفع

 يف احلمول ع   ا دمات؛ اتال اجاء التفاوتوتسع  واألك ر قرمامحا، 
المــرف   تمــح  ا ــتالل التــوازن يف متويــ  امــدادات امليــا  و ــدمات       )ل( 

المحي، م  اعراء األولوية الواجبة ل را  المـرف المـحي ومراعـاة االقتياجـات ذات     
ــدى    ــا لمــفة  اصــة، و    ــدالمــ ة ل ــا مال مــة تة ــذ يف   تالســكان قرمامح عتمــد تكنولوجي

 املستودفت؛  سكانل  افية لا - االعتبار ا ما   االجتماعية
لنـــاء ال ـــدرات لوصـــفه مـــن اجلوامحـــ  ذات األولويـــة يف التعـــاون   تـــدما )ط( 

معيــاري  مضــموناواــا ي، مبــا يكفــ  ادمــاج مبــادئ ق ــوا اومحســان ومــا يتمــ  هبــا مــن    
وا راط  صحاب املم حة الر يسيت املعنيت ع   حنو مبا ر وغري مبا ـر لتـوفري ا ـدمات    

كال التعـاون األ ـرى الـيت  ربتـت     ل يمة    ت رع   النحو املال م. وع   وجه ا مو ، 
 ال را  العام.يف اطار اجيالياعا، م   الشراكات 

  مبا ي يوفيما يتع ن لالفرين الرفي  املستوى املع  لامليا ، يوصي امل رر ا ا   - 75
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ال  6تعدي  والية الفرين لضمان استناد توصياته املتع  ـة لتح يـن ا ـدف     ) ( 
امليا  و ـدمات المـرف المـحي،    احلمول ع   ومحسان يف  ساك واض  من مبادئ قن ا

 واملضمون املعياري ذي الم ة له؛
آليات تشاركية تشـركط  صـحاب املمـ حة املعنـيت لشـك  كامـ  يف        )ب(  تنفيذ 

 عم ية صن  ال رار يف اطار والية الفرين.
 


