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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

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

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقـة              
باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي،           

  السيدة كاتارينا دي ألبوكريكيه
  إضافة    

  التقرير املرحلي عن خالصة املمارسات اجليدة    

  موجز    
قلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على         تقدم اخلبرية املست    

لبوكريكيه، هـذا   أمياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينا دي          
طلب اجمللس مـن    ،  ويف هذا القرار  . ٧/٢٢التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وفقا لقراره        

نية بغية حتديد أفـضل املمارسـات املتعلقـة         اخلبري املستقل إجراء حوار مع األطراف املع      
تلك املمارسـات   وتعزيز   باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       

وتقّدم اخلبرية املستقلة يف    .  هلا ، والقيام يف هذا الصدد بإعداد خالصة      اوتبادل اآلراء بشأهن  
وذلك باستخدام مخسة   ،  سانالتقرير إطاراً لتقييم املمارسات اجليدة من منظور حقوق اإلن        

والقدرة على حتمل   ،  واملقبولية، وسهولة احلصول  ،  السالمة/واجلودة،  التوافر(قياسية  معايري  
  ).واألثر واالستدامة، واملساءلة، عدم التمييز، واملشاركة(ومخسة معاير شاملة ، )التكاليف
ا عـن املمارسـات     وتشّجع اخلبرية املستقلة كافة اجلهات املعنية تقدمي تقرير إليه          
وذلك إلدراجها يف خالصة املمارسات اجليدة جمللـس        ،  املقاييساملعايري  وفقا هلذه   ،  اجليدة

  .٢٠١١حقوق اإلنسان يف عام 
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  املرفق
تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقـة              

باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي،           
  لبوكريكيه ألسيدة كاتارينا دي ا

 التقرير املرحلي عن خالصة املمارسات اجليدة    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
 ٣  ١٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  

  ٣  ٨-٣  .....................................................العملية والنهج  - ألف     
  ٥  ١٤-٩  ................................املعايري اليت تستند إىل حقوق اإلنسان  -  باء     

  ٧  ٣٦-١٥  .............................................................القياسيةاملعايري   - ثانياً  
  ٧  ٢٠-١٧  ............................................................لتوافرا  - ألف     
  ٩  ٢٤-٢١  ....................................................السالمة/اجلودة  -  باء     
  ١٠  ٢٨-٢٥  ...........................................................املقبولية  - جيم     
  ١١  ٣٢-٢٩  ....................................................سهولة احلصول  - دال     
  ١٢  ٣٦-٣٣  .........................................القدرة على حتمل التكاليف  -  هاء     

  ١٣  ٦٨-٣٧  .............................................................املعايري الشاملة  - ثالثاً  
  ١٤  ٤٦-٤٠  .......................................................عدم التمييز  - ألف     
  ١٦  ٥١-٤٧  ..........................................................املشاركة  -  باء     
  ١٨  ٦١-٥٢  ..........................................................املساءلة   - جيم     
  ٢٠  ٦٣-٦٢  ..............................................................األثر  - دال     
  ٢١  ٦٨-٦٤  .........................................................االستدامة  -  هاء     

  ٢٣  ٨٢-٦٩  .......................................................اجلهات الفاعلة املعنية  - رابعاً  
  ٢٤  ٧١-٧٠  ............................................................الدول  - ألف     
  ٢٤  ٧٢  ...................................................اهليئات التنظيمية  -  باء     
  ٢٥  ٧٣  ...................................................مقدمو اخلدمات  - جيم     
  ٢٦  ٧٤  ....................................................القطاع اخلاص  - دال     
  ٢٦  ٧٥  ......................................................ملديناجملتمع ا  -  هاء     
  ٢٦  ٧٦  ...................................املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -  واو     
  ٢٧  ٧٨-٧٧  ..................................................الوكاالت اإلمنائية  - زاي     
  ٢٧  ٨٠-٧٩  ..........................................املنظمات احلكومية الدولية  - حاء     
  ٢٨  ٨١  ...............................التعليم والتدريب ومؤسسات البحوث  - طاء     
  ٢٨  ٨٢  ............................................األفراد واجملتمعات احمللية  -  ياء     

  ٢٩  ٨٤-٨٣  ........................................................وصياتاخلالصة والت  - خامساً  
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  مقدمة  - أوالً
تقّدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول علـى              -١

مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينا دي ألبوكريكيه، هذا التقرير 
 اجمللس من اخلبري املستقل     يف هذا القرار، طلب   . ٧/٢٢إىل جملس حقوق اإلنسان وفقا لقراره       

إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والسلطات            
احمللية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية،  

مونة وخدمات الـصرف    بغية حتديد أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأ         
 والقيام يف هذا الصدد بإعداد خالصة     وتعزيز تلك املمارسات وتبادل اآلراء بشأهنا،       الصحي،  

وإلجناز هذه املهمة، قررت اخلبرية املستقلة تركيز عملها على املمارسات اجليدة وإعداد            . هلا
إذا كانت ممارسة ما     ما   على أساسه كإطار مرجعي ُيقيَّم    ميكن استخدامها   املعايري  جمموعة من   
  .من منظور حقوق اإلنسان" جيدة"متثل ممارسة 

لقـة بامليـاه    عحقوق اإلنـسان املت   يتناول كيفية إعمال    حتديد املمارسات اجليدة    و  -٢
 بعض اجلهات يف هذا الصدد، على أمل أن ُتلهم   تتبعهاوالصرف الصحي، وما هي النهج اليت       

نني ووضع سياسات وممارسات تتـسق مـع        تلك املمارسات اجليدة جهات أخرى لسن قوا      
اجلهـات  ميكّـن   نشر املعلومات عن املمارسات اليت أمثرت بشكل جيد         و. حقوق اإلنسان 

ضمان احلـصول   صوب  من هذه التجارب مما يساهم يف تعزيز التقدم         من االستفادة   األخرى  
د، ميكن  ويف هذا الصد  . وبأسعار معقولة املأمونة  الصرف الصحي   وسائل  على مياه الشرب و   

أن يساهم حتديد ونشر املمارسات اجليدة يف اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق االقتـصادية               
  .واالجتماعية والثقافية، وكذلك يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان

  العملية والنهج  - ألف  
عندما كُلفت اخلبرية املستقلة بواليتها، أجرت مشاورات مـع عـدد كـبري مـن          -٣

 الـيت   الطريقةاحلصول على املشورة وتبادل وجهات النظر بشأن        األشخاص، ملتمسةً بذلك    
وكان قرارها األول هو ضبط املصطلحات الـواردة يف         . تنتهجها لتجميع أفضل املمارسات   

ويـستند  ". اجليدة" بشكل طفيف، مع التركيز باألحرى على املمارسات         ٧/٢٢قرار اجمللس   
  .ملختلفة قد تكون جيدة كلها يف سياقات خمتلفةقرار اخلبرية املستقلة إىل مالحظة أن النُّهج ا

والذي ووفقاً لتقرير اخلبرية املستقلة املقدم إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان              -٤
، فقد بدأت العمل يف جمال املعايري اليت ستمكنها من          عمالً بواليتها برنامج األنشطة   بيَّنت فيه   

ذلك أن صـفة    ). ٣٤، الفقرة   A/HRC/10/6" (مةممارسة سلي "ف ممارسة معينة بوصفها     يتصن
مفهوم ذايت للغاية، ومبا أن خمتلف اجلهات الفاعلة قد تكون هلا وجهات            ) أو جيدة " (سليمة"

أهنا ممارسة جيدة، فقد اعتربت ببشأن دقة وصف ممارسة معينة ) أو حىت متعارضة(نظر خمتلفة 
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 ومبادئ حقوق اإلنسان، مـن      قواعد اخلبرية املستقلة من الضروري وضع معايري تستند إىل       
  . للتقييم أكثر وضوحاً وأكثر موضوعيةبإطار مرجعي أجل تزويدها 

 / تـشرين األول   ٨ و ٧وأجرت اخلبرية املستقلة مشاورة للخرباء يف لشبونة، يومي           -٥
وحضر املشاورة ممثلون   . ، من أجل مناقشة املعايري احملتملة للممارسات اجليدة       ٢٠٠٩أكتوبر  
الت األمم املتحدة، والوكاالت اإلمنائية، ومنظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص،          عن وكا 

وطُلب منهم النظر   . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واحلكومات، واألوساط األكادميية      
يف جمموعة من املعايري اليت ُعرضت عليهم يف وقت سابق لتحديد ما إذا كان ميكن تـصنيف                 

. لقة باملياه والصرف الصحي على أهنا جيدة من منظور حقـوق اإلنـسان            املمارسات املتع 
اخلبرية املستقلة  رأي   استقرواعتباراً ملا توصلت إليه مناقشات االجتماع من نتائج مثمرة، فقد           

وتشمل التـوافر،   : القياسيةاملعايري  ) أ: (جمموعتني من املعايري أدرجتهما يف هذا التقرير      على  
املعـايري  و) ب (؛حلصول والقدرة على حتمل التكاليفواملقبولية، وسهولة ا  السالمة،  /واجلودة
  . عدم التمييز واملشاركة، واملساءلة، واألثر واالستدامةوتتضمن : الشاملة

وبناء على هذه املعايري، وضعت اخلبرية املستقلة استبياناً، ُوزع على نطاق واسع على      -٦
مليـاه والـصرف    ا اليت تنظم جمايلْ  ل، واهليئات   خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة مثل الدو     

يف جمـال امليـاه والـصرف الـصحي،         لتقدمي اخلدمات   الصحي، واهليئات العامة واخلاصة     
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واجملتمع املدين، والوكاالت املاحنة، واملنظمات احلكومية          

رسات اجليدة اليت ينبغي إدراجها يف      ويف سياق حتديد وتقدمي أمثلة على املما      . الدولية وغريها 
حقوق اإلنـسان مفيـدة     القائمة على   اخلالصة، تأمل اخلبرية املستقلة أن تكون هذه املعايري         

  . ملمارساهتااً ذاتياًتقييملكي ُتجري كل منها ملختلف اجلهات الفاعلة 
. ى األقل  عل وستعتمد اخلبرية املستقلة، يف إعداد اخلالصة، على نوعني من املعلومات           -٧

وثانياً، فقد شرعت يف إجراء العديد      . أوالً، سوف تستعني باإلجابات اخلطية على االستبيان      
من املشاورات مع أصحاب املصلحة ملساعدهتا على النظر يف بعض املمارسات مبزيـد مـن               

وإىل حني كتابة هذا التقرير، أجرت مشاورتني مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة             . التفصيل
ومن املقرر إجراء مزيد من املشاورات مع احلكومات، ومنظمات         . ت اإلمنائية الثنائية  والوكاال

خدمات العامة واخلاصة لتقدمي      واهليئات اجملتمع املدين، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية،     
وتأمل اخلبرية املستقلة أن تتمكن، من      . ، وحيتمل إشراك أفراد آخرين    املياه والصرف الصحي  

خاص يعملون يف نفس القطاع مع بعضهم ملناقشة املمارسات اجليدة املتعلقـة            خالل مجع أش  
هذه املمارسات اجليدة بغية جعل     تبادل  حبقوق اإلنسان واملياه والصرف الصحي، من تيسري        

وتتوقع اخلبرية املستقلة كذلك أن تقف علـى        . مفيدة منها دروساً  جهات أخرى تستخلص    
وق يف جمال الصرف الصحي واملياه، فضال عن احللـول          التحديات املشتركة يف إعمال احلق    
  .املمكنة للتغلب على تلك التحديات
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واستناداً إىل التقارير اخلطية واألمثلة على املمارسات اجليدة اليت ُجمعـت خـالل               -٨
           املشاورات مع أصحاب املصلحة، ستقدم اخلبرية املستقلة إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف              

أهنـا  على  صة للممارسات املتعلقة باملياه والصرف الصحي اليت مت تقييمها           خال ٢٠١١عام  
  .من منظور حقوق اإلنسان" جيدة"

  املعايري اليت تستند إىل حقوق اإلنسان  - باء  
 أو تـساهم يف     -ترى اخلبرية املستقلة أن املمارسات اليت مت مجعها جيب أن حتقِّـق               -٩

  . املياه والصرف الصحي إعمال حقوق اإلنسان يف جمال- حتقيق
تعتربه شامالً لكل من    فهي  ،  فهماً واسعاً  "املمارسة" اخلبرية املستقلة مصطلح     وتفهم  -١٠

يـشمل مبـادرات    ميكن أن   وبالتايل، فإن ما يشكّل ممارسة جيدة       . السياسة العامة والتنفيذ  
) احملليـة على الصعد الوطنيـة ودون الوطنيـة و       (متنوعة كاملعاهدات الدولية والتشريعات     

والسياسات واالستراتيجيات واألطر املؤسسية، وإجراءات التخطـيط والتنـسيق،         واألنظمة  
وسياسات التعاون الدويل، والربامج، واملشاريع، واحلمالت، واإلعانات املاليـة، وآليـات           
التمويل، واهلياكل التعريفية، وعقود املشغلني، وإجراءات الشكاوى، والقـرارات القـضائية         

  .لقضائية، من بني العديد من االعتبارات املمكنة األخرىوشبه ا
وهتدف املعايري الواردة يف هذا التقرير إىل تقدمي وصف أكثر دقة للمتطلبات احملددة               -١١

 حلقـوق   املعياريذلك أن املضمون    . اليت متكّن من تصنيف ممارسة ما على أهنا ممارسة جيدة         
 حقوق اإلنسان   معايريي واملياه ينص على     اإلنسان يف احلصول على خدمات الصرف الصح      

السالمة، واملقبولية، وسهولة   /التوافر، واجلودة  (- القياسية أو ما يعرف باملعايري      -ذات الصلة   
عدم التمييز، واملـشاركة،   (وترتكز املعايري الشاملة    ). احلصول، والقدرة على حتمل التكاليف    

. ق اإلنسان واعتبارات حقوق اإلنسان األعمّ     على مبادئ حقو  ) واملساءلة، واألثر واالستدامة  
  . مبزيد من التفصيلتناول اجملموعتني وسيتم أدناه 

رحت واستخدمت طائفة واسعة مـن املعـايري لتحديـد          قُتاويف سياقات أخرى،      -١٢
املمارسات اجليدة، مبا يف ذلك على سبيل املثال، الفعالية والكفاءة، واملالءمـة، والـسالمة              

اإلبداع، وقابلية النقـل، وقابليـة      /؛ واألثر، واالستجابة، واالبتكار   )١(الستدامةاألخالقية، وا 
        ، أو املـشاركة، وعـدم التمييـز،        )٢(التكرار، وسهولة التنفيذ، واالعتبـارات اجلنـسانية      

__________ 

  Summary booklet of best“اإليـدز،  /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية  )١(
practices”, issue 1 (Geneva, 1999), p. 5. 

 summary report on the workshop on “Good practices – decent work and theمنظمة العمل الدولية،  )٢(

informal economy”, Turin, Italy, 30 and 31 August 2004 ــايل ــع الت ــى املوق ــاح عل   :، مت
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/event/wcms_080299.pdf. 
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 مت  - مثل املشاركة وعدم التمييـز       - وبعض هذه املعايري  . من بني معايري أخرى    )٣(واملساواة
وقد مت حتديد معياري األثر واالسـتدامة،       . ل واضح من منظور حقوق اإلنسان      بشك تناوهلا

وهناك معايري . كمعيارين إضافيني ضروريني لتقييم املمارسات من وجهة نظر حقوق اإلنسان         
 كما تناول معيـارُ   .  مثالً واملقبولية تناوهلا ضمناً معيارا املشاركة      - مثل االستجابة    -أخرى  

وتنـاول  .  اخلمسة معيار املالءمة   القياسية  الفعالية املقترح، وتناولت املعايري      األثر أيضاً معيارَ  
غري أن  . التمييز واملشاركة معياري املساواة واالعتبارات اجلنسانية بشكل ضمين       عدم  معيارا  

اإلبداع، تبدو مكررة أو ليـست ذات       /معايري أخرى، وخاصة السالمة األخالقية واالبتكار     
القيمة اهلادفة إىل حتديد املمارسات     وميكن أن تكون املعايري     . وق اإلنسان أمهية من منظور حق   

ذلك لـيس   ولكن  . مفيدة أيضاً بالنسبة لسياق حقوق اإلنسان     ونقلها معايري    هاتكرارلغرض  
شرطاً، ألنه من منظور حقوق اإلنسان، ميكن اعتبار املمارسة جيدة حىت لو كان هدفها إجياد          

.  وليست بالضرورة قابلة للتكـرار     -اجه حتديات فريدة من نوعها      حل جملتمع حملي صغري يو    
ويقر قـانون حقـوق     .  ذات أمهية  وباملثل، فإن احللول أو النهج الفعالة اليت يسهل تنفيذها        

اإلنسان واجب حتقيق التقدم يف ظل القيود اليت تفرضها حمدودية املوارد املاليـة ويـستدعي               
ومع ذلك، فـإن    . )٤(و اإلعمال الكامل هلذه احلقوق    التحرك بأكرب قدر ممكن من السرعة حن      

العكس مـن   على   بل   -شاملة  الوالغالبة  عتبارات  الامن   اكلفة وسهولة التنفيذ ليست   تفعالية ال 
فعلى سبيل  . حقوق اإلنسان إجياد حلول تنطوي على تكاليف باهظة نسبياً        تقتضي  ذلك، قد   
، اليت تعترب أساسية مـن منظـور حقـوق          كون للعمليات القائمة على املشاركة    تاملثال، قد   

          اإلنسان، تكاليف مرتفعة، ولكنها تعترب عمليات ال غىن عنها إلعمال حقوق اإلنسان وحتقيق            
  .ستداماملالتأثري 
ووردت معايري حقوق اإلنسان املبينة أدناه على حنو عريض ومرن وقابل للتكيـف               -١٣

ص على خيار معني يف جمايل السياسة العامة أو         فقانون حقوق اإلنسان ال ين    . بشكل مقصود 
ويقتضي ذلـك   . ددوفقاً للسياق احمل  التكنولوجيا، بل يدعو، بدالً من ذلك، إىل إجياد حلول          

ويف هـذا الـصدد،     ". تناسب كل احلاالت  " اليت   تلبية االحتياجات الفردية واستبعاد احللول    
ريطة أال ُتخل ممارسـة احلقـوق       يؤكد قانون حقوق اإلنسان على وجهة النظر الفردية، ش        

ومراعاة هلذه االعتبارات، يهدف حتديد املمارسـات اجليـدة إىل          . الفردية حبقوق اآلخرين  
  . استيفاء حقوق اإلنسان للجميعاستيعاب أكرب عدد ممكن من الُنهج املختلفة، مما يكفل

__________ 

  Discussion note on collection of“الفريق العامل جملموعة احلماية، /اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت )٣(
good practices in protection”, p. 3 .متاح على املوقع التايل:  

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters

%20pages/Protection/PCWG%20Note%20on%20Good%20Practices.pdf. 
بشأن طبيعة التزامات   ) ١٩٩٠(٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٤(

 .٩ لدول األطراف، الفقرةا
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ري، باإلضـافة إىل  ويف أقسام التقرير التالية، سوف حتلل اخلبرية املستقلة مجيع املعـاي            -١٤
  . احلق يف احلصول على املياه والصرف الصحيطريقة انطباق كل منها على 

  القياسيةاملعايري   -ثانياً   
 حلقـوق   املعيـاري لتحديد املمارسات اجليدة على املضمون      القياسية  ترتكز املعايري     -١٥

ملعنيـة  وقد وصـفت اللجنـة ا     . اإلنسان يف احلصول على خدمات الصرف الصحي واملياه       
             باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـضمون احلـق يف املـاء يف تعليقهـا العـام               

، ووصفت اخلبرية املستقلة يف تقريرها عن التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة           )٢٠٠٢(١٥رقم  
.  للحق يف الصرف الـصحي     املعيارياملضمون  ) A/HRC/12/24(خبدمات الصرف الصحي    

اخلبرية املستقلة البناء على هذا اإلطار من خالل حتديد املعايري التقعيدية للممارسات            وقررت  
السالمة، واملقبولية، وسهولة احلصول، والقدرة على حتمـل        /التوافر، واجلودة : اجليدة، وهي 

، القياسيةوتلك الفئات مترابطة وقد تتوافق بعض املمارسات مع العديد من املعايري            . التكاليف
فمثالً ميكن تقييم هيكل التعريفة الذي يراعي التحديات اخلاصة اليت          . ع معيار واحد فقط   أو م 

تواجه الفقراء من حيث معيار القدرة على حتمل التكاليف، بينما تكون املعايري األخرى أقل               
سيتطرق جلميع املعـايري    بأكمله   تباع هنج على نطاق القطاع    ا فإن   ومن ناحية أخرى،  . أمهية

وسوف تراعي اخلبرية املستقلة املمارسات اليت تساعد يف إعمال احلـق يف امليـاه              . القياسية
والصرف الصحي من خالل معاجلة معيار أو أكثر من هذه املعايري عند إعدادها للخالصـة،               

  . شريطة أال تقّوض هذه املمارسة معايري أخرى أو تتعارض معها
حتليل ألمهيتها من منظور حقوق اإلنسان و ذه املعايريهل ويرد أدناه شرح أكثر تفصيالً  -١٦
  .  هباأمثلة على أنواع املمارسات اجليدة اليت ميكن أن تكون هلا صلةو

  التوافر  - ألف  
بكميـات   مرافق املياه والصرف الـصحي       ، ال تتوفر ببساطة   يف كثري من احلاالت     -١٧
اهتم األساسية الشخصية   ال حيصل الناس على ما يكفيهم من املياه لتلبية احتياج         حيث   ؛كافية

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، ال يزال أكثر       . إال بشكل متقطع  املياه  واملرتلية، أو ال تصلهم     
. )٥(الصحي هلم الصرف  مرافق  توافر  من بليون شخص يقضون حاجاهتم يف العراء نظراً لعدم          

  .ه املسألة هذا املعيار إىل إجياد حلول هلذويهدف

__________ 

 :Progress on Sanitation and Drinking Waterانظر منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،  )٥(

2010 Update (Geneva), p. 22 .متاح على املوقع التايل:  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf. 
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إىل اإلنسان توفَر عدد كاف من مرافق الـصرف الـصحي            قانون حقوق    ويقتضي  -١٨
ومن . اخلدمات املرتبطة هبا لضمان أال تكون فترات االنتظار طويلة بشكل غري معقول         جانب  

املراحيض اليت جيب أن تتوفر جملموعة سكانية معينة، لكن قـد   من  األدىن  العدد  السهل حتديد   
صيات جمتمع معني وال االحتياجات اخلاصة      يأيت ذلك بنتائج عكسية، ألنه قد ال يراعي خصو        

فقد يكون للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال وغريهم متطلبات         . لكل فرد من أفراده   
  ).٧٥، الفقرة A/HRC/12/24الوثيقة (خاصة يف استعمال الصرف الصحي 

وفيما يتعلق باملياه، ينص هذا املعيار على أهنا ينبغـي أن تتـوفر بـشكل مـستمر           -١٩
 الشرب والنظافة الشخصية، فضال عـن االسـتخدامات         احتياجاتوبكميات كافية لتلبية    

الشخصية واملرتلية األخرى، مثل الطبخ وإعـداد الطعـام، وغـسل األطبـاق واملالبـس               
املياه وال كميتها الدقيقة املطلوبة بـشكل       إمدادات  وال ميكن حتديد استمرارية     . )٦(والتنظيف

حتياجات الفردية يف استهالك املياه، مثالً بسبب الظروف املناخيـة،     جمرد، نظراً الختالف اال   
وبالتايل، فمن غري املمكـن حتديـد       . ومستوى النشاط البدين والظروف الصحية الشخصية     

أن تكون اإلمدادات متواصلة حبيث يتسىن        ويتعني كميات دقيقة تنطبق على املستوى العاملي     
وفيما يتعلق بالكمية   . )٧(دون املساس جبودة املياه   ات  مجع كميات تكفي لتلبية مجيع االحتياج     

 لتقييم ما إذا كان يتم      اً عام  توفر توجيهاً  ميكن أن الالزمة، فإن التقديرات والتوصيات الدولية      
 لتر  ١٠٠فقد قُدر مثالً أن تلبية االحتياجات املرتلية تستدعي توفري حنو           . استيفاء معيار التوافر  

         وقُدر احلد األدىن املطلق من املياه يف سياق االستجابة للكـوارث          . )٨(للفرد الواحد يف اليوم   
غري أن هذا القدر يثري شواغل صحية ألنه ال يكفي لتلبية           . )٩( لتراً للفرد الواحد يف اليوم     ١٥    ب

االحتياجات األساسية ملتطلبات النظافة، وجيب أال يفهم على أنه يتوافق مع اإلعمال الكامل             
  .املاءللحق يف 

__________ 

 ).أ(١٢، الفقرة ١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٦(
خماطر مـن حيـث جـودة امليـاه         ترتبط هذه املسألة أيضاً جبودة املياه، وذلك ألن صهاريج املياه يف البيوت هلا               )٧(

فقد توصل كل من غوندري ورايت إىل أن حتسني أساليب ختزين املياه املرتلية ميكـن أن يقلـل مـن                    . والصحة
 S. Gundry, J. Wright and R. Conroy, “A systematic review of healthانظـر . اإلصـابة مبـرض الكـولريا   

outcomes related to household water quality in developing countries”, Journal of Water and Health, 

vol. 2, No. 1 (March 2004), p. 1 .  ًوانظر أيـضاCombating Waterborne Disease at the Household Level  
(Geneva, 2007)متاح على املوقع التايل ،: www.who.int/household_water/advocacy/combating_disease.pdf. 

)٨( Guy Howard and Jamie Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health (WHO, 

Geneva, 2003), p. 22. 
)٩( The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Relief (Geneva, 

2004), p. 63 .متاح على املوقع التايل :www.sphereproject.org/content/view/40/84/lang,english/ . حيدد
صول على املياه، ولكنهما يشريان إىل أن هـذه    لتراً يف اليوم كمقدار أساسي للح      ٢٠هوارد وبارترام كمية    

 .(Domestic Water Quantity, p. 22). الكمية غري كافية لضمان تلبية احتياجات النظافة الضرورية
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ومراعاةً لفهم التوافر على هذا النحو، ميكن تصنيف تشكيلة عريضة من املمارسات              -٢٠
 تتضمن هذه املمارسات سن     وميكن أن . على أهنا ممارسات جيدة من منظور حقوق اإلنسان       

قوانني ووضع سياسات متنح األولوية لتوفري املياه لالستخدامات الشخصية واملرتلية، وإعفـاء            
"  عنها ال غىن "د األدىن من املياه اليت      خدامات من شروط الترخيص، مع كفالة احل      تلك االست 

إمدادات لالستخدامات الشخصية واملرتلية، وتوفري التكنولوجيات الكفيلة بتحسني استمرارية         
اجملتمعات احمللية أو بناء املراحيض يف اجملتمعـات        مببادرة من   املياه، وتشجيع الصرف الصحي     

وترتبط هذه املمارسات مبعيار توافر اخلدمات، ولكنها مـن املـرجح أن            . ر فيها اليت ال تتوف  
  .املعايري األخرى املذكورة أدناهضمن نطاق  يف نفس الوقت تدخل

  السالمة/اجلودة  - باء  
 مليون شخص ال يزالـون يف عـداد         ٨٨٤يف حني تشري أحدث التقديرات إىل أن          -٢١

، فإن تقديرات عدد األشخاص الذين يعتمدون       )١٠(عاجلةالسكان الذين ال يستخدمون املياه امل     
وتلوث املياه بفعل التـسرب،     . )١١(على مياه ذات نوعية رديئة لألسف أعلى من ذلك بكثري         

والظواهر اجليولوجية الطبيعية، مثل وجود الزرنيخ يف املياه اجلوفية، وعدم كفايـة الـصرف              
تأثري عميق علـى     غري سليم هي أمور هلا       ومناولة املياه وختزينها يف البيوت بشكل     الصحي،  

صحة الناس، ونتيجة لذلك، تتأثر قدرة األطفال على الذهاب للمدارس، وقدرة األفراد على             
 والنظيـف   املأمونويثري عدم احلصول على الصرف الصحي       . العمل، أو املشاركة يف اجملتمع    

  .  معاجلة هذه املشاكلالسالمة/ويستهدف معيار اجلودة. شواغل خطرية على الصحة العامة
مأموناً مـن الناحيـة     أن يكون استخدام مرافق الصرف      تقتضي   حقوق اإلنسان    إن  -٢٢

، مما يعين أهنا جيب أن َتمَنع على حنو فعال اتصال اإلنسان واحليوانات، مبـا فيهـا                 ةالصحي
الوة وجيب ع . وينبغي تفادي تفريغ املراحيض بالطرق اليدوية     . احلشرات، بالفضالت البشرية  

للشرب والـصابون لغـسل     النقية  املياه  توافر  على ذلك، أن تكفل مرافق الصرف الصحي        
ذلك أن االعتبارات اخلاصة بالصحة، مثل النظافة الصحية املتعلقة بالعادة الـشهرية            . األيدي

، A/HRC/12/24. (واالستنجاء وطهارة األعضاء التناسلية، هلا أيضاً أبعاد هامة تتعلق بالسالمة         
  ). ٧٢قرة الف

__________ 

 .٧، الصفحة "Progress"اليونيسيف، منشور /منظمة الصحة العاملية )١٠(
، والوكالـة  ٣١جع السابق، الـصفحة  املر. ال ُترصد جودة املياه كجزء من رصد األهداف اإلمنائية لأللفية       )١١(

 MDG Monitoring for Urban Water Supply and Sanitation – Catching up withاألملانية للتعاون التقين، 

Reality in Sub-Saharan Africa (Eschborn, 2007), p. 13. 
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وال . )١٢(وجيب أن تكون املياه من اجلودة حبيث ال تشكل خطراً على صحة اإلنسان              -٢٣
وتعّرف منظمـة   . بد من تفادي انتقال األمراض املنقولة عرب املاء بسبب استعمال املياه امللوثة           

ـ  " بأهنا دالئل جودة مياه الشرب منشورهاالصحة العاملية مياه الشرب املأمونة يف               يتتلـك ال
وميكن . )١٣("ال تنطوي على أي خماطر ذات بال على الصحة بسبب استهالكها مدى احلياة            

اعتبار احلدود القصوى املنصوص عليها يف الدالئل كنقطة مرجعية جملموعة واسعة من املـواد             
وميكن للدول أن تعتمد هذه املعايري أو أن تـضع معـايري            . احملتمل أن تكون ضارة   اليت من   

يمية أو وطنية للتنفيذ؛ ويف كلتا احلالتني، جيب ضمان قدرة هذه املعايري على وقاية صحة                إقل
  . اإلنسان من التعرض للخطر

، ذلك  جوانب خمتلفة وميكن توجيه املمارسات اجليدة املتعلقة بالسالمة واجلودة حنو           -٢٤
            علـى سـبيل املثـال      تشملميكن أن   فهي  . أن األبعاد اليت متسها هذه املعايري متنوعة للغاية       

ال احلصر القوانني والنظم املعمول هبا ملراقبة واختبار جودة املياه، ونظم الـصرف الـصحي               
البيئية، واألساليب املبتكرة لتفريغ املراحيض يف بيئات معقدة مثل األحياء الفقرية، وحلـول             

          التـصال بالبـشر  عن ابالطرق الصحية   الصرف الصحي املنخفضة التكلفة لفصل الفضالت       
نخفضة التكلفة جلعـل امليـاه     امل من احللول     ذلك ، وتنقية املياه وترشيحها، أو غري     أو احليوان 

  .صاحلة للشرب، أو أساليب ختزين املياه يف املنازل بالطرق النظيفة

  املقبولية  - جيم  
 ُيعترباه  ختتلف وجهات النظر فيما يتعلق بأي حلول الصرف الصحي وإمدادات املي            -٢٥
 قضية حساسة للغاية يف املناطق والثقافات     النظافة الشخصية   ذلك أن   .  يف سياق معني   الًمقبو

فإذا مل تكن املرافق واملصادر مقبولة بسبب موقعها املكاين مثالً، فإن النـاس لـن               . املختلفة
  . نفس األمهيةله وبالتايل، فإن املقبولية تشكل معياراً . يستخدموهنا

      وغالبـاً  . ري من الثقافات، جيب بناء املراحيض حبيث تـضمن اخلـصوصية          ويف كث   -٢٦
ما يتطلب معيار املقبولية الفصل بني مراحيض النساء ومراحيض الرجال يف األماكن العامة،             

وكما ذُكر أعاله فيما يتعلق مبعيار اجلودة، ينبغي أن         . ومراحيض الفتيات والفتيان يف املدارس    
ملمارساِت الصحية الشائعة يف ثقافات معينة، مثـل االسـتنجاء وطهـارة      تستوعب املرافُق ا  

 اخلاصـة بالعـادة الـشهرية      االحتياجـات  مراحيض النـساء     تليباألعضاء التناسلية، وأن    
)A/HRC/12/24 ٨٠، الفقرة.(  

__________ 

 ).ب(١٢، الفقرة ١٥قم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام ر )١٢(
 .١ الصفحة ،٢٠٠٨، الطبعة الثالثة، جنيف دالئل جودة مياه الشرب، لصحة العامليةمنظمة ا )١٣(
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وينبغي .  املأمونة واملقبولية أيضاً معيار هام لتشجيع الناس على استخدام مصادر املياه           -٢٧
وجيب فهـم هـذه     . )١٤(ورائحتها وطعمها تكون املياه مقبولة من حيث لوهنا        أن   خصوصاً

بسالمة املياه، وترتبط سالمة املياه بدورها مباشـرة بالـشروط          اخلصائص من حيث صلتها     
 مأمونة قد تكون املياه مقبولة من حيث الطعم واللون والرائحة ولكنها تظل غري              إذالصحية،  
  . النوعيةمن حيث

ضمن املمارسات اجليدة املتعلقة مبقبولية مياه الـشرب والـصرف الـصحي            وستت  -٢٨
". مقبولة"بالضرورة درجة عالية من التشاور مع املستخدمني لفهم قصدهم من تعريف صفة             

بتصميم املرفق الصحي أو موقعه املكاين، أو بتحديـد         فاملقبولية ميكن أن تكون متصلة مثالً       
ة أيضاً على شروط    يالثقافالتقاليد  وقد تنطبق   .  الفعلي  املياه املياه أو مصدر  توزيع  مكان نقطة   

ومن الضروري إقامة حوار مناسب مع الفئات املعنية ورفع مـستوى           . استخدام هذه املرافق  
         الوعي لديها لتعزيز فهم الروابط مع جوانب أخرى من احلـق يف احلـصول علـى املـاء                  

  .والصرف الصحي

  سهولة احلصول  - دال  
 والصرف الصحي بصفة عامة، ال ميكن احلصول عليهمـا يف           ءاتوفر امل يحىت عندما     -٢٩

املياه على  توزيع  غالباً ما توجد نقاط     ففي خمتلف أحناء العامل،     . كثري من األحيان لعدة أسباب    
مسافات بعيدة عن املنازل، حيث ينفق الناس، وخاصة الفتيات والنساء، اجلزء األكرب مـن              

وغالباً ما يتعرض أمن الناس للتهديد . غرض جلب املياه لتلبية احتياجاهتم اليومية هنارهم مشياً ب  
وهم يف طريقهم إىل املرافق أو أثناء استخدامهم هلا، وخاصة عند استخدام مرافق الـصرف               

ومن شأن املمارسات اخلاصة مبعيار سهولة احلصول على املـاء الـسعي            . الصحي يف الليل  
  .للتغلب على هذه القضايا

جيب أن يكون بإمكان اجلميع الوصول مادياً إىل مرافق         "وذكرت اخلبرية املستقلة أنه       -٣٠
الصرف الصحي داخل كل أسرة معيشية، ومؤسسة صحية أو تعليمية، ومؤسسة أو مكـان              

وينطبق ). ٧٥، الفقرة A/HRC/12/24" (عام، ومكان عمل، أو يف اجلوار املباشر هلذه األماكن
وينبغي أن تكون املسافة إىل مرافق الصرف الصحي أو املياه يف . رافق املياهالشيء نفسه على م

وجيب أن  . متناول كل أسرة معيشية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لبعض الفئات واألفراد          
آمناً ومرحيـاً جلميـع     وكذلك مرفق املياه أو مصدرها نفسه       يكون الطريق املؤدي إىل املرفق      

والنساء، مبن فيهن احلوامل، واألشخاص     واملسنون واملعوقون   األطفال  املستخدمني، مبن فيهم    
وعالوة على ذلك، جيب أن يكون بإمكان الناس استخدام املرافـق        . املصابون بأمراض مزمنة  
وميكن تيسري ذلك من خالل وضع مـسارات مـضاءة، أو تـوفري          . الصحية بأمان يف الليل   

__________ 

 .)ب(١٢، الفقرة ١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )١٤(
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وينبغي مراعاة اخلطر من هجمـات احليـوان أو         . املصابيح احملمولة أو غري ذلك من التدابري      
سيما بالنسبة للنساء واألطفال، وخاصة الفتيات، عند اختيار كيفية بناء املرافق            اإلنسان، وال 

  .وحتديد مكاهنا لتفادي مثل هذه التهديدات
           مثل تفريـغ احلُفَـر    (ومن الضروري إجراء أعمال الصيانة والتنظيف بشكل دوري           -٣١
لضمان استدامة املرافق الصحية ومرافـق امليـاه   ) املياهتوزيع و تنظيف املناطق احمليطة بنقاط   أ

  . االنتفاع هباواستمرار
الوصـول إىل   وتشمل املمارسات اجليدة اليت هلا تركيز خاص على معيار سـهولة              -٣٢

ثـل  يـزات م  مم املصممة خصيصاً لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، مبا يف ذلك           املرافق
الرامية إىل تقريـب    اإلجراءات  املنحدرات أو الدرابزين لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضال عن         

املاء من املنازل أو تعبئة فئات اجملتمع احمللي لكفالة الـسالمة يف مرافـق امليـاه                توزيع  نقاط  
  .والصرف الصحي وما حوهلا، ضمن إجراءات أخرى كثرية

  القدرة على حتمل التكاليف  -هاء   
 أماكن كثرية جداً، َتدفع أكثر الفئات فقراً معظم تكاليف اخلدمات اخلاصة باملياه             يف  -٣٣

فال لمياه والصرف الصحي، ومبا أن الفقراء غري موصولني بالشبكة العامة ل. والصرف الصحي
يبقى لديهم يف بعض األحيان أي خيار سوى شراء املياه من الباعة اخلواص غري الـرمسيني،                

 ضعفاً من تكاليف املياه الـيت       ٢٠أضعاف إىل    ١٠ن أمثاناً أكثر تكلفة مبقدار      الذين قد يطلبو  
وقد يرى الناس أهنم غري قادرين على حتمـل تكـاليف خـدمات    . )١٥(توفرها املرافق العامة 

ومبا أن املياه والصرف الصحي أمران أساسيان . الشبكات، حىت ولو كان بإمكاهنم الَوْصل هبا 
 أمواال إضافية للحصول عليهما، ولكن غالباً ما يكون ذلـك علـى             للبقاء، قد ينفق الناس   

            ويعاجل معيار القـدرة علـى حتمـل التكـاليف         . حساب التمتع حبقوق اإلنسان األخرى    
  . هذه املشكلة

وجيب أن تتوفر مرافق وخدمات الصرف الصحي واملياه لالستفادة منها بأسعار يف              -٣٤
 اخلدمات بناء املرافق وصيانتها، ومعاجلة املياه والتخلص مـن          ويشمل توفري . متناول اجلميع 
وجيب أال يتجاوز دفع أمثان هذه اخلدمات قدرة الناس على احلـصول علـى              . املواد الربازية 

السلع األساسية واخلدمات األخرى اليت تكفلها حقوق اإلنسان، مثـل الغـذاء والـسكن              
رة على حتمل التكاليف بالضرورة احلـصول       وال تستدعي القد  . واخلدمات الصحية والتعليم  

وعندما ال يستطيع الناس احلصول على خدمات الصرف الصحي واملياه          . على اخلدمات جماناً  

__________ 

القوة والفقـر   : ما هو أبعد من الندرة    " - ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام     األمم املتحدة اإلمنائي،    برنامج   )١٥(
 .٨٣، الصفحة )٢٠٠٦نيويورك، بالغريف ماكميالن،  ("وأزمة املياه العاملية
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بإمكانياهتم اخلاصة، ألسباب خارجة عن إرادهتم، يتعني على الدولة إجياد حلـول لكفالـة              
  .حصوهلم عليها

 قطعائية بصفة خاصة يف حاالت      وجيب توخي احلذر وضمان مراعاة األصول اإلجر        -٣٥
وجيب اختاذ تدابري لـضمان عـدم       . قدرة املستخدمني على الدفع   بسبب عدم   إمدادات املياه   

حرمان هؤالء املستخدمني من احلصول على املياه الصاحلة للشرب لتلبية أبسط احتياجـاهتم             
 هناك اعتماد   الشخصية واملرتلية، مبا يف ذلك احلاجات اخلاصة بالصرف الصحي عندما يكون          

  . على مرافقه املنقولة بواسطة شبكة املياه
  أمثلة املمارسات اجليـدة    تكونوفيما يتعلق بالقدرة على حتمل التكاليف، ميكن أن           -٣٦

مجلة أمور، بإدراج خدمات الصرف الـصحي وامليـاه يف شـبكات األمـان              متصلة، يف   
ملـساعدة  املتجددة الرصيد   الصناديق  ، أو   االئتمانات البالغة الِصغر  االجتماعي، أو يف برامج     

 إعانات لتعـويض  املنطوية علىالناس على حتمل تكلفة الوصل بالشبكة، أو اهلياكل التعريفية    
، أو مبادرات مراقبة أسعار امليـاه       اإلمدادتفاوت أسعار السلع، أو السياسات الناظمة لقطع        

  .والصرف الصحي وتنظيمها

  املعايري الشاملة  - ثالثاً  
ألهنـا  شكل معايري عدم التمييز واملشاركة واملساءلة مسات حمددة حلقوق اإلنسان           ت  -٣٧

ويف هذا الصدد، متثل املعـايري الثالثـة        . لضعفاء واملهمشني واملستبَعدين  امتكني  جمتِمعةً تتيح   
يف وهي تتجلى أيـضاً      ،أدوات طبيعية لتحديد املمارسات اجليدة من منظور حقوق اإلنسان        

لإلجراءات اليت تكفل ، الذي يشكل إطاراً توجيهياً     )١٦(قائم على حقوق اإلنسان   هنج التنمية ال  
واعتباراً ملعايري أخرى، ومن خالل املناقـشات الـيت         . احلصول على املياه والصرف الصحي    

الصرف الصحي، أضيف معيارا األثر واالسـتدامة       اجلهات العاملة يف جمال املياه و     جرت مع   
  . ية مماثلة يف سياق حقوق اإلنساناعتباراً ملا هلما من أمه

وترى اخلبرية املستقلة أن املمارسات اجليدة ينبغي أن تفي جبميع املعـايري اخلمـسة                -٣٨
الشاملة إىل حد ما، وعلى أقل تقدير، جيب أال تقّوض ممارسة ما هذه املعـايري أو تتعـارض              

على املياه جلميع السكان    فعلى سبيل املثال، لو ُبذل جهد كبري لتوسيع نطاق احلصول           . معها
يف منطقة معينة ولكن هذا اجلهد قد أدى إىل استمرار أشكال من التمييز من خالل تـوفري                  

__________ 

انظر بيـان األمـم املتحـدة بـشأن فهـم مـشترك للنـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان إزاء                                          )١٦(
-www.undg.org/archive_docs/6959: متــاح علــى املوقــع التــايل   . التعــاون اإلمنــائي 

The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Und

erstanding_among_UN.pdf. 
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صنابري منفصلة لغالبية السكان عن الصنابري املخصصة لفئة مهمشة أو مستبَعدة، ملا أمكـن              
  .اعتبار هذه املمارسة ممارسة جيدة من منظور حقوق اإلنسان

املعايري أدناه مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك أمهيتها من منظـور حقـوق              وَترِد هذه     -٣٩
  . اإلنسان مصحوبةً بأمثلة عن أنواع املمارسات اجليدة اليت ميكن أن ترتبط هبا

  عدم التمييز   - ألف  
         يتعرض بعض الناس يف كثري من البلدان للتمييز بسبب اللون أو اجلـنس أو اللغـة                 -٤٠

ويف جمايل الصرف الصحي واملياه، ميكن أن يعّبـر         . اجلنسية أو ألسباب أخرى   أو العرق أو    
التمييز عن نفسه، مثالً، من خالل رفض أو تقييد إمكانية احلصول على مرافـق الـصرف                

ويهدف معيار عدم التمييز إىل تسليط الـضوء       . الصحي أو مصادر املياه لفئة معينة من الناس       
  . تصحيحهاعلى هذه األنواع من احلاالت و

وعدم التمييز معيار جمسَّد يف صميم قانون حقوق اإلنسان، حيث توجـد أحكـام                -٤١
وحتظر املادة  . تنص على عدم التمييز يف معظم املعاهدات واإلعالنات اخلاصة حبقوق اإلنسان          

 مـن   ٢ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك املادة            ٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التمييز يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف            العهد  

العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي            "املعاهدات ذات الصلة بسبب     
السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثـروة، أو املولـد، أو أي                 

وركزت معاهدات حقوق اإلنسان اليت تلت ذلك على األشخاص الـذين           . )١٧("وضع آخر 
ومن تلك املعاهدات االتفاقية الدولية للقضاء      . يعانون من التمييز، والتزمت بتحديد حقوقهم     

، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        )١٩٦٥(على مجيع أشكال التمييز العنصري      
، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع        )١٩٨٩( الطفل   ، واتفاقية حقوق  )١٩٧٩( املرأة

واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         ) ١٩٩٠(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
أي "ومبرور الوقت، كربت الئحة أسباب التمييز احملظورة لتشمل أيضاً بـسبب            ). ٢٠٠٦(

          ، مـن بـني    )١٨(الجتماعيةمثل السن واحلالة الصحية، واحلالة االقتصادية وا       -" وضع آخر 
  . فئات أخرى

أي " اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التمييـز بأنـه            وُتعرِّف  -٤٢
تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، أو غري ذلك من أوجـه املعاملة التفاضليــة املبنيـة                 

رة، بقصد إبطـال أو إضعاف اإلقـرار      بشكل مباشر أو غري مباشر على أسباب متييز حمظو        
__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٦انظر أيضاً املادة  )١٧(
بشأن عدم التمييـز    ) ٢٠٠٩(٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٨(

 .٣٥ و٣٣ و٢٩يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفقرات 
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باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أو التمتع هبا أو ممارستها على قـدم املساواة، أو مبا يؤدي              
  .)١٩("إىل ذلك

فالتمييز حبكم  . )٢٠(على التمييز حبكم القانون والتمييز حبكم الواقع      هذا أيضاً   وينطبق    -٤٣
 من الصكوك، على سبيل املثال، عندما        ذلك  أو غري  السياساتأو  القانون واضح يف القوانني     

احلصول على املياه الـصاحلة     ) وليس غري املواطنني  (ينص القانون أنه من حق املواطنني فقط        
ويشكِّل التمييز حبكم القانون انتهاكاً حلقوق اإلنسان جيب أن تلغى األحكام الناصة            . للشرب

  . االستعاضة عنهاعليه وتتم
 ال يكون التمييز واضحاً يف كثري من األحيان، ولكنه يتبني فقط مـن       ومع ذلك، قد    -٤٤

فمثالً قد تشترط سياسات معينـة للميـاه        . خالل األثر الفعلي للسياسات اليت تبدو حمايدة      
 املستخدمني تقدمي وثائق كشهادة امليالد، أو سند امللكية، أو رخصة           علىوالصرف الصحي   

 عندومع ذلك   . يبدو للوهلة األوىل أن هذا شرط حمايد      وقد  . البناء كشرط لوصلهم بالشبكة   
التعمق يف دراسة حالة معينة يف بلد ما، ميكن للمرء أن يدرك أن معدالت تسجيل املواليـد                 

اليت أو أن تلك اجملموعة ال متلك رمسياً األراضي  جمموعة أقلية معينة   أفرادلدى  منخفضة للغاية   
ألنـه  ه تأثري متييزي حبكم الواقع على هذه األقلية         وسيكون لتطبيق سياسة كهذ   . تعيش عليها 

  . بشبكات املياه والصرف الصحيسيتعذّر وصلها 
اختاذ تـدابري إجيابيـة     تدعو احلاجة إىل    ومن أجل معاجلة أوجه التمييز القائمة، قد          -٤٥

ويف هذا الصدد، تتطلب حقوق اإلنسان تركيزاً على أكثر         .  وإجراءات حمددة اهلدف   وأعمال
اإلجراءات األشخاص الذين   هذه  وتشمل  . الستبعاد والتمييز هتميشاً وأكثرهم عرضة ل   س  النا

يتعرضون ألسباب التمييز احملظورة املذكورة أعاله، فضال عن اجملموعات احملددة األخرى اليت            
احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي، مثل         مشاكل يف   قد يكون لديها    
لرحل، وسكان املناطق الريفية أو املناطق احلـضرية احملرومـة، والـسجناء       مجاعات البدو وا  

وغريهم من احملتجزين، وضحايا الكوارث الطبيعية، والقاطنني يف املناطق املعرضة للكوارث،           
املمارسات اجليدة فيمـا يتعلـق   و. وسكان املناطق القاحلة أو شبه القاحلة أو اجلزر الصغرية       

معاجلة حالة الفئات احملرومة، واملمارسـات      إىل  حتديداً  كن أن هتدف    ميبالقضاء على التمييز    
 تركّز هذه املمارسات مثالً على    وميكن أن .  تلك الفئات  زية اليت تكّرس استمرار استبعاد    التميي

الوسائل املبتكرة لضمان توفري اخلدمات للمناطق الريفية النائية أو األحياء الفقرية اليت يفتقـر              
 تشمل األمثلة األخـرى     وميكن أن . لكية القانونية لألرض اليت يعيشون عليها     فيها الناس للم  

شـراكات مـع    إقامـة   ضمانات بعدم تنفيذ أي عمليات إخالء قسري أو         توفري  على ذلك   
  .املنظمات غري احلكومية كجهات وسيطة لتقدمي اخلدمات للفئات اليت تعاين من التمييز

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(
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 القانونحبكم  املمارسات اجليدة أشكال التمييز      ُتحدِّد   ميكن أن وعالوة على ذلك،      -٤٦
 لوضع حد ألنواع التمييز اليت      إجراءاتحبكم الواقع، مبا يف ذلك أسباهبما اجلذرية، وتصمم         و

 لتغيريوميكن حتقيق ذلك من خالل العمل التشريعي وكسب األنصار          . تدخل يف هذا اإلطار   
سات التمييزية حبكم الواقـع وبـضرورة       القوانني، ورفع مستوى الوعي باآلثار الفعلية للسيا      

تصحيح تلك السياسات، والتعبئة من أجل تغيري املواقف واآلراء املسبقة الـيت تـساهم يف               
  .التمييز، من مجلة أمور أخرى

  املشاركة  -باء   
يتم التخطيط لبعض اإلجراءات يف جمايل الصرف الصحي وامليـاه وتنفيـذها دون               -٤٧

فمثالً، إذا مت إنشاء    . ، األمر الذي قد يقّوض فعالية أي مشروع       نمشاركة كافية من املستفيدي   
يف هذه العملية املستفيدون منها      نقاط جديدة لتوزيع املياه يف جمتمع حملي ما، دون أن يشارك          

أما إذا شارك . مشاركة فعالة، فإن هذا اإلجراء قد ال يليب احتياجات أفراد ذلك اجملتمع احمللي        
يف هذه العملية، دون أن يتم متثيل غريهم فيها، فرمبا يؤدي ذلك إىل أن عدد قليل من السكان  

وعلى الـرغم مـن أن      . تقتصر االستفادة من مصادر املياه على جزء حمدد من اجملتمع احمللي          
املشاركة هي أمر هام كتدبري وقائي وكسبيل لضمان التغري املستدام، فإهنـا مهمـة أيـضاً                

  . ويعاجل معيار املشاركة هذه العوامل. سانبوصفها من اعتبارات حقوق اإلن
واملشاركة هي شرط أساسي يف إطار حقوق اإلنسان وال ميكن فصلها عن إعمـال               -٤٨

ويتطلب ضمان املشاركة الفعلية، بصفة خاصـة، االحتـرام         . مجيع حقوق اإلنسان األخرى   
وينعكس احلق  . ماتالكامل حلرية التعبري، والتجمع واالنضمام، واحلق يف احلصول على املعلو         

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٥يف املشاركة بأقصى قدر من الوضوح يف املادة         
ويف التعليـق العـام     . والسياسية، اليت تنص على احلق يف املـشاركة يف الـشؤون العامـة            

، بشأن احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، وحق التـصويت واحلـق يف        )١٩٩٦(٢٥ رقم
، وتشري  ٢٥ؤ الفرص يف تقلد الوظائف العامة، تفّسر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املادة             تكاف

يف إدارة الشؤون العامة بصورة مباشرة أو غري مباشـرة    إىل أن بإمكان املواطنني أن يشاركوا     
تشمل شـىت أوجـه     "من خالل ممثلني يتم اختيارهم بصورة حرة، وهي مشاركة ُيعترب أهنا            

عامة، وصياغة وتنفيذ السياسة العامة على األصعدة الدولية والوطنيـة واإلقليميـة            اإلدارة ال 
وقد مت تكراراً تأكيد أمهية املشاركة من منظور حقوق اإلنسان مـن            ). ٥الفقرة  (،  "واحمللية

ويدعو  .)٢١(خالل اتفاقيات ومعاهدات أخرى تبّين بالتفصيل حقوق فئات حمددة من السكان        

__________ 

؛ ١٢؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة      ١٤و) ب(٧اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادتان           )٢١(
؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين         ٢٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة       

 .٤١سرهم، املادة وأفراد أ
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أن تشجع املشاركة الشعبية يف مجيع اجملـاالت        "الدول إىل   ) ١٩٨٦(مية  إعالن احلق يف التن   
  . )٢٢(بوصفها عامالً هاماً يف التنمية ويف اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان

ولذلك فإهنا ينبغي أن تتجـاوز      . )٢٣(وجيب أن تكون املشاركة نشطة وحرة وهادفة        -٤٩
ن تتيح فرصة حقيقية لإلعراب عـن الطلبـات         فينبغي هلا أ  . جمرد املشاورة وتقدمي املعلومات   

كما أن من اهلام للغاية أن يتمكن مجيع املعنيني من أفـراد            . والشواغل والتأثري على القرارات   
. وجمموعات وجمتمعات من املشاركة يف العملية القائمة على املشاركة، أو أن يتم متثيلهم فيها             

دي عدم القيـام بـذلك إىل تقـويض         وقد يؤ . وبصفة خاصة، ينبغي ضمان مشاركة املرأة     
فمثالً، تضمن مشروع لتقريب نقاط توزيع املياه من قرية ما، إجراء مشاورات مع             . املشروع

ومـع  . جملس القرية ومت على ذلك األساس إنشاء نقاط توزيع املياه بالقرب من معظم املنازل      
املاء، بدالً من استخدام ذلك، تبّين يف وقت الحق، أن النساء واصلن الذهاب إىل النهر جللب  

وبعد إجراء التحريات، تبني أن املرأة غري ممثلة يف جملس القرية، وأهنا لو       . مصادر املياه اجلديدة  
كما أشارت النساء . اسُتشريت لكانت مدخالهتا هامة ألهنا هي اليت تقوم جبلب املاء من النهر

 أقيمت أقرب من ديارهن باملقارنة      فيما بعد إىل أهنن كن تفضلن لو أن مصادر املياه اجلديدة          
مع مصادر املياه القدمية، ولكن يف مكان أبعد من مكاهنا احلايل، وذلك لكي يـتمكَّن مـن                 
االحتفاظ بالبعد االجتماعي جللب املاء مع غريهن من نـساء واالحتفـاظ خبـصوصيتهن              

  .الرجال إزاء
وبغية ضمان املشاركة الفعالة والفعلية، فإن الشفافية والوصول إىل املعلومات مهـا              -٥٠

ولتيسري الوصول إىل السكان وتوفري معلومات ميكن بصورة فعلية الوصـول           . عامالن هامان 
إليها، ينبغي استخدام قنوات متعددة لتوفري املعلومات وينبغي استخدام اللغـات احملليـة يف              

الً عن ذلك، فقد يتطلب األمر تنمية القدرات والتـدريب، ألنـه ال ميكـن               وفض. االتصال
للسكان إبداء حكم فيما يتعلق مبا إذا كانت حقوقهم حممية على النحو الواجب إال بعد أن                

  .يفهموا التشريعات والسياسات املعمول هبا
إىل حـد   وقد الحظت اخلبرية املستقلة إجراءات عديدة على املستوى القطري تقوم             -٥١

كبري على املشاركة، وتوثر تأثرياً كبرياً على حتسني وصول الـسكان إىل امليـاه والـصرف                
الربجمة القائمة على املشاركة، بصورة ملحوظـة، يف العديـد مـن             وبالفعل تظهر . الصحي

اإلجراءات اإلمنائية، وذلك ألسباب شىت ليس أقلها التأثري اهلام للمشاركة على أثـر تلـك               
وميكن أن تتعلق املمارسات اليت تفي مبعيار املشاركة بتعبئة اجملتمع        . )٢٤(واستدامتهااإلجراءات  

__________ 

 .٢، الفقرة ٨، املرفق، املادة ٤١/١٢٨ اجلمعية العامة قرار )٢٢(
 .٣، الفقرة ٢ نفسه، املادة املرجع )٢٣(
 ،"The human rights-based approach to development: the right to water" ويلـسون،  - فيلمـر  إميل )٢٤(

Netherlands Quarterly of Human Rights vol. 23, No. 2 (2005), 213-241, p. 219. 
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احمللي لتقدمي مدخالت بشأن اإلجراءات املقترحة وإدراج عمليات تقوم على املـشاركة يف             
السياسات املتعلقة بالصرف الصحي واملياه، وإشراك أفراد اجملتمع احمللي يف رصد الوصول إىل             

  . احلة للشرب والصرف الصحي، إىل جانب مبادرات عديدة أخرىاملياه الص

  املساءلة   -جيم   
تعترب اإلجراءات يف قطاعي املياه والصرف الصحي يف بعض احلاالت مبثابة أعمـال               -٥٢

فاخلدمات تقدم إىل األشخاص على أهنم مستفيدون سلبيون مـن الـذين يتمنـون              . خريية
وغالبـاً مـا ال تكـون األدوار        . حقيـة يف ذلـك    الوصول إىل اخلدمات دون الشعور باأل     

واملسؤوليات حمددة بصورة واضحة وغالباً ما جيهل الناس إىل أي جهة ميكنهم اللجـوء يف                
فبدون املساءلة، ال ميكن إعمـال      . حال عدم توفر املياه والصرف الصحي أو عدم كفايتهما        

فاملساءلة هي مسـة    . اللتزاماتضمانات حقوق اإلنسان ألنه ال ميكن اإلجبار على االمتثال ل         
حمِددة لقانون حقوق اإلنسان وبالتايل فهي عنصر أساسي لتحديد املمارسات اجليـدة مـن              

ومن شأن حتديد خطوط واضحة للمساءلة أن يـساعد األطـراف           . منظور حقوق اإلنسان  
  . املسؤولة يف معرفة التزاماهتا ويساعد األفراد على املطالبة حبقوقهم

ات القضائية للمساءلة، مثل احملاكم واهليئات القضائية، هي جزء ال ميكـن            إن اآللي   -٥٣
 من العهد الـدويل اخلـاص   ١٤ من املادة ١وتنص الفقرة . االستغناء عنه من هيكل املساءلة 

وقد فُّسر ذلك على أنـه  " الناس مجيعاً سواء أمام القضاء   "باحلقوق املدنية والسياسية على أن      
ولكي يكون ضمان هذا احلق فعـاالً،       . )٢٥(رص الوصول إىل احملاكم   يشمل احلق يف تكافؤ ف    

ُيطلب إىل الدول إنشاء نظام للمحاكم يتسم باالستقاللية والرتاهة وُيزود هبيكـل مؤسـسي    
وفضالً عن ذلـك جيـب أن تكـون         . )٢٦(ومايل كاف لتمكينه من إجراء حماكمات عادلة      

ان قيـد النظـر وتنفيـذ األحكـام         اآلليات مؤهلة للرد على انتهاكات حقوق اإلنس       هذه
  .بشأهنا الصادرة

وجيب أن تنشئ الدول آليات للمساءلة متيسرة ومعقولة التكلفة ومتوفرة يف الوقت              -٥٤
وينبغي ضمان الوصول إىل القضاء عملياً أي مادياً واقتصادياً، بوسـائل           . )٢٧(املناسب وفعالة 

وينبغـي أن تكفـل     . ات باللغات احمللية  منها خطط املساعدة القانونية، وينبغي توفري املعلوم      

__________ 

، الطبعة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          مانفريد نواك،    )٢٥(
؛ انظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،        ٣٠٨، الصفحة   )٢٠٠٥كيهيل أم رين، أجنيل،     (املنقحة الثانية   

 . ق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية واحملاكمة العادلة، بشأن احل)٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم 
 .٣٠٧، الصفحة )األمم املتحدة(العهد نواك،  )٢٦(
بشأن التطبيق احمللي للعهـد،     ) ١٩٩٨(٩جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )٢٧(

 .٩الفقرة 
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الدولة حق ضحايا االنتهاكات يف احلصول على تعويض مناسب، مبا يف ذلـك العـودة إىل                
  .)٢٨(الوضع السابق أو التعويض أو الترضية أو التعهد بعدم تكرار الفعل

وعلى الرغم من أن مجيع الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان ال تتطلـب بالـضرورة                -٥٥
وء إىل احملاكم، فإن الوصول بصورة فعالة وبتكاليف معقولة ويف الوقت املناسـب، إىل              اللج

نظام قضائي مستقل ويؤدي وظائفه هو أمر ضروري للغاية عندما تفشل أشـكال املـساءلة      
 وال ميكن إعمال احلقوق بالكامل دون       )٢٩(األخرى يف التصدي بفعالية لالنتهاكات قيد النظر      

  .ائية دوراً ماأن تؤدي السلطة القض
وإىل جانب النظام القضائي، توجد أنواع أخرى من آليات املساءلة على مـستويي               -٥٦

وفيما تتحمل الدولة االلتزامات األساسية بضمان التمتع حبقوق اإلنسان،         . الدولة وغري الدولة  
مي فإنه تقع على عاتق جهات فاِعلة أخرى مثل املاحنني واملنظمات احلكومية الدولية ومقـد             

خدمات املياه، واجلهات الفاعلة اخلاصة ومنظمات اجملتمع املدين أيضاً مسؤوليات تتعلق باحلق    
. يف املياه ويف الصرف الصحي، وهي مسؤوليات جيب أن تصحبها أيضاً آليـات للمـساءلة       

وبإمكان اآلليات القائمة على مستوى الدولة وتلك غري القائمة على مستوى الدولة أن تؤدي          
ن املهام، مبا يف ذلك الرصد؛ وتلقي الشكاوى والرد عليها؛ وتوفري سبل االنتـصاف              طائفة م 

  .أو التعويض يف حال انتهاك حقوق اإلنسان/و
ومن شأن اآلليات شبه القضائية مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئـات              -٥٧

 يف ضمان املساءلة من     الدولية املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، أن تؤدي دوراً هاماً         
خالل رصد احترام احلقوق واإلبالغ عن االنتهاكات، وكذلك من خالل تلقي الـشكاوى             

ومبا أن مسؤولية توفري املياه والصرف الصحي تقع، يف أحيان كثرية، علـى عـاتق               . الفردية
ه احلكومات احمللية أو وزارات حمددة يف الدولة، فإنه ينبغي إنشاء آليات إدارية علـى هـذ               

وينبغي أن تكون هذه اآلليات    . وميكن إنشاء هذه اآلليات ضمن اهليئات التنظيمية      . املستويات
قادرة على تلقي الشكاوى الواردة من املستفيدين من خدمات امليـاه والـصرف الـصحي               

  .واالستجابة إليها وإجراء تقييمات ألثر ذلك على حقوق اإلنسان
لصرف الصحي أيضاً أن ينشئوا آليات للـتظلم   ويتعني على مقدمي خدمات املياه وا       -٥٨

كما ميكن أن تكون ُنظُم     . على مستوى املشغِّل بغية االستجابة لشكاوى وشواغل املستفيدين       
العدالة غري الرمسية، مثل نظم العدالة التقليدية أو لدى الشعوب األصلية، ذات أمهية يف سياق               

  .املياه والصرف الصحي

__________ 

 .٥٥، الفقرة ١٥والثقافية العام رقم تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية  )٢٨(
 .٩، الفقرة ٩جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٩(
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مساءلة على املستوى السياسي من خـالل جلـان املراجعـة      وميكن إنشاء آليات لل     -٥٩
وفضالً عن ذلك، ميكن حتقيق املساءلة مـن خـالل التعبئـة            . )٣٠(الربملانية أو هياكل مماثلة   

االجتماعية، وتقارير وسائل اإلعالم، وتنظيم احلمـالت واسـتقطاب الـدعم والنـشاط             
التمتع باحلق يف حرية التعبري     ويعتمد تشغيل هذه اآلليات، بشكل صحيح، على        . االجتماعي

والصحافة والتجمع واالنضمام والوصول إىل املعلومات، وكذلك على التمتـع بـاحلق يف             
وعادة مـا تعتمـد     . املشاركة يف الشؤون العامة واحلق يف التصويت من بني حقوق أخرى          

  .لو األخرىاملساءلة على توفر طائفة من آليات خمتلفة، ميكن استخدامها بالتوازي أو واحدة ت
فيمكن هلـا أن    . وميكن أن تتخذ املمارسات اجليدة يف جمال املساءلة أشكاالً خمتلفة           -٦٠

تكفل إتاحة آليات متيسرة للمستفيدين، تكون موجودة على سبيل املثال علـى مـستوى              
كما ميكن أن تتضمن صكوكاً حتـدد       . مقدمي اخلدمات، لالستجابة لشكاوى املستخدمني    

وليات خمتلف اجلهات الفاِعلة املعنية وتكـون متيـسرة للمـستفيدين           بوضوح أدوار ومسؤ  
واإلجـراءات  . كما ميكن هلا أيضاً أن تكفل التنسيق بني خمتلف الكيانات املعنيـة           . وشفافة

  .الرامية إىل تعزيز املؤسسات ومكافحة الفساد مرتبطة أيضاً مبعيار املساءلة
اضي للمصلحة العامة أو متثيل الضحايا      وعلى املستوى القضائي، ميكن لدعاوى التق       -٦١

وقد تندرج نظم الرصد القائمـة      . من جانب منظمات اجملتمع املدين أن تيسر أيضاً املساءلة        
كما ميكن أن تكون عمليات تقييم اآلثار على حقـوق          . على اجملتمعات احمللية ضمن املعيار    

إجيابية هامة ينبغي تسليط الضوء     اإلنسان كجزء من اآلليات اإلدارية للمساءلة، مبثابة ممارسة         
وميكن اعتبار إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان نشطة ومسؤولة تقوم برصـد            . عليها

إعمال احلق يف املياه ويف الصرف الصحي، وتستجيب للشكاوى، مبثابة ممارسة جيدة يف جمال      
ظمـات الدوليـة    وقد تتضمن املمارسات اجليدة للجهات املاحنـة الثنائيـة، واملن         . املساءلة

املنظمات غري احلكومية، يف حال مشاركتها، إنشاء آليـات السـتقاء اآلراء وإشـراك               أو
  . اجملتمعات احمللية يف أنشطة الرصد والتقييم

  األثر  -دال   
فهذه احلقـوق   . يتطلب ضمان إعمال حقوق اإلنسان أكثر من جمرد اخلطب الرنانة           -٦٢

ملمارسات اجليدة من منظور حقوق اإلنـسان،       هي حقوق جيب تفعيلها، وجيب أن تسهم ا       
وهذا املعيـار  . بصفتها هذه، مسامهة فعالة يف إعمال حق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي           

  .هو معيار أساسي لضمان إجراءات فعالة ميكن أن تؤثر على حتسني حياة الشعوب

__________ 

 حقـوق املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على        مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،        )٣٠(
 .٨٤الفقرة  ،)٢٠٠٦نيف، ج(اإلنسان ُيتبع يف استراتيجيات احلد من الفقر، 
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ة أخرى، حتدث   ويف قطاعي املياه والصرف الصحي، كما هو احلال يف جماالت إمنائي            -٦٣
فمثالً، عندما ُتوفر مراحيض للمجتمعات     . أحياناً تدخالت غري فعالة وإن كانت بنية حسنة       

احمللية دون أن يقترن ذلك بالقيام بأنشطة أساسية للتوعية ترمي إىل ضمان أن يفهم السكان               
فراد أمهية استخدام مرافق الصرف الصحي املأمونة، فإن هذا اإلجراء يفشل، بال شك، ألن أ             

. اجملتمع احمللي لن يروا أي سبب وجيه يف تغيري عاداهتم املترسخة املتمثلة يف التغوط يف العراء               
ومشاركة اجملتمعات احمللية املعنية هي أمر ضروري لضمان التـأثري، كمـا أن اسـتخالص               

 وينبغي أيضاً إدراج املساءلة يف معيـار      . الدروس من اخلربات السابقة ال يقل عن ذلك أمهية        
األثر، نظراً ألن آليات املساءلة هي وسائل هامة السترجاع املعلومات بشأن املمارسات اليت             

  .تتطلب إدخال حتسينات عليها

  االستدامة  -هاء   
لالستدامة أمهية خاصة يف القضايا املتعلقة باملياه والصرف الصحي، ألهنـا تتعلـق               -٦٤

فبناء شبكات املياه أو غريها مـن       . رسة بعينها باآلثار اإلجيابية والسلبية يف األجل الطويل ملما      
مصادر توفري املياه، هو أمر ممكن، ولكن االحتياجات املستمرة للمجتمع احمللي املعين لن ُتلىب              

وتكـاليف صـيانة    . إذا مل يقابل ذلك بناء القدرات على صيانة مثل هذه اهلياكل األساسية           
 فمثالً قـد حيـدث أن       -االستخدام  مرافق املياه والصرف الصحي هي سبب شائع لتوقف         

اجملتمعات احمللية ال تستطيع دفع تكاليف تصليح الشبكة أو أهنا ال تستطيع تفريغ خزانـات               
وقد يؤدي االعتماد املفرط على املياه اجلوفية إىل استنفاذ مستويات املياه اجلوفيـة،             . التفسخ

يكفـل معيـار االسـتدامة مراعـاة        و. وهو أمر يؤثر تأثرياً كبرياً على البيئة األوسع نطاقاً        
  .االعتبارات هذه
تليب احتياجات األجيال احلاضرة دون املـساس       "وعرِّفت التنمية املستدامة على أهنا        -٦٥

وتنص االتفاقية املتعلقة حبماية واسـتخدام     . )٣١("بقدرة األجيال املقبلة على الوفاء باحتياجاهتا     
الدولية اليت أبرمتها اللجنة االقتصادية ألوروبـا يف        اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات      

تتم إدارة املوارد املائية بغية تلبية احتياجات األجيال احلالية دون املساس    " على أن    ١٩٩٢ عام
كمـا تؤكـد جلنـة      )). ج(٥، الفقرة   ٢املادة  " (بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا     

ضمان تأمني  "ثقافية على أن إعمال احلق يف املياه يتطلب         احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   
وذلك ينطبق أيضاً علـى الـصرف        )٣٢("توفري املاء الكايف واملأمون لألجيال احلاضرة واملقبلة      

وقد تؤدي اإلجراءات غري املستدامة، يف هناية األمر، إىل تراجع ال ميكن تربيـره يف               . الصحي

__________ 

 . بشأن تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية٤٢/١٨٧قرار اجلمعية العامة  )٣١(
 .٢٨، الفقرة ١٥تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم  )٣٢(



A/HRC/15/31/Add.1 

GE.10-14855 22 

. )٣٣(لك إىل حدوث انتـهاكات هلـذه احلقـوق        اإلعمال التدرجيي للحقوق، وقد يصل ذ     
  .تعين االستدامة ضمناً، أال تؤثر ممارسة ما تأثرياً سلبياً على حقوق اإلنسان األخرى كما
وينبغي أن تراعى يف هذا اجملال اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للتنميـة       -٦٦

ضمان نوعية املياه وتوفريها بشكل حيتـرم   أنه ينبغي    )٣٥(وتعين االستدامة البيئية  . )٣٤(املستدامة
وينبغي جتنب تلوث املياه واإلفراط يف استخراجها بغية ضـمان          . ويدعم البيئة مبعناها األمشل   

ويف هذا الصدد، ميكن أن هتـدف املمارسـات         . الوصول املستمر إىل املياه املأمونة والكافية     
ح حالياً من مياه جوفيـة وبـني أمنـاط       اجليدة، على سبيل املثال، إىل التوفيق بني ما هو متا         

االستخدام احلالية وجتنب اإلفراط يف استخراج املياه اجلوفية من جانب املستخدمني الصناعيني        
أو الزراعيني لكي يكون باإلمكان ضمان إتاحة املوارد املائية الكافية لالستخدام الشخـصي             

 األمور اهلامة بالنظر إىل اآلثـار       وفضالً عن ذلك، فإن القدرة على التكيف هي من        . واملرتيل
وباملثل، ينبغـي أن تـسهم      . املترتبة على التغري يف املناخ والتغري املستمر يف توفر وتنوع املياه          

ممارسات الصرف الصحي اجليدة يف جعل عملية الصرف الصحي مراعية للبيئة، وذلك مثالً             
  .بضمان عدم تسرب الفضالت البشرية إىل املياه اجلوفية

باإلضافة إىل االستثمارات األوليـة،     يتم  وتتطلب االستدامة االقتصادية أموراً منها أن         -٦٧
املراحل الـيت    املستمر واإلدارة واالستثمار ابتداًء من مرحلة التخطيط و        التشغيلمراعاة تكاليف   

وأحد مصادر الدخل يف هذا الصدد هو الرسوم اليت         . الشبكة بغية ضمان استمرار تشغيل      تليها
ومع ذلك، ينبغي أن يراعي حتقيق االستدامة االقتصادية جوانـب املـساواة            . فعها املستفيد يد

ر األيـدي  وتوفُّ.  هذه اخلدماتمقابل، دفع فقرها، رغم شرائح اجملتمعأفقر  تستطيع  لضمان أن   
 هذا  ويف.  هو أمر هام أيضاً    ةصيانالتشغيل و ل ل  الالزمة العاملة املاهرة وقطع الغيار املعقولة التكلفة     

 بناء قدرات اجملتمع احمللي، أو القطـاع اخلـاص          جليدةالسياق، ميكن أن تتضمن املمارسات ا     
 إمنائيـة  فيـه وكـاالت      تشرعكون قد   بعد االنتهاء من مشروع ت    على صيانة املرافق    احمللي،  

__________ 

 .٩، الفقرة ٣تعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العام رقم  )٣٣(
/  أيلـول  ٤ -أغسطس  / آب ٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    : ير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة     تقر )٣٤(

 .W؛ ٥، الفقرة ١، الفصل األول، القرار )A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 

M. Adams, The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the 

Twenty-first Century)  ،املوقـع التـايل  ، متاح علـى  ٢، الصفحة )٢٠٠٦االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustanability.pdf. 

 Making Progress on Environmentalبشأن االستدامة البيئية، انظر برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،    )٣٥(

Sustainability: Lessons and Recommendations from a Review of over 150 MDG Country 

Experiences (New York, 2006) .متاح على املوقع التايل: 
http://content.undp.org/go/cms-service/download/asset/?asset_id=2461718. 
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كما ميكن هلا أن تشمل هياكل للتعريفات اجلمركية تكفـل أن           . )٣٦(منظمات اجملتمع املدين   أو
 األشخاص الذين ميكنهم حتمل الرسوم، يف استدامة النظام، وأن يتلقى األشخاص الذين             يشارك

  .ال ميكن هلم حتمل هذه الرسوم، املساعدة من الدولة
 متس قـضايا املـساواة والقبـول        )٣٧(وأخرياً، وليس آخراً، فإن االستدامة االجتماعية       -٦٨

مة على املشاركة أن تسهم إسهاماً كـبرياً         من شأن العمليات القائ    ،يف هذا الصدد   و .االجتماعيني
 أمر هـام للغايـة      يومشاركة مجيع األفراد واجملتمعات احمللية واجملموعات ه      . )٣٨(يف االستدامة   

وبالتـايل تـسهم يف حتقيـق       لزمام األمور،    ملكية اجملتمعات احمللية     اإلجراءاتلضمان أن تعزز    
أن يات قائمة على املشاركة منذ البدايـة، و        عمل شمل أن ت  اجليدةميكن للممارسات    و .االستدامة

  .لضمان استدامتهااإلجراءات  يف تصميم هذه العملياتستخدم املدخالت من ت

  اجلهات الفاعلة املعنية  -رابعاً   
يؤثر عدد كبري من اجلهات الفاعلة على إعمال حق اجلميع يف املياه الصاحلة للشرب                -٦٩

ويهدف هذا الفرع، . مارسات اجليدة يف هذا السياقوالصرف الصحي وبالتايل على حتديد امل   
الذي ال حياول تقدمي قائمة مستفيضة، إىل توضيح بعض السبل اليت ميكن ملختلف اجلهـات               

ومن اجلهات الفاعلة املختلفة هذه، الدول، . الفاعلة أن تسهم من خالهلا يف املمارسات اجليدة
 تنظم جمايل املياه والصرف الصحي وهيئـات        ، واهليئات اليت  )مبا يف ذلك احلكومات احمللية    (

القطاعني العام واخلاص اليت تقدم اخلدمات، ومنظمات اجملتمع املدين، ووكـاالت التعـاون             
اإلمنائي واملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات التعليم والتدريب والبحوث وكذلك األفراد          

 املياه ويف الصرف الصحي عدداً      وفضالً عن ذلك، يتطلب إعمال احلق يف      . واجملتمعات احمللية 
كبرياً من خمتلف املمارسات ويتجاوز اإلمداد باخلـدمات ليـشمل أنواعـاً أخـرى مـن                

__________ 

بشأن موضوع االستدامة االقتصادية لتقدمي خدمات املياه، انظر علـى سـبيل املثـال األمـم املتحـدة،                   )٣٦(
“Providing water to the urban poor in developing countries: the role of tariffs and subsidies”, 

Sustainable Development Innovation Briefs, issue 4 (October 2007) .متاح على املوقع التايل: 
www.un.org/esa/sustdev/publications/innovationbriefs/no4.pdf. 

  ، الربنامج العـاملي لتقيـيم امليـاه   نظر ار على االستخدام املستدام للمياه، بشأن العوامل االجتماعية اليت تؤث     )٣٧(
The United Nations World Water Development Report, third edition: Water in a Changing World 

 اليونـسكو،   بـاريس،  ()املياه يف عامل مـتغري    : الطبعة الثالثة ،  تقرير األمم املتحدة عن تنمية املياه يف العامل       (
 :املوقع التايل على متاح). ٢٠٠٩، Earthscanولندن، 

www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf.  

 Libor Jansky and Juha I. Uitto, eds., Enhancingإدارة املـوارد املائيـة، انظـر   بـشأن املـشاركة يف    )٣٨(

Participation and Governance in Water Resources Management: Conventional Approaches and 

Information Technology (Tokyo, United Nations University Press, 2005). 
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مثل التشريعات وصياغة السياسات العامة وبناء املؤسسات والتوعية والتـدريب           اإلجراءات
  . والدعوة واملقاضاة

  الدول  -ألف   
ضمان إعمال حقوق اإلنسان لكـل فـرد،        تتحمل الدولة املسؤولية األساسية عن        -٧٠

وعلى الرغم من أن الدولة حرة يف أن ختتار القيام بتقدمي خدمات            . وميكن مساءلتها عن ذلك   
املياه والصرف الصحي مباشرة، لكنها غري ملزمة بالقيام بذلك، إال أهنا ملزمة بإتاحـة بيئـة       

اختاذ تدابري تتعلـق بالـسياسة      تساعد على التمتع هبذا احلق مبا يف ذلك إصدار التشريعات و          
ومتلك دول عديدة ممارسات جيدة ميكـن أن        . العامة تكون ضرورية لتنظيم هذين القطاعني     

وهـذه  . ُتطلع عليها غريها من الدول فيما يتعلق بإعمال احلق يف املياه ويف الصرف الصحي             
ضـمان وجـود    املمارسات تتراوح بني التزويد املباشر باخلدمات، وإنشاء إطار تنظيمي، و         

آليات للمساءلة قادرة على االستجابة، واملشاركة يف أنشطة بث الوعي ووضع الـسياسات             
والدول اليت اعتمدت خطط عمل وطنية إلعمال احلق يف امليـاه           . االجتماعية حلماية الفقراء  

ويف الصرف الصحي تنطوي معايري مرجعية وعمليات للرصد، هي دول قادرة بشكل خاص             
اهتا مع غريها من الدول، ألن هذه اخلطط تشكل أساس اإلعمال التـدرجيي             على تبادل خرب  

  .هلذا احلق
ويف أحيان كثرية، تقع مسؤولية توفري خدمات املياه والصرف الصحي على عـاتق               -٧١

وهذه الكيانات احمللية، اليت هي جزء من الدولة، ملزمة فيما يتعلق           . السلطات احمللية أو البلدية   
. ضمان التمتع باحلق يف املياه والصرف الصحي جلميع املشمولني بواليتـها          حبقوق اإلنسان ب  

وعلى املستوى احمللي، غالباً ما يتم إجياد حلول مكّيفة بشكل يلـيب االحتياجـات احملـددة                
فمثالً ميكن للسلطات احمللية أو البلدية أن تتخـذ تـدابري حمـددة       . للمجتمعات احمللية املعنية  
يشمل اجملتمعات احمللية املستبعدة، ولضمان مـشاركة اجملموعـات         لتوسيع نطاق الوصول ل   

املهمشة وبث الوعي بالصحة العامة وباجلوانب البيئية وغريها من اجلوانب املتعلقـة بامليـاه              
والصرف الصحي، وإلنشاء آليات للمساءلة على املستوى احمللي لالستجابة بـشكل فعـال             

  .للمشاكل احملتملة وتسوية املنازعات

  اهليئات التنظيمية  - اءب  
إصدار جمموعة من القواعد اآلمـرة مقرونـة بـبعض          "ُعرِّف اإلطار التنظيمي بأنه       -٧٢

اآلليات، وعادةً ما تكون هذه اآلليات هي وكاالت حكومية تقوم برصد وتعزيز االمتثـال              
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ة وعادة ما يشمل ذلك، يف قطاعي املياه والصرف الصحي، جماالت نوعي          . )٣٩("هلذه القواعد 
وبإمكان اهليئات التنظيمية أن تقدم إسهامات هامة       . املياه، وأسعارها، ومعايري تقدمي اخلدمات    

إلعمال حقوق اإلنسان يف جمال الصرف الصحي واملياه وذلك على سبيل املثال من خـالل               
كما تؤدي دوراً هاماً فيما يتعلق بالتعريفات يرمي إىل حتقيق          . وضع ورصد معايري جودة املياه    

وفـضالً عـن ذلـك،     . ازن دقيق بني القدرة على حتمل التكاليف واالستدامة االقتصادية        تو
بإمكان اهليئات التنظيمية رصد معايري األداء لضمان الوفاء مبعايري حقوق اإلنسان، وذلك على 

وميكن أن يتوسع نطاق    . سبيل املثال يف إطار أهداف السياسة العامة وأساليب تسيري األعمال         
مل مقدمي اخلدمات غري النظاميني الذين غالباً ما يقومون بإمداد أفقـر فئـات              الرصد ليش 
ومن املسامهات اهلامة أيضاً مراعاة اعتبارات حقوق اإلنسان عند وضع قواعد تتعلق           . السكان

بالتوصيالت اجلديدة يف املناطق اليت مل تكن مزودة باخلدمات أو تكون اخلدمات فيها ناقصة،              
كما أن مواضيع مثل وسائل اإلمـداد       . ت االنقطاع باإلمدادات وتوقفها   ووضع معايري حلاال  

باملياه غري املتصلة بالشبكات كاآلبار والصنابري العمومية وأكشاك بيع امليـاه والـشاحنات             
. الصهرجيية واملياه املعبأة يف زجاجات هي أيضاً مواضيع مناسبة لكي تعاجلها اهليئات التنظيمية

سسات أن تتلقى شكاوى مباشرةً من املستفيدين من امليـاه والـصرف            كما ميكن هلذه املؤ   
وفضالً عن ذلك، ميكن هلا أن تقدم املشورة وتيسر املناقشات املتعلقة بـالقرارات             . الصحي

ذات الصلة بنموذج توفري اخلدمات الذي ختتاره الدولة لضمان احترام حقوق اإلنـسان يف              
  .هذه العملية

  مقدمو اخلدمات  -جيم   
إن مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي قادرون أيضاً على تبـادل املمارسـات         -٧٣

وميكن هلؤالء أن يـؤدوا دوراً      . اجليدة فيما يتعلق بإعمال احلق يف املياه ويف الصرف الصحي         
هاماً يف جماالت عديدة منها توسيع نطاق شبكات املياه والصرف الصحي لتشمل املناطق غري             

 ق أو حيث هذه املرافق ناقصة، وتقدمي اخلـدمات، مبـا يف ذلـك إمـداد        املزودة هبذه املراف  
اجملتمعات احمللية اليت ليست موصولة بالشبكات باملياه بواسطة شاحنات صهرجيية وبأسـعار            
معقولة، ومن خالل تطوير تكنولوجيات منخفضة التكاليف لضمان أن يتمتع عدد أكرب من             

 أن يشجع مقدمو اخلدمات على إجراء مناقـشات   كما ميكن . بالكامل السكان هبذه احلقوق  
ومبا أن هلم دراية حمددة     . عامة بشأن كيفية حتسني التمتع باحلق يف املياه ويف الصرف الصحي          

يف جمايل املياه والصرف الصحي، فإهنم ميكن أن يكونوا شركاء هامني للحكومات عند قيامها   
  .اه ويف الصرف الصحيبوضع استراتيجيات لإلعمال التدرجيي للحق يف املي

__________ 

)٣٩( Baldwin and others, cited in Naren Prasad, “Overview: social policies and private sector 

participation in water supply”, in Social Policies and Private Sector Participation in Water Supply, 

N. Prasad, ed. (Houndsmill, Palgrave Macmillan, 2008), p. 5. 
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  القطاع اخلاص  -دال   
تؤدي اجلهات الفاعلة اخلاصة، إىل جانب دورها يف تقدمي اخلدمات، دوراً نشطاً يف               -٧٤

ويتضمن القطاع اخلاص شركات    . جماالت متعددة تتعلق باحلق يف املياه ويف الصرف الصحي        
 ويف الـصرف الـصحي      ومؤسسات ميكن أن تشارك من خالل إدراج احترام احلق يف املياه          

فمثالً، ميكن هلا أن تكفل التشاور مع       . وإعماله يف أعماهلا األساسية وعمليات صنع القرارات      
اجملتمعات احمللية واملساءلة إزاءها لضمان أال يتسبب استخدام الشركة للمياه يف استنفاد املياه             

ات املـسؤولية   وفضالً عن ذلـك، فـإن مبـادر       . الصاحلة للشرب املتاحة للمجتمع احمللي    
االجتماعية للشركات، عندما جيري االمتثال فيها ملعايري حقوق اإلنسان، تكون تـدخالت            
مفيدة للمساعدة يف إعمال حقوق اإلنسان، ومن األمثلة على ذلك املشاريع الرامية إىل إتاحة              

   .املنتجات األساسية بأسعار خمفضة للسكان احملتاجني

  اجملتمع املدين  -هاء   
لف اجملتمع املدين من جمموعات خمتلفة تشمل فيما تشمل منظمات اجملتمع احمللي،            يتأ  -٧٥

واجملموعات الدينية، واملنظمات غري احلكومية اليت تركز على املياه والـصرف الـصحي يف              
سياق التنمية، واملنظمات غري احلكومية اليت تركز على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف               

لصحي، واملنظمات غري احلكومية اليت تركز على البيئـة، وجمموعـات           املياه ويف الصرف ا   
فيمكن أن تعمـل  . وتتفاوت إىل حد كبري جماالت تدخل هذه املنظمات ومسامهاهتا . الضغط

كجهات تقدم اخلدمات أو أن ترصد تقدمي اخلدمات، أو تشارك يف التدريب أو بناء قدرات               
أو جوانب تتعلق بالسياسة    ) املياه والصرف الصحي  كيفية بناء مرافق    (بشأن اجلوانب التقنية    

وميكن هلـا   ). مثل كيفية ممارسة الضغط على ممثلي احلكومة فيما يتعلق هبذه اجلوانب          (العامة  
أن تقوم باحلمالت وأن متارس الضغط من أجل إحداث تغيري على املستويات احمللية والوطنية              

طائفة واسعة من املواضيع املتعلقة حبق اإلنسان       كما ميكن هلا أن جتري حبوثاً بشأن        . والدولية
يف املياه ويف الصرف الصحي؛ وهذه البحوث ميكن أن تسترشد هبا اإلجراءات يف املستقبل يف       

  .)٤٠(هذين القطاعني

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -واو   
 هيئة ُتنشئها احلكومـة مبوجـب الدسـتور       "املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هي        -٧٦
القانون أو مبقتضى مرسوم، مهمتها على وجه اخلصوص هي القيام بتعزيز حقوق اإلنسان              أو

__________ 

 Centre on Housing Rights and Evictions, Manual on the Right to Water andانظر على سبيل املثال  )٤٠(

Sanitation (Geneva, 2008), pp. 51-53. 
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وميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تؤدي يف جمايل املياه والصرف           . )٤١("ومحايتها
الصحي دوراً يف استعراض اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة، مثل تلـك املتعلقـة بإصـدار        

وفضالً عـن   . ة السياسات والربامج، لضمان اتساقها مع حقوق اإلنسان       التشريعات وصياغ 
كما ميكن هلا أن . ذلك، بإمكاهنا أن ترصد االمتثال للقوانني والسياسات والربامج ذات الصلة  

  .جتري حتقيقات يف الشكاوى اليت يقدمها املستفيدون وتقدم االنتصاف املناسب

  الوكاالت اإلمنائية  -زاي   
االت اإلمنائية اليت تنفذ برامج التعاون اإلمنائي واملساعدة الثنائية اليت تضعها           إن الوك   -٧٧

والوكاالت اإلمنائية هي، يف معظم األحيان، جزء       . البلدان املاحنة، تسهم أيضاً إسهاماً إجيابياً     
والبلدان املاحنة، اليت هي دول تعهدت بالتزامات حمددة يف جمال حقوق           . من اهليكل احلكومي  

نسان، ُملزمة أيضاً باحترام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان عند االضطالع بأنشطتها، مبـا             اإل
وفضالً عن ذلك، فإن الوكاالت     . )٤٢(يف ذلك من خالل ما تقدمه من مساعدة إمنائية رمسية         

اليت تعتمد صراحة هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان إزاء التدخالت يف جمايل املياه والـصرف               
  .خربة خاصة ميكن هلا أن تتقامسها مع الغريالصحي، هلا 

وبإمكان الوكاالت اإلمنائية أن تعزز احلق يف املياه ويف الصرف الصحي من خـالل                -٧٨
فمثالً، ميكن للمساعدة املالية أن تساعد يف بناء اهلياكل األساسية للـصرف            : وسائل متعددة 

لبلد املتلقي يف بناء املؤسسات ونقل الصحي واملياه، يف حني ميكن للمساعدة التقنية أن تدعم ا         
وميكن هلذه الوكاالت أن    . التكنولوجيا واملعارف للتشغيل املستدام وصيانة اهلياكل األساسية      

تروج للعمليات التشاركية يف مشاريعها، كما ميكن هلا أن تقدم مشورة قيِّمة يف إنشاء أطـر           
وفضالً عن ذلك، ميكن هلا أن      . نتنظيمية وآليات للمساءلة تتمشى مع معايري حقوق اإلنسا       

تبين قدرات اجملتمع احمللي على رصد االمتثال حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف املياه ويف                
  . الصرف الصحي

  املنظمات احلكومية الدولية  -حاء   
تشمل املنظمات احلكومية الدولية منظمات دولية مثل األمم املتحـدة ووكاالهتـا              -٧٩

قها وبراجمها والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل وكـذلك منظمـات           املتخصصة وصنادي 
ومنظمات األمم املتحدة ملتزمـة بتعزيـز حقـوق         . إقليمية مثل املصارف اإلمنائية اإلقليمية    

__________ 

 كتيب عن إنشاء وتقوية املؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها            : مركز حقوق اإلنسان   )٤١(
ضاً املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات     انظر أي . ٣٩الفقرة  ) E.95.XIV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      (

 .، املرفق٤٨/١٣٤، قرار اجلمعية العامة )مبادئ باريس(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
 .١٤، الفقرة ٣ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم جلنة )٤٢(
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اإلنسان والتشجيع على احترامها، على النحو املنصوص عليه يف ميثـاق األمـم املتحـدة؛               
 الدولية مؤلفة من دول، فإنه ميكن القول أيـضاً إن   وبشكل أعم، ومبا أن املنظمات احلكومية     

هذه املنظمات تقع على عاتقها هي األخرى االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تتعهـد              
  .)٤٣(الدول هبا
وتؤدي منظمات حكومية دولية عديدة دوراً نشطاً يف جمايل املياه والصرف الصحي،              -٨٠

اف حبق اإلنسان يف املياه ويف الصرف الصحي وإعماله،         وتسهم مسامهة هامة يف تعزيز االعتر     
فمثالً، ميكن هلا أن تدعم قـدرات       . وذلك داخل منظماهتا وبالتعاون مع شركائها اخلارجيني      

املؤسسات الوطنية للمياه والصرف الصحي من خالل التعاون التقين، وبإمكاهنا إجراء ونشر            
الصحي وميكن هلا الدعوة إىل حتسني سياسات       البحوث املتعلقة بتكنولوجيات املياه والصرف      
وبإمكاهنا أيضاً حتديد اجملموعـات املهمـشة       . املياه والصرف الصحي على املستوى الوطين     

واملستبعدة والعمل مع احلكومة لضمان عدم ترك تلك اجملموعات جانباً عند إتاحة إمكانيات             
رك املنظمات احلكومية الدولية كما تشت. الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي 

  .يف أنشطة هامة لوضع املعايري والرصد

  التعليم والتدريب ومؤسسات البحوث  -طاء   
ميكن ملؤسسات التعليم والتدريب والبحوث مثل املدارس واجلامعات واملعاهـد أن             -٨١

ـ  . تؤدي دوراً هاماً يف إعمال حق اإلنسان يف املياه ويف الصرف الصحي            دارس وبالنسبة للم
يتضمن ذلك تدريس الشباب قضايا أساسية مثل حقوق اإلنسان الواجبة هلم، والصالت بني             

ومن شأن معاهد التدريب أن تعلم      . الصرف الصحي وتلوث املياه، وفهم قيمة املوارد املائية       
األشخاص املهارات الالزمة للعمل يف هذا القطاع، وذلك مثالً أن تعلمهم املؤهالت التقنيـة           

وتؤدي مؤسسات البحوث أيضاً دوراً هاماً يف إجيـاد احللـول املكّيفـة مـع               . داريةأو اإل 
  . االحتياجات احمللية ملواجهة التحديات يف الوصول إىل املياه والصرف الصحي

  األفراد واجملتمعات احمللية  -ياء   
اكهـم  عادة ما يكون األفراد واجملتمعات احمللية أدرى باحتياجاهتم وأولوياهتم؛ وإدر           -٨٢

. ِلحقوقهم جيعلهم قادرين على أداء دور أكرب يف حتسني وصوهلم إىل املياه والصرف الصحي             

__________ 

 من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا يف التمتـع          تقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها        )٤٣(
، (A/HRC/11/10) احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         وخاصةالكامل جبميع حقوق اإلنسان،     

لمؤسسات املالية الدوليـة التزامـات إزاء       ل ولالطالع على املناقشة الكاملة املتعلقة مبا إذا كان          .٧٥ الفقرة
 Bahram Ghazi, The IMF, the World Bank Group and the Question of Humanانظرحقوق اإلنسان، 

Rights (Ardsley, New York, Transnational Publishers, 2005). 
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وبإمكاهنم أيضاً رصد تقدمي اخلدمات، واقتراح السياسات املناسبة على احلكومة والدعوة إىل            
وفضالً عن ذلك، فإن التشجيع على استخدام املياه ومرافق الصرف الصحي بصورة            . تنفيذها
لة ونشر املعلومات بشأن ممارسات النظافة الصحية، وكـذلك تقـدمي املـساعدة إىل            مسؤو

األشخاص املستضعفني واملهمشني واألسر املعيشية يف اجملتمع احمللي، ميكن أن تكون وسـائل          
  . )٤٤(تعزز بواسطتها اجملتمعات احمللية واألفراد حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي

  التوصياتاخلالصة و  -خامساً  
يرسي هذا التقرير اإلطار الذي ستستخدمه اخلبرية املستقلة لتقييم املمارسـات             -٨٣

واملمارسات اجليدة جيب أال تقوض أي معيـار مـن          . اجليدة من منظور حقوق اإلنسان    
املعايري العشرة احملددة، أما املمارسات بشكل عام، فيمكن أن تركز على جوانب حمـددة              

وباالستناد إىل هذا التقريـر، تـود   . يف املياه ويف الصرف الصحيمن نشاط إعمال احلق    
اخلبرية املستقلة، أن تنتقل إىل جتميع املمارسات اجليدة وأن تقدم خالصـة املمارسـات              

  .٢٠١١اجليدة املطلوبة إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 
ا ولضمان إدراج أكرب عدد ممكن من املمارسات اجليدة اليت تتمـشى مـع هـذ      -٨٤

اإلطار، توصي اخلبرية املستقلة مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم اجلهات الفاعلة املذكورة 
  .فيها يف هذا التقرير، بأن تقدم ممارستها اجليدة إىل اخلبرية املستقلة لكي تنظر

        

__________ 

)٤٤( Centre on Housing Rights and Evictions, Manual, pp. 50-51. 


