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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل

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

  موجز    
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة         

، هذا التقريـر إىل جملـس حقـوق    كريكيكاتارينا دي ألبو وخدمات الصرف الصحي،  
وتركز املقررة اخلاصة على التخطيط الوطين      . ١٦/٢ و ٧/٢٢اإلنسان وفقاً لقراري اجمللس     

واحمللي إلعمال احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الـصحي مؤكـدةً      
خلاصـة إىل   وتشري املقـررة ا   . أمهية االلتزام برؤية وإرادة سياسية لضمان إعمال هذا احلق        

األطر القائمة ذات الصلة املتعلقة بالتخطيط، وإىل أمهية إدماج حقوق اإلنسان يف عمليـة              
التخطيط بكاملها بدءاً من التقييم والتشخيص وحتديد األهداف، ووضع التدابري املناسـبة            

ل وتتابع املقررة اخلاصة التقرير لتحدد جمموعة من العوام       . وتنفيذها، وحىت الرصد والتقييم   
 وإمكانيـة   األطر القانونية واملؤسـسات الـسليمة     الالزمة إلجناح التخطيط، مبا يف ذلك       

الوصول إىل العدالة وإسناد املسؤوليات بوضوح والتمويل الكايف واملـشاركة والـشفافية        
  .ويتضمن اجلزء األخري من التقرير االستنتاجات والتوصيات. وعدم التمييز واملساواة
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  مقدمة   - أوالً  
يف احلصول على ميـاه الـشرب املأمونـة         تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان         -١

. ١٦/٢ و ٧/٢٢وخدمات الصرف الصحي هذا التقرير وفقاً لقراري جملس حقوق اإلنسان           
ويف هذا التقرير، تركز املقررة اخلاصة على التخطيط الوطين واحمللي إلعمال احلق يف احلصول              

  . على املياه وخدمات الصرف الصحي
وىل إلعمال احلق يف احلصول على املياه وخـدمات         وتتمثل اخلطوات األساسية األ     -٢

الصرف الصحي يف االلتزام برؤية تستند إىل إرادة سياسية تتيح حتويل هذه الرؤية إىل واقـع                
 املتعلق  ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام      أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف        وكما. عملي
امليـاه وخـدمات   فرص احلصول على جتاه حنو تعميم لالالبديهية فإن نقطة االنطالق    "باملياه  

 على حنو واسع النطاق بأهنا التصميم       تعريفهاميكن  الصرف الصحي هي وجود إرادة سياسية       
ويتجلى أحد مظاهر هذه الرؤيـة يف       . )١("الربنامج الوطين يف صلب   القضية  هذه  على وضع   

يتيح حتديد الطريقة اليت تعتزم هبا      إعداد استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ واعتمادها وهو ما         
  . الدولة إعمال احلق يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي

وشاركت املقررة اخلاصة يف عملية تشاورية واسعة، مبا يف ذلك مشاورتان للخرباء              -٣
بني اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة، حيث ناقش املشاركون خمتلف مراحـل التخطـيط             

 .)٢( املتعلقة بالتمويـل   يت تعزز هبا حقوق اإلنسان هذه العملية فضالً عن املسائل         والطريقة ال 
املناقشات املتعمقة ووجهـات     وقدمت. خطية عديدة إسهامات  وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً     

النظر املتنوعة إرشادات قيمة إىل املقررة اخلاصة إلعداد هذا التقرير، وهي تعرب عن امتناهنا              
األمثلة العديدة الواردة   وذكرت أهنا استقت    . امهوا يف التقرير بوقتهم وخربهتم    جلميع الذين س  

  .)٣(يف هذا التقرير من تلك العملية التشاورية

__________ 
القوة والفقر وأزمة : ما هو أبعد من الندرة  : ٢٠٠٦، تقرير التنمية البشرية لعام      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )١(

 .٦١، صفحة )٢٠٠٦نيويورك، ( العاملية املياه
 . عقدت املشاورة الثانية يف لشبونة وهي مشاورة نظمها مركز القيادة العاملية النسائية يف جامعة رجترز )٢(
استندت املقررة اخلاصة إىل األمثلة كما وصفتها هلا اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة بيد أن تكرار هذه                  )٣(

 . درجة أكرب من التحققاملمارسات أو تأييدها يقتضي
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  هتيئة األوضاع  - ثانياً  

  أمهية التخطيط  -ألف   
 الـسطحية   إىل التخطيط الذي يتعدى نطاق إعالنات النوايـا       تدعو املقررة اخلاصة      -٤

دة حتظى بالدعم السياسي الضروري، واملؤسـسات القويـة واملـوارد           ليشمل التزامات حمد  
وكثرياً جداً ما ُينظر إىل خطط العمل من مفهوم ضيق على أهنا قطـع ورق               . البشرية واملالية 

وميكن للتخطـيط اجليـد     . أكثر مما هي عملية ترمي إىل حتقيق محاية أفضل حلقوق اإلنسان          
رياً جذرياً يف قطاعي املياه وخدمات الصرف الصحي ويف          كعملية أن يؤثر تأث    ُينظر إليه عندما  

وتستكشف املقررة اخلاصـة    . التمتع باحلق يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي        
  . عمليات ختطيط ناجحةشىت ليف هذا التقرير جوانب 

وتسهم عمليات التخطيط اليت تتسق مع حقوق اإلنسان يف ضمان هنج متماسـك               -٥
ة الكافية للحصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، ويساعد على حتقيـق            يويل األولوي 

تشكل أساسـاً  بأهنا واضحة املعامل   الرؤية  وتتميز ال . املزيد من النتائج املستدامة ويعزز املساءلة     
لقطاع يف إطار امليزانية احمللية ومن خالل املـساعدة   هلذا ا راسخاً لتحديد األولويات التمويلية     

وميكن أن توحي هذه الرؤية بالثقة بأن األموال ميكن استيعاهبا وإنفاقها           . لى السواء الدولية ع 
  . شى مع األهداف املعلنةامبا يتم

ويتيح التخطيط الوطين فرصاً لضمان التصدي مبزيد من التنسيق واالتساق للشواغل             -٦
أيضاً علـى حتديـد     وسيساعد التخطيط اجليد    . الواسعة النطاق، مثل تغري املناخ وندرة املياه      

أوجه التضارب مع حقوق اإلنسان فضالً عن التداخالت والثغرات يف القوانني والـسياسات     
ويستند التخطيط الناجح إىل املشاركة الواسعة اليت تسهم مسامهة أكرب          . وعلى تصحيح ذلك  

عيـة  وكثرياً ما يفضي التخطيط الوطين الفعال إىل حتـسني نو         . يف التنفيذ الفعال واالستدامة   
البيانات املتعلقة باملياه والصرف الصحي إضافة إىل توضيح املـسؤوليات عـن إدارة امليـاه               

  . وخدمات الصرف الصحي بطريقة أكثر كفاءة وفعالية مما يسهم يف تعزيز املساءلة

  الصرف الصحيخدمات  يف احلصول على املياه وحق اإلنسانإعمال   -باء   
وخدمات الصرف الصحي مكفول يف القانون الدويل       إن احلق يف احلصول على املياه         -٧

. حلقوق اإلنسان، ويتعني على الدول أن تتخذ التدابري الالزمة إلعمال هذا احلـق تـدرجيياً              
 وعلى الدول   .بأقصى ما يتاح هلا من موارد     ويقتضي ذلك اختاذ تدابري عملية وحمددة اهلدف        

احلق بأسرع ما ميكن وبأكرب قدر ممكن       أن متضي قدماً حنو حتقيق هدف اإلعمال الكامل هلذا          
وتشكل بعض جوانب هـذا     . من الفعالية يف إطار التعاون واملساعدة الدوليني عند االقتضاء        

  . احلق التزامات فورية، مبا يف ذلك شرط ضمان إعماله بدون متييز
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ويتيح احملتوى املعياري للحق يف احلصول على املياه وخدمات الـصرف الـصحي               -٨
  :)٤(الذي يتعني بلوغه فيما يتعلق باملعايري التاليةاملستوى 
يقتصر حق اإلنسان يف احلصول على املياه علـى االسـتخدامات            .التوافر  )أ(  

وباملثـل  . الشخصية واملرتلية ويتوخى إمداد كل شخص باملياه الكافية للوفاء هبذه األغراض          
  جيب توفري عدد كاٍف من مرافق الصرف الصحي؛

ب أن تكون املياه صاحلة لالستهالك ولالستخدامات األخـرى          جي .اجلودة  )ب(  
وجيب أن يكون استخدام مرافق الصرف الـصحي        . وأال تشكل خطراً على صحة اإلنسان     
ولضمان النظافة الصحية، من األساسي احلصول على       . مأموناً من الناحيتني الصحية والتقنية    

  ؛اه للتنظيف وغسل اليديناملي
.  أن تكون مرافق الصرف الصحي بصفة خاصة مقبولة ثقافياً        جيب .املقبولية  )ج(  
يقتضي ذلك توفري مرافق تكون مراعية حلاجات اجلنسني ومبنية بطريقـة تكفـل              وكثرياً ما 

  خصوصية الفرد وكرامته؛
ينبغي أن تكون خدمات امليـاه والـصرف        .  احلصول على اخلدمة   إمكانية  )د(  

يف منطقة جماورة هلا على أساس مستمر فضالً عـن          الصحي يف متناول اجلميع يف البيوت أو        
ويتعني عدم تعريض   . املدارس ومرافق الرعاية الصحية وغريها من املؤسسات واألماكن العامة        

  أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إىل املرافق؛
 يتعني أال حتد إمكانية احلصول على خدمات        .القدرة على حتمل التكاليف     ) ه(  

ياه من القدرة على سداد تكلفة الضروريات األساسية األخـرى الـيت            الصرف الصحي وامل  
  .تكفلها حقوق اإلنسان، مثل الغذاء واملسكن والرعاية الصحية

وتعكس هذه املعايري احلاجة إىل اتباع هنج جامع وشامل ومتسق إزاء إعمال احلق يف                -٩
  .احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع إعماالً كامالً

  أطر التخطيط ذات الصلة   -جيم   
أو امليـاه   /إن الدعوة إىل وضع استراتيجيات وخطط عمل تتعلق حبقوق اإلنسان و            -١٠

  .والصرف الصحي ليست جديدة

__________ 
املتعلق بـاحلق  ) ٢٠٠٢(١٥ من التعليق العام رقم   ١٢لالطالع على شرح مفصل هلذه املعايري، انظر الفقرة          )٤(

يف املياه الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقرير اخلبرية املستقلة املعنيـة               
تعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي           مبسألة التزامات حقوق اإلنسان امل    

)A/HRC/12/24و Corr.1( وما يليها٦٩، الفقرات . 
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ويف جمال حقوق اإلنسان، أكد إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده املؤمتر العاملي           -١١
 خطط العمل الوطنية كأداة لتعزيز حقوق        أمهية ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥حلقوق اإلنسان يف    

وإضافة إىل خطط العمل الوطنية العامة حلقوق اإلنسان اليت وضـعتها            .)٥(اإلنسان ومحايتها 
دول عديدة، هناك خطط قطاعية وضعتها دول أخرى ترمي إىل التصدي لشواغل وجوانب             

 الطفـل واإلدمـاج     حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان، مثل االجتار بالبشر، والعنصرية، وحقوق        
وعلى وجه اخلصوص أكد جملس حقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق             . االجتماعي

االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمهية خطط العمل الوطنية إلعمال احلق يف احلصول علـى             
  .)٦(املياه وخدمات الصرف الصحي

من عمليـات التخطـيط     ويف سياق املياه والصرف الصحي حتديداً، توجد جمموعة           -١٢
ومن املفهوم هنا أن    . املناسبة بدءاً من التخطيط القصري األجل وحىت التخطيط الطويل األجل         

االستراتيجيات حتدد اإلطار العام وكثرياً ما تغطي التنمية بشكل أوسع وحتدد طبيعة عمليـة              
بق عمليـة   طويلة األجل وينبغي أن تس    بكوهنا  هذه االستراتيجيات   تتسم  و. وضع السياسات 

وال تغطي خطط   . وتستند خطط العمل بدورها إىل هذه االستراتيجيات      . إعداد خطة العمل  
أو الصرف الصحي وتكون أكثر حتديداً وقصرية األجل وعملية املنحى،          /العمل سوى املياه و   

 علـى    خطط العمـل   غالباً ما تعدّ  و. مبا يف ذلك األنشطة املفصلة لتنفيذ االستراتيجية العامة       
  .توى الوطيناملس
وبالنظر إىل أن مسؤولية توريد خدمات املياه والصرف الصحي كثرياً ما تقع علـى                -١٣

ويف بعـض   . عاتق السلطات احمللية، فإن التخطيط على املستوى احمللي يكتسي أمهية أيـضاً           
الدول، تكون احلكومة دون الوطنية أو احمللية مسؤولة كذلك عن وضع السياسات يف جمـال     

على اإلطـار    )٧(ويف أملانيا على سبيل املثال ينص القانون االحتادي       . الصرف الصحي املياه و 
على املستوى  اخلصائص   بينما حتدد الصحي  العام إلدارة املياه وتوريد خدمات املياه والصرف        

 ختـول البلـديات     ومبوجب هذا اإلطار القـانوين    . )٨()Länder the( )الوالية(دون الوطين   
وسيتوقف مدى دقة حتديد نسبة التخطيط الذي ينبغي القيام         . بات احملددة  وضع الترتي  صالحية

سـيما مـدى     به على املستويني الوطين واحمللي على النظام القانوين واإلداري للبلـد، وال           
ويف حاالت كثرية، حيدد كل من االستراتيجية واإلطار الشاملني على املـستوى           . الالمركزية

__________ 
)٥( A/Conf.157/23 ٧١، الفقرة. 
 للجنـة   ١٥ من التعليق العام رقم      ٤٧؛ والفقرة   ١٢/٨من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) د(و) ج(٤الفقرة   )٦(

 .ة والثقافيةاملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
)٧( Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, 2009. ــشبك ــع ال ــى املوق -www.gesetze-im :يعل

internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf. 

ــال،  )٨( ــبيل املث ــى س ــ. Niedersächsisches Wassergesetzعل ــشبكيىعل ــع ال -www.recht:  املوق

niedersachsen.de/28200/nwg.htm.  
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التخطيط لألنشطة احملددة الالزمة لتنفيذ هذه االسـتراتيجية        الوطين كحد أدىن، يف حني أن       
  .جيري على املستوى احمللي

أو خطة عمل وطنيـة معـدة       /ويوجد لدى بلدان كثرية بالفعل استراتيجية وطنية و         -١٤
أو الصرف الصحي وإن كانت تعاجل مسألة املياه أكثر مما تعاجل الـصرف             /خصيصاً للمياه و  

 التقييم السنوي العاملي خلدمات الصرف الصحي ومياه الـشرب          ويف الواقع خلص  . الصحي
 ال يوجد لديها سياسات للصرف الـصحي تغطـي          املقدمة لتقارير إىل أن حنو ثلث البلدان      
وأعيد تأكيد احلاجة إىل عمليات سليمة للتخطـيط الـوطين يف        . )٩(املناطق احلضرية والريفية  

. )١٠("٢٠١٥لة السنوات اخلمـس حـىت عـام         مح: ة مستدام ة صحي مرافق"املبادرة املعنونة   
وباملثل، تركز مبادرة الصرف الصحي واملياه للجميع على الدور احلاسم للتخطيط الـوطين،             
وهذه املبادرة هي شراكة دولية بني احلكومات الوطنية واجلهات املاحنة ومنظمـات اجملتمـع     

يادة احلـصول علـى امليـاه       وتلتمس تلك املبادرة دفع االلتزام السياسي لز      . املدين وآخرين 
وخدمات الصرف الصحي، وتوفر يف مجلة أمور دعم بناء القدرات يف العمليـات الوطنيـة               
القوية اليت تعتمد على حتسني البيانات والدراسات التحليلية اخلاصة بقطاعي الصرف الصحي            

فزاً علـى  وعلى سبيل املثال، كانت هذه املبادرة حـا . )١١(وتوريد املياه من أجل صنع القرار 
 اإلطار العاملي للعمل الذي تلتزم غانـا        - الصرف الصحي واملياه للجميع   : حتضري اتفاق غانا  

 مليون دوالر لعمليات حتسني امليـاه والـصرف         ٣٥٠مبوجبه بتخصيص مبلغ سنوي قدره      
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للتثقيف بالنظافة، مبا يف ذلك            ٠,٥الصحي، ومبا يصل إىل     

  .)١٢(سل اليدين والصرف الصحي الشامل الذي يشرف عليه اجملتمع احملليغ
.  النظر يف إدارة موارد املياه ينبغيإىل جانب توريد خدمات املياه والصرف الصحي    و  -١٥

إىل وضـع خطـط      مجيع الدول    مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    وقد دعت خطة تنفيذ     
 هذا  الشراكة العاملية من أجل املياه    وحتدد  . )١٣(٢٠٠٥حبلول عام    لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه   

النهج بوصفه عملية ترمي إىل زيادة تنسيق تنمية وإدارة املياه واألراضي واملوارد ذات الصلة،              
دون اإلخالل باستدامة النظم اإليكولوجية احليوية، لتحقيق أقصى قدر من الرفاه االقتصادي            

__________ 
)٩ ( UN-Water and World Health Organization (WHO), UN-Water Global Annual Assessment of Sanitation 

and Drinking-Water (GLAAS 2010) (Geneva, World Health Organization, 2010), p. 38. 
 .٦٥/١٥٣ من قرار اجلمعية العامة ٣ة الفقر )١٠(
 :الصرف الصحي واملياه للجميع، صحيفة وقائع، على املوقع الشبكي التايل )١١(

www.sanitationandwaterforall.org/files/Publications%20and%20Resources/SWA_Fact_Sheet_ 

English.pdf. 
 .www.sanitationandwaterforall.org/files/The_Ghana_Compact.pdf على املوقع الشبكي. ١٢ و٤ص  )١٢(

 ٤ -أغـسطس   / آب ٢٦جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،       ،  املي للتنمية املستدامة  تقرير مؤمتر القمة الع    )١٣(
 ٢٦، الفقـرة  )E.03.II.A.1 and corrigendum منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

 .٢من املرفق الوارد يف الفصل األول من القرار 
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وسيؤكد إدماج حقوق اإلنسان يف صـلب       . )١٤(لى حنو منصف  واالجتماعي الناجم عنها ع   
هذه العملية، يف مجلة ما يؤكده إيالء األولوية لالحتياجات اإلنسانية األساسـية يف توزيـع               

وعلى سبيل املثال تثبت االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع املياه يف مجهوريـة ترتانيـا              . املياه
توزيع املياه من أجل االحتياجات اإلنسانية األساسـية        املتحدة هذا النهج حيث يرد فيها أن        

  .)١٥(بكميات كافية ونوعية مقبولة سيتصدر قائمة األولويات
وإضافة إىل ذلك، يوجد يف بلدان نامية كثرية استراتيجية إمنائية تكون يف كثري مـن                 -١٦

.  احلد من الفقـر    األحيان إما قائمة على األهداف اإلمنائية لأللفية أو ناجتة عن استراتيجيات          
. وينبغي إيالء األولوية للمياه والصرف الصحي يف هذه االستراتيجيات اإلمنائية األوسع نطاقاً           

تفتقر  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية على أهنا استراتيجيات  كان ينظر لوقت طويل إىل    وبينما  
خـر الدراسـات     فـإن آ   ،)١٦(سيما الصرف الـصحي     وال فيما يتعلق باملياه،  إىل االهتمام   

أو الصرف  /االستقصائية تشري إىل أن عدداً كبرياً من هذه االستراتيجيات أصبح يغطي املياه و            
وقد حددت بعض البلدان بوضوح املياه والصرف الصحي بوصفهما أولوية من           . )١٧(الصحي

ـ            )١٨(أولوياهتا الوطنية  ددهتما كما هو احلال بالنسبة إىل دولة بوليفيا املتعددة القوميات اليت ح
  ).٢٠١١-٢٠٠٦(كأولوية يف خطتها اإلمنائية الوطنية 

منذ البداية يف إعمال احلق يف احلصول على املياه وخدمات الـصرف            النظر  وينبغي    -١٧
ولـذلك، فـإن    . الصحي يف عملية التخطيط اليت حتدد اإلطار العام على املستوى الـوطين           

ه وخـدمات الـصرف الـصحي يف        التخطيط املتسق سيقتضي إدماج حق اإلنسان يف امليا       
. االستراتيجيات القائمة اليت تشمل جماالت السياسات ذات الصلة والتنمية األوسـع نطاقـاً            

وعلى سبيل املثال، بالنظر إىل أن احلق يف احلصول على املياه وخدمات الـصرف الـصحي                
م أو الـصحة   جبميع جماالت احلياة، فإنه ينبغي أن تغطي اخلطط املعدة يف جمال التعلـي      مرتبط

يف املـدارس   ) الفـصل بـني اجلنـسني     ( احلصول على املياه وخدمات الصرف الـصحي      
كما ينبغي الستراتيجيات احلد من الفقر واخلطط اإلمنائية الوطنية أن تتضمن           . واملستشفيات

  .اإلجراءات احملددة املزمع اختاذها فيما يتعلق باحلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي
__________ 

كاملة ملوارد املياه، الفقرة األوىل، وميكن االطالع عليها        الشراكة العاملية للمياه، جمموعة األدوات، اإلدارة املت       )١٤(
 :على املوقع الشبكي

www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3.  

 :وقع الشبكيعلى امل )١٥(

www.maji.go.tz/modules/documents/index.php?&direction=0&order=&directory=Strategies،         
 .٣٤الفقرة 

 .١٠٣، الصفحة ) أعاله١احلاشية ( ٢٠٠٦قرير التنمية البشرية لعام تبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )١٦(

           ،) أعـاله ٩انظـر احلاشـية   (، GLAAS 2010جلنة األمم املتحدة املعنية باملياه ومنظمة الـصحة العامليـة،    )١٧(
 .٤٠الصفحة 

)١٨ ( Plan Nacional de Desarrollo: 2006 – 2011 . على املوقع الـشبكي :www.ine.gob.bo/pdf/PND/03.pdf,  
pp. 23-36, 74-80. 
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 ما تكون االستراتيجيات واخلطط احملددة ملسألة املياه والـصرف الـصحي            وغالباً  -١٨
ويلـزم ربـط    . أساسية أيضاً لضمان إيالء األولوية الكافية هلذه املسألة ومراعاة خصوصياهتا         

. ذلك خبطط واستراتيجيات أوسع يف القطاعات ذات الصلة لضمان العمل على هنج متـسق             
وحـصرها  لتعميم أن ينطوي على احتمال إضعاف املسألة ومن شأن االكتفاء بالتركيز على ا   

ذلك، ظهر كـذلك أن التخطـيط       وعالوة على   .  إعادة تقدميها يف شكل خطايب     يف عملية 
 وبالتايل ميكن أن يساعد يف زيـادة        )١٩( املاحنة يؤثر يف حتديد أولويات اجلهات    القطاعي املتني   

رية أن صياغة استراتيجية حمددة تتعلـق       وقد ثبت يف حاالت كث    . التمويل املقدم إىل القطاعني   
 تسهم إسـهاماً    غفل عنها،  وهي عملية غالباً ما يُ     )٢٠(بالصرف الصحي كما فعلت بنغالديش    

  .ملسألةذه اإيالء األولوية هلكبرياً يف 
أو اخلطط القوية القائمة فيما خيص قطـاعي        /وينبغي إعادة دراسة االستراتيجيات و      -١٩

. يحها ومواءمتها بالكامل مع معايري ومبادئ حقـوق اإلنـسان         املياه والصرف الصحي وتنق   
وكثرياً ما تتضمن هذه االستراتيجيات ضمناً بالفعل مبادئ حقوق اإلنسان، مثل عدم التمييز،  

.  وميكن االستناد إليها   بالضرورة يف عبارات تتناول حقوق اإلنسان،      وإن مل تكن قد صيغت    
أولوية كافية خلدمات الـصرف الـصحي وامليـاه،    ويف حال انعدام التخطيط أو عدم إيالء   

أو خطة جديدة على أساس حـق اإلنـسان يف          /سيكون من الضروري وضع استراتيجية و     
  .احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي

  مراحل التخطيط  - ثالثاً  

  التقييم والتشخيص  - ألف  
صول على امليـاه    احلق يف احل  إلعمال  خطة   استراتيجية أو أي  جيب أن يستند وضع       -٢٠

تكون على بيِّنـة مـن   وخدمات الصرف الصحي إىل حتليل متني للحالة ميكّن الدول من أن      
 إعمـال  حبالةمن حيث النتائج ومدخالت القطاعني على السواء، مبا يف ذلك ما يتعلق        أمرها  

احلق يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، واحلصول علـى خـدمات امليـاه               
وتدفقات التمويل املقدم إىل األنشطة القائمـة،     صحي املأمونة وامليسورة التكلفة،     والصرف ال 

  . واملوارد والقدرات املؤسسية

__________ 
         ،) أعـاله ٩انظـر احلاشـية   (، GLAAS 2010فريق األمم املتحدة املعين باملياه ومنظمة الصحة العامليـة،   )١٩(

 .٢٢الصفحة 

 :وقع الشبكي على املBangladesh, National Sanitation Strategy (2005)انظر  )٢٠(
www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_SanitationStrategy.pdf. 
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وعلى سبيل املثال، تعكف بنغالديش حالياً على إجراء تقييم يتعلق بوضع الـصرف               -٢١
لصحي مؤمتر وطين بشأن الصرف ا     ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  وقد ُعقد   . الصحي يف البلد  

 مشارك ميثلون منظمات ٧٠٠ضم حنو " BanglaSan" "الصرف الصحي يف بنغالديش"بعنوان 
والتزمـت حكومـة    . حكومية وغري حكومية، فضالً عن خرباء وممثلني منتخبني ومهنـيني         

بنغالديش بإجراء تعداد وطين للصرف الصحي لتحديد الثغرات القائمة وإعداد خطة عمـل             
  .)٢١(املخصصات الالزمةتتضمن 

ويعترب احملتوى املعياري للحق يف احلصول على املياه وخدمات الـصرف الـصحي               -٢٢
وسيقتضي حتليل احلالة الراهنة فهماً دقيقاً ملسألة احلصول على املياه          . أساساً جيداً هلذا التقييم   

املعلومات املبلغ عنها يف الوقت احلـايل        الذهاب أبعد من     إىل وسيحتاجوالصرف الصحي،   
ويف أحيـان كـثرية ال تكـون        . بلغ عنها يف إطار رصد األهداف اإلمنائية لأللفية       كتلك امل 

والدراسات االستقـصائية الدميغرافيـة والعينـات    السكانية املعلومات املتاحة من التعدادات  
مفصلة وحمددة اهلدف ومصنفة بالقدر املطلوب إلجراء تقييم شامل على أساس معايري حقوق             

لذلك، قد يشكل نقص البيانات عائقاً كبرياً وهو ما يؤكد ضـرورة            و. اإلنسان ومؤشراهتا 
  .إدخال حتسينات وتعزيز القدرات يف هذا اجملال

وعلى املستوى العاملي،   . بيد أنه ميكن حتسني استخدام البيانات اليت مت مجعها بالفعل           -٢٣
) اليونيـسيف (طفولة  الربنامج املشترك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لل         بدأ  

رصد التقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف املتمثل       ب املكلفاملياه والصرف الصحي،    خدمات  لرصد  
من األهداف اإلمنائية لأللفية، يف وضع أهداف ومؤشـرات          والصرف الصحي ياه  امليف توفري   

يف  النظـر  أمـور، وتلتمس هذه العملية، يف مجلة  . جديدة تتمشى مع معايري حقوق اإلنسان     
معرفة إىل أي مدى ميكن تصنيف البيانات اليت مجعت عن طريق الدراسـات االستقـصائية               

ويف الوقت نفسه يعمل برنامج الرصـد       . احلالية من أجل التصدي ألسباب التمييز احملظورة      
  .املشترك على تعزيز مجع البيانات من أجل مؤشرات ذات صلة أخرى، مثل نوعية املياه

مفهوم أساسي من مفاهيم قانون حقـوق اإلنـسان، ويف هـذا            وعدم التمييز هو      -٢٤
اخلصوص، جيب أن يويل التقييم اهتماماً خاصاً للفئات املهمشة والضعيفة لتحديد مستويات            

 اليت قد تعتـرض حـصوهلا       احملددةحصوهلا على خدمات املياه والصرف الصحي واحلواجز        
ون حصول األشـخاص علـى تلـك        ويتعني أن حيلل التقييم األسباب اليت حتول د       . عليها

وال ميكن وضع   . اخلدمات مع حتديد الثغرات القائمة وعمليات االستبعاد واحلواجز والعوائق        
ردود مناسبة للتصدي لألسباب اجلذرية لعدم احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي            

  .إال عندما حيدد التأثري التمييزي للقوانني والسياسات

__________ 
ــر )٢١(   -www.wsscc.org/resources/resource-news-archive/banglasan-participants-hear-governmentsانظ

commitment-wash. 
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الذي أنشأه مركز التخطيط البيئـي وجامعـة        م تقييم األداء    ويلتمس مشروع نظا    -٢٥
 واخلدمة يف قطـاع امليـاه       واجلودة غوجارات باهلند تقييم مستويات التغطية       التكنولوجيا يف 

ويركز املـشروع   . والصرف الصحي يف املناطق احلضرية يف والييت غوجارات وماهاراشترا        
         الوصول إىل األسر املعيـشية الفقـرية،       بصفة خاصة على توفري معلومات أفضل عن إمكانية       

سيما يف مناطق األحياء الفقرية، وقد وضع املشروع طرائق للتحليل املكـاين ترمـي إىل                وال
  .)٢٢(رصد مدى اإلنصاف يف تقدمي اخلدمة

وفيما يتعلق بتقييم مدخالت قطاعي املياه والصرف الصحي، ينبغي للدول أن تعـد               -٢٦
لربامج واألنشطة املتاحة بالفعل، وأن تبني كميـة املـوارد املخصـصة            بياناً بالسياسات وا  

ويشمل ذلك تقييم   . للقطاعني وحتدد اجلهات الفاعلة املعنية، مبن فيها خمتلف موردي اخلدمة         
العمليات احلالية للتأكد من أهنا غري متييزية وأهنا قائمة على املشاركة وضمان وجود آليـات               

ذا البيان الفئة اليت تستهدفها السياسات القائمة والشرائح السكانية         وينبغي أن يقيم ه   . مساءلة
وعندما جيد هذا االستعراض أن السياسات أو االستراتيجيات القائمة         . اليت قد تكون مستبعدة   

 بالكامل مجيع أبعاد حق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الـصحي أو تتعـارض      تعاجلال  
ويفيـد تقيـيم    . ا أو تغيريها للوفاء مبتطلبات حقوق اإلنسان      معه، فيتعني إلغاؤها أو تعديله    

القدرات املؤسسية واملالية القائمة يف حتديد العوائق واالختناقات ونقاط الضعف فضالً عـن             
  .عمليات التدخل الناجحة اليت توجه إعمال احلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي

ي العاملي خلدمات الصرف الصحي ومياه      وعلى املستوى العاملي، يتيح التقييم السنو       -٢٧
اإلسـهامات   معلومـات عـن   ،الشرب الذي أجرته جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية 

، مبا يف ذلك صياغة السياسات، والترتيبات املؤسسية وختـصيص          املقدمة إىل هذين القطاعني   
نية احلصول على هذه اخلـدمات      حتديد القوى احملركة يف عملية حتسني إمكا      املوارد سعياً إىل    

 الذي  ٢٠١١ وعلى وجه التحديد يتضمن أيضاً استبيان عام         .وما تنطوي عليه من اختناقات    
 حالـة وتوفر تقارير اسـتعراض     . أعدته اللجنة إيالء االهتمام للشواغل إزاء حقوق اإلنسان       

 أخرى لتحليل   البلدان اليت أعدها برنامج البنك الدويل للمياه وخدمات الصرف الصحي أداة          
 املعين بامليـاه    طلب اجمللس الوزاري األفريقي   وقد  . احلالة وتشخيصها على املستوى القطري    

إعداد هذه االستعراضات ألكثرية البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى، وتبذل جهـود            
  .مماثلة يف بلدان أمريكا الالتينية والبلدان اآلسيوية

  حتديد األهداف  - باء  
غي للخطط الوطنية أن حتدد األهداف اليت تتيح إحراز تقدم حنو حتقيق إمكانيـة              ينب  -٢٨

ويف هناية املطـاف،    . احلصول على املياه والصرف الصحي مما يوفر األساس الالزم للمساءلة         

__________ 
  .www.spcept.ac.in/pas_project.aspx?pg=pas⊂=pasانظر  )٢٢(



A/HRC/18/33 

GE.11-14263 12 

يقتضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان أن تتطلع الدول إىل توفري التغطية للجميع يف حـدود               
 إىل تقييم موضـوعي     بالرجوعويتعني حتديد األهداف    .  حلالة كل بلد   أطر زمنية حتدد وفقاً   

 بـالرجوع ، بأقصى ما تسمح به املـوارد        لألولويات الوطنية والقيود املفروضة على املوارد     
على سـبيل املثـال   و. ويف هذا اخلصوص، تقدم بعض البلدان أمثلة بارزة على ذلك      . للدولة

صول اجلميع على املياه وخدمات الصرف الـصحي        ترمي سري النكا إىل حتقيق إمكانية ح      
يف حني تتطلع نيبال إىل حتقيق إمكانية حصول اجلميع على كل مـن              )٢٣(٢٠٢٠حبلول عام   

وينبغي أن تستخدم هذه األهداف معـايري حقـوق         . )٢٤(٢٠١٧هاتني اخلدمتني حبلول عام     
خلدمة والقـدرة علـى      واملقبولية وإمكانية احلصول على ا     واجلودةاإلنسان من حيث التوافر     

   .دةعلى ححمددة لكل معيار حتمل التكاليف وأن تقدم تعاريف 
أهداف ومعايري أكثر   حبسب  اهلدف النهائي لتحقيق التغطية للجميع      تصنيف  وينبغي    -٢٩

ومن األساسي وضع إطار    .  أقصر يف فترات زمنية  الوفاء هبا   زمنية يتعني   حتديداً وتقيداً مبواعيد    
لزم االضطالع هبـا لتحقيـق تلـك         يتعني حتقيقها واألنشطة اليت ي      اليت زمين جاد لألهداف  

األهداف من أجل حتديد اخلطوات العملية اليت يتعني اختاذها لتمكني األشخاص من مـساءلة   
  .احلكومة عن تلك األهداف

ويتضمن الربوتوكول املتعلق باملاء والصحة للجنة االقتصادية ألوروبا أحكاماً مفصلة            -٣٠
 من الربوتوكول على أن حتدد كل دولة من ٦ من املادة ٢وتنص الفقرة  . ديد األهداف عن حت 

أو احمللية وتنشرها فيما خيص املعايري ومـستويات األداء         /الدول األطراف األهداف الوطنية و    
ذات الصلة   لبلوغ درجة عالية من احلماية من األمراض         مواصلة اتباعها اليت يتعني حتقيقها أو     

امليـاه  ووجـود   املياه ومستويات األداء    جودة ذلك   ليت تشمل خمتلف املقاييس، مبا يف     املياه ا ب
وتشمل الدول اليت وضعت أهدافاً مفصلة تتناسب مع حالتها القطريـة           . املستعملة وجودهتا 

  .)٢٥(اجلمهورية التشيكية وفنلندا وهنغاريا وسلوفاكيا وسويسرا
 مـن اً على أن تقوم الدول بعملية حتول        وينطوي حتقيق هذه األهداف تدرجيياً أيض       -٣١

ويـتعني  .  بصورة تدرجيية   حتقيق مستويات أعلى من اخلدمة     إىلاملعايري  االكتفاء حبد أدىن من     
 بني التدابري القصرية واملتوسطة والطويلة األجل لضمان تـوفري خدمـة            املوازنةعلى الدول   

لتأمني حصول كل فرد علـى      نفسه  ولوية يف الوقت    األإيالء  ومستدامة على املستوى العاملي     
. لئك الذين حـصلوا عليهـا بالفعـل     قبل حتسني مستويات اخلدمة ألو     حد أدىن من اخلدمة   

هنا ترمي  إواخلطة النيبالية الوطنية للمياه املشار إليها أعاله هي خري مثال على ذلك من حيث               
__________ 

)٢٣( Shanika Sriyananda, “Sri Lanka achieves MDG on water and sanitation”, Sunday Observer 

(Colombo), 3 April 2011 .على املوقع الشبكي :www.sundayobserver.lk/2011/04/03/fea02.asp. 
)٢٤( Nepal, National Water Plan, p. 29 .على املوقع الشبكي: 

www.moen.gov.np/pdf_files/national_water_plan.pdf.  
 .www.unece.org/env/water/Protocol_implementation_reports.htmlانظر  )٢٥(
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 من مث تسعى  و،  ٢٠١٧إىل حتقيق حصول اجلميع على مستويات اخلدمة األساسية حبلول عام           
  .)٢٦(٢٠٢٧ عام  إىل مستويات متوسطة أو عالية حبلولةرفع مستويات هذه اخلدمإىل 
ويف بعـض احلـاالت تـستند       . واقعيةولكن  وجيب أن تكون األهداف طموحة        -٣٢

إمكانية احلصول على املياه وخـدمات الـصرف        سياق  األهداف إىل االجتاهات السائدة يف      
كن دراسة النسبة املئوية لشرحية السكان اليت حـصلت علـى           وعلى سبيل املثال مي   . الصحي

بيد أن هـذا النـهج ال       .  ومن مث حتديد هدف يعكس هذه النسبة       اخلدمات يف العقد املاضي   
يأخذ يف احلسبان املوارد القصوى املتاحة، وبالتايل فإن مستوى األهداف احملددة يف إطاره قد              

ن، وال سيما يف سياق النقص التارخيي يف متويـل           اإلنسا من منظور حقوق  يكون متدنياً جداً    
فتحديد األهداف ليس جمرد مسألة تقنية أو بريوقراطية بـل          . قطاعي املياه والصرف الصحي   

عملية سياسية تتعلق بقرار البت فيما إذا كان يتعني زيادة املوارد املخصصة للقطاع لكي تفي               
داف احملددة طموحة للغاية، وبالتـايل   ويف حاالت أخرى كانت األه    . مبعايري حقوق اإلنسان  

ولن تكون املؤسسات مسؤولة إذا كانت األهداف اليت حددهتا غري قابلـة            . فإهنا غري واقعية  
وبناء على ذلك يـتعني أن تـستند        . للتحقيق بشكل واضح وبالتايل فإهنا حتمل طابعاً تطلعياً       

تنبؤ بتكاليف املتطلبات الـيت     ومن األساسي ال  . األهداف إىل تقييم واقعي للموارد والقدرات     
سيفي هبا هدف معني مبعىن حساب النفقات الضرورية فضالً عن توقع اإليـرادات بـصورة            

وإضافة إىل ذلك يتعني على املعنيني بالتخطيط أال ينظروا يف تيسر املوارد املالية الفعلية              . واقعية
قدرات تستوعب هـذه    واحملتملة فحسب بل أن يضعوا أيضاً خططاً ترمي إىل ضمان وجود            

  . املوارد وكفل اإلنفاق السليم
 على الطريقة اليت    مثرياً لالهتمام وتقدم التجربة الربازيلية يف بناء السيناريوهات مثاالً          -٣٣

وهي جتربة تعتمـد علـى عمليـة        . ميكن استخدامها لتحديد األهداف ضمن أمور أخرى      
وقد طُلب إىل اجلهـات     . يني التقنيني مشاركة واسعة النطاق إضافة إىل التشاور مع األخصائ       

صاحبة املصلحة واخلرباء القيام بعملية تقييم لألهداف اليت سيكون حتقيقها واقعياً يف إطـار              
باالستناد أوالً إىل االجتاهات القائمة فيما يتعلق بعـدد مـن           ) ٢٠٣٠حىت عام   (زمين معني   

  .املؤشرات وكذلك بتعديلها ملراعاة الزيادة يف امليزانية

  وضع التدابري املناسبة وتنفيذها  -جيم   
 للـتفكري يف  سيتعني على الدول بعد ذلك صياغة التدابري الـضرورية وتـصميمها              -٣٤

ة وموارد ي األهداف من حيث املوارد املالية والبشرية واملؤسس  لتحقيق تلك اإلجراءات املطلوبة   
 ينبغي أن تتخـذها الـدول     دة اليت وال ينص قانون حقوق اإلنسان على التدابري احملد       . أخرى

األهداف اليت يـتعني بلوغهـا      هذا القانون   وحيدد  . صياغتها وتنفيذها لكنه ينص على إطار     ل

__________ 
 .٢٩ أعاله، ص ٢٤انظر احلاشية  )٢٦(
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عايري حقوق اإلنسان، يف حـني أن       مبظر فيها لضمان أن يفي توفري اخلدمة        نواملسائل اليت سي  
  .التدابري احملددة واألنسب تعتمد على ظروف كل دولة على حدة

لى الدول يف هناية املطاف أن تضمن جلميع األشخاص الـذين خيـضعون             ويتعني ع   -٣٥
لواليتها إمكانية احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي الكافية واملأمونـة واملقبولـة             

وبينما قد تعتمد استراتيجية املياه والصرف الصحي إطاراً عاماً فإنه ينبغي           . وامليسورة التكلفة 
حى وتتضمن قائمة بالتدابري اليت يتعني اعتمادها على أن تكـون           للخطط أن تكون عملية املن    

وعلى سبيل املثال فيما يتعلق بتوفري خدمات ميكن حتمل تكاليفها، يتعني         . حمددة قدر اإلمكان  
على الدول أن تضع ضمن مجلة تدابري أخرى هيكالً للتعريفـات مـن شـأنه أن يراعـي                  

ذين يعانون من الفقر وأن تعـني املؤسـسة         احتياجات مجيع األشخاص، مبن فيهم أولئك ال      
املسؤولة عن حتديد التعريفات لتنظيم موردي اخلدمة ورصد القدرة على حتمـل تكاليفهـا،              
واعتماد سياسات اجتماعية تكميلية عند االقتضاء، والنظر يف التشغيل والصيانة فضالً عـن             

ات الفردية يف أشكال أخرى     تكاليف الربط يف حالة اإلمدادات الشبكية بل أيضاًَ يف املسامه         
  .من اخلدمات، ووضع املعايري والضمانات وقطع اخلدمة بسبب عدم دفع الفواتري

  الرصد والتقييم  -دال   
يتعني منذ البداية أن تتضمن االستراتيجيات واخلطط ترتيبـات أساسـية للرصـد               -٣٦

ددت التدابري واألنشطة   وعلى الدول أن تقوم بعملية رصد ملعرفة ما إذا كانت قد حت           . والتقييم
 أن تقّيم التقدم احملرز وحتدد  عليهايتعني  و.  فيها اإلنسان ومدى إدماج حقوق  املتوخى تنفيذها   

ومتثل التقارير الدورية املتعلقة بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ          . مواطن القصور والتحديات املتبقية   
 اخلطوات املتخذة ميكن إجـراء      واستناداً إىل تقييم  . اخلطة أحد السبل الكفيلة بإتاحة الرصد     

  .تغيريات يف مرحلة الحقة وتصحيحات يف اخلطة
وينبغي للدول أن ترصد ما إذا كانت األهداف احملددة قد حتققت ضـمن اإلطـار                 -٣٧

ولكي تتمكن الدول من رصد إعمال احلق يف احلصول على املياه وخـدمات             . الزمين املبتغى 
. رات ذات الصلة مبراعاة معايري حقـوق اإلنـسان        الصرف الصحي ينبغي هلا أن تضع املؤش      

وميكن ربط هذه املؤشرات على سبيل املثال خبفض املدة الزمنية اليت يستغرقها مجـع امليـاه                
وينبغي أال تـصمم هـذه      .  املياه وزيادة النسبة املئوية ملعاجلة املياه املستعملة       جودةوحتسني  

ل على املياه والصرف الصحي فحسب بل       املؤشرات لقياس النتيجة من حيث إمكانية احلصو      
وإضافة إىل ذلك، ينبغـي     . أيضاً ملعرفة مدى التقدم احملرز وحلصر اجلهود اليت تبذهلا احلكومة         

مجع بيانات مصنفة حبسب أسباب التمييز احملظورة من أجل حتديد مدى بلـوغ األهـداف               
  .احملددة فيما خيص فئات السكان املهمشة والضعيفة

توىل املؤسسات احلكومية عملية الرصد غري أن األطراف الفاعلة اخلارجية        وجيب أن ت    -٣٨
الرصد العامة والتقارير وجمموعات    ينبغي أن تتمكن أيضاً من أن تدرس بعني ناقدة عمليات           
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وينبغـي أن تـشارك   . هو ما يقتضي الشفافية الكاملة فيما خيص هذه العمليـات    البيانات و 
عات احمللية نفسها يف أنشطة الرصـد والتقيـيم الـيت تتعلـق             منظمات اجملتمع املدين واجملتم   

ويف بعض البلدان، مثـل األرجنـتني   . باخلدمات املتاحة هلا يف قطاع املياه والصرف الصحي  
والربتغال تؤدي املؤسسات التنظيمية دوراً هاماً يف رصد توفري هذه اخلدمات يف حني أنه يف               

و وضعت املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان   بلدان أخرى، مثل كولومبيا وإكوادور وبري   
وتشجع اهليئة الدولية لسكان    . برامج رصد مكثفة تتعلق بإعمال احلق يف احلصول على املياه         

األحياء الفقرية على مجع البيانات من قبل اجملتمعات احمللية لضمان أن تكون تلك البيانـات               
   .)٢٧(دقيقة وذات صلة باجملتمع احمللي

  مل النجاحعوا  -رابعاً   
 الفعليـة   ُيعـزى إىل اخلطـة     بقدر ما يعزى جناح التخطيط إىل عملية وضع اخلطة          -٣٩

  .واألنشطة النامجة عنها فالتخطيط الناجح يتضمن عدداً من العوامل املستعرضة أدناه

األطر القانونية السليمة القائمة على أساس حقوق اإلنسان وإمكانية الوصول             -ألف   
  إىل العدالة

ب أن تكون االستراتيجيات واخلطط املتعلقة باملياه والصرف الصحي راسـخة يف   جي  -٤٠
ويقتضي ذلك أوالً استعراض التشريع القائم للكشف عن الثغرات وتقييم          . إطار قانوين متني  

. مدى مواءمته مع التمتع الكامل باحلق يف احلصول على املياه وخدمات الـصرف الـصحي    
يقتصر عليه فحسب بل   للمياه والصرف الصحي حتديداً لكنه ال     ويتعلق ذلك باإلطار القانوين   

يشمل التشريع الذي قد يؤثر تأثرياً مباشراً عليه، مثل القانون اجلنائي وقانون محاية الطفـل               
ويف احلاالت اليت يكون فيها التشريع متعارضـاً    . وقانون التخطيط احلضري أو قانون املرياث     

وينبغي أن تتضمن القوانني واألنظمة معايري . أو تعديله أو تكييفهمع هذا املفهوم فيتعني إلغاؤه  
واضحة لتقدمي اخلدمة تشمل احملتوى املعياري للحقوق لكي يتسىن إتاحة األسـاس الـالزم              
للمساءلة عن طريق متكني األشخاص من تقدمي مطالبهم على أساس اسـتحقاقات ملزمـة              

فريقيا على معايري واضحة للغاية إلمـدادات       وعلى سبيل املثال تنص أنظمة جنوب أ      . قانوناً
 لتراً لكل شخص يف اليـوم       ٢٥املياه األساسية حيث تشري إىل حد أدىن من كمية املياه تبلغ            

__________ 
طالع على مزيد من التفاصيل املتعلقة بعمليات الرصـد تلـك انظـر جتميـع املمارسـات اجليـدة                   لال )٢٧(

(A/ARC/18/33/Add.1). 
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 متر من ٢٠٠ لترات يف الدقيقة الواحدة ومتاحة على مسافة      ١٠يقل عن    مبعدل تدفق أدىن ال   
  .)٢٨(األسرة املعيشية

ر التشريع التمييز وأن ينص على عمليات قائمة على         ذلك ينبغي أن حيظ   وعالوة على     -٤١
وينبغي أيضاً لقوانني املياه والصرف الصحي أن حتـدد بوضـوح األدوار             .أساس املشاركة 

وينبغي أن يكون احلق يف احلصول على املياه وخـدمات الـصرف            . واملسؤوليات املؤسسية 
ول إىل العدالة وغريها من آليات      الصحي حقاً إنسانياً ميكن أن يطالب به األفراد ويكفل الوص         

 قانوين فحسب بـل     وال يقتضي الوصول إىل العدالة وجود حماكم ونظام       . املساءلة األخرى 
وينبغي اختاذ تدابري للتغلب على     . أيضاً الوعي بالقوانني واحلقوق والفرص املتاحة للمطالبة هبا       

ضيات اللغـة واحتياجـات     الصعوبات يف الوصول إىل العدالة، مثل التكاليف الباهظة ومقت        
  .التمثيل واملوقع اجلغرايف للمحاكم فضالً عن املساعدة القانونية

  املؤسسات القوية وإسناد املسؤوليات بوضوح  -باء   
. يعتمد جناح التخطيط اعتماداً كبرياً على املؤسسات واجلهـات الفاعلـة املعنيـة              -٤٢

  .يذهافاملؤسسات القوية ستدعم الرؤية السياسية للخطة وتنف
وكثرياً ما تكون املسؤوليات يف قطاعي املياه والصرف الصحي جمزأة أفقياً فيما بني               -٤٣

وهذا الواقـع   . املركزي واحمللي /خمتلف الوزارات واإلدارات ورأسياً على املستويات الوطين      
جيعل من األساسي إجراء التنسيق بني خمتلف القطاعات، مثل قطاع الصحة وقطاع التعلـيم              

. عة والرفاه االجتماعي على خمتلف مستويات احلكومة، مبا يف ذلك البلديات واملناطق           والزرا
وينبغي حتديد أدوار هذه املؤسسات املختلفة ومسؤولياهتا بوضوح يف عملية التخطيط، وينبغي 

وعنـدما تكـون    . إشراك مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف عملية وضع اخلطة وتنفيـذها          
ملسؤولة عن تقدمي اخلدمات فمن األساسي أن تشارك هي األخرى يف           احلكومات احمللية هي ا   

وإضافة إىل ذلك يتعني على اجملتمع املدين أيـضاً أن يـشارك يف     . عملية التخطيط من البداية   
وأخرياً يف الوقـت    . عملية التخطيط كما ينبغي أن يشارك فيها القطاع اخلاص عند االقتضاء          

املنظمات الدولية يف كثري من األحيان يف هذه العملية فإنـه   الذي تشارك فيه اجلهات املاحنة و     
وينبغي أن حتظى اخلطة بتأييد أعلى املـستويات        . يتعني ضمان أن تكون تلك العملية قطرية      
  .السياسية لكي تكتسب السلطة والشرعية

ويف كينيا تعكف وزارة املياه والري على تنفيذ إصالحات يف هذا القطـاع منـذ                 -٤٤
 بدعم من الوكالة األملانية ٢٠٠٢ باالستناد إىل قانون املياه اجلديد الصادر يف عام     ٢٠٠٤ عام

وتتوىل الوزارة مـسؤولية    ). ُتعرف اليوم باسم الوكالة األملانية للتعاون الدويل      (للتعاون التقين   
__________ 

)٢٨ ( South Africa, Regulations relating to compulsory national standards and measures to conserve water, 20 

April 2001, p. 3. على املوقع الـشبكي :www.dwaf.gov.za/Documents/Notices/Water%20Services%20Act/ 

SEC9DREG-20%20April%202001.doc. 



A/HRC/18/33 

17 GE.11-14263 

وقد فّوَضت سلطة التنظيم، والتمويـل املراعـي   . صياغة السياسات والتنسيق بني القطاعات  
 الفقراء، واالستثمار والتخطيط والتنمية، وتوفري اخلدمة إىل جملس تنظـيم اخلـدمات             ملصاحل

املائية، والصندوق االستئماين خلدمات املياه، وجمالس خدمات املياه وموردي خدمة املياه على      
وينص قانون املياه صراحة على هذه التركيبة املؤسـسية، ويـوفر حتديـد األدوار              . التوايل

بوضوح على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي األسـاس الـالزم لوجـود            واملسؤوليات  
  . )٢٩(مؤسسات مسؤولة

ويؤدي تفشي الفساد يف قطاعي املياه والصرف الصحي إىل تقويض سـري عمـل                -٤٥
تكون فئة الناس األشد تأثراً بالفساد هي الفقراء، فالفساد    وغالباً ما . املؤسسات بدرجة كبرية  

وهو يستشري على . ر ألنه حيد من الكفاءة وُيقوض سيادة القانون والدميقراطيةيدمي حالة الفق
مجيع املستويات بغض النظر عما إذا كانت اخلدمات ختضع إلدارة موردين من القطاع العام              

وعلى . وهناك تدابري قّيمة ميكن أن تتخذها احلكومات ملنع الفساد        . )٣٠(أو من القطاع اخلاص   
 تستخدم ملـساعدة    منظمة الشفافية الدولية أداة   ثاق الرتاهة الذي وضعته     سبيل املثال ميثل مي   

  .)٣١(احلكومات والشركات اخلاصة واجملتمع املدين على منع الفساد يف العقود احلكومية

  التنسيق من أجل التغلب على التشتت  -١  
بغي قبل أن تبدأ احلكومات يف التخطيط إلعمال احلق يف املياه والصرف الصحي، ين              -٤٦

وعادة مـا تكـون     . هلا أن حتدد وتعني الوزارة أو الوزارات واإلدارة أو اإلدارات املسؤولة          
جمموعة من املؤسسات مسؤولة عن جوانب خمتلفة، منها وزارات الصحة، والبنية األساسـية             

عالوة على ذلك، قد تشارك كيانات خمتلفـة يف         . والبيئة، والتعليم، والزراعة واملوارد املالية    
فمثالً، قد ُيعهد مبسؤولية تنظيم نوعية املياه إىل وزارة         . يم قطاعي املياه والصرف الصحي    تنظ

وقد تضطلع وزارة . الصحة أو البيئة، يف حني قد ُيعهد مبسؤولية تنظيم التعريفات جلهة أخرى  
أخرى باملسؤولية عن تنفيذ السياسات االجتماعية الضرورية اليت تكفل قدرة قطاعات معينة            

ولذلك ينبغي للخطة أن حتدد املسؤوليات بوضـوح وأن         . لسكان على حتمل التكاليف   من ا 
وباإلضافة . تبني صراحة األنشطة املسندة إىل كل جهة، وأن تكفل التنسيق فيما بني الوزارات

. إىل التعاون مع الوزارات املختصة، ال غىن عن تعزيز التعاون مع وزاريت التخطيط واملاليـة              
ة املكتسبة من مبادرة الصرف الصحي واملياه للجميع أن مـشاركة وزارات            وقد بينت اخلرب  

املالية حققت تأثريات كبرية يف ضمان توفري الدعم املايل الكايف إلعمال احلق يف امليـاه ويف                
__________ 

)٢٩ ( André Lammerding et al., “All inclusive? How regulation in water and sanitation can be pro-poor: lessons 

from Sub-Saharan Africa”, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), Regulation Brief No. 1 

(August 2009), pp. 3-8. 
)٣٠ ( Transparency International, Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector (Cambridge 

University Press, Cambridge, 2008), p. 6.  
)٣١ ( Water Integrity Network and Transparency International, Integrity Pacts in the Water Sector (2010), p. 15.   

  .www.transparency.org/content/download/58296/933272/IP_manual_water_sector.pdf  :                 على املوقع الشبكي
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. ففي تشاد، مثالً، ساعدت املبادرة على توحيد جهود وزاريت املالية واملياه          . الصرف الصحي 
 دارت بني الوزارتني بشأن احلاجة إىل استراتيجية سليمة للـصرف           وأسفرت املناقشات اليت  

الصحي عن تقسيم باب امليزانية املوحد السابق املتعلق باملياه والصرف الصحي من أجل تتبع              
  .)٣٢(الصرف الصحي على حنو أفضلجمال االستثمارات يف 

ال أو يف إنشاء    ولكي تضمن احلكومات التنسيق، فإهنا قد ترغب يف تعيني نقطة اتص            -٤٧
ويشار إىل أن إعالن كولومبو، الذي اعُتمد يف مؤمتر جنـوب           . جلنة توجيهية أو فرقة عمل    

، يدعو البلدان صراحة إىل     ٢٠١١أبريل  /آسيا الرابع املعين باملرافق الصحية، املعقود يف نيسان       
 والنظافة  إنشاء هيئة وطنية واحدة تضطلع مبسؤولية تنسيق األمور املتعلقة بالصرف الصحي          "

الصحية، مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة، منهم على سبيل املثال ال احلصر اجلهات املسؤولة           
عن التمويل والصحة والصحة العامة والبيئة واملياه والتعليم واملرأة واحلكومة احملليـة علـى              

علـى  وحتتاج هيئة التنسيق هذه إىل دعم من أ       . )٣٣("املستويات الوطين ودون الوطين واحمللي    
ولتجنب الفصل بني خمتلف مراحل التخطيط،      . مستوى سياسي كما حتتاج إىل والية واضحة      

  .من الضروري أن تشارك املؤسسات نفسها يف دورة التخطيط بكاملها

  الالمركزية ودور السلطات احمللية  -٢  
تقدَّم اخلدمات يف العديد من الدول بشكل ال مركزي حيـث تـضطلع بتقـدميها                -٤٨

. ال يقلل بأي شكل من األشكال من التزامات الدولة حبقوق اإلنسان          هذا  و. احملليةالسلطات  
ويف الوقـت  . وباعتبار احلكومات احمللية جزءاً من الدولة، فإهنا مقيدة بقانون حقوق اإلنسان    

نفسه، جيب وضع معايري دنيا على املستوى الوطين تستند إىل معايري حقوق اإلنسان من أجل               
وجيب على الدول أن تضمن     . واالمتثال حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد      ضمان االتساق   

أن تتوافر للسلطات احمللية املوارد املالية والبشرية وغريها من املوارد الالزمة لقيامها بواجباهتا             
ومن واجب احلكومة الوطنية أن تنظم أنشطة احلكومات احملليـة، وأن ترصـد             . )٣٤(بفعالية

       . )٣٥(ن أجل ضمان امتثاهلا لاللتزامات الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان           وتراقب أداءها م  
وال غىن عن حتديد خطوط واضحة ملسؤوليات خمتلف مستويات احلكومة من أجل جتنـب              

  .  والفجوات وعدم الكفاءةاخللط
  

__________ 
)٣٢ ( Clarissa Brocklehurst, “Sanitation and Water for All: a global framework for action”, presentation at the 

2010 Global High Level Meeting, Addis Ababa, 21 November 2010 .ــشبكي ــع ال ــى املوق   :عل
. www.sanita tionandwaterforall.org/files/Annex_11__HLM_Presentation_SWA_SC_Meeting__Nov 21_2010.pptx.  

)٣٣ ( Para. V .على املوقع الشبكي :www.sacosan4lk.org/dwnload/cr_cmb_declaration.pdf. 
)٣٤ ( Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 15, para. 51. 
)٣٥ ( International Council on Human Rights Policy, Local Government and Human Rights: Doing 

Good Service (Versoix, 2005), pp. 20 and 24. 
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  اجلهات الفاعلة من غري الدولمشاركة   -٣  
وبينمـا تقـوم    . ة يف تقدمي اخلـدمات    عادة ما تشارك جمموعة من اجلهات الفاعل        -٤٩

احملليات، يف كثري من األحيان، بدور مقدم اخلدمة، فإهنا أيضاً قد تسند مهمة تقدمي اخلدمات               
ويف أحيان أخرى . شركات ومنظمات غري حكوميةفاعلة من غري الدول، مبا فيها إىل جهات 

 اجلهات من أجل سـد      اخلدمات بشكل غري رمسي، مبشاركة جمموعة خمتلفة من       يغلب تقدمي   
. فجوة، غري أن هذه اجلهات ال تكلَّف رمسياً من جانب السلطات احلكومية بتقدمي اخلدمات             

عالوة على ذلك، يوجد تفاوت كبري يف أنواع اخلدمات املقدمة، بداية من شبكات اإلمداد              
هامة ختلف آثاراً   ومن شأن هذه الترتيبات أن      . إىل احللول الصغرية ملشاكل الصرف الصحي     

  .يف التخطيط وأن تغري طبيعة األنشطة املسندة إىل خمتلف اجلهات املشاركة
إىل غري الـدول    من  الفاعلة  وجيب على الدول أن تكفل أال تؤدي مشاركة اجلهات            -٥٠

عمال مقدمي اخلدمات مبا يضمن أداءها      وينبغي للدول أن تنظم أ    . انتهاكات حلقوق اإلنسان  
ومن مث، عند تكليف جهة ما بتقدمي اخلدمات       . ألنشطتها وفقاً ملعايري ومبادئ حقوق اإلنسان     

يتحول دور الدولة إىل دور تنظيمي، دون التقليل من األمهية املتساوية للتنظيم يف حالة تقدمي               
عن تقدمي  الفاعلة  ، وأن حتدد اجلهات     نيةمتكيوجيب على الدولة أن هتيئ بيئة       . اخلدمات العامة 

اخلدمات يف كل جمال، وأن ختطط دورها التنظيمي، وأن تضع تصورا للموارد الالزمة للتدابري 
  .التنظيمية

  دور اجلهات املاحنة والشركاء يف التنمية  -٤  
  أما .خاضعة لسيطرة البلد متاماً   جيب أن تكون أية استراتيجية وطنية أو خطة وطنية            -٥١

العمليات اليت تدار بشكل كامل من خارج البلد فتؤدي إىل التحايـل علـى اإلجـراءات                
الدميقراطية وتسفر يف كثري من األحيان عن سياسات وخطط جتميلية ال أكثـر، تفتقـر إىل                

 ميكن أن تؤديه    هاماًغري أن هناك دوراً     . مقومات البقاء وال تليب احتياجات الناس وتطلعاهتم      
فيمكنها، مثالً، تيسري التنسيق ودعم     .  والشركاء يف التنمية يف عملية التخطيط      اجلهات املاحنة 

ومن شأن هـذه    . عمليات بناء القدرات وتعزيز املؤسسات، مبا يف ذلك على املستوى احمللي          
التدابري أن تساعد املؤسسات على الوفاء مبسؤولياهتا وعلى وضعها موضع املـساءلة أمـام              

  .السكان

  تمويل الكايفضمان ال  -جيم   
يتوقف النجاح يف التخطيط ويف تنفيذه على توافر التمويل الكايف الذي ميكن التنبؤ               -٥٢
ولـذلك تتـسم    . وبدون املوارد املالية الكافية لن جيدي التخطيط وحتديد األهداف نفعاً         . به

 األنشطة  رتبة على اآلثار املت وينبغي للدول أن حتدد     . العالقة بني اخلطة وامليزانية باألمهية البالغة     
وال يتعلـق   . امليزانية وأن ختصص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ هذه األنشطة         يف  املتوقعة  
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التمويل الكايف بتقدمي اخلدمات فحسب، وإمنا أيضاً بتكاليف التـدابري التنظيميـة، وتعزيـز     
درات بأمهيـة   ويتسم التمويل الكايف وبناء الق    . القدرات املؤسسية، وعملية التخطيط نفسها    

ومن املمكن أن تشمل املوارد املكفولة      . خاصة للسلطات احمللية يف سياق األخذ بالالمركزية      
اجلهة على املستوى احمللي املخصصات املالية املقدمة من احلكومة املركزية، والدعم املقدم إىل             

  .التابعة للسلطات احملليةاليت تقوم جبمع اإليرادات و
من املؤسسات املشاركة، على مجيع املستويات، وهيئة التنـسيق         وينبغي تزويد كل      -٥٣

وباملثل، ينبغي إتاحة املوارد الالزمة لتنفيـذ       . بالعدد الكايف من العاملني ذوي اخلربة املناسبة      
  .العمليات التشاركية والختاذ التدابري اليت تضمن الشفافية

نفيذ اخلطط واالسـتراتيجيات،    ويف هناية املطاف، جيب أن ميكِّن نظام التمويل من ت           -٥٤
حبيث تستفيد الدول أقصى استفادة من املوارد املتاحة إلعمال احلق يف املياه واحلق يف الصرف      

وجيب أن يضمن التمويل الكايف استدامة . الصحي، مبا يف ذلك يف أوقات األزمات االقتصادية
  .نظم املياه والصرف الصحي، وقدرة اجلميع على دفع تكلفة اخلدمات

  حملة عامة عن التمويل يف القطاعات   -١  
يتسم التمويل يف قطاعي املياه والصرف الصحي بالتعقد الشديد؛ فتحديـد مـدى               -٥٥

وميكن القول بشكل عـام إن      . كفاية هذا التمويل يستلزم رسم صورة كاملة ملختلف املوارد        
 جهة اإلنفاق، من    ومن". التعريفات والضرائب والتحويالت  "تألف من   ت ميكن أن    اتاإليراد

وتتـوزع اإليـرادات    . الضروري النظر إىل استثمارات رؤوس األموال وتشغيلها وصيانتها       
والنفقات بني املستويات الوطنية واحمللية للحكومة، حبسب السلطات املعنية املـسؤولة عـن             

  .زيادة اإليرادات واملسؤوليات املتعلقة بالتنفيذ
ومـع  . يف متويل خدمات املياه والصرف الـصحي      وتشكل التعريفات مكوناً مهماً       -٥٦

وفيما يتعلق باملياه املنقولة باألنابيـب      . الفردية األخرى املسامهات  ذلك، جيب أيضاً النظر يف      
وعند االعتماد على نظم أخـرى      . ونظم الصرف الصحي، من الشائع دفع رسوم لتوصيلها       

 مثل تفريغ رواسـب     -ة  للصرف الصحي، كمراحيض احلفرة واألدوات والتشغيل والصيان      
  . من الشائع أن يدفع املستفيدون تكاليفها-مراحيض احلفر والتخلص من محأة الرباز 

ووفقاً إلطار حقوق اإلنسان، يعتمد مدى زيادة اإليرادات من التعريفات على مـا               -٥٧
وتؤدي اإلعانات دوراً مهماً يف ضمان القدرة علـى حتمـل           . ميكن أن يتحمله املستفيدون   

وتعترب تدابري دعم الدخل أحد أنواع الدعم املتعلق بنظم الرعاية          . اليف عند احلاجة إليها   التك
وتستخدم بعض البلدان، مثل شيلي، هذه اإلعانات العامة اليت         . وبرامج املساعدة االجتماعية  

وميكن دمج تدابري تعديل التعريفـات، مثـل اإلعانـات          . تقدم بعد تقييم اإلمكانيات املالية    
 التعريفات اليت تدفعها األسر املعيشية املنخفضة       ختفيضدلة، يف هيكل التعريفات من أجل       املتبا
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الدخل مقابل تقدمي خدمة املياه والصرف الصحي، ولكن تسري التعريفات األصلية إن ُوجد             
  .عدد كاف من األسر املعيشية الغنية القادرة على الدفع

 اسقاطاتلة وموثوقة، ينبغي أن تتضمن      ولكي ميكن فهم التمويل املتاح بصورة كام        -٥٨
 من دفع تعريفات املياه وغريها من رسوم خدمات املياه والـصرف            ة املتوقع اتامليزانية اإليراد 

غطي مجيع التكاليف ذات الصلة، سيستلزم      ت من التعريفات ال     ات اإليراد تفإن كان . الصحي
. أو احمللـي  /لوطين ودون الـوطين و    األمر توفري األموال من امليزانية العامة على املستويات ا        

ويتعلق اإليراد العام بكل من استثمارات رؤوس األموال واإلعانات غري املدرجـة يف نظـام               
  .التعريفات

.  للوزارات واإلدارات املختلفة   يوعادة ما ختصَّص امليزانيات حبسب التقسيم اإلدار        -٥٩
 والصرف الصحي، يصعب احلصول علـى       للمسؤوليات املتعلقة باملياه  الطابع اجملزأ   ونظراً إىل   

صورة كاملة للموارد املخصصة للقطاعات عندما تقترن هذه املوارد مبيزانيات أخرى، مثـل             
  .)٣٦(شائعة جداً" ة من خارج امليزانيةاملتأتي"كما أن املخصصات . ميزانية الصحة

بعـض  ومن شأن التصنيف الوظيفي للميزانية الوطنية أن يساعد على التغلب على              -٦٠
ويشمل هذا التصنيف مجيع بنود امليزانية املخصصة لقطـاعي امليـاه والـصرف             . التحديات

ويف نيبال، جنح نشاط الدعوة الذي قام به اجملتمـع          . الصحي يف خمتلف الوزارات واإلدارات    
ومن شأن أية ميزانية موحدة     . )٣٧(املدين يف ختصيص بند مستقل يف امليزانية للصرف الصحي        

 أخرى إىل األمام بإدراجها بنوداً ليست جزءاً من امليزانية التشغيلية املركزية،            أن تقطع خطوة  
كامليزانية اخلاصة بكيانات مستقلة قائمة بذاهتا، مثل السلطات التنظيمية يف بعض البلـدان؛             
وميزانيات احلكومات دون الوطنية؛ وتربعات اجلهات املاحنة، وبذلك ترسم امليزانية املوحدة           

  .ة األركانصورة كامل
وعادة ما يشمل ذلك التحـويالت      . وحتتاج امليزانية احمللية نفس التصنيف والشمول       -٦١

وميكن أن تأخذ هذه التحـويالت شـكل املـنح          . من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي     
، )مثل البنية األساسية للمياه   (وُتنفق املنح املشروطة يف أغراض حمددة       . املشروطة أو اإلمجالية  

يف قطاع حمدد أو مشروع حمدد، ولكـن        ) أو غري املشروطة  (ينما ال ُتصرف املنح اإلمجالية      ب
وينبغي أن ُيراعى التفاوت . جيوز للحكومة احمللية أن تقرر إنفاقها على املياه والصرف الصحي        

وإذا . يف املوارد بني املناطق عند إجراء حتويالت من املستوى الوطين إىل املـستوى احمللـي              
دت احلكومة الوطنية نظاماً للتحويالت وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان، جيب أن تـضمن             اعتم

احلكومة توزيع التحويالت بطريقة ال تنطوي على التمييز، مبا يف ذلك إتاحة موارد إضـافية               
وبدون هذا االهتمـام احملـدد، قـد تـؤدي          . للمناطق اليت تسكنها فئات سكانية حمرومة     

__________ 
)٣٦ ( UN-Water and WHO, GLAAS 2010 (note 9 above), p. 43. 
)٣٧( WaterAid, Budget Advocacy for the Water and Sanitation Sector in Nepal: A Primer for Civil 

Society Organizations (2010), p. 37. 
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عالوة على ذلك، من    .  توسيع الفروق بني املناطق وإىل إدامة التمييز       التحويالت احلكومية إىل  
املهم العمل على ضمان حسن توجيه هذه التحويالت واالستفادة منها على املستوى احمللـي              
لدعم توفري خدمات املياه والصرف الصحي للفئات األشد حرماناً وإمهـاالً واملفتقـرة إىل              

غري أن معـايري    . حتسني اخلدمة ملن حيصلون عليها بالفعل     اخلدمات، بدالً من االقتصار على      
مل ُتوضع بعد يف العديد من البلدان، وإن ُوجدت فإهنا ال ُتطبق          ألغراض حمددة   توجيه األموال   

وُتمثل بعض البلدان، مثل كمبوديا ومنغوليا، استثناءات ملحوظة،        . بالضرورة على حنو متسق   
ويف الواليات املتحدة األمريكية، تقدم وكالة      . )٣٨(ه يف املدن  ال سيما فيما يتعلق باإلمداد بامليا     

التنمية الريفية، اليت ُتديرها وكالة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعـة، قروضـاً ومنحـاً               
، ُيوىل اعتبار للمبلـغ     )٣٩(حتديد املزيج املناسب بني القروض واملنح      وعند. للبلديات الصغرية 

  تمع أن يتحمله مع احملافظة على رسوم معقولة يدفعها املستخدم األقصى الذي ميكن ألي جم
. وأخرياً، عادة ما ُتسهم املساعدة الدولية يف التمويل عن طريق التحويالت اخلارجية             -٦٢

وجيب أن ُتدمج سياسات اجلهات املاحنة حقوق اإلنسان يف املياه ويف الصرف الـصحي وأن            
ملياه والصرف الصحي، وكذلك األهداف املتمثلة يف احلد        تدعم األولويات الوطنية املتعلقة با    

فمثالً، أولت الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي      . من التفاوت يف احلصول على هذه اخلدمات      
 صندوق املياه   ٢٠٠٩الدويل أولوية خلدمات املياه والصرف الصحي، حيث أنشأت يف عام           

وق حتديداً إىل اإلسهام يف إعمال احلـق        ويهدف الصند . والصرف الصحي مببلغ مليون يورو    
وبشكل عام، ُتسهم املـساعدة  . )٤٠(اإلنساين يف املياه وحتسني السياسات وعمليات التخطيط  

الذي ال ميكن حتويله بعد ذلك إىل املـستوى       (الدولية يف التمويل املقدم على املستوى الوطين        
 البلدان بتلقي املـنح والقـروض       ، وإن كان ُيسمح أيضاً للحكومات احمللية يف بعض        )احمللي

ويف الوقت الذي قد ُتتيح فيه املساعدة الدولية فرصاً جديدة، فإهنا قد            . الدولية بشكل مباشر  
كما أهنا تؤدي إىل زيادة احلاجـة إىل        . )٤١( التفاوت بني البلديات   اتساع هوة تؤدي أيضاً إىل    

  . امة واخلاصةتعزيز القدرات احمللية على التعامل مع مؤسسات التمويل الع

  ختصيص املوارد بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة  -٢  
جيب وضع استراتيجيات وخطط ُتراعي إطار اإلنفاق العام، إذ لن حيقق التخطـيط               -٦٣

وجيب حتديد التكاليف املتوقعة لألنـشطة      . أهدافه املعلنة ما مل ُيوضع يف سياق املوارد املتاحة        
رار املتعلق بالتدابري املناسبة، ينبغي لرامسي السياسات، مبـشاركة         ويف إطار اختاذ الق   . املقررة

مجيع أصحاب املصلحة املعنيني واجملتمعات ذات الصلة، النظر يف وضع ُنهج وحلول مبتكرة             
__________ 

)٣٨( UN-Water and WHO, GLAAS 2010 (note.9 above), p.34. 
 ..www.rurdev.usda.gov/hi/Rural%20Utilities%20Programs.htmانظر  )٣٩(
)٤٠( http://www.aecid.es/web/es/aecid/normativa/fondos/Fondo_de_Cooperacion_para_Agu_y_Sanea

miento/003.html. 
)٤١( , Local Government (nogte 35 above). p. 45International Council on Human Rights Policy.  
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ميكنها أن حتقق النتائج املتوخاة، على أن تكون هذه الُنهج املبتكرة أقل تكلفة مـن النـهج                 
الً، حقق هنج املرافق الصحية الشاملة بقيادة اجملتمع احمللي نتائج          فمث. والتكنولوجيات التقليدية 

  .)٤٢(مبهرة يف زيادة احلصول على خدمات الصرف الصحي باعتباره حالً منخفض التكلفة
 يقتصر حتديد تكاليف تقدمي اخلدمات على النفقات الرأمسالية على البنيـة    الوينبغي أ   -٦٤

 التكاليف املقترنة بدورة حياة النظام، مبا يف ذلك تكاليف          التحتية، وإمنا ينبغي أن يشمل أيضاً     
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار اإلنفاق         . التشغيل والصيانة والعمالة واإلدارة   

على الصرف الصحي يف املوقع، ولكن نظراً إىل أن هذا اإلنفاق حيدث غالباً على مـستوى                
وجيري برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي عمـالً        . مقدارهاألسرة املعيشية، فمن الصعب حتديد      

مهماً بشأن حساب التكاليف، يشمل وضع منوذج لتقدير احتياجات األهـداف اإلمنائيـة             
ويقدم هذا النموذج، الذي ُيدمج احلق يف املياه يف احلق يف الصرف الصحي، إطـار               . لأللفية

غ األهداف املتعلقة باملياه والـصرف      للحكومات الوطنية ميكن استخدامه لتقدير تكاليف بلو      
  .٢٠١٥الصحي خالل الفترة حىت عام 

ويتطلب االلتزام بالوفاء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اختاذ خطـوات            -٦٥
وقد أُجريت الكثري من الدراسات العلمية مؤخراً، وُوضع        . بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة     

ا إذا كانت الدول ختصص أقصى ما ميكن مـن املـوارد املتاحـة     عدد من األدوات لتقييم م    
ويتمثل أحد الُنهج يف مقارنة املخصصات املاليـة        . لضمان إعمال حقوق اإلنسان من عدمه     

 أم ركدتاحلالية مع املخصصات السابقة، وذلك ملعرفة ما إذا كانت املخصصات ازدادت أم 
ذا كانت االعتمـادات املاليـة الـسابقة        فإ. وال شك أن أي اخنفاض سيثري القلق      . تراجعت

املخصصة للقطاعات غري كافية بشكل واضح، فقد ال تكون الزيـادة التدرجييـة الطفيفـة               
. املستندة إىل التعديالت السنوية كافية، وسوف يتطلب األمر النظر يف إعادة ختصيص األموال   

وليس الغرض مـن هـذه      . ضاعومثة هنج آخر يتمثل يف املقارنة بني البلدان املتماثلة يف األو          
األدوات أن تقدم إجابات حمددة بشأن استخدام أقصى املوارد املتاحة، وإمنا ميكن اسـتخدام              

ومن املمكن تربير أي اخنفـاض يف امليزانيـة،         . هذه األدوات يف إجراء مزيد من التحريات      
اً وهتميشاً،  وذلك، مثالً، عندما ُتستخدم املوارد بكفاءة أعلى وُتخصص للفئات األشد ضعف          

أو عندما تتغري األوضاع االقتصادية، طاملا استند هذا االخنفاض إىل دراسـة متأنيـة للغايـة         
  . وأمكن تربيره باإلشارة إىل كامل احلقوق

وينبغي أن تستند خمصصات امليزانية إىل التكاليف املتوقعة لألنشطة املتوخاة حبيـث              -٦٦
        كمـا ينبغـي ختـصيص     . فرة من أجل حتقيق اخلطة    حتقق أقصى ما ميكن منها باملوارد املتوا      

املوارد الضرورية للسلطات املناسبة اليت من املقرر أن تنفذ األنشطة، وذلك عند إسنادها إىل              
  .املستوى احمللي
__________ 

لالطالع على حتليل هنج املرافق الصحية الشاملة بقيادة اجملتمع احمللي، انظر جتميع أفـضل املمارسـات يف                  )٤٢(
 .(A/HRC/18/33/Add.1)الوثيقة 
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  تتبع النفقات  -٣  
باإلضافة إىل تقييم خمصصات امليزانية من منظور حقوق اإلنسان، من الضروري تتبع              -٦٧

فإذا مل ُتنفـق امليزانيـة      . ي حتديد ما إذا كانت امليزانية املخصصة ُينتفع هبا أم ال          النفقات، أ 
ومع ذلك، ميكن تربير هذا االخنفاض      . املتوقعة، فإمنا يدل ذلك على مشاكل تتعلق بالقدرات       

وباملثل، . يف النفقات حبدوث زيادة يف الكفاءة، أي عندما تتحقق النتائج املتوخاة مبوارد أقل            
هم تتبع ما إذا كانت املوارد ُتنفق وفقاً لألولويات احملددة يف اخلطة، وإن كان األمر غري               من امل 

وقد تتعلق هذه األسباب باالفتقار إىل القدرة على إنفـاق     . ذلك فينبغي التحقق من األسباب    
  .املوارد، أو مبمارسات الفساد، أو بتفسريات أخرى

  املشاركة والشفافية  -دال   
ُتوضع أية خطة إلعمال احلق يف املياه واحلق يف الصرف الصحي من خالل             ينبغي أن     -٦٨

وال غىن عن املشاركة املنهجية يف كل مرحلة من مراحـل عمليـة             . عملية تشاركية شفافة  
التخطيط، بداية من التشخيص من خالل حتديد األهداف وصياغة االستجابات والتنفيذ إىل            

على توفري الصرف الصحي حتديداً، وإمنا يستلزم األمـر         وال ينبغي االقتصار    . الرصد والتقييم 
      .تغيري السلوك، وهو ما ال يتحقق إال باملشاركة الفعالة من جانـب املـستفيدين املهـتمني               

وجيب التبكري قدر االستطاعة بتوفري فرص املشاركة، مبـا يف ذلـك املـشاركة يف تقيـيم                 
  .احتياجات اجملتمع

كما جيب أن تتجاوز جمرد تبـادل       .  فعالة وحرة وهادفة   وجيب أن تكون املشاركة     -٦٩
املعلومات والتشاور السطحي، وأن يشارك الناس يف اختاذ القرارات، مما يتيح فرصاً حقيقيـة              

وسـوف  . بالـصعوبة ويتسم تنظيم أية عملية تشاورية حقيقيـة  . للتأثري يف عملية التخطيط  
مع خمتلـف أصـحاب املـصلحة، وعقـد     يتطلب األمر آليات وُنهج خمتلفة، منها التشاور   

  . اجتماعات مجاهريية وجلسات مساع، وكذلك إتاحة الفرصة لتقدمي تعليقات وآراء مكتوبة
وتشمل اجلماعات اليت ينبغي أن ُتتاح هلا فرصة املشاركة منظمات اجملتمع املـدين،               -٧٠

ميـة ومؤسـسات    واملنظمات اجملتمعية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والدوائر العل       
البحث، والقطاع اخلاص، وقبل كل هؤالء اجملتمعات واألفراد املعنيني أنفسهم، مع التركيـز             

كما جيب متثيل الفئات واجملتمعات احملرومة واملعرضـة        . بشكل خاص على إسهامات النساء    
للخطر، لضمان عدم قصر املشاركة على عدد من املنظمات غري احلكومية الراسخة أو على              

وينبغي أن تسعى االجتماعات إىل االتصال بالناس على مجيـع مـستويات            . وة احمللية الصف
ويعين ذلك تنظيم االجتماعات يف     . اجملتمع، مع مراعاة العوائق اليت قد متنع الناس من احلضور         

أماكن قريبة من سكن الناس أو عملهم يف مجيع مناطق البلد، وتنظيم االجتماعات خـالل               
 فيها حضور الناس، واستخدام اللغات احمللية، وتنظيم اجتماعات ودية مع     األوقات اليت يسهل  

الوالدين واألبناء، واالستفادة من املنظمات اليت يشارك الناس بالفعل يف عضويتها باعتبارهـا             
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ومتثل املبـادرة   . حمافل لعقد هذه االجتماعات وغريها من التدابري، فضالً عن قنوات أخرى          
 منوذجاً لنهج تشاركي متكامل     ٢٠٠٥رية اليت أُطلقت يف املغرب يف عام        الوطنية للتنمية البش  

وقد أسفرت هذه املبادرة عن املـشاركة الرمسيـة والفعليـة           . متدرج من القاعدة إىل القمة    
للمجتمعات احمللية واجملتمع املدين على املستوى احمللي، وعن إدماج مجيع الوكاالت السياسية            

  .)٤٣(احمللية يف عملية واحدةواالقتصادية واالجتماعية 
غـري أن هـذه     . وسوف تستلزم جوانب معينة من عملية التخطيط خـربة تقنيـة            -٧١

املدخالت جيب موازنتها مع احتياجات وتفضيالت الناس يف مجيع أحناء البلد، مـع أخـذ               
وجيب أن تكون السلطات القائمة بالتخطيط مسؤولة عن النظـر          . احللول احمللية يف االعتبار   

ة اليت تساعد على    يورة جدية يف اإلسهامات املختلفة، وعن تصميم وتنفيذ التدابري الضرور         بص
  .املياه والصرف الصحياحلصول على ضمان حق اجلميع يف 

. وتعترب الشفافية واحلصول على املعلومات أمرين أساسيني يف التمكني من املشاركة            -٧٢
وال غىن أيضاً عن    . خلطة متاحة للجمهور  وينبغي أن تكون املعلومات ذات الصلة ومشاريع ا       

فمثالً، لن ميكن مراجعـة وتقيـيم هـذه         . الشفافية فيما يتعلق بالسياسات والتدابري القائمة     
األولويات من أجل حتقيق التغيريات الضرورية يف هناية األمر إال عندما ميكن فهم األولويات              

مات على نطاق واسع وإتاحتها جبميـع       وينبغي نشر املعلو  . احلالية املتعلقة بتخصيص املوارد   
وتشمل هذه القنوات   . اللغات املناسبة عن طريق قنوات متعددة لضمان سهولة الوصول إليها         

ويف . املواقع الشبكية، واإلذاعة احمللية واللوحات اإلعالنية، ونشر املعلومات يف الصحافة احمللية 
 تأثرياً كبرياً يف حتسني الشفافية،      )٤٤(ماتاهلند، مثالً، حقق قانون احلق يف احلصول على املعلو        

  .حيث يوفر أداة اللتماس املعلومات ويطالب بإخضاع احلكومات للمساءلة

  عدم التمييز واملساواة  -هاء   
يتسم احلصول على املياه والصرف الصحي بتفاوت كبري على حنو يصل إىل مستوى               -٧٣

تتغلب الدول على التمييز القائم، جيب      ولكي  . )٤٥(التمييز الذي حيظره قانون حقوق اإلنسان     
وبـدون هـذه    . عليها وضع استراتيجيات حمددة لتصحيح وضع املعرضني هلـذا التمييـز          

االستراتيجيات احملددة، ستؤدي التدخالت يف جمال املياه والصرف الصحي إىل حتسني سـبل             
__________ 

 .www.indh.gov.ma/fr/index.aspانظر  )٤٣(
ــام     )٤٤( ــات لع ــى املعلوم ــصول عل ــق يف احل ــانون احل ــد، ق ــع  . ٢٠٠٥اهلن ــاح يف املوق مت

http://righttoinformation.gov.in/rti-act.pdf. 
بشأن عدم التمييـز  ) ٢٠٠٩(٢٠والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      )٤٥(

أي تفرقة أو استثناء أو     "وميكن تعريف التمييز بأنه     . ٧يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة       
املتمايزة املبنية بشكل مباشر أو غري مباشر علـى أسـباب           تقييد أو تفضيل أو غري ذلك من أوجه املعاملة          

متييزية حمظورة، بقصد إبطال أو إضعاف اإلقرار حبقوق اإلنسان أو التمتع هبا أو ممارستها على قدم املساواة                 
 ". أو مبا يؤدي إىل ذلك
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سبية، وقـد   احلصول عليهما فقط أو غالباً من جانب من ميكنهم احلصول عليهما بسهولة ن            
  .تؤدي أيضاً إىل تعميق مظاهر اجلور القائمة

ولذلك جيب تكميل األهداف العامة املتعلقة بزيادة سبل احلـصول علـى امليـاه                -٧٤
ويتطلب ذلك، كخطـوة    . والصرف الصحي بأهداف تتعلق باحلد من مظاهر عدم املساواة        

اط التمييز، وأسباهبا اهليكليـة     أوىل، أن حتدد الدول الفئات السكانية الضعيفة واملهمشة، وأمن        
وفيما يتعلق باحلصول على املياه والصرف الصحي، تشمل الفئات واألفراد الذين           . األساسية

ُحددوا كضعفاء أو مهمشني حمتملني، فيما تشمل، النساء، واألطفال، وسكان املناطق الريفية           
، والالجئني، واملهـاجرين،    واملناطق احلضرية احملرومة، والفقراء، ومجاعات البدو والرحَّـل      

واملنتميـن ألقليات إثنية أو عرقية، واملسنني، ومجاعات الشعوب األصلية، واألشخاص ذوي           
اإلعاقة، وسكان املناطق الشحيحة يف املياه، واملتعايـشني مـع فـريوس نقـص املناعـة                

  .اإليدز/البشري
ففي سياق عمليـة    . وليست مجيع أسس التمييز احملظورة ذات صلة يف مجيع الدول           -٧٥

حتديد الفئات واألفراد احملرومني، ينبغي للدول أن جتري دراسة استقصائية للسكان استناداً إىل     
فمـثالً،  . هذه األسس وأن جتري مزيداً من الدراسة عندما جتد فئات معينة تعاين من التمييز             

ة وغري الرمسية سيكون    نظراً إىل أن التمييز اجلنساين أو مظاهر التفاوت بني املستوطنات الرمسي          
موضوعاً مشتركاً يف العديد من البلدان، سوف تستلزم عملية حتديد ومواجهـة األشـكال              

  .األخرى للتمييز اختاذ هنج أكثر مالءمة لسياق كل بلد
         فمثالً، استهدفت عملية التخطيط الستراتيجية التنميـة املرتكـزة علـى احلقـوق             -٧٦

 كيسلياك، بالبوسنة واهلرسك، حتديد أولويات التنمية مـن          يف بلدية  ٢٠١٣-٢٠٠٦للفترة  
ونظراً إىل أن التقيـيم     . حيث حقوق اإلنسان، وتضمنت تقييم البنية التحتية للمياه يف البلدية         

بيَّن أن الوضع شديد اخلطورة يف مستوطنة هراستويف اليت يقطنها غجر الروما أساساً، فقـد               
  .)٤٦( التحتية يف هذه املستوطنةأولت البلدية أولوية لتحسني البنية

واستناداً إىل عمليات التقييم اليت جتريها الدول، جيب على هذه الـدول أن ترصـد                 -٧٧
بشكل حمدد التقدم احملرز داخل الفئات السكانية احملددة اليت من األرجح أن تواجه التمييـز،               

ـ     . وذلك من أجل التصدي لالستبعاد املنهجي      دخالت تناسـب   وجيب على الدول القيام بت
وسـيكون مـن    . ظروفها احمللية، مبا يف ذلك إمكانية وضع أهداف منفصلة هلذه الفئـات           

الضروري وضع استراتيجيات حمددة للوصول إىل الفئات األشد احتياجاً، بغية التغلب علـى             
  .العقبات القانونية واالقتصادية واملادية واملؤسسية والثقافية واللغوية، وغريها من العقبات

__________ 
)٤٦( Kiseljak Municipality, Rights-based Development Strategy, pp. 27, 28 and 68. Available from 

www.rmap.undp.ba/Upload/SC/kiseljak%20strategy_26Oct_eng.pdf. 
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 جلمع )٤٧(وقد أجرى الصندوق االستئماين الزاميب لنقل السلطة، مثالً، دراسة أساسية         -٧٨
بيانات عن املياه والصرف مصنفة حبسب عدة عوامل، منها املنـاطق احلـضرية والريفيـة               

وبناء على هذه النتائج، تستهدف زامبيا بشكل حمدد املنـاطق املنخفـضة            . ومستوى الدخل 
تكنولوجيا املنخفضة التكلفة، مثل أكشاك بيع امليـاه بتعريفـات        الدخل عن طريق تشجيع ال    

           واستكماالً لإلعانات املستترة املقدمة من خـالل هيكـل التعريفـات،          . توافق أدىن نطاق  
          يتوىل الصندوق االستئماين متويل عمليات إنـشاء البنيـة التحتيـة يف املنـاطق احلـضرية               

  .)٤٨(املنخفضة الدخل
ويف إطار أنشطة الرصد، جيب على الدول أن تويل اهتماماً خاصاً للتدابري الرامية إىل                -٧٩

كما جيب  . الوصول إىل الفئات األشد حرماناً واستبعاداً وأن تقدم تقارير بشأن هذه التدابري           
عليها تقدمي معلومات عن الربامج واملوارد املخصصة حتديداً هلذه األغراض؛ أي أن البيانـات             

فة ليست ضرورية فقط على مستوى النتائج، وإمنا أيضاً لقيـاس اجلهـود احلكوميـة               املصن
املبذولة، مثالً، لتحديد ما إذا كانت املوارد قد ازدادت حبيث تـصل إىل سـكان األحيـاء                 

 برصد املساواة يف القطاع عن طريق       التنـزانيةوتقوم شبكة املياه والصرف الصحي      . الفقرية
ملساواة تركز على إدماج السياسات، واملساءلة عنها، واملشاركة فيها، نشر تقارير سنوية عن ا 

وقد الحظت الشبكة خطوط تصدع تتعلق باملساواة يف قطاع املياه يف مجهورية            . واستدامتها
ترتانيا املتحدة، منها على سبيل املثال فجوة يف احلصول على املياه بني املناطق الريفية واملناطق               

  .غري متناسب يف امليزانيات املخصصة للخدمات يف املناطق احلضريةاحلضرية، وارتفاع 

كيف يساعد إطار حقوق اإلنـسان علـى        : االستنتاجات والتوصيات   -خامساً  
  حتسني التخطيط

  تقدمي إطار لتحديد األولويات  -ألف   
قد يستلزم اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان مقايضات معقدة تكون أكثر صعوبة             -٨٠

ومن شأن وجود خطة أو رؤية تسترشد بإطار حقـوق          .  األزمات االقتصادية  يف حاالت 
اإلنسان أن يساعد السلطات على إيالء أولوية إلعمال حقوق اإلنسان قبـل االعتبـارات              

ومع ذلك، فإن أي إطار حلقوق اإلنسان ال ميكن أن يقدم إجابة واحدة بشأن كيفية               . األخرى
 مثـل   -ية حتقيق كل هذه األولويات يف وقت واحـد          حتديد األولويات يف حالة عدم إمكان     

__________ 
)٤٧( Zambia, Devolution Trust Fund and National Water Supply and Sanitation Council, Reaching the 

Millennium Development Goals for Water Supply and Sanitation in Zambia: The Urban 

Perspective (Lusaka, 2005) .على املوقع الشبكي :www.nwasco.org.zm/media/mdg.pdf. 
)٤٨( Lammerding et al., “All Inclusive?”, (note 29 above), p.6. 
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وتدعو . توزيع املوارد بني املناطق الريفية النائية املهملة واملناطق احلضرية الفقرية احملرومة          
معايري ومبادئ حقوق اإلنسان إىل عدم اعتماد القرارات املتعلقـة بتخـصيص املـوارد              

أن تكون هذه القرارات مثرة عمليـة       ، وإمنا أيضاً    التكاليف والفوائد فحسب على حتليل    
  :ويف هذا الصدد. دميقراطية تشاركية غري متييزية

امليـاه والـصرف    احلصول على    اإلنسان يف     على الدول دمج حق    جيب  )أ(  
                الصحي يف االستراتيجيات القائمة املتعلقة مبجـاالت أخـرى، بغيـة ضـمان اتـساق          

  عملية التخطيط؛
 حمددة لقطـاعي    اًول أيضاً أن تضع استراتيجيات وخطط     جيب على الد    )ب(  

املياه والصرف الصحي، لضمان إيالء هذه املسائل أولوية مناسـبة ولـضمان مراعـاة              
  خصائصها؛

أو خطط لقطـاعي امليـاه والـصرف        /يف حالة وجود استراتيجيات و      )ج(  
ومبادئ حقـوق  الصحي، ينبغي للدول إعادة النظر فيها ومراجعتها ومواءمتها مع معايري           

  اإلنسان، حبسب االقتضاء؛
جيب على الدول أن تستهدف أوالً حصول اجلميـع علـى اخلـدمات               )د(  

  األساسية مث متضي بعد ذلك تدرجيياً إىل رفع مستويات اخلدمة؛
جيب على الدول أن تضع استراتيجيات تتصدى للتمييـز وتـصل إىل              )ه(  

د الفئات السكانية الـضعيفة واملهمـشة،       كما جيب عليها أن حتد    . الفئات األشد حرماناً  
وجيب عليها  . وأمناط التمييز، وأسبابه اهليكلية األساسية، بطرق منها مجع البيانات املصنفة         

أيضاً أن تضع أهدافاً حمددة للحد من مظاهر عدم املساواة يف احلصول على اخلـدمات،               
رز يف حـصول تلـك      وأن تقوم بتدخالت تناسب ظروفاً حمددة، وأن ترصد التقدم احمل         

  الفئات على اخلدمات؛
ينبغي لسياسات اجلهات املاحنة أن تدعم هذه األولويات الوطنيـة، وأن             )و(  

  تتحرك من توفري اخلدمات األساسية إىل رفع مستويات اخلدمات واحلد من التفاوت؛
عند إجراء حتويالت من املستوى الوطين إىل املستوى احمللي، جيب على             )ز(  

الوطنية أن تعتمد نظاماً للتحويالت يكفل التوزيع العادل للمـوارد، ويتـيح            احلكومات  
  ختصيص موارد إضافية للمناطق اليت تقطنها الفئات السكانية احملرومة، ويويل أولوية ملـن            

  .ال حيصلون على اخلدمات

  تقدمي إطار لتخطيط طموح ولكنه واقعي  -باء   
وبينما جيب أن   . يط طموح ولكنه واقعي   يقدم قانون حقوق اإلنسان إطاراً لتخط       -٨١

يكون اهلدف النهائي هو التغطية الشاملة، فإن مفهوم اإلعمال التدرجيي يوائم بني هـذا              
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. اهلدف وبني الوضع يف البلد ويسمح بتحديد إطار زمين يثبت واقعيته يف سـياق معـني               
حلـق يف امليـاه     وجيب على الدول أن تستفيد أقصى استفادة من املوارد املتاحة إلعمال ا           

وينطـوي  . واحلق يف الصرف الصحي، مع اللجوء إىل املساعدة الدولية عند االقتـضاء           
ويف . اإلعمال التدرجيي أيضاً على حتقيق مستويات أعلى من اخلدمات بـشكل تـدرجيي            

  : ضوء ذلك
جيب على الدول أن ترتكز يف عملية وضع استراتيجية وخطة إلعمـال              )أ(  

 يف الصرف الصحي على حتليل قوي للوضع احلايل املتعلق بإعمـال            احلق يف املياه واحلق   
هذه احلقوق، استناداً إىل معايري قياسية هي التوافر واجلودة واملقبولية وسهولة احلـصول             

وجيب على الدول أن تويل اهتماماً خاصاً للفئات املهمشة         . والقدرة على حتمل التكاليف   
على اخلدمات، والعقبات الـيت تواجههـا يف        والضعيفة من أجل حتديد مستوى حصوهلا       

  سبيل احلصول على اخلدمات، واألسباب األساسية هلذه العقبات؛ 
وينبغي للدول أن جتري تقييماً للسياسات والربامج واألنشطة القائمـة،            )ب(  

  وأن تقرر املوارد املخصصة، وأن حتدد اجلهات الفاعلة املشاركة وتقيم قدراهتا؛ 
ول أيضاً أن تضع أهدافاً واضحةً، وفقـاً ملعـايري حقـوق            وينبغي للد   )ج(  

  اإلنسان؛ استناداً إىل تقييم واقعي للموارد والقدرات؛ 
           لـضرورية لتحقيـق    وينبغي للدول كـذلك وضـع وختطـيط التـدابري ا            )د(  

  األهداف احملددة؛
احة وجيب على الدول أن تكفل التمويل بأقصى ما تسمح به املوارد املت             )ه(  

وجيب أن يكفل التمويل الكايف     . من أجل إعمال احلق يف املياه واحلق يف الصرف الصحي         
  استدامة نظم املياه والصرف الصحي حبيث يستطيع اجلميع دفع تكاليف اخلدمات؛ 

وينبغي للدول أن حتدد اآلثار املالية لألنشطة املتوخاة وأن ختصص موارد             )و(  
  .  األنشطة، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لألنشطة العاديةمالية وبشرية كافية لتنفيذ هذه

  ضمان االستدامة   - جيم  
يتطلب إطار حقوق اإلنسان هنجاً متسقاً وشامالً يف التخطيط يركز على األسباب   -٨٢

اهليكلية األساسية لعدم احلصول على املياه والصرف الصحي وأوجه التحيـز املقترنـة             
إلطار النظر يف كيفية تأثري القـوانني واملعـايري االجتماعيـة           ويستلزم أيضاً هذا ا   . بذلك

. واملمارسات التقليدية واهلياكل واإلجراءات املؤسسية على احلصول على هذه اخلدمات         
ومن مث، فإن إطار حقوق اإلنسان ال يساعد فحسب على عالج األعراض، وهي عـدم               

سباب األساسية مما يـؤدي إىل     احلصول على اخلدمات، وإمنا يهدف أيضاً إىل التصدي لأل        
  :هذا الصدد ويف. نتائج أكثر استدامة
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ينبغي للدول أن تضمن استدامة االستثمارات، ال بالتركيز فقط علـى             )أ(  
        البنية التحتية وإمنا أيضاً بضمان التشغيل والصيانة، ودعم اهليكل املؤسـسي واإلداري،            

  ابري اهليكلية، مبا يف ذلك زيادة القدرات؛ مبا يف ذلك التنظيم، فضالً عن اختاذ التد
وجيب وضع استراتيجيات وخطط عن طريق عملية تـشاركية شـاملة             )ب(  

وجيـب أن   . تكفل بشكل خاص متثيل الفئات واجملتمعات احملرومة واملهمشة والـضعيفة         
تتجاوز املشاركة جمرد تبادل املعلومات والتشاور السطحي، وأن تتيح فرصـاً حقيقيـةً             

  اث تأثري يف مجيع مراحل عملية التخطيط؛ إلحد
وجيب على الدول أن تضمن الشفافية يف مجيع مراحل عملية التخطيط،             )ج(  

وأن تكفل أن تتاح للجمهور املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة                
وكـذلك  بالسياسات والتدابري القائمة، ومشورة اخلرباء بشأن اخليارات التقنية املتاحة،          

مشاريع اخلطة، وذلك جبميع اللغات املناسبة من خالل قنوات متعددة مبا يكفل سـهولة              
  . الوصول إليها

  التركيز على املساءلة  -دال   
وتشكل األطر القانونية   . يركز إطار حقوق اإلنسان بقوة على موضوع املساءلة         -٨٣

. إىل أسس ملزمة قانونـاً    األساس للمساءلة، حيث تسمح للناس بإقامة دعاواهم استناداً         
وينبغي أن تكمَّل هذه األسس بأهداف تدعمها بيانات ذات صلة وموثوقة تعكس التزام              

  :ويف هذا الصدد. الدولة، وهي األهداف اليت ميكن أن حتاسب عليها احلكومة
جيب على الدول أن تراجع تشريعاهتا القائمة من أجل اكتـشاف أيـة               )أ(  

إطار التشريعات القائم يتوافق مع احلق يف امليـاه واحلـق يف            فجوات وتقييم ما إذا كان      
          فإن كانت التشريعات ال تتوافق مع هذين احلقني، فيجـب إلغاؤهـا           . الصرف الصحي 

  أو تعديلها أو مواءمتها على حنو يتفق ومعايري ومبادئ حقوق اإلنسان؛ 
عـايري تقـدمي     واضـحة مل   تعاريفوينبغي أن تتضمن القوانني واللوائح        )ب(  

اخلدمات، وأن تستويف األبعاد املعيارية للتوافر واجلودة واملقبوليـة وسـهولة احلـصول             
  حتمل التكاليف؛  والقدرة على

      وينبغي للدول أن حتدد وتعيِّن بوضوح الوزارة أو الـوزارات أو اإلدارة        )ج(  
   هيئة التنسيق؛ أو اإلدارات املسؤولة عن عملية التخطيط وعن التنفيذ، مبا يف ذلك

ويف حالة المركزية تقدمي اخلدمات، جيب على الدولة أن تضع حداً أدىن              )د(  
للمعايري على املستوى الوطين من أجل ضمان االتساق واالمتثال حلقوق اإلنسان علـى             

وباعتبار السلطات احمللية جزءاً من الدولة، فإهنا مقيدة أيـضاً بقـانون            . النطاق القطري 
وجيب على الدول أن تنظم أنشطة احلكومات احمللية، وأن ترصد وتراقب . حقوق اإلنسان
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عالوةً على ذلك، جيب    . أداءها لضمان امتثاهلا لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       
على الدول أن تضمن تزويد هذه السلطات مبا يلزمها من موارد مالية وبشرية ومـوارد               

كمـا يعتـرب التخـصيص الواضـح        . هتا على حنو فعال   أخرى متكنها من الوفاء بالتزاما    
  للمسؤوليات بني مستويات احلكومة أمراً أساسياً؛ 

وينبغي للمنظمات واهليئات املاحنة الدولية أن تدعم عمليات التخطـيط            )ه(  
الوطنية القوية عن طريق املبادرات، مثل مبادرة الصرف الصحي واملياه للجميع، وذلـك    

 على القيود املتصلة بالقدرات، ولكن دون أن تتوىل قيادة هـذه            للمساعدة على التغلب  
وينبغي هلذه املنظمات واهليئات أيضاً أن تدعم عملية التنسيق، وبناء القـدرات،            . العملية

وتعزيز املؤسسات، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، مبا ميكِّن هذه املؤسسات من الوفـاء            
اءلتها أمام السكان، مبا يف ذلك مساءلتها عن منع         على حنو سليم مبسؤولياهتا ويكفل مس     

  الفساد ومكافحته؛ 
وينبغي للدول أن تتخذ ترتيبات لرصد وتقييم االستراتيجية واخلطة من            )و(  

  مراحلها األوىل؛ 
ولكي تتمكن الدول من الرصد، ينبغي هلا أن تضع مؤشـرات تعكـس      )ز(  

الصحي، من حيـث اجلـودة واملقبوليـة        معايري حقوق اإلنسان املتعلقة باملياه والصرف       
وينبغي ختطيط هذه املؤشرات ال جملـرد       . وسهولة احلصول والقدرة على حتمل التكاليف     

قياس النتائج من حيث األرقام املتعلقة بالوصول، وإمنا أيضاً ملعرفة التقدم احملرز واجلهود             
 املوجـودة، وأن تعـزز      وينبغي للدول أن تعزز استفادهتا من البيانات      . احلكومية املبذولة 

  قدراهتا عندما يشكل االفتقار إىل البيانات املوثوقة ذات الصلة عقبة؛ 
وجيب على الدول أن تضع آليات ووسائل انتصاف ملـساءلة اجلهـات              )ح(  

  الفاعلة عن متابعة اخلطة وحتقيق األهداف املدرجة فيها؛ 
لعقبات اليت حتول   وجيب أيضاً على الدول أن تنفذ تدابري للتغلب على ا           )ط(  

دون الوصول إىل العدالة، مثل التكاليف الباهظة، واشـتراطات اللغـة، واشـتراطات             
  .التمثيل، واملوقع اجلغرايف للمحاكم ولآلليات األخرى

        


