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  مقدمة

وال غىن عن مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي           . اء عصب احلياة  امل  
 ٨٨٤ومع ذلك فإن    . للحفاظ على احلياة والصحة، فهي أساسية للحفاظ على كرامة اجلميع         

 ٢,٥مليون شخص ال يتمتعون بسبل الوصول إىل املصادر احملسنة ملياه الشرب، يف حني يفتقر               
ويف حني أن هذه األرقام تكشف عـن        . )١(ي احملسنة  شخص إىل مرافق الصرف الصح     مليار

وجود حالة تدعو للقلق، فإن الواقع أسوأ بكثري، وذلك ألن ماليـني الفقـراء املقـيمني يف                 
وميكن تتبع جذور األزمة احلالية     . مستوطنات عشوائية يسقط ذكرهم من اإلحصاءات الرمسية      

املتكافئة، وتـزداد    غري القوى  وعالقات يف املياه والصرف الصحي إىل الفقر وانعدام املساواة       
تسارع التحضر وتغري املناخ والتلوث     : هذه األزمة تفاقما بفعل التحديات االجتماعية والبيئية      

  .)٢(املتزايد واستنفاد املوارد املائية
وقد أدرك اجملتمع الدويل بصفة متزايدة أنه، يف سبيل التصدي هلذه األزمة، ال بد من                 

يات احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار           النظر يف إمكان  
ويشار إىل هذه اإلمكانيات صراحة يف اتفاقية حقـوق الطفـل،           . يقوم على حقوق اإلنسان   

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،             
اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       ،  ٢٠٠٢ويف عام   . على سبيل املثال  

 بشأن احلق يف املياه، الذي تعّرفه بأنه حق كل فرد           ١٥التابعة لألمم املتحدة تعليقها العام رقم       
احلصول على كمية من املاء تكون كافية ومأمونة ومقبولة وميكن احلصول عليها ماديـاً              "يف  

وبعد ذلك بـأربع سـنوات،      ". غراض الشخصية واملرتلية  وميسورة مالياً الستخدامها يف األ    
اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبادئ توجيهية إلعمال احلق يف ميـاه              

وقد شدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً على أن املنطلـق إىل       . الشرب والصرف الصحي  

__________  
 الـشرب  ياهم يف احملرز التقدمانظر منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية،          )١(

 وتشمل املـصادر    ).٢٠٠٨ (الصحية املرافق على خاصة بصفة التركيز: الصحية واملرافق
غري أن  . احملّسنة ملياه الشرب املصادر احملمية من التلوث اخلارجي، وال سيما املواد الغائطية           

ـ     . ال تعين بالضرورة أن املياه مأمونة بالفعل      " احملّسنة" ي ومرافق الصرف الصحي احملسنة ه
  .البشري التالمس عن صحية بصورة البشرية اإلفرازات مرافق تكفل عزل

 والفقر السلطة: الندرة وراء ما: ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )٢(
  ].٢٠٠٦ ،Palgrave, Macmillanبازينستوك، اململكة املتحدة [ العاملية املياه وأزمة
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ملبدأ الذي يوحده يتمثالن يف التسليم بأن املـاء         العمل العام يف جمال املياه والصرف الصحي وا       
اخلبري "، استحدث جملس حقوق اإلنسان والية       ٢٠٠٨ويف عام   . من حقوق اإلنسان األساسية   

املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب املأمونـة              
  .االلتزامات ومضموهناليساعد على توضيح نطاق هذه " وخدمات الصرف الصحي

توفر عدة دساتري وطنية احلماية للحق يف املياه أو تنص على املسؤولية العامة للدولـة                 
. عن ضمان سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي للجميـع             
يف وكذلك فصلت بعض احملاكم اليت تنتمي لنظم قانونية خمتلفة يف قضايا متعلقة بالتمتع باحلق               

        املياه، فتناولت مسائل مثل تلوث موارد املياه، أو قطعها بصورة عـشوائية وغـري قانونيـة،               
  .أو عدم توافر إمكانية الوصول إىل الصرف الصحي

، اليت أصدرهتا منظمـة الـصحة العامليـة،         احلق يف املياه   ويستند هذا املنشور إىل وثيقة      
اإلخـالء،   وحاالت اإلسكان حقوق نسان، ومركز ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل     

وهـو  . ٢٠٠٣واالجتماعية يف عام     االقتصادية احلقوق ومنظمة اإلعانة على توفري املياه، ومركز     
يبدأ بشرح املقصود من احلق يف املياه، ويبني ما يعنيه هذا احلق لبعض األفراد واجلماعات علـى                 

وخيتتم باسـتعراض   . مات الدولة فيما يتعلق هبذا احلق     وجه التحديد، مث يتطرق بالتفصيل إىل التزا      
  .عام آلليات املساءلة والرصد على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

 للميـاه    متـساوياً  وكما سيتبني من الفصل األول، ال يويل القانون الدويل مركـزاً            
كـثري مـن    يف  ومع ذلك فإن الصرف الصحي، يف كثري من احلـاالت و          . والصرف الصحي 

 بـاحلق    وثيقاً اإلعالنات وااللتزامات الدولية، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، يرتبط ارتباطاً         
  . إىل جنب يف بعض املواضع من هذا املنشوروهلذا السبب، يشار إىل االثنني جنباً. يف املياه
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  ما هو احلق يف املياه؟ - أوالً 

 دويل حلقوق اإلنساناحلق يف املياه يف القانون ال -ألف 

رغم عدم االعتراف باملياه صراحة كحق مستقل من حقوق اإلنسان يف املعاهـدات               
الدولية، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان تترتب عليه التزامات حمددة فيما يتعلـق بـسبل               

وتقتضي هذه االلتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص         . احلصول على مياه الشرب املأمونة    
انية احلصول على كمية كافية من مياه الشرب املأمونة لالستخدامات الشخصية واملرتلية،            إمك

اليت ُيقصد هبا استعمال املياه ألغراض الشرب، والصحة الشخصية، وغسل املالبس، وإعـداد             
 مـن الـدول أن      وتقتضي هذه االلتزامات أيضاً   . الطعام، والنظافة الصحية الشخصية واملرتلية    

 لكرامـة    أساسـياً   سبل الوصول إىل الصرف الصحي املالئم، بوصفه عنـصراً         اًتكفل تدرجيي 
  . نوعية إمدادات مياه الشرب ومواردهااإلنسان وخصوصيته، على أن حتمي أيضاً

  حالة الصرف الصحي يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان
حي  بليون شخص يفتقرون إىل سبل احلصول على الـصرف الـص           ٢,٥ما زال حوايل      
فبدون مرافق الصرف الصحي،    . وهلذا تأثري سليب شديد على العديد من حقوق اإلنسان        . املأمون

وأثر عدم توافر الصرف الـصحي      . على سبيل املثال، ال يتمتع الشخص باحلق يف السكن املالئم         
 فهو يتسبب يف ربع جمموع الوفيات دون سن اخلامسة تقريبـاً          . على صحة اإلنسان موثق جيداً    

 تأثري شديد على نوعية املياه ولسوء الصرف الصحي أيضاً.  للحق يف الصحة خطرياًل هتديداًويشك
  .كما أنه ميكن أن ينال من التمتع هبذا احلق

 مـن   متزايداًورغم أنه مل ُيعترف بعد بالصرف الصحي كحق قائم بذاته، يبدو أن عدداً            
. لتشريعات الوطنية تتحرك يف هذا االجتاه     اإلعالنات على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين ومن ا       

 ميـاه  علـى  باحلصول املتعلقة اإلنسان حقوق التزامات مبسألة وقد أعربت اخلبرية املستقلة املعنية    
الصحي عن تأييدها لالعتراف بالصرف الصحي كحق مستقل         الصرف وخدمات املأمونة الشرب

  ).A/HRC/12/24انظر (

ألساسية من املياه لتلبية االحتياجات البشرية األساسية    وقد أدِخل مفهوم االحتياجات ا      
وأكدت خطة عمل   . باملياه يف مار دل بالتا، األرجنتني      املعين املتحدة األمم ألول مرة يف مؤمتر   

املؤمتر أن جلميع الشعوب احلق يف احلصول على مياه الشرب بكميـات وبنوعيـة مـساوية                
حلة التنمية الـيت بلغتـها وظروفهـا االجتماعيـة       الحتياجاهتا األساسية، بغّض النظر عن مر     
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، الذي اعتِمد يف مؤمتر األمم املتحدة املعـين        ٢١وأكد هذا جدول أعمال القرن      . واالقتصادية
وقد أشار عدد من خطط العمل األخرى بعد ذلك إىل ميـاه            . ١٩٩٢بالبيئة والتنمية يف عام     

وأكدت الدول يف برنـامج     . إلنسانالشرب املأمونة والصرف الصحي باعتبارمها من حقوق ا       
 أن جلميع األشخاص احلق يف التمتع مبستوى        ١٩٩٤عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام       

معيشي الئق ألنفسهم وألسرهم، مبا يف ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن وامليـاه               
 املتحـدة  ألمـم ا واعترف جدول أعمال املوئل، الـذي اعتمـده مـؤمتر     . واملرافق الصحية 
 باملياه والصرف الصحي كجزء من      ، أيضاً ١٩٩٦يف عام   ) املوئل الثاين (البشرية   للمستوطنات

  .احلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق
فقد أكد جملس أوروبا أن للجميع      .  باحلق يف املياه   وتعترف اإلعالنات اإلقليمية أيضاً     

 اتفـق زعمـاء     ٢٠٠٧ويف عام   . )٣(م األساسية احلق يف كمية كافية من املياه لتلبية احتياجاهت       
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على االعتراف حبق األشخاص يف احلصول على مياه الشرب النقية              

 من جوانب    أساسياً والصرف الصحي األساسي باعتباره من حقوق اإلنسان األساسية وجانباً        
 وأمريكـا  األول ألفريقيـا   القمة ويف إعالن أبوجا، الذي اعتِمد يف مؤمتر      . )٤(األمن البشري 

، أعلن رؤساء الدول واحلكومات أهنم سيعززون حـق مـواطنيهم يف   ٢٠٠٦اجلنوبية يف عام    
التمتع بسبل احلصول على املياه النظيفة واملأمونة ومرافق الصرف الصحي يف نطاق والية كل              

  سياسياً  اآلراء وبياناً   يف ، فهي تعكس توافقاً   ورغم أن هذه اإلعالنات غري ملزمة قانوناً      . منهم
  . بشأن أمهية االعتراف باحلق يف املياه وإعمالهللنواياً

، اعتمدت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    
 بشأن احلق يف املاء، الذي يعّرف بأنه حق كل فرد     ١٥واالجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم      

ية من املاء تكون كافية ومأمونة ومقبولة وميكن احلصول عليهـا ماديـاً             يف احلصول على كم   
وبالرغم من أن العهد الـدويل      . )٥(وميسورة مالياً الستخدامها يف األغراض الشخصية واملرتلية      

        اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يـشري صـراحة إىل احلـق يف امليـاه،                
__________  

  . إىل الدول األعضاء بشأن امليثاق األورويب للموارد املائيةRec(2001)14توصية اللجنة الوزارية  ) ٣(
 ٤-٣الرسالة املوجهة من بيبو، القمة األوىل للمياه يف آسيا واحمليط اهلادئ، بيبو، اليابـان يف                 )٤(

  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
العهـود   يعتد به من هيئة خرباء لألحكام يف إطار خمتلـف            تقدم التعليقات العامة تفسرياً    )٥(

  .الدولية، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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أن احلق يف املياه جزء من احلق يف التمتع مبستوى معيشة مالئـم، كـشأن   فقد أكدت اللجنة  
 أن احلق يف املياه يرتبط      وأكدت اللجنة أيضاً  . احلقوق املتعلقة بالغذاء والسكن والكساء املالئم     

  . باحلقوق يف الصحة والسكن الالئق والغذاء وثيقاًارتباطاً

ن احلقوق الناشئة عن إعمال احلق يف مستوى         من العهد عدداً م    ١١ من املادة    ١حتدد الفقرة     
ما يفي حباجتهم   "... معيشي كاٍف، واليت ال ميكن االستغناء عنها إلعمال هذا احلق، مبا يف ذلك              

إىل أن قائمة احلقوق هـذه      " مبا يف ذلك  " عبارةويشري استخدام   ". من الغذاء، والكساء، واملأوى   
احلق يف املاء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمني       وبالطبع فإن   . يراد منها أن تكون حصرية     ال

  .مستوى معيشي كاٍف، نظراً إىل أنه واحد من أهم الشروط األساسية للبقاء
  .٣بشأن احلق يف املاء، الفقرة ) ٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم : املصدر

وجيهية اإلنسان مبادئ ت   حقوق ومحاية لتعزيز الفرعية ، اعتمدت اللجنة  ٢٠٠٦ويف عام     
وتستخدم هذه املبادئ التوجيهية تعريف احلـق    . إلعمال احلق يف مياه الشرب والصرف الصحي      

 احلـصول  يف املياه الذي قدمته اللجنة وحتدد احلق يف الصرف الصحي بأنه حق كل شخص يف              
   .)٦(والبيئة العامة الصحة حتمي أن شأهنا من وآمنة مناسبة إصحاح خدمة على

ت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بناء علـى          ، أجر ٢٠٠٧ويف عام     
طلب من جملس حقوق اإلنسان، دراسة بشأن نطاق ومضمون التزامات حقـوق اإلنـسان              

). A/HRC/6/3(املتعلقة بسبل احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي       
  أن الوقت قد حـان العتبـار       وخلصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف هذه الدراسة إىل        

  .اإلنسان حقوق من حقا الصحية واملرافق الشرب مياه على احلصول
وقد تزايد االعتراف كذلك يف املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان بالتزامات حمـددة              

فيما يتعلق بإمكانيات احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الـصحي، وذلـك              
  .من احلق يف مستوى معيشة مالئم واحلق يف الصحةبصفة رئيسية كجزء 

  

__________  
)٦ ( E/CN.4/Sub.2/2005/25 .          يقصد باملبادئ التوجيهية مساعدة واضـعي الـسياسات احلكوميـة

  .والوكاالت الدولية وأعضاء اجملتمع املدين على إعمال احلق يف مياه الشرب والصرف الصحي
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  معاهدات حقوق اإلنسان اليت تترتب عليها التزامات متعلقة بإمكانيات احلصول 
  على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

 ؛))٢(١٤املادة  (١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املعتمدة يف عام   •
 املتعلقة خبدمات الصحة املهنية، املعتمدة يف عـام         ١٦١ الدولية رقم    العملية منظمة   اتفاق  •

 ؛)٥املادة (١٩٨٥
 ؛))٣(٢٧ و٢٤املادتان  (١٩٨٩، املعتمدة يف عام الطفلاتفاقية حقوق   •

  .)٢٨املادة  (٢٠٠٦اإلعاقة، املعتمدة يف عام  ذوي األشخاص حقوق اتفاقية  •

 احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف          وااللتزامات املتعلقة بسبل    
 كذلك يف عدد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتـستمد مـن   الصحي مشمولة ضمناً 

االلتزامات املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األخرى، مبا فيها احلق يف احليـاة والـسكن            
املعنيـة حبقـوق    اللجنـة   وأكدت  . ثقافيةاملالئم والتعليم والغذاء والصحة والعمل واحلياة ال      

اإلنسان، لدى تفسريها احلق يف احلياة مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                
، أن هذا احلق إىل جانب تـوفري احلمايـة مـن            )١٩٨٢(٦لسياسية، يف تعليقها العام رقم      وا

ي منها أن تتخذ    احلرمان من احلياة، يفرض على الدول واجب ضمان إمكانيات البقاء ويقتض          
تدابري إجيابية، بصفة خاصة للحد من وفيات األطفال الرضع، وزيادة العمر املتوقع، والقـضاء              

ثقافية، وأكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال      . على سوء التغذية واألوبئة   
ـ        ) ٢٠٠٠(١٤يف تعليقها العام رقم      صحة ميكـن   بشأن احلق يف التمتع بأرفع مستوى من ال

بلوغه، أن خلفية كتابة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              
منه ينطويان على إقرار بأن احلق يف الصحة ميتد إىل املقومات األساسية            ) ٢(١٢وصياغة املادة   

  .للصحة، مبا فيها احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
) ١٩٩٠(د اإلقليمي، يتضمن كل من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه           وعلى الصعي   

األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب بـشأن حقـوق املـرأة يف            امللحق بامليثاق   ربوتوكول  الو
التزامات صرحية حلقوق اإلنسان مرتبطة بسبل احلصول على ميـاه الـشرب             )٢٠٠٣( أفريقيا

 اإلنسان حلقوق األمريكية لالتفاقية اإلضايف ز الربوتوكول ويرب. املأمونة ومرافق الصرف الصحي   
أن لكل شخص احلق يف أن يعيش يف        ) ١٩٨٨(والثقافية   واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املتعلق

وعلى غـرار ذلـك،     ). ١-١١املادة  (بيئة صحية ويف أن حيصل على اخلدمات العامة األساسية          
 حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى صـحي        ) ٢٠٠٤ (يعترف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان    
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ميكن بلوغه، األمر الذي ينبغي أن تكفل الدول من أجله توفري الغذاء األساسي ومياه الشرب               
  ).٣٩املادة (النقية للجميع ونظم الصرف الصحي السليمة 

 ريكيةاألم ، واالتفاقية )١٩٩٦(وعلى الرغم من أن امليثاق االجتماعي األورويب املنقح           
ال تـشري   ) ١٩٨١(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       )١٩٦٩(اإلنسان   حلقوق

صراحة إىل االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان بإتاحة فرص احلصول علـى ميـاه الـشرب                
املأمونة وخدمات الصرف الصحي، فإن الفقه املرتبط هبا يستنبط محاية هذه الفرص من التمتع              

  .األخرى، كاحلق يف السكن الالئق أو الصحة أو احلياةحبقوق اإلنسان 

االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان بإتاحة سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة 
  وخدمات الصرف الصحي مبوجب امليثاق االجتماعي األورويب املنقح

ص عليه يف وجدت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن احلق يف السكن املالئم، املنصو  
 من امليثاق االجتماعي األورويب املنقح، يشمل التزامات حمددة فيما يتعلق بإتاحة سـبل              ٣١املادة  

  .احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
 مـن   متني البناء؛ مأمونـاً مالئم، وهذا يعين مسكناً    سكن على احلصول) ١(٣١وتضمن املادة     

أي تتوافر فيه مجيع أسباب الراحة األساسية، كاملاء والتدفئة والـتخلص مـن             وجهيت النظافة والصحة،    
  .النفايات، ومرافق الصرف الصحي، والكهرباء؛ وعدم االزدحام وضمان احليازة الذي يدعمه القانون

، البّت يف    إيطاليا  ضد املركز األورويب حلقوق طائفة الروما    ،  ٢٧/٢٠٠٤الشكوى رقم     :املصدر
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٧وجاهة الدعوى، 

 مرتبطة بإتاحة فرص احلـصول      وتتضمن عدة مبادئ توجيهية ومبادئ دولية أحكاماً        
، فهـي تـوفر     ومع أهنا غري ملزمة قانوناً    . على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي      

ثـل  إرشادات مفيدة بشأن االلتزامات احملددة بتوفري هذه الفرص، وخاصة لفئـات معينـة م             
  . )٧(الشعوب األصليةكذلك  واملسنني والسجناء والعمال والالجئني واملشردين داخلياً

__________  
 اجملردين األحداث محاية بشأن املتحدة األمم السجناء؛ قواعد  ملعاملة النموذجية دنياال القواعد )٧(

من أجل إضفاء احلياة على السنني اليت       : السن بكبار املتعلقة املتحدة األمم حريتهم؛ مبادئ  من
     الداخلي؛ توصية منظمة العمـل الدوليـة       التشرد بشأن التوجيهية أضيفت إىل احلياة؛ املبادئ   

 يف للحق التدرجيي اإلعمال لدعم الطوعية التوجيهية  بشأن إسكان العمال؛ املبادئ    ١١٥قم  ر
الوطين الصادرة عن منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة           الغذائي األمن سياق يف كاف غذاء

  .األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم والزراعة؛ إعالن
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 احلماية إلمكانية احلصول    ويوفر القانون اإلنساين الدويل والقانون البيئي الدويل أيضاً         
) ١٩٤٩(وتـبني اتفاقيـات جنيـف       . على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الـصحي       

ما للحصول على مياه الشرب املأمونة ومرافـق الـصرف          ) ١٩٧٧(فية  وبروتوكوالهتا اإلضا 
ويـنص  . الصحي من أمهية أساسية للصحة والبقاء يف الرتاعات املسلحة الدولية وغري الدولية           

 واسـتخدام  حبمايـة   املتعلقـة  ١٩٩٢أوروبا لعام    والصحة التفاقية  باملاء املتعلق الربوتوكول
الدولية على أن تتخذ الدول األطراف تدابري مناسبة         والبحريات للحدود العابرة املائية اجملاري

إلتاحة سبل احلصول على مياه الشرب والصرف الصحي وحلماية املوارد املائية املـستخدمة             
 واملـوارد  الطبيعـة  حلفظ األفريقية وكذلك تنص االتفاقية. كمصادر ملياه الشرب من التلوث   

تعاقدة ألن تضمن لسكاهنا إمدادات كافية ومستمرة       على أن تسعى دوهلا امل    ) ٢٠٠٣(الطبيعية  
  .من املياه املناسبة

، يتضمن كثري من الدساتري إشارات صرحية إىل احلق يف املياه، مبا يف ذلك دساتري               وأخرياً  
ومجهوريـة الكونغـو    ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (إكوادور وأوروغواي وأوغندا وبوليفيا     

 يف الدسـاتري     وُيعترف باحلق يف خدمات الصرف الصحي أيـضاً        .الدميقراطية وجنوب أفريقيا  
واجلزائـر  )  املتعددة القوميـات   -دولة  (والتشريعات الوطنية يف بلدان منها أوروغواي وبوليفيا        

وتشري دساتري أخرى إىل وجود مسؤولية عامـة مـن          . وجنوب أفريقيا وسري النكا وملديف    
  .)٨( الشرب ومرافق الصرف الصحيجانب الدولة عن ضمان سبل احلصول على مياه

  اجلوانب الرئيسية للحق يف املياه -باء 

 احلماية من االنقطاعات العشوائية     احلرياتوتشمل هذه   . احلق يف املياه يتضمن حريات      •
وغري القانونية؛ وحظر التلويث غري املشروع للموارد املائية؛ وعدم التمييز يف احلـصول             

مات الصرف الصحي، وال سيما علـى أسـاس حالـة           على مياه الشرب املأمونة وخد    
األرض أو السكن؛ وعدم إعاقة سبل الوصول إىل اإلمدادات املوجودة من املياه، وخاصة             
إىل مصادر املياه التقليدية؛ وضمان عدم تعرض األمن الشخصي للتهديد عنـد حماولـة              

 .الوصول إىل املياه أو مرافق الصرف الصحي خارج املرتل

__________  
والربتغـال  )  اإلسالمية -مجهورية  (يتريا وإيران   انظر، على سبيل املثال، دساتري إثيوبيا وإر       )٨(

  .ما وزامبيا وغامبيا والفلبني وكمبوديا وكولومبيا واملكسيك ونيجريياوبن
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 احلصول على حد أدىن من      االستحقاقاتوتشمل هذه   . ملياه يتضمن استحقاقات  احلق يف ا    •
كميات مياه الشرب املأمونة للحفاظ على احلياة والصحة؛ واحلصول على مياه الـشرب             
املأمونة وخدمات الصرف الصحي يف أماكن االحتجاز؛ واملشاركة يف اختـاذ القـرارات             

 .د الوطين وصعيد اجملتمعات احملليةاملرتبطة باملياه والصرف الصحي على الصعي

 نطـاق   ١٥وأوضحت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقـم            
 وميكـن  ومقبولـة  ومأمونة كافية تكون املاء من وحمتوى احلق يف املياه بشرح املقصود بكمية      

  .واملرتلية لشخصيةا األغراض يف الستخدامها مالياً وميسورة مادياً عليها احلصول
جيب أن تكون إمدادات املياه لكل شخص كافية ومستمرة لتغطيـة االسـتخدامات               •

، اليت تشمل املياه ألغراض الشرب، وغسل املالبس، وإعداد الطعام،          الشخصية واملرتلية 
أما االسـتخدامات املرتليـة األخـرى للميـاه،         . والنظافة الصحية الشخصية واملرتلية   

 .ه حلمامات السباحة أو البستنة، فال تدخل ضمن نطاق احلق يف املياهكاستخدام امليا

  اإليدز واحتياجات معينة من املياه/فريوس نقص املناعة البشري
 وإيالء اهتمام وثيـق     اإليدز االغتسال كثرياً  /صابة بفريوس نقص املناعة البشري    تتطلب اإل   

مها التنظيف، واملالبس والفراش جيـب  فاجلروح واإلصابات يلز[...]. للنظافة الصحية الشخصية    
وارتفاع درجة احلرارة، املصحوب بإفراز العرق، أمر شائع، ولذلك قـد يـشرب             . غسلها كثرياً 

واملنازل النظيفة اجليدة التهوية مهمة لتجنب عدوى الـسل،         [...].  أكرب من املاء     الكثريون قدراً 
 من املياه، ولكن هذا ليس دائما مور مزيداًوتقتضي مجيع هذه األ. وهو أشد األمخاج الناهزة شيوعاً

  .باألمر امليسور
رسـم  : إدراك االرتباطـات  "منظمة اإلعانة على توفري املياه بإثيوبيا ومنظمة بروجينيست،           :املصدر

 -اإليـدز  /املناعة البشريالعالقة بني املياه والنظافة الصحية والصرف الصحي وفريوس نقص     
 (,Making the links: Mapping the relationship between water" للفكر املـشترك مؤلف

hygiene and sanitation and HIV/AIDS - a joint think piece() متاح مـن  ). ٢٠٠٤
  .www.wateraid.orgاملوقع 

لذلك يشمل احلق يف املياه احلصول على املياه لإلبقاء على احلياة والـصحة ولتلبيـة                 
وتفيد منظمة الصحة   .  يف كمية غري حمدودة من املياه       األفراد حقاً  احلاجات األساسية وال مينح   

 لتر يف اليوم لضمان الوفـاء       ١٠٠ و  لتراً ٥٠العاملية بأن الشخص حيتاج إىل كمية تتراوح بني         
وميثل احلصول على كميـة     . باحتياجاته األساسية ولتجنب نشوء الكثري من املخاوف الصحية       

 اليوم حدا أدىن، ولكن هذه الكمية تثري بعض الشواغل           للشخص يف   لتراً ٢٥-٢٠قدرها من   
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وهلذه . )٩( لعدم كفايتها لتلبية االحتياجات األساسية للنظافة الصحية واالستهالك        الصحية نظراً 
 حلالتها  الكميات داللة ألهنا قد تتوقف على سياق معني وقد ختتلف بالنسبة لبعض الفئات تبعاً             

فاألمهات املرضعات أو النـساء     . ناخية، أو عوامل أخرى   الصحية، أو عملها، أو الظروف امل     
اإليدز قد حيتاجون إىل ما يزيد      /صابون بفريوس نقص املناعة البشري    احلوامل أو األشخاص امل   

  . لتر من املياه يف اليوم الواحد١٠٠-٥٠على 

 مبرضى  يف أي وقت من األوقات، يكون نصف عدد األسّرة يف مستشفيات العامل مشغوالً              
  .انون من األمراض املنقولة باملاءيع

  .www.un.org/waterforlifedecade: املصدر

. جيب أن تكون املياه املستخدمة يف األغراض الشخصية واملرتليـة مأمونـة ومقبولـة               •
، أن تكون خالية مـن الكائنـات الدقيقـة، واملـواد     ١٥فيجب، وفقاً للتعليق العام رقم    
وفضالً عن ذلك، ينبغي    . اليت تشكل هتديداً لصحة الشخص    الكيميائية واملخاطر اإلشعاعية    

ال يلجأ الـشخص إىل     كي  أن يكون املاء مقبوالً من حيث اللون والرائحة والطعم ضماناً           
وتنطبق هذه الشروط على مجيع مصادر توفري املياه، مبا         . بدائل ملوثة قد تبدو أكثر جاذبية     

 . يوفرها الباعة واآلبار املشمولة باحلمايةيف ذلك مياه األنابيب والصهاريج واملياه اليت

أو حملية لنوعيـة ميـاه      /وتعّرف سالمة مياه الشرب عادة من خالل معايري وطنية و           
 الصادرة عن منظمة الـصحة العامليـة        املبادئ التوجيهية لنوعية مياه الشرب    وتوفر  . الشرب

ل تطبيقها بالـشكل الـسليم،      أساسا إلعداد املعايري الوطنية اليت من شأهنا أن تكفل، يف حا          
  .)١٠(سالمة مياه الشرب

 يف املائة من النفايات الصناعية يف       ٧٠ يف املائة من مياه اجملارير و      ٩٠جيري تصريف حنو      
البلدان النامية يف اجملاري املائية دون معاجلة، مما يلوث يف كثري من األحيان إمدادات املياه القابلة  

  .لالستخدام
  .www.un.org/waterforlifedecade: املصدر

__________  
 (G. Howard"ةـكمية املياه املرتلية ومستوى اخلدمات والـصح "بارترام، . هوارد وج. ج )٩(

and J. Bartram, “Domestic water quantity, service level and health”()   منظمة الـصحة
  .٢٢، الصفحة )٢٠٠٣العاملية، 

  .www.who.intوميكن احلصول عليه من ) ٢٠٠٨(الطبعة الثالثة  )١٠(
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وقد أدى عدم وجود نظم الصرف الصحي املالئمة يف كثري من بقاع العامل إىل انتشار              
وأكـدت  . تلوث واسع النطاق ملصادر املياه اليت تعتمد عليها اجملتمعات احمللية من أجل البقاء            

 ناسبة ميثـل إحـدى     أن تأمني الوصول إىل املرافق الصحية امل       ١٥اللجنة يف تعليقها العام رقم      
  .ومواردها للشرب الصاحلة املياه إمدادات نوعية حلماية الرئيسية اآلليات

وجيب أن تكون تلـك      مرافق املياه والصرف الصحي    تأمني الوصول املادي إىل    جيب  •
السكانية، مع أخـذ احتياجـات       القطاعات مجيع متناول املرافق على مسافة مأمونة يف    

  .تبار، ومنها املعوقون والنساء واألطفال واملسنونالفئات اخلاصة بعني االع
 ٢السري ملسافات طويلة تبلغ حوايل      : تتمثل مشكالتنا الرئيسية يف اجملتمعات الريفية فيما يلي         
 للوصول إىل صنبور عام؛ ومحل أوعية ثقيلة على رؤوسنا يتراوح ما هبـا               كيلومترات يومياً  ٣إىل  
دة؛ والوقوف يف طوابري طويلة عند مركز توزيع املياه؛ ويف حالة  يف الرحلة الواحلتراً ٢٥ و٢٠بني  

  .حدوث تلوث عند هذا املوقع املشترك تتعرض القرية بأكملها للخطر
  .٢٠٠٣، "صوت املياه"امرأة من جنوب أفريقيا، مشروع : املصدر

ومع أن احلق يف املياه ال يعين حصول اجلميع على املياه ومرافق الصرف الـصحي يف                  
. نازهلم، فهو يقتضي أن تكون هذه املرافق بالقرب من كل مرتل أو على مسافة معقولة منـه  م

 توفري املياه والصرف الصحي يف املدارس واملستشفيات، ويف أماكن العمـل، ويف     وينبغي أيضاً 
  .مراكز االحتجاز، كما ينبغي توفريها يف خميمات الالجئني واملشردين داخلياً

  . كيلومترات٦ تسريها املرأة يف أفريقيا وآسيا جللب املياه هي متوسط املسافة اليت  

 ألن كمية املياه اليت يتم احلصول عليها كل يوم حتددها املسافة املقطوعـة إىل               ونظراً  
مصدر املياه والوقت الالزم لنقلها، تكون املسافة املعقولة هي اليت تسمح لكل شخص جبلـب         

فلكي يتسىن احلـصول علـى كميـة        . ته املرتلية الشخصية  ما يكفي من املياه لتغطية احتياجا     
 ملنظمة الصحة العاملية، يتعني أن يقع مـصدر امليـاه يف     يف اليوم، وفقاً    لتراً ٢٠أساسية قدرها   

وتتحقق إمكانية  .  دقيقة ٣٠ متر من املرتل وينبغي أال يتجاوز الوقت الالزم لنقله           ١ ٠٠٠حدود  
 من امليـاه     لتر ١٠٠أن يكفل ذلك    على  ىل املنازل يف األنابيب     الوصول املثلى عندما ينقل املاء إ     

ويف هذا الصدد، يؤكد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   . )١١(يف اليوم الواحد  على األقل للشخص    
__________  

، (”Howard and Bartram, “Domestic water quantity)" كمية املياه املرتليـة "هوارد وبارترام،  ) ١١(
  .٢٦-٢٢الصفحات 
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 أن إمداد األسرة املعيشية املنتظم باملياه النقية عن طريـق           ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام     يف  
كما أن احلصول علـى كميـة       . ثل لتوفريها ألغراض التنمية البشرية    األنابيب هو النوع األم   

منتظمة من املياه داخل املرتل يزيل ضرورة أن تقضي النساء واألطفال الوقت وأن يـستنفدوا               
  .اجلهد البدين يف جلب املياه من مصادر بعيدة

 فـرد أو    فال ينبغي أن حيرم أي    . جيب أن تكون تكلفة خدمات املياه يف متناول اجلميع          •
  .مجاعة من احلصول على مياه الشرب املأمونة بسبب العجز عن دفع تكلفتها

   معقولة التكلفة يف هاييتمياهاالفتقار إىل 
يب،  - دي -  على دراسة استقصائية لألسر املعيشية يف بـورت        أفاد الذين قدموا ردوداً     

ر الشديدة التلوث واملليئة بالقمامة     هاييت، بأهنم يتوجهون عندما تصبح تكلفة املاء باهظة إىل األهنا         
عالوة على ذلك، تتخلـى بعـض األسـر      ).  يف املائة  ٣١,١(لتلبية احتياجات أسرهم من املياه      

  ).  يف املائة٢٦,٧(أو الطهو )  يف املائة٢٢,٢(املعيشية عن االستحمام 
 ملياه يف هـاييت   احلرمان من احلق يف ا    : العاملية وآخرون  والعدالة اإلنسان حقوق مركز  :املصدر

(Wòch nan Soley: The Denial of the Right to Water in Haiti) متاح احلصول عليه ،
 ٢٨متـت زيارتـه يف      ( www.chrgj.org/projects/docs/wochnansoley.pdfمن املوقع   

  ).٢٠١٠أبريل /نيسان

ملرتبطـة بامليـاه    على ذلك، ينبغي أال حتول مجيع التكاليف املباشرة وغري املباشرة ا    وبناًء  
والصرف الصحي دون حصول أي شخص على هذه اخلدمات وأال تضر بقدرته على التمتـع               

ومتطلبـات  . حبقوق اإلنسان األخرى، كاحلق يف الغذاء أو التعليم أو السكن الالئق أو الـصحة     
لى مياه   دون احلصول ع   أن استرداد التكلفة ال ينبغي أن يصبح عائقاً       املعقولة تبني    حتّمل التكاليف 

وعلى سبيل املثال، يقترح الربنامج     . الشرب املأمونة والصرف الصحي، وال سيما بالنسبة للفقراء       
  . يف املائة من دخل األسرة املعيشية٣اإلمنائي أن يكون املعيار يف هذا الصدد نسبة 

  العالقة بني احلصول على مياه الشرب املأمونة واسترداد التكاليف يف اإلعالنات الدولية
يؤكد اجملتمع الدويل أن استرداد التكاليف ال ينبغي أن يهـدد احلـصول علـى امليـاه                   

 للتنميـة  العـاملي  القمـة  ملؤمتر التنفيذ وتشدد خطة . لالستخدام يف األغراض الشخصية واملرتلية    
 على أال تصبح أهداف استرداد التكاليف حائال دون حصول الفقراء علـى          ٢٠٠٢املستدامة لعام   

 إىل أنه ينبغي أن يدفع مستخدمو املياه تكلفة        ٢١ويشري جدول أعمال القرن     . ب املأمونة مياه الشر 
  .مناسبة فيما يتجاوز توفري مياه الشرب املأمونة لتلبية احلاجات األساسية
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وبوجه عام، ينبغي عدم إثقال كاهل األسر الفقرية بأعباء نفقات مفرطة مقابل امليـاه                
  .والصرف الصحي

  بشأن احلق يف املياه شائعة أخطاء -جيم 

 هل يقتضي احلق يف املياه توفريها باجملان؟  •

يقتضي احلق يف املياه أن تكون خدمات املياه يف متناول اجلميع وأال ُيحرم أحد مـن                  
وال ينص إطار حقوق اإلنسان يف حد ذاته على         . احلصول عليها بسبب عدم قدرته على الدفع      

غري أنه قد يتعني يف بعض الظروف توفري إمكانيـات          . مقابلحق يف احلصول على املياه دون       
احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي دون مقابل إذا عجز الـشخص     

ومن االلتزامات األساسية للدول أن تكفل الوفاء، علـى         . أو األسرة املعيشية عن دفع تكلفتها     
ة هلذا احلق، وهي تشمل احلصول على حـد         أقل تقدير، باحلد األدىن من املستويات الضروري      

  .أدىن لكمية املياه الضرورية
 تكـاليف  حتمـل  باإلمكان يكون أن أنه لضمان يسلط الضوء    ١٥لتعليق العام رقم    ا  
 منـها تطبيـق    أمـوراً  تتضمن قد اليت الالزمة التدابري األطراف الدول تعتمد أن جيب املياه،

  .منخفضة بتكاليف أو جماناً ءاملا توفري مثل للتسعري مناسبة سياسات
هل ميتد احلق يف املياه إىل املياه الالزمة للزراعة أو الرعي؟ وما الذي يعنيه فيما يتعلـق                   •

 باملياه ألغراض البيئة؟

املاء ضروري للحياة، ولكنه أيضاً عنصر رئيسي يف األمن الغذائي وإدرار الدخل ومحاية               
استخدامه يف األغراض الشخصية واملرتلية، أي املياه الالزمـة         وال يشمل احلق يف املياه إال       . البيئة

     وهـو  . ألغراض الشرب وغسل املالبس وإعداد الطعام والنظافة الصحية الشخـصية واملرتليـة           
ويندرج احلـصول  . ال يشمل املياه ألغراض الزراعة أو الرعي أو احلفاظ على النظم اإليكولوجية       

 سيما لصغار احلائزين، يف إطار احلق يف الغذاء الكايف، املنصوص           على املياه ألغراض الزراعة، وال    
 يشري إىل أنه ينبغي إيـالء األولويـة         ١٥غري أن التعليق العام رقم      .  من العهد  ١١عليه يف املادة    

ملوارد املياه الالزمة ملنع وقوع اجملاعات واألمراض، وكذلك املاء الالزم للوفـاء بااللتزامـات              "
وإذا وضع يف االعتبار التـرابط      ". كل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد       األساسية بشأن   

بني مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ميكن القول بأن احلق يف املياه يكفل األولويـة                
  .للمياه املستخدمة يف الزراعة والرعي عندما يكون ذلك ضرورياً التقاء اجملاعة
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ينطوي بالفعل على آثار بالنسبة إلدارة املياه، ألنه يقتضي إيـالء       بيد أن احلق يف املياه        
ومتثل هذه االستخدامات   . األولوية يف ختصيص املياه لالستخدامات الشخصية واملرتلية للجميع       

 يف املائة، بينما ال يزال الري       ٥ من االستخدام الكلي للمياه، تقل نسبته عادة عن           طفيفاً جزءاً
 يف املائة من االستخدام يف البلدان     ٨٠ أكثر من     للمياه، فهو يشكل حالياً    كرباملستهلك األ ميثل  

  . لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيالنامية، وفقاً

  الصلة بني احلق يف املياه وحقوق اإلنسان األخرى -دال 

احلصول على مياه الشرب املأمونة شرط أساسي مسبق للتمتع بعدد مـن حقـوق                
 يف التعليم، والسكن، والصحة، واحلياة، والعمل، واحلماية من املعاملة أو           اإلنسان، ومنها احلق  

كما أنه عنصر بالغ األمهية لـضمان املـساواة بـني           . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  .اجلنسني والقضاء على التمييز

احيض وعلى سبيل املثال، فيما يتعلق باحلق يف التعليم، عندما ال ختصص وحدة مـر               
للفتيات يف املؤسسات التعليمية، لن يسمح اآلباء يف كثري من األحيان لبنـاهتم باالنتظـام يف                

  . )١٢(املدرسة، وخاصة بعد أن تبدأ لديهن مرحلة احليض
 والنعدام سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الـصحي أيـضاً              

 مليون طفل بـسبب     ١,٨ام ميوت حنو    ففي كل ع  . تداعيات خطرية بالنسبة للحق يف الصحة     
، وهو عدد   يئاإلسهال وغريه من األمراض اليت تسببها املياه غري النظيفة والصرف الصحي الس           

 .اإلمنـائي األمم املتحدة    لربنامج   يفوق بكثري عدد الضحايا الذي ختلفه الرتاعات العنيفة، وفقاً        
ديدة، وال سيما بالنسبة للنساء     كذلك ينطوي جلب املياه من نقاط بعيدة على آثار صحية ش          

 فإىل جانب العبء الثقيل املتمثل يف نقل املياه، تتعرض النساء واألطفـال أيـضاً             . واألطفال
ويؤثر قيام النساء واألطفال مبعظم العمل يف جلب املياه         . ألمراض مالمسة املياه مثل البلهارسيا    

  ). الفصل الثاين أدناهضاًانظر أي( على تعليمهم وأنشطتهن اإلنتاجية األخرى أيضاً

  

__________  
 الصحي يـسهم يف الكرامـة والتنميـة     الصرف"جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية،        )١٢(

، صحيفة الوقائع "Sanitation contributes to dignity and social development" "االجتماعية
  ).٢٠٠٩(٣رقم 
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وعلينا أن ننقلـها مـن   . ال ميكننا احلصول على مياه الشرب من إمدادات املياه احلضرية   
  .فأنا أعاين اآلن من فتق من جراء محل املياه. النافورة
  .٢٠٠٣، )Water Voice ("صوت املياه"امرأة من تركيا، مشروع : املصدر

ف الصحي داخل املرتل، تصبح اخلصوصية واألمـن        ويف حالة عدم توفري املياه والصر       
 مل توجد مرافق مالئمة للصرف الصحي داخل املـرتل، فكـثرياً   وما.  مشكلةأيضاًالشخصي  

. تضطر النساء واألطفال للتوجه إىل مراحيض مشتركة أو إىل املساحات الفـضاء للتـربز              ما
للتحـرش أو االعتـداءات     ويفتقرون هناك إىل اخلصوصية واألمن، ومن مث يكونون معرضني          

  .العنف أو االغتصاب أو
وإمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي أمر بالغ األمهية              

وحصوهلم عليها مطلوب لضمان معاملة احملتجـزين بـشكل         .  للمحرومني من حريتهم   أيضاً
  .إنساين وباحترام لكرامتهم األصيلة

. أثر احلق يف املياه مبدى ضمان حقوق اإلنسان األخـرى ويف الوقت ذاته، ميكن أن يت       
ويتعرض احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي ألكرب قدر من اخلطر يف حالـة              

       وكـثرياً . التعليم أو العمل أو الضمان االجتمـاعي       احملرومني من حقهم يف السكن الالئق أو      
نصر أساسي من عناصر احلق يف السكن الالئق، هو         ما يكون االفتقار إىل أمن احليازة، وهو ع       

السبب يف حرمان السلطات سكان األحياء الفقرية من سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة          
كذلك يستخدم أصحاب العقارات أو السلطات قطع إمـدادات         . وخدمات الصرف الصحي  

ت علـى إمكانيـات     ويتوقف إدخال التحسينا  . املياه إلجبار األشخاص على ترك مساكنهم     
.  على مطالبة املتضررين هبـا     احلصول على مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي أيضاً        

ويف حالة عدم احترام احلق يف حرية التعبري أو حرية االجتماع أو حرية تنظيم اجلمعيات، تقل                
  .أوضاعهم املعيشيةإىل حد كبري الفرص املتاحة لألفراد واجملتمعات احمللية للدعوة إىل حتسني يف 

  كيف ينطبق مبدأ عدم التمييز على احلق يف املياه؟ -هاء 

وتتمثـل  . يوجد يف العامل أكثر مما يكفي من املياه لألغراض املرتلية والزراعة والـصناعة      
املشكلة يف أن بعض األشخاص، وبصفة خاصة الفقراء، ُيستبعدون بصفة منهجية من احلـصول              

د من حقوقهم القانونية أو بفعل السياسات العامة الـيت حتـد مـن              عليها بسبب فقرهم أو احل    
  .إمكانيات الوصول إىل اهلياكل األساسية اليت تزود باملاء ألغراض املعيشة ولكسب األرزاق

  .٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، : املصدر
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م على أساس خصائص حمددة للـشخص  وُيقصد بالتمييز أي تفرقة أو إقصاء أو تقييد يت         
من قبيل العنصر أو الدين أو العمر أو اجلنس، ويكون أثره أو الغرض منه هو إضعاف أو إبطـال                   

وهو يـرتبط بتـهميش   . ساسية أو التمتع هبا أو ممارستهااألاالعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات    
وحيدد العهد  . لية داخل اجملتمعات   ما يكمن يف جذور التفاوتات اهليك      فئات سكانية حمددة وغالباً   

منه األسس التالية لعـدم  ) ٢(٢الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املادة  
العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي              : التمييز على سبيل املثال ال احلصر     

.  أو املمتلكات أو املولد أو أي حالة أخـرى السياسي أو غريه، أو األصل الوطين أو االجتماعي،   
 العجـز والتوجـه     "حالة أخرى " للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تشمل        ووفقاً

  .)١٣(اجلنسي واهلوية اجلنسانية واملركز الصحي والفقر والتهميش االقتصادي
 وعنـصران بالغـا     وعدم التمييز واملساواة مها من املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان          

التمييز فيما يتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونـة         وإن  . األمهية من عناصر احلق يف املياه     
من القوانني أو السياسات أو التدابري التمييزية؛ أو إعـداد          يستمد جذوره   والصرف الصحي   

 أمـن احليـازة؛     السياسات بطريقة إقصائية؛ أو سياسات إدارة املياه التمييزية؛ أو احلرمان من          
حتديد املشاركة يف صنع القرارات؛ أو انعدام احلماية من املمارسات التمييزية من جانـب               أو

  .اجلهات الفاعلة اخلاصة
، كالتمييز علـى أسـاس       أو متعدداً   مضاعفاً ويتفاقم تأثري التمييز حني يعاين الفرد متييزاً        

تؤكد اللجنة أمهية التصدي هلـذا التمييـز   و.  العنصر أو املنشأ الوطين أو العجز       عن اجلنس فضالً 
 جبميع حق التمتع  يف واملرأة الرجل بني  املتعلق باملساواة  ١٦املتعدد اجلوانب يف تعليقها العام رقم       

وعلى سبيل املثال، عندما توجد صـعوبة ماديـة يف          . والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق
ما يـتحملن  تهميش االقتصادي على املياه، النساء عادة حصول اجملتمعات اليت تعاين من الفقر وال     

  .عبء جلب املياه ألسرهن، فتعرضن أنفسهن ملخاطر إضافية ألمنهن الشخصي
ويقع على عاتق الدول التزام حبظر التمييز لكافة األسـباب واستئـصاله، وضـمان                

اه الـشرب املأمونـة     املساواة، يف القانون ويف املمارسة العملية، فيما يتعلق باحلصول على مي          
  .ومرافق الصرف الصحي

__________  
بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية       ) ٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم      )١٣(

  .واالقتصادية
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  النهج القائم على احلقوق يف توفري مياه الشرب املأمونة؟املقصود ب - واو 

إن تناول توفري مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي من منطلق حقـوق               
المهـم  اإلنسان ميكن أن يعمل مبثابة حافز لتعبئة األفراد، وال سيما الفقراء واملهمشون، وإع            

والنهج القائم على حقوق اإلنسان يأيت      . حبقوقهم القانونية، ومتكينهم من تفعيل تلك احلقوق      
فال ُينظر إىل توفري مياه الشرب املأمونة باعتباره صدقة بل ُينظـر            : بنموذج جديد لقطاع املياه   
  . وباعتبار األفراد حمور العمليةإليه باعتباره استحقاقا قانونياً

 املتصلة بسياسات   الصعبة املسائل   ار املتعلق حبقوق اإلنسان ال حيل تلقائياً      ورغم أن اإلط    
التمويل أو التنفيذ أو التنظيم، فهو يوفر معايري دولية لكي ُيسترشد هبـا يف وضـع القـرارات                  
السياسية واالقتصادية بشأن ختصيص املوارد املائية؛ ويتيح االستماع إىل األفراد يف عملية اختـاذ              

 املرتبطة باملياه والصرف الصحي وميكن أن يعزز مساءلة الدول فيما يتعلـق بإيـصال               القرارات
  .خدمات املياه والصرف الصحي

  ما هو النهج القائم على احلقوق فيما يتعلق بالتنمية؟
النهج القائم على احلقوق هو إطار مفاهيمي لعملية التنمية البشرية يستند مـن الوجهـة       

  . حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاقوق اإلنسان الدولية ويوجه عملياًاملعيارية إىل معايري ح
ويدمج النهج القائم على احلقوق معايري النظام الدويل حلقوق اإلنسان وقواعده ومبادئه يف   

  .اخلطط والسياسات وعمليات التنمية
وتشمل هـذه  . واملعايري واملبادئ املذكورة هي اليت ترد يف املعاهدات واإلعالنات الدولية   

ويشمل النهج القائم علـى احلقـوق إزاء   . املبادئ املساواة والعدل واملساءلة والتمكني واملشاركة 
  :التنمية ما يلي

 الربط الصريح باحلقوق؛  •

  املساءلة؛  •
  التمكني؛  •
 املشاركة؛  •

  .عدم التمييز وإيالء االهتمام للفئات الضعيفة  •
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إلنسان يف توفري مياه الـشرب املأمونـة ومرافـق          ويتضمن النهج القائم على حقوق ا       
فعلـى  . الصرف الصحي مبادئ تتبع يف معاجلة األزمة احلالية املتعلقة باملياه والصرف الـصحي            

ال بـل  الرغم من أن احلق يف املياه يقتصر على استخدامها يف األغراض الشخصية واملرتلية، ميكن         
، من قبيل إدارة    لدى النظر يف املسائل األكرب حجماً     ُيستخدم النهج القائم على احلقوق      ينبغي أن   

ويقتضي هذا النهج بصفة خاصة عدم استبعاد أي فئة سكانية وإيالء األولويـة يف              . املوارد املائية 
ختصيص املوارد العامة احملدودة ملن ال جيدون سبل احلـصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة                  

 يف  تدى بالنهج القائم على حقوق اإلنـسان أيـضاً        وُيه. يتعرضون للتمييز يف احلصول عليها     أو
إدارة املياه وذلك بترتيب األولويات على حنو واضح، لدى توزيع املياه فيما بني االسـتخدامات               

  .١٥املتنافسة، واالستخدامات الشخصية واملرتلية على النحو الوارد يف التعليق العام رقم 
على أنه ينبغي أن يدل  ق حقوق اإلنسان    النظر إىل املياه والصرف الصحي من منطل      إن    

 فكثرياً. تتاح لألفراد واجملتمعات احمللية سبل احلصول على املعلومات واملشاركة يف صنع القرار           
ما ُيستبعد الفقراء وأفراد الفئات املهمشة من عملية صنع القرارات املتعلقة بامليـاه والـصرف      

ومشاركة اجملتمعات احمللية يف ختطـيط      . اهتمالصحي، ومن مث يندر أن توىل األولوية الحتياج       
 لضمان أن تكـون خـدمات امليـاه    برامج املياه والصرف الصحي وتصميمها ضرورية أيضاً 

  .والصرف الصحي مالئمة وذات صلة، وبالتايل مستدامة يف هناية املطاف

  احلصول على املعلومات يف قانون جنوب أفريقيا
من السلطات اخلاصة خبدمات    ) ١٩٩٧( أفريقيا   يقتضي قانون خدمات املياه يف جنوب       

املياه أن تتخذ خطوات معقولة إلطالع املستهلكني واملستهلكني احملتملني ومؤسسات اخلـدمات            
املتعلقة باملياه داخل مناطق اختصاصها على مشاريع خططها اإلمنائية يف جمال خـدمات امليـاه               

وجيب على الـسلطات    . ترة معقولة من الزمن   ولدعوة اجلمهور إىل اإلدالء بتعليقاته يف غضون ف       
 اليت تتلقاها قبل اعتماد خططها اإلمنائية، وأن تقدم التقارير عند املالحظات أن تنظر يف مجيع  أيضاً

، يف حال عـدم أخـذه يف االعتبـار،      الطلب عن مدى أخذ تعليق حمدد يف االعتبار أو أن تقدم          
  .األسباب اليت تدعو لذلك

 صوت أفراد اجملتمع الضعفاء، كالنساء      تمع احمللي قد حتجب أحياناً    غري أن مشاركة اجمل     
وينبغي لذلك التزام احلرص على ضمان متكني مجيـع أفـراد           . أو األشخاص ذوي اإلعاقات   

اجملتمع وإتاحة الفرصة أمامهم إلمساع أصواهتم يف عملية صـنع القـرارات املتعلقـة بامليـاه                
  .والصرف الصحي
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يف إدارة املياه، فهن ال تشَركن يف عملية صنع القرار يف مجيع مراحل          ليس للنساء أي دور       
  .احلياة
  .٢٠٠٣، )Water Voice ("صوت املياه"امرأة من تركيا، مشروع : املصدر

 تركيـزه علـى     ومن السمات الرئيسية للنهج القائم على حقوق اإلنسان أيـضاً           
املسؤولة، بضمان إمكانيـة حـصول      املساءلة، الذي يربز التزامات الدولة، بوصفها اجلهة        

ومـن الوجهـة    . أصحاب احلقوق على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي         
العملية، تتطلب املساءلة إعداد القوانني والسياسات واملؤسسات واإلجـراءات اإلداريـة           
وآليات االنتصاف الالزمة لتعزيز إمكانيات احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات            

  .صرف الصحي ومحايتهاال
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  كيف ينطبق احلق يف املياه على فئات حمددة؟ - ثانياً

جتد بعض الفئات أو بعض األفراد صعوبة بصفة خاصة يف ممارسة حقها يف املياه نتيجـة                  
ولتوفري احلماية هلذا احلق بـشكل فعـال، مـن      . للتمييز أو الوصم، أو ملزيج من هذين العاملني       

ام للحالة اخلاصة ملختلف األفراد والفئات كل على حدة، وال سيما الذين            الضروري إيالء االهتم  
وينبغي أن تتخذ الدول تدابري إجيابية لـضمان عـدم       . يعيشون منهم يف أوضاع حمفوفة باملخاطر     

فينبغي، على سـبيل    . التمييز ضد أفراد بعينهم أو فئات بعينها، سواء من حيث القصد أو التأثري            
دول سياساهتا اخلاصة باملياه والصرف الصحي حبيث تالئم من هم يف أمـس             املثال، أن تصمم ال   

 أن ختصص   وقد يلزم أيضاً  .  من أن توجه فقط إىل الفئات ذات األغلبية        احلاجة إىل املساعدة بدالً   
الدول املوارد املالية والبشرية للفئات اليت جرت العادة على التمييز ضدها، وذلك ضمانا لتمتـع               

  .قوقها على قدم املساواة مع الفئات األخرى يف اجملتمعتلك الفئات حب
وُيقصد باملناقشة املتعلقة بالفئات املعينة الواردة أدناه املساعدة على إيـضاح بعـض               

  .اآلثار اليت ينطوي عليها احلق يف املياه

  الفقراء من سكان املدن والريف -ألف 

 كوخ، يقيم هبا حـوايل      ٢٠٠د باحلي حنو    ويوج. أقيم يف أحد األحياء الفقرية يف مدينة بيوين         
 مفتوحة تنقل املياه إىل حمطة معاجلة املياه اليت تزود          ةوإىل جانب حينا الفقري هذا توجد قنا      . ألف شخص 
ويذهب سكان احلـي إىل منطقـة املدينـة         . وتوجد قطعة أرض خالء على جانيب القناة      . املدينة باملياه 

جلة للتوجه إىل أعماهلم، غري أنه ال يوجد سوى أربعة مراحيض           ويف الصباح يكون اجلميع يف ع     . للعمل
] قضاء حاجتـهم  [ويف هذا مشقة كبرية، وخاصة لنا حنن النساء، ألن الرجال واألطفال ميكنهم             . عامة

وحتمل النساء املياه من القنـاة يف       . ويذهب الرجال إىل القناة لالستحمام    [...]. يف أي مكان باخلارج     
ولكـن  . ويقول الناس إننا نلوث املياه املتجهة إىل حمطة املعاجلة        . تحمام يف أكواخهن  دالء وتقمن باالس  
ولكنهم ما إن يتم انتخـاهبم بنـاء     . ويأيت الساسة قبل كل انتخاب ويطلقون الوعود      . ليس أمامنا بديل  

  .على أصواتنا حىت ينسوننا إىل أن حيني موعد االنتخابات التالية
  .٢٠٠٣، )Water Voice ("صوت املياه"شروع امرأة من اهلند، م: املصدر

وغالبية الذين ال حيصلون على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي هـم               
والفقراء ليسوا أقل من غريهم مـن حيـث         . من الفقراء، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية       

 ، بل إهنم أيضاً   إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي فحسب         
  .أقل قدرة على التعامل مع تأثري هذا احلرمان
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وميثل فقراء الريف اجلانب األكرب من الذين يفتقرون إىل مياه الشرب املأمونة والصرف               
 من سكان الريف إىل التربز يف العراء، مع ما يترتب على ذلـك         مليارويضطر أكثر من    . الصحي

  .صيتهم، بل وأمنهم املاديمن نتائج هامة بالنسبة لصحتهم وخصو
   ما تكون إمكانية حصول الفقراء على املياه أقل وما يدفعونه لقاءها أكربكثرياً

 وأدىن   على نصيب من املياه أقـل حجمـاً        يف كثري من البلدان، حيصل أشد الناس فقراً         
 يف األحياء  ناملقيمو يدفع ونريويب، ومانيال جاكرتا، ففي. جودة، بينما يدفعون فيها أغلى األسعار     

 من يتراوح مبا املدينة نفس يف الدخل املقيمون يف األحياء مرتفعة    يدفعه مما أكثر املياه الفقرية مقابل 
يـدفع   ويف أكـرا،  . أضعاف وأكثر مما يدفع املستهلكون يف لندن أو نيويـورك          عشرة إىل مخسة

 أضـعاف  د عـشرة  فر ٨٠٠ ٠٠٠ الكثريون ممن يعيشون على خط الفقر أو حتته البالغ عددهم         
  .املياه املناطق املرتفعة الدخل مقابل يف املقيمون يدفعه ما

  .٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، : املصدر

 يف املائة مـن  ٤٢والفقراء من سكان املدن الذين يقطنون األحياء الفقرية، وميثلون نسبة           
ما تتـردد   فكثرياً.  حتديات خاصة يف هذا الصدد     ، يواجهون أيضاً  سكان احلضر يف البلدان النامية    

السلطات، الوطنية أو احمللية، يف توصيل األحياء الفقرية بشبكات املياه والصرف الصحي لكوهنا             
وكذلك يسوق مقدمو اخلدمات عددا من األسباب لعدم تزويدهم تلـك           . مستوطنات عشوائية 

حياء الفقرية غري قادرين على الـدفع وضـمان اسـترداد           املناطق باخلدمة، ومنها أن سكان األ     
التكاليف، أو أهنم ال ميلكون املستندات اليت تثبت استحقاقهم للخدمات أو معرضـون خلطـر               

ونتيجة لذلك، يتعني على سكان األحياء الفقرية جلب املياه من املصادر غـري احملميـة            . اإلخالء
و شراؤها من الباعة بتكلفة أعلى من الـيت يتحملـها           كاآلبار امللوثة وقنوات الصرف امللوثة، أ     

 وعندما تتاح مياه الشرب املأمونة لسكان األحياء الفقرية، كثرياً        . املتصلون بشبكات مواسري املياه   
  .ما جيري ختفيض إمداداهتا خالل فترات العجز للمحافظة على تدفقاهتا إىل املناطق األعلى دخالً

وهـذا  . فالصرف الصحي سيئ وكل شيء سيئ     . إلطالقفة على ا  إن البيئة ليست نظي     
وقد ارتفعت نفقاتنا نتيجة ألننا ندفع      . فال توجد مياه يف هذه املنطقة     . يؤثر على مياه الشرب لدينا    

ويتمكن بعض الناس من    .  من املال ألولئك الغشاشني الذين يقومون على خدمة الصهاريج         كثرياً
 ما يصابون باملرض ألهنم يشربون كـل مـا          دائما تقريباً أما الفقراء فهم    . اجتياز هذه املصاعب  

وأمتىن أن تكون لدينا بيئة نظيفة ومنظمة ال تلوث مياهنا، كما أمتىن أن تتـدفق امليـاه            . يصادفهم
  .بانتظام لتنقذنا من الوقوع فريسة للمرض طول الوقت

  .٢٠٠٣، )Water Voice ("صوت املياه "رجل من غانا،: املصدر
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  ةاملرأ -باء 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  )٢(١٤املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف املنـاطق                 
الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التساوي مع الرجل، املشاركة يف التنمية الريفية واالسـتفادة               

  :ه خاص احلق يفمنها، وتكفل للمرأة بوج
التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واإلصـحاح             )ح(  

  .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

ويؤثر عدم احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي على املـرأة     
 جلب املياه يف حالة عدم تـوافر        فالنساء واألطفال يتحملون العبء األكرب يف     . بشكل خاص 

 ووفقـاً .  علـيهم   ثقيالً الوقت ويشكل عبئاً  يستنفذ  جلب املياه ونقلها    . مياه الشرب يف املبىن   
 يف تفسري الفجوات الشديدة االتساع القائمة       لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يساعد ذلك أيضاً      

وليس باألمر النـادر أن تنفـق املـرأة         . اجلنسني يف االلتحاق باملدارس يف كثري من البلدان       بني  
 للمياه، وهذا    على األقدام أو وقوفا يف الصفوف أو نقالً        يصل إىل أربع ساعات يف اليوم سرياً       ما

 ما تكون   وكثرياً. وقت كان ميكن استغالله يف أنشطة منتجة أو يف العمل املرتيل ورعاية األطفال            
 من جـراء     وميكن أن تتأثر صحة املرأة بصفة خاصة       .املياه اجمللوبة قذرة ومن مصادر غري حممية      

 عن األمراض النامجة عن مالمسة املياه من قبيـل          العبء الثقيل الذي يفرضه نقل املياه، فضالً      
  ). الفصل األول، أعالهانظر أيضاً(البلهارسيا 

  احلصول على خدمات الصرف الصحي املالئمة والعنف ضد املرأة
املعين بالسكن الالئق، ميلون كوثري، خالل البعثة اليت أجراهـا          تلقى املقرر اخلاص السابق       

إىل كينيا، شهادات بشأن ما يطلق عليه املراحيض الطائرة من سكان األحياء الفقرية يف كيبريا، وهي                
وقد أقيمت بعض املراحيض يف     . فكيبريا ليست متصلة بنظام جماري املدينة     . أكرب أحياء نريويب الفقرية   

وأصـبح  . نها ال تكفي على اإلطالق للسكان الذين يتجاوز عددهم نصف مليون نسمة     املنطقة، ولك 
مث تلقى هذه األكياس من العشش واملـآوي علـى     . من الشائع استخدام األكياس البالستيكية للتربز     

ويف حـني أن عـدم      . "طائرة"الطرقات أو يف األهنار وصناديق القمامة، ومن هنا جاء وصفها بأهنا            
املـراحيض  " لوجـود    اف من املراحيض كان هو السبب الرئيسي الذي أعطي تربيراً         وجود عدد ك  

، أشارت بعض الشهادات األخرى، وخاصة اليت أدلت هبا النساء، إل أن انعدام األمن خالل               "الطائرة
  . يف عدم استخدام املراحيض إضافياًاملساء وأثناء الليل كان سبباً

  .E/CN.4/2005/48/Add.2: املصدر
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 من عملية اختاذ القرارات املتعلقة باملياه والصرف        ستبعد النساء يف أحيان كثرية جداً     وت  
ونتيجة لذلك، ال تؤخذ احتياجاهتن وظروفهن اخلاصة يف االعتبار لدى إعداد برامج            . الصحي

  .املياه والصرف الصحي أو يف تقدمي هذه اخلدمات

   األطفال-جيم 

 بإمكانية حصوهلم    كبرياً مي ورفاههم العام تأثراً   وتتأثر صحة األطفال وتقدمهم التعلي      
  .على اخلدمات األساسية، ومنها مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

  اتفاقية حقوق الطفل
  ٢٤املادة 

  [...].تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه   -١  
 وتتخذ، بوجه خاص، التدابري املناسبة      امالًتتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق ك        -٢  
  :من أجل
توفري األغذيـة   [...] ، عن طريق أمور منها      [...]مكافحة األمراض وسوء التغذية       )ج(  

  املغذية الكافية ومياه الشرب النقية؛
كفالة تزويد مجيع قطاعات اجملتمع، وال سيما الوالدين والطفل، باملعلومات األساسية   )ه(  
يعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي،      ب بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الط      املتعلقة

  [...].والوقاية من احلوادث 

ويف البلـدان   . ومياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي أساسية لصحة األطفال          
ب اإلسهال  ذات املعدل املرتفع من وفيات األطفال، تزيد وفيات األطفال دون سن اخلامسة بسب            

 النامجة عن أي سبب آخر، فهي تتجاوز الوفيات النامجة عن االلتهاب الرئوي احلاد              الوفياتعن  
 يف املائـة    ٩٠ويرتبط ما تزيد نسبته على      . اإليدز جمتمعة /الريا وفريوس نقص املناعة البشري    وامل

  .)١٤(من حاالت وفاة األطفال باملياه امللوثة وعدم كفاية الصرف الصحي

__________  
 Children and(" الشواهد: لصرف الصحي والنظافة الصحيةاألطفال واملياه وا "اليونيسيف، )١٤(

Water, Sanitation and Hygiene: The Evidence(  بــتقرير  ، ورقة حبثية عرضية خاصـة
  .٢٠٠٦التنمية البشرية 
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فـاألجهزة  . فتقار إىل مياه الشرب املأمونة جيعل األطفال أكثر عرضة للمـرض          واال  
 ما تكون أقل قدرة     املناعية وآليات إزالة السمّيات لديهم غري مكتملة النمو، ومن مث فإهنا كثرياً           

كما أن كتلة اجلسم أقل لدى األطفـال منـها لـدى           . على التصدي للعدوى املرتبطة باملياه    
يف  أن املواد الكيميائية املنقولة عن طريق املياه قد تكون خطرة على الطفل              وهذا يعين . الكبار

  . غري ضار بالبالغني الذي يعد نسبياًتركيزها
فمن األسباب الرئيسية لعدم إرسال اآلباء بناهتم إىل        . وكذلك يتأثر حق الفتاة يف التعليم       

ففي نيجرييـا، علـى     . لفتياتاملدرسة يف كثري من البلدان عدم وجود مرافق للصرف الصحي ل          
ويف أوغنـدا،  . سبيل املثال، قام اآلباء بسحب بناهتم من املدارس الضطرارهن إىل التربز يف العراء   

 يف املائة من الفتيات عن حدوث مشاكل يف املدرسة خـالل فتـرة احلـيض                ٩٤أفادت نسبة   
  . )١٥( يف املائة منهن بعدم ذهاهبن إىل املدرسة خالل تلك الفترة٦١وأفادت 

  سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة واحلق يف التعليم
 يف املائة من الذين وصلت ردودهم على دراسة استقصائية لألسر املعيشية            ٢٠أفاد قرابة     

يب بأن اضطرارهم إىل جلب املياه مينع أطفاهلم من الذهاب للمدرسة أو يثنيهم              - دي - تيف بور 
 أن مياه الشرب املأمونة غري متوافرة يف املدارس وأن          اعهم أيضاً وذكر ما يقرب من ثالثة أرب     . عنه

  . كثريين يضطرون إىل محل املياه إىل املدرسة أو شرائها هناكأطفاالً
  .Wòch nan Soleyالعاملية وآخرون،  والعدالة اإلنسان حقوق مركز: املصدر

   األشخاص ذوو اإلعاقة-دال 

 إحدى املـسائل الرئيـسية      صرف الصحي أيضاً  متثل إمكانية احلصول على املياه وال       
 من التهميش والتمييز ألسباب منها تصميم املباين        بالنسبة لذوي اإلعاقة، الذين يعانون تارخيياً     

ولكن احلصول على املياه    . واخلدمات واهلياكل األساسية بشكل ال ميكنهم من االستفادة منها        
. تقالهلم يف العيش واحترام كرامتـهم     وخدمات الصرف الصحي أمر بالغ األمهية لضمان اس       

 ما يكفي إجراء بعض التغيريات الطفيفة وبعض التعـديالت املنخفـضة التكلفـة يف               وكثرياً
__________  

الكيفية اليت يقوض هبا : السبب والتأثري على الصعيد العاملي"منظمة اإلعانة على توفري املياه،       )١٥(
 Global cause' and effect: How the aid") ("system'"داف اإلمنائية لأللفيةـنظام املعونة األه

is undermining the Millennium Development Goals )٢٠٠٧.(  
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 النظر على   وينبغي أيضاً . التصميم لتيسري وصوهلم إىل مرافق وخدمات املياه والصرف الصحي        
  .)١٦( للجميعاملرافق مالئماًسبيل األولوية يف جعل تصميم املساكن احلديثة البناء واخلدمات و

 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        ١٥ويبني التعليق العام رقم       
  من أبعاد إمكانية االستفادة، بوصفها عنـصراً        هاماً عداًُبالوصول املادي ميثل    جبالء أن إمكانية    

  . يف احلق يف املياهأصيالً
وي اإلعاقة بدورها إشارة صـرحية إىل إمكانيـة         وتشري اتفاقية حقوق األشخاص ذ      

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على املياه، يف سياق احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئـق               
  .وباحلماية االجتماعية

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  )٢(٢٨املادة 

لتمتع هبـذا   تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلماية االجتماعية، وا            
احلق دون متييز بسبب اإلعاقة، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله، مبـا يف                

  :ذلك تدابري ترمي إىل
ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخرين يف فرص احلصول على امليـاه               )أ(  

املعقولة، وغري ذلك مـن     النقية، وضمان حصوهلم على اخلدمات واألجهزة املناسبة ذات األسعار          
  [...].املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة باإلعاقة؛ 

وي اإلعاقة وأن تـشركهم مـن       ذ من الدول أن تتشاور مع       وتتطلب االتفاقية أيضاً    
خالل املنظمات اليت متثلهم يف إعداد التشريعات والسياسات وتنفيذها ورصدها مـن أجـل              

والتـشاور  . التفاقية ويف صنع القرارات األخرى اليت تؤثر عليهم       تنفيذ االلتزامات احملددة يف ا    
 آلية رئيسية للحيلولة دون إنشاء مرافق وخدمات جديدة ال يسهل االستفادة هبـا،              ،املناسب

  .ولضمان إجياد حلول تقنية مالئمة لضمان إمكانية احلصول على اخلدمات
__________  

ــاذج ا  ) ١٦( ــض النم ــى بع ــالع عل ــر لالط ــدة، انظ ــات اجلي ــشيقة واملمارس   :ل
www.make-development-inclusive.org/toolsen/Includingwatsan.pdf)  ة املوقـع  جرت زيار 

سبل حصول ذوي اإلعاقة علـى      : مذكرة عن املسائل الفنية   "و) ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٨يف  
 ("Technical Issue Note: Access to water and sanitation" املياه وخدمات الصرف الـصحي 

("for persons with disability وهو متاح من املوقع ،www.danidadevforum.um.dk.  
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  الالجئون واملشردون داخلياً -هاء 

  )١٩٩٨(الداخلي  التشريد بشأن التوجيهية املبادئ
  ١٨املبدأ 

  .الئق معيشي مبستوى التمتع يف احلق داخلياً املشردين لكافة -١  
 الظروف عن النظر وبغض أدىن كحد داخلياً، للمشردين املختصة السلطات توفر -٢  
  :إليها اآلمن الوصول هلم وتكفل التالية اللوازم متييز، ودومنا

  [...]للشرب؛  الصاحلة واملياه األساسية األغذية  )أ(  
  .األساسية الصحية واملرافق الطبية اخلدمات  )د(  
تبذل جهود خاصة لكفالة املشاركة الكاملة للمرأة يف ختطيط وتوزيـع اللـوازم               -٣  

  .األساسية هذه
  .E/CN.4/1998/53/Add.2: املصدر

جة الـرتاع أو     مليون شخص بالفرار من ديارهم نتي      ٣٠يف كل عام يلوذ ما يزيد على          
  .)١٧( الطبيعيةاملخاطر مليون شخص من جراء ٢٠٠الكوارث الطبيعية ويتضرر ما يزيد على 

ويف حاالت الطوارئ، يواجه األشخاص املشردون حتديات خاصة يف احلـصول علـى        
مياه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي، األمر الذي ميكن أن تكون له عواقب هتدد حياهتم               

 كما أن املشردين معرضون بصفة خاصة خلطر التمييز والعنصرية وكره األجانـب،             .)١٨(باخلطر
  .مما ميكن كذلك أن يزيد من إعاقة قدرهتم على تأمني مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

ويف كثري من األحيان تتميز خميمات الالجئني واملشردين حول العامل، وخاصة عندما              
تهالك واالكتظاظ، اليت ال تتوافر فيها على حنو كاف اخلدمات          تطول مدة التشرد، بأوضاع ال    

 ما يؤدي سوء حالة الصرف      وكثرياً. األساسية من قبيل مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي       

__________  
حق اإلنـسان  "للجميع،  الصحية والنظافة الصحي الصرف وخدمات املياه اجملموعة العاملية لتوفري   )١٧(

  "اإلطار القـانوين للـدعوة ودليلـها      : يف املياه وخدمات الصرف الصحي يف حاالت الطوارئ       
The Human Right to Water and Sanitation in Emergency Situations: The Legal) 

(Framework and a Guide to Advocacy) ٢٠٠٩.(  
امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االسـتجابة      انظر، على سبيل املثال، مشروع سفري،        )١٨(

  . بصفة عامة٤، والفصل ٥٦، الصفحة )٢٠٠٤ (للكوارث
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الصحي وعدم إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة يف هـذه املخيمـات إىل انتـشار                
  . الكولريااألمراض اليت تنتقل عن طريق املياه، ومنها

ني على النساء واألطفال جلب املياه من على مسافة بعيدة عن املخيمات،            وعندما يتع   
 وقد ُيطلب إىل النساء واألطفال أيضاً     . يتعرضون خلطر التحرش والتهديدات والعنف اجلنسي     

وحىت حني تتوافر مرافـق  . تقدمي خدمات جنسية يف مقابل احلصول على مياه الشرب املأمونة       
 الصحي باملخيمات، فهي يف كثري من األحيان ال تراعي االحتياجات اخلاصة بالنساء             الصرف

 ويف كثري من البلدان، يقل نصيب املشردين داخلياً       . أو األطفال أو كبار السن أو ذوي اإلعاقة       
والالجئني املقيمني يف خميمات من املياه عن سائر السكان حيث يعيش الكثريون منهم علـى               

  .بني لترين وثالثة لترات يف اليومكمية تتراوح 
 أفـضل   وليس حال الالجئني يف املناطق احلضرية وطاليب اللجوء واملشردين داخليـاً            
 ما يعجزون يف الواقع أو بسبب مركزهم القانوين عن العيش يف أماكن إقامة              فهم كثرياً . بكثري

  .رف الصحي كذلكالئقة، والكثري منهم ال يتمتع مبياه الشرب املأمونة أو مرافق الص

  الشعوب األصلية - واو 

 مـن   رئيـسياً ، ألهنا متثل جزءاً  احلياة اليومية للشعوب األصلية     يف  هاماً تؤدي املياه دوراً    
وال يعـاجل   .  عنصر رئيسي يف استراتيجياهتم املعيشية     وهي أيضاً . تقاليدهم وثقافتهم ومؤسساهتم  

و بالتحديد إمكانية احلصول على مياه الشرب       احلق يف املياه سوى بعد صغري من هذه العالقة، وه         
  .املأمونة لالستخدام يف األغراض الشخصية واملرتلية

  وثيقـاً  وترتبط إمكانية حصول الشعوب األصلية على مياه الشرب املأمونة ارتباطـاً            
ولذلك يترتب على عـدم االعتـراف       . بسيطرهتا على أرض األسالف وأقاليمهم ومواردهم     

سالف وأقاليمهم ومواردهم أو توفري احلماية هلا آثار بعيدة املـدى بالنـسبة              بأرض األ  قانوناً
  .لتمتعهم باحلق يف املياه

ذلك أن مصادر املياه الطبيعية اليت تستخدمها الشعوب األصلية عادة، كـالبحريات              
وقـد  . األهنار، قد يصبح الوصول إليها غري متاح بسبب االستيالء أو التعدي علـى األرض              أو

 جيري  عالوة على ذلك، قد   .  بفعل التلوث أو االسترتاف غري املشروع       الوصول إليها أيضاً   ديتهد
. حتويل مصادر املياه اخلاصة بالشعوب األصلية لتوفري مياه الشرب املأمونة للمناطق احلـضرية            

 ما يقتضي تأمني حق الشعوب األصلية يف املياه اختـاذ إجـراءات لتـأمني               وبناء عليه، كثرياً  
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 عن توفري احلمايـة     ا يف أراضي األسالف، ووجود ترتيبات عرفية إلدارة املياه، فضالً         حقوقه
  .ملواردها الطبيعية

ورغم أن غالبية الشعوب األصلية ما زالت تقيم يف املناطق الريفية، أخـذت أعـداد                 
 متزايدة منهم يف اهلجرة الطوعية أو القسرية إىل املناطق احلضرية، حيث ينتهي هبم األمـر يف               
كثري من األحيان إىل اإلقامة يف أوضاع سكنية غري الئقة تفتقر إىل إمكانية احلصول على مياه                

  .الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
 ما تستبعد الشعوب األصلية من عملية صنع القرارات املرتبطة باملياه والصرف            وكثرياً  

على مياه الـشرب املأمونـة      الصحي، مما قد يشكل عوائق إضافية تقوض إمكانية حصوهلم          
  . والصرف الصحي

املعايري الدولية الدنيا  ) ٢٠٠٧(األصلية   الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالنحيدد    
واملواد التالية هلا أمهية . حلماية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية الضرورية لبقائها ورفاهها وكرامتها       

  :خاصة لضمان حقها يف املياه
  ١٨املادة 

شعوب األصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت متس حقوقهـا              لل  
 إلجراءاهتا اخلاصة، وكذلك احلق يف حفظ وتطـوير         من خالل ممثلني ختتارهم هي بنفسها ووفقاً      

  .مؤسساهتا األصلية اخلاصة هبا اليت تقوم باختاذ القرارات
  ٢١املادة 

دومنا متييز، يف حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعيـة،        للشعوب األصلية احلق،      -١  
وال سيما يف جماالت التعليم والعمالة والتدريب املهين وإعادة التـدريب واإلسـكان والـصرف               

  . [...]الصحي والصحة والضمان االجتماعي
  ٢٦املادة 

شغلتها بصفة  للشعوب األصلية احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت امتلكتها أو             -١  
  .تقليدية، أو اليت استخدمتها أو اكتسبتها خبالف ذلك

للشعوب األصلية احلق يف امتالك األراضي واألقاليم واملوارد اليت حتوزهـا حبكـم               -٢  
امللكية التقليدية أو غريها من أشكال الشغل أو االستخدام التقليدية، واحلق يف استخدامها وتنميتها        

  .ألراضي واألقاليم واملوارد اليت اكتسبتها خبالف ذلكوالسيطرة عليها، هي وا
ويتم هذا االعتـراف    .  ومحاية قانونيني هلذه األراضي واألقاليم واملوارد      متنح الدول اعترافاً    -٣  

  .مع املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي
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  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  )٢(٢املادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف                
ي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأي     أهذا العهد بريئة من     

السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلـك         
  .من األسباب

ينبغـي أن   واليت  ،  باختاذ خطوات   فورياً  أن مثة التزاماً    أيضاً ١٥ويؤكد التعليق العام رقم       
عنـد  عالوة على ذلك، يقتضي .  ومقصودة وحمددة اهلدف، إلعمال احلق يف املياه     ُمحّددةتكون  

، ونظـرت يف    ات بني مجيع اخليار   اختاذ أي تدابري رجعية أن تربهن الدولة على أهنا وازنت جيداً          
وعلى األغلب  .  كل مواردها املتاحة   التأثري اإلمجايل على مجيع حقوق اإلنسان، واستخدمت متاماً       

ال يقدم التعليـق    كما  الطرق املمكنة إلعمال احلق يف املياه سيتفاوت من دولة لدولة،           أفضل  
امل للحقـوق   فالعهد يكتفي باإلشارة إىل أن اإلعمال الك      . وصفات حمددة لذلك   ١٥ العام رقم 

  ". اعتماد تدابري تشريعيةمجيع السبل املناسبة، وخصوصاً"الواردة فيه جيب حتقيقه من خالل 
 أنه ال بد من اختاذ بعض التـدابري بـصفة           ١٥ يف التعليق العام رقم      وتذكر اللجنة أيضاً    

ىن فورية لضمان احلق يف املياه، كضمان أال ُتحرم أعداد كبرية من األشخاص مـن احلـد األد                
الالزم من مياه الشرب املأمونة ملنع اإلصابة باملرض؛ وكفالة عدم هتديد األمن الشخصي لألفراد              
عندما يغامرون باخلروج للوصول إىل املياه أو الصرف الصحي؛ والوقاية من األمراض اليت تنتقل              

ملالئم؛ عن طريق املياه ومعاجلتها والسيطرة عليها، وال سيما ضمان إمكانيات الصرف الصحي ا            
  .والرصد الفعال ملدى حصول األشخاص على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

، كميثـاق   ويتجلى دور املساعدة والتعاون الدوليني يف بعض الصكوك األخرى أيضاً           
 عـن   وهو ليس بديالً  . األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل        

 بصفة خاصة يف حالة عجز الدولة عن تفعيل احلقـوق           االلتزامات احمللية، ولكنه يصبح مهماً    
. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحتياجها إىل الدعم من الدول األخرى لكي تفعل ذلك           

لغريهـا يف هـذا      والتعاون الدويل بصفة خاصة لزام على الدول اليت ميكنها تقدمي املـساعدة           
والتعاون الـدوليني، وأن   ومن مث ينبغي أن يكون لدى الدول برنامج نشط للمساعدة       . دالصد

تقدم املساعدة االقتصادية والتقنية لتمكني الدول األخرى من الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق باحلق          
 التزامـات الـدول     على طبيعـة  ) ١٩٩٠(٣العام رقم   ويظهر هذا يف تعليق اللجنة      . يف املياه 
  .على احلق يف أعلى مستوى صحي ميكن بلوغه) ٢٠٠٠(١٤ف ورقم األطرا
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  ثالثة أنواع من االلتزامات - باء

باالحترام تنقسم التزامات الدول إىل ثالث فئات، هي على وجه التحديد االلتزامات              
  .واحلماية واإلنفاذ
  االلتزام باالحترام

باشر أو غري املباشر يف التمتـع  يقتضي االلتزام باالحترام أن متتنع الدول عن التدخل امل   
  .باحلق يف املياه

تلويث موارد املياه؛ أو قطع خـدمات       : وعلى سبيل املثال، ينبغي أن متتنع الدول عن         
املياه والصرف الصحي بطريقة تعسفية وغري قانونية؛ أو احلد من توفري مياه الشرب املأمونـة               

ألكثر ثراء؛ أو تدمري اخلـدمات واهلياكـل        لألحياء الفقرية من أجل تلبية الطلب يف املناطق ا        
األساسية للمياه كتدبري عقايب خالل الرتاع املسلح؛ أو استنفاد املوارد املائية اليت تعتمد عليها              

  .الشعوب األصلية ألغراض الشرب
  االلتزام باحلماية

      يقتضي االلتزام باحلماية من الدول أن حتول دون تعدي أطراف ثالثـة علـى احلـق            
  . املياهيف

وينبغي أن تعتمد الدول تشريعات أو تدابري أخرى لضمان امتثال اجلهات اخلاصة،              
. كالصناعة أو موردي املياه أو األفراد مثال، ملعايري حقوق اإلنسان املرتبطة باحلق يف امليـاه              
ري فعلى سبيل املثال، ينبغي للدول أن تعتمد التدابري التشريعية الضرورية وغريها من التـداب             

 وعلى  الالزمة لضمان عدم قيام أطراف ثالثة بقطع خدمات املياه والصرف الصحي تعسفاً           
حنو غري قانوين؛ ومحاية اجملتمعات احمللية من قيام أطراف ثالثة علـى حنـو غـري مـستدام         
باستخراج املوارد املائية اليت تعتمد عليها هذه اجملتمعات ألغراض الشرب؛ وعدم تعـرض             

استخدام مرافق الصرف  نساء واألطفال للخطر عند ذهاهبم جللب املياه أواألمن الشخصي لل
الصحي خارج املرتل؛ وأال متنع القوانني واملمارسات املتعلقة مبلكيـة األراضـي األفـراد              
واجملتمعات احمللية من الوصول إىل مياه الشرب املأمونة؛ وعدم مساس األطراف الثالثة الـيت      

 على ما يكفي من مياه الشرب        تديرها بإمكانية احلصول مادياً    تتحكم يف خدمات املياه أو    
  .املأمونة على قدم املساواة وبتكلفة معقولة
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  االلتزام باإلنفاذ
ويقتضي االلتزام باإلنفاذ من الدول أن تعتمد التدابري التشريعية واإلداريـة واخلاصـة      

  . اإلعمال الكامل للحق يف املياهبامليزانية والقضائية والتروجيية وغريها من التدابري من أجل 
إيالء : وجيب على الدول، يف مجلة أمور، أن تعتمد سياسة وطنية بشأن املياه من شأهنا               

األولوية يف إدارة املياه لالستخدامات الشخصية واملرتلية األساسية؛ وحتديد األهداف اخلاصـة            
مشة؛ وحتديد املواد املتاحة للوفـاء  بتقدمي خدمات املياه، مع التركيز على الفئات احملرومة وامله 

هبذه األهداف؛ وحتديد أكثر طرق استخدامها فعالية من حيث التكلفة؛ وبيان املـسؤوليات             
واإلطار الزمين لتنفيذ التدابري الضرورية؛ ورصد النتائج والنواتج، مبا يف ذلك ضمان الـسبل              

  .املالئمة لالنتصاف من االنتهاكات
 أن تقوم، على حنـو تـدرجيي ويف         نفاذ، جيب على الدول أيضاً    ويف إطار االلتزام باإل     

حدود ما تسمح به مواردها املتاحة، بتوفري خدمات املياه والصرف الصحي للفئات الـضعيفة           
واملهمشة؛ وأن جتعل خدمات املياه والصرف الصحي أكثر مالءمة من حيث التكلفـة؛ وأن              

لمياه والصرف الصحي، ومحاية مـصادر      تكفل التثقيف املناسب بشأن االستخدام الصحيح ل      
  .املياه، وطرق اإلقالل إىل أدىن حد من إهدارها

   مسؤوليات اآلخرين- جيم

اجلهات (يشمل االلتزام الواقع على الدول حبماية حقوق اإلنسان ضمان عدم تعدي              
عـالوة  . وهذا هو االلتزام باحلماية الذي سلف ذكره      . على احلق يف املياه   ) غري التابعة للدولة  

على ذلك، مثة مناقشات متزايدة بشأن مدى حتمل اجلهات الفاعلة األخرى يف اجملتمع، مـن               
أفراد ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات جتارية، ملسؤوليات تتعلق           

  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ع اخلاص يف هذا    ويبحث هذا الفرع دور الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ودور القطا           
  .الصدد

  الوكاالت التابعة لألمم املتحدة
 مليثاق األمم املتحدة، يف تعزيز احتـرام        يتمثل أحد مقاصد األمم املتحدة، وفقاً       

 قيام الوكاالت التابعة    وتتوخى املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان أيضاً     . حقوق اإلنسان 
التدابري الدولية بشأن ) ١٩٩٠(٢لعام رقم التعليق او. نفيذهالألمم املتحدة بدور معني يف ت
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 أنه ينبغـي  للمساعدة التقنية، أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً 
 اإلمنـائي  التعاون أوجه من وجه أي يف املشاركة ووكاالهتا املتحدة األمم أجهزة جلميع

 مراحل من مرحلة كل مل يف بشكل كا  العهد يف الواردة احلقوق الدويل أن تكفل مراعاة   
  .إمنائي مشروع أي

ويف األعوام األخرية، أبرزت اإلصالحات اليت أدخلها األمني العام على األمم املتحدة              
دور وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية       ) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ و ١٩٩٧يف األعوام   (

كدت وكاالت األمم املتحدة، يف     ، أ ٢٠٠٣ويف عام   . ومسؤولياهتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان    
تفاهم مشترك، أنه ينبغي يف مجيع الربامج واملساعدات اإلمنائية إعمـال حقـوق اإلنـسان               

  .واالسترشاد مببادئ ومعايري حقوق اإلنسان
ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف جمال املياه والصرف الصحي، مثل برنـامج األمـم                

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة      )١٩()ل األمم املتحدة  موئ(املتحدة للمستوطنات البشرية    
، ومنظمة الصحة العاملية، تشري بـصفة متزايـدة إىل إطـار            )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

قامت اللجنة  ،  ٢٠٠٣ويف عام   . حقوق اإلنسان للتعامل مع أزمة املياه والصرف الصحي الراهنة        
 لتكون مبثابة آليـة     املائية باملوارد املعنية املتحدة األمم جلنةربامج بإنشاء   الرفيعة املستوى املعنية بال   

مشتركة بني الوكاالت لتعزيز االتساق يف اإلجراءات اليت تتخذها منظومة األمـم املتحـدة              
لتنفيذ خطة املياه والصرف الصحي اليت حددها إعالن األلفية واملؤمتر العاملي للتنمية املستدامة،             

  . فيما بني تلك اإلجراءاتوالتنسيق

  األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باملياه والصرف الصحي

، قطع قادة العامل على أنفسهم التزامات واسعة النطاق يف إعالن          ٢٠٠٠سبتمرب  /يف أيلول   
وتشمل هذه املواضيع السالم واألمن وحقوق اإلنسان والبيئة، ومت وضـع عـدد مـن               . األلفية

. واختذت تلك الغايات فيما بعد شكل مثانية أهداف إمنائية لأللفية         . ئية احملددة زمنياً  األهداف اإلمنا 
 الشرب مياه على باستمرار احلصول ميكنهم ال الذين األشخاص نسبة  يف ختفيض  ٧ويتمثل اهلدف   

  .٢٠١٥ عام حبلول النصف، إىل األساسية، الصحية املرافق وخدمات املأمونة

__________  
 (Manual on the Right toيل احلق يف املياه والصرف الـصحي لدانظر، على سبيل املثال،  )١٩(

Water and Sanitation ()أمر أساسي تفرضه حقوق اإلنسان : الصرف الصحيو) ٢٠٠٧
)Sanitation: A Human Rights Imperative() ٢٠٠٨.(  
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ف اإلمنائية لأللفية مشابه نوعاً ما لبعض جوانب حقـوق اإلنـسان،            ورغم أن حمتوى األهدا     
مل تتم بعد مواجهة التحدي املتمثل يف األخذ بنهج منظم قائم على حقوق اإلنسان يف فهم األهـداف                  

ومل تؤد حقوق اإلنسان بعد دوراً كبرياً يف دعم األنشطة املرتبطة باألهـداف             . اإلمنائية لأللفية وحتقيقها  
إضافة إىل ذلك، تتطلب معايري حقوق اإلنسان من الدول أن تكفل جلميع            . منائية لأللفية والتأثري عليها   اإل

  . سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي دون متييزاألشخاص
وحىت لو مت حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل كامل، من املهم اإلشـارة إىل أنـه                  

 شخص مليار ١,٨ مليون شخص بدون مياه الشرب املأمونة و     ٨٠٠ا يزيد على    سيبقى مع ذلك م   
  .٢٠١٥بدون خدمات الصرف الصحي األساسية يف عام 

الصحي التابعة لألمم املتحدة     والصرف باملياه املعنية األلفية مشروع عمل وقد أكدت فرقة    
 أمهيته لتحقيـق غالبيـة      أن احلصول على مياه الشرب املأمونة هو حق من حقوق اإلنسان وأكدت           

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
هنج قائم  : لفيةاملطالبة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأل     على مزيد من املعلومات، انظر       لالطالع  

 Claiming the Millennium Development Goals: A human rights) (approachعلى حقوق اإلنـسان 
: مشروع األلفية، الصحة والكرامة والتنمية    و) E.08.XIV.6بيع  من منشورات األمم املتحدة، رقم امل     (

 ,Health, dignity, and development: what will it take?( ،)London and Sterling( ما هو املطلوب؟

Virginia, Earthscan, 2005( ٢٧-١٥، الصفحات.  

  القطاع اخلاص
فالقطـاع اخلـاص،   .  الفاعلة اهلامة من اجلهات املؤسسات التجارية والقطاع اخلاص أيضاً      

 من الشركات الكبرية القائمة بتشغيل شبكات مواسري امليـاه          بدءاً(وال سيما موردو خدمات املياه      
  . يف توفري املياه مباشراً، يؤدي دوراً)ونظم اجملاري إىل األفراد القائمني بتشغيل صهاريج املياه

 مـن   راعيني وقطاع الصناعة، هو أيضاً    والقطاع اخلاص، وال سيما كبار املنتجني الز        
وال يزال الري أكرب مستخدم للمياه ولكن التوقعات تـشري          . اجلهات اهلامة املستخدمة للمياه   

ويف هـذا   . ٢٠٢٠إىل أن الصناعة سوف متثل معظم الزيادة يف استخدام املياه حـىت سـنة               
تجني الزراعيني وقطـاع    السياق، يوجد خطر إزاحة مصاحل الفقراء جانبا على أيدي كبار املن          
  . )٢٠(الصناعة، ومها من اجلهات ذات الصوت املسموع يف دوائر السياسة

__________  
  .١٥-١٤، الصفحتان ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٢٠(
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  باملياه املتعلقة التنفيذيني الرؤساء والية

، أطلق األمني العام لألمم املتحدة، يف شراكة مع قـادة األوسـاط             ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز   
. ة باملياه، برعاية االتفاق العاملي لألمم املتحـدة       التجارية الدولية، والية الرؤساء التنفيذيني املتعلق     

وجاءت هذه املبادرة بسبب إدراك أن القطاع اخلاص، من خالل إنتاج السلع واخلدمات، له تأثري               
ويعترف الرؤساء التنفيذيون املؤيدون بأهنم لكي يعملـوا بـشكل مـستدام،            . على موارد املياه  

العاملي وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، يقع عليهم التـزام         ويسهموا يف الرؤية املتمثلة يف االتفاق       
جبعل إدارة املوارد املائية إحدى أولوياهتم، وبالعمل مع احلكومات ووكـاالت األمـم املتحـدة               

  .واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املعنية ملواجهة هلذا التحدي
يـذيني املتعلقـة بامليـاه، انظـر        للمزيد من املعلومات عـن واليـة الرؤسـاء التنف           

www.unglobalcompact.org .  

 يف التمتـع حبقـوق    إجيابيـاً ورغم أن األعمال التجارية ميكن أن تسهم إسهاماً     
، وذلك على سبيل املثال من خالل تلويث موارد املياه اإلنسان، فإن العكس صحيح أيضاً

وحيثما . و استرتافها أو التعدي عليها    اليت تعتمد عليها اجملتمعات احمللية ألغراض الشرب أ       
يقوم القطاع اخلاص بتشغيل خدمات املياه، تنشأ خماوف بشأن عمليات القطع التعسفي            

 عن تـوفري    اعتدال تكلفة خدمات املياه والصرف الصحي، فضالً      مدى  وغري القانوين، و  
  .هذه اخلدمات للفئات الضعيفة واملهمشة

 تأثري على التمتع باحلق يف املياه يف مكـان          وميكن أن يكون للقطاع اخلاص أيضاً       
 املتعلقة خبدمات الصحة املهنيـة      ١٦١وتؤكد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       . العمل

مسؤولية أرباب العمل عن صحة وسالمة العاملني لديهم، مبا يشمل إمكانيـة            ) ١٩٨٥(
ة مبـادرات   وتعترف عد . احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       

 بأن الشركات مسؤولة عن توفري ميـاه الـشرب          طوعية مجاعية تؤيدها الشركات أيضاً    
  .)٢١(املأمونة ومرافق الصرف الصحي يف مكان العمل

__________  
)٢١( A/HRC/4/35/Add.4.  
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 ١١٥وإذا كان رب العمل يوفر السكن، فإن توصية منظمة العمل الدولية رقم               
وصـول إىل مرافـق     املتعلقة بسكن العمال تشدد على أن يكفل رب العمل إمكانيـة ال           

 عن مياه الشرب املأمونة بكميات كافية لتغطيـة مجيـع   الصرف الصحي املالئمة، فضالً   
  .االستخدامات الشخصية واملرتلية

ومع أن الدول حتتفظ باملسؤولية الرئيسية عن ضمان احترام اجلهـات اخلاصـة               
عام لألمم املتحدة    للممثل اخلاص لألمني ال    حلقوق اإلنسان فإن املؤسسات التجارية، وفقاً     

اإلنسان، تقع عليها مسؤولية احترام مجيـع حقـوق          التجارية وحقوق  املعين باألعمال 
ومتثل هذه املسؤولية الشيء األساسـي      ). A/HRC/8/5(اإلنسان، مبا فيها احلق يف املياه       

الذي يتوقعه اجملتمع من أوساط األعمال ويعترف هبا يف جمموعة واسعة مـن الـصكوك               
كما تشري إليها منظمات األعمـال التجاريـة العامليـة وفـرادى            .  غري امللزمة  القانونية

  . الشركات يف أحناء العامل
ورغم أن الشركات ال تقع على عاتقها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان       

 ما تكون عليها واجبـات مبوجـب        التزامات مباشرة فيما يتعلق باحلق يف املياه، فكثرياً       
 عن االلتزامات الدولية    طنية الستخدام املياه وسبل احلصول عليها، تنفذ تعبرياً       القوانني الو 
وبغّض النظر عن أي شروط قانونية يف البلدان اليت تعمل هبا الـشركات،             . للحكومات

      فهي تواجه توقعات متزايدة من اجملتمع بأن حتترم أفعاهلا وعملياهتـا حقـوق اإلنـسان               
وتتجلى هذه التوقعات من خالل االجتاه املتنامي إىل        . ذه احلقوق وال تضر بتمتع األفراد هب    

 من األداء التجاري واالجتماعي     اعتماد املسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها جزءاً     
  .املتسم باملسؤولية، وذلك يف بعض احلاالت بإيعاز من املستثمرين واملسامهني

التزامات طوعية باحترام حقوق  على نفسها وقد قطعت كثري من الشركات أيضاً  
اإلنسان ودعمها، مبا فيها احلق يف املياه، وال سيما باالنضمام إىل االتفاق العاملي لألمـم               

 مبادئ متصلة حبقوق اإلنسان، ومعايري العمـل، والبيئـة،          ١٠، الذي حيدد    )٢٢(املتحدة
 ات أيضاً وقد وضعت بعض الشرك   . ومكافحة الفساد تتعهد الشركات املوقعة باحترامها     

       لنفسها سياسات وبرامج وأدوات خاصة حبقوق اإلنسان بغية إدماج حقوق اإلنـسان،            
  .مبا فيها احلق يف املياه، يف عملياهتا التجارية

__________  
)٢٢( www.unglobalcompact.org.  
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وهي .  بلدا٥٩ً ماليني شخص يف ١١٠شركة فيوليا للمياه شركة قطاع خاص متد باملياه     
اسية وأعربت عن التزاماهتـا كـشركة يف هـذا          تدرك أن احلق يف املياه من حقوق اإلنسان األس        

  :فهي على سبيل املثال. الصدد
ال ترد على طلبات تقدمي العطاءات إذا رأت أن املواصفات غري متوافقة مع مصاحل                •

 السكان وقدرهتم على الدفع؛
تشجع املزيد من مشاركة اجملتمعات السكانية يف إدارة املياه، وتعزز احلـوار مـع                •

 .وممثليهماملستهلكني 

 مسامهة من شركة فيوليا للمياه يف مشاورة مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                :املصدر
بشأن حقوق اإلنسان وسبل احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف             

  . www.ohchr.orgمتاحة من املوقع . ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣الصحي، 

  حاالت حمددةااللتزامات واملسؤوليات يف  -دال 

 ما هي مسؤوليات السلطات احمللية؟  •

السلطات احمللية مسؤولة يف كثري من األحيان عن اإلمداد مبياه الشرب املأمونة وخـدمات                
 ألن الالمركزية، أي نقل السلطات واملسؤوليات من الدولة املركزيـة إىل            ونظراً. الصرف الصحي 

 يف املائة من مجيع البلدان الناميـة        ٨٠هبا يف حوايل    مستويات احلكم الوسطى واحمللية، جيري األخذ       
ويف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، فإن احلكومات احمللية تضطلع بدور متزايد يف إعمال احلـق يف                 

وتسري التزامات حقوق اإلنسان الناشئة عن احلق يف املياه على السلطات احمللية ألهنا جـزء               . املياه
ويف كال احلالني، يقع االلتـزام      . كومة الوطنية تفوضها االختصاص يف ذلك     من احلكومة أو ألن احل    

الرئيسي بتعزيز ومحاية احلق يف املياه على عاتق احلكومة الوطنية، املسؤولة عن رصد أداء الـسلطات   
  .)٢٣(احمللية ومتكينها من القيام بواجباهتا بتزويدها بالسلطات واملوارد الكافية

 أو اإلقليمية السلطات تفويض يتم  أنه، عندما  ١٥تعليقها العام رقم    وقد أكدت اللجنة يف       
 الكافيـة  املوارد بالتمييز، وتوافر السلطات هذه قيام عدم تكفل أن ينبغي للدولة احمللية يف توفري املياه، 

  . نطاقها واحملافظة على جودهتا وتوسيع اليت تضطلع هبا خبدمات املياه ملواصلة اإلمداد لديها
__________  

أداء : احلكومة احمللية وحقـوق اإلنـسان     اجمللس الدويل املعين بسياسات حقوق اإلنسان،        )٢٣(
، ٢٠٠٥، (Local Government and Human Rights: Doing Good Service) خدمات جيدة

  .٢٠ و١١الصفحتان 
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   يف األرجنتني تأمر الدولة بوقف التلوث والنهوض بسبل حمكمة
  احلصول على خدمات املياه

كان تلوث املياه واالفتقار إىل سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة، والصالت بينهما               
 لعدم فنظراً. آخرين ضد مارتشيسيو هوسيه باوتيستايف األحياء الفقرية يف مدينة قرطبة حمور قضية 

ذه األحياء بالشبكات العامة لتوزيع املياه، فإهنا تعتمد على آبار املياه اجلوفية اليت تلوثت              اتصال ه 
عالوة على ذلك، فقد أنشئت حمطة ملعاجلة امليـاه يف          . بشدة مبواد اإلخراج وغريها من امللوثات     

ي غـري   لعدم كفاية طاقتها، كانت احملطة تسكب مياه اجملار    مكان قريب أعلى النهر، ولكن نظراً     
وأمرت حمكمة املقاطعة يف حكمها السلطات البلدية باختاذ تدابري عاجلـة           . املعاجلة يف النهر يوميا   

ملعاجلة هذه احلالة والتقليل إىل احلد األدىن من التأثري البيئي للمحطة إىل حني إجياد حـل دائـم                  
معيشية يف اليـوم إىل      لتر من مياه الشرب املأمونة لكل أسرة         ٢٠٠كما أمرهتا بتوفري    . لتشغيلها

  .حني يتسىن ضمان التمتع الكامل خبدمات املياه العامة

 ما اخلطوات اليت يلزم اختاذها فيما يتعلق بوضع السياسات؟  •

ملبدأي املشاركة والشمول أمهية بالغة لضمان مشاركة مجيـع اجلهـات صـاحبة               
سـات تقـوم علـى      وميكن بتوفري املعلومات أن توضع سيا     . املصلحة يف وضع السياسات   

ولكي تليب الدول االحتياجات احمللية من املياه ومرافق الصرف الصحي، عليها أن            . التشارك
تركز على توفري إمكانيات احلصول عليها للفئات السكانية واملناطق اليت ال تزال تفتقر إىل              

الل اخلدمات الكافية أو ال تصلها اخلدمات على اإلطالق وذلك، على سبيل املثال، من خ             
 للمبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة   ووفقاً. التشريعات والسياسات واالستراتيجيات  

 مجيع على للدول، ينبغي"الصحي،  حلق يف مياه الشرب وخدمات الصرف       الفرعية إلعمال ا  
 يف األساسـية  اخلدمات على احلاصلني غري لألشخاص األولوية تعطي أن... احلكم   أصعدة

  ".وباإلصحاح باملاء املتعلقة والربامج السياسات
اإلخالء بتيسري عقد    وحاالت اإلسكان حقوق يف كينيا، قام موئل األمم املتحدة ومركز        

وقدما ) اململوكة جمللس املدينة(االجتماعات للمجتمع احمللي مع شركة املياه واجملاري ملدينة نريويب         
، اعتمدت الشركة سياسة لتـوفري      ونتيجة لذلك . هلا توصيات تستند إىل معايري حقوق اإلنسان      

  .إمدادات املياه للمستوطنات العشوائية
تقرير مقدم إىل جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية مـن              :املصدر

تـشرين  (اإلخالء وصندوق هاكيجامي االسـتئماين       وحاالت اإلسكان حقوق مركز
  ).٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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 تشريعات من موجود هو ما يف النظر إعادة ينبغي" أنه   ١٥يق العام رقم    وجاء يف التعل    
 وينبغـي . املاء يف احلق عن الناشئة االلتزامات مع انسجامها لضمان وسياسات واستراتيجيات

 يـشمل  وميكن أن ". العهد متطلبات مع منسجمة غري كانت إذا تغيريها أو تعديلها أو إلغاؤها
مة لوضع سياسات جديدة تليب االحتياجات وتتمشى مع احلـق يف           ات الالز هذا اختاذ اإلجراء  

وأفـضل طريقـة لوضـع الـسياسات        . املياه، أو لتعديل أو استعراض التشريعات القائمـة       
واالستراتيجيات والربامج الوطنية هي من خالل التنسيق مع مجيع اجلهات صاحبة املـصلحة،             

شاركة تلك اجلهات، وال سيما اجلهات الـيت  مبا فيها عامة الناس ومنظمات اجملتمع املدين، وم    
  . متثل جمتمعات حملية أفرادها ضعاف ومهمشون

 اإلشارة إىل أن اإلمكانيات املادية للوصول ال تعين فقـط األجيـال             ومن املهم أيضاً    
ويتوقف ضمان هذه اإلمكانيات لألجيال املقبلـة علـى         . احلالية، بل األجيال القادمة كذلك    

لذلك ينبغي توزيع املياه على حنو عادل، مع إيـالء األولويـة            . شكل مستدام استخدام املياه ب  
  .الستخدام املياه بغرض االستهالك البشري

 هل من املسموح به قطع خدمات املياه؟  •

وميكن أن حتدث عمليات قطع     . ميكن تعريف القطع بأنه وقف إيصال خدمات املياه         
. فع، أو تلوث موارد املياه، أو ظروف الطـوارئ خدمات املياه ألسباب متنوعة، منها عدم الد 

 كطريقة إلخالء األسر املعيشية أو لوقف الوصالت املخالفـة          وتستخدم حاالت القطع أيضاً   
  .بشبكة املياه

 ورغم أن احلق يف املياه ال حيظر عمليات قطع خدمات املياه، فهو يفـرض قيـوداً                 
م عمليات القطع على حنـو جييـزه        وبصفة عامة، جيب أن تت    .  على هذه األفعال   وشروطاً

أما املتضررون فيجب تزويـدهم بـضمانات       . القانون وجيب أن تكون متوافقة مع العهد      
  :إجرائية فعالة، منها

 إتاحة فرصة للتشاور احلقيقي؛  •

 الكشف املبكر والكامل عن املعلومات املتعلقة بالتدابري املعتزم اختاذها؛  •

  املعتزم اختاذها؛تقدمي إشعار معقول باإلجراءات  •

 وسائل االلتجاء للقضاء وسبل االنتصاف؛  •

 .املساعدة القانونية للحصول على سبل االنتصاف القانوين  •
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 على أال حيرم الفرد حتت أي ظرف من الظروف          ١٥كذلك يؤكد التعليق العام رقم        
خص احلصول  وعليه، ميكن ختفيض الكمية اليت ميكن للش      . من احلد األدىن الضروري من املياه     

عليها من مياه الشرب املأمونة، ولكن القطع الكامل ال جيوز إال يف حـال وجـود إمكانيـة             
للوصول إىل مصدر بديل ميكن أن يوفر احلد األدىن لكمية مياه الشرب الالزمة للوقايـة مـن      

ويف هذا الصدد، مثة مربر قوي الفتراض أن عمليات قطع املياه عن املؤسسات الـيت               . املرض
  . حمظورةم الفئات املهمشة كاملدارس واملستشفيات وخميمات الالجئني أو املشردين داخلياًختد

 إىل أن قـدرة     ١٥ويف حال ارتباط قطع املياه بعدم الدفع، يشري التعليق العام رقـم               
وإذا نظر إىل هـذا   .الشخص على الدفع جيب أن تؤخذ يف االعتبار قبل حدوث القطع الفعلي 

، فهو يعين ضمنا أنه قد يتعني علـى         )انظر الفصل األول  (مبعايري اليسر املايل    الشرط باالقتران   
ويف هذا  . السلطات توفري املياه باجملان، يف بعض احلاالت، عندما يعجز األفراد عن دفع مقابلها            

الصدد، يقيد عدد من القوانني الوطنية عمليات قطع خدمات املياه، وخاصة اليت حتدث نتيجة              
  .ستخدمني، وليس لعدم رغبتهم، يف الدفعلعدم قدرة امل

  التدخل القانوين عند فصل املياه لعدم الدفع يف كولومبيا

كانت السيدة خيمينيس دي كوريا، نتيجة إلصابتها بفشل كلوي مزمن وما يرتبط به               
من العالج الطيب، غري قادرة على العمل وعلى دفع مثن اخلدمات اليت تقدمها شركة مؤسـسات                

ورأت حمكمـة  . وقامت الشركة بالتايل بفصل إمدادات الكهرباء وامليـاه عنـها       . لعامةميدلني ا 
 املقاطعة أن اخلدمات العامة جزء أصيل من الغرض االجتماعي للدولة وسلمت بأن عليها واجبـاً      

ولدى استئناف احلكم، أكدت احملكمة الدستورية . يقضي بكفالة إيصاهلا إىل مجيع سكان املقاطعة
 إىل السيدة خيمينيس على سبيل  املقاطعة وأمرت بإعادة توصيل الكهرباء واملياه فوراً   حكم حمكمة 

اخلدمة العامة، مشرية يف حكمها إىل مجلة أمور من بينها املعايري الدولية والتعليقات العامة للجنة               
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا تفوض توفري مياه الـشرب املأمونـة        هي االلتزامات التنظيمية للدولة عندم     ما  •
 ملقدمي خدمات من القطاع العام أو اخلاص؟

ال حيدد القانون الدويل حلقوق اإلنسان ما إذا كان ينبغي أن تقدم خدمات املياه عن طريق                  
ورغم ذلك، يقتضي اإلطار اخلاص     . مقدمي خدمة من القطاع العام أو اخلاص أو مزيج من االثنني          

ن الدول أن تكفل يف أي شكل من أشكال توفري اخلدمات ضمان التمتع علـى               حبقوق اإلنسان م  
  .قدم املساواة بإمكانيات احلصول على مياه الشرب امليسورة مالياً والكافية واملأمونة واملقبولة
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 أنه يف حالة قيام أطراف ثالثة بتـشغيل      ١٥ على ذلك، يوضح التعليق العام رقم        وبناًء  
 أو التحكم فيها، جيب على الدول وضع إطار تنظيمي يتـيح مراقبـة              خدمات اإلمداد باملياه  

ويندرج ضمنا  . مستقلة، ومشاركة حقيقية للجمهور، وفرض عقوبات يف حالة عدم االمتثال         
يف هذا الواجب أن تضع الدولة هذا اإلطار موضع التنفيذ قبل أن تفوض توفري مياه الـشرب                 

  .املأمونة والصرف الصحي
  وطنية للمياه على تنظيم الدولة لعمل مقدمي خدمات املياهتنص عدة قوانني 

وعلى سبيل املثال، ينص قانون احلكم احمللي يف نيوزيلندا على أن تضع السلطة احمللية اليت                 
تنظر يف تكوين شراكة مع القطاع اخلاص سياسة رمسية ملعاجلة الكيفية اليت ستقوم هبـا بتقيـيم                 

وال جيوز التعاقد مـع     . ية من خالل هذه الشراكة واإلبالغ عنه      ورصد مدى حتقيق النواتج اجملتمع    
 عاما، وجيب أن حتتفظ احلكومـة احملليـة     ١٥القطاع اخلاص لتوفري خدمات املياه ملدة أطول من         

  .بالسيطرة على تسعري خدمات املياه وإدارهتا وإعداد السياسة العامة املتعلقة بتقدميها
املعايري : املوارد القانونية للحق يف املياه    اإلخالء،   وحاالت اإلسكان حقوق انظر مركز   :املصدر

 (Legal Resources for the Right to Water: International andالدوليـة والوطنيـة،  

(National Standards ٨، املصادر)٥٦، الصفحة )٢٠٠٣.  

 )٢٤(كيف ميكن محاية احلق يف املياه يف حاالت ندرة املياه واإلجهاد املائي؟  •

 باليني نـسمة، ميكـن أن       ٥,٥تشري التقديرات إىل أن حنو ثلثي سكان العامل، حوايل            
.  يتراوح بني املعتدل والـشديد      مائياً  مقيمني يف مناطق تواجه إجهاداً     ٢٠٢٥يكونوا حبلول عام    

ة  يف املائ  ١٣فنسبة  :  يف املائة من سكان أفريقيا     ٢٥ل ومعدل اإلجهاد املائي املزمن مرتفع بالنسبة       
 يف املائة يفتقرون إىل اإلمدادات  ١٧يعانون من اإلجهاد املائي املرتبط باجلفاف مرة يف كل جيل و          

  .املتجددة من املياه
  .www.un.org/waterforlifedecade: املصدر

واحلال يزداد  .  على أربعة أشخاص من بني كل عشرة يف العامل         تؤثر ندرة املياه حالياً     
غري أن نـدرة    . ، والتحضر، وتلوث موارد املياه، وتأثري تغري املناخ       سوءا بسبب النمو السكاين   

 بالسلوك البشري واألعـراف واملؤسـسات        شديداً ؛ فهي تتأثر تأثراً    حتمياً املياه ليست شيئاً  
__________  

خالل فترة معينة   منها  دث اإلجهاد املائي عندما يتجاوز الطلب على املياه الكمية املتاحة           حي )٢٤(
  . على استعماهلاأو عندما يفرض سوء نوعيتها قيوداً



 

42 

والواقع أن الكثري مما يعد ندرة هو من عواقب سـوء إدارة           . االجتماعية والسياسات احلكومية  
 الصادر عن   ٢٠٠٦لتقرير التنمية البشرية    وفقاً   إىل السياسات العامة،     املوارد املائية الذي يعزى   

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ويصاحب احلق يف املياه التزام واضح على الـدول بإضـفاء األولويـة يف إدارهتـا                  

وختصيصها للمياه على االستخدامات الشخصية واملرتلية، اليت تشمل الشرب والنظافة الصحية           
وينبغـي أن تكفـل     .  املالبس وإعداد الطعام والنظافة الصحية الشخـصية واملرتليـة         وغسل

السلطات األولوية يف ذلك ملن تعوزهم إمكانية احلصول عليها، خاصـة الفئـات الـضعيفة               
  .واملهمشة، على الذين يتمتعون بالفعل هبذه اإلمكانيات

ائي، اليت ينبغي خالهلـا أن تكفـل   ويستمر هذا االلتزام يف حاالت ندرة املياه واإلجهاد امل     
الدولة للجميع، حبد أدىن، إمكانيات احلصول على قدم املساواة على املياه الكافية واملأمونة التقـاء               

ينبغي ختـصيص   "أنه  ) ٢٠٠١بون،  (ويف هذا الصدد، حدد املؤمتر الدويل للمياه العذبة         . األمراض
إلنسانية األساسية يف املقام األول، مث حلـسن أداء         املياه بشكل عادل ومستدام، لتلبية االحتياجات ا      

  ."النظم اإليكولوجية وخمتلف االستخدامات االقتصادية مبا فيها األمن الغذائي
وتويل عدة تشريعات وطنية األولوية بالفعل لالستخدام يف األغراض الشخصية واملرتليـة              

  . اإلجهاد املائي وندرة املياهالضرورية على سائر استخدامات املياه، مبا يف ذلك يف أوقات

  بعض القوانني الوطنية اليت تعطي األولوية لالستخدامات الشخصية واملرتلية 
  على االستخدامات األخرى

ينص قانون املياه يف بنن على أن تعطى األولوية األوىل يف ختصيص امليـاه لالسـتهالك                  
  .خدامات البلدية والفراغتاالسالبشري، يليه استخدام املياه ألغراض الزراعة والصناعة و

 الذي ينظم املياه على أن توىل األولوية لضمان حصول PR/016ويف تشاد، يشدد القانون       
  .السكان على مياه الشرب املأمونة

ويف فرنسا، قامت احلكومة بتعديل قانون املياه لتأكيد أولوية مياه الشرب على غري ذلك                
  ).L 211.1ئي القانون البي(من استخدامات املياه 

 بشأن املياه على أن توىل األولوية، يف        ٩٥-١٠ من القانون    ٨٥ويف املغرب، تنص املادة       
  .حال ندرة املياه، بصفة خاصة الستخدام املياه لألغراض الشخصية واملرتلية
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 املنظم للمياه أنه جيـوز للـسلطات        ٠٤١-٩٨ من القانون    ٩ويف النيجر، تؤكد املادة       
وقات اجلفاف، أن حتظر استخدام املياه غري املرتبط مباشرة باالستهالك البـشري،            احمللية، خالل أ  

  .مبا يف ذلك استخدام املياه ألغراض البستنة أو أحواض السباحة أو غسل السيارات
إذا كانت خدمات امليـاه     " من قانون خدمات املياه أنه       ٥ويف جنوب أفريقيا، تؤكد املادة        

ات املياه غري قادرة على تلبية احتياجات مجيع املستهلكني احلاليني، جيب أن            اليت توفرها مؤسسة خلدم   
  ".تويل أفضلية لتزويدهم بكميات املياه األساسية وخدمات الصرف الصحي األساسية

 كيف ميكن محاية احلق يف املياه خالل حاالت الطوارئ؟  •

ول خـالل الرتاعـات      إىل أن التزامات الد    ١٥أشارت اللجنة يف تعليقها العام رقم         
املسلحة وحاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية تشمل احلق يف املياه، وأحكام القانون اإلنساين            

ويندرج يف ذلك محاية األشياء اليت ال ميكن االستغناء عنها لبقاء السكان            . الدويل املتعلقة باملياه  
ل املـدنيني واملعـتقلني     املدنيني، مبا يف ذلك منشآت مياه الشرب وإمداداهتا، وضمان حصو         

 لعدم التقيـد،  وينبغي اإلشارة أيضا إىل أن العهد ال يتضمن شرطاً    . والسجناء على املاء الكايف   
  . مبعىن أنه ال ُيسمح للدول بتعليق التزاماهتا يف أوقات الطوارئ العامة

وتنص املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي على أن توفر السلطات املختـصة              
، بغض النظر عن الظروف وبدون متييز       مياه الشرب والصرف الصحي جلميع املشردين داخلياً      

  ). الفصل الثاينانظر أيضاً(
وميكن للمبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن حقوق اإلنـسان والكـوارث الطبيعيـة              

 اإلنساين الصادرة عن اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أن تساعد اجلهات القائمة بالعمل           
على تطبيق هنج يقوم على احلقوق يف سياق الكوارث الطبيعية، بطرق منها ما يتعلق بتـوفري                

  . مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
ويف أوقات الطوارئ، كالكوارث الطبيعية أو الرتاعات أو حاالت ما بعد انتهاء   

 حبد أدىن للشخص الواحد  لترا١٥ً و٧,٥ري كمية أساسية تتراوح بني الرتاع، اقُترح توف
يف اليوم، وذلك ألنه قد ال يوجد ما يكفي من امليـاه لتلبيـة مجيـع االسـتخدامات      

  .)٢٥(الشخصية واملرتلية

__________  
  ).www.sphereproject.org (انظر، على سبيل املثال، مشروع سفري )٢٥(
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  رصد احلق يف املياه ومساءلة الدول - رابعاً 

آلليات املساءلة أمهية كربى لضمان احترام الدول اللتزاماهتا فيما يتعلـق بـاحلق يف                
جيري الرصد على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، ويشمل جمموعة متنوعـة مـن             و. املياه

اجلهات، كالدولة ذاهتا، واجملتمع املدين، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان، واآلليـات             
  .الدولية حلقوق اإلنسان

  املساءلة والرصد على الصعيد الوطين -ألف 

عله والسبب فيه وكيفيـة حتركهـا صـوب    الدولة إىل توضيح ما تف    تضطر  املساءلة  إن    
وال حيدد القـانون    . إعمال احلق يف املياه للجميع، على وجه السرعة وبشكل فعال قدر اإلمكان           

وجيب على  . الدويل حلقوق اإلنسان صيغة حمددة آلليات االنتصاف واملساءلة على الصعيد احمللي          
  .ن تتسم باحلياد والشفافية والفعاليةأقل تقدير أن تكون مجيع آليات املساءلة يف املتناول وأ

  اآلليات اإلدارية والسياسية واآلليات اخلاصة بالسياسات
تشكل اآلليات اإلدارية والسياسية وسائل مكملة أو موازيـة لآلليـات القـضائية               
فعلى سبيل املثال، يؤدي وضع سياسة أو استراتيجية وطنيـة للميـاه والـصرف              . للمساءلة

.  يف كفالة املساءلة احلكوميـة      هاماً  عمل وميزانيات تشاركية، دوراً    الصحي، وربطها خبطط  
وتدعم املؤشرات القائمة على حقوق اإلنسان الرصد الفعال للنواتج الرئيسية يف جمال امليـاه              

 عن ذلـك، تتـيح   وفضالً. والصرف الصحي وبعض العمليات املؤدية إىل حتقيق تلك النواتج       
قبيل التقييمات لآلثار املتعلقة حبقوق اإلنسان، طريقة ميكن هبا         التقييمات مبختلف أنواعها، من     

لواضعي السياسات أن يستبقوا األثر الذي حيتمل أن حتدثه إحدى السياسات املتوخاة علـى              
  .التمتع باحلق يف املياه، واستعراض األثر الفعلي لتلك السياسة يف مرحلة الحقة

تعلقة باملياه على سبل انتصاف إدارية تتيح       كذلك ينص العديد من القوانني الوطنية امل        
سترايل على  األفعلى سبيل املثال، ينص قانون املرافق       . ملستعملي املياه إمكانية تقدمي الشكاوى    

تشكيل جملس للمستهلكني حيمي حقوق املستعملني ويسعى لكفالـة االسـتمرار يف تقـدمي              
ا الصدد، جيوز جمللس املـستهلكني      ويف هذ . خدمات املرافق إىل من يعانون من صعوبات مالية       

أن يوعز إىل مرفق املياه بعدم قطع اخلدمات أو أن يصدر تعليمـات إليـه بإعـادة توصـيل        
ومينح قانون خدمات املياه يف فنلندا أمني مظامل املـستهلكني          .  ساعة ٢٤اخلدمات يف خالل    
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وع ضرر ناجم عن    الصالحية لكفالة االمتثال للقانون وضمان تعويض املستهلكني يف حال وق         
  .)٢٦(خطأ يف خدمات املياه

 اآلليات السياسية، من قبيل العمليات الدميقراطية وعمليـات الرصـد           وتساهم أيضاً   
ويتزايد استخدام منظمـات  . والدعوة اليت تضطلع هبا عناصر فاعلة مستقلة، يف حتقيق املساءلة         
ىل املؤشرات واملعايري وتقييمات    اجملتمع املدين وغريها من اجلهات لوسائل الرصد اليت تستند إ         

سيما  وتوفر املؤشرات، وال  . األثر وحتليل امليزانية ملساءلة احلكومات فيما يتعلق باحلق يف املياه         
عند تصنيفها حسب أسباب التمييز احملظورة، معلومات مفيدة عن الكيفية اليت جيـري هبـا               

  .إعمال احلق يف املياه يف سياق وطين معني

لشؤون العامة، وهو منظمة غري حكومية يف بنغالور، باهلند، بدور رائـد            يضطلع مركز ا    
وأجرى املركز مراجعـة    . يف األخذ بنهج جديد إزاء الرقابة التنظيمية على توفري اخلدمات العامة          

وسلطت هـذه   . اجتماعية كبرية للتصورات بشأن اخلدمات العامة اليت توفرها السلطات البلدية         
 الضوء على أوجه القصور يف توفري امليـاه         "بطاقة املواطنني لتقييم األداء    "ليهااملراجعة اليت يطلق ع   

والصرف الصحي، وأدت إىل عملية من املشاورات املنظمة بني حكومة الواليـة، والـسلطات              
، بدأت املراجعة االجتماعية تسجل وتدرجيياً. البلدية، ومجاعات املواطنني احمللية، ورابطات املقيمني

 املتعلقـة   ىفعلية، وأفادت األسر املعيشية الفقرية عن حدوث اخنفاض حاد يف الرشـاو           حتسينات  
  .بإجراء التوصيالت وحتسينات يف الكفاءة

  . www.pacindia.org: املصدر

  اآلليات القضائية
 شديد األمهية يف تدابري اإلنفاذ احمللية، وتوفر لألفراد         وتشكل اآلليات القضائية عنصراً     

  .افية يف حالة انتهاك حقهم يف املياهسبل انتصاف ك
وميكن إلدماج الصكوك الدولية اليت تعترف باحلق يف املياه ضمن القوانني احملليـة أن                

وهو يتيح للمحاكم الفـصل يف االنتـهاكات        .  نطاق التدابري العالجية وحيسنها    يوسع كثرياً 
        االجتماعيـة والثقافيـة،    بالرجوع املباشر إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية و          

  .أو الدستور، أو قوانني حمددة تعترف باحلق يف املياه أو تتضمن بعض عناصره
__________  

         ق يف امليـاه   املوارد القانونيـة املتعلقـة بـاحل      اإلخالء،   وحاالت اإلسكان حقوق مركز )٢٦(
)Legal Resources for the Right to Water( ٥٥، الصفحة  .  
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وقد فصل عدد من احملاكم يف قضايا متعلقة بتعزيز احلق يف املياه ومحايته، وخاصـة             
ليـة يف   نظر احملـاكم احمل أيضاًوتزايد . ياه وقطع خدمات املياهفيما يتعلق بتلويث مصادر امل   

القضايا املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي يف إطـار              
  .محاية احلق يف احلياة، والصحة، والسكن الالئق، أو احلق يف البيئة الصحية

، علـى  اجمللس احمللي جلنوب العاصـمة  ضد  سكان بون فيستا مانشرت     ففي قضية     
  جنوب أفريقيا بأن قطع اإلمداد باملياه ميثل انتـهاكاً     سبيل املثال، قضت احملكمة العليا يف     

 سوهباش كومـار  ويف قضية   .  لواجب الدولة الدستوري يف احترام احلق يف املياه        واضحاً
، رأت احملكمة العليا باهلند أن احلق يف املياه من احلقوق األساسية مبوجب        والية بيهار ضد  

لتمتع باملياه اخلالية من التلوث مـن أجـل         من الدستور، وأنه يشمل احلق يف ا       ٢١املادة  
  .التمتع الكامل باحلياة

  قضية عدادات املياه املسبقة الدفع يف جنوب أفريقيا
 ، طعـن املـدعون يف شـرعية ودسـتورية         مدينة جوهانسربغ  ضد   مازيبوكويف قضية     

دات أساسية جمانية باملياه السياسة اليت تتبعها املدينة بفرض الدفع املسبق لعدادات املياه، وتوفري إمدا 
  . لتر لألسرة املعيشية يف الشهر٦ ٠٠٠ للشخص يف اليوم أو  لترا٢٥ًقدرها 

وقد صممت العدادات مسبقة الدفع يف هبريي، وهي بلدة يف سويتو، لإلمداد بكمية املياه          
.  الـشهر   لتر لألسرة املعيشية يف    ٦ ٠٠٠ للشخص يف اليوم أو       لتراً ٢٥األساسية اجملانية وقدرها    

وأشار املدعون  . ومىت مت الوصول إىل هذه الكمية املخصصة، قطعت العدادات اإلمداد بطريقة آلية           
  . األخرية من كل شهر١٥ل إىل أن هذا معناه بقاؤهم دون مياه طوال األيام ا

وقضت احملكمة العليا يف حكمها بأن نظام عدادات مياه الدفع املسبق القـسري ملدينـة        
يف هبريي الذي يتضمن القطع التلقائي لألجهزة غري قانوين، وغري معقـول، وغـري              جوهانسربغ  

وأشارت . دستوري، ألنه ال يتيح مهلة معقولة للتمكني من إبداء الرأي قبل أي عملية لقطع املياه              
 إىل أن إدخال عدادات املياه املسبقة الدفع ميكن أن يعوق التمتع باحلق يف احلـصول                احملكمة أيضاً 

 وبناًء. املياه ألنه ال يأخذ بعني االعتبار عدم قدرة املستخدمني على الدفع أو حاجاهتم اخلاصة          على  
على ذلك، وجهت احملكمة املدينة إىل منح سكان هبريي خيار احلصول على إمدادات املياه عـن                

  .طريق العدادات العادية
ذلك أنه بينما   . تمييز بأن سياسة املياه يف جوهانسربغ تنطوي على ال        وقضى احلكم أيضاً    

 السود بدفع مثـن امليـاه       يطالب السكان يف البلدات ذات الدخل املنخفض اليت يسكنها تارخيياً         
 البيض حيق هلم احلصول على املياه       ، فإن األغنياء املقيمني يف الضواحي اليت يسكنها تارخيياً        مقدماً

  .عن طريق االئتمان وأن يتفاوضوا مع املدينة على الدفع
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 من امليـاه     لتراً ٥٠سكان هبريي بكمية قدرها     املدينة  مرت احملكمة كذلك بأن تزود      وأ  
 اليت تزود فيها األسـرة      وميثل هذا زيادة عن الكمية املخصصة سابقاً      . اجملانية للشخص يف الشهر   

  لتـراً ٢٥والحظت احملكمة أن .  لتر يف اليوم٢٠٠ب )  يف املتوسط شخصا١٦ًاليت تضم  (املعيشية  
وأشـارت  . اإليـدز /صابني بفريوس نقص املناعة البشري     كمية غري كافية، وخاصة للم     للشخص

 للشخص يف اليوم، وهـي       لتراً ٥٠احملكمة إىل أن املدينة متلك املوارد املائية واملالية الالزمة لتوفري           
م تتضمن املبالغ اليت تقدمها احلكومة الوطنية لتوفري املياه وفضلت املدينة حىت ذلك احلـني عـد               

  .استخدامها لصاحل الفقراء
وخلصت احملكمة العليا يف دراستها للعملية اليت استحدثت هبا عدادات املياه املدفوعـة               
 إىل أهنا متت بطريقة غري عادلة من الوجهة اإلجرائية، وتفتقر إىل التشاور، وإتاحـة املهلـة     مسبقاً

  .النتصاف املتاحةالكافية، والتعريف بشأن احلقوق القانونية، واإلعالم بسبل ا
فوافقت احملكمة  . واستأنفت مدينة جوهانسربغ هذا احلكم أمام حمكمة االستئناف العليا          

 من املياه لكل من سكان هبريي يف اليوم ميثل كمية كافية             لتراً ٤٢على الطعن وقضت بأن صرف      
  . لترا٥٠ً من الكمية اليت أمرت هبا احملكمة العليا ومقدارها بدالً

احملكمة الدستورية االستنتاجات اليت توصلت إليها كل من احملكمة العليا وحمكمـة            وعارضت    
 للـشخص   لترا٢٥ًاالستئناف العليا، وقضت بأن سياسة كمية املياه األساسية اليت تتبعها املدينة بصرف             
  .يف اليوم معقولة فيما يتعلق بالدستور، وأن استخدام عدادات املياه املسبقة الدفع قانوين

اعترفت احملكمة الدستورية بكيفيـة إسـهام احلقـوق االجتماعيـة           بالرغم من ذلك،    و  
املـواطنني مـن   "واالقتصادية املكرسة يف الدستور يف ترسيخ الدميقراطية جبملة طرق من بينها متكني        

 بطريقة خمتلفـة، مـن خـالل        ال عن طريق صناديق االقتراع فحسب، وإمنا أيضاً       مساءلة احلكومة   
 باستعراض وتنقـيح  وذكرت احملكمة أن املدينة خالل التقاضي، ورمبا بسببه، قامت مراراً          ".التقاضي

  .سياساهتا لتكفل أهنا تعزز بالفعل التحقيق التدرجيي للحق يف احلصول على قدر كاف من املياه

ولضمان فعالية سبل االنتصاف القضائية، من املهم للغاية أن يكون النظام القـضائي               
وجيب أن تكون للقضاة واحملامني القدرة على القيـام بعملـهم يف            .  لوظائفه دياً ومؤ مستقالً

 للقانون، دون أي أشكال غري الئقة للتأثري أو التهديد أو          حيدة، على أساس من الوقائع، ووفقاً     
وجيب أن يتسم أعضاء اجلهاز القضائي واحملامون وغريهم من القـانونيني احملتـرفني             . التدخل

  .داء دورهم وأن خيضعوا للمساءلة عن أدائهمبالكفاءة يف أ



 

48 

  املعونة القانونية وسبل الوصول إىل وسائل االنتصاف
 وعرضـة   ما ينتمي ضحايا االنتهاكات للحق يف املياه إىل أشد الفئـات هتميـشاً         كثرياً  

للتمييز، كفقراء املدن والريف، أو األقليـات العنـصرية أو العرقيـة، أو الـشعوب األصـلية،        
وميكن أن يكفل توفري املعونة القانونية . ، أو النساءأو املهاجرين غري القانونيني، أو املشردين داخلياً   

إمكانية وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف يف احلاالت املتعلقة باحلصول على ميـاه الـشرب               
الختيار بني دفع   وبدوهنا قد يضطرون، على سبيل املثال، إىل ا       . املأمونة وخدمات الصرف الصحي   

  .رسوم احملاكم وإرسال أطفاهلم إىل املدارس

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
تسدي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان النصح للحكومة وتوصي بإجراء التغـيريات             

املتعلقة بالسياسات أو التشريعات، وتعاجل الشكاوى، وتضطلع بالتحقيقات، وتكفل التـصديق           
وتقـوم  . )٢٧(ات الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها، وتقدم التدريب والتثقيف العـام         على املعاهد 

 بوظائف شبه قضائية وتتمتع بوالية تتيح هلا املسامهة يف          املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أحياناً    
  .ويطلق على معظم هذه املؤسسات اسم اللجان أو أمناء مظامل. وضع التشريعات

كز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف عملها على ضـمان          ويف بعض البلدان، تر     
 آخـر  وهبذه الصفة ميكن أن توفر مـساراً     . احلماية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .حلماية احلق يف املياه
  اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان واحلق يف املياه

امج حمدد لرصد إعمال احلقـوق      يوجد لدى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كينيا برن          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتعزيزها؛ والتصدي النتهاكات هذه احلقوق؛ وإجراء األحباث          

ويف إطار هذا التركيز، قامت اهليئة خاصـة يف         . وإصدار التقارير بشأن املسائل املتعلقة بالتمتع هبا      
وخالل قيام اهليئة بعملـها يف جمـال        . ه يف كينيا  أحد تقاريرها السنوية بتقييم إعمال احلق يف امليا       

وقد وجدت اللجنة يف حتقيق علين يف ادعـاء         .  يف تعزيز احلق يف املياه ومحايته      الرصد، تنظر أيضاً  
قيام شركات إنتاج امللح بانتهاكات حلقوق اإلنسان أن هذه الشركات مسؤولة عن تلويث موارد              

  .لية احمليطة هبا ألغراض االستهالك البشرياملياه اليت تعتمد عليها اجملتمعات احمل

__________  
 عن املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها        ٤٨/١٣٤انظر قرار اجلمعية العامة      )٢٧(

  )."مبادئ باريس"(
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 عـن  تقريـراً ) Defensoría del Pueblo(ونشرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بريو   
 :Ciudadanos sin Agua ("حتليل النتهاك بعض احلقـوق : مواطنون بدون مياه"احلق يف املياه، هو 

Análisis de un Derecho Vulnerado(،ية هذا احلق وإعماله يف الدستور والقـوانني   حتلل فيه محا
 من سكان املدن والريف على حد سواء يفتقر إىل  كبرياًوختلص إىل أن قطاعاً. والسياسات الوطنية

مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي، وتضع توصيات للدولة وملقدمي خدمات املياه من أجـل              
  .ذا البلدالنهوض بإمكانيات احلصول عليها يف مجيع أحناء ه

  ة املساءلة اإلقليمي-باء 

، وخاصـة  وقد تناولت اآلليات القضائية أو شبه القضائية اإلقليمية حلقوق اإلنسان أيضاً          
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واللجنـة            

  . هبما متعلقاًمحايته وكونت فقها حمدداًاألوروبية للحقوق االجتماعية، تعزيز احلق يف املياه و
فوجدت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أن عـدم تـوفري احلكومـات               

للخدمات األساسية لسكاهنا، مبا فيها مياه الشرب املأمونـة، يـشكل انتـهاكا للحـق يف                
اه الشرب  ونظرت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان يف إمكانيات احلصول على مي         . )٢٨(الصحة

  .)٢٩(املأمونة والصرف الصحي يف سياق التمتع باحلق يف السكن الالئق

عدم إمكان احلصول على مياه الشرب : حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
  املأمونة وخدمات الصرف الصحي يعترب انتهاكا للحق يف احلياة

مة البلدان األمريكية أن    ، رأت حمك  باراغواي ضد    ساوهوياماكسا األصلية  مجاعةيف قضية     
األوضاع املعيشية لشعوب ساوهوياماكسا األصلية، ووفاة عدة أفراد منها نتيجة هلذه األوضـاع،           

  .يصل إىل مرتبة االنتهاك حلقهم يف احلياة
 ساوهوياماكسا األصلية، بعد منعها من دخول أراضي أسالفها، تقيم على          مجاعةوكانت    

ساسية، كالرعاية الصحية أو مياه الشرب املأمونة أو مرافـق          قارعة الطريق، بدون أي خدمات أ     
  

__________  
 ٤٧/٩٠ و ٢٥/٨٩، املراسـالت    زائـري  ضـد    فريق املساعدة القانونية اجملانية وآخـرون      )٢٨(

  .١٠٠/٩٣ و٥٦/٩١و
       املركـز األورويب حلقـوق الغجـر       ،٢٧/٢٠٠٤على سبيل املثال، الشكوى رقم       انظر، )٢٩(

  .ضد إيطاليا
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قية هو مياه األمطـار، الـيت كانـت         وكان أكثر مصادرهم ملياه الشرب موثو     . الصرف الصحي 
األليـاف   وبالرغم من أن السلطات زودهتم خبزانني مـن       . شحيحة لعدم كفاية منشآت ختزينها    

ويف النهاية مل يـستبدل     . ليت أمدوا هبا صاحلة للشرب    لتر، مل تكن املياه ا     ٥ ٠٠٠الزجاجية بسعة   
أحد الصهرجيني بعد كسره بينما انتهى األمر باآلخر إىل عدم االستعمال لعدم اإلمداد باملياه عدة               

. ومل توجد لديهم أي مرافق للصرف الصحي، بل اضطر أفراد الطائفة إىل التغوط يف العراء              . أشهر
ه الراكدة تغطي أرضية األكواخ بالغائط، األمر الذي أثار خماوف وعند سقوط األمطار، كانت امليا

 يف املائة من السكان الذين مت فحصهم تعاين من          ٥٠ويف هذا الصدد، كانت نسبة      . صحية جدية 
ويف هذا السياق، تويف كثري من أفراد الطائفة، وخاصة األطفال واملـسنون،            . اإلصابة بالطفيليات 

  .بسبب فقدان السوائل
 بأن تتخذ احلكومة على الفور وبصفة منتظمة ودائمـة          رت احملكمة يف حكمها أيضاً    وأم  

تدابري إلمداد أفراد الطائفة بكميات كافية من مياه الشرب لالستهالك والنظافة الصحية الشخصية             
وشددت . اجلماعةوأن تقيم مراحيض أو أنواع أخرى من مرافق الصرف الصحي يف مستوطنات             

مجاعـة   إىل   ة توفري هذه اخلدمات إىل حني إعادة أراضي األسـالف فعليـاً           احملكمة على ضرور  
  .الساوهوياماكسا األصلية

   الرصد الدويل-جيم 

  هيئات معاهدات األمم املتحدة 
ترصد تنفيذ معاهدات األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان جلان مؤلفة مـن خـرباء                

، من قبيل اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية         اهدات املع هبيئات ما يشار إليها     مستقلني، كثرياً 
 على التقارير الدورية املقدمة مـن       مالحظات ختامية وتصدر هذه اللجان    . واالجتماعية والثقافية 

وقد أصدرت عدة جلان، ومنها اللجنـة       .  مواضيعية تعليقات عامة الدول األطراف، كما تصدر     
الثقافية، مالحظات ختامية تتناول التزامـات حقـوق        املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و    

  .اإلنسان بتوفري سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
وقد نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى استعراضـها     

شرب املأمونة وخـدمات    لتقارير الدول األطراف يف مسألة انعدام سبل احلصول على مياه ال          
الصرف الصحي يف األحياء الفقرية، وتدين مستوياهتا بالنسبة لألقليـات، والقيـود املتعلقـة              

، وتلوث املياه، واملشاكل البيئية وأثرها علـى سـبل          باحلصول عليها، وحالة املشردين داخلياً    
بـني املنـاطق    احلصول على املياه، والتفاوتات يف اإلمداد باملياه وخدمات الصرف الصحي           
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احلضرية والريفية، وعدم كفالة الدول إلمداد الفئات الضعيفة مبياه الشرب املأمونة؛ وحاجـة             
املدارس إىل توفري مياه الشرب، ومرافق الصرف الصحي املنفـصلة واملتـسمة باخلـصوصية              
واملأمونة للفتيات، واحلاالت اليت تركت فيها شرائح كبرية من السكان بدون مياه الـشرب              

  .ملأمونة، وأعدت اللجنة توصيات حمددة بشأن هذه املسائلا
ونظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف مجلة أشياء أخـرى، يف تـأثري      

. املياه املسممة على النساء الريفيات ويف إمكانيات حصوهلن على املياه ومرافق الصرف الصحي            
عنية حبقوق اإلنسان أن انعدام سبل احلصول على ميـاه          ورأت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة امل     

الشرب املأمونة والصرف الصحي املالئم يشكل جزءا من أوضاع االحتجاز وميكن أن يـشكل              
وتناولت جلنة حقوق الطفل إمكانيات حصول األطفال على        . إنسانية أو سيئة   ظروف اعتقال ال  

مبستوى معيشي   إطار احلق يف التمتع      مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف لصحي، وخاصة يف       
ويف تناوهلا هلذه املسألة، أكدت ضرورة قيام الـدول األطـراف باعتمـاد          . الئق واحلق يف الصحة   

سياسة وطنية بشأن مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي؛ ورصد مستوى احلصول علـى ميـاه               
حتسني إمكانية احلصول على    الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ والتصدي لتلويث املياه و        

وأعربت . خدمات الصرف الصحي؛ وإيالء األولوية للفئات الضعيفة واليت تفتقر إىل هذه اإلمكانية           
 علن قلقها إزاء استخدام األطفال يف تنظيف اجملارير واملراحيض يدويا، وعدم وجود مراحيض              أيضاً

  .اتمنفصلة يف املدارس، مما حيول دون املشاركة الكاملة للفتي
 بكل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان        آليات لشكاوى األفراد  عالوة على ذلك، توجد       

وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء علـى التمييـز                
ـ               ة، العنصري واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين واللجنة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاق

          /ويف كـانون األول   . وسيكون لدى اللجنة املعنية باالختفاء القسري آليـة مـن هـذا القبيـل             
 ، اعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           ٢٠٠٨ ديسمرب

 املتعلقة باحلق    لتقدمي الشكاوى   إضافياً االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يتيح لألفراد مساراً      
  . دول١٠وسيبدأ نفاذ الربوتوكول االختياري بعد التصديق عليه من . يف السكن الالئق

  اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة 
 هو االسم العام الذي يطلق على آليات جملس حقوق اإلنـسان            "اإلجراءات اخلاصة "  

وبالرغم من اختالف والياهتا، فهي     . املعنية بالتصدي للمسائل املثرية للقلق يف مجيع أحناء العامل        
        عادة ترصد وتدرس وتبعث تقارير علنية عن حاالت حقوق اإلنسان سواء يف بلدان حمـددة              

  .أو بشأن املسائل الرئيسية املتعلقة مبواضيع حقوق اإلنسان على نطاق العامل
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ـ     ٧/٢٢وقد أنشأ جملس حقوق اإلنسان يف قراره           ين مبـسألة    والية املقرر اخلاص املع
. التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة والـصرف الـصحي            

  .٢٠٠٨وعينت كاتارينا دي ألباكريكي أول خبري مستقل يف عام 

والية اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه 
  صحيالشرب املأمونة وخدمات الصرف ال

حتديد وتعزيز وتبادل اآلراء بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب               •
 ؛املأمونة وخدمات الصرف الصحي

 ؛إعداد خالصة بأفضل املمارسات  •
إيضاح مضمون التزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونة              •

 ؛وخدمات الصرف الصحي
 ؛٧ات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف تقدمي توصي  •

 ؛تطبيق منظور جنساين، بطرق منها حتديد أوجه الضعف القائمة على أساس نوع اجلنس  •

  :التفاصيل املتعلقة باالتصال
OHCHR-UNOG 

8–14 avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 

Switzerland  
  iewater@ohchr.org: بريد إلكتروين
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     مدى أمهية احلصول على مياه الـشرب       وحبثت عدة إجراءات خاصة أخرى أيضاً       
وعلى وجه اخلصوص، أوىل املقررون     . املأمونة وخدمات الصرف الصحي لوالياهتا اخلاصة     

هم هلذه املـسألة خـالل   ماخلاصون املعنيون باحلق يف الغذاء والسكن الالئق والصحة اهتما       
        ويف.  القطرية ويف التقارير الفردية والتفاهم مع الدول بـشأن حـاالت حمـددة             زياراهتم

، إىل املقرر اخلاص املعـين     ٢٠٠١/٢٥، طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        ٢٠٠١عام  
 بقضية مياه الشرب والترابط بني هذه القـضية         باحلق يف الغذاء أن يويل يف تقاريره اهتماماً       

واعترب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن مياه الشرب املأمونة ومرافق . واحلق يف الغذاء
الصرف الصحي من املقومات األساسية للحق يف الصحة، بينما حلل املقرر اخلاص املعـين              
بالسكن الالئق كأحد مكونات احلق يف التمتع مبستوى معيشي مالئم هذه املسائل يف سياق            

  .)٣٠(دمات املرتبطة بالسكنتوافر اهلياكل األساسية واخل

__________  
 على قائمة جبميع اإلجراءات اخلاصة، ومعلومات عن والياهتا وتفاصيل االتـصال           لالطالع )٣٠(

  .www.ohchr.orgاملتعلقة هبا، انظر 
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  املرفق

  ووثائق أخرى متعلقة باحلق يف املياه صكوك دولية خمتارة
  املعاهدات الدولية

  )١٩٤٥(ميثاق األمم املتحدة 
وبروتوكولـه  ) ١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

  )٢٠٠٨(االختياري 
         وبروتوكولـه االختيـاري    ) ١٩٦٦(ملدنيـة والـسياسية     العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق ا     

  )١٩٦٦(األول 
  )١٩٩٩(وبروتوكوهلا االختياري ) ١٩٧٩(ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء عل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
  )٢٠٠٢(وهلا االختياري وبروتوك) ١٩٨٤(

  )١٩٨٥( املتعلقة خبدمات الصحة املهنية ١٦١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  )١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل 

  )٢٠٠٦(وبروتوكوهلا االختياري ) ٢٠٠٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  )١٩٤٩(بشأن معاملة أسرى احلرب ) الثالثة(اتفاقية جنيف 
  )١٩٤٩(املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت احلرب ) الرابعة(اتفاقية جنيف 
 حبمايـة  واملتعلق ،١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ يف املعقودة جنيف التفاقيات اإلضايف الربوتوكول

  )١٩٧٧) (األول الربوتوكول( الدولية املسلحة املنازعات ضحايا
 حبمايـة  واملتعلق ،١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ يف املعقودة جنيف التفاقيات اإلضايف الربوتوكول

  )١٩٧٧) (الثاين الربوتوكول( الدولية غري املسلحة املنازعات ضحايا
  املعاهدات اإلقليمية

  )١٩٨١(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
  )١٩٩٠(ورفاهه  الطفل حلقوق امليثاق األفريقي

  )٢٠٠٣(أفريقيا  يف املرأة حقوق بشأن والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق بروتوكول
  )٢٠٠٣(الطبيعية  واملوارد الطبيعة حلفظ األفريقية االتفاقية
  )١٩٥٠(األساسية  واحلريات اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقية
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  )١٩٦١(األورويب  االجتماعي امليثاق
  )١٩٩٦(األورويب املنقح  االجتماعي امليثاق

 املائيـة  اجملـاري  واستخدام حبماية  املتعلقة ١٩٩٢ والصحة التفاقية  باملاء املتعلق الربوتوكول
  )١٩٩٩(الدولية  والبحريات للحدود العابرة
  )١٩٦٩(اإلنسان  حلقوق األمريكية االتفاقية

الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان املتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية             
  )١٩٨٨(واالجتماعية والثقافية 

  أخرىإعالنات وصكوك دولية 
  )١٩٤٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

  )١٩٧٧(السجناء  ملعاملة النموذجية الدنيا املتحدة األمم قواعد
  )١٩٩٠(حريتهم  من اجملردين األحداث محاية بشأن املتحدة األمم قواعد
من أجل إضفاء احلياة على السنني اليت أضيفت إىل         : السن بكبار املتعلقة املتحدة األمم مبادئ
  )١٩٩١ (٤٦/٩١ياة، قرار اجلمعية العامة احل

  )E/CN.4/1998/53/Add.2(الداخلي  التشرد بشأن التوجيهية املبادئ
  )١٩٦١( ملنظمة العمل الدولية بشأن سكن العمال ١١٥التوصية رقم 

  )٢٠٠٧ (٦١/٢٩٥األصلية، قرار اجلمعية العامة  الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن
  ة عن آليات خرباء حقوق اإلنسانالتوجيهات الصادر

بـشأن  ) ١٩٩٠(٣ والثقافية، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    
  األطراف الدول التزامات طبيعة

بـشأن  ) ١٩٩١(٤ والثقافية، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    
  املالئم السكن يف احلق

بشأن ) ٢٠٠٠(١٤والثقافية، التعليق العام رقم     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
  بلوغه ميكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف احلق

بشأن ) ٢٠٠٢(١٥والثقافية، التعليق العام رقم     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
  املاء يف احلق

بشأن ) ٢٠٠٩(٢٠والثقافية، التعليق العام رقم     احلقوق االقتصادية واالجتماعية    اللجنة املعنية ب  
  عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  احلياة يف بشأن احلق) ١٩٨٢(٦ان، التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنس
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  قرارات جملس حقوق اإلنسان
  الصحي والصرف املأمونة الشرب مياه على واحلصول اناإلنس  بشأن حقوق٧/٢٢القرار 

  الوثائق اخلتامية للمؤمترات الدولية
  )١٩٧٦(البشرية  املستوطنات بشأن فانكوفر إعالن
  )١٩٧٧(باملياه  املعين املتحدة األمم مؤمتر بالتا، دل مار عمل خطة
 املتحـدة  األمـم  مترمؤ عن الصادر ٢١ القرن أعمال والتنمية وجدول  البيئة بشأن ريو إعالن
  )١٩٩٢(والتنمية  بالبيئة املعين
  )١٩٩٣(اإلنسان  حلقوق العاملي فيينا الذي اعتمده املؤمتر عمل وبرنامج إعالن
  )١٩٩٤(والتنمية  للسكان الدويل املؤمتر عمل برنامج
  )١٩٩٦(املوئل  أعمال جدول
 األلفيـة  مجعية"ة لألمم املتحدة    األلفية، الذي اعتمدته اجلمعية العام     بشأن املتحدة األمم إعالن
  )٢٠٠٠ ("املتحدة لألمم

  مواقع خمتارة على شبكة اإلنترنت
  www.ohchr.org: مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

يتضمن هذا املوقع معلومات عامة وموارد بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            (
عاهدات واإلجراءات اخلاصة على شبكة اإلنترنت، مبـا        وصفحات اهليئات املنشأة مبوجب م    

فيها اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب             
  )املأمونة وخدمات الصرف الصحي

املياه والصرف  : احبث عن  (www.unhabitat.org: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية    
  )الصحي

  )الصحة، والصرف الصحي، والنظافة الصحية: احبث عن( www.who.int: منظمة الصحة العاملية
  www.unwater.org: املائية باملوارد املعنية املتحدة األمم جلنة
  www.cesr.org: احلقوق االقتصادية واالجتماعية مركز
  www.cohre.org: إلخالءا وحاالت اإلسكان حقوق مركز
  www.wateraid.org: املياه توفري على اإلعانة منظمة
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  :*صحائف الوقائع املتعلقة حبقوق اإلنسان
  )١تنقيح ال(الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   ٢رقم 
  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان  ٣رقم 
  )١تنقيح ال(آليات مكافحة التعذيب   ٤رقم 
  )٣التنقيح (حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي   ٦رقم 
  )١التنقيح (إجراءات الشكوى   ٧رقم 
  )٢التنقيح (حقوق الشعوب األصلية   ٩رقم 
  )١التنقيح (حقوق الطفل   ١٠رقم 
  )١التنقيح (حاالت اإلعدام بال حماكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة   ١١رقم 
  ء على التمييز العنصريجلنة القضا  ١٢رقم 
  القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان  ١٣رقم 
  أشكال الرق املعاصرة  ١٤رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان : احلقوق املدنية والسياسية  ١٥رقم 
  )١التنقيح (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   :١٦رقم 
   مناهضة التعذيبجلنة  :١٧رقم 
  )١التنقيح (حقوق األقليات   ١٨رقم 
  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ١٩رقم 
  حقوق اإلنسان والالجئون  ٢٠رقم 
  حق اإلنسان يف املسكن املالئم  ٢١رقم 
  االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة  ٢٢رقم 
   صحة املرأة والطفلاملمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف  ٢٣رقم 

__________  
الطالع على مجيـع صـحائف      وميكن ا . ٨ و ٥ و ١توقف إصدار صحائف الوقائع أرقام       *

  .www.ohchr.orgالوقائع عن طريق اإلنترنت يف املوقع 
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االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين واللجنة املعنية باالتفاقية            ٢٤رقم 
  )١التنقيح (

  حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان  ٢٥رقم 
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٦رقم 
  اصني لألمم املتحدة يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلسبعة عشر سؤاالً  ٢٧رقم 
  تأثري أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير املصري  ٢٨رقم 
  محاية حق الدفاع عن حقوق اإلنسان: املدافعون عن حقوق اإلنسان  ٢٩رقم 
 مقدمـة ملعاهـدات حقـوق       -نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان         ٣٠رقم 

  اإلنسان األساسية وهيئات املعاهدات
  حلق يف الصحةا  ٣١رقم 
  حقوق اإلنسان، اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب  ٣٢رقم 
  أسئلة يتكرر طرحها بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٣٣رقم 
  احلق يف الغذاء الكايف  ٣٤رقم 
  احلق يف املياه  ٣٥رقم 
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 تصدر عن مفوضـية حقـوق       صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان    هذه السلسلة من      
وتتناول السلسلة جمموعة خمتارة من مسائل حقـوق        . ب األمم املتحدة يف جنيف    اإلنسان مبكت 

  .اإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة أو أمهية خاصة
 هو مساعدة مجهور أوسع على حسن       صحف الوقائع يف حقوق اإلنسان    واهلدف من     

ا ومحايتها،  إدراك حقوق اإلنسان األساسية والتعريف مبا تفعله األمم املتحدة من أجل تعزيزه           
وصحف الوقائع هـذه جمانيـة      . وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقوق       

وتوزع يف كل أحناء العامل ويرحب بإصدارها منقولة إىل لغات أخرى غري لغات األمم املتحدة               
حلقوق الرمسية بشرط عدم تغيري احملتويات، وقيام جهة اإلصدار بإخطار مفوضية األمم املتحدة             

  . هلااإلنسان بذلك وإسناد املادة إليها بوصفها مصدراً

  :توجه االستفسارات إىل
     

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
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