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إن التحسينات يف إدارة املوارد املائية والحصول عىل خدمات اإلمداد باملياه والرصف الصحي أمران أساسيان ملعالجة أوجه عدم 
املساواة االجتماعية واالقتصادية املختلفة، وذلك من خالل »عدم ترك أحد دون مياه« عندما يتعلق األمر باالستمتاع بعديد الفوائد 

والفرص التي توفرها املياه.

مياه العالم: مورد متناقص بشكل متزايد

يتزايد استخدام املياه يف جميع أنحاء العالم بنسبة 1 ٪ سنويا منذ الثمانينات، ومما يدفع هذا االزدياد مزيج من النمو السكاني 
والتنمية االجتماعية واالقتصادية وأنماط االستهالك املتغرية. ومن املتوقع أن يستمر الطلب العاملي عىل املياه يف االرتفاع بنفس 

املعدل حتى عام 2050، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 إىل 30٪ عن املستوى الحايل الستخدام املياه، ويرجع ذلك أساساً إىل 
ارتفاع الطلب يف القطاعني الصناعي واملنزيل. 

ويعيش أكثر من ملياري شخص يف بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، ويعاني حوايل 4 مليارات شخص من ُشح شديد يف املياه 
خالل شهر واحد من السنة عىل األقل. وسوف تستمر مستويات اإلجهاد يف التزايد مع تزايد الطلب عىل املياه وتعاظم آثار تغري املناخ.

الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي

إن ثالثة من كل عرشة أشخاص ال يحصلون عىل مياه رشب آمنة. كما أن ما يقرب من نصف األشخاص الذين يرشبون املاء من 
مصادر غري مأمونة يعيشون يف صحاري جنوب أفريقيا. كما ال يستطيع ستة من أصل عرشة أشخاص الوصول إىل خدمات 

الرصف الصحي املدارة بأمان، ويمارس واحد من بني تسعة أشخاص التربز يف العراء. ومع ذلك، فإن هذه األرقام العاملية تحجب 
أوجه التفاوت الكبرية بني املناطق والبلدان وحتى داخل املجتمعات واألحياء.

 Water, Sanitation( وقد أثبتت الدراسات العاملية للتكاليف والفوائد أن خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
and Hygiene, WASH(  تُوفرعوائد اجتماعية واقتصادية جيدة عند مقارنتها بتكاليفها، وذلك بمتوسط عاملي لنسبة التكاليف 

اىل الفوائد قدره 5.5 للرصف الصحي املحسن و 2.0 ملياه الرشب امُلحسنة. من املرجح أن فوائد تحسني خدمات املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية للمجموعات الضعيفة ستغري نتائج تحاليل التكاليف والفوائد إذا أخذت بعني االعتبار التغيريات يف 

اإلدراك الذاتي للوضع االجتماعي والكرامة لهذه املجموعات.

حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

من املعرتف به أن مياه الرشب املأمونة واملرافق الصحية هي حقوق أساسية لإلنسان، حيث ال غنى عنها للحفاظ عىل سبل عيش 
صحية وأساسية يف الحفاظ عىل كرامة جميع البرش.

ويُلزم القانون الدويل لحقوق اإلنسان الدول بالعمل من أجل تحقيق الوصول الشامل إىل املياه والرصف الصحي للجميع، دون 
تمييز، مع إعطاء األولوية للفئات األكثر احتياجاً.

ويتطلب إعمال حقوق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي إتاحة الخدمات، والوصول إليها فعلياً، وبأسعار معقولة، وكذلك أن 
تكون آمنة ومقبولة ثقافياً.

إن ِشعارنا »لن يرُتك أحد دون مياه« يقع يف صميم التزامنا بخطة التنمية املستدامة لعام 2030، التي تهدف إىل تمكني جميع 
األشخاص يف جميع البلدان من االستفادة من التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق اإلعمال التام لحقوق اإلنسان.

ويجب توخي الحذر فيما يتعلق بالتمييز بوضوح بني »حقوق املياه« وحقوق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي. أما حقوق املياه، 
والتي عادة ما يتم تنظيمها بموجب القوانني الوطنية، فيتم ضمانها لفرد أو منظمة من خالل حقوق امللكية أو حقوق األرايض، 

أو من خالل اتفاق يتم التفاوض عليه بني الدولة ومالك )مالك( األرايض. وهذه الحقوق غالباً ما تكون مؤقتة ويمكن سحبها. أما 
حقوق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي فليست مؤقتة وال تخضع ملوافقة الدولة، وال يمكن سحبها.
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امرأة يف مخيم للنازحني بسبب الفيضانات

من الذين يتم تركهم خلفنا دون مياه؟

هناك العديد من األسباب املحظورة للتمييز، لكن الفقر عادة ما يظهر بشكل بارز. 

حيث تعاني النساء والفتيات باستمرار من التمييز وعدم املساواة يف التمتع 
بحقوقهن اإلنسانية يف مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي يف أجزاء 

كثرية من العالم. فاألقليات العرقية وغريها من األقليات، بما يف ذلك الشعوب 
األصلية )السكان األصليون( واملهاجرون والالجئون، واألشخاص الذين ينحدرون 

من أصول وأقليات معينة )مثل الطوائف(، غالباً ما يتعرضون للتمييز، وكذلك 
األمر بالنسبة لألقليات الدينية واللغوية. كما ويمكن أن تكون اإلعاقة والسن 
والحالة الصحية عامالً، ألن األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو 

عقلية أو فكرية أو حسية ليسوا ممثلني بشكل مناسب ضمن الذين يفتقرون 
إىل مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي. كما ويمكن أن تؤدي االختالفات يف 

امللكية، وحيازة األرايض، واملسكن، والوضع االقتصادي واالجتماعي إىل التمييز أيضاً.

وال تشكل هذه القائمة بالرضورة قائمة شاملة ملثل هذه املجموعات أو األفراد الذين هم يف حالة ضعف، ومن املهم مالحظة أن 
بعض األشخاص قد يعانون من أشكال متعددة من التمييز )تقاطع مختلف أشكال التمييز(.

توصيل خدمات المياه والصرف الصحي

يعتمد توافر املياه عىل كمية املياه املتوفرة فعلياً، وكيفية تخزينها وإدارتها وتوزيعها عىل مختلف املستخدمني. كما يشمل 
الجوانب املتعلقة بإدارة املياه السطحية واملياه الجوفية، فضال عن إعادة تدوير املياه وإعادة استخدامها.

وتشري إمكانية الوصول إىل املياه إىل كيفية توصيل املياه أو الحصول عليها فعلياً. ويعترب توصيل املياه باألنابيب الطريقة األقل 
تكلفة لنقل املياه يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وعندما تكون شبكات األنابيب غري متوفرة، يعتمد الناس يف الغالب عىل 
اآلبار أو أنظمة إمدادات املياه امُلجتمعية )مثل توصيل املياه عرب األكشاك والبائعني أو شاحنات املياه(. ويف الحالة األخرية، غالباً ما 

يدفعون أسعاراً أعىل بعدة مرات ملياه أقل جودة، مما يزيد من تفاقم عدم املساواة بني األغنياء والفئات املحرومة.

وُيلزم القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان الدول بالعمل من أجل 

تحقيق الوصول الشامل إلى المياه 
والصرف الصحي للجميع، دون 

تمييز، مع إعطاء األولوية للفئات 
األكثر احتياجًا.

©UNCHR/S.Phelps, www.flickr.com, licensed under Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
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وترتبط معالجة املياه بالعمليات املستخدمة لتنقية وتطهري وحماية املياه من إعادة التلوث. حيث تعتمد الطرق األكثر شيوًعا ملعالجة 
املياه عىل الطاقة )عادًة ما تكون الكهرباء( ويجب أن تكون متوفرة عىل مدار الساعة - وهو أمر نادر الحدوث يف معظم البلدان 

النامية. كما توجد حلول قائمة عىل التكنولوجية البسيطة وحلول قائمة عىل الطبيعة ولكنها عادة ال تطبق عىل نطاق واسع.

ويشتمل الرصف الصحي بشكل عام عىل مرافق داخلية أو خارجية لجمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات مع ضمان الظروف 
الصحية املناسبة. وعادة ما تشري أنظمة الجمع إىل نظام املرحاض. أما عملية النقل فهي تأتي يف سياق البنية التحتية الرمادية 

املعروفة بنظام الرصف الصحي املقام تحت األرض، عىل الرغم من أنه يف بعض الحاالت يتم نقل النفايات بواسطة الشاحنات، وعادة 
ما تتضمن املعالجة - يف حال توافرها - محطات معالجة مياه الرصف املركزية أو األنظمة املحلية )مثل خزانات الرصف الصحي أو 
الحفر االمتصاصية(. وعادة ما يتم تقسيم التخلص من املنتجات النهائية إىل نفايات سائلة وصلبة والتي إما أن يتم التخلص منهما 

بطريقة آمنة يف البيئة، أو أن يتم تجميعها يف منشآت النفايات الخطرة التي سيتم التخلص منها بالحرق. 

ويمكن لألخطار الطبيعية املرتبطة باملياه، مثل الفيضانات والجفاف، أن تلحق الرضر بالبنية التحتية إلمدادات املياه والرصف 
الصحي، مما يعيق إيصال الخدمة ملاليني البرش.

األبعاد االجتماعية

 يجب أن تؤخذ العوامل االجتماعية والثقافية التي تدفع باإلقصاء والتمييز بعني االعتبار عند السعي إىل إعمال حقوق
 اإلنسان يف مياه الرشب املأمونة واملرافق الصحية، فضالً عن تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة

.)Sustainable Development Goal 6(

وقد يحدث التمييز بطرق متعددة وألسباب مختلفة. فيحدث التمييز املبارش عندما يتعرض األفراد للتمييز يف القوانني أو السياسات 
أو املمارسات التي تستبعد الناس بقصٍد عن تقديم الخدمات أو املعاملة املتساوية.  أما التمييز غري املبارش فيحدث عندما تبدو 
القوانني أو اللوائح أو السياسات أو املمارسات محايدة يف ظاهرها، ولكن من الناحية العملية يكون لها أثر االستبعاد يف تقديم 

الخدمات األساسية.

إن التوفري األسايس للمياه الصالحة للرشب ومرافق الرصف الصحي يف املنازل ويف أماكن العمل من شأنه أن يعزز صحة القوى 
العاملة وإنتاجيتها. كما وأن توفري مرافق مماثلة يف املدارس يعزز نتائج التعليم عن طريق الحد من التغيب عن الدراسة، وخاصة 

بني الفتيات املراهقات.

يمكن مالحظة مستويات منخفضة، بشكل نسبي، يف وصول األقليات العرقية والسكان األصليني إىل خدمات املياه والرصف 
الصحي. إن تقدير قيمة املعارف التقليدية من خالل االعرتاف بقدرة الشعوب األصلية عىل إدارة األرايض واملياه يدعم الدمج وإعمال 

حقوق اإلنسان.

الحوكمة الرشيدة 

من الرضوري وجود هياكل مؤسسية شاملة للحوار والتعاون بني أصحاب املصلحة املتعددين لضمان الوصول العادل إىل إمدادات 
مستدامة للمياه والرصف الصحي.

وال يمكن للحكومة وحدها أن تتحمل املسؤولية الكاملة عن »توفري« خدمات اإلمداد باملياه والرصف الصحي لجميع املواطنني، 
وخاصة يف املناطق ذات الدخل املنخفض. عندما يكون دور الحكومات موجها نحو وضع السياسات وتنظيمها، فإن التقديم الفعيل 
للخدمات يتم بواسطة أطراف غري تابعة للدولة أو إدارات مستقلة. كما أن آليات املساءلة الجيدة تعمل عىل مساعدة املؤسسات ذات 

القدرة الكافية عىل الوفاء بواجباتها لرصد وتنفيذ التزامات مقدمي الخدمات.

 إن تحقيق التنسيق والتماسك بني مختلف املستويات املؤسسية أمر رضوري لضمان تحقيق أهداف السياسات املوضوعة.
 ويف السياق الحايل للحوكمة متعددة املستويات، أصبح دور املنظمات غري الحكومية يف التعبري عن آراء املجتمع املدني وتعزيز

 املشاركة النشطة للجمهور، مؤثراً بشكل متزايد يف صياغة السياسات. يمكن للرشكات الكربى أيضا أن يكون لها تأثري كبري عىل
صنع السياسات ونتائجها. 
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وتُعترب اإلجراءات »املساندة للفقراء« أكثر شيوًعا يف ترصيحات السياسات من آليات 
التتبع أو مراقبة تقديم الخدمات. ويمكن إعاقة تنفيذ السياسات بسبب عدم تطبيق 

التدابري املالية لتنفيذ اإلجراءات املساندة للفقراء للحد من التباينات واالختالفات يف 
توفري خدمات املياه. ويمكن أن تؤدي السياسات الطموحة مع األهداف غري الواقعية 
إىل عدم التوافق بني املسؤوليات واملوارد املتاحة للجهات املسؤولة. فالفساد والتنظيم 
املفرط و/ أو االلتزام الصارم بالقواعد الرسمية، التي تميل إىل التطابق مع القصور 
البريوقراطي، يمكن أن يزيد من تكاليف املعامالت، ويثبط االستثمارات، ويُحتمل أن 

يؤدي إىل إعاقة أو إيقاف إصالحات إدارة املياه. 

يدافع النهج القائم عىل حقوق اإلنسان )Human Rights Based Approach, HRBA( عن املعايري األساسية واملبادئ واملقاييس 
الخاصة بأطر حقوق اإلنسان. ويشمل ذلك عدم التمييز واملشاركة النشطة واملجانية والفعالة، فضالً عن تمثيل األشخاص الذين 

يعيشون يف أوضاع فقرية أو ضعيفة والكفاح من أجل مصالحهم. وترتبط اإلدارة الرشيدة بالنظم التي تتمتع بصفات املساءلة 
والشفافية والرشعية واملشاركة العامة والعدالة والكفاءة، وبالتايل تتداخل مع مبادئ النهج القائم عىل حقوق اإلنسان.  كما تشمل 

اإلدارة الجيدة للمياه تدابري وآليات تعزز التنفيذ الفعال للسياسات إىل جانب فرض عقوبات ضد األداء الضعيف، واألعمال غري 
القانونية وإساءة استخدام السلطة. ولذا فإن مساءلة صناع القرار يتطلب املسؤولية واملقدرة واالستعداد بني أصحاب الحقوق 
)أو ممثليهم( لفحص اإلجراءات أو فحص سبب عدم اتخاذ اإلجراءات. وهذا بدوره يبني ويعمق الشفافية والنزاهة والوصول 

إىل املعلومات.

األبعاد االقتصادية

تعاني الفئات الضعيفة واملحرومة، الذين عادة ال يرتبطون بشبكة األنابيب، شكالً من أشكال التمييز من عدم الوصول الكايف إىل 
مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي، وكثرياً ما يدفعون أكثر مقابل خدمات إمدادات املياه الخاصة بهم مقارنة بنظرائهم 

املوصولني بهذه الخدمات.

يفرض حق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي التزامات عىل الدول واملرافق العامة لتنظيم املدفوعات مقابل الخدمات وضمان تمكني 
جميع أفراد السكان من الحصول عىل الخدمات األساسية. إن ضمان أن تكون املياه يف متناول الجميع يتطلب توصيات سياسية 

مصممة خصيصاً ملجموعات مستهدفة محددة.

نساء من السكان األصليني يف الربازيل

 من الضروري وجود هياكل
مؤسسية شاملة للحوار والتعاون 

بين أصحاب المصلحة المتعددين 
لضمان الوصول العادل إلى إمدادات 

مستدامة للمياه والصرف الصحي.

©Filipefrazao/iStock/Getty Images; ©Paninda Wijitpanya/iStock/Getty Images
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وعادة ما يشمل اإلنفاق عىل مياه الرشب والرصف الصحي استثمارات رأسمالية كبرية ونادرة، بما يف ذلك تكلفة البنية التحتية 
والتوصيل إليها باإلضافة إىل اإلنفاق املتكرر عىل التشغيل والصيانة. ولذلك فإن إحدى الطرق لزيادة القدرة عىل تحمل التكاليف 
تكمن يف تخفيض تكاليف تقديم الخدمة. إن االبتكار التكنولوجي ونرشه، وتعزيز اإلدارة - من خالل الحكم الرشيد وممارسات 

الشفافية، وتنفيذ التدخالت الفعالة من حيث التكلفة - يمكن أن يحسن كفاءة اإلنتاج وبالتايل خفض تكاليف الخدمة.

وحتى مع تحسني الكفاءة، من املرجح أن تظل اإلعانات مهمة لتحقيق التغطية الشاملة. 
وألن الدعم غالباً ما يرتبط بالنفقات الرأسمالية، وغالباً ما يتم الرتكيز عىل املجتمعات 

امليسورة نسبياً، فإن الفئات غري الفقراء غالباً ما يكونون املستفيدين من تدخالت الدعم 
التي كانت تهدف أساسا إىل الوصول إىل الفقراء. وقد تكون خدمات الرصف الصحي 

مرشحاً أكثر طبيعية لإلعانات من خدمات إمدادات املياه، ألن الرغبة يف الدفع مقابل هذه 
الخدمات غالباً ما تكون أقل والفوائد االجتماعية واسعة النطاق أعىل. إن اإلعانات التي 

تشجع عىل زيادة املشاركة املجتمعية تُمّكن الفئات الضعيفة من توزيع املوارد وتوجيهها 
نحو أولوياتها الخاصة.

إن تحديد التعريفات الرضيبية - وهو مصدر التمويل الرئييس لتوفري الخدمة - يتطلب تحقيق توازن بني عدة أهداف رئيسية 
هي: اسرتداد التكلفة، والكفاءة االقتصادية، واإلنصاف، والقدرة عىل تحمل التكاليف. إن تصميم هياكل التعريفات الرضيبية 
يشكل تحدياً ألن هذه األهداف األربعة غالباً ما تتعارض، ولذا فإن املقايضة غالباً ما تكون رضورية من وقت آلخر. وتختلف 

خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة عن الخدمات األخرى يف أنها تُعترب حقاً أساسياً وينبغي تقديمها للناس بغضِّ النظر 
عن التكلفة أو القدرة عىل الدفع. كما أنه من املمكن، ومن أجل تلبية أهداف القدرة عىل تحمل التكاليف واإلنصاف، تقديم اإلعانات 
من خالل التعريفات الرضيبية عىل املاء، فقد تكون القسائم أو التوزيع النقدي أفضل من زيادة التعريفة الرضيبية حسب الحجم 

.)Increasing Block Tariffs, IBT(

ويمكن لكبار الرشكات املقدمة لخدمات املياه والرصف الصحي استخدام التمويل التجاري ودعم املجموعات الضعيفة بشكل 
غري مبارش من خالل الدعم املتبادل. ويف هذه الحالة، قد تسمح آليات التسعري بتقديم الدعم املتبادل بني املجموعات السكانية 

باستخدام تعريفة رضيبية موحدة مع خصم للفقراء. من الناحية املثالية، يجب أن يكون مستوى التعريفة التي يدفعها العمالء 
الذين ال يحصلون عىل التخفيض مرتفعاً بما يكفي لسداد أصل الدين والفائدة من الناحية التجارية. ويمكن يف بعض الحاالت 

األخرى أن يتم استكمال مستحقات التعريفة الرضيبية من مصادر التمويل األخرى مثل إيرادات الرضائب املحلية واملنح 
والتمويل. وسوف تتطلب نُُهج التمويل املختلطة تركيبات معقدة من التمويل الخاص بالتنمية والتمويل من القطاع الخاص 

واإلعانات الحكومية لضمان الوصول إىل جميع الفئات املستهدفة.

البيئة الحضرية

يوجد تفاوت كبري بني األحياء الفقرية واألحياء غري الفقرية يف الوصول إىل مرافق املياه والرصف الصحي. وغالبا ما يتمتع األغنياء 
بمستويات عالية من الخدمة بتكلفة منخفضة، يف حني يدفع الفقراء سعراً أعىل بكثري مقابل خدمة مماثلة أو أقل جودة.

أما يف املناطق شبه الحرضية فإنه غالباً ما ال يتم إدراجها يف مخططات الخدمات عندما ال يدفع املقيمون الرضائب أو عندما تكون 
ترتيبات تأجري املساكن جزءاً من االقتصاد غري الرسمي. ونتيجة لذلك، فإن العديد من األشخاص األكثر فقراً وحرماناً يف العالم 

غري معرتف بهم أو محسوبون كجزء من النظام الرسمي، واألهم من ذلك أنهم يجدون صعوبة يف الوصول إىل الخدمات األساسية، 
ألنهم يفتقرون إىل عنوان مادي فيظلون »غائبني« أو »ضائعني« يف اإلحصائيات االجمالية.

تميل األساليب التقليدية إلدارة الرصف الصحي وإدارة املياه العادمة يف املناطق الحرضية إىل تفضيل الجمع والعالج املركزيني 
عىل نطاق واسع مما يسمح بتحقيق وفورات الحجم. قد تكون الكثافة السكانية يف املناطق شبه الحرضية منخفضة للغاية بحيث 
ال يمكن تربير تكلفة التوصيالت املنزلية، وال تصل إىل الكثافة العالية بما يكفي باستخدام نظم مصممة بشكل تقليدي. إن توفري 

مجموعات األرس املعيشية )بدالً من األرس الفردية( يف املناطق ذات الدخل املنخفض يف املناطق   شبه الحرضية والقرى الكبرية 
يمكن أن يخفض تكاليف االستثمار مع السماح يف الوقت نفسه بمستوى جيد للخدمة ألشد الفئات فقراً.

إن ضمان أن تكون المياه 
في متناول الجميع يتطلب 

توصيات سياسية مصممة 
لمجموعات  خصيصًا 

مستهدفة محددة.
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إن توفري البنية التحتية للرصف الصحي يف املناطق الحرضية يتخلف كثرياً عن البنية التحتية لتوفري املياه يف معظم املناطق 
الحرضية، كما أن أفقر سكان املناطق العشوائية هم األكثر ترضراً. وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن يقابل التحسني الكبري يف 

االحتياجات املائية استثماراً متناسباً يف الرصف الصحي. عىل الرغم من أن أنظمة اإلمداد باملياه تكون يف بعض األحيان أفضل 
من خالل توفري شبكات أصغر يسهل إدارتها، إال أن تحديات مياه الرصف الصحي وإدارة معالجة الحمأة غالباً ما تكون أكثر 

تعقيداً. والسبب الرئييس هو عدم الرغبة يف الدفع مقابل خدمات الرصف الصحي.

لقد كانت هناك محاوالت عديدة الستخدام اسرتداد املوارد )املاء، املواد املغذية، املعادن، الوقود الحيوي( لتعويض بعض تكاليف 
تقديم الخدمات. عىل الرغم من جهود اإلنعاش اإلضافية، كما هو الحال مع جميع »النفايات«، عندما تحتاج إىل النقل، فإن 

 Decentralized Wastewater( تكاليف ذلك غالباً ما تنفي الفوائد املكتسبة. تُوفر أنظمة معالجة املياه العادمة الالمركزية
Treatment Systems, DEWATS(  بديالً بتكاليف استثمارية وتشغيلية أقل بكثري ويمكن أن تقدم حلوالً أكثر كفاءة لظروف 

معينة، بما يف ذلك يف بعض املناطق شبه الحرضية.

الفقر في المناطق الريفية

إن أكثر من 80٪ من جميع املزارع يف العالم هي مزارع عائلية أصغر من 2هكتار. يشكل مالك املزارع األرُسية الصغرية أساساً 
لإلمدادات الغذائية الوطنية، التي تساهم بأكثر من نصف اإلنتاج الزراعي يف العديد من البلدان. ومع ذلك، فإن الفقر والجوع 

وانعدام األمن الغذائي أكثر انتشاراً يف املناطق الريفية.

وال تزال البنية التحتية للمياه ضئيلة للغاية يف املناطق الريفية الفقرية، وبالتايل فهي غري كافية لضمان تغطية شاملة للمياه 
والرصف الصحي ملاليني النساء والرجال يف املناطق الريفية. وعالوة عىل ذلك، فإن القدرة املؤسسية، بما يف ذلك تعبئة املوارد 
املحلية وتخصيص امليزانية - عىل املستويني الوطني ودون الوطني- لم تكن كافية لتلبية احتياجات الصيانة للبنية التحتية 

املائية املوجودة. 

وتحتاج إدارة املياه ملالك املزارع األرُسية الصغرية إىل النظر يف كل من الزراعة املطرية واملروية. وما يقرب من 80 ٪ من األرايض 
الزراعية العاملية تعتمد عىل األمطار، ويتم إنتاج 60٪ من املواد الغذائية يف العالم من األرايض املروية باألمطار. وقد ال يضمن الري 
التكمييل يف النظم الزراعية التي تعتمد عىل األمطار ضمان بقاء املحاصيل فحسب، بل أيضاً زيادة املحاصيل التي تغذيها األمطار 

اىل ضعفني أو حتى ثالثة أضعاف لكل هكتار ملحاصيل مثل القمح والذرة البيضاء والذرة الصفراء.

UNHCR/B.Sokol, www.flickr.com, licensed under Creative©مزارع يف حقل أرز، تايالندا

http://www.flickr.com


8

ذي
في

تن
 ال

ص
خ

مل
 ال

 | 
 20

19
ية 

مائ
 ال

ارد
مو

 ال
مية

 تن
عن

ي 
لم

لعا
ة ا

حد
مت

 ال
مم

األ
ير 

قر
 ت

إن ضمان الوصول اآلمن واملتكافئ إىل املياه يف املناطق الريفية، مع توفري فرص لالستثمارات املائية يف املستقبل، يتطلب املزيد من 
االعرتاف باحتياجات الري للمزارع الصغرية يف سياق مساهمتها يف األمن الغذائي الوطني. فيجب أال يتم تخصيص املياه لكبار 

املزارعني، سواء ألغراض الري أو ألغراض أخرى، عىل حساب رشعية صغار املزارعني، بغض النظر عن قدرتهم عىل إثبات حقوقهم يف 
استخدام املياه. 

الالجئون والمشردون قسرًا

يشهد العالم أعىل مستويات النزوح البرشي عىل اإلطالق. فالرصاع املسلح واالضطهاد وتغري املناخ، بالتوازي مع الفقر وعدم املساواة 
ونمو السكان الحرضيني وسوء إدارة استخدام األرايض وضعف الحوكمة، يزيد من خطر الترشد وآثاره.

وبعيداً عن منازلهم، غالباً ما يواجه الالجئون والنازحون داخلياً عوائق يف الوصول إىل إمدادات املياه األساسية وخدمات الرصف 
الصحي. كما ويعيش ما يقرب من ربع هؤالء النازحني يف املخيمات، لكن الغالبية العظمى منهم تم استضافتهم يف املدن والبلدات 

والقرى. ويف الغالب فإن هؤالء الالجئني وطالبي اللجوء والنازحني داخلياً واألشخاص عديمو الجنسية هم غري معرتف بهم رسمياً من 
قبل الحكومة املحلية أو الوطنية، و مستثنون من جداول أعمال التنمية.

ويؤدي الترشيد الجماعي إىل الضغط عىل موارد املياه والخدمات ذات الصلة، بما يف 
ذلك الرصف الصحي والنظافة الصحية، يف نقاط العبور والوجهة األخرية، مما يخلق 

عدم مساواة محتملة بني السكان الحاليني والوافدين الجدد. غالباً ما ترفض الحكومات 
املضيفة قبول أن وضعية النزوح قد تصبح طويلة األمد، وترص عىل بقاء الالجئني/ 

النازحني داخلياً يف املخيمات ذات املرافق »املؤقتة« أو »االجتماعية« عند مستوى خدمة أقل 
من املجتمع املضيف. وقد يحدث الوضع بشكل عكيس أيضاً، حيث يحصل الالجئون عىل 
خدمات مياه ورصف صحي ذات جودة أعىل مما هو متاح للمجتمعات املحلية املجاورة.

إن مسؤولية ضمان منح جميع الالجئني / النازحني الحق يف املرافق الصحية واملياه املالئمة تقع عىل عاتق الدولة، بغض النظر 
عن إقامتهم القانونية أو الجنسية أو غريها من التصنيفات التي قد تكون بمثابة عوائق. مثلهم مثل جميع األفراد، ينبغي أن يتاح 

لالجئني/ النازحني داخلياً الوصول إىل املعلومات وفرصة املشاركة يف عمليات صنع القرار التي تؤثر عىل حقوقهم.

ويتم تشجيع الدول عىل تجنب سياسات »املخيمات« الخاصة بالالجئني/ النازحني، حيث يمكن أن تؤدي إىل التهميش )يرتبط 
مبارشة بالوضع القانوني و»الحق يف العمل« أو »حرية التنقل«(، مما قد يؤدي إىل تفاقم املنافسة عىل املوارد مع املجتمعات املضيفة 
وتجعل من الصعب عىل الالجئني/ النازحني الوصول إىل أسواق العمل. بدالً من ذلك، يتم تشجيع الدول عىل اتباع سياسات إلرشاك 

الالجئني/ النازحني داخل املجتمعات الحرضية والريفية القائمة.

المنظورات اإلقليمية

املنطقة العربية

سوف تستمر ندرة املياه بالنسبة لحاجة الفرد يف املنطقة العربية يف الزيادة بسبب النمو السكاني وتغري املناخ. وتتفاقم التحديات 
املتمثلة يف ضمان الوصول إىل خدمات املياه للجميع يف ظل ظروف ندرة املياه يف مناطق النزاع التي ترضرت فيها البنية التحتية 

للمياه ودمرت واستهدفت بغرض التدمري.

وتميل نسبة كبرية من الالجئني إىل البقاء يف األوضاع نفسها لعقود. وأصبحت املساعدات اإلنسانية متشابكة بشكل متزايد مع 
العمل اإلنمائي الذي يهدف إىل توفري املزيد من إمدادات املياه ومرافق الرصف الصحي الدائمة يف مخيمات الالجئني واملستوطنات 
غري الرسمية. وقد تسبب هذا يف بعض األحيان يف نشوب رصاعات وتوترات مع املجتمعات املضيفة، ال سيما إذا لم يكن لدى هذه 

األطراف إمكانية الوصول بالتساوي إىل خدمات املياه. وقد تم إيالء مزيد من االهتمام لهذه املشكلة يف السنوات األخرية مع الحكومات 
والجهات املانحة والوكاالت اإلنسانية لتدرك أن عدم ترك أي شخص دون مياه يعني خدمة الالجئني واملرشدين داخليا وكذلك 

املجتمعات املضيفة.

وبعيدًا عن منازلهم، غالبًا ما 
يواجه الالجئون والنازحون 
داخليًا عوائق في الوصول 

إلى إمدادات المياه األساسية 
وخدمات الصرف الصحي. 
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آسيا واملحيط الهادئ

يف عام 2016، صنفت 29 دولة من أصل 48 دولة يف املنطقة ضمن الدول ذات انعدام أمن مائي بسبب قلة توافر املياه وعدم 
انتظام سحب املياه الجوفية.  كما وتتفاقم مشكلة ندرة املياه بسبب آثار تغري املناخ. حيث أصبحت الكوارث الطبيعية أكثر تواتراً 

وشدة، وباتت مخاطر الكوارث تتجاوز ما يمكن للناس تحمله. وهذا له تأثري كبري عىل توفري خدمات املياه والرصف الصحي يف 
املناطق املترضرة من الكوارث، بسبب ترضر البنية التحتية الخاصة بتوفري املياه والرصف الصحي وقضايا جودة املياه. وكذلك 
فإن توفري خدمات مياه ورصف صحي كافية وفاعلة للمناطق التي تستقبل األشخاص الذين نزحوا من مناطق الكوارث يشكل 

تحدياً كبرياً.

تتسبب الكوارث يف خسائر بنسب أعىل بكثري يف البلدان والسكان األكثر فقراً، حيث تفتقر تلك الشعوب إىل القدرة عىل التكيف 
والقدرة عىل التخفيف من أثر الكوارث. كما وتبني أيضا أن للكوارث آثار عىل الناتج املحيل اإلجمايل، ومعدالت االلتحاق باملدارس، 

ونفقات الفرد عىل الصحة، ويمكن أن تتسبب أيضاً يف دفع أشباه الفقراء - أولئك الذين يعيشون عىل أجور بني 1.90 دوالًرا 
أمريكيًا و3.10  دوالراً أمريكياً يف اليوم -  إىل الوقوع تحت خط الفقر وحتى إىل الفقر املدقع.

أوروبا وأمريكا الشمالية

ال يزال الوصول إىل خدمات الرصف الصحي التي تتم إدارتها بأمان يشكل تحدياً يف العديد من البلدان، ال سيما يف املناطق 
الريفية. ويف حني أن الوضع يسء بشكل خاص بالنسبة لجزء كبري من السكان يف أوروبا الرشقية، فإن القوقاز وآسيا الوسطى، 
والعديد من املواطنني يف أوروبا الغربية والوسطى، وكذلك يف أمريكا الشمالية، يعانون أيضا من عدم الوصول إىل املياه أو عدم 

تكافؤ الفرص يف الوصول إىل خدمات مياه الرصف الصحي. وكثرياً ما ترتبط أوجه الالمساواة باالختالفات االجتماعية والثقافية 
والعوامل االجتماعية - االقتصادية والسياق الجغرايف.

ولذلك يجب مكافحة الالمساواة عىل ثالث جبهات: الحد من الفوارق الجغرافية، ومعالجة العقبات الخاصة التي تواجهها 
املجموعات املهمشة واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة، والحد من مخاوف القدرة عىل تحمل التكاليف.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

ال يزال ماليني األشخاص يف املنطقة بدون مصدر مالئم ملياه الرشب، يف حني يعاني آخرون من عدم وجود مرافق آمنة وكافية 
للتخلص من الفضالت. كما ويرتكز الكثري من األشخاص الذين ال يحصلون عىل الخدمات يف املناطق شبه الحرضية، وال سيما 

يف أحزمة الفقر املوجودة يف محيط العديد من املدن يف املنطقة. ولقد ثبت أنه من الصعب توفري خدمات ذات جودة مقبولة لهذه 
املناطق الهامشية. 

UNHCR/B.Sokol, www.flickr.com, licensed under Creative©الجئون يف مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن. 

http://www.flickr.com
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ويف العديد من البلدان، تُركت منهجية اإلدارة الالمركزية قطاع اإلمداد باملياه والرصف الصحي ذات هيكل مجزأ متكون من العديد 
من مقدمي الخدمات، دون إمكانات حقيقية لتحقيق وفورات الحجم أو الجدوى االقتصادية، وتحت مسؤولية البلديات التي تفتقر 

إىل املوارد والحوافز الالزمة للتعامل بفعالية مع تعقد عمليات تقديم الخدمات. كما أدت الالمركزية إىل انخفاض حجم مناطق الخدمة 
وجعلها أكثر تجانساُ، مما يحد من إمكانيات الدعم املتبادل وتُسهل عملية » االنتقاء والنخبوية« التي تؤدي إىل تهميش الفئات ذات 

الدخل املنخفض وإبعادها عن االستفادة من الخدمات املقدمة.

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

يلعب نقص البنية التحتية إلدارة املياه )ندرة املياه من الناحية االقتصادية( دوراً مبارشاً يف استمرار الفقر يف اقليم أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى، سواء من حيث التخزين أو التوريد واإلمداد، أو تحسني خدمات مياه الرشب والرصف الصحي. ويمثل األشخاص 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية حوايل 60٪ من إجمايل سكان إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، وال يزال العديد منهم تحت خط الفقر. 
يف العام 2015، تمكن ثالثة من كل خمسة من سكان املناطق الريفية يف املنطقة من الحصول عىل إمدادات مياه أساسية عىل األقل، ولم 
يتمكن سوى واحد من كل خمسة منهم من الوصول إىل مرافق الرصف الصحي األساسية. وهذا يشري إىل أن حوايل 10٪ من السكان ما 
زالوا يرشبون املياه السطحية غري املعالجة، وأن الكثري من الفقراء يف املناطق الريفية، وال سيما النساء والفتيات، يقضون وقتا طويال يف 

جمع املياه.

ومن املتوقع أن يحدث أكثر من نصف النمو السكاني يف أفريقيا بحلول عام 2050 )أكثر من 1.3 مليار نسمة، من أصل 2.2 مليار 
عىل مستوى العالم(. غري أن توفري إمكانية الوصول إىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة إىل هذا العدد املتنامي من السكان 
ليس هو التحدي الوحيد بالنسبة لقارة أفريقيا، ألن الطلب عىل الطاقة والغذاء والوظائف والرعاية الصحية والتعليم سيزيد أيضاً. 

وعادًة يحدث النمو السكاني خاصة يف املناطق الحرضية، ويف حال انعدام التخطيط السليم، فقد يؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف األحياء 
الفقرية. ورغم قيام البلدان بتحسني الظروف املعيشية بشكل مطرد يف األحياء الفقرية الحرضية بني عامي 2000 و2015، إال أن 

معدل بناء املساكن الجديدة لم يكن مواكباً ملعدل نمو السكان الحرضيني.

االسرتاتيجيات وخيارات االستجابة

من منظور تقني، إن االستجابات املحتملة ملعالجة نقص إمدادات مياه الرشب وخدمات الرصف الصحي للمجموعات املحرومة 
واملهمشة يمكن أن تختلف اختالفاً كبرياً من مكان إىل آخر. يف حني أن املجتمعات الحرضية الكبرية ذات الكثافة العالية توفر فرصاً 

للبنية التحتية واملرافق املركزية عىل نطاق واسع عىل الرغم من تقاسم املوارد ووفورات الحجم. وقد ثبت أيضاً أن أنظمة إمدادات املياه 
الالمركزية والرصف الصحي األقل تكلفة هي حلول ناجحة يف املستوطنات الحرضية األصغر حجماً، بما يف ذلك مخيمات الالجئني. 

وبالنسبة لألشخاص يف املناطق الريفية منخفضة الكثافة، فيتمثل أحد األهداف الرئيسية يف جعل املرافق األكثر مالئمة أقرب إىل املنازل. 
لذلك فإن املبدأ األسايس وراء اختيار تقنيات املياه والصحة والرصف الصحي هو ليس بالرضورة اختيار »أفضل املمارسات«، ولكنه 

يتمثل يف إيجاد » أنسب الحلول املطابقة للوضع«.

وقد أدى التمويل غري الكايف وعدم وجود آليات تمويل فعالة إىل خلق حاجز أمام تحقيق 
أهداف املياه والرصف الصحي للمجموعات الفقرية واملهمشة. ويمكن التغلب عىل جزء 

معني من فجوة االستثمار من خالل زيادة كفاءة النظام، والتي بإمكانها استخدام املوارد 
املالية املتاحة بصورة أكثر فعالية، والتي يمكن بدورها أن تقلل إىل حد كبري من التكاليف 

اإلجمالية. ومع ذلك، ستظل اإلعانات املستهدفة للفئات الضعيفة وهياكل التعريفات 
العادلة مصدراً هاماً للتمويل واسرتداد التكاليف. كما وسيظل دعم الجهات املانحة الدولية 

حاسماً بالنسبة لدول العالم النامية، ولكنه ال يمكن أن يكون املصدر الرئييس للتمويل. 
ويمكن للمساعدة اإلنمائية الرسمية )Official Development Assistance, ODA( أن 
تكون مفيدة بشكل خاص يف حشد االستثمارات من مصادر أخرى، مثل التمويل التجاري 

واملختلط، بما يف ذلك القطاع الخاص. ومع ذلك، سيتعني عىل الحكومات الوطنية زيادة مبالغ التمويل العام املتاحة لتوسيع خدمات 
املياه والرصف الصحي.

ومع ذلك، فإن زيادة حجم التمويل واالستثمار وحده ال يضمن بالرضورة أن تصل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
إىل جميع األشخاص األكثر حاجة. ولذلك يجب أن تكون اإلعانات مصممة وشفافة وهادفة بشكل مالئم، ويجب تصميم وتنفيذ هياكل 

التعريفات بهدف تحقيق اإلنصاف والقدرة عىل تحمل التكاليف ومستوى الخدمة املناسب لكل مجموعة مستهدفة.

المبدأ األساسي وراء اختيار 
تقنيات المياه والصحة والصرف 

الصحي هو ليس بالضرورة 
اختيار »أفضل الممارسات«، 

ولكنه يتمثل في إيجاد »أنسب 
الحلول المطابقة للوضع«.
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ويُعدُّ البحث العلمي والتطوير واالبتكار أمر رضورياً لدعم عملية صنع القرارات عن بيّنة يف هذا املجال. وعىل الرغم من إحراز 
بعض التقدم من حيث تصميم هياكل تعريفية متساوية تعود بالنفع - بدالً من معاقبة - املجموعات الفقرية واملهمشة، فإن األمر 

يتطلب املزيد من البحث والتحليل من حيث األبعاد االقتصادية لخدمات املياه والرصف الصحي لدعم عملية الدمج. وغالبا ما تكون 
املعلومات واالحتياجات التدريبية للمجتمعات الريفية مماثلة لتلك التي ذكرناها أعاله بالنسبة لفقراء املناطق الحرضية. ولكنها 

تشمل أيضاً املعارف املتعلقة بتخصيص املوارد املائية وتأمني حقوق املياه. ويعد رصد التقدم املحرز جانباً مهماً من جوانب 
املعرفة وتنمية القدرات.  خاصة أن البيانات املفصلة )فيما يتعلق بنوع الجنس، والعمر، ومجموعات ذات الدخل، والعرق، واملوقع 

الجغرايف، وما إىل ذلك( وتحليالت اإلدماج االجتماعي هي أدوات حاسمة يف تحديد املجموعات األكثر عرضة لخطر »البقاء دون 
مياه«، وأسبابه. وهناك حاجة ملزيد من البحث يف العلوم والهندسة لتطوير بنية تحتية آمنة وذات كفاءة عالية وبأسعار معقولة 

وأجهزة ذات الصلة )مثل مرشحات املياه النقالة واملراحيض(.

ويعد العمل املجتمعي عنرصاً حاسماً يف معالجة األسباب الجذرية »لعدم ترك أحد دون مياه« فيما يتعلق باملياه والرصف الصحي. 
وتسعى الحوكمة الرشيدة إىل االبتعاد عن هياكل السلطة الهَرمية مع تبني مفاهيم املساءلة والشفافية والرشعية واملشاركة العامة 
والعدالة والكفاءة - وهي مبادئ تتماىش مع النهج القائم عىل حقوق اإلنسان. يمكن إنشاء آليات لتخصيص املوارد املائية لتحقيق 

أهداف سياسية اجتماعية اقتصادية مختلفة - مثل الحفاظ عىل الغذاء و/ أو أمن الطاقة، أو لتعزيز النمو الصناعي - ولكن مع 
ضمان توفر ما يكفي من املياه )بنوعية مناسبة( لتلبية احتياجات اإلنسان األساسية )لألغراض املنزلية وكذلك ألغراض العيش 

األولية( وضمان األولوية.

وما زالت تحظى الروابط بني املياه والهجرة بانتباه متزايد، عىل الرغم من أنه لم يتم بعد إدراجها بالكامل يف سياسة الهجرة 
الدولية. فإن التحديات املرتبطة باملياه والرصف الصحي التي يواجهها الالجئون والنازحون داخلياً تتطلب استجابة سياسية 

خاصة ومركزة. ويف حالة توفري الخدمات يف مخيمات الالجئني، يعد تنسيق مستويات الخدمة مع املعايري املجتمعية/ الوطنية 
املحيطة أمراً رضورياً ملكافحة التمييز االجتماعي وتحقيق املساواة.

وتتحمل جميع الجهات الفاعلة واملعنية بإعمال حقوق اإلنسان يف املياه والرصف الصحي املبنية عىل أساس عدم التمييز وتحقيق 
املساواة التزامات ومسؤوليات محددة. وتقوم تلك الجهات بتعريف األفراد عىل أنهم أصحاب الحقوق الذين يحق لهم الحصول عىل 
املياه والرصف الصحي، وبأنهم أصحاب واجب أي عليهم ضمان الوصول إىل املياه والرصف الصحي بالتساوي للجميع، باستخدام 

أقىص املوارد املتاحة. كما تتحمل الجهات الخريية غري الحكومية مسؤوليات يف مجال حقوق اإلنسان وقد تكون مسؤولة عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان. ويمكن للمنظمات غري الحكومية واملنظمات الدولية أن تلعب دوراً مهماً يف تقديم الخدمات وتحتاج إىل 

ضمان املساواة واملساءلة الجوهرية يف مثل هذه املساعي. كما يُطلب من املنظمات الدولية، مثل األمم املتحدة، واملؤسسات التجارية 
واملالية الدولية، ورشكاء التعاون اإلنمائي، ضمان توجيه مساعداتهم نحو البلدان أو املناطق األقل قدرة عىل إعمال الحقوق يف املياه 

والرصف الصحي.

Jocrebbin/iStock/Getty Images©رجل ماساي يتأمل املنظر الطبيعي  



الخاتمة

يتم »ترك« األشخاص من مجموعات مختلفة دون مياه ألسباب مختلفة. 
ويمثل التمييز واإلقصاء والتهميش واختالل السلطة وعدم املساواة 
املادية من بني العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق حقوق اإلنسان 
يف مياه الرشب املأمونة واملرافق الصحية للجميع وتحقيق األهداف 
املتعلقة باملياه يف خطة عام 2030. فالسياسات سيئة التصميم واملنفذة 
بشكل غري كاف، واالستخدام غري الفعال وغري الكايف للموارد املالية، 
وكذلك الثغرات يف السياسات، تغذي استمرارية عدم املساواة يف الحصول 
عىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف الصحي. وما لم تتم معالجة 
االستبعاد وعدم املساواة بشكل واضح واستجابة رسيعة يف كل من 
السياسات واملمارسات، سيستمر الفشل يف الوصول إىل من هم يف أمس 
الحاجة والذين من املرجح أن يستفيدوا أكثر.

إن تحسني إدارة املوارد املائية وتوفري إمكانية الحصول عىل مياه الرشب 
املأمونة وامليسورة التكلفة واملرافق الصحية للجميع أمر رضوري 
للقضاء عىل الفقر، وبناء مجتمعات مساملة ومزدهرة، وضمان »عدم ترك 
أي أحد دون مياه« نحو تحقيق التنمية املستدامة. كما وأن هذه األهداف 
قابلة للتحقيق بالكامل، برشط وجود إرادة جماعية للقيام بذلك.
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بالتعاون مع مكتب اليونسكو لدول التعاون الخليجي واليمن.

برنامج اليونسكو العاملي لتقييم املوارد املائية                    

مكتب برنامج التقييم العاملي للمياه
قسم علوم املياه، اليونسكو

06134 Colombella، Perugia، Italy
wwap@unesco.org :الربيد اإللكرتوني
www.unesco.org/water/wwap

نعرتف مع االمتنان بالدعم املايل املقدم إلعداد هذا التقرير من حكومة إيطاليا واقليم 
أومربيا واللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم.

http://www.unesco.org/water/wwap
mailto:wwap@unesco.org
http://www.unesco.org/water/wwap

