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مكدمــــــة

أصبح الحق في مياه الشرب النقية والمأمونة والصرف الصحي في السنوات األخيرة ،
السيما طبقًا لمتقرير الذي أصدره المجمس العالمي لمماء منذ المنتدى العالمي الرابع لمماء عام
 2006في مكسيكو ،يكتسي أىمية خاصة سواء عمى المستوى الدولي أو المستوى الداخمي .وفي
تقريرىا الخاص بنطاق ومضمون النزاعات حقوق اإلنسان المتعمقة بسبل الحصول عمى مياه
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لعام  2007خمصت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان إلى أن" الوقت قد حان العتبار الحصول عمى مياه الشرب والصرف الصحي حقا
من حقوق اإلنسان".
وقد بذلت عدة مجيودات عمى المستوى الدولي السيما في إطار األمم المتحدة تجسدت في إصدار
الجمعية العامة في

ار حول الحق في الماء النقي والصرف الصحي
 28جويمية  2010قرًا

()A/RES/64/292تعترف فيو بأن ىذا الحق ىو حق أساسي وضروري لمحياة ولممارسة كل
حقوق اإلنسان األخرى.وبعد شيرين فقط من صدور ىذا القرار أي بتاريخ
ار حول " حقوق اإلنسان والماء النقي "
أصدر مجمس حقوق اإلنسان قرًا

 30سبتمبر 2010
()A/CRH/15/L.90

الصحي ىو جزء من الحق في التمتع بأعمى مستوى
يؤكد فيو " أن الحق في الماء النقي والصرف
ّ
ممكن من الصحة الجسدية والعقمية  ،كما يرتبط بالحق في الحياة والكرامة اإلنسانية .وفي سعيو

لتأكيد األىمية الخاصة ليذا الحق أن أنشأ مجمس حقوق اإلنسان عام  2007آلية جديدة تتمثل
في والية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق اإلنسان المتعمقة بالحق في الماء النقي
الصحي (قرار  .)22/7غير أن ىذا االعتراف بيذا الحق كحق مستقل ال يمثل إال
والصرف
ّ

الخطوة األولى التي يجب أن تُتبع بالسير عمى وضع ىذا الحق موضع التنفيذ بالنسبة لمجميع،

نظر لمطابع غير اإللزامي لمق اررين الصادرين عن كل من الجمعية العامة ومجمس حقوق اإلنسان،
ًا
وفي ظل عدم االعتراف بيذا الحق كحق مستقل في معاىدات واتفاقيات حقوق اإلنسان ،رغم أنيا
تتضمن التزامات عامة تخص ىذا الحق كجزء من الحق في الحياة والحق في التمتع بأعمى
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مستوى معيشي ممكن.ذلك أن وضع التزامات عامة عمى عاتق الدول بشأن ىذا الحق دون
تحديا
االعتراف االتفاقي الصريح بو قد يقمل من مسؤولية الدول في ىذا المجال ،ومن ثم يشكل ً

أمام وضع ىذا الحق موضع التنفيذ.

أوال :تعريف الحق في الحصول عمى الماء والصرف الصحي:
عرفت المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الوارد في تعميقيا العام رقم

15

حول الحق في المياه لعام  ": 2002حق كل فرد في الحصول عمى كمية من الماء تكون كافية
ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عمييا ماديا وميسورة ماليا الستخداميا في األغراض الشخصية
فعرف بأنو ":حق كل شخص في الحصول عمى خدمة
والمنزلية" .أما الحق في الصرف الصحي ُ
إصحاح مناسبة وآمنة من شأنيا أن تحمي الصحة العامة والبيئة " (.)1

من خالل ىذين التعريفين ،يالحظ أن الحق في الماء يشمل حريات وحقوق في آن واحد،
فالحريات تتضمن الحق في االستفادة المستمرة من إمدادات المياه الالزمة إلعمال ىذا الحق،
وعدم التعرض لمتدخل ،والحق في عدم التعرض لوقف تعسفي إلمدادات المياه أو تموثيا .أما
الحقوق فتتضمن الحق في نظام اإلمدادات بالمياه وادارتيا بشكل يضمن تكافؤ جميع الناس في
فرص التمتع بالحق في الماء(.)2
ويشترط في تنفيذ ىذا الحق معايير محددة تمتزم الدول بمراعاتيا وذلكمن خالل إيجاد بيئة مالئمة
تسمح بتحقيق ىذا الحق .تتمثل ىذه المعايير فيمايمي:
-1توافر المياه:
أن تتوافر كميات كافية من المياه لألغراض الشخصية والمنزلية (الشرب ،غسيل المالبس ،إعداد
الغذاء ،الصحة الشخصية ،وصحة األسرة ،النظافة الشخصية ونظافة األسرة) ،وذلك لتأمين سبل
العيش وضمان األمن الغذائي .ويتطمب ذلك من الدولة وضع إمدادات مستمرة وكافية من المياه
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ويجب أن تكون كمية المياه المفرزة لكل شخص تتماشى مع المبادئ التوجييية لمنظمة الصحة
العالمية (.)3
حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن متوسط كمية المياه الضرورية لتمبية جميع االحتياجات
الصحية األساسية لكل شخص في اليوم ىو من  100إلى  150لتر.
الصحي:
-2نوعية خدمات المياه والصرف
ّ

أن يكون الماء نقيا خاليا من التموث ،ولو لون ورائحة وطعم مقبول ،وأن تكون مرافق الصرف
الصحي آمنة بحيث تضمن حماية اإلنسان من األمراض واألوبئة ،وتحترم حياتو الخاصة وكرامتو.

-3سهولة الحصول عمى المياهوخدمات الصرف الصحي وضمان المساواة في الحصول عميها:
أن يستفيد الجميع من مرافق المياه والصرف الصحي المأمونة ،وأن تكون متوفرة لمجميع بغض
النظر عن العرق ،أو المون ،أو الجنس ،أو المغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي ،أو األصل
الفرعي ،أو الثروة ،في المسكن وفي المدرسة وأماكن العمل ،والمستشفيات ،وخاصة بالنسبة لمفئات
الضعيفة مثل األطفال والنساء وذوي اإلعاقات واألمراض المزمنة.
يقع عمى عاتق الدول األطراف التزام بموجب المادة

 )2(2من العيد الدولي لمحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،بضمان تمتع الجميع بالحق في المياه والصرف الصحي دون تمييز .كما
يقع عمى عاتق ىذه الدول أيضا التزام خاص بتوفير ما ىو ضروري من مياه ومرافق وخدمات
خاصة بيا لألشخاص الذين ليست لدييم الوسائل الكافية ،ويمنع أي تمييز يقوم عمى أسس
محظورة دوليا في توفير المياه والخدمات الخاصة بيا .كما يتعين عمى ىذه الدول أيضا إعطاء
اىتمام خاص لبعض فئات األشخاص التي تواجو صعوبات في ممارسة ىذا الحق ،كالنساء
واألطفال ،والالجئين ،والمياجرين والمبعدين داخميا والمعتقمين والعمال والبدو والرحل (.)4
-4أن يكون الحصول عمى مرافق المياه والصرف الصحي في متناول جميع فئات السكان
وبتكمفة معقولة ،بحيث يمكن الجميع تحمل نفقات المياه ومرافقو وخدماتو (.)5
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والشك أن الدول عند تطبيقيا ليذه المعايير ،تتمتع بسمطة تقديرية واسعة في اتخاذ اإلجراءات التي
تتناسب مع كل ظرف من الظروف .ولقد لخصت المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في تعميقيا العام رقم  15ىذه المعايير األساسية في سياق عرضيا لنطاق ومحتوى الحق
في المياه بأن " حق اإلنسان في الماء يمنح كل فرد الحق في الحصول عمى كمية من الماء تكون
كافية ومأمونة ومقبولة ،ويمكن الحصول عمييا ماديا كما تكون ميسورة التكمفة الستخداميا في
األغراض الشخصية والمنزلية(.)6
ثانيا :الحق في الماء والصرف الصحي في معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان:
ال توجد معاىدة أو اتفاقية شاممة لموضوع الحق في الحصول عمى المياه النقية والصرف الصحي
كحق مستقل من حقوق اإلنسان ،ومع ذلك تتضمن بعض معاىدات حقوق اإلنسان اإلشارة بشكل
ضمني إلى ىذا الحق كعنصر من العناصر األساسية المكونةلبعض حقوق اإلنسان المعترف بيا
عالميا .باإلضافة إلى ذلك ىناك اتفاقيات تخص فئات محددة من األشخاص ذوي االحتياجات
ً

الخاصة مثل النساء واألطفال والمساجين ،والمعاقين ،تتضمن بعض المواد التي تنص عمى الحق

في الحصول عمى الماء والصرف الصحي بالنسبة ليذه الفئات.
أ-المعاهدات واالتفاقيات التي تنص ضمنيا عمى هذا الحق:
-1العهد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  :1966حيث تتضمن المادتان
 11و  12من ىذا العيد عمى ىذا الحق ،بالنسبة لممادة  )1(11اعترفت المجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعميقيا العام رقم  06لعام  " 1995بأن الحصول عمى الماء
حق من حقوق اإلنسان يرد في الفقرة  1من المادة  11من العيد ،كما اعتبرت أن المادة )1(11
عددا من الحقوق المترتبة عن إعمال الحق في مستوى معيشي ِ
كافٍ ،والتي ال
من العيد حددت ً
يمكن االستغناء عنيا إلعمال ذلك الحق ،بما في ذلك  ...مايفي بحاجتيم من الغذاء ،والكساء،

والمأوى" .وترى المجنة أن استخدام عبارة " بما في ذلك" يعني أن قائمة ىذه الحقوق غير
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()7
ثم تعتبر الحق في الماء يقع ضمن الضمانات األساسية لتأمين مستوى معيشي
ومن
.
حصرية
ّ

كاف ،باعتباره واحدا من أىم الشروط األساسية لمبقاء ،وجزء ال يتج أز من الحق في مستوى معيشي

مالئم.
ويبدو أن ربط الحق في مستوى معيشي مالئم (كاف) باعتباره حقًا معترف بو في العيد الدولي
قانونيا
لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالحق في الماء والصرف الصحيُ ،يشكل أساساً
ً

متينا ليذا الحق الجديد عمى األقل بالنسبة لمدول األطراف في ىذا العيد.
ً

كما أكدت المجنة أن الحق في الماء ىو حق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في أعمى مستوى من
الصحة الجسمية والعقمية يمكن بموغو ،والحق في السكن الالئق (المالئم) والغذاء الكافي.
فبالنسبة لمحق في التمتع بأعمى مستوى من الصحة الوارد في المادة  12من العيد الدولي ُيالحظ

أنو نسبي حيث ال يعني أن يكون كل األشخاص أصحاء .لذلك فااللتزام الذي يقع عمى عاتق

الدولة في ىذا الصدد ىو ضمان تمتع مواطنييا بأعمى مستوى من الصحة ،واتخاذ خطوات عمى
أساس غير تمييزي لدرءالمخاطر الصحية التي قد تنجم عن المياه غير المأمونة وغير النقية .ىذا
يعني أن تمتزم الدول األطراف بحماية المياه من التموث الذي تسببو المواد السامة والجراثيم .كما
تضمن ىذه الدول مساواة جميع المواطنين في فرص الحصول عمى الرعاية الصحية وعمى الحد
األدنى من ىذه الرعاية في حالة المرض (.)8
أما بالنسبة لعالقة الحق في الماء بالحق في السكن الالئق ( المالئم ) ،فطبقًا لممادة

 31من

مسكنا متين
الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح لعام  ،1996فإن عبارة "السكن الالئق" تعني " ً

مأمونا من وجيتي النظافة والصحة وتتوافر فيو جميع أسباب الراحة األساسية ،كالماء
البناء،
ً

والتدفئة والتخمص من النفايات ،ومرافق الصرف الصحي والكيرباء

( .)9ذلك أن انعدام المسكن

الالئق ( المالئم ) طبقًا ليذا التعريف يترتب عنو حرمان األفراد من التمتع بالحق في الحصول
عمى الماء النقي ومرافق الصرف الصحي (.)10

~~6
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-2العهد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لعام

 :1966حيث تنص المادة  6عمى أن " لكل

إنسان الحق الطبيعي في الحياة وال يجوز حرمان أي فرد من حياتو بشكل تعسفي".
وطبقًا لمتعميق العام لمجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم  06لعام  1982المتضمن تفسير الحق في
الحياة "أن الحق في الحياة إلى جانب توفير الحماية من الحرمان من الحياة ،يفرض عمى الدول
واجب ضمان إمكانيات البقاء ويقتضي منيا أن تتخذ تدابير إيجابية ،بصفة خاصة لمحد من
الوفيات وزيادة العمر المتوقع ،والقضاء عمى سوء التغذية واألوبئة(.)11
ب-معاهدات واتفاقيات تنص عمى الحق في الماء لفئات خاصة:
-1اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  :1979حيث تضع المادة )2(14
اما عمى عاتق الدول األطراف بأن تكفل لممرأة " الحق في التمتع بظروف معيشية مالئمة،
منيا التز ً

وال سيما فيما يتعمق ...باإلمداد بالماء".

-2أما اتفاقية حقوق الطفل لعام :1989فإن المادة  24منيا تعترف بحق الطفل في التمتع بأعمى
مستوى صحي يمكن بموغو ،كما تتضمن الفقرة الثانية من ىذه المادة " التدابير المناسبة التي
تمتزم الدول األطراف باتخاذىا من أجل مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية
الصحية األولية ،عن طريق أمور منيا تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسيولة وعن طريق توفير
األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذة في اعتبارىا أخطار تموث البيئة ومخاطرىا".
-3المادة  28من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام .2006
ج -عمى المستوى اإلقميمي:
فقد تضمنت عدة اتفاقيات التزامات صريحة تتعمق بالحق في الحصول عمى مياه الشرب
الصالحة ومرافق الصرف الصحي ،من بينيا الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىو لعام ، 1990
والبروتوكول الممحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا لعام
 ، 2003حيث نص كل منيما عمى" التزامات صريحة مرتبطة بسبل الحصول عمى مياه الشرب
الصالحة ومرافق الصرف الصحي"
~~7
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كما نصت المادة

 )1(11البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المتعمق

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  ،1988عمى أن ":لكل شخص الحق في أن يعيش
في بيئة صحية وفي أن يحصل عمى الخدمات العامة األساسية".
كما يعترف الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام

" 2004بحق كل فرد في التمتع بأعمى مستوى

صحي والذي يتطمبمن الدول أن توفر الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لمجميع وخدمات
الصرف الصحي السميمة (المادة .)39
ثالثا:االعتراف بالحق في الحصول عمى المياه النقية والصرف الصحي في إطار األمم المتحدة:
أ-قرار الجمعية العامة حول الحق األساسي في الماء والصرف الصحي الصادر في
جويمية:(A/RES/64/292) 2010
تبرز أىمية ىذا القرار في كونو ُيقر من جية ،بأىمية حصول جميع األشخاص عمى نحو متكافئ
عمى مياه شرب مأمونة ونقية وتوفر مرافق الصرف الصحي ،واعتبار ىذا الحق جزًء ال يتج أز من
إعمال جميع حقوق اإلنسان .وقد أكدت ذلك المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية في تعميقيا العام رقم  15بقوليا " إن الماء ضروري لتحقيق طائفة من األغراض المختمفة
إلعمال العديد من الحقوق المنصوص عمييا في العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية مثل الحق في غذاء كاف (المادة

 ))1(11والحق في الصحة (المادة  )12والحق في

كسب الرزق من خالل العمل (المادة  )06والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة .))1(15
ومن جية أخرى يعترف ىذاالقرار بأن "الحق في الحصول عمى مياه مأمونة ونقية والصرف
الصحي حق أساسي من حقوق اإلنسان ضروري لمتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق اإلنسان".
باإلضافة إلى ذلك يمثل ىذا القرار الذي اقترحتو بوليفيا والذي تّم التصويت عميو باإلجماع (دون
تتويجا لمجيودات بدأت منذ عام
أي اعتراض)
ً

((A/RES/54/175الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ
~~8

 1999في البداية بالقرار رقم
 .2000/02/15ورغم الطابع غير
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اإللزامي لمقرار الصادر في جويمية  2010إال أنو أشار صراحة إلى المواثيق الدولية ذات الصمة
بالحق في الحصول عمى المياه النقية والمأمونة والصرف الصحي ،ال سيما بعض معاىدات
حقوق اإلنسان التي سبق العرض ليا.
والشك أن اإلشارة إلى ىذه المعاىدات ذات الطابع اإللزامي فييا تأكيد عمى أن حماية ىذا الحق
ىو التزام يقع عمى عاتق الدول األطراف في ىذه المعاىدات .ما يعزز ذلك أيضا إشارة ىذا القرار
إلى التعميق العام رقم  15لعام  2002الصادر عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بشأن ىذا الحق ،وتقرير المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بشأن نطاق
ومضمون التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان فيما يتعمق بالمساواة في التمتع بيذا الحق
بموجب معاىدات حقوق اإلنسان ،وتقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسألة االلتزامات في مجال
حقوق اإلنسان فيما يتعمق بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي (.)12
ب-قرار مجمس حقوق اإلنسان ( )A/HCR/15/L.14المؤرخ في  30سبتمبر :2010
أصدر مجمس حقوق اإلنسان منذ عام

 2008مجموعة من الق اررات التي تضمنت اإلشارة إلى

الحق في الحصول عمى المياه النقية والصرف الصحي ،من بينيا القرار
((A/HCR/RES/22/7المؤرخ في  28مارس 2008والقرار ( (A/HCR/RES/12/8المؤرخ
في  01أكتوبر 2009

()13

أخير أصدر القرار بعد شيرين من صدور قرار الجمعية العامة
 .و ًا

) (A/RES/64/292القرار )(A/HCR/15/L 14بتاريخ  30سبتمبر  ،2010والمعنون بـ" حقوق
اإلنسان والحق في الحصول عمى مياه الشرب المأمونة والنقية والصرف الصحي"
ويؤكد ىذا القرار األخير " أن حق اإلنسان في الحصول عمى مياه الشرب النقية والمأمونة
والصرف الصحي ىو جزء ال يتج أز من الحق في مستوى معيشي مالئم وأنو يرتبط بحق كل فرد
في التمتع بأعمى مستوى من الصحة الجسمية والعقمية يمكن بموغو ،كما يرتبط بالحق في الحياة
والكرامة اإلنسانية".ويبدو أن إشارة ىذا القرار غير اإللزامي إلى الربط بين الحق في الحصول عمى
مياه الشرب النقية والصرف الصحي وبين حقوق نص عمييا العيد الدولي لمحقوق االقتصادية
~~9
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متينا السيما بالنسبة لمدول في ىذا العيد
أساسا
واالجتماعية والثقافية ،يمنح ليذا الحق
قانونيا ً
ً
ً
الدولي(.)14

رابعا :االعتراف بالحق في الحصول عمى المياه النقية والصرف الصحي في التشريعات الداخمية:
ىناك توجو حديث نحو اعتراف عدد من الدول بيذا الحق في دساتيرىا وتشريعاتيا كعنصر من
عناصر الحق في البيئة أو الحق في الصحة ،ويالحظ أن أغمب ىذه الدول ىي أطراف في العيد
الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .من بين ىذه الدول بوليفيا التي اقترحت مشروع
القرار الذي تبنتو الجمعية العامة في جويمية  ،2010حيث تضمن دستورىا لعام  2009صراحة
الحق في الماء والصرف الصحي كحق من حقوق اإلنسان ،كما نص دستور كينيا لعام

2010

عمى ىذا الحق في الماء النقي إلى جانب الحق في سكن الئق (.)15
كما تضمنت تشريعات بعض الدول ىذا الحق ( ،)16فمثال تنص المادةاألولى من من قانون -05
 12المؤرخ في  04أوت  2005عمى أنو ":ييدف ىذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة
الستعمال الموارد المائية وتسييرىا وتنميتيا المستدامة كونيا ممكا لممجموعة الوطنية".كما حددت
المادة الثانية من ىذا القانون االلتزامات التي تقع عمى عاتق الدولة إزاء الحق في الحصول عمى
الماء والمتمثمة في  :التزويد بالمياه وتوزيعيا بالكمية الكافية والنوعية المطموبة وذلك قصد تمبية
حاجيات السكان وتغطية طمب الفالحة والصناعة والنشاطات االخرى ،الحفاظ عمى النظافة
العمومية وحماية الموارد واألوساط المائية من أخطار التموث ،عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية
والصناعية وتصفيتيا.
أما المادة الثالثة من ىذا القانون فتعترف صراحة "بالحق في الحصول عمى الماء والتطيير لتمبية
الحاجات األساسية لمسكان في ظل احترام التوازن االجتماعي والقواعد التي يحددىا ىذا القانون في
مجال الخدمات العمومية لمماء والتطيير"،وتؤكد الفقرة الثانية من ىذه المادة أن ىذا الحق يمارسو
كل شخص طبيعي أو معنوي مع مراعاة الواجبات التي يحددىا كل من القانون العام والقانون
الخاص في حدود المنفعة العامة.
~ ~ 10
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خامسا :التفعيل ( اإلعمال ) الكامل لمحق في الماء والصرف الصحي
سبق القول أن الحق في المياه النقية والصرف الصحي أصبح معترفًا بو كحق من حقوق اإلنسان
في بعض الوثائق الدولية السيما قرار الجمعية العامة لعام  2010وقرار مجمس حقوق اإلنسان في
سبتمبر  .2010غير أن ىذين الق اررين اليامين يفتقدان إلى الطابع اإللزامي .كما أن ىناك
مجموعة من معاىدات واتفاقيات حقوق اإلنسان أشارت بشكل عام وضمني إلى ىذا الحق،
وتضمنت التزامات محددة تتعمق بحقوق اإلنسان التي تضمنتيا ،مثل العيد الدولي لمحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  .1966إذن يالحظ أن ىذه االتفاقيات لم تنص صراحة
عمى الحق في المياه النقية والصرف الصحي كحق مستقل من حقوق اإلنسان كما ىو الشأن
بالنسبة لمحق في الصحة ،والحق في مستوى معيشي مالئم ،والحق في السكن الالئق ،والحق في
الغذاء ،وانما نصت عميو كعنصر من العناصر األساسية المكونة ليذه الحقوق.
وحتى لو سمّمنا بأن االلتزامات التي تضمنتيا ىذه االتفاقيات والمتعمقة بالحقوق التي نصت عمييا،
والتي حاولت المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعميقيا رقم  ،15تعميميا
عمى الحق في المياه النقية والصرف الصحي ،فإن ىذه االلتزامات تظل عامة بالنسبة ليذا الحق.
أساسا
ومن ثم يبدو لنا أن تنفيذ الدول األطراف التزاماتيا المقررة بموجب ىذه االتفاقيات يتعمق
ً

وعمى وجو التحديد بإعمال ىذه الحقوق كالحق في مستوى معيشي مالئم ،والحق في مستوى أعمى

أساسا بإعمال
من الصحة يمكن بموغو ،والحق في الغذاء ،والحق في السكن الالئق ،وال يتعمق
ً
عنصر ضرورًيا لتحقيق
ًا
الحق في الماء باعتباره حقًا مستقالً من حقوق اإلنسان وانما باعتباره

واعمال ىذه الحقوق(.)19

باإلضافة إلى ذلك يضع العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب مادتو
اما عمى عاتق الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير
 )1(2التز ً

ويالحظ أن ىذه المادة تكرس التطبيق التدريجي
التشريعية لتنفيذ التزاماتيا بموجب ىذا العيدُ .
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إلعمال الحقوق الواردة في ىذا العيد ،آخذة بعين االعتبار موارد الدولة المتوفرة .لذلك يتعين عمى
الدول األطراف عند تأكيد عدم إخالليا بالتزاماتيا الدولية وعدم انتياكيا ليذه الحقوق أن تثبت أنيا
فعالً اتخذت التدابير الممكنة والالزمة إلعمال ىذه الحقوق بحسن نية.
وفي محاولة منيا لتحديد التزامات أساسية تتعمق بالحق في الماء تمثل الحد األدنى من االلتزامات
االتفاقية ،ذىبت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعميقيا العام رقم  ،15إلى أن
من بين االلتزامات :ضمان الحق في الوصول إلى المياه والصرف الصحي عمى أساس غير
تمييزي؛ ضمان التوزيع العادل لممياه؛ ضمان الحصول عمى الحد األدنى من المياه المأمونة
والكافية لألغراض الشخصية والمنزلية.
نظر العتبار ىذه االلتزامات عامة بالنسبة لمحق في الماء والصرف الصحي ،وفي
غير أنو ًا

مما يشجع
ظل غياب االعتراف االتفاقي الصريح ،تكون مسؤولية الدول محدودة في ىذا المجال ّ
الدول عمى التحمل من ىذه االلتزامات ،ومن ثم قد يشكل ذلك ًّ
كبير أمام وضع ىذا الحق
تحديا ًا

موضع التنفيذ.

لذلك يمكن وضع بعض االقتراحات العممية لتجاوز ىذه التحديات وتفعيل حماية أفضل لمحق
في المياه النقية والصرف الصحي:
-1الدعوة في إطار األمم المتحدة إلى إعداد مشروع اتفاقية خاصة أو عمى األقل إعداد مشروع
بروتوكول خاص ممحق بالعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تتعمق بالحق في
المياه النقية والصرف الصحي تعترف بو كحق مستقل من حقوق اإلنسان شأنو شأن الحق في
مستوى معيشي مالئم ،والحق في التمتع بأعمى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقمية.
ويجب أن تتضمن ىذه االتفاقية الخاصة أو البروتوكول الخاص تحديد مضمون ونطاق ىذا الحق،
وتحديد االلتزامات التي تقع عمى عاتق الدول األطراف إزاء ىذا الحق .والشك أن ىذه الخطوة
تجسيدا واعمالو إعماالً كامالً وبشكل منتظم ومستدام
تساىم في جعل االعتراف بيذا الحق أكثر
ً
بالنسبة لألجيال الحالية والمقبمة ،مع إعطاء اىتمام خاص لمفئات التي تواجو صعوبات في
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داخميا
ممارسة ىذا الحق مثل النساء واألطفال والمسنين والالجئين والمياجرين والمبعدين
ً

والمعتقمين ،والبدو والرحل ،وضحايا الكوارث الطبيعية.

-2تعميم تقنين أوادراج ىذا الحق بشكل صريح في دساتير الدول وقوانينيا ،وذلك بتحديد مضمونو
ونطاقو ومن ثم المساىمة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي ليذا الحق يخص كل األطراف
الفاعمة ،مع اعتماد إستراتيجية وطنية شاممة لتأمين توفير المياه المأمونة والكافية ،كاستخدام
تقنيات مناسبة ووضع تسعيرة مناسبة ،بناء السدود....
-3تفعيل التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية ذات الصمة بالحق في الماء مثل منظمة
الصحة العالمية ،منظمة األغذية والزراعة ،برنامج األمم المتحدة لمبيئة ،والمنظمات غير
الحكومية ،والمؤسسات المالية الدولية ،والدول لتعزيز إعمال ىذا الحق السيما إذا عممنا أن طبيعة
ىذا الحق تقتضي اإلعمال التدريجي والممكن لو ،ألن ذلك يتوقف عمى اإلمكانيات والموارد المائية
لكل دولة.
قائمة الهوامش:
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