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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

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

  السيدة كاتارينا دي ألبوكريكي

  موجز    
على تقدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول             

مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينا دي ألبوكريكي، هـذا            
ويف هذا التقريـر تركـز      . ٧/٢٢التقرير، على جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس         

قيـام  اخلبرية املستقلة على التزامات ومسؤوليات حقوق اإلنسان اليت تنطبق يف حـاالت             
وتبدأ استعراض لدوري مقدمي    .  والصرف الصحي  املياهخدمة   توفريبغري حكومية   هيئات  

ويـستمر  .  يف كل أحناء العامل    والصرف الصحي اخلدمات غري احلكوميني يف توصيل املياه       
حقوق اإلنسان ومسؤوليات مقدمي اخلدمـة غـري        جمال  التزامات الدول يف    التقرير ليربز   

: ميكن فيها مواجهة حتديات يف هذا الصدد      احلكوميني وإبراز اجملاالت الثالثة الرئيسية اليت       
  .وهي صناع القرارات وتشغيل اخلدمات واملساءلة واإلنفاذ

ويف هذا التقرير تشدد اخلبرية املستقلة على أن إطار حقوق اإلنسان ال يعرب عـن                 
والـصرف  ر على ضمان حقوق اإلنسان يف امليـاه         صنماذج تقدمي اخلدمة، ولكنه ي    لتفضيل  أي  

  .االستنتاجات والتوصيات ويتضمن القسم األخري من التقرير. يع احلاالت يف مجالصحي
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  مقدمة   - أوالً
تقدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول علـى              -١

  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي هذا التقرير وفقاً لقـرار جملـس حقـوق              
 الذي كلفها بزيادة توضيح حمتوى التزامات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك              ٧/٢٢اإلنسان  
 املتعلقة بعدم التمييز يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف              االلتزامات
 اخلبرية املستقلة يف السنة الثانية من واليتـها علـى توضـيح التزامـات               توركز. الصحي

ومسؤوليات حقوق اإلنسان يف سياق مشاركة مقدمي اخلدمة غري احلكـوميني يف توصـيل     
ك مشاركة القطاع اخلاص الرمسية وغري الرمسية،       ويشمل ذل .  والصرف الصحي  خدمات املياه 

  . وميتد أيضاً إىل جمموعة كبرية من األطراف األخرى غري احلكومية
وقررت اخلبرية املستقلة أن تفعل ذلك لسببني رئيسيني، أوهلما أن املفوضة الـسامية               -٢

 عن نطاق مـضمون التزامـات حقـوق         ٢٠٠٧عام  لحلقوق اإلنسان الحظت يف تقريرها      
إلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب واملرافق الصحية وفقـاً للـصكوك              ا

جيب مزيد التوسع يف دراسة متطلبـات حقـوق   "الدولية حلقوق اإلنسان، يف مجلة أمور أنه        
، A/HRC/6/3" (اإلنسان إزاء تعهد القطاع اخلاص بتقدمي خدمات املياه واملرافـق الـصحية           

ية واليتـها وجـود     ا إىل ذلك، فقد الحظت اخلبرية املستقلة منذ بد        وباإلضافة). ٥٣الفقرة  
 لدى العديد من أصحاب املصلحة بشأن حتليـل مـشاركة           ب استطالع دائمني  وحاهتمام  

ويف حني أن املناقشة اليت حتيط مبشاركة القطاع        . القطاع اخلاص على أساس حقوق اإلنسان     
اخلبرية املـستقلة تالحـظ أن   فإن   ،حياناخلاص كانت تتجه إىل االستقطاب يف كثري من األ        

، ولكنها تتسم بدالً من ذلك      "إما أسود أو أبيض   "يف الواقع نادراً ما تكون      امللموسة  احلاالت  
مفاهيم خاطئة  وجود  ويف القيام هبذه األحباث الحظت      . بدرجات متفاوتة من اللون الرمادي    

وتتصل هذه املفـاهيم    .  اإلنسان احلاالت الوقائعية أو بشأن دور وآثار حقوق      خطرية بشأن   
املدى الفعلي ملشاركة القطاع اخلاص والعديد من األطراف غـري احلكوميـة            باخلاطئة مثالً   

ولذلك عمدت يف حتليلـها إىل توسـيع        . والصرف الصحي يف تقدمي خدمات املياه     الداخلة  
 مـن   ضـئيلة أطراف املوضوع مقرة بذلك بأن القطاع اخلاص الرمسي ال ميثل سوى نـسبة              

ويف هذا التقرير هتدف اخلبرية املستقلة إىل توضيح هذه         . األطراف املشاركة يف تقدمي اخلدمة    
حقوق اإلنسان الواقعة على الدول ومسؤوليات األطـراف غـري         القضايا وتوضيح التزامات    

  .احلكومية يف سياق مشاركة القطاع غري احلكومي يف توفري اخلدمة
. همة دخلت اخلبرية املستقلة يف عمليات تشاورية واسعة       تحضري للقيام هبذه امل   الويف    -٣

 مؤسسة فريدريش إيربت وعقـدت يف       يمهاويف إحدى املشاورات مع اخلرباء اشترك يف تنظ       
، ناقش املشاركون التزامات حقوق اإلنسان الواقعة على        ٢٠١٠يناير  /جنيف يف كانون الثاين   

 لشبونةوعقدت مشاورة ثانية يف     . نيالدول يف سياق مشاركة مقدمي اخلدمات غري احلكومي       
.  وركزت على مسؤوليات مقدمي اخلدمة من ناحية حقوق اإلنسان         ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان 
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واجتمع يف هاتني املشاورتني خرباء من خمتلف اخللفيات مثل اجملتمع املدين والشركات اخلاصة       
كادميية واملنظمـات    والدوائر األ  والصرف الصحي واململوكة للحكومة وهيئات تنظيم املياه      

الدولية، وأتيحت فيها فرصة لالستفادة من خمتلف خربات األشـخاص العـاملني يف هـذا               
 ٢٠١٠/ كانون الثاين٢٧وعقدت اخلبرية املستقلة أيضاً مشاورة عامة يف جنيف يوم         . القطاع

ع شارك فيها عدة ممثلني من الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومن اجملتمع املـدين والقطـا               
 مـذكرة   ٢٤:  مسامهة مكتوبة  ٦٥وأخرياً تلقت اخلبرية املستقلة     . اخلاص والدوائر األكادميية  

 مـن   احـدة  من اجملتمع املدين و    ١٣ من البلديات و   ٢ من اهليئات التنظيمية و    ٤من الدول و  
 مـن   ٩ مذكرة متثل مصاحل القطاع اخلـاص و       ١٢مؤسسة وطنية واحدة حلقوق اإلنسان و     

 للخبرية  مثيناًناقشات املتعمقة واملنظورات املختلفة مساعدة قيمة وإرشاداً        وأتاحت امل . األفراد
  . املستقلة يف إعداد هذا التقرير وهي تشعر باالمتنان الشديد لكل من ساهم فيها

  معلومات أساسية عن تقدمي اخلدمات من جانب أطراف غري حكومية  -ثانياً   
   :ميكن تعيني ثالثة أشكال من تقدمي اخلدمة  -٤

 ويكون ذلـك  ،تستطيع الدولة أن تقدم اخلدمات بنفسها . اإلدارة املباشرة   )أ(  
ويف هذه احلالة ال يشترك يف هـذه العمليـة أي           . يف كثري من األحيان من خالل البلديات      

  أطراف سوى الدولة اليت تضطلع باملسؤولية واملساءلة بصورة مباشرة عن تقدمي اخلدمات؛
 بدالً من أن تقدم الدولة اخلدمات بنفسها فإهنا قـد           .تفويض تقدمي اخلدمة    )ب(  

ويف حـني أن مـشاركة      .  غري حكومية لتقدمي اخلـدمات     ألطرافختتار أن تفوض رمسياً     
الشركات الكبرية عرب الوطنية قد تستحوذ يف أحيان كثرية على قدر أكرب من االهتمام فقـد              

منظمات غري حكومية أو منظمات تقدمي اخلدمات أيضاً إىل شركات أصغر أو    التفويض ل مينح  
شـركات  أي  وجيري أيضاً تشغيل اخلدمات من خالل شركات متلكها الدولـة،           . جمتمعية

 ولكنها كيانات متميزة قانونياً عن الدولة       لكامل أو متلك فيها حصة األغلبية،     متلكها الدولة با  
 فوضت مهمـة    ومن منظور حقوق اإلنسان يتمثل اجلانب اجلوهري يف أن الدولة قد          . ذاهتا

   إىل أطراف ثالثة؛ واملرافق الصحيةتقدمي خدمات املياه 
 وأخرياً ويف كثري من احلاالت، ال تقدم        .غري رمسي بشكل   اخلدمات   تقدمي  )ج(  

ويف هذه الظروف جيري كـثرياً تقـدمي        . الدولة اخلدمات بنفسها وال تفوض رمسياً تقدميها      
عة من األطراف واهلياكل اليت تنـشأ مـع        غري رمسي، مبشاركة جمموعة منو     بشكلاخلدمات  

 رمسي، وتتراوح من بشكليغطيها تقدمي اخلدمات ال تليب احتياجات يف مناطق   ومرور الوقت   
ويف هذه احلالة ال تكون الدولة      . ةيمنظمات غري حكومية ومنظمات جمتمع    مقاولني صغار إىل    

بشكل اخلدمات  توفري   يكون   وبدالً من ذلك  .  بإشراك أطراف ثالثة   مقصوداًقد اختذت قراراً    
  .غري رمسي هو مشاركة فعلية ألطراف غري حكومية
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وجود اختالفات كبرية بني هذه األطراف من ناحية        ويف حني تدرك اخلبرية املستقلة        -٥
احلجم والقدرة واهليكل فإهنا تعترب أنه من الضروري تغطية الطيف الكامـل مـن مقـدمي                

تقدمي قيام الدولة مباشرة ب اخلبرية املستقلة يف هذا التقرير    لتتناوولن  . اخلدمات غري احلكوميني  
اخلدمات ألن التحليل القانوين خيتلف يف حالة مشاركة أطراف غري حكومية، كما سيتضح             

غطـي  ي وغري الرمسي لتقـدمي اخلـدمات وي  ناقش التقرير احلايل الشكلني الرمسوهلذا ي . أدناه
ت غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية املشاركة يف       شركات ومقاويل القطاع اخلاص، واملنظما    

تشري إلـيهم اخلـبرية املـستقلة    وسوف . تقدمي اخلدمة، وكذلك الشركات اململوكة للدولة  
عنـدما  و". األطراف الفاعلـة  "أو  " مقدمو اخلدمات غري احلكوميني   " مصطلحي   باستعمال

القطاع اخلـاص  "مصطلحات القطاع اخلاص أو أجزاء منه فإهنا ستستعمل يقتصر النظر على    
، مـع جتنـب     "األطراف اخلاصة "أو  " مشاركة القطاع اخلاص  "، أو   )"غري الرمسي /الرمسي(

  . مصطلح اخلصخصة ألسباب تعرضها أدناه

  تفويض تقدمي اخلدمة  -ألف   
من الصحيح أن للقطاع اخلاص تاريخ طويل من املشاركة يف توفري خدمات امليـاه                -٦

 حتديدها البدء يف املوجة األخرية ملشاركة القطاع اخلاص ميكن           ولكن نقطة  والصرف الصحي 
 كثري مـن البلـدان      تبعتهايف منتصف الثمانينيات من القرن املاضي يف عدة بلدان متقدمة، و          

وينبغي أن تفهم مشاركة القطاع     . )١(النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية أثناء التسعينيات       
وتـروج   )٢(هج اجلهات املاحنـة والـسياسات الدوليـة   ة يف سياق نُ  اخلاص يف البلدان النامي   

الية اجلديدة اليت تؤيد قيام الدول بتقليل       ريبياملؤسسات املالية الدولية بالتحديد لإلصالحات الل     
وكانت بعض مشروطيات املعونـة أو بـرامج         )٣(إنفاقها العام وجتنب االستثمارات الكبرية    

  . )٤( فرضت إصالحات تؤدي إىل زيادة مشاركة القطاع اخلاصاملديونية أو إلغاء الديون قد
__________ 

)١( Naren Prasad, “Overview: social policies and private sector participation in water supply”, in 

Social Policies and Private Sector Participation in Water Supply, Naren Prasad, ed. (Houndsmill, 

Palgrave Macmillan, 2008), pp. 3 and 12. 

تعني أيضاً النظر إىل مشاركة القطاع اخلاص يف سياق قانون التجارة الدولية أو االستثمار الذي قد يتعارض                ي )٢(
ولكن معاجلة هذه القضايا خترج عن      . ق اإلنسان من ناحية تقييد الفضاء التنظيمي ألي دولة        مع قانون حقو  

انظر عموماً تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن حقـوق اإلنـسان والتجـارة              . نطاق هذا التقرير  
 تقرير الفريـق    ؛ وبصورة أعم فيما يتعلق بتجزؤ القانون الدويل، انظر        )E/CN.4/Sub.2/2003/9(واالستثمار  

الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسـع القـانون        : جتزؤ القانون الدويل  "الدراسي للجنة القانون الدويل عن      
 ).A/CN.4/L.682" (الدويل

انظر تقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتـصلة هبـا يف            )٣(
، )A/HRC/11/10(ع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         التمتع الكامل جبمي  

 . ٢٤-٢٦الفقرات 
)٤ ( Karen Bakker, “Overview paper: recent trends in PSP, financing, and regulation in the water 

sector”, The Water Dialogues, April 2009, available from www.waterdialogues.org/thematic.htm, p. 2. 
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إىل مناقشات حامية   ذائعة الشهرة   أدت بعض حاالت مشاركة القطاع اخلاص        وقد  -٧
وانتقادات وفحص متشدد للقطاع اخلاص الرمسي، مع التركيز بقدر أكرب على املياه ولـيس              

لعة عامة ومورد فريد جـوهري       حيتج البعض بأن املياه س     ،ومن ناحية .  الصرف الصحي  على
ويشري النقاد كثرياً إىل حاالت  . للحياة والصحة وهلذا ينبغي أن نظل حتت سيطرة امليدان العام         

 وحيتجون بسوء األداء وعدم الوفاء بأهداف التغطية    ،مشاركة القطاع اخلاص  يظهر فيها فشل    
برياً واالفتقار إىل الشفافية يف     املتفق عليها وهببوط نوعية اخلدمات وارتفاع األسعار ارتفاعاً ك        

ويف املقابل حيتج آخرون بأن القطاع اخلاص يستطيع أن يساهم يف االسـتثمارات             . العمليات
الالزمة يف هذا القطاع وبالتايل يوسع نطاق التغطية لتصل إىل مناطق حمرومة من اخلدمات أو               

ة واملسامهة بالتكنولوجيات   فقرية فيها يف الوقت احلاضر، وكذلك زيادة نوعية وكفاءة اخلدم         
  .واملهارات وبتوفري اخلدمات بأسعار أقل

ورمبا أدت حدة املناقشات بني املناصرين والنقاد، وهـي مناقـشات إيديولوجيـة               -٨
ويف حني أن   . وعاطفية أحياناً، إىل التغطية جزئياً على املدى الفعلي ملشاركة القطاع اخلاص          

فإن أشكاالً أخرى من تقدمي اخلدمة تـسود علـى           )٥(ناملشاركة شائعة جداً يف بعض البلدا     
 يف املائـة    ٥كانت تغطي   ويقدر أن اخلدمة املقدمة من القطاع اخلاص الرمسي         . صعيد عاملي 

 وباإلضافة إىل ذلك تعطي املناقشات أحياناً انطباعاً        .)٦(٢٠٠٣يف عام   فقط من سكان العامل     
وهذه االنطبـاع ال    . ركات عرب الوطنية  بأن القطاع اخلاص يقع يف معظمه حتت سيطرة الش        

. )٧(فبعض الشركات عرب الوطنية بدأت تنسحب من البلدان الناميـة         . يعرب عن الواقع الراهن   
، كما أن األطراف اخلاصة احمللية تنشط جداً        )٨(وتقوم بصورة متزايدة بتطوير شراكات حملية     

تقدمي اخلدمـة علـى تغـيري       وباإلضافة إىل ذلك ال يقتصر تفويض       . )٩(يف عدد من البلدان   
 الشبكات؛ إذا أن تقدمي اخلدمة ميكن تفويضه أيضاً إىل موردي اخلدمات غري الشبكية مبا يف              

  .املشتركةالصرف الصحي  بيع املياه ومشغلو مرافق أكشاك مشغلو الصنابري العامة وذلك
  

__________ 

 يف املائة من الـسكان يف       ٦٤ يف املائة و   ٨٠على سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أن القطاع اخلاص خيدم            )٥(
 .٢٦ و٢٢، الفقرات "Prasad "Overview: social policiesانظر : فرنسا وماليزيا على التوايل

)٦ ( Herath Gunatilake and Mary Jane F. Carangal-San Jose, “Privatization revisited: lessons from 

private sector participation in water supply and sanitation in developing countries”, Economics and 

Research Department (ERD) Working Paper No. 115 (Asian Development Bank, 2008), pp. 15-16. 
)٧( Philippe Marin, Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences 

in Developing Countries (Washington, D.C., World Bank, 2009), p. 34. 
بـاريس،   (مشاركة القطاع اخلاص يف البنية التحتية للميـاه       منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        )٨(

 .١٧، ص )٢٠٠٩
)٩( Marin, Public-Private Partnerships, p. 29. 
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بـات  وتستعمل مشاركة القطاع اخلاص عادة لإلشارة إىل طائفة واسعة مـن الترتي             -٩
التعاقدية بني احلكومات والقطاع اخلاص إلشراك الشركات اخلاصة بدرجات خمتلفة يف توفري            

وهي ختتلف حسب ملكية األصـول واملـسؤولية عـن          . والصرف الصحي خدمات املياه   
 املـدة النمطيـة   االستثمارات الرأمسالية وتوزيع املخاطر واملسؤولية عن العمليات والصيانة و        

اإلدارة واملخاطرة واملسؤولية   يضفي   االمتيازات   جند أن منوذج   ،يل املثال وعلى سب . )١٠(للعقد
تقتصر أيـضاً علـى     قد   مشاركة القطاع اخلاص     ولكنعن االستثمار على القطاع اخلاص،      

ويف بعض احلاالت ال ميكن تسمية النظام       . التعاقد على بعض جوانب اإلدارة أو تقدمي اخلدمة       
 يأخذ طابعاً مهجناً، وذلك أيـضاً يف شـكل          هة خالصة ولكن  باعتباره عاماً أو خاصاً بصور    

أن اخلصخـصة   االستعمال واقـع    الشائع  " اخلصخصة"مصطلح  حيجب  و. مشاريع مشتركة 
ولتجنـب  . )١١(الكاملة، أي التصفية مبا فيها نقل األصول، هي استثناء نادر وليست القاعدة           

ولكنها ستشري بدالً من ذلـك إىل       عدم الدقة واخللط لن تستخدم اخلبرية املستقلة املصطلح         
  . مشاركة القطاع اخلاص عند اإلشارة بالتحديد إىل القطاع اخلاص

وتؤدي الشركات اململوكة للدولة أيضاً دوراً متزايد األمهية يف تقدمي اخلدمات سواء              -١٠
الكاملة أو الغالبة للدولة وهـي      وختضع هذه الشركات للملكية     . )١٢(يف دوهلا أو يف اخلارج    

رة يف كثري من األحيان مبوجب القانون اخلاص وتعمل يف كثري األحيان علـى أسـاس                شهم
ويف حني أن الدولة هي اليت متلك هذه الشركات فإهنا متثل كيانات قانونية مـستقلة               . جتاري

أطرافاً غري حكومية مفوضة    ينظر إليها يف هذا التقرير باعتبارها        ولذلك   ،عن الدولة حبد ذاهتا   
وينـشئ يف   ) وذلك يف كثري من األحيان من خالل مرسوم تشريعي أو عقد          (دمة  لتقدمي اخل 

  . حالتها يف الكثري من نفس القضايا اليت تنشئ يف سياق مشاركة القطاع اخلاص

  ل رمسي بشكتقدمي اخلدمات  -باء   
مقارنة بالقطاع اخلاص الرمسي يتم خدمة أشخاص بأعداد أكرب بكثري مـن خـالل        -١١

 يف املائة من سـكان      ٢٥ويقدر أن نسبة تصل حىت      .  الصغار غري الرمسيني   مقدمي اخلدمات 
 يف املائة من سكان احلضر يف أفريقيا يعتمـدون علـى            ٥٠احلضر يف أمريكا الالتينية وقرابة      

__________ 

ن والتنميـة يف امليـدان      لالطالع على النماذج املختلفة ملشاركة القطاع اخلاص، وانظر منظمـة التعـاو            )١٠(
 .١٨-١٧، ص مشاركة القطاع اخلاص، االقتصادي

ض املدن يف شـيلي     كانت بعض املناطق يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وكذلك بع            )١١(
 ,Gunatilake and Carangal-San Joseانظـر  . هي وحدها األماكن الـيت اختـارت هـذا النمـوذج    

"Privatization revisited" ٨، ص. 
)١٢( Marin, Public-Private Partnerships, pp. 10-11. 
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وباإلضافة إىل املصادر غري احملمية مثل األهنـار        . )١٣(مقدمي خدمات صغار بدرجة أو أخرى     
مثل عربات امليـاه    اخلواص  ة على جمموعة متنوعة من بائعي املياه        تعتمد األسر املعيشية الفقري   

وخدمات توصيل املياه صغرية احلجم، اليت تعمـل يف         األكشاك  والصنابري العمومية ومشغلي    
وعندما تكون املصادر   .  على أساس غري رمسي    - وإن مل يكن ذلك دائماً       -كثري من األحيان    

اد يف كثري من األحيان على املياه املعبـأة وخاصـة           األخرى غري آمنة يستطيع الناس االعتم     
ويكتسب هؤالء املقاولون احملليون الصغار أمهية هائلة يف توفري خـدمات           . ألغراض الشرب 
لألسر الصرف الصحي    إذ يتم توفري     ، تزيد بكثري عن أمهيتهم يف قطاع املياه       الصرف الصحي 

، وتتـراوح    عديـدة  أطـراف ذلك   شارك يف تمنخفضة الدخل يف كثري األحيان يف املوقع و       
اجملارير إىل إدارة املرافق العمومية وبيع املنتجات       واخلدمات من بناء وتشغيل وتفريغ املراحيض       

  . املتصلة مثل املنظفات والصابون
وأخرياً تكتسب املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية دوراً متزايد األمهية يف             -١٢

يف هـذه   عـن املـشاركة     الدولة  غياب  لتمأل الفراغ يف حالة      حيث تتقدم  ،اخلدماتتقدمي  
ويف حني أن الدافع قد يكون خمتلفاً من منظمة ألخرى فإهنا تعمل يف كـثري مـن                 . األنشطة

كيفية ويف هذا السياق ينشأ الكثري من القضايا املتشاهبة، مثل           رحبي،   األحيان على أساس غري   
وكيفية كفالة مساءلة املنظمات أمام األشـخاص       تطبيق معايري موحدة على نوعية اخلدمات       

  . الذين خيدموهنم
على املزايا والعيوب النسبية لتـوفري      يف جانب كبري منها      تتركز   ملناقشاتكانت ا و  -١٣

عن املالحظـة يف أكثـر      تغيب   حيث   ،اخلدمات من جانب القطاع الرمسي العام أو اخلاص       
ويف حني أن هـذه اخلـدمات       .  لتقدمي اخلدمة  ذه العملية التجارية  الوجود الفعلي هل  األحيان  

 االعتماد على اخلـدمات     هوالناس  يكون اخليار الوحيد أمام     ختتلف كثرياً حسب الظروف     
وبسبب ارتفـاع   . )١٤(اليت تقدم بأسعار باهظة   ) نخفضة يف كثري من األحيان    املنوعية  الذات  (

ل وعدم وجود قواعد تنظيمية     املشاركني يف تقدمي اخلدمة وارتفاع تكاليف النق      الوسطاء  عدد  
 ضـعفاً   ٢٠ىل   إ ١٠مبقدار  تزيد  املياه اجمللوبة من جهات البيع اخلاصة غري الرمسية         فإن تكلفة   

وإذا نظرنا إىل شبكات إمـدادات امليـاه        . )١٥(املياه املقدمة عن طريق أحد املرافق     تكلفة  عن  
 لنا صورة خمتلفة متاماً عن      واجملاري مع إضافة مقدمي اخلدمات الصغار غري الرمسيني، فستظهر        

وعموماً تقوم احلاجة إىل مناقشة تنصب بقدر أكرب على دقـائق           . خصائص القطاع اخلاص  

__________ 

)١٣( Mukami Kariuki and Jordan Schwartz, “Small-scale private service providers of water supply and 

electricity: a review of incidence, structure, pricing and operating characteristics”, Policy Research 

Working Paper, No. 3727 (Washington, D.C., World Bank, 2005), p. 6. 
السلطة والفقر وأزمـة    : اء الندرة  ما ور  - ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )١٤(

 .٨٣ ص ،)New York, Palgrave Macmillan, 2006 (املياه العاملية
 .٨٤-٨٣املرجع نفسه، ص  )١٥(
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التفاصيل وتقر مبختلف أشكال مشاركة القطاع اخلاص واجملموعة الواسعة من األطراف غري            
فري املياه  احلكوميني املشاركني، ودور الشركات اململوكة للدولة وكذلك االختالفات بني تو         

  . واإلصحاح عن طريق الشبكات مقابل احللول القائمة يف املوقع

  قوق اإلنسان املتعلقة باملياه واإلصحاحح: معايري التقييم  -ثالثاً   

  قوق اإلنسانصحاح من جانب أطراف غري حكومية حبتوفري املياه واإلصلة   -ألف   
أساليب توصيل اخلدمة حبقـوق     كثرياً ما تستشهد املناقشة السياسية بشأن أفضل        و  -١٤

صلة بني  الففي كثري من األحيان تقوم      . اإلنسان يف إطار احلجج ضد مشاركة القطاع اخلاص       
 .ومعارضة مشاركة القطاع اخلـاص    ) الصرف الصحي بدرجة أقل   واحلق يف   ( ءااحلق يف امل  

ت هذا املفهوم    تساهم يف تثبي   ءايد الوطين لالعتراف باحلق يف امل     القرارات املتخذة على الصع   و
  .)١٦(خدمات املياهعندما تستبعد يف الوقت نفسه مشاركة القطاع اخلاص يف تقدمي 

إذ إن حقوق اإلنسان حمايـدة إزاء النمـاذج         . ومع ذلك فهاتان القضيتان خمتلفتان      -١٥
ويشري تقرير املفوضة السامية .  وبصورة أخص إزاء مناذج تقدمي اخلدمة    ،)١٧(االقتصادية عموماً 

النهج املتبع من قبل هيئات معاهدات األمم املتحدة وإجراءاهتا اخلاصة يشدد على أن              "إىل أن 
إطار حقوق اإلنسان ال ميلي منوذجاً حمدداً فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات ويترك األمور للـدول               

 .)٥٢، الفقـرة    A/HRC/6/3" (لتحدد أفضل السبل لتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان        
كن أن تنظر فيها كل دولة      مياملختلفة لتفويض تقدمي اخلدمات متثل خيارات جمدية        واألشكال  
  .من الدول

إذ .  باملوضوع ولكن من املؤكد أن هذا ال يعين أن حقوق اإلنسان ليست ذات صلة              -١٦
 ال يعفي الدولة من التزاماهتـا مبوجـب         الصرف الصحي إن تفويض توصيل خدمات املياه و     

وهـي  . تقليدي أن حقوق اإلنسان تتعلق بالعالقة بني الدولة والفرد        ومن ال . حقوق اإلنسان 
وعندما تدخل أطراف ثالثة يف الصورة فإن   . تفرض التزامات على الدول وتعطي للفرد حقوقاً      

هذا يتعني استيعابه يف داخل هذه العالقة الثنائية، نظراً ألن الدولة حتتفظ بالتزاماهتا يف إعمال               
ويف حـني أن    . يتغري طابع اإلجراءات الالزمة للوفاء هبذه احلقـوق       حقوق اإلنسان يف حني     

الدولة تتحمل املساءلة املباشرة عن توفري اخلدمات يف حالة اإلدارة املباشرة فـإن خطـوط               
وعند اختيار هذا الشكل لتقدمي اخلدمة      . املساءلة تصبح أكثر تعقيداً عندما يدخل طرف ثالث       

__________ 

 .  من دستور أوروغواي٤٧انظر على سبيل املثال املادة  )١٦(
الـدول  بشأن طبيعة التزامات    ) ١٩٩٠(٣جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٧(

 . ٨األطراف، الفقرة 
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ذ يف االعتبار مشاركة أطراف غري حكومية لكفالـة عـدم           جيب أن تعتمد الدولة تدابري تأخ     
بشأن احلق  ) ٢٠٠٢(١٥ويف التعليق العام رقم     .  واملياه الصرف الصحي اإلخالل باحلقوق يف    

جيب على الدول أن متنع     "يف املياه تشري جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أنه           
وصول مادياً وعلى قدر من املساواة وبصورة ميسورة        من أن حتول دون ال    ] األطراف الثالثة [

 ما هو ما ينطبق بنفس      ، وهو )٢٤الفقرة  " (مالياً إىل كميات كافية من املاء املأمون واملقبول       
يف  يتطلب إشراك األطراف غري احلكومية       ، وكما يأيت أدناه   .)١٨(الصرف الصحي القدر على   
وضة إليها واإلشراف على أنشطتها عـن       وضع تعريف واضح لنطاق الوظائف املف     مجلة أمور   

  . االمتثالطريق إنشاء معايري تنظيمية ورصد 
وتتصل مبوضوع هذا التقرير أعمال املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق              -١٧

اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، نظـراً ألن هـذه              
ويعرض املمثل اخلـاص يف     . ت الدول ومسؤوليات األعمال التجارية    األعمال تتعلق بالتزاما  

، إطاراً للسياسة العامة من ثالثة أجزاء       ٢٠٠٨تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام         
 من التزام الدول     اإلطار ويتألف ذلك ). A/HRC/8/5" (احلماية واالحترام واالنتصاف  "بعنوان  

عـن  وق اإلنسان على يد أطراف ثالثة ومسؤولية الشركات         بتوفري احلماية من جتاوزات حق    
احترام حقوق اإلنسان وضرورة الوصول إىل وسائل االنتصاف الفعالة وآليات الـشكاوى            

ورحب جملس حقوق اإلنسان باإلطار بتوافـق       . ملعاجلة االنتهاكات املدعى حلقوق اإلنسان    
اضر على مواصلة وضـع اإلطـار       ويعمل املمثل اخلاص يف الوقت احل     . ٨/٧اآلراء يف قراره    

وإىل حد ما تبين اخلبرية املستقلة أعماهلا على هذا اإلطار وهتـدف            . موضع التشغيل العملي  
  . الصرف الصحي بالتحديد على خدمات تقدمي املياه وهيف تشغيله بتطبيقاملسامهة بذلك إىل 

  التزامات الدول  -باء   
ماهتا على صعيد حقوق اإلنسان بإشـراك       ال ميكن للدولة أن تعفي نفسها من التزا         -١٨

وبغض النظر عن مسؤوليات هذه األطـراف تظـل         . أطراف غري حكومية يف تقدمي اخلدمة     
  . يف إعمال حقوق اإلنساناألساسيالدولة هي حامل الواجب 

وعموماً ميكن تصنيف التزامات الدول يف جمال حقـوق اإلنـسان إىل التزامـات                -١٩
ل االمتنـاع  فتتطلب التزامات احلماية من الدو    . اية والتزامات اإلنفاذ  االحترام والتزامات احلم  

 األطراف  لتزامات احلماية يف االعتبار دور     وتأخذ ا  .القائمة الوصول   اتمكانيعن التدخل يف إ   
تتطلب من الدول منع هذه األطراف الثالثة من التدخل يف متتع اآلخـرين حبقـوق               و ،الثالثة

لتزامات اإلنفاذ من الدول اعتماد التدابري الالزمة لتمكني األفـراد          وأخرياً تستدعي ا  . اإلنسان
__________ 

 على مياه الـشرب املأمونـة       باحلصولقوق اإلنسان املتعلقة    حلتقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزاماهتا        )١٨(
 ).٦٤، الفقرة A/HRC/12/24(وخدمات الصرف الصحي 
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ومساعدهتم يف التمتع حبقوق اإلنسان وكفالة توفري اخلدمة بصورة مباشرة يف املالذ األخـري،           
ويـتعني علـى    . توفريها ألنفسهم من  إذا مل يتمكن األفراد، ألسباب خارجة عن سيطرهتم،         

وهي مطالبـة   .  تدرجيياً والصرف الصحي للحقوق يف املياه    الدول أن حتقق اإلعمال الكامل      
بتكريس احلد األقصى من املوارد املتوفرة والتحرك بأسرع ما ميكن وبأكرب قدر من الفعالية،              

  .ولكن ليس عليها أن تصل إىل اإلعمال الكامل فوراً
. ييزيـة يف جمال حقوق اإلنسان بطريقة غـري مت    أن تنفذ التزاماهتا    وجيب على الدول      -٢٠

وهي ملزمة بالقضاء على التمييز القانوين والفعلي بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو         
الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماع أو الثروة أو املولد                

ة أو السياسية   أو اإلعاقة اجلسدية أو العقلية أو احلالة الصحية أو غري ذلك من األوضاع املدني             
وهي ملزمة بأن توجه . )١٩(أو االجتماعية أو غريها، مبا يف ذلك احلالة االجتماعية واالقتصادية      

اهتمامها على سبيل األولوية إىل اجملموعات واألفراد املعرضني بـصفة خاصـة لالسـتبعاد              
  .لقائما لتصحيحوقد يتعني على الدول، حسب الظروف، أن تعتمد تدابري إجيابية . والتمييز

ركيـز  تصبح نقطـة الت   ويف حالة مشاركة األطراف غري احلكومية يف تقدمي اخلدمة            -٢١
ويف الوقت نفسه حيتفظ االلتزام باألداء بأمهيته بغـرض         . التزام الدولة باحلماية  األوضح هي   

ويقع على الدول واجب تنظيم ورصد مقدمي اخلدمة املشاركني يف تقدمي           . إنشاء بيئة متكينية  
وباإلضافة إىل ذلك قد تقوم احلالة إىل اعتماد تدابري تكميلية حسب الظروف، وذلك      . اخلدمة

إذ ميكن إشراك   : ويتطلب األمر اعتناق هنج شامل    . مثالً لكفالة توفر اخلدمات بتكلفة معقولة     
مقدمي اخلدمات غري احلكوميني ولكن يقع على الدول التزام صـياغة اسـتراتيجية شـاملة     

بشأن طريق اإلعمال الكامل للحقوق يف      ) متوسطة األجل أو طويلة األجل    قصرية األجل أو    (
وعندما ال توفر الدولة هذه اخلدمات مباشرة فإن دورها مع ذلـك يظـل         . املياه واإلصحاح 

  . وحامساًإلزامياً

  التفسري املنطقي واألساس والنطاق: مسؤوليات مقدمي اخلدمة غري احلكوميني  -جيم   
ثنان يف أنه جيب على مقدمي اخلدمـة        زام الدولة باحلماية ال يتنازع ا     تبالتوازي مع ال    -٢٢

 ويف حني أنه من     ،ومع ذلك . االمتثال للقوانني واللوائح يف الدولة يف شكل التزام قانوين عام         
املمكن أن تؤثر أنشطة األطراف غري احلكومية تأثرياً هائالً على إعمال حقوق اإلنسان فـإن               

طار القانوين التقليدي حلقوق اإلنسان الذي يهتم       اإلبصورة مباشرة يف    تعاجل  هذه األنشطة ال    
وننظر اآلن يف هذه القضية اليت تتناول املسؤوليات املباشـرة يف           . بالعالقة بني الدول واألفراد   

  .جمال حقوق اإلنسان الواقعة على مقدمي اخلدمة غري احلكوميني

__________ 

ن عدم التمييـز يف     بشأ )٢٠٠٩(٢٠انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٩(
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ألعمال يف احترامها حلقوق اإلنسان     يتمثل التوقع األساسي للمجتمع من شركات ا      و  -٢٣
)A/HRC/8/5   ويتأكد ذلك   )٢٠(وتعترف شركات األعمال نفسها هبذه املسؤولية     ) ٩، الفقرة 

 وخمتلف مبـادرات    )٢١( العاملي ألمم املتحدة امن خالل االلتزامات الطوعية العاملية مثل اتفاق        
الل صكوك قانونية   وتعززت هذه االلتزامات من خ    . أصحاب املصلحة يف خمتلف القطاعات    

التوجيهات اإلرشادية للمؤسسات متعددة اجلنسيات الصادرة عن منظمة        " مثل   )٢٢(غري ملزمة 
 وإعالن املبادئ الثالثي بشأن املنشآت متعـددة اجلنـسية          )٢٣("التعاون االقتصادي والتنمية  

صكوك وال تنشئ هذه ال    ).٨الفقرة  (والسياسة االجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية        
 قوهتا التقعيدية من اعتراف الدول وغريها من اجلهات         تستمدالتزامات ملزمة قانونياً ولكنها     

احلماية " إطار   قد أكد و). ٤٥، الفقرة   A/HRC/4/35. (الفاعلة الرئيسية بالتوقعات االجتماعية   
 شـّدد   ٨/٧هذه االلتزامات كما أن جملس حقوق اإلنسان يف قراره          " واالحترام واالنتصاف 

ويف حني أن هذا    . بالتحديد على أن مؤسسات األعمال مسؤولة عن احترام حقوق اإلنسان         
التأييد ال ينشئ التزامات مباشرة يف جمال حقوق اإلنسان باملعىن القانوين البحت فإنه يوضح              

ال على صـعيد  و ما تتوقعه الدول من مؤسسات األعم       أن هذا ه   ويوضحالتزاماً سياسياً قوياً    
  .نحقوق اإلنسا

وإىل حد ما، ركزت املناقشات على الشركات عرب الوطنية الواسعة االنتشار علـى               -٢٤
ومع ذلك يبدو أهنا ال تقل أمهية يف سياق الشركات الوطنية           .  املساءلة وفجواتخلفية العوملة   

املتوسطة ومقدمي اخلدمات الصغار الذين يعملون يف كثري من األحيـان بـدون ضـوابط               
 الشركات واملوردين ميكن أن تؤثر تأثرياً كبرياً يف إعمـال حقـوق             ذههوأنشطة  . تنظيمية
ويف حني أن أنشطتهم قد ال تؤدي إىل نفس األثر على الصعيد العاملي وال جتـذب                . اإلنسان

نفس القدر من االهتمام فإهنم يقدمون اخلدمة ألعداد تزيد عن األعداد اليت خيدمها القطـاع               
ذلك فإن تأثريهم يتسم بطابع مباشر أكثر من أنشطة غريهـم           وباإلضافة إىل   . اخلاص الرمسي 

  .نظراً ألهنم شركات غري معروفة وهم يف كثري من األحيان من اجلريان أو األصدقاء أو األقارب

__________ 

 .يؤيد االحتاد الدويل ملقدمي خدمة املياه اخلواص صراحة حقوق اإلنسان يف املياه واإلصحاح )٢٠(
والية املياه لكبار املسؤولني التنفيذيني يف إطار اتفاق األمم املتحدة العـاملي،       . ٢ و ١االتفاق العاملي، املبدآن     )٢١(

ارها مبادرة ذات أمهية خاصة لقطاع املياه تركز على االستعمال الصناعي للمياه، ال تشري حـىت اآلن                 باعتب
  .صراحة إىل حقوق اإلنسان، رغم إجراء مناقشات أثناء اجتماعات االتفاق العاملي حول حقوق اإلنسان

اص لألمني العام املعين مبسألة     لالطالع على خريطة شاملة للممارسات واملعايري الدولية أنظر تقرير املمثل اخل           )٢٢(
 ).A/HRC/4/35(حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية 

عـن   التوجيهات اإلرشادية للمؤسسات متعددة اجلنسيات    "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        ) ٢٣(
 .١١ص ) ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١"(لتوضيحات النص والتعليق وا: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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وميكن أن تؤثر أنشطة الشركات اململوكة للدولة على التمتع حبقوق اإلنسان بدرجة              -٢٥
 الشركات اليت متلكها الدولة بنفس املـسؤوليات        طلعض ويف احلد األدىن ت    .)٢٤(أكرب من ذلك  

وميكن مساءلة الدولة عن أعمال هذه الـشركات        . شركات األعمال األخرى  تقع على   اليت  
وعندما تتصرف الشركات اململوكة للدولـة      . حسب درجة السيطرة اليت متثلها الدولة عليها      

فإن الدولة جيب أن تكفل اتساق       ة احلكوم اً للحكومة أو وكيالً لتنفيذ سياسة     باعتبارها ذراع 
  .أنشطة هذه الشركات يف إعمال حقوق اإلنسانمسامهة السياسة العامة وتضمن 

 أن تعـرف    اإلنسانوحتتاج األطراف غري احلكومية لكي تتمكن من احترام حقوق            -٢٦
 املمثلالذي وضعه إلطار لووفقاً . األثر الفعلي واحملتمل ألنشطتها على إعمال حقوق اإلنسان     

اخلاص لألمني العام املعين بقضية حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن               
لكي تصبح  "احليطة الواجبة    يتعّين على هذه األطراف الفاعلة أن متارس         ،مؤسسات األعمال 

احليطـة  من تعـبري    فهم  ي و .)٢٥("على وعي باآلثار الضارة هبذه احلقوق ومتنعها وتتصدى هلا        
ولة شاملة واستباقية لكشف النقاب عن املخاطر الفعلية واحملتملة اليت حتـدق            حما"الواجبة أهنا   

ملخـاطر  ا هاألنشطة التجارية هبدف تفادي هذ    [...] حبقوق اإلنسان طوال دورة حياة أحد       
 وهذه املسؤولية ليست مسؤولية سلبية فقط ولكنها تتطلب خطـوات           .)٢٦("وختفيف وطأهتا 

ية واآلليات الضرورية لتعيني الضرر الفعلي واحملتمل حلقوق        إجيابية إلقامة السياسات الضرور   
   .)٢٧(اإلنسان وآليات الشكاوى

ويف ممارسة احليطة الواجبة يتعني أن يضع مقدمو اخلدمات غري احلكوميني يف االعتبار   -٢٧
السياق القطري واحمللي الذي جتري فيه أنشطتهم       دراسة  إذ جيب عليهم    . جمموعة من العوامل  

 هبدف تعيني التحّديات احملـّددة يف جمـال حقـوق           -لقدرات املؤسسية للحكومة     مثل ا  -
وأخرياً تتـصل   . وتتصل جمموعة ثانية من العوامل باألثر الفعلي واحملتمل ألنشطتها        . اإلنسان

جتاوزات حقـوق  من املمكن أهنم يسامهون يف ارتكاب   جمموعة ثالثة من العوامل مبا إن كان        
وهكـذا فـإن    ). ٥٧، الفقرة   A/HRC/8/5(هتم باألطراف األخرى    اإلنسان عن طريق عالقا   

مسؤولية االحترام ال تقتضي فقط من مقدمي اخلدمة التأكد من أن أنشطتهم ال تـؤدي إىل                
جتنب التواطؤ، وهو ما يعين أنه جيب عليهم جتنب         تشمل  جتاوزات حقوق اإلنسان بل أيضاً      

ان اليت ترتكبها أطراف أخرى، مبا يف ذلـك         املشاركة غري املباشرة يف جتاوزات حقوق اإلنس      
مفهـوم   وهو   ،مفهوم احليطة الواجبة يف السياق املناسب     ويتعني وضع   ). ٧٣الفقرة  (الدولة  
__________ 

انظر تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريهـا مـن                  )٢٤(
  .٢٧ و٢٦، الفقرتان )A/HRC/14/27 (٢٠١٠مؤسسات األعمال التجارية لعام 

ين بقضية حقوق اإلنسان وشركات عـرب الوطنيـة          للممثل اخلاص لألمني العام املع     ٢٠٠٩انظر تقرير عام     )٢٥(
  .٥٩ الفقرة ،)A/HRC/11/13(وغريها من مؤسسات األعمال التجارية 

 .٧١املرجع نفسه، الفقرة  )٢٦(
 .٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(
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 اخلدمات غري احلكـوميني العـاملني يف        يمناسب بدرجة كافية لتحديد املطلوب من مقدم      
الواجبة تتوقف على حجـم     جراءات الالزمة املطلوبة يف ممارسة احليطة       اإلو. سياقات خمتلفة 

  .أعمال الطرف املعين وطابعها وخصائصها القطاعية والتشغيلية
 والصرف الصحي وباملقارنة باألنشطة التجارية األخرى يتصف تقدمي خدمات املياه           -٢٨

 حني أن األطراف    ويف. فهذه اخلدمات تتصل مباشرة بالوفاء حبقوق اإلنسان      : بسمات خاصة 
الـصرف  موقعاً مناسباً للمسامهة بطريقة إجيابية يف إعمال احلقوق يف          تلون  غري احلكوميني حي  

طريـق  كانت عن   واملياه من خالل تقدمي اخلدمة فإن أنشطة مقدمي اخلدمة، سواء           الصحي  
إىل أيـضاً  قـد تـؤدي   الوفاء بالوالية املفوضة هلم،    اإلخفاق يف    أو عن طريق  العمل املباشر   

ويف هذا الصدد ترتبط أنشطتهم ارتباطاً      . والصرف الصحي  املياه   جتاوزات حمتملة للحقوق يف   
عضوياً بإعمال حقوق اإلنسان ولذلك يتعّين عليهم مالحظة مقتضيات حمـددة يف ممارسـة              

  .احليطة الواجبة

  التحديات الرئيسية من منظور حقوق اإلنسان  - رابعاًً  
مي اخلـدمات   ، من منظور حقوق اإلنسان، ما إذا كان تقـد          أن حندد  ضروريمن ال   -٢٩

تقييم عملية توفري اخلـدمات     لذلك جيب   و. يسهم يف إعمال حقوق اإلنسان أم يف إضعافها       
ومع أنه يتعني تلبية مجيـع      . معيار حقوق اإلنسان املتعلق بالصرف الصحي واملياه      قياساً على   

 جوانب هذه احلقوق، أي التوافر، واملأمونية، وإمكانية الوصول املادي، والقدرة على حتمـل            
مـن  أمهية  فإن البعض منها سيكون أكثر      ،  )٢٨(التكلفة، واملشاركة، وعدم التمييز، واملساءلة    

  .البعض اآلخر يف املناقشة الواردة أدناه
 واجـه وي. وتعد التحديات القائمة يف قطاع املياه والصرف الصحي حتديات ضخمة           -٣٠

من اجلهات احلكومية أو    ،   كثرياً من هذه التحديات، سواء كانوا      مجيع مقدمي هذه اخلدمات   
ومع ذلـك،   .  ومن مث فقد يكون هذا  التحليل مالئماً يف سياق أوسع نطاقاً            غري احلكومية، 

 يني،حلكـوم غـري ا   مقدمي اخلـدمات     شملالتحديد على احلاالت اليت ت    بهذا الفرع   يركز  
ن أ يف هذا الصدد، بـالنظر إىل       األطراف غري احلكومية  ويوضح التزامات الدول ومسؤوليات     

ومن املؤمل أن يـؤدي     .  األطراف غري احلكومية   اشتراكيتغري يف حالة    حتليل حقوق اإلنسان    
حتديد التحديات القائمة يف سياق توفري خدمات املياه والصرف الصحي إىل احتمال تقـدمي              

قياساً على  وميكن،  . توجيهات ملموسة وعملية إىل الدول ومقدمي اخلدمات على حد سواء         
  :سان املتعلق بالصرف الصحي واملياه، حتديد عدد من هذه التحديات، ومنهامعيار حقوق اإلن

__________ 

الوثيقة ، و١٢، الفقرة ١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٨(
A/HRC/12/24 ٨٠-٦٩، الفقرات. 
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 عملية شفافة ودميقراطيةيف إطار ضمان اختاذ القرارات  •

 التفاوضومعاجلة أوجه اختالل ميزان القوة يف عملية تقدمي العروض  •

 الوصول إىل أشد الفئات فقراً وأكثرها هتميشاً •

 كن حتملهضمان احلصول على اخلدمات بسعر مي •

  يف حاالت عدم القدرة على الدفعدمةجتنب قطع اخل •

 ضمان جودة اخلدمات •

 القدرة التنظيمية والتنفيذوجود ضمان  •

 القدرة على الرصد والتنفيذوجود ضمان  •

 إنشاء آليات فعالة للشكاوى •

 التصدي للفساد  •

ي وميكن مواجهة هذه التحديات يف مراحل خمتلفة من عملية التعامل مـع مقـدم               -٣١
تعني محاية حقوق اإلنسان قبل العملية وأثناءها، وهو ما يتطلب          يو. ينيحلكومااخلدمات غري   

مسامهة التـدابري املتخـذة يف      بشأن  اضطالع الدولة ومقدمي اخلدمات بإجراء تقييم مستمر        
وسيتسىن يف هذا الفرع معاجلة كل من التزامات الدولة ومسؤوليات          . إعمال حقوق اإلنسان  

الضوء، بدايـة   اخلبرية املستقلة   تسلط  و.  فيما يتعلق بالتحديات املاثلة    يةحلكوما  غرياألطراف  
اخلدمات، على املسائل املتعلقة بالعمليات التشاركية والشفافة،       تقدمي  قرار تفويض   من مرحلة   

التحديـد  باول  تنوت. والصكوك املتعلقة بالتفويض، وتقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان        
ويف جمـال تـشغيل     . رومة منها من قبل أو الفقرية فيهـا        احمل اخلدمات للمناطق مسألة توفري   

اخلدمات، ُيالحظ أن عملية التنظيم ضرورية، ولكنها تكون يف معظم األحيان غـري كافيـة        
. للوفاء مبعايري حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي، ويتعني استكماهلا بـسياسات اجتماعيـة          

 مسائل تتعلق بالقدرات املؤسسية وتنظيم اجلهات الصغرية وغري الرمسية           هذا الفرع أيضاً   ويثري
  . ويف اخلتام، يتعرض الفرع األخري ملسأليت املساءلة والتنفيذ. يف جمال توفري اخلدمات

  صنع القرارات  - ألف  
يضع إطار حقوق اإلنسان بعض املعايري املتعلقة جبملة أمور مـن بينـها الـشفافية                 -٣٢

 قدميوتنطبق هذه املتطلبات بدءاً من عملية صنع القرارات املتعلقة بطبيعة وطرائق ت   . واملشاركة
اخلدمات، وعملية تقدمي العروض وإبرام العقود يف حالة مشاركة القطاع اخلاص، والتقيـيم             

  . املستمر لألثر الفعلي واحملتمل الذي يترتب على حقوق اإلنسان
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إشـراك  متعمـدة ب  شكل غري رمسي، قرارات     وال تصدر، يف حالة توفري اخلدمات ب        -٣٣
مع تطورت  تكون قد   هذه اهلياكل   ما حيدث هو أن     ، ولكن   ينيحلكومامقدمي اخلدمات غري    

ويف هذا الصدد،   . الزمن استجابة الحتياجات املناطق غري املرتبطة بشبكة املرافق العامة        مرور  
ا كان من الضروري دمـج هـذا   فإن املسائل اليت يتعني على الدول النظر فيها تتمثل فيما إذ      

النوع من أنواع توفري اخلدمات يف النظام الرمسي وحتديد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك ومعرفة              
الكيفية اليت متارس هبا الرقابة على قطاع يشتغل إىل حد بعيد بشروطه اخلاصة، وهي مسائل               

  .  ستعاجل بصفة رئيسية يف الفرع باء أدناه

  ية والتشاركية والشفافةالعمليات الدميقراط  -١  
مـن  شاملة  و  سليمة يف سياق استراتيجية    اخلدمات وفريتل يتعني تنفيذ قرار التفويض     -٣٤

 حتقيق حصول اجلميع على خدمات الـصرف إىل الدولة  دف هبا الكيفية اليت هتشأهنا حتديد
وفق عمليـة   املتعلقني بالتفويض    والقراركل من االستراتيجية    ويتعني اعتماد    .الصحي واملياه 

 ة مجيـع   مشارك  أن تكون  جيب،  ة املستقل ةرأي اخلبري وحسب   .دميقراطية وتشاركية وشفافة  
 قيقية،احلشاركة  امل  نيلتمكيتطلب ذلك،   و. )٢٩(وهادفة نشطة وحرة    مشاركةاألطراف املعنية   

مع اإلشارة   ،الوصول الفعلي إىل املعلومات   إتاحة فرص   الكشف عن معلومات وافية وكافية و     
 يف  ، اإلدارة وعادة ما تفوض شـؤون     .خاص إىل الصكوك اليت تفوض توفري اخلدمات      بوجه  

 يف حـني أن     ،عقودالاملراسيم أو    أو   عن طريق التشريعات  ،  حالة الشركات اململوكة للدولة   
 بيئة  هتيئة ضمان   تعني وي . مع شركات القطاع اخلاص    معظم األحيان عقوداً   يف    تربم السلطات

 فرص حمـددة    باإلضافة إىل توفري   مشاركة هادفة، ق  من أجل حتقي  وذات نطاق واسع    مواتية  
متكينهم من املـشاركة، ورصـد       من أجل    األفراد واجملتمع املدين    وتعزيز قدرات  ،للمشاركة

  .واإلبالغ عنهاقوق اإلنسان ح  اليت ميكن أن تتعرض هلانتهاكاتاال وتقييم
 قـرار    إىل اختاذ  احلكوماتع  على أنه ال جيب دف     اتميقراطية صنع القرار   د نطويوت  -٣٥
حتـّد  هذه املشروطيات   إذ إن    .شروطيات اجلهات املاحنة  استجابة مل اخلدمات  بتوفري  تفويض  ال

السلطات  قدرةتضعف الدميقراطية وبالتايل  تقوضوالبلدان النامية   يفمن استقالل صنع القرار
جماهلـا التنظيمـي     حتـد    جيب على الدول أن ال    و .هااحمللية على معاجلة املشاكل احمللية وحل     

 إىل  ٢٠الفقرات من    (ماية حقوق اإلنسان  حل قدرهتا الالزمة  تعني عليها تأمني  ، وي والسياسايت
قرار تفـويض أو عـدم      يف كل احلاالت أن يتخذ       وينبغي). A/HRC/14/27 من الوثيقة    ٢٥

  ترى صدد، ويف هذا ال   .يف ضوء الظروف احمللية   لتقدمي اخلدمة    يةحلكوماغري  األطراف  تفويض  
 [...] يتعني على املؤسسات املالية الدولية     "نهاالقتصادية واالجتماعية والثقافية أ    جلنة احلقوق 

مراعاة احلق يف املاء يف سياساهتا املتعلقة باإلقراض، واتفاقاهتا االئتمانية وبراجمهـا اخلاصـة              

__________ 

 ).٢ من املادة ٣، املرفق، الفقرة ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة (إعالن احلق يف التنمية  )٢٩(
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ـ    [...]بالتكيُّف اهليكلي وغريها من املشاريع اإلمنائية        ز التمتـع بـاحلق يف      ، لكي يتم تعزي
  . على احلق يف الصرف الصحي، حسب رأي اخلبرية املستقلة،أيضاً ينطبق وهو ما ،)٣٠("املاء
أن يتعني  القرار األساسي   هذا   ، ومبجرد اختاذ  اخلدماتولدى تقرير التفويض بتوفري       -٣٦

 عمليةد   والتفاوض على العقو   وتقدمي العروض  العطاءات   املتعلقة بطرح الحقة  العملية  تكون ال 
 .التعليقات العام وألغراض التدقيقالنهائي  االختصاصات والعقدينبغي إتاحة  و. كذلكشفافة

متطلبات الشفافية املنصوص عليها يف إطار حقوق ة التجاري املعلومات  سريةهتددجيب أن ال   و
 مـع   ، معلومات دقيقـة   تستند العطاءات والعروض على حد سواء إىل       وجيب أن    .اإلنسان
 التقليـل  إىل احليلولـة دون  إذ إن ذلـك يـؤدي       . ذات الصلة  و  القائمة قائق كل احل  مراعاة

تعرض  متعمـدة أسـعاراً       الشركات   على أن  وقد أكد البعض     .االستراتيجي لقيمة العرض  
التفـاوض علـى العقـد        إعادة  بقصد ،عقداللتنفيذ  عن املبلغ الفعلي الالزم     تقل  عطاءات  لل

علـى وجـه   إعادة التفاوض  وال تشكل .)٣١(وز بالعطاءللحصول على سعر أعلى مبجرد الف     
 الظـروف   اليت تطرأ علـى    التغريات   تطلبقد ت ، ف منظور حقوق اإلنسان    من العموم مشكلة 

مـن  التفاوض   إعادةيكون من الضروري أيضاًقد  و،البيانات تكييف العقد أو تعديله وتوافر
عمليات إعـادة   ندما تنشأ   عمع ذلك، ف   و .حقوق اإلنسان  قتضيات مع م  أجل تكييف العقد  

تأمني شروط أفضل    تسعى الشركات إىل     التقليل االستراتيجي لقيمة العرض، مث    التفاوض عن   
 التـأخر يف الوفـاء   وكذلك الزيادات يف الرسوممثل تعقب ذلك، الثنائية اليت  يف املفاوضات

  .واجبةالاحليطة ملبدأ فإن ذلك خيالف  ،)٣٢( وتقليص حجمهاااللتزامات االستثماريةب
ـ  معقدة للغايـة،      عملية عقودالالتفاوض على   ويعد    -٣٧ التحديـد الواضـح    شمل  وت
يف حالة  عقوبات  الحتديد   و ،التغطيةوحتديد أهداف التوصل    و،   املخاطر وزيعلمسؤوليات، وت ل

حتديـداً   احلكومات احمللية و .جوهرياًعنصراً  مهارات التفاوض   لذلك تشكل   و. عدم االمتثال 
ومعاجلـة القـضايا     من الشركات عرب الوطنية يف التفاوض على العقود       دة  يف العا  خربة   أقل

اشتمال العقـد    مهمة ضمان    زيادة صعوبة  اختالل يف التوازن إىل   أي  ويؤدي   .)٣٣(املطروحة
التفاوضية تعزيز القدرة   يكون من اجلوهري     ولذلك،   . الالزمة  ضمانات حقوق اإلنسان   على

  . القوةميزان تقليل اختالالت و)احمللية(للحكومات 
معايري حقوق   مبا يف ذلك العقود،     توفري اخلدمات،  يفوض صك   كل ليبب أن ي  وجي  -٣٨

مقـدمي   فإنه ُينتظر من   ،لدولةل األمر ميثل التزاماً أساسياً    هذا   التأكيد على أن  مع  و .اإلنسان

__________ 

 .١٥ من التعليق العام رقم ٦٠الفقرة  )٣٠(
 J. Luis Guasch, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing It Right ،انظر )٣١(

(Washington, D.C., World Bank, 2004), p. 37. 
 .١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٣٢(
 .Marin, Public-Private Partnerships (see footnote 7 above), p. 131 ،انظر )٣٣(
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كي ، ل اخلدماتيضطلع مقدمو   و . الواجبة يف هذا الصدد    بذل العناية  ينيحلكوماغري  اخلدمات  
  الـصك   مبسؤولية حتليل   إعمال حقوق اإلنسان   أي تأثري حمتمل على   ميكنهم إدراك ومعاجلة    

حبقـوق اإلنـسان   صلة الكشف عن أية خماطر ذات  بغية   املقترح من منظور حقوق اإلنسان    
العالقة مع  صراحة لتشمل   الواجبة  متتد ممارسة احليطة    أعاله،  كما جاء   و. والسعي إىل جتنبها  

  هلـم  ال ميكـن ومع أنه .عقوداً مع الدولة مقدمي اخلدمات   لدى إبرام   يف ذلك    مبا   ،اآلخرين
حقـوق  جتـاوزات   يف تواطؤتفادي الفإنه ُيتوقع منهم تغيري هذه الشروط من جانب واحد،  

انتـهاكات حلقـوق    على األوضح إىل    بدو أهنا ستؤدي    ت عدم إبرام عقود     أي مبعىن  اإلنسان،
 الشواغلتحديد  ل مع الدولة    اًاستباقيالعمل   ينيحلكوماغري   قدمي اخلدمات مل وينبغي   .اإلنسان

من الدولة  دعم اجلهود اليت تبذهلاوالعمل على هذا املنوال ل  ق اإلنسان ومعاجلتها،  املتعلقة حبقو 
  . حقوق اإلنسانأجل إعمال

  منها بشكل غري كاٍفاستفادت  أو  منها يف السابق تستفد اليت ملتوفري اخلدمات للمناطق  -٢  
يف كانـت حمرومـة      اليت   للمناطقاخلدمات    فيما يتعلق بتوفري   تنشأ حتديات خاصة    -٣٩

 اليت تتعلق التكاليف املتكررة   ال يواجه املشغل فقط      يف هذه احلاالت،  و .فقرية فيها  أو   السابق
 القطـاع    ما تعرض  كثرياً و .كبريةاستثمارات  احلاجة إىل    واجه أيضاً ي، بل   صيانةاللتشغيل و با

 قاليماأليف   بةااجلذلمناطق  ل نتقاد بسبب حرصه بشكل انتقائي على تقدمي اخلدمات       لالاخلاص  
 ومع ذلك، فإن التغطيـة  .توقع ارتفاع معدل العائداليت ميكن فيها  ،والبلدان واملدن واألحياء 

عقد تقترحه  و  قرار سياسي  تنتج عن  يةحلكوماغري  األطراف  للخدمات اليت تقدمها     اجلغرافية
 نطاق اخلدمات لتشمل املناطق     ينيحلكوماغري  اخلدمات  سع مقدمو   ال يو و - امةالسلطات الع 

   .ما مل يكلفوا صراحة بذلك يف العقود اليت أبرموهااحملرومة من اخلدمات أو الفقرية فيها 
إغـراء  قدرة وااللتزام اللذين خيوالهنا مقاومة       ال متتلك اليت    هي  فإن احلكومة  ومن مث   -٤٠

 التـدخالت أقـل تكلفـة        اليت تكون فيها   األحياءإعطاء األولوية على    و الستثمارااقتصار  
وتلتزم الدولة التزاماً مطلقاً بإعمال احلق يف الصرف الصحي واملياه للجميع، مبـن             . وتعقيداً

ويتعني عليها أالّ متارس التمييز ضد األشخاص الـذين         . فيهم أشد الفئات فقراً داخل اجملتمع     
بل يتعني عليها بدالً من ذلك أن تويل اهتماماً خاصاً ألشد الفئات            يعيشون يف مناطق معينة،     

وحتقيقاً هلذه الغاية، فإنه جيب عليها وضع هنج شامل ومتسق قد ُيشرك أو ال ُيشرك               . هتميشاً
رومة حالياً من اخلـدمات أو الفقـرية   ة يف توفري اخلدمات للمناطق احمل  يحلكوماألطراف غري ا  

من القطاع اخلاص، أن تنظـر بعنايـة يف        األطراف  ة، لدى إشراك    ويتعني على احلكوم  . فيها
املناطق اليت ستربم بشأهنا عقوداً من أجل مشاركة القطاع اخلاص، وأن تكون على علم حبجم 
التغطية اليت يتعني إجنازها يف املناطق املعينة، ومبستويات اخلدمة الـيت تـتعني تلبيتـها، وأن                

وينبغي للعقد، مثله يف ذلك مثل أي صك يفـوض تـوفري            . تتفاوض على العقد تبعاً لذلك    
اليت ينبغي حتقيقها، ومستويات االستثمار، الغايات اخلدمات، أن يتضمن أهدافاً واضحة، مثل   
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ويتعني على الدولة أيضاً أن تنظر يف حتديد التدابري اإلضافية الضرورية يف            . وترتيبات التسعري 
  . يت ستتواصل مناقشتها أدناهجمال اإلعانات أو الصكوك األخرى، وال

 أحـد املـسائل     ،ويعد انعدام ضمان احليازة، وال سيما يف املستوطنات غري الرمسية           -٤١
دمة العامـة    شبكات اخل   نطاق تدففي معظم األحيان ال مي     .األساسية واحلامسة يف هذا السياق    

يف مناطق  لياً  ص يعيشون حا   أكثر من مليار شخ    يف حني أن   ، املستوطنات غري الرمسية   ليشمل
وال يعمل مقدمو اخلدمات علـى توسـيع نطـاق          . )٣٤( غري مرخصة  حضرية وشبه حضرية  

ويف الوقت ذاتـه، ال ميتلـك        .لعدم وجود حيازة قانونية    نظراًاخلدمات لتشمل هذه املناطق     
 امليـاه   خدمات ضمان احلصول على  من أجل  لالستثمار   اً يدفعهم  قوي اً أنفسهم حافز  السكان

وتعتمـد   .القسري الطردب يواجهون التهديد املستمر     وهم منازهلم   داخلي  والصرف الصح 
وقد تتـضمن    ،على الظروف احمللية  تقدمي اخلدمات   سري  لت التدابري املناسبة اليت تتخذها الدولة    

بعدم طـرد   ضمانات  وإعطاء   ،عطاء املستوطنات وضعاً قانونياً رمسياً    إل  الزمة  خطوات اختاذ
إعـادة  العمل يف بعض الظروف علـى        و ،ري الضمانات املالية  وتوف ،السكان بشكل قسري  

مسألة  تتسن معاجلة  إذا مل و .)٣٥( معايري حقوق اإلنسان   احترمتطاملا   منطقة بديلة يف  التوطني  
أن اليت تـضمن    التدابري الالزمة    على األقل     أن تتخذ  ينبغي للدول فإنه  ،  ضمان احليازة انعدام  

احلد األدىن من تليب  ، يف هذه املناطقكون سائدةما ت يت غالباً الو  املقدمة، اخلدمات غري الرمسية  
ـ    على النحو املبني أدناه، أو      ،معايري حقوق اإلنسان   ري ـتنفذ حلوالً مبتكـرة يف جمـال توف

  .اخلدمات الرمسية
كانت حمرومة من اخلدمات  اليت توفري اخلدمات للمناطق  جيري فيهايف احلاالت اليتو  -٤٢

الـصرف الـصحي يف     وياه  امل  الذي يساهم به مقدمو خدمات     ور الد صبحأو فقرية فيها، ي   
 الصلة اجلوهريـة     هذه  وبالنظر إىل  .بديهياً بصورة واضحة   التدرجيي حلقوق اإلنسان  اإلعمال  

احملتملـة   دراك اآلثار الـسلبية   فإن بذل العناية الواجبة إل    حقوق اإلنسان،    إعمالالقائمة مع   
حبكـم  ( الكـشف  وميتد نطاق هذه املسؤولية ليشمل   .ة خاصة يعد عنصراً ذا أمهي    تهاومعاجل
مناطق مثل  تغطية  يستبعد  من أمثلة ذلك، حالة إصدار تفويض       والتمييز،  عن حاالت   ) الواقع

غـري  مقـدمي اخلـدمات       من  بشكل معقول  ما ميكن توقعه  ويتوقف كل    .األحياء الفقرية 
فإنه ينبغي ملقدمي اخلدمات    ملثال،  على سبيل ا  و .التشغيلنطاق  على  سياق و ال على   ينيحلكوما

 أو  تشغيل هذه اخلدمات   داخل منطقة     اليت تقع  املستهدفةناطق  استثناء بعض امل  لدى علمهم ب  
االستراتيجية احلكومية األوسع نطاقاً لتحديد     التفويض االستفسار عن      عقد نها من بالقرب م 
 هلـم    وينبغـي  .آخرونت هذه املناطق تستفيد من خدمات يوفرها هلا مشغلون          ما إذا كان  

__________ 

، )الهـ أع١٤ة ـانظر احلاشي (٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية للعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٣٤(
 .٨٦الصفحة 

 Centre on Housing Rights and Evictions, Manual on the Right to Water and Sanitation ،انظر )٣٥(

(Geneva, 2008), p. 126. 
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 الدولة واملشاركة بشكل استباقي من اليت توفرها التغطيةالقلق من تضييق حدود   اإلعراب عن   
  . ومعاجلتها التمييز حد إىلصلشأهنا أن ت أجل جتنب السياسات اليت من

  تقييم األثر يف جمال حقوق اإلنسان  -٣  
داة لضمان االمتثال حلقـوق     أك استخدام تقييم األثر يف جمال حقوق اإلنسان      ميكن    -٤٣

أثر السياسات والربامج واملشاريع    لبحث وقياس   عملية منهجية   " وميكن وصفه بأنه     .اإلنسان
إجراء  اتتوفري اخلدم بتفويض  الجيب أن يسبق قرار     و. )٣٦(" اإلنسان على حقوق والتدخالت  

إلنسان، مبـا يف    إعمال حقوق ا    على يف األثر احملتمل  بعناية   ُينظر للوضع السابق حبيث  تقييم  
  .الصرف الصحياحلق يف املياه وذلك 
 عملية اختاذ   وضع تقييمات لألثر يف جمال حقوق اإلنسان ضمن       ع الدول على    شجَّوُت  -٤٤

تـشريعات   ، وكذلك اعتمـاد   هذا التوفري  اخلدمات ورصد    وفريوسائل ت ب القرارات املتعلقة 
ويـضطلع   .اإلنسان  حقوق  جمال  يف ألثرل تقييم   االلتزام بإجراء تفرض على مقدمي اخلدمات     

 اليت يبذلوهنا ملعرفـة يف إطار احليطة الواجبة التقييمات   هذهإجراءسؤولية مب مقدمو اخلدمات
والـصرف   امليـاه يف  حقوق اإلنـسان  على للعمل الذي يضطلعون به واحملتمل   األثر الفعلي 

إلدماج حقـوق    سوياًاخلدمات العمل    على هذا األساس، ميكن للدولة ومقدمي     و .الصحي
 وبالتايل ضمان االمتثـال لقـانون       ،املياه والصرف الصحي  ب  السياسات املتعلقة  اإلنسان يف 

  . إىل أقصى حد ممكناآلثار اإلجيابيةزيادة اإلنسان، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان و حقوق
طلع وقدرة اجلهة الفاعلة اليت تض    ، وحجم   املتوقع منه  واألثر   وتبعاً لنطاق هذا القرار     -٤٥

تقييمـاً   حقوق اإلنسان األثر يف جمال تقييم بإجراء التقييم، فإنه ليس من الضروري أن يكون 
ـ إدماج هذا التقييم  ميكن أيضاًولتيسري العملية، فإنه . من حيث طبيعته  جداًرمسياً    ي مع تقييم

قيـيم  إلجراء ت ها  تفق علي م ويف حني أنه ال توجد صيغة منوذجية       .األثر االجتماعي أو البيئي   
ينبغـي   ميكن حتديد بعض العناصر الرئيـسية الـيت       فإنه  ،  )٣٧(اإلنسان حقوق    يف جمال  األثر

  :)٣٨(مراعاهتا، وهي كالتايل

__________ 

 Saskia Bakker and others, “Human rights impact assessment in practice: the case of the ،انظر )٣٦(

Health Rights of Women Assessment Instrument (HeRWAI)”, Journal of Human Rights 

Practice, vol. 1, No. 3 (November 2009), pp. 436–458, p. 436. 
 ،للحصول على وصف للمراحل واخلطوات املمكنة واليت ميكن إتباعها يف مثل هذا التقييم، انظر )٣٧(

Gauthier de Beco, “Human rights impact assessments”, Netherlands Quarterly of Human 

Rights, vol. 27, No. 2 (2009), 139–166; International Business Leaders Forum and International 

Finance Corporation, Guide to Human Rights Impact Assessment and Management, Road-

testing draft (Washington, D.C., 2007). 
 Simon Walker, The Future of Human Rights Impact Assessments of Trade ،انظر يف هذا الصدد )٣٨(

Agreements (Intersentia, Antwerp, 2009), pp. 30-38. 
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احلـق    ذلك اإلنسان، مبا يف  إىل حقوق    ةحاستند صر أن ي ي تقييم   ينبغي أل   )أ(  
  ؛املياه والصرف الصحييف 

على أكثـر   ان وال سيما    معاجلة األثر املتعلق حبقوق اإلنس    ينبغي بالتحديد     )ب(  
  الفئات استبعاداً وهتميشاً؛

 ، حقوق اإلنسان  مع مبادئ  ـاعملية تنفيذ التقييم نفسه   ينبغي أن تتمشى      )ج(  
 ،اواة بني اجلنـسني   ـ واملس ،واهلادفة، وعدم التمييز   مبا يف ذلك املشاركة النشطة واحلرة     

  ؛ واملساءلة،والشفافية
  ذوي الصلة؛قدرات أصحاب املصلحة  تعزيز ينبغي أن تسعى هذه العملية إىل  )د(  
الوطنية واإلقليمية والدولية حلقوق    اآلليات  إشراك  ينبغي أن يلتمس التقييم       )ه(  
   . كل منهاطاقةة وواليما تسمح به بقدر اإلنسان 

  تشغيل اخلدمات  - باء  
ولـة  فإن الديف تقدمي اخلدمات، التابعة للحكومات  اجلهات الفاعلة غري  لدى إشراك   -٤٦

الصرف ب  املتعلقة لحقوقل انتهاكات   يؤدي هذا اإلشراك إىل حدوث     الّأضمان  ب تبقى ملزمة 
 وغالباً ما ُيفهم التنظيم على      . سيكون أمراً مطلوباً    فان التنظيم الكايف   ومن مث  ؛الصحي واملياه 

 ةعاداليت  بعض اآلليات   ب  واملصحوبة ،الرمسيةة من القواعد    ـدار جمموع ـإىل إص "أنه إشارة   
 هبدف )٣٩("رصد وتعزيز االمتثال هلذه القواعدمن أجل  ،عامةال  من الوكاالت وكالةما تكون

التنظيم البيئـي،   ختص   ومن مث فإن األنشطة التنظيمية     .املستثمرين والبيئة  و محاية املستهلكني 
ادي  املياه، والتنظيم االقتصجودةتنظيم ، و)اخلدمة قطعمبا يف ذلك يف حالة  (ومحاية املستهلك

جبملة أمور من     وحىت يكون التنظيم فعاالً، فهو يتطلب االضطالع       .)٤٠(لقطاعل والرصد العام 
عقوبات يف حـال عـدم      القيقية للجمهور، وفرض    احلشاركة  املستقلة، و املراقبة  امل"ضمنها  
 ، معايري حقوق اإلنسان ذات الـصلة      قسم يف هذا ال    وستدخل اخلبرية املستقلة   .)٤١("االمتثال
 تـشغيل اخلـدمات،      جمال  يف  التابعة للحكومات   مسؤوليات اجلهات الفاعلة غري     يف وتنظر

لعملية  اً خاص اًاهتمام، وستويل   املؤسسية والتنظيمية   بناء القدرات  ضرورةوتسلط الضوء على    
 علـى أمهيـة الـسياسات       وتـشدد ،  املتعلقة بصغار مقدمي اخلدمات غري الرمسيني     لتنظيم  ا

  .االجتماعية التكميلية

__________ 

 .Baldwin and others, cited in Prasad, Social Policies (see footnote 1 above), p. 5 ،انظر )٣٩(
 Private Sector Participation (see footnote 8 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،،انظر )٤٠(

above), p. 25. 
 .١٥ من التعليق العام رقم ٢٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة  )٤١(
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  حتديد املعايري  -١  
ويتعني  .هااألداء ورصد تمثل أحد األدوار الرئيسية لعملية التنظيم يف حتديد معايري          ي  -٤٧

 مـع   ملا يتماشى  االمتثال   من أجل ملقدمي اخلدمات    اإلطار التنظيمي وضع معايري حمددة    على  
 ،رجيياً هذه احلقوق تـد    بإعماللتزام  اال و ،حيـالص املياه والصرف املتعلقة ب حقوق اإلنسان   

  : بالعناصر التاليةسيما فيما يتعلق وال
بكميات كافية لتلبيـة مجيـع       احةجيب أن تكون املياه مت    . كافيةالكمية  ال  )أ(  

  ؛االحتياجات الشخصية واملرتلية
  وتـستخدم  .صحة اإلنسان   على  خطراً  املياه شكلت أالجيب  .  املياه جودة  )ب(  

  ؛مرجعية هامة يف هذا الصددك ه الشربدالئل منظمة الصحة العاملية بشأن جودة ميا
جيب أن تكون إمدادات املياه إمدادات موثوقة بشكل        . انتظام اإلمدادات   )ج(  

  كاٍف من أجل مجع مقادير تكفي لتلبية مجيع االحتياجات الشخصية واملرتلية خالل اليوم؛ 
ع على حنو فعـال اتـصال       مينجيب أن   . مأمونية مرافق الصرف الصحي     )د(  
  ويعد االضطالع على حنـو منـتظم       .باملواد الربازية البشرية  ن واحليوانات واحلشرات    اإلنسا

 عمليـة ضـرورية    -  على حسب التكنولوجيا املتاحة    -بأعمال الصيانة والتنظيف واإلفراغ     
وجيب التخلص من احلمأة ومياه اجملارير بطريقة سليمة من أجل جتنـب    . لتحقيق هذا الغرض  
  عكس على جودة املياه وصحة اإلنسان؛اآلثار السلبية اليت تن

 مقبولة   على وجه التحديد   جيب أن تكون مرافق الصرف الصحي     . املقبولية  )ه(  
مرافق منفـصلة للنـساء     وكذلك إقامة    اخلصوصية    وغالباً ما تتطلب املقبولية كفالة     .ثقافياً

  عند تقاسم هذه األماكن؛والرجال 
 تكون اخلدمات متاحة إما داخل      جيب أن . إمكانية احلصول على اخلدمات     )و(  

. املرتل أو يف منطقة جماورة، وكذلك يف املدارس ومراكز الرعاية الصحية واألماكن العامـة             
  وجيب ضمان احلصول على هذه اخلدمات بطريقة مستدامة؛ 

جيب أن تضع عملية التنظيم معـايري       . القدرة على حتمل تكلفة اخلدمات      )ز(  
 تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي جمانـاً، وتعـد          ضروريمن ال  يسول. تعلق بالتسعري ت

ولتلبية معايري حقوق اإلنـسان،     . الرسوم املفروضة ضرورية لضمان استدامة توفري اخلدمات      
 املقياس األساسي يتمثل يف حتديد األسعار وتكاليف توصيل اخلدمات بطريقة تـشمل             يتمثل

لى حتملها، مبن فيهم أولئك الذين يعيشون       تدابري السياسات االجتماعية وقدرة مجيع الناس ع      
  . يف فقر مدقع
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ويف حالـة قطـع   .  مبسألة القدرة على حتمـل التكلفـة    خلدمةوترتبط قضية قطع ا     -٤٨
فرصـة  كحد أدىن   اإلمدادات مع عدم قدرة السكان على الدفع، فإنه جيب أن تتاح لألفراد             

  .)٤٢(احلصول على املستويات الدنيا الضرورية من املياه

  االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان يف تشغيل اخلدمات  -٢  
وضع اللوائح التنظيمية الـضرورية، فـإن مقـدمي         قع على الدولة االلتزام ب    بينما ي   -٤٩

يـتعني  أعـاله،   كما جاء   و. اخلدمات يتحملون أيضاً مسؤوليات يف جمال تشغيل اخلدمات       
ثار الضارة املترتبة علـى حقـوق   بذل أوجه العناية الواجبة من أجل االطالع على اآل     عليهم  

وبغية الوفاء مبتطلبات هذه املسؤولية، فإنه ينبغي ملقـدمي         . اإلنسان ومنع حدوثها ومعاجلتها   
 ضمان مأمونية جودة املياه اليت يوفروهنا، وضمان انتظـام          ثلاخلدمات اختاذ بعض التدابري م    

 إجراءات منصفة يف حـاالت      اإلمدادات، وعدم التمييز يف عمليات التشغيل املنفذة، واختاذ       
عدم قدرة السكان علـى  اخلدمة يف حالة  بسبب عدم الدفع، واالمتناع عن قطع       خلدمةقطع ا 

  . الدفع، حيث يؤدي هذا القطع إىل حرماهنم من احلصول على املستويات الضرورية الدنيا من املياه
ندرج يف نطـاق    ومع ذلك، فإن اإلطار السياسايت العام الذي حيكم هذه القضايا ي            -٥٠

نطاقاً من جمال تـشغيل     على سياق أوسع      القرارات هذه وكثرياً ما تنطبق   .اختصاص الدولة 
إىل  يفتقـرون  اخلـدمات    يمقدمأن    هو ذلككل   واألهم من    .مقدم اخلدمات املعين باألمر   

 اخلدمات  فمن الضروري أن ينظر مقدمو     ومع ذلك،    . الختاذ هذه القرارات    الالزمة الشرعية
 هلم بوجـه    ينبغيو ،حقوق اإلنسان  على   ختلفةامل السياساتية القرارات   ثار اليت حتدثها  اآليف  

ميكن أيـضاً أن نتوقـع     و .النامجة عن األنشطة اليت يضطلعون هبا      اآلثار السلبية    إدراك خاص
يف بـصورة غـري مباشـرة       للتأكد من أهنم ال يسامهون      الدولة    مع سلطات  االشتراكمنهم  

غري اخلدمات  مقدمو   ففي الوقت الذي ال حيدد فيه     على سبيل املثال،    و .ساناإلنانتهاكات حقوق   
مقترحات  وتقدمي    ذلك  يف فإهنم يستطيعون االشتراك   ، اهلياكل التعريفية من جانب واحد     احلكوميني

وعـالوة  . تحملها حىت أشد الناس فقراً    أن ي ميكن   اخلدمات بأسعار    ن إتاحة  ضما سبلبشأن  
تتكيـف مـع   سداد مرنـة   خطط ملقدمي اخلدمات تقدمي ،ل ينبغي، بفإنه ميكن على ذلك، 

 على مراحل، والـدفع     توصيل رسوم ال   سداد  مثل ،فقرالاحتياجات الناس الذين يعيشون يف      
   . وفترات السماح،أقساط على

  القدرات املؤسسية والتنظيمية  -٣  
يكون التنظيم ب أن جيو .تنفيذ املهام التنظيمية   يعتمد التنظيم الفعال على القدرة على       -٥١

 أو لـسيطرة     حمـددة  جلماعـات  وغري خاضع التدخل السياسي   ن   ومبنأى ع  عملية مستقلة 
احلد من احتمـاالت إسـاءة       يساعد وضع إطار تنظيمي شفاف وشامل على      و .السياسيني

__________ 

 section 61(1A) of the Water Industry Act of the United Kingdom of Great ،انظر على سبيل املثال )٤٢(

Britain and Northern Ireland, which prohibits disconnections of water supply due to non-

payment of charges. 
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 وكاالت  متتلكبعض البلدان   ن  إحيث   التنظيمية واملؤسسية     ختتلف النماذج  قدو .االستعمال
 منها بشكل واسع علـى    البعض اآلخر   يف حني يعمل     ، الوطين ستوىلة على امل  تنظيمية مستق 
غري   يناسب اجلميع،حل موحدليس هناك و .عن طريق العقودالقطاع اخلاص  تنظيم مشاركة

تكييفهـا مـع الظـروف احملليـة        العمل على   بطريقة مرنة و  أنه يتعني معاجلة عملية التنظيم      
 املؤسساتاجلوهرية يف أن    النقطة  تتمثل   و .لالمركزيةالحتياجات والتحديات مثل درجة ا    وا

  .مستقلالوظائف بشكل  يف وضع ميكنها من تنفيذ جيب أن تكون
من أفضل نوع فإهنا لن تؤدي الغرض منها        العقود واألطر التنظيمية    حىت إذا كانت    و  -٥٢

وقـد   .ياًيعد إجراًء ضـرور    احملددة   للمعايريرصد االمتثال   ومن مث فإن     .بدون رصد وتنفيذ  
ـ أو  األفـضل،   صـاحبة األداء    الشركة   على أساس    -قياس  وضع عالمات   يكون   شركة ال

مدى تلبية   أداة مناسبة لتقييم     - مدن قابلة للمقارنة  يف  ختلفة، أو   املناطق  امل أو عرب  ية،نموذجال
 تلتزم احلكومات بعملية اإلنفاذ وأن تكون لديها القـدرة         ومن األمهية مبكان أن      .)٤٣(املعايري

 القائمـة   لـوائح الة السلطة اليت ختول هلـا إنفـاذ         يمينظلتاهليئة ا  وجيب أن متنح     .على ذلك 
حوافز كافية، وعقوبات شديدة     العقود   إنفاذآليات  تتضمن  جيب أن   و .واالتفاقات التعاقدية 

  . الغرامات، وإمكانية إلغاء العقد فرض مثل،عدم االمتثالتنجم عن 

  هها صغار مقدمي اخلدمات غري الرمسينيالتحديات اخلاصة اليت يواج  -٤  
 مقارنـة   أقل بكـثري   عملية تنظيم صغار مقدمي اخلدمات الرمسيني باهتمام         تستأثر  -٥٣

وغالباً ما يقدم صغار مقدمي اخلدمات غري الـرمسيني،          . العامة عملية تنظيم املرافق  باالهتمام ب 
 ومع ذلك، فإن    .ظة األسعار والذين يشتغلون بطريقة غري منظمة، خدمات رديئة اجلودة وباه        

 .اخلدمات اليت تقدمها هـذه اجلهـات      بدون  أسوأ بكثري   ستكون   من الناس    أوضاع الكثري 
 وجود صغار مقدمي اخلدمات غري الرمسيني يف املقام األول        حماولة لتنظيم أنشطة     وتتطلب كل 

 قـانون   ال يـنص  و .مأنشطتهب اليت تعترف اإلرادة السياسية   توفر   عن القطاع، و   نظرة عامة 
 مـن ذلـك،     ى اختيار السياسة والنهج املتعلقني مبقدمي اخلدمات، وبدالً       حقوق اإلنسان عل  

  أن و، أ عل التنظيم هدفاً تسعى إىل حتقيقه     أن جت تقرر  أن  فهي تستطيع    . للدولة األمريترك هذا   
تتخلص أن   أو   ميكن حتملها،  وبأسعار   عالية اجلودة توفري خدمات   من أجل   احلوافز  تستخدم  

 بـشكل   تقدمي اخلدمات بلتستبدهلم   رجيياً وعلى األمد الطويل من صغار مقدمي اخلدمات       تد
حتديدها   القائمة، ومن غري املمكن    على الظروف وتتوقف أفضل اخليارات السياساتية      .رمسي

 ويـتعني وجـود    . اللتزامات حقوق اإلنسان   ميتثل كل تدبري ُيتخذ   جيب أن   و .بصورة جمردة 
مبـا  حصول اجلميع علـى اخلـدمات       فرص   إىل إتاحة  ف يف النهاية  هتداستراتيجية واضحة   

التـدابري  أن تكفل أن   ، يف الوقت نفسه،   جيب على الدول  و . حقوق اإلنسان  يتماشى ومعايري 
__________ 

 Private Sector Participation (see footnote 8 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،،انظر )٤٣(

above), p. 51. 
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 وحرمان السكان  تردي األوضاع  إىللن تؤدي    - صارمةال شروط الترخيص     مثل - املتخذة
 اًدمي اخلدمات الـرمسيني تفويـض     مق منح   وبوجه خاص، فعند  . من احلصول على اخلدمات   

كانت جماالً خلدمات صغار مقدمي اخلدمات غري الـرمسيني،          املناطق اليت    يف  بالتوسع اًحصري
ميكن للفقراء حتمل     بديالً يف واقع األمر  ستكون   ضمن أن الشبكة  أن ت يتعني على الدول    فإنه  

مقـدمو اخلـدمات     إىل أن يكون  هذه الفئة من اخلدمات     ن تضمن عدم حرمان     أ و تكاليفه،
  . الفراغسدلجاهزين الرمسيني 

بالنظر إىل ما تتسم به عمليات توفري اخلدمات الصغرية احلجم من طبيعة المركزية             و  -٥٤
على سبيل  و . أدوات تنظيمية متميزة   وموقعية يف أغلب األحيان، فإن احلاجة تدعو إىل وجود        

. ملـراحيض خزانات ا طلب تفريغ   الصرف الصحي يف املوقع تت    حلول  العديد من   فإن  املثال،  
، فإنه باإلمكان أالّ عاجلة وعدم إلقائها يف البيئةامل إىل حمطاتوهبدف ضمان نقل احلمأة بالفعل 

تتمكن وكالـة    أن   تمل ومن غري احمل   . املعاجلة  حمطات تسدد قيمة اخلدمة إالّ عند وصوهلا إىل      
ي اخلدمات، بل قد يتطلـب      مركزية من اإلشراف على األنشطة اليت يضطلع هبا صغار مقدم         

  . احلكومات احملليةاألمر إقامة هيكل مؤسسي خمتلف، من قبيل إشراك

  أمهية السياسات االجتماعية  -٥  
 مـن    املباشـرة  التكاليفاسترداد كامل    التجارية و  ستدامةهناك توتر متأصل بني اال      -٥٥
ويؤدي عدم تـوفري     .ميكن للفقراء حتملها من ناحية أخرى     وتوفري اخلدمات بأسعار    ة،  ناحي

، املوارد الكافية واملستدامة للمرافق إىل عدم قدرهتا على ضمان عملييت التـشغيل والـصيانة             
 جيعـل   املباشـرة   ومع ذلك، فإن استرداد كامل التكاليف      .شبكةالناهيك عن االستثمار يف     
  إعماليف الرقابة التنظيمية وحدها     ال تكفي  قدو.  فوق طاقة الكثريين   حتمل تكاليف اخلدمات  

الـضمانات اخلاصـة والـسياسات      قد تكـون     و ،لجميعلاحلق يف الصرف الصحي واملياه      
، تـدابري   شـبكات األمـان واإلعانـات     متتع اجلميع   ضمان  الالزمة ل التكميلية  ة  االجتماعي
تقدمي دعـم   كان ذلك يف شكل     سواء   أشكاال خمتلفة،     هذه التدابري  وقد تأخذ . )٤٤(ضرورية

ـ     . حمتملة  تكاليف اخلدمات  صبحلت أو تعديل الرسوم  لدخل  ل كـان   ذاإ وعالوة على ذلك، ف
فإن تسديد مبلغ   خلدمات،  مقابل ا دفع رسوم متكررة    يف معظم األحيان    الناس ال يستطيعون    

وقـد   .قـدراهتم  ة من أجل احلصول على التوصيل األويل يتجاوز يف الغالب         ملرة واحد كبري  
 توسـيع ضرورية من أجل     األحيان   معظم   واإلنفاق العام يف   تكون إعانات توصيل اخلدمات   

جـب أالّ   يف كانت التدابري املتخـذة،       وأياً . الشبكة يف املناطق ذات الدخل املنخفض      نطاق
  ولكن ،بالشبكةربوطة بالفعل   امل غري متناسب الطبقات العليا واملتوسطة       تستفيد منها على حنو   

__________ 

 Water Supply and ،نظراللحصول على نظرة مفصلة عن اإلعانات املمكنة يف جمال الصرف الصحي،  )٤٤(

Sanitation Collaborative Council, Public Funding for Sanitation: The Many Faces of Sanitation 

Subsidies (Geneva, 2009). 
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 اخلدمات والفقـرية     من رومةحملالفئات ا الوصول إىل   تستهدف  وهو األمر احلاسم، أن      ،جيب
 اليت جتريها اهليئة    دراساتال وميكن أن تشكل   .فيها اليت حتتاج هذه اخلدمات أكثر من غريها       

هامة الختاذ  أداة   القدرة على حتمل التكاليف      التنظيمية أو غريها من السلطات احلكومية بشأن      
  .ة وضع التدابري احملددة األهدافكيفيب املتعلقةالقرارات 

  املساءلة واإلنفاذ  - جيم  
 يف ولكنها تنـدرج املؤسسة نفسها،  علىال تتوقف فقط فعال التنظيم القدرة على ال    -٥٦

 يف حالة استشراء الفساد أو عند عدم وجـود        للتقويض  التنظيم  يتعرض  وس .السياق األوسع 
. تنظيميةال اهليئة   تتخذها اإلطار التنظيمي والقرارات اليت      تضطلع بإنفاذ سلطة قضائية مستقلة    

هـذه   ستكمالال إجراءين ضروريني  الوصول إىل سبل انتصاف فعالة    إتاحة  املساءلة و وتعد  
 ، أو عدم تلبيـة     تدهور اخلدمات   عن الدولةومقدمي اخلدمات   حيث ميكن مساءلة    ،  دائرةال

 ،سياسات اجتماعية غري كافيةأو وضع مربر هلا،   تعريفية ال أو حدوث زيادات  معايري األداء،   
  .روقاتاخلها من  غريأو
األدوار واملسؤوليات حمددة بوضـوح     ، فال بد أن تكون      ضمان املساءلة ومن أجل     -٥٧
 التنسيق بـني خمتلـف الكيانـات      كما أنه من الضروري ضمان       .شفافةموضوعة بطريقة   و
أن يكون مستخدمو املياه والصرف الصحي قـادرين      جيب  و. ة واخلاص ة منها  العام ،شاركةامل

 يواجه   إضافياً  الفساد حتدياً  وميثل. املعينالطرف  ف املسؤول من أجل مساءلة      على حتديد الطر  
 وتتطلب مكافحة الفساد يف املقام األول     .  االستجابة وخاضعة للمساءلة   مؤسسات سريعة بناء  
 ،الفـساد   على احلد من خمـاطر     بوجه خاص الشفافية  ستساعد  و. سياسية قوية   إرادة وجود

 تعريـف العطاءات املطروحـة، و    التنافس على طريق ضمان   على سبيل املثال، عن     وذلك،  
تقدمي خدمات املياه   ألغراض    شركة مملوكة للدولة    إنشاء يف حالة و .اجلمهور بالعقود املربمة  

مثـرة  الشركة  ء  إنشااملتعلقة ب  العملية التشريعية    ، فمن الضروري أن تكون    والصرف الصحي 
اعد وضع أهداف أداة حمـددة بوضـوح        يس يف مجيع احلاالت،  و .عملية تشاركية وشفافة  ل

  . احلد من خماطر الفسادعلىعلومات املوالكشف عن 
واإلدارية والسياسية   اآلليات القضائية وشبه القضائية وميكن حتقيق املساءلة من خالل      -٥٨

وميكن أن تقام اآلليات على مـستوى مـوفر         . والدويل الوطينعلى املستويني   واالجتماعية  
بشأن مسألة  املمثل اخلاص لألمني العاموعلى حنو ما صرح به . توى الدولةاخلدمة أو على مس

 مقدمي اخلـدمات  املؤسسات التجارية   حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من        
 ،إليهـا إنشاء آليات املساءلة وضـمان الوصـول        ب، بغض النظر عن التزام الدولة       يتحملون

عليهـا  حقوق اإلنسان   عرض ادعاءات جتاوزات    براد  تسمح لألف عن إقامة وسائل    سؤولية  امل
بـسهولة   وينبغي هلذه اآلليـات أن تكـون متاحـة        ). A/HRC/8/5 من الوثيقة    ٨٢الفقرة  (

 يعتربون من زبائنـها،    اليت ال    تشغيل داخل منطقة ال   سكان املقيمني  لل وكذلكللمستهلكني،  
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 يف جمال    الواجبة  احليطة بذلن   م اً جزء ويشكل هذا اإلجراء   . مثالً فواتريال تسديد   بسبب عدم 
) املزعومـة (متكن مقدمي اخلدمات من إدراك آثارها        آليات املساءلة    نإ إذ   ،حقوق اإلنسان 

  التعليقـات حلقةعلى أهنا تشكل   آليات التظلم   النظر إىل إنشاء     وميكن   .على حقوق اإلنسان  
االنتـهاكات، فـإن    وعند حتديد    .قوق اإلنسان المتثال حل ستكمال الرصد العام ل   الالالزمة  
أن من الواضـح    و .توفري سبل االنتصاف املتعلقة هبا     تتحمل مسؤولية    يةحلكوما غري   األطراف
على سـبيل  و . حلجم األعمال التجارية وغريها من العوامل   تبعاًسيختلف   هذه اآلليات    وضع

 تعامـل مـع   دائرة كاملة لل  ى  إحدى الشركات الكرب   الوقت الذي قد متتلك فيه    في  فاملثال،  
اجلهـات الـيت    مع    على اتصال مباشر   فإن صغار مقدمي اخلدمات قد يكونون        ،الشكاوى

 فحىت تصبح آليـات      للممثل اخلاص لألمني العام،     ووفقاً .اخلدمات اليت يقدموهنا   على   تعتمد
وقابلة  ، ومتاحة ،مشروعة، فإنه ينبغي هلا أن تكون        فعالة وذات مصداقية   التظلم غري القضائية  

  .وشفافةمنصفة، ومتسقة مع احلقوق، و، للتنبؤ هبا
فـرص   عدم عرقلة    ينيحلكوم ا  على مقدمي اخلدمات غري    فإنه يتعني على أية حال،    و  -٥٩

اآلليات  هذهوتعد .  مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية،لدولةالتابعة ل الوصول إىل آليات املساءلة
 يدعي تعرضه للـضرر ذي الفرد ال مناسب بنيالحتمال عدم التوصل إىل حل  نظراً ضرورية

خطوة أوىل مهمة، لكنها      اخلدمات و مقدم اليت يتيحها آليات التظلم   وتشكل   .ةومقدم اخلدم 
 عـن طريـق    تسويةتتم ال يف قضايا املنازعات،    و .تسوية القضية بشكل قاطع   تستطيع  قد ال   

  . أمراً مطلوباًمؤسسة مستقلة مثل من القضاء
وجيب إتاحة  . جيه الشكاوى إىل مؤسسات الدولة    ومن مث، فإنه يتعني تيسري سبل تو        -٦٠

الذين يدفعون مبالغ مقابـل تـوفري       " الزبائن"هذه اآلليات جلميع الناس، وليس فقط لفائدة        
طرح احتمال وجود   ب على سبيل املثال أن تتاح الفرصة لألشخاص املعنيني       فيتعني  . اخلدمات

 ومعقـول   ة،متيـسر "ل انتصاف   وجيب على الدولة توفري سب    . متييز يف استهداف اإلعانات   
وخيول لضحايا االنتهاكات احلصول على     . )٤٥("ة وفعال ، يف الوقت املناسب   ة ومتوفر ،التكلفة
. ضمانات بعدم التكرار  ال أو/ االسترداد والتعويض والترضية و     حق  مناسب، مبا يف ذلك    جرب

إن احلق يف تقـدمي    ويف حني أن سبل االنتصاف اإلدارية تعترب كافية يف الكثري من احلاالت، ف            
ـ  وأأمراً مناسباً،   كثرية  يف أحيان   قد يكون   طعن قضائي باعتباره املالذ األخري       رورياً يف  ـض

  .)٤٦(بعض األحيان

__________ 

) ١٩٩٨(٩ من التعليق العام رقم ٩اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة  )٤٥(
 .املتعلق بالتطبيق احمللي للعهد

 .املرجع نفسه )٤٦(
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  االستنتاجات والتوصيات  -اً خامس 
النقاش الدائر   يفيراعي التفاصيل الدقيقة     هنج   إتباع ترى اخلبرية املستقلة ضرورة     -٦١
يتغلـب  هنج   أي    واخلدمات،  يف توفري املياه   يةحلكومالة غري    مشاركة اجلهات الفاع   بشأن

  جمموعة واسعة  اليت تناظر بني القطاع العام واخلاص ويقر بوجود       تبسيطية  العلى املناقشة   
 وهـي  .الصحي  خدمات املياه والصرف   تقدميلوالترتيبات   الفاعلةاألطراف   من   ومتنوعة
 مـن    كـالً   أيضاً شملتلكنها  ، و  فقط اصاخل  العام أو  حمصورة يف القطاع   ما تكون    نادراً

  .القطاعني الرمسي وغري الرمسي
 .ينيحلكـوم اوركزت اخلبرية املستقلة يف هذا التقرير على مقدمي اخلدمات غري             -٦٢

 إلعمال احلق يف املياه والـصرف       أساسياًاً   عنصر  يشكل  توفري اخلدمات  ومع إقرارها بأن  
 تـرى أن    وعلى سبيل املثال، فهي    .ذه املسألة تعتزم مواصلة العمل بشأن ه    فإهنا   ،الصحي

ـ   املمنوحـة  والياتال اخلدمات، مثل العقود و    لتفويض تقدمي الوثائق الالزمة    شركات لل
تالحـظ   ، ويف هذا الـسياق    .قوق اإلنسان حل  سوف تستفيد من حتليل    ،اململوكة للدولة 
العام املعين مبـسألة     املمثل اخلاص لألمني      الذي يضطلع به   عملالباهتمام   اخلبرية املستقلة 
ـ  والشركات عرب الوطنية وغريها من       حقوق اإلنسان  ـ   ـاملؤسسات التجاري ال ـة يف جم

  .املسؤولةالتعاقد 
 ومن الثابـت    .تقدمي اخلدمات بعينه ل  شكلبأي  إطار حقوق اإلنسان     طالبوال ي   -٦٣

 يف  غري احلكومية األطراف  إشراك  ختتار  أن  تستطيع   الدولمن منظور حقوق اإلنسان أن      
  الدولة أن تعفي نفسها مـن      ه ليس بإمكان   ولكن .الصحي واملياه   الصرف توفري خدمات 

 ولذلك، .ومن مث فهي تظل املتحمل الرئيسي للواجباتالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان،     
فاعلة أخـرى يف تـوفري      أطراف  فإن دور الدولة سيكون أيضاً دوراً حامساً عند إشراك          

 مع بعـضهما    يةحلكوماغري  األطراف  امات الدول ومسؤوليات    التزوتتكامل   .اخلدمات
 .الدولة يف إعمال حقـوق اإلنـسان    أن تدعمبل ينبغي هلا وميكن هلذه األخرية .البعض
  : التوصيات التاليةةاملستقل ةقدم اخلبريت مع هذه االستنتاجات، شياًاومت

 املالئمـة التشريعات والتدابري   تشمل  الدول خطة وطنية،    أن تضع   جيب    )أ(  
، يف املياه والصرف الصحي     إىل اإلعمال الكامل للحق    لتوصل تدرجيياً من أجل ا   ،األخرى

 الفقرية فيها، بغض النظـر      حالياً من هذه اخلدمات أو    ة  موراحملمبا يف ذلك داخل املناطق      
حلق باصريح   إىل اعتراف ينبغي أن تستند هذه التدابري      و .اخلدماتتقدمي  الطرق املختارة ل  

  ؛ملياه والصرف الصحييف ا
توفري اخلدمات ضد أي    جمال  يف  )  فعلياً  أو ياًقانون(جيب أن ال متيز الدول        )ب(  

للوصـول إىل     اعتماد تدابري حمددة األهداف     من ذلك   بدالً بل يتعني عليها   ، أو أفراد  فئة
  ؛األكثر هتميشاًالفئات 
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بغض النظر  اخلدمات،  تقدمي  الدولة بتفويض أو عدم تفويض      اختاذ  جيب    )ج(  
 من املشاركة   نيوجيب متكني مجيع املعني   . عملية دميقراطية وتشاركية   يف إطار    ،طرائقهعن  

واإلبـالغ  قوق اإلنسان    احملتملة حل  تجاوزاتالرصد وتقييم   ويف   يف مجيع مراحل العملية،   
 حقيقية للتأثري على    اًفرصأن تتيح   ، و وهادفة املشاركة نشطة وحرة      أن تكون  يتعنيو. عنها
  ؛صنع القرارلية عم

واجلهات املاحنة دعم عمليـات صـنع        ينبغي للمؤسسات املالية الدولية     )د(  
قـانون  ل وفقـاً  الءم مع السياق  ـتتول  ـإىل إجياد حل  الوطنية واحمللية اليت هتدف     القرار  

  ؛حقوق اإلنسان
أدوات  وكـل عملية صنع القرار والتنفيذ،     سود الشفافية يف    جيب أن ت    )ه(  

 ،ت األدوار واملسؤوليا   حتدد  والصكوك اليت  د مبا يف ذلك العقو    ،اخلدماتري  التفويض بتوف 
  ؛الوصول الفعلي إىل املعلوماتإتاحة وافية وكافية و  يتطلب الكشف عن معلوماتوهو ما

مع ،  يف ذلك العقود   ، مبا لتفويضالالزمة ل الوثائق   مجيع   أن تتماشى جيب    )و(  
توجه أن   و ،والصرف الصحي   املياه احلق يف ال  يف إعم تساهم  أن  و ،معايري حقوق اإلنسان  

  غري التابعني للحكومات؛أنشطة مقدمي اخلدمات 
 الواجبـة لـضمان     يطة احل بذل ينيحلكوماغري  قدمي اخلدمات   ملينبغي    )ز(  
ض العطاءات إىل إبرام ومن عربدءاً  العملية  مراحل   عايري حقوق اإلنسان يف مجيع    مل امتثاهلم

 شـتراك  علـى اال   هذه اجلهات جيري تشجيع   و .شغيل اخلدمات االتفاقات مع الدولة وت   
جياد إلقوق اإلنسان وحل انتهاكات  حدوثمع الدولة للكشف عن احتمال بشكل استباقي
  تها؛حلول ملعاجل

عملية ال قبل  يف جمال حقوق اإلنسانتقييمات األثرأن تقوم بللدول ينبغي   )ح(  
أن تقوم ، وة اخلدموسائل تقدميتقرير ية عملصلب  يف  التقييماتهذهدخل أن ت و ا،وخالهل

حقـوق    على إعمـال    الذي يترتب   لتحديد األثر الفعلي واحملتمل    الرصد الالزم بكذلك  
 على اعتماد   ع الدول يشججيري ت و .اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف املياه والصرف الصحي        

ات تقييم  عملي ب  أيضاً باضطالعهم  التزامات تقضي   مقدمي اخلدمات  ىتشريعات تفرض عل  
  يف إطـار   تقييمـات ال  هذه  ينبغي ملقدمي اخلدمات إجراء    .حقوق اإلنسان  األثر يف جمال  

إعمال حقوق اإلنـسان يف      نشطتها على أل الواجبة إلدراك األثر الفعلي واحملتمل       احليطة
  ؛املياه والصرف الصحي

ميع مقدمي اخلدمات مبـا     قوية جل جيب على الدول اعتماد أطر تنظيمية         )ط(  
  ؛حقوق اإلنسان مع معايرياشى ميت

الوظـائف   تنفيـذ تضمن    القدرة التنظيمية وأن   أن تضمن ينبغي للدول     )ي(  
 التنظيمية اللوائح رصدمن وجيب على الدول متكني املؤسسات . التنظيمية بصورة مستقلة
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يـز   إىل تعز   اإلمنائية الدولية   الدويل واملساعدة   اإلمنائي  التعاون  أن يهدف   وينبغي .وإنفاذها
  ؛حسب احلاجةو القدرات التنظيمية للدول

 ملعـايري   ممارسة وظائفها وفقـاً    وجدت،إن  ينبغي للسلطات التنظيمية،      )ك(  
 احـة  اخلـدمات مت    تكون أن  تطوير األدوات الالزمة لضمان    هلا وينبغي   .حقوق اإلنسان 

   ميكن احلصول عليها وحتمل تكلفتها؛ ومقبولة ومأمونةو
إدراج اجتماعيـة تكميليـة لـضمان      سياساتوضعجيب على الدول   )ل(  
ـ    أهداف  جيب أن تكون    و .، مثل شبكات األمان واإلعانات    اجلميع  ددةهذه التـدابري حم

  ؛ احلاجة إليهامّس يف أد بغرض وصوهلا فعلياً إىل اجلهات اليت هيبشكل جي
 دداألخرى املعنية أن حت  الفاعلةألطراف وا، ينبغي للدوللضمان املساءلة  )م(  

  ؛وح األدوار واملسؤولياتبوض
وينبغي .  الوطينللمساءلة على املستوىجيب على الدول أن تضع آليات       )ن(  
 على وجه    هلا وينبغي. اإلقليمي والدويل  ستويني على امل   القائمة لياتباآل أن تلتزم    هلا أيضاً 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         اخلصوص التصديق على  
  ؛واالجتماعية والثقافية قتصاديةاال

للدول ضمان إمكانية التقاضي أمام احملـاكم الوطنيـة وآليـات           ينبغي    )س(  
واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلـك احلـق يف     االقتصاديةاملساءلة األخرى بشأن احلقوق 

ـ    من قضاء وجيب عليها ضمان الوصول إىل ال      .الصرف الصحي واملياه   ة، ـالناحية العملي
  ؛ا يف ذلك الوصول املادي واالقتصادي على أساس منصفمب

 ليـات اآل تعيـق الوصـول إىل        أالّ يةحلكوماغري  األطراف   علىجيب    )ع(  
  .لتظلمل أن توفر آليات  هلا أيضاًوينبغيكومية احل

    

  
  


