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  موجز    

 مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلـصول        قامت اخلبرية املستقلة املعنية     
على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي ببعثة رمسية إىل مصر يف الفترة مـن               

االلتزام الذي أبدته احلكومـة     ب اخلبرية املستقلة    سلموت. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨ إىل   ٢١
الشخصية لألفراد، الـيت    ات  بالشهادأيضا  وقد تأثرت   . يف قطاعي املياه والصرف الصحي    

تشري اخلبرية  و. ةي احلكوم ةسياساليف  اهلامة  سلطت الضوء على بعض التحديات والثغرات       
الصرف الصحي،   و ، وجودة املياه  ،بتوافر املياه املتصلة  تحديات  إىل ال  خاصوجه  املستقلة ب 

ظـيم   وتن ، واحلصول على معلومات واملشاركة والـشفافية      نفقات،والقدرة على حتمل ال   
تالحظ أن هذه التحديات    توّضح اخلبرية املستقلة    و. الشرب والصرف الصحي  قطاعي مياه   

اليت يعيش فيها أشد الناس     هذه هي املناطق    و. واملناطق الريفية عشوائيات  البوجه خاص يف    
توعيـة،  البـسبب االفتقـار إىل   علومات فقراً، الذين يواجهون عقبات يف الوصول إىل امل       

  . الشفافية من جانب السلطاتعدم و،األميةبب بس والت،واالتصا
  .توصياتالستنتاجات ووختتتم اخلبرية املستقلة تقريرها مبجموعة من اال  
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  املرفق

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

، عن البعثة اليت قامت هبـا إىل مـصر          ينا دي البوكريكيه  السيدة كاتار 
  )٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨-٢١(

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٠-٥  ........................................احلالة االجتماعية واالقتصادية يف مصر  - ثانياً  
  ٧  ١٦-١١  ....................اإلطار املؤسسي والسياسايت يف جمال املياه والصرف الصحي  - ثالثاً  
  ٩  ٦٨-١٧  ...........................حالة مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي يف مصر  - ابعاًر  

  ١٢  ٣٠-٢٧  .........................................................توافر املياه  - ألف     
  ١٤  ٣٩-٣١  ........................................................جودة املياه  -  باء     
  ١٧  ٤٥-٤٠  ...................................................الصرف الصحي  - جيم     
  ١٩  ٥٤-٤٦  .........................................القدرة على حتمل التكاليف  - دال     
  ٢٢  ٦٥-٥٥  ..................................احلصول على املعلومات واملشاركة  -  هاء     
  ٢٥  ٦٨-٦٦  ...............................تنظيم اإلمداد باملياه والصرف الصحي  -  واو     

  ٢٦  ٧٠-٦٩  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً 
قامت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على             -١

 ٢١فترة من   ة رمسية إىل مصر يف ال     ـعث بب ات الصرف الصحي  ـمياه الشرب املأمونة وخدم   
 هبدف تقييم الطريقة اليت تنفِّذ هبا مصر التزاماهتـا يف جمـال             ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨إىل  

. حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي            
  وزير اخلارجيـة   ةمن بينهم مساعد  والبعثة بالعديد من احملاورين     اخلبرية املستقلة أثناء    والتقت  

وزير اخلارجية لشؤون البيئـة والتنميـة       مساعد  لشؤون اهليئات واملنظمات الدولية، ونائب      
الجتماعيـة  اواملـسائل   املستدامة، ونائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون حقوق اإلنـسان          

اإلنسانية الدولية، ومساعد الوزير لشؤون الرعاية األولية والطب الوقائي وتنظيم األسـرة،            و
 يالقابضة ملياه الشرب والصرف الصحي، باإلضافة إىل العديد من ممثلي قطاعورئيس الشركة 

كما التقت اخلبرية املستقلة مبمثلي اجمللس القومي حلقوق اإلنـسان          . املياه والصرف الصحي  
جهات فاعلة  معنية، مبا يف ذلك اجملتمع املدين والشركاء يف التعاون اإلمنائي و          جهات أخرى   و

  .وردانقرية قصر وقنا وألواوالقاهرة  اإلسكندرية ات إىلوقامت بزيار. تابعة لألمم املتحدة
مبا يف ذلـك     ،عن امتناهنا لكل من وافق على االجتماع هبا       اخلبرية املستقلة   عرب  وت  -٢

كما ُتعرب عن تقديرها    . للحكومة املصرية ملا أبدته من تعاون معها يف تنظيم الزيارة         امتناهنا  
اه هلا مـن    موبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملا قدّ     ) اليونيسيف(طفولة  ملنظمة األمم املتحدة لل   
  .دعم يف تنظيم الزيارة

وأعجبت اخلبرية املستقلة أيضاً مبستوى االلتزام الذي أبدته احلكومة يف قطاعي مياه              -٣
الشهادات الشخصية لألفراد، اليت سلطت الضوء      بأيضا  وتأثرت  . الشرب والصرف الصحي  

 وبينما أحرزت احلكومة تقـدماً   .ةي احلكوم ةسياساليف  اهلامة  تحديات والثغرات   على بعض ال  
باهراً يف توسيع نطاق شبكة املياه، فإن شبكة الصرف الصحي أقل تقـدماً منـها، وهتـدد                 

وستؤدي املشاكل اخلطرية املتعلقة جبودة املياه      . املكاسب اليت حققتها مصر يف قطـاع املياه      
وعالوة على ذلك فإن احلصول على مياه الـشرب املأمونـة           . ا القلق وندرهتا إىل تفاقم هذ   

وخدمات الصرف الصحي ال يزال بعيداً عن متناول الكثريين ممن يعيشون يف العـشوائيات،              
وأحد التحديات الرئيسية اليت تواجه احلكومـة يف        . واملناطق احمليطة باملدن، واملناطق الريفية    

 التفاوت الكبري بني القانون واملمارسة، وبالتـايل حتـسني   التصدي هلذه القضايا هو احلد من     
حالة معظم األشخاص املهملني الذين يعيشون يف األحياء الفقـرية أو يف املنـاطق الريفيـة،         

  .وضمان الوصول إىل املعلومات والشفافية يف هذه القطاعات
ـ            -٤ ات اجليـدة،   ويتناول هذا التقرير هذه النتائج بالتفصيل، ويشري إىل بعض املمارس

  .ويقدم توصيات يف هذا الشأن
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  احلالة االجتماعية واالقتصادية يف مصر  - ثانياً  
 الفقر يف مصر ثالث فئات من الفقـر       املتعلق ب  ٢٠٠٧حيدد تقرير البنك الدويل لعام        -٥
  والفقـر ؛الفقر املدقع، الذي يعين عدم القدرة حىت على توفري املواد الغذائية األساسـية    : هي

 الذي يشمل إنفاق أقل مما يلزم لتغطية احلد األدىن املطلق من االحتياجات الغذائيـة               ،املطلق
عادل إنفاق ما يكفي بالكاد لتلبية االحتياجات       ت  يت ال ،رفقالحالة شبه   ، و [...]وغري الغذائية   

  . )١(الغذائية األساسية وما يزيد قليال على االحتياجات األساسية من املواد غري الغذائية
 ٢١، و مطلقيف فقرمن السكان يُعترب أهنا تعيش  يف املائة ١٩,٦فإن نسبة وفقاً هلذا و  -٦

 يف املائة من السكان يف مـصر يف فئـة           ٤٠,٥وعموماًًً، يصنف   .  فقر هبشيف املائة يف حالة     
 سبباً ونتيجة ألوجه    لفقرشكل ا وي. )٢( مليون نسمة  ٢٨الفقراء إىل حد ما، ويبلغ عددهم حنو        

من احلرمان، من بينها االفتقار إىل التعليم، وفرص العمل، والـسكن الالئـق،             كثرية  أخرى  
  .  اخلدمات األساسيةوالوصول إىل

الفقرية، والسكان  احملافظات  وعموماً، تتميز مصر بفوارق واسعة بني احملافظات الغنية و          -٧
أقل من  على  يشون  وبينما يبلغ املتوسط الوطين من السكان الذين يع       . الفقراءالسكان  األغنياء و 
 مليون نسمة   ١٤ ()٣( يف املائة  ١٨ يف اليوم الواحد حنو      من دوالرات الواليات املتحدة   دوالرين  

لى االختالفات بني احملافظات تـبني أن معـدالت الفقـر يف أشـد        عدق  أ، فإن نظرة    )تقريباً
ر يف صعيد مـصر،     لفقامعدالت   أعلى   تتركّزو. )٤( يف املائة  ٦١يف ارتفاعه   احملافظات فقراً يبلغ    

إلملـام  بلغ معـدل ا  وبينما. )٥(مدقعفقر  اء يف حالةفقرال يف املائة من السكان     ١٠حيث يعيش   
منـهم   يف املائة    ٣١ - يف املائة إمجاالً     ٧٠,٧مصر   يف   ٢٠٠٨عام  بالقراءة والكتابة للبالغني يف     

 بـالقراءة والكتابـة يف   الرجال واألوالد فإن معدل اإلملام   من  يف املائة    ٦٩ و  والبنات من النساء 
، وبدون معاجلـة    )٦( يف املائة يف املناطق احلضرية     ٨٠ يف املائة مقابل     ٦٤,٤املناطق الريفية كان    

__________ 

 .‘٢‘ ، الصفحة)٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٦" (متابعة تقييم الفقر: مجهورية مصر العربية"البنك الدويل ومصر،  )١(
 .‘٣‘املرجع نفسه، الصفحة  )٢(
قابلية التنقل البـشري    : التغلب على احلواجز   :٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )٣(

 .http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_I1.pdf متاح من ١٧٧نيويورك، ص (والتنمية 
متـاح  . ١٥، الصفحة   )٢٠٠٨ (٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية يف مصر لعام       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )٤(

 .http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/egypt/2008 Egypt_ndhr_en.pdf: من
 Chemonics Egypt (Ahmad Gaber & Associates), Affordability Assessment to Supportاملرجع نفسه؛  )٥(

the Development of a Financing Strategy for the Water Supply and Sanitation Sector in Egypt: 

Final Report ( 2009), p. 7. 
)٦( Egypt, “The national report on literacy and adult education”, (2008), p. 10 (counting 

illiteracy for ersons over the age of 10). Available from 

www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/National_Reports/A

rab%20States/Egypt.pdf. 
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إمكانيـة  هذه املناطق، سيكون حتسني     باحتياجات  هذه الفوارق واالهتمام على سبيل األولوية       
الريفية مبا يتماشى مـع     الصرف الصحي يف املناطق     خدمات  الوصول إىل مياه الشرب املأمونة و     
 . هذا التقرير مبزيد من التفصيلتناول هذه املسألة يفيجري حقوق اإلنسان حتدياً كبرياً، وس

 )٧(األحياء الفقـرية  وفقاً للتقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية يف مصر، ظلت          و  -٨
نسمة يف مصر يعيشون     مليون   ١٥ و ١٢وتفيد التقديرات بأن ما بني      . تنمو يف اآلونة األخرية   

الوصول إىل اإلمداد باملياه احملسنة وكذلك عدم الوصول إىل       إمكانية  وعدم  . )٨(يف العشوائيات 
وزاد . )٩(للعـشوائيات ن من اخلصائص األربع     اتصخصيمها   ةالصرف الصحي احملسن  خدمات  

 نفس  ، وزاد يف  ) حياً ١ ٢٤٠ إىل   ١ ١٧٤من   (٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عدد األحياء الفقرية بني عامي      
، يف )١٠( يف املائـة   ٣,٥الذين يعيشون يف األحياء الفقرية بنسبة       احلضريني  الفترة عدد السكان    

  يف املائـة ٢ بنسبة ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ني عامي بزاد قد حني أن جمموع عدد السكان يف مصر   
 برنامج األمم املتحدة    راشوأ. )١٢(٢٠١٠ و ٢٠٠٥ يف املائة بني عامي      ٢، وبأقل من    )١١(فقط

أن احلرمان الرئيسي الذي تعـاين منـه        إىل  )  املوئل -األمم املتحدة   (ت البشرية   للمستوطنا
ـ . )١٣(لى خدمات الصرف الصحي احملسنةعصول األحياء الفقرية يف مصر هو عدم احل    ى وعل

اليت أُبلغـت هبـا       فإن احلالة العامة   الرغم من بعض املبادرات االجيابية من جانب احلكومة،       
ما زالت يف األحياء الفقرية املعيشية دته هي نفسها خبصوص األوضاع     وما شه اخلبرية املستقلة   

   .تدعو إىل قلق كبري
__________ 

 .يف هذا التقرير كمترادفني‘ العشوائيات‘و‘ األحياء الفقرية‘تستخدم اخلبرية املستقلة عباريت  )٧(
إطالق إمكانـات   : ٢٠٠٧تقرير صنـدوق األمـم املتحدة للسكان عن حالـة السكان يف العامل يف عام              )٨(

 United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population: النمو احلضري

2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (New York, 2007), p. 17. See also 

Information Decision and Support Center, “Informal settlements in governorates     

of Egypt: analytical study - situation analysis and approaches followed in   

addressing that issue”, overview (May 2008), p. 2, available from 

www.idsc.gov.eg/Publications/PublicationDetails.aspx?id=47. 
 ,Egypt): ٢٠٠٨وزارة التنمية االقتصادية، (تقييم منتصف املدة : مصر، حتقيق األهـداف اإلمنائية لأللفية )٩(

Achieving the Millennium Development Goals: A Midpoint Assessment (Ministry of Economic 

Development, 2008), p. 56.. 
 .املرجع نفسه )١٠(
 UNFPA, State of :٢٠٠٤تقرير صندوق األمم املتحـدة للسكان عن حالة السكـان يف العـامل يف عـام    ) ١١(

World Population 2004: The Cairo Consensus at 10 – Population, Reproductive    

Health and the Global Effort to End Poverty (New York, 2004), p. 106. 

www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/327_filename_en_swp04.pdf. 
 .٩٠، الصفحة ٢٠٠٧تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان لعام  )١٢(
 UN-Habitat, State: تناسقة، املدن امل٢٠٠٨/٢٠٠٩ املوئل، احلالة يف مدن العامل يف الفترة -األمم املتحدة  )١٣(

of the World’s Cities 2008/2009: Harmonious Cities (Nairobi, 2008), p. 97 
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شـفافية إىل   ما يتصل بذلك من     ويؤدي عدم الوصول إىل املعلومات واالفتقار إىل          -٩
لتمكني الـسكان   عنصراً حاسم األمهية    الوصول إىل املعلومات    يشكل  و. ذه املشاكل تعقيد ه 

يف قانون حقوق اإلنـسان     علومات مكفول   املواحلق يف احلصول على     . ممن املطالبة حبقوقه  
وعلـى  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        ١٩املادة  الدويل، وخاصة يف    

 فإن الوصول على املعلومات ليس حقاً حيميه القانون        ،العهدهذا  مصر طرف يف    الرغم من أن    
مبا يف ذلك    ،عب للغاية احلصول على معلومات من احلكومة      ، وتفيد التقارير أنه يص    )١٤(مصريف  

. الصرف الصحي خدمات  لى مياه الشرب املأمونة و    عصول  معلومات عن املسائل املتعلقة باحل    
وعلى الرغم من اعتـراف اخلـبرية       . )١٥(وقد أشري أيضاً إىل الفساد باعتباره مشكلة خطرية       

الصرف الـصحي،  خدمات  لى املياه و  عول  صداً لتحسني احل  واملستقلة بأن احلكومة تبذل جه    
. فإهنا تالحظ أن مواطنني كثريين ال يثقون يف األنشطة اليت تشارك فيها احلكومة بوجه عـام       

قـوق اإلنـسان    املتعلقـتني حب  الثقافة واملعرفة   فإن  ي حلقوق اإلنسان،    موقووفقاً للمجلس ال  
ة اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة      وعلى الرغم من زياد   . املصريللمجتمع  تشكالن حتدياً أساسياً    

العاملني يف  الربامج التدريبية اليت تستهدف     طريق  ن  عهذه الثقافة    هبدف ترويج    ١٩٩٩منذ عام   
الشرطة ووكالء النيابة والقضاة ووسائل اإلعالم والصحفيني والناشـطني يف جمـال حقـوق              

قق بعد اهلدف املنـشود   أن هذه اجلهود مل حت   رى حلقوق اإلنسان ي   ميوقاإلنسان، فإن اجمللس ال   
  .)١٦(وأنه يلزم زيادة فعاليتها وتوسيع نطاقها

برنامج األمم املتحـدة  و  أنشأت احلكومة املصرية،ستجابة هلذا الواقعالاكجزء من  و  -١٠
أهدافه االستراتيجية إعادة بناء الثقـة بـني        بني   يشملاالجتماعي الذي   مركز العقد   اإلمنائي  

   .)١٧(لمجتمع املدينل تمكنيالاحلكومة واملواطنني و

__________ 

 .٢٦٥، الصفحة ) أعاله٤انظر احلاشية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )١٤(
) اد متثل أدىن حد للفـس     ١٠من درجة قدرها     (٢,٨يدعى أن الفساد منتشر على نطاق واسع ويبلغ املرتبة           )١٥(

 :يف مؤشر تصّور الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدوليـة، وهـو متـاح علـى املوقـع التـايل      

www.transparency.org/regional_pages/Africa_middle_east/current_projects/mbda/focus_countries/egypt. 
ق االستعراض الدوري الشامل، تقرير اجمللس القومي حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف مصر يف سيا )١٦(

: ، وهو متاح على املوقع٢٦الفقرة 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/NCHR_UPR_EGY_SO7%National

CouncilforHumanRights.pdf. 
)١٧( Egypt and Information and Decision Support Centre, Egypt: On the March of Development 2008, 

p. 10. Available from www.idsc.gov.eg/Upload/Documents/18/EN/Egyptbook2008.pdf. 
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  ملياه والصرف الصحييف جمال ااإلطار املؤسسي والسياسايت   - ثالثاً  
صّدقت مصر على املعاهدات الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تكفـل              -١١

. مجيعها احلقوق املتصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف الـصحي            
 ٢٠١٠فربايـر   /ضعها يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف شباط       جرى استعراض و   وقد

  .وقّدمت مؤخراً عدة تقارير إىل هيئات رصد حقوق اإلنسان من أجل استعراضها
وبينما جرى التركيز على    . إن مرافق املياه والصرف الصحي يف مصر مملوكة للدولة          -١٢

 املياه والصرف الـصحي     ا ابتلي قطاع  اإلمداد باملياه منذ أوائل التسعينات، فقد      توسيع شبكة 
وكان من بني هذه املشاكل تدهور جودة املياه، والتنافس علـى           . منذ عقود مبشاكل كبرية   

يف املـضطلع هبـا      املياه، وعدم كفاية األموال املرصودة للحفاظ على االستثمارات          صيصخت
مـصر يف   وملواجهة هـذه التحـديات، شـرعت        . )١٨(اء التشغيلي ءة األد اردالشبكات، و 

أنشأ القرار اجلمهـوري    قد  و.  يف إصالح هذا القطاع بإصدار قرارين مجهوريني       ٢٠٠٤ عام
الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة اإلسـكان          ) ١٣٥رقم  (األول  

 وجتميـع   ،تنقية وحتلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب      "واملرافق واجملتمعات العمرانية بغرض     
وبنفس القـرار، مت حتويـل      . )٢املادة   (" والتخلص اآلمن من مياه الصرف الصحي      ومعاجلة
 مياه الشرب والصرف الصحي باحملافظات إىل شركات تابعـة للـشركة القابـضة            مرافق  

جهاز تنظيم مياه الشرب والـصرف      ) ١٣٦رقم  (وأنشأ القرار اجلمهوري الثاين     . )٣ املادة(
         تنظـيم                            ومهمة هذا اجلهـاز هـي       . فس الوزارة أيضاً  الصحي ومحاية املستهلك الذي يتبع ن     

               القطاعان العام        باشرها  ي                          ه الشرب والصرف الصحي، اليت    ميا        يف قطاعي      نشطة  األ    مجيع         ومراقبة 
   ،         الكفـاءة                    وضـمان اجلـودة و       ،     اخلدمة       توافر      و  ،     األداء     يات      مستو                          واخلاص، مع التركيز على     

  .      مناسبة            ووجود أسعار    ،       املستهلك     ورضا
 ذلك، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وشركة ميـاه            باإلضافة إىل و  -١٣

عن االستثمار يف قطـاعي امليـاه       الشرب والصرف الصحي باالسكندرية تتوىل مجيعها املسؤولية        
 ووزارة املوارد املائيـة  .هذه اخلدماتال سيما عن توسيع نطاق الوصول إىل    ووالصرف الصحي،   

وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي تقـوم بـه          . املائية يف البلد  والري مسؤولة عن إدارة املوارد      
الشركة القابضة يف هذا اجملال حالياً، فإن املسؤولية عن مياه الشرب والصرف الصحي موزعة بني               

ويؤدي أيـضاً التـداخل بـني     . التنسيق بينها ضمان   يف   اتصعوبتوجد  عدة مؤسسات خمتلفة و   
ساءلة عندما يكون وصول السكان إىل مياه الشرب املأمونة         املسؤوليات إىل مشاكل من حيث امل     

  .هذه املسألة أدناه مبزيد من التفصيليجري تناول الصرف الصحي مهدداً، وسخدمات و

__________ 

)١٨( World Bank, “Cost-effectiveness and equity in Egypt’s water sector: Egypt public expenditure 

review”, Policy Note 3 (May 2005), p. 5. 



A/HRC/15/31/Add.3 

9 GE.10-14933 

وتلقت اخلبرية املـستقلة    . ملياهبشأن ا وجيري يف مصر حالياً النظر يف مشروع قانون           -١٤
لتقدمي تضمن القانون إطاراً للنهوض     وي. ٢٠٠٩سبتمرب  /نسخة من مشروع القانون يف أيلول     

جديـد يتـوىل    يتوخى إنشاء جهاز    هو   و ،مياه الشرب والصرف الصحي يف مصر     خدمات  
وسيكفل اجلهاز بصورة خاصـة     . املسؤولية عن مراقبة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي       

ـ               ذه االمتثال هلذا القانون وسريصد األداء الفين واالقتصادي واملـايل للجهـات املقدمـة هل
القانون على استقالل اجلهاز    مشروع  وينص  . الشكاوى املتعلقة باخلدمة  اخلدمات، وسيتلقى   

وستظل الدولة مسؤولة عـن حتديـد       .  ألعماله مستقلةيف أداء مهامه وعلى اعتماد ميزانية       
الصرف الصحي خدمات وال يعترف مشروع القانون صراحة بأن املياه و     .  االجتماعية رسومال

خـدمات ميـاه    ان وال ينص بالتحديد على حق السكان يف احلصول على           من حقوق اإلنس  
  .بتكاليف ميسورةمقبولة و و ومأمونةكافية بصورةالصرف الصحي الشرب و

اخلطـة العاجلـة مليـاه      "وأبلغت الشركة القابضة اخلبرية املستقلة بأهنا نفذت مؤخراً           -١٥
رب بالقدر الكايف لتغطية مصر بأكملـها       اليت هتدف إىل زيادة إنتاج املياه الصاحلة للش       " لشربا
وقد تـضمنت   .  يف املائة  ١٠٠إىل حتقيق التغطية بنسبة     اليت ذكر أنه نتيجة هلا مت التوصل اآلن         و

جديدة، وزيادة الطاقـة    طات   القائمة، وبناء حم   ةاملعاجلحمطات  هذه اخلطة إصالح الشبكات و    
 مليون  ١٣٠قرابة  ( حنو مليار جنيه مصري      وأفادت الشركة القابضة بأهنا تستثمر اآلن     . اإلنتاجية
وعلى نطاق أوسع، أُبلغت اخلبرية املستقلة بـأن        . سنوياً يف مشاريع االستبدال والتجديد    ) يورو

 ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٢ املياه والصرف الصحي يف الفترة من عام         يثمر يف قطاع  اسُت امجمموع  
، وبأن االسـتثمارات    ) يورو اتر مليا ٤,٩٢ة  ـقراب(ه مصري   ـ مليار جني  ٣٦,٧بلغ حنو   قد  

ـ           ـ    ٢٠١٢ام  ـاملتوخاة يف خطط االستثمار يف هذا القطاع حـىت ع وع ـ سـتتجاوز جمم
ستراتيجية للصرف الصحي يف املناطق     اووضعت احلكومة أيضاً    . ١٩٩٢االستثمارات منذ عام    

وهتدف حتديـداً إىل زيـادة      ) أكثر من ملياري يورو   ( مليار جنية مصري     ٢٠صص  ختالريفية و 
  .دمات الصرف الصحي يف املناطق الريفيةمستوى التغطية خب

اإلرادة السياسية  وجود   املياه والصرف الصحي     يويعكس االستثمار يف قطاع     - ١٦
والحظت اخلبرية املستقلة أن . الصرف الصحيخدمات ضمان الوصول إىل املياه ووراء 

لتوسـيع نطـاق   احلكومة، وعلى وجه اخلصوص الشركة القابضة، لديها رؤية وخطة     
التـدرجيي هلـذه   إلعمال الوصول إىل مياه الشرب املأمونة، وهذه خطوة أساسية حنو ا 

رية ث هذا االلتزام، فإهنا تالحظ أن حتديات ك       لى اخلبرية املستقلة ع   ثينوبينما ت . احلقوق
 منه هو االمتثال    دفتأكيد أن حتقيق هذا اهلدف مرجعه واهل      كي ميكن   تزال قائمة ل    ال

بادئ حقوق اإلنسان اليت تقضي بتمكني اجلميع من التمتع الفعلي باحلق يف            لقواعد وم 
  .الصرف الصحيخدمات املياه و
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  حالة مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي يف مصر  - اًرابع  
، ويعـيش معظـم     ) يف املائة  ٩٧(هنر النيل هو املصدر الرئيسي للمياه العذبة يف مصر            -١٧

، سواء   وجيري استعماهلا   واملياه اجلوفية صاحلة أيضاً لالستعمال     .السكان على ضفاف هذا النهر    
 يف  يتطلب القطاع الزراعي معظم امليـاه     و. هنر النيل أو من املناطق الصحراوية     نظام  كانت من   

 يف املائة من مجلة االستخدامات املائية، بينما تبلغ املـوارد املائيـة           ٨٦حنو  ، إذ تبلغ نسبته     مصر
 يف املائة فقط من ٩,٤حنو مبا فيها الصرف الصحي    ت الشخصية واملرتلية    ة لالستخداما خصصامل

  .)١٩(جمموع االستخدامات املائية
األمم املتحدة املشترك لرصد اإلمدادات املائية ومرافق الصرف الصحي         برنامج  ويفيد    -١٨

 كانـت لـديهم     ٢٠٠٦يف عام   سكان مصر   يف املائة من     ٩٨الرصد املشترك بأن    وبرنامج  
 ،امليـاه  ب مـداد باإلفيما يتعلق   مماثلة لذلك   حصاءات احلكومة   وإ. )٢٠(نةّساحملمياه   لل مصادر

بيـد أن احلكومـة     .  يف املائة تقريباً من السكان لديهم اآلن مصادر للمياه         ١٠٠وتؤكد أن   
تزداد  ةتغطية اخلدم تالحق النمو السريع للسكان وبالتايل فإن        املياه ال    اتخدم"بأن  اعترفت  

من الريفية  املناطق  بني املناطق احلضرية و    فوارق   وعالوة على ذلك، ال تزال هناك      .)٢١(سوءاًً
مطـروح  حمـافظيت   يف  هذه  أسوأ مستويات الوصول    ُسجلت  قد  و،   إىل املياه  وصول ال حيث

  .)٢٢(على التوايليف املائة،  ٨٠,٧يف املائة و ٧٣,٦ حيث بلغتومشال سيناء 
 كانـت   ٢٠٠٦يف عـام    من السكان   يف املائة    ٦٦أن  ببرنامج الرصد املشترك    ويفيد    -١٩

قياسات احلكومة  ّيز  ومت. )٢٣(ةنسَّاحملصحي  الصرف  الخدمات  لى  عصول  لديهم القدرة على احل   
األشخاص الذين لديهم   عدد  ولصرف الصحي   ات ا شبكإحدى  بلني  وصوشخاص امل ألابني عدد   

غ نسبة التغطية لوصالت تبلو. نةمرافق الصرف الصحي احملسَّخدمات لى عصول احلالقدرة على 
  .الريفية لمناطقيف املائة ل ٢٥لمناطق احلضرية ويف املائة ل ٧٠طبقاً للتقارير الصرف الصحي 

ويتبني من دراسـة   املياه  لىعصول  احلإمكانية  يف حتسني   هائالً   حققت مصر تقدماً  و  -٢٠
 املتـصلة   حلرجةالقضايا ا أن بعض    بيد. أهنا حققت تقدماً كبرياً   على مر الوقت    اإلحصاءات  

فإن اإلحصاءات الـيت    لى سبيل املثال،    وع. ميكن أن تغيب عن اإلحصاءات     حبقوق اإلنسان 
مدى إمكانية االعتماد   يف االعتبار أنه ال جيري قياس       تأخذ  أوردها برنامج الرصد املشترك ال      

بـة  التجرحىت وإن كانت     ،جيدةمن مصادر معينه    أن نوعية املياه    فترض  ُيكما  اخلدمة،  على  
__________ 

 .١٢٨املرجع نفسه، الصفحة  )١٩(
 UNICEF and World Health :اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، التقدم يف مياه الشرب والصرف الصحي )٢٠(

Organization (WHO), Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation 

(New York and Geneva, 2008), p. 45. 
 .٥٤، الصفحة ) أعاله٩احلاشية (، ٢٠٠٨تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية يف مصر لعام  )٢١(
 .املرجع نفسه )٢٢(
)٢٣( UNICEF and WHO, Progress, p. 45. 
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صرف فيما يتعلق بال  و. لنوعيةا بالضرورة جيدة    يستاألنابيب ل أن مياه   قد أوضحت   يف مصر   
 مشاكل فإنه توجدنة، من وسائل الصرف الصحي احملسَّ اريرتعترب خزانات اجمل بينما  فالصحي،  

 شكل هتديداًويياه الشرب مميكن أن يلّوث الذي طفح خزانات اجملارير بسبب كبرية يف مصر   
املنتجـات   التخلص مـن     اإلحصاءات ما إذا كان   كذلك، ال تقيس    . السكانصحة  ل مباشراً

وفيما يتعلق خبدمات املياه والصرف الـصحي،       . يتم بطريقة مأمونة  الفرعية للصرف الصحي    
 .بأسعار معقولةم تقدَّإذا كانت هذه اخلدمات اإلحصاءات ما هذه تبني  ال

تتعلق خصوصاً باألشخاص الذين يعيشون يف       التقريرهذا   يؤكد عليها التحديات اليت   و  -٢١
وأشار األشخاص الذين التقت هبم اخلبرية املستقلة إىل أنه يلزم          . األحياء الفقرية واملناطق الريفية   

ميلـك   جتزئة األرقام املتعلقة بالوصول إىل اخلدمات املعنية ملعرفة من ميلك حق الوصول ومن ال             
 ٦٠ يف املائة من السكان فإن نسبة        ٢٠من بني أفقر    ويفترض هؤالء األشخاص أنه     . هذا احلق 

 يف املائة من أغىن شرحية من ٩٨يف املائة فقط هي اليت لديها صنابري للمياه يف املنازل يف حني أن           
واإلحصاءات احلكومية الرمسية ليست جمزأة حبسب مستويات       . السكان موصولة هبذه اخلدمات   

الدخل، وكذلك حسب عوامـل أخـرى مثـل    فاإلحصاءات اجملزأة حسب مستوى  . الدخل
  .اجلنس، ونوع احليازة، والعرق، تتسم باألمهية للكشف عمن يستفيد من اخلدمات املقدمة

أحد  عزبة اهلجانة و   من بينها  حياء فقرية يف القاهرة،   وقامت اخلبرية املستقلة بزيارة أ      -٢٢
خدمات املياه و لى  وهلم ع صح حول   سكانمع ال دثت  ة يف القاهرة القدمية، وحت    األحياء الفقري 

مياه الشرب املأمونـة    احلصول على   عدم  للخبرية املستقلة أن      الناس وشرح. الصرف الصحي 
طويلة مسافات  أحياناً  ميشون  ، وأهنم   ةالرئيسيأحد شواغلهم   هو  الصرف الصحي   وخدمات  

يـؤثر   و .للمياهصنبور عمومي   جلمع املياه من    أحياناً  غري آمنة   أوضاع  يف  يومياً و عدة مرات   
يف األغلبية الساحقة من احلاالت     الاليت يكلفن   على النساء والفتيات،    تأثرياً بالغ الضرر    ذلك  

يف أحـد األحيـاء الفقـرية،       و. نفقن وقتاً كبرياً للحصول على املياه     يجيب أن   مع املياه و  جب
يـاه  مأوعية   يوميا   نملنساء شرحن هلا كيف جيب عليهن أن حي       ت اخلبرية املستقلة إىل     استمع

جسديا االعتداء عليهن   يتعرضن خلطر   وأن النساء والفتيات    مجيع أفراد األسرة    كبرية من أجل    
 ةتناسباملهذه اآلثار غري    تكون  أن  القلق من    ة املستقل ةويساور اخلبري . هايوجنسيا عند جلب امل   
مييـز  والتهيمنة الرجال   شيوع املواقف القائمة على      استمرارناجتة عن   على النساء والفتيات    

 .األسرة واجملتمعيف البنات والنساء على أساس اجلنس فيما يتعلق بدور 

. مهـال باإلشـعور   يوجد  فقرية،  الياء  كثري من األح  يف  البنية التحتية   مع حمدودية   و  -٢٣
هنم ال يستطيعون الدفاع عـن      لمون أ يف األحياء الفقرية يع   أن السكان    ويوضح أحد التقارير  

يعتمـدون علـى كـرم      هذا جيعلهم    و " غري قانونية  عشوائيات"م يعيشون يف    حقوقهم ألهن 
كـثرياً مـا تتـزامن       ويف هذا الصدد،     .هباوجودهم  استمرار  للتغاضي عن   السلطات احمللية   

  .)٢٤(السابقة لالنتخاباتفترات لعشوائيات مع الالبنية التحتية يف ايف ينات التحس
__________ 

)٢٤( Regina Kipper and Marion Fischer, eds., Cairo’s Informal Areas: Between Urban Challenges and 

Hidden Potentials – Facts. Voices. Visions. (Cairo, German Technical Cooperation, 2009), p. 25. 
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لصحي لشرب املأمونة والصرف ا   مياه ا ات املتصلة بتوفري    التحديبواعترفت السلطات     -٢٤
إجراءات االتباع مـن    ينص على   بقرار وزاري    ـة املستقل ة اخلبري ـتبلغوأُ. عشوائياتيف ال 

على فترة ثالثـة    القرار  ينص  ولكن  . بالشبكةربطهم  لالعشوائيات  الذين يعيشون يف    السكان  
ـ  الالقرار  ، وليس واضحا إذا كان       لتقدمي طلبات الربط   ٢٠٠٦عام  أشهر يف     اًزال سـاري  ي

وائيات عـش عيشون يف   الذين ي بالنسبة إىل السكان    وكذلك  ديدة  لعشوائيات اجل بالنسبة إىل ا  (
وحىت لو كـان    ).  املذكورة ثالثة أشهر الفترة  قدمية ومل يكن لديهم علم بذلك القرار خالل         

حياء الذين يعيشون يف األ   األشخاص  بني   جيداً   معروفأنه  نه ال يبدو    فإ،  اال يزال ساري  القرار  
األوضــاع يف    إلنشاء صندوق لتحسني     ٢٠٠٨صدر قرار وزاري آخر يف عام       و. الفقرية

  .حث عن حلول هلذه املشاكلتباحلكومة  أن وال يبدو، )٢٥(األحياء الفقرية
 يف تنظيم اجملتمعات احمللية اليت تعـيش يف          حامساً نظمات اجملتمع املدين دوراً   وتؤدي م   -٢٥

 مـع   اتحلكومة شراك أن تعقد ا  وينبغي  . ة هذه اجملتمعات حبقوقها   ويف توعي  ،األحياء الفقرية 
حىت اآلن  اليونيسيف  تعمل  ومل  .  على وجه أفضل    السكان إىل هؤالء لوصول  لنظمات  هذه امل 

اليت ميكن أن تقدمها    امة   اهل  الفنية من التجربة واخلربة  األحياء الفقرية يف مصر، على الرغم       يف  
جيـب  و،   بعد يوم  اًـاء الفقرية يوم  ـ الذين يعيشون يف األحي    السكانويتزايد  . يف هذا اجملال  

  .حقوق هؤالء السكانماية التوصل إىل حلول مستدامة حل
احلصول الريفية يف مستويات املناطق  فوارق هائلة بني املناطق احلضرية وأيضاًوتوجد   -٢٦

 الفقـراء يف    منيف املائة    ٧٠يعيش  كر أعاله،   وكما ذُ . الصرف الصحي خدمات  املياه و على  
ال يكون   ملناطق الريفية، ويف هذه األماكن     يف ا  ادةعوتنتهي الشبكة   . مصر يف املناطق الريفية   

مـشاكل  إىل  الظـروف    هذهوتؤدي  . على اإلطالق أكيداً  املياه  االعتماد على املياه وضغط     
زين املياه  ختمن بينها   حلول بديلة،   حياولون التوصل إىل    الناس   وذلك ألن    ،اجلودة املبينة أدناه  

 يفامللوثـات  امتصاص حمركات رفع تؤدي إىل تركيب مضخات يف خزانات غري صحية، أو      
ويـؤثر ذلـك    . يف املناطق الريفية  أيضاً أقل اتساعا بكثري     الصرف الصحي   وشبكات  . املياه

مـشاكل  أيـضاً   املناطق الريفية   يف  سكان  ويواجه ال .  املياه، والبيئة  جودةخطري على   بشكل  
قدرة ال  عدم قدرة على حتمل تكاليف خدمات املياه والصرف الصحي، مبا يف ذلك          ال ب ترتبط

القراءة والكتابـة   اإلملام ب اخنفاض معدالت   ويشكل  . الشبكةبيل   األوّ ربطعلى دفع تكاليف ال   
احلكومة تبذل  و. املعلوماتفيما يتعلق بإمكانية حصوهلم على      هؤالء السكان حتديا آخر     لدى  
ستراتيجية الصرف الـصحي يف   احتسني الوضع يف املناطق الريفية، مثل       من أجل   هامة   جهوداً

  .وجيب تكثيف هذه اجلهود ومواصلتهااملناطق الريفية، 

__________ 

)٢٥( Egypt, State of the Environment Report 2008 (2009), p. 263. 
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  توافر املياهمدى   - ألف  
إىل  ظراًن املياه املتوافر منحالة من املتوقع أن تتدهور عاين من ندرة املياه، و  يمصر بلد     -٢٧
العتبة احملددة  ١٩٩٧وبلغت مصر يف عام     . لسكانالسريع ل النمو  لتأثري املشترك لتغري املناخ و    ا

، ومل يكـن املتـاح يف       ) متر مكعب للشخص الواحد يف العام      ١ ٠٠٠أقل من    (لندرة املياه 
ومع الزيادة اهلائلـة يف عـدد       . )٢٦( متراً مكعباً للفرد الواحد سنوياً     ٨٦٠ سوى   ٢٠٠٣ عام

ة اإلمنائي أيضاً أن ينخفض نصيب الفرد املتـاح         السكان يف مصر، يتوقع برنامج األمم املتحد      
وسيؤدي ذلك بال شك إىل آثار خطرية .  متراً مكعباً سنويا٧٢٠ً إىل ٢٠١٧من املياه يف عام   

وعالوة على ذلك، ميكن أن     . على املتاح من املياه املأمونة لالستخدامات الشخصية واملرتلية       
ن أكثر عرضة للتلوث، األمر الذي يـسفر عـن   تؤثر ندرة املياه على جودة املياه ألهنا ستكو      

  .نقص املياه اإلمجالية املتاحة لالستهالك البشري
اليت قومية للموارد املائية  الطة  اخل املياه، وضعت مصر     النقص املتزايد يف  وللتغلب على     -٢٨

حتسني استخدام املـوارد    ) ب(موارد مائية إضافية، و   إجياد  ) أ(: تتضمن ثالثة عناصر رئيسية   
. )٢٧(محايـة جـودة امليـاه والبيئـة       ) ج(، و زيادة الكفاءة يف استخدام املياه    ملائية احلالية و  ا

تويل هذه   ،وطبقاً للتقارير . شامل الستخدام املياه يف البلد    الطار  اإلسياسة هامة لوضع     وهذه
السياسة األولوية الستخدام املياه لألغراض الشخصية واملرتلية على مجيـع االسـتخدامات            

  .قوق اإلنساناملتعلقة حبى، مبا يتمشى مع االلتزامات األخر
نقـصاً  تعاين  احمللية  وتفيد املعلومات اليت تلقتها اخلبرية املستقلة أن بعض اجملتمعات            -٢٩

. )٢٨(يف املياه وتضطر إىل شراء املياه بتكلفة عالية من أجل الوفاء باحتياجاهتـا اليوميـة           حاداً  
. ياه الشرب  املواطنني للمطالبة مب   ات من جانب  اً إىل احتجاج   النقص يف املياه أحيان     هذا وأدى

   /حزيـران ما بـني     بشأن مياه الشرب يف الفترة        احتجاجاً ٤٠حدثأنه  ويفيد أحد التقارير    
وعند عدم توافر مياه الشرب املأمونة، ينتقـل        . )٢٩(٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين و ٢٠٠٧يونيه  

__________ 

)٢٦( UNDP, Egypt Human Development Report 2005, pp. 170 and 208. Available from 

http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/arabstates/egypt/egypt_2005_en.pdf. 
)٢٧( Shaden Abdel-Gawad, “Actualizing the right to water: an Egyptian perspective for an action plan”, 

in Asit K Biswas, Eglal Rached and Cecilia Tortajada, eds., Water as a Human Right for the 

Middle East and North Africa (London and New York, Routledge, 2008). Available at 

www.idrc.ca/openebooks/380-5/#page_133. 
)٢٨( See Maat for Peace, Development and Human Rights, “Violating rights of local civilian”, 

submission to the universal periodic review. Available from 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/MPDHR_EGY_UPR_S07_2010_M

aatForPeaceDevelopmentandHumanRights_E.pdf. 
)٢٩( Abdel-Mawla Ismail, “Drinking water protests in Egypt and the role of civil society”, paper 

submitted to the independent expert (2009). 
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و يقومون بتخزين املياه يف منازهلم بطرق غري مأمونة         السكان إىل مياه الشرب غري املأمونة، أ      
  .يعرضون بذلك صحتهم وصحة اجملتمع بأكمله للخطرف

ويشكل تسّرب املياه من الشبكة مشكلة هامة أخرى، إذ تتحدث احلكومـة عـن                -٣٠
بيـد أن اخلـرباء      . يف املائة من جمموع إنتاج املياه بسبب عمليات التسّرب هذه          ٣٠فقدان  

ن هذا الرقم ُيحتمل أن يكون أقل من املعدل احلقيقي للمياه املفقودة بـالنظر إىل                أ يالحظون
ملياه وصعوبة قياس الفرق بني كمية املياه اليت تـضخ          عدم وجود عدادات يف مجيع وصالت ا      

التـسرب علـى    عمليات  ؤثر  وال ت . )٣٠(من احملطات وتلك اليت تصل عن طريق صنابري املياه        
. ؤدي إىل نتائج سلبية من حيث ضغط املياه وجودهتا أيـضاً ا تولكنهاملياه فحسب   املتاح من   

وعلمت اخلبرية  . املفقودةوال بد من التوصل إىل حلول مستدامة هلذا املعدل املرتفع من املياه             
استهلت بعض الربامج الرائدة لتدريب مهندسي املياه علـى         قد  املستقلة أن الشركة القابضة     

. استخدام أحدث املعدات للكشف عن حاالت التسرب وإصالحها        من املياه و   املفقودإدارة  
 يشكل هتديداً املفقود أن تتوسع احلكومة يف هذه اجلهود ألن هذا احلجم الضخم من           وسيتعني

  .ما يف بلد يعاين من ندرة املياهال سيو، البشريكبرياً لتوافر املياه الالزمة لالستهالك 

  جودة املياه  -باء   
 املستقلة عدة شكاوى بشأن جودة املياه يف مصر، وهي مشكلة           تلقت اخلبرية   - ٣١

هامة يف األماكن اليت تقع على أطراف شبكة املياه واملناطق األقل حظاً مـن حيـث                
 يف ١٩ويشري أحدث تقرير صادر عن اجمللس القومي حلقوق اإلنـسان إىل أن      . الدخل

وُنصحت اخلبرية بشرب   . يةاملائة من السكان ال يزالون يفتقرون إىل مياه الشرب النق         
املياه املعبأة يف زجاجات فقط أثناء بعثتها وأُبلغت بأن األشخاص القادرين على حتمل             

  .تكاليف املياه املعبأة فقط هم الذين يشربون هذه املياه يف مصر
واجلهات اليت لكل منها قدر من املسؤولية عن مراقبة جودة املياه يف مصر هي                - ٣٢

. وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الـصحي، ووزارة الـصحة         الشركة القابضة،   
زيارة ُخطط هلا يف القاهرة وزيارة      (وقامت اخلبرية املستقلة بزيارة حمطتني ملعاجلة املياه        

وتتوافق . حيث كانت املختربات تعمل بنشاط على اختبار جودة املياه) غري معلنة يف قنا
املوصى هبا اليت وضعتها منظمـة الـصحة        معايري جودة املياه يف مصر مع املستويات        

 خمترباً متـنقالً    ١٦٤وعلمت اخلبرية املستقلة أيضاً أن الشركة القابضة لديها         . العاملية
 يف املائة من أكثر من مليون عّينة ميـاه   ٩٨الختبار جودة املياه وأنه تبني أن ما نسبته         

 يفي مبعايري جودة  من مناطق ختدمها الشركة القابضة٢٠٠٨ و٢٠٠٧ُجمعت يف عامي 
وعلمت اخلبرية املستقلة أيضاً أن جودة املياه املعبأة ختضع للمراقبة واالختبـار            . املياه

__________ 

)٣٠( Abdel-Gawad, “Actualizing the right” ،) أعاله٢٧انظر احلاشية .( 
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بانتظام وأن وزارة الصحة متلك السلطة الالزمة إلغالق أي مصنع للتعبئة إذا تبني أنه              
  .ينتج مياه من نوعية سيئة

ة ومفادها االفتقار إىل التنـسيق      وتشري اخلبرية املستقلة إىل مالحظة وزارة البيئ        - ٣٣
بني املؤسسات املسؤولة عن مراقبة جودة املياه وعدم وجود نظام موحـد لتقنيـات              

وتشري اخلبرية املستقلة أيضاً إىل أن مشروع قانون املياه يتضمن . )٣١(ومنهجيات التحليل
  .أحكاماً بشأن منهجيات أخذ العينات وحتليل جودة املياه بطريقة منسقة

عالوة على ذلك، أعرب العديد ممن التقت هبم اخلبرية املستقلة عن قلقه بشأن و  - ٣٤
ويساور اخلبرية املـستقلة    . العالقة بني النوعية السيئة للمياه واإلصابة بأمراض الكلى       

القلق الحتمال عدم أخذ امللوثات اليت قد تؤثر على الصحة يف األجـل الطويـل يف                
، والتركيز بدالً من ذلك على معايري اجلودة اليت تضمن    االعتبار عند اختبار جودة املياه    

  . أال تنتشر يف األجل القصري األمراض اليت تنقلها املياه
فأوال، كما ذُكر من قبل، تـؤثر       . وال تزال مشاكل جودة املياه قائمة لعدة أسباب         -٣٥

د املتواصل باملياه يـشكل     وثانياً، يبدو أن عدم اإلمدا    . ندرة املياه تأثرياً سلبياً على جودة املياه      
فقد التقت اخلبرية املستقلة مع أشخاص ليست لديهم إمدادات للمياه ميكـن            . مشكلة أيضاً 

هذا الوضع، يـستخدم    ذات ضغط ضعيف، وملواجهة      أو لديهم إمدادات     )٣٢(االعتماد عليها 
لتقارير أن  وتفيد ا وال ختضع هذه اخلزانات للمراقبة      . السكان عادة خزانات للمياه يف منازهلم     

أن الـشركة   كيفية احلفاظ على نظافتها منعاً لتلوث مياه الشرب، رغم          السكان ال يعلمون    
 بتركيب مضخات لزيادة    أحياناًويقوم السكان   . تنظيف هذه اخلزانات  القابضة تعرض خدمة    

نـه إذا   أوميكن أن يترتب على هذه اآلليات اخنفاض الضغط يف األنابيب حبيث            . ضغط املياه 
وعالوة على  . شقوق يف األنابيب فإنه ميكن امتصاص امللوثات عند تشغيل املضخات         حدثت  

ذلك يقوم السكان أحياناً حبفر آبار خاصة هبم من أجل وصل املضخات هبا وربطها بشبكة               
مما ال تكون هذه اآلبار عميقة بالقدر الكايف يف كثري من األحيان و. املياه بطريقة غري مشروعة  

، يسبب تلوث مياه النيـل مبيـاه        وأخرياً.  الطمي وامللوثات األخرى باملياه    اختالطينتج عنه   
بـشأن  شـديداً   امللوثات الصناعية وغريها من امللوثات قلقاً       بالصرف الصحي غري املعاجلة و    

أهم مصادر تلوث اجملاري املائية يف      أحد  اعتباره  باحلكومة  هو ما أبرزته    جودة مياه الشرب، و   

__________ 

  .١٤٠، الصفحة ) أعاله١٩احلاشية (حالة البيئة  )٣١(
 يف املائة من اجمليـبني يف الدراسـة أشـاروا إىل حـدوث     ٢٠تشري دراسة استقصائية إىل أن ما يزيد على        )٣٢(

 Fatma El-Zanaty and يف املائة إىل انقطاعات يوميـة  ٩ررة يف اإلمداد باملياه، بينما أشار انقطاعات متك

Ann Way, Egypt Demographic and Health Survey 2008 (Cairo, Ministry of Health, El-Zanaty and 

Associates, and Macro International, 2009), p. 19. 
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وفقا ضعيف،  من القوانني العديدة القائمة ملعاجلة التلوث، فإن إنفاذها         وعلى الرغم   . )٣٣(مصر
  .ملا جاء يف التقارير

قـد زاد   و. وزارت اخلبرية املستقلة قرية واحدة تسمى وردان تقع يف مشال اجليـزة             -٣٦
  نسمة ٨٠ ٠٠٠سكان هذه القرية زيادة هائلة يف السنوات األخرية، إذ تشري التقارير إىل أن              

تغري منذ حنو قد وأوضح األهايل أن لون املياه . ، مما أرهق شبكة املياه اليت ختدمهافيهايعيشون 
على الرغم مـن أن     و. سنتني، وشاهدت اخلبرية املستقلة سائالً داكناً جداً خيرج من الصنبور         

، مل يتلقـوا رداً   إال أهنـم    العديد من الشكاوى إىل السلطات،      أفراد اجملتمع احمللي قد قدموا      
تكون هنـاك  ووفقاً للسلطات اليت التقت هبا اخلبرية املستقلة فإنه قد        .بما أفادت التقارير  حس

مت تركيبها لضمان توافر امليـاه وضـغطها يف   مضخات آبار ضحلة غري قانونية مت حفرها أو    
وشعر . ت احلكومة أنه ليس من اختصاصها فحص مصادر املياه غري القانونية          حوشر. القرية

اختبار جودة املياه، ولكن دون أي رد من السلطات، مما أجلـأهم إىل             ضطرار إىل   باالاألهايل  
بعد مجع تربعات من سكان القرية من قد متكنوا و.  يف بداية األمرخمترب خاص باهظ التكاليف   

إجراء اختبار للمياه، حيث بيَّن التحليل أن املياه حتتوي على العديد من امللوثات وأن حمتواها               
ومن مث، قدم اجملتمع شكاوى إضافية أُرفقت هبـا         .  يزيد على احلدود املسموح هبا     من املعادن 

نتائج التحليل، إىل الشركة القابضة وإىل وزارة الصحة، وأخذت هاتان اجلهتان عينات مـن              
  .، حسبما أفادت التقاريراملنطقة ولكنهما مل ُيطلعا اجملتمع احمللي على نتائج التحاليل

املستقلة أيضاً معلومات تتعلق بالوضع يف قرية ميت يعيش اليت يسكنها           وتلقت اخلبرية     -٣٧
أن األهـايل اشـتكوا إىل      تذكر التقـارير    و.  نسمة دون توافر مياه صاحلة للشرب      ٣٤ ٠٠٠

مث أقرت السلطات بأن املياه رديئة النوعيـة،        . أربع سنوات طوال  السلطات ولكن دون أي رد      
قرية بشبكة مياه القرية اجملاورة، ولكن استغرق ذلك عامـاً          جرى ربط ال  مث  . وأغلقت بئر املياه  

مـن  وأعيد فتح البئر األصلية، وأصبح      .  معاً ثانياً، ومل تتوافر مياه مأمونة كافية خلدمة القريتني       
وأشار األهـايل   . من مياه البئر واملياه النظيفة اجلديدة     الواضح أن املياه املتاحة لألهايل هي مزيج        

وقدَّموا مزيداً من الشكاوى . ال سيما يف املساء، على مياه آبار رديئة النوعية    و،  إىل أهنم حيصلون  
وتفاقم الوضع عندما طلب املسجد احمللي      . مْرضٍإىل اجمللس احمللي وإىل احملافظة، ولكن دون رد         

إمام إلقاء القبض على    من السكان التوقف عن شرب املياه الرديئة النوعية، األمر الذي أدى إىل             
 أن هؤالء األشخاص اُتهموا بالتحريض على الفتنـة       أُفيد  و. من أهل القرية  آخر  ملسجد وعدد   ا

  .ظلت دون معاجلةقد ، يف حني أن الشكاوى املتعلقة بنوعية املياه الطائفية
املياه يف قرية   ودة  أجرت بعد ذلك حتليالً جل    قد  أن السلطات   باخلبرية املستقلة   أبلغت  و  -٣٨

فـإهنم   ولكي حيصل السكان على مياه الشرب،        .لألهايلعلن النتائج   ميت يعيش، ولكن مل تُ    

__________ 

 .١٣٠، الصفحة ) أعاله١٩اشية انظر احل(، حالة البيئةمصر،  )٣٣(
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وأعرب األهايل عن القلق ألن املرشحات ليـست        . يقومون بشراء مرشحات أو مياه معبأة     
  .فعالة متاماً يف جعل املياه صاحلة للشرب

يـاه  أعلن أن حتسني نوعية امل    قد  وأبلغت احلكومة اخلبرية املستقلة بأن رئيس الوزراء          -٣٩
. هي األولوية التالية يف السياسات املتعلقة باملياه، مبا أن معدل التغطية املنـشود قـد حتقـق                

 وترحب اخلبرية املستقلة هبذا االلتزام السياسي وتشجع السلطات املعنية على حتويله إىل فعـل       
دابري وجيب اعتماد ت  . وال تشكل األوضاع يف قرييت وردان وميت يعيش أمراً استثنائياً          .واقع

عدم وجودها أصـبح يـشكل   عاجلة لضمان توفري مياه شرب عالية النوعية للجميع، إذ إن           
  .يومياً، وإن كان صامتاً، لصحة ماليني الناس يف مصرهتديداً 

  الصرف الصحي  -جيم   
أصعب من احلصول على بأنه احلصول على خدمات الصرف الصحي يف مصر      تسم  ي  -٤٠
لـديهم إمكانيـة     يف املائة فقط من الـسكان        ٦٦ملتحدة إىل أن    وتشري تقارير األمم ا   . املياه

السكان جمموع   يف املائة من     ٢٩نة، وأن   فق الصرف الصحي احملسَّ   احلصول على خدمات مرا   
لإلفرازات البشرية عن   نة ال تكفل الفصل الصحي      يستخدمون مرافق صرف صحي غري حمسَّ     

للمشكلة ألن مرافق الصرف الكامل  ال تبني هذه اإلحصاءات احلجم وقد. أي تالمس بشري  
، وألن ال ميكن أن تواجه الزيادة يف تـدفقات ميـاه الـصرف الـصحي        الصحي املوجودة   

دة تكون مالئمة بالنظر إىل ش     قد ال     مستخدمة يف مصر   تكنولوجيات معينة للصرف الصحي   
تعلقة بالصرف  واعترفت احلكومة باملشاكل اخلطرية امل    .  يف البلد  ارتفاع منسوب املياه اجلوفية   

حباجة إىل مزيد من الربامج والسياسات املكثفة       ... املناطق الريفية   "الصحي، وأشارت إىل أن     
منطقة الصعيد واحملافظـات    فيد التقارير أن    وت. )٣٤("ألهداف اإلمنائية لأللفية  من أجل حتقيق ا   

وتـشري  . )٣٥(احلدودية هي األبعد عن حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بالصرف الصحي          
 والصرف الصحي، اليت وضعتها الشركة القابـضة مليـاه          لإلمداد باملياه االستراتيجية الوطنية   

مـن  مقيسة  (لتغطية بالصرف الصحي    املستويات املنخفضة ل  الشرب والصرف الصحي، إىل     
 يف املائة فقط    ٥٠,٢ن  إف ،٢٠٠٦ وفقاً لتعداد عام  و). حيث الربط بشبكة الصرف الصحي    

  .)٣٦(شبكة عامة للصرف الصحيوصولون بممن السكان 
احلصول على خدمات الصرف الصحي تأثرياً مهماً على نوعيـة      إمكانية  ويؤثر عدم     -٤١

 يف املائة من وفيات األطفال دون       ١٣وتشري التقارير إىل أن     . املياه، ومن مث على صحة الناس     

__________ 

)٣٤( Egypt, Achieving, (see footnote 9 above), p. 55. 
 .٥٦املرجع نفسه، الصفحة  )٣٥(
)٣٦( UNDP, Egypt (see footnote 4 above), table 9.1, p. 210. 
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. )٣٧(وافر الصرف الـصحي سن اخلامسة تنجم عن اإلسهال الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم ت 
وتوجد لدى كثري من األهايل غري املوصولني بشكة اجملاري خزانات جمارير، غري أهنا، حسبما              

مما يـؤدي إىل    حمتوياهتا إىل املياه اجلوفية،     أفادت التقارير، غري صحية وال حتول دون تسّرب         
  .تلوث مياه الشرب

العضوية يف خزانـات أسـفل      عالوة على ذلك، ميكن أن يؤدي جتميع الفضالت         و  -٤٢
ه بوجه خاص يف األحياء     املنازل إىل تآكل التربة اليت بنيت عليها املنازل، وهي مشكلة تواجَ          

يف حدوث االهنيار الصخري الذي قد أسهم  االفتقار إىل الصرف الصحي       فإن فمثالً،. الفقرية
فريغ خزانـات   أما ت . ٢٠٠٨سبتمرب  / شخصاً يف حي فقري خارج القاهرة يف أيلول        ٩٨قتل  

ولذلك يفضل بعض اجملارير عن طريق الضخ فإن تكاليف هذه اخلدمة ميكن أن تكون باهظة،      
لفضالت يف  مطرد ل  إال على فترات غري منتظمة، مما يؤدي إىل تراكم           االناس عدم اللجوء إليه   

كما حيدث انسكاب وتسرب أثناء تفريغ حمتويات . اخلزان وإىل تفاقم خطر انتشارها يف البيئة   
وأعرب األهايل عن قلقهم    . األحياء الفقرية يف القاهرة   ب الشوارع الضيقة ال سيما يف    واخلزان،  

الـضخ بتـصريف الفـضالت يف    ناقالت ألنه، عند تفريغ حمتويات اخلزانات بالضخ، تقوم  
باملثل عدد  وأعرب  . القنوات املائية بدالً من نقلها إىل حمطات املعاجلة حسبما يقضي القانون          

عن قلقهم ألن السفن السياحية يف النيل ال تنقل فـضالهتا إىل            ممن التقت هبم اخلبرية املستقلة      
لـشرب  حمطات معاجلة النفايات وإمنا تلقي هبا يف مياه النيل الذي هو املصدر الرئيسي ملياه ا              

ال يتعرض املسؤولون عن هـذا التلويـث        تفيد التقارير أنه    وكما ذُكر آنفاً،    . لسكان مصر 
  .للمساءلة، رغم خمالفة ذلك للقانون

وفيما يتعلق بالصرف الصحي يف األحياء الفقرية، رفعت مؤسسة الشهاب للتطـوير        -٤٣
 صرف صحي يف عزبة      تتعلق بعدم وجود   ٢٠٠٢والتنمية الشاملة قضية أمام احملاكم يف عام        

احتجت املؤسسة بأن عدم وجود     إذ  اهلجانة، وهي أحد األحياء الفقرية الرئيسية يف القاهرة،         
وجاء حكم احملكمة مؤيـداً     . يف حياة كرمية  األهايل  ينتهك حق أفراد    هو أمر   صرف صحي   

غري أن سـكان احلـي      . مد شبكة اجملاري إىل ذلك احلي     جرى  ألصحاب الدعوى، ولذلك    
 من الناس، وخصوصاً الالجئني وملتمسي اللجوء، ال ميكنهم دفع تكـاليف           كثرياً إن   يقولون

  .الربط بشبكة اجملاري
وهتـدف  . يف املنـاطق الريفيـة    شد األزمات حـدة     وأزمة الصرف الصحي هي أ      -٤٤

أكثر مـن   ( مليار جنيه مصري     ٢٠املناطق الريفية إىل ختصيص     باستراتيجية الصرف الصحي    
 قرية يف الريـف     ١ ٠٠٠حسني احلصول على خدمات الصرف الصحي يف        لت) ملياري يورو 
__________ 

)٣٧( “Egypt: a selective submission on compliance with economic and social rights obligations”, joint NGO 

submission at the seventh session of the universal periodic review, February 2010, p. 3. Available at 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/JS4_UPR_EGY_S07_2010_JointSu

bmission4.pdf. 
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يف املناطق الريفية إال نسبة     ، لن تغطي شبكة اجملاري      الكاملااللتزام املايل   هذا  ورغم  . املصري
مصر، وهـي   أرجاء  وتركز هذه االستراتيجية على مد شبكة اجملاري يف مجيع          .  يف املائة  ٤٠

ذات املكان الطريقة السائدة  وميثل الصرف الصحي يف     . الوقتمهمة تستلزم الكثري من املال و     
وهـو  (، أي نظام البيَّارة     للصرف الصحي يف املناطق الريفية مبصر، ولكن مل تعد التكنولوجيا         

 املياه، وارتفـاع    ات، قابلة لالستمرار بسبب النمو السكاين، والتغريات يف تدفق        )نظام بواليع 
وث الـشوارع   لذلك، تتسرب مياه اجملاري من السراديب وتلّ       ونتيجةً. منسوب املياه اجلوفية  

وينبغي استطالع حلول بديلة ملـشكلة الـصرف        . )٣٨(احمليطة والقنوات املائية والبيئة العامة    
إدراج كما ينبغي   الصحي تكون أكثر مالءمة للبيئة من نظام الصرف الصحي احملمول باملاء،            

  .الصحيهذه احللول إن أمكن يف استراتيجية الصرف 
يف النظافة الصحية بإحدى املـدارس      وزارت اخلبرية املستقلة مشروع الصرف الصحي و        -٤٥

الـصرف  قنا، الذي تنفذه اليونيسيف بالتعاون مع احلكم احمللي، والذي جدَّد املراحيض وأحواض           
 وقد أبـدت  . يف املدرسة وقدم التدريب للمدرسني والطالب فيما يتعلق بالنظافة الصحية والبيئة          

بـأن هلـذه    اقتناعها  إعجاهبا بالتزام قيادات املدرسة هبذه األهداف، وأعربت عن         املستقلة  اخلبرية  
. على االنتظام يف املدرسـة    نفصلة أن تشجع البنات     فمن شأن املراحيض امل   . املشاريع فوائد عديدة  

لهم قادرين  أن جتع ومن شأن ممارسات النظافة الصحية اجليدة أن حتافظ أيضاً على صحة التالميذ و            
هذه األمور املهمة سيكون لـه أثـر     بل إن تعليم األطفال     . على االستمرار يف الدراسة بقدر أكرب     

  . األوسع نطاقاًمضاعف خارج املدرسة، حيث سيمتد إىل األسرة واجملتمع

  القدرة على حتمل التكاليف  -دال   
يف سعريات  ن أقل الت  ة مياه الشرب يف مصر واحدة م      ريعستدرك اخلبرية املستقلة أن ت      -٤٦

 يف املائة من ميزانياهتا على      ١ يف املائة من األسر املعيشية أقل من         ٩٢تنفق أكثر من    إذ  العامل،  
 يف املائـة مـن      ٣,٨فئة الفقر املدقع، اليت تـشكل       ومع ذلك، فإن    . املاء والصرف الصحي  

  .السكان، أو ثالثة ماليني نسمة، ال ميكنهم دفع هذا املبلغ الزهيد
حتـدياً  نتيجة لذلك   وميثل حساب كمية املياه اليت يستهلكها السكان وما يدفعونه            -٤٧
 من السكان ليست لديهم عدادات للمياه، وإن وجد عداد فهو واحد فقط لكل              كثريف. آخر

ويف ظل هذا النظام، جيري تقدير املبلغ الواجب دفعه وفقاً لعدد حجرات            . مبىن، ال لكل شقة   
وال يشجع هذا النظام بـالطبع      . مية املياه اليت يستهلكها الفرد فعالً     كل شقة، ال بناء على ك     

  . املياهاحملافظة على على 
اسـتهالك امليـاه    وفقاً هليكل التسعرية الذي شرحته الشركة القابضة فإن تسعرية          و  -٤٨

 جنيهاً مصرياً للمتـر املكعـب، إال أن بعـض           ٠,٣٥ و ٠,٢٥لالستخدام املرتيل تقع بني     
أيضاً الناس  وأشار  . رية املستقلة قالوا إهنم يدفعون أكثر من ذلك       ين قابلتهم اخلب  األشخاص الذ 
__________ 

)٣٨( UNDP, Egypt (see footnote 4 above), p. 217. 
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وأفاد بعض الناس الـذين     . إىل أن األسعار ارتفعت منذ تولت الشركة القابضة زمام األمور         
مستترة تضاف إىل فاتورة املياه، مثل رسوم التركيب أو صيانة ه توجد رسوم قابلتهم اخلبرية أن

وُيجرب بعض الناس، الذين أوصلوا املياه من الـشبكة   .  تكاليف أخرى ذات صلة    العدادات أو 
بأثر رجعي إذا أرادوا أن يصبحوا عمـالء للـشركة          رسوم  بطريقة غري قانونية، على دفع ال     

 ٦٠٠ويف هذه احلاالت، تغطي التكاليف عامني من االستهالك، وتتـراوح بـني             . القابضة
. قابضة إن من املمكن دفع هذه املبالغ على أقـساط         وتقول الشركة ال  .  جنيه مصري  ٨٠٠و

وحىت يف ظل خيار الدفع املرن، جيب على احلكومة أن تضمن أال تؤدي هـذه التكـاليف                 
اإلضافية إىل عدم قدرة بعض الناس على دفع تكاليف احلصول على املياه وهم الذين يكونون               

  .ريق الوصالت غري القانونيةأن حيصلوا على املاء عن طاألشد فقراً واألكثر احتماالً 
مـن  بالشبكة  املوصولني  باإلضافة إىل ذلك، فإن التكاليف اليت جيب أن يدفعها غري             -٤٩

آلية تقـدم   هو  والصندوق الدائر   . باهظة جداً ميكن أن تكون    توصيل املياه إىل منازهلم     أجل  
اه، وميكن سداد هـذا     بشبكة املي من أجل متكينها من الربط      ألسر املعيشية الفقرية    إىل ا قرضاً  

معيشية أخرى لربطهـا    سداد مبلغ القرض، تقدَّم قروض إىل أسر        مع  و. القرض على أقساط  
الشركة القابضة مع اليونيسيف ووكالة التنميـة الدوليـة التابعـة    وقد عملت  . بشبكة املياه 

. كلةللواليات املتحدة على إنشاء صناديق دائرة يف بعض املناطق من أجل التصدي هلذه املش             
وقالت اليونيسيف إن الشركات القابضة احمللية املشارِكة يف مشاريع اليونيسيف الراميـة إىل             

لعـرض ختفيـضات يف     إنشاء صناديق دائرة قد أبدت استعداداً للمشاركة يف التكاليف، أو           
إىل أدىن حد ممكن من تقليل السوم التوصيل بشبكة املياه، بغية إفادة عدد أكرب من السكان و         ر
  .على املستفيديناملدفوعات عباء اليت تفرضها هذه األ
زارت اخلبرية املستقلة عدداً من األسر املعيشية اليت استفادت من هذه الصناديق يف قنا، و  -٥٠

من دخلها الشهري لدفع مبلغ القرض، نسبة كبرية ورغم أن هذه األسر ال تزال ختصص . الدائرة
وقالـت إحـدى   . نوعية حياهتـا ل كبري نيمار مهم وحتسفإهنا ترى أن الربط بشبكة املياه استث  

السيدات إن توصيل املياه إىل مرتهلا أتاح هلا مزيداً من الوقت للعمل وأتاح البنتها فرصة االنتظام   
وأكدت امرأة أخـرى   . بشكل أفضل، ألهنا مل تعد تضيع الوقت يف جلب املاء         اآلن  يف املدرسة   

على كرم جارهتا يف السماح هلا بأخذ املاء من الـصنبور            مضطرة إىل االعتماد  أهنا مل تعد    على  
فال شك أن متكني األفراد من توصيل املياه إىل منازهلم له تأثري إجيايب على نوعيـة                . اخلاص هبا 
على الناس  كما أن نظام الصندوق الدائر قد أسهم بوضوح يف ضمان حصول مزيد من  ،حياهتم

الذين ميكنـهم  لناس ديق الدائرة متثل آلية مهمة لزيادة عدد اورغم أن الصنا. هذه اخلدمة احملسَّنة 
احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، إال أن أفقر الفئات ال تزال تعجز عـن                

  . دفع أقساط القرض، ولذلك جيب إيالؤها اهتماماً خاصاً لضمان حصوهلا على املياه
 يف املائـة مـن   ٨٥ اخلبرية املستقلة بأن    ويف أحد األحياء الفقرية يف القاهرة، أُبلغت        -٥١

حيصلون عليها مـن  الناس األهايل ليست لديهم سبل قانونية للحصول على املياه، وأن معظم  
ليست لديهم حيازة قانونيـة     نظراً إىل أن هؤالء الناس      و. توزيع املياه أماكن  اخلزانات أو من    

شكل قـانوين بـشبكات امليـاه       بلربط  لألرض اليت يعيشون عليها، فعادة ما يعجزون عن ا        
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إىل حنو جنيهني   تصل   لتراً من املاء     ٢٥تكلفة  يقال إن   ويف هذه احلاالت،    . والصرف الصحي 
 ٣٠٠نحـو   أكثر من األسعار اليت تتقاضاها الشركة القابضة ب       أو ثالثة جنيهات مصرية، أي      

لحصول على املاء، وهـو     اجتاهاً عاملياً يدفع يف ظله أفقر الناس مثناً باهظاً ل         يساير ذلك   و. مرة
كما جيب معاجلة وضع التوصيالت     . أن يستمر السماح له ب  شكل من أشكال اجلور ال ميكن       

غري القانونية يف األحياء الفقرية، وإجياد آليات متكن سكان هذه األحياء من دفـع تكـاليف              
  .التوصيل، وتتيح هلم الربط بشكل قانوين بشبكات املياه والصرف الصحي

الـضخ،  اجملارير بواسـطة    بلغت اخلبرية املستقلة بأن تكاليف تفريغ خزانات        كما أُ   -٥٢
. ميكن أيضاً أن تتجاوز قدرة الناس على الدفع       التكنولوجيا الشائعة املتاحة ألفقر الناس،       وهي

الصحي، صرفهم  لتصريف مجيع نفايات    اجملارير  وذُكر أن األهايل قد ال يستخدمون خزانات        
.  بوترية أكـرب   ، ومن مث سيكون عليهم دفع تكاليف من أجل تفريغها         رب أك ألهنا متتلئ بسرعة  

يؤدي ذلك بالناس إىل مواصلة تلويث البيئة احمليطة، رغم أهنم قد تكـون             هذا ينشئ وضعاً    و
  .جلمع هذه النفاياتتسهيالت يف املنازل لديهم 
م هـذه  ملرافق الـصحية أن تقـدَّ  يعين حق اإلنسان يف كل من املاء وخدمات ا       وال    -٥٣

وقد . فمن ميكنهم الدفع، وهم األغلبية يف مصر، عليهم أن يدفعوا التكاليف          . اخلدمات جماناً 
 يف  ٩٢,٦التكـاليف إىل أن     مدى القدرة على حتّمل     جريت يف مصر بشأن     توصلت دراسة أُ  

 يف املائة من دخلها على خـدمات امليـاه          ١املائة من األسر املعيشية يف مصر تدفع أقل من          
ال قيمة هلا بالنسبة إىل اإلنفاق العام، وميكن هلذه األسر          املصروفات  وهذه  .  الصحي والصرف

ويشري اخلرباء العاملون يف هذا اجملال عموماً إىل أن خدمات امليـاه            . أن تدفع أكثر من ذلك    
. )٣٩( يف املائة من دخـل األسـرة املعيـشية         ٥ و ٢والصرف الصحي ينبغي أن متثل ما بني        

االحتياج األساسي للفرد   أُجريت أثناء هذه الدراسة إىل أن مستوى         اليت   املشاوراتأشارت  و
يتفق مع معايري منظمـة الـصحة       ما   لتر يومياً، وهو     ١٠٠ بميكن حتديده   من إمدادات املياه    

.  مصر يستهلكون مثلّي هذه الكمية على األقـل        يفبيد أن الناس يف املناطق احلضرية       . العاملية
فإن من  تهالك الفعلي أقل عندما تؤخذ الكمية املتسربة يف االعتبار،          وحىت إن كان معدل االس    

 وترى اخلبرية املـستقلة أن      ،يستهلكون أكثر من احتياجاهتم   الواضح أن بعض الناس يف مصر       
مبلغاً أكرب مقابل خدمات املياه الضروري ألن يدفع من يستهلكون أكثر من    جماالً كبرياً   هناك  

استعداد "التكاليف إىل وجود    حتّمل  اسة املتعلقة بالقدرة على     وتشري الدر . والصرف الصحي 
غري أنه ال ينبغي للناس أن يدفعوا رسوماً عن         . )٤٠("اخلدماتتكلفة حتسني   كبري لدفع   واسع و 

املياه الرديئة النوعية، أو عن املياه اليت ال تصل إال على فترات متقطعـة، أو عـن خـدمات       
  . رف بالتسرب إىل املياه اجلوفيةالصرف الصحي اليت تسمح ملياه الص

__________ 

)٣٩( Chemonics Egypt, Affordability Assessment (see footnote 5 above), p. 2. 
 .٢٦املرجع نفسه، ص  )٤٠(
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وتالحظ اخلبرية املستقلة أن احلكومة تقدم دعماً كبرياً للشركة القابضة من أجـل               -٥٤
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة املاليـة     ففي   ،ضمان أداء قطاعي املياه والصرف الصحي لوظائفهما      

لتغطية ) وروحنو مائة مليون ي   ( مليون جنيه مصري     ٧٥٠دفعت احلكومة إىل الشركة القابضة      
وترى الشركة القابضة أن    . الفرق بني تكاليف التشغيل وبني الرسوم اليت يدفعها املستفيدون        

أمـر هـام   هو ضمان استعادة التكاليف على حنو أفضل، وأن ذلـك     لرئيسية  أحد أهدافها ا  
فالسعر العام الشديد االخنفاض للماء، املطبق علـى        . الستدامة نظم املياه والصرف الصحي    

قراء واألغنياء على السواء، وعلى من يستهلكون القليل جداً أو الكثري، يـؤثر يف قـدرة                الف
وجيـب إيـالء    . رامج حمددة اهلدف ملساعدة الفئات األشد احتياجاً      تصميم ب احلكومة على   
، ويف هذا الصدد، قد تكون التدابري احملددة اهلدف اًشيمهتلفئات األشد ضعفاً و  لاهتمام خاص   
وتعمل وزارة التضامن االجتماعي على وضـع سياسـة         . الوفاء هبذا االلتزام    أكثر كفاءة يف  

اجتماعية متكاملة، وتشري التقارير إىل أهنا حددت اخلطوات الالزمة هلذه السياسة اجلديـدة،             
ولوحظ، يف  . ريات يف جمال اخلدمات واملنافع العامة     يتغباقتراح إجراء   وال سيما ما يتعلق منها      

التعليم والصحة واملاء والصرف الصحي واإلسكان متثل تدخالت لتخفيف         "هذا الصدد، أن    
وباملثل، يؤكـد مـشروع     . )٤١("وطأة الفقر وأدوات لتحقيق التكامل االجتماعي واملساواة      

وبرامج . اجتماعية للسكان احملدودي الدخل   تسعرية  قانون املياه أن الدولة مسؤولة عن حتديد        
الفئات ضعفاً، وينبغي هلذه الربامج     أشد  حلماية حقوق   امسة  ذات أمهية ح  احلماية االجتماعية   

، مبن فـيهم  لفئة الفقر املدقعأن تضمن توفري مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي    
  .يةالريفاملناطق سكان األحياء الفقرية وسكان 

  احلصول على املعلومات واملشاركة  -هاء   
حلقوق اإلنسان أن ترسيخ ثقافـة حقـوق        كما ذكر أعاله، الحظ اجمللس القومي         -٥٥

كما أن احلـصول علـى املعلومـات، واملـساءلة،     . حتدياًيشكّل اإلنسان يف مصر ال يزال  
  .هلذا املسعىجوانب رئيسية هي واملشاركة، 

على شكاوى عديدة أرسلوها إىل     املستقلة  سكان قرية وردان اخلبرية     أيضاً  وقد أطلع     -٥٦
عن شكاوى األهايل إىل السلطات بشأن      إضافية  برية معلومات   كما تلقت اخل  . سلطات خمتلفة 

خدمات املياه، يكون من الـصعوبة  من شكو الناس  يويبدو أنه عندما    . إمدادات مياه الشرب  
رد مـن   اليت يستهلكوهنا أو تلقي أي       مياه الشرب    ةمعلومات عن جود  احلصول على   البالغة  

  . السلطات عليها
بشأن اجلهة اليت ينبغـي أن     وجود بلبلة   اخلبرية املستقلة   عالوة على ذلك، الحظت     و  -٥٧
فبينما قّدم بعض األشخاص شكاوى إىل الـشركة القابـضة، قـدم      . ل إليها الشكاوى  رَسُت

__________ 

)٤١( UNDP, Egypt (see footnote 4 above), p. 128. 
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آخرون شكاواهم إىل وزارة الصحة، يف حني قد يلجأ آخرون إىل جهاز تنظيم مياه الشرب               
ؤوليات وضع ال ترى فيـه أيـة        وينشأ عن تداخل املس   . والصرف الصحي ومحاية املستهلك   
األحيان كثري من   ، ويف    يف الشكوى املعنية   ةـة املطروح ـمؤسسة نفسها مسؤولة عن املشكل    
  .)٤٢(ال يتلقى الشخص رداً على شكواه

ويبدو أن السلطات على علم بالوضع يف قرية وردان ويف املناطق األخرى اليت تعـاين                 -٥٨
مع اخلبرية املعلومات املتعلقة بالصعوبات اليت تعترض       وقد تقامست السلطات    . من مشاكل مماثلة  

. ال سيما يف املدن السريعة النمو، مما جيهد شبكة املياه بسرعة          وضمان احملافظة على ضغط املياه،      
فمثالً، أكدت الـسلطات يف وزارة      . إلتاحة املعلومات للجمهور  مقاومة  غري أنه يبدو أن هناك      

لن يفهم تلك   ياه ال ُتعلن، بالنظر إىل أنه ُيرى أن عامة اجلمهور           جودة امل الصحة أن نتائج اختبار     
  .أو يسيء تفسري هذه املعلومات/التحاليل التقنية، ورمبا يسيء استخدام و

ورغم أن رضا العمالء هو أحد األهداف املعلنة للـشركة القابـضة يف خطتـها                 -٥٩
لقابضة التفاعل مع اجلمهور الـذي      الرئيسية، إالّ أن هذه اخلطة ال تبّين كيف تعتزم الشركة ا          

ممثلو الشركة القابضة اخلـبرية املـستقلة، مـراراً،         بلغ  وقد أ . ختدمه، أو االستجابة لشواغله   
 ومراكز خلدمة   ،، مبا يف ذلك إنشاء خط ساخن      العمالءاجلهود املبذولة لالستجابة لشكاوى     ب

خلبرية معلومات عن كيفية    كما تلقت ا  . العمالء، ونشر ثالث سيارات متنقلة خلدمة العمالء      
غري . تدريب ممثلي خدمة العمالء، وعن بعض الدراسات االستقصائية املتعلقة برضا املستهلك          

عدم القدرة على   عن  أن مناقشاهتا مع املستفيدين كشفت عن نقص الوعي هبذه اآلليات، أو            
ـ              اتفي يف  الوصول إليها، ألن املستفيدين ليست لديهم هواتف، أو لعدم وجود اسـتقبال ه

تنظيم مياه الشرب والصرف الـصحي      اً معنياً ب  ويفّوض مشروع قانون املياه جهاز    . منطقتهم
ومحاية املستهلك تلقي الشكاوى بعد أن تقدَّم مباشرة إىل اجلهة املقدمة للخدمة، ولكن مـن          

  .املهم معرفة كيف ستعمل هذه اآللية يف الواقع العملي
 الشركة القابضة يضم ممثالً يتوىل املسؤولية عن متثيل         أفادت التقارير أن جملس إدارة    و  -٦٠

كر، ليست كافية لكفالة أن تأخذ الشركة القابضة        املستهلكني، غري أن هذه اآللية، على ما ذُ       
  .)٤٣(آراء املستفيدين يف االعتبار

إىل أمهيتـها   املشاركة متطلباً رئيسياً آخر من منظور حقوق اإلنسان، نظراً          تشكل  و  -٦١
وقد الحظ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات      . يف متكني الناس من املطالبة حبقوقهم      احلامسة

لرئيسية يف مصر، مبا    التحتية ا عدم املشاركة يف تطوير البنية      )  املوئل -األمم املتحدة   (البشرية  
كنـها  يف كثري من األحيان ول    يف ذلك املياه والصرف الصحي، وبيَّن وجود عملية تشاورية          

__________ 

 .٢١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٤٢(
)٤٣( Abdel-Mawla, “Drinking water” (see footnote 29 above). 
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. )٤٤( املركزيـة  شرك فقط املنظمات غري احلكومية املرتبطة باحلكومـة       عناية حبيث تُ  مصممة ب 
من املهندسني لتطـوير    ته جمموعة   اجملتمع، هو مشروع وضع   إشراك  مثال إجيايب لضمان     ومثة

ويليب املشروع، من حيث . التكنولوجيات املناسبة للصرف الصحي يف املناطق الريفية يف مصر
لتفضيالت اليت أعرب عنها اجملتمع، وهو يـستخدم املـواد   حتياجات وا تصميمه وتنفيذه، اال  

وقد ُشكّلت مجعيات لتنمية اجملتمع من أجل العمل مـع          . احمللية بغية إبقاء التكاليف منخفضة    
جري هذه اجلمعيات حواراً مستمراً مع املشروع، كما ترصد أنشطته، وتقـدم            وُت. املشروع

اسـتمرار املـشروع يف تلبيـة احتياجـات         دف ضمان    من املستفيدين، هب   مرتدةمعلومات  
 متكني األفراد من إمساع أصواهتم، وميكـن  من حيث ومنوذج املشاركة هذا مثايل     . )٤٥(اجملتمع

  .تكراره يف مشاريع أخرى تتعلق باملياه والصرف الصحي
ي املياه  مجعيات مستعمل وتالحظ اخلبرية املستقلة أيضاً قيام وزارة املوارد املائية بإنشاء            -٦٢

يف ختصيص وتوزيع وإدارة امليـاه      عملني  يف مصر، لضمان مشاركة هؤالء املست     يف أحناء كثرية    
حـسبما أفـادت    املياه هذه يف بعض املنـاطق،       مجعيات مستعملي   وتتوىل  . لألغراض الزراعية 

وميكـن توسـيع    . )٤٦(رصد القضايا املتعلقة بسالمة مياه الشرب وبالصرف الصحي       التقارير،  
رصد جودة املياه والعمل مع السلطات ذات       املهام بشكل أكثر منهجية لكي تشمل       ذه  نطاق ه 

وميكن هلذا الترتيب أن يتضمن التزاماً صـرحياً        . الصلة من أجل ضمان احلصول على املعلومات      
من الشركة القابضة بالعمل مع هذه اجملموعات اجملتمعية من أجل حتديد السياسات املتعلقة مبياه              

  .صرف الصحي، وضمان تبادل املعلومات، واالستجابة لشواغل هذه اجملموعاتالشرب وال
متكنت من احلصول على نسخة من مـشروع قـانون      املستقلة قد   ورغم أن اخلبرية      -٦٣

مل يكن لدى منظمات اجملتمع املدين، اليت قابلتها، إالّ القليل من املعلومـات عـن              فإنه  املياه،  
ل ذلك مثاالً آخر على االفتقار إىل إمكانية احلصول علـى           يشكو. وضع هذا القانون اجلديد   
عالوة على ذلك،   و. شاركة مجيع أصحاب املصلحة يف هذا القطاع      املعلومات وإىل إمكانية م   

وبدون مشاركة أصـحاب    . ظل قيد البحث فترة طويلة    قد  أُشري إىل أن مشروع قانون املياه       
حيظى القانون بالدعم الـالزم العتمـاده        ال   فقداملصلحة املعنيني، وبدون تبادل املعلومات،      

إسهام ومشاركة اجملتمع املدين واجمللس القومي حلقوق اإلنـسان واجلهـات           و.  فعالً وتنفيذه
الفاعلة املهمة األخرى غري احلكومية مها أمر ال بد منه لعملية وضع هذا التـشريع اجلديـد                 

 السياسات، وتوصي اخلبرية املـستقلة      احلاسم األمهية، وكذلك للعملية اجلارية املتعلقة بوضع      
  .بشدة بإيالء أولوية ملشاركة هذه اجلهات

__________ 

 .١٨٦، الصفحة ) أعاله١٣حلاشية انظر ا (احلالة يف مدن العامل املوئل -األمم املتحدة  )٤٤(
)٤٥( UNDP, Egypt (see footnote 4 above), p. 215.  
 .٢١٤ملرجع نفسه، صفحة ا )٤٦(
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احلصول على املعلومات حقاً حيميه قانون حقوق اإلنسان        ، يشكل   كر أعاله وكما ذُ   -٦٤
علـى  الناس  ن من قدرة    احلصول على املعلومات أن حيسّ    التمتع بإمكانية   ومن شأن   . الدويل

القوانني، ورصد تنفيذها، وضمان التطبيق الـسليم ملبـادئ         املشاركة يف وضع السياسات و    
، يؤدي االفتقار العام للشفافية     على العكس من ذلك   و. الدميقراطيةللمبادئ  اإلدارة الرشيدة و  

بعدم الثقـة يف     إىل هتيئة مناخ من الريبة، يتسم        واملعلومات يف قطاعي املياه والصرف الصحي     
وبينما تواجـه  .  عام يف احلكومة ويف الشركة القابضة     نوعية مياه الشرب، وعدم الثقة بشكل     

السلطات حتديات كبرية، وبينما قد تتسم احللول بالتعقيد، فإنه ال غىن عن احلوار واملشاركة              
واحلصول على املعلومـات    . مع اجملتمع املعين من أجل بناء الثقة واالستجابة لشواغل اجملتمع         

لضمان حقوق اإلنسان ومن مث جيب إيالؤها       األمهية  هي عناصر حامسة    واملشاركة، والشفافية   
  .أولوية على سبيل االستعجال

يرفعون شكواهم إىل   لناس  عندما استفسرت اخلبرية املستقلة عما إذا كان ا       فوأخرياً،    -٦٥
فإهنا أُبلغت على حنو متكرر     بإمدادات املياه،   اليت يواجهوهنا فيما يتعلق     احملاكم بشأن املشاكل    

دون على النظام القضائي ألنه ال يعمل على النحو السليم، ومن مث فهو             ـ يعتم البأن الناس   
القضاء املستقلة أن إمكانية جلوء الناس إىل       كما الحظت اخلبرية    . ال يقدم أي حل ملشاكلهم    

  .  ألهنم جيهلون سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية املتاحة هلمةحمدود

  ف والصحيتنظيم اإلمداد باملياه والصر  -واو   
 منظمات وأفراد أعربوا عن قلقهم ألن إنشاء الشركة         ةتقابلت اخلبرية املستقلة مع عد      -٦٦

اخلـبرية علمـاً   حتيط و. القابضة هو اخلطوة األوىل حنو خصخصة تقدمي خدمات املياه يف مصر     
بتمرب س/يف أيلول يف دورته الثانية عشرة     إىل جملس حقوق اإلنسان     املقدم  ببيان احلكومة املصرية    

والواقع أنه رغم اعتمـاد     . أن خدمات املياه لن ُتخصخص يف مصر      أوضحت  ، حيث   ٢٠٠٩
من مبادئ القطاع اخلاص يف عملياهتا، إال أهنا ال تزال حتصل على دعم             كثري  لالشركة القابضة   

ـ احلكوممن املشاركة وينم هذا املستوى ).  أعاله٥٥انظر الفقرة   (كبري من احلكومة املصرية    ة ي
  . جة معينة من سيطرة الدولة على تقدمي خدمات املياه والصرف الصحيعن در
، األمر  "العمالء"وتالحظ اخلبرية املستقلة أن الشركة القابضة تشري دائماً إىل خدمة             -٦٧

ي انطباعـاً بـأن مـن ليـسوا     أكيد يعطفمثل هذا الت. الذي يثري قلقاً إزاء من ليسوا عمالء  
ملطالبة حبقهم يف املياه أو يف الصرف الصحي مـن املؤسـسة            بالشبكة ال حيق هلم ا    وصولني  م

عيـشون يف أحيـاء   فإن هؤالء قد يشملون من ي   فمثالً،  . الرئيسية املسؤولة عن هذين اجملالني    
 ، ومن ليسوا مبوصولني   بالشبكةلربط  ال ميكنهم قانوناً ا   من  حيازة مأمونة، و  وجود  فقرية دون   

ون عن دفع الرسوم بسبب عدم رضاهم عن نوعيـة         قد يتوقف بشكل قانوين ولكنهم    بالشبكة  
  .املياه اليت تصلهم
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وتكرر اخلبرية املستقلة أن قانون حقوق اإلنسان ال حيظر مشاركة القطاع اخلاص يف               -٦٨
غري أنه جيب وجود إطار تنظيمي فعال لـضمان         . أو الصرف الصحي  /تقدمي خدمات املياه و   

ويف . الصرف الـصحي  خدمات  شرب املأمونة و  متكن مجيع األفراد من احلصول على مياه ال       
قانون املياه اجلديد   مشروع  ويتيح  . مصر، ال يعمل اإلطار التنظيمي على النحو الواجب بعد        

نشاء آلية تنظيمية قوية ومستقلة لإلشراف علـى تـوفري امليـاه            إلفرصة  الللحكومة املصرية   
بالفعل تصوراً  يتضمن  ياه  روع قانون امل  مشو. وخدمات الصرف الصحي يف مجيع أحناء البلد      

اعتماد القانون   قدر كبري من مدى فعاليتها عند        سيتمددهيئة من هذا القبيل، ولكن      لسمات  
ومن منظور حقوق اإلنسان، ينبغي أن تتوافر هلذه اهليئة التنظيمية القدرة على إنفاذ             . وتنفيذه

كون باهبا مفتوحاً أمام    ي، واحلماية من التدخل السياسي، وأن       متويل مستقل كافٍ  القانون، و 
وال غىن عن الوكاالت التنظيمية املـستقلة،       . ملستفيدين من خدمات املياه والصرف الصحي     ا

  .عن طريق كيان عام أم خاصجتري ات املياه عملية تقدمي خدمبغض النظر عما إذا كانت 

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
خبصوص االمتثال اللتزاماهتا   ديات كبرية   اخلبرية املستقلة أن مصر تواجه حت     عتقد  ت  -٦٩

حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف           يف جمال   
بيد أن اخلبرية مقتنعة بأن الدولة اليت أثبتت قدرهتا على حتسني أدائها       ومع ذلك،   . الصحي

ن إعمـال مجيـع     فإع  الواقيف  و. هذه التحديات تواجه  مبقدورها أن   يف هذين القطاعني،    
عملية تتطلب اهتماماً والتزاماً متواصلني، والشجاعة لقبـول    هو  حقوق اإلنسان للجميع    

ولذلك، جيـب علـى     . أوجه القصور والصعوبات املوجودة، والعزم على التغلب عليها       
للمجاالت اليت ال حيصل فيها األفراد علـى      على سبيل األولوية    احلكومة أن تويل اهتماماً     

. سيما يف املناطق الريفية والعـشوائيات  الوحيصلون على خدمات كافية،  ال  ت أو   اخلدما
ثقافة حقوق اإلنسان، مبـا يف   رعاية  ذلك، تشجع اخلبرية احلكومة على تبين و      وفضالً عن   

كما تقدم اخلـبرية    . احلصول على املعلومات، واملشاركة   إمكانية  ذلك تعزيز الشفافية، و   
  .ومة وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني هبذه القضاياحلكإىل االتوصيات التالية 

  :ينبغي للحكومة القيام مبا يلي  -٧٠
ضمان مشاركة اجملتمع املـدين  و،  دون تأخرياعتماد مشروع قانون املياه     )أ(  

خبدمات املياه  هذا القانون   وينبغي أن يعترف    . وأصحاب املصلحة اآلخرين يف هذه العملية     
لتعليق العام  على أن يوضع يف احلسبان ا     ا من حقوق اإلنسان،     والصرف الصحي باعتباره  

 ةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتقرير اخلبرياملعنية ب للجنة )٢٠٠٢(١٥رقم  
 التزامات حقوق اإلنسان املتعلقـة خبـدمات الـصرف الـصحي          املعنية مبسألة    ةاملستقل

(A/HRC/12/24) .      اجلديد بوضوح على املسؤوليات احملـددة      وينبغي أن ينص قانون املياه
املياه، ومكافحة التلوث، وضمان سـالمة مرافـق        جودة  شأن اختبار   ب ةملختلفللجهات ا 
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الناس كما ينبغي أن يتضمن القانون تدابري حمددة لضمان حصول أفقر           . الصرف الصحي 
  يف مصر على املياه وخدمات الصرف الصحي بتكاليف ميسورة؛ 

التنظيمية، اليت جيب أن تكـون مـستقلة        اجلهة  ل ألداء   إطار عم وضع    )ب(  
  ؛تشغيلياً ومالياً

صورة شاملة  إىل ضمان أن يكون لديها      دف   هت إجراء دراسة استقصائية    )ج(  
احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف         ليس لديها إمكانية    للفئات اليت   

 فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء،     ال سيما من يعيشون يف األحياء الفقرية، مبن       والصحي،  
  وكذلك سكان املناطق الريفية؛ 

لضمان أال يواجه أحد مزيداً من العقبات يف        اختاذ مجيع التدابري الضرورية       )د(  
مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، بـسبب وضـعه املتعلـق            احلصول على   

لخطـط  ل األولويـة    ماً على سبيل  وينبغي يف هذا الصدد أن تكّرس احلكومة اهتما       . باحليازة
، والصرف الصحي يف العشوائيات   التحتية يف جمال املياه     والسياسات الرامية إىل حتسني البنية      

مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية من أجـل          وأن تنظر يف إقامة شراكات      
ين ليـست   الـذ للسكان  الصرف الصحي   خدمات  وضع وتنفيذ حلول تتيح توفري املياه و      

 وغريهـا مـن   ،يف توسيع نطاق والية اليونيـسيف وأن تنظر كذلك   ،لديهم حيازة مأمونة  
  العمل أيضا يف العشوائيات؛لكي تشمل  يف البلد ،اجلهات املاحنة الرئيسية

اعتماد تشريع يضمن احلق يف احلصول على املعلومات، مبـا يف ذلـك               )ه(  
أن يضمن هـذا التـشريع إمكانيـة         وينبغي   .باملياه والصرف الصحي  املعلومات املتعلقة   

 املتعلقة باملياه   محقوقهن  عمعلومات، يف شكل يسهل االطالع عليه،         على حصول اجلميع 
والصرف الصحي، مبا يف ذلك سبل االنتصاف وآليات الشكوى املتاحة هلـم يف حالـة               

اللغـات  على إتاحة املعلومات ب   أن ينص هذا التشريع حتديداً      كما ينبغي   . وجود مشاكل 
  اليت يتحدثها السكان املعنيون، وأن تكون يف شكل يسهل االطالع عليه؛

عقد دورات تدريبية وتثقيفية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مـن أجـل              )و(  
  ثقافة حقوق اإلنسان يف البلد؛ لناس حبقوقهم ورعاية تعريف ا
اإلمـداد  استمرارية    تعزيز ضماناختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل         )ز(  

 كما ينبغي توسـيع     ،إىل اللجوء إىل حلول بديلة غري قانونية      لناس  باملياه، كي ال يضطر ا    
معاجلة مشكلة التسرب يف شبكات املياه وتوعية اجلمهور مبخاطر   الرامية إىل   نطاق اجلهود   

  اإلسراف يف استهالك املياه؛
منظمة الـصحة   ملعايري  امتثاالً  املياه بشكل منتظم،    جودة  ضمان اختبار     )ح(  

  األجل الطويل؛يف العاملية، مع مراعاة التأثريات الصحية 
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تنفيذ استراتيجية خدمات الصرف الصحي يف املناطق الريفيـة، مبـا يف              )ط(  
على إجياد حلول مستدامة منخفضة التكاليف ملشكلة الصرف الـصحي يف           أكيد  ذلك الت 

  املناطق الريفية؛
اختـاذ  لصرف الصحي البيئة العامة، و    ة ل النواتج الفرعي ضمان أال تلوث      )ي(  
نقـل  تطلب   كما ينبغي إنفاذ قوانني التلوث والقوانني اليت ت        ،ملعاجلة مياه اجملاري  ترتيبات  

اجملارير غري املوصولة بالشبكة واخلزانات األخرى غري املوصولة يف ذات          حمتويات خزانات   
طات على معاجلـة ميـاه      املوقع إىل حمطات معاجلة مياه الصرف، وضمان قدرة هذه احمل         

  بالفعل؛  الصرف ومعاجلتها
على الـدفع،   لناس  جديد يراعي قدرة ا   تسعريات  النظر يف تنفيذ هيكل       )ك(  

يف وينبغي . للفئات اليت ال ميكنها الدفعتسعريات اجتماعية ويضمن يف الوقت نفسه إتاحة 
خـدمات امليـاه    الشهرية لتقـدمي    التسعريات االجتماعية أن تراعي ليس فقط التكلفة        

  التكاليف األخرى ذات الصلة؛ولكن أيضاً والصرف الصحي 
ضمان الشفافية يف فواتري استهالك املياه، حبيث تبني املبلغ الذي يدفعـه              )ل(  

كما جيب ضمان تركيب عدادات للمياه، أينمـا        . الناس لكل جانب من جوانب اخلدمة     
  أمكن، وال سيما يف املباين اجلديدة؛

ملبادرات، مثل مبادرة الصندوق الدائر املتعلق مبيـاه الـشرب          تكرار ا   )م(  
ال سيما حمدودي الدخل، من توصـيل امليـاه         و،  الناسمتكني مزيد من    من أجل   املأمونة،  

لعشوائيات وإىل  لوينبغي أيضا مد نطاق االستفادة من هذه اآلليات         . واجملاري إىل منازهلم  
  مزيد من املناطق الريفية؛

ميكن أن يستفيد منها الناس لتقدمي      ت فعالة لتقدمي الشكاوى،     إنشاء آليا   )ن(  
ملقدمة وتلقي الرد عليهـا يف      شكاوى بشأن جودة املياه أو غري ذلك من جوانب اخلدمة ا          

خدمات املياه والـصرف    بالغ مجيع مستعملي    ويف هذا الصدد، ينبغي إ    . الوقت املناسب 
، املنازعاتلقدرة على التوسط لتسوية      ا اتوينبغي أن تتوافر هلذه اآللي    . قوقهمحبالصحي  

  ؛ ُمْرضكما ينبغي إتاحة سبل االنتصاف القضائية يف حالة عدم التوصل إىل حل 
خدمات املياه والصرف   عن  ضمان حصول مجيع األفراد على معلومات         )س(  

ـ  حاالت  ، مبا يف ذلك جودة املياه، و      إليهمالصحي املقدمة     يف اإلمـداد    ةاالنقطاع املتوقع
  اه، ومسؤوليات وواجبات اجلهة املقدمة للخدمة، والشواغل املتعلقة بالصحة؛ باملي

يف وضع وتنفيذ ورصد مشاريع     لكي يشارك الناس    ضمان إتاحة الفرصة      )ع(  
مجعيات مستعملي املياه لكـي تـشمل       كما ينبغي توسيع نطاق     . املياه والصرف الصحي  

ـ   مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وذلك       بشكل منهجي    شاركة لضمان زيادة امل
يف اختاذ القرارات، ووضع السياسات، ورصد احلصول علـى         من جانب مستعملي املياه     

  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛



A/HRC/15/31/Add.3 

29 GE.10-14933 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص            )ف(  
ختياري التفاقية القضاء على    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول اال     

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
تقدمي مجيع التقارير اليت مل تقدم بعد إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة،              )ص(  

  .على النحو الذي مت االلتزام به يف االستعراض الدوري الشامل

        
  


