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  مجلس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والعشرون

  من جدول األعمال 3البند 
ــــــوق اإلنســــــان، المدنيــــــة والسياســــــية  ــــــز وحمايــــــة جميــــــع حق تعزي

  ، بما في ذلك الحق في التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ــر      ــة  المقــررةتقري بحــق اإلنســان فــي الحصــول علــى ميــاه الخاصــة المعني
  يالشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي البوكيرك

  إضافة    

  *)2014مارس /آذار 16إلى  11(البعثة إلى األردن     

  موجز    
اجلفـاف، يواجـه حتـديات هائلـة يف تـوفري  إن األردن، باعتباره بلداً يتميز ببيئة شـديدة  

ـــاه وخـــدم ـــذين العـــدد  ات الصـــرف الصـــحي لســـكانه املتزايـــدياملي تكـــرم يوملاليـــني الالجئـــني ال
يف ربـط شـبكات امليـاه والصـرف الصـحي اً وقد أحرز تقـدماً كبـري . بسخاء باستضافتهماألردن 

تــزال عــدة حتــديات  أنــه الغــري . ويف مجــع ميــاه الصــرف الصــحي ومعاجلتهــا وإعــادة اســتعماهلا
قائمـة مــن قبيــل تقطـع إمــدادات امليــاه، مبــا يرتتـب عليهــا مــن عواقــب خطـرية فيمــا يتعلــق جبــودة 

كمــا تشــكل الكميــة الكبــرية مــن امليــاه الضــائعة . امليــاه وتوافرهــا والقــدرة علــى حتمــل تكلفتهــا
دابري الـيت اختـذا احلكومـة، وعلى الرغم من بعـض التـ. على املوارد املائية املتاحةاً إضافياً ضغط

__________ 

يعمم باللغـة الـيت قـدم ـا فـ ،ذا املـوجزاملرفـق ـ ،أمـا التقريـر نفسـه. يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغـات الرمسيـة  *  
  .لعربية فقطوباللغة ا
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خدمات املياه والصرف الصحي والقطاع غري املنظم وغري الرمسـي مـن لرسوم  النظام احلايلفإن 
علــــى الفقــــراء واملهمشــــني، مبــــن فــــيهم مــــن يعيشــــون يف اً جمحفــــاً ئــــعب يشــــكل هــــذه اخلــــدمات

الـدعم القـوي خلـدمات وقـد يشـكل . املستوطنات العشوائية واملناطق النائية والرحـل والالجئـون
وتقــدم املقــررة اخلاصــة عــدة توصــيات . علــى اســتدامتهااً امليــاه، وخباصــة يف قطــاع الزراعــة، خطــر 

ــــني  ــــربط ب ــــي ي ــــدعو احلكومــــَة األردنيــــَة إىل اعتمــــاد ــــج كل ملواجهــــة هــــذه التحــــديات، كمــــا ت
لـــة االحتياجـــات الطارئـــة امللحـــة للميـــاه وخـــدمات الصـــرف الصـــحي واســـرتاتيجية شـــاملة وطوي

تضــــمن حــــق كــــل إنســــان يف األردن يف احلصــــول علــــى ميــــاه الشــــرب املأمونــــة  األجــــل للتنميــــة
  .وخدمات الصرف الصحي
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  المرفق

ــر      ــة بحــق اإلنســان فــي الحصــول علــى ميــاه تقري المقــررة الخاصــة المعني
 11(ي عن بعثتهـا إلـى األردن الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصح

  )2014مارس /آذار 16إلى 
  توياتاحمل
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  7  12-8    ................................. اإلطار املؤسسي واملتعلق بالسياسات  -  باء      
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  ةمقدم  -أوالً   
ــــة قامــــت   -1 ــــاه الشــــرب املأمون ــــة حبــــق اإلنســــان يف احلصــــول علــــى مي املقــــررة اخلاصــــة املعني

مــارس      /آذار 16إىل  11زيــارة رمسيــة إىل األردن يف الفــرتة مــن ب وخــدمات الصــرف الصــحي
ــــك لدراســــة التقــــدم احملــــرز والتحــــديات املطروحــــة لضــــمان اإلعمــــال الكامــــل حلــــق 2014 ، وذل

وخــالل بعثتهــا، عقــدت اجتماعــات مــع حمــاورين . اإلنســان يف امليــاه والصــرف الصــحي يف البلــد
مون لـوزارة الشـؤون اخلارجيـة ووزارة الصـحة ووزارة الداخليـة خمتلفني، منهم وزير البيئة واألمناء العـا

. ووزارة العدل ووزارة املياه والري وحمافظ املفرق وغريه من السلطات احملليـة للمحافظـات الشـمالية
مــع رئــيس الــس االستشــاري لشــؤون امليــاه والصــرف الصــحي، صــاحب اً كمــا عقــدت اجتماعــ

اجتماعــات مــع ممثلــي كــل مــن املركــز الــوطين حلقــوق  وعقــدت. الســمو األمــري احلســن بــن طــالل
ـــــــاه يف وادي األردن  ـــــــات مســـــــتخدمي املي اإلنســـــــان وســـــــلطة امليـــــــاه وســـــــلطة وادي األردن ومجعي

وزارت خمــيم الــزعرتي لالجئــني وعــدة جمتمعــات حمليــة، . ومنظمــات اتمــع املــدين واجلهــات املاحنــة
  .األردنوحتدثت مع أشخاص يف ضواحي عمان واملفرق ويف وادي 

وتعــرب املقــررة اخلاصــة عــن تقــديرها للحكومــة األردنيــة ملــا أبدتــه مــن تعــاون قبــل بعثتهــا   -2
كمـــا تشـــكر فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري، وخباصـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة . وخالهلـــا

تود املقررة اخلاصـة أن تشـكر مجيـع مـن اً، وأخري . ، على ما قدمه من دعم ومساعدة)اليونيسيف(
فضــلوا بلقائهــا ومبســاعدا يف حتســني إدراكهــا حلالــة احلصــول علــى امليــاه والصــرف الصــحي يف ت

   .األردن، ويشمل ذلك من رغبوا يف عدم ذكر أمسائهم

  سياق الندرة الحادة للمياه  -ثانياً   
إلحــدى الدراســات، يعــد اً ووفقــ. يف العــامليُعتــَرب األردن البلــد الرابــع األكثــر نــدرة للميــاه   -3
. )1(يف العامل يف جمال األمن املائين، منذ أحدث تدفق لالجئني السوريني، ثالث أضعف بلد اآل

ويف السنوات الستني املاضية، اخنفضت املوارد السنوية املتجددة من املياه العذبة املتاحة للفرد من 
، ويقل هذا بكثري عن مسـتوى )2()2011عام  يف(مرتاً مكعباً  145 مرت مكعب إىل 3 600

__________ 

 Maplecroft, Global Security Analytics, water security index, available fromانظر )1(

www.maplecroft.com/about/news/water_security.html. 
اســـرتاتيجية ( 2009فربايـــر /شـــباط، "2022-2008األردن  -اســـرتاتيجية امليـــاه : امليـــاه مـــن أجـــل احليـــاة" )2(

 ,(www.irinnews.org/pdf/jordan_national_water_strategy.pdf:ع التايل على الشبكةاملياه متاحة على املوق

chap. 2-3 . ًوانظـر أيضـاWorld Bank, Data: Renewable internal freshwater resources per capita 

(cubic metres), available from http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC. 
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وهلـذه النـدرة الشـديدة للميـاه آثـار . )3(مـرت مكعـب سـنوياً  500احملدد يف " الندرة املطَلقة للمياه"
أن يكـون هلـا أثـر علـى اً خطرية على توافرهـا ألغـراض االسـتعمال الشخصـي واملنـزيل، وميكـن أيضـ

  .جودة املياه، حيث تتعرض موارد املياه اجلوفية أكثر للتلوث
ات امليــاه اجلوفيــة واســتخدامها يــبســبب اجلفــاف واســتنزاف احتياطوتفاقمــت نــدرة امليــاه   -4

املفــــرط يف الزراعــــة والنمــــو الســــكاين وتــــدفق العمــــال املهــــاجرين وتغــــري املنــــاخ، إىل جانــــب تــــدفق 
. لالجئــني نــاجم عــن عــدة نزاعــات يف املنطقــة وآخرهــا النــزاع الــدائر يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية

فقد شهد عدة موجات من اهلجرة واللجـوء منـذ عـام اً، تقلبة سياسيوحبكم جماورة األردن لدول م
مـــــن املهـــــاجرين اً كبـــــري اً  ملعلومـــــات قـــــدمتها وزارة الداخليـــــة، يـــــأوي األردن عـــــدداً ووفقـــــ. 1948

ـــ ـــذين يشـــكلون حالي مليونـــان مـــن : يف املائـــة مـــن جممـــوع الســـكان 45مـــا نســـبته اً والالجئـــني، ال
ويف االسـرتاتيجية . مليـون سـوري 1.3عراقـي و 29 000و) مبن فيهم من جتنسـوا(الفلسطينيني 

، وضــعت احلكومــة خطــة إلدارة مــوارد امليــاه علــى أســاس 2022-2008الوطنيــة للميــاه للفــرتة 
ماليـــني نســـمة حبلـــول عـــام  7.8ماليـــني نســـمة إىل أكثـــر مـــن  5.87منـــو ســـكاين تقـــديري مـــن 

اً رفـع تـدفق الالجئـني السـوريني مـؤخر للمعلومات الواردة من وزارة الداخليـة، فقـد اً ؛ ووفق2022
إن حالـــة تـــوافر امليـــاه يف البلـــد بالتـــايل . ماليـــني نســـمة 7.3عـــدد الســـكان احلـــايل إىل أكثـــر مـــن 

وكمـــا اعرتفـــت احلكومـــة . وُحيتمـــل أن تتـــدهور أكثـــر بســـبب الطلـــب املتزايـــد بـــاطراد مفزعـــة أصـــالً 
ع كل قطـرة مـاء مـن كـل مـورد متـاح يف جيب أن جتم"نفسها يف اسرتاتيجيتها الوطنية للمياه، فإنه 

ومــن ناحيــة أخــرى، يطالــب إطــار حقــوق اإلنســان الــدول بإعمــال احلقــوق االقتصــادية . "األردن
واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على املياه والصرف الصحي، وذلك بأقصـى 

ال بد إذن من حتديد األولويات فيما  ويف سياق الندرة احلادة للمياه،. ما تسمح به املوارد املتاحة
يتعلق مبـوارد امليـاه املتاحـة إلعمـال هـذا احلـق مـن حقـوق اإلنسـان بالنسـبة جلميـع مـن يعيشـون يف 

  .البلد

  اإلطار القانوني واإلطار المؤسسي والمتعلق بالسياسات العامة  -ثالثاً   

  اإلطار القانوني  -ألف  

ك الدوليــة الرئيســية حلقــوق اإلنســان، وتقــع لقــد صــدقت احلكومــة األردنيــة علــى الصــكو   -5
عليهــا التزامــات قانونيــة بــأن تتخــذ خطــوات ملموســة ومدروســة لضــمان اإلعمــال التــدرجيي حلــق 

واحلصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب املأمونـــة وخـــدمات الصـــرف . اإلنســـان يف امليـــاه والصـــرف الصـــحي
__________ 

مــــرت مكعــــب  1 000مؤشــــر فالكنمــــارك لــــنقص امليــــاه عنــــدما تنــــزل اإلمــــدادات الســــنوية بامليــــاه دون  حســــب )3(
نــدرة "مــرت مكعــب فــإم يواجهــون  500للشــخص الواحــد يواجــه الســكان نــدرة يف امليــاه، وعنــدما تنــزل دون 

 .www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtmlانظر أيضاً املوقع التايل " مطلقة
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وهــو مكــرس يف الصــحي حــق مــن حقــوق اإلنســان مســتمد مــن احلــق يف مســتوى معيشــي الئــق، 
مــــن العهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة  11مجلــــة أحكــــام منهــــا املــــادة 

، الـذي 64/292وقد سلم ذا احلق بشكل صريح كل من اجلمعية العامـة يف قرارهـا . والثقافية
، الــذي اعُتِمــد بــدون 15/9حظــي بــدعم احلكومــة األردنيــة، وجملــس حقــوق اإلنســان يف قــراره 

  .صويتت
وخيـــول حـــق اإلنســـان يف امليـــاه والصـــرف الصـــحي ألي شـــخص، دون متييـــز، أن حيصـــل   -6

واملعقولــة التكلفــة ألغــراض االســتعمال اً علــى مــا يكفــي مــن امليــاه املأمونــة واملقبولــة واملتاحــة فعليــ
وبتكلفـــة معقولـــة علـــى خـــدمات صـــرف صـــحي، يف مجيـــع اً الشخصـــي واملنـــزيل وأن حيصـــل فعليـــ

ــــادين احليــــاة ــــوفر شــــروط صــــون مي ــــة ومقبولــــة وت ، تكــــون مأمونــــة ومســــتوفية ملعــــايري النظافــــة وآمن
وقد سلم جملس حقوق اإلنسان بشكل صريح مبضمون هذا احلـق . اخلصوصيات وتكفل الكرامة

كمـــــا يتطلــــب إعمـــــال حــــق اإلنســـــان يف امليــــاه والصـــــرف الصــــحي ضـــــمان . 24/18يف قــــراره 
وصــيات والكرامــة، ومنهــا غســل اليــدين والعنايــة ممارســات الئقــة وغــري مكلفــة تكفــل صــون اخلص

وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي اختــاذ تــدابري فعالــة لضــمان التصــريف واملعاجلــة . بالنظافــة فــرتة احلــيض
وحىت يف حاالت تفـويض مهمـة تـوفري . الالئَقني للنفايات البشرية، مبا فيها مياه الصرف الصحي

، فإن احلكومة ُملَزمة بتنظيم )على سبيل املثالشركات خاصة أو عامة، (اخلدمات ألطراف ثالثة 
  .أنشطتها لضمان مراعاة مجيع جوانب هذا احلق من حقوق اإلنسان

وعلـــى الصـــعيد احمللـــي، يـــنص الدســـتور األردين علـــى املســـاواة أمـــام القـــانون واملســـاواة يف   -7
. والصــرف الصــحيوال يــورِد أي إشــارة إىل حــق اإلنســان يف امليــاه . احلقــوق بــني مجيــع املــواطنني

ــــاه األردنيــــة رقــــم   18ويــــنظم قطــــاع امليــــاه والصــــرف الصــــحي بشــــكل رئيســــي قــــانون ســــلطة املي
وقــانون وزارة امليـــاه  2001لعــام  30وقــانون ســلطة وادي األردن رقــم وتعديالتــه  1988 لعــام

قانون الصـحة العامـة والقوانني األخرى ذات الصلة هي . وتعديالته 1992لعام  54والري رقم 
ونظام مراقبة املياه اجلوفية رقم  2006 لعام 85قانون محاية البيئة رقم ، و 2008لعام  47م رق

ئن كـان جيـري لـوليس لدى األردن بعد قانون شامل بشأن املياه، و . وتعديالته 2002لعام  85
وســيحدد هــذا املشــروع بنيــة ووظــائف الــوزارات املختلفــة وغريهــا مــن . وضــع مشــروع قــانونحاليــاً 
ويشـكل اعتمـاد قـانون شـامل بشـأن امليـاه . ات اليت تـدير قطـاعي امليـاه والصـرف الصـحياملؤسس

وينبغـــي أن يعـــرتف . أول خطـــوة مهمـــة إلعمـــال حقـــي اإلنســـان يف امليـــاه ويف الصـــرف الصـــحي
كمـا جيـدر التـذكري بأنـه ينبغــي . ـذين احلقـني ومبضــموما املعيـاري كـامالً اً  القـانون اجلديـد اعرتافـ

وعـالوة علـى . نسان يف امليـاه والصـرف الصـحي للجميـع، مبـن فـيهم غـري املـواطننيضمان حق اإل
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ذلك، وخباصة يف بلد شحيح املياه مثل األردن، ينبغي أن ينص هذا القانون بوضوح على إعطاء 
  .)4(نزلية على غريها من االستعماالتاملياه لالستعماالت الشخصية واملتوزيع األولوية يف جمال 

  المؤسسي والمتعلق بالسياسات اإلطار  -باء  

يف األردن، تتــوىل وزارة امليــاه والــري املســؤولية الشــاملة عــن مجيــع املســائل املتصــلة بامليــاه،   -8
وحتـت . ورصـد املـوارد املائيـةمبا يف ذلك رسم السياسات واختاذ القرارات وتسعري املياه والتخطـيط 

تشـيد وتشـغل و املتصلة باملياه والصرف الصحي  الوزارة، تدير سلطة املياه األردنية املسائل إشراف
تطــور ســلطة و  .وتصــون الــنظم احملليــة لإلمــداد بامليــاه والصــرف الصــحي وتــدير مــوارد امليــاه الوطنيــة

أن املؤسستني ذاتيهما مسؤولتان  كما. وادي األردن وتدير موارد املياه واألراضي يف وادي األردن
املياه  بتعديل رسوم املياه واملشاريع الرئيسية من خالل وزارة وتوصي اهليئتان. عن شبكات ااري

ـــوزراء، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق  ـــة املطـــاف لـــس ال ـــة تعـــود يف اي والـــري، رغـــم أن الســـلطة التنظيمي
ووزارة الصـحة مسـؤولة  .وتقع خزّانـات التفسـخ ضـمن نطـاق مسـؤولية البلـديات. بتحديد الرسوم

وتتمتـــع الـــوزارة . ب لضـــمان امتثاهلـــا املعـــايري الصـــحية الوطنيـــةإمجـــاًال عـــن رصـــد جـــودة ميـــاه الشـــر 
بسلطة منح الرخص ملعامل املياه ومنشآت حتلية املياه، وكذلك بسلطة إغالق أية موارد مياه غـري 

  .مأمونة
الالمركزيـة علـى ممارسـة احلكـم يف إطـار ومة تويل اهتمامها ملسـألة إضـفاء وما فتئت احلك  -9

إضــفاء طــابع الالمركزيــة علــى مســؤولية ذلــك ويشــمل . ؤسســي املتواصــلاإلصــالح السياســي وامل
ومـن األمثلـة علـى ذلـك . توفري خدمات املياه والصرف الصحي مـن خـالل احملافظـات والبلـديات

إربــد وجــرش (إنشــاء إدارة ميــاه حمافظــات الشــمال، وهــي مســؤولة عــن حمافظــات الشــمال األربــع 
  ).املرفقوعجلون و 

مشــاركة القطــاع اخلــاص يف قطــاع امليــاه والصــرف الصــحي اً ة أيضــوقــد شــجعت احلكومــ  -10
وأنشـئت . لسياستها العامة الرامية إىل تعزيز هذا النوع من املشاركة يف شىت املهام املنوطة ـااً وفق

لرصـد مشـاركة القطـاع اخلـاص وتعزيزهـا  1996وحدة إلدارة املشاريع تابعة لسلطة امليـاه يف عـام 
مياهنـــا وشـــركة ميـــاه العقبـــة بوصـــفهما مؤسســـتني  - تعمـــل شـــركة ميـــاه األردنو . وإدارة املشـــاريع

حمــدوديت املســؤولية تتوليــان مهمــة التوزيــع بالتقســيط ومهــام أخــرى، مــن قبيــل معاجلــة امليــاه وميــاه 
وبدأت شركة مياه الريموك عملها يف عام . الصرف الصحي يف عمان الكربى والعقبة على التوايل

وتدير سلطة املياه . ت حملافظات الشمال األربع يف إحدى أصعب املناطقلتقدمي اخلدما 2011
  .العقود مع شركات املياه من خالل وحدة إدارة املشاريع

__________ 

عنا املــائي هــو حتــد اســرتاتيجي ال ميكــن جتاهلــه وعلينــا أن نــوازي بــني حاجــات الشــرب وحاجــات الصــناعة وضــ" )4(
اســرتاتيجية : امللـك عبــد اهللا الثــاين، امليــاه مـن أجــل احليــاة. "هــو األســاس واألهــموالزراعـة ويظــل موضــوع ميــاه الشـرب 

 ).2انظر احلاشية (األردن  - املياه 
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خدمات املياه من قبل مقدمي اخلدمات العامني واخلواص وفري وتكملًة للعملية الرمسية لت  -11
خاصــة اً ص مســتقلون حيفــرون آبــار غــري رمســي للتزويــد بامليــاه أشــخااً علــى حــد ســواء، يــدير قطاعــ

  .بإذن من وزارة الصحة ويبيعون املياه ويوصلوا لألسر املعيشية بالصهاريج
كمــا اعتمـــدت احلكومـــة سياســة إدارة ميـــاه الصـــرف الصـــحي الــيت تشـــمل تنميـــة املـــوارد   -12

. والتسـعريوإدارا ومجع ميـاه الصـرف الصـحي ومعاجلتهـا وإعـادة اسـتعمال امليـاه املعاجلـة واحلمـأة 
مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة اهلياكل األساسية ملعاجلة ميـاه الصـرف اً وتعزز هذه السياسة أيض

ويــنظم عمليــة إعــادة اســتعمال ميــاه الصــرف الصــحي املعاجلــة قــانوُن ســلطة . الصــحي وخــدماا
، ةالصـــرف الصـــحي املنزليـــة املستصـــلح بشـــأن ميـــاه 893/2006املواصـــفة القياســـية رقـــم امليـــاه 

واملواصــــفة  ،لتصـــريف امليــــاه العادمــــة الصــــناعية 202/2007واملواصـــفة القياســــية األردنيــــة رقــــم 
هـــــذه القـــــوانني وتقتــــدي  .بشـــــأن اســــتعماالت احلمـــــأة 1145/2006القياســــية األردنيـــــة رقــــم 

مببادئ منظمـة الصـحة العامليـة التوجيهيـة املتعلقـة باالسـتخدام املـأمون للميـاه املتدفقـة واملواصفات 
  . عاجلة يف الري، وتشمل كلها واجبات وبرامج متعلقة بالرصدامل

  حقوق اإلنسان في مجال المياه والصرف الصحي  -رابعاً   
ففـي . يف قطـاعي امليـاه والصـرف الصـحياً أحـرز البلـد تقـدماً كبـري  رغم السـياق الصـعب  -13
حمسن للمياه يف املائة من السكان إمكانية الوصول إىل مصدر  97، أتيحت لنسبة 2012عام 

  .)5(على خدمات الصرف الصحي احملسنة يف املائة إمكانية احلصول 83ولنسبة 
يف املائــة مــن جممــوع األســر املعيشــية  98نســبة اً لبيانــات احلكومــة، تســتفيد حاليــاً ووفقــ  -14

كـل ميـاه وتُعـاَجل   ،يف املائة منهـا مـن الـربط بشـبكة الصـرف الصـحي 68من الربط بشبكة املياه و
اً مؤشــرات ألردن حقــلــو . هــايف املائــة من 98 نســبةرف الصــحي امعــة بينمــا يعــاد اســتخدام الصــ
  .على املؤشرات يف قطاعي املياه والصرف الصحي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيامن أ

  توافر المياه  -ألف  

يقتضـــي حـــق اإلنســـان يف احلصـــول علـــى امليـــاه أن يكـــون إمـــداد كـــل شـــخص ـــا ألغـــراض   -15
ونظـــراً حلــــدة نـــدرة امليــــاه يف األردن، فـــإن متوســــط . )6(االســـتعمال الشخصـــي واملنــــزيل كافيـــاً ومســــتمراً 

وتســتهلك أقــل مــن ذلــك األســر املعيشــية غــري . االســتهالك الفــردي يُقــدر بثمــانني لــرتاً فقــط يف اليــوم
__________ 

)5( WHO and UNICEF, Progress on Drinking-Water and Sanitation: 2014 Update, Joint Monitoring 

Programme for Water Supply and Sanitation, available from 

www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP_report_2014_webEng.pdf. 
تماعيــــــة والثقافيــــــة، بشــــــأن احلــــــق يف املــــــاء للجنــــــة املعنيــــــة بــــــاحلقوق االقتصــــــادية واالج 15رقــــــم التعليــــــق العــــــام  )6(

)E/C.12/2002/11( 12، الفقرة)أ.( 
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تلـك الـيت تعـيش  املوصولة بالشبكات الرمسيـة أو الـيت لـديها قـدرة حمـدودة علـى التخـزين، ويشـمل ذلـك
ويُقـدر االسـتهالك الفـردي . يف املستوطنات العشوائية وجمتمعات الرحـل والفقـراء والالجئـني واملهـاجرين

علـــى (ويف بعــض منــاطق الشــمال . )7(لــرتاً يف اليــوم 50و 25يف املســتوطنات العشــوائية مبــا بــني 
 لـرتاً  66 إىل مـا دون 88، اخنفض االستهالك الفردي من أكثر من )سبيل املثال، يف بلقة

علــى الصــحة هائلــة،  وآثــار ذلــك. )8(2011  منــذ أن بــدأ الالجئــون الســوريون يصــلون إليهــا يف عــام
ضـمان النظافـة لاً لـرت مـن املـاء يوميـ 100وً◌ لـرتا 50مـا بـني بالنظر إىل أنه يوصـى بـأن يتـاح للفـرد 

ض مـن قبيـل اإلسـهال أو ويتعرض األطفـال واحلوامـل بصـفة خاصـة ألمـرا. )9(الشخصية والغذائية
  .الكولريا عندما ال تكفي كمية املياه املتاحة

  تقطع اإلمدادات المخصصة لالستعماالت الشخصية والمنزلية  -1  
يتقطــع اإلمــداد بامليــاه يف األردن؛ وحيصــل عليهـــا النــاس يف عمــان مــرة يف األســـبوع، يف   -16

ويضـطر كثـري . بـل بـوترية أقـلاً يومـ 12 حني حيصل عليها من يعيشون يف املناطق النائية مـرة كـل
مــن األشــخاص بالتــايل إىل االســتحمام وغســل مالبســهم وتنظيــف مســاكنهم يــوم التــزود بامليــاه، 

ــل معظــم األســر املعيشــية إمــدادات امليــاه . وخيزنــون امليــاه ملواجهــة نقــص اإلمــداد املنــتظم كمــا يكم
وعندما توَصل املياه مرة يف . حنات الصهرجيية اخلاصةاحملدودة باملياه املعبأة واملياه املقتناة من الشا

علـى وحـدات اً ، يرتفـع االسـتهالك حبـدة يـوم التـزود، مـا حيـِدث ضـغط)أو كل أسبوعني(األسبوع 
وعـالوة علـى ذلـك، يركـب األشـخاص . إىل فيضـاااً معاجلة مياه الصرف الصـحي ويـؤدي أحيانـ

يـوم التــزود؛ غـري أن جـودة امليــاه تكـون ضــعيفة مضـخات دفـع لتخــزين أكـرب قــدر ممكـن مـن امليــاه 
  .ألن مضخات الدفع تسحب الصدأ والوسخ أيضاً 

وقــد أُعِجبــت املقــررة اخلاصــة بقــدرة األشــخاص علــى مواجهــة مشــكلة تقطــع إمــدادات   -17
أن هـــذا اً غـــري أـــا الحظـــت أيضـــ. امليـــاه، وذلـــك بوســـائل منهـــا إعـــادة اســـتخدام امليـــاه املســـتعملة

كبــري علــى املهمشــني، الــذين ال ميلكــون الوســائل الالزمــة ملواجهــة مشــكليت النــدرة الوضــع لــه أثــر  
وحسب ما أوردته مؤسسة أوكسفام، فـإن األسـر املعيشـية املؤلفـة مـن الفقـراء والالجئـني . والتقطع

بتقطـع إمــدادات امليــاه ألـا ال تســتطيع ختــزين كميـة كبــرية أو ليســت لــديها اً واملهـاجرين أشــد تــأثر 
  .)10(ت على صعيد اتمعات احملليةاشبك

__________ 

)7( Oxfam, Water Market System in Balqa, Zarqa and Informal Settlements of Amman and the Jordan 

Valley – Jordan: August – September 2013, p. 5.. 
 .املرجع نفسه )8(
)9( Guy Howard and Jamie Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, World 

Health Organization, 2003 (available from 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_SDE_WSH_03.02.pdf), p. 22.  

)10( E/C.12/2002/11 12، الفقرة. 
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حلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، فــإن أحــد اللجنــة املعنيــة بــاوحســب مــا تقولــه   -18
، يتمثـل يف أن يكـون "مسـتمرة"شروط احلـق يف احلصـول علـى امليـاه، لكـي تكـون إمـدادات امليـاه 

ومن هذا املنظور، ال يفي الربط . )11(االستعماالت الشخصية واملنزليةفيما يتعلق باً انتظامها كافي
بــاحلق يف احلصــول علــى امليــاه مــا مل ينــتظم اإلمــداد ــا بالقــدر اً بشــبكة امليــاه يف حــد ذاتــه تلقائيــ

  .الكايف للشرب والصرف الصحي وغسل املالبس وإعداد الطعام والنظافة الشخصية واملنزلية
ع اإلمــدادات ضــرورياً لضــمان االســتدامة، ويف بلــد شــحيح امليــاه مثــل األردن، قــد يُعتــرب تقطــ  -19

شريطة أال تكون فرتات انقطـاع امليـاه مفرطـة الطـول وأن ُخيـَرب النـاس باأليـام واملواعيـد الـيت ميكـنهم فيهـا 
) مثـل الزراعـة(احلصول على املياه وأن تعطى األولوية لالستهالك البشري على غريه مـن االسـتعماالت 

ورغـم أن احلكومـة بـذلت جهـوداً شـىت . التفاوتـات يف احلصـول علـى امليـاه وأالّ حيـِدث النظـام أو يفـاقم
فـإن امليـاه تتـاح  وملعاجلـة بعـض أوجـه القصـور يف النظـام احلـايل، لتقليص نسبة امليـاه املخصصـة للزراعـة،

وال يســتويف . للزراعــة بشــكل أكثــر اســتمراراً ممــا عليــه األمــر بالنســبة لالســتعماالت الشخصــية واملنزليــة
ســـيما بالنســـبة   ع إمـــدادات امليـــاه معـــايري حقـــوق اإلنســـان إذا كـــان ال يكفـــل الكميـــة الكافيـــة، والتقطـــ

وتـرى املقـررة اخلاصـة بالتـايل أن احلكومـة ُملَزمـة قانونـاً بـأن تتخـذ خطـوات . ألشد الفئات فقراً وميشاً 
تكيـف احللـول لـتالئم إضافية لضمان أن تفي إمدادات املياه املتقطعـة باحتياجـات اجلميـع؛ وينبغـي أن 

وميكـــن أن تشـــمل . مـــن ليســـت لـــديهم القـــدرة علـــى ختـــزين مـــا يكفـــي مـــن امليـــاه ألســـبوع أو أســـبوعني
احللــول احلــد مــن التســرب لزيــادة حجــم امليــاه املتاحــة وكــذلك املســاعدة يف تركيــب وســائل التخــزين ويف 

 25- 21انظــر الفقــرات (صــيانتها وتنظــيم مصــادر اإلمــداد البديلــة، مــن قبيــل الشــاحنات الصــهرجيية 
ويف الوقـــــت نفســـــه، ينبغـــــي أن تواصـــــل احلكومـــــة جهودهـــــا لزيـــــادة كميـــــة امليـــــاه املتاحـــــة  ).أدنـــــاه

  .مصادر املياهوزيع لالستعماالت الشخصية واملنزلية بإعادة ت

  التي ال تدر عائدًا مياه ال  -2  
اصـــة يف بلـــد مصـــدر قلـــق بـــالغ، وخباً يشـــكل ارتفـــاع مســـتويات امليـــاه الـــيت ال تـــدر عائـــد  -20

ويبلــغ كــم امليــاه الضــائعة بســبب الــربط غــري القــانوين بالشــبكة والتســرب وغــريه مــن . شــحيح امليــاه
اً، وحسـب مـا ورد يف دراسـة صـدرت مـؤخر . يف املائـة يف معظـم منـاطق البلـد 50اخلسائر التقنيـة 

 2.6تياجـات وهـذه كميـة ميكـن أن تلـيب احاً، ليـون لـرت سـنويب 76  بيُقدر كم التسرب الفعلي 
. كمـــا تـــؤثر التســــربات يف ضـــغط امليـــاه وجودــــا. )أو أكثــــر مـــن ثلـــث الســــكان(نســـمة  مليـــون

وُتســـتعمل امليـــاه املســـروقة يف الـــري أو تبـــاع بواســـطة صـــهاريج، وهـــو مـــا يقلـــص كـــم امليـــاه املتـــاح 
قلــيص  وــدف احلكومــة، يف اســرتاتيجيتها الوطنيــة للميــاه، إىل ت. لإلمـدادات الرمسيــة ويزيــد ســعرها

واخلسـائر التقنيـة إىل مـا دون  2022يف املائـة حبلـول عـام  25إىل اً كمية املياه اليت ال تدر عائد
ومبوجـــب . وتشـــمل االســـرتاتيجية تعزيـــز جتـــرمي ســـرقة امليـــاه وحفـــر آبـــار غـــري قانونيـــة. يف املائـــة 15

دينار وباحلبس  5 000 غري قانونية بغرامة تصل إىلاً قانون سلطة املياه، يعاَقب من حيفرون آبار 
__________ 

)11( Mercy Corps, Tapped Out: Water Scarcity and Refugee Pressures in Jordan, March 2014, p. 17. 
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وإبان زيارة املقررة اخلاصة،  . بالنسبة للسلطاتاً مدة تصل إىل سنتني؛ غري أن اإلنفاذ شكل حتدي
وملـنح سـلطة  للمراجعة لزيادة الغرامات وعقوبات احلـبس يف حالـة سـرقة امليـاه كان القانون خيضع

خل الشـــرطة عنـــد اكتشـــاف امليـــاه األردنيـــة صـــالحية إنفـــاذ القـــانون دون االضـــطرار إىل طلـــب تـــد
وتشــجع املقــررة اخلاصــة احلكومــة علــى تســريع وتــرية جهودهــا الراميــة إىل احلــد مــن  .االنتهاكــات

أجنزته الوكالة اليابانية للتعـاون اً ومن املسائل املشجعة أن مشروع. ضياع املياه وإىل حتقيق أهدافها
يف املائــة  60إىل  40مبقــدار اً عائــد أظهــر أنــه ميكــن تقلــيص كــم امليــاه الــيت ال تــدراً الــدويل مــؤخر 

وتـدعو املقـررة اخلاصـة اجلهـات . من قبيل حتديد مواطن التسـرب وإصـالحهااً بتدابري بسيطة نسبي
مـن خـالل تـدخالت اً املاحنة إىل حتديد أولويات تعاوا يف معاجلة مشكل املياه اليت ال تدر عائـد

ُيســتخدم جتــرمي ســرقة امليــاه ملعاقبــة الفقــراء أو  ويف الوقــت ذاتــه، ينبغــي أالّ . فعالــة وصــغرية احلجــم
  .أشد األشخاص ميشاً 

  تدوير المياه وإعادة استخدامها  -3  
لقــد أحــرز األردن، يف إطــار جهــوده ملواجهــة مشــكل نــدرة امليــاه، تقــدماً يف تــدوير امليــاه   -21

لصــرف الصــحي وحــدة صــناعية ملعاجلــة ميــاه ا 28يف األردن اً ويوجــد حاليــ. وإعــادة اســتخدامها
وُتســتخدم ميــاه الصــرف الصــحي املعاَجلــة بشــكل رئيســي . يف املائــة مــن امليــاه امعــة 98تعــاجل 

أن اســــتخدام ميــــاه الصــــرف  2009وقــــد أظهــــر تقيــــيم ُأجــــري يف عــــام . للــــري يف وادي األردن
ا الصـــحي املعاجلـــة يســـتويف املعـــايري الصـــحية الـــيت توصـــي ـــا منظمـــة الصـــحة العامليـــة يف مبادئهـــ

ازات البشــــــرية وامليــــــاه التوجيهيــــــة املتعلقــــــة باالســــــتعمال املــــــأمون مليــــــاه الصــــــرف الصــــــحي واإلفــــــر 
حتـديات يف حالـة اً غري أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يطرح أيضـ. )12(الرمادية

وكمــا تعهــدت . لقـدرات وحــدات املعاجلــة القائمـة علــى صــعيد البلـدياتاً السـوائل الصــناعية، نظــر 
حلكومــة يف سياســتها إلدارة ميــاه الصـــرف الصــحي واســرتاتيجيتها للميـــاه، جيــري تشــجيع إعـــادة ا

اً االستعمال املأمون ملياه الصرف الصحي املعاجلة يف قطاع الزراعة بغرض حتقيـق توزيـع أكثـر توازنـ
بـــة ومـــن أجـــل ذلـــك، ينبغـــي إنشـــاء آليـــات مالئمـــة للمراق. ملـــوارد البلـــد احملـــدودة للغايـــة مـــن امليـــاه

ويف الوقــت نفســه، ينبغــي بــذل جهــود إضــافية لزيــادة الــوعي . واملســاءلة بتعزيــز القــوانني واألنظمــة
، اســتناداً إىل اخلطــة الصــحي لــدى املــزارعني وعامــة اجلمهــورمبنــافع إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف 

ين الوطنيـــة لرصـــد املخـــاطر ونظـــام إدارة اســـتخدام ميـــاه الصـــرف الصـــحي املعاجلـــة يف الـــري، اللـــذ
  .2011اعتمدما احلكومة يف عام 

__________ 

)12( Sustainable Sanitation Alliance, Use of treated wastewater in agriculture Jordan Valley, Jordan, 

November 2009, p. 4. 
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  جعل تكاليف المياه والصرف الصحي في المتناول مادياً   -باء  

إلعمــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بامليــاه والصــرف الصــحي، ينبغــي أن تكــون أســعار   -22
 تقــوض أو الّ هــاتني اخلــدمتني والتكــاليف والرســوم املباشــرة وغــري املباشــرة املتصــلة مــا معقولــة وأ

ــــه األخــــرى، مــــن قبيــــل الغــــذاء أو الــــدواء ــــدرة الشــــخص علــــى اســــتيفاء احتياجات وفقــــاً و . ــــدد ق
يف املائة  5إىل  3تتجاوز النفقات املتصلة باملياه والصرف الصحي  للتوصيات الدولية، ينبغي أالّ 

  .من دخل األسرة املعيشية
فـة ينظـام التعر "فـة املسـمى يعر ويف األردن، يُعتمد فيما يتعلـق باالسـتعمال املنـزيل نظـام الت  -23

 4.5 األشـــخاصدفع ويف املنــاطق الــيت تشـــملها واليــة ســلطة امليــاه، يــ". املتزايــدة حســب الكتلــة
يف اً مكعبــاً مــرت  18إىل صــفر كــل ثالثــة أشــهر مقابــل اســتهالك ) مــن الــدوالرات 6.40(دنــانري 

اً مــــرت  54 إىل 37 دنــــانري مقابــــل 10.5و مكعبــــاً اً مــــرت  36إىل  19دنــــانري مقابــــل  6الشــــهر و
معظـم األسـر املعيشـية يف األردن يـدفع و . اً مكعبـاً مـرت  55مقابل أكثر مـن اً دينار  16.5واً مكعب

وحىت عندما ُتدرَج فواتري خدمات الصـرف . مقابل املياه املنقولة باألنابيباً أقل من دينارين شهري
مــن إمجـــايل إنفـــاق األســـرة  يف املائـــة 1الصــحي، فـــإن هـــذا املبلــغ يصـــل يف املتوســـط إىل أقــل مـــن 

فــة معقولــة بالنســبة ألكثريــة الســكان املوصــولني بالشــبكة، رغــم أن يتعر الويبــدو أن هــذه . املعيشــية
معظم األسر املعيشـية تضـطر لتكملـة امليـاه املنقولـة باألنابيـب مبيـاه مـن الصـهاريج أو ميـاه معبـأة، 

  .وخباصة خالل فصل الصيف
ة فـة املتزايـدة حسـب الكتلـيالتعر  كثـري مـن األحيـان نظـام وأحد املشـاكل الـيت يطرحهـا يف  -24

فــة ييف كثــري مـن األحيــان تعر يـدفعون والـذي الحظتــه املقـررة اخلاصــة خـالل بعثتهــا هـو أن الفقــراء 
يف املائة من  20ويف الواقع، يشرتك . أعلى بسبب أسرهم األكرب حجماً وعدادات املياه املشرتكة

يف نفـــس ) شـــية يف الزرقـــاءيف املائـــة مـــن األســـر املعي 39ا نســـبته ومـــ(األســـر املعيشـــية يف األردن 
وقد صادفت املقررة اخلاصة خالل زيارا عينات من هذا القبيـل يف إحـدى ضـواحي . )13(العداد
تعـــيش جمتمعـــًة أعلـــى ) يف امـــوعاً شخصـــ 15(فقـــد أدت ثـــالث أســـر ضـــعيفة الـــدخل . عمـــان

وأخــربوا . فــةيتهالك كــل أســرة يؤهلهــا لــدفع أدىن تعر فــة لالســتهالك املنــزيل بيــد أن مســتوى اســيتعر 
فـة أعلـى كـل شـهر عـوض امـتالك ثالثـة عـدادات منفصـلة، ياملقررة اخلاصة أم يفضـلون دفـع تعر 

واختــــذت  .بــــالنظر إىل أــــم ال يســــتطيعون حتمــــل رســــوم الرخصــــة وتكــــاليف تركيــــب عــــداد آخــــر
، باإلعفاء من تكـاليف الرتكيـب أو، يف احلكومة تدابري لتسهيل تركيب عدادات املياه وذلك مثالً 
وتشـجع املقـررة اخلاصـة احلكومـة علـى . حالة األسر املعيشية الفقرية، من رخص تركيب العدادات

  .تعزيز تطبيق هذه التدابري

__________ 

)13( USAID, Jordan Fiscal Reform Project II: Water Public Expenditure Perspectives Working Paper, 

October 2011, p. 31. 
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تشـــــمل الفقـــــراء ومـــــن يعيشـــــون يف املســـــتوطنات الـــــيت وال متلـــــك اجلماعـــــات املهمشـــــة،   -25
ئــني الــذين لــيس لــديهم ربــط بالشــبكة أو لــديهم قــدرات أقــل العشــوائية والعمــال املهــاجرين والالج

 46 إىل 20لتخزين املياه، أي خيار سوى شراء املياه املعبأة أو املنقولة بالصـهاريج، وهـي أغلـى 
وال تنظم السلطات عمل الشاحنات الصهرجيية اخلاصة، اليت يتقاضى أصحاا دينـارين إىل . مرة
وباإلضــافة إىل ذلــك، ارتفعــت تكلفــة . )14(طلــب واملســافةالملــرت املكعــب حســب عــن ادنــانري  7

يف بعـــض األمـــاكن بالنســـبة لألســـر املعيشـــية غـــري املوصـــولة بشـــبكة الصـــرف تحّلـــل إفـــراغ خـــزان ال
. وال تــنظم احلكومــة أســعار إزالــة احلمــأة. )15(دينــاراً يف العــام املاضــي 30إىل  25الصــحي مــن 

خزانـــات التفســـخ أغلـــى بالنســـبة ملـــن يعيشـــون يف  ويعتمـــد الســـعر علـــى املســـافة املقطوعـــة؛ فـــإفراغ
للمـرور اً استعمال شاحنات صهرجيية أصغر حجماً وباإلضافة إىل ذلك، يلزم أحيان. مناطق نائية

وبالنظر إىل أن مجـع . اً عرب األزقة الضيقة يف املستوطنات العشوائية، ما جيعل اخلدمات أغلى سعر 
ا أو إعادة استعماهلا عنصر من عناصر حق اإلنسان الفضالت البشرية أو نقلها أو التخلص منه

، فإنـه )16(قتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـةيف الصرف الصحي، كما أكدت ذلك جلنـة احلقـوق اال
أن تكـون تكلفـة هـذا العنصـر يف متنـاول اجلميـع، وخباصـة يف اً من واجـب الدولـة أن تضـمن أيضـ

وقـــد يـــؤدي تفـــويض تســـعري هـــذه اخلدمـــة  .اً وضـــعفاً وفقـــر اً حالـــة أشـــد قطاعـــات الســـكان ميشـــ
  .ملتعهدين خواص إىل انتهاك حق اإلنسان يف الصرف الصحي

إنه ينبغـي أن يتغـري بشـكل عاجـل وضـع يقـع فيـه عـبء غـري مـربر علـى أسـر أقـل دخـًال   -26
يف ايــة املطــاف مـــن دفع مــن اإلقصــاء حيـــث يــاً هــذا الوضــع يعكـــس منطــو . متلــك أي خيــار ال

قابــل خــدمات امليــاه والصــرف الصــحي أكثــر ممــا يدفعــه املواطنــون العــاديون، يعــانون مــن الفقــر م
وليسـت الدولـة بالضـرورة مضـطرة . الذين يستفيدون مـن شـبكة مدعمـة للميـاه والصـرف الصـحي

لتوفري شبكة املياه املنقولة باألنابيب أو الصرف الصـحي لكـل األسـر املعيشـية؛ ولكـن يقـع عليهـا 
نسان بأن تكفل احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع التزام يف إطار حقوق اإل

ـــة تـــوفري اخلـــدمات بشـــكل مباشـــر عنـــدما ال يســـتطيع األشـــخاص ذلـــك ويشـــمل . بتكلفـــة معقول
  .إعمال هذا احلق بأنفسهم ألم ببساطة ال ميكنهم حتمل التكاليف

  جودة المياه  -جيم  

) 286/2001رقــم (يــاه الشــرب يف األردن تســتند املواصــفة القياســية املتعلقــة جبــودة م  -27
ووزارة الصـــحة هـــي الوكالـــة  .إىل مبـــادئ منظمـــة الصـــحة العامليـــة التوجيهيـــة بشـــأن ميـــاه الشـــرب

وتراقـــب إدارة املختــــربات  .احلكوميـــة املســـؤولة بالدرجـــة الرئيســــية عـــن رصـــد جـــودة ميــــاه الشـــرب
__________ 

)14( Oxfam, Water Market System (see footnote 7), p. 17. 
)15( Oxfam GB, Jordan, Integrated Assessment of Syrian Refugees in Host Communities, March 2013, 

p. 12. 
)16( E/C.12/2010/11 8، الفقرة. 
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وقــد أكــد تقيــيم أجرتــه . وحتليلهــا تالعينــاخــذ وشــؤون اجلــودة التابعــة لســلطة امليــاه جــودة امليــاه بأ
ة على العموم يف جودة مياه الشرب عالي"أن  2010منظمة الصحة العاملية واليونيسيف يف عام 

إال أن ئن كانـــــت امليــــاه املنزليـــــة صــــاحلة للشـــــرب، لــــكمـــــا اســــتنتجتا أنـــــه، و . )17("شــــبكة التوزيــــع
ر مـن التلـوث حيـدث بـني األنابيـب إىل وجـود قـد تشـري مستويات النيرتات يف عينات امليـاه املنزليـة

وأوضحت السلطات أن األشخاص ال حيسـنون االعتنـاء خبزانـام أو أن أنابيـب امليـاه . والصنابري
وخيلــف انقطــاع اإلمــدادات ومضــخات الــدفع املركبـــة . داخــل املســاكن قدميــة وحلقــت ــا أضــرار

وبــالنظر إىل أن . ىل األســر املعيشــيةعلــى جــودة امليــاه عنــدما تصــل إاً ســلبياً لزيــادة ضــغط امليــاه أثــر 
مجيع األسر املعيشية مضـطرة لتخـزين امليـاه بسـبب تقطـع إمـداداا، فـإن احلكومـة ينبغـي أن تبـث 

  .بأساليب ضمان التخزين املأموناً الوعي بشكل أكثر انتظام
- ورغـــم التقيـــيم اإلجيـــايب املـــذكور أعـــاله، فقـــد خلصـــت دراســـة استقصـــائية اجتماعيـــة  -28

يف املائــة مــن األشــخاص مســتاؤون مــن جــودة امليــاه  60دية أجرــا الســلطات إىل أن حنــو اقتصــا
ـــأة رغـــم ســـعرها املرتفـــع ـــاه املعب وال يثـــق األشـــخاص علـــى مـــا يبـــدو يف جـــودة ميـــاه . ويشـــرتون املي

  .1998إىل حادث تلوث واسع النطاق وقع يف عام اً الصنابري، ويعود ذلك جزئي
الل بعثتها روايات خمتلفة كثرية من جهات معنية خمتلفـة بشـأن ومسعت املقررة اخلاصة خ  -29

، وقبــل إطــالق مشــروع كبــري احلجــم 2012ويف عــام . جــودة امليــاه املنقولــة مــن حــوض الديســي
لنقل املياه إىل عمان من هذا احلـوض الواقـع علـى احلـدود بـني األردن واململكـة العربيـة السـعودية، 

َضـخة انتشرت خماوف بشأن جـودة تلـك امليـ
ُ
اه عنـدما أفـادت بعـض وسـائط اإلعـالم بـأن امليـاه امل
وقـد . من احلوض حتتوي على مستوى من اإلشعاعات أعلى مما توصي به منظمة الصحة العامليـة

ميللـي سـيفريت يف السـنة، يف حـني توصـي  0.5عنـد ُحدد املستوى الوطين اخلـاص مبيـاه الشـرب 
وتــوحي مبــادئ . )18(ملــي ســيفريت يف الســنة 0.1ا منظمــة الصــحة العامليــة جبرعــة فرديــة مســتواه

منظمة الصحة العاملية التوجيهية بأن هذا املستوى ينطوي على كثري من التحفظ وبـأن السـلطات 
مــن  شــعةاملنويــدات إىل اجلرعــة احملتملــة مــن الاً الوطنيــة لــديها جمــال لتحديــد معايريهــا، بــالنظر أيضــ

قـــد ختتلــف إىل حـــد كبـــري، وذلـــك حســـب موقـــع  بـــالنظر إىل أن جرعـــة اإلشـــعاع(مصــادر أخـــرى 
َضـخة مـن ). السكن ومنط احلياة املختار

ُ
وأوضحت السلطات األردنية للمقررة اخلاصة أن املياه امل

حوض الديسي حتتوي على مستوى من املواد املشعة أعلى من املستوى الوطين؛ غري أن املسـتوى 
اه عنــدما متتــزج مبيـاه مــن مصــادر أخــرى ميلــي سـيفريت قبــل إيصــال امليـ 0.5يـتقلص إىل مــا دون 

ألحـد التـدابري العالجيـة املوصـى بـه يف مبـادئ منظمـة اً ضعيفة أو عدمية اإلشعاعات، وذلـك وفقـ
الصحة العامليـة التوجيهيـة يف احلـاالت الـيت حتتـوي فيهـا مصـادر امليـاه علـى مسـتويات مركـزة أعلـى 

__________ 

)17( WHO and UNICEF, Rapid Assessment of Drinking-Water Quality in The Hashemite Kingdome 

of Jordan, Country Report (2010), p. 28. 
، الفصــــل 2011، الطبعــــة الرابعــــة، "ة بنوعيــــة ميــــاه الشــــرباملبــــادئ التوجيهيــــة ملنظمــــة الصــــحة العامليــــة املتعلقــــ" )18(

 .التاسع
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ربــوا عــن قلقهــم بشــأن مصــدر وكيفيــة تــأمني غــري أن بعــض احملــاورين أع. )19(شــعةاملنويــدات مــن ال
ومــن . ميــاه مــن مــوارد ضــعيفة أو عدميــة اإلشــعاعات ملزجهــا بامليــاه املســحوبة مــن حــوض الديســي
وحتـــث . بــني التـــدابري العالجيـــة األخـــرى الــيت توصـــي ـــا منظمـــة الصــحة العامليـــة املراقبـــة املســـتمرة

اصل مراقبة جودة املياه وتبلغ عنها لـيس فقـط املقررة اخلاصة بالتايل السلطات األردنية على أن تو 
التزام من اً إن مراقبة جودة املياه باستمرار أيض. الضمان سالمتها، بل كذلك لزيادة ثقة العامة 

وهــي ضــرورية علــى وجــه اخلصــوص يف هــذا الســياق ألن جــودة امليــاه . التزامــات حقــوق اإلنســان
ويف حـني أن احلكومـة ذكـرت أــا  .خـرى مســتنزفةميكـن أن تتغـري أثنـاء ســحبها ومصـادر امليـاه األ

عامــة أن ختــرب  تـوزع مجيــع التقــارير الشـهرية علــى مجيــع أصــحاب املصـلحة املعنيــني، فــإن مـن املهــم
ويثري االعتماد على . بسرعة العينات متاحة وميسرةأخذ بطريقة بسيطة وأن جتعل نتائج  اجلمهور

دواعــي قلــق تتعلــق بالقــدرة علــى حتمــل تكلفتهــا، وال  امليــاه املعبــأة كمصــدر رئيســي مليــاه الشــرب
بشـأن االســتدامة يف بلـد شـحيح امليـاه؛ ذلــك أن اً كمــا يثـري قلقـ. سـيما بالنسـبة للفئـات الضـعيفة

  .)20(إلنتاج لرت من املياه املعبأة التقديرات تشري يف احلقيقة إىل أنه تلزم ثالثة لرتات من املياه

  لصرف الصحياستدامة خدمات المياه وا  -دال  

إن االستدامة مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ حقـوق اإلنسـان ضـروري إلعمـال حـق اإلنسـان   -30
وينبغي أن تكون اخلدمات متاحة ألجيال احلاضر واملستقبل، وينبغي . يف املياه والصرف الصحي

. )21(املسـتقبل علـى إعمـال تلـك احلقـوقيضر توفري اخلدمات يف الوقت الـراهن بقـدرة أجيـال  أالّ 
هـــذا مبـــدأ أساســـي ينبغـــي إدماجـــه يف قـــوانني وسياســـات ونظـــم تنميـــة قطـــاعي امليـــاه والصـــرف و 

وقبــل كــل شــيء،  وينبغــي، أوالً . اً الصــحي يف األردن حيــث تشــكل نــدرة امليــاه مصــدر قلــق رئيســي
غــري أن . احلفــاظ علــى التغيــريات اإلجيابيــة ومنــع الرتاجــع عنهــا مبجــرد أن تُنَشــأ اخلــدمات واملرافــق

بإقامـــة تــــوازن بــــني  مة أكثــــر مـــن جمــــرد املوثوقيــــة أو حســـن األداء، وال ميكــــن حتقيقهــــا إالّ االســـتدا
  .االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  التشغيل والصيانة  -1  
ـــة الدولـــة املخصصـــة لقطـــاَعي امليـــاه والصـــرف الصـــحي يف األردن   -31 ـــص معظـــم ميزاني خيص

وينبغـي . يف املائة فقط من امليزانية للتشغيل والصيانة 20ص لتوسيع البنية التحتية، يف حني ُختص
زيادة هذه النسبة زيادًة كبرية، فحسب جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملوارد املائيـة، ينبغـي ختصـيص 

يف املائة من ميزانيات املياه والصرف الصحي عاملياً للتشغيل والصيانة من أجل احلفاظ على  75
__________ 

 .214املرجع نفسه، الصفحة  )19(
)20( Catherine Ferrier, “Bottled water: understanding a social phenomenon”, discussion paper, 

commissioned by the World Wildlife Fund, April 2001. 
 .A/HRC/24/44 الوثيقةانظر  )21(
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ومــن الضــروري إقامــة اســتثمارات تراعــي التكلفــة املرتبطــة بــدورة حيــاة حتســني . )22(الــُنُظم القائمــة
خــــدمات امليــــاه أو الصــــرف الصــــحي، أو توّجــــه خصيصــــاً لصــــيانة اخلــــدمات اجلديــــدة والقائمــــة 

للحــــق يف امليــــاه والصــــرف انتهاكــــات بــــل وجتنــــب حــــدوث  ،تــــدهورهاوتشـــغيلها وذلــــك لتجنــــب 
انة أيضــاً االســتثمار يف املــوارد البشــرية، مبــا يف ذلــك وينبغــي أن يشــمل التشــغيل والصــي. الصــحي

فوفقــاً للســلطات، فقــد األردن . حتســني مــا يقــدم للمســؤولني والتقنيــني مــن حــوافز وبنــاء قــدرات
الكثـــري مــــن األشـــخاص املــــؤهلني نظــــراً للهجـــرة، ويعتمــــد البلـــد اليــــوم اعتمــــاداً كبـــرياً علــــى عوائــــد 

ـــةالدو  التحـــويالت مـــن اخلـــارج واملســـاعدة ومـــن املشـــاكل الشـــائعة يف البلـــدان الـــيت تعتمـــد . )23(لي
التنميــة فيهــا اعتمــاداً كبــرياً علــى املعونــة األجنبيــة أن مــآل اخلــدمات الباهظــة التكلفــة والــيت تعتمــد 
على التكنولوجيا املتطورة اليت تقدمها اجلهات املاحنة يكون اهلجر أو اخلراب، ويعود ذلك أساساً 

وحــىت عنــدما تكــون أفعــال الدولــة أو امتناعهــا عــن الفعــل . رد البشــرية واملاليــةإىل االفتقــار إىل املــوا
غــري متعمــد، فــإن إطــار حقــوق اإلنســان ) مــثًال، عــدم ضــمان التشــغيل والصــيانة يف هــذه احلالــة(

يوِجب على الدول أن تبذل العناية الواجبة لتقييم أثر أفعاهلا أو امتناعهـا عـن الفعـل علـى إعمـال 
السياســات والتــدابري الــيت تعتمــدها حاملــا تــدرك أن السياســات احلاليــة  وتصــحح اإلنســان،حقــوق 

وعنــدما تقّصــر الــدول يف حتقيــق هــذا االلتــزام، قــد حتــدث  .)24(نتــائج غــري مســتدامةقــد تــؤدي إىل 
ومن حيث الكفاءة، تكلفة االستثمار يف التشـغيل والصـيانة أقـل مـن . انتهاكات حلقوق اإلنسان

  .نظام بعد ايارهتكلفة إعادة تأهيل 

  ستدامة البيئيةاال  -2  
املـــوارد جيــب تـــوفري امليــاه والصـــرف الصــحي بطريقـــة حتـــرتم البيئــة الطبيعيـــة، وجيــب محايـــة   -32

  .احملدودة ومنع فرط استغالهلا
 37و 54(ويعتمد األردن بشكل رئيسي يف التزّود باملياه على املياه اجلوفية والسـطحية   -33

. وكانت السلطات تليب الطلـب املتزايـد بـاإلفراط يف اسـتغالل امليـاه اجلوفيـة). يف املائة على التوايل
وحسب اسرتاتيجية املياه يف األردن، مثة إفراط يصل إىل ضعَفي معـدل التغذيـة يف ضـخ امليـاه مـن 
عشــرة مــن االثــين عشــرة حوضــاً مائيــاً املوجــودة، يف حــني يعــاين احلوضــان اآلخــران مــن إفــراط يف 

وــدد األنــواع املختلفــة مــن التلــوث أيضــاً . ىل درجــة ــدد اســتخدامهما يف املســتقبلاالســتغالل إ
  .هذه األحواض املائية

) وهي منخفضة يف األسـاس(تصل نسبة التبخر يف األمطار اليت طل سنوياً يف األردن   -34
طريـق مياه عن وبالتايل، ما زال مثة جمال الستخدام هذا املصدر الثمني لل. يف املائة 94إىل زهاء 

__________ 

جلنـــة األمـــم املتحـــدة املعنيـــة بـــاملوارد املائيـــة ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة، تقريـــر حتليـــل وتقيـــيم حالـــة اإلصـــحاح وميـــاه  )22(
  .29، الصفحة 2012الشرب، 

  .األردن: 2017-2013إلمنائية لمساعدة الإطار عمل األمم املتحدة انظر  )23(
)24( A/HRC/24/44 16، الفقرة.  
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احلكومــة يف نظــام األبنيــة والتنظــيم الــوطين مــادة جتعــل أدرجــت وقــد . األمطــارجتميــع ميــاه  زيــادة
ولكـن ينبغـي تعزيـز اجلهـود لضـمان التنفيـذ الكامـل . يف املباين اجلديـدة جتميع مياه األمطار إلزامياً 

  .هلذا النظام وغريه، وال سيما عن طريق تكثيف الرصد
مة إىل التحّول من مصادر املاء التقليدية إىل املصادر البديلة، مبـا يف ذلـك وتسعى احلكو   -35

مشـروع جـر كمـا أـا تنتقـل إىل إقامـة املشـاريع الضـخمة، مثـل . حتلية املياه ومعاجلـة ميـاه اـاري
الـذي أقـرّه كـل مـن األردن  ،)البحـر امليـت - البحـر األمحـر(ومشـروع ناقـل البحـرين الديسـي  مياه

ومـع أن هـاذين املشـروعني ســيزيدان . 2013ديسـمرب /ودولـة فلسـطني يف كـانون األول وإسـرائيل
 مشـروع جـر ميـاه الديسـيولـن حيـل . إمدادات املياه املتاحة حتماً، فإما يستنزفان الوقـت واملـال

وأمــا املشــروع . )25(غــري متجــددةخاصــة أن طبقــة الديســي للميــاه اجلوفيــة املشــكلة زمنــاً طــويًال، 
الثـاين، الــذي ينطــوي علــى مــّد أنبــوب مــن البحــر األمحــر إىل البحــر امليــت وتشــييد حمطــات لتوليــد 
الطاقــة الكهرمائيــة وحمطــات لتحليــة امليــاه عليــه، فســيوفر امليــاه لــألردن وإســرائيل ودولــة فلســطني، 

شــغيل ستشــكل عبئــاً ولكــن تكــاليف البنــاء والت. ونظريــاً ســيوفر إمــدادات غــري حمــدودة مــن امليــاه
وتشـري التقـديرات األوليـة إىل أن . ، وهو بلد متوسط الدخل يفتقـر إىل مـوارد الطاقـةلألردنُمقلقاً 

 1.70دوالر للمـــــرت املكعـــــب، وبـــــني  1.50و 1 التكلفـــــة اجلمليـــــة للميـــــاه احملـــــالّة تـــــرتاوح بـــــني
اجلمليـــة  وهـــذا أعلـــى بكثـــري مـــن التكلفـــة. )26(لدوالر مـــع احتســـاب تكـــاليف التوصـــي 2.70و

ـــار  0.21املقـــّدرة احلاليـــة وقيمتهـــا  ـــة (دين ـــاهلمـــرت املكعـــب مـــن ال) دوالر 0.3قراب املخصصـــة  ملي
الوضـع، ومـا ينطـوي عليـه مـن شـواغل ضـمنية  هـذاومن املمكن أن يهـدد ، )27(لالستخدام املنزيل

ألردن يعاجلــــه امل إن  متعلقــــة بالقــــدرة علــــى حتّمــــل التكلفــــة واالســــتدامة، حــــق اإلنســــان يف امليــــاه
  .بشكل سليم على مستوى السياسات العامة

ويف حــــني تعــــرتف املقــــررة اخلاصــــة اعرتافــــاً كــــامًال بــــالنقص احلــــاد يف املــــوارد الطبيعيــــة يف   -36
األردن، فإا تذّكر بأن املياه املطلوبة فعلياً إلعمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي ال 

يف  5لي للمياه، حيث تبلغ نسـبتها يف العـادة أقـل مـن متّثل سوى جزء صغري من االستخدام الك
ويتطلـــــب إعمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان يف امليـــــاه والصـــــرف الصـــــحي جعـــــل ختصـــــيص امليـــــاه . املائـــــة

، بلغـــــت نســـــبة ميـــــاه 2007ومنـــــذ عـــــام . لالســـــتخدامات الشخصـــــية واملنزليـــــة أولويـــــًة واضـــــحة
يف  70ن املعــدل العــاملي البــالغ يف املائــة مــن إمـدادات امليــاه الكليــة، وهـي نســبة أقــل مـ 64 الـري

وقــد بـذلت احلكومــة جهــوداً . )28(املائـة، ولكنهــا مرتفعـة للغايــة يف بلـد تشــح يف امليــاه مثـل األردن
__________ 

وفقاً لوزارة املياه والري، أعيد النظر يف األجل املتوقـع لـدوام طبقـة الديسـي للميـاه اجلوفيـة، الـيت تسـاعد يف تغطيـة  )25(
 Mercy: ، انظـر2016إىل عـام  2022متطلبات املياه على مسـتوى األردن، الـذي يتوقـع أن يهـبط مـن عـام 

Corps, Tapped Out, p. 14 ) 11انظر احلاشية.(  
ملخــص مســودة التقريــر : البحــر امليــت، دراســة اجلــدوى -البنــك الــدويل، برنــامج دراســة نقــل ميــاه البحــر األمحــر  )26(

 .72، الصفحة 2012يوليه /وى، متوزالنهائي لدراسة اجلد
 ).13انظر احلاشية (ردن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األ )27(
  ).2انظر احلاشية ( 1-2األردن، الصفحة  -اسرتاتيجية املياه : املياه من أجل احلياة )28(
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لزيـــادة امليـــاه املخصصـــة لالســـتخدامات املنزليـــة عـــن طريـــق زيـــادة كفـــاءة الزراعـــة، وضـــمان كفـــاءة 
يـاه الـيت كانـت ُختصـص يف السـابق للزراعـة اسـتخدام امليـاه يف الزراعـة، واالستعاضـة تـدرجيياً عـن امل

وحسب وزارة امليـاه والـري، ُخّفـض اسـتهالك امليـاه يف الزراعـة . مبياه ااري املعاجلة ومياه األمطار
وممـا بعـث املقـررة اخلاصـة علـى التفـاؤل أيضـاً شـيوع اسـتخدام . 2013يف املائة يف عام  56إىل 

ومـع أن معاجلـة ميـاه اـاري تـؤدي إىل . غـري املنزليـة يف األردنمياه ااري املعاَجلة يف التطبيقـات 
. ، فـــإن معاجلتهـــا بالشـــكل الســـليم تســـاعد يف التقليـــل مـــن التلـــوثمـــن احلمـــأةإنتـــاج كميـــة كبـــرية 

  .للطاقة وميكن استخدام احلمأة كمصدر متجدد

  المصادر المائية العابرة للحدود  -3  
اه السطحية يف األردن، وله رافدان رئيسيان مها ـر ر األردن هو املصدر الرئيسي للمي  -37

وجيــري ــر األردن علــى طــول احلــدود الفاصــلة بــني األردن وإســرائيل ودولــة . الريمــوك وــر الزرقــاء
، أبـرم  1987 سـبتمرب/ أيلـول 3ويف . فلسطني، يف حني جيري ر الريمـوك بـني األردن وإسـرائيل

ويـــّدعي . ورية اتفاقـــاً بشـــأن اســـتخدام ميـــاه ـــر الريمـــوكاألردن واجلمهوريـــة العربيـــة الســـكـــل مـــن 
مســؤولون حكوميــون يف األردن أن الســوريني مل حيرتمــوا االتفــاق ويفرطــون يف اســتغالل امليــاه عــن 

وتفيد التقارير بأن احلكومة وّجهت رسالة إىل اجلمهورية العربية السورية تلفت . طريق بناء السدود
األردن كـل مـن ، وّقع  1994ويف عام . ، وما زال األردن ينتظر الردفيها انتباهها إىل هذا الوضع

وكــان ــر . ميــاه ــَري األردن والريمــوك وختزينهــاتوزيــع وإســرائيل معاهــدة ســالم تطرقــت أيضــاً إىل 
األردن فيما مضى راً واسعاً وافراً يتدفق من حبرية طربيا إىل البحـر امليـت، إالّ أن جريانـه اخنفـض 

 100-70بليـون مـرت مكعـب يف السـنة إىل  1.3 نذ سـتينات القـرن العشـرين مـنبشكل كبري م
مليـون مــرت مكعـب نظــراً لبنــاء السـدود واإلفــراط يف االســتغالل والتلـوث واالفتقــار إىل إدارة املــوارد 

إىل حالته الطبيعية النهر إعادة ، تقرر 1994لعام  وكجزء من اتفاق السالم. )29(املائية اإلقليمية
أنشـــطة تضـــطلع ـــا جلنـــة مشـــرتكة للميــاه، لكـــن مل حيـــدث تنســـيق يُـــذكر بـــني البلـــدان  عــن طريـــق

ووفقــاً لــوزارة امليــاه والــري، أطِلقــت مفاوضــات مــع إســرائيل يف عــام . املشــاطئة حــىت وقــت قريــب
ويُعـّد . متخض عنها اتفاق، وبدأت إسرائيل مؤخراً بتجهيز األشغال إلعادة تأهيـل النهـر 2011

مــي والــدويل علــى صــعيد امليــاه العــابرة للحــدود حتمــاً أداة سياســية مفيــدة لتحقيــق التعــاون اإلقلي
ـــه، تعتـــرب املقـــررة اخلاصـــة هـــذا التعـــاون التزامـــاً يرتتـــب علـــى . االســـتقرار يف املنطقـــة ويف الوقـــت ذات

ونظـراً حتديـداً لكـون األردن . حكومات األردن والبلدان ااورة من أجـل إعمـال حقـوق اإلنسـان
تقريبــاً مجيــع املــوارد املائيــة املتاحــة األخــرى، فــإن اســرتجاع مصــادر امليــاه الســطحية يشــّكل اســتنفد 

أساســاً مهمــاً إلعمــال حقــوق اإلنســان يف امليــاه والصــرف الصــحي إعمــاًال مســتداماً للجميــع يف 
وقد خلصت دراسة أجراها البنك الدويل إىل أن االسرتجاع الكامل جلريان املياه سيكون . األردن

بكل جديـة ينبغي أن يُعترب "دياً يف األمد البعيد، وأن اسرتجاع حوض ر األردن األدىن جزئياً جم
__________ 

 Stockholm International Water Institute, Getting Transboundary Water Right: Theory andانظـر  )29(
Practice for Effective Cooperation, 2009, p. 27.  
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للمــوارد املائيــة واإلدارة البيئيــة، إىل جانــب اســرتجاع البحــر امليــت جزئيــاً أو زيــادة بالنســبة أولويــًة 
تأهيـل حـوض  ويُنّفـذ مشـروع إعـادة .)30("إمدادات امليـاه الصـاحلة للشـرب لعّمـان ومنـاطق أخـرى

  .ر األردن األدىن بدعم من االحتاد األورويب وجهات ماحنة أخرى

  االستدامة االقتصادية واالجتماعية  -4  
ففـي حـني جيـب حتقيـق عوائـد  : جيب املوازنة بني الُبعدين االقتصادي واالجتماعي لالستدامة  - 38

ة تضـمن قـدرة مجيـع الفئـات كافية لضمان االستدامة يف تقدمي اخلدمات، جيب أن يكون ذلـك بطريقـ
  .)31(االجتماعية، مبا يف ذلك األشخاص الذين يعيشون يف فقر، على حتّمل التكاليف

ويعــود ارتفــاع ســعر امليــاه يف األردن يف جــزء منــه إىل ارتفــاع تكــاليف الضــخ لتوصــيل امليــاه   - 39
ه مــن وادي علــى ســبيل املثــال، يســتهلك ضــخ امليــا. عــرب مســافات طويلــة وعلــى ارتفاعــات خمتلفــة

. )32(يف املائـــة مـــن كامـــل حجـــم الكهربـــاء املولـــدة يف األردن 15األردن إىل عّمـــان ومنـــاطق أخـــرى 
كما ارتفعت تكلفة املياه بالرتافق مـع تكـاليف الطاقـة املرتفعـة أساسـاً يف األردن، الـذي يعتمـد علـى 

نفــاق العــام علــى امليــاه ورغــم شــح امليــاه وارتفــاع تكــاليف الطاقــة، يظــل مســتوى اإل. اســترياد الطاقــة
ولكــن مــا مييّــز األردن عــن بلــدان أخــرى تواجــه وضــعاً مشــااً الفجــوُة الكبــرية بــني النفقــات . معقــوالً 
فالعوائــد ال تغطــي إالّ جزئيــاً تكــاليف التشــغيل والصــيانة ورأس املــال، وهــو وضــع نــاتج . )33(والعوائــد

ســــيما فيمــــا يتعلــــق بامليــــاه   وال يف األســــاس عــــن الــــدعم الضــــخم لقطــــاع امليــــاه والصــــرف الصــــحي،
ومع أن سـلطة ). دوالر للمرت املكعب الواحد 0.3 -  0.2فالتعريفة تبلغ فقط (املخصصة للزراعة 

يف املائــة مــن تكــاليف امليــاه املخصصــة لالســتخدامات الزراعيــة  20وادي األردن تســرتد مــا نســبته 
دها أقــــل بكثــــري ألن العائــــد مــــن والصــــناعية، فــــإن اســــرتداد التكــــاليف لالســــتخدامات الزراعيــــة وحــــ

. ويعود تدّين العوائـد أيضـاً إىل الفاقـد مـن امليـاه. )34(مرة تقريباً  40الصناعة يفوق العائد من الزراعة 
يف املائـة  1أكثـر مـن  2012وحسب صندوق النقد الـدويل، شـّكل الفاقـد يف قطـاع امليـاه يف عـام 

فجــوة بـني النفقـات والعوائـد، وهــو وضـع مـا عــاد وتغطـي احلكومـة ال. )35(مـن النـاتج احمللـي اإلمجــايل
علــى ســبيل املثــال، كــان مطلوبــاً مــن احلكومــة فجــأة التــدخل  2013  ففــي عــام. قــابالً لالســتدامة

، والسـبب الرئيسـي يف ذلـك كـان زيـادة يـةاألردنامليـاه للتكفل بتسديد الديون املسـتحقة علـى سـلطة 
__________ 

)30( John A. Allan, Abdallah I. Husein Malkawi and Yacov Tsur, Red Sea – Dead Sea Water 

Conveyance Study Program, Study of Alternatives, Preliminary Draft Report, 28 September 2012, 

World Bank, p. xxii.   
   .A/HRC/24/44انظر الوثيقة  )31(
  .61، الصفحة 2011تقييم األمم املتحدة القطري،  )32(
 .83، الصفحة )13انظر احلاشية ( مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األردنالوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  )33(
  .86املرجع نفسه، الصفحة  )34(
)35( Jordan: Second Review under the Stand-by Arrangement, Request for Waivers of Nonobservance 

of Performance Criteria, and Modification of Performance Criteria, IMF Country Report No. 
13/368, December 2013.  
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. ثنــاء، يظــل الــدين املســتحق علــى الســلطة يف ارتفــاعتعريفــة الكهربــاء وارتفــاع الطلــب عليهــا، ويف األ
ويف جمـــال الصـــرف الصـــحي، يُقـــّدر االســـتثمار الكلـــي املطلـــوب لتنفيـــذ سياســـة إدارة ميـــاه الصـــرف 

 56  يف املائة منها وتغطي اجلهات املاحنة الدولية 19بليون دينار، تغطي احلكومة  1.2   الصحي ب
  .)36(يف املائة

ات امليــــاه والصـــرف الصــــحي بشـــكل غــــري حمـــدد األهــــداف حـــىت وإن كـــان دعــــم خـــدم  -40
فنظام . ف يشكل قضية استدامة اقتصادية، فإن النظام احلايل يؤدي إىل حاالت ظلم أيضاً ومكثّ 

الــدعم يف األردن، حســب تقيــيم وكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة الدوليــة، هــو نظــام جنــد فيــه أن 
يتطلــب إطــار  وال. )37("للميــاه املنزليــة أو امليـاه الزراعيــةاملنـافع غــري موجهــة للفقــراء سـواء بالنســبة "

حقـــوق اإلنســـان تـــوفري خـــدمات امليـــاه والصـــرف الصـــحي دون مقابـــل أو بتعريفـــة متدنيـــة للغايـــة 
يقـدرون علــى  للجميـع، بـل يتطلـب نظامـاً يقـدر اجلميـع علـى حتمـل تكاليفـه وشـبكة أمـان ملـن ال

احلــــايل القــــائم علــــى التســــعري دون التكلفــــة الفعليــــة وال يشــــجع النظــــام . حتّمــــل التكلفــــة الكاملــــة
كما أنه ال . والدعم، وال سيما للزراعة، احلفاظ على املياه، بل ساهم يف عدم استدامة القطاعني

يعـود بــالنفع علــى الشـرائح الفقــرية واملهمشــة ألـا قلمــا تكــون موصـولة بالشــبكة، وأيضــاً ألن مــن 
ـــل تكـــاليف الـــدعم وانعـــدام الكفـــاء ـــة املطـــاف هـــم دافعـــو يتحّم ة االقتصـــادية لإلمـــدادات يف اي

  .الضرائب
وتـــدرس احلكومـــة مراجعـــة تعريفـــات امليـــاه بغيـــة ضـــمان تغطيـــة مجيـــع تكـــاليف التشـــغيل   -41

والصـــيانة إلمـــدادات امليـــاه البلديـــة وخـــدمات ميـــاه اـــاري، والتكـــاليف الكاملـــة لتشـــغيل وصـــيانة 
وقـــد قـــررت احلكومـــة مضـــاعفة التعريفـــة لقطـــاع . تقريبـــاً  2020خـــدمات ميـــاه الـــري حبلـــول عـــام 

يف املائــة مــن العجــز املــايل الــذي يتســبب  40ويُعتقــد أن الزيــادات يف التعريفــات ســتغطي. الزراعــة
  .)38(فيه قطاع املياه

وجيـــب . وعـــالوة علـــى ذلـــك، جيـــب إعـــداد ميزانيـــة الدولـــة حبيـــث تلـــّيب حقـــوق اإلنســـان  -42
ن معهـا لألفـراد والشـرائح الـيت تفتقـر إىل إمكانيـة الوصـول، أو ختصـيص املـوارد املتاحـة بطريقـة ميكـ

دعـم اخلدمـة دعمـاً  املتمثل يف فالنهج املّتبع . ، االستفادة من التمويلاألشد فقراً األقل حظوة، أو 
ُيرتجم إىل تقدمي خدمات أفضل لألفراد والشرائح الفقـرية واألقـل حظـوة، بـل إنـه يقـّدمها  كبرياً ال

وهؤالء ُحيتمل أن تكون اخلدمات الرمسية يف متنـاوهلم وأن يكونـوا يف موقـع يتـيح هلـم لغري الفقراء، 
احلصول على اخلدمات اانية أو املدعومة، مثل التعليم العايل والصـحة، وبالفعـل امليـاه والصـرف 

__________ 

)36( United Nations Development Programme (UNDP), Adaptation to Climate Change in the Zarqa 

River Basin: Development of Policy Options for Adaptation to Climate Change and Integrated 

Water Resources Management, December 2012, p. 26.  
  ).13انظر احلاشية ( 9، الصفحة مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األردنالوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  )37(
)38( UNDP, Adaptation to Climate Change in the Zarqa River Basin ،) 36انظر احلاشية.(  
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خـــدمات امليـــاه أو الصـــرف فـــإن تـــوفري مـــن وجهـــة نظـــر حقـــوق اإلنســـان، و وعليـــه، . )39(الصـــحي
إىل اســتخدام غــري ســليم للمــوارد املتاحــة، بــدعم كبــري ميكــن أن يــؤدي جمانــاً أو  للجميــعالصــحي 

. ال تقدم الدعم لألشد حاجة، وهـو مـا يتنـاقض مـع مبـادئ قـانون حقـوق اإلنسـانذلك أا قد 
األولويـة للخـدمات الـيت إلعطاء وبالتايل، ينبغي أن يعيد األردن النظر يف كيفية ختصيص التمويل 

توزيــع امليــاه الــيت يســتخدمها األشــخاص نقــاط راء واألقــل حظــوة بالفعــل، مثــل سيســتخدمها الفقــ
). فقط مع مراعاة أن هذا ينبغي أن يكون حال مؤقتاً (الذين يعيشون يف جتمعات سكنية عشوائية 

لضــمان قــدرة مجيــع املســتخدمني علــى حتّملهــا، ولكــن إذا كانــت بعنايــة وجيــب حتديــد التعريفــات 
ويف . لغاية، فلن يكون ما ُجيمع من موارد مالية كافيـاً لضـمان اسـتدامة اخلدمـةالتعريفات متدنية ل
. يف خطر اإلعمال التدرجيي للحقوقسيكون العامة،  اتمن العائدضّخ أموال هذه احلالة، ودون 

وبالتــايل، ينبغــي وضــع تعريفــات منصــفة وعادلــة علــى نطــاق البلــد يف األردن، بغــض النظــر عّمــن 
األيسـر حـاًال وينبغي أن يتطلب نظام التعريفات اجلديد مـن األسـر املعيشـية . يكون مقدم اخلدمة

ســعراً أدىن وبالتــايل ميكــن األكثــر فقــراً دفــع تعريفــات أعلــى، يف حــني ينبغــي مــنح األســر املعيشــية 
  .حتّمله، عن طريق وضع ضمانات أكثر شفافية وإنصافاً 

  الحق في الحصول على المعلومات والمساءلة  -هاء  

منـــه علـــى أن  17مـــن الدســـتور حريـــة التعبـــري، يف حـــني تـــنص املـــادة  15تكفـــل املـــادة   -43
احلـــق يف خماطبـــة الســـلطات العامـــة فيمـــا ينـــوم مـــن أمـــور شخصـــية أو فيمـــا لـــه صـــلة "لألردنيـــني 

  ."بالشؤون العامة
ــــد عــــريب يعتمــــد قانونــــاً بشــــأن احلصــــول علــــى املعلومــــات   -44 يف (وقــــد كــــان األردن أول بل
يـــــنص علـــــى أن لكـــــل األردنيـــــني احلـــــق يف احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات، ويطالـــــب ) 2007 عـــــام

إالّ أن مــن الصــعب جــداً . املســؤولني بتســهيل احلصــول علــى املعلومــات ويضــمن الكشــف عنهــا
ممارســة هــذا احلــق يف الواقــع العملــي لوجــود الكثــري مــن الشــروط، منهــا احلاجــة إىل إثبــات وجــود 

ويف حالــة رفــض . )40(أجــل احلصــول علــى املعلومــات مــن" و ســبب مشــروعأمصــلحة مشــروعة "
الدائرة املعنية تزويد مواطن باملعلومات اليت يطلبها، حيق له تقدمي شكوى ضـد املسـؤول املعـين إىل 

ويثـري هـذا . جملس املعلومات، الذي يتألف بشكل حصري تقريباً من أعضاء يف السلطة التنفيذية
كما ينبغي مـنح غـري املـواطنني احلـق يف طلـب املعلومـات   .اجلانب شكوكاً بشأن استقاللية الس

  .عن أمور منها على سبيل املثال جودة املياه

__________ 

 Shanta Devarajan, “Rights and Welfare Economics”, World Bank, 5 May 2014, availableانظـر  )39(

from http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/rights-and-welfare-economics. 
  .2008مايو /املركز الوطين حلقوق اإلنسان، حق احلصول على املعلومات يف اململكة األردنية اهلامشية، أيار )40(
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ويف قطاَعي املياه والصرف الصحي، ُتشّجع وزارة املياه والري وسلطات املياه على جعل   -45
العامـة عـن املزيد من املعلومات متاحة بوسائل منها اإلنرتنت، وعلى وضع نظام لتوفري املعلومات 

وهلــذه التــدابري أمهيــة حامســة يف كســب ثقــة عامــة النــاس يف جــودة . طريــق قنــوات إعالميــة متنوعــة
وستشـجع هـذه الثقـة النـاس أيضـاً عـل قبـول . املياه ويف موثوقيـة خـدمات امليـاه والصـرف الصـحي

  .عملية إصالح التعريفات بشكل أفضل
وهـو  2002ة وطنيـة مسـتقلة يف عـام وقد أنشئ املركز الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسسـ  -46

ومبوجـــب قـــانون املركـــز الـــوطين حلقـــوق اإلنســـان لعـــام . 2003يونيـــه /يباشـــر عملـــه منـــذ حزيـــران
، تتمثــــل واليــــة املركــــز يف رصــــد حقــــوق اإلنســــان ومحايتهــــا وتعزيزهــــا والنهــــوض بالعمليــــة 2006

والصــرف الصــحي ويقــدم إعمــال حقــوق اإلنســان يف امليــاه ويرصــد املركــز . الدميقراطيــة يف األردن
الرئيســـية للمعلومـــات هـــي مـــا تنشـــره وســـائل اإلعـــالم مـــن  ، لكـــن مصـــادرهـــذا الشـــأنالتقـــارير 

ومن املهم أن يضع املركز، بوصفه مؤسسة مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان، آليـة . شكاوى يرفعها الناس
يف بلــد ال  لتلّقــي الشــكاوى مباشــرًة بشــأن احلقــوق يف امليــاه والصــرف الصــحي ومعاجلتهــا، خاصــة

  .توجد فيه جهة تنظيمية مستقلة
وباإلضافة إىل ذلك، حتث املقررة اخلاصة بقوة على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ومنحها   -47

والشركات والصـناعات وقطـاع  سلطات املياه والصرف الصحيالتمويل الكايف لتتمكن من رصد 
ركة جمدية، وفرض جزاءات علـى عـدم الزراعة رصداً مستقًال، وضمان مشاركة عامة اجلمهور مشا

وينبغي أيضاً منح اهليئة التنظيمية صالحية حتديد التعريفات بشكل يوازن بني االستدامة . االمتثال
وميكن أن يساعد وجود إطار تنظيمي شفاف وشامل يف التقليل من . والقدرة على حتمل التكلفة

ئمــني لســلوك مجيــع مقــدمي خــدمات احتمــال التعســف والفســاد، وأن يضــمن رصــداً وتنظيمــاً مال
  .املياه والصرف الصحي وامتثاهلم حلقوق اإلنسان

  محافظات الشمال  -واو  

زارت املقررة اخلاصة املفـرق، وهنـاك التقـت مـع السـلطات احملليـة حملافظـات الشـمال الـيت   -48
نهم يف املائــة مــ 80(يف املائــة مــن الالجئــني الســوريني  80تستضــيف وفقــاً للحكومــة أكثــر مــن 

ففــي مدينــة املفــرق، علــى ســبيل املثــال، ارتفــع عــدد الســكان ). يقيمــون خــارج خميمــات الالجئــني
ويف أكثـر اتمعـات احملليـة تـأثراً . الجـئ 210 000إىل  90 000نتيجة تدفق الالجئـني مـن 

لـرتاً  80بتدفق الالجئني السوريني يف مدينة املفرق، اخنفض معـدل إمـدادات امليـاه للشـخص مـن 
لرتاً املطلوب لضمان النظافة  50، وهو أقل من احلد األدىن املطلق البالغ )41(لرتاً  30أقل من  إىل

قضـاء مـن أقضـية (مـدير الصـحة يف حوشـة وبـّني شـرح . الشخصية ونظافـة الطعـام أثنـاء األزمـات
 600  يومياً، وكان حيتفظ يف السابق بمرت مكعب  100أن كل مستشفى حباجة إىل ) املفرق

__________ 

)41( Mercy Corps, Tapped Out, p. 18 ،) 11انظر احلاشية.( 
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عــب يف احتياطياتــه، ولكـن بعــد االرتفــاع احلـاد يف اســتهالك امليــاه نتيجـة التــدفق اجلمــاعي مـرت مك
وعــالوة علــى ذلـك، توصــل تقيــيم مشــرتك بــني . لالجئـني الســوريني، نضــبت اخلزانــات املائيـة كلهــا

الة كل من األسر املعيشية األردنية والسورية إىل أن حلالوكاالت أجرِي مؤخراً يف حمافظات الشمال 
يف املائــة مــن األســر املعيشــية يف املنــاطق الريفيــة  44امليــاه تنفــد أكثــر مــن مــرتني يف الشــهر لــدى 

وحسب معلومات قّدمتها اليونيسف، . )42(يف املائة من األسر املعيشية يف املناطق احلضرية 33و
مــــن أفــــراد اتمعــــات املضــــيفة يف عــــام فــــرد  180 000الجــــئ و 350 000ســــيحتاج قرابــــة 

  .مساعدة يف خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامة إىل 2014
وحىت قبل وصول الالجئـني السـوريني، كانـت حمافظـات الشـمال تتـأثر بارتفـاع معـدالت   -49

الفاقــد يف امليــاه ألســباب منهــا تــرّدي شــبكة امليــاه ونظــام الصــرف الصــحي، فعلــى ســبيل املثــال، 
وكـون معظـم الالجئـني . املائـة مـن اإلمـدادات الكليـة يف 78يصل الفاقد مـن امليـاه يف املفـرق إىل 

وتفيـد التقـارير . يعيشون يف مناطق حضرية يضع نُُظم الصرف الصحي البالية حتت ضـغط متزايـد
بــأن الشــكاوى املتعلقــة بأنابيــب ميــاه اــاري املكســورة أو املســدودة تضــاعفت يف عّمــان والزرقــاء 

وتوّصـل تقيـيم مشـرتك بـني الوكـاالت إىل أن . )43(2013وزادت ثالث مرات يف املفـرق يف عـام 
زهاء ثلث األسر املعيشية السورية واألردنية عانت من فيضان خزانات التحلل مرة على األقـل يف 

وأعرب مسـؤولون حكوميـون حمليـون أيضـاً عـن قلقهـم إزاء سـوء إدارة . )44(األشهر الثالثة املاضية
ا مصــدر قلــق جــّدي للصــحة العامــة وال ميكـــن وهـــذ. خزانــات التحلــل داخــل خميمــات الالجئــني

  .حملافظات الشمال أن تتصدى له مبفردها
تقع إمدادات املياه والصرف الصحي يف حمافظـات الشـمال األربـع حتـت مسـؤولية شـركة   -50

ـــــد التقـــــارير بأـــــا تعـــــاين مـــــن  نقـــــص مـــــذهل يف "خاصـــــة، هـــــي شـــــركة ميـــــاه الريمـــــوك، الـــــيت تفي
مليــون نســمة، يضــاف  1.5لشــركة، الــيت ختــدم منطقــة يقطنهــا فــال يوجــد يف ا.)45("اإلمكانيــات

وال يصل إىل الشركة إالّ جزء من الـدعم الـذي . إليهم مليون الجئ سوري، سوى ستة مهندسني
تقدمــه احلكومــة املركزيــة عــن طريــق حمافظــات الشــمال نظــراً لتعقيــد نظــام حتويــل الــدعم، يف حــني 

ومــع أن . دي إىل منازعــات وإضــرابات بشــكل مســتمرتفيــد التقــارير بــأن ســوء إدارة العــاملني تــؤ 
امليـاه  حقـوق اإلنسـان يفاجلهة اليت تقدم خدمات املياه والصرف الصـحي ليسـت ملزمـة بإعمـال 

والصــرف الصــحي، فــإن املقــررة اخلاصــة تــود أن تــذّكر بــأن الدولــة تظــل صــاحبة الواجــب الرئيســية 
لـيس فقـط منـع الشـركات اخلاصـة مـن  فواجـب الدولـة. املسؤولة عن ضمان حقوق اإلنسـان هـذه

تقويض حقوق اإلنسـان يف امليـاه والصـرف الصـحي، بـل أيضـاً وضـع إطـار تنظيمـي فعـال يشـمل 
. الرصد املستقل، واملشاركة العامة احلقيقيـة، وفـرض جـزاءات علـى عـدم االمتثـال حلقـوق اإلنسـان

__________ 

)42( WASH in Host Communities in Jordan, an interagency assessment, September-October 2013.  
)43( Mercy Corps, Tapped Out, p. 29 ،) 11انظر احلاشية.(  
)44( WASH in Host Communities in Jordan ،) 42انظر احلاشية.(  
)45( Mercy Corps, Tapped Out, p. 29 ،) 11انظر احلاشية.(  
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إلنسان واحرتامها وجـرب وعالوة على ذلك، ترتتب على الشركات اخلاصة مسؤولية محاية حقوق ا
  .الضرر املرتتب على انتهاكها

وحتــث املقــررة اخلاصــة األردن علــى تقــدمي دعــم أكــرب حملافظــات الشــمال، الــيت تعــاين يف   -51
ســـعيها لتقـــدمي خـــدمات امليـــاه والصـــرف الصـــحي إىل الالجئـــني، إضـــافة إىل الســـكان األردنيـــني 

يــة عبئــاً جــائراً يف قــدرا علــى احلصــول علــى وال ينبغــي أن تتحمــل اتمعــات احملل. بشــكل أوســع
ولتقـــدمي املزيـــد مـــن الـــدعم أمهيـــة حامســـة أيضـــاً مـــن أجـــل منـــع احتمـــال . امليـــاه والصـــرف الصـــحي

حدوث أزمة يف الصحة العامة نظراً لنقص املياه وعـدم معاجلـة ميـاه اـاري، وسـوء إدارة خزانـات 
  .التحلل

 الالجئون  -خامساً   

مهورية العربية السـورية إىل عامـه الثالـث أثنـاء زيـارة املقـررة اخلاصـة إىل وصل النزاع يف اجل  -52
وكانت حالة الالجئني اليت اطلعت عليها املقررة اخلاصة داخـل خميمـات الالجئـني وأيضـاً . األردن

الجـئ  600 000، واألردن مينح اللجـوء ألكثـر مـن 2011مارس /فمنذ آذار. خارجها الفتة
يصــل الــرقم أن ، ومــن املتوقــع )ئــني مــن دول جمــاورة أخــرى، منهــا العــراقإىل جانــب الالج(ســوري 

وقــد تــأثرت املقــررة اخلاصــة ملــا أظهــره األردن . )46(2014الجــئ يف ايــة عــام  800 000إىل 
حكومة وشعباً من كرم وحسن ضـيافة يف اسـتيعاب املوجـات املتتاليـة مـن الالجئـني يف البلـد علـى 

  .الرغم مما يواجهه من حتديات
وزارت املقـــررة اخلاصـــة خمـــيم الـــزعرتي لالجئـــني يف املفـــرق، وهنـــاك حتـــدثت مـــع الجئـــني   -53

وممثلـــني عـــن هيئـــات اتمـــع الـــدويل الـــيت تقـــّدم الـــدعم للمســـاعدة يف تلبيـــة احتياجـــات الالجئـــني 
لــرتاً مــن املــاء  35وحيصــل الالجئــون الــذين يقيمــون يف املخــيم علــى مــا ال يقــل عــن . األساســية

وتبـــذل املنظمـــات الدوليـــة جهـــوداً . ويوجـــد يف املخـــيم مـــراحيض عامـــة وأمـــاكن لالغتســـال. يوميـــاً 
وأمــا إدارة . لتحســني حالــة النظافــة العامــة يف مرافــق الصــرف الصــحي عــن طريــق اإلدارة اتمعيــة

النظافـة أثنــاء احلــيض، كمــا هــو حاهلــا علــى املســتوى العــاملي أو الــوطين، فتميــل إىل احلصــول علــى 
ن االهتمـــام؛ علـــى ســـبيل املثـــال، بعـــد أن الحـــظ العـــاملون يف اليونيســـف أن الفـــوط أقـــل قـــدر مـــ

الصحية املقدمـة غـري مالئمـة وذات نوعيـة سـيئة، تعـّني علـيهم أن يثـريوا هـذه القضـية ويغـريوا نـوع 
  .الفوط املستخدمة يف ُعَدد النظافة العامة

ويف . تهم اليوميــةمعيشـل ســبلتـأمني ويكـافح الالجئــون الـذين يعيشــون خـارج املخيمــات   -54
حني تعيش الغالبيـة العظمـى مـن الالجئـني يف شـقق ولـديها مـراحيض، فقـد توّصـل تقيـيم مشـرتك 

ميـاه اـاري مثقوبـة  الالجئـني، وأنابيـب إىل أن خزانات التحلـل تالفـة يف أكثـر مـن نصـف مـآوى
__________ 

)46( UNHCR, UNICEF, WFP, Joint Assessment Review of the Syrian Refugee Response in Jordan, 
January 2014, p. 6.  
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مؤقتــة،   مـآٍو عشـوائيةيف املائــة مـن الالجئـني يف 7ويف امـل، يعـيش . )47(يف املائـة منهـا 39يف 
ويواجــه الالجئــون أشــد صــعوبة يف احلصــول علــى . )48(مثــل اخليــام والبيــوت اجلــاهزة وأقبيــة املبــاين

يف  خيــــــاميف املائــــــة مــــــنهم يعيشــــــون يف  17و 13الســــــكن يف املفــــــرق والبلقــــــاء، حيــــــث كــــــان 
راحيض، وتفتقــر ثالثــة أربــاع التجمعــات الســكانية العشــوائية املكونــة مــن خيــام ملــ. 2013 عــام

وحسـب اليونيسـف، . )49(وبالتايل ال جيـد النـاس يف كثـري مـن األحيـان مناصـاً مـن التـربز يف العـراء
ترزح ُنظم الصرف الصحي يف املدارس حتـت ضـغط إضـايف أيضـاً، وتـرّدي نوعيتهـا يَثـين الفتيـات، 

  .وال سيما املراهقات، عن الذهاب إىل املدرسة
رج املخيمـــات إىل إنفــــاق جــــزء كبــــري مــــن دخلهــــم ومييـــل الالجئــــون الــــذين يعيشــــون خــــا  -55

انظــر (املتواضــع علــى امليــاه ألــم إمــا غــري موصــلني بشــبكة امليــاه أو ميلكــون قــدرة ختــزين حمــدودة 
علـــى ســبيل املثـــال، يـــدفع الالجئـــون الــذين يعيشـــون يف املنـــاطق احلضـــرية يف ). أعـــاله 24الفقــرة 

دينـاراً يف الشـهر مثنـاً للميـاه  73يـاه مـا يصـل إىل البلقاء والزرقـاء ولكـنهم غـري موصـلني بشـبكة امل
يف املائــة مـــنهم  60أثنــاء أشــهر الصـــيف، وهــو مبلـــغ ال ميكــن ملعظــم الالجئـــني حتّملــه نظـــراً ألن 

  .)50(دينار أو أقل يف الشهر 200يتقاضون 
وأفـــادت إحـــدى األســـر الالجئـــة الـــيت قابلتهـــا املقـــررة اخلاصـــة خـــارج خمـــيم لالجئـــني أـــا   -56

إىل اسـتخدام ميـاه القنــاة غـري املأمونـة لالغتسـال والتنظيــف مـع أن مالـك األرض يعطــيهم  تضـطر
  .للشرب والطهياملياه 
وتكابد األسر املعيشية الـيت تعيلهـا نسـاء يوميـاً لتـأمني . وتعيل نساٌء ثلث األسر الالجئة  -57

اص نظـــراً وهـــي مستضـــعفة بشـــكل خـــ. )51(ميـــاه الشـــرب، وال ســـيما أثنـــاء موســـم احلـــر واجلفـــاف
وكثرياً ما تضطر النساء إىل إرسال أطفاهلن الصغار الذكور إىل املسجد . لعوامل ثقافية واجتماعية

ويعتمـد شــراء امليـاه البـاهظ التكلفــة . علـى أمـل العثــور علـى امليـاه) الـذي يبعـد كيلـومرتات أحيانــاً (
سائقو الصـهاريج األولويـة فكثرياً ما مينح . من صهاريج املياه بشكل كبري على النفوذ االجتماعي

كمــا يسـهل جتاهــل حمنــة األســر املعيشــية الــيت . يف توصـيل امليــاه إىل أصــدقائهم، ومعظمهــم رجــال
  .)52(تعيلها أرامل

. وال ميكن حلكومة األردن أو اتمـع الـدويل التصـدي للحـاالت املـذكورة أعـاله مبفردمهـا  -58
التزامـــات يف جمـــال عليـــه ضـــع الالجئـــني، فـــإن بو ومـــع أن األردن لـــيس طرفـــاً يف االتفاقيـــة اخلاصـــة 

__________ 

  .19املرجع نفسه، الصفحة  )47(
)48( UNHCR, International Relief and Development, Syrian Refugees Living Outside of Camps: Home 

Visit Data Findings, 2013, p. 40.  
)49( UNHCR, UNICEF, WFP, Joint Assessment Review, p. 19 ،) 46انظر احلاشية.(  
  .18املرجع نفسه، الصفحة  )50(
)51( UNHCR, International Relief and Development, p. 35 ،) 41انظر احلاشية.(  
)52( Mercy Corps, Tapped Out, p. 19 ،) 11انظر احلاشية.( 
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والصرف الصحي للجميع، مبن فيهم الالجئـون  حقوق اإلنسان بضمان حقوق اإلنسان يف املياه
حقـــوق اإلنســـان تتعلـــق يف جمـــال وعلـــى اتمـــع الـــدويل أيضـــاً التزامـــات . املوجـــودون علـــى أراضـــيه

ويف حــني يغطــي اتمــع . )53(يني هائلــةفالتكــاليف املباشــرة الستضــافة الالجئــني الســور . بالتعــاون
يف املائـة  1.8الدويل معظم النفقات، يُعتقد أن التكاليف املالية اليت تتحملها ميزانية الدولة تبلـغ 

مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، تـــذهب بشـــكل أساســـي للتعلـــيم والرعايـــة الصـــحية والـــدعم الضـــمين 
يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  2.4قم إىل ومن املتوقع أن يصـل هـذا الـر . )54(للمنافع العامة

  .2014يف عام 
فقد أصبح الالجئون السـوريون . وال تقتصر املسألة بالطبع على التكاليف املالية املباشرة  -59

منتشـــرين اآلن يف عمـــوم البلـــد، وهـــم يتنافســـون بشـــكل متزايـــد مـــع األردنيـــني يف ســـوَقي الســـكن 
ينبغــي أن  وال. وخــدمات امليــاه والصــرف الصــحي ائيــة الشــحيحةاملوالعمــل، وكــذلك علــى املــوارد 

  .يتحّمل األردن هذا العبء مبفرده
وممثلـو املنظمـات الدوليـة الـذين التقـت ـم املقــررة اخلاصـة أثنـاء بعثتهـا يعملـون بـال كلــل   -60

لكــن هــذه املنظمــات تعــاين مــن نقــص يف التمويــل . مــن أجــل دعــم األردن يف هــذه احلالــة الطارئــة
ومــع أن اجلهـــات . بشــكل عــام، وعلــى صــعيد عمليــات امليـــاه والصــرف الصــحي بشــكل خــاص

املاحنة تعهدت بتقدمي بليون دوالر لألردن يف إطار نداء إنساين مشرتك أطلقته األمم املتحـدة، مل 
وإىل اآلن، تلّقـــت قطاعـــات امليـــاه والصـــرف الصـــحي . ُيصـــرف ســـوى نصـــف ذلـــك املبلـــغ تقريبـــاً 

وشــرح ممثلــو املنظمــات الدوليــة واتمــع . يف املائــة فقــط مــن األمــوال الالزمــة 13والنظافــة العامــة 
. املـــدين للمقـــررة اخلاصـــة أن التـــأخري يف صـــرف األمـــوال وعـــدم ثباـــا يزيـــدان مـــن تعقيـــد عملهـــم

وباإلضافة إىل ذلك، ال ميلك اتمع الدويل السلطة للتعامـل مـع قضـايا األمـن أو سـيادة القـانون 
ت الالجئــني، وقــد الحظــت املقــررة اخلاصــة بنفســها وجــود ســرقات لصــنابري امليــاه أو داخــل خميمــا

ويوجــد بالفعـــل آليــة تنســيق بــني اتمـــع . ميــاه احلمامــات العموميــة عــن طريـــق وصــالت ارجتاليــة
ومـع ذلـك، ينبغـي للطـرفني العمـل بشـكل . الدويل واحلكومة للتصدي هلذه القضايا يف املخيمات

  .ب القيام به لضمان إدارة خميمات الالجئني بشكل مستقرأوثق لتحديد ما جي

 االستنتاجات والتوصيات  -سادساً   

عــن طريــق تــوفير ومــا انفــك يتعامــل معــه يعــاني األردن مــن شــح شــديد فــي الميــاه،   -61
إمــدادات الميــاه بشــكل متقطــع لالســتخدامات المنزليــة والبحــث فــي مــوارد غيــر تقليديــة 

__________ 

)53( International Monetary Fund, Jordan: Second Review Under The Stand-By Arrangement, Request 
for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria, and Modification of Performance Criteria 

(October 2013), p. 33.  
  .USAID, The Fiscal Impact of the Syrian Refugee Crisis on Jordan, January 2014, p. xiاملرجع نفسه، و )54(
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لالجئين القـادمين مـن البلـدان المجـاورة، وآخـرهم الالجئـون وقد أضافت موجات ا. للمياه
ــــنقص الموجــــود أصــــالً فــــي الميــــاه  ــــاً أكبــــر علــــى ال ــــة العربيــــة الســــورية، عبئ مــــن الجمهوري

وقــد وضــع . لالســتخدامات الشخصــية والمنزليــة، والــذي يفاقمــه الفاقــد الكبيــر فــي الميــاه
رافـق الصـرف الصـحي، وهـذا مصـدر الطلب المتزايد على المياه ضغطًا هـائًال أيضـًا علـى م

وبمساعدة أطر التعاون الدولي، تتصدي . قلق شديد للصحة العامة في محافظات الشمال
الحكومة ألزمة المياه بوصفها قضية طوارئ، لكن التدابير المتخذة إلى اآلن لم تكن كافية 

  .مستدامةوال 
ُمنحـــــت ويمكـــــن أن تصـــــبح خـــــدمات الميـــــاه والصـــــرف الصـــــحي مســـــتدامة إذا   -62

االســـتخدامات الشخصـــية والمنزليـــة األولويـــة بشـــكل واضـــح، وعـــوِلج الفاقـــد فـــي الميـــاه، 
وتحـث المقـررة الخاصـة . وروِجع نظام التعريفات لضـمان اسـتفادة الفقـراء مـن الـدعم فعليـاً 

الحكومة على اتباع نهج كلّي في التعامل مع الوضـع عـن طريـق الجمـع بـين إيـالء االهتمـام 
ارئة للمياه والصرف الصحي، ووضع استراتيجية تنمية شاملة وبعيدة األمد لالحتياجات الط

. تضمن حقوق اإلنسان فـي الميـاه والصـرف الصـحي للجميـع فـي األردن فـي األمـد البعيـد
وتــدعو المقــررة الخاصــة أيضــاً الجهــات المانحــة إلــى زيــادة الــدعم المــالي والتقنــي المحــدد 

  .األهداف الذي تقدمه إلى هذه الجهود
  :وفي هذا الصدد، توصي المقررة الخاصة حكومة األردن بما يلي  -63

اعتمــاد قــانون ميــاه شــامل يعتــرف بحقــوق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف   )أ(  
الصــحي للجميــع، مــواطنين وغيــر مــواطنين، دون تمييــز، ويــنص صــراحًة علــى مــنح األولويــة 

  خدامات األخرى؛لتخصيص المياه لالستخدامات الشخصية والمنزلية على االست
تنظـــيم عمـــل مقـــدمي خـــدمات الميـــاه والصـــرف الصـــحي غيـــر النظـــاميين   )ب(  

لضـــمان جـــودة الميـــاه والصـــرف الصـــحي وقـــدرة النـــاس علـــى تحّمـــل تكاليفهـــا، وال ســـيما 
  للفقراء واألكثر تهميشاً؛

اعتمـــاد نهـــج كلـــي فـــي االســـتجابة لالحتياجـــات الطارئـــة للميـــاه والصـــرف   )ج(  
نفسه تعزيز إعمـال حقـوق اإلنسـان فـي الميـاه والصـرف الصـحي فـي الصحي، وفي الوقت 

  األمد البعيد؛
تسريع جهود تنفيذ أطر التعاون اإلقليمي والدولي في مجال المياه العابرة   )د(  

للحــدود، وفــي الوقــت نفســه إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف الصــحي إدماجــاً  
  ير المياه لالستخدامات الشخصية والمنزلية؛كامًال في تلك األطر، ومنح األولوية لتوف

ــــاه والصــــرف الصــــحي لكــــل مــــن   ( ه(   اعتمــــاد سياســــة شــــاملة لتعريفــــات المي
االستخدام المنزلي واالستخدام غير المنزلي بحيث تحقق توازناً بين االستدامة االقتصـادية 

لمعيشـــية وينبغـــي أن يتطلـــب نظـــام التعريفـــات الجديـــد مـــن األســـر ا. واالجتماعيـــة والبيئيـــة
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األكثر دفع تعريفات أعلى، ويضمن سعرًا أدنى وفي المتناول لألسر المعيشية األيسر حاًال 
وينبغــي أن يعــزز نظــام التعريفــات الجديــد . عــن طريــق ضــمانات أكثــر شــفافية وإنصــافاً فقــرًا 

ن لالســـتخدامات غيـــر المنزليـــة كفـــاءة اســـتخدام الميـــاه، وال ســـيما فـــي الزراعـــة، وأن يضـــم
  الموارد المائية؛استدامة 
االستثمار في صيانة الخدمات الجديدة والقائمة وتشغيلها، بما فـي ذلـك   )و(  

  الموارد البشرية، من أجل تجنب تدهور الخدمات المقّدمة حالياً؛
لضــمان امتثــال جميــع الجهــات، بمــا متينــة وضــع آليــات مســاءلة مســتقلة   )ز(  

الميــاه والصــرف التمتــع بخــدمات ســان فــي فيهــا القطــاع الخــاص، امتثــاًال تامــاً لحقــوق اإلن
والقـــدرة علـــى تحّمـــل  ،الســـالمةالمتصـــلة بهـــا مـــن حيـــث جوانـــب الجميـــع مـــن الصـــحي 

ـــــى التكيـــــفوالتيســـــير  ،فراوالتـــــو  ،التكـــــاليف  ،وعـــــدم التمييـــــز ،والمســـــاواة ،والقـــــدرة عل
  واالستدامة؛

دة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تضطلع بإجراء رصـد مسـتقل ألمـور منهـا جـو   )ح(  
  المياه والصرف الصحي والقدرة على تحّمل تكاليفها، وتضمن المشاركة العامة المجدية؛

تـــدعيم حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــات للجميـــع، بمـــا فيهـــا المعلومـــات   )ط(  
المتعلقـــة بالميـــاه والصـــرف الصـــحي، وإيصـــال تلـــك المعلومـــات إلـــى عامـــة النـــاس بطريقـــة 

  عينات المياه والحصول عليها؛، وإتاحة االطالع على نتائج فحوص مبّسطة
ـــدولي لضـــمان تطبيـــق ســـيادة القـــانون فـــي مخيمـــات   )ي(   التنســـيق مـــع المجتمـــع ال
  .الالجئين
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  :وتوصي المقررة الخاصة المجتمع الدولي أيضاً بما يلي  -64
لــدعم الحكومــة فــي استضــافة  اوالتســريع فــي عمليــة صــرفهاألمــوال زيــادة   )أ(  

  عمال حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي؛الالجئين، وال سيما في ضمان إ
تعزيز الدعم المقدم لمحافظات الشمال، بالتعاون مع الحكومة المركزيـة،   )ب(  

مــن أجــل إعمــال حقــوق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف الصــحي بشــكل مســتدام لالجئــين، 
  فضًال عن السكان األردنيين بصورة أوسع؛

األهـداف والـدعم  المحـددادة التمويـل التنسيق بين الجهـات المانحـة وزيـ  )ج(  
دامة خــدمات التقنــي لمســاعدة الحكومــة علــى تنفيــذ اســتراتيجياتها وخططهــا لضــمان اســت

  .المياه والصرف الصحي
       

  


