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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية

حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب        اخلاصة املعنية    املقررةتقرير      
  ياملأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي البوكريك

  إضافة    

  *)٢٠١٤مارس / آذار١٦ إىل ١١(البعثة إىل األردن     

  موجز    
 اجلفاف، يواجه حتـديات هائلـة يف        إن األردن، باعتباره بلداً يتميز ببيئة شديدة        

وملاليني الالجـئني الـذين      العدد   ات الصرف الصحي لسكانه املتزايدي    توفري املياه وخدم  
يف ربط شبكات املياه والصرف اً وقد أحرز تقدماً كبري   .  بسخاء باستضافتهماألردن  تكرَّم  ي

تزال عدة   أنه ال غري  . الصحي ويف مجع مياه الصرف الصحي ومعاجلتها وإعادة استعماهلا        
حتديات قائمة من قبيل تقطُّع إمدادات املياه، مبا يترتب عليها من عواقب خطرية فيما يتعلق 

كما تشكل الكمية الكبرية مـن امليـاه   . جبودة املياه وتوافرها والقدرة على حتمل تكلفتها    
دابري اليت اختذهتا   وعلى الرغم من بعض الت    . على املوارد املائية املتاحة   اً  إضافياً  الضائعة ضغط 

__________ 

يعمَّم باللغة اليت قـدم     ف ،ذا املوجز املرفق هب  ،أما التقرير نفسه  . يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
  .لعربية فقطهبا وباللغة ا
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خدمات املياه والصرف الصحي والقطاع غري املـنظَّم         لرسوم   النظام احلايل احلكومة، فإن   
على الفقراء واملهمشني، مبن فيهم مـن       اً  جمحفاً  ئ عب  يشكل وغري الرمسي من هذه اخلدمات    

الـدعم  وقد يشكل . يعيشون يف املستوطنات العشوائية واملناطق النائية والرُّحل والالجئون     
وتقـدم املقـررة    . على استدامتها اً  القوي خلدمات املياه، وخباصة يف قطاع الزراعة، خطر       

اخلاصة عدة توصيات ملواجهة هذه التحديات، كما تدعو احلكومةَ األردنيةَ إىل اعتماد هنج       
كلي يربط بني االحتياجات الطارئة امللحة للمياه وخدمات الصرف الصحي واستراتيجية           

تضمن حق كل إنسان يف األردن يف احلصول علـى ميـاه             لة األجل للتنمية  شاملة وطوي 
  .الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
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  املرفق

املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب          تقرير      
 ١٦ إىل   ١١(ي عن بعثتها إىل األردن      املأمونة وخدمات الصرف الصح   

  )٢٠١٤مارس /آذار
  توياتاحمل

  الصفحة الفقـرات 
  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤-٣  ...................................................سياق الندرة احلادة للمياه  - ثانياً  
  ٥  ١٢-٥  ....................اإلطار القانوين واإلطار املؤسسي واملتعلق بالسياسات العامة  - ثالثاً  

  ٥  ٧-٥  ....................................................اإلطار القانوين  - ألف     
  ٧  ١٢-٨  .................................اإلطار املؤسسي واملتعلق بالسياسات  -  باء     

  ٨  ٥١-١٣  ................................حقوق اإلنسان يف جمال املياه والصرف الصحي  - رابعاً  
  ٨  ٢١-١٥  .........................................................توافر املياه  - ألف     
  ١٢  ٢٦-٢٢  .................جعل تكاليف املياه والصرف الصحي يف املتناول مادياً  -  باء     
  ١٣  ٢٩-٢٧  ........................................................جودة املياه  - جيم     
  ١٥  ٤٢-٣٠  .............................استدامة خدمات املياه والصرف الصحي  - دال     
  ٢١  ٤٧-٤٣  ............................صول على املعلومات واملساءلةاحلق يف احل  -  هاء     
  ٢٢  ٥١-٤٨  ..................................................حمافظات الشمال  -  واو     

  ٢٤  ٦٠-٥٢  .................................................................. الالجئون  - خامساً  
  ٢٧  ٦٤-٦١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
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  ةمقدم  -أوالً  
املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب املأمونـة             قامت    -١

     / آذار١٦ إىل  ١١زيـارة رمسيـة إىل األردن يف الفتـرة مـن             ب وخدمات الصرف الصحي  
، وذلك لدراسة التقدم احملرز والتحديات املطروحة لضمان اإلعمال الكامـل           ٢٠١٤مارس  

وخالل بعثتها، عقدت اجتماعـات مـع       . حلق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي يف البلد       
مون لوزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الصحة      حماورين خمتلفني، منهم وزير البيئة واألمناء العا      

ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة املياه والري وحمافظ املفرق وغريه من السلطات احمللية             
مع رئيس اجمللس االستشاري لـشؤون امليـاه        اً  كما عقدت اجتماع  . للمحافظات الشمالية 

 اجتماعات مع ممثلـي     وعقدت. والصرف الصحي، صاحب السمو األمري احلسن بن طالل       
كل من املركز الوطين حلقوق اإلنسان وسـلطة امليـاه وسـلطة وادي األردن ومجعيـات                

وزارت خمـيم   . مستخدمي املياه يف وادي األردن ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات املاحنـة          
الزعتري لالجئني وعدة جمتمعات حملية، وحتدثت مع أشخاص يف ضواحي عمـان واملفـرق    

  .األردنويف وادي 
وتعرب املقررة اخلاصة عن تقديرها للحكومة األردنية ملا أبدته من تعاون قبل بعثتها               -٢

كما تشكر فريق األمم املتحدة القطري، وخباصة منظمة األمم املتحـدة للطفولـة             . وخالهلا
تود املقررة اخلاصة أن تشكر مجيع      اً،  وأخري. ، على ما قدمه من دعم ومساعدة      )اليونيسيف(

فضلوا بلقائها ومبساعدهتا يف حتسني إدراكها حلالة احلصول على املياه والصرف الصحي            من ت 
   .يف األردن، ويشمل ذلك من رغبوا يف عدم ذكر أمسائهم

  سياق الندرة احلادة للمياه  -ثانياً  
إلحدى الدراسات، يعد  اً  ووفق. يف العامل ُيعتَبر األردن البلد الرابع األكثر ندرة للمياه          -٣
يف العـامل يف جمـال األمـن        ن، منذ أحدث تدفق لالجئني السوريني، ثالث أضعف بلد          اآل

ويف السنوات الستني املاضية، اخنفضت املوارد السنوية املتجددة من امليـاه العذبـة             . )١(املائي
، ويقل هـذا  )٢()٢٠١١ عام يف( متراً مكعباً ١٤٥ متر مكعب إىل  ٣ ٦٠٠املتاحة للفرد من    

__________ 

 Maplecroft, Global Security Analytics, water security index, available fromانظر )١(

www.maplecroft.com/about/news/water_security.html. 
اسـتراتيجية   (٢٠٠٩فرباير  /شباط،  "٢٠٢٢-٢٠٠٨ األردن   -استراتيجية املياه   : املياه من أجل احلياة   " )٢(

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

chap. 2-3 .   ًوانظـر أيـضاWorld 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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وهلذه الندرة  . )٣( متر مكعب سنوياً   ٥٠٠احملدد يف   " الندرة املطلَقة للمياه  "بكثري عن مستوى    
اً الشديدة للمياه آثار خطرية على توافرها ألغراض االستعمال الشخصي واملرتيل، وميكن أيض           

  .أن يكون هلا أثر على جودة املياه، حيث تتعرض موارد املياه اجلوفية أكثر للتلوث
ات املياه اجلوفية واستخدامها    يبسبب اجلفاف واسترتاف احتياط   وتفاقمت ندرة املياه      -٤

املفرط يف الزراعة والنمو السكاين وتدفق العمال املهاجرين وتغري املناخ، إىل جانـب تـدفق         
لالجئني ناجم عن عدة نزاعات يف املنطقة وآخرها الرتاع الـدائر يف اجلمهوريـة العربيـة                

فقد شهد عدة موجات مـن اهلجـرة   اً، تقلبة سياسي وحبكم جماورة األردن لدول م    . السورية
اً كبرياً  ملعلومات قدمتها وزارة الداخلية، يأوي األردن عدد      اً  ووفق. ١٩٤٨واللجوء منذ عام    

:  يف املائة من جمموع الـسكان      ٤٥ما نسبته   اً  من املهاجرين والالجئني، الذين يشكلون حالي     
ويف .  مليون سوري  ١,٣ عراقي و  ٢٩ ٠٠٠و) مبن فيهم من جتنسوا   (مليونان من الفلسطينيني    

، وضعت احلكومة خطة إلدارة موارد املياه ٢٠٢٢-٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية للمياه للفترة  
 ماليـني نـسمة     ٧,٨ ماليني نسمة إىل أكثر من       ٥,٨٧على أساس منو سكاين تقديري من       

رفع تدفق الالجـئني    للمعلومات الواردة من وزارة الداخلية، فقد       اً  ؛ ووفق ٢٠٢٢حبلول عام   
إن حالة توافر املياه يف     .  ماليني نسمة  ٧,٣عدد السكان احلايل إىل أكثر من       اً  السوريني مؤخر 

وكمـا  . وُيحتمل أن تتدهور أكثر بسبب الطلب املتزايد بـاطراد          البلد بالتايل مفزعة أصالً   
ع كل قطرة مـاء     جيب أن جتم  "اعترفت احلكومة نفسها يف استراتيجيتها الوطنية للمياه، فإنه         

ومن ناحية أخرى، يطالب إطار حقوق اإلنـسان الـدول          . "من كل مورد متاح يف األردن     
بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على امليـاه              

 ويف سياق الندرة احلادة للمياه،. ما تسمح به املوارد املتاحةوالصرف الصحي، وذلك بأقصى     
ال بد إذن من حتديد األولويات فيما يتعلق مبوارد املياه املتاحة إلعمال هذا احلق من حقـوق                 

  .اإلنسان بالنسبة جلميع من يعيشون يف البلد

  اإلطار القانوين واإلطار املؤسسي واملتعلق بالسياسات العامة  -ثالثاً  

  اإلطار القانوين  -ألف  
ك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وتقع      لقد صدقت احلكومة األردنية على الصكو       -٥

عليها التزامات قانونية بأن تتخذ خطوات ملموسة ومدروسة لضمان اإلعمال التدرجيي حلق            
واحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف        . اإلنسان يف املياه والصرف الصحي    

__________ 

 متـر مكعـب     ١ ٠٠٠ مؤشر فالكنمارك لنقص املياه عندما ترتل اإلمدادات السنوية بامليـاه دون             حسب )٣(
نـدرة  " متر مكعب فإهنم يواجهون ٥٠٠للشخص الواحد يواجه السكان ندرة يف املياه، وعندما ترتل دون   

 .www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtmlانظر أيضاً املوقع التايل " مطلقة
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وهو مكرس يف   الصحي حق من حقوق اإلنسان مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئق،             
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ١١مجلة أحكام منها املادة     

، ٦٤/٢٩٢وقد سلَّم هبذا احلق بشكل صريح كل من اجلمعية العامة يف قرارهـا              . والثقافية
، الذي اعُتِمـد    ١٥/٩الذي حظي بدعم احلكومة األردنية، وجملس حقوق اإلنسان يف قراره           

  .صويتبدون ت
وخيول حق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي ألي شخص، دون متييز، أن حيـصل      -٦

واملعقولة التكلفة ألغراض االسـتعمال  اً على ما يكفي من املياه املأمونة واملقبولة واملتاحة فعلي      
وبتكلفة معقولة على خدمات صرف صحي، يف مجيـع         اً  الشخصي واملرتيل وأن حيصل فعلي    

، تكون مأمونة ومستوفية ملعايري النظافة وآمنة ومقبولة وتوفر شـروط صـون             ميادين احلياة 
وقد سلَّم جملس حقوق اإلنسان بشكل صريح مبضمون هـذا          . اخلصوصيات وتكفل الكرامة  

كما يتطلب إعمال حق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي ضمان          . ٢٤/١٨احلق يف قراره    
وصيات والكرامة، ومنها غسل اليدين والعناية      ممارسات الئقة وغري مكلفة تكفل صون اخلص      

وعالوة على ذلك، ينبغي اختاذ تدابري فعالة لضمان التصريف واملعاجلة          . بالنظافة فترة احليض  
وحىت يف حاالت تفويض مهمـة      . الالئقَني للنفايات البشرية، مبا فيها مياه الصرف الصحي       

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

وعلى الصعيد احمللي، ينص الدستور األردين على املساواة أمام القانون واملساواة يف              -٧
. والصرف الصحي وال يورِد أي إشارة إىل حق اإلنسان يف املياه          . احلقوق بني مجيع املواطنني   

 ١٨وينظم قطاع املياه والصرف الصحي بشكل رئيسي قانون سلطة املياه األردنيـة رقـم               
 وقانون وزارة املياه    ٢٠٠١ لعام   ٣٠وقانون سلطة وادي األردن رقم      وتعديالته   ١٩٨٨ لعام

قانون الـصحة   والقوانني األخرى ذات الصلة هي      .  وتعديالته ١٩٩٢ لعام   ٥٤والري رقم   
 ونظام مراقبة امليـاه     ٢٠٠٦  لعام ٨٥قانون محاية البيئة رقم     ، و ٢٠٠٨ لعام   ٤٧م  العامة رق 

وليس لدى األردن بعد قانون شامل بشأن امليـاه،         .  وتعديالته ٢٠٠٢ لعام   ٨٥اجلوفية رقم   
وسيحدد هذا املشروع بنية ووظائف الوزارات      . وضع مشروع قانون  حالياً  ئن كان جيري    لو

ويـشكل اعتمـاد   . ات اليت تدير قطاعي املياه والصرف الصحياملختلفة وغريها من املؤسس   
قانون شامل بشأن املياه أول خطوة مهمة إلعمال حقي اإلنـسان يف امليـاه ويف الـصرف                 

. هبذين احلقني ومبضموهنما املعياري     كامالًاً  وينبغي أن يعترف القانون اجلديد اعتراف     . الصحي
نسان يف املياه والصرف الصحي للجميع، مبـن        كما جيدر التذكري بأنه ينبغي ضمان حق اإل       

وعالوة على ذلك، وخباصة يف بلد شحيح املياه مثل األردن، ينبغـي أن             . فيهم غري املواطنني  
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املياه لالستعماالت الشخصية   توزيع  ينص هذا القانون بوضوح على إعطاء األولوية يف جمال          
  .)٤(رتلية على غريها من االستعماالتوامل

   املؤسسي واملتعلق بالسياساتاإلطار  -باء  
يف األردن، تتوىل وزارة املياه والري املسؤولية الشاملة عن مجيع املـسائل املتـصلة                -٨

ورصد املـوارد   باملياه، مبا يف ذلك رسم السياسات واختاذ القرارات وتسعري املياه والتخطيط            
 املتصلة بامليـاه والـصرف       الوزارة، تدير سلطة املياه األردنية املسائل      وحتت إشراف . املائية

تشيِّد وتشغِّل وتصون النظم احمللية لإلمداد باملياه والصرف الصحي وتدير مـوارد            والصحي  
. تطور سلطة وادي األردن وتدير موارد امليـاه واألراضـي يف وادي األردن            و .املياه الوطنية 

 بتعديل رسـوم    وتوصي اهليئتان . أن املؤسستني ذاتيهما مسؤولتان عن شبكات اجملاري       كما
املياه والري، رغم أن السلطة التنظيمية تعود يف هناية          املياه واملشاريع الرئيسية من خالل وزارة     

وتقع خّزانات التفـسخ ضـمن      . املطاف جمللس الوزراء، وخباصة فيما يتعلق بتحديد الرسوم       
ب  ووزارة الصحة مسؤولة إمجاالً عن رصد جـودة ميـاه الـشر         .نطاق مسؤولية البلديات  

وتتمتع الوزارة بسلطة منح الرخص ملعامـل امليـاه         . لضمان امتثاهلا املعايري الصحية الوطنية    
  .ومنشآت حتلية املياه، وكذلك بسلطة إغالق أية موارد مياه غري مأمونة

الالمركزية على ممارسة احلكـم يف      ومة تويل اهتمامها ملسألة إضفاء      وما فتئت احلك    -٩
إضفاء طابع الالمركزيـة علـى     ذلك  ويشمل  . ؤسسي املتواصل إطار اإلصالح السياسي وامل   

ومن األمثلة  . مسؤولية توفري خدمات املياه والصرف الصحي من خالل احملافظات والبلديات         
على ذلك إنشاء إدارة مياه حمافظات الشمال، وهي مسؤولة عن حمافظات الشمال األربـع              

  ).املرفقإربد وجرش وعجلون و(
مشاركة القطاع اخلاص يف قطـاع امليـاه والـصرف          اً  ة أيض وقد شجعت احلكوم    -١٠

لسياستها العامة الرامية إىل تعزيز هذا النوع من املشاركة يف شىت املهام املنوطة             اً  الصحي وفق 
 لرصد مشاركة القطاع    ١٩٩٦وأنشئت وحدة إلدارة املشاريع تابعة لسلطة املياه يف عام          . هبا

مياهنا وشركة مياه العقبـة      - تعمل شركة مياه األردن   و. اخلاص وتعزيزها وإدارة املشاريع   
بوصفهما مؤسستني حمدوديت املسؤولية تتوليان مهمة التوزيع بالتقسيط ومهام أخرى، مـن            

وبدأت شركة  . قبيل معاجلة املياه ومياه الصرف الصحي يف عمان الكربى والعقبة على التوايل           
ت حملافظات الشمال األربـع يف إحـدى         لتقدمي اخلدما  ٢٠١١مياه الريموك عملها يف عام      

  .وتدير سلطة املياه العقود مع شركات املياه من خالل وحدة إدارة املشاريع. أصعب املناطق

__________ 

عنا املائي هو حتد استراتيجي ال ميكن جتاهله وعلينا أن نوازي بني حاجات الشرب وحاجات الصناعة                وض" ) ٤(
: امللك عبد اهللا الثاين، امليـاه مـن أجـل احليـاة           . "هو األساس واألهم  والزراعة ويظل موضوع مياه الشرب      

 ).٢انظر احلاشية ( األردن -استراتيجية املياه 
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خدمات املياه من قبل مقـدمي اخلـدمات العـامني          وفري  وتكملةً للعملية الرمسية لت     -١١
ص مستقلون حيفـرون    غري رمسي للتزويد باملياه أشخا    اً  واخلواص على حد سواء، يدير قطاع     

  .خاصة بإذن من وزارة الصحة ويبيعون املياه ويوصلوهنا لألسر املعيشية بالصهاريجاً آبار
كما اعتمدت احلكومة سياسة إدارة مياه الصرف الصحي اليت تشمل تنمية املـوارد               -١٢

وإدارهتا ومجع مياه الصرف الصحي ومعاجلتها وإعادة استعمال امليـاه املعاجلـة واحلمـأة              
مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة اهلياكـل األساسـية         اً  وتعزز هذه السياسة أيض   . والتسعري

وينظم عملية إعادة استعمال مياه الصرف الـصحي        . ملعاجلة مياه الصرف الصحي وخدماهتا    
 الصرف الـصحي     بشأن مياه  ٨٩٣/٢٠٠٦املواصفة القياسية رقم    املعاجلة قانونُ سلطة املياه     

 لتصريف امليـاه العادمـة      ٢٠٢/٢٠٠٧واملواصفة القياسية األردنية رقم     ،  ةاملرتلية املستصلح 
 وتقتدي . بشأن استعماالت احلمأة١١٤٥/٢٠٠٦ واملواصفة القياسية األردنية رقم    ،الصناعية

مببادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية املتعلقة باالستخدام املأمون        هذه القوانني واملواصفات    
  . عاجلة يف الري، وتشمل كلها واجبات وبرامج متعلقة بالرصدللمياه املتدفقة امل

  حقوق اإلنسان يف جمال املياه والصرف الصحي  -رابعاً  
ففي . يف قطاعي املياه والصرف الصحياً  أحرز البلد تقدماً كبريرغم السياق الصعب  -١٣
حمسَّن للمياه  يف املائة من السكان إمكانية الوصول إىل مصدر ٩٧، أتيحت لنسبة   ٢٠١٢عام  

  .)٥( على خدمات الصرف الصحي احملسنة يف املائة إمكانية احلصول٨٣ولنسبة 
 يف املائة من جمموع األسر املعيشية       ٩٨نسبة  اً  لبيانات احلكومة، تستفيد حالي   اً  ووفق  -١٤

كـل   وُتعالَج   ، يف املائة منها من الربط بشبكة الصرف الصحي        ٦٨من الربط بشبكة املياه و    
ـ و. ها يف املائة من   ٩٨ نسبةرف الصحي اجملمعة بينما يعاد استخدام       مياه الص  ـ  ل اً ألردن حق

على املؤشرات يف قطاعي املياه والصرف الصحي يف منطقة الشرق األوسـط            مؤشرات من أ  
  .ومشال أفريقيا

  توافر املياه  -ألف  
يقتضي حق اإلنسان يف احلصول على املياه أن يكون إمداد كل شخص هبـا ألغـراض      -١٥

ونظراً حلدة ندرة املياه يف األردن، فإن متوسـط         . )٦(االستعمال الشخصي واملرتيل كافياً ومستمراً    
__________ 

)٥( 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. 
تماعية والثقافيـة، بـشأن احلـق يف املـاء           للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج     ١٥رقم  التعليق العام    )٦(

)E/C.12/2002/11( ١٢، الفقرة)أ.( 
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وتستهلك أقل من ذلك األسر املعيشية غـري        . االستهالك الفردي ُيقدَّر بثمانني لتراً فقط يف اليوم       
 تلـك الـيت     املوصولة بالشبكات الرمسية أو اليت لديها قدرة حمدودة على التخزين، ويشمل ذلك           

وُيقـدَّر  . تعيش يف املستوطنات العشوائية وجمتمعات الرحَّل والفقراء والالجـئني واملهـاجرين          
ويف بعض مناطق   . )٧( لتراً يف اليوم   ٥٠ و ٢٥االستهالك الفردي يف املستوطنات العشوائية مبا بني        

 إىل  ٨٨، اخنفض االستهالك الفردي من أكثر من        )على سبيل املثال، يف بلقة    (الشمال  
 وآثار ذلـك  . )٨(٢٠١١  منذ أن بدأ الالجئون السوريون يصلون إليها يف عام          لتراً ٦٦ ما دون 

اً  لتر من املاء يومي   ١٠٠وً   لترا ٥٠ما بني   على الصحة هائلة، بالنظر إىل أنه يوصى بأن يتاح للفرد           
ض من  ويتعرض األطفال واحلوامل بصفة خاصة ألمرا     . )٩(ضمان النظافة الشخصية والغذائية   ل

  .قبيل اإلسهال أو الكولريا عندما ال تكفي كمية املياه املتاحة

  تقطُّع اإلمدادات املخصصة لالستعماالت الشخصية واملرتلية  -١  
يتقطع اإلمداد باملياه يف األردن؛ وحيصل عليها الناس يف عمان مرة يف األسبوع، يف                -١٦

ويـضطر  . بل بوترية أقل  اً   يوم ١٢ حني حيصل عليها من يعيشون يف املناطق النائية مرة كل         
كثري من األشخاص بالتايل إىل االستحمام وغسل مالبسهم وتنظيف مساكنهم يوم التـزود             

كما يكمِّل معظـم األسـر املعيـشية        . باملياه، وخيزنون املياه ملواجهة نقص اإلمداد املنتظم      
وعنـدما  . حنات الصهرجيية اخلاصة  إمدادات املياه احملدودة باملياه املعبأة واملياه املقتناة من الشا        

، يرتفع االستهالك حبدة يوم التزود، ما حيِدث  )أو كل أسبوعني  (توَصل املياه مرة يف األسبوع      
وعالوة علـى   . إىل فيضاهنا اً  على وحدات معاجلة مياه الصرف الصحي ويؤدي أحيان       اً  ضغط

يوم التزود؛ غري أن    ذلك، يركِّب األشخاص مضخات دفع لتخزين أكرب قدر ممكن من املياه            
  .جودة املياه تكون ضعيفة ألن مضخات الدفع تسحب الصدأ والوسخ أيضاً

وقد أُعجِبت املقررة اخلاصة بقدرة األشخاص على مواجهة مشكلة تقطع إمدادات             -١٧
أن هـذا   اً  غري أهنا الحظت أيـض    . املياه، وذلك بوسائل منها إعادة استخدام املياه املستعملة       

كبري على املهمشني، الذين ال ميلكون الوسائل الالزمة ملواجهة مشكليت الندرة           الوضع له أثر    
وحسب ما أوردته مؤسسة أوكسفام، فإن األسر املعيشية املؤلَّفـة مـن الفقـراء              . والتقطع

بتقطع إمدادات املياه ألهنا ال تستطيع ختزين كمية كـبرية أو  اً والالجئني واملهاجرين أشد تأثر 
  .)١٠(ت على صعيد اجملتمعات احملليةاليست لديها شبك

__________ 

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

Valley – Jordan: August – September 2013, p. 5.. 
 .املرجع نفسه )٨(
)٩( 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.  

)١٠( E/C.12/2002/11 ١٢، الفقرة. 
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حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن أحد      اللجنة املعنية با  وحسب ما تقوله      -١٨
، يتمثل يف أن يكون  "مستمرة"شروط احلق يف احلصول على املياه، لكي تكون إمدادات املياه           

ومن هذا املنظور، ال يفـي      . )١١(االستعماالت الشخصية واملرتلية  فيما يتعلق ب  اً  انتظامها كافي 
باحلق يف احلصول على املياه ما مل ينتظم اإلمـداد هبـا   اً الربط بشبكة املياه يف حد ذاته تلقائي     

بالقدر الكايف للشرب والصرف الصحي وغسل املالبس وإعداد الطعام والنظافة الشخـصية            
  .واملرتلية
ع اإلمدادات ضرورياً لضمان االستدامة،     ويف بلد شحيح املياه مثل األردن، قد ُيعترب تقطُّ          -١٩

شريطة أال تكون فترات انقطاع املياه مفرطة الطول وأن ُيخَبر الناس باأليام واملواعيد اليت ميكنهم               
مثل (فيها احلصول على املياه وأن تعطى األولوية لالستهالك البشري على غريه من االستعماالت              

ورغم أن احلكومة بـذلت     .  التفاوتات يف احلصول على املياه     وأالّ حيِدث النظام أو يفاقم    ) الزراعة
  وملعاجلة بعض أوجه القصور يف النظام احلايل،       جهوداً شىت لتقليص نسبة املياه املخصصة للزراعة،      

فإن املياه تتاح للزراعة بشكل أكثر استمراراً مما عليه األمر بالنـسبة لالسـتعماالت الشخـصية                
ع إمدادات املياه معايري حقوق اإلنسان إذا كان ال يكفل الكمية الكافية،            وال يستويف تقط  . واملرتلية

وترى املقررة اخلاصة بالتايل أن احلكومـة ُملَزمـة         . سيما بالنسبة ألشد الفئات فقراً وهتميشاً      وال
قانوناً بأن تتخذ خطوات إضافية لضمان أن تفي إمدادات املياه املتقطعة باحتياجـات اجلميـع؛               

تكيف احللول لتالئم من ليست لديهم القدرة على ختزين ما يكفي من املياه ألسـبوع               وينبغي أن   
وميكن أن تشمل احللول احلد من التسرب لزيادة حجم امليـاه املتاحـة وكـذلك               . أو أسبوعني 

املساعدة يف تركيب وسائل التخزين ويف صيانتها وتنظيم مصادر اإلمداد البديلـة، مـن قبيـل                
 ويف الوقت نفسه، ينبغـي أن تواصـل         ). أدناه ٢٥-٢١انظر الفقرات   (الشاحنات الصهرجيية   

وزيـع  احلكومة جهودها لزيادة كمية املياه املتاحة لالستعماالت الشخصية واملرتلية بإعادة ت          
  .مصادر املياه

  اليت ال تدر عائداً ياه امل  -٢  
اصة يف بلـد    مصدر قلق بالغ، وخب   اً  يشكل ارتفاع مستويات املياه اليت ال تدر عائد         -٢٠

ويبلغ كم املياه الضائعة بسبب الربط غري القانوين بالشبكة والتسرب وغريه من            . شحيح املياه 
وحسب مـا ورد يف دراسـة صـدرت        .  يف املائة يف معظم مناطق البلد      ٥٠اخلسائر التقنية   

وهـذه كميـة ميكـن أن تلـيب       اً،  ليون لتر سنوي  ب ٧٦    بُيقدَّر كم التسرب الفعلي     اً،  مؤخر
كما تؤثر التسربات يف ضـغط      . )أو أكثر من ثلث السكان    ( نسمة    مليون ٢,٦تياجات  اح

وُتستعمل املياه املسروقة يف الري أو تباع بواسطة صهاريج، وهو ما يقلـص             . املياه وجودهتا 
وهتدف احلكومة، يف استراتيجيتها الوطنيـة  . كم املياه املتاح لإلمدادات الرمسية ويزيد سعرها     

 واخلسائر  ٢٠٢٢ يف املائة حبلول عام      ٢٥إىل  اً  قليص كمية املياه اليت ال تدر عائد      للمياه، إىل ت  
__________ 

)١١( Mercy Corps, Tapped Out: Water Scarcity and Refugee Pressures in Jordan, March 2014, p. 17. 
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وتشمل االستراتيجية تعزيز جترمي سرقة املياه وحفر آبار غري         .  يف املائة  ١٥التقنية إىل ما دون     
غري قانونيـة بغرامـة تـصل       اً  ومبوجب قانون سلطة املياه، يعاقَب من حيفرون آبار       . قانونية
بالنـسبة  اً   دينار وباحلبس مدة تصل إىل سنتني؛ غري أن اإلنفاذ شـكَّل حتـدي             ٥ ٠٠٠ إىل

للمراجعـة لزيـادة الغرامـات       وإبان زيارة املقررة اخلاصة، كان القانون خيضع      . للسلطات
 وملنح سلطة املياه األردنية صالحية إنفاذ القـانون دون          وعقوبات احلبس يف حالة سرقة املياه     

 وتشجع املقـررة اخلاصـة      .خل الشرطة عند اكتشاف االنتهاكات    االضطرار إىل طلب تد   
ومن . احلكومة على تسريع وترية جهودها الرامية إىل احلد من ضياع املياه وإىل حتقيق أهدافها          

أظهر أنـه ميكـن   اً  أجنزته الوكالة اليابانية للتعاون الدويل مؤخر     اً  املسائل املشجعة أن مشروع   
من قبيـل  اً  يف املائة بتدابري بسيطة نسبي٦٠ إىل ٤٠مبقدار اً  عائدتقليص كم املياه اليت ال تدر    

وتدعو املقررة اخلاصة اجلهات املاحنة إىل حتديد أولويات        . حتديد مواطن التسرب وإصالحها   
. من خالل تدخالت فعالة وصغرية احلجـم      اً  تعاوهنا يف معاجلة مشكل املياه اليت ال تدر عائد        

 ُيستخدم جترمي سرقة املياه ملعاقبة الفقـراء أو أشـد األشـخاص             ويف الوقت ذاته، ينبغي أالّ    
  .هتميشاً

  تدوير املياه وإعادة استخدامها  -٣  
لقد أحرز األردن، يف إطار جهوده ملواجهة مشكل ندرة املياه، تقدماً يف تدوير املياه                -٢١

لصرف الصحي   وحدة صناعية ملعاجلة مياه ا     ٢٨يف األردن   اً  ويوجد حالي . وإعادة استخدامها 
وُتستخدم مياه الصرف الصحي املعالَجة بشكل رئيـسي    .  يف املائة من املياه اجملمَّعة     ٩٨تعاجل  

 أن استخدام ميـاه الـصرف   ٢٠٠٩وقد أظهر تقييم أُجري يف عام    . للري يف وادي األردن   
ـ               ا الصحي املعاجلة يستويف املعايري الصحية اليت توصي هبا منظمة الصحة العامليـة يف مبادئه

ازات البـشرية وامليـاه     التوجيهية املتعلقة باالستعمال املأمون ملياه الصرف الصحي واإلفـر        
حتـديات يف   اً  غري أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يطرح أيض         . )١٢(الرمادية

وكمـا  . لقدرات وحدات املعاجلة القائمة على صعيد البلديات      اً  حالة السوائل الصناعية، نظر   
حلكومة يف سياستها إلدارة مياه الصرف الصحي واسـتراتيجيتها للميـاه، جيـري        تعهدت ا 

تشجيع إعادة االستعمال املأمون ملياه الصرف الصحي املعاجلة يف قطاع الزراعة بغرض حتقيق             
ومن أجل ذلك، ينبغي إنشاء آليـات       . ملوارد البلد احملدودة للغاية من املياه     اً  توزيع أكثر توازن  

ويف الوقت نفسه، ينبغي بـذل جهـود        . بة واملساءلة بتعزيز القوانني واألنظمة    مالئمة للمراق 
الصحي لـدى املـزارعني وعامـة       إضافية لزيادة الوعي مبنافع إعادة استخدام مياه الصرف         

، استناداً إىل اخلطة الوطنية لرصد املخاطر ونظام إدارة اسـتخدام ميـاه الـصرف               اجلمهور
  .٢٠١١ين اعتمدهتما احلكومة يف عام الصحي املعاجلة يف الري، اللذ

__________ 

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

November 2009, p. 4. 
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  جعل تكاليف املياه والصرف الصحي يف املتناول مادياً  -باء  
إلعمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملياه والصرف الصحي، ينبغي أن تكون أسعار              -٢٢

  تقوض أو  الّهاتني اخلدمتني والتكاليف والرسوم املباشرة وغري املباشرة املتصلة هبما معقولة وأ          
وفقـاً  و. هتدد قدرة الشخص على استيفاء احتياجاته األخرى، من قبيل الغـذاء أو الـدواء             

 يف  ٥ إىل   ٣ تتجاوز النفقات املتصلة باملياه والصرف الـصحي         للتوصيات الدولية، ينبغي أالّ   
  .املائة من دخل األسرة املعيشية

نظـام  "فـة املـسمى     يعرويف األردن، ُيعتمد فيما يتعلق باالستعمال املرتيل نظام الت          -٢٣
ـ           ". فة املتزايدة حسب الكتلة   يالتعر دفع ويف املناطق اليت تـشملها واليـة سـلطة امليـاه، ي

 ١٨إىل صفر كل ثالثة أشهر مقابل استهالك ) من الدوالرات ٦,٤٠( دنانري ٤,٥ األشخاص
 ٣٧  دنـانري مقابـل    ١٠,٥ و مكعباًاً   متر ٣٦ إىل   ١٩ دنانري مقابل    ٦يف الشهر و  اً  مكعباً  متر
معظـم األسـر    يدفع  و. اًمكعباً   متر ٥٥مقابل أكثر من    اً   دينار ١٦,٥واً  مكعباً   متر ٥٤ إىل

وحىت عندما ُتدَرج   . مقابل املياه املنقولة باألنابيب   اً  املعيشية يف األردن أقل من دينارين شهري      
 من   يف املائة  ١فواتري خدمات الصرف الصحي، فإن هذا املبلغ يصل يف املتوسط إىل أقل من              

فة معقولة بالنـسبة ألكثريـة الـسكان        يتعرالويبدو أن هذه    . إمجايل إنفاق األسرة املعيشية   
املوصولني بالشبكة، رغم أن معظم األسر املعيشية تضطر لتكملة املياه املنقولة باألنابيب مبياه             

  .من الصهاريج أو مياه معبأة، وخباصة خالل فصل الصيف
فة املتزايـدة حـسب     يالتعر كثري من األحيان نظام      وأحد املشاكل اليت يطرحها يف      -٢٤
يف كثري من األحيان يدفعون  ة والذي الحظته املقررة اخلاصة خالل بعثتها هو أن الفقراء           الكتل
 ٢٠ويف الواقع، يشترك    . فة أعلى بسبب أسرهم األكرب حجماً وعدادات املياه املشتركة        يتعر

) شية يف الزرقاء   يف املائة من األسر املعي     ٣٩ا نسبته   وم(يف املائة من األسر املعيشية يف األردن        
وقد صادفت املقررة اخلاصة خالل زيارهتا عينات من هـذا القبيـل يف             . )١٣(يف نفس العداد  

تعيش ) يف اجملموع اً   شخص ١٥(فقد أدت ثالث أسر ضعيفة الدخل       . إحدى ضواحي عمان  
تهالك كل أسرة يؤهلها لـدفع أدىن      فة لالستهالك املرتيل بيد أن مستوى اس      يجمتمعةً أعلى تعر  

فة أعلى كل شهر عوض امتالك ثالثة       يوأخربوا املقررة اخلاصة أهنم يفضلون دفع تعر      . فةيتعر
عدادات منفصلة، بالنظر إىل أهنم ال يستطيعون حتمل رسوم الرخصة وتكاليف تركيب عداد             

، باإلعفـاء مـن      واختذت احلكومة تدابري لتسهيل تركيب عدادات املياه وذلك مـثالً          .آخر
وتشجع . تكاليف التركيب أو، يف حالة األسر املعيشية الفقرية، من رخص تركيب العدادات           

  .املقررة اخلاصة احلكومة على تعزيز تطبيق هذه التدابري

__________ 

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

October 2011, p. 31. 
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تشمل الفقراء ومن يعيـشون يف املـستوطنات        اليت  وال متلك اجلماعات املهمشة،       -٢٥
ئني الذين ليس لديهم ربط بالشبكة أو لديهم قدرات أقل          العشوائية والعمال املهاجرين والالج   

 ٢٠لتخزين املياه، أي خيار سوى شراء املياه املعبأة أو املنقولة بالـصهاريج، وهـي أغلـى       
وال تنظم السلطات عمل الشاحنات الصهرجيية اخلاصة، اليت يتقاضى أصحاهبا          .  مرة ٤٦ إىل

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . )١٤(طلب واملسافة الملتر املكعب حسب    عن ا  دنانري   ٧دينارين إىل   
يف بعض األماكن بالنسبة لألسر املعيشية غري املوصـولة         تحلّل  ارتفعت تكلفة إفراغ خزان ال    
وال تنظم احلكومة أسعار . )١٥( ديناراً يف العام املاضي٣٠ إىل   ٢٥بشبكة الصرف الصحي من     

 خزانات التفسخ أغلى بالنسبة ملن      ويعتمد السعر على املسافة املقطوعة؛ فإفراغ     . إزالة احلمأة 
استعمال شاحنات صهرجيية أصغر    اً  وباإلضافة إىل ذلك، يلزم أحيان    . يعيشون يف مناطق نائية   

. اًللمرور عرب األزقة الضيقة يف املستوطنات العشوائية، ما جيعل اخلدمات أغلى سـعر            اً  حجم
ا أو إعادة استعماهلا عنصر من وبالنظر إىل أن مجع الفضالت البشرية أو نقلها أو التخلص منه          

قتـصادية  عناصر حق اإلنسان يف الصرف الصحي، كما أكدت ذلـك جلنـة احلقـوق اال      
أن تكون تكلفة هذا العنصر اً ، فإنه من واجب الدولة أن تضمن أيض )١٦(واالجتماعية والثقافية 

وقد يؤدي   .اًوضعفاً وفقر اً  يف متناول اجلميع، وخباصة يف حالة أشد قطاعات السكان هتميش         
  .تفويض تسعري هذه اخلدمة ملتعهدين خواص إىل انتهاك حق اإلنسان يف الصرف الصحي

إنه ينبغي أن يتغري بشكل عاجل وضع يقع فيه عبء غري مربر على أسر أقل دخـالً             -٢٦
يف هناية املطـاف مـن      دفع  من اإلقصاء حيث ي   اً  هذا الوضع يعكس منط   و. متلك أي خيار   ال

قابل خدمات املياه والصرف الصحي أكثر مما يدفعه املواطنون العـاديون،           يعانون من الفقر م   
وليست الدولـة بالـضرورة     . الذين يستفيدون من شبكة مدعَّمة للمياه والصرف الصحي       

مضطرة لتوفري شبكة املياه املنقولة باألنابيب أو الصرف الصحي لكل األسر املعيشية؛ ولكن             
نسان بأن تكفل احلصول على املياه وخدمات الـصرف         يقع عليها التزام يف إطار حقوق اإل      

توفري اخلدمات بشكل مباشر عندما ال يستطيع   ذلك  ويشمل  . الصحي للجميع بتكلفة معقولة   
  .األشخاص إعمال هذا احلق بأنفسهم ألهنم ببساطة ال ميكنهم حتمل التكاليف

  جودة املياه  -جيم  
) ٢٨٦/٢٠٠١رقم  (ياه الشرب يف األردن     تستند املواصفة القياسية املتعلقة جبودة م       -٢٧

 ووزارة الصحة هي الوكالـة      .إىل مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية بشأن مياه الشرب        
 وتراقب إدارة املختربات    .احلكومية املسؤولة بالدرجة الرئيسية عن رصد جودة مياه الشرب        

__________ 

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

p. 12. 
)١٦( E/C.12/2010/11 ٨، الفقرة. 
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وقد أكد تقييم أجرته    .  وحتليلها تالعيناخذ  وشؤون اجلودة التابعة لسلطة املياه جودة املياه بأ       
ة على العموم   جودة مياه الشرب عالي   " أن   ٢٠١٠منظمة الصحة العاملية واليونيسيف يف عام       

إال أن  ئن كانت املياه املرتلية صاحلة للـشرب،        لكما استنتجتا أنه، و   . )١٧("يف شبكة التوزيع  
ر من التلوث حيدث بني األنابيب  إىل وجود قد تشريمستويات النيترات يف عينات املياه املرتلية   

وأوضحت السلطات أن األشخاص ال حيسنون االعتناء خبزاناهتم أو أن أنابيـب            . والصنابري
وخيلف انقطاع اإلمدادات ومضخات الـدفع      . املياه داخل املساكن قدمية وحلقت هبا أضرار      

وبالنظر . ىل األسر املعيشية  على جودة املياه عندما تصل إ     اً  سلبياً  املركَّبة لزيادة ضغط املياه أثر    
إىل أن مجيع األسر املعيشية مضطرة لتخزين املياه بسبب تقطع إمداداهتا، فإن احلكومة ينبغي              

  .بأساليب ضمان التخزين املأموناً أن تبث الوعي بشكل أكثر انتظام
- ورغم التقييم اإلجيايب املذكور أعاله، فقد خلصت دراسة استقصائية اجتماعيـة            -٢٨
 يف املائة من األشخاص مستاؤون من جودة امليـاه          ٦٠دية أجرهتا السلطات إىل أن حنو       اقتصا

وال يثق األشخاص على ما يبدو يف جودة ميـاه          . ويشترون املياه املعبأة رغم سعرها املرتفع     
  .١٩٩٨إىل حادث تلوث واسع النطاق وقع يف عام اً الصنابري، ويعود ذلك جزئي

الل بعثتها روايات خمتلفة كثرية من جهات معنية خمتلفـة          ومسعت املقررة اخلاصة خ     -٢٩
، وقبل إطالق مشروع كـبري    ٢٠١٢ويف عام   . بشأن جودة املياه املنقولة من حوض الديسي      

احلجم لنقل املياه إىل عمان من هذا احلوض الواقع على احلدود بني األردن واململكة العربيـة                
اه عندما أفادت بعض وسائط اإلعالم بـأن        السعودية، انتشرت خماوف بشأن جودة تلك املي      

املياه املَُضخة من احلوض حتتوي على مستوى من اإلشعاعات أعلى مما توصي بـه منظمـة                
 ميللي سـيفريت يف  ٠,٥عند وقد ُحدِّد املستوى الوطين اخلاص مبياه الشرب  . الصحة العاملية 

 ملـي سـيفريت يف   ٠,١ا السنة، يف حني توصي منظمة الصحة العاملية جبرعة فردية مستواه      
وتوحي مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية بأن هذا املستوى ينطوي على كثري          . )١٨(السنة

إىل اجلرعـة   اً  من التحفظ وبأن السلطات الوطنية لديها جمال لتحديد معايريها، بالنظر أيـض           
 قد ختتلف إىل    بالنظر إىل أن جرعة اإلشعاع    ( من مصادر أخرى     شعةاملنويدات  احملتملة من ال  

وأوضحت السلطات األردنيـة    ). حد كبري، وذلك حسب موقع السكن ومنط احلياة املختار        
للمقررة اخلاصة أن املياه املَُضخة من حوض الديسي حتتوي على مستوى من املواد املـشعة               

 ميلي سـيفريت قبـل      ٠,٥أعلى من املستوى الوطين؛ غري أن املستوى يتقلص إىل ما دون            
ـ             إيصال املي  اً اه عندما متتزج مبياه من مصادر أخرى ضعيفة أو عدمية اإلشعاعات، وذلك وفق

ألحد التدابري العالجية املوصى به يف مبادئ منظمة الصحة العاملية التوجيهية يف احلاالت اليت              
__________ 

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

of Jordan, Country Report (2010), p. 28. 
، الفـصل   ٢٠١١، الطبعة الرابعـة،     "ة بنوعية مياه الشرب   املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية املتعلق     " )١٨(

 .التاسع
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غري أن بعض   . )١٩(شعةاملنويدات  حتتوي فيها مصادر املياه على مستويات مركَّزة أعلى من ال         
ربوا عن قلقهم بشأن مصدر وكيفية تأمني مياه من مـوارد ضـعيفة أو عدميـة                احملاورين أع 

ومن بني التدابري العالجية األخـرى      . اإلشعاعات ملزجها باملياه املسحوبة من حوض الديسي      
وحتث املقررة اخلاصة بالتايل السلطات     . اليت توصي هبا منظمة الصحة العاملية املراقبة املستمرة       

اصل مراقبة جودة املياه وتبلغ عنها ليس فقط لضمان سالمتها، بل كذلك            األردنية على أن تو   
. التزام من التزامات حقوق اإلنساناً إن مراقبة جودة املياه باستمرار أيض. اهبلزيادة ثقة العامة 

وهي ضرورية على وجه اخلصوص يف هذا السياق ألن جودة املياه ميكن أن تتغري أثناء سحبها 
 ويف حني أن احلكومة ذكرت أهنا تـوزع مجيـع التقـارير    .خرى مسترتفةومصادر املياه األ 

 بطريقـة   عامة اجلمهور  أن خترب    الشهرية على مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، فإن من املهم        
ويثري االعتماد على املياه املعبـأة  .  بسرعةالعينات متاحة وميسَّرةأخذ بسيطة وأن جتعل نتائج   

 دواعي قلق تتعلق بالقدرة على حتمل تكلفتها، وال سيما بالنسبة كمصدر رئيسي ملياه الشرب 
بشأن االستدامة يف بلد شحيح املياه؛ ذلك أن التقديرات تشري      اً  كما يثري قلق  . للفئات الضعيفة 

  .)٢٠( إلنتاج لتر من املياه املعبأةيف احلقيقة إىل أنه تلزم ثالثة لترات من املياه

  لصرف الصحياستدامة خدمات املياه وا  -دال  
إن االستدامة مبدأ أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان ضروري إلعمال حق اإلنسان              -٣٠

وينبغي أن تكون اخلدمات متاحة ألجيال احلاضـر واملـستقبل،          . يف املياه والصرف الصحي   
املستقبل على إعمـال تلـك       يضر توفري اخلدمات يف الوقت الراهن بقدرة أجيال          وينبغي أالّ 
هذا مبدأ أساسي ينبغي إدماجه يف قوانني وسياسات ونظم تنمية قطاعي املياه             و. )٢١(احلقوق

وقبل   وينبغي، أوالً . اًوالصرف الصحي يف األردن حيث تشكل ندرة املياه مصدر قلق رئيسي          
كل شيء، احلفاظ على التغيريات اإلجيابية ومنع التراجع عنها مبجـرد أن ُتنـَشأ اخلـدمات      

 مة أكثر من جمرد املوثوقية أو حسن األداء، وال ميكـن حتقيقهـا إالّ             غري أن االستدا  . واملرافق
  .بإقامة توازن بني االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

  التشغيل والصيانة  -١  
خيصَّص معظم ميزانية الدولة املخصصة لقطاَعي املياه والصرف الـصحي يف األردن              -٣١

.  يف املائة فقط من امليزانية للتـشغيل والـصيانة         ٢٠ص  لتوسيع البنية التحتية، يف حني ُتخص     
وينبغي زيادة هذه النسبة زيادةً كبرية، فحسب جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، ينبغي              

__________ 

 .٢١٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٩(
)٢٠( Catherine Ferrier, “Bottled water: understanding a social phenomenon”, discussion paper, 

commissioned by the World Wildlife Fund, April 2001. 
 .A/HRC/24/44 الوثيقةانظر  )٢١(
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 يف املائة من ميزانيات املياه والصرف الصحي عاملياً للتشغيل والصيانة من أجل             ٧٥ختصيص  
ومن الضروري إقامة استثمارات تراعي التكلفة املرتبطة بدورة        . )٢٢(احلفاظ على الُنظُم القائمة   

حياة حتسني خدمات املياه أو الصرف الصحي، أو توّجه خصيصاً لصيانة اخلدمات اجلديـدة     
للحـق يف امليـاه     انتهاكات  بل وجتنب حدوث     ،تدهورهاوالقائمة وتشغيلها وذلك لتجنب     

انة أيضاً االستثمار يف املوارد البشرية، مبا       وينبغي أن يشمل التشغيل والصي    . والصرف الصحي 
فوفقاً للسلطات، فقد   . يف ذلك حتسني ما يقدَّم للمسؤولني والتقنيني من حوافز وبناء قدرات          

األردن الكثري من األشخاص املؤهلني نظراً للهجرة، ويعتمد البلد اليوم اعتماداً كبرياً علـى              
ومن املشاكل الشائعة يف البلدان الـيت       . )٢٣(لية الدو التحويالت من اخلارج واملساعدة   عوائد  

تعتمد التنمية فيها اعتماداً كبرياً على املعونة األجنبية أن مآل اخلدمات الباهظة التكلفة واليت              
تعتمد على التكنولوجيا املتطورة اليت تقدمها اجلهات املاحنة يكون اهلجر أو اخلراب، ويعـود              

وحىت عندما تكون أفعـال الدولـة أو        . رد البشرية واملالية  ذلك أساساً إىل االفتقار إىل املوا     
غري متعمد، فإن إطار    ) مثالً، عدم ضمان التشغيل والصيانة يف هذه احلالة       (امتناعها عن الفعل    

حقوق اإلنسان يوجِب على الدول أن تبذل العناية الواجبة لتقييم أثر أفعاهلا أو امتناعها عـن     
 السياسات والتدابري اليت تعتمدها حاملا تدرك أن         وتصحح اإلنسان،الفعل على إعمال حقوق     

 وعندما تقّصر الدول يف حتقيق هـذا        .)٢٤(نتائج غري مستدامة  السياسات احلالية قد تؤدي إىل      
ومن حيث الكفاءة، تكلفـة االسـتثمار يف        . االلتزام، قد حتدث انتهاكات حلقوق اإلنسان     
  .نظام بعد اهنيارهالتشغيل والصيانة أقل من تكلفة إعادة تأهيل 

  ستدامة البيئيةاال  -٢  
املوارد جيب توفري املياه والصرف الصحي بطريقة حتترم البيئة الطبيعية، وجيب محاية              -٣٢

  .احملدودة ومنع فرط استغالهلا
 ٥٤(ويعتمد األردن بشكل رئيسي يف التزّود باملياه على املياه اجلوفية والـسطحية               -٣٣
وكانت السلطات تليب الطلب املتزايد باإلفراط يف استغالل املياه         ).  يف املائة على التوايل    ٣٧و

وحسب استراتيجية املياه يف األردن، مثة إفراط يصل إىل ضعفَي معدل التغذيـة يف              . اجلوفية
ضخ املياه من عشرة من االثين عشرة حوضاً مائياً املوجودة، يف حني يعاين احلوضان اآلخران               

وهتدد األنواع املختلفة من    . ىل درجة هتدد استخدامهما يف املستقبل     من إفراط يف االستغالل إ    
  .التلوث أيضاً هذه األحواض املائية

__________ 

جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ومنظمة الصحة العاملية، تقرير حتليل وتقييم حالة اإلصحاح وميـاه                 )٢٢(
  .٢٩، الصفحة ٢٠١٢الشرب، 

  .األردن: ٢٠١٧-٢٠١٣إلمنائية لمساعدة الإطار عمل األمم املتحدة انظر  )٢٣(
)٢٤( A/HRC/24/44 ١٦، الفقرة.  
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وهـي منخفـضة يف     (تصل نسبة التبخر يف األمطار اليت هتطل سـنوياً يف األردن              -٣٤
وبالتايل، ما زال مثة جمال الستخدام هذا املـصدر الـثمني           .  يف املائة  ٩٤إىل زهاء   ) األساس

احلكومة يف نظام األبنية والتنظـيم      أدرجت  وقد  . األمطار جتميع مياه    طريق زيادة مياه عن   لل
ولكن ينبغي تعزيز اجلهـود     .  يف املباين اجلديدة   الوطين مادة جتعل جتميع مياه األمطار إلزامياً      

  .لضمان التنفيذ الكامل هلذا النظام وغريه، وال سيما عن طريق تكثيف الرصد
مة إىل التحّول من مصادر املاء التقليدية إىل املصادر البديلـة، مبـا يف        وتسعى احلكو   -٣٥

كما أهنا تنتقل إىل إقامة املـشاريع الـضخمة، مثـل           . ذلك حتلية املياه ومعاجلة مياه اجملاري     
 الذي أقّره   ،) البحر امليت  - البحر األمحر (ومشروع ناقل البحرين     الديسي   مشروع جر مياه  

ومع أن هـاذين    . ٢٠١٣ديسمرب  / ودولة فلسطني يف كانون األول     كل من األردن وإسرائيل   
ولـن حيـل    . املشروعني سيزيدان إمدادات املياه املتاحة حتماً، فإهنما يسترتفان الوقت واملال         

غـري  خاصة أن طبقة الديسي للمياه اجلوفية        املشكلة زمناً طويالً،     مشروع جر مياه الديسي   
وأما املشروع الثاين، الذي ينطوي على مّد أنبوب من البحر األمحر إىل البحـر              . )٢٥(متجددة

امليت وتشييد حمطات لتوليد الطاقة الكهرمائية وحمطات لتحلية املياه عليه، فـسيوفر امليـاه              
ولكـن  . لألردن وإسرائيل ودولة فلسطني، ونظرياً سيوفر إمدادات غري حمدودة من امليـاه           

، وهو بلد متوسط الدخل يفتقر إىل موارد لألردنشغيل ستشكل عبئاً ُمقلقاً تكاليف البناء والت  
 ١,٥٠ و١ وتشري التقديرات األولية إىل أن التكلفة اجلملية للمياه احملالّة تتراوح بـني        . الطاقة

وهذا . )٢٦(ل دوالر مع احتساب تكاليف التوصي     ٢,٧٠ و ١,٧٠دوالر للمتر املكعب، وبني     
لمتر ل)  دوالر ٠,٣قرابة  ( دينار   ٠,٢١ اجلملية املقّدرة احلالية وقيمتها      أعلى بكثري من التكلفة   

 الوضع، ومـا    هذاومن املمكن أن يهدد     ،  )٢٧( املخصصة لالستخدام املرتيل   ملياهاملكعب من ا  
ينطوي عليه من شواغل ضمنية متعلقة بالقدرة على حتّمل التكلفة واالستدامة، حق اإلنسان             

  .ألردن بشكل سليم على مستوى السياسات العامةيعاجله امل إن  يف املياه
ويف حني تعترف املقررة اخلاصة اعترافاً كامالً بالنقص احلاد يف املوارد الطبيعيـة يف                -٣٦

األردن، فإهنا تذكّر بأن املياه املطلوبة فعلياً إلعمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي              
 ٥لي للمياه، حيث تبلغ نسبتها يف العادة أقل من          ال متثّل سوى جزء صغري من االستخدام الك       

ويتطلب إعمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي جعل ختـصيص امليـاه             . يف املائة 
، بلغـت نـسبة ميـاه       ٢٠٠٧ومنذ عام   . لالستخدامات الشخصية واملرتلية أولويةً واضحة    

__________ 

وفقاً لوزارة املياه والري، أعيد النظر يف األجل املتوقع لدوام طبقة الديسي للمياه اجلوفية، اليت تـساعد يف                   )٢٥(
: ، انظـر  ٢٠١٦ إىل عام    ٢٠٢٢تغطية متطلبات املياه على مستوى األردن، الذي يتوقع أن يهبط من عام             

Mercy Corps, Tapped Out, p. 14)  ١١انظر احلاشية.(  
ملخص مسودة التقرير   :  البحر امليت، دراسة اجلدوى    -البنك الدويل، برنامج دراسة نقل مياه البحر األمحر          )٢٦(

 .٧٢، الصفحة ٢٠١٢يوليه /وى، متوزالنهائي لدراسة اجلد
 ).١٣انظر احلاشية (ردن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األ )٢٧(
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 يف ٧٠ن املعدل العاملي البـالغ       يف املائة من إمدادات املياه الكلية، وهي نسبة أقل م          ٦٤ الري
وقد بذلت احلكومة جهوداً    . )٢٨(املائة، ولكنها مرتفعة للغاية يف بلد تشح يف املياه مثل األردن          

لزيادة املياه املخصصة لالستخدامات املرتلية عن طريق زيادة كفاءة الزراعة، وضمان كفـاءة   
ياه اليت كانت ُتخـصَّص يف الـسابق        استخدام املياه يف الزراعة، واالستعاضة تدرجيياً عن امل       

وحسب وزارة املياه والري، ُخفّض استهالك املياه . للزراعة مبياه اجملاري املعاجلة ومياه األمطار
ومما بعث املقررة اخلاصة على التفـاؤل أيـضاً         . ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٥٦يف الزراعة إىل    

ومع أن معاجلة مياه . غري املرتلية يف األردنشيوع استخدام مياه اجملاري املعالَجة يف التطبيقات       
، فإن معاجلتها بالشكل الـسليم تـساعد يف         من احلمأة اجملاري تؤدي إىل إنتاج كمية كبرية       

  .للطاقة وميكن استخدام احلمأة كمصدر متجدد. التقليل من التلوث

  املصادر املائية العابرة للحدود  -٣  
اه السطحية يف األردن، وله رافدان رئيسيان مها        هنر األردن هو املصدر الرئيسي للمي       -٣٧

وجيري هنر األردن على طول احلدود الفاصلة بني األردن وإسرائيل          . هنر الريموك وهنر الزرقاء   
/  أيلـول  ٣ويف  . ودولة فلسطني، يف حني جيري هنـر الريمـوك بـني األردن وإسـرائيل             

ورية اتفاقاً بشأن استخدام مياه     األردن واجلمهورية العربية الس   كل من   ، أبرم   ١٩٨٧ سبتمرب
ويّدعي مسؤولون حكوميون يف األردن أن الـسوريني مل حيترمـوا االتفـاق             . هنر الريموك 

وتفيد التقارير بأن احلكومة وّجهت رسالة . ويفرطون يف استغالل املياه عن طريق بناء السدود
. ، وما زال األردن ينتظر الردإىل اجلمهورية العربية السورية تلفت فيها انتباهها إىل هذا الوضع

ميـاه  توزيع األردن وإسرائيل معاهدة سالم تطرقت أيضاً إىل  كل من   ، وقّع   ١٩٩٤ويف عام   
وكان هنر األردن فيما مضى هنراً واسعاً وافراً يتدفق من حبرية . هنَري األردن والريموك وختزينها

 ١,٣ نذ ستينات القرن العشرين منطربيا إىل البحر امليت، إالّ أن جريانه اخنفض بشكل كبري م
 مليون متر مكعب نظراً لبناء السدود واإلفراط يف         ١٠٠-٧٠بليون متر مكعب يف السنة إىل       

 وكجزء من اتفاق السالم   . )٢٩(االستغالل والتلوث واالفتقار إىل إدارة املوارد املائية اإلقليمية       
 أنشطة تضطلع هبا جلنة مشتركة      عن طريق إىل حالته الطبيعية    النهر  إعادة  ، تقرر   ١٩٩٤لعام  

ووفقاً لوزارة املياه   . للمياه، لكن مل حيدث تنسيق ُيذكر بني البلدان املشاطئة حىت وقت قريب           
 متخض عنها اتفاق، وبدأت إسـرائيل  ٢٠١١والري، أطِلقت مفاوضات مع إسرائيل يف عام   

مي والدويل على صعيد املياه     وُيعّد التعاون اإلقلي  . مؤخراً بتجهيز األشغال إلعادة تأهيل النهر     
ويف الوقت ذاته، تعترب    . العابرة للحدود حتماً أداة سياسية مفيدة لتحقيق االستقرار يف املنطقة         

املقررة اخلاصة هذا التعاون التزاماً يترتب على حكومات األردن والبلدان اجملاورة من أجـل              
تقريباً مجيع املوارد املائية املتاحـة    ونظراً حتديداً لكون األردن استنفد      . إعمال حقوق اإلنسان  

__________ 

  ).٢انظر احلاشية  (١-٢ األردن، الصفحة -استراتيجية املياه : املياه من أجل احلياة )٢٨(
 Stockholm International Water Institute, Getting Transboundary Water Right: Theory andانظـر   )٢٩(

Practice for Effective Cooperation, 2009, p. 27.  
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األخرى، فإن استرجاع مصادر املياه السطحية يشكّل أساساً مهماً إلعمال حقوق اإلنسان يف 
وقد خلصت دراسة أجراها البنك . املياه والصرف الصحي إعماالً مستداماً للجميع يف األردن
دياً يف األمد البعيد، وأن استرجاع      الدويل إىل أن االسترجاع الكامل جلريان املياه سيكون جم        

للمـوارد املائيـة    بالنسبة  أولويةً  بكل جدية   ينبغي أن ُيعترب    "حوض هنر األردن األدىن جزئياً      
واإلدارة البيئية، إىل جانب استرجاع البحر امليت جزئياً أو زيادة إمدادات امليـاه الـصاحلة               

 تأهيل حوض هنـر األردن األدىن       وُينفّذ مشروع إعادة   .)٣٠("للشرب لعّمان ومناطق أخرى   
  .بدعم من االحتاد األورويب وجهات ماحنة أخرى

  االستدامة االقتصادية واالجتماعية  -٤  
ففي حني جيـب حتقيـق      : جيب املوازنة بني الُبعدين االقتصادي واالجتماعي لالستدامة        -٣٨

ة تضمن قدرة مجيع    عوائد كافية لضمان االستدامة يف تقدمي اخلدمات، جيب أن يكون ذلك بطريق           
  .)٣١(الفئات االجتماعية، مبا يف ذلك األشخاص الذين يعيشون يف فقر، على حتّمل التكاليف

ويعود ارتفاع سعر املياه يف األردن يف جزء منه إىل ارتفاع تكاليف الـضخ لتوصـيل          -٣٩
ه مـن   على سبيل املثال، يستهلك ضخ امليـا      . املياه عرب مسافات طويلة وعلى ارتفاعات خمتلفة      

 يف املائة من كامل حجـم الكهربـاء املولَّـدة يف            ١٥وادي األردن إىل عّمان ومناطق أخرى       
كما ارتفعت تكلفة املياه بالترافق مع تكاليف الطاقة املرتفعـة أساسـاً يف األردن،          . )٣٢(األردن

ورغم شح املياه وارتفاع تكاليف الطاقـة، يظـل مـستوى           . الذي يعتمد على استرياد الطاقة    
ولكن ما ميّيز األردن عن بلدان أخرى تواجه وضـعاً مـشاهباً           . نفاق العام على املياه معقوالً    اإل

فالعوائد ال تغطي إالّ جزئياً تكاليف التشغيل والصيانة        . )٣٣(الفجوةُ الكبرية بني النفقات والعوائد    
 ورأس املال، وهو وضع ناتج يف األساس عن الدعم الضخم لقطاع املياه والصرف الـصحي،              

 دوالر للمتـر    ٠,٣ - ٠,٢فالتعريفة تبلغ فقط    (سيما فيما يتعلق باملياه املخصصة للزراعة        وال
 يف املائة من تكاليف امليـاه       ٢٠ومع أن سلطة وادي األردن تسترد ما نسبته         ). املكعب الواحد 

املخصصة لالستخدامات الزراعية والصناعية، فإن استرداد التكاليف لالستخدامات الزراعيـة          
ويعـود  . )٣٤( مرة تقريباً  ٤٠دها أقل بكثري ألن العائد من الصناعة يفوق العائد من الزراعة            وح

وحسب صندوق النقد الدويل، شكّل الفاقد يف قطـاع         . تدّني العوائد أيضاً إىل الفاقد من املياه      

__________ 

)٣٠( 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  )٣١(
  .٦١، الصفحة ٢٠١١تقييم األمم املتحدة القطري،  )٣٢(
 .٨٣، الصفحة )١٣انظر احلاشية  (مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األردنالوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  )٣٣(
  .٨٦املرجع نفسه، الصفحة  )٣٤(
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فجوة وتغطي احلكومة ال  . )٣٥( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١ أكثر من    ٢٠١٢املياه يف عام    
 على سبيل املثـال،  ٢٠١٣ ففي عام. بني النفقات والعوائد، وهو وضع ما عاد قابالً لالستدامة      

امليـاه  كان مطلوباً من احلكومة فجأة التدخل للتكفل بتسديد الديون املستحقة على سـلطة              
، والسبب الرئيسي يف ذلك كان زيادة تعريفة الكهرباء وارتفاع الطلـب عليهـا، ويف      يةاألردن
ويف جمـال الـصرف الـصحي، ُيقـّدر     . ثناء، يظل الدين املستحق على السلطة يف ارتفاع  األ

 بليون دينار، تغطي    ١,٢  االستثمار الكلي املطلوب لتنفيذ سياسة إدارة مياه الصرف الصحي ب         
  .)٣٦( يف املائة٥٦  يف املائة منها وتغطي اجلهات املاحنة الدولية١٩احلكومة 

ات املياه والصرف الصحي بشكل غري حمـدد األهـداف          حىت وإن كان دعم خدم      -٤٠
. ف يشكل قضية استدامة اقتصادية، فإن النظام احلايل يؤدي إىل حاالت ظلـم أيـضاً              ومكثّ

فنظام الدعم يف األردن، حسب تقييم وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، هو نظام جنـد       
. )٣٧("للميـاه املرتليـة أو امليـاه الزراعيـة        املنافع غري موجهة للفقراء سواء بالنسبة       "فيه أن   

يتطلب إطار حقوق اإلنسان توفري خدمات املياه والصرف الصحي دون مقابل أو بتعريفة  وال
متدنية للغاية للجميع، بل يتطلب نظاماً يقدر اجلميع على حتمل تكاليفه وشبكة أمـان ملـن                

احلايل القائم علـى التـسعري دون       وال يشجع النظام    . يقدرون على حتّمل التكلفة الكاملة     ال
التكلفة الفعلية والدعم، وال سيما للزراعة، احلفاظ على املياه، بل ساهم يف عـدم اسـتدامة                

كما أنه ال يعود بالنفع على الشرائح الفقرية واملهمشة ألهنا قلما تكون موصـولة              . القطاعني
ة االقتصادية لإلمـدادات يف     بالشبكة، وأيضاً ألن من يتحّمل تكاليف الدعم وانعدام الكفاء        

  .هناية املطاف هم دافعو الضرائب
وتدرس احلكومة مراجعة تعريفات املياه بغية ضمان تغطية مجيع تكاليف التـشغيل              -٤١

والصيانة إلمدادات املياه البلدية وخدمات مياه اجملاري، والتكاليف الكاملة لتشغيل وصـيانة            
وقد قررت احلكومة مضاعفة التعريفة لقطـاع  .  تقريباً ٢٠٢٠خدمات مياه الري حبلول عام      

 يف املائة من العجز املايل الذي يتسبب        ٤٠وُيعتقد أن الزيادات يف التعريفات ستغطي     . الزراعة
  .)٣٨(فيه قطاع املياه

وجيـب  . وعالوة على ذلك، جيب إعداد ميزانية الدولة حبيث تلّبي حقوق اإلنسان            -٤٢
ن معها لألفراد والشرائح اليت تفتقر إىل إمكانية الوصول، أو ختصيص املوارد املتاحة بطريقة ميك

__________ 

)٣٥( 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.  
)٣٦( 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.  
  ).١٣انظر احلاشية  (٩، الصفحة مشروع اإلصالح املايل الثاين يف األردنالوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  )٣٧(
)٣٨( UNDP, Adaptation to Climate Change in the Zarqa River Basin ،) ٣٦انظر احلاشية.(  
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دعم اخلدمة دعماً املتمثل يف فالنهج املّتبع . ، االستفادة من التمويلاألشد فقراًاألقل حظوة، أو 
ُيترجم إىل تقدمي خدمات أفضل لألفراد والشرائح الفقرية واألقل حظوة، بـل إنـه               كبرياً ال 

وهؤالء ُيحتمل أن تكون اخلدمات الرمسية يف متناوهلم وأن يكونـوا يف            يقّدمها لغري الفقراء،    
موقع يتيح هلم احلصول على اخلدمات اجملانية أو املدعومة، مثل التعليم العايل والصحة، وبالفعل 

خدمات املياه  فإن توفري   من وجهة نظر حقوق اإلنسان،      ووعليه،  . )٣٩(املياه والصرف الصحي  
إىل استخدام غري سليم للموارد بدعم كبري ميكن أن يؤدي جماناً أو  للجميعأو الصرف الصحي 

ال تقدم الدعم لألشد حاجة، وهو ما يتناقض مع مبادئ قانون حقـوق  ذلك أهنا قد   املتاحة،  
األولويـة  إلعطاء  وبالتايل، ينبغي أن يعيد األردن النظر يف كيفية ختصيص التمويل           . اإلنسان

توزيـع امليـاه الـيت      نقاط  راء واألقل حظوة بالفعل، مثل      للخدمات اليت سيستخدمها الفق   
مع مراعاة أن هذا ينبغي أن (يستخدمها األشخاص الذين يعيشون يف جتمعات سكنية عشوائية 

لضمان قدرة مجيع املستخدمني على     بعناية  وجيب حتديد التعريفات    ).  فقط يكون حالًّ مؤقتاً  
لغاية، فلن يكون ما ُيجمع من موارد مالية كافياً         حتّملها، ولكن إذا كانت التعريفات متدنية ل      

سـيكون   العامـة،  اتمن العائدضّخ أموال ويف هذه احلالة، ودون    . لضمان استدامة اخلدمة  
وبالتايل، ينبغي وضع تعريفات منصفة وعادلة على نطاق .  يف خطراإلعمال التدرجيي للحقوق

وينبغي أن يتطلب نظام التعريفـات      . البلد يف األردن، بغض النظر عّمن يكون مقدم اخلدمة        
دفع تعريفات أعلى، يف حني ينبغي منح األسر املعيشية         األيسر حاالً   اجلديد من األسر املعيشية     

  .سعراً أدىن وبالتايل ميكن حتّمله، عن طريق وضع ضمانات أكثر شفافية وإنصافاًاألكثر فقراً 

  احلق يف احلصول على املعلومات واملساءلة  -هاء  
 منـه علـى أن      ١٧ من الدستور حرية التعبري، يف حني تنص املادة          ١٥تكفل املادة     -٤٣

احلق يف خماطبة السلطات العامة فيما ينوهبم من أمور شخصية أو فيما لـه صـلة            "لألردنيني  
  ."بالشؤون العامة

يف (وقد كان األردن أول بلد عريب يعتمد قانوناً بشأن احلصول علـى املعلومـات                 -٤٤
ينص على أن لكل األردنيني احلق يف احلصول علـى املعلومـات، ويطالـب              ) ٢٠٠٧ عام

إالّ أن من الصعب جـداً      . املسؤولني بتسهيل احلصول على املعلومات ويضمن الكشف عنها       
ممارسة هذا احلق يف الواقع العملي لوجود الكثري من الشروط، منها احلاجة إىل إثبات وجود               

ويف حالة رفض   . )٤٠( أجل احلصول على املعلومات    من" و سبب مشروع  أمصلحة مشروعة   "
الدائرة املعنية تزويد مواطن باملعلومات اليت يطلبها، حيق له تقدمي شكوى ضد املسؤول املعين              

__________ 

 Shanta Devarajan, “Rights and Welfare Economics”, World Bank, 5 May 2014, availableانظـر   )٣٩(

from http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/rights-and-welfare-economics. 
  .٢٠٠٨مايو /املركز الوطين حلقوق اإلنسان، حق احلصول على املعلومات يف اململكة األردنية اهلامشية، أيار )٤٠(
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. إىل جملس املعلومات، الذي يتألف بشكل حصري تقريباً من أعضاء يف الـسلطة التنفيذيـة              
 كما ينبغي منح غري املـواطنني احلـق يف          .ويثري هذا اجلانب شكوكاً بشأن استقاللية اجمللس      

  .طلب املعلومات عن أمور منها على سبيل املثال جودة املياه
ويف قطاَعي املياه والصرف الصحي، ُتشّجع وزارة املياه والري وسلطات املياه على              -٤٥

جعل املزيد من املعلومات متاحة بوسائل منها اإلنترنت، وعلى وضع نظام لتوفري املعلومـات         
وهلذه التدابري أمهية حامسة يف كسب ثقة عامة الناس         . العامة عن طريق قنوات إعالمية متنوعة     

وستشجع هذه الثقة الناس أيضاً     . يف جودة املياه ويف موثوقية خدمات املياه والصرف الصحي        
  .عل قبول عملية إصالح التعريفات بشكل أفضل

 ٢٠٠٢ة وطنية مستقلة يف عـام       وقد أنشئ املركز الوطين حلقوق اإلنسان كمؤسس        -٤٦
ومبوجب قانون املركز الوطين حلقوق اإلنـسان       . ٢٠٠٣يونيه  /وهو يباشر عمله منذ حزيران    

، تتمثل والية املركز يف رصد حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزهـا والنـهوض             ٢٠٠٦لعام  
والـصرف  إعمال حقوق اإلنسان يف امليـاه       ويرصد املركز   . بالعملية الدميقراطية يف األردن   

 الرئيسية للمعلومات هي ما تنشره وسائل       ، لكن مصادره  هبذا الشأن الصحي ويقدم التقارير    
ومن املهم أن يضع املركز، بوصفه مؤسـسة مـستقلة          . اإلعالم من شكاوى يرفعها الناس    

حلقوق اإلنسان، آلية لتلقّي الشكاوى مباشرةً بشأن احلقوق يف املياه والـصرف الـصحي              
  . يف بلد ال توجد فيه جهة تنظيمية مستقلةومعاجلتها، خاصة

وباإلضافة إىل ذلك، حتث املقررة اخلاصة بقوة على إنشاء هيئة تنظيميـة مـستقلة                -٤٧
 والـشركات   سلطات املياه والـصرف الـصحي     ومنحها التمويل الكايف لتتمكن من رصد       

ركة جمدية،  والصناعات وقطاع الزراعة رصداً مستقالً، وضمان مشاركة عامة اجلمهور مشا         
وينبغي أيضاً منح اهليئة التنظيمية صالحية حتديد التعريفات . وفرض جزاءات على عدم االمتثال

وميكن أن يساعد وجـود إطـار       . بشكل يوازن بني االستدامة والقدرة على حتمل التكلفة       
تنظيمي شفاف وشامل يف التقليل من احتمال التعسف والفساد، وأن يضمن رصداً وتنظيماً             

  .ئمني لسلوك مجيع مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي وامتثاهلم حلقوق اإلنسانمال

  حمافظات الشمال  -واو  
زارت املقررة اخلاصة املفرق، وهناك التقت مع السلطات احمللية حملافظات الـشمال              -٤٨

نهم  يف املائة م٨٠( يف املائة من الالجئني السوريني ٨٠اليت تستضيف وفقاً للحكومة أكثر من 
ففي مدينة املفرق، على سبيل املثال، ارتفع عدد السكان         ). يقيمون خارج خميمات الالجئني   

ويف أكثر اجملتمعات احمللية تـأثراً  .  الجئ٢١٠ ٠٠٠ إىل ٩٠ ٠٠٠نتيجة تدفق الالجئني من  
 لتراً ٨٠بتدفق الالجئني السوريني يف مدينة املفرق، اخنفض معدل إمدادات املياه للشخص من  
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 لتراً املطلـوب لـضمان      ٥٠، وهو أقل من احلد األدىن املطلق البالغ         )٤١( لتراً ٣٠ أقل من    إىل
قضاء من (مدير الصحة يف حوشة وبّين شرح . النظافة الشخصية ونظافة الطعام أثناء األزمات

يومياً، وكان حيتفظ يف السابق      متر مكعب    ١٠٠أن كل مستشفى حباجة إىل      ) أقضية املفرق 
عب يف احتياطياته، ولكن بعد االرتفاع احلاد يف استهالك املياه نتيجة التدفق             متر مك  ٦٠٠  ب

وعالوة على ذلك، توصل تقيـيم  . اجلماعي لالجئني السوريني، نضبت اخلزانات املائية كلها     
الة كل من األسر املعيشية األردنية حلمشترك بني الوكاالت أجرِي مؤخراً يف حمافظات الشمال 

 يف املائة من األسر املعيشية يف       ٤٤املياه تنفد أكثر من مرتني يف الشهر لدى         والسورية إىل أن    
وحسب معلومـات   . )٤٢( يف املائة من األسر املعيشية يف املناطق احلضرية        ٣٣املناطق الريفية و  

من أفراد اجملتمعـات  فرد   ١٨٠ ٠٠٠ الجئ و  ٣٥٠ ٠٠٠قّدمتها اليونيسف، سيحتاج قرابة     
  . مساعدة يف خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة العامةإىل ٢٠١٤املضيفة يف عام 

وحىت قبل وصول الالجئني السوريني، كانت حمافظات الـشمال تتـأثر بارتفـاع               -٤٩
معدالت الفاقد يف املياه ألسباب منها ترّدي شبكة املياه ونظام الصرف الصحي، فعلى سبيل              

وكون معظـم   .  املائة من اإلمدادات الكلية     يف ٧٨املثال، يصل الفاقد من املياه يف املفرق إىل         
. الالجئني يعيشون يف مناطق حضرية يضع ُنظُم الصرف الصحي البالية حتت ضغط متزايـد             

وتفيد التقارير بأن الشكاوى املتعلقة بأنابيب مياه اجملاري املكسورة أو املسدودة تضاعفت يف             
وتوّصل تقييم مشترك بني    . )٤٣(٢٠١٣عّمان والزرقاء وزادت ثالث مرات يف املفرق يف عام          

الوكاالت إىل أن زهاء ثلث األسر املعيشية السورية واألردنية عانت من فيـضان خزانـات               
وأعرب مسؤولون حكوميون حمليـون     . )٤٤(التحلل مرة على األقل يف األشهر الثالثة املاضية       

ا مصدر قلـق    وهذ. أيضاً عن قلقهم إزاء سوء إدارة خزانات التحلل داخل خميمات الالجئني          
  .جّدي للصحة العامة وال ميكن حملافظات الشمال أن تتصدى له مبفردها

تقع إمدادات املياه والصرف الصحي يف حمافظات الشمال األربع حتـت مـسؤولية               -٥٠
نقص مـذهل يف    "شركة خاصة، هي شركة مياه الريموك، اليت تفيد التقارير بأهنا تعاين من             

 مليون نسمة، يـضاف  ١,٥لشركة، اليت ختدم منطقة يقطنها      فال يوجد يف ا   .)٤٥("اإلمكانيات
وال يصل إىل الشركة إالّ جزء من الـدعم      . إليهم مليون الجئ سوري، سوى ستة مهندسني      

الذي تقدمه احلكومة املركزية عن طريق حمافظات الشمال نظراً لتعقيد نظام حتويل الـدعم،              
. دي إىل منازعات وإضرابات بشكل مستمر     يف حني تفيد التقارير بأن سوء إدارة العاملني تؤ        

حقـوق  اجلهة اليت تقدم خدمات املياه والصرف الصحي ليست ملزمـة بإعمـال             ومع أن   
__________ 

)٤١( Mercy Corps, Tapped Out, p. 18 ،) ١١انظر احلاشية.( 
)٤٢( WASH in Host Communities in Jordan, an interagency assessment, September-October 2013.  
)٤٣( Mercy Corps, Tapped Out, p. 29 ،) ١١انظر احلاشية.(  
)٤٤( WASH in Host Communities in Jordan ،) ٤٢انظر احلاشية.(  
)٤٥( Mercy Corps, Tapped Out, p. 29 ،) ١١انظر احلاشية.(  
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 املياه والصرف الصحي، فإن املقررة اخلاصة تود أن تذكّر بأن الدولة تظل صاحبة              اإلنسان يف 
 ليس فقط منـع     فواجب الدولة . الواجب الرئيسية املسؤولة عن ضمان حقوق اإلنسان هذه       

الشركات اخلاصة من تقويض حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي، بل أيضاً وضـع              
إطار تنظيمي فعال يشمل الرصد املستقل، واملشاركة العامة احلقيقية، وفرض جزاءات علـى             

وعالوة على ذلك، تترتب على الشركات اخلاصة مـسؤولية         . عدم االمتثال حلقوق اإلنسان   
  .إلنسان واحترامها وجرب الضرر املترتب على انتهاكهامحاية حقوق ا

وحتث املقررة اخلاصة األردن على تقدمي دعم أكرب حملافظات الشمال، اليت تعاين يف               -٥١
سعيها لتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي إىل الالجئني، إضافة إىل الـسكان األردنـيني           

ية عبئاً جائراً يف قدرهتا على احلصول على        وال ينبغي أن تتحمل اجملتمعات احملل     . بشكل أوسع 
ولتقدمي املزيد من الدعم أمهية حامسة أيضاً من أجل منـع احتمـال             . املياه والصرف الصحي  

حدوث أزمة يف الصحة العامة نظراً لنقص املياه وعدم معاجلة مياه اجملـاري، وسـوء إدارة                
  .خزانات التحلل

 الالجئون  -خامساً  

مهورية العربية السورية إىل عامه الثالث أثناء زيارة املقررة اخلاصة وصل الرتاع يف اجل    -٥٢
وكانت حالة الالجئني اليت اطلعت عليها املقررة اخلاصة داخل خميمات الالجئني           . إىل األردن 

 ٦٠٠ ٠٠٠، واألردن مينح اللجوء ألكثر من   ٢٠١١مارس  /فمنذ آذار . وأيضاً خارجها الفتة  
أن ، ومن املتوقـع     )ئني من دول جماورة أخرى، منها العراق      إىل جانب الالج  (الجئ سوري   

وقد تأثرت املقررة اخلاصة ملـا      . )٤٦(٢٠١٤الجئ يف هناية عام      ٨٠٠ ٠٠٠يصل الرقم إىل    
أظهره األردن حكومة وشعباً من كرم وحسن ضيافة يف استيعاب املوجـات املتتاليـة مـن            

  .الالجئني يف البلد على الرغم مما يواجهه من حتديات
وزارت املقررة اخلاصة خميم الزعتري لالجئني يف املفرق، وهناك حتدثت مع الجئني              -٥٣

وممثلني عن هيئات اجملتمع الدويل اليت تقّدم الدعم للمساعدة يف تلبية احتياجـات الالجـئني           
 لتراً من املـاء     ٣٥وحيصل الالجئون الذين يقيمون يف املخيم على ما ال يقل عن            . األساسية

وتبذل املنظمات الدولية جهوداً    . ويوجد يف املخيم مراحيض عامة وأماكن لالغتسال      . يومياً
وأما إدارة  . لتحسني حالة النظافة العامة يف مرافق الصرف الصحي عن طريق اإلدارة اجملتمعية           

النظافة أثناء احليض، كما هو حاهلا على املستوى العاملي أو الوطين، فتميل إىل احلصول على               
ن االهتمام؛ على سبيل املثال، بعد أن الحظ العاملون يف اليونيـسف أن الفـوط               أقل قدر م  

__________ 

)٤٦( UNHCR, UNICEF, WFP, Joint Assessment Review of the Syrian Refugee Response in Jordan, 
January 2014, p. 6.  
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الصحية املقدمة غري مالئمة وذات نوعية سيئة، تعّين عليهم أن يثريوا هذه القضية ويغريوا نوع 
  .الفوط املستخدمة يف ُعَدد النظافة العامة

ويف . تهم اليوميةمعيشل سبلتأمني ويكافح الالجئون الذين يعيشون خارج املخيمات     -٥٤
حني تعيش الغالبية العظمى من الالجئني يف شقق ولديها مراحيض، فقد توّصل تقييم مشترك              

 مياه اجملاري مثقوبة     الالجئني، وأنابيب  إىل أن خزانات التحلل تالفة يف أكثر من نصف مآوى         
مؤقتة،   مآوٍ عشوائية   يف املائة من الالجئني يف     ٧ويف اجململ، يعيش    . )٤٧( يف املائة منها   ٣٩يف  

ويواجه الالجئون أشد صعوبة يف احلصول على       . )٤٨(مثل اخليام والبيوت اجلاهزة وأقبية املباين     
 يف  خيـام  يف املائـة منـهم يعيـشون يف          ١٧ و ١٣السكن يف املفرق والبلقاء، حيث كان       

ـ          . ٢٠١٣ عام راحيض، وتفتقر ثالثة أرباع التجمعات السكانية العشوائية املكونة من خيام مل
وحسب اليونيسف،  . )٤٩(وبالتايل ال جيد الناس يف كثري من األحيان مناصاً من التربز يف العراء            

ترزح ُنظم الصرف الصحي يف املدارس حتت ضغط إضايف أيضاً، وتـرّدي نوعيتـها َيـثين                
  .الفتيات، وال سيما املراهقات، عن الذهاب إىل املدرسة

رج املخيمات إىل إنفاق جزء كبري من دخلـهم         ومييل الالجئون الذين يعيشون خا      -٥٥
انظـر  (املتواضع على املياه ألهنم إما غري موصلني بشبكة املياه أو ميلكون قدرة ختزين حمدودة               

على سبيل املثال، يدفع الالجئون الذين يعيشون يف املناطق احلـضرية يف            ).  أعاله ٢٤الفقرة  
 ديناراً يف الشهر مثناً للمياه      ٧٣ياه ما يصل إىل     البلقاء والزرقاء ولكنهم غري موصلني بشبكة امل      

 يف املائـة منـهم   ٦٠أثناء أشهر الصيف، وهو مبلغ ال ميكن ملعظم الالجئني حتّمله نظراً ألن   
  .)٥٠( دينار أو أقل يف الشهر٢٠٠يتقاضون 

وأفادت إحدى األسر الالجئة اليت قابلتها املقررة اخلاصة خارج خميم لالجئني أهنـا               -٥٦
 إىل استخدام مياه القناة غري املأمونة لالغتسال والتنظيف مع أن مالك األرض يعطيهم              تضطر
  .للشرب والطهياملياه 
وتكابد األسر املعيشية اليت تعيلها نساء يومياً لتأمني        . وتعيل نساٌء ثلث األسر الالجئة      -٥٧

اص نظـراً   وهي مستضعفة بشكل خ   . )٥١(مياه الشرب، وال سيما أثناء موسم احلر واجلفاف       
وكثرياً ما تضطر النساء إىل إرسال أطفاهلن الصغار الـذكور إىل           . لعوامل ثقافية واجتماعية  

ويعتمد شراء املياه الباهظ    . على أمل العثور على املياه    ) الذي يبعد كيلومترات أحياناً   (املسجد  
سـائقو  فكثرياً مـا ميـنح      . التكلفة من صهاريج املياه بشكل كبري على النفوذ االجتماعي        

__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٤٧(
)٤٨( UNHCR, International Relief and Development, Syrian Refugees Living Outside of Camps: Home 

Visit Data Findings, 2013, p. 40.  
)٤٩( UNHCR, UNICEF, WFP, Joint Assessment Review, p. 19 ،) ٤٦انظر احلاشية.(  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٥٠(
)٥١( UNHCR, International Relief and Development, p. 35 ،) ٤١انظر احلاشية.(  
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كما يسهل جتاهل حمنة    . الصهاريج األولوية يف توصيل املياه إىل أصدقائهم، ومعظمهم رجال        
  .)٥٢(األسر املعيشية اليت تعيلها أرامل

وال ميكن حلكومة األردن أو اجملتمع الدويل التصدي للحـاالت املـذكورة أعـاله            -٥٨
التزامات عليه  ضع الالجئني، فإن    بوومع أن األردن ليس طرفاً يف االتفاقية اخلاصة         . مبفردمها

 والصرف الصحي للجميع، مبن فيهم يف جمال حقوق اإلنسان بضمان حقوق اإلنسان يف املياه        
حقـوق  يف جمـال  وعلى اجملتمع الدويل أيضاً التزامـات     . الالجئون املوجودون على أراضيه   

ويف حني  . )٥٣(يني هائلة فالتكاليف املباشرة الستضافة الالجئني السور    . اإلنسان تتعلق بالتعاون  
يغطي اجملتمع الدويل معظم النفقات، ُيعتقد أن التكاليف املالية اليت تتحملها ميزانية الدولـة              

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، تذهب بشكل أساسي للتعليم والرعاية الصحية             ١,٨تبلغ  
 يف املائـة مـن      ٢,٤قم إىل   ومن املتوقع أن يصل هذا الر     . )٥٤(والدعم الضمين للمنافع العامة   
  .٢٠١٤الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 

فقـد أصـبح الالجئـون      . وال تقتصر املسألة بالطبع على التكاليف املالية املباشرة         -٥٩
السوريون منتشرين اآلن يف عموم البلد، وهم يتنافسون بشكل متزايد مع األردنيني يف سوقَي              

.  وخدمات املياه والـصرف الـصحي  ائية الشحيحةاملالسكن والعمل، وكذلك على املوارد   
  .ينبغي أن يتحّمل األردن هذا العبء مبفرده وال
وممثلو املنظمات الدولية الذين التقت هبم املقررة اخلاصة أثناء بعثتها يعملون بال كلل               -٦٠

لكن هذه املنظمات تعاين من نقص يف التمويل        . من أجل دعم األردن يف هذه احلالة الطارئة       
ومع أن اجلهـات    . بشكل عام، وعلى صعيد عمليات املياه والصرف الصحي بشكل خاص         

املاحنة تعهدت بتقدمي بليون دوالر لألردن يف إطار نداء إنساين مشترك أطلقته األمم املتحدة،              
وإىل اآلن، تلقّت قطاعات املياه والصرف الصحي       . مل ُيصرف سوى نصف ذلك املبلغ تقريباً      

وشرح ممثلو املنظمات الدولية واجملتمع     .  يف املائة فقط من األموال الالزمة      ١٣والنظافة العامة   
. املدين للمقررة اخلاصة أن التأخري يف صرف األموال وعدم ثباهتا يزيدان من تعقيد عملـهم              

وباإلضافة إىل ذلك، ال ميلك اجملتمع الدويل السلطة للتعامل مع قضايا األمن أو سيادة القانون               
ت الالجئني، وقد الحظت املقررة اخلاصة بنفسها وجود سرقات لصنابري املياه أو            داخل خميما 

ويوجد بالفعل آلية تنسيق بني اجملتمـع       . مياه احلمامات العمومية عن طريق وصالت ارجتالية      
ومع ذلك، ينبغي للطـرفني العمـل       . الدويل واحلكومة للتصدي هلذه القضايا يف املخيمات      

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

__________ 

)٥٢( Mercy Corps, Tapped Out, p. 19 ،) ١١انظر احلاشية.( 
)٥٣( 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 )٥٤(
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 االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

عن طريـق تـوفري     وما انفك يتعامل معه     يعاين األردن من شح شديد يف املياه،          -٦١
. إمدادات املياه بشكل متقطع لالستخدامات املرتلية والبحث يف موارد غري تقليدية للمياه           

لالجئني القادمني من البلدان اجملاورة، وآخرهم الالجئـون مـن          وقد أضافت موجات ا   
اجلمهورية العربية السورية، عبئاً أكرب على النقص املوجود أصالً يف املياه لالسـتخدامات       

وقد وضع الطلب املتزايد على     . الشخصية واملرتلية، والذي يفاقمه الفاقد الكبري يف املياه       
رافق الصرف الصحي، وهذا مصدر قلق شـديد للـصحة          املياه ضغطاً هائالً أيضاً على م     

ومبساعدة أطر التعاون الدويل، تتصدي احلكومة ألزمة املياه        . العامة يف حمافظات الشمال   
  .مستدامةوال بوصفها قضية طوارئ، لكن التدابري املتخذة إىل اآلن مل تكن كافية 

ُمنحـت  وميكن أن تصبح خدمات املياه والـصرف الـصحي مـستدامة إذا               -٦٢
االستخدامات الشخصية واملرتلية األولوية بشكل واضح، وعوِلج الفاقد يف املياه، وروجِع       

وحتث املقررة اخلاصة احلكومـة  . نظام التعريفات لضمان استفادة الفقراء من الدعم فعلياً       
على اتباع هنج كلّي يف التعامل مع الوضع عن طريـق اجلمـع بـني إيـالء االهتمـام                   

ارئة للمياه والصرف الصحي، ووضع استراتيجية تنمية شاملة وبعيـدة          لالحتياجات الط 
األمد تضمن حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي للجميـع يف األردن يف األمـد               

وتدعو املقررة اخلاصة أيضاً اجلهات املاحنة إىل زيادة الدعم املايل والـتقين احملـدد      . البعيد
  .األهداف الذي تقدمه إىل هذه اجلهود

  :ويف هذا الصدد، توصي املقررة اخلاصة حكومة األردن مبا يلي  -٦٣
اعتماد قانون مياه شامل يعترف حبقوق اإلنـسان يف امليـاه والـصرف        )أ(  

الصحي للجميع، مواطنني وغري مواطنني، دون متييز، وينص صراحةً على منح األولويـة             
  خدامات األخرى؛لتخصيص املياه لالستخدامات الشخصية واملرتلية على االست

تنظيم عمل مقدمي خدمات املياه والصرف الـصحي غـري النظـاميني              )ب(  
لضمان جودة املياه والصرف الصحي وقدرة الناس على حتّمل تكاليفها، وال سيما للفقراء       

  واألكثر هتميشاً؛
اعتماد هنج كلي يف االستجابة لالحتياجات الطارئة للميـاه والـصرف             )ج(  

نفسه تعزيز إعمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الـصحي يف           الصحي، ويف الوقت    
  األمد البعيد؛

تسريع جهود تنفيذ أطر التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال املياه العـابرة     )د(  
للحدود، ويف الوقت نفسه إدماج حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الـصحي إدماجـاً              

  ري املياه لالستخدامات الشخصية واملرتلية؛كامالً يف تلك األطر، ومنح األولوية لتوف
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اعتماد سياسة شاملة لتعريفات املياه والصرف الـصحي لكـل مـن              ) ه(  
االستخدام املرتيل واالستخدام غري املرتيل حبيث حتقق توازناً بني االسـتدامة االقتـصادية             

األيسر ملعيشية  وينبغي أن يتطلب نظام التعريفات اجلديد من األسر ا        . واالجتماعية والبيئية 
عن األكثر فقراً   دفع تعريفات أعلى، ويضمن سعراً أدىن ويف املتناول لألسر املعيشية           حاالً  

وينبغـي أن يعـزز نظـام التعريفـات اجلديـد           . طريق ضمانات أكثر شفافية وإنصافاً    
ن لالستخدامات غري املرتلية كفاءة استخدام املياه، وال سـيما يف الزراعـة، وأن يـضم              

  املوارد املائية؛استدامة 
االستثمار يف صيانة اخلدمات اجلديدة والقائمة وتشغيلها، مبا يف ذلـك             )و(  

  املوارد البشرية، من أجل جتنب تدهور اخلدمات املقّدمة حالياً؛
لضمان امتثال مجيع اجلهات، مبا فيها      متينة  وضع آليات مساءلة مستقلة       )ز(  

من املياه والصرف الصحي    التمتع خبدمات   سان يف   القطاع اخلاص، امتثاالً تاماً حلقوق اإلن     
 ،فرا والتـو  ، والقدرة على حتّمل التكـاليف     ،السالمةاملتصلة هبا من حيث     وانب  اجلمجيع  

   واالستدامة؛، وعدم التمييز، واملساواة،والقدرة على التكيفوالتيسري 
دة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تضطلع بإجراء رصد مستقل ألمور منها جو            )ح(  

  املياه والصرف الصحي والقدرة على حتّمل تكاليفها، وتضمن املشاركة العامة اجملدية؛
تدعيم حق احلصول على املعلومات للجميع، مبا فيها املعلومات املتعلقة            )ط(  

، وإتاحة  مبّسطةباملياه والصرف الصحي، وإيصال تلك املعلومات إىل عامة الناس بطريقة           
  عينات املياه واحلصول عليها؛االطالع على نتائج فحوص 

  .التنسيق مع اجملتمع الدويل لضمان تطبيق سيادة القانون يف خميمات الالجئني  )ي(  
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  :وتوصي املقررة اخلاصة اجملتمع الدويل أيضاً مبا يلي  -٦٤
 لدعم احلكومة يف استـضافة      اوالتسريع يف عملية صرفه   األموال  زيادة    )أ(  

  عمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي؛الالجئني، وال سيما يف ضمان إ
تعزيز الدعم املقدم حملافظات الشمال، بالتعاون مع احلكومة املركزية، من          )ب(  

أجل إعمال حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي بشكل مستدام لالجئني، فضالً عن     
  السكان األردنيني بصورة أوسع؛

 األهداف والدعم التقين احملددادة التمويل التنسيق بني اجلهات املاحنة وزي      )ج(  
دامة خـدمات امليـاه     ملساعدة احلكومة على تنفيذ استراتيجياهتا وخططها لضمان اسـت        

  .والصرف الصحي
       

  


