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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب
، *، أوروغواي، إيطاليا  *، أندورا *، أملانيا *، إسبانيا، إستونيا  *، األردن، أرمينيا  *أذربيجان    

، *، تـونس  *، بـريو  *، البوسنة واهلرسك  *، بنما *، بلجيكا، بلغاريا  *، الربتغال *باراغواي
، *، قـربص  *يت نام ، فرنسا، في  *، شيلي، صربيا  *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *جيبويت، الدامنرك 

، *، اليمن*، النرويج، هنغاريا، هولندا*، املغرب*، لكسمربغ*، التفيا*، كولومبيا*كرواتيا
  مشروع قرار*: اليونان

    ١٥.../  
  حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
حقـوق اإلنـسان    لس بـشأن    اجملذها   مجيع القرارات السابقة اليت اخت     إذ يعيد تأكيد    

القـرار  بـاألخّص   احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي ومن بينها           و
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٢/٨ والقرار ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٢

 والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       ، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     وإذ يشري   
القتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية ا

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             
  ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل األحكام ذات الصلة من اإلعالنات والربامج املتعلقة باحلـصول           اًوإذ يشري أيض    
على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي اليت اعتمدهتا أهم مؤمترات وِقَمم األمم             
املتحدة واجلمعية العامة يف دوراهتا االستثنائية وأثناء اجتماعات املتابعة ومن بينها خطة عمل             

مية املياه وإدارهتا اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين باملياه املعقود يف   مارديل بالتا بشأن تن   
، وجدول األعمال للقرن احلادي والعشرين الذي اعتمده مـؤمتر األمـم    ١٩٧٧مارس  /آذار

، وجدول أعمال املوئل الذي اعُتمد يف       ١٩٩٢يونيه  /املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف حزيران     
، وقرارا اجلمعية العامـة     ١٩٩٦ملتحدة الثاين املعين باملستوطنات البشرية يف عام        مؤمتر األمم ا  

 ٥٨/٢٧١ بشأن احلـق يف التنميـة و       ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٥٤/١٧٥
 والذي تضمَّن اإلعالن عن العقد الدويل للعمـل         ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣املؤرخ  

  ،)٢٠١٥-٢٠٠٥( "املاء من أجل احلياة"
 بااللتزامات واملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيز إعمال        يط علماً مع االهتمام    حي وإذ  

االلتزامات ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، مبا يف             
ذلك الربوتوكول املتعلق باملياه والصحة الذي اعتمدته اللجنة االقتصادية ألوروبـا يف عـام              

، ٢٠٠١ وامليثاق األورويب املتعلق باملوارد املائية الذي اعتمده جملس أوروبا يف عام             ،١٩٩٩
 والرسالة  ٢٠٠٦وإعالن أبوجا الذي اعتمدته القمة األوىل ألفريقيا وأمريكا اجلنوبية يف عام            

دي يف  اليت اعُتمدت أثناء القمة األوىل املتعلقة باملياه ملنطقة آسيا واحمليط اهلـا     بيبواملوجهة من   
 وإعالن دهلي الذي اعُتمد أثناء املؤمتر الثالث جلنوب آسـيا املتعلـق خبـدمات               ٢٠٠٧عام  

رؤساء اليت اعتمدها مؤمتر القمة اخلامس عشر لالصرف الصحي والوثيقة اخلتامية لشرم الشيخ     
  ،٢٠٠٩دول وحكومات حركة عدم االحنياز يف عام 

ألهداف اإلمنائيـة  تحقيق كافة ا املتعلقة ب التزامات اجملتمع الدويلوإذ يضع يف اعتباره   
يؤكد، يف هذا السياق، عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسب ما أُعرب عنه يف إذ لأللفية، و

 يف نسبة   ٢٠١٥إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، على التخفيض مبقدار النصف حبلول عام            
 معقولة على مياه الـشرب      احلصول بشكل مستدام أو بتكلفة    غري القادرين على    األشخاص  

 وذلك كما هو متفق عليه يف خطـة التنفيـذ           ،املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية    
  ،")ربغسخطة التنفيذ الصادرة يف جوهان("املنبثقة عن اجتماع القمة بشأن التنمية املستدامة 

ة كما  مليون شخص ملياه الشرب املأمون     ٨٨٤ إزاء افتقار حنو     وإذ يساوره بالغ القلق     
أشارت إىل ذلك منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة يف التقريـر الـذي               

 مليار شـخص    ٢,٦ املتعلق بربنامج الرصد املشترك، وأن أكثر من         ٢٠١٠أصدرتاه يف عام    
 ١,٥يتعذر عليهم احلصول على خدمات الصرف الصحي األساسية وإذ يزعجـه أن حنـو               

 مليون يوم من األيام الدراسية تذهب ُسدى كل ٤٤٣و ميوتون سةمليون طفل دون سن اخلام
  عام نتيجة لألمراض املرتبطة باملياه والصرف الصحي،
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 أن الصكوك املتعلقة بقانون حقوق اإلنسان الدويل، مبا فيها العهـد            وإذ يعيد تأكيد    
لى مجيع أشكال   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء ع        

التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة تـستتبع              
التزامات تتحملها الدول األطراف وتتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونـة وخـدمات             

  الصرف الصحي،
، الذي أنـشأ اجمللـس      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٧ إىل القرار    وإذ يشري   

ات َعرب الوطنية   كوجبه والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشر          مب
  والشركات التجارية األخرى،

 بالعمل الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامـات حقـوق            يرحب  -١  
مبا يف ذلك   اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي            

واملـشاورات   )١(املوجز الذي ستضعه  التقدم احملرز يف جتميع املمارسات احلَسنة اليت سيتضمنها         
الشاملة والشفافة واجلاِمعة اليت أجرهتا مع اجلهات الفاِعلة ذات العالقة واملعنية باألمر من مجيـع      

  رض تقاريرها املواضيعية فضالً عما اضطلعت به من البعثات القطرية؛املناطق لغ
 الذي ٢٠١٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٦٤/٢٩٩ إىل قرار اجلمعية العامة يشري  -٢  

 والنقية باعتبارمها حقاً إنسانياً     أمونةسلَّمت فيه اجلمعية باحلق يف احلصول على مياه الشرب امل         
  اة وجبميع حقوق اإلنسان؛لتمتع الكامل باحليلال غىن عنه 

 أن حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة والـصرف            يؤكد  - ٣  
الصحي مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطاً ال انفصام له بـاحلق يف                
أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، فضالً عـن احلـق يف احليـاة ويف     

  انية؛الكرامة اإلنس
 اخلبرية املستقلة إىل مواصلة عملها املتعلق جبميع جوانـب الواليـة            يدعو  -٤  

االلتزامات بعدم  على حنو يشمل    املنوطة هبا مبا يف ذلك بلورة حمتوى التزامات حقوق اإلنسان           
التمييز فيما يتصل مبياه الشرب املأمونة والصرف الصحي وذلك بالتعاون مع الدول وهيئات             

  دة ووكاالهتا وأصحاب املصلحة ذوي الشأن؛األمم املتح
، )٢( بالتقرير السنوي الثاين الذي أعدته اخلبرية املستقلةحييط علماً مع التقدير    -٥  

 مع االهتمام بتوصياهتا وتوضيحاهتا خبصوص حمتوى التزامـات حقـوق           وحييط علماً كذلك  
إلنسان الـيت تتحملـها     اإلنسان امللقاة على عاتق الدول واملسؤوليات ذات الصلة حبقوق ا         

  اجلهات غري احلكومية املُقدِّمة خلدمات املياه والصرف الصحي؛

__________ 

)١( A/HRC/15/31/Add.1. 
)٢( A/HRC/15/31. 
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 أن الدول تتحمل املسؤولية األوىل عن كفالة اإلعمـال التـام            يعيد تأكيد   -٦  
جلميع حقوق اإلنسان وأن تفويض أداء اخلدمات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة             

رف ثالث ال يعفي الدولة من التزاماهتا املعقـودة يف جمـال     وخدمات الصرف الصحي إىل ط    
  حقوق اإلنسان؛

 بأن الدول ميكنها، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساهتا العامة، أن ختتار  يسلِّم  -٧  
إشراك جهات فاِعلة غري حكومية يف توفري مياه الشرب املأمونة وخدمات اإلصحاح، وينبغي             

   هذه اخلدمات، كفالة الشفافية وعدم التمييز واحملاسبة؛هلا، بغض النظر عن شكل توفري
  : الدول إىل القيام مبا يلييدعو  -٨  
استحداث األدوات واآلليات املناسبة املمكن أن تشمل التشريعات واخلطط           )أ(  

واالستراتيجيات الشاملة اخلاصة هبذا القطاع، مبا يف ذلك األدوات واآلليات املالية لتحقيـق             
تدرجيي الكامل اللتزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب           اإلعمال ال 

املأمونة وخدمات الصرف الصحي، مبا يف ذلك املناطق احلالية اليت ال حتـصل علـى هـذه                 
  اخلدمات أو حتصل عليها بشكل منقوص؛

ضمان الشفافية التامة يف عملية التخطيط والتنفيذ واحلرص على أن تشارِك             )ب(  
   هذه العملية على حنو ُمجِد اجملتمعات احمللية املعنية وأصحاب املصلحة ذوو الشأن؛يف

إيالء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني للفئات الضعيفة واملهمـشة، مـع             )ج(  
  احترام مبدأي عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني؛

 العملية املتمثلة إدماج حقوق اإلنسان يف التقييمات املتعلقة باألثر الناجم عن   )د(  
  يف كفالة تقدمي اخلدمات على النحو املناسب؛

اعتماد وتنفيذ األطر التنظيمية الفعالة اخلاصـة بكافـة الفئـات املقّدمـة               )ه(  
للخدمات مبا يتمشى مع التزامات الدول املتعلقة حبقوق اإلنسان ومتكني املؤسسات التنظيمية            

   تلك اللوائح التنظيمية؛اهلامة من القدرة الكافية على رصد وإنفاذ
كفالة توافر ُسُبل االنتصاف الفعالة من انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق        )و(  

  هتيئة آليات حماسبة على املستوى املالئم يسهل الوصول إليها؛
 بأن على الدول أن تؤمِّن قيام اجلهـات غـري احلكوميـة املقدِّمـة               يذكِّر  -٩  

  :للخدمات مبا يلي
سؤولياهتا يف جمال حقوق اإلنسان خالل العمليات اليت تقوم هبا مبا           الوفاء مب   )أ(  

يف ذلك إشراك الدولة وأصحاب املصلحة بشكل استباقي للكشف عن احتمـال حـدوث              
  انتهاكات حلقوق اإلنسان وإجياد حلول ملعاجلتها؛
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من مياه الشرب املأمونة    وبكميات كافية   اإلسهام يف توفري إمدادات منتظمة        )ب(  
  قبولة واملتيّسر احلصول عليها واملعقولة التكلفة وخدمات الصرف الصحي اجليدة؛وامل

بغيـة  املترّتـب  اج حقوق اإلنسان على النحو املالئم يف تقييمات األثر  مإد  )ج(  
  حتديد التحديات اليت تواجه يف جمال حقوق اإلنسان واملساعدة على معاجلة تلك التحديات؛

ى املستوى التنظيمي خاصة بالـشكاوي الـيت         آليات فعالة عل   حداثاست  )د(  
  ؛القائمة يف الدولةيقدمها املستخدمون والكف عن إعاقة الوصول إىل آليات احملاسبة 

 على أمهية الدور الذي تؤديه يف جمال التعاون الدويل واملساعدة التقنية       يشدِّد  -١٠  
كاء الدوليون واإلمنـائيون    الدول والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة والشر       

جناز احلسن التوقيت ألهداف األلفيـة      بوجه خاص يف سبيل اإل    فضالً عن الوكاالت املاحنة؛ و    
اإلمنائية ذات العالقة وحيث الشركاء اإلمنائيني على اعتماد هنج يستند إىل حقـوق اإلنـسان        

 الوطنية ذات الـصلة     وخطط العمل اإلمنائية دعماً للمبادرات    الربامج  وتنفيذ  حني يتم تصميم    
  باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات اإلصحاح؛

 إىل اخلبرية املستقلة مواصلة تقدمي تقارير على أسـاس سـنوي إىل             يطلب  -١١  
  اجمللس وأن ترفع تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة؛

ي الـسع  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل           يطلب  -١٢  
  حصول اخلبرية املستقلة على املوارد الالزمة لتمكينها من أداء واليتها على أكمل وجه؛لكفالة 

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             يقرر  -١٣  
  .هووفقاً لربنامج عمل

        


