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 جملس حقوق اإلنسان
  السادسة عشرةدورةال

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

 ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

، أوروغواي، *، أندورا*، أملانيا*، ألبانيا*، إسرائيــل* إستونيا إسبانيا،،* أرمينيااألردن،    
، البوسـنة   *، بنن *، بنما *، بلغاريا * الربتغال ، الربازيل، *، إيطاليــا *، آيسلندا *آيرلندا

، سويسرا، شـيلي،    *، السويد *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، رومانيا *، بولندا، بريو  *واهلرسك
، *، كوسـتاريكا  *، كرواتيـا  *، قـربص  *، فنلندا *، غواتيماال، فرنسا، فلسطني   *صربيا

، *، النرويج، نيكـاراغوا   *، ملديف، موناكو  *، املغرب *، ليتوانيا *، لكسمربغ *كولومبيا
 مشروع قرار*: ، اليونــان*، اليمن*، هنغاريا، هولندا*هندوراس

    ١٦ .../  
  ل على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحيحق اإلنسان يف احلصو

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

 مجيع القرارات السابقة اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان بشأن          إذ يؤكد من جديد     
حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومن بينـها             

      / تـشرين األول ١ املـؤرخ  ١٢/٨، و٢٠٠٨مـارس  / آذار ٢٨ املـؤرخ    ٧/٢٢القرارات  
 ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ ١٥/٩، و٢٠٠٩أكتوبر 

 الـذي   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨رخ   املؤ ٦٤/٢٩٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
الـصرف  خـدمات   وم فيه اجلمعية باحلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة والنقية            تسلِّ

 مل باحلياة وجبميع حقوق اإلنسان؛ إنسانياً ال غىن عنه للتمتع الكاباعتبارمها حقاًالصحي 

__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           أيضاًإذ يشري     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية 

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

ذات الصلة من اإلعالنات والربامج املتعلقة باحلصول        األحكام إىل   وإذ يشري كذلك    
اعتمدهتا أهم مؤمترات وِقَمم األمم     على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي اليت         

املتحدة واجلمعية العامة يف دوراهتا االستثنائية وأثناء اجتماعات املتابعة، ومن بينها خطة عمل             
تنمية املياه وإدارهتا اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة املعين باملياه املعقود           املتعلقة ب مار دل بالتا    

ـ ال إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية    و ٢١قرن  ال ، وجدول أعمال  ١٩٧٧مارس  /يف آذار   نيذَل
، وجدول أعمال   ١٩٩٢يونيه  / مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف حزيران        ااعتمدمه

، وقـرارا   ١٩٩٦املوئل الذي اعُتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية عام            
 بشأن احلق يف التنميـة      ١٩٩٩ديسمرب  /نون األول  كا ١٧ املؤرخ   ٥٤/١٧٥اجلمعية العامة   

 الذي أعلن فيه العقد الدويل للعمـل        ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١٧و
 ، )٢٠١٥-٢٠٠٥" (املاء من أجل احلياة"

 االلتزامات واملبادرات ذات الصلة الرامية إىل تعزيز حق اإلنسان          وإذ يالحظ باهتمام    
إعالن أبوجا الذي   ها  رب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، مبا في      يف احلصول على مياه الش    

، والرسالة املوجهة من بيبو اليت      ٢٠٠٦عام  يف  اعتمدته القمة األوىل ألفريقيا وأمريكا اجلنوبية       
، وإعالن دهلي   ٢٠٠٧ عام    يف اعتمدهتا القمة األوىل املتعلقة باملياه ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي        

، ٢٠٠٨ عـام     يف ر الثالث جلنوب آسيا املتعلق خبدمات الصرف الصحي       الذي اعتمده املؤمت  
والوثيقة اخلتامية لشرم الشيخ اليت اعتمدها مؤمتر القمـة اخلـامس عـشر لرؤسـاء دول                

 ،٢٠٠٩عام يف وحكومات حركة بلدان عدم االحنياز 

 ئية لأللفية  التزامات اجملتمع الدويل املتعلقة بتحقيق األهداف اإلمنا       وإذ يضع يف اعتباره     
، وإذ يؤكد، يف هذا السياق، عزم رؤساء الدول واحلكومات، حسب ما أُعرب عنـه               كاملةً

، نسبة  ٢٠١٥ عاميف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، على أن خيفضوا إىل النصف، حبلول             
  أو دفع مثنها، وأن خيفضوا إىل       املأمونة لشربامياه  ال يستطيعون احلصول على     السكان الذين   

األساسـية،  خدمات الصرف الصحي    النصف نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم الوصول إىل         
خطـة  ("وذلك كما هو متفق عليه يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة               

والوثيقة اخلتامية اليت اعتمدت يف االجتماع العام الرفيع املستوى يف          ") التنفيذيةجوهانسربغ  
الوفـاء  "خلامسة والستني للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة املعنونـة            الدورة ا 
 ،"متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: بالوعد

 مليون شخص ملياه الـشرب املأمونـة        ٨٨٤ إزاء افتقار حنو     وإذ يساوره بالغ القلق     
ت الصرف الـصحي     مليار شخص ال يستطيعون احلصول على خدما       ٢,٦وكون أكثر من    
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األساسية على النحو الذي حددته منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة يف              
مليون طفل   ١,٥ أن حنو    ُيهوله، وإذ   ٢٠١٠تقرير برنامج الرصد املشترك الذي أصدرتاه عام        

ة  مليون يوم من األيام الدراسية تذهب ُسدى كل عام نتيج          ٤٤٣دون سن اخلامسة ميوتون و    
 لألمراض املرتبطة باملياه والصرف الصحي، 

ضرورة التركيز على املنظورات احمللية والوطنية عند النظر يف هذه املسألة،           وإذ يؤكد     
وغض الطرف عن القضايا املطروحة يف إطار قانون اجملاري املائية الدولية ومجيـع املـسائل               

 املتعلقة باملياه العابرة للحدود، 

 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ري اجمللس    قرا وإذ يشري إىل    
لس جمل بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة       ٥/٢لألمم املتحدة و  

 على أن يـضطلع صـاحب       ويؤكد،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨حقوق اإلنسان، املؤرخني    
 الوالية مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

ـ    يرحب  -١   ق اإلنـسان يف   باعتراف اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان حب
حـق  ، وبتأكيد اجمللـس أن      احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       

 مستمد من احلق يف اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       
ق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الـصحة          باحل وثيقاًمستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطاً      

 البدنية والنفسية، فضالً عن احلق يف احلياة ويف الكرامة اإلنسانية؛  

 بالعمل الذي أجنزته اخلبرية املستقلة املعنية مبـسألة التزامـات           أيضاًيرحب    -٢  
حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي،            

، )١(ة اليت سيتضمنها املوجز الذي ستضعه     يد احملرز يف جتميع املمارسات اجل     ا يف ذلك التقدم   مب
واملشاورات الشاملة والشفافة واجلاِمعة اليت أجرهتا مع اجلهات الفاِعلة املختصة واملعنية مـن             

ت اضطلع وكذا ما    ، وجتميع املمارسات اجليدة   تقاريرها املواضيعية إعداد  مجيع املناطق لغرض    
 قطرية؛ بعثات من  به

 )٢( ببيان جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       باهتمام حتيط علماً   -٣  

 ؛)٣( للجنة١٥بشأن احلق يف خدمات الصرف الصحي، كتكملة للتعليق العام رقم 

 بصفة املقرر اخلـاص املعـين حبـق         احلايل متديد والية املكلف بالوالية      يقرر  -٤  
 : صول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي لفترة ثالث سنواتاإلنسان يف احل

__________ 

 .A/HRC/15/31/Add.1الوثيقة  )١(

 .E/C.12/2010/1الوثيقة  )٢(

 .E/C.12/2002/11الوثيقة  )٣(
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 : أن يقوم يف أدائه لواليته مبا يلي على املقرر اخلاصيشجع  -٥  

ق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونـة         تعزيز اإلعمال الكامل حل     )أ(  
بصورة خاصة علـى     عن طريق مجلة أمور منها مواصلة التركيز         وخدمات الصرف الصحي  

ملعايري التوافر  وفقاًذلك حلول عملية فيما يتصل بتنفيذه، وخباصة يف سياق البعثات القطرية، و  
 ويسر الكلفة واملقبولية؛إىل هذا احلق واجلودة وإمكانية الوصول املادي 

إيالء اهتمام خاص لألشخاص املنتمني إىل الفئات املستضعفة واملهمـشة،            )ب(  
 احترام مبدأي عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني؛طريق عن يف ذلك  امب

ق العمل على حتديد التحديات والعقبات اليت حتول دون اإلعمال الكامل حل            )ج(  
، وكذا الفجـوات    اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي         

 التمكني يف هذا الصدد؛  عوامليف إجراءات محايته، ومواصلة حتديد املمارسات اجليدة و

حق اإلنسان يف احلصول علـى ميـاه        رصد الطريقة اليت جيري هبا إعمال         )د(  
  يف أحناء العامل؛الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

مـع الـسلطات   ذلك مواصلة احلوار مع احلكومات، وحيثما تطلب األمر          )ه(  
ا من املنظمات الدوليـة واإلقليميـة       احمللية ومؤسسات وهيئات منظومة األمم املتحدة وغريه      

  الشعوب األصلية؛ومنهم من أصحاب املصلحة، املنظمات غري احلكومية وغريهاملعنية وا

الـيت  تقدمي توصيات بشأن أهداف ملا بعد عملية األهداف اإلمنائية لأللفية             )و(  
صول علـى  ق اإلنسان يف احل  مع إيالء عناية خاصة لإلعمال الكامل حل       ٢٠١٥عام  حىت  متتد  

مواصلة تقدمي مزيد من التوصيات     كذلك  ؛ و مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي     
 ، حسب االقتضاء؛٧اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف 

مواصلة العمل بتعاون وثيق مع سائر اإلجراءات اخلاصة واألجهزة الفرعية            )ز(  
قوق اإلنسان وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة وهيئات املعاهدات وآليـات           التابعة جمللس ح  

 حقوق اإلنسان اإلقليمية، مع تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛ 

 مواصلة تقدمي تقارير كل سنة إىل اجمللس واجلمعية العامة؛   )ح(  

ى ميـاه   حق اإلنسان يف احلصول عل    تيسري تقدمي املساعدة التقنية يف جمال         )ط(  
مـع أصـحاب    التعاون  ، مبا يف ذلك عن طريق       الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي    

 املصلحة املعنيني؛

 على الطلبات اليت يقدمها املقـرر        مجيع احلكومات على الرد إجياباً     يشجع  -٦  
متابعة تنفيذ توصيات املكلف يشجعها على اخلاص للقيام بزيارات واحلصول على معلومات و      

 بفعالية وإتاحة املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة يف هذا الصدد؛بالوالية 
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لتعاون الدويل واملساعدات التقنية اليت تقدمها الدول  اهلام لدورال على يشدِّد  -٧  
والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة والشركاء الدوليون واإلمنائيون، وكـذا           

يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة ذات الـصلة يف الوقـت              وال سيما  الوكاالت املاحنة، 
املناسب، وحيث الشركاء اإلمنائيني على اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان عند تـصميم              
وتنفيذ الربامج اإلمنائية دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية ذات الـصلة بـالتمتع حبـق               

 لصرف الصحي؛ احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات ا

 إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري           يطلب  -٨  
 مجيع املوارد واملساعدات الالزمة للمقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛ 

 أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف إطار نفس البنـد مـن جـدول                يقرر  -٩  
 .األعمال وفقاً لربنامج عمله

        


