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(A)     GE.06-15040    211106    211106 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الثانية

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

  ،  *       إيطاليا   ،   *                     أوروغواي، آيرلندا                        ، إكـوادور، أملانيا،    *        سـتونيا  إ   ، *         إسـبانيا 
               اجلزائر، مجهورية      بريو،   ،  *         ، بوليفيا *            بوركينا فاسو  ،  *      ، بنما *        ، بلجيكا *       الربتغال
          غواتيماال،    ، *    شيلي            ، سويسرا،    *                  رومانيا، سلوفينيا    ،   *                   ليشيت الدميقراطية  -       تيمور  

      مايل،   ،  *       ، مالطة * غ       ، لكسمرب *               كوبا، كوستاريكا          الكامريون،   ،  *          فرنسا، قربص
       مقرر     مشروع  :  *       اليونان          ، هولندا،  *         نيكاراغوا        نيجرييا،                        املغرب، 

  حقوق اإلنسان واحلصول على املاء-/... ٢

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                          اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                   إذ يؤكـد مـن جديـد       
                                                                                         والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع                                    واالجتماعـية والثقافية،  

                                                                                             أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، 

                   جتماعية والثقافية                                       للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال      )     ٢٠٠٢ (  ١٥                            إىل التعليق العام رقم                 وإذ يالحـظ   
                 بشأن احلق يف املاء،

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                          احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح                               مبشروع املبادئ التوجيهية إلعمال             ً وإذ حييط علماً 
  ، )E/CN.4/Sub.2/2005/25   (                                      للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                           الواردة يف تقرير املقرر اخلاص 

ـ                وإذ يشـري                                                                      لة من اإلعالنات، والقرارات وبرامج العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات                                    إىل األحكـام ذات الص
                                                                                                           ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية الكربى اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، ال سيما خطـة عمل          

          ، وبرنامج     ١٩٩٢         مية لعام                                      ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتن  ٢١                    ، وجدول أعمال القرن     ١٩٧٧                 مار دل بالتا لعام 
        وقرار     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥   "                 املاء من أجل احلياة "                  العقد الدويل للعمل    ، و    ١٩٩٤                                     عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 

                          ، واألهداف اإلمنائية لأللفية،    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧                           بشأن احلق يف التنمية املؤرخ    ١٧٥ /  ٥٤              اجلمعية العامة 

                                                                        ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن جتري دراسة مفصلة، يف حدود                           يطلب إىل مفوضي              يقـرر أن     
                                                                                               املوارد القائمة، وعلى ضوء آراء الدول واجلهات صاحبة املصلحة يف األمر، بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق 

             نسان، مبا يف                                                               ً                                      اإلنسـان ذات الصلة باحلصول العادل على املياه واملرافق الصحية وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإل              
  .                                          َّ                            ذلك االستنتاجات والتوصيات بشأهنا، على أن تقدَّم قبل الدورة السادسة للمجلس

_ _ _ _ _ 

 


