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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

ا، ـ، إيطالي*، أوروغواي، آيرلندا*ا، أندوراـ، أملاني*، إكوادور*، إستونيا*بانياـإس
، غواتيماال، *، بوليفيا، بريو، سلوفينيا، سويسرا، شيلي*، بلغاريا*، بلجيكا*الربتغال

، *فـ، ملدي*، لكسمربغ*تاريكاـ، كوبا، كوس* كرواتيا،*، قربص*فرنسا، فنلندا
  مشروع قرار: *، نيكاراغوا، هولندا، اليونان*موناكو

   حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي- /...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدةإذ يؤكد من جديد   

ـ     و     ٢٠٠٧         سـبتمرب    /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٨ / ٦               إىل القرار            وإذ يشري               تـشرين     ٢٧            املـؤرخ       ١٠٤ / ٢     رار       الق
                                                   بشأن احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي،    ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره  

             لسلوك ألصحاب                 مدونة قواعد ا        بشأن     ٢ / ٥   ه    قرار     لس و   اجمل              بناء مؤسسات         بشأن     ١ / ٥   ه    قرار       إىل           وإذ يشري 
       ً                        ، مؤكداً أن صـاحب الواليـة           ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨           املؤرخني        باجمللس                                   الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

                     ً                          سوف يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

_______________  
  .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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                                                      نسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                                     إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإل     ً  اً        أيض         وإذ يشري   
                                                                                                                واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع              

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

                                                                        إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالنات والربامج بشأن احلصول على مياه الشرب    لك           وإذ يشري كذ  
                                                                                                          املأمونة والصرف الصحي اليت اعتمدت يف مؤمترات رئيسية ومؤمترات قمة عقدهتا األمم املتحدة، وتلـك الـيت                 

                                     ومنها خطة عمل مار ديل بالتا املتعلقة                                                                      اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دوراهتا االستثنائية واجتماعات املتابعة املتصلة هبا
ِ        الذي اعُتِمد يف   ٢١                                       بتنمية وإدارة املياه، وجدول أعمال القرن            ، أو جدول                                       مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية        ُ 

                                           أعمال املوئل الذي اعتمده مؤمتر املوئل الثاين،

                                      دية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق                         للجنة احلقوق االقتصا    )     ٢٠٠٢ (  ١٥                     التعليق العام رقم        إىل          وإذ يشري   
    ،  )                                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ١٢   و  ١١        املادتان  (        يف املياه 

                                                                                              التزامات اجملتمع الدويل املتعلقة بالتنفيذ التام لألهداف اإلمنائية لأللفية ويؤكـد، يف هـذا                  إىل          وإذ يشري   
                                                                              حلكومات، حسبما مت اإلعراب عنه يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة، علـى                                            السياق، عزم رؤساء الدول وا    

                   وخدمات الصرف الصحي                                                        الذين ال يتسىن هلم احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة       األشخاص          ختفيض نسبة 
    ،     ٢٠١٥                     مبقدار النصف حبلول عام         األساسية 

               الذي أعلنت       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠     ؤرخ       امل    ١٩٢ /  ٦١                             إىل قرار اجلمعية العامة       ً اً             وإذ يشري أيض    
                                   هو السنة الدولية للصرف الصحي،    ٢٠٠٨             فيه أن العام 

           بليـون      ٢,٦                                                                          إزاء افتقار أكثر من بليون شخص إىل مياه الشرب املأمونة وافتقار                                     وإذ يساوره بالغ القلق     
                                    شخص إىل خدمات الصرف الصحي األساسية، 

                                                                اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية                                الصكوك الدولية حلقوق      أن           وإذ يؤكد   
                                                                                                                   واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفـل،               

                                                                         تتضمن التزامات تتعلق باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

                                                                           من التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونـة            ً  اً         أن بعض                 ضع يف اعتباره   ي    إذ   و
                                                    تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان                                                ُ                      ال تزال حباجة إىل املزيد من الدراسة، حسبما أُشري إليه يف            

        الصحي         والصرف    شـرب                                                        التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه ال                  بشأن نطاق ومضمون
    ،     ً                            وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

                                                                                                ضرورة التركيز على املنظورات احمللية والوطنية عند النظر إىل هذه املسألة، وغض الطرف عن                       إذ يؤكد 
    ،                                      واملسائل املتعلقة باملياه العابرة للحدود                           قانون اجملاري املائية الدولية 
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           التزامـات                                                  حدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن نطاق ومضمون                             تقرير مفوضة األمم املت          إىل      يشري  -  ١  
           ً                           الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق               والصرف                                                            حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشـرب        

ّ      ً   ، الذي قُّدم عمالً      اإلنسان     ؛     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧        املؤرخ    ١٠٤ / ٢          مبقرر اجمللس           ُ

                                                                 دة ثالث سنوات، معين مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة                                  تعيني خبري مستقل، مل        يقرر  -  ٢  
    :                                                                                 باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وستكون واجباته على النحو التايل

                                                                                         إجراء حوار مع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، والقطاع اخلاص، والـسلطات                ) أ (  
                                                                                     حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر األكادميية، بغية حتديـد وتعزيـز                                      احمللية، واملؤسسات الوطنية  

                                                                                                         وتبادل اآلراء بشأن أفضل املمارسات املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي،               
                                                ويقوم يف هذا الصدد بتجهيز خالصة بأفضل املمارسات؛ 

                                               بالتعاون مع احلكومات وهيئات األمم املتحدة       -                  إجراء دراسة                                  حتقيق تقدم يف العمل عن طريق        ) ب (  
                                                                                                           ذات الصلة وعكس أفكارمها، ومبزيد من التعاون مع القطاع اخلاص، والسلطات احمللية، واملؤسـسات الوطنيـة                

                                                                 بشأن زيادة توضيح حمتوى التزامات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك         -                                      حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين      
                                                                               امات املتعلقة بعدم التمييز يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي؛      االلتز

   ؛ ٧                                                                    تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف    ) ج (  

      نس؛                                                                             تطبيق املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك من خالل حتديد أوجه الضعف القائمة على أساس نوع اجل   ) د (  

                                                                                          العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي االزدواجية غري الضرورية، مع اإلجراءات اخلاصـة األخـرى                 ) ه (  
                                                                                                واهليئات الفرعية للمجلس، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، ومراعاة آراء اجلهات األخرى 

                                       ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات                                                                     صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وامل         
                                 اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية؛ 

                                                             تقدمي تقرير إىل اجمللس يف دورته العاشرة يتضمن استنتاجات وتوصيات؛   ) و (  

                                                                               مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تضمن حصول املقرر اخلاص علـى                 إىل      يطلب    -  ٣  
   ؛                         ن أداء واليته على أكمل وجه                       املوارد الالزمة لتمكينه م

                              أن تتبادل معه املعلومات عن                  ويدعوها إىل               اخلبري املستقل                                  مجيع احلكومات أن تتعاون مع            يناشد  -  ٤  
                                                                          وأن تزوده بكل ما يلزم من معلومات تتصل بالوالية لتمكينه من أدائها بفعالية؛              أفضل املمارسات 

   .                 يف دورته العاشرة                       بند نفسه من جدول األعمال                                     مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار ال    يقرر  -   ١١  

 -  -  -  -  -  


