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املياه والصرف الصحياحلصول علىحق اإلنسان يف - ٦٤/٢٩٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 بـشأن احلـق١٩٩٩ ديسمرب/ كانون األول١٧ املؤرخ٥٤/١٧٥ إىل قرارااإذ تشري 

ــة ــن٢٠٠٠ ديــسمرب/ كــانون األول٢٠املــؤرخ ٥٥/١٩٦  ويف التنمي ــه الــذي أعل عــام مبوجب
الـذي ٢٠٠٣ديـسمرب/ كانون األول٢٣ املؤرخ٥٨/٢١٧  و سنة دولية للمياه العذبة٢٠٠٣

 ٥٩/٢٢٨  و٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املــاء مــن أجــل احليــاة”العقــد الــدويل للعمــل، مبوجبــهأعلــن
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/١٩٢  و٢٠٠٤دي
ــه الــذي أعلــن٢٠٠٦  املــؤرخ٦٤/١٩٨  وللــصرف الــصحي ســنة دوليــة٢٠٠٨عــام مبوجب

استعراض منتصف املدة الشامل لتنفيـذ العقـد الـدويل بشأن ٢٠٠٩ديسمرب/األول كانون ٢١
يونيـــه/ املـــؤرخ حزيــران٢١جـــدول أعمــال القــرنإىل و“املــاء مـــن أجــل احليــاة”للعمــل،
 الـيت١٩٧٧  وخطة عمـل مـار دل بالتـا لعـام)٢(١٩٩٦ل أعمال املوئل لعام وجدو)١(١٩٩٢

_______________

، الـد١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )١(
،١ ، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمـم املتحــدة، رقــم املبيـع(األول، القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر

 .املرفق الثاين
يونيـه/ حزيـران١٤-٣، اسـطنبول،)املوئـل الثـاين(تقرير مؤمتر األمم املتحـدة املعـين باملـستوطنات البـشرية )٢(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٩٩٦
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 وإعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة الــصادر يف)٣(األمــم املتحــدة املعــين بامليــاه اعتمــدها مــؤمتر
 ،)٤(١٩٩٢ يونيه/حزيران

 والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق)٥( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانوإذ تشري أيضا 
ــةا ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية )٦(القت ــة وال ــاحلقوق املدني  )٦(والعهــد الــدويل اخلــاص ب

واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع )٧(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري
ــرأة  واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي)٩(واتفاقيــة حقــوق الطفــل )٨(أشــكال التمييــز ضــد امل

أغـسطس/آب ١٢ املؤرخـةواتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب )١٠(اإلعاقة
١١(١٩٤٩(، 

حقـوق  إىل مجيـع القـرارات الـسابقة لـس حقـوق اإلنـسان بـشأنوإذ تشري كذلك 
ــة ــشرب املأمون ــاه ال ــى مي ــسان واحلــصول عل ــصرفاإلن ــصحي، وال ــرارانال ــها الق  ٧/٢٢ ومن

ــؤرخ ــارس/ آذار٢٨املـ ــؤرخ١٢/٨  و)١٢(٢٠٠٨مـ ــشرين األول١ املـ ــوبر/ تـ  )١٣(٢٠٠٩أكتـ
ــاهإلن حبــق اااملتعلقــ ــى مي ــسان يف احلــصول عل ــن ــةاملشربال ــةأمون ــ  والــصرفوالنقي صحي،ال

احلـقللجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بـشأن)٢٠٠٢ (١٥ رقم والتعليق العام
ــىيف ــاه احلــصول عل ــان ( املي ــصادية مــن العهــد الــدويل ا١٢  و١١املادت ــاحلقوق االقت خلــاص ب

_______________

منـشورات األمـم (١٩٧٧مـارس/آذار ٢٥-١٤تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بامليـاه، مـار دل بالتـا، )٣(
 .، الفصل األول)A.77.II.A.12املتحدة، رقم املبيع

، الـد١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو، )٤(
،١، القــرار) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمـم املتحــدة، رقــم املبيـع( املــؤمتراختـذهااألول، القـرارات الــيت

 .املرفق األول
 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٥(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٦(
ــدجمموعــة املعاهــداتاألمــم املتحــدة، )٧( لالطــالع علــى الــنص العــريب، انظــر.٩٤٦٤، الــرقم٦٦٠، ال

 .، املرفق)٢٠ -د (٢١٠٦القرار
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٨(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٩(
 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )١٠(
 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١١(
ــم:انظــر )١٢( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ،(A/63/53) ٥٣الوث

 .الفصل الثاين
 .، اجلزء األول، الفصل األولA/HRC/12/50انظر )١٣(
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 حلقوق اإلنـسان بـشأن نطـاقة األمم املتحدة السامية وتقرير مفوض)١٤()واالجتماعية والثقافية
 باحلصول على قدم املساواة علـى ميـاهفيما يتعلقنسانإلا حقوقيف جماللتزاماتالوفحوى ا

ــة ــصرفالــشرب املأمون ــة حلقــوق اإلنــسانوال ــصحي مبوجــب الــصكوك الدولي ــرو )١٥( ال تقري
اه الــشرب مبيــفيمــا يتعلــقحقـوق اإلنــسانيف جمــاللتزامــاتال مبــسألة اة املعنيــة املــستقلةاخلـبري

 ،)١٦(الصحيوالصرفاملأمونة
 ال حيـصلون علـى مليـون شـخص٨٨٤يقرب مـن  ماألنوإذ يساورها عميق القلق 

 ة الــصحيافــقاملر تتــوفر هلــم  ال بليــون شــخص٢,٦يزيــد علــى  مــاميــاه الــشرب املأمونــة وأن
كـل مليون طفل دون سن اخلامسة ميوتـون١,٥تعرب عن جزعها ألن حوايلإذاألساسية، و

ــاهب هلــــا صــــلةإلصــــابتهم بــــأمراضســــنويا  مليــــون يــــوم دراســــي٤٤٣ويــــضيععــــام امليــ
 الصحي، والصرف

أنعلى مياه شرب مأمونة ونقيـة و أن حيصل اجلميع على حنو متكافئ بأمهيةوإذ تقر 
 اإلنسان، يتجزأ من إعمال مجيع حقوق  ال الصحي، بوصف ذلك جزءاالصرفيتوفر هلم

 مسؤولية الـدول عـن تعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان الـيتوإذ تؤكد من جديد 
 علىوضرورة أن تعامل على الصعيد العامليهي عاملية وغري قابلة للتجزئة ومتكافلة ومتداخلة

 ،االهتمام قدم املساواة وبنفس القدر من وعلىيتوخى فيه اإلنصاف والتكافؤحنو
اتمــع الــدويل بتحقيــق األهــداف تعهــد ــا االلتزامــات الــيتوإذ تــضع يف اعتبارهــا 

رؤسـاء الـدول واحلكومـاتما أعرب عنهيف هذا السياق تؤكدإذواإلمنائية لأللفية بالكامل،
ــن )١٧(لأللفيـــة املتحـــدةاألمـــميف إعـــالن ــىتـــصميممـ  ألشـــخاص الـــذيننـــسبة ا خفـــضعلـ

 يــستطيعون دفــع مثنــها إىل النــصف  العلــى امليــاه الــصاحلة للــشرب أو يــستطيعون احلــصول ال
ــذينو ــسبة األشــخاص ال ــوافر هلــم املرافــق  الن ــصحيتت ــامة ال ــول ع  األساســية إىل النــصف حبل

_______________

ــاعي، :انظـــر )١٤( ــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــم٢٠٠٣الوثـــائق الرمسيـ ،)E/2003/22 (٢، امللحـــق رقـ
 .الرابع املرفق

)١٥( A/HRC/6/3. 
)١٦( A/HRC/12/24. 
 .٥٥/٢ انظر القرار )١٧(
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، علـى النحـو املتفـق عليـه يف خطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة٢٠١٥
 ،)١٨()“ للتنفيذخطة جوهانسربغ”(
 الـصحيالـصرفوأن احلق يف احلصول على ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـةب تقر - ١ 

 اإلنسان؛ جبميع حقوقو التام باحلياةللتمتع ال بد منهومن حقوق اإلنسانحق
 بالـدول واملنظمـات الدوليـة تقـدمي املـوارد املاليـة وبنـاء القـدرات ونقـليب - ٢ 

 للبلــدان الناميــة، ــدف تعزيــزوخباصــة عــن طريــق املــساعدة والتعــاون الــدوليني،التكنولوجيــا
 وميــسورة الكلفــةيــسهل احلــصول عليهــااجلهــود الراميــة إىل تــوفري ميــاه شــرب مأمونــة ونقيــة

 الصحي للجميع؛الصرفوتوفري
 بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان الــذي يطلــب فيــه إىل اخلــبرية املــستقلةترحــب - ٣ 

 والـصرف املأمونـة  مبيـاه الـشربفيمـا يتعلـقحقـوق اإلنـسانيف جماللتزاماتالاسألةمباملعنية
العمـل علـى أن تواصـل، وتـشجعها علـى)١٣(الصحي تقـدمي تقريـر سـنوي إىل اجلمعيـة العامـة

دورــا يفمعيــة العامــة، مجيــع جوانــب واليتــها وعلــى أن تــدرج يف تقريرهــا إىل اجلتنفيــذ
،املعنيــةوكــاالت األمــم املتحـدة وصــناديقها وبراجمهــامجيــعالـسادسة والــستني، بالتــشاور مـع

ميـاه الـشرب املأمونـةاحلـصول علـىإعمال حق اإلنـسان يفاليت يواجههاالتحديات الرئيسية
 .الصحي وتأثريها على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والصرفوالنقية

 ١٠٨اجللسة العامة
 ٢٠١٠ يوليه/ متوز٢٨

 

_______________

 -أغـسطس/آب ٢٦امة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،تقرير مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستد :انظر )١٨(
ــول ٤ ، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1، رقــم املبيــع املتحــدةاألمــممنــشورات (٢٠٠٢ســبتمرب/أيل

 .، املرفق٢ القرار


