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 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثون تاسعةالدورة ال
 2018 أيلول/سبتمرب 10-28
 من جدول األعمال 3البند 
ومحايززة ع ززو حقززوق اإلنسززان  الدن ززة والس اسزز ة وا  ت ززا ية تعزيززز 

 وا جتماع ة والثقاف ة  مبا يف ذلك احلق يف التنم ة

آيسلندا    *أنغو   أوروغواي*  آيرلندا إستون ا*  ألبان ا*  ألان ا  أندورا*   إسبان ا  *إريرتاي  
اجلبزز    ونستزز  *تشزز ك ا  بزز و  بولنززدا*  *بلغززاراي بلج كززا   *الربتغززا   *ابراغززواي  *إيطال ززا

سززلوفاا ا    *رودان ززا الززداكر،*   *  عهوريززة دقززدون ا ال وغوسززالف ة سززابقا  *األسززو *  اجلزا ززر
 زرب**  اروات زا    *فنلنزدا  الفلبزن  *فرنسزا  *صزرب اسويسرا  شز ل،    *سلوف ن ا  السويد

  *دوانازو*  النزروي   *الكس ك  دلديف  *ددغشقر  *  لكسمربغ*  ل توان ا*  دالطة* تف ا
 دشروع  رار :*ال وانن  *  ال من*هولنداهاييت*  هندوراس*    *الن جر

حق اإلنسان يف احل و  على د اه الشرب الأدونة وخددات ال رف  .../39  
 ال ح،

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد  
، الذي أقرر  2010متوز/يوليه  28املؤرخ  64/292إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

فيه اجلمعية العامة حق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي ابعتبراره حقرا  
 أساسيا  يف التمتع الكامل ابحلق يف احلياة ومجيع حقوق اإلنسان األخرى، 

لسررررااقة الررررا اعتمررررداا جملررررس حقرررروق اإلنسرررران مجيررررع القرررررارا  اوإذ يؤكررررد مررررن جديررررد  
واجلمعيررة العامررة اشررأن حررق اإلنسرران يف ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي، ومررن 

 72/178ة ، وقررار اجلمعيرة العامر2016أيلول/سربتمرب  29املرؤرخ  33/10مجلتها قررار اللرس 
 ،2017ديسمرب كانون األول/  19املؤرخ 

__________ 

 دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *

 A/HRC/39/L.11 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited اجلمع ة العادة 

21 September 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/39/L.11 

GE.18-15601 2 

العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص ابحلقروق اققتصرادية  إىل اإلعالنوإذ يشري  
واقجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص ابحلقروق املدنيرة والسياسرية، واققياقيرة الدوليرة للقضرا  
على مجيع أشكال التمييز العنصري، واقياقية القضا  على مجيع أشركال التمييرز  رد املررأة، واقياقيرة 

 لطيل، واقياقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،حقوق ا
إىل إعالن وارانمج عمل فيينرا اللرذين يؤكردان مرن جديرد أن مجيرع حقروق اإلنسران وإذ يشري  

 عاملية وغري قاالة للتجزئة ومرتااطة ومتشااكة، مبا يف ذلك احلق يف التنمية،
، املعنررون 2015مرب أيلول/سرربت 25املررؤرخ  70/1اجلمعيررة العامررة  قرررار وإذ يعيررد يكيررد 

 والررذي يتضررمن التزامررا  ابلعمررل علررى أق يتخلرر  "2030 "حتويررل عاملنرراة خطررة التنميررة املسررتدامة لعررا 
  ،أحد عن الركب

الررا قتنرراول مسررألة حررق اإلنسرران يف  2030خطررة التنميررة املسررتدامة لعررا   إىل وإذ يشررري 
أخرى من أارداف التنميرة  مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي وقشتمل على أاداف

املتعلق اتأمني قوافر املياه واملرافق الصحية للجميع  6املستدامة املتصلة ابملياه، مبا يف ذلك اهلدف 
وإدارهتا إدارة مستدامة، والذي ينطوي على غااي  اامة هلا صلة حبق اإلنسان يف احلصرول علرى 

نظافة الصرحية، وإذ يسرلم ابحلاجرة مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي، وابلصحة وال
مبرا يعكرس الرروااني ارني  رمان حصرول اجلميرع علرى ميراه  6إىل قوخي هنج متكامل جتاه اهلدف 

الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي والنظافة الصرحية علرى أسراإل اإلنصراف، والسرعي يف 
لرذين يعرانون نيس الوقر  إىل حتسرني نوعيرة ميراه الشررب وسرالمتها، وديريأل عردد األشرخاص ا
 من ندرة املياه، و مان اقاتما  ابحتياجا  وحقوق النسا  واليتيا  ااتماما  خاصا ،

، 2016 ديسمربكانون األول/  21املؤرخ  71/222اجلمعية العامة  إىل قرار وإذ يشري أيضا   
حت   للعمل، دوليا   عقدا   2028إىل عا   2018اليرتة من عا   الذي أعلن  فيه اجلمعية العامة

  "،املا  من أجل التنمية املستدامة" شعار
ابقلتزامرررررا  واملبررررادرا  ذا  الصررررلة الراميرررررة إىل قعزيررررز حررررق اإلنسررررران  يررررذكذر كررررذلكوإذ  

احلصرررول علررررى ميرررراه الشرررررب املأمونرررة وخرررردما  الصرررررف الصررررحي، الرررا انبثقرررر  عررررن اجتمررررا   يف
للجميررع، وعررن إعررالن ن ررور الرفيررع املسررتوى لشررراكة خرردما  الصرررف الصررحي وامليرراه  2014 عررا 

اشرررأن خررردما  الصررررف الصرررحي والنظافرررة الصرررحية، الرررذي اعتمرررده املرررؤمتر األفريقررري الراارررع املعررر  
، وإعرررالن دكرررا الرررذي اعتمرررده مرررؤمتر 2015خبررردما  الصررررف الصرررحي والنظافرررة الصرررحية يف عرررا  

اعتمرده ، وإعالن ليمرا الرذي 2016جنوب آسيا السادإل املع  خبدما  الصرف الصحي يف عا  
، وخارطررة 2016مررؤمتر أمريكررا الالقينيررة والكرراري  الرااررع املعرر  خبرردما  الصرررف الصررحي يف عررا  

طريق دار السال  لتحقيق التزامرا  ن رور اشرأن األمرن يف جمرال املرا  وخردما  الصررف الصرحي يف 
مررؤمتر قمررة إذ يشررري إىل ، و 2016أفريقيررا، الررا اعتمررداا األسرربو  األفريقرري السررادإل للميرراه يف عررا  

الررردعوة إىل العمرررل الصرررادرة عرررن وإىل وقوصرررياقه،  2016املعقرررود يف عرررا   اودااسررر  املعررر  ابمليررراه
مررن أاررداف التنميررة املسررتدامة وال ررااي  املندرجررة  6اهلرردف "مو ررو   حررولالنرردوة الرفيعررة املسررتوى 

الصررررف  فيرررهة كيالرررة أق يررررتخ أي أحرررد خلررر  الركرررب فيمرررا يتعلرررق ابحلصرررول علرررى امليررراه وخررردما 
املعررر  ابملرافرررق  سرررااعمرررؤمتر جنررروب آسررريا الو  ،2016 عرررا الرررا عتقرررد  يف دوشررران  يف  ،"الصرررحي

ؤمتر الردويل الرفيرع املسرتوى اشرأن العقرد الردويل واملر، 2018يف عا   يف إسال  أابد الصحية، املعقود
 ،2018 عا دوشان  يف  يف ، املعقود"املا  من أجل التنمية املستدامة"للعمل، 
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 ابلعمررل الررذي أ زقرره منظمررة الصررحة العامليررة ومنظمررة األمررم املتحرردة للطيولررة رحرربي وإذ 
الرررذي نشرررره اررررانمج الرصرررد املشررررتخ إلمررردادا  امليررراه  2017لعرررا   املسرررتكملالتقريرررر  يف إطرررار

 ،واملرافق الصحية التااع للمنظمتني
ارانمج  عن 2015لتقديرا  ورد  يف ققرير صادر يف عا   أبنه، وفقا   رحب أيضا  ي وإذ 

يستخدمون  العامليف املائة من سكان  71، اناخ مدادا  املياه واملرافق الصحيةإل الرصد املشرتخ
 خا عة  لإلدارة املأمونة يف جمال التزويد خبدما  مياه الشرب، ويشعر مع ذلك ابالغ القلقا  نتظم
 ،الشرب مبياه التزويد خدما  ألاسني ييتقرون زالوا ما العامل سكان يف املائة من 12 ألنذ 

مليرررون شرررخر ييتقررررون إىل أاسرررني خررردما  التزويرررد  844ألنذ  ابلرررغ القلرررق رهوإذ يسررراو  
 زالوا حمرومني من اخلدما  الا قتري  هلرم يف دايرارم احلصرول اسرهولة مامليار شخر  2.1ابملياه، و

مليرررارا  شرررخر ييتقررررون لرررنظم الصررررف  4.5لتلررروو، وعلرررى ميررراه الشررررب املأمونرررة واخلاليرررة مرررن ا
  العرا ، يف الت وذط ميارسون زالوا ما شخر مليون 892الصحي اخلا عة لإلدارة املأمونة، و

مردادا  إل املشررتخ رصردالاررانمج اقاعدة البياان  العاملية الشاملة الا و عها  وإذ يرحب 
يقررو  ارره الررربانمج يف و ررع املعررايري العامليررة لقيرراإل التقررد  امليرراه واملرافررق الصررحية وابلرردور اهلررا  الررذي 

أاعراد حرق  صرورة كاملرة جلميرع دائمرا  مع ذلك أنذ األرقا  الرمسية ق قعكرس  اعتباره يف ويضع ،احملرز
 ،اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي

وخرردما   ميرراه الشرررب املأمونررةلكررون قلررة فرررص احلصررول علررى  وإذ يسرراوره ابلررغ القلررق 
الصرررف الصررحي والنظافررة الصررحية قتسرربب يف قكررالي  اشرررية اباظررة مررن قبيررل قررردذي الصررحة 

الوفيررررا ، واخلسررررائر اققتصررررادية اجلسرررريمة، وإذ يؤكررررد أن القرررردرة علررررى حتمررررل  وارقيررررا  معرررردق 
قتطلرب، ابعتبارارا وإمكانية احلصول على اخلردما  وقوافرارا انوعيرة جيردة، اري أمرور  التكالي 
حرررق اإلنسررران يف احلصرررول علرررى ميررراه الشررررب املأمونرررة حقررروق اإلنسررران الرررا قكيرررل  مرررن معرررايري

، أن يكررررون الوصررررول املررررادي إىل خرررردما  ومرافررررق امليرررراه والصرررررف وخرررردما  الصرررررف الصررررحي
مررأموان  وميسررورا  جلميررع فسررا  السرركان دون متييررز أاي  كرران نوعرره، وأن  الصررحي والنظافررة الصررحية

  تاح اذه املرافق واخلدما  اتكلية يقدر عليها اجلميع،قت 
مرن أن ق رري املنراخ قرد أسرهم وق يرزال يف قزايرد قرواقر الكروارو  وإذ يعررب عرن اقنشر ال 

الطبيعيررة املباغتررة واألحررداو البطيسررة الظهررور ويف اشررتداد حرردهتما، ومررن أن اررذه األحررداو قررؤ ر 
حررق اإلنسرران يف احلصررول علررى  نسرران، مبررا يف ذلرركسررلبيا  علررى التمتررع الكامررل قميررع حقرروق اإل
 ،مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي

 سربيل يف خاصرة عراقيليواجهن  ماا  النسا  واليتيا  كثري  من أنذ  وإذ يساوره ابلغ القلق 
 وارري عراقيررل قررزداد حرردهتاوخرردما  الصرررف الصررحي،  ميرراه الشرررب املأمونررة التمتررع حبقهررن يف

يف أحنررا    لألسرررةالعررب  األوفررر يف مجررع امليرراه الالزمررة  نلأهنررن يررتحمذ  مررن، و نسررانيةاإل األزمررا  يف
مررا يشرركل عقبررة رئيسررية أمررا  متكيررنهن اقتصرراداي  وحتقيررق اسررتقالهلن وقنميررتهن كثرررية مررن العررامل، 

 اقجتماعية واققتصادية،
نظافرررة وال الصرررم  والوصرررم اللرررذين ضيطررران ابحلررريألألن  أيضرررا   وإذ يسررراوره ابلرررغ القلرررق 
ما ييتقررن إىل املعلومرا  األساسرية ا  النسا  واليتيا  كثري دليٌل على أن  يألفرتا  احل يفالصحية 

رمن من حتقيق  ،إمكاانهتن الكاملة عن اذه املسائل ويتعر ن لالستبعاد والوصم، وابلتايل ضت
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ألن عرررد  قررروافر إمكانيرررة احلصرررول علرررى مرررا يكيررري مرررن  كرررذلك ابلرررغ القلرررق هوإذ يسررراور  
يف  سرريما قو ، يألفرررتا  احلرر يفلنظافررة الصررحية ل ذلررك يف مبرراخرردما  امليرراه والصرررف الصررحي، 

علرى املسراواة ارني ا  سرلب يرؤ ذر، وأماكن العمل ومراكز الرعاية الصرحية واملرافرق واملبرال العامرة املدارإل
يف الصررحة اجلنسررني وعلررى متتررع النسررا  واليتيررا  حبقرروق اإلنسرران، مبررا فيهررا احلررق يف التعلرريم واحلررق 

 ،واحلق يف ظروف عمل آمنة وصحية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة
للخطرررر  خررراص اشررركلا  ألن النسرررا  واليتيرررا  معر ذررر يعررررب عرررن قلقررره الشرررديدوإذ  

ن  اجلنسي واجلنسال والتحرش وغري ذلرك مرن األخطرار الرا هتردد سرالمتهن ولالعتدا ا  والع
 وعند استعماهلن ملرافق الصرف الصحي خرار  منرازهلنذ  ألسرانذ،ملياه الالزمة ا قمععند قيامهنذ 

 أو عند ممارسة الت وط يف العرا ،
افرة الصرحية مليراه والصررف الصرحي والنظاألمراض املتصرلة اب أنذ  الشديد هوإذ يثري جزع  
وأنذ األطيررال يعررانون، يف األزمررا  اإلنسررانية مبررا يف ذلررك يف  ،مررا قصرريب األطيررال أكثرررقصرريب 

مرررن غرررريام مرررن انقطرررا  خررردما  امليررراه والصررررف  أكثررررالكررروارو الطبيعيرررة،  أوقررا  النزاعرررا  أو
مررقبني التقد  احملرز يف احلد مرن وفيرا  األطيرال واقعرتالل والتقرز   شدد على أنيالصحي، وإذ 

  ،إبمكانية حصول األطيال والنسا  على مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي
مسرررؤولية الررردول عرررن  رررمان احررررتا  وقعزيرررز و ايرررة مجيرررع حقررروق  وإذ يؤكرررد مرررن جديرررد 

اد من التعامرل معهرا  اإلنسان، الا اي حقوق عاملية وغري قاالة للتجزئة ومرتااطة ومتداخلة، وق
 املي إبنصاف وقكافؤ على قد  املساواة وابلقدر نيسه من األمهية واقاتما ، على الصعيد الع

إىل أن حررق اإلنسرران يف احلصررول علررى ميرراه الشرررب املأمونررة وحقرره يف  وإذ يشررري أيضررا   
 اقسرتيادة مرن خردما  الصررف الصرحي اناعران عرن احلرق يف التمترع مبسرتوى معيشري قئرق ويرقبطرران

التمتع أبعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك ابحلرق يف ارقباطا  و يقا  ابحلق يف 
 احلياة والكرامة اإلنسانية، 

أمهيررررة القضررررا  علررررى التمييررررز وأوجرررره الالمسرررراواة يف التمتررررع ابحلررررق يف  وإذ يؤكررررد مررررن جديررررد 
احلصررول علررى ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي علررى أسرراإل العرررق، أو نررو  اجلررنس، 

السررن، أو اإلعاقررة، أو الثقافررة، أو الرردين أو األصررل القررومي أو اإل رر ، أو ألي سرربب آخررر، ا يررة  أو
القضررررا  علررررى التمييررررز وأوجرررره الالمسرررراواة القائمررررة علررررى عوامررررل مررررن قبيررررل أوجرررره التيرررراو  اررررني املرررردن 

 واألرايف والسكن دون املستوى الالئق، ومستواي  الدخل أو أية اعتبارا  أخرى ذا  صلة، 
أمهيررة الررربامج والسياسررا  الوطنيررة يف  ررمان اإلعمررال الترردر ي حلررق اإلنسرران  إذ يؤكرردو  

 يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي، 
علررى أمهيررة رصررد قنييررذ أاررداف التنميررة املسررتدامة وال ررااي  الررا قتضررمنها،  وإذ يشرردد 

إدارة مسرتدامة،  واملرافق الصرحية للجميرع وإدارهترااملتعلق اتأمني قوافر املياه  6يف ذلك اهلدف  مبا
 وققدمي ققارير عن عملية التنييذ،

أمهية التعراون التقر  اإلقليمري والردويل، حيثمرا كران ذلرك مناسربا ، كوسريلة لتعزيرز  وإذ يؤكد 
اإلعمال التدر ي حلق اإلنسان يف احلصول على مياه الشررب املأمونرة وخردما  الصررف الصرحي، 
 دون اإلخالل ابملسائل املتعلقة ابلقانون الدويل للمياه، مبا يف ذلك قانون الاري املائية الدولية، 
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ابلدور اهلا  الذي يؤديه التمع املدل علرى املسرتواي  احمللري والروط  واإلقليمري  وإذ يسلم 
والرردويل يف قيسررري حتقيررق مقاصررد األمررم املتحرردة ومبادئهررا، واحلررراي  األساسررية، وحقرروق اإلنسرران، 

 يف ذلك حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي،  مبا
ن حق اإلنسان يف احلصول علرى ميراه الشررب املأمونرة يكيرل أ يؤكد من جديد -1 

للجميررع، دون متييررز، إمكانيررة احلصررول علررى قرردر كرراف ومررأمون ومقبررول ومترراح مرراداي  وميسررور 
أن حق اإلنسران يف خردما  الصررف الصرحي التكلية من املياه لالستعمال الشخصي واملنزيل، و 

يسور التكلية، يف كرل ميرادين احليراة، علرى املنية احلصول املادي إمكا، دون متييز يكيل للجميع،
وقرروفر اخلصوصررية  اجتماعيررا  و قافيررا   خرردما  صرررف صررحي مأمونررة وصررحية ومضررمونة ومقبولررة

، ويكرر يف الوق  ذاقه يكيرد أن احلقرني مهرا عنصرران مرن العناصرر املكونرة للحرق وقكيل الكرامة
 ستوى معيشي قئق؛ م يف

املعرر  حبررق اإلنسرران يف احلصررول علررى  لعمررل الررذي أ ررزه املقرررر اخلرراصابيرحررب  -2 
، وضرريني علمررا  مررع التقرردير اتقريررره املتعلررق مبو ررو  ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي

 ؛ (1)الصرف الصحي لألشخاص املشردين قسرا  وخدما  ياه املحق اإلنسان يف احلصول على 
أن الردول قتحمرل املسرؤولية الرئيسرية عرن كيالرة اإلعمرال الترا   يؤكد من جديد -3 

جلميرررع حقررروق اإلنسررران وعليهرررا أن قتخرررذ اخلطررروا  الالزمرررة، علرررى الصرررعيد الررروط  ومرررن خرررالل 
املساعدة والتعاون الدوليني، وق سيما التعاون اققتصادي والتقر ، وأبقصرى مرا قسرم  اره املروارد 

عمررال الترردر ي الكامررل للحررق يف احلصررول علررى ميرراه الشرررب املتاحررة لررديها، مررن أجررل حتقيررق اإل
املأمونة وخدما  الصررف الصرحي قميرع الوسرائل املناسربة، مبرا يف ذلرك، علرى وجره اخلصروص، 

 من خالل اداذ قدااري قشريعية يف اق طال  ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛
 واملسرراعدة التقنيررة اللررذين علررى الرردور اهلررا  الررذي يؤديرره التعرراون الرردويل يشرردد -4 

 ققدمهما الدول والوكاق  املتخصصة التااعرة ملنظومرة األمرم املتحردة والشرركا  الردوليون واإل،رائيون،
فضال  عن الوكاق  املاحنة، وق سيما يف حتقيرق أارداف التنميرة املسرتدامة ذا  الصرلة يف الوقر  

يقررو  علررى حقرروق اإلنسرران عنررد قصررميم  املناسررب، وضررش الشررركا  اإل،ررائيني علررى األخررذ اررنهج
 وقنييذ ورصد ارامج التنميرة دعمرا  للمبرادرا  وخطرني العمرل الوطنيرة ذا  الصرلة ابحلرق يف احلصرول

 على مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي؛
أمهيرررة وجرررود سررربيل انتصررراف فعذرررال مرررن انتهاكرررا  احلقررروق اققتصرررادية  يؤكرررد -5 

ا يف ذلك حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشررب املأمونرة وخردما  واقجتماعية والثقافية، مب
الصرف الصحي، كما يؤكد يف اذا الصدد أمهية السبل القضائية وشبه القضائية والسبل املالئمرة 
األخرررررى لالنتصرررراف، مبررررا يف ذلررررك اإلجرررررا ا  الررررا يتخررررذاا األفررررراد أو قتتخررررذ نيااررررة عررررنهم أو 

موعرة مرن األفرراد، وكرذلك أمهيرة ادراذ اإلجررا ا  املالئمرة لتيرادي قتخذاا، إذا اقتضى األمرر، جم
التعدي على اذه احلقوق، وذلرك ا يرة يمرني العدالرة للجميرع فيمرا يتصرل قميرع اقنتهاكرا  يف 
سررياق إعمررال احلررق يف احلصررول علررى ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي اوصرريه 

لتمتررع مبسررتوى معيشرري قئررق، مبررا يف ذلررك ادرراذ الترردااري عنصرررا  مررن العناصررر املكوذنررة للحررق يف ا
النسرررا  واليتيرررا  واألشرررخاص املعرذ رررني للخطرررر ابملسررراواة يف اقحتكرررا  إىل املناسررربة لضرررمان متترررع 
 سبل اقنتصاف اليعالة؛

__________ 

(1) A/HRC/39/55 . 
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أنه على الرغم من مجيع اجلهود املبذولة ق يزال اناخ قياو  اني  يالحظ اقلق -6 
 عمال حق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة وخدما  الصرف الصحي؛ اجلنسني فيما يتعلق إب

 الدول إىل القيا  مبا يلية يدعو -7 
 ا ،املتيرررق عليهرررا دوليررر الرررا قتضرررمنها وال رررااي  التنميرررة املسرررتدامة أارررداف أن قنيرررذ )أ( 

ا املتمثرررل يف  رررمان قررروافر امليررراه وخررردما  الصررررف الصرررحي للجميرررع وإدارهتررر 6 يف ذلرررك اهلررردف مبرررا
 ، وفقا  قلتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛ حنو مستدا  على

ق اإلنسران حل التدر ي أن قسعى إىل استيادة اجلميع، دون متييز، من اإلعمال )ب( 
، وقعمررل يف الوقرر  ذاقرره علررى ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي يف احلصررول علررى

الا حتول دون حصرول اعرأل اليسرا ، مبرن يف ذلرك األشرخاص  القضا  على أوجه عد  املساواة
 ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحياملعر ررون للخطررر والموعررا  املهمشررة، علررى 

اسبب العرق أو نو  اجلنس أو السن أو اإلعاقة أو األصل اإل ر  أو الثقافرة أو الردين أو األصرل 
 القومي أو اقجتماعي أو ألي سبب آخر؛ 

ميرراه الشرررب  أن قرصررد ابسررتمرار وحتلررل ابنتظررا  حالررة إعمررال حررق اإلنسرران يف ()  
، وقضاع  اجلهرود الراميرة إىل قعزيرز قروافر واسرتخدا  البيراان  املأمونة وخدما  الصرف الصحي

املتصلة ابملياه وإمكانيرة النيراذ إليهرا وحتسرني نوعيتهرا علرى الصرعد احمللري والروط  واإلقليمري، وأن 
   مصنية حسب نو  اجلنس ومراعية للمنظور اجلنسال وقنشئ آليا  للرصد؛ قضع مؤشرا
يف ادرراذ ومشرراركتها الكاملررة واليعالررة واملتكافسررة لمرررأة الرردور القيررادي لقعررزز أن  )د( 

 نهج جنسررال فيمررا يتعلررقارر األخررذقكيررل و القرررارا  املتعلقررة إبدارة امليرراه وخرردما  الصرررف الصررحي، 
الصحي، مبا يشمل ادراذ قردااري مرن أجرل احلرد مرن الوقر  الرذي ققضريه النسرا  اربامج املياه والصرف 

الصرحي  نقر امليراه وخردما  الصررفلرواليتيا  يف مجرع امليراه لألسرر املعيشرية، ملعاجلرة األ رر السرل  
إمكانيررة حصررول اليتيررا  علررى التعلرريم، و ايررة النسررا  واليتيررا  مررن التعرررض للتهديرردا   علررى
عنررررد مجررررع امليرررراه لألسررررر املعيشررررية وعنررررد  ، مبررررا يف ذلررررك العنرررر  اجلنسرررري،بدنيررررةاقعترررردا ا  ال أو

، وأن حتمري حرق استعمال مرافق الصرف الصحي خار  منازهلن أو عند ممارسرة الت روط يف العررا 
علررى قررد   ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  الصرررف الصررحي النسررا  واليتيررا  يف احلصررول علررى

 ة قكيل الوجود اليعلي واملمارسة اليعلية هلذه احلقوق؛ املساواة، وقتخذ قدااري إ ااي
ابحلرريأل والنظافررة الصررحية خررالل فرررتة  عررار احمليطررنيأن قتصرردى ليشرروذ الوصررم وال )ه( 

احلرريأل عررن طريررق إلحررة معلومررا  عررن الوقررائع املتصررلة اررذلك، وقعررال املعررايري اقجتماعيررة السررلبية 
يررة احلصررول علرررى لررواز  النظافررة الصررحية والوصرررول إىل املرقبطررة هررذه املسررألة وقكيرررل للجميررع إمكان

 مرافق قراعي اقعتبارا  اجلنسانية، مبا يف ذلك قوفري خيارا  للتخلر من اللواز  املرقبطة ابحليأل؛ 
أن قبرررذل جهررردا  للتخييررر  مرررن األ رررر غرررري املتناسرررب لألمرررراض املتصرررلة ابمليررراه  )و( 

واحلد من حاق  الوفاة واقعتالل والتقرز  يف والصرف الصحي والنظافة الصحية على األطيال، 
ميرراه الشرررب املأمونررة وخرردما  صرريوف األطيررال عررن طريررق اإلعمررال الترردر ي حلررق اإلنسرران يف 

 ؛الصرف الصحي
أن قتشررراور وقنسرررق مرررع التمعرررا  احملليرررة وسرررائر اجلهرررا  صررراحبة املصرررلحة،  )ز( 

ميراه الشررب علرى  ول املناسبة لضمان احلصرولفيها التمع املدل والقطا  اخلاص، إل اد احلل مبا
 اصية مستدامة؛ املأمونة وخدما  الصرف الصحي
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، قوفر آليا  مسا لة فعالة جلميع مقدمي خدما  امليراه والصررف الصرحيأن  )ح( 
لضمان احررتامهم حلقروق اإلنسران وعرد   مبن يف ذلك مقدمو اذه اخلدما  من القطا  اخلاص،

 ؛اوزا  حلقوق اإلنسانقسببهم يف انتهاكا  أو جت
مجيع احلكوما  على مواصرلة اقسرتجااة لطلبرا  املقررر اخلراص القيرا   يشجع -8 

ابلزايرا  واحلصول على املعلوما ، وعلى متااعة قوصيا  املكلذ  ابلوقية اطريقة فعالرة، وقروفري 
 املعلوما  عن التدااري املتخذة هذا اخلصوص؛ 

وض األمرم املتحردة السرامي حلقروق اإلنسران قزويرد إىل األمني العا  ومي يطلب -9 
 املقرر اخلاص اكافة املوارد واملساعدا  الالزمة لكي يضطلع اوقيته اشكل فعال؛ 

مواصلة النظر يف اذه املسألة يف إطار البند نيسه من جدول األعمال يف  يقرر -10 
 دورقه الثانية واألراعني.

    


