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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -5/42حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يش ري ري إىل اإلع ري ريريعن الحل ري ريرياملس نق ري ريريوق اإلنس ري ريريان ،والحل ري ريريد ال ري ريريدو اخل ري ريرياو نق ري ريريوق
االقتصريرياديو واالجتماعيريريو والثقا يريريو ،والحل ريريد الريريدو اخلريرياو نقريريوق املدنيريريو والسياسريرييو ،واال اقيريريو
الدوليو للقضاء على مجيع أشرياال التمييريا الحلنصري و ،وا اقيريو القضرياء علريى مجيريع أشرياال التمييريا
ضد امل أة ،وا اقيو حقوق الط ل ،وا اقيو حقوق األشخاو ذوو اإلعاقو،
وإذ يش ري ري أيضري ريريا إىل ق ري ري اع ا محليري ريريو الحلامري ريريو  ١/٧٠امل ري ري ع  ٢5أيلول/سري ريريبتمرب ،٢٠١5
املحلنريريون ’’حتويريريل عاملنريرياة اطريريو التنميريريو املسريريتدامو لحلريريا  ،‘‘٢٠3٠الري و حل ريريده يريريه ا محليريريو ال
يتخلف أحد عن الكب،
وإذ ي كد من جديد مجيع ق اعاه جملس حقوق اإلنسان السابقو بشأن حق اإلنسان يف
انصول على مياه الش ب املأمونو وادماه الص ف الصحس،
وإذ يش إىل مجيع ق اعاه ا محليو الحلامو السابقو بشأن حق اإلنسان يف انصريول علريى ميرياه
الش ب املأمونو وادماه الص ف الصحس ،مبا ي ا الق اع  ٢٩٢/٦٤امل ع  ٢٨متوز/يوليه ،٢٠١٠
 -١ي حب بحلمل املقري ع اخلرياو املحلريي حبريق اإلنسريان يف انصريول علريى ميرياه الشري ب
املأمونو وادماه الص ف الصحس()١؛
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 -٢يق ري ع متدي ريريد والي ريريو املق ري ع اخل ريرياو املحل ريريي حب ريريق اإلنس ريريان يف انص ريريول عل ريريى مي ريرياه
الش ب املأمونو وادماه الص ف الصحس ل رتة ثعث سنواه؛
 -3يطل ريريب إىل املقري ري ع اخل ريرياو أن يواص ريريل ق ريريدي ق ريرياعي س ريرينويو إىل جمل ريريس حق ريريوق
اإلنسان ،وأن يقد ق ي ا سنواي إىل ا محليو الحلامو؛
 -٤يطلريريب أيضريريا إىل املق ري ع اخلريرياو ،يف ضريريوء ال ري ك ع السريرينويو الحلاش ري ة لق ري اع ا محليريريو
الحلام ريريو  ٢٩٢/٦٤وق ري ري اع جمل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان  ٩/١5امل ري ري ع  3٠أيلول/س ريريبتمرب  ٢٠١٠الل ري ري ين
يحلرت ريريان حبريريق اإلنسريريان يف انصريريول علريريى ميريرياه الش ري ب املأمونريريو واريريدماه الص ري ف الصريريحس ،أن يش ري
ويشريرياع يف أنشريريطو للتوعيريريو ،بوسريريائل شريريمل وسريريائ التواصريريل االجتمريرياعس واسريريتخدا امل ريواد املتاحريريو،
و لتحلاون مع الريدول ،وأن ممريع املماعسرياه ا يريدة علريى الصريحلد اللريس والريويي واإلقليمريس والريدو مرين
أجل حلايا اإلعمريال التريدعمس نريق اإلنسريان يف انصريول علريى ميرياه الشري ب املأمونريو واريدماه الصري ف
الصحس ،وأن يقد ق ي ا عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوع ه اخلامسو واألعبحلني؛
 -5يشريعع املقري ع اخلرياو علريى يسري قريريدي املسرياعدة التقنيريو يف جمريال إعمريال حريريق
اإلنسان يف انصول على مياه الش ب املأمونريو واريدماه الصري ف الصريحس ،بطري ق شريمل الحلمريل
مع ا اه صاحبو املصلحو؛
 -٦يش ريريعع مجي ريريع اناوم ريرياه عل ريريى أن س ريريتعيب لطلب ريرياه املق ري ع اخل ريرياو املتحللق ريريو
إبج اء زايعاه وانصول على محللوماه ،وأن تابع حلليا ن يري وصريياه املالريف لواليريو ،و تريي
محللوماه عن التداب املتخ ة يف ه ا الصدد؛
 -٧يطلب إىل األمني الحلا وم وضو األمريم املتحريدة السرياميو نقريوق اإلنسريان اويريد
املق ع اخلاو بال ما يلا من مواعد ومساعدة ليضطلع بواليته ب حلاليو؛
-٨

يق ع مواصلو نظ ه يف ه ه املسألو.

ا لسو 3٩
 ٢٦أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتمد بدون صويت].
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