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األمم المتحدة :يتعين على جميع الدول دعم حقوق البشر في المياه والتمديدات الصحية
في دورة مجلس حقوق اإلنسان
حتث منظمة العفو الدولية مجيع الدول على إعااة التكيياد علاى اققاوا ا اواات والتمدياداي ال الية ا الادور اقالياة
و ل ا ااول اي ا ااة ةور اجملل ا ااق ا 9
جملل ا ااق اق ا ااوا ابع ا ااامل الت ا ااابع للم ا اام اوتل ا ااد ل اجملل ا ااق ال ا ا عق ا ااد ا ني ا ا
أيتوبر /شرين األول  ،2010من اوقرر أمل يعتمد قرار يؤيد أمل هذه اققوا م تمد من اقق ا التمتع مب توى معيشة
ياف ،و تبىن هذا العقرار يل من أواعيا وأسباعيا
وي اااور منظمااة العفااو الدوليااة قلااق ألمل الومياااي اوتلااد واومليااة اوتلااد ويناادا ،بتكييااد ماان عاادة قلياال ماان الاادول
األخرى ،ااولت ،بشيل صريح وثابت خالل التفاوض بشكمل مشروع القرار رقم  ، A/HRC/15/l.14أمل متنع التكيياد
على هذه اققوا ا القرار اقايل
إمل معارضة اققوا ا اق ول على اوياه والتمديداي ال لية أمر غري عاةل ألمل هذه اققاوا راروأ أساساية لللياا
واليرامااة وواقااص با اااتاي منظمااة األماام اوتلااد لل فولااة ليوعي ا ومنظمااة ال االة العاويااة ،اا مل ااو  1.5مليااومل
طفل ةومل سن اخلام ة يقضومل بهم ب بب ابسهال ،وأمل  %88من هذه الواياي قع ب بب عدم وار اوياه النظيفة
والتمديداي ال لية وإمل العديد من الناس الذين يعيشاومل ا مادمل ال افيح الفقاري واو اتوطناي غاري الروياة روماومل
م ن اوياه والتمديداي ال لية ،أو حي لومل على قدر دوة منها وا ظروف عديد  ،يؤثر عدم وار اوياه والتمديداي
ال لية على الن ات والفتياي على و أسوأ مما ياؤثر علاى الر اال ،األمار الاذض يقاوض املهاوة اوبذولاة لتقلاي اععادام
او اوا القائم بني املن ني ،ويعرضهن خل ر العن ب بب النوع ام تماعي اعادم اوار مراااق اواراايل ،علاى سابيل
اوثال ،جيعل الن ات ا مدمل ال فيح عرضة للعن املن ي ،وغالباص ما ي بب هلن اخلوف من مغاةر منازهلن مستخدام
اوراايل ومرااق امستلمام العامة
ا عام  2002أوضلت ملنة األمم اوتلد اوعنية باققوا امقت اةية وام تماعية والثقااياة أمل اقاق ا اق اول علاى
اوات ينبثق من اقق ا التمتع مب توى معيشة ياف ،اون وص عليه ا اواة  11ل 1من العهد الدويل اخلاص باققوا
امقت اةية وام تماعية والثقااية ،الذض يعتارب ملممااص ملمياع الادول األطاراف اياه ،والباال عادةها  160ةولاة ااوااة 11
ل 1عرتف باقق ا التمتع مب توى معيشة ياف ،الاذض ييشامل اوكيال واو اين واولابقي واياري الل ناة أمل قائماة
اققوا هاذه لي ات ا ارية ورااملة ،وأمل مان الواضاح أمل اقاق ا اق اول علاى اواات يعتارب أااد الضاماعاي األساساية
للتمتااع مب ااتوى معيشااة ياااف يمااا أراااري الل نااة إن أمل اقااق ا اوااات ماار بال ار باط ااص م ينف اام باااققوا ا الغااذات
وال ين وال لة ،وينبغي أمل ينظر إليه على أعاه يرتاااق ماع اقاق ا اقياا واياري الل ناة أمل اقاق ا اواات يع اي يال
رخ اقق ا اق ول على مياه آمنة ومقبولة وي ري اونال دياص ومالياص لالستخداماي الشخ ية واوناملية

إمل ااواري التمديااداي ال االية م يقاال أسيااة بالن اابة لليرامااة ابع اااعية عاان اويوعاااي األخاارى لللااق ا التمتااع مب ااتوى
معيشااة ياااف ،ماان قبياال اوكياال واولاابق واو ااين وهلااذا ال اابب ،اياار اخلبااري او ااتقل للماام اوتلااد اوع ا بقضااية
التماماي اقوا ابع امل ا وت لة باق ول على مياه الشرب اآلمنة و وار التمديداي ال لية أمل مثاة ساوابق مهماة -ا
ابعالعاي ال ياسية الدولية وا عمل آلياي اقوا ابع امل التابعة للمم اوتلد  -للنظر إن اقق ا وار التمديداي
ال لية على أعه اق إع اين يندرج ضمن اقق ا التمتع مب توى معيشة ياف
لقد اعرتات ما م يقل عن  160ةولة من مجيع مناطق العامل باقق ا اق ول على اوياه والتمديداي ال لية ا أيثر
من مناسبة ا إعالعاي ةولية أو إقليمية واعرتات اثنتامل وعشرومل ةولة باقق ا اق ول على اوياه ا إعالمل ةويل أو
إقليمي وااد
واعاارتف إعالعااامل ةوليااامل اعتماادا بابمجاااع -وسااا اادول أعمااال ماؤمتر اووئاال لعااام  ،1996وبرعااامع عماال اواؤمتر الاادويل
لل يامل والتنمية لعام  -1994بكمل اقق ا التمتع مب توى معيشة ياف يشمل اوات والتمديداي ال لية ،بابضااة إن
الغذات واولبق واو ين
ا يوليو/متوز  ،2010اعتمدي املمعية العامة للمم اوتلد قراراص ياعرتف باقق ا اق اول علاى ميااه الشارب النظيفاة
واآلمنة والتمديداي ال لية باعتبارها اقاص إع اعياص أساسياص للتمتع اليامل باقيا و قاوا ابع اامل ياااةي لالوثيقاة رقام:
 A/RES/64/292بتاااريخ  28يوليو/متااوز  2010وقااد اعتمااد الق ارار بكغلبيااة  122صااو اص ،ومل ااوي أيااة ةولااة ضااده،
وامتنعت  41ةولة عن الت ويت وا ري اوملية اوتلد والومياي اوتلد امتناعهماا عان الت اويت بك ماا م عرتااامل
هبذه اققوا ،بينما ا ري بعل الدول اومتنعة عن التوصيت موقفها بك ا اعلت الك ألسباب تعلق بالعملية ،مباا ا
الك بابرار إن ضرور الت دض هلذه القضايا ا جملق اقوا ابع امل
وعلى الرغم من أمل األغلبية ال ااقة من الدول أيدي على اققاوا ا اويااه والتمدياداي ال الية ،اا مل منظماة العفاو
الدوليااة ي اااورها قلااق عميااق ماان أمل مثااة عاادةاص قلاايالص ماان الاادول حتاااول إاباااأ اوباااةراي الراميااة إن عمياام هااذه اققااوا
ومحايتها
إمل احملرومني من اقوقهم ا اوياه والتمديداي ال لية -ومجيع الناس -جياب أمل يتميناوا مان م ااتلة اقيومااي علاى
ع اادم اارتامه ااا هل ااذه اقق ااوا ومحايته ااا وابيف ااات هب ااا وإمل اونظوم ااة الدولي ااة قق ااوا ابع ااامل عت اارب أةا مهم ااة لض االايا
امعتهاياي بيد أمل صمت اجمللق عن اققوا ا اوياه والتمديداي ال لية يعترب مبثابة إرار إن أول ك احملرومني مان
هذه اققوا بكم يتوقعوا ةعماص من األمم اوتلد
لقد اعرتات الدول باققوا ا ال لة والتعليم والغذات واو ين والعمل والضمامل ام تماعي ا اوعاهداي الدولية وا
ابعالعاااي الدوليااة ال ا قبلاات ب مجاااع الاادول وم ي ااتقيم أمل يااومل ةول ماان قبياال يناادا واومليااة اوتلااد والومياااي

اوتلد م تعد لالعرتاف قوا إع اعية معينة و كخذ على عا قها التماماي قاعوعية بتلقيقهاا ،وأم ياومل م اتعد ا
الوقت عف ه لالعرتاف قوا أخرى ت م بكسية مت اوية بالن بة لبقات يل رخ ويرامته
ويتناااول مشااروع القارار رقاام A/HRC/15/l.14 :ةور مااموةض اخلاادماي غااري التااابعني للدولااة وجيااب أمل يتضاامن القارار
بالتلديد وضع إطار قاعوين اعال ومت ق مع التماماي الدولة قوا ابع امل منذ البداية وقبل أض قرار تخذه ةولة ما

برراك ااعلني غري اب عني للدولة ا واري خدماي اوياه والتمديداي ال لية إمل مثل هذا القرار ينبغي أمل ين
اوشارية الفعالة واقر واققيقية للرخاص الذين حيتمل أمل تضرر اقوقهم من رات هذا القرار

علاى

خلفيـة
ابعالعاي الدولية ال عرتف باقق ا اق ول عل اوياه والتمديداي ال لية:

 إعااالمل أبو ااا الااذض اعتمد ااه  53ةولااة أاريقيااة و  12ةولااة أمريييااة نوبيااة ا القمااة األاريقيااة -األمريييااة املنوبيااة
األون ال عقدي ا أبو ا بني رييا ا  30عوامرب /شرين الثاين 2006
 ي رسااالة ماان بياابوي الا اعتمااد ا  37ةولااة ماان من قااة آساايا واحملاايال اهلاااةىت ا القمااة األون لبلاادامل آساايا واحملاايال
اهلاةىت بشكمل اوياه ،ال عقدي ا بيبو باليابامل ا الفرت  4-3ةي مرب/ياعومل األول 2007
 إعاالمل ةهلاي ،الاذض اعتمد اه مثاعياة مان بلادامل نااوب آسايا ا اواؤمتر الثالاث لبلادامل ناوب آسايا بشاكمل األوضاااع
ال لية ،الذض عقد ا الفرت  21-16عوامرب /شرين الثاين 2008
 قرار املمعية العامة للمم اوتلد رقم A/RES/64/292:الذض اعتمد بكغلبية  122صو اص وعادم معارضاة أياة ةولاة
وامتناع  41ةولة عن الت ويت
أما ابعالعاي الدولية ال عرتف باقق ا اق ول على اوياه اهي:

 التوصية رقم  14لل نة وزرات اخلار ية إن الدول األعضات بشكمل اويثاا األورويب اخلاص باووارة اوائية ،الذين ميثلومل
 43ةولة عضو ا جملق أوروبا ا الك الوقت
 الوثيقااة اخلتاميااة و اؤمتر القمااة الرابااع عشاار لراسااات الاادول واقيوماااي ا بلاادامل اريااة عاادم ام ياااز الااذض عقااد ا
وضم  118ةولة و عيد هذه الوثيقة إن األاهاامل التعلياق العاام
هاااعا بيوبا ا الفرت  16-11سبتمرب/أيول ّ 2006
رقاام  15بعن اوامل :اقااق ا اوياااه ب ارأض ملنااة األماام اوتلااد اوعنيااة باااققوا امقت اااةية وام تماعيااة والثقاايااة و
إةخال ع مت ابق ا الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الوزارض اخلامق عشر قرياة عادم ام يااز الاذض عقاد ا طهارامل ا
الفرت  30- 27يوليو/متوز  ، 2008وا الوثيقة اخلتامية واؤمتر القماة اخلاامق عشار لراساات الادول واقيومااي قرياة
عدم ام ياز الذض عقد ا ررم الشيخ مب ر ا الفرت  16 -11يوليو/متوز 2009
إن حملــة ف فلنلالــل رالةرامــةف التــي قــو ر ــا منظمــة العفــو الدوليــة ــدع إلــى واــع حــد نت ا ــات حقــوق

عمقه في العالم .و عمل الحملة على عبئـة شخـصام مـن خـتى رقـاا العـالم مـن شجـل
اإلنسان التي سبل الفقر و ِّ

ملالبــة الحةومــات والشــر ات وميراــا مــن الج ــات المتنفــذة را تــتماا إلــى شتــوات الــذين يعيشــون حـ نيــر

الفقر وا عتراع رحقوق م وحمايت ا.

لالطالا على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع حملة فلنلالل رالةرامة:

Demand Dignity website

