''1

األمم املتحدة

A/HRC/45/L.28/Rev.1

اامعية العامة

Distr.: Limited
2 October 2020
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة اخلامسة واألربعون
 14أيلول/سبتمرب  7 -تشرين األول/أكتوبر 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية
إسببنانيا ،إسببتونيا* ،إكببوادور* ،ألنانيببا* ،أملانيببا ،أورواببواو ،أوكاانيببا ،أيالنببدا* ،أيسببلندا* ،إيطاليببا،
ابرااب ببواو* ،الربتغب ببا * ،بلجيكب ببا* ،بلغب ببارو ،بولنب ببدا ،بب ب و ،ايلنب ببد* ،تشب ببيكيا ،اانب ب األسب ببود*،
اامهوريب ب ببة الدومينيكيب ب ببة* ،مجهوريب ب ببة كب ب ببورو ،جب ب ببزر مار ب ب ببا  ،جورجيب ب ببا* ،الب ب ببداواا ،رومانيب ب ببا*،
س ببان م ببارينو* ،س ببلوفاكيا ،س ببلوفينيا* ،الس ببويد* ،سويس باا* ،فانس ببا* ،الفلن ببف ،فنلن ببدا* ،فيج ب ،
كاواتيببا* ،التفيببا* ،لكسببمرب * ،ليتوانيببا* ،ليختنشببتاي * ،مالطببا* ،مقب دونيا الشببمالية* ،املكسببيك،
موانكو* ،النمسا ،هنغارو* ،هولندا ،اليوانن* :مشاوع قاار

 .../45حق اإلنسان يف مياه الشاب املأمونة وحقه يف خدمات الصاف الصح
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشري إىل مجيع قررااا اممييرا اليامرا بشرقن حرس اإلنسران ل الىرول علرل ميرا الشرر
املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي ،وال سيما القراا  292/64الىرادا ل  28متوز/يوليره ،2010
ال رراع اعرتف ررا في رره امميي ررا اليام ررا ل ررس ل الى ررول عل ررل مي ررا الش ررر املقمون ررا والن ي ررا وخ رردما
الىرررف الىررحي بوصر ه حقراق مررن حقرروق اإلنسرران ال اررا عنرره للتمتررع القامر ليرراة و ميررع حقرروق
اإلنسان ،والقراا  141/74الىادا ل  18كانون األول/ديسمرب ،2019
وإذ يؤك ررد م ررن جدي ررد ك ر الق ررااا الس ررابقا ال ررح اق رراسا جمل ررس حق رروق اإلنس رران بش ررقن ح ررس
اإلنسان ل الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا وحقره ل خردما الىررف الىرحي ،ومن را قرراا 8/39
املؤاخ  27أيلول/سبتمرب ،2018
وإذ يشررري إىل اإلع ر ن اليرراملي لقرروق اإلنسرران ،والي ررد الرردو اقرراد لقرروق االقتىرراديا
واالجتماعيا والثقافيا ،والي د الدو اقاد لقوق املدنيا والسياسيا ،واالت اقيا الدوليا للقضاء علل

__________

*

دولا اري عضو ل جملس حقوق اإلنسان.
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مجيع أشقال التمييز الينىرع ،وات اقيرا القضراء علرل مجيرع أشرقال التمييرز أرد املررأة ،وات اقيرا حقروق
الط  ،وات اقيا حقوق األشخاد ذوع اإلعاقا،
وإذ يشري أيضاق إىل أن حس اإلنسان ل الىول علل ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما
الىرف الىحي انبيان من الس ل مسرتو مييشري مناسري ويرتبطران ااتباوراق و يقراق لرس ل التمترع
أبعلل مستو ممقن من الىحا البدنيا واليقليا و لس ل القراما اإلنسانيا،
وإذ يشررري كررال إىل إعر ن وبررانمل عمر فيينررا ،اللررايمن يؤكرردان مررن جديررد أن مجيررع حقرروق
اإلنس رران عاملي ررا وا ررري قابل ررا للت زئ ررا ومرتابط ررا ومتش ررابقا ،وأن حق رروق اإلنس رران رري أن تيام ر عل ررل
الىييد الياملي بطريقا عادلا ومتساويا ،وعلل قدم املساواة ،وبن س القدا من التقكيد ،وأن من واجي
الدول تيزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايت ا ،واللايمن يقراان أيضاق أتكيد الس ل التنميا،
وإذ يشري أيضراق إىل قرراا اممييرا اليامرا  1/70املرؤاخ  25أيلول/سربتمرب  ،2015املينرون حتووير
عاملنا :خطا التنميا املستداما ليام 2030حت ،الاع تي د فيه الدول أبال يتخلف أحد عن الركي،

وإذ يش ررري إىل خط ررا التنمي ررا املس ررتداما لي ررام  2030ال ررح تتن رراول مس ررقلا ح ررس اإلنس رران ل مي ررا
الشررر املقمونررا وحقرره ل خرردما الىرررف الىررحي وتشررتم علررل أسررداف أخررر مررن أسررداف التنميررا
املس ررتداما املتى ررلا ملي ررا  ،مب ررا ل ذل ر ا رردف  6املتيل ررس بت ررقمر ت روافر املي ررا واملراف ررس الى ررحيا لل مي ررع
وإدااهتا إدااة مستداما ،والاع ينطوع علل ارات سامرا را صرلا إلرس اإلنسران ل الىرول علرل ميرا
الشرر املقمونررا وحقرره ل خرردما الىرررف الىرحي ،و لىررحا والن افررا الىررحيا ،وتسررلم لاجررا إىل
ترروخي ررل متقامر ررا ا رردف  6مبررا ييقررس الررروابم بررر أررمان حىررول امميررع علررل ميررا الشررر
املقمونا وخردما الىررف الىرحي والن افرا الىرحيا علرل أسراف اإلنىراف ،والسريي ل ن رس الوقرا
إىل وس ررر نوعي ررا مي ررا الش ررر وس ر مت ا ،وق رري ع رردد األش ررخاد ال رراين يي ررانون م ررن ن ررداة املي ررا ،
وأمان االستمام حتياجا وحقوق النساء وال تيا استماماق خاصاق،
وإذ يشررري أيضر اق إىل أنرره بيررد مررروا  10سررنوا علررل االعررتاف إلررس اإلنسرران ل الىررول علررل
ميررا الشررر املقمونررا وحقرره ل خرردما الىرررف الىررحي ،وعررس سررنوا علررل اعتمرراد خطررا التنميررا
املسررتداما ليررام  ،2030متررس الاجررا أكثررر مررن أع وقررا مضررل ،أيضراق ل سررياق جائحررا مررر فررريوف
كرواوان (كوفيرد ،)19-إىل األخرا بررن ل متقاملرا تردعم اإلعمرال اليملرري لرس اإلنسران ل ميرا الشررر
املقمونرا وحقرره ل خردما الىرررف الىرحي ،وال سرريما مرن خر ل ميامرا أوجرره عردم املسرراواة وأررمان
إي ء استمام خاد الحتياجا مجيع النساء وال تيا وحقوق ن،
وإذ يسررلم لاجررا إىل اتبرراه سررا الرنا ل املتقاملررا لتن يررا ا رردف  6واررري مررن أسررداف التنميررا
املس ررتداما املتى ررلا ملي ررا ال ررح تيق ررس ال ررروابم ب ررر وقي ررس حى ررول اممي ررع عل ررل مي ررا الش ررر املقمون ررا
والىرررف الىررحي والن افررا الشخىرريا ،وال سرريما للنسرراء وال تيررا  ،لتمقررر إدااة الن افررا الىررحيا ل
فرتة الي بطريقا صحيا و ظ القراما ،مع السيي أيضاق إىل وسر نوعيا امليا وس مت ا ،والد من
عدد األشخاد الاين ييانون من نداة امليا ،
وإذ يشري أيضاق إىل قراا اممييا الياما  222/71املؤاخ  21كانون األول /ديسمرب  ،2016الاع
أعلنرا فيرره اممييررا اليامررا ال رررتة مررن  2018إىل  2028عقررداق دوليراق لليمر  ،وررا شررياا حتاملرراء مررن أجر
التنميا املستداماحت،
وإذ ي حظ عم ال ريس الرفيرع املسرتو امليرمل مليرا  ،الراع اشررتكا األمرم املتحردة وجمموعرا
البن الدو ل عقد  ،من أج دعم وريقا مشوليا وتياونيا وتشم امميع لتطوير وإدااة املروااد املائيرا
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ووس ررر اق رردما املتى ررلا ملي ررا والى رررف الى ررحي مب ررا يتماش ررل م ررع ا رردف  6م ررن أس ررداف التنمي ررا
املستداما ،وإذ حييم علماق لو يقا اقتاميا الىاداة عن ال ريس ل  14آذاا/مااف ،2018
وإذ حيرريم علمر اق أيض راق اللتزامررا واملب رراداا ذا الىررلا الراميررا إىل تيزيررز حررس اإلنس رران ل
الىول علل ميا الشرر املقمونرا وحقره ل خردما الىررف الىرحي ،الرح د التي رد ررا ل مرؤمترا
واجتماعا إقليميا ودون إقليميا عقد ل ال رتة األخرية،
وإذ يرحي ليم الاع أجنزته من ما الىحا اليامليا ومن ما األمم املتحدة للط ولا ل إواا
التقرير املستقم ليام  2019الاع نشر برانمل الرصد املشرتك إلمدادا امليا ومرافس الىرف الىحي
متر،
والن افا الىحيا التابع للمن م

وإذ يرحي أيضاق أبنه ،وفقاق لتقرير صادا ل عام  2019عن بررانمل الرصرد املشررتك إلمردادا
امليا ومرافس الىرف الىحي والن افا الىحيا ،بلغ عدد األشخاد الاين يست يدون من ميا الشر
املقمون ر ررا  1,6ملي ر رراا ش ر ررخ بر ر ررر ع ر ررامي  2000و ،2017وأن نس ر رربا  71ل املائر ر ررا م ر ررن س ر ررقان الير ر ررا
يستخدمون ن ماق خاأياق لإلدااة املقمونا ل جمال التزويد خبدما ميا الشر  ،ويشير مع ذل ببالغ
القلس ألن  12ل املائا من سقان اليا ما زالوا ي تقرون ألبسم ن م التزويد مبيا الشر ،

وإذ يسرراوا لررغ القلررس ألن  785مليررون شررخ ي تقرررون إىل أبسررم خرردما التزويررد مليررا ،
رااع شررخ مررا زالروا رررومر مررن اقرردما الررح تترري ررم ل دتاسررم الىررول بسر ولا علررل ميررا
وملير م
الشر املقمونا واقاليا من التلوث ،و 4,2مليااا شخ ي تقرون قدما الىرف الىحي اقاأيا
لإلدااة املقمونا ،و 673مليون شخ ما زالوا ميااسون التغوط ل اليراء،
وإذ يثررري جزعرره الشررديد أن نررداة امليررا  ،حسرري تقريررر أسررداف التنميررا املسررتداما ليررام ،2020
ميقن أن تؤدع إىل تشريد ما يقدا بنحو  700مليون شخ إللول عام ،2030
وإذ يرحي إلقيقا أن برانمل الرصد املشرتك إلمدادا امليا ومرافس الىرف الىحي والن افا
الىحيا قد أنشق قاعدة بياان عامليا واسيا النطاق وكان له دوا فيال ل وأع ميايري عامليا ميقن من
خ را قيراف التقرردم ا ررز ،مررع مراعراة أن األاقررام الر يرا ال تيقرس دائمر اق مجيرع أبيرراد حرس اإلنسرران ل
ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي،
وإذ يساوا لغ القلس لقون قلا فرد الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا وخردما الىررف
الىرحي والن افرا الىررحيا تتسربي ل تقراليف بشرريا س را مررن قبير ترردع الىررحا واات راه ميرردال
الوفيررا  ،واقسررائر االقتىرراديا امسر يما ،وإذ يؤكررد أن القررداة علررل ومر التقرراليف وإمقانيررا الىررول
علررل اقرردما وتوافرسررا بنوعيررا جيرردة ،سرري أمرروا تتطلرري ،عتبااسررا مررن ميررايري حقرروق اإلنسرران الررح
تق حس اإلنسان ل الىول علل ميا الشر املقمونا وحس اإلنسان ل خدما الىرف الىحي،
أن يقون الوصول املادع إىل خدما ومرافس امليا والىرف الىحي والن افا الىرحيا مرقموانق وميسروااق
ممي ر ررع فل ر ررا الس ر ررقان دون متيي ر ررز أتقك ر رران نوع ر رره ،وأن تت ر ررا س ر ررا املراف ر ررس واق ر رردما بتقل ر ررا يق ر رردا
علي ا امميع،
وإذ يسلم أبن الوصول املستمر إىل مرافس امليا املقمونا والىرف الىحي والن افا الىحيا أمر
أرواع للوقايا من األمرا امليديا ،وأبن احتمال اإلصابا ألمرا ونق اليدو يزيد بقدا كبري بر
األشخاد الاين ال تتوافر م فرد كافيا للوصول إىل مرافس امليا والىرف الىرحي والن افرا الىرحيا
أو ا رومر من سا املرافس،

GE.20-12836

3

A/HRC/45/L.28/Rev.1

وإذ يس رراوا ل ررغ القل ررس ألن جائح ررا كوفي ررد 19-ت رردمي أوج رره ع رردم املس رراواة القائم ررا وتزي ررد م ررن
ت اقم ر ررا وأن األشر ررخاد األكثر ررر عرأر ررا للخطر ررر سر ررم األشر ررخاد الر رراين يييشر ررون ل حر رراال أر رريف
وهتمر رريإ ،وإذ يسر ررلم لاجر ررا إىل اليمر ر علر ررل وجر رره السر رررعا مر ررن أجر ر توسر رريع نطر رراق الىر ررول علر ررل
اقرردما القافي ررا ل جم ررال اإلم ررداد مليررا وت رروفري مراف ررس الى رررف الىررحي ،مب ررا ل ذل ر إلدااة الن اف ررا
الىحيا ل فرتة الي  ،وأمان استمراا الىرول علرل اقردما القائمرا ل سراا الىردد ،وإذ يسراوا
قلس لغ ألن ا مليااا شخ ل مجيع أحناء اليا ي تقرون إىل املرافس األساسيا لغس اليردين ل
مناز م ،وسي الطريقا األكثر فياليا ملنع انتشاا كوفيد،19-
وإذ يير عن االنشغال من أن تغري املناخ قد أس م وال يزال ل تزايد تواتر القوااث الطبيييا
املبااتا واألحداث البطيلا ال وا ول اشتداد حدهتما ،ومن أن سا األحداث تؤ ر سرلبياق علرل التمترع
القام ميع حقوق اإلنسان ،مبا ل ذل حرس اإلنسران ل الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا وحقره
ل خدما الىرف الىحي،
وإذ يس ررلم أبن رره ل ح ررر أن ت ررداعيا ر اطةا املرتبط ررا بتغ ررري املن رراخ والض رررا البيل رري فيم ررا يتيل ررس

لتمترع إلررس اإلنسرران ل الىررول علرل ميررا الشررر املقمونررا وحقره ل خرردما الىرررف الىررحي تضررر
ألفراد واجملتميا ا ليا ل مجيرع أحنراء اليرا  ،فرلن اليواقري تقرون أشرد وورقة علرل الشررائ السرقانيا
الررح تيرريإ ل ي ر ل حرراال أرريف وهتمرريإ ،مررن قبي ر األشررخاد الرراين يييشررون ل مسررتوونا
عش روائيا واألشررخاد الرراين يييشررون ل دول جزايررا صررغرية انميررا ول أق ر البلرردان رواق ول اجملتميررا
الري ي ررا وا لي ررا ،والس ررقان ال رراين يواج ررون التى ررحر وت رردسوا األااأ رري وام رراف وش ر املي ررا  ،واات رراه
منسررو امليررا بسرربي املررد الياص ر ي واات رراه مسررتو سررط البحررر وال يضرراان  ،وإذ يسررلم أيضر اق أبن
الشيو األصليا ،ن راق قىوصيا حالت ا ووبييت ا ،قد تقون ل ولييا من يواج ون اليواقي املباشررة
لتغري املناخ بسبي اعتمادسا علل البيلا ومواادسا وااتباو ا الو يس رما،
وإذ يساوا لغ القلس من أن النساء وال تيا كثرياق ما يواج ن عراقي خاصا ل سبي التمتع
إلق ر ررن ل مير ررا الشر ررر املقمونر ررا وحق ر ررن ل خر رردما الىر رررف الىر ررحي ،وسر رري عراقير ر تر ررزداد حر رردهتا
ل األزمررا اإلنسررانيا ،ومررن أ ررن يررتحملن اليرريء األوفررر ل مجررع امليررا ال زمررا ل سرررة ل أحنرراء كثرررية
م ر ررن الي ر ررا  ،وس ر ررو م ر ررا يش ر ررق عقب ر ررا ائيس ر رريا أم ر ررام متقي ر ررن ن اقتى ر ررادتق ووقي ر ررس اس ر ررتق ن وتنمي ر ررت ن
االجتماعيا واالقتىاديا،
وإذ يساوا لغ القلس أيضاق ألن الىما والوصم اللايمن حييطان لي والن افا الىحيا ل
فرتا الي دلي ٌ علل أن النساء وال تيا كثرياق ما ي تقرن إىل امليلوما األساسريا عرن سرا املسرائ
ويتيرأن ل ستبياد والوصم ،ومن مث حيرمن من وقيس إمقاانهتن القاملا،
وإذ يساوا لغ القلرس كرال ألن عردم تروافر إمقانيرا الىرول علرل مرا يق ري مرن خردما
امليررا والىرررف الىررحي ،مبررا ل ذل ر إلدااة الن افررا الىررحيا ل ف ررتا الرري  ،وال سرريما ل املرردااف
وأمرراكن اليم ر ومراكررز الرعايررا الىررحيا واملرافررس واملبررار اليامررا ،يررؤ ر سررلباق علررل املسرراواة بررر امنسررر
وعلل متتع النساء وال تيا إلقوق اإلنسان ،مبا في ا الس ل التيليم والس ل الىحا والس ل ظروف
عم آمنا وصحيا والس ل املشااكا ل الشؤون الياما،
وإذ ييررر عررن لررغ القلررس ألن النسرراء وال تيررا ميرأرا بشررق خرراد قطررر االعتررداءا
والينررف امنسرري وامنسررار والتحرررك واررري ذلر مررن األخطرراا الررح هترردد سر مت ن أ نرراء مجي ررن امليررا
ال زما ألسرسن املييشيا وعند استيما ن ملرافس الىرف الىحي خراا منراز ن أو ،إذا كرن ي تقررن إىل
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مرافس الىرف الىحي القافيا ،عند ممااست ن التغوط والتبول ل اليراء ،مما حيد من قداهتن علل التنق
إلريا وأمان ل اجملال اليام،
وإذ يسرراوا لررغ القلررس أيضراق مررن أن األشررخاد ذوع اإلعاقررا ،وال سرريما األو ررال ،يواج ررون
ل كثررري مررن األحيرران عقبررا تيرقر وصررو م إىل مرافررس امليررا والىرررف الىررحي ،ن رراق ألن سررا املرافررس
االبراق مررا يتيرراا الوصررول إلي ررا وكثررياق مررا تقررون اررري مناسرربا لتلبيررا احتياجرراهتم ،ممررا يررؤ ر ل قررداهتم علررل
الي رريإ بى ررواة مس ررتقلا واملش ررااكا ب ىر ررواة كامل ررا ل مجي ررع من رراحي الير رراة ،مب ررا يش ررم التيل رريم واليمر ر ،
وتر ر ررزداد سر ر ررا اليقبر ر ررا ت اقمر ر ررا ل حالر ر ررا التشر ر رررد ول املسر ر ررتوونا اليشر ر روائيا ول حر ر رراال الطر ر رواا
واألزما اإلنسانيا،
وإذ يثري جزعه الشديد أن األمرا املتىلا مليا والىرف الىحي والن افا الىرحيا تىريي
أكثر ما تىيي األو ال ،وأن األو ال ييانون ،ل األزما اإلنسانيا ،مبا ل ذل ل أوقا النزاعا
أو خ ل القوااث الطبيييا ،أكثر من اريسم مرن انقطراه خردما امليرا والىررف الىرحي ،وإذ يشردد
علل أن التقدم ا ررز ل الرد مرن وفيرا األو رال واالعرت ل والتقرزم مررتبم حمقانيرا حىرول األو رال
والنساء علل ميا الشر املقمونا وخدما الىرف الىحي،
وإذ يؤكد من جديد أمهيا القضاء علل التمييز وأوجه عدم املساواة ل التمتع إلرس اإلنسران ل
الىول علل ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي علل أساف اليرق ،أو اللون ،أو
امنس ،أو اللغا ،أو الدين ،أو الرأع السياسي أو اري السياسي ،أو األص القومي أو االجتماعي ،أو
امللقيا ،أو املولد أو أع وأع آخر ،مبا ل ذل اإلعاقا ،وإذ يؤكد من جديد أيضاق أمهيا اقاذ خطوا
القائمر علل عوامر مرن قبير الت راوت برر املردن واألاتف،
بغيا القضاء علل التمييز وعدم املساواة
م
أو السررقن دون املسررتو ال ئررس ،أو الوأررع مررن حير اليررازة ،أو مسررتوت الرردخ  ،أو أيررا اعتبررااا
أخر ذا صلا،
وإذ يؤك ررد أمهي ررا ال رربامل والسياس ررا الووني ررا ل أ ررمان اإلعم ررال الت رردا ي ل ررس اإلنس رران ل
الىول علل ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي،
وإذ يؤكررد أمهيررا وقيررس حىررول امميررع علررل ميررا الشررر املقمونررا وخرردما الىرررف الىررحي
والن افا الىحيا امليسواة التقل ا والقافيا إللول عام  ،2030وأمهيا توفري مىادا متوي كافيا وجديدة،
مبا ل ذل التموي املبتقر،
وإذ يشرردد أيض راق علررل أمهيررا اصررد تن يررا أسررداف التنميررا املسررتداما والغررات الررح تتضررمن ا،
مبا ل ذل ا دف  6املتيلس بتقمر توافر امليا واملرافس الىحيا لل ميع وإدااهتا إدااة مستداما ،وتقدمي
تقااير عن عمليا التن يا،
وإذ يؤكد أمهيا التياون اإلقليمي والدو واملساعدة التقنيا ،حيثما كران ذلر مناسرباق ،كوسريلا
لتيزيز اإلعمال التدا ي لس اإلنسان ل الىول علل ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما الىرف
الىحي ،دون اإلخ ل ملسائ املتيلقا بقانون امليا الدو  ،مبا ل ذل قانون اجملااع املائيا الدوليا،
وإذ يسررلم لرردوا ا ررام الرراع يؤديرره اجملتمررع املرردر علررل املسررتوت ا لرري والرروومل واإلقليمرري
والدو ل تيسري وقيس مقاصد األمم املتحدة ومبادئ ا ،والررت األساسريا ،وحقروق اإلنسران ،مبرا ل
ذل حس اإلنسان ل الىول علل ميا الشر املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي،
يؤك ررد م ررن جدي ررد أن ح ررس اإلنس رران ل الى ررول عل ررل مي ررا الش ررر املقمون ررا يق ر
-1
لل ميع ،دون متييز ،الس ل الىول علل امليا ل سرتيمال الشخىري واملنرز  ،وذلر بىرواة مسرتمرة
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و لقر دا القررال واطمررن واملقبررول وامليسرروا مررادتق ومالير اق ،وأن حررس اإلنسرران ل الىررول علررل خرردما
الى رررف الى ررحي يق ر لل مي ررع ،دون متيي ررز ،ف رررد الى ررول امل ررادع بتقل ررا ميس ررواة ،وأ ررمن مجي ررع
ميادين الياة ،علل خدما الىرف الىحي اطمنا والىحيا واملقمونا واملقبولا اجتماعياق و قافياق ،الرح
تق اقىوصيا وو ظ القراما ،ويقرا ل الوقا ن سه التقكيد علل أن ساين الق مَّر مها من عناصر
الس ل التمتع مبستو مييشي الئس؛
يرحي بيم املقرا اقاد امليمل إلس اإلنسان ل الىول علل ميا الشر املقمونا
-2
وحقه ل خدما الىرف الىحي ،وحييم علماق مع التقدير بتقااير ؛
يؤكد من جديد أن الدول تتحم املسؤوليا الرئيسيا عن ك الا اإلعمال التام مميرع
-3
حقوق اإلنسان وعلي ا أن تتخا اقطوا ال زما ،علل الىييد الوومل ومن خ ل املسراعدة والتيراون
الدولير ،وال سيما التياون االقتىادع والتقرمل ،وأبقىرل مرا تسرم بره املروااد املتاحرا لردي ا ،مرن أجر
م
وقيس اإلعمال القام للحس ل الىول علل ميا الشر املقمونا والس ل خدما الىرف الىحي
بىرواة تدا يرا سرتيمال مجيرع الوسررائ املناسربا ،مبرا ل ذلر  ،علرل وجرره اقىرود ،مرن خر ل اقرراذ
تدابري تشريييا ل تن يا التزاماهتا ل جمال حقوق اإلنسان؛
يؤك ررد ال رردوا ا ررام للتي رراون ال رردو واملس رراعدة التقني ررا م ررن جان رري ال رردول والوك رراال
-4
املتخىىا التابيا ملن وما األمم املتحردة والشرركاء الردولير واإل رائير ،والوكراال املاحنرا ،وال سريما ل
وقيس أسداف التنميا املستداما ذا الىرلا ل الوقرا املناسري؛ وحير الشرركاء اإل رائير علرل اعتمراد
ل قائم علل حقوق اإلنسان يشم إدااة جواني الىحا املتىلا لي عنرد تىرميم وتن يرا واصرد
ب ررامل التنمي ررا دعمر اق للمب رراداا وخط ررم ال يم ر الووني ررا املتيلق ررا ل ررس ل الى ررول عل ررل مي ررا الش ررر
املقمونا والس ل خدما الىرف الىحي؛ ويدعو املن ما اإلقليميا والدوليا إىل بال ج ود مقملا
لل ود الح تبا ا الدول ردف اإلعمال التدا ي لس اإلنسان ل الىول علل ميرا الشرر املقمونرا
وحقه ل خدما الىرف الىحي وفقاق للواليا املنووا بق من ما؛
يؤكر ر ررد أمهير ر ررا وجر ر ررود سر ر رربي انتىر ر رراف فير ر رال مر ر ررن انت اكر ر ررا القر ر رروق االقتىر ر رراديا
-5
واالجتماعي ررا والثقافير ررا ،مبر ررا ل ذلر ر حر ررس اإلنسر رران ل الى ررول علر ررل مير ررا الشر ررر املقمونر ررا وحقر رره ل
خرردما الىرررف الىررحي ،كم ررا يؤكررد ل سرراا الى رردد أمهيررا السررب القض ررائيا وشرربه القضررائيا والس ررب
امل ئمر ررا األخر ررر ل نتىر رراف ،مب ر ررا ل ذل ر ر اإلج ر رراءا الر ررح يتخ ر رراسا األف ر رراد أو تتخر ررا نيابر ررا ع ر ررن م
أو تتخ رراسا ،إذا اقتض ررل األم ررر ،جمموع ررا م ررن األف رراد ،وك ررال أمهي ررا اق رراذ اإلج رراءا امل ئم ررا لت ررادع
التيدع علل سا القوق ،وذل بغيا وقيس اليدالا لل ميع فيمرا يتىر ميرع االنت اكرا ل سرياق
إعمررال الررس ل الىررول علررل ميررا الشررر املقمونررا والررس ل خرردما الىرررف الىررحي عتباامهررا مررن
اليناص ررر املقون ررا للح ررس ل التمت ررع مبس ررتو مييش رري الئ ررس ،مب ررا ل ذل ر اق رراذ الت رردابري املناس رربا لض ررمان
متت ررع النس رراء وال تي ررا واألش ررخاد ال رراين يييش ررون ل حال ررا أ رريف ملس رراواة ل االحتق ررام إىل س ررب
االنتىاف ال يالا؛
ي حررظ بقلررس أنرره ،علررل الرررام مررن مجيررع ام ررود املباولررا ،ال ترزال سنرراك أوجرره عرردم
-6
مساواة بر امنسر ل إعمرال حرس اإلنسران ل الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا وحقره ل خردما
الىر رررف الىر ررحي ،وال سر رريما نتي ر ررا ل حتياجر ر ا اقاصر ررا للنسر رراء وال تير ررا فيمر ررا يتيلر ررس بىر ررحت ن
ون افت ن الىحيا ل أ ناء الي ؛
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ي يي لدول:

أن تن ا أسداف التنميا املستداما والغات الح تتضمن ا املت س علي ا دوليراق ،مبرا ل
(أ)
ذل ر ا رردف  6املتمث ر ل أررمان ت روافر املي ررا وخرردما الى رررف الىررحي لل ميررع وإدااهت ررا علررل حن ررو
مستدام ،وفقاق اللتزاماهتا مبوجي القانون الدو ؛
( ) أن تن ررر ل جي ر أس ررداف التنمي ررا املس ررتداما ،مب ررا ل ذل ر ا رردف  ،6أولوي ررا عل ررل
أعلل املستوت من أج أمان اإلعمرال التردا ي الرس ل الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا والرس
ل خ رردما الى رررف الى ررحي لل مي ررع بطريق ررا ا ررري متييزي ررا م ررع القض رراء عل ررل أوج رره ع رردم املس رراواة ل
الوصررول ،مبررا ل ذل ر ل شررخاد الرراين يييشررون ل حالررا أرريف وال لررا امل مشررا ،ألسرربا تتيلررس
ليرررق أو اللررون أو امررنس أو اللغررا أو الرردين أو الررأع السياسرري أو اررري السياسرري ،أو األصر القررومي
أو االجتمر ر رراعي ،أو امللقير ر ررا ،أو املولر ر ررد ،أو أع وأر ر ررع آخر ر ررر ،وكر ر ررال ألع أسر ر رربا أخر ر ررر  ،مبر ر ررا ل
ذل اإلعاقا؛
( ) أن تزير ررد التموير ر الير ررام ودعر ررم اأف املر ر ال اقر رراد مر ررن أجر ر تر رروفري التموير ر القر ررال
للقطاه ،وتيم علل سد ف وة التموي الح تيوق وقيس ا دف  6من أسداف التنميرا املسرتداما وحرس
اإلنسان ل ميا الشر املقمونا وخدما الىرف الىحي؛
أن ترصد ستمراا وول نت ام حالا إعمال حس اإلنسان ل ميا الشر املقمونا
(د)
وحق رره ل خ رردما الى رررف الى ررحي ،وتض رراعف ام ررود الرامي ررا إىل تيزي ررز تر روافر واس ررتخدام البي رراان
املتىرلا مليرا وإمقانيرا الن رراذ إلي را ووسرر نوعيت ررا علرل الىريد ا لرري والروومل واإلقليمري ،وأن تضررع
مؤشرا مىن ا ومراعيا للمن وا امنسار وتنشئ آليا للرصد؛
(سر) أن تيزز الق يادا النسائيا ومشااكا املرأة مشااكا كاملرا وفيالرا وجمديرا ومتسراويا ل
التخطيم وصنع القراا والتن يا ل جمال إدااة امليرا والىررف الىرحي؛ وأن تق ر اعتمراد رل جنسرار
فيما يتيلس بربامل امليا والىرف الىحي واقاذ تدابري لتقلي الوقرا الراع تقضريه النسراء وال تيرا ل
مجر ع امليررا املنزليررا ،مررن أج ر ميامررا األ ررر السررلد ليرردم ك ايررا خرردما امليررا والىرررف الىررحي علررل
حىر ررول ال تير ررا علر ررل التيلر رريم؛ وتر رروفر للنسر رراء وال تير ررا الماير ررا مر ررن التير ررر للت دير ررد أو االعتر ررداء
امسدع ،مبا ل ذل الينف امنسي ،عند مجع امليا املنزليا وعند الوصول إىل مرافرس الىر رف الىرحي
خاا املنرزل أو ممااسرا التغروط ل اليرراء؛ وومري حرس النسراء وال تيرا ل الىرول علرل املراء والىررف
الىحي علل قدم املساواة؛ وتتخا تدابري إ ابيا لضمان توافر سا القوق وإمقانيا الىول علي ا؛
ألمرراكن اليامررا اطمنررا ووس رن أمررن مجيررع النسرراء وال تيررا وس ر مت ن
أن تررن
(و)
عنررد اسررتيما ن ملرافررس الىرررف الىررحي ومرافررس ميررع وميامررا امليررا املسررتيملا خرراا منرراز ن أو عنررد
مجع امليا ألسرسن ،وذل من خ ل عمليا قطريم وبرا وتيرا مراعيرا للمن روا امنسرار ل كر مرن
املناوس الري يا والضريا؛
أن تيزز التضامن الدو والتيراون والردعم الردولي مر ملسراعدة للبلردان الرح تستضريف
(ز)
أعداداقكبرية من املشردين وال جلر ل مواج ا التحدت املتيلقا مليا والىرف الىحي؛
شير فيما يتى لي والن افا
( ) أن تتىد ملياما الوصم واإلحساف لياا املت م
الى ررحيا ل فر ررتا الر رري مر ررن خر ر ل أر ررمان الىر ررول علر ررل ميلوم ررا وقائيير ررا عر ررن سر ررا املسر ررائ ،
والتىدع للميايري االجتماعيا السلبيا الح ترتبم را املسقلا بغيا نشرر قافرا تيررتف لري عتبراا
أم ر ررراق ص ر ررحياق ووبييير ر اق ،وأ ر ررمان وص ر ررول اممي ر ررع إىل منت ر ررا الن اف ر ررا الى ر ررحيا وإىل املراف ر ررس املراعي ر ررا
ل عتبررااا امنس ررانيا ،مبررا ل ذل ر خير ااا لل ررتخل م ررن منت ررا الن اف ررا الىررحيا ل ف رررتة ال رري
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وإدااة ن اتهتا ،مع االعرتاف أبن انت ام النساء وال تيا ل الدااسا ماميا واملدااف ،أو ل اليم
لنسبا للنساء ،ميقن أن يتق ر النطباعا السلبيا عن الي و الفتقاا إىل الوسائ ال زما للح اظ
عل ررل الن ا ف ررا الى ررحيا الشخى رريا ،مث ر املي ررا املقمون ررا ومراف ررس الى رررف الى ررحي والن اف ررا الى ررحيا ل
املدااف واألماكن الياما ول أماكن اليم لنسبا للنساء؛
(ط) أن تتخا خطوا لتيزيز اإلجراءا الراميا إىل زتدة الوعي الردو مبسرقلا األمررا
املنقولررا مليررا والتخ يررف مررن األ ررر اررري املتناسرري ل م ررا املتىررلا مليررا والىرررف الىررحي والن افررا
الىحيا علل األو ال ،والد من وفيا األو ال واألمرا والتقزم عن وريس أمان اإلعمال التدا ي
لس اإلنسان ل الىرول علرل ميرا الشرر املقمونرا وحقره ل خردما الىررف الىرحي ،والردخول ل
ش رراكا م ررع أص ررحا املى ررلحا لتن ير ا مش رراايع هت رردف إىل زتدة ف رررد الى ررول عل ررل املي ررا املقمون ررا،
وخدما الىرف الىحي والن افا الىحيا ل البلدان الناميا؛
(ع) أن تتخر ررا تر رردابري للتي ير ر حعمر ررال حر ررس اإلنسر رران ل الىر ررول علر ررل مير ررا الشر ررر
املقمونا وحقه ل خدما الىرف الىحي ،مبا يتماشل مع اإلواا الياملي إلجراءا التي ي بتحقيرس
ا دف  6من أسداف التنميا املستداما ،وال سيما ل سياق االست ابا النتشاا مر كوفيرد 19-ومنرع
انتشرراا  ،مبررا ل ذلر مررن خر ل اليمر لتيرراون مررع مجيررع أصررحا املىررلحا بطريقررا منسررقا لتحسررر
خدما امليا والىرف الىحي ،والتحقس من أن شبقا امليا والىرف الىحي قاداة علرل الىرمود
وتستول شروط االستداما من أج محايا صحا الناف ودعم الن م الىحيا الوونيا؛
(ك) أن تقثررف ج ررود الوقايررا مررن األم ررا مررن خ ر ل أررمان الىررول علررل خرردما
لإلمداد مليا والىرف الىحي مقمونا وكافيا وميسواة التقل ا لل ميع ل األماكن الياما واقاصا؛
(ل) أن تطبس اق تشااكيا واسيا النطاق وشاملا لل ميع ،من خ ل التشاوا والتنسيس
مررع اجملتميررا ا ليررا وسررائر األورراف صرراحبا املىررلحا ،ومن ررا اجملتمررع املرردر والقطرراه اقرراد ،بشررقن
الل ررول امل ئم ررا لض ررمان الى ررول بى ررواة مس ررتداما وا ررري متييزي ررا عل ررل مي ررا الش ررر املقمون ررا وخ رردما
الىرف الىحي القافيا؛
أن تنشئ آليا فيالا تتي إخضاه مقدمي مجيع خدما امليا والىرف الىحي،
(م)
مبن ل ذل مقدمو اقدما من القطاه اقاد ،للمساءلا مرن أجر التقكرد مرن أ رم حيرتمرون حقروق
اإلنسر ر رران وال يتسر ر ررببون ل انت اكر ر ررا أو ر ر رراوزا حقر ر رروق اإلنسر ر رران وال يسر ر ررامهون ل حر ر رردوث سر ر ررا
االنت اكا أو الت اوزا .
يش ر ع مجيررع القومررا علررل مواصررلا االسررت ابا لطلبررا املقرررا اقرراد الىررول
-8
علررل ميلومررا والقيررام بررزتاا قطريررا ،وعلررل متابيررا توصرريا املقل رف لواليررا بطريقررا فيالررا ،وترروفري
امليلوما عن التدابري املتخاة راا اقىود؛
يطلي إىل األمر اليام وم وأا األمم املتحدة الساميا لقوق اإلنسان تزويرد املقررا
-9
اقاد بق ما يلزم من موااد ومساعدة ليضطلع بواليته ب ياليا؛
 -10يقرا أن يواصر الن رر ل سرا املسرقلا ل إوراا البنرد ن سره مرن جردول األعمرال ل
دواته الاديا واقمسر.
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