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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيززززززز وحمايززززززة نماززززززد حقززززززوق اإلنسززززززان  المدناززززززة والساا ززززززاة 

 ي ذلك الحق في التنماةواالقتصادية واالنتماعاة والثقافاة  بما ف

تقريززر المقززررة ال الززة المعناززة بحززق اإلنسززان فززي الحصززو  علزز  ماززا    
 لبوكاركيخدمات الصرف الصحي  كاتارينا دي أالشرب المأمونة و 

 *حقوق اإلنسان في الماا  وخدمات الصرف الصحياالنتهاكات الشائعة ل  

 موجز  

 اصحوددول عمدده ماددا  المددا  ارممو ددي و دددما  تقدددا ارقدداخلا ا املددي ارقناددي ندد  ا   ددا  ي 
. وتاكدددز ارقددداخلا 26/2و 61/2الودددال الوددد ا تدددرا الاقالدددا وجمقددداو لقدددااخل   مددد   قدددو  ا   دددا  

إ  ،  ادد  قددو  ا   ددا  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد اا املددي عمدده اا اتاكددا  المددا قي صح
 ددو  ارزلدد مدن اا اتاكدا ، ومند  ، ضدما  إعمااداي بالغدي أمهادي ا دلد ا اتاكا  تمك اصحقو  ل

ول ددداند الاقالدددا إش جمتدددت ادددام  ا اتاكدددا   وضدددما  ا ددداء إجددداارا  مااددداجماا   ودددال ضددد الاتا.
 قدو  ا   ددا . ي  دال  ا ازامدلااالاددزاا مدن بدم   الددولوجمدار    دا  الدت تندان عددن عددا  قدو  ا

ا اتدداإل  جدداارا  ا اوددال أ  ادد  أ  خيممقاضدداا، و دد  قابمددي لومجادد  منو ددا   قددو  ا   ددا  
 جمقالي.

  

 ، وبالمغي الت ُقدا هبا جمقط.لُقمت ماجم  ترا الاقالا كما وخلد  * 
 اراجم  واصحوااا مل ُُتاخل وبقات بالمغي الت ُقدمت هبا جمقط.
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اا اتاكدا ، وتب د  ي  اوقدا  االازامددا   أمندا ي تدرا الاقالددا ارقداخلا ا املدي تودنف  و  
ااددز، وضددما  ار دداواا ال قماددي، وضددما  ارمدداخلكي  رتاا واصحمالددي والوجمددار، واامانددال عددن الامبدداااراوددمي 

لندداقا الاقالددا ب  ددا  مث ، جمادد و عددن الازامددا  الدددول  دداخلل  دددودتا الو ناددي. نمدد ي واصحدداا وااادجمدديال
 الاوملاا .ااسانااجا  و بقاض خيات قب  أ   اا اتاكا تر  أمهاي الوملول إش القدالي ي  الي 
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 مقدمة -أوالا  
تقدا ارقاخلا ا املي ارقناي ن  ا   ا  ي اصحوول عمه ماا  الما  ارممو ي و دما   -6

. 26/2و 61/2  اجملمدد  الوددال الودد ا تددرا الاقالددا إش  مدد   قددو  ا   ددا  وجمقدداو لقددااخل  
تب   جماه  ا او واسقاو من ا اتاكا   قو  ا   ا  ي اراا  و دما  الودال الود ا، تا و 

 وإ وال ض الاتا.ومنقتا لادا الوعا هبا والامجا  عمه الازاا أقوى با دلدتا ساعايو إش   
وتوددنف  ارقدداخلا ا املددي ي الاقالددا أمنددا  اا اتاكددا  المددا قي صحقددو  ا   ددا  ي اراددا   -2

الدددول وجتددا  أ دداى ي  م دداعداتددو تددرا ا  دداخل و دددما  الوددال الودد ا. واادددل مددن 
اا اتاكدا  القا مدي. ل  اوال من الوملول إش سب  جمقالي ا  ، وضمومنقتاُتدلد اا اتاكا  

خلكدز  أ مد اتا إش  دد بقادد وقدد والاتا.  وتقامد ارقاخلا ا املي ي ءلك عمه عممتا  امي جمرتا
عمه  ما  ارماخلسا  اجلادا وتقدمي ا خلاادا  بمدم  كا ادي إعمدال اصحقدو  ي ارادا  و ددما  

مددن ارتددت ارقدداخلا ا املددي، جمدد    الددت ا مقددت عماتددا  اتاكددا ااالوددال الودد ا. و  ددااو لنثدداا 
اصحقو  ل مط الاور  خموص ألوجه الاقو  ي إعمال تر لمغالي أ  تاجمد تر  األ م ي باقالا 

 عمه اا اتاكا  ار اماا صحقو  ا   ا .
أ ندا    ارقنادي بداصحقو  ااقاودادلي وااجاماعادي والثقاجمادي ءكدا  المجندي، 6662وي عاا  -3

عن اا اتاكا  الت تق  لم قو  ااقاوادلي وااجاماعادي والثقاجمادي،  " اغاضه ي أكثا األ اا 
والت من امهنا، إءا ما  دثت لم قو  ارد ادي وال ااسداي، أ  تثد  تقبد ا  عدن ال دزل والغاد  

ي تا دد  وخل ددت إ دداا  تقدددا  .(1)"ماادداجماا ا دداء تددداب  إ وددال عاجمدديوأ  ت اددا إش  دددارا  
ي أكدددت وتدددوجم  سدددب  ا اودددال ُتدلدددد اا اتاكدددا  ومقاجلاتدددا  دلدددعمددده ملدددقاد الققدددود األ ددد ا 

، جمددد   ال الددد  ا لدددزال  دددول و قبددد  أ  تددد د  ا اتاكدددا  اصحقدددو  ااقاودددادلي وااجاماعادددي بمدددمهنا
ه تددداب  وقالددي وإ وددال مناسددبي عمددا دداء والثقاجماددي لددا  إش إثدداخلا الغادد  جمقددط، بدد  ألادداو إش 

 وكرلك الدويل. ار اوى الو ين
الددت ننددن أ  ُتددد  ول دداند ا  دداخل الددر  لقاضدده الاقالددا إش جمتددت اددام  ل  اتاكددا   -4

الددول. وتممدد  عدات  عمده تقدد  مجاد  منو دا   قدو  ا   ددا ، ومدا لقابمتدا مدن الازامدا  ومتد ف 
عمومداو داو. جمدا ت ااعدرتال ارقاخلا ا املي أ  تقز  الوعا باا اتاكا  الت تغا  عدن اا ابدا  عدا

 ال لُن دا   اتاكاو، ي كث  من األ ادا ، مدابم  عدا ااماثال أل  الازاا نقو  ا   ا  لمنف  ا
أهنددا أتدددال عمدده إش ارنو ددا  الا ا دداي لم قددو  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد ا أساسدداو 

صحقو  ي اراددا  و ددددما  ابدد. كمددا مل ُُتددددد النثدد  مددن  دداا  عددددا الامادد  منمددوداسااسدداتاي 
القادا اي أو ادبه إش اآللادا  بمدمهنا بمهندا ا اتاكدا ، ومل لُمجدم ُتدلدداو واضد او الوال الو ا 

إصحا تدا وم داوى االادزاا الدر  ت دادعاه، وا سداما مددى ، ومل لُاال  لدى الاوددف  ادا القاا اي
  

 1 A/CONF.157/PC/62/Add.5, para. 5. 
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ولنددن عندددما متمددك الدددول ارددواخلد اردددماا احملاممددي عمدده أعددداد كبدد ا مددن النددا . ي ضددور اثاخلتددا 
ساسدا مدن ارادا  القددخل األأوجه اصحاما  من اصحودول  دع عمده اسامااخل ال  مي، ا لوجد متخل 

 الوال الو ا. و دما 
وي أ ادا  كثدد ا، تدداتبط ا اتاكددا  اصحقددو  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد ا بممنددا   -1

اجمئدي. وقدد ُتنمفدن ال ئدا  ارتممدي مدن الوملدول إش  ُُ ماي من ا قودار وع قدا  القدوا  د  اران
سب  ا اوال جمقالي عن  ال  إل ر اتاماا أكت با اتاكدا  اصحقدو  ي ارادا  و ددما  الودال 

ا اتاإل عمه  دا، ل داعد  ك بمم   عن توجم  سب  اا اوال الو ا وأسباهبا ااانماي. وعدا 
، ول ددداض عمددده اصحنومدددا  مقاجلدددي األسدددبا  منتددداالوقالدددي ُتدلدددد أمندددا  اا اتاكدددا  ألاددداو عمددده 

 ااانماي ل  اتاكا  لدى وض  ال ااسا  وارازا اا .
مد  أوجده  امدا   و  ي اراا  و دما  الوال الود اوكث او ما تا  ا ا اتاكا  اصحق -1

أوسدد  وا اتاكددا  أ دداى، منتددا ا اتاكددا  اصحقددو  ي اصحادداا والودد ي والغددرار وال ددنن والاقمددات 
 دما  ملال مل ا مناسبي ي اردداخل  لدرتإل اثداخلاو و امدي تواجما والبائي الو اي. جمقدا والقم  

اصحد  ي ا ووملدداي والناامددي لمخ ددا اجلن ددن. كمددا أ ده لقددافض  ي اصحد  ي الاقمددات وار دداواا بدن
ا   ا اي. وت تا تر  الو   ي قا و  ال واب  القاا اي الر  لاناول اراا  والوال الود ا 

كثددد او مدددا لقامدددد عمددده اصحقدددو  ي اصحاددداا والوددد ي وال دددنن والبائدددي الوددد اي والا ددداخل مدددن   الدددر و 
 ارقاممي ال إ  ا اي وارتاني.

ي القدا و  الددويل صحقدو  ا   دا  و داول البالغي األمهاي ولقن  ترا الاقالا الا وخلا   -2
التوتوكددددول د  د ددددول أ  لدددد   يااسدددداجابي لم دددداي والا دددددلا  اجلدلدددددا. وتاوقدددد  ارقدددداخلا ا املدددد

 ادز الن داء مد  ااو إش  اا اااخل  لمقتد الدويل ا اي باصحقو  ااقاوادلي وااجاماعاي والثقاجمادي
  لداداالادزاا أكدت بالاودد  ا اتاكدا  اصحقدو  ي ارادا  و ددما  الودال الود ا ول داتت ي 

ل ادا إش اماثدال أكدت ادر  الوعا ار اتاما ولقز  قابمااتا لممقاضاا عمه ار اوى الدو ين، مدا 
 اصحقو .

ولاكز ترا الاقالا بمن  خل ا ا عمه دوخل الدول، لنن ارقاخلا ا املدي تممد  أ  ت دا اد  -8
منددددده ااائدددددا  ادددددبه القادددددا اي ي ال وددددد  ي المدددددناوى، وأ  ل ددددداعد من مدددددا  اجملامددددد  اردددددد  

دمي الدعت ااسرتاتاجا ي وار س ا  الو ناي صحقو  ا   ا  و  تا من اجلتا  ارناملاا ي تق
اراددا  و دددما  الوددال الودد ا. القاددالا الددت تاندداول أ   ددول مددن أ ددوال ا اتاكددا  اصحقددو  ي 
اابقددي لمدولددي ي الا ددب  با اتاكددا  وأ دد او، لقددرتل الاقالددا بممهاددي دوخل األ دداال ال اعمددي  دد  ال

 .إ وال ض الاتاكرلك ي و  قو  ا   ا  
ا اتاكددا   قددو  ا   ددا  توجادده اؤدداا لمم دد ولن عنتددا أو ولددا  اادددل مددن ُتدلددد  -6

تقولض المااكا  الاقاو ادي ي الاودد  ادا. بد  عمده القند ، تداى ارقداخلا ا املدي أ  النمد  
عن ا اتاكا   قو  ا   ا  أمدا بنفدار، وتددعو إش  دواخل تمداخلكا   داد أجماد  سدب  الاودد  

لوددال الودد ا. وتددرا لا مدد  ُتدلددد اصحددواجز ا اتاكددا   قددو  ا   ددا  ي اراددا  و دددما  ا
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الددددت لواجتتددددا الادددد الا ي الوملددددول إش القدالددددي، وم دددداعدا احملدددداكت وااائددددا  األ دددداى لاوددددب  
الوملددول إلاتددا أسددت  وتوددب  أكثددا ا  اا دداو عمدده ال ودد  ي القاددالا اراقمقددي بدداصحقو  ي اراددا  

مدن احملداكت احملمادي م داقاا ا  و دما  الوال الو ا. وا لتدل عاض أمثمي عمده اا اتاكد
ا  دار بدم  اا اتاكدا  اراتبندي ي دول مقافندي إش أو ا قماماي صحقو  ا   ا  واآللاا  الدولاي 

أتا دت تمدك الدت عمومداو . ب  إ  الدول الت تودخل عنتا قااخلا  أكثدا تدا أ  ا من   تاتا 
 إش دول أ اى. إمنا اي الوملول إش القدالي، ونننتا أ  تقدا إخلاادا 

ول رتادددد الاقالدددا بقممادددي تمددداوخللي واسدددقي مددد  دول ومن مدددا  دولادددي ومن مدددا   امددد   -67
مدددد  وم س دددا  و نادددي صحقدددو  ا   دددا  وأملددد ا  مودددم ي ا دددالن و دددتار ي  دددال  قدددو  

األمندددا  المدددا قي مدددن تُدددت  ا   دددا . وقدددد تمقدددت ارقددداخلا ا املدددي  تدددار ا دددن خلداو عمددده اسددداباا  
ول دداند الاقالددا ألادداو إش ا ددتا الددت اكا ددباتا ارقدداخلا ا املددي أثنددار جمددرتا والاتددا،  .(2)كددا اا اتا 

وا سددداما مدددن الب  دددا  والبقثدددا  الُق الدددي. وخل دددت الاندددول ااا ددد  ي البمددددا  الدددت  اخلؤدددا ارقددداخلا 
ا ا دداء ا املدي، جمد   الامدابه بدن مدا تواجتده مددن ُتددلا  اجمدته أمندا  الاتمداا والاماادز، وعدد

ا  وا  ال  مي  عمال اصحقو  ي اراا  و دما  الودال الود ا بااسداقجال ار مدو  و دا 
 قدد  ال ا دددا القوددوى مددن ارددواخلد اراا ددي، وعدددا تن ددات تددر  اصحقددو  و الاتددا ي  الددي ت ددولض 

ر  جماتا تداب  تااجقاي وا قدمت جماتا ااس  ادامي.أ اال ثالثي باقدمي ا دما ، و اا  ا خ
و  ي ارادددددا  و دددددما  الودددددال ولادددد  الاقالدددددا إ دددداخلاو ادددددام و لاقاددددات ا اتاكدددددا  اصحقدددد -66

ولب د  ي  ادد  واسد  مددن اا اتاكدا ، ولودن تا ي جمئددا  ول امدتد بقاددالا ءا   الود ا،
مم ددارلي وتددداب  لملددمي بندد  جمئددي. ولن ددا الاقالددا بمددن  مددوجز ي أكثددا ال ددا  جمقالاددي الددت ننددن 

ضما  ُتدلد كا اي لامك اا اتاكا . وخُياات الاقالا باوملاا  بمم   هبا  تاودىأ  اا اوال 
 والاود  اا عمه حنو أجما .ومنقتا اا اتاكا  

التولل إل  فهم شامل النتهاكات حقزوق اإلنسزان فزي المازا  وخزدمات  -ثانااا  
 الصرف الصحي

اط ضددور أكددت عمدده الققددود األ دد ا ي ت ددممدددى سددامهت الا ددوخلا  الددت  دددثت عمدده  -62
الاوجاتادي ماسدرت ت مبداد  ا اتاكا  اصحقو  ااقاوادلي وااجاماعاي والثقاجماي. وت داند ُتدلد 
با رتاا اراومي إش أمنا  االازاما   والثقاجمايي با اتاكا  اصحقو  ااقاوادلي وااجاماعا اراقمقي

عددددا م  الادددزاا، سدددوار أكدددا  الاقادددد بددد قدددو  ا   دددا  و الاتدددا والوجمدددار هبدددا، موضددد يو أ  عددددا 
 .(3)ماقمدا، لمنف  ا اتاكاو  م د األقوه من ارواخلد اراا ي أا أجمقااو لاساخداا 

  

 2 www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SubmissionsHRViolations.aspx. 

 3 E/C.12/2000/13, p. 17,  paras. 5–6.  
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التوتوكددددول اا اادددداخل  لمقتددددد الدددددويل ا دددداي بدددداصحقو  ااقاوددددادلي وي أثنددددار ملدددداا ي  -63
صحقددددو  اراقمقددددي بن ددددا  ا اتاكددددا  ااجملددددادا  بمددددن  هنددددا ا  ُ  ددددمت، وااجاماعاددددي والثقاجماددددي

م تددوا ضددا  الداعاددي إش اعامدداد . وخلجماددت ارقرت ددا  األولاددي ااقاوددادلي وااجاماعاددي والثقاجماددي
ل  اتاكا  قا ت عمه "تد  " الدولي اراقمد ي تمك اصحقو  أو ما لُقال عنتا مدن عددا تدوجم  

كثدددا واعدددرُتل بدددم  إعمدددال  قدددو  ال ئدددا  األ .(4)مدددن تمدددك اصحقدددو  ار ددداولا  األساسددداي الدددد اا
جمالددول  .(5)ا ي عن عدا ا اء   وا  إ اباي اما او لقامد ألااو عمه الاود  ل  اتاكا  الن

 "أقودده مددا ت ددم  بدده ارددواخلد اراا ددي"هنددن ت بادد  با عمددال الادددخل ا لم قددو  عددن  الدد  ممزمددي 
او. ومددن  األولولددي لاددوجم  ار دداولا  األساسدداي مددن اصحوددول عمدده ا دددما  لم ئددا  األاددد ؤمامدد

الددددول الادددزاا ب عمدددال اصحقدددو  ي ارادددا  و ددددما  الودددال عدددات  عمددده لقددد  جم دددا هنالدددي ار دددال، 
اما   وول اجلماد  عمده  ددما  مادا  وملدال ملد ا كاجمادي بالو ا إعمااو كام و، وءلك 

 وُتمف  تنالا تا.عماتا ومممو ي ومقبولي ول ت  اصحوول 
ضدد الا عدددا وجمددار الدددول بددم  مددن قبدد  ي إش القدالدد ضددما  الوملددولومددن األمهاددي  نددا   -64

الازاا من الازاماؤا، أل  ءلك لن   أ  اآللاا  القاا اي وابه القاا اي ا تقز  أمنا او مدن عددا 
بقددددددض أجم دددددد  ا اتاكددددددا   قددددددو  ا   ددددددا . وتددددددنص ت ددددددابقد ار دددددداواا واصحامددددددا  النخُ ماددددددن أو 

، وات اقاي   قاوادلي وااجاماعاي والثقاجمايمقتد الدويل ا اي باصحقو  ااالتوتوكوا  اا اااخللي ل
عمه أ  أ  تقو  ي الوجمار بالازامدا   ، قو  ال   ، وات اقاي  قو  األاخاي ءو  ا عاقي

با عمال الادخل ا لم قو  ااقاوادلي وااجاماعاي اراومي  قو  ا   ا ،  ا جماتا االازاما  
 والثقاجماي، لمنف  ا اتاكاو.

قدددداخلا ا املددددي جمتمدددداو اددددام و ا اتاكددددا  اصحقددددو  ي اراددددا  و دددددما  الوددددال وتابدددد  ار -61
الو ا. وم  أ  مجا  أ وال ا اتاكا  اصحقو  ي اراا  و دما  الوال الو ا    ا، جمقدد 

اصحاماُ  من اصحوول عمه ا دما   ااجي الامااز ضمن اا اتاكا  لنو  من األست  أ  ُ دفد 
اعامداد الدددول  عدداثد ا ا متمدك  دتا كبد ا ي الن دا ي  داا  أو ق د  ا ددما . جمم داكت ك

، مدن عدمده  اتاإلاا واص مواخلد كاجماي، ما لزلد ملقوبي ُتدلد وجود  تداب  تا  لي مققولي أو
باد أ  تر  األ وال من اا اتاكدا  كثد او مدا تن دو  عمده أكدت عددد مدن الاد الا وأق ده أوجده 

 اصحاما .

  

 4 Catarina de Albuquerque, “Chronicle of an announced birth: The coming into life of the optional 

protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The missing 

piece of the International Bill of Human Rights”, Human Rights Quarterly 32.1 (2010): 144–178. 

 5 Bruce Porter “The Reasonableness of Article 8 (4) – Adjudicating Claims from the Margins” 

Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, 27.1 (2009): 39–53. 
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نتهاكات الشائعة لحقوق اإلنسان في الماا  وخدمات الصرف أنماط اال -ثالثاا  
 الصحي

، ي تقماقتددددا القدددداا   المجنددددي ارقناددددي بدددداصحقو  ااقاوددددادلي وااجاماعاددددي والثقاجمادددديتن مدددد   -61
الددت  ، وت بدد  جمئددا  الازامددا   قددو  ا   ددا جمتددت اددام  ل  اتاكددا مددن  ،(2773)61 خلقددت

الاه والوجمار به. ومل تقامد المجني إش اآل  تقماقاو عاماو بمم  اصح  تاقم  با رتاا اصح  ي اراا  و 
بددم  الازامددا    دددما  الوددال الودد ا، لننتددا أملدددخل  باا دداو خل ادداو لقددرتلاصحوددول عمدده ي 

إش اجملمدد  ارقدددا وءلددك باتبددال هنددن اعامدتدده ارقدداخلا ا املددي ي تقالاتددا  ،(6)ممدداهبي تن بدد  عمادده
2776عدداا 

ا الاقالددا تددرا ا  دداخل، ولوددنف  أمنددا  اا اتاكددا  المددا قي لم قددو  ول بدد  تددر .(7)
بدددداا رتاا واصحمالدددددي اراوددددمي ي اراددددا  و دددددما  الوددددال الودددد ا. وبا ضددددداجمي إش االازامددددا  

والوجمار، لمدد الاقالا بمن   اي عمه ار اواا وعدا الامااز، وكرلك ارماخلكي، ولب   ألااو 
"اا درتاا تا الو ناي. وتاقا   تر  االازامدا  األ د ا مد  إ داخل ي الازاما  الدول  اخلل  دود

ُل داخدا ك  داخل لب د    دا  بد  إ ده . وا لُقدرت  الاقافدد  اجماداو هبدرا الاودنا ، واصحمالي والوجمار"
اا اتاكددا  الددت  دد  الاوددد  اددا، مدد  وجددود تدددا    امددا بددن ال ئددا . جمدداألتت تددو ضددما  

سدددب  الوملدددول إش مدددن ا اتاكدددا  وعددددا  امدددا  أ  ضددد اي عددددا  اتددد  أ   دددول مدددن أ دددوال ا
 ا اوال جمقالي.

 نتهاكات االلتزام باالحتراما -ألف 
لا م  االازاا با رتاا اصحقو  ي اراا  و دما  الودال الود ا أ  متاند  الددول عدن  -62

جمدوخل .  عمه حنو    متخل الاما  بامك اصحقو . وترا االازاا واجد  بدمثاا اء إجاارا  تقرتض 
 وننن تونا  اا اتاكا  الما قي ل لازاا باا رتاا ي ال ئا  الاالايه

 الاد   اربااا ي اصحوول عمه اراا  و دما  الوال الو ا؛ )أ( 
 أو اسانزاجمتا؛ُتول   ااتا ارواخلد ارا اي أو تمول   ) ( 
 اب  الققاباي.والادالو ا الوال  دما   امي األ م ي اراتب ي باراا  أو  )ل( 

 التدخل المباشر في الحصو  عل  الماا  وخدمات الصرف الصحي -1 
ضددمن جمئددي الاددد   اربااددا اددن  )أ( اصحامددا   دد  ارندخلجددي تاخددر اا اتاكددا  المددا قي  -68

ق دد   اراددا  و دددما  الوددال الودد ا، و) (امااددز مددن اصحوددول عمدده الارددتخل أو القددا ت عمدده 
(، اردجموعي خلسومتا م دبقاو اراا  إمدادا   ا ي ءلك جمو  عدادا  ا دما  بمن     متخل )

  

 6 E/C.12/2010/1, para. 8.  
 7 A/HRC/12/24. 
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الدددجم  وُ امددو   ددع مددن ا دددما  األساسدداي، و)ل(  لقجددز النددا  عددنعمدده سددبا  ارثددال عندددما 
جمدددداض قاددددود  دددد  مددددتخلا عمدددده اصحوددددول عمدددده اراددددا  أو  دددددما  الوددددال الودددد ا، مثدددد  إق ددددال 

ا نندن ي األسدقاخل دخل اراا ، و)د( جماض  لادا  أساجي  ول مواإقامي اراا اض ي الما  أو 
( ااسددداا ر عمددده األخلض أو  ددد  ءلدددك مدددن تدددداب  تددد د  إش تا اددد  ق دددا   ددداا تمفمتدددا، و)ُت

ل الوددد ا دو  وجدددود بددددل  األاددخاي ارااددداخللن مدددن اصحودددول عمددده اراددا  أو  ددددما  الودددا 
متا أثندددار الندددزال ار دددم ،  دددا قدددد ( تددددم  مااجمددد  ارادددا  أو بنااتدددا الا اادددي أو ت دددمامناسددد ، و)و

 لناتك القا و  الدويل ا   ا .
وي أ ادددا  كثددد ا، تن دددا احملددداكت الو نادددي ي اا اتاكدددا  النامجدددي عدددن الادددد   ارباادددا  -66

سددبا  ارثددال، جمقمدده القددا و  الدددويل صحقددو  ا   ددا . ت  دد او لاماادده مدد  با  دد  القددا و  احملمددا 
عمده الاقماد  القداا خلقدت  ،ي ت  د  األ نداا الدسداوخللي ،بوت دوا اي اعامد  حمنمي ااسائنال 

و ددددما   بمدددم  اصحددد  ي ارادددا  وقدددااخل اجلمقادددي القامدددي بمدددم  اصحددد  ي اصحودددول عمددده ارادددا  61
د  ددلبمدد  الاقمادلددي  اعددي البددونن مددن الوملددول إش اباخلتدداوقاددت بددم  مندد  مج ،الوددال الودد ا

وي سدداا  الاجمقددا  ال ددنناي القمددوا اي ي األخلجناددن، قاددت  .(8)ارقاممددي ال إ  ددا اي وارتانددي
المددا نا  الوددتا اي لناتددك اصحقددو  ي "بائددي ملدد اي بارنقولددي حمنمددي بددم  ق دد  إمدددادا  اراددا  

وأمدا  احملنمدي ألاداو ب د دال ُت دانا  تدخل ادي  .(9)وسنن كامي"، وأما  باسائنال توجم  ارادا 
او بددددرلك اخلتبددددا  ا اتاكددددا  االاددددزاا بدددداا رتاا ي أ اددددا  كثدددد ا عمدددده   دددداا تو لدددد  اراددددا ، ُم تددددا 

با اتاكا  االازاما  بالوجمار. وقادت المجندي ارقنادي نقدو  ا   دا  بدم  بمغاخللدا ا اتندت اصحد  
ب دددما تا وءلدددك ، واصحددد  ي عددددا الاقددداض لماماادددزي اصحاددداا اصحددد  ي م دددنن وأسددداا، وكدددرلك 

تدداب  ا داء و مبدت المجندي إش بمغاخللدا  .(10)عن مجاعدي الاومدا لبمدلي ملوجماا بق   إمدادا  اراا 
  عادا توملا  إمدادا  اراا .بال م ا  قااا م قاي ت اوج  

 أو ا تنزافهامجراها  يث الموارد المائاة أو تحويلتلو  -2 
ا  األ م ي الودناعاي أو إلقدار الن الدمن جاار   ارواخلد ارا اي وجما  ضخ اراا  للُقدف تمو  -27

 قددو  ا   ددا  ي اراددا  و دددما   عمددال الوددناعاي مددن أكثددا مددا لمددا  ُتدلددد  مددن ؤدلدددا  
ومدع  دان تدرا الامدو  أو جمدا  الادخ عدن إجداارا  تاخدرتا الدولدي، مثد   .(11)الوال الود ا

ماددا  اجملدداخل ، أو ) ( أ مدد ي الوددناعا  ااسدداخااجاي الددت عدددا توددال  و )أ( إلقددار الن الددا  
الدولددددي، أو )ل( مدددن  تدددداا اص رمددداخلل  لُاوقددد  أ  تدددد د  إش ا اتاكدددا  صحقددددو  عماتدددا ت دددا ا 

  

 8 Court of Appeal of the Republic of Botswana, Matsipane Mosetlhanyane & Ors v The Attorney 

General, 2011, Civil Appeal No. CACLB-074-10, paras. 19.1, 19.2 and 22. 

 9 Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Cdad. de Bs. As., Sala 

I, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ Amparo”, Argentina, 18 July 2007, 

Expte. Nº 20.898/0.  
 10 Human Rights Committee, communication No. 2073/2011, Liliana Assenova Naidenova et al. v. 

Bulgaria, Views adopted on 30 October 2012, paras. 9 and 14.2. 

 11 www.ejatlas.org/commodity/water. 
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 رتاا اصحقدو  ي ارادا  و ددما  الودال بداا   ا ، قد تندو  الددول ي  الدي ا اتداإل الازامتدا 
 الو ا.

 قاا ي كوخلدوبا،  ا  تموثدت اآلبداخل  -26
ُ
جم ا األخلجنان،   ا  حمنمي ي  الي األ اار ار

 .(12)الدددتا  موددددخلتا مقمددد  رقاجلدددي ارادددا  ت ددداض منددده مادددا  اجملددداخل   ددد  ارقاجلدددي ب اددد   منتدددا
لرت من  277 لماود  لم الي،  ا ي ءلك توجم وأما  احملنمي البمدلي بم  تاخر تداب  عاجمي 

اددددا  ارممو ددددي لومادددداو لندددد  أسدددداا مقامدددداي إش  ددددن الاوملدددد  إش  دددد  دا ددددت. وجمامددددا لاقمدددد   ددددن  ار
لُدفعه جماتدا أ  تدر  ماخلل  كالاقدلن، تمقت ارقاخلا ا املي القدلد من الب  ا  الت الرتا اص ر

 .(13)ارماخلل  تمو  اراا 

 والتدابار العقاباة خدمات الصرف الصحيتجريم األنشطة المرتبطة بالماا  أو  -3 
تندددان ا اتاكدددا  أ ددداى عدددن  دددامي األ مددد ي اراتب دددي باصحودددول عمددده ارادددا  أو  ددددما   -22

الودددال الوددد ا، كمنددد  الادددت  أو الابدددول ي القددداار عندددد ااجماقددداخل إش  اددداخلا  أ ددداى، وسدددب  
ولدد د   دامي الامدداد ي أ اددا    .(14)ارااجمدد  القامدي، تددو تزالدد  دداا  إ د   ي جددزر منده ،ءلدك

 دددادخلاو  ددددما  الودددال الوددد ا، ولندددن اصحودددول عمددده كثددد ا إش ا اتاكدددا    ددد ا لم ددد  ي 
ي القددادا راادداخلا إش احملدداكت لا ودد  ي تددر  اا اتاكددا ، جمارمددادو  لقددا و  تمجددم ال ئددا  ا مددا

من وملت اجاماعا ادلد وخيوضو  مقاكي دا مي من أج  البقار. وم  ءلك، أب مت حمنمدي ي 
اصحوول باصح  ي   اخلسي أ م ي أساساي لم ااا ماتب يمن الوالا  ارا دا أواما متن  ارمادلن 

لُمقده القدبض ب دببه الو اه "ا ا  وال بن الاوال    الاداخل الدر    دما  الوالعمه 
ب ددب  عمداتت ووضدقتت ا داخلل عدن إخلادؤدت كممدادلن. وعمادده، جمد   إلقدار القدبض عمده ارمدادلن 

لنددوهنت عقددا  اددت ي واقدد  األمددا تددو أجمقددال  دد  ضدداخلا تددت  ددتو  عمدده ا تاددا  هبددا ي القدداار 
خلا ا املدي أثندار بقثاتدا إش الوالدا  ارا ددا عمده  الدي رمدادلن ا فمقت ارقدا قد و  .(15)ممادلن"

ملددنقوا "ما اضدداو" مددا  و، جمبقددد أ  لقاددا ال دداد مددنتت  اجادده جمادده، لم ددر أكااسدداو ُتاددو  عمدده 
لبمد  جما   بمالي لااخمص منتدا ي ارداا اض القامدي. وأاداخل  ارقداخلا ا املدي إش أ  تدرا قدد 

وي اسدداقااض المجنددي ارقناددي نقددو  ا   ددا   .(16)إ  ددا اي أو ارتانددي ددد ارقاممددي القاسدداي أو ال 
 . (17)عن قمقتا إ ار  امي ال موكاا  اراقمقي بالامادالمجني لوالا  ارا دا، أعابت لم الي ي ا

  

 12 Ciudad de Córdoba, Primera Instancia y 8a Nominación en lo Civil y Comercial, Marchisio José 

Bautista y Otros, Acción de Amparo (Expte. No 500003/36) (19 October 2004). 

 13 E.g. Communication ARM 2/2012, https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public_-

_AL_Armenia_03.12.12_%282.2012%29.pdf and the reply of 2 April 2013, 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/Armenie_02.04.13_%282.2012%29.pdf. 

 14 A/66/265, para. 3; A/HRC/21/42, para. 42. 

 15 District Court, SD Florida, United States, Pottinger v. City of Miami, 810 F. Supp. 1551 

(16 November 1992). 

 16 A/HRC/18/33/Add.4, para. 58.  
 17 CCPR/C/USA/CO/4, para. 19. 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/23rd/public_-_AL_Armenia_03.12.12_%282.2012%29.pdf
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نامدا  ال ئدا  اروملدومي، مثد  ارمدادلن  تاقمد  وُتد  اا اتاكا  ألااو  ااجي قدااخلا  -23
أو القدددا نن ي الاجمقدددا  ال دددنناي القمدددوا اي أو اصحدددا زلن عمددده أوخلا  ثبوتادددي  ارتددداجالن  ددد أو 

 مددا   دد  عمدده ال ددجنار، مددن اراددا  و دددما  الوددال الودد ا كمددن  مددن أاددنال الققددا  
الاقدرل   داا  اضد ا جماتدا حماج دزو   قا و  أو    حمبر. وقد وثف  ارقاخل ا اي ارقدين   دملي

 ارقددداخل وأعابدددت ا .(18)ادددت أسددداتت أو عمددده مادددا  ارددداا اض ا  توجماتددداإش ااعامدداد عمددده مادددا  اددد
 ندد  ا   ددا  ي اصحوددول عمدده ماددا  المددا  ارممو ددي و دددما  الوددال الودد ا يارقنادد يا املدد

ألاداو عددن اددوا   تقرتلتدا إ ار ا امددال اصحددد مدن  وددول ال ددجنار عمده اراددا  و دددما  الوددال 
اا اجدددا  ال دددا ، أعددددا  وي  ددداا   .(19)اا ددداو مدددن أ دددوال الققدددا  ار ددددا  أ  الوددد ا كندددول
، وتدو "  اضدا "مه اخلتدار و م  أوخلوبا عن القم  إ ار إجباخل حماج زلن ع (20)مقاخلو   املو 

 . (21)أما "متن ر توا الناامي"
بداا رتاا، مثد  الق د   د  اردتخل  أ  ا اتاكدا  االادزااأ  ت  د  ا املدي ول ا ارقاخلا  -24

  اردددواخلد ارا اددي، تُقددداض عمددده احملددداكت بوددوخلا منا مدددي. وتمدددج  ارقددداخلا لدددأو تمو   مدددادا  ارادددا 
الدت تداتبط بدالامااز والوملدت ااجامداعا وؤددد ا املي عمده ااتامداا بمدن  أكدت باا اتاكدا  

 الناامي األملامي وارا اولي جلما  البما.

 غار التابعة للدولة األطراف الفاعلةوتجاوزات نتهاكات االلتزام بالحماية ا -باء 
لم قدددو  ي ارادددا   أ  تاددد  أ دددا اصحمالدددي ال  مدددي قاادددا االادددزاا باصحمالدددي مدددن الددددولل -21

و دما  الوال الو ا وتن رتا من أج   الي األجمااد من  او ا   قو  ا   دا  عمده لدد 
ا ار س ددداي أ ددداال ثالثدددي. ولُقادددت تدددرا االادددزاا عمومددداو جمدددوخل  األثدددا، مددد  أ  بندددار القددددخلا  واأل ددد

 د  الاابقدي لمدولدي،  دا  األ داال ال اعمديال  مي لا م  وقااو ومواخلد ي بقض اصحداا . وت داتت 
الدولاي، ي إعمال  قدو  ا   دا  ألاداو، وي ارقابد ،  ال اعمي ا املي وارن ما األ اال جماتا 

جتددا  اثمددا تمدداخلإل و قددد تدد د  أجمقااددا أو اماناعتددا عددن ال قدد  إش  دداو ا  صحقددو  ا   ددا . 
 املدددي ي تقددددمي  ددددما  ارادددا  والودددال الوددد ا، جمددد   دوخلتدددا لرتاجمددد  مددد  م ددد ولاا  ماقمقدددي 

ا املدددي  األ ددداال ال اعمددديالددددول ا ددددما ، قدددد تندددو   وعنددددما ا تقددددا .(22)نقدددو  ا   دددا 
 املدي أ داى تدمث  ي اصحقدو  ي ارادا    داال جماعمديو دتا م ن لا م  باقدنتا. وقدد لندو  أل

 و دما  الوال الو ا عن  ال  أ م اتا الوناعاي أو الزخلاعاي.
 ي عدا جمئا  عمه الن و الاايلهباصحمالي وننن تونا  ا اتاكا  االازاا  -21

  

 18 A/64/215 and Corr.1, paras. 43–44. 

 19 A/HRC/18/33/Add.3, para. 52. 

 20 A/HRC/13/42, pp. 157, 163 and 166. 
 21 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights, 

Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe member 

states, AS/Jur (2006) 16 Part II, provisional version, 7 June 2006, para. 87. 

 22 A/HRC/15/31, para. 23. 
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 ؛جم  اصحمالي ي ساا  تقدمي ا دما عدا تو  )أ( 
 عدا  الي ارواخلد أو البناي الا ااي الااوخللي من الامو  أو الاد  ؛ ) ( 
ؤا ا دد  الاابقددي لمدولددي ر دد ولا األ دداال ال اعمدديلوقددت ءاتدده، قددد ا متاثدد  ي ا )ل( 

 اراقمقي نقو  ا   ا .

 الحماية في  ااق تقديم ال دماتعدم توفار  -1 
عددن عدددا  ي سدداا  تقدددمي ا دددما  ، تاددمته أوجدده الاقودد  ي  الددي اصحقددو عدداداو مددا -22

قددد تندان ألادداو عددن الا داوض عمدده عقددود تددا ا  . و أو عددا إ  دداء تددر  المدو تن امادده وجدود لددوا   
عدن الددول تاخمد  . وقدد ُتدد  اا اتاكدا  عنددما ارنا قدنتقدمي ا دمي الت ا ُتما  قو  

ومدددااقباتت عمددده حندددو جمقدددال مدددن  اددد  سددد مي ا ددددما  أو   عمددد  مقددددما ا ددددما تن دددات  )أ(
ا لاددمن قدددخلا اجلمادد  عمدده تن ددات الا ددق   دد ق قتددا، أو ) (كمااتددا أو ادداو تا أو  دداا  

ضدما   ا املدي، أو )د( األ داال ال اعمديُتم  تنالا  ا دما ، أو )ل( من  الامااز عمه لد 
اادددرتا  تدددوجم   (تارقامددداي أو اجلماعدددا  ارتممدددي، أو )باوجم تدددا ل سدددا  قاددداا مقددددما ا ددددما 

ما  وجددود إجدداارا  ( ضددوتاتابددا  تا دد لي مققولددي لددرو  ا عاقددي أو تددوجم  ودداول خم  ددي، أو )
 لماملد وتقدمي المناوى.

االازاا باصحمالي،  ا  منقت احملنمي ااكي من إ  اء وتقدا قااي أخلجنااناي مثااو عمه  -28
القتددد الدددويل ا دداي إمدددادا  اراددا   ااجددي الاخمدد  عددن الدددجم ، مقامددداو ي  نمتددا عمدده ق دد  

( و دددد   مددددن ملددددنوإل  قددددو  ا   ددددا  66ادا )اردددد   بددداصحقو  ااقاوددددادلي وااجاماعاددددي والثقاجماددددي
كما من   م  الدولدي الاو دا  مد  ااو عممادي  وخودي   .(23)ي األخلجنانارن بقي ا  باقاو مبااااو 

مزمقي لماكي أثانا لمماا  واجملاخل  حماجاو بم  ءلك قد لقافض الو ي القامي لمخ دا   دااو لماددتوخل 
 . (24)لو ااراوقف  ي  وعاي اراا  و دما  الوال ا

 حماية الموارد أو البناة التحتاة من التلوث أو التدخلعدم  -2 
تاو  أوجه الاقو  ي  الي ارواخلد والبناي الا ااي الااوخللي بقاالا مث  )أ( عدا  الي  -26

الوددال الودد ا مددن الاددد   والادداخل والادددم ، و) (   دددما  البناددي الا ااددي لاو لدد  اراددا  أو
ما ل د  إش اصحاما  من ارادا   ،غ ل ار ا  لممواخلد ارا اي عمه لد أ اال ثالثيعدا تن ات ااسا

ال  مدددي ل سددداخداما  المخوددداي وارنزلادددي، و)ل( عددددا وضددد  لدددوا   وإ  اءتدددا مدددن أجددد   الدددي 
 ارواخلد ارا اي من الامول .

  

 23 Juez de paz (Moreno, Buenos Aires, Argentina), Usuarios y Consumidores en Defensa de sus 

Derechos Asociación Civil c/ Aguas del Gran Buenos Aires SA, 21 agosto 2002. 

 24 Decision of the Council of State 1906/2014 of 28 May 2014, available from 

www.ste.gr/portal/page/portal/StE/ProsfatesApofaseis. 
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 ددددم ا  ، أمددددا  احملنمددددي القماددددا لنوسددددااخللنا ال(25)(Sardinal) سدددداخلدلنالوي قادددداي  -37
ب جاار تقاات ُتدد عن  القه إءا كا  لنبغا من  إء  لبنار  ط أ اباد  ل د   ارادا  مدن  بقدي 

ال  مدددي ماددا  جوجماددي، وءلدددك لمامكددد مددن أ   دددط األ ابادد  لددن  ددداا ال ددنا  احملماددن مدددن اراددا  
الامكدد مدن وجددود مدا لن دا مددن ارادا ، سداناتك  ددط جممددن دو  ل سداخداا المخودا وارندزيل. 

 ابادد   قددو  ال ددنا ،  ددا جماتددا اصحدد  ي بائددي ملدد اي. وقاددت حمنمددي جما  دداي   ددارلي ادداكي األ
 .(26)الوددال الزخلاعددامددن جدداار  او ماددا تددمثااو عامددي لمماددا  عددن ضددما  عدددا تددمثا اراددا  الددت توجماتددا 

أ  مثدي ا اتاكدا  جلممدي  قدو  منتدا اصحد  ي  المجني األجمالقاي صحقو  ا   دا  والمدقو وقاخل  
ا وي الو ي   ااو لاقو   نومدي  اج لدا ي خلملدد تدمث  القممادا  الن  ادي ي تمولد  ارادا  اصحاا

 .(27)ي دلاا الناجا
وخل دددت الزلدددادا ي عددددد القادددالا الدددت تانددداول االادددزاا نمالدددي اصحقدددو  ي ارادددا  و ددددما   -36

قاخلا ا املدي النثد  الوال الو ا، جم   اا اتاكا  ار اماا كث ا لمغالي. وقد ُعاضت عمه ار
مددن ا اتاكددا  اصحقددو  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد ا النا ددي عددن ممدداخلل  إمنا اددي ضددخمي، 

ارقدداخل ا دداي ارقددين باآلثدداخل كمددا أ   .(28)تدددعمتا ي كثدد  مددن األ اددا  م س ددا  مالاددي دولاددي
نتدا ب القدي سدمامي اررتتبي ي  ال  قو  ا   ا  عمه إداخلا اردواد والن الدا  ا  داا والداخمص م

تدمث او سدمبااو مدن الن الدا  ال دامي  ألااو ي تمث  الوناعا  ااساخااجاي والداخمصقد ن   بائااو 
. وي  الدي وض  لوا   تن اماي جمقالديمن تر  اا اتاكا  عن  ال  الوقالي وننن  .(29)ي اراا 

أ  تادددد م  احملدددداكت  دددددو  ا اتاكددددا ،  دددد  ضددددما  وملددددول اراادددداخللن إش القدالددددي. ولنبغددددا 
 وتائا   قو  ا   ا  بدوخل أ مط ي م البي اصحنوما  بان ار تداب  اصحمالي.

 عدم امتثا  األطراف الفاعلة غار التابعة للدولة للمسؤولاات المتعلقة بحقوق اإلنسان  -3 
 ددد  الاابقدددي  األ ددداال ال اعمددديبقمددد  إش جا ددد  الازامدددا  الدولدددي باصحمالدددي جمامدددا لاقمددد   -32

تر  األ  ا م  ولاا  ماقمقدي نقدو  ا   دا  ألاداو ونندن م دارلاتا ي  الدي تا م  لمدولي، 
اوجاتادددي بمدددم  األعمدددال الاجاخللدددي و قدددو  الاألمدددت ارا ددددا مبددداد  عددددا الوجمدددار هبدددا. جمبموجددد  

األعمددال الاجاخللدددي م دد ولاي ا دددرتاا  قددو  ا   دددا  وبددرل القنالدددي م س دددا  ، تا مدد  ا   ددا 
أجد   ند  أ  أجمقدال قدد تد د  إش  داو ا  صحقدو  ا   دا  ي   دا  أعماادا،  دا  الواجبي من

  

 25 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sentencia 2009-000262, 14 

January 2009. 

 26 Cour de cassation, Chambre civile 1, France, M. X c. Syndicat d’Adduction d’Eau du Trégor, 30 

Mai 2006, No de pourvoi: 03-16335. 

 27 African Commission on Human and Peoples’ Rights, The Social and Economic Rights Action 

Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, App. No.155/96, 27 October 

2001. 

 28 Communication COL 4/2013 < https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-

_AL_Colombia_23.05.13_%284.2013%29.pdf> 

 29 A/HRC/21/48, para. 39. 
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 دد  تابقددي لمدولددي  دداو ا  صحقددو   أ دداال جماعمدديوي  الددي اخلتنددا   .(30)جماتددا س سدد  ا مددداد
 ا   ا ،    ضما  قدخلا الا الا عمه الوملول إش القدالي.

اخلتنددا  ا اتاكددا ، وتددرا لا مدد  تقزلددز وننددن أ  ت دداتت ارن مددا  الدولاددي ألادداو ي  -33
ا ددرتاا )ل( مددن ماثددا  األمددت ارا دددا عمدده أ  تقددز  األمددت ارا دددا "11ار ددارلي. وتددنص ارددادا 

مل  ". ولددوومااعداا تمددك اصحقددو  واصحالددا  جمقدد و  ...  قدو  ا   ددا  واصحالددا  األساسدداي لمجمادد 
، لاقداخلض ءلدك تداول لده  دا  الدر  تنن األمت ارا دا    تا م البي بدا رتاا قدا و   قدو  ا 

 م   الا  اراثا  ومقاملد .
 تدددالت لماددددقا    دددااو لددددوخلتا جمقدددد  ادددقت بقثدددي األمدددت ارا ددددا لا قاددد  ااسددداقااخل ي -34
تدددددرا الوبدددددار أكثدددددا . وقاددددد  2767ا امددددداخل وبدددددار الندددددول ا ي تدددددالت ي أعقدددددا   لدددددزال عددددداا  ي
ا لددددزال م ددددامااو. ومثددددي وتددددو ، 277 777اددددخص وت ددددب   دددداض أكثددددا مددددن  8 177 مددددن

بنددار   ددااو لقمددوا اي الددر  ت مدده النددول ا وبددار ادعددارا  بددم  قددوا    دد  ال دد ا تددا مودددخل 
لمددنف  مودددخلاو متمدداو راددا  مااجمدد  الوددال الودد ا الددت ت ددابت منتددا ماددا  اجملدداخل  إش هنددا كددا  

ات اقادددي جددد  باصحودددا ي  و وا اجدددت ااؤامدددا  تمدددك األمدددت ارا ددددا  وقدددد خلجمادددت .(31)المدددا 
إاف أ  دعدددوا  مازالدددا مددا تن دددك تودددخل عدددن  ثمددا األمدددت  ،امااددا ا  األمددت ارا ددددا و وددا اؤا

ا بدد  ار دداق  جمقددد ادددد ار دد ولاي. با دلددد األمددت ارا دددا وت الدد  ارا دددا صحقددو  ا   ددا  
قدا  منده ترا الوبار الدر  لاسائوال ي أقا  وقت  نن من ارقين هبالت عمه ضاوخلا الامنن "

الوقددا   وإعمددال   مدد  إلاددا ". كمددا المددق  ااددالت، كمددا لنبغددا جددت األضددااخل الواققددي بالنامدد  
ارا ددددا أ  تندددو  أول مدددن ناثددد  ادددر   لنبغدددا رن مدددي األمدددت ه "إ ددده اصحددد  ي اا اودددال، قدددا  و 

و  صحقدد ياألمددت ارا دددا ال دداما يم وضددودعددت  .(33)"الوددمت أسددوأ األجوبددي"إ  و  (32)"اربدداد 
او، وإش "تقولض أولئك الدرلن عدا وا  ااجدي ُتقاقأ  ت ا  األمت ارا دا والبمد ارقين إش  ا   ا 

وتود ارقاخلا ا املي أ  تمدد عمه االازاا بدالا قا  ي اادعدارا  مدن أجد   .(34)تمك النول ا"
ا ي ءلددك ُتدلدد ار د ولاي عدن أ  ا اتاكددا  وضدما   د  الاد الا ارزعددومن ي اا اودال،  د
ارداض ترا الاقولض، إ  اقااه األما. وتا   ارقاخلا ا املي بالازاا األمت ارا دا القاار عمه 

تدددعو األمددت وتددا عددن  الدد  تددوجم  ارددواخلد الناجماددي. بالازامتددا تددرا ي تددالت، وُتثتددا عمدده الوجمددار 
والقادمي، جما و عدن  ارا دا ألااو إش وض  الاا  م ارلي م  مي لُا اخدا ي البقثا  القا مي
 مااجقي وتقزلز تداب  تقدمي  دما  ملال مل ا م  مي وتداب  الوقالي.

  

 30 OHCHR, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 

‘Protect, Respect and Remedy’ Framework” (2011). 

 31 A/HRC/25/71, para. 76. 

 32 Ibid., para. 77. 

 33 Ibid., para. 77, quoting A/HRC/22/65, para. 89. 

 34 Quoted in Trenton Daniel, UN Official Makes Rare Case For Compensation For Haiti Cholera 

Victims, Huffington Post, 10/08/13. 
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 بالوفاءنتهاكات االلتزام ا -نام 
كثددد او . جمتدددر  اا اتاكدددا   األكثدددا   دددوخلاخل دددا كا دددت ا اتاكدددا  االادددزاا بالوجمدددار ال ئدددي  -31
ك أقدد  مددا الُا ددت إلادده مددن مققدددا وتدد ثا ي عدددد كبدد  مددن الادد الا، ولننتددا مدد  ءلددتنددو   مددا

ُتدددلا  تا مددي ي الوملددول إش القدالددي  أملدد ا  ار البددا  احملاممددو ا اتاكددا  عمومدداو. ولواجدده 
اا اتاكددا  ااانماددي أو النخُ ماددي ارزعومددي. ومدد  ءلددك، أوتددا ال قدده القاددا ا،  ددا ي لمددا مت مددن 

ا، أ  با مندا  بال قد  ال ود  ي ءلك مقال  ارااجقدي الدت وضدقاتا احملداكت ي ال دنوا  األ د  
 قاالا ا اتاكا  االازاا بالوجمار.

 ا اتاكا  االازاا بالوجمار ي ال ئا  الاالايهونا  وننن ت -31
 عدا وض  ااسرتاتاجاا  وا  ط والتامن وتن ارتا وخلملدتا؛ )أ( 
 ارواخلد اراا ي و واوتا واساخدامتا باصحد األقوه؛تقبئي عدا  ) ( 
 رماخلسا  ال اسدا؛ا )ل( 
 الاداب  الرتاجقاي    ارتخلا؛ )د( 
عدددا مددن  األولولددي لمخ ددوا  ال  مددي لاددما  ار دداولا  األساسدداي الددد اا مددن  (ت) 

 اصحوول عمه اراا  و دما  الوال الو ا؛
 عدا توجم   دما  كاجماي ي ارااجم  وار س ا  القامي وي  اا  ال واخل . ()و 

 تراتاجاات وال طط والبرامج وتنفاذها ورلدها عدم وضد اال  -1 
لمدزا مدن   دوا  لادما  با اء مدا  دولالتاقتد أ  ( من القتد عمه 6)2تنص ارادا  -32

. و د  ماد  ال دب  ارناسدبي  ااقاودادلي وااجاماعادي والثقاجماديالاما  ال قما الادخل ا باصحقو  
ا عمدال تدو بمكت قدخل  ندن أ  تددجمتا  أ  تنو  ا  وا  مدخلوسي وعمماي وأ  لنو  واض او 

وإءا كا ت حمدودلي ارواخلد متن  الدولدي مدن ا عمدال النامد  ال دوخل   .(35)النام  صحقو  ا   ا 
لم قدددو  ي ارادددا  و ددددما  الودددال الوددد ا، جم هندددا ممزمدددي باعامددداد اسدددرتاتاجاي  عمدددال تمدددك 

ل النامدد  صحقددو  ا   ددا ،  دد  عمدده اصحقددو  جمددوخلاو. ومددن أجدد  تقاددات الاقدددا احملددا  حنددو ا عمددا
ي بمدددن  المجندددي ارقنادددي بددداصحقو  ااقاودددادلي وااجاماعادددي والثقاجمادددالددددول خلملدددد الاقددددا. وتددددعو 

 .(36)منا ت البمدا  إش وض  الاا  لرلك الغاض
ونندددن أ  تندددان اا اتاكدددا  عدددن تقوددد  يه )أ( وضددد  وتن ادددر اسدددرتاتاجاي مبنادددي عمددده  -38

و  ا   ددددا ، و) ( ُتدلددددد أتدددددال تا دددد  مدددد  مقددددال   قددددو  ا   ددددا  مقددددال  ومبدددداد   قدددد
  

 35 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 3 (1990), on the nature 

of States parties’ obligations, para. 2. 

 36 See, for example, E/C.12/YEM/CO/2, para. 4; E/C.12/BIH/CO/2, para. 21. 
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وتن اددددرتا، و)ل( ضددددما  م دددداوى م  ددددت مددددن الاملددددد وار ددددارلي، و)د( اسدددداتدال اجلماعددددا  
 ار ااق ي أو ارتممي.

ااقاودادلي  -ومن القااخلا  البالغي األمهاي اراقمقي بداالازاا ب عمدال اصحقدو  ااجاماعادي  -36
  اوتبدددددواااو القدددددااخل الدددددر  ا رتددددده احملنمدددددي الدسددددداوخللي جلندددددو  أجمالقادددددا ي قاددددداي تددددددخل إعمدددددااو 

(Grootboom)   بقددددد أ    ددددا  ي حمنددددي  امدددد  حممددددا ل اقددددا إش أب ددددط أاددددنال ارددددموى ومااجمدددد
و بقدددت احملنمدددي مقاددداخل "ارققولادددي"  .(37)الودددال الوددد ا وإمنا ادددي اصحودددول عمددده مادددا    ا دددي

وخلأ  احملنمددي أ  الت ددامن ارققددول  .(38)اددزاا با عمددال الادددخل ااماثددال الدولددي ل لمدددى لا دددد 
أ  نن  األولولي و   ه أ  لنو  اام و وما اوقاو ومن قاو، وأ  لامنن من تا   إعمال اصح ، 

ا اااجددا  األاددخاي ي أكثددا اصحدداا  ق ددوا، وأ  لددوجما ارددواخلد ارالاددي والبمددالي ار  مددي، وأ  
، وأ  لااعا ا اااجا  اآلجال القو  واراوسط وال ول ، وأ  لندو  مققدواو لنو  ماوا  او وما او 

ءلدك الدنتن، أوضد ت احملنمدي أ  اصحنومدي وباتبال  .(39)ي تومامه وتن ار ، وأ  لنو  ا اجماو 
دوخل وضددد  سااسدددا  وبددداامن حمدددددا، ي  دددن أ  الددددوخل ال دددمات لمم ددداكت تدددو  ددد  أ  تددد د  

، قات احملنمدي  اوتبوا  والتامن صحقو  ا   ا . وي قااي ال ااساتمك تقاات مدى اماثال 
بددم  بدداامن الدولددي مل تاقامدد  مدد  ودداول األاددخاي ي أكثددا األوضددال ق ددوا عمدده أهنددا أولولددي، 

 . (40)و البت اصحنومي با اء تداب  لاو ا  الوض 
عمده أ  لمدولدي ( الدت تدنص 4)8ولُدخلل التوتوكول اا ااداخل  مقاداخل ارققولادي ي اردادا  -47

أ  تناقا ال دب  احملدددا  عمدال اصحقدو  الدواخلدا ي القتدد مدن  ا  دي مدن ا اداخلا ، لننتدا ت كدد 
أ  دوخل تقادددات مددددى مققولادددي تمدددك الادددداب  لقددد  عمددده عدددات  المجندددي. وي ضدددور حمدودلدددي ال قددده 

ارادددا   تقوددد  الددددول ي ا عمدددال الاددددخل ا لم قدددو  يم دددملي القادددا ا الدددو ين الدددر  لانددداول 
ضدما  أ  تندو  لمم داكت سدم ي و دما  الوال الود ا، ُتد  ارقداخلا ا املدي الددول عمده 

 ال و  ي تر  القاالا وتوجم  الادخلل  ارناس  لمقااا واردفعن عمه إجاار تر  الاقااما .

 أو وضد المازاناات المالئمةالموارد المتاحة وت صاصها وا ت دامها تعبئة عدم  -2 
 د األسبا  الا ا اي ل  اتاكا  النخُ ماي لم قو  ي ارادا  و ددما  الودال لاو  أ -46

تددر  وننددن توددنا   .(41)ممددواخلد ال  مددي و واوددتا واسدداخدامتالالدددول تقبئددي الودد ا بقدددا 
اصحددد األقودده مددن ارددواخلد اراا ددي عددن  الدد  جمدداض تقبئددي عدددا األ ددوال الاالادديه )أ( ي اا اتاكددا  

مددددن موددددادخل مجددددد  ا لدددداادا ، و) ( عدددددا مناجم ددددي الاتددددا  الادددددال  الادددداا   و دددد  ءلددددك 
  

 37 Constitutional Court, South Africa, Government of the Republic of South Africa and Others 

v Grootboom and Others, 2000 (11) BCLR 1169 (CC). 

 38 Ibid., para. 45. 

 39 Ibid., at paras. 39 and 40; Constitutional Court of South Africa, Minister of Health v Treatment 

Action Campaign, 5 July 2002, 2002 (10) BCLR 1033 (CC), para. 123. 

 40 Constitutional Court, South Africa, Government of the Republic of South Africa and Others 

v Grootboom and Others, 2000 (11) BCLR 1169 (CC), para. 96.  
 41 Radhika Balakrishnan et al., Maximum Available Resources & Human Rights (Rutgers, 2011). 
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والادجمقا  ارالاي ارمنوعي، و)ل( عدا  مد  ار داعدا الدولادي وقبوادا عندد الاداوخلا، و)د( عددا 
خلد ارخوودددي اسددداخداماو  ( عددددا اسددداخداا اردددوات ددداولا  ار  مدددي مدددن الامولددد ، و) وددداص ار
( عددا  مباي ا اااجا  اجلماعا  ار ااق ي أو ارتممدي، و)( عدا توجاه ارواخلد لاكام و، و)و

توجاه الامول  الناي لم نوما  دو  الو نادي و  تدا مدن ال دم ا  ار وفضدي لم دما  ادا بدمدار 
 أدواخلتا.

الودددال الوددد ا اصحدددد  ددددما  وقدددد ا تقنددد  ارازا ادددا  اصحالادددي ارخوودددي لممادددا  و  -42
خل ا ُوضقت بنارو عمه قااخلا  ماقمقي بارازا اي أو عمده سااسدا  األقوه من ارواخلد اراا ي، ألهنا 

مالاي مل متن  األولولي لم قو  ي اراا  و دما  الوال الو ا. وعماه،    أاف ُل داوى بدن 
، أوتدا  احملنمدي (Blue Moonlight) بمدو مو  لدتي قاداي و ارازا اا  القا مدي واردواخلد اراا دي. 

اماثدددال مددددى لقادددا الددددوخل الدددر  نندددن لمم ددداكت أ  تاددد م  بددده ي ُتدلدددد الدسددداوخللي جلندددو  أجما 
 قو  ا   ا  وءلك باساخداا مقااخل ارققولاي،  ا  قادت  دا ي  ال  لازاما  لارازا اا  

أ    دط لده ادا كدا  لنبغدا إءا  لماه "ا لن ا أ  توا  البمدلي بمهنا مل تا  مازا اي لمدار مدا 
 . (42) اخل الوجمار بالازاماؤا"وتاملد له مازا اي ي إ

إءا كدددا  اصحدددد مدددا وقدددد أ دددا   من مدددا  اجملامددد  اردددد  ألاددداو تقددددماو متمددداو ي تقادددات  -43
 ال ود  ي ار البدا .األقوه من ارواخلد اراا ي ُ م  وُل اخدا، مقدميو بااتن ُل داند إلاتدا ي 

مددد  اردددد  ببدددرل جتدددود مااددداجماا وتوملدددا ارقددداخلا ا املدددي احملددداكت وتائدددا   قدددو  ا   دددا  واجملا
 لمم البي بم اجماي ارازا اا  ومااجقي القااخلا  اراقمقي بارازا اي لاما  اماثااا صحقو  ا   ا .

  الممار ات الفا دة -3 
ننددددن أ  تنددددان ا اتاكددددا   قددددو  ا   ددددا  عددددن سددددور الاوددددال ي ارددددواخلد ارخووددددي  -44

ي اردواخلد اراا دي  تمث او مبااااو لو ا. ول ثا ال  اد  عمال اصحقو  ي اراا  و دما  الوال ا
، ءكدددا البندددك الددددويل أ  الققدددد القدددادا سامدددتد 2771لاقددددمي ا ددددما  األساسدددايه جم دددا عددداا 

ولزلددد  .(43)بماددو  دواخل مددن دواخلا  الوالددا  ارا دددا 27  بقاماتددا    دداخلا ي الامولدد  تُقدددفخل
 اقدي الندا  عمده ُتمفد  تنالا تدا، عمده سدبا  ارثدال ا ددما  و قمتدا ت دو  أسدقاخل ال  اد من 

   ماناس  ي ال ئا  ال قد ا تمث او عند اض ااخلتت إش دجم  خلااوى. وت ثا ارماخلسا  ال اسدا 
و  رقاخلضدددي اروددداة ا املدددي وارتممدددي الدددت ت اقدددا إش اردددواخلد لددددجم  الااددداوى، وإش القدددوا والوددد

 . (44)خ لمنخ 

  

 42 Constitutional Court of South Africa, City of Johannesburg Metropolitan Municipality v Blue 

Moonlight Properties et al., Case CCT 37/11, [2011] ZACC 33. 

 43 Stalgren, P., Corruption in the Water Sector: Causes, Consequences and Potential Reform. Swedish 

Water House Policy Brief No. 4, p. 3 (SIWI ed., 2006). 

 44 Transparency International, Global Corruption Report 2008: Corruption in the Water Sector, p. 44 

et seq. 
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اكت إش الاقامد  مدد  ال  داد بوملد ه قادداي قدا و  جنددا ا، أ دا    ددا  وي  دن متاد  احملدد -41
ألااو ي اصحوول عمه تقولض ر اخدما ا دما  اراااخللن من اثاخل ال  اد، وي خلبط ال  اد 

 وخوي  دما  اراا  ي  او وب  ب ا  ا، قادت  ال نقو  ا   ا . جم ا قااي جم اد ي 
حمنمددي القدددل وقاددت  .(45)جما ددك جما  ددا 377 777ه حمنمددي ااسددائنال بدددجم  تقددولض قامادد

بدم  سدور الاودال ي األمدوال القامدي قدد لمدنف   الاابقي لمجماعي ااقاودادلي لددول  دا  أجمالقادا
 .(46)تقولضبدجم   ا اتاكاو لم   ي الاقمات و البت

 التدابار الترانعاة غار المبررة -4 
ا  ي ارادا   الوخلار ي الاماد  نقدو  ا   دالادب  الرتاجقا تو تدب  ل د  إش  اكي إش -41

وقددددد بافندددت المجندددي ارقناددددي بددداصحقو  ااقاودددادلي وااجاماعاددددي  .(47)و ددددما  الودددال الوددد ا
الدولدي ي أ  تثبدت أهندا اسداند  إش دخلاسدي اددلدا اصحداي كاتد  والثقاجماي أ  الق ر لقد  عمده  

األولولدي لم ئدا  احملاومدي، وأ  ب مناهندا تتلدا لمبدا   عند اعاماد الاداب  الرتاجقاي، وأهندا من دت 
وأعابددت المجنددي  .(48)بالنامدد خدمت الاددداب  بددالن ا إش اصحقددو  كندد  وبددم  ارددواخلد اراا ددي اسدداُ 

ماقمدددد، وُتدلدددداو ي سددداا  اراخدددرا عمددده حندددو بمدددن  خل ا دددا عدددن قمقتدددا إ ار الادددداب  الرتاجقادددي 
أو  دداا  اامانددال األجمقددال بافنددت أ  بقددض قددد وكا ددت ارقدداخلا ا املددي  .(49)الاقمدد إجدداارا  

، ومدن ءلدك مدث و عددا ضدما  لنن الرتاجد  ماقمدداو تمث  تااجقا وإ  مل لنو  اا قد ال ق  عن 
لنددو    ددع عندددما االامددغا  والودداا ي  ددا لنددان عندده عدددا اسددادامي ا دددما . و أعمددال الدولددي 

، وأ  تقددافت الرتاجدد  ماقمددداو، ل دداض إ دداخل  قددو  ا   ددا  عمدده الدد دول أ  تاوددال ندداي وتدداو 
، وتقدددفل سااسدداؤا والاددداب  الددت تاخددرتا ي الم  ددي الددت تقمددت ال قدد واماناعتددا عددن أجمقااددا اثدداخل 

وقد ل د  عدا وجمار الددول هبدرا  .(50)جماتا أ  سااساؤا اصحالاي قد ت د  إش  اا ن    م ادامي
 االازاا إش ا اتاكا  صحقو  ا   ا .

ومددن األمثمددي عمدده اا اتاكددا  المددا قي )أ( خلجمدد  األسددقاخل بمددن  م ددا  نادد  ا لقددود  -42
ااسددددا قاقا  ال قددداار قدددادخللن عدددن ُتمددد  تنددددالا   دددع ا ددددما  األساسددداي، و) ( تقمددداص 

ااجاماعاددي الددت لقامددد عماتددا ال قدداار، و)ل( ال ددما  بادددتوخل البناددي الا ااددي  ااجددي عدددا ضددما  
( تن ار تداب  تقم  ت د  إش تااج   ولد  األجد  ا لقاودا عمده جمدرتا الامغا  والواا ي، و)د

 األ مي أو ل ثا بمن     ماناس  ي ال ئا  ارتممي أو ار ااق ي.

  

 45 Cour de Cassation, chambre criminelle, France, arrêt du 08/04/1999, pourvoi n.º060 98-84539. 

 46 Court of Justice of the Economic Community of West African States, SERAP v. Nigeria, Judgment, 

ECW/CCJ/APP/12/07; ECW/CCJ/JUD/07/10, paras. 21 and 28 (ECOWAS, Nov. 30, 2010). 

 47 A/HRC/24/44, para. 14. 

 48 E/C.12/2007/1, para. 9; Letter to States parties by the Chairperson of the Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, 16 May 2012. 

 49 Letter to States parties by the Chairperson of the Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights, 16 May 2012. 

 50 Report by the Special Rapporteur on water and sanitation (A/HRC/24/44), para. 16. 
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 ددما  و ما الدولي عن تن دات امودخل قم   اي لاقم   ماخلكي الق ال ا اي ومثي  -48
  ار س ددددي التتغالاددددي لمادددددقا  أ  خلأوقددددد تقدددددنتا ي أوقددددا  الاقمدددد . عددددن وإاددددااجمتا عماتددددا و 

إءا مل تقدددت عمددده تقاسدددت ارخدددا ا وارنددداجم  بالا ددداو ،  ،المدددااكا  بدددن الق ددداعن ا ددداي والقددداا
تودد  ي موددم ي الق ددال ا دداي بمددن  كبدد ، وتاددا بالنددا ، وتقدددا  دددما  أد  جددودا ي 

ن ادوا   ءا  ملدمي وقد أعابت ارقداخلا ا املدي عد .(51)أسقاخل أعمهت اض أ اا  كث ا ي  ن 
 . (52)برلك ي سم مي من الب  ا 

عزززدم ضزززمان المسزززتويات األ ا زززاة الزززدناا مزززن الحصزززو  علززز  المازززا  وخزززدمات الصزززرف  -5 
 الصحي

الوددال الودد ا و دددما  لُقاددت االاددزاا باددما  ار دداولا  األساسدداي الددد اا مددن اراددا   -46
تا مدددي مدددن الندددا  اصحودددول  دددع عمددده  لاقدددرخل عمددده أعدددداد ومددد  ءلدددك،. (53)الازامددداو ءا أثدددا جمدددوخل 

ا ددما  األساسداي، وندداخل  أكثدا مددن بمادو  اددخص الادت  ي القدداار. ومدع كا ددت الدولدي متمددك 
اما  ار اولا  األساساي الد اا مدن اصحقدو ، جمقماتدا الوجمدار هبدرا االادزاا ال  مي لالقدخلا وارواخلد 

ووضدد  ن  الدد  إعددادا تو لدد  ارددواخلد، عمدده ال ددوخل. وي  دداا  كثدد ا، ننددن أ  لا قدد  ءلددك عدد
اسددرتاتاجاا  و  ددط ادداممي ؤدددل إش ضددما  اصحوددول عمدده ا دددما  لمجمادد . ولنددن إ دداخل 

اا ، ت اقدا الددول إش القددخلا عمده ضدما  بقدض اصحد قو  ا   ا  ا ل م  ار ا ا . جم دا 
ا و  عمددده ا ددددما  األساسددداي عمددده ال دددوخل. وي تدددر  ال ددداول، لا مددد  قدددكددد  الندددا   ودددول  

 قددو  ا   ددا  أ  لنددو  الاوددد  صحدداا  اصحامددا  ااا دد  اراتب ددي بار دداولا  األساسدداي الددد اا 
مددن اصحقددو  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد ا عمدده خلأ  األولولددا . جمقمدده الدولددي "أ  تثبددت 
 أهنددا مل تددمُل جتددداو اسدداخداا مجادد  ارددواخلد الددت ُتددت تودداجمتا مددن أجدد  الوجمددار بامددك االازامددا 

. وعماددده، عنددددما ا تادددمن الدولدددي ار ددداولا  األساسددداي الدددد اا، (54)األولولدددي"سدددبا  الدددد اا عمددده 
صحقددو  ا   ددا ، ولقدد  عماتددا عدد ر إثبددا  اجماقاخلتددا لمقدددخلا عمدده بدددلتا تنددو  ي  الددي ا اتدداإل 

 .(55)القااا برلك
وقاددت حمدداكت ي عدددد مددن ال دداول بوجددو  ضددما  ار دداولا  األساسدداي الددد اا مددن  -17

عمده اراا  و دما  الوال الود ا عمده ال دوخل. جمقدد قادت احملنمدي الدسداوخللي لنولومبادا بدم  
إ  واجملدداخل  وضددما  تددوجما مقددداخل لددوما كددال  مددن اراددا  بمددبنا  اراددا  ال ددم ا  خلبددط ار دداكن 

  

 51 See www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2014/2s/audit-dgtc-rel003-2014-2s.pdf. 

 52 Communication GBR 3/2013 at https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-

_AL_UK_29.08.13_(3.2013).pdf ; Reply 28/10/2013, available from 

<https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/UK_28.10.13_(3.2013).pdf>; Communication PRT 2/2013 at 

<https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Portugal_21.06.13_(2.2013).pdf> ; Reply 

26/09/2013at https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Portugal_26.09.13_(2.2013).pdf. 

 53 E/C.12/2002/11, para. 37(a). 

 54 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 3, para. 10. 

 55 Inga Winkler, The Human Right to Water – Significance, Legal Status and Implications for Water 

Allocation (Hart, Oxford, 2012), p. 122. 

https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_UK_29.08.13_(3.2013).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_UK_29.08.13_(3.2013).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Portugal_26.09.13_(2.2013).pdf
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عدا توجما  دما  الوال الو ا األساساي م ملي . و  ا  احملنمي القماا لمتند ي (56)أمنن
ي اددنوى مجاعاددي قدددماتا  مقددا  سددنناي عمددوا اي لدددى البددت ا ق ددوا، وءلددك ي ودداول أكثدد

بمددم    ددا ال ادد   ار دداخدمي لموددال الودد ا الددت كا ددت ت دداض م ددببيو ممدداك  ملدد اي 
  دد ا. وأمددا  احملنمددي البمدلددي ب  مددار عدددد كددال  مددن اردداا اض القامددي وتددوجم  إمدددادا  اراددا  

 .(57)و دما  إ الي النز 

 فار ال دمات المنا بة في المرافق والمؤ سات العامة وفي حاالت الطوارئعدم تو  -6 
عندما لنو  األجمااد ي وض  ا ل م  هبت ب عالي أ   دتت، تندو  الددول ممزمدي باقددمي  -16

ا ددما ، عمدده سددبا  ارثددال ي أمدداكن اا اجددا  أو ي ارددداخل  أو ار س ددا  القامددي األ دداى، 
 وي أوقا  ال واخل .

. (58)قددددد أمددددا  احملنمددددي القماددددا لمتنددددد ارددددداخل  باددددوجم  مدددداا اض مناسددددبي ي مبا اتدددداجم -12
وبااسدددداناد إش ندددد   ددددال  لبددددنف أ  "الوالدددددلن ا لاسددددمو  أ  دددداات )وا سدددداما ال ااددددا ( إش 

 اثمدا ا تادوجما مااجمد  الودال الودد ا، قادت احملنمدي بدم  عددا وجدود مدداا اض  (59)اردداخل "
عدددا تددوجم  اراددا  و دددما  م ددملي لاقمددات. وتناولددت حمدداكت وتائددا  دولاددي ا اتدداإل لم دد  ي اتددو 

بمدددن  أساسدددا مقاممدددي قاسددداي عمددده أ ددده نثددد  الودددال الوددد ا ل ادددخاي ار دددموبي  دددالاتت 
مااجمد  ملدال مدن ال دجنار اسدا ادا تقدرخخل بم  إ  ا اي ومتاني. وقات احملنمي القماا ل اجا  وا

المجنددي و موددت . (60)مددن ارقاممددي ال إ  ددا اي وارتاندديملدد ا مناسددبي لناتددك  قتددت ي الا دداخل 
ا اتاكدا  صحقددو  إش  دددو  ارقنادي نقدو  ا   ددا ، وكدرلك تائدا  إقماماددي صحقدو  ا   دا ، 

ا   ددا  ي عدددد مددن القاددالا الددت تاقمدد  نامددا  ال ددجنار مددن اصحوددول عمدده  دددما  الوددال 
 .(61)الو ا

ا  ال ددواخل  أو النددواخل  ال باقاددي احملاممددي. والدددول ممزمددي بوضدد    ددط ت دداجا  صحددا -13
عمددده تمبادددي ا اااجددداؤت بم   دددتت ي تدددر  اصحددداا ، جمددد   ا لنو دددو  عدددادا قدددادخللن األجمدددااد وأل  

  

 56 Corte Constitucional, Ninth Chamber of Revision, Hernán Galeano Díaz c/ Empresas Públicas de 

Medellín ESP y Marco Gómez Otero y Otros c/ Hidropacífico SA ESP y Otros, 5 August 2010. 

 57 Supreme Court of India, Municipal Council, Ratlam v. Shri Vardhichand & Others, SCR (1) 97, 

29 July 1980. 

 58 Environment & Consumer Protection Foundation v. Delhi Administration 2012 STPL(Web) 543 SC. 

 59 Ibid. para. 4. 

 60 High Court (Suva), Fiji, State v. Senijieli Boila and Pita Nainoka, HAC032D.04S, 25 October 2004. 

 61 Human Rights Committee, communication No. 731/1996, M. Robinson v. Jamaica (29 March 2000), 

in A/55/40 (vol. II), p. 128, paras. 10.1-10.2; Human Rights Committee, Communications Nos. 241 

and 242/1987, F. Birindwa ci Birhashwirwa and E. Tshisekedi wa Malumba v. Zaire (2 November 

1989), in A/55/40 (vol. II); African Commission on Human and Peoples’ Rights, Institute for Human 

Rights and Development in Africa v Angola, 22 May 2008; European Court of Human Rights, Third 

Section, Tadevosyan v. Armenia, 2 December 2008; European Court of Human Rights, Third Section, 

Eugen Gabriel Radu v. Romania, 13 October 2009; European Court of Human Rights, Fourth Section, 

Fedotov v. Russia, 25 October 2005; Inter-American Commission on Human Rights, Paul Lallion 

v Grenada, Case 11.765, Report No. 55/02, Inter-Am. C.H.R., Doc. 5 rev. 1 at 551 (2002). 
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. و ا أ  قدخلا الدولي تنو  عداداو (62)مباااا  دما  م  مي ثقاجمااو بووخلا الدول ممزمي بم  توجما 
دولاددي وارن مددا   دد  اصحنوماددي واجلتددا  اراحنددي حمدددودا ي تددر  اصحدداا ، تادد م  ارن مددا  ال

ل واخل . وقد ُتد  ا اتاكا  صحاا  او  تا من ارن ما  ا   ا اي بدوخل متت ي ااساجابي 
أو ) ( ا تادد   ؛م دداداميو عندددما )أ( ا توددمفت الدددول واأل دداال ال اعمددي األ دداى  ُُ مدداو ما ددي 

اددد  لندددو  تقددددمي ا ددددما  األساسددداي أو )ل( ا ت ددداجا  بمدددن  عاجددد  ن ؛  دددط  دددواخل 
أو )د( ا ت ددم  رقدددما ا دددما  ا   ددا اي بالوملددول  ؛لم ددنا  اراادداخللن عمدده خلأ  أولولاؤددا

أثنددار أوقددا  ضددق او ا متددن  األولولددي ألاددد ال ددنا   ) أو )ت ؛الوملددولتقددرتض أو تادد   ددواجز 
 ال واخل .

االادددزاا بالوجمدددار، لندددن  دددال إ  ددداء ي  وا لدددزال قدددا و  ال دددواب  القادددا اي حمددددوداو   دددبااو  -14
تقددددا كبددد  ي مجاددد  اجملددداا  تقالبددداو، مدددن ضدددما  أوجددده ارقددداخلا ا املدددي تا ددد   دددا ادددتدته مدددن 

ا  دددط وااسدددرتاتاجاا  وضددد  ار ددداولا  األساسددداي الدددد اا إش ا عمدددال الاددددخل ا، وملدددواو إش 
ارودم ي عمده تقزلدز تدر  اربدادخلا   وارازا اا  اردخلوسدي. وتمدج  ارقداخلا ا املدي مجاد  أملد ا 

  موعي سواب  قاا اي أن .إخلسار من أج  

 انتهاكات االلتزام باالمتناع عن التمااز وبضمان المساواة الفعلاة -دا  
تددداب  وبدداامن الامااددز ا  دداف الددت ؤدددل أ  إ    ددا الامااددز ءو أثددا جمددوخل ، ي  ددن  -11

جمدرتا مدن مددى مد   وداص اردواخلد وت دولا البنادي الا اادي عمده إش ضما  ار اواا ال قماي قد تا 
وتددداب  أ دداى موددممي مامددالزا الددزمن. ولاددا    ددا الامااددز، وي  دداا  كثدد ا لا مدد ، مقاممددي 

لمقادار عمدده الامااددز النخُ مدا أو ااانمددا. ولاددامنن الددول مددن ُتدلددد أوجده عدددا ار دداواا وُُتددا  
. والددول ممزمدي  (63)  تاد  الادا  لماملدد و مد  باا دا  مودن يتقدماو ي القاار عماتا،    أ

، وإمندا ألادداو جم  د أو اماناعتدا عدن ال قد  ا بالقادار عمده الاماادز النداجت عدن أجمقااددا كدرلك 
"أ  تقامدد عمده ال دوخل الادداب  الاداوخللي لم امولدي دو   مدور ال داول وارواقد  الدت ت ددب  أو   ب

 ،(64)ما"  ا ي ءلك الامااز الر  متاخلسه األ اال ال اعمي ا امليتدمي الامااز اروضوعا أو ال ق
. وبا ضدداجمي إش ءلددك، تددنص ات اقاددي  قددو  (65)و دد  أ  لااددمن ءلددك تددداب  رناجم ددي الوملددت

األاددخاي ءو  ا عاقددي ملدداا يو عمدده أ  اصحامددا  مددن الرتتابددا  الاا دد لي ارققولددي لمددن  متااددزاو 
 (.2)ارادا 

 امااز ي ال ئا  الاالايهاقاض لماألمثمي عمه اصح  ي ار اواا وعدا الوننن تونا   -11

  

 62 E/C.12/2002/11, para. 22. 

 63 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 20 (2009) on non-

discrimination in economic, social and cultural rights, para. 41; E/C.12/2002/11, para. 53. 

 64 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 20, para. 8. 

 65 A/HRC/21/42, para. 82. 
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إقودددار جمئدددا  أو أجمدددااد عدددن الوملدددول إش ا ددددما  أو ارااجمددد ، أو عددددا ا ددداء  )أ( 
 تداب  لا قا  ار اواا ال قماي والاود  ل منا  النخُ ماي من عدا ار اواا؛

ادددخاي ءو  ا عاقدددي وعددددا مااعددداا عددددا تدددوجم  تاتابدددا  تا ددد لي مققولدددي ل  ) ( 
 ما مباؤت ا املي؛

الامااددز والوملددت ومناجم اتمددا ي اصحاددز ا دداي، أو تملاددد  اخلسددا  مندد  عدددا  )ل( 
 الوملت عن  ال  أجمقال الدولي؛

عدددددا خلملددددد أوجدددده عدددددا ار دددداواا ي اصحوددددول عمدددده اراددددا  و دددددما  الوددددال  )د( 
 الغاض.ارا الو ا وعدا مج  باا ا  مون ي 

 اإلقصاء عن المرافق أو ال دمات  أو عدم التصدي ألونه عدم المساواة النُُّظماة -1 
تنددان أوجدده عدددا ار دداواا ي اصحوددول عمدده اراددا  و دددما  الوددال الودد ا ي أ اددا    -12

  دت حمداكت ي ال ود  ي  داا  متاادز ي تدوجم  قدد كث ا عن ا مهال أو ا قوار النخُ مدا. و 
مددددن  األولولددددي لم ئددددا  ارتممددددي ي اصحوددددول عمدددده ا دددددما  لاددددوجم  سددددب   اراددددا ، وثبفاددددت اددددا 

ا اوال ي  الي الامااز النخُ مدا. جم دا قاداي ي جمموخللددا، منقدت احملنمدي البمدلدي مدن تمدااد أ  
تودب  ارندا   الدت تق نتدا أ مبادي مدن أ  بناي ُتااي ي ارنا   الت تق نتا أ مبادي مدن البداض إش 

. وأمدا  المجندي األوخلوبادي (66)جماخلقي، والت ت اقدا إش إمددادا  ارادا ، ما داولي مقتدااألمالنان األ
 دددا جماتدددا "الادددزاا جمقمدددا مدددن  ،لم قدددو  ااجاماعادددي ألاددداو باعامددداد إجددداارا    ودددال الاددد الا

ال م ا  بم ر ]عدا الاناس [ ترا ي ااعاباخل وااسداجابي بندارو عماده" مدن أجد  ُت دن  الدي 
 دددما  ا اتاكددا   قددو  المددقو  األملددماي ي اراددا  و وتدددل . (67)  جلماعددي الاومدداال ددنن واراددا

الودددال الوددد ا عمددده ااسدددامااخل ي عددددا الاودددد  ل مندددا  الااخلخيادددي مدددن ااسددداقماخل والاماادددز 
قات حمنمدي البمددا  األمالنادي صحقدو  ا   دا  بدم  مند  مجاعدي مدن ال دنا  قد و  .(68)النخُ ما

 أخلض أجدددادتت  ددامتت مددن اصحوددول عمدده اراددا  و دددما  الوددال األملددمان مددن الوملددول إش
 .(69)الو ا ولناتك اصح  ي اصحااا

األقمادي، لندن وضد  سب  ا اودال ي سداا  الاماادز عمده أسدا  القدا  أو أُتا ت وقد  -18
األمثمي عمه توجم  سب  اا اوال تر  تق  ف عندما لندو  الاماادز قا مداو عمده أسد  أ داى، مثد  

 اددخاي الددرلن اراا ددي لااقاودادلي،  ددا جماتددا سددب  اا اودال  –أو اصحالددي ااجاماعاددي  ارمنادي
ءلدددك مددددن ومدددا اددددابه لقامدددو  ي جمقدددا والقددددا نن ي الاجمقدددا  ال ددددنناي القمدددوا اي وارمددددادلن 

  

 66 United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, Dowdell and Others v. City of Apopka, Florida, 

698 F. 2d 1181, 28 February 1983. 

 67 European Committee of Social Rights, European Roma Rights Centre v. Portugal, Complaint No. 

61/2010 (30 June 2011). 

 68 A/HRC/12/24/Add.1; A/HRC/18/33/Add.2. 

 69 Inter-American Court of Human Rights, Yakye Axa Indigenous Community v Paraguay, 17 June 2005. 
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لمدددن  ال ئدددا  ارتممدددي أو ار اادددق ي. ولندددن الاماادددز عمددده أ  أسدددا  مدددن األسددد  احمل دددوخلا 
اراددددا  و ددددددما  الودددددال الودددد ا، و ددددد  ضددددما  الوملدددددول إش القدالدددددي لم قدددددو  ي  او ا اتاكدددد

 الن ا  النام  لمامااز احمل وخل.لمم    ا

 عدم توفار ترتابات تاسارية معقولة وتلباة المتطلبات ال الة -2 
رتت  عمه عدا تدوجم  تاتابدا  تا د لي مققولدي ل ادخاي ءو  ا عاقدي اثداخل اددلدا، ت -16
اكا  اصحقو  ي اراا  أو  دما  الودال الود ا. وقدد أثداخل  المجندي  د ا اتلبم  ءلك وقد 

ارقناي نقو  األاخاي ءو  ا عاقي اوا   بمم  تقدمي  دما  اراا  والوال الو ا دو  
. وتقا  ارقاخلا ا املي ألاداو عدن قمقتدا إ ار عددا (70)مااعاا ا اااجا  األاخاي ءو  ا عاقي

 مااجمدد  الوددال الودد ا ل   ددال ءو  ا عاقددي ي ارددداخل ،  ددا تددوجما تاتابددا  تا دد لي مققولددي ي
تمباددددي لامناددددنتت مددددن مدددد  أ  دددداات ارددددداخل  ُلادددد ا الوالدددددلن ي  دددداا  قوددددوى إش البقددددار ي 

. وجماددد و عدددن ءلدددك، جمقدددد تبدددنف أ  قمدددي مااجمددد  إداخلا (71)ا اااجددداؤت اراقمقدددي بالودددال الوددد ا
الن اجمي أثنار اصحاض ُتول دو  ءتا  ال ااا  إش اردخلسي، إضاجمي إش كوهنا ت د  إش ما مبا  

. وي أ اددا  كثدد ا  اددال األاددخاي الددرلن لقددا و  مددن  دداا  ملدد اي (72)اثدداخل ملدد اي و امددي
ارادا  عدن امداأا إمددادا  قات احملنمي الدسداوخللي النولومبادي بدم  ق د  قد  الي  املي ألااو. و 

 .(73)ا دميتر  كمو  مزمن لناتك اصح  ي اصحااا، وأما  ب عادا   تقا  من جمم 

 عدم الحد من الولم ومكافحته وعدم ات اذ تدابار ضد التمااز في الحاز ال اص -3 
الوملدددت  نددد  لنثدددا  ددددو   اخلسدددا  الاماادددز والوملدددت ي اصحادددز ا ددداي. والددددول ممزمدددي  -17

عدن الددول لبمد  تقداع   اصحادز ا داي. وقدد ومناجم اه واصحمالي من  او ا   قو  ا   دا  ي
ا دداء الاددداب  ار  مددي  ددد ا اتاكددا   قددو  ا   ددا . وبقبدداخلا أوضدد ، تُناتددك  قددو  ا   ددا  

عمدده سددبا   ااجددي  جدداارا  منتددا  عندددما ت لددد الدددول وتنددا  وتقددز   اخلسددا  الامااددز والوملددت
 .(74)لقممو  لدولاو  ارثال  امي الاماد أو تووا  جامقا ال ا   أو كناسن

 ؛ومددن األمثمددي عمدده اا اتاكددا  )أ( عدددا تددوجم   الددي مددن اصحامددا  مددن اسدداخداا ارااجمدد  -16
و)ل( عدا اصحمالي من القن  لدى  ؛و) ( عدا  الي مل ي عامما الوال الو ا وكااماتت

الو ا و)د( عدا اصحمالي من ارماخلسا  الااخلا، وا ساما ي ساا  الوال  ؛اساخداا ارااجم 
 والن اجمي أثنار اصحاض.

  

 70 See for example CRPD/C/SLV/CO/1, para. 57. 

 71 A/HRC/18/33/Add.3, para. 42. 

 72 Environment & Consumer Protection Foundation Vs. Delhi Administration 2012 STPL(Web) 543 SC. 

 73 Corte Constitucional de Colombia, Flor Enid Jiménez de Correa c/ Empresas Públicas de Medellín, 

17 April 2007, T-270/07. 

 74 A/HRC/21/42, para. 33. 
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، مدث و وءلدك بُ دُب  منتدا وقد لُقوه النا  بمدن  ماقمدد عدن اسداخداا ارااجمد  اراا دي -12
أو عددددا  (75)القواعدددد ااجاماعادددي الدددت متنددد   ا  دددي الددددالات مدددن اسددداخداا ملدددناب  ارادددا  القامدددي

. ولدد ثا (76)جددود ي ارنددزلال ددما  لمن ددار وال ااددا  أو أجمددااد ا ددالن مددن اسدداخداا ارا دداض ارو 
ي قدددخلؤن عمدده  او كبدد  تددمث او  الوقددت ال ولدد  لمغالددي الددر  تقادداه الن ددار وال ااددا  ي جمدد  اراددا  

الاودد  الاقمات. ونندن لمادداب  الاامادي إش اصحوول عمه الوملول إش الووا   اردجموعي األجا و 
ضددما  ، عمدده سددبا  ارثددال تددابُ ددُب  من ماخ ادد  مددن ءلددك القدد رلارماخلسددا  أ  ت ددقه اددر  
إمددددادا  مباادداا، وي الوقددت ءاتددده باددوجم  اصحاجددي إش ق ددد  م دداجما   ولمددي جلمددد  اراددا  ا ا ددار 

 تمك ارتمي لمن ار.إسناد الووخل النم اي الت ت د  إش مناجم ي 
ولاقاض عاممو الودال الود ا ي أ ادا  كثد ا إش خمدا ا ملد اي   د ا وإش الوملدت  -13

ناد  ساغ ل. وي ااند، أقدا التردا  قا و داو لقادا ب ملد    ُ ُدت الودال الود ا والقن  واا
القم  عمه منتا بوسا   القاار عمه الوملت بغاي  او  ا   لدولالاصحاجي إش عامما مج  تنا ا 
لُقادتو  لددولاو . وأااخل  احملنمي القماا لمتند إش أ  "جامقا ال اد   (77)ووا   بدلميتممن 
ن بن ددددا ال بقددددا  الا ا دددداي األ دددداى، ولُمقدددده هبددددت ي دوامددددي مددددن ااسدددداغ ل ااجامدددداعا منبددددوءل

مجدد  ال ادد   لدددولاو لناتددك  اخلسددي . وقاددت احملنمددي بددم  اسددامااخل (78)وااقاودداد  المدددلد"
 قددو  ا   ددا ، وأمددا  الدولددي بان اددر القددا و  اجلدلددد تن اددراو كددام و وا دداء ا جدداارا  ال  مددي 

 .(79) اتاكا لماود  أل  ا
   مقبولي،  ا ي ءلك القند  بمانال  ا القن   وكث او ما تاقاض الن ار وال ااا   -14

اجلن ددا، عنددد اسدداخدامتن مااجمدد  اراددا  والوددال الودد ا. وننددن أ  لُناتددك  قتددن ي األمددن 
المدددخص  ااجدددي عددددا تدددوجم  اصحمالدددي ارناسدددبي مدددن القنددد ، ب دددا  منتدددا تودددمات ارااجمددد  وُتدلدددد 

 واألجمدددااداأل ددداى . كمدددا لاقددداض النثددد  مدددن ال ئدددا  (80)ماكنتدددا بودددوخلا م  مدددي  مددداخلكي الن دددارأ
، مثدددد  الدددددالات وارثماددددا  وارثماددددن ومزدوجددددا ارادددد  اجلن ددددا ومغددددالا  ااولددددي اجلن دددداي اآل ددددالن

وا ناثه، إش القن  لدى اصحودول عمده ارادا  و ددما  الودال الود ا، وتدو عند  لداتبط ي 
 .(81)ا بوملت ادلد ااسا نااأ اا  كث  

وت دداض ثقاجمددا  كثدد ا قواعددد مقافنددي عمدده سددموإل الن ددار وال ااددا  ي أثنددار اصحدداض قددد  -11
اصحدد  ي اصحوددول وتددا ي ءلددك ا تناتددك تودد  إش  ددد ارماخلسددا  الاقمادلددي والثقاجماددي الادداخلا، 

  

 75 Ibid., para. 36. 

 76 See Maggie Black and Ben Fawcett, The Last Taboo: Opening the Door on the Global Sanitation 

Crisis, pp. 84–85. 

 77 “Stringent anti-manual scavenging bill passed”, The Hindu, September 8, 2013. 

 78 Supreme Court of India, Safai Karamchari Andolan and Ors. v. Union Of India and Ors. (Writ 

Petition (C) No.583 of 2003), March 27, 2014, para. 2. 

 79 Ibid., para. 15. 

 80 Amnesty International, Risking Rape to Reach a Toilet. Women’s Experiences in the Slums of Nairobi, 

Kenya (2010). 

 81 A/HRC/21/42, para. 36. 
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ار دداواا  قددو  ا   ددا  لمن ددار وال ااددا  و بدد  ألادداو ، جم  دد  الوددال الودد ا دددما  عمدده 
احملنمي القماا أمااو لقاا عمه  اخلسي الاموباد    بن اجلن ن بووخلا أوس . وي  ابال، أملدخل 

الت ت اض عمه اصحوا ض من الن ار وال ااا  أ  لدنمن ي مندا  من ود  عدن سدا ا األسداا، ي  
زلدي ارماخلسدي متااتدر  كوخ أو سقا ي،  ا لقاض ملد اتن وأمدنتن لمخ دا. وقادت احملنمدي بدم  

ارماخلسدي وإءكدار الدوعا وا داء تمدك وتناتك  قو  اراأا. وأما  اصحنومي ب جاار دخلاسي عن أثدا 
 .(82)تداب  لمقاار عمه ترا الاقماد

عدم رلد أونه عدم المساواة في الحصو  علز  المازا  وخزدمات الصزرف الصزحي وعزدم  -4 
 الغرضلهذا نمد باانات مصنفة 

اادز وأوجده عددا ار داواا النخُ مادي دو  مجد  باا دا  عدن أوجده ا ننن لمدول ُتدلد الام -11
دو  مج  الباا ا ، لوب  من األملق ، إ  مل لندن مدن ار دا ا ، حماسدبي جممن عدا ار اواا. 

مدن ات اقادي  قدو  األادخاي  36مدزا اردادا الدول عمه عدا إ اا  تقدا. وي ساا  ا عاقي، تُ 
اا ددا  وتوددنا تا لاددامنن مددن وضدد  ال ااسددا  ار  مددي. ءو  ا عاقددي الدددول ملدداا يو  مدد  الب

. ضدداباو مددن الامااددزنددد ءاتدده لمددن  بددم  مجدد  الباا ددا  اروددن ي  او  ا ئدد او اعاقددادوكثدد او مددا لُقاقددد 
. (83)ولنن القند  ملد ا ه جمالباا دا  ارودن ي ضداوخللي مدن أجد  الاودد  ألوجده عددا ار داواا

قولددي وا  قدد  الاملددد جددزراو مددن أ مدد ي الاخ دداط، قددد وعنددما ا تاخددر الدددول تددداب  تا دد لي مق
تنو  ي  الي ا اتداإل صحقدو  ا   دا . ولددى مجد  تدر  الباا دا ، عمده الددول أ  تاد  الادا  
م  مي صحمالي  ووملاي األجمااد وال ئا  وأمنتا ومند  إسدارا اسداخداا الباا دا . ولاادمن ءلدك 

مدددث و عمددده أسدددا  مدددامتت اجلن دددا أو تدددولاتت إلغدددار القدددوا ن الدددت  ددداا الندددا  ب دددب  تدددولاتت، 
تدر  تدوجما اجلن ا اي، من أج   ن  اساتدال جمئي سنا اي حمددا وإلدرا تا نجدي الاملدد. ودو  
لزلددد مددن الاددما ا ، قددد لنددو  ُتدلددد جمئددي مددا بمهنددا جمئددي من وددمي أمددااو ءا   اسدداي سااسدداي، وقددد 

 الوملت ولقافض األجمااد وال ئا  إش خما ا ادلدا. دفا 
ي ار داواا إش ا اتاكدا  صحقدو  واصح  مامااز الاقاض لوت د  ا اتاكا  اصح  ي عدا  -12

لم امددا  وجدده النخُ ماددي والواسددقي اا امدداخل األأ دداى. وقددد اتادد  لممقدداخلا ا املددي أكثددا جمددمكثا أ  
أمندا  الاماادز والوملدت وا قوددار. عدن ي ارقداا األول تنمددم مدن ارادا  و ددما  الودال الود ا 

دا مدداو ي ل ددتت  اتاكددا  اصحقددو  ي اراددا  و دددما  الوددال الودد ا جمدد   الاوددد  الددرلك و 
مواجتي أمنا  عدا ار اواا الما قي. و   برل مزلد من اجلتود، وا ساما جماما لاقمد  با دد  

  

 82 Dil Bahadur Bishwakarma v Government of Nepal, Supreme Court of Nepal, Writ Petition 3303 of 

2004, Judgement 2 May 2006; see also Kabita Pandey, “Judicial Education on the Convention on 

Elimination of Discrimination against Women in Nepal” in Women’s Human Rights, CEDAW in 

International, Regional and National Law, p. 425 (Anne Hellum, Henriette Sinding Aasen, eds., 

2013), p. 425; E/C.12/NPL/CO/2, paras. 15 and 34. 

 83 “Guidelines for the CERD-specific document to be submitted by States Parties” (CERD/C/2007/1), 

para. 11. 
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اصحالددي أسددا  الامااددز الددر  لواجتدده األاددخاي ءوو ا عاقددي، وأوجدده عدددا ار دداواا القا مددي عمدده 
 ااقاوادلي، والامااز والوملت ادلد   ااسا ناا ي اجملام . -ي ااجاماعا

 انتهاكات االلتزام بضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة -هاء 
عمدده اصحدد  ي    القتددد الدددويل ا دداي بدداصحقو  ارد اددي وال ااسدداي)أ( مددن 21تددنص ارددادا  -18

 مد ي و داا وتادجمدي. وكثد او مدا ُلمدد د عمده ارماخلكي ي الم و  القامي. و   أ  تنو  ارمداخلكي 
 نددد ءاؤدداتددا القامددي احملوخللددي النبدد ا لمممدداخلكي ي ضددما  تقزلددز اسددادامي الناددا ن، لنددن ارمدداخلكي 

 قددو  ا   ددا  قددد ي  ددال لازامددا  ءا  الوددمي ل ، وعدددا ااماثددال  دد  مددن  قددو  ا   ددا 
اصحامددا  اربااددا مددن ارمدداخلكي، جمادد و عددن لدد د  إش ا اتاكددا . وقددد تنمددم تددر  اا اتاكددا  عددن 

عدا ا اء   وا  مققولي لاا   ارماخلكي ب ب  منتا ضما  اصحد  من جاار اصحاما     اربااا 
 ي اصحوول عمه ارقموما .

احملنمدي جمقدد أخلسدت وقد قات حماكت بدم  اصحامدا  مدن اصحد  ي ارمداخلكي لُقددف ا اتاكداو.  -16
 ا  اعات  ، (84)ااخلل أولا اا 16م توا "ارماخلكي ااادجمي" ي قااي  الدساوخللي جلنو  أجمالقاا

أ  ألمل ا  اصحقو  اصح  ي ارماخلكي ي القااخلا  الت ت ثا ي الاماد  بداصحقو  ااجاماعادي،  دا 
تبدرل أ  جتدد  ادااإل الندا ،  ي ءلك وض  ا  ط. وقداخل  احملنمدي أ  بمدلدي جوتا  دت  مل

، (85)زاماؤددا. ومنددر ءلددك اصحددن، اعامددد  حمدداكت ي بمدددا  أ دداى، مثدد  كانادداوبالاددايل مل ت دد   بالا
بدددم   اجندددو  أجمالقادددإ ددددى حمددداكت ، قادددت (Beja) دددا قاددداي باجدددا جمم تدددوا ارمددداخلكي ااادجمدددي. 

اصحامددددا  مددددن ارمدددداخلكي ااادجمددددي وارمدددداخلكي اجملامقاددددي ال قالددددي ي ملددددن  القددددااخلا  اراقمقددددي باوددددمات 
. وتوملا ارقداخلا ا املدي بد ل ر االادزاا بادما  (86)اتاإٌل صحقو  دساوخلليا تو اراا اض وتاكابتا 

 ارماخلكي مزلداو من ااتاماا.

 الحدود الوطناةالتي تتجاوز انتهاكات االلتزامات  -واو 
اصحدود الو ناي مودخل قم  ماناماداو جمامدا لاقمد  الت تاجاو  تمن  ا اتاكا  االازاما   -27

ي سدداا  ارددواخلد  ،، عمدده سددبا  ارثددالكمددا  ددد   ا  الوددال الودد ابدداصحقو  ي اراددا  و دددم
ارا اددي القدداباا لم دددود، أو أ مدد ي المدداكا  عددت الو ناددي أو أ مدد ي اجلتددا  اراحنددي. وقددد اعامددد 
أخلبقو   ب او مبداد  ماسدرتخيت بمدم  الازامدا  الددول  داخلل  ددودتا الو نادي مدن أجد  إلادا  

  

 84 Constitutional Court of South Africa, Occupiers of 51 Olivia Road, Berea Township and 197 Main 

Street, Johannesburg v. City of Johannesburg and others, CCT 24/07, para. 35. 

 85 High Court of Embu, Kenya, Ibrahim Sangor Osman and Others v. the Hon. Minister Of State for 

Provincial Administration & Internal Security and Others, Constitutional Petition No. 2 of 2011 

(3 November 2011). 

 86 The High Court of South Africa (Western Cape High Court, Cape Town), Beja and Others v. Premier 

of the Western Cape and Others, (21332/10), 29 April 2011, para. 146 and note 38. 
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اراوددمي القددا و  الدددويل القددا ت، وت كددد تددر  اربدداد  أ  االازامددا   تددر  االازامددا  بااسدداناد إش
باا رتاا واصحمالي والوجمار تن ب   داخلل اصحددود الو نادي لمددول، وأ  عمده الددول أ  تادمن اصحد  

. وتن بد  الازامدا   قدو  ا   دا  ألاداو عمده أجمقدال الدددول  (87)سدب  اا اودالالوملدول إش ي 
. جمقددد بافنددت جلنددي القددا و  الدددويل أ  الدولددي القاددو ي من مددي (88)لادديكمعاددار ي ارن مددا  الدو 

 وجد  لندو  دولاي تنو  ي  الي  ا  لمقا و  الدويل إءا ت ببت باخلتنا  تمك ارن مي جمق و 
 .(89)القا و  الدويل    مماول إءا قامت به دولي بن  تا

تدن ت  ا ارثدال عنددما )أ( وُتد  اا اتاكا   اخلل اصحددود الو نادي لمددول عمده سدبا  -26
و) (  ؛ا اتاكدا  ي ا داخللوقدول الدول أ م ي ااكا  موجودا ضمن   دا  والاتدا تا دب  ب

ت اتت الدول ي ا اتاكا   قو  ا   ا  ي ساا  أ م ي الاقاو  ا منا ا،  ا ي ءلك جماض 
ا   ددا  ي و)ل( ت دداض الدددول عقوبددا  تدد ثا سددمباو ي إعمددال  قددو   ؛ادداو  تقددوفض اصحقددو 

و)د( ا ُتدرتا الددول  قدو  ا   دا  أو تقافدد قددخلا ا دالن عمده الوجمدار بالازامداؤت  ؛بمدا  أ اى
 ؛ات اقدا  الاجدداخلا وااسدداثماخل الدولادي وت باقتددا وت  دد تاعقددد نقدو  ا   ددا  ي سداا  عمماددي 

 تغد  ارنداخ وتد ثا ا متن  الدول الاداخل النداتن عدن ا بقاثدا   دا ا  الدجمائدي الدت ت داتت ي ) و)ت
( لددد د  تمولددد  ارادددا  أو اسددداخدامتا إش ا اتاكدددا  وو) ؛(90)سدددمباو ي إعمدددال  قدددو  ا   دددا 
 صحقو  ا   ا  ي بمد  اوخل.

ا اتاكا  االازاما   اخلل اصحدود م ملي تناولت تائا  ارقاتدا  بمن  مازالد قد و  -22
تن دددات مدددا تن دددر  المددداكا  مدددن أ مددد ي ي  الو نادددي. ودعدددت المجندددي ارقنادددي نقدددو  ا   دددا  إش

سددب  اا اوددال ي  الددي إتا ددي تددداب  لاددما  ا دداء ا دداخلل قددد تناتددك  قددو  ا   ددا ، وإش 
المجندي ارقنادي . وقد أعابت ك  من المجندي ارقنادي نقدو  ا   دا  و(91) دو  تر  اا اتاكا 

األخلض نامددا  سدددنا  إسدداا ا  قادداا إ ار عددن قمقتددا    بدداصحقو  ااقاوددادلي وااجاماعاددي والثقاجماددي
ال م ددد اناي احملامدددي مدددن اصحودددول عمددده ارادددا  و ددددما  الودددال الوددد ا وتددددم  البنادددي الا اادددي 

 . وتوملا ارقاخلا ا املي باقزلز ااتاماا با اتاكا  االازاما   اخلل ا دود الو ناي.(92)جماتا

  

 87 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and 

Cultural Rights (2012), Principle 37. 

 88 Ibid., Principle 15. 

 89 International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of International Organizations with 

Commentaries” in Report of the International Law Commission on the work of its 63rd session (2011) 

(A/66/10), art. 61, para. 1. 

 90 See A/HRC/10/61, para. 29. 

 91 CCPR/C/DEU/CO/6, para. 16. 

 92 CCPR/C/ISR/CO/3, para. 18; E/C.12/ISR/CO/3, para. 29. 
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 الولو  إل  العدالة -رابعاا  
برتكاددددز أكددددت ي ا اتاكددددا  اصحقددددو  ي اراددددا  و دددددما  الوددددال إ  الغالددددي مددددن الن ددددا  -23

وتوضدد  إجدداارا  أكثددا تادداجمااو لاددما  الوملددول إش القدالددي. تددا الامددجا  عمدده ا دداء الودد ا 
" د  جلماد  ضد الا ا اتاكدا  اصحد  أ ده المجني ارقناي باصحقو  ااقاوادلي وااجاماعاي والثقاجماي 

ااسدددرتداد أو الاقدددولض أو لماددداخل  دددا ي ءلدددك ، او مناسدددباو مدددا لمدددن  جدددت ي ارادددا  اصحودددول عمددده 
 .(93)الرتضاي أو ضما ا  عدا الانااخل"

أمهادي حماسدبي جمدا ت وتمدد ارقاخلا ا املي عمه هنن اا اوال بدداو مدن الدنتن الققداف.  -24
مدا  ار  ولن عن اا اتاكا  عمه أجمقاات ي بقض القاالا، لنبغا أ  لنو  الرتكاز القاا عمده

 دد  عممدده   وددال ضدد الا اا اتاكددا  وعمدده ال ددال ار دد ول عددن ءلددك، بددداو مددن ال ددال 
ارموا. وتمدد ارقاخلا ا املي عمه ضاوخلا عددا الن دا إش مبدادخلا  تقزلدز جتدود ُتدلدد ا اتاكدا  
 قددو  ا   ددا  وإ وددال ضدد الاتا عمدده أهنددا  املددماي أو تقددوفض اصحددواخل البنفددار. و دد  أ  تقدد  

جمدددد   ا  اصحقددددو  ومودددداصحتت ي ملددددم  إ وددددال ضدددد الا اا اتاكددددا . وعمادددده،  قددددو  أملدددد 
الوملددول إش القدالدددي ي  الدددي ا اتاكددا  اصحقدددو  ي ارادددا  و دددما  الودددال الوددد ا نندددن أ  

 ل اتت ي جق  دلناماا  القوا أكثا ت اولاو.
ملددداو اآللادددا  الدولادددي لا دلدددد اا اتاكدددا  وال وددد  جماتدددا وإ ودددال ضددد الاتا جما وتادددا   -21

جمتددت أوضدد  ل  اتاكددا  وسددب  اا اوددال ار  مددي. وتاددا  الاددا  الا قادد  لماوملدد  إش متمددي 
اائددددا  ارقاتدددددا  أ ددددر  مدددداا اربددددادخلا، وتمددددنف  أداا مباندددداا لماوددددد  ل  اتاكددددا  النخُ ماددددي 

سددب  اا اوددال. ولنددن ا ننددن لمتائددا  الدولاددي الامددا  لم قددو  عندددما لقجددز الادد الا عددن 
عنددددما اسدددُان د  أو قدددد  ي  ددداا  قمامدددي، عنددددما تندددو  سدددب  اا اودددال الو نادددي الادددد   إاف 

 ددد  ماا دددي أو  ددد  جمقالدددي، كمدددا أ  سدددج  تن ادددر قااخلاؤدددا لدددا  قولددداو. و ددد  أ  تاددد م  تندددو  
تدو القم  عمه ُتدلد اا اتاكدا  وإ ودال ضد الاتا. جمار داوى احملمدا  ق ت م س ا  حمماي 

ادددمث  ي القدددوا ن وال ااسدددا  عدددن  الددد  ممددداخلكي اجملامددد  اردددد  أجماددد  م ددداوى نندددن عندددد  ال
وثاقددي الودددمي بال دداا ، وتددو ار ددداوى الددر  لنددو  عندددد  سددج  تن اددر القدددااخلا  كوهنددا وضددما   

 القاا اي أجما .
 ومدد  أ  احملدداكت ي النثدد  مددن الوالددا  القاددا اي قددادخلا عمدده ال ودد  ي الدددعاوى الددت -21

عمدده عمومدداو ا   ددا ، جمدد   الوملددول إش القدالددي ا لنبغددا أ  لقامددد  ا اتاكددا   قددو تُقدداا ضددد 
الوددال الودد ا  دددما  اراددا  و تددوجم  إمدددادا  الاقاضددا. و دد  أ  تاددمن الدددول إجدداارا  

ا اتاكددا   قددو  ا   ددا ، رندد  ضددمن سدداا  مددن القواعددد الواضدد ي. وعماتددا أ  تقامددد تددداب  
ا اتاكا ، ادعار  دو  ه  قو  ا   ا . وي  الي  ثا عملب ا  منتا مث و إجاار تقااما  

  

 93 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 15 (2002) on the right to 

water, para. 55. See also Human Rights Council resolution 25/1, para. 5. 
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المددناوى تدددجمتا  دد  القاددالا ب دداعي وك ددارا. ال ودد  ي رنا عددا  و  ددض النبغددا تددوجما الاددا  ل
المجدور ،  د  أ  لدامنن األجمدااد مدن يارناسدبارقاجلي وعندما ا تقاَل  ا اتاكا   قو  ا   ا  
منددددوف  أساسددددا ي ضددددما   -كادددددب  أ دددد   -كت إش احملدددداكت. جمالقدددددخلا عمدددده المجددددور إش احملددددا 

الوملددددول إش القدالددددي. وبمددددن  عدددداا، كددددا  الاقامدددد  مدددد  ا اتاكددددا  اصحقددددو  ي اراددددا  و دددددما  
الوددال الودد ا أكثددا جمقالاددي ي الدددول الددت تن دد  جماتددا الاددما ا  الدسدداوخللي والامددالقاي قابماددي 

لددول الدت ا لادوجما جماتدا ءلدك بقدد، تمك اصحقو  لممقاضداا بودوخلا مبااداا أو  د  مبااداا. وي ا
لنبغددددا أ  ت رتاددددد احملدددداكت واصحنومددددا  بددددالا وخلا  الدولاددددي وتقددددرتل بقابماددددي اصحقددددو  ي اراددددا  

القدا و  الددويل الاجدول إش اصحنومدا  تمدج  و دما  الوال الود ا لممقاضداا. ولنبغدا أ  
 ي ت    القا و  احملما.

   ددا  ي ارادا  و ددما  الوددال الود ا مققدددا تنددو  ا اتاكدا   قدو  اوكثد او مدا  -22
بدا رتاا اصحقدو ، مثد  اراودمي سبا  ارثال، لقاا ض الا ا اتاكا  االازامدا  جمقمه ومادا مي. 

األاخاي الرلن لقامو  ي الاجمقا  ال نناي القمدوا اي، ي أ ادا  كثد ا ي أوضدال مازعزعدي 
النثد  مدن اا اتاكدا  إش ع قدا  القدوا عدزو ندن سببتا ا اتاكا  االازاا بالوجمار باصحقو . ون
    اراناجمئي وأمنا  الامااز ارناسي  ُُ مااو.

جلدت تدوجم  سدب  ا اودال إملد  اي لقجدز إعمدال م تدوا تدرا ال داا ، قدد وبالن ا إش  -28
كددا  عمادده، عددن الاوددد  ل  اتاكددا  النامنددي إش مددا  اا اتاكددا ،  ادد  ُلوددم  الوضدد  لاقددود 

لامثد   ا سب  ا اودال ُتولماديوجود ر اوى ااانما أو النخُ ما. وبالاايل، جمار مو  تو عمه ا
األوضددال ااانماددي النامندددي، تودد ا  بدد  ألادداو جم  دد  اا اتاكددا  ارباادداا ي مقاجلددي تدددجمتا 

وءلددك لاددوجم  سددب  ادداممي   وددال ضدد الا اا اتاكددا  ااانماددي والنخُ ماددي. ومددن األمثمددي عمدده 
 اوال الا ولماي تر  أواما الاو ا  ااانما الاماخلكا الت تا م  مدن الدولدي اعامداد سب  اا
عن  الد  ممداخلكي تادجمدي مدن ار دا ادلن، ومدن مث تقددمي تقالدا  يانمارقاجلي اا اتاكا  اا  ي 

الاقددا وإملدداخل أوامدا م داخل لمم نمي بمم  الاقدا احملا . ولاا  ءلك لمم اكت ا ااال عمه 
مد  اصحقدو  ي ارادا  و ددما  الودال الود ا. و اا جتدا لاما  ات ا  ك  من القممادي تبقاي 

الامادد  إش أقددا  أملدد ا  ار البددا   قدد  سددب  اا اوددال الا ولماددي أ  عمددال وعمادده، ننددن  
أ  لُقاوددا ي   ددوخلا مثددي سددب  اا اوددال تددر ، إتا ددي . ومددن دو  (94)النامدد  نقددو  ا   ددا 

سدب  اا اودال أل   دتت، وأ  مُتند  الاما   ل تمتتوض  عمه م ن تت ي الوملول إش القدالي 
ار البا  الت  دا الوداة القداا. وقدد لندو  عمده الددول أ  تادمن وجدود  ودوي واضد ي ي 

 ُُ متددا القاددا اي م دد ولاي تددوجم  سددب  اا اوددال النخُ ماددي ت ددند إش أ اتددا الدسدداوخللي والامددالقاي 
 الواة القاا.دمي  دمي ارقوقبول ار البا  

  

 94 Sandy Liebenberg, Socio-economic rights: adjudication under a transformative constitution (Juta, 

2010), pp. 424–438. 
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أ  الددددوخل األساسدددا ي كثددد  مدددن األ ادددا  وقدددد ا  دددت ارقددداخلا ا املدددي أ   دددا لُن ددده  -26
ال ودددد  ي م البددددا   قددددو  ا   ددددا    دددد ولاي لمم دددداكت و  تددددا مددددن اجلتددددا  الددددت تادددد م  

اصحقددو . جمقدددا تددر  ومقودددتا تددو ضددما  متنددن أملدد ا  اصحقددو  مددن ااسددا ادا بالنامدد  مددن 
ا إاف ي قما  من ار البا  الت تاناول أ  ا ا اتاكدا  اصحقدو  ي ارادا  و ددما  الودال الن 

الوددد ا وأوسدددقتا   اقددداو وأعقددددتا، أو عددددا الن دددا جماتدددا م مقددداو، لمددد  إش ضددداوخلا ُتولددد    ددداا 
القدالي. وت ا  النث  مدن الدُنُ ت القادا اي ار البدا  الدت ت داند إش الازامدا  سدمباي عمده تمدك 
الددت ت دداند إش الازامدددا  إ اباددي، وار البدددا  ب ددب  اا اوددال القابمدددي لما بادد  جمدددوخلاو عمدده سدددب  
اا اوال الا ولماي األ ول أج و، وار البا  الت ت ثا ي أجمااد أو جمئا  ملغ ا عمده ار البدا  

مددا  ضدد الا ال ددما  اددرا الا اددا  نا إاف أ دده مل لقددد مددن ارمنددن الددت تقااددا تغادد ا   ُُ ماددي. 
. جمنادا ن الدت  د  ادت ااسدا ادا منتدا سب  اا اودالالمجور إش ا اتاكا   قو  ا   ا  من 

.   ددد ا إش  دددد ا نندددن تودددوخل اصحامدددا  مدددن الوملدددول إش القدالدددي ي  الدددي أجم ددد  اا اتاكدددا  
الدي وعمه احملاكت وم س ا   قو  ا   ا  واصحنوما  واجلتدا  ارناملداا أ  تقادد تقالد  القد

سددب  اا اوددال الوملددول إش ودوخل احملدداكت جمامددا لاقمدد   ا مبددا   قددو  ا   ددا ، وأ  تاددمن 
 ال قالي.

 اال تنتانات والتولاات -خامساا  
تشزززعر المقزززررة ال الزززة باالرتازززات لر يتهزززا التقزززدم المحزززرز فزززي تحديزززد انتهاكزززات  -87

اياها. ومززد وإنصززاف ضززحومنعهززا حقززوق اإلنسززان فززي الماززا  وخززدمات الصززرف الصززحي 
ذلك  يشّكل حجم االنتهاكات المستمرة أزمة حقزوق إنسزان خطازرة. ويتحزتم علز  الزدو  
تنفاززذ إنززراءات مرانعززة ومقاضززاة مززن أنززل تحديززد االنتهاكززات بمشززاركة كاملززة أللززحاب 

النتهاكزات. وقزد تبزّان للمقزررة لالمصلحة  ومنح األولوية لإلنزراءات الرامازة إلز  التصزدي 
نتهاكزات الحقزوق فزي المازا  وخزدمات الصزرف اليزالء مزيزد مزن االهتمزام ال الة ضزرورة إ

الصحي عموماا  لكن التقدم المحزرز لزم يكزن متسزاوياا علز  نطزاق االلتزامزات كلهزا أو بزان 
نماززد فئززات ألززحاب الحقززوق. فثمززة تززأخر علزز  لززعاد الولززو  إلزز  العدالززة فززي حالززة 

أو نُُظمازززةا  وال  زززاما فامزززا يتعلزززق االنتهاكزززات التزززي تحزززدث علززز  مسزززتو  أكثزززر هاكلازززةا 
بااللتزام باإلعما  التدريجي للحقوق في الماا  وخدمات الصرف الصحي وتجنب التدابار 
الترانعاززززة وتحقاززززق المسززززاواة الفعلاززززة  وذلززززك مقارنززززة بالولززززو  إلزززز  العدالززززة فززززي حالززززة 

ات المتعلقزة بأونزه االنتهاكات المرتبطة بااللتزام باالحترام والحماية. ورغم خطورة االنتهاك
عزدم المسززاواة التززي تتعززرض لهزا فئززات معّانززة  مثززل األشز اص الززذين يعاشززون فززي فقززر  أو 
التجمعات السكناة العشوائاة أو المجتمعات الريفاة أو النائاة  أو المشردين  فإن معظمها 

 لم يُعرض عل  المحاكم.
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الصزرف الصزحي انتهزا  الحزق فزي خزدمات حزاالت وعالوة عل  ذلزك  لزم تحز    -86
من بان هم من اهتمام. فضحايا انتهاكات الحق في خدمات الصرف الصحي  هتستحق بما

محظزورات انتماعازة وال تززا  تونزد فزي المجتمزد  تعرضاا للولزم والتهمزا  أكثر الفئات 
مناقشززززة مفتوحززززة ألشززززكا  امتهززززان الكرامززززة المرتبطززززة باألوضززززاع غاززززر إنززززراء تحززززو  دون 

ة ال الززة نماززد األطززراف الفاعلززة علزز  التعباززر عززن االنتهاكززات الصززحاة. وتشززجد المقززرر 
أوضززززح بولززززفها انتهاكززززات لحقززززوق تعبازززراا الصززززرف الصززززحي خززززدمات المرتبطزززة بالماززززا  و 

اإلنسان في الماا  وخدمات الصرف الصحي من أنل لفت االنتبزا  إلز  خصولزاات هزذ  
 للكرامة.االنتهاكات وما تتسبب به في أحاان كثارة من حرمان وامتهان 

حقوق اإلنسان في الماا  وخدمات انتهاكات فهم ضرورة ومن أنل التشديد عل   -82
 حقززوق اإلنسززانالمتعلقززة بلتزامززات االالصززرف الصززحي الناتجززة عززن عززدم الوفززاء بززأي مززن 

   تؤكد المقررة ال الة ما يلي:فهماا شامالا 
 قد تنتج االنتهاكات عن أفعا  أو امتناع عن الفعل؛ )أ( 
قد تكزون االنتهاكزات مقصزودة ومتعمزدة أو قزد تكزون نتزائج غازر متعمزدة  )ب( 

 للساا ات والبرامج وغار ذلك من تدابار؛
قززد تززرتبط االنتهاكززات بعززدم تززوفار المسززتويات األ ا ززاة الززدناا أو بعززدم  )ج( 

 إعما  حقوق اإلنسان تدريجااا بما يتنا ب مد الحد األقص  من الموارد المتاحة؛
 عدم إحراز تقدم معقو ؛عن أو ترانعاة ج االنتهاكات عن تدابار قد تنت )د( 
عزززدم تنفازززذ خطزززط  عزززن قزززد تنزززتج االنتهاكزززات عزززن أونزززه حرمزززان  نازززة أو ) )ه 

 وا تراتاجاات شاملة لضمان اإلعما  الكامل للحقوق في األنل الطويل؛
 قد تكون االنتهاكات ذات طابد فردي أو هاكلي ونُُظمي؛ )و( 
عززدم عززن االنتهاكززات عززن إنززراءات مباشززرة تت ززذها الدولززة أو قززد تنززتج  )ز( 
 األطراف الفاعلة غار التابعة للدولة؛عمل تنظام 

لتمااززز عززن التمااززز بحكززم التعززرض لقززد تنززتج انتهاكززات الحززق فززي عززدم  )ت( 
 الواقد؛بحكم األمر القانون أو 
ات زززاذ قزززد تنزززتج انتهاكزززات االلتززززام بتحقازززق المسزززاواة الفعلازززة عزززن عزززدم  )ط( 

أو تزوفار مزن قبزل  ةعدم المساواة المونزودونه تدابار التمااز اإليجابي الالزمة للتصدي أل
 الترتابات التاسارية المعقولة؛

قد تنتج االنتهاكات عن عزدم الوفزاء بالتزامزات موضزوعاة أو إنرائازة مثزل  )ي( 
 ضمان المشاركة؛
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ا تزززأثار داخزززل لهزززيكزززون لدولزززة تصزززرفات لقزززد تحزززدث االنتهاكزززات نتاجزززة  ) ( 
 الحدود الوطناة للدولة أو خارنها؛

 قد تحدث االنتهاكات نتاجة عدم ضمان الولو  إل   بل االنتصاف. ) ( 
وعلازززه  تركزززز المقزززررة ال الزززة تولزززااتها علززز  كافازززة ضزززمان تحديزززد االنتهاكزززات  -83

زززل مزززن ومنعهزززا  وإنصزززاف ضزززحاياها بصزززورة أكثزززر فعالازززة  مزززد التشزززديد علززز  أكثزززر مزززا أهم 
 تولي الدو  بما يلي:هي جاالت. و م

الحقززوق فززي الماززا  وخززدمات الصززرف بكززل أشززكا  انتهاكززات االعتززراف  )أ( 
 الصحي وضمان الولو  إل  العدالة في حالة نماد هذ  االنتهاكات؛

نسززان فززي التشززريعات والساا ززات اإلضززمان إدراج إطززار شززامل لحقززوق  )ب( 
 اياها؛االنتهاكات وإنصاف ضحمند والممار ة بغاة 

القانون والفقزه القضزائي الزدولاان فزي مجزا  الحقزوق اال تناد إل  ضمان  )ج( 
فززي الماززا  وخززدمات الصززرف الصززحي لتفسززار التشززريعات واللززوائح والساا ززات المحلاززة 

 وتنفاذها؛
ضمان مراعاة الحقوق في الماا  وخدمات الصرف الصحي فزي القزرارات  )د( 

ي ممار زة أي  زلطة تقديريزة ُتمزنح بمونزب التشزريعات اإلدارية التزي تفسزر التشزريعات وفز
 ذات الصلة؛

التوعاززة بززالحقوق االقتصززادية واالنتماعاززة والثقافاززة وحقززوق اإلنسززان فززي  ) )ه 
الماا  وخدمات الصرف الصحي تحديداا لاعرف األفراد حقوقهم ويتمكنوا من المطالبة بها 

 في حالة حدوث انتهاكات؛
منا زب  بمزا فزي ذلزك اال تفادة من  زبال نبزر  ضمان حق الضحايا في )و( 

اال ززترداد أو التعززوي  أو الترضززاة أو ضززمانات عززدم التكززرار  وضززمان أن يقتضززي اإلطززار 
 التشريعي أن توفر المحاكم كالا من  بل االنتصاف اإللالحاة والتحويلاة؛

لقضاة والمدعان ولانعي القرار في التثقاف والتدريب المنا بان لضمان  )ز( 
مجززا  حقززوق اإلنسززان  بمززا فززي ذلززك الحقززوق االقتصززادية واالنتماعاززة والثقافاززة  بجعززل 

 التدريب عل  هذ  الحقوق نزءاا من مناهج كلاات الحقوق وتوفار التدريب المستمر؛
حزززوانز تعزززوق ولزززولهم إلززز  لضزززمان عزززدم تعزززرض األفزززراد والجماعزززات  )ت( 

اديززة أم لغويززة أم ثقافاززة أم غاززر ذلززك  اقتصززادية أم مهززذ  الحززوانز العدالززة   ززواء أكانززت 
 وات اذ التدابار لتجاوز هذ  الحوانز بو ائل منها المساعدة القضائاة؛

الهائات غارها من لمؤ سات الوطناة لحقوق اإلنسان و أن تكون لضمان  )ط( 
تحديزد انتهاكزات الحقزوق فزي المازا  ‘ 1‘ذات الصزلة واليزة لزريحة علز  لزعاد مزا يلزي: 
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الشزززكاو  تلقزززي ‘ 2‘و ؛الصزززحي والتصزززدي لهزززا باعتمزززاد نهزززج شزززامل وخزززدمات الصزززرف
المطالبززززة ‘ 3‘و ؛المتعلقززززة بانتهاكززززات الحقززززوق فززززي الماززززا  وخززززدمات الصززززرف الصززززحي

بزززإنراءات انتصزززاف وتحويزززل فزززي حالزززة انتهاكزززات الحقزززوق فزززي المازززا  وخزززدمات الصزززرف 
 الصحي؛
رلزد المعاهزدات  إدراج معلومات شاملة في تقاريرهزا الدوريزة إلز  هائزات )ي( 

انتهاكزات بمند وعملاة اال تعراض الدوري الشامل واآللاات اإلقلاماة ذات الصلة المعناة 
 حقوق اإلنسان في الماا  وخدمات الصرف الصحي؛

أو قبززو   نمازد اإلنززراءات االختااريزة المتعلقزة بالبالغزاتعلز  التصزديق  ) ( 
االختاززاري للعهززد الززدولي ال ززاص    بمززا فاهززا البروتوكززو هززذ  اإلنززراءات بززأي شززكل  خززر

بززززالحقوق االقتصززززادية واالنتماعاززززة والثقافاززززة  والبروتوكززززوالن االختااريززززان للعهززززد الززززدولي 
ال ززاص بززالحقوق المدناززة والساا ززاة  والبروتوكززوالت االختااريززة التفاقاززة حقززوق الطفززل  

مرأة  والبروتوكو  والبروتوكو  االختااري التفاقاة القضاء عل  نماد أشكا  التمااز ضد ال
االختااري التفاقاة حقوق األش اص ذوي اإلعاقة  بمزا فزي ذلزك مزا يزرتبط بهزا مزن  لازات 

 تحقاق؛
ضزززززمان امزززززتال  منظمزززززات المجتمزززززد المزززززدني العاملزززززة علززززز  التصزززززدي  ) ( 

النتهاكات الحقوق في الماا  وخزدمات الصزرف الصزحي المزوارد الكافازة  وحصزولها علز  
 في عملاات لند القرار.المشاركة وقدرتها عل   المعلومات ذات الصلة 

وتولي المقررة ال الة هائات رلد معاهدات األمم المتحدة واآللاات اإلقلاماة  -84
 لحقوق اإلنسان بما يلي:

الززدو  إدراج معلومززات فززي تقاريرهززا الدوريززة بشززأن السززبل أن تطلززب مززن  )أ( 
الحقزوق فزي المازا  وخزدمات الصزرف التي تتبعها في التصدي للنطزاق الشزامل النتهاكزات 

 الصحي؛
تطباززق إنززراءات تقززديم الشززكاو  بحاززث تضززمن الولززو  إلزز  أن تضززمن  )ب( 

التحويلازززة  للنطزززاق الشزززامل كزززذلك العدالزززة  بمزززا فزززي ذلزززك  زززبل االنتصزززاف اإللزززالحاة و 
 النتهاكات الحقوق في الماا  وخدمات الصرف الصحي.

ألطزززززراف الفاعلزززززة غازززززر التابعزززززة للدولزززززة وتولزززززي المقزززززررة ال الزززززة بزززززأن تمتثزززززل ا -81
باحترام حقوق اإلنسان  وأن ُتساء  عن تجاوزات حقوق اإلنسزان  فاما يتعلق لمسؤولاتها 

وأن تسززمح بززالتحقاق المسززتقل فززي االدعززاءات  وأن تنشززي  لاززات لتقززديم الشززكاو  وأن 
التولززل تتعززاون مززد الززدو  للكشززف عززن التجززاوزات القائمززة والمحتملززة لحقززوق اإلنسززان و 

 لحلو  من أنل التصدي لها.
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وتشزززززجد المقزززززررة ال الزززززة منظمزززززات المجتمزززززد المزززززدني علززززز  دعزززززم التقاضزززززي  -81
)اال ززتراتاجي(  وال  ززاما فامززا يتعلززق باالنتهاكززات النُُّظماززة والهاكلاززة للحقززوق فززي الماززا  

باإلعمزززا  التزززدريجي لحقزززوق المتصزززلة وخزززدمات الصزززرف الصزززحي المرتبطزززة بااللتزامزززات 
سززان  وا ززت دام الحززد األقصزز  مززن المززوارد المتاحززة  وتجنززب الترانززد غاززر المبززرر  اإلن

 الولم ومكافحته.مند وتحقاق المساواة الفعلاة بطرق منها 
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Annex 

[English only] 

Robust indicators are essential tools for revealing possible violations, assessments of available resources, and implementing and 

monitoring targeted, evidence-based and time-bound policies and programmes. The Special Rapporteur wishes to draw attention 

to the table of illustrative structural, process and outcome indicators that were identified in collaboration with the Office of the 

High Commissioner for Human Rights. She recommends that States develop and use contextually relevant indicators through 

participatory efforts and guided by the table of illustrative indicators. The list is work in progress and feedback is welcomed and 

may be submitted to the Human Rights Indicators Unit (hrindicators@ohchr.org) at the Office of the High Commissioner for 

Human Rights. 

Table of illustrative indicators on the rights to water and sanitation (OHCHR draft 14/05/2014) 

 Safety and Acceptability Sufficiency and Continuity Affordability Physical Accessibility 

Structural  International human rights treaties relevant to the rights to water and sanitation ratified by the State 

 Date of entry into force and coverage of the rights to water and sanitation in the constitution or other form of superior law 

 Date of entry into force and coverage of law requiring service providers to ensure that all the persons in their service area have access to adequate water 

and sanitation, including access to information on water and sanitation issues 

 Time frame and coverage of national action plan(s) for universal access to water and sanitation, including within or in the immediate vicinity, of each 

household, health centre, educational institution and workplace, and for all population groups (e.g. informal settlements, homeless persons, indigenous 

peoples, nomadic and traveller communities, refugees, detainees, persons with disabilities) 

 Time frame and coverage of response plan of action during armed conflict, emergency situations and natural disasters ensuring accessibility to water and 

sanitation  

 Date of entry into force and coverage of 

national standards for safe drinking water 

and secure and hygienic sanitation facilities 

in line with WHO guidelines 

 Date of entry into force and coverage of 

mechanisms to oversee water and sanitation 

quality and review performance of suppliers  

 Time frame and coverage of hygiene 

awareness programme contained in the 

national health strategy and educational 

curricula 

 Number of minimum litres of 

water per person, per day 

sufficient for personal and 

domestic use stipulated in State’s 

regulations 

 Time frame and coverage of plan 

of action(s) on operation and 

maintenance of water and 

sanitation facilities 

 Date and entry into force and 

coverage of national action plan 

on affordability of water and 

sanitation services (e.g. pricing 

policies, technology choice, 

management systems, 

subsidies, cash transfers, or 

flexible payment schemes to 

low-income or disadvantaged 

households)  

 Time frame and coverage of 

national plan of action for 

physical accessibility to safe 

drinking water supply and to 

safe, secure and hygienic 

sanitation facilities (e.g. 

providing access to victims of 

natural disasters, and persons 

living in disaster-prone or arid 

areas or on small islands; 

removing architectural and 

informational barriers to a full 

mailto:hrindicators@ohchr.org
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Table of illustrative indicators on the rights to water and sanitation (OHCHR draft 14/05/2014) 

range of disabilities)  

Process  Government expenditure on water and sanitation as a proportion of gross national income or total public expenditure 

 Net official development assistance for water and sanitation received or provided as a proportion of public expenditure on water and sanitation or gross 

national income 

 Proportion of complaints received on the rights to water and sanitation investigated and adjudicated by courts, the national human rights institution, 

human rights ombudsperson or other relevant mechanisms and the proportion of these responded to effectively by the Government  

 Proportion of targeted population reporting satisfaction with how involved they feel in decision-making affecting their access to adequate water and 

sanitation 

 Proportion of targeted populations 

(e.g. children in primary schools) covered by 

programmes for hygiene awareness, 

including menstrual hygiene for women 

and girls 

 Proportion of schools and institutions with 

separate sanitation facilities for men or 

women and boys or girls with Menstrual 

Hygiene Management (MHM) (e.g. privacy 

for changing materials and for washing 

body, access to water and soap, disposal 

facilities) 

 Proportion of water suppliers or sanitation 

service providers inspected for conformity 

with quality standards adopted and the 

proportion of inspections resulting in 

administrative action or prosecution 

 Proportion of the water and 

sanitation budget spent on 

operating and maintenance costs 

 Proportion of total water devoted 

to household consumption 

compared to proportion of total 

water devoted to other uses  

 Proportion of households 

disconnected from the water 

supply due to bills not met 

within X working days 

 Proportion of households’ 

requests for financial support 

to pay their water bill or 

sanitation costs met during 

the period  

 Proportion of schools, health 

centres, prisons and other 

institutions with access to safe 

drinking water, sanitation and 

hand-washing facilities (e.g. with 

facilities for persons with 

disabilities, older persons) 

 Proportion of sector performance 

data or reports publicly available 

according to plans 
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Table of illustrative indicators on the rights to water and sanitation (OHCHR draft 14/05/2014) 

Outcome  Proportion of population using drinking 

water which conforms to bacteriological 

standards (e.g. E. coli, arsenic, nitrate)* 

 Number of recorded deaths and incidence of 

disease (e.g. diarrhoea, cholera, arsenic) due 

to adulterated water source or lack of 

adequate sanitation*  

 Proportion of women and adolescent girls 

able to manage menstruation hygienically 

and with dignity (e.g. privacy for changing 

materials and for washing body, access to 

water and soap, disposal facilities) 

 Proportion of households who 

experienced disruptions in water 

supply more than X hours 

per year 

 Proportion of population using 

sanitation facilities with safely 

managed waste water and excreta 

(e.g. waste water related excreta 

transported through sewer 

network, septic tanks or latrine pit 

to treatment facility or collection 

site) 

 Proportion of households 

spending more than X % of 

expenditure or income on 

water and sanitation 

 Proportion of the population using 

improved drinking water sources 

and sanitation facilities* 

 Proportion of households in which 

the toilet or latrine is used by all 

members of household, (including 

men and women, boys and girls, 

older persons, persons with 

disabilities) whenever needed 

 Proportion of households taking 

more than X minutes on round trip 

time to go to water source, 

queuing time, collect the water, 

and come back to the household* 

 Proportion of women or girls collecting water or practising open defecation outside immediate vicinity of the home, especially at night* 

 Gini coefficient of household (and other relevant users) water consumption (number of litres per year) 

 Gap (in percentage points) or ratio between the rates of coverage of sustainable access to safe drinking water source and sanitation facilities for the best-

off group(s) and the worst-off group(s) 

All indicators should be disaggregated by prohibited grounds of discrimination, as applicable and reflected in metadata sheets 

*  Millennium Development Goals or WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation related indicators. 

    


