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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧٢البند 

مــــسائل حقــــوق : تعزيــــز حقــــوق اإلنــــسان ومحايتــــها
اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع    

    الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
ـــان فــل إنــسـق كــــــح    ن مــن الــصحةــــوى ممكــى مــستـلــــع بأعــــي التمتـ

 البدنية والعقلية
  

 مذكرة من األمني العام  
  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين حبـق كـل                    
إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة البدنيـة والعقليـة، بـول هنـت، املقـدم امتثـاال                     

الذي قرر فيـه اجمللـس متديـد الواليـات املتعلقـة بـاإلجراءات       ، ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
 .اخلاصة إىل حني نظر اجمللس يف هذه الواليات طبقا لربنامج عمله
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تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن               
 من الصحة البدنية والعقلية

   
 موجز 

 .، من ثالثة أقسام٥/١رار جملس حقوق اإلنسان يتألف هذا التقرير، املقدم وفقا لق 
يتناول القسم األول الكيفية اليت ميكن هبا للدولة، إزاء قيود ميزانية الـصحة، أن حتـدد                  

أولويات التـدخالت الـصحية بطريقـة تنطـوي علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان؟ ويعـرض القـسم             
وحيث مجيـع األطـراف علـى توجيـه         الثاين بعض املالحظات األولية بشأن هذه املسألة املعقدة،         

 .مزيد من العناية للتحدي املتمثل يف حتديد األولويات يف جمال الصحة
وقــد طلبــت جلنــة حقــوق اإلنــسان إىل املقــرر اخلــاص أن يستكــشف مــسألة تقييمــات  

ويعـرض القـسم الثالـث اخلطـوط العريـضة لدراسـة بـشأن هـذه املـسألة                  . األثر يف جمال الـصحة    
وتعرض الدراسة تقييمـا ملنهجيـة تقييمـات األثـر فيمـا يتعلـق          . خلاص يف إعدادها  اشترك املقرر ا  

باحلق يف الصحة، وتذهب إىل أن تقييمات األثر هذه هي وسيلة تساعد على وضـع سياسـات                 
 .قوية ومستدامة حتقق اإلنصاف للجميع

ــل           ــة والعوام ــة الطبي ــصحة الرعاي ــن ال ــستوى ممكــن م ــأعلى م ــع ب ــشمل حــق التمت وي
سية احملددة للصحة، مثـل املـاء، ومرافـق الـصرف الـصحي، والطعـام، واملـأوى، والتحـرر          األسا

ومثة اجتاه يدعو إىل األسـف وهـو توجيـه اهتمـام غـري متناسـب إىل الرعايـة الطبيـة                     . من التمييز 
 .على حساب العوامل األساسية احملددة للصحة

دة للــصحة ومهــا إمكانيــة ويركــز القــسم الرابــع علــى مثــالني للعوامــل األساســية احملــد   
ويف هــذا القــسم يــتم . احلــصول علــى امليــاه املأمونــة وتــوافر مرافــق الــصرف الــصحي املالئمــة  

استخدام احلق يف الصحة كإطار حتليلي ملسائل امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي، وتقـدمي عـدد                   
 .من التوصيات لعرضها على الدول وغريها من اجلهات الفاعلة
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 مقدمة -أوال  
 أعمـال جلنـة     ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١أهنت اجلمعية العامة بقرارهـا       - ١

وتـرد واليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبـق كـل              . حقوق اإلنسان وأنـشأت جملـس حقـوق اإلنـسان         
حق التمتع بـأعلى مـستوى      ’( البدنية والعقلية    إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة       

وقـد  . ٢٠٠٤/٢٧  و ٢٠٠٢/٣١يف قـراري اللجنـة      ) ‘احلـق يف الـصحة    ’أو  ‘ ممكن من الصحة  
وهذا التقرير مقدم وفقا لـذلك      . ، والية املقرر اخلاص   ٥/١مدد جملس حقوق اإلنسان، بقراره      

 .القرار
ــشرين ٢ويف  - ٢ ــوبر / األولت ــرر اخلــ  ٢٠٠٦أكت ــام املق ــد   ، ق ــريو حيــث عق ــارة ب اص بزي

 ٢٠٠٤يونيــه /حزيــراناجتماعــات علــى ســبيل املتابعــة لزيارتــه إىل ذلــك البلــد الــيت قــام هبــا يف 
ــر ( ــارة، بعـــ   ). E/CN.4/2005/51/Add.3انظـ ــذه الزيـ ــد هـ ــالة إىل   وبعـ ــاص برسـ ــرر اخلـ ث املقـ

الـيت   طلب فيها مزيدا من املعلومات عن عمليـة املتابعـة            ٢٠٠٧أغسطس  /آبريو يف   ـب حكومة
 .٢٠٠٤متت استجابة للتوصيات الواردة بالتقرير املتعلق بزيارته يف سنة 

وكان هلذه الزيارة هـدفان     . ، قام املقرر اخلاص بزيارة أوغندا     ٢٠٠٧فرباير  /شباطويف   - ٣
ة للتعـــاون اإلمنـــائي الـــدويل، تفهُّـــم دور الـــسويد، وخاصـــة دور الوكالـــة الـــسويدي: رئيـــسيان

لى مـستوى ممكـن مـن الـصحة يف أوغنـدا؛ ومتابعـة الزيـارة الـيت قـام هبـا                      يتعلق بالتمتع بأع   فيما
 تـشرين ويف  ). E/CN.4/006/48/Add.2انظـر    (٢٠٠٥مـارس   /آذاراملقرر اخلاص إىل أوغنـدا يف       

ــوبر /األول ــاع       ٢٠٠٦أكت ــارة إىل واشــنطون العاصــمة لالجتم ــضا بزي ــرر اخلــاص أي ــام املق ، ق
. بلـدان البلطيـق يف البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل             باملديرين التنفيذيني لبلدان الشمال و    

 .وسوف يقدم املقرر اخلاص تقريرا عن هذه الزيارات إىل جملس حقوق اإلنسان
وكـان الغـرض مـن هـذه     . ، قـام املقـرر اخلـاص بزيـارة إكـوادور     ٢٠٠٧مـايو   /أيارويف   - ٤

 متـت علـى احلـدود بـني         الزيارة هو حبـث اآلثـار الـصحية للـرش اجلـوي ملـادة الغيلفوسـيت الـيت                 
كـذلك أجـرى املقـرر    . إكوادور وكولومبيا، وسوف يقدم تقريرا عـن هـذه الزيـارة إىل اجمللـس      

اخلاص يف إكوادور مشاورات مع منظمات اجملتمع املدين بشأن املسائل األخرى املتعلقة بـاحلق              
وسـيتم نـشر    . يف الصحة الـيت يقـوم املقـرر اخلـاص بإعـداد رسـالة بـشأهنا موجهـة إىل احلكومـة                    

 .رسالته وما يرد عليها من احلكومة من رد أو ردود
وكان الغـرض مـن هـذه       . ، قام املقرر اخلاص بزيارة السويد     ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانويف   - ٥

 ٢٠٠٦ينـاير   / الثاين كانونالزيارة هو مناقشة التقرير املتعلق بالزيارة اليت قام هبا إىل السويد يف             
 ٢٠٠٧مــــــارس /آذاره الرابعــــــة الــــــيت عقــــــدت يف والــــــذي قــــــدم إىل اجمللــــــس يف دورتــــــ
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)A/HRC/4/28/Add.2 .(      ــار املــسؤولني ــدد مــن كب ــرر اخلــاص بع ــه، اجتمــع املق وخــالل زيارت
 .باحلكومة ومع ممثلني ملنظمات اجملتمع املدين وغريهم

 ٢/١٠٨، طلب اجمللس إىل املقـرر اخلـاص يف مقـرره            ٢٠٠٦نوفمرب  / الثاين تشرينويف   - ٦
تكشف، من منظور احلق يف التمتع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة       أن حيدد وأن يس   

ويف . والعقليــة، الــسمات الرئيــسية لنظــام صــحي يتــسم بالفعاليــة والتكامــل ويــسر االنتفــاع بــه
، أجرى املقـرر اخلـاص سلـسلة مـن     ٢٠٠٧يوليه /متوز و٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرينالفترة بني   

 ممثلني ملنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املـشترك          املشاورات بشأن هذه املسألة مع    
اإليدز، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، وبعـض         /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    

، ومنظمـة   “قيـة الخألمبـادرة العوملـة ا    : إعمـال احلقـوق   ”املنظمات غري احلكومية ومنها منظمة      
؛ وعــدد مــن األكــادمييني والبــاحثني    Care-Peru، ومنظمــة )حــدةاململكــة املت(إنقــاذ الطفولــة  

ويواصـل املقـرر اخلـاص البحـث وإجـراء املـشاورات بـشأن املـسألة                . والعاملني يف جمال الصحة   
 .وسيقوم بتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجمللس يف دورة قادمة

 حكومـات   وبعث املقرر اخلاص بعدد مـن النـداءات العاجلـة وغريهـا مـن الرسـائل إىل                 - ٧
وســوف يعــرض هلــذه املراســالت يف تقريــره  . خمتلفــة؛ كمــا أصــدر بعــض النــشرات الــصحفية  

 .السنوي إىل اجمللس
، اشترك املقـرر اخلـاص يف عـدد    ٢٠٠٧يوليه /متوزو يناير / الثاينكانونويف الفترة بني   - ٨

ففــي .ينمــن االجتماعــات الــيت عقــدهتا املنظمــات الدوليــة واحلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــد 
، تكلم املقـرر اخلـاص أمـام اجتمـاع لالحتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة عقـد يف                     يناير/ الثاين كانون

لندن، كما اجتمع برئيس اللجنة املعنيـة باحملـددات االجتماعيـة للـصحة التابعـة ملنظمـة الـصحة                   
شترك املعـين  ، حضر اجتماع الفريق املرجعي لربنامج األمم املتحدة املـ   فرباير/شباطويف  . العاملية

اإليـدز الـذي عقـد يف جنيـف، وألقـى الكلمـة الرئيـسية يف مـؤمتر         /بفريوس نقص املناعة البشرية 
، تكلـم أمـام اجتمـاع نظمـه صـندوق       مارس/آذارويف  . عقده حتالف الصحة العامة يف بلفاست     

األمم املتحـدة للـسكان ومركـز احلقـوق اإلجنابيـة يف نيويـورك خـالل دورة جلنـة وضـع املـرأة،                       
وخـالل الــشهر  . ألقـى حماضــرة عـن الوفيــات النفاسـية وحقــوق اإلنـسان بكليــة تـرنييت بــدبلن     و

 وألقـى “ أطبـاء بـال حـدود     ”نفسه، زار املقرر اخلـاص هولنـدا وأجـرى مـشاورات مـع منظمـة                
، حـضر املقـرر اخلـاص       مـارس /آذارويف  . كلمة يف كـل مـن جامعـة تلبـورغ وجامعـة أوترخيـت             

قـوق اإلنـسان وألقـى الكلمـة الرئيـسية يف مـؤمتر والـصحة العامليـة                 أيضا الدورة الرابعة جمللس ح    
وخــــالل .  يف نيوكاســــل باململكــــة املتحــــدةMedsinتــــه شــــبكة طــــالب الطــــب الــــذي عقد

، حـضر اجتماعـا     مـايو /أيار، ألقى خطابا باألمانة العامة ملنظمة العفو الدولية، ويف          أبريل/نيسان
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 الشركة يف تيسري سـبل احلـصول علـى أدويـة     نظمته شركة غالكسو مسيث كالين ملناقشة دور     
، حضر االجتمـاع الـسنوي لإلجـراءات    يونيه/حزيرانويف . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية 

وخـالل الـشهر نفـسه، ألقـى الكلمـة      . اخلاصة باجمللس، الذي نظمتـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان     
سـتراليا وكـنغس   أامعـة مونـاش ب  الرئيسية يف مؤمتر عقد يف براتو بإيطاليا اشتركت يف تنظيمه ج         

. كوليج بلندن، كما قام بزيارة لبولندا للتحدث يف اجتماع نظمـه احتـاد املـرأة وتنظـيم األسـرة               
، تكلم أمـام اجتمـاع نظمتـه يف ولنغتـون وكالـة املعونـة والتنميـة الدوليـة التابعـة                     يوليه/متوزويف  

. مة من منظمـات اجملتمـع املـدين   لنيوزيلندا، كما تكلم أمام منتدى النهوض بالصحة، وهو منظ    
كمــا قــام بالتــدريس يف مقــرر عــن الــصحة والتنميــة وحقــوق اإلنــسان نظمتــه مبــادرة الــصحة   

 .سترالياأوحقوق اإلنسان جبامعة نيو ثاوث ويلز ب
وواصل املقرر اخلاص إعـداد مـشروع مبـادئ توجيهيـة لـشركات األدويـة فيمـا يتعلـق            - ٩

وقع أن ينتهي من إعداد املـشروع إلجـراء مـشاورة بـشأن يف              بتيسري احلصول على األدوية، ويت    
 .األسابيع القادمة

علـى املوقـع الـشبكي       ل املقـرر اخلـاص متاحـة      ومجيـع وثائق األمم املتحـدة املتصلة بعمـ       - ١٠
وتيــــسريا ). /http://www.ohchr.org/english/issues/health/right(ملفوضـــية حقــــوق اإلنـــسان   

ات ائق كمـا توجـد ورقـات مـؤمترات خمتـارة وغـري ذلـك مـن املعلومـ               للرجوع، توجد هذه الوث   
الصحة مبركـز حقـوق اإلنـسان جبامعـة إيـسكس علـى العنـوان                يف باملوقع الشبكي لوحدة احلق   

 .http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm: التايل
 

 حتديد أولويـــــات التدخالت الصحية واحترام حقوق اإلنسان -ثانيا  
كان من رأي املقـرر اخلـاص، منـذ بـدء واليتـه، أن حـق كـل إنـسان يف التمتـع بـأعلى                - ١١

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة ينبغـي أن يـشكِّل الـسياسات الوطنيـة والدوليـة ذات            
وإذا كان هلذا أن حيدث، فال بد من وجود تقنيـات وأدوات جديـدة      . هاالصلة وأن يتكامل مع   

 مثــل -وال تكفــي هلــذه املهمــة تقنيــات حقــوق اإلنــسان التقليديــة  . يف جمــال حقــوق اإلنــسان
ــهار والفـــضح’ ــع    ‘اإلشـ ــار، ورفـ ــتخدام حـــاالت االختبـ ــات، واسـ ــة اخلطابـ ، و محـــالت كتابـ

ت مــا زال هلــا دور حيــوي يف الــدفاع عــن صــحيح أن هــذه التقنيــات واألدوا. الــشعارات، اخل
ومـن التقنيـات اجلديـدة الـضرورية إجيـاد طريقـة            . ، ولكنها وحدها ال تكفي    )١(احلق يف الصحة  

لرصد اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة، وهذا هو السبب يف أن املقـرر اخلـاص قـد خـصص                   
ــى ف    ٢٠٠٦يف عــام  ــصحة يقــوم عل ــاول مؤشــرات ال ــهج يف تن ــرا لألخــذ بن كــرة حقــوق   تقري

__________ 
 .، الفرع ثالثا)A/HRC/4/28 (٢٠٠٧يناير / الثاينكانونانظر، على سبيل املثال، تقرير املقرر اخلاص بتاريخ  )١( 

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
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ومثــة أداة أخــرى حتتــاج إىل مزيــد مــن االهتمــام وهــي تقييمــات ). E/CN.4/2006/48(اإلنــسان 
 .األثر، وهلذا يتضمن هذا التقرير قسما عن تلك املسألة

وإدماج احلق يف الصحة يف عمليـة تقريـر الـسياسات علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                    - ١٢
إنـه يـتعني علـى مقـرري الـسياسات أن خيتـاروا بـني        وعلى سـبيل املثـال، ف   . ميثل حتديات أخرى  

. سياســات وبــرامج صــحية خمتلفــة كلــها تــسهم بطريقــة أو أخــرى يف إعمــال احلــق يف الــصحة 
: ومن أصعب األسئلة اليت توجه إىل املقـرر اخلـاص أثنـاء زيارتـه لبلـد مـن البلـدان هـذا الـسؤال               

بطريقـة  التدخالت الـصحية  أولويات   حتديد   ، امليزانية قيودستطيع وزراء الصحة، إزاء     يكيف  ”
 “ فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؟لحكومةالوطنية والدولية للتزامات التتسق وا

لقد قـام العـاملون يف اجملـاالت الـصحية، علـى مـدى سـنوات طويلـة، بإعـداد كتابـات               - ١٣
ومـن املبـادئ    . والقيام مبمارسـات واسـعة بـشأن حتديـد األولويـات وتوزيـع اخلـدمات الـصحية                

الــيت يطبقهــا العــاملون يف جمــايل اقتــصاديات الــصحة وأخالقيــات الــصحة إلرشــاد مقــرري          
وعلـى الـرغم مـن أهنـم        . دأ العـدل  السياسات يف هذا اجملال الصعب، مبدأ فعالية التكـاليف ومبـ          

، فـإهنم أعطـوا هلـذه املـسائل قـدرا           )مل يتحقق ذلك على اإلطـالق     (حل املعضالت   يستطيعوا   مل
 .هتمامكبريا جدا من اال

وعلى نقيض ذلك، فإن العاملني يف جمال حقوق اإلنسان مل يقومـوا بعـد بإعطـاء هـذه                 - ١٤
وال توجـد، مـع بعـض االسـتثناءات احملترمـة القليلـة،             . املسائل مـا تـستحقه مـن اهتمـام مـستمر          

ــسان     ــة حقــوق اإلن ــات عــن املوضــوع مــن زاوي ــاألمم   . )٢(كتاب ــة ب ــات التعاهدي وال تقــوم اهليئ
قــدمي أي توجيــه مفــصل بــشأن الطريقــة الــيت تــستطيع هبــا الــدول حتديــد األولويــات   املتحــدة بت

 .بطريقة حتترم الرتاماهتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
وهذا أمر يدعو إىل الدهـشة ألن حتديـد األولويـات يـثري مـسائل عميقـة تتعلـق حبقـوق                      - ١٥

 كــثري مــن األحيــان   ومــا حــدث يف الواقــع هــو أن حتديــد األولويــات قــد ميــز يف       . اإلنــسان
وكـثريا مـا مت يف   . االحتياجات الصحية لألغنياء وسكان احلضر على استحقاقات فقراء الريـف       

وهـذا  . هذه العمليـة هتمـيش االسـتحقاقات الـصحية للنـساء واملعـوقني وسـائر الفئـات احملرومـة                  

__________ 
ــا   )٢(  ول هــذه املــسألة ومنــها قــضية ســووبراماين ضــد وزارة الــصحة، احملكمــة    هنــاك مؤلفــات وأحكــام حمــاكم تتن

 ,F. Alvarez-Castillo؛ و ١٩٩٧نوفمرب / الثاينتشرين ٢٦، CCT 32/97الدستورية جلنوب أفريقيا، القضية رقم 

T. K. Sundari Ravindran and H. de Pinho, “Prioritisation,” in T.K. Sundari Ravindran and H. de Pinho,  eds 

The Right Reforms? Health Sector Reforms and Sexual and Reproductive Health (University of 

Witwatersrand, 2005). 
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يف التمتـع بـأعلى   التكرار والتعميق لنمطي االحتواء واالستبعاد أمر مثري لالستياء بالنسبة للحـق       
 .مستوى ممكن من الصحة

ينبغــي أن  ومــع ذلــك مــا زال هنــاك مــن يــرون أن العــاملني يف جمــال حقــوق اإلنــسان    - ١٦
وهــؤالء جــواهبم علــى مــشكلة حتديــد األولويــات جــواب  . ينــشغلوا مبــسائل حتديــد األولويــات

. انـب منـه   وهـذا اجلـواب صـحيح يف ج       . )٣(بسيط يتمثل يف ختصيص مزيد من املـوارد للـصحة         
فكثري من البلدان تنفق ما يقل كثريا جدا عن احلـد األدىن الـذي حددتـه جلنـة االقتـصاد الكلـي                  

وهكـذا  . )٤( دوالرا ٣٤والصحة التابعة ملنظمة الصحة العاملية لإلنفاق علـى صـحة الفـرد وهـو               
لبلـدان   سـواء يف البلـدان الناميـة أو ا   -فإن الدعوات الـيت تطالـب بزيـادة االسـتثمار يف الـصحة          

 . هي عادة دعوات مشروعة متاما-املتقدمة النمو 
على أن من غري احملتمل أن تؤدي زيادة املـوارد املتاحـة، حـىت عنـدما تتـوافر، إىل تلبيـة                      - ١٧

وبعبارة أخرى فإنه سيظل مـن املـتعني القيـام خبيـارات صـعبة فيمـا                . مجيع االحتياجات الصحية  
يــد األولويــات يــصبح أمــرا ال معــىن لــه إذا مل تــصل  يتعلــق بتحديــد األولويــات، وإن كــان حتد 

وعلــى ذلــك فــإن الــدعوة إىل زيــادة املــوارد املخصــصة   . املــوارد املتاحــة إىل حــد أدىن أساســي 
للصحة يندر أن تكون كافيـة وحـدها يف نظـر مـن يريـدون اسـتلهام حـق الـصحة يف عمليـات                        

 .وضع السياسات
ع األطـراف املعنيـة علـى توجيـه مزيـد مـن             والغرض املتواضع هلذا القسم هو حـث مجيـ         - ١٨

االهتمام إىل املسألة احلساسة املعقدة، مسألة كيفية حتديد األولويـات يف جمـال الـصحة بطريقـة                 
تتفق مع حقوق اإلنسان، مبا فيها حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة                    

لفقرات التالية بعض املالحظات األوليـة      وسعيا إىل إذكاء هذه املناقشة، تقدم ا      . البدنية والعقلية 
 .)٥(املوجزة

__________ 
من العهد الدويل للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         ) ١ (٢وهو ما يتفق والتزام الدولة املنصوص عليه يف املادة           )٣( 

 .ما هو متاح من املوارد للحق يف الصحةوالثقافية، من تكريس أكرب 
منظمـة الـصحة   (،  االسـتثمار مـن أجـل التنميـة       : االقتـصاد الكلـي والـصحة     انظر جلنة االقتصاد الكلي والـصحة،        )٤( 

 ).٢٠٠١العاملية 
 Carla Clarke, Gunilla Backman, Rajat Khosla and Stephaniaتـستند هـذه املعلومـات إىل ورقـات أعـدها       )٥( 

Tripodi ات الــصحة وحقــوق اإلنــسان وجامعــة إيــسكس يف مــظنملــشاورة غــري رمسيــة نظمهــا االحتــاد الــدويل مل
فيما بعد خالل الـسنة نفـسها    Judith Bueno de Mesquita ، وعلى أساس مسودة فصل أعدته٢٠٠٥يوليه /متوز

 .جزيل الشكر هلم مجيعا. بعد إجراء مزيد من املشاورات
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 مالحظات أولية  
ــسان       - ١٩ ــق بــني املختــصني يف جمــال حقــوق اإلن ــات التعــاون الوثي ــد األولوي يتطلــب حتدي

ــة واملختــصون يف جمــال       واملختــصني يف جمــال الــصحة، مبــا يف ذلــك املختــصون يف جمــال األوبئ
 .اقتصاديات الصحة

ــة حتديــ  - ٢٠ ــا إىل    ويف عملي د األولويــات يــشري املختــصون يف جمــال حقــوق اإلنــسان أحيان
ــسلة مــن           ــان أكثــر يقترحــون سل ــهم يف أحي ــصحة، ولكن ــة يف جمــال ال نتيجــة موضــوعية معين

الـيت يـتعني أخـذها يف االعتبـار عنـد           ) مثـل املـشاركة، والرصـد، واملـساءلة       (اخلطوات اإلجرائية   
 .حتديد األولويات

مل يكن من املستحيل، على أيـة إدارة صـحية تطبيـق هنـج احلـق              ومن الصعب جدا، إن      - ٢١
يف الصحة على مسألة حتديد األولويات، إال إذا كانت تقـوم بإدمـاج هنـج حقـوق اإلنـسان يف                    

وباختـصار فـإن أيـة إدارة صـحية ال تـستطيع تطبيـق هنـج احلـق يف الـصحة يف                      . كل مسؤولياهتا 
 . عن غريهعزلةعملية حتديد األولويات يف 

ويشمل احلق يف الصحة واحلق يف الرعاية الطبية وفيما تقوم عليه من حمـددات الـصحة     - ٢٢
وعلـى ذلـك   . مثل وجود ما يكفي من مرافق الصرف الصحي املالئمة واملياه والغذاء واملسكن   

فإن حتديد األولويات يف جمموعة كاملة من القطاعات، وليس يف قطاع الصحة وحده، يكـون               
وهـذا يؤكـد األمهيـة البالغـة للتعـاون فيمـا بـني القطاعـات                .  احلق يف الصحة   له تأثري عميق على   

 .من أجل إعمال حق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة
وال يتطلب هنج حقوق اإلنسان حتقيق ما ال يعقل حتقيقـه، وهـو إعمـال مجيـع حقـوق                    - ٢٣

منـها قيـود املـوارد، يـسمح يف هنـج          وإدراكـا حلقـائق احلاضـر، و      . اإلنسان بـني عـشية وضـحاها      
ويــتعني أن يــتم حتديــد   . إعمــال احلقــوق بإعمــال احلــق يف الــصحة علــى مــدى فتــرة زمنيــة        

 .األولويات يف هذا اإلطار من اإلعمال التدرجيي
وبنــاء علــى ذلــك يــتعني أن يــتم حتديــد األولويــات يف إطــار اســتراتيجية وطنيــة شــاملة   - ٢٤

مــا يتعلــق بالتنفيــذ التــدرجيي ملختلــف عناصــر احلــق يف التمتــع  للــصحة تــبني توقعــات الدولــة في
وجيب أن تكون تلك االستراتيجية بدورها مبنية علـى تقيـيم           . بأعلى مستوى ممكن من الصحة    

 .أساسي شامل وحديث للوضع الصحي وملدى التمتع حبق الصحة يف كل منطقة الوالية
وجيـب  . )٦(صحية اليت تؤثر عليه   ومن حق كل شخص أن يشارك يف اختاذ القرارات ال          - ٢٥

ــا وعــن بينــة مــن جانــب مجيــع أصــحاب       ــة حتديــد األولويــات املــشاركة إجيابي أن تــشمل عملي
__________ 

 )٦( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٥٤، الفقرة ١٤، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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املــصلحة، مبــا فــيهم الفئــات املهمــشة، يف وضــع جــداول األعمــال، واختــاذ القــرارات، ووضــع   
 .ترتيبات الرصد واملساءلة

م علـى حنـو خـاص، عنـد حتديـد           ويتعني، من منظـور حقـوق اإلنـسان، توجيـه االهتمـا            - ٢٦
األولويــات، إىل حتــسني حالــة الــسكان مــن اجلماعــات واألفــراد الــذين يعــانون يف البلــد معانــاة 

وبعبارة أخـرى فـإن الـضعف واحلرمـان مهـا معيـاران مـن              . خاصة من احلرمان مبن فيهم الفقراء     
جيـب إيـالء االعتبـار إىل    و. املعايري املوضوعية املعقولة اليت جيب تطبيقها عنـد حتديـد األولويـات         

ومـن مث يـتعني أن تكـون البيانـات موزعـة بالتفـصيل علـى                . التمييز املباشر والتمييز غـري املباشـر      
 .قدر اإلمكان

وال بـد يف عمليـة حتديـد األولويـات مـن وجــود آليـتني للرصـد واملـساءلة، كمـا يــتعني           - ٢٧
لغـرض مـن وجـود املؤشـرات املناسـبة          وال بد لتحقيق هذا ا    . تنفيذ األولويات اليت يتم اختيارها    

 .واملعايري اليت يقاس إليها
ــدأ        - ٢٨ ــيت ال ختــضع ملب ــر املباشــر ال ــصحة بعــض االلتزامــات ذات األث ــشمل احلــق يف ال وي

وهذه االلتزامات األساسية هي تعبري عن املستويات األساسية الـدنيا للحـق            . اإلعمال التدرجيي 
ــز، وإ   ــة    يف الــصحة، مثــل التحــرر مــن التميي ــة شــاملة للــصحة، والرعاي عــداد اســتراتيجية وطني

، وتـوافر مرافـق الـصرف الـصحي         )آتـا  -كما وردت يف إعـالن أملـا        (الصحية األولية املتكاملة    
وعلى الرغم من األفكار العميقـة اهلامـة الـيت قـدمها مؤلفـون خمتلفـون، يـتعني القيـام                  . األساسية

علـى أنـه طاملـا أمكـن حتديـد هـذه       .)٧(تزامـات مبزيد من العمل الكـثري لتوضـيح حمتـوى هـذه االل       
االلتزامات مبا يكفي مـن الوضـوح، فـإن عمليـة حتديـد األولويـات ينبغـي أال تنـتقص مـن هـذه                        

 .االلتزامات األساسية الناشئة عن احلق يف الصحة
وانطالقا من شرط اإلعمال التدرجيي، يـتعني علـى األقـل أن تظـل مجيـع عناصـر احلـق                     - ٢٩

 ).“عدم االنتكاس”مبدأ (ما بلغته حاليا من مستويات التنفيذ يف الصحة عند 
وينبغــي للبلــدان املاحنــة أن تقــوم، وفقــا ملــا تتحملــه يف جمــال حقــوق اإلنــسان مــن            - ٣٠

مسؤوليات تقدمي املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل، أن تـساعد البلـدان الناميـة يف حتديـد                 
، وينبغـي للبلـدان املاحنـة وللمنظمـات الدوليـة، مبـا فيهـا               أولوياهتا بطريقة تتفق واحلق يف الصحة     

املؤسسات املالية الدولية، أن تتأكد من أن سياساهتا وبراجمها تدعم األولويات الوطنيـة للبلـدان          
 .املتلقية اليت حتددت من خالل عمليات دميقراطية قائمة على املشاركة

__________ 
 Audrey Chapman and Sage Russell, Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social انظـر   )٧( 

and Cultural Rights (Antwerp,Intersentie, 2002). 



A/62/214  
 

07-45377 11 
 

 اخلالصة  
ق اإلنـــسان إســـهاما بنـــاء يف حتديـــد إذا كـــان مـــن املمكـــن أن يـــسهم هنـــج حقـــو  - ٣١

األولويــات، فلــيس مــن احملتمــل أن يقــدم هــذا النــهج إجابــات حمــددة يف املــسائل الــشديدة 
التعقيد، وهو ال خيتلف يف ذلك عن علم األخـالق أو علـم االقتـصاد أو النظريـات العامـة                  

مليــات فــاألرجح أن تفيــد فــروع املعرفــة هــذه يف اســتبعاد بعــض الع . يف موضــوع العدالــة
 .وبعض اخليارات، تاركة عددا من اخليارات اليت تتسم كلها باملشروعية

وال بـد مـن   . والفقرات السابقة ال تعدو أن تكون نقاطا متهيديـة بـسيطة للمناقـشة           - ٣٢
عمل أكثر بكثري الستكشاف تفاصـيل املـسامهة الفلـسفية والعمليـة الـيت ميكـن أن يقـدمها                   

ومن املهم جـدا، مـع منـو        . يد األولويات يف جمال الصحة    هنج حقوق اإلنسان بالنسبة لتحد    
وعـالوة علـى   . حركة الصحة وحقوق اإلنسان، أن تـستجيب هـذه احلركـة هلـذا التحـدي         

ذلك ، فإن األخذ بنـهج حقـوق اإلنـسان يف عمليـة حتديـد األولويـات سـوف يبـدد بعـض                       
الـصحة ويـساعد يف   املفاهيم اخلاطئة الشائعة عن احلق يف التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن       

 .إرساء األرضية الواسعة جدا املشتركة بني الصحة العامة والطب وحقوق اإلنسان
 

 تقييمات األثر وحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة -ثالثا  
ــة     - ٣٣ ــارات األيديولوجيـ ــه االعتبـ ــديث ال حتركـ ــصر احلـ ــسياسات يف العـ ــرر للـ إن أي مقـ

 وموضوعية وعقالنية األثـر احملتمـل أليـة سياسـة جديـدة            وحدها يود أن يبحث بطريقة متوازنة     
وعالوة على ذلك فإنه يتعني على الدولـة قبـل تقـدمي أي اقتـراح جديـد                 . مقترحة على  الفقراء   

أن تتأكد من أن هذه املبادرة تتـسق مـع التزاماهتـا القانونيـة الوطنيـة والدوليـة الراهنـة، مبـا فيهـا                        
 .انااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنس

ويف هذه الظروف، تزداد مطالبة احلكومات بإجراء تقييمات لألثر من منظور حقـوق              - ٣٤
علـى أنـه مل يـتم حـىت اآلن          . اإلنسان قبل إقرار وتنفيذ السياسات والـربامج واملـشاريع اجلديـدة          

ســوى القيــام بأعمــال قليلــة للتوصــل إىل منــهجيات وأدوات تــساعد احلكومــات يف إجــراء         
 .من منظور حقوق اإلنسانتقييمات األثر 

وقد أوضح املقـرر اخلـاص يف التقريـر األويل الـذي قدمـه إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف                     - ٣٥
، E/CN.4/2003/58( أنه يود أن يبحث تقييمات األثـر وعالقتـها بـاحلق يف الـصحة           ٢٠٠٣عام  

ــة حتديــدا إىل املقــرر اخلــاص    ). ٨٥-٨٢الفقــرات  صــل أن يواواســتجابة لــذلك، طلبــت اللجن
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وقد حبث املقـرر اخلـاص، منـذ ذلـك الوقـت، تقييمـات األثـر                . )٨(تقييمات األثر الصحي  حتليل  
كما قام املقرر اخلاص خالل زياراتـه إىل البلـدان         . )٩(فيما يتعلق بالقواعد والسياسات التجارية    

 . )١٠(بإثارة مسألة تقييمات األثر يف احلاالت املناسبة
 يف إعـداد تقريـر   Gillian MacNaughton اخلـاص مـع   ، اشـترك املقـرر  ٢٠٠٦ويف عـام   - ٣٦

وقــد قامــت . )١١(عــن تقييمــات األثــر والفقــر وحــق التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة 
وكـان الغـرض مـن هـذا املـشروع هـو اإلسـهام يف               . )١٢(منظمة اليونسكو بتمويل هـذا البحـث      

بوجـه خـاص علـى احلـق يف         وضع منهجية لتقييم األثر فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مع التركيـز            
 صـفحة ويـشتمل     ٦٠ويتـألف التقريـر مـن أكثـر مـن           . التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة      

 .وهذا القسم هو مبثابة مقدمة وجيزة للتقرير الكامل. على أربع مرفقات مفصلة
لـة  وتقييم األثر فيما يتعلق حبقوق اإلنسان هو العمليـة الـيت يـتم هبـا التنبـؤ باآلثـار احملتم                    - ٣٧

والغـرض  . ألية سياسة مقترحة أو أي برنامج أو مشروع مقتـرح علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان         
من هذا التقييم هو تعريف مقرري السياسات وتعريف من حيتمل أن يتـأثروا هبـذه الـسياسة أو                  
هذا الربنامج أو املشروع هبذه اآلثار حىت يستطيعوا حتسني مـا هـو مقتـرح ممـا يقلـل مـن آثـاره                       

وتقييم األثـر فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان هـو           .  احملتملة ويزيد من آثاره اإلجيابية احملتملة      السلبية
 مثــل تقيــيم األثــر البيئــي -ولكــن األشــكال األخــرى مــن تقيــيم األثــر  . مفهــوم حــديث نــسبيا

 هي اآلن مـستتبة متامـا ويـتم القيـام هبـا روتينيـا يف كـثري مـن البلـدان          -وتقييم األثر االجتماعي   
ييم السياسات والربامج واملشاريع املقترحة، وعلى النحو نفسه، ينبغي تقييم هـذه املبـادرات             لتق

 . قبل إقرارها وتنفيذها ملعرفة أثرها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
ويف هذا التقرير يتم استعراض ثالث مبادرات رائـدة يف جمـال تقيـيم األثـر فيمـا يتعلـق                     - ٣٨

 دليـــل تقيـــيم حقـــوق اإلنـــسان) أ: (ملعـــايري الرئيـــسية منـــهاحبقـــوق اإلنـــسان، مث اســـتخالص ا
مبـادرة احلقـوق والدميقراطيـة      ) ب(الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي، و       عن الصادر) ٢٠٠١(

__________ 
، الفـرع ثانيـا     )E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٣جتمـاعي،   انظر الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واال        . )٨( 

 .١٦، الفقرة ٢٠٠٣/٢٤ألف، القرار 
 .٥٦-٥٣، الفقرات E/CN.4/2004/49/Add.1انظر  )٩( 
 .١٢٣ و ١٢٢، الفقرتان A/HRC/4/49/Add.1انظر، على سبيل املثال،  )١٠( 
 )١١( Paul Hunt and Gillian MacNaughton, Impact Assessments, Poverty and Human Rights: A Case Study 

Using the Right to the Highest Attainable Standard of Health. (UNESCO, 2006) والتقريــر الكامــل ،
ــود ــق يف الـــــــــصحة    موجـــــــ ــدة احلـــــــ ــسان، وحـــــــ ــوق اإلنـــــــ ــز حقـــــــ ــة أيـــــــــسكس، مركـــــــ  .جبامعـــــــ

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/projects.shtm. 
 .MacNaughtonيعرب املقرر اخلاص عن عميق امتنانه لليونسكو وللسيدة  )١٢( 
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وأداة لتقيـيم احلقـوق الـصحية    ) ج(، و )٢٠٠٧(بشأن تقييم األثر فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان    
ويركـز التقريـر بوجـه خـاص        . انية حلقـوق اإلنـسان    الصادر عن اللجنـة اإلنـس     ) ٢٠٠٦(للمرأة  

على التزام احلكومات بإجراء تقييمات األثـر حـىت تفـي مبـا التزمـت بـه مـن اإلعمـال التـدرجيي                 
وعلى هذا يتضمن التقرير اقتراحا مبنهجية تالئـم علـى وجـه التخـصيص تقيـيم                .حلقوق اإلنسان 

م أن يــشار إىل أن املقــصود هبــذه    ومــن املهــ  . )١٣(احلكوميــة الــسياسات والــربامج واملــشاريع    
فهي ال تبحث تقييمات األثر بالنسبة للمبـادرات الـيت مت           :  املقترحة املنهجية هو تقييم املبادرات   

وبطبيعة  احلال فـإن وضـع مثـل هـذه املنهجيـة مهمـة معقـدة وسـوف حتتـاج إىل                      . تنفيذها فعال 
أيــة تعليقــات علــى هــذه ويرحــب املقــرر اخلــاص كــل الترحيــب ب . مزيــد مــن العمــل واملناقــشة

 .الدراسة
النـهج األول  . ويف تصميم أية منهجية لتقييم األثر، يوجد علـى األقـل هنجـان متميـزان             - ٣٩

هو وضع منهجية قائمة بذاهتا لتقييمات األثر فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، كمـا حـدث بالنـسبة      
ضـع منهجيـة إلدمـاج حقـوق      والنـهج اآلخـر هـو و      . لتقييم األثر البيئي وتقييم األثر االجتماعي     

والنـهج املقتـرح يف التقريـر هـو         . اإلنسان فيما هو موجـود مـن أنـواع تقييمـات األثـر األخـرى              
. النــهج الثــاين، الــذي يتــسق مــع تعمــيم منظــور حقــوق اإلنــسان يف مجيــع العمليــات احلكوميــة

صات بـني  ويتطلب إدماج حقوق اإلنسان يف تقييمات األثـر املوجـودة التعـاون املتعـدد التخصـ               
وتـسهم  . املختصني يف جمال حقوق اإلنسان واخلرباء يف أنواع تقييمات األثر املختلفـة وغريهـم             

هذه الدراسة يف هذه العملية بتقـدمي بعـض االعتبـارات وبعـض األطـر املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               
 .وبتقدمي اخلطوط العريضة ملنهجية

ألول، يـتم عـرض سـبعة مبـادئ عامـة           يف اجلـزء ا   . ويعرض التقريـر املنهجيـة يف جـزأين        - ٤٠
اسـتخدام إطـار يقـوم      ) أ: (وهـذه املبـادئ هـي     . لوضع تقيـيم لألثـر يقـوم علـى مفهـوم احلقـوق            

) ج(الـسعي إىل اإلعمـال التـدرجيي حلقـوق اإلنـسان، و             ) ب(صراحة على مفهوم احلقوق، و      
اركة احلقيقيــة ضــمان املــش) د(تعزيــز املــساواة بعــدم التمييــز يف العمليــات ويف الــسياسات، و   

توفري املعلومات ومحايـة احلـق يف التعـبري حبريـة عـن األفكـار،               ) هـ(جلميع أصحاب املصلحة، و     
 .التسليم بالترابط بني مجيع حقوق اإلنسان) ز(وضع آليات تتم هبا مساءلة الدول، و ) و( و

 حنـو  ويف اجلزء الثاين يتم اقتراح ست خطوات إلدماج احلق يف الصحة، كخطوة أوىل            - ٤١
إجــراء ) أ: (وهــذه اخلطــوات هــي. إدمــاج كــل حقــوق اإلنــسان، يف تقييمــات األثــر املوجــودة

اختبار على السياسة املقترحة لتحديد ما إذا مكان يلزم القيام بتقييم كامل لألثر علـى احلـق يف          
__________ 

انظـر، علـى سـبيل املثـال، دراسـة          . تركز بعض التقييمات املتعلقة حبقوق اإلنـسان علـى اجلهـات غـري احلكوميـة               )١٣( 
 ).A/HRC/4/74(عدهتا األمم املتحدة عن تقييمات األثر ومؤسسات األعمال التجارية حديثة أ
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إعداد خطة للتقييم وتوزيع املعلومـات املتعلقـة بالـسياسة وباخلطـة علـى مجيـع                ) ب(الصحة؛ و   
مجع املعلومات عن اآلثـار احملتملـة للـسياسة علـى احلـق يف الـصحة؛                ) ج(صحاب املصلحة؛ و    أ
إعداد مشروع تقرير تتم فيه مقارنة اآلثار احملتملـة بااللتزامـات القانونيـة للدولـة الناشـئة                 ) د( و

تعمــيم مــشروع التقريــر وإشــراك أصــحاب املــصلحة يف تقيــيم   ) هـــ(عــن احلــق يف الــصحة؛ و  
ــارات؛ ــهائي، ومــربرات     ) و( و اخلي ــهائي الــذي يعــرض بالتفــصيل القــرار الن ــر الن إعــداد التقري

 .االختيارات اليت متت، وإطارا للتنفيذ والتقييم
ــة       - ٤٢ ــن التقريــر، اقترحــت أنــشطة للمتابع ــسم األخــري م ــرر اخلــاص   . ويف الق ويقــوم املق

ــدان، كمــا مت عرضــها يف عــدد مــن      ــه للبل ــالتعريف بالدراســة خــالل زيارات .  حلقــات العمــل ب
ويف . وسوف يكون من املفيد، إذا ما توافر التمويل، توزيع التقرير على نطـاق واسـع ملناقـشته                

، سـيقوم املقـرر اخلـاص بعـرض التقريـر يف املـؤمتر الـدويل الثـامن                  ٢٠٠٧وقت الحـق مـن عـام        
 .لتقييم األثر على الصحة

كــان تعمــيم منظــور حقــوق  ويقتــضي األمــر القيــام مبزيــد مــن العمــل لتحديــد مــا إذا    - ٤٣
اإلنسان، مثل احلق يف الصحة، يف تقييمات األثر األخـرى املوجـودة، أمـرا ممكنـا، مبـا يف ذلـك                     

كـذلك يلـزم    . دراسات احلالـة اإلفراديـة الـيت أجريـت بالنـسبة ألنـواع تقييمـات األثـر املختلفـة                  
اء املقـابالت، واجلـداول     تطوير األدوات العملية، مثل قوائم املراجعة، واملبادئ التوجيهية إلجـر         

وال بـد مـن     ). وكلـها موجـودة بـالتقرير     (اليت تربط اآلثار بااللتزامات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          
تشجيع احلكومات واملختـصني يف جمـال تقييمـات األثـر علـى األخـذ بـُنهج تقـوم علـى مفهـوم                       

 .احلقوق يف إجراء تقييم األثر ويف تقرير السياسات
يمات األثر فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان هـي أداة تـساعد علـى وضـع                  واخلالصة أن تقي   - ٤٤

وهـي إحـدى الطـرق لـضمان إعطـاء احلـق يف             . سياسات قويـة مـستدامة حتقـق العـدل للجميـع          
الصحة، خاصة بالنسبة للفئات املهمشة مبـا فيهـا الفقـراء، االعتبـار الواجـب يف مجيـع عمليـات                    

ومنهجيـة تقيـيم األثـر هـي مـن منظـور احلـق              . يلتقرير السياسات على الصعيدين الوطين والدو     
ــة   . يف الــصحة مســة أساســية مــن مســات أي نظــام صــحي    ــة ال يتــسىن ألي وبــدون هــذه املنهجي

حكومة أن تعرف ما إذا كانت الـسياسات والـربامج واملـشاريع املقترحـة حتقـق فعـال اإلعمـال                    
انون الـدويل حلقـوق     التدرجيي حلق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، حسب مقتضى الق          

 .اإلنسان
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املــاء ومرافــق الــصرف الــصحي وحــق التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن   -رابعا  
 الصحة

. كثــر مــن جمــرد الرعايــة الطبيــة إن صــحة الــسكان مــن اجلماعــات واألفــراد تتطلــب أ   - ٤٥
س تقل عن ذلك أمهية الظـروف االجتماعيـة والثقافيـة واالقتـصادية وغريهـا الـيت جتعـل النـا                    وال

وتقوم حاليا جلنة تابعـة ملنظمـة الـصحة العامليـة بدراسـة             . )١٤(أصال حمتاجني إىل الرعاية الصحية    
. )١٥(العوامــل االجتماعيــة احملــددة للــصحة، مثــل نــوع اجلــنس والفقــر واالســتبعاد االجتمــاعي   

ــة         ــصحي والتغذي ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــى املي ــصحة عل ــل احملــددة األخــرى لل ــشتمل العوام وت
 . تعليمواملسكن وال

واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة يفهـم يف بعـض الـدوائر فهمـا ضـيقا            - ٤٦
لكـن هـذا الفهـم ال يتـسق مـع القـانون الـدويل حلقـوق          . على أنه يعين احلـق يف الرعايـة الطبيـة           

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن العهـد الـدويل       . اإلنسان الذي يشمل كال من الطب والـصحة العامـة         
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقية حقوق الطفـل يؤكـدان بوضـوح أن     للحقوق  

وعلـى وجـه التحديـد فـإن        . احلق يف الصحة هـو أكثـر مـن جمـرد احلـصول علـى الرعايـة الطبيـة                  
 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن احلق يف الصحة يشمل احلصول علـى الطعـام          ٢٤املادة  

 ومرافق الصرف الـصحي البيئيـة، اخل، كمـا يـشتمل علـى الرعايـة       املغذي وماء الشرب النظيف  
وجعــل احلــق يف الــصحة مــساويا للحــق يف الرعايــة الطبيــة هــو تفــسري خــاطئ للقــانون  . الطبيــة

 .الدويل حلقوق اإلنسان
إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هـو حـق شـامل ال يقتـصر علـى تـوفري                     - ٤٧

 الوقــت املناســب، بــل يــشمل أيــضا مــا تقــوم عليــه هــذه الرعايــة مــن الرعايــة الطبيــة املناســبة يف
العوامــل احملــددة للــصحة مثــل احلــصول علــى املــاء املــأمون ومرافــق الــصرف الــصحي املالئمــة    
ــوافر         ــشمل ت ــة واملــسكن، كمــا ي ــأمون ومــن التغذي واحلــصول علــى مــا يكفــي مــن الطعــام امل

تعلـيم واملعلومـات املتعلقـة بالـصحة، مبـا يف           الظروف املهنية والبيئيـة الـصحية واحلـصول علـى ال          
. )١٦(ذلــك التعلــيم واملعلومــات املتعلقــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، والتحــرر مــن التمييــز         

__________ 
 R. Beaglehole, “Overview and Framework”, in Roger Detels انظر ديباجة دسـتور منظمـة الـصحة العامليـة و      )١٤( 

ed., Oxford Textbook of Public Health, Oxford University Press, 4th edition, 2002. 
: ميكــن االطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة باللجنــة علــى املوقــع الــشبكي ملنظمــة الــصحة العامليــة بــالعنوان التــايل  )١٥( 

www.who.int/social_determinants/en/. 
 )١٦( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ١١، الفقرة ١٤، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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وباختصار، فإن احلق يف الـصحة يـشمل كـال مـن الرعايـة الطبيـة ومـا تقـوم عليـه مـن العوامـل                          
 .األساسية احملددة للصحة

ــرر اخلــاص دائ   - ٤٨ ــد حــرص املق ــل      وق ــة والعوام ــة الطبي ــى حبــث الرعاي ــاريره عل ــا يف تق م
على أنـه قـد الحـظ وجـود     . األساسية احملددة للصحة، مبا فيها تأثري الفقر والتمييز على الصحة   

اجتــاه واضــح لــدى بعــض احلكومــات وبعــض املنظمــات الدوليــة وغريهــا إىل توجيــه قــدر غــري   
 علـى حـساب العوامـل األساسـية احملـددة           متناسب من االهتمام ومن املـوارد إىل الرعايـة الطبيـة          

وهذا أمرا يؤسف له عميق األسف ألن األمرين كليهمـا مـن العناصـر األساسـية حلـق                  . للصحة
 .التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

وألن ضيق املكان ال يسمح ببحث مجيـع املـسائل ذات الـصلة حبثـا مفـصال، فـإن هـذا           - ٤٩
احلــصول علــى املــاء : ل األساســية احملــددة للــصحة ومهــاالقــسم يركــز علــى عــاملني مــن العوامــ
وهـو يف هـذا يطبـق اإلطـار التحليلـي القـائم علـى               . )١٧(املأمون وتوافر مرافق الـصرف الـصحي      

مفهوم احلقوق الذي استخدمه املقرر اخلاص يف تقارير سابقة تتعلق بقـضايا أخـرى مـن قـضايا      
اسـيني مـن شـروط الـصحة، ومهـا املـاء          وإذا كان التحليل هنا يقتصر علـى شـرطني أس         . الصحة

ومرافــق الــصرف الــصحي، فإنــه يقــدم مثــاال للتحليــل يف هــذا اجملــال ولــه أمهيتــه بالنــسبة لــسائر 
 .العوامل األساسية احملددة للصحة

 
 املاء ومرافق الصرف الصحي وحقوق اإلنسان  
 املاء ومرافق الصرف الصحي وحقوق اإلنسان  

فق الصرف الصحي املالئمة عامالن متكامالن ومرتبطـان ارتباطـا          إن املاء املأمون ومرا    - ٥٠
وثيقا من العوامـل األساسـية احملـددة للـصحة، ومهـا ضـروريان إلعمـال احلـق يف التمتـع بـأعلى                       

وعدم احلصول على املاء ومرافـق الـصرف الـصحي ميكـن أن يهـدد      . مستوى ممكن من الصحة 
وض الكرامــة اإلنــسانية، ويــؤدي إىل  احليــاة، ويعــصف بالــصحة، ويقــضي علــى الفــرص، ويقــ  

 .)١٨(احلرمان

__________ 
امليـاه املأمونـة والـصاحلة للـشرب ومرافـق          ”تستخدم أحيانا يف هذا الصدد تعبريات متشاهبة ولكنها خمتلفـة مثـل              )١٧( 

وألغــراض هــذا . “ألساســيةميــاه الــشرب املأمونــة ومرافــق الــصرف الــصحي ا”و “ الــصرف الــصحي املالئمــة
امليـاه ومرافـق الـصرف       إىليف اإلشـارة    “ املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي املالئمة     ”القسم، يستخدم تعبري    

 .الصحي كعاملني حمددين للصحة
 ).http://hdr.undp.org/hdr2006/report.cfm(، ٢٠٠٦انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية،  )١٨( 
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ــدر أن  - ٥١ ــون ســنويا نتي   ١,٨ويق ــون شــخص ميوت ــسببة لإلســهال،     ملي ــراض امل جــة لألم
 يف املائــة مــن هــؤالء أطفــال دون ســن اخلامــسة، وأن معظمهــم يف  ٩٠فيهــا الكــولريا، وأن  مبــا

 املائــة مــن األمــراض املــسببة   يف٨٨وتفيــد تقــارير منظمــة الــصحة العامليــة أن  . البلــدان الناميــة
لإلسهال هي نتيجة الستعمال امليـاه غـري املأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي غـري املالئمـة، وأن          

 املـسببة لإلسـهال مبـا يـصل إىل          حتسني إمـدادات امليـاه ميكـن أن يقلـل عـدد اإلصـابة بـاألمراض               
ــها       ٢٥ ــة علــى حــني أن حتــسني مرافــق الــصرف الــصحي ميكــن أن يقلل ــسبة يف املائ  يف ٣٢بن
 .)١٩(املائة
 يف املائــة أطفــال دون ٩٠ مليــون شــخص، منــهم ١,٣وميــوت بــسبب املالريــا ســنويا  - ٥٢

ومشاريع الري والـسدود وغريهـا مـن املـشاريع املتـصلة بامليـاه هـي مـن العوامـل              . سن اخلامسة 
مـن انتـشار    وحتـسني إدارة املـوارد املائيـة مـن شـأنه أن يقلـل               . الرئيسية يف اإلصـابة هبـذا املـرض       

 .)١٩(املالريا وغريها من األمراض اليت تنتقل بالنواقل
 مليــون شــخص مــن املــصابني بــداء البلهارســيات، وهــو مــرض    ١٦٠كــذلك يوجــد  - ٥٣

. يتسبب يف عشرات اآلالف من الوفيات سنويا، وخاصة يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى         
ن إفــرازات اجلــسم وبعــدم وجــود وهلــذا املــرض عالقــة قويــة بــالطرق غــري الــصحية للــتخلص مــ

وتوفري مرافق الصرف الـصحي األساسـية ميكـن أن يقلـل اإلصـابة              . مصادر قريبة للمياه املأمونة   
 .)١٩( يف املائة٧٧هبذا املرض مبا يصل إىل 

 ماليني شخص يف العامل من املصابني بـالعمى بـسبب التراخومـا، وأكثـر               ٦وهناك حنو    - ٥٤
وحتــسني إمكانيــة الوصــول إىل امليــاه املأمونــة . إىل العــالج مليــون شــخص يف حاجــة ١٥٠مــن 

 .)١٩( يف املائة٢٧وحتسني العادات الصحية ميكن أن يقلل اإلصابة بالتراخوما بنسبة 
وتوفري املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي املالئمة أمر بالغ األمهية بالنـسبة لفـريوس           - ٥٥

علــق هبـذا املــرض، وكمــا هـي احلــال بالنــسبة للحــاالت   وفيمــا يت. اإليـدز /نقـص املناعــة البــشرية 
الطبية األخرى، فإن املاء الزم لتعاطي الـدواء، واسـتحمام املرضـى، وغـسل املالبـس املتـسخة،                  

وعنـدما تتـوافر بـال انقطـاع        . والقيام بأعمال النظافة الشخصية اليت تقلل من التعـرض للعـدوى          
الئمـة الـيت يـتم إعـدادها باسـتخدام املـاء املـأمون            ألطفال املصابات باإليدز بدائل لـنب الثـدي امل        

وكما قـال كـويف عنـان، األمـني العـام الـسابق             . )٢٠(فإهنم يصبحون أقل تعرضا للمرض والوفاة     
لن ننتصر انتصارا هنائيا يف معركتنـا ضـد اإليـدز والـسل واملالريـا أو أيـة                  ”لألمم املتحدة، فإننا    

__________ 
 .www.who.int/Water_sanotation_health/publications/facts2004/en انظر )١٩( 
اإليدز واليوينيـسف ومنظمـة الـصحة العامليـة،     /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         )٢٠( 

 .١٩٩٨مبادئ توجيهية ملقرري السياسات، : اإليدز وتغذية الطفل
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 إذا انتـصرنا يف معركتنـا مـن أجـل ميـاه الـشرب              امي إال بتلي هبا العامل الن   اُأمراض معدية أخرى    
 “)٢١(.املأمونة ومرافق الصرف الصحي املأمونة  والرعاية الصحية األساسية

ويف إعــالن األلفيــة وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين بالتنميــة املــستدامة    - ٥٦
قة بني الفقر وامليـاه ومرافـق الـصرف         الصادرين عن األمم املتحدة، اعترف اجملتمع الدويل بالعال       

الصحي والصحة والتنمية البشرية عندما جعل توفري املياه ومرافـق الـصرف الـصحي والعـادات                
 مـن هـذه األهـداف هـو أن ختفـض إىل          ١٠فاهلـدف   . الصحية ضمن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      

 مـستدام علـى    نسبة الـسكان الـذين ال يـستطيعون احلـصول بـشكل       ٢٠١٥النصف حبلول عام    
ــاه الــصاحلة للــشرب وال تتــوافر هلــم مرافــق الــصرف الــصحي األساســية     ــامج . املي علــى أن برن

الرصد املشترك بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة يـشري إىل أن العـامل،            
كـذلك  . باالجتاهات احلالية، لن يستطيع حتقيـق هـذا اهلـدف ألكثـر مـن نـصف بليـون شـخص          

ر، على الرغم من أن العامل يف جمموعه يسري حسبما هو مـستهدف بالنـسبة مليـاه الـشرب،                   يظه
 .)٢٢(أن هذا االجتاه آخذ يف التدهور

وحتقيق اهلدف فيما يتعلـق بامليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي مـن شـأنه أن حيقـق فوائـد                      - ٥٧
ق كـل دوالر مـستثمر      فطبقا لدراسة أعدهتا منظمة الصحة العاملية مـؤخرا حيقـ         . اقتصادية كبرية 

وإذا مـا حتقـق اهلـدف       .  دوالرا حـسب املنطقـة     ٣٤ دوالرات و    ٣عائدا اقتـصاديا يتـراوح بـني        
بالنسبة للمياه ومرافق الصرف الصحي فإن ما ميكن جتنبه من التكاليف املتعلقة بالـصحة يـصل                

رف وبعبــارة أخــرى، فــإن حتــسني امليــاه ومرافــق الــص      . )٢٣( بليــون دوالر يف الــسنة ٧,٣إىل 
الصحي هو استثمار ال يؤدي فقط إىل إنقاذ احلياة وتعزيز الصحة، ولكنه حيقق أيضا وفـورات                

 .)٢٤(هائلة بالنسبة مليزانيات الصحة الوطنية وبالنسبة لألسر
 

 املاء ومرافق الصرف الصحي وحقوق اإلنسان األخرى
 التمتـع بـأعلى     للماء ومرافق الصرف الصحي، باإلضافة إىل إسهامها يف بلوغ احلق يف           - ٥٨

مــستوى ممكــن مــن الــصحة إســهامها أيــضا فيمــا يتعلــق بإعمــال عــدد مــن احلقــوق االقتــصادية 
 .واالجتماعية والثقافية األخرى

__________ 
 .٢٠٠١مايو /أيار ١٧ كويف عنان أمام مجعية الصحة العاملية الرابعة واخلمسني، جنيف، بيان )٢١( 
 Meeting the MDG Global Water and Sanitation Target, the Urban andمنظمة الـصحة العامليـة واليونيـسيف،     )٢٢( 

Rural Challenge of the Decade ( 2006). 
 )٢٣( B. Evans et. al., Closing the Sanitation Gap: The Case for Better Public Funding of Sanitation and 

Hygiene (OECD, 2004). 
 )٢٤( J Bartram et al., Focusing on improved water and sanitation for health, Lancet (2005); Vol.365. 
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قد أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فيمـا يتعلـق بـاحلق          - ٥٩
كــذلك أكــد املقــرر  . )٢٥(ستدام للزراعــةيف الغــذاء الكــايف، مــثال، أمهيــة تــوفري املــاء بــشكل مــ  

اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على الترابط بني املاء واحلـق يف الغـذاء، مالحظـا أن مـاء الـشرب                     
وعلى الصعيد اإلقليمـي، فـإن الربوتوكـول املتعلـق          . )٢٦(النقي جزء أساسي من التغذية الصحية     

 يطالب الدول بضمان حـصول املـرأة        حبقوق املرأة للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      
 .على ماء الشرب النقي كجزء من احلق يف األمن الغذائي

وقد أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة كمـا أكـد املقـرر                - ٦٠
اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم علـى أنـه ينبغـي تـوفري مـاء الـشرب باملـدارس كمـا ينبغـي تـوفري                          

 .)٢٧(ق الصرف الصحي املستقلة واخلاصة واملأمونة للفتياتمراف
وتوفري الفرص املستدامة للحصول على املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي املالئمـة             - ٦١

 من برنـامج    ٢٠ويسلم املبدأ   . )٢٨(ميثل أيضا عنصرا أساسيا من عناصر احلق يف املسكن املالئم         
حبـق مجيـع األفـراد    ) ١٩٩٤القـاهرة،  (ين بالسكان والتنمية العمل الصادر عن املؤمتر الدويل املع    

يف أن يتوافر هلم وألسرهم مستوى املعيشة الالئق، مبا يف ذلك امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي                  
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        ). ، املرفـق  ١، الفـصل األول، القـرار       A/CONF.17/13انظـر   (املالئمة  

 الـصحي هـي عنـصر أساسـي مـن عناصـر واليـة              إمكانية احلـصول علـى امليـاه ومرافـق الـصرف          
ويـشدد  . املقرر اخلاص املعـين باإلسـكان املالئـم ومـن عناصـر احلـق يف مـستوى املعيـشة الالئـق                 

املقرر اخلاص املعين باملسكن على أن عدم احلصول على ما يكفي من املاء مسألة بالغـة الـضرر                  
 . )٢٩(بالنسبة للمرأة والطفل على وجه اخلصوص

صار فإن احلـصول علـى املـاء ومرافـق الـصرف الـصحي هـو جـزء ال يتجـزأ مـن                       وباخت - ٦٢
 .عدد من حقوق اإلنسان بينها احلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة

 
 املاء ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق اإلنسان

إن احلق يف املاء ومرافق الصرف الـصحي كحـق مـن حقـوق اإلنـسان هـو أمـر مـسلم                       - ٦٣
اته يف جمموعـة واسـعة مـن الوثـائق الدوليـة، مبـا فيهـا املعاهـدات واإلعالنـات،          به كحق قائم بذ 

__________ 
 )٢٥( E/2000/22-E/C.12/1999/11١٣ و ١٢، الفقرتان ١٢م ، املرفق اخلامس، التعليق العام رق. 
 )٢٦( A/56/210 وانظر أيضا ٧١-٥٨، الفقرات ،E/CN.4/2003/54. 
 )٢٧( E/CN.4/2006/45 ١٢٩، الفقرة. 
 )٢٨( E/1992/23-E/C.12/1991/4 ٨، الفقرة ٤، املرفق الثالث، التعليق العام رقم. 
 . E/CN.4/2002/59، و E/CN.4/2003/5انظر  )٢٩( 
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ــة           ــرارات خمتلف ــة ويف ق ــري احلكومي ــة  وغ ــات احلكومي ــب اهليئ ــن جان ــه م ــرف ب ــو معت ــا ه كم
 .)٣٠(للمحاكم

وإذا كــان العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ال يــشري  - ٦٤
 املــاء ومرافــق الــصرف الــصحي، فــإن مــن رأي جلنــة احلقــوق االقتــصادية  صــراحة إىل احلــق يف

واالجتماعية والثقافيـة أن احلـق يف املـاء حـق مـستقل موجـود ضـمنا يف العهـد ويـرتبط ارتباطـا                  
 .وثيقا حبق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة واحلق يف السكن املالئم واحلق يف الغذاء

اء بأنه حق كل فرد يف احلصول على كميـة مـن املـاء تكـون            وتعّرف اللجنة احلق يف امل     - ٦٥
كافية ومأمونة ومقبولة وميكن احلصول عليها ماديا كما تكـون ميـسورة التكلفـة السـتخدامها            

ويــنص هــذا التعليــق حتديــدا علــى أن احلــصول إىل مرافــق .)٣١(يف األغــراض الشخــصية واملرتليــة
ات محاية جودة مياه الشرب وعلـى أنـه ينبغـي           الصرف الصحي املالئمة هو آلية رئيسية من آلي       

للدول أن تقوم تدرجييا بتوصيل خـدمات مرافـق الـصرف الـصحي املأمونـة إىل املنـاطق الريفيـة                    
ويف بيان املضمون املعياري للحق يف املـاء ولاللتزامـات  القانونيـة             . )٣٢(واملناطق احملرومة باملدن  

 الدول أثناء املنازعات املسلحة وحـاالت الطـوارئ         اليت تنشأ عنه، تشري اللجنة إىل أن التزامات       
والكوارث الطبيعية تـشمل احلـق يف املـاء، كمـا تـشري إىل ذلـك أيـضا نـصوص القـانون الـدويل                  

 . )٣٣(حلقوق اإلنسان املتعلقة باملاء
ومـن جانبــها، تؤكـد اللجنــة الفرعيـة املعنيــة بتعزيـز ومحايــة حقـوق اإلنــسان، احلــق يف       - ٦٦

الـيت تكفـي لـسد االحتياجـات األساسـية، كمـا تؤكـد احلـق يف مرافـق الــصرف          إمـدادات املـاء   
الصحي املقبولة اليت تراعى فيها متطلبات النظافة الشخـصية وكرامـة اإلنـسان والـصحة العامـة                 

 ).، الفصل الثاينA/HRC/2/2انظر (ومحاية البيئة 
ــسد االحتياجــات           - ٦٧ ــاء كافيــة ل ــة مــن امل ــإن احلــق يف كمي ــصعيد اإلقليمــي، ف ــى ال وعل

 من توصية جملس أوروبـا املتعلقـة بامليثـاق األورويب           ٩ و   ٥األساسية حق مسلم به يف الفقرتني       
ــة   ــوارد املائي ــة لرؤســاء دول أو      ). ٢٠٠١(للم ــؤمتر القم ــاء م ــع يف امل كــذلك ســلم حبــق اجلمي

 .االحنياز الذي عقد مؤخرا يف وثيقته اخلتاميةحكومات بلدان عدم 
__________ 

ـــة ا )٣٠(  ـــز حقــــــــوق اإلنــســـــان   انظــر منظمــــ ـــة حقــــــــوق اإلنــســــــان، ومركــــ ـــة، ومفوضيـــــ لــصحـــــة العامليـــــ
 The Right to Water (2003)وعمليــات اإلخــالء، واملعونــة املائيــة، ومركــز احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة   

http://www.who.int/water_sanitation_health/rtwrev.pdf. 
 )٣١( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ٢، الفقرة ١٥، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
 .٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )٣٢( 
 .٢٢املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣( 
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ومنــها أوروغــواي وجنــوب  (وعلــى الــصعيد الــوطين، تــشتمل دســاتري بعــض البلــدان    - ٦٨
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن . علــى نــص صــريح يتعلــق بــاحلق يف املــاء) أفريقيــا علــى ســبيل املثــال

وعلـى سـبيل املثـال      . ناحملاكم استندت يف عدد مـن قراراهتـا إىل هـذا احلـق مـن حقـوق اإلنـسا                  
، Residents of Bon Vista Mansions v Southern  Metropolitan Local Councilففـي قـضية   

قضت احملكمة العليا جبنوب أفريقيا بأن قطع إمدادات املياه ميثل إخالال ظـاهرا بواجـب الـدول                 
 Subhash قـضية  كـذلك قـضت احملكمـة العليـا باهلنـد يف     . )٣٤(دستوريا يف احترام احلق يف املـاء 

Kumar v State of Bihar مـن الدسـتور، وأن   ٢١حق احلياة حـق أساسـي مبقتـضى املـادة     ، بأن 
 الكامـل  لتمتـع والالزمـني ل  مـن امللوثـات   نيياخلـال واهلـواء  هذا احلق يشمل احلق يف التمتع باملـاء       

 .باحلياة
م علــى مفهــوم علــى أمهيــة األخــذ بنــهج يقــو) ٢٠٠٦ (تقريــر التنميــة البــشريةويــشدد  - ٦٩

احلقوق يف توفري املاء املأمون ومرافق الصرف الصحي املالئمة ويؤكـد علـى أن احلـصول علـى                  
ويـشري التقريـر إىل أن احلـق يف         . املاء حاجة بشرية أساسية وحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنـسان             

 .)٣٤(املــاء معنــاه احلــق يف تــوفري مــورد مــأمون للمــاء ميــسر الوصــول إليــه ومقــدور عليــه ماليــا   
ويشدد التقرير على مسؤولية احلكومات عن التـسليم بـاحلق يف املـاء يف تـشريع يعطـي الـسلطة                    

 .القانونية وعن إعمال هذا احلق تدرجييا
 

 اإلطار التحليلي للحق يف الصحة  
يف الـــسنوات األخـــرية، توصـــلت اللجنـــة  املعنيـــة بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة  - ٧٠

لعاملية وبعض منظمـات اجملتمـع املـدين وبعـض األكـادمييني وكـثريون              والثقافية ومنظمة الصحة ا   
 أو حتليـل احلـق يف الـصحة جلعلـه أيـسر فهمـا وأسـهل تطبيقـا يف                    “لتفكيك”غريهم إىل طريقة    

وقــد حــاول املقــرر اخلــاص مــن جانبــه . جمــال الــسياسات والــربامج واملــشاريع املتــصلة بالــصحة
علـى أن املهـم هـو    . )٣٥(يره القطريـة وتقـاريره األخـرى   تطبيق وإحكام اإلطار التحليلي يف تقار    

أن هذا اإلطار ميكن تطبيقه عموما علـى مجيـع جوانـب احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن                       
من الصحة، مبا يف ذلك العوامل األساسية احملددة للـصحة مثـل امليـاه املأمونـة ومرافـق الـصرف                    

 .الصحي املالئمة

__________ 
 .٢٠٠٦، ية البشريةتقرير التنمانظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٣٤( 
 .E/CN.4/2006/48/Add.2؛ وانظر أيضا A/61/338انظر، على سبيل املثال،  )٣٥( 
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، ولكــن مــن املمكــن  )٣٦( التحليلــي يف أمــاكن أخــرى وقــد نوقــشت تفاصــيل اإلطــار   - ٧١
 :تلخيص عناصره الرئيسة باختصار شديد فيما يلي

التعــرف علــى القــوانني الوطنيــة والدوليــة والقواعــد واملعــايري املتــصلة حبقــوق     )أ( 
 اإلنسان؛
التسليم بأن احلق يف الصحة خيـضع لقيـود املـوارد ويـتم إعمالـه تـدرجييا وبأنـه                   )ب( 

 مع مرور الزمن؛) أو عدم التقدم(يد مؤشرات ومعايري لقياس التقدم يتطلب حتد
التسليم، مع ذلك، بأن احلق يف الصحة يفرض بعـض االلتزامـات الـيت تـسري          )ج( 

 فورا وال ختضع لقيود املوارد أو لإلعمال التدرجيي، مثل االلتزام بتجنب التمييز؛
مثــل التحــرر مــن (ريــات التــسليم بــأن احلــق يف الــصحة يــشمل عــددا مــن احل  )د( 

مثـل تـوفري مـستويات أساسـية        (وعددا مـن االسـتحقاقات      ) التمييز يف فرص احلصول على املاء     
ويف معظـم األحيـان، ال تترتـب علـى هـذه احلريـات              ). دنيا من املـاء ومرافـق الـصرف الـصحي         

 آثار يف امليزانية، ولكن االستحقاقات ميكن أن يترتب عليها مثل هذه اآلثار؛
جيــب أن تكــون مجيــع اخلــدمات والــسلع ومرافــق الــصرف الــصحي متــوافرة     )هـ( 

هـذا املخطـط مطبــق باختـصار بالنـسبة للمــاء     (وسـهلة احلـصول عليهــا ومقبولـة وجيـدة النــوع     
 ؛) أدناه٧٦ إىل ٧٣ومرافق الصرف الصحي يف سياق احلق يف الصحة يف الفقرات 

تـع بـأعلى مـستوى ممكـن        على الدولة واجب احترام ومحاية وإعمال حـق التم         )و( 
وسوف يطبق هذا أيضا بإجياز بالنـسبة للمـاء ومرافـق الـصرف الـصحي يف سـياق                  . من الصحة 

 ؛) أدناه٨٣ و ٨٢انظر الفقرتني (احلق يف الصحة 
ويتطلب اإلطار التحليلي ضرورة توجيه عناية خاصة إىل مسائل عـدم التمييـز              )ز( 

 ية بالغة؛واجلودة والضعف نظرا ملا هلذه األمور من أمه
ــراد واجلماعــات      )ح(  ــشاركة األف ــوافر الفرصــة مل ــصحة أن تت ويتطلــب احلــق يف ال

 مشاركة نشطة وعن بينة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على صحتهم؛
على البلدان النامية مسؤولية طلب املـساعدة والتعـاون علـى الـصعيد الـدويل،                )ط( 

وليات بالنــسبة إلعمــال احلــق يف الــصحة يف  بينمــا تتحمــل الــدول املتقدمــة النمــو بعــض املــسؤ  
 البلدان النامية؛

__________ 
 .E/CN.4/2005/51انظر  )٣٦( 
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يتطلــب احلــق يف الــصحة أن تتــوافر علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل آليــات     )ي( 
 .للرصد واملساءلة تتسم بالفعالية والشفافية ويسر االستخدام

كل وعلى سبيل التوضيح باملَثَـل، سـيتم يف هـذا القـسم تطبـق عناصـر هـذا اإلطـار بـش                      - ٧٢
 .موجز على املاء ومرافق الصرف الصحي يف سياق احلق يف الصحة

 
 مسؤوليات الدول  

 
 التوافر، وسهولة احلصول، واملقبولية، واجلودة

يتطلب احلق يف الصحة أن تقوم الدولة بكـل مـا تـستطيع لـضمان تـوافر امليـاه املأمونـة                      - ٧٣
وينبغـي أن تكـون كميـة       . يتـها ومرافق الصرف الصحي املالئمة لكـل مـن يعـيش يف نطـاق وال             

وقـد حيتـاج    . )٣٧(املاء املتوافرة لكل شخص مساوية للكمية اليت حددهتا منظمة الـصحة العامليـة            
بعض األفراد وبعض اجملموعات إىل كميات إضافية من املاء ألسباب تتعلـق بالـصحة أو املنـاخ                 

كفـي لـسد احتياجـات    أو ظروف العمل، وهلذا ينبغـي للدولـة أن تكفـل تـوافر املـاء بكميـات ت                
وينبغـي للـدول أن تتخـذ تـدابري ضـد اإلسـراف يف اسـتهالك                . هؤالء األفـراد وهـذه اجلماعـات      

ويتطلـب احلـق يف الـصحة أن تعمـل الدولـة علـى تـوافر                . املاء ومن أجل االستخدام الكفء لـه      
ة، النظافـة الشخـصي   الـشرب، و  ”املياه املأمونة لالستعمال الشخـصي واالسـتعمال املـرتيل، مثـل            

 .“)٣٨(وغسل املالبس، وإعداد الطعام، والصحة الشخصية وصحة األسرة
وباإلضافة إىل توافر املياه ومرافق الصرف الصحي، يتطلـب احلـق يف الـصحة أيـضا أن                  - ٧٤

ولـسهولة الوصـول    . يكون الوصول إىل املاء ومرافق الصرف الصحي ميسرا لكل فرد بال متييز           
 :حي أبعاد أربعةيف سياق املياه ومرافق الصرف الص

ــات        )أ(  ــصحي حبيــث ميكــن لكــل فئ ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــتعني أن تكــون املي ي
وعلى  هـذا ينبغـي أن يكـون يف          . السكان يف كل أحناء البلد الوصول إليها ماديا طريقة مأمونة         

اإلمكان الوصول ماديا إليهـا داخـل البيـت أو املؤسـسة التعليميـة أو مكـان العمـل أو املؤسـسة                      
ذلـك أن عـدم تـوافر املـاء يف          . )٣٩(أو أية مؤسسة أخرى، أو على مقربـة مـن أي منـها            الصحية  

مــدى جيعــل الوصــول إليــه مأمونــا ميكــن أن يــؤثر تــأثريا خطــريا علــى الــصحة، وخاصــة صــحة   
فحمل أوعية ثقيلة للمياه ملسافات طويلـة ميكـن أن          . النساء والفتيات املسؤوالت عن محل املاء     

__________ 
 .G. Howard and J. Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, (WHO, 2002)انظر  )٣٧( 
 )٣٨( E/2003/22-E/C.12/2002/13١٢، الفقرة ١٥ابع، التعليق العام رقم ، املرفق الر) أ.( 
 )٣٩( E/CN.4/Sub.2/2005/25 ٣-١، املبدأ التوجيهي. 
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وإىل إصابات العمود الفقري واحلوض، مما قد يؤدي إىل مشاكل أثنـاء            يؤدي إىل التعب واألمل     
كــذلك فــإن انعــدام مرافــق الــصرف الــصحي املأمونــة الــيت تــوفر اخلــصوصية  . احلمــل والوضــع

يعرض املرأة لروتني يومي مهني وباعث على الـضغوط النفـسية وانعـدام الراحـة، وكلـها أمـور                    
 تصميم مرافق امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي           وينبغي عند . )٤٠(ميكن أن تقضي على صحتهن    

يف خميمات الالجئني واملشردين داخليا توجيه عناية خاصة إىل منـع أعمـال العنـف القـائم علـى                
 ؛)٤١(فينبغي، مثال، توفري املرافق يف مناطق آمنة قربة من املساكن. أساس نوع اجلنس

 ممكنـا مـن الناحيـة       يتعني أن يكون الوصول إىل املياه ومرافق الصرف الصحي         )ب( 
ومثـة ارتبـاط   . ، على أن يتحقق ذلـك أيـضا بالنـسبة للفقـراء       )أي مقدورا عليه ماليا   (االقتصادية  

بني الفقر وانعدام العدل يف احلصول على اخلـدمات الـصحية وامليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي                   
فـق الـصرف الـصحي      وإذا مل يكن الفقراء قادرين على الوصول إىل املياه املأمونـة ومرا           . املأمونة

 املالئمة فعلى الدولة واجب اختاذ التدابري املعقولة اليت تكفل للجميع إمكانية الوصول إليها؛
 يــتعني أن تكــون امليــاه ومرافــق الــصرف الــصحي ميــسرة للجميــع بــدون متييــز )ج( 

على أي أسـاس مـن األسـس احملظـورة مثـل اجلـنس والعـرق واألصـل اإلثـين واإلعاقـة والوضـع                        
  االقتصادي؛-اعي االجتم

ــصرف         )د(  ــق ال ــاه ومراف ــا عــن املي ــأن إليه ــيت يطم ــات ال ــتعني أن تكــون املعلوم ي
 .الصحي ميسرة للجميع حىت يستطيعوا اختاذ قراراهتم عن بينة

وكما أن احلق يف الصحة يتطلب توافر املياه ومرافق الصرف الصحي ويـسر الوصـول                - ٧٥
توفريها متالئمة مع احتياجات كل من اجلنسني ومـع         إليها، فإنه يتطلب أيضا أن تكون طريقة        

وعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي        . الدورة احلياتية ملن توفر هلم وأن تكون مقبولة من الناحية الثقافيـة           
اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل أن يراعى يف مرافق الصرف الـصحي تـوفري اخلـصوصية للنـساء             

 .والرجال واألطفال
يف الــصحة أن تكــون خــدمات امليــاه ومرافــق الــصرف الــصحي جيــدة  ويتطلــب احلــق  - ٧٦
فاملاء الالزم لالستعمال الشخـصي واالسـتعمال املـرتيل ينبغـي أن يكـون مأمونـا وخاليـا               . النوع
ر اإلشــعاعية الــيت تــشكل هتديــدا لــصحة     طالكائنــات الدقيقــة واملــواد الكيميائيــة واملخــا    مــن 

معايري جلـودة املـاء تـستند إىل املبـادئ التوجيهيـة          وينبغي للدول أن تضع قواعد و     . )٤٢(الشخص
__________ 

 :UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, Health, Dignity and Development انظـر   )٤٠( 

What Will it Take? (2005). 
 .Access to Water in Refugee Situations (2005)الالجئني، انظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون  )٤١( 
 )٤٢( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ١٢، الفقرة ١٥، املرفق الرابع، التعليق العام رقم) ب.( 
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كـذلك ينبغـي أن تكـون       . )٤٣(املتعلقة جبودة مياه الشرب الـيت وضـعتها منظمـة الـصحة العامليـة             
ــة اجلــودة    ــصحي كافي ــصرف ال ــق ال ــصرف    . مراف ــسر لكــل شــخص خــدمات ال وينبغــي أن تي

يـز ومحايـة حـق اإلنـسان     الصحي ومرافقه ومنشآته يف حدود إمكانياته وأن تكـون مالئمـة لتعز   
وتتطلب الصحة اجليدة محاية البيئة من النفايات البـشرية؛ وهـذا ال ميكـن              . يف الصحة والكرامة  

حتقيقــــه إال إذا تيــــسر لكــــل شــــخص الوصــــول إىل مرافــــق الــــصرف الــــصحي املالئمــــة         
ــوافر فيهــا اجلــودة تقلــل التعــرض      . )٤٤(واســتخدامها ــاه ومرافــق الــصرف الــصحي الــيت تت واملي

 .بة باألنيميا وغريها من احلاالت اليت تسبب أمراض ووفيات األمهات واألطفاللإلصا
 

 مكافحة التمييز وانعدام املساواة والضعف

انطالقـا مـن مفهــومي عـدم التمييـز واملــساواة، ينـشغل قـانون حقــوق اإلنـسان الــدويل         - ٧٧
جلماعـات احملرومـة   وهذا يتطلب من الدولة أن تتخذ تـدابر لـصاحل ا          . مبسأليت الضعف واحلرمان  

وعلــى ســبيل . ولعــدم التمييــز واملــساواة، يف الــسياق احلــايل، آثــار عديــدة . واألفــراد احملــرومني
املثــال، فهمــا يتطلبــان أن تــضع الدولــة سياســة وطنيــة للميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي تراعــي 
 األولويــات الوطنيــة يف جمــال الــصحة وتــشمل سياســات وبــرامج تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات  

كــذلك يتطلــب عــدم التمييــز واملــساواة مــن الدولــة أن توجــه عنايتــها ملــن هلــم           . احملــرومني
احتياجات خاصة من األفراد واجلماعات فيمـا يتعلـق بامليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي بـسبب                   

 .ظروف صحية أو مناخية أو أية ظروف أخرى
وطنيــة للميــاه وعلــى هــذا فــإن احلــق يف الــصحة يتطلــب مــن الدولــة أن تــضع سياســة    - ٧٨

ومرافق الصرف الصحي تستهدف عدالة احلصول على املاء ومرافق الـصرف الـصحي بالنـسبة               
للضعفاء واحملرومني مـن األفـراد واجلماعـات، مبـا يف ذلـك النـساء واألطفـال واألقليـات اإلثنيـة                    

اإليــدز واملــشردون /والــسكان األصــليون والفقــراء واملــصابون بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
 .اخليا واملسنون واملعوقون واملسجونون وغريهمد
 

 اإلعمال التدرجيي وااللتزامات باإلعمال الفوري
 ومـن مث بالعوامـل األساسـية احملـددة        -إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة          - ٧٩

 خيضع لإلعمـال التـدرجيي وتـوافر        -للصحة مثل املاء املأمون ومرافق الصرف الصحي املالئمة         
ــو ــرة  امل ــا للفق ــادة  ١ارد، وفق ــة    ٢ مــن امل ــصادية واالجتماعي ــدويل للحقــوق االقت  مــن العهــد ال

وبعبارة بسيطة، فإن اإلعمال التدرجيي معناه أن يطلب إىل الدولة أن تعمـل علـى أن                . والثقافية
__________ 

 .Guidelines for drinking water quality” (2006)“منظمة الصحة العاملية،  )٤٣( 
 .٤٤، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2004/20انظر  )٤٤( 
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يكون ما تقوم به بعد سنتني أفضل مما تقوم به اليوم، بينما يعين توافر املـوارد أن معيـار مـا هـو                      
 .لوب من دولة متقدمة النمو أعلى من معيار ما هو مطلوب من دولة ناميةمط
ــة حتتــاج، مــثال، إىل مؤشــرات ومعــايري مناســبة   . وهلــذا عــدد مــن اآلثــار اهلامــة   - ٨٠ فالدول

انظر النهج القـائم علـى   (لتعرف ما إذا كانت تقوم أو ال تقوم بإعمال احلق يف الصحة تدرجييا         
علـى  ). E/CN.4/2006/48(بة ملؤشرات الـصحة الـوارد يف الوثيقـة          مفهوم حقوق اإلنسان بالنس   

أن هــذا املطلــب يترتــب عليــه شــرط آخــر وهــو أن احلــق يف الــصحة يــشمل بعــض االلتزامــات  
وهـذه  . )٤٥(األساسية اليت يتعني تنفيذها على الفـور والـيت ال ختـضع ملفهـوم اإلعمـال التـدرجيي                 

فبمقتـضى احلـق يف الـصحة،       . )٤٦(لصحة علة وجوده  هي االلتزامات اليت بدوهنا يفقد احلق يف ا       
يكون على الدول، مثال، التـزام فـوري بعـدم التمييـز وكفالـة احلـصول علـى متطلبـات النظافـة                      

احلـد األدىن األساسـي مـن امليـاه املالئمـة واملأمونـة             ، كما يكـون عليهـا أن تكفـل          )٤٧(األساسية
 .)٤٨(راضلالستخدامات الشخصية واملرتلية ملنع اإلصابة باألم

واخلالصة أنه إذا كان يـتعني علـى الدولـة أن حتقـق تـدرجييا إمكانيـة الوصـول إىل املـاء           - ٨١
ومرافق الصرف الصحي، فإن عليها التزاما أساسيا فوريـا بتـوفري وتيـسري احلـصول علـى كميـة                   
ــة وتــوفري      املــاء األساســية الــدنيا الــيت تكــون كافيــة ومأمونــة لالســتخدامات الشخــصية واملرتلي

أما التدابري االنتكاسية الـيت تقلـل   .  يف كل منطقة واليتها )٤٩(وتيسري متطلبات النظافة األساسية   
فرص الناس يف احلصول على املاء ومرافق الصرف الـصحي فـال جيـوز اللجـوء إليهـا إال عنـدما                     
يكون يف وسع الدولة أن تثبت أن هذه التدابري قد اختذت بعد حبـث شـامل للبـدائل كمـا يلـزم         

كامل احلقوق اليت يـنص عليهـا العهـد ويف سـياق االسـتخدام       إىليرها تربيرا تاما باإلشارة    ترب”
 .“)٥٠(“الكامل ألقصى ما هو متاح من املوارد

 
__________ 

 )٤٥( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٤٣، الفقرة ١٤، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
 )٤٦( E/1991/23-E/C.12/1990/8 و Corr.1 ١٠، الفقرة ٣، املرفق الثالث، التعليق العام رقم. 
 )٤٧( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٣٦، الفقرة ١٤، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
  والتعليـق العـام   ٣٦، الفقـرة  ١٤رق بـني االلتـزام األساسـي املتعلـق بامليـاه الـوارد يف التعليـق العـام رقـم                  هناك فـ   )٤٨( 

 ).أ (٣٧، الفقرة ١٥وأكثر االثنني تواضعا هو املستخدم هنا، أي التعليق العام رقم ). أ (٣٧، الفقرة ١٥ رقم
اخليـار األقـل   ”مرافق الصرف الـصحي األساسـية بأهنـا    عّرفت فرقة العمل املعنية باملياه ومرافق الصرف الصحي    )٤٩( 

ستدام بـاملرافق واخلـدمات الالزمـة بطريقـة مأمونـة وصـحية ومالئمـة        تكلفة فيما يتعلق بتوفري فرص االنتفـاع املـ    
 اجلسم ومياه اجملاري وتوفر اخلصوصية وحتفظ الكرامـة، يف الوقـت الـذي تكفـل فيـه بيئـة             زاتافرإللتخلص من   

 .“ية سواء يف البيت أو يف منطقة جوار املستعملنيعيش نظيفة وصح
 )٥٠( E/2001/22-E/C.12/2000/21 ٣٢، الفقرة ١٤، املرفق الرابع، التعليق العام رقم. 
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 واجبات االحترام، واحلماية، والوفاء
ــأعلى          - ٨٢ ــع ب ــسبة للحــق يف التمت ــاء بالن ــة والوف ــرام واحلماي ــات االحت ــة واجب ــى الدول عل

وهـذه الواجبـات تنطبـق سـواء بالنـسبة للرعايـة الطبيـة أو بالنـسبة                 . ةمستوى ممكـن مـن الـصح      
 يلـزم الدولـة، يف     واجـب االحتـرام     وعلى سبيل املثـال، فـإن       . للعوامل األساسية احملددة للصحة   

سياق العوامل األساسية احملددة للمياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي املالئمة، بأن متتنـع عـن               
.  امليــاه ومرافــق الــصرف الــصحي م تعــسفا بعرقلــة وصــول الــشخص إىل تلويــث امليــاه أو القيــا

 فيلزم الدولة بأن تتخذ تـدابري ملنـع الغـري مـن عرقلـة الوصـول إىل امليـاه ومرافـق                      حق احلماية  أما
وعلى ذلك فإنه يـتعني علـى الدولـة، مـثال، أن تتخـذ خطـوات فعالـة تكفـل                    . الصرف الصحي 

لعــام بإمكانيــة الوصــول إىل امليــاه املأمونــة ومرافــق عــدم مــساس مقــدمي اخلــدمات يف القطــاع ا
 فيقتـضي مـن الدولـة تزويـد الفقـراء بكميـة املـاء               واجـب الوفـاء   وأما  . الصرف الصحي املالئمة  

األساسية الدنيا ومبتطلبات النظافة األساسـية إذا مل يكـن يف وسـعهم بغـري ذلـك احلـصول علـى                     
 .املاء ومرافق الصرف الصحي

 فإن الدولة تظـل مـسؤولة عـن التنظـيم الـسليم لـشبكات امليـاه ومرافـق                   وبعبارة أخرى  - ٨٣
الصرف الصحي، سواء ُعهد هبا إىل شركة من شركات القطاع العام أو شـركة مـن شـركات                 

 .القطاع اخلاص، كما تظل مسؤولة عن صحة ورفاهة أشد الناس حرمانا يف منطقة واليتها
 

 املشاركة
ت مشاركة إجيابية وعن بينة يف وضع السياسات املتعلقـة          إن مشاركة األفراد واجلماعا    - ٨٤

بالصحة اليت تؤثر عليهم هي جانب هام من جوانب احلق يف التمتع بأعلى مـستوى ممكـن مـن                   
وهذا احلق يتطلب بذل جهود خاصة لضمان مـشاركة مـن كـانوا تقليـديا مـستبعدين                 . الصحة

ــراد واجلماعــات   ــن األف ــال، ويف ســيا  . م ــى ســبيل املث ــصحي،   ق اوعل ــصرف ال ــق ال ــاء ومراف مل
املــرأة مــع حتملــها لعــبء غــري متناســب يف جلــب املــاء والــتخلص مــن امليــاه املــستعملة يف    فــإن

وعلــى هــذا . األســرة تــستبعد يف كــثري مــن األحيــان مــن عمليــات اختــاذ القــرارات ذات الــصلة 
رات املتعلقـة   ينبغي للدول أن تتخذ تـدابري تكفـل عـدم اسـتبعاد املـرأة مـن عمليـات اختـاذ القـرا                     

 .بإدارة املياه ومرافق الصرف الصحي
ويف معظم احلاالت، تكون اجملتمعات احمللية واجلماعـات أكثـر إدراكـا لنـوع خـدمات            - ٨٥

. املياه ومرافق الصرف الصحي اليت حتتـاج إليهـا وللكيفيـة الـيت ينبغـي هبـا إدارة هـذه اخلـدمات            
ــرب     ــسياسات وال ــد وضــع ال ــة عن ــاه ومرافــق   وعلــى ذلــك ينبغــي للدول ــة املتعلقــة باملي امج الوطني

الصرف الصحي أن تتخذ خطوات تكفل املـشاركة اإلجيابيـة وعـن بينـة مـن جانـب مجيـع مـن                     
 .حيتمل تأثرهم هبذه السياسات والربامج
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 املساعدة الدولية والتعاون الدويل
ويل إن الــدول ملزمــة بــأن تقــوم فــرادى أو مــن خــالل املــساعدة الدوليــة والتعــاون الــد  - ٨٦

وينبغــي . باختــاذ خطــوات حنــو اإلعمــال الكامــل ملختلــف احلقــوق، مبــا فيهــا احلــق يف الــصحة    
للبلــدان املتقدمــة النمــو، إذا مــا تــوافرت لــديها املــوارد، أن تقــدم املــساعدة املاليــة والتقنيــة الــيت  
 تكمل موارد البلدان النامية لضمان أن تتوافر لكل فرد إمكانيـة الوصـول بأسـرع مـا ميكـن إىل                   

 .املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي املالئمة
ــاه ومرافــق      - ٨٧ وإزاء التحــدي اهلائــل الــذي ميثلــه بالنــسبة للــصحة العامــة عــدم كفايــة املي

الصرف الصحي يف العامل النامي، يذكر املقرر اخلاص الـدول مبـا التزمـت بـه يف إعـالن األلفيـة                     
ويؤكد على ضرورة قيـام شـراكة عامليـة بـشأن امليـاه             ويف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،       

ومرافق الصرف الـصحي تـستهدف إجيـاد نظـام فعـال ومتكامـل لتـوفري امليـاه ومرافـق الـصرف                   
 .الصحي يوفر للجميع بأسعار مقدور عليها املاء اجليد ومرافق الصرف الصحي اجليدة

 
 الرصد واملساءلة

األمهيـة وهـو وجـود آليـات للرصـد واملـساءلة       واحلق يف الصحة يأيت معـه مبطلـب بـالغ           - ٨٨
ويتعني على من يتحملـون مـسؤوليات فيمـا يتعلـق بـاحلق يف              . تتسم باليسر والشفافية والفعالية   

م بواجبـاهتم، وذلـك للوقـوف علـى         الصحة أن يكونـوا خاضـعني للمـساءلة فيمـا يتعلـق بقيـامه             
 تعـديالت الـسياسات     حتقق مـن جناحـات ومـا ووجـه مـن صـعوبات؛ وعندئـذ ميكـن إجـراء                   ما

ومثــة أشــكال خمتلفــة كــثرية آلليــات الرصــد   . وغريهــا مــن التعــديالت حــسب مقتــضى احلــال  
وتقـرر الدولـة أي     . منها اآلليـات القـضائية، وشـبه القـضائية، واإلداريـة، والـسياسية            : واملساءلة

سرة اآلليات أكثر مالءمة يف حالتـها اخلاصـة، ولكـن مجيـع اآلليـات جيـب أن تكـون فعالـة وميـ                  
 .وشفافة
وجيب أن تكـون أي سياسـة وطنيـة للميـاه ومرافـق الـصرف الـصحي خاضـعة للرصـد            - ٨٩

وهذا يتطلب أن حتدد الـسياسة التزامـات احلكومـة املتعلقـة بـاحلق يف           . السليم واملساءلة املناسبة  
الــصحة فيمــا يتــصل باملــاء ومرافــق الــصرف الــصحي، وأن تــضع كــذلك خطــة للتنفيــذ حتــدد    

ــداف وامل ــاز،     األهـ ــايري اإلجنـ ــرات، ومعـ ــسؤولياهتم، واملؤشـ ــات ومـ ــحاب الواجبـ ــد وأصـ واعيـ
مثـل أمـني   (ويتعني من وقـت إىل آخـر أن تقـوم هيئـة وطنيـة مناسـبة            . وإجراءات تقدمي التقارير  

ببحـث مـدى هنـوض      ) مظامل لشؤون الصحة أو مـنظم ملـسائل امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي               
 -فيما يتعلق بامليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي بواجبـاهتم             املسؤولني عن تنفيذ السياسة الوطنية      

ال بغرض اجملازاة  وتوقيع العقوبات بالضرورة، وإمنا لتحديد الـسياسات واملؤسـسات الناجحـة     
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يف التطبيــق والــسياسات واملؤســسات غــري الناجحــة، وذلــك لتعزيــز فــرص احلــصول علــى املــاء  
 .ومرافق الصرف الصحي بالنسبة للجميع

 
 ضايا الرئيسيةبعض الق  

يثري توفري املاء ومرافق الـصرف الـصحي للجميـع جمموعـة واسـعة مـن القـضايا احملـددة                - ٩٠
وعلى سـبيل اإليـضاح، يعـرض هـذا القـسم باختـصار بعـض هـذه القـضايا، مـع                     . العملية اهلامة 

 . مراعاة اإلطار التحليلي املشار إليه يف الفقرات السابقة
 

 خصخصة املاء
الدوائر التـرويج لفكـرة اخلصخـصة كوسـيلة ملواجهـة أزمـة امليـاه يف العـامل         مت يف بعض   - ٩١

علــى أن التجربــة قــد أثبتــت أن اخلصخــصة ميكــن أن  . وتيــسري الوصــول إليــه بالنــسبة للجميــع 
تؤدي إىل زيادات يف األسعار ال تأخذ يف االعتبار قدرة املـستهلكني مـن ذوي الـدخل احملـدود                   

با يف بوليفيــا ينفقــون أكثــر مــن  ، يقــدر أن ســكان كوتــشاباموعلــى ســبيل املثــال. علــى الــدفع
يف املائة من متوسط دخل أسرهم على املاء، مما أدى إىل احتجاجات عنيفة يف أوائـل عـام                   ٢٥

 ٦٠كذلك أدت اخلصخـصة يف الفلـبني إىل زيـادة يف أسـعار امليـاه تراوحـت بـني                 . )٥١(٢٠٠٠
 .)٥٢(ناس مل يستطيعوا دفع هذه األسعار يف املائة، وكان معىن هذا أن كثريا من ال٦٥ و

ومن املمكن أن تضطر األسر بـسبب ارتفـاع تكلفـة املـاء إىل اسـتخدام مـصادر بديلـة                     - ٩٢
وعالوة علـى ذلـك، فـإن ارتفـاع تكلفـة املـاء       . وأقل جودة للماء متثل خطرا كبريا على الصحة 

 يــؤثر تــأثريا ســلبيا علــى ميكــن أن يــؤدي إىل تقليــل كميــة املــاء الــيت تــستخدمها األســر إىل حــد
 .)٥٣(النظافة وعلى الصحة

وإذا كان قانون حقـوق اإلنـسان الـدويل ال يتطلـب شـكال معينـا لتقـدمي اخلـدمات أو                      - ٩٣
سياسة معينة فيما يتعلق بالتسعري، فإنه يتعني على الدول أن تكفل عدم قيـام مقـدمي خـدمات                   

إمكانية احلصول علـى هـذه اخلـدمات    املياه ومرافق الصرف الصحي من القطاع اخلاص بعرقلة     
وسواء ُعهد مبرافق امليـاه ومرافـق الـصرف الـصحي       . )٥٤(بشكل ميسر ماديا ومقدور عليه ماليا     

__________ 
 )٥١( G. Dalton, Private Sector Finance for Water Sector Infrastructure: What Does Cochabamba Tell Us About 

Using This Instrument, Occasional Paper no.37,(University of London School of Oriental and African 

Studies, 2001). 
 )٥٢( Marites Sison, “Philippines: Awash in Water Bills After Privatisation”, Inter Press Service, 22 Jan 2003. 
 .آنفاانظر منظمة الصحة العاملية،يف املوضع املشار إليه  )٥٣( 
 .١١، الفقرة E/CN.4/2004/49/Add.1انظر  )٥٤( 
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إىل شركة بالقطـاع العـام أو شـركة بالقطـاع اخلـاص، فـإن الدولـة ملزمـة بوضـع نظـام قـانوين                         
مـاء الـشرب ومرافـق    فعال يكفل، فيما يكفله، حصول الفقراء على احلـد األدىن مـن إمـدادات       

 .)٥٥(الصرف الصحي األساسية
 

 ثالث عقبات رئيسية  
 الفقر ‐ ١  

يواجه الفقراء وغريهم من اجلماعات املهمـشة أعظـم الـصعاب يف احلـصول علـى املـاء                   - ٩٤
وكثري من الفقراء يعيشون باألحيـاء الفقـرية   . املأمون وخدمات مرافق الصرف الصحي املالئمة 

ــاه، وهلــذا    واملــساكن العــشوائية  ــة وال توجــد عنــدهم توصــيالت للمي ــة الريفي واجملتمعــات احمللي
مرافــق الــصرف الــصحي املالئمــة،  يــستعملون مياهــا مــن مــصادر غــري مأمونــة وال تتــوافر هلــم   

 .يؤدي على زيادة معدالت املرض والوفيات مما
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 إىل اخنفـاض القـدرة علـى الكـسب، ممـا يوجـد حلقـة        وزيادة اإلصابة باألمراض تؤدي   - ٩٥
انظــر الــشكل (مفرغــة مــن الفقــر واعــتالل الــصحة املتفــشني بــشكل مــدمر بــني أفقــر الفقــراء    

والفقر جيعل النساء والرجـال غـري مـزودين مبـا حيمـيهم وحيمـي أطفـاهلم مـن األمـراض                     ). أعاله
القــدرة علــى العمــل  واعــتالل الــصحة وضــعف  . ويــساعدهم علــى طلــب العــالج مــن املــرض  

 .يؤديان، مع ارتفاع تكاليف العالج، إىل تعميق الفقر

__________ 
 )٥٥( E/2003/22-E/C.12/2002/13 ٢٤، الفقرة ١٥، التعليق العام رقم. 

 الفقر

زيادة اإلصابة 

 باألمراض

اخنفاض القدرة 

 على الكسب

املياه غـري املأمونـة
ومرافــق الــصرف  
الــــــصحي غــــــري  

 املالئمة
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وتعزيز فرص احلصول على املاء املـأمون ومرافـق الـصرف الـصحي املالئمـة لـيس أمـرا                 - ٩٦
بالغ األمهية بالنسبة لتخفـيض معـدالت اإلصـابة بـاملرض ومعـدالت الوفيـات فحـسب، ولكنـه                   

 .ضد الفقرأيضا استراتيجية حيوية يف املعركة 
 

 انعدام املساواة بني اجلنسني ‐ ٢  
واألدوار واملهـام   . العالقة بني الفقر وانعدام املساواة بني اجلنسني عالقـة معروفـة جيـدا             - ٩٧

التقليدية اليت يعهد هبا إىل املرأة، مثـل جلـب املـاء لـسد االحتياجـات املرتليـة، ورعايـة األطفـال                      
ة ال تــستطيع يف كــثري مــن األحيــان االلتحــاق مبؤســسات   واملــسنني واملرضــى، معناهــا أن املــرأ 

ويف بعـض اجملتمعـات،   . التعليم وحترم من فرص العمل، مما قد يؤدي إىل الفقر واعتالل الصحة     
يثقل كاهل املرأة أيضا مبهمـة الـتخلص ممـا ختلفـه األسـرة مـن امليـاه املـستعملة ومـن اإلفـرازات                        

 وهكذا تكون املرأة هي أكثر من يعاين مـن عـدم            .اجلسمية، مما يعرضها ملخاطر صحية شديدة     
 .توافر خدمات املياه ومرافق الصرف الصحي على النحو الكايف

ومثــة اخــتالف بــني احتياجــات املــرأة واحتياجــات الرجــل فيمــا يتعلــق باملــاء ومرافــق      - ٩٨
 وعلى سبيل املثال، فإن املرأة عـادة تعلـق علـى مرحـاض األسـرة أمهيـة أكـرب                  . الصرف الصحي 

من األمهية اليت يعلقها عليه الرجل، ومع ذلـك فـاملرأة يف كـثري مـن األحيـان ال وجـدود هلـا يف                        
ونتيجـة لـذلك فـإن االحتياجـات املتميـزة         . عملية اختاذ القرارات أو يف عملية حتديد األولويات       

 أثنـاء احلـيض وأثنـاء وبعـد الوضـع         (للنساء والفتيات فيما يتعلق باملاء ومرافق الصرف الـصحي          
 .يتم عادة إمهاهلا يف املناقشات املتعلقة مبرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية) مثال
وعــدم كفايــة إمــدادات امليــاه وخــدمات مرافــق الــصرف الــصحي يــضر إضــرارا بالغــا    - ٩٩

. بالفقريات من حيث الصحة، واإلنتاجية، والقدرة على الكسب، والسالمة البدنية، والكرامـة           
ص على ضرورة أن تكفل للمرأة املشاركة يف عملية اختاذ القـرارات وعمليـة   ويشدد املقرر اخلا  

حتديد األولويات، وحيـث الـدول علـى األخـذ بنـهج يراعـي مـسائل اجلنـسني عنـد تقريـر مجيـع                 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن إشـراك املـرأة يف اختـاذ القـرارات يـؤدي إىل                    . السياسات ذات الـصلة   

 .تمع كلهفوائد صحية إجيابية بالنسبة للمج
 

 االحترار العاملي ‐ ٣  
ــاملي      - ١٠٠ ــرار الع ــسلبية لالحت ــار ال ــأثرا غــري متناســب باآلث ــراء ت ــأثر الفق ذلــك أن هــذا  .  يت

االحترار مل يؤد فقط إىل اإلقالل من فـرص احلـصول علـى املـاء بـشكل يعتمـد عليـه، بـل أدى                         
حـرارة ورطوبـة النامجـة عـن        فـاألجواء األكثـر     . أيضا إىل اضطراب النظم اإليكولوجية الطبيعية     
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تغري املناخ تزيـد نطـاق ومواسـم نـاقالت األمـراض، مثـل النـاموس وذبـاب تـسي تـسي اللـذين                        
 . )٥٦(ينشران أمراضا مثل املالريا ومحى الدنك واحلمى الصفراء والتهاب الدماغ

 واالحترار العاملي سوف يـؤثر سـلبيا علـى الـدورة اهليدرولوجيـة يف العـامل ويـؤدي إىل                   - ١٠١
 فمـع تبخـر امليـاه       )٥٧(ويـشكل اجلفـاف هتديـدا خطـريا للـصحة         . مزيد من اجلفاف والفيضانات   

النقيـة، يلجـأ النـاس إىل بـدائل أكثــر تلوثـا ميكـن أن تـؤدي إىل أوبئــة األمـراض الـيت تنتقـل عــن           
كذلك فإن الفيضانات ال تؤدي فقط إىل زيادة خطـر اإلغـراق وإتـالف احملاصـيل،       . طريق املاء 

ــؤدي أ  ــاقالت األمــراض وجــرف      بــل ت ــشار األمــراض عــن طريــق توســيع نطــاق ن ــضا إىل انت ي
 .)٧٥(امللوثات الزراعية إىل إمدادات مياه الشرب

وعلى الرغم من أن هذه االجتاهات الباعثـة علـى القلـق، فـإن اجملتمـع الـدويل مل يتـصد                      - ١٠٢
تمع الدويل يف أخـذ آثـار   وإخفاق اجمل. حىت اآلن لتهديدات الصحة اليت يسببها االحترار العاملي  

االحترار العاملي على الصحة مأخـذ اجلـد سـوف يهـدد حيـاة املاليـني مـن النـاس يف كـل أحنـاء                     
 .العامل

 
 النتائج والتوصيات -خامسا  

 .تركز النتائج والتوصيات الواردة أدناه على القسم الرابع - ١٠٣
رعاية الطبية فحـسب  إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ال يشمل ال        - ١٠٤

بــل يــشمل أيــضا العوامــل األساســية احملــددة للــصحة مثــل املــاء املــأمون، ومرافــق الــصرف 
ويف أحيــان . الــصحي املالئمــة، وظــروف العمــل والظــروف البيئيــة، والتحــرر مــن التمييــز 

كثرية جدا يوجه إىل الرعاية الطبية قدر غري متناسب مـن االهتمـام علـى حـساب العوامـل           
 .احملددة للصحةاألساسية 
وإذا كــان هــذا التقريــر بوجــه عنايــة خاصــة إىل املــاء ومرافــق الــصرف الــصحي،  - ١٠٥

فيجب أن يكون مفهوما أن احلق يف الصحة يشمل عديدا من العوامل األساسـية األخـرى                
وميكن استخدام اإلطار التحليلي املعروض يف التقرير عند تناول العوامـل           . احملددة للصحة 
 .خرى احملددة للصحةاألساسية األ

 وعلى الرغم من أن املياه ومرافق الصرف الصحي أساسـية بالنـسبة للبقـاء علـى                 - ١٠٦
قيد احلياة وللتنمية وللنمو االقتصادي وللحق يف الـصحة، فإهنـا تتعـرض لإلمهـال يف كـثري                  

__________ 
 )٥٦( A.J. McMichael, and others, “Climate change and human health” (WHO/UNEP/WMO, 2003). 
 )٥٧( New Economics Foundation, The End of Development (2006). 
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ــان  ــن األحي ــصرف       . م ــق ال ــاه ومراف ــة  للمي ــوارد الكافي ــدول ال ختــصص امل ــن ال وكــثري م
ومن الناحيـة التارخييـة   . ال تضع اخلطط والسياسات والربامج والقوانني املالئمة      الصحي، و 

فقد أمهلت املنظمـات الدوليـة مـسألة املـاء ومرافـق الـصرف الـصحي، وإن كانـت منظمـة                   
الصحة العاملية ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني تقومـان خبطـوات واسـعة هامـة                    

دم املـاحنون الـدعم الكـايف للمبـادرات املتعلقـة باملـاء             كذلك مل يقـ   . لتصحيح هذا االختالل  
ومرافق الصرف الصحي، وإن كانت هناك بعض الدالئل اليت تشري إىل أن هذا الوضع قد 

فقد حققت منظمات اجملتمـع املـدين تقـدما يـستحق الثنـاء يف تنـشيط املناقـشات                  . بدأ يتغري 
 .)٥٨(إلنساناملتعلقة مبسائل املاء ومرافق الصرف الصحي وحبقوق ا

 : ولتصحيح هذا اإلمهال، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي- ١٠٧
ينبغي جلميع الدول أن تعترف رمسيا بأن احلق يف أعلى          . االعتراف الرمسي  )أ( 

مستوى ممكن من الصحة يشمل فرصة اسـتخدام امليـاه املأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي             
 املالئمة؛
 ينبغي للدول، عن    .لربامج، واملشاريع القوانني، واخلطط، والسياسات، وا    )ب( 

طريق عمليات املشاركة، أن تقوم بوضع وتنفيذ القـوانني واخلطـط والـسياسات والـربامج               
واملـشاريع الــيت تعــزز فــرص اجلميــع يف اســتخدام امليــاه املأمونــة ومرافــق الــصرف الــصحي  

 املالئمة؛
بالغـة للميـاه املأمونـة       إن األمهيـة ال    .امليزانيات الوطنية، واملـساعدة الدوليـة      )ج( 

 جيب أن تـنعكس     - واحلق يف الصحة     -ومرافق الصرف الصحي املالئمة بالنسبة للصحة       
 يف امليزانيات الوطنية ويف املساعدة الدولية والتعاون الدويل؛

 جيـب، اتـساقا مـع قـانون حقـوق      .اجلماعات احملرومـة واألفـراد احملرومـون     )د( 
لتعزيـز  ) على الصعيدين الـوطين والـدويل     (ابري اليت تتخذ    اإلنسان الدويل، أن توجه يف التد     

فرص استخدام امليـاه املأمونـة ومرافـق الـصرف الـصحي املالئمـة عنايـة خاصـة إىل الفئـات           
ــة ويف      ــات الريفيـ ــشون يف اجملتمعـ ــن يعيـ ــراء ومـ ــل الفقـ ــرومني، مثـ ــراد احملـ ــة واألفـ احملرومـ

 ن حيث حقوق امللكية؛املستوطنات العشوائية باملدن، بغض النظر عن وضعهم م

__________ 
، (www.cohre.org)انظر، على سبيل املثال، برنامج احلق يف امليـاه، ومركـز حقـوق الـسكن وعمليـات اإلخـالء                     )٥٨( 

 .)www.wateraid.org(، واملعونة املائية (www.ielrc.org)وبرنامج حبوث قانون املياه 
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 من األمـور البالغـة األمهيـة، يف سـياق املـاء ومرافـق الـصرف                 .نوع اجلنس  )هـ( 
ــة وغريهــا بنــهج يراعــي       ــدول واملنظمــات الدولي الــصحي واحلــق يف الــصحة، أن تأخــذ ال

 االعتبارات اجلنسانية يف تقرير مجيع السياسات ذات الصلة؛
ى مـستوى ممكـن مـن الـصحة األخـذ            يتطلب احلق يف أعلـ     .النهج املتكامل  )و( 

بنهج متكامل يتم فيه جعل مرافق الصرف الصحي املالئمة ومتطلبـات النظافـة الشخـصية               
 جزءا من برامج اإلمداد باملياه؛

ال بــد مــن القيــام حبمــالت لتوعيــة اجلمهــور صــحيا    .احلمــالت اإلعالميــة )ز( 
ثل املعلومـات املتعلقـة بالنظافـة،       بتوفري املعلومات املتعلقة باملاء ومرافق الصرف الصحي، م       

وهــذه مــسألة ذات أمهيــة خاصــة بالنــسبة . والتخــزين املــأمون للميــاه، ورصــد جــودة امليــاه
ــصحي         ــصرف ال ــق ال ــاه ومراف ــق املي ــى مراف ــيت تعتمــد عل ــدخل احملــدود ال لألســر ذات ال

 الصغرية؛
 قـررت اجلمعيـة العامـة لألمـم         ).٢٠٠٨(السنة الدولية للصرف الـصحي       )ح( 

 ســنة دوليــة للــصرف الــصحي لزيــادة الــوعي بأمهيــة  ٢٠٠٨تحــدة مــؤخرا إعــالن ســنة امل
وحيث املقرر اخلاص الدول علـى انتـهاز هـذه الفرصـة لبـذل جهـود             . )٥٩(الصرف الصحي 

مشتركة ومنـسقة مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املتعلـق باملـاء والـصرف الـصحي مـن األهـداف                       
 اإلمنائية لأللفية؛

 أهـم اخلطـوات الـيت يـتعني أن تتخـذها دول كـثرية                مـن  .الرصد واملساءلة  )ط( 
إلعمال احلق يف الصحة عموما، وفرصة استخدام املاء ومرافق الصرف الصحي على وجه 

ومن املمكـن أن    . اخلصوص، إجياد آلية للرصد واملساءلة تتسم بالفعالية والشفافية واليسر        
ني مظامل لشؤون الصحة، أو تكون هذه اآللية، مثال، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أو أم

وينبغي أن تكـون مـسؤولية هـذه اآلليـة هـي            . منظما ملسائل املياه ومرافق الصرف الصحي     
الرصد ومساءلة مجيع اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للمياه      

 ومرافق الصرف الصحي وبفرص اجلميع يف استخدام املياه ومرافق الصرف الصحي؛
 يطلب املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنـسان أن يقـوم علـى              .تغري املناخ  )ي( 

وجه السرعة بدراسة أثر تغري املنـاخ علـى حقـوق اإلنـسان عمومـا وعلـى احلـق يف التمتـع                      
 بأعلى مستوى من الصحة على وجه اخلصوص؛

__________ 
 .٦١/١٩٢القرار  )٥٩( 
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حيـسب  . احلق يف املياه ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق اإلنسان          )ك( 
حقـوق اإلنـسان أنـه بـدأ يف دراسـة مـسألة حقـوق اإلنـسان وفرصـة احلـصول علـى             جمللس  

ويوصـى بـأن يقـوم اجمللـس بتعــيني مقـرر خـاص للحـق يف املـاء ومرافـق الــصرف          . )٦٠(املـاء 
الصحي ملـساعدة الـدول علـى فهـم التزاماهتـا القانونيـة والتعـرف علـى أفـضل املمارسـات                     

وينبغـي للـدول،   . ق اهلام من حقـوق اإلنـسان      وتعميمها، ورصد اإلعمال التدرجيي هلذا احل     
 .من جانبها، أن تعترف باحلق يف املاء ومرافق الصرف الصحي كحق من حقوق اإلنسان

 

__________ 
 .A/HRC/L.3/Rev.3نظر ا )٦٠( 


