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  موجز

زامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونـة      تقدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة الت     
، هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقـرار          السيدة كاتارينا دي البوكريكيه   وخدمات الصرف الصحي،    

وختلص اخلـبرية   . ويركز التقرير على التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة خبدمات الصرف الصحي         . ٧/٢٢اجمللس  
ستقلة، بعد استعراض الروابط امللتحمة بني خدمات الصرف الصحي وطائفة من حقوق اإلنسان، إىل أن حتليل                امل

خدمات الصرف الصحي يف سياق حقوق اإلنسان ال بد أن يذهب إىل ما هو أبعد من ربطها حبقوق اإلنـسان                    
وعلى الرغم من املناقشة . لصحياألخرى، ألن هذا الربط قد ال حييط إحاطة كاملة جبميع أبعاد خدمات الصرف ا

اجلارية بشأن ما إذا كان ينبغي االعتراف خبدمات الصرف على أهنا حق منفصل، فهي تشري إىل أن التطـورات                   
األخرية على املستويات الدويل واإلقليمي والوطين تثبت وجود اجتاه صوب هذا االعتراف؛ وبوجه خاص، حنـو                

  .وماً صرحياً من مقومات املستوى املعيشي املناسباعتبار احلق يف خدمات الصرف الصحي مق

ويف الوقت الذي قد ختتلف فيه اآلراء بشأن ضرورة االعتراف خبدمات الصرف الصحي كحق منفصل، فإن 
اخلبرية املستقلة تؤكد على وجود التزامات واضحة يف جمال حقوق اإلنسان املتعلقة خبدمات الصرف الصحي، وذلك 

.  ارتباطاً وثيقاً بإعمال العديد من حقوق اإلنسان األخرى ولعدم إمكان االستغناء هلذا الغرضالرتباط هذه اخلدمات
وتقدم اخلبرية تعريفاً موجزاً للصرف الصحي من منطلق حقوق اإلنسان، وتشرح التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة               

  .مي استنتاجات وتوصياتوخيتتم التقرير بتقد. خبدمات الصرف الصحي، وكذلك حمتوى هذه االلتزامات
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   مقدمة- أوالً
نة وخدمات  تقدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمو               -١

حمتوى التزامات حقوق اإلنسان، "يادة بيان   ، الذي كلفت مبوجبه بز    ٧/٢٢الصرف الصحي هذا التقرير وفقاً لقرار اجمللس        
وقـررت  ". مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بعدم التمييز يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي               

  .ىل من واليتها لتوضيح التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة خبدمات الصرف الصحياخلبرية املستقلة تكريس السنة األو

، نظمت اخلبرية املستقلة مشاورة للخرباء بشأن التزامات   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ إىل   ٢٧ويف الفترة من      - ٢
رف الصرف الصحي، حضرها خرباء يف قانون حقوق اإلنسان ويف جمـال الـص             حقوق اإلنسان املتعلقة خبدمات   
أبريل، عقدت مشاورة عامة حضرهتا العديد من الدول ومنظمات / نيسان٢٩ويف . الصحي من مجيع مناطق العامل

كانت وجهات النظر اليت أبديت واخلربات اليت تكـشفت         و.  وغريها من األطراف الفاعلة األخرى     ديناجملتمع امل 
   .صياغتها هلذا التقريريف خالل هذين االجتماعني ّمجة الفائدة بالنسبة للخبرية املستقلة 

ويبحث التقرير خدمات الصرف الصحي يف سياق حقوق اإلنسان وحيدد التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة                  -٣
وهو يبدأ بإبراز ضخامة أزمة الصرف الصحي، مث يبحث بإجياز التعريفات القائمة للـصرف              . خبدمات الصرف الصحي  

بني خدمات الصرف الصحي وطائفة واسعة ومتنوعـة مـن حقـوق    قائمة الوثقى ال الصحي، ويعرج إىل شرح الروابط      
ويقدم التقرير عقب ذلك تعريفاً خلدمات الصرف الصحي من منطلق حقوق اإلنسان، ويستكـشف نطـاق                 . اإلنسان

  .وحمتوى التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة خبدمات الصرف الصحي، وينتهي بتقدمي استنتاجات وتوصيات

   الصرف الصحيخدمات  أزمة-  ثانياً
 من الناس عرب العامل،     تنطوي أزمة الصرف الصحي على عواقب وخيمة متس حياة وأسباب معيشة املاليني             - ٤

.  على املستويني الدويل والـوطين     تعرضاً لإلمهال ال تزال متثل إىل حد اآلن واحدة من أكثر القضايا           مع ذلك   وهي  
ال يزالون يفتقرون إىل خدمات حمسنة يف جمـال الـصرف           نسمة  ار   ملي ٢,٥وتقدر األمم املتحدة أن هناك حوايل       

، نـسمة  مليـون    ١,٦وهناك ما يقدر حبوايل     . )١(قضون حاجتهم يف اخلالء   نسمة ي  مليار   ١,٢الصحي، وأن هناك    
 سنوات، ميوتون سنوياً بسبب األمراض ذات الصلة باملياه والصرف          ٥أغلبهم من األطفال الذين تقل أعمارهم عن        

الوفيات املسجلة هي السبب يف حنو ربع وتشري البحوث إىل أن سوء خدمات الصرف الصحي قد تكون ؛ )٢(الصحي
  .)٣(لدى األطفال دون اخلامسة

وإقراراً باألمهية األساسية اليت تكتسيها خدمات الصرف الصحي يف التنمية البشرية، فإن األهداف اإلمنائية   - ٥
الذين ال ميكنهم احلصول على خدمات الصرف الصحي األساسية مبقدار         لأللفية ترمي إىل خفض نسبة األشخاص       

                                                       
انظر تقرير الربنامج املشترك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف لرصد خدمات املياه والصرف الـصحي،                )١(

  .Progress on drinking water and sanitation: special focus on sanitation" (2008), p. 2"ون واملعن
  .http://www.unmillenniumproject.org/documents/WaterComplete-lowres.pdf: انظر )٢(
  .WaterAid, "Tackling the silent killer: the case for sanitation", p. 7 (2008): انظر )٣(
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ويرى برنامج الرصـد    . لتقدم حنو حتقيق هذا اهلدف احملدود ال يزال بطيئاً        حّتى ا ، ومع ذلك،    ٢٠١٥لول عام   حبالنصف  
ة اجلهود تسارعاً كـبرياً،     املشترك الذي تديره منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة أنه ما مل تتسارع وتري              

وحىت يف حالـة    . )٤(عن الوصول إىل اهلدف املتعلق خبدمات الصرف الصحي       نسمة   مليون   ٧٠٠فسيتخلف ما يزيد عن     
. )٥(ري قادرين على احلصول على خدمات حمسنة يف جمال الصرف الـصحي           نسمة غ  مليار   ١,٨حتقيق هذا اهلدف، سيظل     

 سنة دولية للصرف الصحي، مما ساعد علـى وضـع خـدمات             ٢٠٠٨أعلن عام   وقد  . وهذا الوضع ال ميكن القبول به     
بيـد أنـه    . الصرف الصحي يف دائرة الضوء وأدى إىل إطالق عدة مبادرات ترمي إىل التصدي حبزم أكرب لألزمة الراهنة                

ناء، فـال تـزال     وعلى الرغم مما بذلته وكاالت األمم املتحدة وغريها من األطراف الفاعلة األخرى من جهود تستحق الث               
  . خدمات الصرف الصحي تعاين بشدة من نقص التمويل ومن اإلمهال على مجيع املستويات

ويف التقرير املقدم إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان، شرحت اخلبرية املستقلة بإجيـاز أن عـدم                   - ٦
االت الـصحة، والتعلـيم،   عواقب وخيمة على السكان يف جم   له  إمكانية احلصول على خدمات الصرف الصحي       

مـشكلة  وتعذر احلصول على خدمات الصرف الصحي       . )٦(واالقتصاد، واملساواة بني اجلنسني، والتنمية الشاملة     
ولقد شكل ضمان احلصول على خـدمات       . الفقراء، ويعاين منها النساء واألطفال أكثر من غريهم       تطال أساساً   

اً يف مسار تنميتها، وكان له أثر عميق يف احلد مـن وفيـات              الصرف الصحي بالنسبة إىل الدول املصنعة منعطف      
ويف هذا الصدد، هناك ارتباط قوي بني عدم إمكانية احلـصول علـى             . األطفال وحتسني الصحة العامة الشاملة    

ولالستثمار يف جمال الصرف    . خدمات الصرف الصحي وبني درجات التقييم املنخفضة يف مؤشر التنمية البشرية          
ارز يف جمال احلد من الفقر بوجه عام، وال سيما يف املساعدة على خفض عدد األيام اليت تضيع بسبب الصحي أثر ب

قدر البحوث األخرية أن كل دوالر يستثمر يف الصرف الصحي يعـود            تو. املرض على حساب العمل والدراسة    
  .)٧(جتنب التكاليف وزيادة اإلنتاجيةممثلة يف حبوايل تسعة دوالرات من الفائدة 

قدر قطاع الصرف الصحي، فلماذا يظل هذا القطاع يعاين من هذا ال ومع هذا األثر اإلجيايب الذي يتميز به  - ٧
يف كونه موضـوعاً يقـع يف دائـرة         ما يتمثل   الصرف الصحي   يف وجه   أكرب العوائق   إن من   من عدم االهتمام؟    

لية من اخلصوصية وموضوع تثري     فقضية الصرف الصحي لدى معظم الشعوب مسألة تكتسي درجة عا         . احملرمات
وجنم أيضاً عن عدم وضع خدمات الصرف الصحي يف قائمة األولويات عدم وجود . مناقشته علناً دواعي اإلحراج

املسؤوليات املتعلقة خبدمات الصرف الصحي وجتزؤها عرب الوزارات احلكوميـة،          شتت  سياسات وطنية فعالة، وت   
وإنه ملن األمهية مبكان    . بية اليت تترتب على االستثمار يف جمال الصرف الصحي        وغياب تام حملاولة فهم اآلثار اإلجيا     

بـراز  وإن التحدث بصدق وصراحة عـن  . وضع هذه املسألة يف الصدارة ومعاجلة جانب التحرمي الذي حييط هبا          
  .حياة املاليني من الناس ويعيد إليهم الشعور بالكرامةاإلنسان وتّربزه قد يغري بالفعل 

                                                       
)٤( JMP report (2008)1, p. 8.  
، واملعنـون   ٢٠٠٦انظر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنــائي يف عـام                )٥(

"Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis", p. 4.  
  ).الصرف الصحيتقدم شرحاً مفصالً عن املقرر الذي يركز على خدمات  (A/HRC/10/6انظر الوثيقة  )٦(
انظـر التقريـر الصـادر عـن منظمـة الصحـة العامليـة وبرنامـج األمم املتحدة اإلمنائي، واملعنـون              )٧(

"Economic and health effects of increasing coverage of low cost household drinking-water supply and sanitation 

interventions to countries off-track to meet MDG target 10" (2007), p. 20.  
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   تعاريف الصرف الصحي-  ثالثاً
متثل التعاريف املوجودة للصرف الصحي نقطة انطالق مهمة لفهم جوانب حقـوق اإلنـسان املتعلقـة              - ٨

وبعد ذكر ما تقدم، فإن أحد التحديات اليت تعترض حبث موضوع الصرف الصحي هو كثرة               . بالصرف الصحي 
  : يعّرف الصرف الصحي على النحو التايلليزي على سبيل املثالكفالقاموس اإلن. لهالتعاريف املوضوعة 

   وضع وتنفيذ التدابري املوجهة حلماية الصحة العامة؛  )أ(  
  .)٨(تصريف مياه اجملاري  )ب(  

فقد وضع على سبيل املثال تعريف للـصرف        . وتركز تعاريف أخرى على العملية اليت جتعل من شيء ما صحياً            -٩
وامليـاه  املواد الربازية لإلنسان الصرف الصحي هو مجع "هو ينص على أن الصحي أثناء السنة الدولية للصرف الصحي، و     

املرتلية املستعملة والفضالت الصلبة أو نقلها أو معاجلتها أو التخلص منها أو إعادة استخدامها وتعزيز الـصحة العامـة                   
املـواد الربازيـة    لص من   ، ويعرف على أنه التخ    "الصرف الصحي األساسي  "ويستخدم أيضاً مصطلح    . )٩("املرتبطة بذلك 

  .)١٠("إلنسان وصون اخلصوصية والكرامةل
وقد وضعت تعاريف أخرى بغرض رصد إمكانية احلصول على خدمات الصرف الصحي، وال سيما يف سـياق       -١٠

 يف إشارة " الصرف الصحي احملّسن  "فعلى سبيل املثال، يستخدم برنامج الرصد املشترك مصطلح         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
. )١١(حمسنةغري  إىل أنواع التكنولوجيا ومستويات اخلدمات اليت يرجح أهنا تكنولوجيات صحية أكثر مما هي تكنولوجيات               

تلـك  على اخلصوصية وتفصل بني بقي  ما دامت تُ  " مالئمة"أنظمة  املواد الربازية البشرية    وهو يعترب أن أنظمة التخلص من       
  .)١٢( هبااملواد وبني احتكاك اإلنسان

ويوجد الكثري من التعاريف التقنية األخرى للصرف الصحي، وبعضها يتضمن مفهوماً أمشل جملال البيئـة      - ١١
هي واحـدة مـن     ، رهناً بالسياق الذي يعمل فيه املرء،        والطائفة الواسعة من تعاريف الصرف الصحي     . الصحية

لمة نفسها للداللة على أشياء ختتلـف       وكثرياً ما يستخدم الناس واملؤسسات الك     . التحديات املرتبطة هبذه املسألة   
  .لكثري من االلتباسايف بعض األحيان ُيحدث فيما بينها اختالفاً كبرياً، مما 

ويطرح فهم الصرف الصحي يف سياق من سياقات حقوق اإلنسان حتدياً إضافياً، وذلك ألن حقوق اإلنـسان                   -١٢
وتبحث الفروع التالية موضوع الصرف الصحي يف سياق        . الصدارة وتنطوي على متطلبات حمددة    حملّ  بعض املبادئ   حيلّ  

  . يف الفرع السادس، استناداً إىل هذا التحليل، تعريفاً للصرف الصحي من منطلق حقوق اإلنسانوردحقوق اإلنسان، وت

                                                       
 The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition (2000), updated:ـرـانظ )٨(

in 2003.  
  .http://www.unece.org/env/water/meetings/wgwh/Firstmeeting_2008/IYS.pdf: انظر )٩(
  .املرجع نفسه )١٠(
  ..the report of the Joint Monitoring Programme (2008), p. 6: انظر )١١(
  :انظر املوقع الشبكي لربنامج الرصد املشترك املتاح على العنوان التايل )١٢(

http://www.wssinfo.org/en/122_definitions.html.  
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  الصرف الصحي:  ترابط حقوق اإلنسان- رابعاً
قد ُحّدد ضمن إطار هذه احلقوق يف خمتلف        الصرف الصحي هو جزء ال يتجزأ من العديد من حقوق اإلنسان، و             -١٣

. املعاهدات، واإلعالنات السياسية، والدساتري والتشريعات الوطنية، والسوابق القضائية الدولية واحمللية، وأعمال اخلـرباء            
 وتتضمن هذه احلقوق احلق يف مستوى معيشي الئق، واحلق يف سكن الئق، واحلق يف الصحة، والتعليم، واملاء، والعمـل،               

  .، وحظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة، واملساواة بني اجلنسني، وحظر التمييزالمة البدنسواحلياة، و

  احلق يف مستوى معيشي الئق -  ألف

 نوعية احلياة اليت حيياها الفرد، فهم الصرف        يفنعدام خدمات الصرف الصحي     البالنظر إىل األثر العميق       - ١٤
  .تحقيق مستوى معيشي الئق عنه لال غىنعلى أنه غالباً الصحي 

، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        من   ١٤من املادة   ) ح(٢وعلى سبيل املثال، فالفقرة       - ١٥
 الـيت تـضمن   تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة  أن    ضرورة علىواليت تتناول حالة املرأة الريفية، تنص       

  ...."  الصحيةباملرافق...  قظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلالتمتع ب...  حق"للمرأة 

علـى                                                              لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ا من   ١١ من املادة    ١وتنص الفقرة     - ١٦
قه حق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحب"

ولئن كانت هذه املادة ال تتضمن خدمات الصرف الصحي بشكل صريح، فإن             ."يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية    
قائمة احلقوق   يشري إىل أن   "مبا يف ذلك  "استخدام عبارة    "جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توضح بأن        

 ١١ من املادة    ١الفقرة  بالرجوع إىل   ، ميكن أن يفهم     لتفسريومبوجب هذا ا  . )١٣("هذه ال يراد منها أن تكون حصرية      
وأدرجت اللجنـة مـؤخراً     . خدمات الصرف الصحي  تشمل  ستوى املعيشي الالئق،    مقومات أساسية أخرى للم   وجود  

) ٢٠٠٨(١٩احلق يف مستوى معيشي الئق أوردهتا يف تعليقها العام رقم مقومات الصرف الصحي ضمن قائمة موسعة من 
تناولت اللجنة، يف مناسبات عديدة من مالحظاهتا اخلتامية،         وعالوة على ذلك،  . )١٤(ق يف الضمان االجتماعي   بشأن احل 

وقد أشارت أيضاً جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء         .)١٥(مسألة الصرف الصحي يف إطار احلق يف مستوى معيشي الئق         
  .)١٦(مستوى معيشي الئقعلى التمييز العنصري إىل خدمات الصرف الصحي يف إطار احلق يف 

                                                       
 مـن   ١٣بشأن احلق يف املاء، الفقـرة       ) ٢٠٠٢(١٥جلنة احلقوق االجتماعية واالقتصادية، التعليق العام رقم         )١٣(

  .E/C.12/2002/11 يقةالوث
  .E/C.12/GC/19 من الوثيقة ١٨انظر الفقرة  )١٤(
 E/C.12/1/Add.107 مـن الوثيقـة      ٥٩؛ والفقرة   )جورجيا (E/C.12/1/Add.83 من الوثيقة    ٣١انظر الفقرة    )١٥(

  ).يلإسرائ (E/C.12/1/Add.90 من الوثيقة ٢٧؛ والفقرة )أذربيجان (E/C.12/1/Add.104  من الوثيقة١٠٤؛ والفقرة )الصني(
 CRC/C/TKM/CO/1  من الوثيقة  ٥٨؛ والفقرة   )أذربيجان (CRC/C/AZE/CO/2 من الوثيقة    ٥٦انظر الفقرة    )١٦(

؛ )سلوفاكيا (CRC/C/SVK/CO/2  من الوثيقة  ٥٦؛ والفقرة   )بنن (CRC/C/BEN/CO/2 من الوثيقة    ٥٩؛ والفقرة   )تركمانستان(
؛ )بنمـا  (CRC/C/15/Add.233  من الوثيقة٢٣؛ والفقرة  )نيكيةاجلمهورية الدومي  (CRC/C/DOM/CO/2  من الوثيقة  ٧٧والفقرة  
  ).اجلمهورية الدومينيكية (CERD/C/DOM/CO/12 من الوثيقة ١٨والفقرة 
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احلق يف مستوى معيـشي  مقومات ويف اإلعالنات السياسية، أدرجت الدول خدمات الصرف الصحي يف قائمة        -١٧
 على  ٢دأ  ـة، يف املب  ـ يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمي     ١٩٩٤فعلى سبيل املثال، ينص برنامج العمل املعتمد عام         . الئق

  .)١٧("املرافق الصحية ... سرهم، مبا يف ذلكأل مستوى معيشي الئق ألنفسهم وهلم احلق يف ... البشر: "ما يلي

 الذي اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين          ١٩٩٦ من جدول أعمال املوئل لعام       ١١ويتضمن املبدأ     - ١٨
  .للمستوطنات البشرية صيغة مماثلة

نسان خدمات الصرف الصحي على أهنا إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلوقد فسرت أيضاً   - ١٩
) ١٩٩٨(املشردين داخلياً   فعلى سبيل املثال، تنص املبادئ التوجيهية بشأن        . جزء من احلق يف مستوى معيشي الئق      

لكافة " على أنه   ١٨ من املادة    ١اليت صاغها ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً مبوجب الفقرة             
تـوفر الـسلطات   : " على ما يلي٢، ومتضي لتنص يف الفقرة   "خلياً احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق      املشردين دا 

  .)١٨("اخلدمات الطبية واملرافق الصحية األساسية)  ه( ... املختصة للمشردين داخلياً وتكفل هلم الوصول اآلمن إىل

  احلق يف سكن الئق -  باء

ه عام على أنه حق يشتمل على إمكانية الوصول إىل مرافق الصرف            لقد فُهم احلق يف السكن الالئق بوج        - ٢٠
املسكن بأنه الئق إذا مل تكن مرافق الصرف الصحي متاحة يف وصف ويف الواقع، فإنه من الصعوبة مبكان . الصحي

قها العام وتنص جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف تعلي    . جواره أو أهنا غري كافية أو أن استعماهلا غري مأمون         
السكن الالئق جيب أن يشتمل علـى بعـض التجهيـزات            "بشأن احلق يف سكن الئق على أن        ) ١٩٩١(٤رقم  

ومن املفروض أن يتاح جلميع املستفيدين من احلق يف سكن الئـق             .الضرورية للصحة واألمن والرفاهة والتغذية    
وأشارت اللجنة أيضاً يف املبادئ التوجيهية       .)١٩(..." املرافق الصحية ومرافق الغسيل   ...  سبيل الوصول الدائم إىل   

وأشارت جلنة حقوق   . )٢٠(إىل خدمات الصرف الصحي يف إطار احلق يف سكن الئق          لإلبالغ اليت اعتمدهتا مؤخراً   
  .)٢١(الطفل على حنو مماثل إىل خدمات الصرف الصحي يف إطار احلق يف السكن

اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق يـرتبط        "على أن   وقد شدد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق          - ٢١
بالتمتع حبقوق وخدمات أخرى، تتضمن احلصول على املياه الصاحلة للشـرب واالنتفاع           مشروط  ارتباطاً وثيقاً و  
  .)٢٢("باملرافق الصحية

                                                       
  .A/CONF.171/13الوثيقة  )١٧(
  .E/CN.4/1998/53/Add.2الوثيقة  )١٨(
  .E/1992/23 annex III at 114, para. 8(b)الوثيقة  )١٩(
  ).٢٠٠٩مارس /آذار ٢٤اعتمدت يف  (E/C.12/2008/2الوثيقة  )٢٠(
 من  ٥٦ و ٥٥؛ والفقرتان   )جزر مارشال  (CRC/C/MHL/CO/2 من الوثيقة    ٥٩انظر على سبيل املثال الفقرة       )٢١(

  ).كازاخستان (CRC/C/KAZ/CO/3الوثيقة 
  .E/CN.4/2002/59 من الوثيقة ٥٦الفقرة  )٢٢(
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تاجاهتا املتعلقة   على التأكيد يف استن    اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   وعلى املستوى اإلقليمي، دأبت       - ٢٢
 من امليثاق االجتماعي األورويب اليت تضمن احلق يف السكن، فـإن            ٣١ على أنه ألغراض املادة      )٢٣(بتقارير الدول 

وأضافت . هو املسكن الذي يكون، يف مجلة أمور، مأموناً من وجهة النظر اإلصحاحية والصحية            " السكن الالئق "
ى على مجيع أسباب الراحة مثل املاء، والتدفئة، ووسائل تـصريف           احتو"اللجنة أنه سيكون على هذه احلال إذا        

وتناولت اللجنة أيضاً مسألة انعدام خدمات الصرف       ". الفضالت؛ ومرافق الصرف الصحي، والكهرباء، وغريها     
 فعلى سبيل املثال، الحظت   . الصحي يف إطار توفري احلماية االجتماعية واالقتصادية والقانونية للعائالت الضعيفة         

حالة اإلسكان لدى الكثري من مجاعات الروما ال تزال حالة          "اللجنة يف استنتاجاهتا املتعلقة بواحدة من الدول أن         
  .)٢٤("ن الكثري من املساكن تفتقر إىل املرافق األساسية، كاملاء، والصرف الصحي، والكهرباءإمزرية، إذ 

  الصحة احلق يف -  جيم

وتقدر منظمة . دمات الصرف الصحي وخدمات الصحة بتوثيقها اجليدتتميز الروابط بني احلصول على خ  - ٢٣
 يف املائة من حاالت اإلصابة بأمراض ٨٨الصحة العاملية أن املياه وخدمات الصرف الصحي غري املأمونة تتسبب يف 

وحينما ال تكون لدى الناس فرص للحصول علـى         .  شخص سنوياً  ١,٨ اليت تؤدي إىل وفاة حوايل       )٢٥(اإلسهال
ات الصرف الصحي أو حينما تكون فرصهم يف احلصول عليها حمدودة، فإن ذلك يتسبب أيضاً يف تعرضهم                 خدم

وعالوة علـى   . ملشاكل على مستوى الكلى والكبد، وإىل معاناهتم من اإلمساك، باإلضافة إىل الصدمات النفسية            
سعي النساء إىل العالج فيهـا      ذلك، فخلّو املستشفيات من دورات مياه للنساء وأخرى للرجال يؤدي إىل عدم             

   .بسبب انعدام دورات املياه املخصصة هلن وكذلك بسبب عدم وجود نساء طبيبات يعملن هبا

فعلى سبيل . بني خدمات الصرف الصحي واحلق يف الصحةحتديداً بالصلة تعترف املعاهدات الدولية كما   - ٢٤
حبق كل  تعترف  ، واليت   القتصادية واالجتماعية والثقافية  حلقوق ا اخلاص با لعهد الدويل    من ا  ١٢املثال، تنص املادة    

، على ضرورة أن تتخذ الدول التدابري اليت إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه
 احلقوق االقتصاديةة نجل أوضحت   ،وباإلضافة إىل ذلك  ". حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية     "من شأهنا   

، التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهحبق  املتعلق) ٢٠٠٠(١٤ تعليقها العام رقم يف واالجتماعية والثقافية
حق شامل ال يقتصر على تقدمي الرعاية الصحية املناسبة ويف حينها فحسب، بل يـشمل               "أن احلق يف الصحة هو      

كما تـدرج   . )٢٦(" املأمونة واإلصحاح املناسب   أيضاً املقومات األساسية للصحة مثل احلصول على مياه الشرب        
  .)٢٧(املبادئ التوجيهية لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة مؤخراً خدمات الصرف الصحي ضمن احلق يف الصحة

                                                       
تعـاريف نفـسها يف   وطبقت اللجنـة ال . conclusions on Lithuania (c-2005-en1, sect. 163/165): انظر )٢٣(

 Norway (c-2005-en2, sect. 76/140); France (c-2003-en1, sect. 95/163); and Italy :ل منـة بكـا املتعلقـاهتـاستنتاج

(c-2003-en1, sect. 158/163).  
)٢٤( Conclusions on the Slovak Republic XVIII-1 (2006).  
 Water, sanitation and hygiene links to health: facts" andانظر تقرير منظمة الصحة العامليـة املعنـون    )٢٥(

figures (2004)."  
  .E/C.12/2000/4 من الوثيقة ١١الفقرة  )٢٦(
  .٢٠انظر احلاشية رقم  )٢٧(
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تـنص علـى    و من اتفاقية حقوق الطفل إشارة صرحية إىل خدمات الصرف الصحي،            ٢٤وتشري املادة     - ٢٥
كفالة تزويد مجيع قطاعات اجملتمع، وال سيما الوالدين والطفل، "بة من أجل ضرورة أن تتخذ الدول التدابري املناس

وحصول هـذه    حفظ الصحة واإلصحاح البيئي،   ومبادئ   ...باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته     
ق الطفـل   وتدرج حلنة حقو  ". القطاعات على تعليم يف هذه اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات           

أطفـال  املتعلـق ب  ) ٢٠٠٩ (١١خدمات الصرف الصحي يف إطار احلق يف الصحة، وذلك يف تعليقها العام رقم              
إعمال حقوق الطفل يف بشأن ) ٢٠٠٥ (٧ وتعليقها العام رقم ،)٢٨(مبوجب االتفاقية الشعوب األصلية وحقوقهم

ات الصرف الصحي بالصحة يف احلوارات اليت  خدم كما أهنا قد ربطت على حنو منتظم،)٢٩(مرحلة الطفولة املبكرة
  .)٣٠(أجرهتا مع الدول األعضاء

 على املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية              وأكد    - ٢٦
ترتبة على  هي املقومات األساسية للصحة، وقدم إرشادات مفصلة بشأن اآلثار امل املياه ومرافق الصرف الصحيأن

  .)٣١(إعمال احلق يف الصحة

حبّق كل فرد " )٣٢()٢٠٠٤ ( من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان٣٩وعلى املستوى اإلقليمي، تعترف الفقرة   - ٢٧
 اليت تلخص التدابري ٢وتنص الفقرة ..." ّحة البدنية والعقلية ميكن بلوغهيف اجملتمع يف التمّتع بأعلى مستوى من الص

كما أشارت  ". توفري التصريف الصحي  "على أن هذا اإلعمال يتضمن      ) و( احلق يف الفقرة الفرعية      الكفيلة بإعمال 
  .)٣٣(منظمة الدول األمريكية أيضاً إىل خدمات الصرف الصحي يف سياق الصحة وحقوق اإلنسان

) ١٩٩٩(ملاء والـصحة     جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا املتعلق با       ويف املنطقة األوروبية، ينص بروتوكول      -٢٨
حـصول   ... املتمثلة يف    دافاألهمواصلة السعي إىل حتقيق     "على محاية صحة ورفاه اإلنسان، ويدعو الدول األعضاء إىل          

لة إلدارة املياه هتدف إىل ضـمان االسـتخدام         ـات الصرف الصحي ضمن إطار أنظمة متكام      ـكل شخص على خدم   

                                                       
  .CRC/C/GC/11 من الوثيقة ٢٥الفقرة  )٢٨(
  . CRC/C/GC/7/Rev.1 من الوثيقة ٢٧الفقرة  )٢٩(
؛ )اجلمهوريـة الدومينيكيـة    (CRC/C/15/Add.238 من الوثيقـة     ٣٩ و ٣٨انظر على سبيل املثال الفقرتان       )٣٠(
؛ والفقرتان  )غانا (CRC/C/GHA/CO/2 من الوثيقة    ٤٩؛ والفقرة   )ميامنار (CRC/C/15/Add.237 من الوثيقة    ٥٤ و ٥٣والفقرتان  

 مـن   ٥٠؛ والفقرة   )أرمينيا (CRC/C/15/Add.225 من الوثيقة    ٥٠؛ والفقرة   )تايلند (CRC/C/THA/CO/2 من الوثيقة    ٥٦ و ٥٥
  ).قريغيزستان (CRC/C/15/Add.244قة الوثي

  . A/62/214 من الوثيقة ١٠٢ إىل ٤٥الفقرات من  )٣١(
ودخل حيز النفاذ يف ). ٢٠٠٥(٨٩٣، رقم ١٢أعيد طبعه ضمن التقارير الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجلزء      )٣٢(

  . دولة وصدقت عليه مثاين دول١٥؛ ووقعته ٢٠٠٨مارس / آذار١٥
، واعتمد يف اجللـسة  Water, Health and Human Rights, AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07): انظر القرار )٣٣(

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٥العامة الرابعة اليت عقدت يف 
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رض صحة اإلنسان للخطر، ومحاية األنظمـة       ـن شأهنا أالّ تع   ـوسط احمليط اليت م   اه ال ـاملستدام ملوارد املياه، ونوعية مي    
  .)٣٤("اإليكولوجية املائية

فعلى سبيل املثال، يـربط دسـتور   . ارتبطت خدمات الصرف الصحي أيضاً بالصحة  وعلى املستوى الوطين،    - ٢٩
لدستورية أن اجتياح الفيـضانات     ويف كوستاريكا، ذكرت الدائرة ا    . إكوادور بني خدمات الصرف الصحي والصحة     

للمساكن بسبب زيادة الضغط على شبكات اجملاري وعدم صيانتها، وتصريف املياه املـستعملة يف األهنـار مباشـرة                  
  .)٣٥(يشكالن انتهاكات للحقوق الدستورية يف الصحة ويف بيئة آمنة ومتوازنة إيكولوجياً

  تعليم احلق يف ال-  دال

. على التمتع باحلق يف التعلـيم     تأثرياً شديداً    احلصول على خدمات الصرف الصحي       عدمميكن أن يؤثر أيضاً       - ٣٠
 مليون يوم دراسي بسبب األمراض النامجة عن رداءة املياه وتدهور أوضاع خدمات الصرف              ٤٤٣ويضيع يف كل عام     

لـى قـدرة    تؤثر األمراض النامجة عن عدم احلصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ع            كما  . )٣٦(الصحي
فكلما خلت املدارس من مرافق الصرف الصحي، ازدادت درجـة تعـرض             وعالوة على ذلك،  . التعلم لدى الطالب  

األطفال لألمراض، مع احتمال انقطاعهم عن الدراسة؛ وكلما كانت دورات مياه اإلناث غري مفصولة عن دورات مياه 
   .ن احليضالذكور، كثر تسرب الفتيات من املدارس، وخباصة عند بلوغ س

 إىل  صـحة املـراهقني ومنـّوهم   بشأن) ٢٠٠٣(٤يف تعليقها العام رقم حتديداً وأشارت جلنة حقوق الطفل     - ٣١
 ألمهية التعليم املالئم لصحة ومنو املـراهقني، حاضـراً     نظراً "، ونصت على أنه   الوسط التعليمي  يف   الصرف الصحي 

توفري مرافق مدرسية وترفيهية فعالة،  ...  على...   األطراف وُمستقبالً، وكذلك األطفال، فإن اللجنة حتثُّ الدول      
 كما ربطت هذه اللجنـة يف       .)٣٧(..." ه واملرافق الصحية  ال تنطوي على خماطر صحية على الطالب، مبا فيها امليا         

  .)٣٨( خدمات الصرف الصحي بالتعليمعلى حنو منتظمتعليقاهتا اخلتامية 

 يف جمال توفري خدمات الصرف الصحي       اخلاص املعين باحلق يف التعليم    وعالوة على ذلك، فقد أوصى املقرر         - ٣٢
وجوب إنشاء تلك    " وركز على للفتيات يف املدارس بأن ترصد الدول موارد خلدمة اهلياكل األساسية للمدارس،            

اصـة  اهلياكل األساسية داخل اجملتمعات احمللية وأن تشمل التزويد مبياه الشرب وتوفري مرافق صحية منفصلة وخ              
                                                       

 Art. 6, para. 1(b) of the Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the: انظـر  )٣٤(

Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, London, (MP.WAT/2000/1 

EUR/ICP/EHCO 020205/8 Fin).  
ـ انظ )٣٥(  Sala Constitucional, decisions Nos. 11796 of 17 August 2007 and 17007 of 21:رـــ

November 2007.  
  ..the UNDP Human Development Report 2006, p. 6: انظر )٣٦(
  .CRC/GC/2003/4 من الوثيقة ١٧الفقرة  )٣٧(
 من  ٦٢؛ والفقرة   )مجهورية ترتانيا املتحدة   (CRC/C/TZA/CO/2 من الوثيقة    ٥٥انظر على سبيل املثال الفقرة       )٣٨(

  ).كينيا (CRC/C/KEN/CO/2 من الوثيقة ٥٧؛ والفقرة )جزر مارشال (CRC/C/MHL/CO/2الوثيقة 
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وضع آليات فعالة لتوفري املناشف الصحية للمراهقات الاليت يرغنب يف ذلك، وخصوصاً            "وكذلك  " وآمنة للفتيات 
  .)٣٩(يف املناطق الريفية، والتأكد من متكنهن دائماً من استخدام املرافق الصحية اليت حيتجن إليها

  اء احلق يف امل-  هاء

إىل احلـق يف املـاء      أصبحت معتادة اآلن    شارة  إيف املاء، مع    ارتبطت خدمات الصرف الصحي أيضاً باحلق         - ٣٣
فبدون مرافـق صـحية مالئمـة،       : ربط بني املاء وخدمات الصرف الصحي أمر جلي       لوا. وخدمات الصرف الصحي  

وكذلك . نسان مصادر مياه الشرب، وتؤثر على نوعية املياه، وتؤدي إىل نتائج صحية كارثية            املواد الربازية لإل  ستلوث  
  .  هي أنظمة مشتركة يف الكثري من بقاع العاملرط املاء خبدمات الصرف الصحي لكون أنظمة اجملارييرتب

بشأن احلق يف املـاء     ) ٢٠٠٢(١٥وتؤكد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم             - ٣٤
وتتضمن هذه  . مات الشخصية واملرتلية  وجوب أن يكون إمداد املاء لكل شخص كافياً ومستمراً لالستخدا         "على  

االستخدامات عادة الشرب، واإلصحاح الشخصي، وغسيل املالبس، وإعداد الغذاء، والصحة الشخصية وصحة            
الـصحة الشخـصية    "نسان و املواد الربازية لإل  يعين التخلص من    " اإلصحاح الشخصي " وحتدد اللجنة أن     .)٤٠("األسرة

تأمني " أن   ١٥وكذلك يالحظ التعليق العام رقم      . ية والنظافة الصحية لبيئة األسرة    تعين النظافة الشخص  " وصحة األسرة 
وصول كل فرد إىل املرافق الصحية املناسبة ليس أمراً أساسياً لصون كرامة اإلنسان وحياته اخلاصة فحسب بل يعد 

يقع على عاتق الدول    و...  اأيضاً إحدى اآلليات الرئيسية حلماية نوعية إمدادات املياه الصاحلة للشرب وموارده          
األطراف التزام بتوسيع نطاق خدمات املرافق الصحية اآلمنة، بصورة تدرجيية، ال سيما يف املناطق الريفية واملناطق      

  .)٤١("احلضرية احملرومة، مع مراعاة احتياجات املرأة والطفل

اص املعين باحلق يف سكن الئق إىل خدمات كل من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة واملقرر اخلفيما يشري و  - ٣٥
احلق يف املاء واملرافق    "  حتديداً إىل سوياً  أيضاً  الصرف الصحي يف سياق احلقوق املندرجة ضمن واليتهما، فإهنما يشريان           

يف   مبادئ توجيهية إلعمال احلق    ٢٠٠٦واعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف عام          . )٤٢("الصحية
وفيما يتعلق خبدمات الـصرف  . ، وعاجلت أيضاً هاتني املسألتني مع بعضهما البعضه الشرب وخدمات اإلصحاح ميا

لكل شخص احلق يف احلصول على خدمة إصحاح مناسبة وآمنة مـن             "الصحي، نصت املبادئ التوجيهية على أنه       
أن خدمات الصرف الصحي جيب ديداً على كما تنّص املبادئ التوجيهية حت. )٤٣("شأهنا أن حتمي الصحة العامة والبيئة    

  .بأسعار يف املتناولأن تكون متاحة مادياً ومقبولة ثقافياً وآمنة و

                                                       
  .E/CN.4/2006/45 من الوثيقة ١٣٠ و١٢٩الفقرتان  )٣٩(
  .E/C.12/2002/11 من الوثيقة) أ(١٢الفقرة  )٤٠(
  .٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
  .A/62/214 من الوثيقة ٦٣؛ والفقرة A/HRC/7/16 من الوثيقة ٢٩ إىل ٢٦انظر الفقرات من  )٤٢(
  . E/CN.4/Sub.2/2005/25 من الوثيقة ٢-١الفقرة  )٤٣(
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 دولة من أمريكا اجلنوبية يف      ١٢ دولة من أفريقيا و    ٤٥إعالن أبوجا الذي اعتمدته     ُيلزم  وعلى املستوى اإلقليمي،      -٣٦
حق مواطنينا يف إمكانيـة     "بتعزيزهذه الدول   ،  ٢٠٠٦نوبية املنعقد عام    مؤمتر القمة األول املشترك بني أفريقيا وأمريكا اجل       

رسالة "وتعترف  . )٤٤("احلصول على مياه نظيفة ومأمونة وخدمات صرف صحي يف نطاق الوالية القضائية لكل دولة منا              
لمياه يف آسيا واحمليط اهلـادئ  مؤمتر القمة األول ليف  واحمليط اهلادئ   األوسع آلسيا   نطقة  امل دولة من    ٣٧اليت اعتمدهتا   " بيبو

حبق السكان يف احلصول على ميـاه شـرب مأمونـة            "٢٠٠٧ديسمرب  / يف كانون األول   ، باليابان ،الذي انعقد يف بيبو   
وخدمات الصرف الصحي األساسية باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان األساسية وجانباً رئيسياً مـن جوانـب األمـن                  

 مؤمتر جنوب آسيا الثالث     دهلي الذي اعتمدته مثاين دول من جنوب آسيا يف        سبة إلعالن   كذلك الشأن بالن   .)٤٥("اإلنساين
بأن إمكانيـة احلـصول علـى       "يعترف  والذي  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /املعين باملرافق الصحية الذي عقد بدهلي يف تشرين الثاين        

ة على الصعيد الوطين خلدمات     أن تعطى األولوي  يتحّتم  خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب املأمونة هي حق أساسي، و         
  .)٤٦("الصرف الصحي

على الوطين، يعترف دستورا بوليفيا وأوروغواي باحلق يف املاء ويف خدمات الصرف الصحي، ووعلى املستوى   - ٣٧
ويف األرجنتني، أمرت حمكمة مـن احملـاكم إحـدى          . لتشريعات القائمة يف اجلزائر وباراغواي وجنوب أفريقيا      غرار ا 

يف  إىل أقصى حد من اآلثـار        قليل والت رياه اجملاري ملتماد التدابري الالزمة لتحسني مستوى أداء حمطة معاجلة         البلديات باع 
  .)٤٧(املترتبة على تلويث املياه املستعملة اليت مل تعاجل ملياه الشرب اخلاصة باجملتمع احمللي يف شاركاس دو ال مريسدالبيئة 

  يةواتشروط عمل عادلة وم احلق يف العمل واحلق يف التمتع ب- واو

. من املمكن أيضاً أن يتأثر احلق يف العمل تأثراً سلبياً من عدم إمكانية احلصول على خدمات الصرف الصحي                   - ٣٨
ألجل استخدام هذه املرافق، أو ألمد مشطّ  االنتظـار تفرض وأماكن العمل اليت ال توفر مرافق للصرف الصحي، أو   

متنـع  العمل للذهاب إىل بيوت الراحة، هي أماكن قد         التوقف عن    أجل عدم    اليت يضغط فيها على املوظفني من     
بشأن حقهم يف العمل يف ظل ظروف عمل آمنة   جّدية  وظائفهم، أو قد تثري لديهم شواغل       املوظفني من البقاء يف     

   .والنساء على وجه اخلصوص عرضة للتأثر هبذه الظروف، ال سيما أثناء فترات احليض واحلمل. وصحية

دعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ،تني يف بيئة طبيعية وبيئة عمل صحي      وفيما يتعلق باحلق    - ٣٩
حتسني مجيـع   " باخلصوص إىل  ، بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه          ١٤يف تعليقها العام رقم     

                                                       
  :انظر املوقع )٤٤(

http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/November/SummitASA/summit.htm.  
  . http://www.apwf.org/project/result.html:متاح على املوقع )٤٥(
  . http://www.ddws.nic.in/infosacosan/ppt/Delhi%20Declaration%207.pdf:متاح على املوقع )٤٦(
 ,Primera Instancia y 8 Nominación en lo Civil y Comercial, Ciudad de Córdoba, Argentina:انظـر  )٤٧(

Marchisio José Bautista y Otros, Acción de Amparo (Expte. No. 500003/36) ،وتشري  (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٩
  ). بشأن احلق يف املاء١٥صراحة إىل التعليق رقم 
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ضرورة كفالة إمدادات كافية من     ...  ، يف مجلة أمور   ))ب(٢- ١٢املادة  (وتتضمن  " جوانب الصحة البيئية والصناعية   
  .)٤٨("ظروف عمل آمنة وصحية] وتشمل... [ مياه الشرب املأمونة واإلصحاح األساسي

 منها على ضرورة ١٣وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب يف املادة   - ٤٠
منظمة العمل الدوليـة     وتقدم توصية . )٤٩("افق صحية كافية ومناسبة وتصان صيانة تامة      توفر مرافق لالغتسال ومر   "أن  

 ،)٥٠(بشأن القواعد الصحية يف التجارة واملكاتب إرشادات إضافية بشأن خدمات الصرف الصحي يف مكـان العمـل               
 الـصرف  وتشري توصية منظمة العمل الدولية بشأن محاية العمال يف أماكن العمل بوجه خـاص إىل خـدمات       

أن يتخذ صاحب العمل كل التدابري لضمان أن توفر الظروف العامة السائدة يف أمـاكن      "الصحي وتشرح ضرورة    
يف  ... توفر مرافق صحية ومرافق اغتسال كافية ومناسـبة       ] مبا يف ذلك  [العمل محاية كافية لصحة العمال املعنيني       

  .)٥١("أماكن مناسبة، واحملافظة عليها يف حالة جيدة
   احلق يف احلياة- يزا

علـى  بعضهم   صحة الناس، يؤكد     يف أن تتركه خدمات الصرف الصحي السيئة        احملتملبالنظر إىل األثر الفتاك       -٤١
 )١٩٨٢(٦وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم          .  باحلق يف احلياة   لياًارتباط هذه اخلدمات ارتباطاً ك    

 أنه  ترى اللجنة" ويف هذا السياق، ذكرت أن       . باملعىن الضيق   احلق يف احلياة   ينبغي تفسري ال   بشأن احلق يف احلياة بأنه    
 املتوسـط العمـري   يف  زيادة  ال و رضع تتخذ الدول األطراف كل التدابري املمكنة لتخفيض وفيات ال         أنمن املستصوب   

  .)٥٢("ذية واألوبئةغ، وال سيما باختاذ تدابري للقضاء على سوء التاملتوقع
) احلـق يف احليـاة     (٤وعلى املستوى اإلقليمي، فسرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان معىن املادة              - ٤٢

على حنو يشمل الـتفكري يف       )٥٣(الواردتني يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ) احلق يف املعاملة اإلنسانية    (٥واملادة  
من بينها احلق يف التعليم، والغذاء، والسكن الالئق، والصحة،         اليت   مشروع للحياة، يتناول عناصر أساسية من احلقوق      

م يف هذا يقيتفسري احلق يف احلياة، ويف مماثالً عاماً النظام القضائي اهلندي هنجاً يتوخى و .)٥٤(وخدمات الصرف الصحي
  .)٥٥(الصدد روابط مميزة تربط هذا احلق خبدمات الصرف الصحي

                                                       
  .E/C.12/2000/4 من الوثيقة ١٥الفقرة  )٤٨(
  .١٢٠توصية منظمة العمل الدولية رقم  )٤٩(
  ).١٩٦٤(١٢٠ رقم  من توصية منظمة العمل الدولية٣٨الفقرة  )٥٠(
  ).١٩٥٣(٩٧من توصية منظمة العمل الدولية رقم ) ه(٢الفقرة  )٥١(
  .CCPR/C/21/Rev.1 من الوثيقة ٥الفقرة  )٥٢(
  ).١٩٧٨يوليه / متوز١٨ودخلت حيز النفاذ يف  (OASTreaty Series No. 36, 1144 UNTS 123: انظر )٥٣(
 ,Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, judgment of 17 June 2005انظر على سبيل املثـال   )٥٤(

Series C No. 125.  
املتعلقـة بـاحلق يف      [٢١تندرج احملافظة على الصحة وحفظ املرافق الصحية والبيئة ضمن صالحيات املادة            " )٥٥(

 ".من الدستور لكوهنا تؤثر سلباً على حياة املواطنني وقد تبلغ حداً تسمم فيه حياة املواطن بـبطء وتقلـل مـن عمـره                      ] احلياة
Rajasthan High Court, L. K. Koolwal v. State of Rajasthan and Others, writ petition No. 121 of 1986, 19 September 

1986, AIR 1988 Raj 2.  



A/HRC/12/24 
Page 15 

   احلق يف األمن الشخصي-  حاء

تكون النساء والفتيات عرضة    حيث  . باملخاطرعملية حمفوفة   بالنسبة إىل الكثري من الناس      " قضاء احلاجة "جمرد  أن    -٤٣
التـّربز  مسافات طويلة للوصول إىل مرافق الصرف الصحي أو حينما يكن جمربات على السري للهجوم حينما يتعني عليهن   

حتت جنح الظالم التّربز ساء اللوايت يفتقرن إىل خدمات الصرف الصحي إىل وفضالً عن ذلك، كثرياً ما تلجأ الن   . يف اخلالء 
   .بغية تأمني احلد األدىن من اخلصوصية، غري أن ذلك قد ينطوي على خماطر كبرية على أمنهن الشخصي

ألة وتندرج محاية السالمة اجلسدية يف صميم حقوق اإلنسان، ومن املتعني أيضاً مراعاهتا عنـد النظـر يف مـس                    -٤٤
 ،)٥٦(ويوفر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية محاية للحق يف األمـن الشخـصي     . خدمات الصرف الصحي  

هو شكل   وتؤكد جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على أن العنف ضد املرأة، يف غياب العناية الواجبة من طرف الدولة،                  
 ومن مث فهو انتهاك حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العنف الـذي ترتكبـه               قوم على نوع اجلنس،    ي يذمن أشكال التمييز ال   

يف و. )٥٨(وتنص اتفاقية حقوق الطفل على وجوب محاية الدولة للطفل من مجيع أشكال العنـف             . )٥٧(عاديةجهات فاعلة   
أن ينصب ] جيب[، أنه يف أماكن مثل مدن الصفيح وخميمات الالجئني"على ُنّص التقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال      

  .)٥٩(مراحيضالعامة، وإقامة مرافق لالستحمام وللتزّود باملياه التركيز بوجه خاص على إنشاء طرق مأمونة 

   حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة- طاء 

  معاملة غري إنسانية أو مهينة يف بعضمبثابة الوصول إىل الصرف الصحي أيضاً  إمكانية عدمُيعتربميكن أن   - ٤٥
 املياه والصرف الـصحي والنظافـة       بشأن ٢٠٠٥ويف تقرير صدر عام     . الظروف، ال سيما يف سياق االحتجاز     

التخلص من املياه املستعملة والنفايات غالباً " جلنة الصليب األمحر الدولية أن     أبرزتالصحية واملوئل يف السجون،     
نسبة كبرية من األمراض املالحظة بني نزالء       وُتنقل  . ما يكون أعسر مشاكل الصرف الصحي يف أماكن االحتجاز        

 .)٦٠(" الفمي- الغائطي طريق الهذه املؤسسات عن 

                                                       
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٩املادة  )٥٦(
  .A/47/38(SUPP): انظر )٥٧(
  . من اتفاقية حقوق الطفل١٩املادة  )٥٨(
 World“جيو بينهريو، اخلبيـر املستقـل املعين بدراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفـال،  باولو سري )٥٩(

Report on Violence against Children”, p. 324 (2006).  
، )٢٠٠٥( األمحر الدولية    ــبة الصلي ـجلن" املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واملوئل يف السجون       " )٦٠(

  .٥٨الصفحة 
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أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بانتظام يف مالحظاهتما اخلتامية عن قلقهما              و  - ٤٦
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وأعرب . )٦١(إزاء ظروف االحتجاز غري املرضية، مبا فيها رداءة الصرف الصحي

  .)٦٣( فعل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي وكذلك،)٦٢(عن قلقه إزاء الصرف الصحي يف بعثاته القطرية

على أنه  )٦٤(١٩٩٥السجناء لعام  ملعاملة الدنيا النموذجية  من القواعد١٥وعالوة على ذلك، تنص الفقرة   - ٤٧
اء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك جيب أن يوفر هلم املاء ومـا تتطلبـه                جيب أن تفرض على السجن    "

 ١٩٩٠حريتهم لعام  من احملرومني األحداث محاية بشأن املتحدة األمم وتشري قواعد ."الصحة والنظافة من أدوات
 يستوىف فيها املعايري مبا يكفحتدد مواقع دورات املياه وت"، وتنص على أنه ينبغي أن "مواقع دورات املياه"أيضاً إىل 

  .)٦٥("لتمكني كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إىل ذلك، يف خلوة ونظافة واحتشام

وعلى الصعيد اإلقليمي، استمعت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل عدة قضايا تشمل واجـب                 - ٤٨
. )٦٦(صحية والصرف الصحي يف مرافق السجن أو االحتجـاز  الدولة يف كفالة الظروف العامة للصحة والنظافة ال       

العوامل املتمثلـة يف    أن   ،)٦٧(ميلنيك ضد أوكرانيا  ويف أوروبا، رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف قضية          
،  غري املرضيةمة الرعاية الطبية، وظروف النظافة الصحية والصرف الصحيئاكتظاظ زنزانات السجون، وعدم مال

  .نب مدة االحتجاز، تعد مبثابة معاملة مهينةإىل جا

                                                       
؛ ١٦، الفقـرة  )تايلند( CCPR/CO/84/THA؛ و١٥، الفقرة )هندوراس(  CCPR/C/HND/CO/1انظر مثالً )٦١(

، )منغوليا( CCPR/C/79/Add.120؛ و ١٧، الفقرة   )بنن( CCPR/CO/82/BEN؛ و ١١، الفقرة   )أوكرانيا( CCPR/C/UKR/CO/6و
؛ ٢٠، الفقـرة  )ونغو الدميقراطيةمجهورية الك( CCPR/C/COD/CO/3؛ و ١٩، الفقرة   )كينيا( CCPR/CO/83/KEN؛ و ١٢الفقرة  

اململكـة  ( CAT/C/CR/33/3؛ و ١٣، الفقـرة    )جامايكا( CCPR/C/79/Add.83؛ و ١٧، الفقرة   )غيانا( CCPR/C/79/Add.121و
  .٣١، الفقرة )نيبال( CAT/C/NPL/CO/2؛ و٤، الفقرة )املتحدة

عثـة الـيت قـام هبـا إىل توغـو،           ؛ والب ٦٨، الفقرة   A/HRC/7/3/Add.7البعثة اليت قام هبا إىل إندونيسيا،        )٦٢(
A/HRC/7/3/Add.5   من التذييل؛ والبعثة الـيت قـام هبـا إىل نيجرييـا،     ٩٥ و٧٠ و٤٧-٤٦ و ٣١ و ٣؛ والفقرات   ٤٢، الفقرة 
A/HRC/7/3/Add.4 ١١٠ و١٠١ و٩٥ و٤١، والفقرات ٣٧، الفقرة.  

  .٨٣، الفقرة A/HRC/7/4/Add.3البعثة اليت قام هبا إىل غينيا االستوائية،  )٦٣(
 ١٩٥٧يوليه  / متوز ٣١املؤّرخ  ) ٢٤-د( جيم   ٦٦٣قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة         )٦٤(

  .١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤّرخ ) ٦٢-د(٢٠٧٦و
  .٣٤، الفقرة ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة  )٦٥(
ة ـ، مرييتس، القـضي   ٥٥/٠٢، التقرير رقم    ن ضد غرينادا  بول الليو جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       )٦٦(

ة ـرييتس، القـضي  ـ، م ٥٦/٠٢، التقرير رقم    وبينيديكت جاكوب ضد غرينادا   ،  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢١،  ٧٦٥-١١
  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢١، ١٥٨-١٢

 ٢٨، حكـم    ٧٢٢٨٦/٠١، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الطلـب رقـم          ميلنيك ضد أوكرانيا  قضية   )٦٧(
  .٢٠٠٦مارس /آذار
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وعلى الصعيد الوطين، رأت حمكمة يف فيجي أن عدم إمكانية الوصول إىل صـرف صـحي مالئـم يف                     - ٤٩
  بـل  إنسانية ومهينة، فوجدت أن ذلك ال خيرق الدستور الفيجي فحسب،          السجون يعد مبثابة معاملة قاسية وال     

  .)٦٨(عاملة السجناءأيضاً القواعد النموذجية الدنيا مل

  .)٦٩( وصول احملتجزين إىل الصرف الصحي إمكانيةويشري القانون اإلنساين الدويل أيضاً بشكل خاص إىل  - ٥٠

  املساواة بني الرجل واملرأة - ياء 

الوصول إىل الصرف الصحي على اآلثار املترتبة على عدم إمكانية أُجريت حبوث كثرية بشأن عدم تناسب   - ٥١
 ما تفتقر إىل كثرياً ما يتوقفن عن الدراسة عندما تبدأ عادهتن الشهرية ألن املدارس كثرياًفالفتيات . اءالفتيات والنس

وعندما ُيصاب األقرباء بأمراض تتصل بالصرف       .أو مناسبة فيما عدا ذلك    " خاصة بالبنات "مرافق صرف صحي    
وعالوة علـى    .املدرسةون بذلك عن العمل     الصحي، غالباً ما تبقى النساء والفتيات يف البيت لرعايتهم، فيتعطل         

 خماطر أمنية عندما ُيرغمن على قضاء حاجاهتن أو التربز يف اخلالء، أو الذهاب مشياً تذلك، تواجه النساء والفتيا
ونظراً لسعة انتشار التمييز ضد املرأة، فإهنن ال يؤخذن يف االعتبار عند وضع السياسات               .إىل املراحيض يف الظالم   

   .لة، ومن مث هناك ميل إىل إمهال احتياجاهتنذات الص

ومن مث، جيب ضمان كل احلقوق       .اجلنس نوع   وحتظر معظم مواد حقوق اإلنسان األساسية التمييز على أساس          - ٥٢
وكما سبق الذكر، تشري اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال           . اجلنس  نوع املتصلة بالصرف الصحي دون متييز على أساس      

رأة بالتحديد إىل الصرف الصحي فيما يتعلق بالنساء الريفيات وتناولت اللجنة اليت تـشرف علـى تلـك                  التمييز ضد امل  
وأشار املقررون اخلاصون املعنيون مبـسألة التعـذيب        . )٧٠( مسألة الصرف الصحي يف مالحظاهتا اخلتامية      بانتظاماملعاهدة  

 .)٧١( مرافق الصرف الصحيوباحلق يف التعليم بشكل خاص إىل احتياجات النساء احلوائض إىل

  حظر التمييز - كاف 

فغالباً ما تكون أفقر     .، يؤدي التمييز واالستبعاد دوراً هاماً فيما يتعلق بالوصول إىل الصرف الصحي           بشكل أعم   - ٥٣
ـ  ووفقاً لربنامج األمم املتحدة    . الوصول إىل الصرف الصحي     إمكانية  وأكثرها هتميشاً هي اليت تفتقر إىل      الفئات ائي،  اإلمن

ميكنهم الوصول إىل الصرف الصحي بأقل من دوالرين من دوالرات الواليـات            ال  يعيش معظم األشخاص الذين     
                                                       

)٦٨( Sailasa Naba and others v. the State, High Court of Fiji, No. HAC0012 of 2000L, judgment of 4 

July 2001.  
 جمموعة  ٧٥،  ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب،            ٨٥انظر مثالً املادة     )٦٩(

  .١٩٥٠أكتوبر / تشرين األول٢١يف نفاذها  وبدأ ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ادها يف مت اعتم. ٢٨٧املعاهدات رقم 
، )٢٠٠٧سـورينام،  ( CEDAW/C/SUR/CO/3؛ و٣٣، الفقرة )تايلند(  CEDAW/C/THA/CO/5انظر مثالً )٧٠(
ــرة  ــابون( A/60/38(SUPP)؛ و٣١الفق ــرة )غ ــرائيل( A/60/38(SUPP)؛ و٢٤٧، الفق ــرة )إس ــرراً؛ ٢٥٩، الفق  مك

  .٤٣ و٤٢، الفقرتان )باكستان( CEDAW/C/PAK/CO/3و
)٧١( A/HRC/7/3 ؛ و٤١، الفقرةE/CN.4/2006/45 ١٣٠ و١٢٩، الفقرتان.  



A/HRC/12/24 
Page 18 

 

وتعاين األقليات واملهاجرون والشعوب األصلية والالجئون واملشردون داخليـاً والـسجناء            .)٧٢(املتحدة يف اليوم  
 .ن يؤثر يف إمكانية وصوهلم إىل الصرف الـصحي واحملتجزون واألشخاص املعوقون أيضاً من التمييز الذي ميكن أ       

 وأ" غـري نظيفـة   "ويواجه العاملون يف جمال الصرف الصحي وصماً خاصاً ملمارستهم مهنة يُنظر إليها على أهنا               
 املوارد على الصعيدين الوطين وختصيصوغالباً ما يكون هلؤالء اجلماعات تأثري قليل على وضع السياسات  .متدنية

  . يعرقل حتسني وصوهلم إىل مرافق الصرف الصحيواحمللي، مما

وينص كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      - ٥٤
 . منهما، على أنه ينبغي التمتع باحلقوق الواردة يف هذين العهدين دون متييـز             ٢واالجتماعية والثقافية، يف املادة     

 حق التمتع  على املساواة يف   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عالوة على ذلك            ٢٦ادة  وتنص امل 
وأثارت اهليئات املنشأة مبعاهدات مسألة الصرف       ".محاية فعالة من التمييز   "باحلماية مبوجب القانون، مبا يف ذلك       

أعربت، على   .ا مع الدول األطراف    اليت أجرهت  واراتاحلالصحي يف سياق املناقشات املتعلقة باملعاملة التمييزية يف         
، )٧٥(لالجئني وطـاليب اللجـوء     ا ،)٧٤( والداليتس ،)٧٣(سبيل املثال، عن قلقها إزاء الصرف الصحي لشعب الروما        

وعاجل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيـضاً         .)٧٨(، واملهاجرين )٧٧(، واألقليات الدينية  )٧٦(والشعوب األصلية 
  .)٧٩(اص الصرف الصحي فيما يتعلق باألشخاص املعوقنيبشكل خ

  قائماً بذاته الصرف الصحي بوصفه حقاً -  خامساً
قـد   و ؛نساناإلحقوق  بالعديد من   للتمتع  ال غىن عنه    يبني التحليل السابق أن الوصول إىل الصرف الصحي أمر            -٥٥

غري أنه ال يقدم صورة كاملة عـن        . )٨٠(ون الدويل  السواء على أنه كذلك يف إطار القان        حد اعترفت الدول واخلرباء على   
 والـسكن والتعلـيم   فالصرف الصحي ال يتعلق فقط بالصحة .لصرف الصحيا  اليت ينطوي عليهاأبعاد حقوق اإلنسان

                                                       
  .٤٩، الصفحة ٢٠٠٦انظر تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية لعام  )٧٢(
)٧٣( E/C.12/HUN/CO/3 ) هنغاريــا( ؛ و٤٨، الفقــرةE/C.12/1/Add.97 )؛ ٤٤، الفقــرة )اليونــان

، )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة    ( E/C.12/MKD/CO/1؛ و ٥٧، الفقرة   )صربيا واجلبل األسود  ( E/C.12/1/Add.108و
  .٤٣الفقرة 

)٧٤( CEDAW/C/IND/CO/3) ٢٩، الفقرة )اهلند.  
)٧٥( E/C.12/UKR/CO/5) أوكرانيا( ؛ و٤٩، الفقرةCRC/C/15/Add.246 )٥٩، الفقرة )أنغوال.  
)٧٦( CERD/C/VEN/CO/18) فرتويال(   ؛ و ١٧، الفقرةCEDAW/C/PHI/CO/6 )؛ ٣٠ و ٢٩، الفقرتـان    )الفلبني

  .٦٩، الفقرة )كينيا( CRC/C/KEN/CO/2؛ و٦٤، الفقرة )بنما( CRC/C/15/Add.233و
)٧٧( CEDAW/C/PHI/CO/6 ٣٠ و٢٩، الفقرتان.  
)٧٨( CERD/C/DOM/CO/12) ١٨، الفقرة )اجلمهورية الدومينيكية.  
)٧٩( A/63/175 ٦٦ و٥٣، الفقرتان.  
 :لى حتليل قانوين كامل للصرف الصحي وحقوق اإلنسان انظرللحصول ع )٨٠(

)٦٠( http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/table_legal_standards.htm.  
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 والصرف الصحي، أكثر من العديد من مـسائل حقـوق اإلنـسان            .القدرة على البقاء  ووالعمل واملساواة بني اجلنسني     
 يشعر هبما العديد من األشخاص كـل        نلذيليكفي النظر إىل الضعف واخلجل ا     وفهوم الكرامة اإلنسانية؛    ، يثري م  األخرى

فاإلهانة اليت تنطوي عليهـا هـذه        .يوم عندما ُيرغمون، مرة أخرى، على التربز يف اخلالء أو يف دلو أو كيس بالستيكي              
هلند بشكل بليغ اإلهانة اليت ينطوي عليها عـدم إمكانيـة           وقد وصفت احملكمة العليا يف ا      .احلالة هي اليت تسبب االرتباك    

الوصول إىل الصرف الصحي حيث رأت احملكمة أن إخفاق البلدية يف توفري أسباب الراحة العامة األساسية كانت تـدفع                   
ياء حتت  سكان األحياء الفقرية البؤساء إىل قضاء حاجاهتم يف الشوارع، خلسة لبعض الوقت، مث علناً بعد ذلك، ألن احل                 "

 هـي الـيت ال       بالـذات  وهذه االنتهاكات لصميم الكرامة اإلنسانية     .)٨١("ضغط الطبيعة يصبح ترفاً والكرامة فناً عسرياً      
   .بالنظر إىل الصرف الصحي من حيث صلته حبقوق إنسان أخرىعند االكتفاء ب متاماً ُتستوَع

وتعترف ديباجتا العهد الـدويل اخلـاص        .ويتخلل مفهوم الكرامة مجيع صكوك حقوق اإلنسان احلديثة         - ٥٦
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية صراحة بأن كل حقوق 

ويشمل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عـدة إشـارات إىل    .اإلنسان تنبع من الكرامة املالزمة لشخص اإلنسان
احلقـوق  ... أن حتقق   ... احلق يف   ... لكل شخص   "، اليت تنص على أن      ٢٢كرامة اإلنسان، مبا يف ذلك املادة       

  ...".غىن عنها لكرامته  االقتصادية واالجتماعية والتربوية اليت ال

وهناك بعض   . اليت ينبغي أن يعترف هبا اآلخرون وحيترموها       ،إنسانوتتصل الكرامة بالقيمة املالزمة لكل        - ٥٧
 يف أي شكل من  إنساناً اإلنسان أن يكونعينيتعريف أدىن ملا "الشروط األساسية اليت نؤكد عليها للحصول على 

" ساسية املهينة واحلرمان من االحتياجات األةعيشظروف امل"وميكن الدفع بأن . )٨٢(" املقبولة أخالقياًأشكال اجملتمع
وترتبط الكرامة ارتباطاً وثيقاً باحترام الذات، الذي يصعب علـى   .)٨٣(هذا التعريف األدىنال يرقيان إىل مستوى  

أن املرء أن حيافظ عليه عندما يكون مرغماً على أن جيلس القرفصاء يف اخلالء، دون احترام خلـصوصيته، ودون                   
 .حلظة الضعف هـذه   ه خطراً مستمراً بأن ُيعتدى عليه يف        ف نفسه بعد التربز، وهو يواج     ينظت فرصة   تكون لديه 

 وهـو  ؛ معيشة مزريةاًرى أن عدم إمكانية الوصول إىل الصرف الصحي يشكل ظروف     ت ة املستقل ةلذلك فإن اخلبري  
  . وينبغي عدم قبوله يف أي جمتمعلإلنسانإهانة للقيمة املالزمة 

  القائمة بذاهتا  لة الصرف الصحي حقاً من حقوق اإلنسان      وبإمكان املرء أن جيادل بأنه ينبغي اعتبار مسأ        - ٥٨
 .ألن الكرامة تتخللها وألن الصرف الصحي ال ميكن أن ُيصنف حتت أي حق من حقوق اإلنسان األخرى القائمة     

 ملواجهة تكييف املعايري    من الواجب قوق يهدد بتقويض حقوق اإلنسان القائمة، فإن        احل التحذير بأن تكاثر     ورغم
 إىل ٤١/١٢٠وأشارت اجلمعية العامة يف قرارها  .اإلنسانلشخص ) أو مل يعترف هبا إال مؤخراً(جديدة هتديدات 

                                                       
) ١٩٨١(، ١٩٨٠يوليه / متوز٢٩، راتالم ضد شري فاردهيشاند وآخريناحملكمة العليا للهند، اجمللس البلدي،  )٨١(

SCR) ٩٧) ١.  
 Jerome J. Shestack, “The philosophical foundations of human rights”, vol. 20, Human Rightsانظر  )٨٢(

Quarterly, p. 201 at p. 216 (1998).  
 Oscar Schachter, "Human dignity as a normative concept", American Journal of Internationalانظر  )٨٣(

Law, vol. 77 (1983), 848, p. 852 .   
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ذات طبيعة أساسية "أن أنشطة حتديد املعايري يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن تتصل مبعايري تكون، يف مجلة أمور، 
 الكايف لوضع حقوق والتزامات قابلة للتحديد       تكون دقيقة بالقدر  "و" وتنبع من الكرامة األصلية لإلنسان وقدره     

فإن مـن   األساسية للحفاظ على حياة تسودها الكرامة اإلنسانية،         لصرف الصحي اونظراً ألمهية   . )٨٤("والتطبيق
عناصر واضحة أخرى تدخل ضمن احلق يف مستوى معيشة         اليت تكتسيها   مهية  األ يكتسي نفس مكن اجملادلة بأنه    امل

 على سوابق كثرية ة املستقلة اخلبريتقد عثر و.واللباس والسكن وميكن إدراجه ضمن ذلك احلقمالئم، مثل الغذاء 
  .)٨٥(هلذا املوقف، سواء يف اإلعالنات السياسية الدولية أو يف عمل آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

صعيدين الـوطين واإلقليمـي،     وبعد تقييم احلالة الراهنة للقانون الدويل وكذلك املمارسة املتغرية على ال            - ٥٩
 .قائماً بذاته ، عند هذا احلد، بأن هناك مناقشة جارية بشأن الصرف الصحي بوصفه حقاً              ة املستقل ةالحظ اخلبري ت

 التطورات احلديثة يف قانون حقوق اإلنسان املتعلق بالصرف         حيوهي ترى أن هناك زمخاً وراء هذه املسألة، وتو        
يف  بأن هناك جوانب فريدة ةواقتناعاً من اخلبرية املستقل .القائم بذاتهعتراف هبذا احلق الصحي بأن مثة اجتاهاً حنو اال

 وجتعل من املستحيل معاجلته معاجلة مرضية من خالل حقوق          إنسانصحي تذكر بالكرامة املالزمة لكل      الصرف  ال
  . وتشجع التطورات املتمشية مع هذا االجتاهتساند، فإهنا  أخرىإنسان

  حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحيتزامات ال - سادساً 
 القائمـة    حقوق اإلنسان  أحد بأن الصرف الصحي ينبغي أن ُيعترب        القائلةسواء أكان املرء يقبل احلجج        - ٦٠
الوصـول إىل  إمكانيـة  حقوق اإلنسان متصلة بيف جمال  أن مثة التزامات     فيه ا ال جدال  ّمم، فإن   ا أم ال يقبله   بذاهتا

  .)٨٦(ن الصرف الصحي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بالعديد من حقوق اإلنسان األخرىالصرف الصحي أل

هذا اجلزء علـى التحليـل      يف  وتقوم التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي الوارد وصفها            - ٦١
 التزامات حقوق   إىل  اخلبرية املستقلة  أشارتوقد   .القانوين السابق حلالة الصرف الصحي يف إطار القانون الدويل        

غري  .اإلنسان املذكورة بالتحديد إلبراز الطريقة اليت تنطبق هبا التزامات حقوق اإلنسان يف سياق الصرف الصحي     
 باحلقوق الوارد   مقترنة معترف هبا على نطاق واسع    أن جذور هذه االلتزامات تضرب يف التزامات حقوق إنسان          

   .ة دون إيالء أمهية خاصة للصرف الصحيوصفها أعاله، اليت ال ميكن حتقيقها كامل

                                                       
 / كـانون األول ٤ بشأن وضع املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان،     ٤١/١٢٠ر قرار اجلمعية العامة     انظ )٨٤(

  .١٩٨٦ديسمرب 
وأدرجت كينيـا    .على الصعيد الوطين، أدرجت بوليفيا وأوروغواي حقاً يف الصرف الصحي يف دستوريهما            )٨٥(

  ).٢٠٠٥ أغسطس/ آب٢٣مشروع (أيضاً احلق يف الصرف الصحي يف مشروع دستورها 
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص "على أن   A/HRC/RES/7/22تؤكد الوثيقة )٨٦(

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،                
  ". على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحيتستتبع التزامات تتعلق باحلصول
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  تعريف الصرف الصحي من منطلق حقوق اإلنسان - ألف 

يتطلب فهم التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي تعريفاً عملياً للصرف الصحي من منطلق                - ٦٢
جل به يف إطار    وُيستخلص هذا التعريف من عناصر تتصل بالصرف الصحي على النحو الذي عو            .حقوق اإلنسان 

 فهـم   تطـور يتغري مع استمرار    أن  وترى اخلبرية املستقلة أن هذا التعريف ميكن         .القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
   .التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي

ية املواد الربازية البشر  وترى اخلبرية املستقلة أن من املمكن تعريف الصرف الصحي على أنه شبكة جلمع                - ٦٣
وجيب على الدول أن    . )٨٧( وما يتصل بذلك من نظافة صحية      استعماهلاونقلها ومعاجلتها والتخلص منها أو إعادة       

، إىل صرف صحي مأمون     )٨٨(تكفل دون متييز أن بإمكان اجلميع الوصول مادياً واقتصادياً، يف كل جماالت احلياة            
   .من الكرامة اخلصوصية ويضظف وآمن ومقبول اجتماعياً وثقافياً وحيوصحي

وبشكل أدق،  . حقوق اإلنسان من حيث صلتها بالصرف الصحي  ومحاية وإعمال  والدول ملزمة باحترام    - ٦٤
  :جيب على الدول، من مجلة أمور أخرى، أن

 خـدمات حتجم عن اختاذ تدابري هتدد األفراد أو اجملتمعات احمللية أو حترمهم من الوصـول إىل                  •
املواد الربازية البشرية ى الدول أيضاً أن تكفل عدم تأثري إدارة جيب عل و.الصرف الصحي القائمة

  سلباً على حقوق اإلنسان؛

 وفقاً اللتزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف )٨٩(تكفل تصرف اجلهات الفاعلة من غري الدول  •
علة من الصحي، بوسائل منها اعتماد تدابري تشريعية وغري تشريعية ملنع األثر السليب للجهات الفا

من قبل وعندما تكون خدمات الصرف الصحي ُتشّغل  .غري الدول على التمتع بالصرف الصحي
  خاص، جيب على الدولة أن تضع إطاراً تنظيمياً فعاالً؛متعّهد 

 تـدرجيي للحقـوق     إعمال أقصى قدر من املوارد املتوفرة، من أجل         باستخدامتتخذ خطوات،     •
وجيب على الدول أن تعمل  . من حيث صلتها بالصرف الصحياالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ  خدماتكفالة الوصول إىل    يف سبيل   بأكثر ما ميكن من السرعة والفعالية        ـ صرف  ال ي صّحال

                                                       
ترى اخلبرية املستقلة أن املياه املستعملة املرتلية، اليت تتدفق من املراحيض والبواليع واحلمامات، مشمولة يف هذا                 )٨٧(

 الصحية املقترنة   الوصف للصرف الصحي طاملا كانت املياه تتضمن بشكل اعتيادي اإلفرازات اإلنسانية واملنتجات اجلانبية للنظافة             
وتعترف اخلبرية املستقلة عالوة على ذلك بأن احللول القائمة إلدارة اإلفرازات اإلنسانية، يف بعض األماكن، جتعل من غـري                    .هبا

  .املمكن فصلها عن إدارة النفايات الصلبة
يات، وخميمـات   املباين واألماكن العامة، ومكان العمل، واملدارس، واملستـشف       و  البيت يف أماكن من مجلتها    )٨٨(

  .الالجئني واملشردين داخلياً، والسجون، ومراكز االحتجاز
 مـن    واملؤسسات اخلاصة ومنظمات اجملتمع املدين وأي كيان آخر ليس وكـيالً            العاديون مبا يف ذلك األفراد    )٨٩(

  .وكالء الدولة
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ويتطلب ذلـك   . اخلصوصية والكرامةفظقبولة للجميع، وحتامل وواملمكن حتمل تكلفتهاأمونة امل
 بيئة مواتيـة  هتيئةيق الكامل، ال سيما بغية  اختاذ خطوات مدروسة وملموسة وموجهة حنو التحق      

ثقيف يف  ويعد تعزيز النظافة الصحية والت     .الناس حقوقهم املتصلة بالصرف الصحي    ينال يف ظلها    
  جزءاً حامساً من هذا االلتزام؛جماهلا 

  وتربر أية تدابري رجعية تتصل بالتزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالصرف الصحي؛بعناية تدرس   •

تتخذ التدابري الالزمة املوجهة حنو إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كاملة مـن               •
حيث صلتها بالصرف الصحي، بوسائل منها االعتراف بشكل كاٍف بالتزامات حقوق اإلنسان            

وضع استراتيجية وخطة عمل    باملتصلة بالصرف الصحي يف النظم السياسية والقانونية الدولية، و        
  ا فوراً؛ للصرف الصحي واعتمادمهتنييوطن

 علـى   ل انتصاف قضائية وغري قضائية مالئمة وفعالة على الصعيدين الوطين والـدويل           بتوفر س   •
وينبغي أن يكون    . يف حاالت انتهاك التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي         السواء

أو ضمانات /والتعويض والترضية ولضحايا االنتهاكات احلق يف جرب مالئم، مبا يف ذلك رد احلق 
  .بعدم التكرار

وهـي   .حقوق اإلنسان بطريقة غري متييزية     يف جمال     املتصلة بالصرف الصحي   االتزاماهتإعمال  وجيب على الدول      -٦٥
 املعرضة بشكل خاص لالستبعاد والتمييز فيما يتعلق بالصرف الصحي، مبـا يف ذلـك               للفئاتملزمة بإيالء اهتمام خاص     

 واألشـخاص املتـأثرون      والعاملون يف جمال الصرف الصحي والنساء واألطفال واملسنون واألشخاص املعوقـون           الفقراء
تلبيـة  إىل  وينبغي إعطـاء األولويـة       .من بني فئات أخرى    واألقليات،   بالظروف الصحية واملهاجرون واملشردون داخلياً    

 إىل الـصرف    ا وصـوهل  وكفالةابية لتصحيح التمييز القائم     ، وعند االقتضاء، ينبغي اختاذ تدابري إجي      الفئاتاحتياجات هذه   
  نـوع   أو ، أو اللون  ،والدول ملزمة بالقضاء على كل من التمييز حبكم القانون وحبكم الواقع على أساس العرق              .الصحي
 أو  ،أو امللكية  ، أو األصل الوطين أو االجتماعي     ، أو الرأي السياسي أو غري السياسي      ، أو الدين  ، أو اللغة  ، أو السن  ،اجلنس
   . أو أي حالة أخرى مدنية أو سياسية أو اجتماعية، أو احلالة الصحية، أو اإلعاقة البدنية أو العقلية،املولد

املعلومات املتعلقـة بالـصرف     بوالدول ملزمة أيضاً بكفالة إخطار املعنيني من األفراد واجملتمعات احمللية             - ٦٦
ومتكينهم من املشاركة يف كل العمليات املتصلة بتخطـيط خـدمات           ووصوهلم إليها   الصحي والنظافة الصحية    

 املعنية، ضرورية الفئاتواملشاركة الكاملة، اليت تشمل ممثلني من كل  .الصرف الصحي وبنائها وصيانتها ورصدها
 وميكن حتمل تكلفتـها،   ن حلول الصرف الصحي تستجيب لالحتياجات الفعلية للمجتمعات احمللية،          كولضمان  

وتكتسي املشاركة أيضاً أمهية حامسة لتحقيق ملكية اجملتمع احمللي وتفانيه بغية  .ة للتنفيذ تقنياً، ومقبولة ثقافياًوقابل
 إىل املعلومـات    الوصول وصوالً كامالً ومتساوياً   كل الناس   ل يتاحوجيب أن    .حتقيق التغيريات الالزمة يف السلوك    

وينبغي توفري املعلومات من خالل خمتلف وسائط اإلعالم         .هماملتعلقة بالصرف الصحي وأثره على صحتهم وبيئت      
   .وينبغي أن ُتترجم إىل مجيع اللغات واللهجات ذات الصلة لضمان أكرب تعميم ممكن
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  :ومن املهم اإلشارة بوضوح إىل ما ليس مطلوباً عند النظر يف الصرف الصحي من منطلق حقوق اإلنسان  - ٦٧

وال هتدف حقوق اإلنـسان إىل       . اجلميع إىل شبكة اجملارير    ليست الدول ملزمة بضمان وصول      •
   تدعو بدالً من ذلك إىل اعتماد حلول خاصة بالسياق؛ولكنهاإمالء خيارات تكنولوجية حمددة، 

 يف  -  وسيتوقف ذلك أيضاً على السياق     .ليست الدول ملزمة بتوفري مرافق مستقلة يف كل بيت          •
 يف اجلوار القريب كافياً كخطوة انتقالية حنـو   ومالئمةبعض احلاالت، يكون وجود مرافق آمنة       
  إعمال احلقوق ذات الصلة إعماالً كامالً؛

 ُيـدفع والواقع أنه غالباً ما      .ليست الدول ملزمة ببناء املراحيض، بل جيب باألحرى أن هتيئ بيئة مواتية             •
ون الدولة ملزمة بتقـدمي     وال تك  . الطلب تعرف جناحاً كبرياً    حيدوهابأن مشاريع الصرف الصحي اليت      

 إال يف بعض الظروف، مثل الفقر املدقع أو الكوارث الطبيعية، عنـدما             فعالًخدمات الصرف الصحي    
يكون الناس، ألسباب خترج عن سيطرهتم، غري قادرين حقاً على الوصول إىل الصرف الـصحي مـن              

  ؛خالل وسائلهم اخلاصة

 جيب على من يستطيعون الدفع أن يسامهوا        -   الصرف الصحي جماناً   بتوفريليست الدول ملزمة      •
 بتـوفري وال ُتلزم الدولـة      .مالياً أو عينياً، مثالً بعرض العمل لتشييد شبكات الصرف الصحي         

  ؛اخدمات الصرف الصحي جماناً إال عندما يكون الناس حقاً غري قادرين على دفع تكاليفه

 جيب عليها يف تلك احلالـة أن  لدول أن تقرر خصخصة خدمات الصرف الصحي، ولكنلجيوز    •
 عدم  -   من خالل أنظمة مالئمة، مبا فيها إجراءات فعالة ويف املتناول لتقدمي الشكاوى            -  تكفل

  هجاً تؤدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان؛اعتماد اجلهات الفاعلة اخلاصة ُن

 يف جمـال    صرف الـصحي  ال ُيطلب من الدول أن تكفل التنفيذ الكامل والفوري اللتزاماهتا املتصلة بال             •
بني أهنا تتخذ اخلطوات الالزمة يف أقصى حـدود املـوارد         توبدالً من ذلك، جيب أن       .حقوق اإلنسان 

املتاحة هلا لتضمن على األقل مستويات الصرف الصحي الضرورية الدنيا جلميع النـاس، وجيـب أن                
   .إىل هذه املرافق يف توفري إمكانية الوصول الفئاتتضمن أهنا ال متارس التمييز ضد بعض 

، مما يلمح إىل    "مع احلقوق تأيت املسؤوليات    ":وعادة ما ُيقال بني املهنيني املعنيني مبسألة الصرف الصحي          - ٦٨
وتتحمل الدولة التزامات حقوق اإلنسان األولية  . الصرف الصحيأنشطة جناح كفالةأمهية تغري السلوك الفردي يف 

 أن اجلهات الفاعلة من غري الدول، مبا فيها األفراد، ال تعرض التمتع             فالةبكاملتصلة بالصرف الصحي وهي ملزمة      
وحيثما كانت الدولة متتثل لواجباهتا املتمثلة يف كفالة الوصول إىل مرافق صرف             .حقوق اإلنسان للخطر  أي من   ب

ة غري متييزية، فإن  الكرامة بطريقوكفالة اخلصوصية حفظ وآمنة ومقبولة اجتماعياً وثقافياً، ووصحيةصحي مأمونة 
وللدولة دور حاسم تقوم به، وهي ملزمة مبوجب قانون حقـوق   .من مسؤولية األفراد أن يستخدموا هذه املرافق  

   . اجليدة الصحيةفوائد الصرف الصحي والنظافةباإلنسان بتحسيس السكان 
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  حمتوى التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي - باء 

توى التزامات حقوق اإلنسان، من املهم التعامل مع هذا اإلطار بدرجة من املرونة، مـع              عند النظر يف حم     - ٦٩
وعملياً، ليس للتصنيف سـوى      . وفقاً ملنظور القارئ   متعددةاالعتراف بأنه جيوز فهم بعض العناصر ضمن فئات         

 مرافق الصرف الصحي مسألة  الستخداماملانعة أوقات االنتظار  أننفهمأكنا ، سواء فعلى سبيل املثال .أمهية قليلة
تتعلق بإمكانية الوصول إىل هذه املرافق أو بتوفرها، فإن ذلك ال يغري من حقيقة أنه جيب على الدول أن تكفـل                     

وعالوة على ذلك، فإن الغرض من هذا التفصيل حملتوى التزامات حقوق اإلنسان             .جتنب أوقات االنتظار املفرطة   
   .عض األمثلة، وليس قائمة شاملة بإيراداملتصلة بالصرف الصحي هو 

   املرافقفراتو - ١

داخل كل أسـرة  ) مع اخلدمات املقترنة هبا(جيب أن يكون هناك عدد كاٍف من مرافق الصرف الصحي            - ٧٠
وجيب  . هذه األماكن  أو بالقرب من    عام، ومكان عمل   مكان أو   ةمعيشية، ومؤسسة صحية أو تعليمية، ومؤسس     

باً لتطاول مرافق الصرف الصحي أن يكون هناك عدد كاٍف من    .أوقات االنتظار بشكل غري معقولجتّن

 فمن شـأن ،  املرافق فراورغم أن من املغري حتديد عدد أدىن حمدد من املراحيض الالزمة للوفاء بشرط تو               - ٧١
مع  تقييم احتياجات أي جمت    يفومن احلاسم    .هذه احملددات أن تؤدي إىل نتائج عكسية من ناحية حقوق اإلنسان          

 معينة ميكـن أن تكـون لـديها         فئاتصائص  خبالسياق، وكذلك   االسترشاد ب حملي من مرافق الصرف الصحي      
ويف هذا الصدد، تعد املشاركة جانباً حيوياً للوفاء بالتزامات حقوق           .احتياجات خمتلفة يف جمال الصرف الصحي     

   .اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي، كما هو مشار إليه أعاله

  املرفق نوعية - ٢

 استخدام مرافق الصرف الصحي، مما يعين أهنا جيب أن متنع على حنـو               صحياً جيب أن يكون من املأمون      - ٧٢
 أن تكفل مرافـق     ،عالوة على ذلك  ،  وجيب .باملواد الربازية البشرية  فعال اتصال اإلنسان واحليوانات واحلشرات      

 املتعلقة بالعادة الشهرية، ولتنظيف  الصحيةنظافةالصرف الصحي الوصول إىل مياه مأمونة لغسل اليدين وكذلك لل
الشرج واألعضاء التناسلية، فضالً عن آليات للتخلص الصحي من املنتجات املستخدمة علـى عالقـة بالعـادة                 

 هـا وإفراغاملواد الربازية البـشرية     القيام بانتظام بتنظيف احلفر أو غريها من األماكن اليت جتمع فيها             و .الشهرية
   .ضروري لضمان االحتفاظ مبرافق الصرف الصحي واستمرار الوصول إليها تهاوصيان

وجيب أيضاً أن يكون من املأمون تقنياً استخدام مرافق الصرف الصحي، مما يعين أن اهليكل العلوي ثابت   - ٧٣
يقـة  وجيب متكني الناس من استخدامها بطر      ).مثالً باالنزالق (واألرضية مصممة بطريقة حتد من خطر احلوادث        

وعالوة على ذلك، ينبغي     .مأمونة يف الليل، سواء من خالل مسارات مضاءة أو مصابيح اجليب أو تدابري أخرى             
 أمهية وللصيانة.  إليهاألطفالا، وكذلك الحتياجات  إىل السالمةألشخاص املعوقنياإيالء أمهية خاصة الحتياجات 
   .حامسة لضمان السالمة التقنية
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حي مأمون تعزيز النظافة الصحية وتعليمها بشكل مالئم لتشجيع األفراد على            صرف ص  كفالةتطلب  تو  - ٧٤
وكذلك (ويعترب إفراغ مراحيض احلفر باليد غري مأمون  .استخدام املراحيض بطريقة صحية تراعي سالمة اآلخرين

ا يعين أنه ينبغي    ، مم ) يؤدي إىل وصم من يقع عليهم عبء هذه املهمة         إذغري مقبول ثقافياً يف العديد من األماكن،        
  .املواد الربازية البشريةاستخدام البدائل اآللية اليت متنع بشكل فعال االتصال املباشر ب

  إمكانية الوصول املادي - ٣

جيب أن يكون بإمكان اجلميع الوصول مادياً إىل مرافق الصرف الصحي داخل كل أسرة معيـشية، ومؤسـسة                   -٧٥
وجيب أن تكـون إمكانيـة    . هلذه األماكنوار املباشراجل، ومكان عمل، أو يف صحية أو تعليمية، ومؤسسة أو مكان عام 

 موقع مرافق الصرف الصحي     يكفلوجيب أن    . موثوقة، مبا يف ذلك الوصول يف مجيع األوقات هناراً وليالً           املادي الوصول
ملسار املؤدي إىل املرفق، إىل ابالنسبة  خاصة  على تبعات ذلك وينطوي.للمستخدمنيألمن البدين على اأدىن حد من اخلطر  

، مبن فيهم املسنون واألشخاص املعوقون، وجيب احلفاظ عليـه يف           املستخدمنيالذي ينبغي أن يكون مأموناً وسهالً جلميع        
وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون مرافق الصرف الصحي مبنية بطريقة تقلل إىل أقصى حد خطـر هجـوم    .هذه احلالة

   .نساء واألطفالبالنسبة إىل الص، ال سيما احليوانات أو األشخا

ومنهم  الوصول إليها مادياً،     املستخدمني من وينبغي أن ُتصمم مرافق الصرف الصحي بطريقة متكن مجيع            - ٧٦
 أولئك الذين لديهم احتياجات وصول خاصة، مثل األطفال واألشخاص املعوقني واملسنني واحلوامل             بوجه خاص 

وستترتب على النظر يف  .طفال واألشخاص املصابني مبرض مزمن وأولئك الذين يرافقوهنمواآلباء الذين يرافقون األ
احتياجات هذه اجملموعات آثار يف حجم املدخل، واحليز الداخلي، والدرابزين أو آليات استناد أخرى، ووضـع                

   .التربز، فضالً عن جوانب أخرى

  القدرة على حتمل التكلفة - ٤

 الصرف الصحي، مبا فيها تشييد املرافق وإفراغها وصيانتها،          وخدمات  إىل مرافق  جيب أن يتوفر الوصول     - ٧٧
، بسعر ميكن جلميع الناس أن يتحملوه دون احلد من قدرهتم علـى              والتخلص منها  وكذلك معاجلة املواد الغائطية   

ـ احلق يف   خرى، مبا فيها    األنسان  اإل مضمونة مبوجب حقوق      أخرى  سلع وخدمات أساسية   اقتناء اء والغـذاء   امل
ويؤثر قطع املاء نتيجة لعدم القدرة على الدفع أيضاً يف الصرف الصحي بواسطة املياه،  .والسكن والصحة والتعليم

   .وجيب أخذ ذلك يف احلسبان قبل قطع اإلمداد باملياه

ـ                    - ٧٨ دخل، وميكن أن ُتقام نظم وهياكل خمتلفة لكفالة القدرة على حتمل التكلفة، مبا فيها تـدابري دعـم ال
املـساعدة  وميكن أن يتمثل أحد اخليارات يف خطط         .خدمات الصرف الصحي   والتدابري الرامية إىل خفض تكلفة    

وميكن أن تنظر احلكومات أيضاً يف حتديد أهداف متثل نسبة مئوية من دخـل               .كفالة القدرة على حتمل التكلفة    ل
وميكن  .فعالة أيضاً يف مشاريع الصرف الصحي) العملمثل (وتوحي التجربة بأن املسامهات العينية  .األسر املعيشية

وال متلي حقوق  ).وكذلك على االستدامة(أن يكون الختيار التكنولوجيا أيضاً تأثري يف القدرة على حتمل التكلفة 
   . يف سياق حمددالنظر يف الوضعاإلنسان أي السياسات أفضل، ولكنها تؤكد على 
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فـي املنـاطق     ف .حي، قد تكون هناك اختالفات تتوقف على املنطقـة        وفيما يتعلق بتكلفة الصرف الص      - ٧٩
، كما هو  ولكن.للمستخدم أرخص خيار وأسهله يف جل احلاالتمثالً، سيكون الوصل بشبكة اجملارير  احلضرية، 

اء، احلال مع توصيالت املياه، غالباً ما سيكون سعر الوصل بشبكة اجملارير باهظاً بالنسبة إىل املـستعملني الفقـر              
ويف املناطق النائية، حيث ال تتوفر اجملارير يف الظروف  .وينبغي للحكومات أن تضع سياسات ملواجهة هذا الوضع     

وقد يتطلب ذلك مساعدات لبناء  .العادية، من املرجح أن يكون الصرف الصحي يف عني املكان هو اخليار املفضل
وينبغي أيضاً تقدمي املساعدة إىل األسر  . من صيانةبذلك  وإفراغها وما يتصلاإلنساناألوعية اخلاصة جبمع فضالت 

   .غري القادرة على حتمل تكاليف الصابون ومنتجات التنظيف، أو منتجات النظافة الصحية للنساء

   املرافقمقبولية - ٥

فالصرف الصحي الشخـصي مـا زال        .جيب أن تكون مرافق وخدمات الصرف الصحي مقبولة ثقافياً          - ٨٠
  حلول الصرف الصحي    منظورات خمتلفة بشأن   د حساسة وفقاً للمناطق والثقافات وجيب مراعاة      يشكل مسألة ج  

ويف العديـد مـن      . مقبولة فيما يتعلق بتصميم مرافق الصرف الصحي وموقعها وظروف استخدامها          اليت تكون 
افـات، سـتتطلب   ويف معظم الثق . بناء املراحيض أن يكفل اخلصوصية حىت يكون مقبوالً     سُيشترط يف الثقافات،  

وينبغي ملراحيض النساء  .املقبولية مرافق منفصلة للنساء والرجال يف األماكن العامة، وللفتيات والفتيان يف املدارس
 املرافق أن تسمح مبمارسات النظافة الصحية املقبولة ثقافياً، مثل           وسُيشترط يف  .أن تليب احتياجات العادة الشهرية    

   .عضاء التناسلية واألالشرجغسل اليدين وتنظيف 

  االستنتاجات والتوصيات - سابعاً 
الوصول إىل إمكانية يستتبع القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزامات واضحة يف جمال حقوق اإلنسان تتصل ب     -٨١

التشابك بني الصرف الصحي والعديد من حقوق اإلنسان أن القانون الدويل           وثيقة  وتعين الروابط    .الصرف الصحي 
 الوصول إىل صرف صحي مأمون، وصحي، وآمن، وميكن حتمل           إمكانية إلنسان يقتضي من الدول أن تكفل     حلقوق ا 

النظر إىل االكتفاء بغري أن  . اخلصوصية، ويضمن الكرامة بطريقة غري متييزيةفظتكلفته، ومقبول اجتماعياً وثقافياً، وحي
 .طبيعته اخلاصة وأمهيته يف احلياة الكرميـة      ملراعاة  راعي متام ا  الصرف الصحي من زاوية غريه من حقوق اإلنسان ال ي         

، رغـم أن    قائماً بذاته ويف هذا الصدد، تساند اخلبرية املستقلة االجتاه احلايل لالعتراف بالصرف الصحي بوصفه حقاً              
تاجات، ومتشياً مع هذه االستن    . ما زالت جارية    كحق قائم بذاته   ق يف الصرف الصحي   احلاملناقشة املتعلقة باالعتراف ب   

  :تقدم اخلبرية املستقلة التوصيات التالية

   :االعتراف القانوين واالحترام  )أ(

 التطورات القانونية والسياسية على مجيع املستويات حنو االعتراف مساندةع الدول على ُتشجَّ  •
  على نطاق أوسع بالصرف الصحي بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان القائمة بذاهتا؛

حقوق اإلنسان يف مجيع  يف جمال  املتصلة بالصرف الصحيان تتقيد بالتزاماهتجيب على الدول أ  •
  األوقات، مبا فيها حاالت الطوارئ، وأثناء االستجابة للكوارث، وخالل الرتاعات؛
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  :مجع املعلومات  )ب(

ينبغي للدول أن جتمع معلومات حالية ودقيقة ومفصلة بشأن تغطية الصرف الصحي يف البلد          •
 .سر املعيشية اليت ال تستفيد من هذه اخلدمات أو تستفيد منها بشكل غري كاٍفوخصائص األ

وينبغي أن ُتعلـن هـذه       . احملرومة بشكل خاص   الفئاتوالبيانات املفصلة ضرورية لتحديد     
  املعلومات على اجلمهور وأن ُيسترشد هبا يف وضع سياسات هذا القطاع وختصيص امليزانيات؛

   :سؤولياتاخلطط والسياسات وامل  )ج(

جيب على الدول أن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن الصرف الصحي، مدعومة علـى أعلـى                  •
يف جمال حقـوق     املستويات، وتعكس كما ينبغي التزامات الدولة املتصلة بالصرف الصحي        

 .والفئات االجتماعية اإلنسان، مما يضمن مشاركة كل املعنيني من األفراد واجلماعات احمللية           
ول أن تعزز مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وخرباء الصرف الصحي           وينبغي للد 

  يف هذه املساعي؛

ينبغي للدول أن حتدد مسؤوليات مؤسسية واضحة للصرف الصحي على مجيع املـستويات               •
سؤوليات لوزارات أو إدارات أو مؤسسات خمتلفـة،  املوعندما ُتحدد   .تتجنب التجزئة أن  و

  الئم؛املتنسيق الد لكفالة ينبغي بذل كل اجلهو

 املناطق اليت ال تستفيد من      لتشملينبغي للدول أن تعتمد سياسات مناسبة لتوسيع إمكانية الوصول            •
اخلدمات أو تستفيد منها بشكل غري كاٍف، مع اعتماد هنج متكامل يعـاجل األسـباب اهليكليـة                 

   الصرف الصحي؛ الوصول إىل إمكانيةاألساسية للتمييز يف

  غي للدول أن تدرج الصرف الصحي يف استراتيجياهتا الوطنية للحد من الفقر وخططها اإلمنائية؛ينب  •

   :امليزانيات الوطنية  )د(

ينبغي أن تنعكس األمهية احليوية للصرف الصحي يف امليزانيات الوطنيـة ودون الوطنيـة،                •
  وكذلك يف ميزانيات املساعدة والتعاون الدوليني؛

   :نااون الدولياملساعدة والتع  )ه(

 يف قطاع الصرف الـصحي     لألنشطة املضطلع هبا  ينبغي للوكاالت اإلمنائية أن تعطي األولوية         •
وينبغي هلا أن    .وتضع التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي يف صميم مشاريعها         
كـل   أن ميتثل تطبق هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان ملعاجلة الصرف الصحي، أي أنه ينبغي             

 يف قطاع حقوق اإلنسان ملبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف عدم التمييز، واملـشاركة،              نشاط
واملساءلة، وينبغي أن يكون اهلدف منه هو الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان املعنية املتـصلة              



A/HRC/12/24 
Page 28 

 

ت المتثال اللتزامامن اواجملتمعات احمللية  ينبغي هلا أيضاً أن متكن السلطات .بالصرف الصحي
  حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي؛

  :املنظمات الدولية  )و(

ينبغي لوكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وكذلك للمؤسسات املالية الدولية، أن             •
 املتعلقة بالصرف الصحي وأن تضع التزامات حقوق اإلنسان املتصلة      لألنشطةتعطي األولوية   

  بالصرف الصحي يف صميم مشاريعها؛

 احلكومـات يف إعـداد      تساندعلى الصعيد الوطين، ينبغي ألفرقة األمم املتحدة القطرية أن            •
خطط عمل وطنية للصرف الصحي، واستعراض التشريعات، وغري ذلك من األنشطة الرامية            

  إىل الوفاء بالتزاماهتا املتصلة بالصرف الصحي يف جمال حقوق اإلنسان؛

  :القطاع اخلاص  )ز(

ع اخلاص، مبا فيه أعضاء مبادرة والية املياه لكبار املسؤولني التنفيذيني التفـاق             ينبغي للقطا   •
  األمم املتحدة العاملي، أن حيترم ويدعم إعمال حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي؛

  :عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني  )ح(

ء على عـدم املـساواة      ينبغي أن هتدف التشريعات والسياسات واخلطط والربامج إىل القضا          •
وجيب أن تويل    .اجلنس واملوقع وكذلك على أسباب أخرى     نوع  القائمة على أساس الثروة و    

 الفئـات  الوصول إىل الصرف الصحي أمهية خاصة إىل احملرومني مـن             إمكانية تدابري تعزيز 
ـ    ضرية واألفراد، مثل الفقراء، وكذلك إىل الذين يعيشون يف املناطق النائية واملستوطنات احل

وينبغي اختاذ تدابري موجهة لكفالـة   .غري الرمسية، بغض النظر عن وضعهم فيما خيص احليازة    
  القدرة على حتمل تكلفة خدمات الصرف الصحي؛

 لالعتبارات اجلنـسانية  ياًينبغي للجهات الفاعلة من الدول وغري الدول أن تعتمد هنجاً مراع      •
 الصرف الصحي   يف جمال ات النساء اخلاصة     كل السياسات ذات الصلة نظراً الحتياج      لوضع

والدور الرئيسي الذي غالباً ما يضطلعن به يف إدارة الصرف الصحي والنظافة الـصحية يف               
  اجملتمعات احمللية؛

ُتشجع الدول على االعتراف بالدور احلاسم لعمال الصرف الصحي واختاذ التدابري الالزمة              •
  وكرامتهم املهنية؛لرفع شأن عملهم وكفالة صحتهم وسالمتهم 
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  :التوعية وتعبئة اجملتمع احمللي  )ط(

ينبغي تنظيم محالت توعية عامة على نطاق واسع على الصعيدين الوطين والدويل، اهلدف منها   •
تعزيز تغري السلوك فيما خيص الصرف الصحي وتقدمي املعلومات، ال سيما بشأن تعزيز النظافة 

 احملرمات لطرق قد آن األوان لبذل جهود قوية ومتواصلة وترى اخلبرية املستقلة أنه .الصحية
  الصرف الصحي والنظافة الشخصية؛يت ال تزال تكتنفال

 لدعم تعبئة اجملتمعات احمللية      الالزم خرى أن تقدم التمويل   األفاعلة  الجهات  للينبغي للدول و    •
  لصرف الصحي؛ الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان املتصلة باعلىوتنظيمها من أجل العمل 

  :الرصد واملساءلة  )ي(

خرى أن ترصد التغريات الطارئة مع مرور الزمن لـسرب          األفاعلة  الجهات  للينبغي للدول و    •
 وأثر اإلصالحات يف جمال السياسات واالستثمارات على الصعيدين الـوطين           األنشطةفعالية  

  ودون الوطين؛

افة وميكن الوصول إليها، مع القدرة      ينبغي للدول أن تقيم آليات رصد ومساءلة فعالة وشف          •
  على رصد كل اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة ذات الصلة ومساءلتها؛

ينبغي للدول أن تدرج يف تقاريرها الوطنية إىل هيئات الرصد ذات الصلة املنشأة مبعاهدات                •
   املتصلة بالصرف الصحي يف جمال حقوق اإلنسان؛امعلومات عن الوفاء بالتزاماهت

ينبغي هليئات الرصد ذات الصلة املنشأة مبعاهدات ولإلجراءات اخلاصة أن تعاجل يف أنشطتها،   •
   .عند االقتضاء، التزامات حقوق اإلنسان املتصلة بالصرف الصحي

 -  -  -  -  -  


