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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب               
  املأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي ألبوكريكي

الوصم وإعمال حقوق اإلنسان يف احلصول على املياه وخـدمات الـصرف                
  الصحي

  موجز    
رب املأمونـة   يف احلصول على مياه الـش تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان      

وتركـز  . ١٦/٢ جملس حقوق اإلنسان وفقاً لقرار هذا التقرير  وخدمات الصرف الصحي  
الـصرف  خدمات  على العالقة بني الوصم وإطار حقوق اإلنسان يف جانبه املتعلق باملياه و           

 الترسخ،  ةعميق املقررة اخلاصة أن الوصم، كظاهرة اجتماعية وثقافية         واستنتجت. الصحي
يشكل سبباً جذرياً من أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان ويؤدي إىل حرمان جمموعـات             

  .اوعزهل كاملة من السكان
وهـي  . والكشف عن حمركاته  حملة عن الوصم     تقدميوتسعى املقررة اخلاصة إىل       

وتدرج . تناول خمتلف مظاهره  تربط الوصم بوضوح باملياه والصرف الصحي والنظافة قبل         
كرامة اإلنسان وحق اإلنسان يف     إىل  خاص  وجه  بالنظر ب صم يف إطار حقوق اإلنسان،      الو

الصرف الصحي، وعدم التمييز واملساواة، وحظر املعاملة املهينة، واحلق يف  خدمات  املياه، و 
إىل حتديد االسـتراتيجيات    تسعى املقررة اخلاصة     ،انطالقاً من هذا التحليل   و .اخلصوصية
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جموعة مـن   مب، قبل أن ختتم     حقوق اإلنسان م والتصدي له من منظور      املالئمة ملنع الوص  
امليـاه    يف ة على أنه ال ميكن للدول إعمال حق اإلنسان        وتشدد املقررة اخلاص  . التوصيات

 مل تعاجل الوصم كسبب جذري مـن أسـباب          ماالصرف الصحي إعماالً تاماً     خدمات  و
  . التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان
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  مقدمة  -أوالً  
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الـشرب املأمونـة                 -١

ويركـز  . ١٦/٢وخدمات الصرف الصحي هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان            
ـ           العالقة بني التقرير على    ه املتعلـق بامليـاه      الوصـم وإطـار حقـوق اإلنـسان يف جانب
  .الصحي والصرف

وشاهدت املقررة اخلاصة حاالت عديدة من نقص إمكانيات احلصول على امليـاه              -٢
وخدمات الصرف الصحي، وهي حاالت يتعرض فيها الناس، وخاصة مجاعـات حمـددة،             

السلطة غري آهبني مبـشاكل هـؤالء       ويبدو املمسكون ب  . إلمهال منهجي مقارنة ببقية اجملتمع    
 لضغوط من اجملتمع بأسره لكي ال يتخذوا تـدابري           أو أهنم خيضعون يف أسوأ احلاالت      الناس،

ويف بعض األحيان يتذرع صانعو القـرار بالوصـم         . ترمي إىل حتسني سبل توفري اخلدمات     
فضلية لسياسات شعبية انتفاء اإلرادة السياسية لتوفري اخلدمات للمهمشني، ويولون األ  " لتربير"

 صانعي القـرار يف اختـاذ       وجوهبت املقررة اخلاصة بتردد من قبل     . يف اجملتمع األوسع نطاقاً   
لقضاء على هذا اإلمهال أو االستبعاد، األمر الذي حثها على دراسة هذه احلاالت             إجراءات ل 

  .بشكل منهجي
ية شديدة الترسخ،   وقد وجدت املقررة اخلاصة أن الوصم، كظاهرة اجتماعية وثقاف          -٣

 جمموعـات   إضـعاف يشكل سبباً جذرياً من أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان ويؤدي إىل           
ويبلغ الوصم حداً من التجذر تعترب فيه احلاالت الواضحة من انتهاكات           . كاملة من السكان  

وتسعى املقررة اخلاصة إىل تسليط الضوء على أثر الوصم         ". مقبولة"حقوق اإلنسان حاالت    
 لإلمهال واالستبعاد من التمتع باحلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي وإىل دراسة             كسبب

التوصيات اليت ميكن تقدميها لصانعي السياسات واحللول املالئمة ملعاجلة تلك االنتـهاكات            
  . حلقوق اإلنسان ومنعها والتصدي هلا

ويستمد كـل    اًبعضفهما يعززان بعضهما     وهناك صلة وثيقة بني الوصم والتمييز؛       -٤
وغالباً ما يكون الوصم سبباً جذرياً من أسباب التمييز؛ فهو يسبق           . منهما شرعيته من اآلخر   

 تمييز طبيعياً وضرورياً ومـستحباً،    العتبار ال ويوفر مربراً   . األساس املنطقي له  التمييز ويشكل   
للجنة املعنيـة   اوقد وجدت   . بإتاحة إمكانية ممارسة التمييز بشكل نظامي     ويؤدي دوراً خفياً    

 ومـستمر  التمييز ضد بعض اجملموعات متفشٍ  "أن   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .)١("يترسخ بعمق يف السلوك والتنظيم االجتماعينيو
وال يؤدي الوصم إىل حدوث التمييز فحسب، بل كذلك إىل عدد من االنتهاكات               -٥

قتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك احلقوق     األخرى حلقوق اإلنسان، من بينها احلقوق اال      
__________ 

 .١٢، الفقرة تصادية واالجتماعية والثقافيةعدم التمييز يف احلقوق االقبشأن ) ٢٠٠٩(٢٠التعليق العام رقم  )١(
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حني ُيـستبعد   و. املدنية والسياسية، وهو ما يؤكد عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة          
 من استخدام املراحيض العامة وال تتوفر هلم أية         ستخدام املرافق، وحني ال يتمكنوا    الناس من ا  

، فقد يؤدي    البدنية والعقلية  مسالمتهلى  بدائل أخرى، أو يتربص هبم خطر العنف واخلوف ع        
حلقوق األخـرى   اذلك إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي و          

  .الالإنسانية أو املهينة أو احلق يف اخلصوصيةذات صلة، من بينها، حظر املعاملة 
ـ      انتهاكات حقوق اإلنسان يف الوصم       وحتديد مدى جتذر    -٦ ن أمر يتطلب البحـث ع

وبداية، ميكن أن يؤدي احلديث صـراحة       .  التمييز وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان      أمنش
داة لنشر الصمت وفرض    ألن الوصم يشكل بالتحديد أ    إىل فتح األعني،    "  ذكره ال يصح "عما  

نسان بنفس الوترية ومن ثقافة احلجب والعار، فاسحاً اجملال أمام استمرار انتهاكات حقوق اإل
  .دون عقاب

وتعي املقررة اخلاصة أن احلديث من دون العناية الواجبة عن الصفات اليت ينعت هبا                -٧
األفراد أو اجملموعات قد يؤدي يف الواقع، عن غري قصد، إىل تعميق جذور الوصـم الـذي                 

إىل استخدام عالمات اقتباس كلمـا      وختفيفاً هلذا اخلطر، تلجأ املقررة اخلاصة        .مياَرس ضدهم 
احلديث صراحة  تعتقد أن فوائد     ،وفضالً عن ذلك  .  اخلصائص املنسوبة إليهم   أشارت إىل تلك  

ومن الضروري يف رأيها معاجلة املواضيع الـيت        بكثري هذه الشواغل،     تتعدىعن جتربة الوصم    
  .خيفيها الوصم بالتحديد واليت تعترب غري مرحية أو حمرمة

نه ال يتناول مجيـع     قرير، إذ إ  الوقت عينه من نطاق الت    وحيّد التركيز على الوصم يف        -٨
 من وتوجد أشكال أخرى.  والصرف الصحي املياهسبل احلصول علىاجملموعات احملرومة من   

وهي أشكال غالباً ما تكون شـنيعة وتـضعف         التمييز وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان       
ألفعال التمييزية  ويتمثل يف ا  هو اآلخر    والتمييز غرب املباشر حمظور      .أفراداً أو جمموعات بعينها   

هلا أثـر متييـزي غـري    تلك اليت اليت ال تقوم على الوصم أو األفكار املسبقة أو النمطية، بل         
وإن مل تكن قائمـة     وهناك أشكال أخرى من التمييز قد تكون مباشرة ومقصودة،          . مقصود

 ،اوتتناول املقررة اخلاصة العديد من هذه احلاالت يف جماالت أخرى من عملـه    . على الوصم 
لكنها تركز يف هذا التقرير على انتهاكات حق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي              و

النامجة عن الوصم، مبا يتيح هلا إجراء حتليل مفّصل هلذه املشكلة وحتديد التـدابري املالئمـة                
  . للتصدي هلا

يـاه  اإلنسان يف احلصول على م    أي حق   : توجه والية املقررة اخلاصة نطاق التقرير     و  -٩
وهو بالتايل يتناول بعض التجـارب واملظـاهر        . الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي    

وال تشكل املسائل اليت يسلط التقرير الضوء عليها .  ال مجيع أبعاد حياة الناس،املتعلقة بالوصم
 ومـع . سوى كمية ضئيلة من الشواغل املرتبطة حبقوق اإلنسان اليت يواجهها ضحايا الوصم           

قد املقررة اخلاصة أن دراسة آثار الوصم من زاوية املياه والصرف الصحي والنظافة              تعت ،ذلك
  . تفشيه بشكل مينع الناس من عيش حياة كرميةتبني بوضوح
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شاركت املقررة اخلاصة يف عملية تشاورية واسـعة، مبـا يف ذلـك    ألداء عملها،   و  -١٠
حتدث أفراد بارزون   ، حيث   ٢٠١٢يناير  /ُعقدت يف جنيف يف كانون الثاين      للخرباء   ةمشاور

عن جتربتهم اخلاصة مع الوصم، فضالً عن منظمات من اجملتمع املدين وأوسـاط أكادمييـة               
 ٨٠  أكثر مـن   كما عقدت مشاورة عامة حضرها    . ومنظمات دولية ومستشارين مستقلني   

. )٢( خطيـة   مـسامهة  ٥٠ما يناهز   وتلقت   وفداً حكومياً    ٥٠مشاركاً، من بينهم أكثر من      
 املناقشات إرشادات قيمة إىل املقررة اخلاصة إلعداد هذا التقرير، وهي تعرب عـن              وقدمت

كما تعرب عن امتناهنا لألشخاص الكثر الذين قابلتهم خالل        . هامتناهنا جلميع الذين سامهوا في    
  . السنوات األربع املاضية والذين مكنوها من ملس حجم مشكلة الوصم وأبعادها

. لوصم والكشف عن حمركاته   تقدمي حملة عن ا   ة يف هذا التقرير إىل      وتسعى املقررة اخلاص    -١١
. ه خمتلـف مظـاهر    تنـاول وهي تربط الوصم بوضوح باملياه والصرف الصحي والنظافة قبل          

كرامـة اإلنـسان وحـق      بالنظر بوجه خـاص إىل      يف إطار حقوق اإلنسان،     الوصم   وتدرج
ساواة، وحظر املعاملة املهينـة، واحلـق       يف املياه، والصرف الصحي، وعدم التمييز وامل       اإلنسان

إىل حتديـد االسـتراتيجيات     تسعى املقررة اخلاصـة     انطالقاً من هذا التحليل     و. اخلصوصية يف
  .التوصيات املالئمة ملنع الوصم والتصدي له من منظور إنساين، قبل أن ختتم مبجموعة من

  الوصم وحمركاتهفهم   -ثانياً  
لسلطة وعدم املساواة وميكن للممـسكني بالـسلطة        يرتبط الوصم بشكل وثيق با      -١٢

 يفعلى أنه عملية جتريد أشخاص فهماً واسعاً وميكن فهم الوصم    . استخدامه حسبما يشاؤون  
جمموعات حمددة من السكان من صفة اإلنسان وإهانتهم وتشويه مسعتهم وحتقريهم، وهـي             

 مالشخص املوصـو  " تصور بأن    وبتعبري آخر، هناك  . بالنفورعملية غالباً ما تقوم على شعور       
". غري عادية "أو  " يةدون"والوصم يرتبط بصفة أو ميزة أو هوية تعترب          .)٣("ليس متاماً من البشر   

احلالة "وترمي إىل تثبيت    " هم"و" حنن"جتماعية تستند إىل كياين     ويقوم الوصم على تركيبة ا    
  .)٤("اآلخر"ية من خالل حتقري لألكثر" الطبيعية

باختالف الزمان واملكان، بينما يبقى املستهدفون      " غري عادي " هو معترب    وخيتلف ما   -١٣
ويف بعض احلـاالت،    ". املعيار االجتماعي "بالوصم على الدوام أولئك الذين ال يتوافقون مع         

ما يتعلق جبنس الـشخص أو هويتـه        سيما في  يرتبط الوصم هبوية الشخص االجتماعية، وال     

__________ 

 :متوفرة على موقع املقررة اخلاصة الشبكي )٢(
  www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Contributionsstigmatization.aspx. 

)٣( Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (New York, Simon & 
Schuster, 1963), p. 5. 

 .١٣٨. املرجع نفسه، ص )٤(
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إثنيـة  جمموعـات   وتعاين  . طبقة أو العرق اللذين ينتمي إليهما     اجلنسية أو ميوله اجلنسية أو ال     
صـابة بفـريوس   لظروف الصحية كاإل لعام فعل رد الوصم كما أن. من وصم شديد كثرية  

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    وتدعو  . اإليدز وبعض أشكال اإلعاقة   /نقص املناعة البشري  
 تعتمد تدابري للتصدي النتشار وصم األشخاص       أن" صراحة الدول إىل     واالجتماعية والثقافية 

بسبب حالتهم الصحية، كاإلصابة مبرض عقلي، أو بأمراض من قبيل اجلذام أو إصابة النساء              
ويف الواقع غالباً ما يرتبط الوصم ارتباطاً وثيقـاً باجلـسد            .)٥("مبرض الناسور أثناء الوالدة   

ما خيـص العالقـات     وى، ال سيما في   وكناقل للعد " تلفخم"وما هو   " عادي"كموقع ملا هو    
غـري  " باألنشطة الـيت تعتـرب       عالوة على ذلك  ُيربط الوصم   كثرياً ما   و. اجلنسية واألمراض 

ويطال على سبيل املثـال العـاملني يف اجلـنس          " وسخة"أو  " مضرة للمجتمع " أو" أخالقية
  .لتنظيف والسجناء وعدميي املأوىوعّمال ا

، مبعىن أنه ميكن    اً أو متقاطع  اًمتعدد وأن الوصم مركباً    ويف العديد من احلاالت، يكو      -١٤
لشخص واحد أن جيمع عدة صفات مرتبطة بالوصم، كما يف حال السجناء السابقني عدميي              

ألشخاص الذين يعانون من وصم مركب أكثر األشخاص تعرضـاً          اوغالباً ما يكون    . املأوى
ويات وصفات وسلوكيات متعددة وأن     تقاطع يقّر بأن للفرد ه    الومفهوم  . للتهميش والتمييز 

 جلميع األفراد   يكونال  و. تجارب الوصم والتمييز  ل يعطي وجهاً  هذه اجلوانب املتعددة     التقاء
  .نفس املركز االجتماعي يف فئة حمددة املندرجني

وعلى حنو مماثل، فقد    . وقد يستحيل على األشخاص املوصومني اهلروب من الوصم         -١٥
. ربط، أي أنه يتعدى الشخص الذي تنسب إليـه صـفة حمـددة            يتعرض البعض للوصم بال   

 أن األشخاص قد يتعرضون     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ووجدت  
وعلى سبيل املثال، وجـدت      .)٦(جزءاً منها  همالعتبارمبجموعة حمددة أو     الرتباطهمللتمييز  

تتناقل من جيـل آلخـر وأن       " الكّناس"ش أن مهنة    املقررة اخلاصة خالل زيارهتا إىل بنغالدي     
 A/HRC/15/55 and Corr.1الوثيقـة  " (سقطوا يف فخ" فيها يشعرون بأهنم نياألشخاص العامل

  ).٧٦ و٧٥ و٢٦الفقرات 
والسلطة ميكن أن تكمن يف     . والوصم، من ناحية أسسه، يعكس سلطة غري متكافئة         -١٦

فقد ينشأ الوصم على حساب البعض،      ". مقبول"و" عادي" على حتديد معايري ما هو       القدرة
 اهلرمومن ميارس الوصم ليس بالضرورة من هو يف أعلى سلم        . آخرين" صاحل"بينما يكون يف    

فالوصم عميق التجذر يف أي جمتمع وحيدث يف جمموعات معينة، إذ ليس هنـاك      . االجتماعي
 يدمياستراتيجي وأن   ومتعمد  ومن املمكن أن ُينشر الوصم بشكل       . من جمموعة أحادية اهلوية   

تج أو تعيد    واالجتماعية اليت ُتن   اهليكليةوالوصم جزء من الديناميات     . أمناطاً من عدم املساواة   
  .إنتاج عالقات سلطوية

__________ 

 .٣٣، الفقرة ٢٠التعليق العام رقم  )٥(
 .١٦املرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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وتؤدي العالقات السلطوية إىل هتميش بعض اجملموعات أو األفراد واستبعادهم مـن              -١٧
دمات، والقـدرة علـى تـشكيل احليـاة     عمليات صنع القرار، واحلصول على املوارد واخل  

" حنن"عملية الفصل بني    " تشريع"ويعطي الوصم رؤية عاملية للتهميش من خالل        . االجتماعية
  . وسلبهم صفة اإلنسان" حنن"وحتقري من ُيعتربون خارج نطاق " هم"و

النقاب عـن   يكشف  فهم عالقة الوصم بالسلطة االجتماعية والتهميش واالستبعاد        و  -١٨
ويـساهم  .  يف اجملاالت الفردية واالجتماعية والثقافية واملؤسسية      تكمنت الوصم اليت    حمركا

وغالباً ما تدوم األفكار املـسبقة والنمطيـة        .  الوصم وتواصله  خلقاألفراد داخل اجملتمع يف     
وما يزيد  ". االختالف"أو  " النجاسة"ألجيال عدة وتقترن خبوف غري عقالين من العدوى، أو          

انتقـال  منها ما خيص مـثالً،      معلومات دقيقة،   إىل  االفتقار  هو  غلب األحيان    يف أ  من حدته 
 جمموعـات   ويف العديد من احلاالت، ال يشعر الناس بأهنم ميارسون الوصم حيال          . األمراض

سع يف اجملتمـع    فكار النمطية اليت يستندون إليها منتشرة على نطاق وا        حمددة، نظراً إىل أن األ    
  ".لةمقبو"و" عادية"عترب تو

وقد يعيش األفراد الوصم كعار شخصي وشعور بالذنب واحلرج، وهو ما يـسمى               -١٩
ومن مظاهر هذا الوصم أن يستبعد األفراد أنفسهم من اخلدمات والفرص،           . بالوصم الداخلي 

وال يقدروا أنفسهم، وتكون هلم نظرة سلبية عن أنفسهم، وينعزلون عن اجملتمع، وخيافون من              
  . صم اليت يعيشوهناأن ُتكتشف حالة الو

وتوجد حمركات الوصم كذلك على املستوى اجملتمعي، حيـث تـساهم وسـائل               -٢٠
ومن حمركاته أيضاً املعتقدات الثقافية العميقة . ، يف نشر األفكار املسبقة والنمطيةمثالًاإلعالم، 

وتـشكل  . اجلنس والعالقات اجلنسية والصحة واملنشأ    نوع  اجلذور املتعلقة على سبيل املثال ب     
قطاعات كبرية من السكان، ُيمكن أن الُنظم الطبقية خري مثال عن الُنظم اليت تؤدي إىل وصم      

  .  حلقوق اإلنسانيصل إىل حد انتهاك
 صدى هلـا    ت الفردية واالجتماعية والثقافية   وجتد حمركات الوصم الكامنة يف اجملاال       -٢١

اسيون غالباً مـا يرحبـون أصـوات        فالسي. على املستويات املؤسسية واهليكلية والسياساتية    
، ميكن أن   موبدالً من ممارسة الوص   . اتباع سياسات شعبوية تعكس سلوك اجلمهور     بالناخبني  

وأن تؤدي إىل   القائمة على الوصم،    املواقف  تعكس األطر التشريعية والسياساتية واملؤسسية،      
  .سي ورمسي ومشروع عليهجتذره بسبب إضفاء طابع مؤسزيادة 

   والصرف الصحي والنظافةياهالوصم وعالقته بامل  -ثالثاً  
غالباً ما يؤدي الوصم إىل نقص يف إمكانيات احلصول على املياه وخدمات الصرف               -٢٢

واالفتقار إىل سبل احلصول على اخلدمات األساسية ليس سوى . وتدين معايري النظافةالصحي 
ختاذ تـدابري فعالـة لتحـسني       ولن يتسىن ا  . عالمة بينما تكمن األسباب اجلذرية يف الوصم      
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وغالباً ما يرتبط الوصم    . إمكانيات احلصول على اخلدمات إال من خالل فهم هذه األسباب         
وكثرية هي احلاالت اليت يعتـرب      . بشكل وثيق بتصورات تتصل بعدم النظافة والنبذ والعدوى       

 مثالًصم  ، ويطال الو  "ذوي روائح كريهة  "و" قذرين" و "وسخني"فيها املوصومون على أهنم     
والنـساء  " الـداليت "عدميي املأوى، والنساء والفتيات احلوائض، ومجاعات الروما، وطائفة         

يتم نبذ املوصـومني اجتماعيـاً العتبـارهم        وقد   .)٧(مبرض الناسور أثناء الوالدة   املصابات  
وحرماهنم من سبل احلصول على امليـاه وخـدمات         " لعدوىلناقلي  " وأ "قذرين"أشخاصاً  

الدوران يف احللقـة     وهو ما يعزز فكرة القذارة النمطية وميدد         ،حي واإلصحاح الصرف الص 
فالعيش يف القذارة وظروف الفقر ليس حالة متأصلة لدى هؤالء األشخاص، بل هي             . املفرغة

والتفـاوت ودوام ممارسـتهما    وضع يفرضه عليهم اجملتمع الذي يلجأ للوصم خللق التهميش          
  .وتربيرمها

  وصممظاهر ال  -رابعاً  
مظاهر خمتلفة جامعاً بني النبذ واإلمهال والتجنـب والـرفض والعـزل             يتخذ الوصم   -٢٣

أمـور  تسلط األقران وتشويه السمعة واللوم واملضايقة والعنف البدين، من ضمن           واالستبعاد و 
هذه املظاهر تعود يف األساس إىل عملية حتقري أفراد من جمموعات حمـددة             أخرى كثرية، ولكن    

وطرق املعاناة من الوصـم ختتلـف       ". هم"و" حنن" اإلنسان وخلق الشرخ بني      وسلبهم صفة 
وقد أوردت األمثلـة املـشار      . باختالف األفراد، كما يتباين نطاق انطباق بعض هذه املظاهر        

توضيحية فقط، وال هتدف إىل اإلحياء بأن جمموعات خاصة تعيش جتربة الوصـم     ألغراض   إليها
  .، أو إىل أن املظاهر األخرى من الوصم ختص جمموعات أخرىأخرىبطريقة بطريقة حصرية أو 

  س واحتياجاهتم عن األنظارحجب النا  -ألف  
نه يولّد حمرمات ويـؤدي إىل بقـاء   ثر خبيث يتمثل يف فرض الصمت، إذ إ  للوصم أ   -٢٤

وعلـى  . والوصم حيجب األنظار عن بعض الناس وعن احتياجاهتم  . املشاكل من دون معاجلة   
 هو جـزء مـن    وما يترتب على ذلك من صمت إمنا      " النبذ" فإن نكران ممارسة     سبيل املثال، 

، )٨( املداريـة املهَملـة    وعلى غرار ذلك، يعاين املاليني من األشخاص من األمراض        . الوصم
وهم يف معظمهـم ال يظهـرون يف        . سيما السكان األكثر فقراً يف املناطق الريفية املعزولة        ال

والعديد من هذه األمـراض مـرتبط       . حة أو البحوث أو العالج    التخطيط العام يف جمال الص    
__________ 

بـني املثانـة     أو    واملهبـل،  مرض الناسور أثناء الوالدة مصطلح طيب يشري إىل ثقب حيصل بـني الـشرج              )٧(
 انظر منظمة الـصحة   س غائطي، أو سل /وللبول  ، بسبب والدة متعثرة ويتسبب بسلس       )كليهما أو( واملهبل
 ).٢٠١٠" ( حقائق تتعلق مبرض الناسور أثناء الوالدة١٠"العاملية 

 Accelerating Work to Overcome the Global Impact of Neglected Tropicalانظر منظمة الصحة العاملية  )٨(

Diseases: A Road Map for Implementation)  ،٢٠١٢جنيف.( 
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. املياه وخدمات الصرف الصحي، وهي كانت تقليدياً مصدراً للوصم والعزل         بسوء أوضاع   
وكون الوصم ُيعاش يف انطواء داخلي يعزز أثر الصمت، مبنع الناس من التعبري عن مـسائل                

كات حلقوق اإلنـسان،    ن وجود انتها  ويؤدي هذا الصمت إىل نكرا    . حمددة لقبوهلم بالوصم  
  . يتم التفكري فيها وال معاجلتهاهنا غري مرئية والإ إذ
والصمت والوصم اللذان حييطان باحليض جيعالن من إجياد احللول املناسبة للنظافـة              -٢٥

وال يتوفر يف أغلب األحيان للنساء والفتيـات احلـوائض          . خالل فترة احليض أولوية ضعيفة    
ويرتبط باحليض الكثري من التصرفات السلبية، . ري اِخلرق املستعملة أو غسلها    مكان خاص لتغي  

 "جنـسات "أو  " وسـخات "أو  " قـذرات "مبا فيها فكرة أن النساء والفتيـات احلـوائض          
ويظهر ذلك يف ممارسات كعزل النساء والفتيات، واحلد من تنقلهن، وفـرض        . "ملوثات" أو

ساء والفتيات استخدام مصادر خمتلفة للمياه أو منعهن        أو الطلب إىل الن   /قيود على غذائهن، و   
من حتضري الطعام لآلخرين خالل فترة احليض، وهي ممارسات غالباً ما تكون متجـذرة يف               

وحىت حني ال ُتتبـع هـذه       . التفسريات االجتماعية والثقافية واألبوية الطابع للتعاليم الدينية      
ويـشكل  .  وخيجلن من احلديث عن احليض القيود، فقد تستمر النساء يف عيش وصم داخلي       

االفتقار إىل أماكن خاصة للتنظيف والغسيل، واخلوف من التلطخ أو انبعاث الروائح، وقلـة              
النظافة يف مراحيض املدارس، األسباب الرئيسية اليت تدفع الفتيات إىل الغياب عن املـدارس              

 .)٩(خالل فترة احليض، مما يؤثر سلباً على حقهن يف التعليم

وللحجب الناجم عن الوصم كذلك آثار سلبية على وضع بعض األشـخاص مـن                -٢٦
وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكثر من مليار شخص حول العامل             . اإلعاقة ذوي

لكن الـصمت    .)١٠(عاقات اجلسدية أو العقلية أو الفكرية أو احلسية       يعانون من أشكال من اإل    
جيعل مـن     غالباً ما حيجبا األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم، ما        والعار النامجني عن الوصم   

املستحيل بالنسبة إليهم التمتع بطائفة من حقوق اإلنسان، نظـراً إىل أن أغلبيـة املمارسـات                
وُيعترب األشخاص ذوو اإلعاقات يف بعـض اجملتمعـات،         . واخلدمات واملرافق منحازة ضدهم   

ادت املعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة بأنه جـرى يف          وأف". عبًء"أو  " مشكلة ينبغي حلها  "
 داخـل   ، باملعىن احلريف للكلمة   ،حاالت قصوى حجز األطفال والبالغني ذوي اإلعاقات العقلية       

  .لصحي، حلجبهم عن أنظار اجلماعةخدمات الصرف ااملنازل، ومل تتح هلم فرص احلصول على 
ا حني يعانون من اخلرف أو غريه مـن         وقد يتعرض املسنون كذلك للوصم، ال سيم        -٢٧

األمراض العقلية وحيتاجون للرعاية مبا يف ذلك من أجل احتياجاهتم من الـصرف الـصحي               
وهنا أيضاً يـساهم الوصـم يف       .  ُيتطرق إليه علناً   وإن مل  شائع   أمروسلس البول   . والنظافة

وهنـا ويعـزهلم     املسنني اخلاصة، وهو ما حيرمهم من الرعاية الـيت حيتاج          تحجب احتياجا 
  .اآلخرين عن

__________ 

 :United Nations Children’s Fund (UNICEF), Equity in School Water and Sanitationانظــر )٩(

Overcoming Exclusion and Discrimination in South Asia – A Regional Perspective. 
)١٠( WHO, World Report on Disability (Geneva, 2011), p. 29. 
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ويكون أثر فرض الصمت شديد الوطأة بالنسبة للسجناء الذين غالباً ما يعانون من               -٢٨
وتشتهر ظروف السجن، ال سيما تلك املتعلقة باملياه والصرف الـصحي،           . النسيان واإلمهال 

التعذيب وغـريه   املقرر اخلاص املعين مبسألة     ولفت  . بتدين معايريها يف أجزاء عديدة من العامل      
سلطات ال تـرى أن  ال" إىل أن من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

مسؤولياهتا تشمل تزويد احملتجزين بأبسط اخلدمات الالزمة للبقاء، ناهيك عن تلك الالزمـة           
). ٤٣الفقـرة  ، A/64/215 and Corr.1الوثيقة ( "‘ملستوى معيشي الئق‘ ... للعيش الكرمي أو

أن حتضر هلم امليـاه يف     ]احملتجزين[على أسر   "وقد اكتشف املقرر اخلاص يف أحد البلدان أن         
 لعدم وجود مراحيض، يـضطرون إىل   ونظراً. قوارير بالستيكية وأغذية يف أكياس بالستيكية     

 ويف .)سهاملرجع نف" (استخدام القوارير نفسها للتبول واألكياس البالستيكية ذاهتا للتغوط فيها
املرجـع  " ( مياه املراحيض للشرب   ]يستخدمون[ن  ياحملتجز"بلد آخر وجد املقرر اخلاص أن       

خدمات غري مالئمـة    " يستحقون"وغالباً ما يسود تصور بأن السجناء       ). ٤٤نفسه، الفقرة   
وينجم عـن وصـم   . وأنه ينبغي عدم استخدام املوارد النادرة لتحسني الظروف يف السجون  

  .وعدم الوفاء باملعايري األساسية حلقوق اإلنسانولوية ضعيفة الحتياجاهتم السجناء منح أ

   اجملتمعهامشالدفع بالناس إىل   -باء  
يظهر الوصم كذلك من خالل رفض بعض اجملموعات وجتنبها وهتميشها، ما يدفع               -٢٩

فالسلوكيات العنصرية وما يشاهبها تقلـل مـن شـأن          . بالناس، حرفياً، إىل هامش اجملتمع    
جمموعات من الناس وحتقرهم وتسلبهم صفة اإلنسان بسبب هويتـهم العرقيـة أو اإلثنيـة               

ويعاين العديد من اجملموعات العرقية أو اإلثنية أو الطبقية من          . الدينية أو اللغوية أو الطبقية     أو
الرّحل وشبه الّرحل كالبدو، واألشخاص الوصم، مبن فيها الشعوب األصلية، والرعاة، وقبائل       

وقد يعاين هؤالء من    . صابني باملهق، ومجاعات الروما يف أوروبا والداليت يف جنوب آسيا         امل
أفكار منطية سلبية سريعة االنتشار ومن االستبعاد االجتماعي ونكران حقـوقهم اإلنـسانية             

ويف بعض احلاالت، ُيجرب األشخاص على العيش يف ضواحي املـدن والقـرى،             . األساسية
هو بعيد عـن    "أكثر بعداً أحياناً، بفعل السلوك القائم على فكرة أن من           وُيدفعون إىل مناطق    
  ". العني، بعيد عن الفكر

تتبع منط  " بدائية"وقد تتعرض الشعوب األصلية يف بعض احلاالت للوصم باعتبارها            -٣٠
ريكا والواليات خلاصة خالل زيارهتا لكل من كوستا  والحظت املقررة ا  ". متحضرغري  "عيش  

 مـن إمكانيـة     ال يتناسب وعددها  ألمريكية أن اجلماعات األصلية تستبعد بشكل       املتحدة ا 
تعاين مجاعات  كثرياً ما   وعلى حنو مماثل،     .)١١(احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي     

__________ 

)١١( Reports of the Special Rapporteur on her missions to Costa Rica (A/HRC/12/24/Add.1 and 

Corr.1), para. 48, and to the United States (A/HRC/18/33/Add.4), paras. 61-69. 
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من حيـث مـا يتعلـق باحلـصول علـى           الرعاة وقبائل الرّحل وشبه الرّحل من اإلمهال        
السكان األصليني، ومجاعـات    " حضرنة"مية إىل   وقد تسعى السياسات احلكو   . )١٢(اخلدمات

الرّحل، دافعة إياهم إىل العيش يف مناطق خمصصة هلم أو يف األحياء الفقـرية مـن                 وأالرعاة  
 حىت يف هذه املناطق، وهو ما يبّين        عايري خدمات املياه والصرف الصحي    متتدىن  املدن، حيث   

  . البعض على حساب هذه اجلماعاتأن السلوكيات والوصم والسياسات العامة تعزز بعضها 
فإمكانية اسـتفادة   . واحلال مشابه بالنسبة للكثري من اجملموعات اإلثنية حول العامل          -٣١

ومن الـشائع أن تعـاين   . ضعيفة بشكل ملحوظمجاعات الروما من املياه والصرف الصحي    
ن غري الروما من     تلك اليت تعيش يف بلدان تستفيد فيها اجلماعات م         مبا فيها مجاعات الروما،   

خدمات شاملة يف جمايل املياه والصرف الصحي، من افتقار إىل أبسط إمكانيـات الوصـول       
الوثيقـة  (للخدمات، كما وجـدت املقـررة اخلاصـة خـالل زيارهتـا إىل سـلوفينيا                

A/HRC/18/33/Add.2   مسات الوصم  ويكشف هذا الوضع واحدة من      ). ٣٦-٣٣، الفقرات
تبطة بالروما تعتـربهم    فاألفكار النمطية املر  . ذاتية التحقيق ودائرية  ة  اخلتالة، أي كونه ذا طبيع    

 املياه  باحلصول على ، يف حني ال يسمح هلم       "غري نظيفني "و" ذوي روائح كريهة  "و" وسخني"
وقد تؤدي التدخالت احلسنة النية يف بعض األحيان إىل تعميق الوصـم            . والصرف الصحي 

 أوروبا الشرقية قد وضعت بـرامج لالسـتحمام يف          وقد ورد أن بعض البلديات يف     . حياهلم
املدارس، تشجع أطفال الروما على االستحمام قبل الدخول إىل الصف، وهو ما أدى عن غري      

إىل درجة ال تسمح هلم بالدراسة، وهو ما عّمق من الوصم           " وسخني"قصد إىل نعتهم بأهنم     
  . )١٣(الذي يعانون منه

 ارتباطاً وثيقاً بالوصم وأمنـاط انتـهاكات حقـوق          باملثل، ترتبط ُنظم الطبقات   و  -٣٢
يقة التجذر يف الفصل االجتماعي الذي يقوم       تفُنظم الطبقات يف خمتلف أحناء العامل ع      . اإلنسان

وتـشري الـشبكة    . للتمييزتقليدية  " مشروعية "وتضفيعلى أفكار مرتبطة بالنقاء والتلوث،      
" أقل من البـشر   "يعتربون أشخاصاً   "الداليت  الدولية للتضامن مع جمتمع داليت إىل أن أفراد         

وخيـضعون  " منبوذين"وهم يعتربون   . للمجموعات الطبقية األخرى  " ملوِثني"و" غري أنقياء "و
مـا يتعلـق   وفي .)١٤("يف اجملاالت العامة واخلاصة على حد سواء" مبمارسات النبذ"يسمى   ملا

بشكل منهجي من هذه اخلدمات     باملياه والصرف الصحي، غالباً ما تستبعد مساكن الداليت         
  ). ٧٦، الفقرة A/HRC/15/55 and Corr.1)الوثيقة (

__________ 

 Sharmila Murthy and Mark Williams, “The complicated nature of stigma: realizing theانظر، مثالً،  )١٢(

human rights to water and sanitation for Bedouins in the Negev, Israel”, submission to the Special 

Rapporteur. 
)١٣( François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University, “Water and 

stigma: school shower programs for Roma children in Eastern and Central Europe”, submission to 
the Special Rapporteur, first page. 

)١٤( International Dalit Solidarity Network, Annual Report 2010, p. 5. 
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 وإهانة على املـستوى     وضاعةالوظائف  أكثر   إىل ملء    بانتظاموُيدفع أفراد الداليت      -٣٣
فبعض أفراد الداليت، وال سيما النساء، يعملون كزبالني        . االجتماعي واألكثر وساخة وخطراً   

إىل املعنيني بتنظيف   عموماً  إذ ختتلف العبارات من بلد آلخر، فهي تشري         أو كّناسني يدويني، و   
ويعاين الزبالون اليدويون، بسبب االحتكاك املباشر بـالرباز         .)١٥(املراحيض اجلافة من الرباز   

) ٧٥، الفقرة A/HRC/15/55 and Corr.1الوثيقة (البشري، من جمموعة من املشاكل الصحية 
ويعاين الزبالون  . ن دون عالج وتزيد بالتايل من وصم هذه اجملموعات        اليت تبقى يف أغلبيتها م    

وهذه . والكّناسون اليدويون من أشكال شديدة من االستبعاد االجتماعي، حىت داخل طبقتهم
املمارسات ليست متجذرة يف اجملتمع فحسب، بل تتخذ كذلك طابعاً مؤسسياً من خـالل              

). املرجع نفـسه  (الستخدام الكّناسني   نفسها  بلديات  املمارسات احلكومية، نظراً إىل جلوء ال     
باإلضافة إىل ذلك، ُتتناقل أمناط الوصم يف املدارس حيث تنعكس يف مهام التنظيف، أي من               

وهبذا يتناقل املعلمون الوصم،     .)١٦("الدنيا"خالل إسناد مهام تنظيف املراحيض إىل الطبقات        
وق الشباب بأن يتحرروا مـن التمييـز        عوضاً عن كسر احلواجز الطبقية، وحيدون من حق       

  . ويستفيدوا من التعليم
، وُيربط العمـل    زبالوساخة واملرض واالمشئزا  يف مجيع أحناء العامل ُتربط املراحيض       و  -٣٤

 ما يتعرض العاملون يف جمال الصرف الصحي للـشتم         وكثرياً. فيها بوضع اجتماعي منخفض   
األماكن على العمل يف الليل إلخفاء طبيعـة        واالعتداء خالل أداء عملهم وجيربون يف بعض        

وعلى الرغم من أن العاملني يف جمال الصرف الصحي يف البلدان املتقدمة ال يـؤدون           . عملهم
هنم يستفيدون من معدات للحماية ومن ُنظم حديثة مـن          غري نظيف بنفس القدر، إذ إ     عمالً  

وغالباً ما يؤدي العمال     .)١٧(ضيعانون من قلة االحترام والرف    ما  الصرف الصحي، فهم غالباً     
املهاجرون الذين ال ميتلكون وثائق ثبوتية أعماالً ال يريد أحد القيام هبا، كالعمـل يف جمـال                 
الصرف الصحي، وقد يفتقرون للحماية اليت تنطبق على ظـروف العمـل لـدى القـوى                

  . الرمسية العاملة
ل الشوارع وقاطنو األحيـاء     ويتعرض الفقراء وعدميو املأوى وقاطنو األرصفة وأطفا        -٣٥

اللجنة املعنية ورأت . الفقرية مجيعهم للوصم وغالباً ما يرغمون على العيش على هامش اجملتمع
حالة الشخص االجتماعية واالقتصادية عنـدما       أن   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

قود إىل عدم املساواة يف     يإىل متييز ووصم وتنميط سليب      قد تؤدي   يعيش يف فقر أو بال مأوى       
ويواجه الفقراء جمموعة من احلواجز يف احلصول علـى امليـاه            .)١٨(االستفادة من اخلدمات  

__________ 

 .India’s manual scavengers: clean up”, The Economist, 10 July 2008“انظر مثالً  )١٥(
)١٦( UNICEF, Equity in School Water and Sanitation (note 9 above), pp.20 ff. 
 ,”WASH United, “Stigmatization in the realisation of the right to water and sanitationانظـر  )١٧(

submission to the Special Rapporteur. 
 .٣٥، الفقرة ٢٠التعليق العام رقم  )١٨(
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وخدمات الصرف الصحي، مبا فيها تصور أنه ينبغي لومهم على فقرهم وأهنم ال يـستحقون       
وغالباً ما يالم عدميو املأوى وأطفال الشوارع على وضـعهم ويوصـفون            . خدمات مالئمة 

الذين يعيشون يف حمـيط متـدهور       األطفال  و". املدمنني"أو  " اجملرمني"أو  " باملتخلفني عقلياً "
 قـد  مات متعلقة باملياه والصرف الـصحي    حيث ال تتوفر أية شبكة أمان اجتماعية وأية خد        

 جو مـن  وينشؤون بالتايل يف ،)١٩( انعكاس ُمخز لنظرهتم إىل أنفسهم  هذا احمليط  يشعرون بأن 
ويف أغلب األحيان، ال تؤخذ األحياء الفقرية واملـستوطنات         . حراجاد بالنفس واإل  قلة االعتد 

واألشخاص الذين يعيشون يف هذه األحياء الفقرية       . الرمسية يف احلسبان يف التخطيط احلضري     
يكونون بكل بساطة غائبني من السجالت الرمسية واخلطط احلضرية، ويكون هناك تصور بأن 

  .ا يدلل جمدداً على طبيعة الوصم السالبة لصفة اإلنسان، وهو م"ال وجود هلم"

  استبعاد الناس من املرافق  -جيم  
. يظهر الوصم غالباً يف االستبعاد من التجمعات االجتماعية أو األنـشطة اليوميـة              -٣٦

ويشعر الكثري من املوصومني بوطأة الوصم يف إمكانية وصوهلم إىل املرافق املشتركة للميـاه              
وُنقل أن أفراد الداليت ال يستطيعون استخراج املياه من اآلبار املـشتركة            . يوالصرف الصح 

وأهنم يتلقون غرامة إذا ما شربوا من صنبور ماء مشترك، وأن على نساء الداليت االنتظار يف                
كمـا ورد أن أعـضاء   . صف منفصل إىل أن تنتهي النساء من غري الداليت من التزود باملياه 

مون بأعمال عنف واعتداءات واسعة النطاق حبق أفراد الـداليت الـذين             املهيمنة يقو  الطبقة
وعلى غرار ذلك، ُمنع     .)٢٠(حياولون الدخول إىل املرافق يف املناطق اليت تقطنها الطبقة املهيمنة         

اإليدز يف بعض األحيان من دخول املراحيض البلدية        /شرياملصابون بفريوس نقص املناعة الب    
  .)٢١(ء من قبل القاطنني يف حميطهاأو استخدام صنابري املا

وُيحدث استبعاد األشخاص من مرافق املياه والصرف الصحي حلقة مفرغة تزيد من              -٣٧
وعلى سبيل املثال، فإن منع عدميي املأوى من استخدام املرافق العامة جيـربهم             . جتذر الوصم 

ويتعـرض  . خصوصيةعلى اللجوء إىل التبول والتغوط يف العراء، من دون االستفادة من أية             
  .  هذه إىل املزيد من الوصمفهؤالء بسبب حال االنكشا

__________ 

: جمللس حقوق اإلنسان عن تعزيز حقوق اإلنـسان لفقـراء املـدن           التابعة  دراسة أولية للجنة االستشارية      )١٩(
 .٩، الفقرة )A/HRC/AC/8/5 ( وأفضل املمارساتاالستراتيجيات

 National Campaign on Dalit Human Rights, “Stigmatization of Dalits in access to water andانظر  )٢٠(

sanitation in India”, submission to the Special Rapporteur. 
)٢١( WaterAid Ethiopia and Progynist, “Making the links: mapping the relationships between water, 

hygiene and sanitation and HIV/AIDS” (2004), p. 5. 
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  النبذ داخل العائلة  -دال  
ـ        . ال يقتصر الوصم على اجملال العام       -٣٨ صابني وعلى سبيل املثال، يعاين الكثري مـن امل

وباملثل، غالباً مـا تتعـرض      . اإليدز من الوصم داخل أسرهم    /بفريوس نقص املناعة البشري   
للوصم بسبب تسرب البول وأحياناً الرباز اللذين       أثناء الوالدة   مبرض الناسور   املصابات  النساء  

ويبّين الوصم املرتبط مبرض الناسور مدى تشابك األبعاد        . هةيورائحة كر بتبلل دائم   يتسببان  
غالباً مـا هتجـرهن أسـرهن       مبرض الناسور   النساء املصابات   ف. اخلارجية والداخلية للوصم  

تتنـاول تلـك   "يف حني ينتاهبن الشعور بالعيب واخلزي؛ ففي معظم األحيان،   وأصدقاؤهن،  
وقلة سبل احلصول على املياه والصرف      . )٢٢("النساء الطعام مبفردهن وينمن ويصلني مبفردهن     

الوصم حيال تلك النساء اللـوايت حيـتجن إىل الغـسيل           الصحي تزيد الوضع سوءاً وتقوي      
  . بوترية أكربواالستحمام

  سالمةديد اخلصوصية والهت  -هاء  
ن الناس حيدقون فيهم،    ل متكرر لتهديدات خلصوصيتهم؛ إذ إ     يتعرض املوصومون بشك    -٣٩

وهم يتعرضون للـشتائم واملـضايقات      ". عادي"وخاصة حني يكون مظهرهم خمتلفاً عما هو        
لـصرف  ل إىل مرافق املياه وا    الدخومثالً  والتهديد أو لإليذاء والعنف اجلسديني، حني حياولون        

وتؤثر هذه التهديدات بشكل مباشر على إمكانية استفادة النـاس مـن اخلـدمات              . الصحي
ويف الكـثري   . هلا عواقب بالغة الضرر على صحتهم وكرامتهم وسبل كسب عيـشهم           ويكون

  .العقاب احلاالت، ال خيضع مرتكبو هذه األعمال للمساءلة بل يتمتعون باإلفالت من من
القـوانني   حـول    فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     م تقرير أعدته    وأبرز  -٤٠

واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد علـى أسـاس ميلـهم اجلنـسي             
 يكون جسدياً   قد املثليني جنسياً ومغايري اهلوية اجلنسانية       حبقعنف   أن ال  هويتهم اجلنسانية  أو

رغبة يف معاقبة    حتركه   ن أشكال العنف اجلنساين   م شكلهي  هذه االعتداءات   " وأن   أو نفسياً 
، A/HRC/19/41الوثيقـة   " (يتحدون املعـايري اجلنـسانية    ُينظر إليهم على أهنم     أولئك الذين   

أوسع من ذلك بكثري، فيما خيص       املتعلقة حبقوق اإلنسان     ولئن كانت الشواغل   .)٢٠ الفقرة
 العامة، اليت غالباً ما تفصل بني النساء فإن استخدام احلماماتاملياه والصرف الصحي حتديداً،   

بل والرجال، قد ُربط باالستبعاد ورفض الدخول واملضايقات اللفظية واالعتداءات اجلسدية،           
وهم يتعرضون بشكل عام خلطـر الفـضح        . مغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى    توقيف   وأحياناً

 والصرف الـصحي حـني      هوالعنف واملضايقات لدى حماولتهم الوصول إىل خدمات كامليا       
  .مهددةتكون هذه املرافق يف مناطق عامة أو حني ال تتوفر اخلصوصية أو تكون 

__________ 

)٢٢( Maggie Bangser, “Obstetric fistula and Stigma”, The Lancet, vol. 367, No. 9509 (2006), p. 535. 
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  التجرمي  -واو  
جيد الوصم كذلك طريقاً له إىل األطر التشريعية والسياساتية عاكـساً سـلوكيات               -٤١

ارسـات  وينعكس الوصم يف الكثري من البلدان يف جترمي أنشطة ومم         . اجملتمع وأفكاره املسبقة  
وعلى سبيل املثال، يؤدي االفتقار للحمايـة       . مرتبطة بالعمل أو يف االفتقار للحماية القانونية      

إىل جو من اإلفالت من العقاب وحجب العاملني يف جمال اجلنس والصمت عن ما يتعرضون               
 آمنة، مبا يف ذلك يف    وغالباً ما جيربون على العمل يف مناخات غري         . له وممارسة العنف حبقهم   

  . إمكانيات االستفادة من اخلدماتهلم توفر أن  دون ضواحي املدن
ويظهر الوصم حيال عدميي املأوى بشكل الفت من خالل جترميهم، باللجوء مـثالً               -٤٢

، وهي شائعة بني عـدميي املـأوى،        التدخل بالنيابة سلوكيات  إىل اعتماد مراسيم حملية جتّرم      
 هذه القوانني حمايدة يف الظاهر، فهي       أنويف حني   . لعامةفيها التبول والتغوط يف األماكن ا      مبا

تؤثر بشكل غري متكافئ على األشخاص عدميي املأوى الذين يلجـؤون لألمـاكن العامـة               
وكثرياً ما تكون سبل وصول عدميي املـأوى إىل مرافـق امليـاه             . )٢٣(ملمارسة هذه األنشطة  

ق يف  إىل حرماهنم من احل   من مث   د  ويؤدي إعمال هذه القواع   واملراحيض واحلمامات حمدودة،    
  .املياه وخدمات الصرف الصحي

   يف إطار حقوق اإلنسانالوصم حتديد موقع  -خامساً  
 إضـعاف إن الوصم ظاهرة اجتماعية وثقافية عميقة اجلذور، ال تؤدي فقـط إىل                -٤٣

 إدراجو. جمموعات كاملة من السكان بل كذلك إىل انتهاكات جسيمة حلقـوق اإلنـسان            
. املـساءلة  بالغ األمهية لتحديد واجبات الدولة وإرسـاء  أمريف إطار حقوق اإلنسان الوصم  

وللوصم صالت وثيقة مبجموعة من احلقوق املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية              
وسـيتناول  .  عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطها       تبني بوضوح واالجتماعية،  

معايري حقوق اإلنسان ومبادئ كرامة اإلنسان وعدم التمييز وحـق          مبزيد من التعمق    التقرير  
اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي وغريه من حقوق اإلنسان الوثيقة الصلة، نظـراً              

  . إىل أهنا ُتظهر صالت وثيقة مبظاهر الوصم املتعلقة باملياه والصرف الصحي

  كرامة اإلنسان  -ألف  
العهدان الدوليان اخلاصـان    ويشري  . يع حقوق اإلنسان  إن كرامة اإلنسان أساس مج      -٤٤

. حبقوق اإلنسان إىل أن احلقوق املضمنة فيهما تنبع من الكرامة املالزمة لـشخص اإلنـسان           
الـيت   واألنـشطة   التصرفاتومن  .  ومشتركة بني مجيع البشر    صفة جوهرية وكرامة اإلنسان   

ألفراد أو اجلماعات وهتينهم بـسبب      تقلل من شأن ا    "تنتهك كرامة اإلنسان أفعال أو أقوال     
__________ 

 .٣٣ ، الفقرة)A/66/265 (الفقر املدقع وحقوق اإلنسانتقرير املقررة اخلاصة املعنية ب )٢٣(
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يوحي بتدين أعضاء جمموعـة      تنميط سليب  فضالً عن أهنا     " أو وضعهم أو معتقداهتم    أصوهلم
 طبيعته املقللة لشأن اآلخرين واحملقرة هلم، يتناىف مـع          حبكم والوصم   .)٢٤("بعينها عن غريهم  

مـن شـأن    " تعلي" و  من شأن البعض   "تقلل"الوصم، كعملية حتقري    و. فكرة كرامة اإلنسان  
اليت تقوم على مفاهيم املساواة املالزمة للكائن البشري        آخرين، ال تتمشى مع كرامة اإلنسان       

. نتهاك حقـوق اإلنـسان    الالطريق  بذلك  والوصم يقّوض كرامة اإلنسان وميّهد      . وجدارته
ف اخلاصة باملياه وخدمات الـصر    والصلة وثيقة بني كرامة اإلنسان وإعمال حقوق اإلنسان         

 احلقوق األخرى ذات الصلة كعدم التمييز واحلق يف التحـرر مـن املعاملـة           وسائرالصحي  
  .  واملهينة، واحلق يف اخلصوصيةةالالإنساني

  الصرف الصحيخدمات حق اإلنسان يف املياه و  -باء  
وهذه احلقوق من   . يضمن القانون الدويل حقوق اإلنسان يف املياه والصرف الصحي          -٤٥

 من العهد الدويل    ١١ من املادة    ١ مستوى معيشي الئق الذي تكفله الفقرة        احلق يف مكونات  
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعديد من املعاهدات الدولية األخرى يف           

باإلضافة إىل ذلك، ترتبط خدمات املياه والصرف الـصحي ارتباطـاً          . جمال حقوق اإلنسان  
. فيها احلق يف احلياة والـصحة والـسكن        اإلنسان األخرى، مبا  حمكماً مبجموعة من حقوق     

وأعيد التأكيد على حقوق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي من خالل االعتراف             
  .)٢٦(وجملس حقوق اإلنسان )٢٥(الصريح به من قبل اجلمعية العامة

بـشكل  والدول ملزمة بإعمال حقوق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي             -٤٦
تدرجيي، أي أن عليها التحرك بأكثر سرعة وفعالية ممكنتني إلعمال هذه احلقوق على النحو              

تسمح بـه    وعليها أن تتخذ خطوات جريئة وملموسة وهادفة وأن ختصص أقصى ما          . التام
  .)٢٧(مواردها املتاحة من أجل إعمال حقوق اإلنسان

 اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي وحتميهـا  وعلى الدول أن حتترم حقوق    -٤٧
وال يقتصر دورها على االمتناع فعالً عن التدخل يف هذه احلقوق، بل عليها             . وتقوم بإعماهلا 

فعلى الدول مثالً التزامات إجيابية تتمثل يف اختاذ     . أيضاً محاية األفراد من تدخل أطراف خاصة      
املنتمني جملموعات موصومة من الوصول إىل اآلبار       تدابري مالئمة لضمان عدم منع األشخاص       

وواجب إعمال احلقوق ال يتطلب بشكل عام أن تقوم الدول بتـوفري اخلـدمات        . أو املرافق 

__________ 

)٢٤( Oscar Schachter, “Human dignity as a normative concept”, American Journal of International 
Law, vol. 77, No. 4 (1983), p. 852. 

 .٦٤/٢٩٢انظر القرار  )٢٥(
 .١٥/٩انظر القرار  )٢٦(
ن طبيعـة   بـشأ ) ١٩٩٠(٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العـام رقـم             )٢٧(

 .١٠ و٢الدول األطراف، الفقرتان  التزامات
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أما إذا تعذر على النـاس احلـصول علـى          . بشكل مباشر، بل بتأمني بيئة متكينية إلعماهلا      
ات املياه والصرف الـصحي،     اخلدمات بأنفسهم، تعني على الدولة تأمني وصوهلم إىل خدم        

مثالً بضمان وصول عدميي املأوى إىل املرافق العامة أو جتهيز السجون مبرافق مالئمة للصرف              
وتتعدى التدابري املطلوبة إلعمال حقوق اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي   . الصحي

كافحة الوصم كسبب   إعماالً تاماً جمرد تأمني الوصول إىل اخلدمات وتشمل تدابري مالئمة مل          
  .من أسباب انتهاك حقوق اإلنسان

  عدم التمييز واملساواة  -جيم  
فيهـا احلـق يف امليـاه     إن حق التحرر من التمييز يف ممارسة حقوق اإلنسان، مبـا           -٤٨

وخدمات الصرف الصحي، حق بالغ األمهية وحق شامل مبوجب القانون الـدويل حلقـوق              
الرئيسية حلقوق اإلنسان تنص يف جوهرها علـى عـدم          فجميع املعاهدات الدولية    . اإلنسان

وتتضمن أحكاماً واسعة النطاق للحماية من التمييز وضمان املساواة، تغطي    . التمييز واملساواة 
  .بوجه خاص التمييز العنصري ووضع األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقات

أو تفضيل، أو غري ذلك من أوجه       أي تفرقة أو استثناء أو تقييد       " وُيعّرف التمييز بأنه    -٤٩
ظورة، بقصد إبطـال  املعاملة التفاضلية املبنية بشكل مباشر أو غري مباشر على أسباب متييز حم          

ممارستها علـى قـدم      رار باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أو التمتع هبا أو         أو إضعاف اإلق  
  .)٢٨("يؤدي إىل ذلك املساواة، أو مبا

اخلاصان حبقوق اإلنسان العرق ظورة، يذكر العهدان الدوليان ومن أسباب التمييز احمل     -٥٠
أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو 

هذه إىل أن   " أي وضع آخر  "وتشري عبارة   . االجتماعي أو امللكية أو الوالدة أو أي وضع آخر        
يئات املنشأة مبوجب معاهدات إىل توضيح العبارة وخلصت إىل    وسعت اهل . غري شاملة القائمة  

تشمل، يف مجلة أمور، اإلعاقة والسن وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والوضع الـصحي              أهنا
وهناك تداخل ملحـوظ بـني هـذه        . )٢٩(ومكان اإلقامة والوضع االقتصادي واالجتماعي    

دلّل جمدداً على أن التمييز هو يف حـاالت      ي تعيشه اجملموعات املوصومة، هو ما     األسباب وما 

__________ 

انظـر أيـضاً    . ٧، الفقـرة    ٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٢٨(
؛ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        ١املادة  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،         

 ١٨؛ التعليق العام رقم     ٢االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة        ؛  ١املرأة، املادة   التمييز ضد   
 .٧بشأن التمييز، الفقرة ) ١٩٨٩(للجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

؛ جلنـة   ١٥ و ٢، الفقرتـان    ٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٢٩(
بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف     ) ٢٠١٠(٢٨قضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم         ال

انظـر أيـضاً اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، الـبالغ              . ١٨، الفقرة   تفاقيةاال من   ٢مبوجب املادة   
 .١٩٩٤مارس / آذار٣١، اآلراء املعتمدة يف نيكوالس تونني ضد أستراليا، ٤٨٨/١٩٩٢ رقم
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ويف املقابل، تتيح هذه العالقة أيضاً استخدام الوصم كعالمة معياريـة           . كثرية سبب الوصم  
". أي وضـع آخـر  "وأخذ اجملموعات اليت تعاين من الوصم بعني االعتبار لدى تفسري عبارة       

ملعاهدات، فإن ذلك سيتطلب    ولئن كانت هذه العبارة واردة ضمناً بالفعل يف منطق هيئات ا          
  .مثالً االعتراف بالتشرد كسبب حمظور للتمييز

وعلى الدول التزام فوري بضمان عدم التمييز يف ممارسة احلق يف املياه وخـدمات                 -٥١
ومن واجبها أن تضمن أن القوانني والسياسات والربامج وغري ذلك مـن            . الصرف الصحي 

كما هو غالباً حـال     . تمييز املتجذر صعب االستئصال   ذلك أن ال  . التدابري خالية من التمييز   
الوصم الناشئ أساساً عن العمل التمييزي، وقد تظهر احلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة               

 تكفـل   أن تعتمد تدابري  وأخرياً، جيب على الدول     . )٣٠(لضمان إعادة توزيع السلطة واملوارد    
، وذلك إذا أريد التصدي للتمييز      )٣١(ظورةالتمييز ألسباب حم  جهات فعالة خاصة    عدم ممارسة   

  .القائم على الوصم كظاهرة جمتمعية عميقة الترسخ

  أو املهينةالالإنسانية حظر املعاملة   -دال  
هـو   ، وفقاً ملـا   أو املهينة الالإنسانية  املعاملة  ميكن اعتبار أن للوصم أيضاً صلة حبظر          -٥٢

، )٧ املادة(اص باحلقوق املدنية والسياسية     منصوص عليه يف صكوك من بينها العهد الدويل اخل        
الالإنسانية أو املهينـة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو و
 تفّسر على أهنا تتعدى التسبب بأمل جسدي لتـشمل          أو املهينة الالإنسانية  املعاملة  ف). ١٦املادة  (

، وهـو   )٣٢(ة املهينة يلعب اإلذالل دوراً أكرب من حدة املعانـاة         ويف حال املعامل  . املعاناة النفسية 
  .يدلّ على وجود صالت وثيقة بكيفية عيش جتربة الوصم ما
 عن األفعال، ولكن كذلك عـن التقـصري،         أو املهينة الالإنسانية  وقد تنجم املعاملة      -٥٣

نظراً إىل أن   "ى أنه   وشددت املقررة اخلاصة عل   . )٣٣(وتتحمل الدول املسؤولية يف كلتا احلالتني     
تفريغ األمعاء واملثانة عملية بيولوجية ضرورية وأن انعدام الفرص للقيام بذلك بطريقة شرعية             

حني ينجم على سـبيل  (والئقة قد يقّوض كرامة اإلنسان ويتسبب باملعاناة، فإن هذا الرفض       
انية ومهينـة   إنـس  هو مبثابة معاملـة قاسـية وال      ) املثال عن أفعال متعمدة أو إمهال واضح      

وقد يكون لذلك أمهية خاصة بالنسبة ). ٥٨، الفقرة A/HRC/18/33/Add.4, para. 58 الوثيقة(
للسجناء وعدميي املأوى وسكان األحياء الفقرية وغريهم ممن يتعذر عليهم الوصول إىل املرافق             

__________ 

 .٣٩، الفقرة ٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٣٠(
 .١١املرجع نفسه، الفقرة  )٣١(
)٣٢( Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, 2nd revised 

ed. (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 165 (para. 14). 
 .١٥، الفقرة ٢بشأن تنفيذ الدول األطراف للمادة ) ٢٠٠٧ (٢جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  )٣٣(
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تـوفر  عدم  "وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن        . بسبب الوصم الذي يعانون منه    
  .)٣٤(إنسانية املرافق الصحية السليمة يف السجون يشكل معاملة ال

ويف هـذا  . والدول ملزمة أيضاً حبماية األفراد من أفعال األطراف األخرى أو تقصريها    -٥٤
من واجب الدولة الطرف أن تـوفر لكـل         "الصدد، أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن        

تدابري التشريعية والتدابري األخرى، احلماية مـن األفعـال         قد يلزم من ال    شخص، عن طريق ما   
، سواء أحلقهـا بـه      ]من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      [ ٧حتظرها املادة    اليت
. )٣٥("اص يعملون بصفتهم الرمسية، أو خارج نطاق صفتهم الرمسية، أو بصفتهم الشخصية           أشخ

 هبذا الشكل انعكاسات مهمة على التدابري اليت ينبغي         املهينةأو  الالإنسانية  ولنطاق حظر املعاملة    
فعليها التصدي للوصم الذي قد يسفر عن حاالت تصل إىل حد املعاملة املهينة             . للدول اختاذها 

الفتقار سبل الوصول إىل مرافق مناسبة للصرف الصحي، مثالً يف املدارس اخلاصة أو مؤسسات              
.  للوصول إىل مرافق املياه والصرف الصحي يف هـذا اجملـال           الرعاية، أو نتيجة الرفض املتعمد    

، بل ينبغي هلا اختاذ تدابري شاملة وإجيابيـة         )٣٦(يكفي أن حتظر الدول هذه املعاملة أو جترمها        وال
  .ملنعها ومعاجلتها

  احلق يف اخلصوصية  -هاء  
ال جيـوز  "نه  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أ١٧تنص املادة     -٥٥

تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسـرته                
وهي تكفل احترام احلياة    ". بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه ومسعته           أو

 .)٣٨(فاحلق يف اخلصوصية يتضمن احلق يف االخـتالف       . )٣٧(الفردية واستقاللية الكائن البشري   
ويكّرس قانون حقوق اإلنسان احلماية نفسها لشرف ومسعة عدميي املأوى أو العاملني يف جمال              

  .اجلنس أو السجناء، على سبيل املثال، ولشرف ومسعة أي فرد من أفراد اجملتمع
خيص الكثري من املوصومني، يكون للوصم أثر سليب على حقهم يف اخلصوصية             وفيما  -٥٦

وعلى سـبيل املثـال،     . تياجاهتم من املياه وخدمات الصرف الصحي     أثناء حماولتهم تلبية اح   
ـ             فقد  العامـة   قجيرب عدميو املأوى على التبول والتغوط يف األماكن العامة بسبب غياب املراف
وقابلت املقررة اخلاصة خالل زيارهتا لسلوفينيا مجاعات من الرومـا جتـد            . قلة صيانتها  أو

__________ 

، اآلراء  ديريك ضد جامايكـا   ،  ٦١٩/١٩٩٥انظر على سبيل املثال بالغ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم            )٣٤(
 .٣-٩، الفقرة ١٩٩٨أبريل / نيسان٩اليت اعتمدهتا اللجنة يف 

 بشأن حظر التعذيب وغريه من ضـروب  ٧الذي حل حمل التعليق العام رقم ) ١٩٩٢(٢٠ العام رقم    التعليق )٣٥(
 .٢املعاملة أو العقوبة القاسية، الفقرة 

 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٦(
)٣٧( Nowak, CCPR Commentary (note 32 above), p. 378. 
 .٣٧٩املرجع نفسه، ص  )٣٨(
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. واالستحمام يف النهر بسبب عدم توفر املرافق املالئمـة        جمربة على التغوط يف العراء       نفسها
وحسبما أفاد أفراد الروما فهم هبذا التـصرف يتعرضـون للطـرد مـن قبـل الـشرطة                  

ويف هذه احلاالت، تتدخل الدولة بشكل مباشر       ). ٣٥، الفقرة   A/HRC/18/33/Add.2 الوثيقة(
لسماح بربط مساكنهم   يف خصوصية الناس، ليس فقط من خالل طردهم، بل كذلك بعدم ا           

وتوجد ". غري قانوين"بشبكة اإلمداد باملياه والصرف الصحي، بسبب وضعهم الذي يزعم أنه 
" غري القـانوين  "حاالت مشاهبة يف األحياء الفقرية يف مجيع أحناء العامل حيث يتسبب الوضع             

ويف . هماملزعوم للمستوطنات برفض وصول الناس إىل املرافق اليت من شأهنا تضمن خصوصيت           
جنوب أفريقيا، ُرفعت دعوى أمام احملكمة تتعلق ببناء إحدى البلديات ملراحيض غري مغلقة،             
وهي مراحيض بنيت من دون هيكل اإلغالق الذي ُيفترض أن حيجب الناس عـن األنظـار       

وأقرت حمكمة كيب الغربية، يف مجلة أمور أخرى، حدوث انتهاك للحق يف . لدى استخدامها
  .)٣٩( من دستور جنوب أفريقيا١٤ تكرسه املادة اخلصوصية الذي

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كذلك على أن          من   ١٧وتنص املادة     -٥٧
، وهي تشمل بذلك    "من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس            "

لتزام إجيايب على الـدول     وينشأ بذلك ا  . ضماناً واضحاً باحلماية من تدخل األطراف اخلاصة      
، وهو ما تبّين أن لـه أمهيـة         )٤٠(األطراف حبماية اخلصوصية من تدخل اآلخرين ومساسهم      

بالغة، فيما خيص مثالً األشخاص احملرومني من حريتـهم أو املـسنني أو األشـخاص ذوي                
 أنه يثبت وهلذا احلكم أمهية بالغة يف جمال مكافحة الوصم، إذ. )٤١(اإلعاقات أو احملولني جنسياً

وال ميكن للدول أن تتغاضى عن الوصم       . بوضوح أن التزامات الدول تصل إىل اجملال اخلاص       
بل عليها التزامات إجيابية تصل إىل هـذه        . على أساس أنه ظاهرة اجتماعية ال تأثري هلا عليها        

من النظافة  الدائرة وتتطلب منها مثالً، أن تتخذ تدابري تتيح للنساء والفتيات إدارة احتياجاهتن             
  .يف فترة احليض بشكل حيفظ خصوصيتهن وكرامتهن

  له والتصديالوصم نع ملحتديد استراتيجيات مالئمة   -سادساً  
. ال ميكن للدول أن تفي بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، من دون معاجلة الوصـم       -٥٨
 كـذلك محايـة     يقع على عاتق الدول التزامات بعدم ممارسة الوصم فحسب، بل عليها           فال

وعلى الدول محاية األفراد من انتـهاكات       . األفراد من أفعال األطراف األخرى أو تقصريها      
حقوق اإلنسان اليت ترتكبها جهات خاصة، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم وموفرو اخلـدمات              

__________ 

)٣٩( Western Cape High Court, Beja and Others v. Premier of the Western Cape and Others, case 
No. 21332/10, judgement of 3 April 2011, para. 150. 

)٤٠( Nowak, CCPR Commentary (note 32 above), p. 380. 
 .املرجع نفسه )٤١(
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ولتحديد ما يتعني على الدول القيام به ملكافحة الوصـم،          . وأعضاء اجلماعات وأفراد األسر   
معيار العناية الواجبة الذي ُوضع لتحديد التزامات الـدول حيـال أفعـال              البناء على    ميكن

وقد استخدم هذا املعيار بشكل واسع يف جماالت أخرى مـن القـانون،             . األطراف اخلاصة 
 حيث وفّر إطاراً للتقييم للتحقق من مدى الوفاء بااللتزامات يف جمال            ،)٤٢(كالعنف حبق املرأة  

تطلب املعيار من الدول ختطي مرحلة سن التشريعات واختاذ تدابري إجيابية           وي. حقوق اإلنسان 
  .للوفاء بالتزاماهتا على حنو فّعال وبذل جهود مشروعة ومعقولة ملنع الوصم وحماربته

ونظراً إىل أن الوصم شديد التعقيد وعميق التجذر يف اجملتمع وخيترق جماالت عدة،               -٥٩
  :اً شاملة وحلوالً منهجيةفإن منعه ومكافحته يتطلبان هنج

ينبغي معاجلة الوصم على مستويات خمتلفة، لضمان حصول التغيري علـى             )أ(  
بد  وال. مستوى سلوكيات األفراد، وعلى املستويني االجتماعي والثقايف يف نطاقهما األوسع         

 من االعتراف مبدى إدامة الدول للوصم ومعاجلة ذلك على املستويني املؤسسي والبنيوي؛

اجلهات املسؤولة يف املقام األول مبوجـب القـانون الـدويل           الدول هي     )ب(  
اإلنسان، ولكن على اجلهات غري احلكومية األخرى أيضاً مسؤوليات وميكن مساءلتها  حلقوق

وجيب أن تكون هذه اجلهات جزءاً من اجلهود املبذولـة          . بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان   
 ملكافحة الوصم؛

الوصم العمل مع ضحايا الوصم ومرتكبيه، مـع اإلقـرار          تتطلب معاجلة     )ج(  
فاألشخاص الذين يعانون من الوصم بسبب صفة حمددة، قد ميارسون،          . بوجود تداخل مهم  

 مثلهم مثل أغلبية السكان، الوصم حيال اآلخرين؛

من الضروري أن تشمل االستراتيجيات سبل الوقاية وأن تعـاجل الوصـم              )د(  
رب ضحايا الوصم ومعاقبة املـرتكبني، حـني يـؤدي الوصـم إىل       القائم، وأن تنص على ج    
 .انتهاكات حلقوق اإلنسان

  املشاركة والتمكني  -ألف  
من األمور األساسية متاماً مسامهة ضحايا الوصم مسامهةً جمدية يف صـياغة تـدابري                -٦٠

ديـة،  مكافحة الوصم املرتبط باملياه وخدمات الصرف الصحي وإذا أريد تأمني املشاركة اجمل           
وجب على الدول ضمان الوصول إىل املعلومات باللغات واِألشكال املناسـبة واسـتهداف             

ونظراً إىل أن الوصم املرتبط ببعض األمـراض يـزداد          . خمتلف األعمار وجمموعات السكان   

__________ 

؛ اإلعـالن   )E/CN.4/2006/61 (وعواقبـه  تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه         انظر   )٤٢(
، التوصـية العامـة     املرأة؛ جلنة القضاء على العنف ضد       )ج(٤على العنف ضد املرأة، املادة      بالقضاء   علقاملت
 .٩بشأن العنف ضد املرأة، الفقرة ) ١٩٩٢( ١٩ رقم
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غالباً بنقص املعلومات العلمية حول سبل الوقاية من األمراض ومعاجلتها أو تناقلـها، فمـن               
 محالت للصحة العامة وضمان أن يتمكن مجيع األفراد من طلب معلومـات             الضروري تنفيذ 

وجيب أن يشكّل التمكني االستراتيجية الرئيسية وأن يتـاح         . دقيقة وموثوقة واحلصول عليها   
  .لضحايا الوصم جمال ملكافحة األفكار املسبقة والتمييز

، وهـي   "يال سامانوايا دوربار ماه "وفيما خيص العاملني يف جمال اجلنس، بدأت جلنة           -٦١
جتمع شعيب للعاملني يف جمال اجلنس يف اهلند، بتشكيل جمالس للتنظيم الذايت تضم موظفيهـا               
وأطباء وحمامني ومفوضني وطنيني معنيني حبقوق اإلنسان وسياسيني ومـسؤولني حملـيني،            

هـذه  ومن أهداف . والعاملني يف جمال اجلنس أنفسهم، تعمل يف عدد من أحياء جتارة اجلنس     
اجملالس التخفيف من العنف حبق العاملني يف جمال اجلنس، فضالً عـن حتـسني إمكانيـات                

  .)٤٣(احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي
. بد من معاجلة أبعاده اخلارجية والداخلية على الـسواء         وملكافحة الوصم بفعالية، ال     -٦٢

رج والعار، ما يدفعهم إىل التـزام       فاألشخاص الذين يعانون من الوصم غالباً ما يشعرون باحل        
ومبا أن املوصومني يفتقرون للقـدرة      . الصمت ومينعهم من مواجهة الوصم املمارس ضدهم      

على إمساع صوهتم والتحرك، فمن الضروري متكينهم لكي يتسىن هلـم معرفـة حقـوقهم               
ن احلقوق  ويتطلب هذا التمكني من الدول أن تتيح احلصول على املعلومات بشأ          . واملطالبة هبا 

ومن املمكـن أن    . وآليات املطالبة هبا، فضالً عن معلومات تتعلق مبسائل كاحليض والنظافة         
ويدعم التمكني الناس يف مواجهة     . يدفع التصور اإلجيايب للذات اآلخرين إىل تغيري سلوكياهتم       

األشخاص الذين ميارسون الوصم حياهلم، ومعارضتهم وتوعيتهم، فضالً عن حتميل الدولـة            
  .اجلهات األخرى مسؤولية التمييز وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسانو

تـوفر   وقد أثبتت شبكات ضحايا الوصم قدرهتا على فهم التحديات وهي غالباً ما             -٦٣
فالعديد من جمموعات ضحايا الوصم منظم تنظيماً جيداً وهـي          . دعماً حيوياً داخل اجلماعة   

ويف هذا الصدد،   . مع بشكل عام وصانعي السياسات    تعمل على املطالبة باحلقوق وتوعية اجملت     
  .يكتسي تعزيز هذه التفاعالت والشبكات واملنظمات أمهية حامسة يف مكافحة الوصم

  التوعية لكسر احملرمات ومكافحة األفكار النمطية  -اءب  
وتكمن اخلطوة األوىل يف احلـديث      . إن الصمت مكون أساسي من مكونات الوصم        -٦٤

أو حييد عن الـرأي العـام الـسائد،         " غري الئق ذكره  "أو  " غري مستحب "صراحة عما يبدو    
 اخلنوثـة  أو انعدام املأوى أو الناسور أثناء الوالدةواالعتراف بالوصم املرتبط به، إن كان مرض     

والوصم غالباً ما يقوم على اجلهل واخلوف والتصورات        . أو النظافة خالل احليض أو غري ذلك      
__________ 

)٤٣( Anna-Louise Crago, Our Lives Matter: Sex Workers Unite for Health and Rights (New York, 
Open Society Institute, 2008), pp. 36 ff. 
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ومن الضروري إيصال صوت املوصومني على نطاق     . طيها بواسطة التوعية  اخلاطئة، اليت ميكن خت   
  .أوسع وإفساح جمال أوسع هلم للتعبري بوضوح عن احتياجاهتم وحقوقهم

وقد يكون من أبرز التحديات يف مكافحة الوصم كونه متجذراً بعمق يف املعـايري                -٦٥
عية مبمارسات الوصم اليت جتـري      وتتطلب معاجلة الوصم التو   .  والثقافية ةواملواقف االجتماعي 

ليست وتفسريات الثقافة اليت تقوم عليها هذه املمارسات        . حتت مظلة الثقافة والدين والتقاليد    
ة وينبغي من مث االعتراض عليها، مبا يف ذلك التشكيك يف مشروعية            متجانسال   و ةجامدهي  

ـ  الذين يتناقلون ممارسات الوصم باسم الثقافة والكشف عـن    تقـوم عليهـا   يت القـوى ال
  ).٨٥، الفقرة E/CN.4/2006/61 الوثيقة(

ومن األمور األساسية لكشف الرؤية بشأن الوصم تنظيم محالت توعيـة ودعـوة               -٦٦
وقد يشمل ذلك امللصقات والكتيبـات واإلذاعـات        . واسعة النطاق بشأن خمتلف املسائل    

ويشكل مؤشر الوصم   . عالموالتلفاز واجملالت واملواقع االلكترونية وغري ذلك من وسائل اإل        
 أداة مبتكرة هتـدف إىل قيـاس        )٤٤(اإليدز/الذي طُّور يف سياق فريوس نقص املناعة البشري       

ويف سياق النظافة   . الوصم واستخدام البيانات للتوعية ومتكني املوصومني، والدعوة إىل التغيري        
ة يف تطوير نظـم      إىل املسامه  مكتب منظمة اليونيسيف يف بنغالديش    يف فترة احليض، يهدف     

للنظافة يف فترة احليض يف املناطق الريفية من خالل تدريب مروجني للنظافة داخل اجلماعات              
  .)٤٥( مليون شخص من سكان األرياف يف بنغالديش٣٠ يستهدف

وينبغي كشف النقاب عن السلوكيات واألفكار النمطية الـيت تـشكّل الوصـم               -٦٧
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        ) أ(٥دة  ويف هذا السياق، تطلب املا    . وحماربتها

لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لـسلوك      "ضد املرأة إىل الدول اختاذ مجيع التدابري املناسبة         
 العرفيـة وكـل املمارسـات       تالرجل واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادا       

 اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار          األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من      
وترد أحكام مشاهبة تطلب إىل الدول مكافحة األفكار النمطية واملسبقة      ". منطية للرجل واملرأة  

االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة    من ٨من املادة ) ب(١يف الفقرة  
وميكـن تطبيـق    .  مجيع أشكال التمييز العنصري     من االتفاقية الدولية للقضاء على     ٧واملادة  

األساس املنطقي هلذه األحكام على اجملموعات املوصومة بشكل عام نظـراً إىل أن األفكـار               
  .النمطية وأفكار الدونية والتفوق هلا دور مركزي يف تشكّل الوصم

فة تطال  ويتطلب القضاء على األفكار النمطية جمموعة من التدابري على مستويات خمتل            -٦٨
وينبغي صياغة الرسائل اليت هتدف إىل القضاء على الوصم من جانب           . طائفة من اجلهات املعنية   

ويقع على عاتق الدول حتديـداً      . املوصومني أنفسهم، أو على األقل أن تصاغ بالتشاور معهم        
__________ 

)٤٤( The People living with HIV Stigma Index, available from www.stigmaindex.org. 
)٤٥( UNICEF, “Bloody secrets: teaching menstrual hygiene”, UNICEF Bangladesh, issue No. 8 

(2007), p. 12. 
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ني مكافحة التنميط يف مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك السلطات احمللية، بتوعية وتدريب املـوظف             
احلكوميني املعنيني بشكل مباشر بتوفري خدمات املياه والصرف الصحي أو مراقبتها فضالً عـن              

وللقرارات القضائية والبيانات التشريعية والتنفيذيـة أثـر   . املسؤولني عن إنفاذ القانون والقضاة  
  .على سلوك اجلمهور ومن املهم بالتايل ضمان عدم تناقل األفكار النمطية واملسبقة

وقد تولد األفكار املسبقة يف سن مبكّر وتورث عن األهل وغريهم، ما حيّتم ضرورة                -٦٩
ويقع على عاتق املدارس واجب تثقيف األطفـال ليكونـوا          . معاجلتها يف أبكر وقت ممكن    

عوامل تغيري، وتنمية سلوك متسامح حيال اآلخرين، وتشجيع احلوار والتفاعل وتعزيز أشكال            
ومن املهم أن يكون التثقيف حبقـوق  . )٤٦(هناية األمر إىل جماالت أخرى  التغيري اليت ستنفذ يف     

وينبغي أن يكون التعلـيم     . اإلنسان والتركيز على عدم التمييز جزءاً من أي منهاج مدرسي         
وينمي عنـد   " طبيعي"جامعاً ويقبل التالميذ املختلفني، حبيث يصري ُينظر لالختالف على أنه           

صح ذلك أيضاً فيما خيص التثقيف اجلنسي الشامل، مبا يف ذلك           وي". اآلخر"التالميذ احترام   
احليض، ألجل توفري معلومات دقيقة ومكافحة الصمت والوصم، لصاحل الفتيات والفتيـان            

  .على السواء

  التدابري التشريعية والسياساتية واملؤسسية  -جيم  
كن ميكنها أيضاً   ميكن للتشريعات محاية األشخاص ومتكينهم من املطالبة حبقوقهم، ل          -٧٠

وينبغي للدول إعداد القوانني والسياسات وتعديلها لـضمان        . أن تقيم احلواجز وتدمي الوصم    
. وعليها سن تشريعات محائية وضمان تطبيـق القـوانني وإعماهلـا          . عدم التمييز واملساواة  

 تناولت التشريعات مبزيد من الوضوح حاالت متييز بعينها، كلما سامهت يف مكافحة            وكلما
وينبغي أن تقترن التدابري التشريعية بتدابري أخرى ميكنها حتقيق تغيريات يف           . الوصم املرتبط هبا  

  .املؤسسات واملمارسات واألمناط والعادات
وما ال يقل عن ذلك أمهية تقييم القوانني السارية وقياس أثرها احملتمل مـن ناحيـة                  -٧١

ففي كثري من احلاالت مثالً، ُيعمَّق الوصـم  . التمييز والوصم يف جمايل املياه والصرف الصحي     
وهـذه القـوانني   . التدخل بالنيابة سلوكيات  حيال عدميي املأوى بفعل التشريعات اليت جتّرم        

تعاجل بتاتاً األسباب اجلذرية النعدام املأوى وينبغي استبداهلا بسياسات ترمـي إىل تـأمني               ال
ر أعده اجمللس األمريكي املشترك بني      وأدان تقري . سكن مالئم لألشخاص املهمشني وأسرهم    

الوكاالت املعين بانعدام املأوى استناداً إىل معلومات ُجمعت خالل قمة دعا إليهـا اجمللـس               
وزارة العدل األمريكية، جترمي حالة انعدام املأوى واقترح بدائل تقوم على مشاركة اجلماعات             

 من خالل العمل مباشـرة مـع        وهتدف إىل إزالة احلواجز اليت تعترض احلصول على السكن        
__________ 

)٤٦( UNICEF, Equity in School (note 16 above), pp. 23-25  . ً٢٩اتفاقية حقوق الطفل املـادة  انظر أيضا ،
 .١الفقرة 
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وبناًء على اإلقرار بأن التجرمي ال يوفر حلوالً فعلياً، ينبغـي للمـستويات             . )٤٧(عدميي املأوى 
  .احلكومية كافة تطبيق ُنهج بديلة فعالة

  اعتماد طرق تدخل هادفة  -دال  
من بني حمركات الوصم االفتراضات غري العقالنية اليت تؤثر على صياغة السياسات              -٧٢

. وعلى الدول أن تعتمد سياسات وتدابري تقوم على األدلة ال على تصورات مسبقة         . وتنفيذها
ولكي تتمكن الدول من بناء قاعدة األدلة، عليها إجراء دراسة شاملة يف الوصـم لتحديـد                

ويتطلب ذلك احلصول على بيانـات كميـة    . الفئات املتضررة من الوصم وأسبابه ومظاهره     
 وانطالقاً من هذا التقييم، يتعني على الدول اختاذ تدابري هادفة وإجراءات            .ونوعية يف آٍن معاً   

ويتطلب ذلك يف أغلب األحيان توفري موارد . إجيابية ملساعدة اجملموعات اليت تعاين من الوصم
  .أكرب هلذه اجملموعات، مثالً من خالل األموال املخصصة

فينيا تـدابري للتـصدي لـنقص       وعلى سبيل املثال، اختذت بعض البلديات يف سلو         -٧٣
. إمكانيات احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي يف العديد من مجاعـات الرومـا             

وكان يف السابق ُيطلب إبراز سند ملكية أو ترخيص بالسكن يف مرتل ما لالسـتفادة مـن                 
خدمات البلدية، ما كان جيعل من وضع املستوطنات غري املرخصة عائقاً أمام احلصول علـى    

سـّهل   هذه القواعد الصارمة، وهو مـا     " بريكموريه"وقد ألغت بلديات منطقة     . اخلدمات
  .)٤٨( مستوطنة من اخلدمات٣٨ مستوطنة للروما من أصل ٣٥ استفادة

  نيةتقاعتماد تدابري   -هاء  
جيب أن ينصب التركيز يف مكافحة الوصم على إحداث تغيري داخـل اجملتمـع ويف         -٧٤

يزال يتطلب اختاذ تدابري تقنية تتـيح الوصـول إىل اخلـدمات،             ر ال السلوك، علماً بأن األم   
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات أو املسنني، ولتدابري عامة متعلقة بالصحة ملكافحـة             كما

ومن الضروري تكييف نظم الصرف الـصحي لتفـادي   .  املدارية املهَملة وعالجها   األمراض
ئمة يف فترة احليض أمر فائق األمهية إلدارة النظافـة يف     وتوفري املرافق املال  . العمل اليدوي فيها  

مينع النساء والفتيات من اعتمـاد       هذه الفترة، نظراً إىل أن االفتقار جملال آمن ونظيف هو ما          
  .أساليب تنظيف مناسبة

__________ 

)٤٧( The United States Interagency Council on Homelessness, Searching out Solutions: Constructive 
Alternatives to the Criminalization of Homelessness (2012), pp. 5 and 30-31. 

)٤٨( Catarina de Albuquerque, On the Right Track: Good Practices in Realising the Rights to Water 
and Sanitation (Lisbon, 2012), p. 144. 
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من شأن التدخل يف جمال املياه والصرف الصحي إحداث تغيريات وتشكيل نقطـة               -٧٥
ويساهم هذا التدخل يف إعمال حقـوق       . طاقاً على مستوى اجملتمع   انطالق حنو تغيري أوسع ن    

ويف العديد من احلاالت، يظهـر أن أشـكال         . اإلنسان األخرى كالتعليم والصحة والعمل    
التدخل يف جمال املياه والصرف الصحي هي نقاط انطالق مثالية، ألن اجلميع حيتاج إىل هذه               

 حياة الناس وجيعل احلديث عـن امليـاه         يكفل إحداث حتسن ملحوظ يف     اخلدمات، وهو ما  
ولالسـتفادة  . والصرف الصحي أسهل من معاجلة أوجه عدم املساواة يف اجملتمع بشكل عام           

  .من هذه الفرصة جيب أن تقترن هذه التدابري التقنية بتدابري تتعدى جمرد بناء البنية التحتية

   القضاءإىل إمكانية اللجوءضمان   -واو  
والدول ملزمة بوضع   . حد من املبادئ اليت حتدد إطار حقوق اإلنسان       إن املساءلة وا    -٧٦

ومن الـضروري   . آليات مساءلة قضائية وغري قضائية جلرب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان         
وينبغي للدول أال تسمح بـاإلفالت      . وضع آليات للتحقيق يف االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها      

املستوى الفردي، مبا يشمل العودة إىل وضع سـابق         وعليها أن توفر اجلرب على      . من العقاب 
وينبغي تعزيز اآلليـات علـى      . )٤٩(أو ضمانات بعدم تكرار الفعل    /التعويض أو الترضية و    أو

املستوى الدويل، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل وإجراءات هيئات املعاهدات، وتطبيـق     
  .على الوصمتقضي به يف سياق انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة  ما
وينبغي عدم االكتفاء بالنص يف القانون على احلق يف اللجوء إىل القضاء، بل ضمان                -٧٧

وينبغي للدول أن تؤمن وجود آليات للمساءلة يسهل الوصول إليها وميكـن            . تطبيقه عملياً 
يتأثر ضحايا الوصم    وكثرياً ما . )٥٠(حتمل كلفتها وأن تكون متاحة يف الوقت املناسب وفعالة        

يف ذلك احلواجز    جموعة من احلواجز اليت تعيق وصوهلم إىل احملاكم وغريها من اآلليات، مبا           مب
وعلى الدول اختاذ التدابري الالزمة لتأمني الدخول إىل املباين،         .  أو اللغوية  ةاملادية أو االقتصادي  

ألشـخاص   الدولية املتعلقة حبقوق ا    انظر االتفاقية (لألشخاص ذوي اإلعاقة على سبيل املثال       
واعتماد خطط للمساعدة القضائية، وتوفري املعلومات ذات الـصلة     ) ١٣ذوي اإلعاقة، املادة    

  .باللغات احمللية، من ضمن تدابري أخرى ذات صلة

__________ 

املتعلـق بـاحلق يف   ) ٢٠٠٢(١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٤٩(
 .٥٥املاء، الفقرة 

املتعلق بالتطبيق احمللي   ) ١٩٩٨(٩التعليق العام رقم    افية،  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق      )٥٠(
 .٩للعهد، الفقرة 
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  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
وجعل اإلفالت  " تربيرها"للوصم دور خفي يف تناقل انتهاكات حقوق اإلنسان و          -٧٨

وهو يساعد أيضاً يف طمس املسائل وحذفها ويـستبعد      .  هناية املطاف  من العقاب واقعاً يف   
الناس من إمكانيات احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي مانعاً الـبعض مـن              

ويف أغلب األحيان، .  والسياسية واالجتماعيةةممارسة حقوقهم املدنية والثقافية واالقتصادي   
اشر بسب نقص إمكانيات احلصول علـى       ُتعّرض حياة ضحايا الوصم وصحتهم خلطر مب      

  .املياه وخدمات الصرف الصحي
ويتطلب إطار حقوق اإلنسان من الدول منح األولوية لألشخاص األكثر هتميشاً             -٧٩

ويـتعني علـى    . وضمان حصوهلم على املعلومات ومتكينهم وضمان مشاركتهم الفعالة       
 من خالل تشخيصات تنطلق     التحديات، وحتديد اجلهات املسؤولة واحللول    تعيني  الدول  

املعايري املوضوعية حلقوق تتخذ بأية تدابري وربط من األسفل إىل األعلى، وضمان املساءلة، 
الـيت  شأهنا شأن الربامترات األساسية     وهذه العملية أساسية يف مكافحة الوصم       . اإلنسان

اً، من شـأهنا  عملية التحادث وإشراك الناس يف النقاش وإجياد احللول سوي  ف .تتوقف عليها 
  .أن حتدث حتوالت يف السلوك والتصرفات وأن تقود إىل تغيريات جذرية

املياه وخدمات الصرف الصحي وضـمان   يف  ولن تتمكن الدول من إعمال احلق         -٨٠
.  أو املهينة، إال من خالل معاجلتها ملسألة الوصم        ةعدم التمييز أو حظر املعاملة الالإنساني     

بري شاملة ترمي إىل منع حاالت الوصم ومعاجلتها وتـوفري  وهناك حاجة قصوى لوضع تدا 
وعلى الدول . اجلرب للضحايا ومعاقبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن الوصم      

االمتناع عن أية أنشطة تساهم يف تناقل الوصم وإعطائه طابعاً مؤسسياً، ومحاية األفراد من       
يف ذلك على سبيل املثال، موفرو  اأخرى، مبحقوق اإلنسان اليت ترتكبها جهات     جتاوزات  

اخلدمات ووسائل اإلعالم وأعضاء اجلماعات واألسر، واليت جتد جـذورها يف الوصـم             
وعلى الدول ألجل ذلك التـصرف باحليطـة        . كظاهرة اجتماعية وثقافية عميقة الترسخ    

جيابية للوفاء سن أحكام قانونية رمسية واختاذ إجراءات إمرحلة  وعليها أن تتخطى    . الواجبة
  .بالتزاماهتا على حنو فعال وبذل جهود مشروعة ومعقولة ملنع الوصم ومكافحته

علـى  معاجلة أبعاده اخلارجية والداخليـة      ينبغي  ملكافحة الوصم بشكل فعال،     و  -٨١
وينبغي أن يكون توفري املعلومات وضمان املشاركة والتمكني نقطة انطـالق أي            . السواء

 تنظيماً جيداً   ديد من جمموعات ضحايا الوصم منظم     فالع .ة الوصم تدبري يهدف إىل مكافح   
وعلى الدول واجلهات املعنية . وهي تعمل على املطالبة باحلقوق وتوعية اجملتمع بشكل عام       

األخرى زيادة متكني اجملموعات واألفراد ضحايا الوصم ليتمكنوا من املطالبـة حبقـوقهم      
ويقع . شخاص الذين ميارسون الوصم حياهلم    األومواجهة الوصم والتصدي له ومواجهة      

واألسر ومنظمـات اجملتمـع     فيها األفراد واجلماعات     اعلى عاتق مجيع اجلهات املعنية، مب     
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من ضمن جهـات  املدين وشبكات جمموعات الضحايا، ووسائل اإلعالم واجلهات املاحنة،         
  .أخرى، مسؤوليات يف مكافحة الوصم وعليها أن تعمل يداً بيد

  :تقدم املقررة اخلاصة التوصيات التاليةورد أعاله  شياً مع ماومت  -٨٢
جيب على الدول أن تعاجل مسألة الوصم يف االستراتيجيات الـيت تتبعهـا          )أ(  

إلعمال حقوق اإلنسان يف احلصول على املياه والصرف الصحي، لدى صياغة خطط العمل             
  طاعي املياه والصرف الصحي؛الوطنية اخلاصة باملياه والصرف الصحي وتنفيذها ومتويل ق

إجراء دراسـة شـاملة يف      فهم هذه الظاهرة،    لزيادة  جيب على الدول،      )ب(  
الوصم، من خالل عملية تشاركية واسعة النطاق، لتحديد الفئات املتضررة من الوصـم             

.  اإلنسان يف املياه وخدمات الصرف الصحي      وق بإعمال حق  يتعلق فيماحمركاته  ودراسة  
ومتكنهم  هذه العملية على جتربة ضحايا الوصم وأن تفتح هلم اجملال للتعبري وينبغي أن تقوم
  ؛ اإلنسانيةللمطالبة حبقوقهم

  :ينبغي أن يكون اهلدف من الدراسة ونتائجها، على وجه اخلصوص  )ج(  
أن تشكّل قاعدة العتماد تشريعات وسياسـات جديـدة أو ملراجعـة             '١'

 كانت ال تتناول الوصـم      التشريعات والسياسات القائمة وتعديلها إن    
بشكل مباشر كواحد من احلواجز الرئيـسية أمـام ممارسـة األفـراد             

جمموعات حمددة من السكان للحق يف امليـاه وخـدمات الـصرف             أو
وينبغي استبدال التشريعات والسياسات اليت تعكس سلوكيات   . الصحي

 واصمة وتضفي طابعاً مؤسسياً ورمسياً على الوصم؛

ق واسع هبدف زيادة الوعي بأثر الوصم املتفشي على         أن ُتنشر على نطا    '٢'
وعلى الدول وغريهـا    . ممارسة احلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي      

من اجلهات املعنية تنفيذ محالت توعية ودعوة لكشف الرؤية بشأن حالة           
 األفراد أو جمموعات األفراد اليت تواجه الوصم؛

 وجيب على الدول، استناداً إىل . أن تشكّل قاعدة حملاربة األفكار النمطية  '٣'
نتائج الدراسة، البدء يف مكافحة الوصم داخل مؤسسات الدولة وإجراء          

وعلى الدول التركيز على التدخل يف املدارس واستهداف        . محالت عامة 
رمسياً هلا حتت مظلة    " تربيراً"يت جتد   لاألفكار النمطية واملمارسات املؤذية ا    

 د؛التقالي وأالثقافة والقانون 

، وختـصيص املـوارد      حمددة أن تشكّل قاعدة إلعداد سياسات وبرامج      '٤'
على األدلة، واختاذ تدابري مؤقتة     بناًء  تدابري هادفة   اختاذ  املالية والبشرية، و  

خاصة، عند احلاجة، لصاحل اجملموعات واألفراد الذين يعانون من الوصم          
 خيص احلق يف املياه وخدمات الصرف الصحي؛ فيما
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رشادات الالزمة لترتيب األولويات يف التدابري الـيت تتخـذ    أن توفر اإل   '٥'
 وينبغي أن متنح الدول   . صرف الصحي إلعمال احلق يف املياه وخدمات ال     
يف معظم احلـاالت    كثر هتميشاً   األهنم  ألاألولوية لألفراد ضحايا الوصم     

ى الدول أيضاً أن    وعل. احلصول على اخلدمات األساسية   وتنقصهم سبل   
  الغرض يف ميزانياهتا البلدية؛هلذاختصص موارد 

هيئـات  رصد   آليات  يف التقارير الدورية اليت ترفع إىل       بانتظام  أن ُتدرج    '٦'
ينبغي أن تتلقى اآلليـات   ماك.  الدوري الشامل  ض واالستعرا املعاهدات
الوصم الذي حيول   عن  معلومات  منتظم  قوق اإلنسان بشكل    حلاإلقليمية  

  ياه وخدمات الصرف الصحي؛دون التمتع الكامل باحلق يف امل
ينبغي أن تقوم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين            )د(  

مبعاجلة الوصم صراحة كجزء من عملها، ومتكني األفراد ضحايا الوصم ليتسىن هلم املطالبة             
  نسان؛حبقوقهم ومساعدة الدول على معاجلة الوصم كجزء من التزاماهتا املرتبطة حبقوق اإل

جيب على الدول أن تضع آليات للمساءلة وتضمن إمكانية اللجـوء إىل      )ه(  
ومن الضروري أن تتوفر هـذه   . القضاء حني يؤدي الوصم إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان       

وعليها أن توفر اجلرب على املـستوى       . اآلليات للتحقيق يف االنتهاكات ومعاقبة املرتكبني     
أو ضمانات بعـدم    /و وضع سابق أو التعويض أو الترضية        يشمل العودة إىل   االفردي، مب 

 وينبغي أن تضمن الدول اللجوء إىل القضاء عملياً عن طريـق كفالـة أن               .تكرار الفعل 
  .ة يف الوقت املناسب وفعالة التكلفة ومتوفرةومعقولة متيسرتكون اآلليات 

        


