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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩- ١جنيف، 

  )١(ات الصرف الصحيخدمبيان بشأن احلق يف     
 ميـس بالكرامـة اإلنـسانية       الصرف الصحي إن عدم احلصول على خدمات        - ١

وحىت وقت قريب، كـان     . ويقّوض التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  . أكربباهتمام حيظى موضوعاً مهمالً إىل حد كبري، مث بدأ شيئاً فشيئاً الصرف الصحي

ـ   ففي    - ٢  يف  ٢٠٠٢املي للتنميـة املـستدامة املعقـود يف عـام           مؤمتر القمة الع
جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، أُضيفت غاية خاصة بالصرف الـصحي إىل األهـداف            
اإلمنائية لأللفية، تشديداً على أن خفض عدد الناس الذين ال حيصلون على خـدمات              

 دافالصرف الصحي أمر ال يقل من حيث أمهيته األساسية عن الغايات األخرى لأله            
لتوعية هبذه الغاية وتسريع التقدم حنو حتقيقها، أعلنت اجلمعية العامة لو. اإلمنائية لأللفية

وأكد جملس حقوق اإلنسان مـن جديـد،        .  سنة دولية للصرف الصحي    ٢٠٠٨عام  
حـق  ،  ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٦ املؤرخ   A/HRC/RES/15/9بدوره، يف قراره    

وهو احلـق الـذي      املأمونة والصرف الصحي     اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٨اعترفت به اجلمعية العامة يف 

. غري أنه بالرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ال حيقق العـامل تقـدماً كافيـاً          - ٣
إذ ،  منـاالً  أحد أبعد الغايات املرتبطة باألهداف اإلمنائية لأللفية         فالصرف الصحي هو  
 ُتركوا بدون خدمات صرف صحيثة إىل أن عدد األشخاص الذين تشري تقديرات حدي

وإقراراً هبذا الوضع،   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ عامي  مليون يف الفترة ما بني     ١٠٠حمّسنة زاد   
للجمعية العامة، الـذي    االجتماع العام الرفيع املستوى     فإن الوثيقة اخلتامية الصادرة عن      

__________ 

 يف ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٩للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف        اعتمدته ا    )١(
 .دورهتا اخلامسة واألربعني
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متحدون لتحقيق األهداف : فاء بالوعدالو" لتدارس موضوع ٢٠١٠سبتمرب /ُعقد يف أيلول
 خـدمات  إىل مضاعفة جهودها لسد الفجوة القائمة يف          دعت الدولَ  ،"اإلمنائية لأللفية 

  . الصرف الصحي
 ، حمسنة ال حيصلون على خدمات صرف صحي      مليار شخص    ٢,٦والواقع أن     - ٤

لدان النامية، ويف الب. وال يزال أكثر من مليار شخص جمربين على قضاء احلاجة يف العراء
 مباشرة يف البحريات واألهنار     فتصب املياه املستعملة  يف املائة من     ٨٠ال تتم معاجلة حنو     

اإلسهال، الذي هو و. (World Water Development Report, 2009, page 141) واحمليطات
.  لوفاة األطفال دون سن اخلامسة     يشكل السبب الرئيسي الثاين   نتيجة مباشرة لذلك،    

عدم كفاية مرافق  سبِّبهاي والبنات إىل املدارس خمافة إصابتهم بأمراض البنونذهب وال ي
  .الصرف الصحي

 املـدارس   إىلوعالوة على ذلك، ال تذهب الفتيات يف أحناء عديدة من العامل              - ٥
ـ   ض منفصل احي إىل املراحيض أو افتقارها إىل مر       املدارس بسبب افتقار  . نة خمصصة هل

وفقاً ف. أشد تأثراً بنقص خدمات الصرف الصحي      الناس الذين يعيشون يف فقر       ويكون
حيقق كل دوالر مستثمر يف خدمات الصرف الصحي         البحوث احلديثة    أحدتقديرات  ل

  .يف األجل الطويلاإلنتاجية زيادة  وممثلة يف جتنب التكاليف دوالرات ةتسع فائدة تناهز
لتمتع مبستوى معيشة الئق، ل  الصرف الصحيأمهية اللجنة متاماً مدى وإذ تدرك  - ٦
 إليها  تروأشا يف حوارها مع الدول األطراف       الصرف الصحي  إثارة مسألة    تدأبقد  ف

  .بالتحديد يف عدد من تعليقاهتا العامة
 العيش لبقاء اإلنسان ومتكني البشر من       الصرف الصحي ألنه ال غىن عن     نظراً  و  - ٧

 مكون أساسـي  خدمات الصرف الصحياحلق يف بكرامة، فإن اللجنة تؤكد جمدداً أن   
 من العهد الـدويل     ١١من مكونات احلق يف مستوى معيشة الئق، الذي كرسته املادة           

خدمات الصرف الصحي    يف   واحلقُّ. اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
، صحةاحلق يف ال   منها    مجلة حقوق أخرى منصوص عليها يف العهد       ال ينفصل أيضاً عن   
احلق يف السكن   و،  ١٢ من املادة    )ج(و) ب(و) أ(٢ و ١ الفقرات   على النحو املبني يف   

 اللجنـة يف تعليقهـا العـام        اعترفت بـه   إىل جانب احلق يف املاء الذي        ،)١١املادة  (
 مسـات مميـزة     للصرف الـصحي  اإلشارة أن   ب يردمن اجل  أنه   بيد). ٢٠٠٢(١٥  رقم

 من  اً كبري اً جزء أنوعلى الرغم من    . وانباجلعض  تستدعي تناوله مبعزل عن املاء، يف ب      
عدد متزايد  تشجيع  و جيري تعزيز اء، فإنه    بواسطة امل  الصرف الصحي العامل يعتمد على    

  . اليت ال تستخدم املاءالصرف الصحيمن حلول 
ـ  ة املستقل ةه اخلبري ت الذي اقترح  الصرف الصحي وانسجاماً مع تعريف      - ٨  ة املعني

شبكة جلمع املواد الربازيـة البـشرية ونقلـها    " وجاء فيه أنه باملياه والصرف الصحي 
فإنه ، "ومعاجلتها والتخلص منها أو بإعادة استعماهلا وما يتصل بذلك من نظافة صحية        
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بكلفـة  و إمكانية الوصول املادي  يتعني على الدول أن تضمن لكل شخص دومنا متييز          
 مقبـول و ونظيف وآمـن  إىل صرف صحي مأمون     يف مجيع جماالت احلياة،      "ميسورة

وترى اللجنـة أن احلـق يف       ".  الكرامة وحيفظ اخلصوصية ويضمن  اجتماعياً وثقافياً،   
 امتثاالً ملبـادئ حقـوق      ، يستلزم اعترافاً كامالً من الدول األطراف      الصرف الصحي 

  .املشاركة واملساءلةباملساواة بني اجلنسني وباإلنسان املتعلقة بعدم التمييز و

        
  


