األم املتحد

اجلمعية العامة

A/HRC/42/24
Distr.: General
18 July 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البندان  ٢و 3من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحمدة السمامية حلقموق اإلنسمان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
تعزيممز ومحايممة مجي م حقمموق اإلنسممان املدنيممة والسياسممية واالقتصمماةية
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أوالا -مقدمة
 -١نظم ذ مفوض ذ األم ذ املتحذذد السذذام حلقذذو اإلنسذذان وفق ذ ا ملذذا جذذا يف ق ذرا جمل ذ
حق ذ ذو اإلنسذ ذذان  ١٠/3٩اجتماع ذ ذا ملذ ذذد ي ذذومني يف عذ ذذا  ٢٠١٩ملناقش ذ ذ املما سذ ذذا اجل ذ ذذد
والثغرا والتحداي يف تطب هن قا عل حقو اإلنسان يف تنف الس اسا والربام الرام
إىل احلد من وف ا وأمرا األموم اليت ميكن اتقاؤها يف األوضاع اإلنسان  .كما طلذب اجمللذ
إىل املفوض السام أن تقد تقريرا موجزا عن االجتماع إىل اجملل يف دو ته الثان واأل بعني.
 -٢وه ذ ا التقريذذر مقذذد مذذن املفوض ذ الس ذذام اسذذتةاب لطلذذب اجملل ذ  .وه ذ تلخذذص ف ذذه
املناقشا اليت جر ومداخ اخلربا مبا يف ذل األمثل اليت قذدموها عذن املما سذا اجل ذد
وعق ذذد اجتم ذذاع اخلذ ذربا يف جن ذ ذ ي ذذوم  ٧و8
والثغذ ذرا والتح ذذداي إىل جان ذذب التوصذ ذ ا ُ .
أاي /مايو  ٢٠١٩وض  35خبيا من خلف ا وجنس ا متنوع .
 -3واستند املناقش اليت دا يف اجتماع اخلربا إىل قرا اجملل ق  ١٠/3٩واألفكا
األول اليت ُسلط الضو عل ها يف تقريذر املتابعذ املقذد إىل اجمللذ ( )A/HRC/39/34وإسذهاما
أصحاب املصلح الر س ني وشركا األم املتحذد وعمذل مقذدم اخلذدما اإلنسذان واهل ئذا
التنس ذ ق وأصذذحاب املصذذلح اآلخ ذرين العذذاملني يف ه ذ ا اجملذذال .وواث ذ االجتمذذاع ذا الصذذل
متاح عل املوقع الشبك ملفوض األم املتحد السام حلقو اإلنسان(.)١

اثنيا -بنا تفاه مشرتك
 -4سع اخلربا إىل إ سا أساس وفه مشرتك بني جمموع متنوع من اخلذربا  .ومشذل ذلذ
إجرا مناقش حول املفاه واللغ املستخدم واألطر القانون ذ والس اسذات املعمذول هبذا وكذ ل
ح ذذول األهذ ذذداف وال ذذنُه واملبذ ذذاد املش ذذرتك بذ ذذني خمتل ذ ذ الفئذ ذذا املعن ذ ذ الناشذ ذذط يف األوضذ ذذاع
اإلنسان للنهو ابلصح اجلنس واإلجناب .

ألف -اإلطار القانوين
-5
أمه ذ
قابل
أمه ذ
كف

ف مذذا يتعلذ ابألُطُذذر القانون ذ املنطبق ذ وترابطاهتذذا يف األوضذذاع اإلنسذذان أكذذد املشذذاكون
قذذانون حقذذو اإلنسذذان ابعتبذذا جمموعذ القذوانني العامذ الذذيت تغطذ مج ذذع السذ اقا وتظذذل
للتطب يف كل نوع من أنواع حاال الطوا وكل مرحل مذن مراحلهذا .وأبذر اخلذربا أيضذ ا
القذذانون الذذدوي اإلنسذذاين والقذذانون الذذدوي ل جئذذني والقذذانون اجلنذذا الذذدوي مبذذا يف ذل ذ
تعزيز مج ع ه ئا القانون الدوي لبعضها البعض.

 -6كما أكد اخلربا عل وجه التحديد أمه مشا يع املواد املتعلق حبماي األشذخا يف
حاال الكوا ث يف القانون الناشئ املسم القانون الدوي ملواجه الكوا ث ال ي صاغته جلن
الق ذذانون ال ذذدوي ( A/71/10الفص ذذل الراب ذذع-ه ذذا ) .و غ ذ أن مش ذذا يع امل ذواد ه ذ تتن ذذاول بش ذذكل
أساس ذ حقذذو اإلنسذذان واالسذذتةاب اإلنسذذان فإهنذذا تغفذذل الصذذح اجلنس ذ واإلجناب ذ والعن ذ
__________

()١
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اجلنساين والشواغل اجلنسان األخذر ..كمذا أن التعل ذ عل هذا مذن جانذب اجلمع ذ العامذ ال يذزال
مفتوح ا وهو ما اعتُرب جماالا من جماال االهتما احملتمل .
 -٧ومث ذ قبذذول واسذذع النطذذا ألمه ذ وجذذود إطذذا قذذانوين دوي قذذوي ملسذذاعد ومحاي ذ النسذذا
والفت ا املتضر ا وصحتهن وحقوقهن اجلنس واإلجناب  .وقد وجد اخلربا أن الصعوب تكمذن
يف التنف ذ ذ العمل ذ ذ الشذ ذذامل .ول ذ ذ ل قذ ذذد يكذ ذذون لبلذ ذذو هن ذ ذ قذ ذذا عل ذ ذ حقذ ذذو اإلنسذ ذذان إ ا
الس اسذذا وال ذربام يف األوضذذاع اإلنسذذان ق م ذ مضذذاف ال س ذ ما عنذذدما يتعل ذ األمذذر بضذذمان
مسذذا ل قا م ذ عل ذ احلقذذو لفا ذذد كذذل ام ذرأ وفتذذا مذذع تك ذ العمذذل اإلنسذذاين مذذع آ ا هذذن
واحت اجاهتن والتةا ب اليت مر ن هبا.

 -8ويف سذ اقا مع نذ ختلذ مسذذأل القذذانون الواجذذب التطب ذ حتذذداي وتذذوترا ال سذ ما
عندما تتعا القوانني والس اسا واملما سا الوطن ذ مذع االلتزامذا القانون ذ الدول ذ للذدول.
وقذذد يسذذا فه ذ ه ذ الق ذوانني والس اسذذا واملما سذذا الوطن ذ أو قذذد تنطذذوي عل ذ مت ذذز مباشذذر
أو غذذي مباشذذر ضذذد النسذذا والفت ذذا  .ابإلضذذاف إىل ذل ذ تذذؤ ر س ذ اقا الط ذوا عل ذ طريق ذ
تطب القوانني اجلنا عل جمموعا سكان مع ن كما هو احلال يف س ا مكافح اإل هاب
أو اهلةذذر غذذي النظام ذ أو ف مذذا يتعلذ خبذذدما أو سذذلوك ا مع نذ مثذذل تذذوفي الرعايذ الصذذح
اإلجناب والسلوك اجلنس القا عل الرتاض بني ابلغني وانتقال فيوس نقص املناع البشري
واخل ان الزوج  .وميكن لتطب هن قا عل حقو اإلنسان أن يكذون مكمذ ا يف توضذ مثذل
ه القوانني والس اسا أو حتديدها أو منعها أو الدفاع عنها.

اب  -النَّه القا عل حقوق اإلنسان
 -٩بذ َّذني اخل ذربا أن الذذنه القذذا عل ذ حقذذو اإلنسذذان يسذذتند إىل القواعذذد واملعذذايي الدول ذ
حلق ذ ذذو اإلنس ذ ذذان ويس ذ ذذع إىل تعزيزه ذ ذذا .وأوض ذ ذذحوا أن العناص ذ ذذر الر سذ ذ ذ لإل ش ذ ذذادا التقن ذ ذ ذ
( A/HRC/21/22و Corr.1و )Corr.2قِّم ف ما يتعل ابلتطب يف األوضاع اإلنسذان  .فهذ تذوفر
منظا ا فريدا ميكن من خ له حتديد الثغرا والتحذداي وتعزيذز التأهذب واالسذتةاب يف احلذاال
اإلنس ذذان واملرحل ذ االنتقال ذ ذ املعتم ذذد عل ذ املس ذذاعد اإلنس ذذان وك ذ ل حتدي ذذد احل ذذاال ال ذذيت
تتعا مع حقو اإلنسان .والحظ اخلذربا أيضذ ا أن الذنه القذا علذ حقذو اإلنسذان مشذابه
ألخ ق ا مهن الطب وال يغين أحذدمها عذن األخذر وميكذن تك فذه مذع سذ اقا ومراحذل خمتلفذ
حلاال الطوا .
 -١٠وكشذذف املناقشذذا عذذن احلاج ذ إىل إذكذذا وع ذ جمموع ذ متنوع ذ مذذن اجلهذذا الفاعل ذ
العامل يف الس اقا اإلنسان بشأن معايي حقو اإلنسان وإىل إ ال الغمو عذن معذى تطب ذ
الذذنه القذذا عل ذ احلقذذو يف املما س ذ العمل ذ  .فعل ذ سذذب ل املثذذال غالب ذ ا مذذا يُنظذذر إىل املسذذا ل
القا م عل احلقو عل أهنا تتعل فقط ابحملاك واملسذؤول الفرديذ وإلقذا اللذو علذ مقذدم
اخلذذدما وال ينظذذر إل هذذا عل ذ أسذذاس أهنذذا هتذذدف بشذذكل كل ذ إىل تعزيذذز الذذنُظ الصذذح وهت ئ ذ
ب ئا موات إلعمال احلقو .
 -١١وع و عل ذل أكد اخلربا أن حقو اإلنسان ه حقو جلم ذع النذاس مبذن فذ ه
املوظف ذذون الص ذذح ون .وغالب ذا م ذذا تك ذذون ظ ذذروف اض ذذط ع مق ذذدم الرعاي ذ الص ذذح مبس ذذؤول اهت
املهن ذ خصوص ذ ا يف األوضذذاع اإلنسذذان غذذي مسذذتقر فه ذ ال يتقاضذذون أجذذو ا ميكذذن االعتمذذاد
4
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عل ها ويعانون مذن مسذتواي عال ذ مذن التذوتر .ويُظهذر الذنه القذا علذ حقذو اإلنسذان هذ
احلقا ويرم إىل وضع حلول تضمن للموظفني الصح ني االحرتا أيض ا.
 -١٢والحذذظ اخل ذربا أيض ذا أن الفئذذا السذذكان املتضذذر يف األوضذذاع اإلنسذذان يُنظذذر إل هذذا
ك ذ ”مسذذتف د “ مذذن خذذدما ”خيي ذ “ ال كصذذاحب ح ذ  .ومذذن امله ذ تبديذذد املفذذاه اخلاطئ ذ
بشذأن حقذذو اإلنسذذان ووضذذع اسذرتات ة بشذذأن أفضذذل طريقذ لتطب ذ هنذ قذذا علذ احلقذذو يف
املما س العمل إن مل يكن هناك هن حمدد .فعل سب ل املثال بُ ل جهود للتقريب بني خمتلذ
لغذ ذذا التخصصذ ذذا املختلف ذ ذ وتبس ذ ذ ط املصذ ذذطلحا واملفذ ذذاه ووضذ ذذعها بلغ ذ ذ م سذ ذذو وعمل ذ ذ
ما ساعد يف ضمان تقبلها حمل ا وحتسني إمكان قبوهلا من مقدم اخلدما والسكان املتضر ين.
 -١3ونظذذرا لتوج ذذه مزيذذد مذذن االهتمذذا ال ذذو حنذذو تطب ذ هن ذ قذذا عل ذ حقذذو اإلنسذذان يف
األوضاع اإلنسان الحظ اخلربا أيض ا أن اجلها الفاعل املختلفذ غالبذ ا مذا تسذتخد املصذطل
لوص جوانب حمدد من الربام وتنف ها بدالا مذن اتبذاع هنذ شذامل .ولذ ل قذد حيظذ بعذض
عناصر النه ابهتمذا أقذل ومنهذا علذ سذب ل املثذال فهذ املسذا ل علذ أسذاس أهنذا تشذمل أيضذا
سبل انتصاف وجرب فعال .
 -١4ولذذوحظ أن انتهاكذذا حقذذو اإلنسذذان تتفذذاق يف معظذ األوضذذاع اإلنسذذان وهذ قاسذ
مشذذرتك ب نهذذا .ولذ ل ميثذذل دمذ حقذذو اإلنسذذان بشذذكل منهةذ يف خطذذط التأهذذب لألوضذذاع
اإلنسان واالسذتةاب هلذا وسذ ل مهمذ للتعذرف علذ األسذباب اجل يذ لأل مذ وفهمهذا ومعاجلتهذا
ووضع برام مستدام .

جي  -القواس املشرتكة
 -١5أكد اخلربا أن للةها الفاعل يف جمال حقو اإلنسان وجمال العمل اإلنسذاين أهذدافا
وأطرا ومباد أساس مشرتك غ إمكان اخت ف املصطلحا واللغا .
وسذذلط الضذذو عل ذ األمه ذ احملو ي ذ للمتضذذر ين ولتحديذذد أمذذاكنه وعل ذ الع ق ذ بذذني
ُ -١6
مبذذدأي عذذد التم ذذز واحل ذذاد والصذذل بذذني احلذ يف احل ذذا والصذذح ومبذذدأ العمذذل اإلنسذذاين املذرتبط
ابإلنسذذان  .وع ذ و عل ذ ذل ذ كث ذيا مذذا تنذذاق اجلهذذا الفاعل ذ يف اجملذذال اإلنسذذاين العامل ذ يف
جمال الصح اجلنس واإلجناب ضمان تذوافر اخلذدما وإمكان ذ الوصذول إل هذا وكم تهذا ونوع تهذا
ابعتبا ذل مما س طب ج د  .وه ا أمر أساس يف احملتو .املع ا ي حل اإلنسان يف الصح .
 -١٧كما تتض الروابط املعز بني حقو اإلنسان والعمل اإلنساين ف ما يتعلذ بصذح األ
والول ذذد مذذن خ ذ ل التطذذو ا الذذيت شذذهدها كذذل مذذن الفري ذ العامذذل املشذذرتك بذذني الوكذذاال املعذذين
ابلص ذذح اإلجناب ذ ذ يف ح ذذاال األ م ذذا ومنظم ذ ذ  Sphereإذ بُذ ذ ل جه ذذود متض ذذافر لتعزيذ ذذز
اجلسو بني خمتل املكوان  .ويف عا  ٢٠١8أعاد كت ب  Sphereاملنق أتك د وتعزيز أسسه
القا م عل احلقذو ( .)٢يف العذا نفسذه نُقذ أيضذ ا الذدل ل امل ذداين املشذرتك بذني الوكذاال بشذأن
الصذذح اإلجناب ذ يف األ مذذا فبذذا مبذذدأ حقذذو اإلنسذذان املبذذدأ األساس ذ مذذن بذذني مباد ذذه(.)3
__________

()٢
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ون ذذو اخلذ ذربا أيضذ ذا بعمل ذذا مث ذذل خا طذ ذ الطريذ ذ العامل ذ ذ لتحس ذذني الب ذذاان واملراقبذ ذ واملس ذذا ل
ف ما يتعل بتنظ األسر والصح اجلنس واإلجناب يف األ ما وابملشاو ا الفن ال حق .
وشةع اجلها الفاعل يف جمال حقو اإلنسان واجلها الفاعل يف اجملذال اإلنسذاين
ُ -١8
علذ البنذذا مجاع ذ ا علذ هذ اجلهذذود والسذذع إىل موا متهذذا مذذع العديذذد مذذن العمل ذذا والتطذذو ا
األخذذر .املوجه ذ تقن ذ ا عل ذ املسذذتو .العذذامل لتةس ذ د ودم ذ قواعذذد ومعذذايي حقذذو اإلنسذذان يف
خمتلذ ذ اجمل ذذاال اإلنس ذذان مب ذذا يف ذلذ ذ يف سذ ذ ا منظمذ ذ املذ ذرأ نب ذذع احل ذذا واللةنذ ذ الدا مذ ذ
املشذذرتك بذذني الوكذذاال واحتفذذاال ال ذ كر .السذذنوي للم ذؤمتر الذذدوي للسذذكان والتنم ذ وامل ذؤمتر
العامل الرابع املعين ابملرأ واعتماد خط العمل املتعلق ابملرأ والس واألمن.
 -١٩ويف الوقذ نفسذه أقذر اخلذربا أيضذا بوجذذود صذعواب  .وقذالوا إن بعذض هذ الصذذعواب
يتعل ذ ابملف ذذاه اخلاطئ ذ ح ذذول حق ذذو اإلنس ذذان ومنه ذذا عل ذ وج ذذه اخلص ذذو احملت ذذو .املع ذذا ي
وإمكان ذ تطب ذ احلقذذو االقتصذذادي واالجتماع ذ والثقاف ذ يف األوضذذاع اإلنسذذان  .ويف املما س ذ
العمل ذ قذذد يسذذتبعد ذلذ ضذذمان سذذبل انتصذذاف فعالذ يف سذ ا نشذذر اخلدمذ وتقذذدميها وحيذذول
دون وجذذود تعذذاون و ذ بذذني اجلهذذا الفاعل ذ يف اجملذذال اإلنسذذاين وجمذذال حقذذو اإلنسذذان .ومث ذ
حتذذداي أخذذر .تتعل ذ إبدا الس اسذذا الرام ذ إىل احلفذذا عل ذ إمكان ذ الوصذذول إىل السذذكان
املتضر ين يف الب ئا املعقذد وواقذع العمذل يف ظذروف غذي آمنذ وصذعوب تذوفي عايذ طب ذ فو يذ
يف حذاال الطذوا مذذا حيذذول االنتبذا حنذذو احت اجذذا الرعايذ الصذح املنتظمذ والتفذذاوات الذذيت
قد حتد من توفي ه االحت اجا .

ةال -أصحاب احلقوق واجلها املسؤولة
 -٢٠حي ذذدد ال ذذنه الق ذذا علذ ذ حق ذذو اإلنس ذذان أص ذذحاب احلق ذذو وحذ ذرايهت واس ذذتحقاقاهت
مبوج ذذب الق ذذانون ال ذذدوي حلق ذذو اإلنس ذذان فضذ ذ ا ع ذذن االلتزام ذذا الواقعذ ذ علذ ذ ع ذذات اجله ذذا
املسؤول عن ضمان متتع أصحاب احلقو حبقوقه (اجلها املسؤول ).
 -٢١و أ .اخل ذ ذ ذربا أن أص ذ ذذحاب احلق ذ ذذو ه ذ ذ ذ الس ذ ذذكان املتض ذ ذذر ون والس ذ ذذكان املض ذ ذ ذ فون
واملشردون داخل ا وال جئون وغيه  .وف ما يتعل ابجلها املسؤول أكد اخلذربا أن مثذ حاجذ
إىل اإلصرا عل املسا ل القانون للدول ابعتبا ها اجله الر س املسؤول عن األفراد املتضر ين.
ويشمل ذل االلتزا بضمان وصول اجلهذا الفاعلذ يف اجملذال اإلنسذاين واجلهذا الفاعلذ يف جمذال
حقو اإلنسان عندما تكون هناك حاج إىل املساعد ومنع اإلغ املبكر للعمل ا اإلنسان .
 -٢٢كما أ .اخلربا وجوب النظر إىل املسؤول األساس للدول عذرب خمتلذ السذ نا يوها
احملتمل ذ واملتغذذي الذذيت تذذؤ ر أت ذذيا مباشذذرا عل ذ أدوا خمتل ذ اجلهذذا الفاعل ذ املعن ذ  .فعل ذ سذذب ل
املثال هناك ظروف تكون ف ها الدول مستعد لتقدمي املساعد وقذاد عل هذا أو مسذتعد وغذي
قاد أو غي مستعد وغي قاد ؛ ومث ظروف ال وجود ف ها للدول أو احلكوم أص ا؛ وظروف
يفرضها وجود احت ل.
 -٢3ويف الواقع يتحمل العديد من اجلها الفاعل األخر .مسؤول اهتا كةها مسذؤول يف
حاال الطوا مبذا يف ذلذ مقذدمو اخلذدما واملنظمذا الوطن ذ والدول ذ والقطذاع اخلذا .
ويف حذذني أن مسذذؤول اهتا ختتل ذ عذذن التزامذذا الدول ذ يف جمذذال حقذذو اإلنسذذان فذذإن مث ذ قضذذااي
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هامذ يتعذذني النظذذر ف هذذا مذذن ح ذ االلتذزا بعذذد إحلذذا أي أذ .واالضذذط ع بواجذذب معذذني مذذن
الرعاي وضمان املسؤول اجلماع عن السكان املتضذر ين .وكةذز مذن الذنه القذا علذ حقذو
اإلنسان ينبغ تكري التحل ل لضمان فه أوسع ملعايي ه املسؤول ا .

اثلثا -السياق اإلنساين
 -٢4نظذذر اخل ذربا أيض ذا يف األن ذواع املختلف ذ للس ذ اقا اإلنسذذان ومذذد .اخت فهذذا عذذن غيهذذا
ومذذد .فرادهتذذا مقا ن ذ بس ذ اقا أخذذر .يف معاجل ذ وف ذذا وأم ذرا األموم ذ الذذيت ميكذذن اتقاؤهذذا.
وأكد اخلذربا أن األ مذ ختتذرب الذنظ الصذح ونظذ العدالذ علذ حذد سذوا وتفذر أعبذا إضذاف
عل ذ اجلهذذا املسذذؤول لتقذذدمي خذذدما الصذذح اجلنس ذ واإلجناب ذ مقا ن ذ ا ابألوضذذاع املسذذتقر .
وع ذ و عل ذ ذل ذ ال حتذذدث حذذاال الط ذوا يف ف ذرا وغالب ذا مذذا تتفذذاق التحذذداي القا م ذ
ابلفعل مبا يف ذل عد كفاي النظ الصح وعد كفاي خمصصا امل زان وأشكال التم ذز
املتعذذدد واملتقاطعذ وعذذد املسذذاوا واحلذواجز الذذيت تع ذ الوصذذول إىل اخلذذدما ال سذ ما وصذذول
النسا والفت ا إل ها.

ألف -التقاط بني السياقا اإلنسانية والسياقا اإلمنا ية
 -٢5إن األ م ذذا اإلنس ذذان ال ذذو مب ذذا يف ذلذ ذ تواتره ذذا وش ذذدهتا وطب عته ذذا املش ذذتت وأم ذذدها
الطويذذل فضذ ا عذذن حضذرن األ مذذا جتهذذد اهل كذذل اإلنسذذاين احلذذاي وتطمذ اخلطذذو الفاصذذل
بذذني السذ اقا اإلنسذذان والسذ اقا اإلمنا ذ  .ويتطلذذب ذلذ اعتمذذاد طريقذ عمذذل جديذذد تذذدم
قطاعا متعدد وتربط خمتلذ اجلهذا الفاعلذ وتعذز أوجذه التذز يف التأهذب واالسذتةاب يف
احلذذاال اإلنسذذان واملرحل ذ االنتقال ذ املعتمذذد عل ذ املسذذاعد اإلنسذذان  .وه ذ ا يعذذين أيض ذا بذذد
التذذدابي االنتقال ذ مبكذذرا يف س ذ ا حذذاال الط ذوا ول ذ فقذذط يف مرحل ذ التعذذايف مذذن األ م ذ .
وتوج ذذد الص ذذح واحلق ذذو اجلنسذ ذ واإلجناب ذ ذ يف ص ذذلب نقطذ ذ التق ذذاطع هذ ذ  .و غذ ذ احلاجذ ذ إىل
التعذرف بشذذكل أفضذذل علذ هذ ا السذ ا والواقذذع امل ذداين اجلديذذد والتك ذ معذذه فذذإن مذذن األمه ذ
مبكذذان أيض ذا االعتمذذاد عل ذ اإل شذذادا التقن ذ عل ذ سذذب ل املثذذال واالسذذتلها مذذن املما سذذا
اجل د والد وس املستفاد واالسرتات ة ا املطبق يف الس اقا املستقر .
 -٢6ويتمثل أحد التحداي الر سذ يف الوصذول إىل فهذ مشذرتك ملذا يُعتذرب ”سذ اقا إنسذان “
ألن مث ذ اخت فذذا يف طريق ذ تصذذو ان هلذذا وألدوا ان داخلهذذا .وأشذذا بعذذض اخل ذربا إىل أن حذذاال
الط ذوا بشذذكل عذذا تبذذدأ عنذذدما حيذذدث اضذذطراب يف احلال ذ السذذا د الذذيت يشذذا إل هذذا أيض ذ ا
ابس ”خط األساس“ .والحظ اخلربا أن مث حاج إىل إد اك األوضاع اإلنسان والتم ذز ب نهذا
وبذذني خطذذو األسذذاس اخلاصذ هبذذا والذذيت تكذذون يف الغالذذب خمتلفذ اخت فذا شاسذذعا ألن كذذل نذذوع
يتطلب أيضا استةاب خمتلف وحمدد الس ا .
 -٢٧وهنذذاك نقط ذ أخذذر .أ ذذي حذذول معذذى التنم ذ يف س ذ ا حذذاال الط ذوا الذذيت تشذذمل
ال جئذني واملهذذاجرين .ففذ البلذذدان املضذ ف غالبذا مذذا يُشذذدد علذ أمه ذ عذذد التخلذ عذذن أحذذد
وعل ذ أهذذداف التنم ذ املسذذتدام لكذذن ك ف ذ النظذذر إىل املهذذاجرين وال جئذذني يف البلذذدان املعن ذ
ل سذ واضذذح دومذ ا كمذذا أن األولذذواي وتصذذو ا احللذذول الدا مذ  -االنذذدما أو اإلعذذاد إىل
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ال ذذوطن أو الع ذذود  -ختتل ذ اخت ف ذا كب ذذيا ب ذذني بل ذذد وآخ ذذر يف أغل ذذب األح ذذان .ويف مث ذذل ه ذ
احلاال ال تكون النسا والفت ا ال جئا واملهاجرا وحقوقهن يف صلب جهود االستةاب .
 -٢8وشدد اخلربا ك ل عل أن املسا ل أما السكان املتضر ين ضرو ي لسذد الفةذو بذني
الس ذ اقا اإلنس ذذان والس ذ اقا اإلمنا ذ م ذذع ضذذمان مراع ذذا أص ذوا ف ذراد .النس ذذا والفت ذذا
وقذ ذذد هتن عل ذ ذ التذ ذذأ ي اجملذ ذذدي وضذ ذذمان أن يكذ ذذون إضذ ذذفا الطذ ذذابع احملل ذ ذ هذ ذذو احملذ ذذرك جلهذ ذذود
االسذذتةاب  .وكمذذا هذذو احلذذال يف الس ذ اقا اإلمنا ذ أكذذد اخل ذربا أن األ واح يذذت إنقاذهذذا عنذذدما
يتعامل مقدمو اخلدما السريري املؤهلون مع مرض ميتلكون القد عل املطالب حبقذوقه  .ومذع
ذلذ تتطلذذب طذذر هت ئذ الب ئذ التمك ن ذ هلذ التفذذاع مقذذا اب ُمكَّفذ كذ تعكذ حقذذا
األوضاع اإلنسان .
 -٢٩والحظ بعض اخلربا أنذه علذ الذرغ مذن أمه ذ التذداخل بذني األوضذاع اإلنسذان والتنم ذ
والس واألمن وحقو اإلنسان فقد يبق ه ا األمذر نظذرايا ف مذا يتعلذ ابحلقذا علذ األ .
ومث اخت فا عمل قد يتوجب احلفا عل ها .فف ظل حمدودي املذوا د غالبذا مذا يكذون هنذاك
توتر بني احلاج إىل تلب االحت اجا احلاد يف أي نزاع  -مثل اجلراح بعد اإلصاب جبروح مذن
جرا إط صا  -واحلاج إىل تكري االنتبا إىل املكاسب والنظ الصح طويل األجل
مبا يف ذل إعمال احلقو يف الصح اجلنس واإلجناب .
 -3٠ويف الوق ذ ذ نفسذ ذذه قذ ذذد يصذ ذذب أصذ ذذحاب املصذ ذذلح يف حذ ذذاال الط ذ ذوا غذ ذذا قني يف
مناقشذذا حذذول تصذذن حالذ مذذا أبهنذذا حالذ إنسذذان (حذذاد ) أو حالذ إمنا ذ (طويلذ األجذذل)
ب نم ذذا يري ذذد الس ذذكان املتض ذذر ون بك ذذل بس ذذاط وخاصذ ذ يف ح ذذاال الطذ ذوا الطويلذ ذ األم ذذد
اسذذتخدا النظذذا الصذذح األوسذذع وه ذ حيتذذاجون إل ذذه .ويف املما س ذ العمل ذ غالب ذا مذذا تُسذذتبدل
الذذنظ الصذذح الوطن ذ بذذنظ دول ذ غذذي مسذذتدام مذذا يذذؤدي إىل تقويضذذها مبذذا يف ذل ذ تقذذويض
تقدميها للخدما اليت حتد من وف ا وأمرا األموم اليت ميكن اتقاؤها.
 -3١وال ت ذذؤدي الفذ ذوا ب ذذني السذ ذ اقا اإلنس ذذان والسذ ذ اقا اإلمنا ذ ذ إىل اس ذذتبعاد بعض ذذها
البعض كما يُزع كثيا بل ميكن أن يعز بعضذها بعضذ ا .وأشذا اخلذربا إىل إمكان ذ التوصذل إىل
حل وسط كلما توفر املوا د ملعاجل املسا ل النظم دون التضح ابالحت اجا الطب ذ الفو يذ
والعاجل ذ  .وميكذذن للذذنه القذذا عل ذ حقذذو اإلنسذذان أن يسذذاعد يف التعذذرف عل ذ ه ذ احللذذول.
فالواقع أن اإلشراك الفعل للنسا والفت ا املتضر ا واالستماع إل هن ميكن أن يسذاعد علذ
سب ل املثال يف توج ه املساعد إىل ح تشذتد احلاجذ إل هذا األمذر الذ ي ميكذن أن يسذاعد يف
حتديد وتلب االحت اجا املاس وك ل يف إعاد بنا نظا الرعاي الصح القا م وتعزيز .
 -3٢والحذذظ اخلذربا أيضذ ا أن الفصذذل بذذني السذ اقا اإلنسذذان والسذ اقا اإلمنا ذ ميكذذن أن
يستمر من خ ل ختص ص متويل منفصل لكل منها مبذا يف ذلذ مذا ميكذن متويلذه ومذن يسذتط ع
التمويذل ومذا الذ ي يسذتط ع متويلذه وملذذن يذ هب التمويذذل ومذد التمويذل .وتبذذادل اخلذربا اخلذربا
املتعلقذ حبذذاال الطذوا الطويلذ األمذذد الذذيت تشذذمل النزاعذذا املسذذلح واحلصذذا والعقذذواب
وتفشذ األمذرا وهذ حذذاال يصذذعب ف هذذا التم ذذز بذذني اإلنسذذاين واإلمنذذا  .ويذذؤ ر ذلذ علذ
م ذذا ي ذذت متويل ذذه ألن القض ذذااي ”اإلنس ذذان “ تعط ذ األولوي ذ يف كث ذذي م ذذن األح ذذان يف ح ذذني أن
الصح واحلقو اجلنس واإلجناب غالبا ما ينظر إل ها عل أهنا قض ”إمنا “ .ومث حاجذ إىل
تك ذ ذري االهتمذ ذذا لك ف ذ ذ التذ ذذدخل وألن ذ ذواع الت ذذدخ احملذ ذذدد التكذ ذذال ابلفعذ ذذل .ومذ ذذن بذ ذذني
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املما سذذا اجل ذذد قذذا بعذذض املذذاحنني بتعم ذ مراعذذا الصذذح اجلنس ذ واإلجناب ذ ط ذوال تقذذدميه
للمساعد دون أي مت ز بني العمل اإلنساين أو اإلمنا .

اب  -التأهب
 -33أبذر اخلذربا احلاجذ إىل مناقشذ وتوضذ ومتويذذل مذا يتعذذني عل نذا الق ذا بذذه قبذل وقذذوع أي
أ م من ح وضذع أسذاس قذوي للنظذا الصذح  .ويضذمن إعمذال حقذو اإلنسذان وجذود خذط
أساس قوي يف أي س ا  .وتبذادل اخلذربا أمثلذ علذ سذ اقا ُسذةل ف هذا جنذاح سذريع يف بدايذ
حال ذ الطذ ذوا يف إع ذذاد بن ذذا عناص ذذر النظ ذذا الص ذذح ال ذذيت كانذ ذ مس ذذتقر قب ذذل األ مذ ذ مث ذذل
مس ذذا ا اإلحال ذ الفعال ذ لض ذذحااي العن ذ اجلنس ذذاين .وميث ذذل حتدي ذذد ودع ذ املنظم ذذا العامل ذ يف
امل دان مبا يف ذل املنظما املعن ذ ابلصذح وحقذو اإلنسذان الذيت تعمذل أصذ ا يف هذ ا اجملذال
إحد .املما سا اجل د .
 -34كمذذا ميكذذن أن يشذذمل الرتك ذذز علذ التأهذذب ضذذمان دمذ جمموعذ اخلذذدما األول ذ الذذيت
متثل احلد األدىن للصح اإلجناب ذ يف حذاال األ مذا يف املنذاه واملما سذا الطب ذ علذ مج ذع
املسذذتواي وك ذ ل بنذذا قذذد ا املنظمذذا واجملتمعذذا احملل ذ الذذيت تضذذطلع بذذدو املسذذعفني يف
حاال الطوا  .ومشل أمثل ُ املما سا اجل د الذيت جذر .تقامسهذا دعذو احلكومذا إىل إد ا
خدما الصح اجلنس واإلجناب ذ الشذامل يف خطذط االسذتةاب يف حذاال الكذوا ث وتشذك ل
”جلان استةاب يف حاال الكوا ث“ من أصحاب مصلح متعددين من شأهنا أن تساعد يف
حتديد أدوا ومسؤول ا خمتلذ اجلهذا الفاعلذ عنذدما تقذع أ مذ مذا .ويذدعو الذنه القذا علذ
حق ذذو اإلنس ذذان إىل مش ذذاك أص ذذحاب املص ذذلح املتع ذذددين ويس ذذاعد يف الكشذ ذ ع ذذن التم ذذز
املوج ذذود أص ذ ا ويف حتدي ذذد النس ذذا والفت ذذا الض ذذع فا واحت اج ذذا التأه ذذب وخمتل ذ أدوا
ومسذذؤول ا أصذذحاب املصذذلح  .وعل ذ الذذرغ مذذن أمه ذ التأهذذب تبذذني أن حتديذذد التمويذذل هل ذ ا
العمل أمر صعب.
 -35وأكذذد اخل ذربا أيض ذا أن التأهذذب ل ذ مهم ذا قبذذل وقذذوع األ مذذا فقذذط بذذل هذذو مه ذ أيض ذا
عندما تقع حاال طوا جديد أ نا األ ما  .وتفشذ األمذرا خذ ل األ مذا لذ أمذرا غذي
م ذذألوف وميك ذذن أن ي ذذؤدي إىل ح ذذاال ط ذوا م ذذا ي ذذؤ ر عل ذ اجله ذذود املب ول ذ للح ذذد م ذذن وف ذذا
وأمرا األمها واملوال د اجلدد اليت ميكن اتقاؤها بسبب الثغرا يف تنس االستةااب  .وعذ و
عل ذلذ مبةذرد أن يتأكذد تفشذ مذر مذا ال بذد مذن احتوا ذه والسذ طر عل ذه وغالبذا مذا يكذون
ذل علذ حسذاب كذل اجلوانذب األخذر .مبذا يف ذلذ تذوفي الصذح اجلنسذ واإلجناب ذ  .وقذد أد.
ذل أيض ا إىل تق د الدول حلقو اإلنسان واستهداف السكان املهمشني عل وجه التحديد.

جي  -الشراكا والتنسيق
 -36أشا اخلربا إىل أن مج ع الناس يريدون تعزيز التنس بني مقدم املساعدا اإلنسذان
يف كل حال من حاال الطوا ويوافقون عل ه جلمل أمو ب نها ضمان اتبذاع هنذ شذامل وكلذ
ومتكامذذل يضذذع فذراد .النسذذا والفت ذذا يف صذذلب االهتمذذا  .ومذذع ذل ذ هنذذاك حتذذداي فريذذد
ال س ما عندما يكون لكل جه فاعل التزاما إب غ ذ منفصذل ومذوا د مال ذ يتعذني اسذتخدامها
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ضذذمن إطذذا مذذين حمذذدد مذذا يعك ذ األولذذواي املتنوع ذ للةهذذا املاحن ذ واجلهذذا الفاعل ذ عل ذ
املستو .العامل .
 -3٧وابإلضذ ذذاف إىل ذل ذ ذ أكذ ذذد اخل ذ ذربا أيض ذ ذا أمه ذ ذ الش ذ ذراكا بذ ذذني أصذ ذذحاب املصذ ذذلح
والقطاع ذذا وبَّن ذوا ك ذ ميك ذذن لتب ذذادل امله ذذا وحتويله ذذا املس ذذاعد يف مواجه ذ ص ذذعواب تق ذذدمي
خذدما الصذح اجلنسذ واإلجناب ذ  .وكمذذا هذو موضذ أيضذ ا يف اإل شذادا التقن ذ هنذاك فرصذ
للتفكذي يف خمتلذ وجهذا نظذذر اجلهذا الفاعلذ املتنوعذ العاملذ يف حذاال الطذوا ويف قواهذذا
وأدوا هذذا ول سذذتفاد منهذذا .وع ذ و عل ذ ذل ذ ميكذذن مذذن خ ذ ل ه ذ الش ذراكا والتعذذاون
التغلب عل وضع برام منعزل وحتديد الثغرا يف تقدمي اخلدما والكش عنها والتعل منها
ومعاجلتها بشكل مناسب.
 -38والحذذظ اخلذربا أيضذ ا جتاهذذل واسذذتبعاد اجلهذذا الفاعلذ اخلاصذ يف الكثذذي مذذن األح ذذان
ويف العديد من الس اقا من اجتماعذا وعمل ذا التنسذ بذني اجملموعذا غذ أهنذا تضذطلع
بدو ها  .ويف الوق نفسه الحظ خربا آخرون أن الشراك مع القطاع اخلا تتطلذب د اسذ
متأن لدو ومسامهته كما تتطلب التق د مبباد حقو اإلنسان واملباد اإلنسان مثل إمكان ذ
الوصول والقد عل حتمل التكال .
 -3٩كمذذا أكذذدوا أن التعذذاون مذذع املكلفذذني إبنفذذاذ القذذانون وغذذيه مذذن األف ذراد النظذذام ني مثذذل
حفظ الس وك ل اجلها القضا الفاعل أمر مف د .فغالب ا ما يكون األفراد النظام ون نقطذ
االتصذال األوىل عنذد حذذدوث انتهذاك حلقذو اإلنسذذان مبذا يف ذلذ عنذد حرمذان شذذخص معذني مذذن
اخلدما وميكنه أيضا املساعد يف تعزيز املسا ل وتقدمي اخلدما وتوفي إحاال م م .

ةال -الصال ابلعنف اجلنساين والصحة العقلية
 -4٠تؤدي األ ما اإلنسذان إىل تفذاق أشذكال التم ذز والعنذ اجلنسذان ني املوجذود أصذ ا
مثذذل االجتذذا ابلبشذذر واالسذذتعباد اجلنس ذ واالغتصذذاب واحلمذذل القسذذري واملما سذذا الضذذا
واسذرتات ة ا البقذذا علذ ق ذذد احل ذذا مثذذل املقايضذ ابجلذذن  .ويضذذع ذلذ حذواجز إضذذاف تع ذ
الوص ذذول إىل اخل ذذدما م ذذا يزي ذذد م ذذن احتم ذذال التع ذذر لألمذ ذرا املنقولذ ذ ع ذذن طريذ ذ االتص ذذال
اجلنس واحلمل غي املقصود واإلجها غي املأمون ووف ا وأمرا األموم .
 -4١وأشذ ذذا اخل ذ ذربا إىل احلاج ذ ذ إىل تعزيذ ذذز ال ذ ذربط بذ ذذني الصذ ذذح اجلنس ذ ذ واإلجناب ذ ذ والعن ذ ذ
اجلنس ذذاين وب ذرام الص ذذح العقل ذ  .وأش ذذي إىل إمكان ذ أن تك ذذون االس ذذتةااب املتعلق ذ ابلعن ذ
اجلنساين والصح العقل مداخل لبنا أطر استةاب تتعل ابلصح اجلنس واإلجناب ذ (والعكذ
ابلعك ) مبا يف ذل توفي اخلدما اليت ميكن اعتبا ها حساس خا ه ا اإلطا .
وس ذذلط الضذ ذذو أيض ذ ذ ا عل ذ ذ أدل ذ ذ تش ذذي إىل إ غذ ذذا الفت ذ ذذا عل ذ ذ الذ ذذزوا يف حذ ذذاال
ُ -4٢
الطوا بسبب االعتقاد أبن الزوا س وفر د ج من األمن وك ل ألن أسرهن ال تتمكن مذن
تذوفي الغذ ا هلذن .ولزجيذذا األطفذال هذ آاث خطذذي علذ الصذذح اجلنسذ واإلجناب ذ للفت ذذا .
وع ذ و عل ذ ذل ذ مث ذ نقذذص يف التمويذذل والوضذذوح والتنس ذ بشذذأن ك ف ذ التعامذذل مذذع الصذذح
العقل وتقدمي الدع النفس االجتماع لضحااي الصدما يف حاال الطوا مذا يذؤ ر أيضذ ا
عل صح األ والول د.
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 -43وتقاس اخلربا أمثل عل فض بعض مقدم اخلذدما تزويذد النسذا والفت ذا ضذحااي
العنذ اجلنس ذ بشذذهادا طب ذ تُطلذذب مذذنهن للوصذذول إىل العدال ذ يف الكثذذي مذذن احلذذاال  .ويف
ه ذ األمثل ذ قذذال اخل ذربا إن مقذذدم اخلذذدما ادع ذوا أن الفحذذص الطذذي ال ميكذذن أن ”يثب ذ “
حذدوث عنذ جنسذ مضذ فني أن اهلذدف مذذن الذذرفض هذو تفذذادي التذو يف إجذرا ا قانون ذ
ونقلوا عنه قوهل إن وظ فته ه تقذدمي اخلذدما ولذ تطب ذ القذانون .ويف حذاال أخذر.
مل يت تزويذد ضذحااي العنذ اجلنسذ مبعلومذا حذول سذبل التمذاس العدالذ إذا مذا غبذوا يف اتبذاع
ه ذ ا الطري ذ بسذذبب املخذذاوف عل ذ س ذ مته  .وتل ذ غ ذرا ميكذذن للذذنه القذذا عل ذ حقذذو
اإلنسان أن يساعد يف حتديدها والسع ملعاجلتها من منظو الفرد املعين.

رابعا -تفعيل النه القا عل حقوق اإلنسان يف األوضا اإلنسانية
ألف -التوافر وإمكانية الوصول واملقبولية واجلوةة
والسذذلع واملعلومذذا واخلذذدما املتعلقذ
 -44تقتضذ حقذذو اإلنسذذان أبن تكذذون التسذذه
ابلصذذح اجلنس ذ واإلجناب ذ متاح ذ (بكم ذذا ومسذذتواي كاف ذ ) وميكذذن الوصذذول إل هذذا (مذذادايا
واقتصذذادايا جلم ذذع املتضذذر ين أف ذرادا وجمتمعذذا ) ومقبول ذ (مناسذذب علم ذ ا وطب ذ ا ومراع ذ للمنظذذو
اجلنساين وحمو ها فراد .النسا والفت ا ) وذا نوع ج د (.)4
 -45ويف مناقش ذ ح ذذول ”إط ذذا عم ذذل التذ ذوافر وإمكان ذ الوص ذذول واملقبول ذ واجل ذذود “ أك ذذد
اخلربا أنه يتماش مع املما س الطب  .وشددوا عل أن الطب ع املعقذد لأل مذ اإلنسذان مبذا يف
ذل احملن الشديد الوطأ وانعدا األمن وتق د التنقل فضذ ا عذن اهن ذا البن ذ التحت ذ وأنظمذ
الصح والعدال تضع عقبا فريد أما النسا والفت ذا الراغبذا يف االسذتفاد مذن اخلذدما
ال م ذ ذ وأمذ ذذا مج ذ ذذع اجلهذ ذذا الفاعل ذ ذ السذ ذذاع إىل حتق ذ ذ ت ذ ذوافر املراف ذ ذ والسذ ذذلع واملعلومذ ذذا
واخلدما وإمكان الوصول إل ها ومقبول تها وجودهتا عل حنو ات .
 -46وابإلضاف إىل ذل يتعل أحد التحداي اليت تواجه جهذود احلذد مذن وف ذا وأمذرا
األموم ذ ذ الذ ذذيت ميكذ ذذن اتقاؤهذ ذذا ابلب ئ ذ ذذا القانون ذ ذ والس اسذ ذذات واالجتماع ذ ذ التق دي ذ ذ احلق ق ذ ذ
أو املتصذذو  .وميكذذن للذذنه القذذا عل ذ حقذذو اإلنسذذان أن يسذذاعد يف توضذ الس ذ ا القذذانوين
والس اسذ ذذاي واالجتمذ ذذاع يف حذ ذذاال الط ذ ذوا ويبذ ذذدد االفرتاضذ ذذا الفضفاض ذ ذ للغاي ذ ذ بشذ ذذأن
املس ذذموح ب ذذه واملقب ذذول  -وبش ذذأن م ذذد .وج ذذود خم ذذاطر تش ذذغ ل حق ق ذ ذ  .ويف الب ئ ذذا املقِّ ذذد
ال تتضذذمن األولذذواي بعذذض التذذدخ ذا األمه ذ احلامسذ يف اتقذذا وف ذذا وأمذرا األموم ذ
مثذذل اإلجهذذا اآلمذذن و عايذ مذذا بعذذد اإلجهذذا ووسذذا ل منذذع احلمذذل بذذل ويذذت ت ف هذذا مذذع مذذا
ل ل من تداع ا كبي عل توافرها للنسا والفت ا املتضر ا وإمكان ذ وصذوهلن إل هذا .ومذن
املما سا اجل د احملدد يف ه ا الس ا إجرا تق ما قانون ذ للمخذاطر وهذ تق مذا حتلذل
املخذاطر الذذيت تتعذذر هلذذا خذذدما مع نذ وتبذذني االسذذتثنا ا املوجذذود يف القذذانون واسذرتات ة ا
التخف اليت ميكن وضعها.
__________
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انظذذر اللةنذ املعن ذ ابحلقذذو االقتصذذادي واالجتماع ذ والثقاف ذ التعل ذ العذذا قذ  )٢٠١6(٢٢بشذذأن احلذ يف
الصح اجلنس واإلجناب .
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 -4٧ومن بني العقبا األخر .يف هذ ا السذ ا الوصذم احملتملذ الذيت تواجههذا فذراد .النسذا
والفت ذذا الس ذذاع ا إىل احلص ذذول عل ذ بع ذذض خ ذذدما الص ذذح اإلجناب ذ فض ذ ا ع ذذن إحة ذذا
مقدم اخلدما عن توفي ه اخلدما علذ مسذتو .األفذراد والوكذاال واملؤسسذا  .وأصذب
ه ذ ا الواقذذع أكثذذر سذذوخا مذذن خ ذ ل ظهذذو س اسذذا شذذديد التق ذذد اعتمذذدها املذذاحنون بشذذأن
التمويذل الصذح  .والوصذ مذن اجملذاال الذذيت ميكذن معاجلتهذا علذ أفضذل وجذه قبذذل وقذوع األ مذ
وق ذذد أظه ذذر املما سذ ذ العمل ذ ذ أن ذذه مبة ذذرد أن يص ذذب حض ذذو الوكالذ ذ واض ذذح ا يش ذذعر مق ذذدمو
اخل ذذدما ابألم ذذان أكث ذذر بش ذذأن ت ذذوفي احلزمذ ذ الش ذذامل املطلوبذ ذ م ذذن خ ذذدما الص ذذح اجلنسذ ذ
واإلجناب ذ  .وأك ذذد اخلذ ذربا أن االتس ذذا يف اإل ش ذذادا ابالعتم ذذاد علذ ذ هن ذ ق ذذا علذ ذ حق ذذو
اإلنسذذان كمذذا هذذو موضذ يف اإل شذذادا التقن ذ ميكذذن أن يسذذاعد مقذذدم اخلذذدما يف التعامذذل
مع اجملاال احلساس احلق ق أو املتصو يف توفي اخلدما يف حاال الطوا .
 -48كم ذذا مت تقاس ذ أمثل ذ ع ذذن املما س ذذا اجل ذذد يف الت ذذد يبا القا م ذ عل ذ احلق ذذو م ذذع
ص ذذانع الس اس ذذا وم ذذن مث م ذذع مق ذذدم اخل ذذدما الص ذذح إىل جان ذذب الت ذذد يبا السذ ذريري
ملعاجل ذ أي تصذذو ا خاطئ ذ أو حذذاال وص ذ أو احن ذذا حمتمل ذ  .ومذذن أمثل ذ املما سذذا اجل ذذد
األخ ذذر .احلاجذ ذ إىل اإلصذ ذرا علذ ذ تق ذذدمي خ ذذدما ش ذذامل وكل ذ ذ للح ذذد م ذذن وف ذذا وأمذ ذرا
وشذذدد عل ذ أن التعذذاون مذذع املنظمذذا احملل ذ ومقذذدم اخلذذدما
األمهذذا الذذيت ميكذذن اتقاؤهذذاُ .
بشأن أفضل السبل للق ا ب ل هو أمر ابلغ األمه .
 -4٩والحذذظ اخل ذربا الغ ذذاب امللف ذ للنظذذر يف الكث ذذي مذذن األح ذذان ل ذربام تنظ ذ األس ذذر
ووسذذا ل منذذع احلم ذذل يف خطذذط التأهذذب واالس ذذتةاب اإلنسذذان وعذذد ت ذذوفر جمموع ذ واسذذع م ذذن
وسا ل منع احلمل مبا يف ذل اللولب الرمح النحاس ال ي تفضله النسا يف أغلب األح ان
مذذا يعرقذذل االخت ذذا املسذذتني ال ذ ي يعتذذرب أسذذاس الذذنه القذذا عل ذ احلقذذو  .وع ذ و عل ذ ذل ذ
هناك انتهاكان حلقو اإلنسان يزيدان من تق د قد النسذا والفت ذا علذ الوصذول إىل وسذا ل
منع احلمل مذا يع ذ إمكان ذ التنقذل ويقلذص الفذر التعل م ذ يف خم مذا ال جئذني أو املشذردين
داخل ا يف أغلب األح ان.
 -5٠وم ذذن املما س ذذا اجل ذذد املبتك ذذر ال ذذيت ي ذذت تقامسه ذذا يف ه ذ ذ ا الس ذ ذ ا مش ذذاك النس ذذا
املذذد َّاب عل ذ اسذذتخدا تكنولوج ذذا اهلذذات احملمذذول يف مراقب ذ خمذذزون وسذذا ل منذذع احلمذذل وتقذذدمي
تقذذا ير عذذن أي نفذذاد لذذه .وقذذد جذذر .بعذذد ذل ذ تقاس ذ النتذذا مذذع مقذذدم اخلذذدما اإلنسذذان
ل سرتشذذاد هبذذا يف وض ذذع ال ذربام  .كمذذا أب ذذر خ ذربا آخ ذذرون الفذذر اجلديذذد ال ذذيت بذذدأ توفره ذذا
التكنولوج ذذا لضذذمان الصذذح اجلنسذ واإلجناب ذ يف حذذاال الطذوا  .ومذذع ذلذ فذذإن اسذذتخدا
تكنولوج ذذا املعلومذذا واالتصذذاال ألغذرا الصذذح أو مذذا يسذذم ”الصذذح اإللكرتون ذ “ قذذد
يفضذ أيضذا إىل شذواغل بشذأن اخلصوصذ مبذذا يف ذلذ مذذا يتعلذ بب ذاان املرضذ ودو القطذذاع
اخلا يف تطوير ه التكنولوج ا.
وسلط الضو عل جانب آخذر وهذو جانذب ميكذن حلقذو اإلنسذان أن تذؤدي ف ذه دو ا
ُ -5١
مع ن ذا ويتعل ذ هبةم ذذا يتع ذذر هل ذذا املوظف ذذون الص ذذح ون كأه ذذداف عس ذذكري أو بس ذذبب أنذ ذواع
اخلذذدما الذذيت يقذذدموهنا .وأبذذر اخل ذربا أمه ذ تو ذ وحتل ذذل ه ذ اهلةمذذا وفه ذ أت يهذذا عل ذ
الوصذذول إىل اخلذذدما وعلذ تقذذدميها فضذ ا عذذن االسذرتات ة ا املعذ َّذد لتةاو هذذا وك ف ذ تعزيذذز
محايذ مقذذدم الرعايذ والنسذذا والفت ذذا ال ذ يطلذذن الرعايذ بشذذكل ملمذذوس .وميكذذن أن تتخذ
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اهلةمذا أشذكاالا أخذر .تتةذذاو القذو املسذلح ب نهذا التهديذذدا واهلةمذا القانون ذ والتةذذرمي
ومحذ ذ التش ذذهي وقط ذذع التموي ذذل .وابإلض ذذاف إىل ذلذ ذ تُق ذذو اخل ذذدما يف السذ ذ اقا ال ذذيت
ال حيصذذل ف هذذا العديذذد مذذن مقذذدم اخلذذدما الس ذريري عل ذ واتذذب ويواجهذذون ف هذذا حتذذداي يف
جمال حقو اإلنسان ال بد من معاجلتها أيضا.
 -5٢وف ما يتعل ابلنوع الحظ اخلربا أن النسا والفت ا ال يبحذثن يف أغلذب األح ذان
عن اخلدما واملراف حىت عندما تكذون متذوفر لذ فقذط بسذبب املخذاوف األمن ذ أو التكذال
الباهظ ذ كتكذذال السذذفر بذذل بسذذبب مذذا قذذد ي ذواجهن مذذن عذذد اح ذرتا وسذذو معامل ذ والتصذذو
السذا د أبن اخلذدما املقدمذ ذا نوع ذ متدن ذ  .ويزيذذد مذن تعق ذد األمذذر فش ُذل املذاحنني يف متويذذل
عاي ذ أموم ذ يسذذودها االح ذرتا ويف جعلهذذا مذذن األولذذواي إذ يُنظذذر إل هذذا عل ذ أهنذذا مذذن ش ذواغل
التنم ذ وحقذذو اإلنسذذان ول س ذ مذذن الش ذواغل ”اإلنسذذان “ .و غ ذ بذذو األدل ذ يف الس ذ اقا
تتعلذ حبقذذو
املسذذتقر أُلقذ الضذذو علذ أمه ذ إجذرا مزيذذد مذذن البحذذوث مبذذا يف ذلذ حتلذ
اإلنس ذذان ع ذذن مع ذذاان النس ذذا م ذذن ع ذذد االحذ ذرتا وس ذذو املعاملذ ذ يف ب ئ ذذا الرعايذ ذ الص ذذح يف
حاال الطوا .
 -53وحتتا النظ الصح إىل توفر قد ا معقول وموا د بشري ماهر وأدويذ ذا جذود .
ومذذن الصذذعب اجت ذ اب أشذذخا مذذن ذوي املهذذا ا ال س ذ ما القذذاب املذذاهرا للعمذذل يف
األم ذذاكن غ ذذي اآلمن ذ ذ والنا ذ ذ والس ذ ذ اقا ال ذذيت ال يعت ذذرب ف ه ذذا ت ذذوفي خ ذذدما الص ذذح اجلنس ذ ذ
واإلجناب أمرا ح وايا وال يعط األولوي  .وع و عل ذل جيب التشديد عل استمرا ي الرعاي
يف مج ع مراحل حاال الطوا  .وغالب ا ما يقِّد انعدا األمن توفي اخلدما احل وي علذ مذدا
الس ذذاع ط ذوال أاي األس ذذبوع مث ذذل عاي ذ التول ذذد يف ح ذذاال الطذ ذوا و عاي ذ ح ذذديث ال ذذوالد
خاص ا عنذدما ال تسذتط ع احلكومذا واجلهذا الفاعلذ األخذر .ضذمان احلمايذ املسذتمر ملقذدم
اخلذذدما  .ويف الوقذ نفسذذه الحذذظ اخلذربا أن اهتمذذا مقذذدم اخلذذدما يف السذ اقا األخذذر.
انصب فقط عل توفي خدما التول د و عاي األطفال حديث الوالد يف حاال الطوا بدالا
من خدما الصح اجلنس واإلجناب الشامل ما أد .أيض ا إىل غرا يف تقدمي اخلدما .
 -54ومشل املما سا اجل د اليت تقامسها اخلربا دم مباد حقو اإلنسان األساسذ يف
هن ذ غذذي قابذذل للتفذذاو يف جمذذال الرعاي ذ الصذذح وهذذو هن ذ يشذذمل معذذايي الرعاي ذ الذذيت تعتمذذد
حق ذذو املرضذ ذ كعنص ذذر أساسذ ذ م ذذن عناص ذذر اجل ذذود ال ذذيت حتظذ ذ ابألولويذ ذ يف تق ذذدمي اخل ذذدما
الصذذح  .ومشذذل ذل ذ أيض ذا تذذوفي مذذا يكف ذ مذذن امل ذوا د والتذذد يبا ملقذذدم اخلذذدما خاص ذ
خ ذ ل فذذرت التأهذذب ولكذذن أيض ذ ا يف بداي ذ األ مذذا وأ نا هذذا مذذن خ ذ ل إش ذراكه يف تذذد يبا
لتةديذذد املعلومذذا واإلشذراف علذ عملهذ بشذذكل مسذذتمر .وأد .ذلذ يف عذذدد مذذن حذذاال
الطذوا إىل تقذذدمي خذذدما قا مذ علذ احلقذذو وذا جذذود عال ذ انلذ إعةذذاب املسذذتف دين
منها ولب مطالبه واحت اجاهت الفردي .

اب  -املشاركة والتمكني
 -55اتف ذ مج ذذع اخل ذربا عل ذ أن املشذذاك والتمك ذذني أم ذران ضذذرو اين لضذذمان املسذذا ل أم ذذا
النسا والفت ا املتضر ا من األ ما  .ويف هذ ا السذ ا ينبغذ دومذ ا التشذديد لذد .التأهذب
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ِّ
املعتمذذد عل ذ املس ذذاعد اإلنس ذذان عل ذ
واالسذذتةاب يف احل ذذاال اإلنس ذذان واملرحل ذ االنتقال ذ
ضمان املوافق املستني واالخت ا واالستق ل للنسا والفت ا يف صحتهن اجلنس واإلجناب .
ذنه األبويذ يف حذذاال الطذوا وضذذمان املوافقذ املسذذتني للنسذذا والفت ذذا
 -56ومعاجلذ الذ ُ
عل اخلدما اليت يتلقوهنا وضمان حري اخل ا هلن أمذر أساسذ حيتذا إىل مزيذد مذن التوضذ .
ويف العديذذد مذذن احلذذاال ل ذ مذذن الواض ذ دا م ذ ا خاص ذ ا يف غ ذذاب خذذدما الرتمج ذ ويف ظذذل
ع ذذد معرفذ ذ مق ذذدم اخل ذذدما للسذ ذ ا االجتم ذذاع الثق ذذايف احمللذ ذ م ذذا إذا ك ذذان ل ذذد .النس ذذا
والفت ذذا فه ذ ات ملذذا ”ي ذوافقن“ عل ذذه .ويف املما س ذ العمل ذ مي ذذل م ذزان القذذو .لصذذاح مقذذد
اخلدما ال ي يقِّ ما حيتاجه املريض .وه ا أمر ها للغايذ عنذدما يتعلذ األمذر ابملذراهقني .وقذد
أوضذذح ه ئذذا معاهذذدا حقذذو اإلنسذذان أن مسذذؤول إ بذذا املوافق ذ تقذذع عل ذ عذذات مقذذد
اخلدم وجيب أال توضذع علذ عذات املذريض أبذدا .ومذن الصذعواب األخذر .الذيت ُحذدد يف هذ ا
الس ا اشرتا احلصول عل إذن من طرف اثل .
وسذلط الضذو علذ العمذذل مذع اجملتمعذا احملل ذ وفهذ وجهذا نظرهذا ومطالبهذا املتعلقذ
ُ -5٧
بتقذذدمي اخلذذدما كمكذذون أساس ذ مذذن مكذذوان املشذذاك  .ويشذذمل ذل ذ أيض ذا إقام ذ ش ذراكا
ودع ذ ومتكذذني املنظمذذا النسذذا احملل ذ واملذذدافعني عذذن احلقذذو  .ويف أغلذذب األح ذذان ال هتذذت
اجلهذ ذذا الفاعل ذ ذ يف الس ذ ذ اقا اإلنسذ ذذان ابلعنصذ ذذر البشذ ذذري وحبةمذ ذذه؛ وال مبنطل ذ ذ اسذ ذذتةااب
اجملتمعذذا احملل ذ حلذذاال الط ذوا ومذذد .متاسذذكها وقذذد هتا عل ذ التذذأقل مبذذا يف ذل ذ شذذبكا
األسر واألح ا اليت ميكن االعتماد عل ها وتعزيزها قبل وأ نا وبعد األ م .
 -58وجر .تقاس أمثل تبني أن اإلمداد بوسا ل منع احلمل يتوق عل الذوع هبذا والطلذب
عل هذذا واحلاج ذ إل هذذا مذذن جانذذب السذذكان املتضذذر ين مذذا يضذذمن توفيهذذا يف مرحل ذ مبكذذر بغذذض
النظذذر عمذذا هذذو مطلذذوب يف جمموع ذ اخلذذدما األول ذ الذذيت متثذذل احلذذد األدىن .وميثذذل الوصذذول إىل
وسا ل منع احلمل تدخ ا يغي احل ا وهو ضرو ي طذوال مج ذع مراحذل األ مذ  .كمذا جذر .تبذادل
أمثل عل املباد ا املبتكر اليت أاتح اجملال للفت ا ك يصبحن مصمما ومنف ا برام .
 -5٩وينبغ اتباع هنُ جامع وتشاك وشامل ألصحاب مصلح متعددين بد ا من مراحل
التأهذذب والتخط ذ ط ال س ذ ما إىل جانذذب اجملتمعذذا احملل ذ واملسذذعفني لضذذمان إمكان ذ مشذذاك
خمتلذ اجلهذا املعن ذ مشذاك جمديذ مبذا يف ذلذ املشذذاك بلغاهتذا وتوضذ أدوا كذل شذذخص
ومسؤول اته عندما تضرب األ م  .كما ينبغ أن تستهدف ه املبذاد ا بشذكل خذا الفئذا
السكان األكثر تعرض ا خلطر التخلذ عذن الركذب واملتذأ ر بشذكل غذي متناسذب ابأل مذ  .وميكذن
أن يسذذه حتل ذذل حقذذو اإلنسذذان يف حتديذذد ه ذ الفئذذا السذذكان وأسذذباب هتم شذذها احملتمذذل
ويساعد يف صو دود فعال وشامل .
 -6٠وعلذ نفذ املنذوال أكذذد اخلذربا أن الوصذذول إىل مج ذذع اجملتمعذذا املتضذذر ال يذزال أمذذرا
صعبا ألسباب منها انعدا األمن والنقص يف البى التحت والبعد .وقد يكون الوصول إىل النسا
والفت ذذا أمذذرا صذذعب ا للغاي ذ ألن التشذذاو مذذع اجملتمعذذا يف الكثذذي مذذن األح ذذان يبذذدأ عمل ذ ا
ابجتماع مع كبذا السذن أو الزعمذا التقل ذديني ومجذ عه مذن الرجذال يف أغلذب األح ذان .وأكذد
اخلذربا األ ذذر اهلذذا للوصذذول إىل النسذذا والفت ذذا يف هذ اجملتمعذذا والعمذذل اجملذذدي معهذذن وهذذو
أمر أبر ته اإل شادا التقن  .وال يضمن ذل فقط مراعذا اخلذدما ملعذاانهتن واحت اجذاهتن؛ بذل
متكذذنهن أيض ذ ا مذذن فه ذ صذذحتهن وحقذذوقهن اجلنس ذ واإلجناب ذ واملطالب ذ هبذذا .ويف الوق ذ نفسذذه
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أشا اخلربا أيضا إىل احلاج إىل فه املخذاطر يف السذ ا احمللذ مبذا يف ذلذ إمكان ذ أن تلحذ
اجلهذذا الفاعل ذ يف اجملذذال اإلنسذذاين واألنشذذط اإلنسذذان الضذذر ابجملتمذذع واألسذذر مبذذا يف ذل ذ
إضعافها احملتمل للنسا والفت ا .
 -6١ويف ه ذ ذ ا الس ذ ذ ا اعتُذ ذذرب العمذ ذذل مذ ذذع الرجذ ذذال والفت ذ ذذان مبذ ذذن ف ذ ذ ه الزعمذ ذذا الذ ذذدين ون
واجملتمع ذون الذ كو مما سذ ج ذذد  .فبإمكذذاهن أن يشذكلوا آل ذ دعذ للنسذذا والفت ذذا السذذاع ا
للحصول عل خدما الصح اجلنس واإلجناب وأن يؤدوا أدوا ا هامذ يف املسذاعد يف التغلذب
عل ذ العقبذذا االجتماع ذ  -الثقاف ذ الذذيت تعذذرت تذذوفي اخلذذدما احلساس ذ ويف معاجل ذ الوص ذ
ال ي ميكن أن تواجهه النسا والفت ا ومقدمو اخلدما .

جي  -التمييز وعدم املساواة
 -6٢أكد اخلربا ضرو النظر إىل التم ز وعذد املسذاوا يف السذ ا األوسذع ملذا يشذهد العذامل
من ا تداد ضد حقو املرأ وضد املساوا بني اجلنسني يف مج ع أحنا العامل مبا يف ذل اال تذداد
الظ ذذاهر يف اخلط ذذاب واملما س ذذا والتموي ذذل .وتتطل ذذب معاجل ذ ه ذ ا الس ذ ا األوس ذذع االنتب ذذا إىل
تقاطعذذا األمذذن القذذوم والتم ذذز اجلنسذ والعنصذري والشذذعبوي وأت يهذذا علذ الفذذرد سذوا املشذذرد
أو ال ي يع يف ب ئ إنسان .
 -63ويف ه ا الس ا نفسه أكد اخلربا أيض ا أمه ذ التصذدي للتم ذز طذوال املراحذل املختلفذ
حلالذ الطذوا وب ن ذوا ك ف ذ أت ذذي ذلذ عل ذ متتذذع النسذذا والفت ذذا بصذذحتهن وحقذذوقهن اجلنس ذ
واإلجناب ذ  .ولتصذذم تذذدخ فعال ذ ال بذذد مذذن فه ذ التم ذذز وعذذد املسذذاوا القذذا مني مذذن قبذذل
الل ذ ين حتركهمذذا املعذذايي االجتماع ذ وه اكذذل السذذلط وغالب ذا مذذا يتفاقمذذا عنذذدما تضذذرب األ م ذ .
ويكش ه ا البعد منظوُ حقو اإلنسان وحتل لُها.
 -64وع و عل ذلذ الحذظ اخلذربا أن السذكان املتضذر ين يف السذ اقا اإلنسذان غالبذا
مذذا ينظذذر إل ذ ه كمةموع ذ متةانس ذ وإن كذذان الواقذذع يقتض ذ مراعذذا االخت فذذا بذذني األف ذراد.
وعنذذدما يتعل ذ األمذذر بوف ذذا وأم ذرا األموم ذ الذذيت ميكذذن اتقاؤهذذا ميكذذن داخذذل ه ذ ”الفئذذا
السكان “ التعرف عل النسا والفت ا اللواي يواجهن خطر التم ذز والتخلذ بشذكل خذا .
ويف هذ ا الس ذ ا يتقذذاطع التم ذذز اجلنسذذاين مذذع التم ذذز ألسذذباب أخذذر .تتعلذ جبملذ أمذذو ب نهذذا
العمر واإلعاق وامل ول اجلنس واهلوي اجلنسذان واحلالذ الصذح واألصذل اإل ذين واجلنسذ
والطبقذ والفقذذر واإلقامذ يف املذذدن/األ ايف وحالذ اللةو /اهلةر /التشذذرد الذذداخل واالشذذتغال
ابجل ذذن وك ذذون الش ذذخص ض ذذح لعن ذ جنس ذذاين وك ذذون الش ذذخص ض ذذح ص ذذدم م ذذا وك ذذون
الش ذ ذذخص يعذ ذ ذ داخل/خ ذ ذذا املخ م ذ ذذا وحالذ ذ ذ النزوح/ع ذ ذذد الن ذ ذذزوح واإلقامذ ذ ذ منذ ذ ذ ف ذ ذذرت
طويل /قصي .
 -65كما تبادل اخلربا أمثلذ علذ وف ذا األمومذ الذيت تُعذز .إىل احلرمذان مذن الرعايذ بسذبب
احلالذ والطبقذ واألصذذل اإل ذذين وعذذد القذذد علذ الذذدفع .وقذذد يتفذذاق ذلذ أيضذ ا عذذن غذذي قصذذد
بسذذبب ه اكذذل ومت ذزا برانجم ذ منفصذذل عذذن بعضذذها الذذبعض .ول ذ ل أبذذر اخل ذربا أمه ذ إي ذ
اهتم ذذا خ ذذا ألف ذراد خمتل ذ الفئ ذذا الس ذذكان وض ذذمان املس ذذا ل أم ذذامه بس ذذبل منه ذذا ت ذذوخ
الشذذفاف الكامل ذ واملشذذاك الفعال ذ يف الق ذرا ا املتعلق ذ مبذذن يقذذد املسذذاعد وإىل مذذن يقذذدمها
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ويف أي مكان و مان ومن أي نذوع .وينبغذ إذكذا الذوع ملسذاعد النسذا والسذلطا ومقذدم
اخلدما عل التوصل إىل فه مفاد أن الوصول إىل اخلدما ح ول ِّمنَّ .
 -66وأشذا اخلذربا أيضذا إىل ضذذرو أن تذذرب الذدول إ اد س اسذ يف بعذض حذذاال الطذوا
للحد من وف ا وأمرا األموم اليت ميكن اتقاؤها جلم ع السكان املتضر ين .ويف احلاال الذيت
أبر هذذا اخلذربا كانذ الدولذ املسذذتقبِّل ل جئذذني معن ذ يف املقذذا األول ابجملتمعذذا املضذ ف وخبطذذر
تفش ذ األم ذرا  .وأد .ذل ذ إىل إعطذذا األولوي ذ للقاحذذا وخذذدما امل ذذا والصذذرف الصذذح
ل جئني بدالا من الرتك ز عل صحته وحقوقه اجلنسذ واإلجناب ذ  .وعذ و علذ ذلذ تسذود
املعاملذ ذ التفضذ ذ ل يف إمكان ذ ذ وص ذذول اجملتمع ذذا املضذ ذ ف وال جئ ذذني وامله ذذاجرين إىل خ ذذدما
الصح اجلنس واإلجناب .
 -6٧وأكد اخلربا أن حالذ املراهقذا واملذراهقني يف االسذتةااب اإلنسذان يُتغاضذ عنهذا يف
كثي من األح ان مع ما يرتتب عل ذل مذن آاث ضذا علذ احلمايذ الفعالذ حلقذوقه مبذا يف
ذلذ إمكان ذ وصذذوهل إىل خذذدما الصذذح اجلنسذ واإلجناب ذ واملعلومذذا املتعلقذ هبذذا أو الذذوع
هبا .ويتةسد ذل أيضا يف أن أقل املبذالغ هذ تلذ الذيت تسذتثمر وختصذص للمذراهقني وصذحته
وحقوقه اجلنس واإلجناب مبا يف ذل مشاكته يف القرا ا املتعلق بتقدمي اخلدما  .ومشل
مبذذاد ا املما س ذذا اجل ذذد ال ذذيت جذذر .تقامسه ذذا مراك ذذز الش ذذباب الذذيت تض ذ أخص ذذا ني نفس ذ ني
وممرض ذ ذذني وغ ذ ذذيه م ذ ذذن املهن ذ ذذني يف الس ذ ذ اقا احلض ذ ذري للوص ذ ذذول إىل امل ذ ذراهقني م ذ ذذن ال جئ ذ ذذني
وامله ذذاجرين و ايد وعذ ذ ه بص ذذحته اجلنسذ ذ واإلجناب ذ ذ وت ذذوخ الفعال ذ ذ يف إح ذذالته إىل هذ ذ
اخلدما .

ةال -االستدامة واملساعدة والتعاون الدوليان
 -68اتفذ اخلذربا علذ األمه ذ احلامسذ ل نتقذذال يف أقذذرب وقذ ممكذذن مذذن جمموعذ اخلذذدما
األول الذيت متثذل احلذد األدىن إىل خذدما الصذح اجلنسذ واإلجناب ذ الشذامل مذن أجذل احلذد مذن
وف ذذا وأم ذرا األموم ذ الذذيت ميكذذن اتقاؤهذذا .وكمذذا ذُكذذر أع ذ أعذذرب اخل ذربا عذذن احلاج ذ إىل
تكذري االهتمذا واملذوا د إلعذاد بنذا وتعزيذز أي نظذا صذح قذا عنذدما تضذرب األ مذا بذذدالا
مذن وضذذع أنظمذ جديذذد إىل جانذب عمل ذذا تنسذ واتصذذال موا يذ  .وخ فذ ا لذ ل قذذد تضذذر
االستةااب يف الواقع مبا هو قا ابلفعل ما يؤدي إىل حال ا هتان وإىل مسا يزيد من صذعوب
فرت التعايف والفرت االنتقال .
 -6٩ومذذن املما سذذا اجل ذذد الذذيت جذذر .تقامسهذذا الق ذذا يف حذذاال الط ذوا بذذدع مراكذذز
التول د القا م القوي غ نقص موا دها .وال ينحصر اهلذدف مذن االسذتثما املتواصذل يف تذد يب
القاب وتوظ فهن يف املناط اليت تعاين من نقص يف املوا د البشذري يتعذني سذد بشذكل عاجذل
أو املناط ذا االحت اجا املاس بل يتعدا إىل املساعد يف إعاد بنا النظا الصح .
 -٧٠وألق اخلربا الضذو أيضذ ا علذ احلاجذ إىل مناقشذ بشذأن ختصذ ص مبذالغ مذن م زان ذا
الذذدول خلذذدما الصذذح اجلنسذ واإلجناب ذ الشذذامل علذ الصذذع د الذذوطين خذ ل فذرتا مسذذتقر
ويف املراحذذل التحض ذيي يف بداي ذ األ مذذا وخ هلذذا ويف املرحل ذ االنتقال ذ  .ومذذن شذذأن ذل ذ أن
يفض إىل وضع خطو أساس أقو .وابلتذاي إىل مرونذ ميكذن البنذا عل هذا وأن يسذاعد أيضذا يف
ضمان االستدام .
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 -٧١ويرتكذذز التذذأ ي طويذذل األجذذل يف الغالذذب عل ذ الب ذذاان الكم ذ مذذا يذذؤدي إىل عذذد
االلتفا إىل التدخ احملل واجملتمع ذا اآلاث البع د املد .واملستدام  .ويف أحد األمثل
كان مشروع نُف ابلتعاون مع منظم جمتمع ملعاجل الوص املرتبط بفيوس نقص املناعذ البشذري
يف إحد .القر .انجحا جدا حب مت استنساخه بشكل مستقل يف القذر .اجملذاو  .وجيذب تذوفي
متوي ذذل ك ذذاف ومس ذذتدا للت ذذدخ وأنش ذذط الرص ذذد اجملتمع ذ وك ذ ل للمنظم ذذا ال ذذيت تقوده ذذا
نس ذذا يف إط ذذا التأه ذذب واالس ذذتةاب يف احل ذذاال اإلنس ذذان واملرحلذ ذ االنتقال ذ ذ املعتم ذذد علذ ذ
املسذذاعد اإلنسذذان  .كمذذا يعذذد تو ذ مثذذل ه ذ املما سذذا اجل ذذد للذذنه املما ل ذ القا م ذ عل ذ
احلقو والتحق من صحتها أمرا أساس ا أيضا.

ها  -املسا لة والشفافية
 -٧٢اتفذ اخلذربا طذوال االجتمذذاع علذ ضذذرو ضذذمان املسذذا ل عذذن وف ذذا وأمذرا
اليت ميكن اتقاؤها أما مج ع النسا والفت ا املتأ را ابأل ما .

األمومذ

 -٧3وطُرح أسئل كثي ب نها أسئل عن الشذخص املسذؤول وعذن مسذتو .مسذؤول ته؛ ومذاذا
تشذمل املسذا ل ابإلضذاف إىل النتذا الصذح ؛ ومذذا هذ أشذكال املسذا ل املختلفذ ؛ وك ذ ميكذذن
ضمان املسا ل طوال دو الربام اإلنسان ؛ وك ميكذن إ بذا مسذا ل النظذا ككذل .وابملثذل
أق ذذر اخل ذربا أيضذ ذا ابحلاج ذ إىل توضذ ذ م ذذا حي ذذدث عل ذ مج ذذع مس ذذتواي املس ذذا ل ابلت ذذد م ذذن
املسذتو .العامل /مسذذتو .املنظومذ إىل مسذذتو .الكتذذل وصذوالا إىل مسذذتو .مرافذ اإلمذذداد واملرافذ
الصح ومستو .اجملتمعا احملل واملسعفني.
 -٧4و غ ذ أن الدول ذ ه ذ املسذذؤول األول عذذن التزاماهتذذا يف جمذذال حقذذو اإلنسذذان وهذذو أمذذر
توضذذحه أيض ذ ا اإل شذذادا التقن ذ وآل ذذا حقذذو اإلنسذذان اتفذ اخلذربا عل ذ أن جهذذا فاعل ذ
أخذذر .يف حذذاال الطذوا مبذذا يف ذلذ القطذذاع اخلذذا واملذذاحنون ومقذذدمو اخلذذدما ومنظمذذا
اجملتمع املدين واألم املتحد تتحمل أيضا واجبا ومسؤول ا جتا السكان املتضر ين.
 -٧5وع ذ ذ و عل ذ ذ ذل ذ ذ تؤكذ ذذد اإل شذ ذذادا التقن ذ ذ والبحذ ذذوث الذ ذذيت أجري ذ ذ يف األوضذ ذذاع
اإلنسان أنه ابإلضاف إىل املسا ل القانون واملؤسس أما املاحنني مث أنواع أخر .من املسذا ل
وشدد مذرا ا وتكذرا ا علذ أن املسذا ل
أيضا ب نها املسا ل املال والس اس واالجتماع واملهن ُ .
عذن حقذذو اإلنسذذان شذذامل وتتةذذاو املسذذؤول الفرديذ وتركذذز بشذذكل خذذا علذ حتديذذد أوجذذه
القصو يف النظا الصح من أجل اختاذ إجرا ا تصح ح .
 -٧6وعل ذ املسذذتو .العذذامل تُذذدم أشذذكال خمتلف ذ مذذن املسذذا ل يف األطذذر اإلنسذذان للةن ذ
الدا م املشذرتك بذني الوكذاال وكت ذب  Sphereعلذ سذب ل املثذال .لكذن أشذكال املسذا ل هذ
ال تتنذاول صذراح الصذذح واحلقذو اجلنسذ واإلجناب ذ بذل تسذلط الضذذو علذ احلقذو اجلنسذذان
وحقو اإلنسان بشكل أعذ  .وعلذ غذرا األطذر القانون ذ ال تذزال هنذاك فةذو يف هذ االلتزامذا
العامل ذ ويف التنف ذ عل ذ أ الواقذذع .وأشذذا اخل ذربا إىل أن ه ذ ا يرجذذع يف كثذذي مذذن األح ذذان إىل
تصو لد .املنفذ ين يف حذاال الطذوا مفذاد أن هذ األطذر بع ذد عذن الواقذع وأن التوقعذا
املرتبطذ هبذذا غذذي واقع ذ  .ولذ ل ينبغذ تذذوفي مذذا يكفذ مذذن املذوا د والتمويذذل وحتديذذد األولذذواي
مبذذا يف ذل ذ لكشذ غذرا املسذذا ل وأت يهذذا علذ تقذذدمي اخلذذدما مذذن أجذذل ضذذمان املسذذا ل
امل دان لفا د الصح واحلقو اجلنس للنسا والفت ا املتضر ا يف حاال الطوا .
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 -٧٧وأكذذد اخل ذربا أيض ذا أمه ذ املسذذا ل عذذن ك ف ذ ختص ذ ص التمويذذل يف األوضذذاع اإلنسذذان
لضذذمان موا م ذ أفضذذل بذذني احلفذذا عل ذ الصذذح وحقذذو اإلنسذذان .وغالب ذ ا مذذا يعك ذ حتديذذد
أولواي التمويل األولواي الوطن أكثر مما يعك معاان النسذا والفت ذا املتضذر ا وطلبذاهتن
واحت اجاهتن .وع و عل ذل ال يبدو أن هناك التزاما واضحا عل املذاحنني الذ ين يرغبذون يف
وقذ اسذذتثما اهت أو وقذ متذذويله غ ذ اآلاث الضذذا الكبذذي احملتمل ذ لقذرا كه ذ ا عل ذ الصذذح
واحلقو اجلنس واإلجناب للسكان املتضر ين وعل سبل إعماهلا.
 -٧8وميكن لدو موظف حقو اإلنسان يف األم املتحذد أن يضذ ق مذ ومنظذو ا جديذدا
علذ ذ العم ذذل اإلنس ذذاين وأن يس ذذاعد يف ض ذذمان املس ذذا ل القا مذ ذ عل ذ ذ احلق ذذو  .وتق ذذو ه ئ ذذا
التحق يف جمال حقو اإلنسان التابع لبعثذا السذ علذ سذب ل املثذال برصذد وحتل ذل حالذ
حقو اإلنسان يف س ا معني وتو االنتهاكا وحتل ل االجتاها وتقدمي توص ا بشذأن
اإلجذرا ا التصذذح ح وسذذبل اجلذذرب .وميكنهذذا أيضذا أن تشذذكل جذذز ا مذذن منظومذ اجملموعذذا يف
األوضاع اإلنسان أو أن تشا ك ف ها.
 -٧٩ومذع ذلذ قذد تواجذه هذ اهل ئذا أيضذا عذددا مذن التحذداي ب نهذا ذلذ فذر ق ذود
عل ذ والايهت ذذا؛ ونقذذص امل ذوا د مبذذا يف ذل ذ حمدودي ذ الوص ذذول إىل األم ذوال املخصص ذ لألغ ذرا
اإلنسذان وحمدوديذ القذذد علذ املشذذاك يف االسذتةااب اإلنسذذان وقلذ عذذدد اجلهذذا الفاعلذ
امل دان ذ ذ ذ م ذ ذذن ذوي اخل ذ ذذرب يف تب ذ ذذين هنذ ذ ذ ق ذ ذذا علذ ذ ذ حق ذ ذذو اإلنس ذ ذذان للمس ذ ذذاعد يف تش ذ ذذك ل
التدخ ؛ وكثر ح ف املسا ل اخلاص ابملرأ من قا م األولواي يف ه الس اقا .
 -8٠ول ذذوحظ أيضذ ذا أن ذذه إىل جان ذذب بعث ذذا السذ ذ ميك ذذن ملستش ذذا ي حق ذذو اإلنس ذذان يف
مكاتذذب منسذذق الشذذؤون اإلنسذذان أو الذ ين يشذذكلون جذذز ا مذذن أفرقذ األمذ املتحذذد القطريذ أن
يضذذطلعوا بذذدو سذ يف حذذاال الطذوا مبذذا يف ذلذ دعذ اجلهذذا الفاعلذ اإلنسذذان لذذدم
هن ذ قذذا عل ذ احلقذذو وك ذ ل حتديذذد خمذذاطر حقذذو اإلنسذذان يف خطذذط وب ذرام االسذذتةاب .
ويف ه ا الس ا اقرتح اخلربا أيضا أطرا مما ل لتعزيز ”تكامل حقو اإلنسان“ يف دو الذربام
اإلنسان مثل مشروع القد االحت اط املعن ابملسا ل اجلنسان التذابع للةنذ الدا مذ املشذرتك
بذ ذذني الوكذ ذذاال ال ذ ذ ي ينشذ ذذر مستشذ ذذا ين جنسذ ذذان ني يف غضذ ذذون مهل ذ ذ قصذ ذذي لذ ذذدع التنس ذ ذ
واالستةاب يف املراحل األول حلاال الطوا اإلنسذان ويذوفر اإل شذادا ال مذ حذول ك ف ذ
دم املنظو اجلنساين يف مقرتحا وخطط التمويل اإلنساين.
 -8١وهن ذذاك دو ه ذذا تؤدي ذذه آل ذذا حق ذذو اإلنس ذذان التابعذ ذ لألمذ ذ املتح ذذد مث ذذل ه ئ ذذا
املعاهذذدا وه ئذذا اإلجذرا ا اخلاصذ و روهتذذا مذذن االستعراضذذا القطريذ والتقذذا ير املواضذ ع
وشذذدد كذ ل
والفقذذه القذذانوين واإل شذذادا التفسذيي بشذذأن الصذذح واحلقذذو اجلنسذ واإلجناب ذ ُ .
عل أن ه اآلل ا ميكن أن تساعد يف إحداث نقل يف اخلطاب وتوض شكل املسذا ل عذن
الص ذذح واحلق ذذو اجلنسذ ذ واإلجناب ذ ذ يف هذ ذ السذ ذ اقا  .فعلذ ذ س ذذب ل املث ذذال تض ذذف املش ذذاك
املباش ذذر ملكل ذ بوالي ذ يف إط ذذا اإلج ذرا ا اخلاص ذ خذ ذ ل اي قطري ذ يف اجتم ذذاع إلح ذذد.
املنظوما منظو ا جديدا وتساعد عل إحداث تغ ي يف اآل ا األمر ال ي ميكن أن يعز بدو
اتباع هن قا عل احلقو .
 -8٢وتوج ذذد آل ذذا أخ ذذر .أيضذ ذا عل ذ املس ذذتو .الع ذذامل ب نه ذذا جل ذذان حتق ذ منش ذذأ ح ذذديثا
وبعثذذا للرصذذد وتقصذ احلقذذا  .وأبذذر اخلذربا الفرصذ الفريذذد الستكشذذاف ك ف ذ دمذ الصذذح
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واحلقذذو اجلنس ذ واإلجناب ذ بشذذكل منهة ذ يف عمله ذ  .ولف ذ اخل ذربا االنتبذذا أيض ذا إىل العمذذل
ال ذ ي س ذ نةز الفري ذ املسذذتقل للمسذذا ل املعذذين مببذذاد كذذل ام ذرأ كذذل طفذذل كذذل مراه ذ ال ذ ي
أنش ذذأ األم ذذني الع ذذا لرص ذذد تنف ذ ذ االسذ ذرتات ة العامل ذ ذ املتعلقذ ذ بص ذذح املذ ذرأ والطف ذذل واملراهذ ذ
( )٢٠3٠-٢٠١6وإىل التقرير املقبل ال ي س قدمه عن األوضاع اإلنسان .
 -83كمذذا تقاس ذ اخل ذربا مما سذ ج ذذد قوامهذذا حتق ذ وطذذين بشذذأن الصذذح واحلقذذو اجلنس ذ
واإلجناب ذ أجرتذذه مؤسسذ وطن ذ حلقذذو اإلنسذذان وهذذو حتق ذ بذ َّذني أن االسذذتةااب اإلنسذذان يف
بعذذض املنذذاط املتذذأ ر ابلك ذوا ث يف البلذذد املعذذين مل تشذذمل الصذذح اجلنس ذ واإلجناب ذ غ ذ نذذزوح
النسا والفت ا و غ احلاج الواضح .
 -84وعلذ املسذذتو .القطذذري عنذذدما يتعلذ األمذذر ابالنتصذذاف واجلذذرب جيذذب أال يقتصذذر الرتك ذذز
عل العنذ اجلنسذاين .ويكتسذ التحل ذل املخصذص ملذا حيذدث فعل ذ ا علذ أ الواقذع أمه ذ ابلغذ
م ذذن ح ذ ذ مس ذذا ل الدول ذ واجله ذذا الفاعلذ ذ اإلنس ذذان واملنظومذ ذ اإلنس ذذان ع ذذن وف ذذا وأمذ ذرا
األموم ذ  .وأكذذد اخل ذربا احلاج ذ إىل ح ذذز آمذذن يت ذ للةه ذذا الفاعل ذ يف اجملذذال اإلنسذذاين إمكان ذ
التفكي النقدي وتفحص مما ساهتا واالنفتاح ح ال النظر ف مذا هذو غذي جمذد .ويف هذ ا السذ ا مذن
األمه مبكان تبديد املفهو القا ل أبن حقو اإلنسان تنحصر يف هن يقو علذ ”اللذو والتشذهي“.
واملسذذا ل يف إطذذا املنظومذ الصذذح تتطلذذب أيضذ ا االنتبذذا إىل املخذذاطر الذذيت قذذد يواجههذذا مقذذدمو
اخلذذدما الصذذح مثذذل األعمذذال االنتقام ذ عل ذ يذذد أسذذر املرض ذ إذا كذذان لذذد .ه ذ األسذذر
تصو حبدوث سو تصرف طي .وعل الذرغ مذن هذ التحذداي وجذد اخلذربا أن القذد علذ
التحل ذذل الذ اي وعلذ التك ذ عنذذدما ال تسذذي األمذذو كمذذا هذذو متوقذذع والقذذد علذ االسذذتةاب
للظذذروف املتغذذي وتلب ذ احت اجذذا السذذكان املتضذذر ين ه ذ عناصذذر حامس ذ يف مسذذا ل مقذذدم
اخلدما الصح بشأن عمله .
 -85وجذذر .أيض ذ ا تقاس ذ مما سذذا ج ذذد لذذدع املسذذا ل عذذن حقذذو اإلنسذذان مذذن خ ذ ل
أدوا املسا ل االجتماع ذ ومنهذا علذ سذب ل املثذال السذة اجملتمع ذ لق ذاس األدا وغيهذا
من أشكال الرصد اجملتمعذ وآل ذا الشذكاو .والقنذوا التفاعل ذ علذ املسذتو .احمللذ  .وهذ
األدوا ض ذذرو ي أيضذ ذ ا للش ذذفاف ولض ذذمان مس ذذا ل الف ذذاعلني يف اجمل ذذال اإلنس ذذاين علذ ذ مس ذذتو.
اخلدمذ ذ  .لك ذذن ك ف ذ ذ إح ذذداث تغ ذ ذيا ابتب ذذاع هذ ذ املب ذذاد ا ومعرفذ ذ املس ذذؤول عنه ذذا أم ذذر أق ذذل
وضوحا .ومن امله توضذ هذ ا اجلانذب ومواصذل دعذ مبذاد ا املسذا ل االجتماع ذ املما لذ -
الذذيت أُبذذر أيض ذا يف اإل شذذادا التقن ذ  -يف حذذاال الط ذوا  .ومذذن شذذأن ذل ذ أن يذذؤدي إىل
خدما أكثر خضوع ا للمسا ل وتعك آ ا وجتا ب النسا والفت ا املتضر ا .
 -86وعن ذذدما يتعل ذ األم ذذر بض ذذمان املس ذذا ل القانون ذ يتطل ذذب األم ذذر أيض ذا ت ذذد يب اجملتم ذذع
احملل ذ ال س ذ ما النسذذا والفت ذذا بشذذأن حقذذو أف ذراد وك ف ذ مطذذالبته هبذذا .ومتثذذل الع ذذادا
وسذذلط الضذذو
املتنقلذ مما سذ ج ذذد حمذذدد يف هذ ا السذ ا لتذذوفي اخلذذدما القانون ذ والقضذذا ُ .
أيض ذا عل ذ ضذذرو إج ذرا مس ذ للةهذذا الفاعل ذ وآل ذذا العدال ذ احملل ذ وحتديذذد نقذذا الذذدخول
املمكنذ لتعزيذذز تقذذدمي اخلذذدما واملسذذا ل  .وعذ و علذ ذلذ أكذذد اخلذربا أن املسذذا ل القانون ذ
ل س ابلضرو عدا وميكذن أن تكذون جتربذ إجياب ذ جلم ذع اجلهذا الفاعلذ املعن ذ  .والواقذع أن
قض ذذااي املص ذذلح العامذ ذ املعروضذ ذ علذ ذ احمل ذذاك يف سذ ذ اقا مع نذ ذ س ذذاعد يف حتدي ذذد أم ذذاكن
املشاكل ويف التوصل إىل حلول فعال قا م عل احلقو .
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 -8٧والحذذظ اخل ذربا أيضذا الصذذعوب املتمثل ذ يف نقذذص الب ذذاان املصذذنف أو يف تقاس ذ وجتم ذذع
الب اان املتعلق ابلصذح واحلقذو اجلنسذ واإلجناب ذ يف حذاال الطذوا مبذا يف ذلذ الب ذاان
اجملديذ والب ذذاان غذي اجملديذ  .وميكذن أن يشذذمل مجذع هذ الب ذاان أيضذ ا معلومذا عذذن التمويذذل
وميكذن اسذذتخدامه لبنذذا قاعذذد أدلذ للتذذدخ القا مذ علذ احلقذو يف حذذاال الطذوا جتسذذد
اإلجرا ا الناجح وأت ي ه اإلجرا ا يف توج ه التدخ املستقبل .
 -88ويف ظذذل غ ذذاب الذذنظ احل وي ذ ونظ ذ تسذذة ل املوال ذذد هنذذاك صذذعوب كبذذي يف حذذاال
الطوا تتمثل يف عد عد وتسة ل وف ا وأمرا األموم وعد اإلب عنها وعد حسذاب
تكلفتها وهو إجرا ها ك يتسى للةها الفاعل العامل يف األوضاع اإلنسان أن تتعل وأن
تتةنذذب التقذذاع يف ه ذ ا اجملذذال مسذذتقب ا .وال يذذت الرتك ذذز عل ذ معرف ذ امل ذ نب بذذل عل ذ حتديذذد
املشكل واإلجذرا ا التصذح ح املمكنذ  .فعلذ سذب ل املثذال اقذرتح اخلذربا مواصذل تنف ذ بذرام
املراقب واالستةاب املتعلق بوف ا األموم يف حاال الطوا والذيت تنطذوي علذ دو مسذتمر
مذذن الكشذ عذذن وف ذذا األمومذ واإلب ذ عنهذذا واستعراضذذها علذ أن تل هذذا إجذرا ا لتحسذذني
نوع الرعاي ومنع الوف ا يف املستقبل.
 -8٩و غ ذ ذ احلاج ذ ذ إىل سذ ذذد الثغ ذ ذرا يف الب ذ ذذاان دفذ ذذع اخل ذ ذربا أيض ذ ذ ا أبن النت ة ذ ذ واأل ذ ذذر
احلق ق ذذني ال يقاسذذان فقذذط ابلعمذذل الكم ذ ومذذن خ ذ ل املؤش ذرا بذذل يقاسذذان أيض ذ ا مذذن خ ذ ل
العمل النوع مبا يف ذل حتل ل حقو اإلنسان.

خامسا -اخلالصة
 -٩٠أاتح االجتما مناقشة غنية وبنا ة بني جمموعة متنوعمة مم اجلهما الفاعلمة العاملمة
يف األوضا اإلنسانية .واتبا هن قا عل حقوق اإلنسمان يف السياسما والم ام الراميمة
إىل احلممد مم وفيمما وأممرا األمومممة الممي ميكم اتقاؤهمما يف البيئمما اإلنسممانية يعطم قيمممة
مضافة للعمل اإلنساين ال ي جيب أتكيده وتوضيحه بشكل أفضل.
 -٩١وهم ا يعممي القيممام جبهمموة ةعمموة علم املسممتو العممامل ضممد الم ام املنعزلممة وضممد
اهلجممما والتجممر وعممدم االتسمماق يف التمويممل والقيمموة وغريهمما مم العقبمما والقيمموة الممي
ال م ر هلا يف حاال الطوارئ والي تمؤرر علم التمتم ابلصمحة واحلقموق اجلنسمية واإلجنابيمة
للنسا والفتيا  .ويتطلب ذلك أيض ا إراةة سياسية حقيقية واستباقية مبما يف ذلمك تكمريس
االهتم ممام وختص ممي امل مموارة الالزم ممني مم م انحي ممة وإةراك التح ممد احلقيقي ممة علم م أر
الواق الي جيب أخ ها يف االعتبار وحتديد سياقها م انحية أخر .
 -٩٢وعل مستو التنفيم يعمي ذلمك اإلصمرار علم أن تموفر المدول واجلهما الفاعلمة
األخممر العاملممة يف البيئمما اإلنسممانية التمويممل وال م ام الوطنيممة املتعلقممة خبممدما الصممحة
اجلنسية واإلجنابية الشماملة .ويعمي أيضما تطموير إرشماةا حممدةة وتمدريبا واتبما هنم قما
علم م حق مموق اإلنس ممان يف ح مماال الط مموارئ حبيم م تك ممون القيم ممة املض ممافة واض ممحة وميكم م
الوصول إليها وعملية وملموسة للمنف ي .
 -٩3والتأهممب أساس م كاالسممتجابة ألن األم مرا تتفش م خممالل األزممما كممما تظهممر
حماال طمموارئ جديممدة يف كثمري مم األحيممان .وميكم التعجيمل يف حتديممد األسممباب اجل ريممة
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ومنها التمييز اجلنساين الي توصل إىل حاال الطوارئ وتفاق أررها كما ميك معاجلمة هم ه
األسباب وإحداث تغيري فيها .ويعزز ذلك بدوره قمدرة اجملتمعما واجلماعما علم التمأقل .
بل إن التحرك مبكرا انج أيض ا ألنمه يتمي تعزيمز المنظ الصمحية القا ممة بمدالا مم اسمتبداهلا
كما يتي تعزيز قدرة مقدم اخلدما واملسعفني احملليني وتوضي أةواره ومسؤولياهت .
 -٩4وتعممد الش مراكا بممني خمتلممف اجلهمما الفاعلممة عل م مجي م املسممتو والقطاعمما
وبني اجلها الفاعلة الدولية والوطنية واجملتمعية جموهر المنه القما علم احلقموق .وسمل
اخلم ا الضمو أيضما علم أمهيتهمما القصمو يف احلمد مم وفيمما وأممرا األموممة المي ميكم
اتقاؤها .وللجها الفاعلة يف حاال الطوارئ وال وأةوار ومسؤوليا خمتلفمة .وال بمد
ابلتمما مم مبمماةرا وحمموارا شمماملة بممني اجلهمما املتعممدةة صمماحبة املصمملحة مم خممالل
ةورة ال ام اإلنسمانية ونظمام اجملموعما لتنسميق املعلومما وتقامسهما وحتليلهما واالسمتفاةة
م مناف وجماال ووجها نظر اجلها الفاعلة املختلفة.
 -٩5ومتشيا م املسا لة القا مة علم احلقموق تركمز االهتممام الر يسم خمالل االجتمما
علم م األمهي ممة اخلاص ممة للعم ممل الكلم م واملتكام ممل والش ممامل الم م ي يضم م النس مما والفتي مما
املتضممررا يف صمملب جهمموة التأهممب والتحقيممق واالسممتجابة والتممدابري االنتقاليممة .وهم ا يعممي
إعط مما األولوي ممة لص مموهت وق ممدرهت علم م الت ممأرري ومش مماركته الفعال ممة يف الت ممدخال علم م
املستو العاملية واإلقليمية والوطنية واجملتمعيمة والتنفي يمة .وشمج اخلم ا اجلهموة املب ولمة
لرس م وحتديممد أطممر املسمما لة احلاليممة للصممحة اجلنسممية واإلجنابيممة والثغ مرا املوجمموةة فيهمما
وك م لك تك مريس املمموارة لبنمما قاعممدة األةلممة وتسمملي الضممو عل م أترممري الممنه القمما عل م
احلق مموق والقيم ممة ال ممي يض مميفها يف ح مماال الط مموارئ .وميكم م لل ممنه الق مما علم م حق مموق
اإلنسممان عنممد تطبيقممه م م قبممل مجي م اجلهمما الفاعلممة بشممكل شممامل وتعمماوين أن يوض م
ويضم املسا لة أممام كمل اممرأة وفتماة كمما يضمم هلما صمحتها وحقوقهما اجلنسمية واإلجنابيمة
مبا يف ذلك يف البيئة التشغيلية املعقدة والصعبة يف حماال الطموارئ .وتتوقم املفوضمية ةفم
ه م ه املناقشممة قممدم ا والعمممل م م الممدول واخل م ا املشمماركني واجلهمما الفاعلممة األخممر الممي
تسع إىل احلد م وفيا وأمرا األمومة الي ميك اتقاؤها يف األوضا اإلنسانية.
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