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تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

الحق في أعلى مستتتوم مم م مم الصتتحة الةدنية والعقلية لص تتخا
الجذام وأفراد أسرهم
تقرير المقررة الخاصتتة المعنية بالقءتتاى على التمضضز ألتتد ا

أسرهم ،أليس كروز

تتخا

ذو

ذو الجذام وأفراد

موجز
في هذا التقرير ،تناقش المقررة الخاص ةةل المةنيل قالق ةةاا عمي التم ز خ ةةد األ ةةخا

و

الجذام وأفراد أسةره  ،أليس كروز ،موخةو الق في الحةقل ،قغيل توخةي م ةمون هذا الق وتيبيقه

عمي األ ةةخا

أخرى عدا الجذام.
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و الجذام وأفراد أسةةره  ،وكذلك عمي األ ةةخا

الذين اةانون أم ارخ ةا مداريل مهممل
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أوال -مقدمة :الحق في الصحة للفئات الدنيا
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تتناول المقررة الخاصةةل المةنيل قالق ةةاا عمي التم ز خةةد األ ةةخا

و الجذام وأفراد أسةةره ،

أليس كروز ،في هذا التقرير الذ أعد وفقا لقرار مجمس حقوق اإلنسة ة ة ة ةان  ،6/44الق في أعمي مس ة ة ة ةةتوى
ممكن من الحة ة ةةقل البدنيل والةقميل لذ ة ة ةةخا

و الجذام ومرر هانسة ة ةةنأ وأفراد أسة ة ةةره  .وت م المقررة

الخاصةةل ،من خالل التقرير ،أن توفر عناصةةر عمميل مقورها اإلنسةةان من ة نها أن تسةةاعد عمي تقدا توخةةي

عممي وبرغماتي لم ةمون وتيب

الق في التمت ق عمي مسةتوى ممكن من الحةقل البدنيل والةقميل لذ ةخا

و الجذام وأفراد أسره  ،وكذلك لذ خا
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الذين اةانون أمراخا مداريل مهممل أخرى عدا الجذام.

وقم مل هي حقوق اإلنس ة ة ة ة ةةان التي لها س ة ة ة ة ةةماغ مةقدة ومك رة لمجدل وغ ر أ دة كما هو الق في

الحة ة ةةقل  .وفي ح ن أحرز تقدم ال امكن إنكاره نقو االعتراف المةم قالحة ة ةةقل قاعتحارها حقا من حقوق
و1أ

اإلنسةان ،وكذلك فيما يتةم بتقديد م ةمونها المييار  ،فإن النقا ةاغ المتحةمل قالق في الحةقل ال تزال
مجزأة إلي حد ما وموزعل عمي مجاالغ نظريل وعمميل مختمفل ،ولك منها أجندته الخاصةل والمتةارخةل م

األجنداغ األخرى في أحيان كك رة .ويقترن عدم اليق ن هذا قحةوباغ في تةريف الحقل.
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ومفهوم الح ةةقل أقةد ما اكون عن المفهوم الواحد الموحد .فالراى المتنازعل لجسة ة اإلنس ةةان وما اةنيه

االسة ة ة ةةتمتا ققياة ج دة تاة ة ة ةةقن هذا المفهوم قالجدل .وعمي الرغ من التنو الكقافي ال ني المقي بهذا المفهوم،
فإن مةظ عممياغ ص ة ةةن الس ة ةةياس ة ةةاغ الدوليل والوةنيل تةتمد س ة ةةردال مهيمنل واحدة عن الح ة ةةقل والس ة ةةب

المناس ةةحل لتةزيزها .وترتكز الس ةةردال عمي النما ا والتقنياغ التفسة ة ريل لميو الق و وعمي تنظي الدولل لذجس ةةام

الحاريل في إةار نمو ا رأسمالي يهدف إلي زيادة إنتاج تها إلي القد األقحي ،وكذلك في السوق االستهال يل.
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وتةرف منظمل الح ة ة ة ةةقل الةالميل ،في دس ة ة ة ةةتورها ،الح ة ة ة ةةقل ق نها حالل من الرفاه البدني والةقمي

واالجتم ةةاعي الك ةةام ة  ،وليس مجرد غيةةاا المرر أو الةجز ،في ح ن تقةةدم المةةادة  25من اإلعالن الةةةالمي

لققوق اإلنسة ةةان مفهوما أ ة ةةم يرب الحة ةةقل والرفاه ق ة ةةماناغ مسة ةةتوى ميياة ةةي كري و من يت ة ةةمن القحة ةةول

ال عمي ال ذاا والممحس والمسةكن فقسةو ،ب أا ةا عمي الرعاال اليبيل وال ةمان االجتماعي .وم

لك ،ال تزال

غالبيل السةةردااغ واالسةةتراتيجياغ الحةةقيل الةالميل والوةنيل يهيمن عم ها منظور اليو الق و المتةم قالمةاناة

متمقور حول المرر .وعمي
ا
الحاة ة ةريل ،الذ اقحة ة ةةر نياق األمرار في مجرد بواهر ب ولوجيل ،ويظ من ث

الرغ من أن السةياسةاغ الحةقيل الةالميل تت ةمن توصةياغ قاة ن خةمان ححةول الجمي وب سةةار مةقولل عمي

المياه والح ةةرف الح ةةقي والنظافل الح ةةقيل من أج التح ةةد لذمرار المتح ةةمل قالفقر ،فإنها ال تةالج الةنف

الهيكمي الكامن في جذور الةديد من هذه األمرار و ما هي القال قالنسةحل لمجذام وأمرار مداريل مهممل أخرىأ
والقدر الكب ر من المةاناة اإلنسانيل والخسائر االقتحادال التي تسببها.
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وعةادة مةا تبني الممةارس ة ة ة ة ة ةةاغ اليبيةل الق ويةل عمي عالقةاغ قوة غ ر متكةافةةل ،تتفةاق في حةاالغ الفةةاغ

والسةةكان المةرخ ة ن عمي مر التاريع لمةنف الهيكمي ،كما أ ةةارغ إليه امرأة محةةاقل قالجذام في حديكها م

المقررة الخاصل:

أحتاا إلي إقنا الةامم ن في قيا الحةةقل ق نني في حاجل حقا إلي المسةةاعدة ،كما لو أنه ل اكن

لد الق في الخدمل .وفي كك ر من األحيان ،ال اكمفون أنفس ة ة ة ة ةةه عناا االس ة ة ة ة ةةتما  .ب إن رده

جاهز قالفة " :لننتظر ونر ما سةةيقد  .وا ا ل تتقسةةن حالتك الاةةهر المقب  ،فسةةنرى ما عم نا فةمه".

إن من يت ل ينح ي أال ا ير إلي االنتظار .لكننا ننتظر .إننا نتةود عمي األل والتق ز وانكار الققوق،

ألن من المتةو لم اال أن تكاف ك يوم من أج
و 1أ

2

يا اق لك القحول عميه.

Jennifer Ruger, “Toward a theory of a right to health: capability and incompletely theorized
).agreements”, Yale Journal of Law & the Humanities, vol. 18 (2006
GE.22-05428

A/HRC/50/35

-6

وتقول عالقاغ القوة غ ر المتكافةل الناس إلي منتفة ن س ةةمب ن افتقرون إلي وس ةةائ الت مو عمي

ال رر غ ر المقحود الذ قد تسبحه السياساغ والممارساغ الم ممل وغالحا ما تسبحه .ومن الجدير قالذكر

أنه عمي الرغ من توةن الجذام قاألسة ة ةةاس في بمدان الجنوا الةالمي ،فإن بمدان الاة ة ةةمال ال تزال تقود عمميل
صة ة ةةن القرار ،دون أن ت خذ في القسة ة ةةحان قما فيه الكفاال الخبرة الهائمل التي تنتجها بمدان الجنوا قاسة ة ةةتمرار.
وكمةا ااة ة ة ة ة ة ة ر إليةه قة

الم لف ن ،فةإن تحةاينةاغ موازين القوى امكن أن تجةة منفةذ البرامج ا فمون نقةاةةا

مقجوبةةل هةةامةةلو2أ .وكك ار مةةا يولةةد النهج االختزالي ،إلي جةةانةةو عالقةةاغ القوة المختمةةل ب ن صة ة ة ة ة ة ةنةةا القرار
والةامم ن في قيا الح ة ةةقل واأل ة ةةخا

و الجذام ،مفاهي خاةةل وا ة ةةكاالغ ت د في نهاال المياف

إلي إنتاا التم ز واعادة إنتاجه ،كما س ب ن في هذا التقرير.

ألف -ا هداف والمنهجية :سردية تصاعدية عم الحق في الصحة
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في لقظل تاريخيل اتسةم

قجائقل كان

لها عواقو وخيمل عمي الحةة د الةالمي ،تفاقم

قسةبو

أزمل اقتحةادال أدغ ،في سةياقاغ كك رة ،إلي تراج تمت الناس قالققوق االجتماعيل واالقتحةادال ،يبدو من

المه أ كر من أ وق

م ةي توخةي م ةمون الق في التمت ق عمي مسةتوى ممكن من الحةقل البدنيل

والةقميل ،ال سة ةةيما من منظور عممي مقوره اإلنسة ةةان .وعالوة عمي لك ،فإن األثر غ ر المتناسة ةةو لجائقل
مرر ف روس كورونا و وف د19-أ عمي األ ةةخا

المحةةاب ن قالجذام ل يهدد ح األفراد في الحةقل فقسةةو،

ب أا ة ةةا الجهود المبذولل عمي مدى عقود ،كما سة ةةب لممقررة الخاصة ةةل تقديده واإلبالق عنه .وقد أ دغ منظمل

خر التقديراغ التي أفحة ةةق عنها المقررة الخاصة ةةل قا ة ة ن االنخفار الكب ر
الحة ةةقل الةالميل م ا

و3أ

الكاف عن القاالغ الجديدةو4أ.
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وكاةف

جائقل كوف د 19-وعمق

في الوق

في مةدالغ

نفسةه الك راغ الهيكميل فيما يتةم بتمت األ ةخا

و الجذام قالق في أعمي مس ة ةةتوى ممكن من الح ة ةةقل البدنيل والةقميل .وترى المقررة الخاص ة ةةل أن قة

هذه الك راغ متحة ة ةةمل قاألولويل المةياة عمي مر السة ة ةةن ن لةنحة ة ةةر واحد فق من الةناصة ة ةةر الكالثل لمهدف

الاة ة ة ة ةةام المتمك في الق ة ة ة ة ةةاا عمي الجذام ،وهو الق ة ة ة ة ةةاا عمي الةدوى والمرر وأ وقف انتقال الجذام

والق ة ة ة ةةاا عميهأ ،عمي حس ة ة ة ةةاا عنح ة ة ة ةةر الق ة ة ة ةةاا عمي اإلعاقاغ والوقاال من الةاهاغ واعادة الت ه أ،
وعنحةةر عدم التم ز والق ةةاا عمي التم ز الرسةةمي والموخةةوعي عمي الس ةوااأ ،ما اةكس هيمنل التفس ة ر

االختزالي لمحقل والمةاناة اإلنسانيل في اليو الق و .
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وعالوة عمي لك ،وبانخفار مةدل انتا ة ة ةةار الجذام وولو تب ن أن من األص ة ة ةةةو قكك ر خف

مةدل

اإلص ةةاقلأ ،تةزز االتجاه نقو فقدان الجذام األولويل عمي المس ةةتوى القكومي .وكذلك النقل التاريخي في تموي

الحقو األس ة ةةاس ة ةةيل والسة ة ةريريل والتاة ة ة ميل المتةمقل قالجذام ،ما يترك أس ة ةةةمل رئيس ة ةةيل حول الجذام وكي يل تخ يف

المةاناة الناجمل عنه بال إجاقل .وباإلخ ة ة ةةافل إلي لك ،يندد الةديد من خبراا الجذام قالخس ة ة ةةارة الفادحل في الخبرة
الالزمل لتاة ة ة ةةخيل الجذام وعالجه قاعتحارها سة ة ة ةةبحا رئيسة ة ة ةةيا لقرمان األ ة ة ة ةةخا

و الجذام عمي نقو منهجي

من حقه في الحةةقل .ومن هذه الدينامياغ الهيكميل ،التي تاةةم جمي مسةةتوياغ اإلنتاا الحةةقي ،من الةالمي

إلي المقمي ،ينح األل الذ أعرب عنه لممقررة الخاصةل امرأة محةاقل قالجذام إ صةرخ قائمل " :فوا عن القول
إن هذا المرر امكن الافاا منه! فهو ليس كذلك .ال امكن لممرا أن اةود أبدا إلي عيش حياة ةبيييل".

و 2أ

David G. Addiss and Joseph J. Amon, “Apology and unintended harm in global health”, Health and
).Human Rights Journal, vol. 21, No. 1 (June 2019

و 3أ

انظر الوثيقل .A/HRC/47/29

و 4أ

تف د منظمل الح ة ةةقل الةالميل ق ن نس ة ةةحل القاالغ الجديدة في الةديد من البمدان أق قكك ر مما كان

عميه في عام  2019وبنس ة ةةحل

متوس ةةيها  31,1في المائلأ ،ما قد اةكس أثر جائقل كوف دWeekly Epidemiological Record No. 36 (2021), .19-

.pp. 421–444
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و الجذام إنه ال اا ةةةرون قالا ةةفاا،
ومك هذه الا ةةكاوى ةةائةل .ويقول الةديد من األ ةةخا
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رغ أن الةامم ن في مجال الرعاال الحة ة ةةقيل اقولون إنه ة ة ةةفوا .وعادة ما ينكر الةاممون في مجال الرعاال
الح ة ة ةةقيل والخبراا هذه الا ة ة ةةكاوى قاعتحارها ناتجل عن فه مقدود من الناس الةادي ن لهذا المجال الا ة ة ةةديد

التخحل من مجاالغ اليو الق و  ،لما كان الةالا من الجذام موجودا رسميا منذ سحةل عقود .وتختمف
المقررة الخاصة ة ة ة ةةل ققوة م هذه القرااة وت كد أن هذه الاة ة ة ة ةةكاوى ليسة ة ة ة ة

ناتجل عن الجه  ،ب إنها ،وعمي

الةكس من لك ،محةدر يي لممةرفل امكن اسةتخدامه لتق ي سةياسةاغ الحةقل الةامل القائمل ،كما أنها بيان
مف د قا ن مواخي متنوعل ولكنها متراقيل ،مك  :تحنيف األمرار وأ القدود ب ن اليبيةي والمرخيأ؛

واس ةةتراتيجياغ الح ةةقل الةامل؛ واس ةةتم ارريل الرعاال؛ وجودة نظ الرعاال الح ةةقيل؛ ونياق الت ييل الح ةةقيل

الااممل؛ والقواجز التي يواجهها الناس في القحول عمي الرعاال الحقيل.
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وما تقوله هذه المرأة هو أن الحةةقل ليس ة ق ةةيل ب ولوجيل و/أو فردال و/أو تقنيل ققتل ،كما احةةورها

النهج االختزالي ،ب هي مسة ة لل سة ةةياسة ةةيل عميقل تتما ة ةةي إلي حد كب ر م ما كره رودولف ف ر ة ةةو ،أا اليو
االجتماعي ،في أواخر القرن التاس ة عا ةةر .ومقولته الا ةةه رة  -إن اليو عم اجتماعي والس ةةياس ةةل ليس ة س ةةوى
نادر ما ت خذ في االعتحار في التيور الالح لمجال الح ةةقل الةامل التنازليل التقم دال
ةو عمي نياق أوسة ة  -ا

ولوال اسة ةةتكناااغ مهمل ،عمي غرار حالل الحة ةةقل الجماعيل في أمريكا الالت نيلأ ،ما أحال إلي وخة ة ثانو

منظور اليةةو االجتمةةاعي الةةذ يةةداف عن ال أر القةةائة إن اعتالل الحة ة ة ة ة ة ةقةةل نةةاتج عن القرمةةان االجتمةةاعي

والظروف الميياة ة ةةيل الرديةلو5أ .وم

المجتم  .وفي حالل الجذام ،تتقد
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لك ،تةكس كمماته حقيقل أن جس ة ة ة اإلنسة ة ةةان يرو دائما قحة ة ةةل عن

تمك القحل عن الظم االجتماعي المتوةن.

وعمي مدى السة ةةنواغ الماخة ةةيل ،بم

المقررة الخاصة ةةل عمي اسة ةةتةداد دائ لمتةاون م الوكاالغ

القكوميل الدوليل وبرامجها المتح ةةمل قالجذام ،كما هي القال م منظمل الح ةةقل الةالميل ،وال س ةةيما إدارتها

المةنيةل قمكةافقةل أمرار المنةاة المةداريةل المهممةل وبرنةامجهةا الةةالمي لمجةذام ،ولكن أا ة ة ة ة ة ة ةةا م الجهةاغ
المةنيل األخرى التي تةم قجد عمي مكافقل الجذام وعوايحه ،مك س ةةف روةأ منظمل الح ةةقل الةالميل لمنوااا

القسة ةةنل لمق ة ةةاا عمي الجذام ،والاة ة ار ل الةالميل لمق ة ةةاا عمي الجذام ووهي تقالف ا ة ة منظمل الحة ةةقل
الةالميل وم س ةسةةل نوفارتيس واالتقاد الدولي لراقياغ مكافقل الجذام وم س ةسةةل سةةاسةةا اوا الحةةقيل والراقيل

الدوليل لمتكام والكرامل والتقدم االقتحاد أ ،واالتقاد الدولي لراقياغ مكافقل الجذام وأع ائه.
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الحة

وتقر المقررة الخاصة ةةل قالياق الاة ةةام لممحاده التوج هيل الموصة ةةي بها والممارسة ةةاغ التي ينفذها

من هذه الجهاغ المةنيل الرئيسةةيل .وت سةةف المقررة الخاصةةل لمحةةةوباغ المواجهل في تنف ذ المحاده

التوج هيل اتها عمي الح ةةة دين الوةني ودون الوةني ،التي كك ار ما تنج عن ق ود الم زانيل ،ولكن أا ةةا
عن قمل وعي صنا الق ارراغ قالمةاناة اإلنسانيل والخسائر االقتحادال المترتحل عمي الجذام .لذا ترى المقررة
الخاص ة ةةل أن من ال ة ةةرور بمورة س ة ةةردال جديدة قا ة ة ن الق في أعمي مس ة ةةتوى ممكن من الح ة ةةقل البدنيل

والةقميل لذ خا
-14

و الجذام وأفراد أسره .

ويجو أن تسةةتمد هذه السةةردال من خبرة مجتم األ ةةخا

و الجذام وتفس ة ره الخا

لققه

في الح ة ةةقل ،ولكن أا ة ةةا من األدلل البديمل والمكممل لما يوفره عم األوبةل الرس ة ةةمي .فم تةد األدلل البديمل
والتكم ميل خ ةةروريلل لك أن المقاييس ،بوص ةةفها تقنياغ لمةد ،في مجال الح ةةقل الةالميل ،تخ ة ة لمتوح د
والمواامةةل من أج ة تمك ن النقةةال الةةةالميو6أ ،م ةا اقجةةو في كك ر من األحيةةان مةةةارف مقميةةل قةةد تكون
أسةاسةيل لتقق

األهداف المتف عم ها .وتسةةي المقررة الخاصةل في هذا التقرير إلي ةرا عناصةر مقورها

اإلنسان امكن أن تاج الدول والوكاالغ القكوميل الدوليل والجهاغ المةنيل الدوليل والوةنيل والمقميل عمي

إنتاا مةارف ت

4

تجربل الناس في صمي التقم .

و 5أ

”.Abadía-Barrero and Ardila-Sierra, “The right to health under capitalism

و6أ

).Vincanne Adams, ed., Metrics: What Counts in Global Health (Durham, Duke University Press, 2016
GE.22-05428
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ومن أج إعداد هذا التقرير ،أجرغ المقررة الخاص ة ةةل عدة ما ة ةةاوراغ ،تما ة ةةيا م أس ة ةةال و عممها

المةتادة .وتاة ةةاورغ م الدول ومنظماغ المجتم المدني قا ة ة ن السة ةةياسة ةةاغ والممارسة ةةاغ الوةنيل .وأعدغ

أا ة ة ةةا اسة ة ةةتبيانا عمي اإلنترن

لمقاولل الوصة ة ةةول إلي أ بر عدد ممكن من األ ة ة ةةخا

تدرك إد ار ا تاما أن غالبيل السةكان المسةتهدف ن ال اسةتييةون الوصةول إلي اإلنترن

و الجذام ،وهي

وأنه يواجهون حواجز

متةددة تةوق الما ةةاركلو7أ .ويةني هذا أن الردود عمي االس ةةتبيان المنا ةةور عمي اإلنترن

تةبر عن ةريقل

مقددة جدا من السة ةةكان المسة ةةتهدف ن ،وهي ة ةريقل تقظي قالفة بدرجل أعمي من اإلدماا ،قخالف الواق
المرير لم البيل الةظمي من األ خا

-16

و الجذام وأفراد أسره .

وبالنسةةحل إلي التقرير ،اعتمدغ المقررة الخاصةةل أا ةةا عمي تةاونها المسةةتمر م الجهاغ المةنيل

الرئيسة ة ة ة ة ة ةيةل المةذكورة أعاله ،وم جهةاغ أخرى ،مكة الراقيةل الةدوليةل لمجةذام ،التي تةممة

عمي مر السة ةةن نو8أ .وقد اسة ةةتندغ قحة ةةفل خاصة ةةل إلي حوارها الدائ م األ ة ةةخا

إلي جةانبهةا الكك ر

و الجذام والمنظماغ

التي تمكمه  .وكالةادة ،تهدف المقررة الخاصة ةةل ،من خالل عممها ،إلي تقديد أنماط التم ز الخاصة ةةل التي تةاني

منها النس ة ةةاا واغ الجذام .وفي هذا الس ة ةةياق ،حظ

قا ة ةةرف الما ة ةةاركل في ثالثل اجتماعاغ دوليل نظمتها إدارة

السة ةةياسة ةةاغ المتةمقل قالمرأة التاقةل لقركل إعادة إدماا األ ة ةةخا

و الجذام ،وهي منظمل غ ر ربقيل موجودة

في الب ارزي  ،و لك بهدف االسة ةةتما إلي الفتياغ والنسة ةةاا المحة ةةاقاغ قالجذام ،ف ة ةةال عن اإلنا
أسة ة ةةر األ ة ة ةةخا

المحة ة ةةاب ن قالمرر .وعقدغ االجتماعاغ في ثال

من أفراد

دوراغ وأفريقيا واألمريكتان و سة ة ةةياأ

في الفترة ما ب ن تا ة ةرين الكاني/نوفمبر وكانون األول/داس ة ةةمبر  .2021و ة ةةمم

المح ة ةةادر الهامل لمبياناغ

المتةمقل قالاة ة ةةحاا و الجذام القمقاغ الد ارسة ة ةةيل الاة ة ةةحكيل المةنيل قققوق اإلنسة ة ةةان والاة ة ةةحاا التي نظمتها
محادرة سةةاسةةا اوا لمجذام ومرر هانسةةنأو 9أ .وأخ ار ،اسةةتر ةةد التقرير أا ةةا قةقدين من الةم المككف الذ
قام

قه المقررة الخاص ة ة ة ةةل م األ ة ة ة ةةخا

مستوى ممكن من الحقل البدنيل والةقميل.

و الجذام وأفراد أس ة ة ة ةةره فيما يتةم قققه في التمت ق عمي

باى -الحق في التمتع بصحة جضدة مقابل الحق في الرعاية الصحية
-17

ابتداا من القرن التاسة ة عاة ةةر ،ركزغ خيل الحة ةةقل الةالميل ترك از أ بر عمي الق في الرعاال

الحةةقيل عمي حسةةاا الق في التمت قحةةقل ج دة .وبالمك  ،كرس الةم الةممي الالح قاة ن الق في

الحقل أساسا لتوخي التزاماغ الدول قا ن خمان القحول عمي الرعاال الحقيل .وعادة ما اةتبر الق

في الح ةةقل ،وان كان مدعوما قمجموعل من القوان ن الدوليل ،حقا في منتهي ال مور ،اكاد ال اكون قابال

ومييار يتةذر الوص ة ة ة ة ةةول إليه في حد اته .وتبدو الخدماغ والقرياغ والموارد والفر
ا
لإلعمال،
عناصر مالئمل لرصد إعمال الق في الحقل أ كر من الحقل نفسها.
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والس ة ة ة ة ةةم

وتةكس األحكام الواردة في المةاي ر الدوليل قا ة ن الق في الح ةةقل هذا المني المنقاز والنهج

اليائفي ،من خالل زيادة الترك ز عمي حح ةةول األفراد عمي الرعاال الح ةةقيل عمي حس ةةاا تةزيز الظروف
الجماعيل التي امكن أن تسةم لمجماعاغ والسةكان قالتمت ققياة صةقيل .ومن الجدير قالذكر أن الق في

الح ة ة ةةقل دون في وق

تس ة ة ةةوده الكقل التامل في التقدم التس ة ة ةةمس ة ة ةةمي لمةم وفي اليو الق و بوص ة ة ةةفه األداة

القاس ةةمل لمكافقل عوا األمرار .وقد ةةكم

هذه األفكار هيك وأهداف الم س ةس ةةاغ المةاص ةرة .وتياب

و 7أ

وتاةةكر المقررة الخاصةةل م س ةسةةل سةةاسةةا اوا الحةةقيل ،والراقيل الدوليل لمتكام والكرامل والتقدم االقتح ةاد  ،والحةكل الدوليل لمجذام،

و 8أ

تاةةكر المقررة الخاصةةل موريسة و ليسةةبوا نوبر  ،أخحةةائي الجذام والمتخحةةل في ةو المناة المداريل ،عمي دعمه في المسةةائ

و 9أ

انظر .https://sasakawaleprosyinitiative.org/latest-updates/initiative-news/1062/

GE.22-05428

وكذلك أفرادا ،منه ديحا قاالنياقان ،عمي دعمه لها في إعداد االستبيان اإللكتروني وناره.
السريريل المتحمل قالجذام.
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هذه الم س ة ة ةسة ة ةةاغ ب ن الق في الحة ة ةةقل وح الفرد في تمقي الةالا اليبي ،وتاة ة ةةج عمي توسة ة ةةي نياق

الحةناعاغ اليبيل والحة دالنيل ،وتهمش النهج التي تسةتهدف المقدداغ االجتماعيل األسةاسةيل لمحةقلو10أ.

وفي هذا السياق ،أصحق الحقل إحدى أ كر الحناعاغ ربقيل في عحرنا ،واقترن لك قآثار تم زيل مخجمل.
-19

ويواجه الق في الحة ة ة ةةقل ،عمي النقو المنح ة ة ة ةو

وال سة ةةيما في المادة  12من الةهد الدولي الخا

عميه في القانون الدولي لققوق اإلنسة ة ة ةةان،

قالققوق االقتحة ةةادال واالجتماعيل والكقافيل ،ق ودا هامل.

ويكمن أحد هذه الق ود في أن الق في الحة ةةقل اةتمد قيبيةته عمي المواردو11أ .واإلعمال التدريجي ،الذ

اةني أن الدول ممزمل فق ق ن تنفذ تدريجيا ،وب قحة ةةي ما تسة ةةم قه مواردها المتاحل ،أعمي ما امكن تنف ذه

من مةاي ر الح ة ة ة ةةقل ،أمر اةوق االتفاق عمي إةار نظر امكن أن اقي تق يما موخ ة ة ة ةةوعيا جدوى النفقاغ

الحقيل لمدول من ح ث التكمفلو12أ .ومن الناحيل الةمميل ،امكن لمدول أال تةم الق في الحقل وأال تنتهكه
في الوق

نفسةةه .وثمل ق د خر يتةم قالمسةةاالل .وكما تب ن تجربل األ ةةخا

و الجذام ،اكاد اكون من

غ ر الممكن لذفراد الذين تجاهمته سةياسةاغ الرعاال الحةقيل إاجاد الوسةائ الالزمل لمسةاالل الدول قانونيا

قموجو اآللياغ الدوليل لققوق اإلنسةان .وا ا اسةتياع

الدول التهرا من المسةاالل ،فمن تمبي نظ الرعاال

الحةقيل ،التي تةاني من نقل التموي  ،احتياجاغ الجماعاغ والسةكان خةةاف القال ،كما في حالل األ ةخا
المحاب ن قالجذام وغ ره من أمرار المناة المداريل المهممل.
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وقد ةجة

حركل الحةقل الةالميل ،وهي حركل تتما ةي إلي حد كب ر م المحةال التجاريل لبمدان

الاةةمال ،إاجاد حمول لمماةةا

الحةةقيل تدع تسةةمي الحةةقل وخحةةخحةةل الرعاال الحةةقيل

 ،وهي حمول

و13أ

عززغ ،إلي جانو السةةميل التقديريل لمدول فيما يتةم قاإلعمال التدريجي لمققوق االقتحةةادال واالجتماعيل

والكقافيل ،النمو ا الفرداني لمحةةقل ،ف ةةال عن اتحا نهج ةائ يل إزااها .وخالفا لتواف اآلراا الواس ة النياق
في أن النهج التكنوقراةيل نهج م قتل وال تقد

مةظ القاالغ هذه النهج لق الماة ةةا  .وم

تقوالغ كب رة ،اختار ص ةةنا القرار الدول ون والوةن ون في
لك ،ب اعتماد بمدان الجنوا عمي المسة ةةاعداغ الخارجيل

ونقة التكنولوجيةا عقحةل أمةام تمت الةةديةد من النةاس في جمي أنقةاا الةةال قةالحة ة ة ة ة ة ةقةل والرفةاه ،كمةا يتجمي

قحورة قاتمل في عدم المساواة في القحول عمي لقاحاغ كوف د .19-وعالوة عمي لك ،تقور خحخحل
الرعاال الحة ة ةةقيل القي ال ة ة ةةمنيل لمحة ة ةةقل قاعتحارها حقا ،ألنها تولد نظما صة ة ةةقيل غ ر عادلل توفر رعاال

صقيل غ ر متكافةل تتوقف عمي دخ ك
-21

خل.

ويقفز النمو ا الس ة ة ة ة ة ةةوقي الميب عمي الحة ة ة ة ة ة ةقةل التق ز ويقول االنتحةاه عن الوقةااةل األوليةل والةمة

الجماعي .والواق أن برامج الحقل الةالميل ومكافقل األمرار والوقاال منها  -التي ينظر إل ها عموما عمي أنها
سةب غ ر سةياسةيل لتوف ر األدويل والتكنولوجياغ ألفقر الناس  -ا مو عم ها الياق السةياسةي إلي حد كب ر ،ألنها
ك ار ما تنفذ من الخارا وتفرر أجهزة وحموال ال عالقل لها في الكك ر من األحيان قالواق والمةرفل المقم ن.

و10أ

Benjamin Mason Meier and Ashley M. Fox, (2008) “Development as health: employing the
collective right to development to achieve the goals of the individual right to health”, Human Rights
).Quarterly, vol. 30 (2008

و11أ

Benjamin Mason Meier and Larisa M. Mori, “The highest attainable standard: advancing a
collective human right to public health”, Columbia Human Rights Law Review, vol. 37 (2005); and
Philip Alston and Gerard Quinn, “The nature and scope of States Parties’ obligations under the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 9
.(1987), p. 177

6

و12أ

”.Meier and Fox, “Development as health

و13أ

انظر Audrey R. Chapman, Global Health, Human Rights and the Challenge of Neoliberal Policies

).(Cambridge University Press, 2016
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وهذه اس ةةتراتيجياغ تقبذ ت ار

الس ةةميل والفوائد في أيد الجهاغ الفاعمل القويل قالفة  ،ب نما تنق

المسة ة وليل عن المرر إلي المرخة ةةي .وبإلقاا الموم عمي ال ة ةةقيل ،ينظر إلي الق ة ةةااا الجماعيل والهيكميل
لممجتمةاغ كك عمي أنها مجرد ماة ةةا

فردال .وتفسة ة راغ مدى اإلصة ةةاقل قاألمرار القائمل عمي السة ةةموك

الفرد تجنو المجتم ق سة ة ة ةره ،ف ة ة ة ةةال عن أ كر الناس حظوة ،االلتزام قالت راغ الهيكميل والماة ة ة ةةاركل في
الةم الجماعي .ويولد إلقاا الموم عمي ال ةقيل بياناغ عن رف

األفراد الماةاركل في الةالا أو غ ره من

أ ةةكال الوقاال من األمرار ومكافقتها .ب إنه قد اجرم ال ةةقااا ،كما كان

أ كر من  100إةار قانوني ام ز خد األ خا

القال م الجذام وال تزال في

المحاب ن قالجذام في جمي أنقاا الةال و14أ.

جيم -تسليع الصحة وأمراض المناطق المدارية المهملة
-23

الجذام هو أحد األمرار الةاة ة ة ةرين التي تح ة ة ةةنفها منظمل الح ة ة ةةقل الةالميل مرخة ة ة ةا من أمرار

المناة المداريل المهممل .وت ثر أمرار المناة المداريل المهممل ققدر غ ر متناس ةةو في الس ةةكان الفقراا،
ال س ة ةةيما في أفريقيا واألمريكت ن و س ة ةةيا ،ولها أثر اجتماعي واقتح ة ةةاد مدمر عمي أ كر من مميار ة ةةخلو15أ،

خاصة ة ة ةةل في البمدان المنخف ة ة ة ةةل الدخ والمجتمةاغ األ كر حرمانا في البمدان المتوسة ة ة ةةيل الدخ و16أ .ومن

المسةةم قه رسةةميا أن أمرار المناة المداريل المهممل هي المقحةةودة قاإلجراااغ الةالميل الماةةار إل ها في

ال اال  3-3من أهداف التنميل المس ة ةةتدامل ،وقد وخ ة ةةة
لهذه األمرار ةوال الةقد الجار .

-24

منظمل الح ة ةةقل الةالميل خرييل ةري لمتح ة ةةد

وتحة ة ة ة ةةنف أمرار المناة المداريل المهممل عمي هذا النقو قسة ة ة ة ةةبو األولويل المنخف ة ة ة ة ةةل التي

تمنقها في سياق الحقل الةالميل ،األمر الذ ي د  ،إلي جانو الموارد المقدودة لمبمدان المتوسيل الدخ

والمنخف ةةل الدخ  ،إلي ث راغ في النظ الحةةقيل والت ييل الحةةقيل ت ثر ت ث ار ةةديدا في فةاغ من الناس

تواجه قالفة حواجز متةددة في القحة ة ة ةةول عمي الققوق األسة ة ة ةةاسة ة ة ةةيل .وتاة ة ة ةةترك أمرار المناة المداريل

المهممل في نم القرمان ،والقرمان الهيكمي ،والوصة ة ة ة  ،وخة ة ة ةةةف فر
وسمل اإلعاقل ،ونقل المااركل في صن القرار.
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القحة ة ة ةةول عمي خدماغ الدولل،

وا ت ثر األمرار المداريل المهممل أسة ةةاسة ةةا في أفقر الناس ،فهي ال تتي فرص ة ةا سة ةةوييل ،وال اسة ةةتكمر

قيا الح ة ة ةةناعاغ الح ة ة ة دالنيل من ث في المنتجاغ الالزمل لمةالجتها .وتس ة ة ةةاه القكوماغ ،من خالل القوافز

ال ة ة ة ة ةريبيل وحماال براااغ االخت ار  ،في هذه الخياراغ المدفوعل قالس ة ة ة ةةوقو17أ ،تاركل ألفقر الناس خياراغ عالا
خ ة ة ة ة ةةة مل أو مةدومل .وفي ح ن تتس ة ة ة ة ةةبو غالبيل أمرار المناة المداريل المهممل في اإلعاقل أ كر من الموغ،

فإن الةوا الذ تمقيه عمي األفراد وأسة ةةره  ،وكذلك عمي االقتحة ةةاداغ والمجتمةاغ ،ثق  .ويمكن أن اكون لهذه

األمرار أا ة ة ة ة ة ةةا "عوا خفي" في البمدان ال نيل ،ح ث قد تمر دون أن تالحظها القكوماغ ،وال سة ة ة ة ة ةةيما لياغ
الرصد الحقي.

و14أ

انظر الوثيقل .A/76/148

و15أ

WHO, Ending the Neglect to Attain the Sustainable Development Goals: A Roadmap for Neglected

و16أ
و17أ
GE.22-05428

.Tropical Diseases 2021–2030 (2020).
Dirk Engels and Xiao-Nong Zhou, “Neglected tropical diseases: an effective global response to
).local poverty-related disease priorities”, Infectious Diseases of Poverty, vol. 9, art. No. 10 (2020
).Gavin Yamey and Els Torreele (2002). “The world’s most neglected diseases”, BMJ, 325 (July 2002
7
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وف ي ح ن حةةد

تقول نمو جي هةةام في الةقةةد المةةاخة ة ة ة ة ة ةةي نقو تكةةام ة الخةةدمةةاغ المقةةدمةةل إلي

المحةةاب ن ق مرار متةددة واالعتراف ق هميل الا ة ار اغ

 ،فإن اسةةتراتيجياغ الحةةقل الةامل ال تزال تركز

و18أ

من الناحيل الةمميل عمي المرر ،ألنها تحقي عمي مقوريل جسد الفرد وتهمش المةرفل القادرة عمي التحد

لك من الحةد النفسةةي واالجتماعي لإلنسةةان والحةد الجماعي لمحةةقل والمرر .أما المةرفل التي تبدو مهمل
لحةةن السةةياسةةاغ فهي تمك التي تة د ت د التقم

توزي األدويل .وفيما يمي مكاالن ممموسان.
-27

التحةةاعد وص ة دلل الحةةقل الةامل ،أ الترك ز عمي

أوال ،تقتح ةةر الدعواغ إلي الةم قاة ة ن المقدداغ االجتماعيل األس ةةاس ةةيل لمح ةةقل عمي حح ةةول

الجمي وب س ةةةار مةقولل عمي المياه والح ةةرف الح ةةقي والنظافل الح ةةقيل ،والقال أن الق في الةم والق

في التةمي والق في القمةااةل االجتمةاعيةل حقوق عمي نفس القةدر من األهميةل لموقةااةل من األمرار والنتةائج

الحةقيل الرديةل .وعالوة عمي لك ،تكاد ال توخة أ اسةتراتيجياغ فةالل لتةزيز ححةول األ ةخا

خةةاف

القال عمي المياه والحةرف الحةقي والنظافل الحةقيل في إةار برامج الحةقل الةامل .وثانيا ،ال يزال الوصة

والتم ز ،رغ تزايد االعتراف بتراقيهما م الحة ةةقل البدنيل والةقميل ،مقحة ةةورين تقم ميا في المسة ةةتوى الجزئي
لمتفةةاعة االجتمةةاعي وينظر إل همةةا من منظور الفه الوبيفي لموصة ة ة ة ة ة ة قةةاعتحةةاره نتيجةةل ةبيييةةل لممرر دون
التحة ةةد لمةوام االجتماعيل واالقتحة ةةادال والسة ةةياسة ةةيل التي تنتج الهوياغ الموصة ةةومل والممارسة ةةاغ التم زيل

وتة د إنتاجها .وعالوة عمي لك ،ااة ة ة ة ةةدد عمي عحارة "الوص ة ة ة ة ة الذاتي" الم رقل في التم ز وعمي الكي يل التي
ي د بها هذا "الوصة ة ة الذاتي" قالناس إلي تجنو التاة ة ةةخيل والةالا .وهذا الفه ال ة ة ة

ال يزيد إال من لوم ال قيل.

لموصة ة ة والتم ز

دال -قطاع الصحة والثغرات في رعاية الجذام
-28

تف د منظمل الح ة ة ةةقل الةالميل ق ن التاة ة ة ةخيل المحكر والةالا الكام الم ة ة ةةاد لمحكت ريا قالوص ة ة ةةفل

المتةددة الةقاق ر  -وهي مزيج من الريفامبيسة ة ة ة ن والكموفازيم ن والداقس ة ة ةةون  -ال يزاالن أ كر االس ة ة ةةتراتيجياغ
فةاليل لمةالجل الجذامو19أ .ويقدم الةالا المتةدد الةقاق ر مجانا لجمي مرخة ة ة ة ة ةةي الجذام الذين اكاة ة ة ة ة ةةف عنه

وفقا لتوصةةياغ منظمل الحةةقل الةالميل وبموجو االتفاق المبرم ب ن ةةركل نوفارتيس لذدويل ومنظمل الحةةقل

الةةالميةل ،الةذ بةدأ في عةام  2000ومةدد م خ ار حتي عةام  .2025وتنتج الا ة ة ة ة ة ةةركةل مكونةاغ الةالا المتةةدد

الةقاق ر في الهند ،وتدير منظمل الح ة ة ة ة ة ةةقل الةالميل توزيةه عمي البرامج الوةنيل لمجذام .وخالل عام ،2020
تسةبب الماةا

في اإلنتاا وفي سةمسةمل التوريد لمةديد من البمدان في نقل من ح ث الةالا المتةدد األدويل،

وكان لذلك عواقو وخيمل عمي األفراد وانتقال الجذام  .وتالحظ المقررة الخاصة ةةل أن األ ة ةةخا
قالجذام حرموا في لك الوق

و20أ

المحة ةةاب ن

من الق في القح ة ة ةةول عمي المةموماغ ،وأن االفتقار إلي لياغ المس ة ة ةةاالل

وس ةةب االنتح ةةاف قا ة ن أوجه القح ةةور في س ةةمس ةةمل اإلمداد الا ةةاممل لمةالا المتةدد الةقاق ر قد بهر جميا،

ما يدل عمي ازدواجيل المةاي ر من ح ث حماال الق في الحقل لذ خا
-29

المحاب ن قالجذام.

وقد وخ ة ة ةةة منظمل الح ة ة ةةقل الةالميل الةالا المتةدد األدويل في الكمان ناغ ،قالمزا ب ن ثالثل أدويل

لتجنو مقاومل الدواا .وكان هذه األدويل رخيحل أا ا ،وبدا هذا عامال إاجابيا ل مان التوزي الواس النياق .

و18أ

8

و21أ

Lucinda Claire Fuller, Kingsley B. Asiedu and Roderick J. Hay, “Integration of management
).strategies for skin-related neglected tropical diseases”, Dermatologic Clinics, vol. 39, No. 1 (2021

و19أ

).WHO, Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Leprosy (2017

و20أ

انظر الوثيقل .A/HRC/47/29

و21أ

World Health Organization, “Chemotherapy of leprosy for control programmes: report of a WHO
).study group” (Geneva, 1982
GE.22-05428
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وم

لةةك ،فةةإن األدويةةل المةةدرجةةل في الةالا المتةةةدد األدويةةل لهةةا ثةةار جةةانبيةةل كب رة تهةةدد الرفةةاه البةةدني والةقمي

واالجتماعي لمناس .فةمي س ةةب

المكال ،يتس ةةبو الكموفازيم ن في سة ةواد الحاة ةرة وغالحا ما ي د إلي الوصة ة

وتدني الحةقل الةقميل .ويمكن أن اسةبو الداقسةون فقر الدم القاد وحتي القات  .وأدويل عالا الجذام قدامل،
وال يهت قيا الحة ةةناعاغ الحة ة دالنيل بدف تكاليف الحقو التي امكن أن تكب

وأدويل أف ة ة ة  ،وال قاسة ة ةةتقدا

األ خا

سة ةةالمل وفةاليل أدويل أخرى

أدويل جديدة امكن تناولها لفترة زمنيل أقحة ة ةةر ومن ث بتقسة ة ة ن نوعيل حياة

الخاخة ن لمرعاال اليبيل.

وتا ة ةةك تفاعالغ الجذام أحد أ بر التقدااغ في الرعاال اليبيل لمجذام إ تسة ة ةبو مةاناة جس ة ةةدال
-30
وعقميل كب رة .وتقد تفاعالغ الجذام في كك ر من األحيان أثناا الةالا الم ة ة ة ةةاد لمحكت ريا وبةده .وتقترن

أا ا بتمف األعحاا ،وهو السبو الرئيسي لمةاهاغ البدنيل .وقد تتيمو تفاعالغ الجذام عالجا ميوال
يةدوم أحيةانةا عةدة سة ة ة ة ة ة ةةنواغ .ويظة

وباإلخة ةةافل إلي لك ،ت ة ةةةف قة

و22أ

ليةاغ التفةاعة غ ر مفهومةل فهمةا ج ةدا والةالا تجريبيةا إلي حةد كب ر.
األدويل المسة ةةتخدمل الجهاز المناعي لممرخة ةةي .وعمي عكس الةالا

المتةدد الةقاق ر ،فإن مةظ الةقاق ر المسةتخدمل لةالا تفاعالغ الجذام ال توفر لمبمدان مجانا .وهي تاةم

المنا ةةياغ والكال دوم د  -وهذا األخ ر مةروف قآثاره الماس ةةخل وأخياره عمي الح ةةقل الجنس ةةيل واإلنجابيل.
ثار جانبيل ال تياق .ومن ة ة ة ة ن الكال دوم د ،إ ا اسة ة ة ةةتخدم أثناا
ويسة ة ة ةةبو ك من المناة ة ة ةةياغ والكال دوم د ا

القم  ،أن ا ة ةةر الجن ن ويسة ةةبو تاة ةةوها في األةراف .أما المناة ةةياغ فيمكن أن تسة ةةبو اإلدمان وتقد

ت راغ جةذريةل في الجسة ة ة ة ة ة ة  .وال يبةدو أن التقةدم في الةالا اليبي لذمرار االلتهةابيةل قةد امتةد إلي رعةااةل

تفاعالغ الجذام ،رغ تقاس سماغ سريريل ماتركل.
-31

ويةتمد ك من الةالا الم ة ة ة ةةاد لمحكت ريا وادارة التفاعالغ عمي أدويل قدامل ورخيحة ة ة ةةل امكن أن

ثار جانبيل كب رة .ويفسر تسمي الحقل وعدم اهتمام قيا الحناعاغ الح دالنيل ق مرار المناة
تسبو ا

المداريل المهممل ،إلي جانو خ ةةةف األولويل التي تول ها القكوماغ لمجذام ،س ةةبو تقدا هذا الةالا اليبي
المتدني الجودة لذ خا

-32

المحاب ن قالجذام.

ورغ أن من الممكن الاةفاا من الجذام قف ة الةالا المتةدد الةقاق ر ،فقد يتقول الجذام ،في حال

عدم ا تاة ةةافه وعالجه في وق محكر ،إلي مرر مزمن يتيمو متواليل رعاال ةبيل ونفسة ةةيل اجتماعيل تاة ةةم

إعادة الت ه  ،والجراحل الترميميل ،وتوف ر األجهزة المة نل والدع النفسي االجتماعي .وينح ي أن ت خذ متواليل
الرعاال اليبيل والنفس ة ة ة ة ة ةةيل االجتماعيل هذه في االعتحار قح ة ة ة ة ة ةةورة كاممل عن ةري اإلحالل الفةالل داخ نظ
الرعاال الحة ة ة ةةقيل الوةنيل .ب د أن الواق القاسة ة ة ةةي لمرعاال الحة ة ة ةةقيل لذ ة ة ة ةةخا
التدريجي لخدماغ الجذام والهيا

و الجذام يتسة ة ة ة قالتفكيك

األس ة ة ةةاس ة ة ةةيل الرئيس ة ة ةةيل ،مك المختبراغ ،وفقدان الخبراغو23أ ،ما ي د إلي

تفاق القواجز النظميل التي تقول دون حح ةةول األ ةةخا

و الجذام عمي التا ةةخيل والةالا عمي نياق

واس ة ة ة في البمدان الموبواة وغ ر الموبواة عمي الس ة ة ةواا .وثمل مس ة ة ة لل أخرى تك ر قمقا قال ا وهي أن ححة ة ةةول

األ خا

و الجذام عمي خدماغ الرعاال الحقيل الج دة قةد الةالا الحكتريولوجي مقدود لم اال ،وان كان

أمر قالغ األهميل لموقاال من اإلعاقاغ الجس ة ة ةةدال .وكما اقول قة
لك ا

خبراا الجذام ،فإن هذه الفجوة مظهر

واخ من مظاهر وص الةامم ن في قيا الحقل لمرخي الجذام الذين غادروا المستافي .
و22أ
و23أ

و24أ

Diana N.J. Lockwood and others, “Three drugs are unnecessary for treating paucibacillary leprosy
).– a critique of the WHO guidelines”, PLoS Neglected Tropical Diseases (October 2019
Letícia Gomes Costa and others, “Factors associated with the worsening of the disability grade
during leprosy treatment in Brazil”, Leprosy Review, vol. 86, No. 3 (September 2015); and Liliana
Müller Larocca and Maria Marta Nolasco Chaves, “Multiple dimensions of healthcare management
).of leprosy and challenges to its elimination”, Revista da Escola de Enfermagem da USP (2020

و24أ

GE.22-05428

Maria Rita de Cassia Oliveira Cury and others, “Spatial analysis of leprosy incidence and associated
).socioeconomic factors”, Revista de Saúde Pública, vol. 46 (2012
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هاى -التوجيه الدولي والعمل الوطني مم أجل م افحة الجذام
-33

أبم

منظمل الحة ة ة ة ة ةةقل الةالميل ،في اسة ة ة ة ة ةةتراتيج تها الةالميل قاة ة ة ة ة ة ن الجذام ومرر هانسة ة ة ة ة ةةنأ

لمفترة  :2030-2021نقو الق ة ة ة ة ةةاا عمي الجذام

 ،عن ا تا ة ة ة ة ةةاف ما مجموعه  202 256حالل جديدة

و25أ

في  118بمةةدا في عةةام  ،2019وكةةان  96في المةةائةةل منهةةا حةةاالغ أبمغ عنهةةا  23بمةةدا من البمةةدان اغ

األولويل الةالميل ،قما في لك  79في المائل في إندونيسة ة ة ةةيا والب ارزي والهند .واجماال ،أبهرغ  10 816حالل
جديدة في  94بمدا ،قمن في لك  370ةفال ،إعاقاغ جسةةدال ال رجةل ف ها وق التاةةخيل في عام ،2019

ما يدل عمي ت خر في التاةةخيل .ومن المرج أن اكون عدد األةفال الذين ةةخحة
ال رجةةل ف هةا أعمي قكك ر ،ألن قة

لديه إعاقاغ بدنيل

البمةدان ل اقةدم هةذه البيةانةاغ .وتاة ة ة ة ة ة ة ر التقةديراغ إلي أن  3مالي ن

إلي  4مالي ن ةةخل ايياةةون قإعاقاغ جسةةدال واخةةقل قسةةبو الجذام .وتركز االسةةتراتيجيل الجديدة عمي
وقف انتقال الةدوى والق ة ة ة ةةاا عمي حاالغ الةدوى األهميل .وهي تا ة ة ة ةةج البمدان التي تقم الةوا الكق

قاألناة ة ة ةةيل ،وتجبر البمدان اغ الةوا الخ يف عمي الق ة ة ة ةةاا عمي حاالغ الةدوى األهميل.

عمي التةج

وتقوم االستراتيجيل عمي خمس ركائز.

-34

ومن الناحيل الةمميل ،وكما يت ة ة من المةموماغ التي تمقتها المقررة الخاصة ةةل من أج هذا التقرير

والتقارير السة ة ة ة ةةاققل ،تركز مةظ البرامج الوةنيل عمي الةالا المتةدد الةقاق ر ،الذ يوز مجانا عمي البمدان،
ما س ةةب بيانه .وفيما يتةم قاالس ةةتبيان ،ل ترد س ةةوى تس ة دول

و26أ

عمي األس ةةةمل المتةمقل قاالس ةةتراتيجياغ

الوةنيل لمتحد لمجذام؛ وتنف ذ هذه االسةتراتيجياغ في إةار نظام الرعاال الحةقيل الوةني؛ وخدماغ مكافقل
الجذام عمي المسةتوياغ األولي والكانو والكالث لمرعاال الحةقيل؛ واسةتم ارريل الرعاال اليبيل والنفسةيل االجتماعيل؛

وبناا قدراغ القوى الةاممل في م دان الرعاال الحة ة ةةقيل في الجوانو السة ة ةريريل واالجتماعيل واالقتحة ة ةةادال والكقافيل

لمجذام؛ وتنف ذ المحاده التوج هيل لمنظمل الحة ةةقل الةالميل لتةزيز ماة ةةاركل األ ة ةةخا

و الجذام في الخدماغ

المتحةمل قالجذام .وت سةف المقررة الخاصةل لةدم تةاون البمدان الموبواة ققدر كب ر ،ب نما تةرا عن تقديرها

لتةاون البمدان غ ر الموبواة.
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وأ ة ة ة ة ةةارغ جمي الدول المج حل إلي وجود برامج و/أو اس ة ة ة ة ةةتراتيجياغ وةنيل لمكافقل الجذام في إةار

إداراتها المةنيل قمكافقل األمرار الوبائيل أو المةدال .وبحةةفل عامل ،اكف عالا الجذام خةةمن المسةةتوى األولي

لمرعاال الحةةقيل ،في ح ن افاة المسةةتويان الكانو والكالث إلي حد كب ر في مةالجل م ةةاعفاغ الجذام .وعالوة

عمي لك ،أ ةةار عدد قم من الدول إلي التداب ر المتخذة ل ةةمان الرعاال النفس ةةيل االجتماعيل لذ ةةخا
الجذام .واعترف

قة

الدول بوجود ماة ة ةةا

و

مهمل تتيمو تقس ة ة ة نا كب ار .وأقرغ دولل بولي يا المتةددة القومياغ

ق ن النهج النفسة ةةي االجتماعي في التةام م الجذام مس ة ة لل مهممل ينح ي أن تقظي قاألولويل .وأبم

قاراغوا

وب رو ص ةراحل قةدم وجود تداب ر ترمي إلي خ ةةمان المةالجل قالةم  .وس ةةمي ب رو ال ةةوا أا ةةا عمي االفتقار

إلي الةالا الجماعي ،ف ة ة ةةال عن القاجل إلي تةزيز خدماغ الةالا اليبيةي واعادة الت ه  .وأ ة ة ةةارغ الياقان
إلي القاجل إلي تقسةن الرعاال المقدمل إلي المسةن ن المحةاب ن قالجذام الذين بموا في المحةقاغ القدامل .وفي

ح ن أبم

غالبيل الدول عن وجود تدريو دور لموبفي الرعاال الح ةةقيل ،ال س ةةيما قا ة ن اإلجراااغ المقدثل

لتا ة ةةخيل الجذام ومكافقته وعالجه ،أ ة ةةار قة ة ةةها أا ة ةةا إلي الح ة ةةوباغ التي افرخ ة ةةها التناوا المس ة ةةتمر
لمةامم ن في مجال الرعاال الحةقيل داخ المنظومل من ح ث التاةخيل المحكر والكاةف الناة عن القاالغ.

و25أ

انظر.https://www.who.int/publications/i/item/9789290228509 :

و26أ

األردن ،ق ةةاراغوا  ،البرت ةةال ،بولي ي ةةا ودول ةةل  -المتة ةةددة القومي ةةاغأ ،ب رو ،كوغ دافوار ،م ةةالي ،نيج ري ةةا ،الي ةةاق ةةان .وسة ة ة ة ة ة ةةتت ةةاا
التقة ة ةةارير المقة ة ةةدمة ة ةةل من الة ة ةةدول التي أ ن ة ة ة

بناة ة ة ة ة ة ةةر بية ة ةةانة ة ةةاتهة ة ةةا في الحة ة ة ة ة ة ةةفقة ة ةةل الاة ة ة ة ة ة ةةحكي ة ة ةل لوالاة ة ةةل المقررة الخة ة ةةاص ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل:

.https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-leprosy
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وأ ة ةةارغ قة
وقد كان

الدول أا ة ةةا إلي األثر السة ةةمبي العتمادها عمي التموي الخارجي لمكافقل الجذام في البمد.

اإل ةةاراغ إلي التداب ر ال ارميل إلي تةزيز ماةةاركل األ ةةخا

عمي النقو الذ أوص ة

قه منظمل الحةةقل الةالميل ،غائحل بوخةةوا في اسةةتجاقاغ الدول .ول تاةةر سةةوى

نيج ريا إلي مااركل األ خا

-36

و الجذام في الخدماغ الحةةقيل،

و الجذام في جمي األنايل المتحمل قالجذام.

وتتما ة ةةي هذه البياناغ م اإلسة ةةهاماغ المقدمل من منظماغ المجتم المدني إلعداد هذا التقرير

والتقارير السة ةةاققل .وتا ة ة ر المةموماغ المقدمل من منظماغ المجتم المدني الةاممل في البمدان الموبواة
إلي وجود برامج وةنيةل تهةدف إلي مكةافقةل الجةذام في هةذه البمةدان .وفي قة

و27أ

البمةدان وإنةدونيسة ة ة ة ة ة ةيةا وبةابوا غ نيةا

الج ةديةةدة والب ارزي ة ون حةةال والنيجر والهنةةدأ ،توجةةد برامج وةنيةةل مقةةددة لمجةةذام ،ب نمةةا تةةدمج برامج مكةةافقةةل
الجذام في بمدان أخرى وبوروند وتوغو والس ةةن ال والكام رون والكون و ول برياأ في البرامج المتةمقل قالس ة

أو أمرار المناة المداريل المهممل .وبحة ة ة ةةفل عامل ،تقدم خدماغ الجذام عمي المسة ة ة ةةتوى األولي لمرعاال،

وتهدف األنا ةةيل أس ةةاس ةةا إلي تا ةةخيل الجذام وعالجه .وأبرز عدد كب ر من منظماغ المجتم المدني أن

الةامم ن في مجال الرعاال الحة ةةقيل أبهروا مهاراغ مقدودة فيما يتةم بتاة ةةخيل وادارة تفاعالغ الجذام،

وأن تدريو الةامم ن في مجال الرعاال الحةقيل متقي ويقتحةر عمي المسةتاة ياغ المتخحةحةل ويركز أسةاسةا
عمي الجوانو الس ة ة ة ةريريل لممرر .وخدماغ عالا التفاعالغ الس ة ة ة ةةمبيل ،والةناال قالجروا ،والجراحل الترميميل،

واعادة الت ه

مق دة وغالحا ما يتةذر عمي األ ة ة ةةخا

الذين اييا ة ة ةةون في المناة النائيل القح ة ة ةةول عم ها.

وتةتمد خدماغ الرعاال الح ةةقيل الكانويل والكالكيل ،قح ةةفل عامل ،عمي التبرعاغ الخاص ةةل و/أو برامج وخدماغ
المنظم ةةاغ غ ر القكومي ةةل .وتوج ةةد ث رة مهم ةةل أخرى تتمك ة في مق ةةدودا ةةل وعي األ ة ة ة ة ة ة ةخ ةةا

و الج ةةذام

قمخييةاغ التة م ن ،قسة ة ة ة ة ة ةبةو عةدم توافر هةذه المةمومةاغ من خالل خةدمةاغ الرعةااةل الح ة ة ة ة ة ةةقيةل ،وهو مةا اقمة
ححة ة ةةوله عمي رعاال ة ة ةةاممل وج دة .وفيما يتةم قماة ة ةةاركل األ ة ة ةةخا

من فر

و الجذام في الخدماغ

الح ة ةةقيل ،تاة ة ة ر المةموماغ المقدمل من منظماغ المجتم المدني إلي عدم وجود س ة ةةياس ة ةةاغ امكن أن تةزز
الماة ة ةةاركل الهادفل .وكان ماة ة ةةاركل منظمل وةنيل واحدة لذ ة ة ةةخا

و الجذام في البرنامج الوةني لمجذام

في الس ةةن ال هي المكال الوح د المذكور في هذا الخح ةةو  .وأ ة ر أا ةةا إلي مقدودال ما ةةاركل األ ةةخا
و الجذام عمي المستوى الالمركز .

-37

وخالصل القول إن استراتيجياغ الدولل الراميل إلي خمان أعمي مستوى ممكن من الحقل البدنيل

والةقميل تقتحةر في مةظ القاالغ عمي خةمان القحةول عمي الدواا المجاني لةالا الةدوى ،في ح ن أن

الةناصة ةةر األخرى لمتواليل الرعاال ،التي تاة ةةم إدارة التفاعالغ والرعاال النفسة ةةيل والةالا اليبيةي والةالا
قالةم والةالا الجماعي والةناال قالجروا والجراحل وتوف ر األجهزة المسةةاعدة واعادة الت ه  ،وكذلك الق

في الما ة ةةاركل ،م فمل إلي حد كب ر .وي ثر االعتماد عمي التموي الخا

الخارجي أا ة ةةا عمي الم زانياغ

الوةنيل لمكافقل الجذام ومدى ت ي تها .ولةن كان ص ة ة ةةقيقا أن منظماغ المجتم المدني والمنظماغ غ ر

القكوميل تسة ة ة ةةد الةديد من الك راغ القائمل ،فمن الحة ة ة ةةقي أا ة ة ة ةةا أنها قة دة ك الحةد عن الوصة ة ة ةةول إلي

الجمي  .لذا ،فإن إجراااتها ال تكفي ل ةةمان حح ةةول ك

ةةخل مح ةةاا قالجذام عمي حقه في الح ةةقل.

وال امكن خةةمان هذا الوصةةول الاةةام إال من جانو الدولل نفسةةها .وفي ح ن أن الا ة ار اغ ب ن القياع ن

الةام والخا

امكن أن تقس ةةن االس ةةتجاقاغ الوةنيل إلي الجذام ،فإن القكوماغ ال تزال تتقم المسة ة وليل

الرئيسيل عن الوفاا قالتزاماتها قموجو الدسات ر الوةنيل والقانون الدولي لققوق اإلنسان.

و27أ

GE.22-05428

سة ة ة ة ة ة ةةتت ةةاا التق ةةارير المق ةةدم ةةل من ال ةةدول التي أ نة ة

بناة ة ة ة ة ة ةةر بي ةةان ةةاته ةةا في الحة ة ة ة ة ة ةةفق ةةل الاة ة ة ة ة ة ةةحكي ةةل لوالا ةةل المقررة الخ ةةاص ة ة ة ة ة ة ة ةةل:
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واو -ألحايا مرض أم نظام يتجاهل احتياجات الناس ومعاناتهم؟
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تاةةم المواخةةي التي كررها األ ةةخا

المحةةابون قالجذام والمنظماغ التي تمكمه عمي مسةةام

المقررة الخاصةل قاعتحارها اغ أهميل قحةوى قالنسةحل إل ه النتائج غ ر المرخةيل لمتكنولوجياغ والممارسةاغ
وو الجةذام قاعتحةارها تم زيل ومةوقل .وتركز

اليبيةل لةالا الجةذام ،التي كك ار ما اةةاني منهةا األ ة ة ة ة ة ة ةخةا

المقررة الخاص ة ة ة ةةل تقم مها عمي تجربل الناس ،وتبدأ هذا القسة ة ة ة ة وتنهيه ققح ة ة ة ةةت ن لفردين .وكمتا القح ة ة ة ةةت ن

ال تتقدثان عن الجذام بوصة ةةفه مرخة ةا ققدر ما تتقدثان عن الفجواغ في الةم السة ةةياسة ةةي الرامي إلي مكافقته.
وال تاة ة ة ة ر أ من القاالغ المةروخ ة ة ةةل في التقرير إلي أحدا مةزولل ،ب هي أمكمل عمي نم من االنتها اغ
اةاني منه األ خا

-39

وو الجذام في جمي أنقاا الةال .

والقحل األولي قحل جواوو28أ .في عام  ،2021عندما كان عمره  15عاما فق  ،توفي جواو قسبو

م ةةاعفاغ الجذام في مدينل قإحدى المناة الداخميل في الب ارزي  .وقح ةةل جواو يرويها أحد قادة القركل الوةنيل

الب ارزيميل لذ خا

المحاب ن قمرر هانسن ،فاوست نو ب نتو ،قائالو29أ:

لقةةد أ همني لقةةائي األول م جواو .فقةةد كةةان عمره  14عةةامةةا ،لكنةةه بةةدا وكة نةةه في الكةةامنةةل :كةةان

اةاني من نقل الت ذال وتورم الحين والوجه قسة ة ةةبو اإلفراط في اسة ة ةةتةمال المناة ة ةةياغ لمسة ة ةةييرة

عمي تفاعالغ الجذام ،وكان

نظرته ة ةةاردة حزينل .بدأنا في زيارة جواو ة ةةهريا .وفي إحدى تمك

الزيةاراغ ،أخبرتني جةدتةه قة ن أةفةاال خرين تنمروا عميةه .وفي يوم من األاةام التق ة

جواو وجةدتةه

في أحد مراف الرعاال الحةقيل الةامل .وهناك أخبرني ةب حه ق ن جواو قد أصة و قمتالزمل كو ة نغ
قسةةبو اسةةتخدام المناةةياغ الميول .وبةد أاام تمق

خبر دخول جواو المسةةتاةةفي قسةةبو باهرة

لوسة ة و وحالل جذام رجييل نادرةأ .وأم ةةي جواو  40يوما في المس ةةتا ةةفي .ودخ عامه الخامس

عاةةر وهو عمي س ةرير مسةةتاةةفي ،وبترغ سةةاقاه ،وبدأغ أع ةةااه في الفا ة  ،ث توفي .وجواو هو

مجرد خ ةةقيل أخرى إلهمال القكومل ،والخفاا الهيكمي ،وعدم الت ييل قالرعاال الح ةةقيل األوليل،

واالفتقار إلي سة ةةياسة ةةاغ عامل قا ة ة ن الجذام ،وعدم التاة ةةخيل المحكر ،وعدم وجود عالا متةدد

التخححاغ لمجذام ،وغياا التةاةف.
-40

وربما اقول األةحاا وخبراا الجذام إن هذه حالل مةزولل .وربما اكون رأيه كذلك قس ة ة ة ة ة ةةبو الفجوة

ب ن من اةممون في الم دان ومن يتخذون الق ارراغ من موق قة د ج رافيا ومةرفيا .وتكب

التجربل الواسة ة ةةةل

لممقررة الخاص ة ةةل أن مالحظاغ ممارس ة ةةي الرعاال الح ة ةةقيل الةامم ن في الم دان عادة ما تكون مختمفل جدا

عن تمةك الواردة من الةةامم ن عمي المسة ة ة ة ة ة ةةتوى القكومي ومن احة ة ة ة ة ة ةةنةون القرار عمي الحة ة ة ة ة ة ةةة ةد الةدولي.
وتس ةةتق ةةر المقررة الخاص ةةل كمماغ ةب و لداه خبرة عقود في عالا الناس في أحد البمدان الكالثل األولي
اغ األولويل فيما يتةم قالجذام ،إ قال:

اختمف األمر ب ن اليب ةو الةذ اةمة م المري

 ،والمةدير الةذ اةمة خمف مكتةو في مقر و ازرة

الحقل .ه الا الناس مهتمون قاألرقام واإلححاااغ .وال يهتمون قالناس .فح يهتمون إ نل قخف
مةدل اإلص ةةاقل؛ قخف

االنتا ةةار .وكيفل بتس ةري الةالا .كمما أس ةةرع

في الةالا ،أس ةةرع

في

اإلخراا .فإ ا أخذغ ة ةةخحة ةةا وأخرج هذا الاة ةةخل ،انتهي األمر .ل اةد هذا الاة ةةخل ماة ةةكمل
عددال .هذا الا ةةخل س ةةيكون ما ةةكمل قالنس ةةحل إلي .لما ال ألنني سة ة خرا هذا الا ةةخل وبةد ثالثل
أ هر سيةود .هذا الاخل ل اةد جزاا من اإلححاااغ ،لكنه اظ جزاا من ماكمتي.

12

مستةار.
ا
المقررة الخاصل اسما

و28أ

لقماال اليف وأسرته ،استخدم

و29أ

اةرف هذا الاخل في هذا التقرير قإ ن كام منه.
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أو كما قال أحد ممكمي منظمل األ ة ة ة ةةخا

و الجذام في بمد من البمدان اغ األولويل في أفريقيا

لممقررة الخاص ة ةةل" :اةتمد األمر حقا عمي ما إ ا كن في الم دان أم ال .فمديرو الح ة ةةقل الةامل ب روقراة ون،
اةرفون الكك ر من األعمي إلي األسف  ،لكنه ال اةرفون سوى القم

-42

جدا من األسف إلي األعمي".

ومن أج تةزيز المةرفل من التح ةةاعدال ،أعدغ المقررة الخاص ةةل اس ةةتبيانا إلكترونيا يت ةةمن 52

س ة ة اال عن ح األ ة ةةخا

و الجذام في التمت ق عمي مس ة ةةتوى ممكن من الح ة ةةقل البدنيل والةقميل؛ ورد

عمي االس ةةتبيان  174ةةخح ةةا ينقدرون من إث وبيا ،واس ةةحانيا وس ةةانتانديرأ ،وأف انس ةةتان ،وا وادور ،وألمانيا،

واندونيسة ة ة ة ة ة ةيةا ،وبابوا غ نيةا الجةديدة ،وباراغوا  ،والب ارزي  ،والبرت ةال ،وبولي يةا ودولل  -المتةةددة القوميةاغأ ،وب رو،

وتيمور  -لياة ةةتي ،والجمهوريل الدوم نيكيل ،وزامبيا ،وزمحابو  ،وسة ةةويس ة ة ار ،وس ة ة رال ون ،وغانا ،وفرنسة ةةا ،والفمب ن،
وكولومبيا ،وك نيا ،ومال زيا ،وموزامب  ،وميانمار ،والمممكل المتقدة لبرييانيا الةظمي وأيرلندا الاة ة ة ةةماليل ،ون حال،

والنيجر ،والهند ،والوالااغ المتقدة األمريكيل وييياون في هذه البمدان.
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وكان  41في المائل من المج ب ن نسة ة ةةاا محة ة ةةاقاغ قالجذام و 37في المائل رجال محة ة ةةابون قالجذام؛

وكان  8في المائل من المج ب ن من أفراد األسة ة ة ةرة اإلنا  ،و 6في المائل من أفراد األسة ة ة ةرة الذكور ،و 4في
المائل من الةامم ن في مجال الرعاال الحةقيل ،ورد جميةه نياقل عن أ ةخا

من و الجذام .وكان 67

في المائل من المج ب ن أع ةةاا في منظمل تةني قالجذام ،وأ كر من نح ةةفه اا ةةاركون في منظماغ لذ ةةخا

و الجذام .ويييش ما مجموعه  70في المائل منه في منيقل ح ة ةريل ،ما يدل عمي صة ةةةوباغ في الوصة ةةول

إلي األ ةةخا

الذين اييا ةةون في المناة الري يل والنائيل .وتراوح

أعمار مةظ المج ب ن ب ن  29س ةةنل

و 59سنل.
-44

سنل وق

وكان

أعمار ما مجموعه  40في المائل من األ ةخا

تاخيل إصابته قالجذام؛ وكان

و ةخل مرر غالبيل األ ةخا

أعمار  35في المائل منه تتراوا ب ن  21سنل و 31عاما.

و الجذام و 55ةخحةا أ قةد عام واحد من بهور أع ارخةه األولي،

و 21خحا قةد عام ن ،و 19خحا قةد ثال
مرر  10أ ةخا

و الجذام تتراوا ب ن  11سةنل و21

سنواغ ،و 13خحا قةد خمس سنواغ ،ول ااخل

إال قةد فترة تتراوا من  10سةنواغ إلي  15سةنل من بهور األعرار ،ما يدل عمي

الحةوباغ في القحول عمي تاخيل محكر لمجذام .وأجر ما مجموعه  68في المائل من التاخيحاغ في
إةار خدماغ الرعاال الح ة ة ة ة ة ةةقيل الةامل .وكان

الرعاال الحة ة ةةقيل وق
ليس ة ة

المةموماغ التي تمقاها األ ة ة ة ة ة ةةخا

من خالل خدماغ

التا ة ة ةةخيل تتةم أس ة ة ةةاس ة ة ةةا قالةالا ،و كر نح ة ة ةةف المج ب ن أن هذه المةموماغ

افيل ،ح ث ةالو  30في المائل منه قمزيد من المةموماغ عن الققوق ،وةالو  20في المائل

منه قمزيةد من المةمومةاغ عن تفةاعالغ الجةذام ،وةةالةو  11في المةائةل منه قمزيةد من المةمومةاغ عن

الرعاال الذاتيل.
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وفيما يتةم بنو الرعاال المتمقاة ،أ ةار  38في المائل من المج ب ن ،ومن ب نه أ ةخا

قالجذام وأ ة ةةخا

ردوا نياقل عن أ ة ةةخا

محةابون

مح ة ةةاب ن ،إلي األدويل ،و 19في المائل إلي الةالا اليبيةي،

و 14في المةائةل إلي الةنةااةل قةالجروا ،و 12في المةائةل إلي الج ارحةل ،و 5في المةائةل فق إلي تقوي الةظةام
واألةراف االصةيناعيل ،ما يكب

ترك ز خدماغ الجذام عمي المداواة قالةالا المتةدد األدويل ،ويكاةف عن

الك راغ التي تةتر الرعاال التكم ميل .وعندما سة ة ة ةةةموا عن وجود أ رعاال مقددة اةتبرونها خة ة ة ةةروريل لكن
خةدمةاغ الرعةااةل الحة ة ة ة ة ة ةةقيةل ال توفرهةا ،أجةاا  51في المةائةل منه بنة  ،و كر غةالبيةل المج ب ن االحتيةاجةاغ

غ ر الممحاة فيما يتةم قالدع النفس ة ة ة ة ةةي ،والمةموماغ المتةمقل قالمرر ،والةالا اليبيةي ،واألدويل التكم ميل،

والةناال قالجروا.
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و الجذام تكاليف الةالا المتةدد الةقاق ر ،و 77في

وا ال يدف  90في المائل من األ ةةخا

المائل ثمن األدويل الراميل إلي إدارة تفاعالغ الجذام ،ويتمقي  75في المائل الةالا بواسةةيل خدماغ الرعاال

الحةقيل الةامل ،فإن النفقاغ من أمواله الخاصةل كان

كب رة ،إ يدف  76في المائل من المج ب ن تكاليف

التنق إلي خدماغ الرعاال الحة ة ةةقيل .ول يتمكن حوالي  59في المائل من األ ة ة ةةخا

الخاخة ة ةةة ن لمةالا

من مواصة ة ةةمل الةم أثناا فترة الةالا ،ول اسة ة ةةتي  48في المائل منه تقم جمي تكاليف الةالا اليبي
والنفقاغ اإلخ ةةافيل .ول تكن غالبيل األ ةةخا

و الجذام عمي عم ق

مح ةةادر بديمل لممس ةةاعدة الماليل

تمكنه من تمبيل االحتياجاغ الح ة ةةقيل المتح ة ةةمل قالجذام .ول يتمكن ما مجموعه  71في المائل من األ ة ةةخا

و الجةةذام من القحة ة ة ة ة ة ةةول عمي الةةدع المةةالي من القكومةةل أثنةةاا فترة الةالا ،في ح ن ل يتمكن 59

في المائل منه من القحول عمي إعاناغ اإلعاقل .وزع حوالي  50في المائل من المج ب ن أن الحةوباغ
في القحة ة ة ة ة ة ةةول عمي إعةانةاغ اإلعةاقةل تةزى أسة ة ة ة ة ة ةةاسة ة ة ة ة ة ةةا إلي انةةدام الخبرة اليبيةل الالزمةل لتقةديةد الةةاهةاغ

المتحمل قالجذام.
-47

وال ة ة ة

وكان ما مجموعه  88في المائل من األ ة ةةخا

و الجذام قد عانوا من تفاعالغ الجذام واألل

النفس ة ةةي والوصة ة ة  .واحتاا نقو  71في المائل منه إلي رعاال إخ ة ةةافيل قةد ة ةةفائه من الجذام،

وقال  45في المائل فق إنه اسةةتياعوا القحةةول عميه .وأص ة و ما مجموعه  75في المائل منه قإعاقاغ
وعةةاهةةاغ بةةدنيةةل وعقميةةل واجتمةةاعيةةل ،وأ ة ة ة ة ة ة ةةار  67في المةةائةةل منه إلي إعةةاقةةاغ بةةدنيةةل في أةرافه الةمويةةل

والسفميل ،ف ال عن فقدان القساسيل .وقال حوالي  46في المائل منه إنه اقتاجون إلي دخول المستافي

أثناا فترة الةالا ،و 32في المائل إلي أجهزة مس ة ة ةةاعدة ،وقال  59في المائل من ه الا إنه ال اس ة ة ةةتييةون

القحول عمي هذه األجهزة عندما اقتاجون إل ها.
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وأبمغ  37في المائل من المج ب ن عن التةرر لمتم ز في خدماغ الرعاال الحة ةةقيل .وأ ة ةةار نقو 50

في المائل إلي وجود ث راغ مهمل في المةارف المتةمقل قالجذام في صفوف القوى الةاممل في مجال الرعاال

الحةقيل أدغ في  20في المائل من القاالغ إلي أخياا في التاةخيل .وأ ةار ما مجموعه  24في المائل
من المج ب ن إلي انتها اغ لققوق المرخة ةةي في الخحة ةةوصة ةةيل ،وتقدثوا عن المةاممل الالإنسة ةةانيل والمه نل
وانتها اغ السريل المهنيل.
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و كر حوالي  83في المائل من األ ة ةةخا

و الجذام أن الجذام وم ة ةةاعفاته والوص ة ة المرتح

قه ت ثر في ما ة ةةاعره وفي احترامه لذاته وفي رفاهه  ،و كر  16في المائل منه القزن و 15في المائل

الخوف؛ و 13في المائل القم ؛ و 13في المائل الاة ة ةةةور قالوحدة؛ و 10في المائل اال تةاا ،و 9في المائل

اإلرهةاق ،و 8في المةائةل األرق ،و 6في المةائةل الةةدوانيةل ،و 6في المةائةل األفكةار االنتقةاريةل ،و 4في المةائةل
االرتحاك الةقمي .ول ااةر ما مجموعه  44في المائل من المج ب ن قالافاا.
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لذ ةةخا

وتتما ة ةةي هذه البياناغ م الحة ةةورة التي قدمتها عمي مر السة ةةن ن إلي المقررة الخاصة ةةل منظماغ
و الجذام من  15بمدا موبواا .وتاةةدد تةميقاتها قاة ن الق ةةااا الحةةقيل عمي اإلهمال بوصةةفه

نميا ما ة ةةتركا ب ن البمدان

بوصة ة ةةفه ماة ة ةةكمل من ماة ة ةةا

المقدمل إلي األ ة ةةخا

أمام حح ة ةةول األ ة ةةخا

األ خا

14

 .واتفق

و30أ

جمي المنظماغ في أن الق ة ةةاا عمي الجذام عمي الح ة ةةة د الةالمي

الحة ة ةةقل الةامل في عام 2000

 ،ف ة ة ةةال عن التكام التدريجي لمخدماغ

و31أ

المحة ةةاب ن ق مرار متةددة ،وان كان إاجابيا ،فقد ترتب

عميه أا ة ةةا حواجز كب رة

المح ة ةةاب ن قالجذام عمي رعاال ص ة ةةقيل ج دة .وعمي حد تةب ر ممكمي إحدى منظماغ

و الجذام في بمد س و موبوا:

و30أ

ترتح الق ةةااا الح ةةقيل قق ةةااا اإلعاقل .ب د أن المقررة الخاص ةةل ال تتناول ق ةةااا اإلعاقل في هذا التقرير ،ألنها تةتزم تخح ةةيل

و31أ

انظر.www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/leprosy :

تقرير لها.
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حتي مار قريو ،كان هناك مسةتاة ياغ خاصةل قمرر هانسةن عمي مسةتوى المقاةةاغ أو األقالي
ح ث اقب جمي األ ة ة ة ةةخا
وقد تقول

المت ثرين قالتفاعالغ أو قالجروا أو المقتاج ن إلي إعادة الت ه .

جمي هذه المسة ةةتاة ة ياغ اآلن إلي مسة ةةتاة ة ياغ عامل .وبات

المسة ةةتاة ة ياغ اإلقميميل

اآلن مس ة ولل قح ةةورة عامل عن عالا الم ةةاعفاغ ،ولكن هذا ليس ممكنا دائما قس ةةبو الوص ة .
ما ت ر نظام الت م ن الح ة ةةقي وأص ة ةةح ال افرق ب ن األ ة ةةخا

وهو أمر ج د من ح ث المبدأ ،ولكن األ ة ة ةةخا

المت ثرين وغ ره من المرخ ة ةةي،

المت ثرين غالحا ما اظمون بال عالا في هذا النظام.

ومنذ تقوي المس ة ةةتاة ة ة ياغ الخاص ة ةةل قمرر هانس ة ةةن إلي مس ة ةةتاة ة ة ياغ عامل ،ال توجد تقريحا خدماغ
إلعةةادة التة ه ة اليبي لذ ة ة ة ة ة ة ةخةةا

األ خا
-51

المتة ثرين .وتقةةد

تفةةاعالغ ة ة ة ة ة ة ةةديةةدة وتفةةاعالغ متكررة لةةدى

الذين ايياون في المناة النائيل وال يتمقون المةاممل الالئقل.

وتام المسائ األخرى التي تتف قا نها هذه المنظماغ ما يمي:
وأأ

ال اسة ةةتج و تحة ةةنيف اليو الق و لمجذام إلي واق التجارا المختمفل اختالفا جذريا،

التي تتيمو نهجا متمايزة لمرعاال الح ة ة ةةقيل .ويبدو أن الترك ز عمي الةدوى ي د إلي إهمال إدارة القاالغ
الفردال ورعايتها قةد الةالا الحكتريولوجي .وم

لك ،فإن الماةا

األخير التي يواجهها الكك ر من الناس

هي تفاعالغ الجذام ،واآلالم الةحةبيل ،وتمف األعحةاا ،والةاهاغ الجسةدال والنفسةيل ،االجتماعيل واإلعاقاغ
التي قد تظهر أثناا المةالجل و/أو قةد الةالا الحكتريولوجي؛
واأ

يد

الترك ز عمي تق ةةدا الةالا المتة ةةدد األدوي ةةل إلي نقل األدوي ةةل الالزم ةةل لةالا

التفاعالغ ،وكذلك األدويل التكم ميل األخرى .وتا ة ةةك مقدودال توافر الرعاال النفس ة ةةيل االجتماعيل والةقميل،
وتاة ة ة ة ة ة ةةخيل وعالا تفةةاعالغ الجةةذام ،والمةمومةةاغ المتةمقةةل قةةالرعةةااةةل الةةذاتيةةل ،واعةةادة الت ة ه ة والج ارحةةل

الترميميل ،ومقدودال الوقاال من الةاهاغ وتوف ر األجهزة المس ةةاعدة ،إلي جانو اس ةةتمرار الممارس ةةاغ التم زيل
من جانو القوى الةاممل في مجال الرعاال الحقيل ،انتها ا لققوق الناس؛
واأ

ي د نقل الت ييةل الحة ة ة ة ة ة ةةقيةل في المنةاة النةائيةل ،إلي جةانةو الم زانيةاغ المقةدودة

المخح ة ةح ة ةةل لمجذام عمي الح ة ةةة دين الوةني ودون الوةني ،وكذلك س ة ةةوا تح ة ةةرف اإلداري ن المقم ن في

األموال المخححل لمجذام ،إلي استمرار انتقال الجذام ،وقد يتسبو في جائقل جذام خ يل؛
ودأ

ثمل نقل في أنايل التوعيل ،وعدم اعتراف قمقدودال النهج التقم دال لمتكقيف الحقي

التي ال تةترف قالكقافاغ والمةارف المقميل ،والمجتمةاغ بوص ة ةةفها ما ة ةةاركل في توف ر الح ة ةةقل والمةالج ن

التقم دي ن والقادة بوصةفه أةرافا فاعمل رئيسةيل ،والنسةاا بوصةفهن عوام رئيسةيل لمتكقيف الحةقي ،ووسةائ

اإلعالم المجتمييل ،مك اإل اعل ،التي تفوق فةال تها قكك ر فةاليل اإلعالم التقم د و/أو وسة ةةائ التواص ة ة
االجتماعي في المجتمةاغ المقميل ال ييفل التي تواجه ماا
وهةأ

ي د التمك ن واعادة الت ه

من ح ث إمكانيل الوصول؛

نادر ما تا ة ة ة ة ةةجةهما
االجتماعيان واالقتح ة ة ة ة ةةاداان ،المذان ا

دور أسةاسةيا في اسةترداد ح الناس في مسةتوى ميياةل صةقي وتةزيز رفاهه البدني
السةياسةاغ القكوميل ،ا
والةقمي واالجتماعي؛ كما أنهما أساسيان لوقف انتقال الجذام داخ األسر والمجتمةاغ.
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وب نما تسةةتند مةظ السةةياسةةاغ واالسةةتراتيجياغ الةالميل والوةنيل إلي مقاييس ال تحةةنف البياناغ

حسةةو المت راغ الدام رافيل والب ةيل واالجتماعيل االقتحةةادال والكقافيل ،أو مختمف أسةةحاا التم ز المةترف

بها في القانون الدولي لققوق اإلنس ة ة ة ة ةةان ،فإن البياناغ التي تقوم عم ها المةارف التح ة ة ة ة ةةاعدال التي تنتجها

منظماغ األ ة ةةخا
تناول

و الجذام كك ار ما تح ة ةةنف ققس ة ةةو هذه المت راغ .وقد س ة ةةب لممقررة الخاص ة ةةل أن

في تقرير س ة ة ةةاب أوجه التقاة ب ن الجذام والةمر ونو الجنس ،ولكنها تا ة ة ة ر إلي قة

الق ة ة ةةااا

الرئيسةةيل التي ت ثر في ح المرأة اغ الجذام في التمت ق عمي مسةةتوى ممكن من الحةةقل البدنيل والةقميل،
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ف ةال عن دورها األسةاسةي في حماال الحةقل وتةزيزها ،األمر الذ يتيمو سةياسةاغ تدمج المرأة عمي وجه
التقديد بوصة ةةفها ماة ةةاركل في توف ر الحة ةةقل وتتوخي خة ةةمان رفاهها البدني والةقمي واالجتماعي .وتاة ةةم

هذه المسائ الرئيسيل ما يمي:
وأأ

قسةةبو القواجز المتةددة والمتقاةةل ،تةاني النسةةاا من ت خ راغ أةول مما اةانيه الرجال

واأ

ي د النقل الةام في خدماغ الرعاال الح ة ة ة ة ةةقيل التي تراعي الفوارق ب ن الجنس ة ة ة ة ة ن،

في التاخيل ،وكك ار ما يتةرخن لخير أ بر لإلصاقل قالةاهاغ الجسدال واإلعاقل المرتحيل قالجذام؛

قما في لك نقل الةامالغ في مجال الرعاال الحة ةةقيل ،إلي ت خر التاة ةةخيل والةالا ،ال سة ةةيما في السة ةةياقاغ
التي تي ي عم ها القي األبويل الراسخل .وتةتمد نساا كك راغ أا ا عمي إ ن ةرف ثالث ،ال سيما األزواا

واآلقاا ،اللتماس الرعاال الحقيل؛

ي ثر تفاوغ موازين القوى ب ن الةامم ن في مجال الرعاال الحةةقيل والمرخةةي قاألسةةاس
واأ
في النس ة ةةاا ،الالتي كك ار ما ينكر الةاممون في مجال الرعاال الح ة ةةقيل مةاناتهن ،ال س ة ةةيما في حاالغ االعتالل

الةحبي واألل المزمن الناجم ن عن الجذام؛

عةادة مةا ي د اسة ة ة ة ة ة ةةتةمةال األدويةل لةالا تفةاعالغ الجةذام إلي ت راغ جسة ة ة ة ة ة ةةداةل ت ثر

ودأ

في الحة ة ةةقل الةقميل لممرأة وعالقاتها ،مما ي د في كك ر من األحيان إلي التم ز داخ األسة ة ةرة الميياة ة ةةيل
وحاالغ ةالق تترتو عم ها خسائر اقتحادال كب رة لممرأة عالوة عمي االنفحال عن أةفالها؛

تةاني الةديد من النس ة ة ة ة ة ةةاا واغ الجذام من إجهاد تفس ة ة ة ة ة ةةي وا تةاا حاد ويفدن بوجود

وهةأ

أفكار انتقاريل قسةةبو التم ز داخ األس ةرة الميياةةيل وفي ب ةاغ الةم التي ال تسةةتوعو الةاهاغ الجسةةدال

الناجمل عن الجذام؛
ووأ

ما أ ةارغ إليه المقررة الخاصةل قالفة  ،ثمل نم من الةنف النفسةي والبدني والجنسةي

تتةرر له النساا واغ الجذام ،ال سيما داخ األسرة المييايل.

والتقاة ب ن الوصة ة ة عمي أس ة ةةاس الجذام والتم ز الجنس ة ةةاني امكن حتي أن يهدد ح المرأة في
-53
و
القياة ،كما يت ة قحةةورة م سةةاويل من القالل التاليل ،التي رواها لممقررة الخاصةةل ممكمون لذ ةةخا
الجذام في أحد البمدان الكالثل األولي اغ األولويل:
اخة ة ةةيرغ س ة ة ة دة ترك

ب تها ألن زوجها ل اةد اقبمها قسة ة ةةبو الجذام إلي الحقاا في مكان ااة ة ةةحه

الكوخ في الا ة ةةار  .ث التمسة ة ة

مس ة ةةاعدة عائمتها ،لكن عائمتها رف ة ةةتها أا ة ةةا وجةم

لها منزال

صة ة ة ة ة ار خارا الب  .وبهرغ لديها م ة ة ة ةةاعفاغ قس ة ة ة ةةبو المرر فاتح ة ة ة ةةمنا قالةامم ن في م دان

الحةةقل ،لكنه قالوا إنه ال اسةةتييةون المجيا لنقمها إلي المسةةتاةةفي ألنه ال توجد م زانيل لذلك.
وتوف

-54

الس دة في نهاال األمر.

وقد اكون لمجذام ،أو الك راغ التي تاةوا النظام ،أا ةا أثر ف ةي عمي الققوق الجنسةيل واإلنجابيل

لممرأة .وقد سة ة ة ة ة ةةب

كر أحد األدويل المسة ة ة ة ة ةةتخدمل لةالا تفاعالغ الجذام ،وهو الكال دوم د ،الذ امكن أن

ا ةةر الجن ن قا ةةدة في حال اس ةةتخدامه أثناا القم  .وقد ا تا ةةف

خر في عام  2019حالل ةفمل ولدغ
م ا

قمتالزمل الكال دوم د في الب ارزي  ،في ح ن حددغ حاالغ أخرى عمي مدى الس ة ة ة ةةن نو32أ .وهذه اليفمل ،التي

ولدغ بتاة ةةوهاغ خمقيل في أةرافها الةمويل والسة ةةفميل ،تخ ة ة حاليا لممرايحل اليبيل ،ما اةني أنها قد تةاني

من ماة ةةا
و32أ

صة ةةقيل أخرى والقمو واأل نان والة نانأ قسة ةةبو اسة ةةتخدام والدتها مادة الكال دوم د أثناا القم .

Thayne Woycinck Kowalski and others, “Thalidomide embryopathy: follow-up of cases born
between 1959 and 2010”, Birth Defects Research – Part A, Clinical and Molecular Teratology, vol.
103, No. 9 (2015); F. Sales Luiz Vianna and others, “The impact of thalidomide use in birth defects
).in Brazil”, European Journal of Medical Genetics (2016
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وعند إبالق المقررة الخاصل بهذه القالل ،تقد عال الوراثل

و33أ

الذ كان يراقو هذه اليفمل عن الت ث ر المتوار

لمتا ة ةةخيل المت خر ،وخ ة ةةةف االتح ة ةةال ب ن الةامم ن في مجال الرعاال الح ة ةةقيل والمرخ ة ةةي ،وتدني الظروف

االجتماعيل واالقتحةادال لممرخةي .ومما ال ةك فيه أن النظام الحةقي خذل عمي نقو مخج كال من هذه األم
وةفمها ،دون أن اقاسو أحد عمي والدة ةف في عام  2019قمتالزمل اةود ا تاافها إلي الست ناغ.
-55

ويةاني أفراد األسةرة أا ةا من تدهور في صةقته الةقميل .وقد صةدم

أدلي بها ممكمون لذ ة ةةخا

المقررة الخاصةل بتةميقاغ

و الجذام خالل القمقاغ الد ارسة ةةيل الاة ةةحكيل لققوق اإلنسة ةةان والاة ةةحاا التي

نظمتها محادرة س ةةاس ةةا اوا لمجذام ومرر هانس ةةنأ ،ومفادها أن الةديد من أفراد األسة ةر الا ةةحاا اختاروا عدم

اسة ةةت الل كام إمكاناته في القياة واخفاا واته ألنه كانوا اخاة ةةون الةواقو التي قد تنج عن ا تاة ةةاف
مجتمةه المقمي أو زمالئه في الةم أو أصقاا عممه تاريع أسره م الجذام.

-56

وأبم

المقررة الخاص ة ةةل ق ن الزعي الذ أةمةها عمي حالل جواو ،المةروخ ة ةةل أعاله ،ا تا ة ةةف

خر أنه محة ة ةةاا مرة أخرى قمرر هانسة ة ةةن ،قةد اعتحاره ة ة ةةافيا ة مل ثالثل عقود
م ا

 .وقد ة ة ةخل لداه

و34أ

ونظر لغياا المرايحل الس ة ة ةةنويل من جانو نظام الرعاال الح ة ة ةةقيل ،فإن الةح ة ة ةةياغ المتحقيل
ا
الجذام الورمي.
داخ أعحةةاقه تمكن من التكاثر عمي مر السةةن ن ،ما أدى إلي انتكاسةةل .وقد تمف

أ إمكانيل لمافاا.
-57

أعحةةاقه إلي حد يتجاوز

ويمكن تالفي الكك ر من المةاناة اإلنسةانيل الموصةوفل في هذا الفر  .والدول مدعوة إلي االعتراف

بهةذه المةةانةاة اإلنس ة ة ة ة ة ةةانيةل واتخةا إجراااغ لمنةهةا والتخ يف من حةدتهةا .وكمةا قةال مم ةك إحةدى المنظمةاغ لممقررة

الخاصةل" :فإن الخدماغ المقدمل من االمنظماغ غ ر القكوميل إلي األ ةخا

و الجذام مقدودة لم اال

وال ترقي إلي المسة ةةتوى الذ نتوقةه قحة ةةفتنا مواةن ن .وما نريده هو أن تتقم القكومل المس ة ة وليل .ولكن

هذه الةمميل ينح ي أال ن ة ة ةةير إلي الميالحل بها .ب ينح ي أن تكون من االسة ة ةةتققاقاغ المنتظمل" .وعالوة

عمي لةك ،فةإن النةاس والواق أ كر تةق ةدا قكك ر ممةا امكن أن تفهمةه توقةةاغ الخبراا ،ولةذا ال بةد أن تكون
عمميل صن القرار مفتوحل لمن يتقممون عواقو تمك الق ارراغ.

ثانيا -االستنتاج :ما يصنعه الناس يم م للناس تغضضره
-58

كمتا تثةتته الةيتانتات المقتدمتة في هتذا التقرير ،فتنن الجتذام وعواه ته همتا نتتاج العنف الهي لي

ويع س العنف الهي لي ،وهو تراكمي بطةيعتتته ،القضود المنهجيتتة التي تمنع ا فراد مم أدنى تتتتتتت ت ار

المجتمعات مم تلةية احتياجاتهم ا ستاستية ولال ا ما ي ون هذا العنف لضر مر ي ،ومقةوال باعت اره مم

طةيعة ا مور ،ومستتتتتلطا يوميا مم المؤستتتتتستتتتتات المهيمنة وقد أةهرت مجموعة متنامية مم ا دلة أن
ا

تتخا

المحرومضم أكثر عرألتتة للمرض والءتتضق واإلعاقة كما يموتون أصتتغر ستتنا لذا فنن اختزال

ا مراض في مجرد كيانات مرألتتتية ي ت ت ه رواية قصتتتة دون ستتترد بدايتها ونهايتها وال تخةرنا المقاييس

التي تستتتتخدمها برامل الصتتتحة العالمية والةرامل الصتتتحية الوطنية ال قلض عم العنف الهي لي باعت اره

ستة ا في الجذام والمعاناة اإلنستانية بوصتفها نتيجة له ومم أجل عمال الحق في التمتع بلعلى مستتوم
مم م مم الصتحة الةدنية والعقلية لفا دة أكثر الفئات حرمانا ،يجب االعتراف با مراض على أنها قءتايا
ستتياستتية ويجب خءتتاع اإلجراىات المتخذة للتصتتد لها مليات المستتاىلة على جميع مستتتويات التدخل

ال ر  -مم العالمي لى المحلي
و33أ

الف نيا ةولر-فاتاة ني ،أسةتا ة في قسة عم الوراثل في جامةل ريو غراند دو سةول االتقادال ،ورئيسةل دائرة عم الوراثل اليبيل في

و34أ

يدين الفرد المةني اسةتخدام كممل الجذام قاعتحارها أحد األسةحاا الجذريل السةتمرار وصة األفراد المت ثرين ،وهو موخةو سةترد عميه

GE.22-05428

مستافي عياداغ بورتو ألي ر  .وتةرف هذه الس دة في هذا التقرير قإ ن كام منها.
المقررة الخاصل في تقرير الح  ،لكنه ال يدخ في نياق هذا التقرير.
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-59

وبضنما يتعمق العلماى في محاوالت لتحديد مءتتتتمون الحق في الصتتتتحة ،ال يفستتتتر ا

تتتتخا

ذوو الجذام ،الذيم يتكةدون معاناة بدنية وعقلية واجتماعية تتتتتتتديدة تهدد حقهم في الحياة ،مءتتتتتتتمون

الحق في الصتتتحة مم منظور القانون المدون ،بل مم منظور ما يعنيه التمتع بتكافؤ الفر
على قدم المستتتتتاواة مع امخريم دون تمضضز أو عنف وع وة على ذلك ،يطالب ا

باالعتراف بهم أ تتتتخاصتتتتا يحق لهم تقرير مصتتتتضر أجستتتتادهم ،وكذلك أ تتتتخا

تتتتتخا

في الحياة

ذوو الجذام

يجب تلمضم احتياجاتهم

أخضر ،تستتدعي سترديتهم عم الحق في الصتحة اتخاذ
الخاصتة ،مثل م انية الوصتول والست م والدعم و ا
خطوات عملية للغاية ولكنها أساسية ،فء عم تغضضر نقطة انط ق التخطيط

ثالثا -التوصيات
-60

تحث المقررة الخاصتتتتة الدول ،ال ستتتتيما التي يتوطم فضها الجذام ،على وألتتتتع خطة ستتتتياستتتتية

قطرية لم افحة الجذام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في التمتع بلعلى مستتوم مم م مم الصتحة الةدنية
والعقلية لص خا

ذو الجذام وأفراد أسرهم ،وتوصي بما يلي:

وأأ

جعل الناس في محور اإلنتاج الصحي ،والقيام في هذا الصدد بما يلي:

’‘1

تنفضذ المةدأ التوجضهي  1-14مم الم ادئ والم ادئ التوجضهية للقءتتتاى على التمضضز

ألتتتتد ا

تتتتخا

ذو الجذام وأفراد أستتتترهم ،الذ يؤكد أنه ين غي للدول ن تتتتاى لجنة تتناول

ا ن تتتتتطة المتصتتتتتلة بحقوق اإلنستتتتتان لص تتتتتخا
ا

خا

وأفراد أسرهم وممثلي منظماتهم؛

ذو الجذام وأفراد أستتتتترهم ،وتءتتتتتم هؤالى

’‘2

ألتتمان أن يةدأ التخطيط بتقضيم االحتياجات وأن يمستتك ا

واأ

الةدى بالمجتمع المحلي وتعزيز نظم الدعم المجتمعية ،والقيام في هذا الصدد بما يلي:

’‘1

ت ترال المجتمعات المحلية في توفضر الصتتتحة؛ وتحديد المجتمعات المعنية مم خ ل

أسرهم مقالضد عملية تصميم السياسات ورصدها وتقضيمها؛

تتخا

ذوو الجذام وأفراد

تحلضل م اني مم تتتتلنه تحديد بؤر الجذام؛ وتنفضذ الت تتتتخيع المجتمعي في تلك الستتتتياقات،

على نحو يع س أستتتلوبا ت تتتاركيا وتصتتتاعديا في الحصتتتول على وصتتتف كمي ونوعي لصتتتحة

المواطنضم والعوامل التي تؤثر في صتتتتتتتحتهم ،وتحديد الم تتتتتتتاكل ،واقتراح مجاالت للتحستتتتتتتضم،
وتحفضز العمل؛

’‘2

في الستتتتتياقات التي تكون فضها حاالت الجذام أكثر ت تتتتتتتا ،ألتتتتتمان أن تكون مرافق

الرعتايتة الصتتتتتتتتتحيتة ا وليتة هي الةضئتات التي يم م فضهتا للنتاس ،مم خ ل تعزيز مجموعتات

الرعاية الذاتية والمستاعدة الذاتية بالتركضز على بناى مهارات الدعوة ،أن ي تاركوا في ت تخيع

الم اكل وفي يجاد الحلول؛
’‘3

ت تتتجيع جمع الةيانات بصتتتورة منهجية عم طريق خدمات الرعاية الصتتتحية ا ولية،

على أال تكون الةيانات المتعلقة بالجذام مصتتنفة بحستتب المتغضرات الديمغرافية والةضئية واالجتماعية

االقتصتتتادية والثقافية فقط ،وإنما أيءتتتا على أستتتاس مختلف أست ت اي التمضضز المعترف بها في

القانون الدولي لحقوق اإلنستان ،مع احترام تام لمةدأ الم تاركة والخصتوصتية؛ واستتخدام هذه
الةيانات لتحديد الفئات ا كثر عرألتتتتتة ل صتتتتتابة بالجذام والعاهات وأوجه التمضضز المرت طة بالجذام،

كالنساى وا طفال ،ووألع تدابضر خاصة لحماية هذه الفئات؛
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واأ

االستتتثمار في التثقيا الصتتحي وألتتمان حق الناس في الحصتتول على المعلومات،

’‘1

تحديد المجتمعات المحلية المتلثرة با مراض ذات ا ستتت اي الجذرية الم تتتتتركة ،مثل

والقيام في هذا الصدد بما يلي:

أمراض الفقر ،وتنفضتذ برامل متكتاملتة للتوعيتة بتا مراض المتعتددة تراعي الثقتافتة واللغتة ونوع

الجنس والعمر واإلعاقة وتوألتتتتتتتتع بالتعاون الوثضق مع المجتمعات المحلية مم أجل ألتتتتتتتتمان
م انية الوصتتتتتتول والفعالية على حد ستتتتتواى؛ والتصتتتتتتد للحواجز الناجمة عم الفجوة الرقمية

واالستتتتثمار في وستتتا ط اإلع م المجتمعية مم أجل الوصتتول لى أكةر عدد مم م مم الناس؛
وإذكتتاى وعي قتتادة المجتمعتتات المحليتتة والزعمتتاى المعتتالجضم التقلضتتديضم والزعمتتاى التتدينضضم

والصتتتيادلة المحلضضم ومعلمي المدارس فيما يتعلق بالجذام وإ ت تراكهم في زيادة التوعية؛ ودعم

المرأة لتم ضنها مم الم اركة في أن طة النهوض بالصحة؛
’‘2

ألتتتمان حق الناس في الحصتتتول على المعلومات في جميع مراحل الرعاية الصتتتحية

والوقاية مم الجذام ،فءتت ت عم حقهم في الخصتتتتوصتتتتية ،ما يجعل الموافقة المستتتتتنضرة جراى

ال لنى عنه

تدخل  -مم الوقاية بعد التعرض باستتتتتتخدام جرعة واحدة مم الريفامةيستتتتتضم

لى فحع المخالطضم والرعاية الطةية لص خا

المقدمة على الحد مم الوصم؛
’‘3

المصابضم بالجذام؛ وألمان تركضز المعلومات

توفضر المعلومات بواستتتطة خدمات الرعاية الصتتتحية ا ولية عم حقوق المستتتتعملضم،

وعم الم ادئ والم ادئ التوجضهية للقءتتاى على التمضضز ألتتد ا

تتخا

وعم الم ادئ التوجضهية لمنظمة الصتتتحة العالمية لتعزيز م تتتاركة ا

الخدمات المتصلة بالجذام؛
’‘4

ذو الجذام وأفراد أستترهم،
تتتخا

ذو الجذام في

تعزيز الكفاىة الهي لية للقوم العاملة في مجال الرعاية الصتتتتتتتحية ا ولية عم طريق

بناى قدراتها في الجوانب االجتماعية واالقتصتادية والثقافية للجذام وفيما يتعلق بالتصتميم الذ

ي ارل فيه المستخدمون ،وتدريةها على التخفيا مم الوصم في جميع أن طتها؛
ودأ

عطاى ا ولوية للوقاية ا ولية مم خ ل وألتع الستياستات واتخاذ جراىات في قطاعات

’‘1

تعميم مراعاة الجذام في برامل الحد مم الفقر؛

’‘2

االعتراف بلن الجوانب الر يستتتية للنهوض بالصتتتحة تتطابق مع الحقوق المنصتتتو

متعددة ،والقيام في هذا الصدد بما يلي:

علضهتا في العهتد التدولي الختا

بتالحقوق االقتصتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتة ،وكتذلتك مع

الجوانب ا خرم الواردة في المعاهدات المن تتتتتتتلة لحماية الفئات التي تواجه التمضضز؛ ووألتتتتتتتع
طار لقءتتتتتتايا مم قةضل الحقوق ووألتتتتتتع أطر نظرية تتةناها الةلدان لتقضيم جدوم نفاق الدول

على عمال تلك الحقوق؛ وتحديد المسؤوليات داخل الح ومة وتم ضم آليات المساىلة
وهةأ

الصدد بما يلي:
’‘1

المراهنتة على التكتامتل المتعتدد الختدمتات دون تمضضز ألتتتتتتتتتتد الجتذام ،والقيتام في هتذا
تعزيز التغطية الصتتحية ال تتاملة ودمل الجذام في الرعاية الصتتحية ا ولية ،وألتتمان

وصتتتتتتول الجميع لضها مم خ ل الخدمات العامة ،التي ين غي أن تكون م مة ثقافيا ومراعية

للفوارق بضم الجنسضم ومراعية للمسنضم ول عاقة؛
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’‘2

مواصلة وتعزيز جهود الةرامل الوطنية المتعلقة بالجذام وتنفضذ الركا ز ا ربع ل ستراتيجية

’‘3

دراج الجذام في مناهل كليات الطب وبناى قدرات القوم العاملة في الرعاية الصتتتحية

العالمية للجذام (مرض هانستتتتمف للفترة  ،2030-2021مع تخصتتتتيع اعتمادات مناستتت ة في
المضزانية على الصعضديم الوطني ودون الوطني ،وكذلك تنفضذ ا هداف والمؤ رات والمعايضر؛

ا ولية فيما يتعلق بالجوانب الستتتريرية للجذام؛ وإعطاى ا ولوية ل جراىات التي تدعم الك تتتف
الم ر عم الجذام والوقاية مم انتقاله ومم العاهات واإلعاقات المرت طة به؛ وإقامة تتتتتت تراكات

مع منظمات ا
’‘4

خا

ذو الجذام إلجراى بحث ن ط عم الحاالت وفحع للمخالطضم؛

ألتتتمان استتتتمرارية الرعاية (الوقاية والع ج وإعادة التلهضلف دون تمضضز؛ ومواصتتتلة رصتتتد

تلف ا عصتتاي أثناى الع ج الطةي وبعد الع ج ال تريولوجي باعت ار ذلك جزىا مم خدمات الرعاية
الصحية ا ولية؛ وألمان م انية حصول الناس على الرعاية الثانوية والثالثية عند الحاجة؛

’‘5

مجانا؛
’‘6

توفضر ا جهزة المستتاعدة للحماية وا جهزة المستتاعدة لتستتهضل أن تتطة الحياة الضومية
االستتثمار في تخفيا المعاناة الناجمة عم آالم ا عصتاي والوصتم مم خ ل معالجة ا لم

الجضتدة واإلحتالتة الفعتالتة داختل النظم الوطنيتة لرعتايتة الصتتتتتت تحتة العقليتة ،في طتار نموذج قتا م على
التعتافي ومم خ ل ختدمتات أخ هيتة ومحترمتة ومنتاستتتتتت ت تة ثقتافيتا ومراعيتة للفوارق بضم الجنستتتتتتتتضم

وتم ضنية لصفراد؛ وألمان حصول أفراد أسر ا

خا

تخا

ذو الجذام على رعاية الصحية العقلية؛

ذو الجذام لتعزيز الم تورة فيما بضم النظراى،

’‘7

قامة تراكات مع منظمات ا

’‘8

تعزيز تعتاون النظراى فيمتا بضم الةرامل الوطنيتة لم تافحتة الجتذام في الةلتدان الموبوىة

ووأ

ألمان الحماية االجتماعية ،والقيام في هذا الصدد بما يلي:

فء عم سداى الم ورة ا سرية ،وتوفضر الم ورة فراد أسر ا

خا

ذو الجذام؛

لت ادل الممارسات الجضدة وتعزيز التقدم؛

الخاألعضم للع ج الطةي مم الجذام؛

’‘1

ألمان ا مم الغذا ي والتحوي ت النقدية لص خا

’‘2

ألمان حقوق اإلعاقة لص خا

’‘3

استتتتتهداف المواطنة الن تتتتطة مم خ ل تعزيز فر

’‘4

قامة تتتتتت تراكات مع المنظمات لضر الح ومية لتوفضر خدمات التم ضم وإعادة التلهضل

’‘5

تم ضم النساى ذوات الجذام مم خ ل برامل تولضد الدخل ،وإن اى التعاونيات ،والتعليم

الخاألعضم للع ج الطةي وبعد الع ج ال تريولوجي؛

الدعم حسب الحاجة؛

التدريب والعمل المنظم ،مع ألتتتتمان

في المياديم االجتماعي واالقتصاد والمهني؛
المستمر؛

وزأ

ألمان الم اركة الديمقراطية ،والقيام في هذا الصدد بما يلي:

’‘1

توفضر المستتتاعدة القانونية وامليات المتيست ترة لتقديم ال ت ت اوم المتعلقة بانتهاكات الحقوق

’‘2

عمال الحق في الوصول لى العدالة وألمان م انية الوصول لى اإلجراىات والةنية

في طار مرافق الرعاية الصحية ا ولية؛

ا ساسية؛

’‘3
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وتوصتتي المقررة الخاصتتة أيءتتا بلن تفي الدول لضر الموبوىة بالتزاماتها في مجال التعاون الدولي،

وال ستتتتيما فيما يتعلق بالغاية  3-3مم أهداف التنمية المستتتتتدامة وتحث الدول على قةول المستتتتؤولية

عم تطوير العقاقضر ،ونقلها لى القطاع العام ،وتيستتتضر حصتتتول أفقر الناس في العالم على أدوية عالية

الجودة كما تنا تد قطاع الصتحة أن يمتثل ع ن الدوحة ب تلن االتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية
الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة ،ال سيما تلكضده أن االتفاق ين غي تفسضره وتنفضذه بطريقة تعزز

حصول الجميع على ا دوية
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