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اعــــــــــــرف حقـوقــك: 
وتشخيصه وعالجه  السل  من  الوقاية 

جـــيزا دانـغ
حتريـــر: تســـريا تشـــاخايا، وبرايـــان ســـيرتو، وفيفيـــان كوكس، 
ومايـــك فريك، وجينيفـــر فورين، وإيريكا ليســـيم، وألكســـاندر 
ويليـــام مبويا، وليندســـي ماكينا، وجون مدلـــويل، وجني راهدي 

أونغآنغـــو، وهادجيـــا ســـيمفوا، وزانـــي دي ويت.

صفحة 1 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

لماذا هذا الدليل؟
أعد هذا الدليل للمصابني بالسل واملعرضني لإلصابة به ولألشخاص الذين يعتنون هبم. وهو يهدف إىل شرح املعايري العاملية 
لرعاية السل، مبا يف ذلك اخلدمات اليت حيق لك احلصول عليها. ويهدف أيضاً إىل توضيح حقوقك املتعلقة بالوقاية من 
السل وفحصه وعالجه ورعايته. وغايتنا أن يتمكن املصابون به من معرفة متى جيب احلصول على مستوى أعلى من الرعاية، 

كي يستطيعوا طلب تطبيق املعايري املوصى هبا عاملياً.

؟
ً
ما هي المعايير الموصى بها عالميا

منظمة الصحة العاملية هي منظمة األمم املتحدة املتخصصة يف الصحة. وجزء من عملها قيادة عملية تضع معايري ومبادئ 
توجيهية للوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه. وتدعم هذه املعايري صناع السياسات والسلطات الصحية لتخطيط 
وجتهيز الربامج الصحية يف بالدهم لضمان احرتام حق اجلميع يف الصحة وحقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة ومحايتها 

وتطبيقها.

ين بمرض السل؟  ما هي حقوق اإلنسان وما سبب أهميتها للمتأثر
ينبغي أن حيصل مرضى السل واملعرضون لإلصابة به على حقوق اإلنسان. ويقع على عاتق احلكومات، مبوجب القوانني 
الدولية واإلقليمية واحمللية، التزامات قانونية باحرتام هذه احلقوق ومحايتها وتطبيقها. وحقوق اإلنسان عاملية: أي أهنا ملك 
جلميع الناس. كما أهنا متكاملة ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة. وهذا يعين أن مجيع حقوق اإلنسان متساوية يف األمهية، 

ويعتمد كل منها على اآلخر، وترتبط ارتباطاً وثيقاً فيما بينها. وانتزاع أي حق منها يؤثر على احلقوق األخرى.
وكثري من حقوق اإلنسان مهم للمتأثرين مبرض السل. وهذه احلقوق موجودة يف املعاهدات الدولية واإلقليمية، ويف دساتري 
خمتلف دول العامل. وهي تشمل احلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحلق يف عدم التمييز، واحلق يف احلرية، واحلق يف 
العلم، واحلق يف املوافقة الواعية، واحلق يف املعلومات، واحلق يف اخلصوصية، واحلق يف املشاركة، واحلق يف عدم التعرض 
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحرية احلركة، وعدم التعرض لالحتجاز 

التعسفي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التجمع.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الحياة للمتأثر
تدابري  اختاذ  أيضاً  واجبها  ومن  أن حترمك من حياتك،  أي حكومة بالدك، ال جيوز  الدولة،  أن  احلياة«  »احلق يف  يعين 
حلمايتها. وهذا يعين أن عليها اختاذ خطوات للقضاء على األمراض وضمان احلصول على الرعاية، كأن تتبع هنجاً يقوم 

على حقوق اإلنسان للقضاء على مرض السل.
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ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الصحة للمتأثر
يتضمن احلق يف الصحة جزأين مهمني. اجلزء األول هو خدمات الرعاية الصحية ونظام الرعاية الصحية يف البالد. وينص 
احلق يف الصحة على ضرورة توفري الرعاية الصحية. وهذا، يف مرض السل، يعين وجود نظام رعاية صحية مزود مبرافق 
فعالة للوقاية منه وتشخيصه ورعايته، مع توفري سلع تشمل أدوية السل ومعدات وجتهيزات فحصه، وخدمات وبرامج، مع 
موازنة كافية ملوظفي الرعاية الصحية وبرامج السل. وجيب أن تكون الرعاية الصحية سهلة املنال: جيب أن يتمكن اجلميع 
من احلصول عليها وال ميكن حرماهنم من خدماهتا )وهو ما يسمى عدم التمييز(. وجيب أن يتمكن اجلميع أيضاً من الوصول 
إىل مرافق جمهزة ملعاجلة السل والدخول إليها، مثل مراكز الرعاية الصحية احمللية، أو، إذا لزم األمر، إيصال خدماهتا إىل 
املريض. وجيب أن يكون مبقدورك حتمل تكاليف الرعاية الصحية للسل، كاألدوية مثالً، وأيضاً احلصول على معلومات 
ومعارف عن خيارات الرعاية املتاحة ملرضى السل. وجيب أن تكون الرعاية الصحية مقبولة؛ أي مناسبة للثقافة احمللية، 
وحترتم األخالق، وتراعي جنس الشخص املصاب بالسل وعمره. كما جيب أن تكون جبودة عالية: أي تستند املعاجلة على 

العلم وتكون مناسبة طبياً، وأن تكون األدوية ذات جودة.
ويسمى هذا اجلزء من احلق يف الصحة »التوفر وسهولة الوصول واملقبولية واجلودة«.

ويتضمن اجلزء الثاني من احلق »احملددات األساسية« للصحة. وهي تشمل كثرياً من حقوق اإلنسان املرتبطة بالصحة، 
والتعليم  الصحية،  العمل  وظروف  املالئم،  والسكن  املناسب،  الصحي  والصرف  املأمونة  الشرب  ومياه  الغذاء،  يف  كاحلق 
الصحي. وهذه احلقوق مهمة للوقاية من مرض السل وعالجه. وقد يعين ذلك ضرورة حصولك على دعم غذائي باإلضافة 
إىل الدواء أثناء عالج السل، إذا كان ذلك يساعد يف شفائك. أو أنك قد حتتاج إىل دعم إضايف آخر أثناء أو بعد إكمال العالج، 

إذا غري السل قدرتك على عيش حياتك ومحاية صحتك تغيرياً كبرياً.
جيب أن توفر حكومتك األدوية األساسية أيضاً. وهو »التزام أساسي« مبوجب احلق يف الصحة، ويعين أن توفري األدوية 
األساسية أحد أهم األشياء اليت ميكن وجيب أن تقوم هبا احلكومة الحرتام احلق يف الصحة ومحايته وتطبيقه. ويوجد لدى 
منظمة الصحة العاملية قائمة منوذجية لألدوية األساسية، تتضمن مجيع أدوية السل املهمة، يف الفقرة 6-2-4 من النسخة 

التاسعة عشرة.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في عدم التمييز للمتأثر
جيب عدم استغالل وضعك الصحي ذريعة ملعاملتك أنت أو أسرتك أو الشخص الذي يعتين بك معاملة خمتلفة عن اآلخرين. 
وهذا يعين أنه ال جيوز تسرحيك من وظيفتك أو رفض دخولك إىل املدرسة أو حرمانك من السكن أو معاملتك بطريقة غري 
حمرتمة يف عيادة صحية ألنك مصاب مبرض السل. وإذا كنت فرداً يف جمموعة ضعيفة )كأن تكون مصاباً بفريوس عوز 
املناعة البشرية أو تتعاطى عقاقري غري مشروعة أو مهاجراً أو سجيناً(، فال جيوز التمييز ضدك عند حماولة احلصول على 

خدمات السل.

ية الحركة وعدم التعرض لالعتقال التعسفي؟ ين بمرض السل الحق في الحرية وفي حر ماذا يعني للمتأثر
تضمن هذه احلقوق عدم سجنك أو احتجازك أو منعك من التنقل من دون إجراءات قانونية. وجيب أن حيدث أي احتجاز أو 
اعتقال مبوجب القانون. وهذا أمر مهم ملرضى السل عندما نفكر إن كان جيب عالجهم مبعزل عن اآلخرين. وميكن النظر 
يف العزل بغرض عالج السل إذا كان ضرورياً من الناحية الطبية حلماية اآلخرين من املرض. ومع ذلك، ينبغي أن تتمكن دائماً 
من اختيار أقل أشكال العزل تقييداً. فالعزل التنفسي األساسي مثالً قد يتطلب ارتداء كمامة إىل أن يأخذ الدواء مفعوله وال 

يعود السل معدياً. وينبغي أال يُطلب منك البقاء يف املستشفى إذا كانت الكمامة كافية.

صفحة 2 من 5 حقوق اإلنسـان والسل
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صفحة 3 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

يف بعض احلاالت النادرة، ميكن أن تطلب حكومتك العزل حتى إذا مل توافق أنت )العزل اإللزامي(. وال ميكن أن حيدث 
ذلك إال إذا كان مرضك شديد العدوى، أو رفضتَ أخذ أدوية السل أو إتباع تدابري مكافحة العدوى، أو إذا كان هناك خطر 
وأال يستخدم إال بعد جتريب مجيع  روتينياً  العزل اإللزامي مطلباً  بانتقال املرض إىل اآلخرين. وينبغي أال يكون  حقيقي 
التدابري األخرى وفشلها، مبا فيها االستشارة املستفيضة. كما جيب أن يستند إىل قانون أو سياسة قائمة، وأن خيضع ملراقبة 
خارجية. وألي مريض احلق يف الطعن بقرار العزل. وحيظر العزل يف بيئة غري طبية )زنزانة مثالً(. كما جيب توفري عالج 
السل والضروريات األساسية للمريض املعزول، كالطعام واملاء وفرصة التواصل مع األسرة. وجيب أن تكون فرتة العزل قصرية 
قدر اإلمكان، أي فقط عندما يكون السل معدياً ويشكل خطراً حقيقياً على اآلخرين. وال ينبغي إطالقاً أن يكون العزل شرطاً 

للحصول على أدوية جديدة للسل.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الخصوصية للمتأثر
يعين احلق يف اخلصوصية أن وضعك الصحي، مبا فيه إصابتك بالسل، ومعلوماتك الشخصية ينبغي أال يطلع عليها أحد، 
ما مل تسمح أنت أو كان ذلك ضرورياً حلماية صحة اآلخرين. ويف معظم املناطق، يكون اإلبالغ عن حاالت السل »ملزما 
نشر  ذلك، جيب عدم  ومع  عنها.  الوطنية  الصحة  وزارة  إبالغ  الصحية  السلطات  على  أن  يعين  وهذا  القانون«.  مبوجب 
معلوماتك الشخصية )امسك مثالً(. وإذا كنت حتصل على الرعاية الصحية من جهات خمتلفة، فرمبا يتعني عليهم مشاركة 
تتواصل معهم  الذين  واألشخاص  السل لديك معدياً  كان  وإذا  لتوفري رعاية جيدة لك.  بينهم  معلومات عن صحتك فيما 
معرضني لإلصابة به، عليك إعالمهم بذلك وتشجيعهم على الفحص واختاذ خطوات للحماية من السل. على سبيل املثال، 
ميكنك اختيار ارتداء كمامة مناسبة يف مكان عائلي مغلق. وميكن أن يتوىل مقدم الرعاية الصحية إبالغ األشخاص الذين 
حيتكون بك أهنم حباجة للفحص، من دون حتديد الشخص املعين. وإذا رفضت أو مل تستطع إبالغ هؤالء بأن مرضك معد، 
ميكن ملقدم الرعاية الصحية أن يفعل ذلك كي يتمكنوا من اختاذ خطوات حلماية أنفسهم. وعندما ال يكون هناك خطر على 

اآلخرين بسبب االحتكاك مبريض السل، جيب أن تكون هناك محاية مطلقة حلقه يف اخلصوصية.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في العلم للمتأثر
يعين احلق يف العلم أن يتمكن اجلميع من االستفادة من املكتشفات العلمية اجلديدة، مبا فيها طرق الوقاية والتشخيص 
والعالج اجلديدة واحملسنة. جيب أن تتخذ حكومتك خطوات إلتاحة أدوية جديدة، وطرق جديدة للوقاية من السل، وطرق 

جديدة لفحص السل يف بالدك.
كما يتعني على احلكومات االلتزام بدعم العلوم والنهوض هبا. وهذا يعين أن توفر التمويل للبحث العلمي وتدعم مؤسسات 
البحث العامة، وغري ذلك. وعندما تقدم احلكومة لشركة خاصة متويالً أو حوافز أخرى للبحث، عليها أيضاً التحقق من أن 
نتائج ذلك البحث تفيد املتأثرين مبرض السل يف بالدك وبأسعار معقولة. ويرتبط احلق يف العلم أيضاً باحلق يف املشاركة. 

وينبغي إشراك اجملتمعات املتضررة من السل يف عمليات البحث بطريقة حمرتمة ومفيدة.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في المعلومات للمتأثر
يعين احلق يف املعلومات ضرورة إخبارك، وإخبار القريب أو الصديق املشارك يف رعايتك إن رغبت بذلك، خبياراتك للعالج 
الطيب. وهو يعين أيضاً ضرورة توفري معلومات دقيقة لك وحمليطك عن طرق انتشار السّل، وسبل منع انتشاره، وفرتة انتقال 
أن تتلقى إرشادات وتوضيحات كاملة بضرورة موافقتك على أي تدخالت طبية. كما يعين ذلك أن  العدوى. وجيب أيضاً 
لك احلق يف معرفة أمساء وجرعات أي دواء أو إجراء طيب يريد طبيبك أن تأخذه، ومعرفة مدة العالج، وفهم مجيع اآلثار 
األمية  أو حياتك. وهذا يسمى حمو  اإلجراء على صحتك  أو  الدواء  يؤثر هبا  اليت قد  األخرى  والطرق  اجلانبية احملتملة 

العالجية. ويعين احلق يف املعلومات أيضاً أنك جيب أن حتصل على نسخة من سجالتك الطبية إذا رغبت بذلك.
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صفحة 4 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

ين بمرض السل؟ ماذا يعني الحق في الموافقة الواعية للمتأثر
يرتبط احلق يف املوافقة الواعية ارتباطاً وثيقاً باحلق يف املعلومات واحلق يف املشاركة. وتعين املوافقة الواعية أنك جيب أن 
توافق على أي تدخل طيب قبل حدوثه، وأن حتصل مسبقاً على معلومات وافية عن خماطر ذلك التدخل وفوائده. فاملعلومات 
اتباع عالج وقائي أم ال(. وهذا يعين  دوائياً حمدداً، أو هل تريد  أساس قرارك هبذا اخلصوص )مثالً، هل تفضل نظاماً 
ضرورة استشارتك دائماً قبل اختاذ القرار، ومنحك الوقت للتفكري بطرح أسئلة واحلصول على إجابات. فالعالج القسري 

ملرض السل حمظور قطعاً.

ين بمرض السل؟ ماذا يعني حق المشاركة للمتأثر
يعين احلق يف املشاركة أن مريض السل جيب أن يشارك يف القرارات اليت تؤثر عليه. وهذا بالطبع يشمل العالج. بيد أن لذلك 
تطبيقاً أوسع أيضاً. فمن حق املتأثرين مبرض السل املشاركة يف تقرير السياسات الصحية، الوطنية منها واحمللية. على 
سبيل املثال، ميكن أن تطلب السلطات الصحية آراء املنظمات اليت متثل مرضى السل عند تقييم برنامج للسل، أو تشرك 

اجملتمع احمللي يف وضع هنج حملي لرعاية حمورها الفرد.

ين بمرض السل؟ ية التجمع للمتأثر ية تكوين الجمعيات وحر ماذا تعني حر
حق املشاركة هو أحد األسباب اليت جتعل حلرية تكوين اجلمعيات والتجمع دوراً يف مرض السل. فحرية التجمع تسمح للناس 
باالجتماع ملناقشة قضايا جمتمعية كاألمور الصحية مثالً. وتسمح لك وملرضى السل اآلخرين بتكوين منظمات وتسجيلها 

)مثال: مجاعة حملية لدعم املتأثرين بالسل( أو الدفاع عن حقوق مرضى السل.

الصورة: ديفيد هاريسون حلملة العمل من أجل العالج
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صفحة 5 من 5 حقوق اإلنسـان والسل

ما هي الرعاية التي محورها اإلنسان؟
تعين الرعاية اليت حمورها اإلنسان أن كل ما يتعلق بالوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه جيب أن يأخذ بعني االعتبار 
الكائن البشري ككل. ويشمل ذلك احرتام حقوق اإلنسان للجميع، والتفكري يف العوامل االجتماعية واالقتصادية وليس فقط 
املعلومات الطبية. وينبغي وضع خطة عالجك حبيث تعاجل وضعك بالتحديد، وحتمي حقوقك، وال تنتهكها. يؤثر السل على 
أكثر من شخص. وهلذا نطرح رعاية حمورها األسرة واجملتمع كذلك. جيب أن يكون املشاركون يف رعاية املصابني بالسل على 

دراية بالوقاية والتشخيص والعالج متاماً مثل املريض نفسه.

ماذا يعني ذلك لألسرة والمجتمع؟
تلعب األسر واجملتمعات أدواراً مهمة يف الوقاية من مرض السل وتشخيصه وعالجه. وهذا سبب أمهية املنظمات اجملتمعية 
وجمموعات الدعم. لك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع. وهذا يعين أن لك وللمرضى اآلخرين وجملتمعك 

احلق يف االلتقاء لتبادل املعلومات. ولك احلق يف تشكيل منظمات تدعم مرضى السل، ومقدمي الرعاية هلم، وجمتمعهم.

ماذا أفعل إذا انتهكت حقوقي؟
حيق لك تقديم شكوى. وينبغي أن توفر السلطات الصحية قنوات لتقدميها. كما حيق لك تلقي رد على الشكوى. فإذا مل تتلق 
رداً، أو إذا تلقيت رداً ال يبدد خماوفك أو يليب احتياجاتك، ميكنك نقل األمر إىل القضاء. وهذا يتوقف على قوانني بالدك، 
وعليك االتصال مع حمام أو مؤسسة مساعدة قانونية. يوجد منظمات متخصصة تركز على انتهاكات احلق يف الصحة. 

ويشمل ذلك حق احلصول على العالج ومجيع احلقوق األخرى الواردة يف القسم األول “حقوق اإلنسان والسل”.
يوجد لدى العديد من الدول أمني مظامل حلقوق اإلنسان أو مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان. وهي مجاعات مستقلة هدفها 
رصد حقوق اإلنسان ومحايتها واستعادهتا، وميكنها تلقي شكاوى من األفراد بشأن انتهاكاهتا. ميكنك التحقق إن كان يف 
https://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx. ففي بعض احلاالت،  الدليل:  بالدك مثل هذه املؤسسة عن طريق 
قد يكون من األسرع الوصول إىل منظمة حملية تدافع عن املرضى إذا كنت تعتقد أن حقوقك انتهكت وتريد معلومات عن 

اخليارات املتاحة.


