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ّ  ملخ ص    

             ُ                      قسمني أساسيني ُيبني األول منهما         ١٠٢ / ١                            ً                               يتضمن هذا التقرير املقدم وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان           
ّ                                            نية بالصحة وحقوق اإلنسان من تقّدم خالل العقد األخري، كما يتناول بالبحث عقبتني                        بعض ما أحرزته احلركة املع                              

  .                                            من العقبات الرئيسية اليت تعترض مسرية هذه احلركة

      ً                     مهتماً أكثر من أي وقت مضى -                                               وخباصة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل       -                              فقـد أصـبح اجملـتمع املدين         
ّ   وُيقّدم   .                                                          ّ               أن بعض الدول قد أخذت تنظر إىل قضايا الصحة وحقوق اإلنسان جبّدية               كما  .                             بقضايا الصحة وحقوق اإلنسان      ُ 

                                                                  ّ                           الصادر عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إرشادات ذات حجّية بشأن نطاق حق كل          ١٤                 العـام رقم              التعلـيق 
    احلق  "    أو    "                                  على مستوى من الصحة ميكن بلوغه                   حق التمتع بأ    ("                                                                   إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية           

       وأصبحت   .                                      ُ                                     ، صدرت تقارير عديدة تبحث الكيفية اليت ُيمكن هبا إعمال احلق يف الصحة                ٢٠٠٠               ومـنذ عـام         ").           يف الصـحة  
  .                                                                                                   القضايا القانونية واملؤلفات والدورات الدراسية بشأن الصحة وحقوق اإلنسان من األمور الشائعة على حنو متزايد

                                                  ُ                            احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان مرحلة جديدة من الُنضج يف سعيها احلثيث حنو إدماج          وقد بلغت  
                                            فباإلضافة إىل األساليب التقليدية املتبعة يف        .                                                               حقـوق اإلنسان يف سياسات الصحة على الصعيدين الوطين والدويل         

                         ً      حة وحقوق اإلنسان تتبع أيضاً                                 ، أخذت احلركة املعنية بالص     "              الفضح والتعيري  "                                جمـال حقوق اإلنسان، مثل أسلوب     
  .ُ    ً                                                              ُنهجاً أخرى مثل استخدام املؤشرات، ومقاييس األداء، وعمليات تقييم األثر

    ّ        ويركّز هذا    .                                                   ً                                        بـيد أن احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان تواجه أيضاً جمموعة من العقبات الرئيسية              
                             املنظمات غري احلكومية العريقة ̀  ١̀      ِ     ة من ِقبل                                                         التقرير على عقبتني منهما تتمثالن يف قصور املشاركة يف هذه احلرك

  .                            املهنيني العاملني يف جمال الصحة̀  ٢̀                     املعنية حبقوق اإلنسان و

 َ   ْ                                                                                                  وَيحـثْ الـتقرير املنظمات غري احلكومية العريقة املعنية حبقوق اإلنسان على العمل على معاجلة قضايا                 
                                         اليت تتسم هبا احلمالت اليت تقوم هبا هذه                                       ّ                                       الصـحة وحقـوق اإلنسـان، مثل قضية وفّيات األمومة، بنفس القوة             
  .                                                           املنظمات بالفعل فيما يتصل حباالت االختفاء والتعذيب وسجناء الضمري

ّ               ً                                                                                              وُيشّدد التقرير أيضاً على أن قضايا الصحة وحقوق اإلنسان ال تشمل الكثري من القواسم املشتركة فحسب بل إهنا                      ُ 
ّ    ُ                     ُتكّمـل وُتعزز بعضها البعض                                                                        ين من املهنيني العاملني يف اجملال الصحي مل يسمعوا قط حبق اإلنسان يف                               ومع ذلك، فإن الكثري     . ُ  

                                                                    ويذهب التقرير إىل أنه ال ميكن إعمال احلق يف الصحة بأي شكل من               .                                                  التمـتع بأعـلى مسـتوى من الصحة ميكن بلوغه         
                         ير بعض املالحظات األولية                 ويتضمن التقر   .                                                                            األشكال دون املشاركة النشطة ألعداد أكرب بكثري من العاملني يف اجملال الصحي           

  .                ُ                                                                                 بشأن اخلطوات اليت ُيمكن اختاذها لزيادة مشاركة العاملني يف اجملال الصحي يف احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان

                                                                             ً        ويف السنوات األخرية، أفضت قضايا احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، فضالً عن غري  
          أما القسم   .                                                             لصحة، إىل ظهور عدد كبري ومتزايد من السوابق القضائية يف هذا اجملال                         ذلك من احلقوق ذات الصلة با

ّ                                                              األساسي الثاين الذي يتألف منه هذا التقرير فيوّضح أن املساءلة القضائية قد أدت إىل تعزيز محاية احلق يف الصحة وغريه                                             
                        ّ   ويشتمل القسم نفسه على عّينة   .       ان هذه                                                             من احلقوق ذات الصلة بالصحة، كما أفضت إىل فهم أعمق ملعىن حقوق اإلنس

  .                                                                                 من القضايا اليت تدل على كيفية تفسري خمتلف احملاكم وإعماهلا حلقوق اإلنسان ذات الصلة بالصحة
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٤  ٥-   ١ ....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٥   ٥٤-   ٦ ..                            التقدم احملرز والعقبات املواجهة  :                                 احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان -     ً  ثانياً 

  ٥   ١١-   ٧ ....................................                         التقدم احملرز يف اآلونة األخرية -   ألف 

  ٦   ١٧-  ١٢ ..........................                              اجملتمع املدين والصحة وحقوق اإلنسان -    باء  

  ٨   ٢٤-  ١٨ ....................                مسامهة املقرر اخلاص  :                  إعمال احلق يف الصحة -   جيم 

  ٩   ٣٠-  ٢٥ .......................................                       املهارات والطرائق اجلديدة -    دال  

                   العاملة يف جمال                                                  الـدور احملـوري ملنظمات اجملتمع املدين العريقة        -    هاء 
   ١١   ٣٧-  ٣١ ..................................................           حقوق اإلنسان

   ١٢   ٤٧-  ٣٨ .................                                       الدور احملوري للمهنيني العاملني يف جمال الصحة -    واو 

   ١٥   ٥٤-  ٣٨ ..........................................................    خالصة -   زاي

   ١٦   ٨٩-  ٥٥ .........                                                    دعاوى تتعلق باحلق يف الصحة وغريه من احلقوق املتصلة بالصحة -     ً  ثالثاً 

   ١٦   ٥٨-  ٥٥ ...........................................................     مقدمة -   ألف 

   ١٧   ٦٧-  ٥٩ ............                       صادر وااللتزامات الفورية                        اإلعمال التدرجيي وتوافر امل -    باء  

   ١٩   ٧٦-  ٦٨ ......................                                     اإلتاحة وسهولة الوصول واملقبولية واجلودة -   جيم 

   ٢١   ٨٦-  ٧٧ ........                                                 الواجبات املتعلقة باحترام ومحاية وإعمال احلق يف الصحة -    دال  

   ٢٣   ٨٩-  ٨٧ ..........................................................    خالصة -    هاء  

   ٢٤   ٩٣-  ٩٠ ..............................................................          االستنتاجات -     ً  رابعاً 

   ٢٥ ............................................................................             حواشي التقرير -      املرفق 
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 مة مقد-   ً أوال  

               ، عمل جلنة حقوق     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥         املؤرخ     ٢٥١ /  ٦٠                                          أهنـت اجلمعـية العامـة، مبوجب قرارها          - ١
             والية املقرر   ٢٧ /    ٢٠٠٤   و  ٣١ /    ٢٠٠٢ ُ                            وُيحدد قرارا جلنة حقوق اإلنسان   .                              اإلنسان وأنشأت جملس حقوق اإلنسان

ّ               وقد مّدد جملس حقوق     .     قلية                                                                                   اخلـاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والع                    
     وهذا   .                                                                     ، واليات جلنة حقوق اإلنسان السابقة، مبا يف ذلك والية املقرر اخلاص              ١٠٢ / ١                        اإلنسـان، مبوجب مقرره     

ّ       ً             التقرير مقّدم وفقاً لذلك املقرر           .  

ّ                                  وقد قّدم املقرر اخلاص، يف تشرين األول       - ٢    ). A/61/338      انظر   (        ً                       ، تقريراً إىل اجلمعية العامة          ٢٠٠٦        أكتوبر   /     
                            كما تضمن التقرير معلومات عن   .                                     وفيات األمومة واحلق يف احلصول على األدوية  :                       ث فيه موضوعني رئيسيني مها حب

  .     ٢٠٠٦      أغسطس  /           يناير إىل آب /                                                                     األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف إطار واليته خالل الفترة من كانون الثاين
                                                ره، يف جلسة اطالع للمنظمات غري احلكومية فيما                                                                    وشـارك املقرر اخلاص، أثناء وجوده يف نيويورك لتقدمي تقري         

                كما حضر املقرر     .                                                                                           يتصل بواليته قام بتنظيمها مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف نيويورك            
  .            ً                                   اخلاص اجتماعاً مع موظفي صندوق األمم املتحدة للسكان

                                        خلاص املعين بالسكن الالئق، السيد ميلون                                           ، قام املقرر اخلاص، بصحبة املقرر ا          ٢٠٠٦       سبتمرب   /         ويف أيلول  - ٣
                                                       ً                                                        كوثـري، وممـثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالني، واملقرر اخلاص املعين                 
                                                  ً                                                                 حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب آلستون، بزيارة لبنان وإسرائيل بناء                

ُ                       ُعرض على جملس حقوق     (A/HRC/2/7)                                   ومت إعداد تقرير عن هذه البعثة         .                         من حكوميت هذين البلدين              على دعوة     
  .                    اإلنسان يف الشهر التايل

                                                                        ، زار املقرر اخلاص بريو حيث عقد اجتماعات على سبيل املتابعة للبعثة               ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول   - ٤
                        واجتمع املقرر اخلاص بنائب    ). E/CN.4/2005/51/Add.3    نظر  ا   (    ٢٠٠٤      يونيه  /                                اليت قام هبا إىل هذا البلد يف حزيران

               ً               كما عقد اجتماعاً مع العديد من   .                                                                   وزير الصحة، ووزير شؤون املرأة، وممثلني عن وزارة العدل والشؤون اخلارجية
    قرر          والتقى امل  .        وزمالئها  )            أمينة املظامل (                                               ً                        أعضاء جملس النواب من النساء والرجال، واجتمع أيضاً مع حمامية الشعب        

         ً                                                                                        اخلاص أيضاً مبمثلني عن منظمة الصحة للبلدان األمريكية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة 
                         ، وغري ذلك من املنظمات      )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                          املشـترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري      

                                                                بزيارة مستشفى فيكتور الركو إيريرا لألمراض النفسية يف مدينة                     ً                                   الدولية، فضالً عن ممثلني للمجتمع املدين، وقام        
                                                                                                      وعقـب هذه الزيارة، يطلب املقرر اخلاص املزيد من املعلومات حول إجراءات املتابعة املتخذة استجابة                 .       لـيما 

  .    ٢٠٠٤                                                                  للتوصيات الواردة يف التقرير املتعلق بالبعثة اليت قام هبا إىل بريو يف عام 

                                                                           سافر املقرر اخلاص إىل واشنطن العاصمة حيث التقى باملديرين التنفيذيني إلداريت بلدان                ويف الشهر نفسه،  - ٥
                                           وقد قام املقرر اخلاص هبذه الزيارة الرمسية على    .                                                                 الشـمال وبلدان البلطيق يف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل         

ّ                      وسوف ُيقّدم إىل مركز حقوق       .     ٢٠٠٦      ناير   ي /                                                                         سبيل املتابعة للبعثة اليت كان قد قام هبا إىل السويد يف كانون الثاين               ُ     
  . )١ (                                                        تقرير عن هذه الزيارة إىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل    ٢٠٠٧             اإلنسان يف عام 
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  :                                       احلـركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان      -     ً  ثانياً 
ّ                         التقّدم احملرز والعقبات املواجهة      

                        ُ                عمل الذي اضطلع به عدد ال ُيحصى من              ّ                                                       لقـد متكّنت احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان، بفضل ال          - ٦
ّ                               املـنظمات واألفراد، من إحراز تقّدم هائل يف العقد األخري                                    ُ                         إال أنه ال ميكن هلذه احلركة أن ُتحافظ على زمخها            .                             

ّ           ويعرض هذا الفصل بإجياز التقّدم الذي     .                                                                       احلـايل دون أن تواجه بعض العقبات الرئيسية اليت تعترض اآلن مسريهتا                                      
       ُ   ّ                                                                                 األخرية وُيركّز على حتديني رئيسيني مترابطني يواجهان احلركة املعاصرة املعنية بالصحة وحقوق             ُ                أُحرز يف اآلونة    

ٍ                                               وما مل يتم التصدي هلذين التحديني على حنو واٍف، فلن تتمكن هذه احلركة من حتقيق إمكاناهتا الكبرية  .       اإلنسان                                        .  

ّ                       التقد م احملرز يف اآلونة األخرية -ألف        

                                       ّ                                 الصحة وحقوق اإلنسان موضع دراسة دقيقة وجّدية حىت فترة التسعينات من القرن                             مل تكـن العالقـة بـني         - ٧
                يؤكد احلق يف        ١٩٤٦                                                         وبطبيعة احلال، فإن دستور منظمة الصحة العاملية لعام           .                                       املاضـي، باسـتثناء بضع حاالت قليلة      

                               عالمتني فارقتني بالغيت األمهية                    ُ        فكلتا الوثيقتني ُتمثالن    .     ١٩٧٨                     ً                                     الصحة الذي يؤكده أيضاً إعالن أملا آتا الصادر يف عام           
                                                                  كما أن بعض أولئك الذين كانوا يكافحون ضد فريوس نقص املناعة             .                                          عـلى طـريق الصـحة وحقـوق اإلنسـان         

                                      ّ                                 يف فترة الثمانينات من القرن املاضي قد سلّموا باألمهية احلامسة حلقوق             )      اإليدز (                            متالزمة نقص املناعة املكتب      /        البشـري 
                                           ّ                                              ت اهلامة مل تكن، يف الغالب، مقترنة بدراسة مفصلّة للعالقة اجلوهرية بني الصحة وحقوق                                ولكن هذه التطورا    .       اإلنسان

  .  )٢ (                                                                        ً                                    فمـثل هذه الدراسة مل تر النور حىت أوائل فترة التسعينات، أي قبل ما يزيد قليالً عن عقد من الزمن                     .         اإلنسـان 
                                        هارفارد للصحة العامة، وللعاملني يف مركز                                                               ويرجع الكثري من الفضل يف ذلك إىل املرحوم جوناتان مان وزمالئه يف كلية

                                       ً                                                        جزافييه بانيو للصحة وحقوق اإلنسان، نظراً ملا اضطلعوا به من عمل رائد بشأن العالقة بني الصحة وحقوق -        فرانسوا 
    ).      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                                           اإلنسان، وخباصة يف سياق فريوس نقص املناعة البشري

  .                                                    ً     ً            ً                   لتسعينات من القرن املاضي، واجه الدكتور مان وغريه قيداً خطرياً مل يعد قائماً اليوم                                  إال أنـه يف فترة ا      - ٨
ّ                                                               ففي ذلك الوقت، ورغم وجود فهم مفّصل وواسع النطاق للعديد من حقوق اإلنسان، مل يكن هناك فهم مماثل ملا                                 

                      احلق يف التمتع بأعلى      :       ُ   ّ                                                                            جيـب أن ُيشـكّل بالتأكيد حجر الزاوية يف أي دراسة لقضايا الصحة وحقوق اإلنسان              
                             ّ       ً     ً                                 ومن احلتمي أن هذه الفجوة قد شكّلت قيداً هاماً واجه مجيع أولئك العاملني يف       .                             مستوى من الصحة ميكن بلوغه    

      ٢٠٠٠                    ّ                          ومل ينشأ أي فهم ذي حجّية للحق يف الصحة إال يف عام   .                                        ميدان الصحة وحقوق اإلنسان خالل هذه الفترة
                                                                     واالجتماعية والثقافية اليت تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية                                   عندما اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية  

  .  ١٤                                      ومع جهات عديدة أخرى التعليق العام رقم 

ُ     ً       ُ          ً      ً                     ليس وافياً وال كامالً وال ُملزماً، فإنه ُيعترب تطوراً رائداً بالغ              ١٤                                              وعـلى الـرغم من أن التعليق العام رقم           - ٩     ً        ً          
                                                                    هم موضوعي أساسي للحق يف الصحة ميكن وضعه موضع التطبيق العملي                                         فقد أصبح هناك، ألول مرة، ف       .        األمهـية 

ّ                             كما حّدده دستور منظمة الصحة      -                                          فهذا التعليق العام جيعل احلق يف الصحة          .                                     وحتسـينه على ضوء التجربة العملية            
ّ                                 ُ                                     العاملية، وأكّده إعالن أملا آتا، وكّرسه العديد من املعاهدات الدولية املُلزمة يف جمال حقوق اإلنس                             أكثر من جمرد -   ان             ّ                   

  .                                 ُ   ّ                                                    وخالصة القول إن هذا التعليق العام ُيمثّل عالمة فارقة هامة أخرى على طريق الصحة وحقوق اإلنسان  .     شعار
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                          فهناك بعض البلدان، مثل      .     ٢٠٠٠                                                                    وقـد تسارع تطور احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان منذ عام             -  ١٠
                                  وهناك بلدان أخرى، مثل السويد،       .  )٣ (                     ية على املستوى احمللي                                            ّ          بريو، اليت بدأت تنظر إىل احلق يف الصحة نظرة جدّ         

                 وعلى مدى سنوات     .  )٤ (                                                                                  تسـعى جـاهدة إلدماج احلق يف الصحة وغريه من حقوق اإلنسان يف سياساهتا الدولية              
                                            ، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص  )         اليونيسيف (                                         عديدة، ما برحت منظمة األمم املتحدة للطفولة 

ـ                                   ً      ً             ، وبعض الوكاالت األخرى، تويل اهتماماً فائقاً حلقوق         )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /            ناعة البشري     امل
                          ، على سبيل املثال، عزز         ٢٠٠٣          ففي عام     .     ٢٠٠٠                                                              اإلنسان، وقد تزايد هذا االهتمام، يف بعض احلاالت، بعد عام           
                                              وق اإلنسان من خالل إنشاء فريق خرباء مرجعي                                                                      بـرنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز عمله يف جمال حق          

          ويف الوقت    .              وحقوق اإلنسان   )      اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                                       عـاملي معين بفريوس نقص املناعة البشري      
                                                                                                          احلايل، يعمل صندوق األمم املتحدة للسكان على إعداد جمموعة مواد تدريبية بشأن األخذ بنهج يقوم على أساس             

         ويف إطار    .                                                                                  التركيز بصفة خاصة على املساواة بني اجلنسني واحلقوق املتعلقة بالصحة اإلجنابية                           حقوق اإلنسان مع  
                                          ً                                          ُ                       مـنظمة الصحة العاملية، وجد املقرر اخلاص أشخاصاً مستعدين للتعاون يف بعض اجملاالت مثل األمراض املُهملة،                

                                 ً  اجلنسية واإلجنابية، وهو ما وجده أيضاً                                                               والصحة العقلية، وصحة األطفال واملراهقني، واألدوية األساسية، والصحة 
     ً       ً          سؤاالً وجواباً بشأن      ٢٥        ِّ                                       ويظل كتيِّبا منظمة الصحة العاملية املعنونان         .  )٥ (                                      يف بعـض املكاتـب اإلقليمية والقطرية      

           من بني أيسر   )     ٢٠٠٥ (                                             حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات احلد من الفقر  و  )     ٢٠٠٢ (                   الصحة وحقوق اإلنسان 
  . )٦ (               اول هذه املواضيع                 املداخل املتاحة لتن

                             ً        ً                                                              كما أن العقد احلايل قد شهد عدداً متزايداً من الدعاوى القضائية املتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسان واليت        -  ١١
 ُ                                                                                     ّ                    فُصـل فـيها عـلى املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وترد يف الفرع الثالث من هذا التقرير عّينة من هذه      

                                                                    ؤلفات األكادميية بشأن قضايا الصحة وحقوق اإلنسان واحلق يف الصحة،                         كما تزايدت امل    .                      السـوابق القضـائية   
  . )٧ (                                                       وتكاثرت الدورات الدراسية اليت جيري فيها تدريس هذه القضايا

  اجملتمع املدين والصحة وحقوق اإلنسان-باء 

ّ                        تطّور شهده اجملتمع املدين        ٢٠٠٠                                                      لقد كان من بني أهم التطورات اليت حدثت منذ عام            -  ١٢         ان لدى        فقد ك   .    
                                                                                                             املـنظمات غـري احلكومية العاملة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تقدير لقضايا الصحة وحقوق اإلنسان                

  .                                                                                                      أوضـح بصورة دائمة مما هو عليه يف حالة نظرياهتا من املنظمات غري احلكومية العاملة يف البلدان املرتفعة الدخل     
    ففي   .    ً                                                      لغاً مبا ملسه من التزام اجملتمع املدين وإملامه مبسألة احلق يف الصحة                                     ً    ويف بعض البلدان، تأثر املقرر اخلاص تأثراً با

                                                                          ً     ً                          بـريو، على سبيل املثال، تستخدم بعض جمموعات اجملتمع املدين لغة حقوق اإلنسان استخداماً صرحياً، وتضطلع                
              عملية رسم                                                                                                حبمـالت إعالمـية يف جمال احلق يف الصحة، وتدعو إىل املشاركة على مستوى القواعد الشعبية يف                

     وهذا   .  )٨ (                                                                                                   السياسـة العامة يف جمال الصحة، وتتبىن دعاوى قضائية تتصل بالصحة وحقوق اإلنسان، وما إىل ذلك               
                                                                                                                العمـل النشط يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان قد تزامن مع نشر طائفة من املواد ذات الصلة يف مجيع املناطق،                    

  . )٩ (                            يل مرجعي للمنظمات غري احلكومية  دل  :            احلق يف الصحة           ً                ومن ذلك مثالً املنشور املعنون 

     ّ                                                                                               وقد اّتسع نطاق االلتزام املتزايد ملنظمات اجملتمع املدين باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق  -  ١٣
   فو            فمنظمة الع   .                                                                                                  يف الصحة، ليتجاوز املستوى الوطين وميتد ليشمل املنظمات غري احلكومية العاملة على املستوى الدويل             

                  ويف اآلونة األخرية،     .                                 ُ                                                              الدولية ظلت على مدى سنوات عديدة ُتعىن مبجموعة ضيقة النطاق من احلقوق املدنية والسياسية             
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                                            وقد جاء يف املنشور الصادر عن هذه املنظمة يف عام   .                                                                قـرر أعضاء هذه املنظمة على نطاق العامل ضرورة تغيري هذا الوضع      
             منظمة العفو   "       أن                                                    يف صدارة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       :       نسانية                          حقوق اإلنسان والكرامة اإل              بعنوان       ٢٠٠٥

                                                           ً                                   ً                              الدولـية قـد قامت يف السنوات األخرية بتوسيع نطاق رسالتها اعترافاً منها بأن عدد سجناء الفقر يزيد كثرياً عن عدد                     
  .  )١٠ ( "                            أمراض ميكن الوقاية منها                                                                                      سـجناء الضمري، وأن هناك املاليني الذين يكابدون عذاب اجلوع واملوت البطيء بسبب            

      وهناك   .  )١١ ( ُ                                      ً          ُ                                                       وُيضاف إىل ذلك أن هذه الرسالة األوسع نطاقاً قد بدأت ُتترجم إىل مبادرات حمددة تتصل باحلق يف الصحة                 
       ، وجلنة Human) (Rights Watch                  مرصد حقوق اإلنسان-                                                مـنظمات غـري حكومية أخرى تعمل على املستوى الدويل   

ـ                                                                                         اد الـدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ومنظمة احلقوق                                         احلقوقـيني الدولـية، واالحت
(Interights)    ويتفاوت   .                  ً      ً                                                             قد أخذت تويل أيضاً مزيداً من االهتمام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -            ، وغريهـا        

    ومع   .       ّ                                      هو مبّين أدناه، فعل ما هو أكثر بكثري                  ً       ويلزم أيضاً، كما    .                               ً                          االلتزام من منظمة إىل أخرى وكثرياً ما يكون مثار جدل         
  .                                                       ذلك، فإن املسار العام واضح وال لبس فيه وهو يف االجتاه الصحيح

                                                                                                   ومثـة جمموعة هامة أخرى من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، وهي اجملموعة اليت تتألف                 -  ١٤
                                            ففي فترة التسعينات من القرن املاضي، كانت تلك   .   ان     ً                                           أساساً من املنظمات العاملة يف جمايل الصحة وحقوق اإلنس

                           ُ                                                                                    اجملموعـات تـرتع إىل التركيز على ُبعد احلقوق املدنية والسياسية الذي ينطوي عليه جمال الصحة، مثل قضايا                  
                                                                                                 ويف السـنوات األخرية، اتسع نطاق هذا التركيز ليشمل حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن                  .          التعذيـب 

   ً                                                                                                  يضاً عدد قليل من اجلمعيات الطبية الوطنية، مثل اجلمعية الطبية الربيطانية، قد أخذت تويل املزيد                       وهناك أ   .      بلوغه
                                             ، عقدت اجلمعية األمريكية للصحة العامة اجتماعها     ٢٠٠٦       ويف عام   .                                     من االهتمام لقضايا الصحة وحقوق اإلنسان

   ".                         الصحة العامة وحقوق اإلنسان "                 السنوي حول موضوع 

  ، (Médecins du Monde)                     ، ومنظمة أطباء العامل (Médecins Sans Frontières)             طباء بال حدود              وتقوم منظمة أ -  ١٥
 Doctors for Global (                                    ، ومنظمة األطباء من أجل الصحة العاملية(Partners in Health)                           ومـنظمة الشـركاء يف الصحة   

Health(          بتقدمي اخلدمات الصحية للفئات الضعيفة من                                                                         ، وغريها من املنظمات املماثلة للمهنيني العاملني يف امليدان الصحي                                              
         ومن املثري   .                                    ُ                    وهي تضطلع بأنشطة عملية إلنقاذ احلياة ُتعترب مصدر إهلام        .                                                  األفـراد واجملـتمعات احمللية يف مجيع مناطق العامل        

    داة                                 فبعضها يستخدم حقوق اإلنسان كأ      .                                                         ً      ً              لالهـتمام أن اسـتخدام هذه املنظمات حلقوق اإلنسان يتفاوت تفاوتاً واسعاً           
                                                                                                               دعوية؛ كما يستخدم بعضها اآلخر حقوق اإلنسان كوسيلة لصياغة سياسات وبرامج صحية منصفة؛ يف حني أن البعض                 

               ً                             وهذا ينطبق أيضاً على املنظمات العاملة يف         .                ً                               ً     ً                    اآلخر منها نادراً ما يستخدم حقوق اإلنسان استخداماً صرحياً على اإلطالق          
  .                              ً     ً                       ل، تستخدم حقوق اإلنسان استخداماً صرحياً يف عملها يف امليدان الصحي               ، على سبيل املثاCARE       فمنظمة   .            جمال التنمية

 People's Health (                                                                         ويف سـياق بـناء جسر بني العديد من هذه اجملموعات، قامت حركة الصحـة الشعبيـة    -  ١٦

(Movement يف اآلونة األخرية بإطالق محلة عاملية ُتعَرف باسم         َ   . )١٢ ( "        ة الصحية                                احلملة من أجل احلق يف الصحة والرعاي "                               ُ  

                                                                                                         ويف اخلـتام، فإن القيود املتصلة بطول هذا التقرير ال تسمح إال هبذا العرض املوجز وغري الكامل لبعض                   -  ١٧
                                    ولكن عنصر اجملتمع املدين يف احلركة املعنية   .                                                          التطورات األخرية فيما يتعلق باجملتمع املدين والصحة وحقوق اإلنسان

                    وعلى الرغم من تزايد   .                                             دينامية بكثري مما كان عليه قبل بضع سنوات خلت                                 بالصحة وحقوق اإلنسان هو اليوم أكثر
  :                                                                                                 ً                 هذه الدينامية يف عمل اجملتمع املدين، فإن اعترافه بقضايا الصحة بوصفها من قضايا حقوق اإلنسان يظل متفاوتاً                

             متزايد بدور               ومثة اعتراف     .                                                                                  فهـو قوي يف بعض البلدان، وضعيف يف بلدان أخرى، وغري موجود يف بلدان عديدة              
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                                                ومع ذلك، فإن اجملتمع املدين ضمن احلركة املعنية          .                                                         احلق يف الصحة ضمن احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان        
                                                                                                بالصـحة وحقـوق اإلنسان ميكنه، بل وينبغي لـه، أن يفعل أكثر من ذلك بكثري، وهي نقطة أساسية سيجري      

  .                                          تناوهلا يف موضوع الحق من هذا الفرع من التقرير

 مسامهة املقرر اخلاص:  إعمال احلق يف الصحة- جيم

ُ                                            ييسِّر كثرياً تصميم ُنُهج قائمة على احلقوق يف جمال الصحة            ١٤                             إن التعلـيق العـام رقم        -  ١٨ ِ       كما أنه ُيِربز     .     ِّ      ً       ُ   ُ        
                                                    إال أن هذا التعليق العام، رغم أنه يشكل وثيقة           .                                                         الصـالت بـني احلق يف الصحة وغري ذلك من حقوق اإلنسان           

ّ                                 د به قط أن يكون مبثابة دليل مفّصل فيما يتعلق بإعمال احلق يف الصحة          ُ   َ  ريادية، مل ُيقَص                        فهو، كما يدل عليه امسه،   .                              
  .                                       تعليق يتحدث عن احلق يف الصحة بعبارات عامة

                        ً   َّ  ً     َّ  ً       ً             ، أن جيعل احلق يف الصحة حقاً حمدَّداً وميسَّراً وعملياً              ٢٠٠٣                                               وقد حاول املقرر اخلاص يف تقاريره، منذ عام          -  ١٩
          ً                    وإمنا أيضاً إىل عمل هيئات        ١٤                                                        وهذه التقارير مل تستند فقط إىل التعليق العام رقم            .                إىل حد أبعد        ً            وقـابالً لإلنفـاذ   

     ً                                                ، فضالً عن ممارسات الدول والوكاالت املتخصصة واحملاكم         )١٣ (                                                معـاهدات حقـوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       
  ّ                                         ركّز بعض تقارير املقرر اخلاص على عناصر            وقد    .                                                            واهليئات القضائية واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية      

         ّ                                    ، بينما طّبقت تقارير أخرى احلق يف الصحة         )١٤ (  َّ                                                              حمدَّدة من عناصر احلق يف الصحة، مثل إتاحة احلصول على األدوية          
                                        وهناك تقارير أخرى قد تناولت احلق يف         .  )١٥ (                                                                    عـلى قضايا حمددة مثل األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتصل بالصحة          

ـ    ّ         ً          بة جملموعات حمّددة من الناس، مثل املعّوقني عقلياً                       الصـحة بالنس                      ّ                             ّ                  كما أن التقارير القطرية قد طّبقت احلق يف          .  )١٦ (           
ّ                                               الصحة على بلدان حمّددة مثل موزامبيق وبريو وأوغندا ورومانيا والسويد                  ) ١٧( .  

َ                                    ٍّ                   ومن أهم التحديات اليت تواَجه اليوم يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان حتدٍّ يتمثل يف تعزيز ال -  ٢٠    ُّ          تمتُّع باحلق يف                         
    ِّ                                                  ويوضِّح أحد تقارير املقرر اخلاص، بعد أن وضع ذلك التحدي يف   .          ِ َ                                       الصحة من ِقَبل أولئك الذين يعانون من الفقر       

             وهناك تقرير    .  )١٨ (                                              ِّ                                                  االعتـبار، كيف كان ميكن ملراعاة احلق يف الصحة أن تعزِّز استراتيجية النيجر للحد من الفقر               
ّ                                                                 ّدة من احلق يف الصحة أن تساعد أوغندا يف كفاحها ضد األمراض                   ِّ                        َ             آخـر يبـيِّن كـيف ميكن للسياسات املستمَ        

َ    املهَملة "    ِّ   وحيدِّد   .  )١٩ (                                                                             أو األمراض االستوائية، أي تلك األمراض اليت تصيب يف الغالب أولئك الذين يعيشون يف فقر  "    
            لقرى، وتوفري                                                                                          الـتقرير اخلـاص بأوغندا بعض املبادرات الصحية احملددة والعملية، مثل إنشاء األفرقة الصحية يف ا   

                                                                                                   احلوافز للعاملني يف اجملال الصحي لكي خيدموا يف اجملتمعات احمللية النائية، والقيام حبمالت إلتاحة املعلومات املتعلقة 
                                                                 وهناك تقرير آخر يبحث مسألة هجرة املهنيني العاملني يف امليدان            .                                              بالصـحة العامة، وما إىل ذلك من املبادرات       

                          ِّ                                  ً      ً                    ىل البلدان املتقدمة؛ وهو يبيِّن أن هذا النـزوح للمهارات ميثل دعماً عكسياً يقدمه                                             الصـحي من البلدان النامية إ     
                       ِّ                                                                             الفقراء إىل األغنياء ويقوِّض إىل حد أبعد احلق يف الصحة ألولئك الذين يعانون من الفقر يف البلدان اليت ترتح منها 

                      تبحث الكيفية اليت    -   )٢١ (            اص مبوزامبيق                           وغريها مثل التقرير اخل    -                             وبالفعل فإن هذه التقارير       .  )٢٠ (              هـذه املهارات  
  .                                                      ميكن هبا إعمال احلق يف الصحة لصاحل أولئك الذين يعيشون يف فقر

              وعلى الرغم من   .  )٢٢ (                                           فقرة واحدة بشأن احلق يف الصحة للشعوب األصلية  ١٤                         ويتضمن التعليق العام رقم  -  ٢١
َ          أن تلك الفقرة بالغة األمهية، فإهنا ال تتضمن سوى بضع ُجَمل قليلة  ُ                                      وقد كتب املقرر اخلاص ثالثة تقارير تتضمن   .                                                 

        ، بينما  )٢٣ (                                                         ً ويتناول أحد األقسام مسألة الشعوب األصلية واحلق يف الصحة عموماً  .       ً                      أقساماً تتعلق بالشعوب األصلية
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                            ويتضمن كل فصل من الفصول       .  )٢٤ (                          ً                                             يقتصـر القسـمان اآلخران حتديداً على الشعوب األصلية يف بريو والسويد           
ّ            توصـيات موّجهـة إىل                                               والواقع أن هذه التقارير الثالثة مجيعها        .                                               السلطات احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة               

  .                                       تساعد يف إعمال احلق يف الصحة للشعوب األصلية

                                                ُ                                        ً                     وعلى الرغم من أن التجارة تؤثر على احلق يف الصحة بطُرق عديدة، فإن هذه القضايا ال تلقى إال قدراً                    -  ٢٢
                       ً      ، خصص املقرر اخلاص تقريراً         ٢٠٠٤         ويف عام     .   ١٤                                  يح يف إطار التعليق العام رقم            ً    ً                    حمدوداً جداً من االهتمام الصر    

                                                ويبحث التقرير بعض القضايا مثل قضية امللكية         .  )٢٥ (                                                             يتـناول العالقة بني منظمة التجارة العاملية واحلق يف الصحة         
  .                           الوصول إىل الرعاية الصحية                                                                          الفكرية بالنسبة إلمكانية الوصول إىل األدوية والتجارة يف اخلدمات بالنسبة إلمكانية

ّ                                                     وقد مت تناول بعض هذه القضايا مبزيد من البحث يف سياق التقرير الذي أعّده املقرر اخلاص يف أعقاب البعثة اليت                                                                                     
       ويتضمن   .  )٢٦ (                                                                                     قام هبا إىل بريو، وعلى وجه التحديد فيما يتصل باالتفاق التجاري املربم بني الواليات املتحدة وبريو

                                                                                  والواقع أن هذه التقارير تتناول املبادئ العامة احملددة يف التعليق العام رقم              .                    صيات يف هذا الشأن                    كال التقريرين تو  
  ُ                                                                                            وُتطبقها على عدد من القضايا التجارية احملددة، وبذلك فهي تساعد يف إعمال احلق يف الصحة من حيث صلته   ١٤

  .                                                    بقضايا امللكية الفكرية، والتجارة يف اخلدمات، وما إىل ذلك

           املتعلقة  -                                        ُ                                                            وهـناك العديد من األمثلة األخرى اليت ميكن أن ُتساق يف هذا الشأن، ولكن هذه األمثلة الثالثة                   -  ٢٣
                                           ّ                        تكفي للداللة على أن تقارير املقرر اخلاص قد ركّزت على الكيفية اليت ميكن -                                 بالفقر، والشعوب األصلية، والتجارة 

                                                          تلك التقارير من تناول القضايا بصورة عامة إىل تناوهلا بشكل                       وقد انتقل املقرر اخلاص يف  .                     هبا إعمال احلق يف الصحة
ّ                                            ً                       وبطبيعة احلال، فإن هذه التقارير ال تقدِّم برامج مفّصلة فيما يتعلق باحلق يف الصحة؛ فهذا يتطلب قدراً من                    .   َّ    حمـدَّد            ِّ                                    

                    ومع ذلك، فإن هذه      .      قارير   ِّ                                                                                         احليِّز املتاح للكتابة ومقارنة احلاالت وسياقاهتا يتجاوز ما هو ممكن يف هذا النوع من الت              
  .           ِّ                                                                                        ً  التقارير حتدِّد بعض السمات العملية الرئيسية اليت ينبغي أن تشتمل عليها الربامج املتعلقة باحلق يف الصحة حتديداً

                                            ً               ً                                         إن احلـق يف الصـحة هـو أحد أوسع حقوق اإلنسان نطاقاً وأكثرها تعقيداً يف املعجم الدويل حلقوق                    -  ٢٤
         وقد كان    .             ِّ      ً                                                   قرر اخلاص تقدِّم أيضاً طريقة لبسط احلق يف الصحة بغية تسهيل فهمه                                 ولذلك فإن تقارير امل     .       اإلنسان

          ِّ                       فبينما يبيِّن هذا التقرير بقدر من   .  )٢٧ (                   ً                                                     التطبـيق األكـثر تفصيالً هلذه الطريقة يف التقرير املتعلق باإلعاقات العقلية     
ّ         ً                     التفصـيل الكيفية اليت ميكن هبا إعمال احلق يف الصحة للمعّوقني عقلياً، فإنه               "      خارطة "                           يعرض باإلضافة إىل ذلك                                                       

     ً               ُ   ِّ     وأخرياً، فإن التقارير ُتعمِّق   .                                                                             إلعمـال احلق يف الصحة ال تقتصر على اإلعاقات العقلية، بل تنطبق على نطاق عام       
                                  ، مثل تلك العناصر املتصلة باملساعدة   ١٤          ً                                                         وتصقل أيضاً فهمنا النظري لبعض العناصر اليت يشملها التعليق العام رقم 

   .   يني              والتعاون الدول

  املهارات والطرائق اجلديدة-دال 

ّ                                                                                                لقـد طـّورت احلركة التقليدية املعنية حبقوق اإلنسان، على مدى سنوات عديدة، طائفة من األساليب                 -  ٢٥      
  ،  "              الفضح والتعيري  "                                                                وعادة ما مشلت هذه األساليب والطرائق، ضمن ما مشلته، أسلوب             .                            والطـرائق لتعزيز أهدافها   

                        وقد كانت هذه األساليب      . ّ                                                       ّني الدعاوى القضائية، وإطالق الشعارات، وما إىل ذلك                                 ومحالت كتابة الرسائل، وتب   
         ً                                                                                            مفيدة جداً لألوساط املعنية حبقوق اإلنسان، وهي ال تزال تتسم بأمهية أساسية، مبا يف ذلك فيما يتصل حبق التمتع      
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                          ألساليب والطرائق التقليدية                                       إال أنه يف سياق احلق يف الصحة، مل تعد هذه ا  .                               بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه
   .   ّ                             املّتبعة يف جمال حقوق اإلنسان كافية

ّ                                                                                       وقـد شّدد املقرر اخلاص، يف تقريره األول إىل جلنة حقوق اإلنسان، على أن احلق يف الصحة                   -  ٢٦           ينبغي أن   "     
ّ                                                           يطـبَّق بشكل ثابت ومتّسق يف مجيع عمليات رسم السياسات الوطنية والدولية               بح                         والواقع أن هذا قد أص      .  )٢٨ ( "   َّ               

                                              تشجيع إدماج احلق يف الصحة يف مجيع السياسات          :                                                        يشـكل أحد األهداف األساسية جلميع تقارير املقرر اخلاص        
                                                                ّ                 إال أنه من أجل حتقيق هذا اهلدف، مل تعد األساليب والطرائق التقليدية املّتبعة يف جمال حقوق   .                 ذات الصلة بالصحة

                                               ِّ            لسياسات الوطنية والدولية من خالل االكتفاء مبجرد اتِّباع                                              إذ ال ميكن إدماج احلق يف الصحة يف ا          .              اإلنسان كافية 
       بل إن    .                                 ّ                                             ، والقيام حبمالت كتابة الرسائل وتبّني الدعاوى القضائية، وإطالق الشعارات          "              الفضح والتعيري  "        أساليب  

ِ                                                                                    عـدداً مـتزايداً من املشاِركني يف احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان قد أصبحوا اليوم يفهمون أنه يلز                  م أن     ً        ً        
                                               ُ                                                               تكـون هـناك أساليب وطرائق ومهارات إضافية إذا ما أُريد إعمال احلق يف الصحة من خالل وضع السياسات                   

ُ            كما أن هؤالء املشاِركني يعملون بالفعل على تطوير هذه الُنُهج اجلديدة  .                        والربامج واملشاريع الصحية  ُ                                  ِ                 .  

                                      بأنه يلزم األخذ بنظام مؤشرات ومقاييس            ً                   ّ                          ومن ذلك مثالً أنه قد بات من املسلّم به على نطاق واسع اليوم -  ٢٧
                                          وهناك عدد من الوكاالت املتخصصة ومنظمات        .                                                           لألداء من أجل قياس مدى اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة         

                                               ُ                                               اجملتمع املدين واألوساط األكادميية وغريها من اجلهات اليت ُتسهم يف تطوير املؤشرات واملقاييس املالئمة يف السياق 
                                                           وقد كتب املقرر اخلاص، من جانبه، ثالثة تقارير حول هذه            .                                 الصحة وغريه من حقوق اإلنسان                    احملـدد للحق يف   

   .  )٢٩ (         ِّ                      ً                                             املسألة حيدِّد يف آخر تقرير منها هنجاً لوضع معايري الصحة يقوم على أساس حقوق اإلنسان

  -           قوق اإلنسان                                        ُ          ً                                       كما أن هناك جمموعة من اجلهات الفاعلة اليت ُتجري حالياً عمليات تقييم لآلثار على ح              -  ٢٨
         ُ                                                                                وإذا ما أُريد إدماج احلق يف الصحة يف صلب السياسات العامة، فمن الضروري أن تكون                 .                    وعلى احلق يف الصحة   

َ              َّ                        هناك منهجية ملساعدة املسؤولني عن وضع السياسات يف توقُّع التأثري احملتَمل لسياسة متصوَّرة على التمتع باحلق يف              ُّ                                                
                                 وقد شارك املقرر اخلاص يف إعداد        .                                 تعديالت على السياسة املقترحة                                            الصـحة حبيث ميكن، عند الضرورة، إدخال      

            ً                       ، تتضمن عرضاً لبعض املؤلفات حول       )         اليونيسكو (                                                                   ورقة، بتمويل من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          
  . )٣٠ (                                                                               هذا املوضوع وتطرح للمناقشة مشروع منهجية إلجراء عمليات تقييم اآلثار على احلق يف الصحة

ِ                                                         وقد أصبحت احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان تواِجه اليوم أسئلة صعبة تشمل، على سبيل املثال،                -  ٢٩                                               
                                                                                        لدى صياغة السياسات الصحية، ما هي عمليات املفاضلة اجلائزة وغري اجلائزة من منظور احلق يف الصحة؟   :       ما يلي

  ِّ                                              حيدِّدوا األولويات، بطريقة تراعي احلق يف الصحة،                                                                      وبالنظر إىل امليزانيات احملدودة، كيف ينبغي لوزراء الصحة أن          
                                                                                  ّ                  فيما بني األهداف املتنافسة؟ وبطبيعة احلال، فإن حقوق اإلنسان ال تقدم بصدد هذه املسائل املعقّدة أجوبة أوضح    

             ومع ذلك، فإن   .            ِّ                                                                     وأدق مما تقدِّمه مبادئ اإلنصاف واقتصاديات الصحة أو أية جمموعة أخرى من املبادئ واملعارف
                                                                                            ّ                    ركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان تعمل على تطوير الطرائق واملهارات الالزمة لتمكينها من املسامهة البّناءة                 احل

  .                          ّ   يف هذه املناقشات اهلامة واملعقّدة

        وأساليب   .                                                                             وخالصة القول إن احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان قد بلغت مرحلة جديدة من النضج -  ٣٠
                                                           ً      ً                     الدعاوى القضائية االختيارية وإطالق الشعارات، تؤدي مجيعها دوراً حيوياً يف تعزيز                   ، وتبين  "                الفضـح والتعيري   "
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                               ً      ً     ً                                                                    ومحايـة احلـق يف الصحة، ولكن مثة دوراً حيوياً أيضاً للمؤشرات ومقاييس األداء وعمليات تقييم األثر وحتليل                  
                               حترام القانون واملمارسة الدوليني                        ّ                                                     امليزانية والقدرة على تبّني خيارات صعبة يف جمال السياسات بطريقة تقوم على ا     

  .                 يف جمال حقوق اإلنسان

  الدور احملوري ملنظمات اجملتمع املدين العريقة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان-هاء 

                                                                                                     يذهـب املقرر اخلاص، يف موضع سابق من هذا الفرع من التقرير، إىل أن بعض املنظمات غري احلكومية                   -  ٣١
                                 ً                                            ق اإلنسان قد أصبحت اآلن تويل اهتماماً أكرب من ذي قبل للحقوق االقتصادية                                              العـريقة العاملـة يف جمال حقو      

                      ً    ِّ  ً                   َّ          ويف حني أن هذا ميثل تطوراً مشجِّعاً إىل حد كبري، فقد تولَّد لدى   .                                          واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف الصحة
                       أكرب بكثري للحقوق املدنية                            ً                                       ً                   املقـرر اخلـاص انطـباع راسخ أيضاً بأن بعض هذه املنظمات ال تزال تويل اهتماماً               

                            وعلى الرغم من أن هناك الكثري   .                                                                                والسياسية مقارنة مبا توليه من اهتمام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
                                                      ِّ                         ّ                      من املشاكل الواسعة االنتشار املتصلة باحلق يف الصحة واليت تشكِّل إهانة لإلنسانية، فإهنا قلّما تكون موضع اهتمام 

َب   .                                                      ل املنظمات غري احلكومية العريقة العاملة يف جمال حقوق اإلنسان          ِ  َ  متواصل من ِق

                                                 ففي كل سنة، يبلغ عدد حاالت هذه الوفيات ما يزيد عن   .                            ّ           ومن األمثلة على ذلك مشكلة وفّيات األمومة -  ٣٢
                   يف املائة من حاالت  ٩٥                                          ً                 وهذا يعين حدوث حالة واحدة يف كل دقيقة تقريباً؛ وحيدث ما نسبته   .       حالة   ٥٠٠     ٠٠٠

  .               ّ                                                        وهي حاالت ميكن جتّنب معظمها من خالل عدد قليل من التدخالت الشائعة             .                                 وفيات األمومة يف أفريقيا وآسيا    
                                             حالة يف بعض البلدان الغنية، فإن هذا االحتمال  ٨     ٧٠٠       يف كل  ١                                         ويف حني أن احتمال وفاة األم أثناء الوالدة هو 

  .                                  حاالت يف بعض البلدان املنخفضة الدخل  ١٠       يف كل  ١     يبلغ 

                                             ّ                          ً                            وهـذه الوقائع تثري الصدمة بصفة خاصة ال ألنه ميكن جتّنبها فحسب بل ألهنا تكشف أيضاً عن وجود                   -  ٣٣
    ً                                                                         فأوالً، يقع عبء وفيات األمومة بصورة غري تناسبية على النساء يف البلدان              .                                 فـوارق عمـيقة يف اجملال الصحي      

                                                  ء وفيات األمومة بصورة غري تناسبية على النساء             ً                                                        ثانياً، يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء، يقع عب          .        النامية
     ً                     ثالثاً، ليس هناك سبب وحيد   .                                                                             املنتميات إىل أقليات إثنية، ونساء الشعوب األصلية، والنساء اللوايت يعانني من الفقر

ِ                                  سنة يقاِرب حجم وفيات وأمراض األمومة        ٤٤    و   ١٥                                                               للوفاة أو املرض بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بني                    .  
                                                                                        ُّ                        أن معـدالت وفيات وأمراض األمومة تدل على وجود تفاوتات حادة بني الرجال والنساء فيما يتصل بتمتُّعهم                    أي

ِ                         وخالصة القول إن معدالت وفيات األمومة ُتِربز وجود فوارق            .                                حبقـوق الصحة اجلنسية واإلجنابية                      شاملة وإثنية   -                                  ُ 
  .                                           لضعيفة واملترسخة ألولئك الذين يعانون من الفقر                                      أما السمة املتكررة يف كل هذا فهي احلالة ا  .              وحسب نوع اجلنس

                                                                                          وكما قال املقرر اخلاص يف تقريره األخري املقدم إىل اجلمعية العامة، فإن وفيات األمومة ليست جمرد مسألة  -  ٣٤
                                           ِّ          فحدوث حاالت وفيات األمومة اليت ميكن تفاديها يشكِّل          .  )٣١ (                                    ً          صـحية بل هي من مسائل حقوق اإلنسان أيضاً        

                                              وعالوة على ذلك فإن نطاق وفيات األمومة هو          .                                                      قوق املرأة يف احلياة والصحة واملساواة وعدم التمييز              ً   انتهاكاً حل 
                                                     مقارنة بالعديد من قضايا حقوق اإلنسان البالغة        -                     ً        إن مل يكن أكثر اتساعاً       -                                 عـلى نفـس القدر من االتساع        

                                       املنظمات غري احلكومية العريقة العاملة                                                  ً     ً                      اخلطورة واليت اجتذبت، على مدى سنوات عديدة، قدراً كبرياً من اهتمام            
                                                                      ومن األمثلة على ذلك أن عدة منظمات من بني هذه املنظمات تقوم حبمالت ضد عقوبة   .                  يف جمال حقوق اإلنسان

      املؤكد                  ويكاد يكون من    .  )٣٢ (                                        شخص من احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام       ٢     ٥٠٠                 ، مت إعدام حنو         ٢٠٠٥          ففي عام     .       اإلعدام
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       ، فما    ٢٥     ٠٠٠                                                                         ولكنه إذا افترضنا أنه ميكن ضرب هذا الرقم بعشرة أمثاله ليصل إىل               .       ً      ً  تقديراً ناقصاً                      أن هذا الرقم ميثل     
  .   ٥٠٠     ٠٠٠                                                هو عدد وفيات األمومة اليت حدثت يف الفترة نفسها؟ حنو 

               حالة منذ عام  ٥٠     ٠٠٠                                                                                    وقـد عـاجل الفـريق العـامل املعـين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي حنو                  -  ٣٥
                                                                                    ً                     فما هو عدد حاالت وفيات األمومة اليت حدثت يف فترة السنوات الست والعشرين هذه؟ ما يزيد كثرياً عن                    .  )٣٣ (    ١٩٨٠

                         حالة، إال أنه ما من أحد   ٥٠     ٠٠٠                                                      ً ومن املؤكد أن عدد حاالت االختفاء يف هذه الفترة يتجاوز كثرياً   .               عشرة ماليني حالة
       اإلجراء  "                                                 ذلك، فإن حاالت االختفاء قد أفضت إىل ظهور                         وعلى الرغم من    .                                            يقـول إن هذا العدد يقارب العشرة ماليني       

                         ُ                                       ، وشىت الصكوك الدولية اليت ُتعىن هبذه القضية من قضايا حقوق            )                    أي الفـريق العامل    (               ً          املـتعلق هبـا حتديـداً         "       اخلـاص 
  .                                                                    ، عالوة على االهتمام املتواصل الذي يوليه هلا العديد من منظمات اجملتمع املدين )٣٤ (      اإلنسان

                                                                                            قوبة اإلعدام وحاالت االختفاء من قضايا حقوق اإلنسان البالغة اخلطورة اليت تستحق بالكامل              ُ        وُتعترب ع  -  ٣٦
                          ً                               ولكن وفيات األمومة متثل أيضاً مشكلة بالغة اخلطورة من           .                                                االهـتمام الذي حظيت به يف جمال حقوق اإلنسان        

َ                         ِ َ                     مشاكل حقوق اإلنسان، ومع ذلك فإهنا مل تلَق ما تستحقه من اهتمام من ِقَبل األ                 .                           وساط املعنية حبقوق اإلنسان                                       
َ       ً                                                      ِ َ                         والواقـع أن مشكلة وفيات األمومة مل تلَق فعلياً، عدا عن بعض االستثناءات القليلة البارزة، أي اهتمام من ِقَبل                                                      

  .                                  األوساط الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان

                ردوسو، وديزموند                                  بيل كلينتون، وفرناندو إنريكي كا-                                                 ويف السـنة األخرية، اعتمد عدد من قادة العامل          -  ٣٧
                                      نداء القادة من أجل العمل بشأن       -                                                                      توتـو، وماري روبنسون، وغرو برونتالند، ونفيس صديق وكثريون غريهم           

                                                                                          وهبذه الروح، آن األوان لكي تعترف املنظمات غري احلكومية العريقة العاملة يف جمال حقوق                .  )٣٥ (             احلق يف الصحة  
                           وجيب على هذه املنظمات أن       .                            لنطاق يف جمال حقوق اإلنسان                                                      اإلنسـان بأن وفيات األمومة متثل كارثة واسعة ا        

                                                                                                        تضـطلع حبمالت ملكافحة وفيات األمومة وغريها من املشاكل البالغة اخلطورة املتصلة بالصحة وحقوق اإلنسان               
                                                                                                              وذلـك بنفس القدر من القوة والنشاط الذي تعاملت به مع قضايا عقوبة اإلعدام وحاالت االختفاء، واإلعدام                 

                                     وهي إن مل تفعل ذلك، فإن القضايا         .                                                         ق القضاء، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، وسجناء الضمري                 خـارج نطا  
  .                                                     ً     ً                                البالغة األمهية املتصلة بالصحة وحقوق اإلنسان لن تصبح أبداً جزءاً من التيار الرئيسي حلقوق اإلنسان

  الدور احملوري للمهنيني العاملني يف جمال الصحة-واو 

                                                   هنا ليشمل مجيع األشخاص العاملني يف جماالت الرعاية          "                              ملهنيني العاملني يف جمال الصحة     ا "ُ               ُيستخدم تعبري    -  ٣٨
                                                                                ً                الطبية والصحة العامة، مبن فيهم العاملون يف اجملال الصحي على مستوى اجملتمعات احمللية، فضالً عن املسؤولني عن 

  .                                           رسم السياسات العامة، وخرباء االقتصاد واملديرين

                              ً                                                           ر اخلاص ما يزيد عن عشرين تقريراً بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن                      َّ         وقد قدَّم املقر   -  ٣٩
                                                                                          وأكدت هذه التقارير بصورة متكررة األرضية املشتركة بني أولئك املهنيني العاملني يف جمال الصحة وأولئك   .      بلوغه

                            حية فعالة ومتكاملة ومستجيبة                                       فاجملموعتان كلتامها ترغبان يف إنشاء نظم ص   .                                  العـاملني يف جمـال حقوق اإلنسان      
                                                                  واجملموعتان كلتامها تشددان ال على أمهية إتاحة الوصول إىل الرعاية الصحية   .                         ً        يكون الوصول إليها متيسراً للجميع

      وكلتا   .               ً                                                                                    فحسب وإمنا أيضاً على الوصول إىل إمدادات املياه ومرافق اإلصحاح واإلعالم والتثقيف يف جمال الصحة              
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                                                                                     الصحة اجليدة ليست مسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل هي مسؤولية                                    اجملموعـتني تفهمان أن     
                            وكلتا اجملموعتني تدرجان ضمن      .                                                                             ملقاة على عاتق جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص           
                      أولئك العاملني يف جمال       كما أن  .                                                                        أولوياهتما الكفاح ضد التمييز واحلرمان، وكلتامها تشددان على احترام الثقافات

  .                                                                                الصحة والعاملني يف جمال حقوق اإلنسان إمنا حيفز عملهم شاغل مشترك هو سالمة األفراد والسكان

                                                                                        وعالوة على ذلك، فإن هذه التقارير ال تؤكد فقط على أن لقضايا الصحة وقضايا حقوق اإلنسان الكثري  -  ٤٠
  .                          ُ   ِّ   ُ                    قضايا الصحة وحقوق اإلنسان ُتكمِّل وُتعزز بعضها البعض                                   ً        من القواسم املشتركة، بل إهنا تبني أيضاً كيف أن

                                                                                                              ومـن الواضـح أن إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه إمنا يتوقف على عمل املهنيني                     -  ٤١
            حة دون توفر                         وال ميكن إعمال احلق يف الص    .                           ُ   ِّ                                                 العاملني يف جمال الصحة الذين ُيحسِّنون الصحة العامة ويوفرون الرعاية الطبية          

                                                                                       وباملثل، فإن األهداف التقليدية ملختلف املهن الصحية ميكن أن تستفيد من اجملال اجلديد               .                              مهنـيني عاملني يف جمال الصحة     
                                                                              فحقوق اإلنسان ميكن أن تساعد يف تعزيز الربامج الصحية اجليدة القائمة، كما              .                                       والديـنامي املتمـثل يف حقوق اإلنسان      

ِ         حتديد سياسات صحية جديدة وُمنِصفة                          ً        ميكـنها أن تساعد أحياناً يف                                                   وهي ميكن أن تساعد كذلك يف ضمان أن تكون           .                           ُ 
ِ                                                                                             السياسات والربامج الصحية ُمنِصفة وفعالة وقائمة على األدلة وقوية وتشاركية وشاملة ومفيدة ألولئك الذين يعيشون يف                  ُ                         

    كما   .        ً                           بية فضالً عن خدمات الصحة العامة                                                                                كما أن الدور الداعم الذي تؤديه حقوق اإلنسان يشمل توفري الرعاية الط             .    فقر
                                    ُِ                                                                                       أن من شأن التعامل مع الشاغل الصحي املُِلح، إذا ما مت بطريقة مناسبة، بوصفه قضية من قضايا حقوق اإلنسان ميكن أن                     

                                                                                         وبعبارة أخرى، ميكن للمهنيني العاملني يف اجملال الصحي أن يستخدموا حقوق اإلنسان كأداء               . ُ                        ُيعـزز مشروعيته وأمهيته   
   .                            اعدهم يف حتقيق أهدافهم املهنية  تس

                                                                                     ً                          ويتوىل املهنيون العاملون يف اجملال الصحي إدارة املنظمات الدولية الرئيسية يف ميدان الصحة، فضالً عن وزارات                 -  ٤٢
                       ومن الواضح أنه ليست      .                                                                وهم، بطبيعة احلال، يهيمنون على القطاع الصحي، العام واخلاص          .                            الصـحة يف شىت أحناء العامل     

        ُّ                                      دون توفُّر أعداد كبرية من املهنيني املهيئني        -                                    وغريه من احلقوق املتصلة بالصحة       -                            انية إلعمال احلق يف الصحة               هناك إمك 
                                            وخالصة القول إنه ليست هناك أية إمكانية         .                                                                          والذين حيتلون مواقع بارزة يف اجملال الصحي ويفهمون هذا اجلهد ويدعمونه          

   .                                     لعديد من املهنيني العاملني يف اجملال الصحي                                      إلعمال احلق يف الصحة دون املشاركة النشطة ل

                ُ                                                                           إال أن مشـكلة كـربى ُتثار هنا وهي، بكل صراحة، أن معظم املهنيني العاملني يف اجملال الصحي الذين       -  ٤٣
                                                       وهم إذا مسعوا به، فليست لديهم عادة أية فكرة عن            .                                                       جيـتمع هبم املقرر اخلاص مل يسمعوا حىت باحلق يف الصحة          

                                                          وهم إذا مسعوا به، فمن احملتمل أن ينتاهبم القلق من أن هذا األمر   .                                  لناحية النظرية أو الناحية العملية               معناه سواء من ا
                                        ففي حني أن هناك الكثري من القواسم املشتركة   .                                  واملشكلة هي، يف جزء منها، مشكلة لغة  .                   سيجلب عليهم املتاعب

َ        ً                 بـني الصحة وحقوق اإلنسان، فإن اللغة املُستخَدمة كثرياً ما                                             وهذا هو أحد األسباب اليت جعلت        .            تكون خمتلفة                                    ُ   
                    وهو مصطلح مألوف لدى  (                     ً                                                    املقرر اخلاص يعمل حالياً على إجناز ورقة قصرية حول العالقة التكاملية بني اإلنصاف 

   .             وحقوق اإلنسان  )                                    الكثري من املهنيني العاملني يف جمال الصحة

                                              ن التقرير، أن بعض املهنيني العاملني يف جمال                                                                  وقـد رأى املقرر اخلاص، يف موضع سابق من هذا الفرع م            -  ٤٤
                ومما ال شك فيه      .                     ً                                                                          الصحة قد بدأوا مؤخراً ينظرون إىل حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف الصحة، نظرة أكثر جدية               

    حة،             ُ                                                 إال أنه إذا أُريد إحراز املزيد من التقدم يف اجتاه إعمال احلق يف الص  .                 ً       ً     ِّ  ً    ً     أن هذا ميثل تطوراً حقيقياً ومشجِّعاً جداً
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                                                                     ُ   ِّ                                         فيجب أن تكون هناك أعداد أكرب بكثري من املهنيني العاملني يف جمال الصحة الذين ُيقدِّرون أبعاد حقوق اإلنسان                  
                                                                    وجيب التعبري على حنو أوضح بكثري وعلى نطاق أوسع عن رسالة مفادها أن احلق يف   .                          الـيت ينطوي عليها عملهم   

َ             ِّ                                        اَزرة وأدوات قيِّمة ينبغي للمهنيني العاملني يف جمال                                                               الصحة واحلقوق األخرى ذات الصلة بالصحة هي وسائل مؤ          
                                                                                  إذ ميكن هلؤالء استخدام احلقوق ذات الصلة بالصحة كأداة تساعدهم يف وضع سياسات               .                     الصـحة اسـتخدامها   

                  ً                                                                                    وبرامج أكثر إنصافاً؛ وإدراج القضايا اهلامة يف جمال الصحة يف مكانة أعلى على جداول األعمال الوطنية والدولية؛ 
                                                                                                            تنسيق أفضل فيما بني القطاعات ذات الصلة بالصحة؛ ومجع املزيد من األموال من وزارة اخلزانة؛ وتوجيه                      وتأمني

                                                                                                    املزيد من األموال من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية؛ والقيام، يف بعض البلدان، بتحسني شروط وظروف عمل 
                                                        ية مبكان أن يبدأ العديد من املهنيني العاملني يف جمال                  ومن األمه   .                                                أولئك العاملني يف القطاع الصحي، وما إىل ذلك       

                                                                                                               الصحة يف تقدير حقيقة أن حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ليس جمرد تعبري بالغي وإمنا هو أداة                 
  .                                                                           ً ميكن أن تنقذ حياة البشر وأن ختفف من معاناهتم، وخباصة يف صفوف الفئات األكثر حرماناً

                                           ُ                                  إىل أولئك املهنيني العاملني يف اجملال الصحي الذين ُيغفلون ما تنطوي عليه حقوق اإلنسان             ولدى اإلصغاء  -  ٤٥
                                                 ً                                                         مـن إمكانات ملساعدهتم يف عملهم، يصبح من الواضح أحياناً أن هؤالء ال يفهمون بعض السمات األولية حلق                  

ّ                            وبعضهم ال يقّدر حقيقة أن احلق يف ال         .                                                  التمـتع بأعـلى مسـتوى من الصحة ميكن بلوغه                           صحة خيضع لإلعمال              
                   وهناك آخرون منهم ال    ).                 ُ                                                             فبطبـيعة احلال، ال ُيتوقع من الدولة أن تقوم بإعمال هذا احلق على الفور            (           الـتدرجيي   

                                                         فما هو مطلوب من كندا يتجاوز، بطبيعة احلال، ما هو           (                                                       يفهمون أن إعمال احلق يف الصحة خيضع لتوافر املوارد          
                        ً                                 ن أن احلق يف الصحة يشمل كالً من الرعاية الصحية واملقومات                         وبعض هؤالء ال يفهمو     .  )٣٦ ( )                 مطلـوب من تشاد   

                                  وبعض هؤالء يسيؤون تفسري حقوق اإلنسان   .                                                           األساسية للصحة مثل توفر إمدادات املياه ومرافق اإلصحاح الكافية
     ً          وكثرياً ما يكون   .                        يف حني أن العكس هو الصحيح  "                اإلنصاف االجتماعي "                                مث حياججون بأهنا تتعارض مع مقتضيات 

ـ  ُ                                                                                    ؤالء املهنيون غري ُمطلعني إال على األساليب والطرائق التقليدية يف جمال حقوق اإلنسان مثل أسلوب                   ه       الفضح  "               
     ُ   ِّ                                                                                              ، وال ُيقـدِّرون أن احلركة الناضجة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان تعمل على تطوير الطرائق األكثر                 "         والتعـيري 

  . ر     ً       ُ                                       تطوراً واليت أُشري إليها يف الفرع السابق من هذا التقري

                    فعلى الرغم من أن      .                                  ً                                            واملساءلة هي جمال من اجملاالت اليت كثرياً ما تنطوي على حاالت سوء فهم خطرية              -  ٤٦
                                                                                         حقوق اإلنسان تتطلب املساءلة، فإن هذا ال يعين أن من مهام كل شخص يعمل يف جمايل الصحة وحقوق اإلنسان 

                                       بح كل مهين عامل يف جمال الصحة أو كل وكالة    ُ                                            ً        أن ُيخضع املكلفني بواجبات للمساءلة؛ وهو ال يعين أيضاً أن يص
                                                        بل إن ما يعنيه ذلك هو وجوب أن تكون هناك آليات             .                                                   متخصصـة اجلهـة املسؤولة عن إنفاذ حقوق اإلنسان        

                     واحلركة املعنية بالصحة   .                                                                              للمساءلة شفافة وفعالة وميكن الوصول إليها فيما يتصل بقضايا الصحة وحقوق اإلنسان  
               ِّ       ِّ                         ً                                    ىل مستشارين ومنفِّذين وممكِّنني يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً عن أولئك الذين يتمثل                                   وحقوق اإلنسان حتتاج إ   

  .                         ً                                              وهذه الوظائف مجيعها نادراً ما تتوفر يف منظمة واحدة أو شخص واحد             .                    َّ               عملهم يف مساءلة املكلَّفني بواجبات    
                          نني يف جمال حقوق اإلنسان،                                                              ِّ         ِّ            ويف حني ينبغي أن تضطلع الوكاالت املتخصصة بدور املستشارين واملنفِّذين واملمكِّ          

                                                   بل إن من جيب أن يضطلع بوظيفة املساءلة هي منظمة ما أو   .                                            فليس من مهامها األساسية إخضاع الدول للمساءلة
  .  )٣٧ (                                                  ُ         ً                                                  شخص ما، وليس وكالة متخصصة، إال إذا قررت الوكالة أن ُتنشئ إجراًء أو هيئة سرية مستقلة هلذه الغاية                 

           ً     ً                                                              األحيان فهماً ضيقاً حبيث تعين اللوم واملعاقبة، يف حني أن األصح هو اعتبارها                            ُ                    كمـا أن املساءلة ُتفهم يف بعض        
   ).    ُ   َّ   لكي ُيعدَّل (               وما هو غري ناجع   )     ُ     لكي ُيكرر (      ُ                        عملية ُتجرى لتحديد ما هو ناجع 
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ِ                                                                                                  ولـيس من املنِصف لوم أولئك املهنيني العاملني يف اجملال الصحي الذين ليسوا ملمني باحلق يف الصحة وغريه من                    -  ٤٧            
    ففي   .                                                                                                   فاخلطأ ليس خطأهم إذا مل يتم تعريفهم مبا تنطوي عليه حقوق اإلنسان من إمكانات لتعزيز عملهم                 .           وق اإلنسان   حق

                                                                                                                             معظم البلدان، ميكن للمهنيني العاملني يف جمال الصحة أن يتأهلوا للعمل وأن ميارسوا املهنة دون أن يتم تعليمهم أي شيء                    
                                                   ً                        ب الذي جعل املقرر اخلاص خيصص، يف أحد تقاريره األوىل، قسماً يتناول فيه                           وهذا هو السب    .                          فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   

  . )٣٨ (                                                                  أمهية زيادة تثقيف املهنيني العاملني يف جمال الصحة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

  خالصة-زاي 

  .    اضي                                                                                      يتناول هذا الفرع بإجياز ما أحرزته احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان من تقدم خالل العقد امل -  ٤٨
                         ً                         ومع أن الطريق ال يزال طويالً أمام احلركة املعنية         .                        ً      ً                                وقـد قطعـت هذه احلركة شوطاً بعيداً يف فترة زمنية وجيزة           

   .                                                                                     بالصحة وحقوق اإلنسان، فإن العوامل األساسية متوفرة الزدهارها خالل السنوات القليلة القادمة

                                         دم كفاية الدعم املقدم مليزانية قطاع الصحة،                                                            بـيد أن احلركة تواجه جمموعة من العقبات الرئيسية مثل ع         -  ٤٩
   ً                                                                                                 فضالً عن استمرار مقاومة احلكومة احلالية يف الواليات املتحدة األمريكية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية      

                              وعندما ال حيظى حق بعينه من حقوق   .                         مستوى من الصحة ميكن بلوغه                                       والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى 
                                                                                        ً     سان بدعم حكومة ذات نفوذ مثل احلكومة األمريكية، فإن وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة تواجه مزيداً من    اإلن

  .                    ً                                                         ً             الصعوبات يف املضي قدماً جبدول األعمال املتعلق هبذا اجملال، حىت عندما يكون احلق املعين جزءاً من دستورها

                                                  يف احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان، على حنو                                                             وخالل السنوات األخرية، شاركت منظمة الصحة العاملية         -  ٥٠
                                                                            ومع ذلك، ولسوء الطالع، مل تضطلع الدول األعضاء أو أمانة منظمة الصحة              .                    من هذا التقرير     ١٠                           ما ورد بإجياز يف الفقرة      

        نسان يف                         احترام منظور حقوق اإل    "        على       ٢٠٠٥      ّ                              وقد حثّ مؤمتر القمة العاملي لعام         .                                       العاملـية بـدور قيادي يف هذا اجملال       
                                                                                     فأعاد تأكيد أحد العناصر احليوية يف برنامج األمني العام اإلصالحي الذي اعتمد عام               "                                 مـنظومة األمـم املتحدة بأسرها     

                                                                                             بـيد أن ذلـك مل حيدث يف إطار منظمة الصحة العاملية، حيث بقي جدول أعمال الصحة وحقوق اإلنسان           .  )٣٩ (    ١٩٩٧
                                                              وذلك مدعاة لألسف العميق ألن حقوق اإلنسان ميكنها تعزيز وزيادة        .       ً                                        هامشـياً وموضع خالف ويفتقر بشدة إىل املوارد       

                     ويشمل برنامج العمل     .                                                                                                 فعالية وتنشيط السياسات والربامج واملشاريع الصحية ملنظمة الصحة العاملية والدول األعضاء فيها           
                       ية منها النهوض باحلقوق                                         ً                                الذي اعتمدته منظمة الصحة العاملية مؤخراً سبعة جماالت حتظى باألولو              ٢٠١٥-    ٢٠٠٦          للفـترة   

   .                                                                                    وسيكون من املثري لالهتمام رصد كيفية تنفيذ هذا اجلانب اهلام من برنامج منظمة الصحة العاملية  .               املرتبطة بالصحة

                                            عدم كفاية مشاركة املنظمات غري احلكومية العريقة   :                                                       ومـع ذلـك، يركز هذا الفرع على عقبتني مترابطتني مها        -  ٥١
                    واهلدف الرئيسي هلذا     .                                                                وكذلك املوظفني الصحيني، يف احلركة املعنية بالصحة وحقوق اإلنسان                                 املعنـية حبقوق اإلنسان،     

             إال أن مثة بضع   .                                                                                                   الفـرع هـو لفت االنتباه إىل هاتني العقبتني املتالزمتني من أجل النظر بصورة مجاعية يف كيفية تذليلهما         
   .                               الثانية املتعلقة باملوظفني الصحيني                                                      مالحظات أولية حول اخلطوات اليت ميكن اختاذها بالنسبة للعقبة 

                                                                                                       وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقرير سابق، يتعني على الدول توفري بيئة متكن األوساط املعنية بالصحة من                  -  ٥٢
ُ                      اعتماد ُنُهج قائمة على احلقوق                                                                                       وينبغي جلميع اهليئات املعنية بتدريب املوظفني الصحيني إدخال التثقيف والتدريب يف             .  )٤٠ (       ُ 

                                                                  كما يتعني على اجلمعيات الوطنية للموظفني الصحيني زيادة التوعية           .                                        وق اإلنسان على كافة املستويات املهنية              جمـال حق  
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                             وينبغي ملوظفي وزارات الصحة      .                                                                               حبقـوق اإلنسـان وحـث أعضائها على السعي إىل التثقف يف جمال حقوق اإلنسان              
           ويتعني على    .                                   لتكاملية بني الصحة وحقوق اإلنسان                                                                       واملوظفـني العـاملني يف قطاعات ذات صلة بالصحة معرفة العالقة ا           

                           كما ينبغي للمؤسسات املعنية    .                                                                                املؤسسـات الوطنـية حلقوق اإلنسان تدريب املوظفني الصحيني يف جمال حقوق اإلنسان            
ّ                                      بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان أن ُتضّمن منهجها الدراسي احلقوق املرتبطة بالصحة   ُ                               .   

                                                  فينبغي لألمانة أن تضع على سبيل األولوية، ومن          .                                 تضطلع به منظمة الصحة العاملية                                 وهناك دور حيوي ينبغي أن       -  ٥٣
                                                                                                                خـالل إجـراء مشاورات واسعة النطاق مع الدول األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، استراتيجية حتدد والية                 

       وينبغي   .                           ذلك بناء القدرات الوطنية                                                                      املنظمة ودورها واألنشطة اليت حتظى باألولوية يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان، مبا يف 
                                       وتوفر مثل هذه االستراتيجية قاعدة مؤسسية   .                                                                          تقدمي هذه االستراتيجية إىل هيئات إدارة منظمة الصحة العاملية بغية اعتمادها    

                                      وسوف يؤدي ذلك بدوره إىل املزيد من         .                                                                               راسـخة لعمـل املنظمة يف هذا اجملال الواعد واملثري لالهتمام على حنو متزايد             
   .                                                     املنهجية يف تطبيق البلدان للنهج القائم على حقوق اإلنسان

                                                                                                                وال ينـبغي للجهات امللتزمة بالفعل حبقوق اإلنسان املرتبطة بالصحة أن تغايل من جانبها يف تقدير مسامهة هذه                   -  ٥٤
                  قدم حقوق اإلنسان               ومع ذلك، ت    .                                    ً                                                 احلقـوق اليت ال توفر، يف هناية األمر، حلوالً سحرية للمشاكل املعقدة املتصلة بالصحة             

   .        ّ                                                                                   مسامهة بّناءة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل الدعم واملشاركة الفعالني من أعداد كبرية من املوظفني الصحيني

  دعاوى تتعلق باحلق يف الصحة وغريه من احلقوق املتصلة بالصحة-     ً ثالثا  

  مقدمة-ألف 

       التمتع                                 ة بالصحة يف مقدمة األولويات ألن حق                                              يأيت توضيح نطاق احلق يف الصحة واحلقوق األخرى املتصل -  ٥٥
                                             وهذا التوضيح يتم بعدة طرق منها السوابق         .                            واسع ومعقد إىل حد كبري                                          بأعـلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه      

                 ّ                                       ويشمل هذا الفرع عّينة من الدعاوى اليت تتناول فهم           .                                                       القضـائية للهيـئات املسؤولة عن تفسري حقوق اإلنسان        
   .                                                        ية الوطنية واإلقليمية والدولية ملدلول احلقوق املتصلة بالصحة  ِ                 خمتِلف اهليئات القضائ

ّ                           وتفّسر بعض الدعاوى احلق يف       -  ٥٦                              على أنه إما احلق يف الرعاية                                             التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه         
              مثل إمكانية  (                               ، أو احملددات األساسية للصحة       )                                                 مثل إمكانية احلصول على العالج يف حاالت الطوارئ        (          الصـحية   

                                وتستند بعض الدعاوى إىل احلقوق       .                                     وكالمها جوهري يف إطار احلق يف الصحة         ).                               احلصـول عـلى الغذاء السليم     
                       وعلى الرغم من أن احلق يف   .                                                 عندما تفسرها احملاكم على أهنا حقوق حتمي الصحة         )                   مثل احلق يف احلياة    (                   املرتـبطة بالصحة    

  .                                                           من الواليات القضائية اليت تعترف باحلقوق املرتبطة بالصحة                                                                    الصـحة يرد يف عدد متزايد من الدساتري، فهناك عدد أكرب            
  . )٤١ (                                                                           وتستند بعض الدعاوى إىل احلق يف الصحة وإىل احلقوق األخرى املرتبطة بالصحة على السواء

      وهناك   .                                                 ُ                                            إن حقـوق اإلنسان قد ال تعدو كوهنا واجهة خارجية ما مل ُتدعم بشكل من أشكال املساءلة                 -  ٥٧
                             ، والبعض اآلخر يتعلق حبقوق      )                                       مثل االنتخابات الرتيهة، والصحافة احلرة     (                   اءلة، بعضها عام                          العديد من أشكال املس   

                            وبعض أشكال املساءلة قضائي       ).                                                                 مثل عمليات التحقيق اليت جتريها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         (          اإلنسـان   
                          ت تقييم األثر على حقوق               مثل عمليا  (                  ، وبعضها إداري     )     ُِ                                                مـثل شُِـرع احلقـوق القابلة لإلنفاذ بواسطة احملاكم          (

                          مثل اهليئات املنشأة مبوجب     (                      ، والبعض اآلخر دويل      )                     مثل احملاكم الدستورية   (                       كمـا أن بعضها وطين         ).         اإلنسـان 
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                       ومن احملتمل أن تتباين      .                                                         وال بد من وجود جمموعة من آليات املساءلة يف كل دولة             ).                        معـاهدات حقوق اإلنسان   
          وينبغي أن   .   ُ                                                 ا ُيحتمل تنوع املزيج املالئم من أشكال املساءلة املستخدمة                                    أشكال املساءلة من دولة إىل أخرى بقدر م

   .                                                      تكون آليات املساءلة متاحة وأن تتسم بالشفافية والفعالية

               ً       ومن املعروف جيداً ما هي   .                 املساءلة القضائية  :                                                          ويركز هذا الفرع على شكل واحد فقط من أشكال املساءلة وهو     -  ٥٨
                                                                                     ذلك، وكما يتضح يف الدعاوى القضائية التالية، ميكن للمحاكم أن توضح معىن احلقوق                  ومع    .                         حدود العمليات القضائية  

              وهذه الدعاوى    .                                                                                                   املرتبطة بالصحة كما ميكنها أن تضمن توفري اخلدمات املرتبطة بالصحة بشكل أفضل لألفراد واجملتمعات             
   .  )٤٢ (           حلقوق اإلنسان  ّ                 ً                                              مصّنفة بشكل عام وفقاً لبعض املفاهيم األساسية الواردة يف القانون الدويل 

  اإلعمال التدرجيي وتوافر املصادر وااللتزامات الفورية-باء 

    ً                                                                                                            وفقـاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبعض القوانني الوطنية يف هذا اجملال، فإن احلق يف التمتع بأعلى مستوى                   -  ٥٩
                                          ن اإلعمال التدرجيي يعين بكل بساطة توقع             بيد أ   .  )٤٣ (                                                                من الصحة ميكن بلوغه خيضع لإلعمال التدرجيي وملدى توافر املوارد         

                                                                 ُ                                                               أن يكـون أداء الدول يف العام القادم أفضل منه يف الوقت الراهن، بينما ُيعترف فيما خيص توافر املوارد بأن املطلوب من                      
   .                                                                                  البلدان الغنية يفوق، من حيث املعايري، ما هو مطلوب من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

  .  )٤٤ (                                                                             جنوب أفريقيا شرعة حقوق تعترف باحلق يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية                          ويتضمن دستور    -  ٦٠
     ً             ُ                                                                                                  ووفقـاً هلذه الشرعة، ُيتوقع من الدولة أن تتخذ تدابري معقولة، ويف حدود مواردها املتاحة، بغية حتقيق اإلعمال                  

               بتوفر الدولة           أجل العالج                                   وزارة الصحة ضد محلة العمل من                     وتتعلق قضية     .                                    التدرجيي هلذا احلق من حقوق اإلنسان     
                                                                                ومضادات فريوسات النسخ العكسي للحيلولة دون انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم Nevirapine      لعقار 

       ً                                                                                      وتطبـيقاً ملفاهيم اإلعمال التدرجيي وتوافر املوارد، أكدت احملكمة الدستورية أن على احلكومة               .  )٤٥ (            إىل املولـود  
                                                                          عمال التدرجيي للحقوق االجتماعية واالقتصادية الواردة يف الدستور، وأمرت                                            العمـل بصورة معقولة من أجل اإل      

                                                   ً     ً       ً               ً                             السـلطات بـأن تضع وتنفذ، يف حدود املوارد املتاحة، برناجماً شامالً ومنسقاً لالعتراف تدرجيياً حبقوق احلوامل           
  .                   ن األم إىل املولود                                                                                             وموالـيدهن يف احلصول على اخلدمات الصحية اليت متنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري م              

   .   ٧٢                                          ويتم تناول هذه الدعوى بتفصيل أكرب يف الفقرة 

   ضد           سوبراموين                                                                                         كمـا نظرت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا يف مسألة توافر املوارد يف إطار قضية                 -  ٦١
                                                                    قد كان صاحب الشكوى يعاين من فشل كلوي مزمن وحباجة إىل الغسيل              .  )٤٦ (                               وزيـر الصـحة كوازولو ناتال     

ُ                                                 وُشخصت حالته الصحية على أهنا غري قابلة للشفاء         .                              كلوي للبقاء على قيد احلياة      ال                             وقد استطاع يف بداية األمر       .  
                                                     ُ                                                            دفع نفقات العالج يف مستشفى خاص، إال أن موارده املالية اسُتنفدت وسعى إىل احلصول على العالج يف مستشفى ممول                   

              وعليه، اعتمد    .                           ً                    سيل الكلوي جلميع املرضى نظراً حملدودية موارده                                               ومل يكن مبقدور املستشفى توفري خدمات الغ        .           من الدولة 
                                  ُ           وأصبح مرضى الفشل الكلوي احلاد الذي ُيرجى         .                                                                    املستشفى سياسة عامة ومبادئ توجيهية تتعلق خبدمات الغسيل الكلوي        

           شل الكلوي                أما مرضى الف    .                                                           ً                               عالجـه بواسـطة الغسيل الكلوي هم فقط الذين حيق هلم احلصول تلقائياً على هذا العالج               
             فمرضى الفشل    .                                                                                                      املـزمن، فكـان الشرط األساسي لقبوهلم يف برنامج الغسيل الكلوي يتوقف على أهليتهم لزراعة كلية               
             ومل يكن السيد   .                                                                                                         الكلـوي الذيـن يعانون من أمراض األوعية الدموية أو القلب كانوا غري مؤهلني لعمليات زراعة الكلى               

   .                  مات الغسيل الكلوي                ً                   سوبراموين مستوفياً لشروط احلصول على خد
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                                                       ال جيوز حرمان أي شخص من احلصول على العالج الطيب يف              : "                                     وتـنص شـرعة احلقـوق على ما يلي         -  ٦٢
                                  هل انتهك املستشفى هذا احلكم من        :   هو          سوبراموين                                   والسؤال املطروح يف قضية السيد        .  )٤٧ ( "                  احلـاالت الطارئـة   

                مبعىن التعرض إىل     "      طارئة "                  الة املريض ليست                                                                  أحكـام شرعة احلقوق؟ وقد رأت احملكمة أن ذلك مل حيدث ألن ح            
                  قضية محلة العمل من      ً            ً      ووفقاً ملا ورد آنفاً يف      ".                  تدهور صحي مستمر   "                                               كارثة صحية مباغتة؛ بل إن حالته هي حالة         

                           ً                                                        ، فإن شرعة احلقوق تتضمن أيضاً حق الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية الذي يستوجب أن تتخذ           أجل العالج 
  .                                                                                 ة، يف حدود املوارد املتاحة، من أجل حتقيق اإلعمال التدرجيي هلذا احلق من حقوق اإلنسان                            الدولـة تدابري معقول   

                                                         ُ                             ، رأت احملكمة أن سياسة املستشفى ومبادئها التوجيهية معقولة وطُبقت بطريقة نزيهة                    سوبراموين                 ويف قضية السيد    
  .                  ينتهك شرعة احلقوق                                وأن عدم تقدمي العالج يف هذه احلالة مل

                                                                              لعديد من عناصر احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه خيضع لإلعمال التدرجيي         ومع أن ا -  ٦٣
                                                         ً                                                         ولـتوافر املوارد، فإن بعض االلتزامات الناشئة عن هذا احلق أيضاً تكون نافذة على الفور وغري خاضعة ألي من                   

                   فال ميكن لدولة ما      .                  ي وتوافر املوارد                                                                وعلى سبيل املثال، ال ختضع املساواة بني اجلنسني لإلعمال التدرجي           .       الشرطني
                                                                                                            االحـتجاج بأن عدم كفاية املوارد يف الوقت الراهن ال متكنها من تقدمي خدمات متساوية للجنسني وأهنا سوف                  
                                                                                                          تركز يف الوقت الراهن على اخلدمات املقدمة للرجال، وسوف تتيح نفس اخلدمات للنساء بصورة تدرجيية خالل                

                                                              وكما تبني الدعوى التالية، فقد رأت بعض احملاكم أن احلق يف             .                   فر املوارد الالزمة                                  السـنوات القادمـة عندما تتو     
   .                                          ً                                                        الصحة ينطوي على عناصر أخرى تنشأ عنها أيضاً التزامات فورية غري خاضعة لإلعمال التدرجيي أو لتوافر املوارد

              حملكمة العليا يف        ، رأت ا                   ضد والية غرب البنغال  Paschim Banga Khet Mazdoor Samity          ويف قضـية   -  ٦٤
                                                                                                       اهلـند أن احلكومـة ال ميكـن أن تتنصل، بسبب القيود املالية، من مسؤوليتها املتمثلة يف توفري العالج للحاالت         

                                                                        ُ                       وتتعلق هذه الدعوى برجل سقط من أحد القطارات وحلقت به إصابات خطرية يف الرأس أُخذ على                  .  )٤٨ (       الطارئة
                                                          مكن أي منها من إسعافه؛ وكانت هذه املستشفيات تفتقر إىل األسرة                                         إثرها إىل عدة مستشفيات تابعة للدولة ومل يت
                                                                 وكانت املسألة املعروضة على احملكمة هي ما إذا كان عدم كفاية             .                                        الكافـية وإىل خدمات الطوارئ واألعصاب     

   .                                                      ً              املرافق الطبية لتقدمي العالج للحاالت الطارئة يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة

                                                                          واجب أي دولة أن تكفل توفري مرافق صحية مالئمة لتقدمي العالج يف حاالت                                      ورأت احملكمـة أن مـن        -  ٦٥
                                                                                                    وطالبـت الدولة بكفالة أن تكون مراكز الرعاية األولية جمهزة لتقدمي اإلسعافات الفورية يف حاالت                 .          الطـوارئ 

         الختصاصيني                                                           وباإلضافة إىل ذلك، أمرت احملكمة بأن تزيد الدولة عدد ا           .                                    اإلصـابات اخلطـرية واحلاالت الطارئة     
                   ً         نظام اتصاالت مركزياً بني     ُ     ُتنشئ                                                                            واملستوصـفات اإلقليمـية يف مجيع أحناء البلد ملعاجلة اإلصابات اخلطرية، وأن             

               واعترفت احملكمة    .                    ُ               ً                                                           مستشـفيات الدولة حىت ُينقل املرضى فوراً إىل املرافق اليت تكون هبا أماكن متاحة الستقباهلم              
                             الدولة ال ميكن أن تتنصل من هذا  "                    ومع ذلك، فقد رأت أن   .             الطبية مالئمة                                باحلاجة إىل نفقات كبرية جلعل املرافق 
   ".                                  االلتزام الدستوري حبجة القيود املالية

   ً                                                 أوالً، ال يعين اإلعمال التدرجيي أن الدولة هلا مطلق           .                                                         ويكتفي املقرر اخلاص بإبداء مالحظتني يف هناية هذا الفرع         -  ٦٦
                                             فالدول عليها التزام قانوين يتمثل يف اختاذ         .            ً                    يت تسري عموماً يف االجتاه الصحيح                                                    احلـرية يف اختـاذ مـا تشاء من التدابري ال          

                                وتؤكد التجارب والبحوث يف جمال       .  )٤٩ (                            إلعمال احلق يف الصحة للجميع      "                               مدروسة وملموسة وحمددة األهداف    "       خطوات  
   .        تاحة هلا                                  وجيب على الدول اختاذ أفضل التدابري امل  .                                      الصحة أن بعض التدابري تكون أجنع من غريها
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  .                                                                                   وجود حقوق مرتبطة بالصحة تنشأ عنها التزامات فورية ال ختضع لتوافر املوارد            Samity      ً                 وثانـياً، تؤكد قضية      -  ٦٧
                        ومع ذلك، إذا كانت حكومة   .                                                                                      وهناك حاجة إىل املزيد من العمل لتوضيح ما هي هذه االلتزامات الفورية يف سياق الصحة         

                                                                                   املوارد الكافية للوفاء بالتزاماهتا الفورية، فيجب على احلكومات القادرة على                                                      أحـد الـبلدان املنخفضة الدخل تفتقر إىل       
   .  )٥٠ (                                                                                      املساعدة أن تقدم املساعدة والتعاون الدوليني لتمكني تلك احلكومة من الوفاء بالتزاماهتا الفورية

 اجلودة  وواملقبولية الوصول  اإلتاحة وسهولة-جيم 

               وذات نوعية          ومقبولة                                           جيب أن تكون متاحة ويسهل الوصول إليها                   الصحية          واخلدمات             والسـلع            املـرافق  -  ٦٨
                     اإلتاحة، وإمكانية   -                                           وإن التطبيق العملي الدقيق هلذه الشروط          . )٥١ (                                       ، على حنو ما توضحه الدعاوى التالية            جـيدة 

   .                                                                         قد خيتلف من بلد إىل آخر ويتوقف ذلك، على سبيل املثال، على مدى توافر املوارد-                   الوصول، وما إىل ذلك 

  اإلتاحة -١

                                                                                                      يتطلب احلق يف الصحة أن تكون املرافق الصحية العاملة والسلع واخلدمات متاحة بصورة كافية يف مجيع                 -  ٦٩
  .            أحناء دولة ما

                                 ، طلبت ماريلال فيسكونيت وديوان                                                           ماريلال فيسكونيت ضد وزارة الصحة والرعاية االجتماعية                  ويف قضـية     -  ٧٠
     ٣,٥                                                              ة األرجنتني باختاذ تدابري وقائية للتصدي للحمى الرتفية اليت هتدد حياة                                أمني املظامل إىل احملكمة أن تأمر حكوم

                       ً                                                                        وطلبا، بصورة أكثر حتديداً، أن تأمر احملكمة احلكومة بإنتاج لقاح الوقاية من احلمى الرتفية                .  )٥٢ (            ماليـني نسمة  
(Candid-1)      وفري الرعاية الصحية                                         ورأت احملكمة أن احلكومة مسؤولة عن ت        .                                       املعـتمد من منظمة الصحة العاملية                     

       ويف ضوء   .                                                                                         عندما يكون نظام الرعاية الصحية القائم، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، غري قادر على محاية صحة األفراد
                           مل تف بالتزاماهتا املتعلقة     "                                                                                 تضـمني الدستور معاهدات دولية تعترف باحلق يف الصحة، رأت احملكمة أن احلكومة              

   .                                                               مت احملكمة الدولة بإنتاج هذا اللقاح ألن القطاع اخلاص اعتربه غري مربح    وألز   ". (Candid-1)             بتوفري اللقاح 

  إمكانية الوصول -٢

                                                                                                      يفرض احلق يف الصحة على الدولة االلتزام بكفالة أن تكون املرافق الصحية والسلع واخلدمات يف اجملال                 -  ٧١
                                    مكانية الوصول ثالثة أبعاد أساسية                              ويف هذا السياق، تشمل إ      .                                            الصحي متاحة جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها     

  ؛  )                          كأن تكون معقولة التكلفة    (                                                         ً          ً           ضرورة إتاحة إمكانية الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات مادياً واقتصادياً             :   هي
   .  )٥٣ (                                          ومن دون متييز؛ كما جيب إتاحة املعلومات الصحية

                                    وزارة الصحة ضد محلة العمل من           قضية    ً                                                           وفضالً عن النظر يف مسألة توافر املوارد واإلعمال التدرجيي يف            -  ٧٢
   )٥٤ (                                          ً                   ، نظرت احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا أيضاً يف مدى توفر عقار   )       أعاله   ٦٠              انظر الفقرة      (            أجـل العالج  
Nevirapine .                كما   .                                                                                           وتقوم احلكومة بتوفري هذا العقار يف اثنني فقط من مراكز البحوث والتدريب يف كل حمافظة    

                                        ونتيجة لذلك، فإن األمهات واألطفال الذين ال   .                            اخلدمات الطبية يف القطاع اخلاص                        ميكن احلصول عليه من مقدمي 
                                                                                              ميكنهم الوصول إىل مراكز البحوث والتدريب وال يستطيعون حتمل نفقات الرعاية الصحية اخلاصة مل يتمكنوا من 

                 الذين ليست لديهم           ُ                     العقار لن ُيتاح لألمهات واألطفال  "                  واحتجت احلكومة بأن   . Nevirapine               احلصول على عقار 
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                                                         إىل حني وضع برنامج أفضل وتوفري املوارد واهلياكل األساسية            ....                                                     إمكانـية للوصـول إىل مراكـز البحوث والتدريب          
                   وألزمت الدولة جبملة   .                                                                                        بيد أن احملكمة رأت أنه ليس هناك مربر لقيام الدولة بتوفري هذا العقار بصورة حمدودة              .           الضـرورية 

  . )٥٥ (                                                                        على توفري هذا العقار يف املستشفيات واملستوصفات العامة عندما يوصي به األطباء                        أمور منها العمل دون تأخري

                                                                                                       وجيـب عـلى الـدول اختاذ تدابري معقولة لتعزيز الوصول إىل املعلومات الصحية، مبا يف ذلك بالنسبة                   -  ٧٣
                  الصم شكوى حيتجون                      يف كندا، قدمت جمموعة من          الربيطانية                             إلدريدج ضد مقاطعة كولومبيا        ويف قضية   .        للمعوقني

                  ورأت احملكمة العليا   .  )٥٦ (                                                                              فيها على أن نظام الرعاية الصحية املمول من الدولة ال يوفر مترمجني فوريني بلغة اإلشارة
                                                                                                      أن حكومـات املقاطعات ملزمة مبوجب امليثاق الكندي للحقوق واحلريات بالوفاء مبتطلبات اجملموعات احملرومة،           

                                                                       ن ألصحاب الشكوى احلق يف احلصول على خدمات ترمجة فورية بلغة اإلشارة                           وقررت احملكمة أ    .              مـثل املعوقني  
                                                                                                                متوهلـا الدولة عند تقدمي الرعاية الصحية هلم، وأن عدم قيام السلطات بكفالة استفادة أصحاب الشكوى بصورة                 

   .                                                     ً            متكافئة من برنامج الرعاية الطبية يف املقاطعة يشكل ضرباً من التمييز

  املقبولية-٣

                                أخالقيات مهنة الطب، مثل شروط                الصحية          واخلدمات           والسلع                                             احلق يف الصحة ضرورة أن تراعي املرافق            يتطلب -  ٧٤
                                     ، ادعت امرأة من أصول غجرية أهنا                                  أندريا زجيارتو ضد هنغاريا             ويف قضية     .                                                املوافقة عن علم، وأن تراعي اجلوانب الثقافية      

                                                تشفى عندما أتاها املخاض، وتبني بعد الفحص أن            ُ             فقد أُخذت إىل املس     .  )٥٧ (                      لعملية تعقيم قسري       ٢٠٠٠                تعرضـت عـام     
                               ُ                            وبينما هي على طاولة العمليات، طُلب منها التوقيع على           .                                                                اجلنني قد مات وتطلبت حالتها إجراء عملية قيصرية على الفور         

         ده تفيد                      كتبها الطبيب خبط ي     "              ُ       مذكرة ال تكاد ُتقرأ    "                                                                      اسـتمارة املوافقة على إجراء العملية القيصرية، وتضمنت االستمارة          
               وادعت يف الشكوى   .   ُ                                                      وكُتبت اإلشارة إىل عملية التعقيم بلغة غري مفهومة بالنسبة هلا   .                                       مبوافقـتها على إجراء عملية التعقيم     

                                                                    ً                                                    الـيت قدمتها إىل جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً حلقها يف احلصول على اخلدمات الصحية                    
                               وقررت اللجنة أن هنغاريا مل تقدم   .                                                       يف أن تقرر مبحض إرادهتا عدد أطفاهلا والفواصل الزمنية بينهم                ً       املالئمة، وانتهاكاً حلقها  

                                                                                                                          للسـيدة أندريـا املعلومـات واملشورة املالئمني بشأن تنظيم األسرة، ومل تكفل موافقتها التامة وعن علم على العملية،                   
   .                                            وأوصت احلكومة بدفع تعويض مناسب لصاحبة الشكوى

 ة اجليدة النوعي-٤

    وقد   .                وذات نوعية جيدة                            من الناحيتني العلمية والطبية        مالئمة           الصحية          واخلدمات           والسلع                         جيـب أن تكون املرافق     -  ٧٥
          فقد احتج    .  )٥٨ (                                             قضية الدكتور حمي الدين فاروقي ضد بنغالديش                                                             نظـرت احملكمـة العليا يف بنغالديش يف هذا الشرط يف            

                                                                         اذ تدابري فعالة للتعامل مع شحنة كبرية من احلليب اجملفف املقشود الذي                                                           الدكـتور فاروقي على عدم قيام السلطات باخت       
                                            ً                                    ورأت احملكمة أن هذا احلليب اجملفف امللوث يشكل خطراً على الصحة ويشكل بالتايل               .                               كـان حيـتوي على مواد مشعة      

                 ن تعمل الدولـة                                        ومن خالل تفسري حكم دستوري يقضي بأ        .  )٥٩ (       ً                                               انـتهاكاً للحق يف احلياة الذي يكفله دستور بنغالديش        
ّ                                                                         ، فّسرت احملكمة احلق يف احلياة على أنه يشمل مجلة أمور منها محاية الصحة               )٦٠ (                                   عـلى حتسـني مستوى الصحة والغذاء          

                                                    وألزمت احملكمة احلكومة بفحص مستوى اإلشعاع يف شحنة         .                                                         وزيـادة متوسـط العمـر املـتوقع لإلنسـان العـادي           
  .          احلليب اجملفف
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   ً                                              أوالً، جيدر التذكري بأن بعض الشروط الواردة يف الفقرات   .                     ني يف هناية هذا الفرع   ُ                          وُيـبدي املقرر اخلاص مالحظت     -  ٧٦
                                                               ويتطلب احلق يف الصحة الوصول بشكل أفضل إىل طائفة أوسع من             .                                                  السـابقة جيـب فهمهـا يف سياق املوارد املتاحة         

                                 الترمجة بلغة اإلشارة بالنسبة                         ففي كندا، جيب توفري     .                                                                     العالجـات يف البلدان عالية الدخل مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل         
                                                                                                       لكنه من املقبول يف بلد من البلدان منخفضة الدخل اختاذ تدابري أقل تكلفة لتعزيز وصول املعوقني                  ، )             قضية إلدريدج  (      للصم  

        زجيارتو                     فالدعوى اليت قدمها      .       ً                                                            وثانياً، ال حتتاج مجيع عناصر احلق يف الصحة إىل الكثري من املوارد             .                     إىل اخلدمـات الصحية   
                                                                 مبراقبة جودة األغذية املستوردة، وكان ميكن التعامل مع دعوى                فاروقي                                                كانـت تطالب باملعاملة الكرمية، وطالبت دعوى        

                                 وميكن للدول القيام بالكثري، حىت       .                                                   من خالل املبادئ التوجيهية املناسبة، وما إىل ذلك         )                      انظر الفقرة التالية     (          ل ضد بريو   . ك
   .                                        يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه                              مبوارد حمدودة للغاية، إلعمال احلق 

  الواجبات املتعلقة باحترام ومحاية وإعمال احلق يف الصحة-دال

                                     وعليه، فإن من واجب الدول احترام        .                                                             تفرض حقوق اإلنسان على الدول احترام ومحاية وإعمال احلقوق         -  ٧٧
   .  )٦١ (                                                        ومحاية وإعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

  احترام احلق يف الصحة-١

                                                                                                   يتطلـب واجب احترام احلق يف الصحة أن متتنع الدول عن حرمان أي شخص أو احلد من حصوله على                    -  ٧٨
                                                                                                    خدمات متكافئة يف جمال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية واملتعلقة بتخفيف اآلالم، مبن يف ذلك السجناء وأفراد  

  . )٦٢ (              رون غري الشرعيني                             األقليات وملتمسو اللجوء واملهاج

                                                               باقتراح السلطات الربيطانية ترحيل رجل حيتضر بسبب إصابته                           ضد اململكة املتحدة    .  د                  وتـتعلق قضـية      -  ٧٩
ّ                       وقد ُشّخصت إصابة السيد د      .  )٦٣ (          سانت كيتس                            بـاإليدز إىل بلده األصلي        ُ                                   بفريوس نقص املناعة البشري عندما       .     

                                                   ح لـه، من باب التعاطف، بالبقاء يف اململكة املتحدة بعد          ً       وقدم طلباً للسما  .                                   كـان يف أحـد السجون الربيطانية      
     ورأت   .                                                                                                          انتهاء مدة العقوبة، إذ إن ترحيله إىل سانت كيتس سوف يؤدي إىل وقف العالج الطيب الذي كان يتلقاه                 

             إىل سانت كيتس   .                                               وقف العالج الطيب بصورة مفاجئة بسبب ترحيل السيد د "                              احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن 
  .  )٦٤ ( "                                                            ً                                         رضـه إىل خطـر حقيقي يتمثل يف موته يف ظروف قاسية ويشكل بالتايل ضرباً من املعاملة الالإنسانية                    سيع

    .     )٦٥ (                       وأمرت احملكمة بعدم ترحيله

       فعندما   .  )٦٦ (     ً  ُ                                     عاماً ُمنعت من إجراء عملية إجهاض عالجي         ١٧                         بفتاة بريوفية عمرها               ل ضد بريو   .       قضية ك         وتتعلق   -  ٨٠
       ً   ّ                                                                 أسبوعاً، بّين تشخيص األطباء حلالتها يف مستشفى عام يف ليما أن اجلنني مصاب بانعدام   ١٤  .  ل  .                      بلغت فترة محل الفتاة ك

                              وجييز القانون اجلنائي يف بريو       .                                                                                           الدمـاغ، وهـي عاهة جنينية ستعرض حياة هذه الفتاة إىل اخلطر يف حالة استمرار احلمل               
                              ومع ذلك، منع مدير املستشفى       .          أو صحتها                                           ً                              عملـيات اإلجهـاض العالجي عندما يكون ذلك ضرورياً حلماية حياة األم             

                                                                    واضطرت إىل إكمال فترة احلمل وإرضاع الطفل إىل أن مات بعد عدة              .                                    ل من إجراء عملية اإلجهاض العالجي      .         الفتاة ك 
                                                                             أن عدم تصدي بريو إلعراض بعض األطباء عن االمتثال حلكم قانوين جييز اإلجهاض               .  ل  .        وترى ك   .                    أيـام مـن والدته    

                                             ورأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن حرمان        .     ً                                               هاكاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                         العالجـي يشكل انت   
                                              ً                                               ً                         صـاحبة الشـكوى من إجراء عملية اإلجهاض العالجي وفقاً ملا ينص عليه القانون اجلنائي يف بريو، يشكل انتهاكاً من                    
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                               وقررت اللجنة مجلة أمور منها       .  )٦٧ (                    ق املدنية والسياسية                                                            جانـب احلكومة اللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقو        
                                 وأضاف املقرر اخلاص أن أحد سبل        .                                                                                ضـرورة أن تتخذ احلكومة خطوات ملنع تكرار وقوع انتهاكات مماثلة يف املستقبل            

       الصحيني                                                                                                             امتثال احلكومة لاللتزامات القائمة مبوجب القانون اجلنائي هو إصدار توجيهات صرحية ومناسبة تبني للموظفني               
  .                                          مىت تكون عملية اإلجهاض العالجي قانونية ومتاحة

                                                                        ، ادعى أصحاب الشكوى أن إنشاء طريق للمرور السريع واستغالل موارد                                          قضـية يانومـامي ضد الربازيل         ويف   -  ٨١
   ان                                                                                          ً                                أراضـيهم التقلـيدية ومـا حلق ببيئتهم وطريقة حياهتم التقليدية من أضرار نتيجة لذلك، يشكل انتهاكاً إلعالن البلد                  

                                                                        وزعموا أن شق الطريق أدى إىل نزوحهم عن أراضي أسالفهم وأن العديد              .  )٦٨ (                                     األمريكية بشأن حقوق وواجبات اإلنسان    
                                                                                                                        منهم مات بسبب اإلصابة بأمراض األنفلونزا والدرن واحلصبة وأمراض اجلهاز التناسلي وغريها من األوبئة اليت سببها هذا                 

                                                                            حلقوق اإلنسان وجود صلة بني نوعية البيئة واحلق يف احلياة، ورأت أن عدم توفري                                         وأثبتت جلنة البلدان األمريكية       .       املشروع
  .                                              ً                                                                    موقـع بديـل تعيش فيه مجاعة يانومامي يشكل انتهاكاً من جانب احلكومة حلقهم يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي                  

                                    حلماية حياة وصحة اهلنود املعرضني                                                                                          وأوصت اللجنة بأن تواصل حكومة الربازيل اختاذ التدابري الوقائية والصحية العالجية          
   .       ُ   ِ  ألمراض ُمعِدية

  محاية احلق يف الصحة-٢

  )                  مثل الشركات اخلاصة (                                                                            يتطلب واجب محاية احلق يف الصحة أن تتخذ الدول تدابري متنع األطراف الثالثة           -  ٨٢
  . )٦٩ (                                                          من إعاقة إعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

                                                   ، رأت احملكمة العليا يف اهلند أن من واجب البلديات محاية                          بلدية راتالم ضد فاردي شاند         قضية جملس    ويف  -  ٨٣
ّ                    امللوثات اليت تتخلص منها املصانع متثل حتدياً ملكّون العدالة          "                 ورأت احملكمة أن      .  )٧٠ (                             البيـئة لصاحل الصحة العامة        ً                                      

                                       ى الصحة العامة، القائم على احترام                                ورأت احملكمة أن احلفاظ عل       ".                                            االجتماعـية املتمثل يف سيادة حكم القانون      
   .                                                                                           األفراد وكرامتهم، هو جانب من حقوق اإلنسان غري قابل للمساومة ويستوجب قيام الدولة باختاذ إجراءات

                                                  مركز العمل املعين باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ومركز      قضية                                    ومن الدعاوى األخرى ذات البعد البيئي  -  ٨٤
                                                      فقد ادعى أفراد مجاعة أوغوين يف نيجرييا أن احلكومة العسكرية   .    )٧١ (              اعية ضد نيجرييا                      احلقوق االقتصادية واالجتم

                                        ً                                                                    انتهكت حقهم يف الصحة والبيئة النظيفة، فضالً عن انتهاك العديد من حقوق اإلنسان من خالل تيسري عمليات                 
           الذي يضم  ي   نفط  ال   وم  ي       كونسورت                                   وادعى أصحاب الشكوى أن عمليات ال      .                                   شـركات الـنفط يف أراضي األوغوين      

                                                                                                                 الشـركة الوطنـية النيجريية للبترول وشركة شل للتنمية النفطية، أدت إىل تلوث البيئة وتعرض مجاعة األوغوين                 
                                                                  ورأت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أن األوغوين تعرضوا           .                                    ملشـاكل صحية خطرية وواسعة النطاق     

                                                      ك حقهم يف الصحة والبيئة النظيفة نتيجة لعدم قيام احلكومة                                            النتهاك عدد من حقوق اإلنسان اخلاصة هبم، مبا يف ذل
                                                                           ورأت أن احلكومة مل تقم بتنظيم ومراقبة عمل الكونسورتيوم النفطي بالصورة          .                               مبـنع الـتلوث وتردي األراضي     

    ورة                   ً                                  ً                                                وأصدرت اللجنة عدداً من األوامر مثل ضرورة القيام مستقبالً بتقييم التأثري البيئي واالجتماعي وضر               .       املالئمة
   .                                      إتاحة املعلومات املتعلقة بالصحة والبيئة
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  إعمال احلق يف الصحة-٣

                                                                                                        يتطلـب واجب إعمال احلق يف الصحة أن تعتمد الدول تدابري تشريعية وإدارية ومالية وقضائية مناسبة                 -  ٨٥
   .  )٧٢ (                                                 وغريها من التدابري من أجل اإلعمال التام للحق يف الصحة

                                                                     ، شهد مدافعون عن املصابني بأمراض عقلية املعاملة الالإنسانية اليت              مبيا                                قضـية بوروهيـت وموور ضد غا          ويف   -  ٨٦
       وقدموا   .  )٧٣ (          يف غامبيا(Royal Victoria)                                                                   يتعرض هلا هؤالء يف وحدة األمراض النفسانية التابعة ملستشفى رويال فكتوريا 

                 والتشريع األساسي    .               يف هذه الوحدة                                                                                   شكوى إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بالنيابة عن املرضى احملتجزين            
             وأوضح أصحاب    .                    املتعلق باالحتجاز      ١٩١٧         لعام   (Lunatics)                                                             الـذي ينظم الصحة العقلية يف غامبيا هو قانون لوناتكس           

                                                                                                               الشكوى أن هذا التشريع الذي يعود إىل عهد االستعمار ينطوي، من منظور حقوق اإلنسان، على أوجه قصور خطرية يف              
                                             ؛ كما أنه غري مالئم ألنه يوفر العالج فقط          "                          يفتقر إىل األهداف العالجية    "                           ورأت اللجنة أن التشريع       .                    العديـد من اجملاالت   

                                                            وأمرت اللجة بأن تقوم احلكومة، بأسرع ما ميكن، باستبدال            ".                        املوارد والربامج املالئمة   "             ً                       لـلمعوقني عقلياً الذين تتوفر هلم       
                                                                توافق مع امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ومع املعايري                                                                  هـذا القـانون بربنامج تشريعي جديد للصحة العقلية ي         

   .                    ً                        الدولية األكثر حتديداً فيما يتعلق حبماية املعوقني

  خالصة-هاء

                                               وميكن لدولة ما، يف حالة غياب املساءلة، أن تتخذ من   .   ّ                               ً           تبّين هذه الدعاوى أن للمساءلة دوراً ال غىن عنه -  ٨٧
                                ً                                                ذريعة لعدم القيام بأي عمل تقريباً، أو االستجابة جملموعات املصاحل اليت تكون                                            اإلعمـال التدرجيي وشح املوارد      

                                                                                                        وإن آليات املساءلة املستقلة والفعالة اليت ميكن الوصول إليها جترب أي دولة على توضيح ما تقوم به                   .          ً  أعلى صوتاً 
  .                                                                  وملاذا وكيف تتحرك إلعمال احلق يف الصحة للجميع، بأسرع وأجنع السبل املمكنة

       ولديها    ".      ً      ً                    هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية "                             كما أهنا متيل إىل إعطاء الدولة    .                                    وعـادة ما تترد احملاكم يف التدخل       - ٨ ٨
      ، رأت                       محلة العمل من أجل العالج        ويف قضية   :                                                                       خـربات جـيدة يف املوازنـة بني املصاحل املتضاربة بطريقة منظمة وعملية          

      ألن          سوبراموين                                                              ما يف وسعها، بينما رفضت احملكمة نفسها التدخل يف قضية                                                      احملكمة الدستورية أن احلكومة ال تقوم بكل      
ِ                                                    وبإمكان احملاكم أن تكفل، إذا ُدِعمت بالتشريعات املالئمة، إعطاء الوزن الواجب             .                                   املستشـفى كان يطبق سياسة منصفة       ُ                            

                                  كم، يف الدعاوى املالئمة، مسؤولية                         وتقع على عاتق احملا     .                               ً                                ملصـاحل الفقراء واحملرومني اليت غالباً ما يكون مصريها التجاهل         
                     واحملاكم ال توفر بالطبع   .                                                                                               أساسـية تكمن يف توضيح أن بإمكان الدولة العمل بصورة أفضل وأن تطلب إليها إعادة احملاولة            
                     ومع ذلك، وكشكل من      .     ً                                                  ً                                      حلـوالً لكـل املشاكل؛ وعلى سبيل املثال، تتلكأ السلطات أحياناً يف االمتثال ألوامر احملكمة              

  .                                                                   ملساءلة، تضطلع احملاكم بدور هام يف النهوض باحلقوق املرتبطة بالصحة ومحايتها       أشكال ا

                                                                                                                    وبينما يتناول هذا الفرع القليل فقط من القضايا الكثرية ذات الصلة بالصحة واليت مت البت فيها خالل السنوات                   -  ٨٩
                                  د إمروي اجلامعي حلقوق اإلنسان يف                          ، بالتعاون مع معه       ٢٠٠٧                                                         األخرية، سوف تطلق منظمة الصحة العاملية يف بداية عام          

                                                                                                                    الواليات املتحدة األمريكية، قاعدة بيانات تشمل معلومات عن عدة قضايا أخرى على املستويني الوطين واإلقليمي مرتبطة              
  . )٧٤ (                           بالصحة وذات صلة حبقوق اإلنسان
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  االستنتاجات-     ً رابعا  

                                   أنه يأمل، من خالل التعاون الوثيق مع                                       ، أطلع املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان على     ٢٠٠٦      يف عام  -  ٩٠
                                                                                     أن تتوفر لـه مصادر كافية لتحديد وحبث السمات الرئيسية لنظام صحي يعكس احلق الدويل                      جهات أخرى،   

ُ  ّ                            وُحثّ املقرر اخلاص، خالل احلوار        ).   ٢١           ، الفقرة   E/CN.4/2006/48                 انظـر الوثيقة       (                    لإلنسـان يف الصـحة      
                      ومع أن املوضوع طموح      .            ً                         ى املضي قدماً يف تنفيذ هذه الفكرة                                                   التفاعـلي الذي جرى عقب تقدمي تقريره، عل       

  .                                                                                         للغاية واملوارد حمدودة، حياول املقرر اخلاص التصدي هلذه املسألة بالشروع يف دراسة هذه القضية الصعبة

                                                                                                          وميكـن فهم احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة على أنه احلق يف توفر نظام صحي فعال                     -  ٩١
ّ                                                               ً             ل يشمل الرعاية الصحية واملُحّددات األساسية للصحة، ويستجيب لألولويات الوطنية واحمللية ويكون متاحاً                   ومتكام  ُ                         

                           ُ                                وبدقة أكرب، فإن السؤال الذي ُيطرح عند النظر إىل نظام             ).  ٤           ، الفقرة   E/CN.4/2006/48                 انظـر الوثيقة     (          للجمـيع   
                                          اسية اليت ال بد من توفرها؟ وعلى سبيل املثال،                  ما هي املكونات األس  :                                        صـحي مـن منظور احلق يف الصحة هو التايل    

                                                                                                                   جيـب أن يشـتمل النظام الصحي، من منظور حقوق اإلنسان، على نظام مالئم لتجميع البيانات الصحية؛ وإال فإنه                   
                     وعالوة على ذلك، جيب      .                                                                                        يسـتحيل أن ترصد الدولة، أو أي جهة معنية أخرى، اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة              

                             الريفية، وإال فإنه يستحيل رصد  /                                                        عـلى أسس معينة مثل نوع اجلنس، والعمر، واملناطق احلضرية                          تفصـيل البـيانات     
                                                                                                                  اإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة بالنسبة للشرائح السكانية الضعيفة مثل النساء واألطفال ومن يعيشون يف مناطق                

    )). ب (  ٤٩         ، الفقرة E/CN.4/2006/48             انظر الوثيقة  (            ريفية نائية 

                   ً                                                              ور احلق يف الصحة أيضاً، جيب أن يشمل النظام الصحي القدرة الوطنية على توفري عدد                    ومـن مـنظ    -  ٩٢
                                        ً     ً                                               كاف من العاملني يف جمال الصحة املدربني تدريباً جيداً والذين يتمتعون بشروط وظروف عمل جيدة؛ وإجراء 

                  تلك السياسات؛                  قبل استكمال                       على احلق يف الصحة                                       السياسات الرئيسية املرتبطة بالصحة               تقييم أثر            عمليات ل 
                                                                                                           وترتيـبات تكفـل، ما أمكن، املشاركة من القاعدة إىل القمة يف صياغة السياسات الصحية؛ ووجود آليات                 

   .                                                       مساءلة تكون فعالة وشفافة وميكن الوصول إليها، وما إىل ذلك

                         السمات الرئيسية لنظام                                                                              وهـذه هـي بعض املسائل اليت بدأ املقرر اخلاص دراستها بغية حتديد بعض                -  ٩٣
                                                                          كما دعا جهات أخرى ملساندته والتعاون معه يف هذه املهمة الكبرية، وهو              .                         من منظور احلق يف الصحة         صحي  

  .                                                                       يأمل أن تتاح له الفرصة ملوافاة اجمللس باملزيد من التقارير مع تقدم هذا العمل
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