
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-10501    050308    100308 

  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيةتعزيز ومحاية مجيع 
  لثقافيةواالقتصادية واالجتماعية وا

  التقرير املقدم من بول هانت، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان
  يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/7/11 
31 January 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/11 
Page 2 

 

  ملخص

فر نظام صحي فعال ومتكامل يشمل الرعاية الـصحية         ا تو احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن       صلبمن  
  . ويكون متاحاً للجميع،ألولويات الوطنية واحملليةواملُحّددات األساسية للصحة، ويستجيب ل

، إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى         ٢/١٠٨طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره       
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن حيدد ويستكشف اخلصائص الرئيسية لنظام صحي فعال ومتكامـل                

  .هذا التقرير استجابة هلذا الطلبو.  البلدان التنمية يفالصحة، مع مراعاة مستوىومتاح من منظور احلق يف 

. يتزايد االعتراف بأن وجود نظام صحي قوي عنصر أساسي جملتمع يتمتع بالصحة ويسوده اإلنـصاف              
 فالنظام الصحي الفعال يف أي جمتمع مؤسسة اجتماعية حمورية ليست دون النظام القضائي العـادل أو النظـام                 

 يف ضعف واهنيار، حسب منشور صدر حديثاً عن  لكن النظم الصحية يف العديد من البلدان      . السياسي الدميقراطي 
  .منظمة الصحة العاملية

وحيدد التقرير بإجياز بعض املعامل التارخيية يف تطور النظم الصحية، مثل إعالن أملا آتا بـشأن الرعايـة                  
احلق يف التمتع بأعلى ر يف احلسبان املمارسات الصحية اجليدة، إضافة إىل وإذ يأخذ التقري). ١٩٧٨(الصحية األولية 

وينبغي تطبيق هذا النهج    ). الفصل الثاين، الفرع جيم   (، حيدد هنجاً عاماً لتعزيز النظم الصحية        مستوى صحي ممكن  
.  صحياً يسري سرياً حسناً اليت تشكل جمتمعةً نظاماً-  "اللبنات"أو  - العام، باتساق وانتظام، على العناصر املتعددة 

" لبنـات "من  " لبنتني"وعلى سبيل التوضيح، يأخذ التقرير بالنهج العام املستعرض يف التقرير ويبدأ بتطبيقه على              
  ).الفصل الثاين، الفرع هاء(النظام الصحي 

جيادل، على  ويشري الفرع واو إىل الطريقة اليت يساعد هبا احلق يف حماكمة عادلة على تعزيز نظم احملاكم و                
  . قد يساعد على تعزيز النظم الصحيةاحلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكننفس املنوال، بأن 
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  احملتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٤  ١١- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٥  ١٢٣- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . النظم الصحية واحلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن  - ثانياً 

  ٦  ٣٣- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةبعض املعامل التارخيي: النظم الصحية  - ألف   
  ٩  ٣٥- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريفات  - باء   
  ١٠  ٦٦- ٣٦  نظرة عامة: هنج تعزيز النظم الصحية من منظور احلق يف الصحة  - جيم   
  ١٨  ٧٣- ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للنظام الصحي" العناصر األساسية"  - دال   
  ١٩  ١٠٨- ٧٤  . . بعض التدابري احملددة لتعزيز النظام الصحي: تطبيق النهج العام  - هاء   
 الصحة يف إقامة نظام صحي مثلما يساعد احلـق    يساعد احلق يف    - واو   

  ٢٥  ١٢٣- ١٠٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف حماكمة عادلة يف إرساء نظام احملاكم
  ٢٧  ١٢٧- ١٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - ثالثاً 
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   مقدمة-  أوالً
، والية املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتـع           ٦/٢٩مدد جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         - ١

") احلق يف الصحة"أو " احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن("صحة البدنية والعقلية بأعلى مستوى ممكن من ال 
  .ويقدَّم هذا التقرير طبقاً لذلك القرار. ٢٠٠٤/٢٧ و٢٠٠٢/٣١املنصوص عليها يف قراري جلنة حقوق اإلنسان 

ثانية والـستني يف تـشرين    يف دورهتا ال  ) A/62/214(وقدم املقرر اخلاص تقريراً مؤقتاً إىل اجلمعية العامة           - ٢
األوىل هي طريقة ترتيب التدخالت الصحية حسب األولويـة         . ظر يف ثالث قضايا    حيث نُ  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

والثالثة . والقضية الثانية هي أن التقرير يستعرض منهجية تقييم أثر احلق يف الصحة. نظراً إىل أن امليزانيات حمدودة
يوية للمحددات األساسية للصحة، باإلشارة باخلصوص إىل املياه النقيـة واملرافـق     أن التقرير ينبه على األمهية احل     

نوفمرب /كما يتضمن التقرير عرضاً عاماً ألنشطة املقرر اخلاص يف الفترة املمتدة من تشرين الثاين             . الصحية املالئمة 
  .٢٠٠٧يوليه / إىل متوز٢٠٠٦

يف (إحدامها إىل كولومبيا  - طلع املقرر اخلاص ببعثتني ، اض٢٠٠٧ديسمرب /يوليه وكانون األول/بني متوزو  - ٣
 إىلوركزت على رش حماصيل الكوكا غري املشروعة جواً على طول احلدود مع إكوادور، والثانية               ) سبتمرب/أيلول
وسيقدم التقريران عن الزيـارتني إىل جملـس        . بشأن وفيات األمهات عند النفاس    ) نوفمرب/يف تشرين الثاين  (اهلند  
  .٢٠٠٨سبتمرب / اإلنسان يف أيلولحقوق

آرثر ماك  . وكاترين ت . ، يف إطار سلسلة احملاضرات الدولية ملؤسسة جون د        ٢٠٠٧أغسطس  /ويف آب   - ٤
األهداف اإلمنائية لأللفية واحلق يف التمتع بأعلى مستوى        "حماضرة بعنوان   املقرر اخلاص    ألقىعن قضايا السكان،    

  . يف أبوجا، بنيجرييا،"صحي ممكن

، بدأ العمل على مشروع مبادئ حقوق اإلنسان التوجيهيـة لـشركات            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩ويف    - ٥
ويف ضوء هـذه  . األدوية خبصوص احلصول على األدوية، مستهالً بذلك عملية طويلة األمد من املشاورات العامة     

  .٢٠٠٨عام العملية اجلارية، ستصدر الصيغة النهائية املنقحة ملشروع املبادئ التوجيهية يف 

احلق يف التمتع بأعلى مستوى     حماضرة عامة عن    أيضاً  وعندما كان املقرر اخلاص يف جامعة تورونتو، ألقى           - ٦
  .ويف الشهر نفسه، ألقى خطاباً يف مؤمتر بلندن نظمته شبكة العمل من أجل الصحة. صحي ممكن

املؤمتر الدويل الثامن لتقييم األثر      يف   ، كان املقرر اخلاص متحدثاً رئيسياً     ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٧
مشاورات استضافتها اجلمعية الطبية الربيطانية أيضاً عقد املقرر اخلاص  و.  الذي عقد يف دبلن بآيرلندا     على الصحة 

ويف نيويورك، التقى املقرر اخلاص معهد اجملتمع املفتوح ملناقشة عمله بشأن فريوس . بشأن املساءلة واحلق يف الصحة
وإضافة إىل ذلك، شارك يف مشاورة نظمتها البعثة الربازيلية الدائمة لـدى األمـم              . اإليدز/ملناعة البشرية نقص ا 

ويف . املتحدة بشأن مشروع مبادئ حقوق اإلنسان التوجيهية لشركات األدوية خبصوص احلصول على األدويـة             
ادرة الدولية بشأن وفيات األمهات عنـد       ، ألقى املقرر اخلاص خطاباً عند انطالق املب        أيضاً أكتوبر/تشرين األول 

  .الذي عقد يف لندن" النساء ينجنب"النفاس وحقوق اإلنسان أثناء مؤمتر مبادرة 
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نوفمرب، شارك املقرر اخلاص صندوق األمم املتحدة للسكان تنظيم حلقة عمـل عـن              /ويف تشرين الثاين    - ٨
ويف تـشرين  . قوق اإلنـسان يف جنيـف   تحدة حل نظام األمم امل  إدراج حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية يف عمل        

 ، إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ضد بولندا.ر.  رقضيةنوفمرب أيضاً، قدم املقرر تعليقات خطية على /الثاين
قضية ما إذا كان حرمان امرأة من إجراء فحوص جينية قبل الوالدة من شأهنا اكتشاف عاهة ِخلقية جنينية لتناول 
  . من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية٨تزامات الدول مبوجب املادة ينتهك ال

 ،ديسمرب، ألقى املقرر اخلاص احملاضرة السنوية األوىل عن املالريا وحقـوق اإلنـسان            /ويف كانون األول    - ٩
  . األورويب ملكافحة املالرياشارك يف تنظيمها كل من ائتالف اململكة املتحدة ملكافحة املالريا والتحالف

وعلى مدى الفترة املشمولة بالتقرير، عقد املقرر اخلاص عدداً من املشاورات، زيادة علـى املـشاورات                - ١٠
املشار إليها آنفاً، بشأن مشروع مبادئ حقوق اإلنسان التوجيهية لشركات األدوية خبصوص احلـصول علـى                 

ابطات صانعي املستحضرات الصيدالنية وشركة األدوية نوفو نورديسك        األدوية، مبا يف ذلك مع االحتاد الدويل لر       
)Novo Nordisk.(  

  .ويعرب املقرر اخلاص عن بالغ شكره جلميع من تفضلوا مبشورهتم ودعمهم ووقتهم  - ١١

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن النظم الصحية و-  ثانياً
مارسة على الصعيدين الدويل واحمللي أن الصحة ليست جمرد         لسياسة وامل من ا أكدت العقود الستة املاضية       - ١٢

قضية من قضايا حقوق اإلنسان، بل لبنة أساسية يف التنمية املستدامة والتخفيف من وطـأة الفقـر واالزدهـار                   
وتزايد االعتراف مؤخراً بأن وجود نظام صحي قوي عنصر أساسي جملتمع يتمتـع بالـصحة               . االقتصادي أيضاً 

النظام الصحي الفعال مؤسسة حمورية ال تقل عن النظام القضائي العادل           يعد  جمتمع،  أي  ففي  . افويسوده اإلنص 
  .)١(أو النظام السياسي الدميقراطي

 ،نظمة الصحة العاملية صدر مؤخراً    ، حسبما جاء يف منشور مل      يف العديد من البلدان    بيد أن النظم الصحية     - ١٣
إال متاحة ال تكون النظم الصحية على وشك االهنيار أو توجد " ن البلدانيف عدد كبري جداً م" ف. ضعف واهنياريف 
النتـائج  و.  وغري مأمونـة   مترديةوالنظم الصحية يف أغلب األحوال جمحفة و      . )٢( السكان فقط  فئات حمددة من  ل

حي  أحناء العامل النامي واستمرار اإلجحاف الكبري يف الوضـع الـص            معظم  يف بشكل غري مقبول   متدنية الصحية
  .)٣(ويف صلب هذه األزمة اإلنسانية ضعف النظم الصحية.  يف العاملمشكلة ال يسلم منها أي بلد

                                                      

)١( L. Freedman, “Achieving the MDGs: Health systems as core social institutions”, Development 2005, vol. 48, No. 

1, p. 19-24 (available at http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v48/n1/pdf/1100107a.pdf).  
)٢( Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes, WHO, 2007, p. 

  .)http://who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf: متاح على الرابط التايل ( 1
  .املرجع نفسه )٣(
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فمـن  . أن التنمية املستدامة تتوقف على وجود نظم صحية فعالـة         أيضاً  تؤكد منظمة الصحة العاملية     و  - ١٤
 وأفعـل يف     دون استثمار أكرب   -  فيةمبا فيها األهداف اإلمنائية لألل     - املستحيل حتقيق األهداف الوطنية والدولية      

  .)٤(النظم واخلدمات الصحية

فر نظام صحي فعال ومتكامل يشمل الرعاية الصحية        ا تو احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن        صلب منو  - ١٥
ن ومن دون نظام صحي م    . واملُحّددات األساسية للصحة، ويستجيب لألولويات الوطنية واحمللية ويكون متاحاً للجميع         

  .احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن إعمال هذا القبيل، ال ميكن أبداً

 فقط ميكن حتقيق التنمية املستدامة واحلـد مـن الفقـر            هاوتعزيز عليه، فمن خالل بناء النظم الصحية     و  - ١٦
   مـستوى  احلق يف التمتـع بـأعلى     واالزدهار االقتصادي وحتسني صحة األفراد واجملموعات السكانية، إضافة إىل          

  .صحي ممكن

 إىل املقرر اخلاص لدى تقدمي تقريره أن ينظر يف إمكان           ٢/١٠٨وطلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         - ١٧
وطُلب إليه أن يضطلع هبذه املهمة      ". اخلصائص الرئيسية لوضع نظام صحي فعال متكامل ويف املتناول        "حتديد واستكشاف   

  ".التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة انطالقاً من منظور احلق يف مراعياً يف ذلك مستوى التنمية يف البلدان"

، استناداً إىل املشاورات    احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن      وينظر هذا التقرير إىل النظم الصحية مبنظار          -١٨
ويستند الفصل استناداً شـبه     . )٥(املتعددة، زيادة على النظر يف األدبيات الكثرية يف ميداين الطب والصحة العامة           

وكل اخلصائص . كامل إىل فهم املمارسات الصحية اجليدة، عالوة على احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن
مثل ( أو معترف هبا يف بعض الصكوك الصحية الدولية ،والتدابري احملددة هنا موجودة أصالً يف بعض النظم الصحية

  . ال يعترف هبا دائماً على أهنا قضايا حلقوق اإلنسانلكن. عنها بعض األدبيات الصحيةع أو تداف) إعالن أملا آتا

ويعزز وجود نظام صحي    كيف أن احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن يدعم           ويستعرض التقرير     - ١٩
  . وملاذا هذا األمر مهم،فعال ومتكامل ويف املتناول

  )٦(يةبعض املعامل التارخي: النظم الصحية -  ألف

بعض النظم الصحية موجودة منذ أن حاول الناس محاية صحتهم ومعاجلة أمراضهم، لكن النظم الصحية                 - ٢٠
إهنا مؤسسات سياسية واجتماعية، وعادة ما تضم .  سنة، حىت يف البلدان الصناعية١٠٠املنظمة ال يتجاوز عمرها 

                                                      

  .′٥′ املرجع نفسه، ص )٤(
يـات املتحـدة    اغتىن هذا التقرير مبشاورات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، والوال             )٥(
ومشلت املشاورات جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة مـن         .  وزمبابوي ، وإيطاليا ، وسويسرا ، وأستراليا ، ونيوزيلندا ،األمريكية

  لشكر مجيع من نظـم هـذه االجتماعـات        ويشكر املقرر اخلاص جزيل ا    . البلدان النامية واملتقدمة، مبن فيهم الشعوب األصلية      
  .وشارك فيها
  .٩ أعاله، ص ٢الفرع كثرياً على املرجع الوارد يف احلاشية يعتمد هذا  )٦(
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عدة من التنمية واإلصالح، كانت    بأجيال   الصحية    العديد من النظم   وقد مرَّ . القطاعني اخلاص والتطوعي  الدولة و 
  .متوازية ومتنافسة أحياناً، وشكلتها القيم واألهداف الوطنية والدولية

آتـا بـشأن     -  أملا   أوىل حماوالت توحيد الفكر خبصوص الصحة ضمن إطار سياسايت واحد إعالنُ          ومن    - ٢١
سـبتمرب  / أيلـول  ١٢خمتلف أحناء العامل واملعتمد يف      عليه وزراء الصحة من     الذي اتفق    ،الرعاية الصحية األولية  

 وإمنا )٧(هذا اإلعالن البديع ال يبتغي معاجلة النظم الصحية برمتها.  يف املؤمتر الدويل للرعاية الصحية األولية١٩٧٨
  .يركز على بعض العناصر احليوية لنظام صحي فعال ويظل وثيق الصلة بتعزيز النظم الصحية

وتتكـرر  .  بالتأكيد على أن بلوغ أعلى مستوى صحي ممكن حق من حقوق اإلنسان األساسـية          ويبدأ اإلعالن   -٢٢
  :)٨(مواضيع رئيسية عدة يف اإلعالن، وكلها تتعلق بالنظم الصحية يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء

  أمهية اإلنصاف؛  )أ(  

  ضرورة مشاركة اجملتمعات احمللية؛  )ب(  

  متعدد القطاعات بشأن املشاكل الصحية؛ضرورة وجود هنج   )ج(  

  ضرورة التخطيط الفعال؛  )د(  

  أمهية نظم اإلحالة املتكاملة؛  )ه(  

  التركيز على أنشطة النهوض بالصحة؛  )و(  

  املوارد البشرية تدريباً مناسباً؛الدور احلاسم لتدريب   )ز(  

  .أمهية التعاون الدويل  )ح(  

  :عالن الضوء على عدد من التدخالت الصحية األساسيةوزيادة على هذه املواضيع، يسلط اإل  - ٢٣

  التوعية باملشاكل الصحية السائدة؛  )أ(  

  تشجيع اإلمدادات الغذائية والتغذية السليمة؛  )ب(  

  توفري املياه النقية ومرافق اإلصحاح األساسية الكافية؛  )ج(  
                                                      

 حتـسني أداء الـنظم      - ٢٠٠٠  لعـام  التقرير اخلاص بالصحة يف العامل    للوقوف على هنج أوسع نطاقاً، انظر        )٧(
  .٢٠٠٠، منظمة الصحة العاملية، الصحية

 A. Green, An Introduction to Health Planning for Developing  كتـاب يستند هذا املقطع كـثرياً إىل  )٨(

Health Systems, Oxford University Press, 2007, pp. 63-64.  
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  توفري الرعاية الصحية لألم والطفل، مبا فيها تنظيم األسرة؛  )د(  

  التحصني من األمراض املعدية الرئيسية؛  )ه(  

  الوقاية من األمراض املتوطنة احمللية ومكافحتها؛  )و(  

  عالج األمراض واإلصابات الشائعة عالجاً مناسباً؛  )ز(  

  .توفري العقاقري األساسية  )ح(  

لعقليـة والـنظم    مثل اجلنسانية والبيئة واإلعاقة والصحة ا     ،   األخرى عدد من القضايا  و،  ١٩٧٨منذ عام     - ٢٤
عند إعادة   غي أخذها يف احلسبان   بينو .االعتراف بأمهيتها  تزايدي ،اص واملساءلة الصحية التقليدية ودور القطاع اخل    

  .النظر يف اإلعالن

فهـو  . مسات اإلعالن أنه يشمل جماالت متشابكة من الطب والصحة العامة وحقوق اإلنسان           من أبرز   و  - ٢٥
، والصحة العامة، مثل مـشاركة       احلصول على العقاقري األساسية    عاية الطبية، مثل  ، الر على سبيل املثال  يتضمن،  

. مستوى صحي ممكـن اجملتمعات احمللية واحلصول على املياه النقية، وكلها شواغل رئيسية للحق يف التمتع بأعلى     
عليق العام  الت يعززه   هذا التقارب .  القاسم املشترك بني الطب والصحة العامة وحقوق اإلنسان        موقعويقع اإلعالن   

الذي قدمته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى             ) ٢٠٠٠(١٤رقم  
بشأن االلتزامات  يتضمن توجيهاً إجبارياً    ي جاء فيه أن إعالن أملا آتا        ، الذ ٤٣، الفقرة   )١٢املادة  (صحي ممكن   

  .متع بأعلى مستوى صحي ممكناألساسية النامجة عن احلق يف الت

، على سبيل املثال،    )١٩٨٦ ( الصحة تعزيزفميثاق أوتاوا ل  . هاعتمادمنذ  اإلعالن   تطورت بعض عناصر  و  - ٢٦
، فهو يشدد    عالجياً ون القطاع الصحي قطاعاً   وينظر امليثاق إىل أبعد من ك     .  الصحة العصرية  تعزيزأسس لعملية   

  . العديد من املشكالت الصحيةبشأنعيد متعدد القطاعات ى ص علتعزيز الدور احليوي للوقاية والعلى

ألسباب عدة، حدث   ف. اتيات والتسعين ي يف الثمانين  طُمس ورية إلعالن أملا آتا    احمل لرسائل ا  معظم بيد أن   - ٢٧
ت برامج أداقتصاديات الليربالية احلديثة، وبدافع من ). أو االنتقائية(حتول إىل التدخالت الطبية األحيائية العمودية 

 أنمـؤخراً   والحظت منظمة الـصحة العامليـة       . االستعمالإىل خفض ميزانيات الصحة واعتماد رسوم       التعديل اهليكلي   
اإلبقاء على  مث إن   .  سوى عائدات حمدودة   ستعمالدر رسوم اال  فقد ُمنع الفقراء تلقي العالج ومل تُ      . النتائج كانت متوقعة  "

 واملالية إىل الربامج     متلك موارد كافية، يف الوقت الذي توجَّه فيه املوارد البشرية          الاليت  شبكة من املستشفيات والعيادات     
  . )٩(" إىل حافة االهنيار أحياناً وأوصلهاية الضغوط على النظم الصحمن، زاد أكثر فأكثر العمودية

 - هـو متوقـع    كما-أدت سياسات دولية ووطنية ُنهجت  فقد   .واخلجل -هذا االقتباس يبعث على الدهشة        -٢٨
  ".حافة االهنيار"بالنظم الصحية إىل 

                                                      

)٩( Everybody’s Business ..., p. 9)  أعاله٢احلاشية .( 
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أكثر مـا   " هي الشعار، وركز إصالح قطاع الصحة        ملا كانت األزمة الصحية تتعمق، أضحت الفعالية      و  - ٢٩
اجملتمع الدويل إال يف مطلع القرن مواجهة حقيقة مؤداها أن تسيري           ومل يبدأ   . )١٠("ركز على فعل املزيد بتكلفة أقل     

  .أو أقل اقتراح ال ميلك أسباب االستمرار بكل بساطةللفرد الواحد  دوالرات ١٠ أساس نظم صحية على

أيـضاً  بعض الدول   وزاد  . املتاح للصحة زيادة هائلة    ويف السنوات القليلة املاضية، ازداد التمويل الدويل        - ٣٠
ثل الصندوق العاملي ملكافحـة    وركز جزء كبري من الزيادة يف استثمار الشركاء اخلارجيني، م         . متويل الصحة حملياً  

بيد . اإليدز والسل واملالريا، إضافة إىل التحالف العاملي للقاحات والتحصني، على أمراض وحاالت صحية بعينها       
وبدأ . الوضع املتدهور للعديد من النظم الصحية) وقد يقول بعضهم إهنا فاقمت(أن هذه املبادرات عرضت للخطر 

وشـهدت  . املبادرات احملددة ال ميكن أن تنجح دون نظم صحية فعالـة ومعـززة            يلوح يف األفق إدراك أن هذه       
السنوات األخرية أيضاً تقديراً متزايداً خلطورة األزمة الصحية لليد العاملة، مبا فيها نزوح املهارات من البلـدان                 

  .)١١(ءمن الفقراء إىل األغنياشاذة  معونة وتلكاملنخفضة الدخل إىل البلدان املرتفعة الدخل، 

عوق تالئمة امل غري أن النظم الصحية لتحالف العاملي للقاحات والتحصنياوبعد ما أدرك ، ٢٠٠٥ويف عام   - ٣١
 مليـون دوالر    ٥٠٠تعزيز دعم النظم الصحية بقطع تعهد أويل بتوفري         قرر  التقدم حنو حتسني التغطية التحصينية،      

وهي اتفاق عاملي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      وهتدف الشراكة الصحية الدولية،     . )١٢(٢٠١٠- ٢٠٠٦للفترة  
ويؤمل أن تتجاوز هذه الشراكة مسألة      . ، إىل بناء نظم صحية يف بعض أفقر البلدان يف العامل          ٢٠٠٧أبرم يف عام    

  . املتوافرة استعماالً أفضل وأن تأيت مبوارد إضافيةاملعونةاستعمال 

  م الصحية، فـإن حـسن توقيـت مقـرر جملـس حقـوق             وملا كانت موارد إضافية تستثمر يف النظ        - ٣٢
ومن املهم توضيح العالقة بني النظم الصحية واحلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي     .  أصبح جلياً  ٢/١٠٨اإلنسان  

وهكذا، ميكن هلذا احلق، مسترشداً باملمارسات الصحية اجليدة، أن يساعد على املسامهة يف تعزيز الـنظم                . ممكن
  .لي وبناءالصحية على حنو عم

وعالوة على ذلك، من الواجب على الدول قانوناً االمتثال اللتزاماهتا الدولية والوطنية يف جمال حقـوق                  - ٣٣
وميكن لتحديد مسات نظام صحي مستمدة من احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن أن يـساعد                 . اإلنسان

  .ا امللزمة قانوناً يف جمال حقوق اإلنسانالدول على التأكد من أن سياساهتا وممارساهتا تتقيد بواجباهت

  تعريفات -  باء

ففي منشور مهم أصدرته منظمة الصحة العاملية .  متنافسة ال تعد وال حتصى للنظم الصحيةتعريفاتهناك   - ٣٤
العناصر املعقدة واملتداخلة اليت تساهم يف الصحة يف        "النظام الصحي بأنه    ) Tarimo(، عرف تارميو    ١٩٩١يف عام   

                                                      

  .املرجع نفسه )١٠(
  .٨٩-١٨، الفقرات A/60/348لالطالع على تقرير املقرر اخلاص بشأن نزوح املهارات، انظر  )١١(
  .http://www.gavialliance.org/resources/HSS_Background.pdfانظر  )١٢(
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بيت واملؤسسة التعليمية ومكان العمل واجملتمع احمللي، ويف البيئة املادية والنفسية والـصحة والقطاعـات ذات                ال
النظام الصحي هو مجيع : "ل يقو، اعتمدت منظمة الصحة العاملية تعريفاً أضيق نطاقا٢٠٠٧ًويف عام . )١٣("العالقة

ول إىل النهوض بالـصحة أو اسـتعادهتا أو احلفـاظ           املنظمات واألشخاص واإلجراءات اليت هتدف يف املقام األ       
  .وجد بينها اختالفات دقيقة األخرى اليت تالتعريفاتوتكشف األدبيات عن العديد من . )١٤("عليها

والتدابري احملـددة يف هـذا       ولألغراض احلالية، ال حاجة إىل تأييد تعريف على آخر ألن مجيع اخلصائص             - ٣٥
  .من كل نظام صحي أياً كان تعريفهالتقرير ينبغي أن تكون جزءاً 

  نظرة عامة: هنج تعزيز النظم الصحية من منظور احلق يف الصحة -  جيم

ففي . يشري القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل حمتوى وحدود احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن                - ٣٦
لدولية والوطنية واحملاكم ومنظمات اجملتمع     ، بدأت املنظمات الدولية وآليات حقوق اإلنسان ا       تقريباًالعقد املنصرم   

املدين واألوساط األكادميية والعديد من اجلهات األخرى استكشاف مغزى هذا احلق من حقوق اإلنسان وكيف               
  .الصحيون دوراً حامساً يف هذه العمليةاألخصائيون ويؤدي . ميكن إعماله

ى مستوى صحي ممكن من حيث تعزيـز الـنظم        ويستعرض هذا الفرع النهج العام للحق يف التمتع بأعل          - ٣٧
وبسبب ضيق املساحة، فـإن     . الصحية، معتمداً على هذه اخلربة الواسعة، ومسترشداً باملمارسات الصحية اجليدة         

  .هذا االستعراض ال ميكن إال أن يكون موجزاً ومتهيدياً

   األفراد واجملتمعات احمللية والسكانرفاه: يف املركز - ١

فاخلرباء يقومون بدور ال غىن عنه بالطبع يف معاجلة هذه املسائل           .  الصحي قضايا تقنية متعددة    يثري النظام   - ٣٨
" األعلـى إىل األدىن   أسلوب التوجيه مـن     "لكْن مثة احتمال أن تصبح النظم الصحية مبهمة وقائمة على           . التقنية

النظم واخلدمات "ملية صدر مؤخراً أن وعالوة على ذلك، جاء يف منشور ملنظمة الصحة العا. ويسيطر عليها اخلرباء
وحفـظ  الصحية تركز أساساً على املرض بدالً من الشخص بوصفه مكوناً من جسد وروح وينبغـي احترامـه              

حمـوره  أكثـر   الرعاية الصحية والنظم الصحية جيب أن تنتهج هنجاً كلياً          "وخيلص املنشور إىل أن     . )١٥("كرامته
وملا كان احلق يف    . الذي يستلزمه احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن        وهذا أيضاً هو النهج     . )١٦("اإلنسان

                                                      

)١٣( E. Tarimo, Towards a Healthy District. Organizing and Managing District Health Systems Based 

on Primary Health Care, WHO, 1991, p. 4.  
)١٤( Everybody’s Business ..., p. 2)  أعاله٢احلاشية .(  
)١٥( People at the Centre of Health Care: Harmonizing Mind and Body, Peoples and Systems, WHO, 

2007, p. v.  
  .′٧′ املرجع نفسه، ص )١٦(
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يكون النظام ال الصحة يضع رفاه األفراد واجملتمعات احمللية والسكان يف صلب النظام الصحي، فقد يساعد على أن 
  .بعيداً عمن يفترض أن خيدمهموال الصحي تكنوقراطياً 

  ليس النتائج فقط، بل العمليات أيضاً - ٢

فهو ال يهتم مبا يقوم بـه       . يتعلق احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن بكل من العمليات والنتائج             - ٣٩
، بل بالوسيلة اليت    )مثل تيسري سبل احلصول على األدوية األساسية واملاء الصاحل للشرب         (النظام الصحي فحسب    

  ).اركة ودون متييزمثالً بشفافية وعلى حنو يقوم على املش(أيضاً يتوسل هبا لذلك 

   الشفافية- ٣

احلصول على املعلومات الصحية مسة أساسية لنظام صحي فعال، وكذلك احلق يف التمتع بأعلى مستوى                 - ٤٠
ومتكن املعلومات الصحية األفراد واجملتمعات احمللية من النهوض بصحتها واملشاركة بفعالية واملطالبة . صحي ممكن

وينطبق مطلب الشفافية . تدرجيي وكشف الفساد وحماسبة املسؤولني وسوى ذلكجبودة اخلدمات ورصد اإلعمال ال
على مجيع من يعمل يف قطاعات الصحة، مثل الدول واملنظمات الدولية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص                

  .والشركات التجارية ومنظمات اجملتمع املدين

   املشاركة- ٤

ويف سياق  . لية املشاركة بفعالية وعن بينة يف القضايا املتعلقة بصحتهم        حيق جلميع األفراد واجملتمعات احمل      - ٤١
وأمهية . النظم الصحية، يشمل هذا احلق املشاركة يف حتديد االستراتيجية الكلية وصنع السياسات والتنفيذ واملساءلة

تتحمل الـدول باألسـاس     و. مشاركة اجملتمعات احمللية هي أحد املواضيع األساسية اليت تتكرر يف إعالن أملا آتا            
 وضع ترتيبات مؤسسية تسمح مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني           عن من منظور حقوق اإلنسان    املسؤولية

وقد استكشفت هذه القضايا يف العديد من تقارير املقرر . )١٧(بفعالية وعن بينة، مبن فيهم اجملتمعات احمللية احملرومة
  .)١٨(عاقة العقليةاخلاص، مبا فيها بشأن أوغندا واإل

   اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز- ٥

املساواة وعدم التمييز من العناصر األساسية حلقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها احلـق يف التمتـع بـأعلى         - ٤٢
والدولة ملزمة قانوناً بضمان توافر نظام صحي للجميع دون متييز، مبـن فـيهم الفقـراء                . مستوى صحي ممكن  

ن وغريهـم مـن     ولشعوب األصلية والنساء واألطفال وسكان أحياء الصفيح وسكان الريف واملعاق         واألقليات وا 
كما جيب أن يليب النظام الصحي االحتياجات الصحية اخلاصة للنـساء واألطفـال             . األفراد واجلماعات احملرومة  
عدم التمييز أنه جيب وضع برامج      ويعين مبدءا حقوق اإلنسان املتمثالن يف املساواة و       . واملراهقني واملسنني وغريهم  

                                                      

 ,H. Potts, Human Rights in Public Health: Rhetoric, Reality and Reconciliation, PhD thesisانظر،  )١٧(

Monash University, Melbourne, Australia, 2006.  
)١٨( E/CN.4/2006/48/Add.2و E/CN.4/2005/51.  
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حبيث تضمن أن يتمكن األفراد واجلماعات احملرومة، عملياً، من احلصول على نفس            ) وسواها من الربامج  (تثقيفية  
  .ما حيصل عليه من هم أكثر حظوة

وال يوجـد تعريـف     . واملساواة وعدم التمييز قريبان من املفهوم الصحي األساسي املتمثل يف اإلنصاف            - ٤٣
تلقي الرعاية الصحية حبسب احلاجة "إلنصاف يقبل به اجلميع، لكن هناك تعريفاً سليماً جاء فيه أن اإلنصاف هو ل

ويرى البعض أن املساواة وعدم . ويف كل مفهوم من املفاهيم الثالثة عنصر عدالة اجتماعية. )١٩("على قدم املساواة
تتخذ الدولة على سبيل املثال خطوات فعلية ملعاجلة التمييز فإن مل . التمييز أقوى من اإلنصاف إن عضدمها القانون

وباملثل، فإن كان النظام الصحي     . العنصري يف النظام الصحي، أمكن مساءلتها وطُلب إليها اختاذ تدابري عالجية          
  .متاحاً لألغنياء دون الفقراء، أمكن اعتبار الدولة مسؤولة وطولبت باختاذ إجراءات عالجية

   الثقايفختالفاال احترام - ٦

 الصحيون، على سـبيل     األخصائيون فينبغي أن يكون     .االختالف الثقايف  النظام الصحي جيب أن حيترم      - ٤٤
أن يأخذ النظام الصحي يف احلسبان الرعاية الوقائية        أيضاً  جيب  و. املثال، على علم بقضايا االنتماء االثين والثقافة      

نبغي وضع استراتيجيات لتشجيع الشعوب األصلية على دراسة الطب         وي. التقليدية وممارسات االستشفاء واألدوية   
. )٢٠(بعض املمارسات الطبية التقليديةتشجيع التدريب على كذلك ينبغي و. وتيسري سبل ذلكمثالً والصحة العامة 
يـد،  وتالحظ ثريا أمحـد ُعب .  ولكن له معىن من حيث املمارسة أيضاً     الثقافة حق من حيث املبدأ     بالطبع، احترامُ 

  اجملتمعات احملليـة    قبول فضي إىل ت... يف   البعد الثقا  مراعاة"املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان، أن        
  .)٢١("استدامة الربامجفضي إىل ُتكما ، أوسع على نطاق لربامج وملكيتهاا

  بية واحملددات األساسية للصحةطالرعاية ال - ٧

لذا، فإن القانون الدويل حلقوق . حمللية والسكان أكثر من الرعاية الطبيةتتطلب صحة األفراد واجملتمعات ا    - ٤٥
لى تـوفري    ال يقتصر ع    شامالً اًحق كن من الصحة البدنية والعقلية     احلق يف التمتع بأعلى مستوى مم       يعترب اإلنسان

ددة للـصحة   العوامل احمل  ما تقوم عليه هذه الرعاية من         يف الوقت املناسب، بل يشمل أيضاً      الرعاية الطبية املالئمة  
 املالئمة واحلصول على ما يكفي من الطعام املأمون ومن التغذيـة            ةرافق الصحي امل و مثل احلصول على املياه النقية    

واملسكن، كما يشمل توافر الظروف املهنية والبيئية الصحية واحلصول على التعليم واملعلومات املتعلقة بالصحة، مبا 
واحملددات االجتماعيـة   . )٢٢( بالصحة اجلنسية واإلجنابية، والتحرر من التمييز      ات اخلاصة  ذلك التعليم واملعلوم   يف

                                                      

)١٩( An Introduction to Health Planning …, p. 64 ) أعاله٨احلاشية .(  
لالطالع على أفكار املقرر اخلاص بشأن الشعوب األصلية واحلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، انظر                 )٢٠(

 .E/CN.4/2005/51/Add.3 وA/59/422على سبيل املثال 

)٢١( Culture Matters - Working with communities and faith-based organizations: Case studies from 

country programmes, UNFPA, 2004, p. v.  
 . األسنانرعايةالرعاية الصحية تشمل :  من اتفاقية حقوق الطفل٢٤انظر على سبيل املثال املادة  )٢٢(
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االجتماعي شواغل رئيسية من منظور احلق يف التمتع بأعلى         واإلقصاء  األساسية للصحة، مثل نوع اجلنس والفقر       
 على حبـث الرعايـة   حرص دائماًففي العمل الذي أعده املقرر اخلاص، على سبيل املثال،     . مستوى صحي ممكن  

 وباختصار، يشمل احلـق يف      .الطبية والعوامل األساسية احملددة للصحة، مبا فيها تأثري الفقر والتمييز على الصحة           
وهذا هو املنظـور  . ةالتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن اجملاالت التقليدية لكل من الرعاية الصحية والصحة العام        

  .تعزيز النظم الصحيةلتوى صحي ممكن  احلق يف التمتع بأعلى مسوفرهالذي ي

   التدرجيي وشح املواردعمالاإل - ٨

وبتعبري آخر، فهو ال    . خيضع احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن لإلعمال التدرجيي وتوافر املوارد             - ٤٦
زم  حقوق اإلنسان تستل    معظم  أن واقعوال. ل ومتكامل بني عشية وضحاها    يطلب املستحيل ببناء نظام صحي شام     

ويقف الطب والصحة   .  بناء نظام صحي فعال متاح للجميع      علىمن الدول أن تتخذ تدابري فعالة للعمل بالتدريج         
 احلق يف الصحة واقعيو. )٢٣("التحسني التدرجيي "إىلل، موجه  على سبيل املثا،فإعالن أملا آتا. العامة موقفاً مشاهباً

 الدول املنخفضة الدخل، أي إن إعمال احلـق يف          إىل بل مما يط  الدول املرتفعة الدخل أكثر   إىل  لب  فهو يط . أيضاً
  .الصحة خيضع لتوافر املوارد

النظم الصحية، بعضها   عديدة يف    آثار   -  اإلعمال التدرجيي وتوافر املوارد    - هذين املفهومني   يترتب عن   و  - ٤٧
اً، على سبيل املثال، فإن على      فلما كان اإلعمال التدرجيي ال حيصل تلقائي      . مستكشف بإجياز يف هناية هذا الفصل     

ويعترف بأمهية . الدولة أن تضع خطة وطنية شاملة جتمع بني القطاعني العام واخلاص من أجل بناء نظامها الصحي
التخطيط احلامسة يف األدبيات الصحية وإعالن أملا آتا وتعليق جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقـم      

لالستزادة من املعلومات عن التخطـيط، انظـر        (يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن       بشأن احلق   ) ٢٠٠٠(١٤
  ).الفرع هاء أدناه

ومن آثار اإلعمال التدرجيي أيضاً أن النظام الصحي الفعال جيب أن يشمل مؤشرات ومعايري مناسبة، وإال   - ٤٨
رجيياً احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ل تدعِم الصحي وُتهافإنه ال جمال ملعرفة ما إذا كانت الدولة حتسن نظام

، مثل اجلنس والوضع االجتماعي     سليماًمصنفة تصنيفاً   وزيادة على ذلك، جيب أن تكون املؤشرات        .  ال كن أم مم
  املوجهة إىل األفراد واجملتمعات احمللية احملرومة      جمها التثقيفية االقتصادي والعمر، حبيث تعلم الدولة ما إذا كانت برا        

لعديد من النظم الصحية، لكن نادراً ما حتتوي على         أصالً لدى ا  فاملؤشرات واملعايري خصائص معتادة     .  ال تعمل أم 
  .)٢٤(على أسس سليمةالتصنيف مجيع العناصر املهمة من منظور حقوق اإلنسان، مثل 

 مستوى صحي  يف التمتع بأعلىظل احلقيتعني على األقل أن يوهناك أثر ثالث لإلعمال التدرجيي وهو أنه   - ٤٩
كان هذا املبـدأ    وإذا  . )٢٥(ويعَرف هذا أحياناً مببدأ عدم االنتكاس     .  حالياً  ما بلغه من مستوى    عند مستقراً ممكن

                                                      

 ).٦(الفقرة السابعة  )٢٣(

  .E/CN.4/2006/48 تقرير املقرر اخلاص حقوق اإلنسان، انظرالقائم على للوقوف على هنج املؤشرات الصحية  )٢٤(
  .٣٢، الفقرة )٢٠٠٠(١٤ية واالجتماعية والثقافية رقم تعليق جلنة احلقوق االقتصاد )٢٥(
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أن التدابري اليت تقلص التمتع احلـايل       يف بعض الظروف احملدودة، فإن مثة قرينة تدل داللة قوية على             موضع نقاش 
  .باحلق يف الصحة أمر غري جائز

اً، ال يعين اإلعمال التدرجيي أن للدولة حرية اختيار أي تدابري تود اختاذها ما دامت حتقق نوعاً من                  وأخري  - ٥٠
فالدولة ملزمة باعتماد التدابري األكثر فعالية يف الوقت الذي تأخذ فيه املوارد املتاحة وغريها من اعتبارات                . التقدم

  .يف احلسبان حقوق اإلنسان

  االلتزامات األساسية: وري ذات األثر الفالواجبات - ٩

، ينشئ   ووجود املوارد  لإلعمال التدرجيي خاضعاً    يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن      احلقرغم كون     - ٥١
التزاماً أساسياً بضمان الوفاء، على األقل، "إن على الدولة . بعض االلتزامات األساسية ذات األثر الفوريهذا احلق 

فما هي بالتحديد هذه االلتزامات     . )٢٦(ق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن      لحل" باملستويات األساسية الدنيا  
  :إهنا تشمل باختصار االلتزام مبا يلي. األساسية؟ يرد حبث بعضها الحقاً يف هذا التقرير

  إعداد خطة شاملة ووطنية إلنشاء النظام الصحي؛  )أ(  

 الصحية دون متييز، ال سيما لصاحل     ضمان احلصول على اخلدمات الصحية والوصول إىل املرافق           )ب(  
؛ وهذا يعين على سبيل املثال أن على الدولة التزاماً أساسياً بوضع برامج احملرومني من األفراد واجملتمعات والسكان

   فعالة لفائدة الفقراء؛توعية

  قضمان توزيع اخلدمات واملرافق الصحية توزيعاً عادالً، مثل إجياد توازن عـادل بـني املنـاط                 )ج(  
  الريفية واحلضرية؛

وضع آليات للمساءلة تكون فعالة وشفافة ويف املتناول ومستقلة بشأن الواجبات الناشئة من احلق   )د(  
  .يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن

حتتوي على احلد األدىن من اخلدمات واملرافق الصحية، مبا فيها الغذاء           " سلة"أن توفر   أيضاً  على الدولة   و  - ٥٢
مان التحرر من اجلوع، واملرافق الصحية األساسية واملياه النقية، واألدوية األساسية، والتحصني من أهم          الالزم لض 

األمراض املعدية اليت تصيب اجملتمعات احمللية، وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية مبا فيها توفري املعلومات، وتنظيم 
" سلة"وبعض الدول سبق أن حددت . طبية الوالدية الطارئةاألسرة، وخدمات ما قبل الوالدة وبعدها، والرعاية ال       
كما أن بعض املنظمات الدولية حاولت حتديـد        . القضائية حتتوي على حد أدىن لفائدة من يقعون ضمن واليتها        

أقلـها اخـتالف    لـيس   ألسباب  إن ذلك عملية صعبة،     . تشتمل على احلد األدىن من اخلدمات الصحية      " سلة"
قد ختتلف من بلـد إىل      " السلة" لرياً بني دولة وأخرى، مما يعين عملياً أن احملتويات الدنيا           التحديات الصحية كث  

  . نقص التغذية هو التحدي، أما يف غريها فهي البدانةففي بعض البلدان،. آخر

                                                      

  .٤٥-٤٣املرجع نفسه، الفقرات  )٢٦(
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احلد األدىن من اخلدمات واملرافق الـصحية الـيت         " سلة"وجيب عمل الكثري ملساعدة الدول على حتديد          - ٥٣
فهذا . لكن هذه املهمة احليوية ليست هي غرض هذا التقرير        . يها احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن       يقتض

 إمنا .التقرير ال حياول تقدمي الئحة باخلدمات واملرافق األساسية اليت حيتاج إليها النظام الصحي كي يسري سرياً جيداً
ادة، الناشئة من احلق يف التمتع بأعلى مستوى صـحي          يسعى إىل حتديد عدد من اخلصائص اإلضافية، واملهملة ع        

، فيمـا   هذه اخلصائص وتشمل. واملسترشد باملمارسات الصحية اجليدة، واملطلوبة من مجيع النظم الصحية         ،ممكن
 وتعريض القطـاع  ،خطة صحية حمدَّثةالوصول إىل النظام الصحي على قدم املساواة ودون متييز، ووجود تشمل،  

  . الفعالة وما إىل ذلكمساءلةللخلاص الصحي العام وا

   اجلودة- ١٠

مثالً، جيب أن يكون النظام الصحي قادراً على ضمان         . جيب أن تتسم اخلدمات واملرافق الصحية باجلودة        - ٥٤
وإذا ُرفضت أدوية يف بلدان الشمال ألن صالحيتها انتهت وأصبحت . احلصول على األدوية األساسية ذات اجلودة

جيب أن تضع الدولة إطاراً تنظيمياً لفحص سالمة        .  أال ُيتخلّص منها بإرساهلا إىل بلدان اجلنوب       غري آمنة، فيجب  
وميتد شرط اجلودة أيضاً ليشمل الطريقة اليت ُيعاَمل . األدوية وجودهتا ألن األدوية قد تتعرض للتزوير والتالعب هبا

  . وا املرضى وغريهم بأدب واحترامأن يعاملاألخصائيني الصحيني إذ جيب على . هبا املرضى وغريهم

  سلسلة من خدمات الوقاية والرعاية ذات إحاالت فعالة - ١١

علـى صـعيد    (ينبغي أن يتميز نظام الصحة باجلمع على حنو مالئم بني مرافق وخدمات صحية أوليـة                  - ٥٥
والنظام . اية والرعاية، تقدم سلسلة من خدمات الوق)متخصصة(، وثالثية )على صعيد املقاطعات(، وثانوية )اجملتمع
أيضاً إىل عملية فعالة عندما يكون يف تقدير األخصائي الصحي أن املريض قد يستفيد من خدمات إضافية،                 حباجة

ومثة حاجة أيضاً إىل اإلحاالت، يف كال االجتاهني، بني نظام صـحي بـديل              . وُيحال املريض من مرفق إىل آخر     
كما أن غياب نظام إحاالت فعال ال يتمشى مع حق التمتع    . صحي األساسي والنظام ال ) املمارِس التقليدي، مثالً  (

  . بأعلى مستوى ممكن من الصحة

   الربامج العمودية أم املتكاملة؟- ١٢

، اليت تركز على مرض واحد أو       )أو االنتقائية (مثة نقاش قدمي يدور حول مزايا الربامج الصحية العمودية            - ٦
 العموديـة بسحب املوارد، قد تعّوق الربامج      .  وحول النهج الشامل املتكامل    أكثر وحالة صحية واحدة أو أكثر،     

كما أن لتلك الربامج مساوئ أخرى حمتملة،       . التقدم حنو اهلدف الطويل األجل املتمثل يف قيام نظام صحي فعال          
مة، قد يكون   بيد أنه يف بعض الظروف، كما يف حاالت الطوارئ املتصلة بالصحة العا           . مثل االزدواجية والتجزؤ  
وعندما تنشأ هذه الظروف، جيب أن ُيصمم الربنامج، إىل أقصى حد ممكن، حبيث يعزز              . مثة جمال برنامج عمودي   

  .وال يقوض النظام الصحي املتكامل الشامل
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   التنسيق- ١٣

يعتمد النظام الصحي، وكذلك حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، على التنسيق الفعال فيما بني   - ٥٧
. على الصعيدين الوطين والدويل   ) مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية     (جمموعة من اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة       

وكيفما كان ذلك التعريف، فإن التنسيق أمر  . وسيعتمد نطاق التنسيق على الكيفية اليت ُيعّرف هبا النظام الصحي         
 مستوى ممكن من الصحة التنسيق الفعال فيمـا بـني           فمثالً، يتطلب النظام الصحي وحق التمتع بأعلى      . حاسم

قطاعات وإدارات خمتلفة، مثل الصحة، والبيئة، واملياه، والصرف الصحي، والتعليم، والغذاء، واملأوى، والتمويل،     
ومتتد احلاجة إىل التنسيق لتشمل    . ويتطلبان أيضاً التنسيق داخل القطاعات واإلدارات، مثل وزارة الصحة        . والنقل
  .ير السياسات والتقدمي الفعلي للخدماتتقر

. وحبسب جتربة املقرر اخلاص، فإن التنسيق يف ميدان الصحة يف الكثري من الدول متفاوت وضعيف جداً                 - ٥٨
  . ووجود آليات أخرى للتنسيق أمر أساسي. فالوزارة مبفردها ليست آلية كافية لتنسيق قضايا الصحة

  )٢٧(أمهية التعاون الدويل:  عامة عامليةمنفعة الصحة بوصفها - ١٤

، مثل احملافظة على    " الوطنية العامة  املنافع"ومفهوم  .  العامة هي تلك اليت تعم فائدهتا اجملتمع بأسره        املنافع  - ٥٩
 املنـافع  "ل ويف عامل يتزايد فيه االعتماد املتبادل، ُيولَى اهتمام أكرب كثرياً         . القانون والنظام، من املفاهيم الراسخة    

 العامة املنافعويف سياق الصحة، تشمل . فهي تتناول قضايا للمجتمع الدويل فيها مصلحة مشتركة". لعامليةالعامة ا
العاملية مكافحة األمراض املعدية، ونشر األحباث الصحية، واملبادرات التنظيمية الدولية، مثل اتفاقية منظمة الصحة 

  يظل غري دقيق بشكل كـبري،  "  العامة العامليةاملنافع"مفهوم وبالرغم من أن  . العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    
  .بعدين وطين ودويل إال أنه يؤكد أن للنظام الصحي

وينعكس البعد الدويل للنظام الصحي أيضاً يف مسؤولية الدول عن تقدمي املساعدة والتعاون على الصعيد                 - ٦٠
ها يف ميثاق األمم املتحدة، ويف اإلعالن العـاملي         وهذه املسؤوليات منصوص علي   . الدويل يف جمال حقوق اإلنسان    

. )٢٨(حلقوق اإلنسان، ويف العديد من إعالنات ومعاهدات حقوق اإلنسان امللزِمة الصادرة يف اآلونـة األخـرية               
وتنعكس أيضاً يف الوثائق اخلتامية لعدة مؤمترات عاملية، مثل إعالن األلفية، وكذلك يف مبادرات أخرى متعددة، مبا 

  .٢٠٠٥: إعالن باريس بشأن فعالية املعونةلك يف ذ

" ىكف األذ "وكحد أدىن، تقع على عاتق مجيع الدول مسؤولية التعاون بشأن القضايا الصحية العابرة للحدود و                - ٦١
لى الدول ذات الدخل املرتفع مسؤولية إضافية تتمثل يف تقدمي املساعدة الدوليـة املالئمـة إىل البلـدان                  عو. عن جرياهنا 

 يف الوفـاء    وينبغي هلا أن تساعد البلدان املنخفضة الدخل بشكل خاص        . نخفضة الدخل والتعاون معها يف جمال الصحة      امل
                                                      

 Health is Global: Proposals for a UK Government-Wide:يستند هذا الفرع استناداً كـبرياً إىل  )٢٧(

Strategy, Department of Health, 2007, especially at p. 46. 

 S. Skogly, Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligations in Internationalانظر )٢٨(

Cooperation, Antwerp/Oxford, Intersentia, 2006.  
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وباملثل، تقع على الدول املنخفضة الدخل مسؤولية       . بالتزاماهتا الناشئة عن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة         
  . يني اللذين يعيناهنا على تقوية نظمها الصحيةالسعي من أجل احلصول على املساعدة والتعاون الدول

يف جمال الصحة ومسؤولية تقدمي املساعدة والتعاون على الصعيد الـدويل           " املنافع العامة العاملية  "والعالقة بني     - ٦٢
  . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان حباجة إىل مزيد من الدراسة

   حتقيق توازنات- ١٥

فيجـب،  . وجيب يف أحيان كثرية حتقيق توازنات بني حقوق اإلنسان املتعارضة         . حقوق اإلنسان املطلقة قليلة     - ٦٣
فضالً عن ذلك، كثرياً ما توجد مطالبات مشروعة . مثالً، حتقيق توازن بني حرية املعلومات واحلق يف مراعاة اخلصوصية

. يما فيما يتصل بتلك احلقوق العديدة اخلاضعة ملدى وجود املوارد         ولكنها متعارضة ناشئة عن احلق اإلنساين ذاته، ال س        
فهل ينبغي، مثالً، أن . ويف سياق النظم الصحية، تنشأ عن امليزانيات احملدودة خيارات صعبة فيما يتعلق بالسياسة العامة            

 تعزز رعاية اجملتمع لـذوي      تبين احلكومة مستشفى تعليمياً جديداً، أم تنشئ عيادات أكثر للرعاية الصحية األولية، أم            
اإلعاقات، أم حتسن مرافق الصرف الصحي لألحياء الفقرية يف أطراف العاصمة، أم حتسن إمكانيـة احلـصول علـى                   
مضادات فريوسات النسخ العكسي، أم تدعم عالجاً للسرطان يتسم بالفعالية والتكلفة العالية يف آن معاً؟ تناول تقرير                 

وال تقـدم   ). A/62/214( اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه القضايا احلافلة بالتحـديات           أويل قدمه املقرر اخلاص إىل    
ولكـن حقـوق   . حقوق اإلنسان إجابات حمددة عن هذه األسئلة، شأهنا يف ذلك شأن علم األخالق أو علم االقتصاد 

 يف احلسبان معايري واضـحة،  اإلنسان تقتضي أن ُيبت يف هذه األسئلة عن طريق عملية عادلة وشفافة وتشاركية، تضع    
  . مثل رفاه أولئك الذين يعيشون حتت وطأة الفقر، وليس فقط مطالب اجلماعات صاحبة النفوذ واملصلحة

وبسبب تعقيد قضايا السياسة الصحية وحساسيتها وأمهيتهاً، فإن وضع آليات للمحاسبة تكون فعالة ومتاحة                - ٦٤
توازنات معقولة عن طريق عمليات عادلـة تأخـذ يف احلـسبان مجيـع              ومستقلة أمر ذو أمهية حيوية لضمان حتقيق        

  .االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك مصاحل األفراد واجملتمعات والسكان احملرومني

   الرصد واملساءلة- ١٦

واملساءلة من أهم مقومات    . إن احلصول على احلقوق ينطوي على أداء الواجبات، والواجبات تقتضي املساءلة            - ٦٥
  وبالرغم من أن حقـوق اإلنـسان تقتـضي املـساءلة، فـإن هـذا               .  وهي أيضاً من أقلها فهماً     - وق اإلنسان   حق

فاملساءلة . ال يعين أن يصبح أي أخصائي صحي أو وكالة متخصصة يف جمال الصحة مسؤوالً عن إنفاذ حقوق اإلنسان              
 بد من وجود آليات للمحاسبة تكون متاحة        ويف سياق النظام الصحي، ال    . تشتمل على رصد السلوك واألداء والنتائج     

ويشتمل الفرع هاء أدناه . وشفافة وفعالة لفهم الكيفية اليت أدى هبا املنوطة هبم مسؤوليات جتاه النظام الصحي واجباهتم
  .مزيداً من التوضيح لدور املساءلة احلاسم

   التزام قانوين- ١٧

فالدولة ملَزمة قانوناً بـأن     .  عليه التزامات ملزِمة قانوناً    إن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة تترتب          - ٦٦
 الـصحي   فالنظام. تضمن أن نظامها الصحي يشتمل على عدد من املقومات والتدابري املشار إليها يف الفقرات السابقة              
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 "سـلة  "مـن جيب أن يشتمل، مثالً، على خطة وطنية شاملة، وبرامج هدفها الوصول إىل احملرومني، وحد أدىن                
اجملال الصحي؛  وترتيبات لضمان مشاركة املتأثرين بصنع القرار يف      ؛اخلدمات واملرافق الصحية، ونظم إحالة فعالة     

ومـن  . وبالطبع، تطابق هذه املتطلبات املمارسات الـصحية الـسليمة        . واحترام االختالف الثقايف؛ وَهلُمَّ َجّرا    
لرعاية الصحية تعزيزه هذه املمارسات الصحية السليمة       اإلسهامات البارزة حلق التمتع بأعلى مستوى ممكن من ا        

  . بااللتزام القانوين واملساءلة

  للنظام الصحي" العناصر األساسية" -  دال

يتناول الفرع السابق، املنطلق من املمارسات الصحية السليمة، اخلطوط الرئيسية للنهج العام حلق التمتع                - ٦٧
وجيب أن ُيطبق هذا النهج العام باستمرار وبانتظام . يز النظم الصحيةمن أجل تعز بأعلى مستوى ممكن من الصحة

  .على العناصر املتعددة اليت تشكل جمتمعةً نظاماً صحياً فعاالً

. ما هي هذه العناصر الوظيفية اليت تشكل النظام الصحي؟ تناولت أدبيات الصحة هذا املوضوع بكثـرة                - ٦٨
  .)٢٩(تشكل جمتمعة النظام الصحي" ستة عناصر أساسية"بها، فقد حددت منظمة الصحة العاملية، من جان

وغري اخلدمات الصحية اجليدة هي تلك اليت تقدم تدخالت صحية شخصية           . "اخلدمات الصحية   ) أ(
شخصية فعالة، وآمنة، وذات جودة إىل من حيتاجون إليها، مىت وحيثما دعت احلاجة إليها، بأدىن قدر من هـدر             

  الت غري الشخصية، مثالً، املاء الصحي ومرافق الصرف الصحي املالئمة؛ وتشمل التدخ". املوارد

القوة العاملة يف اجملال الصحي ذات األداء اجليد هي تلك اليت           . "القوة العاملة يف اجملال الصحي      ) ب(
تعمل بطرق جيدة االستجابة، وعادلة وذات كفاءة لتحقيق أفضل نتائج صحية ممكنة، يف حال تـوفر املـوارد                  
والظروف املواتية، أي توفر أعداد كافية ومتنوعة من املوظفني، املوزعني بـشكل عـادل، واملـؤهلني، وذوي                 

  ؛"االستجابة اجليدة، واملنتجني

نظام املعلومات الصحية الفعال هو النظام الذي يضمن إنتاج، وحتليل، . "نظام املعلومات الصحية  ) ج(  
  عـن العوامـل احملـددِّة للـصحة، وعـن أداء الـنظم الـصحية،               ونشر معلومات موثوقة يف الوقت املناسب       

  ؛"والوضع الصحي

يضمن النظام الصحي الفعال احلصول على حنو       . "املنتجات الطبية، واللقاحات، والتكنولوجيات     ) د(  
عادل على ما هو أساسي من املنتجات الطبية، واللقاحات، والتكنولوجيات املضمونة من حيث اجلودة، والسالمة 

  ؛"والفعالية من حيث التكلفة؛ واستعماهلا السليم علمياً والفعال من حيث التكلفة

النظام اجليد لتمويل الصحة جيمع أمواالً كافية هلا بطرق تكفل حصول النـاس             . "متويل الصحة   ) ه(  
ر املرتبطة باضطرارهم على اخلدمات اليت حيتاجون إليها، وأن ُتوفَّر هلم احلماية من الكوارث املالية أو حاالت اإلفقا

  ؛"إىل دفع أموال مقابل تلك اخلدمات
                                                      

)٢٩( Everybody’s Business) ...  أعاله٢احلاشية .(  
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يشتمل هذا العنصر على ضمان توفر أطر الـسياسات         . "القيادة، واإلدارة السليمة، واإلشراف     ) و(
االستراتيجية مقترنة ببناء حتالفات من أجل اإلشراف الفعال، وبوضع أنظمة وتقدمي حـوافز مالئمـة، وبـإيالء               

  ".وضع النظم، واملساءلةاالهتمام لعملية 

متثل، ألغراض هـذا    " اللبِنات"وبالرغم من أن بعض هذه الصيغ قد يكون موضوع نقاش، إال أن هذه                - ٦٩
بالطبع، مثة مؤلفات ضخمة كُتبت عن كل واحدة مـن هـذه            . التقرير، وسيلة مفيدة للنظر إىل نظام صحي ما       

  . على مر سنني عديدة" اللبنات"

لنظام صحي، " لبِنات"أوالً، هذه ليست جمرد . ة، مثة ثالث نقاط موجزة حباجة إىل تركيزولألغراض احلالي  - ٧٠
فاحلق يف الصحة، شأنه شأن النظام الصحي،       . حلق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة      " لبنات"بل هي أيضاً    

  .فاًيتطلب خدمات صحية، وأخصائيني صحيني، ومعلومات صحية، ومنتجات طبية، ومتويالً وإشرا

مجيع املقومات اليت يتطلبها حق التمتع بأعلى مستوى " اللبنات"ثانياً، من حيث املمارسة، قد ال يكون يف   - ٧١
اليت وضعتها منظمة الصحة " اللبنات"مثالً، قد يكون لبلد ما نظام معلومات صحية، وهو أحد . ممكن من الصحة 

بيانات مصنفة على النحو املالئم، وهي أحد متطلبات احلق ولكن قد ال يشتمل نظام املعلومات هذا على         . العاملية
موجوداً، ولكن ال تتوفر فيه مجيع املقومات املطلوبة مبقتضى القانون " اللبنات"وبإجياز، قد يكون أحد . يف الصحة

  . الدويل حلقوق اإلنسان

ى ممكن من الصحة فضالً      حق التمتع بأعلى مستو    -  أو إدماج    - ثالثاً، يتمثل التحدي احلاسم يف تطبيق         - ٧٢
وجيب أن يطبَّق النهج العام، املوضح يف الفرع الـسابق،          . الست" اللبنات"عن حقوق اإلنسان األخرى يف مجيع       

باستمرار وبانتظام على اخلدمات الصحية، واألخصائيني الصحيني، واملعلومات الصحية، واملنتجـات الطبيـة،             
  .  اليت تشكل جمتمعة نظاماً صحياً فعاالًأي على مجيع العناصر -  والتمويل واإلشراف

ففي بعـض   . الست نتائج متنوعة  " اللبنات"ومن احملتمل أن تكون للتطبيق املنتظم للحق يف الصحة على             - ٧٣
ويف . واليت جتد عادة االهتمام الذي تـستحقه      " اللبنات"احلاالت، سُيعزز احلق يف الصحة املقومات املوجودة يف         

واليت ُتهمل يف املمارسة وحتتاج إىل مزيد " اللبنات"يق احلق سيحدد املقومات املوجودة يف حاالت أخرى، فإن تطب
وميكن أيضاً أن حيدد تطبيق احلق بعض املقومات اليت، مع          . من االهتمام، مثل تصنيف البيانات على أسس مالئمة       

  . )٣٠(الستة" اللبنات"أمهيتها، ال تعترب عادة أهنا تشكل أي جزء من 

  بعض التدابري احملددة لتعزيز النظام الصحي: تطبيق النهج العام -  هاء

بسبب قيود املساحة املتاحة، من غري املمكن تطبيق حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة على مجيع   - ٧٤
. جيب أن يكون هذا املشروع الطموح موضوعاً ملزيد من الدراسات        . اليت تشكل جمتمعة النظام الصحي    " اللبنات"
اليت حـددهتا   " اللبنات"يد أن هذا الفرع يبدأ تطبيق حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة على اثنتني من                 ب

                                                      

  ).اه عن التخطيطانظر الفقرات أدن(مثل تقييمات األثر مقدماً  )٣٠(
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.  القيادة، واإلدارة الـسليمة، واإلشـراف      ′٢′ القوة العاملة يف اجملال الصحي و      ′١′: منظمة الصحة العاملية ومها   
كن من الصحة، إال أنه يعطي إحـساساً باآلثـار          وبالرغم من أن هذا تطبيق موجز حلق التمتع بأعلى مستوى مم          

  النظام الـصحي املـشار إليهـا يف الفـرع     " لبنات"العملية للنهج العام املوضح يف الفرع جيم أعاله فيما خيص   
  . دال أعاله

   الصحيالالقوة العاملة يف اجمل - ١

 يف السنوات األخرية، إال أن أبعادها يف حني أن املوارد البشرية يف اجملال الصحي قد القت اهتماماً متزايداً  - ٧٥
وإذا طُبق النهج العام املوضح يف الفـرع جـيم علـى            . املتصلة حبقوق اإلنسان نادراً ما حتظى باعتبار ذي أمهية        

  .األخصائيني الصحيني، فإن النقاط التالية ستكون من ضمن تلك اليت حباجة إىل دراسة تفصيلية

ّدثة لتنمية املوارد البشرية يف جمال الصحة الوقائية والعالجية والتأهيلية؛          وينبغي أن تكون للدولة خطة حم       - ٧٦
  .كما ينبغي أن تشمل الصحة البدنية والعقلية

وينبغي للدولة، عند التخطيط، النظر يف حتديد دور ملقدمي الرعاية الصحية املتوسطي املـستوى، مثـل                  - ٧٧
ومقدمو الرعاية الصحية املتوسطة    .  وأخصائيي الصحة العامة   موظفي اخلدمات الطبية املساعدين، وفنيي اجلراحة،     

املستوى، الذي ُوصفوا بأهنم االستراتيجية الرئيسية اليت تؤيد حق اإلنسان األساسي يف الصحة، ميثلون بالفعل جزءاً 
  .)٣١(أساسياً من النظم الصحية يف بعض البلدان، مثل موزامبيق

على برامج الوصول إىل األفراد واجملتمعـات والـسكان   لصحيني األخصائيني اوجيب أن يشتمل توظيف    - ٧٨
  . )٣٢(احملرومني، مثل الشعوب األصلية

  يف األخـصائيني الـصحيني    واملطلوب اختاذ تدابري فعالة من أجل حتقيق توازن بـني اجلنـسني وسـط                 - ٧٩
  .مجيع امليادين

 حملياً يتناسب مع االحتياجات الصحية      املتدربنياألخصائيني الصحيني   وينبغي للدولة أن تضمن أن عدد         - ٨٠
ويف هذا السياق، جيب حتقيق توازن، مـثالً، بـني عـدد            . للسكان، مع مراعاة اإلعمال التدرجيي وتوفر املوارد      

  .على مستوى اجملتمع، أو املستوى األويل، وعدد االختصاصيني على املستوى الثالثياألخصائيني الصحيني 

وينبغي توزيـع البيانـات   . ني الصحيني، ومركزته، وجعله متاحاً للجمهور  وينبغي حصر عدد األخصائي     - ٨١
وينبغي أيضاً تصنيف الفئات املختلفة حسب . حسب الفئة، مثالً، املمرضون، وأخصائيو الصحة العامة، وهلُم جّرا

  .اجلنس، كحد أدىن
                                                      

-Health Systems Strengthening for Equity (HSSE): The Power and Potential of Midانظـر  )٣١(

Level Providers at www.midlevelproviders.org.  
مجيع املشاركني يف تطوير اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية        " األخصائيون الصحيون "تشمل عبارة    )٣٢(

 .ا وتقدميها، ورصدها، وتقييمها، يف قطاعي الصحة العام واخلاص، مبن يف ذلك املداويون التقليديونوالتأهيلية ويف إدارهت
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احترام التعددية الثقافية، على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك األخصائيني الصحيني وجيب أن يشتمل تدريب   - ٨٢
األخصائيني وقد جرى حبث هذه املسألة يف تقرير املقرر اخلاص عن . فضالً عن أمهية معاملة املرضى وغريهم بلطف

  . )٣٣(والتثفيف بشأن حقوق األنسانالصحيني 

  .هينبعد تأهلهم، دون متييز، على فرص للمزيد من التدريب املن ون الصحيواألخصائيوجيب أن حيصل   - ٨٣

على رواتب جيدة على الصعيد احمللي، فـضالً عـن شـروط            ن  ون الصحي واألخصائيوجيب أن حيصل      - ٨٤
كما جيب احترام حقوقهم اإلنسانية، مثالً، حرية تكوين اجلمعيات، وحرية التجمع،       . االستخدام األخرى املعقولة  

ومتثل سـالمة   .  تقرير السياسات الصحية   وجيب أن تتاح هلم فرصة املشاركة النشطة واملستنرية يف        . وحرية التعبري 
  األخصائيني الصحيني، املعرضني بشكل غري متناسب لألخطـار الـصحية، واحـدة مـن القـضايا الرئيـسية                  

  .حلقوق اإلنسان

  وإبقـائهم يف املنـاطق الـيت تعـاين نقـصاً           األخصائيني الصحيني   وينبغي تقدمي حوافر لتشجيع تعيني        - ٨٥
  األخصائيني الصحيني  ك إحدى املسائل اليت تناوهلا املقرر اخلاص عند النظر يف وضع            وقد كانت تل  . يف اخلدمات 
  . )٣٤(يف أوغندا

وتثري هجرة املهارات العديد من قضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما يتصل حبق التمتع بأعلى مستوى   - ٨٦
 الدولتني املرِسلة واملستقبلة سياسات     وجيب أن يكون، عند االقتضاء، لكال     . ممكن من الصحة يف البلدان األصلية     

  وقد تناول املقرر اخلاص، يف تقرير سابق، هذه القضية من منظور احلـق             . قائمة للتصدي لقضية هجرة املهارات    
  . )٣٥(يف الصحة

  القيادة، واإلدارة السليمة، واإلشراف - ٢

وهي حتتوي الكثري من    . )٣٦(" نظام صحي  ميكن القول إهنا متثل اللبنة األكثر تعقيداً ولكنها األهم يف أي          "  - ٨٧
  .العناصر، مبا يف ذلك التخطيط واملساءلة

  التخطيط  )أ(

وسـجل  . حبسب جتربة املقرر اخلاص، ميثل التخطيط أضعف مقومات تطوير وتعزيز الـنظم الـصحية               - ٨٨
قصري بشكل يثري التخطيط الصحي سيئ، مع وجود بعض االستثناءات املشرِّفة، يف حني أن تاريخ التخطيط الطيب              

                                                      

  .A/60/348الوثيقة  )٣٣(
 .E/CN.4/2006/48/Add.2الوثيقة  )٣٤(

  .A/60/348الوثيقة  )٣٥(
)٣٦( Everybody's Business) ...  ٢٣، ص ) أعاله٢احلاشية.  
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ال ُتنفذ أحياناً   "وعندما توجد هذه اخلطط، فإهنا      . فالعديد من الدول ليست لديها خطط حمّدثة وشاملة       . الدهشة
  . )٣٧("وقد ُتنفذ أحياناً أخرى ولكنها تعجز عن تلبية احتياجات السكان الفعلية. وتظل حرباً على ورق

  .  بأعلى مستوى ممكن من الصحة، أمـر حاسـم متامـاً   بيد أن التخطيط الفعال، من منظور حق التمتع      - ٨٩
دون ختطيط، ومها مكونان ال مفر منهما من مكونات احلق الدويل  وال ميكن تناول اإلعمال التدرجيي وتوفر املوارد

  .)٣٨(يف الصحة

يط الفعال، واعترافاً من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالدور احلاسم الذي يؤديه التخط           - ٩٠
يف جمال الصحة التزاماً أساسياً ناشئاً عن حق التمتع بـأعلى           " استراتيجية وخطة عمل  "جعلت اللجنة من إعداد     
لتمكني "وشجعت اللجنة أيضاً الدول ذات الدخل املرتفع على تقدمي املساعدة الدولية            . مستوى ممكن من الصحة   

ينبغي "آتا  -  ووفقاً إلعالن أملا. )٣٩(، مبا يف ذلك إعداد خطة صحية"البلدان النامية من الوفاء بالتزاماهتا األساسية  
جلميع احلكومات وضع سياسات واستراتيجيات وخطط عمل وطنية إلطالق خدمات الرعاية الـصحية األوليـة    

  .)٤٠("واحملافظة عليها بوصفها جزءاً من نظام صحي وطين شامل، وبالتنسيق مع القطاعات األخرى

صحي مسألة معقدة وكثري من عناصرها مهم من منظور حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من والتخطيط ال  - ٩١
  .الصحة، مبا يف ذلك ما يلي

  . جيب أن تكون عملية التخطيط بأكملها تشاركية وشفافة ما أمكن ذلك  - ٩٢

.  احملـرومني  من املهم جداً أن إيالء االهتمام الواجب لالحتياجات الصحية لألفراد واجملتمعات والسكان             - ٩٣
وجيـب أن   . وجيب أيضاً اختاذ التدابري الفعالة لضمان مشاركتهم النشطة واملستنرية يف عملية التخطيط بأكملها            

  .تراعي العملية والتخطيط كالمها االختالف الثقايف

. وقبل صياغة اخلطة، ال بد من إجراء حتليل للوضع الصحي يكون قوامه بيانات مصنفة بشكل مناسـب             - ٩٤
، واحتياجاهتم  )مثالً معدالت املواليد، والوفيات، واخلصوبة    (غي أن حيدد التحليل، مثالً، اخلصائص السكانية        وينب

مثالً، (املتوفرة حالياً    ، واخلدمات الصحية العامة واخلاصة    )مثالً، ظهور وتفشي كل مرض من األمراض      (الصحية  
  ).قدرات املرافق املختلفة

وى ممكن من الصحة التزام الدولة بإنشاء مراكز حبث وتطـوير الرعايـة             ويشمل حق التمتع بأعلى مست      - ٩٥
ويشتمل حبث وتطـوير    . الصحية اليت تتناول، مثالً، االحتياجات الصحية لألفراد واجملتمعات والسكان احملرومني         

لتشغيلية أو  الرعاية الصحية على األحباث الطبية التقليدية يف األدوية واللقاحات والتشخيص، فضالً عن البحوث ا             
                                                      

)٣٧( An Introduction to Health Planning) ...  ١٨ص )  أعاله٨احلاشية.  

 .انظر الفرع جيم أعاله عن اإلعمال التدرجيي وإتاحة املوارد )٣٨(

  .٤٥ إىل ٤٣، الفقرات من ) أعاله٢٥انظر احلاشية  (١٤لتعليق العام رقم ا )٣٩(
  .الفقرة ثامناً )٤٠(
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التنفيذية يف القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملتصلة بالسياسات، واليت حتدد إمكانية احلـصول علـى               
وعند صياغة اخلطة الوطنية للصحة، ينبغي مراعـاة البحـوث          . الرعاية الطبية وفعالية التدخالت الصحية العامة     

  .املعوقات اجملتمعية أمام التدخالت والتكنولوجيات الصحيةالتنفيذية اليت تؤدي دوراً هاماً يف إزالة 

وجيب أن تشتمل اخلطة على مقومات بعينها مثل األهداف الواضحة وكيفية حتقيقهاً، واألطر الزمنيـة،                 - ٩٦
ملرتبطة واملؤشرات واملعايري لقياس اإلجناز، وآليات التنسيق الفعالة، وإجراءات إعداد التقارير، وامليزانية التفصيلية ا 

والكتمال اخلطة، ال بد . ، وترتيبات التقييم، وآلية أو أكثر للمحاسبة)الوطنية والدولية(باخلطة، وترتيبات التمويل 
  . من عملية ترتيب االحتياجات الصحية املتعارضة حسب أولوياهتا

ملية تقييم تأثريهـا    وجيب أن ختضع العناصر الرئيسية ملشروع اخلطة، قبل وضعها يف الصورة النهائية، لع              - ٩٧
لضمان متشيها مع االلتزامات القانونية الوطنية والدولية للدولة، مبا يف ذلك تلك املتصلة حبق التمتع بأعلى مستوى 

مثالً، إذا اقترح مشروع اخلطة فرض رسوم على املستفيد من اخلدمات الصحية، فإن إجـراء               . ممكن من الصحة  
ري احملتمل لتلك الرسوم على إمكانية حصول من يعيشون حتت وطأة الفقر على             تقييم للتأثري أمر حيوي لتوقع التأث     

وإذا أكد التقييم أن من احملتمل أن حتول الرسوم دون حصوهلم على اخلدمات، فيجب مراجعة               . اخلدمات الصحية 
لتمتـع بـأعلى    مشروع اخلطة قبل اعتمادها؛ وإال فمن احملتمل أال تتمشى مع التزامات الدولة املترتبة على حق ا               

  .)٤١(مستوى ممكن من الصحة

وبالطبع، فإن التخطيط ليس سوى وسيلة إىل غاية، وهي إرساء نظام صحي فعال ومتكامـل ومتـاح                   - ٩٨
وميكن أن تساعد عمليات التقييم والرصد واملساءلة يف ضمان أداء مجيـع            . فاملهمة الرئيسية هي التنفيذ   . للجميع

  . سب اخلطة، ويف حتديد التبعات غري املتعمدة والتصدي هلا على وجه السرعةاملسؤولني عن التنفيذ واجباهتم ح

  الرصد واملساءلة  )ب(

حسب ما ذُكر سابقاً، تؤدي عمليات الرصد واملساءلة دوراً حامساً فيما يتصل حبقوق اإلنسان والـنظم                  - ٩٩
وباملثل، . ا أصحاب املسؤوليات واجباهتمفاملساءلة تتيح لألفراد واجملتمعات فرصة فهم الكيفية اليت أدى هب. الصحية

ويف احلاالت اليت حدثت فيها . تتيح ألصحاب املسؤوليات فرصة احلديث عما قاموا به من عمل وتوضيح األسباب
هي باألحرى عملية تساعد علـى      . ولكن املساءلة ليست مسألة لوم وعقاب     . أخطاء، فإن املساءلة تتطلب اجلرب    

كما أهنا طريقة للتأكد من     . حىت ُيكرر إجنازه، وما مل يكن مقبوالً حىت ُيعاد النظر فيه          حتديد ما أُجنز بشكل جيد      
  . أن توازنات معقولة قد حتققت على حنو عادل

                                                      

أعد املقرر اخلاص باالشتراك مع جيليان ماكنوتون تقريراً عن تقييمات التأثري، والفقر وحق التمتـع                )٤١(
والتقرير بأكمله . ٣٣ من الفقرة A/62/214توى ممكن من الصحة، للحصول على اخلطوط الرئيسية انظر الوثيقة بأعلى مس

: متاح على موقع جامعة إيسيكس، مركـز حقـوق اإلنـسان، وحـدة احلـق يف الـصحة علـى العنـوان التـايل           
(http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/projects.shtm) .  
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ويف سياق النظم الصحية، مثة عدة أنواع آلليات املساءلة، مبا يف ذلك مفوضو الصحة، واجملالس الطبيـة                   - ١٠٠
سات االستماع العلنية، وجلان املرضى، وتقييمات التأثري، واإلجراءات القـضائية،          احمللية املنتخبة دميقراطياً، وجل   

وهلم جرا فمؤسسة مثل النظام الصحي، من التعقيد واألمهية مبكان، حبيث تتطلب سلسلة من آليـات املـساءلة                  
  . تؤديهولوسائط اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين دور حاسم . الفعالة والشفافة واملتاحة واملستقلة

ففي بعض األحيان تكون اجلهة الـيت       . وكثرياً ما تكون املساءلة فيما خيص النظم الصحية ضعيفة للغاية           - ١٠١
ويف بعض احلاالت ال تعدو املساءلة كوهنا       . تقدم اخلدمات الصحية هي نفسها اليت تضع األنظمة وتتوىل املساءلة         

ولكن املساءلة فيمـا   . بالطبع، هذا أمر مهم   . ت كما ينبغي  آلية للتأكد من أن األموال املخصصة للصحة قد أُنفق        
وهي معنية أيضاً بالتأكد من حتسن النظم الـصحية، ومـن اإلعمـال             . يتصل حبقوق اإلنسان مسألة أكرب بكثري     

  . التدرجيي حلق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة للجميع، مبن فيهم األفراد واجملتمعات والسكان احملرومني

يف بعض الدول، يف حني أن القطاع الصحي اخلاص يؤدي دوراً هاماً للغاية، إال أنه يفتقر إىل التنظـيم          و  - ١٠٢
وشرط املساءلة املتصل حبقوق اإلنسان ميتد على حنو حاسم ليشمل اخلدمات الصحية بقطاعيها العام . بدرجة كبرية

بل يشمل أيضاً اجلهات الفاعلة الدولية العاملة       وباإلضافة إىل ذلك، فهو ال ينحصر يف اهليئات الوطنية،          . واخلاص
  .يف قضايا متصلة بالصحة

ومثة حاجة ماسة إىل آليات املساءلة يف مجيع املؤسسات العامة واخلاصة والوطنية والدوليـة العاملـة يف                   - ١٠٣
وجيب . إلبداعوتصميم آليات مساءلة مالئمة ومستقلة أمر يتطلب القدرة على االبتكار وا. جماالت متصلة بالصحة

أن تكون للمحامني، املرتبطني أحياناً باملساءلة، اإلرادة لفهم السمات املميِّزة والتحديات املتعلقة بالنظم الصحية،           
  . وأن يستفيدوا من التجارب الغنية يف جمايل الطب والصحة العامة

  .وتثري مسألة املساءلة نقطتني ذوايت صلة باملوضوع  - ١٠٤

وهذا أمر يف غايـة     . أن تعترف القوانني الوطنية حبق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة          أوالً، ينبغي     - ١٠٥
وكما هو معروف   . األمهية ألن هذا االعتراف تترتب عليه املساءلة القانونية ألولئك املسؤولني عن النظم الصحية            

كما تعترف به عـدة     . آتا -  ملاجيداً، هذا احلق معترف به يف دستور منظمة الصحة العاملية، وكذلك يف إعالن أ             
معاهدات دولية ملزِمة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واليت صدقت عليها مجيع دول                  

وحق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة حتميه ). الواليات املتحدة األمريكية والصومال(العامل باستثناء دولتني 
  . ي أن تعترف به القوانني الوطنية يف مجيع الدولوينبغ. عدة دساتري وطنية

ثانياً، عادةً ما ينحصر االعتراف القانوين حبق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، بالرغم من أمهيته،                  - ١٠٦
وهلذا السبب،  . يف صياغة عامة للغاية ال توضح بالتفصيل ما هو مطلوب ممن تولوا مسؤوليات يف اجملال الصحي               

تعترف الدولة باحلق يف الصحة يف قانوهنا الوطين فحسب، بل جيب أن تضمن كذلك وجود أحكام أكثر      جيب أال   
مثالً، ال بد من وجود أحكام تتعلق . تفصيالً توضح ما يتوقعه اجملتمع عن طريق اخلدمات واملرافق املتصلة بالصحة

دة الرعاية الطبية، ومسائل عديـدة أخـرى        بكمية املياه وجودهتا، وبسالمة الدم، وتوفر األدوية األساسية، وجو        
وهذا التوضيح ميكن أن تنص عليه القـوانني، واألنظمـة،          . يشملها حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة       
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وقد نشرت منظمة الصحة العاملية معـايري       . والربوتوكوالت، واملبادئ التوجيهية، ومدونات السلوك، وهلم جرا      
ومن الواضح أن هذا التوضيح هام بالنسبة إىل مقدمي اخلدمات، ليكونوا على     . يةهامة لسلسلة من القضايا الصح    

  وهو هام أيضاً بالنسبة إىل املستفيدين من اخلدمة أو املرفق، حىت يعلموا مـا ميكنـهم                . علم مبا هو متوقع منهم    
لني عن إجنـازاهتم  ومبجرد أن تكون املعايري واضحة على حنو معقول، تصبح مساءلة املسؤو    . توقعه كحق مشروع  

  ).وأعدل(أيسر 

  خالصة - ٣

بإجياز، مثة التزام قانوين مترتب على حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة لضمان وجود خطة حمّدثة   - ١٠٧
لتنمية املوارد البشرية يف اجملال الصحي؛ وبرامج للتوظيف من أوساط السكان احملرومني؛ وعـدد كـاف مـن                  

؛ ورواتب تنافسية على الصعيد     )مع مراعاة اإلعمال التدرجيي وتوفر املوارد     (دربني حملياً   األخصائيني الصحيني املت  
. احمللي لألخصائيني الصحيني، وحوافر لتشجيع العمل يف املناطق اليت تعاين نقصاً يف اخلدمات الصحية، وهلم جرا               

تسم بالـشفافية؛ وأهنـا تلـيب       ويف سياق التخطيط الصحي، يوجد التزام قانوين يضمن أن العملية تشاركية وت           
وجيب أن ختضع العناصر . االحتياجات الصحية لألفراد واجملتمعات والسكان احملرومني؛ وتشتمل على حتليل للوضع

الرئيسية يف مشروع اخلطة، قبل وضعها يف صورهتا النهائية، إىل تقييم للتأثري، كما جيب أن تشتمل اخلطة النهائية                  
  . مهية حامسةعلى مقومات بعينها ذات أ

ليست جمرد مسائل ممارسات صحية جيدة، أو إدارة سـليمة، أو عدالـة، أو              ) وغريها(وهذه املقومات     - ١٠٨
وفيما يتعلق مبا إذا كان الوفاء هبذه االلتزامات . هي باألحرى مسألة التزام قانوين دويل. إنصاف، أو نزعة إنسانية  

  . ضع للتدقيق من جانب آلية مساءلة ذات كفاءةقد حتقق كما جيب أم ال، فهذا أمر ينبغي أن خي

يساعد احلق يف الصحة يف إقامة نظام صحي مثلما يساعد احلق يف حماكمة عادلة يف إرسـاء                    -  واو
  نظام احملاكم

كيف يساعد االعتراف بأن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة يدعم ويعزز املقومات والتدابري                 - ١٠٩
م صحي فعال ومتكامل، ومتاح؟ تتمثل إحدى طرق اإلجابة عن هذا السؤال يف القياس على               املطلوبة إلنشاء نظا  

  . نظام احملاكم واحلق يف حماكمة عادلة

. وكما أن كل دولة جيب أن يكون لديها نظام صحي، جيب أن يكون هلا كذلك نظام حمـاكم فعـال                     - ١١٠
  وجيب أن ُيبت يف القضايا دون تـأخري        . لني وحمايدين وتشمل املقومات الرئيسية لنظام احملاكم الفعال قضاة مستق       

ومجيع األطراف يف القضية جيب أن تتاح هلم فرصة سرد روايتهم لألحداث، واستدعاء الـشهود،               . ال داعي لـه  
ويف . ويف القضايا اخلطرية، جيب تقدمي املساعدة القانونية إىل املدعى عليهم من املعدمني           . وتقدمي احلجج القانونية  

وجيب أن ُتتـاح    . وجيب أن يعلل القاضي احلكم الذي أصدره      .  القضايا جيب توفري خدمة الترمجة الفورية      بعض
  .وينبغي، عادة، أن تكون جلسات احملاكمة علنية. إجراءات االستئناف يف حال أخطأ القاضي

املهـم أن هـذه   ومـن  . يقتضي حق اإلنسان يف حماكمة عادلة أن تتوفر يف احملكمة مجيع هذه املقومات           - ١١١
  . املقومات تترتب عليها آثار كبرية يف امليزانية
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وقد وضعت الدول جمموعة من اآلليات والتدابري اليت تضمن توفر مقومات نظام احملاكم هذه يف القانون                  - ١١٢
م، مثالً، جيب محاية استقالل القضاء بعملية مصممة بعناية لتعيني العاملني يف سلك القـضاء وعـزهل               . ويف الواقع 

  .وبقضاة يتمتعون بشروط خدمة معقولة

ويف احلقيقة، . وبالطبع، ميكن للدولة إنشاء نظام حماكم فعال دون إشارة صرحية إىل احلق يف حماكمة عادلة  - ١١٣
وإن كان  . ميكن ملقرري السياسات يف وزارة العدل إنشاء نظام حماكم فعال دون جمرد التفكري يف حقوق اإلنسان               

 يهم هو وجود نظام حماكم فعال، يشتمل على املقومات الرئيسية حلقوق اإلنسان، يقيم العدل               فما. ذلك، فليكن 
  .دون خوف أو حماباة

ولكن السجالت تبني أن كثرياً من نظم احملاكم ال متلك مجيع املقومات الرئيسية حلقوق اإلنسان، وال تقيم   - ١١٤
ويف هذا الـسياق، تـؤدي      . مة عادلة أو ُتعرض للخطر    ويف املمارسة، ُتغفل بعض مقومات احلق يف حماك       . العدل

  .حقوق اإلنسان عدداً من األدوار اهلامة، مبا يف ذلك الدوران التاليان

وقانون حقوق اإلنسان   . أوالً، يقدم احلق يف حماكمة عادلة إرشاداً إىل مقرري السياسة يف وزارة العدل              - ١١٥
كذلك، إذا تعرض املـسؤولون يف      . يت جيب أن ُتحترم على الدوام     يذكرهم باملقومات الرئيسية لنظام احملاكم وال     

وزارة العدل لضغوط سياسية بغية إجراء حماكمات غري عادلة، فيمكنهم أن يوضحوا أن الدولة لديها حد أدىن من 
رب حقوق وهبذه الطريقة، حتا. امللزمة قانوناً فيما يتصل حبقوق اإلنسان، واليت ال ميكن تعريضها للخطر االلتزامات

وميكن حلقوق اإلنسان يف بعض األحيان أن متنع احلكومة من إجراء إصالحات مغلوطة علـى     . اإلنسان االنتكاس 
  . نظام العدالة

فبافتراض وقوع مقرري السياسة وغريهم يف اخلطأ، تقتـضي حقـوق           . وحلقوق اإلنسان وظيفة أخرى     - ١١٦
علـى   -  وكما ذُكر آنفاً، فإهنا تقتضي مساءلة املـسؤولني       . اإلنسان وجود آلية فعالة لتمحيص القرارات اهلامة      

وقد اسُتعملت حقوق اإلنـسان يف  . حىت إذا كان مثة خطأ أمكن حتديده وتصحيحه     -  الصعيدين الوطين والدويل  
كما اسُتعملت  . مناسبات ال حصر هلا لالعتراض على مقرري السياسات وغريهم بشأن نظم احملاكم غري العادلة             

  . ن، على حنو حاسم األمهية، لكشف نظم العدالة الظاملة، وقادت إىل إصالحات القت الترحيبحقوق اإلنسا

. بالطبع، يعجز قانون حقوق اإلنسان يف بعض األحيان، ويتعذر تصحيح نظام احملاكم الظامل وإصـالحه                - ١١٧
املساءلة أضعف من أن    وأحياناً يرفض مقررو السياسات اإلرشاد الذي تقدمه حقوق اإلنسان، ويثبت أن آليات             

 وهي ليست فعالة على - وعالوة على ذلك فهي أدوات معيبة  - فحقوق اإلنسان ليست سوى أدوات . تتيح اجلرب
ويف احلقيقة، كانت حقوق اإلنسان فعالة يف مناسبات كثرية، وساعدت يف إنشاء            . ولكنها أحياناً كذلك  . الدوام

  . كون عليه لوالهانظم حماكم أكثر عدالً وإنصافاً مما كانت ست

  .وبالقياس، فإن هذه احلجج تنطبق أيضاً على النظام الصحي  - ١١٨

فمن منظور حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، واملمارسات الصحية اجليدة، جيب أن يـشتمل                  - ١١٩
أن تكون مثة خطة مثالً، جيب . النظام الصحي الفعال على عدد من املقومات والتدابري، ورد بعضها يف هذا التقرير

صحية حمّدثة؛ وبرامج توعية الفئات احملرومة؛ وبيانات متاحة للجمهور ومصنفة على حنو مالئم؛ وحـد أدىن يف                 
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من اخلدمات واملرافق املتصلة بالصحة؛ وقائمة وطنية حمّدثة باألدوية األساسية؛ وأنظمة جمدية ومساءلة فعالة " سلة"
  .لقطاع الصحة بشقيه العام واخلاص

بالطبع، ميكن بناء نظام صحي ميتلك هذه املقومات دون أية إشارة صرحية إىل حقوق اإلنسان، بل حىت                   - ١٢٠
ولكن تبني السجالت أن الكثري جداً من النظم الصحية، يف حقيقة األمر،         . دون وضع حقوق اإلنسان يف احلسبان     

توى ممكن من الصحة، وتقترحها املمارسات      اليت يقتضيها حق التمتع بأعلى مس     ) وغريها(ال متتلك هذه املقومات     
  .الصحية اجليدة

ويف هذا السياق، فإن حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة قد يؤدي، فيما يتصل بالنظام الصحي،   - ١٢١
وميكن أن يقدم احلق يف الـصحة       . دوراً مماثالً للدور الذي يؤديه احلق يف حماكمة عادلة فيما يتصل بنظام احملاكم            

اداً إىل مقرري السياسات الصحية يذكرهم باملقومات الرئيسية للنظام الصحي واليت جيب أن ُتحتـرم علـى              إرش
وإذا ُمورست ضغوط وطنية أو دولية بغية إجراء إصالحات حتول دون حصول األطفال والفقراء علـى                . الدوام

امللزمة قانوناً فيمـا     من االلتزامات اخلدمات الصحية، فبإمكان املسؤولني أن يوضحوا أن الدولة لديها حد أدىن            
  . يتصل حبقوق اإلنسان، واليت ال ميكن تعريضها للخطر هبذه الطريقة

وكذلك، مبا أن مقرري السياسات الصحية وغريهم يقعون أحياناً يف اخلطاً، يقتضي حق التمتع بـأعلى                  - ١٢٢
ومبوجب احلق يف الصحة، فإن . تصلة بالصحةمستوى ممكن من الصحة وجود آلية فعالة ملراجعة القرارات اهلامة امل

وميكن . أصحاب املسؤوليات ينبغي أن خيضعوا للمساءلة، حىت إذا كان مثة سوء تقدير أمكن حتديده وتصحيحه              
  . استعمال املساءلة لكشف املشاكل وحتديد اإلصالحات اليت تعزز النظام الصحي من أجل اجلميع

إىل نقطـة   "ت غري املوفَّقة اليت قادت كثرياً مـن الـنظم الـصحية             والتاريخ القريب زاخر باإلصالحا     - ١٢٣
ويف حني أن احلق يف الصحة ليس عصى سحرية، إال أنه بإمكانه وقف إجراء اإلصالحات الصحية                . )٤٢("االهنيار
ـ          . السيئة ز وكما ُيستخدم احلق يف حماكمة عادلة لتعزيز نظم العدالة، فإن احلق يف الصحة ميكن أن يستخدم لتعزي

  . النظام الصحي

   االستنتاجات-  ثالثاًً
ومن غري املمكن، يف تقرير هبذا احلجم، . إن النظم الصحية وحقوق اإلنسان موضوع كبري ومعقد للغاية  - ١٢٤

 مكان يف ،وقد نظر املقرر اخلاص. تناُول مجيع القضايا اهلامة، مثل دور الدولة فيما يتصل بالقطاع الصحي اخلاص
   .)٤٣(األدوية على واحلصول األدوية شركات وهو القضية، هذه أبعاد من واحداً بعداً )درسي يزال وال( آخر،

                                                      

)٤٢( Everybody's Business) ...  ١ص )  أعاله٢احلاشية. 

)٤٣( A/61/338. 
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 تطبيق يف واملنتظمة املستمرة املفصلة الدراسات ذلك يف مبا عاجل، بشكل الضرورية األحباث التقرير وحدد  -١٢٥
 الصحة منظمة حددهتا اليت لصحيا النظام "لبنات" مجيع على التقرير هذا من جيم الفرع يف املوضح العام النهج
   .أعاله دال الفرع يف إليها واملشار العاملية،

 ودمج الفعال التنسيق" بتعزيز اإلنسان حقوق جملس ،٦٠/٢٥١ قرارها مبوجب العامة اجلمعية كلفت  -١٢٦
 حقوق بأمهية ةالصحي النظم تعزيز عن املسؤولني مجيع يعترف أن وينبغي ".املتحدة األمم منظومة يف اإلنسان حقوق
 بنفس هذا وينطبق .أعماهلم يف ممكن مستوى بأعلى التمتع حق دمج يف يشرعوا أن ينبغي ذلك، عن وفضالً .اإلنسان
  .الصحي اجملال يف العاملة القوة مثل الصحية، النظم مكونات أحد على يركزون الذين أولئك على القدر

 الصحية والرعاية الصحة، جمال يف اإلنصاف ذلك يف مبا ،عديدة صحية وهنج ومنظورات حركات مثة واليوم،  -١٢٧
 اجلنساين، والبعد الرعاية، خدمات وسلسلة الصحي، واألمن االجتماعية، واحملدِّدات الصحة، قطاع وتعزيز األولية،
 مستوى بأعلى التمتع حق ويتكرر .األمهية غاية يف ومجعيها .وغريها الكلي، واالقتصاد اإلحيائي، والطب والتنمية،

 نفسه الوقت يف وتعززه عاملياً، هبا معترف أخالقية قيم تدعمه الذي الوحيد املنظور وهو .مجيعاً فيها الصحة من ممكن
 صحية جمتمعات بناء يف عظيم إسهام فهمه، أُحسن إذا الصحة، من ممكن مستوى بأعلى التمتع وحلق .قانونية التزامات
   .عادلة صحية ونظم

 -  -  -  -  -  


