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 الدورة احلادية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٦البند 

ــها   ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــوق   :تعزي ــسائــــل حق م
ة لتحسني التمتع ــي ذلك النهج البديلــاإلنسان، مبا ف

   ألساسيــةالفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات ا
مــــن الــــصحة ممكــــن  يف التمتــــع بــــأعلى مــــستوى  إنــــسانحــــق كــــل   

 والعقلية البدنية
 

 **مذكرة من األمني العام  
 

 املقـرر    بـول هانـت،    تقريـر اجلمعيـة العامـة     يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء              
، لعقليــةوامـن الـصحة البدنيـة    ممكـن   يف التمتـع بــأعلى مـستوى   إنـسان اخلـاص املعـين حبـق كـل     

ــسان     ــا ملقــرر جملــس حقــوق اإلن ــه الــس أن ميــدد بــصفة    ١/١٠٢املقــدم وفق ــرر في ، الــذي ق
 املهام املتصلة باإلجراءات اخلاصة للجنة حقـوق اإلنـسان وفتـرة واليـة              استثنائية ملدة عام واحد   

 .املكلفني ا
 

 

 *  A/61/150. 
 . تأخر تقدمي هذا التقرير إلجراء مشاورات ** 
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ممكـن   يف التمتع بأعلى مستوى      إنساناملقرر اخلاص املعين حبق كل      تقرير    
 والعقليةمن الصحة البدنية 

 

 موجز 
 األنشطة األخـرية    ١/١٠٢ جملس حقوق اإلنسان     قرر هذا التقرير املقدم وفقا مل     تناولي 

مــن الــصحة البدنيــة ممكــن  يف التمتــع بــأعلى مــستوى إنــسانللمقــرر اخلــاص املعــين حبــق كــل  
 .ملقرردى ا أمهية خاصة ل اليت تكتسب واملسائلوالعقلية
مـن الـصحة ومـسألتني    ممكـن  ر العالقة بني احلق يف التمتع بأعلى مستوى       التقري عاجلوي 

 احلــصول علــى الــدواء واحلــد مــن   تيــسري: األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومهــا لبصــتقعــان يف 
 .الوفيات النفاسية

بعـدم إعمـال احلـق      الفـصل األول أسـباب الوفيـات النفاسـية ومـدى ارتباطهـا       ناقشوي 
الفصل الـدور اإلجيـايب الـذي يـسهم بـه           هذا  ويربز   .من الصحة ممكن   يف التمتع بأعلى مستوى   

دمـج علـى   ومن شأن احلـق يف الـصحة، إذا مـا أُ        .احلق يف الصحة يف احلد من الوفيات النفاسية       
 اإنــصافأكثــر الــسياسات ذات الــصلة   أن تــصبح ، أن يــساعد علــى كفالــة  صحيحالــوجــه ال

 الكفــاح مــن أجــل احلــد مــن   يف قويــةرويج تــأداةأيــضا هــذا احلــق  ويــشكل .واســتدامة وقــوة
 .الوفيات النفاسية

ويبحث الفصل الثاين بإجياز يف اجلانب املتصل باألدوية، وال سيما األدوية األساسـية،              
وباسـتخدام اإلطـار التحليلـي    . من جوانب احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة          

ــسنوات األخــرية،    يركــز الفــرع األول علــى مــسؤوليات  للحــق يف الــصحة الــذي وضــع يف ال
 .الدول، أما الفرع الثاين، فهو مدخل موجز ملسؤوليات شركات األدوية

ويوضح الفصل أن املقرر اخلاص يقـوم بإعـداد بعـض مـشاريع مبـادئ توجيهيـة أوليـة                    
 .شركات األدوية بشأن تيسري احلصول على الدواء) ب(الدول و ) أ(من أجل 
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 مقدمة -أوال  
 عمـل  ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املـؤرخ  ٦٠/٢٥١ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    اختتمـت  - ١

وواليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبـق كـل        . جلنة حقوق اإلنسان وأنـشأت جملـس حقـوق اإلنـسان          
ري اللجنــة إنــسان يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة والعقليــة حمــددة يف قــرا

ــرره   . ٢٠٠٤/٢٧  و٢٠٠٢/٣١ ــسان يف مقـ ــوق اإلنـ ــدد جملـــس حقـ ــد مـ ــع  ١/١٠٢وقـ مجيـ
وهـذا التقريـر مقـدم    .  واليـة املقـرر اخلـاص   ، ومن ضـمنها   واليات جلنة حقوق اإلنسان السابقة    

 .وفقا لذلك املقرر
، أجـرى املقـرر اخلـاص زيـارة     ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٨ إىل   ١٠يف الفترة مـن     و - ٢

ــ ــة قطريـ ــدعوة مـــن احلكومـ ــسويد بـ ــر . ة للـ ــدم تقريـ ــه إىل الـــس يف  وســـوف يقـ ا عـــن زيارتـ
 .الرابعة دورته

 باالشـتراك مـع أربعـة آخـرين مـن املكلفـني بواليـات               ،، قـدم  ٢٠٠٦فربايـر   /ويف شباط  - ٣
 تقريرا مشتركا إىل جلنة حقـوق اإلنـسان ركـز علـى حالـة حقـوق                 ،متعلقة باإلجراءات اخلاصة  

 يف القاعـــدة البحريـــة التابعـــة للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف خلـــيج   اإلنـــسان للمحتجـــزين
يــــر يف الــــدورة الثالثــــة لــــس    التقريف نظــــر وســــوف يE/CN.4/2006/120 .((مو اغوانتانــــ
 .اإلنسان حقوق

ات العاجلـة والرسـائل األخـرى إىل حكومـات          ءادنـ وأرسل املقرر اخلـاص عـددا مـن ال         - ٤
 يف تقريـره  تطـرق إىل هـذه الرسـائل   وسـوف ي . ات الـصحفية خمتلفة؛ وأصدر أيضا بعـض النـشر      

 . السإىلالسنوي 
رك املقرر اخلاص يف عـدد مـن االجتماعـات الـيت عقـدا      تشا،  ٢٠٠٦وعلى مدار عام     - ٥

فربايـر  /يف شـباط  : منظمات دولية وحكومـات ومؤسـسات اتمـع املـدين، ومـن بينـها مـا يلـي                 
 اليت نظمتها منظمة الـصحة العامليـة   ،ء حول املؤشراتمارس، شارك يف مشاورات اخلربا /وآذار

يوليه، عقـد سلـسلة مـن       /مارس ومتوز /وفيما بني آذار  . ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
املشاورات حول احلق يف الـدواء مـع ممثلـي منظمـات دوليـة مـن بينـها منظمـة الـصحة العامليـة؛               

 ومنظمـــات غـــري  ومفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان، املتحـــدة،ووزارة التنميـــة الدوليـــة يف اململكـــة
منظمــة إعمــال احلقــوق؛ ومبــادرة العوملــة األخالقيــة؛ و منظمــة : حكوميــة، مــن بينــها مــا يلــي 

.  االقتـصاد املنـصف  - حقـوق اإلنـسان   -التجـارة  منظمـة  البعـد الثالـث؛ و  منظمة  أوكسفام؛ و 
وحقــوق اإلنــسان  احلقــوق اجلنــسية والتنميــة  بــشأنأبريــل، تكلــم يف حلقــة عمــل  /ويف نيــسان

وبــدعوة مــن ائــتالف ملنظمــات غــري حكوميــة، زار املقــرر . نظمتــها وزارة اخلارجيــة الــسويدية
مــايو، حيــث قــام مبهــام خمتلفــة، كــان مــن بينــها املــشاركة يف برنــامج  /اخلــاص أســتراليا يف أيــار
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ويف . وث ويلــزاتــدرييب حلقــوق اإلنــسان نظمــه برنــامج التــدريب الدبلوماســي، جبامعــة نيــو ســ
 يف ،مــايو، عقــد أيــضا اجتماعــات مــع وكالــة املعونــة والتنميــة الدوليــة التابعــة لنيوزيلنــدا   /أيــار

ويلنغتون، وحضر حلقات دراسية يف املكسيك نظمتـها كليـة الدراسـات العليـا لـإلدارة العامـة                
والسياسات العامة، ومعهد مونتريي للدراسات التكنولوجية والدراسات العليـا، وكليـة الطـب            

يونيه، حضر االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة لـس        /ويف حزيران .  والية كواويال  جبامعة
وخـالل الـشهر نفـسه، حـضر حلقـة          . حقوق اإلنـسان الـذي نظمتـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان            

مـا الـدور    : حتـسني الـصحة يف العـامل النـامي        ”عمل استـضافتها نقابـة األطبـاء الربيطانيـة بـشأن            
يوليــه، حــضر املقــرر اخلــاص / ويف متــوز“ابــات األطبــاء الوطنيــة؟تنــهض بــه نقالــذي ميكــن أن 

مشاورات غري رمسية مع صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمـة الـصحة العامليـة، وصـندوق                
، ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، ومفوضـية حقـوق             )اليونيـسيف (األمم املتحـدة للطفولـة      

 . الصحة اجلنسية واإلجنابية يفقيف جمال احل  واملقبلةالية ركزت على أعماله احل،اإلنسان
ومجيع وثائق األمـم املتحـدة املتـصلة بأعمـال املقـرر اخلـاص متاحـة يف املوقـع الـشبكي                      - ٦

ولتيـــــسري . /http://www.ohchr.org/english/issues/health/rightملفوضـــــية حقـــــوق اإلنـــــسان 
جمموعــة خمتــارة مــن الورقــات علــى الرجــوع إليهــا، ميكــن أيــضا االطــالع علــى هــذه الوثــائق و 

كس ياملقدمـــــة يف مـــــؤمترات يف املوقـــــع الـــــشبكي ملركـــــز حقـــــوق اإلنـــــسان جبامعـــــة إســـــ 
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm. 

 
 املسامهة يف إعمال احلق يف الصحة: احلد من الوفيات النفاسية -ثانيا  

أرجــاء  الوفيـات النفاســية يف خمتلـف   إىل أن عـدد  اتريقــدالت أشـارت ، ٢٠٠٠يف عـام   - ٧
ــة، كــان ٥٢٩ ٠٠٠لــغ العــامل ب ــا وآســيا ٩٥ حال وبينمــا ال يزيــد . )١( يف املائــة منــها يف أفريقي

 - حالـة    ٢ ٨٠٠ يف كـل     حالـة واحـدة   احتمال وفاة املرأة أثناء الوضع يف البلدان املتقدمة عـن           
 فإن احتمال وفاة املـرأة يف أفريقيـا هـو           - حالة يف بعض البلدان      ٨ ٧٠٠ يف كل    حالة واحدة و

 بلدان يزيد احتمال التعرض للخطر على مـدى العمـر   عدةويف .  حالة٢٠يف كل حالة واحدة  
 يكابـدن    الـاليت  ومن بني الفئات املعرضة للخطر بوجه خـاص النـساء         . )٢(١٠إىل   ١على نسبة   

ــة و    ــاطق الريفي ــشن يف املن ــر ويع ــاليت الفق ــك ال ــة أو   أولئ ــات عرقي ــتمني إىل أقلي ــسكان إىل  ين ال
 واملضاعفات الناشئة عن احلمل والـوالدة هـي الـسبب األول يف وفـاة النـساء ممـن                   .)٣(األصليني

وعلـى صـعيد العـامل،      .  اخلامسة عشرة والتاسعة عـشرة يف البلـدان الناميـة          تتراوح أعمارهن بني  
سـيما الرتيـف     رجع إىل مضاعفات الـوالدة، وال     ت يف املائة من الوفيات النفاسية       ٨٠فإن حوايل   

 والــوالدة املطولــة هــاض غــري املــأمون واإلصــابة بالتــشنج احلملــي أو ببــوادرهومخــج الــدم واإلج
 يف املائــة مــن حــاالت ١٣ات اإلجهــاض غــري املــأمون مــسؤولة عــن   ومــضاعف.)٤(املتعــسرة أو

http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm
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حـاالت الوفــاة النفاســية يف أمريكــا  مــن  يف املائــة ١٩ الوفـاة النفاســية يف شــىت أرجـاء العــامل، و  
 تـيح لكـل امـرأة    أُلـو  يف املائة من الوفيات النفاسية ٧٤وميكن جتنب ما يقدر بنحو      . )٥(اجلنوبية

سـيما تـوفري الرعايـة العاجلـة      ة مضاعفات احلمـل والـوالدة، وال     على إسعافات ملعاجل   أن حتصل 
 .)٦(يف حاالت الوالدة احلرجة

 امـرأة أخـرى     ٣٠ويف مقابل كل امرأة متوت مـن جـراء مـضاعفات الـوالدة، تتعـرض                 - ٨
رت منظمــة الــصحة ، قــد١٩٩٩ ويف عــام .)٧(تقريبــا لإلصــابة بعاهــات أو بالعــدوى أو بعجــز 

مليوين امرأة يعشن يف بلـدان ناميـة يـبقني دون عـالج مـن اإلصـابة بناسـور        العاملية أن أكثر من    
 . للصحة اليت تصيب املرأة جراء الوالدة املدمرة العلل منوالوالدة، وه

 تتـــراوح  الـــذينلإلصـــابة بـــالعجز لـــدى الرجـــالللوفـــاة أو وال يوجــد ســـبب واحـــد   - ٩
 فداحتــه فداحــة حــاالت الوفــاة  أعمــارهم بــني اخلامــسة عــشرة والرابعــة واألربعــني يقــارب يف  

 .)٨(والعجز النفاسية
ة مـن عـدم    أصـل متو مزمنـة    حـاالت وتكشف هذه اإلحصاءات واحلقائق املروعة للغاية        - ١٠

املــساواة يف جمــال الــصحة، أوهلــا أن عــبء ظــاهرة الوفــاة النفاســية يثقــل كاهــل البلــدان الناميــة 
 كــثري مــن البلــدان، مثــل النــساء الــاليت بــصورة غــري متناســبة، وثانيهــا أن النــساء املهمــشات يف

يكابــدن الفقــر أو ينــتمني إىل أقليــات عرقيــة أو شــعوب أصــلية، أكثــر عرضــة للوفــاة النفاســية،  
       ر تفاوتات حادة بـني الرجـل واملـرأة         ظهِوثالثها أن معدالت حاالت الوفاة واالعتالل النفاسية ت

 . الصحة اجلنسية واإلجنابية يفقاحليف التمتع ب
حقق عدد متزايد من البلدان تقدما يف احلد من الوفيات النفاسـية، غـري أن عجلـة                 قد  و - ١١

التقدم توقفت أو عادت إىل الوراء يف كثري من البلدان اليت توجد ـا أعلـى معـدالت للوفيـات      
 وهذا على الـرغم مـن االلتـزام الـدويل الطويـل األمـد باحلـد مـن الوفيـات النفاسـية                       ،)٩(النفاسية
 .ات الدولية الطويلة األمد يف هذا الشأنواملبادر
وتعمق الوعي يف الـسنوات األخـرية بفكـرة أن الوفيـات النفاسـية مـسألة متـس حقـوق                     - ١٢

 ويبحــث املقــرر اخلــاص يف هــذا الفــصل بعــضا مــن جوانــب العالقــة القائمــة بــني  .)١٠(اإلنــسان
 .الوفيات النفاسية واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة

 
 معايري والتزامات احلق يف الصحة املتصلة بالوفيات النفاسية -ألف  

خيول احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة للمـرأة احلـق يف احلـصول علـى                     - ١٣
اخلدمات املتصلة باحلمل ومرحلة ما بعد الوالدة وسائر اخلدمات واملعلومات املتـصلة بالـصحة              

هذه االسـتحقاقات التـدخالت الفنيـة الرئيـسية الراميـة إىل منـع               وتشمل   .)١١(اجلنسية واإلجنابية 
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إمكانية االستعانة بأخصائي توليد مـاهر، واحلـصول علـى    ذلك  يشمل الوفيات النفاسية، حبيث 
الرعاية العاجلة يف حاالت الوالدة احلرجة، وتوفري التوعيـة واملعلومـات بـشأن الـصحة اجلنـسية                 

مهــا القــانون، وســائر خــدمات   جير ال حيــث،ض املأمونــةواإلجنابيــة، وتقــدمي خــدمات اإلجهــا
 .)١٢(رعاية الصحية اجلنسية واإلجنابيةال

مرافـق معينـة يف     و بـضائع وخـدمات       بـشأن  وبينما يشمل احلق يف الصحة اسـتحقاقات       - ١٤
فهــم علــى وجــه أعــم بأنــه يعــين احلــق يف احلــصول علــى نظــام  جمــال الــصحة، ينبغــي أيــضا أن ي

يـشمل الرعايـة الـصحية واملقومـات األساسـية للـصحة ويلـيب األولويـات                صحي فعال متكامـل     
). E/CN.4/2006/48  الوثيقـة   مـن  ٤انظـر الفقـرة     (الوطنية واحملليـة وميكـن للكافـة االنتفـاع منـه            

فإجياد نظـام صـحي منـصف وموفـور املـوارد ومفتـوح             . وهلذا أمهيته يف سياق الوفيات النفاسية     
بالقبول على نطاق واسع باعتبـاره سـياقا حيويـا يكفـل للمـرأة              األبواب ومتكامل مسألة حتظى     

 .)١٣( الوفيات النفاسية أو تعاجل أسباا ميكنها أن متنع حدوثاالستفادة من أنشطة
لحقــوق االقتــصادية  لويف الــسنوات األخــرية، وضــع كــل مــن جلنــة األمــم املتحــدة         - ١٥

 التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة       واالجتماعية والثقافية واملقرر اخلاص املعين باحلق يف     
وهــذا اإلطــار املوضــح يف . وجهــات أخــرى إطــارا لتفــسري معــايري والتزامــات احلــق يف الــصحة 

 من هـذا التقريـر ميكـن تطبيقـه يف سـياق املـسائل اخلاصـة املتعلقـة بـاحلق يف الـصحة                        ٤٥الفقرة  
ن مـن خاللـه فهـم أمهيـة احلـق يف        ويوفر اإلطار منظورا حتليليا مفيدا ميك     . مثل الوفيات النفاسية  

الصحة يف سياق الوفيات النفاسية، وميكن أيضا أن يستخدم نقطة مرجعية مفيـدة لـدمج احلـق                 
وبناء على هـذا اإلطـار، يـود املقـرر     . )٢٤-١٦انظر الفقرات  (يف الصحة يف وضع السياسات    

ــشاملة بــشأن معــايري والتزامــات احلــ     ق يف الــصحة اخلــاص أن يــديل بــبعض املالحظــات غــري ال
 .سيما يف سياق تعزيز النظم الصحية املتصلة باحلد من الوفيات النفاسية، وال

 
 الرعاية الصحية  

ومـن أولويـات    .  بكفالة الرعاية الصحية األولية    ا خاص ان احلق يف الصحة اهتمام    تضمي - ١٦
بـدءا مـن   ”  للرعايـة الـصحية األوليـة      فاعلـة أنظمـة   وجـود   التدخل ملنع الوفيات النفاسـية كفالـة        

 الـذي تتـوفر فيـه       ة حىت مرفق املـستوى األول لإلحـاالت        احمللي  على صعيد اتمعات   التدخالت
 .)١٤(“ة العاجلة حلاالت الوالدة احلرجةسبل الرعاي

 تتـصل  ومرافـق    سـلع  احلق يف الصحة املـرأة احلـق يف احلـصول علـى خـدمات و               عطيوي - ١٧
 :تتسم مبا يليوبالرعاية الصحية اإلجنابية 
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 من بني ما يترتب على هذا إلزام الدول بأن تكفل           .)١٥(التوافر بأعداد كافية   )أ( 
تحـسني اســتراتيجيات املـوارد البــشرية، مبـا يــشمل    ف.  عــدد كـاف مــن املهنـيني الــصحيني  تـوفري 

 زيادة عدد املهنيني الصحيني وحتسني شروط وأوضاع عملهم، شرط مسبق حيـوي للحـد مـن           
 ؛)١٦(من البلدانكثري الوفيات النفاسية يف 

ؤثر إمكانيـات االنتفـاع      كـثريا مـا تـ      .)١٧(ااقتـصادي و ا فعليـ  إمكانية االستفادة  )ب( 
  االسـتفادة مـن     مـن أجـل    سعيأال ت تكلفتها على قرار املرأة ب    حجم  اخلدمات الصحية و  الفعلي ب 
ت  اخلـدمات ذا   جعـل ف احلد من الوفيات النفاسية يف كثري من البلدان على           يتوق و .)١٨(الرعاية
منـها التوسـع يف تقـدمي اخلـدمات ذات الـصلة يف             ذا األمر أيسر منـاال، وذلـك بوسـائل          الصلة  

 يف كـثري مـن األحيـان علـى كفالـة االسـتفادة مـن               يـضا  أ ويتوقف. املناطق اليت تعاين من نقصها    
 ؛ ميسورة بتكلفة،ذات الصلةنشطة األ

ت الفـروق اجلنـسانية     جيـب أن تراعـي اخلـدما      .  بدون متييز  إمكانية االستفادة  )ج( 
الوفيـات  حدوث  العمل على منع    ال يعين    و .)١٩(وحقوق وثقافات األقليات والشعوب األصلية    

النفاســية وتعزيــز إمكانيــات احلــصول علــى الرعايــة الــصحية لألمهــات جمــرد توســيع دائــرة           
ــة العوامـــل     ــة ميـــسورة، فمـــن الـــضروري كـــذلك معاجلـ ــة أو تقـــدميها بكلفـ التـــدخالت الفنيـ

ية والثقافية والسياسية والقانونية اليت تؤثر علـى قـرار املـرأة بالتمـاس خـدمات الرعايـة            االجتماع
  معاجلـة وقـد يـستلزم هـذا   . الصحية لألمهات أو غريها مـن خـدمات الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة             

 النـساء   الـيت متنـع  القوانني والـسياسات واملمارسـات التمييزيـة وأوجـه الالمـساواة بـني اجلنـسني        
 ؛ ذات نوعية جيدةت من التماس خدماتوالفتيا

 كثريا مـا تـؤثر نوعيـة الرعايـة علـى نتيجـة التـدخل، كمـا                  .)٢٠(جودة النوعية  )د( 
 . عدم التماسهااخلدمات أوبتؤثر على قرار املرأة بالسعي إىل االنتفاع 

 املقومات األساسية للصحة  
حية، بـل هـو حــق يف   لـيس احلـق يف الـصحة جمـرد حـق يف احلـصول علـى الرعايـة الـص          - ١٨

وتـشمل  . احلصول على سائر املقومـات االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة والـسياسية للـصحة               
هذه املشاركة يف عمليات صنع القرار املتصلة بالصحة، واحلصول على معلومات عـن الـصحة                

 وألغلـب   .اجلنسية واإلجنابيـة، وحمـو األميـة، والتغذيـة، وعـدم التمييـز، واملـساواة بـني اجلنـسني                  
هذه املقومات تأثري مباشر على إمكانية االستفادة من اخلدمات الـصحية الالزمـة ملنـع حـدوث                 

وبعــض هــذه املعونــات، كالتغذيــة، ميكــن أن يكــون ســببا مباشــرا للوفيــات  . الوفيــات النفاســية
 . أدناه مزيدا من املعاجلة لعدد من هذه املسائل٢٢وتتضمن الفقرة . النفاسية
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 درجيي للحق يف الصحة، واملوارد والتعاون الدويلاإلعمال الت  
على الدول واجب تكريس أكرب قدر من املوارد املتاحـة لإلعمـال التـدرجيي للحـق يف                  - ١٩

. )٢١(الــصحة واختــاذ التــدابري الالزمــة يف هــذا الــشأن فيمــا يتعلــق بــالقوانني والــسياسات العامــة 
 مزمنـة مـن نقـص يف التمويـل، وهـي يف حالـة            وتعاين النظم الصحية يف كثري من البلدان معانـاة        

ويلزم للحد من الوفيات النفاسية زيادة اإلنفـاق علـى الـنظم الـصحية ووضـع سياسـات                  . ايار
 .تعززها وتعطي األولوية لتقدمي الرعاية الصحية لألمهات

وميلي احلق يف الـصحة علـى الـدول املتقدمـة مـسؤولية تقـدمي املـساعدة والتعـاون علـى               - ٢٠
وينبغي للـدول املتقدمـة   . )٢٢(عيد الدويل ملساعدة الدول النامية على إعمال احلق يف الصحة        الص

وهـذه املـسؤولية جمـسدة    . أن تدعم جهود الدول النامية الساعية إىل احلد من الوفيات النفاسـية     
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـذي ميثـل التزامـا بإقامـة شـراكة عامليـة مـن أجـل                     ٨يف اهلدف   

ــة ــة       . التنمي ــة دولي ــا تقدمــه مــن مــساعدات إمنائي ــشكل م ــدول املتقدمــة ضــمان أن ي وينبغــي لل
وسياساا األخرى دعما للسياسات الراميـة إىل تعزيـز الـنظم الـصحية وغريهـا مـن الـسياسات                   

 ).A/60/348 و A/59/422انظر أيضا (ذات الصلة يف البلدان النامية 
 “ثالثةاملعوقات ال”احلق يف الصحة ومنوذج   

البـت يف التمـاس   : أُشري إىل أن الوفيات النفاسـية غالبـا مـا ترجـع إىل التـأخر فيمـا يلـي           - ٢١
بـسبب التكلفـة أو عـدم الـتفطن إىل حـرج            (مساعدة طبية مناسـبة يف حـاالت الـوالدة احلرجـة            

 احلالة أو تدين املـستوى التعليمـي أو انعـدام سـبل احلـصول علـى املعلومـات أو انعـدام املـساواة                   
بـسبب بعـد املـسافة أو طبيعـة اهلياكـل األساسـية             (؛ والوصول إىل مرفـق مناسـب        )بني اجلنسني 

ألســباب منـها نقــص أعــداد  (؛ واحلــصول علـى رعايــة كافيـة عنــد الوصــول إىل املرفـق    )والنقـل 
 “املعوقـات الثالثـة  ”وهـذه  . )٢٣()املوظفني، أو لعدم توافر الكهربـاء أو امليـاه أو اللـوازم الطبيـة             

ــةمتراب ــذه        )٢٤(ط ــن ه ــي ذات صــلة يف كــل م ــات ه ــايري والتزام ــصحة مع ــشمل احلــق يف ال  وي
 .السياقات

 
ما الذي ميكن أن يضيفه احلق يف الصحة إىل السياسات والربامج من أجل احلـد                -باء  

 من الوفيات النفاسية؟
ــة      - ٢٢ ــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة لأللفي ). ٢٠٠٠(اعتمــدت الــدول اإلعــالن بــشأن األلفي
يتــضمن اإلعــالن التزامــا خبفــض معــدل الوفيــات النفاســية مبقــدار الثالثــة أربــاع حبلــول عــام     و

املـستمدة مـن اإلعـالن بـشأن        ) األهـداف (وقد أضحت األهداف اإلمنائية لأللفيـة       . )٢٥(٢٠١٥
 .األلفية، اليت تشمل التزاما بتحسني صحة األمهات، ملتقى حموريا للجهود اإلمنائية الدولية
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الوفيات النفاسية حمـورا دوليـا لالهتمـام لـسنوات طويلـة قبـل إعـالن األهـداف                  كانت   - ٢٣
، غري أن هـذه األهـداف متثـل فرصـة جديـدة ورمبـا فرصـة أعظـم للحـد مـن                       )٢٦(اإلمنائية لأللفية 

الوفيات النفاسية، وهي تويل هذه القضية اهتمامـا أكـرب نـسبيا، وتـشمل غايـات حمـددة زمنيـا،                    
 املــشورة بــشأن تنفيــذها، وقــد اجتــذبت دعمــا كــبريا مــن املــاحنني ويــدعمها جهــاز دويل يقــدم

 .واملنظمات الدولية، وباتت تشكل باطراد السياسات اإلمنائية الوطنية والدولية
 إىل ٥ ويف املـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة الـــذي عقـــد يف القـــاهرة يف الفتـــرة مـــن    - ٢٤
ــأن الــصحة ا  ١٩٩٤ســبتمرب /أيلــول ١٣ ــدول ب ــة مقــوم أساســي   ، اعترفــت ال ــسية واإلجنابي جلن

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــإن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لزمــت الــصمت إزاء هــذه   . للتنميــة
 موقـف   ٢٠٠٦غري أن الدول عـادت لتؤكـد مـن جديـد يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام                     . العالقة

اجلميــع علــى حتقيــق حــصول ”: املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة مــن خــالل التزامهــا مبــا يلــي 
 املـؤمتر الـدويل للـسكان    الـذي أعلنـه  ، علـى النحـو   ٢٠١٥خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام   

اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، ومنـها    والتنمية، ودمج هذا اهلدف يف استراتيجيات بلوغ األهداف
سني صـحة   وحتـ النفاسـية وفيـات  الالـيت ترمـي إىل احلـد مـن      األهداف الواردة يف إعالن األلفية،

  .)٢٧(“األم

وبينمــا ترمــي األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إىل ختفــيض معــدل الوفيــات النفاســية مبقــدار    - ٢٥
وقـد تزايـد التركيـز    . ، فإن هدفها األعم هو حتسني صـحة األم       ٢٠١٥الثالثة أرباع حبلول عام     

الئــم واشــتد االهتمــام بوجــه خــاص وعلــى حنــو م  . يف العقــد األخــري علــى حتــسني صــحة األم 
، بــدأ صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ووكــاالت  ٢٠٠٣ويف عــام . مبــشكلة ناســور الــوالدة

 .أخرى تابعة لألمم املتحدة محلة عاملية للقضاء على داء الناسور
 وال يف عـــدد كـــبري مـــن األطـــر الوطنيـــة -وال يوجـــد يف األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة  - ٢٦

ــة   ــسياسات العام ــة لل ــصحة وغــريه مــن احلقــوق    اهتمــام صــري -والدولي ــاحلق يف ال ومــن . ح ب
القضايا ذات الصلة باألمر التـساؤل حـول مـا إذا كـان للحـق يف الـصحة أن يـساهم يف سـياق                        

 .صنع السياسات الرامية إىل احلد من الوفيات النفاسية وكذلك صوب حتسني صحة األم
م  املكلفة بوضـع   وقد أقرت فرقة عمل مشروع األلفية املعنية بصحة الطفل وصحة األ           - ٢٧

توصيات بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية إقرارا واضحا ال لبس فيه بـدور حقـوق اإلنـسان، مبـا         
ودعـت أيـضا    . فيها احلق يف الصحة، يف صنع السياسات الالزمـة للحـد مـن الوفيـات النفاسـية                

جهــات أخــرى إىل اتبــاع ــج قــائم علــى احلقــوق يف صــنع سياســات الــصحة، واختــذ بعــضها   
 .طوات لدمج حقوق اإلنسان يف سياساا وبراجمها املتعلقة بالوفيات النفاسيةخ
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 وتوجـــد عـــدة أســـباب تـــبني ملـــاذا كـــان للحـــق يف الـــصحة دور بنـــاء يف ســـياق صـــنع - ٢٨
 :السياسات املتعلقة بصحة األم

بالنظر إىل األسـاس القـانوين هلـذا احلـق ومـا حيظـى بـه مـن قبـول واسـع لـدى                         )أ( 
 واإلطار املفصل للمعايري وااللتزامات املتصلة به، فإن هذا احلق يف الصحة ميكـن              اتمع الدويل 

أن يساعد يف إضفاء الشرعية على السياسات والربامج اليت تعمـل علـى منـع حـدوث الوفيـات                   
 النفاسية؛
ملبادئ احلق يف الصحة الداعية إىل املساواة وعدم التمييز ثالثـة أدوار هامـة يف                )ب( 

لراميــة إىل احلــد مــن الوفيــات النفاســية، أوهلــا أــا تعــزز الــربامج الــيت تــشجع علــى الــسياسات ا
توزيع خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر إنصافا، ومن ذلـك توفريهـا يف املنـاطق الريفيـة أو                  
الفقرية أو املناطق اليت ترتفع فيها نسبة السكان من الشعوب األصلية أو األقليات، وثانيهـا أـا                

 الـيت تـضمن     - مثل توفري الرعايـة يف حـاالت الـوالدة احلرجـة             -عطاء األولوية لألنشطة    تؤيد إ 
متتــع املــرأة بــاحلق يف الــصحة علــى أســاس املــساواة وعــدم التمييــز، وثالثهــا أن الــسياسات الــيت  

ــز    ــساواة وعــدم التميي ــشجع امل ــة    -ت ــوارق الثقافي ــة وإدراك الف ــى الكرام  وكــذلك احملافظــة عل
 يف املؤسسات اإلكلينيكيـة ميكـن أن حتـسن العالقـات            -يات ومراعاة السرية    واحترام اخلصوص 

 بني املريض ومقدم الرعاية الصحية، وتشجع املرأة على التماس الرعاية الصحية؛
يشمل احلق يف الـصحة احلـق يف املـشاركة يف صـنع الـسياسات الـصحية علـى              )ج( 

ة أصحاب املـصلحة املعنـيني، ومنـهم      وسوف تساعد مشارك  . األصعدة احمللي والوطين والدويل   
 النساء، على وضع برامج أشد فعالية واستدامة، واحلد من االستبعاد، وتعزيز املساءلة؛

الرصد واملساءلة مستان مكملتان للحق يف الصحة وميكنـهما أن يـساعدا علـى               )د( 
املـصلحة  ويتطلب احلق يف الصحة إخضاع خمتلف اجلهات صـاحبة          . احلد من الوفيات النفاسية   

للمساءلة، ومن بينها مقدمو الرعاية الـصحية والـسلطات الـصحية احملليـة واحلكومـات الوطنيـة                 
 -ووجـود آليـات مـساءلة فعالـة يـسهل االسـتعانة ـا               . )٢٨(واملنظمات الدوليـة واتمـع املـدين      

 ومـــن بينـــها احملـــاكم، وأمنـــاء املظـــامل املعنيـــون بالـــشؤون الـــصحية، وعمليـــات تقيـــيم اآلثـــار،
  من شأنه أن يساعد يف تعزيز سبل احلصول على الرعاية الصحية؛-واستعراض السياسات 

ــات         )هـ(  ــن الوفي ــصحة للحــد م ــى احلــق يف ال ــائم عل ــتناد إىل ــج ق ــب االس يتطل
النفاسية وجود مؤشرات مناسبة لرصد ما حيرز من تقدم، وإلبراز اجلوانب الـيت قـد حتتـاج إىل                  

ــسياسات  ــ. تعــديالت يف ال ــل مفــصل للمؤشــرات     وال ي ــإجراء حتلي ــر ب سمح نطــاق هــذا التقري
ويود املقرر اخلاص أن حييل اجلمعية العامة إىل تقريره املقدم إىل جلنة حقـوق اإلنـسان            . املطلوبة

الــذي حيــدد منهجيــة العتمــاد ) ، واملرفــقE/CN.4/2006/48 مــن الوثيقــة ٦١ إىل ٢٢الفقــرات (
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لــصحية، ومنــها املؤشــرات املتــصلة باســتراتيجية   ــج قــائم علــى احلقــوق لتحديــد املؤشــرات ا  
 .٢٠٠٤مايو /الصحة اإلجنابية اليت أيدا مجعية الصحة العاملية يف أيار

وخمتصر القول إن السياسة النابعـة مـن احلـق يف الـصحة جـديرة بـأن تتـسم باإلنـصاف                - ٢٩
ــة       ــستند إىل أدل ــشاركة وت ــى امل ــوم عل ــز وتق ــأى عــن التميي ــع وتن ــشمل اجلمي  ســياقات ويف. وت

الــسياسات املتعلقــة بالوفيــات النفاســية، تــساعد هــذه الــسمات علــى متكــني املــرأة وتكفــل          
 .للسياسات مقومات االستدامة والقوة والفعالية

 ومـن ذلـك خـدمات تنظـيم األســرة     -والتـدخالت الراميـة إىل منـع الوفيـات النفاسـية       - ٣٠
ــة يف حــاالت    ــد مهــرة وتقــدمي الرعاي ــوافر أخــصائيي تولي ــوالدة احلرجــة وســائر خــدمات   وت  ال

ــة   ــة مــن اعــتالل الــصحة اجلنــسية     -الــصحة اجلنــسية واإلجنابي ــة للوقاي ــدابري إلزامي  هــي أيــضا ت
ومـن  . واإلجنابية ومعاجلة أسبابه األخرى، مبا فيها الناسور وأسباب االعتالل النفاسي األخـرى           

نفاســية جــدير أيــضا بــأن مث، فــإن اتبــاع ــج قــائم علــى احلــق يف الــصحة للحــد مــن الوفيــات ال
 .يؤدي إىل حتسني الصحة اجلنسية والتناسلية، مبا فيها صحة األم

 
 احلاجة إىل محلة يف جمال حقوق اإلنسان للتصدي للوفيات النفاسية -جيم  

 حث املقرر اخلاص، يف عمله، خرباء ومنظمات حقـوق اإلنـسان علـى جتـاوز أسـاليبهم                  - ٣١
 للتعامــل مــع صــناع -والفــضح والتعــيري واالســتعانة باحملــاكم  مثــل نهــج احلمــالت -التقليديــة 

 . القرار يف جمال الصحة لضمان أن يصبح احلق يف الصحة مصدرا إلهلام السياسات
والوفيات النفاسية هي مسألة مـن عـدد حمـدود مـن املـسائل املتعلقـة بـاحلق يف الـصحة                      - ٣٢

. سات الـصحية تعاونـا مكثفـا وبنـاء    اليت تعاون فيها خـرباء حقـوق اإلنـسان مـع واضـعي الـسيا              
وهذه اجلهود جديرة باإلشادة وبأن حتظى مبزيد مـن الـدعم؛ ومـع هـذا، فهنـاك بالتأكيـد جمـال                 

 .ملزيد من التفاعالت على األصعدة الدويل والوطين واحمللي
وعلى النقيض من ذلك، فإن جمتمع حقـوق اإلنـسان أوىل األسـاليب التقليديـة حلقـوق          - ٣٣

ولنهج الفضح والتعيري واحلمـالت     . )٢٩(تماما أقل يف معاجلة مسألة الوفيات النفاسية      اإلنسان اه 
ــساءلة للحــد مــن         ــرة امل ــات وتوســيع دائ ــز املطالب ــضا يف تعزي واالســتعانة باحملــاكم دور هــام أي

 .معدالت الوفيات النفاسية
ــاعد هــذ        - ٣٤ ــوق اإلنــسان وس ــف املــرتيل انتــهاكا حلق ــسعينات، اعتــرب العن ا علــى ويف الت

وينبغـي، مـن نفـس املنطلـق، دعـوة دوائـر            . إكساب احلملة العاملية املناهضة للعنف املرتيل زمخـا       
وجيـب حـث   . حقوق اإلنـسان إىل تنظـيم محلـة عامليـة حلقـوق اإلنـسان ضـد الوفيـات النفاسـية                

دوائر حقـوق اإلنـسان علـى  االحتجـاج والتظـاهر لتنـدد بالوفيـات النفاسـية بـنفس القـوة الـيت              
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 ــا بعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء واالحتجــاز التعــسفي واحملاكمــات اجلــائرة    تنــدد
فاستمرار ارتفـاع معـدالت الوفيـات النفاسـية مـع التـزام مجيـع الـدول         . واحتجاز سجناء الرأي 

 يـشري إىل أن الوقـت قـد حـان           ٢٠١٥بتخفيض هـذا املعـدل مبقـدار الثالثـة أربـاع حبلـول عـام                
 .للقيام ذه املبادرة

وليس هذا مـن قبيـل االسـتهانة بالتحـديات الكـثرية الـيت تعتـرض هـذا املـسعى، ومنـها                    - ٣٥
مــثال أن ممارســة العنــف ضــد املــرأة هــو دائمــا انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، بينمــا بعــض حــاالت    

وهـا هـو مثـال آخـر، فهويـة منتـهك       . الوفيات النفاسية اليت ال مفر من وقوعها ليـست كـذلك      
 تكون دائما واضحة الن املسؤولية عـن الوفيـات النفاسـية قـد تعـزى إىل                 حقوق اإلنسان قد ال   

جهات عديدة، من بينها أفراد األسرة واملوظفـون الـصحيون واملرافـق والدولـة املعنيـة واتمـع                  
ولكـــن هـــذا ال حيـــول دون اعتبـــار الكـــثري مـــن الوفيـــات النفاســـية انتـــهاكا حلقـــوق  . الـــدويل
هذا االنتهاك من أجل حتديد مكمن املسؤولية علـى وجـه الدقـة              وينبغي التحقيق يف     - اإلنسان

ولضمان املساءلة على حنو أفضل حىت يتم إدخال التغيريات املناسبة يف الـسياسات العامـة علـى                 
 .وجه السرعة

إن تنظيم محلة يف سياق حقوق اإلنسان للحد من الوفيات النفاسـية سـيقود حتمـا إىل                  - ٣٦
األمهيـة، لـيس أقلـها بنـاء أنظمـة صـحية فعالـة يـسهل علـى اجلميـع                    معاجلة مسائل أخرى بالغـة      

 .االستفادة منها
 

 حق اإلنسان يف الدواء -ثالثا  
ويتـسبب  . )٣٠(يفتقر بليونا شخص تقريبا إىل إمكانية احلصول على األدوية الـضرورية            - ٣٧

ن الكرامــة املــرض واألمل واخلــوف وفقــدا: هــذا احلرمــان يف معانــاة هائلــة ميكــن تفاديهــا وهــي 
وميكن أن يؤدي حتـسني إمكانيـة احلـصول علـى األدويـة املوجـودة أن ينقـذ            . )٣١(وفقدان احلياة 

ــا وجنــوب شــرق آســيا  ٤ ماليــني شــخص كــل ســنة،  ١٠حيــاة  . )٣٢( ماليــني منــهم يف أفريقي
وجبانــب احلرمــان، فــإن عــدم املــساواة اجلــسيم يف احلــصول علــى األدويــة يظــل الــسمة املهيمنــة 

إن متوسط نصيب الفرد من اإلنفـاق علـى األدويـة يف البلـدان              . )٣٣(دالين يف العامل  للوضع الصي 
أي حـوايل   : ذات الدخل العايل أعلى مائة مرة مما هو احلال عليـه يف البلـدان املنخفـضة الـدخل                 

 ١٥وتقـدر منظمـة الـصحة العامليـة أن          .  دوالر أمريكي مقارنة بأربعة دوالرات أمريكيـة       ٤٠٠
ــة مــن ســك  ــر مــن   يف املائ ــستهلكون أكث ــامل ي ــواد    ٩٠ان الع ــامل مــن امل ــاج الع ــة مــن إنت  يف املائ

 .)٣٠(الصيدالنية
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وتقــود الــسياسات واألحكــام واملؤســسات الدوليــة القائمــة حاليــا إىل نــشوء حــاالت     - ٣٨
ــة هــذه   ــة يف غالــب    . احلرمــان وعــدم املــساواة اهلائل ــة لتوريــد األدوي وال تــصل األنظمــة الوطني

وإن وصـلت إلـيهم، يكـون مـن الـصعب علـيهم             . ك الـذين يعيـشون يف الفقـر       األحيان إىل أولئـ   
ومـن الناحيـة التارخييـة فـإن أنـشطة البحـث والتطـوير مل تتنـاول األولويـات يف                    . حتمل تكلفتـها  

فـــاألوىل اختـــاذ ترتيبـــات بديلـــة    . االحتياجـــات الـــصحية ألولئـــك الـــذين يعيـــشون يف فقـــر     
ــة   ــة بــصفة عاجل ــ. واإلصــالحات مطلوب ــة   ويف واق ــة واألخالقي ــإن الواجبــات القانوني ع األمــر ف

 . تقتضي ذلك، وتشمل الواجبات الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان
، وحتـسني صـحة   خفض معـدل وفيـات األطفـال   وتعتمد األهداف اإلمنائية لأللفية مثل      - ٣٩

، علـى   األخـرى اإليـدز واملالريـا واألمـراض       /مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         األمومة، و 
 غايـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    وبـالطبع فـإن إحـدى    . حتسني إمكانية احلصول على األدويـة    

ــي إ التعــاون مــع شــركات    بيف البلــدان الناميــة  تاحــة العقــاقري األساســية بأســعار ميــسورة    ه
 ق يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة فــإن تنفيــذ احلــ. )٣٤(املستحــضرات الــصيدالنية

 . أن يساعد، بصفة حامسة، يف بلوغ األهداف املتصلة بالصحةميكن 
ــرض وعالجــه         - ٤٠ ــن امل ــة م ــرض، وكــذلك الوقاي ــة امل ــصحية يف حال ــة ال ــدمي الرعاي إن تق

وتعتمـد  . )٣٥(حق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة        ومراقبته، هي من مسات حمورية لل     
ن احلـصول علـى األدويـة يـشكل جـزء         وبالتـايل فـإ   . هذه السمات علـى احلـصول علـى األدويـة         

ويؤكــد العديــد مــن قــضايا . ق يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة يتجــزأ مــن احلــ ال
احملاكم، إضافة إىل قـرارات جلنـة حقـوق اإلنـسان أن احلـصول علـى األدويـة الـضرورية عنـصر             

ول علـى  ويؤكد بعض القضايا أيـضا أن مـسائل احلـص        . )٣٦(أساسي من عناصر احلق يف الصحة     
 .األدوية الضرورية ترتبط ارتباطا وثيقا حبقوق اإلنسان األخرى، مثل احلق يف احلياة

. ويبحث هذا الفصل بإجيـاز يف عنـصر األدويـة بوصـفه أحـد عناصـر احلـق يف الـصحة                     - ٤١
، ) أدنـاه ٨١-٤٧انظـر الفـرع ألـف، الفقـرات     (وبينما يركـز الفـصل علـى مـسؤوليات الـدول       

انظـر الفـرع بـاء، الفقـرات     (ة موجزة عن مسؤوليات شـركات األدويـة   فإنه يشكل أيضا مقدم  
وهذا الفصل مقدم بوصفه مسامهة أولية يف مسائل حقوق اإلنـسان البعيـدة املـدى               ). ٩٢-٨٢

 .وذات األمهية األوىل
، مــن عــدد مــن حلقــات العمــل الفنيــة  ٢٠٠٤وقــد اســتفاد املقــرر اخلــاص، منــذ عــام   - ٤٢

ــة، مبــا يف ذلــك ممثلــي شــركات     واالجتماعــات األخــرى املعقــ  ودة مــع خمتلــف العناصــر الفاعل
وحىت يكـون عمليـا   ). ٨٦انظر الفقرة (األدوية، بشأن املسائل اليت أدرجت ضمن هذا الفصل     

وبنــاًء بقــدر اإلمكــان، فإنــه يقــوم بإعــداد بعــض مــشاريع مبــادئ توجيهيــة للــدول ولــشركات   
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شاريع إىل مـساعدة الـدول وشـركات      وـدف املـ   . األدوية بـشأن سـبل احلـصول علـى األدويـة          
األدوية على أن تفهم وتنفذ، على حنو أفضل، مسؤولياا املتصلة باحلق يف الصحة فيمـا يتعلـق                 

ويتنــاول الفــرع ألــف مــسؤوليات الــدول؛ بينمــا يتنــاول الفــرع بــاء    . باحلــصول علــى األدويــة 
ــة   ــركات األدويـ ــسؤوليات شـ ــة ع   . (مـ ــشاريع األوليـ ــى املـ ــالع علـ ــن االطـ ــع وميكـ ــى املوقـ  : لـ

http://www2.essexac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm .( 
وسيواصــل املقــرر اخلــاص العمــل علــى هــذه املــشاريع األوليــة خــالل األشــهر القادمــة    - ٤٣

وسـيجري مـشاورات موسـعة      . ٢٠٠٧ئية للمبادئ التوجيهية يف عام      دف وضع الصيغة النها   
بـشأن هـذه املـشاريع، وهـو يغتـنم هـذه الفرصــة ليـشجع مجيـع األطـراف املهتمـة علـى تزويــده            

 .)٣٧(مبالحظاا

 اإلطار التحليلي للحق يف الصحة   
ن  هـو أحـد حقـوق اإلنـسا     مـن الـصحة  ميكـن بلوغـه   يف التمتع بأعلى مستوى  إن احلق  - ٤٤

 احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     جلنـة ويف السنني األخـرية طـورت   . الكبرية واملعقدة
ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــات اتمــع املــدين واألكــادمييني وآخــرين عديــدين طريقــة          

، مـن الناحيـة العمليـة      أي حتليل احلق يف الصحة دف جعله سـهل الفهـم وينطبـق،               “للتفريغ”
احلقـوق   لجنـة  ل١٤التعليـق العـام   مـثال،  (اسات والـربامج واملـشاريع املتعلقـة بالـصحة    على الـسي 

ــة  ومــن جانبــه حــاول املقــرر اخلــاص تطبيــق وحتــسني هــذا    ). االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافي
وهو يوصي بقوة بأن يستخدم صـانعوا       . اإلطار التحليلي يف تقاريره القطرية والتقارير األخرى      

طار التحليلي ألنه سيعمق من فهمهم للحق يف الصحة، وميكنـهم مـن تقويـة     السياسات هذا اإل  
وـذه الطريقـة سيـصبح اإلطـار التحليلـي لغـة            . سياسام وتدخالم األخرى املتعلقة بالـصحة     

 . مشتركة ملناقشة نطاق واسع من املسائل الصحية من خالل عدسة احلق يف الصحة
لـي موضـح مبزيـد مـن التفـصيل يف أمـاكن أخـرى،               وعلى الـرغم مـن أن اإلطـار التحلي         - ٤٥

 : ميكن تلخيص عناصره الرئيسية باختصار شديد كما يلي
 حتديد قوانني وقواعد ومعايري حقوق اإلنسان الوطنية والدولية ذات الصلة؛  - 
االعتراف بأن احلق يف الصحة خيضع للقيود يف املـوارد وللتحقيـق التـدرجيي، ويتطلـب                 - 

 .مع مرور الوقت) أو عدم التقدم( لقياس التقدم أسس للمقارنةحتديد مؤشرات و
ختــضع  االعتــراف، مــع ذلــك، بــأن بعــض االلتزامــات الناشــئة عــن احلــق يف الــصحة ال  - 

لقيــود يف املــوارد وال ختــضع للتحقيــق التــدرجيي، ولكــن هلــا مفعــوال فوريــا، مــن ذلــك 
 ؛ الواقع حبكممثال، االلتزام بتفادي التمييز حبكم القانون والتمييز 

http://www2.essexac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm
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مـثال، احلريـة فيمـا يتعلـق بـالعالج مـن            (االعتراف بأن احلق يف الصحة يشمل حريات         - 
واســـتحقاقات ) دون موافقــة أو املـــشاركة يف التجـــارب الـــسريرية مـــن دون موافقـــة  
ثــار ويف معظــم احلــاالت، لــيس للحريــات آ). مــثال، نظــام للرعايــة الــصحية واحلمايــة(
 ات؛  امليزانييفثار أما االستحقاقات فتترتب عليها آات،  امليزاني يفترتبةم

جيب أن تكون مجيع اخلدمات والسلع واملرافق الصحية متوفرة وسـهلة املنـال ومقبولـة         - 
 ٥١-٤٧وتطبق هذه املواصفات باختصار علـى األدويـة يف الفقـرات            . وجيدة النوعية 

 أدناه؛
  مـن الـصحة    ميكـن بلوغـه   توى   التمتع بـأعلى مـس     ويقع على الدول واجب احترام حق      - 

  أدناه؛ ٦٠-٥٩ويطبق هذا باختصار أيضا على األدوية يف الفقرتني . ومحايته وإجنازه
 عـدم التمييـز واملـساواة والـضعف       يتطلب اإلطار التحليلـي إيـالء عنايـة خاصـة ملـسائل              - 

 . بسبب أمهيتها البالغة
يـشارك األفـراد واتمعـات      إن احلق يف الصحة يتطلب أن تكون هناك ألن          : املشاركة - 

 مشاركة نشطة وواعية يف اختاذ القرارات اليت هلا تأثري على صحتهم؛ 
تقع على البلـدان الناميـة مـسؤولية البحـث عـن املـساعدة              : املساعدة والتعاون الدوليان   - 

والتعاون الدوليني، بينما تقع على الدول املتقدمة النمو بعـض املـسؤوليات حنـو حتقيـق                
  الصحة يف البلدان النامية؛ احلق يف

يتطلب احلق يف الصحة أن تتوفر آليات فعالة وشـفافة وسـهلة املنـال           : الرصد واملساءلة  - 
 . للرصد واملساءلة على املستويني الوطين والدويل

وللتوضيح، فإن هذا الفصل يطبق باختصار عناصر هذا اإلطار التحليلـي علـى وسـائل                - ٤٦
 . احلصول على األدوية

 
 مسؤوليات الدول  –ألف  

  )٣٨(كفالة أن تكون األدوية متوفرة وسهلة املنال ومقبولة ثقافيا وذات نوعية جيدة  
علــى الــدول أن تبــذل كــل مــا يف وســعها للتأكــد مــن أن األدويــة املوجــودة متــوافرة      - ٤٧

ونــة فمــثال، رمبــا يكــون عليهــا أن تــستخدم مر . بكميــات كافيــة يف املنــاطق اخلاضــعة لواليتــها 
االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة بالتجـارة عـن طريـق إجـازة واسـتخدام          
ــة إىل املنــاطق اخلاضــعة لواليتــها          ــرخص اإللزاميــة، لكــي تــضمن وصــول األدوي ــشريعات ال ت

عالوة علـى ذلـك فـإن الـسجل يؤكـد أن أنـشطة البحـث والتطـوير مل تتنـاول             . بكميات كافية 
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وعليــه، يطلــب مــن الــدول، أن تتخــذ يف . حتياجــات الــصحية للبلــدان الناميــةاألولويــات يف اال
إطار املساعدة والتعاون الدوليني، تدابري فعالة لتـشجيع تطـوير وتـوفري أدويـة ولقاحـات وعـدد                  

وعلــى الــدول أن . )٣٩(تشخيــصية جديــدة لألمــراض الــيت تــشكل عبئــا ثقــيال يف البلــدان الناميــة
 من احلوافز االقتصادية واملاليـة والتجاريـة للتـأثري علـى أنـشطة البحـث          تلجأ إىل جمموعة متنوعة   

 . والتطوير لتعاجل احتياجات صحية حمددة
وباختصار، ال يقع على الدول فحسب واجب ضمان تـوافر األدويـة املوجـودة ضـمن        - ٤٨

 هنـاك   حدودها، بل تقع عليها أيضا مسؤولية اختاذ إجراءات صائبة لضمان تطوير األدوية الـيت             
 .حاجة شديدة هلا، لتصبح من مث متوافرة

ــة ســهلة املنــال    - ٤٩ ولــسهولة املنــال أربعــة  . وإضــافة إىل توافرهــا، ينبغــي أن تكــون األدوي
أوال، جيب أن تكون األدوية متوافرة يف كل أجزاء البلد، مثال، يف املناطق الريفية النائيـة                : أبعاد

آثار رئيسية يف تصميم أنظمة توريـد األدويـة، مبـا يف            وهلذا األمر   . كما هي يف املراكز احلضرية    
أي، (ثانيـا، جيـب أن تكـون األدويـة سـهلة املنـال مـن الناحيـة االقتـصادية          . ذلك برامج التوعية  

وهلـذا آثـار رئيـسية      . للجميـع، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يعيـشون يف فقـر              ) ذات تكلفة ميـسورة   
 يف رسـوم   النظـر  الدولـة ديـ عورمبـا يعـين أيـضا أن ت   . يتعلق بترتيبات متويل الـدواء وتـسعريه       فيما

االسترياد والضرائب األخرى على األدوية إذا كانت هذه تـساعد يف جعـل األدويـة بعيـدة عـن       
ثالثا، جيـب أن تكـون األدويـة سـهلة املتنـاول بـدون متييـز علـى أي أسـاس مـن               . متناول الفقراء 

ــوع اجلـــنس أو األصـــل العرقـــي أو    ــورة مثـــل نـ ــع االقتـــصادي  األســـس احملظـ  اإلثـــين أو الوضـ
وكما ستتم مناقشته يف القسم التايل، رمبا تطلب مبدأ عدم التمييـز مـن الدولـة أن                 . االجتماعي

تتخــذ تــدابري لــضمان مــساواة مجيــع األفــراد واجلماعــات، مثــل األقليــات احملرومــة يف إمكانيــة    
ال الـصحي معلومـات   رابعا، جيب أن تتوفر للمرضى وللمختصني يف اـ  . احلصول على الدواء  

موثوقة عن األدوية حبيث يتمكنون من اختاذ قرارام على بـصرية جيـدة ويـستخدمون األدويـة             
 . بطريقة سليمة

إضافة إىل ضرورة توافر األدوية وسهولة احلصول عليها، جيب أن تكون هـذه األدويـة          - ٥٠
مـثال، ينبغـي أن تـدعم التـدابري         ف. واملسائل املرتبطة ا مقبولة ثقافيا وحتتـرم آداب مهنـة الطـب           

ــصحية،        ــة الـ ــة الرعايـ ــا يف أنظمـ ــة وإدماجهـ ــة التقليديـ ــصحيح لألدويـ ــتخدام الـ ــة االسـ الوطنيـ
 . ينبغي أن تكفل التجارب السريرية قبول األشخاص إجراء األحباث عليهم عن علم بينما
ل بـسبب  وإذا رفـضت األدويـة يف الـشما      . وينبغي أن تكون األدوية ذات نوعية جيـدة        - ٥١

ــة، فيجــب أن ال يعــاد اســتخدامها يف      ــاريخ الــصالحية حبيــث أصــبحت غــري مأمون جتاوزهــا لت
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وألن األدوية ميكن أن تتعـرض للتزويـر أو التالعـب، فيجـب أن تنـشئ الـدول نظامـا                    . اجلنوب
 . تنظيميا لفحص سالمة األدوية وجودا

 مكافحة التمييز وعدم املساواة والضعف  
سياســة وطنيــة لألدويــة تكفــل حــصول األشــخاص الــضعفاء والفئــات وينبغــي تــصميم  - ٥٢

ــذين       ــة والــشعوب األصــلية ال احملرومــة عليهــا؛ مبــا يف ذلــك النــساء والفتيــات واألقليــات العرقي
اإليدز واملشردون داخليا وكبار الـسن      /يعيشون يف فقر واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       

 .  واملعوقون واملساجني وغريهم
ــادئ        - ٥٣ ــدأين مــن أهــم املب ــشغال مبــسألة الــضعف و احلرمــان مــن مب ــشأ هــذا االن وقــد ن

ومـن املهـم أن هـذين       . عـدم التمييـز واملـساواة     : الرئيسية لقـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل ومهـا          
املبدأين التوأمني ال يتطلبان معاملة متساوية يف مجيع األحوال؛ وعلى النقـيض مـن ذلـك، فهمـا         

ألحيــان مــن الدولــة أن تتخــذ تــدابري لــصاحل األفــراد احملــرومني واتمعــات    يتطلبــان يف بعــض ا
وعلــى الــرغم مــن أن مبــدئي عــدم التمييــز واملــساواة مرتبطــان بــصفة وثيقــة بــاملفهوم  . احملرومــة

 . األخالقي للمساواة، فإن هلما ميزة تتمثل يف أما معززان بالقانون وبآليات املساءلة
فالدولـة مـثال،    . ساواة آثار عديدة فيما يتعلق باحلصول على األدويـة        ولعدم التمييز وامل   - ٥٤

ملزمة بإنشاء نظام وطـين لتوريـد األدويـة يـشمل بـرامج مفـصلة بالتحديـد لتـصل إىل الـضعفاء                      
ــة والــسياسية الــيت متنــع     . واحملــرومني ــة واالجتماعي ــاول العوامــل الثقافي ومــن املطلــوب أيــضا تن
عيفة مـن احلـصول علـى الرعايـة الـصحية علـى وجـه العمـوم وعلـى األدويـة بوجـه                       الفئات الـض  

لذا جيب تصنيف البيانات، بقدر املـستطاع، لتحديـد الفئـات الـضعيفة ورصـد تقـدمها                 . خاص
 ).٦٢، من الفقرة E/CN.42006/48انظر (حنو احلصول املتساوي على األدوية 

 
عمـال التـدرجيي؟ ومـا هـي االلتزامـات          فيما يتعلق باألدوية، كيـف ميكـن قيـاس ورصـد اإل           

 ؟  فوريال األثرذات 
 وبالتــايل احلــق يف -  مــن الــصحةميكــن بلوغــهالتمتــع بــأعلى مــستوى يف  خيــضع احلــق - ٥٥

 مـن   ٢ مـن املـادة      ١ لإلعمـال التـدرجيي وتـوفر املـوارد، وفقـا للفقـرة              -احلصول علـى األدويـة      
ــصادية واالجت    ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة العهــد ال ــة والثقافي ــإن اإلعمــال  . ماعي ــساطة ف وبب

التدرجيي يعين أنه يطلب من الدول أن حتقق، يف خالل مخـس سـنوات نتـائج أفـضل ممـا حتققـه                      
اآلن، بينمــا يعــين تــوافر املــوارد أن مــا هــو مطلــوب مــن البلــدان املتقدمــة النمــو أعلــى مــستوى  

 . هو مطلوب من البلدان النامية مما
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فمثال حتتاج الدول ملؤشرات وأسس مقارنـة مناسـبة   . من اآلثار اهلامةوهلذا األمر عدد    - ٥٦
انظـر النـهج القـائم علـى        (لتعرف ما إذا كانت تقوم باإلعمال التدرجيي للحق يف الصحة أم ال             

فـاحلق  : ولكن له أيضا مواصـفات هامـة   ). E/CN.42006/48حقوق اإلنسان املوضح يف الوثيقة      
األساسية ذات األثـر الفـوري، الـيت مـن دوـا يكـون احلـق                يف الصحة يشمل بعض االلتزامات      

فمثال، يقع على الدول التزام فـوري بتفـادي التمييـز           . )٤٠(هعلة وجود حمروما إىل حد بعيد من      
 متـوافرة وسـهلة املنـال يف        - تعرف باألدويـة األساسـية       -وجبعل مستحضرات صيدالنية معينة     

االلتزامــات األساســية ذات األثــر الفــوري ال ختــضع هــذه . )٤١(مجيــع املنــاطق اخلاضــعة لواليتــها
 . لإلعمال التدرجيي

ــة شــاملة         - ٥٧ ــة األساســية يف عملي ــة الوطني ــة باألدوي ــداد قائم ــوم بإع ــة أن تق ــى الدول وعل
وإذا . تشاركية، مسترشدة بقائمة األدوية األساسية النموذجيـة اخلاصـة مبنظمـة الـصحة العامليـة              

ها الوطنية الـضرورية، فـسيطبق منـوذج منظمـة الـصحة العامليـة،           رفضت دولة إعداد قائمة أدويت    
وعلــى الدولــة التــزام أساســي ذو أثــر فــوري  . وخيــضع ذلــك ألي مراجعــات واضــحة للــسياق 

 وهـو أن جتعـل األدويـة األساسـية املوجـودة يف قائمتـها الوطنيـة                 -خيضع لإلعمال التـدرجيي      ال
 .)٤٢(متوفرة وسهلة املنال

ــة األساســية وغــري      ويف اإلمجــال،  - ٥٨ ــى األدوي ــشمل احلــصول عل ــصحة ي ــإن احلــق يف ال ف
وبينمـا يطلـب مـن الدولـة اإلعمـال التـدرجيي للحـق يف احلـصول علـى األدويـة غـري                       . األساسية

األساسية، فإنه يقع عليهـا التـزام أساسـي ذو أثـر فـوري بـأن جتعـل األدويـة الـضرورية متـوافرة                        
 ويـشمل هـذا الفـصل األدويـة غـري الـضرورية واألدويـة               .وسهلة املنال يف مجيـع منـاطق واليتـها        

 . الضرورية
 

 واجب االحترام واحلماية والتنفيذ   
تقع على الدول واجبات باحترام حق التمتع بأعلى مستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة                  - ٥٩

فواجــب االحتــرام مــثال يلــزم الدولــة بكفالــة أن تكــون سياســتها بــشأن   . )٤٣(ومحايتــه وإجنــازه
ويتطلـب واجـب    . ية ال متيز ضـد املـرأة أو األقليـات العرقيـة أو الفئـات احملرومـة األخـرى                  األدو

احلمايــة مــن الدولــة أن تكفــل عــدم قيــام أطــراف ثالثــة بإعاقــة التمتــع بــاحلق يف الــصحة، فعلــى 
الدولــة، مــثال، أن تــضمن أن تــؤدي اخلصخــصة يف قطــاع الــصحة إىل تقــدم إعمــال احلــق يف     

وواجب اإلجناز يتطلب مـن الدولـة أن تـزود أولئـك الـذين يعيـشون يف                 . هالصحة، ال إىل إعاقت   
 . فقر باألدوية األساسية إن مل يكونوا قادرين على احلصول عليها خبالف ذلك

وبلغة أخرى، ففي حني ميكن أن تتعاقد الدولة مع شركة مـن القطـاع اخلـاص لتقـدمي                    - ٦٠
ويبقــى علــى الدولــة . إزاء احلــق يف الــصحةخــدمات صــحية، فإــا ال تتعاقــد خــارج التزاماــا  
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دائما مسؤولية توفري اإلدارة السليمة ألنظمتـها املتعلقـة بالـصحة واألدويـة، وكـذلك مـن أجـل                   
 . رفاه أشد الناس حرمانا ضمن واليتها

 املشاركة يف رسم السياسات الصحية   
سات الــصحية الــيت إن املــشاركة النــشطة والواعيــة لألفــراد واتمعــات يف صــنع الــسيا  - ٦١

. تؤثر عليهم هي إحدى السمات املهمة حلـق التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة          
ويف معظــم احلــاالت ســيكون للمجتمــع احمللــي إحــساس صــادق بأولوياتــه الــصحية؛ وحيــق لــه   
املــشاركة يف حتديــد األولويــات واألهــداف الــيت توجــه املــداوالت الفنيــة الــيت تــشكل األســاس  

 . السياسات اليت ستؤثر على أفرادهلصياغة 
ويطلب من الدولة ، عند صياغة سياساا وبراجمها الطبية الوطنية، أن تتخـذ خطـوات           - ٦٢

لضمان املشاركة النشطة والواعيـة مـن مجيـع املتـأثرين بتلـك الـسياسات والـربامج، ال مـن قبـل              
 الريفيـة واملنظمـات غـري     الرابطات املهنية واجلامعات فحسب، ولكن أيـضا مـن قبـل اتمعـات            

 .وممثلي الفئات احملرومة. احلكومية واملرضى ورابطات املستهلكني
 املساعدة والتعاون الدوليان يف جمال الصحة   

يقـع االلتــزام الرئيــسي فيمـا يتعلــق بتنفيــذ احلــق يف الـصحة علــى الــسلطات الوطنيــة يف     - ٦٣
ردية، ومن خـالل املـساعدة والتعـاون علـى        ولكن الدول ملزمة باختاذ خطوات ف     . الدولة املعنية 

وقـد نظـر   . النطاق الـدويل، حنـو اإلعمـال الكامـل ملختلـف احلقـوق، مبـا فيهـا احلـق يف الـصحة                     
املقرر اخلاص، يف عدد من تقاريره األخرى، يف مسؤولية تلك الدول اليت هي يف وضع ميكنـها                 

 ). A/60/348انظر (وليني من تقدمي املساعدة و العمل يف جمال املساعدة والتعاون الد
ويف سياق األدوية، فإن هذه املسؤولية تعين أنه جيب على أي دولة غنية أن ال تـشجع                  - ٦٤

بلدا ناميا على قبول معـايري امللكيـة الفكريـة الـيت ال تراعـي الـضمانات واملرونـة الـيت يتـسم ـا                          
وبلغة أخـرى، جيـب   . )٤٤(كريةاالتفاق املتعلق باجلوانب ذات الصلة بالتجارة حلقوق امللكية الف       

 “ بـالس -تـريبس  ”على الدول املتقدمة النمو أن ال تشجع بلدا ناميا على قبول معـايري اتفـاق    
وعليهــا مــساعدة البلــدان الناميــة علــى إنــشاء . يف أي اتفــاق جتــاري ثنــائي أو متعــدد األطــراف

يـة، تقـدم للجميـع    أنظمة صحية فعالـة ومتكاملـة وشـاملة، تـشمل أنظمـة موثوقـة لتوريـد األدو          
أدوية عالية النوعية وبتكلفة ميـسورة، وتـدعم أنـشطة البحـث والتطـوير يف جمـال االحتياجـات                   

 ). ٤٨انظر أيضا الفقرة (الصحية ذات األولوية للبلدان النامية 
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 الرصد واملساءلة  
رصـد  إن احلق يف الصحة جيلب معه املطلب البـالغ األمهيـة واملتمثـل يف إنـشاء آليـات لل             - ٦٥

وجيــب أن يكــون أولئــك الــذين يــضطلعون  . واملــساءلة تكــون ســهلة املتنــاول وشــفافة وفعالــة  
مبسؤوليات احلق يف الصحة مساءلني فيما يتعلـق بتنفيـذهم ملهـامهم، ـدف حتديـد النجاحـات                  

ــديالت األخــرى       ــة والتع ــسياسات العام ــضرورة، ميكــن وضــع ال ــصاعب؛ مث ، حبــسب ال . وامل
وبينمـا تقـوم الدولـة بتحديـد اآلليـات الـيت            .  آليـات الرصـد واملـساءلة      وهناك أشكال خمتلفة من   

ــاول        ــة وســهلة املتن ــها اخلاصــة، جيــب أن تكــون مجيــع اآلليــات فعال ــر مالءمــة حلالت تكــون أكث
 . وشفافة
ــساءلة         - ٦٦ ــات الرصــد وامل ــة لعملي ــة باألدوي ــة املتعلق ــسياسات الوطني وجيــب أن ختــضع ال

التزامـات احلكومـة يف جمـال احلـق يف          :  السياسة العامـة مـا يلـي       ويتطلب ذلك أن حتدد   . املناسبة
الــصحة فيمــا يتعلــق باألدويــة؛ وخطــة تنفيذيــة حتــدد األهــداف، واجلــداول الزمنيــة، ومــن تقــع   

. عليهم مسؤولية أداء الواجب ومسؤوليام، واملؤشرات، وأسـس املقارنـة، وإجـراءات التبليـغ             
يف مـدى إجنـاز     ) مثال، أمني املظامل املعين بالصحة    (ة  ومن وقت آلخر، ستنظر هيئة وطنية مناسب      

 ال ـدف اجلـزاءات والعقـاب، ولكـن          -املسؤولني عن تنفيذ السياسة الطبية الوطنية لواجبام        
دف حتديد السياسات واملؤسسات الـيت تعمـل، وتلـك الـيت ال تعمـل، بقـصد حتـسني إعمـال                     

 .احلق يف حصول اجلميع على الدواء
 

 رة من املسائل العملية احملددة فيما يتعلق باحلصول على الدواءجمموعة خمتا
إن كفالـة حـصول اجلميـع علــى الـدواء يـؤدي إىل نـشوء جمموعــة واسـعة مـن املــسائل          - ٦٧

ولتوضــيح ذلــك، فــإن هــذا الفــرع يقــدم باختــصار أربــع مــن تلــك    . احملــددة والعمليــة واهلامــة 
 . الذي أُشري إليه يف الفقرات السابقةاملسائل، واضعا يف االعتبار اإلطار التحليلي 

 
 نظام موثوق لتوريد أدوية جيدة النوعية وبتكلفة ميسورة

سواء اختارت الدولة نظاما عاما أو خاصا أو خمتلطا لتوريد األدويـة، فإنـه يقـع عليهـا                    - ٦٨
التــزام قــانوين بــأن تكفــل وجــود نظــام موثــوق وكــفء وشــفاف لتوريــد أدويــة جيــدة النوعيــة  

وجيـــب أن يـــتالءم نظـــام اإلمـــداد مـــع . ة ميـــسورة جلميـــع املنـــاطق اخلاضـــعة لواليتـــهاوبتكلفــ 
االحتياجات احلالية وحيقق فائدة جيدة من األموال ويقلل هدر املوارد إىل أدىن حـد، ويتفـادى                

ومـن  ). ٨٠ - ٧٨للحصول على مزيـد مـن التوضـيح بـشأن الفـساد، انظـر الفقـرات              (الفساد  
نظام التوريد حبيـث خيـدم أولئـك الـذين يعيـشون يف فقـر، واتمعـات                 األمهية مبكان أن يصمم     

 . املعزولة، إضافة إىل النخبة الغنية يف املدينة
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فكنـدا، مـثال، ملزمـة    : وبالطبع فإن هذا االلتزام خيضع للمـوارد املتاحـة يف البلـد املعـني       - ٦٩
 ولكـن التـزام كـل مـن         .أكثر من تشاد بكفالة احلصول بطريقة أفـضل علـى أدويـة أكثـر تنوعـا               

حيث يطلب مـن مجيـع الـدول      : البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية خيضع لإلعمال التدرجيي       
أن تكفــل، علــى مــدى فتــرة مخــس ســنوات، احلــصول بطريقــة أفــضل علــى أدويــة أكثــر تنوعــا 

 . هي عليه اليوم مما
ــدول أن تــضع  ، ع) أو لقيــاس عــدم وجــوده (ولقيــاس هــذا اإلعمــال التــدرجيي    - ٧٠ لــى ال

وينبغـي  . )٤٥(مؤشرات وأسس مقارنة مفصلة لنظـام لتوريـد األدويـة يتـسم باملوثوقيـة والكفـاءة               
ــسان ، مــثال ، الدرجــة الــيت يكفــل ــا النظــام        أن تعكــس هــذه املؤشــرات معــامل حقــوق اإلن

لـذا نـشأت احلاجـة إىل مؤشـرات        (حصول الفئات الضعيفة على األدوية بقدر مساو لآلخـرين          
 . ويوفر آليات فعالة للرصد واملساءلة) صلةمف

 نوعية األدوية  
فعلـى الدولـة التـزام قـانوين يتمثـل يف      : ال يوجد لبس يف معايري حقوق اإلنسان الدولية       - ٧١

وبــذا يتطلــب األمــر . كفالــة إتاحــة األدويــة ذات النوعيــة اجليــدة علــى امتــداد واليتــها القانونيــة
 سـالمة األدويـة املتاحـة يف مرافـق كـل مـن القطـاعني العـام                  وجود الئحة تنظيميـة فعالـة تكفـل       

واخلــاص وفعاليــة هــذه األدويــة وجودــا النوعيــة، فــضال عــن دقــة وصــحة املعلومــات املتاحــة    
 .للمهنيني يف القطاع الصحي وللجمهور عن هذه األدوية

ــة مــشكلة يف كــثري مــن الــدول املت     - ٧٢ ــة وجودــا النوعي قدمــة وبينمــا متثــل ســالمة األدوي
والنامية، فـإن حجـم هـذه املـشكلة أكـرب كـثريا يف البلـدان الناميـة، إذ أن األدويـة ذات النوعيـة                

 ٥٠وقد فـشلت نـسبة تتـراوح بـني          . املتدنية رمبا تكون هي الوحيدة اليت تصل إىل الفقراء فيها         
ــار اجلــودة، يف التقييمــ    ٩٠و  ــاز اختب ــا يف اجتي ــاقري املــضادة للمالري ــة مــن العق ات الــيت  يف املائ

أجرا منظمة الصحة العاملية مؤخرا، بينما مل يستوف املعايري الدولية أكثر مـن نـصف العقـاقري                 
وتبقى مبيعات األدوية املزيفـة واملتدنيـة النوعيـة أحـد الـشواغل             . املضادة للفريوسات االرجتاعية  

 . الدولية
مناسـبة ملراقبـة سـوق    وليس لدى ثلث الدول هيئات للرقابة على األدوية، وال قدرات            - ٧٣

ويتعارض غياب هذه اهليئات بصورة واضحة مع احلق يف التمتـع بـأعلى مـستوى مـن                 . األدوية
ويتعني على الدول املتقدمة، متشيا مع مسؤولياا املتعلقة حبقوق اإلنـسان           . الصحة ميكن بلوغه  

الناميــة، علــى بتقــدمي املــساعدة والتعــاون علــى النطــاق الــدويل، أن تنــشط يف مــساعدة البلــدان  
 .إنشاء هيئات مناسبة للرقابة على األدوية
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 متويل األدوية  
أي كيفيـة   (يتوقف توافر األدوية بأسعار ميسورة على عوامل كـثرية، تـشمل التمويـل               - ٧٤

وختتلـف طرائـق متويـل األدويـة، حيـث تـشمل خـدمات              . وحتديد األسـعار  ) سداد قيمة األدوية  
 العـام واخلـاص، والرسـوم الـيت يتحملـها املـريض، والتربعـات،           التأمني الصحي التابع للقطـاعني    

وهي مسائل معقدة، وسيقتصر املقرر اخلاص هنا على نقطـة واحـدة   . والقروض، وما إىل ذلك 
ــة تتحمــل التزامــا يتعلــق حبقــوق      . منــها ــارة، فــإن الدول ومهمــا كانــت ترتيبــات التمويــل املخت

 ). أي بسعر ميسور( بتكلفة اقتصادية اإلنسان جتاه كفالة حصول اجلميع على األدوية
 يف املائـة  ٧٠يف العديد من البلدان ذات الدخل املرتفع، متـول احلكومـة مـا يزيـد علـى                   - ٧٥

ــنخفض واملتوســط         ــدخل امل ــدان ذات ال ــة يف البل ــات العام ــا ال تغطــي النفق ــة، بينم ــن األدوي م
 أنفـسهم، يف تلـك البلـدان،        ويـدفع املرضـى   . االحتياجات األساسية من األدوية لغالبية السكان     

ويف احلـاالت الـيت تتحمـل فيهـا األسـرة           .  يف املائة من قيمة الـدواء      ٩٠ و   ٥٠نسبة تتراوح بني    
املعيشية تكلفة الدواء، فإن توفريه قد يزيد من إفقار فئـات الـسكان احملرومـة أصـال، وحيـد مـن                     

 . إمكانية احلصول على األدوية بصورة منصفة
تقدمة، قد تكلف جمموعة واحدة من اجلرعات املطلوبة من مضاد حيـوي         يف البلدان امل   - ٧٦

لعالج االلتهاب الرئـوي مـا يعـادل أجـر ثـالث سـاعات، بينمـا قـد تعـادل تكلفتـها يف البلـدان                         
وقد يستهلك عالج اإليدز ملدة عام ما يعادل مرتب أربعـة إىل سـتة أشـهر       . النامية مرتب شهر  

يغطيها التأمني الصحي يف معظم احلاالت؛ بينمـا قـد يـستهلك    يف البلدان املتقدمة، وهي تكلفة    
ما يكفي عاما من عالج اإليدز لدى األطفال يف البلدان النامية مـا يعـادل أجـر شـخص راشـد           

ويثري التفاوت الصارخ امتعاضا عميقا ويربز أمهية اضـطالع الـدول املتقدمـة             .  سنوات ١٠ملدة  
 . الدويلمبسؤولية املساعدة والتعاون على الصعيد

ــة، هــي أن تكلفــة معظــم      - ٧٧ ــاألغراض احلالي ــة، فيمــا يتعلــق ب إال أن النقطــة البالغــة األمهي
األدوية يف البلدان املتقدمة تدفع من بنود التمويل العام، بينما تشتري غالبية األسـر املعيـشية يف                 

لعــام املناســب وحيــد عــدم تــوفر التمويــل ا. البلــدان الناميــة أدويتــها بــأموال تــدفعها مــن جيوــا 
لقطاع الصحة يف البلدان النامية من إمكانية احلصول علـى األدويـة بأسـعار ميـسورة، وخباصـة                  

 .ملن يعيشون يف فقر
 

 الفساد  
إذ جيــري تغــيري وجهــات الــسلع،  . يستــشري الفــساد يف بعــض أنظمــة توريــد األدويــة  - ٧٨

سمح بتـداول األدويـة     غـري رمسيـة؛ ويـ     “ رسـوم ”ويتطلب ختليص البضائع مـن اجلمـارك سـداد          
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وكمــا قالــت دورا أكــونيلي، رئيــسة هيئــة  . وقــد يكــون الفــساد مميتــا . املزيفــة، ومــا إىل ذلــك 
مجاعيـة  وفيـات  يـسبب تزييـف األدويـة، الـذي ييـسره الفـساد،         ”: األغذية والعقاقري يف نيجرييا   

 .)٤٦(“قد يروح ضحيتها أي شخصو
راء الفساد يف القطـاع الـصحي، ألـم    ويتضرر الذين يعيشون يف فقر تضررا شديدا ج    - ٧٩

 ال يـــستطيعون تقـــدمي رشـــاو صـــغرية مقابـــل اخلـــدمات الـــيت يفتـــرض أن تقـــدم هلـــم باـــان،  
أو ال يــستطيعون دفــع قيمــة البــدائل الــيت يوفرهــا القطــاع اخلــاص عــن اخلــدمات الــصحية الــيت  

 .يستنفدها الفساد يف القطاع العام
 وإمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات، والــشفافية، ويـشمل احلــق يف الــصحة املــشاركة،  - ٨٠

ويساعد كل عنصر مـن هـذه العناصـر علـى يئـة بيئـة ال يـستطيع الفـساد                    . والرصد، واملساءلة 
. وباختصار، فإن أي سياسـة للحـق يف الـصحة هـي أيـضا سياسـة ملكافحـة الفـساد        . البقاء فيها 

اد يف األنظمـة الـصحية بـصفة        وعليه، فإن إعمال احلق يف الصحة قد يساعد على خفـض الفـس            
 .عامة، فضال عن أنظمة توريد األدوية على وجه التحديد

 خامتة  
 أعاله، يعكف املقرر اخلاص، من خالل عمليـة تـشاورية،           ٤٢كما ورد يف الفقرة      - ٨١

على إعداد مبادئ توجيهية للدول والـشركات الـصيدالنية حـول إمكانيـة احلـصول علـى                 
ضون ذلـك، يف التأكيـد علـى األمهيـة احلامسـة ألن تكـون لـدى        وهو يرغب، يف غ  . األدوية

. مجيع الدول سياسات وطنية لألدوية تواكب التطورات احلديثة وخطـط تفـصيلية للتنفيـذ             
وحـىت بدايـة القـرن اجلديـد، مل         . ويتعني أن تشمل السياسة قائمة وطنية باألدوية األساسـية        

ومل تكــن لثلثــي الــدول الــيت . )٤٧( دولــة تقريبــا سياســات وطنيــة لألدويــة١٠٠تكــن لــدى 
ويعجـز املقـرر اخلـاص عـن فهـم      . )٤٨(كانت لديها سياسيات وطنية لألدوية خطـط للتنفيـذ       

كيف تستطيع أي دولة أن متتثل اللتزاماا إزاء احلـق يف الـصحة إن مل تكـن لـديها سياسـة        
 معدة من خالل    وطنية مناسبة وحديثة لألدوية، وخطة للتنفيذ، وقائمة باألدوية األساسية،        

وحيـث املقـرر اخلـاص يف هـذا الـسياق الـدول علـى إيـالء اهتمـام                   . عملية تـشاركية شـاملة    
خاص لعمل منظمة الـصحة العامليـة الـذي يـستحق اإلشـادة بـشأن إمكانيـة احلـصول علـى                     

 اســــتراتيجية لألدويــــة، بلــــدان يف احملــــور   األدويــــة، مبــــا يف ذلــــك برناجمهــــا املــــسمى     
)٢٠٠٧‐٢٠٠٤.( 
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 مسؤولية الشركات الصيدالنية -باء  
أكد الفرع السابق على املسؤولية الرئيـسية للـدول جتـاه تعزيـز إمكانيـة احلـصول علـى                    - ٨٢

وإذا أريد إلمكانية احلصول على األدويـة أن تتعـزز،          . لكنها مسؤولية مشتركة بالطبع   . األدوية
.  أدوارا ال غـىن عنـها      فال بد من أن تؤدي أطراف فاعلة كثرية على الصعيدين الوطين والـدويل            

وتــسلم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــأن الــشركات الــصيدالنية تــدخل يف عــداد مــن يــشارك يف 
، شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة، عـددا مـن الغايـات         ٨ويشمل اهلـدف    . حتمل هذه املسؤولية  

ية بأسـعار   إلتاحة العقاقري األساس  التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية،      ”: ليس أقلها 
 . “ميسورة يف البلدان النامية

ويف العــام املاضــي، تناولــت ورقــة الــسياسات الــيت أعــدا احلكومــة الربيطانيــة مــسألة    - ٨٣
 مسؤولية تعزيز إمكانية احلصول علـى       عتق”: إمكانية احلصول على األدوية بشيئ من التفصيل      

ف إحــراز تقــدم علــى أن يعمــل ويتوقــ. األدويــة الــضرورية علــى عــاتق اتمــع الــدويل بأكملــه 
اجلميــع يف شــراكة مــن أجــل بنــاء أنظمــة صــحية يف البلــدان الناميــة، وزيــادة التمويــل، وجعــل   
أسعار األدوية أيسر من حيث التكلفة، وزيـادة كميـات األدويـة اجلديـدة الـيت جيـري حتـضريها                  

: ر شـيئا هامـا هـو    ومتـضي الورقـة لتـذك   .)٤٩(“لعالج األمراض الـيت تعـاين منـها البلـدان الناميـة           
إذ باستطاعتها، وهـي    . يف هذا السياق يوجد دور خاص بشركات املستحضرات الصيدالنية        ”

 وهـو مـا تفعلـه       -اليت تنتج األدويـة املوجـودة اآلن وتطـور األدويـة اجلديـدة، أن حتـدث تغـيريا                   
إطــار للممارســات ”ومتــضي الورقــة فتــذكر شــيئا واعــدا هــو . “ داخــل دائــرة نفوذهــا-فعــال 
 .“ صناعة املستحضرات الصيدالنيةجماليدة يف اجل
، انطباعـا عـن     ٢٠٠٢وأوجدت أطراف عديدة لدى املقرر اخلاص، منذ تعيينه يف عام            - ٨٤

األمهية البالغة لقطاع املستحـضرات الـصيدالنية يف جمـال إعمـال احلـق يف احلـصول علـى أعلـى                     
الة هـو عنـدما يكـون املقـرر     وأوضح ما تكون عليه هذه الرس    . مستوى من الصحة ميكن بلوغه    

وقـد انتقـــدت  . اخلـاص يف بعثـة إىل بلــد مـن البلـدان ذات الــدخل املـنخفض والـدخل املتوســط      
ــده أســعارا شــديدة االرتفــاع،      دول وأطــراف أخــرى قطــاع املستحــضرات الــصيدالنية لتحدي

لـى  ولعدم انتظام عمليات التربع باألدويـة، وعـدم تـوازن أنـشطة البحـث والتطـوير، والعمـل ع            
استقطاب التأييد لاللتزامات اإلضافية لالتفاق املتعلق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتـصلة                
بالتجــارة، والتــرويج للعقــاقري بطــرق غــري ســليمة، والتجــارب اإلكلينيكيــة املــشوبة باملــشاكل،   
 وغري ذلك من املمارسات األخرى الـيت يـرى أـا تعـوق إمكانيـة اضـطالع الدولـة مبـسؤولياا         

غري أن الـدول وبعـض األطـراف األخـرى أشـادت أيـضا بـإحراز                . )٥٠(املتعلقة باحلق يف الصحة   
شيء من التقدم امللمـوس يف الـسنوات األخـرية، كاتـساع نطـاق اسـتخدام التـسعرية املتفاوتـه،                    
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ومــنح العقــاقري القابلــة للتنبــؤ واالســتدامة، وجتــدد االلتــزام بأنــشطة البحــث والتطــوير يف جمــال   
 .)٥١( املهملةاألمراض

وطُلب من املقرر اخلاص أن يقوم، يف إطار واليته، ضمن أشياء أخـرى، بإقامـة حـوار                  - ٨٥
منتظم ومناقشات يف جماالت التعاون املمكنة مع مجيـع األطـراف الفاعلـة ذات الـصلة؛ وتقـدمي                  

مـن  تقارير عن املمارسات اجليدة األشـد نفعـاً يف جمـاالت التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه                      
الصحة، عالوة على العقبات الـيت تـتم مواجهتـها علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل عنـد إعمـال                      

 .هذا احلق؛ وتوفري الدعم جلهود الدول من خالل تقدمي التوصيات
ويف ضوء هذه الوالية، دخل املقرر اخلاص، على امتداد السنوات الـثالث املاضـية، يف                - ٨٦

ــة احلـــصول علـــى    ــددة تـــشمل شـــركات   مناقـــشات حـــول إمكانيـ ــة مـــع أطـــراف متعـ األدويـ
ونظـم معظـم االجتماعـات مـع هـذه الـشركات مـن خـالل مبـادرة                . املستحضرات الـصيدالنية  

إعمال احلقوق، باإلضافة إىل تنظيم نـدوة عامليـة نظمتـها مؤسـسة نوفـارتيس               : العوملة األخالقية 
وجرت االستفادة فيهـا    . وبناءةوكانت هذه املناقشات موضوعية     . )٥٢(املعنية بالتنمية املستدامة  

من أعمال مبادرة االتفـاق العـاملي، ومبـادرة قـادة األعمـال التجاريـة املعنـيني حبقـوق اإلنـسان،            
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والدول، ومنظمة الصحة العاملية وعناصر أخـرى مـن       

 اتمــع املــدين،  منظومــة األمــم املتحــدة، وشــركات املستحــضرات الــصيدالنية، ومنظمــات      
وقـد اسـتفادت املناقـشات مـن التجربـة الواسـعة والكتابـات العديـدة املتعلقـة                  . وأطراف أخرى 

ونظـرت  . مبسؤولية الشركات، وهي كتابات منـت بـشكل اسـتثنائي خـالل الـسنوات األخـرية               
ا وحنـت املناقـشات إىل تأكيـد أن عـددا متزايـد           . املناقشات أيضا يف املمارسات اجليـدة والـسيئة       

مــن شــركات املستحــضرات الــصيدالنية أصــبح مــدركا للمــسامهة الــيت ميكــن هلــذه الــشركات  
تقدميها من أجل تعزيز احلق يف احلصول على أعلى مـستوى مـن الـصحة ميكـن بلوغـه، عـالوة                     

 .على املنافع اليت ميكن هلذا النهج أن حيققها ألعمال هذه الشركات
قـشات الواسـعة النطـاق، بتقـدمي عـرض توضـيحي            وقام املقـرر اخلـاص، أثنـاء هـذه املنا          - ٨٧

للحق يف احلصول على أعلى مستوى من الصحة ميكـن بلوغـه، مؤكـدا علـى جتـانس مـسؤولية             
وعمــل املقــرر اخلــاص علــى شــرح اإلطــار  . الــشركات واملمارســات اجليــدة واحلــق يف الــصحة

ا مت تـصميم هـذا      وبينمـ ).  أعـاله  ٤٥علـى النحـو املـوجز يف الفقـرة          (التحليلي للحق يف الصحة     
اإلطار للدول يف املقام األول، فإن تطبيقه قد يساعد على حتديد األنـشطة املتـصلة بالـسياسات                 

 مـن أجـل     - واليت يتعني عليها ذلك      -اليت تستطيع شركات املستحضرات الصيدالنية تنفيذها       
اطئـة  وحـاول املقـرر اخلـاص تـصحيح بعـض املفـاهيم اخل            . تعزيز إمكانية احلصول علـى األدويـة      

عن احلق يف الصحة، كقيامه مثال بتوضيح أن هذا احلق ميكن تعزيزه ومحايته مـن خـالل رسـم                   
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ــدون اللجــوء إىل احملــاكم    ــدة وب ــسياسات اجلي ــادرة بعــض     . ال ــرر اخلــاص مبب ــا أشــاد املق وبينم
الــشركات بتقــدمي تقــارير خاصــة ــا عــن مــسؤولية الــشركات، قــد الحــظ أــا مل تتطــرق إىل  

بعـض هـذه اآلليـات غـري قـضائي،          . (ة املـستقلة املرتقبـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان           آليات املساءل 
 ).كديوان رد املظامل الصحية مثال

وبالرغم من أن عددا من شركات املستحضرات الصيدالنية يقدم تقـارير عـن مواطنـة                - ٨٨
ــصـور        ــشري ب ــها ي ــيال من ــإن عــددا قل ــشركات، ف ــة مبــسؤولية ال ــشطتها املتعلق ــشركات أو أن ة ال

حمــــددة، يف بياناتــه املتعلقــة مبهــام الــشركات، إىل حقــوق اإلنــسان بوجــه عــام أو إىل احلــق يف   
بـل يبـدو أن عـددا أقـل قـام بفحـص سياسـاته بعنايـة مـن خـالل           . الصحة على وجه اخلـصوص  

وتعتــرب هــذه فرصــة . منظــور احلــق يف احلــصول علــى أعلــى مــستوى مــن الــصحة ميكــن بلوغــه 
ــصيدالنية، كبريهــا وصــغريها، وســواء    مهــدرة، نظــرا إىل أن مج  ــع شــركات املستحــضرات ال ي

كانت تستند إىل البحوث أو تنتج عقاقري جنيسة، أو كـان حجمهـا عامليـا أو مل يكـن، سـتجد          
أن من األنفع هلا اعتماد ج يراعي احلقوق يف ما تقـوم بـه مـن أعمـال، كمـا ورد يف املخطـط                      

بـادرة االتفـاق العـاملي ومبـادرة قـادة األعمـال املعنـيني          املمتاز املدرج يف املنشور املـشترك بـني م        
 .)٥٣(حبقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

وقـــد تعمـــق يف الـــسنوات األخـــرية الفهـــم العـــام للحقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة   - ٨٩
ــة ــن احل       . والثقافي ــة ع ــشات العام ــن املناق ــال م ــتعني االنتق ــزخم ي ــذا ال ــوق ولكــي يتواصــل ه ق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل النظـر يف حقـوق معينـة، فيمـا يتـصل بقطاعـات وأطـراف            
وهــذه هــي النقطــة الــيت مت الوصــول إليهــا اآلن فيمــا يتــصل بــشركات   . فاعلــة ومــسائل معينــة

وتــــشكل البيانــــات العامــــة عــــن شــــركات . املستحــــضرات الــــصيدالنية واحلــــق يف الــــصحة
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليوم، أساسـا ال غـىن عنـه            املستحضرات الصيدالنية   

ــاع       ــن قطـ ــئة عـ ــصحة ناشـ ــاحلق يف الـ ــق بـ ــددة تتعلـ ــسائل حمـ ــصيال ملـ ــة أدق تفـ ــراء دراسـ إلجـ
وخالصـــة القـــول هــي أن األوان قـــد حـــان ملواصـــلة استكـــشاف  . املستحــضرات الـــصيدالنية 

 باحلق يف الـصحة، تلـك املـسؤوليات         مسؤوليات شركات املستحضرات الصيدالنية فيما يتعلق     
الــيت اعترفــت ــا جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة بعبــارات عامــة، يف تعليقهــا  

 .٤٢، الفقرة ١٤ العام
وهلذا السبب شـرع املقـرر اخلـاص يف عمليـة إعـداد مـشروع مبـادئ توجيهيـة للـدول                       - ٩٠

حلــصول علــى األدويــة، لتنظــر يف مــسائل وشـركات املستحــضرات الــصيدالنية حــول إمكانيــة ا 
حمــددة، كالتفــاوت يف األســعار والتربعــات، وأنــشطة البحــث والتطــوير يف جمــال األمــراض         
ــة،        ــاقري، والتجــارب اإلكلينيكي ــرويج للعق ــام واخلــاص، والت ــة، وشــركات القطــاعني الع املهمل
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 مـع وضـع اإلطـار       وأُعد مشروع هذه املبادئ التوجيهيـة املـصحوبة مبـذكرة مفـاهيم،           . والفساد
ــارير        ــات والتقـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــذلك عـ ــار، وكـ ــصحة يف االعتبـ ــق يف الـ ــي للحـ . )٥٤(التحليلـ

الحظ املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب الوطنيـة                وكما
من األمهية مبكان حتقيق وضوح مفـاهيمي أكـرب يف          ”: وغريها من مؤسسات األعمال التجارية    

وينبغي لنـا، إذ نقـوم بـذلك،        ... تعلق باملسؤوليات املوكلة إىل كل من الدول والشركات         ما ي 
أن نضع نصب أعيننا أن الـشركات تعـاين مـن قيـود تفرضـها عليهـا املعـايري القانونيـة وكـذلك                       

 .“القواعد االجتماعية واالعتبارات األخالقية
ى أعلــى مــستوى مــن الــصحة واســتنادا إىل فهــم املقــرر اخلــاص للحــق يف احلــصول علــ - ٩١

ميكــن بلوغــه، يعتــرب مــشروع هــذه املبــادئ التوجيهيــة متواضــعا وبنــاء وعمليــا، وميثّــل مــسامهة   
ومرة أخرى، يوجـه املقـرر اخلـاص        . خاصة بقطاع معني يف هذه العملية الصعبة الطويلة األجل        

 .)٥٥(دعوة حارة إىل مجيع األطراف لتقدم تعليقات عن هذا املشروع
 

 ةخامت  
ــها مثــل مجيــع      - ٩٢ ــة، مثل ــاك توافــق يف اآلراء علــى أن مؤســسات األعمــال التجاري هن

األطراف الفاعلة يف اتمع، تتحمل شيئا من املـسؤولية القانونيـة واألخالقيـة جتـاه حقـوق                 
كـل هيئـة    ”وحيملِّ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حسب مـا جـاء يف ديباجتـه،              . اإلنسان

د أن تشمل أيضا مؤسسات األعمال التجارية، شيئا مـن املـسؤولية جتـاه              ، وال ب  “يف اتمع 
 شـركة،   ٢ ٣٠٠ويؤكد االتفاق العاملي، الذي يشارك فيه أكثـر مـن           . )٥٦(حقوق اإلنسان 

ــا        ــة واحترامه ــسان الدولي ــدعم حلقــوق اإلن ــوفري ال ــى مؤســسات األعمــال ت ــتعني عل ــه ي أن
سات املتعـددة اجلنـسيات، الـيت وضـعتها         وتطالـب املبـادئ التوجيهيـة للمؤسـ       . )٥٧(ومحايتها

حتتـرم  ”مؤسسة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مؤسسات األعمـال التجاريـة بـأن              
املتـأثرين بأنـشطتها مبـا يتفـق مـع الواجبـات وااللتزامـات الدوليـة                ألولئـك   حقوق اإلنسان   

 القواعــد املتعلقــة وبينمــا تعتــرب جلنــة حقــوق اإلنــسان أن مــشروع. )٥٨(“للحكومــة املــضيفة
ــوق         ــال يف جمــال حق ــن مؤســسات األعم ــا م ــة وغريه ــشركات عــرب الوطني ــسؤوليات ال مب
اإلنسان، اليت أعدا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مل يكن هلا سند قانوين، 

واعترفـت بعـض احملـاكم      . )٥٩(“عناصر وآراء مفيـدة   ”فقد وجدت أن هذه القواعد تشمل       
تأثري سياسات شركات املستحضرات الـصيدالنية املتعلقـة باألسـعار علـى حقـوق              الوطنية ب 

ومن األشـياء اهلامـة، أن بعـض الـشركات أعـدت مبـادئ توجيهيـة                . )٦٠(اإلنسان للمرضى 
خاصة ا وبيانات أخرى تؤكد صراحة املسؤوليات اليت تتحملها هذه الشركات يف جمال             

 .)٦١(حقوق اإلنسان
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توضـيح نطـاق وفحـوى هـذه املـسؤوليات      : أوالالرئيـسية اليـوم،   وتشمل املـسائل    - ٩٣
وميثـل مـشروع   .  توضيح ما هو القـانوين واألخالقـي منـها   :ثانيااملتعلقة حبقوق اإلنسان، و    

املبــادئ التوجيهيــة للمقــرر اخلــاص جهــدا متواضــعا يركــز علــى املــسألة األوىل مــن هــاتني    
أمـا بالنـسبة   . نية علـى وجـه التحديـد      املسألتني، يف سياق شـركات املستحـضرات الـصيدال        

للمسألة الثانية، فيتمثل رأي املقـرر اخلـاص يف أنـه ال ميكـن تـصور أال تلقـي بعـض حقـوق                       
 .)٦٢(اإلنسان مسؤوليات قانونية على عاتق مؤسسات األعمال

 
 االستنتاجات -رابعا  

 أصــبحت فحــوى احلــق يف التمتــع بــأعلى مــستوى مــن الــصحة ميكــن بلوغــه أكثــر - ٩٤
، أعـدت  ٢٠٠٠ويف عـام    . وضوحا بفضل أعمال منظمات وأفراد يصعب حصر عـددهم        

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إطارا عاما مت فيه جتزئة احلق يف الـصحة إىل               
مكونات تشمل احلريات واالستحقاقات؛ والرعاية الصحية وما وراءها من عوامل مـؤثرة            

وطبـق املقـرر اخلـاص يف       . )٦٣(املشاركة؛ والرصـد واملـساءلة    على الصحة؛ وعدم التمييز؛ و    
وسـعى يف   . احملـددة ، علـى نطـاق مـن املـسائل الـصحية            العـام كثري من تقاريره، هذا اإلطار      

وشرع، يف هذا التقرير، يف تطبيـق اإلطـار علـى الوفيـات     . ذلك إىل تطوير وتبسيط اإلطار   
 .ان يف األهداف اإلمنائية لأللفيةالنفاسية واألدوية، ومها مسألتان صحيتان مشمولت

وللحق يف الصحة عدة مسامهات هامة يف جمـال مكافحـة الوفيـات النفاسـية وجتـاه                  - ٩٥
وهو يضفي وضوحا على حتليل احلاالت، فضال عـن         . تعزيز إمكانية احلصول على األدوية    

 إذ مــن شــأن الــسياسات الــيت تــستنري بــاحلق يف. مــسؤوليات أصــحاب املــصلحة املخــتلفني
وقد اعترف ذه املسامهة    . الصحة أن تكون أكثر إنصافا واستدامة وفعالية، على األرجح        

وفيما يتـصل بوضـع     . بالفعل يف سياق بعض السياسات والربامج املتعلقة بوفيات األمهات        
السياسات املتعلقة باألدوية، يتعاظم أيضا التقدير للمسامهات اإلجيابيـة الـيت ميكـن تقـدميها               

 . االعتبار احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهأن يوضع يف
يـــضاف إىل ذلـــك، أن التجربـــة تؤكـــد اســـتمرار أداء أســـاليب حقـــوق اإلنـــسان   - ٩٦

وإقامــة الــدعاوى القــضائية، دورا ال غــىن عنــه يف  “  والتعــيريفــضحال”فيهــا  التقليديــة، مبــا
 . إمكانية احلصول على األدويةإعمال العناصر املختلفة للحق يف الصحة، وليس أقلها
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ــات إىل   )٣٧(  ــال التعليقـ ــن إرسـ ــاملوقع Health Unit, Human Rights Centre, University of Essexميكـ ، بـ
rthu@essex.ac.uk.. 

 . ١٢، الفقرة ١٤، التعليق العام رقم انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )٣٨( 



A/61/338
 

32 06-51995 
 

ــرر اخلــاص          )٣٩(  ــر املق ــدا، انظــر تقري ــة يف أوغن ــراض املهمل ــذه، يف ســياق األم ــصحة ه ــشكلة احلــق يف ال ــسبة مل بالن
E/CN.4/2006/48/Add.2 ٦٢ ، وبصفة خاصة من الفقرة . 

 . ١٠، الفقرة ٣يق العام رقم العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعل )٤٠( 
 . ٤٤- ٤٣، الفقرتان ١٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤١( 
) ١(١٢، الفقرتــان ١٤العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم   )٤٢( 

 ). ٤ (٤٣ و
 . ٣٧-٣٤، الفقرات ١٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٤٣( 
وعـن  ) ٦٦ مـن الفقـرة      E/CN.4/2004/49/Add.1(مثال، انظر تقريري املقرر اخلاص عـن منظمـة التجـارة العامليـة               )٤٤( 

 ). ٤٧ من الفقرة E/CN.4/2005/51/Add.3(بريو 
 . ٤، الفصل ٢٠٠٧-٢٠٠٤تيجية األدوية، منظمة الصحة العاملية، استرا )٤٥( 
 )٤٦( Global Corruption Report, Transparency International, 2006. 
 .٢٠٠٦، نشرة منظمة الصحة العاملية، “األدوية الضرورية وحقوق اإلنسان”هوغرزايل، . هـ )٤٧( 

 .٢٠٠٤املية، ، منظمة الصحة العحالة األدوية يف العامل )٤٨(
)٤٩( Increasing people’s access to essential medicines in developing countries, DFID, 2005. 
)٥٠( Some of this information has been provided while on mission and confirmed in, for example, Interim 

Report of Task Force 5 Working Group on Access to Essential Medicines, Millennium Project, 2004, and 

Cullet, P., “Patents and medicines: the relationship between TRIPS and the human right to health”, 

International Affairs, 2003. 
)٥١( On the latter, see Moran, M. and others, “The new landscape of neglected disease drug development”, The 

Welcome Trust, 2005. 
)٥٢( The right to health: a duty for whom?: International symposium report, Novartis Foundation for 

Sustainable Development, 2004. 
)٥٣( See “A guide for integrating human rights into business management” available at http://www.blihr.org/. 
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ــروين       )٥٥( ــوان اإللكتـــــــــــــــ ــن العنـــــــــــــــ ــشروع مـــــــــــــــ ــى املـــــــــــــــ ــصول علـــــــــــــــ ــن احلـــــــــــــــ ميكـــــــــــــــ

http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm    وميكـــن إرســـال التعليقـــات إىل العنـــوان 
 .rthu@essex.ac.ukاإللكتروين 

)٥٦( Robinson, M., “The business case for human rights” in Visions of Ethical Business, Financial Times 

Management (London, Financial Times Professional, 1998); de Mello, S.V., “Human rights: what role for 

business?” 2(1) New Academy Review (2003). 
 ./http://www.unglobalcompact.orgللحصول على املزيد من املعلومات عن مبادرة االتفاق العاملي، انظر  )٥٧(

http://www.blihr.org/
http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/rapporteur.shtm
mailto:rthu@essex.ac.uk
http://www.unglobalcompact.org/
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املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي الـيت وضـعتها للمؤسـسات املتعـددة اجلنـسيات،            )٥٨(
٢٠٠٠. 

ق اإلنـسان   القواعد املتعلقة مبسؤوليات الشركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن مؤسـسات األعمـال يف جمـال حقـو                     )٥٩(
)E/CN.4/Sup.2/2003/12/Rev.2) (٢٠٠٣.( 

)٦٠( AIDS Access Foundation and others v. Bristol-Myers Squibb and others, 2002 (10) BC Tor Por 34/2544. 
)٦١( “Novartis Corporate Citizenship Guideline 4 (Human Rights)”, available at www.novartisfoundation.com. 
تتسق وجهة النظر هذه مع التقرير املؤقت للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات                 )٦٢(

. ، اجلملة األخرية٦١، الفقرة E/CN.4/2006/97عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية، انظر مثال         
 .٢٠٠٦، ن لألطراف الفاعلة من غري الدولالتزامات حقوق اإلنساكالفام، . انظر بشكل عام أ

 .١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام  )٦٣( 
 
 
 


